ಕಷ್ణ ವా
- ముಕాತ್యಗెూండ కడతగళ ప ಟ್
ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1
7357 CPI.7.ವా ಶా/2006 COMMERCE
INSTITUTION RE-OPEN
ಗಿ నగర ಚెౕతన ದాಯ್సంಸెಥ್
2
1573 క/. .నం:5371/2005/ కనನ್డ . . హం & సಕాರ್ర
08-2005-06
3 10773 CPI.13. క
ಕె. .మహದెౕవಶె ಟ್,
ఆడ/2007
ఉపನాಯ್సకరు, కಲా ಕెౕతన
సూಕ್ಲ್ ౖసూరు బ ತ್
అను ౕదನె బಗెಗ್,
ಸెౕವాపುసತ್కదూం ಗె
4 14246 chi.ka1/pri.pro/2007 ಕెನ್ సూಕ್ಲ್ ఆಫ್
-.45.ಜెౕప ಟ್/2007
ఆటಸ್ರ್,ಶెౕಷా ರ್పುరం ಬెం.
ಪాರ್ంశుಪాలర హుದెದ್ భ ರ್ బಗెಗ್.
5

6

7

8

9
10

10765 CPI.7. క ఆడ/2007 స. తರ್కಲా మಹా .
తుమఖురు ఇ ಲ್ಗె తరగ
ಕెూఠ గళనుನ್ మంజూరు
ಮా.బಗెಗ್
1465 క/ರా కಶా- కన - తರ್కಲా ಶాಲెగళ ಹెసరు
ಬాద-14/2004-05
మಹా ದాಯ್లయగಳెందు
బదಲా సువ బಗెಗ್
1476 క/-సుకమ- కద- సువణರ್ కನాರ್టక మಹెూౕతಸ್వ
12/2004-05
ಶాಲా దಯ್ ರ್గ ಗె
తರ್కಲెయ ಲ್ కನాರ್టక దశರ್న
క/. .నం:11586/2005/
01/2005-06
10749 CPI.3. .క.ನాಯ್య/20
07
11594 CPI.26. క
ఆడ/2007
1580

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
31/10/2006

ಶెರ್ౕ

25/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

D

C

25/03/2009

D

25/03/2009

D

నూ.ల.క.మ. ದాಯ್లయ కనನ್డ
. .హం & సಕాರ್ర

25/03/2009

D

ರై. .నం. 17173/06
ఐ యಲ್ ಫైನ್ అಟ್ರ್ ఎజు
కಲా ಕಷ್కర ನెౕమಕా ఎ
ఉ ತ್ౕణರ್ರాద అభಯ್ ರ್గళనుನ್
ప గ సువ బಗెಗ್,

25/03/2009

D

25/03/2009

D

11

11887 CPI.28. క
అను/2007

ర ౕందರ್ కಲా ಕెౕతన
తుమకూరు ವెౕతన అనుದాన
డుగಡె ಮాడలు మన

25/03/2009

D

12

11980 CPI.30. క
ఆడ/2007

ಕెನ್ సూಕ್లರ್ ఆಫ್
ఆటರ್,ಶెౕಷా ರ್పುరమ ಬెం22,తಡె
రువ ವెౕతన లుಲ್
మంజూరు ಮాడువ
బಗెಗ್,సಪ್ ಟ್ౕకరణ ౕడువ బಗెಗ್.
ಕెూౕ ಕె.
ದెದ್ౕశವ್ర కಲా మం ర
ಪాರ್ంశుಪాలర బಗెಗ್ దూరు

25/03/2009

D

25/03/2009

E

13

1470

క/- కమರాందూరు-05/2004-05

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
14
1487 క-1-ಪాಕె-ಶాఖ02/2004-05

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
25
26

27

1587

క/ .ల.మ ಪౌರ್.అ02/06-07

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
తರ್కಲా ಶాಲెగళ ದాಯ್ ರ್గల 25/03/2009
ಕెౕందರ್ బదಲావಣె అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

ಶెರ್ౕ

ంగರాಜె ల.కರ್.మ. ದాಯ್లయ 25/03/2009
2000-01 ಮానಯ್ತె ౕడువ బಗెಗ್

E

షయ

10747 CPI.1. క అను/2007 ರాజಯ್మటಟ್ద ಲ್
కಲాపರ್ ಭెగళనుನ್ గురు
సಹాಯాధన
కూ కూడువంತె ಕెూౕ .
10748 CPI..ಯావುದాదರెూం ర ౕందರ್ కಲా ಕెౕతన .ಶాಲె
ಕెూడువ బಗెಗ್
ద నుನ್ ఆ ಕ್
ಮానಯ್ತె న ౕక
ಮా /2007
10760 CPI.4. క అను/2007 ప షಟ್ ಜా .పంగడద ఆఢ త
మండ
తರ್కಲా ಶాಲెಗె
బಬ್ం ನెౕమಕా
అను ౕదನె బಗెಗ್.
10762 CPI.5. క అను/2007 క.ముకತ್ శವ್ ದాಯ್లయ
ౖసూరు ఇ ಲ್ ಸాನ್తಕెూతತ್ర
ల త కಲా పద ವాಯ್సంగ
ಮాడలు అనుమ ಗాಗಿ
10766 CPI..ಯావುದాదರెూం బ ತ್ ౕ ఆದెౕ సువ బಗెಗ್ &
ద నుನ್ ఆ ಕ್
ఎಲ್ లಮా ఇవర
ಮా /2007
అను దನెయ అ ರ್ಗె ననನ್
తకರారు అ ರ್
10770 CPI.10. క
ౕదರ್ ಲెಲ್ బసవకಲాಯ್ణ
ఆడ/2007
, ంగರాజ ల తకಲా
ದాಯ್లయ ಮానಯ್ತె బಗెಗ್.
10771 CPI..ಯావುದాదರెూం ಹాసనద ಲ್ మతూತ್ందు
ద నుನ್ ఆ ಕ್
కಲాಶాಲెಗె అనుమ
ಮా /2007
ౕడಬారದెందు మ కు తు.
10789 CPI.16. క
ర ౕందರ್కಲా ಕెౕతన
ఆడ/2007
తರ್కಲాಶాಲె తుమకూరు 0607ನెౕ ಸా ಗె ಮానಯ್ತె
న ౕకరణ ౕ రువ బಗెಗ್.
11590 CPI.22. క
ಪాರ್ಚాయರ್ర వ ౕ వృ ತ್
ఆడ/2007
ಹెూం రువ కు తు.
11591 CPI.23. క
తರ್కಲాಶాಲెగళು
ఆడ/2007
ఎప. . పద కಡాಡ್య
11592 CPI.24. క
ఎಮ್. .పತాತ್ర తರ್కಲా
ఆడ/2007
షయ ప ౕಕಷ್కరు ఇవర
2007-08ನెౕ ಸా న ವా ರ್క
పರ್ವాస ಕాయರ್కರ್మద ప ಟ್.
11593 CPI.25. క
ఆడ/2007

E

25/03/2009

E

25/03/2009

E

25/03/2009

E

25/03/2009

E

25/03/2009

E

25/03/2009

E

25/03/2009

E

25/03/2009

E

25/03/2009

E

25/03/2009

E

25/03/2009

E

ಶాಲా మకಕ್ ಗె తಯా సలಪ್టಟ್ 25/03/2009
తರ್గళనుನ್ పರ್ద ರ್సువ బಗెಗ್.

E

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
28 12077 ఎ ಕె సంಸెದ್య ಜె.ఎನ್
25/03/2009
ci.ka/abiks/jksvidas కಲాಶాಲెయనుನ್ ದాಯ್ದాన
vt/.32. క ఆడ/2007 స
ಗె వಗాರ್ సಬారದెందు
తకರారు అ ರ್
29

3331

30

3367

31

3376

32

3390

33

3421

34

3448

35

3463

36

3468

37

3474

38

3476

39

3485

40

3500

41

3503

8(8)ಶా. .ಹె.బ8/04-05

10/03/2007
ರ್ౕ. .ಕె.ಸెూౕ ౕಗౌడ ಸాಮ್రక
ಪౌರ್.ಶా.ಹెసరు బదಲావಣె
ಹాగూ
ಜె.ఎಸ್.ఎಸ್.ఎజుಕెౕషನ್ సంಸెಥ್
ౕనద బಗెಗ್.
12/11/2008
8(1) ಶా అ ಹెూ ಪాರ್ ಸెంಟ್ ಜెూౕಸెಫ್ ಪాರ್ఢಶాಲె
ಭాగ.
ಸా 01/04-05
ಹెచుಚ್వ
8(1) ಶా అ
ರ್ౕ గంಗాదರెౕశವ್ర ಪౌರ್ಶాಲె
26/09/2008
సಥ್ಳాంతర 1/05-06
సలವా సಥ್ಳాంత సలు
అనుమ .
8(2అఎ)2ಶా. .హు.అ . . వనంಜెౕಗౌడ
14/10/2007
ను-4/03-04
ದై. .ತాయమಮ್ ಚెನెನ್ౕಗౌడ
ಬాలಕಿయర ಪౌರ್.ಶాಲె ಬెసగర ಳ್
ನెౕమಕా .
8(2)ಶా. అ.ಹె. .ము ಹె ಚ್న ಭాగ ತెರెయువ బಗెಗ್.
15/10/2007
-02/04-05
ರ್ౕ ఆంజನెౕయ ಸాವ್ ಹెచಚ್వ
26/09/2008
8(1)ಶా అ ಹె ಕె
246/ ವె 02/2005- తరగ ತెರెయువ బಗెಗ್.
06
8(1)ಶా అ
ಡా.అంಬెౕడಕ್ರ್ ರ್ಮాంతర
26/09/2008
ವెౕతನానుದాన
స ವాస ಪౌರ್ఢಶాಲె
03/05-06
ವెౕతನానుదనಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್.
15/10/2007
.8(2)ಶా. .అ.ರాఘವెౕందರ್ ಬా
.
ౕలಮ್న -14/04-05 ದై. .మಲాದెౕ ಪౌರ್.ಶాಲె
ಕాపು.ఉడు -ఇవర రుదದ್.
.8(2)ಶా. .అರ್ౕ.అಶెೂౕక ಹెగಡె రుదದ್
15/10/2007
ౕలಮ್న -07/04-05 ఆయుకತ್రు ఎಸ್.ఎం.ఎಸ್.
సంసಕ್ೃత ಕాಲెౕజు ఉడు
8(1)ಶా అ
ಖాసಗಿ అనుದా త ಪౌರ್ఢ
19/05/2008
అ.ಶా.ము బ ತ್ బಗెಗ್ಶాಲెగళ ముఖಯ್ ಕಷ್కర బ ತ್
01/2005-06
అను ౕదನె బಗెಗ್
20/03/2009
.8(2)ಶా. .అ. . .మండ ಹెమಮ್
.అ.19547/05-06
ఉడు
ಲెಲ್ రుదದ್ ರాజಯ್
సಕాರ್ర మతుತ್ ఇతరరు.
.8(2)ಶా. .అ. . ంగರాజు.ము. .ಕాయರ್ద 15/10/2007
ౕలಮ್న -63/04-05
ರ್గళೂ,యదు ಶైల
ದాಯ್సంಸెಥ್ ౕలుಕెూౕಟె.
.8(2)ಶా. .అರ್ౕ.ఎం.జయరంగపಪ್
16/10/2007
ౕలಮ್న 24/05-06
స. .మదರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಕెಶెౕహ ಳ್.

ಶెರ್ౕ
E

A

A
A

A

A
A

A

A

A

A

A

A

A
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కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
42
3508 8(1)ಶా అ
ವెౕతನానుದాన
02/06-07
43

44

45

46

47

48

49
50

51
52

53
54

55

షయ

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
టుಟ್ 26/09/2008

ಶెರ್ౕ

ఎం ఎం ಪౌರ್ఢಶాಲె హ ಳ್
ಪావగడ ತా.
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್.
3510 8(1)ಶా అ ಗెರ್ౕಡ್-1
ರ್ౕ పುటಟ್మಲెಲ್ౕಗౌఢ ವానంద 26/09/2008
ವెౕ ఇతರె 19/2004-05 ಪౌರ್ఢಶాಲె ವై ఎನ್ ಹెూసಕెూಟె
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್.

A

8(1)ಶా అ
ರ್ౕ ರ್యద ರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె ವై 26/09/2008
ವెౕతನానుದాన 5/05- ఎನ್ ಹెూసಕెూಟె
06
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒలఫ సువ
బಗెಗ್.
3513 8(1) ಶా అ 5532
ರ್ౕ ದెದ್ౕశವ್ర ಸాವ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె 26/09/2008
ನెౕ అను-04/2006-07 ముಷాಕ್రు ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್.

A

8(2)ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್ కణಣ್ంಗాರ್ ఎజుಕెౕషನ್
10/09/2007
.ಶా-03/06-07
టರ್ಸ್ಟ್( )ಹె ಮా
ఉడు .ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಶా.మంజూರా .
19/05/2008
3515 8(1)ಶా అ
ರ್ౕ శವ್ಭార ಪౌರ್ఢಶాಲె
ವెౕతನానుದాన
ಕెూౕడగದాల
04/06-07
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್.
3516 8(1)ಶా అ
ರ್ౕ శವ್ಭార పರ್
ರ್ౕ
19/05/2008
ವెౕతನానుದాన
శವ್ಭార ಪౌರ್ఢಶాಲె
03/06-07
ಕెూౕడగదల ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್.

A

8(2)ಶా, .అ. ౕలಮ್న ఆ ಶెౕష స. ,ಪాండవపುర
-13/05
.ఎಸ್.ఎಸ್.ಕె.ಪౌರ್.ಶాಲె.
3529 8(2)ಶా, .అ.ರ್ౕ.ఎం.ಕె. వರాಮ್
అ ౕలు13/04
. .స.ಪౌರ್.ಶాಲె రుదದ್
ఇಲాಖె మతుತ್ ఇతరరు.
3532 8(2)ಶా, .అఅ క- ಕె.ಹెూంబయಯ್ స. . ౖషుగರ್
7/03
ಪౌರ್.ಶాಲె.
3533 8(2ఎ)2ಶా, .అ. ౕ
. . ంగರాజు అ.118
లಮ್న -18/2000
స ౕರ್దయ ಪౌರ್.ಶాಲె
ನాగమంగల
3534 8(2ఎ)ಶా, .అ. .అ.- ರ್ౕ.ಕె. .హనుమంతರాಯ್
11/02
స. .అ ౕಲ್18/02
3535 8(2ఎ)ಶా, . పರ್ಭాకరಗౌడ
22/01
ము. . ಶెವ್ౕశವ್రయಯ್
ಹెಚ್.ఎಸ್.ಪాండవపುర.
3539 8(2ఎ)2 ౕలಮ್న - ರైత ದాಯ್సంಸెಥ್ హనರె
01/05
మండಯ್ ಲెಲ್ ఎం.ರామ ంగయಯ್
స. .

15/10/2007

A

15/10/2007

A

15/10/2007

A

15/10/2007

A

15/10/2007

A

3512

3514

3528

10/08/2007

15/10/2007

A

A

A

A

A

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
56
3540 8(2ఎ)ಶా. .ದాವె.29/01
ರ್ౕ.ಕె. .కృషಣ್కుಮాರ್.
29/01
57
3576 8(1) ಶా అ ముం.వ- ಡా. అంಬెౕడಕ್ರ್ ಪౌರ್ఢ ಶాಲె
అను 03/03-04
యరజలಗెರె ರా
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್.
58
3580 8(1) ಶా అ హ.అను
ರ್ౕ ಬెూమಮ್ంಶెౕశವ್ర ದాಯ್
02/06-07
సంಸెಥ್ ಹెసరు బదಲావಣె బಗెಗ್.
59
3595 8(1) ಶా అ ನెౕ
ರ್ౕ ರ್మలబహుಹెశವ್ర
అను-5 2006-07
ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್ಶాಲె రంగ
సముదರ್ ವావగడ ವెౕతನా
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್.
60
3626 8(1)ಶా అ
ಕా ದాస ಪౌರ್ఢಶాಲె ಕెూడಗె
హಸాತ್ంతర 5/04-05
ದాల ఈ ಶాಲెయనుನ್ కನాರ್డక
పರ್ಧెౕశ శೂరు బర ಸాలు ఈ
సంಸెಥ್ಗె హಸాತ್ంత సువ బಗెಗ್,
61

62

63

64

65

66

67

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
15/10/2007

ಶెರ್ౕ

26/09/2008

A

26/09/2008

A

26/09/2008

A

26/09/2008

A

26/09/2008
ರ್యద ರ್ ಗాರ್ಮాంతర
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಮానహ ಳ್ ఈ
ಶాಲెಗె అనుದానద ౕడువ
బಗెಗ್.
24/12/2008
3654 8(8)ಶా. .ಹెూ.అను- గಜానన ದాಯ್సంಸెಥ್ ದెూడಡ್
17/05-06
ಬెౕతనహ ಳ್ ಹాసన ಶాಲె
ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್.
3657 8(8)ಶా. .వ -9/06- ವెౕపಲ್ಸ್ ఎజుಕెౕషನ್ ಸెూಸై
26/05/2007
07
ಬెౕలూరు ಕెౕందರ್ సಕాರ್రద
అనుದాన
3677 8(8)ಶా. .ವెౕ.అను- ಜాಙ್నಭార
04/04/2008
ದాಯ್సంಸెಥ್
14/06-07
అర ౕಕెರె సంಸెಥ್య ಶాಲెయనుನ್
అనుದానಕెಕ್ ఒళప సువ బಗెಗ್.

3634

8(1)ಶా అ
అనుದాన ఇతರె
17/04-05

8(6)ಶా. .అ.అనుದా ರ್ౕశంకర ನాయಕ್ ಕಷ್కరు
న-03/03-04
ಡా.అంಬెౕటಕ್ರ್
ಪౌರ್.ಶా.ಹెూಳెౕಲెಕ್ರె ఇవరనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప ద
బಗెಗ್.
3699 8(8)ಶా. .అనుರ್ౕ. ౕరభదರ್ಸాವ್
1/05-06
ಗాರ್.ಪౌರ್.ಶా.ಚౌళೂరు ం
ಕಷ್కర ನెౕమಕా .
3725 8(6)(2ఎ)ಶా. .అ.అ
ರ್ౕ పరపಪ್ ಸాವ್
నుకంప-6/04-05
ಪౌರ್.ಶా.ಬాగూరు ಹెూసదుగರ್
ತా.కం.ఎం.ರెౕಖా ఇవ ಗె
అనుకం0పదನెౕమಕా .

3693

A

A

A

A

A

04/04/2008

A

04/04/2008

A

23/03/2009

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
68
3780 8(8)ಶా. .ವెౕ.అనుರ್ౕಮారు
5/04-05
ಪౌರ್.ಶా.,ವెంగಳాపುర
ಹెూసదుగರ್,ತా.ఈ ಶాಲెయనుನ್
అనుದానಕెಕ್ ఒళప సువ బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
02/07/2007
A

69

3821

8(8)ಶా. .ಹెూ.అను- ఎಸ್. జ ంగపಪ್
20/06-07
ದాಯ್సంಸెಥ್, తರ್దుగರ್
ఎం. .పರ್ಕాಶ್ ಪౌರ್.ಶాಲె
ಪాರ್రం సలు అనుమ ಕెూౕ

04/02/2008

A

70

3872

8(8)ಶా. .
54/03-04

10/03/2007

A

71

3876

04/02/2008

A

72

4467

12/12/2007

A

73

4469

07/04/2008

A

74

4471

12/10/2007

A

75

4475

8(8)ಶా. .ಹెూ.అ.ను- ರ್ౕ ರా ಟ್ರ್ౕయ అಕాಡె
7/06-07
ఎజుಕెౕషನ್ టರ್ಸ್ಟ್( ),
యూరు.
8(8)ಶా. .ವెౕಬా/22 ರ್ౕ. .పరపಪ್
/06-07
స. .,ఎಸ್.ఎನ್.ఎం.ఆರ್.ಪౌರ್ఢ
ಶాಲె,ಪాళಯ್ ఆలూరు
ತా,ಹాసన ಲెಲ್.సం.20/06
8(8)ಶా. . . ರ್ౕ. . .ರామమూ ರ್
3/06-07
స. .,ವా ಲాస రూరಲ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె,అరనకಟెಟ್, యూరు
ತా.సం.04/06
8(8)ಶా. . ౕలಮ್న ಹెಚ್.ಗెూౕಪాಲ್ తರ್కಲా
//1/05-06
ಕಷ್కరు ರ್ౕ.ಜాಙ್న ಜెూಯ್ౕ
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಕెರె
యూరు
ತా.2/06
8(8)ಶా. .ఆ ಲ್అ ౕಲ್
/25/06-07
20/06 ರ್ౕ. . .కుಮాರ್,స. .
ಕాವెౕ ಪౌರ್ఢಶాಲె,ಕెూణనూరు
అరకలగూడు ತా.ಹాసన

04/02/2008

A

76

4476

8(8)ಶా. .ఆ ಲ್26/06-07

A

77

4480

8(8)ಶా. .
-14/03-04

ౕలಮ್న

78

4482

8(8)ಶా. .
/42/02-03

ౕలಮ್న

అ ౕಲ್.9/06, ರ್ౕ.ఎం. .శంకర 04/02/2008
పಪ್ ಕాವెౕ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಕెూణనూరు అరకలగూడు
ತా.ಹాసన.
శರ್.ಕె.ఎನ್.ಶారద ರాజಶెౕఖರ್ 27/03/2008
మಲాನ್ಡ್
ಪౌರ್ಶాಲె,ಹెూసಕెూౕಟె,సం.33/0
3
ರ್ౕ.ಕె.చనನ್పಪ್ అధಯ್ಕಷ್రు రూరಲ್
07/04/2008
ಹైసూಕ್ಲ್ ಕెూంటಲ್హ ಳ್
ళಕాలూಮ್రుತా.సం.42/0203

ౕ-

ರ್ౕమ పುషಪ್ స. , ರ್ౕ ಶారద
ದెౕ ಪౌರ್.ಶా.బురుజన ಕెూపಪ್
యూరు ತా. లంబನా
భತెಯ್.

A

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
79
4484 8(8)ಶా. . ౕలಮ್న
/40/02-03
4486

8(8)ಶా. .
/5/05-06

81

4531

8(6) ಶా. .అ
అనుకం4/03-04

82

4533

8(6) ಶా ನెౕ.అ
2/99-00

83

4701

8(1)(7) ಶా అ ವెౕ
అను 3:02-03.

84

5114

85

5116

86

5118

87

ರ್ౕమ
నంజమಮ್ ము
ನ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె ಬెంగళೂరు
ఇవర అಮాన ತ್న బಗెಗ್.
5125 8(4) అ 07/05-06. . . ನాగರాಜ್ మతుತ್ ఇతరరు
(కనನ್డ ಭాಷె బ ತ್) .
5127 8(4)1854: అం
ರ್ౕ ల ಮ್ౕ నర ంహ ಸాವ್
6/02-03.
ಚా ౕಸ್.
5130 8(4) ಶా అ 06/02- ఎం. .నర ంహమూ ರ್ స. .
03.
ರాಗಿసదದ್ పರ್సనನ್ ఆంజನెౕయ
ದాಯ್ ಕెౕందರ್ ಬెంగళೂరు.
5134 8(4)ಶా అ అ.
ರ್ౕ కుಮారಸాವ್
03/05-06.
దದ್ ంಗెౕశವ್ర ఎజుಕెౕషನ್
ಮానಯ್ತె ಬెంగళೂరు.
5137 8(4)ಶా అ ఇతರె
ాన మం ర ದాಯ್ సంಸెಥ್
09/01-02.
కనకనగర ಬెంగళೂరు
హಸాತ್ంతర.

88
89
90

91

92

ఉಮాపರ್గ ಪౌರ್ಶా ರెౕ
గుండకಲ್ ಗెౕಟ್ తుమకూరు
ಲెಲ್ అనుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್.
8(6) ಶా అ
ಹెಲెನ್ಸ್ ದై. ಹెూౕ ಜెూౕನా
ౕలಮ್న 34:03-04. ಬాలಕಿయర ಪౌರ್ఢಶాಲె
మూడ దರ್ .క.రవరు
స ಲ್ రువ ౕలಮ್న .

8(6) ౕలಮ್న
06.

1/05-

8(4) ಶా అ
ౕలಮ್న 4/05-06.

8(4) ಶా అ
ౕలಮ್న 09/05-06.

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
04/02/2008
A

ರ್ౕ.ఎಸ್. .హనుమంతರె ಡ್
స. .,ಸాಲెౕహ ಳ್ జగళೂరు
సం.40/03
ರ್ౕ.ఎం.ಹెಚ್.జయపರ್ಕాಶ್
26/05/2007
స. ,ಭార ౕయ ಪౌರ್ఢಶాಲె
వంటక పುర తರ್దుగರ್
సం.15/05
04/02/2008
అ 4463/03 ರ್ౕ ఎಸ್
ఉదಯ್ కుಮాರ್ తళಳ್ಕెರె
ಪాರ್ಶాಲె
అసం 1169/05 ರ್ౕ
10/03/2007
ರాರె ಡ್ పುటద ರ್ౕ పర ౕశವ್ర
ప.పೂ.ಕాಲెౕజు, ರ್ರాంపುర

80

5120

ౕలಮ್న

షయ

ರ್ౕ ఎం
ರ್ರా ర మతుತ್
ఇతరరు ದై
క. ಲెಲ್
(ವెౕతన ಹెూಣె బಗెಗ್).
ರ್ౕ వణಣ್ 510 ಬాಬ್ರె ಡ್
ఇవ ಗె అనుకంపద ఆಧారద
ನెౕమಕా బಗెಗ್ సಧాರ್ರ್
వలಲ್ಬా ప ౕಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె.

19/05/2008

A

A

A

A

12/03/2007

A

12/03/2007

A

12/03/2007

A

12/03/2007

A

12/03/2007

A

12/03/2007

A

12/03/2007

A

12/03/2007

A

12/03/2007

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
93
5144 8(4)ಶా అ ಶాಲా
హಸాತ್ంతర ఇతರె
4/2004-05.
94
5147 8(4) 5946/ಶా ಥ್
01/05-06.

షయ
ರ್ౕ పರ್సనನ್ ಪాರ್ಶా పರ್ಶాంత
నగర ಬెంగళೂరు.

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
10/12/2007
A

మంజుನాథ ఆంగಲ್ ಪౌರ್డಶాಲె
బనశంక 2ನెౕ హంత
ಬెంగళೂరు.
ಗಿರ್ౕನ್ ಪాನ್ಸ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ఐఎ ಸ್ అ ಕా గళ బಡావಣె
ఎం 2ನెౕ హంత ಬెంగళೂరు.

10/12/2007

A

10/12/2007

A

ವెಬె ಟ್ರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె ఇటಟ್మడు
బనశంక 3ನెౕ హంత
ಬెంగళೂరు.
8(4)31105 ఇతರె
ವెంకಟెౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె
03/06-07.
ತావనహ ಳ್ ఆನెౕకಲ್ ತా ఈ
ಶాಲెయ సಥ್ಳాంతరద బಗెಗ್.
8(4)ಶా అ ಶాಲా
అಚాయರ್ ఎజుಕెౕషನ್ టರ್ಸ್ಟ್
సಥ್ಳాంతర ఇతರె
అಚాయರ್ ಪాఠಶాಲా
24/05-06.
ಬాలಕಿయర ಪౌರ್ఢಶాಲె ఎನ್
అರ್ ಕాಲెూౕ .
8(4)ಶా అ
మರ್ల కలಷ್రಲ್ ಸెంటರ್ ಹెూస
హూಪౌರ್ಶా 27/03-04. ಪౌರ್ఢಶాಲెగళು ತెರెయువ బಗెಗ್.
మರ್ల కలಚ್రಲ್
ಸెంటರ್ నం.242 1ನెౕ
ముఖಯ್ రಸెತ್
ಚామರాజಪెౕಟె
ಬెంగళೂరు.
8(4) ಶా అ ಹెూ
యశ ವ್ ఎజుಕెౕషನ್ టರ್ಸ್ಟ್ ( )
ಪౌರ್ಶా 27/03-04.
వంತాలమడు ఆನెౕకಲ್ ತా
ಹెూసಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయువ బಗెಗ್.

10/12/2007

A

12/03/2007

A

12/03/2007

A

10/12/2007

A

10/12/2007

A

95

5149

8(4)6397:ಶా సಥ್
02/05-06.

96

5157

8(4) 8778ಶా సಥ್
05/05-06.

97

5160

98

5163

99

5169

100

5171

101

5178

8(4)ಶా అ ಹెూ
ಪౌರ್ಶా 165/05-06.

య ఎజుಕెౕషನ್ టರ್ಸ್ಟ್ ( )
బನెನ್ౕరుఘటಟ್ రಸెತ್ ಬెం-41.

10/12/2007

A

102

5180

8(4)10481:ಹెూಪౌರ್
ಶా 13/06-07.

A

103

5195

8(1)
06.

104

5206

8(4)ಗెರ್ౕಡ್
57/05-06.

ఆಚ್ರ್ డಯా ౕಸ್ ಬెూౕಡ್ರ್
10/12/2007
ఆಫ್ ఎజుಕెౕషನ್ లಲ್ರ್ రಸెತ್
ಬెంగళೂరు.
ఉ. ಶాంత ఉతತ್రహ ಳ್
18/12/2008
ఇవ ಗె ಶెౕ 90%
కు ಟ್భತైಸెౕ
వృ ತ್ ಸౌలభಯ್
కు తు.
అనಯ್ ౕ స ಸెంಟ್ ఆನ್ಸ್
12/03/2007
ಬాలಕಿయర ಪౌರ್ఢಶాಲె
హలసూరు ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె
20 వషರ್ ಸెౕವావ య ಸెౕವా
బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್.

ವెౕ 02/05-

గ

A

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
105
5215 8(4) ಶా. .అ
ం.ಸెౕ.ఇతರె 31/0506

8(4) ಸా. .అ
.అ ರ್ 39/04-05

106

5226

107

5227

8(4) హు.ಶా.అ
14/06-07

108

5233

8(4) 5649
అనుకంప ನెౕ 20/0607

109

5236

8(4) 6242 ನెౕ.అ
23/06-07

110

5239

8(4) హు.మ 27/0607

111

5240

8(4) ము. .బ
28/06-07

112

5242

113

షయ
తರ್ಲెౕಖా, వರ್ ತ್ ಕಷ್కరు,
గంగమಮ್, ಹెూంಬెౕಗౌడ
ಬాలಕಿయర ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಹెూంಬెౕಗౌడ నగర, ಬెంగళೂరు
ం న ಸెౕವె వರ್ ತ್ ಸౌలభಯ್ಕెಕ್
ರ್ౕ మంజుನాథ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಮాగ రಸెತ್, ಬెంగళೂరు, ఈ
ಶాಲెయ ಲ್, ಖా ఇరువ హుದెದ್
భ ರ್ ಮాడువ బಗెಗ್
ಕెರా యలంయ, ఆంగಲ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಮానపುర,
ಬెంగళೂరు, హుದెದ್ తుంబలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
ರ್ౕ ನాಗెౕందರ್ లಕಿ తంದె .
ರ್ౕ ವెంకటసుబಬ್ರాವ್
ఎನ್.ఎಸ್.యు.ఆರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
పదಮ್ನాభ నగర, ಬెంగళೂరు,
ఇవ ಗె అనుకంపద ఆಧారద
ವ್.ద.స ನెౕమಕా
అను ౕ సువ బಗెಗ್

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
18/12/2008

ಶెರ್ౕ
A

12/03/2007

A

12/03/2007

A

12/03/2007

A

12/03/2007
జయం సుರెౕಶ್ స.
.ಪాರ್.ಶాಲె ನాಯ್షనಲ್
ಪౌರ್.ಶాಲె బసవనగు
ಬెంగళೂరు ఇవర హుದెದ್
అను ౕదನె బಗెಗ್
12/03/2007
ರాಮాంజనపಪ್,స.
ರ್ౕ
గంಗాదರెౕశವ್ర ಗాರ್ಮాంతర,
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ರా ౕహ ಳ್,
ಬెంగళೂరు ఇవర హుದెದ್
అనుದాన స త
అను ౕ సువ
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್
ರ್ౕ ఆರ್. ವెంకటరమణ, స. ., 18/12/2008
సహ ಜాಜ್ರ್ ప.పೂ.ಕాಲెౕజు
ನెಲాವ್ , పುతూತ್రు, ఇవరనుನ್
ము. బ ತ್ అను ౕ సువ బಗెಗ್

A

8(4) ము. .బ. /06- ಭార ౕయ ದాಯ್ ಕెౕతన
07
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ದెౕవసమదರ್,
ಕె.ఆರ್. పುరం, ಬెంగళೂరు ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ హుದెದ್
తుంబలు అనుమ బಗెಗ್
5528 8(3) ಶా. . . .అ ರాజಯ್ ఉచಚ್ ನాಯ್ಯాలయద ಲ್
83/05-06
హూ ద ದాವె

A

A

12/03/2007

A

12/04/2008

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
114
5536 8(3) ಶా. . అ
250-8806/2003-04
115
116
117

118
119
120

121

షయ
ನాಯ್ಯాలయ పರ್కరణగళು

8(3) ಶా. . అ.
ನాಯ್ಯాలయ పರ್కరణగళು
131/05-06
5538 8(3) ಶా. అ. .అ
ನాಯ್ಯాలయ పರ್కరణగళು
12/02-03
5539 8(3) శ. . అ.సదನా ನాಯ್ಯాలయ పರ್కరణగళು
/03-2006-07
5537

8(3) అ.ದా.ವె 32/506 -2005-06
5543 8(3) (3) ಶా
అ. ౕ 98/2005-06
5551 8(3) ಶా. .ದాವె
7/99-200/19992000
5553 8(3) ಶా. .అ
సుತెూತ್ౕಲె 12/2004-05
5542

122

5587

123

5590

124

5594

125

5600

126

5697

127

6022

128

6026

8(3) ಹెూ.పರ್. 43/0607
8(3) ಶా. .
ಹెూ.ಪాರ್.ಶాಲె 11/0607
8(3) ಶా. . అ.ಹెూ
36/06-07
8(3) ಶా. ಹెూ ಪౌರ್.
39/06-07
c89..ಯావುದాదರెూం
ద నుನ್ ఆ ಕ್
ಮా /2006
8(2) ಸా. ನెౕ.
అను. 11/2006-07

8(2) ಶా. .అ
ಖా.హు.అ 31/06-07

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
12/04/2008
A

12/04/2008

A

12/04/2008

A

12/04/2008

A

ನాಯ್ಯాలయ పರ್కరణగళು

12/04/2008

A

ನాಯ್ಯాలయ పರ್కరణగళು

12/04/2008

A

ನాಯ್ಯాలయ పರ್కరణగళು

12/04/2008

A

అనుకంప ఆಧారద ౕ న
ನెౕమಕా కడతగళು

12/04/2008

A

ಹెూస ಶాಲె మంజూರా

15/12/2008

A

ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె అనుమ

16/12/2008

A

ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ

16/12/2008

A

ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ అనుమ

16/12/2008

A

Teacher Appt

12/04/2008

A

ರ್ౕ ముಕాం క ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಕెూలూಲ್రు, కుంದాపುర ತా.
ఉడు
ಲెಲ್, ఈ ಶాಲెయ ಲ್రువ
ಬెూౕధక హుದెದ್ ನెౕమಕా
అను ౕదನె ಮాడువ బಗెಗ್

10/08/2007

A

టూಟ್రు ಪౌರ್.ಶాಲె,
కుం ಬెటಟ್,ఉడు
,ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ
ಬెూౕధక హుದెದ್గళనుನ್
తుం ಕెూడువ బಗెಗ್

06/05/2008

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
129
6028 8(2) ಶా. .అ
ಖా.హు.అ 26/06-07

షయ
జవహರ್ ಪౌರ್.ಶాಲె, మతుತ್
కమಲాನెహరు ಬా ಕా
ಪౌರ್ఢಶాಲె, మదూದ್రు మండಯ್
ಲెಲ್, ఈ ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ
ಬెూౕధక హుದెದ್గళనుನ್
తుం ಕెూళುಳ್వ బಗెಗ್

8(2) ಶా. ಬా.హు.
పುం అ 30/06

ರ್ౕ ದాಯ್ గణప
ಪౌರ್ఢಶాಲె,ಗెూతತ್ ತ್ మండಯ್ ಲెಲ್
ఈ ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ
ಬెూౕధక హుದెದ್ తుమకూరు
అనుమ
ౕడలు
8(4).13.ನెౕఅ/2006 అణಣ್ಸాವ್ ఇవరనుನ್ ನాయక
ಪౌರ್.ಶా.య ಲ್ ಕಷ್కర హుದెದ್య ಲ್
ನెౕమಖా అను దನె
ಮా.బಗెಗ್ పರ್ಸాತ್వನె

130

6151

131

6585

132

6589

8(8) ಶా. .అ. ವెౕ.అ ರ್ౕ గురుರాఘವెౕందರ್
2/2006-07
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಕెಕ್ౕరహ ಳ್,
ళಕాలನ್మురు ತా, ఈ
ಶాಲెయనుನ್ ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್

133

6673

8(8) ಶా. .అ.ఇతರె
59/06-07

134

6674

8(8) ಶా. .అ.ఆ.ನెౕ
60/06-07

135

6675

8(8) ಶా. .అ.ನెౕ.అ
61/06-07

136

6679

8(8)
ಶా. .అ.ನెౕ.అ62/0607

137

6692

8(8) ಶా. .అ.ఇతರె
71/06-07

ರ್ౕమ ಹెಚ್. . ನాగವెౕ
స.
ರ್ౕ ಮారు ಪౌರ್ఢಶాಲె
బంಟెనహ ಳ್, ಬెౕలూరు
అనుದానಕెಕ್ ఒళప సువ బಗెಗ್
ರ್ౕ .ఎం. మ ವాళ ఇవ ಗె
అనుకంపద ఆಧారద
ನెౕమಕా బಗెಗ್
ರ್ౕ .ఎಸ್ రంగಸాವ್ తంದె
.సದా వನ್ ರ್ౕ ఎಲ್ దದ್పಪ್
ಸాಮ್రక ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ముతದ್గదూరు ఇవర అనుకంపద
ఆಧారద ನెౕమಕా బಗెಗ್

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
10/08/2007
A

10/08/2007

A

12/03/2007

A

26/05/2007

A

10/03/2007

A

12/12/2007

A

04/02/2008

A

ರ್ౕ . ಲెూౕಕెౕಶ್ . ರ್ౕ
చకರ್ಪా ఇవ ಗె అనుకంపద
ఆಧారద ನెౕమಕా బಗెಗ್

12/10/2007

A

ರ್ౕమ ఫರ್ ಜాನ್ నసరತ್
ం
ಕಷ್కరు, ಬాపೂ
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಹాసన ఇవర
ನెౕమಕా అను ౕదನె బಗెಗ್

12/10/2007

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
138
6723 8(8) ౕలಮ್న
84/06-07

139

140

షయ

ఎಸ್. . ద ణమూ ರ್ వರ್తತ್
ము.
ರ್ౕ బసవರాಜెౕందರ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಹాసన ఇవరు
సಕాರ್రద పರ್ಧాన
ಕాయರ್ద ರ್గళ ಕಷ್ణ ఇవ ಗె
(ಪాರ್థ క మతుತ್ ಪౌರ್ఢ)
ఇవ ಗె ಮా ಕెూం రువ
ౕలನ್న బಗెಗ್
6728 8(4) హు.భ.అ 34/06- ರ್ౕ ధమರ್ ಸాగర ಪౌರ್ఢಶాಲె
07
ದెూమಮ್సందರ್ ఆನెౕకಲ್ ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ హుದెದ್
భ ರ್ అనుమ బಗెಗ್
6738 8(4) హు.ನెౕ.అ
ఉదుರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె క ಬ್ನ್ ಪెౕಟె
40/06-07
ಬెంగళೂరు ఈ ಶాಲెయ ಲ್న
హుದెದ್ భ ರ್ అను ౕదನె బಗెಗ್
ರ್ౕ . ದాయತ್ ఉಲాಲ್
ఉదుರ್ ಕಷ್కరు, .ఎం.ఎ
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಬెంగళೂరు ఇవర
ನెౕమಕా అను ౕదನె బಗెಗ್

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
04/02/2008
A

12/03/2007

A

12/03/2007

A

12/03/2007

A

141

6740

8(4) హు.ನెౕ.అ
44/06-07

142

6741

8(4) హు.భ.అ 53/06- ದాಯ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె ఆನెౕకಲ್ ತా. 18/12/2008
07
ఈ ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ
హుದెದ್ಗె భ ರ್ అను ౕదನె బಗెಗ್

A

143

6743

8(4) ನెౕ.అ 55/0607

A

144

6750

8(4) ಶా. .అ /0607

145

6752

8(అ) ಶా.
హಸాತ್ంతర 8/06-09

146

6753

8(4) వರ್ ತ್ ವెౕతన
03/06-07

147

6755

8(4) హు.ನెౕ.అ
59/06-07

ರ್ౕ పనನ್ంగధర ఎನ್. స. ఆ.ವె 12/03/2007
మ ಯా ಪౌರ್ఢಶాಲె
ರ್
ಕారವార ಲెಲ್ ఇవర ನెౕమಕా
అను ౕదನె బಗెಗ್
దಯానంద ಪౌರ್ఢಶాಲె
18/12/2008
కుಮారಸాವ್ ಲెౕఔಟ್ ఇ ಲ್న 3
ಶాಲెగళనుನ್ సಥ್ಳాంత సువ బಗెಗ್
18/12/2008
ವెంకటసుబರ್హಮ್ణಯ್ ಸాಮ್రక
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಕాంచన, పುతూತ್రు
ద.క. ಲెಲ್ ఇదనుನ್
హಸాತ್ంత సువ బಗెಗ್
12/03/2007
ಲాಲ್ ప షತ್ గళ వ
ంద
నಡెయు ತ್రువ అనుದా త
ಕಷ್ణ సంಸెಥ್గళ ం
ಸౌలభಯ್
బಗెಗ್
అణಣ್ಸాವ್ , ನాయక
10/05/2007
ಪౌರ್ఢಶాಲె, బసపಪ್ వತెರ್ క ಬ್ನ್
ಪెౕಟె, ಬెం ఇవర ನెౕమಕా
అను ౕదನె బಗెಗ್

A

A

A

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
148
6756 8(6) హు.తుం.అ
16/06-07

149

150

151

152

షయ

ಶెವ್ౕశವ್రಸాವ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಕెంಗెౕ , ఉపనగర, మతుತ್
నూ ఈ ಶాಲెగళ ಲ್ ಖా
ఇరువ హుದెದ್ భ ರ್ ಮాడలు
అనుమ
డువ బಗెಗ್
6757 8(4) ವెౕ.అ.బ 32/06- ರ್ౕ ల ಮ್ౕనర ంహ ಪౌರ್ఢಶాಲె
07
(కనನ್డ ಮాధಯ್మ) అ ತ್గుಪెಪ್,
ಬెం ఈ ಶాಲెయనుನ್ ವెౕతన
అనుದానಕెಕ್ ఒళప సువ బಗెಗ್

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
18/12/2008

ಶెರ್ౕ

18/12/2008

A

12/03/2007
6931 CPI.16.ಖాహుభను/20 సತాಯ್గರ್హ ಸాಮ್రక ಪౌರ್.ಶా.
06
దుರాశವ್తಥ್ ಗౌ దనూరు
ಶాಲెయ ಲ್ ದై. . హుದెದ್యనుನ್
తుంబలు అ. ౕ.బಗెಗ್
12/03/2007
6932 CPI.16.ಖాహుభను/20 సತాಯ್గರ್హ ಸాಮ್రక ಪౌರ್.ಶా.
06
దుರాశವ್తಥ್ ಗౌ దనూరు
ಶాಲెయ ಲ್ ದై. . హుದెದ್యనుನ್
తుంబలు అ. ౕ.బಗెಗ್
6992 8(7) ಶా. .అ అను
ರ್ౕ ఎం. పೂణರ್ చందರ್ ತెౕజ ವ್ 12/03/2008
ನెౕ 67/06-07
ఎಸ್/ఆಫ್ ఎం.ఎಸ್ బసపಪ್
ఇవ ಗె అనుకంపద ನెౕమಕా
ౕಲె ವ್ద.స. హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

153

7018

8(4)
హు.మ.అ.22/2006-07

154

7041

8 (2) ಶా అ
ౕలಮ್న 14/2005

155

7042

8 (2) ಶా అ
ಖా హుದెದ್ అనుమ
6/2006-07

156

7301

8(2) ಶా అ ಖా
హు భ 628/2006

ంగసందರ್ ಧాಯ್సంసಥ್
ంగసందರ್ ఈ సంಸెಥ್య
అ య ಲ್ నಡెయు ತ್రువ
చనನ್ಕెౕశవ ಪౌರ್ఢ ಶాಲె
ంగసందರ್ , ఈ ಶాಲెయ ಖా
ఇరువ హుದెದ್గళనుನ್ భ ರ್
ಮాడువ బಗెಗ್
ರ್ౕ సుందర ఎం ము
ರ್ౕ
ಕాంతಶెವ್ౕర ಪౌರ್ఢ ಶాಲె
ಕాంతವార ఉడు
ಲెಲ್.
ಕాకರ್ళ రుదದ್ ఇಲాಖె మతుತ್
ఇతరరు
ವెౕ త ಪౌರ್ఢ ಶాಲె బసూರ್రు
కుందపುర ತా ఉడు
ಲెಲ್. ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ
హుದెದ್గళనుನ್ భ ರ್ ಮాడలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

A

A

A

A

12/03/2007

A

06/05/2008

A

10/08/2007

A

ಕా ರ್ಲ್ ಕాನెವ್ంಟ್ ಪౌರ್ఢ ಶాಲె 19/03/2009
మండಯ್ ఈ ಶాಲెయ ಲ್ ಖా
ఇరువ ಭెూౕదక హుದెದ್ తుం
ಕెూళಳ್లు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
157
7370 8(10)(4)ಶా అ ౕలు
సం.30/06-07

161

(1)ಶా ఆ
ವెౕతನానుದాన
7/200607.7.ವెౕఅ/2006
7374 8(1) ಶా అ
ವెౕతನానుಧాన
6/200607.06.ವెౕఅ/2006
7375 8(1)ಶా ఆ
ವెౕతನానుಧాన
5/200607.27.ವెౕఅ/2006
7376 8(4)ನెౕ.అ.63/06-07

162

7390

158

159

160

163

164

7373

షయ
ರ್ౕ. .ఎం. ರ್ౕ ವాస , ం
కಕ್కరు ರ್ౕ ರా ౕశವ್ర
ఫರ್ವ್ఢಶాಲె ఇరంగప ಲ್
గವ್ దనూరు ఇవరు
స ಲ್ రువನెౕమಕా
అను ౕదನె బಗెಗ್
ఆకషರ್ಣెౕ ಪౌರ್.ಶా. యనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ఒళప ఒసువ బಗెಗ್ పರ್ಸాತ್వನె

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
10/05/2007
A

26/09/2008

26/09/2008
ರాషಟ್ರ್ప ಪౌರ್.ಶా.
ಕಿಲాలರ್హ ಳ್ౕ ಶాಲెయనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್ పರ್ಸాತ್వನె
26/09/2008
ನెౕతರ್ ದాಯ್ ౕఠ ಪౌರ್.ಶా.
గుజಜ್నడు ಶాಲెయనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್ పರ್ಸాತ್వನె
ರ್ౕమ .అనుపమ
10/05/2007
.ఆರ್.ಸావంತ್
ఆರ್. .ಬాలಕಿయర పರ್ವ್ఢಶాಲె
జయనగర ಬెం.రవర ನెౕమಕా
అను ౕదನె బಗెಗ್ .

8(1) ಶా ఆ
ವెౕతನానుದాన
2/200607.2.ವెౕఅ/2006
7495 8(1) ಶా ఆ ఆ ఆను
180/2006-07

26/09/2008
ఎಸ್ ఎಲ್ ఎನ್ ಬా.ಪౌರ್,ಶా
ಗెౕ
ాన & ದై. .
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ అళవ సువ
బಗెಗ್ పರ್ಸాತ್వನె
19/05/2008
ರ್ౕ ఆರ್. నం ౕಶ್ కుಮాರ್
ఇవ ಗె అనుకంపద ನెౕమಕా
బಗెಗ್
7497 8 (2) ಶా అ ಖా హలగూరు ಪౌರ್ఢ ಶాಲె
10/08/2007
హు భ అ 39/ 2004-05 హలసూరు మళవ ಳ್ ತా ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ
ಬెూౕదకర హుದెದ್ భ ರ್ ಮాడలు
అనుమ
ౕడువುదు.

A

A

A

A

A

A

A

165

7498

8 (2) ಶా అ ಖా ನెహరు ಪౌರ್ఢ ಶాಲె అ వೂరు
హు భ అ 33/2006-07 ఉడు
ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయ ಲ್
ಖా ఇరువ ಬెూౕదకర హుದెದ್
తుం ಕెూళಳ್లు అనుమ బಗెಗ್.

10/08/2007

A

166

8(3)
ఎಕాಸ್ಸ್ ఎజుಕెౕషನ್ ( )
ಶా. .ಹెూ.ಪౌರ್ಶా.ఆంగಲ್ ನెూౕబనగర, ಬెంగళೂరు,
152/06-07
ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మ ಪాರ್రం సలు
అనుమ
7660 8(3) ಶా. .అ దూరు
ౕథರ್హ ಳ್, ತా, మండగದెದ್
40/05-06
ಪౌರ್ಶాಲె ತెರెయలు అనుమ

12/04/2008

A

12/04/2008

A

167

7638

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
168
7694 8(1) ಶా ఆ
ವెౕతನానుದాన
3/2006-07

169

170

171

172

173

174

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
26/09/2008

ಶెರ್ౕ

19/05/2008
అపర అయుకತ್రు ಸా అ
ಧారವాడ ವాಯ್ ತ್య ಟ್
అ ರ್గళను కళು సువ బಗెಗ್
7743 8(3) ಶా. .అ.ಹెూస న ౕదయ ದాಯ್ సంಸెಥ್
24/12/2008
40/2006-07
ದావణಗెರె ఇ ಲ್ 2006-07 ನెౕ
ಸా ಗె ಶాಲె ఆరం సలు
అనుమ కు తు
7748 8(3) ಶా. .అ.ఆంగಲ್ హ ಳ್ మహದెౕవపಪ್
24/12/2008
అనుమ 45/2006-07 ಪౌರ್ఢಶాಲెయ ಲ್ ఒందు ఆంగಲ್
తరగ ತెರెయలు అనుమ బಗెಗ್

A

7698

షయ
ರ್ౕ జలదుಗాంರ್బ ಪౌರ್డ ಶాಲె
గమಮ್ఘటಟ್ ಪావగడ ఈ
ಶాಲెయనుನ್ ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್

8(1) ಶా అ ದాವె
2/2006-07

24/12/2008
8(3)
మ ಪాల ఎజుಕెౕషನ್
ಶా. .అಹెూ.స.ಪాರ್.ಶా అಸెూౕ
ౕషನ್ వ
ంద
ಲె 22/2005-06
ಸెూ ౕశವ್ర ದాಯ್లయ
ఆరం సువ బಗెಗ್
7788 8(4)ನెౕ.అ.65/06-07 ರ್ౕ.ಜె.ಹెಚ್.ర
ాన ಕಷ್కరు 12/03/2007
ರ್ౕ.చనನ್ಕెౕశవ ఫರ್ವ್ఢಶాಲె
,చనನ್ಕెౕశవ నగర ఇవర
ನెౕమಕా యనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್ .
7964 8(2)ಶాశఅ.ಖా.హు. ನెహరూ
10/08/2007
తుం.అ.33/06-07
ಪౌರ್ఢಶాಲె.అಲెవೂరు.ఉడ .
ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ
ಭెూౕదక హుದెದ್ తుం కళಳ್లు

7749

A

A

A

A

A

A

175

7965

ನెహరూ
ಪౌರ್ఢಶాಲె.అಲెవೂరు.ఉడ .
ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ
ಭెూౕదక హుದెದ್ తుం కళಳ್లు

10/08/2007

A

176

సಟ್ರ್ అనನ್ మ ಯా
,ಪాರ್ಛాయರ್రు ಸెంಟ್ ఆನ್ಸ್
ಬాలಕಿయర ప.ಪా.ಕా.
ಬెంగళೂరు ఇవర ం న
ಸెౕವెయనుನ್ ంచ ಗె
ప గ సువ బಗెಗ್
8016 .8(2)
హలగూరు ಪౌರ್ఢ ಶాಲె,
ಶా అ.ಖా.హుభ.39.06 హలగూరు, ఈ ಶాಲెయ ಖా
-07
హుದెದ್ భ ರ್ బಗెಗ್.
8023 8(2)ಶా అ.ಖా.హు.తు మధుದ್వನెౕంతರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
/7/2006-07
ಕాకರ್ళ ఈ ಶాಲెయ ಲ್
ಖా రువ ಭెూౕధక హుದెದ್ భ ರ್
ಮా ಕెూళಳ್లు

12/03/2007

A

10/08/2007

A

10/08/2007

A

177

178

7970

8(2)ಶాశఅ.ಖా.హు.
తుం.అ.33/06-07

8(4)ಶా

7/06-07

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
179
8024 8(2)ಶా అ
మಹాతಮ್ಗాం ಪౌರ್ఢಶాಲె ఈ
ಖా.హు.తు.4/2006-07 ಶాಲెయ ಲ್ ಖా రువ ಭెూౕధక
హుದెದ್ తుం ಕెూౕళಳ್లు అనుమ
ತాಯ್నంద ಸాವ್ ಪ್ರ್ఔఢಶాಲె
గ హుದెದ್ భ ರ್ అను ౕదನె
బಗెಗ್
ನెహరు ಪౌರ್డಶాಲె
అಲెవೂరు.ఉడ . ಲెಲ್. ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ
ಭెూౕధక హుದెದ್ తుం ಕెూౕళಳ್లు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

180

8035

8(4)హుభ70/06-07

181

8048

8(2)ಶా అ.ಖా.హు.
తుం/33/2006-07

182

8060

8(4)హు.భ.అ.62/06- సದాರ್ರ್ వలಲ್బಭా పಟెౕಲ್
07
ఫರ್ವ್ఢಶాಲె సಜాರ್పುర ఆನెౕకಲ್
ತా. ಶాಲెయ హుದెದ್గళనుನ್
భ ರ್ಮాడువ బಗెಗ್

183

8061

184

8066

185

8070

186

8206

187

8222

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
10/08/2007
A

25/03/2009

A

10/08/2007

A

12/03/2007

A

12/03/2007
8(4)హు.భ.అ.64/06- ರ್ౕ. ನాయక పರ್ವ್ఢಶాಲె
07
కబಬ್ನెಪ್ౕಟె ಬెంగళೂరు ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ
ಬెూౕధక హుದెದ್గళనుನ್ భ ರ್
ಮాడలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
.
12/03/2007
8(4)ನెౕ.అ.66/06-07 కಮ್ుయ
ಸెంటರ್
పర్వఢಶాಲె జయనగర
ಬెంగళೂరు ఈ ಶాಲెయ
సంసಕ್ರ್త కಕ್కర ನెౕమಕా
అను ౕదನె బಗెಗ್
17/10/2007
8(8).ಶా. .ನెౕ.అను
ಹెಚ್ ಗಿ జమಮ್ స. . ರ್ౕ
109/2006పಟాಟ್ ರామ ಗాರ್ಮాంతర
2007.109.ವెౕఅ/200 ಪౌರ್ఢಶాಲె, ರామನాథపುర,
6
అరకలగూడు ತా: ಹాసన ಲెಲ್
ఇవర ನెౕమಕా అను దನె
బಗెಗ್
ದెౕ
12/03/2007
8(4)ఇతರె
కు.యు.ఆರ್.ಕాಯ್ತాಯ್
తರ್కಲా కಕ್రు ದాಯ್మం ర
ವెౕ 45/06-07
ಪ್ರ್ఔఢಶాಲె దూరವా నగర
ఇవర ವెౕతన గ ప సువ
బಗెಗ್
12/03/2007
8(6) ಶా
జವాహರ್ ಲాಲ್ ನెహరు
ಖాహుభ86/06-07
ಪ್ರ್ఔఢಶాಲె ಕా ರ್
మూడ దರె వలయ ద.క. ಲెಲ್
ఈ ಶాಲెయ ಲ್ ಖా హుದెದ್ భ ರ್
అనుమ బಗెಗ್

A

A

A

A

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
188
8291 8 (2) ಶా అ ಖా ಕె ఎಫ್ ಸెంಟ್ ತెರెಸాಸ್
హు భ అ 47/2006
ಬాలಕಿయర ಪౌರ್ఢ ಶాಲె
ముళಬా లు ఈ ಶాಲెయ ಲ್
ಖా ఇరువ హుದెದ್
తుం ಕెూళಳ್లు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
189
8295 8 (2) ಶా అ ಖా ಸెంಟ್ ఆನ್ಸ್ ಪౌರ್ఢ ಶాಲె
హు భ అ 51/2006
ಕెూౕಲార ఈ ಶాಲెయ ಲ್ ಖా
ఇరువ ಬెూౕధక హుದెದ್
తుం ಕెూళಳ್లు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
190
8353 8(8)
ರ್ౕ మంజుನాథ ಸాವ್
ದాಯ್
ಶా. .అ.ವెౕ.అను/200 సంಸెಥ್ ( ) వ
ంద తರ್దుగರ್
6-07
ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್
191

8371

192

8376

193

194

8 92) ಶా అ ಖా
ರ್ౕ సంగ ౕశವ್ర ಸాವ್ ಪౌರ್డ
హు భ అ 57/2006-07 ಶాಲె ಸెూౕమహ ಲ್ ಕె ఆರ್ ಪెౕಟె
మండಯ್ ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయ ಲ್ ಖా
ఇరువ ಬెూౕధక హుದెದ್ భ ರ್
ಮా ಕెూళಲ್లు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

8 (2) ಶా అ ಖా మಹాతಮ್ಗాం ನాಯ್షనಲ್
హు తుమ అ 54/2006- ಪౌರ್ఢಶాಲె ము నూరు
07
ముళಬాಗಿలు ಕెూౕಲార ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ
హుದెದ್గళనుನ್ తుం ಕెూళಲ್లు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
8377 8 (2) ಶా శ అ ಖా ಕాಳెౕಗౌడ ಪౌರ್ఢ ಶాಲె మండಯ್
హు భ అ 54/2006-07 ఈ ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ
ಬెూౕధకర హుದెದ್ తుంబలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
8389

8(8) ಶా.సಥ್ಳాంతర
112/2006-07

ರ್ౕ క ౕ ౕರ್ వస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ರాಜెౕందರ್పುర సకಲెౕశపುర
ಶాಲె సಥ್ಳాంత సలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
06/05/2008
A

06/05/2008

A

12/07/2007

A

10/05/2007

A

15/10/2007

A

10/05/2007

A

07/04/2008

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
195
8397 8(8)
ರ್ౕ ರెౕణుಕాದెౕ
ಶా. .అ.ವెౕ.అను1190 (ఎಸ್. .ఎಸ್. ) సంಸెಥ್ ( )
2006-07
ನెౕరలಕెರె వత ంద
నಡెయు ತ್రువ ರ್ౕ పర ౕసವ್ర
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಹెಚ್. .పುర
ಹెూళಲెಕ್ರె ತా, తರ್దుగರ್
ಶాಲెయనుನ್ ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
10/03/2007
A

196

8398

8(8)
ರ್ ఆರ್ ౕపಕ್ ంಗ್ స.
ಶా. .అ.ವెౕ.అను120/2 (ఆంగಲ್) ಬాపೂ ಗాರ್ಮాంతర
006-07
ಪౌರ್ఢಶాಲె కంಠాపುర
ಹెూసదుగರ್ ತా, తರ್దుగರ್ ಲెಲ್
ఇవరనుನ್ ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್

10/03/2007

A

197

8399

8(8)
ರ್ౕ ఎಸ್.ఆರ್. ದాಯ್మపಪ್ స.
ಶా. .అ.ವెౕ.అను121/2 (కనನ್డ) ಬాపೂ ಗాರ್ಮాంతర
ಪౌರ್ఢಶాಲె ರామಗಿ ಹెూళಲెಕ್ರె
006-07
ತా, తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఇవరనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್

10/03/2007

A

198

8401

8(8) అ ౕಲ್
123/2006-07

10/03/2007

A

199

8402

ఆంజನెౕయ ದాಯ್ సంಸెಥ್( )
8(8) ಬా.ಪౌರ್.ಶా
హಸాತ್ంతర 124/2006- ఆನెಕెూండ ದావణಗెರె ఇవర
07
వ
ంద నಡెయు ತ್రువ ರ್ౕ
గురు ಪెಪ್ౕరుదರ್ಸాವ್
ರ್
ವా ಕಿ ದాಯ್ సంಸెಥ್ ( )
ನాయకనహ ಳ್,ఇవ ಗె
హಸాంత సువ బಗెಗ್

10/05/2007

A

ರ್ౕ ಹెಚ್.ಗెూౕಪాಲ್ వರ್ ತ್
ಕಷ್కరు ರ್ౕ ాన ಜెూಯ್ౕ
ದాಯ್
సంಸెಥ್ ( ) ಬాಯ್రಮాడు
ಹాలಮాದెౕనహ ಳ್
ౕಸ್ಟ್
యూరు తರ್దుగರ್ ಲెಲ್
ఇవరు ఆయుకತ್ ಗె స ಲ್ రువ
ౕలಮ್న సంಖెಯ್ : 2/2006

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
200
8409 8(8)
ರ್ౕ ದెౕవರాజు అరಸ್ ದాಯ್
ಶా. .ನెౕ.అను128/20 సంಸెಥ್ ( ) తರ್దుగರ್ ఈ ఆడ త
06-07
మండ య నಡెయు ತ್రువ ರ್ౕ
. . ಹెూనನ್మಮ್ సణಣ್బసపಪ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె
యూరు ಕాಯ್ంಪ್
ದావణಗెರె ఈ ಶాಲెయ ಲ್న ರ್ౕ
ಕెూటರ್పಪ್ ಬా కಟెಟ್ సహ ಕಷ್కరు
. .జಡ್ ఇవర ನెౕమಕా
అను ౕదನె బಗెಗ್
201

8411

202

8420

203

8426

204

8515

205

8520

206

8522

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
10/05/2007
A

10/03/2007
8(8) ಶా. .ವెౕ
ರ್ౕ. ఎಸ್.ఎం.బసపಪ್ ం సహ
ಕಷ್కరు ರ್ౕ ಕెూౕಟె ಬెూౕరపಪ್
అనుದాన 130/2006ಬెూౕరమಮ್ ಗాರ್ಮాంతర
07
ಪౌರ್ఢಶాಲె ದెూడಡ್ఘటಟ್
తರ್దుగರ್ ತా, ఇవరనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್
10/03/2007
8(8) సహ ಕಷ್ణ
పೂణರ್ಬా ಕా ಪౌರ್ఢಶాಲె
అనుమ 137/2006- ఆలూరు ಶాಲెయ ಲ್ సహ ಕಷ್ణ
07
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್
01/12/2009
8(8)
ರ್ౕ .ರామచందರ್పಪ್ దಜెರ್
ಶా. .ವెౕ.అను141/20 ನౌకరరు ದాಯ್ಭార
06-07
ానమం ర ಪౌರ್ఢಶాಲె
తರ್దుగರ್, ఇవరనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್
18/12/2008
8(6)
ರ್ౕ మಮ್ರాయಸాವ್
హు.ನెౕ.అ19/2006-07 ಪౌರ್ఢಶాಲె, ఆನెౕకಲ್ ఈ
ಶాಲెయ ಬెూౕధక మతుತ್
ಬెూౕధಕెౕతర హుದెದ್గళనుನ್
అనుದానಕెಕ್ ఒళప సువ బಗెಗ್
8(4)
ರ್ౕ తరళಬాళು జగదుಗ್రు ದాಯ್ 18/12/2008
హు.భ.అ38/2006-07 సంಸెಥ್
ಗెರె తರ್దుగರ್ ಲెಲ್
ఇవర వ
ంద నಡెయు ತ್రువ
ದెూಡాಡ್లద మర ಪౌರ್ఢಶాಲె
చుంచకుಪెಪ್ ಬెంగళೂరు ద ణ
ಲెಲ್ ಖా ఇరువ
ాన
ಕಷ್కర హుದెದ್ భ ರ್ బಗెಗ್

A

8(4) ಹెూ.హు.మ
38/2006-07

A

కರ್ಸెంಟ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె ಮాసಕ್ రಸెತ್ 18/12/2008
బసవనగు ಬెంగళೂరు ఈ
ಶాಲెಗె ಹెూసದాಗಿ ం
ಕಷ್కర
హుದెದ್ మంజూರా ಮాడువ బಗెಗ್

A

A

A

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
207
8523 8(4)
హు.ನెౕ.40/2006-07
208

209

210

211

212

షయ
ఉదుರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె కబಬ್నಪెౕಟె
ಬెంగళೂరు ఈ ಶాಲెయ ಲ್న
హుದెದ್ అను ౕదನె బಗెಗ್

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
12/03/2007
A

18/12/2008
8(4) హు.భ.అ 51/06- సంత ಥెరಸా ಬాలಕಿయర
07
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಚామರాజಪెౕఎ,
ಬెంగళೂరు ఇ ಲ್ ಬెూౕధక హుದెದ್
భ ರ್ಮాడువ బಗెಗ್
8545 8(4) హు.భ.అ51/06- సంత ಜెూౕಸెఫర ಪౌರ್ఢಶాಲె
12/03/2007
07
ರ್ಯాంಡ್ వರ್తತ್ ಬెంగళೂరు ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ సహ
ಕಷ್కర హుದెದ್యనుನ್ తుంబువ బಗెಗ್

A

8(4) హు.భ.అ.53/06- ದాత ಪౌರ್.ಶాಲె ఆನెౕకಲ್ ఈ
07
ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ హుದెದ್
భ ರ್ అను ౕదನె బಗెಗ್
8558 8(4) హు.భ.అ55/06- ರ್ౕ పనನ್ంగదర ఎನ್. స. ఆವె
07
మ ಯా ಪౌರ್ఢಶాಲె ర
ಕారವార ಲెಲ್, ఇవర
ನెౕమಕా అను ౕదನె బಗెಗ್
8569 8(4) హు.ನెౕ.అ
అణಣ್ಸాವ್
ನాయక
59/06-07
ಪౌರ್ఢಶాಲె, బసపಪ್ ಪాಕ್ರ್
కబಬ್ನ್ ಪెౕಟె,ಬెంగళುరు ఇవర
ನెౕమಕా అను ౕదನె బಗెಗ್

A

8543

8555

18/12/2008

A

10/05/2007

A

10/05/2007

A

213

8570

8(4) హు.భ.అ 60/06- సತాಯ್గರ್హ ಸాಮ್రక ಪౌರ್ఢಶాಲె,
07
దుರాషವ್త, ಗౌ దనూరు ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ హుದెದ್
భ ರ್ಮాడలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

10/05/2007

A

214

8571

8(4) ನెౕ.అ 61/0607

ರ್మ ఎನ್. చంపక ల ಮ್ కనನ್డ
ಕಷ್కరు, ರ್ ಹెూంಬెಗౌడ ಬాలక
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ఇవర ನెౕమಕా
అను ౕదನె కు తు

10/05/2007

A

215

8(4) హు.భ.అ 62/06- సದాರ್ರ್ వలభಬా పಟెౕಲ್
07
ಪౌರ್.ಶాಲె సಜాರ್పುర, ఆನెౕకಲ್
ತా, ఈ ಶాಲెయ హుದెದ್గళనుನ್
భ.బ
8573 8(4) ನె.అ 63/06-07 ರ್ౕమ అనుపమ.ఆರ್
ಸావంತ್ కಲా ಕಷ್కరు ఆరవ.
ಬాలಕಿయర ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಬెంగళೂరు, అవర ನెౕమಕా
అను ౕదನె బಗెಗ್

10/05/2007

A

10/05/2007

A

216

8572

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
217
8574 8(4) హు.భ.అ 64/06- ರ್ౕ ನాయక ಪౌರ್.ಶాಲె కబಬ್ನ್
07
ಪెౕಟె ಬెంగళೂరు ఈ ಶాಲెయ ಲ್
ಖా హుದెದ್ భ ರ್ಮాడలు
అనుమ బಗెಗ್
218
8575 8(4) ನెౕ.అ.65/06ರ್ౕ ಜె. ಹెಚ್. ర
.
ರ್ౕ
07
చనನ್ಕెౕశవ ಪౌರ್.ಶా, చనನ್ಕెౕశవ
నగర ఇవర ನెౕమ.అ
219

8576

220

8581

221

8582

222

8586

223

8590

224

8596

225

8597

226

8602

228

8603

229

10/05/2007

A

8(4) ನె.అ66/06-07 కము
ಸెంటರ್ ಪౌರ್.ಶాಲె
10/05/2007
జయనగర ಬెంగళೂరు ఈ
ಶాಲెయ సంసಕ್ೃత ಕಷ್కరు
ನెౕమಕా అ.బ
18/12/2008
8(4) హు.భ.అ70/06- ರ್ ತాಯ್నంద ಸాವ್
07
ಪౌರ್ఢಶాಲె, గ ,
హు.భ.అనుమ బಗెಗ್
18/12/2008
8(4) హు.భ.అ 71/06- ಹెూౕ ಕె సಟ್ ಪౌರ್.ಶాಲె,
07
జయనగర, ಬెం, ఇ ಲ್
ಖా ఇరువ హుದెದ್ భ ರ್ಮాడువ
బಗెಗ್
12/03/2007
8(4) హు.భ.అ 75/06- ಚామರాజಪెౕಟె ಬాలಕಿయర
07
ಪౌರ್.ಶాಲె ఇ ಲ್న ಖా హుದెದ್
భ ರ್ బಗెಗ್
8(4) ಖా.హు.భ.అ
పంచಗಿ ಭెూౕధನా ಪౌರ್ఢಶాಲె, 25/03/2009
79/06-07
కಕ್బಳాಳ್పುర ఈ ಶాಲెయ ಲ್
ಖా ఇరువ హు.బ.అ.బ

A

8(4) హు.భ.అ 85/06- ರ್ౕ రంజనಸాವ್ ಪౌರ್.ಶాಲె,
07
సుంకదకಟెಟ್ మంగళೂరు ఇ ಲ್న
ಖా .హు.భ

8(6) ಶా. .ಖా.హు.భ జವాహರ್ ಲాಲ್ ನెహరు
86/06-07
ಪౌರ್.ಶాಲె ಕా ರ್, మూడ ರ್
వలయ, ద.క. ಲెಲ್ ಶాಲెయ ಲ್
ಖా.హు.భ.అ
8600 8(4)
ರ್ౕ దుಗాರ್పర ౕశವ್ర ప.పು.క
ಖా.హు.భ.అ/89/06-07 మంగళೂరు ಖా.హు.భ.అ

227

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
10/05/2007
A

8(4) ಶా. .ಖా.హు.భ ౕ ಕా ಪౌರ್.ಶాಲె మూడಕెూపಪ್,
91/06-07
బంಟాವ್ళ ತా, ಖా.హు.భ.అ

8(4)
ಶా. .ಖా.హు.భ.అ
92/06-07
8604 8(4)
ಶా. .ಖా.హు.భ.అ
93/06-07

ರ್ౕ సతಯ್ಸా ಲెూౕక
ಪౌರ್.ಶాಲె అ క ద.క ಲెಲ್
ಖా.హు.భ.అ
జಯా ಪౌರ್ఢಶాಲె,
జయనగర, ಬెం. ఇ ಲ್న
ಖా.హు.భ.అ

18/12/2008

10/05/2007

18/12/2008

12/03/2007

A

A

A

A

A

A

A

A

18/12/2008

A

18/12/2008

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
230
8606 8(6)
ಶా. .ಖా.హు.భ.అ
95/06-07

షయ

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
18/12/2008

ಶెರ್ౕ

బ ರ್ಯా సంయుకತ್
18/12/2008
ప.పೂ.ಕాಲెౕజు, ಪౌರ್.ಶా. ಭాగ
మంగళುరు ಖా.హు.భ.బ

A

ರ್ౕ ಬాబు ರాಜెౕందರ್ పರ್ಸాದ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె, మూడ ದెರ್ ద.క.
ಲెಲ್ ಖా ఇరువ ಬెూౕధక హుದెದ್
మంజూರా బಗెಗ್

231

8607

8(6) ಶా. .హు.భ
96/06-07

232

8711

233

8712

234

8861

235

8873

236

8898

237

8903

238

8907

239

8908

మಹాದెౕ ಪౌರ್.ಶాಲె ಕాపು
8(2) ಶా. .అ
ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయ ಲ್
ಖా.హు.తుం. 43/06-07 ఉడు
ಖా ఇరువ ಬెూౕధక హుದెದ್
భ ರ್ బಗెಗ್
8(8)(2)
ರ್ౕమ ವై.ఆರ್ అమರావ
ಶా. .అనుకంప
ఇవ ಗె అనుకంపద ఆಧారద
ನెౕ.86/03-04
ౕರెಗె దಜెರ್ ౕడువ బಗెಗ್
8 (2) ಶా ಖా హు
రం ౕ
ౕಥెూౕ ನ್ಸ್ కనನ್డ
భ 62/2006-07
ಪౌರ್ఢ ಶాಲె ಯాదಗಿ ఈ
ಶాಲెయ ಖా ఇరువ ಬెూౕదక
హుಕెಕ್ తుం ಕెూళಳ್లు ౕడువ
బಗెಗ್.
8(3) ಶా.ಹె.బ
ఆదశರ್ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
336/06-07
ಪాರ್.ಶాಲె ಬెంగళೂరు ಹెసరు
బదಲావಣె బಗెಗ್
8(6)ಶా. .100/200 ರ್ౕ.ఎಸ್. .ఎం.ಪౌರ್ఢಶాಲె
6-07
సವెರ್ పುతూತ್రు ತా.ద.క. ಲెಲ್
హుದెದ್ భ ರ್ బಗెಗ್.
8(6)
శరద పద
ౕవರ್ ಕాಲెౕజు
ಶా. .హు.భ.అ.102/20 (ಪాರ್.ಶా) ಭాగ సుళಯ್
06-07
ಪ್ುతూತ್రు ತా. ಕా హుದెದ್ భ ರ್
బಗెಗ್.
8(6) ಶా. .హు.భ.అ సుಭెూౕధ ಪౌರ್ఢಶాಲె పಣా
103/2006-07
పುతూತ್రు ತా.హుದెದ್ భ ರ್
అనుమ బಗెಗ್.
8(6)ಶా. .హు.భ.అ.1 ರ್ౕ.ರామకృషಣ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
04/2006-07
హರెౕకళ మంగళೂరు ತా.ఇ ಲ್న
ಖా హుದెದ್ భ ರ್ బಗెಗ್.

240

8909

241

8(6)
ರ್ౕ.ಶారದా ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಶా. .హు.భ.అ.105/20 ಶైమంకూరు ಕె ನ್ಗెూౕ
06-07
మంగళೂరు ತా.హుದెದ್ భ ರ್
అనుమ బಗెಗ್.
8912 8(4)
. .ఎಸ್.ಪౌರ್ఢಶాಲె అగూ
ಶా. .ನెౕ.అ.98/2006 ಗౌ దనూరు ತా. ఇ ಲ್న
ಸా.
ಬాಯ್ಕ್ ಲాಗ್ హుದెದ್ನెౕమಕా
అను ౕదನె బಗెಗ್.

A

10/05/2007

A

10/08/2007

A

16/10/2007

A

18/12/2008

A

18/12/2008

A

18/12/2008

A

18/12/2008

A

18/12/2008

A

18/12/2008

A

10/05/2007

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
242
8927 8(1)ಶా. .ವెౕ.అ.11/
2003-04

243

244

8936

246

8937

247

8949

248

8950

249

8957

250

8960

251

8968

253

ರ್ౕ.ರాಜెౕశವ್ ಪౌರ್.ಶా.ఆవ ರ್
యపటಟ್ణ ౖసూరు
ವెౕ.అ.ఒళప సువ బಗెಗ್.

ರ್ౕ ರాషಟ್ರ್పರ್గ
ಪౌರ್.ಶా.ಕಿಲాలರ್హ ಳ್
ಪావగడವెౕ.అను.ఒళప సువ
బಗెಗ್.
8935 8(1)ಶా. .ವెౕ.అను.5 ರ್ౕನెౕతರ್ ಧాಯ್ ౕఠ
/2006-07
ಪౌರ್.ಶా.గుజಜ್ನాళು ಪావగడ
ತా.ವెౕ.అను.ఒళప సువ బಗెಗ್.

8934

245

252

షయ

8(1)ಶా. .ವెౕ.అను
6/2006-07

8(1)ಶా. .అ.ವెౕ.అను ರ್ౕ.ఎಸ್.ఎಲ್.ఎನ್.ಬాలಕಿయర
.2/2006-07
ಪౌರ್.ಶా.
ಗెౕ
ವెౕ.అను.ఒళప సువ బಗెಗ್.
8(1)ಶా. .అ.ఔఏ.అ
ರ್ౕ. ರ್యద ರ್
ను.5/2005-06
ಪౌರ್.ಶా.ವై.ఎನ್.ಹెూసಕెూౕಟె
ಪావగడ ವెౕ.అను.ఒళప సువ
బಗెಗ್.
8(1)ಶా. .అ
.ఎಸ್.ಮాదపಪ್ ಸాಮ್రక
ಹెూ.ಪౌರ್.ಶా.182/2006 ಧాಯ್సంಸెಥ್ ಕె.ఆರ್.నగర
-07
ౖసూరు ಪౌರ್.ಶా.ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
8(1)ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್ ತౌ ౕದె ఏ. లಲ್ತ್ತ್ ౖನా
.ಶా.5/2006-07
ಶాಲె ಗెూౕಕాಕ್
ಹెూ.ಪౌರ್.ಶా.ತెರెయువ బಗెಗ್.
8(1)ಶా. .ఆ.ಮా.న. ರ್ౕ. ವాರ್ణಸాವ್
ౖసూరు
24/2005-06
ಡై ನౌకరర గృహ
ಮాರ್ణసహಕార సంఘ
ౖసూరు ఈ ಶాಲెయ
అనుమ న ౕక సువ బಗెಗ್.
8(6) ಶా
గణప సంయుకತ್ పద పೂవರ್
హుభ106/06-07
ಕాಲెౕజు మంగళೂరు ಖా
ఇరువ హుದెದ್ భ ರ್ అనుమ బಗెಗ್

8(1)ಶా. .అ.ವెౕ.అను ಡా: .ఆರ್ అంಬెడಕ್ರ್ వస
.4/2006-07
ಪౌರ್.ಶా.ದెూಡెಡ್ಬాಗಿలు
నర పುర ವెౕ.అ.ఒళప సువ
బಗెಗ್.
8970 8(1)ಶా. .ವెౕ.అను
ರ್ౕ.చనನ್ಕెౕశవಸాವ್
92/2004-05
ಪౌರ್.ಶా. ರ್ౕರాంపುర ౖసూరు
ವెౕ.అ.ఒళప సువ బಗెಗ್.

8971

8(1)ಶా. .అ.ఇతರె
18/2006-07

ಮానస ಪౌರ್.ಶా.ಹెరహ ಳ್
ಹెಚ್. .ಕెూౕಟె ತా.ఈ
ಶాಲెయనుನ್ 2006-07 ನెౕ
ಸా న ఇంద ముందువರెసువ
బಗెಗ್.

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
26/09/2008

ಶెರ್ౕ

26/09/2008

A

26/09/2008

A

26/09/2008

A

26/09/2008

A

19/05/2008

A

19/05/2008

A

26/09/2008

A

18/12/2008

A

26/09/2008

A

26/09/2008

A

26/09/2008

A

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
254
8986 8(6)ಶా హుబ112/0
607.38.ಖాహుభను/200
7
255
8995 8(6)ಶా హుభ96/0607.41.ಖాహుభను/200
7
9020

257

9161

258

9162

259

9163

260

9164

261

8(6)ಶా. .హు.భ.అ.1
14/0607.46.ಖాహుభను/200
7
9166 8(6)ಶా. .హు.భ.అ.1
15/0607.47.ಖాహుభను/200
7
9167 8(6)ಶా. .హు.భ.అ.1
16/0607.48.ಖాహుభను/200
7
9168 8(6)ಶా. .హు.భ.అ:1
17/0607.49.ಖాహుభను/200
7

262

263

264

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
18/12/2008

ರ್ౕ ಶారದా ಪౌರ್ಶాಲె ಪాಣె
మంగళೂరు, ఈ ಶాಲెయ
ಭెూౕదక హుದెದ್ బ ರ್ బಗెಗ್.
పರ್ಸాತ್వನెయూం ಗె.
10/05/2007
బ ರ್ಯా సం.ప.పೂ.ಕా. కందక
మంగళುరు ఇ ಲ್ ಖా ఇరువ
క. ಕಷ್కర హుದెದ್ తుంబువ బಗెಗ್
పರ್ಸాತ್వನె
23/04/2008
8(3)
దದ್ వృషಭెౕందರ್ ಕಿ య
ಖా.హు.భ.272/2006- ಕాಲెౕజు జಡె, ಸెూరబ ತా,
07
వ గಗ್ ಲెಲ್, ఒందు ಬెూౕధక
హుದెದ್ భ ರ್ బಗెಗ್
8(6)ಶా
అమృతಲాల ಹైసూಕ್ಲ್ ಕెలಕಿ
12/01/2007
హుభఅ107/06ಖా హుದెದ್ గళనుನ್
07.42.ಖాహుభను/200 భ.ಮా.అ. ౕ. బಗెಗ್ పರ್ಸాತ್వನె
7
8(6)ಶా హుభ108/0 సంత ಜాజರ್ ಪౌರ್>ಶా. ನెಲాಯ್
18/12/2008
6ಖా హుದెದ್ గళనుನ್
07.43.ಖాహుభను/200 భ.ಮా.అ. ౕ. బಗెಗ್ పರ್ಸాತ್వನె
7
25/03/2009
8(6)ಶా హుభ:109/0 ರ್ౕ సుబರ್హಮ್ಣెಯ್ౕಶెವ್ర పపೂಕా
6సుళಯ್,సుళಯ್ ತా, ఈ ಶాಲెయ
07.44.ಖాహుభను/200 ಭెూౕదకహుದెದ್ బ ರ್ బಗెಗ್.
పರ್ಸాತ್వನెయూం ಗె..
7
8(6)ಶా. .హుభ.అ:11 సంత కಟ್రన ಬా ಕా పರ್ಶాಲె
10/05/2007
3/06పುతూತ್రు ఈ ಶాಲెయ ಭెూౕదక
07.45.ಖాహుభను/200 హుದెದ್ బ ರ್ బಗెಗ್.
7
పರ್ಸాತ್వನెయూం ಗె

256

9165

షయ

ಸైంಟ್ ఆనಸ್ ಬెూౕళೂరు ಖా
హుದెದ್ గళనుನ್ భ.ಮా.అ. ౕ. బಗెಗ್
పರ್ಸాತ್వನె

ಶెರ್ౕ
A

A

A

A

A

A

A

12/01/2007

A

12/01/2007
ರ್ౕ ವాస ಪా.ಶా.
ಜా
ంటಲ್ ಪౌರ್.ಶా. ಖా
హుದెದ್ గళనుನ್ భ.ಮా.అ. ౕ. బಗెಗ್
పರ್ಸాತ್వನె
ఆదశರ್ ಪౌರ್.ಶా. ತాಕెూౕಡె
18/12/2008
ಖా హుದెದ್ గళనుನ್
భ.ಮా.అ. ౕ. బಗెಗ್ పರ್ಸాತ್వನె

A

ౕంಪై ಪౌರ್>ಶా. ఉವాರ್
ಖా హుದెದ್ గళనుನ್
భ.ಮా.అ. ౕ. బಗెಗ್ పರ್ಸాತ್వನె

18/12/2008

A

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
265
9170 8(6)ಶా. .హు.భ.అ.1
18/0607.50.ಖాహుభను/200
7
266
9173 8(6)ಶా. .హు.భ.అ.1
21/0607.53.ಖాహుభను/200
7
267
9174 8(6)ಶా. .హు.భ.అ.1
22/0607.54.ಖాహుభను/200
7
268
9175 8(6)ಶా. .హు.భ.అ/1
23/0607.55.ಖాహుభను/200
7
269
9176 8(6)ಶా. .హు.భ.అ/1
24/0607.56.ಖాహుభను/200
7
270
9177 8(6)ಶా. .హు.భ.అ:1
25/0607.57.ಖాహుభను/200
7
271
9178 8(6)ಶా. ౕ.హు.భ.అ1
26/0607.58.ಖాహుభను/200
7
272
9179 8(6)శ. .హు.భ.అ.12
7:0607.59.ಖాహుభను/200
7
273

274

275

8(6)ಶా. .హు.భ.అ12
9/0607.61.ಖాహుభను/200
7
9182 8(6)ಶా. .హు.భ.అ13
0/0607.62.ಖాహుభను/200
7
9183 8(6)ಶా. .హు.భ.అ.1
30/0607.63.ಖాహుభను/200
7
9181

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
18/12/2008

ಶెರ್ౕ

ಕా ಸ್ಮా ಪౌರ್.ಶా. ಜెపುಪ್ ಖా
18/12/2008
హుದెದ್ గళనుನ್ భ.ಮా.అ. ౕ. బಗెಗ್
పರ್ಸాತ್వನె

A

కకుళೂరు ಪౌರ್.ಶా. కుళೂరు
ಖా హుದెದ್ గళనుನ್
భ.ಮా.అ. ౕ. బಗెಗ್ పರ್ಸాತ್వನె

10/05/2007

A

డ ನ್ ಹైసూಕ್ಲ್ య ಕ್
ಖా హుದెದ್ గళనుನ್
భ.ಮా.అ. ౕ. బಗెಗ್ పರ್ಸాತ್వನె

12/01/2007

A

18/12/2008
ನాರా ಪౌರ್ಶాಲె,ನాರా
ಬెళತ್ంగ ఈ ಶాಲెయ ಭెూౕదక
హుದెದ್ బ ರ್బಗెಗ್.
పರ್ಸాತ್వನెయూం ಗె
ರెూౕಸా
ತ್ಕా ಪౌರ್.ಶా. ಖా
12/03/2007
హుದెದ್ గళనుನ್ భ.ಮా.అ. ౕ. బಗెಗ್
పರ್ಸాತ್వನె

A

షయ
ಸైంట అಲా యಸ್ ಪౌರ್.ಶా.
ಖా హుದెದ್ గళనుನ್
భ.ಮా.అ. ౕ. బಗెಗ್ పರ್ಸాತ್వನె

సంత ౕಲెూౕ న ಪౌರ್.ಶా.
పುతూತ್రు ಖా హుದెದ್ గళనుನ್
భ.ಮా.అ. ౕ. బಗెಗ್ పರ್ಸాತ್వನె

12/03/2007

A

A

A

ರ್ౕ పంచ ంಗెౕశವ್ర ಪౌರ್ಶాಲె
18/12/2008
,ఈశವ್రమంగల,పುతూತ್రు,ఈಶాಲె
య ಬెూౕదక హుದెದ್ బ ರ್ బಗెಗ್.
పರ್ಸాತ್వನెయూం ಗె.

A

ಕె ఆರ್ ఇ క.ಮా. ಪౌರ್.ಶా.
సురతಕ್ಲ್ ಖా హుದెದ್ గళనుನ್
భ.ಮా.అ. ౕ. బಗెಗ್ పರ್ಸాತ್వನె

A

ಪెౕಜావర ಪౌರ್ಶాಲె
కళವారు,మంగళೂరు, ఈ
ಶాಲెయ ಭెూౕదక హుದెದ್ బ ರ್
బಗెಗ್. పರ್ಸాತ್వನెయూం ಗె.
తಯ್ సಹాయ ಮాತా ಪౌರ್.ಶా.
ಖా హుದెದ್ గళనుನ್
భ.ಮా.అ. ౕ. బಗెಗ್ పರ್ಸాತ್వನె

18/12/2008

12/01/2007

18/12/2008

A

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
276
9184 8(6)ಶా. .హు.భ.అ.1
33/0607.64.ಖాహుభను/200
7
277
9185 8(6)ಶా. .హు.భ.అ./
134/0607.65.ಖాహుభను/200
7
278
9187 8(6)ಶా. .హు.భ.అ.1
35/0607.66.ಖాహుభను/200
7
279
9189 8(6)ಶా. .హు.భ.అ.1
36/0607.67.ಖాహుభను/200
7
280
9190 8(6)ಶా. .హు.భ.అ.1
37/0607.68.ಖాహుభను/200
7
281
9191 8(6)శ. .హు.భ.అ138
.69.ಖాహుభను/2007

282

9194

283

9196

284

9197

285

9220

286

9224

8(6)ಶా. .హు.భ.అ.1
39/0607.70.ಖాహుభను/200
7
8(6)ಶా. .హు.భ.అ14
0/0607.72.ಖాహుభను/200
7
8(6)శ. .హు.భ.అ.14
1/0607.73.ಖాహుభను/200
7
8(8)ಶా. .ನెౕ.అ.154
/0607.75.ನెౕఅ/2007
8(8)ಶా. . ౕలಮ್న
151/06-07

షయ
ಲెౕ హಲ್ ಕెూಟ್ౕ య ಪౌರ್.ಶా.
ಖా హుದెದ್ గళనుನ್
భ.ಮా.అ. ౕ. బಗెಗ್ పರ್ಸాತ್వನె

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
12/03/2007
A

ಹెూౕ ಫాಯ್
గలಸ್ರ್ ಪౌರ್.ಶా.
మంగళೂరు ಖా హుದెದ್ గళనుನ್
భ.ಮా.అ. ౕ. బಗెಗ್ పರ್ಸాತ್వನె

12/01/2007

A

టಲ್పಲ್వರ್ ಪౌರ್.ಶా. ಕಿ ನ್ಗెూౕ
ಖా హుದెದ್ గళనుನ್
భ.ಮా.అ. ౕ. బಗెಗ್ పರ್ಸాತ್వನె

12/01/2007

A

ಸెಕెರ್ౕಟ್ ಹాటಸ್ರ್ ಪౌರ್.ಶా. ಖా
హుದెದ್ గళనుನ್ భ.ಮా.అ. ౕ. బಗెಗ್
పರ್ಸాತ್వನె

12/03/2007

A

ಸెంట ಜెರెూౕಸా ಪౌರ್.ಶా. ಜెపುಪ್
ಖా హుದెದ್ గళనుನ್
భ.ಮా.అ. ౕ. బಗెಗ್ పರ್ಸాತ್వನె
ಕా ರ್ಲ್ కಲాನెವ್ంಟ್
ಬా.ಪౌರ್.ಶా.
డంಕాపು ಖా
హుದెದ್ గళనుನ್ భ.ಮా.అ. ౕ. బಗెಗ್
పರ್ಸాತ್వನె
ರెూౕಜా
ౕ ಪౌರ್ಶాಲె,
ಬెూౕಳార,మంగళೂరు ఈ
ಶాಲెయ ಭెూౕదక హుದెದ್ బ ರ್
బಗెಗ್. పರ್ಸాತ್వನెయూం ಗె.
సంత ತెರెಸా ಪౌರ್.ಶా. ಬెళತ್ంగ
ಖా హుದెದ್ గళనుನ್
భ.ಮా.అ. ౕ. బಗెಗ್ పರ್ಸాತ್వನె

18/12/2008

A

10/05/2007

A

12/03/2007

A

10/05/2007

A

క ತా
ౕ ಪౌರ್.ಶా. ಖా
హుದెದ್ గళనుನ್ భ.ಮా.అ. ౕ. బಗెಗ್
పರ್ಸాತ್వನె

12/01/2007

A

ಕె ధనంజయ క.స. . ఇవరనుನ್
ವెౕತాನానుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್ పರ್ಸాತ್వನె
ರ್ౕమ ಕె.ಯాశಮ್ క యపಪ್
సహ ಕಷ್ಕಿ ಕె. .ಪౌರ್ఢశಲె
కుటಟ್ం .కుటಟ್ం
ౕసಟ್
ಕెూడగు ಲెಲ್.రవర ౕలಮ್న
బಗెಗ್.

10/03/2007

A

07/04/2008

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
287
9226 8(8)ಶా. .ಹెూ.ఆంగಲ್. ఎಸ್. . .ఎజుಕెౕశనಲ್
ಪౌರ್.ಶా.అను 153/06- ಸెూಸై
తರ್దుగರ್ ఆడ త
07
మండ య 2007-08ನెౕ
ಸా న ರె ಡె ಸ್ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಪౌರ್.ಶా.అవದా నగర
యూరు ಟౌನ್ తರ್దుగರ್
ಲెಲ್.ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
288
9249 .8(4)ಶా. .అ.97.20 ರ್ౕ.సರ್.ఎం. ಶెವ್ౕశವ್రయಯ್
06-07
సంయుకತ್ ప.పೂ.ಕా. ಜెూನెౕన
అగರ್ಹార, ಬెం. ఈ ಶాಲెయ ಲ್
ಖా
రువ హుದెದ್ భ ರ್ బಗెಗ್.
289
290

291

292
293

294
295
296

297

298

299

8(4)ಶా. .హు.భ.అ.1
06/06-07
9279 8(4)శ. .హు.భ.అ.
110/06/07

అమృతಲాల ప.పೂ
ಕా.మంగళೂరు ಖా.హు.భ.బ.
జనತా ಪౌರ್.శ.అడయಯ್డృ
బంಖాವ್ళ
ತా.ద.క. ಲెಲ್.హు.భ.బಗెಗ್.
9280 8(4)ಶా. .హు.భ.
ರ್ౕ ಶారద ಪౌರ್.ಶా.ಪాಣె
111 /06-07
మంగళೂరు మంಟాವ್ళ
ತా.హు.భ.అ.బಗెಗ್.
9281 8(4)ಶా. .హు.భ.అ.1 ಭారತ್ ಪౌರ್.ಶా.ఉಳాಳ್ల
11/06-07
మంగళೂరు ತా.ಕా.హు.భ.బ.
9282 8(4)శ. .హు.భ.అ.13 ಕెనರా ಪౌರ್.ಶా.ఉవರ್
2/06-07
మంగళೂరు ఇ ಲ್న ಖా.హు.భ.బ.
9278

8(4)ಶా. .హు.భ.అ.1
43/06-07
9284 8(4)శ. .హు.భ.అ.
144/06-07
9288 8
(4)(10)హుభ01/0607.79.ಖాహుభను/200
7

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
10/03/2007
A

10/05/2007

A

12/01/2007

A

18/12/2008

A

18/12/2008

A

18/12/2008

A

18/12/2008

A

జಯా ಪౌರ್.శ.జయనగర
18/12/2008
ಬెం.ఇ ಲ್న ಖా.హు.భ.బ.
18/12/2008
.ఎం.ఇ.సంయుకತ್
ಪౌರ್.ಶా.హు.భ.బ.
10/05/2007
ರ್ౕರామచందರ್
ంಗ್. ం ಕಷ್కరు. ಜెನ್ಸ್
సంయుకತ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె. ంತామ .ఇవర
ನెౕమಕా అను ౕదನె బಗెಗ್.
10/05/2007
9289 8(4)ಖా అఅనుದాన గంಗాధರెౕశವ್ర ಗాರ್.ಪౌರ್.ಶా.
6/06ರా ౕహ ಳ್ ಕಷ್కరనుನ್
07.80.ಖాహుభను/200 సಹాಯానుದానಕెಕ್
7
ఒళప సువ బಗెಗ್
9359 8 92) ಶా అ ಖా
ఎಸ್ ఎಸ್ ಕె ಪౌರ್ఢಶాಲె
10/05/2007
హు భ అ 68/2006-07 ಪాండవపುర ರైಲెವ್ ಲాದ್ణ ఈ
ಶాಲెయల ಲ್ ಖా ఇరువ
హుದెದ್గళనుನ್ తుంబలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
9375
8 (3) ಶా అ ನెౕ గుಲా ಬాలಕಿయర ಪౌರ್ఢಶాಲె 23/04/2008
అ 147/2006-07
ಬెంగళೂరు ఉతತ್ర ನెౕమಕా
అను ౕదನె బಗెಗ್.

9283

A
A
A

A

A

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
300
9380 8(8)ಹెూ.ఆంగಲ್.ಪౌರ್ఢ ವా ಲాస ఎజుಕెౕశನ್
ಶాಲె అను.159/2006- ಸెూಸై ( ) యూరు
07
తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఆడ త
మండ యవర 2007-08 ನెౕ
ಸా న ವా ಲాస ఆంగಲ್
ಮాదಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె ನెహరు
ౖದాన,
యూరు తರ್దుగರ್
ಲెಲ್ ఇ ಲ್ ಪాರ್రం సలు
సనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
301

302

303

8(4)◌్ ಲ್
కఢత/0607ద..ಯావುದాదರెూం
ద నుನ್ ఆ ಕ್
ಮా /2007
9470 8(8)ಹెూ.ఆంగಲ್.ಪౌರ್.
ಶా.అను.162/200607
9436

9471

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
10/03/2007
A

ನెಜ್ ంಟ್ ఆಫ್ ఎಡెಡ್
ಶెವ್శವ್రಸాವ್ ಪౌರ್.ಶా.
సుಳెౕಕెರె ಕెంಗెౕ ಬెం. ౕగಲ್
ನెూౕ ౕಸ್

12/01/2007

A

నవరతನ್ ఎజుಕెౕషನ್ టರ್సಟ್ ( )
కಕ್ಜాజూరు ಹెూళಲెಕ್ರె
ತా. తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఇవర
ఆడ త మండ యవరు 200708 ನెౕ ಸా న అಕಷ್ర ಕెౕతన
ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ఆರ್.ఎం. .ಗెౕಟ್ హ ತ್ర
కಕ್ಜాజూరు ತా. తರ್దుగರ್
ಲెಲ್ ఇ ಲ್ ಪాರ್రం సలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

10/03/2007

A

ರ್ౕ సూరపಪ್ನాయక ದాಯ್సంಸెಥ್
8(8)ಖా.ಪౌರ್.ಶా.సಥ್
ಳాంతర 163/2006-07 ( ) తರ್దుగರ್వ
ంద
నಡెయు ತ್రువ
ರ್ౕ. ರ್ౕ. ರ್ౕ.సదుಗ್రు క ౕర
మఠద వ ంగಸాವ್
ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಬాಯ್ಲాళು. తರ್దుగರ್ ತా.ఈ
ಶాಲెయనుನ್ ದావణಗెರెಗె
సಥ್ಳాంత సలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

04/02/2008

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
304
9473 8(8)ಶా. .అ. ౕ.బ.1 ರ್ౕమ ఎం. .రంగమಮ್
67/2006-1-07
దಜెರ್ ನౌకరరు .ఎಸ್.ఎನ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె గವాರ್ಲె
ಸెూౕమವారಪెౕಟె ತా.ಕెూడగు
ಲెಲ್ ఇదనుನ್ ಹెచుಚ್వ ನౌకరరు
ఎందు ప గ
ಹెಬాಬ್ಲె
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಹెಬాಬ್ಲె
ಸెూౕమವారಪెౕಟె ತా.ಕెూడగు
ಲెಲ್ ఇ ಲ್ಗె ನెౕమಕా ఆದెౕశ
ౕ దుದ್ ఇవర ವెౕతన డుగಡె
బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
10/05/2007
A

306

8(3)శ. .ಹెూ.ಪౌರ್.అ. 2007-07 ನెౕ ಸా ಗె
425/06-07
ಜాಷ್నನైವెౕದై ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మ
అనుದాన ర త
ಪౌರ್ఢಶాಲెయనుನ್ ಪాರ್రం సువ
బಗెಗ್.
9862 CPI..ಯావುದాదರెూం
ౕపಲ್ಸ್ ఎజు ಸెూ. ಬెౕలూరు
ద నుನ್ ఆ ಕ್
ఇవర ఉದెದ್ౕ త
ಮా /2007
ಬా. ದాಯ್ ರ್ లయ
ಪాರ್రం సలు న.సಥ್ళ ప ౕ ಲా
వర స ಲ್ಕె పರ್ಸాಥ್వನె

307

9863

308

9865

309

19/05/2008
సంಟ್ అంತెూౕ ಪౌರ್డ ಶాಲె
ಹెూನాನ್వర ಕారವార ఈ
ಶాಲెయ ಲ್న ಖా హుದెದ್ బ ರ್
బಗెಗ್
23/04/2008
9901 *(3)ಶా. .అ.427/20 ಟ್ಲాಲ್ ౕ ಸ್ ಗా
ತ್నగర
06-07
ಬెం.ఉ.ನెౕ.అ.బಗెಗ್.
9906 8(4)4432ಖాహుభ08 ಮానపುర
10/05/2007
/06-07
ಫౌರ್ರ್ఢಶాಲె ಮానపುర
ಬెంగళೂరు ఈ ಶాಲెయ ಲ್ ಖా
ఇరువ హుದెದ್గళనుನ್భ ರ್
ಮాడలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

305

310
311

312

9577

9867

9993

8(1) ಶా అ
ರ್ౕ ఎం ಕె సుರెౕಶ್ ఇవరు
ౕలಮ್న 6/2006-07 సಕాರ್రಕెಕ್ స ಲ್ రువ ౕలಮ್న
సంఖಯ್ 49/2006
8(1) ಶా అ
ಕా ದాస ప
ಕా ర ಗెౕట
ౕలಮ್న 7/2006-07 ಶాಲె స గ ಗె ము బ ತ್
ౕడువ బಗెಗ್ ದెౕರ್శకరవర
ನాಯ್ಯాలయద ಲ್
ౕలಮ್న

18/12/2008

A

26/05/2007

A

19/05/2008

A

19/05/2008

A

8(1) ಶా అ ಖా హు
భ అను 46/2006-07

8 (2) ಶా శ అ ಖా ఆంజನెౕయಸాವ್ ಪౌರ್.ಶా.
హు భ అ 66/2006య యూరు ಶాಲెయ ದై. .
07.94.ಖాహుభను/200 ಕಷ್క ಗె ನెౕమಖా
7
అను దನె బಗెಗ್

10/08/2007

A

A
A

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
313
9997 8(8) ಶాశ ಹెూ ಪౌರ್.
ౕర ಶ್ఐవ చళಳ್ಕెರె ಟౌನ್
ಶా 169/2006-07
చళಳ್ಕెರె
314

315

316

317

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
10/03/2007
A

8(1)ಶా అ ంబరహ ಧారವాడ అయుಕాತ್లయಕెಕ್
19/05/2008
8/2006-07
సంబం దದ್ పతರ್గళనుನ್ ఈ
కಛెౕ ಗె బం దుದ್ కళು సువ
బಗెಗ್
10/05/2007
10004 8(4)ಶా సಥ್ಳాంతర1 ౕ ತ್ ದాಯ್ ಕెౕతన( ) ఈ
3/06ಶాಲెయనుನ್ శವ್ಭార
07.99.సಥ್ಳాం/2007
ದాಯ್వదರ್క సంఘ
చందರ್ಲెౕఔಟ್ఇవ ಗె
హಸాತ್ంత సలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
పರ್ಸావನెయూం ಗె.
12/01/2007
10029 ¸ 8(4)ಶా. .అ.బ ತ್
.ఇ.ఎನ್. ಪౌರ್ఢಶాಲె,
63/2006-07
జయనగర
అనుದానಕెూಕ್ళప సువ బಗెಗ್.
10034 8(4)ಖా అವెౕతನాను ವెంకಟెౕశವ್ర ಪౌರ್ಶాಲె
18/12/2008
ದాన68/06ತాಯ್వకనహ ಲ್,ఆನెౕకಲ್,
07.100.ఇతರె/2007 ಬెం. బభమ యనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್,పರ್ಸాತ್వನెయూం ಗె.
10000

318

10036

319

10050

320

10052

321

10053

322

10055

323

10070

8(4)ಶా. ఇతರె
65/2006-07

12/01/2007
ರ್ౕ.ఎಸ್ ವెంకಟెౕಶ್ ದెౕವాంగ
సంఘ కనನ್డ ಶాಲె
సంపంಗಿರాయ నగర ఇవరనుನ್
కతರ್వಯ್ద ౕಲె ಹాజరు
ప సువ బಗెಗ್.
12/01/2007
8(4)ಶా. .ಹె. .ಕె
ాన ಜెూಯ್ౕ ಪౌರ್ఢಶాಲె
6/2006-07
జంగమಪెౕಟె డಲ್ఘటಟ್ ತా. ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ 8 ನెౕ తరగ ಗె
ಹెచుಚ್వ ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మ
ತెರెయువ బಗెಗ್.
8(4)ಹెూ.ಪాರ್.ಶా.8
ರ್ౕ గంಗా ದాಯ್ ಕెౕతన
12/01/2007
/2006-07
ఆంగಲ್ಪౌರ್ఢಶాಲె , ఆంజనపಪ್
ತెూౕట, శంకರాపುర
ಕాడుಗెూౕ .
18/12/2008
8(6) ౕలಮ್న 01
ಶా ರ್ౕ ಸాಮ್రక పರ್ఢಶాಲె
/2006-07
పುణచ , బంಟాವ್ళ ತా .ద ణ
కనನ್డ ಲెಲ್.
8(4) ౕలಮ್న
.ಕె. రంగನాథರాವ್
18/12/2008
3/2006-07
స. .ఎನ್.ఆರ್.ಕె.ಪౌರ್ఢಶాಲె
జయనగర.ಬెం.
8(4)ಶా. .సಥ್ಳాంతర .ఎం.ఎ.ಬాలಕಿయర
12/01/2007
12/2006-07
ಪౌರ್ఢಶాಲె సಥ್ಳాంత సువ బಗెಗ್.

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
324 10071 8(4)ಶా. .సಥ್ಳాంతర
13/2006-07

325

10080

326

10101

327

328

329

330

8(4)ಶా
ನెౕఅ150/0607.101.ನెౕఅ/2007

8(4)ಶా
హుబ151/0607.102.ನెౕఅ/2007
10105 8(1)ಶా అಹెూ ಶా
అను 3/2006-07

షయ

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
12/01/2007
A

ౕ ತ್ ದాಯ್ ಕెౕతన ( )
ానಭార రಸెತ್ ನాగరಬా .
ಬెం.12 ఇవర వ
ంద
నಡెయు ತ್రువ ౕ ತ್
ದాಯ್ ಕెౕతన ಪౌರ್ఢಶాಲె
హಸాంతర బಗెಗ್.
ಕెంಗెౕ ಪౌರ್ಶాಲె ಬెూౕదకహుದెದ್
10/05/2007
ನెౕమಕా అను ౕదನెబಗెಗ್.
మూల
అంకప ಟ್,పರ್ಸాತ್వನెయం ಗె.
ಸెౕంಟ್ యు ರ್ యನ್ ಪౌರ್ಶాಲె 25/03/2009
అలಪ್టರ್ రಸెತ್ ಖా హుದెದ್ భ ರ್
బಗెಗ್.
ರ್ౕ ಮా
ఎజుಕెౕషన మతుತ್ 26/09/2008
ಚా ಟెబಲ್ టರ್ಸ್ಟ್ మధుಗಿ ఈ
అడ త మండ వ
ంద
ಹెూస ಪౌರ್డ ಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

12/03/2007
ಸెంಟ್
ౕస ಕాನెವ್ంಟ್
ಫౌರ್ರ್ఢಶాಲె మ యపಪ್న
ಪాళಯ್భవನెౕశವ್ నగర
ಬెంగళೂరు ఇ ಲ್న
ಹెూసಫౌರ್ರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సువ
బಗెಗ್ .
10117 8(4)ಶా
ఎನాನ್ರ್ ಫ್ರ್ఔఢಶాಲె ఆ తಯ್
31/12/2008
ಹెూಫ್ರ್ఔ.ಪాರ್.10/06-07 నగర ಕెూతತ್నూరు ముఖಯ್ రಸెತ್
ಜె నగరಬెం.ಹెూస ಶాಲె
ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್.
10120 8(4) ౕలಮ್న లನ್
శృರ್ఈ. ర ౕశ జయಭార
12/01/2007
08/06-07
ಕెూౕ ఆపరಳెౕ ౕವ್ ಹెಯ್సూಕ್ಲ್
అ ತ್ಬెಲె ఇ ಲ್ స. (కಲె) ఆಗಿ
ನెౕమಕా యనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್ .
10115

8(4)ಶా
ಹెూಪౌರ್ఢಶాಲె11/0607

331

10128

8(6)ము. స9/0607.104.బ ತ್/2007

332

10132

8(4)ಖా అ
అనుದాన1/06-07

333

10144

8(4)ಶా
ఇతರె68/06-07

12/01/2007
అనుದా త ಪౌರ್ಶాಲెయ
సంಸ್ృకత ಭాಷా ಕಷ್క ಗె
ము బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್.
అಶెೂౕకరಫ್ೃರ್ఔఢಶాಲెజనತాಕా 25/03/2009
ಲెూౕ మూడలಪాళಯ್
,ಬెంగళೂరు ఈ ಶాಲెయనుನ್
అనుದానಕెಕ್ఒ ళ ప సువ బಗెಗ್ .
అమರ್త ಲాಲ್ ౕ ಫ್ರ್ఔఢಶాಲె
ಕెలರె◌్య ద.క. ಲెಲ್ ఇవర
ౕ న దూ న బಗెಗ್ .

12/03/2007

A

A

A

A

A

A

A

A

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
334 10147 8(1) ಶా అ ಖాహు
భ అను 49/2006-07
335

336

షయ

ಹెూౕ ರెూౕజ ಪౌರ್డ ಶాಲె
ಹెూನాನ್వర ಕారವార ఈ
ಶాಲెయ ಲ್న ಖా హుದెದ್ బ ರ್
బಗెಗ್
10178 8(2)ಶా. .అ.ಶెౕం
ರ್ౕ అం ಕా ౕಕಷ್ణ ద ತ್
సಕాರ್రద అను4/06-07 ರామపುర బంಗారಪెౕಟె ತా
ఇవర వ
ంద నಡెయు ತ್రు
ಬాలಕಿయర ದాಯ್ ರ್ లయಕెಕ್
ಕెౕందರ್ద అనుದాన డుగಡె
బಗెಗ್.
10219 8(1) ಶా అ ಮా న ರెూౕట అంగಲ್ ಮాధಯ್మ ಪౌರ್డ
5/2006-07
ಶాಲెయ ಲాస ಹాಗెూ
ಮాధಯ್మ దుದ್ప బಗెಗ್

337

10328

8 2) ಶా అ ಹెూ
ಪౌರ್ 31/2006-07

338

10467

8(1)ಶా అ ಹెూ ಪౌರ್
అను 12/200607.12.ఇతರె/2007

339

10468

8(1)ಶా అ ಹెూ ಪౌರ್
అను12/200607.12.ఇతರె/2007

340

10469

8(1)ಶా అ ಹెూ ಪౌರ್
అను 11/200607.11.ఇతರె/2007

341

10470

8(1)ಶా అ ಹెూ ಪౌರ್
అను 10/200607.10.ఇతರె/2007

342

10471

8(1)ಶా అ ಹెూ ಪౌರ್
అను 9/200607.9.ఇతರె/2007

343

10472

8(1)ಶా అ ಹెూ ಪౌರ್
అను 8/200607.8.ఇతರె/2007

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
19/05/2008

10/05/2007

ಶెರ್ౕ
A

A

19/05/2008

A

ఎం ఎ ర ౕದ್ ఎజుಕెౕషనಲ್
టರ್ಸ್ಟ್ ಮా ತ್ మూలరు ತా
ಕెూౕಲార ಲెಲ್ ఇవర వ
ంద
2007-08ನెౕ ಸా న ಲ್ ఆంగಲ್
ಮాదಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
మంజూರా బಗెಗ್.
మంగళ ದాಯ್ ಕెౕతన
కుದెౕరు, ◌ఃఊస ಖాసಗಿ
ಪౌರ್ಶాಲె ತెರెయువ
బಗెಗ್. రూ:10000-00
ము ಲ್ం యూತ್ ಫెడರెౕషನ್
ಚామರాజనగర హూస ಖాసಗಿ
ಪౌರ್ಶాಲె ತెರెయువ బಗెಗ್.
రూ:10000-00
జనಸెౕವా ಚా టబಲ್
సూಸై ,గుండಲ್ಪెౕಟె హూస
ಖాసಗಿ ಪౌರ್ಶాಲె ತెರెయువ బಗెಗ್
రూ:10000-00
మహమಮ್ದ್ ఎజుಕెౕషನ್ టಟ್ಸ್ಟ್
ಕె. .మూహಲాಲ್,
ಚామರాజనగర ◌ఃఉస ಖాసಗಿ
ಪౌರ್ಶాಲె ತెರెయువ బಗెಗ್.

16/10/2007

A

19/05/2008

A

19/05/2008

A

19/05/2008

A

26/09/2008

A

సుకృత ఎజుಕెౕషನ್ సూಸై
కಕ್ಪెౕಟె తుమకూరు హూస
ಪౌರ್ಶాಲె ತెರెయువ బಗెಗ್.
రూ:10000-00
ಸెವెನ್ತ್ ಡెౕ
అಡెವ್ం ಸ್ಟ್ఎజుಕెౕషನ್ సూಸై
,కూకಡాನ್ రಸెತ್,ಫెರ್ౕజರ್ ಟౌನ್
,ಬెం. సದ್ళప ౕలನా వర ,
పರ್ಸాತ್వನెయూం ಗె.

19/05/2008

A

26/09/2008

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
344 10508 8(2) ಶా. .అ.ನెౕ.
అను 11/2006-07

షయ
ರ್ౕ ముಕాం ಕా ಪౌರ್ఢಶాಲె
కుంದాపುర ತా. ఉడు
ಲెಲ್
ఈ ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ
ಭెూౕదక హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా
ಮా రువంತె అనుమ బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
10/05/2007
A

16/10/2007
ನాರాయణ ఎజుಕెౕషನ್ಲ್ టರ್సಟ್
(ర) ಮాలూరు ಕెూౕಲార ಲెಲ್
వ
ంద 2007-08 ಸా న ಲ್
ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್ం సలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.
19/03/2009
ದాసపಪ್ ము మಮ್యಯ್ ಸెವా
స
( ) ಹెూసూరు రಸెತ್
ಮాలూరు ఇవర వ
ంద
2007-08 ನెౕ ಸా న ಲ್ ఆంగಲ್
ಮాదಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.
స ౕರ್దయ ౕಕಷ್ణ సంಸెಥ್
10/03/2007
ರ್ౕ ವాసపುర చనನ್ರాయపటಟ್ణ
ತా. ಹాసన ಲెಲ್ ఆడ త
మండ యవరు 2007-08 ನెౕ
ಸా ಗె స ౕರ್దయ
య
ಪాರ್థ క ಶాಲె ರ್ౕ ವాసపುర
చనನ್ರాయ పటಟ್ణ ఇ ಲ್ 8 ನెౕ
తరగ (ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ)
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.

A

345

10511

8(2)
శ. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.ಶా.
31/06-07

346

10512

8(2) ಶా. .అ.
ಹెూ.ಪౌರ್.శ.32/06-07

347

10514

8(8)ಹెూ. ఆంగಲ್.
ಪౌರ್ఢಶాಲె అను
178/2006-07

348

10515

8(8) ಹెూ.ఆంగಲ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె అను
179/2006-07

సಟ್ರ್ ఆಫ್ ಚా
ఎజుಕెౕషనಲ್ ಸెూಸై ఆಫ್
కನాರ್టక, మంగళೂరు ఆడ త
మండ యు 2007-08 ನెౕ
ಸా ಗె ಸెౕంಟ್ ౕ ಸ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె (కనನ್డ)అಲెూಪ್ౕనಸ್
నగర చనನ್ರాయపటಟ್ణ ఇ ಲ್ 8
ನెౕ తరగ (ఆంగಲ್ಮాదಯ್మ)
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.

12/07/2007

A

349

10533

8(4)(10)ಶా అ/హుభ ಸెంಟ್ ಜెూౕಸెಫ್ ಕాನెವ್ంಟ್
10/06-07
ಭాలಕಿయరಫ್ರ್ఔಶా ఈ ಶాಲెయ
ಖా హుದెದ್ భ ರ್ ಮాఢలు
సనుమ కు తు

10/05/2007

A

A

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
350 10541 8(1) ಶాశఅ ందನా ರ್ౕ ಹెಚ್ హ ౕశ
ದాವె 88/2006-07
బనుమయಯ್ ಬాలకర ಪౌರ್డ
ಶాಲె ಯ್ಸెూ ఇవర
ನెౕమಕా అను ౕదನె బಗెಗ್
ందನా ದాವె సంಖెಯ್ 88/2007
351

10569

8(8)సంಸెಥ್ స.వశ.ತె.
ದాಯ್గణప ఎజుಕెౕషನ್
186/2006సూಸై ,
07..ಯావುದాదರెూంద ಕెౕరಳాపುర,అరకలగూడు ತా:
నుನ್ ఆ ಕ್ ಮా /2007 సಕాರ್రద వశಕెಕ್ ತెಗెదుకూళುಳ್వ
బಗెಗ್.

352

10571

8(8) ಹెూ. ఆంగಲ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె అను
182/2006-07

353

10572

8(8)ಹెచుಚ್వ
184/2006-07

354

సంత ಥెూౕమಸ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ందూ ಬెళತ್ంగ ತా. హుದెದ್
భ ರ್ అనుమ బಗెಗ್ .
10617 8(4)(10)ಶా అ
.
.ವెంకటనర ంహయಯ್
అనుకంపನెౕ13/06-07. రవర ప ನ್
ನ್
ರాధమಮ್, ವ್.ద.స.పంచಗಿ
ಬెూౕదನా ಪ್ఔఢಶాಲె
, కಕ್బಳాಳ್పುర అనుకంపద
ఆಧారద ನెౕమಕా

355

10597

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
10/06/2007
A

07/04/2008

A

10/05/2007
ದాಯ್ ౕఠ
ಶాంతమలಲ್ಸాವ್
కಳాಚెౕ మఠ అర ౕ
ರాజಪెౕಟె ತా ಕెూడగు ಲెಲ್
ఇవర వ
ంద 2007-08 ನెౕ
ಸా ಗె ಹెూస ఆంగಲ್
ಪౌರ್ఢಶాಲెయనుನ್ ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
ಭాగ సంత అనನ್మಮ್ ಪౌರ್ఢಶాಲెయ ಲ್ 26/05/2007
2007-08 ನెౕ ಸా ಗె 8,9,10
ನెౕ తరగ య ಲ್ అనుದాన
ర త ವాద ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మద ಲ್
ಹెచుಚ್వ
ಭాగవనుನ್ ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

A

8(4)శ. .హు.భ.అ
154/06-07

356

10667

8(4)ಶా. .ಹెూ.ಪౌರ್.
ಶా.22/2006-07

ಕెౕం ರ್ದ್ಜ್ సూಕ್ಲ್ సం. 145 సನ್
ಲెౕఒఔಟ್ ಜె. నగర
ಕెూతತ್నూరు ಹెూసಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್.

357

10686

8(4)ಶా. .ಹెూ.ಪౌರ್.
ಶా.33/2006-07

ಮౌంಟ್ ౕರా ఆంగಲ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె ధ సందರ್ ముఖಯ್
రಸెತ್ ಸార ಪాళಯ್ అರెౕ ಕె
అంಚె ಬెం. ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್.

A

12/01/2007

A

10/05/2007

A

12/01/2007

A

25/03/2009

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
358 10692 8(4)ಶా. .ಹెూ.ಪౌರ್.
ಶా.అ.37/2006-07
359

360

361

362

363

364

365

షయ

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
12/01/2007
A

నూಯ್ ಬాలದ್ ನ್ ಶాಲె
ನాರాయణపುర ಕాರ್ಸ್ ಬెం.
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సువ
బಗెಗ್.
12/01/2007
10699 8(4)ಶా. .ಹెూ.ಪౌರ್. ಹెಚ್.ఎం. ఆರ್. ಪౌರ್ఢಶాಲె
ఉಲాಲ್ళ రಸెತ್ ానగంಗెూౕ ರ್
ಶా.38/2006-07
నగర ಬెం 56 ఈ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್.
10798 8(3)
ರాಜెౕశವ್
ದాಯ್ సంಸెಥ್ ( )
12/04/2008
ಶా, ,ಹెూ.ಪౌರ್.ಶా.ఆ.4 ನెూౕబ నగర వ గಗ್ 8 ನెౕ
76/2006-07
ಹెూస ಪాರ್.ಶాಲె ಪాರ್రం సలు
అనుమ .
15/12/2008
10799 8(3)
ರ್ౕమ పುషಪ್ ಸాబనూరు
ಶా. .ಹెూ.ಪౌರ್.అ.477/ మಹా ంగపಪ್ ఆంగಲ್ ಮా.
2006
ಪౌರ್ఢಶాಲె ರ್ౕ ವెౕಕానంద
బಡావಣె ದావణಗెರె య ಲ್
2007-08 ನెౕ ಸా ಪాರ್రం సువ
బಗెಗ್.
10800 8(3)
ಕె. . . టರ್ಸ್ಟ್
26/12/2008
ಶా. .ಹెూ.ಪౌರ್.ಶా
కమಮ್నಗెూండనహ ಳ್ ಜాలహ ಳ್
అ.460/2006-07
ಬెం. ಹెూసಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್ರారం సువ బಗెಗ್.

8(3)
ౕ ఇಮాಯ್కూಯ್ಲెౕಟ್
ಶా. .హు.భ.ನెౕ.అ.
ఎ ಕెౕషನ್ ಸెూಸై
వ గಗ್.
93/206-07
10840 8(8)వృ ತ್. .ನెౕ,అను, ರ್ౕ ಕె.హనుమంతపಪ್ వృ ತ್
189/2006-07
ಕಷ್కరు ರ್ౕ రుమల
జుంಜెౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె ಕాಲెಕ್ರె
ಹెూళಲెಕ್ರె ತా. తರ್దుగರ್ ಲెಲ್
ఇవరనుನ್ ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್.
10832

10841

8(8) ಶా. .అ.ఆ.ನెౕ
190/2006-07

.ఎಸ್.అರ್.జయరుదರ್ము
ముಖెూಯ್ౕಪాದాಯ್యరు ರ್ౕ
పలಹాರెౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె
అసూ ರెూౕణ ತా, గదగ ಲెಲ್.
ఇవర మగನాద ఎಸ್.ఆರ್,
జయపರ್ಕాಶ್ ఇవ ಗె
అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె
ವ್ ౕయ దಜెರ್ సಹాయకర హుದెದ್
ౕడువ బಗెಗ್,

31/12/2008

A

A

A

A

A

10/05/2007

A

10/03/2007

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
366 10842 8(8) వృ ತ್. .ನెౕ.అ
ను.919/2006-07

367

10876

368

10877

8(1)ಶా అ
హಸాತ್ంతర 3/200607.17.ఇతರె/2007

షయ

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
10/05/2007
A

ರ್ౕ మురు ఎನ್.వృ ತ್ ಕಷ್కరు
ರ್ౕ రంగನాథ ಸాವ್ సమగರ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಹెూళಲెಕ್ರె
చతರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఇవరనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್.
సంత ౕర
28/06/2008
ದాಯ್సంಸెದ್( )ಚామರాజనగర
ఈ ಶాಲె హಸాತ್ంత సువబಗెಗ್

369

ಗాರ್ಮాంతరపರ್ಢ್డಶాಲె .ಗెూలಲ್హ 25/03/2009
ಳ್, ంತామ ತా.ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ಖా హుದెದ್ భ ರ್
అనుమ
ౕడువబಗెಗ್.
10937 ..ಯావುದాదರెూంద
సగರ್ ಙ ానమం ర ಪౌರ್ಶాಲె 19/05/2008
నుನ್ ఆ ಕ್ ಮా /2007 దం ౕపುర మధుಗಿ ತా:
అనుದాన ర తವాಗಿ ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್. :10,000

370

10962

371

10970

8(4)హుభ1/06-07

8(4)హు.మ.10/06-07 ఆರ್ ಕెఎಸ್ ಪ್ರ್ఔఢಶాಲె
అరಳెಪెౕಟె ಬెంగళೂరు ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువసహ
ಕಷ್కరుగళ హుದెದ್ తుంబువ బಗెಗ್ .

A

A

A

12/01/2007

A

A

372

15/12/2008
8(7)ಶా. .అ.
అం ಲ್ ఎజుಕెౕషನ್ టರ್ಸ್ಟ್
ಹెూ.ಪౌರ್.ಶా.246/2006 తుమకూరు ఇవ ಗె అంಕಿత
ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
-07
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.
10988 8(8)వృ ತ್ ನెౕ అను ರ್ౕ ಹెಚ್. . ಪాలయಯ್
10/05/2007
196/2006-07
ತెూౕటಗా ಕె ಕಷ್కరు ರ್ౕ
ಮారు ಗాರ್ಮాంతర
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಬాಲెౕనహ ಳ್ చళಳ್ಕెರె
ಥా తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఇవరనుನ್
అనుದానಕెಕ್ ఒళప సువ బಗెಗ್.

373

11006

8(8) వృ ತ್ .ನెౕ అను . .ఆంజನెౕయ ,
క ,
195/2006ರ್ౕ ల ಮ್ౕనర ంహಸాವ್
2007.24.ನెౕఅ/2007 ಬాలಕಿయర ಪౌರ್ಶాಲె ರాంపುర
,మూళಕాలూಮ್రు ತా:
ನెౕమಕా అనుದాన స త
అను ౕ సువ బಗెಗ್.

10/05/2007

A

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
374 11007 8(8) వರ್ ತ್ . ನెౕ.
ರ್ౕ ದాದా ౕರ್ ఎం. క , ರ್ౕ
అను 193/2006ರ್ౕ ವాస ನాయక ಸాಮ್రక
2007.25.ನెౕఅ/2007 పರ್ಶాಲె మూళಕాలూಮ್రు
ఇవరనుನ್ ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್.
ಹెಚ್. .ಪాలయಯ್,వృ ತ್ ಕಷ್కరు,
ರ್ౕ ಮారు ಗాರ್ಮాంతర
ಪౌರ್ಶాಲె,ಬాಲెౕనహ ಳ್ చళಳ್ಕెರె
ತా: ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್.

10/03/2007

A

8(8)వృ ತ್ .ನెౕ.అను ಕె. .సుರెౕಶ್,వృ ,క ತ್కಲాಲ್ంబ
197/2006ಬా గూందు గు ಪౌರ್ಶాಲె
07.28.ವెౕఅ/2007
కబಬ್ ಳ್ ,హూసదుగರ್
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್.
11018 8(8)వృ ತ್ ,ನెౕ.అను జగ ౕಶ್,వృ ,ಮారు
198/2006ಪౌರ್ಶాಲె,ವెంగಳాపುర,హూసదు
07.29.ನెౕఅ/2007
గರ್ ತా,ವెౕతನానుದాన బಗెಗ್.

10/05/2007

A

10/05/2007

A

10/05/2007

A

10/05/2007

A

10/05/2007

A

10/05/2007

A

12/07/2007
8(8)వృ ತ್ .ನెౕ.అను ఈ
204/2006ౕరభదರ್పಪ್,వృ ,ಙ ానగంಗెూౕ ರ್
07.34.ವెౕఅ/2007
ಪౌರ್ಶాಲె,ಮా నకಟెಟ್
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఓళప సువ
బಗెಗ್.

A

375

11016

376

11017

377

378

379

380

381

382

8(8)వృ ತ್
.ನెౕ.అను.195
/200607.27.ನెౕఅ/2007

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
10/05/2007
A

8(8)వృ ತ್ .ನెౕ.అను
.ಗౌరమಮ್ వృ
199/2006కం ౕవరదರాజಸాವ್
07.30.ವెౕఅ/2007
ಪౌರ್ಶాಲె కం ౕపುర
ವెౕతನానుదన కు తు.
11021 8(8)వృ ತ್ .ನెౕ.అను
.ఎಸ್. దದ್గంగమಮ್ వృ , ರ್ౕ
200/2006ರామకృషಣ್ಪౌರ್ಶాಲె
07.31.ವెౕఅ/2007
ಯాలకಕ್పಪ್నహ ಟ್,హూసదుగರ್
ತా, ವెౕతನానుದానద బಗెಗ್.
11022 8(8)వృ ತ್. .ನెౕ.అను వసంతకుಮాರ್
201/2006ము ,జగದాంబ ಪౌರ್ಶాಲె
07.32.ನెౕఅ/2007
అరలహ ಳ್ హూసదుగರ್ ತా,
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ పರ್ಸాತ್వನె,
11023 8(8)వృ ತ್. .ನెౕ.అను. ಕె.ರాజపಪ್,వృ ,ಮారు
203/2006ಪౌರ್ಶాಲె కಲెూಲ್ౕడుహూసదుగರ್
07.33.ವెౕఅ/2007
ತా: ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್.
11019

11024

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
383 11026 8(8)వృ ತ್. .ನెౕ.అను
.ರాజపಪ್,వృ. ,ಬాపೂ
205/2006ಗాರ್ಪౌರ್ಶాಲె ರామಗಿ ,ఇవరనుನ್
07.35.ನెౕఅ/2007
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ఒళప సువ
బಗెಗ್.
8(8)వృ ತ್. .ನెౕ.అను ಕె.ಶాంతమಮ್,హూ ಗె
206/2006ಕಷ್ಕಿ, .ಹెಚ್.అశವ್ధರె ಡ್
07.36.ನెౕఅ/2007
ಪౌರ್ಶాಲె
ಮాడನాయకనహ ಲ್, తರ್దుగರ್
.ఇవరనుನ್ ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್.

10/05/2007

A

ರ್ౕ
ఎನ್.ఆರ್.జగ ౕಶ್ స
ಶైల పುషಪ್ಗಿ
బసవರాಜెౕందರ್ಪౌರ್ಶాಲె
ಹాసన ನెౕమಕా
అను ౕదನె బಗెಗ್.మూల
అంకప ಟ್యూం ಗె
11031 8(8)ಶా. . ౕలಮ್న B.V.PADMAVATHI W/O
211/2006RAMACHANRAPPA
07.39. ౕలಮ್న /200 AGE:40.YEAR
7
KADANGAMURUR
VIRJAPET.GODAGU

10/05/2007

A

04/02/2008

A

04/02/2008

A

10/05/2007

A

384

11027

385

11030

386

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
10/05/2007
A

8(8)ಶా. .ನెౕ.అను
209/200607.38.ನెౕఅ/2007

388

8(8)ಶా. .
ರ್ౕమ ఎం. జయ సహ ಕಷ್ಕಿ
ౕలಮ್న 210 /2006- ಚెౕతనಪౌರ್ఢಶాಲె
07
ಹెూಳెనర ౕపುర ಹాసన ಲెಲ್
ఇవర ౕలಮ್న సంಖెಯ್
17/2007 ర బಗెಗ್.
11034 8(8)వృ ತ್
ರ್ౕ ಕె. దురుగపಪ್ ತెూౕటಗా ಕె
.ನెౕ.అను.202/2006- ಕಷ್కరు ರ್ౕ ನెహరు ಗాರ್ಮాంతర
07
ಪౌರ್ఢಶాಲె హు కుంಟె చళಳ್ಕెರె
ತా తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఇదనుನ್
ವెౕతನానుದానకಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್.

389

11105

8(4)ಶా
జయనగర ವెౕಕానంద
వಶెౕతನానుದాన70/0 ಫ್ರ್ఔడಶాಲెಬెంగళೂరు ఈ
6-07
ಶాಲెయనుನ್ ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ఓఖళప సువ బಗెಗ್ .

12/01/2007

A

390

11160

8(4)ಶా
ವెౕನానుದాన77/0607

ರ್ౕ.ವెಯ್ .ಗెూౕಪాల
,ತెూౕటಗా ಕె కಕ್కరు
ನెూౕಭాಬాವె ಫ್ರ್/ఔఢಶాಕె
ಸెూౕలూరు ఆನెౕకಲ್ ತా.
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್

12/01/2007

A

387

11033

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
391 11182 8 (2) ಶా అ ಹెూ
. అ ౕసತ್ ಕ್ ಕా ರ್ಲ್
ಪౌರ್ ಶా. 4 4/2007-08 ఎజుಕెౕషನ್ మంగళೂరు ఇవర
వ
ంద ಸైಲాಲ್
ౕಸ್
ఆంగಳ್ ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢ ಶాಲె
ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್.

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
19/03/2009

ಶెರ್ౕ
A

392

11315 ¹ 8(1) ಶా అ ಖా హు మ మలಲ್పಪ್ ಪౌರ್డ ಶాಲె
బ అను 187/2006-07 మಯ್ಸెూరు ಖా హుದెದ್ బ ರ್ బಗెಗ್

10/06/2007

A

393

11318

8(8) వರ್ ತ್ .ನెౕ అను ಹెಚ್.మహంತెౕశపಪ್,వృ పಟెౕಲ್
ಪాలయಯ್
1/20072008.47.ನెౕఅ/2007 ಪౌರ್ಶాಲె,ಕాలుವెౕనహ ಲ್
,చళಳ್ಕెರె ತా: ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್.

10/05/2007

A

394

11319

8(4)ಶా
హుభ154/06-07

395

11320

8(4)(10)ಶా ನెౕఅ1/
07-08

396

11327 s8(1) sha shi a new
school 2/2007-08

397

11351

8(1)ಶా అ ముం ವెౕ
అను 14/2003-04

398

11374

8[2]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా
:7:2007-08

399

11376

8[2]ಶా అ:ನెౕ.అను:
8:2007-08

400

11382

8[2]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా అంತెూౕ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
:12:2007-08
ಪౌರ್ఢಶాಲెయనుನ್ 2007-08ನెౕ
ಸా న ಲ್ ಸాಪాತ್న బರ್హಮ್వర
ఉడు య ಲ್ ಪాರ್రం సలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

సంత ಥెూౕమಸ್ ಪ್ರ್ఔఢಶాಲె
ಬెళತ್ంగ ತా.హుದెದ್ భ ರ್
అనుమ బಗెಗ್
ರ್ౕ. వರాಮ್ సహ ಕಷ್కరు ಜాಷ್న
మం ర ಪ್ರ್ఔఢಶాಲె
ಗ್ఔ దనూరు ನెఏమಕా
అను ౕదನె బಗెಗ್ .
gnana HS puravara
MADHugiri New School
permission
ರ್ౕ ಗౌతమ ಪౌರ್డ ಶాಲె
గుండుಲ್ಪెౕಟె ఈ ಶాಲె
ವెౕతನానుದానకಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್
. .ఎಸ್ ప ಲ್ಕ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
బంಗారಪెౕಟె ತా, ಕెూౕಲార
ಲెಲ್, 2007-08ನెౕ ಸా న ಲ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್.
ನాంక:17.01.2004ర
పೂవರ್ద ಲ್ ఆ ಕ್ಯాಗಿ
అను ౕదನెಗె ಬాಕಿ ఇదದ್
ಸావರ್జ క ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಬెళకూ , మళవ ಳ್ ತా, ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ .ಕె. ౕಣాకుಮా
ఇవర ನెౕమಕా బಗెಗ್.

18/12/2008

12/01/2007

A

A

19/05/2008

A

26/09/2008

A

16/10/2007

A

16/10/2007

A

16/10/2007

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
401 11384 8[2]ಶా అ:ವెౕ.అను:
14:2007-08

402

403

404

405

406

407

408

షయ

ರ್ౕ ವా ರాವ್, సహ ಕಷ್కరు,
తರ್కಲా ಕಷ್కరు, ಗౌతమ
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ఇవరనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್.
11394 8(8)వృ ತ್.
. .ಹా ರా వృ ತ್ ಕಷ್ಕಿ
.ನెౕ.అను.17/2007- ಟైల ంగ , ರ್ పಟెౕಲ್
2008.48.ನెౕఅ/2007 ಪాపನాయಕ್ ಗాರ್ಮాంతర
ಪౌರ್ఢಶాಲె న ನ್ವాళ ఇవరనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್.
11414 8 వృ ತ್ . .ನెౕ.అను
ರ್ౕ . . మహంತెౕಗౌడ వృ ತ್
13 /2007-08
ಕಷ್క రు(కృ ) ರ್ౕ కుಮాರ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె తగರె ಬెౕలూరు ತా.
ಹాశన ಲెಲ್ ఇవరనుನ್
సಹానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್.
11419 8(8)ಮా
హకుಕ್
కನాರ್టక ಮా
హకుಕ್ ಕా ದ್
02/2007
అ య ಲ್ ಕెూౕ రువ
ಮా యనుನ್ ౕడువ బಗెಗ್.
11421 8(8)ಮా
హకుಕ್
కನాರ್టక ಮా
హకుಕ್ ಕా ದ್
03/2007-08
అ య ಲ್ ಕెూౕ రువ
ಮా యనుನ್ ౕడువ బಗెಗ್.
11422 8(8) ಶా. .ಹెూ.ఆంగಲ್ ರ್ౕ ౕర ంಗెౕశವ್ర ದాಯ್సంಸెಥ್
ಪౌರ್ఢಶాಲెఅను
( ) చళಳ್ಕెರె ఆడ త
04/2007-08
మండ ౕయ 2007-08 ನెౕ
ಸా ంద ఎಸ್.ఆರ್.ఎಸ್.ఆంగಲ್
ಮాదಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲెయనుನ್
ಪాರ್రం సలు అనుమ
డువ
బಗెಗ್.
8(8) ಶా. .ಹెూ,ఆంగಲ್ ರెూౕ ಕ್ಸ್ ದాಯ್సంಸెಥ್ ( )
ಪౌರ್ఢಶాಲె అను
ರాజಪెౕಟె ఆడ త
05/2007-08
మండ య 2007-08 ನెౕ
ಸా ంద ರెూౕ ಕ್ಸ್ ఆంగಲ್
ಮాదಯ್మ ಪౌರ್ఢ ಶాಲె
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.
11442 8 (8) 8 (8)
ರ್ౕ మంజుನాథ ఎజుಕెౕషನ್
ಶా అ ಹెూ ఆంగಲ್ ಪౌರ್. ಸెూಸై ఆడ త మండ య
అను 06/2007-08
వ
ంద 2007-08ನెౕ
ಸా ంద ಜాಙ್ನెూౕదయ
ಬా ಕా ಪౌರ್ఢಶాಲె
కుಶాలనగర ಸెూౕమವారಪెౕಟె
ತా/ ಕెూడగు ಲెಲ್ ಪాರ್రం సలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

11423

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
16/10/2007

ಶెರ್ౕ
A

10/05/2007

A

10/05/2007

A

10/03/2007

A

10/03/2007

A

10/03/2007

A

10/05/2007

A

12/07/2007

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
409 11443 8 (8) ಶా అ ಹెూ
ಪౌರ್.అను07/200708.49.ಹెూಶాఅను/20
07
410

411

412

షయ

మంಜాರ್ಬాದ್ ఎజుಕెషನ್
టರ್సಟ್( )
సకಲెౕశపುర,8ನెౕతరగ
ఆంగಲ್ಮాదಯ್మద ಲ್ ತెರెయువ
బಗెಗ್. :10,000
11444 (8)ಶా అ ಹెూ ఆంగಲ್ ఆకಸ್ఫడರ್ ಪాರ್ಶాಲె
ಪౌರ್ఢಶాಲె అను
సకಲెౕశపುర ఇ ಲ್
08/2007కనನ್డಮాధಯ್మ 8ನెౕ తరగ
08.50.ಹెూಶాఅను/20 ತెರెయువ బಗెಗ್. :10,000
07
11446 8 (8) వృ ನెౕ అను ರ್ౕ ದెౕవರాజు వృ.
11/2007-08
(ತెూౕటಗా ಕె) ರ್ౕ
బసವెౕశವ್రಪౌರ್ఢಶాಲె
అణಣ್ನాయకహ ಳ್ అర ౕಕెರె ತా.
ಹాసన ಲెಲ್.ఇవరనుನ್
సಹాಯానుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್.
11447 స 8(8) ಶా ಪాರ್. ಶా
ರ್ౕ సూరపಪ್ನాయక
సಥ್ಳాంతర 10/2007ದాಯ್సంಸెಥ್( ) తರ್దుగರ್
08
వ
ంద న యు ತ್రువ ರ್ౕ
ರ್ౕ సదుಗ್రు క ౕర మఠద
వ ంగಸాವ್ ಗాರ್ಮాంతర
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಬాಯ್ಲాలు తರ್దుగರ್
ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయనుನ್ ದావణಗెರె
సಥ್ಳాం సలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

413

11451

8 (8) వృ ತ್ ನెౕ
అను 12/2007-08

414

11452

(8) వృ ನెౕ అన
12/2007-08

415

11457

8 (8) వృ
ನెౕ
అను 13/2007-08

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
10/03/2007
A

12/07/2007

A

10/05/2007

A

04/02/2008

A

10/03/2007
ರ್ౕ
మహంತెౕಗౌడ వృ ತ್
ಕಷ್రు (కృ ) ರ್ౕ కుಮార
ಪౌರ್ఢಶాಲె తగರె ಬెౕలురు ತా
ಹాసన ಲెಲ್ ఇవరనుನ್
సಹాಯానుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್.
10/05/2007
ರ್ౕ ఎం ఎಸ್ కుಮాರ್ వృ ತ್
ಕಷ್కరు (ತెూౕటಗారಕె) ರ್ౕ
ಮారు ಪౌರ್ఢಶాಲె
బంಟెౕనహ ಳ್ ಬెౕలూరు ತా.
ಹాసన ಲెಲ್ ఇవరనుನ್
సಹాಯానుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್.
ರ್ౕ
మహంತెౕಗౌడ వృ ತ್
26/05/2007
ಕಷ್కరు (కృ ) ರ್ౕ కుಮార
ಪౌರ್ఢ ಶాಲె తరగ , ಬెౕలూరు
ಹాసన
ಲ್ ఇవరనుನ್
సಹాನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್.

A

A

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
416 11458 8 (8) వృ ತ್ ನెౕ
అను 14/2007-08

షయ
ರ್ౕ చనನ್ ౕరయಯ್ ఇ వృ ತ್
ಕಷ್కరు ( ತెూౕటಗారಕె) ಡా:
అంಬెౕడಕ್ರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె మಗెಗ್,
ఆలూరు ತా: ఇవరనుನ್
సಹాಯానుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್.
.ಗెౕಮాಯ್ನాయಕ್, ం
ಕಷ್కరు,
పಟెౕಲ್ ಪాపನాయಕ್
ಗాರ್.ಪౌರ್ಶాಲె, ನ್ವాళ,చಳ್ళಕెರె
ತా: ఇవరనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್.పರ್ಸాತ್వನె.

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
10/03/2007
A

417

11462

8 (8) ಶా ವెౕ
అను 18/200708.53.ವెౕఅ/2007

418

11463

8 (8) వృ ತ್ ನెౕ
అను 19 /2007-08

419

420

26/09/2008
8(1)ಶా అ ವెౕ అను ఎం ఎం ಪౌರ್డ ಶాಲె
3/2004-05
ಬాಯ್డనూరు ఈ ಶాಲెయనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್
11532 8(4)హుನెౕఅ44/06ರ್ౕ. . ದాయుతుತ್ಲాಲ್ ఊదుರ್
12/01/2007
07
లకಕ್రు ఎంఎ ಪ್ರ್ఔఢಶాಲె
ಬెంగళೂరు ఇవర ನెౕమಕా
అను ౕదನె బಗెಗ್ .

421

11533

8(4)ಶా
ನెౕఅ159/06-07

422

11624

8(1) ಶా అ హు ಪౌರ್
అను 2/2007-08

423

11634 si8(1)ಶా అ హూ ಪౌರ್
అను 5/2007-08

12/10/2007

ರ್ౕ
ಪెಪ್ౕಸాವ್ వృ ತ್ ಕಷ್కరు 26/05/2007
( ರెౕಷెಮ್ కృ ) ರ್ౕ పಟెౕಲ್
పಪ್యಯ್ ಕెంచమಮ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
హ ರ್ಕెూౕಟె
యూరు ತా.
తರ್దుగರ್ ఇవరనుನ್ అనుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್.

11500

ರ್ౕ.ఆರ್.ఒ మహದెౕవపಪ್ ನ್
ఓబయಯ್ స
ರ್ౕ జయಭార
సహಕా ಪ್ರ್ఔఢಶాಲె అ ತ್ಬెಲె
ఆನెౕకಲ್ ತా.ఇవర ನెౕమಕా
అను ౕదನె బಗెಗ್
ವాస లయನ್ಸ್ స ರ್ಸ್ టರ್ಸ್ಟ್
నంజనగూడు ఈ అడ త
మండ య వ
ంద హూస
ಪౌರ್డ ಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
ರ್ౕ ఎಸ್ ಮాదపಪ್ ಸాಮ್రక
ದాಯ್ సంಸెಥ್ ಕె అರ್ నగర
ಯ್ಸెూరు ఈఅడ త
మండ య వ
ంద హూస
ಪౌರ್డ ಶాಲెయనుನ್ ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

10/05/2007

A

A

A

A

A

19/05/2008

A

19/05/2008

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
424 11635 8(1) ಶా అ హూ ಪౌರ್
అను 4/2007-08

425

426

427

428

429

430

431

432

షయ

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
19/05/2008

ರ್ౕ గురు ರెణుಕాದెౕ మ ಳా
ದాಯ್సంಸెಥ್ టరಸ್ಟ್
ಯాపటಟ್ణ ఈ అడ త
మండ య వ
ంద హూస
ಪౌರ್డ ಶాಲెయనుನ್ ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
19/05/2008
11642 8(1) ಶా అ హూ
అಶాಕಿరణ ఎజుಕెౕషನ್ టರ್సಟ್
ಪౌರ್డ ಶాఅను9/2007- ( )మటగ ಳ್ బಡావನె
08
ಯ್సూరు ఈఅడ త మండ య
వ
ంద హూస ಪౌರ್డ
ಶాಲెయనుನ್ ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಬ್
19/05/2008
11643 8(1) ಶా అ హూ ಪౌರ್
ದాಯ್ ಕాస ಕಷ್ణ సంಸెತ್
అను 8/2007-08
అలనహ ಳ್ బಡావಣె ಯ್సూరు
ఈ అడ త మండ య
వ
ంద హూస ಪౌರ್డ
ಶాಲెయనుನ್ ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
11644 8(1) ಶా అ హూ
యజಮాನ್ ధమರ್ సంಸెಥ್
19/05/2008
ಪౌರ್ అను 7/2007-08 ಗెూౕకులం ಯ್సూరు ఈఅడ త
మండ యవ
ంద హూస
ಪౌರ್డ ಶాಲెయనుನ್ ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
8(1) ಶా అ హూ ಪౌರ್ ರాಜెౕశವ್ ಪౌರ್డ ಶాಲె అవ ರ್
అను 6/2007-08
ಯాపటಟ್ణ హూస ಪౌರ್డ
ಶాಲెయనుನ್ ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
11661 si8(1) ಶా అ హూ
ರ್ౕ ನాగ ದాಯ್ సంಸెಥ್
అను13/2007-08
ಯాపటಟ್ణ ತా; ఈ అడ త
మండ య వ
ంద హూస
ಪౌರ್డ ಶాಲెయనుನ್ ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

ಶెರ್ౕ
A

A

A

A

19/05/2008

A

19/05/2008

A

26/09/2008
8(1) ಶా అ హూ ಪౌರ್ ఇం ರా కಚ್ణ ಚా టబಕ್
అను 12/2007-08
టರ್ಸ್ಟ್ ఆలనహ ಳ್ బಡావణ హూ
ಪౌರ್ అనుమ బಗెಗ್
19/05/2008
11663 8(1) ಶా అ హూ ಪౌರ್ నవ ಚెౕతన ದాಯ್ సంಸెಥ್
అను 11/2007-08
హుణసూరు ತా; హు ಪౌರ್ ಶా
అనుమ బಗెಗ್
11664 8(1) ಶా అ హూ ಶా ವెౕಕా నంద ದాಯ್ సంಸెಥ್
19/05/2008
అను 10/2007-08
ఎం రಸెತ್
ಯాపటಟ್ణ ఈ
అడ త మండ ౕయ వ
ంద
హూ ಪౌರ್ ಶా అనుమ బగಗ್

A

11645

11662

A

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
433 11717 8[3]ಶా .ಹెూಪౌರ್ಶా. ರ್ౕ ౕరభదರ್ಸాವ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె 15/12/2008
51/2006-07
ಮారసందರ್ ಬెంగళೂరు 200708ನెౕ ಸా ಗె ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಪాರ್ర సువ బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ
A

434

11729

8(1) ಶా అ హూ ಪౌರ್
అను 16/2007-08

ರ್ౕ అ చుంచనಗಿ
ಕಷ್ణ సంಸెಥ್ 19/05/2008
రవర వ
ంద
చుంచనకటಟ್ ಕె అರ್ నగర ద ಲ್
హూసದాಗಿ ಪౌರ್డ ಶాಲెయనుನ್
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

435

11731

8(1) ಶా అ హూ ಪౌರ್
అను 14/2007-08

ౕಗಿౕశವ್ర
26/09/2008
ರ್ౕ నంజుడ వ
ದాಯ್ సంಸెಥ್ ಗావడಗెರె
హుణసూరు ತా; ఈ అడ ౕత
మండ య వ
ంద
హూసದాಗಿ ಪౌರ್డ ಶాಲెయనుನ್
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

436

11735

8(8)
వృ ತ್. .ನెౕ.అను.28/20
072008.54.ನెౕఅ/2007

ఆರ್. ಪెಪ್ౕಸాವ್ ,వృ ,ఎం. .ఆ
ಪౌರ್ರ್ಶాಲె హూ నహూಳె
,ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್.

10/05/2007

A

437

11736

8(8).
వృ ತ್. .ನెౕ.అను
34/20072008.55.ನెౕఅ/2007

కృషಣ್పಪ್ యు.ఎಸ್.,ಬాపೂ
ಗాರ್ಪౌರ್ಶాಲె,కంಠాపುర,హూసదు
గರ್ ఇవరనుನ್ ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್.

10/05/2007

A

438

11749

8(1) ಶా అ వగರ್
5/2007-08

ట యನ್ ಕా ರ್ಲ್ ಕಷ್ణ
19/05/2008
సంసಥ್
ಯ್సూరు ఈ అడ త
మండళ ಪౌರ್డ ಶాಲె బಬ್ం
వగರ್వಣె అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

439

11758

8(1) ಶా అ ಮా న
5/2007-08

A

440

11767

8 ( 2) ಶాశ ದాವె
22/2007-08

వ తసదన ಬా ಕా ಪౌರ್డ
19/05/2008
ಶాಲె ಕె ఎం పುరం ಯ್సూరు ఈ
ಶాಲె ದా ಹా మನాನ್ ಮాడువ
బಗెಗ್
ಚెౕతన ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್ఢಶాಲె 16/10/2007
పುటಟ್ ಕెూపಪ್లు ౕలుಕెూౕಟె రಸెತ್
మండಯ್ ತా. 2007-08ನెౕ
ಸా న కనನ್డ ಮాధಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
ಶెರ್ౕ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
441 11772 8 (2) ಶాశ అ
ద.క.సు ನ್ ಸెంటರ್ ( )
16/10/2007
A
ಹెూಪౌರ್. ಶా 28/2007- మంగళೂరు ఇవర అంగ
08
సంಸెಥ್ ంద అಲ್ ఇನాಯ್త
ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್.
10/03/2007
A
442 11773 8 (2) ಶాశఅ ము .
ರ್ౕ ఎಸ್. . వపರ್ಕాశ స. .
బ ತ್ 29/2007-08
ರ್ౕ సంగವెౕశವ್రಸాವ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಸెూౕమనహ ಳ್
ಕె.అರ್. ಪెౕ . ತా. మండಯ್ ಲెಲ್
ఇవర ము బ ತ್ అను ౕదನె
బಗెಗ್.
443 11782 8 (4) ಶా అ ಹెూ.
ರ್ౕ బనశంక ప ಲ್ಕ್
12/01/2007
A
ಪౌರ್. ಶా. 2/2007-08 ಪౌರ್ఢಶాಲె కలಲ್సందರ್ కనకపು
ముఖಯ್రಸెತ್. ಬెం ಹెూస.
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್.
444

445

446

ఎನ್.ಕె.ఇం ఇంಗಿಗ್ౕಷ್ ಶాಲె నం
120 రంగಸాವ್ ಡెంపಲ್
ಡ್ರ್ౕಟ್. ಬెమ. ಹెూస ಶాಲె
ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್.
11786 8 (4) ಶా అ ಹెూ
ರ್ౕ లಪ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె, ವెంకటಗಿ
ಪాರ್. ಶా. 6/2007-08 ಕెూౕಟె, ಹెూస బಡావಣె
ంತామ నగర,
కಕ್బಳాಳ್పುర ಹెూసಶాಲె
ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್.
11799 8 (6) ಶా హు. భ అ మంద ಪౌರ್డಶాಲె ఉಳాಳ್ల,
1/2007-08
మంగళೂరు ఇ ಲ್న ಖా హుದెದ್
భ ರ್ అనుమ బಗెಗ್.

11783

447

11801

448

11802

449

11803

450

11804

451

11805

8 94) ಶా అ ಹెూ.
ಪౌರ್. ಶా. 3/2007-08

8 (4) ಶా హు భ అ ರ್ౕವెంకಟెౕశವ್ర చం ಲ್
03/2007-08
కుಮారನ್ కనನ್ మతుತ್ త ళು
ಪౌರ್ఢಶాకಲె
◌్ರైఆగರాజనగర
ಬెం.ಖా హుದెದ್ భ ರ್ అనుమ
బಗెಗ್.
8 (4) ಶా అ హు భ ఉదయ ಪౌರ್ఢಶాಲె కಲా రಸెತ್
అ 04/2007-08
ం. ఇ ಲ್న ಖా హుದెದ್ భ ರ್
అనుమ బಗెಗ್.
8 (4) ಶా అ హు భ ఉదయ ಪౌರ್ఢಶాಲె కಲా రಸెತ್
అ 04/2007-08
ం. ఇ ಲ್న ಖా హుದెದ್ భ ರ್
అనుమ బಗెಗ್.
8 (4) ಶా అ హు భ ఉదయ ಪౌರ್ఢಶాಲె కಲా రಸెತ್
అ 04/2007-08
ం. ఇ ಲ್న ಖా హుದెದ್ భ ರ್
అనుమ బಗెಗ್.
8 (4) ಶా అ హు భ ఉదయ ಪౌರ್ఢಶాಲె కಲా రಸెತ್
అ 04/2007-08
ం. ఇ ಲ್న ಖా హుದెದ್ భ ರ್
అనుమ బಗెಗ್.

12/01/2007

A

12/01/2007

A

12/01/2007

A

10/05/2007

A

12/01/2007

A

10/05/2007

A

10/05/2007

A

10/05/2007

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
452 11806 8 (4) ಶా అ హు భ
అ 04/2007-08

షయ

ఉదయ ಪౌರ್ఢಶాಲె కಲా రಸెತ್
ಬెం. ఇ ಲ್న ಖా హుದెದ್ భ ರ್
అనుమ బಗెಗ್.
8 (4) ಶా అ హు భ ఉదయ ಪౌರ್ఢಶాಲె కಲా రಸెತ್
అ 04/2007-08
ಬెం. ఇ ಲ್న ಖా హుದెದ್ భ ರ್
అనుమ బಗెಗ್.
8 (4) ಶా అ హు భ ఉదయ ಪౌರ್ఢಶాಲె కಲా రಸెತ್
అ 04/2007-08
ಬెం. ఇ ಲ್న ಖా హుದెದ್ భ ರ್
అనుమ బಗెಗ್.
8 (4) ಶా అ హు భ ఉదయ ಪౌರ್ఢಶాಲె కಲా రಸెತ್
అ 04/2007-08
ಬెం. ఇ ಲ್న ಖా హుದెದ್ భ ರ್
అనుమ బಗెಗ್.
8(8) వృ ತ್. .ನెౕ.అను ಕె.ఆರ್.ಗಿ జమಮ್వృ ತ್ ಕಷ್ಕಿ, ರ್ౕ
40/2007ವాసుದెౕవರె ಡ್ಸాಮ್రక
2008..ಯావುದాద
ಪౌರ್ಶాಲె, తರ್దుగರ್,ವెౕతನాను
ರెూంద నుನ್ ఆ ಕ್
ದానಕెಕ್ ఒళప సువబಗెಗ್.
ಮా /2007
పರ್ಸాತ್వನె

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
10/05/2007
A

10/05/2007

A

10/05/2007

A

10/05/2007

A

10/05/2007

A

07/04/2008

A

(10)
అಚాయರ್ ಪౌರ್ఢ
ಶా. .అ.ನెౕ.అను.12/0 ಶాಲె.ಗౌ దనూరు.ఈಶాಲెయ
6-07
ಲ್న ం
ಕಷ್కర ನెౕమಕా
అను ౕదನె కు తు.

12/01/2007

A

11962

8(4)ಶా హుభ3/07- ರ್ౕ.ವెంకಟెౕశವ್ర చం ಲ್
08
కుಮారನ್ కనನ್డ ಪ್ರ್ఔఢಶాಲె
ತాಯ್గರాజనగర ಬెంగలూరు
ಖా హుದెದ್ భ ರ್ అనుమ బಗెಗ್

12/01/2007

A

460

11963

8(4)ಶా హుభ3/07- ರ್ౕ.ವెంకಟెౕశವ್ర చం ಲ್
కుಮారನ್ కనನ್డ ಪ್ರ್ఔఢಶాಲె
08
ತాಯ್గರాజనగర ಬెంగలూరు
ಖా హుದెದ್ భ ರ್ అనుమ బಗెಗ್

10/05/2007

A

461

11983

8(8)
వృ ತ್. .ನెౕ.అను.
14/200708.58.ನెౕఅ/2007

10/05/2007

A

453

11807

454

11808

455

11809

456

11831

457

11832

8(8) వృ ತ್. .ನెౕ.అను
41/20072008..ಯావುದాద
ರెూంద నుನ್ ఆ ಕ್
ಮా /2007

458

11890

459

ರ್ౕ
.ಶాಯ್మసుందರ್,వృ
ಮా ಪౌರ್ಶాಲె
హనుమంతనహ ಳ್
చళಳ್ಕెರెತా:ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ఒళప సువబಗెಗ್.

.ఇ.చనನ್ ౕరయಯ್
వృ ,ಡా:అంಬెౕడಕ್ರ್ ಪౌರ್ಶాಲె
మಗెಗ್.,సಹాಯానుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್.

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
462 11985 8(8).అను.ఆ.ನెౕ.అను ಶారದా హ ರ್ ಕెూౕం
. 43/2007ಕె.ఆರ್.కుಬెౕరపಪ್ హ ರ್
2008.60.ನెౕఅ/2007 అనుకంపద హుದెದ್ పರ್ಸాತ್వನె
స ಲ್సువ బಗెಗ್. ಸెౕವాపುసತ್క-2
దూం ಗె
463 11990 8(4)ಶా వರ್ ತ್
ರ್ౕ.ಜె.ఎಸ್ నంజుడపಪ್
కಕ್కర
వರ್ ತ್ కಕ್రు ರ್ౕ ಮారు పರ್గ
అను ౕదನె1/07-08 ಪ್ರ್ఔఢಶాಲె ముదಲెూౕడు
గವ್ దనూరు రవరనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್ .
464 12034 8(8).వృ ತ್. .ನెౕ.అను. ಹెಚ್.ఆರ್.మಲెಲ್ౕಶ್,వృ ,రంగನా
ధ
36/2007ಪౌರ್ಶాಲె,ಬాళುಳ್ಪెౕಟె,ವెౕతನాను
08.61.ನెౕఅ/2007
ದానಕెಕ್ౕ ఒళప సువ బಗెಗ್.
465 12035 8(8)
ఎಸ್.ఎಸ್.ఈశವ್ರ್ ನ್
అను.ఆ.ನెౕ.అను.56/20 వమూ ರ್,స ,నంజರాయపటಟ್
07-08.62.ನెౕఅ/2007 ణ ఇవ ಗె అనుకంపద హుದెದ್
ౕడువ బಗెಗ್.,మూల
అంకప ಟ್,ಸెౕವాపುసತ್కదూం ಗె
466

467

468

469

ರ್ౕ.ಹెಚ್ ఎಲ್ ನాರాయణ ರె ಡ್
ವ್ఋ ತ್ కಕ್రు చందన
ಪ್ರ್ఔఢಶాಲె ಗ್ఔ దనురు
ತా. ವెౕతನానుದాಕెಕ್
ఒళపడువ బಗెಗ್
12070 8(4)ಶా హుభ1/07- ರ್ౕ జయಭార సహಕార
08
ಪ್ರ್ఔఢಶాಲె అ ತ್ಬెಲె ఆನెౕకಲ್
ತా ಖా హుದెದ್ భ ರ್ అనుమ
బಗెಗ್
12071 8(4)హుభ34/07-08
ರ್ౕ ధమರ್ಸాగర ಪ್ರ್ఔఢಶాಲె
ದెూమಮ್సందರ್ ఆನెౕకಲ್ ತా ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ హుದెದ್
తుంబువ బಗెಗ್ .

12054

12095

8(4)(10)ವ್ఋ ತ್
ನెౕఅ 2/07-08

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
10/05/2007
A

10/05/2007

A

10/05/2007

A

10/05/2007

A

10/05/2007

A

18/12/2008

12/01/2007

8 (2) ಶా అ ಹెూ
ఎಸ್. . ఎజుಕెౕషನ್ టರ್ಸ್ಟ್ ( ) 16/10/2007
ಪౌರ್. ಶా 40/2007-08 ತావರెಗెರె మండಯ್ ఇవరు
2007-08ನెౕ ಸా నಲెಲ್ ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್.

A

A

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
470 12109 8(8)
స ౕರ್దయ ಕಷ್ణ
30/12/2008
ಹెూ.ఆంగಲ್.ಪౌರ್ఢಶాಲె.అ సంಸెಥ್. ರ್ౕ ವాసపುర.చనನ್ರాయ
ను178/2006-07
పటಟ್ణ ತా.ಹాసన. ಲెಲ್.
ఆడ త మండ యవర 200708 ನెౕ ಸా ಗె.స ౕರ್ధయ
య ಪాರ್థ క ಶాಲె. ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢ ಶాಲె తರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

A

8(1) ಶా అ హూ ಪౌರ್
మನ್ಸ್ అగಗ್ಸెಯ್ಸెౕషనస అండ 19/05/2008
అను 20/2007-08
ರెూౕరಲ್ ಡెవలಪె ಟ್ ( )
మధుಗಿ హూ ಪౌರ್ ಶా అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
19/05/2008
12167 8(1) ಶా అ హూ ಪౌರ್
ఎಲ್ ದాತ್ సంಸెಥ್ కసರె
ಶా అను19/2007-08 2ನెౕ హంత ಯ್సూరు హూ ಪౌರ್
ಶా ತెರెయలు అనుమ ౕడువ
బಗెಗ್
12226 8(1) ಶా అ ಖా హు
ರ್ౕ వ ౕಗಿౕశವ್ర సంయుకತ್ ప 19/05/2008
భ అను8/2007-08
పೂ ಕా ఇంచల ತా; సవద ತ್ ఈ
ಶాಲెయ ಲ್న ಖా హుದెದ್ బ ರ್ಗె
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

12140

472

12141

474

475

476

A

8(1) ಶా అ హూ
ರ್ౕ శರ್ంಗెౕ సరసವ್
ದాಯ್ ౕఠ 28/06/2008
ಪౌರ್ అను21/2007-08 ಪావగడ ಟౌನ್ హూ ಪౌರ್ ಶా
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

471

473

ಶెರ್ౕ

ರ್ౕ ఎం.ಕె సుರెౕశ ದెಯ್
ರ್ౕ
కుವెంపು ಪౌರ್డ ಶాಲె
కుವెంపುనగర ಯ್సూర ఇవర
ವెౕతన గ బಗెಗ್
12296 8[3]ಶా .ಹెూಪౌರ್ಶా. ರ್ౕ ರాకుం ಪౌರ್ఢಶాಲె 2007అ.10/2007-08
08ಕెಕ್ ಹెూస ಶాಲె ಪాರ್రంభద
బಗెಗ್-ಬెంగళೂరు ఉతತ್ర ಲెಲ್
12228

8(1) ಶా అ ವెౕ
గ 11/2007-08

19/05/2008

A

A

A

12/04/2008

A

477

12298

8[3]ಶా .ಹెూಪౌರ್అ.4 ಸౌಭాగಯ್ ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
55/2006-07
2007-08ಕెಕ್ ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್-ಬెంగళೂరు ఉతತ್ర ಲెಲ್.

12/04/2008

A

478

12301

8[3]ಹెూಪౌರ್ಶా.456/
ದాಯ್ ఎజుಕెౕషನ್ ಸెూಸై
2006-07
ಕాಮా ಪాళಯ್, ಬెంగళೂరు
ఉతತ್ర ಲెಲ್ ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
బಗెಗ್.

12/04/2008

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
479 12318 8(8)
ಹెూ.ಪౌರ್.ಶాಲె.అను
23/200708.70.ಹెూಶాఅను/20
07
480

షయ

ರ್ౕದెౕ ಪౌರ್.ಶాಲెయనుನ್ కనನ್డ
ಮాధಯ್మద ಲ್
అనుದానర తವాಗಿ
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್. . .10,000/- ದెూం ಗె
పರ್ಸావನె.
12324 8[3]ಶా .ಹెూಪౌರ್ಶా. ಗెರ್ౕಸ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె, లగಗ್ರె,
అను.321/2006-07
ಬెంగళೂరు ఉతತ್ర 2007-08ಕెಕ್
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె అనుమ బಗెಗ್.

12/04/2008

A

12/04/2008

A

12/04/2008

A

12/04/2008

A

12/04/2008

A

12/04/2008
8[3]ಶా .ಹెూಪౌರ್ಶాఅ అంಬెౕడಕ್ರ್ ఎಸ್. .ఎಸ್. .
.461/2006-07
ದాಯ್సంಸెಥ್ బసವెౕశವ್ర
ಪౌರ್ఢಶాಲె, శವ್ ౕడం,
ಬెంగళೂరు ಹెూస ಶాಲె
ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್.
12331 8[3]ಶా .ಹెూಪౌರ್ಶా. మహದెౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె, ౕణಯ್, 26/12/2008
అ.18/2007-08
ಬెంగళೂరు ఉతತ್ర 200708ನెౕ ಸా ಗె ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రంభసువ బಗెಗ್.
12399 8(1) ಶాశ ಖా హు భ
ರ್ౕ ರ್యంభಕెౕశವ್ర
10/03/2007
అను2/2007-08
ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್డ ಶాಲె
రంగసమూదರ್ ಪావగడ ತా; ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ హుದెದ್
భ ರ್ಗె అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

482

8[3]ಶా .ಹెూಪౌರ್ಶా. ಗెూౕ ందపುర 2007-08ನెౕ
అనుమ 15/2007-08 ಸా ಗె ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రంభద
బಗెಗ್.
12327 8[3]ಶా .ಹెూ.ಪౌರ್ಶా. మಹాక కుವెంపು ಪౌರ್ఢಶాಲె,
అ.480/2006-07
కనನ್డ + ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಪాರ್ం సువ బಗెಗ್- వ గಗ್

483

12328

481

12325

484

8[3]ಶా .ಹెూಪౌರ್ಶాఅ నూಯ್ ఇం ಯా ప ಲ್ಕ್ ಶాಲె
.14/2007-08
ఆರ್. .నగర, ಬెంగళೂరు
2007-08ನెౕ ಸా ಗె ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್.
12329 8[3]ಶా .ಹెూಪౌರ್ಶా. ಟ್ಲ್ ఆಫ್ ౖ ౕಸ್ ఎజుಕెౕషನ್
అ.27/2007-08
టರ್ಸ್ಟ್ [ ] మ యపಪ್నಪాళಯ್,
ದాసరహ ಳ್, ಬెంగళೂరు 200708ಕెಕ್ ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್.

485

12330

486

487

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
10/05/2007
A

A

A

488

12410

8(3) ಶా
సವెంರ್ಟ್ಸ್ ఆంగಲ್ ಪౌರ್.ಶాಲె
ಹెూಪాರ್.అ22/2007-08 ಬెంగళೂరు

26/12/2008

A

489

12414

8(3) స ಹెూ.ಪౌರ್ಶా ರ್ౕ ಗಿ ದాಯ್ ಕెౕతన
28/2008
ఎజుಕెౕషನ್ ಹెూ.ಪౌರ್.ಶా
ಮారನాయకనహ ಳ್, ಬెం.ఉ

26/12/2008

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
490 12415 8(3) ಹెూ.ಪౌರ್.ಶా
అ84/2007-08

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
ರ್ౕ ఆ చుంచనಗಿ
ಕಷ್ణ సంಸెಥ್ 26/12/2008
వ
ంద ಕాರెౕహ ಳ್,భದాರ್వ
వ గಗ್
ರ್ౕ మరుళ ದెದ್ౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె 15/12/2008
ನాగనూరు ದావణಗెರె ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రంభద బಗెಗ್.

491

12496

492

.ದెౕవರాజ,వృ ತ್
10/05/2007
ಕಷ್క,ಬాపೂ ಗాರ್ಮాంతర
ಪౌರ್శಲె కలಲ್హ ಳ್ తರ್దుగರ್ ತా:
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್.
12623 8[3]ಶా .ಹెూಪౌರ್ಶాఅ ರ್ౕ
ದాಯ್సంಸెಥ್ [ ]
15/12/2008
.116/2007-08
కಲాಯ್ణనగర, ಬాగలకుంಟె,
2007-08ನెౕ ಸా ಗె ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె అనుమ బಗెಗ್.
12624 8[3]ಶా అ.ಹెూಪౌರ್ಶా ರ್ౕ ರామకృషಣ್ గురుకుల ఆశರ್మ 26/12/2008
అ.111/2007-08
ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ వస ಶాಲె
ಸాగర వ గಗ್ ಲెಲ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయువ బಗెಗ್.

493

494

12593

83
ಶా. ,.ಹెూ.ಪౌರ್.ಶాಲె
అ. 115/2007-08

షయ

88 వృ ತ್. .ನెౕ.అను.
28/200708.72.ನెౕఅ/2007

ಶెರ್ౕ
A

A

A

A

A

495

12629

8[3]ಶా ನెౕఅ.118/2 నగర ಪౌರ್ఢಶాಲె నగర
007-08
ಹెూసనగర వ గಗ್ 2 ಕಷ್కర
ನెౕమಕా అను ౕదನె బಗెಗ್.

26/12/2008

A

496

12630

8[3]ಶా ನెౕఅ.118/2 నగర ಪౌರ್ఢಶాಲె నగర
007-08
ಹెూసనగర వ గಗ್ 2 ಕಷ್కర
ನెౕమಕా అను ౕదನె బಗెಗ್.

26/12/2008

A

497

12632

8[3]ಶా ನెౕఅ.118/2 నగర ಪౌರ್ఢಶాಲె నగర
007-08
ಹెూసనగర వ గಗ್ 2 ಕಷ್కర
ನెౕమಕా అను ౕదನె బಗెಗ್.

26/12/2008

A

498

ರ್ౕ ఎం. పುరందర మతుತ್
ఇతరరు దಯ್ క కಕ್రు ద ణ
కనನ್డ ಲెಲ್ ఇవరు స ಲ್ రువ
ౕలಮ್న ವెౕతన ಶెರ್ౕ బಗెಗ್
12706 అ 84ಶా హుభ4/07- ఉదయ పರ್ಢ್ಶాಲె ಕಿಲా రಸెತ್
08
ಬెంగళೂరు ఇ ಲ್ ಖా హుದెದ್
భ ರ್ అనుమ బಗెಗ್
12707 8[3]ಶా .ಹెూಪౌರ್ಶాఅ ರ್ౕ ವెంకಟెౕశವ್ర ఎ అంಡ್
.16/2007-08
ಚా టబಲ್ టರ್ಸ್ಟ್ సం. 163
ముತాಯ್లనగర,
ಗెూౕకుల,ಬెంగళೂరు-ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె అనుమ
12708 8[3]ಶా .ಹెూಪౌರ್ಶా. ರ್ౕ
ದాಯ್సంಸెಥ್ ರ್ౕ
110/2007-08
కಲాಯ್ణనగర, .ದాసరహ ಳ್,
ಬెంగళೂరు

25/03/2009

A

18/12/2008

A

26/12/2008

A

26/12/2008

A

499

500

501

12694 ¸ 86
06

ౕలಮ್న 31/05-

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
502 12709 8[3]ಶా .ಹెూಪౌರ್ಶాఅ ప కರ್మ హూಮా
.13/2007-08
ಪౌంಡెౕషನ್ సహಕారనగర,
ಬెంగళೂరు ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రంభ
503 12710 8[3]ಶా .ಹెూಪౌರ್ಶాఅ ಕామರ್ಲ್ ಗాడರ್ನ್ సూಕ್ಲ್
.462/2006-07
ಕె .ఎ.సూ.నం
ಲెౕఔಟ್,
ಬెంగళೂరు ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రంభ
504 12711 8[3]ಶా ಹెూಪౌರ್ಶాఅ. ౕరಶైవ ದాಯ್వధರ್క సంఘ
7/2007-08
బಳాಳ್ ,హరపనహ ಳ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రంభ
505 12713 8[3]ಶా .ಹెూಪౌರ್ಶాఅ ಸెౕವా ಸాగర టರ್ಸ್ಟ್ [ ] ಸాగర
.04/2007-08
వ గಗ್ ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
అనుమ
506 12714 8[3]ಶా .ಹెూಪౌರ್.11/ ರ್ౕ
ಧ್ ನాయక ఆంగಲ್
2007-08
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ನెూౕభనగర,
వ గಗ್ ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ఆరంభ
507 12716 8[3]ಶా ಹెూಪౌರ್అ.19 ಲెౕ ಯా ఇంಗಿಲ್ౕಷ್
/2007-08
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ರామచందರ್పುర,
ಬెంగళೂరు ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రంభ
508 12717 8[3]ಶా .ಹెూಪౌರ್అ.1 ಶాం ಕెౕతన ದాಯ್సంಸెಥ್
9/2007-08
కడదకಟెಟ್, భಧాರ್వ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రంభ
509 12720 8[3]ಶా .ಹెూస ಪౌರ್
ರ್ಸెಟ್ౕಜ್ ಹైసూಕ್ಲ್
ಶా.అ.113/2007-08
రూಪాಕಷ್నగర, ಬెంగళೂరుಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రంభ
510 12741 8[3]ಹెూಪౌರ್.36/2006 ರ್ౕ ಮాತా ದాಯ್సంಸెಥ್ [ ]
-07
ఇవర వ
ంద నందಗెూౕకుల
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ದావణಗెರె ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రంభద బಗెಗ್.

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
26/12/2008

ಶెರ್ౕ

26/12/2008

A

15/12/2008

A

26/12/2008

A

26/12/2008

A

15/12/2008

A

15/12/2008

A

15/12/2008

A

15/12/2008

A

A

511

12813

8 2 ಶాశ ಹెూ
ತౌ ౕದ್ ఎజుಕెౕషನ್ టರ್ ಟ್ರ್
ಪౌರ್.ಶా. 57/2007-08 కుంದాపುర గంಗెూ ಳ್ ఉడు
ఇవర వ
ంద ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್.

16/10/2007

A

512

12921

8 2 ಶాశ ಹెూ ಪౌರ್
ಶా 59/2007-08

16/10/2007

A

లయనಸ್ ఎజుಕెౕషನ್ టರ್ಸ್ಟ್
ంద
ఉడు
ಲెಲ್ ఇవర వ
ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మద ಲ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
ಶెರ್ౕ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
513 12976 8[3]ಶా అ.ಹెూಪౌರ್ಶా ಡా: ఎಸ್. ರాಧాకృషಣ್ನ್
15/12/2008
A
.35/2006-07
ದాಯ್సంಸెಥ್ వ
ంద ರ್ౕ
ానಭార
ಪౌರ್ఢಶాಲె, కಕ್నహ ಳ್,
ದావణಗెರె ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್.
514 13028 81 ಶా అ వರ್ ನెౕ సువణರ್ ముಖಿ స ವాస ಪౌರ್డ
10/03/2007
A
అను 1/2007-08
ಶాಲె గూం హ ಳ್ మతుತ್ బರ್హಮ್
సముదರ್ ಕాರ್ಸ್ ಹాಯ್ండ పೂసಟ್
మధుಗಿ ఈ ಶాಲెగళ ಲ್
ನెౕమಕా గూండ వರ್ ತ್ ಕಷ್కర
ನెౕమಕా అను ౕదನె బగದెಗ್
25/03/2009
ఎం. .ఎం. ದాಯ್లయ ముర
ನెహరు నగర కబక ಗాರ್మ
పುతూತ್రు దక ಲెಲ್ ಹెూస ಶాಲె
ತెರెయువ బಗెಗ್
ఇಸాಲ್ ಕ್ స ರ್ಸ್ టರ್ಸ್ಟ್
10/05/2007
ౕರాజಪెౕಟె ಕెూడగు ಲెಲ್
ఇవర వ
ంద 2007-08 ನెౕ
ಸా ಗె ಬె ಟ್ సూಕ್ಲ್ ದాಯ್నಗ್
ರాజಪెౕಟె ఇ ಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

515

13070

86ಶా
ಹెూಪాರ್ಶా17/07-08

516

13078

88
ಹెూ.ఆంగಲ್.ಪౌರ್.ಶాಲె.అ
ను.22/2007-08

517

13079

84 ಶా
ಹెూపರ್ಢ್ಶా36/06-07

518

13083

84ಶా
ಹెూಪాರ್ಶా24/07-08

519

23/04/2008
8[3]ಶా .ನెౕఅ.118/ నగర ಪౌರ್ఢಶాಲె, నగర
2007-08
వ గಗ್ ಲెಲ್ ರ್ౕ కుಮాರ್ సహ
ಕಷ್కరు, మతుತ್ శರ್ ౕ ఎం
జగನాನ್ಥ್, ದై క ಕಷ್కరు
ఇవర ನెౕమಕా అను ౕదನె
బಗెಗ್.
10/05/2007
13109 88
ರ್ౕ. .ముకಕ್ణಣ್ వృ ತ್ ಕಷ್క
వృ ತ್. .ನెౕ.అను ౕద
తರ್కಲా గురు
ನె.64/2007ಪెಪ್ౕరుదರ್ಸాವ್ ಪౌರ್ ಶాಲె
08.73.ನెౕఅ/2007
ಕె.ఇ. . బడವాಣె ఇవరనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ఒళపడ సువ బಗెಗ್.
13117 8[3]ಶా ಹెూಪౌರ್.504 ర ಮ್ ಹెణుಣ್ మకಕ್ళ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
15/12/2008
/2006-07
కుందವాడ, ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయువ బಗెಗ್.

520

521

13106

18/12/2008
ఆకಸ್ఫಡ್ರ್ ప ಲ್ಕ್ ఆంగಲ್ ಶాಲె
ము ರె ಡ್ಪాళಯ್ అరಕెರె
ಬెం.ಹెూసಶాಲె ಪాರ್రం సువ
బಗెಗ್ స
ಬెರ್ಯ್ಟ್ ಫೂಯ್చರ್ ఆంగಲ್ పರ್ಳ್ఢಶాಲె 18/12/2008
ಬా ಪాళಯ್ ಬెంగళುరు ಹెూస
ళಶాಲె ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್

A

A

A

A

A

A

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
522 13146 88
పರ್జವ್ಲ್ ఎజుಕె్ౕషನ್ టರ್ಸ್ಟ್
ಹెూ.ಪౌರ್ఢಶాಲె.అను.53 శ ವారసంತె ఈ ఆడ త
/2007-08
మండ య 2007-08 ನెౕ
ಸా ಗె ಕాವెౕ ಪౌರ್ఢಶాಲె
దరూరు రಸెತ್ శ ವారసంತె
ಸెూౕమವారಪెౕಟె ಕెూడగు ಲెಲ್
ఇ ಲ್ కనನ್డ ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
523

524

525

526

527

528

529

8[3]ಶా .వృ ನెౕఅ.1 ರ್ౕ ఎం.ఎಸ್. పರ್ಕాಶ್,
37/2007-08
వృ [ತెూౕటಗా ಕె] ರ್ౕ ಮారు
ಪౌರ್ఢಶాಲె, చనನ್ಗಿ ದావణಗెರె
ಲెಲ್ ఇవరనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್.
13152 8[3]ಶా .వృ ನెౕఅ.1 ರ್ౕ ఎం.ఎಸ್. పರ್ಕాಶ್,
37/2007-08
వృ [ತెూౕటಗా ಕె] ರ್ౕ ಮారు
ಪౌರ್ఢಶాಲె, చనನ್ಗಿ ದావణಗెರె
ಲెಲ್ ఇవరనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್.
13157 8[3]ಶా .ಹెూಪౌರ್ಶాఅ నూతన ದాಯ್సంಸెಥ್ ದాಯ್నగర,
.474/2006-07
ದావణಗెರె-ಹెూస ಶాಲె
ತెರెయువ బಗెಗ್.
13158 8[3]ಶా ಹెూಪౌರ್అ.11 ರ್ౕ ರామకృషಣ್ గురుకుల ఆశರ್మ
1/2007-08
ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಸాగర, వ గಗ್ ಲెಲ್-ಹెూస
ಶాಲె ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್
13151

8[3]ಹెూಪౌರ್ಶాఅ.477 ರ್ౕమ పುషಪ್ ಸాబనూరు
/2006-07
మಹా ంగపಪ್ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ರ್ౕ ವెౕಕానంద
బಡావಣె ದావణಗెರె 200708ನెౕ ಸా ಗె ಪాರ್రం సువ
బಗెಗ್,
13165 8[3]ಶా .ಹెూసಪౌರ್ಶా ರ್ౕ ౕరಶైవ ದాಯ್వధರ್క
.అ.07/2007-08
సంఘ బಳాಳ್ హరపనహ ಳ್య ಲ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయువ బಗెಗ್

13160

13182

88
ల ಮ್ౕ ದాಯ್ సంಸెಥ್ ಹాసన
ಹెూ.ಪౌರ್.ಶాಲె.అను.50/ ఇవర వ
ంద ఆంగಲ್
2007-08
ಮాదಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲెయనుನ್
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
10/05/2007
A

15/12/2008

A

15/12/2008

A

15/12/2008

A

17/12/2008

A

15/12/2008

A

15/12/2008

A

10/05/2007

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
530 13197 8[3]ಶా అ.ಹెూಪౌರ್ಶా
అ.135/2007-08

531

532

533

534

535

536

13263 S.87
SASISA.N.H.S. 69.
2007-08
13264 S.8.7
SASISA.NEW
HIGH SCHOOL.
17.2007-08
13275 8[7]ಶా అ.ಹెూಪౌರ್ಶా
.అ.70/2007-08

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
17/12/2008

ಶెರ್ౕ

Rushi Samskruthi vidya
17/05/2008
trust, Bangalore New High
School Permission
S.B.Education Society,
17/05/2008
Hosakote New High
School permission

A

షయ
ದాಯ್ వృ ಧ್ సంఘ [ ]
సರా , ಸెూరబ ತాలూಲ್కు,
వ గಗ್ ఇవర ఆశರ್యద ఆంగಲ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె అనుమ బಗెಗ್

ರ್ౕ ఆ చుంచనಗಿ
ಕಷ್ణ టರ್ಸ್ಟ್
2007-08ನెౕ ಸా ಗె ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
మంజూರా బಗెಗ್.
13276 8[7]ಶా అ.ಹెూಪౌರ್ಶా ల ಮ್ ರ್ౕ ವాస ఎజుಕెౕషనಲ್
.అ.52/2007-08
టರ್ಸ್ಟ್ మరళುಬాಗಿలు,
ದెౕవనహ ಳ್ ಟౌನ್, ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
మంజూರా బಗెಗ್.
13394 .82 ಶా అ.
జనತా ಪౌರ್ఢ ಶాಲె ಕెంಬెూౕ ,
ಹె. .అను.52.2007- ಕెూౕಲార ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయ ಲ್
08
ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ ಹెచుಚ್వ
ಭాగ ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
13448 81 ಶా అ
ఎం ఎం ಪౌರ್డ ಶాಲె
ವెౕతನానుದాన
ಬె ಳ್బటుಲ್ ಪావగడ ತా` ఈ
2/2006-07
ಶాಲెయనుನ್ ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್

17/05/2008

A

A

A

12/03/2008

A

06/05/2008

A

26/09/2008

A

537

13499

84ಶా సಥ್ಳాం1/07- ಬాపೂ ಪ್ರ್ఔఢಶాಲె అలసూరు 25/03/2009
08
ಬెంగళೂరు ఈ ಶాಲెయనుನ್
సಥ್ಳాంత సువ బಗెಗ್ .

A

538

13503

88
ರ್ౕ . .ರాಜెౕಶ್ తంದె
అను.ఆ.ನెౕ.అను.24/20 : ౕమపಪ್ ఉపನాಯ್సకరు
07-08
ರాಣెಕెರె సం.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు
ౕరಸా హ ಳ್ చళಳ್ಕెರె ತా:
తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఇవ ಗె
అనుకంపద ఆಧారద దವ್ ౕయ
దಜెರ್ సಹాయకర హుದెದ್ಗె
ನెౕమಕా
ౕడువ బಗెಗ್

A

12/10/2007

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
539 13597 88
ಖా.ಪౌರ್.ಶా.సಥ್ಳాం.హ
ಸాತ್ం.49/2007-2008

షయ
ರ್ౕ పಟెౕಲ್ రుದెರ್ౕಗౌడ ಸాಮ್రక
ಪౌರ್ఢಶాಲె అణಣ್ಗెರె కడూరు
ತా: ఈ ಶాಲెయనుನ್ ರ್ౕ
ರెౕణుಕాದెౕ
ದాಯ್సంಸెಥ್ಗె
హಸాತ್ంత సలు ಹాగు సద
ಶాಲెయనుನ್ ౖಲారపುర ಗెౕಟ್
ರ್ౕ ರాంపುర ಹెూౕబ
ಹెూసదుగರ್ ತా: తರ್దుగರ್ ಲెಲ್
ఇ ಲ್ಗె సಥ್ಳాంత
నಡె ಕెూండు ಹెూౕగలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

ರ್ౕ ఎం. కಕ್ణಣ್ వృ ತ್ ಕಷ್కరు
88
వృ ತ್, .ನెౕ.అను ౕద ತెూౕటಗా ಕె ರ್ౕ దಧ್ ంಗెౕశವ್ర
ಪౌರ್ఢಶాಲె ఎ, ,ಕెూ ಟ್ಗె
ನె 136/2007-08
యూరు ತా: తರ್దుగರ್ ಲెಲ್
ఇవరనుನ್ ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
12/12/2007
A

540

13623

12/07/2007

A

541

12/12/2007
88
ರ್ౕ ರాజರాನెౕశವ್
ದాಯ್
ಶా. .అ.ವెౕ.అను.84/2 సంಸెಥ್ రవర ರ್ౕ
007-08
ರానರాಜెౕశವ್ వస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಹాగలಕెರె,
ಹెూసదుగರ್ త: తರ್దుగರ್ ಲెಲ್
ఈ ಶాಲెయనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್
12/12/2007
13639 88
ರ್ౕ ರెౕణుಕాంబ ದాಯ್సంಸెಥ್
ಶా. .అ.ವెౕతನానుದా పండరహ ಳ್ తರ್దుగರ್ ತా: ಲెಲ್,
న.102/2007-2008
ఆడ మండ య ರ್ౕ
ౕరభదರ್ಸాವ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಸెూంಡెౕಕెూళ తರ್దుగರ್ ತా:
ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್
12/01/2007
13775 84ಶా
ರ್ౕ సుబರ್మಣెಯ್ౕశవర పద
ನెౕఆ158/06-07
పೂవರ್ ಕాಲెౕజు
ಪ್ರ್ఔఢಶాಲాసుళಯ್ ತా
ನెౕమಕా అను ౕదನె బಗెಗ್
13835 81 ಶా అ
దಯానంద ಪౌರ್డ ಶాಲె
19/05/2008
ವెౕతನానుದాన
ದెౕ తంದెರ್ ಕె అర నగర ತా ఈ
169/2005-06
ಶాಲెయనుನ್ ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್

A

542

543

544

13631

A

A

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
545 13887 8 8 ಹెూ. ಪౌರ್.
ರ್ౕ ದెౕ మ ಳా ದాಯ್సంಸెಥ್
ಶాಲె. అను 23/2007- ప.ಜా ధమರ್పುర,
యూరు
08
ತా. తರ್దుగರ್ ಲెಲ್, ఇవర
వ
ంద 2007-08ನెౕ ಸా న
ರ್ದెౕ కనನ್డ ಮాధಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
546

13888

8 8 అను,. ఆ. ನెౕ.
అను. 24/2007-08

547

13891

8 8 ವ್. ద.స. బ ತ್.
అను 26/2007-08

548

13963

81 ಶా అ
ವెౕతನానుದాన
2/2007-08

549

13974 CPI.12-62007.ఇతರె/2007

550

13978 CPI.75.ಖాహుభను/20 ధమರ್ಸాగర ಪౌರ್ಶాಲె
07
దూమಮ್సందರ್ ఈ ಶాಲెయ ಲ್
ಖా హుದెದ್ భ ರ್ బಗెಗ್.
14089 88వృ ತ್ . ನెౕ. అను .ದెౕవರాజ వృ ತ್ ಕಷ್కరు
28/2007-08
ತెూౕటಗా ಕె ಬాపೂ
ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್ఢಶాಲె
కలಲ್హ ಳ್ తರ್దుగರ್ ತా.
తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఇవరనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್.

551

ರ್ౕ . . ರాಜెౕಶ್ తంದె. .
ఆರ್. ౕమపಪ್ ರా ಕెರె. సం. ప.
పೂ ಕాಲెౕజు ౕరಸా హ ಳ್
చళಳ್ಕెರె. ತా. తರ್దుగರ್ ಲెಲ್
ఇవ ಗె అనుకంపద ఆಧా త
ವ್.ద.స. హుದెದ್ಗె. అనుకంపద
ఆಧారద ನెౕమಕా
ౕడువ
బಗెಗ್.
ರ್ౕ ವై. ఆರ್.
ಸెూౕమಶెౕఖరయಯ್ పರ್ ౕగ
ಶాಲా సಹాయకరు ರ್ౕ
మ ಲ್ಕాజుರ್నಸాವ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
యడవనహ ಳ್ అర ಕెರె ತా.
ఇవ ಗె ವ್.ద.స. ರాಗಿ బ ತ್
ౕ రువುదనుನ್ అను ౕ సువ
బಗెಗ್.

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
12/07/2007
A

12/07/2007

A

12/07/2007

A

25/08/2008
ಬాపು ಪౌರ್డ ಶాಲె
ವెంకಟెౕశವ್ర బಡావಣె ಪావగడ
ತా ఈ ಶాಲెయనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್
ಸెౕಕెರ್ౕಡ್ ಹాటರ್ ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మ 12/01/2007
ಪౌರ್ಶాಲె ,మదంತాಯ್రు
ಬెళತ್ంగ ತా: :10,000
న ౕక సువ బಗెಗ್.

A

A

12/01/2007

A

12/07/2007

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
552 14091 8 8 వృ ತ್ . ನెౕ అ
ను. 30/2007-08

షయ
ರ್ౕ ఆರ್. ಪెಪ್ౕಸాವ್ వృ ತ್
ಕಷ್కరు ತెూౕటಗా ಕె
ఇమ. .ఆರ್. ಪౌರ್ఢಶాಲె
హూ న ಹెూಳె
యూరు ತా.
తರ್దుగರ್ ಲెಲ್. ఇవరనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್.
ರ್ౕ కృషಣ್పಪ್ యు. ఎಸ್. వృ ತ್
ಕಷ್కరు ತెూౕటಗా ಕె ಬాపೂ
ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್ఢಶాಲె
కంಠాపುర , ಹెూసదుగರ್ ತా.
ఇవరనుನ್ ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್.

553

14099

8 8 వృ ತ್ . ನెౕ
అను 34/2007-08

554

14161

555

ರ್ౕ ఎం.ಕె. పರ್ಕాಶ್ తರ್కಲా
ಕಷ್కరు ರ್ౕ హు కಲెಲ್ౕశವ್ర
ಪౌರ್ఢಶాಲె ರాజಗెರె ಬెౕలూరు
ತా. ఇవరనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್
14264 88వృ ತ್ .ನెౕ.అను
ರ್ౕ . ಶాಯ್మసుందರ್ వృ ತ್
41/2007-08
ಕಷ್కరు ತెూౕటಗా ಕె ರ್ౕ
ಮారు ಪౌರ್ఢಶాಲె
హనుమంతనహ ಳ್ చళಳ್ಕెರె ತా.
తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఇవరనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್.
14266 88అనుఆ.ನెౕ.అను.43 ರ್ౕమ ಶారద హ ರ್ ಕెూౕ .
/2007-08
ಕె.ఆರ್. కుಬెౕందರ್ హ ರ್ఇవ ಗె
ఎಸ್. .ఆರ್.ఎಸ್.. ಪౌರ್ఢಶాಲె
ఐమంగల
యూరు ತా.
తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఇవ ಗె దಜెರ್
ನౌక హుದెದ್ అనుకంపద
ఆಧారద ನెౕమಕా
ౕడువ
బಗెಗ್.

556

557

14256

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
12/07/2007
A

12/07/2007

A

88
ರ್ౕ ಹెಚ್.ರాజపಪ್ వృ ತ್ ಕಷ್కరు
వృ ತ್. .ನెౕ.అను.78/20 ತెూౕటಗా ಕె ರ್ౕ ರెౕణుಕాದెౕ
07-08
ಪౌರ್ఢಶాಲె ರెౕణుಕాపುర
చళಳ್ಕెರె ತా: తರ್దుగರ್ ಲెಲ್
ఇవరనుನ್ ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್

04/02/2008

A

88వృ ತ್ .ನెౕ. అను
37/2007-08

12/07/2007

A

12/07/2007

A

12/07/2007

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
558 14279 88 ಹెూ.ఆంగಲ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె
అను.53/2007-08

559

పರ್జವ್ಲ್ ఎజుಕెౕషನ್ టರ್ಸ್ಟ್
శ ವార సంತె ఈ ఆడ త
మండ య 2007-08 ನెౕ
ಸా ಗె ಕాವెౕ ಪౌರ್ఢಶాಲె
దనూరు రಸెತ್ శ ವార సంತె
ಸెూౕమವార ಪెౕಟె ತా ಕెూడగు
ಲెಲ್ ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ
బಗె.
14284 88
ರ್ౕ ಲాಪ್ ದాಯ್ సంಸెಥ್ హ ಳ್
ಶా. .అ.ವెౕతನానుದా
ౖసూరు ಹెూಳెనర ౕపುర ತా.
ంద నಡెయు ತ್రువ
న 58/2007-08
ఇవర వ
ರ್ౕ ಲాಪ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె హ ಳ್
ౖసూరు ಹెూಳెనర ౕపುర ತా.
ఈ ಶాಲెయనుನ್
ವెౕతನానుದానಕ್ಕె ఒళప సువ
బಗెಗ್.

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
12/10/2007
A

07/04/2008

A

ರ್ౕ ముదದ್ణಣ್ వృ ತ್ ಕಷ್కరు
తರ್కಲా ರ್ౕ గురు
ಪెಪ್ౕరుదರ್ಸాವ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಕె.ఇ. . బಡావಣె ನాయకన
హ ಟ್ చళಳ್ಕెರె ತా, ఇవరనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್.
ರ್ౕ ఆ ಜాంబవ మಹాసంಸాಥ್న
◌ంఠద టರ್ಸ್ಟ್ ಶెೂರ್ౕ
ಕెూౕ హ ಳ್ బృహనಮ್ఠ
యూరు ತా. తರ್దుగರ್ ಲెಲ್
ఆడ త మండ య దూ న బಗెಗ್.

12/10/2007

A

12/12/2007

A

88 ವ್.ద.స.
ఎಲ್. ನాగರాజ ನ್. లకಕ್పಪ್
ನెౕ.అను.76/2007-08
ವ್.ద.స. స త గರ್ంథಪాలక
ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್ఢಶాಲా
కూడಲ್హ ಳ್
ళಕాలూಮ್రు
ತా. తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఇవరనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್.
14415 8 8 వృ ತ್ .ನెౕ .
ರ್ౕ . ಗెూౕ ನాಥ್ వృ ತ್
అను 87/2007-08
ಕಷ್కరు ತెూౕటಗా ಕె ರ್ౕ గురు
ಪెಪ್ౕరుదರ್ಸాವ್ ಗాರ್ಮాంతరజ
ಪౌರ್ఢಶాಲె మలూಲ್ర హ ಟ್
చళಳ್ಕెರె ఇవరనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್.

12/06/2007

A

12/06/2007

A

560

14289

88 వృ ತ್ .న.
అను ౕదನె
64/2007-08

561

14294

88 ಶా. .ఇతರె
69/2007-08

562

14370

563

షయ

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
564 14416 8 8 వృ ತ್ .ನెౕ అను
88/2007-08

షయ
ರ್ౕ ఎಸ್.చందರ್ణಣ್ వృ ತ್
ಕಷ್కరుತెూౕటಗా ಕె ರ್ౕ ఎನ್
ఫటಟ್పಪ್ನాయక ಗాರ್ಮాంతర
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಕెಕ್ౕబనహ ಳ್
ళಕాలూಮ್రు ತా తರ್దుగರ್
ಲెಲ್ ఇవరనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್.
లయನ್ಸ್ ఎజుಕెౕಸ್ ನ್ టರ್ಸ್ಟ್
పడు ರ್, ఉడు
ಲెಲ್, ఇవర
వ
ంద 2007-08ನెౕ ಸా న
ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సులు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
12/06/2007
A

565

14423

8 2 ಶా అ ಹెూ.
ಪౌರ್. 103/2007-08

566

14456

83 ವెౕతನానుದాన
2007-08

567

07/04/2008
ರ್ౕ ఎಸ್. ఉదయకుಮాರ್
తంದె ನ್. రంగపಪ್ ఇవ ಗె
అనుకంపద ఆಧారద
ನెౕమಕా
ౕడువ సంబంధ
. .సం. 18747/04 ఎಸ್
ఆರ್.ఇ.ఎಸ್. ನాంక 01-122006 ర అనವ್య
కರ್మಕైಗెూళುಳ್వ బಗెಗ್.
14555 88 పರ್.ద.స.ನెౕ.అను. ರ್ౕ . . ౕರాರె ಡ್ పರ್.ద.స.
12/10/2007
89/2007-08
ఎಸ್. .ఎಸ್. ఆರ್. పద
పೂవರ್ಕాಲెౕజు ರాంపುర
ళಕాలూಮ್రు ತా. తರ್దుగರ್
ಲెಲ್ ఇవరనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್.
14557 88ಶా. . ౕలಮ್న
ರ್ౕ .ఆರ್. మంజయಯ್ తంದె . 27/03/2008
91/2007-08
.ಕె ರామయಯ್ ఇవ ಗె
అనుకంపద ఆಧారద
ౕಲె
ನెౕమಕా ಮాడువ బಗెಗ್
ౕలಮ್న సంಖెಯ್ 26/2007
ర ಲ್ ౕలಮ್న స ಲ್ రువ బಗెಗ್.

568

569

570

14540

14595

ವెౕతನానుದాన

06/05/2008

18/12/2008

88 అను.
ఆ.ನెౕ.58/2007-08

88ಶా. .సಹాಯాను కృత ಕెౕవ ఎజుಕెౕషನ್ టರ್ಸ್ಟ್
ದాన 109/2007-08
ರ್ౕ ధవళ
ౕథರ್ంశರ್వణಬెళಗెూళ ಹాసన
ಲెಲ್ ఇవ ಗె సಹాಯానుದాన
ౕడువ బಗెಗ್.

12/12/2007

A

A

A

A

A

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
571 14606 88ಶా. . ౕలಮ್న
120/2007-08

572

14611

88వృ ತ್ .ನెౕ.
అను ౕదನె
124/2007-08

573

14661

574

14675

575

576

షయ
ರ್ౕ ಹెಚ್.ಕె. వರామ ಹాగూ
ఇతరరు ఇవరుగళ
ಕాయರ್ద ರ್గళ ಹెಬాಬ್ಲె
ದాಯ್వదರ್క సంఘ ಹెಬాಬ್ಲె
ಕెూడగు ಲెಲ್ ఇవర రుదದ್
స రువ ౕలಮ್న
ರ್ౕ ఎನ್.ఆರ್. ಗెూౕ ందರె ಡ್
య స. . ವెంకಟెౕశವ್ర
ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್ఢಶాಲె
ನెౕలರ್గుండ చళಳ್ಕెರె ತా.
తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఇవ ಗె ముఖಯ್
ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್ ౕడువುదనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
07/04/2008
A

12/11/2007

A

88ಶా. .అ.ವెౕతನా
తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ బంಜార ಲెಲ್
నుದాన 147/2007-08 లంಬా యువక సంఘ
ఆడ తద య ಲ್ ౕద ಳ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె తರ್దుగರ್ ತా.
ದెూడಡ್రంగపಪ್నహ ಳ್ ದావణಗెರె
ತా. ఈ ಶాಲెగ ಗె ವెౕతన
ಹాగూ అనుದాన ౕడువ బಗెಗ್.

04/02/2008

A

88ಹె. .ತె,.అను
160/2007-08

07/04/2008

A

18/12/2008
ಕాಲ್ ఆంగಲ್ ಪౌರ್.ಶాಲె
ದెూడಡ್కలಲ್సందರ್ ಶాಲెయ
ಹెసరనుನ್ సూ ౕರ್దయ
ఇంటರ್ ನాಯ್ నಲ್ పబಲ್ಕ್
సూಕ್ಲ್ ఎం దు బదಲావಣె
అ. . బಗెಗ್ అడకగళು
14816 88ಶా. ,అను.ఆ.ನెౕ, కుಮా అరుణ ఎಸ್. కಕ್మఠ
07/04/2008
అను 179/2007-08
ఇవ ಗె ವ್.ద.స. రూ శರ್ ౕ
బసವెౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె
మತెూತ್ౕడు ಹెూసదుగರ್ ತా.
తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఇಲెಲ್ಗె ౕ రువ
అనుకంపద ఆಧారద
ನెౕమಕా యనుನ್ అను ౕదನె
బಗెಗ್.

A

14681 CPI.12-122007.ఇతರె/2007

సంత ౕ ಸ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
అర ౕಕెರె ಹాసన ತా.ಹాసన
ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయ ಲ್ 10 ನెౕ
తరగ య ಲ್ ఒందు ಹెచుಚ್వ
ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ ಭాగ
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
గణక
ముಕాತ್య
సంಖెಯ್
ನాంక
577 14899 84ಶా. .ನెౕమಕా
ఎం.ಬె. ವెంకಟాచల స. .
18/12/2008
అను దನె బಗెಗ್07/07- సంయుకತ್ పద పೂవರ್ ಕాಲెౕజు
08
మంಚెౕనహ ಳ್ ಗౌ దనూరు
ತా. హుದెಧ್ ನెౕమಕా
అను ౕదನె బಗెಗ್.
27/12/2008
578 14922 87ಶా. .అ.ಹె. .మ.1 ಸెంಟ್ ౕ ಬాలಕಿయర
34/07-08
ಪౌರ್.ಶా.తుమకూరు నగర ఈ
ಶాಲెಗె ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మద ಲ್
హచుಚ್వ
ಭాగಕెಕ್ మంజూರా
ౕడువ బಗెಗ್,
579 14938 87ಶా. .అ బ ತ್
ರ್ౕమ
. . జయల ಮ್ స. . 27/12/2008
141/2007-08
ಪౌರ್ఢಶాಲె . కಕ್మగళೂరు
ఇవరు ముఖಯ್ ಕಷ್క ಗె బ ತ್
ౕడలు ಕెూౕ రువ బಗెಗ್.
580

581

582

583

584

14948 CPI..ಯావುದాదರెూం ಕెౕ న త ಖెయ సలుವాಗಿ ಕె
ద నుನ್ ఆ ಕ್
రంగನాథರాವ್ ౕలನ್
ಮా /2008
అ ರ್య ಲ್ స.ದాఖಲెయనుನ್
ౕడలు
14977 83 ಶా. .ము. . బ ತ್ ರ್ౕ ವెంకటరమణ ఐತాಳ್
338/06-07
ಹెಚ್. ರామపಪ್ రవర ముఖಯ್
ಕಷ್కర బ ತ್
15024 81 ಶా అ అ.ನెౕ
వంగత . కృషಣ್ స. .
అను. 7/2007-08
ಶెವ್ౕశವ್రయಯ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಕాಯ್తనహ ಳ್ ఇవర మగಳాద కు.
ಕె. లಪ್ ರ್ౕ ఇవ ಗె ರ್ౕ
మ ಲ್ಕాజుರ್నಸ್ఔఆ
ಪౌರ್ఢಶాಲె, తురగనూరు, .
నర ౕపುర ఈ ಶాಲెయ ಲ್
అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె
ವ್.ద. సಹాయకరನాನ್ಗಿ
ನెౕమಕా అను ౕదನె బಗె.
15142 8*10 ಶా అ అ ఆ
ವాంగత సణಣ್ ಸెూౕಮాಚా
ನెౕ 3/2007-08
ఇవర మగನాద ರ್ౕ న ౕನ್
కుಮాರ್ఎం ఎಸ್ ఇవ ಗె
ఎಸ್ ఎಸ್ ಸావರ್జ క ಪౌರ್డ
ಶాಲె ಚాముం బటಟ್ ౖసూ
ఇవ ಗె అనుకంపద
ఆಧాನెౕమಕా అను ౕదನె
బಗెಗ್
15151

88అను ఆ.ನెౕ.అను
190/2007-08

ರ್ౕ ಹెಚ್.ಕె. ౕపಕ್ వంగత
ರ್ౕ ಹెಚ್. .కుಶాలపಪ್ ರ್ౕ
కుಮార ంಗెౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಶాంత ಳ್ ఇవర మగ ఇవ ಗె
అనుకంపద ఆಧారద ನౌక
ౕడువ బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ
A

A

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

19/05/2008

A

19/05/2008

A

07/04/2008

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
585 15210 81 ಶా అ ಮా న
29/2007-08
82ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.
ಶా.11//2007-08

586

15292

587

15328 c84sha shi
nemakathi7/07-08

588

15352

82ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.
ಶా.117/2007-08

589

15371

82సంಖెಯ್ అ1.352
సಥ್ಳాంతర 48/200506

590

15388

82ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.
ಶా119/2007-08

591

15389

82ಶా. .అ.వృ. .ನెౕ.
అ.120/2007-08

592

15390 స82ಶా, ,.అಹెూ.ಪౌರ್.
ಶా.121/2007-08

షయ

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
19/05/2008

ರ್ౕ గಜానన ಗాರ್ಮాంతర
ಪౌರ್డ ಶాಲె సంತె ಪెౕಟె ರా
ತా` ఈ ಶాಲెయ ಮానಯ್తత
న ౕకరనద బಗెಗ್
ರ್ౕ ರామకృషಣ್ ಸెౕವా పರ್ ಷాಠ್న 20/12/2008
వಕెಕ್ౕ ಕెూౕಲార ತా.
ಕెూౕಲార ಲెಲ್ ఇవర వ
ంద
ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್ం సలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.
allulaya p.e.teacher avr
18/12/2008
lady of an secular girls
high school nemakathi
anumodane
12/03/2008
ರ್ౕ ఆ చుంచనಗಿ
ಕಷ್ణ టರ್ಸ್ಟ್
వ
ంద . .ఎಸ್. ప ಲ್ಕ್
ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲెయనుನ್ ಕెూౕಲార
ಲెಲ್య ಲ್ ಪాರ್రం రువ బಗెಗ್.
06/05/2008
ನాಯ್షనಲ್ లಡ್ರ್ನ್
ఆంగಲ್ಮాదಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
మండಯ್ అಶెೂౕక నగర ంద
ಹాలల ಳ್ బಡావಣెಗె
సಥ್ಳాంత సలు అనుమ
06/05/2008
ರ್ౕ
ౕగ ౕರెౕశವ್ర
ತాతయಯ್నవర ಕಷ್ణ సంಸెಥ್
వ
ంద ఆంగಲ್ಮాధಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲెయనుನ್
ಚౌడದెౕవనహ ಳ್ ಕెూౕಲార ತా
ಶాಲె ಪాರ್రం సలు అనుದాన
ౕడువ బಗెಗ್.
06/05/2008
ಮా.పು. భూ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಕెూౕ కణూಣ್రు ಕెూౕಲార ತా.
ఈ ಶాಲెయ ಲ್ ರ್ౕ ఎಸ್.ఆರ್.
రంగపಪ್ వృ ತ್ ಕಷ್కర ನెౕమక
ಮా రువುదనుನ್
సಹాಯానుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್.
19/12/2008
2008-089 ನెౕ ಸా న ಲ್
ನాರాయణ ఎజుಕెౕషನ್ టರ್ಸ್ಟ್
ಮాలూరు ಕెూౕಲార ಲెಲ್ ఇవర
వ
ంద ಹెూస ఆంగಲ್
ಮాదಯ್మ ಪౌರ್ఢ ಶాಲె
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ
A

A

A

A

A

A

A

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
593 15392 82ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. అమృత ఎజుಕెౕషనಲ್ అంಡ್
ಶా.123/2007-08
కలಷ್ರ್ ಸెూಸై
రూಪాಕಷ್రಸెತ್
ముళಬాಗಿలు ఇవర వ
ంద
2008-09ನెౕ ಸా న ಲ್ ಹెూస
ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್ం సువ బಗెಗ್.

595

ರ್ౕ ಶారద ಪౌರ್ఢಶాಲె
ದాಯ್నగర మండಯ್ ಲెಲ್ ఈ
ಶాಲెఉ ಮానಯ್ತె న ౕక సువ
బಗెಗ್.
15464 87ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. కుವెంపು ದాಯ್ ಕెౕతన
మ.211/2007-08
ಮారు నగర కಕ್మగళೂరు
ಲెಲ್ ಹెూసಪౌರ್ఢಶాಲె
మంజూರా బಗెಗ್.

596

15465

594

597

598

599

600

82ಶా. ౕ.అ.ಮా.న.
ౕ.125/2007-08

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
06/05/2008
A

06/05/2008

A

12/02/2008

A

12/02/2008
87ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. సంత ಜెూౕಸెఫರ್ ఆంగಲ್
మ.212/2007-08
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె ಕెూపಪ್
కಕ್మగళೂరు ಲెಲ್ ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
మంజూರా బಗెಗ್.
15478 81ಶా. .అ.వృ.ನెౕ.అ ರ್ౕ శವ್ಭార ಪ್ఋఔఢಶాಲె 19/05/2008
ను 10/2007-08
ಕెూౕడగದాల మధుಗಿ ತా. ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ನెౕమకಗెూండ వృ ತ್
ಕಷ್కర ನెౕమಕా అను ౕదನె
బಗెಗ್.
15482 84ಶా. .హు.భ.అ.96/ బ ರ್ಮా సంయుకತ್ పద పೂవರ್ 18/12/2008
2006-07
ಕాಲెౕజు కందక మంగళೂరు
నగర ఇ ಲ್ ಖా ఇరువ కనನ್డ
ಕಷ್కర హుದెದ್ భ ರ್ಗె అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

A

15395

19/05/2008
వంగత చనನ್బసవಗౌడ
ಪా ౕಲ್ ఇవర మగನాద ರ್ౕ
చందರ್ಶెౕఖರ್ ಪా ౕಲ್
ఇవ ಗె అనుకంపద ఆಧారద
ౕಲె ನెౕమಕా అను ౕదನె
బಗెಗ್.
15494 84ಶా. .ಹెూ.ಪౌರ್.ಶా. నూಯ್ ఆకಸ್ಪ್ಡ್ರ್ ప ಲ್ಕ್
18/12/2008
05/2007-08
ಪ್ఋఔఢಶాಲె నం. 7 7ನెౕ
ముఖಯ್ రಸెತ್ ಪాదರాయనపುర
ಬెం.ఇ ಲ್ ಹెూస ಶాಲె
ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್.

15483

81ಶా. .అ.అ.ನెౕ
64/2007-08

A

A

A

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
ಶెರ್ౕ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
601 15532 82ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. ಬెౕలూరు ವెಲెಪ್ౕರ್ టರ್ಸ್ಟ್
26/07/2008
A
ಶా. 122/2007-08
ౕరూరు ఉడు
ಲెಲ್ ఇవర
వ
ంద 2008-09ನెౕ
ಸా న ಲ್ ఆంಗాಮ್ధಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
602 15533 82ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.శ ఎం.ఎ. ర ౕದ್
ౕ యಲ್
06/05/2008
A
.128/2007-08
టರ್ಸ್ಟ್ ಮా ತ್ ಮాలూరు
ಕెూౕಲార ಲెಲ್ ఇవర వ
ంద
2008-09ನెౕ ಸా న ಲ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
603

15534

82ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. ಕెూౕರ್ ఇನ್ ఎజుಕెౕషನ್ అంಡ್
ಶా. 129/2007-08
ವెಲెಪ್ౕರ್ టರ್ಸ್ಟ್ వడగూరు ಗెౕಟ್
ಕెూౕಲార వ
ంద 200809ನెౕ ಸా న ಲ್
ಹెూసಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

604

15560

605

15561

606

15562

607

15563

608

15564

84ಹెూ.ಶా.ತె.01/20 పಟెౕಲ್ పబಲ್ಕ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
07-08
క యమಮ್న అగರ್ಹార
ಬెళಳ್దూరు అంಚె ಬెంగళೂరు.
84ಹెూ.ಶా.తರె
సంత ಫాರ್ ಸ್ಸ್ ಕెూಲ್ౕ ంಗ್
02/2007-08
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಸెూౕమనహ ಳ್
ಬెంగళೂరు.
84 ఒ.ಪౌರ್.ಶా.
ಸెంಟ್ ౖಕెౕಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
03/2007-08
ಶాం నగర , ಬెంగళೂరు.
84ಹెూಪౌರ್..ಶా ತె
సుర పబಲ್ಕ್ సూಕ್ಲ್ నం.33/2
04/2007-08.
ಕె. కృషಣ್ಸాగర ಕెంಗెౕ
ಹెూౕబ ಬెంగళೂరు
84ಹెూ.ಪౌರ್.ಶా.తರె ఆಕ್ಸ್ పಡ್ರ್ ಪ್ఋఔఢಶాಲె
యువ 05/2007-08
ಬాಯ್టರాయన పುర ಬెంగళೂరు
ಹెూస ಶాಲె ತెರెయువ బಗెಗ್.

609

15565

610

611

84 ಬె.ఎం. ವాಯ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె 06/200708
15566 84ಹెూ.ಪౌರ್.ಶా.
తರెయువ 07/2007028

15567

06/05/2008

A

25/03/2009

A

18/12/2008

A

25/03/2009

A

18/12/2008

A

18/12/2008

A

ಬె.ఎం. ವాಯ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె సವెರ್ 25/03/2009
7.1 జనತా ಕాಳెೂ ౕ పంతర
ಪాళಯ್
ಶె ನ್ పబಲ್ಕ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
18/12/2008
567/అమృతనగర ಬెంగళೂరు
ఇ ಲ್ ಹెూస ಶాಲె ತెರెయువ బಗెಗ್.

A

84ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. నూಯ್ జನ್ ಹైసూಕ್ಲ್ నం.
18/12/2008
ಶా.ತె 08/2007-08
8/2 ರ್యద ರ್ బಡావಣె
మూడ ಪాళಯ್ ಬెంగళೂరు ఇ ಲ್
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయువ బಗెಗ್.

A

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
612 15568 84ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. నవಜెూಯ್ౕ ప ಲ್ಕ್ సూಕ್ಲ್ నం.
ಶా.ತె 09/2007-08
132 2. ಹెూరಮావ ಳ್ ರామ
మూ ರ್ నగర ಬెంగళೂరు ఇ ಲ್
ಹెూ.ಶా.ಪౌರ್. ತెರెయువ బಗెಗ್,
613

614

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
18/12/2008

ಶెರ್ౕ
A

18/12/2008
84ಶా. ౕ.అ.ಹెూ.ಪౌರ್. ರ್ౕರామ ದాಯ್లయ
ಶా. ತె 10/2007-08 ಪౌರ್ఢಶాಲె 9ನెౕ ముఖಯ್ రಸెತ್ 2
ನెౕ ಬాಲ್ಕ್ జయనగర ఇ ಲ್
ಹెూ.ಪౌರ್.ಶా.తರెరయువ బಗెಗ್.
15572 స88ಮా
హకుಕ್
ರ್మ ఎం. . ಗౌరమಮ್
07/04/2008
195/2007-08
న యదండ ಗాರ್మ ಚెయಯ್ంಡాಣె
అంಚె మ ಕెౕ ತా.ಕెూడగు
ಲెಲ್ ఇవర ಮా
హకుಕ್
అ యమద ಮా
ಕెూళುಳ್వ బಗెಗ್.

A

07/04/2008
ರ್ ఎಸ್.ఎಸ್. ర ౕందರ್ನాಥ್
ನ್. నంజపಪ್ నర ౕపುర
కణక ಟ್ ಹెూౕబ అర ౕಕెರె
ತా. ಹాసన ಲెಲ್ ఇవరు
ಮా
హಕಿಕ್న ಲ್ ಕెౕ రువ
ಮా
ౕడువ బಗెಗ್.
ఎ.ఇ. ఎಸ್ ಮాಯ್ಗెూನ್ౕ యಮ್ 18/12/2008
ಮారు ಪౌರ್ఢಶాಲె అరಕెರె
బನెನ್ౕరుఘటಟ್ ಬెంగళೂరు ఇ ಲ್
ಹెూస ಶాಲె ತెರెయువ బಗెಗ್

A

15569

615

15577

88ಮా
200/2007-08

616

15585

84ಶా
ಹెూಪౌರ್ಶా12/07-08

617

15586

84ಶా. .అ. ಹెూస
ಪౌರ್ಶా 11/207-08

618

15594

88వృ ತ್ . ನెౕ అను
87/2007-08

619

15596

88ಮా
హకుಕ್
203/2007-08

ರ್ౕ ము ౕరపಪ್ ఆంగಲ್
ಮాదಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె థ రಸెತ್
ఆನెౕకಲ್ ತా. ಟౌನ್
ಬెంగళೂరు ఇ ಲ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయువ బಗెಗ್
ರ್ౕ . ಗెూౕ ందನాಥ್ వృ ತ್
ಕಷ್రు ತెూౕటಗా ಕె ರ್ౕ గురు
ಪెಪ್ౕಸాವ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
మలూಲ್రుహ ಟ್ చళಳ್ಕెರె ತా.
తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఇవరనుನ್
ವెౕతನాణుದానకಕ್డ
ఒళప సువ బಗెಗ್.
ఎ. . ಬెನాಡ್ వృతತ್ ನౌకరరు
ದాಧ್పುర ಪ್ఋఔఢಶాಲె
ఒದాದ್పುర ಕెూడగు ಲెಲ್ ఇవర
ಮా
హಕಿಕ್న య ಲ್
ಮా యనుನ್ ಕెౕ రువ బಗెಗ್.

18/12/2008

04/04/2008

26/03/2008

A

A

A

A

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
620 15597 88ಶా. ౕ.అ.
ವెౕతನానుದాన
204/2007-08

షయ
ರ್ౕ ఎಸ್.ಜె.ఎం. ಬా ಕా
ಪౌರ್ఢಶాಲె కಕ್ಜాజూరు
ಹెూళಲెಕ್ರె ತా. ఈ ಶాಲెయనుನ್
207-08 ನెౕ ಸా ంద
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್.

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
01/12/2009
A

621

15599

88ಹెూ.ಪౌರ್.ಶాಲె
ರ್ౕ చనನ್ಕెౕశవಸాವ್
24/12/2008
ತె.అను.206/2007-08 ಪౌರ್ఢಶాಲె బూవనహ ಳ್ ಹాసన
ತా. ಹాసన ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయనుನ್
2008-09 ನెౕ ಸా న ಲ್ కనನ್డ
ಮాదಯ್మద ಲ್ತెರెయలు
అనుమ
డువ బಗెಗ್.

A

622

15602

88ಹెూ.ಪౌರ್.ಶాಲె ತె
అను 208/2007-08

ಫా ಮా ಪౌರ್ఢಶాಲె
24/12/2008
గుమಮ್నహ ಳ್ ಪా ಮాపುర
అంకనహ ಳ್ అంಚె ಬెౕలూరు ತా.
ಹాసన ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయనుನ್
2008 -09 ನెౕ ಸా న ಲ್
ఆంగಲ್ಮాదಯ್మద ಲ್ ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

A

623

15604

88ಹెూ.ಪౌರ್.ಶా.ತె.అ
ను. 209/2007-08

A

624

15605

88ಹెూ.ಪౌರ್.ಶా. ರె
అను 210/2007-08

ಶాసತ್ ప ಲ್ಕ್ సూಕ್ಲ್ ಪాಕ್ರ್ రಸెತ್ 24/12/2008
ಹాసన ಹాసన ಲెಲ್ ఈ
ಶాಲెయనుನ್ 2008-09ನెౕ
ಸా న ಲ್ ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మద ಲ್
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.
ఎಸ್. .ఎం. ಪౌರ್ఢಶాಲె
24/12/2008
జయనగర బಡావಣె ಹాసన
ಹాసన ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయనుನ್
2008-09ನెౕ ಸా న ಲ್ ఆంగಲ್
ಮాదಯ್మనద ಲ್ ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್/

625

15606

88ಹెూ.ಪౌರ್.ಶా.ತె.
అను 211/2007-08

మರ್ల ಪౌರ್ఢಶాಲె ఎం
ದాಸాపುర అకಕ್నహ ಳ್ అంಚె
చనನ್ರాయపటಟ್ణ ತా. ಹాస ಲెಲ್
ఈ ಶాಲెయనుನ್ 2008-09ನెౕ
ಸా నಲ್ అంగಲ್ ಮాదಯ್మద ಲ್
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

07/04/2008

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
ಶెರ್ౕ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
07/04/2008
A
626 15607 88ಹెూ.ಪౌರ್.ಶా.
మರ್ల పರ್వఢಶాಲె ఎం
ತె.అను 112/2007-08 ದాಸాపುర అకಕ್నహ ಳ್ అంಚె
చనನ್ರాయపటಟ್ణ ತా ಹాసన
ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయನ್ను 200809ನెౕ ಸా ంద కనನ್డ
ಮాదಯ್మ ಲ್ ತెರెయలు అనుమ
డువ బಗెಗ್,
24/12/2008
A
627 15609 88ಹెూ.ಪౌರ್.ಶా.ತె.అ అనుగರ್హ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ను. 113/2007-08
సకಲెౕశపುర రಸెತ್ అರెౕహ ಳ್
ಬెౕలూరు ಹాసన ಲెಲ್ ఈ
ಶాಲెయనుನ್ 2008-09నృ
ಸా నంద ఆంగಲ್ಮాదಯ್మద ಲ್
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.
628 15610 88ಹెూ.ಪౌರ್.ಶా. ತె
జయ ಪౌರ್ఢಶాಲె జకಕ್
24/12/2008
A
అను 114/2007-08
ಹెూನెನ್ౕనహ ಲ್ ಹాసన ತా.
ಹాసన ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయనుನ್
208-09ನెౕ ಸా ంధ ఆంగಲ್
ಮాదಯ್మద ಲ್ ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
24/12/2008
A
629 15611 88ಹెూ.ಪౌರ್.ಶా.ತె.అ అనుగರ್హ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ను 114/2007-08
సకಲెౕశపುర రಸెತ್ , అರెౕహ ಳ್
ಬెౕలూరు ತా. ಹాసన ಲెಲ್ ఈ
ಶాಲెయనుನ್ 2008-09ನెౕ
ಸా ంధ కనನ್డ ಮాదಯ್మద ಲ್
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.
630 15632 82ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. కತ್ಯాథ ಕ್ ಕಷ್ణ మండ
06/05/2008
A
ಶా.134/2007-08
మంగళೂరు, ఇవరవ
ంద
2008-09ನెౕ ಸా నಲ್ ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
631

15633

82ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. మಲెಪ್ ఎజుಕెౕషನ್ ಸెూಸై
ಶా.135/2007-08
మಲెಪ್ ఇవర వ
ంద 200809ನెౕ ಸా న ಲ್ ಹెూస ఆంగಲ್
ಮాదಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

06/05/2008

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
632 15655 88
ರ್ౕ.ఎಸ್.చందರ್ణಣ್ వృ ತ್ ಕಷ್కరు
వృ ತ್. .ನెౕ.అను/88/20 ತెూౕటಗా ಕె ರ್ౕ ఎಸ್
07-08
ఘటಟ್పಪ್ನాయక ಗాರ್ಮాంతర
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಕెూಕ್ౕబనగ ಳ್
ళಕాలూಮ್రు ತా: తರ್దుగರ್
ಲెಲ್ ఇవరనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್
82ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್/ ఆರెూౕగಯ್ ಫౌంಡెౕషನ್
ಶా 134/2007-08
ಕామసందರ್ బంಗారಪెౕಟె ತా.
ఇవర వ
ంద 2008/09ನెౕ
ಸా న ಲ್ ఆంగಲ್ಮాధಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

633

15671

634

2ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.ಶా ವ್ంకಲ್ యుನైಟెಡ್ టರ್ಸ್ಟ್
. 143/2007-08
గం నగర మండಯ್ ఇవర
వ
ంద 2008-09ನెౕ
ಸా న ಲ್ ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
మంజూರా ಮాడువ బಗెಗ್.
15678 82ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. సుಷాಮ್ ದాಯ್ సంಸెಥ್ౕ
ಶా. 144/2007-08
కಲెಲ್ౕనహ ಳ್ ಹెూణಕెರె
ನాగమంగల ఇవర వ
ంద
2008-09ನెౕ ಸా న ಲ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲెಗె మంజూರా
ౕడువ బಗెಗ್.
15681 82ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.
ರ್ౕ ల ಮ್ౕనర ంహ ದాಯ್ సంಸెಥ್
ಶా. 147/2007-08
ಸాతనూరు మండಯ್ ఇవర
వ
ంద 2008-09ನెౕ
ಸా న ಲ್ ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
మంజూರా
ౕడువ బಗెಗ್.

635

636

15677

637

15758

638

15759

639

640

84ಹెూ.ಪౌರ್.ಶా.ತె.అ
ను 11/2007-08

ರ್ౕ ము యపಪ್ ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె థ సందರ್ ఆನెౕకಲ್
ಟౌನ್ ಬెంగళೂరు

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
04/04/2008
A

02/05/2009

A

06/05/2008

A

06/05/2008

A

06/05/2008

A

18/12/2008

A

84ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. ఎ.ఇ. .ఎಸ್. ಮాಯ್ಗెూನ್ౕ యం 18/12/2008
ಶా.ತె.అను 12/2007- ಮారు ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మ
08
ಪౌರ್ఢಶాಲె అరಕెರె బನెನ್ౕరు
ఘటಟ್ రಸెತ್.
15761 84ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. ಸెూౕ ಯా ಪౌರ್ఢಶాಲె ఎಸ್. ఎ. 31/12/2008
ಶా.ತె.అను 14/2007- ఎಲ್ రಸెತ್ మురుಗెౕಶ್ ಪాళಯ್ ಬెం.
08
15763 84ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.
ರ್ౕ బసವెౕశವ್ర ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె 18/12/2008
ಶా.ತె.అను 16/2007- ಶె మಹాತెಮ್ ದెౕవಸాಥ್నద
08
ంಭాగ థ సందರ್

A

A

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
641 15764 84ಶా. .అ.ಹెూ.ఆ.
ಪౌರ್.ಶా ತె 17/200708

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
18/12/2008

ಶెರ್ౕ

18/12/2008

A

18/12/2008

A

18/12/2008

A

18/12/2008

A

A

647

84ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್ దಯానంద ఆయರ್ ದాಯ್ పబಲ್ಕ್ 18/12/2008
ಶా.ತె.అను22/2007- సూಕ್ಲ್ వసంతపುర ಬెం.
08
15776 84ಶా> .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. . .ఎಲ್. మదರ್ ತెರెౕಸా
18/12/2008
ಶా.అను 23/2007-08 సూಕ್ಲ್ ರ್ౕనగర నం 20
పಸ್ಡ್లಸ್ನ್ శರావ న రಸెತ್ ಬెం./

648

15778

649

15779

650

15780

షయ
ఆకసಫ್డರ್ ఆంగಲ್ ಪ್ఋఔఢಶాಲె
గరుಡాಚాರ್ ಪాళಯ್ ವై ಪ್ౕಲ್ಡ್
రಸెತ್ ಬెంగళೂరు

84ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. ತెರెಸా పబಲ್ಕ್ జಯాಬాಯ್ంಕ್
ಶా.ತె.అను 18/2007- ಲెౕಜాನ್ . .ఎం. 4ನెౕ హంత
08
ಬెం. ಹెూస ಶాಲె బಗెಗ್.

642

15767

643

15770

644

ಕెನాನ್ ಕెರ್ಸ್ಟ್ పబಲ್ಕ್ సూಕ್ಲ್
నం.6 1ನెౕ అడಡ್ రಸెತ್ 9ನెౕ
ముఖಯ್ రಸెತ್ . .ఎం.బಡావಣె
ಬెం.
15774 84ಶా. .అ.ಹెూ.ಶా.ತె గురుకుಲ್ ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
.అను 21/2007-08
ರాజರాಜెౕశವ್ ಲెౕఒఔಟ್
మಹాದెౕవపಪ್ ఎకಸ್ ಟెషನ್ ಬెం.

645

646

651

652

653

84ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.
ಶా. తರె.అను
19/2007-08
15772 84ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.
ಶా.ತె.అను 20/207-08

అవರ್ ఇంಗಿಲ್ౕಷ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಬెంగళೂరు

15775

*4ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.
ಶా.ತె.అను 25/200708
84ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.
ಶా.ತె అను 26/200708
84ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.
ಶా.ತె.అను 27/200708
84ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.
ಶా.ತె.అను 29/20070/
84ಶా. .అ.ಹెూ.ಪ್ఋ
ఔ.ಶా.ತె అను
32/2007-08

నూಯ್ మదರ್ ತెರెౕಸా
18/12/2008
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಹెూసಪాళಯ್
ಬెౕగూరు ಹెూౕబ ಬెం.
ఎಸ್.ಕె. పబಲ್ಕ್ సూಕ್ಲ್
18/12/2008
ಗెూలಲ್హ ಳ್ ಬెం. ಹెూసಶాಲె బಗెಗ್.

ಸౌತ್ ఎంಡ್ ఇంಗಿಲ್ౕಷ್ ಹైసూಕ್ಲ್
కసూತ್ಬా నగర ౖసూరు రಸెತ್
ಬెం.
15782
నూಯ್ ఆకಸ್ ఫಡ್ರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
మಮ್సందರ್ సಜాರ್పುర
ఆನెౕకಲ್ ತా. ಬెం
15785
శರ್ ౕ ರ್ౕ ర శంకర ದాಯ್
మం ర ఉదಯాపುర ಕెంಗెౕ
ಹెూౕబ ಬెం ఇ ಲ್ ಹెూసಶాಲె
బಗెಗ್.
15786 84ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. ಸెంಟాಡ್ನ್ ಹైసూಕ್ಲ್ ఆంగಲ್ ಶాಲె
ಶా.ತె అను 33/2007- ಬెం ನాರాయణపುర ಬెం.
08

A

A

A

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
654 15787 84ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. ಸెంಟ್ జుವెౕ ಯా
ಶా. అను 34/2007-08 ಪ್ఋఔఢಶాಲె ఎಸ್.ఆರ್
ಲెౕఔಟ್ ದాಯ್ಸాగర థ సందರ್
ಬెం.
655 15788 84ಶా. ౕ.అ.ಹెూ.ಪౌರ್. ರ್ౕ ಶారದా ದాಯ್ ಕెౕతన
ಶా. అను 35/2007-08 ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಶానుಬెూౕగర బಡావಣె
థ సందರ್ ಬెం
656 15790 84ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.
ರ್ౕ శ ವాస ఆంగಲ್ಮాదಯ್మ
ಶా.ತె.అను 37/2007- ಪౌರ್ఢಶాಲె ఇడగూరు రಸెತ್
08
కರెౕక ಲ್హ ಳ್ ಗౌ దనూరు
657 15791 84ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.
ರ್ౕ లಪ್ ಪ್ఋఔఢಶాಲె
ಶా.ತె.అను 38/2007- ವెంకటಗಿ ಕెూౕಟె ಹెూస
08
బಡావಣె ంತామ ತా. ఇ ಲ್
ಹెూస ಶాಲె బಗెಗ್.
658 15870 83ಶా. .ಹెూ.ಪాರ್.ಶా. ವెౕಕానంద ದాಯ್వధರ್క
అ.301/2007-08
ఆంగಲ್ ಪ್ఋఔఢಶాಲె
ವెౕకనంద నగర ಹెరుఘటಟ್
ಬెం. ఈ ಶాಲెಗె 2008-09ನెౕ
ಸా ಗె 8ನెౕ తరగ
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.
659 15872 83ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. 2008-09ನెౕ ಸా ಗె బూಲ್ಬెಲ್
ಶా.305/2007-08
ప ಲ್ಕ್ ಹైసూಕ್ಲ್ ఆంగಲ್
ಮాదಯ್మ ಬాಯ್డరహ ಳ್ ಮాగ
ముఖಯ್ రಸెತ್ ಬెంగళೂరు 91 ఈ
ಶాಲెಗె 8ನెౕ తరగ
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.
660 15874 83ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. 2008-09ನెౕ ಸా ಗె ఆರ್. .
ಶా.అ.306/2007-08 ఆంగಲ್ ಮాదಗ್ಯ್మ ಪ್ఋఔఢಶాಲె
నం 119, 6 అడಡ್ రಸెತ್
మಹాల ಮ್ౕపುరం ಬెంగళೂరు
86 ఈ ಶాಲెಗె 8 ನెౕ తరగ
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.
661 15875 83ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. నూಯ್ ಸాಟ್ండరಡ್ ఇంಗಿಲ್ౕಷ್
ಶా. 298/2007-08
వ
ంద నಡెయు ತ್రువ
ಪౌರ್ఢಶాಲెಗె 2008-09 ನెౕ
ಸా ಗె ತెరయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
662 15876 83ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. మతృ ದాಯ್ ಕెౕతన ఆంగಲ್
ಶా.అ.302/2007-08 ಮాదಗ್యమ ಪౌರ್ఢಶాಲె
యలహంక నూಯ್ಟౌನ್ ಬెం.
ఇవ ಗెర 2008-09 ನెౕ ಸా ಗె
8నృ తరగ అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
25/03/2009

ಶెರ್ౕ

25/03/2009

A

18/12/2008

A

18/12/2008

A

16/12/2008

A

15/12/2008

A

16/12/2008

A

16/12/2008

A

16/12/2008

A

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
663 15878 83ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. సుమ పబಲ್ಕ್ ఆంగಲ್ಮాదಯ್మ
ಶా.304/2007-08
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಹెಬాಬ್ళ ಕెంಪాపುర
ಬెంగళೂరు ఈ ಶాಲెಗె 8ನెౕ
తరగ ಪాರ್రమ సలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
664

665

666

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
15/12/2008

ಶెರ್ౕ

83ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. ಕె.ಕె. ఆంగಲ್ ಪ್ఋఔఢಶాಲె 34/5 15/12/2008
ಶా.అ.300/2007-08 కడబಗెರె ಮాగ రಸెತ್
ಬెంగళೂరు ఈ ಶాಲెಗె 8ನెౕ
తరగ ಪాರ್రం సలు 200809ನెౕ ಸా ಗె అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
15/12/2008
15880 83ಶా. ౕ.అ.ಹెూ./ಪౌರ್ బూసూನ್రు ౕరణಣ್ టರ್ಸ್ಟ್
.ಶా.అ.296/2007-08 ದావణಗెರె ఈ సంಸెಥ್ వ
ంద
2008-09ನెౕ ಸా ಗె ఆంగಲ್
ಮాదಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.
15881 83ಶా. ౕ.అ.ಹెూ.ಪౌರ್. ఎం.ఇ.ఎಸ್. ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
15/12/2008
ಶా.అ.299/2007-08
ౕణಯ್ 2ನెౕ హంత ಬెంగళೂరు
అనుమ ಕెూౕ రువ బಗెಗ್.

A

15879

A

A

A

667

15882

83ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. ಫారూಖಿಯా ಪౌರ್ఢಶాಲె నం
ಶా.అ.324/2007-08 14/3 8ನెౕ ಕాರ್ಸ್ రహమತ್
నగర ಬెంగళೂరు 32 ఈ
ಶాಲెಗె 2008-09ನెౕ ಸా ಗె
8ನెౕ తరగ ಪాರ್రం సలు
అనుమ
ౕడువ బగಗ್

15/12/2008

A

668

15883

83ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. నూಯ್ ಸెంಟ್ ౕ ಸ್ ఆంగಲ್
ಶా.అ.313/2007-08 ಮాదಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె నం 74
2ನెౕ అడಡ್ రಸెತ್ వృషభవ నగర
ಕాಮా ಪాళಯ್ ಬెంగళೂరు ఈ
ಶాಲెಗె 2008-09ನెౕ ಸా ಗె
8ನెౕ తరగ ಪాರ್రం సలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

15/12/2008

A

669

15899

15/12/2008
83ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.
ರ್ౕ తరళಬాళು జగుದ್రు ఆంగಲ್
ಮాదಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాಲ್ಟాಸ್ರ್
ಶా,317/2007-08
ಕెూౕಸ್ರ್ చనನ್ಗಿ ఈ ಶాಲెಗె
8ನెౕ తరగ 2008-09ನెౕ
ಸా ಗె ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
670 15900 83ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. ానಭార పబಲ್ಕ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಶా.అ.32/2007-08
ಚౌಡెౕశವ್ ಲెౕఒఔಟ್ యలహంక
హಳెౕనగర 8ನెౕ తరగ ಗె
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
18/12/2008

ಶెರ್ౕ

18/12/2008

A

15/12/2008
83ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.
ಕాಸ್ ಸెంటರ್ಲ್ ఆంగಲ್
ಶా.అ.318/2007-08 ಮాదಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె నం 46
ఆರ್. .ఎಸ್. బಡావಣె ಜె. .
నగర కురుబర హ ಳ್ ಬెంగలూరు
ఈ ಶాಲెగಹె 2008-09ನెౕ
ಸా ಗె 8ನెౕ తరగ
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.
15906 83ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. ಗెూౕಪాಲ್ ದాಯ್మం ర ఆంగಲ್ 15/12/2008
ಶా.అ.315/2007-08 ಪౌರ್ఢಶాಲె మಹాల ಮ್ౕ నగర
ಸెూౕలದెౕవనహ ಳ್ ಹెరఘటಟ್ రಸెತ್
ಬెంగళೂరు ఈ ಶాಲెಗె 200809 ನెౕ ಸాಲెಗె 8ನెౕ తరగ
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.

A

671

15903

672

15905

673

674

675

676

84ಶా. .ನెౕ.అ.3/20 ರ್ౕ జయಭార సహಕార
7-08
ಪౌರ್ఢಶాಲె అ ತ್ಬెಲె ఆನెౕకಲ್
ತా. అను ౕదನె బಗెಗ್.

15/12/2008
83ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. ఎం. .ఎజుಕెౕషನ್ ಸెంಟ್
ಶా.అ.297/2007-08 ఆలಬ್ನ್ಸ್ ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ల ಮ್ౕపುర ಕాರ್ಸ್ ಬాలహ ಳ್
ప ಚ್మ ದాಯ್రಣాಯ್పುర
ಬెంగళೂరు 97 ఇవ ಗె 200809ನెౕ ಸా ಗె అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
15908 83ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್
ರ್ౕ ౕలకంಠెౕశವ್ర ತెలుగు
16/12/2008
ಶా.అ 303/2007-08 ಪౌರ್ఢಶాಲె ಕాಮా మಮ್
బಡావಣె హಳెౕಟౌನ್ యలహంక
ಬెంగళೂరు 64 8ನెౕ తరగ
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್,.
15909 83ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.
ರ್ౕ ಶారದా ದాಯ್ ಕెౕతన
15/12/2008
ಶా.అ.314/2007-08 ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె నం02 16 ನెౕ
ಕాರ್ಸ್ ల ಮ್ౕపುర అలసూరు
ಬెంగళೂరు 8 ಶాಲెಗె 200809ನెౕ ಸా ಗె ಪాರ್ం సలు
అనుమ
డువ బಗెಗ್.

15907

A

A

A

A

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
677 15910 83ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.శ ಸెంಟ್ ನ್ ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మ
15/12/2008
.అ.316/2007-08
ಪౌರ್ఢಶాಲె అంಬెౕడಕ್ರ್ ಲెౕఔಟ್
ಕావಲ್ ಬైరసందರ್ ಬెంగళೂరు
32 ఈ ಶాಲెಗె 2008-09ನెౕ
ಸా ಗె 8ನెౕ తగర ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

ಶెರ್ౕ
A

678

15911

19/12/2008
82ಶా. .అ.సವ್. .148 ರ್ౕమ శంక ఆರ್.భಟ್
ము. . ఆ ఉడు
/2007-08
ಪ್ఋఔఢಶాಲె ఆ ఉడు
ఇవర సವ್ చಚ್ వృ ತ್ ಹెూందలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

A

679

15912

82ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.
ಶా.149/2007-08

02/05/2009

A

680

A

681

06/05/2008
ರ್ౕ ధమರ್ ಶాస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ౕ నಪాರె కుంದాపುర ತా.
ఉడు
ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయనుನ್ ರ್ౕ
మూಕాం ಕా ఐತాಳ್ ತా. ఈ
ఆడ త మండ ಗె
హಸాంత సువ బಗెಗ್.
15923 83ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. ವెౕದాంత ನాಯ್ నಲ್ పబಲ್ಕ್
16/12/2008
ಶా.అ.311/2007-08 ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
నం.9 ಚౌಡెౕశರ್వ నగర లಗెಗ್ರె
ముఖಯ್ రಸెತ್ ಬెంగళೂరు 58 ఈ
ಶాಲెಗె 2008-09ನెౕ ಸా ಗె
8ನెౕ తరగ ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

682

15924

15914

ರ್ౕ ఆ చుంచనಗಿ
ಕಷ್ణ టರ್ಸ್ಟ್
కಕ್బಳాಳ್పುర ಶాಖామఠ
ಕెూౕಲార ఇవర వ
ంద
2008-09ನెౕ ಸా ಗె ఆంగಲ್
ಮాదಯ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె తರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

82ಶా. .అ.హಸాತ್ంతర
151/2007-08

83ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. 2008-09 ನెౕ ಸా ಗె ಸెంಟ್
ಶా.అ.312/2007-08 ಯాಸ್ పబಲ್ಕ್ ಪౌರ್ఢಶాಲెగ
ಕెంಪెౕಗౌడ నగర ಬాಯ್డరహ ಳ್
ఎಕెಸ್ಟ್నసನ್ ಮాగ రಸెತ್
ಬెంగళುరు ఈ ಶాಳెಗె 8ನెౕ
తరగ ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

16/12/2008

A

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
683 15925 83ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.
ರ್ౕ దದ್ ౕరపಪ್ బಡావಣె
ಶా.అ.325/2007-08 ದావణಗెರె ఇవర వ
ంద
జయ నగర వದాಯ್లయ ఆంగಲ್
ಮాదಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ఎಸ್.ఎಸ್. ಲెౕఔಟ್ ల ಮ್ౕపುర
ಲ್ ంಭాగ ದావణಗెರె ఈ
ಶాಲెಗె 2008-09ನెౕ ಸా ಗె
8ನెౕ తరగ ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
15/12/2008

ಶెರ್ౕ
A

684

15930

15/12/2008
83ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. 2008-09ನెౕ ಸా ಗె శರ್ ౕ
ಶా.అ. 309/2007-08 ఇంಗಿಲ್ౕಷ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె 6ನెౕ అడಡ್
రಸెತ್ . ರ್ನ್ಸ್ ಕాಲెూౕ
ಬాగలగుంಟె ಬెంగళೂరు ఈ
ಶాಲెಗె 8నృ తరగ
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.

A

685

15931

83ಶా. ..అ.ಹెూ.ಪౌರ್, ರ್ౕ మరుళ ದెಧ್ౕశವ್ర ದాಯ್
ಶా.అ.289/2007-08 మతుತ್ ಗాರ್ ౕణ అ వృ ದ್ సంಸెಥ್
ನాగనూరు ದావణಗెರె ತా.
ఇవర ఆశರ್యద ఎಸ್.ఎಸ್. .
ఆರ್.ఆఋ◌్. ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಪ್ఋఔఢಶాಲె కుందూరు
ಹెూನాನ್ ತా. న ಲ್ 200809ನెౕ ಸా ಗె ಪాರ್ం సలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

15/12/2008

A

686

15932

15/12/2008
83ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.
ರ್ౕ ಕಿరణ ದాಯ್సంಸెಥ್
ಶా.అ.294/2007-08 ದావణಗెರె ఈ సంಸెಥ್ వ
ంద
2008-09ನెౕ ಸా ಗె ఆంగಲ್
ಮాదಯ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್,
15942 84ಶా. .హు.భ.అ.
యుನైಟెಡ್ షನ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె 25/03/2009
87/2006-07
షನ್ రಸెತ್ ಬెంగళೂరు ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ
ಬెూౕధక హుದెದ್గళనుನ್ భ ರ್
ಮాడువ బಗెಗ್

A

687

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
688 15949 83ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. 2008-09 ನెౕ ಸా ಗె
15/12/2008
ಶా.అ.310/2007-08 యుನైಟెಡ್ పబಲ್ಕ್ ఆంగಲ್
ಮాదಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె నం 21
ಬైరವెౕశವ್ర ಲెౕఔಟ್ ಹెణూಣ್రు
బంಡె కಲా్ಯాణ నగర
ಬెంగళೂరు ఉ ఈ ಶాಲెಗె 8ನెౕ
తరగ ತాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
689

690

691

87ಶా. .అ.ము. .బ. ರ್ౕ రంగ ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మ
అ.234/2007-08
ಪౌರ್ఢಶాಲె తుమకూరు ఈ
సంಸెಥ್ಗె ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె మంజూರా బಗెಗ್.
15972 87ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್, ಮాధు ಚా టబಲ್ టರ್ಸ್ಟ್
ಶా.237/2007-08
ఈ సంಸెಥ್ ಗె. 2008-09 ನెౕ
ಸా ಗె ఆంగಲ್ ಮాదಯ್ ಪౌರ್,ಶా.
మంజూರా బಗెಗ್.
16001 83ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.
ರ್ౕ ఆంజನెౕయ ಸాವ್
ಶా.అ. 336/2007-08 ಪౌರ್ఢಶాಲె కుంబళೂరు
ಹెూನాನ್ ತా. ದావణಗెರె ಲెಲ್
ఈ ಶాಲెಗె 2008-09 ನెౕ
ಸా ಗె 8ನెౕ తరగ ఆంగಲ್
ಮాదಯ್మ ಪాರ್రం సలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

15968

20/12/2008

12/03/2008

ಶెರ್ౕ
A

A

A

15/12/2008

A

692

16007 s84sha shi hopro
sha shale51/07-08

vivekananda kendra
18/12/2008
vidyalaya kallabalu anekal
taluk hosha shale bagge

A

693

16008 si84 sha shi hopru
sha 52/07-08

A

694

16010

82ಶా అ ಹెూ ಪౌರ್
ಶా 03 /08-09

bright future english high 18/12/2008
school garve palya
bommana halli new school
bagge
ಕెಥెూౕ ಕ್ ಕಷ್ణ మండ
06/05/2008
మంగళೂరు ఇవర వ
ంద
సంత ಲాರెನ್ಸ್ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲెయనుನ್ 2008-09ನెౕ
ಸా ಗె ತెರెయువ కు తు.

695

16011

18/12/2008
84 ಶా
ಕಿడಸ್ ಗెూಲ್ౕబಲ್ పರ್వఢಶాಲె
ಹెూಪౌರ್ళಶా54/07-08 ఒందನెౕ ಕాರ್ಸ್
రಸెತ್ ಮారರ್
హ ಳ್ ಬెంగళೂరు ఇ ಲ್ ಹెూస
ಶాಲె ತెರెయువ బಗెಗ್

A

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
696 16014 84 ಶా
ಹెూಪౌರ್ಶా53/07-08

షయ

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
18/12/2008

ಶెರ್ౕ

19/01/2009

A

697

ಕామ ಲ್ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಸెూౕమಳెౕశವ್ర
ಕెూౕಟెಕాರ್ అంಚె ద.క. ಲెಲ್
ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మ ಶాಲె
ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್
16019 81ಶా అ.ಹెూ.ಪౌರ್.ಶా లయనಸ್ ಕాನెವ್ంಟ್,యళంగూరు
.అను.200/2007-08 ఈ ఆడ త మండ
ంద
2008-09 ನెౕ ಸా న ಲ್
హూసದాಗಿ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲెయనుನ್ ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

698

16020

22/01/2009
81ಶా అ.ಹెూ.ಶా.అ సుకರ್త ఎజుಕెౕశನ್
ను/201/2007-08
ಸెూಸై తుమకూ, ಪాರ್ದెౕ క
కಛెౕ ,ರామకರ್షಣ್నగర,మಯ್సూరు
ఈ ఆడ త మండ యవరు
లಲ್హ ಲ್ ಗెಟ್,
ರా.ಹె.209,యళందూరు ತా
ఇ ಲ್ 2008-09 ನెౕ ಸా ಗె
కనನ್డ ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢ
ಶాಲెయనుನ್ ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

A

699

16026

81ಶా అ.ಹెూಪౌರ್>
ಶా/203/07-08.

ರ್ౕ మంజుನాథ ಚా టబಲ್
19/01/2009
టರ್సಟ್ , ದాಯ್నగర,మధుಗಿ
ఇవర ఆడ త మండ
ంద
2008-09 ನెౕ ಸా న ಲ್ ಹెూస
ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್

A

700

16027

81ಶా అ.ಹెూಪౌರ್ಶా/ ರ್ౕ అరుಣెూౕదయ ఎజుಕెౕశನ್ 22/01/2009
204/07-08
మతుತ್ రూరಲ್ ಡెవలಪ್ ంಟ್
టರ್సಟ್,లకಕ್నహ ಳ್, ರా ತా ఇవర
ఆడ త మండ
ంద 200809ನెౕ ಸా న ಲ್ ఆంగಲ್ಮాధಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

701

16028

81ಶాశ.ಹెూಪౌರ್ಶా/2
05/07-08

A

ರ್ౕ ಶాం ಕెౕతన
22/01/2009
ದాಯ್సంಸెಥ್,పటಟ್ನాయకనహ ಳ್,
ರా ತా ఇవర వ
ంద 200809 ನెౕ ಸా న ಲ್ ఆంగಲ್
ಮాಧాಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲెయనుನ್
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
702 16029 81ಶా అ.ಹెూಪౌರ್ಶా/ ರ್ౕ ವెంకಟెౕశವ್ర ఎజుಕెౕశನ್
22/01/2009
206/07-08
టರ್సಟ್ హనుమంతనహ ಳ್,
ಪావగడ ತా ఇవర వ
ంద
2008-09 ನెౕ ಸా న ಲ್ ఆంగಲ್
ಮాదಯ್మ ಪౌರ್ఢ ಶాಲెయనుನ್
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బగಗ್
703

16030

704

16031

705

706

707

81ಶా అ.ಹెూಪౌರ್ಶా/ మಯ್సూరు డಯా ನ್
207/07-08
ఎజుಕెౕశನ್
ಸెూಸెಯ್ , ಯ್సూరు వ
ంద
2008-09 ನెౕ ಸా న ಲ್ ఆంగಲ್
ಮాదಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲెయనుನ್
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

ಶెರ್ౕ
A

12/03/2008

A

12/03/2008
87ಶా అ.ಹెూಪౌರ್ಶా ರ್ౕ కృషಣ್ ದాಯ್సంಸెಥ್
ಗా హ ಳ್, త ౕಕెರె ತాలూಲ್కు
240/2007-08
2007-08ನెౕ ಸా ಗె ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
మంజూರా
12/03/2008
16036 87ಶా అ.ಹెూಪౌರ್ಶా. రూ ఎజుಕెౕషನ್ ಸెూಸై
247/2007-08
జయపುర ದెౕవనహ ಳ್
ತాలూಲ್కు 2008-09ನెౕ ಸా ಗె
ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
మంజూರా బಗెಗ್.
30/12/2008
16037 87ಶా అ.ಹెూಪౌರ್ಶా. అనನ್పೂಣెౕರ್శವ್
ದాಯ್సంಸెಥ್
248./2007-08
ఇం ರానగర ಬెంగళೂరు
2008-09ನెౕ ಸా ಗె ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
మంజూರా బಗెಗ್.
16038 87ಶా అ,ಹెూಪౌರ್ಶా. మధుರె ౕರె ಚా టబಲ್ టರ್ಸ್ಟ್ 12/03/2008
249/2007-08
మ ತ್ಕెರె, ಬెంగళೂరు 200809ನెౕ ಸా ಗె ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె మంజూರా బಗెಗ್

A

A

A

A

708

16041

84ಶా .ಹెూಪౌರ್ಶా/5 క ತా
ౕ ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మ
7/07-08
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

25/03/2009

A

709

16042

84ಶా .ಹెూಪౌರ್ಶా/5 ದాಯ್జూಯ್
8/07-08
ಪౌರ್ఢಶాಲెకంజతತ್ಬెಯ್లు
మంగళೂరు నగర
ಪౌರ್ఢಶాಲెయనుನ್ ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బగಗ್

25/03/2009

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
గణక
ముಕాತ್య
సంಖెಯ್
ನాంక
710 16045 84ಶా .ಹెూಪౌರ್ಶా/6 సంత అంథూ కనನ್డ ಮాదಯ್మ 18/12/2008
1/07-08
ಪౌರ್ఢಶాಲె
,అమూಜ್రు,క ంಗావ,బంಟాವ್ళ
ತా ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲెయనుನ್
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బగಗ್
711

16047

712

16048

713

714

715

716

717

84ಸా .ಹెూಪౌರ್ಶా/6 అలನ್ ప ಲ್ಕ್ ಶాಲె,
3/07-08
నం.2/1,9ನెౕ ముఖಯ್ రಸెತ್,
ಪాదರాయనపುర ಬెంగళೂరు
ఈ ಶాಲెయనుನ್ ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

18/12/2008

25/03/2009
నూಯ್ ಕಿరಣ್ ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మద
ಪౌರ್ఢಶాಲె ంತామ ಹెూస
ಶాಲె ತెರెయువ బಗెಗ್
16050 8410 ಶా అ ಹెూಪౌರ್ ರాయಲ್ ప ಲ್ಕ್ ఆంగಲ್
18/12/2008
ಶా4/07-08
మళಳాధಯ್మ లಪౌರ್ఢಶాಲె
బూದాళ డಲ್ ఘటಟ್ ತా ఇ ಲ್
ಹెూస ಶాಲె ತెರెయువ బಗెಗ್ .
06/05/2008
16056 8[2]ಶా అ:ಹెూ.ಪౌರ್.
.అಕాడ ఆಫ್ జనరಲ್
ಶా:01:2008-09
ఎజుಕెౕషನ್, మ ಪాಲ್,
బರ್ಹాಮ್వర, ఉడు ఇవర
వ
ంద 2008-09ನెౕ ಸా ಗె
ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.
16057 8[2]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ರ್ౕ ವెంకటరమణ ఎజుಕెౕషನ್
06/05/2008
:02:2008-09
అంಡ್ కలಷ್రಲ್ టರ್ಸ್ಟ್, ದాದ್పುర,
ఉడు
ಲెಲ್, ఇవర వ
ంద
2008-09ನెౕ ಸా న ಲ್ ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲెయనుನ್
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.
84ಶా
ಹెూಪౌರ್ಶా43/07-08

83ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. ಪెಲ್ౕವెಲ್ ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె ಕె. . 16/12/2008
ಶా.అ.333/2007-08 హ ಳ್ ಬెంగళೂరు -45 ఈ
ಶాಲెಗె 2008-09ನెౕ ಸా ಗె
8ನెౕ తరగ ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మ
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.
16089 83ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.శ ವెಲ್ ಬె ಡ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
16/12/2008
.అ.331/2007-08
కుಶాలనగర ಬెంగళೂరు -45
ఈ ಶాಲెಗె ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మ 8ನెౕ
తరగ యనుನ್ 2008-09ನెౕ
ಸా ಗె ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

16088

ಶెರ್ౕ
A

A

A

A

A

A

A

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
718 16090 83ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. ವాಯ್టకನ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె ఆರ್. .
ಶా. అ 334/2007-08 నగర ಬెంగళೂరు 32 ఈ
ಶాಲెಗె ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మ 8ನెౕ
తరగ యనుನ್ 2008-09ನెౕ
ಸా ಗె ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
719

720

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
15/12/2008

ಶెರ್ౕ

83ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. మదರ್ ತెರెಸా ಸాಮ್రక
ಶా. అ.332/2007-08 ಪౌರ್ఢಶాಲె ಶాಯ್ంపುర ముఖಯ್
రಸెತ್ ಬెంగళೂరు -45 ఈ
ಶాಲెಗె ఆంగಲ್ ಮాదుಯ್మ 8ನెౕ
తరగ యనుನ್ 2008-09ನెౕ
ಸా ಗె ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
16150 88ಶా. .అ.వృతನాను ರ್ౕ ಸాವ್
ವెౕಕానంద
ದాన 227/2007-08 ಪౌರ್ఢశಲె అజಜ್నగు రಸెತ್
చళಳ್ಕెರె, తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఈ
ಶాಲెయనుನ್ 2007-08 ನెౕ
ಸా ంద ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್.

16/12/2008

A

అవರ್ ಲెౕ ఆಪ್ ಬాನ್
ಸెకూಯ್రస ಬా.ಪౌರ್.ಶా
అಶెೂౕకనగర ಬెం. ಶాಲెయ ಲ್
ದై. . హుದెದ್ ನెౕమకಲా
అను దನె బಗెಗ್

16091

01/12/2009

A

A

721

16165 CPI.12-122007.ನెౕఅ/2008

18/12/2008

A

722

18/12/2008
16166 CPI.15-12.సం. 43/06 ಹెಚ್
20071. అసం/2008 ನాರాయనಸాವ್
ಬాಯ್టರాయనపುర
16168 CPI.12-11ಬెంగళೂరు దಕಷ್ణ ತాలూಲ್కు
18/12/2008
2007.ಹెూಶాఅను/200 ಬె ಟ್ పೂಯ್చర ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
8
ಗాವెರ್ಬా ಪాಳెಯ್ ಬెంగళೂరు 86ఇవ ಗె ಶాశವ್త అనుದాన
ర త హూసದాಗಿ ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

A

723

A

724

16174 CPI.20-32008.బ ತ್/2008

ಬాలರాజు స. . ఇవ ಗె
ము హుದెದ್ಗె ముంబ ತ್ యనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್
ಸెౕವాపುసತ್క

30/12/2008

A

725

16175 CPI.20-32008.బ ತ್/2008

ಬాలರాజు స. . ఇవ ಗె
ము హుದెದ್ಗె ముంబ ತ್ యనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್
ಸెౕವాపುసತ್క

30/12/2008

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
726 16177 CPI.20-32008.బ ತ್/2008

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
18/12/2008

ಶెರ್ౕ

30/12/2008

A

16/12/2008

A

15/12/2008

A

16/12/2008

A

16/12/2008

A

16/12/2008
83ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.
ಲెಲ್ౕ యం ఇంಗಿಲ್ౕಷ್
ಶా.అ.08/2008-09
ಪౌರ್ఢಶాಲె ರామచందರ್పುర
ముఖಯ್ రಸెತ್ ದాಯ್రణಯ್పುర అంಚె
ಬెంగళೂరు 97 ఈ ಶాಲెಗె
2008-09ನెౕ ಸా ಗె 8ನెౕ
తరగ ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మ
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್

A

727

16178 CPI.20-32008.బ ತ್/2008

728

16188

729

730

731

732

ಬాలರాజు స. . ఇవ ಗె
ము హుದెದ್ಗె ముంబ ತ್ యనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್
ಸెౕವాపುసತ್క
ಬాలರాజు స. . ఇవ ಗె
ము హుದెದ್ಗె ముంబ ತ್ యనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್
ಸెౕವాపುసತ್క

ರ್ౕ. ಜె.ఎం. ఇಮాం ಸాಮ್రక
ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢ ಶాಲె,
జగళೂరు ఈ ಶాಲెಗె 2008-09
ನెౕ ಸా ಗె 8 ನెౕ తరగ
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.
16272 83ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. పరಮానంద ಪౌರ್ఢಶాಲె నం.
ಶా.అ.07/2008-09
324/12 ಬాహుబ నగర
పಟెౕಲ್ హనుమయಯ್ రಸెತ್
ಜాలహ ಳ್ ಬెంగళೂరు 13 ఈ
ಶాಲెಗె 2008-09 ನెౕ ಸా ಗె
8ನెౕ తరగ ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మ
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.
16290 .83 ಶా. .అ.
పరಮానంద ಪౌರ್ఢ ಶాಲె,
ಹెూ.ಪాರ್.ಶా.
ಬాహుబ నగర పಟెౕಲ್,
07.2008-09
హనుమయಯ್ రಸెತ್, ಜాలహ ಳ್, 8
ನెౕ తరగ ತెರెయలు అనుమ
ಕెూౕ .
16360 83ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. మంజుళ పబಲ್ಕ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె నం
ಶా.అ.09/2008-09
113 గృహలల ಮ್ౕ బಡావಣె
ನెలಗెదరహ ಳ್ ನాగసందರ್ అంಚె
ಬెంగళೂరు 73 ఈ ಶాಲెಗె
2008-09ನెౕ ಸా ಗె 8ನెౕ
తరగ ఆంగల ಮాదಯ್మ
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.

16361

83 ಶా అ.
ಹెూ.ಪాರ್.ಶా.
04.2008-09

షయ

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
733 16363 83ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. ಕె సತ್ కృಪా
పబಲ್ಕ್
ಶా.అ.11/2008-09
ಪౌರ್ఢಶాలర ರా ౕವ್ ಗాం
బಡావಣె ಚౌಡెౕశರ್వ నగర
లಗెಗ್ರె ಬెం. ఈ ಶాಲెಗె 200809ನెౕ ಸా ಗె 8ನెౕ తరగ
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.
734 16384 CPI.13-3ಶా
ఆರ್ కుಮాರ್ ಬెం.
2008.వగರ್/2008
ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
ಸెౕವాపುసತ್క 2
735 16514 8[7]ಖా అ:అనుದాన: ರ್ౕ .నటರాజ ನ್ ||
05:2008-09
చనನ್బసవయಯ್ ರ್ౕ దದ್గంಗా
ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ರెౕహ ಳ್, తుమకూరు ಲెಲ್,
అనుకంపద ನెౕమಕా బಗెಗ್.
736 16531 87ಶా. .అ.ము.బ.అ. ರ್ౕ ರామయಯ್ స. . ಡా.
10/08-09
అంಬెౕడಕ್ರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ౕథರ್పುర ಕా ರ್ಕెಹాಳ್
కಕ್ನాయకనహ ಳ್ ತా
ము.బ.అ.బಗెಗ್.
737 16556 83ಶా. ,అ.ಹెూ.ಪౌರ್. ಲెూౕటಸ್ ఎజుಕెౕషನ್ ಸెూಸై
ಶా.22/2008-09
కమಲానగర ಬెంగళುరు 79 ఈ
ಶాಲెಗె 2008-09ನెౕ ಸా ಗ್ఎ
8ನెౕ తరగ ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మ
ಪాರ್ం సలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
15/12/2008

ಶెರ್ౕ

18/12/2008

A

14/05/2008

A

25/09/2008

A

16/12/2008

A

A

738

16557

16/12/2008
83ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. ಲెూౕటಸ್ ఎజుಕెౕషನ್ ಸెూಸై
ಶా.23/2008-09
251 2ನెౕ ముఖಯ್ రಸెತ್ 2ನెౕ
ಕాರ್ಸ್ కమಲానగర ಬెంగళೂరు
ఈ ಶాಲెಗె 8ನెౕ తరగ కనನ್డ
ಮాదಯ್మ ಪాರ್రం సలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

A

739

16560

16/12/2008
83ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. నవ ಚెౕతన ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಶా.అ.19/2008-09
కడదకಟెಟ್ భದాರ್వ ತా.
వ గಗ್ ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెಗె 200809 ನెౕ ಸా ಗె 8ನెౕ తరగ
ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మಕెಜ್ అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
740 16582 83ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.శ ದాಯ್ ಕెౕతన పనಲ್ಕ್ సూಕ್ಲ್
.అ.20/2008-09
రಜాಕాಪ್ళಯ್ రಸెತ್ ದ್ಯానగర
పೂవರ್ ಬెంగళೂరు ఈ ಶాಲెಗె
8ನెౕ తరగ ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మ
ಪాರ್రం సలు 2008-09నృ
ಸా ಗె అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
ರ್ౕ ಗಿ ఎజుಕెౕషನ್ ಸెూಸై
ಮారನాయకనహ ಳ್

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
16/12/2008

ಶెರ್ౕ

83ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. ఆ చుంచనಗಿ
ಕಷ್ణ టರ್ಸ್ಟ್
15/12/2008
ಶా 24/2008-09
ఇవర వ
ంద నಡెసువ
. .ఎಸ್. కుವెంపು ಪౌರ್ఢಶాಲె
శವ್ ದాಯ್ లయ ఆవరణ శంకర
ఘటಟ್ భదರ್జಲాశయ భದాರ್ఔ
ఈ ಶాಲెಗె 2008-09ನెౕ
ಸా ಗె 8ನెౕ తరగ ఆంగಲ್
ಮాదಯ್మ ಪాರ್రం సలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

A

741

16583

742

16/12/2008
83ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.
ರ್ౕ ಮారు ప.పೂ.ಕా.
ಶా.25/2008-09
హుళలూరు వ గಗ್ ತా. ఈ
ಶాಳెಗె 2008-09ನెౕ ಸా ಗె
8ನెౕ తరగ ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మ
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
16600 88 .అజರ್ 05/2008- ರ್ౕ ಕె ಕెంచణಣ್ ము. . ರ್ౕ
07/04/2008
09
ನెౕತా సుಭాಷ್ చందರ್ ಬెూౕಸ್
ರె ಡెನ್ಸ್ఇయಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ఆడనూరు ಹెూళಲెಕ್ರె ತా.
తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఇవరు ರాజಯ್
ఉచಚ್ನాಯ್ಯాలయద ಲ್ ಟ್
అ ರ್ సంಖెಯ್ 13538/2007 ర
అ య ಲ್ ಟ್ అ ರ್ స ಲ್ రువ
బಗెಗ್.

743

744

16584

16611

88అను.ఆ.ನెౕ.అను.0 ರ್ౕమ ఎం.ఎಸ್. మంజుళ
7/2008-09
ಕెూౕ. ಲెౕಟ್. . ಹాలపಪ್
సహ. ಕಷ್కరు ರ್ౕ ల ಮ್ౕ నర ంహ
ಸాವ್ ಪౌರ್ఢశಲె ದెౕ ಗెರె
ಹెూసదుగರ್ ತా. తರ್దుగರ್ ಲెಲ್
ఇవ ಗె అనుకంపద ఆಧారద
ౕಲె ನెౕమಕా అను ౕదನె
ಮాడువ బಗెಗ್.

07/04/2008

A

A

A

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
745 16618 880ಮా
హకుಕ್
09/2008-09

88ಮా
హకుಕ್
10/2008-09

షయ
శರ್ ౕ ಪెಪ್ౕಸాವ್ ಕాయರ್ రత
సహ సంಪాదకరు ಪెಪ್ౕಶ್
ವారప ರ್ಕె ಕాటపಪ್నహ ಟ್
చలಳ್ಕెರె ಟౌನ್ తರ್దుగರ್ ಲెಲ್
ఇవర ಮా
హకుಕ್
అ యమద య ಕెూౕ రువ
ಮా
ఒదಗಿసువ బಗెಗ್.
ರ್ౕ ಜె. ಗెూౕಪాಲ್ ಕాయರ್ద ರ್
ర ౕందರ್ ದాಯ್సంಸెಥ್ ನౌకరర
ెౕಮా వృ ದ್ సంఘ చళಳ್ಕెರె
ಟౌನ್ తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఇవర
ಮా
హకుಕ್ అ యమద
ಮా
ಕెూౕ రువ బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
07/04/2008
A

746

16619

747

748

ರ್ౕತారನాథ వృ ತ್ ಕಷ್కరు ಜై
పರ್ಕాಶ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಹెూಳెౕనర ౕపುర ಹాసన
◌్లಲె ఇవరనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್.
16627 88ಹె. ಬాగತె.అను1 సంతಜెూౕಸెఫర ಪౌರ್ఢಶాಲె
4/2008-09
మ ಕెౕ ಕెూగడు
ಲ್ ఈ
ಶాಲెయ ಲ್న 2008-09ನెౕ
ಸా ంద 8ನెౕ తరగ ఆంగಲ್
ಮాదಯ್మ ಹెచుಚ್వ
ಭాగ
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

749

16630

88ಹెూ.ಪౌರ್.ಶా.ತె.అ
ను.15/2008-09

బ ರ್ಯా ದాಯ್సంಸెಥ್ కలుಲ್ಬాಣె
ರాజಪెౕಟె ತా. ಕెూడగు ಲెಲ್
ఇవర వ
ంద 2008-09ನెౕ
ಸా న ಲ್ ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

24/12/2008

A

750

16677

84ಶా
ಹెూಪౌರ್ಶా65/08-09

31/12/2008

A

751

16678

84 6ಶా హుభ
12/08-09

ಸెಯ್ంಟ್ ఆనಸ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె ఆంగಲ್
ಮాదಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె ಕెలರా
మంగళೂరు ఇ ಲ್ ಹెూస ಶాಲె
ತెರెయువ బగಗ್ಸె
సంత ಲెూౕ ನా ಪౌರ್ఢಶాಲె
పುతూತ್రు ఇ ಲ್న ಖా హుದెದ್
భ ರ್ అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

25/03/2009

A

16625

88వృ ತ್ .ನెౕ. అను
13/2008-09

07/04/2008

A

07/04/2008

A

07/04/2008

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
752 16679 84 ಶా ಹెూಪౌರ್ಶా
55/07-08

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
31/12/2008

ಶెರ್ౕ

31/12/2008
స ౕರ್తತ್మ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె ంತామ
కಕ್బಳాಳ್పುర ఇ ಲ್ ಹెూస
ళಶాಲె ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್
ಸాం ౕ
ಪౌರ್ఢಶాಲె
18/12/2008
న
గరు పುతూತ್రు ఇ ಲ್
ಹెూసಶాಲె ಪాರ್రం సువ బగಸ್ಗె

A

ರాజమಮ್ ంగయಯ್ ಪౌంಡెౕశನ್,
ರామಕಷ್షಣ್నగర, ಯ್సూరు ఈ
సంಸెಥ್ వ
ంద 2008-09ನెౕ
ಸా న ಲ್ ಖాసಗಿ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲెయనుನ್ ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

షయ
నూಯ್ ಬాలಡ್ ನ್ ಸెూಕ್ಲ್ ఆంగಲ್
ಗెదದ್సలహ ಳ್ ನాರాయణ పುర
ಕాರ್ಸ್ ಬెం.ಹెూస ಶాಲె బగಗ್

A

753

16695

8410ಶా
ಹెూಪౌರ್ಶా 44/07-08

754

16735

84ಶా
ಹెూపಸ್ರౌఢಶా16/0809

755

16741

81ಶా. .అ.ಹెూಪౌರ್.
ಶా.అను/33/08-09

756

16742

27/12/2008
81ಶా అ.ಹెూಪౌರ್ಶా. అసుರ್ಲెౕನ್ ಪాರ್ ಸ್ಸాಕ್ನ್
అను/34/08-09
ఎజుಕెౕషనಲ್
ಸెూಸెಯ್ ,మంగళೂరు ఇవర
సంಸెಥ್ వ
ంద 2008-09 ನెౕ
ಸా న ಲ್ మಯ್సూ న ಲ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢ ಶాಲెయనుನ್ ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

A

757

16743

81ಶా అ.ಹెూಪౌರ್ಶా ల ಮ್ದెౕ
ದాಯ್సంಸెಥ್
అను/31/08-09
,హరವె,హుణసూరు ತా
వ
ంద 2008-09ನెౕ
ಸా ంద ಹెూస కనನ್డ
ಮాదಯ್మ ಖాసಗಿ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

758

16745

25/08/2008
81ಶా అ.ಹెూಪౌರ್ಶా. ಪెರెంటಸ್
అను/32/08-09
అಸెూౕ
ౕషನ್,ಶారదದెౕ న
గర, ಯ್సూరు ఇవర వ
ంద
2008-09 ನెౕ ಸా న ಲ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲెయనుನ್ ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

759

16751

81ಶా అ.ಹెూಪౌರ್ಶా. అండలಸ್ ఎజుಕెౕషನ್
అను/40/08-09
ಸెూಸెಯ್ ,ఎನ್.ఆರ್. హಲాಲ್
ఇవర వ
ంద 2008-09 ನెౕ
ಸా న ಲ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲెయనుನ್ ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

03/05/2009

12/03/2008

09/11/2008

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
760 16752 81ಶా అ.ಹెూಪౌರ್ಶా. ರ್ౕ ಶారద ఎజుಕెౕషನ್
అను/41/08-09
టರ್సಟ್,జయల ಮ್పುరం, ఇవర
వ
ంద 200809ನెౕಸా న ಲ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲెయనుನ್ ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
761 16762 81ಶా అ.ಹెూಪౌರ್ಶా. అಕెౕರ್శವ್ర ఎజుಕెౕషನ್
అను/45/2008-09
టರ್సಟ್,బసವెౕశವ್ర
ಬాಲ್ಕ್,ಕె.ఆರ್.నగర, ఇవర
సంಸెಥ್ వ
ంద 200809ನెౕಸా న ಲ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲెయనుನ್ ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
762 16792 83ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. సూ ౕರ್దయ ನాಯ್ నಲ್
ಶా.31/2008-09
పబಲ್ಕ್ ಪౌರ್ఢశಲెಗె 2008-09ನెౕ
ಸా ಗె 8ನెౕ తరగ ఆంగಲ್
ಮాదಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.
763 16794 83ಶా. .అ.ಹెూ,ಪౌರ್.
ౕನా ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మ
ಶా.38/2008-09
ಪౌರ್ఢಶాಲె అగರ್ಹార జకూಕ್రు
యలహంక ಬెం. ఈ ಶాಲెಗె
2008-09ನెౕ ಸా ಗె 8ನెౕ
తరగ ಪాರ್ం సలు అను
ౕడువ బಗెಗ್.
764 16843 88ಹెూ.ಪౌರ್.ಶా.ತె.అ
మರ್ల ಪ್ఋఔఢಶాಲె ఎమ.
ను 211/2007-08
ದాರాపುర అకಕ್నహ ಳ್
చనನ್ರాయపటಟ್ణ ತా. ಹాసన
ಲెಲ್ 2008-09ನెౕ ಸా ಗె
కనನ್డ ಮాదಯ್మద ಲ್ ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
765

766

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
08/08/2008
A

28/06/2008

A

16/12/2008

A

16/12/2008

A

24/12/2008

A

16/12/2008
93ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. ಡా. .ఆರ್. అంಬెౕడಕ್ರ್
సమತా ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಶా.28/2008-09
ಬెౕనహ ಳ್ వ గಗ್ ఈ
ಶాಲెಗె 2008-09ನెౕ ಸా ಗె
8ನెౕ తరగ తరయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
16862 830ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. ಸాವ್
ವెౕಕానంద ಪౌರ್ఢಶాಲె 16/12/2008
ಶా.29/2008-09
ಕెూౕణందూరు ౕథರ್హ ಳ್ ತా.
వ గಗ್ ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెಗె 200809ನెౕ ಸా ಗె 8ನెౕ తరగ
ఆంగಲ್ಮాధಯ್మ
ಪ್ఋఆరం సలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

A

16860

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
767 16863 83ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.
ರ್ౕ ದెದ್శವ್ర ಸాವ್ ప.పೂ.ಕా.
ಶా.27/2008-09
ఆగరదహ ಳ್ భದాರ್వ ತా.
వ గಗ್ ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెಗె 200809ನెౕ ಸా ಗె 8ನెౕ తరగ
ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మద ಲ್
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.
768 16871 81ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.
ರ್ౕ శృమಗెౕ సరసವ್
అను 12/08-09
ದాಯ್ ౕఠ ಪావగడ రవర
వ
ంద ಹెూದాಗಿ ఆంగಲ್
ಪ್ఋఔఢಶాಲెయನ್ఉ
ತెరయలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.
769 16882 87ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.
ರ್ౕ ౕಲాంబ ఎజుಕెౕషನ್ టರ್ಸ್ಟ್
ಶా.18/2008-09
ಮాగ రಸెತ್ ರామనగర ಟౌನ್
ఈ సంಸెಥ್ಗె 2008-09ನెౕ
ಸా ಗె ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె మంజూరు ಮాడువ
బಗెಗ್.
770 16903 8410ಶా. .ಹెూ.ಪౌರ್. గుಡ್ షఫಡ್ರ್ ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మ
ಶా.39/07-08
ಪౌರ್ఢಶాಲె , .ఎಸ್. ఐ ಸ್ ,
కಕ್బಳాಳ್పುర ఇ ಲ್ ಹెూస ಶాಲె
ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್.

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
18/12/2008

ಶెರ್ౕ
A

08/08/2008

A

12/03/2008

A

18/12/2008

A

771

16917

81ಶా. .అ.సತ್ಳాంతర సహನా ఎజుಕెౕషನ್
/10/2008-09
టರ್సಟ್,ಕెూಳెಳ್ౕಗాల వ
ంద
నಡెయు ತ್రువ సహನా ఆంగಲ್
ಮాదಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె,మధువనహ ಳ್ యనుನ್
ఇದెౕ ತాన బ ತ್పುర ಗాರ್మಕెಕ್
సಥ್ಳాంత లు అనుమ
ౕడువ
బగಗ್ బಗెಗ್ಶాగసತ್యనుನ್

772

16949

87ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.శ ನెహరు ఎజుಕెౕషನ್ అంಡ್
20/12/2008
.అ.16/2008-09
రూరಲ್ ಡెవలಪ್ ంಟ್ ಸెూಸై
గూళೂరు తుమకూరు ತా
2008-09 ನెౕ ಸా ಗె ఆంగಲ್
ಮాదగಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
తరయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

A

773

16950

12/03/2008
87ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.
ದాಯ್ ಕಷ್ణ సంಸెಥ್
ಶా.అ.17/2008-09
ರామనగర ఈ సమಸెಥ್ಗె 200809 ನెౕ ಸా ಗె ఆంగಲ್
ಮాదగಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
తరయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

A

12/03/2008

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
ಶెರ್ౕ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
గణక
ముಕాತ್య
సంಖెಯ್
ನాంక
774 16965 84ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. ఇನ್ ಸైಟ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె నం, 20 31/12/2008
A
ಶా.09/2008-09
వసంత పುరం ముఖಯ್ రಸెತ್
కనకపುర రಸెತ್ ಬెంగళುరు
ఇ ಲ್న ಹెూస ಶాಲె
ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್.
12/02/2008
A
775 16967 8410
ಭార ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಶా. ..ಹెూ.ಪౌರ್.ಶా.
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಬాಗెౕప ಲ್ ಹెూస
25/2008-09
ಶాಲె ಪాರ್ఋం సువ బಗెಗ್.
776 17017 83ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. ాన ౕప ಪౌರ್ఢಶాಲె
15/12/2008
A
ಶా.48/2008-09
నృపతుంగ బಡావಣె ಹెూసమನె
భದాರ್వ ತా, వ గಗ್ ಲెಲ್ ఈ
ಶాಲెಗె 2008-09ನెౕ ಸా ಗె
8ನెౕ తరగ ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మ
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.
777

17021

18/12/2008
83ಶా. .అ.ಹెూ,ಪౌರ್.
ರ್ౕ గురుబసವెౕశವ್ర ಶైಕಷ್ క
ಶా.50/2008-09
టರ್ಸ್ಟ್ ఒ ಬెంగళೂరు ఇవర
ఆశರ್యదಲ್ కలಲ್హ ಳ್ 2ನెౕ హంత
ನెూౕభ నగర వ గಗ್ద ಲ್
2008-09ನెౕ ಸా న ಲ್ ఆంగಲ್
ಮాదಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ ಕెూౕ రువ బಗెಗ್.

A

778

17023

15/12/2008

A

779

17147

25/08/2008

A

780

17150

18/12/2008

A

781

17156

18/12/2008

A

782

17193

83ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.
ದాಯ್నగర ಹెూనూನ್ర
ಶా.47/2008-09
ಪౌರ್ఢಶాಲె మలಲ್గ ಟ್ హ ಳ್
ದావణಗెರె ఉ ఈ ಶాಲెಗె
2008-09ನెౕ ಸా ಗె 8ನెౕ
తరగ ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మ
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.
81ಶా అ.ಹెూಪౌಶాఅ అండలಸ್ ఎజుಕెౕశನ್
ను/40/08-09
ಸెూಸెಯ್ ,ರా వಗాం నగర, ಯ್
సూరు ఇవర వ
ంద ಹెూౕస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
84ಶా హుభ అ
ಬాబు ರాಜెౕంళదರ್ పರ್ಸాద
4/08-09
ಪౌರ್ఢಶాಲె ముడ ದెರ್ హుದెದ್
భ ರ್ అనుమ బಗెಗ್
84ಶా
ఎ ఎನ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
లహుభ11/08-09
అనూ ಹాగూ త ದాళು
ಶాಲెయ హుದెದ್ భ ರ್ అనుమ
బಗెಗ್
84ಶా హుభ7/08-09 స ౕರ್దయ ಪౌರ್ఢಶాಲె
సుళಯ್పదపು పುతూತ್రు ఇ ಲ್న
ಖా హుದెದ್ భ ರ್ అనుమ బಗెಗ್

18/12/2008

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
783 17215 88
ಹెూ.ಪౌರ್.ಶాತె.అను
44/2008-09

షయ
2008-09 ನెౕ ಸా న ಲ್
అనుగರ್హ
య ಪాರ್థ క
ಶాಲె హ ಳ್ ౖసూరు
ಹెూౕಲెౕనర ౕ[పುర ತా. ಹాసన
ಲెಲ್ ఇ ಲ್న సಥ್ళదಲ್ ఆంగಲ್
ಮాదಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ
A

784

17257

88ಹెూ,ಪౌರ್.ಶా.ತె.అ
ను.54/2008-09

24/12/2008

A

785

17291

84ಶా. .ಹెూ.ಪౌರ್.ಶా. అ ಸ್ ప ಲ್ಕ್ ಶాಲె నం.1.1
18/12/2008
63/2007-08
9ನెౕ ముఖಯ್ రಸెತ್
ಪాదರాయనపುర ಬెం ఇ ಲ್
ಹెూస ಶాಲె ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್.

A

786

17293

787

788

789

సంసಕ್ರ್త ದాಯ್ వ ರ್ సಭా
ಕెూౕಟె చనನ್ರాయపటಟ್ణ ఇవర
వ
ంద ಕెూౕಟె
చనನ್ರాయపటಟ್ణ ಹాసన ಲెಲ್
ఇ ಲ್ ఆంగಲ್ ಮాదಯ್ద 2008-09
ನెౕ ಸా ంధ ಹెూస
ಪ್ఋఔఢಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
24/12/2008

84ಶా. .ಹెూ.ಪౌರ್.ಶా. ಕెರ್ಸెంಟ್ సూಕ್ಲ್ ಕెూౕಟె డಲ್ఘటಟ್
68/2008-09
ತా ಹెూస ಕెూౕಟె ಶాಲె
ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್.
17306 83ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. P.K.B. ఆంగಲ್ ಪ್ఋఔఢಶాಲె
ಶా.అ.75/2008-029 ಮారసందರ್ ಬెంగళುరు ఉ ಲెಲ್
ఈ ಶాಲెಗె 8ನెౕ తరగ యనుನ್
ఆమగల ಮాదಯ್మద ಲ್
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.
17309 83ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. హుದా ಪౌರ್ఢಶాಲె ದెౕవర
ಶా.అ.75/2008-09
ౕవనహ ಳ್ ಬెంగళೂరు -45
ఇవ ಗె 2008-09ನెౕ ಸా ಗె
8ನెౕ తరగ ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మ
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲెయನ್ను
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.
17322 88ಹెూ.ಪౌರ್.ಶా.ತె.అ సంసಕ್ರ್
ದాಯ್వ ರ್ సಭా
ను 54/2008-09
ಕెూౕಟె చనನ್ರాయపటಟ್న ఇవర
వ
ంద ಕెూౕಟె
చనನ್ರాయపటಟ್ణ ఇ ಲ್ ఆంగಲ್
ಮాదಯ್మ ಹెూస ಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.

18/12/2008

A

18/12/2008

A

15/12/2008

A

24/12/2008

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
790 17323 88ಮా
హకుಕ್
55/2008-09

షయ

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
07/04/2008
A

ರ್ౕ ಹెಚ್.ఈశವ್ర ಕెౕರాಫ್
చందರ್కಲా ఆರ್. ಗౌಲెౕ వಕಿౕಲ್
కృషಣ್ ರె డూಯ್ 1 నం 15 5ನెౕ
ಕాರ್ಸ್ ಗాರ್ంథవరు ఇవర
ಮాఃఇ హకుಕ್ అ యమదంತె
ಕెూౕ రువ ಮా
ఒదಗಿసువ
బಗెಗ್.
ಲెౕ
ಲ್ ಪౌರ್ఢశಶాಲె ఉవರ್ 18/12/2008
మంగళೂరు ಖా హుದెದ್ భ ರ್
అనుమ బಗెಗ್
ರ್ౕ ರామకుంಜెౕశವ್ర ప పೂಕా 18/12/2008
ರామకుంజ పುతూತ್రు హుದెದ್
భ ರ್ అనుమ బಗెಗ್
ದాಯ್ಬెూౕ
ಪౌರ್ఢಶాಲె
18/12/2008
ಬా ల ద .క. ಲెಲ್ ఇ ಲ್న ಖా
హుದెದ್ భ ರ್ అనుమ బಗెಗ್

791

17329

86ಶా
హుభఅ133/06-07

792

17330

84 ಶా హుభ
23/08-09

793

17331

84ಶా
హుభఅ24/08-09

794

17332

86ಶా హుభ106/08- సంత ಜాಜ್ರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
09
ನెಲాಯ್ పುతూತ್రు ఇ ಲ್న ಖా
హుದెದ್ భ ರ್ అనుమ బಗెಗ್

795

17380

796

17399

797

17403

798

17435

799

17452

815ಶా అ.ವెౕ.స/20 వశంకರ್, దಜెರ್
ನౌకరరు,ಜె.ఎಸ್.ఎಸ್.ಪౌರ್ఢಶా
/2003-04
ಲె,హులಲ್హ ಳ್,నంజనగూడు ತా
ఇవర ವెౕతన గ బಗెಗ್
అనుమ
ౕడువ కు తు
84ಶా. .ಹెూ.ಪౌರ್.ಶా. . .ఎಸ್. ఆంగಲ್ ప ಲ್ಕ್
17/2008-09
ಪౌರ್ఢశಲె ಗౌ దనూరు ತా.
ఇ ಲ್ಗె ಹెూస ಶాಲె
ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್.
84ಶా. .హు.భ.అ.11 ರ್ౕ ವాస ಪాఠಶాಲా
5/2006-07
ఓ యంటಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
మంగళೂరు ತా. ద.క. ಲెಲ್
ఇ ಲ್న ಖా హుದెದ್ భ ರ್
అనుమ బಗెಗ್.
81ಹెూಪౌರ್ಶాఅను/68 అదుಲాಲ್ಮ್ ఎజుಕెౕషనಲ್
/08-09
ఇ ಸ್ టటూಯ್ಟ್,ఐ.
ಫారం,రతನ್పುర
రಸెತ್, ನెూౕబಕాಲెూౕ ,హుణసూ
రు ఇవ ಗె ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲెయనుನ್ ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
84 ಶా
ಸెంಟ್ ಜెూౕನ್ಸ್ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಹెూಪౌರ್ಶా37/08-09 ಪౌರ್ఢಶాಲె అ ಲ್ಪాಡె బంಟాವ್ళ
ತా ಹెూస ಶాಲె ತెರెసయువ బಗెಗ್

18/12/2008

08/08/2008

A

A

A

A

A

18/12/2008

A

25/03/2009

A

12/03/2008

31/12/2008

A

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
800 17581 81వృ. .ನెౕ.అను
73/200809

షయ
ರ್ౕ రంగನాథ స ವార
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಬైದెనహ ಳ್
ಕెూరటಗెರె ತా. ಶాಲెయ ಲ್
వృ ತ್ ಕಷ್కర అను ౕధನె బಗెಗ್.

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
19/07/2008

ಶెರ್ౕ
A

801

17650

83ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.
. .ఎಸ್. ರె ಡె ಸ್ యಲ್ ఆంగಗ್ 16/12/2008
ಶా.96/200809
ಪౌರ್ఢಶాಲె ರ್ౕ ఆ చుంచనಗಿ
ಶాಖా మఠద ఆవరణ శರావ
నగర వ గಗ್ద ಲ್ 200809ನెౕ
ಸా న ಶైಕಷ್ క వషರ್ ంద
ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
మంజూರా ಗాಗಿ స ಲ್ ద
పರ್ಸాತ್వನె

A

802

17714

84ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.
ರ್ౕ ಮారు ఎజుಕెౕషನ್
ಶా. 57/2008-09
ಸెూಸై
ನెలమంగల ಟౌನ್
ಬెంగళೂరు ಗాರ್ಮాంతర ಲెಲ್
ఎం.ఇ.ఎಸ್. ప ಲ್ಕ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ప. చನ್నపಪ್ బಡావಣె ನెలమంగల

A

803

17716

30/12/2008
8410ಶా. .ಹెూ.ಪౌರ್. ాన ವా
ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మ
ಶా 37/2007-08
ಪౌರ್ఢಶాಲె ರామకుంಟె ౕ
ంತామ ತా ಹెూస ಶాಲె
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.

A

804

17718

ರ್ౕ ದాವ್రకమ ఆంగಲ್
30/12/2008
ಮాదಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಟెಟ್ౕమ ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మ
ಶాಲె ಪ್ఋఆరం సలు
అనుమ ಗాಗಿ
30/12/2008
17719 8410ಶా. .ಹెూ.ಪౌರ್. ರ್ౕ ಶారద ప ಲ್ಕ್ ఆంగಲ್
ಶా.అ. 06/2007-08 ಮాదಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె ಬాಗెౕప ಲ್
ఇ ಲ್ ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.
17721 84010ಶా. .,
ಶాం ಕెౕతన ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మ 30/12/2008
ಹెూ.ಪౌರ್.ಶా.38/2007- ಪౌರ್ఢಶాಲె ಬాಗెౕపಲ್ఇ ఇ ಲ್
08
ಹెూస ಶాಲె ಪాರ್రం సలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

A

805

806

807

17722

11/10/2008

8410
ಶా. .ಹెూ.ಪౌರ್.ಶా
07/2007-08

8410ಶా. .ಹెూ.ಪౌರ್. రూరಲ್ ಡెవలప ంಟ್ కనನ್డ
ಶా 34/2007-08
ಮాదಯ್మ ಪౌರ್.ಶా.
ಬెౕడ కಕ್నహ ಳ್ కಕ್బಳాಳ್పುర
ಲెಲ್ ಹెూస ಶాಲె ಪాರ್రం సువ
బಗెಗ್.

30/12/2008

A

A

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
808 17736 84ಶా. .ಹెూ.ಪౌರ್.ಶా అಶెೂౕక ದాಯ್లయ ఆంగಲ್
30/12/2008
29/2008-09
ಮాదಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె అಶెೂౕక
నగర మంగళೂరు ಹెూస ಶాಲె
బಗెಗ್.
809 17738 84ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. ಸైంಟ್ ಟాಸ್ ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మ 30/12/2008
ಶా. 08/2008-09
ಪౌರ್.ಶా. టಲ್ బంಟాವ್ళ ತా. ఈ
ಶాಲెయనుನ್ 2008-09ನెౕ
ಸా ంద ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ
A

A

810

17811

87ಖా.శ.అ.
ರ್ౕ ರామకృసಣ್ మಹా ದాಯ್ ౕఠ 30/12/2008
ಹెూ.ಪౌರ್.ಶా. 65/2008- టರ್ಸ್ಟ್ ಬెంగళೂరు 2008-09ನెౕ
09
ಸా ಗె ఆమగಲ್ ಮాదಯ್మ
ಪౌರ್,ಶాಲెಗె అనుమ
ಸా ಬాಬా ఇంటರ್
ನాಯ್ నಲ್ సూಕ್ಲ್ ಕెూౕర
తుమకూరు ತా

A

811

17848

83
మಲెನాడు ಬా ಕా ಪౌರ್ఢ ಶాಲె 30/12/2008
ಶాల .ಕెూౕ.ఎజు.111. ಹెూసనగర ఈ ಶాಲెయనుನ್
08-09
ಕెూౕ-ఎజుಕెౕషನ್ అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

812

17928

8 2 ಶా అ ము. .
బ ತ್ 63/2008

అಜెಡ್ ౕ సಸ್ ಬెూౕಡ್ರ್ ఆಫ್ 19/12/2008
ఎజుಕెౕఫశನ್ ಬెంగళೂరు ఇవర
ఆశರ್యద ಲ್
ధ ಜెಲెಲ್గళ ಲ್
ಖాసಗಿ అనుದా త ಪౌರ್ఢಶాಲె
ము. . బ ತ್ అను ౕదನ್ బಗెಗ್.

A

813

18168

84ಶా. .హಸాತ್ంతర
/సಥ್ಳాంతర/2008-09

ವెౕక ದాಯ್ టರ್ಸ್ಟ್
ಬాಯ್డరహ ಳ್ ಬెంగళೂరు ఇదర
వ
ంద నಡెయు ತ್రువ,
ವెౕక ದాಯ್లయ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ఇదనుನ್ హಸాತ್ంతర సಥ್ಳాంతర
బಗెಗ್.

A

814

18212

87ಶా. .అ.ವెౕతನా
ರ್ౕ మಲెಲ್ౕశರ್వర ಗాರ್ಮాంతర
ణుದాన 188/2007-08 ಪౌರ್ఢಶాಲె ರెౕమధుರె చళಳ್ಕెರె
ತా. తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఈ
ಶాಲెయనుನ್ ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್.

25/03/2009

01/12/2009

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
815 18252 84ಶా. .అ.ನెౕ.అ.03/ ರ್ౕమ ఎం.ಶైలజ ఇవ ಗె ರ್ౕ 25/03/2009
2007-08
ಮారు ಪౌರ್ఢಶాಲె ಜాణಗెರె
కు గಲ್ ತా. తుమకూరు ಲెಲ್
ಗె అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె
ವ್.ద.స. హుದెದ್ అను ౕదನె
బಗెಗ್.
816

817

818

16/02/2009
81ಪౌರ್.ಶా.సಥ್ಳాంతర ನెౕತా ಪౌರ್ఢಶాಲె,త ౕಕెರె
/106/08-09
ಶాಲెయనుನ್ రు ౕనహ ಳ್
ಗాರ್మಕెಕ್ సಥ್ಳాంత సలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
18383 si84 aha ahi hu
al ameen urdu high
18/12/2008
bha 268/07-08
school shirala koppa
shikaripura appointment
aproval
18397 8 2 ಶా అ ము. .
ರ್ౕ . ಶాంతకుಮాರ್ స. .
19/12/2008
బ ತ್ 87/2008-09
ರ್ౕ మಲెಲ್ౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಮారుహ ಳ್ ಕా పುర వ గಗ್
ಲెಲ್ ఇవ ಗె ము. . బ ತ್ ౕ
ರ್ౕ ದెದ್ౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెూలహ ಳ್, కూ ಲ್ಗె ತా. బಳాಳ್
ಲెಲ್ యుಕಿತ್ಗెూ సువ బಗెಗ್.
18271

ಶెರ್ౕ
A

A

A

A

819

18463

847ಶా. .అ.ఆ.ನెౕ.9 కు. .ఎం. ఉಷాರా , ವ್.ద.స. 18/12/2008
ರ್ౕ ಬైరವెౕశವ್ర ಪ್ఋఔఢಶాಲె
1/2008-09
బుగుడహ ಳ್ తుమకూరు ತా.
ఇవ ಗె అనుకంపద ఆಧారద
ౕಲె ನెౕమಕా అను ౕదನె
ಮాడువ బಗెಗ್.

A

820

18648

892ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. నూಯ್ ಬె ಟ್ ఎజుಕెౕషనಲ್
24/12/2008
ಶా.109/2008-09
ಸెూಸై మంಚెౕనహ ಳ್
కಕ್బಳాಳ್పುర ఇవర ఆశರ್యద ಲ್
2008-09ನెౕ ಸా న ಹెూస
ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

A

821

18778

88వృ ತ್ .ನెౕ.అను
107/2008-09

శರ್ ౕ మహದెౕవ ఆರ್ వృ ತ್
ಕಷ್కరు ತెూౕటಗా ಕె శರ್ ౕ
ರాಜెౕశವ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె ఆవ ರ್
ప ಯాపటದ್టణ ತా. ౖసూరు
ಲెಲ್ ఇవరనನ್ఉ
ವెౕతನాణుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್.

12/03/2008

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
822 18802 8 2 ಶా అ ಮా. ౕ నూಯ್. ಸెంಟ್ ಜెూౕಸెಫ್ ఆంగಲ್
24/12/2008
115/2008
ಪౌರ್ఢಶాಲె న0:135 17 ನెౕ
ముఖಯ್ రಸెತ್ 1ನెౕ ಕాರ್ಸ್
. .ఎం. బಡావಣె ಬెం-76 ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ಮానಯ್ತె
న ౕక సువ బಗెಗ್.
22/03/2009
823 18902 87ಶా అ.ಶాನెౕఅబ/ ರ್ౕ ಗౌతమ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
31/07-087
వಸాತ್ರె, కಕ್మగళೂరు
ಶాಲెయనుನ್ అనుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್
824 19065 83ಶా. .హಸాತ್ంతర0 సంగ ౕశ ದాಯ್ಕెౕందರ್
25/03/2009
4/20007-08
ಪౌರ್ఢಶాಲె జయనగర ಬెం. ఈ
ಶాಲెయనుನ್ హಸాತ್ంతర బಗెಗ್.

A

A

19104

హుದెದ್ భ ರ್ పతರ್గళ కడత 18/12/2008

A

826

15/12/2008
సಕాರ್ర ంద మతుತ್ గణಯ್
వಯ್ಕಿತ್గ ంద ಹాగు ఇతರె
అ ರ್ದార ంద ವ್ౕకృతವాద
పతರ್గళనుನ್ సంబం ద
కಛెౕ ಗె ంబరహద మూలక
కళೂ సువ బಗెದ್
19226 83ಶా. .అ. ంబరహ సಕాರ್ర ంద మతుತ್ ఇతರె గణಯ್ 15/12/2008
ఉడు 140/2008-09 వಯ್ಕಿತ್గ ంద ಹాగూ అ ರ್
ದా ంద ವ್ౕకృతವాద
పతರ್గళనుನ್ సంబమ ద
కಛెౕ ಗె ంబరహద మూలక
కళು సువ బಗెಗ್.
19348 81ಹెూಪౌರ್ಶాఅను/14 ಕాವెౕ ನాడు
27/12/2008
5/08-09
ಪౌರ್ఢಶాಲె,మహದెౕవపುర
ನెలమంగల ಬెంగళೂరు ಗాರ್
ಲెಲ್ಗె 2009-10 ನెౕ ಸా ಗె
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲెయనుನ್
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

828

829

19399

ಖా

A

825

827

84ಶా. .అ.ಖా
హుದెದ್ భ ರ್ అను
03/2008-09
19223 832ಶా. .అ. .ర
156/2008-09

ಶెರ್ౕ

875ಶా. .అ.వృ. .ನెౕ ರ್ౕమ ఆರ್. ಗಿౕతమಮ್ వృ ತ್
ಕಷ್కరు ನెౕತా సుಭాಷ್
..118/2008-09
చందರ್ಬెూౕಸ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ఆడనూరు ಹెూళಲెಕ್ರె ತా,
తರ್దుగರ್ ಲెಲ್, ఇవర
ನెౕమಕా అను ౕదನె బಗెಗ್

01/12/2009

A

A

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
830 19550 85ಶా. .అ.వృ. .ವెౕ. క యపಪ್ వృ ತ್ ಕಷ್కరు ರ್ౕ
అ.09/08-09
ಕెూౕಟె సణಣ್ ಬెూౕరపಪ್ ಬెూౕరమಮ್
ಗాರ್ಮాంతర
ಪౌರ್ఢಶాಲె.ದెూಡాಡ್లగ ಟ್. తರ್దు
గರ್.ಹాగూ
ಜె.ಹెಚ್.ಶాంతರాజు.వృ ತ್
ಕಷ್కరు. ౕమవವ್ನాయకಪౌರ್ఢಶా
ಲె.ಕె. .బడವాಣె.ఈ ಶాಲెయ
వృ ತ್ ಕಷ್కర ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್.

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
01/12/2009
A

831

19640

81ಹెూಪౌರ್ಶాఅను/14 ಮానస గంಗెూ ರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
1/08-09ద
ಮాగ ತా ఈ ಶాಲెయనుನ್
2008-09 ನెౕ ಸా న ಲ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲెయనుನ್ ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

832

19669

87ಶా. .అ.ಖా.హు.భ. ಚెౕతన ಪౌರ್ఢಶాಲె,
అ.147/2008-09
ಹెూಳెౕనర ౕపುర ಹాసన ಲెಲ್
ఈ ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ
ಬెూౕధక హుದెದ್ భ ರ್ ಮాడలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

833

20117

81ಹెూ.ಪౌರ್ಶా.అను/1
64/2008-09

834

22557

81ಹెూಪౌರ್ಶాఅను/18 ಸెನ್ౕహ ఎ
ంట
0/08-09
ಶాಲె,పంచనహ ಳ್,కడూరు ತా
ఈ ಶాಲెಗె 2009-10ನెౕ
ಸా ಗె ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲెయనుನ್
ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మద ಲ್ ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

835

23643

8[2]ಶా అ:ಹె. :05: ఉడు
ಲెಲ್ ರ್ౕభువನెౕందರ್
18/03/2009
2000-01
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ఈ ಶాಲెಗె 8 మతుತ್
9ನె తరగ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మಕెಕ್
ಹెచుಚ್వ
ಭాగ ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

A

836

23644

8[2]ಶా అ:ಹెూ.ಶా:0 ರ್ౕ ವెంకಟెౕశವ್ర ದాಯ್ ಕెౕతన
1:2000-01
ಶాಲె, మండಯ್ ಹెూళలు ಗాರ್మ
మండಯ್ ತాలూಲ್కు, మండಯ್ ಲెಲ್.

A

02/05/2009

24/12/2008

03/05/2009
ಕಿల
ದాಯ್ ಕెౕతన,ಬాಶెటಟ್హ ಳ್,ದెూడಡ್
బಳాಳ್పುర ఈ సంಸెಥ್ಗె ఆంగಲ್
ಪౌರ್ఢ ಶాಲెయనుನ್ ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
03/05/2009

18/03/2009

A

A

A

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
837 23645 8[2]ಶా :ಹెూౕಶాఅ
ను:141:2002-03

షయ
2002-03ನెౕ ಸా ಗె ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ఆరం సలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್ [ಮానవ
ఎజుಕెౕషನ್ టರ್ಸ್ಟ್] కనನ್డ
ಮాధಯ್మ అ హ ಳ್,
ನాగమంగల ತా, మండಯ್ ಲెಲ್.

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
18/03/2009

ಶెರ್ౕ
A

838

23646

8[2]ಶా అ:◌ఃఏ.ఔఈ. ಖాసಗಿ అనుದా త
ఆ:187:2003-04
ಪౌರ್ఢಶాಲెగ ಗె మంజూರాద
అనుದాన ర త ಭాగగళనుನ್
అనుದానಕెಕ್ ఒళప సువ బಗెಗ್.

18/03/2009

A

839

23647

8[2]ಶా :ಶాಲె
సಥ್ಳాంతర
అను:71:2003-04

18/03/2009

A

840

23648

8[2]ಶా అ:ಶాಲె:సಥ್
ಳాంతర
అను:77:2003-04

యం చಡ್ರ್ ఆంగಲ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಕె. .ఎಫ್
ಭారతనగర ఈ ಶాಲెಗె
.ಪాರ್.ಶాಲా ಹెూస కటಟ್డಕెಕ್
సಥ್ಳాంత సువ బಗెಗ್.
ಕె.ఎಲ್.ఇ ಸెూಸై ಬెళಗా
ఇవరమ నంజమಮ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಮాలూరు, ఈ ಶాಲెಗె ಹెూస
కటಟ್డಕెಕ್ సಥ್ಳాంత సువ బಗెಗ್.

18/03/2009

A

841

8[2]ಶా అ:ಹె. :68: ಸెబరమ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
2003-04
సుగటూరు, ಕెూౕಲార 200102ನెౕ ಸా న ಲ್ 10ನెౕ
తరగ ಗె ಹెచుಚ್వ
ಭాగಕెಕ್
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
23651 8[2]ಶా అ:ಹె ತె:15: ಕె.ఎನ್.ఎస ಪౌರ್ఢಶాಲెయ ಲ್ 8,
2003-04
9, 10ನెౕ తరగ య ಹెచుಚ್వ
తరగ తರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
23652 8[2]ಶా అ:ಹెూఅన:1 ರ್ౕ ವెంకಟెౕశವ್ర ಮాధಯ್మ
0:2003-04
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ౕ మంగల,
మండಯ್, కనನ್డ ಮాధಯ್మ ಹెూస
ಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
23653 8[2]ಶా అ:ಹెూఅను: బసವెౕశವ್ర ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
5:2003-04
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ఆలూరు, ಹాసన,
ಹెూస ಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

18/03/2009

A

18/03/2009

A

18/03/2009

A

18/03/2009

A

8[2]ಶా అ:ಹెూఅను: ಕಿರ್సತ್ ಜెూಯ್ౕ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
18/03/2009
2:2003-04
ಕెలూరు, అరకలగూడు, ಹాసన,
ಹెూసಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

A

842

843

844

845

23650

23654

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
846 23655 8[2]ಶా అ:ಹెూ.అను: 2003-04ನెౕ ಸా ಗె ಹెూస
18/03/2009
14:2003-04
ವాస ಸెౕವా ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಹెಚ್.ఎನ್.పುర రಸెತ್
అరకలగూడు ಹాసన, ಹెూస
ಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
847

23656

848

23658

849

23660

850

23661

851

23662

852

23664

853

23665

854

23666

8[2]ಶా అ:ಹెూ.అను: ಮారు
ದాಯ್సంಸెಥ್ టರ್ಸ್ಟ್
20:2003-04
ముళಬాಗಿలు, ಕెూౕಲార ಲెಲ್,
ಹెూస ఆంగಲ್ ಮాధಯ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.
8[2]ಶా అ:ಹెూ.అను: మహ ರ್ ದాಯ್మం ర
4:2003-04
ಕెూౕಲార ಲెಲ್, ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మద ಲ್ ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.
8[2]ಶా అ:హు.అను:3 ఉడు ಕాకರ್ళ ఇ ಲ್న
:2003-04
ఎం. .ಶా ಪౌರ್ఢశಲె, ఇ ಲ್
గూರ್ಪ್ హుದెದ್యనుನ್ అనుదనಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್.
8[2]ಶా అ:అనుದాన: ನాರాయణగురు ಪౌರ್ఢಶాಲె,
2003-04
పడు ದెರ್, ఉడు , ఈ
ಶాಲెయనుನ್ అనుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್.
8[2]ಶా అ:ಹె :11:2 ನాಯ್షనಲ್ పద పೂవರ್
003-04
ಕాಲెౕజు, పవరರ್ಶాಲె ಭాగ,
బరకూరు, ఉడు ఇ ಲ್ 8ನెౕ
తరగ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.
8[2]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ನెౕತా యువక సంఘ[ ],
:అను:02:2004-05
కರెఊరు, రగుపಪ್ ತాలూಲ್కు,
ఈ సంಸెಥ್ಗె ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
మంజూರా బಗెಗ್.
8[2]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా అ నవಭార
ದాಯ್సంಸెಥ್,
:అను:10:2004-05
ಕాಳెౕనహ ಳ್, మండಯ್ ఈ సంಸెಥ್ಗె
ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మద ಲ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు
మంజూರా
ౕడువ బಗెಗ್.
8[2]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా గವాన ఎజుಕెౕషನ್ టರ್ಸ್ಟ್[ ],
ౕదರ್ ತా, ఈ సంಸెಥ್ಗె కనನ್డ,
:అను:4:2004-05
ఉదుರ್ ಮాధಯ್మద ಲ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ
A

18/03/2009

A

18/03/2009

A

18/03/2009

A

18/03/2009

A

18/03/2009

A

18/03/2009

A

18/03/2009

A

18/03/2009

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
855 23668 8[2]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా న ౕನ್ ఎజుಕెౕషನ್ ಸెూಸై ,
:అను:5:2004-05
ಕಿಕెಕ್ౕ , ಕె.ఆರ್.ಪెౕಟె ತా, ఈ
సంಸెಥ್ಗె ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మద ಲ್
ಹెూస ಶాಲె ತెರెయలు
మంజూರా బಗెಗ್.
856

857

858

859

8[2]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಕెಥెూౕ ಕ್ ಕಷ್ణ మండ ,
:అను:7:2004-05
ಶాం ಕಿరణ బಜెూಜ್ౕ ,
మంగళುరు [ಹెూౕ ರెూౕస
ಪౌರ್ఢಶాಲె, కుంದాపುర] ఈ
సంಸెಥ್ಗె ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
మంజూರా బಗెಗ್.
23670 8[2]ಶా అ:ಹెూ.ಪౌರ್. సుభదರ್ ఎజుಕెౕషನ್ టರ್ಸ್ಟ್,
ನావುంద, ఉడు ತా, ఈ
ಶా:09:2004-05
సంಸెಥ್ಗె ಹెూస ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె మంజుರా బಗెಗ್.

23669

8[2]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ರ್ౕ వతರ್ನెౕశವ್ర ಕಷ್ణ సంಸెಥ್,
:06:2004-05
ಕెంಬా , సురపುర ತా, ఈ
సంಸెಥ್ ಹెూస కనನ್డ ಮాధಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె మంజూರా బಗెಗ್.
23672 8[2]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా అಸాತ್ನె-ఎ-సర్ మ ತ್ಯా
:03:2004-05
ಪావజ ಸెూౕ సర్ మಸ್ತ್
ఉಸెౕ ఎజుಕెౕషನ್ ಸెూಸై ,
బಳాಳ್ ತా, ఈ సంಸెಥ್ಗె ಹెూస
ం ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
మంజూರా బಗెಗ್.

23671

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
18/03/2009

ಶెರ್ౕ

18/03/2009

A

18/03/2009

A

18/03/2009

A

18/03/2009

A

A

860

23673

18/03/2009
8[2]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా అಸెಟ್మ ంಗ್ ఎజుಕెౕషನ್
:01:2004-05
ಸెూಸై
ಪాಪ್
ಕెూಕ್ౕ ತా,
ఈ సంಸెಥ್ಗె ಟా
ಟాಟా
ಪౌರ್ఢಶాಲెಗె ಹెూస ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢ ಶాಲె ತెರెయలు
ౕడువ బಗెಗ್.
మంజూರా

A

861

23674

8[2]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಕెಥెూౕ ಕ್ ಕಷ್ణ మండ ,
:12:2004-05
ಶాం ಕಿరణ బಜెూಜ್ౕ ,
మంగళೂరు ತా, ఈ సంಸెಥ್య
[శంకరపುర, ఉడు
ಲెಲ್ಗె]
ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె మంజూರా బಗెಗ್.

18/03/2009

A

862

23675

8[2]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా అ నవಭార
ದాಯ್సంಸెತ್,
:11:2004-05
హಳెబదనూరు, మండಯ್, ఈ
సంಸెಥ್ಗె ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె మంజూ బಗెಗ್.

18/03/2009

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
863 23683 8[1]ಶా అ:ವెౕ.అను:
ౕచನా ಪౌರ್ఢಶాಲె,
18/03/2009
1:2004-05
మలಬాద, అథ ತాలూಲ್కు, ఈ
ಶాಲెయనుನ್ ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ
A

864

23685

8[2]ಶా అ:ಹె. :2:20 ರ್ౕమ ఉಷా.ఎನ್.ಬాగಲె,
04-05
ం
ಕಷ್కరు మಳెకు ರ್,
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಬెళಗాం, ಹెచుಚ್వర
ಕಷ್కರెందు గురు సువ బಗెಗ್.

18/03/2009

A

865

23696

18/03/2009
8[2]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ರ್ౕ ವెంకಟెౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె,
:66:2004-05
ಗౌ ప ಲ್, ರ್ౕ ವాసపುర,
ಕెూౕಲార ಲెಲ್ ಹెూస ಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

866

23698

8[2]ಶా అ:ವెౕ.అను:
ౕచನా ಪౌರ್ఢಶాಲె,
1:2004-05
మలಬాద, అథ ತా, ఈ
ಶాಲెయనుನ್ ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್

18/03/2009

A

867

23701

8[2]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ానಜెూಯ್ౕ
ದాಯ್సంಸెಥ್, ఇవర 18/03/2009
:10:2004-05
ానಜెూಯ್ౕ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
యళಗెూండనహ ಳ್, ముళಬాಗಿలు
ತా, ಕెూౕಲార ಲెಲ್, ఇ ಲ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

A

868

23703

8[2]ಶా అ:ಹెూ.ಪౌರ್
ಶా:1:2004-05

18/03/2009
2004-05ನెౕ ಸా ಗె
ದాಯ್టರ್ಸ್ಟ್, ಬెంగళೂరు ఇవర
వ
ంద నಡెయు ತ್రువ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ఎಸ್.ఇ.ఎಸ್
బಡావಣె ಮావ ಳ್, ఇ ಲ್
ಹెూసಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

869

23712

8[2]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా కనకమ ಳా మండ ಕెూౕಲార 18/03/2009
:87:2005-06
ರైಲెವ್ హ హ ತ್ర ಟాకಲ್ రಸెತ್,
ఈ సంಸెಥ್ಗె ಹెూస ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
మంజూರా బಗెಗ್.
23725 8[2]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా య
టರ್ಸ್ಟ್ ఆಪ್ ఎజుಕెౕషನ್, 18/03/2009
సర్ ఎం. .నగర,
:17:2005-06
.ఇ.ఎం.ఎಲ್ నగర, ಕె. .ఎಫ್
ಕెూౕಲార, ఈ సంಸెಥ್ಗె ಹెూస
ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
మంజూರా బಗెಗ್.

A

870

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
871 23728 8[2]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ఆశರ್య ఎజుಕెౕషನ್ టರ್ಸ್ಟ್,
18/03/2009
:07:2005-06
. .నగర, మండಯ್, ఈ సంಸెಥ್ಗె
2005-06ನెౕ ಸా ಗె ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
మంజూರా బಗెಗ್
872 23730 8[2]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ఆ నవ ಭార
ದాಯ್ಕెౕందರ್,
18/03/2009
:16:2005-06
మండಯ್, ఈ సంಸెಥ್ಗె 200607ನెౕ ಸా ಗె ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
మంజూರా బಗెಗ್.
873 23734 8[2]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ರెూౕట ಚా టబಲ್ అంಡ್
18/03/2009
:04:2005-06
ఎజಕెౕషನ್ టರ್ಸ್ಟ್, ನాగమంగల,
మండಯ್, ఈ సంಸెಥ್ಗె ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె మంజూರా బಗెಗ್
874

23736

875

23739

876

23741

877

23743

878

23744

879

23746

8[2]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా .ఎం.ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
:06:2005-06
పకರ್ళ, ఉడ
లಲ್, ఈ ಶాಲెಗె
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె మంజూರా
బಗెಗ್.
8[2]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా పರ್ಸాದ್ ದాಯ್మం ర
:03:2005-06
ఎజుಕెౕషನ್ ಸెూಸై , టಲ್ಲ್
పಲ್వర్ ಹైసూಕ್ಲ್, ಗౌనప ಲ್,
ರ್ౕ ವాసపುర, ಕెూౕಲార, ఈ
సంಸెಥ್ಗె ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
మంజూರా బಗెಗ್.
8[2]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಸాವ್
ವెౕಕానంద
:ఇతರె:23:2005-06
ದాಯ್మం ర నంగ ,
ముళಬాಗಿలు ತా, ಕెూౕಲార,
2005-06ನెౕ ಸా ಗె ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
మంజూರా బಗెಗ್.
8[2]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ౕ ಸె
ನ್ ಸెూಸై ,
:13:2005-06
ಬెంగళೂరు, ఈ సంಸెಥ್ಗె
ಪాండవపುర ತా, మండಯ್ ಲెಲ್,
ఇ ಲ್ಗె 2006-07ನె ಸా ಗె
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె మంజూರా
బಗెಗ್
8[2]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా గురుముನెౕశವ್ర ఎజుಕెౕషನ್
:12:2005-06
మతుತ್ ಚా ಟెబಲ್ టರ್ಸ್ಟ್,
ౕలుಕెూౕಟె, మండಯ್ ಲెಲ್, ఈ
సంಸెಥ್ಗె 2006-07ನెౕ ಸా ಗె
ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ ಶాಲె
మంజూರా బಗెಗ್.
8[2]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ఆ చుంచనಗಿ
ಕಷ್ణ టರ್ಸ್ಟ್,
నకుర , ಪాండవపುర ತా,
:11:2005-06
మండಯ್, ఈ సంಸెಥ್ 2006-07ನె
ಸా ಗె ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె మంజూರా బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ
A

A

A

18/03/2009

A

18/03/2009

A

18/03/2009

A

18/03/2009

A

18/03/2009

A

18/03/2009

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
880 23747 8[2]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ರ್ౕ ಮారు
ದాಯ್ద ತ್,
18/03/2009
:10:2005-06
ముళಬాಗಿలు, ఈ సంಸెಥ್ 200607ನెౕ ಸా ಗె ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
మంజూರా బಗెಗ್
881 23749 8[2]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ರ್ౕ ದాಯ್ ಕెౕత ದాಯ್టರ್ಸ್ಟ್,
18/03/2009
ఎಣెಣ್ಹెూಳెಕెూపಪ್లు, ಪాండవపುర
:14:2005-06
ತా, మండಯ್ ಲెಲ್, ఈ సంಸెತ್గ
2006-07ನెౕ ಸా ಗె ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె మంజూರా బಗెಗ್.
882

883

884

885

8[2]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ರ್ౕಸాವ್
ದాಯ್సంಸెಥ್,
:15:2005-06
హలగూరు, మళవ ಳ್, మండಯ್,
ఈ సంಸెಥ್ಗె 2006-07ನెౕ
ಸా ಗె ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె మంజూರా బಗెಗ್
23754 8[2]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ದారుసಲాం ఎజుಕెౕషನ್
:08:2005-06
ಸెూಸై , ಹెూಡె, ఉడు ತా
ಲెಲ್ ఈ సంಸెಥ್ 2005-06ನెౕ
ಸా ಗె ಹెూస ಶాಲె
మంజూರా బಗెಗ್.
23759 8[2]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ರ್ౕ నంజుంಡెౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె,
:ಮానಯ್ತె
ತెూರెల ಮ್, ಟెౕకಲ್, ಮాలూరు
దుದ್ప :13:2005-06 ತా, ಕెూౕಲార, ಶాಲా
ನెూంದా ఆದెౕశ
ಳాస దుದ್ప బಗెಗ್.
23763 8[2]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ఎಸ್. .ಹెಚ್ ದాಯ್వధರ್క
:01:2005-06
సంఘ, ಶెವ್ౕందರ್ నగర,
ఇనನ್ంಜె, ఉడు
ಲెಲ್, ఈ
సంಸెಥ್ಗె ಹెూస ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె మంజూರా బಗెಗ್.
23751

ಶెರ್ౕ
A

A

18/03/2009

A

18/03/2009

A

18/03/2009

A

18/03/2009

A

886

23764

8[2]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా పడుకಲెూౕಟె ಸా క మతుತ್
:05:2005-06
ಶైಕಷ್ క సంಸెಥ್[ ], పడుಕెూౕಣె,
కుంದాపುర ತా, ఈ సంಸెಥ್ಗె
2005-06ನెౕ ಸా ಗె ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సలు అనుమ బಗెಗ್

18/03/2009

A

887

23769

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ರ್ౕವెంకಟెౕశವ್ర ದాಯ್సంಸెತ್,
:66:2004-05
ಗౌనప ಲ್, ರ್ౕ ವాసపುర ತా,
ಕెూౕಲార ಲెಲ್, ఈ సంಸెಥ್ಗె
2004-05ನెౕ ಸా ಗె ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

18/03/2009

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
888 23783 8[2]ಶా అ:స.వ:01: ರ್ౕ సంగ ౕశವ್ర ಸాವ್
18/03/2009
2005-06
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಸెూౕమనహ ಳ್,
క.ఆರ್.ಪెౕಟె ತా, మండಯ್ ಲెಲ್,
ఈ ಶాಲెయనుನ್ సಕాರ್రಕెಕ್
వ ಕెూడువ బಗెಗ್.
889 23790 8[2]ಶా అ:సంಸెಥ್
ರ್ౕ గుఇరు న ನాగయಯ್ ತాತా 18/03/2009
బదಲావಣెర:ఇతರె:32: ಸాಮ್రక ದాಯ್ సంಸెಥ್, గబಬ್రు
2006-07
ದెౕవదుగರ್, ರాయచూరు, ఈ
సంಸెಥ್యనుನ್ టರ್ಸ್ ఎందు
బదಲావಣె ಮాడువ బಗెಗ್
890

891

892

18/03/2009
8[2]ಶా అ:ಹె. ಭాగ: సంత ಜెూౕಸెఫర ಪౌರ್ఢಶాಲె
అనుದాన:05:2006-07 ಬెళಮ್ణుಣ್ ಕాకರ್ళ ತా, ఈ
ಶాಲెయ ಹెచుಚ್వ
ಭాగಕెಕ್
అనుದాన మంజూరు ಮాడువ
బಗెಗ್
18/03/2009
23799 8[2]ಶా అ:ಹె అ:11: శವ್కమರ್ అనుದా త
2006-07
ಪౌರ್ఢశಲె, ಬెళಳ್ంప ಳ್, ఉడు
ಲెಲ್, ఈ ಶాಲెయ ಲ್ ಹెచుಚ್వ
ಭాగగళనుನ್ అనుದాన
స తವాಗಿ అను ౕదನె
ಮాడువ బಗెಗ್
ಡా|| ఎನ್.ఎಸ್.ఎ.ఎం
23803 8[2]ಶా అ:ಹెచుಚ್వ
18/03/2009
ಭాగ:అను:10:2006- ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಟెಟ್, ಕాకರ್ళ ತా,
07:
ఈ ಶాಲెయ ಲ್ ತెರె రువ
ಹెచుಚ್వ
ಬాగಕెಕ್ అనుదನాಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್
23795

ಶెರ್ౕ
A

A

A

A

A

893

23808

18/03/2009
8[2]ಶా అ:పఠಯ್: . . ರ್ౕ ಕెూతತ್ల బసವెౕశವ್ర
ఎಸ್.ఇ:ఇతರె:6:2006- ಭార ౕయ ಕಷ್ణ సమ ,
07
ಸెౕడಮ್, గులಬ್గರ್ ఈ సంಸెಥ್య
అ ౕనద ಲ್ . .ఎಸ್.ఇ
పఠಯ್కರ್మ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మద ಲ್
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

894

23810

8[2]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ರ್ౕ ಶారದా ದాಯ್ಶాಲె
:10:2006-07
టರ್ಸ್ಟ್[ ], ಮా ತ್రಸెತ್,
ಮాలూరు, ಕెూౕಲార ద ణ
ಲెಲ್, ಕెూౕಲార, 2006-07ನెౕ
ಸా ಗె ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ ಶాಲె
మంజూರా బಗెಗ್

A

18/03/2009

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
895 23813 8[2]ಶా అ:ವెౕ.బట మಹాತాಮ್ ಜెూಯ್ౕ పು ರ್ ಕಷ್ణ
18/03/2009
ವాಡె:ఇతರె:34:2006- సంಸెಥ್, గులಬ್ಗాರ್ ఇవర
07
వ
మద నಡెయు ತ್రువ
మ ಲ್ಕాజుರ್న ఖಗెರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
గులಬ್ಗాರ್ ఈ ಶాಲెಗె బటವాಡె
అ ಕా గళ రదుದ್ప సువ
కు తు.

ಶెರ್ౕ
A

896

23816

8[2]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ఉడు
ರ್ౕ అదಮారు
18/03/2009
:13:2006-07
ఎజుಕెౕషನ್ ಕౌ ಸ್ಲ್[ ],
అదಮారు, ఉడు
ಲెಲ್, 200607ನెౕ ಸా ಗె ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె మంజూರా బಗెಗ್.

A

897

23829

19/03/2009
8[2]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా యు వಸ್ರ್ಲ್
:14:2006-07
ఎజుಕెౕషನ್టರ್ಸ್ಟ್[ ],
ರ್ౕరంగపటಟ್ణ, మండಯ್ ಲెಲ್, ఈ
సంಸెಥ್ಗె ಹెూస ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె మంజూರా బಗెಗ್

A

898

23833

8[2]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా మదర్ ತెರెಸా
ౕ యಲ್ 19/03/2009
:17:2006-07
ఎజుಕెౕషನ್ టರ್ಸ್ಟ್[ ],
వ
ంద ఉడు ತా,
శంకరನాರాయణ ఉడు
ಲెಲ್,
ఈ సంಸెಥ್ಗె 2006-07ನెౕ
ಸా ಗె ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మద ಲ್
ಶాಲె మంజూರా బಗెಗ್

A

899

23835

19/03/2009
8[2]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಸాವ್
ವెౕಕానంద
:19:2006-07
ದాಯ್మం ర, గంగ
ముళಬాಗಿలు ಕెూౕಲార ಲెಲ್, ఈ
సంಸెಥ್ಗె ಹెూస ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె మంజూರా బಗెಗ್

A

900

23837

8[2]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಕెಥెూౕ ಕ್ ಕಷ್ణ మండ ,
:21:2006-07
ಶాం ಕಿరణ ಜెూಜ್ౕ ,
మంగళೂరు, ఇవర వ
ంద
ಸైంಟ್ ಪాರ್ ಸ್ಸ್ ಕె యರ್
ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ఉడు , ఇ ಲ್ 2007-08ನెౕ
ಸా న ಲ್ ಪాರ್రం సలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

A

19/03/2009

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
901 23839 8[2]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ರ್ౕ ఎಸ್.ఎం. ంగపಪ್
19/03/2009
:01:2006-07
ಚా టబಲ್ టರ್ಸ್ಟ್, ಕె.ఆರ್.ಪెౕಟె,
మండಯ್ ಲెಲ್, ఈ సంಸెಥ್ಗె 200607ನెౕ ಸా ಗె ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె మంజూರా బಗెಗ್.
902

903

904

905

906

907

908

ಶెರ್ౕ
A

19/03/2009
8[2]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಕా పటನ್న పటನ್ ದాಯ್
:03:2006-07
పರ್ಚారక సంఘ, పడు ರ್,
ఉడు
ಲెಲ್, ఈ ఆడ త
మండ ಗె2006-07ನెౕ ಸా ಗె
ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
మంజూರా బಗెಗ್.
19/03/2009
23842 8[2]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా లಲ್వర అಸెూౕ
ౕశನ್
:02:2006-07
ముంబ , ఈ సంಸెಥ್ಗె ఉడు
ಲెಲ್ పడుಬెಳెಳ್, ఈ సಥ್ళಕెಕ್ 200607ನెౕ ಸా ಗె ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మద ಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
మంజూರా బಗెಗ್
23844 8[2]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ఆనంతರాಜ್ ಚా టబಲ್
19/03/2009
:0:2006-07
టರ್ಸ್ಟ್[ ], ಕాపು, ఉడు
ಲెಲ್,
ఈ ఆడ త మండ ಗె 200607ನెౕ ಸా ಗె ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

A

8[2]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా సంత ಜెూౕಸెಫ್ ఎజుಕెౕషನ್
:07:2006-07
టರ್ಸ್ಟ್[ ], ಸాణూరు, ಕాకರ್ళ
ತా, ఉడు
ಲెಲ್, ఈ సంಸెಥ್ಗె
2006-07ನె ಸా ಗె ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
మంజూರా బಗెಗ್.
23849 8[2]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ರ್ౕ ಸా ರాಮ್ నವ್ರ್
:05:2006-07
టರ್ಸ್ಟ್, ల ಮ್ౕపುర ಕాರ್ಸ್,
ರ್ౕ ವాసపುర ತా, ಕెూౕಲార
ద ణ ಲెಲ್, ఈ సంಸెಥ್ಗె 200607ನెౕ ಸా ಗె ಪౌರ್ఢಶాಲె
మంజూರా బಗెಗ್.
23850 8[2]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా పకರ್ళ ఎజుಕెౕషನ್ టರ್ಸ್ಟ್,
పకರ್ళ, ఉడు
ಲెಲ್, ఈ
:06:2006-07
సంಸెಥ್ಗె ಹెూస ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಶాಲె మంజూರా బಗెಗ್.

19/03/2009

A

19/03/2009

A

19/03/2009

A

19/03/2009

A

23840

23847

23853

8[2]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಕెಥెూౕ ಕ್ ಕಷ್ణ మండ ,
:15:2006-07
ಶాం ಕಿరణ, బಜెూಜ್ౕ ,
మంగళುరు త, ఈ సంಸెಥ್య
[కಲాಯ್ణపುర, ఉడు
ಲెಲ್ಗె]
ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
మంజూರా బಗెಗ್

A

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
909 23855 8[2]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ఇం ರా ఎజుಕెౕషನ್ టರ್ಸ್ಟ್,
19/03/2009
:08:2006-07
బూ ಕెూౕಟె ಗాರ್మ,
బంಗారಪెౕಟె ತా, ಕెూౕಲార
ಲెಲ್, ఈ సంಸెಥ್ಗె ಹెూస ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
మంజూರా బಗెಗ್.
910 23857 8[2]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ఓ.ఎಸ್. ఎజుಕెౕషನ್ టರ್ಸ್ಟ್[ ], 19/03/2009
బರ್ಹాಮ್వర, ఉడు , ఈ సంಸెಥ್ಗె
:12:2006-07
ಹెూస ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె మంజూರా బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ
A

A

911

23858

8[2]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా .ఎಸ್.ఆರ್. టರ್ಸ್ಟ್, ల ಮ್ౕపುర
ಕాರ್ಸ್, ರ್ౕ ವాసపುర ತా,
:11:2006-07
ಕెూౕಲార ಲెಲ್, 2006-07ನెౕ
ಸా ಗె ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ ಶాಲె
మంజూರా బಗెಗ್.

19/03/2009

A

912

23859

8[2]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ರ್ౕ ಶారದా ದాಯ್సంಸెತ್,
:20:2006-07
ದాಯ್నగర, మండಯ್, ఈಶాಲెಗె
2006-07ನెౕ ಸా ಗె ಹెూస
ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
మంజూರా బಗెಗ್.

19/03/2009

A

913

8[2]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా
ಟ್ మదర్ ತెರెಸాಸ್
:09:2006-07
ఎజుಕెౕషనಲ್ అంಡ್ రూరಲ್
ఇం ಗెರ್ౕಟెಡ್ ಟెಕాನ್ల ,
ಚామರె ಡ್హ ಳ್, ముళಬాಗಿలు
ತా, ಕెూౕಲార ద ణ ಲెಲ್, ఈ
ಶాಲెಗె 2006-07ನెౕ ಸా ಗె
ಹెూస ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె మంజూರా బಗెಗ್
23867 8[2]ಶా అ:సಥ್ಳాంతర కమಲాపುరద ఐ. .ఐ
:5:2006-07
ಡ್ంಗ್న ಲ್ కನాಯ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
పಡెయలు సಥ್ಳాంత సలు
అనుమ సువ బಗెಗ್
23882 8[2][3]:ಖా అ: ౕలಮ್ ౕలಮ್న సంಖెಯ್:64/1999 ರ್ౕ
న :64:1999
రమణభಟ್, సంసಕ್ೃత ಕಷ್కరు,
ఎಸ್.ఎం.ఎಸ್. సంసಕ್ೃత
ಕాಲెౕజు, [ಪౌರ್ఢ ಶాಲా
ಭాగ]ఉడు
23886 8[2][4]ಶా అ:ಹె మ: ರ್ౕమ
జయల ಮ್, ರ್ౕమ
హంబಗెಗ್:ఇతರె:01:2001 అర ంద త ౕరు ಬాలಕಿరయ
-02
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಕె. .ఎಫ್, ఇవర
మరుసಥ್ళ హం ಕెయ ఆದెౕశ
ౕడువ బಗెಗ್.

19/03/2009

A

19/03/2009

A

19/03/2009

A

19/03/2009

A

914

915

916

23863

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
917 23889 8[2]ಶా అ: ౕలಮ್న
:9:2001-02

918

919

920

921

922

923

924

షయ

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
ంಗ್ 19/03/2009

ఎ.పರ್ಕాಶ್ ಕెూౕవಯ್ನ್ ಡాರ್
ಕಷ್కరు, ರ್ౕకంಠెౕశವ್ర
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಕాంತావర,
ಕాకರ್ళ , ఉడు
ಲెಲ್, ఇవర
ౕలಮ್న బಗెಗ್.

8[4]ಶా అ: . .ఐ:అ .అ.సం:44162/2004,
ౕలు:19:2002
ఎం.ము ಸాವ್ ಗౌడ, ముఖಯ್
ಕಷ್కరు, జనత ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಕెంಬెూౕ , ಕెూౕಲార ಲెಲ್
ఇవరు ౕలಮ್న స ಲ್ రువ
బಗెಗ್.
23894 8[3]ಶా అ:ನెౕ.అను: ఎಸ್.ఎం.ఎಸ್. సంసಕ್ೃత
64:2003
ಕాಲెౕజు, ఉడు , ఇ ಲ್న
ಬెూౕధక హుದెದ್గళనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್
23904 8[8]ಶా అ: లಮ್న : ರ್ౕ ಪాండురంగ,పೂಯ್ನ್,
. .దಬాರ್ರ್ సంయుకತ್ పద
48:2001-02
పೂవರ್ ಕాಲెౕజు, ಜాపరు,
లಮ್న సంಖెಯ್:01:2002-03

23892

8[2.ఎ]ಶా అ: .అ:0 ಟ್ అ ರ್ సంಖెಯ್:321219:2002-03
130/2002, ರ್ౕ
ఎಲ್.ರాಜెౕಗౌడ, వృతತ್
ಕಷ್కరు, మండಯ್ ఇవర రుదಧ್
ರాజಯ್ సಕాರ್ర.
23906 88
ರ್ౕ . . ౕರాರె ಡ್ పರ್.ద.స.
ಶా. .అ.ನెౕ.అ.2/99- ఎಸ್. .ఎಸ್.ఆರ್.
2000
సం.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు ರాంపುర
ళಕాలూಮ್రు ತా: తರ್దుగರ್
ಲెಲ್ ఇవర ನెౕమಕా
అను ౕదನె బಗెಗ್
11679/2005
ఎಸ್.ఆರ್.ఇ.ఎಸ್.
23907 8[2.ఎ]ಶా అ:దూరు: ದాವె సంಖెಯ್:31511/2003,
04:2002
ಗాರ್ಮా వృ ಧ್ సంఘ, ಬెకಕ್ళಲె,
మదూದ್రు ತా, ఇవర ಶాಲా
కటಟ್డ సంబంధ ರాజಯ್ ఉచಛ್
ನాಯ್ಯాలయద ಲ್ హూ రువ
ದాವె బಗెಗ್.
23908 8 6
ರ್ౕ ವెౕದావ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಶా. .అ.ವెౕ.అను.2/20 ವెౕದావ నగర
యూరు
00-01
ಟౌನ್ నగరద ಲ್ 1-6-1987 ర
నంతర ఆరంభವాಗಿ
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್
23905

ಶెರ್ౕ
A

19/03/2009

A

19/03/2009

A

19/03/2009

A

19/03/2009

A

19/03/2009

A

19/03/2009

A

19/03/2009

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
925 23909 8[2.ఎ]ಶా అ: ಟ್
అ ರ್ సంಖెಯ್:23/2002

926

షయ

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
19/03/2009

.అ సంಖెಯ್:20574/2001,
. వ ంగయಯ್, ಮాద
ಬాలಕಿయర అనుದా త
ಪౌರ್ఢಶాಲె,
.అ.సంಖెಯ್:710/2002ర
ನాగమంగల మండಯ್ ಲెಲ್,
958232/ .24085, మండಯ್
.ఇ.ఓ, .21021 కంబయಯ್
.యు.ಬెూౕಡ್ರ್,
23910 8 6
ರ್ౕ ಪాశವ್ರ್ನాథ ఎజుಕె్ౕషನ್
19/03/2009
ಶా. .అమನాನ್.12/200 ಸెూౕಸై ధమರ್ಶాಲా రಸెತ್
ఇవరు ಪాశವ್ರ್ನాఐ ఆంగಲ್
0-01
ಮాదಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె తರ್దుగರ್
ఈ ಶాಲెಗె 1999-00 ಸా ಗె
మనನ್ಣె న ౕకరణద బಗెಗ್ ಹాగు
ಹాజರా ಕెూరತె మನాನ್
ಮాడువ బಗెಗ್

ಶెರ್ౕ
A

A

927

23912

86
కನాರ್టక ఎజుಕె్ౕషನ್
ಶా. .అ. ಟ್.అ ರ್.94/ ಸెూಸై
తರ್దుగರ್ రవరు
2000-01
రుదಧ್ ರాజಯ್ మతుತ್ ఇతరరు
ನాಯ್ಯాలయద ಲ್ హూ రువ
ದాವె బಗెಗ್ . . 38431/2000

19/03/2009

A

928

23913

8[2.ఎ]ಶా అ:అ ౕలు ರ್ౕ ಕె.ఎಸ್.దಯానంద ಸాವ್ ,
:11:2003
స. ., మదక ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಕె.ಶె ಟ್హ ಳ್, మదూದ್రు ತా,
ఇవర సಕాರ್రಕెಕ್ స ಲ್ రువ
ౕలಮ್న సంಖెಯ್:88:2003

19/03/2009

A

929

23915

8 6 ಶా. . ౕలಮ್న
67/2000-01

A

930

23916

8[8]ಶా అ: ౕలಮ್న
:32:2003

19/03/2009
.ಕె.ర ౕందರ್ಸాವ್ స. .
క ಯాంబ ಪౌರ್ఢಶాಲె
కురు నకಟెಟ್ సకರ್ಲ್ తರ್దుగರ್
ఇవరు స మతుತ್ ఇతరర
రుదಧ್ హూ రువ ౕలಮ್న
సంಖెಯ್: 67/2001
ರ್ౕ ఎ.సం ౕవపಪ್, తంದె
19/03/2009
అం నపಪ್, గూರ್ಪ್ ನౌకరరు,
రಮామహದెౕవ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ತెూరనహ ಳ್, ಕెూౕಲార ಲెಲ್.
[ ౕలಕ್న -32/2003]

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
931 23917 8 6
.ಬెూౕరపಪ್ ಕాయರ್ద ರ್
19/03/2009
ಶా. .అ.ದాವె.3/2000- ವా ಕಿ ದాಯ್సంಸెಥ್
01
కురు నకಟెಟ್ సకರ್ಲ್ తರ್దుగರ್
ఇవరు సಕాರ್రద ಕాయರ್ద ರ್
మతుತ್ ఇతరరు రుదಧ್
హూ రువ ದాವె సంಖెಯ್:
18742/2000 బಗెಗ್
932 23919 8[3]ಶా అ: ౕలಮ್న కుಮా పರ್ ಮా ನాయಕ್, ರ್ౕ 19/03/2009
ದాಯ್సముదರ್ ౕథರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
:5[ఎ]2003-04
ಕಿ యూరు, ఉడు ತా, సహ
ಕಷ್క ಗె ನెౕమక
ಮా రువುదనుನ್ పರ್ ನ್
ౕలಮ್న స ಲ್ రువ బಗెಗ್.
86 ಶా. .అ.ಹె. .
/2000-01

ಬాపೂ
ದాಯ್సంಸెಥ್ చళಳ್ಕెರె 19/03/2009
ఇవరు ರాజಯ್ సಕాರ್ర మతుತ್
ఇతరర రుదಧ್ హూ రువ ದాವె
బಗెಗ್ . .38210-11/2000

933

23920

934

8[4]ಶా అ:ದాವె:53 .అ.సంಖెಯ್:5337/2003[ఎಸ್]
37:2003-04
వర ದ್ ನాయక ಕಷ್ణ సంಸెಥ್,
నంగ , ముళಬాಗಿలు ತా,
ಕెూౕಲార ಲెಲ್ ಬాಯ್ಕ್ಲాಗ್ హుದెದ್
బಗెಗ್.
23923 8 6
ఎం.మురుಘೆౕందರ್పಪ್ ಗెರ್ౕಡ್-1
ಶా. . .అ.10/2000ಕಷ್కరు పరపಪ್ಸాವ್
01
ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಬాగూరు ಹెూసదుగರ್ ತా:
తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఇవరు
హూ రువ ದాವె బಗెಗ್
సంಖెಯ್:36292/2000
23926 8[3][2]ಶా అ: ౕలಮ್
ౕలಮ್న సంಖెಯ್:08/2003న :08:2003-04
04, ರ್ౕ ಕాంತెౕశವ್ర
ಪౌರ್ఢಶాಲె,ಕాంతవర, ಕాకರ್ళ
ತా, ఉడు
ಲెಲ್, ఇవ ಗె
ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್
ౕ రువುదనుನ್ అను ౕ సువ
బಗెಗ್.
23928 8[3]ಶా అ: ౕలಮ್న
ರ್ౕ ದాಯ್ సముదರ್ ౕథರ್
:05:2003-04
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಕಿ యూరు, ఉడు
ತా, ತెరವాಗಿరువ సహ ಕಷ್క ಗె
ನెౕమక ಮా రువುదనನ್ పರ್ ನ್
స ಲ್ రువ ౕలಮ್న

935

936

937

23922

ಶెರ್ౕ
A

A

A

19/03/2009

A

19/03/2009

A

19/03/2009

A

19/03/2009

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
938 23930 8 6
ಕె.ఎಸ್.రంగಸాವ್ స. .
19/03/2009
ಶా. .ದాವె.19/2001- ಬాపೂ స.ప.పೂ.ಕా. చళಳ್ಕెರె
02
తರ್దుగರ್ ಲెಲ್
సంಖెಯ್:985/2002 ರాజಯ್
సಕాರ್ర మతుತ್ ఇతరరు
939 23932 8[2]ಶా అ: .అ:304 .అ.సంಖెಯ್:30453-73/2004- 19/03/2009
53-73/2004-05
05, ರ್ౕ ఎಲ್.ರా ౕಗౌడ,
వృతತ್ ಕಷ್కరు, ఇతరర రుదದ್
ರాజಯ್ సಕాರ್ర. ಹాగూ . . .
నం:837/2005 [08 ಟ್
అ ರ್గ ವె]

ಶెರ್ౕ
A

A

940

23933

86
ಶా. .దూరు.7/200102

తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఆలఘటಟ್ ಗాರ್మ 19/03/2009
గ రంగನాథ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ఇదువರెగూ ము ದ್దుದ್ ಖాసಗಿ
ಶాಲెయనుನ್
అనుದానಕెూಕ್ళప
సలుವాಗಿ
పುన నಡెసు ತ್రువ బಗెಗ್

A

941

23934

8[4]ಶా అ: ౕలಮ್న
:01:2004-05

ఎం. కಕ್ಪాಪ್ , ದై క ಕಷ್కరు,
ౕಲ್ಡ್ ಮాసಟ್ర్ ಕా యపಪ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె, బంಗారಪెౕಟె ತా,
ಕెూౕಲార, ఇవర ౕలಮ್న .

19/03/2009

A

942

23937

8 2ఎ
న ౕదయ ದాಯ್సంಸెಥ್
19/03/2009
ಶా. .ನెౕ.అను.6/2001 చనನ್ರాయపటಟ್ణ ಹాసన ಲెಲ್ ఈ
-02
సంಸెಥ್యవ
ంద
నಡెయు ತ್రువ 2
ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ ಲ್ ನెౕమక
ಮా ಕెూం రువ ಕಷ್కర
అను ౕదನె కు తు
.అ.సం.39593/2000
ರ್ౕ ವాಸ್ అయಯ್ంಗాರ್ ఇవర
ವెౕతన డుగಡె బಗె
.అ.సం.29847/2001 ಭార
19/03/2009
23940 8 6
ಶా. .ದాವె.13/2001- ఎజుಕె్ౕషನ್ ಸెూಸై
02
తರ್దుగರ್ ఇవరు ఉచಛ್
ನాಯ್యలయద ಲ್ ದాವె
హూ రువ బಗెಗ್
23941 8[3][2]ಶా అ:ಹె. .అ ಖాసಗಿ అనుದా త
19/03/2009
:187:2002-03
ಪౌರ್ఢಶాಲెగ ಗె మంజూರాద
అనుದాన ర త ಭాగగళనుನ್
అనుದానಕెಕ್ ఒళప సువ బಗెಗ್.

A

943

944

A

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
945 23943 8 6
ಮాకసం ರెూౕట
ದాಯ್సంಸెಥ್ 19/03/2009
ಶా. .ಹెూ.ಪౌರ್.ಶా.11/2 ఇ ಲ್ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
001-02
ತెರెయువ బಗెಗ್

ಶెರ್ౕ
A

946

23945

8[2.ఎ]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ 2004-05ನెౕ ಸా న ಲ್
19/03/2009
ಶా:అను:01:2004-05
ದాಯ್టರ್ಸ್ಟ್ ಬెంగళೂరు, ఇవర
వ
ంద నಡెయు ತ್రువ ಹెూస
ಶాಲెయనుನ್ ఎಸ್.ఇ.ఎಸ್
బಡావಣెయ ಲ್ ಪాರ್రం సువ
బಗెಗ್.

A

947

23946

8 2ఎ
జಮాಲ್ టರ್ಸ್ಟ್ హుణ నಕెರె
ಶా. .అ.ಹెూ.అను.1/20 ಹాసన ಲెಲ್ ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ఆరం సువ బಗెಗ್
01-02

19/03/2009

A

948

ఎಸ್. .ద ౕಣామూ ರ್ స. .
ౕలಮ್న
అసం. 34427/2002 సವ್యం
వృ ತ್య ಲ್ ರాజಯ್ ఉచಛ್
ನాಯ್యలయ 34788/2002
ದాವె
23953 8 2ఎ
ఎం. ಪెಪ್ౕಸాವ್
ಶా. .ನెౕ.అను.
స. .క ತ್కಲాಲ್ంబ ಪౌರ್ఢಶాಲె
3/2002-03
కబಬ್ಳ್ ಹెూసదుగರ್ ತా:
తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఇవర
ನెౕమತా అను ౕదನె బಗెಗ್
23955 83ಸా. .అ:అనుದాన ನాರాయణగురు ಪౌರ್.ಶా పడు,
:2003-04
ఉడు
ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయనుನ್
అనుದానಕెಕ್ ఒళప సువ బಗెಗ್.

19/03/2009

A

19/03/2009

A

19/03/2009

A

A

952

19/03/2009
రంగನాథ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಬా ಳ್ಪెౕಟె సకಲెౕశపುర ತా:
ಹాసన ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್
23959 8 5
ರ್ౕమ ರెూౕ
ఎ.ఎಸ್.
19/03/2009
ಶా. .అ. ౕ.మ.39/86 ಗెూౕ ಕెూపಪ್లు ఇవరు ఆయుకತ್ర
97/2002-03
ముంದె ౕలಮ್న సంಖెಯ್:
39/2002 ర అ య ಲ್
ౕలಮ್న స ಲ್ రువ బಗెಗ್

953

23960

949

950

951

23950

23957

8 2ఎ
ಶా. .ದాವె.
3/2001-02

8 2ఎ ಶా. .అను
30/2002-03

86
తರ್దుగರ್ ಡాನ್ ಬాಸెూಕ್ౕ
19/03/2009
ಶా. .ಹెూ.ಪౌರ್.ಶా.3/20 ಪౌರ್ఢಶాಲె ಕెళಗెూౕಟె
02-03
తರ್దుగರ್ ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
954 23961 8 2ఎ
ఆ చుంచనಗಿ సంಸెಥ್
ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.ಶా.2 .ఆರ್.పటಟ್ణಣ್ ತా: కబಬ್ ಳ್య ಲ್
0/2002-03
ಹెూస కనನ್డ ಮాధಯ್మ
ಪౌರ್డಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
19/03/2009

ಶెರ್ౕ
A

955

23971

8[3[2]ಶా అ:ಬెూౕ.అ ఉడు
ಲెಲ್ ಕాకರ್ళ ತా,
19/03/2009
ను:03:2003-04
ఎం. .ಶా ಪౌರ್ఢಶాಲె, ఇ ಲ್న
ಕಷ್ಕెౕతర హుದెದ್యనుನ್
అనుದానಕెಕ್ ఒళప సువ బಗెಗ್.

A

956

23973

8[8]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా మహ ರ್ ದాಯ್మం ర
ಪౌರ್ఢಶాಲె, .ఆರ್.బಡావಣె,
:04:2003-40
ಕెూౕಲార, ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయువ బಗెಗ್.

19/03/2009

A

957

23974

8[8]ಶా అ:ಖా.ಹెూ.
ರ್ౕ ಮారు
ದాಯ್సంಸెಥ್ టರ್ಸ್ಟ್, 19/03/2009
ಪౌರ್.ಶా:అను:20:2003- ముళಬాಗಿలు, ಕెూౕಲార ಲెಲ್,
04
ఇవర 2003-04ನెౕ ಸా ಗె
ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
తರెయువ బಗెಗ್

A

958

8[2.ఎ]ಶా అ:ಖాಹెూ 2003-04ನెౕ ಸా న ರ್ౕ
ಪాರ್:అను:10:2003-04 ವెంకಟెౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ౕ మంగల, ಕె.ఆರ್.ಪెౕಟె,
మండಯ್ ಲెಲ್, ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.
23976 8[2.ఎ]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ 203-04ನెౕ ಸా ಗె ಹెూస
ಶా:అను:14:2003-04 ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు ವాస
ಸెౕವా , ఎನ್.ఆರ್.పುర రಸెತ್,
అరకలగూడు ಹాసన ಲెಲ್ ఇవ
అనుమ కు తు.
23977 8[2.ఎ]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ ಕಿರ್సತ್ ಜెూಯ್ౕ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಶా:అను:02:2003-04 ಕెలూಲ್రు, అరకలగూడు ತా,
ಹాసన ಲెಲ್, 2003-04ನెౕ
ಸా న ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
మంజూರా బಗెಗ್.
23978 8[2.ఎ]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ ರ್ౕ బసವెౕశವ್ర ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಶా:అను:05:2003-04 ಪౌರ್ఢಶాಲె, ఆలూరు, ಹాసన
ಲెಲ್, ఇవ ಗె ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
మంజూರా బಗెಗ್.

959

960

961

962

23975

23979

19/03/2009

A

19/03/2009

A

19/03/2009

A

19/03/2009

A

8[2.ఎ][2]ಶా అ:ಹె.ತె ಕె.ఎನ್.ఎಸ್. ಪౌರ್ఢಶాಲెయ ಲ್ 8, 19/03/2009
:15:2003-04
9, 10ನెౕ తరగ ಗె ಹెచుಚ್వ
ಭాగ ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
963 23980 8[8]ಶా అ:అ. ,:68: సబరమ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
2003-04
సగటూరు, ಕెూౕಲార ಲెಲ್, ఇ ಲ್
2001-02ನెౕ ಸా న ಲ್ 10ನెౕ
తరగ య ಲ್ మంజూರాద
ಹెచుಚ್వ
ಭాగಕెಕ್ అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
19/03/2009

ಶెರ್ౕ

19/03/2009

A

యం చಡ್ರ್ ఆంగಲ್
19/03/2009
8[8][4]ಶా అ:ಶా.సಥ್
ಳాంతర:అను:71:2003 ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
-04
ಭారతనగర, ಕె. .ఎಫ್, ఈ
ಶాಲెయనుನ್ సಥ್ ౕయವాಗಿ
ಚాం యನ್ ౕಫ್ ಕె. .ఎಫ್
ఇ ಗె సಥ್ಳాంత సువ బಗెಗ್.
23983 8[2.ఎ]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ 2003-04ನెౕ ಸా న ಲ್ ಮానస 19/03/2009
ಶా:అను:14:2002-03 ఎజుಕెౕషನ್ టರ್ಸ್ಟ್, హ ದ್నహ ಳ್
ం గನెಲె, ನాగమంగల ತా,
మండಯ್ ಲెಲ್, ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
మంజూರా బಗెಗ್.

A

964

23981

965

23982

966

8[4]ಶా అ:ಶా.సಥ್ಳాం ಕె.ఎಲ್.ఇ. ಸెూಸై ಬెళಗా ,
తర:77:2003-04
రవర .నంజమಮ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಮాలూరు ಟౌನ್, ಕెూౕಲార ఈ
ಶాಲెయనుನ್ సವ್ంత కటಟ್డಕెಕ್
సಥ್ಳాంత సువ బಗెಗ್.

A

A

967

23984

8[3][4]ಶా అ:ಹె. :0 ఉడు
ಲెಲ್య ರ್ౕ భువನెౕందರ್ 19/03/2009
5:2000-01
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಕాకರ್ళ, ఇ ಲ್ 8,
9ನెౕ తరగ య ಲ್ ತెರెయಲాద
ಶాశವ್త అనుದాన ర త ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మಕెಕ್ ఒంದెూందు
ಹెచుಚ್వ
ಭాగಕెಕ್ అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

A

968

23985

8[2.ఎ]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ ರ್ౕ ವెంకಟెౕశವ್ర ದాಯ್ ಕెౕతన
ಶా:01:2000-01
అ నయ ಭార , మండಯ್,
ಹెూరళು, ಶాಲెయ ಲ್ 8ನెౕ
తరగ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ ಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ బಗెಗ್.

19/03/2009

A

969

23986 అను2[ఆ4]ఇతರె:07:20 ರ್ౕమ ಗಿ జమಮ್ ವ್.ద.స.,
04-05 [ಬెం. ]
ಹెూౕ ಕె సಟ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
జయనగర, ಬెంగళೂరు, ఇవర
ಜా
ಚారಣె బಗెಗ್

19/03/2009

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
970 23987 అను4:1119:దూరు:20: ರ್ౕ .ఎಸ್.పರ್ಭాకರ್,
19/03/2009
2006-07
ముఖಯ್ ಕಷ್కరు, ತాతగు
ಗాರ್మద ಮారు
ದాಯ್సంಸెಥ್ౕ,
ఇవర ౕ న దూరు.
971

23989 అను2:ದాವె:07:200506

ರ್ౕ ಹెಚ್. .ಕెంపయಯ್, సహ
ಕಷ್కరు పంచముಖಿ గణప
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ತావರెಕెರె, ఇవరు
హూ రువ ದాವె
సంಖెಯ್:5448/2003
ರ್ౕ పంచముಖಿ గణప
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ತావರెಕెರె,
ಬెంగళೂరు ద ణ ಲెಲ್, ఈ
ಶాಲా ఆడ త మండ ಹాగూ
సహ ಕಷ್కರాద ರ್ౕ
ಹెಚ್. .ಕెంపయಯ್, ఇవరుగళ
నడు న ವైమనసಯ್గళ బಗెಗ್.
ರ್ౕ . దದ್పಪ್, వృతತ್ పರ್ಭా
ముఖಯ್ ಕಷ್కరు, పంచముಖಿ
గణప ಪౌರ್ఢಶాಲె, ತావರెಕెರె,
ಬెం.ద. లಲ್, ౕలಮ್న
సంಖెಯ್:73:2001
ರ್ౕ .ఆರ್.క ಹెూౕ మఠ,
తರ್కಲా ಕಷ್కరు, ರ್
మంజుನాథ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಮాగ రಸెತ್, ಬెంగళೂరు,
ఇవరు ನాಯ್ಯాలయద
ౕ ರ್నంತె కతರ್వಯ್ಕెಕ್
ಹాజరుప ಕెూళುಳ್వ బಗెಗ್.
ರ್ౕమ
.ఉಮాದెౕ , సహ
ಕಷ್కరు, ಜె.ఎಸ್.ఎಸ್.
ಪౌರ್ఢಶాಲె, జయనగర,
ಬెంగళೂరు, ఇవర ವెౕతన
గ బಗెಗ್.
ರ್ౕ . .ಜెూౕಸెಫ್ మతుತ್
ఇతరరు హూ రువ ದాವె
సంಖెಯ್:32019/2002[ఎಸ್]
ಭార య సంసಕ್ೃత ದాಯ್ ౕఠ,
ಚామರాజಪెౕಟె, ಬెంగళೂరు,
ఇవరు సు ರ್ౕం ಕెూౕ ರ್న ಲ್
ದాವె:3888/2004ర ಲ್ ದాವె
స ಲ್ రువ బಗెಗ್.

972

23990 అను2:ఇతರె:06:200506

973

23991 అను2: ౕలಮ್న :07:2
001-02

974

23993 అను2:ఇతರె:16:200405

975

23996 అను3:[ ]ఇరರె:68199
8-99

976

23998 అను2:ದాವె:2:200203

977

24002 అను4[అను5]ಪాರ್ :ವెౕ.
బ:27:1996-97

978

24006 అను2:ದాವె:10:2001- ರ್ౕ ಹెಚ್.ನాರాయణ ಸాವ್
02
ఇవరు హూ రువ ದాವె
సంಖెಯ್:1238/2002[ఇ ఎನ್]

ಶెರ್ౕ
A

19/03/2009

A

19/03/2009

A

19/03/2009

A

19/03/2009

A

19/03/2009

A

19/03/2009

A

19/03/2009

A

19/03/2009

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
979 24009 అను2:ದాವె:04:200203

980

షయ

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
19/03/2009

ರ್ౕ ఎ.సంಟాಯ್ಗెూౕ, ದై క
ಕಷ್కరు, ಸెౕంಟ್ ಜెూౕಸెಫ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ರ್ಮాంಡ್ మతుತ್
ఇతరర కನాರ್టక
ಹైಕెూౕటನ್ರ್న ಲ್ స ಲ್ రువ ದాವె
సంಖెಯ್:35071/2002
24011 అను2:ದాವె:03:2002- ರ್ౕమ ఆರ್.శకుంతళ, ದై క 19/03/2009
ಕಷ್కరు, ఇవర హూ రువ ದాವె
03
సంಖెಯ್:33824/2002[ఎನ್]
8 2ఎ
ರామకృషಣ್పಪ್ ಲాಯ್ಬ್ అಟెండರ್
ౕలಮ್న 40/2003-04 ಭార
ದాಯ್సంಸెಥ್ ಕಿటಟ್ದాಳ್
ಹెూసదుగರ್ ತా: ఇవర
ౕలಮ್న సంಖెಯ್:40/2001

981

24017

982

24018

8 62ఎಶా. .
ౕలಮ್న 02/200304

983

24020

8 5 ౕలಮ್న
75/2003-04
8 2ఎಶా. .
ౕలಮ್న 16/200304

ಶెರ್ౕ
A

A

19/03/2009

A

A

984

24021

19/03/2009
.ఎಸ್.ಭైరపಪ್ ము. .
ದాಯ್ಭార
ದాಯ್సంಸెಥ್
ానమం ర ಪౌರ್ఢಶాಲె
తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఇవరు ఆయుకತ್ర
ముంದె ౕలಮ್న
సంಖెಯ್:72/2003
19/03/2009
ఎ.ಪావರ್ స. అమಮ್ ತ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಕెూడగు ಲెಲ್
ౕలಮ್న సంಖెಯ್: 71/2002 ర
బಗెಗ್
ఎಸ್.ಕె.అణಣ್యಯ್ స. . బರ್హಮ್ದెౕవ 19/03/2009
మಲెౕನాడు ದాಯ್సంಸెಥ್ కళಲె
సకಲెౕశపುర ఇవరు
ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್కణ ఇవర
ముంದె స ಲ್ రువ ౕలಮ್న
సంಖెಯ್: 39-2003 ర బಗెಗ್

985

19/03/2009
ದాಯ್ಭార ಜాಙ್నమం ర
ౕ.2/2003-04 ಪౌರ್ఢಶాಲె తರ್దుగರ್ ಲెಲ್
ఇవరు ఆయుకತ್ర ముంದె
స ಲ್ రువ ౕలಮ್న సంಖెಯ್:
5/2004 ర బಗెಗ್
24025 8 6 ಶా. . ౕలಮ್న
.మహದెౕవయಯ್ స.
19/03/2009
01/2003-04
మంజుನాథ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಕెూళಲెಕ್ರె తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఇవర
ౕలಮ್న సంಖెಯ್:38/2003
ದెౕರ್శకర ముంದె స ಲ್ రువ
ౕలಮ್న బಗెಗ್

A

986

24023

88
ಶా. .

A

A

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
987 24026 8 5 ಶా. . ౕలಮ್న
34/2003-04

షయ

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
19/03/2009

ಶెರ್ౕ
A

988

షನ್
షನ್ సంಖెಯ್:
110/2002 ఎ.ఎ.బನాರ್ಡ್
అಟెండರ್ ದాಧ್పುర ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಕెూడగు
24028 8 6
ಜాಙ್న గంಗెూౕ ರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
19/03/2009
ಶా. .అనుದాన.7/200 ಮా నకಟెಟ್ ಹెూసదుగರ್ ತాళ
3-04
తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెూಕ್ళప సువ
బಗెಗ್

989

24029

19/03/2009
86
నర ంహಗಿ
ದాಯ್సంಸెಥ್
ಶా. .ము.ಮానಯ್ತె.10/ ಮాడನాయకనహ ಳ್ ಗాರ್మద ಲ್
2003-04
ಚౌಡెౕశವ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె 9
వషರ್గళ ಕాల ಕాయರ್ వರ್హಣె
సమయద ಲ್ సಥ್ಗಿతಗెూం దుದ್
మತెತ್ ಮానಯ್ತెౕ న ౕక సువ
బಗెಗ್
19/03/2009
24030 86 2ఎ
పర ౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಶా. .ಶా.సಥ್ಳా.5/200 సురಹెూನెನ್ ಗాರ್మ ಹెూನాನ್
3-04
ತా: ದావణಗెರె ಲెಲ್ ంద
ಹెಚ್. .పುర ಹెూళಲెಕ್ರె ತా:
తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఇ ಲ್ಗె
సಥ್ಳాంత సువ బಗెಗ್
24032 82ఎ
చళಳ್ಕెರె ఎం. .ఎం. ಪౌರ್ఢಶాಲె 19/03/2009
అ.మం. ౕన.1/2003- ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె చళಳ್ಕెರెయనుನ್
04
సಹాಯ್ ರ್ ఎజుಕె్ౕషನ್
ಸెూಸై ಗె
ౕనಗెూ సువ బಗెಗ್

A

990

991

993

85
ಭార
ದాಯ್సంಸెಥ್య
ಖా.ಪాರ್.ಶా.ನెౕ.అను.3 ప.పೂ.ಕా. శ ವారసంತె
2/2003-04
ಕెూడగు ಲెಲ್ ఇ ಲ್న నం శ
స. . . .ఎం ఇవర
ನెౕమಕా అను ౕదನె బಗెಗ್
24034 8 2ఎ
ಮానస ದాಯ್సంಸెಥ್ ಗెూరూరు
ಶా. .అను.బ.35/2003 ಹాసన ಲెಲ್ ఇవర ಹెౕಮావ
-04
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಗెూౕరూరు ಹాసన
ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెూಕ್ళప సువ
బಗెಗ್

994

24035

992

24033

A

A

A

19/03/2009

A

19/03/2009

A

19/03/2009
88
ದాಧ್థರ್ ಕಷ್ణ సంಸెಥ್
ಶా. .అ.ವెౕ.అను.25/2 తుమకూరు ఇవర ఆడ తద
003-04
పಟెౕಲ್ మಮ್యಯ್ ಕెంచమಮ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె హ ರ್ಕెూౕಟె
యూరు ತా: తರ್దుగರ್ ಲెಲ್
ఈ ಶాಲెయనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెూಕ್ళప సువ
బಗెಗ್

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
995 24036 8 8
దಧ್ ంಗెౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಶా. .ವెౕ.అను.12/200 ఎ. .ಕెూ ಟ್ಗె
యూరు ತా:
3-04
తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయనుನ್
ವెౕతನాణుದానಕెూಕ್ళప సువ
బಗెಗ್
గురు ಪెಪ್ౕరుదರ್ಸాವ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె ನాయకనహ ಟ್
తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెూಕ್ళప సువ
బಗెಗ್

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
19/03/2009

ಶెರ್ౕ
A

996

24037

8 6 2ఎ
ವెౕ.అను.2/2003-04

19/03/2009

A

997

24038

19/03/2009
88
ರ್ౕ ವాసನాయక ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಶా. .అ.ವెౕ.అను.4/20
ళಕాలూಮ್రు తರ್దుగರ್ ಲెಲ್
03-04
ఈ ಶాಲెయనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెూಕ್ళప సువ
బಗెಗ್

A

998

24039

19/03/2009

A

999

24041

19/03/2009

A

1000

24042

19/03/2009

A

1001

24043

19/03/2009

A

1002

24044

8 2ఎ
ద ರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె నుಗెಗ್ౕహ ಳ್
ಶా. .అను.బ.36/2003 .ఆರ್.పటಟ್ణಣ್ ತా: ಹాసన ಲెಲ್
-04
ఈ ಶాಲెయనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెూಕ್ళప సువ
బಗెಗ್
8 2ఎ
సహಕా ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಶా. .అను.బ.2/2003- ಹెూಳెౕనర ౕపುర ಹాసన ಲెಲ್
04
ఈ ಶాಲెయనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెూಕ್ళప సువ
బಗెಗ್
8 2ఎ
బుదಧ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె ಬెౕలూరు
ಶా. .అను.బ.39/2003 ಹాసన ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయనుನ್
-04
ವెౕతನానుದానಕెూಕ್ళప సువ
బಗెಗ್
8 2ఎ
ಮారు ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಶా. .అను.బ.38/2003 బంಟెౕనహ ಳ್ ಹాసన ಲెಲ್ ఈ
-04
ಶాಲెయనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెూಕ್ళప సువ
బಗెಗ್
86
ಬాపೂ
ದాಯ್సంಸెಥ್ కంಠాపುర
ಶా. .అనుದాన.8/200 తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయనుನ್
3-04
ವెౕతನానుದానಕెూಕ್ళప సువ
బಗెಗ್

19/03/2009

A

1003

24050

8 2ఎ
ౕవనಜెూಯ್ౕ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಶా. .ಹెూ.అను.6/200 ಕా గటಟ್ ಬాಣావర అర ౕಕెರె
3-04
ತా: ಹాసన ಲెಲ್ ఇ ಲ್ 03-04
ನెౕ ಸా న ಲ್ ಹెూస కనನ್డ
ಮాదಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್

19/03/2009

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
1004
24052 8 2ఎ
ధರా ౕశವ್ర ಬాలಕಿయర
19/03/2009
ಶా. .ಹెూ.అను.4/200 ಪౌರ್ఢಶాಲె హ ಳ್ ౖసూరు
3-04
ಹెూౕపುర ಹాసన ಲెಲ್ ఇ ಲ್ 0304 ನెౕ ಸా న ಲ್ ಹెూస కనನ್డ
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್
1005
24053 8 2ఎ
ಶాಸాತ್ ప ಲ್ಕ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
19/03/2009
ಶా. .అ.ಹెూ.అను.17/2 ಹాసన ಲెಲ್ ఇ ಲ್ 03-04 ನెౕ
003-04
ಸా న ಲ್ ಹెూస ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್

ಶెರ್ౕ
A

A

1006

24055

8 2ఎ
నళంద ದాಯ್సంಸెಥ್ హుణ నಕెರె 19/03/2009
ಶా. .ಹెూ.అను.3/200 ಲెౕఔಟ್ ಹాసన ಲెಲ್ ఇ ಲ್ 033-04
04 ನెౕ ಸా న ಲ್ ಹెూస కనನ್డ
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್

A

1007

24056

ರాఘವెౕందರ್ ఎజుಕె్ౕషನ್ టರ್ಸ್ಟ್ 19/03/2009
8 2ఎ
ಶా. .ಹెూ.అను.9/200 గండ అర ౕಕెರె ಹాసన ಲెಲ್
3-04
ఇ ಲ್ 03-04 ನెౕ ಸా న ಲ್ ಹెూస
ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

1008

24058

88
ರ್ౕ ౕలಲెూౕచన ಸాವ್
ಶా. .అ.ಹెూ.అను.13/2 మಹా ದాಯ್ ౕఠ ರ್ౕ
003-04
గురు వబసవకుಮాರాశರ್మ
ಮాಡాళು అర ౕಕెರె ಹాసన
ಲెಲ್ ఇ ಲ್ 03-04 ನెౕ ಸా న ಲ್
ಹెూస ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್

19/03/2009

A

1009

8 2ఎ
ప మళ ಪౌರ್ఢಶాಲె గండ
19/03/2009
ಶా. .అ.ಹెూ.అను.13/2 అర ౕಕెರె ಹాసన ಲెಲ್ ఇ ಲ್ 03003-04
04 ನెౕ ಸా న ಲ್ ಹెూస కనನ್డ
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್
19/03/2009
24062 8 62ఎ
ರెౕణుಕాದెౕ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಶా. .అ.ಹెూ.అను.4/20 ರెౕణుಕాపುర చళಳ್ಕెರె ತా:
03-04
తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయనుನ್
ವెౕతన అనుದానಕెూಕ್ళప సువ
బಗెಗ್

A

1010

24060

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1011
24064 8 2ఎ
పಟెౕಲ್ ಪాపನాయక
ಶా. .ವెౕ.అను.6/2003 ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್ఢಶాಲె
-04
ననుನ್ವాళ చళಳ್ಕెರె ತా:
తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెూಕ್ళప సువ
బಗెಗ್
1012

1013

1014

1015

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
19/03/2009

ಶెರ್ౕ

88
ಬాపೂ ಪౌರ್ఢಶాಲె ಹాసన ఈ
ಶా. .అ.ವెౕ.అను.24/2 ಶాಲెయనుನ್
003-04
ವెౕతನానుದానಕెూಕ್ళప సువ
బಗెಗ್
24067 8 2ఎ ಶా. .అను.
కుಮాರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె తరಗె
40/2003-04
ಬెౕలూరు ತా: ಹాసన ಲెಲ್ ఈ
ಶాಲెయనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెూಕ್ళప సువ
బಗెಗ್
24078 సు8 2ఎ
హు కಲెಲ್ౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಶా. .ನెౕ.అను.18/200 ರాజಗెರె ಹాసన ಲెಲ್ ఇ ಲ್య
3-04
బಬ್ం య ನెౕమಕా
అను ౕదನె సంబంద
సಪ್ ಠ್ౕకరణ బಗెಗ್
24079 8 8
ಮారు ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಶా. .ವెౕ.అను.13/200 ಬాಲెౕనహ ಳ್ చళಳ್ಕెರె త:
3-04
తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెూಕ್ళప సువ
బಗెಗ್

19/03/2009

A

19/03/2009

A

19/03/2009

A

19/03/2009

A

8 62ఎ
ల ಮ್ౕనర ంహಸాವ್
ಶా. .ವెౕ.అను.2/2003 ಪౌರ್ఢಶాಲె ರాంపುర
-04
ళಕాలూಮ್రు ತా: తರ್దుగರ್
ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెూಕ್ళప సువ
బಗెಗ್

24065

A

1016

24080

19/03/2009

A

1017

19/03/2009
88
ಮారు ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಶా. .ವెౕ.అను.12/200 హనుమంతనహ ಳ್ తರ್దుగರ್ ಲెಲ್
3-04
ఈ ಶాಲెయనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెూಕ್ళప సువ
బಗెಗ್
19/03/2009
24082 8 2ఎ
సుಧాకర ఉడుప ವ್.ద.స
ಶా. . ౕలಮ್న
పೂణರ್ పರ್ ా ಪౌರ್ఢಶాಲె
46/2003-04
ಬెౕలూరు ಹాసన ಲెಲ್ ఇవరు
ದెౕರ್శకర ముంದె స ಲ್ రువ
ౕలಮ್న సంಖెಯ್:46/02-03
బಗెಗ್

A

1018

24081

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
1019
24083 8 2ఎ
ರ್ౕ ರామకృషಣ್ ದాಯ್లయ
19/03/2009
ಶా. .ಹెూ.అను.7/200 ర ౕందರ್నగర ಹాసన ಲెಲ್
4-05
ఇ ಗಲ್ ె 04-05 ನెౕ ಸా న ಲ್
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సువ
బಗెಗ್
1020
24084 8 2ఎ
పದాಮ್వ ಪౌರ್ఢಶాಲె
19/03/2009
ಶా. .ಹె.బ.8/2004-05 శರ್వణಬెళಗెూళ చనನ್ರాయపటಟ್ణ
ಹాసన ಲెಲ್ ఇ ಲ್ಗె 04-05 ನెౕ
ಸా న ಲ್ ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್

ಶెರ್ౕ
A

A

1022

19/03/2009
88
అಲ್ అ ౕನ್ ದాಯ್సంಸెಥ್
ಶా. .ಹెూ.అను.18/20 వ
ంద సకಲెౕశపುరద ಲ್
04-05
అలರ್ అ ౕನ್ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సువ
బಗెಗ್
24087 8 8
ಸెౕంಟ್ ఆంట ౕಸ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె 19/03/2009
ಶా. .ಹెూ.అను.28/20
యూరు రಸెತ್, జಜ್పಪ್నహ ಟ್
04-05
ಹెూసదుగರ್ ತా: తರ್దుగರ್ ಲెಲ್
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ
ౕదువ బಗెಗ್

1023

24088

86
ದావణಗెರె ౕరణಣ್ ದాಯ್సంಸెಥ್ 19/03/2009
ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.ಶా.9
భరమಸాగర తರ್దుగರ್ ತా:
1/04-05
మతుತ್ ಲెಲ್ ఇవర వ
ంద 0506 ನెౕ ಸా న ಲ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

1024

24089

8 2ఎ
ల ಮ್ౕనర ంహಸాವ್
19/03/2009
ಶా. .ಹెూ.అను.12/20
ದాಯ್సంಸెಥ್ ಕా ಕాంబ
04-05
ದెౕವాలయ రಸెತ್ ಕెూౕಟె
ಹెూಳెనర ౕపುర ಹాసన ಲెಲ್
ఇ ಲ್ ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

1025

24090

19/03/2009
8 2ఎ 6
సదుಗ್రు క ౕರానందಸాವ್
ಶా. .ಹెూ.అను.11/20 ఆశರ್మ ದాಯ್ ౕఠ
04-05
క ౕರానందనగర తರ್దుగರ್
ಲెಲ್ ఇ ಲ್ಗె 04-05 ನెౕ ಸా న ಲ್
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

1021

24086

A

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
1026
24091 8 2ఎ
ರ್ౕದెౕ
ದాಯ್సంಸెಥ್ వ
ంద 19/03/2009
ಶా. .ಹెూ.అను.6/200 పೂణರ್ చందರ್ ప ಲ್ಕ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
4-05
కుವెంపುనగర ಹాసన ಲెಲ್
ఇ ಲ್ಗె ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲెయనుನ್
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
1027

1028

19/03/2009
8
అರెౕಮాదనహ ಳ್ శವ್కమರ್
8ಶా. .ಹెూ.అను.14/2 జగదుಗ್రు ರ್ౕ సు ాన పರ್భు
004-05
ఎ.ಜె.ఎಸ್. అరకలగూడు
ಹాసన ಲెಲ್ ఇ ಲ್ಗె 04-05 ನెౕ
ಸా న ಲ್ ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್
24093 8 8
ఇನ್ ಫెంಟ್ ౕసಸ್ ఆంగಲ್
19/03/2009
ಶా.ಹెూ.అను.26/2004 ಪౌರ್ఢಶాಲె చళಳ್ಕెರె తರ್దుగರ್
-05
ಲెಲ್ ఇ ಲ್ಗె 04-05 ನెౕ ಸా న ಲ್
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

24092

A

A

A

ಬాపೂ ರె ಡె ಸ್యಲ್
19/03/2009
88
ಶా. .ಹెూ.అను.4/200 ಪౌರ್ఢಶాಲె అవದా నగర
4-05
యూరు తರ್దుగರ್ ಲెಲ್
ఇ ಲ್ಗె 05-06 ನెౕ ಸా న ಲ್
ಹెూస కనನ್డ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್
24096 88
ರ್ౕ హు కಲెಲ್ౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె
19/03/2009
ಶా. .ವెౕ.అను.16/200 ರాజಗెರె ಬెౕలూరు ತాళ
4-05
ಹాసన ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್
20/03/2009
24097 8
ರ್ౕ పಟెౕಲ್ ಪాలయಯ್
8.ಶా. .ವెౕ.అను.15/2 ಪౌರ್ఢಶాಲె ಕాలుವెౕహ ಳ್
004-05
చళಳ್ಕెರె ತా: తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఈ
ಶాಲెయనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెూಕ್ళప సువ
బಗెಗ್

A

24094

1030

24095

1032

A

8 2ఎ
ಸైంಟ್ ఆಗెಲ್ౕನ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
19/03/2009
ಶా. .ಹెూ.అను.10/20 మలಲ್ಕాజుರ್ననగర సకಲెౕశపುర
04-05
ಹాసన ಲెಲ್ ఇ ಲ್ಗె ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

1029

1031

ಶెರ್ౕ

A

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1033
24098 8
ಬాపೂ ಪౌರ್ఢಶాಲె ರామಗಿ
8.ಶా. .ವెౕ.అను.10/2 ಹెూళಲెಕ್ರె ತా: తರ್దుగರ್ ಲెಲ್
004-05
ఈ ಶాಲెయనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెూಕ್ళప సువ
బಗెಗ್

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
20/03/2009

ಶెರ್ౕ

A

A

1034

24099

8
ರ್ౕ ಪాథರ್ ంಗెౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె 20/03/2009
8.ಶా. .ವెౕ.అను.17/2 ಭాಯ್డరహ ಳ್
యూరు ತా:
004-05
తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెూಕ್ళప సువ
బಗెಗ್

1035

24100

88
ಶా. .ದాವె.8/200405

20/03/2009

A

1036

24101

8
ఎం.ಕె.ఎಸ್. లయನ್ ದాಯ್సంಸెಥ್ 20/03/2009
8.ಶా. .ಹెూ.అను.16/2 ಕెూణనూరు అరకలగూడు ತా:
004-05
ಹాసన ಲెಲ್ ఇవర వ
ంద
ఎం.ಕె.ఎಸ್. ದాಯ್ ಕెౕతన
ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲెయనుನ್
ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್

A

1037

8 8ಶా. .అనుದాన
25/2004-05

A

1038

20/03/2009
ಕెూౕಟె సణಣ್ಬెూౕరపಪ್
ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್ఢಶాಲె
ದెూಡాಡ್లఘటಟ್ తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఈ
ಶాಲెయనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెూಕ್ళప సువ
బಗెಗ್
ರ್ౕ గురు ಪెಪ್ౕరుదರ್ಸాವ್
24103 8
20/03/2009
8ಶా. .అనుದాన.24/2 ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್ఢಶాಲె
004-05
మలూಲ್రహ ಟ್ చళಳ್ಕెರె ತాళ
తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెూಕ್ళప సువ
బಗెಗ್

1039

24104

24102

88
ಶా. .అను.23/200405

.మಹాದెౕవయಯ್ స.
మంజుನాథ ಸాವ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಹెూళಲెಕ್ರె తರ್దుగರ್ ಲెಲ್
ఇవరు ರాజಯ್ ఉచಛ್
ನాಯ್యలయద ಲ್ హూ రువ
ದాವె సంಖెಯ್: 1366/04
8458/04
ౕలಮ್న 24/03
ಹాగు 38/04

ఎ. ౕమపಪ್ನాయక సంయుకತ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಕె. .బಡావಣె
తರ್దుగರ್ ఈ ಶాಲెయనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెూಕ್ళప సువ
బಗెಗ್

20/03/2009

A

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1040
24105 8 8
ಬాపೂ ಪౌರ್ఢಶాಲె కలಲ್హ ಳ್
ಶా. .ವెౕ.అను.20/200 తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయనుನ್
4-05
ವెౕతನానుದానಕెూಕ್ళప సువ
బಗెಗ್

ಶెರ್ౕ

20/03/2009
ఎం.ಬాలಕ್ృషಣ್ స.
ఎಸ್.ఎನ್.ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಕెూడగరహ ಳ್ ಕెూడగు ಲెಲ್
ఇవర ౕలಮ್న సంಖెಯ್:
9/2004
జಙ್నಜెూಯ್ౕ
ದాಯ್సంಸెಥ್
20/03/2009
మూನాರ್డు మ ಕెౕ
వ
ంద ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
కు తు
ರెూౕట కమూಯ್ ಕె్ౕషನ್ ಹెಲ್ತ್ 20/03/2009
ౕసచರ್ ವెಲెಫ್ౕರ್ ఎజుಕె్ౕషನ್
అంಡ್ ಚా టబಲ್ టರ್ಸ್ಟ್
ರాజಪెౕಟె వ
ంద ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సలు
అనుమ
ౕడువ కు తు

A

1041

24106

8 5 ಶా. .అ.
9/2004-05

1042

24107

89
ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.ಶా.
ಪా.అను.9/2005-06

1043

24108

89
ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.ಶా.
ಪా.అను.9/2005-06

1044

24109

8
.ಜె.రూరಲ್ ದాಯ್సంಸెಥ್
20/03/2009
8ಶా. .ಹెూ.అను.21/2 ರామಕారంతనగర
005-06
ಹెూసదుగರ್ వ
ంద ಹెూస
ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

1045

24110

89
ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.ಶా.
ಪాರ್.అను.6/2005-06

1046

24111

1047

ౕమ

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
20/03/2009

జనತా ఎజుಕెౕషನ್ ಸెూಸై
హు ಕెౕ ಕెూడగు వ
ంద
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ కు తు

A

A

A

A

20/03/2009

A

ರ್ౕ ಶైల పುషಪ್ಗಿ సంಸెಥ್
20/03/2009
88
ంద బసవರాಜెౕందರ್
ಶా. .ಹెూ.అను.3/200 వ
5-06
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಹెూస ಲైನ್ రಸెತ್
ಹాసన ఇ ಲ್ ಪాರ್రం సలు
అనుమ
ౕడువ కు తు
24112 88
వపರ್భ ದాಯ್సంಸెಥ್ అ ಲ್మನె
20/03/2009
ಶా. .ಹెూ.అను.1/200 రಸెತ್ శుಜెూಯ್ౕ నగర ఇవర
5-06
వ
ంద ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
1048
24113 8 8
.ಕె.ఎಸ್. ದాಯ್సంಸెಥ್
20/03/2009
ಶా. .ಹెూ.అను.6/200 బూవనహ ಳ್ ಹాసన ಲెಲ್ ఇ ಲ್
5-06
ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సలు
అనుమ
ౕడువ కు తు.
1049
24114 8 8
.ಕె.ದెూಡెಡ್ౕಗౌడ
20/03/2009
ಶా. .ಹెూ.అను.9/200
ౕ యಲ್ ఎజుಕె్ౕషನ್
5-06
ಸెూಸై
శರ್వణಬెళಗెూళ
ಹాసన ಲెಲ್ ఇవర వ
ంద
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సలు
అనుమ
ౕడువ కు తు
1050

1051

ಶెರ್ౕ
A

A

ದాಯ್ ಕెౕతన ప ಲ್ಕ್ ಶాಲె
20/03/2009
88
ಶా. .ಹెూ.అను.15/20 ಬాಣావర అర ౕಕెರె ತాళ
05-06
ಹాసన ಲెಲ್ ఇ ಲ್ ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మ ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
కు తు
24117 8 9
ರ್ౕ గురు దಧ್ಸాವ್
ದాಯ್ ౕఠ 20/03/2009
ಶా. .అ.ಹెూ.ಬా ಕా. ಕಿ ಕెూ ಲ್ ಸెూౕమವారಪెౕಟె
ಪౌರ್.ಶా.ಪాರ್.అను.3/20 ತాళ ಕెూడగు ಲెಲ್ ఇ ಲ್ ಹెూస
05-06
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

24115

A

1052

24118

88
ಬాపೂ ರె ಡె ಸ್యಲ್
20/03/2009
ಶా. .ಹెూ.అను.5/200 ಪౌರ್ఢಶాಲె ఆ ವాల ಫారం
5-06
యూరు ತా: తರ್దుగರ್ ಲెಲ್
ఇ ಲ್ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సలు
అనుమ
ౕడువ కు తు

A

1053

24119

88
ಕాಸ್ ನాಯ್షనಲ್ ఎజుಕెౕషನ್ 20/03/2009
ಶా. .ಹెూ.అను.10/20 సంಸెಥ್ ముగళవ ಳ್ ಬెౕలూరు ತా:
05-06
ಹాసన ಲెಲ್ ఇ ಲ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె మంజూరు ಮాడలు
అనుమ
ౕడువ కు తు

A

1054

24120

ವాస
ದాಯ್సంಸెಥ್
20/03/2009
88
ಶా. .ಹెూ.అను.23/20 ಕె.ఆರ್.పುరం ಹాసన ಲెಲ್ ఇ ಲ್
05-06
2005-06 ನెౕ ಸా ಗె ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మ ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
కు తు.

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1055
24121 88
ఎవರ್ ಗಿರ್ౕಸ್ ద ౕణ ಕా
ಶా. .ಹెూ.అను.5/200
ದాಯ್సంಸెಥ್ వ
ంద ಹెూస
6
ಪౌರ್ఢಶాಲె అరకలగూడు
ಹాసన ಲెಲ್ ఇ ಲ್ 2006-07
ಸా ಗె ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
1056

1057

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
20/03/2009

ಶెರ್ౕ

20/03/2009
88
ప తರ್ ఎజుಕె్ౕషನ್
ಶా. .ಹెూ.అను.74/20
.ಹెಚ್.రಸెತ್ ಹాసన ಲెಲ್ ఇ ಲ್
05-06
2005-06 ನెౕ ಸా ಗె ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మ ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
మంజూరు ಮాడువ కు తు
24123 8 8
మಲాನ್ಡ್ ఎజుಕె్ౕషನ್ సంಸెಥ್
20/03/2009
ಶా. .ಹెూ.అను.7/200 ಹాసన ಲెಲ್ ఇ ಲ್ 2005-06 ನెౕ
5-06
ಸా ಗె ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
మంజూరు ಮాడువ కు తు

A

24122

1058

24124

88
ರాజಯ್ ಹైಕెూౕటರ್ ದాವె సంಖెಯ್:
ಶా. .అ.ದాವె.10/200 10193/03 ರ್ౕ అణಣ್యಯ್ స.
5-06
బసವెౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె కళಲె
సకಲెౕశపುర ತా: ಹాసన ಲెಲ್
ఇవర బ ತ್య ಲ್ ఆద అನాಯ್యద
బಗెಗ್

1059

24125

8 8 ಶా. .అ.
1/2005-06

1060

1061

A

A

20/03/2009

A

ಹెಚ್.ಗెూౕಪాಲ್ తರ್కಲా
20/03/2009
ಕಷ್కరు ರ್ౕ ానಜెూಯ್ౕ
ಪౌರ್ఢಶాಲె యలಲ್దಕెರె
యూరు ತా: తರ್దుగರ್ ಲెಲ್
ఇవర ౕలಮ್న సంಖెಯ್: 2/06
ನెౕమಕా సంబం దంತె

A

24126

88
ನెహరు ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್ఢಶాಲె 20/03/2009
ಶా. .ವెౕ.అను.3/2005 హు కుంಟె చళಳ್ಕెರె ತా:
-06
తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెూಕ್ళప సువ
బಗెಗ್

A

24127

ರ್ౕ
ౕಕಷ್గుండ ಶెವ್ౕశವ್రయಯ್ 20/03/2009
88
ದాಯ್మం ర తರ್దుగರ್ ಲెಲ್
ಶా. .ಹెూ.అను.8/200
6-07
ఇవరు 06-07 ನెౕ ಸా ಗె ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మ ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

ౕలಮ್

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
1062
24128 8 8
సంత ಫాರ್ ಸ್ಸ್ ెౕ యರ್
20/03/2009
ಶా. .ಹెూ.అను.18/20 ಪౌರ್ఢಶాಲె మಗెಗ್ ఆలూరు
06-07
ಹాసన ಲెಲ್ ఇవరు 06-07 ನెౕ
ಸా ಗె ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್
1063
24130 8 8
శವ್ಚెౕతన ಪౌರ್ఢಶాಲె
20/03/2009
ಶా. .ಹెూ.అను.22/20
కಕ್ಜాజూరు తರ್దుగರ್ ಲెಲ್
06-07
ఇవరు 06-07 ನెౕ ಸా ಗె
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

ಶెರ್ౕ
A

A

8
వజರ್కಲా ಕాನెವ್ంಟ್ ಕా ಕాంబ 20/03/2009
8ಶా. .ಹెూ.అను.4/20 ದెౕవಸాತ್నద ంಬాగ ಹాసన
06-07
ఇవరు 06-07 ನెౕ ಸా ಗె
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

A

1066

శరణబసವెౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె
20/03/2009
88
ಶా,. .ಹెూ.అను.21/20 తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఈ ಹెూస
06-07
ಪౌರ್ఢಶాಲెయనుನ್ ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
24134 8 9
ಸెౕంಟ್ ఆನ್ಸ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
20/03/2009
ಶా. .అ.ಹెూ.అను.21/2 ದాಧ್పುర ಕెూడగు ಲెಲ್ ఈ
006-07
ಹెూస ಪౌರ್ఢ ಶాಲెయనుನ್
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

1067

24135

88
ಮాళ ಕా ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
20/03/2009
ಶా. .అ.ಹెూ.అను.21/2 ಪౌರ್ఢಶాಲె ಹెౕಮావ నగర
006-07
ಹాసన ಲెಲ್ ఇవరు 06-07 ನెౕ
ಸా ಗె ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲెయనుನ್
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

1068

24136

నర ంహಗಿ
ದాಯ್సంಸెಥ್
88
ంద ಮాడನాయకనహ ಳ್
ಶా. .ಮానಯ್ತెౕ.6/200 వ
6-07
ಗాರ್మద ಲ್ నಡెయు ತ್రువ
ಚౌಡెౕశವ್ ಪౌರ್ఢಶాಲెయనుನ್
మరు ಪాರ್రం ౕసలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

20/03/2009

A

1069

24138

88
ಗౌతಮ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಶా. .అ.హಸాತ್ంతర.20/ .ఆರ್.పటಟ್ణ ఈ ಶాಲెయనుನ್
2006-07
ಸెౕంಟ್ ఆಗెನ್ౕಸ್ ಕಷ್ణ సంಸెಥ್
సకಲెౕశపುర ఇవ ಗె
హಸాತ್ంత సువ బಗెಗ್

20/03/2009

A

1064

24131

1065

24133

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
1070
24139 8 8
తురుమల జుంಜెౕశವ್ర
20/03/2009
ಶా. .ವెౕ.అను.26/200 ಪౌರ್ఢಶాಲె ಕాಲెಕ್ರె తರ್దుగರ್
5-06
ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್
1071

24141

1072

24143

1073

24146

1074

24147

1075

24179

1076

24228

88
నర ంహಸాವ್
ದాಯ್సంಸెಥ್
ಶా. .ವెౕ.అను.12/200 ఆನెౕకనನ್ంಬా ಹాసన ಲెಲ್ ఈ
6-07
ಪౌರ್ఢಶాಲెయనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెూಕ್ళప సువ
బಗెಗ್
8
ರ್ౕ ముర ౕధర ಪౌರ್ఢಶాಲె
8ಶా. .ಬాಯ್ಕ್.151/20 ಮాడదಕెರె తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఈ
06-07
ಶాಲెయ ಲ್న ಬాಯ್ಕ್ ಲాಗ್ హుದెದ್
తుంబలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
సಪ್ ಠ್ౕకరణ
88
ಕె.చందರ್పಪ್ తంದె క యపಪ್
ಶా. .అ. ౕలಮ್న
కపಪ್ಗెರె ಹెూసదుగರ್ ತా:
171/2007-08
తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఇవరు
ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ ఇవర
ನాಯ್యలయద ಲ್ ౕలಮ್న
స ಲ್ రువ బಗెಗ್
ౕలಮ್న
సంಖెಯ್:35/07-08
88
ಕె.ఎం.పರ್ಶాంತ್
అను.ఆ.ನెౕ.అను.11/20 ఎం.ಜె.ಬెూౕరయಯ್ ನాయక
01-02
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಹెూళಲెಕ್ರె
తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఇవ ಗె
అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె
ವ್.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా
ౕడలు అనుమ కు తు
88
ಹెౕమರాజు దಧ್ణಣ್యಯ್
ಶా. .అ.ನెౕ.అను.అ.18 ಪౌರ್ఢಶాಲె ಬాళುಳ್ಪెౕಟె ಹాసన
/2006-07
ఇవ ಗె అనుకంపద ఆಧారద
ౕಲె ವ್.ద.స. హుదಸ್ದె
ನెౕమಕా అను ౕదನె బಗెಗ್
89
ಕాಕెూౕటపುరంబు ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಶా. .అ.ఇతರె.75/200 ಕాಕెూౕటపరంబు ಕెూడగు ಲెಲ್
6-07
ఈ ಶాಲెయనుನ್ ಪాರ್రం సలు
ౕ రువ అనుమ పతರ್ద
పರ್ యనుನ್ ౕడువ కు తు

ಶెರ್ౕ
A

20/03/2009

A

20/03/2009

A

20/03/2009

A

20/03/2009

A

20/03/2009

A

20/03/2009

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
1077
24244 అను.4: ౕలಮ್న :16:2 ರ್ౕ వణಣ್, అಟెండರ್, సದాರ್ర్ 20/03/2009
006-07[ಬెం. ]
వలಲ್ಬాಯ್ పಟెౕಲ್ ఎజుಕెౕషನ್
ಸెూಸై , సಜాರ್పುర,ఆನెౕకಲ್
ತాలూಲ್కు, ఇవర ನెౕమಕా
అను ౕదನె బಗెಗ್ ఆయుకತ್ర ಲ್
ౕలಮ್న స ಲ್ రువ బಗెಗ್

1079

ರ್ౕమ ఎನ್. మల, ం
ಕಷ್కరు, ಭారత ಮాತా
ಪౌರ್ఢಶాಲె, హనుమంతనగర,
ಬెంగళೂరు ఇవర ౕలಮ್న
సంಖెಯ್:84/2003
24249 అను2:ನెౕ.అను:3:2001 ರ್ౕమ ఎನ್. మల, ం
-02
కಸ್ಕಿ, ಭాతర ಮాತా దಯ್
మం ర ಪౌರ್ఢశಲె, హనుమంత
నగర, ಬెంగళೂరు, ఇవర
ನెౕమಕా అను ౕదನె బಗెಗ್.

1080

24251

1078

1081

1082

1083

1084

1085

24246 అను2: ౕలಮ್న :01:2
004-05

8[4]ಶా అ:ಹె. ತె:24 ಲెౕ ౕ ಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
:2008-09
మంగళೂరు, ఇ ಲ್ అనుದాన
ర తವాಗಿ ಹెచుಚ್వ
ಭాగ
ತెರెయువ బಗెಗ್.
24268 8[2]ಶా అ:ದాವె:4:2 ರాజಯ್ ఉచಛ್ ನాಯ್ಯాలయద ಲ್
004
ಗాರ್మ ದాಯ್ వృ ಧ್ సంఘ,
అధಕ್ಕಷ್రు[ ], చళಳ್ಕెರె ಗాం
పద పೂవರ್ ಕాಲెౕజు,
మదూದ್రు ತా, మండಯ್ ಲెಲ್,
ఇవర హూ రువ ದాವె
సంಖెಯ್:10337/2004
24273 8[9]ಶా అ: ౕలಮ್న జగದెౕవపಪ್ ಶాంతపಪ್
:25:2006-07
గురునంಜె, సహ ಕಷ್కరు,
మಹాంతపಪ್ అಲాಲ್ದ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె, గులಬ್ಗాರ್,
ౕలಮ್న సంಖెಯ್:25/2006
24277 8[2]ಶా అ: ౕలಕ್న
ౕలಮ್న సంಕెಯ್:22/2007, ರ್ౕ
:22:2006-07
మಹాతಮ್ ಜెూಯ್ౕ ಬాపುಲె
ఎజుಕెౕషನ್ ಸెూಸై , గులಬ್ಗాರ್
ఇ ಲ್ ఆఢ ತా ಕా గళనుನ್
ನెౕ సువ బಗెಗ್.

8[9]ಶా అ: లಮ್న : 15/2006, నర ంగ ರాವ್,
ల ಕెರె, ಬా ಕ್, ౕదర్ ಲెಲ್,
15:2006
ఇవర ౕలಮ್న
24292 8[9]ಶా అ: ౕలಮ್న లవకుಮాರ್ ದై క ಕಷ್కరు,
:05:2006-07
హనుಮాನ್ ಹైసూಕ್ಲ್,
ಜెూಯ್ౕ నగర, ಬా ಕ್, ౕదರ್
ಲెಲ್, ఇవర ౕలಮ್న

24282

ಶెರ್ౕ
A

20/03/2009

A

20/03/2009

A

20/03/2009

A

20/03/2009

A

20/03/2009

A

20/03/2009

A

20/03/2009

A

20/03/2009

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1086
24294 8[2]ಶా అ: ౕలಮ್న
:24:2005-06

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
20/03/2009

ಶెರ್ౕ

20/03/2009

A

20/03/2009

A

20/03/2009

A

20/03/2009

A

ౕలಮ್న సంಕెಯ್:09:2006, ರ್ౕ 20/03/2009
ఆ ಶెౕషನ್, సహ ಕಷ್కరు,
ఎಸ್.ఎಸ್.ಕె ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಪాండవపುర మండಯ್ ಲెಲ್,
రుదಧ್ ఇಲాಖె మతుತ್ ఇతరరు

A

షయ

ರ್ౕ ఎం.జయరంగపಪ್, సహ
ಕಷ್కరు, మధక ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಕె.ಶె ಟ್హ ಳ್, రుదಧ್ ఇಲాಖె
మతుತ್ ఇతరరు
8[4]ಶా అ: ౕలಮ್న
ರ್ౕ మಮ್ರాయపಪ್,
:04:2005-06
సంಚాలకరు, రಮాಮాధవ
ಪౌರ್ఢಶాಲె,రತెూನ್ౕహ ಳ್,
ಮాలూరు, ಕెూౕಲార ಲెಲ್
ఇవర లಮ್న
8[5]ಶా అ: ౕలಮ್న
ರ್ౕ గణప మ ತ್తరరు
:122:2005-06
స ಲ್ రువ ౕలಮ್న .
8[4]ಶా అ: ౕలಕ್న
ರ್ౕ ఆರ್.ವెంకటಸాವ್ ,
:5:2005-06
గూರ್ಪ್. ನౌకరరు, రಮా
ಮాధవ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
రತెూನ್ౕహ ಳ್, ಮాలూరు
ತాలూಲ್కు, ಕెూౕಲార ಲెಲ್, ఇవర
ౕలಮ್న బಗెಗ್
8[2]ಶా అ:ఇఎ :3:2 ఎం.ము ಸాವ್ ಗౌడ, వృతತ್
005-06
ముఖಯ್ ಕಷ್కరు,జనತా
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಕెంಬెూౕ , రుదಧ್
ఇಲాಖె మతుತ್ ఇతరరు.

A

1087

24297

1088

24300

1089

24303

1090

24306

1091

24318

8[2]ಶా అ: ౕలಮ್న
:9:01:2006

1092

24708

81ಶా అ.ನెౕ.అ.8/20 ರ್ౕ ದాದ್థರ್ ఎజుಕెౕషನ್
03-04
ಸెూಸై
ದాದ್థರ್నగర
తుమకూరు ఈ సంಸెಥ್య
వ
ంద నಡెయు ತ್రువ
అనుద త ಪౌರ್ఢಶాಲా ಕಷ್కర
ನెౕమಕా అను ౕదನె బಗెಗ್.

21/03/2009

A

1093

24724

22/03/2009

A

1094

81ಶా అಹె /1/99- సంత ಪాರ್ ಸ್ಸ್ అ ವ್ನ್
2000
ಪౌರ್ఢಶాಲె,ಕెూಳెಳ್ౕಗాల ತా ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ಹెచుಚ್వ
ಭాగ
ತెರెయువ బಗెಗ್
24725 81ಶా అ. ౕలಮ್న / ರ್ౕ ఈశವ್రపಪ್,స. ,అంಬెౕడಕ್ರ್
12/2002-3
ರె ಡె ಸ್యಲ್ సూಕ್ಲ್
ఎంజలಗెರె ರా ఇవర
ౕలಮ್న కు తు

22/03/2009

A

1095

24726

22/03/2009

A

851ಶా అ
ౕలಮ್న /12/02-03

.ಕె.సుకనಯ್,స. కుವెంపು
ಪౌರ್ఢಶాಲె,మಯ್సూరు ఇవర
ౕలಮ್న కు తు

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
1096
24727 81ಶా అ.ಹెూಪౌರ್ಶా/ ರ್ౕ ಶారద
22/03/2009
8/02-03
ಪౌರ್ఢಶాಲె,హనుమನాళ, .నర
పುర ತా ಯ್సూరు ಲెಲ್
ತెರెయలు అనుమ బಗెಗ್
1097
24728 81ಶా అಹెూಪౌರ್ಶా/ ಕాಲ್అ ಕ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,మಯ್సూరు 22/03/2009
9/2002-03
ಶాಲెಗె 2003-04ನెౕ ಸా న ಲ್
ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ ಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ కు తు

1099

81ಶా అಹెూಪౌರ್ಶాತె ಮాధవ ದాಯ್ సంಸెಥ್
అ/40/2003-04
ಪౌರ್ఢಶాಲెಗె 2000-01 ನెౕ
ಸా ಗె ౕ రువ ఆದెౕశಕెಕ್
ౕడువ కు తు
దుದ್ప
24732 85ಶా అ.ಹెూಪౌರ್ಶా ಭా తయ ದాಯ್భవన
ಥెౕఆ/66/03-04
మಯ್సూరు ಕెఏందರ್ జయనగర
ఈ సంಸెಥ್ಗె ಹెూస ಶాಲె 200304ನెౕ ಸా న ಲ್ అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

1100

24733

81ಶా అ
ಹెూಪౌರ್ಶాತెఅ/6/0304

1101

24734

81ಶా అಹెూಪౌರ್ಶాತె
అ/39/03-04

1102

24735

81ಶా అಹెూಪౌರ್ಶాತె
అఅ/49/03-04

1103

24736 సంಖెಯ್. 81ಶా అ.ಹెూ
ಪౌರ್ಶాತెఅ/63/200304

1104

24737

1098

24729

81ಶా అ
ಹెూಪౌರ್ಶాತెఅ/60/0304

మంజు ರ್ౕ ఎ ಕెౕషನ್
టರ್సಟ್,మంజుನాథనగర, ರా ತా
ఈ సంಸెಥ್వ
ంದ್ 200405ನెౕ ಸా న ಲ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
ఆ చుంచనಗಿ సంಸెಥ್ ంద
మయూర ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ ಶాಲె
తురుವెಕెರెయ ಲ್ ಹెూస ಪౌರ್ఢ
ಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ కు తు
ಮానస ఎజుಕెౕషನ್ టರ್సಟ್ద ణ
బಡావಣె ಕెూಳెಳ್ౕಗాల
ಚామರాజనగర ఈ
సంಸెಥ್వ
ంద ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ కు తు
ಸెంಟ್ ಥామಸ್ ఎజుಕెౕషನ್
ಸెూసಯ್ ఎನ್.ఆರ್. హಲాಲ್
మಯ್సూరు ఇవ ಗె ಹెూ స
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ కు తు
ಭా ఎజుಕెౕషನ್ సుసಯ್
ರా వనగర ಹెూస ಪౌರ್ఢ ಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ
కు తు

ಶెರ್ౕ
A

A

22/03/2009

A

22/03/2009

A

22/03/2009

A

22/03/2009

A

22/03/2009

A

22/03/2009

A

22/03/2009

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
1105
24738 81ಶా అಹెూ్ಪౌರ್ಶా సహన ఎజుಕెౕషನ್
22/03/2009
ತెఅ/51/03-04
టರ್సಟ್,మధువనహ ಳ್,ಕెూಳెಳ್ౕಗాల
ఈ సంಸెಥ್వ
ంద ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

ಶెರ್ౕ
A

1106

24739

81ಶా అಹెూಪౌರ್ಶాತె ರ್ౕ భగವాನ್ బుదದ್ ఎజుಕెౕషನ್ 22/03/2009
అన/29/03-04
టರ್సಟ್ మతుತ್ ಚారటబಲ್ టರ್సಟ್
ನెರెಗాಯ್తనహ ಳ್ .నర పುర
ఇవర వ
ంద ಹెూస
ಪౌರ್డಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

1107

24740

81ಶా అಹెూಪౌರ್ಶాತె ాననಕಿౕ ರ್ టರ್సಟ್ జనತానగర 22/03/2009
అ/45/03-04
ಯ್సూరు ఈ సంಸెಥ್ ంద 8ನెౕ
తరగ ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

1108

24741

22/03/2009
81ಶా అ.ముವెౕఅను ರ್ౕ ಗౌతమ ಪౌರ್ఢಶాಲె
/14/2003-04
గుండుಲ್ಪెౕಟె ఈ ಶాಲెయనుನ್
ವెౕತానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್
22/03/2009
24742 81ಶా అ
ಡా:అంಬెౕడಕ್ರ್
మವెౕఅను/3/03-04
ಪౌರ್ఢಶాಲె,ఎంజలಗెರె ರా ತా
మదుగ ఈ ಶాಲెయనుನ್
ವెౕತానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್
24743 81ಶా అಹెూಪౌರ್ಶాఅ పరమహసತ್ ದాಯ್ ಕెౕతన
22/03/2009
/10/03-04
ಪౌರ್ఢಶాಲె,ಹెಬాಬ್ళ, ಯ್సూరు
ఇవ ಗె ಹెూస ಪౌರ್డಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

1109

1110

1111

1112

1113

81ಶా అಹె /10/20 మహದెౕశವ್ ಗాರ್ಮాంతర
22/03/2009
03-04
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಶావండనహ ಳ್
మధుಗಿ ఈ ಶాಲెಗె ಹెచಚ್వ
ಭాగ ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ కు తు
22/03/2009
24745 81ಶా అముವెౕఅను/ ఎం. .ఎం
2/04-05
ಪౌರ್ఢಶాಲె,అర ಕెರె,ಪావగడ
ತా మధుగ
ಲెಲ್ ఈ
ಶాಲెయనుನ್
ವెౕತానుದానಕెూಕ್ౕళప సువ
బಗెಗ್
22/03/2009
24746 815ಶా అವెౕ /2/0 జಯా
4-05
ಪౌರ್ఢಶాಲె,హనకಲ್, ಯ್సూరు
ಶాಲెಗె ಹెచದ್వ ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మ
ಭాగ ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

24744

A

A

A

A

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1114
24747 సంಖెಯ್. 851ಶా అప
ಜా/ಶాವెౕఅ/92/0405

1115

1116

1117

1118

షయ

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
22/03/2009

ಚెనನ್ಕెౕశవ ಸాವ್
ಪౌರ್డಶాಲె, ರ್ౕರాంపುర
ಯ್సూరు ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయనుನ್
ವెౕತానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್
24748 81ಶా అసಥ್ಳాంతర/ ಜె.ఎಸ್.ఎಸ್.మಹా ದాಯ್ థ ఈ 22/03/2009
1/04-05
సంಸెಥ್ వ
ంద నಡెయు ತ್రువ
ಜె.ఎಸ್.ఎಸ್.ಪౌರ್ఢಶాಲె ఇ
ಶాಲెయనుನ್ సಥ್ಳాంత సువ బಗెಗ್
85ಶా ౕఆ
ಹెూಪౌರ್ಸాತెఅ/8/0405
24750 85ಶా అ ಹెూ
ಪౌರ್ಸాತెఅ/111/200405
24751 85ಶా అಹెూಪౌರ್ಶాತె
అ/126/04-05

24749

సూಕ್ ఇవర వ
ంద ಹెూస 22/03/2009
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ కు తు
ಕౌ లಯ್ ದాಯ್లయ ಹెూస ಪౌರ್ఢ 22/03/2009
ಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
ಯ್సూరు బనూನ್రు లయనಸ್
22/03/2009
సంಸెಥ್ಗె ಹెూస కనನ್డ ಮాదಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

ಶెರ್ౕ
A

A

A

A

A

81ಶా అದాವె/2/04 పರ್ಧాన ಲాಲ್ ನాಯ್ಯాలయ
25/03/2009
-05
తుమకూరు ఇఐ /6/93 ರ್ౕ
ఉಗಿರ್ౕ నరసపಪ್ గూರ್ಪ್
ಡా:అంಬెౕడಕ್ರ್ ರె ಡె ಯ್ಲ್
ಶాಲె ఇఎ య ಲ್ ಹాಕಿరువ బಗెಗ್

A

85ಶా అ అನెౕఅ/8/
05-06

A

1121

22/03/2009
ರ್ౕమ
.ಕె.సు ತా స.
ರ್ౕಕాంత ಬాలಕಿయర
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಯ್సూరు ఇవరు
ಟ್ అ ರ್ కు తు
24754 85ಶా అఅఆನెౕఅను/ ఎಮ್.మನెూహರ್ ఇవ ಗె
22/03/2009
అనుకంపద ఆಧారద ಲ್ ದాದ್థರ್
117/05-06
ಪౌರ್డಸాಲె మಯ್సూరు ఇ ಲ್
ವ್దస హుದెದ್ ౕడువ కు తు

1122

24755

81ಶా అఅఆನెౕఅను/ ರా ವ್ ఇవ ಗె అనుకంపద
22/03/2009
2/05-06
ఆದాదరద ౕಲె ಜె.ఎಸ್.ఎಸ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె,ము గుండం
ಶాಲెయ ಲ್ అనుకంపద ఆದారద
ౕಲె ನెౕమಕా
ౕడువ
కు తు

A

1123

24756

81ಶా అವెౕతనఅను/ ಡా: .ఆರ್.అంಬెౕడಕ್ರ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె,మధుగ ర ఈ
3/05-06
ಶాಲెయనుನ್ అనుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್

A

1119

24752

1120

24753

22/03/2009

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1124
24757 81ಶా అವెౕతనఅను/ సువణರ್ముಖಿ స ವాస
1/05-06
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಗెూౕ హ ಳ್
మధుగ
ఈ ಶాಲెయనుನ್
ವెౕತానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್
1125
24758 781ಶా అವెౕతనఅ ఎಸ್.ఎಲ್.ఎನ್. ಬాలಕಿయర
ను/2/05-06
ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಗెౕ ,మధుಗಿ
ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయనుನ್
ವెౕತానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್
1126
24759 81ಶా అಪౌರ್ಶాಹెబ/ ರ್ౕ రంగನాథ ದాಯ್
35/2005-06
సంಸెಥ್,కಟా రనహ ಳ್, ರా
మధుಗಿ ತా ఈ సంಸెಥ್య
ಹెసరు బదಲావಣె బಗెಗ್
1127
24760 85ಶా అಹెూಪౌರ್/13/ శವ್ಮానవ ఎజుಕెౕషనಲ್ టರ್సಟ್
2005-06
అನెౕಕెౕతన ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಹెూటగ ಳ್ ಯ್సూరు ಹెూస
ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మ ಪౌರ್డಶాಲెಗె
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
1128
24761 85ಶా అಹెూಪౌರ್/15 మರ್ల
5/05-06
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ರ್ౕರాంపುర, ಯ್సూ
రు ಹెూస ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
1129
24762 85ಶా అಹెూಪౌರ್/14/ ಸెంಟ್ ಥామಸ್
05-06
ಪౌರ್ఢಶాಲె,జನాನ್పುరಪాళಲ್
ಹెಚ್. .ಕెూౕಟె ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
1130
24763 85ಶా అಹెూಪౌರ್/18/ ಬెటಟ್దపುర
ಯాపటಟ್ణ
05-06
ಯ್సూరు ಹెూస ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
22/03/2009

ಶెರ್ౕ

22/03/2009

A

22/03/2009

A

22/03/2009

A

22/03/2009

A

22/03/2009

A

22/03/2009

A

A

1131

24764

85ಶా అಹెూಪౌರ್/3/2 ಕెూౕరటಗెರెయ ಲ್
005-06
ర ౕందರ್ಭారత ದాಯ್
సంಸెಥ್ ంద ಹెూస ఆంగಲ್
ಮాదಯ್మ ಸాಲె ಪాರ್రం సలు
అనుమ
ౕడువ కు తు

22/03/2009

A

1132

24765

22/03/2009
85ಶా అಹెూಪౌರ್ಶా/ ರ್ౕಕెంಠెౕశವ್ర
154/05-06
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಯ್సూరు 200607ನెౕ ಸా ಗె ಹెూస ఆంగಲ್
ಮాదಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
1133
24766 81ಶా అಹెూಪౌರ್ಶా/ ನాటಯ್ సరసವ್ సంಗಿత నರ್తಯ್
22/03/2009
2/05-06
కಲా ಕెౕతన ದాಯ್ ౕఠ
ఇవ ಗె ನాటಯ್ సరసವ್ ಹెూస
ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್
1134
24767 81ಶా అಹెూಪౌರ್ಶా/ ಘೆನ್శವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె ఆలూరు
22/03/2009
5/05-06
ಚామರాజనగర ಲెಲ್ ఇవ ಗె
2006-07 ಸా ಗె ఆంగಲ್
ಮాదಯ್మ ಪౌರ್డಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
1135

1136

81ಶా అಹెూಪౌರ್ಶా/ ಕెూಳెಳ್ౕಗాల ಚామರాజనగర ఈ 22/03/2009
6/05-06
ಶాಲెయనుನ್ ಹెూస ಶాಲె
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್
24769 81ಶా అಹెూಪౌರ್ಶా/ ರ್ౕ ಮాదవ ದాಯ್సంಸెಥ್ ఆంగಲ್ 22/03/2009
4/05-06
ಪౌರ್ఢಶాಲె,ವెಯ್ఎನ್
ಹెూసಕెూౕಟె,ಪావగడ మధుಗಿ
ಲెಲ್ 2006-07ನెౕ ಸా ಗె
ಹెూసದాಗಿ ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
24768

ಶెರ್ౕ
A

A

A

A

1137

24770

85ಶా అಹెూಪౌರ್ಶా/ బರ್హసತ್ಚాయರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
164/05-06
ರ್ౕರాంపುర ಯ್సూరు ఇవ ಗె
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

22/03/2009

A

1138

24771

85ಶా అಹెూಪౌರ್ಶా/ ವెౕಕానంద ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె 22/03/2009
151/2005-06
బనూನ್రు .నర పುర మಯ್సూరు
2006-07 ನెౕ ಸా ಗె ఆంగಲ್
ಮాదಯ್మ ಪౌರ್డಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

1139

22/03/2009
81ಶా అಹెూపರ್ಶా/7 సంత ಜెూౕసಪ್ ఆంగಲ್
/05-06
ಪౌರ್ఢಶాಲె,ಚామರాజనగర
ఇవ ಗె ಹెూస ಪౌರ್డಶాಲె ఆంగಲ್
ಮాదಯ್మ ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
22/03/2009
24773 81ಶా అವెౕತానుದా సువణರ್ముಖಿ స ವాస
న/1/06-07
ಪౌರ್ఢಸాಲె,మದెದ್ౕనರెಳెಕెರె,మధు
ಗಿ ಶాಲెయనుನ್
ವెౕತానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್

A

1140

24772

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1141
24775 87ಶా అవ అ/211/ పರ್గ ఎజుಕెౕషನ್
06-07
ಡెవಲెప ంట ಸెూಸెಯ್
జయపುర ದెౕవనహ ಳ್వస
లయಕెಕ್ అనుದాన ౕడువ
కు తు
1142
24776 81ಶా అಹెూಪౌರ್ಶాఅ గలರ್ ಹెూౕం బರ್దసರ್ షನ್
ను/25/07-08
ಕెూಳెಳ್ౕಗాల ಶాಲె ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
1143
24777 81ಶా అಶాఅను/31 ವెౕಕానంద ಪౌರ್డಶాಲె ఈ
/07-08
ಶాಲెయనుನ್ ತెూగ ఘటಟ್దಲెಲ್ఏ
ముందువರెసువ బಗెಗ್

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
22/03/2009

ಶెರ್ౕ

22/03/2009

A

22/03/2009

A

A

1144

24778

81ಸా అಹెూಪౌರ್శ
ಸాగర ದాಯ್ సంಸెಥ್,ಶాం నగర 22/03/2009
ಙ ాఅను/42/2008-09
ಯ್సూరు వ
ంద 200809ನెౕ ಸా న ಲ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

1145

24792

85ಶా. .అ.ವెౕ.ఆ./1 ರ್ౕ మంజుನాಥెౕశವ್ర
062002-03
ಪౌರ್ఢಶాಲె, సంగమపುర
కಕ್మగళೂరు ಲెಲ್ ఈ
ಶాಲెయనుನ್ ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್

23/03/2009

A

1146

24794

87ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.1 ರ್ౕ ಭైరವెౕశವ್ర ఎజుಕెౕషನ್
23/03/2009
1/2002-03
టರ್ಸ್ಟ್, బూ ಗెರె, ದెౕవనహ ಳ್
ತా: 2002-03ನెౕ ಸా ಗె ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సలు
అనుమ బಗెಗ್.
23/03/2009
24796 87ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. నం
ఎజుಕెౕషನ್ టರ್ಸ್ಟ್
ಶా.4/2002-03
జయపುర, ದెౕవనహ ಳ್ ತా:
ಬెంగళೂరు ಗాರ್ಮాంతర ಲెಲ್
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಪాರ್రం సువ
బಗెಗ್.
24797 87ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. ಬా ప ಲ್ಕ್ సూಕ್ಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె, 23/03/2009
ಶాಲె/14/2002-03
చనನ್పటಟ್ణ ತా:
ಬెం.ಗాರ್ಮాంతర ಲెಲ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್.

A

1147

1148

1149

24800

87ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. ಪాರ್ರాಗాನ್ ದాಯ್సంಸెಥ್,
ಶా.1/2002-03
ರామనగర ತా: ಬెంగళೂరు
ಗాರ್. ಲెಲ್ ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್.

23/03/2009

A

A

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
1150
24803 87ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. కుವెంపು ಜాಙ್న భంಡార
23/03/2009
ಶా.5/2002-03
ಗాರ್ ౕణ ದాಯ್సంಸెಥ್,
ದెౕవనహ ಳ್ ತా: ಬెంగళೂరు
ಗాರ್ಮాంతర ಲెಲ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె,ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್.
1151
24808 81ಶా. అ.ಹెూ.ಪౌರ್.3 ರ್ౕ ఎಸ್. .ఎಸ್.ఆರెూౕగಯ್ ಕಷ್ణ 23/03/2009
4/2003-04
ఎజుಕెౕషನ್ టರ್ಸ್ಟ್, తుమకూరు
ತా: ఇవర వ
ంద
బనశంక కు గಲ್ రಸెತ್,
తుమకూరు ఇ ಲ್ 2003-04ನెౕ
ಸా ಗె ಹెూస ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సలు అనుమ బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ
A

A

1152

24810

23/03/2009
817ಶా. .అ.ఇతರె.1/ ಸెంటರ್ಲ್ ఎజుಕెౕషನ್ ಸెూಸై
2003-04
ఉరుదుಗెರె తుమకూరు ఈ
సంಸెಥ್ వ
ంద నಡెయు ತ್రువ
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಹాగూ
స.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు సಕాರ್రಕెಕ್
వ సువ బಗెಗ್ ರ್ౕ
ಜె. .చందರ್ಶెౕఖరయಯ್ స. .
ఇవర ನెౕమಕా బಗెಗ್.

A

1153

24813

85ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.1 ರ್ౕ ఆರాధన సూಕ್ಲ್
23/03/2009
10/2003-04
ಕెూ ಕాಯ್ంಪ್, త ౕಕెರె,
కಕ್మగళೂరు ಲెಲ್ 200304ನెౕ ಸా ಗె ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సలు అనుమ బಗెಗ್.

A

1154

24815

8ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.15 ఒకಕ್ గర సంఘ, ಬెం.ಮాగ
ఇవర వ
ంద ಮాగ
/2003-04
ಕెంಪెౕಗౌడ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ఎನ್.ఇ.ఎಸ್.బಡావಣె, ಮాగ
ಬెంగళೂరు ಗాರ್ಮాంతర ಲెಲ್
ఇ ಲ್ ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಪాರ್రం సలు అనుమ బಗెಗ್.

23/03/2009

A

1155

24818

ప షಟ್ ಜా ప షಟ್
పంగడగళ హుದెದ್ భ ರ್
అను ౕదನె బಗెಗ್.
ರ್ౕ ಶారದా ದాಯ್మం ర
ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ఎನ್.ఆರ್.పುర, ఈ ಶాಲెయ
ಹెసరనుನ್
ఎం .ಹెಚ್.ఎಸ್.
ఎందు బదಲా సువ బಗెಗ್.

23/03/2009

A

23/03/2009

A

1156

85ప.ಜా.ప.పం.ಖా
హుದెದ್ భ ರ್ /29/200304
24819 85ಶా. .అ.భూ.ಕెౕ.
ಸెౕವె./76/2003-04

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
1157
24821 85ಶా. .అ.భూ.ಕె.ಸెౕ ರ್ౕ సದానందನాయಕ್ దಜెರ್ 23/03/2009
ವె/76/2003-04
ನౌకరరు ರ್ౕ సదుಗ್రు
ಪౌರ್ఢಶాಲె, బస ౕకಟెಟ್
కಕ್మగళೂరు ఇవరనుನ್
ಸెౕವె ంద వಜాಗెూ సువ బಗెಗ್.
1158

1159

1160

1161

1162

1163
1164

1165

25/03/2009
89ಖా.ಪౌರ್.ಶా.ಹె.భ.6 ರ್ౕ ಶారದా ದాಯ್మం ర
9/2003-04
ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ఎನ್.ఆರ್.పುర ఈ ಶాಲెయ
ಹెసరనుನ್ . .ఎం. .
ಹెಚ್.ఎಸ್.ఎందు బదಲా సువ
బಗెಗ್.
24827 85ಶా. .అ. .అ./16 ಟ್ అ ರ್ సంಖెಯ್:8987/2004 25/03/2009
3/2003-04
ರ್ౕ మమತాಜ್ ఆ
ఉపಪాರ್ంశుಪాలరు, .ఎಸ್.
సಕాರ್ర ఇతరరు
24823

ಶెರ್ౕ
A

A

A

85ಶా. .అ. .అ./58/ ಟ್ అ ರ್
23/03/2009
2003-04
సంಖెಯ್:28088/2004 ರ್ౕ
.ఎಸ್.ದెౕవದాಸ್ .ము. .
.ఎಸ್.సಕాರ್ర ఇతరరు.
24833 81ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.5 ರ್ౕ ಡాನ್ ಬాಸెూಕ್ౕ ಕಷ್ణ సంಸెಥ್, 23/03/2009
ఇవరు పంచನాథರాయన ಪాళಯ್
5/2003-04
ఇ ಲ್ 2003-04ನెౕ ಸా ಗె ಹెూస
ರ್ౕಡాನ್ ಬాಸెూಕ್ౕ ఆంగಲ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సలు
అనుమ బಗెಗ್.

A

87ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.8 నూಯ್ ಲెౕ యం ಪౌರ್ఢಶాಲె,
/2003-04
కూట, చనನ್పటಟ್ణ కనನ್డ
ಮాధಯ್మ ಬెంగళೂరు
ಗాರ್ಮాంతర ಲెಲ್
24842 87ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.2 చూడ ంಗెౕಗౌడ ఎజుಕెౕషನ್
7/2004-05
టರ್ಸ್ಟ್ ರామనగర
24846 87ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.9 నూಯ್ ಲెౕ యం ಪౌರ್ఢಶాಲె,
/2004-05
కూట, చనನ್పటಟ್ణ ఆంగಲ್
ಮాదಯ್మ ಬెంగళೂరు
ಗాರ್ಮాంతర ಲెಲ್
24848 85ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.1 హ హరపುర ಪౌರ್ఢಶాಲె,
07/2004-05
స
రవర వ
ంద ರ್ౕ
స ದ್ದానంద సరసವ್ ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
హ హరపುర ಕెూపಪ್
కಕ್మగళೂరు ಲెಲ್ అనుమ
బಗెಗ್.

23/03/2009

A

23/03/2009

A

23/03/2009

A

23/03/2009

A

24830

24840

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
1166
24888 85ಶా. .అ.ప.ಶా.ವెౕ. ರ್ౕ దದ್ರా ౕశವ್ర ಗాರ್ಮాంతర 23/03/2009
అను./69/2004-05
ಪౌರ್ఢಶాಲె, కಕ್ంగಳె
కಕ್మగళೂరు ಲెಲ್ ఈ
ಶాಲెయనుನ್ ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್.
1167

1168

1169

1170

1171

1172

23/03/2009
87ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.2 గురు ರ್ౕ ఎజుಕెౕషನ್ టರ್ಸ್ಟ್
9/2004-05
రవర వ
ంద ಗెూಲ್ౕబಲ್
సూಕ್ಲ್ ళಳ್గుంಪె ಕైಗా ಕా
పರ್ದెౕశ ಹెూసಕెూౕಟె ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె, అనుమ
బಗెಗ್.
24894 87ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.1 ఎಸ್. .ఎం.ಕాನెವ್ంಟ್ ಶాಲె,
23/03/2009
7/2004-05
ರామనగర రಸెತ್, కనకపುర
ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సలు
అనుమ బಗెಗ್.
24900 85ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.4 సನ್ ರైಸ್ ఎజుಕెౕషನ್
23/03/2009
9/2004-05
ಸెూಸై , కಕ್మగళೂరు ఇవర
వ
ంద ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె,ಪాರ್రం సలు
అనుమ బಗెಗ್.
24891

23/03/2009
85ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.1 ಬాలు ఎజుಕెౕషನ್ టರ್ಸ್ಟ್
3/2004-05
చనನ್పటಟ್ణ ಬెంగళೂరు
ಗాರ್ಮాంతర ಲెಲ್ ఇవర
వ
ంద కనನ್డ ಮాధಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಪాರ್రం సలు
అనుమ బಗెಗ್.
24909 87ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. ಸెం.ప ಲ್ಕ್ సూಕ್ಲ್ మలಲ್సందರ್, 23/03/2009
ಶా.2/2005-06
తుమకూరుఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಪాರ್రం సలు
అనుమ బಗెಗ್.
24915 87ಶా. .ಹెూ.ಪౌರ್.ಶా. ರాయಲ್ ದాಯ್సంಸెಥ್,
25/03/2009
9/2005-06
కಕ್మగళೂరు వ
ంద ಹెూస
ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సలు అనుమ బಗెಗ್.

24905

ಶెರ್ౕ
A

A

A

A

A

A

A

1173

24923

87ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. బసವెౕశವ್ర ఎజుಕెౕషನ್
ಶా.9/2005-06
ಸెూಸై , ಹాలుಕ್ಕెರ್ పటూరు
వ
ంద బసವెౕశವ್ర ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సలు అనుమ బಗెಗ್.

23/03/2009

A

1174

24925

23/03/2009
89ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. ರాయಲ್ ದాಯ್సంಸెತ್,
కಕ್మగళೂరు వ
ంద ಹెూస
ಶా.12/2005-06
ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಪాರ್రం సలు అనుమ బಗెಗ್.

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1175
24931 87ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.
ಶా.8/2005-06

1176

24937

85ಶా. .అ.
0/2005-06

.అ.12

1177

24942

89ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.
ಶా.19/2005-06

1178

24946

89ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.
ಶాಲె,/11/2005-06

1179

24952

89ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.
ಶా./10/2005-06

1180

24958

810ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.
ಶా.ಪాರ್.అను/3/200506

1181

24961

87ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.
ಶా.అ.9/2006-07

1182

24965

87ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.
ಶాಲె/2/2006-07

షయ
ರ್ౕ ಶారದా ದాಯ್సంಸెಥ್
మಮ್నహ ಳ್, .ನా.హ ಳ್,
తుమకూరు ಲెಲ್ ఇవర
వ
ంద ಹెూస ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಪాರ್రం సలు అనుమ బಗెಗ್.
ಗౌతమ ಪౌರ್ఢಶాಲె, వసತ್ರె,
కಕ್మగళೂరు ఈ ಶాಲెಗె
ౕడువ బಗెಗ್.
పೂವాರ್నಮ್
ರ್ౕ ಬాపೂ
ದాಯ್సంసಥ್
కಕ್మగళೂరు ಲెಲ್ వ
ంద
ಹెూస ನెౕತా ಮాడಲ್ ಶాಲె,
కడూరు ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సలు
అనుమ బಗెಗ್.
ఆసుರ್ಲైನ್ ಪాರ್ ಸ್ಸెಕ್ౕನ್
ఎజుಕెౕషನ್, ಸెూಸై ,
మంగళೂరు ಲెಲ್ వ
ంద
ಹెూస ಸెౕಕెರ್ಡ್ ఆಟ್ರ್ కನెನ್
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಪాರ್రం సలు అనుమ బಗెಗ್.
ರ್ౕ సదుಗ್రు ದాಯ್స
టರ್ ಟ್ರ್బస ౕకಟెಟ್, కಕ್మగళೂరు
ಲెಲ್ వ
ంధ ಹెూస ರ್ౕ
సదుಗ್రు ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಪాರ್రం సలు
అనుమ బಗెಗ್.
ರ್యద ರ್ ಸెౕವా ಕెౕందರ್
టರ್ ಟ್ರ್ అలసూరు కనకపುర
వ
ంద ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
కు తు.
ಹెలಲెನ್ కలರ್ ఇం ಗెರ್ౕಟెಡ್
ఎజుಕెౕషನ್ ಸెూಸై
ఎಸ್.ఐ. . తుమకూరు ತా:
2006-07ನెౕ ಸా ಗె ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲెಗె
మంజూರా బಗెಗ್.
కణವ್ ఎజుಕెౕషನ್ టರ್ ಟ್ರ್ కణವ್
ಲెౕఔಟ್, ನెలమంగళ ತా:
2006-07ನెౕ ಸా ಗె అంగಲ್
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲెಗె
మంజూರా బಗెಗ್.

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
23/03/2009

ಶెರ್ౕ

23/03/2009

A

23/03/2009

A

23/03/2009

A

23/03/2009

A

23/03/2009

A

23/03/2009

A

23/03/2009

A

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1183
24971 87ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. ನెహరు ఎజుಕెౕషನ್ ಸెూಸై ,
ಶాಲె/3/2006-07
ఎಸ್.ఐ. .తుమకూరు ತా:
2006-07ನెౕ ಸా ಗె ఆంಗ್
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲెಗె
మంజూರా బಗెಗ್.

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
23/03/2009

ಶెರ್ౕ
A

1184

24977

87ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.
ರ್ౕ గురుರాఘವెౕందರ್
23/03/2009
ಶాಲె/17/2006-07
ఎజుಕెౕషನ್ ಸెూಸై ,
లకಕ್సంధರ್ . .పುర ತా: 200607ನెౕ ಸా ಗె ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲెಗె మంజూರా బಗెಗ್.

A

1185

24990

ౕ ಸెౕ యನ್ ఎజుಕెౕషನ್
23/03/2009
87ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.
ಶా./11/2006-07
ಸెూಸై , ಚామರాజಪెౕಟె,
ಬెంగళೂరు ತా: ఇవ ಗె
కు గಲ್ ಟౌನ್ 2006-07ನెౕ
ಸా ಗె ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲెಗె మంజూರా బಗెಗ್.

A

1186

24997

87ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.
ರ್ౕ వಯ್ ఎజుಕెౕషನ್ ಸెూಸై , 23/03/2009
ಶాಲె, 16/2006-07
సದా వనగర, తుమకూరు ತా:
2006-07ನెౕ ಸా ಗె అంగಲ್
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲెಗె
మంజూರా బಗెಗ್.

A

1187

24999

87ಶా. అ.ಹెూ.ಪౌರ್.
ಶాಲె, 10/2006-07

A

1188

ರ್ౕ సుಲాತ್ನ್ ఎజుಕెౕషನ್
23/03/2009
ಸెూಸై , ರామనగర ಟౌನ್
2006-07ನెౕ ಸా ಗె ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲెಗె
మంజూರా బಗెಗ್.
25006 87ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.
ರ್ౕ ಪాರ್ ఎజుಕెౕషನ್ మతుತ್
23/03/2009
ಶాಲె, 5/2006-07
ಸెౕವా ಸెూಸై ಹెబూಬ್రు,
తుమకూరు ಟౌನ್ 2006-07ನెౕ
ಸా ಗె ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲెಗె మంజూರా బಗెಗ್.

1189

25009

23/03/2009
87ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.
ౕ సಲైನ್ ఎజుಕెౕషನ್
ಶా.అ/3/2006-07
మతుತ್ ಸెౕವా ಸెూಸై
ಬెంగళೂరు ದాಯ್నగర
పటూరు ఇ ಲ್ಗె 2006-07ನెౕ
ಸా ಗె ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲెಗె మంజూರా బಗెಗ್.

A

1190

25014

87ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. ಗಿ ಧామ ಕಷ್ణ ಸెూಸై ,
23/03/2009
ಶా.అ.12/2006-07
డ , ರామనగర ತా: 200607ನెౕ ಸా ಗె ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲెಗె మంజూರా బಗెಗ್.

A

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
1191
25019 87ಶా. .అ.ಹె. .ಪాರ್. సం.ಜెూౕಸెಫ್ ಬాలకర
23/03/2009
అ.30/2006-07
ಪౌರ್ఢಶాಲె, కಕ್మగళೂరు
2006-07ನెౕ ಸా ంద
ಭాగಕెಕ್ అనుమ
ಹెచుಚ್వ
1192
25023 87ಶా. .అ.స. ./20/ శವ್ ౕథರ್ ಬా ಕా ಪౌರ್ఢಶాಲె, 23/03/2009
2006-07
కమಮ್ర , ౕథರ್హ ಳ್ ತా:
సహ ಕಷ್ణಕెಕ್ అనుమ
1193

1194

1195

1196

1197

1198

1199

1200

87ಶా. .అ.అ.ಸాಥ್ంత ರ್ౕ అర ంద ದాಯ್సంಸెಥ್,
ర/1/2006-07
ದెూడಡ್బಳాಳ್పುర ರ್ౕ ಶారದా
ಬా ಕా ಪౌರ್ఢಶాಲె.
25027 87ಶా. .అ. ಭాగగ ಬాపೂ సంయుకತ್
ళು/19/2006-07
ప.పೂ.ಕాಲెౕజుಪౌರ್. .ಹెూరಪెౕಟె
, తుమకూరు ಮానಯ್ತె
న ౕక సువ బಗెಗ್.
25030 87ಶా. .అ.ಹె. .ಪౌರ್. ానగంಗెూౕ ರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
అ./124/2006-07
డಬాಗಿలు,
నర ంహರాజపುర ತా:
కಕ್మగళೂరు హಸాತ್ంత సలు
అనుమ
25035 89ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.
ರ್ౕ ದాಯ್ಭార
దಯ್సంಸెಥ್,
ಶాಲె/41/2006-07
బణకಲ್ ఇవ ಗె 2006-07ನెౕ
ಸా ಗె ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲెಗె మంజూರా బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ
A

A

23/03/2009

A

23/03/2009

A

23/03/2009

A

23/03/2009

A

ದాಯ್ ಕెౕతన
23/03/2009
89ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.
ರ್ౕ ವాస
ಶా.అను./35/2006-07 ఇవ ಗె 2006-07ನెౕ ಸా ಗె
అంగಲ್ ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲెಗె
మంజూರా బಗెಗ್.
23/03/2009
25062 81ಶా. .అ.ನెౕమక/1 ವెౕಕానంద ಪౌರ್ఢಶాಲె,
/2000-01
ಕె.ಹెಚ್.హ ಳ್, కు గಲ್ ತా:
ఇ ಲ್న కಲా మతుತ್
ాన
ಕಷ್కర హుದెದ್గళ అను ౕదನె
బಗెಗ್.
25070 81ಶా.. .అ.ದాವె/4/ కನాರ್టక ఉచಛ್ ನాಯ್ಯాలయద 23/03/2009
2006-07
ందನాದాವె
సంಖెಯ್:537/2006
.ఎం.ముండరಗಿ తರ್కಲా
ಕಷ್కరు ఇవర ವెౕతన
గ కరణద బಗెಗ್.

A

25025

25059

25501

8[4][2]ಶా :ಹె.ವె:44: నూಯ್ ಹాರైಜాನ್ ఆంగಲ್
2008-09
ಪౌರ್ఢಶాಲెయనుನ್ నూಯ್
ಹాರైಜాನ್ ప ಲ್ಕ್ సూಕ್ಲ್,
నం:413, 100 అ రಸెತ್,
ఇం ರానగర, ಬెంగళೂరు
ఇవర ಹెసరు బదಲావಣెಗె
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

24/03/2009

A

A

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1201
25535 8[6]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಕెూంకణ ఎజుಕెౕషನ್ ಸెూಸై ,
:20:2000-01
ఈ సంಸెಥ್యవరు కుమట
ತాలూಲ್ಕಿన ಲ್ సరసವ್
ದాಯ್ಕెౕందರ್ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మద
ಪౌರ್ఢಶాಲెయనుನ್ ಪాರ್రం సలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

1203

8[28]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್
ರ್ౕ ರామకుంಜెౕశವ್ర ఆంగಲ್
ಶా:05:2001-02
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె, అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
25548 8[3]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ದాಯ್ದా
ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
:01:2001-02
ಪౌರ್ఢಶాಲె, సూరತ್కಲ್
మంగళೂరు, ಹెూస ಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ బಗెಗ್

1204

25555

1202

1205

1206

1207

1208

1209

1210

25540

8[3]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా టಲ್ ౕసಸ್ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
:05:2001-02
ಪౌರ್ఢಶాಲె, బసవనగు , టಲ್,
ಹెూస ಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ బಗెಗ್
25557 8[3]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ఐ యಲ್ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
:18:2001-02
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ఎడపదవು,
ರ್ಕెರె,
మంగళೂరు, ఇ ಲ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
బಗెಗ್
25562 8[3]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా సంత ಜెూౕನ್ಸ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
:14:2001-02
అ ಲ್ಪాಡె, బంಟాವ್ళ ತా,
మంగళೂరు ఇ ಲ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
బಗెಗ್.
25570 8[6]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ము ಲ್ం ఎజుಕెౕషನ್ ಸెూಸై ,
:3:2001-02
మురుಡెౕశವ್ర, బటಕ್ళ ತా, ఇ ಲ್
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె తರెయువ బಗెಗ್
8[3]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ರ್ౕ ఆರ್.ಕె.సం ౕవರాವ್
ఎజుಕెౕషನ್ ಸెూಸై , కం ద
:06:2001-02
ಕెూౕಣె, ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ತెರెయలు అనుమ
బಗెಗ್
25579 8[6]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಕారವార ఎజుಕెౕషನ್
:4:2001-02
ಸెూಸై , ందు ಹైసూಕ್ಲ್
ಕాంಪెಲ್ಕ್ಸ್ ಕారವార ఇ ಲ್ ಹెూస
ಶాಲె ತెರెయువ బಗెಗ್
25582 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా మ యపಪ್నಪాళಯ್ ರ್ౕగురు
:7:2002-03
ఎజుಕెౕషನ್ ಸెూಸై ,
మ యపಪ್నಪాళಯ್, ಕెంಗెౕ ,
ಬెంగళೂరు ద ణ ಲెಲ್, ఇ ಲ್
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ బಗెಗ್

25572

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
24/03/2009

ಶెರ್ౕ

24/03/2009

A

24/03/2009

A

24/03/2009

A

24/03/2009

A

24/03/2009

A

24/03/2009

A

24/03/2009

A

24/03/2009

A

24/03/2009

A

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1211
25587 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా గురు ాన ಕెౕందರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
:44:2002-03
ರ್ౕగురు రు ಸాವ್ మఠ,
ౖసూరు రಸెತ್, ಕెంಗెౕ ,
ಬెం.ద. లಲ್ ఇ ಲ್ ಹెూస ಶాಲె
తರెయలు అనుమ బಗెಗ್

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
24/03/2009

ಶెರ್ౕ

24/03/2009

A

24/03/2009

A

24/03/2009

A

24/03/2009

A

24/03/2009

A

24/03/2009
8[3]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಕెూౕట ದాಯ್సంಸెಥ್, ಕెూౕಟె,
:6:2002-03
ఇవర వ
ంద అనుದాన
ర త ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ బಗెಗ್
25607 8[10]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ ప తರ್ ದాಯ್సంಸెಥ್, వ
ంద 24/03/2009
ಶా:25:2002-03
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ బಗెಗ್
25610 8[3]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా మಹాలಸా ನాರాయణ
24/03/2009
:09:2002-03
ఎజుಕెౕషನ್ ಸెూಸై , 200203ನెౕ ಸా ಗె ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ బಗెಗ್

A

1212

25591

1213

25594

1214

1215

1216

1217

1218

1219

8[4]ಶా అ:ఇతರె:ఎ. జనತా ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಚాವాట
:2002-03
ಪెౕಟె, ಬెంగళೂరు ఈ ಶాಲెಗె,
8, 9, 10ನెౕ తరగ ಗె కనನ್డ
ಮాధಯ್మద ಲ್ అనుದాన ర త
ಹెచుಚ್వ
ಬాగగ ಗె అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

8[7]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా అమరಜెూಯ್ౕ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
:17:2002-03
ನెౕಕారనగర, హಳెౕహుబಬ್ ಳ್,
ಧారವాడ ಲెಲ್, ఇ ಲ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
బಗెಗ್
25596 8[6]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ఇకರ್ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
:41:2002-03
ಪౌರ್ఢಶాಲె, హుబಬ್ ಳ್ ರెూౕಡ್,
ర , ఉ.క. ಲెಲ್, ఇ ಲ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
బಗెಗ್
25598 8[10]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ ఆರ್. .నగర ಕಷ್ణ ద ತ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె, కనకనగర,
ಶా:27:2002-03
ಬెంగళೂరు, ఇ ಲ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
బಗెಗ್
25600 8[3]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ರ್ౕಭార
ದాಯ್ ಕెౕతన
:7:2002-03
ಪౌರ್ఢಶాಲె, నరಕెూంబు అంಚె,
బంಟాವ್ళ ತా, ఇ ಲ್ ಹెూస ಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ బಗెಗ್

25604

A

A

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1220
25612 8[10]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ ಖెూౕಡె ఎజుಕెౕషನ್ ಸెూಸై ,
ಶాಲె:49:2002-03
ಖెూౕಡె ಹైసూಕ್ಲ್,
ರాಜా నగర, ಬెంగళೂరు, ఇ ಲ್
ಹెూస ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
బಗెಗ್
1221
25616 8[6}ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ నూಯ್ ఎజుಕెౕషನ್ ಸెూಸై ,
ಶా:13:2002-03
ಹెూನాನ್వర, ఇవర వ
ంద
నూಯ್ ఇంಗಿಲ್ౕಷ್ సూಕ್ಲ್ ಹెూస
ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ బಗెಗ್
1222
25619 8[10:ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ ಸాವ್
ವెౕಕానంద
ಶా:62:2002-03
ಪౌರ್ఢಶాಲె, కృషಣ್యಯ್న ಪాళಯ್,
ಬెంగళೂరు, ಹెూస ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ బಗెಗ್
1223
25622 8[6]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ఎం.ఎం. ಪౌರ್ఢಶాಲె,
:54:2002-03
గంಗెూండనహ ಳ್, ನాయండహ ಳ್,
ಬెంగళೂరు, ಹెూస ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ బಗెಗ್
1224

1225

1226

1227

దದ್గంಗా ದాಯ್సంಸెಥ್,
దದ್గంಗామఠ, తుమకూరు ತా,
ఇవర వ
ంద ರ್ౕ దದ್గంಗా
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ರ್ౕ కಲాಯ್ణ
బసವెౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె,
జయనగర, ಬెంగళೂరు,
ಹెూస ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
బಗె
25631 8[3]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా కಥెూౕ ಕ್ ಬెూౕಡ್ರ್ ఆಪ್
:8:2002-03
ఎజుಕెౕషನ್ ಸెూಸై ,
ಬెంగళೂతరు, ಹెూస ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ బಗెಗ್
25636 8[3]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ದాయತ್ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
:50:2002-03
ಶాಲా స
, ಸెూంಜె,
మంగళೂరు, ಹెూస ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ బಗెಗ್
25642 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా జగదుಗ್రు ರ್ౕರాఘವెౕందರ್ ಸాವ್
:అను:05:2003-04
ಕಷ್ణ సంಸెಥ್, ನాయక
ದాಯ್లయ గురుರాఘವెౕందರ್
నగర, ಬెంగళೂరు, ಹెూస ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ బಗెಗ್
25629

8[6][2.ఎ]ಶా అ:ಹెూ
ಪౌರ್ಶా:53:2002-03

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
24/03/2009

ಶెರ್ౕ

24/03/2009

A

24/03/2009

A

24/03/2009

A

24/03/2009

A

24/03/2009

A

24/03/2009

A

24/03/2009

A

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
1228
25647 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా కం ౕಮ್ ದాಯ್సంಸెಥ್,
24/03/2009
:అను:08:2003-04
రూ ಯా ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಕెూౕಟె ಲాಲాಬాಗ್ రಸెತ್,
ಬెంగళೂరు, ಹెూస ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ బಗెಗ್
24/03/2009
1229
25653 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ರ್ౕ రుమల ఎజుಕెౕషನ್
:22:2003-04
ಸెూಸై , ರ್ౕವెంకಟెౕశವ್ర
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ఆడಗెూౕ ,
ಬెంగళೂరు, ಹెూస ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ బಗెಗ್
1230
25655 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ఎನ್.ఎಸ್. .ಕె పదಮ್ನాభనగర, 24/03/2009
:26:2003-04
ಬెంగళೂరు, ಹెూస ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ బಗెಗ್
1231

25659

1232

25667

1233

1234

1235

24/03/2009
8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా . .ఎಲ್ ఎజుಕెౕషನ್ టರ್ಸ್ಟ್,
ಫార్ రూరಲ್ ಡెవలಪ್ ంಟ್,
:29:2003-04
ಬెూమಮ್సందರ್ ಬెంగళೂరు,
ఇవ ಗె ದాಯ್ವా
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಬెూమಮ್సందರ್,
ಬెంగళೂరు, ಹెూస ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ బಗెಗ್

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ವెంకಟెౕశವ್ర ఎజుಕెౕషನ್ టರ್ಸ್ಟ್,
ఉతತ್రహ ಳ್, ಹెూస ఆంగಲ್
:అను:14:2003-04
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ బಗెಗ್
25670 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా అశವ್ ಪౌంಡెౕశನ್ ಮాగ రಸెತ್,
:42:2003-04
ಬెంగళೂరు, ಹెూస ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ బಗెಗ್
25679 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా సంత ಳెೂ ನాಸ್ ಪాఠಶాಲె,
:అను:23:2003-04
కుంబళగూడు, ಕెంಗెౕ ,
ಬెంగళೂరు, ಹెూస ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ బಗెಗ್
25684 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಡెರ್ డ ಸ್ ఇంటర్ ನాಯ್షనಲ್
:అను:18:2003-04
ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢశಳెౕ, చూళೂరు
ಪాళಯ್, ಮాగ
రಸెತ್,ಬెంగళೂరు, ಹెూస ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ
A

A

A

A

24/03/2009

A

24/03/2009

A

24/03/2009

A

24/03/2009

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1236
25687 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా
:11:2003-04

షయ
జయ ాన ವా
ದాಯ್సంಸెಥ್, కుಮారಸాವ್ ,
బటವా , ಬెంగళೂరు, ಹెూస
ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ బಗెಗ್.
యశసుಸ್ ఎజుಕెౕషನ್ ಸెూಸై ,
ముತాಯ್లమడు, ఆನెౕకಲ್ ತా,
ಹెూస ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
బಗెಗ್.
ము ಲ್ం ವెಲ್ಫెౕರ್
అಸెూౕ
ౕషನ್ అడూಡ್రు,
ಹెూస ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
బಗెಗ್.
ఇಸాಲ್ ಯా ఎజుಕెౕషನ್ టರ್ಸ್ಟ್,
ಹెూస ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
బಗెಗ್.
బుಶాರ್ ఎజుಕెౕషನ್ టರ್ಸ್ಟ್,
పುతూತ್రు, ಹెూస ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
బಗెಗ್.
పರ್గ కనನ್డ ಮాధಯ್మ
ಪౌರ್ಢాಶాಲె, ಕా యూరు,
పುతూತ್రు, ಹెూస ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
బಗెಗ್.
ఆರ್.ర ౕం ఎజుಕెౕషನ್
ಸెూ యಲ್ అంಡ್ ಚా టబಲ್
టರ್ಸ್ಟ್, మ ౕ ಕాంಪెಲ್ಕ್ಸ್,
ಕె.ఆರ್.నగర, ಬెంగళೂరు,
ಹెూస ಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ బಗెಗ್
కసూತ್ ಬా ప ಲ್ಕ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
వడಡ್రಪాళಯ್, ఉతತ್రహ ಳ್,
ಬెంగళೂరు, ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ బಗెಗ್

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
24/03/2009

ಶెರ್ౕ

24/03/2009

A

24/03/2009

A

24/03/2009

A

24/03/2009

A

24/03/2009

A

24/03/2009

A

A

1237

25692

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా
:27:2003-04

1238

25698

8[3]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా
:30:2003-04

1239

25705

8[3]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా
:24:2003-04

1240

25707

8[3]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా
:55:2003-04

1241

25714

8[3]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా
:45:2003-04

1242

25766

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా
:39:2003-04

1243

25771

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా
:12:2003-04

24/03/2009

A

1244

25781

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా సమధರ್నం అంగ కలర సంಸెಥ್, 24/03/2009
:44:2003-04
ಜె. .నగర, ಬెంగళುరు
సమధರ್నం ಪౌರ್ఢಶాಲె కనನ್డ
ಮాధಯ್మ ద ಲ್ ಪాರ್రం సలు
అనుమ బಗెಗ್

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
1245
25785 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಸెನ್ಲాಕ್ ఎజుಕెౕషನ್
24/03/2009
:21:2003-04
ಸెూಸై [ ], అಕ್ಸ್ఫಡ್ರ್ ఆంగಲ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಲాಲ್బహదూದ್రు
ಶా నగర, ಮానపುర
అంಚె, ಬెంగళೂరు, ಹెూస ಶాಲె
ಪాರ್రం సలు అనుమ బಗెಗ್

1247

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ఎಸ್.ఎನ್.ఎನ್ ದాಯ್సంಸెಥ್,
ಶామణಣ್నగర, ಬెంగళೂరు
:43:2003-04
ವెౕ త ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಶామణಣ್నగర, ಬెంగళೂరు,
ಹెూస ఆంగಲ್ మధಯ್మ ಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ బಗెಗ್.
25792 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా సంత అగ ಟ್ನ್ ವెಲ್ಫెౕర్
:56:2003-04
అಸెూౕ
ౕషನ್, ಥామಸ್
ಟౌನ್, ಬెంగళೂరు, ఇవర
ಸెంಟ್ ఆನ್ಸ್ ಪౌರ್ఢಶాಲెయనుನ್
కమಮ್నహ ಳ್య ಲ್ ಪాರ್రం సలు
అనుమ బగಗ್

1248

25796

1249

25800

1250

25816

1251

25821

1252

25829

1253

25833

1246

25787

8[4]ಶా అ:ಶా.సಥ್:ఇత టಲ್ ఫవರ್ ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ರె:27:2003-04
బనశంక , ಬెంగళೂరు ಶాಲా
ಸాಥ್ಳాంతరద బಗెಗ್
8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ఆరుళಸాವ್ ఎజుಕెౕషನ್ టರ್ಸ್ಟ್,
ಬాబుಸాಬ್ ಪాళಯ್, ಬెంగళೂరు,
:20:2003-04
ಹెూస ಶాಲె ಪాರ್రం సలు
అనుమ బಗెಗ್
8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಕె ಸ್ಟ್ ಕಿంಗ್ ఎజు ెౕషನ್
:24:2003-04
అంಡ್ ಚా టబಲ್ ಸెూಸై ,
ಕె ಸ್ಟ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె, కగಗ್ పುర,
ಬెంగళೂరు ಹెూస ಶాಲె
మంజూರా బಗెಗ್
8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಲాಡ್ರ್ಸ್ ಕాನెವ್ంಟ್ ఆంగಲ್
:అను:17:2003-04
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ನాయకనగర,
హಳెౕగుడಡ್దహ ಳ್, ಬెంగళೂరు,
ಹెూస ಶాಲె ಪాರ್రం సలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా కನాರ್టక పರ್ದెౕశ కురుబర
:36:2003-04
సంఘ, కనకದాస వృతತ್,
ಗాం నగర, ಬెంగళೂరు, ಹెూస
ಶాಲె ಪాರ್రం సలు అనుమ
బಗెಗ್.
8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ఎಸ್.ఎನ್.ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
:46:2003-04
ಶాం నగర, ಚ್మంಡ್ ಟౌನ್
ಬెంగళೂరు, ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲెಗె
అనుమ బಗెಗ್

ಶెರ್ౕ
A

24/03/2009

A

24/03/2009

A

24/03/2009

A

24/03/2009

A

24/03/2009

A

24/03/2009

A

24/03/2009

A

24/03/2009

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
1254
25837 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా మಡెూౕನా ఎజుಕెౕషನ್ టರ್ಸ್ಟ್, 24/03/2009
:27:2003-04
.ನాರాయణపುర బಡావಣె
ಬెంగళೂరు, ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
అనుమ బಗెಗ್
1255
25841 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ప తತ್ ಸాంసಕ್ೃ క మతుತ್
24/03/2009
:47:2003-40
ಶైಕಷ್ క సంಸెಥ್, ಗెూ ಟ್ಗెರె,
ಬెంగళೂరు, ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సలు
అనుమ సువ బಗెಗ್
1256
25851 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా కమಲా ನెహరు ದాಯ್సంಸెಥ್,
24/03/2009
:40:2003-04
బసవనగు , ఇ ಲ್ కమల ನెహరు
మకಳ್ళ మం ర ಪౌರ್ఢಶాಲె,
బనశంక , ఇ ಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సలు అనుమ బಗెಗ್
1257

1258

1259

1260

1261

ಶెರ್ౕ
A

A

A

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ರ್
ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
:45:2003-04
ಮారತ್హ ಳ್, ಬెంగళೂరు,
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె మంజూರా
బಗెಗ್
25859 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా సರ್.ఎం. ಶెವ್ౕశವ್రయಯ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಬాಯ್టರాయనపುర,
:05:2004-05
ಬెంగళೂరు, ಹెూస ಶాಲె
ಪాರ್రం సలు అనుమ బಗెಗ್

24/03/2009

A

24/03/2009

A

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಲాಡ್ರ್ ವెంకಟెౕశವ್ర ಲెౕ ౕಸ್
:54:2004-05
ఎజుಕెౕషನ್ అంಡ್ ವెಲ್ಫెౕರ್
టರ್ಸ್ಟ್ బనశంక , ಬెంగళೂరు,
ಹెూస ಶాಲె ಪాರ್రం సలు
అనుమ బಗెಗ್.
25871 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಕాನ್ಕాಡ್ರ್ ಚా టబಲ್ టರ್ಸ್ಟ್,
:43:2004-05
ಕాನ್ಕాಡ್ರ್ ఇంటర్ನాಯ್షనಲ್
సూಕ್ಲ್,
ಕాನ್ ವాಯ್ ,
ದెూడಡ್ತెూగరూ, ಬెౕగూరు
ಹెూౕబ , ಬెం.ద. ಲెಲ್, ಹెూస
ಶాಲె ಪాರ್రం సలు
అనుమ బಗెಗ್

24/03/2009

A

24/03/2009

A

8[4]ಶా అ:ಶాಲా
ఇం ರా ರ್యద ರ್
24/03/2009
సಥ್ಳాం:ఇతರె:47:2004- ಬాలಕಿయర ಪౌರ್ఢಶాಲె,
05
జయనగర, ಬెంగళೂరు, ఇదనుನ್
ಜె. .నగర, 3ನెౕ హంతద ಲ್న
సವ್ంత కటಟ್డಕెಕ್ సಥ್ಳాంతర
కు తు

A

25855

25863

25875

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
1262
25880 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా మలಲ್పಪ್ ಲెౕఔಟ್ నంజపಪ್
24/03/2009
:64:2004-05
ಗాడರ್ನ್ ಬాబుಸాಹెౕಬ್ ಪాళಯ್,
కಲాಯ್ణ నగర, ಬెంగళೂరు,
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ బಗెಗ್.
1263

1264

8[4]ಶా అ:అనుకంప కుಮాರ್ ఆರ್.పదಮ್ తంದె ||
.ರా ౕಗౌడ, దಯానంద
ద ನెౕమక:10:2004ಸాగర ಪౌರ್ఢಶాಲె,
05
కుಮారಸాವ್ ಲెౕఔಟ್,
ಬెంగళೂరు, ఇవ ಗె
అనుకంపద అಧారద
ನెౕమಕా ಕెూౕ మన .
25891 8[4]ಶా అ:2166:అ ಬానుಪౌರ್ఢಶాಲె, ಕెంಗెౕ ,
నుದాన:07:2004-05 ఉపనగర, ಬెంగళೂరు ಶాಲె
అనుದానಕెಕ್ ఒళప సువ బಗెಗ್
25884

1265

25894

1266

25900

1267

25903

1268

25906

1269

25907

1270

25911

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಲెౕ ವెಲాంక ఎజుಕెౕషನ್
:44:2004-05
ಸెూಸై , ಬెూమಮ್సందರ್,
ఆನెౕకಲ್ ತా, ಬెంగళೂరు
ద ణ ಲెಲ್, ಹెూస ಶాಲె
ಪాರ್రం సలు అనుమ బಗెಗ್
8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ರ್ౕ కనక ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
:56:2004-05
కనక ಕాంಪెಲ್ಕ್ಸ್,
ರ್ౕ ವాసనగర, ಬెంగళೂరు,
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ బగಗె
8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా సుజನా ಕాನెವ್ంಟ್
:62:2004-05
ಚెనನ್ಕెౕశవనగర, ಹెూసూరు
రಸెತ್, ಬెంగళೂరు, ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
బಗెಗ್
8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ತెరಸాಸ್ ప ಲ್ಕ್ ಶాಲె, నరసమಮ್
:50:2004-05
లయ, ಕాಮా ಪాళಯ್,
ಕెంಗెౕ , ಬెంగళೂరు, ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
బಗెಗ್
8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా సపತ್ಗಿ ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
:52:2004-05
బనశంక , ಬెంగళೂరు, ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
బಗెಗ್
8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ರ್ౕ హషರ್ ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
:41:2004-05
హషರ್ ಲెౕఔಟ್, యలಚెౕనహ ಳ್,
ಬెంగళೂరు, ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ బಗెಗ್

ಶెರ್ౕ
A

24/03/2009

A

24/03/2009

A

24/03/2009

A

24/03/2009

A

24/03/2009

A

24/03/2009

A

24/03/2009

A

24/03/2009

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1271
25915 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಸెంಟ್ ಮాథರ್ಸ್ ఆంగಲ್
:58:2004-05
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ತావರెಕెರె,
ಬెంగళೂరు, ಹెూస ಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ బಗెಗ್
1272
25918 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಗಿರ್ౕನ್ ಪాಯ್శಚ್ರ್ అంగಲ್
:09:2004-05
ಪౌರ್ఢಶాಲె, బನెನ್ౕరుఘటಟ್ రಸెತ್,
ಬెంగళೂరు, ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సలు అనుమ బಗెಗ್

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
24/03/2009

ಶెರ್ౕ

24/03/2009

A

A

1273

25922

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా సನ್ಶైನ್ లಡ್ರ್ನ್ಸ್ ಹెూౕం అంಡ್ 24/03/2009
:69:2004-05
సూಕ್ಲ್ ఆಫ್ ಸెವెంತ್ ಡెౕ
అಡెವ್ంచರ್, కಲెಕ್ರె, ಹెూరಮావು,
ಬెంగళೂరు, ಹెూస ಶాಲె
ಪాರ್రం సలు అనుమ బಗెಗ್

A

1274

25929

24/03/2009
8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ఏంజಲ್ ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
:65:2004-05
ముನెౕశವ್ర ಬాಲ್ಕ್ ರామమూ ರ್
నగర , ಬెంగళೂరు, ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సలు
అనుమ బగತ್.

A

1275

25932

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ఎಸ್.ఎಸ್. . ಕాನెವ್ంಟ್
:51:2004-05
ಹైసూಕ್ಲ್, ಚెౕర్మನ್
బಡావಣె, ಬాಯ್టರాయనపುర,
ಬెంగళೂరు, ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ బಗెಗ್

24/03/2009

A

1276

25938

24/03/2009
8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಮాರ್ణ ప ಲ್ಕ್ ಶాಲె,
:45:200405
ఉಲాಲ್ళ, ఎం. ಶెವ್ౕశವ್రయಯ್
బಡావಣె హ ತ್ర, ಬెంగళೂరు,
ಹెూసಶాಲె ಪాರ್రం సలు
అనుమ బಗెಗ್
24/03/2009
25939 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా డಯాన
ౕ యಲ್
:63:2004-05
ಪౌರ್ఢಶాಲె, అరಕెರె,
ಬెంగళೂరు, ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್
25944 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా .ఎಸ್.ఐ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
24/03/2009
:02:2004-05
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಕాನాರ್డు అంಚె,
ము ಕ್, ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సలు అనుమ బಗెಗ್.

A

1277

1278

1279

25948

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ರ್ౕ జగ ౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె,
:14:2004-05
బూಬ್ర హ ಳ್, డಲ್ఘటಟ್ ತా,
కಕ್బಳాಳ್పುర ಲెಲ್, ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సలు
అనుమ బಗెಗ್

24/03/2009

A

A

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
1280
25959 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಸ್డಮ್ ఎజుಕెౕషನ್
24/03/2009
:32:2005-06
ಸెూಸై , ಗెూౕ ಪాళಯ್,
ಜె.ಜె.నగర, ಬెంగళೂరు, ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సలు
అనుమ బಗెಗ್
1281
25961 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಕె ಸ್ಟ್ ಗెూಲ್ౕబಲ್ ರె ಡె ಸ್యಲ್
24/03/2009
:98:2005-06
ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಕె.ఆರ್.పುరం
అంಚె, ಬెంగళೂరు ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సలు
అనుమ బಗెಗ್

ಶెರ್ౕ
A

A

1282

25966

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಸెంಟ್ ఆನ್ಸ್ ప ಲ್క ಪౌರ್ఢಶాಲె, 24/03/2009
:83:2005-06
ಕెూౕ ಪాళಯ್, ಬెంగళೂరు, ఇ ಲ್
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సలు
అనుమ బಗెಗ್

A

1283

25969

24/03/2009
8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ರెూౕట ಸెౕವా ಭార
:56:2005-06
ದాಯ್లయ, కనನ್డ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ನాగದెౕవనహ ಳ್, ಬెంగళೂరు,
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె అనుమ బಗెಗ್

A

1284

25977

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಸాವ್
ವెౕಕానంద
:70:2005-06
ౕ యಲ್ ఎజుಕెౕషನ್
టರ್ಸ್ಟ್, ದాದ್థರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
గ , ఆನెౕకಲ್ ತా,
ಬెంగళೂరు ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సలు అనుమ బగಗ್

24/03/2009

A

1285

25979

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಸెంಟ್ ఆನ್ಸ್ ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె, 24/03/2009
:128:2005-06
ౕరభదರ್నగర, బనశంక 3ನెౕ
హంత, ಬెంగళೂరు ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె అనుమ బಗెಗ್

A

1286

25983

A

1287

24/03/2009
8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಕಿంಗ್ಸ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె, పటಟ್ణಗెರె,
:127:2005-06
ౖసూరు రಸెತ್, ಬెంగళೂరు,
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ బగಗె
25986 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ರాయಲ್ ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
24/03/2009
:31:2005-06
ಕెూౕణనకుంಟె ಕాರ್ಸ್,
వసంతపುర రಸెತ್, ಬెంగళೂరు,
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సలు
అనుమ బಗెಗ್

1288

25990

24/03/2009
8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ఇంటర్ ನాಯ್షనಲ್ ఆంగಲ್
:86:2005-06
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಪాపರె ಡ್
ಪాళಯ್, ಬెంగళೂరు, ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సలు
అనుమ బಗెಗ್

A

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
1289
25993 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా మదರ್ ತెరಸాಸ್ ఆంగಲ್
24/03/2009
:134:2005-06
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ದాసనపುర బసಸ್
ಲాದ್ణ, బళೂಳ್రు, ఆನెౕకಲ್,
ಬెం, ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ బಗెಗ್
1290
25999 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಭారತ್ కలಚ್రಲ್ అంಡ್
24/03/2009
:132:2005-06
ఎజుಕెౕషನ್ ಕಷ್ణ సంಸెಥ್,
ಕెూౕణనకుంಟె, ౕರెౕశವ್రనగర,
ಬెంగళೂరు, ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ బಗెಗ್

ಶెರ್ౕ
A

A

1291

26002

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా నూಯ್ అర ంద
ౕ యಲ್
:28:2005-06
ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె, . .ఎం
2ನెౕ హంత, ಬెంగళೂరు, ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెరయలు అనుమ
బಗెಗ್

24/03/2009

A

1292

26006

24/03/2009
8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ఆಚ್ರ್ಡ್ರ್ అంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
:52:2005-06
నమ:20, ಮా నತెూౕ న
బಡావಣె, ಕెూౕణనకుంಟె ಕాರ್ಸ್,
ಬెంగళೂరు, ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ బಗెಗ್

A

1293

26008

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಕాವెౕ
ದాಯ್ ెౕతರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె, 24/03/2009
:53:2005-06
ంగసందರ್, ಹెూసూరు రಸెತ್,
ಬెంగళೂరు, ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ బಗెಗ್

A

1294

26011

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಬాಲ್సం కనನ್డ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
:60:2005-06
కుಮారಸాವ್ బಡావಣె
ಬెంగళೂరు, ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సలు అనుమ బಗెಗ್

24/03/2009

A

1295

26015

24/03/2009
8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಸాಯ್ ಶ್ ప ಲ್ಕ್ ఆంగಲ್
:104:2005-06
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಚామರాజಪెౕಟె,
ಬెంగళೂరు ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సలు అనుమ సువ బಗెಗ್

A

1296

26018

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా
ౕಡెౕಟ್ ప ಲ್ಕ್ ఆంగಲ್
:103:2005-06
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಕా పುర,
ఇಸెూರ್ౕಲెౕఔಟ್, ఉతತ್రహ ಳ್,
ಬెంగళೂరు, ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ బಗెಗ್

A

24/03/2009

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
1297
26020 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా నూಯ್ షಪ್ ಕాటನ್ ఆంగಲ್
24/03/2009
:100:2005-06
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ంగసందರ್,
ಹెూసూరు రಸెತ್, ಬెంగళೂరు,
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె అనుమ బಗెಗ್
1298

26023

1299

26027

1300

1301

1302

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా సಟ್ಲా ౕ ౕಸ್ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ 24/03/2009
:101:2005-06
ಪౌರ್ఢಶాಲె, కుಮారಸాವ್
ಲెౕఔಟ್, ಬెంగళೂరు, ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె అనుమ బಗెಗ್

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ರ್ౕಶైల ದాಯ್సంಸెಥ್ ఆంగಲ್
:102:2005-06
ಪౌರ್ఢಶాಲె, క ರెౕనహ ಳ್,
బనశంక 2ನెౕ హంత,
ಬెంగళೂరు, ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
అనుమ బಗెಗ್
26032 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ರ್ౕಶారద ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
:54:2005-06
ಪౌರ್ఢಶాಲె, అ ತ್ಬెಲె, ఇండಲ್ಬెಲె
రಸెತ್, ಬెంగళೂరు, ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
బಗెಗ್
26034 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా శంಷాದ್ ಹెూౕ ಪె ಡ್
:99:2005-06
ಮాడನ್ರ್ అంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
లకಕ್సందರ್, ಬెంగళೂరు, ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
బಗెಗ್
26038 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಸాಯ್ంಡెూರ್ౕಜ್ ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
:97:2005-06
గురపಪ್నಪాళಯ್, ಬెంగళೂరు,
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ బಗెಗ್

A

A

24/03/2009

A

24/03/2009

A

24/03/2009

A

24/03/2009

A

24/03/2009

A

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా
ರ್ౕ పబಲ್ಕ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
24/03/2009
:04:2005-06
ವెంకటಗಿ ಕెూౕಟె, ంತామ ,
కಕ್బಳాಳ್పುర ಲెಲ್, ಹెూస ಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ బಗెಗ್

A

1304

1305

26046

26041

A

24/03/2009

.సಲెూౕ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
. .నగర, ಬెంగళೂరు, ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
బಗెಗ್
26043 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా బృంದావన ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
:48:2005-06
హరపనహ ಳ್ ಗెౕಟ್, గ ,
ఆನెౕకಲ್ ತా, ಬెం.ద. ಲెಲ್,
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ బಗెಗ್

1303

ಶెರ್ౕ

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా
:80:2005-06

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1306
26049 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ರ್ౕ ಬైరವెౕశವ್ర ದాಯ್సంಸెಥ್,
:10:2005-06
ಕైವార, ంತామ ತా, ఇ ಲ್
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ బಗెಗ್
1307
26057 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ವెౕಕానంద ಹెಯ್సూಕ್ಲ್
:72/2005-06
ಗౌ దనూరు కಕ್బಳాಳ್పುర
ಲెಲ್ ఇ ಲ್ ಹెూసಶాಲె
ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್ .
1308
26062 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಡా ಪ್ನ್ ప ಲ್ಕ್ సూಕ್ಲ್
:26/05-06
నలಲ್ಮారదనహ ಳ್ డಲ್ఘటಟ್
కకಕ್బಳాಳ್పುర ಲెಲ್ ఇ ಲ್
ಹెూసಶాಲె ತెರెయువ బಗెಗ್
1309
26066 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ప ఎಸ್ ఎಸ್ ఎజుಕెౕషನ್
:1/05-06
ಸె టರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె ಚాకವెౕలు
ಬాಗెౕప ಲ್ స కಕ್బಳాಳ್పುర ఇ ಲ್
ಹెూసಶాಲె ತెರెయువ బಗెಗ್
1310

1311

1312

1313

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా మదರ್ ಥెರెౕಸా ఆంగಲ್
:72/04-05
ಪౌರ್ఢಶాಲె మ ళ ಕెಯ್ಗా క
తరಬెౕ సంಸెಥ್ అంతరగంಗె
ಕెూౕಲార ಹెూసಶాಲె
ತెరಸెయువ బಗెಗ್
26071 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಜాಙ್నಜెూಯ್ౕ ಪౌರ್ఢಶాಲె
:57/04-05
నడుహ ಳ್ ಕెూౕಲార ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెసయువ బಗెಗ್
26075 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ರ್ౕ అర ంద ಪౌರ್ఢಶాಲె
:7/04-05
ಚెౕళೂరు ಬాಗెౕప ಲ್ ತా
కಕ್బಳాಳ್పುర ఇ ಲ್ ಹెూస ಶాಲె
ತెరಸెయువ బగಸ್గಸె
26083 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా సవರ್ధమರ್ సమనವ್య టರ್ಸ್ಟ್
:2/04-05
పರ್ಸౌఢಶాಲె ౕಮాకలహ ಳ್
ಬాಗెౕప ಲ್ కಕ್బಳాಳ್పುర ఇ ಲ್న
ಹెూసಶాಲె ತెరಸెయలువ బಗెಗ್
26068

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
24/03/2009

ಶెರ್ౕ

24/03/2009

A

24/03/2009

A

24/03/2009

A

24/03/2009

A

24/03/2009

A

24/03/2009

A

24/03/2009

A

A

1314

26093

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ರ್ౕ ರాఘವెౕశವ್ర ಭార
:01:2004-05
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ರ್ౕ ಭార
మం ర, పುతూತ್రు,
మంగళೂరు, ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సలు అనుమ బగಗె

24/03/2009

A

1315

26094

24/03/2009
8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా అಲ್మ ౕన ಪౌರ್ఢಶాಲె,
:18:2004-05
మడవೂరనగర, న ంಗాణ,
బంಟాವ್ళ ತా, ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1316
26097 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా
:12:2004-05

షయ
ౕರా ಬాలಕಿయర ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ರానగర, పమರ್నూరు,
మంగళೂరు, ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
24/03/2009

ಶెರ್ౕ
A

1317

26101

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా హజరತ್ ಸైయದ್ మద ಹెణుಣ್ 24/03/2009
:22:2004-05
మకಕ್ళ ಪౌರ್ఢಶాಲె, అಜాದ್
నగర, ఉಳాಳ್ల, మంగళೂరు,
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సలు
అనుమ బಗెಗ್

A

1318

26104

24/03/2009
8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಹెూౕ ಪాಯ್
ఆంగಲ್
:38:2004-05
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಸెౕಕెರ್ౕಡ್
ಹాಟ್ರ್ చచರ್ రಸెತ್, సూరತ್
కಲ್, ద.క. ಲెಲ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

1319

26109

A

1320

24/03/2009
8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా మంగళ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
:39:2004-05
ಗాం నగర, మంగళೂరు,
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ బಗెಗ್
26112 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಸెౕಕెರ್ಡ್ ಹాಟ್ರ್ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ 24/03/2009
:31:2004-05
ಪౌರ್ఢಶాಲె, మడంತాಯ್రు,
ಬెళತ್ంగ ತా, ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

1321

26119

1322

26125

1323

8[4]ಶా అ:సಥ್ಳాంతర ಪాಲ್ರెನ್ಸ್ ప ಲ್ಕ್ ಶాಲె,
24/03/2009
:01:2004-05
ಜె. .నగర, ಬెంగళೂరు ఈ
ಶాಲెయనుನ್ సಥ್ಳాంత సువ బಗెಗ್

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా
ంಕ್ ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
:42:2004-05
కతತ್ గుಪెಪ್ ముఖಯ್ రಸెತ್,
బనశంక , ಬెంగళೂరు, ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
బಗెಗ್
26128 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా మಹాంತెౕశ ಕಷ್ణ సంಸెಥ್,
:35:2004-05
ఎ.ఇ.ఎಸ್ ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
అనನ್పೂಣెౕರ್శವ್ ,
ರ್ౕరంగಕావలు, ಪాపರె ಡ್
ಪాళಯ್, ಬెంగళೂర, ఈ సంಸెಥ್ಗె
ಹెూస ಶాಲె మంజూರా బಗెಗ್

A

A

24/03/2009

A

24/03/2009

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
గణక
ముಕాತ್య
సంಖెಯ್
ನాంక
1324
26131 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ఉదయ ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
24/03/2009
:32:2004-05
బనశంక ಕాంಪెಲ್ಕ್ಸ್,
పదಮ್ನాభనగర, ಬెంగళೂరు,
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సలు
అనుమ బಗెಗ್
1325
26138 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ఎಸ್. .ఎಸ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
24/03/2009
:40:2004-05
అರెహ ಳ್ బಡావಣె, కಕ್నసందರ್,
ಬెంగళೂరు, ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ బಗెಗ್
1326

1327

24/03/2009
8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಡాಟాನ್ ప ಲ್ಕ್ ಶాಲె,
:59:2004-05
ನెూ ౕನ್ రಸెತ್, ಚ್మంಡ್
ಟౌನ್, ಬెంగళೂరు, ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
బಗెಗ್
26150 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ఎಸ್.ఎం.ಪౌರ್ఢಶాಲె, మహದెౕవ 24/03/2009
:46:2004-05
అంಚె, ఊ , ಬెంగళೂరు,
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెరయలు
అనుమ బಗెಗ್

26141

1328

26154

1329

26157

1330

26158

1331

26159

1332

26161

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ఎం.ఎం.ఇ ಪౌರ್ఢಶాಲె
:37:2004-05
కಲా ಪాళಯ್ బಡావಣె,
ಬెంగళೂరు, ಹెూస ಶాಲెಗె
అనుమ ಕెూౕ మన .
8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ౖసూಕ್ಲ್ ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
:16:2005-06
ఆರ್.ఎం.ఆರ್. బಡావಣె,
ಕె.ಹెಚ್.రಸెತ್ ంಬాగ,
ಬెంగళೂరు, ಹెూస ಶాಲె
ಪాರ್రం సలు అనుమ ಕెూౕ
మన .
8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ౖసూಕ್ಲ್ ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
:16:2005-06
ఆರ್.ఎం.ఆರ್. బಡావಣె,
ಕె.ಹెಚ್.రಸెತ್ ంಬాగ,
ಬెంగళೂరు, ಹెూస ಶాಲె
ಪాರ್రం సలు అనుమ ಕెూౕ
మన .
8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ರ್ౕವెంకಟెౕశರ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె,
:68:2005-06
వಸ್ರ್ ಕాಲెూౕ ,
బನెನ್ౕరుఘటಟ್రಸెತ್,ಬెంగళೂరు,
ಹెూస ಶాಲె ಪాರ್రం సలు
మన .
8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಬైర ದెದ್ౕశವ್ర ಕా ರ್ಲ್ ఆంగಲ್
:121:2005-06
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಕಿ ತ್ಗానహ ಳ್,
ఆನెౕకಲ್ ತాలూಲ್కు, ಬెంగళೂరు
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ ಕెూౕ మన

ಶెರ್ౕ
A

A

A

A

24/03/2009

A

24/03/2009

A

24/03/2009

A

24/03/2009

A

24/03/2009

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1333
26162 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಶాಮ್ಸ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె, ರాజపಪ್ರె ಡ್
:79:2005-06
కటಟ್డ, .ఎಸ್.ಪాళಯ್,
ಬెంగళೂరు ಹెూస ಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ బಗెಗ್

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
24/03/2009

ಶెರ್ౕ

A

1335

24/03/2009
8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಕಿರ್సಟ್ಲ್ ఎజుకషనಲ್ ఆంగಲ್
:76:2005-06
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ఆನెౕಪాళಯ್
ಬెంగళೂరు, ಹెూస ಶాಲె
ತెరయలు అనుమ బಗెಗ್
26167 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ౖ ರ್ ದాಯ್ ಕెౕత ಪౌರ್ఢಶాಲె, 24/03/2009
:136:2005-06
ರామమూ ರ್నగర,
ಬెంగళೂరు, ಹెూసಪౌರ್ఢಶాಲె
మంజూರా బಗెಗ್

1336

26169

1334

1337

1338

1339

1340

26163

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಶారದా ದాಯ್మం ర
:33:2005-06
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಸారಕಿಕ್ కనకపುర
రಸెತ್, జయనగర, ಬెంగళೂరు,
ಹెూస ಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ బಗెಗ್
26170 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಸెంಟ್ ಕెಲ್ౕರ್ ಕాನెವ್ంಟ್ ಶాಲె,
:18:2005-06
హుణಸెౕమరద ಪాళಯ್,
కుంబళగూడు అంಚె,
ಬెంగళೂరు, ಹెూస ಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ బಗెಗ್
26212 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಬెంగళೂరు ఎజుಕెౕషನ್ టರ್సಟ್ರ್
:11:2005-06
రవర అ ವ್
ದాಯ್ సంಸ್ఎ
జవರెౕಗౌడనగర, ಹెూసಕెರె
హ ಳ್ రಸెತ್, ರాಜాರాಜెౕశವ್
నగర, ಬెంగళೂరు, ఇవర
వ
ంద ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ బಗెಗ್
8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಗಿಲ್ౕಟ್ಸ್ పబಲ್ಕ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
:122:200506
చుంచఘటಟ್, ಕెూతತ್నూరు ముఖಯ್
రಸెತ್, ಕెూౕణనకుంಟె,
ಬెంగళೂరు, ఇ ಲ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
26214 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಮౌంಟ್ ఆಸ್ಟ್ನ್ ఆంగಲ್
:88:2005-06
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ౕಪాంజ నగర,
ಬెంగళೂరు, ఇ ಲ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

26213

A

A

24/03/2009

A

24/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
1341
26215 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಮౌంಟ್ ఎవರెಸ್ಟ್ ఆంగಲ್
25/03/2009
:130:2005-06
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಬాಯ್టರాయనపುర,
ౖసూరు రಸెತ್, ಬెంగళೂరు,
ఇ ಲ್ ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

ಶెರ್ౕ
A

1342

26216

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా .ಕె.ఎజుಕెౕషನ್ಟ್ టರ್ಸ್ಟ್, ಕಿషನ್ 25/03/2009
ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
:107`2005-06
ದాಯ್రణಯ್నగర, ಬెంగళೂరు,
ఇ ಲ್ ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

1343

26217

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా సನ್ಗెూಲ್ౕ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
25/03/2009
:108:2005-06
ಮాగ రಸెತ್, భువನెౕశವ್ నగర,
ಕె. .అగರ್ಹార, ಬెంగళೂరు,
ఇ ಲ್ ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

1344

26218

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా
:59:2005-06

ౕನా ఎజుಕెౕషನ್ ಸెూಸై , 25/03/2009
. .ఎం బಡావಣె, ಬెంగళೂరు,
ఇవరు ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ ಕెూౕ రువ
బಗెಗ್

A

1345

26219

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా మదర్ ಥెರెಸాಸ್
ౕ యಲ್ 25/03/2009
:114:2005-06
ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె, ವారಣా ,
ಮారಗెూండనహ ಳ್ రಸెಗ್,
ರామమూ ರ್ నగర హ ತ್ర,
ಬెంగళೂరు, ఇ ಲ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

1346

26220

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ఎಸ್.ಕె.ಪౌರ್ఢಶాಲె,
25/03/2009
:67:2005-06
ಸెూౕ ౕశವ್రనగర, ಬెంగళೂరు,
ఇ ಲ್ ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

1347

26221

25/03/2009
8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಲాಲ್ బహదూದ್రు ಶా , ఆంగಲ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ರాంపುర, దరహ ಳ್
:124:2005-06
అంಚె, ಬెంగళೂరు, ఇ ಲ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1348
26222 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా నూಯ್ ಕామರ್ಲ್ ఆంగಲ್
:144:2005-06
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಹెూసಕెರెహ ಳ್,
బనశంక 3ನెౕ హంత,
ಬెంగళೂరు, ఇ ಲ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
1349
26223 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಸెంಟ್ ಲాರెನ್ಸ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
:116:2005-06
అవలహ ಳ್, ౖసూరు రಸెತ್,
ಬెంగళೂరు, ఇ ಲ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
1350
26224 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಮాడರ್ನ್ ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
:129:2005-06
ఆರెౕహ ಳ್, ಬెంగళೂరు, ఇ ಲ್
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
1351
26225 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ఇం యನ್ ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
:115:2005-06
కనకనగర, ఫಯాಜ್ ಬాದ್,
యలಡెౕనహ ಳ್, ಬెంగళೂరు, ఇ ಲ್
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
25/03/2009

ಶెರ್ౕ

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

A

1352

26226

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా
:118:2005-06

ಬెనక ಪౌರ್ఢಶాಲె,
కಕ್లసందರ್, ಬెంగళೂరు, ఇ ಲ್
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

25/03/2009

A

1353

26227

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా అర ంದెూౕ
ౕ యಲ್
:65:2005-06
సూಕ್ಲ್, మలಲ್తತ್హ ಳ್,
ನాగరಬా , ಬెంగళೂరు, ఇ ಲ್
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు
ౕడువ బಗెಗ್
అనుమ

25/03/2009

A

1354

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా కಲా ಕెౕతన ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె, 25/03/2009
:135:2005-06
కూడಲ್, ఆನెౕకಲ್ ತా,
ಬెం.ద. ಲెಲ್, ఇ ಲ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
25/03/2009
26229 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ರ್ౕ ದాಯ್ ಕెౕతన ఆంగಲ್
:113:2005-06
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ವాಲె, దరహ ಳ್ ಹెూౕబ
ಬెంగళೂరు, ఇ ಲ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
25/03/2009
26230 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా .ఎಲ್.ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
:71:2005-06
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ದెౕవర కಕ್న హ ಳ್
రಸెತ್, ಬెంగళೂరు, ఇ ಲ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

1355

1356

26228

A

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
1357
26232 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ఎం. .ఇನ್ಪాಯ್ంಟ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె, 25/03/2009
:105:2005-06
ಸెూౕ ౕశವ್ర ದెౕవಸాಥ್న రಸెತ್,
ಳెౕక ಳ್, ಬెನెನ್ౕరుఘటಟ್,
ಬెంగళೂరు, ఇ ಲ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
1358

1359

1360

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ఎం.ఆರ್.ಕెౕం ರ್డಜ್ సూಕ್ಲ್, 5ನెౕ 25/03/2009
ముఖಯ್రಸెತ್, లಸ್ನ್ ಗాಡ್ರ್ನ್,
:35:2005-06
ಬెంగళೂరు, ఇ ಲ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
25/03/2009
26235 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా యశ ವ್ ದాಯ್ ಕెౕతన
:22:2005-06
ಪౌರ್ఢಶాಲె, బనశంక ,
ಬెంగళೂరు, ఇ ಲ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
26236 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా పರ್ ా ಪౌರ್ఢಶాಲె, 5ನెౕ ಕాರ್ಸ್, 25/03/2009
:39:2005-06
ಬాಯ್టರాయనపುర, ಬెంగళೂరు,
ఇ ಲ್ ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

26233

ಶెರ್ౕ
A

A

A

A

1362

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా జవహర్ ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
:51:2005-06
నం:33, 5ನెౕ .ముఖಯ್రಸెತ್,
ಮారు ಲెౕఔಟ್, . .ఎం.
1ನెౕ హంత, ಬెంగళೂరు, ఇ ಲ್
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
26241 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా నూಯ್ ಲెౕ యం ಪౌರ್ఢಶాಲె,
:46:2005-06
ಜె.ಹెಚ್. . .ఎಸ್ ಲెౕఔಟ್,
క ರెౕనహ ಳ್ ಕాರ್ಸ್,
ಬెంగళೂరు, ఇ ಲ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

1363

26243

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ఎಕ್ಸ್ಲెంಟ್ ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
25/03/2009
:44:2005-06
ಮ್ಲాಲ್ నగర, ಬెంగళೂరు,
ఇ ಲ್ ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

1364

26244

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా
:43:2005-06

A

1361

26240

ౕಫ್ ఇంಗಿಲ್ౕಷ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಳెౕక ಳ್, బನెನ್ౕరుఘటಟ್రಸెತ್,
ಬెంగళೂరు, ఇ ಲ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1365
26245 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ఎಸ್. . ప ಲ್క ఇంಗಿಲ್ౕಷ್
:62:2005-06
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ರా ౕహ ಳ್,
ಕెంಗెౕ , ಬెంగళೂరు, ఇ ಲ್
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
1366
26247 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ఎవర్ಶైನ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
:42:2005-06
హులಲ್హ ಳ್ ಗెౕಟ್, ఆನెౕకಲ್ ತా,
ಬెంగళೂరు, ఇ ಲ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
1367
26248 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా బూಲ್ಬెಲ್ ప ಲ್ಕ್ ಶాಲె,
:41:2005-06
.ಕె.ಲెౕఔಟ್, చనನ್ಕెౕశవనగర,
ಬెంగళೂరు, ఇ ಲ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
1368

1369

1370

1371

1372

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
25/03/2009

ಶెರ್ౕ

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009
26250 స 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ ాನా
ದాಯ್ ಕెౕతన ఆంగಲ್
ಶా:111:2005-06
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ರాజರాಜెౕశವ್
నగర, ಬెంగళೂరు, ఇ ಲ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
25/03/2009
26251 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా నಮ್య ದాಯ್ಕెౕందರ್,
:49:2005-06
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ఈ ౕపುర,
ಬెంగళೂరు, ఇ ಲ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
26253 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ఎం.ఇ.ఎಸ್ ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
25/03/2009
:50:2005-06
. .ఎం బಡావಣె, ಬెంగళೂరు,
ఇ ಲ್ ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా సನా ಲ್ ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
:64:2005-06
ದెూడಡ್ದెౕవనహ ಳ್, ಗెూ ಟ್ಗెರె
అంಚె, ಬెంగళೂరు, ఇ ಲ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
26256 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా స ౕదయ ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
:138:2005-06
ನ್ಲెౕఔಟ್, ನాగరಭా రಸెತ್,
జయనగర, ಬెంగళೂరు ఇ ಲ್
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

26254

A

A

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
1373
26259 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ರె ಡ್ జన సంఘ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
25/03/2009
:37:2005-06
ఎನ್. .ఆರ್ బಡావಣె, రూಪెౕన
అగರ್ಹార,ಬెంగళೂరు, ఇ ಲ್
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
1374

1375

1376

1377

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా శವ್ಭార ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
:58:2005-06
ಕె.ఐ.ఎ. . ಕాವ್టರ್ಸ್
ಬెూమಮ್సందರ್, ಕైಗా ಕా
పರ್ದెౕశ, ఆನెౕకಲ್ ತా,
ಬెం.ద. ಲెಲ್, ఇ ಲ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
26263 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ರ್ౕಸాವ್
ವానంద ఆంగಲ್
:143:2005-06
ಪౌರ್ఢಶాಲె, 3ನెౕ ముಖెಯ್రಸెತ್,
ಕెూ ಟ್ಗెಪాళಯ್, ರ್ౕగంధ ಕావలు,
ಬెంగళೂరు, ఇ ಲ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
26266 8[4]ಶా అ:ಹెూపರ್ಶా: ಜా ಯా మహమ ౕయ
161:2005-06
మంసూಸ್ర
ಪౌರ್ಢాಶాಲె,త సందರ್,
ಬెంగళೂరు, ఇ ಲ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
26269 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ఎಸ್.ఆರ್.ఎಸ್ ದాಯ್ ಕెౕత
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಕಿతತ್ಗానహ ಳ್,
:140:2005-06
ಬెూమಮ್సందರ್, ಬెంగళೂరు, ఇ ಲ್
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

26271

1379

26273

1380

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಗాಡ್ ನ್ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
25/03/2009
:69:2005-06
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ದాದ್థರ್నగర, ಡా||
. .ఎం.
ರాయನ್రಸెತ್,ಬెంగళೂరు, ఇ ಲ್
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

26262

1378

ಶెರ್ౕ

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ದాಯ್ ಕెౕతన పబಲ್ಕ್ ಶాಲె,
:151:2005-06
ఉಲాಲ್ళరಸెತ್, ఉಲాಲ್ళ
ఉపనగర, ಬెంగళೂరు, ఇ ಲ್
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
26277 8[4]12906ಶా అ: మహ ರ್ అర ంದెూౕ
ಹెూಪౌರ್ಶా:26:2006- ಪౌರ್ఢಶాಲె, పంచ ಲానగర,
07
ಬెంగళೂరు, ఇ ಲ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

25/03/2009

A

25/03/2009

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1381
26295 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా త ౕవన ಪౌರ್ఢಶాಲె,
:13:2006-07
హరపనహ ಳ್, గ , అನెౕకಲ್
ತా, ಬెం.ద. ಲెಲ್, ఇ ಲ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
1382
26299 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ాన ಚెౕతన ಪౌರ್ఢಶాಲె,
:78:2006-07
ల ಮ್ౕಕాంಪెಲ್ಕ್ಸ್, జಯా
ಬాಯ್ంಕ್ కృషನ್ರాజపುర,
ಬెంగళೂరు, ఇ ಲ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
1383
26307 8[4]10494ಶా అ: నూಯ್ ఆకಸ್ఫಡ್ರ್ ఆంగಲ್
ಹెూಪౌರ್ಶా:12:2006- ಪౌರ್ఢಶాಲె, . .ఎం. 1ನె
07
హంత, ಜై ౕಮానగర,
ಬెంగళೂరు, ఇ ಲ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
1384
26309 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా కుವెంపು ಸాಮ್రక ದాಯ್ಕెౕందರ್,
:21:2006-07
ವైಟ್ ౕಲ್ಡ್, ಬెంగళೂరు, ఇ ಲ್
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
1385

1386

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
25/03/2009

ಶెರ್ౕ

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009
8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಸెంಟ್ ఆನ್ಸ್ ఇంಗಿಲ್ౕಷ್
:24:2006-07
ಪౌರ್ఢಶాಲె, పదಮ್ನాభనగర,
ಬెంగళೂరు, ఇ ಲ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
26318 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಸెంಟ್ ౕటర్ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
25/03/2009
:10:2006-07
ದెూరಸా ಪాళಯ್, ಬెంగళೂరు,
ఇ ಲ್ ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

26312

A

A

1387

26319

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ఎಸ್.ఆರ್. .ఇ.ఎಸ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె, 25/03/2009
ಗాವెರ್ ಭా ಪాళಯ್, ಬెంగళೂరు,
:16:2006-07
ఇ ಲ್ ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

1388

26321

8[4]ಶా అ:19:2006 టಲ್ಲ್ పಲ್వర్ ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె, 25/03/2009
-07
ముನెನ್ౕಕెూౕಳాల, ಬెంగళೂరు,
ఇ ಲ್ ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1389
26323 8[4]ಶా అ:25:2006 .ఎಸ್.ఎಸ್.ಪౌರ್ఢಶాಲె,
-07
ಸెూౕ ౕశವ್ర నగర, జయనగర,
ಬెంగళೂరు, ఇ ಲ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
1390
26327 8[4]ಶా అ:వగರ್:13: ರ್ౕ ಕె. ರ್ౕ ವాస పರ್సనನ್, ದై. ,
2006-07
దಯానంద ಬాలಕಿయర
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ఇవర వಗాರ್వಣె
బಗెಗ್
1391
26329 8[4]ಶా అ:సವ್.ಚా.బ: ರ್ౕನాడಗౌడ.ఎಸ್.ఆರ್ ము. ,
25:2006-07
ౕరభదರ್ಸాವ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
భూ పುర, ಬెంగళೂరు,
ఇవర సವ್యం ಚా త బ ತ್
ౕడువ బಗెಗ್
1392
26337 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಸెూౕ ಯా ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
:01:2006-07
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ದాಯ್ಸాగర,
త సందರ್, ಬెంగళೂరు, ఇ ಲ್
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
1393
26340 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಪాರ್ంಕ್ ప ಲ್ಕ್ ಶాಲె,
:20:2006-07
శರావ నగర, కనకనగర,
ಬెంగళೂరు, ఇ ಲ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
1394
26342 8[4]4917ಶా అ:ಹెూ ಬెಸ್ಟ್ ఎజుಕెౕషನ್ టರ್ಸ್ಟ್,
ಪౌರ್ಶా:30:2006-07 అ ತ್ಬెಲె, ఆನెౕకಲ್ ತా,
ಬెం.ద. ಲెಲ್, ఇ ಲ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
1395
26349 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా .ఇ. ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
:04:2006-07
మಮ್ರాయಗౌడ బಡావಣె,
.ఎಸ್.ಕె.3ನెౕ హంత,
ಬెంగళೂరు, ఇ ಲ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
1396
26352 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ఎಸ್.ఆರ್. ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ముನెನ್ౕಕెూಳాలు, ಮారತ್హ ಳ್,
:17:2006-07
ಬెంగళೂరు, ఇ ಲ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
1397

26359

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
25/03/2009

ಶెರ್ౕ

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಶారద గణప
ದాಯ್ಕెౕందರ್
25/03/2009
:31:2006-07
ಪౌರ್ఢಶాಲె, పುణಯ್ಕెూౕ నగర,
బంಟాವ್ళ, ద.క. ಲెಲ್, ఇ ಲ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
1398
26363 8[4]ಶా అ:ಹె.బ:11: ಕె.ఎಸ್.ఆರ್. సూరತ್కಲ್ ఈ 25/03/2009
2006-07
ಶాಲెయ ಹెసరు బదಲావಣె బಗెಗ್
1399

26388

1400

26393

1401

ಶెರ್ౕ
A

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಮౌంಟ್ ಕా ರ್ಲ್ ಕాನెವ್ంಟ್
25/03/2009
:123:2006-07
ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಹెಚ್.ఎಸ್.ఆರ್. ಲెౕఔಟ್,
ಬెంగళೂరు, ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా
:106:2006-07

A

25/03/2009
ಕాನ್ ವాಯ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ದాಯ್ಸాగర ಲెౕఔಟ್,
ಗెూ ಟ್ಗెರె, ಬెంగళೂరు, ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
26396 8[4]ಶా అ:ಶా.సಥ್ಳాం ಪాರ್థರ್న ಪౌರ್ఢಶాಲె,
25/03/2009
:04:2005-06
క ರెౕనహ ಳ್, ಬెంగళೂరు, ఈ
ಶాಲెయనుನ್ సಥ್ಳాంత సువ బಗెಗ್

A

1403

25/03/2009
26400 స 8[4]ಶా అ:సಥ್ಳాంత ರ್ౕమంజుನాథ ఆంగಲ್
ర:01:2005-06
ಪౌರ್ఢಶాಲె, బనశంక ,
ಬెంగళೂరు, ఈ ಶాಲెయనుನ್
సಥ್ಳాంత సువ బಗెಗ್
26419 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ರ್ౕ ಶైల ದాಯ್సంಸెಥ್
25/03/2009
:92:2005-06
ಪౌರ್ఢಶాಲె, బనశంక ,
ಬెంగళೂరు, ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

1404

26420

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ರ್ యంಟ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
25/03/2009
:96:2005-06
పంచ ౕలనగర, మూడలಪాళಯ್,
ಬెంగళೂరు, ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

1405

26424

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా కళಸాప ಲ್ಕ್ ಶాಲె, ಹెూసూరు
:95:2005-06
రಸెತ್, మ ವాళ, ಬెంగళೂరు,
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

25/03/2009

A

1406

26427

25/03/2009
8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ౕನా ఆంగಲ್ ಪౌರ್ಶాಲె,
:63:2005-06
జయనగర, ಬెంగళೂరు, ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
26430 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಗಿರ್ౕನ್వೂಯ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె, సుళಯ್,
25/03/2009
:155:2005-06
ద.క. లಲ್, ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

1402

1407

A

A

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
1408
26434 8[4]10490:త.వ:23: సమత ಲెూౕ న ಬాలకర
25/03/2009
2005-06
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಲెూౕనగర, దಭెರ್
పುతూತ್రు, ద.క. ಲెಲ್, ఈ
ಶాಲెయ 8ನె తరగ య
ಭాగవనుನ್ 10ನెౕ తరగ ಗె
ಮాపರ್ సువ బಗెಗ್
25/03/2009
1409
26438
8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ ಬాಯ್ ౕಸ್ ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಶా:142:2005-06
ಹాಯ್ಟ್ ಲ್, మంగళೂరు, ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
1410
26443 8[4]8995ಶా అ:ಹెూ అజరತ್ ಸైయದ್ మద ఆంగಲ್ 25/03/2009
ಪౌರ್ಶా:158:2005-06 ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
అಜాದ್నగర, ఉಳాಳ್ల,
ద.క. ಲెಲ್, ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
1411

1412

1413

25/03/2009
8[6]6233ಶా అ:ಹెూ కుంబ ರ್ౕ ಪౌರ್ఢಶాಲె, టಟ್ ,
ಪౌರ್ಶా:151:2005-06 ವెౕణూరు, ಬెళತ್ంగ ತా, ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
25/03/2009
26448 8[6]ಶా అ:సహ. :07 ౕಕెರ್ౕಡ್ ಹాಟ್ರ್ ಬాలಕಿయర
:2005-06
ಪౌರ್ఢಶాಲె, కులಶెౕఖర,
గండుమకಕ್ళనుನ್ ಶాಲెಗె
ಸెౕ ಕెూళಳ್లు అనుమ బಗెಗ್
26453 8[6]ಶా అ:త.వ:24: సంత కಟ್ర్న ಭా ಕా
25/03/2009
2005-06
ಪౌರ್ఢಶాಲె, పುతూತ್రు, ఈ
ಶాಲెయనుನ್ 8ನె తరగ య
ಭాగవనుನ್ 10ನెౕ తరగ
ಭాగವాಗಿ ಮాపರ್ సువ బಗెಗ್

26444

ಶెರ್ౕ
A

A

A

A

A

A

1414

26457

8[6]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ರ್ౕ అమృತెౕశವ್ర ఆంగಲ್ ಮాధಯ್
:159:2005-06
ಪౌರ್ఢಶాಲె, అమృతసదన,
ವామనంజూరు, ద.క. ಲెಲ್

25/03/2009

A

1415

26459

25/03/2009
[6]8602:ಶా అ:ಹెూ ಸెంಟ್ ఆನ್ಸ್ సూಕ್ಲ್,
ಪౌರ್ಶా:150:2005-06 కుం ಕాన, జಜ್ಯ್
మంగళೂరు, ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ౕడువ బಗెಗ್
ತెರెయలు అనుమ

A

1416

26462

25/03/2009
8[6]ಹెూಪౌರ್శ:156:2 సుಭెూౕద ఆంగಲ್ ಪౌರ್ಶాಲె,
005-06
ಪాಣాಜె, పುతూತ್రు ತా, ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
26466 8[6]8576:ಬెూౕ.ನెౕ.
:17.01.2004ర పೂవರ್ద ಲ್
25/03/2009
అ:01:2005-06
ನెౕమಕా ಹెూం
ಕಷ್కర వర

A

1417

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
1418
26470 8[6]ಹెూಪౌರ್ಶా:157: సంత ತెరస ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
25/03/2009
2005-06
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಬెళತ್ం , ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
1419
26472 8[6]8545:ಹెూಪౌರ್ಶా బ ರ್య ಪౌರ್ఢಶాಲె, అಕాರ್న,
25/03/2009
:149:2005-06
బంಟాವ್ళ ತా, ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

1421

25/03/2009
ౕ ವెಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಕಿ ನ್ಗెూౕ , మంగళೂరు, ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
26479 8[6]ಹెూಪౌರ್ಶా:71:2 ರ್ౕ ಗెూౕಪాలకృషಣ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె, 25/03/2009
005-06
ನెಲె, మంగళೂరు, ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

1422

26481

1423

26484

1420

26476

8[6]10213:ಹెూಪౌರ್
ಶా:158:2005-06

ಶెರ್ౕ
A

A

A

A

8[6]8606:ಹెూಪౌರ್ಶా ಬెಸ್ಟ್ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ಶాಲె, 25/03/2009
:146:2005-06
బంಟాವ್ళ, ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

A

1424

25/03/2009
8[6]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా మ ಯాం ಕా ಪౌರ್ఢಶాಲె,
:21:2005-06
దರ್ಬెటుಟ್, ಬెళತ್ంగ ತా, ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
26487 8[6]ಹెూಪౌರ್ಶా:147:
. .ఎಸ್ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
25/03/2009
2005-06
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಕాపೂరు,
మంగళುరు, ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

1425

26506

25/03/2009
8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ఎಸ್.ఎಫ್.ఎಸ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಕెూలూಲ್రు రಸెತ್, ವెంకಟెౕశವ್ర
:73:2004-05
బಡావಣె, ರ್ౕ ವాసనగర,
ಬెంగళೂరు, ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

1426

26509

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಕె.ఎಲ್.ఇ సంಸెಥ್ ಬెళಗా ఇవర 25/03/2009
:104:2005-06
ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಮారు బಡావಣె, ಮాలూరు,
ಕెూౕಲార ಲెಲ್, ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

1427

26512

25/03/2009
8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా సపತ್ಗಿ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
:34:2005-06
ఆదశರ್నగర, ಮాలూరు,
ಕెూౕಲార ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
గణక
ముಕాತ್య
సంಖెಯ್
ನాంక
1428
26514 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా రమణమహ ರ್ ದాಯ್లయ,
25/03/2009
:23:2005-06
జయనగర, ಕెూౕಲార, ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
25/03/2009
1429
26518 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ರ್ౕమ రಮామ
:29:2005-06
సుందరರాಜ್ ఐంಗార్
ಪౌರ್ఢಶాಲె, రಮామ నగర,
ಬెళೂಳ್రు, ಕెూౕಲార, ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
1430
26519 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ఇం ರా ಪౌರ್ఢಶాಲె,
25/03/2009
:12:2005-06
బూ ಕెూౕಟె, బంಗారಪెౕಟె
ತాలూಲ್కు, ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

A

A

8[10]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ పರ್ಶాం
ದాಯ್లయ
25/03/2009
ಶా:అను:03:2005-06 ಪౌರ್ఢಶాಲె, కందుకరూరు రಸెತ್,
ಚెౕళೂరు, ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

25/03/2009
8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ವెంకಟ್ ఆంగಲ್ ಪౌರ್ಶాಲె,
:20:2005-06
ರ್ౕగంధ ಕావలు,
ರాಜా నగర, ಬెంగళೂరు,
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
26532 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ఎకಸ್ಲెంಟ್ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
25/03/2009
:75:2005-06
ಪౌರ್ఢಶాಲె, మంగమనಪాళಯ್,
ಬెంగళೂరు, ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

1431

26526

1432

26529

1433

ಶెರ್ౕ

A

1434

26533

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ವెౕలನ್ ಟైನ್ ಮాಡెಲ್ ఆంగಲ್
:57:2005-06
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಮారు నగర,
బనశంక , ಬెంగళೂరు ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

25/03/2009

A

1435

26538

25/03/2009
8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ఎನ್.ఇ. ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
:84:200596
ಪౌರ್ఢಶాಲె, గ పುరం బಡావಣె,
ಬెంగళೂరు,ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ౕడువ బಗెಗ್
ತెರెయలు అనుమ

A

1436

26541

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ದాಯ್ಭార ಪౌರ್ఢಶాಲె,
:82:2005-06
అపೂవರ್ ಲెౕఔಟ್, ಕెంಗెౕ
ఉపనగర, ಬెంగళೂరు, ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

25/03/2009

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
1437
26545 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా నూಯ್ ಬాలಡ್ ನ್ ఇంటರ್
25/03/2009
:78:2005-06
ನాಯ್షనಲ್ ರె ಡె ಷ್యಲ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె, బూ ಗెರె ಕాರ್ಸ್,
మందూరు, ಬెంగళುరు, ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
1438
26548 8[4][ಶా అ:ಹెూಪౌರ್
ಕాನ್
సూಕ್ಲ್
25/03/2009
ಶా:74:2005-06
ಕాವెౕ నగర, ದెౕవర కಕ್రహ ಳ್,
ಬెంగళುరు,ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

ಶెರ್ౕ
A

A

1439

26550

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಗౌ పబಲ್ಕ್ ಶాಲె, లకనగర,
25/03/2009
:73:2005-06
ಬెంగళೂరు, ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

1440

26553

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ರాయಲ್ ಕాನెವ್ంಟ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
:7:2005-06
ಬెూమಮ್నహ ಳ್, ಬెంగళೂరు,
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

25/03/2009

A

1441

26554

25/03/2009
8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ರ್ౕಬాలగంಗాధరನాథಸాವ್
:19:2005-06
ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್ఢಶాಲె,
మంచరಬెಲె, కಕ್బಳాಳ್పುర,
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
25/03/2009
26559 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా భగತ್ ంಗ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
:01:2005-06
. .ಕాರ್ಸ್, ಬాಗెౕప ಲ್,
కಕ್బಳాಳ್పುర,
26562 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా సನ್ಶైನ್ ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
25/03/2009
:93:2005-06
ಹెూసహ ಳ್, ಪాదರాయనపುర,
ಬెంగళೂరు, ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

1442

1443

1444

26565

1445

26566

1446

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಮానస ದాಯ್ಕెౕందರ್
25/03/2009
:94:2005-06
ಪౌರ್ఢಶాಲె, అణಣ್యಯ್ ರె ಡ್
బಡావಣె, ಜె. నగర,
ಬెంగళೂరు, ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా సూಕ್ಲ್ఆಫ್ ಸాಮ್ಟ್ರ್ ಕಿಡ್ಸ್
:85:2005-06
ಹైసూಕ್ಲ್, ಬెంగళೂరు, ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
26569 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ాన ಭార ಪౌರ್ఢಶాಲె,
:89:2005-06
ಹెూంగసందರ್, ಬెంగళೂరు,
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

A

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
1447
26573 స 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ ఎం.ఎం.ఇ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
25/03/2009
ಶా:90:2005-06
ಕెూకపಪ್న అగರ್ಹార,
ಬెంగళೂరు, ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

25/03/2009
8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా నవಭారత ಮాರ್ణ
:81:2005-06
ದాಯ್మం ర ಪౌರ್ఢಶాಲె,
బನెನ್ౕరుఘటಟ್, ಬెంగళೂరు,
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
25/03/2009
26579 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా గుಡ್ అథರ್ సూಕ್ಲ್
:47:2005-06
ಬాಲా నగర, ಬెంగళೂరు,
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
26581 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ఎ.క.ఆರ್
ౕ యಲ್
25/03/2009
:25:2005-06
సూಕ್ಲ್, ಹెూరಮావು అగರ್ಹార,
ಬెంగళೂరు, ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

26575

1449

26577

1451

A

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా శವ್ಭార ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాల,
25/03/2009
:91:2005-06
చంದాರ್బಡావಣె, ನాగరಭా ,
ಬెంగళೂరు, ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

1448

1450

ಶెರ್ౕ

A

A

1452

26584

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಶారದా ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ంಪ್
25/03/2009
:17:2005-06
ಹౌಸ್, ఆನెౕకಲ್ ತా,
ಬెం.ద. ಲెಲ್, ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

1453

26587

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಸెంಟ್ ರెూౕ ತ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
:55:2005-06
సం ಗె బಡావಣె, ಬెంగళೂరు,
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు
ౕడువ బಗెಗ್
అనుమ

25/03/2009

A

1454

26590

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ఆశರ್య ಪౌರ್ಶాಲె, ರామಸాವ್
:77:2005-06
ಡ್ంಗ್, ಬెంగళೂరు, ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

25/03/2009

A

1455

26636

25/03/2009
8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ದాಯ್ ಕెౕతన ప ಲ್ಕ್ ಶాಲె,
:01:2006-07
ఉಲాಲ್ಳా, ಬెంగళೂరు, ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
26640 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ರ್ౕ ಭార
ದాಯ್లయ,
25/03/2009
:13:2006-07
ఆర. . బಡావಣె,
ಬెంగళೂరు, ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

1456

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
1457
26643 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ರ್ౕ ಶారದా ದెౕ ಪౌರ್ఢಶాಲె, 25/03/2009
:08:2006-07
గుండಲ್కుతూತ್రు, ಗౌ దనూరు
ತా, ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

ಶెರ್ౕ
A

1458

26653

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಶెರ್ౕయಸ್ ప ಲ್ಕ್ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ 25/03/2009
:22:2006-07
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ವానంద నగర,
ಬెంగళೂరు, ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

1459

26657

8[4]10500:ಹెూಪౌರ್
ಶా:02:2006-07

25/03/2009
ಲ್ಸైಡ್ పబಲ್ಕ್ ಶాಲె,
. .ఎం 2ನెౕ హంత,
ಬెంగళೂరు, ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

1460

26661

1461

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಪాಲ್ ౕಡా అంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
:18:2006-07
ಪాదರా బనಲ್, ಬెంగళೂరు,
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
26664 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా నూರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె, ఇ ಯాಸ್
:15:2006-07
నగర, ಬెంగళೂరు, ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

1462

26669

1463

26671

25/03/2009

A

25/03/2009

A

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ఇನ್ಫెంಟ್ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
25/03/2009
:01:2006-07
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ఉదయనగర,
ಬెంగళುరు, ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

8[4]10485ಶా అ:
ಹెూಪౌರ್ಶా:07:200607

A

1464

25/03/2009
ఎಸ್.ఎಸ್. . ಪౌರ್ఢಶాಲె,
మూడలಪాళಯ್, ಬెంగళೂరు,
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
26673 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా నూಯ್ యರా ಪౌರ್ఢಶాಲె,
25/03/2009
:27:2006-07
కుಮారಸాವ್ ಲెౕఔಟ್,
ಬెంగళೂరు, ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

1465

26675

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಮాన ప ಲ್ಕ್ ಹైసూಕ್ಲ್,
25/03/2009
:06:2006-07
జగ ౕవనರామనగర,
ಬెంగళೂరు, ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
గణక
ముಕాತ್య
సంಖెಯ್
ನాంక
1466
26677 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಸాವ್
ವెౕಕానంద
25/03/2009
:23:2006-07
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ఎಸ್. .ಜె నగర,
ಬెంగళೂరు, ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

ಶెರ್ౕ
A

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా . .ఎం ದాಯ್ವా
25/03/2009
:28:2006-07
ಪౌರ್ఢಶాಲె, బనశంక ,
ಬెంగళೂరు, ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

A

1469

25/03/2009
8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా శವ್ಭార ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢశಲె,
:29:2006-07
ఉతತ್ర హ ಳ್, ಬెంగళೂరు, ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
26689 8[4]ಶా అ:ಶా.సಥ್:09: ರ್ౕ వಯ್ಜెూಯ್ౕ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
25/03/2009
2006-07
ದెూರెಸా ಪాళಯ್, ಬెంగళೂరు
ఇ ಲ್ంద ಶాಲెయనుನ್
సಥ್ಳాంత సువ బಗెಗ್

1470

26691

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಮౌంಟ್ ಕా ರ್ಲ್
25/03/2009
:02:2006-07
ಪౌರ್ఢಶాಲె,ರామమూ ರ್నగర,
ಬెంగళೂరు, ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

A

1471

26696

8[4]10495:ಶా అ:
ಹెూಪౌರ್ಶా:11:200607

A

1472

26701

1467

26681

1468

26684

1473

1474

1475

పರ್గ ಪౌರ್ఢಶాಲె, ము ರె ಡ್
25/03/2009
ಲెౕఔಟ್, మహದెౕవపುర,
ಬెంగళೂరు, ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

8[4]ಶా అಹెూಪౌರ್ಶా: ರ್ౕ ವెౕಕానంద ದాಯ್వధರ್క
03:2003-04
ಪౌರ್ఢಶాಲె, బటಲ್హ ಳ್,
ంತామ ತా, ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
26702 8[4]10479:ಶా అ: సపತ್ಗಿ
ದాಯ್మం ర,
ಹెూಪౌರ್ಶా:09:2006- ದెూడಡ್కనನ್హ ಳ್, ಬెంగళೂరు,
07
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
26704 8[4]10488:ಹెూಪౌರ್
ౕ ಗెూౕ ಡ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಶా:05:2006-07
యరಬ್నగర, ಬెంగళೂరు,
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
26707 8[4]ಶా అ:ಹె.బ:57: ಸెంಟ್ ಜెూౕಸెಫ್ ఆంగಲ್
2006-07
ಪౌರ್ఢಶాಲె, అభయದామ,
ವైಟ್ ౕలಡ್ ఆవరణ, ఈ ಶాಲెయ
ಹెసరు బదಲావಣె బಗెಗ್

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1476
26710 8[4]10483:ಹెూಪౌರ್
ಶా:8:2006-07

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
25/03/2009

ಶెರ್ౕ

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

A

1481

25/03/2009
ರ್ౕ ఎ.నటರాಜ್ ಶె ಟ್, స. ,
ఆಚాయರ್ ప.పೂ.ಕాಲెౕజు,
ಗౌ దనూరు, ఇవర
ನెౕమಕా అను ౕదನె బಗెಗ್
26774 8[3]ಶా అ: .అసం:4 ಟ್ అ ರ್ సంಖెಯ್:4471/2007- 25/03/2009
471:2007-08
08, ౕన ಸెౕವా ದాಯ್సంಸెಥ್,
కమಲానగర, ಬెంగళೂరు,
కం ಕెವారు ఉతತ್ర ౕ రువ
బಗెಗ್

1482

26861

1477

1478

1479

1480

1483

1484
1485

1486

షయ

ఆನెౕకಲ್ పబಲ್ಕ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ఆನెౕకಲ್, ಬెం.ద. ಲెಲ್, ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
26711 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ఎಸ್.ఎం.ಪౌರ್ఢಶాಲె,
:2:2006-07
యలಚెౕనహ ಳ್, ಬెంగళೂరు,
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
26742 8[4] ౕలಮ್న :06:20 ರ್ౕమ ರాಜెౕశವ್ మూ ರ್
06-07
స. , ఎం.ఇ.ఎಸ್ ಪౌರ್ఢశಲె,
జయనగర, ಬెంగళುరు ఇవర
ౕలಮ್న బಗెಗ್
26746 8[4]ಶా అ: ౕలಮ್వ
ರ್ౕమ
ౕ ఎ జబತ್,
:238:2007-08
ము. , వುఇದాಯ್మం ర
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ఐ. .ఐ ಕాಯ್ంపಸ್,
దూరವా నగర ಬెంగళೂరు,
ఇవర ౕలಕ್న బಗెಗ್

26751

8[4]ಶా అ: ౕలಮ್వ
:26:2007-08

8[4]ಶా అ:ನెౕఅ:159 ರ್ౕ ఆರ್.ఓ.మహದెౕవపಪ್, స. ,
జయಭార సహಕా
:2006-07
ಪౌರ್ఢಶాಲె, అ ತ್ಬెಲె, ఆನెౕకಲ್
ತా, ఇవర ನెౕమಕా
అను ౕదನె బగಗ್
26864 8[4]ಶా అ: ౕలಮ್వ ಹెలನ್ ನ್ಸ್ ದై. , ಹెూౕ
:34:2003-04
ರెూౕస ಬాలಕಿయర
ಪౌರ್ఢಶాಲె, మూడ ದెರ್,
ద.క. ಲెಲ್ ఇవర స ಲ್ రువ
ౕలಮ್న
26867 8[4]ಶా అ: ప:50:2 ದాವె సంಖెಯ್:88066/2003
003-04
26870 8[4]ಶా అ: ౕలಮ್వ
ರ್ౕ పುటಟ್ಸాವ್ , .ದాసరహ ಳ್,
:82:2003-04
ಬెంగళೂరు, కనನ್డ ಭాಷా
ಕಷ್కరు, ನెౕమಕా బಗెಗ್.
. .సంಖెಯ್:12246/2005

26873

8[11]ಸా.దూ.అ:01:2 ರ್ౕ ಹెಚ್.ఆರ್.గురుರాజರాವ್,
ఇవర ంచ బಗెಗ್
002-03

A

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
1487
26876 8[6]ಶా అ: . :4:20 ರ್ౕ ఆ ನాರాయణರాವ್ ದై. , 25/03/2009
02-03
ఆರ್. .ఎ.ఎನ್.ఎం ఎಸ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಬెంగళೂరు ఇవర
ರాజಯ್ ఉచಚ್ ನాಯ್ಯాలయద ಲ್
హూ రువ ದాವె,.
1488

26879

1489

26884

1490

26890

1491

26895

1492

26912

1493

26916

1494

26918

1495

1496

1497

8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా సವెౕరపುర ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
:43:2006-07
ಪౌರ್ఢಶాಲె, కలుಲ್ಗెూం ,
ంಪా , సుళಯ್ ತా, ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
8[4]ಶా అ: ಟ್
ಟ್ అ ರ್
అ ರ್:122:2002-03
సంಕెಯ್:19556/2002ಕెಕ್
కం ಕెವారు ఉతತ್ర కళು సువ
బಗెಗ್
8[4]ಶా అ: ౕలಮ್న ఆರ್.ಕె.ఎನ್ ಪౌರ್ఢಶాಲెయ ಲ್
సహ ಕಷ್కರాಗಿదದ್ ರ್ౕ
:04:2006-07
ఎం.సుಲెಲ್ౕಶ್ ఇవ ಗె ವెౕతన
గ ప సువ బಗెಗ್
8[4]ಶా అ:హు.అ:29: ఆಚాయರ್ ಪాఠಶాಲె
2006-07
ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಸెూమనహ ಳ್, హుదದ್ఎ
అను ౕదನె బಗెಗ್
8[1][3]ಶా అ:ದాವె:
. . 827/2005,
02:1997-98
ఎಸ್.ರామ ంగయಯ್
8[3]ಶా అ: ౕలಮ್న
ರ್ౕ ఎం. ౕహನ್ ం
ಕಷ್కరు,
:12:2005-06
ಹెಚ್. వ ంగపಪ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಸాగర, ౕలಮ್న బಗెಗ್

8[3]ಶా అ: .అ:131: ಶాం
ఎజుಕెౕషನ್ ಸెూಸై ,
2005-06
పರ್ಕాಶ್ నగర, ఇవర ౕలಮ್న
బಗెಗ್
26922 8[4] .అ: వృ ತ್:10:2 ರ್ౕమ రంగమಮ್, వృతತ್
005-06
గూರ್ಪ್. ఆರ್.ಕె.ఎಸ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಕాటನ್ ಪెౕಟె,
ಬెంగళೂరు, ఇవర వృ ತ್ బಗెಗ್
ದాವె.
26926 8[6]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా సವెౕరపುర ಪౌರ್ఢಶాಲె,
:22:2005-06
కలుಲ್గుం సంಪాజు, ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
26931 8[4]ಶా అ: ౕలಮ್న
ರ್ౕ వణಣ್, సదರ್ರ್ వలಲ್ಬా
:04:2005-06
పಟెౕಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె, సಜాರ್పುర,
ಬెంగళೂరు, ఇవర ౕలಮ್న
బಗెಗ್

ಶెರ್ౕ
A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1498
26934 8[4]ಶా అ: ౕలಮ್న
:09:2005-06

షయ
. .నంజమಮ್, ము. ,
ನ್ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಬెంగళೂరు,
ౕలಮ್న బಗెಗ್
ರ್ౕ ఎ.నటರాజಶె ಟ್, ఆಚాయರ್
ప.పೂ.ಕాಲెౕజు,
ಗౌ దనూరు, ఇవర
ౕలಮ್న పರ್కరణద బಗెಗ್
ಸెంಟ್ ఆనಸ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಬెూౕಳార, మంగళುరు,ఇ ಲ್
ಹెచుಚ್వ
ಭాగ ತెರెయలు
అనుమ బಗెಗ್
ఎನ್.ఎನ್.ರాಧామ , స. .,
ಶెౕಷా ರ್పುరం ಬాలಕಿయర
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಬెంగళೂరు, ఇవర
ౕలಮ್న బಗెಗ್
ఆರ್.ఎಸ್.ಮాయణಣ್నవರ್,
పರ್.ಶా.స., కನాರ್టక ం
ಪౌರ್ఢಶాಲె, అ నూಯ್ రಸెತ್,
ಬెంగళೂరు ఈ ಶాಲె ం
ದాಯ್మం ర ಶాಲెಗెಗె
దూరವా నగర, ಬెంగళೂరు,
ఈ ಶాಲెಗె అనుమ ಕెూౕ
మన
ౕలಮ್న సంಕెಯ್:16/2006-07,
ఎಫ್.ఎಸ್.నం హ ಳ್, వ గಗ್
ఇవర ౕలಮ್న బಗెಗ್

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
25/03/2009

ಶెರ್ౕ

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

A

1499

26939

8[10]ಶా అ:ದాವె:1
2455/2002-2005-06

1500

26942

8[4]ಶా అ:ಹె. .ತె:1:
2007-08

1501

26945

8[3]ಶా అ: ౕలಮ್న
:14:2005-06

1502

26951

8[3]ಶా అ:వగರ್:అను
:07:2005-06

1503

26956

8[3]ಶా అ: ౕలಮ್న
:16:2006-07

1504

26961

8[3]ಶా అ:ವెౕ.అ:8:2 ರ್ౕ ವెంకಟెౕశವ್ర ಸాವ್ ప.ಜా
006-07
ప.పంగడ ದాಯ್సంಸెಥ್,
అర ళ , భದాರ್వ , ఈ
సంಸెಥ್య ಪౌರ್ఢಶాಲెయ
బಬ್ం గళ ನెౕమಕా యనుನ್
అనుದాన ర తವాಗಿ
అను ౕ సువ బಗెಗ್

25/03/2009

A

1505

26962

8[4]10482:ಹెూಶా:0 .జయనగర ಕెూౕ ఆపರెౕ ವ್
3:2006-07
ಸెూಸై , .నం:902,
జయనగర, ಬెంగళೂరు, ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

25/03/2009

A

1506

26966

8[3]ಶా అ: ౕలಮ್న
:47:2008-09

ರ್ౕమ రತాನ್. .అంగ , ం
25/03/2009
ಕಷ್కరు, బసವెౕశವ್ర ಬాలಕಿయర
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ರాಜా నగర,
ಬెంగళೂరు, ఇవర లಮ್న
సంಕెಯ್:47/2008ర బಗెಗ್

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
1507
26968 8[10]ಶా అ: ౕలಮ್న ರ್ౕ .ಗెూౕ ನాథರ್, స. , సರ್ 25/03/2009
:15:2005-06
ఎం. .ఎం ಪౌರ್ఢಶాಲె,
కಕ್బಳాಳ್పುర, ఇవర ౕలಮ್న
బಗెಗ್
26/03/2009
1508
27095 87ಶా. .అ.వ. అ- పರ್గ ఎజుಕెౕషನ್ ಡెవలಪ್
211/2006-07
ಸెూಸై , జయపುర, ఇవర
నಡెసు ತ್రువ ಬాలಕಿరయ వస
లయಕెಕ್ అనుದాన డుగಡె
బಗెಗ್ తಪాసಣా వర స ಲ್సువ
బಗెಗ್.
1509
27100 87ಶా. .అ. అనుದాಯ್ ಕెౕతన ಸెూಸై , ಫాರ್, 26/03/2009
ఎజుಕెౕషನ್ ಸెూౕ యಲ್
3/2005-06
ಡెవలಪ್ ంಟ್, ಬెంగళೂరు
84 మకಕ್ ಗె ಕಷ್ణ ౕడలు
ಕెౕందರ್ సಕాರ್రಕెಕ್
అనుದానಕాಕ್ಗಿ ಕెూౕ రువ బಗెಗ್.
1510

1511

1512

1513

26/03/2009
ರ್ౕ ರాఘವెౕందರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ರాఘವెౕందರ್నగర, ౖసూరు,
ఈ ಶాಲెయనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್
23/03/2009
3322 8(8)ಶా. .ನెౕ.అనుರ್ౕ.ಚెౕతನ್ వస
26/03-04
ಪౌರ್.ಶా.సకಲెౕశపುర ಖా
హుದెದ್ ನెౕమಕా బಗెಗ್.
3374 8(1)ಶా అ ಹెూర హు ಹెూస హుದెದ್ మంజుರా
26/09/2008
మకಕ್ళ 08/03-04
ಕెూಳెಳ್ಗాల ವెం ಕె ಪాರ್
ಶాಲెయ
3379 8(1)ಶా అ ವెౕ.
ರ್ౕ ఆ. ಪాರ್ತాಪ್ అనుದానద
12/11/2008
అను.01/05-06
ఆಧారద ನెౕమಕా .

27413

8[1]ಶా అ:ವెౕతನా
నుದాన:5:2003-04

ಶెರ್ౕ
A

A

A

A

B

B

B

1514

3408

8(1) ಶా అಖా ವె
ఇతರె 14/2004-05

ನెౕమಕా అను ౕదನె
అనుದా త ಪౌರ್ఢ ಶాಲెగళనుನ್
ಖా ఇరువ హుದెದ್గ ಗె.

26/09/2008

B

1515

3432

8(2)ಶా. అ.స.వ01/05-06

31/12/2007

B

1516

3471

8(1) ಶా అ ఇతರె
18/04-05

26/09/2008

B

1517

3486

8(1) ಶా అ
ನెౕమಕా 25/05-06

ರ್ౕ.సంగ ౕశವ್ర ಸాವ್
ಪౌರ್.ಶాಲె ಕె.ఆರ್.ಪెౕಟె
సಕాರ್రಕెಕ್ వ ಕెూడువ బಗెಗ್.
ఎం పರ್ಸాದ್ మహದెౕశವ್ర
ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಶాರ್వందనహ ಳ್ ನెౕమಕా
అను ౕదನె.
ರ್ౕ దರ್ಶాంత ఎಸ್ఆರ್
ఎం ఎంಪౌರ್ఢಶాಲె ನెౕమಕా
అను ౕదನె బಗెಗ್.

26/09/2008

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1518
3505 .8(2)ಶా. .అము. .బ-25/05-06
1519

3507

1520

3544

1521

1522

1523

1524

1525

1526

1527

8(1) ಶా అ ನెౕ
అ.బಗెಗ್ 36/03-06

8(2ఎ)ಶా. .దూరు2/2000-01
3586 8(1) ಶా అ
ౕలಮ್న 12/2002.

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
31/12/2007

ಶెರ್ౕ

ರ್ౕ ಹెಚ್ హనుమంతರాయ ం 26/09/2008
ಕಷ್కరు పడనಲ್ ಗాರ್ಮాంతర
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಶాಯ್మರాయపಪ್
ಪాళಯ್-ನెౕమಕా అను ౕదನె.

B

ఎం.ఎಸ್.కృషಣ್పಪ್ ము. .
ನాగమంగల.
ರ್ౕ ఈశವ್రదದ್ స.
ಡా.అంಬెౕడಕ್ರ್ ರె ಡె ಸ್యಲ್
సూಕ್ಲ್ ంజలಗెರె ರా.

31/12/2007

B

16/12/2008

B

షయ
ರ್ౕమ ಪెರ್ౕమ ౕల
స. ,ఎಸ್.ಕె.ఇ.ఎಸ್.ಪౌರ್ఢಶాಲె
హు ತాನ್ మండಯ್ ము. .బ ತ್

16/12/2008
8(1) ಖా హు భ అను- ರ್ౕ ವానంద ಪౌರ್ఢಶాಲె
5/06-07
తుంಬా ಕెూరడಗెರె ಖా
హుದెದ್ భ ರ್ అనుమ .
3647 8(8)ಶా. .హు.భರ್ౕ.ఎನ್.ఆರ್.జగ ౕಶ್ ಜాಙ್న
12/12/2007
1/05-06
ಕಷ್కరు, ರ್ౕಶైల పುషಪ್ಗಿ
బసవರాಜెౕందರ್ ಪౌರ್.ಶా.ಹాసన.
3599

8(8)ಶా. .ಖా.హు.భ- సంత ಲెూౕ ನా ಬా ಕా
5/06-07
ಪౌರ್.ಶా.ಹాసన ఈ ಶాಲెయ
ಖా హుದెದ್ భ ರ್ బಗెಗ್.
3741 8(8)ಶా. .ಖా.హు.బ- ರ್ౕ.కరళಬాళು జగదుಗ್రు
3/06-07
ದాಯ್సంಸెಥ್య ಲ್న ಖా హుದెದ್
భ ರ್ಗె అనుమ .
3789 8(8)ಶా. .ము. .బ ತ್ ರ್ౕ. .ఎನ್.జయశంకರ್
-46/06-07
స. .ಮారు
ಗాರ್.ಪౌರ್.ಶా. కಕ್ಬాಯ್లద
ಕెರె,ಹెూసదుగರ್ ತా.
ము. .ರాಗಿ బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್.
3836 8(8)ಶా. .ಖాహుబರ್ౕ.ಕె.ಹెಚ್.ಗಿ ౕಶ್
8/06-07
స. ., ರ್ౕభగవ ౕ ఆంజನెౕయ
సం.ప.పೂ.ಕా.రంಗెౕనహ ಳ್,
ఇవర ನెౕమಕా అను ౕదನె
బಗెಗ್.
3652

1528

3889

8(8)ಶా. .
13/06-07

-

1529

3947

8(8)ಶా. .ಶాహుబ9/06-07

ರ್ౕ . ಕಿಕ್ౕరపಪ್
స. ,ముర ౕధర ಪౌರ್.ಶా.
ಮాదవ ಕెರె
ಹెూసదుగರ್,అను ౕదನె బಗెಗ್.
ರ್ౕಕె.ఆనందపಪ್
. .ఎಮ್.స. , ರ್ౕ
ౕర ంಗెౕశವ್ర ಪౌರ್.ಶా.
ತా ౕకಟెಟ್ ನెౕమಕా .

B

B

B

12/12/2007

B

04/04/2008

B

01/10/2008

B

26/05/2007

04/02/2008

23/03/2009

B

B

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1530
4464 8(8)ಶా. . ౕలಮ್న
/3/05-06

1531

4503

1532

4576

1533

4578

1534

4580

1535

4582

1536

4584

1537

4588

1538

4598

1539

షయ

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
01/10/2008
B

ರ್ౕ. .మహದెౕవయಯ್
స. ., ರ್ౕమంజుನాథ ಸాವ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె,ಹెూಳెಲెಕ್ರె
ౕలಮ್న -3/05
18/01/2008
8(8)ಶా. .ದాವెರ್ౕ. .మహದెౕవయಯ್
7/05-06
స. ., ರ್ౕ.మంజుನాథಸాವ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಹెూళಲెಕ್ರె
.అ.17225/06
01/07/2008
8(7)ಶా అ ಮానಯ್ತె
ವెౕ ತా ಪౌರ್ఢಶాಲా
2:05-06.
ದెౕవనగ ಳ್ ಬెం ಗాರ್ ಲెಲ್ ఈ
ಸాಲెయ ಮానಯ್ತె న ౕకరణద
బಗెಗ್ ಹా.
01/07/2008
8(7) ಶా అ
స ంರ್ಗ್ ಪౌರ್ಶా బూ ಗెರె
ಮానಯ್ತె 4:05-06.
ದెౕవనహ ಳ್ ತా ಬెం
ಗాರ್. ದాಯ್ ರ್గళ ಹాజರా
మನాನ್ ಮాడువ బಗెಗ್.
8(7) ಶా అ
రసత మಹెూౕతಸ್వ ಪాರ್తಯ್ಕಷ್క
01/07/2008
సಥ್ಳాంతర ಮా 5:05- ಪౌರ್ಶా తుమకూరు ఆం.ಮా
06.
9&10 త. ఘటನెూౕతತ್ర
అనుమ .
24/04/2008
8(7) ಶా అ
ಸాగర ಪౌರ್ಶా. ಳాಳ್ర
ಮానಯ್ತె 6:05-06.
.ನా.హ ಳ್ ತా తుమకూరు ಲెಲ್
ఈ ಶాಲెయ ಮానಯ್ತె
రదుದ್ಗెూ సువ బಗెಗ್.
8(7) ಶా అ ನెౕ.ಮా
17/1/04.ర పೂవರ್ద ಲ್ ఆಗಿదದ್ 17/01/2008
4:05-06.
ನెమಕా గళ ಮా
బಗెಗ್.
8(7) ಶా అ అనుನెౕ
7:05-06.

8(7)ಶా అ ನెౕ ಮా
11:05-06.
4607 8(7) ಶా అ బ ತ್
24/205-06.

1540

4613

8(7) ಶా అ
అనుದాన 1:05-06.

1541

4616

8(7) ಶా అ
అనుದాన 2:05-06.

ರ್ౕమ అనసూయ ವై/ఆಫ್
.కృషಣ್మూ ರ್ చనನ್ పటಟ್ణ
అనుకంపద ನెౕ బಗెಗ್.
ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್ಶా సుగಗ್న
హ ಳ್ ಬెం.ಗాರ್-ನెౕమಕా బಗెಗ್.
ದాಯ್ సంಸెಥ್ హందన ಕెರె
.ನాహ ಳ್ ಬెూౕదಕెౕతర
ನౌకరర బ ತ್ బಗెಗ್.
ರ್ౕ దದ್థರ್ స ವాస ಪౌರ್ಶా
ముళకటಟ್మಮ್న ಪాళಯ್ ಮాగ
ತా ಬెం ಗాರ್-అనుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್.
ರ್ౕ ದాದ್థರ್ ಪౌರ್ಶా
ಮాಕెూౕರ್న హ ಳ್ కు గಲ್ ఈ
ಶాಲెయనుನ್ అనుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್.

B

B

B

B

B

B

01/07/2008

B

01/07/2008

B

01/07/2008

B

16/01/2008

B

17/01/2008

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1542
4617 8(7) ಶా అ
అనుದాన 3:05-06.

షయ
ದాಯ್ ಕెౕతన ಸెూಸై ಫాರ್
ఎజుಕెౕషನ್ ఆಫ್ ಸెూ యಲ್
ಡెవలಪెವ್ంಟ್ -మకಕ್ళ ಕಷ್ణಕెಕ್
అనుದానద బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
01/07/2008
B

1543

4619

8(7) ಶా అ
అనుದాన 1:05-06.

ಡా.అం.ಪౌರ್ಶా ಚౌడనకుಪెಪ್
కు గಲ್ ತా తుమకూరు ಲెಲ್
అనుದానಕెಕ್ ఒళప సువ బಗెಗ್.

24/04/2008

B

1544

4622

8(7) ಶా అ
అనుದాన 4:05-06.

ರ್ౕ ರాಮాంజನెౕయ ಪౌರ್ಶా
గూಬెహ ಳ್ .ನాತా
అనుದానಕెಕ್ ఒళప సువ బಗెಗ್.

24/04/2008

B

1545

4625

8(7) ಶా అ
ಹె. .1:05-06.

01/07/2008
శವ್ ಭార ಪౌರ್ಶా
ౕಳెಕెూౕಟె తుమకూరు ಲెಲ್
ಹెచుಚ್వ
ಭాగ గ ಗె ಮానಯ್ತె.

B

1546

4630

8(7) ಶా అ ఇతರె
4:05-06.

01/07/2008

B

1547

4633

8(7)ಶా అ ఇతರె
8:05-06.

ఎಸ್ కుಮార ಸాವ್ స అ ರ್ౕ
శವ್ಭార ಪౌರ್ಶా
ౕలుಕెూౕಟె తుమకూరుమన బಗెಗ್.
ಬెంಗాರ್ ಲెಲ್ಗె సంబం దంತె
ఇతರె పతರ್గళು.

01/07/2008

B

1548

4636

8(7) ಸా అ ఇతರె
9:05-06.

01/07/2008

B

1549

4639

8(7) ಶా అ ఇతರె
11:05-06.

01/07/2008

B

1550

4641

8(7) ಶా అ ఇతರె
12:05-06.

1551

4646

8(7) ಶా అ ఇతರె
10:05-06.

ರ್ౕ ಕెూౕటద దದ್ ంಗెౕశವ್ర
ಪౌರ್ಶా కಗెಗ್ರె ಗಿ ఖచుರ್
ಮా రువುదಕెಕ್ ఘటನెూౕతತ್ర
అనుమ .
.ఎಸ್. సರెూౕజమಮ್ స
ರ್ౕ
ನాయక పೂర ತా టూಟ್రు
గు ಬ್ ತా జనಮ್ ನాంక దుದ್
ప బಗెಗ್ర.
ರ್ౕ ముదದ್పಪ್ .ಪాರ್ ರ್ౕ
ನాయక ಕಿ ಹాగలವా
గు ಬ್ ತా ం న ಸెౕವె యనుನ್
ಸౌ ಸెౕ సువ బಗెಗ್.
ನాయక ಪౌರ್ಶా ಹెూసಕెూౕಟె
ಬెంಗాರ್ ಲెಲ್ ಶాಲెయ అనుమ
ದెూದ್ౕಲె బಗెಗ್.

1552

4650

8(7) ಶా అ ం ಸెౕ
1:05-06.

. వణಣ್ స ಗాರ್ం ಪౌರ್ಶా
ಹాರెూౕహ ಳ್ ಬెంಗాರ್-ಸెౕವెయనుನ್
ಕెూ ಕెూడువ బಗెಗ್,

01/07/2008

B

1553

4651

8(9)ಶా అ:చ.క. .
ವెౕ.పು. :01/05-06

ರ್ౕ.ಕె.ఎಸ್.ನాగರాజ, తರ್కಲా
ಕಷ್కరు కనನ್డ నూతన
ಪౌರ್.ಶాಲె,అజಜ್ంపುర ఇవర
ವెౕతన పುనర గ కు తు.

01/10/2008

B

24/04/2008

B

24/04/2008

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1554
4656 8(7)ಶా అ ಬాಕಿ
ವెౕతన 1:04-05

షయ

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
01/07/2008
B

ಹెಚ್ ರాజయಯ್
ವ್దస ರ್ౕ
ವాರ್ణಸాವ್
ದాಯ್ ౕఠ
ದెౕగుల మఠ కనకపುర ಬాಕಿ
ವెౕతన బಗెಗ್.
01/07/2008
కృషಣ್మూ ರ್ వృ
ಸెూವ್ౕదయ ಪౌರ್ಶా ಬెంಗాರ್ సವ್
ఇಚాಚ್ వృ ತ್ బಗెಗ್.
ಖాసಗಿ సంಸెಥ್గళು నಡెసువ
17/01/2008
ಬాలಕಿయర వస
లుగళ బಗెಗ್.

1555

4657

8(7) ಶా అ సವ್ ఇ
1:05-06.

1556

4659

8(7)ಶా అ వ.
1:05-06.

1557

4660

8(9)ಶా అ: .ಬా.
ರ್ౕ.గురు ದెದ್ౕశವ್ర ಸాವ್
ౕఠ
ಪౌರ್.ಶా.ಪాರ್.అను:03/0 ಕಿ ಕెూ ಲ್ సంಸెಥ್య వ
ంద
5-06
ಹెూసದాಗಿ ಬా ಕా
ಪౌರ್.ಶా.ಪాರ್రం సలు అనుమ
కు తు.

1558

4661

8(7) ಸా అ వ
2:05-06.

1559

4664

8(7) ಶా అ వ
2:05-06.

1560

4667

1561

4670

1562

4672

1563

4673

1564

4675

8(7) ఉ పರ್
ಮా
1:05-06.

1565

4676

8(7) ಶా అ
ఫ ತాంశ 1:05-06.

01/10/2008

స ౕರ್దయ టರ್ಸ್ಟ್ ದెూడಡ್బ.పುర 17/01/2008
ಬెం ಗాರ್ ಬాలಕಿయర వస
.అనుದానద బಗెಗ್.

అವెౕక సంಸెಥ್ తుమకూరు
వ. లయ అనుದాన ಕెూౕ రువ
బಗెಗ್.
8(7) ಶా అ
బసವెౕశವ್ర ಪౌರ್ಶా డ
ಮానಯ್ತె 2:03-04.
ರామనగర ತా ಬెం ಗాರ್
హಸాತ್ంతర.
8(9)ಶా అ:ము. .బ
ರ್ౕ. .బసవರాజపಪ್
ತ್.అను:25/06-07
స. .గురుకృಪా
ಪౌರ್.ಶా.,ಗಿ ಯాపುర ఇవర
ము. .ರాಗಿ బ ತ್ అను ౕదನె
కు తు.
8(7)ఉ ಪౌರ್
ಹెಚ್ ఎಸ್ వశంకರ್ ఎಮ್
ಮాహ 1:05-06.
ఎಲ್ ఎಲ್ రవర చుಕెಕ್ గు ರ್న
పರ್ಶెನ್ సంಖెಯ್ 32(88).
8(9)ಶా అ:ನెౕ.అను: అ ತా ಶాం
35/06-07
ನెౕజಸ್.స. ,సంత ಜెూౕಸెಫ್
ಪౌರ್.ಶా.,ಕెూపಪ್ కಕ್మగళೂరు
ఇవర ನెౕమಕా అను ౕదನె.

B

B

B

B

01/07/2008

B

01/07/2008

B

01/10/2008

B

01/07/2008

B

01/10/2008

B

ವ್ౕకృతವాಗಿరువ మన గ ಗె
ಮా గళనుನ್ ఒదಗಿసువ బಗెಗ್.

01/07/2008

B

ఎಸ್ ఎಸ್ ఎಲ್ ప ౕಕಷ್య ಲ್
ಸెౕ 10 ಕಿಕ್ంత క
ఫ ತాంశద బಗెಗ್.

01/07/2008

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1566
4680 8(7) ಶా అ ಕా బ
1:99-00.

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
01/07/2008
B

షయ
ರ್ౕ ಕాಳెౕಗౌడ ವ್దస
బసವెౕశವ್ర ಪౌರ್ಶా డ
ರామనగర ತా ಕాల

బಗెಗ್.

1567

4683

8(9)ಶా అ:ಕాವెౕ .ప ಕాವెౕ ప.పೂ. ದాಯ್లయ
23/03/2009
.పೂ.ಕా.ಖా.హు.భಭాగమండల ఇ ಲ್ వృ ತ್ ంద
37/06-07
ಖా ఇరువ హుದెದ್యనుನ್
తుంబలు అనుమ కు తు.

B

1568

4684

8(7) ಶా అ ದాವె
5:00-01.

B

1569

4687

8(7) ಶా అ ఇతರె
29:01-02.

1570

4691

8(7) ಶా అ ఇతರె
41:02-03.

1571

4693

8(1)(7)ಶా అ
ಭాವెౕ 4:02-03.

1572

4695

8(9)ಶా అ:ಹెూ.ಪౌರ್.
ಶా.ಪాರ್.అను:41/06-07

1573

4696

8(7)ಶా అ ನెౕ అను
5:02-03.

1574

4698

8(7)ಶా అ ವెౕ అను
2:02-03.

1575

అనుದా త ಪౌರ್.ಶా. బಬ್ం ಗె
ಗెರ್ౕಡ್-1 ಸౌలభಯ್ ౕడువ
కు తు.
4704 8(7)ಶా అ ವెౕఅను
ರ್ౕ ఆయರ್పುతರ್ ಪౌರ್ಶా
4:02-03.
ಕెసరమడు తుమకూరు
అనుదనಕెಕ್ ఇళప సువ బಗెಗ್.
4706 8(9)ಶా అ:ಖాహుభఅ అరుణ ప.పೂ.ಕా.ఇ ಲ್ ಖా
ను-44/06-07
ఇరువ ಭెూౕదక హుದెದ್ తుంబలు
అనుమ కు తు.

1576

1577

4700

8(9)ಶా అ:ಗెರ್ౕಡ್1ಸౌలభಯ್:42/06-04

24/04/2008
ಪాండురంగయಯ್
ರ್ౕಮారు రూరಲ್ ಪౌರ್ಶా
య యూరు కు గಲ್ ತా
ವెౕతనద బಗెಗ್.
01/07/2008
మಹాతಮ್ ಗాం ಪౌರ್ఢಶా
సూగూరు పటూరు ತా
ಮానಯ್ತె న ౕకరణద హజರా
బಗెಗ್.
ರ್ౕಮాತా అకಕ್మಹాದెౕ
01/07/2008
ಪౌರ್ಶా సూగూరు పటూరు ತా
ಮానಯ್ತె న ౕకరణద బಗెಗ್.
01/07/2008
శವ್ಭార
ದాಯ್ సంಸెಥ್ గు ಬ್
తుమకూరు ಲెಲ್ ವెౕతన గ
బగಗ್.
ರ್ౕ. ದాಯ್ಭార
18/01/2008
ದాಯ್సంಸెಥ್( )వ
ంద ಹెూస
ಪౌರ್.ಶా.ಪాರ್రం సలు అనుమ
కు తు.
17/01/2008
ರ್ౕ ವానంద ಪౌರ್ಶా
సతಯ್మంగల తుమకూరు ఈ
ಶాಲెయనుನ್ అనుదనಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್.
ఉಮా పರ್గ ಪౌರ್ಶా ರెౕ
24/04/2008
ದెూడಡ್ವా తుమ కూరు ತా
అనుದానಕెಕ್ ఇళప సువ బಗెಗ್.
01/10/2008

B

B

B

B

B

B

B

16/01/2008

B

23/03/2009

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1578
4707 8(7) ಶా అ ವెౕ అను ರ್ౕ ముర ಪౌರ್ಶా ఓబಳాపುర
2:02-03.
తుమకూరు అనుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್.
1579

1580

1581

8(7) ಶా అ
కనక ಪౌರ್ಶాಲె ఈచనూరు
01/07/2008
ವెౕతನానుದాన 1:02పటూరు ತా
03.
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್.
4719 8(7)_ಶా అ
డ బసವెౕశವ್ర ಸాವ್ ಪౌರ್ಶా 01/07/2008
ಮానಯ್ತె 2:03-04.
డ ರామనగర ತా ಶాಲె
హಸాತ್ంతర బಗెಗ್.
4725 8(9)ಶా అ:ಭెూౕ. . సంత అనನ್మಮ್
23/03/2009
ನెౕ.అను/50/06-07
సం.ప.పೂ.ಕా, ರాజಪెౕಟె.ఈ
ಶాಲెయ ಭెూౕదక బಬ್ం
ನెౕమಕా అను ౕదನె కు తు.

4712

1582

4726

8(7)ಶా అ అనుమ
5:03-04.

1583

4727

8(9)ಶా అ:ಭెూౕ. .
ನెౕ.అను-51/06-07

1584

4730

1585

1586

1587

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
17/01/2008

ಶెರ್ౕ
B

B

B

B

ರ್ౕ గంగరసయಯ್ ము జనತా 01/07/2008
రూరಲ್ ಹైసూಕ್ಲ್ ల ಮ್ౕ పುర
ರామనగర ತా వృ ತ್
సభలభಯ್గళ బಗెಗ್.
మಲెನాడు ಪౌರ್.ಶా. రుಸాಣె
23/03/2009
ఈ ಶాಲెయ ಭెూౕదక బಬ್ం
ನెౕమಕా అను ౕదನె.

B

01/07/2008
ಬెంಗాರ್ ಲెಲ್ ఉ.
ంద
ಸావರ್జ క దూరు బಗెಗ್ వర
పಡెయువ బಗెಗ್.
17/01/2008
4732 8(7) ಶా అ ವెౕ అను ರ್ౕ గణప సంప.పೂ.ಕా
6:03-04.
ಹెబూಬ್రు తుమకూరు ಲెಲ್
ನెౕమಕా అను ౕదನె బಗెಗ್.
4733 8(7) ಶా అ
ఎం ರామయಯ್ స ಕా ದాస
24/04/2008
అಮానతుತ್ 3:04-05. సంపసತా ರా ಗెౕಟ್
అಮాన ತ್న బగగಗ್.ఎ
4735 8(7)ಶా అ ఇతರె
ರ್ౕ ಮారు ಪౌರ್ಶా ಜాణಗెರె
16/01/2008
15:04-05.
కు గಲ್ ತా ఈ ಶాಲెయ ವ್దస
ಗైరుಹాజ బಗెಗ್.

B

8(7) ಶా అ ఇతರె
18:03-04.

1588

4737

8(7)ಶా అ దూరు
2:04-05.

1589

4739

8(7)ಶా అ ఇతರె
18:04-05.

1590

4740

8(7)ಶా అ ವెౕ
05:04-05.

ಕెూంಗా యపಪ್ ಪౌರ್ಶా
01/07/2008
ದెూడబಬ್ పುర ಬెంಗాರ್ ಲెಲ್
ಡెూನెౕషನ್ వసూಲా దూ న
బಗెಗ್.
పೂణರ್ పರ್ಜాಷ್ ಪౌರ್ಶా దనಗెರె 17/01/2008
కు గಲ್ ఈ ಶాಲెಗె
ఆడ ತా ಕా గళ ನెౕమకద
బಗెಗ್.
శವ್ ಭార ಪౌರ್ಶా బరకನాళು 01/07/2008
.ನాః ಳ್ ತా బಬ್ం ವెౕతన
గ బಗెಗ್.

B

B

B

B

B

B

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1591
4743 8(7)ಶా అ
అనుದాన 7:04-05.
4745

1593

4759

1594

4760

1595

4762

1596

4763

1597

8(7)ಶా అ అను
10:04-05.
4767 8(7)ಶా అ బ ತ್
ವెౕతన 12:04-05.
4766

ప.ಜా/ప.పం ಶాಲెగళ ಲ್
ನెౕమಕా అను ౕదನె బಗెಗ್.
ఎಸ್ ఉదయశంకರ್ ము
ರ್ౕ
ఉ ಗాರ್ ಪౌರ್ಶా గ ಡ್ౕపುర
ಮాగ ఇవర ಬాಕಿ ವెౕతనద
బಗెಗ್.
ರ್ౕ ಕె ರామచందರ್ ఆಚాయರ್
వృ
మరళನా ಪౌರ್ಶా
వృ ತ್ ಸౌలభಯ್ద బಗెಗ್.
ರ್ౕ ಚామರాజ పರ್ము
ಶెೂವ್ౕదయ ಪౌರ್ಶాಲె కృషಣ್యಯ್న
ದెూ ಡ್ ಬెంಗాರ್ దూరు బಗెಗ್.

1599

4772

8(7)ಶా అ ఇతರె
10:04-05.

1600

4774

8(7)ಶా అ దూరు
1:04-05.

1601

హ ಟ್లకಕ್మಮ್ ದాಯ್ సంಸెಥ್
చనನ್పటಟ್ణ ಬెంಗాರ್ ಲెಲ್
ఆడ ತా ಕా గళ బಗెಗ್.
4777 8(9)ಶా అ:ఇతರె:61/ ರ್ౕದెౕ ఎజుಕెౕషನ್ ಸెూಸై
06-07
హుಲెౕకಲ್ ర ,ఉ.క.

1602

4775

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
24/04/2008

ರ್ౕ రంగನాథ ಸాವ್ ಭార
ಪౌರ್ఢ ಶాಲె ము యూరుఉ
తురుವెౕಕెರె అనుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್.
17/01/2008
8(7)ಶా అ వ
పರ್గ సముದాయ అ వృ ದ್
1:04-05.
సంಸెಥ್ పುనಶెಚ್ౕతన ಕెౕందರ್
తుమకూరు ಬాలಕಿయర
వస లయద బಗెಗ್.
8(9)ಶా అ:ಭెూౕ.హు. సంత ಜెూౕಸెಫ್
18/01/2008
ನెౕ.అను:54/06-07
ಪౌರ್.ಶా.ಜెూಯ್ౕ నగర ఈ
ಶాಲెయ ಖా హుದెದ್ తుంబలు
అనుమ కు తు.
01/07/2008
8(7) ಶా అ దూరు
నృపతుంగ ದాಯ್ సంಸెಥ್
6:04-05.
తుమకూరు సంಸెಥ್య ౕ న
దూరు బಗెಗ್.
01/07/2008
8(7)ಶా అ ಮానಯ್ತె ರ್ౕ ವాస ಪౌರ್ಶా గు ಬ್
5:04-05.
తుమకూరు ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయ
అ క వಭాగಕెಕ್ ಮానಯ್ತె బಗెಗ್.
8(9)ಶా అ:ಬెూౕ.హు. సంత ಜెూౕಸెಫ್
01/10/2008
భ.అను:55/06-07
ಪౌರ್.ಶా.ಕెూపಪ್.ఈ ಶాಲెయ
ಖా హుದెದ್ తుంబలు అనుమ .

1592

1598

షయ

8(7)ಶా అ ఇతರె
7:04-05.

1603

4778

8(7) ಶా అ ఇతರె
13

1604

4780

8(7) ಶా అ
వ. .1:04-05.

కృషಣ್పಪ್
ರ್ౕ
దದ್ರా ౕశವ್రయಯ್ ಬెౕవೂరు
దూ న బಗెಗ್.
ಬాలಕಿయర వస
లయಕెಕ್
సಕాರ್ర ంద డుగಡెಯాద
అనుದాన బళಕె బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ
B

B

B

B

B

B

01/02/2008

B

01/02/2008

B

01/02/2008

B

01/02/2008

B

01/08/2008

B

01/10/2008

B

01/05/2008

B

01/05/2008

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1605
4783 8(7)ಶా అ దూరు
4:04-05.

షయ
ఆనంద ಪౌರ್ಶా ರామనగర
ಬెంಗాರ್ ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయ ಕಷ್కర
ౕ న దూ న బಗెಗ್.
ರామదుగರ್ ಪౌರ್ಶా ರామనగర
ಬెంಗాರ್ ಲెಲ್ ఈ ಸాಲెయనుನ್
అనుದానಕెಕ್ ఒళప సువ బಗెಗ್.

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
01/05/2008
B

1606

4786

8(7)ಶా అ
అనుದాన 1:04-05.

1607

4789

8(9)ಶా అ:ಭెూౕ.హు. ಫా ಮా ಪౌರ್.ಶా.ಕెూడగు ఈ
23/03/2009
ನెౕ.అను:64/06-07
ಶాಲెయ ಭెూౕదక హుದెದ್
ನెౕమಕా అను ౕదನె కు తు.

B

1608

8(7)ಶా అ అను
2:04-05.

ರ್ౕ ಬెూ ಮ್ ంಗెౕశವ್ర ಪౌರ್ಶాಲె 24/04/2008
గం ౕಗాగనహ ಳ್ తుమకూరు
ಲెಲ್ అనుదనಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್.
4792 8(9)ಶా అ:ಖా.హు.భ. ಫా ಮా ಪౌರ್.ಶా.య ಲ್ ಖా
23/03/2009
అను:65/06-07
హుದెದ್ తుంబలు అనుమ కు తు.

B

1609

1610

1611

1612

1613

4790

01/05/2008

8(9)ಶా అ:ಖా.హు.భ. ರ್ౕమంగల ప.పೂ.ಕా.ఈ
23/03/2009
అను:66/06-07
ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ
ಭెూౕదక హుದెದ್ భ ರ್ ಮాడలు
అనుమ కు తు.
16/01/2008
4796 8(7)ಶా అ అను
ದాಯ್రణಯ್ ಪౌರ್ಶాಲె
14:03-04.
ಬెూ ಮ್నహ ಳ್ .ನాహ ಳ್ ತా ఈ
ಶాಲెయనుನ್ అనుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್.
24/04/2008
4798 8(7)ಶా అ
ರ್ౕ పರ್భంజనసుత ಪౌರ್ಶాಲె
అనుದాన 5:04-05.
ముళకుంಟె తుమకూరు
అనుదనಕెಕ್ ఒళప సువ బಗెಗ್.
4800 8(7)ಶా అ అను
ರ್ౕ నంజుంಡెౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె
01/05/2008
6:04-05.
ಕಿతತ್ಗానహ ಳ್ తుమకూరు ఈ
ಶాಲెయనుನ್ అనుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್.

4794

B

B

B

B

B

B

1614

4801

8(9)ಶా అ:ವెౕతన
ರ್ౕ.ಕె.ఎಸ್.అణಣ್యಯ್ స. ,ఇవర
సಮాంతర-68/06-07 ವెౕతన సಮాంతర కు తు.

01/10/2008

B

1615

4802

8(7)ಶా అ అను
8:04-05.

ರ್ౕ ಗౌతమ ಪౌರ್ఢಶాಲె
య యూరు కు గಲ್ ತా
తుమకూరు ఈ ಸాಲెయనుನ್
అనుದానಕెಕ್ ఒళప సువ బಗెಗ್.

01/05/2008

B

1616

4808

8(9)ಶా అ:స. .అను
మ -69/06-07

ರ್ౕ జగదుಗ್రు అ నవ
ದాಯ್ ౕథರ್(ಬా ಕా)ಪౌರ್.ಶా.,
శృంಗెౕ .ఈ ಶాಲెయ ಲ್ సహ
ಕಷ್ణಕెಕ್ అనుమ .

01/10/2008

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1617
4809 8(7)ಶా అ ಹెವెౕబ
1:04-05.
8(7) ಶా అ ఇతರె
9:98-99 అ ರ್ సంಖెಯ್
123599.

షయ
అనుದా త ಪౌರ್ఢಶాಲా
ಕಷ್క ಗె 20 వషರ್గళ ಸెౕವెಗె
ಹెచుಚ್వ ವెౕతన ౕడువ బಗెಗ್.
ఎ ಟ್ ದాಯ್హರ್ತెయ ನాನ್ ಗె
సಮాನాకరనವెౕ ఎంబుదర
బಗెಗ್ ರ್ౕ ಶాంతకుಮారయಯ್
కనకపುర బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
01/05/2008
B

1618

4812

1619

4814

8(9)ಶా అ:ಖా.హు.భ మూನాడు ಪౌರ್.ಶా.మూನాರ್డు 23/03/2009
ರ್.అను/71/06-07
ಕెూడగు ఈ ಶాಲెయ ಖా హుದెದ್
భ ರ್ కు తు.

B

1620

4816

B

1621

4817

1622

4819

1623

4821

1624

4831

8(7)ಶా అ ಕాವెౕ
ಖా అనుದా త ಪౌರ್ಶా
01/07/2008
36:03-04 అ ರ್ సంಖెಯ್ ನౌకరర ಕాలಪ್ క ವెౕతన
101:03.
ౕ రువ బಗెಗ್
ఉప ದెౕರ್శక ంద మ .
8(9)ಶా అ:ದా/ಹా. ಬెధ
ದాಯ್ సంಸెಥ್య ಸెంಟ್
01/09/2008
మನాನ್/72/06-07
ಜెూౕಸెಫ್
ಪౌರ್.ಶా.ಕె.ఆರ್.నగర, ౖసూరు,
ఈ ಶాಲెయ ದా.ಹా.మನాನ್
కు తు.
23/03/2009
8(9)ಶా అ:ಭెూౕ.హు. ರ್ౕ.కుಮార ంಗెౕశವ್ర
ಪౌರ್.ಶా.,ಶాంత ಳ್ ಕెూడగు ఈ
భ.అను/73/06-07
ಶాಲెయ ಖా హుದెದ್ భ ರ್
అనుమ కు తు.
8(9)ಶా అ:ಭెూౕ.హు. ಕాಕెూౕటుపುరంబు
23/03/2009
భ.అను/74/06-07
ಪౌರ್.ಶాಲె.ಖా హుದెದ್ భ ರ್
అనుమ .
8(5)ಶా అ:ಹెూ.ಪౌರ್. ರ್ౕ.గురుమಲెಲ್ౕశವ್ర ದాಯ್సంಸెಥ್
01/08/2008
ಶా.ಪాರ್.అను:185/06- ದెౕవనూరు,వ
ంద
07
ಹెూ.ಪౌರ್.ಶా.ಪాರ್.అనుమ
కు .

1625

4832

1626

4833

8(10)ಶా అ:ಖా.హు. ಸెంಟ್ ಜెూౕಸెಫ್
17/01/2008
భ ರ್:10/06-07
ಪౌರ್.ಶా.(ಬాలಕಿయర)ఇ ಲ್ ಖా
హుದెದ್ తుంబలు అనుమ కు .

B

1627

4838

8(1)(7)ಶా ఇ
దూరు 9:00-01 అ ರ್
సంಖెಯ್ 20:2001.

B

8(5)ಶా అ:ನెౕ.అ.సಪ್ ಡా.అంಬెౕడಕ್ರ್ ದాಯ್ ಕెౕతన
ಟ್ౕకరణ:08/06-07
జయనగర ಬెం.సంಸెಥ್య
ఎ. .ఎಸ್.ಪౌರ್.ಶా.ಬాಯ್ಕ್ ಲాಗ್
హుದెದ್.

అనుದా త ಖా ಪౌರ್ಶా గళ ಲ್న
ಬాಯ್ಕాಲ್ಗ್ హుದెದ್గళ భ ರ್ బಗెಗ್.

01/05/2008

01/08/2008

01/05/2008

B

B

B

B

B

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1628
4845 8(7) ಶా అ అ ರ್
సంಖెಯ್ 258:06
1629

4847

1630

4849

1631

4869

1632

4882

1633

4884

1634

4889

1635

4891

1636

షయ

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
01/05/2008
B

ಧాన ప షತ್ అ ರ್
స
య ಲ್న అ ರ್ 208/05
(ಬెూౕధకర బಬ್ంద కు తు).
8(7) ಶా అ ವెౕ అను ರ್ౕ ದాಯ್రణಯ್ ಪౌರ್ಶా
01/05/2008
14:03-04. అ ರ್
ಬెూౕమಮ್నహ ಳ್ తుమకూరు
శంಖెಯ್ 257/05.
ಲ್ఎ బಬ್ం ವెౕతన డుగಡె
బಗెಗ್.
01/05/2008
8(7) ಶా అ భరవಸె ఎಸ್.చనನ್బసవయಯ್
1354/03.
ఎಮ್ఎಲ್ఎಲ್ చుಕెಕ್ గురు న
పರ್ಶెನ್ (3) 222/03.
8(7)ಶా అ ౕ
జయపುర ದాಯ್ సంಸెಥ್
17/01/2008
10:05.
ದెౕవనహ ಳ್ ತా అశವ್తಥ್
ನాರాయణపಪ್.
8(7) ಶా అ ౕలಮ್ ఆರ್ ఎం ರాజసుಲెూౕచನె స
01/05/2008
13:05
ఎ ಬ್ ఇ ಕాಲెౕజు
దದ್గంಗామఠ మతుತ್ ಹెಚ್ ఎಸ್
ಸౌಭాగಯ್ వ స .
8(7)ಶా అ అ
సಕాರ್రద ಲ್న అ ౕలు సంಖెಯ್
01/05/2008
20091/05.
26/05 ఇం ರాಗాం ಪౌರ್ಶా
మ ಲ್ಗెౕనహ ಳ್ ನాహ ಳ್ ತా.
8(7)ಶా అ
04-05.

(ಕಿ)

8(7)ಶా అ
ౕలಮ್న 19:05.
సಕాರ್ర.
4896 8(1)(7)ಶా అ ౕ
1:03.
8(&0 ಶా అ
ౕలಮ್న 14:05.

1637

4899

1638

4900

8(7)ಶా అ
04:05

ౕ

1639

4903

8(7)ಶా అ
11:05.

ౕ

1640

4905

8(7)ಶా అ
41:03.

ౕ

1641

4907

8(7) ಶా అ
52:04.

ౕలಮ್

B

B

B

B

B

ౖ ంಕెూౕ ఇంಗಿಲ್ౕಷ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె అమಮ್సందರ್
తుమకూరు ಲెಲ್.
అ ರ್ సంಖెಯ್ 19:05ರ್ౕగంಗాధరయಯ್ తుమకూరు.

01/05/2008

B

01/05/2008

B

.గంಗాధరయಯ್ స ఎಸ್ ఎಸ್
పపೂ ಕా ಬెళగ
.ನా హ ಳ್.

01/05/2008

B

.గంಗాదరయಯ್ స ఎಸ್
ఎసಮ್పపೂ ಕా య యూరు
కు గಲ್ ತా.
ఆರ್ ఎం గురుభకತ್ ದై
ರ್ౕమరంగನాథ ఒಪౌರ್ಶా
ಬెళగ
ನాహ ಳ್ త.
ಕె ರా ౕಗౌడ స
ఎಸ್
ಪౌರ್ಶాಲె ಕెంపలರ್హ ಳ್ ನాహ ಳ್
ತా.
ರ್ౕ గురుపಪ್ స
ರ್ౕ రంగನాథ
ಪౌರ್ಶా కలుಕ್ంಟె ಹెూసಕెూౕಟె
ತా ಬెం ಗాರ್ ಲెಲ್.

01/05/2008

B

01/05/2008

B

01/05/2008

B

01/05/2008

B

01/05/2008

B

. ರ್ౕ ವాస
ಪౌರ್ಶా
ದాబಸ್ ಪెౕಟె ನెలమంగల ತా.

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1642
4917 8(7)ಶా అ ದాವె
2:97-98.
1643

4928

8(7)ಶా అ
2188:05.

1644

4931

8(7)ಶా అ
4339:05.

1645

4935

8(7)ಶా అ
17400:05.

1646

4942

8(7)ಶా అ ఇఎ
3:03-04.

1647

4951

1648

1649

1650

1651

1652

షయ
ఎಸ್ ರామ ంగయಯ್ ము
అ
సంಖెಯ್ 25661:02 ంచ బಗెಗ್.

24/04/2008
లಕಷ್ణ స ದెౕ య
ದాಯ್ ౕఠ ಬాలకర ಪౌರ್ಶా
ನాహ ಳ್ తుమకూరు ಲెಲ್.
ఎಸ್ మంజుళ రు మ ಪౌರ್ಶా 24/04/2008
బರ್హಮ್సందರ್ తుమకూరు ತా.

B

24/04/2008
ఓంಕార మూ ರ್ ಸెౕవకరు
జయಭార
,యు ಕాಲెౕజు
మ ఘటಟ್ .ನా.హ ಳ್ ತా.
ರ್ౕ ನాగರాజు అಟెండರ್ ರ್ౕ ಕె 24/04/2008
ಹెూనನ್పಪ್ ನాదಪౌರ್ ದాಯ್రణಯ್
ಪౌರ್ಶాಲె ಬెూ
న హ ಳ್
.ನా.హ ಳ್.ತా.

B

8(7)ಸా అ
950:06.
4954 8(7)ಶా అ ಹె
1:02-03.

ರ್ౕ ర ౕಶ್ స ౕರ್దయ
ಪౌರ್ఢಶాಲె తుమకూరు ಲెಲ್,
ಡా అంಬెౕడಕ್ರ್ ಪౌರ್ಶా
లమంగల ಬెం ಗాರ್ ಬాಯ್ಕ್
ಲాಗ್ హుದెದ್ ನెమಕా బಗెಗ್.
4955 8(7)ಶా అ
ఈశವ್రయಯ್ ರ್ౕ ವాస ಪౌರ್ಶా
53440:03.
లమంగల ಬెంಗాರ್ ಬాಯ್ಕ್
ಲాಗ್ హుದెದ್ ನెౕమಕా బಗెಗ್.
4962 8(7)ಶా అ
ఎం ౕಮా ಸావರ್జ క
43413:02.
పపೂಕా చనನ್పటಟ್ణ ಬెం ಗాರ್
ಲెಲ್.
4966 8(7)ಶా అ అ
ಡా అంಬెౕడಕ್ರ್ ದాಯ್ ಕెౕతన
25550/035519/2003 సంಸెಥ್ ఎಸ್ సಕాರ್ర మతుತ್
.
ఇతరరు.
4967 8(7)ಶా అ
హ యణಣ್ ఆయರ್పುతರ್ ಪౌರ್ಶా
21186-89/04.
ಕెసరుమడు తుమకూరు.

1653

4979

8(7)ಶా అ ಹెವెౕ బ
1:05-06.

1654

4980

8(7)ಶా అ ఇతರె
7:05-06.(భరవಸె
స
).

1655

4982

8(7) ಶా ఇ

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
01/05/2008
B

B

B

17/01/2008

B

19/05/2008

B

24/04/2008

B

17/01/2008

B

17/01/2008

B

24/04/2008

B

అనుದా త ಪౌರ್ಶా ನౌకర ಗె 17/01/2008
కనನ್డ ಭాಷా ತెౕగರ್ಡె
ನా
ಗె ఒందు ಹెచుಚ್వ
ವెౕతనద బಗెಗ್.
1-6-1987 ర పೂవರ್ద ಲ್
17/01/2008
ಪాರ್రంభವాಗಿ ಸాಮానಯ್వగರ್ద
సంಸెಥ್గళು నಡెసు ತ್రువ అ
ర త పರ್ఢಶాಲె బಗెಗ್.

B

ಬెంಗాರ್ ಲెಲ್ మతుತ್ తుమకూరు
ಲెಲ್ ಖాసಗಿ ಪౌರ್ಶాಲెగళ
ಮా తగళು.

B

17/01/2008

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
1656
4984 సంಖెಯ್ అను 7-ಖా
ౕ సಲైನ್ సంಸెಥ್
17/01/2008
ಪౌರ್ಶా ನెూం 220:05- ಚామರాజಪెౕಟె ಬెంగళೂరు ఈ
06.
సంಸెಥ್ಗె పటూ న ಲ್ క
ಮాధಯ್మ ಶాಲె మంజూರా
బಗెಗ್.
1657
4985 సంಖెಯ್ అను(2)(5) ಹెూ
ರ್ౕಮారు ఎజుಕెౕషನ್ టರ್ಸ್ಟ್ 17/01/2008
ಪౌರ್ಶా అనుమ
ದెూడಡ್ బಳాಳ್పುర ఈ సంಸెಥ್ಗె ఆం
12:05-06.
ಮా ಪౌರ್ಶాಲె మంజూರా బಗెಗ್.
1658

4987 అను(3) ಖా ಪౌನెూ
6:05-06.

1659

4990 అను(3)ಹెూಪౌರ್ಶా
181:05-06.

1660

4994 అను2(5) ಹెూ పರ್ಶా
అనుమ 10:05-06.

1661

ಶెರ್ౕ
B

B

ఆదశರ್ ఎజుಕెౕషನ್ టರ್ಸ್ಟ್
17/01/2008
హనుమಗಿ 2006-07ನెౕ
ಸా ಗె క.ಮా ಪౌರ್ಶా
మంజూರా బಗెಗ್.
17/01/2008
ౕ సಲైನ್
ಚామರాజಪెౕಟె ಬెంగళೂరు
ಪౌರ್ఢಶాಲె మంజూರా బಗెಗ್.
గురుರాఘವెౕందರ್ ದాಯ್ ಕెౕతన 17/01/2008
సంಸెಥ್ ఆంగಲ್ಮా ಪౌರ್ಶాಲె
మంజూರా బಗెತ್.

B

4995 అను2(5)ಹెూಪౌರ್ಶా
అనుమ 9:05-06.

గురుರాఘವెౕందರ್ ದాಯ್ ಕెౕతన 17/01/2008
సంಸెಥ್ కనನ್డ ಮా ಪౌರ್ಶాಲె
మంజూರా బಗెಗ್.

B

1662

5043 2:05-06.ఇతರె

17/01/2008

B

1663

5044 3:05-06 ఇతರె.

సం.ప.పೂ.ಕాಲెౕ న
ಪౌರ್డಶాಲా ಭాగద ವెౕతన
ಲ್ಗె
య ಕಷ್కరు స
ಮాడువುదనుನ್ ముందువ సువ
బಗెಗ್.
ఆರ್ మಹా ంగయಯ್నవర
ప ನ್ దದ್ గంగమಮ್ ఇవ ಗె
అనుకంపద ఆದారద
ನెౕమಕా బಗెಗ್.

17/01/2008

B

1664

5045 అను 6/అఆನెౕ
147:05-06.

జయ ರ್ౕ ఇవరనుನ್
24/04/2008
పపೂಕా హందనಕెರె .ನా.హ ಳ್.
అనుకంప ನెౕమಕా బಗెಗ್.

B

1665

5047 ఇ 190 ఎಮ್

B

1666

06. అమర ಜెూಯ್ౕ వುమನ್ ವెಲ್
17/01/2008
ಫెౕರ್ ಬాలಕಿయర వస
లయద అనుದానద వర .
5050 అను2 ಮానಯ್ತె 80:05- అ ತ್మ ಜ್ ದాಯ್వం ర ಪౌರ್ಶాಲె 17/01/2008
కಕ್ಪెౕಟె తుమకూరుఉ
06.
ದాಯ್ ರ್గళ ದాಹా మನాನ್.

1667

5052

8(7) ಶా అ
ಮానಯ್ತె 6:06-07.

ರ್ౕ ಶాఋద ಪౌರ್ఢಶాಲె
ದెూడಡ್దునನ್సందರ್ ಬెం ಗాರ್
.ಮానಯ್ತె బಗెಗ್.

17/01/2008

B

B

B

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
1668
5053 8(7)ಶా అ ಮానಯ್ತె అಲ್అ ನ್ ಪౌರ್ಶాಲె పటూరు 17/01/2008
5:06-07.
ಹాజರా /ದాఖಲా మనನ್ బಗెಗ್.
1669
1670
1671

1672

1673

1674

1675

1676

8(7) ಶా అ మనಯ್ತె
5:06-07.
5066 8(7)ಶా అ ನెౕఅ
ఇతರె 19:06-07.
5067 8(7)ಶా అ
వಗాರ್వಣె 20:06-07.
5055

17/01/2008
ಹెಚ್ ఎం ఎಸ್ ಪౌರ್ಶాಲె
తుమకూరు ಮానಯ್ತె బಗెಗ್.
తుమకూరు ಲెಲ್ಗె సంబం ద 17/01/2008
ఇతರె పతರ್గళು.
తుమకూరు ಲెಲ್య
17/01/2008
ఉప ದెౕರ್శకరు ಮా ద
వಗాರ್వಣెగ ಗె అనుసమథರ್ನె.

8(7)ಶా అ
ఎನ್ వసంతకుಮాರ್
అಮాపರ್ ౕ 27:06-07. ಕాయರ್ద ರ್ ಡా అంಬెౕడಕ್ರ್
ಕెూౕ .
ದాಯ್ సంಸెಥ್ ಮా
5081 8(7)ಶా అ మపರ್ ౕ
ఆರ್ జయకుಮా
ం
ఇ 8:06-07.
ಬెలూ ಪౌರ್ಶా హందనಕెರె
ಮా
ಕెూౕ రువ బಗెಗ್.
5082 8(7)ಶా అ
.ఆರ್ ನాగರాజు
ಹెూಪాರ್ಶా 29:06-07.
యಲ್ ಮారు
ಚా టబಲ್ ಪౌంಡెౕషನ್ ಹెూస
ಶాಲె మంజూರా బಗెಗ್.
5080

8(7)ಶా అ
ౕలಮ್న 07:06
30206-07.
5085 8(7)ಶా అ
5/6/32:06-07.

5084

1677

5089

1678

5093

1679

5098

1680

5107

1681

5174

ౕలಮ್న సంಖెಯ್ 17106
సವ್ಣాంರ್బ ದాಯ್సంಸెಥ್ బಗెಗ್.

ౕలಮ್న సంಖెಯ್ 2/06
కుಮారಸాವ್
వృతತ್ ದై
మంనಕಿౕಕెರె ವెౕతన గ .
8(7)శ అహుభ అ
ರ್ౕ ದాದ್థರ್ సంಸెಥ್య
36:06-07.
పರ್ఢಶాಲెగళ ಲ್ ಖా ఇరువ
హుದెದ್గళనుನ್ భ ರ್ మడలు
అనుమ బಗెಗ್.
8(7)ಶా అ
ರ್ౕ ౕರెౕశವ್ర ಸాವ್
హಸాತ್ంతర 37:06-07. ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್ಶాಲె
హಸాತ್ంతరద బಗెಗ್.
8(7)ಶా అ ನెౕ అ
ಕె.ఎನ್.ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್ಶాಲె
40:06-07.
రంಗెౕనహ ಳ್ ನెౕಟ್ గు ಬ್ ತా
బಬ್ం ನెమಕా అను ౕదನె
బಗెಗ್.
8(7)ಶా అ ಹె ನెౕ 1-1-96ర పೂవರ್ద ಲ್
43:06-07.
అనుದా త ಖాసಗಿ ಪౌರ್
ಶాಲెగళ ಲ್ ನెౕమకವాద ಕಷ್కర
బಗెಗ್.
8(4)ಶా అ
మదರ್ ತెರెౕಸా ఎజుಕెౕషನ್
ಹెూಪౌರ್ಶా 117/05-06. టರ್ಸ್ಟ್ 5ನెౕ ౖನ್
ఎం
బಡావಣె ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయువ
బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ
B

B
B
B

17/01/2008

B

17/01/2008

B

17/01/2008

B

17/01/2008

B

24/04/2008

B

24/04/2008

B

17/01/2008

B

17/01/2008

B

01/04/2008

B

10/12/2007

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1682
5182 8(4) 10493
ರ್ౕ ಭారತా ದాಯ್లయ ఎ 14,
ಹెూಪౌರ್ಶా 13/06-07. 10ನెౕ అడಡ್ రಸెತ್ ఆರ್
బಡావಣె జయనగర ಬెం .
ౕలಮ್న పರ್కరణగళು
8(3) ಶా. .అ
ౕలಮ್న 14/05-06
8(3) ಶా. .అ అ ౕ
ౕలಮ್న పರ್కరణగళು
01/06-07
8(3) ಶా. .అ
ౕలಮ್వ పರ್కరణగళು
ౕలನ್న 29/02-03
8(3) ಶా. .అ
ౕలಮ್న పರ್కరణగళು
ౕలಮ್న 35/45
8(3) ಶా. .అ
ౕలಮ್న పರ್కరణగళು
ౕలನ್న 29/05-06
8(3) ಶా. ,. అ
ౕలಮ್న పರ್కరణగళು
ౕలನ್న 10/05-06
8(3) ಶా. .అ ౕ
ౕలಮ್న పರ್కరణగళು
20/2005-06
8(3) ಶా. .అ .
ರాజಯ್ద ఉచಚ್ ನాಯ್ಯాలయద ಲ್
28/04-05
హూ ద ದాವె బಗెಗ್

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
10/06/2007
B

12/04/2008

B

12/04/2008

B

12/04/2008

B

12/04/2008

B

12/04/2008

B

12/04/2008

B

12/04/2008

B

12/04/2008

B

8(3) ಶా. .
ರాజಯ್ద ఉచಚ್ ನాಯ್ಯాలయద ಲ್
ౕ దದాವె 99/05-06 హూ ద ದాವె బಗెಗ್

12/04/2008

B

5526

8(3) ಶా. .అ
. 1810/02-03

ರాజಯ್ ఉచಚ್ ನాಯ್ಯాలయద ಲ್
హూ ద ದాವె

12/04/2008

B

1693

5527

8(3) ಶా. . ದాವె
14/05-06

ರాజಯ್ ఉచಚ್ ನాಯ್ಯాలయద ಲ್
హూ ద ದాವె

12/04/2008

B

1694

5529

8(3) ಶా. . ದాವె
39/05-06

ರాజಯ್ ఉచಚ್ ನాಯ್ಯాలయద ಲ್
హూ ద ದాವె

12/04/2008

B

1695

5530

8(3) ಶా. .అ ದాವె ರాజಯ್ ఉచಚ್ ನాಯ್ಯాలయద ಲ್
135/03-04 -2003-04 హూ ద ದాವె

12/04/2008

B

1696

5531

8(3) ಶా. . అ
ನెౕమಕా 2002-03

ರాజಯ್ ఉచಚ್ ನాಯ್ಯాలయద ಲ್
హూ ద ದాವె

12/04/2008

B

1697

8(3) ಶా. .ದాವె
13/05-06
5535 8(3) ಶా. . అ .
50070/05-06
5540 8(3) ಶా. . ಟ್ అ
122/2002-03
5541 8(3) శ. . . అ
6/04-05

ನాಯ್ಯాలయ పರ್కరణగళು

12/04/2008

B

ನాಯ್ಯాలయ పರ್కరరణగళು

12/04/2008

B

ನాಯ್ಯాలయ పರ್కరణగళು

12/04/2008

B

ನాಯ್ಯాలయ పರ್కరణగళು

12/04/2008

B

1683

5514

1684

5515

1685

5516

1686

5517

1687

5518

1688

5519

1689

5520

1690

5523

1691

5525

1692

1698
1699
1700

5534

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1701
5544 8(3) ಶా. .
అ. ౕలಮ್న 48/0506
1702
5545 8(3) .అ ౕ. 5/0405
1703
5546 8(3) ಶా. .ದాವె
04953 2004-05
1704
5547 8(3) అ.ದాವె 75/0506
1705
5548 8(3) ಶా. . .అ
21/209/-2001-05
1706
5549 8(3) ಶా. అ. .
38/06-07
1707
5550 8(3) ಶా.
.
198/03-04
1708
5696 c89..ಯావುದాదರెూం
ద నుನ್ ఆ ಕ್
ಮా /2006
1709
6021 8(2) ಸా. .అ
ಖా.హు.అ 17/2006-07

1710

6092

8(8) ಶా. .హు.భ.
16/06

1711

6157

8(2) ಶా. .అ
ಖా,హు.తుం.అ 13/06

1712

8(2) ಶా. .అ
ಖా,హు.అ 23/06
6164 8(2) ಶా. .అ
ಖా,హు.భ.అ 24/06
6169 8(2) ಶా. .ನెౕ అను
07/06

1713
1714

6161

షయ
ನాಯ್ಯాలయ పರ್కరణగళು

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
12/04/2008
B

ನాಯ್ಯాలయ పರ್కరణగళು

12/04/2008

B

ನాಯ್ಯాలయ పರ್కరణగళು

12/04/2008

B

ನాಯ್ಯాలయ పರ್కరణగళು

12/04/2008

B

ನాಯ್ಯాలయ పರ್కరణగళು

12/04/2008

B

ನాಯ್ಯాలయ పರ್కరణగళು

12/04/2008

B

ನాಯ್ಯాలయ పರ್కరణగళು

12/04/2008

B

Teacher Appt

12/04/2008

B

ವెౕక పద పೂవರ್ ಕాಲెౕజు
(ಪౌರ್.ಶా. ಭాగ) ಬాలక మతుತ್
ಬాలಕಿౕయర ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಕెూౕట, ఉడు
ಲెಲ್ ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ಖా రువ ಬెూౕధక
హుದెದ್గళనుನ್ తుం ಕెూళಳ್లు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

21/03/2009

04/02/2008
తರ್దుగರ್ ಲెಲ್, చళಳ್ಕెರె ತా:
ಬెౕడರె ಡ್హ ಳ್, . .ఆంజనపಪ್
పರ್ಢ್ఢಶాಲె సహ ಕಷ್కర(హుದెದ್)
ಖా హుದెದ್ భ ರ್ ಮాడలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
ಗెರ್గ ಪౌರ್ఢಶాಲె ನాడ
03/05/2008
కుంದాపುర ಶాಲా ఉడు
ಲెಲ್
ఈ ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ
ಬెూౕధక హుದెದ್ తుం.అ
ನెూౕಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
21/03/2009
బಕాರ್రు ఉడు
ಲెಲ್
ಕಿರ್ ಚ್యನ್ ಪౌರ್.ಶాಲె ఉడు
03/05/2008
నంక :17/01-2006 ర ಲ್
పೂవರ್ద ಲ್ ఆ ಕ್ಯాಗಿ
అను ౕదನె ಬాಕಿ ఇదದ್
ಸావರ್జ క ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಬెళವా మళవ ಳ್, ನెౕమಕా
అను ౕదನె పುన:
ప ౕలసువ బಗెಗ್

03/05/2008

B

B

B

B
B
B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1715
6170 8(2) ಶా. .అ
ಖా.హు.అ 38/06

షయ

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
21/03/2009

ಶెರ್ౕ

ఎಸ್.ఎం.ఎಸ್. ప.పೂ.ಕా
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಭాగ బರ್ಹాಮ್వర
ತా, ఉడు
ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయ ಲ್
ಖా.హు.భ.అ
ರ್ౕ ದాಯ್గణప ಪౌರ್ఢಶాಲె,
31/12/2007
ಕెూతತ್ ತ್ మండಯ್ ಲెಲ್ ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ
ಬెూౕధక హుದెದ್ తుం ಕెూళಳ್లు
అనుమ ಕెూౕ

B

1716

6377

8(2) ಶా. .అ
ಖా.హు.30/06

1717

6590

ಭార ౕయ ಪౌರ್ఢಶాಲె
23/03/2009
8(8)
ಶా, .అ.హు,భ.అ03/20 మదక పುర తರ್దుగರ್ ఈ
06-07
ಶాಲెయ ಲ್న ಖా హుದెದ್ భ ರ್
ಮాడలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

B

1718

6591

8(8)
ಶా. .అ.హు.భ.అ
04/2006-07

కలಪ್తరు సం.స.పೂ.ಕాಲెౕజు
17/10/2007
ಕಿభದాಳ್ ಹెూసదుగರ್ ತా, ఈ
ಶాಲెయ ಲ್న ಖా హుದెದ್ భ ರ್
ಮాడలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

B

1719

6594

8(8)
ಶా. .అ.హు.భ.అ
06/2006-07

B

1720

6597

8(8)
ಶా. .అ.హు.భ.అ
08/2006-07

ನాయక సం.ప.పೂ ಕాಲెౕజు 17/10/2007
మళ ಹెూసదుగರ್ ತా, ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ హుದెದ್
భ ರ್ ಮాడలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
ರ್ౕ ಸెూౕమ ంಗెౕశವ್ర
12/10/2007
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಸెూౕమగుడಡ್,
చళಳ್కರెರె ತా, ఈ
ಶాಲెయ ಲ್రువ ಖా హుದెದ್ భ ರ್
ಮాడలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

1721

6598

8(8)
ಶా. .అ.హు.భ.అ
09/2006-07

1722

6599

8(8)
ಶా. .అ.హు.భ.అ
10/2006-07

1723

6601

8(8)
ಶా. .అ.హు.భ.అ
11/2006-07

సంత ಜెూౕಸెಫ್ ಕాನెವ್ంಟ್
ಬాలಕಿయర ಪౌರ್ఢಶాಲె
తರ್దుగರ್ ఈ ಶాಲెయ ಲ್రువ
ಖా హుದెದ್ భ ರ್ ಮాడలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
ರ್ౕ పರ್సనನ್ ರా ౕశವ್ర ದాಯ್
సంಸెಥ್ ಬెౕలగూరు ಹెూసదుగರ್
ತా, ఈ ಶాಲెయ ಲ್రువ ಖా
హుದెದ್గళనుನ್ భ ರ್ಮాడలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
ರ್ౕ ల ಮ್ౕ నర ంహಸాವ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಹెಚ್. పುర
ಹెూళಲెಕ್ರె ತా ఈ
ಶాಲెయ ಲ್రువ ಖా
హుದెದ್గళనుನ್ భ ರ್ ಮాడలు
ౕడువ బಗెಗ್
అనుమ

B

B

17/10/2007

B

17/10/2007

B

17/10/2007

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1724
6602 8(8)
ಶా. .అ.హు.భ.అ
12/2006-07

షయ

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
23/03/2009

ಶెರ್ౕ

17/10/2007
ರ್ౕ ದాದ್థರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಹెూసదుగರ್, తರ್దగుರ್ ಲెಲ್ ఈ
ಶాಲెయ ಲ್న ಖా హుದెದ್ భ ರ್
ౕడువ బಗెಗ್
ಮాడలు అనుమ

B

ఎಸ್. .ఎಸ್.ఆರ್
సం.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు ಕా పುర
ళಕాలూಮ್రు ತా. ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ನ್ ಖా హుದెದ್ భ ರ್
ಮాడలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

1725

6603

8(8)
ಶా. .అ.హు.భ.అ
13/2006-07

1726

6605

1727

6606

1728

6613

1729

6615

1730

6618

1731

6624

8(8)
ರ್ౕ తరళಬాళು జగదుಗ್రు ದాಯ್ 07/04/2008
ಶా. .అ.హు.భ.అ16/20 సంಸెಥ್య గదగ ಲెಲ್య ಲ್రువ
06-07
ಖా హుದెದ್ భ ರ್ಗె అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
8(8)
ರ್ౕ తరళಬాళು జగదుಗ್రు ದాಯ್ 07/04/2008
ಶా. .అ.హు.భ.అ
సంಸెಥ್ బಳాಳ್
ಲెಲ್య ಲ್రువ
17/2006-07
ಖా హుದెದ್ భ ರ್ಗె అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
10/03/2007
8(8) ಶా. .అ.ವెౕ
ರ್ౕ ಮారు ಪౌರ್ఢಶాಲె
23/06-07
ಬెళగ ಟ್ తರ್దుగರ್, ఈ
ಶాಲెయ ಲ್న ಖా హుದెದ್ భ ರ್ಗె
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
8(8)
ರ್ౕ పరపಪ್ ಗాರ್మ ಗాರ್.ಪాರ್.ಶాಲె 12/10/2007
ಶా. .ಖా.హు.అ.25/06- ಹెూసదుగರ್, ఇ ಲ್ ಖా ఇరువ
07
హుದెದ್ భ ರ್ಗె అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್
07/04/2008
8(8)
ರ್ౕ తరళಬాళು ದాಯ್ సంಸెಥ್య
ಶా. .అಖా.హు.భ
ಶెౕఠ హంಚాಜె నవಲా ಜైನ್
28/06-07
ಪౌರ್ఢಶాಲె గుడಗెౕ ,
కుందಗెూౕళ, ಧారವాడ ಲెಲ್
ఇ ಲ್న ಖా హుದెದ್ భ ರ್
అనుమ బಗెಗ್
8(8) ಶా. .అ ఇతರె
ರ್ౕ దದ್ರా ౕశವ್ర ದాಯ್ సంಸెಥ್, 23/03/2009
32/06-07
తರ್దుగರ್, ఈ సంಸెಥ್య
ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ ಲ್న ಖా హుದెದ್
భ ರ್ಗె అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

1732

6627

8(8)
ಶా. .ಖా.హు.భ.అ
34/06-07

1733

6633

8(8)
ಶా, .ಖా.హు.భ.అ
37/06-07

ರ್ౕ జవ హనుమపಪ್
ಗాರ್.ಪాರ್.ಶాಲె గు ಲాళು
యూరు ತా, ఈ ಶాಲెయ ಲ್న
ಖా హుದెದ್ భ ರ್ಗె అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
. ంగయಯ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಗెರె, ఇ ಲ್న ಖా హుದెದ್
భ ರ್ಗె అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

B

B

B

B

B

B

B

12/12/2007

B

07/04/2008

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1734
6634 8(8)
ಶా. .ಖా.హు.భ.అ
38/06-07
1735

6636

8(8)
ಶా. .ಖా.హు.భ.అ
39/06-07

1736

6640

8(8)
ಶా. .ಖా.హు.భ.అ
40/06-07

1737

6641

8(8)
ಶా. .ಖా.హు.భ.అ
41/06-07

1738

6644

8(8)
ಶా. .ಖా.హు.భ.అ
42/06-07

1739

6648

8(8)
ಶా. .ಖా.హు.భ.అ
43/06-07

1740

6650

8(8)
ಶా. .ಖా.హు.భ.అ
44/06-07

1741

6651

1742

6652

షయ
ರ್ౕమ కలಮ್మಮ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
బహదూದ್రు ఘటಟ್ ఇ ಲ್న ಖా
హుದెದ್ భ ರ್ಗె అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್
ರ್ౕ తరళಬాళು జగదుಗ್రు ದాಯ್
సంಸెಥ್, ( )
ಗెರె సంಸెಥ್య ರ್ౕ
దದ್పಪ್ ఎಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ముతತ್గదూరు ఇ ಲ್న ಖా హుದెದ್
భ బಗెಗ್
ರ್ౕ తరళಬాళು జగదుಗ್రు ದాಯ್
సంಸెಥ್ ( )
ಗెರె సంಸెಥ್య ರ್ౕ
ದాಯ್మಲాంబ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ರెౕగుంటనూరు ఇ ಲ್న
ಖా.హు.భ.అను బಗెಗ್
ರ್ౕ తరళಬాళು జగదుಗ್రు ದాಯ್
సంಸెಥ್ ( )
ಗెರె , ರ್ౕ
గురుಶాంತెౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಗెూౕడుಬాళು ఇ ಲ್న
ಖా.హు,భ.అను బಗెಗ್
ರ್ౕ తరళಬాళು జగదుಗ್రు ದాಯ್
సంಸెಥ್( )
రಗెರె సమಸెಥ್ ರ್ౕ
ౕ ౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె
ౕమనసముదರ್ ఇ ಲ್
ಖా.హు.భ.అను బಗెಗ್
ರ್ౕ తరళಬాళು జగదుಗ್రు ದాಯ್
సంಸెಥ್ ( )
ಗె సంಸెಥ್య ರ್ౕ
ಕా మಹా ంಗెౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె
దుగರ್ ఇ ಲ್న ಖా.హు.భ.అ బಗెಗ್

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
07/04/2008
B

07/04/2008

B

07/04/2008

B

07/04/2008

B

07/04/2008

B

07/04/2008

B

ರ್ౕ తరళಬాళು జగదుಗ್రు ದాಯ್
సంಸెಥ್ ( )
ಗెರె సంಸెಥ್య ರ್ౕ
ಗెರె
ಲాం ಕె ಪౌರ್ఢಶాಲె
ఇ ಲ್న ಖా.హు.భ,.అన బಗెಗ್

07/04/2008

B

8(8)
ಶా. .ಖా.హు.భ.అ
45/06-07

ರ್ౕ తరళಬాళು జగదుಗ್రు ದాಯ್
సంಸెಥ್ ( )
ಗెರె ದాಯ್
సంಸెಥ್య ರ್ౕ శరణ బసವెౕశವ್ర
ಪౌರ್ఢಶాಲె తರ್హ ಳ್ ఇ ಲ್న
ಖా.హు.భ.అ.బಗెಗ್

07/04/2008

B

8(8)
ಶా. .ಖా.హు.భ.అ
46/06-07

ರ್ౕ తరళಬాళು జగదుಗ್రు
ದాಯ್సంಸెಥ್ ( ) సంಸెಥ್య ರ್ౕ
గురుಪాದెౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಸాಗెౕహ ಳ್, ఇ ಲ್న ಖా.హు.భ.అ
బಗెಗ್

07/04/2008

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1743
6653 8(8)
ಶా. .ಖా.హు.భ.అ
47/06-07

షయ
ರ್ౕ తరళಬాళು జగదుಗ್రు ದాಯ್
సంಸెಥ್ ( ) ಗెర సంಸెಥ್య ರ್ౕ
క ದెದ್ౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ರామಗಿ ఇ ಲ್న ಖా.హు.భ.అను
బಗెಗ್
ರ್ౕ తరళಬాళು జగదుಗ್రు ದాಯ್
సంಸెಥ್ ( )
ಗెರె సంಸెಥ್య ರ್ౕ
దದ್ರా ౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె
కಕ್బಜారు ఇ ಲ್న
ಖా,హు.భ.అను బಗెಗ್
ರ್ౕ తరళಬాళು జగదుಗ್రు ದాಯ್
సంಸెಥ್ ( )
ಗెರె సంಸెಥ್య ರ್ౕ
సం ಗె ದెದ್ౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె
తರ್దుగರ್, ఇ ಲ್న
ಖా.హు.భ.అను బಗెಗ್

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
07/04/2008
B

07/04/2008

B

07/04/2008

B

ರ್ౕ తరళಬాళು జగదుಗ್రు ದాಯ್
సంಸెಥ್ ( )
ಗెರె సంಸెಥ್య ರ್ౕ
. . .ಕె ಬాలಕಿయర
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಹెూళಲెಕ್ರె ఇ ಲ್న
ಖా.హు.భ.అ బಗెಗ್

07/04/2008

B

8(8)
ಶా. .ಖా.హు.భ.అ
51/06-07

ರ್ౕ తరళಬాళು జగదుಗ್రు
ದాಯ್సంಸెಥ್ ( )
ಗెರె
సంಸెಥ್య ರ್ౕ రంగನాథಸాವ್
ಪౌರ್.ಶాಲె ಕెంಚాపುర, ఇ ಲ್న
ಖా.హు.భ.అ బಗెಗ್

07/04/2008

B

6660

8(8)
ಶా. .ಖా.హు.భ.అ
52/06-07

ರ್ౕ తరళಬాళು జగదుಗ್రు ದాಯ್
సంಸెಥ್ ( )
ಗెರె సంಸెಥ್య ರ್ౕ
ತెూౕಚెూౕగణ ಬా ಕా
ಪౌರ್.ಶాಲె ಹెూసదగుರ್ ఇ ಲ್న
ಖా.హు.భ.అ. బಗెಗ್

07/04/2008

B

1749

6663

8(8) ಶా. .అ. ఇతರె ರ್ౕ తరళಬాళು జగదుಗ್రు ದాಯ್
54/06-07
సంಸెಥ್ .ఎಲ್. & ಜె.ఆರ್.
ಕాಲెౕజ
ಗె ಹెచుಚ್వ
ಭాగ

07/04/2008

B

1750

6670

అನాథ ಸెౕವాశರ್మ శವ್సತ್
స
మಲాಲ್ ಹాళ ఇ ಲ್న
ಖా.హు.భ.అను
ರ್ౕ తరళಬాళು ದాಯ್ సంಸెಥ್
ಗె ఇ ಲ್న ಹాವెౕ
ಲెಲ್య ಲ್న ಖా హుದెದ್ಗె భ ರ್ಗె
అనుమ బಗెಗ್

04/02/2008

B

07/04/2008

B

1744

6655

8(8)
ಶా. .ಖా.హు.భ.అ
48/06-07

1745

6656

8(8)
ಶా. .ಖా.హు.భ.అ
49/06-07

1746

6657

8(8)
ಶా. .ಖా.హు.భ.అ
50/6-07

1747

6658

1748

1751

8(8)
ಶా. .ಖా.హు.భ.అ
57/06-07
6671 8(8)
ಶా. .ಖా.హు.భ.అ
58/06-07

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1752
6684 8(8)
ಶా. .ಖా.హు.భ.అ
64/06-07
1753

6686

1754

6687

1755

6690

1756

6691

1757

6704

1758

6709

1759

6712

1760

6715

1761

6716

షయ

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
23/03/2009

ರ್ౕ ఆంజನెౕయ
సం.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు ತాళಯ್
ఇ ಲ್న ఆంగಲ್ ಭాಷా ಕಷ್కర హుದెದ್
భ ರ್ బಗెಗ್
12/12/2007
8(8) ಶా. .అ.ನెౕ.అ ఎಸ್.ಜె.ఎನ್ ದాಯ್ సంಸెಥ್ ( )
65/06-07
బರ್హಮ್ఠ తರ್దుగರ್, ఇవర ರ್ౕ
బసವెౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ఆలమ ಟ್ ಹాವెౕ
ಲెಲ್ ఇ ಲ್న
ನెౕమಕా అను ౕదನె బಗెಗ್
8(8) ಶా. .అ.ನెౕ.అ ఎಸ್.ಜె.ఎం ದాಯ್ సంಸెಥ್ ( )
04/02/2008
66/06-07
బರ್హనಮ್ఠ తರ್దుగರ್ ఇవర ರ್ౕ
మహದెౕవ ౖಲార ಪౌರ್ఢಶాಲె
ౕಟెౕಬెనూನ್రు ಬాಯ್డ ತా.
ಹాವెౕ
8(8)
ರ್ౕ ంತామಣెౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె 12/10/2007
ಶా. .ಖా.హు.భ.అ
ರెౕహ ಳ್ చళಳ್కರె ತా, ఇ ಲ್న
69/06
ಖా హుದెದ್ భ ರ್ಗె అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
12/10/2007
8(8)
ರ್ౕ అమರ್త ంಗెౕశವ್ర
ಶా. .ಖా.హు.భ.అ
ಪౌರ್ఢಶాಲె ఎం ವార
70/06-07
చనನ್ರాయపటಟ್ణ ఈ
ಶాಲెయ ಲ್న ಖా హుದెದ್ భ ರ್ಗె
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
26/05/2007
8(8) ಶా. .అ.ವెౕ.అ
ರ್ౕ ವై సుರెౕందರ್ ಶె ಟ್ ದై.
74/06-07
ಚెౕతన ಪాರ್.ಶాಲె సకಲెౕశపುర
ఇవర ನెౕమಕా అను ౕదನె
బಗెಗ್
26/05/2007
8(8) ಶా. ..ವెౕ.అ
ರ್ౕ ವై.సుರెౕందರ್ಶె ಟ್ ದై. .
74/06-07
ಚెౕతన ಪాರ್.ಶాಲె సకಲెౕశపುర
ఇవర ನెౕమಕా అను ౕదನె
బಗెಗ್
26/05/2007
8(8)
ಸెంಟ್ ఆಗెನ್ౕಸ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಶా. .అ.ಮానಯ್ತె
సకಲెౕశపುర ఈ ಶాಲెయ
76/06-07
ಮానಯ್ತెౕ న ౕకణ బಗెಗ್
04/02/2008
8(8)
న ౕదయ సం.ప.పೂ.ಕా
ಶా. .అ.ಖా.హు.భ.అ77 చనನ್ರాయపటಟ್ణ ಹాగూ
/06-07
న ౕదయ ಬా క ಪౌರ್ఢಶాಲె
చನాನ್యపటಟ್ణ ఇ ಲ್న ಖా
హుದెದ್ భ ರ್ బಗెಗ್
8(8)
ರ್ౕ ౕరభದెರ್ౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె
04/02/2008
ಶా. .అ.ಖా.హు.భ.అ78 ము ಠ್లగు ಮ್ చళಳ್ಕెರె ತా,
/06-07
తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయ ಲ್
ಖా ఇరువ హుದెದ್ భ ರ್ బಗెಗ್

ಶెರ್ౕ
B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1762
6718 8(8)
ಶా. .అ.ಖా.హు.భ.అ
80/06-07

షయ

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
04/02/2008
B

ರ್ౕ ఏకలవಯ್ ದాಯ್ సంಸెಥ್ ( )
ಮాగ రಸెತ್ ಬెంగళೂరు ఈ
ఆడ త మండ య ರ್ౕ
ಮారు ಗాರ್ಮాంతర
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಬాಲెౕనహ ಳ್,
చళಳ್ಕెರె ఇ ಲ್న ಖా హుದెದ್ భ ರ್
అనుమ బಗెಗ್
ಬాపೂ
ದాಯ್ సంಸెಥ್ ( )
23/03/2009
తರ್దుగರ್ ఆడ త
మండ
ంద నಡెయు ತ್రువ
ಶాಲెగ ಗె ಖా హుದెದ್ భ ರ್
అనుమ బಗెಗ್

1763

6719

8(8)
ಶా. .అ.ಖా.హు.భ.అ
81/06-07

1764

6720

8(8)
ಶా. .అ.ಖా.హు.భ.అ
82/06-07

ఎಸ್.ಜె.ఎం ದాಯ್ ౕఠ ( )
తರ್దుగರ್ ఈ ఆడ త
మండ యవర నಡెయు ತ್రువ
ರ್ౕ బసವెౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె
ఆలదక ಟ್ ಹాವెౕ ತా, ఇ ಲ್న
ಖా హుದెದ್ భ ರ್ బಗెಗ್

04/04/2008

B

1765

6722

8(8)
ಶా. .అ.ಖా.హు.భ.అ
83/06-07

12/10/2007

B

1766

6724

8(8)
ಶా. .అ.ಖా.హు.భ.అ
85/06

ఉప ౕర జగదుಗ್రు ದాಯ್ సంಸెಥ್
( ) బರ್హಮ್ ದాಯ್నగర మధుರె
ಹెూసదుగರ್, ఈ ఆడ త
మండ య ರ್ౕ
చనನ್ಕెౕశవಸాವ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
మధుರె ఈ ಶాಲెయ ಲ್న ಖా
హుದెದ್ భ ರ್ಗె అనుమ
ౕడవ
బಗెಗ್
ರ್ౕ ಪెಪ್ౕరుదರ್ಸాವ್ ಗాರ್ ౕణ
ದాಯ್ సంಸెಥ್ ( ) ನాయకనహ ಟ್,
చళಳ್ಕెರె ತా, ఈ ఆడ త
మండ య నಡెయు ತ್రువ ರ್ౕ
ಪెಪ್రుదರ್ಸాವ್ ಗాರ್ ౕణ
ಪౌರ್ఢಶాಲె ನాయకనహ ಟ್
చళಳ್ಕెರె ತా, ఇ ಲ್న ಖా హుದెದ್
భ ರ್ ಮాడలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

12/10/2007

B

1767

6751

8(6) ಶా.
హಸాತ್ంతర 8/06-07

ರ್ౕ ದాಯ್ ಜెూಯ್ౕ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ದెూರెಸా ಪాళಯ್ ಬెం ఇ ಲ್ంద
ర ಕెರెಗె సಥ್ಳాంత సువ బಗెಗ್

10/05/2007

B

1768

6759

8(4) ಹె.బ ఇతರె
41/06-07

టಲ್ ರెూౕసನ್ ఆంగಲ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె
ఐ ಕాಲెూౕ
బనశంక 3 ನెౕ హంత ಬెం ఈ
ಶాಲెయ ಹెసరనుನ್
బదಲా సువ బಗెಗ್

10/05/2007

B

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1769
6935 8(7)ಶా అ ವెౕర 41- ರ್ౕ ಬాగవತ್ స. ఎಸ್.ఎನ್.ಕె
06-07
ಪౌರ್డಶాಲె.ಸాతనూరు ಮాగ
ತా ఇవర అనుದా త
ಪౌರ್డಶాಲెయ ಲ್ స ಲ್ రువ
ಸెౕವెయనుನ್ ವెౕతన రಕಷ್ಣెಗె
ప గ సువ బಗెಗ್
. ,
ದానంద మూ ರ್
స. ನెూళంబ ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಕె.
ಕాರ್ಸ್ పటూరు ತా, ఇవ ంద
సಕాರ್రಕెಕ್ బరಬెౕಕాద హణద
బಗెಗ್
.01-01-96 ర పೂవರ್ద ಲ್
అనుದా త ಖాసಗಿ
ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ ಲ್ ಹెచుಚ್వ
ಭాగ షయగ ಗె ನెౕమಕా
ಹెూమ ద ಕಷ್కరుగళ ಮా
స ಲ್సువ బಗెಗ್

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
16/01/2008

ಶెರ್ౕ

24/04/2008

B

16/01/2008

B

B

1770

6941

8(7) ಶా. .అ
ಹె.ವెౕ.ఖ 42/06-07

1771

6942

8(7) ಶా. .అ
ಹె.ವెౕ. 43/06-07

1772

6946

8(7_ శ, .అ
ಪాయಸ್ ఎజుಕెౕషನ್ అంಡ್
ಹెూస.ಪౌರ್.ಶాఅ 45/06- రూరಲ್ ಡెవలಪ್ ంಟ್
07
ಸెూಸై ಹెూరಪెౕಟె
తుమకూరు ఇవరు ఉಪాಪ್ర
హ ಳ್య ಲ್ 2006-07 ನెౕ
ಸా ంద ఆంగಲ್ಮాదಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲెయనుನ್ ಪాರ್రం సలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

01/04/2008

B

1773

6949

8(7) ಶా. .అ.వ. .
46/06-07

అనుದా త ಖాసಗಿ ಪాರ್థ క
మతుತ್ ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ ಲ್న ಕಷ್కర
అంతరರాజಯ್ వಗాರ್వಣెಗె
అవಕాశ క ಪ್సలు సంబం ద
యమగ ಗె దుದ್ప తరువ
బಗెಗ್

01/04/2008

B

1774

6950

8(7) ಶా. .అ
ವై.ಸౌ.

01/04/2008

B

1775

6953

8(7) ಶా. .ಬా.వ.అ
49/06-07

ಖాసಗಿ ಪౌರ್ఢಶాಲా ಕಷ್క ಗె
ವైదಯ್ಕಿౕయ భತెಯ್ ಸౌలభಯ್వనుನ್
సತ್ సువ బಗెಗ್
నూಯ್ಕಿರ್ಸెౕంಟ್ ఎజుಕెౕషನ್
ಸెూಸైక ఎ.ఎನ್.ಕె రಸెತ್
ದెూడಡ್బಳాಳ್పುర ఇవ ಗె
ಬాలಕಿయర వస
లయಕెಕ್
ಕెౕందರ್ సಕాರ್రద అనుದాన
డుగಡె బಗెಗ್

16/01/2008

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1776
6955 8(7) ಶా. .అ.ದాವె
50/06-07

షయ
.ఆರ್. జయకుಮా
.అ
5545.06
సం.ప.పೂ,.ಕా
ಪౌರ್ఢಶాಲా ಭాగ హందనಕెರె
.ನా హ ಳ್, ఇవర ನెౕమಕా
అను ౕదನె బಗెಗ್

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
16/01/2008

ಶెರ್ౕ
B

1777

6957

8(7) ಶా. .అ
అనుದాన 51/06-07

ರ್ౕ దದ್ರా ౕశವ್ర ಗాರ್ಮాంతర 16/01/2008
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಹెూదలూరు ಗాರ್మ
గు ಬ್ ತా, ఈ ಶాಲెయనుನ್
అనుದానಕెಕ್ ఒళప సువ బಗెಗ್

B

1778

6959

8(7) ಶా. .అ.అను
ನెౕ 53/06-07

16/01/2008
వంగత ರెౕణుಕాದెౕ
ಮా ತ್/గರ್ంథಪాలకరు
ಭార ౕయ సంసಕ್ೃ
ದాಯ್ ౕఠ
ಬా ಕా ಪౌರ್ಶా ఐజూరు ఇవర
మగళು మమತాರా ఇవ ಗె
అనుకంపద ఆದారద
ನెౕమಕా బಗెಗ್

B

1779

6962

8(7)ಶా. . మరు
హಸాತ್ంతర 54/06-07

ಡా. అంಬెౕడಕ್ರ್ ದాಯ್ సంಸెಥ್
24/04/2008
ఆಶాಲ್ మಲెಲ್ౕనహ ಳ್మ
కಕ್ಮాపರ್నహ ಳ್ ఈ
ಶాಲెయనుನ್ యమ
ಬా రವాಗಿ
వಗాರ್ ಕెూం రువ బಗెಗ್ మతుತ್
మూలసంಸెಥ್ಗె మరు వಗాರ್వಣె
ಮాడలు ಕెూౕ రువ బಗెಗ್

B

1780

6966

ರ್ౕ సವ್ణರ್ంబ ದాಯ್ స
16/01/2008
8(7) ಶా. .అ
ಪౌರ್.ಶా.స.వ 55/06-07 వ య ಪౌರ್ఢಶాಲె ಹెూనుನ್ ಕె
ಗాರ್మ ಗెూౕళೂరూ ಹెూౕబ
తుమకూరు ఈ
ಪౌರ್ఢಶాಲెయనుನ್ సಕాರ್రద
వశಕెಕ್ వ ಕెూళಳ್లు ಕెూౕ రువ
బಗెಗ್

B

1781

8(7) ಶా. .అ
అనుನెౕ56/06-07

16/01/2008
వంగత ಶాంత ౕరపಪ್
స ౕರ್దయ సంయుకತ್
ప.పೂ.ಕా పటూరు ఇవర మగ
ರ್ౕ .ఎಸ್ మను ఇవ ಗె
అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె
ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್
01/04/2008
6971 8(7) ಶా,. .అ ವెౕ.అ సంగమ ಪౌರ್ఢಶాಲె కಕ್కಲ್
ನెౕ 57/06-07
ಬాళು కనకపುర ತా, ఈ
ಶాಲెయనుನ್ అనుದానಕెಕ್
ఒళ సువ బಗెಗ್

B

1782

6970

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1783
6974 8(7) ಶా. .అ
అను.ನెౕ 58/06-07

షయ
వంగత ఎಲ್ .ರా ౕಗౌడ
స.
ರ್ౕ దದ್ ంಗెౕశವ್ర
ಪౌರ್ఢಶాಲె ఎಡెయూరు,
తుమకూరు ಲెಲ್ ఇవర మగళು
ఆರ್. ౕಲావ ఇవ ಗె
అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె
ನెౕమಕా ಮాడువ బಗెಗ್

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
16/01/2008

ಶెರ್ౕ
B

1784

6975

8(7) ಶా. .అ
అను.ನెౕ 59/06-07

ರ್ౕమ
.ఎಲ್ ಗಿ యమಮ್ ಕెూౕ 24/04/2008
వంగత మూడలಗಿ యపಪ್ స.
జనಕాಕಿ యಕాಲెౕజు ಶె ಟ್ಕెರె
.ఎನ್ హ ಲ್, ತా, ఇవ ಗె
ౕ దದ್ అనుకంపద ఆಧాఋద
ನెౕమಕా యనుನ್ ంపడదు
ಕెలస ౕడ రువುదు బಗెಗ್

B

1785

6976

8(7) ಶా,. .అ
శ.బ.అ 60/06-07

. .
ದాಯ್ సంಸెಥ್ హందనಕెರె
ఇవర ఆశರ್యద ಲ್ నಡెయు ತ್రువ
. . ಬాలకర ಬాలಕಿయర
ಪౌರ್ఢಶాಲెగళనుನ್
ఒందుగూ సలు అనుమ
ಕెూౕ రువ బಗెಗ್

B

1786

6979

8(7) ಶా. .అ
ನాಯ್.ದా.
( . .8690/2006)
61/06-07

.అ ರ್ సంಖెಯ್ 8690/06 ರ್ౕ
16/01/2008
అంకుಸాವ್
ం.
ರ್ౕ
ಮారు ಪౌರ್ఢಶాಲె ಬెంగళುరు
ಗాರ್ಮాంతర ಲెಲ್ ఇవర ವెౕతన
గ & వರ್ ತ್ ವెౕతనద బಗెಗ್

B

1787

6981

8(7) ಶా. .అ
ವెౕ.అ.బ 62/06-07

B

1788

6987

8(7) ಶా. .అ
ಶాಮానಯ್ 64/06-07

16/01/2008
ರ್ౕ ಚెూకಕ್ ంగం ದాಯ್లయ
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಹెಚాಚ್ల
ಬెం.ಗాರ್. ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయనుನ್
అనుದానಕెಕ್ ఒళప సువ బಗెಗ್
ರ್ౕ వುಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್ఢశಲె 24/04/2008
ಹెరూరు గు ಬ್ ತా ఈ
ಶాಲెయనుನ್ ಕాయರ್ ಸాదಯ್వలಲ್ద
ಶాల ందు ప గ సువ బಗెಗ್

1789

6996

8(7) ಶా. .అ
హు.భ.అ /68/06-07

ರ್ౕ ನాయక సంయుకತ್
ప.పೂ. ದాಯ್లయ ಪౌರ್ఢಶాಲా
ಭాగ ಹాగలವా గు ಬ್ ತా
ఈ ಶాಲెయ ಲ್ వರ್ ತ್ ంద
ಖా ಯాಗಿరువ 2 హుದెದ್గళనుನ್
భ ರ್ ಮాడలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

B

01/04/2008

24/04/2008

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1790
6998 8(7)
ಶా. .అ.ತా.ಮా.న
69/06-07

షయ
ಗాం
ದాಯ್ ౕఠ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಗాం నగర పటూరు
ತాలూಲ್కు తుమకూరు ಲెಲ್ ఈ
ಶాಲెయ ಮానಯ್ತె న ౕకరణ

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
01/04/2008
B

1791

6999

8(7) ಶా. .అ
ಖా.హు.భ.అ70/06-07

24/04/2008
ರ್ౕ తరళಬాళು ದాಯ್ సంಸెಥ್
ಗెರె తರ್దుగರ್ వ
ంద
నಡెయు ತ್రువ ಹెూ హ ಳ್
కಕ್మలಲ್యಯ್ గంగమಮ್ సంయుకತ್
ಹాలుಕ್ ಗె పటూరు ఈ
ಶాಲెయ ಪౌರ್ఢಶాಲా
ಭాగద ಲ್ ಖా ఇరువ 2
హుದ್ఎగళనుನ್ భ ಮాడలు
అనుమ ಕెూౕ రువ బಗెಗ್

B

1792

7001

8(7) ಶా,. .అ
ము. .71/06-07

ರ್ౕ ಕె.ವై. ವెంకటరమణపಪ್ స.
ರ್ౕ ಶారద ಬా ಕా ಪౌರ್ఢಶాಲె
ದెూడಡ್బಳాಳ್పುర బం ಗాರ್ ಲెಲ್
ఇవరు ముఖಯ್ ಕಷ್కర హుದెದ್ಗె
బ ತ್ ಕెూౕ రువ బಗెಗ್

B

1793

7003

8(7) ಶా, .అ ನాಯ್.
73/06-07

.అ సంಖెಯ್ 1123 /2006 ರ್ౕ
.ఆರ್ బసవರాజు వರ್తತ್ ము.
ವెౕతన బ ತ್ మంజూర బಗెಗ್

24/04/2008

B

1794

7006

8(7) ಶా. .అ ನాಯ್.
74/06-07

B

1795

7013

8(7) ಶా. .అ
ದా.ಹా. 78/06-07

.అ 22687/94 ర బಗెಗ್
16/01/2008
ಲెూౕಕెౕశపಪ್.ఎನ್ వರ್.
ರ್ౕ
దದ್గంಗా ಗాರ್ಮాంతర
ಪౌರ್.ಶాಲె కం ಗెರె .ನాహ ಳ್
బಗెಗ್
ರ್ౕ ಶారದాంబ ఆంగಲ್ಮాధಯ್మ 24/04/2008
ಪౌರ್.ಶాಲె తుమకూరు ఈ
ಶాಲెಗె పರ್థమ ಮానಯ್ತె
సంబంధ ದాಯ್ ರ್గ ಗె
ದాఖಲా -ಹాజರా ಕెూరತెಗె
ನా
ౕడువ బಗెಗ್

1796

7014

8(7) ಶా. .అ ನాಯ್.పರ್ .అ ರ್ సంಖెಯ್ : 7622/06 ರ್ౕ 24/04/2008
29/06-07
ఆರ್ ನాగರాజు దಜెರ್
ನౌకరరు ಹాగూ ರా ರ್
ಕావలుಗార జయಭా
సంయుకತ್ మ ತ್ ఘటಟ್ .ನా.హ ಳ್,
ತా

01/04/2008

B

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1797
7015 8(7) ಶా. . కు.ವెౕ
మం 80/06-07

షయ
.ಕె పುటಟ್ ంగయಯ್ స. ನెహరు
ದాಯ್కಲా ప.పೂ.ಕా
ಪౌರ್.ಶా. ಭాగ ಮాయసందರ್
తురుವెౕకರె ತా ఇవర కుటుంబ
ವెౕతన మంజూರా బಗెಗ್

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
24/04/2008

ಶెರ್ౕ
B

1798

7017

8(7) ಶా. .అ 81/06- . . ದెూడಡ್యಯ್ . ಕಷ್కరు బರ್హಮ್ 24/04/2008
07
సముదರ್ ఇవర ఇఎ అ ರ್ బಗెಗ್

B

1799

7025

8(7)
ಶా .ఖ.హు..భ.అ
87/06-07

ಡా. .ఆರ್. అంಬెౕడಕ್ರ್
24/04/2008
ಗాರ್,ಪౌರ್.ಶాಲె అరటగూ◌్ಸె
పటూరు ఈಶాಲెయ ಲ್ ಖా
ఇరువ . . హుదದ್ಗె భ ರ್
ಮాడలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

B

1800

7027

1801

24/04/2008
8(7) ಶా, .అ
ರ್ౕ భుವెౕనశವ್ ಪౌರ್.ಶాಲె
ಖా.హు.భ.అ 88/06-07 మಕಿకರె పటూరు ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ
ಬెూౕధక వగರ್ద హుದెದ್గళనుನ್
భ ರ್ ಮాడువ బಗెಗ್
7032 8(1)
ಜె.ఎಸ್.ఎಸ್ మಹా ದాಯ್ ౕఠ
01/04/2008
ಶా., .అ.ಖా.హు.భ
ౖసూరు రవర వ
ంద
అ.ను. 2 06-07
నಡెయు ತ್రువ ಪౌರ್.ಶాಲెగళ ಲ್న
ಖా ఇరువ హుದెದ್గళనుನ್ భ ರ್
ಮాడలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

1802

7033

1803

8(7) ಶా. .అ
ರ್ౕ ానగంಗా ಪౌರ್ఢಶాಲె
.ದా.ಹా. 94/06-07 ದెూడಡ್బಳాಳ್పುర ఈ ಶాಲెయ
ಮానಯ್ತె న ౕకరణ సంబంధ
ದాಯ್ ರ್గళ ಕెూరತె ದాఖಲా
ಹాజರా ಗె న
ౕడువ
బಗెಗ್
7037 8(7) ಶా. .అ
ರ್ౕ ದాಯ್ರాధಯ್ ದెౕ ౕಕెౕందರ್
.ದా.ಹా. 95/06-07 ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್ఢಶాಲె
కంಬాళು ನెలమంగల ತా,. ఈ
ಶాಲెయ ಮానಯ್ತె న ౕకరణ
బಗెಗ್
7039 8(1).19.ಖాహుభను/ ರ್ౕರామ ಗాರ್.ಪౌರ್.ಶా. ಖా
2006
హుದెದ್గళనుನ್ ನెౕమಕా
ಮా.అ. ౕ.బಗెಗ್

1804

1805

7035

8(7) ಶా, .అ
వಗాರ್వಣె 92/06-07

ఎಸ್. ఎజుಕెౕషನ್ ౕಗ್
ಸా ಗాರ್మ ఈ సంಸెಥ್య
ಪౌರ್ಶాಲా ಕಷ್కర వಗాರ್వನె
అన ౕ సువ ಕెూౕ రువ బಗెಗ್

01/04/2008

B

B

B

16/01/2008

B

24/04/2008

B

26/09/2008

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1806
7061 8[9]ಶా అ.అంతర
ఆడ త మండ
వగರ್.77:2006-07

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
ರ್ౕమ ಶెೂౕభರామచందರ್ ంగ 18/01/2008
స , ఇవర అంతర ಭాగ
అంతర ఆడ త మండ
వಗాರ್వಣె కు తు.
18/01/2008
ರ್ౕ ಲెూౕಕెౕశೂಮ್ ರ್, స ,
ఆಸావ ಪౌರ್ఢಶాಲె,ఆಸా
కడూరు ఇవర ముఖಯ್ ಕಷ್కర
బ ತ್ అను ౕదನె బಗెಗ್.
ఎం. .ఎಸ್. ಪౌರ್ఢಶాಲె,
23/03/2009
నನ್పಪ್సంತె, ಕెూడగు ఈ
ಶాಲెయ ಲ್న ಖా హుದెದ್ భ ರ್
అనుమ కు తు.
ರ್ౕమ చనನ್మಮ್ ప.పೂ.ಕా.
23/03/2009
ಮాದాపುర, ಕెూడగు ఈ
ಶాಲెయ ಖా హుದెದ್ భ ರ್
అనుమ కు తు.
సంಪాಜె పపೂಕా సంಪాಜె ఈ 23/03/2009
ಶాಲెయ ಖా హుದెದ್ భ ರ್
అనుమ కు తు.
జనತా ಪౌರ್ఢಶాಲె, హు ಕెౕ
23/03/2009
ಕెూడగు ఈ ಶాಲెయ ಲ್న ಖా
హుದెದ್ భ ರ್ అనుమ కు తు.

ಶెರ್ౕ

B

షయ

1807

7062

8[9]ಶా అ.ము బ.అ
ను.78:2006-07

1808

7074

8[9]ಶా అ.హుభఅను.
81:2006-07

1809

7096

8[9]ಶా అ.హుభఅను.
84:2006-07

1810

7105

8[9]ಶా అ.హుభను.8
7:2006-07

1811

7123

8[9]ಶా అ.హుభఅను.
94:2006-07

1812

8[9]ಶా అ.హుభను.9 ಚెటಟ್ ಳ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,ಚెటಟ್ ಳ್
23/03/2009
5:2006-07
ಕెూడగు ఈ ಶాಲెయ ಖా హుದెದ್
భ ರ್ అనుమ కు తు.
23/03/2009
7129 8[9]ಶా అ.హుభఅను. పద పೂవರ್ ಕాಲెౕజు
99:2006-07
శ ವారసంತె ಕెూడగు ಖా
హుದెದ್ బಗెಗ್.
7130 8[9]ಶా అ.ನెౕఅను.1 జనತా ಪౌರ್ఢಶాಲె, హు ಕెౕ
23/03/2009
00:2006-07
ಕెూడగు ఈ ಶాಲెయ ಬెూౕధక
హుದెದ್ అను ౕదನె కు తు.

1813

1814

7125

8[9]ಶా అ.ಖాహుభఅ సుంఠಕెూపಪ್ನాడు ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ను.103:2006-07
ಕెూడగరహ ಳ್ ಖా హుದెದ್ భ ರ್
అనుమ కు తు.

B

B

B

B

B

B

B

B

1815

7133

23/03/2009

B

1816

8[9]ಶా అ.హుభఅను. ಭారತెూ సం ప పೂ ಕా
23/03/2009
109:2006-07
మరగూడు ಖా హుದెದ್ భ ರ್
అనుమ కు తు.
7162 8[9]ಶా అ.హుభఅను. ದాದ್పುర ಪౌರ್ఢಶాಲె, ದాದ್పುర 23/03/2009
111:2006-07
ఇ ಲ್ ಖా ఇరువ హుದెದ್ భ ರ್
అనుమ కు తు.
7165 8[9]ಶా అ.ఇతರె.11 ప.ಜా ప.పంగడ ఆడ త
18/01/2008
2:2006-07
మండ వ
ంద
నಡెయు ತ್రువ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್.

B

1817

1818

7154

B

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1819
7170 8[9]ಶా అ.హుభ
అను.116:2006-07
1820

7171

1821

7239

1822

7243

1823

7254

1824

7258

1825

7260

1826

1827

1828

షయ

ರ್ౕ గురుకృಪా ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಗಿ ಯాపುర ಖాహుభ అనుమ
కు తు.
8[9]ಶా అ.ಹెూಪౌರ್ಶా బణకಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె, మూ ಗెರె
01/10/2008
.అను న ౕ.117:2006- అనుమ న ౕకరణ
07
01/04/2008
8(7) ಶా. .అ ಹెూ
ರ್ౕ రంగ ಪౌರ್ఢಶాಲె బటವాಡె
ಪాರ್.ಶాಲె అ 94/06-07 తుమకూరు
ಹెూ.ಶా.ಪాರ್రం సలు అనుమ
బಗెಗ್
25/09/2008
8(3)ಶా. .అ
ರ್ౕ ಕెూౕಟెశವ್ర ఇవ ಗె ನ್
ఆ.అ.ನెౕ46/2006-07
వంగత . .బసపಪ್ ఇవ ಗె
అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె
ವ್.ద.స.హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್
8(7) ಶా. .అ
ఎನ್.ఎಸ್.ఎం ಬా ಕా ಪౌರ್ಶాಲె 16/01/2008
ಖా.హు.భ.అ 104/06పటూరు ఈ ಶాಲెయ ಲ್ ಖా
07
ఇరువ ದై క కದ್కర
హుದెದ್యనుನ್ భ ರ್ ಮాడలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
8(7) ಶా, .అ .ನెౕ
108/06-07

ರ್ౕ ಶాంతకుಮారయಯ್ స. ,
ಗాರ್ಮాంతర
ಜెూౕಡెಡ್ౕర
ಪౌರ್ఢಶాಲె కనకపುర ఇవ ಗె
ం న ಸెౕವెయనుನ್
ಕెూ సಕెూడలు ಕెూౕ రువ బಗెಗ್

ಬాపೂ సంయుకತ್
ప.పೂ.ಕాಲెౕజు ಪౌರ್ఢಶాಲె
కಲా ಭాగ ಹెూసಪెౕಟె
తుమకూరు ఈ ಶాಲెಗె ಮానಯ್ತె
న ౕకరణ పುనರ್ ప ౕ సువ
బಗెಗ್
7262 8(7) ಶా, .అ
ರ್ౕ ಕా ದాస ದాಯ್ వధರ್క
ము. .బ.అ 111/06-07 సంಸెಥ್ తుమకూరు ఇవరు
నಡెసు ತ್రువ అనుದా త
ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ సహ ಕಷ್క ಗె
ము. హుದెದ್ಗె బ ತ್
7264 8(7) ಶా. .అ
ಹెಚ್.ఎನ್.అజంతರాಜ್ స/ఆಪ್
అను.ನెౕ.ಕెూౕ 113/06- .ఎನ್ ನాగರాಜ್ స.
ರ್ౕ
07
ದాದ್థರ್ స ವాస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಕెూతತ್నూరు ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె
అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె
ನెౕమಕా ಕెూౕ

7269

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
18/01/2008

8(7) ಶా. .అ
ಹెౕ. .అ 109/06-07

8(7) ంబరహ వ
2006/2007

ంబరహద బಗెಗ್

ಶెರ್ౕ
B

B

B

B

B

01/04/2008

B

01/04/2008

B

01/04/2008

B

01/04/2008

B

01/04/2008

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1829
7273 8(4)8197/ವెౕ. .ఇత
ರె63/05-06

1830

1831

షయ

ರ್ౕ. .ఆರ್.క ಗ್ఓ మఠ
తರ್కಲా కಕ್కరు ರ್ౕ
.మంజుನాథ ಫ್ರ್ఔఢಶాಲె
ಮాగ రಸెತ್ ,ಬెంగళೂరు ఇవర
ವెౕతన డుగಡె బಗెಗ್ .
7277 .8(8).ಶా. .ಖా.హు.భ ఎಸ್ ಜె ఎం . ౕ. ఇ ಲ್ ಖా
ರ್.అ.86/2006హుದెದ್గళణుನ್ భ.ಮా. అ. ౕ. బಗెಗ್
2007.23.ಖాహుభను/2 పರ್ಸాತ್వನె
006
7278 8(8).ಶా. .ಬాಯ್ಕ್.
ರ್ౕ. యళನాడు ದాಯ್ సంಸెಥ್
1/2003-2004
( ) బసవರాಜెౕందರ್ ಪౌರ್ఢ ಶాಲె
అర ౕಕెರె ತా: ಹాసన ಲెಲ್ ఇ ಲ್
ಖా ఇరువ ಬాಯ್ಕ್ ಲాಗ್ హుದెದ್
తుంబలు ఉప ದెౕರ್శకరు
ಹాసన ఇవరు సಪ್ ತ್కరణ
ౕడువ బಗెಗ್ ಹాహు ಖా హుದెದ್
భ ರ್ ಮాడువ బಗెಗ್

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
26/03/2009

ಶెರ್ౕ
B

12/10/2007

B

04/02/2008

B

23/04/2008
7296 ¸ 8 (3) ಶా అ హు ರా ರ್ತ್ౕయ ಕಷ್ణ స
ఆ
భ అ 61 /2006-07
శರ್యద ಲ್న అనుದా త ಪౌರ್ఢ
ಶాಲెగళ ಲ್ ಖా ఇరువ
ಭెూౕదక హుದెದ್గళనుನ್ భ ರ್
ಮాడువ బಗెಗ್ అనుమ .
7298 8 ಶా అ హు అను ರ್ మణಣ್మಮ್ ಸాಮ್రక ದాಯ್
23/04/2008
157/ 2006-07
సంಸెಥ್ ಹాగూ ಪౌರ್ఢ ಶాಲె య
ವై మంజుನాథరవర సహ .
ర ನెౕమಕా అను ౕదನె బಗెಗ್.

B

21/03/2009

B

1835

8 (2) ಶా అ ಖా ಕా ರ್ಲ್ ಪౌರ್ఢ ಶాಲె ಕెమಮ್ణుನ್
హు భ ఆ 35/ 2006-07 ఉడు
ಲెಲ್ ఈ ಶాಲె యಲెಲ್
ಖా ఇరువ ಭెూౕదక హుದెದ್
తుం ಕెూళಳ್లు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
7304 8 (2) ಶా అ ಖా సంತ್ ಜెూౕಸెಫ್ ಪౌರ್డ ಶాಲె
హు భ అ 32/2006
కుందపುర ఉడు
ಲెಲ್ ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ಖా ఇరువ
ಬెూౕదకర హుದెದ್ తుం ಕెూళಳ್లు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

21/03/2009

B

1836

7306

1832

1833

1834

7302

8 (2) ಶా అ ಖా
హు భ అ 610/2006

ಲా ಗಿರ್ౕಸ್ ಪౌರ್ఢ ಶాಲె
కಲాಯ್ణ పುర ఉడు
ಲెಲ್ ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ హుದెದ್
తుం ಕెూళಲ್లు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

03/05/2008

B

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1837
7307 8 (2) ಶా అ ಖా
హు భ అ 636/2006

1838

1839

1840

1841
1842

షయ
సంత ౕ ప పೂ ಕా ( ಪౌರ್ఢ
ಶాಲా ಭాగ) ఇవర ఉడు
ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ
ಬెూౕదక హుದెದ್ తుం ಕెూళಳ್లు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

శరణ బసవ బుదದ್ ౕమ
ಪౌರ್.ಶాಲె, గుండగ ತ್,
ದావణಗెರె, ಖా హుದెದ್ భ ರ್ಗె
అనుమ ಗాಗಿ
7366 8(3) ಶా. . ಖాహు.భ
ರె ಹెణుಣ್ మకಕ್ళ
84/06-07
ಪౌರ್.ಶాಲె, ರాಜా నగర,
ಬెంగళೂరు,ಖా హుದెದ್ భ ರ್
7383 8(3) ಖా.హు.భ
ವా ಕಿ ಪౌರ್.ಶాಲె ಚెనನ್ಗಿ
222/2006-07
ಪాರ್.ದా స. ಖా హుದెದ್ భ ರ್
7362

8(3) ಶా. .హు.భ ರ್
62/06-07

8 [3] ಶా ౕ ಖాహూ
భ/ 288/2006-07
7635 8(3) అ హಸాತ್ంతర,
39/01/06-07

7503

ఇ ఎಲ್ పద పೂవರ್
ಕాಲెౕಜ್ హుದెದ್ భ ರ್
అభయ ఆంగಲ್ ఆంగಲ್ ಮాదಯ್,
ಪౌರ್ఢಶాಲె ದెూడಡ್ಬాಲె,
ದావణಗెರె హಸాತ್ంత సువ బಗెಗ್

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
21/03/2009

ಶెರ್ౕ

23/04/2008

B

23/04/2008

B

23/04/2008

B

25/09/2008

B

25/09/2008

B

B

1843

7686

8 (3) ಶా. .
దದ್ರా ౕశವ್ర ದాಯ್ಶాಲె.
ಖా.హు.బ. ◌్
శకునహ ಳ್. ಖా హుದెದ್
167/06-07 . నం
బ ◌్ಗాಗಿ.
7252 8(3) ಶా. .
ಖా.హు.బ 167/06-07

23/04/2008

B

1844

7701

8[9]ಶా అ.ನెౕ.అను. ಗెూౕ ಕెూపಪ್లు ಪౌರ್ఢಶాಲె,
23/03/2009
119:2006-07
ನెౕమಕా అను ౕదನె కు తు

B

1845

7702

.8(9)ಶా. .అ.ನెౕ>అ నంజರాయపటಟ್ణ ಪాರ್/ಶా/
23/03/2009
ను.118.06-07
నంజರాయపటಟ್ణ, ಕెూడగు
ನెౕమಕా అను ౕదನె కు తు.

B

1846

7756

8(3) ಶా. .అ.ము.
బ ತ್ 77/2005-06

B

1847

7799

8(7) ಶా. .అ
ರ್ౕమ స ಹాಬాను. స.
ము. .బ.అ 119/06-07 ಭార ౕయ సంసಕ್ೃత ದాಯ್
ౕఠ ఐజూరు ರామనగరం ತా,
ఇవ ಗె ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್
ౕ రువುదనుನ್
అనుమದెూౕ సువ బಗెಗ್

25/09/2008
ರ್ౕ జగదుಗ್రు జ య భవ
ದాಯ್ సంಸెತ್ ದావణಗెರె, ముఖಯ್
ಕಷ್కర హుದెದ್ಗె ముంబ ತ್ కు తు
01/04/2008

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1848
7800 8(7)
ಶా. .అ.ಶాನెూౕ.ర
120/06-07

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
ౕనದామమ ಕెౕశవ ಪౌರ್ఢಶాಲె 16/01/2008
ఉಪాಪ್రహ ಳ್ తుమకూరు ఈ
ಶాಲెయ ನెూంద యనుನ್
రదుದ್ప సువ బಗెಗ್

ಶెರ್ౕ

24/04/2008
8(7) ಶా. .అ
ರ್ౕ ಕె.ఎಸ್ ఉಮామಹెౕಶ್
ౕజನె 121/06-07 స. , ರ್ౕ దದ್గంಗా
సం.ప.పೂ.ಕా .ಹెచ. రಸెತ್,
తుమకూరు ఇరవరనನ್ఉ అనಯ್
కతರ್వಯ್ద ఆಧారద ౕಲె
ಮానಯ್ ముఖಯ್ మం ರ್యవర
స ವాలయద ಲ್ కతರ್వಯ್
వರ್ సలు
ౕ సలు
ಕెూౕ రువ బಗెಗ್

B

1849

7801

1850

7802

1851

8(7) ಶా. .అ
జನ್
షನ್
125/06-07
7807 8(7)_ ಶా. .అ
అను.ನెౕ 126/06-07

1852

1853

1854

1855

8(7) ಶా. .అ
స.అ. ం122/06-07

షయ

ಜె. . సంయుకತ್ పద పೂవರ್
ಕాಲెౕజు (ಪౌರ್ఢಶాಲా ಭాగ)
హందనಕెರె .ನాయకనహ ಳ್,
తుమకూరు ಲెಲ್ ఈ
ಪౌರ್ఢಶాಲెయ
సಹాಯానుದానవనుನ್
ంపಡెయువ బಗెಗ್

16/01/2008

B

B

ಮానಯ್ ఆయుకತ್రు ౕలಮ್న
16/01/2008
34/65 ర బಗెಗ್ ౕడువ ౕ ರ್ಗె
సంబం దంತె
ರ್ౕ ಕಿరಣ್ ನ್ ವెంಟాచలయ 01/04/2008
దಜెರ್ ನౌకర ఆనంద
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె
అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె
ನెౕమಕా
ౕడువ బಗెಗ್

B

16/01/2008
ಶెೂವ್ౕధయ ಪౌರ್ఢಶాಲె
కರ್షಣ್యಯ್ದెూ ಡ್ ఉయಯ್ంబ ಳ್,
ಹెూౕబ కనకపುర ತా, కనನ್డ
ಕಷ್కర హుದెದ್ బగಗ್ . కుಮార
ఆ ెౕపಣె అ ರ್
01/04/2008
7814 8(7) ಶా. .అ
ದాಯ್రణಯ್ ಬా ಕಿయర
స.. ಕಷ್ణ 132/06-07 ಪౌರ್ఢಶాಲె ಚెౕళೂరు గు ಬ್ ತా,
ఈ ಶాಲెయనుನ್ సహ ಕಷ್ణ
ಪౌರ್ఢಶాಲెయನాನ್ಗಿ
ప వ ರ್సువ బಗెಗ್
7968 8(9)ಶాశ.అ.ನెౕ.అను. యళನాడు ದాಯ್సంಸెಥ್ ರ್ౕమ
01/10/2008
122/06-07
ಗౌరమಮ್ ಸాಮ್రక ಪౌರ್ఢಶాಲె
.కడూరు ನెౕ.అను ౕధನె
కు తు

B

7806

7810

8(7) ಶా. .అ
ಹెౕ.అ.ಕెూౕ 06-07

B

B

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1856
7969 8(7) ಶా. .అ
ಖా.హు.భ.అ 133/0607

1857

7972

1858

7973

8(9) ಶా అ
ನెౕఅ122/2006-07

షయ
ರామదుగರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ರామದెౕవర ಬెటಟ್ద ౕ ,
ರామనగర ತా, కనನ್డ ಕಷ್కర
ಖా.హు.భ.అనుమ బಗెಗ್
యళನాడు ಧాಯ್సంಸెಥ್ ರ್ౕమ
ಗౌరమಮ್ ಸాವ್రక ಪౌರ್డ ಶాಲె
ನెౕమಕా అను ౕదನె బಗెಗ್

1859

యళನాడు ದాಯ್
సంಸెಥ್, ರ್ౕమ . ಗ್ఔరమಮ್
ಸాಮ್రక ಪౌರ್.ಶా.కు తు.
7978 8(7) ಶా. .అ
ರామదుగರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಖా.హు.భ.అ133/06-07 ರామದెౕవర ಬెటಟ್ద ౕ ,
ರామనగర ತా, కనನ್డ ಕಷ್కర
ಖా హుದెದ್ భ ರ್ అనుమ బಗెಗ್

1860

7979

1861
1862

.8(9) ಶా అ.
ನెౕ.అ.122.06-07

8(7)
ರామదుగರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಶా. .అ/ಖా.హు.బ.అ/1 ರామದెౕవర ಬెటಟ್ద ౕ ,
33/2006-07
ರామనగర ತా, కనನ್డ ಕಷ್కర
ಖా.హు.భ.అ బಗెಗ್
7980 8(7)ಶా అ హుభ అ
ರ್ౕ పరದెౕ ಕెౕందರ್
35:06-07.
7985 8(7)
ರ್ౕದెౕ ಪౌರ್.ಶాಲెౕ ంಗాపುర,
ಶా. . ದాಹామ
తుమకూరు ఈ ಶాಲెಗె ಮానಯ್ತె
136/06-07
ౕడువ బಗెಗ್ ದాಯ್ ರ್గళ
ದాఖಲా ಹాజರా
ನా
ಕెూరತె బಗెಗ್

1864

8(7) ಶా. .అ
ಕె.ఆರ್ బದెರ್ౕಗౌఢ స.
అಮానతుತ್ 139/06-07 ದాಯ್రణಯ್ ಪౌರ್.ಶాಲె కరుబర
హ ಳ್, తురుವెౕಕెರె ತా,ఇవర
అಮాన ತ್న ಲ್ౕటుಟ್ అనుమ
ಕెూౕ రువ బಗెಗ್
7989 8(7) ಶా. .అ
ರ್ౕ జగదుಗ್రు చందರ್ ಶెౕఖరನాథ
ದాಹా.ಕెూౕ. /140/0 ಸాವ್ ౕ , ಗాರ್ಮాంతర ಶాಲె,
6-07
ౕಳెಕెూౕಟె ಕాರ್ಸ್,
ದెూడಡ್బಳాಳ್పುర, ಶాಲెయ
ಮానಯ್ತె న కరణ దబಗెಗ್

1865

7990

1863

7988

8(7) ಶా. .అ.
ರ್ౕ గంಗాధರెౕశವ್ర , స ವాస
ಖా.హు.భ.అ141/06-07 ಪౌರ್.ಶాಲె, ಪాలసందರ್
తుమకూరు ಲెಲ್, ఈ ಶాಲెయ ಲ್
ಖా ఇరువ స, హుದెದ್ భ.
ಮాడలు అనుమ బಗెಗ್

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
01/04/2008
B

01/10/2008

18/01/2008

B

B

01/04/2008

B

01/04/2008

B

01/04/2008

B

01/04/2008

B

01/04/2008

B

01/04/2008

B

01/04/2008

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1866
7991 8(7)
ರ್మ
ౕಲావ
.ఎಸ್
ಶా. .అ.ఉನాಯ್.అను14 ವ್.ద.స, ರ್ మణಣ್మಮ್
2/06-07
సం.ಪౌರ್.ಶా ఎం.ఎం.ಕావಲ್,
గు ಬ್ ತా, ఇ రಗె .ఇ
పద యనుನ್ ఉనನ್త ವాಯ್సంగಕెಕ್
అనుమ బಗెಗ್
1867
7992 8(7) ಶా. . ము.
ರ್ౕ ಹెಚ್.
వరుదರ್యಯ್ స. ,
బ ತ್ అను 143/06-07 అంಬెౕడಕ್ರ್ ಪౌರ್.ಶాಲె
ಚౌడనకుಪెಪ್ కు గಲ್ ತా,
ఇవ ಗె ము. .హుದెದ್ బ ತ್
ౕ రువುదనನ್
అను ౕ రువ బಗెಗ್
1868
7993 8(7)ಶా. .అ.ಮానಯ್ತె ఎಸ್ .ఎಸ್. ఎం ಬా ಕా ಪౌರ್
144/06-07
ಶా, పటూరు, తుమకూరు
ಲెಲ್,ఈ ಶాಲెయ ಮానಯ್ತె బಗెಗ್
1869

7995

8(7) ಶా అ, ం
.ಸె145/06-07

1870

8004

8[3]ಶా :ಖా.హు.బ:2 నం బసವెౕశವ್ర ದాಯ್సంಸెಥ್,
82:2006-2007
తలವాగలు, ఆశರ್యద
యు.ಹెಚ್. . ಪౌರ್ఢಶాಲె,
తలವాగలు, ದావణಗెರె, ಖా
హుದెದ್ బ ತ್ಗాಗಿ.

1871

8007

1872

1873

1874

ಕె .ఎನ್. ರా ౕಗౌడ వರ್తತ್
జం
ದెౕರ್శకరు, ఇవరు 40
వషರ್గళ ంದె కనకపುర
ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್డಶాಲెయ ಲ್
ಸెౕವె స ಲ್ ద సంభంద
ದాఖಲెగళనుನ್ హుడుಕಿಕెూడలు
ಕెూౕ రువ బಗెಗ್

ರ್ౕ బసವెౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె,
వ గಗ್ ఈ ಶాಲెయ ಲ್ 03
ಖా ఇరువ హుದెದ್ భ ರ್
ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಕెರె ళ , ದావణಗెರె ಖా
హుದెದ್ భ ರ್ಗె అనుమ
ದావణಗెರె
8013 8(3) ಶా. .ಖా.హు.భ ರ್ ಸాವ್
ఏಕా నంద
274/2006-07
ದాಯ್సంಸెಥ್ హనుಮాನ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె,
8017 8(9)ಶా అ.హు.భ ರ್. న యందడ ಕెౕందರ್
97/2006-07
ಪౌರ್.ಶా.ಚెౕయంಡా .
మ ಕెౕ . ಖా హుದెದ್ భ ರ್
అనుమ
8(3)
ಶా. .ಖా.హు.భ.అ
275/06-07
8009 8(3)
ಶా. .ಖా.హు.భ.295/0
6-07

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
01/04/2008
B

01/04/2008

B

01/04/2008

B

01/04/2008

B

25/09/2008

B

25/09/2008

B

23/04/2008

B

23/04/2008

B

23/03/2009

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1875
8018 8(8).
ಶా. .ನెౕ.అను.
114/2006-2007

ರ್ౕ. ಕె.కుಮార ನ್
ಹెಚ್.కರ್షಣ್ನాయಕ್ ం
ಕಷ್కరు
ರ್ౕ ಮారు ಗాರ್ಮాంతర
ಪౌರ್డಶాಲె ಸెూಕెಕ್ జగళೂరు
ತా: ఈ ಶాಲెయ ಲ್న ఇవర
ನెౕమಕా యనుನ್ అనుದాన
స తವాಗಿ అను ౕదನె
ಮాడువ బಗెಗ್.

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
10/05/2007
B

1876

8020

కಲెళಶౌರ್రಶాಲె 5హుದెధ భథః 23/04/2008

B

1877

21/03/2009
ಗಿౕತా ಪౌರ್ఢಶాಲె మండಯ್.
ಖా రువ హుದెದ್ తుం ಕెూౕళಳ್లు
అనుమ బಗెಗ್
26/09/2008
8030 8(1)ಶా అ ಖా హు
సువణರ್ముಖಿ ಗాರ್ಮాంతర
భ అను 17/2006-07 ಪౌರ್డ ಶాಲె కవణದాల ಖా
హుದెದ್ బ ರ್ బಗెಗ್
8036 8(4)హు.భ.అ.49/06- ರ್ౕರాಜెౕశವ್
ದాಯ್ಶాಲా
21/03/2009
07
ಪ್ರ್ఔఢಶాಲె ,ಕెంಚెౕనహ ಳ್
ಬెంగళೂరు ఈ ಶాಲెయ ಲ್ ಖా
ఇరువ సహ ಕಷ್కర హుದెದ್ భ ರ್
ಮాడలు అనుమ బಗెಗ್

B

1878

1879

8 [3] ಶాఃఇಖా హు
భ251/2006-07
8026 8(2)ಶా అ.ಖాహు.
తుం.27/06-07

షయ

ರ್ౕ మಹామ మ
మంజుನాథಸాವ್
ದాಯ್సంಸెಥ್
ఆడ త మండ య
నಡెయు ತ್రువ ರ್ౕ .ಹెಚ್.
అశವ್థರె ಡ್ ಪౌರ್డ ಶాಲె
తురువనూరు తರ್దుರ್గ
ತాలూಲ್కు తರ್దుರ್గ ఈ
ಶాಲెయ న
ಲ್ ಖా హుದెದ್ భ ರ್ಗె
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

1880

8046

8(8).
ಶా. .ಖా.హు.భ ರ್.
అ.116/2006-2007

1881

8049

8(9)ಶా అ.ನెౕ.అ./1 ಹాతురు
29/2006-07
ಪౌರ್ఢಶాಲె.ಹాతూరు.ಕెూడగు
. ಲెಲ್ .ఈ ಶాಲెయ ದై క
ಕಷ್కర హుದెದ್ అను ౕదನె బಗెಗ್

10/05/2007

23/03/2009

B

B

B

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1882
8068 8(8) ಶా. .ನెౕ.అను
115/2006-2007

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
17/10/2007

ಶెರ್ౕ

17/10/2007
ರ್ౕ పರ್ಶాంత ಸాగర ನ್
.ఐ.ರామರె ಡ್ సహ ಕಷ್కరు
(ఆంగಲ್) ರ್ౕ ఆంజನెౕయ ಸా ವ್
ಗాಮాంతర ಪౌರ್ఢಸాಲె,
తರ್ನాయకనహ ಳ್ చళಳ್ಕెರె ತా:
ఇవర ನెౕమಕా అనుದాన
స తವాಗಿ అను ౕ సువ బಗెಗ್

B

17/10/2007
8(8).
ಹెతತ್ಗౌడనహ ಳ್ ರ್ౕ
ಶా. .ಖా.హు.భ ರ್.అ.9 ದాಯ್గణప ಗాರ್ಮాంతర
0/2006-2007
ದాಯ್ సంಸెಥ್, అరకలగూడు ತా:
ఆడ త మండ య
నಡెయు ತ್రువ ಗాರ್ಮాంతర
సం.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు ಬైచనహ ಳ್
ಶాಲెయ ಲ್ ఇరువ ಖా
హుದెದ್గళಳ್నుನ್ తుంబలు అనుమ
ౕడువ బಗె
8088 8(1)ಶా అ ಖా హు
ರ್ౕ ವా
ಲాస అరసు ಬా క 26/09/2008
భ అను 27/2006-07 ಪౌರ್డ ಶాಲె నజరಬాద
ಯ್ಸెూరు ಖా హుದెದ್ భ ರ್ బಗెಗ್

B

1883

8069

1884

8071

1885

1886

1887

8(8) ಶా. .ನెౕ.అను
113/2006-2007

ರ್ౕ జయపರ್ಕాಶ್ ನాರాయణ
ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್ఢಶాಲె
మಲాಲ್పುర జగళೂరు ತా:
ದావణಗెರె ಜెಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయ ಲ್
ನెౕమಕా ಮా ಕెూం రువ
.ಕె. ರ್ౕ ವాಸ್ ನ್ కుಬెౕరపಪ್
ಜాಣ್న సహ ಕಷ್కరు ఇవర
ನెౕమಕా యనుನ್ అనుದాన
స తವాಗಿ అను ౕద
ಮాడువ బಗెಗ್

ರ್ౕಚెనನ್ ౕర ದెౕ ಕెౕందರ್ దಯ್
సంಸెಥ್ ತెూౕగ ರ್ ಖా హుದెದ್
బ ರ್ బಗెಗ್
8097 8(8).
యగ
ದాಯ್సంಸెಥ್, కంద
ಶా. .ಖా.హు.భ ರ್.ఆ.1 ಹాసన ಲెಲ್, ఈ ఆడ త
10/2006-2007
మండ య నಡెయు ತ್రువ
యగ , ಪౌರ್ఢಶాಲె, కంద
ಹాసన ఈ ಶాಲెయ ಲ್న ಖా
హుದెದ್ తుంబలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
8090

8(3) ಶా అ ಖా హు
భ అను 75/2006-07

షయ

23/04/2008

12/10/2007

B

B

B

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1888
8124 8(7_) ಶా. .అ
సుತెూತ್ಲె (ము. )
148/06-07

1889

1890

1891

షయ
ಖాసಗಿ అనుದా త ಕಷ್ణ
సంಸెಥ್గళ ಲ್ ముఖಯ್ ಕಷ್ణ /
ఉపಪాರ್ంశుಪాలర హుದెದ್గళనుನ್
బ ತ್ మూలక భ ರ್సుವాగ
ౕసಲా
యమవనుನ್
కటుಟ್ ಟాಟ್ಗಿ ಪా సువ బಗెಗ್

8(7)
ఎಸ್. .బసవರాజు కనನ್డ స. , 24/04/2008
ಶా. .అನెౕ.అ154/06- ఎನ್.ఎಸ್.ఎం ಬా ಕా
07
ಪౌರ್ఢಶాಲె, పటూరు ఇవర
ನెౕమಕా అను ౕదನె బಗెಗ್
12/03/2007
8177 8(4)వృ బ
ರ್ౕమ ఆರ್.ಜె. ದాಯ್ స.
ರా సరಳాದెౕ పರ್ವ್ఢಶాಲె
ఇతರె29/06-07
జయనగర ಬెం. ఇవర
ವాXರ್ఇక ವెౕతన బ ತ್ బಗెಗ್
8200 8(2)ಶా అ
ఎಸ್ ఎం ఎ ವ್ సంಸ್ಕ್ఋత
31/12/2007
ಖాహుతు50/06-07
ಕాಲెౕజు ఉడు ఈ ಶాಲెయ ಲ್
ಖా ఇరువ ಬెూౕధక హుದెದ್
భ ರ್ ಮా ಕెూ్ౕఓలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್ .

8130

B

B

B

25/09/2008
8(3)ಶా అ.అ.ఆ.ನెౕ. ರ್ౕ తరళುಬాళು ದాಯ್
సంಸెಥ್.ఇవర
46/2005-06
వ
ంద.ఎం.ఎం.ఎం.ಬా ಕా
ಪౌರ್ఢಶాಲెయ ಲ್ద. . ౕలపಪ್.
ಸెౕవక ఇవర మగ ಗె అనుకంప
అಧారద హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

B

8204

1893

8218

1894

8(4)ಶా.సಥ್03/06-07 దಯానంద ಬాలకర
ಪ್ರ್ఔఢಶాಲెమతుತ್ ಬాలಕಿయర
ಪ್ರ್ఔఢಶాಲె సಥ್ಳాఆంత సువ
బಗెಗ್
8247 .8(8)ಶా అ.హుభ.అ.1 ರ್ౕ. ಶారದా మం ర ದాಯ್
04.06-07
సంಸెಥ್ ( ) ಬెಳెಗెರె
ನాರాయణపುర, చళಳ್ಕెರె ತా>
తರ್దుగರ್ ಲెಲ್
8221

B

సಟ್ರ್ ఎ అ ನ್ ಪాರ್ಚాయರ್రు
26/03/2009
ಸెంಟ್ ఆನ್ಸ್ ಬాలಕಿయర
ప.ಪాಕా అలసూరు ಬెంగళೂరు
ఇవర ం న ಸెౕವెయనుನ್
ంచ ಗె ప గ సువ బಗెಗ್

1892

1895

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
01/04/2008
B

8ಶా

7/06-07

26/03/2009

B

17/10/2007

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1896
8292 8 (2) ಶా అ ಖా
హు భ అ 48/2006

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
21/03/2009

ಶెರ್ౕ

17/10/2007
8(8)ಶా అ.ಖా.హు.అ ರ್ౕಮారు ಗాರ್ಮాంతర
/22/06-07
ಪౌರ್ఢಶాಲె.ಬెళగటಟ್. తರ್దుగರ್
ఈ ಶాಲెయ ಲ್ వృ ತ್ ంద
ఉంಟాద ಖా ದై క ಕಷ್క
హుದెದ್యనుನ್ భ ರ್ ಮాడువ బಗెಗ್.

B

.8(3)
ರ್ౕ. ఎನ್.ಕె.ఎಸ್. ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, 23/04/2008
ಶా. .అ.ಖా.హు.అ.299/ ಜె ಟ್ಕ್ ವ್ఋతತ್, ఈ
2006-07
ಶాಲెయ ಲ್ ಖా
రువ 2
ಬెూౕధక హుದెದ್ భ ರ್ బಗెಗ್.
8343 8(7) ಶా. .అ
ఎಸ್.ಜె.ఆರ್. సంయుకತ್
16/01/2008
ಖా.హు.అ158/06-07 స.పೂ.ಕా (ಪౌರ್ఢಶాಲా ಭాగ)
ಬాಳెಹెూనూನ್రు న.ರా.పುర ತా,
ఇ ಲ್ ಖా ఇరువ ಕಷ್కర
హుದెದ್గళనుನ್ భ ರ್ ಮాడలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

B

1897

8320

1898

8338

1899

1900

1901

షయ
ಬాబు ರాಜెౕందರ್ పರ್ಸాದ್
ಸాಮ್రక ಪౌರ್ఢ ಶాಲె ౕరహ ಳ್ ಕె
ఆರ್ ಪెౕಟె ఈ ಶాಲెయ ಲ್ ಖా
ఇరువ హుದెದ್ తుం ಕెూళಳ್లు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

8(8)
ౕరభదರ್ಸాವ್
ದాಯ್ సంಸెಥ್
ಶా. .ಖా.హు.భ 92/2 ( ) సూగూరు ఆడ త
006-07
మండ య నಡెయు ತ್రువ
ౕరభదರ್ಸాವ್ ಗాರ್ಮాంతర
ಪౌರ್ఢಶాಲె సూగూరు
యూరు ತా, తರ್దుగರ್,
ಲెಲ್, ఈ ಶాಲెయ ಲ್న ಖా
హుದెದ್గళనుನ್ భ ರ್ ಮాడలు
అనుమ
ౕడువ బಗె
8355 8(8)
ರ್ౕ ౕర ంಗెౕశವ್ర ದాಯ್
ಶా. .ಖా.హు.భ ರ್
సంಸెಥ್( ) ತా కಟెಟ್ ಹెూళಲెಕ್ರె
అ93/2006-07
ತా, ఆడ త మండ య
నಡెయు ತ್రువ ರ್ౕ
ౕర ంಗెౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತా కಟెಟ್ ಹెూళಲెಕ್ರె ತా,
ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ
హుದెದ್గళనుನ್ భ ರ್ ಮాడలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

8354

23/03/2009

07/04/2008

B

B

B

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1902
8364 8(8)
ఎಸ್.ಜె.ఎం. ದాಯ್ ౕఠ( )
ಶా. .ಖా.హు.భ.అ100/ తರ್దుగರ್ ఆడ త మండ
2006-07
ವాಯ್ ತ್య ಬాపೂ
సం.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు
భరమಸాగర తರ್దుగರ್ ఇ ಲ್న
ಖా హుದెದ್ భ ರ್ಗె అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
1903
8366 8(8)
ఎಸ್.ಜె.ఎం. ದాಯ್ ౕఠ( )
ಶా. .ಖా.హు.భ ರ್101/ తರ್దుగರ್ ఆడ త మండ
2006-07
ವాಯ್ ತ್య ರ್ౕ దశరథರా ౕశವ್ర
ಪౌರ್ఢಶాಲె గుడಡ್దನెౕరలಕెರె
ಹెూసదుగರ್ ತా, తರ್దుగರ್ ಲెಲ್
ఈ ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ
హుದెದ್ భ ರ್ಗె అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
12/10/2007
B

12/10/2007

B

1904

8367

8(8) ಶా. .భ ರ್
102/2006-07

12/07/2007
ఎಸ್.ಜె.ఎం. ದాಯ್ ౕఠ( )
ఆడ త మండ య రుయూరు
ತా, ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ
ದై. . ಗెౕಟ್-1 హుದెದ್యనుನ್
భ ರ್సువ అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

B

1905

8368

8(8)
ಶా. .ಖా.హు.భ ರ್
103/2006-07

ರ್ౕ జగదుಗ್రు మురుఘರాಜెౕందರ್
ದాಯ್ సంಸెಥ್ తರ್దుగರ್ ఆడ త
మండ య నಡెయు ತ್రువ ರ್ౕ
రుದెರ್ౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె ಹెಬాಬ್ళು
ದావణಗెರె ತా, ದావణಗెರె ಲెಲ್
ఈ ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ
హుದెದ್గళనుನ್ తుంబలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

B

1906

8370

ರ್ౕ ವెౕಕానంద ದాಯ್
8 (2) ಶా అ ಖా
హు భ అ 56/2006-07 సంಸెಥ್( ) ರ್ౕ ವెౕಕానంద
ಪౌರ್ఢ ಶాಲె ಕె. ಗౌడಗెರె ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ
ಬెూౕధన హుದెದ್ భ ರ್ ಮాడలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

21/03/2009

B

1907

8372

8 (2) ಶా అ ಖా
హు భ అ 58/2006-07

31/12/2007

B

ರ್ౕ ವెంకಟెౕశವ್ర ಪౌರ್ఢ ಶాಲె
ంధనూరు ರాయచూరు ಲెಲ್.
ఈ ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ
ಬెూౕధక హుದెದ್ తుంబలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

04/02/2008

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1908
8374 8 (2) ಶా అ ಖా
ರ್ౕమ ಗెూౕಗಿಲాಬా
హు భ అ 60/2006-07 హ శಚ್ందರ್ನాయಕ್ ಪౌರ್ఢ ಶాಲె
కుಮారన హ ಲ್ ತాండహడರ್
ఈ ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ
ಬెూౕధకర హుದెದ್ తుం ಕెూళಲ್లు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
1909

8381

8(8)
ರ್ౕ జగదుಗ್రు మురుఘರాಬెౕందರ್
ಶా. .ಖా.హు,భ ರ್అ10 ದాಯ್ ౕఠ ( ) తರ್దుగರ್ ಲెಲ್
5/2006-07
ఈ ఆడ త మండ య
నಡెయు ತ್రువ ರ್ౕ మహದెౕవ
ౖಲార ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ౕಟెಬెనూನ್రు ఈ
ಪౌರ್ఢಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ
హుದెದ್గళనుನ್ భ ರ್ ಮాడలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

1910

8386

8(8) ಶా. .ನెౕ.అను
109/2006-07

1911

8396

1912

1913

ರ್ౕమ
.ಹెಚ್. ಗಿ జమಮ್ సహ
ಕಷ್కరు ರ್ౕ పಟాಟ್ ರామ
ಗాರ್ಮాంతరಪౌರ್ఢಶాಲె
ರాಮాನాథపುర అరకలగూడు
ತా, ఇవర ನెౕమಕా
అను ౕదನె బಗెಗ್

8(8)
ఎಸ್.ಜె.ఎం. ದాಯ್ ౕఠ( )
ಶా. .ಖా.హు.భ .అ11 తರ್దుగರ್ ఆడ త మండ
ವాಯ್ ತ್య ರ್ౕ బಕెಕ್శವ್ర
8/2006-07
ದావణಗెರె ಲెಲ್ ఈ ಲెಲ್య ಲ್
ಖా ఇరువ హుದెದ್భ ರ್ಗె
అనుమ బಗెಗ್
8400 8(8)
ರ್ౕ భూಧెౕశವ್రಸాವ್
ದాಯ್
ಶా. .ಖా.హు.భ .అ12 సంಸెಥ್ ಡారదహ ಳ್, ಹాసన
2/2006-07
ತా, ಹాసన ಲెಲ್ ఈ ఆడ త
మండ య నಡెయు ತ್రువ ರ್ౕ
భూದెౕశವ್ర ಸాವ್ సంయుకತ್
పద ౕపೂవರ್ಕాಲెౕజు
(ಪౌರ್ఢಶాಲా ಭాగ)
ಡారహ ಳ್ ಹాసన ತా,
ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ
హుದెದ್గళనుನ್ భ ರ್ಮాడలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
8408

8(3)
ರ್ౕమ ల ತా చವాಹ್ಣ್ రవర
ಶా. .అ.అ.ನెౕ.31/200 అనుకంపద ఆದారద ವ್.ద.స
హుದెದ್ ನెౕమಕా బಗెಗ್
6-07

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
03/05/2008
B

04/04/2008

26/05/2007

B

B

12/10/2007

B

12/07/2007

B

25/09/2008

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1914
8410 8(8)
తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ అంಬెౕడಕ್ರ್
ಶా. .ಖా.హు.భ ರ್.అ1 ಸెౕವా సంఘ( ) తರ್దుగರ್ ఈ
29/2006-07
ఆడ త మండ య
నಡెయు ತ್రువ ವెౕಕానంద
ಪౌರ್ఢಶాಲె ఐగూరు ಹాగూ
ಸాವ್
ವెౕಕానంద ಪౌರ್ఢಶాಲె
గుಡాಳ್ ఈ ಶాಲెగళ ಲ್ ಖా
ఇరువ హుದెದ್గళనుನ್
భ ರ್ಮాడలు అనుమ
ౕడువ బಗె
1915
8419 8(8)
తರ್దుగರ್ ದాಯ್ సంಸెಥ್
ಶా. .ಖా.హు.భ ರ್.అ1 తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఆడ త
మండ య నಡెయ ತ್రువ
36/2006-07
ವా ಕಿ ಪౌರ್ఢಶాಲె ಹెూసಪెౕಟె
బಳాಳ್
ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయ ಲ್న
ಖా హుದెದ್ భ ರ್ಗె అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
1916
8435 ಶా. .ನెౕ.అ249/06-07 .ಗా
ರ್ స. , హళదమಮ್
ದెౕ ಬా ಕా ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಹెూನాನ್ ದావణಗెರె ನెౕమಕా
అను ౕదನె
1917
8442 8(3)
ఉಮామಹెౕశವ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಶా. .ಖా.హు.భ.అ317 ಮావ, ಸెూరబ వ గಗ್ ಖా
హుದెದ್ భ ರ್
1918
8444 8(3)
. ನాగರాజపಪ್ స. అ.క.
ಶా. .అನెౕమಕా అ
ದాಯ್ సంಸెಥ್ ದావణಗెರె
283/06-07
నలుಕ್ంద రవర ನెౕమಕా
అను ౕదನె బಗెಗ್
1919
8460 8(3)
ದాಯ್దర వರ್ ತ್ ಕಷ್కర సವ್యం
ಶా. .సವ್. వರ್ ತ್320/06 వರ್ ತ್ ರాఘವెౕందರ್ గురుకుల
-07
ದాಯ್ సంಸెಥ್ ದావణಗెರె
1920

1921

1922

1923

8461

8(3)
ಶా. .ಖా.హు.భ29/0607
8463 8(3)
ಖా.హు.భ ರ್326/2006
-07
8464 8(3)
ಶా. .అ.అ.ನెౕ28/200
6-07
8465 8(3)
ಶా. .ಖా.హు.భ.323/0
6-07

ఇಕెಕ್ౕ
ದాಯ್ సంಸెಥ್ ఎడ గళ
మನె ಸాగర వ గಗ್ ಖా
హుದెದ್ భ ರ್
ఆರ್. . . .ఎ.ఎం ಪెౕజರ್
ಟౌನ್ ಬెంగళೂరు
మకరంದ್ ఎನ್.ఎಸ್ రవర
ವ್.ద.స హుದెದ್ అనుకంపద
ఆಧారద ನెౕమಕా బಗెಗ್
ದావణಗెರె ఎజుಕెౕషನ್
అಸెూౕ
ౕషನ್ సవರ್మంగళ
మూగనూరు బసపಪ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ದావణಗెರె ಖా హుದెದ್ భ ರ್ಗె
అనుమ

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
10/03/2007
B

23/03/2009

B

23/04/2008

B

23/04/2008

B

23/04/2008

B

25/09/2008

B

25/09/2008

B

25/09/2008

B

25/09/2008

B

25/09/2008

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1924
8466 8(4)ఇతರె అనుದాన
ರ್ౕమ
.అనుರాధ . . ರ್ౕ
భ.బಗెಗ್ 44/06-07
ರెౕణుಕా ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಕైಕెూం ರ್
హ ಳ್, ಬెంగళೂరు ఇవర
ನెౕమಕా యనుನ್ అనుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್
1925
8481 8(4) ఇతರె
రహಮా య జముಮ್ మ ౕದ್
ಹెూ.ಪౌರ್.ಶా50/06-07 మతుತ್ దుಗాರ್ ರ್ౕ ಕాజూರ್
రవర వ
ంద ఒందు ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
10/05/2007
B

10/05/2007

B

1926

8539

8 (3) ಶా అ ಖా
హు భ 280/2006-07

ರ್ౕ ౖಲార ంಗెౕశವ್ర ಪౌರ್ఢ 23/04/2008
ಶాಲె ಬెళಕెರె ದావణಗెರె ఎరడు
ಬెూౕధక హుದెದ್ భ ರ್ బಗెಗ್.

B

1927

8695

8(7)
ಶా. .అ.బ. ౕ.పರ್
167/06-07

B

1928

8696

8(7)
ಶా. .అ.వ. ౕ.పರ್
168/06-07

1929

8699

8(7)
ಶా. .అ.ಖా.హు.భ.అ
170/06-07

1930

8700

8(7) ಶా. .అ
ವెౕ.అ.ఒ 171/06-07

1931

8705

8(7) ಶా. .అ
ಖా.హు.అ 176/06-07

01/04/2008
ఎಸ್. బసవయಯ್ పರ್.ಶా.స
ಜె. . ಪౌರ್ఢಶా హందనಕెರె
.ನా.హ ಳ್, ವ್.ద.స హుದెದ್ಗె బ ತ್
ౕడువ బಗెಗ್
ರ್ౕ ఎನ್. ಲెూౕಕెౕశపಪ್ వృ.
ರ್ౕ 24/04/2008
దದ್గంಗా ಗాರ್ಮాంతర
ಪౌರ್ఢಶాಲె .ನా.హ ಳ್, ఇవరు
వಗాರ್వಣె సంబంధ
ౕలಮ್న య బಗెಗ್
01/04/2008
ರ್ౕ ಭైరವెౕశವ್ర స ವాస
ಪౌರ್ఢಶాಲె తుమకూరు ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ
స. .హుದెದ್ భ ರ್ಮాడలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
01/04/2008
ಗాರ್ ౕణ వస
ದాಯ್ సంಸెಥ್
అజಜ್నహ ಳ್, ఈ ಶాಲెయనుನ್
అనుದానಕెಕ್ ఒళప సువ బಗెಗ್
ఎం.ఇ ఎನ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
24/04/2008
ಕె.ఆರ್.ಪెౕಟె చు,ತా ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ
ಬెూౕధక హుದెದ್గళనుನ್ భ ರ್
ಮాడలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

1932

8800

8(8). .కಲా. ನెౕ.అ మండ య ನెಡెయు ತ್రువ
ను 142/2006-07
1.ಡా:ಖె.ఆರ್.అంಬెౕడಕ್ರ್
ಪౌರ್డಶాಲా ದాದ್పುర
తರ್దుగರ್2. ರ್ౕ ನెౕತా
సుಬాశಚ್ందರ್ಬెూౕಸ್ ಪౌರ್డಶాಲె
అడనూరు ಹెూళಲెಕ್ರె
ತా. తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఈ
ಶాಲెగళ ಲ್న ಖా హుದెದ್ భ ರ್ಗె
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

07/04/2008

B

B

B

B

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
1933
8805 8
ರ್ౕ మంజుನాథಸాವ್
21/01/2008
(8).ಶా. .ಖా.హు.భ ರ್. ಪౌರ್డಶాಲె ಹెూళಲెಕ್ರెಹాగు ರ್ౕ
అ.145/2006 - 07
బసವెౕశವ್రಪౌರ್డಶాಲె ಗౌ హ ಳ್
ಹెూళಲెಕ್ರె ತా.ఈ ಶాಲెగళ ಲ್న
ಖా హుದెದ್ భ ರ್ಗె అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ
B

1934

8808

8 (8).
ರ್ౕ ವెంకಟెౕశವ್ర ದాಯ್ సంಸెಥ್
ಶా. .ಖా.హు.భ ರ್.అ.1 (0). తರ್దుగರ್ ఆడ త
43/2006-07
మండ య నಡెయు ತ್రువ 1
ಡా:ಖె.ఆರ್.అంಬెౕడಕ್ರ್
ಪౌರ್డಶాಲె ದాದ್పುర తರ್దగರ್
(2) ರ್ౕ ನెౕತా సుಭాశಚ್ందರ್
ಬెూౕಸ್ ಪాರ್ఢಶాಲె అడనూరు
ಹెూళಲెಕ್ರె ತా. తರ್దుగರ್ ಲెಲ್
ఈ ಶాಲెగళ ಲ್న ಖా హుದెದ್
భ ರ್ಗె అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

04/04/2008

B

1935

8810

8 (7)
ಶా. .అ.ಖా.హు.భ.అ.

సంత ಜెూౕಸెಫ್ ర ಬా ಕా
ಪౌರ್డ ಶాಲె చకಕ್మగళೂరు ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ ಕಷ್కర
హుದెದ್గళనుನ್ భ ರ್ ಮాఢలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

01/04/2008

B

1936

01/04/2008

B

1937

ఆకಸ್ఫడರ್ ದాಯ್సంಸెಥ್ త ౕಕెರె
. ఇవ ಗె ಕెూౕ ಕాಯ್ంಪ್
త ౕಕెರె ఇ ಲ್ ಹెూసದాಗಿ
ఆంగಲ್ಮాదಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.
8815 8 (7) ಶా. అ. 20
చందರ್ಶెౕఖరపಪ್ వృ.
ರ್ౕ
ప.ಹె.బ. 179: 06 - 07 అమಮ್ತెౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె
ನెౕరలಕెರె త ౕಕెರె ತా. ఇవ ಗె
20 వషರ್ద ಸెౕವె
పೂ ರ್ಗెూ దದ್ ంద ఒందు
ಹెచుಚ್వ ವెౕతన బ ತ್ మంజూరు
ಮాజూరు ಮాడువ బಗెಗ್.

01/04/2008

B

1938

8862

8 (2) ಶా అ ಖా ಕె ఎಲ್ ఇ నంజమಮ್ ಪౌರ್ఢ ಶాಲె 21/03/2009
హు భ అ 63/2006-07 ಮాలూరు ಕెూౕಲార ಲెಲ್ ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ హుದెದ್
భ ರ್ ಮాడువ బಗెಗ್.

B

1939

8872

8(3) ಶా. .335/06- ರ್ౕ జగదుಗ್రు పం ತాರాధಯ್
07
ప.పೂ.ಕాಲెౕజు హుణಸె
ಮారనహ ಳ್, ಬెంగళೂరు ಖా
హుದెದ್ భ ರ್ బಗెಗ್

B

8813

8 (7) ಶా. .అ
హూ.ಪౌರ್ ಶా.ఆ.
178/06-07

26/09/2008

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1940
8883 8(7)ಶా. .అ.ವెౕతన
ౕళకంఠయಯ್ దನౌ ఇవ ಗె
గ 180/0610 వషರ್ 15 వషರ್ బ ತ್
07.36.ವెౕ /2007
మంజూರా బಗెಗ್ ಸెౕವాపುసತ್క
1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

8((7)ಶా. .అ
ంబ ತ್ 181/ 0607.37.బ ತ್/2007
8917 8(1)
ಶా. .అ.ಖా.హు.భ.అను
14/2006-07
8918 8(1)
ಶా. .ಖా.హు.భ.అను
15/2006-07
8929 8(1)ಶా. .అ.ಖా.హు.
భ.అను 20/2006-07
8885

ಹెಚ್ ಮారు ము ఇవర బ ತ್
అను దನె బಗెಗ್ ಸెౕವాపುసತ್క
ರ್ౕ.మణಣ್మಮ್ ಪౌರ್.ಶా.భూతపಪ್న
ದెౕవಸాಥ್న ರా ಖా.హు.భ.బಗెಗ್.

ರ್ౕ.బసವెౕశವ್ర సంయుకತ್
ప.పೂ.ಕా.ಪౌರ್.ಶా. ಭాగ
కుಳాళ.ಖా.హు.భ.
ಲాಲ್ ದాಯ್సంಸెಥ್ గಗెರ್ౕశವ್
నర పುర ತా. ౖసూరు
ಖా.హు.భ.బಗెಗ್.
8962 8(1)ಶా. .అ.ನెౕ.10/ దళವా ಪౌರ್.ಶా.
2006-07
బనుమయಯ್ రಸెತ್ ౖసూరు ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ನెౕమಕా యనుನ್
అను ౕదನెಮాడువ బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
01/04/2008
B

01/04/2008

26/09/2008

B

26/09/2008

B

26/09/2008

B

26/09/2008

B

26/09/2008
8(1)శ. .అ.ಖా.హు.భ. ರ್ౕ.ರామ ದాಯ್ సంಸెಥ್
అను 39/2006-07
ಹెూసూరు ಕె.ఆರ್ నగర
ౖసూరు ಲెಲ್
ఈ.ಶా.ಖా.హు.భ.బಗెಗ್.
23/04/2008
9002 .8(3)ಶాశుఅ,ಬెౕమಕా ಗాం నగర హಥ್యರ್ ಸెಕెండ
.అను ౕదನె.285.0 ಶాಲెయ కుಮార ಕ್ఋప ಪాಕ್
6-07
◌ిౕ ಶాಲెయ ಬెూౕదక
వగರ್దవర ನెౕమಕా
అను ౕదನె బಗెಗ್.
9018 8(3)
ರ್ౕ ಕెರె ಹెూనನ್మಮ್ ದాಯ್ సంಸెಥ್ 23/04/2008
ಶా. .ಖా.హు.భ.279/2 అణ ದావణಗెರె ಶాಲెయ హుದెದ್
006-07
భ ರ್ బಗెಗ್
9035 8(7)ಶా. .హ ఇతರె
ರ್ౕ ತెూౕంటద దದ್ ంಗెౕశವ್ర
01/04/2008
9/05-06
ಪౌರ್.ಶా.ಕెಗెಗ್ರె కు గల ತా ఈ
ಶాಲెయ సం త
హణవనుನ್
ఖచుರ್ ಮా రువುదಕెಕ್
ఘడನెూౕతತ್ర ಕెూౕ రువ బಗెಗ್

8982

9039

8(7) ಶా. అ.సವ್
ఇ.ಗಿ./01/05/06

.కృషಣ್మూ ರ್
వృ. . ಶెೂವ್ౕదయ
ಪౌರ್.ಶా.కృషಣ್యಯ್న ದెూ ಡ್
కనకపುర ತా.ಬెం.ಗాರ್. ಲెಲ್
ఇవర సವ್ఇಚాಚ್ వృ ತ್ బಗెಗ್

B

01/04/2008

B

B

B

B

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1951
9043 8(7)ಶా. .అ.సಥ್ಳాంత ಗాರ್మ ಸెౕವా ವా త
ర /04/05/06
ಪౌರ್.ಶా.బ ಗెರె ಮాగ ತా
ఈ ಶాಲెయనుನ್ ಹెూసకటಟ್డಕెಕ್
సಥ್ಳాంత సలు అనుమ
ಕెూౕ రువ బಗెಗ್.
1952

1953

1954

1955

8(7)
ಪాండురంగయಯ್
ಶా. .అ.ದా.ವె./05/20 ం. . ರ್ౕ.ಮారు రురಲ್
00/01
ಹైసూಕ್ಲ್ య యూరు
కు గಲ್ ತా. తుమకూరు ಲెಲ್
ఇవర ವెౕతనద బಗెಗ್.
9054 8(7)ಶా. .అ.చు.గు.
ವ್ౕకృతವాಗಿరువ మన గ ಗె
పರ್.
ಮా యనుನ್ వదಗಿసువ బಗెಗ್.
548/06/ 8(7)ಶా. .అ
.చు.గు.పರ್.146/06
9055 8(1)(7)ಶా. .అ.ವెౕ. ರ್ౕ ఉಮా పರ್గ
అను./03/02/03
ಪౌರ್.శ. ౕರెగుండకಲెಗ್ౕಟ್
తుమకూరు ಲెಲ್
ಶా.అ.ఒళప సువ బಗెಗ್.
9057 8(1)
ರ್ౕ ఉಮా పರ್గ ಪౌರ್.ಶాಲె
ಶా. .అ.ವెౕ.అను04/20 ದెౕవರాయ పటಟ್ణ తుమకూరు,
02-03
ఈ ಶాಲెయనుನ್ అ.ఒ.బ

9052

1957

8(7) ಶా. .అ
ఆರ್.ఎನ್, ಶాంతకుಮాರ್
. .21186-89/2004 ಸాವ್ ದై. . మతుತ್ ఇతరరు
తుమకూరు
9066 8(1)(7)
ಡా. అంಬెౕడಕ್ರ್ ಪౌರ್.ಶాಲె
ಶా. .అ.ಹె.
ಗెూౕಡెౕಕెರె, కಕ್ನాయకనహ ಳ್
01/2002-03
ತా, తుమకూరు ಲెಲ್

1958

9067

1956

1959

9064

8(7) ಶా. .అ
. .950/06
9068 8(1) ಶా. .అ
.అ.సం.3/95-96

.ఎನ್ ర ౕశ స ౕರ್దయ
ಪౌರ್.ಶా. తుమకూరు ಲెಲ್
ರ್ౕ దದ್ರా ౕశವ್ర ಕెౕందರ್
ಪౌರ್.ಶాಲె, మಲెಲ್ౕనహ ಳ್,
తురుವెౕಕెರె ತా, తుమకూరు
ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయనుನ್
ಮా ತ್ಗెూండనహ ಳ್య ಲ್
ముందువರెసువ బಗెಗ್
సದాದ್ರ್ರ್ వలಲ್ಬాಬాయಪ್ಟెౕಲ್
పರ್ఔ.ಶా.యడವా కు గಲ್
ತా.తుమకూరు ಲెಲ್.

1960

9070

8(1) ಶా. .అ.అ.న
21/2002-03

1961

9072

(7)ಶా. .అ. .
. .సం.17477:2004 ರ್ౕ
17477/17479/2004 ఎನ್. .షಡాಕಷ್రపಪ್ &ఇతరరు

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
01/04/2008
B

01/04/2008

B

01/04/2008

B

24/04/2008

B

24/04/2008

B

24/04/2008

B

01/04/2008

B

01/04/2008

B

24/04/2008

01/04/2008

24/04/2008

B

B

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1962
9074 8(7)
ಶా. .అ. . /15357/
04
1963
9075 8(7) ಶా. .అ
. .43485/03

1964

1965

1966

9095

1968

9096

1970

1971

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
24/04/2008

ౖ ంಕెూౕ ప.పೂ.ಕా అమಮ್
సందರ್ తురుವెౕಕెರె ತా,
తుమకూరు
24/04/2008
ಹెಚ್. ರామచందರ್ స.
ರ್ౕ
ಮారు ಪౌರ್.ಶాಲె ಜానಗెರె,
కు గಲ್ ತా,తుమకూరు
ఇవరనుನ್ కతರ್వಯ್ಕెಕ್
ತెಗెదుಕెూండు ವెౕతన
ಪావ సువ బಗెಗ್
24/04/2008
9078 8(7)
.అ.సం.11256/05 ఎಸ್.
ಶా. . . .11256/05
శವ್ನాథ . ఎಸ್. .ఎಸ್
ప.పೂ.ಕా రంగನాథపುర,
తుమకూరు ಲెಲ್
01/04/2008
9083 8(7)ಶా. .ದాವె
ఎನ್ ರామ ంగయಯ್
2/97/98 . .నం.827: .ము. . ಟ್ అ ರ್ సంಖెಯ್
05
25661:02 ంచ ಗె బ ಡ್ హణద
బಗెಗ್
9092 8(7) ಶా. .అ.ವెౕ.బ అనుದా త ಪౌರ್.ಶా. ಕಷ್క ಗె
01/07/2008
1:04/05
20 వషರ್గళ ಸెౕವెಗె ಹెచుಚ್వ
ವెౕతన బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್.

1967

1969

షయ

8(7) ಶా. .అ..అను
2:04/05

ರ್ౕ ದాಯ್రణಯ್
24/04/2008
ಪౌರ್.ಶా.ಬెూ
నహ ಳ್
.ನా.హ ಳ್ ತా తుమకూరు ಲెಲ್
ఈ ಶాಲెయనుನ್ అనుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್.

8(7) ಶా. .అ దూరు ఆనంద ಪౌರ್.ಶా.ರామనగర
ಬెం.ಗాರ್. ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయ ಕಷ್కర
4:04/05
ౕ న దూ న బಗెಗ್.
9097 8(7)ಶా. ౕ.అ.ಮానಯ್ ప.ಜా/ప.పం.ಶాಲెగళ ಲ್న
ತె 5:04/05
ನెౕమಕా అను ౕదನె బಗెಗ್.
9107 8(7)ಶా. .అ.హಸాತ್ంత శವ್ಚెౕతన ಕాసಕెౕందರ್ ಕಷ್ణ
ర 37/06/07
స
ಬెం.ఇవరు చనನ್పటಟ್ణ
ತా.అబಬ್రದెూ ಡ್య ಲ್
నಡెసు ತ್రువ
ರ್ౕ. ౕರెౕశವ್రಸాವ್ .ಗాರ್మಪౌರ್.
ಶా. శಬ್ಚెౕతన కుವెంపು
ఆದాಯ್ ಮ್క ಕెౕందರ್ టರ್సಟ್
ಬెం.ఇవ ಗె హಸాತ್ం సువ బಗెಗ್.

9112

8(7)ಶా. .అ.హు.భ.అ. ರ್ౕ.తరళಬాళು జగదಗ್రు
36/06/07
వದాಯ್సంಸెಥ್
ಗెರె తರ್దుగರ್
ಲెಲ್ ಖా.హు.భ.ಮా.అ. ౕ.బ.

ಶెರ್ౕ
B

B

B

B

B

B

01/04/2008

B

01/04/2008

B

01/04/2008

B

01/04/2008

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1972
9115 8(7)ಶా. .అ. . .83 తుమకూరు ಲెಲ್ಗె సంబం ద
49/06/18/06/07
ఇతರె షయగళ పతರ್గళು.
1973

1974

1975

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
01/04/2008
B

9117 సం.ఇ
తుమకూరు ಲెಲ್ .ನా.హ ಳ್
24/04/2008
9381/ಪౌರ್. .ఎ./2006 బ జసంఘ ದాತ್సంಸెಥ್య
ಹెసరనుನ್
ౕಗಿನాರాయణ
ఎందు బద సువ బಗెಗ್.
01/04/2008
9120 8(7)ಶా. .అ.దూరు/ నృపతుంగ ದాಯ್సంಸెಥ್
6/04/05
తుమకూరు ఈ సంಸెಥ್య
ౕ న దూ న బಗెಗ್.
9121 8(7)ಶా. .అವెౕ. .05 శವ್ಭార ಪౌರ್.ಶా.బరకನాళು
01/07/2008
:04/05
.ನా.హ ಳ್ ತా.ఈ ಶాಲెయ
బಬ್ం య ವెౕతన గ బಗెಗ್.

B

B

B

1976

9123

8(7)ಶా. .అ.ఇతರె.1 ಬెంగళೂరు ಗాರ್. ఉ. . ంద
8/03/04
వర పಡెయువ బಗెಗ್.

01/04/2008

B

1977

9124

B

1978

9125

1979

9126

1980

9128

1981

9214

8(7)ಶా. .అ.ನెౕ.అ.1 ರ್ౕ.గణప
01/04/2008
3/03/04
సం.ప.పೂ.ಕా.ಹెబూಬ್రు
తుమకూరు ಲెಲ್ ఈశಲెయ
ನెౕమಕా గళ అ.బ.
24/04/2008
8(7)
ರ್ౕ. ದాಯ್రణಯ್ ಬాలಕಿయర
శ. .అ.ವెౕ.అను.6./03/ ಪౌರ್.ಶా.ಚెౕళೂరు గు ಬ್
04
ತా.తుమకూరు ಲెಲ್ ఈ
ಶాಲెయనుನ್ అనుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್.
8(7)శ. .అ.ಮానಯ್ತె
డ బసವెౕశವ್రಸాವ್
01/07/2008
2:/03/04
ಪౌರ್.ಶా. డ ರామనగర
ತా.ಬెం.ಗాರ್. ಲెಲ್.ఈ ಶాಲెయ
ಮానಯ್ತె& హಸాತ್ంతరద బಗెಗ್.
8(10(7)ಶా. .అ.ఇ.
ರ್ౕ ದాಯ್రణಯ್ ಬాలಕಿయర
24/04/2008
ನెౕఅ.ను.33:03/04
ಪౌರ್.ಶా.ಚెౕళೂరు గు ಬ್ ತా
తుమకూరు . ఈ ಶాಲెయ
ನెౕ.అ.బ.
8(7)ಶా. .అ.భ.185/ అనుದా త ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ
24/04/2008
06-07
ముఖಯ್ ಕಷ್కర హుದెದ್య భ ತ್ಗె
సహ ಕಷ್క ఇ తరಭెౕ ర త
ಸెౕವాఅవ యనుನ್ అనుకರ್మ
ಸెౕವా ಜెౕషಠ್ತె ప గ సువ బಗెಗ್.

1982

8(8)ಶా. .అ.ಖా.హు.
భ.అను155/0607.76.ಖాహుభను/200
7
9222 8(8)ಶా. .ಖా.హు.భ.
అను.157/0607.77.ಖాహుభను/200
7

1983

9221

B

B

B

B

చళಳ್ಕెರె శರ್వಬార ಪౌರ್.ಶా.
ಖా హుದెದ್ భ.ಮా. అ. ౕ. బಗెಗ್
పರ್ಸాತ್వನె

07/04/2008

B

ಗౌ ౕದెౕ ಗాರ್.ಪౌರ್.ಶా. ಖా
హుದెದ್ భ.ಮా. అ. ౕ. బಗెಗ್

12/07/2007

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1984
9230 8(7)ಶా. .అ.20.వ.
ಸెౕ.ఖ.186/06-07

షయ
ರ್ౕ.ಹెಚ್.ఎಸ್.ರాఘವెౕందರ್
స. .ఆಮాನ್
ಪౌರ್.ಶా.తుమకూరు ఇవ ಗె 20
వషರ್ ಸెౕವె స ಲ್ ద బಗెಗ್.
ರ್ౕ.ల ಮ್ౕనర ంహ స. .ಸెౕంಟ್
ಜెూౕಸెಪ್ ఇం.ಪౌರ್.ಬెం.ఉతತ್ర
ంచ ಸౌలభಯ್ద బಗెಗ್.

1985

9260

8(3)శ. . ంచ
:332/06-07

1986

9291

8(8)ಶా. .ಖా.హు.భ.
అ.157/06-07

1987

8(3)శ. .ಖా.హు.భ.3 ౕంటಪాಲ್ಸ್ ದావణಗెರె ಖా
55/06-07
హు.భ.బಗెಗ್.
9299 8(3)ಶా. .ಖా.హు.భ. ರ್ౕ.జ.ఉ.స.స. ంಹాసన
53/06-07
.ఉజಜ್య కూ ಲ್ಗಿ బಳాಳ್
ಲెಲ್.
9300 8(3)ಶా. .ನెౕ.అను ఎం.ఎಸ್.ರామయಯ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ౕదನె 346/06-07
ರ್ౕ.ఎಸ್. . వకుಮాರ್
ಸా. .రవర ನెౕ.అను.బಗెಗ್.

1988

1989

1990
1991

1992

1993

1994

ರ್ౕ. ರ್ౕ. ರ್ౕ. రంజన
ದాಯ್సంಸెಥ್ ( ) ದెూడుಡ್ళಳ್ ರ್
చళಳ್ಕెರె ತా.ఆడ త
మండ య ನెಡెయయ ತ್రువ
ರ್ౕ.ಗౌ ದెౕ ಗాರ್ಮాంతర
ಪౌರ್ఢಶాಲెయ ಲ್న
ಖా.హు.భ.అను. ౕడువ బಗెಗ್.

ంబరహద ಲ್ కళು

8(7)ಶా. .అ.ఇతರె
19 /2006-07

B

12/04/2008

B

10/03/2007

B

B

25/09/2008

B

23/04/2008

B

ద పతರ್గళು 26/05/2007

B

ರ್ౕ. శವ್ಭార ಪౌರ್ఢಶాಲె
01/07/2008
ಳెౕಕెూౕಟె తుమకూరు ತా.
ఈ ಶాಲెయ ಲ್న ಹెచుಚ್వ
ಭాగగళనుನ್ అనుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್.
9340 8(3)ಶా. .అ.స.ప.ಸా ರ್ౕమ ಗಿౕತా తడಕెూడ ం
23/04/2008
.ಣె.ఆ. 360/2006-07
ಕಷ್ಕಿ ರ್ౕ బసವెౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె
నం ಬెౕవೂరు హరపಪ್నహ ಳ್ ತా
ದావణಗెರె ಲెಲ್.
ఇతರె పతರ್గళು బ ತ್ ನెౕ
అ.మతుತ್ ವెౕತాನానుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್.
9352 8(1)ಶా అ ಖాహు బ ನాಯ್షనಲ್ ಬాలಕಿయర ಪౌರ್డ
ఆను 41/2006-07
ಶాಲె ಯ್ಸెూరు ఇ ಶాಲెయ ಲ್
ಖా ఇరువ హుದెದ್ బ ರ್ಗె
అనుమ
ౕడువబಗెಗ್

9341

ಶెರ್ౕ

25/09/2008

9298

9307 ಶా. .అ. ంబరహ
01/2006-2007
9339 8(7)ಶా. .అ.ಹె. .అ.
01/2005-06

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
24/04/2008

01/07/2008

26/09/2008

B

B

B

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1995
9361 8(7)ಶా. .అ.ಶా.స.వ ರ್ౕ.ರామకృషಣ್ ಗాರ್ಮాంతర
.191//2006-07
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಬెటಟ್ಕెూౕಟె
ದెౕవనహ ಳ್ ತా ಬెంగళೂరు
ಗాರ್ಮాంతర ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయనుನ್
సಕాರ್రಕెಕ್ వ ಕెూ ಳ್వ బಗెಗ್.
1996

1997

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
01/07/2008
B

24/04/2008
8(7)ಶా. .అ.ನెౕ. .ప ఆರ್.ర ౕಶ್
స. .కಲాಸెౕವాసంఘ అజಜ್ంపುర
194/2006-07
త ಕెರె ತా.ఇవర
ಸెౕವెయనుನ್ము. .బ ತ್
ౕడలుప గ స రువ బಗెಗ್.
9379 8(8)ಶా. .ಖా.హు.భ. ರ್ౕ. ದాಯ್ಶారద ದాಯ್సంఘ
04/02/2008
అ. 158/2006-07
( ) రుదರ್పటಟ್ణ ತా.ಹాసన ಲెಲ್
ఇవర వ
ంద నಡెయు ತ್రువ
ರ್ౕ ದాಯ್ಶారద ಪౌರ್ఢಶాಲె
రుదರ್పటಟ್ణ అరకలగూడు
ತా.ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ
హుದెದ್యనుನ್ భ ರ್ ಮాడలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

9367

B

B

8(1)ಶా. .అ.ನెౕ.అను ರ್ౕ.నంజుంಡెౕశವ್ర ದాಯ್వదರ್క 26/09/2008
.-8/06-07
ಪౌರ್ఢಶాಲె నంజనగూడు ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ನెౕమకಗెూండ
ಸా. .ನెౕమಕా అను ౕదನె
బಗెಗ್.

B

B

2000

26/09/2008
8(1)ಶా.. .అ.ಖా.హు. ನాಯ್ నಲ್ ಬాలಕಿయర
భ.అను.-41/06-07
ಪౌರ್ఢಶాಲె ౖసూరు ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ
హుದెದ್గళనుನ್ భ ರ್ ಮాడలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
9389 8(1)ಶా. .అ.దూరు- ರ್ౕ.పలಹార వ ౕಗಿ
26/09/2008
5/06-07
సంయుకತ್ ప.పೂ.ಕా.కనನ್డ
ಭాಷె ఉపನాಯ್సకరు ರ್ౕ
.ఎಸ್. ౕರెమఠ ఇవ ಗె
ವెౕతనమంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್.

2001

9424

8(6)ಶా అ64289/ క.ఉ.ನాಯ್.స. .అ ౕలు సం.
0616428/06 స ౕರ್దయ
07..ಯావುದాదರెూంద ಪౌರ್.ಶా. ఇవరు ರాజಯ್
నుನ್ ఆ ಕ್ ಮా /2007

12/01/2007

B

2002

9451

8(8)ಶా. .అ.ಖా.హు. ఉదయ ಪౌರ್ఢಶాಲె ಬెటಟ್ಗెౕ
భ.అను 63/06-07
మడಕెౕ ತా.ಕెూడగు ಲెಲ್.ఇ ಲ್
ಖా ఇరువ ಕಷ್కర హుದెದ್గళనుನ್
భ ರ್ಮాడలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

10/05/2007

B

1998

9383

1999

9385

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
ಶెರ್ౕ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
2003
9455 8(3)ಶా. .ನెౕ.అ.357 చనನ್ಕెౕశవಸాವ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
23/04/2008
B
/06-07
ಸెూంಡెౕಕెూపಪ್.ಬెంగళೂరు
ఉతತ್ర ಲెಲ್.ನెౕమಕా
అను ౕదನె బಗెಗ್.
01/07/2008
B
2004
9456 8(7)ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್ 2007-09-08 ನెౕ ಸా న ಲ್
.ಶా.అ.195/06-67
శృంగ ದాಯ್సంಸెಥ್
ದెూడಡ್దునನ್సందರ್ ಹెూసಕెూౕಟె
ತాಲెూౕಕ್ రవర వ
ంద
ದెూడಡ್దునನ್సందರ್ ಕాರ್ಸ್ న ಲ್
ఆంగಲ್ಮాదಯ್మ ಪౌರ್ఢశಲె
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.
2005
9475 8(3)ಶా. .ನెౕ.అ.ఆ.3 భಗಿ
ವెౕ త ಪౌರ್ఢశಲె
23/04/2008
B
60/06-07
ణూಣ್ರ್ ముఖಯ್రಸెಥ್
ఆರ್. .నగర ಬెంగళೂరు
32.ನెౕమಕా అను ౕదನె 5
ಕಷ್కర బಗెಗ್.
01/07/2008
B
2006
9483 8(7)ಖా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್ ಸెౕంಟ್ ఆನ್ಸ್ ఎజుಕెౕషನ್
.ಶా. 196 /06-07
ಸెూಸై ವాజరహ ಳ್
ನెలమంగల ತా ఈ సంಸెಥ್య
వ
ంద ವాజరహ ಳ್య ಲ್
ఆంగಲ್ಮాదಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.
2007
9484 8(7)ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್ ರ್ౕమ మతుತ್ ರ್ౕ వసం
24/04/2008
B
.ಶా.అ.197/06-07
ವెౕణుಗెూౕಪాಲ್
ౕ యಲ್
టರ್సಟ್ ತావರెಕెರె ಹెూసಕెూౕಟె ఈ
సంಸెಥ್య వ
ంద
ತావರెಕెರెయ ಲ್ 2007-08 ನెౕ
ಸా ಗె ఆంగಲ್ಮాదಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సలు
అనుమ బಗెಗ್.
2008

2009

2010

ౕలಮ್న సంಖెಯ್ 11:06
ರ್ౕ. .ఎಸ್. వపರ್ಕాಶ್
వృ. .మతుತ್ ರ್ౕమూ ರ್
స. .ఇవర ವెౕతన గ బಗెಗ್.
9487 8(7)ಶా. .అ. . ౕ.
ౕలಮ್న సంಖెಯ್ 10/06
పರ್.199 /06-07
ರ್ౕమ ರాజలಕಷ್ಮ್మಮ್ ం
ಜాಷ್న ౕఠ ಪౌರ್ఢಶాಲె
.ನా.హ ಳ್ ವెౕతన గ బಗెಗ್.
9515 8(3)ಶా. .ಖా.హు.భ. ಮారు పద పೂవರ್ ಕాಲెౕజు
334/2006-07
ಹెూళలూరు వ గಗ್ ಲెಲ್.1
ಖా హుದెದ್ భ ರ್ బಗెಗ್.
9486

8(7)ಶా. .అ. .
పರ್.198/06-07

ౕ.

01/07/2008

B

01/07/2008

B

23/04/2008

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
ಶెರ್ౕ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
గణక
ముಕాತ್య
సంಖెಯ್
ನాంక
2011
9530 8(3)ಶా. .ಖా.హు.భ. ರ್ౕ సంగ ౕశವ್ర ಕಷ್ణ సంಸెಥ್
25/09/2008
B
342/2006-07
( )ರా ಬెనూನ್రు ಹాವెౕ
ಹాగూ ದావణಗెರె ಲెಲ್గళ హుದెದ್
భ ರ್ బಗెಗ್.
23/04/2008
B
2012
9542 8(3)ಶా. .ಪౌರ್.ಖా.హు ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್ఢಶాಲె
.భ. 173/2006-07
ಹానರ್హ ಳ್ వ గಗ್ ಶాಲెయ 2
ಭెూౕదకర హుದెದ್ భ ರ್ ಮాడువ
బಗెಗ್.
2013
9551 8(7)ಖా. .అ.దూరు
ౕవనಜెూಯ್ౕ ಪౌರ್ఢಶాಲె
01/07/2008
B
200/06-07
న.ರా.పುర కಕ್మగళೂరు ಲెಲ್
ఆడ త మండ య ಫాదರ್
ಜెౕమಸ್ బಗెಗ್ దూరు అ ರ್.
2014

9571

2015

9573

2016

9575

2017

9607

2018

9608

2019

9610

23/04/2008
8(3)ಶా. .ಖా.హు.భ. ಜెూಯ್ౕ ಪౌರ್ఢಶాಲె ಕాచకద
287/06-07
హ ಳ್ ಬెంగళೂరు 84. ಖా
హుದెದ್ భ ರ್ బಗెಗ್.
8(3)శ. .సವ್యం
ರ್ౕమ పರ್ ಲాಲ್
25/09/2008
424/ 2006-07
ಶాంತాಡానಸ್ನ್, సహ ಕಷ್కరు
ಶెౕಷా ರ್పುరం ಬాలకర
ಪౌರ್ఢశಲె సವ್ఇಚాಚ್ వృ ತ್ಗె
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
01/07/2008
8(7)ಶా. .అ.ము. .బ ರ್ౕ ವాರ್ణಸాವ್ కృಪా
.203/06-07
ದాಯ್ ౕఠ ರ್ౕ ದెౕగులమఠ
కనకపುర ಬెం.ಗాರ್ಮాంతర ಲెಲ್
ఇవర వ
ంద నಡెయు ತ್రువ
అనుದా త ಪౌರ್ఢಶాಲెయ
ముఖಯ್ ಕಷ್కర హుದెದ್ಗె బ ತ್
ౕడువ బಗెಗ್.
8(7)ಖా. .అ.ಶా.జ.
ವెౕಕానంద ಪౌರ್ఢಶాಲె
01/07/2008
ఉ.202 .06-07
ಹెూసಕెూౕಟె ತా.సూ ಬెಲె ఈ
ಶాಲెయ ఆవరణద ಲ್ ಪెಟెూರ್ౕಲ್
బంಕ್
ರ್సలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
01/07/2008
8(7)ಖా. .అ.ము. .బ ರ್ౕ ವాರ್ణಸాವ್ కృಪా
.203. 06-07
ದాಯ್ ౕఠ ರ್ౕದెౕగుల మఠ
కనకపುర ಬెం.ಗాರ್. ಲెಲ್ ఇవర
వ
ంద నಡెయు ತ್రువ
అనుದా త ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ
ముఖಯ್ ಕಷ್కర హుದెದ್ బಗెಗ್.
01/07/2008
8(7)ಖా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್
సಟ್ರ್ ఆಫ್ ಸెౕంಟ್
.ಶా.అ.204/06-07
ಜెూౕಸెಫ್ ఆಫ್ టబರ್ರ್
ఎజుಕెౕశನ್ಲ್ ಸెూಸై
ౖసూరు ఇవరు కಡెూౕ న ಲ್
ಪెರ್ౕమಜెూಯ್ౕ ಶా.అ.ర త
ఆంగಲ್ಮాదಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.

B

B

B

B

B

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2020
9612 8(7)ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್ యుನైಟెಡ್ ఎజుಕెౕశನ್ಲ್
.ಶా.205/06-07
ఇనసಟ್టూಯ್షನ್ కಕ್మగళೂరు
ఇవ ಗె 2007-08 ನెౕ ಸా న ಲ್
ఉపಪ್ ಳ್య ಲ್ ಶా.అ.ర త ఆంగಲ್
ಮాదಯ್మ ಶాಲె ಪాರ್రం సలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

2022

8(7)ಖా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್ ಕె.ఎం.ವై .ఎజుಕెౕషನ್
.శ.అ./20606-07
ಸెూಸై ಬాಳెಹెూనూನ್రు
ఇవ ಗె 2007-08 ನెౕ ಸా న ಲ್
ಶాశವ್త అ ర తವాಗಿ ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.
9615 8(7)ಖా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್ ರ್ౕ ఆ చుంచనಗಿ
ಕಷ್ణ టರ್సಟ್
.ಶా.అ./207. 06-07 శృంಗెౕ ಶాಲె ఇవ ಗె 200708 ನెౕ ಸా న ಲ್ ಶాశವ್త
అనుದానర తವాಗಿ ఆంగಲ್
ಮాదగಯ್మద ಲ್ జయపುరద ಲ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

2023

9796

2024

8(7)స అ ము బ
.ఎನ್ మంజపಪ್ స.
208/2006-07
9829 స8(7)
ಹాರెూౕహ ಳ್ ದాಯ್ సంಸెಥ್
ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.ಶాಲె/ కనకపುర ತా, ఇవ ಗె ఆంగಲ್
209/2006-07
ಮాదಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್
9830 8(7)
ಹెಚ್.ಕె. ರామపಪ್ స. . ರ್ౕ
ಶా అ.ము. .అ/210/0 ವెౕಕానంద ಪౌರ್ఢಶాಲె,
6-07
రವాಸె కಕ್మగళೂరు ತా,
ఇవ ಗె ముఖಯ್ ಕಷ್కర హుದెದ್ಗె
బ ತ್
రువುదనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್
9832 8(7)
. కృషಣ್మూ ರ್ స.
ರ್ౕ
ಶా అ.ము. .బ.అ/21 ಕెంగಲ್ ఆంజನెౕయಸాವ್
2/06-07
ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್ఢಶాಲె
బ ನ್కుಪెಪ್ ರామనగర ತా,
ఇవ ಗె ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್
రువುదనుನ್ అను ౕ సువ
బಗెಗ್

2021

2025

2026

2027

9613

9797

8(7) స అ
ము. .బ208/06-07

.ఎನ್. మంజపಪ್ స. , ರ್ౕ
ರాಮాంజನెౕయ ಗాರ್ಮాంతర
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಗెూౕ తుమకూరు
ఇవర బ ತ್ అను ౕదನె బಗెಗ್

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
01/07/2008
B

01/07/2008

B

01/07/2008

B

01/07/2008

B

01/07/2008

B

01/07/2008

B

01/07/2008

B

01/07/2008

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2028
9833 8(7)
సంయుకತ್ తರ್కూట
ಶా. అ.ಹెూ.ಪౌರ್.ಶా.అ బుಕాಕ್ంబు త ౕಕెರె, ತా,
213/06-07
కಕ್మగళೂరు ಲెಲ್ ఇవ ಗె
2007-08 ನెౕ ಸా న ಲ್ ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್
2029
9835 8(7)
ఎಸ್. బసవయಯ್
ಶా. .అ.ಮా.హ. /215 పರ್.ಶా.స.ಜె. .
/2006-07
సం.ప.పೂ.ಕా.(ಪౌರ್.ಶా. )
హందనಕెರె .ನా.హ ಳ್, ఇవరు
ಮా
హకుಕ್ యమద
ಕెలవು ದాఖಲెగళనుನ್ ౕడలు
ಕెౕ రువ బಗెಗ್
2030

2031

9869

8(8)
ಶా. .ಖా.హు.భ ರ್.అ.1
72/20062007.88.ಖాహుభను/2
007
9897 8(3)ಶా. .155/200
6-07
8(3)ಶా. . ౕలಮ್న
18/2006-07

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
01/03/2008
B

01/07/2008

B

12/06/2007
పಟాಟ್ ರామ ಗాರ್ಮాంతర
ಪౌರ್ఢಶాಲె ರామನాథపುర
అరకలగూడు ತా: ಹాసన ಲెಲ್
ಖా ఇరువ హుದెದ್గళనుನ್
తుంబువ బಗెಗ್
23/04/2008
మರ್లರా ಪాರ್ఢಶాಲె
మಲెಲ್ౕశವ್రం ಬెౕం.ఉతತ್ర
ನెౕ.ఆ.బಗెಗ್.
ರ್ౕ.ಹెಚ್. లకಕ್ణಣ್ ಪాರ್.స.
21/01/2008
.ఐ.ఆರ್ ಪౌರ್.ಶాಲె
ರ್ౕರాంపುర ಬెం.ఉ. ౕలಮ್న .

B

2032

9905

2033

2034

9935 స8(7)ಶా. .అ.ಖా.హు. ಸెౕంಟ್ ౕ ಸ್ ಬాలಕಿయర
భ.అ 216/06-07
ಪౌರ್ఢಶాಲె తుమకూరు నగర 2- ಖా.హు.భ.బಗెಗ್.
9969 స8(7)ಶా. .అ. ౕ.పರ್. ರ್ౕ .ఎಸ್.సರెూౕజమಮ್
సం. 217/06-07
స. . ನాయక
ప.పೂ.ಕా(ಪౌರ್. ) టూಟ್రు గు ಬ್
ತా జనಮ್ ನాంక దుದ್ప బಗెಗ್.

2035

9989

8(2) ಶాశ అ ಹెూ
ಪౌರ್ ಶా 29/2006-07

2036

9992

8 (2) ಶాశ అ ಖా
ರ್ౕ మ ಲ್ಕాజుರ್న ದాಯ್ సంಸెಥ್
హు భ అ 65/2006-07 ( ) ಗెూటూಟ್రు ಕెూ ಲ್న ತా.
బಳాಳ್
ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయ ಲ್
ಖా ఇరువ ಭెూౕదకర హుದెದ್
భ ರ್ బಗెಗ್.

ರ್ౕ ರామ కರ್షಣ್ ದాಯ್మం ర
వతಕ್ಲెౕ ಗాರ್మ ಕెూౕಲార ಲెಲ್
ఈ సమಸెಥ್ వ
ంద 200708ನెౕ ಸా న ಲ್ కనನ್డ ಮాధಯ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె మంజూರా బಗెಗ್.

B

B

01/03/2008

B

01/03/2008

B

03/04/2008

B

21/03/2009

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2037
9994 8 (2)ಶాశ అ ಖా హు
భ అ 69/200607.95.ಖాహుభను/200
7
2038

2039

2040

2041

2042

2043

షయ
ಖాసಗಿ అనుద త
ಪౌರ್ಶాಲెయ ಲ್ ಖా హుದెದ್ భ ರ್
ಮాడలు అనుమ
ౕడువబಗెಗ್.
పರ್ಸాತ್వನె ౕం ಗె

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
20/03/2009

21/03/2009
8 (2) ಶాశ అ ಖా
ಸెంಟ್ ಜెూౕಸెಫ್ ಬాలಕಿయర
హు భ అ 70/2006-07 ಪౌರ್ఢಶాಲె ಕె ఎಫ್ ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ
హుದెದ್యనుನ್ తుంబలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
9996 8(3)ಶా. .ಖా.హు.భ. అಜాದ್ ಬా ಕా ಪౌರ್ఢಶాಲె
25/09/2008
అ. 305/06-07
వ గಗ್ ಖా హుದెದ್ భ ರ್ಗాಗಿ
అనుమ .
04/04/2008
9999 8 ( 8) ಶా అ
ರ್ౕ యళనడు జగదుಗ್రు ದాಯ್
ಖాహు భ అ 171
సంಸెತ್ ( ) అర ಕెರె ಹాసన
/2006-07
ఇవర వ
ంద నದెయు ತ್రువ
1) ರ್ౕ బసవರాಜెౕందರ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె అర ಕెರె 2)
బసవರాಜెౕందರ್ మನ್ ಸెಡ್ರ್ౕషನ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె అర ಕెರె 3) ರ್ౕ
ದెದ್ౕశವ್ర ಗాರ್ಮాంతర
ಪౌರ್ఢಶాಲె ఉం గನాళು
అర ಕెರె ತా 4) ರ್ౕ
మ ಲ್ಕాజుರ್ನ್ ಸాವ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె యడవనహ ಳ್
అర ಕెರె ತా ఇ ಲ್న ಖా
హుದెದ್గళనుನ್ భ ರ್ ಮాడలు
అనుమ
ౕడువ బಗె.
10083 8(8)ಶా. .అ.ಖా.భ
ಲాಲ್ మదక ನాయక
12/07/2007
ರ್.అ.176/2006-07
ದాಯ್సంಸెಥ್ ( ) తರ್దుగರ್ ఇవర
వ
ంద నಡెయు ತ್రువ
ರాజ ౕర మదక ನాయక
ಪౌರ್ఢశಲె ರామಗెూండనహ ಳ್
ಬెంగళೂరు ద ణ వలయ -4
ఇ ಲ್న ಖా హుದెದ್ భ ರ್ಗె
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
9995

8(4)ಶా ಹెూ.ಫ್ರ್ఔ.అ. ఎಸ್. .ఎಸ್. ప ಲ್ಕ್ సూಕ್ಲ್
9/06-07
ಮారు నగర ,ಬెంగళೂరు
ಹెూస ಫ್ರ್ఔఢಶాಲె
ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್.
10142 8(4)ಶా
.జయం ಮాల,స
ము. బ148/06ఉదయకనನ್డ ಪౌರ್ಶాಲె
07.106.బ ತ್/2007
జయనగర ಬెం.బ ತ್ ౕడువ
బಗెಗ್. ಸెౕవపುసತ್క-2దూం ಗె.
10116

ಶెರ್ౕ
B

B

B

B

B

10/05/2007

B

12/01/2007

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2044
10149 8(1) ಶా అ ಖా హు
బ అను 47/2006-07
2045

2046

2047

షయ

ರ್ౕ రంగನాథ ಪౌರ್డ ಶాಲె
కಟా ౕరనహ ಳ್ ರా ತా; ఈ
ಶాಲెయ ಲ್న ಖా హుದెದ್ బ ರ್ಗె
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
10167 8(7)ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್ ಶామಲ್ ఎజుಕెౕషನ್ ಸెూಸై
24/04/2008
.శ.అ. 218 /06-07
చకಕ್మగళೂరు ఇవరు
కಕ್మగళೂ న ಲ್ 2007-08
ನెౕ ಸా న ಲ್ ఆంగಲ್ಮాదಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రంಬెూసలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

8(3)ಶా. .ಪాರ್.ಖా.హు ಭార ಪౌರ್ఢಶాಲె ಕెళ ಸాగర 25/09/2008
ದెದ್ భ ರ್ 172/2006-07 ತా. వ గಗ್ ಲెಲ್ ఇ ಲ್
ಖా ఇరువ 2 ಭెూౕదక హుದెದ್
భ ರ್ ಮాడువ బಗెಗ್.
10313 8(7) ಶా> అ ము.
ರ್ౕ ఎಚ್ ము కృషಣ್పಪ್ స. . ರ್ౕ 21/01/2008
బ.అ 220/06-07
ಮారు ಪౌರ್ఢಶాಲె నలూಲ್రు
ದెౕవనహ ಳ್ ತాలూಲ್ಕ್ ఇవర బ ತ್
అను ౕదನె బಗెಗ್.

10169

2049

8(9)(2)ಶా. .అ.హు. శబರెౕశವ್ర ದాಯ್ ౕఠ బಳాಳ್
ನెౕ.అను 80/2006-07 ఈ సంಸెಥ್య ಪౌರ್ఢ ಶాಲెగళ ಲ್
ನెౕమక ಮా రువ
హు.అను ౕదನె.
10356 8(7)ಶా. .అ.ము. .బ ರ್ౕ ము కృషಣ್పಪ್ స. . ರ್ౕ
.అ/220/06-07
ಮారు ಪౌರ್ఢ ಶాಲె నలూಲ್రు
ದెౕవనహ ಳ್ ತా. ఇవ ಗె ము
హుದెದ್ಗె డ ತ್ ౕ రువುదనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್.

2050

10358

2048

2051

2052

2053

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
19/07/2008

10317

21/01/2008

ಶెರ್ౕ
B

B

B

B

B

01/03/2008

B

ರ್ౕ ఎಲ್.
ಗౌడ ದై.
ರ್ౕ 01/03/2008
ಪా.న ಗౌ.క ಪౌರ್ఢಶాಲె అ ತ್ಗెರె
ದావణಗెರె ತా ఇవర ವెౕతన
గ బಗెಗ್.
01/03/2008
10359 8(7)ಶా. .అ.సವ್.ಚా. ఆರ್.ಕె. అಪాಪ್జయಯ್ ము. .
బృరವెౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె
బ. 222/06-07
తుమకూరు ఇవ ಗె సವ್.ಚా. బ ತ್
ౕడువ బಗెಗ್.
10360 8(3)శ. .ಖా.హు.బ
ಗెರె ದాಯ್సంಸెಥ್ తರ್దుగರ್ 21/01/2008
/162/06-07
ఆశರ್యద ದావణಗెರె ಲెಲ್య
అనుದా త శಲెగళ ಖా హుದెದ್
బ ರ್ బಗెಗ್.

B

10364

8(7) ಶా. .అ. .
సం. 221/06-07

ౕ.

8(4)ಶా
ಹెూపರ್ಶా12/0607.109.ಹెూಶాఅను/2
007

2007-08 ನెౕ ಸా న
ಹెూసದాಗಿ ಖాసಗಿ ಪౌರ್ఢ ಶాಲె,
ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್.ಕెರ್ಸెంಟ್
ಪౌರ್ఢ ಶాಲె

12/01/2007

B

B

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
ಶెರ್ౕ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
2054
10365 8(4)ಶా ಹెూపರ್ಶా13 ఇಮానಯ್యಲ್ ಪ್ರ್ఔఢಶాಲె
10/05/2007
B
/06-07
,3ನెౕ అఢ రಸెತ್ ರామమూ ರ್
నగర ,ಬెం. ఇ ಲ್ ಹెూసಶాಲె
ಪ್ರ್ఔరం సువ బಗెಗ್ .
01/03/2008
B
2055
10416 8(9)(7)శ అಖాహుభ సంతಜెూౕಸెఫర
55:06ಪౌರ್ಶాಲె,కూపಪ್,ಖా ఇరువ
07..ಯావುದాదರెూంద కಲా ಕಷ್కర హుದెದ್ బ ರ್
నుನ್ ఆ ಕ್ ಮా /2007 ಮాడలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್. పರ್ಸాತ್వನె.
01/03/2008
B
2056
10436 8[7]ಶా అ:ಖాహుబ:2 సంత ಜెూౕಸెఫర ಪౌರ್ఢಶాಲె,
23/2006-2007
ಕెూపಪ್, ఈ ಶాಲెయ ಲ್ ಖా
ఇరువ సహ ಕಷ್కర హుದెದ್గళనుನ್
భ ರ್ ಮాడలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
01/03/2008
B
2057
10440 8[7]ಶా అ:ಭాವెౕ :2 ರ್ౕ శంకರెౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె,
27:2006-2007
పುరుదకಟెಟ್, .ನా.హ ಳ್ ತా, ఈ
ಶాಲెయనుನ್ ರ್ౕ ಕెూౕ మఠ
మహ ದాಯ್ ౕఠ, ಹారనహ ಳ್,
అర ౕಕెರె ತా, ఈ ಶాಲెయ
హಸాంతరద బಗెಗ್.
2058
10442 8[7]ಶా అ:229:200 శరಬెౕశವ್ర ದాಯ್సంಸెಥ್, ఆడ త 01/03/2008
B
6-2007
మండ ವాಯ್జಯ್ద బಗెಗ್ ಚారಣె
కడత.
23/04/2008
B
2059
10446 8[3]ಶా :ನెౕ.అ:437: ಕಿరವా
ౕరబసపಪ್
2006-2007
ಪౌರ್ఢಶాಲె, కಕ್బసూరు,
ನెౕమಕా అను ౕదನె బಗెಗ್.
2060
10447 8[3]ಶా అ:ಖాహుబ:4 ఆಲ್ మహಲ್ పద పೂవರ್
25/09/2008
B
38:2006-2007
ಕాಲెౕజు, హಳెౕనగర, భದాರ್వ
ತా, ಖా హుದెದ್ భ ರ್ బಗెಗ್.
23/04/2008
8[3]ಶా :ನెౕఅ:439: ರ್ౕ ದెದ್ౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె,
2006-2007
మూ , ಸెూరబ ತా, హుದెದ್
ನెౕమಕా బಗెಗ್.
10449 8[3]ವెౕ.అ:429:2006 ರ್ౕ బసವెౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె,
25/09/2008
-2007
అగರ್ಹార ముచ , ಕా పುర,
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್.

B

2063

10465 CPI..ಯావುದాదರెూం ರ್ౕ ಮాತా అకಕ್మಹాದెౕ
ద నుನ್ ఆ ಕ್
ಪౌರ್ಶాಲె సూగూరు పటూరు
ಮా /2007
ತా: . .ఎం స హుದెದ್ బ ರ್
ಮాడలు అనుమ బಗెಗ್.

24/04/2008

B

2064

10466

8(7)ಶా> .అ.అಮాన .ఎಚ್. ಗెూౕవందರాజు ము. . 17/05/2008
తుತ್ 230/06-07
ాన ౕఠ ಪౌರ್ఢಶాಲె
కಕ್ನాయకనహ ಳ್ ఇవర
అಮాన ತ್న బಗెಗ್.

B

2061

2062

10448

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2065
10560 *(7)
ರ್ౕమದ್ రంಭాపು
ಶా. .అ.233/06ದాಯ್సంಸెದ್( )
07..ಯావುದాదರెూంద ಗెూౕಡెಕెರె. .ನాహ ಳ್ ఆంగಲ್
నుನ್ ఆ ಕ್ ಮా /2007 ಮాదಯ್మద ಲ್ ಪౌರ್ಶాಲె
ತెರెయువ బಗెಗ್, :10,000
2066
10600 ` 8(4)
ನాನ್ರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె ఆ తಯ್
ಶా. .ಹెూ.ಪౌರ್ಶా.
నగర ಕెూతತ್నూరు ಬెం.ಹెూస
10/06-07
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪ್ఋఆరం సువ
బಗెಗ್.
2067
10601 8(4)
ఎಸ್. .ఎಸ್ ప ಲ್ಕ್ సూಕ್ಲ್
ಶా> ,.ಹెూ.ಪౌರ್.ಶా.09 ಮారు నగర ಬెంగళೂరు
/06-07
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సువ
బಗెಗ್.
2068
10602 8(4)ಶా. .ಹెూ.ಪౌರ್. ಸెంಟ್ ౕ ಸ್ ಕాನెವ್ంಟ್
ಶా.11/06-07
ಪౌರ್ఢಶాಲె మ యపಪ್న ಪాళಯ್
భువನెౕశವ್ నగర ಬెంగళೂరు
ఇ ಲ್న ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್.
2069
10603 8(4) ಶా. .
ಕెರ್ಸెంಟ್ ఇంಗಿಲ್ౕಷ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಹెూ.ಪౌರ್.ಶా.12/2006- సుಲాತ್ನ್ రಸెತ್ బರ್ಮాంಡ್ ಚౌಕಿ
07
ಬెం. ಹెూసಶాಲె ಪాರ್రం సువ
బಗెಗ್.
2070

10604

8(4)ಶా. .ಹెూ.ಪౌರ್.
ಶా, 13/2006-07

2071

10605

8(4)ಶా. .ಹెూ.ಪౌರ್.
ಶా. 14/2006-07

2072

10606

8(4)
ಶా. .ಹెూ.ಪౌರ್.ಶా.
15/2006-07

2073

10629

8(7)శ. .అ.ನెౕ.
హు.భ.ఇతರె 6/200607

2074

10666

8(4)ಶా. .ಹెూ.ಪౌರ್.
ಶా.21/2006-07

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
01/03/2008
B

10/05/2007

B

10/05/2007

B

10/05/2007

B

10/05/2007

B

10/05/2007

B

10/05/2007

B

10/05/2007

B

21/01/2008
ಖాసಗಿ అనుದా త
ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ ಲ್న
ಖా హుದెದ್గళనుನ್ తుంబలు
అనుమ మతుತ್ అను ౕదನె
బಗెಗ್.
10/05/2007
ವాಗెದ್ౕ
ಲాస ಪౌರ್ఢಶాಲె
మನెನ್ಕెూಳాల, ಬెంగళೂరు -37
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సువ
బಗెಗ್.

B

ఇಮాಯ್నుయಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె 3
ನెౕ అడಡ್ రಸెತ್ ರామమూ ರ್
నగర ಬెంగళೂరు ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್.
సంತా ಡె ౕಸా ಬాలಕಿయర
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಬైర , ದెూడಡ್గు ಬ್
,
ౕసಟ್ ಬెంగళೂరు
ಹెూసಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సువ
బಗెಗ್.
ాన ಚెౕతన ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
అ ಕాంಪెಲ್ಕ್ಸ್ ಕె. ఆರ್. పುర
ಬెంగళೂరు ಹెూసಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್.

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2075
10668 8(4)ಶా. .ಹెూ.ಪౌರ್.
ಶా,23/2006-07

2076

10670

8(4)ಶా. .ಹెూ.ಪౌರ್.
ಶా.24/2006-07

2077

10673

8(4)ಶా. .ಹెూ.ಪౌರ್.
ಶా 25/2006-07

2078

10674

2079

2080

షయ
ರ್ౕ ಶారద ದాಯ್మం ర
ಪౌರ್ఢಶాಲె బళಗెರె రಸెತ್,
పುతూತ್రు ಬెం.ಹెూసಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್.
ರ್యద ರ್ ప ಲ್ಕ್ ಹైసూಕ್ಲ್
సుಭాಷ್ నగర ఎ ಬాಲ್ಕ್
ంగసందರ್ ಹెూసూరు రಸెತ್
ಬెంగళೂరు.
నూಯ್ ಸెౕషನ್ అಕాಡె
ಪౌರ್ఢಶాಲె ౕಗెౕహ ಳ್
బసవనపುర , ಬెంగళೂరు ಹెూస
ಶాಲె ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್.

జుವెౕ ಯా ಹైసూಕ್ಲ್
ಹెబుಬ್ಗెూౕ రಸెತ್ ౕಕా ಪాళಯ್
ಬెంగళೂరు ಹెూస ಶాಲె
ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್.
10675 8(4)ಶా. .ಹెూ,ಪౌರ್.శ. హజరತ್ ಮా ను ದ್ౕನ್ జಜెಸ್ౕ
27/2006-07
ಹైసూಕ್ಲ್ ఆవలహ ಳ್
ಬెంగళೂరు ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್.
10676 8(4)ಶా. .ಹెూ.ಪౌರ್. నవಜెూಯ್ౕ పబಲ್ಕ್ సూಕ್ಲ್
ಶా.28/2006-07
ರామమమూ ರ್ నగర
ಹెూరಮావು రಸెತ್ జంషನ್
ರామమూ ರ್నగర ಬెంగళೂరు
ಹెూస ಶాಲె పರ್రం సువ బಗెಗ್.
8(4)
ಶా. .ಹెూ.ಪౌರ್.ಶా
26/2006-07

2081

10677

8(4)ಶా. .ಹెూ.ಪౌರ್.
ಶా.30/2006-07

2082

10679

8(4)ಶా. .ಹెూ.ಪౌರ್.
ಶాఅ.31/2006-07

2083

10680

8(4)ಶా. .ಹెూ.ಪౌರ್.
ಶా.అ.32/2006-07

2084

10687

8(4)ಶా. .ಹెూ.ಪౌರ್.
ಶా.34/2006-07

ಹెూౕ
ಪ್ంಟ್
ಶాಲెబನెನ್ౕరుఘటಟ್ రಸెತ್
ಬెంగళೂరు ఈ ಶాಲెయనుನ್
ಪాರ್రం సలు అనుమ బಗెಗ್.
ಸాంಜెూౕసదన ಕాನెವ್ంಟ್ ಶాಲె
ಕెూౕనసందರ್ ದాಯ್ ౕఠ
ಬెంగళೂరు ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್.
ಗెూౕలಡ್ನ್ ಗెౕಟ್ ಶాಲె అశವ್ಥ್
నగర థ సందರ್ ಬెంగళೂరు
ఇ ಲ್ ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್.
చర ప ಲ್ಕ್ ಶాಲె దం.326
ಕెౕం ರ್ಡ್ಜ್ బಡావಣె హలసూరు
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సువ
బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
10/05/2007
B

10/05/2007

B

10/05/2007

B

10/05/2007

B

10/05/2007

B

10/05/2007

B

10/05/2007

B

10/05/2007

B

10/05/2007

B

10/05/2007

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2085
10688 8(4)ಶా. .ಹెూ.ಪౌರ್.
ಶా.35/2006-07

2086

2087

2088

2089

షయ
నవಜెూಯ್ౕ పబಲ್ಕ್ సూಕ್ಲ್
ರామమూ ರ್నగర ಹెూరಮావು
రಸెತ್ ರామమూ ರ್నగర ಬెం.
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సువ
బಗెಗ್.

8(4)శ. .ಹెూ.ಪౌರ್.ಶా. ఆಕ್ಸ್ ఫడರ್ ప ಲ್ಕ್ ఆంగಲ್ ಶాಲె
అ.36/2006-07
ము ರె ಡ್ ಪాళಯ್ అరಕెರె ಬెం.
ಹెూసಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సువ
బಗెಗ್.
10715 8(7)ಶా. .హు.భ.
ಖాసಗಿ అనుದా త
234ఇతರె/6/2006-07 ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ ಲ್న ಖా
హుದెದ್గళనుನ್ తుంబలు అనుమ
మతుತ್ అను ౕదನె డువ బಗెಗ್.

10690

8(7)ಶా. .అ.ಶా.సಥ್.హ ರ್ౕ అంజನెౕయಸాವ್
.అ.236/2006-07
ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್ఢಶాಲె
ము ಗెರె త ಕెರె ತా
కಕ್మగళೂరు ಲెಲ್ ఈ
ಶాಲెయనుನ್ ಹెూನెನ್ౕనహ ಳ್
ಗాರ್మಕెಕ್ తರ್దుగರ್ ಲెಲ್
సಥ್ಳాంత
ಹాలుರా ౕశವ್రಸాವ್
ದాಯ್సంಸెಥ್ಗె హಸాತ್ంత సువ
బಗె.
10720 8(7)ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್ ఎಸ್. .ఆರ್. ದాಯ್సంಸెಥ್
.ಶా.అ.273 /2006-07 సದా వనగర తుమకూరు ఇ ಲ್
ఎಸ್. .ఆರ್. ದాಯ್సంಸెಥ್
ఇవ ಗె ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
10717

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
10/05/2007
B

10/05/2007

B

01/03/2008

B

01/03/2008

B

01/03/2008

B

2090

10721

8(7)ಖా. .అ.వృ. .బ. ఎం.ఎಸ್. వకుಮారಸాವ್
అ.238/2006-07
వృ. . ರ್ౕ దದ್ ంಗెౕశವ್ర
సంయుకತ್ ప.పೂ.ಕా.ఎಡెయూరు
కు గಲ್ ತా ఇవ ಗె కಲా
సహ ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್
ౕ రువುదనుನ್ అను ౕ సువ
బಗెಗ್.

01/03/2008

B

2091

10722

8(7)ಖా. .అ. .అ.ನెౕ ದాಯ್రణಯ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
239/2006-07
కురుబరహ ಳ್ తురుವెಕెರె
ತా.తుమకూరు ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెಗె
ಶెౕಷా ಕా ನెౕమక ಮాడువ
బಗెಗ್.

01/03/2008

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2092
10728 8(7)
ಶా. .అ.ಮా.మతుತ್
ಹె. . 243/2006-07

షయ
ರ್ౕ ఉ గ ದ್ಗెౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಬెటಟ್హ ಳ್ మఠ కు గಲ್ ತా ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ಹెచుಚ್వ
ಕಷ್కర సಥ್ళ
ಹెూంದా ಕె బಗెಗ್.

8(7)ಶా. .అ.ಶా.అ.ఒ ಖాసಗಿ ಪౌರ್ఢಶాಲెగళనుನ್
. 244/2006-07
అనుದానಕెಕ್ ఒళప సుವాగ
అనుస సువ యమగళ బಗెಗ್.

2093

10729

2094

8(7)ಶా. .అ.ಶా. .అ ದెౕ ౕయ ದాಯ್ ౕఠ ಬాలకర
. 245/2006-07
మతుತ್ ಬాలಕಿయర
ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ ಮానಯ್ತె
న ౕక సుವాఘ 2
ಭాగగళనుನ್ క తಗెూ సువ
బಗెಗ್.
10732 8(4)ಶా. .ಹెూ.ಪౌರ್. ಕె ಸ್ పబಲ್ಕ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಶా. 39/2006-07
అమృతనగర ముఖಯ್ రಸెತ್
అంజನాపುర
ౕಸ್ಟ್
ಬెంగళೂరు ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್.

2095

2096

2097

2098

10730

8(4)
ಕಿರ್సಟ್ಲ್ ಹౌಸ್ ల ంರ್ಗ್ ಸెంటರ್
ಶా. .ಹెూ.ಪౌರ್.ಶా.40/2 ಪౌರ್ఢಶాಲె బళಳ್హ ಳ್ కణూಣ್రు
006-07
ಗాರ್మ ಹెూస ಶాಲె
ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್.
10734 8(4)ಶా. .ಹెూ.ಪౌರ್. ఎం.ఇ.ఎನ್. ಕాನెವ್ంಟ್
ಶా 40/2006-07
ತావರెಕెರె ಬెంగళೂరు ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್.
10735 8(4)ಶా. .ಹెూ.ಪౌರ್.
ತాಯ್ధర ఆంగಲ್ಮాదಯ್మ
ಶా.42/2006-07
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತాಯ್నంద నగర
ಹె ರ್నూరు మంగళೂరు ఇ ಲ್న
ಖా భ ರ್ అనుమ బಗెಗ್.
10733

2099

10736

8(4)ಶా. .ಹెూ.ಪౌರ್.
ಶా. 43/2006-07

ಕాಯ್ಥెూౕ క ಬెూౕడರ್ ఆಫ್
ఎజుಕెౕషನ್ మంగళೂరు
ఆంగಲ್ಮాదಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె బಗెಗ್.

2100

10797

8(3)ಶా. .ನెౕ.అ.
475/2006-07

2101

10829

నలంద పద పೂవರ್ ಖా.
ತాళగుపಪ್ ಸాగర ತా 2 ಕಷ್కర
ನెౕమಕా అను ౕదನె
వ గಗ್ ಲెಲ್
ౕ ఇಮాಯ್కూಯ್ಲెౕಟ್
ఎ ಕెౕషನ್ ಸెూಸై
వ గಗ್.

2102

8(3)
ಶా. .హు.భ.ನెౕ.అ.
93/206-07
10831 8(3)
ಶా. .హు.భ.ನెౕ.అ.
93/206-07

ౕ ఇಮాಯ್కూಯ್ಲెౕಟ್
ఎ ಕెౕషನ್ ಸెూಸై
వ

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
01/03/2008
B

01/03/2008

24/04/2008

B

10/05/2007

B

10/05/2007

B

10/05/2007

B

10/05/2007

B

10/05/2007

B

25/09/2008

B

23/04/2008

B

12/04/2008
గಗ್.

B

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2103
10839 8(8)ಶా. .అ.ಖా.హు. ಸెకండ ఎజుಕెౕషನ್ ಸెూಸై
భ. ರ್.అ 188/2006- ಗెూౕ ಕెూపಪ್లు ರాజಪెౕಟె
07
ತా.ಕెూడగు ಲెಲ್ ఈ ఆడ త
మండ య ಗెూౕ ಕెూపಪ್లు
ಪౌರ್ఢ ಶాಲె ಗెూౕ ಕెూపಪ್లు
ರాజಪెౕಟె ತా. ఈ
ಶాಲెయ ಲ್న ಖా హుದెದ್ భ ರ್ಗె
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
2104

10849

.8((3) ಶా. .అ.
అను. 179.2003-04

2105

10957

8(1)ಶా అ ಖా హు
భ అను 51/2006-07

2106

8(7)ಶా. .అ.ಖా.హు. సంత ಜెూౕಸెಫ್ ಬాలకర
భ.అ. 54/2006-07
ಪౌರ್ఢಶాಲె కಕ್మంగళೂరు ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ
స. .హుದెದ್ భ ರ್ ಮాడలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
10979 8(3)
ఎನ್.ఎಸ್ జగ ౕಸ್ వృ ತ್
ಶా. .వృ. .ವెౕ.అ.
ಕಷ್కరు ತెూౕటಗా ಕె రవరనుನ್
493/2006-07
ವెౕತానుದానಕెూಕ್ళప సువ
బಗెಗ್.

2107

10980

2109

10981

2110

2111

2112

ರ್ౕ. ాన సಹాಯ್ ರ್ ప.ಜా.ప.ఒ. 23/04/2008
ದాಯ್ సంಸెಥ್ ( ) ఆనంద పುరం,
వ గಗ್.
సంಟ್ అನ್ಸ್ ಬా ಕా ಪౌರ್డ
25/08/2008
ಶాಲె ಯ್ನెూరు ఈ ಶాಲెయ ಲ್
ಖా హుದెದ್ బ ರ್ಗె అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

10973

2108

8(3)ಶా. .అ.వృ. .అ.
496/2007-08
8(3) ಶా. .వృ. .
ವెౕ.అ. 495/2006-07

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
04/04/2008
B

ರ್ౕ ఎಸ್.ఎಚ್. హ ಳ್ ಬైలు వృ ತ್
ಕಷ್కరు ತెూౕటಗాಕె . ರ್ౕ
ౕరభದెౕಶెವ್ౕర ಪౌರ್ఢಶాಲె .

B

B

21/01/2008

B

23/04/2008

B

23/04/2008

B

ರ್ౕ ರ್ౕధర ಸాವ್ వృ ತ್ ಕಷ್కరు 12/04/2008
ರ್ౕ హ హರెౕశರ್వర ಪౌರ್ఢశಲె
కూ ಲ್ಗెರె భದాರ್వ
వవ గಗ್.
. ವెౕతನాను
ದావకಕ್ఒళప సువ బಗెಗ್.
10982 8(3) ಶా. .వృ. .
ರ್ౕ ರ್ౕధర ಸాವ್ వృ ತ್ ಕಷ್కరు 23/04/2008
ವెౕ.అ. 495/2006-07
ರ್ౕ హ హರెౕశರ್వర ಪౌರ್ఢశಲె
కూ ಲ್ಗెರె భದాರ್వ
వవ గಗ್.
. ವెౕతನాను
ದావకಕ್ఒళప సువ బಗెಗ್.
23/04/2008
10985 8(3)ಶా. .వృ. .ವెౕ.
ರ್ౕ ಪాಲాಕಷ್పಪ್ వృ ತ್ ಕಷ್కరు
అ. 497/2006-07
ತెూౕటಗా ಕె ರ್ౕ చనನ್ಮా
ಪౌರ್.ಶా.
10986 8(3)ಶా. .వృ. .ವెౕ.
ರ್ౕ అణಣ್పಪ್ ఎం.ఎಚ್ వృ. .
23/04/2008
అ. 492 /06-07
ತెూౕటಗా ಕె ವెౕ, . బಗెಗ್.

B

B

B

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2113
10987 8(3)వృ ತ್ ನెౕ.
అను 505/06-07

2114

2115

2116

2117

2118

2119

షయ
ರ್ౕ ಕె ౕమపಪ್ వృ ತ್ ಕಷ್కరు
ತెూౕటಗా ಕె అకಕ್మಹా ದెౕ
ಪౌರ್ఢశಲె ఉడుగಣె ಕా పುర
ತా. వ గಗ್. ಲెಲ್.

8 (2)ಶా అ ಖా హు పೂణರ್పರ್ ప.పೂ ಕా (
తుం అ 72/2006-07 ಪౌರ್ఢಶాಲా ಭాగ)
అదಮారుఉడుప ಲెಲ್ ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ಖా ఇరువ ಬెూౕధక
హుದెದ್ తుం ಕెూళಳ್లు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
10999 8 (2) ಶా అಖా హు ఎಸ್. . ఎಸ್.ప.పೂ. ಕా
తుం అ73/2006-07
(ಪౌರ್ఢಶాల ಭాగ) కటಪా
ఉడు
ಲెಲ್. ఈ ಶాಲెయ ಲ್
ಖా ఇరువ ಬెూౕధక హుದెದ್
భ ರ್ ಮాడలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
11080 8(7)ಶా. .అ.ಶా.హ.అ ానగంಗెూౕ ರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
/251/2006-07
మూడಬాಗಿలు న.ರా. పುర
కಕ್మంగళೂరు ಲెಲ್ ఈ
ಶాಲెయనుನ್ హಸాತ್త సువುదಕెಕ್
ఘటಕెూౕతತ್ర అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.
10998

8(8)ಶా. .ಖా.హు.భ
ರ್ౕ ದాಯ್శంకర ದాಯ್సంఘ
ರ್ అ. 158/2006-07 ( ) రుదರ್పటಟ್ణ అరకలగూడు
ತా. ಹాసన ಲెಲ್ ఇవర
వ
ంద నಡెయు ತ್రువ ರ್
ದాಯ್శంకర ಪౌರ್ఢಶాಲె
రుదರ್పటಟ್ణ అరకలగూడు ತా
ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ
హుದెದ್గళనుನ್ భ ರ್ ಮాడలు
అనుమ
ౕడువ బಗె.
11134 8(7)
ರ್ౕ ౕరణಣ್ సహ ಕಷ್కరు
ಶా. .అ. .ವెౕ.బ.స.25 ದాದ್థರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె కు గಲ್
2/2006-07
ఇవర సಮాನాంతరద బಗెಗ್.

11092

11135

8(7)
ಶా. .అ.ಮా.హ.
253/2006-07

ಮా
హకుಕ್ యమద
ಕెలవು ಮా
ಕెూౕ
ಕె.ಕె.కండగయಯ್ పರ್ಭా ము. .
ರ್ౕ మಹా ంಗెౕశವ್ర
ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್.ಶాಲె
ವెౕರెౕಗౌడన ದెూ ಡ್ ಮాగ ತా
ఇవరనుನ್ ముఖಯ್ ಕಷ್కర హుದెದ್ಗె
ಖాయం ఆಗಿ ನెౕమక ಮాడలు
ಕెూౕ .

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
23/04/2008

03/03/2008

21/03/2009

ಶెರ್ౕ
B

B

B

01/03/2008

B

04/02/2008

B

01/03/2008

B

01/03/2008

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2120
11137 8(7)ಶా. .అ. ವ್.ద.స. .ఎం.ನాగರాజు,ಸెౕవకరు ರ್ౕ
బ. 2/2006అడ
దದ್ ంಗెౕశವ್ర
07.41.బ ತ್/2007
సం.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు ఇవ ಗె
దವ್ ౕయ దಜెರ್ సಹాయకರాಗಿ
బ ತ್ ౕ అను ౕ సువ బಗెಗ್,
ఇవర ಸెౕವా పುసತ್క ఇరుతತ್ದె,
2121

11138

8(7)ಶా. .అ.వృ. .
ವెౕ.అ. 1 /2007-08

2122

11180

8 (2) ಶా అ ಖా ಸెంಟ್ ಜెూౕಸెಫ್ ಕాನెವ್ంಟ್
హు తుం అ 2/2007-08 ಪౌರ್ఢ ಶాಲె మండಯ್ ಲెಲ್ ఈ
ಶాಲెయಲెಲ್ ಖా ఇరువ హుದెದ್
ನెౕమಕా అన ౕదನె బಗెಗ್.

2123

2124

2125

2126

2127

ರ್ౕ ಸెౕವాಲాಲ್ ದాಯ್సంಸెಥ್
కరకు ಚ್ త ౕಕెರె ತా
కಕ್మగళೂరు ಲెಲ್ ఈ
సంಸెಥ್యఅనుದా త ಶాಲెగ ಗె
ನెౕమక ಮా ಕెూం రువ వృ ತ್
ಕಷ್కరనుನ್ ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್.

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
01/03/2008
B

01/03/2008

B

01/03/2008

B

01/03/2008
8 (2) ಶా అ ಖా ಸెంಟ್ ౕ ౕಸ್ ಪౌರ್ఢ ಶాಲె
హు తుం అ 3/2007-08 ಕె ఎಫ್ ఈ ಶాಲెయ ಲ್ ಖా
ఇరువ ಬెూౕధక హుದెದ್ భ ರ್
ಮాడువ బಗెಗ್.
01/03/2008
11183 8 (2) ಶా అ ము
ರ್ౕ ఎಸ್ ನాగರాಜ್ స.
బ 23/2006-07
మధుರై ರ್ౕ నంಪెరుಮాಳ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಕె ఎಫ್ ಕెూౕಲార
ಲెಲ್ ఇవ ಗె ము ರాಗಿ బ ತ್
ౕ రువುదనుನ್ అను ౕ సువ
బಗెಗ್.
11197 8(3)ಶా. .అ.ಖా.హు. ದాಯ್ అ వృ ದ್ సంఘ ಕెౕడల
25/09/2008
భ.అ. 171/2006-07 సర ದాಯ್ సంಸెಥ್ వ
ంద
నಡెయు ತ್రువ . సమ.
ಪౌರ್ఢಶాಲె ఈ ಶాಲెయ ಲ್ హుದెದ್
భ ರ್.
11313 .8(7) ಶా .అ.
ರ್ౕ. బసವెౕశವ್ర ಪౌರ್ఢ ಶాಲె,
01/03/2008
ಖా.హుభ. 8.07-08
హు యూరు, కಕ್ನాయಕ್నహ ಳ್
ತా. ఈ ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ
హుದెದ್గళనదుನ್ భ ರ್ ಮాడలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

B

11181

11356

8(7) ಶా అ సಥ್ ವెౕబ ಕె.ఎಸ್ శವ್ನాಥ್ ము.
ರ್ౕ
3/07-08
ಶారద ಪౌರ್ఢಶాಲె ಕెూౕ హ ಳ್
కనకపುర ఇవ ಗె 4 ನెౕ సಥ್ಗಿత
ವెౕతన బ ತ್ మంజుರా బಗెಗ್

01/03/2008

B

B

B

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2128
11359 8(7) ಶా అ ము బ
06/07-08

షయ
శంకరపಪ್ ರ್ౕ ವాస ಸాಮ್రక
ಪౌರ್ఢಶాಲె ನెలమంగల
ಬెం.ಗాರ್. ಲెಲ್ ము. బ ತ್ బಗెಗ್
ರ್ౕమ
.ఎ ల ಮ್ౕದెౕ
పರ್ಭా ము.
ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ದాబಸ್ ಪెౕಟె ನెలమంగల
ము. బ అను ౕదನె బಗెಗ್
ರ್ౕ బసವెౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె
హు ಮావು .ನాహ ಳ್ ತా, ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ ಕಷ್కర
హుದెದ್గళనుನ್ భ ರ್ ಮాడలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
01/03/2008
B

2129

11360

8(7) ము బ07/0708

2130

11361

8(7)
ಶా అ.ಖాహు.అ8/0708

2131

కಕ್మగళೂరు ಲెಲ್య ಲ್ మನె
01/03/2008
ಪాఠಮాడు ತ್రువ బಗెಗ್ దూరు
అ ರ್
01/03/2008
11363 8(7) ಶా అ ము బ
ರ್ౕ మూతರ್పಪ್ స.
10/07-08
భువನెౕశವ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
మణಕಿಕెರె పటూరు ತా, ము.
బ ತ್ అను ౕదನె బಗెಗ್
24/04/2008
11364 8(7)
ಕా ದాస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಶా అ.ಖాహుభ/11/07- ರాಗెౕಟ್, తుమకూరు ಖా
08
హు.భ అనుమ బಗెಗ್
11365 8(3)ಶా ಖాహుభ534 ಸెంಟ್ ಜెూౕಸెಪ್ ಬా.ಪౌರ್ఢಶాಲె 23/04/2008
/2006-07
ಪెರ್ౕజರ್ ಟౌನ್ ಬెంగళೂరు హుದెದ್
భ ರ್ బಗెಗ್

2132

2133

2134

11362

24/04/2008

8(7) ಶా అ
దూరు/09-07-08

2135

11366

8(3) ಶా వృ ನెౕ
533/06-07

2136

11367

8(7) ಶా అము. బ
12/07-08

2137

11369

2138

01/03/2008

23/04/2008
ಕె.ಹెಚ್. అడವెౕರ್ వృ. ,
తడసనహ ಳ್ వ ಗెಗ್,
ನెౕమಕా అను ౕదನె బಗెಗ್
ರ್ౕమ జగದాంబ స. . ರ್ౕ
01/03/2008
ಮారు ಪౌರ್ఢಶాಲె, ರాజఘటಟ್,
ದెూడಡ್బಳాಳ್పುర ము. .బ అ

8(7)ಶా అಖాహుబ14 ರ್ౕ అ నవ రಮానంద
/07-08
ಬాలಕಿయర ಪౌರ್ಶాಲె శృంಗెౕ
కಕ್మగళೂరు ಲెಲ್, ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ಕಷ್కర హుದెದ್గళనుನ್
భ ರ್ಮాడలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
11386 8[2]ಶా అ:ಖాహు:
ಡా|| అంಬెౕడಕ್ರ್ ಬాలಕಿయర
తుం.బ:16:2007-08 ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಕె. .ఎಫ್, ఈ
ಶాಲెయనుನ್ ಖా ఇరువ
ಬెూౕధక హుದెದ್ భ ರ್ ಮాడలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

01/07/2008

21/03/2009

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2139
11413 8(3)ಶా. .వృ. .అ.22 ರ್ౕ.ఎಸ್. .ನాగರాజ
/2006/07
(ತెూౕటಗా ಕె) ರ್ౕ
ರా ౕవಗాం ಸాಮ್రక వస
ಪౌರ್ఢಶాಲె హనుమంత పುర
జగళೂరు ತా. ఇవరనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್.
2140
11416 8(3) ಶా, ,ಬా ತ್
ರ್ౕ ನాయక ಹెగಡె
362/2006-07
సహ ಕಷ್కరు పರ್గ సంసಕ್ೃత
ಪాఠಶాಲె భరతనహ ಳ್
సహ ಕಷ್కర హుದెದ್ భ ರ್ ౕడువ
బಗెಗ್.
2141
11433 8 (2) ಶా అಹెూ
ಕెౕం ರ್ದ್ಜ್ ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪౌರ್.ಶా 21/2007-08 ಭార నగర మదూದ್రు ತా.
2007-08ನెౕ ಸా న ಲ್
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.
2142
11436 8(3) ಶా అ వృ.
ఎಚ್ ఎಸ್. వపಪ್
ನెౕ అ 20/2007-08
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್.
2143
11437 8(3)ಶా అ వృ
ఎಸ್ ఉಮాశంకర
21/2007-08
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್.
2144
11438 8 (3) ಶా అ ము.
అಜాದ್ ಬా ಕా ಪౌರ್ఢಶాಲె
.బ 1/2007-08
ము. భ ತ್ అను ౕధನె బಗెಗ್.
2145
11440 8(3) ಶా అ ము బ ತ್ ರ್ౕమ ಶెౕರా రతನ್ಮాತె ము
478/2006-07
. బ ತ್ బಗెಗ್.
2146
11453 8 (2) ಶాశ అ ಖా
సంత ಜెూౕಸెಫ್ ಪౌರ್ಶాಲె
హు భ 37/2006ಬెళಮ್ణుಣ್,ఉడు
. ಖా హుದెದ್
07.52.ಖాహుభను/200 బ ರ್ బಗెಗ್,
7
2147
11471 8(7)ಶా. .అ.ಖా.హు. . . . ಗాರ್ಮాంతర
భ. 20/07-08
ಪౌರ್ఢಶాಲె ದాబసಪెౕಟె
ನెలమంగల ತాలూಲ್ಕ್ ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ ಕಷ್కర
హుದెದ್గళనుನ್ భ ರ್ಮాడలు
అనుమ
డువ బಗెಗ್.
2148

2149

సు ాన ಕಷ್ణ సంಸెಥ್ శంకర
నగర పటూరు ఇవ ಗె
ಹెూసದాಗಿ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
11481 8(7)ಶా అ
ನాಯ್షనಲ್ ఎజుಕెౕషನ್ టರ್ಸ್ಟ್
ಹెూ.ಪౌರ್.ಶాఅ 16/07-- ఇటಟ್సందರ್, ಹెూసಕెూౕಟె ತా,
08
ఇవ ಗె ಹెూ.ಶా.ಪాರ್.అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್ಗ್
11480

8(7) ಶా అ
ಹెూಪౌರ್.ಶా.అ15/0708

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
23/04/2008

ಶెರ್ౕ

25/09/2008

B

10/03/2007

B

B

23/04/2008

B

23/04/2008

B

23/04/2008

B

26/09/2008

B

03/05/2008

24/04/2008

01/02/2008

31/12/2007

B

B

B

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2150
11482 8(7) ಶా. .అ ಶా.ವెౕ 1-06-87 ర ಪాರ್రం రువ
అఓ 25/07-08
ಠాగూರ್ ಪౌರ್.ಶాಲె పటూరు
ఈ ಶాಲెయనుನ್ అనుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್
2151
11502 8(7)ಶా. .అహ
ఎಸ್. ఎజుಕెౕషనಮ್ ಸెూಸై
ಹెూ.ಪౌರ್.ಶా.అ17/07- ಹెూసಕెూౕಟె ఇవ ಗె ಹెూస
08
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
01/02/2008
B

01/02/2008

B

2152

11503

ರ್ౕ
8(7)
ఆರ್. . ఓంಕారపಪ್ ము.
ಶా. .అము. .అ18/07 కಲెಲ್ౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె వ ఆರ್
ఎಸ್ త ౕಕెರె ತా ఇవ ಗె మఖಯ್
-08
ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್ ౕ రువುదనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್

01/02/2008

B

2153

11504

8(7) ಶా. .అ
ఉ.ಪాರ್.బ19/07-08

01/02/2008

B

2154

11505

01/02/2008

B

2155

11506

8(7) ಹెూ.ಪౌರ್.ಶాಲె
22/07-08

B

2156

11507

8(7) ಖా.హు.భ.అ
24/07-08

31/12/2007
ಗಿ ದామ ఎజుಕెౕషನ್ టರ್సಟ್ರ್
డ ರామనగర ತా
ಬెం.ಗాರ್. ఇవ ಗె ఆಕ್ಸ್ ఫಡ್ರ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್ంరం సలు
అనుమ
ౕ రువುదనుನ್ ఈ
ಸా ಗె న ౕక సలు ಕెూౕ రువ
బಗెಗ್
ఎಸ್. . సంయుకತ್
01/02/2008
ಕಿ,ಕా. పటూరు ఈ ಶాಲెయ ಲ್
ಖా ఇరువ ಕಷ್కర హుದెದ್గళనుನ್
భ ರ್ ಮాడలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

2157

11508

8(7) ಶా అ
ಶాವెౕఅఒ 25/07-08

నవరతನ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె కరద ಳ್
ದెౕవనహ ಳ್ ತా, ఈ ಶాಲెయనుನ್
ಸెౕంಟ್ ಕాಲ್ರెಟ್ ಸెూಸై
ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె
హಸాತ್ంత సువ బಗెಗ್

B

ರ್ౕమ
.ఎಸ್ ఉಮాದెౕ
స. . ఎం ఇవ ಗె ಬా ಕా
ಪౌರ್ఢಶాಲె కಕ್మగళೂరు
ఇవ ಗె ఉపಪాರ್ంశుಪాలರాಗಿ
బ ತ್ ౕ రువುదనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್

ರ್ౕ .ಕె
8(7) ಶా. .అ
ವ್.ద.స బ.అ21/07-08 వనಜాಕಷ್మಮ್పರ್.ಶా.స. .ఆರ್.ఎ
ಸ್.ఆರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె హు యూరు
.ನాహ ಳ್ ತా, ఇవ ಗె ವ್.ద.స
హుದ್ఎಗె బ ತ್ ౕడురవುదదనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್

01/02/2008

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2158
11510 8(7) ಶా. .అ
ಪౌರ್ಶాసಥ್ 28/07-08

2159

2160

2161

2162

2163
2164

2165

2166

2167

2168

షయ

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
01/02/2008
B

ದాಯ್రణಯ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
కురుబరహ ಳ್ తురుವెౕకರె ತా
తుమకూరు ఈ ಶాಲెయనుನ್
సಥ್ಳాంత సలు అనుమ
ಕెూౕ రువ బಗెಗ್
11518 8(3)ಶా. .అ.ಖా.హు. ಸెంಟ್ ಜెూౕಸెಫ್ ఇం యನ್
26/09/2008
భ.అ. 40/2007-08
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಗాರ್ండರ್ రಸెತ್
ಬెంగళೂరు ఉతತ್ర ಖా హుದెದ್
భ ರ್ బಗెಗ್.
28/06/2008
11540 8(1) ಶా అ
ರ್ౕమ
ಕె సు త స
ౕలಮ್న 2/2007-08 ರ್ౕಕాంತ್ ಬాలಕಿయర ಪౌರ್డ
ಶాಲె మಯ್ಸెూరు ఇవర
ౕలಮ್న బಗెಗ್
11552 8(8)వృ . .ನెౕ.అను. ರ್ౕ. . ಪెಪ್ౕಸాವ್ .వృ ತ್
04/02/2008
19/2007-08
ಕಷ್కరు(ರెౕ ెಮ್ కృ ) ರ್ౕ పಟెౕಲ್
పಪ್యಯ್ ಕెంచమಮ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె.హ ರ್ಕెూౕಟె. యూ
రు.ತా. తರ್దుగರ್.ఇవరనుನ್
అనుದానಕెಕ್ ఒళప సువ బಗెಗ್.

23/04/2008
ರ್ౕ ఈ. ದానಯ್ನాయಕ್ వృ ,
ౕ ಗెರె, ದావణಗెರె రవర
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್
11710 8[3]ಶా .ವెౕఅ.43/2 ಖా హుದెದ್ భ ರ್ಗాಗಿ
26/09/2008
007-08
ಸెౕವా సదన ಪౌರ್ఢ ಶాಲె
11743 .8(7)
01/02/2008
ಶా అ.ಖాహుభ.అ.38.0 ందంబರాశರ್మ గు ಬ್ ఈ
7-08
ಶాಲెయ ಲ್ ಖా
రువ ಕಷ್కర
హుದెದ್ భ ರ್ బಗెಗ್.
11781 8 (4) ಶా అ
ಸెంಟ್ ಡా
ಕಿಸ್ సూಕ್ಲ್
10/05/2007
ಹెూ.ಪౌರ್.ಶా. 1/2007కಕ್లಲ್సందರ್ ಬెంగళೂరు ಹెూస
08
ಶాಲె ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್.

11708

8[3]ಶా .వృ ವెౕఅ.4
2/2007-08

8 (4) ಶా అ
ತాಯ್ ఇంಡెూౕನ್ ವాಯ್
ಹెూ.ಪౌರ್ ಶా. 4/2007- ರె
ಷ್మಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
08
గూರ್నగర ಕె ఆ◌్ర పುరం .
ಬెం ಹెూస ಶాಲె ಪాರ್రం సువ
బಗెಗ್.
11785 8 (4) ಶా అ ಹెూ
జయ ನాయక ಪౌರ್ఢಶాಲె ,
ಪౌರ್ ಶా. 5/2007-08 ಸెూౕమనహ ಳ್ ಕాರ್ಸ್. కనకపುర
ముఖಯ್రಸెತ್, ಬెమ. ద. . ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್.
11784

11787

8 (4) ಶా అ
పೂణರ್పರ್ ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಹెూ.ಪౌರ್. ಶా. 7/2007- కಕ್ బಳాಳ್పುర ఇ ಲ್ ಹెూస ಶా
08
ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್.

B

B

B

B

B
B

B

10/05/2007

B

10/05/2007

B

10/05/2007

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2169
11788 8 (4) ಶా ಹెూ ಪౌರ್. . . ఎಸ್. ಕಿರ್ౕಡాಶాಲె,
ಶా. 8/2007-08
అగ గుజರ್ కಕ್బళಳ್పುర ತా.
ఇ ಲ್. ಹెూసಶాಲె ಪాರ್రం సలు
బಗెಗ್.
2170
11789 8 (4) ಶా ಹెూ ಪౌರ್
ಟ್ ఇం యನ್ ప ಲ್ಕ್ సూಕ್ಲ್
ಶా. 9/2007-08
(ಪౌರ್ఢಶాಲె) ಕె. . ళಳ್పಪ್
ಕాంಪెಲ್కಸ್ ತాಯ್ ಕాಯ್ంపಸ್,
కಕ್బಳాಳ್పುర ఇ ಲ್ ಹెూస ಶాಲె
ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್.
2171

2172

2173

2174

2175

8 (6) ಶా అ ಹెూ
ದాಯ್రతನ್ ಖాసಗಿ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪౌರ್. ಶా. 10/2007-08 ದెౕరళ కటಟ್, బದాಯ್ರ್ రಸెತ್,
మంగళೂరు ತా, ద.క. ಲెಲ್.
11791 అ 8 (6) ಶా . ಹెూ
అ ಫ್ ದాಯ್ ಕెౕందರ್ ఎನ್.ఎಚ್.
ಪౌರ್ ಶా. 11/2007--08 48, ఉ ಪ್నంగ ಹెూసಶాಲె
ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್.
11790

ರాಕె ముపತ್ಖಿಮ್
ರె నಷ್యಲ್ ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మಶాಲెತెರెయువ బಗెಗ್.
11793 8 (4) ಶా అ ಹెూ
. . ఎನ್ ప ಲ್ಕ್ ಶాಲె
ಪౌರ್ ಶాల 13/2007-08 హనుమంత పುర ಗెౕಟ್, డಲ್ఘటಟ್
ತా, ఇ ಲ್ ಹెూ స ಶాಲె
ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್.
11795 8 (4) ಶా ಹెూ ಪౌರ್ ಸెంಟ್. ಜెూౕಸెಫ್ ఆంగಲ್
ಶా. 14/2007-08
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
రమంగల చచರ್ರ್రಸెತ್ సుళಯ್
ಹెూస ಶాಲె ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್.
11792

8 (6) ಶా అ ಪౌರ್.
ಶా. 12/2007-08

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
10/05/2007
B

10/05/2007

B

10/05/2007

B

10/05/2007

B

10/05/2007

B

10/05/2007

B

10/05/2007

B

2176

11796

8 (4) ಶా ಹెూ ಪౌರ್ ಸెంಟ್. ಜెూౕಸెಫ್ ఆంగಲ್
ಶా. 14/2007-08
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
రమంగల చచರ್ರ್రಸెತ್ సుళಯ್
ಹెూస ಶాಲె ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್.

10/05/2007

B

2177

11798

8 (6) ಶా ಹెూ ಶా. ಸైంಟ್ ವె ౕಸ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
మం 15/2007-08
ఉ ಪ್నంగ . ద.క. ಲెಲ್ ఇ ಲ್
ಹెూస ಶాಲె ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್.

10/05/2007

B

2178

11812

8 (7) ಶా అ ಹెూ
రతನ್ పು
ದాಯ್వధರ್క సంఘ
ಶా ಪౌರ್. 36/2007-08 ಕాಯ್తసందರ್ ఈ సంಸెಥ್య
వ
ంద20007-08 ಹెూస
ಶాಲె ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

01/02/2008

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
2179
11813 8 (7) ಶా అ ಖా హు ಸెౕವాసదన ಪౌರ್ఢಶాಲె
17/05/2008
భ అ 38/2007-08
దంబర ఆశರ್మ గు ಬ್ ತా ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ ಕಷ್కర
హుదದ್గళనుನ್ భ ರ್ ಮాడువ బಗెಗ್.
2180

2181

2182

2183

2184

2185

01/02/2008
అనನ್పೂಣెರ್శವ್
ದాಯ್ సంಸెಥ್
ಬెం. ఇవర వ
ంద 200708 ಸా న ಲ್ ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.
11975 8 (3) ಶా అ వృ
ರ್ౕ రఘು వಡాಡ್ರ್ వృ ತ್ ಕಷ್ణ ద 23/04/2008
ವెౕ అ 61/2007-08
ವెౕతన అనుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್
23/04/2008
11976 8న (3) ಶా అ వృ
ರ್ౕ ಕె. చందರ್పಪ್
. ವెౕ. అ 49/2007-08 (ತెూౕటಗా ಕె) వృ ತ್ ಕಷ್కర
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್
11977 8(2) ಶా అ ಖా హు
ದాದ್థರ್ వస ಪౌರ್ఢಶాಲె
21/03/2009
తుం. ఆ 32/2007-08 మళవ ಳ್ మండಯ್ ಲెಲ್ ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ
ಬెూౕధకర హుದెದ್ తుం ಕెూళಳ್లు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
11814

8 (7) ಶా అ ಹెూ
ಪౌರ್ ಶా అ 41/200708

మರ್ల ಕాನెವ್ంಟ್
హలಲ್ 26/09/2008
ಯ್సూరు ఈ ಶాಲెడయ ಲ್న
ಖా హుದెದ್ భ ರ್ಗె అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
12091 8 (2) ಶా అ వృ ತ್
ರ್ౕ . ఎನ್. ನాರాయణಸాವ್
03/05/2008
. ನెౕ అ 36/2007-08 వృ ತ್ ಕಷ್కరు ౕಲ್ಡ್ ಮాషರ್ಲ್
ಕె. ఎం ಕా యపಪ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
హంಚాళಪెౕಟె ರ್ౕ ವాసపುర
ತా. ఇవర ನెౕమಕా య ಲ್
అనుದాన స తವాಗಿ
అను ౕ సువ బಗెಗ್.
12078

8(1) ಶా అ ಖా హు
భ అను 33/2007-08

2186

12093

8(2) ಶా అ ಮా
.న ౕ 38/2007-08

2187

12094

8 (2) ಶాశఅ ಮా
న ౕ 39/2007-08

2188

12139

8(1) ಶా అ ఇతರె
10/2007-08

పರ್గ ಪౌರ್ఢಶాಲె ಕె ఆರ್.
ಪెౕಟె ఈ ಶాಲెయ పರ್థమ
ಮానಯ್ತె న ౕక సువ బಗెಗ್.
ವెౕక ಪౌರ್ఢಶాಲె హనಕెರె
మండಯ್ತా. ఈ ಶాಲెయ
ಮానಯ್ತె న ౕకరణద బಗెಗ್.
ರ್ౕ ಕె మలಲ್ణಣ್
ౕ యಲ್
ಪౌರ್డ ಶాಲె కಟా ౕరనహ ಳ್
ರా ತా; ప పೂ ಕా ంద
ಬెౕపರ್ సువ బಗెಗ್

ಶెರ್ౕ
B

B

B

B

B

B

B

03/05/2008

B

03/05/2008

B

12/11/2008

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2189
12182 8(6)8709ಹెూಪ್ರ್ఔ
ಶా145/05-06

2190

12183

2191

2192

2193

2194

2195

8(6) ಶా
ಹెూಪ್ರ್ఔಶా16/06-07

షయ
ಸెಯ್ంಟ್ ఆంట ಪ್ರ್ఔఢಶాಲె
కు ನెూౕపదపು మంగళುరు
ద ణ ಲెಲ್ ಹెూస ಶాಲె
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್
ಸెಯ್ంಟ್ ಲాರెನ್ಸ್ ఆంగಲ್
ಪ್ರ್ఔఢಶాಲె ಬెూంದెಲ್
మంగళళೂరు ఇ ಲ್ ಹెూస
ಪ್ರ್ఔఢಶాಲె ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
10/05/2007
B

10/05/2007

B

12234 I..ಯావುದాదರెూంద
సಟ್ರ್ ఆಫ್ అవರ್ ಲెౕ ఆಫ್
నుನ್ ఆ ಕ್ ಮా /2007 ಫా ಮా ದాಯ್సంಸెಥ್
ಹెూసಕెూౕಟె ఇవరు
ಪౌರ್.డಶాಲెయನ್ఉ ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್. . .
రూ.10,000/12239 si8(7)..ಯావುದాద
ముంఖಯ್మం ರ್యవ ంద
ರెూంద నుನ್ ఆ ಕ್
సదసಯ್ ౕమద ಶాಲా ఆ.మం. &
ಮా /2007
ಸావರ್జ క ంద ವ್ౕకృతವాద
మన గళ ౕಲె కರ್మ
ಕైಗెూళುಲ್వ బಗెಗ್ మన గళು

01/02/2008

B

01/02/2008

B

స.ಪౌರ್.ಶా. ಕಷ್కర &
ಬెూౕదಕెౕతర బಬ್ం వగರ್ద
వగವ್ಣెౕ బಗెಗ್
ಮానಯ್ ముమం ರ್గళು/
ఉపముమం/స వరు/ಶాసక
ంద ವ್ౕక సువ ಫారసుಸ್
పతರ್కಕ್ కರ್మಕైగూళುಳ್వ
బಗెಗ್.39755 ంద 41391 ఒటుಟ್
హ ನెంటు(18) మన గళು
ಮాతರ್.

01/02/2008

B

01/02/2008

B

01/02/2008

B

12240 CPI..ಯావುದాదರెూం
ద నుನ್ ఆ ಕ್
ಮా /2007
12243 si8(7).66.ఇతರె/2007

12244 si8(7).66.ఇతರె/2007 ಮానಯ್ ముమం ರ್గళು/
ఉపముమం/స వరు/ಶాసక
ంద ವ್ౕక సువ ಫారసుಸ್
పతರ್కಕ್ కರ್మಕైగూళುಳ್వ
బಗెಗ್.39755 ంద 41391 ఒటుಟ್
హ ನెంటు(18) మన గళು
ಮాతರ್.

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2196
12245 si8(7).66.ఇతರె/2007 ಮానಯ್ ముమం ರ್గళು/
ఉపముమం/స వరు/ಶాసక
ంద ವ್ౕక సువ ಫారసుಸ್
పతರ್కಕ್ కರ್మಕైగూళುಳ್వ
బಗెಗ್.39755 ంద 41391 ఒటుಟ್
హ ನెంటు(18) మన గళು
ಮాతರ್.

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
01/02/2008
B

2197

12246 si8(7).66.ఇతರె/2007 ಮానಯ್ ముమం ರ್గళು/
ఉపముమం/స వరు/ಶాసక
ంద ವ್ౕక సువ ಫారసుಸ್
పతರ್కಕ್ కರ್మಕైగూళುಳ್వ
బಗెಗ್.39755 ంద 41391 ఒటుಟ್
హ ನెంటు(18) మన గళು
ಮాతರ್.

01/02/2008

B

2198

12257

10/05/2007

B

2199

8(4)(10)ಶా ಹెూಪాರ್ ರ್ౕ ಜెూಯ್ౕ ఆంగಲ್
ಶా46/07-08
ಮాధಯ್మಪ್ರ್ఔఢಶాಲె
ಹెಚాಕ್ರ್ ಶ್డಲ್ఘటಟ್ ಹెూసಶాಲె
ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್.
12261 8[7]ಶా అ.29/2007 ఎಸ್.చందರ್పಪ್, ము , ఆಸావ
-08
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ఆసం , కడూరు
ತాలూಲ್కు/ ಲెಲ್ -బ ತ್
అను ౕదನె బಗెಗ್.

01/02/2008

B

2200

12262

24/04/2008
8[7]ಶా అ.30/2007 ఆರ್. ರామయಯ್, ಮా
ಶాసకరు, వಯ್వಸాಥ್పక అధಯ್ಕಷ್రు
-08
ವెౕಕానంద అ వృ ಧ್ సంఘ
సూ ಬెಲె ౕలಮ್న సంಖెಯ್.
22/2007
12263 8[7]ಶా అ.ವెౕఅఒ.3 ರ್ౕ ಗౌతమ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
24/04/2008
1/2007-08
వಸాತ್ರె, కಕ್మగళೂరు ತా: ఈ
ಶాಲెయనుನ್ అనుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್.
12264 8[7]ಶా అ.వಗాರ್వಣె ರ್ౕ నర ంహಸాವ್
ದాಯ್సంಸెಥ್ 01/02/2008
.32/2007-08
ಗెూౕಡెಕెರె, కಕ್ನాయకనహ ಳ್
ఈ సంಸెಥ್య వ
ంద
నಡెయు ತ್రువ అనుದా త
ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

B

2201

2202

2203

12265

8[7]ಶా అ. .ಹా.మ. ರ್ౕ ವెౕಕానంద ఆంగಲ್
33/2007-08
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
తుమకూరు ఈ ಶాಲెయ
ದాಯ್ ರ್గళ ಕెూరತె
ಹాజರా ಗె ನా
ౕడువ
బಗెಗ್.

01/02/2008

B

B

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
ಶెರ್ౕ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
2204
12266 8[7]ಶా అ. .ಹామ. ರ್ౕ ವెౕಕానంద కనನ್డ
01/02/2008
B
34/2007-08
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
తుమకూరు ఈ ಶాಲెయ
ದాಯ್ ರ್గళ ಕెూరತె
ಹాజರా ಗె ನా
ౕడువ
బಗెಗ್.
2205
12267 8[7]ಶా అ.ಹెూಪౌರ್ಶా ರ್ౕ ಹెబూಬ್రు ದాಯ್వధರ್క సంಸెಥ್ 01/07/2008
B
.35/2007-08
ಹెబూಬ್రు, తుమకూరు ತా:
ఇవర వ
ంద ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
2206
12269 8[7]ಶా అ.వಗాರ್వಣె ರ್ౕ నర ంహಸాವ್
ದాಯ್సంಸెಥ್ 01/02/2008
B
.37/2007-08
ಗెూౕಡెಕెರె, కಕ್ನాయకనహ ಳ್
ತా: ఈ సంಸెಥ್య వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.
8[7]ಶా అ.ಖాహుభ.అ ಸెౕವా సదన
37/2007-08
ಪౌರ್ఢಶాಲె, దంబರాశರ್మ,
గు ಬ್ ತాలూಲ್కు, ఈ ಶాಲెయ ಲ್
ಖా ఇరువ ಕಷ್కర హుದెದ್ భ ರ್
ಮాడువ బಗెಗ್.

2207

12270

01/02/2008

B

2208

B

2209

31/12/2007
8[7]ಶా అ.ము భ.3 ರ್ౕ .ఆರ್. ರెౕణుక పರ್ಸాದ್,
సహ ಕಷ್కరు, ರ್ౕ బసವెౕశವ್ర
9/2007-08
ಗాರ್.ಪౌರ್.ಶాಲె, ಕెూం ಲ್ ಕాರ್ಸ್,
ముఖಯ್ ಕಷ್కర బ ತ್ అనుమ .
12272 8[7]ಶా అ.ము బ.4 ರ್ౕ . జగದాంబ, సహ ಕಷ್కరు, 01/07/2008
0/2007-08
ರ್ౕ ಮారు ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ರాజఘటಟ್, ಮాగ ತా: ము
బ ತ್ అను ౕదನె బಗెಗ್.

2210

12273

2211

2212

12271

01/07/2008
8[7]ಶా అ.ము బ.అ. ಖాసಗಿ అనుದా త ಶాಲా
39/2007-08
ನౌకర ಗె [04-08-90] ర
పೂవರ್ద ಲ್ ನెౕమಕా
అను ౕ ద పರ್కరణదగళ ಲ್
10,15,20 వషರ್గళ బ ತ್
ౕడువ బಗెಗ್.
12274 8[7]ಶా అ.దూరు
ರ್ౕమ
. . సుಧా, ం
24/04/2008
అ ರ್ 40/2007-08
ಕಷ್కరు, ದాಯ್రణಯ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
కురుబరహ ಳ್, తురుವెౕಕెರె ತా:
ఇవర దూరు అ ರ್ బಗెಗ್.

12275

8[7]ಶా అ.ಹెూಪౌರ್ಶా అనನ್పೂಣెౕశವ್
ದాಯ್సంಸెಥ್
.అ.41/2007-08
ಬెంగళೂరు ఇవర వ
ంద
2007-08ನెౕ ಸా న ಲ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

01/02/2008

B

B

B

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2213
12276 8[7]ಶా అ.సವ್. .అ.4
2/2007-08

2214

12277

8[7]ಶా అ.ನెౕఅ.43/
2007-08

2215

12278

8[7]ಶా అ.సಥ್ಳాంతర
.44/2007-08

2216

12280

8[7]ಶా అ. ವెౕవಯ್.4
6/2007-08

2217

12281

8[7]ಶా అ.వಗాರ್వಣె
.47/2007-08

2218

12282

8[7]ಶా అ.వಗాರ್వಣె
48/2007-08

2219

12284

8[7]ಶా అ. ವెౕ.ಸౌ.
50/2007-08

2220

12285

8[7]ಶా అ.ಹెూಪౌರ್ಶా
అ.51/2007-08

షయ

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
01/02/2008
B

ರ್ౕమ
.ఎಸ್. వనಜా ,
ం
ಕಷ್కరు, ರ್ౕ ನాయక
ಪౌರ್ఢಶాಲె, కళಸాపುర,
కಕ್మగళೂరు ತా: ఇవ ಗె సವ್
ఇಚాಛ್ వృ ತ್ ಹెూందలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
01/02/2008
ಸెంಟ್ ఆನ್ಸ್ ಬాలಕಿయర
ಪౌರ್ఢಶాಲె, అపಪ್ಗెರె, చనನ್పటಟ್ణ
ತా: ఈ ಶాಲెయ
ఝಡ್
హుದెದ್ಗె ఆ ಕ್ಯాಗಿరువ
అభಯ್ ರ್య ನెౕమಕా
అను ౕదನె బಗెಗ್.
ఇం ರాಗాం ಪౌರ್ఢಶాಲె,
31/12/2007
ಮా ಗెహ ಳ್ ಶాಲెయనుನ್
ముದెದ್ౕనహ ಳ್ಗె సಥ್ಳాంత రువ
బಗెಗ್.
01/02/2008
ರ್ౕ .ఎం. కಲెಲ್ౕశపಪ್, సహ
ಕಷ್కరు. శರ್ ౕ
మ ಲ್ಕాజుರ್నಸాವ್
ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್ఢశಲె,
ರెౕనలూಲ್రు, కడూరు ತా:
31/12/2007
ానగంಗా ದాಯ್సంಸెಥ್
మరవం కడూరు ತా: ఈ
సంಸెಥ್య వ
ంద
నಡెయు ತ್రువ అనుద త
ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ ನౌకరర
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.
ರ್ౕ శವ್ಭార
ದాಯ್సంಸెಥ್
24/04/2008
వ
ంద నಡెయు ತ್రువ
అనుದా త ಪౌರ್ఢಶాಲా
ನౌకరర వಗాರ್వಣె
అను ౕదನె బಗెಗ್.
01/07/2008
ರ್ౕ.ಕె.ఎಸ್.నంజుండయಯ್,
వృతತ್ ముఖಯ್
ಕಷ್కరు,స ౕರ್దయ
ಪౌರ್ఢಶాಲె, తుమకూరు ఇవర
వృ ತ್ ಸౌలభಯ್ద బಗెಗ್.
సಟ್ರ್ ఆಫ್ అవರ್ ಲెౕ ఆಫ್
01/03/2008
ಫా ಮా ದాಯ್సంಸెಥ್
ಹెూసಕెూౕಟె, ಬెంగళೂరు
ಗాರ್ಮాంతర ಲెಲ್ ఇవ ಗె ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಪాರ್రం సలు
అనుమ ಕెూౕ రువ బಗెಗ್
[2007-08ನెౕ ಸా ಗె]

B

B

B

B

B

B

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2221
12286 8[7]ಶా అ.ಹెూಪౌರ್ಶా ల ಮ್ౕ ರ್ౕ ವాస ఎజుಕెౕషనಲ್
అ.52/2007-08
టರ್ಸ್ಟ್ మరళುಬాಗಿలు
ದెౕవనహ ಳ್ ಟౌನ್ వ
ంద
ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సలు
అనుమ ಕెూౕ రువ బಗెಗ್
[2007-08ನెౕ ಸా ಗె]
2222

2223

2224

2225

2226

2227

2228

8[7]ಶా అ.వಗాರ್వಣె ದాಯ್రణಯ್ ದాಯ್సంಸెಥ್
.53/2007-08
వ
ంద నಡెయు ತ್రువ
అనుದా త ಪౌರ್ఢಶాಲా
ನౌకరర వಗాರ್వಣె
అను ౕదನె బಗెಗ್.
12288 8[7]ಶా అ.ನెౕఅ.54/ ರ್ౕ .మಹాದెౕవయಯ್,
2007-08
ాన[ ఝಡ್] సహ ಕಷ್కరు
ಗాರ್ಮాంతర ಬాలಕಿయర
ಪౌರ್ఢಶాಲె, కనకపುర
ಬెంగళೂరు ಗాರ್ಮాంతర ಲెಲ್
ఇవర ನెౕమಕా అను ౕదನె
బಗెಗ್.
12289 8[7]ಶా అ.
దದ್గంಗా ದాಯ್సంಸెಥ್ ರ್ౕ
వಗాರ್వಣె 55/2007దದ್గంಗామఠ తుమకూరు
08
ఇవర వ
ంద నಡెయు ತ್రువ
అనుದా త ಪౌರ್ఢಶాಲా
ನౌకరర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

12287

8[7]ಶా అ.ಪౌರ್ಶాసಥ್. ರ್ౕ ಮారు ಪౌರ್ఢశಲె, ఎಸ್.
56/2007-08
ಮాದాపುర, కడూరు ತా: ఈ
ಶాಲెయనుನ್ కಕ್మగళೂ న
బసవ మం రಕెಕ್ సಥ್ಳాంత సువ
బಗెಗ್.
12291 8[7]ಶా అ.ಪౌರ್ಶాసಥ್. ರ್ౕ ಮారు ಪౌರ್ఢశಲె, ఎಸ್.
56/2007-08
ಮాದాపುర, కడూరు ತా: ఈ
ಶాಲెయనుನ್ కಕ್మగళೂ న
బసవ మం రಕెಕ್ సಥ್ಳాంత సువ
బಗెಗ್.
12292 8[7]ಶా అ ಬాವెౕ
ముచಚ್లಪ್ ಟ್రువ ರ್ౕ మురు
57/2007-08
ಪౌರ್ఢಶాಲె, అగರ್ಹార
తుమకూరు ఈ ಶాಲెయ
ಬెూౕధಕెౕతర బಬ್ం యవ ಗె
ಬాಕಿ ವెౕతన డుగಡె
ಮా ಕెూడలు ಕెూౕ రువ బಗెಗ್.

12290

12293

8[7]ಶా అ.వృ ನెౕ.5 ರ್ౕ కృషಣ್పಪ್, వృ , ವెౕಕానంద
8/2007-08
ಪౌರ್ఢశಲె ಹెూనನ್ಮాಚెౕనహ ಳ್
కు గಲ್ ತా: ఇవరనుನ್
ವెౕ.అ.ఒళప సువ బಗెಗ್.

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
01/02/2008
B

01/02/2008

B

01/02/2008

B

01/02/2008

B

01/02/2008

B

01/02/2008

B

01/07/2008

B

01/02/2008

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2229
12294 8[7]ಶా అ.ఇతರె.60/ కంపೂಯ್టರ್ పతರ್గ ಗె
2007-08
సంబం దంತె ఇతರె పతರ್గళು
2230

2231

2232

2233

8[3]ಶా .ನెౕఅ.93/2 ఎం.ఎಲ್.ఎ.ಪౌರ್ఢಶాಲె,
007-08
మಲెಲ್ౕశವ್ర రಸెತ್, ಬెంగళೂరు
ఉతತ್ర 5 ಕಷ್కర ನెౕమಕా
అను ౕదನె బಗెಗ್.
12406 8(4)ಶా
ಸెంಟ್ జుವెౕ ಯా ఆంగಲ್
ಹెూపಶాರ್20/06-07
ಪ್ರ್ఔఔఢಶాಲె ಸాರా ಪాళಯ್
ಬెం .ಹెూస పರ್ಢ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್ .
12494 8 2ಶా అ ಮా.
మಹాల ಮ್ౕ ಪౌರ್ఢಶాಲె
న ౕ 53/2007-08
ಮాగరహ ಲ್ ರ್ౕరంగపటಟ್ణ ತా.
మండಯ್ ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయ
ಮానಯ್ತె న ౕకరణ బಗెಗ್.
12506 8[3]ಶా .వృ .అ.88/ ರ್ౕ ಜె. . స ౕಶ್, వృ , ಡా:
2007-08
.ఆఋ◌్. అంಬెౕడಕ್ರ್ ಶాಲె
ಕాರెౕహ ಳ್ భದాರ್వ
వ గಗ್
వృ ತ್ ಕಷ್కర ನెౕమಕా బಗెಗ್.
12332

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
01/02/2008
B

23/04/2008

B

10/05/2007

B

03/05/2008

B

23/04/2008

B

26/09/2008

B

B

2236

26/09/2008
ರ್ౕ సుರెౕశపಪ್ క ಟ್మ , వృ ತ್
ಕಷ್కర ನెౕమಕా బಗెಗ್- ರ್ౕ
మంజుನాಥ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ದాసరహ ಳ್ వ గಗ್ ಲెಲ್
12517 8[3]ಶా వృ ನెౕ.107 ಸెౕವాಲాಲ್ ದాಯ್సంಸెಥ್
23/04/2008
/2007-08
కరకు ಚ್ ರ್ౕ ౕಮాನాయಕ್ వృ ತ್
ಕಷ್కరు రవర ನెౕమಕా బಗెಗ್
మಹాರా ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ನెూౕభనగర, వ గಗ್ ಲెಲ್

2237

12518

2234

12514

2235

12515

2238

8[3]ಶా .వృ ವెౕఅನెౕ ರ್ౕ . ంగರాజపಪ್, వృ
.89/2007-08
[ತెూౕటಗా ಕె] ರ್ౕ ఆంజನెౕయ
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ವెౕదಗెూండనహ ಳ್
వృ ತ್ ಕಷ್కర ನెౕమಕా బಗెಗ್ದావణಗెರె ಲెಲ್
8[3]ಶా .వృ ನెౕ.85/
2007-08

8[3]ಶా వృ అ.86/2 ಹెಚ್. ఈశವ್రನాయಕ್ వృ ತ್ ಕಷ್కర 23/04/2008
007-08
ನెౕమಕా బಗెಗ್-ರెౕణుಕాంబ
ಪౌರ್ఢಶాಲె, వడಡ್రహ ಳ್ వ గಗ್
ಲెಲ್
12520 8[3]వృ అ.91/2007- ರ್ౕ ಹెಚ್. ಬాలರాಜ್ వృ ತ್
23/04/2008
08
ಕಷ್కరు [ తರ್కಲా] ರ್ౕ
ರాఘವెౕందರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
టుಟ್వ ಳ್ ದావణಗెರె వృ ತ್
ಕಷ್కర ನెౕమಕా బಗెಗ್.

B

B

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2239
12531 8[3]ಶా .వృ అ.104/ ರ್ౕ ಹెಚ್. ಹెౕమంತ್ కుಮాರ್,
2007-08
వృ ತ್ ಕಷ್కరు, ౕథರ್ ంಗెౕశವ್ర
ಪౌರ್ఢಶాಲె, వ గಗ್ನెౕమಕా అను ౕదನె బಗెಗ್.

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
23/04/2008

26/09/2008
8[3]ಶా .వృ అ.57/2 ರ್ౕ దుಗాంರ್ ಕా ಪౌರ್ఢಶాಲె,
007-08
ಬెౕగూరు, ಕా పುర
ನెౕమಕా బಗెಗ್.
8[3]ಶా ನెౕఅ.99/20 దದ್ರా ౕశವ್ర ಗాರ್ ౕణ
23/04/2008
06-07
ದాಯ್వధರ್క సంఘద
ಪౌರ್ఢಶాಲె, శకునవ ಳ್, ಸెూరబ
ತా: వ గಗ್ ಲెಲ್ ರ್ౕ ౕరపಪ್
కల ౕరపಪ್ మ ತ್హ ಳ್
ాన
ಕಷ್కరు [ ఎం] ನెౕమಕా
బಗెಗ್.
rathanagiri pablic school
10/05/2007
c8(4)sha shi
hoprasha44/07-08
8[3]ಶా .వృ ನెౕ.11 ರ್ౕ కుಮాರ್ ಮాక , వృ ತ್
23/04/2008
4/2007-08
ಕಷ್కరు, ರ್ౕ అనನ್పೂణರ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ల ಮ್ౕపುర ಕాರ್ಸ್,
ಬెంగళೂరు రవర ನెౕమಕా
బಗెಗ್.
8[3]ಶా ನెౕఅ.118/2 నగర ಪౌರ್ఢಶాಲె నగర
12/04/2008
007-08
ಹెూసనగర వ గಗ್ 2 ಕಷ್కర
ನెౕమಕా అను ౕదನె బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ
B

B

2240

12535

2241

12536

2242

12540

2243

12595

2244

12633

2245

12634

8[3]ಶా ನెౕఅ.118/2 నగర ಪౌರ್ఢಶాಲె నగర
007-08
ಹెూసనగర వ గಗ್ 2 ಕಷ್కర
ನెౕమಕా అను ౕదನె బಗెಗ್.

2246

12651

81 ಶా అ ಖా హు భ
ರ್ౕ రుమల ರాఘವెౕందರ್ ಪౌರ್డ 26/09/2008
అను 8/2006-07
ಶాಲె మంగళವాడ ಪావగడ
ತా ఈ ಶాಲెయ ಲ್ ಖా హు భ
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

B

2247

12671

8 3ಶా. ನెౕ.అ.108 ರ್ౕ ಶారద ಲాస ಪౌರ್ఢ ಶాಲె 23/04/2008
/ 2007-08 వమూగಗ್ మతూತ್రు. ರ್ౕమ
ನెౕತాರ್వ . స. . కಲాకనನ್డ
రవర ನెౕమಕా అనుమూదನె
బಗెಗ್.
12702 8[3]ಶా .ಖాహుబ.28 హరపనహ ಳ್ ಗాರ್ಮాంతర
25/09/2008
9/2006-07
ದాಯ್సంಸెಥ್ ఆశರ್యద
అనుದా త ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ ಲ್
బ ತ್ ಹాగూ వృ ತ್ ంద
ತెరವాద ಖా హుದెದ್గళనుನ್
తుం ಕెూళುಳ್వ బಗెಗ್
అనుమ ಗాಗಿ.

B

2248

12/04/2008

B

B
B

B

B

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
2249
12729 8[3]ಶా .ಖాహుభఅ.1 ರ್ౕ బసವెౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె,
26/09/2008
06/2007-08
ఐజూరు ವెౕಕానంద
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಗెూౕಪాళ ದావణಗెರె ಖా హుದెದ್ భ ರ್ బಗెಗ್
2250

12815

8 2 ಶా అ ము .
బ ತ್ 58/2007-08

2251

12817

84ಶా
ಹెూపರ್ವ್ಶా19/06-07

2252

12818

84ಶా ಹెూಪౌರ್ಳ್ಶా
4/06-07

2253

12819

84ಶా
ಹెూపರ್ವ್ಶా21/06-07

2254

12820

84 ಶా
ಹెూಪాರ್ಶా6/07-08

2255

12830

8[3]ಶా ನెౕఅ.124/2
007-08

2256

12861

8[7]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా
:అను:94:2006-07

2257

12899

83ಶా అ.ನెౕ.అను.4
41/2006-07

2258

12993

8[7]ಶా అ.ಹెూಪౌರ್ಶా
అ.61/2007-08

పకರ್ళ ಪౌರ್ఢಶాಲె పకರ್ళ
ఉడు ಲెಲ್ ఈ శಲె ము. బ ತ್
ౕడలు అనుమ
ౕడువ
కు తు.
ಸెంಟ್ ಡాನ್ ಬాಸెూಕ್ ఆంగಲ್
ಪ್ರ್ఔఢಶాಲె ಕామದెౕను
ಲెౕఒఆಟ್ ನాರాయణపುర
ಬెంగళೂరు ಹెూస ಶాಲె
ತెರెయువ బಗెಗ್
ಸెూౕಲెూౕమನ್ ಪ್ರ್ఔఢಶాಲె
ಪాదರాయనపುర ಬెం.ಹెూస
ಶాಲె ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್
ಸెంಟ್ ಜాజರ್ ఆంగಲ್ ಪ್ರ್ఔఢಶాಲె
అణగలపುర దరహ ಳ್
ಹెూసಶాಲె ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್

ಶెರ್ౕ
B

03/05/2008

B

10/05/2007

B

10/05/2007

B

10/05/2007

B

లಪ್ ಪ್ರ್ఔఢಶాಲె
10/05/2007
ವెంకటಗಿ ಕెూౕಟె ಹెూస
బಡావಣె ంತామ ಹెూస
ಶాಲె ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್స
ರ್ౕ కಲెಲ್ౕశವ್ర ದాಯ್వధರ್క సంఘ 23/04/2008
ಗాಗ್, ಸెూరబ ತా: వ గಗ್
ಲెಲ್-ನెౕమಕా అను ౕదನె
బಗెಗ್.
01/02/2008
ರ್ౕ రంగಪౌರ್ఢಶాಲె, బటವా ,
తుమకూరు, ఈ
ಪౌರ್ఢಶాಲెయనుನ್ ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
23/04/2008
.ఇ.ఎಲ್.సంయుకತ್ పద
పೂవರ್
ಕాಲెౕజు.ಜాలహ ಳ್.ಬెంగళೂరు.
ఈ ಶాಲెయ ం
ಕಷ್కర
ನెౕమಕా . ರ್ౕమ .ఎం.ಶాಯ್మల
.ఇవర ನెౕమಕా బಗెಗ್.
01/02/2008
ಮాధు ಚా టబಲ್ టರ್ಸ್ಟ್
ಹెూసಕెూౕಟె ಬెంగళೂరు
ಗాರ್ಮాంతర ಲెಲ್-2007-08ನెౕ
ಸా న ಲ್ ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ಕెూౕ రువ బಗెಗ್.

B

B

B

B

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2259
13002 8[3] వృ ನెౕ అ
129/2007-08

2260

2261

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
ರ್ౕ ಕె. ಪాಲాಕಷ್పಪ್, వృ ತ್ ಕಷ್కరు 23/04/2008
B
[ಹెూ ಗె[ ರ್ౕ బసವెౕశವ್ర
ಪౌರ್ఢಶాಲె, నం ತావರె
హ హర ತాలూಲ್కుವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್.
01/02/2008
B
13030 8[7]ಖా అ.ಹెూಪౌರ್ రతನ್పು
ದాಯ್వధರ್క సంఘ
ಶాఅ.36/2007-08
ಕాಯ್తసందರ್, తుమకూరు-ಹెూస
ಶాಲె అనుమ బಗెಗ್
13056 8[3]ಶా .వృ ನెౕఅ.1 ರ್ౕ . ౖಲారపಪ್
23/04/2008
B
36/2007-08
ತెూౕటಗా ಕె ಕಷ್కరు, ರ್ౕ
ರామ ంಗెౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె,
దుಗాಗ್వ హరపనహ ಳ್
ತా:ఇవరనుನ್ ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್.
షయ

2262

13068

84ಶా
ಹెూಶా50/06-07

రಹాಮ್ ಯా జుమಮ್ మ ಜ್ದ್
మతుತ್ దಗాರ್ ರ್ರ್ౕಫ್ కజూరರ್వర
వ
ంద ఒందు ಹెూస ಶాಲె
ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್

10/05/2007

B

2263

13069

86ಶా
ಹెూಪాರ್ಶా18/07-08

ಸెಯ್ంಟ್ ఆంట ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಪ್ರ್ఔఢಶాಲె బಜాಲ್ రಸెತ್
ప ౕలు మంగళೂరు ఇ ಲ್
ಹెూసಶాಲె ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್

10/05/2007

B

2264

13071

86ಶా
ಹెూಪాರ್ಶా19/07-08

సయಯ್ದ್ మద పರ್ఢಶాಲె
హಳెౕಕెూౕಟె ఊಳాಳ್ల ద.క. ಲెಲ್
ಹెూసಶాಲె ತెರెయువ బಗెಗ್

10/05/2007

B

2265

13073

8410ಶా
ಹెూಪాರ್ಶ್16/07-08

10/05/2007

B

2266

13074

8410 ళಶా అ
ಹెూಪాರ್అను2/05-06

న ౕదయ ಪ್ರ್ఔఢಶాಲె
న ನాయకన హ ಳ್ డಲ್ఘటಟ್
ತా ಹెూస ಶాಲె ಪాರ್రం సువ
బಗెಗ್ .
ರ್ౕ మ యపಪ್ ರామయಯ್
ಚా టబಲ್ టರ್ಸ್ಟ್ వ
ంద
ಹెూస ಪాರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సలు
అనుమ కు తు .

10/05/2007

B

2267

13075

84ಶా
ಹెూಪాರ್ಶాಪాರ್13/0708

10/05/2007

B

2268

13076

84ಶా
ಹెూಪాರ್ಶా45/06-07

. .ఎಸ್ పರ್ಢ್ಶాಲె
హనుమంతనగర గಳెౕಟ್
డಲ್ఘటగట ఇ ಲ್ ಹెూస ಶాಲె
ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್ .
రూరಲ್ నಡెవలಪ್ ంಟ್
పರ್ಢ್ಶాಲె ಬెౕడ కಕ್నహ ಳ್
అగలగుಕಿರ್ అంಚె కಕ್బಳాಳ್పುర
ತా ಹెూస ಶాಲె ಪాರ್రం సువ
బಗెಗ್

10/05/2007

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2269
13077 841
ಹెూಶాಪాರ್21/07-08

X◌్ణ ರ್య ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಶాಲె ಕెౕశವార ಹెూసహుడಯ್
కಕ್బಳాಳ್పುర ಹెూసಶాಲె
ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್
ಸెంಟ್ ఆನ್ಸ್ ಪ್ರ್ఔఢಶాಲె
అಕಷ್యనగర ಬెంగళೂరు ಹెూస
ಶాಲె ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್

2270

13080

2271

టಲ್ ఏంజಲ್ಸ್ ಪ್ರ್ఔఢಶాಲె
సుಭాಷ್ నగర ಬెంగళೂరు
ಹెూసಶాಲె ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್
13082 84ಶా
ಫా ಮా ಪ್ರ್ఔఢಶాಲె
ಹెూಪాರ್ಶా20/2007-08 ಬాలಕಿౕయర పರ್ಢ್ಶాಲె
ఇ ಯాಸ್ నగర ಬెంగళೂరు
ఇ ಲ್న ಹెూస ಶాಲె
ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್
13084 84ಶా
ాన ಕాస ప ಲ್ಕ್
ಹెూಪాರ್ಶా17/06-07 ಪ್ರ್ఔఢಶాಲె ಕ್ఋಷాಣ್నగర
ಕెూತాತ್నూరు ಬెంగళೂరు ఇ ಲ್
ಹెూస ಶాಲె ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್

2272

2273

13081

84ಶా
ಹెూಪాರ್ಶా47/06-07

షయ

84ಶా
ಹెూపರ್ಶా25/07-08

84ಶా
ಕాನ್ ಪ್ರ್ఔఢಶాಲె
ಹెూపರ್ಳాಶా18/06-07 ರాజಳెౕశವ್ నగర ಜె.ఎಸ್
ಪాళಯ್ ಹెూసూరు రಸెತ್ ಬెం.ಹెూస
ಶాಲె ತెರెసయువ బಗెಗ್స

2274

13085

2275

13107

2276

13108

8[3]ಶా
2007-08

2277

13153

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
10/05/2007
B

10/05/2007

B

10/05/2007

B

10/05/2007

B

10/05/2007

B

10/05/2007

B

23/04/2008
ರ್ౕ ఆರ್.అಥావುಲాಲ್ ం
ಕಷ್కరు ರ್ౕ పదಮ್ ರ್ౕ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
నలూಲ್రు, చనನ್ಗಿ ದావణಗెರె
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್.

B

ರ್ౕ ವా ಕಿ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ದాಗಿనకಟెಟ್ ದావణಗెರె ಲెಲ್ ರ್ౕ
ಹెಚ್.ఎಸ್. రంగಸాವ್ , సహ
ಕಷ್కరు రవరు ನెౕమಕా బಗెಗ್.

23/04/2008

B

26/09/2008
8[3]ಶా అ.వృ ನెౕఅ. ರ್ౕ ఎం ఎಸ್ పರ್ಕాಶ್
137/2007-08
ತెూౕటಗా ಕె ಕಷ್కరు- ರ್ౕ
ಮారు ಪౌರ್ఢಶాಲె చనನ್ಗಿ
ದావణಗెರె జಲెಲ್ ఇవరనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್.

B

8[3]ಶా . ం
ನెౕఅ.47/2007-08

ౕఅ.103/

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
2278
13163 8[3]ಶా ಹెూಪౌರ್ಸాఅ. ರ್ౕ ౕరభదರ್ಸాವ್ ఎజుಕెౕషನ್ 15/12/2008
55/2007-08
ಸెూಸై వ
ంద
నಡెయు ತ್రువ ౕరభదರ್ಸాವ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె, 2007-08ನెౕ
ಸా ಗె ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್
2279
13198 8[3]ಶా .వృ .ನెౕఅ.
ರ್ౕ . .సుರెౕశపಪ್, వృ ತ್
23/04/2008
ವెౕ.అ.138/2007-08
ಕಷ್కరు [ಹెూ ಗె] బసವెౕశವ್ర
ಪౌರ್ఢಶాಲె, అగರ್ಹార ముచ ,
ಕా పುర ತాలూಲ್కు ఇవర
ನెౕమక అను ౕదನె
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್
2280

13209

82 ಶా అ ಖాహు భ. యు. ఎಸ್. ನాయರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
అన 71 /2007-09
పటಲ್ ఉడు
ಲెಲ್, ఈ ಶాಲెయ ಲ್
ಖా ఇరువ ಬెూౕధకర హుದెದ್
భ ರ್ ಮాడువ బಗెಗ್.

2281

13210

8 2 ಶా అ ಖా హు
తుం. అ 72/2007-08

2282

13212

2283

13242

2284

13295

2285

13296

ಶెರ್ౕ
B

B

06/05/2008

B

06/05/2008
గణప ಪౌರ್ఢಶాಲె పటಲ್ ఉడు
ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ
ಬెూౕధక హుದెದ್ భ ರ್
ಮా ಕెూళಳ್లు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
si.87 sasia.new
S.G.R. VIDYA
01/02/2008
h,s.237.06-07
SAMSTHEM
SADASHIVANAGARA,
TUMKUR
01/02/2008
87ಶా అ.ಹెూಪౌರ್ಶా ಜెౕ ಸ್ ದాಯ್సంಸెಥ್.
అ.71/07-08
జయపುర.ದెౕవనహ ಳ್.ಬెం.ಗాರ್
ಮాంతర. ಲెಲ್.ఈ సంಸెಥ್య
వ
ంద 2007-08ನెౕ
ಸా న ಲ್ ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ಕెూౕ రువ బಗెಗ್.
.83
ರ್ౕ. మಹాంತెౕಶ್, వృ ತ್
23/04/2008
ಶా అ.ನెౕ.అ.150.07- ಕಷ್కరుమ ರ್ౕ. ౕరభದెರ್ౕశವ್ర
08
ಪౌರ್ఢ ಶాಲె,
ಗెూౕ ౕడు,భದాರ್వ ತా.
రవర ನెౕమಕా అనుದాన
స త అను ౕ సువ బಗెಗ್.
87ಶా .అ.
ರ್ౕ. దದ್ರా ౕశವ್తర
01/02/2008
ನెౕ.అను.98.2007-08 ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್ఢ ಶాಲె,
కಕ್ంగళ, కడూరు ತా. ఈ
ಶాಲెయ వృ ತ್ ಕಷ್కర
ನెౕమಕా అను ౕదನె బಗెಗ್.

B

B

B

B

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2286
13320 .87ಶా అ.
అను.8.2004-05.
2287

2288

2289

2290

షయ

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
01/07/2008
B

ರ್ౕ. ಗౌతమ ಪౌರ್ఢ ಶాಲె,
య యూరు, కు గಲ್ ತా. ఈ
ಶాಲెయనుನ್ అనుದానಕెಕ್
ఒళప సలు ಕెూౕ రువ బಗెಗ್.
13388 8[3]ಶా .వృ .అను.1 ರ್ౕ సుರెౕಶ್, , వృ ತ್ ಕಷ್కరు, 23/04/2008
39/2007-08
[ತెూౕటಗా ಕె] కుమಮ್దವ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಚెూౕర
వ గಗ್
ತా: ರ್ౕ సుರెౕశ, . వృ ತ್
ಕಷ್కరు, [ತెూౕటಗా ಕె] కుమದ್ವ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಜెూౕర , వ గಗ್
ತా: ఇవర హుದెದ್యనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್.

12/10/2007
88
ರ್ౕ ದెౕవయಯ್ వృ ತ್ ಕಷ್కరు
వృ ತ್. .ನెౕ.అను.60/20 ಹెౕಮావ ಪౌರ್ఢಶాಲె
07-08
ಗెూరూరు, ಹాసన ತా: ಲెಲ್.
ఇవరనుನ್ ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್
ರ್ౕ. ಚెనನ್ ౕరದెౕ ಕెౕందರ್
13438 83ಶా .అ. ವెౕ.అ.
23/04/2008
ಸాವ್ ಪౌರ್ఢ ಶాಲా సంಸెಥ್,
153.2007-08
ತెూగ ರ್ ಕా పುర ತా. ಖా హుದెದ್ భ ರ್ బగಗ್.
13451 ౕ83ಶా. .అ.వృ ತ್
ರ್ౕ. .ఎಸ್.పదದ್పಪ್.వృ ತ್ ಕಷ್కరు. 26/09/2008
.ನెౕ.167/2007-08
ರ್ౕమ
.బసవనಗౌడుರ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె.బూ ಹాళು.హ హర.
ತాలూಲ್కు.ఇవరనుನ್ అనుದాన
స త అను ౕ సువ బಗెಗ್.

13405

B

B

B

B

2291

13452

84ಶా
సಥ್ಳామ2/07-08

ౕರాಜ್ ఇంಗಿಲ್ౕಷ್ ಪ್ರ್ఔఢಶాಲె 18/12/2008
7ನెౕ ಕాರ್ಸ್ ಸెూౕ ౕశವ್ర నగర
జయనగర ఈ ಶాಲెయనుನ್
సಥ್ಳాంత సువ బಗెಗ್

B

2292

13496

.83 ಶా. .అ.
ವ್ఋ. .ನెౕ/
165/2007-08

ರ್ౕ. ಹెಚ್.ಕె. మూ ರ್. ವ್ఋ ತ್ 23/04/2008
ಕಷ್కరు, ರ್ౕ. ఆంజನెౕయ ಪౌರ್ఢ
ಶాಲె ಕెూండహ ಳ್, చనನ್ಗಿ ತా.
ఇవరనుನ್ అనుದానస తವాಗಿ
అను ౕ సువ బಗెಗ್.

B

2293

13500

84ಶా
ಹెూಪ್ರ್ఔಶా25/07-08

ರెూౕಸా
ಟ್ಕా ఆంగಲ್
ಪ್ರ್ఔఢಶాಲె ಕಿ ನ್కంబళ
ఇ ಲ್ಹెూస ಶాಲె ತెರెయువ బಗెಗ್

B

10/05/2007

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2294
13537 87ಶా అ.అనుದాన
01/04-05

షయ

ರామదుగರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ರామదుగರ್, ಬెంగళೂరు
ಗాರ್ಮాంతర ಲెಲ್ అనుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್
ರ್ౕ ఎಸ್ ఎನ್ మంజుನాథ వರ್ ತ್ 26/09/2008
కಚ್కరు ತెూౕటಗా ಕె ರ್ౕ
రంగನాథ ಪౌರ್డ ಶాಲె రతನ್
సందರ್ ರా రవర ನెౕమಕా
అను ౕదನె బಗెಗ್
ರ್ౕ ఎం ఆರ್ ರ್ౕಗಿ స
03/05/2008
నంజమಮ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె ಕెూౕಲార
ಲెಲ್ ఇవర ము బ ತ್యనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್.

2295

13540 ¸ 81 ಶా అ వರ್ ನెౕ
అను 4/2007-08

2296

13562

8 2 ಶా అ ము
బ ತ್ 77/2007-08

2297

13564

8 2 ಶా అ ము
బ ತ್ 79/2007-08

2298

13565

8 2 ಶా అ ము
బ ತ್ 80/2007-08

2299

13566

8 2 ಶా అ ము
బ ತ್ 81/2007-08

2300

ರ್ౕ. ಮారు ಪౌರ್ఢ ಶాಲె,
హనನ್మర , ఈ ಶాಲెయ
ತెూౕటಗా ಕె ಕಷ್కర
ನెౕమಕా యనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್.
13697 83 ಶా. అ. ಖాహుభ. అನాథ ಸెౕವాశರ್మ స
,
243 244/2006-07
ಹెూళಲెಕ್ರె ತా. తರ್దుగರ್ ಲెಲ್
ఈ ఆడ తద ರ್ౕ. ల ಮ್ౕ
రంగನాథ ಪౌರ್ఢ ಶాಲె మతుತ್
ರ್ౕ. ౕರాంజನెౕయ ಪౌರ್ఢ
ಶాಲె, ಶె ಟ್య ಳ್ ఇ ಲ್ ಖా
హుದెದ್ಗె ನెౕమక
ಮా ಕెూం రువ బಗెಗ್.

2301

13675

.83ಶా. .అ.వృ ತ್. .
183.2007-08

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
01/07/2008
B

ರ್ౕ మ
రಮామ స.
ఎಸ್.ఎಸ್ ಗె ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాండవపುర ఇవ ಗె ఆడ త
మండ య ము బ ತ್
ౕ రువదనుನ್ అన ౕ సువ
బಗెಗ್.
ರ್ౕ . . మంజపಪ್ స. .
పడు ರ್ గణప ಪౌರ್ఢಶాಲె
పడు ರ್ ఉడు
ಲెಲ್ ఇవ ಗె
ఆడ త మండ యు ముఖಯ್
ಕಷ್కర హుದెದ್ಗె బ ತ್
ౕ రువುదనుನ್ అను ౕ సువ
బಗెಗ್.
ರ್ౕమ ರె ಲాಡ್ ರెౕರా స.
ಸైంಟ್ ಜెూౕಸెಫ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಬెళಮ್ ಣ್ ఉడు
ಲెಲ್ ఇవ ಗె
ఆడ త మండ యు ముఖಯ್
ಕಷ್కర బ ತ್ ౕ రువುదనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್.

B

B

03/05/2008

B

03/05/2008

B

03/05/2008

B

23/04/2008

B

25/09/2008

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
2302
13727 83ಶా అ.వృ. .ನెౕ.అ ರ್ౕ.ಹెಚ್. వకుಮారవృ ತ್ ಕಷ್కరు 26/09/2008
.178/2007-08
ರా ౕವ್ ಗాం
ౕ
యಲ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె.ಹెಳెౕ ౕಗెಭా ,భదರ್
వ .ఇవర ನెౕమಕా
అను ౕదನె బಗెಗ್.
2303

13878

8 2 ಶా అ ము శ.
బ ತ್ 87/2007-08

2304

13884

8 2 ಶా అ
ౕలಮ್న అ ರ್
6633/2007-08
8 2 ಶా అ ము
బ ತ್ 01/2007-08

ಶెರ್ౕ
B

03/05/2008

B

03/05/2008

B

2305

13885

ರ್ౕ ఆ చుంచనಗಿ
ಕಷ್ణ టರ್ಸ್ತ್
ఆ చుంచనಗಿ ెౕతರ್
ನాగమంగల మండಯ್ ಲెಲ್ ఇవర
ఆడ త మండ ಗె ఒళప ಟ್
అనుದా త ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ
ముఖಯ್ ಕಷ್కర బ ತ್
్ౕ రువುదనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್.
ರ್ౕ నర ంగರాವ್ లసಖ್ರె
పద ౕధర ముఖಯ್ ಕಷ್కరు
ఎಸ್.ఎನ್. ಪౌರ್ఢಶాಲె ಬా ಕ್
ತా. ౕదರ್ ಲెಲ್ ఇవర
ౕలಮ್న అ ರ್ బಗెಗ್.
. ౕನా ಸెూౕజ స. .
మರ್ల ಪౌರ್ఢಶాಲె బರ್ಹాಮ್వర
ఉడు
ಲెಲ್ ఇవ ಗె ఆడ త
మండ
ౕ రువ ము . ర
భ ರ್ అను దನె బಗెಗ್.

03/05/2008

B

2306

8[7]ಶా అ:అనుದాన: ರ್ౕ బసವెౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె,
09:2004-05
ఎಲెತెూౕటద హ ಳ್, చనನ್పటಟ್ణ
ತా, అనుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್.
14087 8 2 ಶా అ ಮా.
వರ್ ವాಯ್ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
న ౕ 94/2007-08
ಪౌರ್ఢಶాಲె ರ್ౕ రంగపటಟ್ణ
మండಯ್ ಲెಲ್ ఈ ಶాಲె ಮానಯ್ತె
న ౕకరణ బಗెಗ್.
14101 8 2 ಶా అ ಹెచుಚ್వ ఆనంద మూ ರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಭాగ ತె. 95/2007- ಗాం నగర ಕెూౕಲార ಲెಲ್. ఈ
08
ಶాಲెయ ಹెచుಚ್వ
ಭాగ
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.
14149 /83 ಶా,. .అ. వృ. . ರ್ౕ. ఎಸ್/ ಟెౕಶ್. వృ ತ್
196.2007-08
ಕಷ್కరు, పదಮ್ ರ್ౕ. ಪౌರ್ఢ ಶాಲె,
న ಲెౕಹాళು, చనನ್ಗಿ ತా.
ఇవర ನెౕమಕా
అను ౕ సువ బಗెಗ್.

01/07/2008

B

03/05/2008

B

03/05/2008

B

2307

2308

2309

13975

26/09/2008

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2310
14220 88
ರ್ౕ గురుమಲాಲ್యರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಶా. .ನెౕ.అను ౕదನె. కుರాదహ ಳ್ అర ౕಕెರె ತా:
156/2007-08
ಹాసన ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయ ಲ್న
సహ ಕಷ್కరు . .జಡ್ హుದెದ್ಗె
ನెౕమక ಮా ಕెూం రువ
మంగళಗౌ ఇవర
ನెౕమಕా యనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್
2311

14258

88ಶా. .ಖా.హు.
ಗౌడಳా ಪౌರ್ఢಶాಲె ಗౌడಳ್
భ ರ್ అ. 38/2007-08 ಸెూౕమವాఋಪెౕಟె ತా.
ಕెూడగు ಲెಲ್ ఇ ಲ್ ಖా ఇరువ
ಕಷ್కర హుದెದ್ భ ರ್ ಮాడలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

2312

14275

88ಶా. .ಖా.హు.భ ರ್ ರ್ౕ ದాಯ್గణప ಪౌರ್ఢಶాಲె
అను 51/2007-08
ಕెౕరಳాపುర అరకలగూడు ತా.
ಹాసన ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయ ಲ್
ಖా ఇరువ ಬెూౕధకర హుದెದ್
భ ರ್ ಮాడలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

2313

88 ಶా. .ನెౕ.
ರ್ౕ ಕಿಶెೂౕರ್ ಕె. .సహ ಕಷ್కర
అను ౕదನె 74/207- కಲా ರ್ౕ ಕాವెౕ పద పೂవರ್
08
ಕాಲెౕజు ಬాగమండల
మ ಕెౕ ತా. ಕెూడగు ಲెಲ್
ఇవర ನెౕమక అను ౕదನె
బಗెಗ್.
14417 8 2 ಶా అ ము .
ರ್ౕ ರామకృಷెಣ್ౕಗౌడ స. .
బ ತ್ 97/2007-08
ವా
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాలహ ಳ್
ರ್ౕ రంగపటಟ್ణ ತా. మండಯ್ ಲెಲ್.
ఇవర ము బ ತ್ అను ౕదನె
బಗెಗ್.
14419 8 2 ಶాశఅ ంచ
ರ್ౕ ఆంತెూౕ
ౕ యರ್ స.
99/2007-08
అర ంద ತాయಕ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಕె ఎಫ್, ఇవర ంచ
ఇతಯ್థರ್ద బಗెಗ್.
14421 8 2 ಶా అ . పರ್
ಗౌతಮ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె మండಯ್ ಲెಲ್
101/2007-08
ఇ ಶాಲెయ ಕಷ್కరు ದెౕ
పರ್ವాస ಕైಗెూం రువುదಕెಕ್
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

2314

2315

2316

14368

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
04/04/2008
B

12/07/2007

23/03/2009

B

B

04/02/2008

B

03/05/2008

B

03/05/2008

B

03/05/2008

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2317
14484 87ಶా అ.ಹెూಪౌರ್ಶా ಮాధు ಚా టబಲ್ టರ್ಸ್ಟ್
అ.61/2007-08
ಹెూసಕెూౕಟె, ಬెంగళೂరు
ಗాರ್ಮాంతర ಲెಲ್ ఇవ ಗె
2007-08ನెౕ ಸా న ಲ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సలు
అనుమ
ౕడువ ಕెూౕ రువ
బಗెಗ್.
2318
14485 87ಶా అ.వಗాರ್వಣె. ರ್ౕ మణಣ್మಮ್ ಸాಮ್రక
62/2007-08
ದాಯ್సంಸెಥ್ ಬైಚెౕనహ ಳ್, గు ಬ್
ತాలూಲ್కు-వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
01/07/2008
B

31/12/2007

B

2319

14486

87ಶా అ.ಖాహుభ.63 ರ್ౕ ಶారద ಪౌರ್ఢಶాಲె,
/2007-08
ಕెూౕ హ ಳ್, కనకపುర ತాలూಲ್కు,
ಖా హుದెದ್ భ ರ್ బಗెಗ್.

01/02/2008

B

2320

14487

87ಶా అ
సವ್. .అ.64/2007-08

01/02/2008

B

2321

14492

87ಶా అ.వಗాರ್వಣె. ರ್ౕ కలూಮ್రుಡెౕశವ್ర ದాಯ್సంಸెಥ್ 31/12/2007
65/2007-08
ದెూడಡ್మఠ హు ಕెರె, కడూరు
ತా: ఈ సంಸెಥ್య వ
ంద
నಡెయు ತ್రువ ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ
ನౌకరర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

B

2322

14493

87ಶా అ.వಗాರ್వಣె. ರ್ౕ ಗౌతమ ದాಯ್సంಸెಥ್
66/2007-08
కు గಲ್ ఈ సంಸెಥ್య
అనుದా త ಪౌರ್ఢಶాಲా ಕಷ್కర
వಗాರ್వಣె అను ౕదನె బಗెಗ್.

01/02/2008

B

2323

14494

87ಶా అ.వಗాರ್వಣె. ರ್ౕ ದాದ್థರ್ ಕಷ್ణ సంಸెಥ್
67/2007-08
తుమకూరు ఈ సంಸెಥ್య
అనుದా త ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ
ನౌకరర వಗాರ್వಣె
అను ౕదನె బಗెಗ್.
14495 87ಶా అ.ವెౕపು .68/ ರ್ౕ .ಹెಚ್. మಮ್ణಣ್పಪ್, ము
2007-08
ದాದ್థರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ದాದ್థರ್నగర, తుమకూరు
ఇవర ವెౕతన పುనರ್ గ బಗెಗ್.

01/02/2008

B

01/02/2008

B

2324

. కృషಣ್మూ ರ್, ತెూౕటಗా ಕె
ಕಷ್కరు, ಶెೂವ್ౕదయ
ಪౌರ್ఢಶాಲె, కృషಣ್యಯ್నದెూ ಡ್,
కనకపುర ತాలూಲ್కు-సವ್యం
వృ ತ್ పಡెయలు అనుమ
ಕెూౕ రువ బಗెಗ್.

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2325
14496 87ಶా అ.ಹెూಪౌರ್ಶా ఋ సంసಕ್ೃ
ದాಯ್ టರ್ಸ್ಟ್
అ.70/2007-08
ಬెంగళೂరు ఈ సంಸెಥ್ಗె 200708ನెౕ ಸా ಗె ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
01/02/2008
B

2326

14497

87ಶా అ.ಹెూಪౌರ್ಶా ರ್ౕ ఆ చుంచనಗಿ
అ.70/2007-08
మಹాసంಸాಥ್నమఠ చనನ್పటಟ್ణ
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయువ బಗెಗ್

01/02/2008

B

2327

14498

87ಶా అ.ಹెూಪౌರ್ಶా ಜెౕ ಸ್ ದాಯ್సంಸెಥ್ జయపುర
అ.71/2007-08
ದెౕవనహ ಳ್ ಬెం ಗాರ್ ಲెಲ್ ఈ
సంಸెಥ್య వ
ంద 200708ನెౕ ಸా న ಲ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయువ బಗెಗ್.

01/02/2008

B

2328

14499

87ಶా అ.ವెౕఅನెౕ.72 ರ್ౕ నర ంಹాವ್ ಗాರ್ಮాంతర
/2007-08
ಪౌರ್ఢಶాಲె, సూಕ್రు ಮాఘ
ತా: ఈ ಶాಲెయనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప ఉ
ನెನ್ಲెయ ಲ್ ఇబಬ್ం వగರ್దవర
ನెౕమಕా అను ౕదನె బಗెಗ್

2329

14500

2330

2331

2332

31/12/2007

B

31/12/2007
ಭారత ಮాತా ಬాలಕಿయర
ಪౌರ್ఢಶాಲె, తుమకూరు ఈ
ಶాಲెయనుನ್ సహ ಕಷ್ణ
ಶాಲెయನాನ್ಗಿ నಡెఉవ బಗెಗ್
14508 83ಶా. .అ.వృ. .ನెౕ. ರ್ౕ. .ಹెಚ್.జగ ౕశನాయಕ್.వృ ತ್ 26/09/2008
అ.206/2007-08
ಕಷ್కరుತెూౕటಗా ಕె ರ್ౕ
మ ಲ್ಕాజుರ್నಸాವ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె,ಸెూౕ నಕెూపಪ್.
వ గಗ್.ತా.ఇవరనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెూళಳ್ప సువ
బಗెಗ್.
14513 83ಶా. .అ.అ.స.అ.2 స ౕರ್దయ ನెూౕబ
26/09/2008
11/2007-08
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ౕణಯ್.2ನెౕహంత.ಹెగಗ್
నహ ಳ್.ಬెంగళೂరు.ಶాಲెయ2.ಬెూౕధక హుದెದ್గళ
ನెౕమಕా యనుನ್ అనుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್.

B

14534

87ಶా అ.సహ ಕಷ್ణ
73/2007-08

87 ಖా హుದెದ್ భ ರ್
/2007-08

ಖా

హుದెದ್ భ ರ್ బಗెಗ್.

01/02/2008

B

B

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2333
14560 88ಶా. .అ.ಖా.హు.భ. ರ್ౕ చనನ್ಕెౕశవಸాವ್
అను 94/2007-08
ಪ್ఋఔఢಶాಲె మధుರె
ಹెూసదుగರ್ ತా తರ್దుగರ್ ಲెಲ್
ఈ ಶాಲెయ ಲ್న ಖా హుದెದ್
భ ರ್ ಮాಡెలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
2334
14562 88ಶా. .అ.ಖా.హు.భ ఎಸ್. .ఎಸ್. ఆರ್ పద పೂవರ್
ರ್ అను 96/2007-08 ಕాಲెౕజు ಪౌರ್ఢಶాಲా ಭాగ
ರాంపುర
ళಕాలూಮ್రు ತా.
తರ್దుగರ್ ◌్లಲె ఈ
ಶాಲెయ ಲ್న ಖా హుದెದ್గళనుನ್
భ ರ್ ಮాడలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
14563

2336

14566

2337

87 ಸ್
ಹాಯానుದాನ್
14581 87 మ
హుಕ್ಫ್ಕ್
14582 స87 ం
ಸౌలభಯ್
/2007-08
14585 88సಥ್ಳాంతర
హಸాಥ್ంతర /2007-08

2338
2339
2340

2341

2342

14580

12/10/2007

B

12/10/2007

B

12/10/2007

B

ಸాಹాಯానుದాన బಗ್ಫ್ಗ್ಫ್ರ್

01/02/2008

B

ಮా
ం

01/02/2008
01/02/2008

B
B

01/02/2008

B

03/05/2008

B

03/05/2008

B

88ಶా. .అ.ಖా.హు.భ ರ್ౕ బసವెౕశವ್ర ಪ್ఋఔఢಶాಲె
ರ್ అను 99/2007-08 మತెూತ್ౕడు ಹెూసదుగರ್ ತా.
తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఈ ಶాಳెయ ಲ್న
ಖా హుದెದ್ భ ರ್ಗె అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

2335

88ಶా. .అ.ಖా.హు.భ ರ್ౕ ంತామಣెౕశವ್ర
ರ್ అను.100/2007- ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್ఢಶాಲె
07
ౕರెహ ಳ್ చళಳ್ಕెರె ತా.
తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయ ಲ್
ಖా హుದెದ್ భ ರ್ಗె అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

హಕ್ಫ್ಕ್ಫ್ಕ್
బಗెಗ್.

సಥ್ಳాంతర హಸాತ್ంతర

82ಶా. .అ.ము. .బ ತ್ ಕె.ఎಸ್.జవರెౕಗౌడ స. . ರ್ౕ
106/2007-08
ವెౕಕానంద ಪౌರ್ఢశಲె
ಕె.ಗౌడಗెರె మండಯ್ ಲెಲ್ ముఖಯ್
ಕಷ್కర బ ತ್యనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್.
14718 82ಶా. .అ.
ರ್ౕమ ఎನ್. . ನాగల ಮ್
ము. .బ ತ್ 107/2007- స. . అంಬెౕడಕ್ರ್
ౕ
08
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಕాడపతತ್నహ ಳ್
మదూದ್రు మండಯ್ ಲెಲ್ ముఖಯ್
ಕಷ್కర బ ತ್ అను ౕదನె
ಮాడువ బಗెಗ್.
14716

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
12/10/2007
B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2343
14721 84 ಶా. .అనుకంప
1/2007-08

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
. 26/03/2009

ಶెರ್ౕ

B

2345

26/09/2008
.83 ಶా అ. వృ .
ರ್ౕ. . రుಪాಕಷ್పಪ್,
ನెౕ.అ. 200.2007-08 ತెూౕటಗా ಕె ಕಷ್కరు ಡా. ఎ. .
నర ంహమూ ರ್ ಪౌರ್ఢ ಶాಲె,
ದావణಗెರె ఇవరనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್.
14730 .83 ಶా. .అ
ರ್ౕ. ನా ಕಿ సుರెౕశర,. వృ ತ್
26/09/2008
వృ. .ನెౕ.అ.
ಕಷ್కరు, ರ್ౕ. మంజుನాಥెౕశವ್ర
202.2007-08.
ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, అవరಗెರె,
ದావణಗెರె, ತా. ఇవరనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್,

2346

14731

.83 ಶా. .అ.
వృ. .ನెౕ.అ.
201.2007-08

2347

14775

81 ಶా అ ನెౕ అను
8/2007-08

2348

14818

2349

14828

2344

షయ
ರ್ౕ ಕె.ఆರ್. మంజుನాథ ರ್ౕ
ಹెಚ್.ರాజు ರాజರాಜెౕశವ್
ದాಯ್ಶాಲె ಕెంಚెౕనహ ಳ್
ಬెంగళೂరు అనుకంపద
ఆಧారద ౕಲె ನెౕమಕా .

14729

26/09/2008
ರ್ౕ. . బసవರాಜ್, వృ ತ್
ಕಷ್కరు, ರ್ౕ. ವెంకಟెౕశವ್ర
ಪౌರ್ఢಶాಲె, టుಟ್వ ಳ್,
ದావణಗెರె ఇవరనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್.
ರ್ౕ ఎಸ್. సుబಬ್ణಣ್
26/09/2008
ಸావರ್జ క ದాಯ್ సంಸెಥ್
ౖసూరు , ఈ ఆడ త
మండ య వ
ంద
నಡెయు ತ್రువ ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ ಲ್
ನెౕమకಗెూండ సహ ಕಷ್కర
ನెౕమಕా అన ౕదನె బಗెಗ್.

88ಶా. .ಖా.హు.భ ರ್ ರ್ౕ ಚెౕతన వస ಪౌರ್ఢಶాಲె
అను.180/2007-08 సకಲెౕశపುర ಹాసన ಲెಲ್ ఈ
ಶాಲెఉ ಲ್ ಖా ఇరువ ದై క
ಕಷ್కర హుದెಧ್యనుನ್ భ ರ್
ಮాడలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
87ಶా అ.ದా.ಹా.మ. ರ್యద ರ್ ಸెౕವా ಕెౕందರ್
75/2007-08
ఆశರ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె హలసూరు
కనకపುర ತాళ ದాఖಲా /
ಹాజರా ಕెూరತె మನాನ್ బಗెಗ್.

07/04/2008

31/12/2007

B

B

B

B

B

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
2350
14829 87ಶా అ.ಮానಯ್ತె.7 ಮాగ ಕెంಪెౕಗౌడ ಪౌರ್ఢಶాಲె, 31/12/2007
6/2007-08
ఎಸ್.ఇ.ఎಸ್.బಡావಣె ಮాగ
ತా: ಶాಲెಗె ಮానಯ್ತె ౕడువ
బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ
B

2352

24/04/2008
ರ್ౕ ఎಸ್ ఇవశంఖರ್, స ,
ం ಡా: అంಬెౕడಕ್ರ್
ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್ఢಶాಲె,
కಕ್ಮాపರ್నహ ಳ್, పటూరు.
14832 87ಶా అ.ము బ.79/ ರ್ౕ ఎం. చందರ್ಶెౕఖಗౌರ್డ, స , 31/12/2007
2007-08
బణకಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె, బణకಲ್,
మూ ಗెರె ತా: కಕ್మగళೂరు
ಲెಲ್ ఇవ ಗె ముఖಯ್ ಕಷ್కర బ ತ್
అను ౕదನె బಗెಗ್

2353

14833

87ಶా అ ದా ಹా మ ನెహరు ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
80/2007-08
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ఎ◌్.ఐ. .
బಡావಣె తుమకూరు ದాఖಲా
/ ಹాజರా మನాನ್ బಗెಗ್

31/12/2007

B

2354

14834

31/12/2007
87ಶా అ.సವ್.ఇ. .81 ಬాలರాಜ್ అ ಯా్
ವెంకಟెౕಶ್, జವాన త
/2007-08
ಕావలుಗార ಸెంಟ್ ౕ ಸ್
ಬాలಕಿయర ಪౌರ್ఢಶాಲె,
తుమకూరు సವ್ ఇಚాಛ್ వృ ತ್ బಗెಗ್.

B

2355

14835

87ಶా అ.వగರ್.82/2
007-08

31/12/2007

B

2356

14836

31/12/2007
87ಶా అ.వగರ್.83/2 ರ್ౕ కురుಗెూౕడపಪ್నవರ್, స ,
కలుಲ್రుಡెౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె,
007-08
ಳెಳ್ౕనహ ಳ್, కడూరు ತా: ఇవర
వಗాರ್వಣె అను ౕదನె బಗెಗ್.

B

2357

24/04/2008
87ಶా అ.ಬాಯ್.హు.84/ ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె, ನెూంద
2007-08
మతుತ್ సಥ್ಳాంతర / హಸాತ್ంతరಕెಕ್
స ಲ್సಲాద ಬాಯ್ంಕ್
హుం గళనుನ್ నగదు ಶాಖెಗె
స ಲ್సువ బಗెಗ್.
31/12/2007
14839 87ಶా అ.ము బ.86/ ರ್ౕ .ఎం.కಲెಲ್ౕశపಪ್, స , ರ್ౕ
2007-08
మ ಲ್ಕాజుರ್నಸాವ್
ಗాರ್ಮాంతర
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ರెౕనలూಲ್రు,
కడూరు ತా: బ ತ್ అను ౕదನె
బಗెಗ್

B

2351

2358

14831

14837

87ಶా అ.ರాఅ.78/2
007-08

ರ್ౕ ఉ గ ದ್ಗెౕశವ್ర ದాಯ್సంಸెಥ್
ರ್ౕ ಬెటಟ್హ ಳ್మఠ, కు గಲ್
ತా: ఈ ದాಯ್సంಸెಥ್య
ಕಷ್కరుగళ పరసಪ್ర వಗాರ್వಣె.

B

B

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
2359
14840 87ಶా అ.ದా.ಹా.మ. పಟెౕಲ್ ప ಲ್ಕ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
31/12/2007
87/2007-08
ಜాలమంగల రಸెತ್, ರామనగరం
ಟౌನ್, ದాఖಲా / ಹాజರా
మನాನ್ బಗెಗ್
2360

2361

2362

2363

2364

2365

2366

87ಶా అ.అఆ ౕఅ.8 ರ್ౕ ಕె. .నటರాజ, స ,
8/2007-08
ఉ గ ದ್ಗెౕశವ್ర ಗాರ್ಮాంతర
ಪౌರ್ఢಶాಲె, శರ್ ౕ ಬెటಟ್ ಳ್మఠ,
కు గಲ್ ತా: ఇవ ಗె అంతర
ఆడ త వಗాರ್వಣె అనుమ
బಗెಗ್.
14842 87ಶా అ..ಮాన.89/ దದ್ ರ್ౕ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
2007-08
ಪౌರ್ఢಶాಲె, టూಟ್రు,
తుమకూరు ఈ ಶాಲెಗె 200506ನెౕ పರ್థమ ಮానಯ್ತె ౕడువ
బಗెಗ್
14843 87ಶా అ.ಮాన.90/ ಜెూಯ್ౕ
2007-08
ಪౌರ್ఢಶాಲె,ಹెూసಕెూౕಟె, ఈ
ಶాಲెయ 2004-05 ంద 200809ನెౕ ಸా నవರెಗె ಮానಯ್ತె
ౕడువ బಗెಗ್.
14844 87ಶా అ.ಗెರ್ౕ.ವెౕ.91/ ರ್ౕ ಶాంత కుಮారయಯ್, స ,
2007-08
ಗాರ್ಮాంతర
ದెూౕದెದ್ౕశ
ಪౌರ್ఢಶాಲె, కనకపುర, ఇవ ಗె
ಗెರ್ౕಡ್-1 హుದెದ್య ಲ್ ವెౕతన
గ మతుತ್ ಬాಕಿ ವెౕతన
మంజూರా బಗెಗ್.

14841

B

31/12/2007

B

31/12/2007

B

01/02/2008

31/12/2007

31/12/2007
87ಶా అ.సವ್. .అ.92 ರ್ౕ ర ౕందರ್, ఎం. .ము ,
/2007-08
లಕಷ್ಮ್ణರాವ್, గుజರ್ರ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె, మూ ಗెರె ತా:
కಕ್మగళೂరు ಲెಲ್ సವ್
ఇ. వృ ತ್ అనుమ బಗెಗ್.
31/12/2007
14846 87ಶా అ.ము అ.93/ ರ್ౕ . రంగಸాವ್ ,
2007-08
స ,ಕెూంಗా యపಪ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె,ದెూడಡ್బಳాಳ್పುర,
ಬెం.ಗాರ್. ಲెಲ್-ము బ ತ್
అను ౕదನె బಗెಗ್.
14847 87ಶా అ.అహుನెౕఅ.9 : .ఆರ್.మహದెౕవయಯ್,
01/02/2008
ವ್దస, ಗాం
ದాಯ್ ౕఠ
4/2007-08
ಪౌರ್ఢಶాಲె, పటూరు ఇవర
మగ ఎం ಕಿౕ ರ್కుಮార
ఇవ ಗె అనుకంపద ఆಧారద
ವ್ ౕయ దಜెರ್ సಹాయకర హుದెದ್
ನెౕమಕా అను ౕదನె బಗెಗ್.
14845

ಶెರ್ౕ

B

B

B

B

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
ಶెರ್ౕ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
2367
14849 87ಶా అ.ము అ.96/ ರ್ౕ .ఎం.బసవ ంగయಯ್, స , 31/12/2007
B
2007-08
ನెహరు ದాಯ್ಶాಲా
సం.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు,
ಮాయసందರ್, తురుವెౕಕెರె ತా:
బ ತ್ అను ౕదನె బಗెಗ್.
2368
14850 87ಶా అ.ము బ.97/ ರ್ౕ . ತాಯ್నందమూ ರ್, స , 01/02/2008
B
2007-08
ರ್ౕ ಲాಲ್ బహదూದ್ಶాರ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ರెౕಕెూ ಗె ಕెూపಪ್
ತా: బ ತ್ అను ౕదನె బಗెಗ್.
2369

14851

87ಶా అ.ನెౕ.అను.9 ರ್ౕ దದ್ರా ౕశವ್ర
31/12/2007
8/200ఒ7-08
ಗాರ್.ಪౌರ್ಢాಲె, కಕ್ంగళ కడూరు
ತా: ఈ ಶాಲెయ వృ ತ್ ಕಷ್కర
ನెౕమಕా అను ౕదನె బಗెಗ್.

B

2370

14852

87ಶా అ.ಹె .99/20 ರ್ౕ ఎನ್. ಮాధవ, స ,
ఎಸ್.ఎಸ್. . .
07-08
సం.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు,
మಮ್నహ ಳ್, కಕ್ನాయಕ್నహ ಳ್
ತా: ಹెచుಚ್వ
ಕಷ್కರెందు
గు ರ್ రువ బಗెಗ್.

31/12/2007

B

2371

14853

31/12/2007
ರ್ౕ ಕె.ಹెూనನ್పಪ್. ము , ರ್ౕ
దದ್గంಗా ಗాರ್ಮాంతర
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ರెౕహ ಳ್ౕ,
కಕ್ನాయಕ್నహ ಳ್, తుమకూరు
ತా: ವెౕతన
ంబ ತ್ಗెూ రువುదనుನ್
ತెరవುಗెూ సువ బಗెಗ್.
14854 87ಶా అ.ನెౕ.అ.101/ ರ್ౕ : నర ంహರాజు, ರ್ౕ
31/12/2007
2007-08
ಮారు ಪౌರ್ఢಶాಲె, ರాజఘటಟ್,
ದెూడಡ್బಳాಳ್పುర ತా: ఇవర
ನెౕమಕా అను ౕదನె బಗెಗ್.

B

2372

87ಶా అ.ವెౕ.. .ತె.1
00/2007-08

2373

14856 ఇ87ಶా అ.బ.అ.103/ ರ್ౕమ
. మంజుళమಮ್,
2007-08
పರ್.స. ರ್ౕమ ಗౌరమಮ್ ಸాಮ್రక
ಪౌರ್ఢಶాಲె, దದ್ರామనగర,
కడూరు ತా: ఇవ ಗె ವ್దస
హుದెದ್ బ ತ್ అను ౕదನె బಗెಗ್.

2374

14857

B

31/12/2007

B

31/12/2007
87ಶా అ.ಮా.న.10 ಹెಚ್.ఎం.ఎಸ್.నూಯ್ ಮాడಲ್
ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె, ರాಗెౕಟ್,
4/2007-08
తుమకూరు ఈ ಶాಲెಗె ಮానಯ್ತె
ౕడువ బಗెಗ್.

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
2375
14858 87ಶా అ.ನెౕఅ.105/ ರ್ౕ మంజుನాథ ಗాರ್ ಪౌರ್ ಶా
31/12/2007
2007-08
అంజನాపುర, ರామనగర ತా:
ఈ ಶాಲెయనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సలు
బಬ್ం ನెౕమಕా
అను ౕదನె బಗెಗ್.
2376
14860 87ಶా అ. ౕలಮ್న
ఎಸ್. మూ ರ್, స
ರ್ౕ
24/04/2008
107/2007-08
బసವెౕశವ್ర రూరಲ್ ಹైసూಕ್ಲ್
ಕెూం ಲ್ ಕాರ್ಸ್ గు ಬ್ ತా:
తుమకూరు ಲెಲ್ ౕలಮ್న బಗెಗ್
87ಶా అ. .పವెౕ . ರ್ౕ ಕె ఆರ್ రంగನాಥ್,
31/12/2007
108/2007-08
తರ್కಲా ಕಷ್కరు, ರ್ౕ కಲాಲ್ంబ
ಪౌರ್ಢాಲె, ಕెూౕటನాయకనహ ಳ್,
పటూరు ತా: ఎ ఎం ವెౕతన
ಶెರ್ౕ
ౕడువ బಗెಗ್.

2377

14862

2378

87ಶా అ.ವెౕ. .109/ ರ್ౕ ಹెಚ್.ము కృషಣ್పಪ್, స , ರ್ౕ
2007-08
ಮారు ಪౌರ್ఢಶాಲె, నలూಲ್రు,
ದెౕవనహ ಳ್ ತా: ವెౕతన ಬాಕಿ
ౕడువ బಗెಗ್.
14865 87ಶా అ.
ౕజನె ರ್ౕ వపಪ್, స , ಜె. .
110/2007-08
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಗెూౕ ತెూౕపು,
తుమకూరు, మటూరు
ಶాసక ಗె ఆపತ್
ಕాయರ್ద ರ್ಯాಗಿరువ బಗెಗ್
14866 87ಶా అ.ಖాಶాసవ. ರ್ౕ ల ಮ್ౕశ,
111/2007-08
◌ం.ప.పೂ.ಕా.ದెౕవనూరు
కడూరు ತా: కಕ್మగళೂరు
ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయనుನ್ సಕాರ್రಕెಕ್
వ ಕెూడలు ಕెూౕ రువ బಗెಗ್.

2379

2380

2381

2382

14863

31/12/2007

ಶెರ್ౕ
B

B

B

B

01/02/2008

B

01/02/2008

B

31/12/2007
87ಶా అ.సವ್.ಚా.బ.1 ರ್ౕ ಕె ದెూడಡ್ణಣ್, స ,
12/2007-08
మಹాతಮ್ಗాం ಪౌರ್ఢಶాಲె,
చనನ್ರాయపటಟ್ణ, ದెౕవనహ ಳ್
ತా: ఇవ ಗె 15 వషರ್ ఏವెಗె సವ್
ಚా బ ౕడువ బಗెಗ್
14869 87ಶా అ.ನెౕ.అ.113/ ರ್ౕ ఎಸ್ ఇವానందಸాವ್
01/02/2008
2007-08
ರ್ౕ శంకರెౕశವ್రಸాವ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె, అ ತ್కಟెಟ್, గు ಬ್ ತా:
తుమకూరు ಲెಲ್ ನెౕమಕా
అను ౕదನె బಗెಗ್.

B

14867

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2383
14870 87ಶా అ.అನెౕఅ.11
4/2007-08

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
31/12/2007

ಶెರ್ౕ

24/04/2008
87ಶా అ.అನెౕఅ.11 ಭాగಯ್ ಬైరವెౕశವ್ర రూరಲ್
4/2007-08
ఎజుಕెౕషನ್ టರ್ಸ್ಟ್
డ
ರామనగర ತా: ఈ ఆడ త
మండ వ
ంద
నಡెయు ತ್రువ ಪౌರ್ఢಶాಲెయనుನ್
ರ್ౕ ఆ చుంచనಗಿ
ಕಷ್ణ టರ್ಸెಟ್ಗ್
హಸాತ್ంత సువ బಗెಗ್

B

87ಶా అ.ಮానಯ್ತె
116/2007-08

B

షయ
: ಸాಸ್ರ್ ಭాష, స , ನెహరు
ದాಯ್ಶాಲా రజత మಹెూౕతಸ್వ
ಕెౕందರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಬాಯ್లహ ಳ್
ಕెౕಟ್, తుతుವెౕಕెರె ತా: ఇవర
ప ನ್ ರ್ౕ ము ౕనಬాను ఇవ ಗె
అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె
గూರ್ಪ್ హుದెದ್ಗె అను ౕదನె
బಗెಗ್.

2384

14871

2385

ఎಸ್. ಗాರ್ಮాంతర
31/12/2007
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಬాణందూరు
ರామనగర ತా ఈ ಶాಲెಗె
పರ್థమ ಮానಯ್ತె ౕడువ బಗెಗ್.
01/01/2008
14898 87
ರ್ౕ రుమలయಯ್ స. .
ಶా. ౕ.అ.ము.బ,అ.118 ಗాರ್ ౕణ వస ಪౌರ್.ಶా.
/07-08
చకರ್ಬా హు కಟెಟ್ ಮాగ
ತాలూಲ್కు ఇవ ಗె ముఖಯ್
ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್ ౕ రువ బಗెಗ್.
01/01/2008
14900 87ಶా. ౕ.అ.ము.బ.అ ರ್ౕ ఎಸ್.
.119/07-08
శంకరನాರాయణభಟ್ಟ್
స. . శವ್ ದాಯ್లయ ಬాలకర
ಪౌರ್.ಶా. కಕ್మగళೂరు, ఇవ ಗె
ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್ ౕడువ
బಗెಗ್,.
14903 84ಶా. .ము, ,బ.09/ ರ್ౕ ౕరయಯ್ స. .ರాధకృషಣ್
26/03/2009
07-08
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಬెం ఇవ ಗె ముఖಯ್
ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್

2386

2387

2388

2389

2390

14872

87
ಡా. .ఆರ್. అంಬెౕడಕ್ರ್
ಪౌರ್. .అ.వ.అ.123/07- ದాಯ್సంಸెಥ್ శంకరపುర
కಕ್మగళೂరు ఈ సంಸెಥ್
08
ಶాಲెయ ನౌకరర వಗాರ್ಣె
అను ౕదನె బಗెಗ್.
14906 87ಶా. .అ.ಖా.హు.భ. ರ್ౕ ವాರ್ಣెౕశವ್ర ಬా ಕా
124/07-08
ಪౌರ್ఢಶాಲా కಕ್ನాయకనహ ಳ್
ತా. ఈ ಶాలరయ ಲ್ ಖా హుದెದ್
భ ರ್ಗె అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
14905

B

B

B

B

01/01/2008

B

01/01/2008

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2391
14907 87ಶా. .అ.ము.బ.అ.
125/07-08

షయ
ರ್ౕ ఎಲ್ ನాగರాజు స. .
ವెౕಕానంద ಪౌರ್ఢಶాಲె
సూ ಬెలర ಹెూసಕెూౕಟె ತా.
ಬెంగళೂరు ಗాರ್ಮాంతర ಲెಲ್
ము. .బ ತ್ అను
ౕదನె బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
01/01/2008
B

2392

14909

84ಶా ನెౕమక3/07ರ್ౕ ఎಸ್ శ ಶెౕఖರ್ ವ್దస 18/12/2008
08
సರ್ ఎం. .ఎం ಪ್ರ್ఔఢశಲె
కಕ್బಳాಳ್పುర ఇవర ప ನ್
ರ್ౕమ ఆರ್ సుగుಣా ರా
ఇవ ಗె అనుకంపద ఆಧారద
ౕಲె ನెౕమಕా బಗెಗ್

B

2393

14921

87ಶా. .అ..అ.ನెౕ.అ. వంగత . వపಪ್ . దಜెರ್
133/07-08
ನౌకరరు ರ್ౕ ದెದ್ౕశವ್ర
ಪౌರ್.ಶా.లకಯ್ కಕ್మగళೂరు
ತా. ఇవర మగ ರ್ౕ ఎಲ್.ఎಸ್.
కృషಣ್మూ ರ್ ఇవ ಗె అనుకంపద
ఆಧారద ౕಲె ನెౕమಕా
అను ౕదನె బಗెಗ್.

01/01/2008

B

2394

14923

01/02/2008

B

2395

14928

01/02/2008

B

2396

14930

01/01/2008

B

2397

14932

01/01/2008

B

2398

14934

87ಶా. .అ.ము.బ.అ. ರ್ౕ దದ್గంಗా ದాಯ್సంಸెಥ್
వ
ంద నಡెయు ತ್రువ
135/07-08
అనుದా త ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ ಲ್
ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್
ౕ రువುదనుನ್ అను ౕ సువ
బಗెಗ್.
87ಶా. .అ
గణಯ್ವెಯ್ಕಿತ್గళು ಸావರ್జ కరు
ఇతರె165/07-08.
ఇవరుగ ంద బంద పతರ್గళనుನ್
సూకತ್కರ್మಕాಕ್ಗಿ
ఉప ದెౕರ್శకరుగ ಗె
ಪావ సువ బಗెಗ್ ಬెం.ಗాರ್. ಲెಲ್
87ಶా. .అ.
ాన ౕప అಕాಡె ಪౌರ್ఢಶాಲె
సಥ್ಳాంతర 136/07-08 ದెౕవనహ ಳ್ ಬెం,ಗాರ್. .
సಥ್ಳాంత సలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
87ಶా. .అ.అనుದాన మಲాಲ್ ರె ಡ್ స. , ನాయక
138/07-08
ಪాರ್.ಶా.కళಸాపುర
కಕ್మంగళೂరు ಲెಲ್
ము. .బ.అను ౕదನె బಗెಗ್.
87ಶా. .అ.సವ್. .అ.
ರ್ౕ . కృషಣ್పಪ್ ವ್.ద.స. ರ್ౕ
139/07-08
రంగನాథ ಪౌರ್.ಶా. మಲెಲ್ౕహ ಳ್
ದెూడಡ್బಳాಳ್పುర ತా. సವ್. .బಗెಗ್.

01/01/2008

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
2399
14935 87ಶా. .అ.
ರ್ౕ దుಗాರ್పర ౕశವ್
24/04/2008
అనుದాన 140/07-08 ಪౌರ್.ಶా.బం గ ಕెూపಪ್ ತా.
కಕ್మంగళೂరు ಲెಲ್ ఈ
ಪౌರ್ఢಶాಲెయనుನ್
ವెౕతನాణుದాణಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್.
2400
14936 83ಶా. .అ.వృ. .
ರ್ౕ లంಬా పర ౕశు వృ ತ್
26/09/2008
ನెౕ.అ.228/07-08
శಕಷ್కరు తರ್కಲా ಕಷ್కరు
ಬెౕతూతు బసపಪ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ఆನెಕెూండ ದావణಗెರె ఇవరనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್,

ಶెರ್ౕ
B

B

2401

14939

87ಶా. అ..ము.బ.అ. ರ್ౕ ఎಸ್. . పంಚాಕಷ್రపಪ್ స. .
143/07-08
ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಬాలಕಿయరు కనకపುర ఇవ ಗె
ము. .ಶా. బ ತ್
ౕ రువುదనుನ್ అను ౕ సువ
బಗెಗ್.

01/02/2008

B

2402

14941

87ಶా. .అ.ము. .అ.
144/07-08

01/01/2008

B

2403

14943

01/01/2008
ರ್ౕమ ಹెಚ್.ಕె. జయమಮ್
ವ್.ద.స. ರ್ౕ రంగನాథ
ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್.ಶా ನెౕరళಕెರె
మధుಗಿ ತా. వಗాರ್వಣె
ಮాಪాರ್డు బಗెಗ್.
14946 CPI.1-1ఎನ್ ఎಸ್ బణಕాರ್ స. . ಬెం. 26/03/2009
2008.బ ತ್/2008
ఇవ ಗె ము బ ತ್ డువ బಗెಗ್
ಸెౕವాపುసತ್క
14952 87ಶా. .అ.ము. .బ. ರ್ౕ ఆರ್ . వ ంగయಯ್ మూ ರ್ 01/01/2008
అ.151/07-08
స. . ರ್ౕ వగంಗా ರ್ౕ ఇవ ಗె
ನెలమంగల ತా. ఇవ ಗె ముఖಯ್
ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್ ౕడువುదనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್

B

2404

2405

2406

14954

.ఎಲ್.ವెంకಟెౕಶ್ ಬాబు
ం ಕಷ್కరు ರ್ౕ ಗౌతమ
ಪౌರ್.ಶా. ఎಡెయూరు ఇవ ಗె
మూ. . ఆಗಿ బ ತ್ ౕ రువುదనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್.

87ಶా. .అ.వగರ್146/
07-08

87ಶా. .అ వగರ್
154/07-08

ರ್ౕ ల ಮ್నర ంహಸాವ್
ದాಯ್సంసಥ್య వ
ంద నಡె
యు ತ್రువ ಪౌರ್ఢಶాಲా
బಬ್ం వಗాರ್వಣె అను ౕదನె
బಗెಗ್.

01/07/2008

B

B

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2407
14955 87ಶా. .దూరు155/0 ರ್ౕ .ఆರ್. ರెౕణుಕా పರ್ಸాದ್
7-08
స. ../ ರ್ౕ బసವెౕశವ್ర
ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್ఢಶాಲె ಕెూం ಲ್
ಕాರ್ಸ್ గు ಬ್ ಪౌರ್.తుమకూరు
ಲెಲ್ ఇవ ಗె ವెౕతన డుగಡె
బಗెಗ್.
2408
14956 87ಶా. .అ.
ರ್ౕ . ఎನ್. ౕరపಪ್ ವ್.ద.స.
అ,ನెౕ.156/07-08
ರ್ౕ మ ಲ್ಕాజుರ್నಸాವ್
ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್.ಶా.
ರెౕనలూಲ್రు , కడూరు ತా.
ఇవర మగ ಹెಚ್. .
మంజుನాథ ఇవ ಗె
అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె
ವ್.ద.స. హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

01/02/2008

B

01/02/2008

B

01/02/2008
ರ್ౕమ ಹెಚ್.ఎಸ್. సతಯ್వ
స. స ౕರ್దయ ಪౌರ್.ಶా.
తుమకూరు ముఖಯ್ ಕಷ್కర బ ತ್
బಗెಗ್.
01/02/2008
14962 87ಶా. .అ.
ౕలಮ್న సంಖెಯ್ 39/2007
ౕలಮ್న 162/07-08 మಹెౕశವ್రపಪ್ ದై. . రూరಲ್
ಪౌರ್.ಶా. కడూరు ತా. రుదದ್
ఇಲాಖె మతుತ್ ఇతరరు
14976 83ಶా. .అ.వು. .ನెౕ. ರ್ౕ కಲెಲ್ౕಗౌడ వనಗౌడ
23/04/2008
అ.227/07-08
ಪా ౕಲ್ వృ ತ್ ಕಷ್కరు
ತెూౕటಗా ಕె భువನెౕశರ್వ
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಗెూౕವాళ వ గಗ್
. ఇవర ನెౕమಕా
అను ౕదನె.
23/04/2008
14985 83
ರ್ౕ ಪెనನ್యಯ್ ತెూౕటಗా ಕా
ಶా. .అ.వృ. .ನెౕ.అ
ಕಷ್కరు ರ್ౕ ౕర ంಗెౕశವ್ర
22/07-08
ಪౌರ್ఢಶాಲె కనಗెూండనహ ಳ್
ದావణಗెರె ತా. ದావణಗెರె ಲెಲ್
ఈ వృ ತ್ఒ ಕಷ್కరనుನ್
అనుದానಕెూಕ್ళప సువ బಗెಗ್.

B

2409

14960

2410

14961

2411

2412

2413

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
01/01/2008
B

87ಶా. ౕల.అ.
ವెౕ. . 160/07-08

87ಶా. .అ.
ము.బ.అ.161/07-08

ರ್ౕ ಕె.ఆರ್. మಹాದెౕవపಪ್
గూರ್ಫ್ . ನౌకరరు ರ್ౕ
ಶారದా ಪౌರ್ఢಶాಲె ఎం.ఎನ್.
ಕెూౕಟె గు ಬ್ ತా. 1987 ర
ప షಕ್ఋత ವెౕతన వಯ್ತాಯ್స
స ప సువ బಗెಗ್.

B

B

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
గణక
ముಕాತ್య
సంಖెಯ್
ನాంక
2414
15170 83
పರ್సనನ್ కుಮాರ್ ಹెಚ್.ఎం. వృ ತ್ 26/09/2008
ಶా. అ.వృ. .ನెౕ.234/ ಕಷ್కరు ರ್ౕ బసವెౕశವ್ర
2007-08
ಪౌರ್ఢಶాಲె , ౖದాళು
మಲాಲ್పುర భದాರ್వ ತా. ఇవర
ನెౕమಕా యనుನ್ అనుದాన
స త అను ౕ సువ బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ
B

2415

15186

87ಶా. .అ. ಗెರ್ౕ 1
హు.బ,.174/07-0/8

24/04/2008
ರ್ౕ ಕె.ఆರ್ ము ರె ಡ್ ದై. .
ಗెರ್ౕಡ್-1 ರ್ౕ ◌ంఆరు
ಪౌರ್ఢಶాಲె నలూಲ್రు ದెౕవనహ ಳ್
ತా ఇవ ಗె ಗెರ್ౕಡ್-1 ದై. .
ಕಷ್కర హుದెದ್ಗె బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್.

B

2416

15217

83ಶా. .అ.వృ. ನెౕ.
అ.245/2007-08

ರ್ౕ కమಲాకರ್ రದెౕర
తರ್కಲా ಕಷ್కరు వృ ತ್ ಕಷ್కరు
ರ್ౕ గురు ಪెಪ್ౕరుధರ್ಸాವ್ వ ತ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె ప హర ఇవర
ನెౕమಕా యనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್.

B

2417

23/04/2008
ರ್ౕ ఎಸ್. మురుఘರాಜెౕందರ್
తರ್కಲా ಕಷ್కరు ಚెౕతన
ಪౌರ್ఢಶాಲె ದావణಗెರె
ನెౕమಕా అను దನె బಗెಗ್.
23/04/2008
15267 83ಶా. .అ.వృ. .ನెౕ. ರ್ౕ . పರ್ಕాಶ್ వృ ತ್. ಕಷ್కరు
అ252/2007-08
ತెూౕటಗా ಕె ಗಿವ್జయ
ಪౌರ್ఢಶాಲె యలహంక
ఉపనగర ಬెంగళೂరు ఇవర
ನెౕమಕా యనుನ್ అనుದాన
స త అను ౕ సువ బಗెಗ್.
15294 82ಶా. .అ.అనుకంప. ರ್ౕ ಬాలపಪ್ జూನ್ ಸెంటರ್
12/03/2008
ನెౕ 113/2007-08
ఆನ್ಸ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె ಕెూౕಲార
ఇవ ಗెఇవర మగನాద ರ್ౕ
ಥామಸ್ ఇవ ಗె
ನెౕమకಮాడువ బಗెಗ್.
15296 82ಶా. .అ.ము. .బ ತ್ ರ್ౕ ఎ. ಭాసಕ್ರ್ స. .
03/05/2008
115/2007-08
ದాಯ್సముదರ್ ౕథರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಕಿ యూరు ఉడు
ಲెಲ್ ఇబవర
ము. . బ ತ್ అను ౕదನె బಗెಗ್.

2418

2419

2420

2421

15220

15438

23/04/2008

83ಶా. .అ.వృ. .ನెౕ.
అ. 246/2007-08

87ಶా. .అ. ವెౕ.అ,బ ರ್ౕ ಸాವ್ జుంజపಪ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె 24/04/2008
196/2007-08
భకತ್నకಟెಟ್ త ౕಕెರె ತా.
కಕ್మగళೂరు ಲెಲ್ ఈ
ಶాಲెయనుನ್ 2007-08ನెౕ
ಸా ంద సಹానుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್.

B

B

B

B

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2422
15463 87ಶా. .అ.ము. .బ. ರ್ౕ ಜెౕಮ್ಸ್ ಜాజರ್ కలಲ್రకಕ್ಲ್
అ.210/2007-08
స. . ౕ ತ್ ಪౌರ್ఢ ಶాಲె
నర ంహ ರాజపುర
కಕ್మగళೂరు, ಲెಲ್
ము. .బ.అ. బಗెಗ್.
2423
15467 87ಶా. .అ.ಹె. .మ. సంత ಜెూౕಸెಫ್ರ್ ಕాನెವ್ంಟ್
214/2007-08ಬా ಕా ಫౌರ್ఢಶాಲె
కಕ್మగళೂరు 2008-09ನెౕ
ಸా ಗె 8ನెౕ తరగ యనుನ್
అ క ಭాగಕెಕ್ అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
2424
15642 .83 ಶా. .అ. వృ. .
ರ್ౕ. హ శಛ್ందರ್ పತాತ್ರ್,
ನెౕ. అ. 268.2007-08. తರ್కಲా ಕಷ್కరు, ರ್ౕ. ఆదశರ್
ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, ಕె. . . నగర,
ದావణಗెರె, ఇవర ನెౕమಕా
అను ౕదನె బಗెಗ್.
2425
15793 స84ಶా. .అ.ಹెూ.ಶా.ತె ರ್ౕ పರ್గ ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మ
.అను 40/2007-08
ಪౌರ್ఢಶాಲె కಕ್బಳాಳ್పುర
2426
15810 87ಶా. .అ.ము. .బ. ರ್ౕ ಹెಚ್. వమూ ರ್ స. . ರ್ౕ
అ.223/07-08
ವాರ್ణಸాವ್ వస
ಪ್ఋఔఢಶాಲె ರ್ౕ ದెౕగుల మఠ
కనకపುర బ ತ್ అను ౕ సువ
బಗెಗ್.
2427
15853 83ಶా. .అ.వృ. .ನెౕ. ರ್ౕ ఎಲ್.ఆರ್ సుರెౕಶ್ తರ್కಲా
అ.29/2007-08
ಕಷ್కరు అసంಗಿ ಮారు
ಪౌರ್ఢಶాಲె ನాగವార ಬెం.
ఇవరనుನ್ ನెౕమಕా అనుದాన
స త అను ౕ
ವెౕతನాణుದాణಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್.
2428

2429

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
24/04/2008

ಶెರ್ౕ

24/04/2008

B

26/09/2008

B

18/12/2008

B

24/04/2008

B

26/09/2008

B

ರ್ౕ ము కృషಣ್ .ఆರ್. .ఎನ್. 26/03/2009
ಲెౕఔಟ್ ఎం. ರామయಯ್ బం
హ ಳ್ అనుకంపద ఆಧారద
ౕಲె ನెౕమಕా అను ౕదನె
బಗెಗ್.
06/05/2008
15916 82ಶా. .అ.సವ್. వృ ತ್ ರ್ౕమ ಕె. జయ ರ್ౕ ವ್.ద.స.
152/2007-08
ದాಯ್సముదರ್ ౕథರ್
ಪ್ఋఔఢಶాಲె క యలు
ఉడు
ಲెಲ್ ఇవర
సವ್ ಚాಚ್ వృ ತ್ బಗెಗ್.
15877

84ಶా. .అ.ఆ.ನెౕ
01/2007-08

B

B

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2430
15964 83ಶా. .ఆ.వృ. .ನెౕ.
అ.328/2007-08

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
ರ್ౕ ఎಲ್.ನాగభూషణ. తರ್కಲా 26/09/2008
ಕಷ್కరు.బణಜార.ప X◌్ట/
పంగడద వస
ಪౌರ್ఢಶాಲె. . .బడವాಣె.ದావ
ణಗెರె.ఇవరనుನ್ అనుದాన
స తವాಗಿ అను ౕ సువ బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ

26/09/2008
ರ್ౕ.రుదರ್ಗౌఢ బనನ್ ಳ್.వృ ತ್
ಕಷ್కరుಹెూ ಗె ರ್ౕ ಸెౕವాಲాಲ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె.ಗಿ ವాల.ಸెూరబ
ತా.ఇవర ನెౕమಕా యనుನ್
అనుದానస త అను
సువ
బಗెಗ್.

B

షయ

B

2431

15965

83ಶా. .అ.వృ. .ನెౕ.
అ.319/07-08

2432

15966

83ಶా, ,ఆ,వృ. .ನెౕ. ರ್ౕ
అ.320/07-08
మరుళ ದెದ್ౕశವ್రపಪ್.ఎం. .వృ ತ್
ಕಷ್కరుತెూౕటಗా ಕెಮారు
ಪౌರ್ఢಶాಲె. . ౕరనహ ಳ್. వ
గಗ್. ఇవర ನెౕమಕా యనుನ್
అనుದాన స త
అను ౕ సువ బಗెಗ್.

26/09/2008

B

2433

16097

87ಶా. .అ. .అ.342 .అ. 3425/2008 ರ್ౕ ಕె.
5/2007-08
ಗಿ ౕಶ್ ಚౌಹాಣ್ ಕాయರ್ద ರ್
కಲా ಸెౕವా సంఘ టರ್ಸ್ಟ್
అజಜ್ంపುర కಕ್మగళೂరు ಲెಲ್.

27/12/2008

B

2434

16418

84 ಶా అ అనుದాన జనరಲ್ ಹాಸెಟ್ಲ್ ఎజుಕెౕషನ್
1/2003-04
ಸెూಸెಯ್ బహదూದ್ರ್ లపುర
ఆನెౕకಲ್ ತా ఇవర వ
ంద
నಡెసు ತ್రువ మಮ್ರాయ
ಪౌರ್ఢಶాಲె ఇ ಲ್ న ದెಯ್ క
కಕ್కర హుದెದ್యనుನ್
అను ౕ సువ బగಗ್ಸె

26/03/2009

B

2435

16568

82ಶా. .అ.అనుకంప ರ್ౕమ ಹెಚ್. . మంజుళ
12/2008-09
ఇవ ಗె న ౕదయ సం.ప.పೂ.
ಕాಲెౕజు ಪౌರ್ఢಶాಲా ಭాగ
ಕెూపಪ್ ఇవ ಗె అనుకంపద
ఆಧారద ౕಲె ನెౕమಕా
అను ౕ సువ బಗెಗ್.

19/07/2008

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2436
16595 88ನెౕమಕా
అను ౕదನె
19/2008-09

2437

16702

2438

16888

2439

2440

2441

2442

82ಶా. .అ.ಮా.న.
24/08-09

షయ
ರ್ౕ తరళಬాళು జగదుಗ್రు
ದాಯ್సంಸెಥ್
ಗెರె
తರ್దుగರ್ ತా. తರ್దుగರ್ ಲెಲ್.
ఇవర ఆడ తద అనుದా త
ಪౌರ್ఢశಲెగ ంద ಬెూౕధక
హుದెದ್గ ಗె ನెౕమక
ಮా ಕెూం రువ ನౌకరర
ನెౕమಕా అను ౕదನె బಗెಗ್.
.ఇ. ఎಸ್. ಪౌರ್ఢಶాಲె ◌ండಯ್
ఈ ಶాಲెಗె 1990-91ನెౕ ంద
2007-08 ನెౕ ಸా న వರెಗಿన
ಮానಯ್ತె న ౕక సువ బಗెಗ್.

.83ಶా. అ.
Sri. Magpdu Hallappa
KA.hu.B. .2006-07 High School, Sirigeri
17016 83ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. ాನెౕశವ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಶా.49/ 2008/09
నృపతుంగ బಡావಣె ಹెూసమನె
భದాರ್వ ತా, ఈ ಶాಲెಗె
2008-09ನెౕ ಸా ಗె 8ನెౕ
తరగ ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మ
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.
17183 81ಖాహుభను/50/08 సంత అంತెూౕ
-09
ಪౌರ್ఢಶాಲె,ದెూనರ್హ ಳ್,ಕె.ఆರ್.న
గర,మಯ್సూరు ఇ ಲ್ ಖా ఇరువ
ాన
జಡ್ హుದెದ್ భ ರ್
ಮాడువ బಗెಗ್
17188 82ಶా. .అ.ము. .బ ತ್ ರ್ౕ . గుಣాకర ಶె ಟ್ స. . యు
36/2008-09
కమಲా ಪౌರ್ఢಶాಲె క ಯాళ
ఉడు ఇవ ಗె ము. . బ ತ್
ౕ రువುదನ್ను అను ౕ సువ
బಗెಗ್.
17335 81ಶా అ.ಖాహుభఅ
దದ್గంಗా సంಸెಥ್ಗె సంబం ద
ను/63/08-09
ಶాಲెగళ ಖా హుದెದ್ భ ರ್ಗె
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
07/04/2008
B

21/03/2009

B

25/09/2008

B

15/12/2008

B

30/06/2008

B

21/03/2009

B

26/09/2008

B

2443

17386

8 2 ಶా అ ము. .
బ ತ್ 44/2008-09

ರ್ౕ మదుಭ್వನెౕందರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె 21/03/2009
ಕాకರ್ళ ఉడు
ಲెಲ್ ఈ
ಶాಲెయ ಲ್
య ಕಷ್కರాద ರ್ౕ
ರ್ౕ ధర ఆಚాರ್ ఇవ ಗె ము.
. బ ತ್ ౕ రువುదనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್.

B

2444

17401

84ಶా. .అ.ఆ.ನెౕ.18/
2008-09

ರ್ౕ . అరుణుಕ್ಮాರ್ ఇవ ಗె
ವ್.ద.స. హుದెದ್ಗె అనుకంపద
ఆಧారద
ౕಲె ನెౕమಕా
అను ౕదನె బಗెಗ್.

B

24/03/2009

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2445
17582 81వృ. .ನెౕ.అను
81/200809

షయ
. .పುటಟ್ಸాವ್ వృ ತ್ ಕಷ್కరు
తమಮ್ణಣ್ ಸాಮ್రక ಪౌರ್ఢಶాಲె
కురుబరహ ಳ್ ರా ತా.
రవరనుನ್ అనుದాన స త
అను ౕ సువ బಗెಗ್.

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
27/09/2008

ಶెರ್ౕ
B

2446

17675

8 2 ಶా అ ము . .
బ ತ್ 54/2008

ರ್ౕ ಹెలನ್ ಕెూಡ್ౕ ಯా ನాలనಸ್ 24/03/2009
స. . ಕಿರ್శಛ್యನ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ఉడు
ಲెಲ್, ఇవర ముఖಯ್
ಕಷ್కర బ ತ್ ౕ రువುదనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್.

B

2447

17720

86ಶా. .హు.భ.అ.
128/2006-07

ರ್ౕ ష ಮ್ఖದెౕవ ಪౌರ್ఢಶాಲె
23/01/2009
ಪెలರ್ంಪా పುతూತ್రు ತా. ద.క.
ಲెಲ್ హుದెದ್ భ ರ್ అనుమ బಗెಗ್.

B

2448

26/09/2008
.83ಶా. అ.
ರ್ౕ. గంಗాధರెౕశವ್ర ಪౌರ್ఢ
ವ್ఋ. .ನెౕ.అ.148.20 ಶాಲె, కమಲా నగర ನెౕమಕా
07-08
అను ౕదನె బಗెಗ್
26/09/2008
17769 .83ಶా. అ.ವెౕ.అ.ನెౕ. ರ್ౕ. ౕಣా ಪౌರ್ఢಶాಲె
అ.23/.2007-08
.ల ಮ್ౕದెౕ నగర
ಬెంగళೂరు.ప.ಜా పంగడ
ఆడ త మండ ಶాಲె ಬాಕಿ
ఇరువ సహ ಕಷ್కరరనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್.
17772 81వರ್ ನెౕఅను/81/0 . .పುటಟ್ಸాವ್ ,వರ್ ತ್
27/09/2008
8-09
ಕಷ್కరు,తమಮ್ణಣ್ ಸాಮ್రక
ಪౌರ್ఢಶాಲె,కురుబరహ ಳ್, ರా
ತా రవరనుನ್ అనుದానస త
అను ౕ సువ బಗెಗ್

B

2449

2450

17754

2451

17779

84హు.భ.అ.
71/2006-07

2452

17921

8 2 ಶా అ ము.
బ ತ್ 56/2008

ಹెూౕ ಕె ಸ್ಟ್ ದాಯ್సంಸెಥ್
జయనగర ಬెంగళೂరు ఇ ಲ್న
ಹెూౕ ಕె ಸ್ಟ್ ಪ್ఋఔఢಶాಲె
జయనగర ಖా హుದెದ್ భ ರ್
అనుమ బಗెಗ್.
ರ್ౕమ
. ಶాంతకుಮా స.
. ನెహరూ ದాಯ್ಶాಲా
ಬా ಕా ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಮాಯాసందರ್ తురుವెಕెರె
ఇవ ಗె ము. . బ ತ್ ౕ
శವ್
ಮానవ ಪౌರ್ఢಶాಲె ಕెూ
ర
హ ಳ್ మండಯ್ ಲెಲ್ಗె అన ౕ
వగರ್ సువ బಗెಗ್.

B

B

21/03/2009

B

24/03/2009

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
2453
18115 87ಶా అ.అನెౕఅ.04/ : చనನ್బసవయಯ್, ` `
23/01/2009
2007-08
గూರ್ಪ್, ರ್ౕ దಧ್గంಗా
ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ರెౕహ ಳ್, తుమకూరు ತాలూಲ್కు
ఇవర మగ ರ್ౕ నటರాజ
ఇవ ಗె అనుకంపద ఆಧారద
ౕಲె ಕెలస ౕడువ బಗెಗ್.
2454

2455

2456

2457

2458

2459

కమల ನెహరు ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತాಯ್గರాజనగర ಬెంగళೂరు,
ద. . ఈ ಶాಲెయ ಮానಯ್ತె
న ౕక సువ బಗెಗ್.
18643 82ಶా. .అ.ವెౕ.అ.బ. ಜె.ఎಸ್.ఎಸ್.కనನ್డ ಮాదಯ್మ
104/2008-09
ಪౌರ್ఢಶాಲె ౖలసందರ್
ರ್ౕ ವాసపುర ಬెంగళೂరు
ద ణ ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయనుನ್
సಹాಯానుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್.
18646 82ಶా. .హు.భ.అ.60 గణప ప.పೂ.ಕా. ಪౌರ್ఢಶాಲె
7/2008-09
మంగళೂరు ద ణ కనನ್డ ಲెಲ್
ఈ ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ
ಹెూస ನెౕమಕా ಮా ಕెూండ
హుದెದ್ అను ౕదನె ಮాడువ
బಗెಗ್.
18396

8 2 ಶా అ
ಮా.న ౕ. 87/200809

24/03/2009

02/05/2009

24/03/2009
ರ್ౕ ఎం. ನాగರాజపಪ್ స. .
ఆಚాయರ್ ప.పೂ.ಕా.
ಪౌರ್ఢಶాಲా ಭాగ
ಗౌ దనూరు కಕ್బಳాಳ್పುర
ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయ ಲ್ ನెౕమక
ಮా రువುదనుನ್ అనుದాన
స త అను ౕ సువ బಗెಗ್.
19050 84ಶా., .వృ. .అ.11 ರ್ౕ యశవంತ್ ನాయಕ್ వృ. .
23/01/2009
3/2008-09
ಡా. ఆರ್. అంಬెౕಡ್ಕ್ ರ್
ಪౌರ್.ಶా> కಟెಟ್ಕెರె ಹెూసಕెూపಪ್
వ గಗ್ ఇవర
ನెౕమಕా యనుನ್ ವెౕ.అ.
ఒళప సువ బಗెಗ್.
19058 84ಶా. . .ವెౕ.బ.
శರ್ ౕ ಕె. . దದ್ರామయಯ್ స. . 18/12/2008
118/2008-09
ರ್ౕ బసವెౕశವ್ర సంయుకತ್
ప.పೂ.ಕా. ದాಯ್లయ ಪౌರ್ಶా,
ಭాగರాಜా నగర
ಬెంహళೂరు.

18649

82ಶా. .అ.ನెౕమಕా
అను ౕదನె
110/2008-09

12/03/2008

ಶెರ್ౕ
B

B

B

B

B

B

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2460
19315 8[2]ಶా అ:ನెౕ.అను: ವా ಕಿ ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಹెూసಪెౕಟె
130:2008-09
ತాలూಲ್కు, బಳాಳ್
ಲెಲ್, ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ
ಬెూౕధక హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా
ಮా రువುదనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್.
2461
19606 82ಶా. .అ.ನెౕ.46/2
. సుಬాಬ್ರె ಡ್ జವాన స త
008-09
ಕాలుಗారఎಸ್. . .
ಪౌರ್ఢಶాಲె, సಜాರ್పುర
ఆನెౕకಲ್ ತా. ఇవర మగ ರ್ౕ
ఎఎಸ್. వణಣ್ నవ ಗె
అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె
` ` దಜెౕರ್ హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా
ಮా ಕెూం రువುదనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್.

02/05/2009

B

02/05/2009

B

02/05/2009

B

2462

20581

82 ಶా అ
సವ್.ఇ. .128/2008

2463

21487

8[2]ಶా :అనుకంప:
ನెౕ:169:2008-09

2464

21662

81వರ್ . .ನెౕఅను/17 ಹెಚ್.ఎನ್.ಗಿ ౕಶ್,వರ್ ತ್
9/2008-09
ಕಷ್కరు, ರ್ౕ కం వరదಸాವ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె,కడూరు ఇవరనుನ್
అనుದానಕెಕ್ ఒళప సువ బಗెಗ್

22/03/2009

B

2465

ఎం. . ರాದాರ್, ದై క ಕಷ್ణ, 19/03/2009
ఎಸ್.ఆರ್. సంఘద
ರెౕణుಕాಚాయರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ఇంగಲెౕశರ್వర ఇవర ನెమಕా
అను ౕదನె బಗెಗ್.
19/03/2009
23898 8[3]ಶా అ:మ 8[3]
ౕలಮ್న సంಖెಯ್:53:2002,
ಶా అ: ౕలಮ್న :53:2 ౕపುರ್ ౕ దుದ್ కರ್మ
002-03
ಕైಗెూళುಳ್వ బಗెಗ್
23900 8[2]ಶా అ:అ ౕలు
.ಕె.కృషಣ್కుಮాರ್, స
జయ 19/03/2009
సంಖెಯ್:10:2003
ಕಿ య ಕాಲెౕజు, మండಯ್, ಟ್
అ ರ್ సంಖెಯ್:38.2002

B

2466

2467

23896

8[8]ಶా అ: ౕలಮ್న
:12:2002-03

ರ್ౕ గಣెౕశ మలಯ್ స. . ಕెనರా
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಹెూలగరಕెౕ
మంగళೂరు. ద.క. ಲెಲ್ ఇవర
సವ್.ఇಚాಛ್ వృ ತ್ అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
|| .ನాగರాజ,
పರ್.ಶా.సಹాయకరు, ರ್ౕ ಶారద
ౕ సಮాజ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಚామರాజಪెౕಟె, ಬెంగళೂరు
ద ణ ಲెಲ್, ఇవర మగళ
కుಮా
.ఎನ್.ಸౌమಯ್ರా ,
ఇవ ಗె అనుకంపద ఆಧారద
ౕಲె ವ್.ద.సಹాయకర హుದెದ್ಗె
ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್.

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
02/05/2009
B

B

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2468
23902 8[2]ಶా అ:అ ౕలు
సంಖెಯ್:10:2003

షయ
ರ್ౕమ అనంత ల ಮ್,
ఆ చుంచనಗಿ ಪాರ್ಕಿಟ್ౕ ంಗ್
ಹెಚ್.ఎಸ್.చರాపటಟ್ ಹాసన
ಲెಲ್, ఇవరు సಕాರ್రಕెಕ್
స ಲ್ రువ అ ౕలు
సంಖెಯ್:84:2002, ಚారಣె బಗెಗ್

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
19/03/2009

ಶెರ್ౕ
B

2469

24153

88
మರెನాడు ಪౌರ್ఢಶాಲె
20/03/2009
ಶా. .అ.ದై. .హు.ನెౕ.అ రుನా ఈ ಶాಲెయ ಲ್ ಖా
ను.29/2006-07
ఇరువ ದై క ಕಷ್కర హుದెದ್
భ ರ್/ನెౕమಕా ಮాడువ బಗెಗ್

B

2470

24155

20/03/2009

B

2471

24159

20/03/2009

B

2472

24160

20/03/2009

B

2473

24169

20/03/2009

B

2474

24171

20/03/2009

B

2475

24173

20/03/2009

B

2476

24175

పరపಪ್ಸాವ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
88
ಶా. .అ.ಖా.హు.భ.6/20 ಬాగూరు తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఈ
06-07
ಶాಲెయ ಲ್న ಹెಚ್. ರ್ౕ ವాస
ం
ಕಷ್కరు ఇవర ನెౕమಕా
అనుದాన స త
అను ౕ సువ బಗెಗ್
ರ್ౕమంగల ಪౌರ್ఢಶాಲె ఈ
89
ಶా. .అ.ಭెూౕ. .ನెౕ.అ ಶాಲెయ ಲ್న ఎం. .అకಕ್మಮ್
ను.46/2006-07
స. . . .జಡ್ ఇవర
ನెౕమಕా అను ౕదನె బಗెಗ್
89
జయల ಮ್ౕ ప.పೂ.ಕాಲెౕజు
ಶా. .అ.ಭెూౕ. .ನెౕ.అ ಬాಳెಲె ಕెూడగు ಲెಲ್ ఈ
ను.45/2006-07
ಶాಲెయ ಲ್న ಕಷ್కర ನెౕమಕా
అను ౕదನె బಗెಗ್
89
ನెౕತా ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಶా. .అ.ಭెూౕ. .ನెౕ.అ బలಲ್ಮావ ಕెూడగు ಲెಲ್ ఈ
ను.48/2006-07
ಶాಲెయ ಲ್న ಕಷ್కర ನెౕమಕా
అను ౕదನె బಗెಗ್
88
ಕెూ ಲ್ಪెౕಟె ప.పೂ.ಕా.
ಶా. .అ.ಭెూౕ. .ನెౕ.అ ಪౌರ್ఢಶాಲా ಭాగ ಕెూ ಲ್ಪెౕಟె
ను.47/2006-07
ಕెూడగు ಲెಲ್ ఇ ಲ್న ಜాಙ್న
ಕಷ್కర ನెౕమಕా అను ౕదನె
బಗెಗ್
8
ఎం. .అకಕ್మಮ್ ం
ಕಷ್ಕಿ
8ಶా. .అ.ಭెూౕ. .ನెౕ.అ అమಮ್ ತ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె అమಮ್ ತ್
ను.52/2006-07
ಕెూడగు ಲెಲ್ ఇవర ನెౕమಕా
అను ౕదನె బಗెಗ್
88
అమృತెౕశವ್ర కಲా ಕಷ್కరు
ಶా. .అ.ನెౕ.అను.అ.9/ ಗಿ ౕಶ್ ಬాలಕಿయర ಪౌರ್ఢಶాಲె
2006-07
తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఇవర
ನెౕమಕా అను ౕదನె బಗెಗ್

20/03/2009

B

2477

24183

20/03/2009

B

89
ರ್ౕ హ ౕಶ್ ನాయಕ್ ఇవర బ ತ್
ಶా. .అ.ವెౕ.బ ತ್.43/20 బಗెಗ್
06-07

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
2478
24188 8 8
ಭార ౕయ ಪౌರ್ఢಶాಲె
20/03/2009
ಶా. .అ.హు.భ.అను.1/2 మదక పುర తರ್దుగರ್ ఈ
006-07
ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ ఆంగಲ್
ಬాಷా ಕಷ್కర హుದెದ್ భ ರ್
ಮాడలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

ಶెರ್ౕ
B

2479

24199

88
ఎಸ್.ಜె.ఎం. ದాಯ್సంಸెಥ್
ಶా. .అను.1/2004-05 తರ್దుగರ್ ఇవర భరమಸాగర
ಪౌರ್ఢಶాಲె తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ వృ ತ್ ంద ಖా
ఇరువ ವ್.ద.స. హుದెದ್
ನెౕమಕా అను ౕదನె బಗెಗ್

20/03/2009

B

2480

89
ನెౕತా ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಶా. .అ.ವెౕ.ತా. గ . బలಲ್ಮావ ఈ ಶాಲెయ ಲ್న
8/2006-07
ಬెూౕదకర హుದెದ್ అను ౕదನె
కు తు
24315 8[2.ఎ:ಶా అ:అను:2: ರ್ౕ సంగ ౕశವ್ర ಸాವ್
2002-03
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಸెూౕమనహ ಳ್,
ಕె.ఆರ್.ಪెౕಟె ತా, ఈ ಶాಲెಗె
గూರ್ಪ್. ನౌకరరనుನ್ ನెౕమక
ಮా ಕెూళಳ್ದ್లు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
24321 8[6][2]4370:కు. .
ರ್ౕ ರాజಗెూౕపಲ್ .గూರ್ಪ್
ವెౕ:45:2005-06
ఇవర ప ನ್ಗె కుటుంబ వృ ತ್
ವెౕతన మంజూರా బಗెಗ್.
24326 8[2]ಶా అ:ಖాహుతు
ರ್ౕ ವెంకಟెౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె,
అ:58:2006-07
ంధనూరు, ರాయచూరు ಲెಲ್,
ఈ ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ
ಬెూౕధక హుದెದ್ తుం ಕెూళಳ್లు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

20/03/2009

B

20/03/2009

B

20/03/2009

B

20/03/2009

B

8[4[2]ಶా అ:అనుకం .కృషಣ್పಪ್, స.శ., ಬాపೂ
ప:ನెౕమక:04:2005- ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಕెూౕಲార ఇవర
06
మగళು కుಮా ಶెವ್ౕత ఇవ ಗె
ವ್.ద.స హుದెದ್ಗె అనుకంపద
ఆಧారద ౕರెಗె ನెౕమಕా
బಗెಗ್.
24350 8[2]ಶా అ:అ.ಗై.ಹా: ರ್ౕ ಪాండుನాయಕ್, జವాన
09:200506
ಹాగూ ಕావలుಗార, ರ್ౕ
శವ್కమರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె, ఉడు ,
ఇవర అన కృత ಗైరు ಹాజ
నంతర పುనః ಸెౕವెಗె
ತెಗెదుಕెూళುಳ್వ బಗెಗ್.
24353 8[2]ಶా అ:ఇతರె:10: ವెౕతన ఆ ౕగవು
2005-06
తಯా రువ పರ್ಶాನ್వ ಗె
ఉతತ್ర ౕడువ కు తు.

20/03/2009

B

20/03/2009

B

20/03/2009

B

2481

2482

2483

2484

2485

2486

24231

24347

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
గణక
ముಕాತ್య
సంಖెಯ್
ನాంక
2487
24358 8[2]ಶా అ:ఇతರె:
ಕె. .మ ಲ್ಕాజుರ್న సహ ಕಷ್కరు, 20/03/2009
ౕజನె:05:2005-06 జనತా ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಕెంಬెూౕ ,
ಕెూౕಲార ఇవరనుನ್ నగర
ಪా ಕె ఎరవలు ಸెౕವెయ ౕಲె
ౕ సువ బಗెಗ್
2488

2489

20/03/2009
8[2]ಶా అ:ఇతರె:02: కಡాಡ್య కనನ್డ ప ౕ ె ంద
2005-06
ನా
పಡెద సಕాರ್
ನౌకర ಗె ౕ రువ
ಸౌలభಯ್వనుನ್ అనుದా త ಕಷ್ణ
సంಸెಥ್య ನౌకర గూ సತ್ సువ
బಗెಗ್.
24391 8[2]ಶా అ:హుఅ:01: ಶారద ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಚెౕಕాರ್ , 21/03/2009
2006-07
ఉడు
ಲెಲ್, ಶాಲెయ ಲ್న
ಖా హుದెದ್ తుంబలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

24361

2490

24394

2491

24395

2492

2493
2494

8[2]ಶా అ:ನెమ:అను
:రదుದ್:02:2006-07

21/03/2009
ರ್ౕ వ ౕಗಿసವ್ ಸాಮ್రక
ದాಯ್వధರ್క సంಸెಥ್ ಕెూౕಡాಲ್ ತా,
ఈ ఆశರ್యద ಲ್ నಡెయు ತ್రువ
ಶాంత ౕರెౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಸెౕడం, మతుತ್ మಹాದెౕవಸాವ್
ಪాರ್థ క ಶాಲె, ಕెూౕಡాಲ್,
ఇదర బಗెಗ್ ఆడ త మండ య ಲ್
ನాಯ್ಯాలయద ಲ್ ವాಯ್జಯ್ మతుತ್
ನెౕమಕా అను ౕదನె
రదుದ್ప సువ బಗెಗ್

8[2]ಶా అ:ವెౕతన:అ ఎం. .ಶా ರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
నుದాన:6:2006-07
ఉడు
ಲెಲ್, .గూರ್ಪ್
ನెౕమಕా ಮా ಕెూం రువ
హుದెದ್యనుನ್ అనుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್.
24398 8[2]ಶా అ:ఆడ ತా
ರ್ౕ యనుಶైల ఎజుಕెౕషನ್
ಕా :ನెౕ.ఇతರె:2:200 ಸెూಸై [ ], ౕలుಕెూౕಟె, ఈ
6-07
సంಸెಥ್ಗె ఆడ ತా ಕా గళనుನ್
ನెౕ సువ బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ
B

B

B

B

21/03/2009

B

21/03/2009

B

8[2]ಶా అ:ನెౕ.అను:
.దಜె ನెౕమಕా
21/03/2009
5:2006-07
అను ౕదನె
21/03/2009
24401 8[2]ಶా అ:ವెౕ. గ : ఎನ್.ರా ౕಗౌడ, ముఖಯ್
2:2006-07
ಕಷ್కరు, ಶెವ್ౕశವ್ర ಗాರ್ಮాంతర
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಕాಯ್తనహ ಳ್,
ಪాండవపುర త, ఇవర ವెౕతన
గ బಗెಗ್.

B

24400

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2495
24406 8[2] ౕ:ఇతರె:19:20
06-07

2496

24407

8[2]ಶా అ:ఇతರె:09:
2006-07

2497

24410

8[2]ಶా అ:ಖా.హు.బ.
అను:62:2006-07

2498

24411

8[2]ಶా అ:ಖాహుభఅ:
52:2006-07

2499

24415

8[2]ಶా అ:ಖాహుతు
అ:42:2006-07

2500

24450

8[2]ಶా అ:ಸాವ್ಹెూౕ
ನెౕ:ఇతರె:5:2006-07

2501

24451

8[2]ಶా అ:సంసಕ್ೃత:
ನెౕ.అను:4:2006-07

2502

24453

2503

2504

షయ
ರ್ౕమ
.ಜె.ಶైలజ,
.ఎಸ್.ఎಸ್.ಕె ಪౌರ್ಢాಶాಲె,
ಪాండవపುర, మండಯ್ ಲెಲ್.
ఇవర ನెౕమಕా అను ౕదನె
బಗెಗ್
ರ್ౕ యదుಶైల ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ౕలుಕెూౕಟె, ಪాండవపುర ತా,
ఈ ಶాಲెయ ಲ್ సంసಕ್ೃతవనుನ್
తృ య ಭాಷెಯాಗಿ ಬెూౕ సువ
బಗెಗ್.
రం ౕ
ಥెూౕ ಸ್ಟ್ కనನ್డ
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಯాదಗಿ ,
గులಬ್ಗాರ್, ఈ ಶాಲెయ ಲ್ ಖా
హుದెದ್ అనుమ
ఎಸ್.ఎం.ఎಸ್. సంసಕ್ೃత
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ఉడు ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ హుದెದ್
భ ರ್ ಮాడలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
ರ್ౕ బసವెౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె,
.హలసహ ಳ್, మళవ ಳ್ ತా, ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ
ಬెూౕధక హుದెದ್ తుం ಕెూళಳ್లు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
ಸాವ್తంతರ್ ಹెూౕರాటತారర
మకಕ್ ಗె ನెౕమಕా
ಮా ಕెూళುಳ್వ బಗెಗ್
ವెౕక పద పೂవರ್ ಕాಲెౕజు,
ಕెూౕట, ఇ ಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲా
ಭాగద ಲ್ సంసಕ್ೃత హుದెದ್యనుನ್
ನెౕమಕా అను ౕదನె బಗెಗ್

8[2]ಶా అ:వృ. .ನెౕ: ರ್ౕ ಹెಚ್. వణಣ್, వృ ತ್ ಕಷ್కరు,
[ತెూౕటಗా ಕె] ದాದ್థ
అ:01:2006-07
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ದాಯ್నగర,
మండಯ್, ఇవర హుದెದ್యనుನ್
ವెౕతನానుదనಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್.
24454 8[2]ಶా అ:ನెౕ.అను: ಗౌ ಯా ದాಯ್సంಸెಥ್, మండಯ್
6:2006-07
ఈ సంಸెಥ್య వ
ంద
నಡెయు ತ್రువ ಗౌ ಯా
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ఉదుರ್ మండಯ್, ఈ
ಶాಲెಗె ನెౕమక
ಮా ಕెూం రువ ಕಷ್కర
ನెౕమಕా అను ౕదನె బಗెಗ್.
24470 8[2]ಶా అ:ము ನెౕ:0 ముఖಯ್ ಕಷ್కర ನెౕమಕా
8:2004-05
సంబంధ సಪ್ ಟ್ౕకరణ

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
21/03/2009

ಶెರ್ౕ

21/03/2009

B

21/03/2009

B

21/03/2009

B

21/03/2009

B

21/03/2009

B

21/03/2009

B

21/03/2009

B

21/03/2009

B

21/03/2009

B

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
2505
24473 8[8]ಶా అ:ನెౕ.అను: ఎನ್.ಗౌరమಮ್, ం
ಕಷ್కరు,
21/03/2009
5:2004-05
ದాಧ್థರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె, మండಯ್
ఇవర ನెౕమಕా అను ౕదನె
బಗెಗ್.
21/03/2009
2506
24475 8[3]ಶా అ:ನెౕ.అ:2:2 ರ್ౕ శంభుభటಟ್, సంసಕ್ೃత
004-05
ಕಷ್కరు, ವెౕక పద పೂవರ್
ಕాಲెౕజు, ಕెూౕట,ఉడు
ಲెಲ್,
ఇవర ನెౕమಕా అను ౕదನె
బಗెಗ್
2507
24477 8[2]ಶా అ:ನెౕ.అ:05: ಸావರ್జ క ಪౌರ್ఢಶాಲె,
21/03/2009
2004-05
ಬెళకವా , మళవ ಳ್ ತా,
మండಯ್ ಲెಲ್, ఈ ಶాಲెయ ಕಷ್కర
ನెౕమಕా అను ౕదನె బಗెಗ್
2508

2509

B

8[3][2]ಶా అ:ನెౕ.అ: ದాಯ್వధರ್క పద పೂవರ್
21/03/2009
218:2003-04
ಕాಲెౕజు, [ಪౌರ್ఢಶాಲా ಭాగ]
మండూಯ್ర్ ఇ ಲ್ ಕಷ್కర
ನెౕమಕా ಗె అను ౕదನె బಗెಗ್

B

8[2.ఎ]ಶా అ:ವెౕ.స:
1:2003

B

24484

2511

24486

2513

B

B

2510

2512

B

21/03/2009
ರ್ౕమ ఎ.ದా ాయ ,
వంగత ಹెಚ್.బసవ ంగపಪ್
సహ ಕಷ್కరు ಸాబరమ
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಕెూౕಲార ಲెಲ್,
ఇవ ಗె అనుకంపద ನెౕమಕా
బಗెಗ್.
24482 8[3][2]]ಶా అ:అ.లు
ವెౕక పద పೂవರ್
21/03/2009
ಪాರ್హు:సವ್:9:2003-04 ಕాಲెౕ న ಲ್ ఉప
ಪాರ್ంశుಪాలర హుದెದ್ಗె ಮా ద
ನెౕమಕా అను ౕ సువ బಗెಗ್

24480

8[4]ಶా అ:అనుకంప:
ನెౕ:15:2004-05

ಶెರ್ౕ

21/03/2009
ರ್ౕ .చందರ್ಶెౕఖర్ సహ
ಕಷ್కరు, ರ್ౕ ದాದ್థರ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె, మళవ ಳ್, ఇవర
ವెౕతనవనుನ್ ಕಿ య ನౌకరర
ವెౕతన సಮాನాంతరద బಗెಗ್
24489 8[8]ಶా అ:ನెౕ.అను: వర ದ್ ನాయక ಪౌರ್ఢಶాಲె, 21/03/2009
ఇతರె:28:2003-04
నంగ ముళಬాಗಿలు ತా,
ಕెూౕಲార ಲెಲ್ ఇ ಲ್న
ಬాಯ್ಕ್ಲాಗ್ హుದెದ್ ನెౕమಕా
బಗెಗ್.
24492 8[2]ಶా అ:హుతుఅ:2: ವెౕక పద పೂవರ್ ಕాಲెౕజు, 21/03/2009
2006-07
ಕెూౕట, ఉడు
ಲెಲ್,
[ಪౌರ್ఢಶాಲా ಭాగ] ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ಖా హుದెದ್ తుంబలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

B

B

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2514
24494 8[2]ಶాಶెೂఅ:ಖాహు
తుఅ:61:2006-07

షయ
ಕా మಹాంತెౕశವ್ర
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಬా ಗెూండనహ ಳ್,
హగ ಬెూమಮ್నహ ಳ್ ತా, బಳాಳ್
ಲెಲ್, ఈ ಶాಲెయ ಲ್ ಖా
ఇరువ ಬెూౕధక హుದెದ್
తుం ಕెూళಳ್లు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
21/03/2009

ಶెರ್ౕ
B

2515

24495

8[2]ಶా అ:అను.ನెౕ:
ವెౕక పద పೂవರ್ ಕాಲెౕజు,
01:2006-07
ಕెూౕట, [ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಭాగ]
ఇ ಲ್ ತెరವాಗಿరువ ವ್.ద.స.,
హుದెದ್ಗె ರ್ౕ ಕె.సుబರ್హಮ್ణಯ್
ఇవరనుನ್్ అనుకంపద
ఆಧారద ನెౕమಕా ಮాడువ
బಗెಗ್.

21/03/2009

B

2516

24498

8[2]ಶా అ:ನెౕ.అను:
:17/01/2004 ర పೂవರ್ద ಲ್ 21/03/2009
8:2006-07
ఆ ಕ್ಯాಗಿ అను ౕదನె ಬాಕಿ
ఇదದ್ ಸావರ್జ క ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಬెళకూ మళవ ಳ್ ತా, ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ರ್ౕమ ఉಷా
కుమ ఇవర ನెౕమಕా
పುనర్ ప ౕ
అను ౕ సువ బಗెಗ್.

B

2517

21/03/2009
ರ್ౕ ನెూౕವెಲ್. . లವ್, ం
ಕಷ್కరు, ನెౕషనಲ್ పద
పೂవರ್ ಕాಲెౕజు, ಬారకూరు
ఉడు ఇవర ನెౕమಕా
అను ౕదನె బಗెಗ್
24506 8[2]ಶా అ:హుతుఅ:2 మ ಪాಲ್ పద పೂవರ್
21/03/2009
003-04
ಕాಲెజు, ಹైసూಕ್ಲ್ ಭాగద ಲ್
పద ౕదర సಹాయకర
హుದెದ್యనుನ್ తుంబవ బಗెಗ್ పುనర్
ప ౕలನె బಗెಗ್

B

2518

2519

2520

24501

8[3]ಶా అ:ನెౕ.అను:
96:2003-04

8[3]ಶా అ:ಪౌರ್.ನెౕ.అ ఉడు
ಲెಲ್ ఉడు వలయద
:188:2003-04
ಮాడుಬె ಳ್ సంత ಲాರెನ್ಸ್
పద పೂవರ್ ಕాಲెౕజు
ಪౌರ್ఢಶాಲా ಕಷ್కర ನెౕమಕా
కు తు.
24514 8[3]ಶా అ:ಪౌರ್.నఅ:1 ಕಿರ್ ಚ್యನ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె, ఉడు
86:2003-04
ఇಲెಲ್ ತెರెವాಗಿరువ ಬెూౕదక
హుದెದ್గ ಗె ನెమಕా
ౕడువ
బಗెಗ್
24512

B

21/03/2009

B

21/03/2009

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2521
24517 8[3]ಶా అ:అను:5:2 ఎಸ್./ . .పద పೂవರ್
003-04
ಕాಲెజు, [ಪౌರ್ఢಶాಲా ಭాగ]
ಕాకರ್ళ ఉడు
ಲెಲ್, ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ನెౕమಕా
అను దನె కు తు.
2522

2523

2524

2525

2526

8[2]ಶా అ:ఉ.ಪాರ್హు ఉప ಪాರ್ంశుಪాలర హుದెದ್ಗె
ಸెౕ:9:2003-04
ಮా ద ನెౕమಕా యనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್
24533 8[2]ಶా అ:అಹెసಥ್హ:0 ರ್ౕ రుమల ಶె ಟ್ కಲా
7:2003-04
ಕಷ್కరు, ಬాలಕಿయర
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಕె. .ఎಫ್, సಥ್ళ
హం ಕె ವెౕతన డుగಡె బಗెಗ್
24535 8[2]ಶా అ:అను:56:
ದాದ್థರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
2003-04
ಗాం నగర, ಕెూౕಲార ఇ ಲ್
ವ್దస హుದెದ್ಗె .ಗಿౕ ಸ್ ఇవర
ನెౕమಕా అను ౕదನె బಗెಗ್

24519

8[2]ಶా అ:అను:2:2 ರ್ౕ .ర ౕಶ್, సహ ಕಷ್కరు,
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಮారಗౌనహ ಲ್,
003-04
మండಯ್ ಲెಲ್, ఇవర ವెౕతన
సಮాನాంతరద బಗెಗ್
24538 8[2]ಶా అ:హుఅను:9: . .చందರ್కల, .దಜెರ್
2003-04
ನౌకరరు, ಭార నగర, మండಯ್
ఇవర అను ౕదನె బಗెಗ್

24536

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
21/03/2009

ಶెರ್ౕ

21/03/2009

B

21/03/2009

B

21/03/2009

B

21/03/2009

B

21/03/2009

B

B

2527

24540

8[2]ಶా అ:అనుకం:5 || మ ಸాವ್ స. .,
21/03/2009
:2003-04
ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಮారಗౌడనహ ಳ್ మండಯ್, ఇవర
మగళು కు|| రూಪాದెౕవುఇ
అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె
ನెౕమಕా అను ౕదನె బಗెಗ್

B

2528

24543

8[2]ಶా అ:అనుకంప: ಕె.ఎನ್.పುటಟ್యಯ್, స. ., ಭార
ನెౕ:2:2003-04
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಭార నగర,
మదూದ್రు మండಯ್ ಲెಲ್ ఇవర
మగ ಗె అనుకంపద ఆಧారద
ನెౕమಕా అను దನె బಗెಗ್

21/03/2009

B

2529

8[2]ಶా అ:హు.అను:1 ಶెವ್ౕశವ್రయ దుಯ್ತ್ గమ,
:2003-04
మండ , ఇ ಲ್ ಖా ఇరువ
అಟెండರ್ హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా
అను ౕదನె బಗెಗ್
24548 8[2]ಶా అ:అను:47: ಚెౕతన ಪౌರ್ఢಶాಲె, అగరకಟెಟ್,
2003-04
ఉడు
ಲెಲ್, ఈ ಶాಲెయ ಲ್
ಖా ఇరువ హుದెದ್గళనుನ್
ನెౕమಕా అను ౕదನె బಗెಗ್.

21/03/2009

B

21/03/2009

B

2530

24545

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
2531
24552 8[2]ಶా అ:హు.అను:1 ರ್ౕ మూಕాం క ಟెంపಲ್
21/03/2009
94:2003-04
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಕెూలూಗ್రు, ఈ
ಶాಲెయ ಲ್
ನెౕమಕా ಗెూం రువ
అభಯ್ ರ್యు ನెౕమಕా
అను దನె కు తు.
21/03/2009
2532
24555 8[2]ಶా అ:ಪౌರ್ನెౕ:18 సంత ౕ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
7:2003-04
కుంದాపುర, ఉడు
ಲెಲ್,
ತెరವాಗಿరువ ం
ಕಷ್కర
హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా కు తు.
2533
24560 8[2]ಶా అ:హు.తు:17 ವెౕక సంయుకತ್ పద పೂవರ್ 21/03/2009
9:2002-03
ಕాಲెౕజు, ಪౌರ್ఢಶాಲా ಭాగಕెಕ್
ದై క ಕಷ್ణ ಕಷ್కర ನెౕమకಕెಕ್
అనుమ
ౕడువ కు తు
2534

24561

8[2.ఎ]ಶా అ:హు.అ
ను:6:2002-03

2535

24565

8[3]ಶా అ:ನెౕ.అ.
ౕ:1:2001-02

2536

24568

2537

2538

2539

ರ್ౕ . వణಣ್, .గూರ್ಪ್
ನౌకరరు కుವెంపು
ಹెಚ್.ఎಸ್.కుం ಬెటಟ್,
ಪాండవపುర ತా, ఇవర హుದెದ್
అను
సువ బಗెಗ್
ನెౕషనಲ್ పద పೂవರ್
ಕాಲెౕజు, ಬారకూరు,
ಪౌರ್ఢಶాಲా ಭాగ, ಬెూౕదక
హుದెದ್య అను ౕదನె కు తు
ౕలಮ್న

ಶెರ್ౕ
B

B

B

21/03/2009

B

21/03/2009

B

8[2.ఎ]ಶా :ನెౕమ:5: ಗాం పద పೂవರ್ ಕాಲెౕజు, 21/03/2009
2001-02
ಚెకಕ್ళಲె, మదూದ್రు, ఇవర
ಪౌರ್ఢಶాಲా ಭాగಕెಕ್
ನెౕమಕా యనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್
24570 8[2.ఎ]ಶా అ:హు.అ
ರ್ౕ .ವెంకಟెౕಶ್మూ ರ್,
21/03/2009
ను:5:2001-02
.దಜెರ್ ನౌకరరు, ಜె. .ಸాಮ್రక
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಕౌಡెಲ್, ఇవరనుನ್
ಖాయం ಗెూ సువ బಗెಗ್

B

21/03/2009
8[2.ఎ]ಶా అ:అను:5: ರ್ౕ చనನ್ಕెౕశవಸాವ್
2000-01
ಪౌರ್ఢಶాಲె, హలಗెರె, మండಯ್
ಲెಲ್, ఇవర ನెౕమಕా
అను ౕదನె బಗెಗ್
24709 87ಶా అ.ನెౕ.అను.1 అనుದా త ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ ಲ್
21/03/2009
3/2004-05
ಬాಯ್ಕాಲ್ಗ್ హుದెದ್గళ అను ౕదನె
బಗెಗ್-ಬెంగళೂరు ಗాರ್ಮాంతర
ಲెಲ್ రవర ನెౕమಕా
అను ౕదನె బಗెಗ್.

B

24572

B

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
21/03/2009
2540
24711 87ಶా అ.ನెౕ.అను.7 ಕె. ఎಲ್. పುಷాಪ್వ , ం
15/2004-05
ಕಷ್కరు ಬాಯ್ಕ್ ಲాಗ್
ಗాರ್ಮాంతర ದాಯ್ ౕఠ
ಪౌರ್ఢಶాಲె, హందనಕెರె,
కಕ್ನాయకనహ ಳ್ ತా:
తుమకూరు ಲెಲ್ ఇవర
ನెౕమಕా అను ౕదನె బಗెಗ್.
2541
24713 85ಶా అ. .అ.139/2 అ. సం. 25487/05 ರ್ౕ ఆರ್. 21/03/2009
005
చందರ್పಪ್, స ,
ఎಸ್.
ಪౌರ್@ఢಶాಲె,
ವాಸె రుదಧ್
సಕాರ್ ఇతరరు.
2542

24714

895ಶా అ.ఆ.మం.
దూరు.93/2004-05

పರ್భు ంಗెౕశವ್ర ಗాರ್ ಪౌರ್ ಶా
కడూరు కಕ್మగళೂరు ఈమ
ఆడ త మండ
రుదಧ್ దూరు.

2543

24715

87ಶా అ.ಸా.దూ.67 ಸావರ್జ క దూరు అ ರ್
/2005
సంಖెಯ್. 67/2005 ರ್ౕ
ಕెంచరಸెౕಗౌడ, తుమకూరు

ಶెರ್ౕ
B

B

21/03/2009

B

21/03/2009

B

21/03/2009

B

ಲెಲ್

2544

24716

81[7]ಶా అ.ಖాహుభ. ಸెంటರ್ನ್ సంయుకತ್ ప పೂ
1/2004-05
ಕాಲెౕజు, ಪౌರ್ఢಶాಲా ಭాగ
ఊ ರ್ಗెರె తుమకూరు ತా: ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ
సహ ಕಷ್కర హుದెದ್గళనుನ್ భ ರ್
ಮాడలు అనుమ
ౕడువ
బగಗ್ಬె.

2545

24717

87ಶా అ.
19/2004

ౕలಮ್న సంಖెಯ್. 19/2004
21/03/2009
ರ್ౕమ
. . ಶారదమಮ್
కుంಬారದెూ ಡ್, ರామనగర ತా:
ಬెంగళೂరు ಗాರ್ಮాంతర ಲెಲ್

B

2546

21/03/2009
ರ್ౕమ
.ఎಸ್. మమత
ವ್దస, ರ್ౕ మಹాంತెౕశರ್వర
ಬాలಕಿయర ಪౌರ್ఢಶాಲె,
కుదూరు, ಮాగ ತా ಬెం ಗాರ್
ಲెಲ್ ఇవర అనుకంపద ఆಧారద
ನెౕమಕా అను ౕదನె
ಕెూౕ రువ బಗెಗ್.
24721 87ಶా అ.ఇతರె.19/2 ಸావರ್జ క ಕಿ ಕాಲెౕజు
21/03/2009
001-02
చనನ್పటಟ್ణ ಬెం ಗాರ್ ಲెಲ್
సంಸెಥ್య ಲ್న ನెౕమಕా గళ బಗెಗ್
ౕసಲా కు తు
ನెౕమಕా గళ బಗెಗ್

B

2547

24720

ౕలಮ್న .

87ಶా అ.ನెౕ.అను.3
7/2003-04

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2548
24722 85ಶా అ,దూరు.01/
2001-02

షయ

ರ್ౕమ ಗಿౕತా కుಮా ము ,
శವ್ ದాಯ್లయ ಪాರ್ ಶాಲె
కಕ್మగళೂరు ನెౕమಕా బ ತ್
బಗెಗ್-దూరు
81ಶా అನెౕఅను/12/ ಕె.ఎಲ್.ఇ సంಸెಥ್,ಬెళಗామ
06-07
ಶాಲెయ ಲ್ నమకಗెూండ ಕಷ್కర
అను ౕదನె బಗెಗ್
81ಶా ನెౕమక/5/20 ರ್ౕమ వ దు ನ್ಸా ఉదుರ್
00-01
ಕಷ್ಕಿ పರెూౕಕಿಯా
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಯ್సూరు ఇవర
ನెౕమಕా అను ౕదನె బಗెಗ್
81 ౕలಮ್న /01/20 పరంగಸాವ್ గురుకుల
01-02
ದాಯ್ ఠ,అంకనహ ಳ್ ರ್ౕ
గ మఠ కు గಲ್ ತా
తుమకూరు ಲెಲ್ ఇవర
ౕలಮ್న కు తు
81 ౕలಮ್న /69/20 ఈశವ್రపಪ್,స. ,ಡా:అంಬెౕడಕ್ರ್
01-02
ರె ಡె ಸ್యಲ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె,ఎంజలಗెರె, ರా
ఇవర ౕలಮ್న కు తు
81ಶా అ.ದాವె/5/20 ರ್ౕ ಕె.ప
.ಗెూರ್ౕಪ್
01-02
ನౌకరరు ಸెంట ౕ ಸ್
ಶాಲె,ಮాటರ್హ ಳ್,ಕెూౕಳెಳ್ౕಗాల
ఇవర ದాವె కు తు
81ಶా అನెౕమక ౕ
ರ್ౕమ ಭార స. మతుತ್
లಮ್న 5/2001-02
ಶా్ ౕ జయపರ್భు ವా ಲాస
అరసు ಬా క
ಪౌರ್ఢಶాಲె,ವా ಲాస
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಯ್సూరు ఇవర
ನెౕమಕా అను ౕదನె బಗెಗ್
81ಶా అఅఆನెౕ/3/2 ಜె.ఎಸ್.ఎಸ್. మಹా ದాಯ್ ఠ
001-02
సంಸెಥ್వ
ంద నಡెయు ತ್రువ
ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ ವ್దస హుದెದ್
ನెౕమಕా కు తు

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
21/03/2009

ಶెರ್ౕ

22/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

B

2549

24774

2550

24782

2551

24783

2552

24784

2553

24785

2554

24786

2555

24787

2556

24788

25/03/2009

B

2557

25/03/2009
24789 సఇ871ಶా అ.ನెౕమಕా ರ್ౕ ಶారద ಬాలಕಿయర
/44/06-07
ಪౌರ್ఢಶాಲె,ದెూడಡ್బಳాಳ್పುర,ಬెంగ
ళೂరు ಗాರ್ಮాంతర ಲెಲ್ ఈ
ಶాಲెయ ಲ್న సహ ಕಷ್కర
ನెౕమಕా అను ౕదನె కు తు

B

81ಶా అఅఆನెౕ/3/2 ಜె.ఎಸ್.ఎಸ್. మಹా ದాಯ್ ఠ
001-02
సంಸెಥ್వ
ంద నಡెయు ತ್రువ
ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ ವ್దస హుದెದ್
ನెౕమಕా కు తు

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2558
24790 81ಶా అ.ನెౕమక/2/ ಕెూౕಳెಳ್ౕಗాల
2001-02
ದాಯ್సంಸెಥ್య య ಲ್ బరువ
ಪౌರ್ఢಶాಲా ಕಷ್కర ನెౕమಕా
బಗెಗ್
2559
24791 81ಶా అ
.ರాజణಣ್,వರ್ ತ್
ౕలಮ್న /8/2002-03 ಕಷ್కరు, ానಭార
ಪౌರ್ఢಶాಲె,వಡెౕరహ ಳ್,మధుಗಿ
ಲెಲ್ ఇవర ౕలಮ್నవ కు తు

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
25/03/2009

ಶెರ್ౕ

25/03/2009

B

25/03/2009
ౕలಮ್న సంಖెಯ್.20/03
ಹాగూ సಕాರ್రద ౕలಮ್న
సంಖెಯ್.87/2003 కు తు
81ಶా అ ౕలಮ್న / . .ವెంకಟెౕಶ್ మూ ರ್
25/03/2009
73/2003-04
రుమలರాఘವెౕందರ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె,మంగళವాడ,ಪావగ
డ
81 ౕలಮ್న /46/20
ౕలಮ್నవ సంಖెಯ್.46 ర కు తు 25/03/2009
03-04
81 ౕలಮ್న /29/20
ౕలಮ್న సంಖెಯ್.29/2003 ర 25/03/2009
03-04
కు తు
81 ౕలಮ್న /30/20
ౕలಮ್న 30/03-04 ర కు తు 25/03/2009
03-04
81 ౕలಮ್న /27/03- ౕలಮ್న సంಖెಯ್.27 ర కు తు 25/03/2009
04
.భనుమయಯ್ 25/03/2009
81ಶా అ
ಹెಚ್.హ ౕశ,స.
ఇతರె/23/2003-04. ಬాలకర ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಯ್సూరు
ಲెಲ್ ఇవరనుನ್ అರెಕా క ంద
పೂణರ್ಕా క ಕಷ್కర ಸెౕವె
కు తు

B

24795

2561

24798

2562

24799

2563

24801

2564

24806

2565

24807

2566

24826

2567

815ಶా అಶాము/12 చం ರ್ಕా ಬాలಕಿయర
/2003-04
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಯ್సూరు ఈ
ಶాಲెయనుನ್ ముచుಚ್వ బಗెಗ್
24903 81ಶా అ
.ఎನ್.మంజుನాథ ఇవ ಗె
ನెౕమక/1/2003-04
ವ್దస హుದెದ್ಗె అనుకంపద
ఆಧారద ౕಲె ನెౕమಕా
అను ౕదನె బಗెಗ್
24908 81ಶా అ. ౕలಮ್న / .ನాగರాజ సನ್ ఆಪ್ కಕ್
7/2004-05
హనుమపಪ್ కనನ್
ಪావగడ
ఇవర ౕలಮ್న కు తు

2568

2569

2570

81
04

ౕలಮ್న /20/03-

2560

24898

24919

8(1)ಶా అ ౕలಮ್న
/6/2004-05

B

B

B
B
B
B
B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

ಕాయರ್ద ರ್గళು,అంಬెౕడಕ್ರ್
25/03/2009
ದాಯ್సంಸెಥ್,కರెಯాగలహ ಳ್,ಕెూ
రటಗెರె ತా ఇవర లಮ್న
కు తు

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
2571
24924 81ಶా అఅఅఆನెౕ/8/ వ ంగపಪ್ ವ್దస సువణರ್ముಖಿ 25/03/2009
04-05
ಪౌರ್ఢಶాಲె,ಗాణదహుణಸె ರా
మధుಗಿ ఇవర ప ನ್
.క యమಮ್ ఇవ ಗె
అనుకంపద ఆದారద ౕಲె
ನెౕమಕా కు తు
2572

2573

2574

81ಶా అఅఆನెౕ/5/2 .ಹెಚ್.కుಮాರ್ :ಹెూనನ್పಪ್
004-05
ఇవ ಗె ವ್దస హుದెದ್యనుನ್
అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె
ನెౕమಕా అను ౕదನె బಗెಗ್
24930 81ಶా అ ౕలಮ್న / సವ್ణರ್లత స. ಹాడರ್ ಕ್
10//2004-05
ಪౌರ್ఢಶాಲె మಯ್సూరు ఇవర
ౕలಮ್న కు తు
24934 81ಶా అఅఆನెౕఅను/ .ఎಲ್. ంగయಯ್, ವ್దస ರ್ౕ
6/2004-05
దದ್గంగ ಗాರ್ಮాంతర
ಪౌರ್ఢಶాಲె కలూಲ್రు గు ಬ್ మగ
.ఎಲ್ . వకుಮాರ್ ఇవ ಗె
ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ కు తు
24927

2575

24940

2576

24943

2577

24953

2578

24984

2579

24987

2580

24998

85ಶా అపಜాಶాವెౕ ರ್ౕ మహದెౕశವ್రಸాವ್
అను/43/2004-05
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ందువ ಳ್, ಯ್సూరు
ఈ ಶాಲెయనుನ್ అనుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್
85ಶా అವెౕమ/45/2 ರ್ౕమ
005-06
ౕಲావ ,స. ,ఇనಸ್ಟ್టూಯ್ಟ್
ఎజుಕెౕషನ್, ಯ್సూరు
ఐ
అ ౕలు 6/05, ౕలಮ್న
138/99
85ಶా అ. ౕలಮ್న / 340/2002ర ౕ ರ್న బಗెಗ್
23/05-06
85ಶా అ అ/175/2 ರ್ౕ ఎం.ಕె.సుರెಶ್ ಯ್సూరు
005-06
ఇవరు ಟ್ అ ರ್ స ಲ್ రువ
కు తు 16205/2003
85ಶా అకಭా /31/ కనನ್డ ಬాಷా ప ౕ ెౕ ంద
05-06
ನా త పಡెద సಕాರ್
ನౌకర ಗె ౕ రువ ಸౌలభಯ್ద
కు తు
81ಶా అಖాఃహుభఅ
దದ್గంಗా సంసಥ್ ంద
ను/106/06-07
నಡెయు ತ್రువ ಶాಲె ರ್ౕ
బసವెౕశವ್ర ಗాರ್ಮాంతర
ಪౌರ್ఢಶాಲె,ದెూడಡ್ಸాಗెಗ್ರె,ಪావగ
డ ఈ ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ
హుದెದ್గళ భ ರ್ కు తు

ಶెರ್ౕ
B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2581
25002 సంಖెಯ್. 817ಶా అಖా ರ್ౕ జయమంగ ಗాರ್ಮాంతర
హుభను/13/2006-07 ಪౌರ್ఢಶాಲె, టಟ್రహ ಳ್ మధుಗಿ
ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయ ಲ್రువ ಖా
హుದెದ್ భ ರ್ కు తు

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
25/03/2009

ಶెರ್ౕ

81ಶా అ
సువణರ್ముಖಿ
ಖాహుభను/14/14/06- ಪౌರ್ఢಶాಲె,మಲెಲ್ౕಕావು,ಕెూరటಗె
07
ರె ఈ ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ
హుದెದ್గళ భ ರ್ కు తు
81ಶా అಖాహుభను/ ಮారు ಗాರ್ಮాంతర
16/2006-07
ಪౌರ್ఢಶాಲె,ಹెూసహ ಳ್,ಪావగడ
ಶాಲెయ ಲ್రువ ಖా
హుದెದ್గళనుನ್ భ ರ್ ಮాడలు
అనుమ
ౕడువ కు తు
81ಶా అము బను/2 ರ್ౕమ ప ౕನా అఖತ್ರ್,స.
ಫాರెూౕಕಿయ ಬాలಕಿయర
/06-07
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಯ್సూరు ఇవ ಗె
ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್ ౕడువ
బಗెಗ್
81ಶా అము బను/2 ರ್ౕమ ప ౕನా అఖತ್ರ್,స.
ಫాರెూౕಕಿయ ಬాలಕಿయర
/06-07
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಯ್సూరు ఇవ ಗె
ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್ ౕడువ
బಗెಗ್
81ಶా అ ౕలಮ್న / ರ್ౕమ ప ౕನా అఖತ್ರ್,మం
మಹెూహಲాಲ್ ಯ್సూరు ఇవర
14/06-07
లನ್న కు తు

25/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

81ಶా అ ౕలಮ್న / ರ್ౕమ ప ౕನా అఖತ್ರ್,మం
మಹెూహಲాಲ್ ಯ್సూరు ఇవర
14/06-07
లನ್న కు తు

25/03/2009

B

B

2582

25005

2583

25021

2584

25028

2585

25029

2586

25032

2587

25033

2588

25034 సంಖెಯ್. 81ಶా అ
ದాವె/1/06-07

ಹెಚ್.హనుమంతರాయ, ం
ಕಷ್కరు డగಲ್ ಗాರ್ಮాంతర
ಪౌರ್ఢಶాಲె,ఎಸ್.ఆರ್.ಪాళಯ್
ಪావగడ ఇవరు స ಲ್ రువ
ದాವె కు తు

25/03/2009

B

2589

25036 సంಖెಯ್. 81ಶా అసವ್ఇ
ರ್ౕమ ಶాంతకుಮా ,ವ್ఋ.
ಚాಚ್ వರ್ ತ್/13/07-08 ఎం. .ఎం ಪౌರ್ఢಶాಲె ఇవర
ವ್ఇಚాಚ್ వರ್ ತ್ బಗెಗ್

25/03/2009

B

2590

25037 సంಖెಯ್. 81ಶా అసವ್ఇ
ರ್ౕమ ಶాంతకుಮా ,ವ್ఋ.
ಚాಚ್ వರ್ ತ್/13/07-08 ఎం. .ఎం ಪౌರ್ఢಶాಲె ఇవర
ವ್ఇಚాಚ್ వರ್ ತ್ బಗెಗ್

25/03/2009

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
2591
25038 81ಶా అ ౕలಮ್న / ರ್ౕమ ಹెಚ್.ఆರ್.ప మళ
25/03/2009
25/2007-08
ఇవర ఆయుకತ್ర
ನాಯ್ಯాలయద ಲ್ స ಲ್ రువ
లಮ್న కు తు
2592
25039 81ಶా అఅఆನెౕఅను/ అ ತా శంకరపಪ್ ఇవ ಗె
25/03/2009
2/07-08
అనుకంపద ఆದారద ౕಲె
ನెౕమಕా కు తు
2593
25040 81ಶా అಖాహుభఅను దದ್గంಗా ಗాರ್ಮాంతర
25/03/2009
/62/2008-09
ಪౌರ್ఢಶాಲె,గంజలగుంಟె,మధుగ
ఇ ಲ್ ಖా ఇరువ హుದెದ್గళనుನ್
భ ರ್ ಮాదువ కు తు
2594

2595

2596

2597

2598

2599

2600

23/03/2009
87ಶా. .అ.ఆ.ನెౕ/1/ అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె
2006-07
ವ್.ద.స.హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್ ರ್ౕ
దದ್గంగయಯ್ ನ್ ౕర దದ್యಯ್
ಕా ದాస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಕెూరటಗెರె ತా:
25081 81ಶా. .అ.8421/అ
.ಹెಚ್.ఆರ್. ದాಯ್సంಸెಥ್ జవ 23/03/2009
నుದాన/1/2006-07 ర మధుಗಿ ఈ ಶాಲెయనుನ್
ಶాశವ್త అనుದానర త
ಪౌರ್ఢಶాಲెగళనుನ್ అనుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್.

25075

ಶెರ್ౕ
B

B

B

B

B

879ఇతರె4/2006-07 ರ್ౕ ఎಸ್.ముదದ್పಪ್
.ಪాರ್. ನాయక
ಕಿ.ಕా.ಹాగలವా , గు ಬ್ ತా:
ం న ಸెౕವె ంచ ಗె
ప గ సలు
25088 87ಶా. .అ.సವ್ .అ./2 ప. . వశంకరయಯ್, స. . ರ್ౕ
9/2008-09
ತెూౕంಟాಧాయರ್ ಪౌರ್.ಶా.ಖా
మఠ, . .పುర ತా: ఇవర
సವ್ఇಚాಛ್ వృ ತ್ అనుమ బಗెಗ್.

23/03/2009

B

23/03/2009

B

87ಶా. .అ.సವ್. .అ.4 ರ್ౕమ ಕె.న ౕము ನ್ౕಸా,
3/2008-09
ము. ., ರ್ౕ ದాದ್థರ್
ಪౌರ್.ಶా.తుమకూరు ఇవర
సವ್ఇಚాಛ್ వృ ತ್ అనుమ బಗెಗ್.
25101 81ಶా. .అ.వగರ್/7/1 ರ್ౕ .ಹెಚ್.గంಗాధరయಯ್,
997-98
ಮారు ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಶె ಟ್హ ಳ್,
తుమకూరు ఇవర వಗాರ್వಣె
బಗెಗ್.
25105 81ಶా. .అ.వగರ್/7/1 ರ್ౕ .ಹెಚ್.గంಗాధరయಯ್,
997-98
ಮారు ಪౌರ್.ಶా. ಶె ಟ್హ ಳ್,
తుమకూరు ఇవర వಗాರ್వಣె
బಗెಗ್.

23/03/2009

B

23/03/2009

B

23/03/2009

B

25084

25090

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2601
25109 81ಶా. .అ. ౕలಮ್న
/60/1998-99

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
23/03/2009

ಶెರ್ౕ

23/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

23/03/2009

B

23/03/2009

B

87ಶా. .అ.దూరు/1/ ಕె.ఆರ್. ౕರాಚా ,స. ., వగం 23/03/2009
ಗా ಪౌರ್.ಶాಲె, వగంಗె,
2000-01
ನెలమంగల ಬెంగళೂరు
ಗాರ್ಮాంతర ಲెಲ್
.సం.33617/2000
25141 87ಶా. .అ. ౕలಮ್న ಕాయರ್ద ರ್ ದాಯ್రణಯ್ ದాಯ್
23/03/2009
/56/2000-01
సంಸెಥ್, ತెూౕ నకರె తురుವెಕెರె
ತా: . .ನాರాయణ

B

2602

25115

81ಶా. .అ. ౕలಮ್న
/15/99-2000

2603

25121

81ಶా. .అ. ౕలಮ್న
/12/1999-2000

2604

25124

81ಶా. .అ. ౕలಮ್న
/31/999-2000

2605

25127

81ಶా. .అ. ౕలಮ್న
/37/99-2000

2606

25130

87ಶా. .అ. ౕలಮ್న
/37/2000-01

2607

25133

2608

2609

25145

షయ
ఎಸ್.సూయರ್పರ್ಕాಶ್,
పರ್.ము. ., ಸెూౕ ౕశವ್ర
ಬాలಕಿయర ಪౌರ್.ಶాಲె,
తుమకూరు ఇవర బ ತ್ బಗెಗ್.
ఆರ್.ನాగರాజు, గూರ್ಪ್,
ಜెౕవಗಿರ್ స.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు,
మ ఘటಟ್, .ನా.హ ಲ್ ತా:
తుమకూరు
మಮ್ರాజపಪ್
క మಮ್ರాయಸాವ್ ,
స.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు,
తపಪ್దಬెౕగూరు, ನెలమంగల
ఎಸ್. .ಜైనರ್, స. .,
ఎಸ್. .ವై.ఎಸ್.ಪౌರ್.ಶాಲె,
అలగವా , ಧారವాడ ಲెಲ್
భరమపಪ್, స. .ಮాడರ್ನ್
ఆమಗ್, ಪౌರ್.ಶాల బంಕాపುర
ಲెಲ್.
ಗాಗ್ం ಹాವెౕ
.అశವ್తತ್ನాರాయణ మಹాతಮ್
ಪౌರ್.ಶాಲె, జయపುర,
ದెౕవనహ ಳ್,ಬెంగళೂరు
ಗాರ್ಮాంతర ಲెಲ್.

B

B

87ಶా. .అ. ౕలಮ್న
/41/2002-03

ರ್ౕ ఎం.ఆರ್.రంగರాವ್,
చనನ್పటಟ್ణ ಬెంగళೂరు ಗాರ್.

23/03/2009

B

భూపయಯ್, తರ್కಲా ಕಷ್కరు,
23/03/2009
బణದారు ದాಯ್వధರ್క
ಪౌರ್.ಶాಲె, మరళೂరు,
తుమకూరు.
ಕె.ఆలయಯ್, ದై క కಕ್కరు, ಡా: 23/03/2009
అంಬెౕడಕ್ರ್
ಪౌರ್.ಶాಲె,అరళುగుಪెಪ್,
పటూరు ತా:
25/03/2009
ರ್ౕమ ಗಿౕತాకుಮా స. .,
శವ್ ದాಯ್లయ .ಪాರ್.ಶాಲె,
కಕ್మగళೂరు ఇవ ಗె
ಪౌರ್.ಶాಲెಗె బ ತ್.

B

2610

25149

81ಶా. .అ. ౕలಮ್న
/43/2002-03

2611

25151

81ಶా. .అ. ౕలಮ್న
/14/2002-03

2612

25153

85ಶా. .అ. ౕలಮ್న
/18/2002-03

ಲెಲ್

B

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2613
25155 87ಶా. .అ. ౕలಮ್న
/9/2002-03

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
23/03/2009

ಶెರ್ౕ

ಕె.ఎಸ್.ಗెూౕ ౕందರాజు మతుತ್ 23/03/2009
ఇతరరు
ౖ ంಕెూౕ.స.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు,
అమಮ್సందರ್, తురుವెಕెರె
తుమకూరు.
23/03/2009
. ರ್ౕ ವాస, స. .,
. . .ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್.ಶాಲె,
ದాబಸ್ ಪెౕಟె, ನెలమంగల ತా:

B

షయ
ಹెಚ್. .కృಷెಣ್ౕಗౌడ, స. .,
స.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు, చనನ್పటಟ್ణ,
ಬెంగళೂరు ಗాರ್ಮాంతర ಲెಲ್.

B

2614

25160

87ಶా. .అ. ౕలಮ್న
/23/2002-03

2615

25163

87ಶా. .అ. ౖలಮ್న
/10/2002-03

2616

25165

85ಶా. .అ. .అ.సం.
32116/2002-03

ರ್ౕ.ಕె. .పర ౕశವ್రಗౌడ,
.అనంతರాವ್ మతుತ್ ఇతరరు
ఎಸ್. .ఆರ್.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు,
ಬాಳెవనూನ್రు, కಕ್మగళೂరు

23/03/2009

B

2617

25168

85ಶా. .ದై. .ವెౕ. .
/142/2002-03

ರ್ౕ ಕె. .పర ౕశವ್ర ಗౌడ,
.అనంతರాವ್ మతుತ್ ఇతరరు
ఎಸ್.ಜె.ఆರ್.ప.ಫೂ.ಕా.,
ಬాಳెಹెూనుನ್రు, కಕ್మగళೂరు

23/03/2009

B

2618

25173

87ಶా. .అ. ౕలಮ್న
/64/2003-04

23/03/2009

B

2619

25175

23/03/2009

B

2620

25179

25/03/2009

B

2621

25183

23/03/2009

B

2622

25190

23/03/2009

B

2623

25192

23/03/2009

B

.ఎಸ್.అసತ್ంಗಿ మఠ, ము. .,
ರ್ౕమ
ౕరమಮ್ చనನ್పಪ್ భ ಟ್
ಬాలಕಿయర ಪౌರ್.ಶా.హుబಬ್ ಳ್,
ಧారವాడ.
87ಶా. .అ. ౕలಮ್న
ರ್ౕ కుಮా ಶెೂౕಭా
/56/2003-04
ఎಸ್.జకಕ್నಗౌడರ್, సంಗಿౕత
ಕಷ್ಕಿ, అంభృತెౕశವ್ర
స.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు, అ ಣ್ಗెౕ ,
ಧారವాడ ಲెಲ್.
87ಶా. .అ. ౕలಮ್న
ರ್ౕ ರ್ౕನాಥ್, స. .,
/39/2003-04
ౖ. ం.ಕెూౕ.స.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు,
అమಮ್సందರ್, తురుವెಕెರె
తుమకూరు ಲెಲ್.
87ಶా. .అ. ౕలಮ್న ಜె. ౕತాರామయಯ್, స. .,
/13/2003-04
సం ಗె చంపక ಪౌರ್.ಶాಲె,
తురుವెಕెರె ತా:
817ಶా. .అ. ౕలಮ್న శಕಿರ್ ఎನ್.కృషಣ್యಯ್, ಕాయರ್ద ರ್,
.71/2003-04
చందರ್ ఎజుಕెౕషನ್ ಸెూಸై ,
ಬైಚెౕనహ ಳ್,గు ಬ್ ತా:
87ಶా. .అ. ౕలಮ್న
/60/2003-04

మಮ್ರాయపಪ್, వృతತ್ స. .,
క మಮ್ರాయಸాವ್ ,
స.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు,
తపಪ್దಬెౕగూరు, ನెలమంగల

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2624
25198 87ಶా. .అ. ౕలಮ್న
/31/2003-04
2625

25201

87ಶా. .అ. ౕలಮ್న
/87/2003-04

2626

25207

87ಶా. .అ. ౕలಕ್న
/36/2003-04

2627

25211

87ಶా. .అ. ౕలಮ್న
/35/2003-04

2628

25217

85ಶా. .అ. ౕలಮ್న
/27/2003-04

2629

25224

85ಶా. .అ. ౕలಮ್న
.సం/80/2004-05

2630

25237

2631

25259

2632

25269

2633

25285

2634

25289

షయ
ఎ.జయರాం, స. .,
ಕెూంಗా యపಪ್ ಪౌರ್.ಶాಲె,
. .పುర.
అనంతపదಮ್ನాభ పవనకృప
మూಕాం క ದెౕవಸాತ್న
తుమకూరు.
ದెూణಣ್నవರ್ ರ್ౕభ ನ್మ ಟ್,
ನాగರాజ ಗಿడಡ್పಪ್ ಮాడರ್ನ್
ఆంగಲ್ ಪౌರ್.ಶాಲె, బంಕాపುర
ಹాವెౕ .
ಹెಚ್.గంಗాధరపಪ್, సವ್ಣాంರ್భ
ದాಯ್సంಸెಥ್, ಹెూనుನ್ ಕె
తుమకూరు.
. .ರామచందರ್పಪ್, ರ್ౕ ಸాವ್
ವెౕಕానంద ರె ಡె ಷ್యಲ್
ಪౌರ್.ಶా. ಕెూౕ హ ಳ್, కడూరు
ತా:

ರ್ౕ చందರ್ಮౌ , స. .,
సుರెౕందರ್ ನాయಕ್,
కಕ್మగళೂరు.
87ಶా. .అ. ౕలಮ್న ఎం.ಗಿౕతమಮ್, కనకದాస
సం.23/2004-05
ಪౌರ್ಶా, హు ಯారు తుమకూరు
ಲెಲ್.
87ಶా. .అ. ౕలಮ್న
ంగದెౕవరు, . .స .,
సం.24/2004-05
ವెౕ త పರ್
ంగದెౕవరు, . . .,
ವెౕ త ಪౌರ್.ಶాಲె, ಕాಯ್తసంధರ್
తుమకూరు.
87ಶా. .అ. ౕలಮ್న ఓంಕారమూ ರ್ గూರ್ಪ್,
/సం./8/2004-05
ఎಸ್.ಜె. .ವై. .జూ యರ್,
ಕాಲెౕజు, మ ఘటಟ್, పటూరు
తుమకూరు ಲెಲ್.
85ಶా. .అ. .అ.61/2 .అ.సం.17364/05
005-06
ఎನ್. .చందರ್పಪ್,స. ., ం ,
ರ್ౕ దದ್ರా ౕశವ್ర ಗాರ್ಮాంతర
ಪౌರ್ఢಶాಲె, కడూరు, రుదಧ್
సಕాರ್ర ఇతరరు.
87ಶా. .అ.అను.ನెౕ. ఎం. . ರ್ౕధರ್, ನ್.చందರ್యಯ್,
ವ್.ద.స. ಸాವ್
ವెౕಕానంద
6/2005-06
ಪౌರ್ఢಶాಲె, కుపೂಪ್రు,
కಕ್ನాయకహ ಳ್ ఇవ ಗె
అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె
ನెౕమಕా అను ౕదನె బಗెಗ್.

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
23/03/2009

ಶెರ್ౕ

23/03/2009

B

23/03/2009

B

23/03/2009

B

23/03/2009

B

23/03/2009

B

23/03/2009

B

23/03/2009

B

23/03/2009

B

23/03/2009

B

23/03/2009

B

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
2635
25296 85ಶా. .అ. ౕ.మ/1 ರ್ౕ .ఆರ್.మృతుಯ್ంజయ,
23/03/2009
29/2005-06
ఇవరు ಕాయರ್ద ರ್గళು,
ದాಯ್సంಸెಥ್, ಹాగూ ఇಲాಖె
రుదಧ್ స ಲ್ రువ ౕలಮ್న
సంఖಯ್/17/2005ర బಗెಗ್.
2636
25303 87ಶా. .అ. .క.ಕಿ.ವెౕ ರ್ౕ తవరపಪ್లಮా , తರ್కಲా 23/03/2009
.పು. ./2/2005-06
ಕಷ್కరు, ವెౕతన ತారతమಯ್ బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ
B

B

2638

23/03/2009
87ಶా. .అ.చ.క.ಕಿ.ವెౕ ರ್ౕ.క.ఎఎಸ್.ನాగರాజు,
.పು. ./1/2005-06
తರ್కಲా ಕಷ್కరు, ವెౕతన గ
బಗెಗ್.
25321 87ಶా. .అ. ౕలಮ್న మహమದ್ హుಸెౕನ್ ష ౕಫ್
23/03/2009
/సం/6/2004-05
గಣెౕಶ್ జూ యರ್
ಕాಲెౕజు,గూళೂరు, తుమకూరు.

2639

25325

87ಶా. .అ. ౕలಮ್న
/సం.47/2004-05

ಕాయರ್ద ರ್గళು, ಶెೂವ್ౕధయ 23/03/2009
ಪౌರ್.ಶా.కృషಣ್యಯ್నದెూ ಡ್,
కనకపುర ತా: ಬెంగళೂరు ಲెಲ್.

B

2640

25330

87ಶా. .అ. ౕలಮ್న
.సం.25/2004-05

B

2641

25334

87ಶా. .అ. ౕలಮ್న
/సం.28/2004-05

ರ್ౕమ ಹెಚ್.ఎಸ್.సతಯ್వ ,
23/03/2009
స ౕರ್దయ ಪౌರ್.ಶాಲె,
జయనగర తుమకూరు.
.బసవರాజపಪ್,
23/03/2009
ల ಮ್ౕದెౕవరహ ಳ್ తರ್దుగರ್ ಲెಲ್.

2642

25337 స817ಶా. .అ. ౕలಮ್న జయ ౕలನ್ ఇతరరు.
/సం.76/2004-05

2643

25352

81ಶా. .అ. ౕలಮ್న
/సం.18/2004-05

2644

25357

87ಶా. .అ. ౕలಮ್న
సం.29/2005-06

2645

25359

87ಶా. .అ. ౕలಮ್న
/సం.8/2005-06

2646

25362

87ಶా. .అ. ౕలಮ್న
.సం.7/2005-06

2647

25364

87ಶా. .అ. ౕలಮ್న
/సం.30/2005-06

2637

25314

B

B

B

23/03/2009

B

23/03/2009
.ಹెಚ್.గంಗాధరయಯ್,
ము. .ಮారు ಪౌರ್ಶా,
ಶె ಟ್హ ಳ್, తుమకూరు.
.ఎನ್.అశವ್తಥ್పಪ್, ಜైయమంగల 23/03/2009
ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್ఢಶాಲె,
టರ್హ ಳ್, మధుಗಿ .

B

B

రంగయಯ್, ಕాయರ್ద ರ್గళು,
23/03/2009
ఇం ರాಗాం
ದాಯ್సంಸెಥ್,
హు ಯారు, తుమకూరు.
ఎం. . వకుಮాರ್, దದ್గంಗా 23/03/2009
ಪౌರ್ఢಶాಲె, అదలಗెರె, గు ಬ್ ತా:

B

వకుಮాರ್ స. ., దದ್గంಗా
ಪౌರ್ఢಶాಲె, అదలಗెರె, గు ಗ್
ತా: ಹెూనನ್పಪ್, ಹెಚ್. .ದై. .,
ಬాపೂ , ಕెౕందರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲా
మంಚెౕనహ ಳ್, తురుವెకರె ತా

B

23/03/2009

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2648
25366 85ಶా. .అ. ౕలಮ್న
/సం.9.2005-06
2649
25370 85ಶా. .అ. ౕలಮ್న
.సం.127/2005-06

షయ

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
23/03/2009

ಶెರ್ౕ

23/03/2009

B

24/03/2009

B

24/03/2009

B

24/03/2009

B

24/03/2009

B

24/03/2009

B

24/03/2009

B

ఎಸ್.మూ ರ್, స. ., బసವెౕశವ್ర 24/03/2009
రూరಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಕెూం ಲ್ಗాರ್మ, గు ಬ್ తుమకూరు.

B

87ಶా. .అ.122. ౕ
.ఎಸ್.చందರ್ಶెౕఖరయಯ್, స. ., 24/03/2009
లಮ್న /సం.33/2007- కం ರామಸాವ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಲెూౕకమಮ್నహ ಳ್, తురుವెಕెರె
08
ತా: తుమకూరు.
24/03/2009
25441 87ಶా. .అ. . .52/ ರ್ౕ .కృషಣ್మూ ರ್, వృ. .,
2007-08
ಶెೂವ್ౕధయ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
కృషಣ್యಯ್నದెూ ಡ್, కనకపುర
25458 8[4]7737:ಗెರ್ౕ.ಸెూಕ್ౕ: ರ್ౕ
24/03/2009
47:2003-04
ಹెಚ್.ಕె.సూయರ್ನాರాయణపಪ್,
వృతತ್ ముಖెూಯ್ౕಪాಧాಯ್యరు,
ఇవర ం న ಸెౕವెయనుನ್
ప గ
వృ ತ್ ವెౕతన
ಸౌలభಯ್వనుನ್ గ ಗెూ సువ
బಗెಗ್

B

ರ್ౕ ಕె.పర ౕశವ್రಗౌడ మతుತ್
ఇతరరు.
ವ್ౕ .ఆರ್. వకుಮాರ್,
రుదಧ್ ಕాయರ್ద ರ್గళು,
వగంಗాಗಿ
ದాಯ್సంಸెಥ್.
ఆರ್.మನెూౕహರ್ రుదಧ್
ಕాయರ್ద ರ್గళು వగంಗాಗಿ
ದాಯ್సంಸెಥ್
.సుಧాకరయಯ್ దದ್గంಗా
ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್ఢಶాಲె,
కం ౕಕెರె, కಕ್ನాయకనహ ಳ್,
తుమకూరు

2650

25418

85ಶా. .అ. ౕలಮ್న
సం.128/2005-06

2651

25422

81ಶా. .అ. ౕలಮ್న
సం.31/2005-06

2652

87ಶా. .అ. ౕలಮ್న
ರ್ౕ ర ౕಶ್ ఒకಕ್ గర
సం.5/6/32/2006-07 ಸావರ್జ క ದాಯ್ ರ್ లయ
చనನ್పటಟ್ణ
25427 87ಶా. .అ. ౕలಮ್న ಹెಚ್. .ಹెూనನ್పಪ್, వృ. .ಬాపೂ
సం.22/2006-07
ಕెౕందರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಮాಚెౕనహ ಳ್, తురుವెౕಕెರె,
తుమకూరు.
25429 87ಶా. .అ. . .సం. ఎం. ౕಮా, చనನ್పటಟ್ణ,
2/2006-07
ಬెంగళೂరు ಗాರ್. ಲెಲ್.
25431 87ಶా. .అ. ౕలಮ್న ఎಸ್.ರామయಯ್, ಮా
సం1/2007-08
ಶాసకరు, వಯ್వಸాಥ್పక అధಯ್ಕಷ್రు,
ವెౕಕానంద అ వృ ಧ್ సంఘ,
సూ ಬెಲె, ಹెూసಕెూౕಟె ತా:

2653

2654
2655

25425

2656

25435

2657

25437

2658

2659

87ಶా. .అ.107 ౕ
లಮ್న సం.30/200708

B

B

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
2660
25463 8[3]ಶా :ನెౕ.అన:12 ಚెౕతన ಪౌರ್ఢಶాಲె, హంಗారకಟెಟ್ 24/03/2009
3:2002-03
అంಚె, ರెూౕ ఉడు
ಲెಲ್,
ఇ ಲ್ ದై క ಕಷ್కర హుದెದ್యనుನ್
అను
సువ బಗెಗ್
2661

2662

8410ಶా ಹెూಪౌರ್ಶా
ఎಸ್ ಕಿರ್ౕಡాಶాಲె
8/07-08
అగలగుಕಿರ್ కಕ್బಳాಳ್పುర ತా
ఇ ಲ್ ಹెూస ಶాಲె ಪాರ್రం సువ
బಗెಗ್
27007 84ಶా ದాವె
ರ್ౕ ఆರ್ ఎಸ್ ಮాయణಣ್నవರ್
32/2005-06
పರ್ ಶా స కನాರ್టక ం
ಪౌರ್ఢಶాಲె అ ಮ್ఉఊ రಸెತ್
ಬెంగళೂరు ఇవరు ರాజಯ್
ఉచಚ್ನాಯ್ಯాలయద ಲ್
హూ రువ ದాವె సంಕెಯ್
26130/2005ర బಗెಗ್స
26991

84ಶా
ಗెూౕలడನ್ ಗెౕಟ್ ಶాಲె
ಹెూలಪౌರ್ಶా32/06-07 అసವ್తನ್గర థ సందರ್ ಬెం ఇ ಲ್
ಹెూసಶాಲె ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್

2663

27011

2664

8[3][4]ಶా అ:ಹె. :0 ರాజಯ್ద ಲ್న అనుద త
2:2003-04
ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ ಲ್ ದాఖಲా
ಹాజರా య క షಟ್
పರ್ಮాణಕಿಕ್ంత క
ఇదದ್ ಲ್
ಮానಯ್ತె ంತెಗెదుಕెూళಳ್ ತ್రువು
దు ಹాగూ సಥ್ಗಿతಗెూ సు ತ್రువ
బಗెಗ್
27024 8[3]ಶా అ:సವ್ంయం
ರ್ౕ
ನ್ಸ್ ಮాంಟెರెూౕ, ము. ,
వృ ತ್:08:2004-05
ಶాంభ ಬాలಕಿయర
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಬెంగళೂరు, ఇవర
సವ್యం వృ ತ್ బಗెಗ್
27027 8[3]ಶా అ: .అ:12:2 ರ್ౕ ರామకృషಣ್యಯ್, ము. ,
004-05
.ఎಸ್. ప ಲ್ಕ್ ಶాಲె, ರ್ౕగంద
ಕావಲ್, ಮాగ రಸెತ್,
ಬెంగళೂరు ఇవర
.అ.సంಖెಯ್:38912/2002
27029 8[4]ಶా అ:ನెౕ.అ:03: .ఎం.ఎ ಬాలకర మతుತ್
2003-04
ಬాలಕಿయర ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಖా
ఇరువ ఉదుರ್ మతుತ್ కనನ್డ
ಕಷ್కరు ದాಯ್హರ್ತె బగಗె

2665

2666

2667

2668

27020

27036

8[10]ಶా అ:ಸెౕ.స.అ సూయರ್ನాರాయణ, వృతತ್
ను:40:2000-01
ಕಷ್కరు, నರెౕందರ್ ಪౌರ್ఢశಲె,
ಗాం నగర, ಬెంగళೂరు ఇవర
ಸెౕವె సకರ್మద బಗెಗ್

ಶెರ್ౕ
B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2669
27041 8[4]ಶా అ:ವెౕ :27: . .అవ , తರ್కಲా ಕಷ್కరు,
2006-07
ఇవర అಮాన ತ್న అవ ಗె
ವెౕతన ಪావ సువ బಗెಗ್

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
26/03/2009

ಶెರ್ౕ

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

8[4]ಶా :వಗాರ್వಣె:0 ರ್ౕమ ಶా న.ఆರ್.కుಮాರ್, 26/03/2009
అರ್. .ಪౌರ್ఢಶాಲె, . .పುరం,
1:2007-07
ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್

B

2671

8[3]ಶా అ:ದాವె:35: ಬాಗಿౕరథమಮ್. , స. ,
2003-04
ನాಯ್షనಲ್ ప.పೂ.ಕాಲెౕజు,
వ గಗ್, ఇవర ಟ್ అ ರ್
సంಖెಯ್:45305/2003
27047 8[4[ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా పరమಜెూಯ್ౕ
ాన ౕఠ ఆంగಲ್
:10:2007-08
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ఎಸ್.ఎం.ఎಸ್
ಲెౕఔಟ್, ಬెంగళೂరు, ಹెూస
ಶాಲె అనుమ బಗెಗ್

2672

27055

2670

2673

2674

2675

27043

8[4]ಶా అ:ಬా.ಬెూౕ. ಕైರా
ಕెౕతన ఇంಗಿಲ್ౕಷ್
బ:01:2007-08
ಪౌರ್ఢಶాಲెయ ಲ್ ಭాಷా
ಬెూౕదನె బదಲావಣెಗె
అనుమ బಗెಗ್
27058 8[4]ಶా అ:ಮా.న:0
లಕ್ ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢశಲె,
3:2007-08
లಕ್నగర, ಬెంగళೂరు,
ಮానಯ್ತె న ౕకరణద బಗెಗ್
27061 8[4]ಶా :అవಗాರ್వಣె ఆಚాయರ್ ಪాఠಶాಲె
:5:2007-08
ఎజుಕెౕషನ್ టರ್ಸ್ వ
ంద
నಡెయు ತ್రువ ಶాಲెగళ
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
27064 8[4]ಶా :వಗాರ್వಣె:2 ఎ.సగయ ౕ , స. , ಸెంಟ್
6:2008-09
ತెరಸాಸ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಚామರాజಪెౕಟె, ಬెంగళೂరు,
ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್

2676

27068

2677

27070

2678

2679

2680

ರ್ౕమ ಗಿ ಜా.ఆರ್.ఉజವ್ల,
స. , ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
ರ್ౕ . .జగ ౕಶ್, స. ,
ఆಚాయರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ఎನ್.ఆರ್.ಕాಲెూౕ ,
ಬెంగళೂరు, ఇవర వಗాರ್వಣె
బಗెಗ್
27078 8[4]ಶా :వಗాರ್వಣె:1 ರ್ౕ ಕె.ఆರ್.ಬెూౕಸెಲ್, ದై. ,
ತాರ್లయ ಬాలಕಿయర
0:2007-08
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಬెంగళೂరు, ఇవర
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
27081 8[4]ಶా :ము. .బ:6: .ದెౕవರాజు, స. , సರ್
2007-08
ఎం. .ఎం ಪౌರ್ఢಶాಲె,
కಕ್బಳాಳ್పುర, ము. .బ ತ್
8[4]ಶా అ:వಗాರ್వಣె
:12:2007-08
27075 8[4]ಶా :వಗాರ್వಣె:1
2:2007-08

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
2681
27084 8[4]ಶా అ:అ. .ಹె:0 ಸాವ್
ವెౕಕానంద
26/03/2009
1:2007-08
ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್ఢಶాಲె,
చంದాపುర, ಬెంగళೂరు ,
ಹెచుಚ್వ
ಭాగ ತెರెయువ బಗెಗ್
2682

2683

2684

2685

8[4]ಶా అ:ము. .బ: ఎನ್. .ದెౕవರాజయಯ್. స. ,
8:2007-08
ఎం.ఇ డబూಲ್ಯ್ ఎ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
జయనగర, ಬెంగళೂరు, ముఖಯ್
ಕಷ್కర బ ತ್ బಗెಗ್
27090 8[4]ಶా అ:ಮా.న:0 ರ್ౕ జయ ದాಯ್మం ర
7:2007-08
ಪౌರ್ఢಶాಲె, వసంతనగర,
ಬెంగళೂరు, ఈ ಶాಲెಗె
ಮానಯ್ತె న ౕకరణద బಗెಗ್
27091 8[4]ಶా అ:వగರ್:అను సಟ್ర్ ಗెರ್ౕಸ್ ಮాగರ್ರెౕಟ್
:8:2007-08
ಹాగూ సಟ್ರ್ సಹాయ
ಲ್,
అవర్ ಲెౕ ఆಫ್ ಬాನ್
ಸెకూಯ್ರెಸ್ ಬా.ಪౌರ್.ಶాಲె,
అಶెೂౕಕ್నగర, ಬెంగళೂరు,
ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
27092 8[4]ಶా అ:ము. .బ: సಟ್ರ್ ಜె ంత ಕాಥెూౕರ್ಜా,
3:2007-08
స. , ಸెంಟ್ జರెూౕಸా
ಪౌರ್ಢాశಲె, ಜెపುಪ್, మంగళೂరు,
ముఖಯ್ ಕಷ್కర బ ತ್ బಗెಗ್
27087

2686

27096

2687

27098

2688

27101

2689

27104

2690

27106

2691

27108

8[4]ಶా అ:ఇతರె:6:2 ರ್ౕ రంగ రంగ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
007-08
ಜె. .నగర, ಬెంగళೂరు, ఈ
ಶాಲె ముచಚ್వ బಗెಗ್
8[4]ಶా :ము. బ:10: ಕె.ఎಸ್.ನాగರాజರాವ್,
200708
ఎನ್.ఎಸ್. ,ಕె ಪౌರ್ఢಶాಲె,
జయనగర, ಬెంగళುరు, ముఖಯ್
ಕಷ್కర బ ತ್ బಗెಗ್
8[4]ಶా అ:సಥ್ಳాంతర ನై ంಗెౕಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
:01:2007-08
దದ್గుంಟె ಪాళಯ್, ತావಕెರె,
ಬెంగళೂరు, ఈ ಶాಲె
సಥ್ఖಳాంతరద బಗెಗ್
8[4]ಶా అ:ಹె.బ:2:2 ాన తರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
007-08
ಬెంగళೂరు, ఈ ಶాಲెయ ಹెసరు
బదಲావಣె బಗెಗ್.
8[4]ಶా అ:ಹె.బ:01: ರ್ౕ ಗెూౕಪాలకృషಣ್ ఆంగಲ್
07-08
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ನెಲె,
పುతూತ್రు, ద.క. ಲెಲ್, ఈ
ಶాಲెయ ಹెసరు బదಲావಣె బಗెಗ್
8[4]ಶా అ:ము. .బ: పರ್ంಕ್ ల
ಸెూౕಜా, స. ,
9:2007-08
ಕಿರ್సತ್ ಜెూಯ್ౕ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
అగರ್ಹార, బంಟాರ್ళ ತా,
ద.క. ಲెಲ್, ము. .బ ತ್ బగಗె

ಶెರ್ౕ
B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
2692
27111 8[6]ಶా అ:ಹా,మ.03 ಬెಸ್ಟ್ అంగಲ್ మధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె, 26/03/2009
:2007-08
. .ರెూౕಡ್, బంಟాವ್ళ ತా,
ಹాజರా మనನ್ బಗెಗ್
26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

8[4]ಶా అ:ಮా.న:2
007-08

ఠల పద పೂవರ್ ಕాಲెౕజు,
టಲ್, మంగళೂరు, ಭాగ
ಮాపರ್ సువ బಗెಗ್
27130 8[4]ಶా అ:ಮా.న:0
ఠల ಬా ಕా ಪౌರ್ఢశಲె, టಲ್,
6:2007-08
బంಟాವ್ళ. ఇ ಲ್న ಮానಯ್ತె
న ౕక రువ బಗెಗ್
27133 8[6]ಶా :ಹె .ತె:01: సంత ಲెూౕ ನా ಪౌರ್ఢಶాಲె,
2007-08
ఇ ಲ್ 5ನెౕ తరగ య ಲ್ ఒందు
ಭాగవనుನ್ 9ನెౕ తరగ య
ಭాగవನాನ್ಗಿ ಮాపರ್ సువ
బಗెಗ್

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

27113

2694

27116

2695

27118

2696

27120

2697

27122

2698

27126

2699

2701

B

8[4]ಶా అ:వಗాರ್వಣె ಪెౕಜావర ಹైసూಕ್ಲ್, కళವారు
మంగళೂరు ತా, ఇ ಲ್ಗె ವ್.ద.స
:07:2007-08
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
8[4]ಶా అ:ಮా.న:3: ಸెంಟ್ ఆನ್ಸ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
2007-08
కుం ಕాన, మంగళೂరు, ఈ
ಶాಲెయ ಹాజರా /ದాఖల
మನాನ್ బಗెಗ್
8[4]ಶా :ము. .బ:03 ఎం.ఎಸ್. వರామಶా , స. ,
:2007-08
ದాಯ್ಬెూౕ
ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಬా ల, సుళಯ್ ತా, ఇవర
ము. .బ ತ್ బಗెಗ್
8[4]ಶా :వగರ್:8:20 ಕెనರా ಹైసూಕ್ಲ್
07-08
ఎಸెూౕ
ౕషನ್ మంగళೂరు,
ఇవర ఆడ త మండ య
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
8[4ಶా :బ ತ್:అను:20 మ యನ್ ಸెూౕజ, ఇవ ಗె
ಚ್.ద.స. బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್
07-08
8[4]ಶా అ:ఇతರె:06: ಬెಸెంಟ್ ಹెణుಣ್ మకಕ್ళು, కనನ್డ
2007-08
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
మంగళೂరు, ఇ ಲ್గ గండు
మకಕ್ళనుನ್ ಸెౕ ಕెూళುಳ್వ బಗెಗ್

2693

2700

ಶెರ್ౕ

27129

2702

27136

8[4]ಶా అ:ము బ:1 బರ್ ತ್ ఎ ಜా ರెౕರా, స. ,
2:2007-08
ಕా ಯా ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಜెపುಪ್,
మంగళೂర నగర, ఇవరಗె
ముఖಯ್ ಕಷ್కర బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್

26/03/2009

B

2703

27138

8[4]ಶా అ:ము. .బ: ಪాರ್ ಸ್ಸ್ ಸెూౕಜా, ం
10:2007-08
ಭాಷా ಕಷ್కరు, ಪాదుವా
ಪౌರ್ఢಶాಲె, సంతూరు,
మంగళೂరు, ము. .బ ತ್ బಗెಗ್.

26/03/2009

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
2704
27140 8[4]ಶా అ:ಹె ತె:1:2 సంత ಜాಜ್ರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
26/03/2009
007-08
ನెಲాಯ್ , పುతూತ್రు, ఇ ಲ್
ಹెచుಚ್వ
ಭాగ ತెರెయువ బಗెಗ್
2705

2706

2707

26/03/2009
8[4]ಶా అ:ఇతರె:20 సంత ಜెರెూౕಸా ಪౌರ್ఢಶాಲె,
07-08
ಜెపುಪ್, మంగళೂరు నగర, ఇ ಲ್
గండు మకಕ್ళనుನ್
ಸెౕ ಕెూళುಳ್వ బಗెಗ್
27145 8[4ಶా అ:వಗాರ್వಣె: ಬెథ
ದాಯ್సంಸెಥ್ಗె ఒళపడువ 26/03/2009
06:2007-08
ಶాಲెగళ ಕಷ್కరుగళ వಗాರ್వಣె
బಗెಗ್
27147 8[4]ಶా అ:వಗాರ್వಣె కలಪ್ನా ఎం.ಶెౕಖ್, స. , ಕెనರా 26/03/2009
:09:2007-08
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಡెూంగరಕెౕ ,
మంగళೂరు, వಗాರ್వಣె బಗెಗ್

27142

B

B

B

B

26/03/2009
8[4]ಶా అ:ము. బ:0 ವెంకటರాವ್. .ಕె, స. ,
8:2007-08
జవహరಲాಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ತాರ್ , మూడ దರె,ఇవర
ము. .బ ತ್ బಗెಗ್
26/03/2009
27155 8[4]ಶా అ:వಗాರ್వಣె లూదರ್కుಮా ರెూౕమನ್,
స. , సంత ಜెూౕಸెఫర
:08:2007-08
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ರ್ಯాంಡ್ ಸెವ್ಕ್ౕರ್,
ಬెంగళೂరు, ఇవర వಗాರ್వಣె
బಗెಗ್
27158 8[4]ಶా :ము బ:01: ರ್ౕ పರ್ంಕಿల
ಸెూౕజ, ಕಿರ್సತ್
26/03/2009
2007-08
ಜెూಯ್ౕ ಪౌರ್ఢಶాಲె, అగರ್ಹాರ್
బంಟాವ್ళ, ము. బ ತ್ బಗెಗ್

B

27150

2709

27153

2711

B

8[4]ಶా అ:వಗాರ್వಣె సಟ್ರ್ జ ంತా ಕెూౕ య,
26/03/2009
02:2007-08
ము. , క ತా ಯా
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಜెపುಪ್, మంగళೂరు,
ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್

2708

2710

ಶెರ್ౕ

B

B

2712

27161

26/03/2009
8[6]ಶా అ:ము. .బ ತ್ సಟ್ర్ ಲెಕಿತ್ ಯా . ಲాವ್,
:5:2007-08
స. , అమృత ಲాಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ఇవరಗె ము. .బ ತ್ బಗెಗ್

B

2713

27163

8[4]ಶా అ:ಮా.న:6: ಬాಯ್ ಸ್ ప ಲ್క ಶాಲె, ಹాಯ್ಟ್
2007-08
ಲ್ మంగళೂరు, ఈಶాಲెయ
ಹాజರా మనನ್ బಗెಗ್.

26/03/2009

B

2714

27166

8[4ಶా అ:వಗాರ್వಣె: సಟ್ర్ ತెರెಜా ಸెರా ౕ,
26/03/2009
3:2007-08
ము. , అమృತ್ಲాಲ್
ಹైసూಕ್ಲ್, ಕెలರై, మంగళೂరు,
ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2715
27169 8[6]ಶా :వಗాರ್వಣె:0 ಬెథ
ದాಯ್సంಸెಥ್,
9:2007-08
మంగళೂరు, ఈ ఆడ త
మండ
ంద నಡెయు ತ್రువ
ಶాಲెగళ ముఖಯ್ ಕಷ್కర
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
2716
27171 8[6]ಶా అ:వಗాರ್వಣె
అపಸెూತ್ౕ ಕ್ ಕా ರ್ಲ್
:01:2007-08
ఎజుಕెౕషನ್ ಸెూಸై , సంಸెಥ್ಗె
ఒళపటಟ್ ము. . ಹాగూ
ಕಷ್కరనుನ್ వಗాರ್వಣె ಮాడువ
బಗెಗ್
2717
27172 8[6]ಶా అ:ము బ:0 ರ್ౕమ ಡెూౕ ನ್
4:2007-08
ఎಫ್.పನాంರ್ ಸ್, స. ,
ರెూಜా ಯా ಪౌರ್ఢಶాಲె,
మంగళೂరు, ఇవర ము. బ ತ್
బಗెಗ್
2718
27176 8[4]ಶా అ:సವ್.ವెౕ.బ: ರ್ౕమ ತారಕెౕశವ್ ము. ,
1:2007-08
వು ನ್ಸ್ ౕನ್ ౕಗ್ ಪాರ್.ಶాಲె,
ఇవరಗె ಪౌರ್ఢಶాಲా ಕಷ್కರాಗಿ
బ ತ್ ౕడువ బగಗ್
2719

2720

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
26/03/2009

ಶెರ್ౕ

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009
8[4]ಶా :ವెౕతನాను
.సుರెౕಶ್, స. , చందన
ದాన:2007-08
ಪౌರ್ఢಶాಲె, చందనదూరు,
ಗౌ దనూర ತా, ఇవర
ನెౕమಕా అను ౕదనಗె బಗెಗ್
సಪ್ ಟ್కరణ.
27183 8[4]ಶా అ:యునసూಕ್ పರ್ಶాం ಗాರ್ ౕణ ದాಯ್సంಸెಥ್, 26/03/2009
:1:2007-08
పరగూడు, ಬాಗెౕప ಲ್ ತా, ఇ ಲ್
స
ళన నಡెసలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

B

27180

B

B

2721

27186

8[6]ಶా అ:ಹె. .ತె:0 సంత ಜాನ್ಸ್ ಹైసూಕ್ಲ್,
26/03/2009
1:2007-08
అ ಲ್ಪాಡె, బంಟాವ್ళ ತా, ఇ ಲ್
ಹెచుಚ್వ
ಭాగ ತెರెయువ బಗెಗ್

B

2722

27189

26/03/2009
8[4]ಶా అ:ಹా.మ:20 ರ್ౕ దದ್గంಗా ಪౌರ್ఢಶాಲె,
07-8
చందರ್ಲెౕఔಟ್, ఈ ಶాಲెయ
ದాಯ್ ರ್గళ ದా/ಹా మನాನ್ బಗెಗ್

B

2723

27190

2724

8[4]ಶా :ఇతರె:2:20 దశರ್ನ್ ఎజుಕెౕషನ್ టರ್సಟ್,
07-8
ಕెంಗెౕ , ಬెంగళೂరు ఇవరు
ಶాಲా కటಟ್డಕెಕ್ ಸాಲా
పಡెయువ బಗెಗ್
27192 8[4]ಶా అ:ఇతರె:5:2 ಕెంమంಜె ಬా ಕా ಪౌರ್ఢಶాಲె,
007-08
మ ౕಲ್, పುతూತ್రు ತా, ఈ
సంಸెಥ್యనుನ್ 2006-07ನెౕ
ಸా న ಶైಕಷ್ క వషರ್ ంద
ము ಚ್వరు బಗెಗ್

26/03/2009

B

26/03/2009

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2725
27194 8[4]ಶా అ:ఇతರె03: ರ್ౕపುరందర ನాರాయణ
2007-08
భಟ್.ಕె, ದాಯ್ದా
ಪౌರ್ఢಶాಲె, మంగళೂరు, బ ತ್
అను ౕదನె బಗెಗ್
2726
27196 8[4]ಶా అ:
ರ್ౕమ
.ಕె.ఉಮాದెౕ ,
ము. .బ:11:2007-08 స. , ఎನ್.ఎಸ್. .ಕె
ಪౌರ್ఢಶాಲె, జయనగర,
ಬెంగళೂరు, ఇవ ಗె ము. .బ ತ್
బಗెಗ್
2727
27198 8[4]ಶా అ:ము బ:0 రమ , స, , ಕైರా
లయం
9:2007-08
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ఇవర ము. .బ ತ್
బಗెಗ್
2728
27201 8[4]ಶా :ము బ:200
జನ್ సంయుకತ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
7-08
ంತామ , ఇవర ము. .బ ತ್
బಗెಗ್.
2729
27204 8[4]ಶా అ:ము బ:0 ఎನ್.గంಗాధరపಪ್, స. ,
8:2007-08
ఆಚాయರ್ ప.పೂ.ಕాಲెౕజు,
ಪౌರ್ఢಶాಲా ಬాగ,
ಗౌ దనూరు, ఇవర
ము. .బ ತ್ బಗెಗ್
2730
27207 8[4]ಶా అ:ము బ:0 ఎం. .ರామచందರ್ , స. , ಡా||
2:2007-08
ಹెಚ್.నర ంహయಯ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಹెూసూరు, ಗౌ దనూరు ತా,
ఇవర ముఖಯ್ ಕಷ್కర బ ತ್ బಗెಗ್

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
26/03/2009

ಶెರ್ౕ

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

B

2732

8[6]ಶా అ:ము. .బ: పదಮ್ಜా, స. , ಬాబుರాಜెౕందರ್ 26/03/2009
07:2007-08
ಪౌರ್ఢಶాಲె, మూడ ದెರ್,
మంగళೂరు, ఇవర బ ತ್ ౕడువ
బಗెಗ್
27211 8[4]ಶా అ:ము. .బ: సಟ್ర్ జూಯ್ ಯాన ಸెూౕಜా, 26/03/2009
12:2007-08
స. , టಲ್ పಲ್వರ್ ಹైసూಕ್ಲ್,
మంగళೂరు, ఇవర ము. .బ ತ್
బಗెಗ್

2733

27215

2731

2734

27210

26/03/2009
8[4]ಶా అ:వಗాರ್వಣె
ಟా ಲెూౕ న
:07:2007-08
ಫాನాంರ್ ಸ್, ಜెూಯ್ౕ
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಕాకರ್ళ, ఇవర
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
27220 8[1]ಶా అ:ಹె.బ:11: ನాಯ್షనಲ್ ಬా ಕా ಪౌರ್ఢಶాಲె, 26/03/2009
2007-08
ౖసూరు, ఈ ಶాಲెయ
ಹెసరనుನ್ బదಲా
వುదనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್

B

B

B

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2735
27222 8[1]ಶా అ: ౕలಮ್న
:3:2007-08

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
26/03/2009

ಶెರ್ౕ

26/03/2009
8[4]శ అ:ఇతರె:200 .ముర కుಮాರ್, ఇవరనుನ್
అనుకంపద ఆಧారద
7-08
ನెౕమಕా బಗెಗ್
26/03/2009
27226 8[4ಶా అ:ఇతರె:08: .ఇದాయತ್ ఉಲాಲ್, స. ,
2007-08
.ఎం.ఎ ಬాలకర ಶాಲె, ఇవర
ವెౕతన డుగಡె బಗెಗ್
27231 8[4]ಶా అ: వృ ತ್:01 ఎం. .ಶాంత, వృతತ್ ಕಷ್కరు, 26/03/2009
:2007-08
ಹెూంಬెౕಗౌడ ಬాలకర
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಬెంగళೂరు, ఇవర
వృ ತ್ ವెౕతనద ಶెౕ.90రషుಟ್
.ఎ బಗెಗ್

B

26/03/2009

B

2740

8[4]ಶా అ:ಮా.న:2: ಸాವ್
ವెౕಕానంద
2007-08
ದాಯ್ಶాಲె, బనశంక ,
ಬెంగళೂరు, ఇవర ಮానಯ್ತె
న ౕకరణద బಗెಗ್
27236 8[4]ಶా అ:ಮా.న:0 ఎం.ఇ.ఎಸ್ ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
3:2007-08
కుವెంపುనగర, . .ఎం
బಡావಣె, ಬెంగళೂరు, ఇవ ಗె
ಹాజರా మನాನ್ బಗెಗ್

26/03/2009

B

2741

27239

26/03/2009
8[4]ಶా అ:ಮా.ಹా:4 ರ್ౕ ఎಲ್.ಜె.పರ್ಸాದ್,
:2007-08
ಬెంగళೂరు, ఇవర ಮా
హకుಕ್ అ యమ య ಲ್
ಮా
ಕెౕ రువ బಗెಗ್
26/03/2009
27241 8[4]ಶా అ: ౕలಮ್న
.ನాರాయణಸాವ್ , వృతತ್
:32:2007-08
ದై. , పంచಗಿ ಬెూౕధನా
ಪౌರ್ఢಶాಲె, కಕ್బಳాಳ್పುర,
ఇవర ౕలಮ್న బಗెಗ್
27245 8[4]ಶా అ:ము బ:0 ಡెౕ ౕ, ಸెంಟ್ ఆನ್ಸ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె, 26/03/2009
8:2007-08
చనನ್పటಟ್ణ, ఇవర బ ತ್ బಗెಗ್

B

26/03/2009
8[4]ಶా అ:ము. బ:1 ఎನ್. వరుదರ್యಯ್, స. ,
1:2007-08
సంగ ౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె,
జయనగర, ಬెంగళುరు, ఇవర
ము. .బ ತ್ బಗెಗ್
27250 8[4]ಶా :ము బ:10: .చನెನ್ౕಗౌడ, స. ,
26/03/2009
2007-08
ఆರ್.ఎನ್.ಪౌರ್ఢಶాಲె మ ವాళ,
ఇవర ము. .బ ತ್ బಗెಗ್

B

2736

2737

2738

2739

2742

2743

2744

2745

షయ
ಸెంಟ್ అంತెూౕ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಗా
ರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె, ౖసూరు,
ఇ ಲ್ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಭాఘవనుನ್ అన కృతವాಗಿ
తರెರె రువ బಗెಗ್ ౕలಮ್న

27225

27234

27247

B

B

B

B

B

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2746
27257 8[6]ಶా అ: ವెౕ:49: పೂవపಪ್, వృతತ್ ಕಷ್కరు,
2005-06
ಜెూಯ್ౕ ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಪెರాಜె,
మ ಕెౕ , ఇవర వృ ತ್
ವెౕతనద బಗెಗ್
2747
27261 8[6]ಶా అ:486: . ಹెಚ್.ದాసపಪ್, . , ನాయక
ವెౕ.మం11:2005-06 ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್ఢಶాಲె,
మళ , ಹెూసదుగರ್ ತా,
తರ್దుగರ್ ಲెಲ್, ఇవర వృ ತ್
ವెౕతనద బಗెಗ್
2748

27264

2749

27268

2750

27274

2751

27276

2752

27279

2753

27280

2754

27283

2755

27286

2756

27290

2757

27292

2758

27293

2759

27295

2760

27297

2761

27298

2762

27299

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
26/03/2009

ಶెರ್ౕ

26/03/2009

B

8[6]ಶా అ:ఎ. :ఇత ಜె.మలಲ್ణಣ್, ప.ము.గు,
ರె:32:2005-06
ఉ.ಜె. . .ಪాರ್.ಶాಲె,
హుళగుం , ಹెచుಚ್వ
ఆಗಿరువುదనుನ್ అగతಯ್ రువ
అనుದా త ಪౌರ್ఢಶాಲెಗె
వಗాರ್ సువ బಗెಗ್
8[11] :ದాವె:11:2 ಶెౕకಡా 90రషుಟ್ తు ಟ್భತెಯ್ బಗెಗ್
002-03
8[1]ಶా అ:ಹా.మ:01 ఇనಸ್టూಯ್ಟ್ ఆಫ್ ఎజుಕెౕషನ್
:2007-08
ಪౌರ್ఢಶాಲె, కుವెంపುనగర,
ౖసూరు, ద/ಹా మనನ್ బಗెಗ್
8[6]ಶా అ: .అ:11:2 .అ.సంಖెಯ್:8214/2004
004-05
8[4]ಶా అ:ಶా.హಸాತ್ం సూಪ್ ರ್ ಕెౕతన ఆంగಲ್
తర:32:2004-05
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಬెంగళೂరు
హಸాತ್ంత సువ బಗెಗ್
8[4]ಶా అ: .అ.:ఇత .అ.సంಖెಯ್:8386/2004
ರె:04:2004-05
8[4]ಶా అ:ఇతರె:05: .అ.సంಖెಯ್:30414/1998
2004-05
8[4]ಶా అ: .అ:ఇత ఇ.ఎ. అ ರ್ సంಕెಯ್:37/2002
ರె:06:2004-05
8[4]ಶా అ: .అ:ఇత
.అ.సం:27867/2004
ರె:08:2004-05
8[4]ಶా అ: .అ:ఇత
.అ.సంಖెಯ್:49621/2003
ರె:49621/2003-04

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

.అ.సంಖెಯ್:1037/2004
8[4]ಶా అ: .అ:ఇత
ರె:1037/2004-05
8[4]ಶా అ: .అ:ఇత
.అ.సంಖెಯ್:12197-98/2004
ರె:09:2004-05
8[4]ಶా అ: .అ:ఇత
.అ.సంಖెಯ್:5086/2004
ರె:03:2004-05
8[4]ಶా అ: .అ:ఇత ಬాಕಿ ఇరువ ನాಯ್ಯాలయద
ರె:08/2004-05
పರ್కరణద బగಗె
8[4]ಶా అ: .అ:ఇత
.అ.సంಕెಯ್:8672/2004
ರె:8672:2004-05

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2763
27302 8[6]ಶా అ:అనుకంప: ರ್ౕ కృషನ್పರ್ಸాದ್, గణప
ನెౕ:23:2004-05
ప.పೂ.ಕాಲెౕజు, మంగళೂరు
,ఇవర ನెౕమಕా అనుకంపద
ఆಧారద ౕಲె ನెౕమಕా
ౕడువ బಗెಗ್
2764
27307 8[4]ಶా అ: ం.ಸెౕ.ఇ తರ್ಲెౕಖా, వృ. , ರ್ౕమ
తರె:31:2005-06
గంగమಮ್ ಹెూంಬెౕಗౌడ
ಬాలಕಿయర ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಹెూంಬెౕಗౌడనగర, ಬెంగళೂరు,
ఇవర ం న ಸెౕವె
సకರ್మಗెూ సువ బಗెಗ್
2765
27310 8[6]ಶా అ:7143:త. ರ್ౕ పంచ ంಗెౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె,
:50:2005-06
ఈశವ್ర మంగల, పುతూತ್రు,
ద.క. ಲెಲ್, ಹెచుಚ್వ
ಭాగ
ತెರెయువ బಗెಗ್
2766
27313 8[6]ಶా అ:ಸెౕ.ಜె:ఇత .ನాರాయణబಟ್, స. ,
న ౕదయ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ರె:56:2005-06
ಬెటಟ್ంಪా , పುతూತ್రు, ఇవర
ಸెౕವా ಜెౕషಠ್ತె బಗెಗ್
2767
27316 8[4]ಶా అ:ఇతರె:ನెౕ. :17.01.2004ర పೂవರ್ద ಲ್
అ:ఇతರె:01:2005-06 అనుమ పಡెదు ఆడ త
మండ యవరు ఆ ಕ್
ಮా ಕెూం రువ బಗెಗ್ ಚెಕ್ ಸ್ಟ್.
2768

2769

2770

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
26/03/2009

ಶెರ್ౕ

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

ಟ್ అ ರ್ సంಖెಯ್:11680/2005 26/03/2009

B

8[4]ಶా అ:అ ౕలు:9: .నర ంహపಪ್, ఎ. .గుడಡ್,
2005-06
ಗెూలಲ್హ ಳ್, ంತామ ತా,
ఇవర ౕలಮ್న .
27321 8[4]ಶా అ:743:ಗెರ್ౕ- ಕె.ఎಸ್.ల తమಮ್, స. , ರ್ౕ
1:బ ತ್:25:2005-06
దದ್గంಗా ಗాರ್ಮాంతర
ಪౌರ್ఢಶాಲె, రఘುవన హ ಳ್,
ಬెంగళೂరు, ఇవ ము. .బ ತ್
బಗెಗ್
27324 8[4]ಶా అ:181:ವెౕ.
ನ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె, ఇవ ಗె
:ఇతರె:17:2005-06 ವెౕతన డుగಡె బಗెಗ್
27318

2772

పುటಟ್ಸాವ್ , ఇవర ಮాನాಯ್
ఆయుకತ್రు ಹాగూ ౕలಮ್న
ಪాರ್ ಕా గళ ముంದె
స ಲ್ రువ ౕలಮ್న బಗెಗ್
27329 8[4]ಶా అ:8750:ನెౕ ఇದాయತ್ ఉಲాಲ್, ఉదుರ್
.అ:29:2005-06
ಕಷ್కరు, .ఎం.ఎ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಬెంగళೂరు, ఇవర ನెౕమಕా
అను ౕదನె బಗెಗ್

2773

27332

2771

27327

8[4]ಶా అ: ౕలಮ್న
:08:2005-06

8[4]ಶా అ: .అ:ఇత
ರె:20:2005-06

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2774
27333 8[4]ಶా అ: .అ:36:2 నంజుంಢెౕశ, ము. , ಶెವ್ౕశವ್ర
005-06
ಸా ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಕెంಗెౕ ,
ಬెంగళೂరు, ఇవర దూ న బಗెಗ್
2775

2776

2777
2778
2779

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
26/03/2009

ಶెರ್ౕ

26/03/2009
8[4]ಶా అ:5733:దూ నంజుంಡెౕశವ್ర, ము. ,
రు:ఇతರె:38:2005-06 ಶెವ್ౕశವ್రಸాವ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಕెంಗెౕ , ಬెంగళೂరు, ఇవర
దూ న బಗెಗ್
27336 8[4]ಶా అ: .అ:ఇత ಬెంగళೂరు ద ణ ಲెಲ್,
26/03/2009
ರె:01:2005-06
ವాಯ್ ತ್య ಲ್రువ ಕಷ್ణ సంಸెಥ್గళ
సంబంధ ನాಯ್ಯాలయద ఆದెౕశ
కు తు.

B

8[4]ಶా అ: ಟ್:ఇత
ರె:02:2005-06
27339 8[4]ಶా అ: ಟ್:ఇత
ರె:10:2005-06
27340 8[4][10]ಶా అ:ము.
.బ:149:2006-07

ಟ್ అ ರ್ సంಖెಯ್:669598/1989
ಟ್ అ ರ್ సంಖెಯ್:2995558/2003
అం కమಮ್, స. , పంచಗಿ
ಬెూౕదನా ಪౌರ್ఢಶాಲె,
కಕ್బಳాಳ್పುర, ము. .బ ತ್ బಗెಗ್

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

ರ್ౕ ವెంకಟెౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಕాಯ್వనహ ಳ್, ఆನెౕకಲ್ ತా, ఈ
ಶాಲెయనుನ್ ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

27334

27337

2780

27343

8[4]ಶా అ:ವెౕతನా
నుದాన:67:2006-07

2781

27348

2782

27349

2783

27352

2784

27355

2785

27358

8[4]ಶా అ:అనుದాన: .అనుರాధ, ం
ಕಷ್కరు, ರ್ౕ
ఒ.బಗెಗ್:44:2006-07
ರెౕణుಕా ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಕైಕెూండರ್హ ಳ್, ఇవర
ನెౕమಕా అను ౕదನె బಗెಗ್
8[6]ಶా అ:ಶా.ಮా:2 ಮార్ ఇವాశ
ౕಸ್
2:2006-07
ಪౌರ್ఢಶాಲె, కుంతూరు,
పುతూತ್రు ತా, ಶాಲె ಮానಯ್ತె
న ౕకరణಕాಕ್ಗಿ ದాఖಲా /
ಹాజರా మನాನ್.
8[4]ಶా అ:సವ್ఇ :06 ನాರాయణ ಗెూౕ ంద ನాయಕ್,
:2006-07
స. , ముಕాತ್నంద పరమహంస
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಬెళುవ,
మూడ దರె, ఇవర సವ್యం
వృ ತ್ బಗెಗ್
8[4]ಶా అ:ಹె. .ತె:5 ರ್ౕ ದెౕ ಪౌರ್ఢಶాಲె, పುణచ,
3:2006-07
ద.క. ಲెಲ್, ఇ ಲ್ ಹెచుಚ್వ
ಭాగ
ತెರెయువ బಗెಗ್.
8[4]ಶా అ: ವ್.ద.స: ಜైన ప.పೂ.ಕాಲెౕజు,
హుದెದ್:తు.అ:72:2006- మూడ ದెರ್, ఇ ಲ್న ವ್.ద.స హుದెದ್
07
తుంబువ బಗెಗ್

B

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
గణక
ముಕాತ್య
సంಖెಯ್
ನాంక
2786
27360 8[4]ಶా అ:సವ್ఇ :5: ರ್ౕ ఎం. ౕహನ್ದాಸ್
26/03/2009
2006-07
ದెౕವా గರ್, ರ್ౕ సుబರ್హಮ್ణಯ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె, కడందಲె, ద.క. ಲెಲ್
ఇవ ಗె సವ್.ఇ. వృ ತ್ బಗెಗ್

ಶెರ್ౕ
B

2787

27361

8[4]ಶా అ:ఇతರె:46: సుಬెూౕద ಪౌರ್ఢಶాಲె, పణజ,
26/03/2009
2006-07
పುతూತ್రు, ఇ ಲ್య ಥ್ర
బಗెಗ್.

B

2788

27363

8[4]ಶా అ:ಗెರ್ౕಡ್1: :62:2006-07

B

2789

27365

8[4]ಶా అ: ౕలಮ್న
:01:2006-07

2790

27367

8[4]ಶా అ:3188:దూ
రు:ఇతರె:26:2006-07

2791

27369

2792

2793

2794

2795

ಹెಚ್. . ರ್ౕ ವాస, ದై. ,
26/03/2009
ఇవ ಗె 20 వషರ್గళ ಸెౕವెಗాಗಿ
ౕ యರ್ ಗెರ್ౕಡ್-1 మంజూర
ಮాడువ బಗెಗ್.
ఎನ್. జయదವ್జ,
26/03/2009
ఉపನాಯ್సకరు, జయ
ౕచಸ್ರ್ ಕాಲెౕజు, జయనగర,
ಬెంగళೂరు, ఇవర ౕలಮ್న
పರ್కరణద బಗెಗ್
ౕ ఎ జబತ್, ము. ,
ದాಯ್మం ర ಪౌರ್ఢಶాಲె,
దూరವా నగర, ಬెంగళೂరు,
ఇవర
న దూరు.

B

26/03/2009

B

8[4]ಶా అ:769:దూ ಸెౕಕెರ್ౕಡ್ ಹాಟ್ರ್ ಬాలకర
26/03/2009
రూఇతರె:03:2006-07 ಪౌರ್ఢಶాಲె, జనరಲ್ మಮ್యಯ್
రಸెತ್, అಶెೂౕಕ್నగర,
ಬెంగళೂరు, ఇవర రుదಧ್
సಕాರ್ర.
ಮా
హకుಕ್ ಕా ದ್
26/03/2009
27376 8[4]ಶా అ:ಮా
హకుಕ್:71:2006-07
యమదంತె వతూರ್ న ಲెౕ
ವెౕಲాంగ ಶాಲెయ
బಬ್ం యవర వర ఒదಗಿసువ
బಗెಗ್
27381 8[6]ಶా అ:ము. .బ: కరుಣాకర భಟ್, స. ,
26/03/2009
[సంసಕ್ೃత] జయ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
69:2006-07
జయనగర, ಬెంగళೂరు, ఇవ ಗె
ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್ బಗెಗ್

B

26/03/2009
8[4][10]ಶా అ:160: ಕె. .ರాజణಣ್, స. ,
2006-07
ఎ. .ఎನ್.ಪౌರ್ఢಶాಲె,
కಕ್బళಳ್పುర, ము. . బ ತ್ బಗెಗ್
26/03/2009
27398 8[4]ಶా అ:స. :55: ರ್ౕ ౕ ౕశವ್ర ದాಯ್సంಸెಥ್
2006-07
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ఇడగూరు,
ಗౌ దనూరు ತా, ఈ ಶాಲెయ
సం త
ంద హణ
ఉప ౕಗಿ ಕెూళಳ್లు అనుమ
బಗెಗ್

B

27388

B

B

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2796
27402 8[4]ಶా అ:ಶా.ಮా:1 సవರ್ ಬాలಕಿయర ಪౌರ್ఢಶాಲె,
7:2006-07
ಕాటನ್ ಪెౕಟె ಬెంగళೂరు, ఈ
ಶాಲెయనుನ್ ಮానಯ್ತె
న ౕక సువ బಗెಗ್.
2797
27405 8[4]ಶా అ:ఇతರె:20 :12.04.2006నంతర
06-07
ಖా ಯాద హుದెದ್య వరగళ
బಗెಗ್
2798
27407 8[4]ಶా అ:16499:వ ಬాగಯ್ల ಮ್.ಹెಚ್.ఎం, స. ,
ಗాರ್వಣె:01:2006-07 ನెౕತా ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ముತాತ್నలూಲ್రు, ఆನెౕకಲ್ ತా,
ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
2799
27408 8[4]ಶా అ:హಸాತ್ంతర ಗాಡ್ರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಕెంಗెౕ ,
:10:2006-07
ಬెంగళೂరు, ఈ ಶాಲెయనుನ್
హಸాತ್ంత సువ బಗెಗ್

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
26/03/2009

ಶెರ್ౕ

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009
8[4]ಶా అ:ఇతರె:ವెౕ. ఎಸ್.ఎಸ್. ౕತెౕದాರ್,
.కಲా ಕಷ್కరు, ఇవర ವెౕతన
:67:2006-07
ౕడువ బಗెಗ್
ಶెರ್ౕ
27416 8[4]ಶా అ:అ.ఆನె:
ಟ್ అ ರ್ సంಖెಯ್:41021/2004 26/03/2009
ಟ್:ఇతರె:41:2003-04

B

2800

27409

2801

27411

2802

8[4]ಶా అ:17277: అಕಷ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಕాటನ್ಪెౕಟె
ಶా.ಮా:07:2006-07 ಬెంగళೂరు, ఈ ಶాಲెయ
పರ್థమ ಮానಯ್ತె బಗెಗ್

B

ದాವె సంಖెಯ್:966/2003[ఎಸ್]

26/03/2009

B

ౕలಮ್న అ ರ್
సంಖెಯ್:20/2003
అ ౕలు సంಖెಯ್:85/2003

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

. .ರాಜెౕశವ್ , స. , సರ್
26/03/2009
ఎం. .ಪౌರ್ಶాಲె, కಕ್బಳాಳ್పುర,
ನెౕమಕా అను ౕదನె బಗెಗ್

B

27436

8[10]ಶా అ: వృ ತ್:5 .అమృత, .వృ. , ತాರ್లయ 26/03/2009
6:2003-04
ಬాలಕಿయర ಪౌರ್ఢಶాಲె, షನ್
రಸెತ್, ಬెంగళೂరు, ఇవర వృ ತ್
ವెౕతనಕెಕ್ సంబం దంತె

B

27443

8[4]ಶా అ:అను:ನెౕ
మక:7:2003-04

B

2803

27419

2804

27421

2805

27426

2806

27429

2807

27432

2808

2809

8[4]ಶా అ:ದాವె:96
6:2003
8[8]ಶా అ: ౕలಮ್న
:20:2003-04
8[8]ಶా అ: ౕలಮ್న
:85:2003-04
8[8]ಶా అ: ౕలಮ್న
:42:2003-04
8[8][4]ಶా అ:ನెౕమ
ಕా అను:81:200304

B

ౕలಮ್వ సంಕెಯ್:42/2003

ఆಚాయರ್ ಪాఠಶాಲె,
26/03/2009
ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಸెూౕమనహ ಳ್, ಬెం.ద. ಲెಲ್, ఇ ಲ್
ರ್ౕ ಕಿరಣ್ ఇవ ಗె .దಜెರ್ య ಲ್
అనుకంపద ఆಧారద
ನెౕమಕా బಗెಗ್

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2810
27444 8[4]ಶా అ:ಬాಕಿ.ವెౕ: ಸైయದ್ స ౕఉಲాಲ್, పರ್.ద.స,
02:2003-04
ఐ.ఎం.ఎಸ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಬెంగళೂరు, ఇవరಗె ಬాಕಿ
ವెౕతన కు తు.
2811
3336 8(8)ಶా. .అనుಬాన- ಬాపೂ ಪౌರ್.ಶా.ಹాసన,ఈ
11/03-04
ಶాಲెయ ದాಯ್ ರ್ ಹాజರా
మನాನ್ బಗెಗ್.
2812
3369 8(1) ಶా అ ಹె
ವెౕಕానంద ಗಿ జన
వగರ್ 01/04-05
ಪాರ್ఢಶాಲె వಗాರ್వಣె
ಗಿ
రంగ ಬెటಟ್
2813
3387 8(1) ಶా అ వగರ್
ರ್ౕ ಸెూౕమಶెౕఖರ್ వృ ತ್
2/04-05
ಕಷ್కరు వಗాರ್వಣె ಜె ఎಸ್ ఎ
ప.పೂ ಶాಲె.
2814
3444 8(1) ಶా అ ఇతರె
ರ್ౕ ఎం ಹెಚ್ జగನాಥ್ ಜెఎನ್
4426 దూరు
ఆರ್ ರె ಡె ನ್ಸ್యಲ್
44/2005-06
ಪౌರ್ఢಶాಲా ఇదర వಗాರ್వಣె
అథವా అಮాన ತ್ ಮాడువ బಗెಗ್.
2815
2816

8(1) ಶా అ 5747
దವె01/2005-06
3490 8(1)ಶా అ ಮా
న.04/04-05
3481

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
26/03/2009

04/04/2008

ಶెರ್ౕ
B

C

26/09/2008

C

26/09/2008

C

26/09/2008

C

ರ್ౕ బసವెౕశವ್ర ದాಯ್ సంಸెಥ್
దుರాడ త బಗెಗ್ దూరు.
ರ್ౕ ವెౕಕానంద ಗాರ್ಮాంతర
ಪౌರ್ఢಶాಲె
ౕಲెౕన గ ಳ್
ಮానಯ್ತె న ౕకరణ బಗెಗ್.

26/09/2008

C

16/12/2008

C

ರ್ౕ గಜానన ఎజుಕెౕషನ್
ಸెూಸై బుకಕ್పటಟ್ణ ము
హుದెದ್ಗె బ ತ್.
ರ್ౕ.ధనంజయరవరనుನ್
అనుದానಕెಕ್ ఒళప సువ బಗెಗ್
ಕె. ಶె ಟ್హ ಳ್.
ರ್ౕ ನాయక ದాಯ್ ౕఠ
ಪౌರ್ఢಶాಲె
న సముదರ್ ం
ಕಷ್ಕಿ (ಬాಯ್ಕ್ ಲాಗ್) దూరు.

16/12/2008

C

31/12/2007

C

2817

3509

8(1) ಶా అ ము.
బ ತ್ అను-01/06-07

2818

3537

8(2ఎ)2 ౕలಮ್న
సం-11/99

2819

3574

8(1)ಶా అ
ಹె. .ಬాಯ್ಕ್ ಲాಗ್
38/05-06

26/09/2008

C

2820

8(1)ಶా అ ಸా.
ರా ಟ್ರ್ౕయ ದాಯ್ ౕఠ
26/09/2008
హణ ಡాರ್ 412/2005-06 ಪౌರ್ఢಶాಲె ఐ ఎನ್ ಹెూసಕెూౕಟె
సంఇ త
హణ ಡాರ್
ಮాడువ బಗెಗ್.
16/12/2008
3598 8(1) ಶా అ
ರ್ౕ ರ್యంబుಕెౕశವ್ర
ಖా.హు.భ ರ್ అను
ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್ఢಶాಲె ಖా
2/06-07
హుದెದ್ భ ರ್ అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.
16/12/2008
3603 8(1)స అ అ.అ. ನెౕ
ರ್ౕమ
వమಮ್ ఇవ ಗె
అను01/06-07
అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె
ವ್దస ನెౕమಕా అను ౕదನె
బಗెಗ್.

C

2821

2822

3579

C

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2823
3606 8(1)ಶా అ ನెౕ
అను02/06-07
2824

2825

2826

2827

2828

2829

2830

2831
2832

2833

షయ

ರ್ౕ మಲై మహದెౕశವ್ర ಸాವ್
ದాಯ್ సంಸెಥ್ కళಳ್ం ಬెళಳ್- ರా
ತా. దూరు.
3607 8(8)ಶా. .మనನ್.ఎం.
ౕ యಲ್
25/05-06
ಪౌರ್.ಶా.హుణ నಕెರె ಹాసన
ದాఖಲా ಕెూరತె మನాನ್.
3612 8(1)ಶా అ బ ತ್
ರ್ౕ ఎನ್ ಶెೂలపಪ್ పರ್ ಶా స ఈ
ఇతರె 7/04-05
ಕా ದాస ಪౌರ್ ಶాಲె ರా ತా
ఇవర బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್.
3615 8(8)ಶా. .ಮానಯ್ತె- ಲెూౕటಸ್ ಪౌರ್.ಶా.ಹాసన ఈ
20/05-06
ಶాಲెయ ಮానಯ್ತె న ౕకరణద
బಗెಗ್.
3617 8(8)ಶా. .ಮానಯ್ತె- ರ್ౕ ఆ చుంచనಗಿ
2/06-07
ప.పೂ.ಕా. .ఆರ್.పటಟ್ణ
ದాఖಲా ಕెూరತె మನాನ್
3619 8(1) ಶా అ ಪాರ್ ಪాರ್ ದెౕవರాజు అరసు మూರా ರ್
ಶా సం స 171/దూరు
ದాಯ್ ರ್ లయ
01/2006-07
శుಪాಪ್ ౕరూరపಪ್ ಬా ಹెూౕ
దూ న బಗెಗ್.
3623 8(1)ಶా అ ವెౕ
ರ್ౕ రంగನాథ ಸాವ್
బ.అ.ನెౕ-03/04-05
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಕాಳాపುర ఈ
ಶాಲెయ 2004-05 ನెౕ ಸా న
ಮానಯ್ತె న ౕకరణద బಗెಗ್.

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
16/12/2008

04/04/2008

26/09/2008

10/03/2007

C

C

C

C

16/12/2008

C

26/09/2008

C

8(1)ಶా అ ಮా.న.
ఇతರె 09/04-05

ಕಿರ್ౕసಟ್ ಜెూಯ್ౕ
ಪౌರ್.ಶా.అరకలగూడు ఈ
ಶాಲెయ ಮానಯ್ತె బಗెಗ್.
.వగರ್ರ್ౕವా ಲాస ದాಯ್సంಸెಥ್
యూరు ತా. ಕಷ್కకర
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.
.ము. .బ ತ್ ರ್ౕ .ఆರ್.బసవರాజపಪ್
స. . ರ್ౕ.బృహవಮ್ర
సం.ప.పೂ.ಕా.ఇవ ಗె
ము. ,ರాಗಿ బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್.

C

23/03/2009

ರ್ౕ ರామ ంಗెౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె 26/09/2008
కಕ್హ ಳ್ ಮానಯ್ತె న ౕకరణద
బಗెಗ್.
3625 8(8)ಶా. .ಮానಯ್ತె- ವాస ಪౌರ್ఢಶాಲె సకಲెౕశపುర 12/12/2007
5/06-07
ಮానಯ್ತె బಗెಗ್.
3627 8(8)ಶా. .ಮానಯ್ತె- ಶారద అ ಕెౕతన
04/04/2008
9/06-07
ಪౌರ್.ಶా. ౕಸాಲె
చనನ್ರాయపటಟ್ణ,ಶాಲా మకಕ್ళ
ಕెూరತె మನాನ್.
3645 8(1)ಶా అ ವెౕ
ರ್ౕ నర ంహ మూ ರ್ స.
26/09/2008
ఇతರె 15/04-05
ರ್ౕ బసವెౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె
ದెూడಡ್ ಸాగర ವెౕతన గ బಗెಗ್.
3624

ಶెರ್ౕ

C

C
C

C

2834

3667

8(8)ಶా. .ಮాన15/06-07

04/02/2008

C

2835

3728

8(8)ಶా.
18/05-06

12/12/2007

C

2836

3822

8(8)ಶా.
-2/06-07

26/05/2007

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2837
3824 8(8)ಶా. .ಮానಯ್ತె- ರ್ౕ ರాజರాಜెౕశವ್ ಪౌರ್.ಶా.
19/05-06
ಹాగలಕెರె ಹెూసదుగರ್ ತా.ఈ
ಶాಲెయ ನెూంద ಮానಯ್ತె
న ౕకరణ
2838
3859 8(8)ಶా. .ವెౕ. ರ್ౕ . ౕరపಪ್ ಗెರ್ౕ.1
13/06-07
స. ., ರ್ౕಜాಙ್న ಜెూౕ
ಪౌರ್.ಶాಲెయ ಲ್ ಕెರె
యూరు
ತా.ವెౕతన గ ಗాಗಿ
2839

3919

2840

5139

2841

8(8)ಶా. .ವెౕ.బ ತ್10/06-07

8(4)ಶా అ
సಥ್ಳాంతర 1/04-05.
5141 8(4)ಶా అ టರ್ಸ್ಟ್
ఇతರె 50/03-04.

2842

5142

8(4)ಶా అ
సಥ್ಳాంతర 22/04-05.

2843

6621

8(8) శ. .అ.వగರ್
31/06-07

2844

6630

8(8) ಶా. .అ.ఇతರె
35/06-07

2845

6688

8(8) ಶా. . ఇతರె
67/06-07

2846

6693

8(8) ಶా. .అ. బ ತ್
72/06-07

2847

6694

8(8) ಶా. .అ.బ ತ್
73/06-07

2848

6710

2849

8(8)
ಶా. .అ.ಮానಯ್ತెౕ
75/06-07
6713 8(8)
ಶా. .అ.ಮానಯ್ತె
76/06-07

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
12/12/2007
C

04/02/2008

C

26/05/2007
ರ್ౕಸైయದ್ శಹాబు ದ್ౕನ್
ವ್దస గರ್ంథಪాలరూ లಲ್తತ್
ಪౌರ್.ಶా. తರ್దుగರ್ ವా ರ್క
బ ತ್ మంజూరు.
ಬెనక ఎజుಕెౕషನ್ ಸెూಸై
12/03/2007
ಜె నగర ಬెంగళೂరు.
ಸెూಸై ఆఫರ್ ರెౕంಟ್ ಜెూಸెಫ್ 12/03/2007
ಪెರ್జರ್ ಟౌನ್ ಬెంగళೂరు.

C

ంಟెూౕ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ನాయకనగర ಬెంగళೂరు.

C
C

12/03/2007

C

ಲాಲ್ మదక ನాయక ದాಯ್
02/07/2007
సంಸెಥ್ ఇ ಲ್న సహ ಕಷ್కర
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
ರ್ౕ ఎం ఓంಕారపಪ್, ము.
ರ್ౕ 23/03/2009
మరళು ದెದ್ౕశವ್ర ಸాಮ್రక
ಪౌರ್ఢಶాಲె ನాగసముదರ್ ఇవర
సವ್యం వರ್ ತ್ బಗెಗ್
ಭార ౕయ ದాಯ್ సంఘ
04/04/2008
మదక పುర ఇవర ಪౌರ್ఢಶాಲెಗె
ಕಷ್కరనుನ್ వಗాರ್ సువ బಗెಗ್

C

12/10/2007
ರ್ౕ ౕತాರాం ನాయಕ್
స ౕರ್దయ
య ಪాರ್.ಶాಲె
చనನ್ರాయపటಟ್ణ ఇవ ಗె బ ತ್
ౕడువ బಗెಗ್
ರ್ౕ తరళಬాళು జగదుಗ್రు ದాಯ್ 26/05/2007
సంಸెಥ್
ಗెರె ఈ సంಸెಥ್య
ಶాಲెయ ಲ್న
ముಖెూಯ್ౕಪాದాಯ್యర బ ತ್ బಗెಗ್
ವాస ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
అర ಕెರె ఈ ಶాಲెయ ಮానಯ್ತె
బಗెಗ್
ಸెంಟ್ ఆಗెನ್ౕಸ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
సకಲెౕశపುర ఈ ಶాಲెయ
ಮానಯ್ತెౕ న ౕకణ బಗెಗ್

12/12/2007

29/11/2006

C

C

C

C

C

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2850
6985 8(7) ಶా. . ಕెూౕ
63/06-07

2851

2852

2853

7309

2855

7387

2857

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
19/05/2008

ರ್ౕ ఎం. ಗಿ ౕಶ್ ವ್.ద.స
జనತాರెూరಲ್ ఎజుಕెౕషನ್
ಸెూಸై ರామనగర ತా,
ಬెంಗాರ್ ಲెಲ್ ఇవర ನెౕమಕా
అను ౕదನె బಗెಗ್
7019 8(7)
ఇం ರా ಪౌರ್ఢಶాಲె తుమకూరు 19/05/2008
ಶా. .అ.ಖా.హు.భ.అ
ఈ ಶాಲెగళనుನ್ సವ್ంత కటಟ್డಕెಕ್
82/06-07
సಥ್ಳాంత
అనుమ
ಕెూౕ రువ బಗెಗ್
19/05/2008
7028 8(7) ಶా. .అ
ರ್ౕ నర ంహ ಗాರ್ಮాంతర
బ.అ.ವా 89/06-07
ಪౌರ್ఢಶాಲె క ಳ್ ಪాళಯ್ ಗాರ್మ
గు ಬ್ ತా, ఈ ಶాಲెಗె
ನెౕ
రువ బటವాಡె
అ ಕా వనుನ್ ವాపసుಸ್
పಡెయువ బಗెಗ್
7132 8[9]ಶా అ.ము బ.అ ರ್ౕ షుಣ್ ಜెూౕ ಸ್ స ఇవర 23/03/2009
ను.102:2006-07
ము బ ತ್ అను ౕదನె కు తు.

2854

2856

షయ

8(1)ಶా. .అ.ము. .బ ರ್ౕమ .ఎಸ್. .అనంతలಕಷ್ ಮ್
ತ್/4/2006-07
.సహ ಕಷ್కరు. .బనుమయಯ್.
ಬాలಕಿయర ಪౌರ್డಶాಲె.
ౖసూరు.ఇవ ಗె ముఖಖ್
ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್ ౕ రువುదనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ
C

C

C

C

26/09/2008

C

16/12/2008
8(1)ಶా ఆము బడತ್1 ರ್ౕ వయಯ್ స. ౕ ರ್ౕ
నంజుంಡెౕశವ್ర ದాಯ್వధರ್క
95/2006-07
ಪౌರ್ఢ ಶాಲె నంజనగూఢు
ఇవ ಗె ము బ ತ್ బಗెಗ್
31/12/2007
8290 8 (2) ಶా అ పఠಯ್
ರ್ౕ ಕెూతತ್ల బసವెౕశವ್ర
ఇಸ್ ఇతರె
ಭార ౕయ ಕಷ್ణ స
06/2006
ಸెౕడಮ್ గులబగರ್ ఈ సంಸెಥ್
అ ౕనద ಲ್
ఎಸ್ ఇ పఠಯ್
కರ್మ ఆంగಳ್ ಭాಷెయ ಲ್
ತెರెయలు ದెౕರ್శన ౕడువ
బಗెಗ್.
8363 8(8) ಶా. .ము. బ ತ್ తರ್దుగರ್ ದాಯ್ సంಸెಥ್( )
26/05/2007
99/2006-07
తರ್దుగರ್ ఆడ త మండ య
వత ంద నಡెయు ತ್రువ
ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ ಲ್ ಖా ఇరువ 5
ముఖಯ್ ಕಷ್కర హుದెದ್గ ಗె బ ತ್
ౕడువ బಗెಗ್

C

C

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2858
8384 8(8) ಶా. .వగರ್
108/2006-07

షయ

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
ఎಸ್.ಜె.ఎం ದాಯ್ సంಸెಥ್ ರ್ౕ ఎం 26/05/2007
జగ ౕಶ್
ాన ಕಷ್కరు ರ್ౕ
బಕెಕ್ౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె ದావణಗెರె
ఇవరనుನ್ ಬాపೂ సంయుకತ್
పద పೂవರ್ ಕాಲెౕజు
భరమಸాగర తರ್దుగರ್ ಲెಲ್
ఇ ಲ್ಗె వగರ್వಣె అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

2859

8412

8(8)
ಶా. .ము. .బ ತ್
131/2006-07

ఎಸ್.ಜె,ఎం ದాಯ್ ౕఠ
తರ್దుగರ್ ఆడ త మండ య
నಡెయు ತ್రువ ರ್ౕ బసವెౕశವ್ర
ಪౌರ್ఢಶాಲె ఆలదకಟెಟ್ ಹాವెౕ
ತా, ఇ ಲ್న ರ್ౕ ఎನ್.
బసవರాజపಪ್ ఇవ ಗె ముఖಯ್
ಕಷ್ర హుದెದ್ಗె బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್

2860

8421

8(8)
ದా.ಹా.ಕెూరತె మನాನ್
138/2006-07

2861

8423

8(8)
ಶా. .ము. .బ ತ್ అను
139/2006-07

ರ್ౕ లಕಿ జನాధರ್న ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಕాಯ್తనహ ಳ್, ಹాసన ತా,
ಹాసన ಲెಲ್, ఈ ಶాಲెయ ಲ್న
ದాಯ್ ರ್గళು
ದాఖಲా /ಹాజರా
ಕెూరತెయనుನ್ మನాನ್ ಮాడువ
బಗెಗ್
ఎಸ್.ಜె.ఎం. ದాಯ್ ౕఠ ( )
తರ್దుగರ್ ఆడ త మండ య
నಡెయు ತ್రువ ఎం.ఆರ್.ఎಸ್.
యಶెೂౕధమಮ್ ನాగ
ಪౌರ್ఢಶాಲె (ಬా ಕా) త ౕಕెರె
ఈ ಶాಲెయ ಲ್న ರ್ౕ ఆರ್.ఎಸ್
ಲెూౕకణಣ್ ముఖಯ್ ಕಷ್కరు ఇవర
బ ತ್ అను ౕదನె బಗెಗ್

2862

2863

26/05/2007

ಶెರ್ౕ
C

C

04/02/2008

C

12/07/2007

C

12/07/2007
8(8)
ఎಸ್.ಜె.ఎం. ದాಯ್ సంಸెಥ್( )
ಶా. .వగರ್140/2006- తರ್దుగರ್ ఆడ త మండ య
నಡెయు ತ್రువ ಶాಲెగళ ಲ್న
07
బಬ್ం వಗాರ್వಣెఅను ౕదನె
బಗెಗ್
8550 8(4) ము. .బ
స ಬ್ౕರ್ అనನ್ మ ಯా
12/03/2007
52/2006-07
ಜెూౕజ స. , అటಲ್పಲ್ಮ್
ಪౌರ್ఢಶాಲెయ ము. బ ತ್య బಗెಗ್

C

8424

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2864
8806 8 (8) ಶా. .ము.
బ ತ್అను 146/2006 07

2865

2866

2867

షయ
ರ್ౕ మಮ್యಯ್ సహ ಕಷ್కరు
భగవ ౕ అంజನెౕయ సంయుకತ್
పద పೂవರ್ ಕాಲెౕజు (ಪౌರ್డ
ಶాಲా ಭాగ) రంಗెౕనహ ಳ್
యూరు ತా. ఇవ ಗె ముఖಯ್
ಕಷ್కర హుದెದ್ಗె బ ತ್ ౕ దుದ್
అదనుನ್ అను ౕ సువ బಗెಗ್.

ఎ ದెౕవಕಿಕ್ స. ౕ. ఇవ ಗె
8(8)ಶా. .ము. .బ ತ್
ము బ ತ್ డువ బಗెಗ್ ఇవర
అను 148/2006ಸెౕವాపುసತ್క & అడక
07.34.బ ತ್/2007
8881 8(8)
ಕె ధనಪాలನాయಕ್ స. .
ಶా. .వಗాರ್వಣె
ఎం ఎಸ್ ಪౌರ್.ಶా.
149/2006నನ್పಪ್సంತె ఇవర వగರ್వನెౕ
07.35.వగರ್/2007
బಗెಗ್ పರ್ಸాತ್వನె
8928 8(1)
ರ್ౕమ ఎಸ್. .అనంతల ಮ್
ಶా. .అ.ము. .భ.
స. . బనుమయ ಬాలಕಿయర
4/2006-07
ಪౌರ್.ಶా. ౖసూరు ఇవర భ ತ್
బಗెಗ್.

8880

8(1)ಶా. .ఆ.వగರ್
8/2006-07

2869

.ఎಸ್.సుబಬ್ణಣ್ ಸావರ್జ క
ದాಯ್సంಸెಥ್ ౖసూరు ఈ
ఆడ త మండ య బಬ್ం
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.
8952 8(1)ಶా. .అ.వಗాರ್వ ರ್ౕ.ఎಸ್. .ನాರాయణ
ಣె 4/2006-07
పರ್ ౕగ ಶాಲా సಹాయకరు
ಚామರాజనగర ఇవర
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

2870

8953

2868

2871

2872

8930

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
10/03/2007
C

10/03/2007

C

23/03/2009

C

26/09/2008

C

25/08/2008

C

25/08/2008

C

27/12/2008
8(1)ಶా. .ము. .భ.1 ರ್ౕ ಕా ದాస ಧాಯ್వదರ್క
2/2006-07
సంఘ .ఎಚ್.రಸెತ್ తుమకూరు
సంಸెಥ್య ಕಷ್క ಗె భ ತ್ ౕడువ
బಗెಗ್.
9180 8(6)ಶా. .హు.భ.అ:1 అ.ಪౌರ್.ಶా. గళ ಲ್ ಖా ఇరువ
12/01/2007
28/06హుದెದ್గలనుನ್ భ.ಮా.
07.60.ಖాహుభను/200 అ.ಕెూౕ రువ బಗెಗ್ పರ್ಸాತ್వನె
7
10/03/2007
9225 8(8)ಶా. .ము. .భ.అ ರ್ౕ.ವెంకటరమణ భటಟ್
ను 152/06-07
సహ ಕಷ್కరు ವాರాಣె ಪౌರ್ఢಶాಲె
ವాರాಣె ఇవ ಗె
ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಗಿ భ ತ್ ౕడువ
బಗెಗ್.

C

C

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2873
9293 8(8)ಶా. .వగರ್.అను. ರ್ౕ.ಕె.ఆರ್.ಲెూౕಕెౕಶ್ మూ ರ್
158/06-07
సహ ಕಷ್కరు ರ್ౕ.ఆ చుంచనಗಿ
సం.ప.పೂ.ಕా.(ಪౌರ್.ಶా. ಭాగ)
చనನ್ರాయపటಟ್ణ ఇదనుನ್
ಕె.ಕె. .ಪౌರ್ఢಶాಲె ಕాಲెರ್
ಹాసన ఈ ಶాಲెಗె వಗాರ್వಣె
ಮా రువುదనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್.
2874

2875

2876

2877

2878

2879

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
10/03/2007
C

10/03/2007
ರ್ౕ.ఎం. .గಣెౕಶ್ దಜెರ್
ನౌకరరు అమಮ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
అమಮ್ ಕెూడగు ಲెಲ್.ఇవ ಗె
ವ್ య దಜెರ್ సಹాయకರాಗಿ
బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್.
26/09/2008
9378 8 (3) ಶా అ పರ್ స ರ್ౕ ఎನ್ ಪెಪ್ಸాವ್
పರ್
భ 321/2006-07
సಹాయక రవర ವ್ స హుದెದ್ బ ತ್
బಗెಗ್.
9469 8(8) .దಜెರ್
ರ್ౕ.పಟాಟ್ ರామ ಗాರ್ಮాంతర
10/03/2007
బ ತ್.అను 161/2006- ಪౌರ್ఢಶాಲె ರామನాథపುర
07
అరకలగూడుತా.ಹాసన
ಲెಲ್.ఇ ಲ್ ಕాయರ್
వರ್ సు ತ್రువ ರ್ౕ.ಕె. .ರాజ
దಜెರ್ ನౌకరరు ఇవ ಗె
ವ್ ౕయ దಜెರ್ సಹాయకರాಗಿ
బ ತ್ ౕడువುదనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್.

9295

8(8) ವ್.ద.స.బ ತ್
159/06-07

8(3)ಶా. .ಜెౕ.ప.350 ముಖెూಯ್ౕపದాಯ್యర హుದెದ್ಗె బ ತ್ 26/09/2008
./06-07
ౕ లు ಗెರ್ౕಡ್ .2 ಕಷ್కర
ಜెౕషಠ್ತా ప ಟ್ అన ౕదನె
ౕడువ బಗెಗ್.
9985 8 (2) ಶాశ అ ಹెూ
2007-08ನెౕ ಸా న ಲ್ ಕె. ఆರ್. 10/05/2007
ಪౌರ್ ಶా25/2007-08 ಪెౕಟెయ ಲ್ ఆ ౕವాರ್ద ఆంగಲ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
ರ್ౕమ ಕె ಕె ల త సహ
9998 8 (8) ము బ ತ್
10/03/2007
ಕಷ್కరు ಶారದా ಪౌರ್ఢಶాಲె
170/2006-07
కಕ್ ಸెూడుಳ್రు
ರాజಪెౕಟె
ತా ಕెూడగు ಲెಲ್ ఇవ ಗె ముఖಯ್
ಕಷ್కర హుದెದ್ಗె బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್.
9574

C

C

C

C

C

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2880
10038 8(4)ಶా. .అ.ఆನెౕ.66 .ఎಮ್.ವెంకటರామయಯ್
/2006-07
జವానరు ఒకಕ್ గర సంఘ
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ರ್ౕగంధಕావಲ್,
ಬెం.ఇవర మగ ರ್ౕ
.ర కుಮాರ್ ఇవ ಗె
అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె
ನెౕమಕా బಗెಗ್.
2881
10049 8(4)ಶా. .ಹెూ.ಪౌರ್. నూಯ್ ఇం యನ್ ప ಲ್ಕ್ ಶాಲె
ಶా.4 /2006-07
నం,12 15 ನెౕ ಕాರ್ಸ್ ಚెౕలూరు
ಪాళಯ್ ಪెವెಲ್ನ್ಸ್ .ಬెం.23.
8(4)ಶా. .ಶా.ಮా 7 . .ఎಸ್.ಪౌರ್ఢಶాಲె ತావೂరు
/2006-07
మంగళೂరు నగర ఇ ಲ್ గ త
పರ್ಮాణಕಿಕ್ంత మకಕ್ళು క
ఇదుದ್ మನాನ್ ಮాడువ బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
12/01/2007
C

10/05/2007

C

2882

10051

12/01/2007

C

2883

10/05/2007
ఆರ್.ಕె.ఎಸ್.ಪౌರ್ఢಶాಲెయ ಲ್
స. ౕ.ರా దದ್ ರ್ౕ ఎం. మಲెಲ್ౕಶ್
ఇవ ಗె ವెౕతన గ ప సువ
బಗెಗ್.
10/05/2007
10057 8(4)ಶా. . ౕలಮ್న
ರ್ౕమ రంగమಮ್ W/O Late
05 /06-07
ವెంకటಗಿ యపಪ್ నం
ಲెౕఒఔಟ್ ಬెం. ఆರ್.ಕె ఎನ್.
ಪౌರ್ఢಶాಲె అరళಪెౕಟె వృ ತ್
ವెౕతనద బಗెಗ್.
10065 8(4)ಶా.
ౕలಮ್న అరళಪెౕಟె వృ ತ್ ವెౕతనద బಗెಗ್ 10/05/2007
06/2006-07
ಕె.ఆರ್ ఎನ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
అరಳెಪెౕಟె ಬెం.
10106 8(8)ಶా. .వగರ್.అను ರ್ౕమ ಕె.ఎಸ್. ಕాವెౕరమಮ್
26/05/2007
177/2006-07
ದై. . జనತా ಪౌರ್ఢಶాಲె
హు ಕెౕ
ರాజಪెౕಟె, ఇదనుನ್
ఎం. .ఎಸ್. ಪౌರ್ఢಶాಲె
నನ್పಪ್సంತె ರాజಪెౕಟె ತా.
ಕెూడగు ಲెಲ್ ఇ ಲ್ಗె వಗాರ್వಣె
ಹెూందలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.

C

2884

2885

2886

10056

8(4) ౕలಮ್న
04/2006-07

C

C

C

2887

10139

8(1)ಶా అ ದెూరు
6/2006-07

ಡా| అర అంಬెౕಡాಕ್ರ್
26/09/2008
సಮ್రಣాథರ್ ಶెಯ್ಕಷ್ కసంಸెಥ್
మధుಗಿ ఈ అడ త మండ
ಪౌರ್డ ಶాಲె ಮానಯ್ತె బಗెಗ್ ದెూరు

C

2888

10145

8(1)ಶా అ ము
బ ತ್ 7/2006-07

ಜె ఎಸ್ ఎಸ್ మಹా ದాಯ್ ౕఠ
26/09/2008
ఇవర వ
ంద నಡెయు ತ್రువ
ಯ್ಸెూరు ಲెಲ್ ಪౌರ್డ
ಶాಲెగ ಲ್న స గ ಗె ము
బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2889
10150 8(4)ಶాಮాన22/0607.107.ఇతರె/2007

షయ

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
10/05/2007
C

2890

ానಭార ಪౌರ್.ಶా.
ఠలనగర ಶాಲెಗె ಮానಯ್ತె
ౕడువ బಗెಗ್
10151 8(4)ಶా వగರ್/06ఎಸ್ బసవರాజు క. .
10/05/2007
07.108.వగರ್/2007 ఇవరనుನ್ జయనగర ಶాಲెಗె
వగರ್వಣె ಮా.బಗెಗ್ ಸెౕವాపುసತ್క

2891

10267

2892

10327 si 8 (2)ಶా అ
వಗాರ್వಣె 8/2006-07

2893

10444

8[3]ಶా :ము బ:436
:2006-2007

2894

10568

8(8)ಶా. .బ ತ್ అను
183/200607..ಯావುದాదರెూంద
నుನ್ ఆ ಕ್ ಮా /2007

2895

10835

8(2)ಶా. .అ.ವెౕతನా ನెౕತా ಪౌರ್ఢಶాಲె ముషూಟ್రు
నుದాన 8/2006-07
ముళಬాಗಿలు ತాలూಲ್ಕ್
ಕెూౕಲార ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
కు తు.

2896

10838 23489..ಯావುದాద
ರెూంద నుನ್ ఆ ಕ್
ಮా /2007

2897

10955

8(1) ಶా అ ము
బ ತ್ 11/200607.21.బ ತ್/2007

2898

10963

8(4)ಶా
సಥ್ಳాం.12/06-07

8(1)ಶా అ ಮా న
20/2006-07

ಸావರ್జ క ಪౌರ್డ ಶాಲె ಹెూస 26/09/2008
అగರ್ಹార ಕె అರ್ నగర ತా ఈ
ಶాಲెಗె ಮానಯ್ತె న ౕకరన
ౕడువ బಗెಗ್
ರ್ౕ ಕా ಕాంబ ಪౌರ್ఢಶాಲె
23/03/2009
ದెూడಡ್ర నಕెರె మదూದ್రు ತా.
ఈ ಶాಲెయ ಲ್ ಜాಙ್న కಡ್కರాద
ರ್ౕ ವెంకಟెౕశపಪ್ ఇవర
వಗాರ್వಣె ಕెూౕ బಗెಗ್.
26/09/2008
ರ್ౕ లవకుಮారಸాಚ್
సహ
ಕಷ್కరు, ౕಣాಶారದా
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಹెూసమನె,
వ గಗ್.ముఖಯ್ ಕಷ್కర బ ತ್
బಗెಗ್.
12/10/2007
ఎನ್.ర కుಮాರ್,స ಬాపೂ
ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್ಶాಲె
ಗెూౕపనహ ಳ್ ము బ ತ್
అను ౕదನెಗాಗಿ ಕెూౕ రువ
బಗెಗ್. ಸెౕವాపುసತ್కదూం ಗె.

C

C

C

C

C

10/03/2007

C

12/12/2007
.లಕಷ್ಮ್ణರె ಡ್,స ,
ఎం
ಬాపೂ ಗాರ್ಮాంతర
ಪౌರ್ಶాಲె ಗెూౕపనహ ಳ್చళಳ್ಕెರె
ತా: ఇవర వಗాರ್వಣె
అను ౕదನె కు తు.
ఎನ್.ఎం.బసవರాజపಪ್
26/09/2008
స ,మ ಲ್ಕాజుರ್నಪౌರ್ಶాಲె,చనನ್ం
ಗెರెಕె.ఆರ್.నగర ತా:ఇవర బ ತ್
అను ౕదನె బಗెಗ್.
ಸెౕವాపುసತ್కదూం ಗె
10/05/2007
ఎం.ఎ ಪ್ರ್ఔఢಶాಲె
,సుಲాತ್ನెಪ್ౕಟె ಶాಲె
సಥ್ಳాం సువ బಗెಗ್.

C

C

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2899
11032 8(8)సವ್.
207/2006-07

2900

2901

2902
2903

2904

2905

2906

2907

2908

షయ
ರ್ౕ .ఎಚ್. ರాజಗెూౕಪాಲ್
ముఖಯ್ ಕಷ್కరు సదుಗ್రు అపಪ್యಯ್
ಸాವ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె ಕెూడగు ಲెಲ್
ఇవ ಗె ವ್ಚాಚ್ వృ ತ್ಹెూందలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
26/05/2007

జనತా ಪౌರ್ఢಶాಲె ಹెಮాಮ್ ఈ 21/03/2009
ಶాಲెయ ಲ್ ದై క ಕಷ್కర
ನెౕమಕా అను ౕదನె బಗెಗ್.
11387 8[2]ಶా అ:వగರ್:17: ರ್ౕ ఆనంద, సహ ಕಷ್కరు జనత 21/03/2009
2007-08
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಹెಮాಮ್ ,
కుంದాపುర ತా, ఇవరనుನ್ ------ ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಬైదూరు, ఇ ಲ್ಗె
వಗాರ್ సువ బಗెಗ್.
11430 8 (2) ಶాశఅ
అంతర ಲాಲ್ వగರ್వಣె కడత
21/03/2009
వగರ್ 18/2007-08
11432 8(2) ಶా అ ಹెూ
అదಮారు మర ఎజుಕెౕశನ್( ) 10/08/2007
ಪౌರ್. ಶా 20/2007-08 ఉడు సంಸెಥ್ వ
ంద
పೂణರ್పರ್జಙ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.
11445 8 (8) ಶా అ ము
శంకರెౕశವ್ర ಪౌರ್ಶాಲె, కಕ್మಮ್న 26/05/2007
బ ತ್ అను 09/2007హ ಳ್,అర ౕಕెರె ತా:
08.51.బ ತ್/2007
ఆರ್.ರామపಪ್,స , బ ತ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್.
ಸెౕವాపುసತ್కదూం ಗె
11186

8 (3) (2) ಶా అ
ನెౕ అ 42/2002-03

07/04/2008
ರ್ౕ
ರా ౕಗౌడ ముఖಯ್
ಕಷ್కరు ರ್ౕ హు కಲెಲ್ౕశವ್ర
ಪౌರ್ఢಶాಲె ರాజಗెರె ಬెౕలూరు
ತా: ఇవ ಗె ముఖಯ್ ಕಷ್కర
ವెౕతన ಶెರ್ౕ య ಲ್ ವెౕతన గ
ప సువ బಗెಗ್.
11460 8 (8) ము ವెౕ న
ರ್ౕ ఎಸ್ ನాగರాజ ముఖಯ್
07/04/2008
16/2007-08
ಕಷ್కరు కుಮాರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
తగರె ಬెౕలూరు ತా: ಹాసన
ಲెಲ್ రవ ಗె ముఖಯ್ ಕಷ್కర
ವెౕతన ಶెರ್ౕ య ಲ್ ವెౕతన నగ
ప సువ బಗెಗ್.
12490 8 2 ಶా అ ದాವె
. అ .సం 12413/04
21/03/2009
49/2007-08
గులబಗాರ್ ಭాగద
ನాಯ್ಯాలయద ఆದెౕశవనుನ್
ಜా ಗెూ సువ బಗెಗ್.
12732 8[3]ಶా .ನెౕఅ.108/ ರ್ౕ ಶారದా ಲాಸ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె 20/12/2008
2007-08
మతూತ್రు, ನెౕమಕా
అను ౕదನె బಗెಗ್- వ గಗ್

11459

8 (8) ము . ವెౕ
. 15/2007-08

ಶెರ್ౕ
C

C

C

C
C

C

C

C

C

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2909
12924 8 2 ಶా అ ము
బ ತ್ 62/2007-08

2910

2911

2912

షయ
ರ್ౕ తరళಜాళು జగదుಗ್రు ದాಯ್
సంಸెಥ್వ
ంద నಡెయు ತ್రువ
ಪౌರ್ఢಶాಲెయ ಲ್ ಕాయರ್
వರ್ సు ತ್రువ ಕಷ್క ಗె ము
ಕಷ್కర బ ತ್ ౕ రువುదు
అను ౕ సువುదు

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
02/05/2009
C

88
ರ್ౕ దಧ್పಪ್ స. . ರ್ౕ
12/10/2007
ಶా. .ము. .బ ತ್.అను.8 ಹాలు ದెದ್ౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె
3/2007-2008
ಹెರెయూరు అర ౕಕెರె ತా:
ಹాసన ಲెಲ್, ಹాగు ರ್ౕ
ದాಧ್ಚా స. . ರ್ౕ
కలಮ್రుಡెౕశವ್ర ಪౌರ್డಸాಲె
ಳ್ౕనహ ಳ್ కడూరు ತా:
ఇవరుగ ಗె ము బ ತ್
ౕడురువುదనుನ್ అను ౕ సువ
బಗె
26/09/2008
13686 81 ಶా అము
ರ್ౕ జయణಣ್ స
ರ್ౕ ವా
బ ತ್6/2007-08
ದాಯ್ స
ಪౌರ್డ ಶాಲె
ౕತా ಕెూౕరటಗెರె ఇవ ಗె ము
బ ತ್ అను ౕదನె బಗెಗ್
13890 88 ಶా. . ము .
ರ್ౕ ಕె.ఆರ್. ర ౕಶ್
12/10/2007
బ ತ್ అను. 25/2007- సహ. ಕಷ್కరు ಗౌడ ಳ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ఇవ ಗె ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್
08
ౕ రువುదనుನ್ అను
సువ
బಗెಗ್.
13625

C

C

C

2913

14094

8 8 ಶా . బ ತ್
32/2007-08

ರ್ౕ .ఎನ್. జಡెౕಗౌడ సహ
ಕಷ್కరు, ರ್ౕ శంభు ంಗెౕశವ್ర
సంయుకತ್ పద పೂవರ್ ಕాಲెౕజు
ಗాడ అర ౕಕెರె ತా. ఇవ ಗె.
ఊప. ಪౌರ್ంశుಪాలర బ ತ್
ౕ రువುదనుನ್ అను ౕ సువ
బಗెಗ್.

04/02/2008

C

2914

14097

8 8 ಶా బ ತ್
33/2007-08

ರ್ౕ ఎం.ಕె. కృషಣ್పಪ್ సహ ಕಷ್కరు
ರ್ౕ అర ంద ಪౌರ್ఢಶాಲె
,కుವెంపುనగర ಹాసన ఇవ ಗె
ముఖಯ್ ಕಷ್కర బ ತ್
ౕ రువುదనుನ್ అను ౕ సువ
బಗెಗ್.

12/06/2007

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2915
14100 8 8 ము. . వగರ್.
అను 35/2007-08

2916

14265

*9* ಶా. .ము. .బ ತ್
అను 42/2007-08

2917

14267

88 ಶా. . .పರ್ అను
44/2007-08

2918

14268

88 ಶా. .వಗాರ್వಣె
అను. 45 2007-08

2919

14270

2920

2921

88 ಶా. .ము. . బ ತ್
47/2007-08

షయ
ರ್ౕಹెಚ್. ಕె. జగನాನ್ಥ್ ముఖಯ್
ಕಷ್కరు ಗాರ್ ಭార న ౕదయ
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಸాರాపುర ಹాసన
ತా. ఇవరనుನ್ ರ್ౕ క ౕర
ಪౌರ್ఢಶాಲె ఆలూరు ఇ ಲ್ಗె
వಗాರ್వಣె ಗెూం దుದ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್.

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
12/07/2007
C

12/07/2007
ರ್ౕ . . బసవ ంగపಪ್ స. .
ರ್ౕ ల ಮ್ౕనర ంహసವ್ంఇ
ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಹెూరಕెರె ದెౕవరపುర ಹెూళಲెಕ್ರె
ತా. తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ఇవ ಗె
ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್ ౕడువ
బಗెಗ್.
ರ್ౕమ
. . ದెౕవಕಿ ము. .
25/04/2008
మూನాರ್డు ಪౌರ್ఢಶాಲె
మూನాರ್డు ఇవ ಗె ದెౕశಕెಕ್
ತెరళలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
ಬాపೂ
ದాಯ್ సంಸెಥ್
తರ್దుగರ್ ఆడ త మండ య
నಡెయు ತ್రువ ಶాಲెగల ಲ್న
సಕాರ್ వಗాರ್వಣె ಮాడలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

ರ್ౕ .ఆರ್. ಸెూౕమపಪ್ ళವాರ್.
ರ್ౕ మ య ಚౌడయಯ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె వపುర ಹెూళಲెಕ್ರె
ತా. ఇవ ಗె ము. . బ ತ್
ౕడువ బಗెಗ್.
14278 88 ಶా. . వగರ್ అను ರ್ౕమ
ౕలమಮ್ ఎನ್. ఎమ.
52/2007-08
స. . కಲా ಸైంಟ್ ౕ ಸ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె హర ౕಕెರె ಹాసన
ಲెಲ್ ఇవరనుನ್ గుಲా
ಬాలಕಿయ ಪౌರ್ఢಶాಲె
జయమహಲ್ బಡావಣె
ಬెంగళೂరు ఉతತ್ర ఇ ಲ್ಗె
వಗాರ್వಣె ಮా దుದ್ అదనుನ್
అను ౕ సువ బಗె.
14283 88 ಶా. .వగರ್ అను. ఎಸ್. .ఎం. ದాಯ್ ౕఠ
57/2007-08
తರ್దుగರ್ ఆడ త మండ య
నಡెయు ర
ತ್ ువ అనుದానుత
ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ ಲ್న ಕಷ್కర
వಗాರ್వಣె అను ౕదನె బಗెಗ್.

C

C

07/04/2008

C

12/10/2007

C

12/07/2007

C

12/07/2007

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2922
14286 88ಶా. .వగರ್ అను
61/2007-08

2923

2924

షయ
ರ್ౕ ವా ಲాస ದాಯ್సంಸెಥ್
. .పುర ఆడ త మండ య
నಡెయు ತ್రువ అనుದా త
ಪౌರ್ఢಶాಲెగళనుನ್ ಕಷ್కర
వಗాರ್వಣె అను ౕదನె బಗెಗ್.

88 ಶా. .ము. . బ ತ್ ರ್ౕమ
.ఎం. అకಕ್మಮ್ స. .
అను 63/2007-08
ಪాರా ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರా
ఇవ ಗె ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್
ౕడువುదనుನ್ అను ౕ సువ
బಗెಗ್
14290 88 ಶా. .ము. .బ ತ್. ರ್ౕ ಶెౕఖరపಪ್ స.హ,. ಕಷ್కరు
అను 65//2007-08
ರ್ౕ ౕరపಪ್ ಸాವ್ ಗాರ್ంఆంతర
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಬాగూరు
ಹెూసదుగರ್ ತా. తರ್దుగರ್ ಲెಲ್
ఇవ ಗె ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್
ౕ రువುదనుನ್ అను ౕ వ
బಗెಗ್.
14288

2925

14292

88 ಶా. ,వగರ್ అను
67/2007-08

2926

14365

88ಶా. .వగರ್ అను
70/2007-08

2927

14366

88ಶా. .వగರ್ అను
71 /2007-08

2928

14367

88 ಶా. .వగರ್ అను
72/2007-08

2929

14371

88 ಶా.ದా.ಹా.
ಕెూరತె మనನ್
77/2007-08

ఆ కನాರ್టక ದాಯ್ వృ ದ್
సంఘ ದావణಗెರె ఇవర
ఆశರ್యద ಲ್ అనుದా త
ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ ಲ್న బಬ್ం ౕ
వಗాರ್వನెయనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್.
తರ್దుగರ್ ದాಯ್సంಸెಥ್
తರ್దుగರ್ ఆడ త మండ
వ
ంద నಡెయు ತ್రువ
ಖాసಗಿ అనుದా త
ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ ಲ್న ಕಷ್క ంద
వಗాರ್వಣె అను ౕదನె
ౕడువ బಗెಗ್.
ರ್ౕ క ౕರ್ ದాಯ್సంಸెಥ್
ಹాగూ ఈ సంಸెಥ್య ఆడ త
మండ య య ಲ್ ಶాಲా
ನౌక య వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.
ಲాಲ್ మదక ನాయక
ದాಯ್సంಸెಥ್ ఆశರ್యద ಲ್
నಡెయు ತ್రువ అనుದా త
ಪౌರ್ఢಶాಲా ಕಷ್కర వಗాರ್వಣె
అను ౕదನె బಗెಗ್.
ಗైಡ್ లృನ್ಸ್ ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మ
ಪ್ఋఔఢಶాಲె శರ್వణಬెళಗెూళ
చనನ್ರాయపటಟ್ణ ತా. ఈ ಶాಲా
ದాಯ್ ರ್గళ ದాకಲా
ಹాజರా ಕెూరತె మನాನ್
ಮాడువ బಗెಗ್.

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
04/04/2008
C

12/10/2007

C

12/10/2007

C

12/10/2007

C

12/10/2007

C

12/06/2007

C

12/12/2007

C

12/06/2007

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2930
14372 88
ಶా.ದా.ಹా.ಕెూరತె
మನాನ್ 79/2007-08

షయ
ವాస ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಹాసన ఈ
ಶాಲెయಲ್ఇ ದాಯ್ ರ್గళ
ದాఖಲా ಹాజರా ಕెూరತె
మನాನ್ ಮాడువ బಗెಗ್.
ರ್ౕమ రಮావ సహ ಕಷ್కరు
ఎಸ್.ఇ.ఎಸ್ ಬా ಕా
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಬెౕలూరు ಹాసన
ಲెಲ್ ఇవ ಗె ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಗಿ
బ ತ್ ౕ రువುదనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್.

2931

14411

8 8 ಶా ము
బ ತ್ 81/2007-08

2932

14412

8 8 ಶా ము బ ತ್ ರ್ౕ ಕె. ಕాడపಪ್ సహ ಕಷ್కరు ರ್ౕ
అను 82/2007-08
శంకರెౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె
కಕ್మಮ್నః ಳ್ అర ಕెರె ತా.
ಹాసన ಲెಲ್, ఇవ ಗె ముఖಯ್
ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್ ౕ రువುదనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್.

2933

14414

2934

14422

2935

14556

2936

14558

2937

14559

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
12/12/2007
C

12/06/2007

C

12/07/2007

C

12/06/2007
8 8 ಶా,. ದాಹా ಕెూ పದాಮ್వ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
మನాನ್ 86/2007-08
ಪౌರ್ఢಶాಲె శರ್వణಬెళಗెూళ
చనನ್ರాయపటಟ್ణ ತా. ఈ
ಶాಲెయ ಲ್న ದాಯ್ ರ್గళ
ದాఖಲా /ಹాజರా ಕెూరತె
మನాನ್ ಮాడువ బಗెಗ್.
8 2 ಶా అ
ರ್ౕ సుందರ್ ಚాರ್ ವ್ .ద.స.
21/03/2009
ಬెూౕధಕెౕతర బಬ್మద ಹాగు గರ್ంಥాಪాలకరఉ
ನెౕ.అ 102/2007-08 ಕెూౕಲార ಲెಲ್. ఇవర
ನెౕమకవనుನ್ అనుದాన
స తವాಗಿ అను ౕదನె బಗెಗ್.
12/10/2007
88ಶా.ದా.ಹా.ಕెూౕ. ಶారದా ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
మನాನ್ 90/2007-08
అర ౕಕెರె ಹాసన ಲాಲ್ ఈ
ಶాಲెయ ಲ್న ದాಯ್ ರ್గళ
ದాఖಲా ಹాజರా ಕెూరತె
మನాನ್ ಮాడువ బಗెಗ್.
12/10/2007
88ಶా. .ము. . బ ತ್
ರ್ౕ ఎం. మ ಲ್ಕాజుರ್నయಯ್
అను 92/2007-08
ముఖಯ್ ಕಷ್కరు . . .ಕె.
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಹెూళಲెಕ್ರె ఇవ ಗె
ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಘಿ బ ತ್
ౕ రువುదనుನ್ అను ౕ సువ
బಗెಗ್.
88ಖా.ಪౌರ್.ಶా.వగರ್
ರ್ౕ గ రంగನాథಸాವ್
12/10/2007
అను 93/2007-18
సహಕార ದాಯ್సంಸెಥ್
ರ್ౕರాంపುర ఆడ త ಶాಲెగళ
ಕಷ್కర మతుತ್ బಬ್ం గళ
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

C

C

C

C

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2938
14588 88ಶా. ,వగರ್ అను
103/2007-08

షయ
ರ್ౕ యళనడు జగదుಗ್రు ದాಯ್
సంಸెಥ್ అర ౕಕెರె ಹాసన ಲెಲ್
ఆడ త మండ యడయ ಲ್న
అనుದా త ಪౌರ್ఢశಲెగళ ಲ್న
ಕಷ್కర వಗాರ್వಣె అను ౕదನె
బಗెಗ್.

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
26/03/2008

26/03/2008
ಡా. అంಬెౕడಕ್ರ್ ದాಯ್సంಸెಥ್
అర ౕಕెರె ಹాసన ಲెಲ್ ఆడ త
మండ య నಡెయు ತ್రువ
అనుದా త ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ ಲ್న
ಕಷ್కర వಗాರ್వಣె అను ౕదನె
బಗెಗ್.
26/03/2008
ದాಯ್ ರ್గళ ದాఖಲా
ಹాజರా ಕెూరತె మನాನ್
ಮాడువ బಗెಗ್.
ರ್ౕ తరళಬాళು జగదుಗ್రు
12/12/2007
ದాಯ್సంಸెಥ್
ಗెರె
తರ್దుగರ್ ఆడ త
మండ య య ಲ್న అనుದా త
ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ ಲ್న ಖా ఇరువ
ముఖಯ್ ಕಷ್కర హుದెದ್గళ బ ತ್
ౕడలు పೂವాರ್నుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ
C

2939

14589

88ಶా. .వగರ್ అను
104/2007-08

2940

14590

88ಶా.ದాಹా.ಕెూౕ
మನాನ್ 105/2007-08

2941

14594

880 ಶా. .ము. .
బ ತ್ పೂವాರ್నుమ
108/2007-08

2942

14598

88ಶా. .ము. .బ ತ್
అను.111/2007-08.

ರ್ౕ ಕాళయದ್
య సహ ಕಷ್కరు
కుಮార ంಗెౕశವ್ర ಪ್ఋఔఢశಲె
ಶామత ಳ್ ಸెూౕమವారಪెౕಟె
ತా. ಕెూడగు ಲెಲ್ ఇవ ಗె
ముఖಯ್ ಕಷ್క గు బ ತ್
ౕ రువುదనుನ್ అను ౕ సువ
బಗెಗ್.

12/11/2007

C

2943

14603

88ಶా. ౕ.వగರ್
అను.116/2007-08

ರ್ౕ సుಹాಸ್ . సహ ಕಷ್కరు
పರ್ಸాದ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెూౕళೂరు
ಶె ಟ್హ ಳ್ ఇవర వಗాರ್వಣె
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

04/02/2008

C

2944

14605

88ಶా. .వగರ್ అను
119/2007-08

ರ್ౕ . ౕమಶెౕఖర
స. . . .ఎం ರ್ౕ ಕాವెౕ
ప.పೂ.ಕా. ಬాగమండల
మ ಕె ತా. ಕెూడగు ಲెಲ್
ఇవర వಗాರ್వಣె అను ౕదನె
బగಗ್

12/11/2007

C

C

C

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2945
14610 88ಶా. ౕ.ము. .బ ತ್
ರ್ౕమ ఎ. . ಸాವ್ స. .
122/2007-08
సదుಗ್రు అపಪ್యಯ್ ಸాವ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಕెూ ಗె
ಸెూౕಮారಪెౕಟె ತా. ಕెూడగు
ಲెಲ್ ఇవ ಗె ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಗಿ
బ ತ್ ౕడువುదనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್.
2946
14613 88 ವ್.ద.స. బ ತ್
ರ್ౕ .ಸాವ್
.దಜెರ್ ನౌకరరు
అను. 125/2007-08
ರ್ౕ ದాಯ್గణప ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಕెౕరಳాపುర అరకలగూరు ತా.
ಹాసన ಲెಲ್ ఇవ ಗె
ವ್.ద.స.ರాಗಿ బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್.
2947

2948

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
12/11/2007
C

12/11/2007

C

26/03/2008
88ಶా. .ದా.ಹా.ಕెూ
ರ್ౕ సదుಗ್రు దಧ್మలಲ್యಯ್
మನాನ್ 131/2007-08 ಪౌರ್ఢಶాಲె గ మఠ
చలువనహ ಳ್ అరಸెౕಕెರె ತా.
ಹాసన ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయనుನ್
ದాಯ್ ౕರ್గళ
ಧాఖಲా /ಹాజರా ಕెూరತె
మನాನ್ ಮాడువ బಗెಗ್.
14643 88ಶా. .ದా.ಹా.ಕెూ. ರ್ౕ .ಕె. ಸెూౕ ౕಗౌడ వృ ತ್
12/12/2007
మನాನ್ 133/2007-08 సహ ಕಷ್కరు ఎಸ್.ఎಸ್.
ಪౌರ್ఢಶాಲె సకಲెౕశపುర ಹాసన
ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయ ಲ್న ದాఖಲా
ಹాజರా ಕెూరತె మನాನ್
ಮాడువ బಗెಗ್.

C

14622

ರ್ౕ .ఆರ್. ಸెూౕ ౕಗౌడ
ముఖಯ್ ಕಷ್కరు ఇవ ಗె ముఖಯ್
ಕಷ್కర హుದెದ್య ಲ್ ವెౕతన గ
ప సువ బಗెಗ್.
ರ್ౕ .ಚెూౕಡామ స. . ರ್ౕ
సుಭాశಚ್ందರ್ಬెూౕಸ್ వస యుత
ಪౌರ್ఢಶాಲె అడునూరు ఇవ ಗె
ముఖಯ್ ಕಷ್కర హుದెದ್ಗె బ ತ್
ౕ రువುదనుನ್ అను ౕ సువ
బಗెಗ್.

2949

14647

88 ము. . బ ತ್ ವెౕ.
గ 135/2007-08

2950

14648

88 ಶా. .ము. .బ ತ್
అను. 137/2007-08

2951

14658

88 ವ್.ద.స. బ ತ್ అను ರ್ౕ ఎం.ఈశವ್రపಪ್
144/2007-08
పರ್ ౕಗాలయ సಹాయకరు
ರ್ౕ ంತామನెౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె
ರెౕహ ಳ್ చళಳ್ಕెರె ತా.
తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఇవ ಗె ವ್ ౕయ
దಜెರ್ సಹాయకరు బ ತ್
ౕ రువುదనుನ್ అను ౕ సువ
బಗెಗ್.

C

12/12/2007

C

12/12/2007

C

07/04/2008

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2952
14663 88 ಶా. .ము. . బ ತ್
అను/2007-08

2953

2954

షయ
ರ್ౕ ఎం. ముಕాತ್ರ್ హుಸెౕನ್ సహ
ಕಷ್కరు ದెవనಗెౕ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ದెౕవణಗెౕ
ರాజಪెౕಟె ತా.
ಕెూడగు ಲెಲ್ ఇవ ಗె ముఖಯ್
ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್,.

ರ್ౕ . ನాగರాజు సహ ಕಷ್కరు
ರ್ౕ అరుಣెూౕదయ ಮానస
ಪౌರ್ఢಶాಲె చనನ್పటಟ್ణ ಹాసన
నగర ಹాసన ಲెಲ್ ఇవ ಗె
ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್ ౕడువ
బಗెಗ್.
14666 88 ದా.ಹా.ಕెూ.మనನ್
ರ್ౕ ల ಮ್ౕ జನాధರ್న ಪౌರ್ఢಶాಲె
151/2007-08
ಕాಯ್తనహ ಳ್ ಹాసన ತా. ಹాసన
ಲెಲ್ ఈ ಶాಲా ದాಯ್ ರ್గళ
ದాఖಲా ಹాజರా ಕెూరತె
మనನ್ ಮాడువ బಗెಗ್.
14664

88ಶా. .ము. .బ ತ್
అను 149/2007-08

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
12/12/2007
C

07/04/2008

C

04/02/2008

C

2955

14667

88ಶా. .ము. . బ ತ್
152/2007-08

ರ್ౕ ఎಸ್. ನాగರాజಸాವ್ సహ
ಕಷ್కరు ರ್ౕ దಧ್ರా ౕశವ್ర
ಪ್ఋఔఢಶాಲె కಕ್ಜాజూరు
ಹెూళಲెಕ್ರె ತా. తರ್దుగರ್ ಲెಲ್
ఇవ ಗె ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್
ౕ రువುదనుನ್ అను ౕ సువ
బಗెಗ್.

12/12/2007

C

2956

14668

88
ಶా. .ದా.ಹా.ಕెూ.మ
ನాನ್ 153/2007-08

ರ್ౕ అరుಣెూౕదయ ಪౌರ್ఢಶాಲె
డగ చనನ್ರాయపటಟ್ణ ತా.
ಹాసన ಲెಲ್ ఈ ಶాಲా
ದాಯ್ ౕರ್గళ ದాఖಲా
ಹాజರా ಕెూరತె మనನ್
ಮాడువ బಗెಗ್.

04/02/2008

C

2957

14671

88ಶా. .ము. .బ ತ್
అను ౕదನె
157/2007-08

C

2958

14674

88ಶా. .ము. .బ ತ್
అను 159/2007-08

22/12/2007
ರ್ౕమ ಕె. . సరసు స. .
జಯా ಪౌರ್ఢಶాಲె కడంగ
ರాజಪెౕಟె ತా. ఇవ ಗె
ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್
ౕ రువುదనుನ್ అను ౕ సువ
బಗెಗ್.
12/12/2007
ರ್ౕ ఎ.ಕె.బసవರాజపಪ್ స. .
ಬాపೂ ಬా ಕా ಪౌರ್ఢಶాಲె
చళಳ್ಕెರె తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఇవ ಗె
ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್
ౕ రువುదనుನ್ అను ౕ సువ
బಗెಗ್.

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2959
14679 ರ್ౕ
88ಶా. .ವెౕ.పು. గ
164/2007-08

షయ
ರ್ౕ ఎಸ್.ఎం. ವాಗಿౕశపಪ್ ముఖಯ್
ಕಷ್కరు ರ್ౕ ಹెూౕ ಬెూౕరయಯ್
ಸాಮ್రక ಪౌರ್ఢಶాಲె
బచಚ್ಬెూౕరనహ ಟ್ తರ್దుగರ್
ತా. తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ రవర
ವెౕతన పುనರ್ గ బಗెಗ್.

2960

14685

88ಶా. .ము. .బ ತ್
అను 166/2007-08

ರ್ౕ ఎం.ఎನ್.మ ವాಳ್ సహ
ಕಷ್కరు వనంజుంಡెౕశವ್ర
ಪౌರ್ఢಶాಲె యలహంక ಬెౕలూరు
ಹాసన ಲెಲ್ ఇవ ಗె ఆడ త
మండ యవరు ముఖಯ್
ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್ ౕ రువುదనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್.

2961

14688 ರ್ౕ ಶా. . ము. .బ ತ್
అను 169/2007-08

ರ್ౕ .ಕె. . నంజుండపಪ್ సహ
ಕಷ್కరు ರ್ౕ ಶాంతమలಲ್ದెౕ
ಕెౕందರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె ನాಗెౕనహ ಳ್
అర ౕಕెರె ತా. ಹాసన ಲెಲ್
ಹాగూ .ఎಸ್. జయపಪ್ స. .
ಪాళಯ್ద పಟెౕಲ್ గಟెౕకటಟ್
ಕెంచమಮ್ ಬా ಕా ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಹెూళಲెಕ್ರె ತా తರ್దుగರ್ ಲెಲ್
ఇవరుగ ಗె ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಗಿ
బ ತ್ ౕ రువುదనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್.

2962

14698

88ಶా. .ము. . బ ತ್
174/2007-08

2963

14699

88ಶా. .ము. .బ ತ್
174/2007-08

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
26/03/2008

04/02/2008

ಶెರ್ౕ
C

C

26/03/2008

C

26/03/2008
ರ್ౕ ఆರ್.ఎం. ರామనಗౌడ
స. .ఆರ್.ಕె.ಕెూౕರాಟ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె ఉణసలಲ್ హుబ ಳ್
ತా. ಧారವాడ ಲెಲ್ ఇవ ಗె
ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್
ౕ రువುదనుನ್ అను ౕ సువ
బಗెಗ್.
ರ್ౕ ಕె.ఎನ್. ಭైరపಪ್ స. . ರ್ౕ
26/03/2008
దಧ್ರా ౕశವ್రన ಪౌರ್ఢಶాಲె
కಕ್ಜాజూరు ಹెూళಲెಕ್ರె
తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఇవ ಗె ముఖಯ್
ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್ ౕడువುదನ್ను
అను ౕ సువ బಗెಗ್,

C

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2964
14813 88ಶా. . ము. . బ ತ್
176/2007-08

88ಶా, .ము. .బ ತ್
అను 177/2007-08

షయ
ರ್ౕ . . చందರ್చూడపಪ್ స. .
ರ್ౕ ಮాಗెూౕడ ಹాలపಪ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಹెూಳె ಗెರె
హ హర ತా, ದావణಗెರె ಲెಲ್
ఇవ ಗె ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್
ౕ
ರ್ౕ ౕ ౕశವ್ర
ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್ఢಶాಲె
ౕమసముదರ್ తರ್దుగರ್ ಲెಲ್
ఇ ಲ್ಗె బ ತ್ ౕ రువುదనుನ್
అను ౕ సువ బಗె.
ರ್ౕమ ఫరూఖ ಬెౕగం సహ
ಕಷ್ಕಿ ರ್ౕ అర ంద ಪౌರ್ఢಶాಲె
కుವెంపುనగర ಹాసన ಲెಲ್
ఇవ ಗె ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಘಿ బ ತ್
ౕ రువುదనుನ್ అను ౕ సువ
బಗెಗ್.

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
26/03/2008

ಶెರ್ౕ
C

2965

14814

2966

2967

ರ್ౕ ಹెಚ್. . ంగರాజు ముఖಯ್ 26/03/2008
ಕಷ್కరు ఇవ ಗె 15 వషರ್ద
సವ್యం ಚా త బ ತ್
అను ౕదನె బಗెಗ್.
14913 87ಶా. .అ. .అ.129/ .అ.13352/2007
17/05/2008
2007-08
ಕాయರ್ద ರ್గళು కಲా ಸెౕವా
సంఘ అజಜ್ంపುర త ౕಕెರె ತా.
కಕ್మగళೂరు ಲెಲ್.

2968

15145

88ಶా. .ము. .బ ತ್
అను 186/2007-08

ರ್ౕ. . . జగ ౕಶ್ స. . ರ್ౕ
బసವెౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಮారఘటಟ್ ಹెూసదుగರ್ ತా.
తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఇవ ಗె ముఖಯ್
ಕಷ್కರాಘಿ బ ತ್ ౕ రువುదనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್.

26/03/2008

C

2969

15146

88ಶా. .ము. .బ ತ್
అను 187/2007-08

ರ್ౕ ಹెಚ್.ಕె. ಬెూౕజ స. .
26/03/2008
ಚెటಟ್ ಳ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె ಚెటಟ್ ಳ್
మ ಕెౕ ತా. ಕెూడగు ಲెಲ್
ఇవ ಗె ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್
ౕ రువುదనుನ್ అను ౕ సువ
బಗెಗ್.

C

14815

08/01/2008

88ಶా. .ಕా. .బ ತ್
ವెౕ. .178/2007-08

C

C

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2970
15148 88ಶా. .వగರ್
అను.189/2007-08

షయ
ಗెರె ರ್ౕ తరళಬాళು
జగదుಗ್రు ದాಯ್సంಸెಥ್య
అనుದా త ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ ಲ್
ముಖెూಯ್ౕಪాದాಯ್యర
హుదದ್గళనుನ್ బ ತ್ మూలక
తుంబుವాగ ಸాಟ್ಯ್ಪ್
ಪాಸ್టనರ್నంತె షయ
ಹెూంದా ಕెಗాಗಿ సహ ಕಷ್కరనుನ್
వಗాರ್వಣె ಮాడలు
పೂವాರ್నుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
ರ್ౕ . చందರ್ಶెౕఖరయಯ್
సహ. ಕಷ್కరు ರ್ౕ ದెದ್ౕశವ್ర
ಗాರ್ಮాంతర వస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಲెಲ್
ರాಣెౕಬెనూನ್రు ಹాವెౕ
ఇవ ಗె ముఖಯ್ ಕಷ್క ಗాಗಿ బ ತ್
ౕ రువುదనుನ್ అను ౕ సువ
బಗెಗ್

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
04/02/2008
C

2971

15152

88ಶా. .ము. .బ ತ್
అను 191/2007-08

2972

15153

88ಶా. .ము. ౕ.బ ತ್
ರ್ౕమ ಕె. . య ౕద సహ. ಕಷ್ಕಿ 26/03/2008
అను 192/2007-08
29. .ఎం. ಬా ಕా ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಕెూణనూరు అరకలగూడు ತా.
ಹాసన ಲెಲ್ ఇవ ಗె ముఖಯ್
ಕಷ್క ಗె బ ತ್ ౕ రువುదనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್ .

2973

15332

2974

15385

83ಶా. .అము. .బ ತ್
/2007-08

2975

15573

88ಶా. .అ.ఇతರె
196/2007-08

88ಶా. .ಖా.హు.భ ರ್ . దದ್ణಣ್యಯ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಬాಳాಳ್ಪెౕಟె సకಲెౕశపುర ತా.
అ 98/2006-07
ಹాసన ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయ ಲ್
ಖా ఇరువ ಬెూౕధక
హుದెದ್యనుನ್ భ ರ್ ಮాడలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
ರ್ౕ తరళಬాళು ದాಯ್సంಸెಥ್
ಗెರె తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఈ
సంಸెಥ್య ఆశರ್యద ಶాಲెగళ
సహ ಕಷ್కరుగ ಗె ముఖಯ್
ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್ ౕడువ బగಗ್
ರ್ౕ ఎಸ್. ఎಸ್. స ౕಶ್ స. .
కನ್నడ మ ಲ್ಕాజుರ್నಸాವ್
ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್ఢಶాಲె
యడవనహ ಳ್ అర ౕಕెರె ತా.
ಹాసన ಲెಲ್.

04/02/2008

07/04/2008

C

C

C

26/09/2008

C

26/03/2008

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2976
15574 88ಶా. .అ.ము. .
బ ತ್ 197/2007-08

షయ
ರ್ౕ ఎನ್. ಹెಚ್. నర ంహపಪ್
స. . ఎಸ್. .ఎಸ್. ఆರ್.
సంయుకತ್ పద పೂవರ್ ಕాಲెౕజు
ఇ ಲ್ಗె ఉపಪాರ್ంసుಪాళರాಗಿ
బ ತ್ ౕ రువುదనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್.

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
26/03/2008

ಶెರ್ౕ
C

2977

15576

88ಶా. .ము. . బ ತ್
అను 199/2007-08

ರ್ౕ ఎం. బసవయಯ್ ముఖಯ್
ಕಷ್కరు ಸాతనಗెರె బసపಪ್
బసమಮ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె హరళಸెಡెಡ್
అర ౕಕెರె ತా. ಹాసన ಲెಲ್
ఇవ ಗె ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್
ౕ రువುదనుನ್ అను ౕ సువ
బಗెಗ್.

2978

15613

88ಶా. .అ.ము. .బ.
అను 217/2007-08

ರ್ౕ ಕె. కుಮారಸాವ್ ముఖಯ್
ౕಕಷ್కరు ನెౕತా ಪౌರ್ఢಶాಲె
బలಲ್ಮావ మ ಕెౕ ತా.
ಕెూడగు ಲెಲ್ ఇవ ಗె ముఖಯ್
ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್ ౕ రువುదనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್.

2979

15631

82ಶా. .అ.ము. .బ ತ್ ರ್ౕమ ఎం.ఎಸ್. ನాಗౌఏ
133/2007-08
స. . ತాయమಮ್ ಚెಣెಣ್ౕಗౌడ
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಬెసగరహ ಳ್
మదూದ್రు ತా. మండಯ್ ಲెಲ್
ఇవ ಗె ౕ రువ ముఖಯ್ ಕಷ್కర
హుదದ್ಗె బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್..

06/05/2008

C

2980

15634

06/05/2008

C

2981

82ಶా. .అ.ము. .బ ತ್ ರ್ౕ ಗಿ ಗౌడ . స. .
136/2007-08
ದాಯ್గణప ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಹెూతತ್ ತ್ మండಯ್ ಲెಲ್ ఇవ ಗె
ౕ రువ ముఖಯ್ ಕಷ್కర బ ತ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್.
15669 82ಶా. .అ.ಕా. .
ರ್ౕ ర ౕಶ್ ಜె. స. .
బ ತ್ 138/2007-08
ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಮారಗెౕడనహ ಳ್ ఉతತ್ర వలయ
మండಯ್ ఇవ ಗె ಕాళ
బ ತ್
మంజూರా బಗెಗ್.

06/05/2008

C

2982

15682

07/04/2008

23/03/2009

26/03/2008
88ಶా. .అ.ము. .బ ತ್ సಟ್ರ್ ఆಲెౕಸ್ ంಡెూౕ సహ
అను 218/2007-08
ಕಷ್ಕಿ ల ౕల ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಗాಡెౕనహ ಳ್ ಹాసన ತా ಹాసన
ಲెಲ್ ఇవ ಗె ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಗಿ
బ ತ್ ౕ రువುదనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್.

C

C

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2983
15802 88ಶా. .ము. . బ ತ್
223/2007-08

2984

2985

షయ

ರ್ౕమ ಹెಚ್ ఎಸ್
మಹాలಕಷ್ಮ್మಮ್ సహ ಕಷ್ಕಿ
.,ಕె.ఎಸ್.ಪౌರ್ఢಶాಲె ಹాసన
ఇవ ಗె ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್
ౕ ఎఉవುదనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್.
16092 87ಶా. .అ.ము.బ.అ. ರ್ౕమ ಗಿ జమಮ್ B.V.M.
238/2007-08
ಪౌರ್.ಶా. ಬెళగుంబ రಸెತ್
తుమకూరు ము. .బ ತ್ బಗెಗ್.
16154 88ಶా.ದా.ಹా.ಕెూ.మ ಹెౕಮావ ಶాಲె ಹెూనನ್వ ಳ್,
ನాನ್ 225/2007-08
అరకలగూడు ತా. ಹాసన ಲెಲ್
ఈ ಶాಲెయ ದాಯ್ ರ್గళ
ದాఖಲా ಹాజರా ಕెూరತె
మನాನ್ ಮాడువ బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
07/04/2008
C

19/05/2008

C

23/03/2009

C

2986

16158

88ಶా. .ము. . బ ತ್
228/2007-08

ರ್ౕ ఎ. ನారపಪ್ ముఖಯ್ ಕಷ್కరు ,
శంకರెౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಜానకలుಲ್ ಹెూసదుగರ್ ತా.
తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ముఖಯ್ ಕಷ್కర
బ ತ್ అను ౕదನె బಗెಗ್.

07/04/2008

C

2987

16184

81ಪాರ್.ಶా.అనుమ
01/2008-09

C

2988

16395

82ಶా. .అ.ము. .బ ತ್
05/2008-09

2989

16398

82ಶా. .అ.ಮా.న ౕ
కరణ 07/2008-09

2990

16589

8[7]ಶా అ:ಖాహుభఅ:
63:2007-08

2991

16620

88ಶా. .అ.బ ತ್ అను
11/2008-09

12/02/2008
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲెగళనుನ್
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.
ರ್ౕ బసవರాజయಯ್ స. . ಗాರ್మ
06/05/2008
ಭారత ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಕె.ఆರ್.ಪెౕಟె.ತా. మండಯ್ ಲెಲ್
ఇవ ಗె అడ త మండ
ౕ రువ బಗెಗ್.
21/03/2009
ರ್ౕ రంగನాథಸాವ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె వಡెౕరపುర
ನాగమంగల ತా. మండಯ್ ಲెಲ್
ఈ ಶాಲెయ మనಯ್ತె
న ౕక సువ బಗెಗ್.
17/05/2008
ರ್ౕ ಶారದా ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಕెూౕ హ ಳ್, కనకపುర ತా, ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ సహ
ಕಷ್కర హుದెದ್గళనుನ್ భ ರ್
ಮాడలు అనుమ ಕెూౕ రువ
బಗెಗ್.
08/01/2008
ರ್ౕ ఉప . ಗాಗ್ంవ సహ
ಕಷ್కరు ఎం.ఎం.ఎಸ್.
ಪౌರ್ఢಶాಲె
ౕಟెನెనూನ್రు
ಬాಯ್డಗಿ ತా. ಹాವెౕ
ಲెಲ್
ఇవ ಗె ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್
ౕ రువುదనుನ್ అను ౕ సువ
బಗెಗ್.

C

C

C

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
2992
16631 88ము. .బ ತ್ అను
16/2008-09

2993

2994

2995

2996

2997

2998

2999

షయ

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
07/04/2008
C

ರ್ౕ ಕె. కుಪెౕందರ್పಪ್
దದ್ರా ౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె
తರ್దుగರ್ రవ ಗె ముఖಯ್
ಕಷ್కರాగుఇ బ ತ್
ౕ రువುదనుನ್ అను ౕ సువ
బಗెಗ್.
16640 88ము. .బ ತ್ అను.
ರ್ౕ. .ఎ. ల ಮ್ౕ ನాರాయణ
08/01/2008
24/2008-09
స. . . . ಪౌರ್ఢಶాಲె
ದెౕవణಗెౕ
ರాజಪెౕಟె ತా.
ಕెూడగు ಲెಲ್ ఇవ ಗె ముఖಯ್
ಕಷ್ರాಗಿ బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್.
24/06/2008
16649 81ಶా. .అ.ము. .బ ತ್ ರ್ౕ ఎಸ್. దದ್ ంగయಯ್ స. .
అను 28/2008-09
ರ್ౕ ವెౕణుಗెూౕಪాలಸాವ್
ಬాలಕಿయర ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಪావగడ. ఇవ ಗె ముఖಯ್ ಕಷ್కర
బ ತ್ ౕ రువುదనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್.
16650 810ಶా. .ము. .బ ತ್ హనుమంతರాయపಪ್ . ంగణಣ್ 24/06/2008
అను 29/2008-09
ಹెಚ್. వణಣ್ ఇవ ಗె ಕా ದాస
ದాಯ್వధರ್క సంఘ తుమకూరు
సంಸెಥ್ ంద ముఖಯ್ ಕಷ್కర బ ತ್
అను ౕదನె బಗెಗ್.

24/06/2008
2008-09ನెౕ ಸా న ಲ್
ಕెూಳెಳ್ౕಗాల ತా. ದాಯ್ సంಸెಥ್
ఆడ త మండ యు
ಮాడబహుದాద వಗాರ್వಣె
అను ౕదನె బಗెಗ್.
06/05/2008
16701 82ಶా. .అ.ము. .బ ತ್ ರ್ౕ ఎం. ము ನాರాయణపಪ್
23/2008-09
స. . ಶారద ಬాలಕಿయర
ಪౌರ್ఢಶాಲె ముళುಬాಗಿల
ఇవ ಗె ము. . బ ತ್
ౕ రువುదనుನ್ అను ౕ సువ
బಗెಗ್.
16763 81ಶా అ.ము. .దూ
ರ್ౕమ
.ఎಸ್.ಪావರ್ ,ముఖಯ್ 12/03/2008
రు/4/07-08
ಕಷ್కరు, ರ್ౕಕాంత ಬా ಕా
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಯ್సూరు ఇవర
రుదದ್ ಶాಲా ఆడ త
మండ యు
ತ್న కರ್మ
జరుಗಿ రువ బಗెಗ್

16651

16944

81ಶా. .ప.వగರ್
అను 30/2008-09

25/09/2008
87ಶా. .అ. .ప.ಶా. ನాంక 01-06-1987 92అ.స.13/08-09
03ನెౕ ಸా న ಲ್ ಪాರ್రంభವాಗಿ
సతతವాಗಿ నಡెయు ತ್రువ
ಪౌರ್ఢశಲెగళనుನ್ సಯానుದాಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್ సಕా్రద
అనుమ

C

C

C

C

C

C

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3000
16946 87ಶా. .అ.బ.అ.15/ ಕె.ఎನ್. ನాగರాజ అಟెంಡెంಟ್
2008-09
ರ್ౕ రంగನాత ಪౌರ್ఢಶాಲె
మಲెಲ್ౕహ ಳ್ ದెూడಡ್బಳ್ఆళపುర
ತా. బ ತ್ అను ౕదನె బಗెಗ್.
3001

16951

3002

16952

3003

3004

3005

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
25/09/2008

ಶెರ್ౕ

87ಶా. .అ.ಹెూ,ಪౌರ್.
ರ್ౕ ౕಲాంబ ఎజుಕెౕషನ್ టರ್ಸ್ಟ್ 25/09/2008
ಶా.అ. 18/208-09
ಮాగ రಸెತ್ ರామనగర ಟౌನ್
2008-09 ನెౕ ಸా ಗె ఆంగಲ್
ಮాదగಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
తరయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

C

ದాಯ್సంಸెಥ್ ఈ
87ಶా. .అ. .వ.అ.1 ఉಮా పರ್గ
9/2008-09
సంసರ್ಥె వ
ంద అనుದాన
ಪ್ఋఔఢಶాಲెగళ
బಬ್ం గళనుನ್ 2008-09ನెౕ
ಸా ಗె వಗా్వಣె
ಮా రువುదనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್.
16953 87ಶా. .అ.వగರ್
ರ್ౕ మదక
ದాಯ್ సంಸెಥ್
అను 20/2008-09
కబರాపುర గు ಬ್ న ఈ
సంಸ್ఏ వ
ంద
నಡెయు ತ್రువ అనుದా త
ಪ್ఋఔఢಶాಲెగళ బಬ್ం
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
16954 87ಶా. .అ. ఇతರె
ాన ందు ಗాರ್ಮాంతర
21/2008-09
ಪౌರ್ఢಶాಲె హ ಳ್ ಮాళ
ರామనగర ఈ ಶాಲా
బಬ್ం ನెౕమಕా
అను ౕదನెಗె సಪ್షಟ್ ಕారణ
ಕెౕ రువ బಗెಗ್.
16955 87ಶా. .అ.ము. .బ. ರ್ౕ . వమూ ರ್యಯ್ ಸా. .
22/2008-09
ರ್ౕ మంజుನాథ ಗాರ್మంతర
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್.ಶా. కరಡాళು
పటూరు ತా. తుమకూరు ಲెಲ್
ము. . బ ತ್ అను ౕదನె బಗెಗ್.

C

25/09/2008

C

25/09/2008

C

25/09/2008

C

25/09/2008

C

3006

16960

87ಶా. .అ.ಮానಯ್ತె2 అ ತ್మ ಜ್ ದాಯ್ ౕఠ ಪౌರ್.ಶా.
4/2008-09
కಕ್ ಪెౕಟె తుమకూరు ఈ
ಶాಲెಗె 2002-03-2003 ంద
2008-09 ర వరಗె ಮానಯ್ತె
ౕడువ బಗెಗ್.

25/09/2008

C

3007

16962

87ಶా. ,అ.
వಗాರ್వಣె 26/200809

25/09/2008

C

ఎం.ఇ.ఎಸ್. ಪౌರ್ఢಶాಲె
కಕ್మగళೂరు ఈ ಶాಳెయ
ಕಷ್కరుగళ వಗాರ್వಣె అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3008
17030 82ಶా. .అ.ಖా.అ.ಪాರ್ ರ್ౕ ರెూౕషನ್ ఓసವ್ಲ್ಡ್ ಲెూౕಬెూౕ
.అం వగರ್ 27/2008- తರ್కಲా ಕಷ್కరు ಸెంಟ್ ౕ
09
.ప.పೂ.ಕా.ಪౌರ್ఢಶాಲె వగರ್
ఉడు
ಲెಲ್ ఇవరనుನ್ రూ
ಜా
ౕ ಪౌರ್ఢಶాಲె
మంగళೂరు వಗాರ್వಣె భ ರ್
ಮాడలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
12/03/2008
C

3010

06/05/2008
ರ್ౕ .ఎం. ఓంಕారపಪ್స. .
. ంగయಯ್ ప.పೂ ಕా.
ಪౌರ್ఢಶాಲా ಭాగ
ಗెರె
తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఇవ ಗె ము. .
బ ತ್ ౕ రువುదనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್.
17039 81ಶా అ.వగರ್.అను/ ರ್ౕ
28/06/2008
49/08-09
ఎం.ఆರ್.ర ౕందರ್, ವ್.ద.స,ద
ಯానంద ಬా ಕా
ಪౌರ್ఢಶాಲె,ఉతತ್రహ ಳ್ ఇవరనుನ್
ಯ್సూ న ಶారద ಲాస
ಪౌರ್డಶాಲెಗె వಗాರ್ సలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

3011

17109

3009

17038

82 ಶా అ ము. .
బ ತ್ 154/2007-08

87ಶా. .అ.ఉ.ಪౌರ್.ఖ
.అ.28/2008-09

C

C

3012

25/09/2008
ರ್ౕ ನాగರాజు స. .
శರ್వಭార ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಗాణಧాళು .ನా.హ ಳ್ ತా.
తుమకూరు ಲెಲ್ బ ತ್
అను ౕదನె బಗెಗ್.
17110 87ಶా. .అ.ఉ.ಪాರ್.బ ರ್ౕ . వణಣ್ స. . ಕా ದాస
25/09/2008
>అ.28/2008-09
ಪౌರ್.ಶా. ಕెూరటಗెರె ತా.
ఇవ ಗె ఉప ಪౌರ್ంశుಪాలರాಘಿ
బ ತ್ ౕ రువುదನ್ను
అను ౕ సువ బಗెಗ್.

3013

17111

87ಶా. .అ.సವ್/ .అ.2 ರ್ౕ
9/2008-09
శರ್
ಖా
సವ್

25/09/2008
. . వశంకరయಯ್ స. .
ౕ ತెూౕటదకమರ್ ಪౌರ್.ಶా.
మఠ ದెూడಡ್బಳాಳ್పುర ತా.
ಚాಚ್ వృ ತ್ అనుమ బಗెಗ್.

C

3014

17112

87ಶా. .అ.వಗాರ್వಣె ಡా. అంಬెౕడಕ್ರ್ ದాಯ್సంಸెಥ್
25/09/2008
30/2008-09
ಕెూరటಗెರె ఈ సంಸెಥ್ వ
ంద
బಬ್ం వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

C

3015

17113

87ಶా. .అ.ము.బ.అ.
31/2008-09

ರ್ౕ ఆರ್. ದెూರెಸాವ್ స. .
. .ఎಸ್. ಪౌರ್ఢಶాಲె
కంಪారహ ಳ್ పటూరు ತా.
ఇవర బ ತ್ అను ౕదನె బಗెಗ್

25/09/2008

C

C

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3016
17114 87ಶా. .అ.వಗాರ್వಣె ರ್ౕ కృషಣ್ ದాಯ್సంಸెಥ್ ರ್ౕ
32/2008-09
తుమకూరు ದాಯ್సంಸెಥ್యనుನ್
అనుದా త ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ
ನౌకరర వಗాರ್వಣె అనుమ
బಗెಗ್.

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
25/09/2008

ಶెರ್ౕ

25/09/2008

C

C

3019

25/09/2008
87ಶా. .అ.ಮానಯ್ತె ಭార ౕయ ದాಯ್ ౕఠ
36/2008-09
ಬాలಕಿయర ಪౌರ್.ಶా. పರ್జూదు
ರామనగర ತా. ఈ ಶాಲె
ಮానಯ್ತె న ౕక సలు
ಧాఖಲా ಕెౕ మನాನ್
ಮాడువ బಗెಗ್
17163 87ಶా. .అ.బ ತ್ అను ರ್ౕ . . సుರెౕಶ್ స. . MGS 25/09/2008
37/2008-09
KNS
య ಪాರ್థ క ಶాಲె
కಕ್మగళೂరు ఇవరಗె
ಪౌರ್.ಶా> ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್
ౕ రువುదనుನ್ అను ౕ సువ
బಗెಗ್,.

3020

17164

3017

17116

3018

17118

3021

3022

87ಶా. .అ.వಗాರ್వಣె అపುರ್ಲైನ್ ఎజుಕెౕషನ್ సుಸై
34/2008-09
ದెౕవల కಟెಟ್ మంగళೂరు ఈ
సంಸెಥ್యನ್ను ಪౌರ್.ಶా.గళ
ನౌకరర వಗావಣె అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

25/09/2008
87ಶా. .అ.సಥ್ಳాంతర కసూತ್ ಬా ಪౌರ್ఢಶాಲె వ
38/2008-09
త ౕಕెರె ತా. కಕ್మగళೂరు
ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయనుನ್ చటಟ್హ ಳ್
ఆలఘటಟ್ కడూరు ತా.
కಕ್మగళೂరు ಲెಲ್ ఈ సಥ್ళಕెಕ್
సಥ್ಳాంత సువ బಗెಗ್.
17166 87ಶా. .అ.వగರ್
ಸెంಟ್ ఆನ್ಸ್ ಬాలಕಿయర
25/09/2008
అను 40/2008-09
ಪౌರ್ఢಶాಲా అపಪ್ಗెರె
చనನ್పటಟ್ణ ತా. ರామనగర ಲెಲ್
ಹెచుಚ್వ
ಕಷ್కర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

17176

25/08/2008
81ಶా వగರ್.అను/59 సువణರ್ముಖಿ హ జన
/08-09
ಸావರ್జ క
ದాಯ್సంಸెಥ್ సಜెಜ್ಹెూసహ ಳ್
ఇవ ంద 2008-09ర ಲ್
ಮా ద వಗాರ್వಣె అను దನె
బಗెಗ್

C

C

C

C

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
3023
17177 81ము .బ ತ್.అను/58 ರ್ౕ
28/06/2008
/2008-09
ಕె.ನాగರాజు,స> .ಗాರ್ಮాంతర
ಪౌರ್ఢಶాಳెౕ,ಹెూసಕెರె,మధుಗಿ
ఇవ ಗె ముఖಯ್ ಕಷ್కర బడತ್
ౕ దದ್నుನ್ అను ౕ సువ బಗెಗ್
3024

17180

3025

17190

3026

3027

3028

3029

3030

81ము .బ ತ್.అను/56
ಗెರె సంಸెಥ್, తರ್దుగರ್ద ರ್ౕ
/08-09
తరళಬాళು ದాಯ್సంಸెಥ್ ంద
గుడಗెౕ ಗె ముఖಯ್ ಕಷ್కర బ ತ್
ౕ దದ್నుನ್ అను ౕ సువ బಗెಗ್

28/06/2008

21/03/2009
ವెౕక ప.పೂ.ಕా.
ಕెూౕಟె.ಪౌರ್ఢಶాಲె ಭాగ ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ಬెూౕధక
బಬ್ం యనుನ್ వಗా్వಣె
మూలక తుంబకలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್,.
25/08/2008
17191 81ಶా ಮానಯ್ತె.న ౕ ಕె. .ఇ.ఎಸ್ ಬాలకర
/55/08-09
ಪౌರ್ఢಶాಲె,బనూನ್రు, .నర పುర
ತా ಶాಲెయ ಮానಯ್ತె
న ౕకరణద బಗెಗ್
17201 88ಶా. .ము. . బ ತ್
ರ್ౕ ఎಲ್ ಹాಲెౕಶ್[◌్[ స. .
07/04/2008
సಪ್ ಠ್ౕ 32/2008-09
ాన ರ್ౕ ల ಮ್ౕ నర ంహ
ಸాವ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె ಹెూసಕెರె
ದెౕవపಪ್ ಹెూళಲెಕ್ರె ತా.
తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఇవ ಗె ముఖಯ್
ಕಷ್కర హుದెದ್ಗె బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್.
82ಶా, ,అ,వగರ್
అను 38/2008-09

12/02/2008
81ಶా అ.సಥ್ಳాంతర/ వృಕానంద
16/08-09
ಪౌರ್ఢಶాಲె,ತెూగ ఘటಟ್,ಕెూరటగ
ರెರె ತా అనుನ್ ఇದెౕ ತా
మూడಲ್ప ಣ್ కసబ ಹెూబ ఇ ಲ್ಗె
సಥ್ಳాంత సలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
26/09/2008
17289 81ಶా ಮానಯ್ತె.న / ಕె. .ఇ.ఎಸ್.ಬాలకర
55/08-09
ಪౌರ್ఢಶాಲె,బనూನ್రు, .నర పುర
, ఈ ಶాಲెయ ಮానಯ್ತె
న ౕక సువ బಗెಗ್
17301 81ಶా అ.ము. .బ ತ್/ ರ್ౕ
27/09/2008
8/2007-08
ಹెಚ್. కಕ್ణಣ್,స> .ಗాರ್ಮాంతర
ಪౌರ್ఢಶాಲె,హు కుంಟె, ರా ತా
ఇవ ಗె ಶాಲా ఆఢ త
మంఢ యు ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಗಿ
బ ತ್ ౕ దದ್నుನ್ అను ౕ సువ
బಗెಗ್

17288

ಶెರ್ౕ
C

C

C

C

C

C

C

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3031
17313 88
ಶా, .ము. .బ ತ್.అను.4
9/200809.105.బ ತ್/2008
3032
17316 88ಶా. .ము. .బ ತ್
అను 51/200809.108.బ ತ್/2008

షయ
ದాಯ್మపಪ್ స ಮారు
ಪౌರ್ ಶా ಕెಲెూಲ್ౕడు ಹెూసదుగರ್
ఇవ ಗె ము బ ತ್ ౕ బಗెಗ್

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
07/04/2008
C

.ದెౕವెౕందರ್పಪ್ స
మూగనూరు బసపಪ್ ಪౌರ್ಶా
ಬెళవనూరు ಖాసಗಿ అనుದా త
ಪౌರ್ಶా ము. హుದెದ್ బ ತ್ బಗెಗ್

08/01/2008

C

3033

17319

88ಶా. .ము. .బ ತ್
అను.50/2008-09

ರ್ౕ.
ರ್ౕ ವాಸ್ స. . ರ್ౕ .
ಹెಚ್ అశವ್ಥ್ ರె ಡ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
తురువనూరు తರ್దుగರ್ ತా.
తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఇవ ಗె ముఖಯ್
ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್ ౕ రువುదనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್.

07/04/2008

C

3034

17325

88ಶా. .వగರ್ అను
57/2008-09

ರ್ౕ .ఎం. తుంగರాజు
ವ್.ద.స. ರ್ౕ
మ ಲ್ಕాజుರ್నಸాವ್ంఇ
ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಹెౕమಗಿ కడూరు త.
కಕ್మగళೂరు ಲెಲ್ రవర
వಗాರ್వಣె అను ౕ సువ బಗెಗ್.

08/01/2008

C

3035

17326

88ಶా. .ము. .బ ತ್
అను 58/2008-09

ರ್ౕ ಹెಚ್.ఎಸ್. చంದాರ್ ರె ಡ್ ರ್ౕ
ರెౕణుಕాದెౕ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ರెౕణుಕాపುర చళಳ್ಕెರె ತా.
తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఇవర ముఖಯ್
ಕಷ್కర బ ತ್ అను ౕదನె బಗెಗ್.

08/01/2008

C

3036

17327

88ಶా. .ము. .బ ತ್
అను.59/2008-09

ರ್ౕ ಹెಚ್. కಲెಲ್ౕಶ್ ముఖಯ್ ಕಷ್కరు
ರ್ౕ ౕరభదರ್ಸాವ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಸెూౕಡెౕ ౕఓళ తರ್దుగರ್ ತా.
తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఇవ ಗె ముఖಯ್
ಕಷ್కరు బ ತ್ ౕ రువುదనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್.

07/04/2008

C

3037

17340

3038

25/08/2008
81ದా.ಹా.ಕెూ.ಮా.న ರాయಲ್ ಬా ಕా
ౕ/65/08-09
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಯ್సూరు ఈ
ಶాಲెయ ಮానಯ್ತె న ౕక సువ
బಗెಗ್
17342 81అం. .వగರ್.అను/ ಬెౕథ సంಸెಥ್ వ
ంద అంతర 28/06/2008
61/08-09
ಭాగద వಗాರ್వಣె బಗెಗ್

C

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3039
17382 82 వగರ್ 40/2008

షయ
ರ್ౕ ౕరభದెರ್ౕశವ್ ದాಯ್ సంఘ
ఉతತ್ ಗె హడగ ತా. బಳాಳ್
ಲెಲ್ ఈ సంಸెಥ್వ
ంద
నಡెయు ತ್రువ ಪౌರ್ఢಶాಲె
బಬ್ం పరసಪ್ర వగರ್వಣెಗె
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
21/03/2009

ಶెರ್ౕ
C

3040

17384

8 2 ಶా అ ಖా.
ಸెౕంಟ್ ఆనಯ್ ఎజుಕెౕశನ್
అ.ಪౌರ್. వగರ್ 42/2008- ಸెూಸై
లಲ್ರ್ రಸెತ್
09
ಬెంగళೂరు ఇవర ఆశರ್యద ಲ್
నಡెయు ತ್రువ ಪౌರ್ఢಶాಲా
ము. . రనుನ್ వಗాರ್వಣె
ౕడువ బಗెಗ್.
ಮాడలు అనుమ

3041

17405

87ಶా. .అ. .అ.ನెౕ
41/2008-09

ದాಯ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಕెూండ ಜ್ 25/09/2008
తురుವెౕಕెರె ತా. తుమకూరు ఈ
ಶాಲెಗె ಶెౕಷా ಕా గళనుನ್
ನెౕ సువ బಗెಗ್.

C

3042

17406

87ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.
ಶా.42/2008-09

ರ್ౕ ಸాವ್ంఇ ಕಷ್ణ ಸెౕವా ెౕతರ್ 25/09/2008
ಹె.ಗెರె తుమకురు ತా. 200809 ನెౕ ಸా ಗె ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మ
ಶాಲె మంజూರా బಗెಗ್.

C

3043

17408

87ಶా. .అ.సವ್. .అ.4 ರ್ౕమ ಕె. న ౕము ನ್ౕಸా
25/09/2008
3/2008-09
ము. . ವెౕಕానగర
తుమకూరు సವ್. .అనుమ బಗెಗ್.

C

3044

17410

3045

87ಶా. .అ.హు.సಥ್./45 ನెహరు ఆమగಲ್ ಮాదಯ್మ
/2008-09
ಪౌರ್ఢಶాಲె S.I.T బಡావಣె
తుమకూరు ఈ ಶాಲెయనుನ್
ನెహరు ದాಯ್సంಸెಥ್ ఇవ ంద
ರాಟ್ ఇనಸ್టూಯ್ಟ್ ఆಫ್
రూరಲ್ ಡెవలಫెಮ್ంಟ್ ఇ రಗె
హಸాంత సువ బಗెಗ್,
17478 88ಶా. .వగರ್ అను
ರ್ౕ తరళಬాళು జగదుಗ್రు
60/2008-09
ದాಯ್సంಸెಥ್
ಹెರె తರ್దుగರ್
ಲెಲ್ ఇవర ఆడళరద య ಲ್
నಡెయు ತ್రువ అనుದా త
ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ ಲ್న ಕಷ್క ಗె
వಗాರ್వಣె అను ౕదನె బಗెಗ್.

02/05/2009

23/01/2009

08/01/2008

C

C

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3046
17483 88ಶా. ౕ.ము. .బ ತ್
అను 65/2008-09

షయ
ರ್ౕ . బసవರాజపಪ್ సహ
ಕಷ್కరు ರ್ౕ ಬాపೂ
ಪౌರ್ఢಶాలర కంಠాపುర
ಹెూసదుగರ್ ತా తರ್దుగರ್ ಲెಲ್
ఇవ ಗె ముఖಯ್ ಕಷ್క గూ బ ತ್
ౕ రువುదనుನ್ అను ౕ సువ
బಗెಗ್.
ಬా ಗెూందు గు
ಬాళುవవ ಗెూందు ದా
ದాಯ್సంಸెಥ್
ರ್ౕರాంపುర
ಹెూసదుగರ್ ತా. రవర
ఆశರ್యద ಲ್ నಡెయు ತ್రువ
అనుದా త ಶాಲెగళ ಲ್న సహ
ಕಷ್కరు ಹాగు ನౌకరర
వಗా్వಣె అనుమ బಗెಗ್.
ರ್ౕ .ఎం. మಹెౕశವ್రపಪ್ ముఖಯ್
ಕಷ್కరు ಬాపೂ ಗాರ್ಮాంతర
ಪౌರ್ఢಶాಲె ರామಗಿ ಹెూళಲెಕ್ರె
ತా. తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఇవ ಗె
ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್ ౕడువ
బಗెಗ್,

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
08/01/2008
C

3047

17586

88ಶా. .వగರ್ అను
68/200809

3048

17587

88ಶా. .ము. .బ ತ್
అను 69/200809

3049

17588

88ಶా. .ము. .బ ತ್
అను 70/200809

ರ್ౕ .ಕె. మహಮ್ದ್ అనವ್ರ್
ముఖಯ್ ಕಷ್కరు ಬాపೂ
ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್ఢಶాಲె
కలಲ್హ ಳ್ తರ್దుగರ್ ತా. ಲెಲ್
ಹాగూ ರ್ౕ ఎಸ್. ంగపಪ್ ముఖಯ್
ಕಷ್కరు ಬాపೂ ಪౌರ್ఢశಲె
తರ್దుగರ್ ఇవరుగ ಗె ముఖಯ್
ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್ ౕ రువುదనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್.

3050

17589

88ಶా. .అ. వಗ್ರ್
అను 71/200809

ರ್ౕమ ಕె. బసమಮ್ సహ
23/01/2009
ಕಷ್కరు ರెౕణుಕా ದెದ್ౕశವ್ర
ಪౌರ್ఢಶాಲె డగటಟ್ కడూరు ತా
కಕ್మగళೂరు ಲెಲ್ ఇవర
వಗాರ್వಣె అను ౕ సువ బಗెಗ್.

C

3051

17591

88ಶా. .ము. .బ ತ್
అను 73/200809

ರ್ౕ ,ఓ ಪాలణಣ್ సహ ಕಷ್కరు
ರ್ౕ ల ಮ್ౕನాರాయణ ಸాವ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಹెಚ್. . పುర
ಹెూళಲెಕ್ರె ತా తರ್దుగರ್ ಲెಲ್
ఇవ ಗె ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್
ౕ రువುదనుನ್ అను ౕ సువ
బಗెಗ್.

C

08/01/2008

C

08/01/2008

C

08/01/2008

C

08/01/2008

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3052
17593 87ಶా. .ము. .అ.
48/200809

షయ
ರ್ౕ ದాದ್థರ್ ದాಯ್ సంಸెಥ್
తుమకూరు ఈ సంಸెಥ್వ
ంద
నಡెయు ತ್రువ అనుದా త
ಪౌರ್ఢಶాಲెగళలద సహ
ಕಷ್క ಗె ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್
ౕడువ బಗెಗ್.

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
25/09/2008

ಶెರ್ౕ
C

3053

17594

87ಶా. .అ.వగರ್
అను 49/200809

ರ್ౕ దದ್గంಗా ದాಯ್ సంసಥ್
తుమకూరు ఇవర వ
ంద
నಡెయు ತ್రువ అనుದా త
ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ ನౌకరరనుನ್
200809ನెౕ ಸా ಗె వಗా్వಣె
ಮాడువ బಗెಗ್.

25/09/2008

C

3054

17596

87ಶా. .అ. బ ತ್
అను 52/200809

ರ್ౕ ಹెಚ್. ಗెూౕ ందపಪ್ దಜెರ್ 25/09/2008
ನౌకర స ౕರ್దయ ಪౌರ್ఢಶాಲె
హుಳెಳ್ౕనహ ಳ್ ಮాగ ತా.
ರామనగర ಲెಲ್ బ ತ್
అను ౕదನె ಮాడువ బಗెಗ್,.

C

3055

17597

87ಶా. .అ.సಹాಯా స ರ್ౕ జగుದ್రు ರెౕణుಕాಚాయರ್
నుದాన 53/200809
ಕಷ್ణ పರ್ ಷాಠ್న ರ್ౕ
ಬాಳెಹెూనూನ್రు ఈ సంಸెಥ್ಗె
ದాಯ್ ರ್ లయ ಕాಕ್ಗಿ
సಹాಯానుದాన డుగಡె
ಮాడువ బಗెಗ್.

25/09/2008

C

3056

17598

87ಶా. ./అ. ವెౕ. .
ರ್ౕ ವెంకటರామయಯ್ స.
25/09/2008
54/200809
ಸావರ್జ క ప.పೂ. ಕా.
చనನ್పటಟ್న ಹా ఉపನాಯ್సకరు
పద పೂవರ್ ಕాಲెౕజు
ನాಗావర చనನ್పటಟ್ణ ತా
ఇవ ಗె ఇవ ಗె తಡె
రువ
ವెౕతనవನ್ను డుగಡె ಮాడువ
బಗెಗ್.

C

3057

17671

3058

3059

8 2 ಶా అ ಮానಯ್ತె . .ఎನ್.ఎಸ್. ದాಯ್లయ
49/2008
ಪాండవపುర ಥా. మండಯ್ ಲెಲ್,
ఈ ಶాಲెయ పರ್థమ ಮానಯ್ತె
బಗెಗ್.
17715 84ಶా. .హు.భ.అ.
ಸైంಟ್ ఆಗెನ್ౕಸ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
140/2006-07
మంగళೂరు ఇ ಲ್న ಖా హుದెದ್
భ ◌్ అనుమ బಗెಗ್.
17724 87ಶా. .అ.వಗా్వಣె ರ್ౕ మణಣ್మಮ್ ಸాಮ್రక
55/2008-09
ದాಯ್సంಸెಥ್ ಬైಜెౕనుహ ಳ್
గు ಬ್ ತా. సంಸెಥ್వ య
ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ ನౌకకర
వಗాರ್వಣెಗె అనుమ .

21/03/2009

C

23/01/2009

C

25/09/2008

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3060
17726 87ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.
ರ್ౕ ಮారు ఎజుಕెౕషనಲ್
ಶా.అ.57/2008-09
టರ್ಸ್ಟ್ ನెలమంగల ಬెం.ಗాರ್.
లಲ್ ఈ సంಸెಥ್ಗె 2008-09ನెౕ
ಸా ಗె ఎం.ఇ.ఎಸ್. ప ಲ್ಕ್
ಪౌರ್.ಶా. ಪాರ್రం సలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
25/09/2008

ಶెರ್ౕ

C

3062

ರ್ౕ ఎಸ್ ఆ ಶెౕషపಪ್ స. . ರ್ౕ 25/09/2008
ಮారు ಪ್ఋఔఢಶాಲె
ರాజన ಟ್ ದెూడಡ್బಳాಳ್పುర ತా.
ము. .బ. బಗెಗ್.
17733 87ಶా. .అ. ము. .బ ರ್ౕ ಬా ಲ್ ಕెూಡెಡ್ౕరు పರ್.ಶా.స. 25/09/2008
62/2008-09
సంత ಜెూౕಸెఫర ಬాలకర
ಪ್ఋఔ.ಶా. ಜెూಯ್ౕ నగర
కಕ್మగళೂరు ఇవ ಗె
ವ್.ద.స. బ ತ್ అను ౕదನె బಗెಗ್.

3063

17751

25/08/2008

C

3064

25/09/2008
87ಖా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. ಸా ಬాಬా ఇంటರ್
ಶా. 64/2008-09
ನాಯ್ నಲ್ సూಕ್ಲ್ ಕెూౕర
తుమకూరు ಲెಲ್ ರ್ౕ ರామ
కృషನ್ మಹా ದాಯ್ ౕఠ టರ್ಸ್ಟ್
ಬెంగళೂరు 2008-09ನెౕ
ಸా ಗె కనನ್డ ಮాదಯ್మ ಶాಲె
మంజూರా బಗెಗ್.
17814 87ಖా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.
ದాಯ್రణಯ್ ದాಯ್సంసಥ್
25/09/2008
ಶా.67/2008-09
ತెూౕ నಕెರె తురుವెౕಕెರె ತా.
తుమకూరు ಲెಲ್ ఈ సంಸెಥ್ಗె
2008-09ನెౕ ಸా ಗె ఆంగಲ್
ಮాదಯ್మ ಶాಲె మంజూರా
బಗెಗ್.
25/09/2008
17815 87ಖా. .అ.ము.బ.అ. .ಕె. ಬెూమಮ್ ంగపಪ್ స. .
68/2008-09
ಕా ದాస ಪౌರ್.ಶా కదರె గు ಬ್
ತా. ము. .బ ತ್ బಗెಗ್.
17817 87ಖా. .అ.ము.బ.అ. ರ್ౕ హಚ್ ఎమ.
25/09/2008
69/2008-09
మ ಲ್ಕాజుರ್నయಯ್ స. . ರ್ౕ
రంగನాథపಪ್ ಗాರ್ಮాంతర
ಪౌರ್.ಶా. ಬెళగు
.ನా. హ ಳ್
ತా. ము./ / బ ತ್ బಗెಗ್.

C

3061

3065

3066

3067

17731

17810

87ಶా. .అ.
ಮా.బ.అ.61/200/809

81ಪాರ್ಶాస.బ.అను/ ರ್ౕ ఎಸ್.ఎನ್
90/08-09
.ವాసుಕಿశయన,ಪాರ್.ಶా/స,వ
ತా సదన ,మಯ್సూరు ఇవ ಗె
ವ್దస బ ತ್ ౕ దದ್నుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್

C

C

C

C

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
3068
17968 87ಶా అ.ము అ.70/ ರ್ౕ ఎಸ್.ఎం. పంಚాಕಷ್రయಯ್,
25/09/2008
2008-09
స , ರ್ౕ జగదుಗ್రు మ ಲ್ಕాజుರ್న
మురుఘರాಜెౕందರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ౕరూరు -ముఖಯ್ ಕಷ್కర బ ತ್
అనుమ బಗెಗ್
25/09/2008
87ಶా అ.ముబఅ.75/ ರ್ౕಕాంత, .ఎಸ್. ಗౌతమ
2008-09
ಪౌರ್ఢಶాಲె, వಸాತ್ರె,
కಕ್మగళೂరు ముఖಯ್ ಕಷ್కర
బ ತ್ బಗెಗ್.
12/03/2008
8 2 ಶా అ వగರ್
లూ ౕಸ್ ಗಿలಬ್టರ್ సలಢ್ಸెౕ ఎಸ್
అను 70/2008
ಜె ముఖಯ್ ಕಷ್కరు ಸెంಟ್
ಜెూౕಸెಪ್ ఇం యನ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె ఉతತ್ర ಲెಲ್ ఇవర
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.
12/03/2008
82 ಶాశఅ ము . బ
ರ್ౕ ರామದాಸ್ భಟ್ స. . ఆ
65/2008
ఉడు ಪౌರ್ఢಶాಲె ఆ ఉడు
ఇవ ಗె ము . బ ತ್
ౕ రువುదనుನ್ అను ౕ సువ
బಗెಗ್.
82 ಶా అ వగರ್
ರ್ౕ ఇಸ್ సటಟ್పಪ್ స. కಲా ಡా. 12/03/2008
అను 76/2008
ಹెಚ್. నర ంహయಯ್ ನాಯ್షనಲ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె ౖసూరు
ಗౌ దనూరు ತా.
కಕ್బಳాಳ್పುర ಲెಲ್ ఇవర
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.
8 2 ಶా అ
ರ್ ల ౕನాರాయణ ఎ.ఎಸ್. ನ್ 12/03/2008
ವెౕలಮ್న 83/2008
ఎ.ఎಸ್.ಸాంబమಯ್ಲెರ್
కಕ್బಳాಳ್పುర ఇవర రుದాದ್
ఇతరరు.

3069

17976

3070

18103

3071

18154

3072

18159

3073

18167

3074

ರ್ౕ సవರ್ ಬాలಕಿయర
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಕాటన ಪెౕಟె
ಬెంగళೂరు ఈ ಶాಲెయ
ಮానಯ್ತె న ౕక సువ బಗెಗ್.
18406 82 ಶా అ ము. .
ರ್ౕమ
.ఎಸ್. ನాగల ಮ್
బ.95/2008-09
స. . ರ್ౕ ದాದ್థರ್ వస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಬాపೂ నగర
ಬెంగళೂరు,ద. ಲెಲ್ ఇవ ಗె
ౕ రువ ము. . భ ರ್యనుನ್
అను ౕదನె ಮాడువ బಗెಗ್.
18469 82ಶా. .అ.ಶా.ಹె. బ ಕె.ఇ.ఎಸ್. ఆమగಲ್ /కనನ್డ
97/2008-09
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಮాగ రಸెತ್
ಬెంగళೂరు -23 ఈ ಶాಲెయ
ಹెసరనుನ್ గురుకుల ఇంటರ್
ನాಯ್ నಲ್ ಶాಲె ఎందు
బదಲావಣె ಮాడువ బಗెಗ್.

3075

3076

18398

8 2 ಶా అ
ಮా.న ౕ. 89/200809

ಶెರ್ౕ
C

C

C

C

C

C

12/03/2008

C

12/03/2008

C

12/03/2008

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3077
18475 832ಶా. .అ.వగರ್15
2/2008-09

82ಶా. .అ.ము. .
బ ತ್ 101/2008-09

షయ
ರ್ౕ ವెంకಟెౕశపಪ್ వృ ತ್ ಕಷ್కరు
ರ್ౕ ಶెವ್ౕశವ್ర ಸాವ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಕెంಗెౕ ఉపనగర ಬెంగళೂరు
ద ణ ಲెಲ್ రవర వಗా్వಣె బಗెಗ್.
ರ್ౕ ఎ. ఎలಯ್ణಣ್ಗౌడ స. . సంత
ఆంತెూౕ ಪౌರ್ఢಶాಲె ఉదರె
ರా పುతూತ್రు ತా. ఇవర
ము. బ ತ್ అను ౕదನె బಗెಗ್.

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
18/12/2008

ಶెರ್ౕ
C

3078

18511

12/03/2008

C

3079

81ಖాహుభను/120/0 ಸెంಟ್ అనಸ್
12/03/2008
8-09
ಪౌರ್ఢಶాಲె,అపಪ್ಗెರె,చనನ್పటಟ್ణ
ಶాಲెయ ಲ್న ಖా హుದెದ್ భ ರ್ಗె
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
18599 81ము. .బ ತ್.అను/1 ರ್ౕ
12/02/2008
17/08-09
ಕె.ఎం.ఓంಕారపಪ್,ము> ,సుಜాత
ಪౌರ್ఢಶాಲె,హుణಸెఘటಟ್,త ౕಕెರె
ತా ఇవ ಗె ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಗಿ
బ ತ್ ౕ దుದ್ అను ౕ సువ
బಗెಗ್

C

3080

3081

3082

3083

3084

18541

82ಶా. .అ.ము. .బ ತ್ సಟ್ರ್ ಗెರ್ౕಸె ఐఇ ರాంద
106/2008-09
స. , ಹెూౕ ಕెూౕస
ಪౌರ್ఢಶాಲె మూడ ದెರ್ ఇతర
ము. . బ ತ್ ౕ రువುదనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್,.
18750 81ಹె. ಬాగ/129/08 .ఎನ್.మ ಳా సಮాజ ఆంగಲ್
-09
ಮాదಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె, కಕ್మగళೂరు ఈ
ಶాಲెಗె ಹెచుಚ್వ
ಭాగ
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ
కు తు
18800 8 2ಶా అ ಶా.ಹె బ ఎం . ఇನ್ ಪాంಟ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
113/2008
ಳెౕదహ ಳ್ ಬెంగళೂరు-76 ఈ
ಶాಲెయ ಹెసరనుನ್ బదಲావಣె
ಮాడలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

18645

18807

ಜె.ఎಸ್.ఎಸ್.పద పೂవರ್
82 ಶా అ
ఉప.ಪాರ್.హు.మం.119/ ಕాಲెౕజు జయనగర ಬెంగళೂరు
2008
ఈ ಶాಲెಗె ఉప ಪాರ್ంశుಪాలర
హుದెದ್ మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್.

C

12/03/2008

C

12/03/2008

C

12/03/2008

C

12/03/2008

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
ಶెರ್ౕ
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
3085
18873 81బ ತ್.అను/132/08 ರ್ౕ
12/02/2008
C
-09
ఎಸ್.కರ್షಣ್పಪ್,అಟెండರ್,పం ತ್
ನెహరు
ಪౌರ್ఢಶాಲె,కూటగಲ್,ರామనగర
ತా ಲెಲ್ ఇవ ಗె ವ್దస బ ತ್
ౕ దದ್నుನ್ అను ౕ సువ బಗెಗ್
3086

3087

18899 సంಖెಯ್. 81ము .బ ತ್
.అను/133/08-09

19/01/2009
ರ್ౕ
ఎಸ್. .హూదూಲ್రు,స. ,ಭార
య సం ಕ್ತ್
ದాಯ್ ఠ,ಬాలಕಿయర
ಪౌರ್ఢಶాಲె,ఐజూరు,ರామనగర
ಲెಲ್ ఇ ಲ್ಗె ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಗಿ
బ ತ್ ౕ దದ್నుನ್ అను ౕ సువ
బಗెಗ್.
18900 81ము .బ ತ್.అను/13 ರ್ౕ ఇ.చందರ್ಶెౕఖరపಪ್,స. ,, ರ್ౕ
12/02/2008
4/08-09
దದ್ರా ౕశವ್ర
ಪౌರ್ఢಶాಲె, కಕ್ంగళ,కడూరు
ತా ఇవ ಗె ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಗಿ
బ ತ್ ౕ దದ್నుನ್ అను ౕ సువ
బಗెಗ್

3088

18901

3089

18993

3090

3091

3092

C

81ದా.ಹా.ಕెూ.మನాನ್ లయనಸ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,కనకపುర ఈ 19/01/2009
/135/08-09
ಶాಲెయ ದాఖಲా ಹాజರా
మನాನ್ ಮాడువ కు తు

C

87ಶా అ.అ ౕలు/8/
2008

C

27/12/2008
ರ್ౕ కుಮారಸాವ್
తರ್కಲా
ಕಷ್కరు ರ್ౕ గురుకರ್ప
ಪౌರ್ఢಶాಲె,ಗಿ ಯాపುర,కడూరు
ತా ತా రుదದ್ ఇಲాಖె మతుತ್
ఇతరరు
18/12/2008
19044 84ಶా. .అ.ము. .బ. ರ್ౕ అబుದ್ಲ್ హತాತ್ರె ఎನ್.
108/2008-09
. .ఎಸ್. ಬా ಕా ಪౌರ್.ಶా.
ಸెూరబ. ము. . బ ತ್ బಗెಗ್.
19045 84ಶా. .ము. .బ.
శರ್ ౕ ಹెಚ್. ಕె. జయణಣ್
18/12/2008
109/2008-09
ఎం.ఎನ್. ರామయಯ್ ಪౌರ್.ಶా.
ఉ.వ.-2 ಬెం. ము. . బ ತ್ బಗెಗ್.

19059

C

84ಶా. .ము. .భ.12
1/2008-09

ರ್ౕ ఎం. ರెౕమಠ್ స. . ರ್ౕ
ದెದ್ౕశವ್ర ಪౌರ್.ಶా. మూ
ಸెూరబ ತా. ఇవ ಗె ము. .
బ ತ್ బಗెಗ್.

18/12/2008

C

C

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3093
19333 88ಶా. .ము. . బ ತ್
అను. 147/2008-09

3094

19862

3095

21424

81ము .బ ತ್
అను/161/08-09

షయ
ಜె.ఎಸ್.ఎಸ್. మಹా ದాಯ್ ౕఠ
ౖసూరు ఇవర వ
ంద
ಚామರాజనగర ಲెಲ್య ಲ್
నಡెయు ತ್రువ అనుದా త
ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ ಲ್ ముఖಯ್ ಕಷ್కర
ಖా హుದెದ್ಗె బ ತ್
ౕ రువುదనుನ್ అను ౕ సువ
బಗెಗ್.
ರ್ౕ ಹెಚ್.మಹా ంగపಪ್,స.
సవೂರ್దయ
ಪౌರ್ఢಶాಲె,హుಳెಳ್ౕనహ ಳ್,
ఇవ ಗె ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್
ౕ దದ್నుನ್ అను ౕ సువ బಗెಗ್

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
12/11/2008
C

03/05/2009

C

3096

21/03/2009
820 ಶా అ ವ್ ద స ರ್ౕ మ
. . సునంద
బ ತ್ 141/2008
పರ್ ౕగలయ సಹాయక .
ಹెಚ್.ఎಸ್. ఎಚ್. ಶాಲె
జయనగర ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె
ವ್.ద. స. హుದెದ್ భ ರ್
ౕ రువುదనుನ್ అను ౕ సువ
బಗెಗ್.
21483 82 ಶా అ అం.వగರ್
ರ್ౕ ఎಸ್.ఎಸ್. ಕాంతರాజు
21/03/2009
168/2008
ವ್.ద.స. ರ್ౕ ఉ.జ. .
ಬాలಕಿయర ಪౌರ್ఢಶాಲె ఉ ಜ್
కూ ಲ್ಗె ತా. ఇవరనుನ್ ರ್ౕ
ರాఘವెౕందರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె ದెూడಡ್
ಬెూమಮ್సందರ್ ಬెంగళೂరు ఈ
ಶాಲెಗె వಗాರ್వಣె ಮాడలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

3097

22942

81ಶా అ.ము .బ ತ್/ ರ್ౕ .కರ್షಣ್ ,స> , ರామదుగರ್ 22/03/2009
183/08-09
ಪౌರ್ఢಶాಲె,ರామదుగರ್,ರామనగ
ర ಲెಲ್ ఇవ ಗె ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಗಿ
బ ತ್ ౕ దದ್నుನ್ అను ౕ సువ
బಗెಗ್

C

3098

23107

81ಶా అ.ము బ ತ್/1 ರ್ౕ ಕె. .బసవರాజు,స. , ರ್ౕ
22/03/2009
84/2008-09
తుంబభదರ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె,కరకు ಚ್,త ౕಕెರె
ತా కಕ್మగళೂరు జಲెಲ್ ఇవ ಗె
ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್ ౕ దದ್నుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್

C

3099

24149

88
ರ್ౕ ರాజರాಜెౕశವ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಶా. .ಮానಯ್ತె.19/200 ಹాగలಕెರె ಹెూసదుగರ್ ತా:
5-06
తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయ
ನెూౕంద మతుತ್ ಮానಯ್ತె బಗెಗ್

C

20/03/2009

C

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
3100
24150 8 8
ರ್ౕ ವా ಲాస ದాಯ್సంಸెಥ್
20/03/2009
ಶా. .వగರ್.18/2005యూరు ఇవర ఆశರ್యద ಲ್
06
నಡెయు ತ್రువ ಪౌರ್ఢಶాಲెయ
బಬ್ం వಗాರ್వಣె ಮాడువ బಗెಗ್

ಶెರ್ౕ
C

3101

24151

88
ఎನ್.మరుళపಪ್ ఎಸ್. .
ಶా. .అ.బ ತ್.2/2005- ಪౌರ್ఢಶాಲె ಬెలగూరు ఈ
06
ಶాಲెಗె ముఖಯ್ ಕಷ್కర బ ತ್ బಗెಗ್

20/03/2009

C

3102

24181

88
ಸైయದ್ శಹాబు ದ್ౕನ್ ವ್.ద.స. 20/03/2009
ಶా. .అ.ವెౕ.బ ತ್.10/20 స త గರ್ంథಫాలకరు ఇవర
ವా ರ್క ವెౕతన డుగಡె బಗెಗ್
06-07

C

3103

24186

20/03/2009
అమಮ್ ತ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె అమಮ್ ತ್
ಕెూడగు ಲెಲ್ ఇ ಲ್న ము. .
హుದెದ್ಗె బ ತ್ అను ౕదನె బಗెಗ್
ಮారు
ದాಯ್సంಸెಥ್ గు ಲాళ 20/03/2009
తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఇవర ఆడ త
అనుದా త ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ ಲ್న
ಕಷ್కర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್

C

3104

8
9ಶా. .అ.ము. .బ ತ್.9
2/2006-07
24192 8
8ಶా. .వగರ್.అను.80/2
007-08

3105

24197

3106

24198

3107

3108

3109

8 2ఎ
ಬాపೂ ಪౌರ್ఢಶాಲె ಹాసన ఈ 20/03/2009
ಶా. .అనుದాన.11/20 ಶాಲెయ ಮానಯ್ತె న ౕకరణ
03-04
సంబంద ದాಯ್ ರ್గళ
ದాఖಲా ಹాగు ಹాజರా
ಕెూరತె మನాನ್ ಮాడువ బಗెಗ್

.ఎಸ್.ఎನ್. ಪౌರ್ఢಶాಲె
85
ಶా. .అ.ಹె. .ವెౕ.71/2 గವాರ್ಲె ಸెూౕమವారಪెౕಟె
004-05
ತాళ ಕెూడగు ಲెಲ್ ఇ ಲ್న
బಬ್ం గ ಗె ವెౕతన ౕడువ
బಗెಗ್
24200 8 9
ఉదయ ಪౌರ್ఢಶాಲె ಬెటಟ್ಗెರె
ಶా. .అ.ము. .హుದెದ್.బ ಕెూడగు ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయ ಲ್
ತ್.అను.18/2005-06 ధనವ್ంతర ఇవ ಗె ము. . హుದెದ್
బ ತ್ అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

C

C

20/03/2009

C

20/03/2009

C

89
.ಕె. ౕహನ್ కుಮా జనತా 20/03/2009
ಶా. .అ.ము. .హు.బಡెತ್. ಪౌರ್ఢಶాಲె హు ಕెౕ
5/2005-06
ರాజಪెౕಟె ಕెూడగు ಲెಲ್ ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ ము. .
హుದెದ್ భ ರ್ ಮాడలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
24202 8 9
కకಕ್ಬెಬ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె ಕెూడగు ಲెಲ್ 20/03/2009
ಶా. .అ.ము. .హు.బ ತ್. ఇ ಲ್న ఆర.ವెౕణుಗెూౕಪాಲ್
అను.21/2005-06
ఇవ ಗె ము హుದెದ್ಗె బ ತ್
ౕడువ బಗెಗ್

C

24201

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3110
24204 8 3
తరళಬాళು ದాಯ್సంಸెಥ್
ಗెರె
ಶా. .అను.ము. .బ.అ
తರ್దుగರ್ ఇవర
ను.145/2005-06
ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ ಲ್రువ ము
హుದెದ್ಗె బ ತ್ ౕ రువುదనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್
3111
24205 8 8
నర ంహಸాವ್
ದాಯ್సంಸెಥ್
ಶా. .ಮానಯ್.24/2005 ఆನెౕకనನ್ంಬా ಹాసన ಲెಲ್
-06
ఇవరు ಪౌರ್ఢಶాಲెయనుನ್
న ౕకరణಗెూ సువ బಗెಗ್
3112
24207 8 8
అం ಕా ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಶా. .అ.మನాನ್.27/200 శರ್వణಬెళಗెూళ ಹాసన ఈ
5-06
ಶాಲెయ ಲ್ ಮానಯ್ತె
న ౕకరణಕాಕ್ಗಿ ದాఖಲా
ಕెూరತె మನాನ್ ಮాడువ బಗెಗ್
ఎం. .ರాజు .దಜెರ್ ನౌకరర
3113
24208 8 9
ಶా. .అ. ವ್.ద.స.హుದెದ್ಗె బ ತ್ పರ್ಸాತ್వನె
.బ ತ್.4/2005-06
3114
24210 8
ಚెౕతన వస ಪౌರ್ఢಶాಲె
8ಶా. .వగರ್.28/2005- ಹెూಳెనర ౕపುర ಹాసన
06
ಲెಲ್య ಲ್న సతಯ್ನాರాయణ
ఊರాళ ఇవరనుನ್ ಕెూౕಟె
ఉడు ఇ ಲ್ಗె వಗాರ್వಣె
ಮాడువ బಗెಗ್
3115
24212 8 8
ಬాపೂ ಗాರ್ಮాంతర
ಶా. .దూరు.3/2005- ಪౌರ್ఢಶాಲె ಗెూౕపనహ ಳ್
06
చళಳ್ಕెರె తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఇ ಲ್న
ము యనుನ್
అಮానతుಗెూ రువುదనుನ್
ంధుಗెూ సువ కు తు ఈ
ಶాಲెಗె పರ್ಭార వಯ್వಸెಥ್
అను ౕదನె బಗెಗ್
3116
24214 8
గంగమಮ್ ౕ ౕజపಪ್
8ಶా. .అ.ము. .హు.బ. ಪౌರ್ఢಶాಲె ಬెలగూరు
అను.26/2006-07
ಹెూసదుగರ್ ತాళ తರ್దుగರ್
ಲెಲ್ ఇ ಲ್ಗె ఎಸ್.కృషಣ್మూ ರ್
ఇవ ಗె ముంబ ತ್ ವెౕతన
మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್
3117
24216 8 8
ರ್ౕ ఈ ಪాపణಣ್ స. . ರ್ౕ
ಶా. .ము. .బ ತ್.6/200 ವా ಲాಸ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
6-07
అరనకಟెಟ್
యూరు ತా:
తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఇవ ಗె ము.
హుదಸ್ದె బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್
3118

24217

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
20/03/2009

ಶెರ್ౕ

20/03/2009

C

20/03/2009

C

20/03/2009

C

20/03/2009

C

20/03/2009

C

20/03/2009

C

20/03/2009

C

20/03/2009
89
ಕె. .ಪౌರ್ఢಶాಲె కుటಟ್ం
ಶా. .అ.ము. .హు.బ.అ ಕెూడగు ఇ ಲ್న ఎం. .ಮాచయಯ್
ను.88/2006-07
స. ఇవ ಗె ము. బ ತ್ ౕడువ
బಗెಗ್

C

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3119
24219 8 9
కృషಣ್ವెౕ స. . ದాಧ್పುర
ಶా. .అ.ము. .హు.బ.అ ಪౌರ್ఢಶాಲె ದాಧ್పುర ಕెూడగు
ను.120/2006-07
ಲెಲ್ ఇవ ಗె ము. బ ತ್ ౕడువ
బಗెಗ್
3120
24220 8 8
మదక ನాయక ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಶా. .వగರ್.అను.12/20 తರ್దుగರ್ లಲ್ ఇ ಲ್న ಕಷ್కర
06-07
వಗాರ್వಣె అను ౕదನె బಗెಗ್
3121
24223 8 8
ರా ಕెರె ದాಯ್సంಸెಥ್
ಶా. .అ. ಥ್ర.14/2006- ౕరಸా హ ಳ್ చళಳ್ಕెರె ತా:
07
తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయ సಥ್ర
ಠెౕవ యనుನ್
ౕవಲ್
ಮాడువ బಗెಗ್
3122
24227 8 9
ಶాಲా సం త
ంద
ಶా. .అ.సం. .కం.హ. కంపೂಯ್టರ್ / ಬాಯ್ట దుర ಥ್ಗె
మం.60/2006-07
హణ మంజూರా అనుమ
ౕడువ కు తు
3123
24230 8 9
సంಪాಜె ప.పೂ.ಕా.
ಶా. .అ.ವెౕ. గ .20/2 ಪౌರ್ఢಶాಲా ಭాగ ఇ ಲ್న సహ
006-07
ಕಷ್కర ವెౕతన ತారతమಯ್ద బಗెಗ್

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
20/03/2009

ಶెರ್ౕ

20/03/2009

C

20/03/2009

C

20/03/2009

C

20/03/2009

C

C

3124

24233

88
నర ంహಸాವ್
ದాಯ್సంಸెಥ್
ಶా. .ಮానಯ್ತె.3/2006 ఆನెౕకనನ್ంಬా
ಹెూಳెౕనర ౕపುర ಹాసన ಲెಲ್
-07
ఈ ಶాಲెయ ಲ್న ದాಯ್ ರ್గళ
ದాఖಲా ಹాగు ಹాజರా
ಕెూరತె మನాನ್ ಮాడువ బಗెಗ್

20/03/2009

C

3125

24235

88
ఎಸ್.ಮానస ಪౌರ್ఢಶాಲె
20/03/2009
ಶా. .అ. .ಮానಯ್ತె.1/ అರెౕహ ಳ್ ಬెౕలూరు ఈ ಶాಲెయ
2006-07
ದాఖಲా ಹాగు ಹాజರా
ಕెూరತె మನాನ್ ಮాడువ బಗెಗ್

C

3126

24236

C

3127

20/03/2009
88
ರ್ రంగನాథ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಶా. .అ.ಮానಯ್ತె.7/20 ಬాళುಳ್ಪెౕಟె సకಲెౕశపುర ತా:
06-07
ಹాసన ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెಗె
ಮానಯ್ತెౕ ౕడువ బಗెಗ್
24245 8
ರ್ౕ ಲాಲ್ బహదూದ್ರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె 20/03/2009
9ಶా. .అ.ವెౕతన.సಮా ರెౕకూ ಗె ఇ ಲ್న ರ್ౕ
నంతర.68/2006-07 ಕె.ఎಸ್.అణಣ್యಯ್ స. ఇవర
ವెౕతన సಮానంతర బಗెಗ್

3128

24254

89
ರ್మ ఎ.ఎ.ಪావರ್ స. .
ಶా. .అ.ము. .బ ತ್.12 ಗెూౕ ಕెూపಪ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
8/2007-08
ಗెూౕ ಕెూపಪ್ ಕెూడగు ಲెಲ್
ఇవ ಗె ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್
ౕడువ బಗెಗ್

20/03/2009

C

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
3129
24260 8 8
ರ್ౕ ಕె.ఎನ್.ರామ ంగయಯ್ స.
20/03/2009
ಶా. .ము. .బ ತ್.అను.7 ద ರ್ ಬాలಕಿయర ಪౌರ್ఢಶాಲె
4/2008-09
నుಗెಗ್ౕహ ಳ್ చనನ್ರాయపటಟ್ణ ತా:
ಹాసన ಲెಲ್ ఇవ ಗె ము. బ ತ್
ౕ రువುదనుನ್ అను ౕ సువ
బಗెಗ್

ಶెರ್ౕ
C

3130

24264

20/03/2009
88
ರ್ ఎం. .పುటಟ್మరుళపಪ್ స.
ಶా. .ము. .బ ತ್.అను.7 ರ್ౕ కం వరదರాజಸాವ್
5/2008-09
వస ಪౌರ್ఢಶాಲె కం ౕపುర
ಹెూసదుగರ್ ತా: తರ್దుగರ್ ಲెಲ್
ఇవ ಗె ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್
ౕ రువುదనుನ್ అను ౕ సువ
బಗెಗ್

C

3131

24267

88
ರ್ .ఎಸ್.ಕెూಟెರ್ స.
ರ್
20/03/2009
ಶా. .ము. .బ ತ್.అను.7 అంಬెౕడಕ್ರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
6/2008-09
ಹెూళಲెಕ್ರె ತా: తರ್దుగರ್ ಲెಲ್
ఇవ ಗె ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್
ౕ రువುదనుನ್ అను ౕ సువ
బಗెಗ್

C

3132

24274

20/03/2009
88
ರ್ౕ .ఎಲ್.ದెూడಡ್ దಧ್పಪ್ స. .
ಶా. .ము. .బ ತ್.అను.8 నంజರాయపటಟ್ణ ಪౌರ್ఢಶాಲె
నంజರాయపటಟ್ణ
9/2008-09
ಸెూౕమವారಪెౕಟె ತా: ಕెూడగు
ಲెಲ್ ఇవ ಗె ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಗಿ
బ
ౕడువ బಗెಗ್
24279 8 8
ರ್ౕ ಭాసಕ್ರెౕಗౌడ స. సహಕా 20/03/2009
ಶా. .ము. .బ ತ್.అను.9 ಪౌರ್ఢಶాಲె ಹెూಳెౕనర ౕపುర
0/2008-09
ఇవ ಗె ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್
ౕ రువುదనుನ್ అను ౕ సువ
బಗెಗ್

C

3133

3134

24285

88
ರ್ ఎಸ್. .ఓంಕారమూ ರ್ స. . 20/03/2009
ಶా. .ము. .బ ತ್.అను.7 ರ್ౕ ರా ౕವ್ ಗాం ಸాಮ್రక
7/2008-09
ಪౌರ್ఢಶాಲె రుదರ್నహ ಳ್ ಗెౕಟ್
అర ౕಕెರె ತా: ಹాసన ಲెಲ್
ఇవ ಗె ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್
ౕ రువುదనుನ್ అను ౕ సువ
బಗెಗ್

C

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3135
24291 8 8
ರ್మ
. .జయల ಮ್ౕ
య
ಶా. .ము. .బ ತ್.అను.8 స. పద పೂవರ್ ಕాಲెౕజు
3/2008-09
శ ವార సంತె
ಸెూౕమವారಪెౕಟె ತా: ಕెూడగు
ಲెಲ್ ఇవ ಗె ఉప
ಪాರ್ంశుಪాలರాಗಿ బ ತ್ ౕడువ
బಗెಗ್
3136
24592 8[2]ಶా అ:న ౕ:11: ರ್ౕ ಬైరವెౕశವ್ర ಗాರ್ಮాంతర
2008-09
ಬాలಕಿయర ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ದెౕగుల, మండಯ್ ಲెಲ್, ఈ
ಶాಲెయ ಮానಯ್ತె న ౕకరణద
బಗెಗ್
3137
24598 8[2]ಶా అ:దూరు:ఇ అ నవ ಭార
ದాಯ್ಕెౕందರ್,
తరರె:13:2006-07
మండಯ್ ಲెಲ್, ఈ ಶాಲెయ ಲ್
బರ್ಷాಟ್ಚారద ముತ್ ಕానూను
ಬా ర వಯ್వಹారగళ బಗెಗ್
3138
24603 8[2]ಶా అ:ఇతರె:2:2 ರ್ౕ . .పರ್ಕాಶ್, ం
ಕಷ್కరు, నక పద పರ್ಮాణ
006-07
పతರ್ ౕ , ముఖಯ್ಫాಧాಯ್యర
హుದెದ್ಗె ముంబ ತ್ పಡెదు ದాಯ್
ఇಲాಖె, మతుತ್ సಕాರ್రಕెಕ್
వం రువ బಗెಗ್
3139

3140

3141

3142

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
20/03/2009

ಶెರ್ౕ

21/03/2009

C

21/03/2009

C

21/03/2009

C

21/03/2009

C

21/03/2009

C

21/03/2009

C

8[2]ಶా అ:ము :బ ತ್: ರ್ౕమ
ౕಟా ಡాయಸ್, సహ 21/03/2009
ಕಷ್కరు ಸైంಟ್ కಬ್ಸ್ರ್
1:2008-09
ಬాలಕಿయర ಪౌರ್ఢಶాಲె,
పುతూತ್రు ತా, ద ణ కనನ್డ ಲెಲ್,
ఇవర ముఖಯ್ ಕಷ್కర బ ತ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್.

C

8[2]ಶా అ:దూరు:ఇ ఎಸ್. .ఎಸ್ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
తರె:3:2006-07
ಪౌರ್ఢಶాಲె, మతుತ್ ಪాರ್థ క
ಕాటప , ఉడు
ಲెಲ್, ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ అ క శులಕ್ వసూ
ಮాడు ತ್రువ బಗెಗ್.
24607 8[2]ಶా అ:ಹెచుಚ್వ : అనుದా త ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ ಲ್
ಕಷ್క:సಥ್:04:2006-07 ಹెచుಚ್వ
ಕಷ್కరనుನ್ గురు
సಥ್ళ యుಕಿತ್ಗెూండ బಗెಗ್,
24610 8[2]ಶా అ:ఇతರె:06: ರ್ౕమ సుಲెూౕచನా.ಕె వృతತ್
2006-07
ముఖಯ್ ಕಷ್కరు, ఎಸ್. .ఎಸ್
ಕాటಪా , ఉడు , ఇవర
వృ ತ್ ವెౕతన ఉపದాన.
24606

24615

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3143
24616 8[2]ಶా అ:స. బ:71
:2008-09

షయ
ರ್ౕమ ఆರ್.ನాగವెౕ , వృ ತ್
ಕಷ್కరు, .కముಯ್
ಸెంటర్
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಬెంగళೂరు,
ఇవ ಗె సహ ಕಷ್కర హుದెದ್ಗె బ ತ್
ౕ రువనుನ್ అను ౕ సువ
బಗెಗ್.

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
21/03/2009

ಶెರ್ౕ
C

3144

24618

8[6]ಶా అ:ఇతರె:57: ఉడు
ಲెಲ್య ಲ್ అనుದా త
21/03/2009
2006-07
ಶాಲెయ ಲ್ క యువ మకಕ್ళ
రಕಷ್కర ಕಷ್క మతుತ್ ಕಷ್ಕెౕతర
సమಸెಯ್గళనుನ್ బಗె హ సువ బಗెಗ್

C

3145

24621

8[4][2]ಶా అ:ము. .
బ ತ್:41:2008-09

21/03/2009

C

3146

24623

8[4]ಶా అ:వಗాರ್వಣె ಭార
ದాಯ್సంಸెಥ್ వ
ంద
:08:2007-08
నಡెయు ತ್రువ అనుದా త
ಪౌರ್ఢಶాಲె వಗాರ್వಣె బಗెಗ್

21/03/2009

C

3147

24636

21/03/2009

C

21/03/2009

C

21/03/2009

C

21/03/2009

C

3148

3149

3150

ರ್ౕ కృషಣ್పಪ್ మూలಯ್, అಟెండರ್,
ದాಯ್ಭెూౕ
ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಬా ల, సుళಯ್, ఇవ ಗె ವ್.ద.స
బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್.

8[4]ಶా అ`ವెౕతన
గ :30:2005-06

ರ್ౕ ಶాంతರాజు, ము. .,
ದాದ್థರ್ వస ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಗాం నగర, ಕెూౕಲార ಲెಲ್,
ఇవర బ ತ್ ವెౕతన గ బಗెಗ್
24637 8[2]ಶా అ:ವెౕ.స:02: ఎಸ್.ಕె.ఇ.ఎಸ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
2005-06
హు ವాన, మండಯ್ ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ರ್ౕ . ರ್ౕಕాంత,
ಕె. .అಶెೂౕక కుಮాರ್, మతుತ್
ಹెಚ್.ఎಸ್.గురు మతుತ್ ఎం
వణಣ್, ఇవరుగళ ವెౕతనవనుನ್
సಮాನాంతరద బಗెಗ್
8[4]ಶా అ:ಶాಲా
మ ಳా సಮాజ కనಡ್న
అనుದాన:ఇతರె:25:20 ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಹెూసబಡావಣె, ఈ
05-06
ಶాಲెయనుನ್ అనుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್
24642 8[2]ಶా అ:వಗాರ್వಣె .ವాಯ್ಲెಟ್ ತా ರ್ౕ ముఖಯ್
:01:2005-06
ಕಷ್కరు, ಕా ರ್ಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಕెమಮ್ణుಣ್, ఉడు ఇవర
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್

24639

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
3151
24646 8[4]ಶా అ:వಗాರ್వಣె ರ್ౕ ಕె. .ಚౌడರె ಡ್, సహ ಕಷ್కరు, 21/03/2009
:03:2005-06
ನెహరు ಕెన ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಬెರెకూరు, ఇవరనుನ್
మಹాತాಮ್ಗాం ನాಯ್షనಲ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ము యనూరు,
ముళಬాಗಿలు ఇ ಲ್ వగರ್వಣె బಗెಗ್

3153

21/03/2009
ರ್ౕమ
.శంక , ముఖಯ್
◌్కషకరు, ఆ ఉడు
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ఆ ఉడు ,
ఇవ ಗె 15 వషರ್గళ ಸెౕವెಗె
సವ್యం ಚా త బ ತ್ ವెౕతన
గ బಗెಗ್
24652 8[4][2]ಶా అ:వగರ್:ఇ ರ್ౕ ఆರ್.ర ರెపಪ್, గూರ್ಪ್.
21/03/2009
మతుತ್ ರ್ౕమ
.నంజమಮ್
తರె:34:2005-06
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಮాలూరు ఇవరనుನ್
ಶాಲా ఆడ త మండ యవరు
ಬెళಗా
ಲెಲ್ ఎన.ಕె.ప.పೂ.ಕా
[ಪౌರ್.ಶా. ] సవద ತ್ ఇ ಲ್ಗె
వಗాರ್వಣె ಮాడువ బಗెಗ್

3154

24654

3152

3155

3156

3157

3158

24649

8[2]ಶా అ:సವ್.ಚాభ.
ವెౕ :3:2005-06

8[2]ಶా అ:ಶా అ:
ಮా.న:11:2005-06

21/03/2009
ಶాం ಪౌರ್ఢಶాಲె,
మಡెౕనహ ಳ್, మదూದ್రు ತా, ఈ
ಶాಲెయ ಮానಯ್ತె న ౕకరణద
బಗెಗ್
24655 8[2]ಶా అ:ಮా.న:1 ಸెంಟ್ ౕ ౕಸ್ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ 21/03/2009
2:2005-06
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಭార నగర,
మదూದ್రు ತా, ఈ ಶాಲెయనుನ್
ಮానಯ್ತె న ౕక సువ బగಗ್.
21/03/2009
.ఎನ್.ఎಸ್.ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ౕరರాజపುర, మళవ ಳ್, ఈ
ಶాಲెయ
య ಕಷ್కర
ವెౕతనవనుನ್ ಕಿ య ಕಷ್కర
ವెౕతనಕెಕ್ సಮాನాంత సువ
బಗెಗ್
24659 8[4]ಶా అ:ವెౕ.బ ತ್:ఇ ರ್ౕ ఎಸ್.ಬాబు, ವ್.ద.స.,
21/03/2009
తರె:14:2005-06
ರ್ౕమ
హಯాರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ఊ ಗాం, ಕె. .ఎಫ್, ಕెూౕಲార
ಲెಲ್, 20 వషರ್గళ ವెౕతన బ ತ್
బಗెಗ್
24661 8[2]ಶా అ:ము బ:2 ರ್ౕ ఎಸ್.ము ರె ಡ್, సహ
21/03/2009
6:2005-06
ಕಷ್కరు, జనత ಪౌರ್ಢాಶాಲె,
ಕెంಬెూౕ ఇవ ಗె ముఖಯ್
ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್ ౕ రువುదనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್
24656

8[2]ಶా అ:ವెౕస:01:
2005-06

ಶెರ್ౕ
C

C

C

C

C

C

C

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3159
24663 8[4][2]ಶా అ:ము. . సಟ್ర్ ఎళసమಮ್ ಚాಕెూౕಟ್
బ ತ್:10:2005-06
సహ ಕಷ್కరు, ಸెంಟ್ ಜెూౕಸెಫ್
ಬాలಕಿరయ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಕె. .ఎಫ್, ముఖಯ್ ಕಷ್కర బ ತ್
బಗెಗ್
3160
24665 8[2]ಶా అ:ము బ:3 ఎಸ್.ము రతಬ್యಯ್, సహ
1:2005-06
ಕಷ್కరు, మಹాತాಮ್ಗాం ,
ನాಯ್షనಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ము యనూరు, ముళಬాಗಿలు
ತా, ఇవ ಗె ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಗಿ
బ ತ್ ౕ రువುదనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್.
3161

3162

3163

3164

3165

3166

8[4][2]ಶా అ:ము : ముఖಯ್ ಕಷ್కర బ ತ್ సంబం త
బ ತ್:08,
ఆరు కడతగళು [2005-06]
09,11,34,36,37:200
5-06
24676 8[2]ಶా అ:ము. :బ ತ್ 2004-05ನె ಸా న ముఖಯ್
:02,04:2004-05
ಕಷ್కర బ ತ್ సంబం 02
కడతగళು.
24683 8[8]ಶా అ:వగರ್:అను ರ್ౕ ఎಸ್. .జగನాಯ್థ ದై. ,
:03:2002-03
వర దದ್ ನాయక ಪౌರ್ఢಶాಲె,
నంగ , ముళಬాಗಿలు ತా,
ఇవరనుನ್ ಬెంగళೂరు
మಹానగర ಪా ಕెయ ಕಷ್ణ
సంಸెಥ್ಗె వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
24672

81వగರ್ అను/84/08- ರ್ౕರామ ದాಯ್సంಸెಥ್
09
ಕెూరటಗెರె,మదుగ
ఈ
ಶాಲెయ బಬ್ం గళ వಗాರ್వಣె
కు తు
24857 8[8][3]ಶా అ:ಹె. :9 ಶాశరద ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಬెౕಪాರ್
8:2002-03
ಹెచుಚ್వ
ಕಷ್కరనుನ್
యుಕಿತ್ಗెూ సదుದ್, అవరనుನ್
ಬెౕರె ಶాಲెಗె వಗావಣె ಮా
ರ್ౕ పರ್సనನ್కుಮాರ್
ಶె ಟ್యవరనుನ್
ಖాయంಗెూ సువ బಗెಗ್.
24779

24860

8[8]ಶా అ:వగರ್:16: రಮాಮాదవ ದాಯ್సంತె
2003-04
ಮాలూరు, ఇవర ఆశರ್యద ಲ್
ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ ముఖಯ್ ಕಷ್కర
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
21/03/2009

ಶెರ್ౕ

21/03/2009

C

21/03/2009

C

21/03/2009

C

21/03/2009

C

22/03/2009

C

23/03/2009

C

23/03/2009

C

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
3167
24866 8[3]ಶా అ:ము. .బ ತ್ ಕా ರ್ಲ್ ಹెణుಣ್ మకಕ್ళ
23/03/2009
:2003-04
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಕెమಮ್ణుಣ್, ఉడు
ತా, ఇ ಲ್య సహ ಕಷ್క ಗె
ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್
ౕ రువುదనుನ್ అను ౕ సువ
బಗెಗ್
23/03/2009
3168
24869 8[4]ಶా అ:ದై :ವెౕ, ಕె.ఎಸ್.ಗెూౕ ందರె ಡ್, ದై క
బ ತ್:03:2003-04
ಕಷ್కరు, మಹాತాಮ್ಗాం
ನాಯ್షనಲ್ ಹైసూಕ್ಲ್,
ము యూరు, ముళಬాಗಿలు ತా,
ఇవర ದై క ಕಷ್కరుಗె
ౕ యರ್ ಶెರ್ౕ ಗె బ బಗెಗ್.
3169
24872 8[2.ఎ]ಶా అ:అను. ಹెಚ್.ఎನ್.ನాగమಮ್, .గూರ್ಪ್
23/03/2009
హు:7:2003-04
ನౌకరరు, ರ್ౕ ದాದ್థರ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె, అనుದా త
ಪౌರ್ఢಶాಲె, మళవ ಳ್, మండಯ್
ಲెಲ್ హుದెದ್ అను ౕదನె బಗెಗ್
3170

24876

8[8]ಶా అ:ಕా
8:2003-04

3171

24879

3172

24884

3173

24889

3174

ಶెರ್ౕ
C

C

C

బ:9 ಕె.వసంతకుಮా , వృ ತ್
23/03/2009
ಕಷ್కరు, ನాಯ್షనಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
యలూಲ್రు, ಕాల
బ ತ್ బಗెಗ್

C

8[3]ಶా అ:ఉ.ಪాರ್.
హు.సಥ್:160:2003-04

స.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు, [ಪౌರ್ఢಶాಲె, 23/03/2009
ಭాగ]గంಗెూ ಳ್, కుంದాపುర,
ఉడు త,. ತెరವాಗಿరువ ఉప
ಪాರ್ంశుಪాలర హుದెದ್ಗె
పದెూౕనನ್
ౕ రువ బಗెಗ್.

C

8[2.ఎ]ಶా అ:సವ್. :1
0:2003-04

ರ್ౕ కಕ್మలಲ್యಯ್, వృ ತ್ ಕಷ್కరు 23/03/2009
.ఎಸ್.సుబಬ್ణಣ್, ಸావರ್జ క
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ఇవర సವ್య వృ ತ್
బయ అ ರ್ స ಲ್ ద బಗెಗ್.

C

23/03/2009
ರ್ౕ . .ము ರాజు, ముఖಯ್
ಕಷ್కరు రಮా ಮాదవ
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ತెూనರ್ హళ ,
మలూరు ತా, మండಯ್ ఇవర
ಸెౕವె ంద వಜా ಮా రువ
బಗెಗ್
24895 8[3]ಶా :హు:తు:361: ప.పೂ.ಕాಲెౕజు, గంಗెూ ಳ್, ఇ ಲ್ 23/03/2009
2003-04
సంసಕ್ೃత ಭాಷా ಕಷ್కర
హుದెದ್యనుನ್ ಮాద
బಬ್ం
ಹెూరతుప
ప గ సువ బಗెಗ್

C

8[4][2]]ಶా అ: సుತ್
కರ್మ:వಜా:11:200340

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
గణక
ముಕాತ್య
సంಖెಯ್
ನాంక
3175
24901 8[3]ಶా అ:సವ್.ಚా.బ అనుದా త ಪౌರ್ఢಶాಲె మతుತ್
23/03/2009
ಡ್:2003-04
పద పೂవರ್ ಕాಲెౕజుగళ ಲ್ 20
వషರ್ಕಿಕ್ంత ಹెచుಚ್ಕాల ಸెౕವె
స ಲ್ దದ್ ಬెూౕధಕెథర ಗె ఒందు
ವా ರ್క బ ತ್ కు తు.

3177

8[3]ಶా అ:క.అ:178: ರ್ౕ ನాರాయుణగురు
2003-04
ಪౌರ್ఢಶాಲె, కంపೂಯ್టర్
ಕెూౕಸ್ರ್ ಬెూౕ సలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
24910 8[3]ಶా అ:హు.తు.అ: ರ್ౕ మూಕాం ಕా ದెౕవళద
115:2003-04
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಕెూలూಲ್రు, ఇ ಲ್
ఇరువ
ాన సహ ಕಷ್కరు
హుದెದ್యనుನ್ భ ರ್ ಮాడువ బಗెಗ್

3178

24914

3176

3179

ಶెರ್ౕ
C

23/03/2009

C

23/03/2009

C

23/03/2009
ౕవనಜెూಯ್ౕ
ದాಯ್సంಸెಥ್,
ಗాం నగర, మండಯ್ ఇవర
ಬాలಕಿయర వస
లయಕెಕ್
ಕెౕందರ್ద అనుమ ಕెూౕ రువ
బಗెಗ್.
24918 8[2]ಶా అ:వ. :2:2
ౕಲాంజన టರ್ಸ್ಟ್,
23/03/2009
ರ್ౕరంగపటಟ್ణ ತా, మండಯ್ ಲెಲ್,
004-05
ఇవర ಕెౕందರ್ సಕాರ್రద
ధనసಹాయ ನెర ನెూం ಗె
ದాಯ್ ರ್ యర వస
లయ
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್

C

24904

8[2]ಶా అ:వస
య:01:2004-05

ల

3180

24920

8[2]ಶా అ: ಥ್ర
3:2004-05

3181

24922

8[4]ಶా అ:ವెౕతన
బ ತ್ ఇతರె:60:200405

3182

24926

8[4]ಶా అ:ವెౕతన
బ ತ್:57:2004-05

:0

23/03/2009
ರ್ౕ బసವెౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె,
హలసహ ಳ್, మళవ ಳ್ ತా, ఈ
ಶాಲెయ ಥ್ర
ಠెౕవಣె
హణవనుನ್ ಬాಯ್ంಕ್న ಲ್
ತెూడಗಿసువ బಗెಗ್.
23/03/2009
ఆರ್.నంಜెౕಗౌడ, ಗెರ್ౕಡ್-2
ದై క ಕಷ್కరు, ಬాపೂ
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಕెూౕಲార, ఇవ ಗె
20 వషರ್గళ ಸెౕವె
తತ್
ಹెచుಚ್వ ವెౕతన బ ತ್
మంజూರా బಗెಗ್
ರ್ౕ ಕె. .ಚౌడರె ಡ್, సహ ಕಷ್కరు, 23/03/2009
ನెహరు ಕెన ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಬెౕరకూరు, ముళಬాಗಿలు
ತాలూಲ್కు, ಕెూౕಲార ಲెಲ್,
ఇవ ಗె ఒందు ಹెచుಚ್వ ವెౕతన
బ ತ್ మంజూರా బಗెಗ್
సಪ್ ಟ್ౕకరణ కు తు.

C

C

C

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3183
24929 8[4]ಶా అ:ಬాహు:ఇత ౖసూరు ౖನ್ಸ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ರె:06:2004-05
ಮా కుపಪ್ం ಕె. .ఎಫ್
ಕెూౕಲార ಲెಲ್, ఇ ಲ್ ಖా
ఇరువ ಬెూౕధಕెౕతర హుದెದ್
తుంబలు అనుమ బಗెಗ್.
3184

3185

3186

3187

3188

3189

3190

3191

3192

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
23/03/2009

ಶెರ್ౕ

23/03/2009

C

23/03/2009

C

23/03/2009

C

23/03/2009
8[2]ಶా అ:వಗాರ್వಣె 2004-05ನెౕ ಸా ಗె
:3:2004-05
అనుದా త ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ
పద ౕధర సహ ◌్కషకర
అంతర ఆడ త మండ
వಗాರ್వಣెಗె అను
ౕడువ
బಗెಗ್.
24945 8[2]ಶా అ:బ ತ್:అను: సಟ್ర్ జ ంತా ನెౕజಸ್
23/03/2009
07:2004-05
ಕా ರ್ಲ್ ಕాನెವ್ంಟ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
మండಯ್ ఇవర సహ ಕಷ್కర హుದెದ್
బ ತ್ అను ౕదನె బಗెಗ್.

C

8[2]ಶా అ:వಗాರ್వಣె 2004-05ನెౕ ಸా ಗె ರ್ౕ
:01:2004-05
ఆ చుంచనಗಿ
ಕಷ್ణ టರ್ಸ್న
ఆడ తಕెಕ್ ఒళప ಟ್రువ
అనుದా త ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ ಲ್
ಸెౕವె స ಲ್సు ತ್రువ ಬెూౕదక /
ಬెౕదಕెౕతర బಬ್ం గళ
వಗాರ್వಣె అను ౕదನె బಗెಗ್.
24935 8[2]ಶా అ:ఇతರె:ఆ మಹాಲెౕఖಪాలర [ .ఎ. ]
ಟ್:ఆ ెౕపಣె:7:2004- ಬాಕಿ ఆ ెౕపಣా కం ಕెగళ
05
ఇతಯ್థರ್ కు తు.
24938 8[2]ಶా అ:సವ್.ಚా.బ: అ నవ ಭార
ದాಯ್ಕెౕందರ್
2:2004-05
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಭాగద సహ
ಕಷ್కరనుನ್ 15 వషರ್ద సವ್యం
ಚా త బ ತ್ అను ౕదನె బಗెಗ್
24933

24941

8[2]ಶా అ:ఇతರె:దూ అ నవ ಭార
ದాಯ್సంಸెಥ್,
రు:05:2004-05
మండಯ್, ఈ ಶాಲెయ దూ న
ಚారಣె బಗెಗ್.
24951 8[3]ಶా అ:అనుದాన: ಹా ಕె
ದ್ౕನ್ ಬాಯ್
01:2004-05
ಸాಮ್రక ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಕెూౕ ,
కుంದాపುర, ఉడు
ಲెಲ್, ఈ
ಶాಲెయనుನ್ అనుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್.
24954 8[2]ಶా అ:ವెౕ :01: ರ್ౕ మదక ಪౌರ್ఢಶాಲె,
2004-05
ಕె.ಶె ಟ್హ ಳ್ మదూದ್రు ತా,
మండಯ್ ఈ ಶాಲెయ ಕಷ್కర
ವెౕతన గ బಗెಗ್
24962 8[2]ಶా అ:ಮానಯ್ತె: ಭార ಪౌರ್ఢಶాಲె,
6:2006-07
ಭార నగర, మదూದ್రు ತా, ఈ
ಶాಲెయ ಮానಯ್ತె న ౕకరణ
ಮాడువ బಗెಗ್.

24947

C

C

23/03/2009

C

23/03/2009

C

23/03/2009

C

23/03/2009

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3193
24967 8[2]ಶా అ:ಮానಯ್ತె: ఆ ౕವాರ್ద ಪౌರ್ఢಶాಲె,
7:2006-07
ಕె.ఆರ್.ಪెౕಟె, ఈ ಶాಲెయ
2006-07ನెౕ ಸా న ಮానಯ್ತె
న ౕకరణ ಮాడువ బಗెಗ್

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
23/03/2009

ಶెರ್ౕ

23/03/2009

C

8[2]ಶా అ:ఇతರె:9:2 ఉదూಯ್గ ౕడువ బಗెಗ್
23/03/2009
006-05
23/03/2009
24979 8[2]ಶా అ:ಮానಯ್ತె: కమల ನెహరు ಬా ಕా
ಪౌರ್ఢಶాಲె, మదూದ್రు ఈ శಲెయ
01:2006-07
ಮానಯ್ತె న ౕక సువ బಗెಗ್

C

8[2]ಶా అ: . అ:ఇ ఆ తಯ್ ఎజుಕెౕషನ್ టರ್ಸ್ಟ್[ ],
23/03/2009
ఇవర వ
ంద ಕెౕందರ್
తರె:18:2006-07
సಕాರ್రద ధన సಹాయ
ౕజನెయ య ಲ್
ದాಯ್ య ಗె ದాಯ್ ◌్
లయ ತెರెయలు అనుమ
కు తు.
24986 8[2]ಶా అ:ఇతರె:ವెౕ, ప షಠ್ ಜా ಗె ಸెౕ ద ರ್ౕ
23/03/2009
అ:21:2006-07
. వరಮ್, .గూರ್ಪ್ ನౌకరరు
ఇవ ಗె ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್.

C

23/03/2009
8[2]ಶా అ:ಮా.న:5: ಮాతృ ರ್ౕ ಬాలಕಿయర
2006-07
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಬెళకವా
మళవಳ್ఈ ತా, ఈ ಶాಲెయ
ಮానಯ್ತె న ౕక సువ బಗెಗ್
24992 8[2]ಶా అ:ಕానూను: ರ್ౕ ర ರాజ ಹెూ్ళಳ್.ఎం ರ್ౕ
23/03/2009
ಸెౕವె:ఇతರె:27:2006- ಶెೂౕಭా మతుತ್ పರ್ಸాದ್ ఇవ ಗె
07
ಕానూను సలಹె ౕడువ ಚార
కు తు
24996 8[2]ಶా అ:వస
ాನెూౕదయ ఎజుಕెౕషನ್
23/03/2009
లయ:1:2006-07
ಸెూಸై , ಕెూౕಲార ಲెಲ್ ఇ ಲ್
ಬాలಕಿయర వస
లయಕెಕ್
ಕెౕందರ್ సಕాರ್రద అనుదన
డుగಡెಗాಗಿ మరు తಪాసಣా
వర కళು సువ బಗెಗ್

C

3194

24972

3195

24976

3196

3197

3198

3199

3200

3201

3202

8[2]ಶా అ:అం :వ ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ అంతರ್ ఆడ త
ಗాರ್వಣె:06:2006-07 ಹాగూ అంతర ಲాಲ್ ಕಷ್కర
ಹాగూ ಕಷ್ಕెౕతర బಬ್ం
వಗాರ್వಣెಗె అనుమ బಗెಗ್

24983

24989

25000

8[2]ಶా అ:సహ
ಕಷ್ణ:01:2006-07

ాన ಕాస ಬాలಕಿయర
ಪౌರ್ఢಶాಲె, నకురు ,
ಪాండవపುర ತా,ಶాಲెయ ಲ್
సహ ಕಷ್ణಕెಕ್ అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.

23/03/2009

C

C

C

C

C

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3203
25003 8[2]ಶా అ:ಮానಯ್ತె: ಕెూట ಪౌರ್ఢಶాಲె,
4:2006-07
ಪాండవపುర, మండಯ್ ಲెಲ್ ఈ
శಲెయ ದాఖಲా / ಹాజರా
మనನ್ ಮాడువ బಗెಗ್.

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
23/03/2009

ಶెರ್ౕ
C

3204

25007

8[2]ಶా అ:ಕెౕ.స.ಸా అర ంద ದాಯ್సంಸెಥ್ ಚెౕళೂరు, 23/03/2009
నఉ:2:2006-07
ఇవర ಬాలಕಿయర లయಕెಕ್
ಕెౕందರ್ద అనుದానద బಗెಗ್.

C

3205

25010

8[2]ಶా అ:
ౕజ చందರ್ಶెౕఖరయಯ್, సహ ಕಷ್కరు
ನె:ఇతರె:30:2006-07 సుమ ಜైನ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಕె. .ఎಫ್, ಕెూౕಲార ಲెಲ್
ఇవరనుನ್ ಬెంగళೂ న
మಹానగర ಪా ಕెయ
ಪౌರ್ఢಶాಲెಗె
ౕజನె బಗెಗ್

23/03/2009

C

3206

25012

23/03/2009

C

3207

25015

23/03/2009

C

3208

25024

25/03/2009

C

3209

25042

25/03/2009

C

3210

25044

25/03/2009

C

3211

25045

25/03/2009

C

3212

25046

8[2]ಶా అ: .ದా:ఇత ಕె. .ఎಫ್ ಸెంటವ್ ౕ ౕಸ್
ರె:14:2006-07
ಬాలకర ಪౌರ್ఢಶాಲెయ ಲ್ 8ನెౕ
తరగ ಬాలಕಿయరనుನ್ ದాఖలు
ಮా ಕెూళುಳ್వ బಗెಗ್
8[2]ಶా అ:ವెౕ.బ:అ
ರ್ౕ కం లರాయ ಗಿ జన
క :01:2006-07
ಪౌರ್ఢಶాಲె, అలಲ್పುర, బಳాಳ್
ఈ ಶాಲె ವెౕతన బటವాಡె
అ ಕా యనుನ್ ತెరవುಗెూ సువ
బಗెಗ್
సంಖెಯ್. 81ಶా అಖా ಜె.ఎಸ್.ఎಸ್ మಹా ದాಯ್ ౕఠ
హుభను/2/2006-07
ಯ್సూరు ఈ సంಸెಥ್య
ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ ಲ್ ಖా ఇరువ
హుದెದ್గళనుನ್ భ ರ್ ಮాడువ
కు తు
81ಶా అದెಯ್ బಗెಗ್/5 1-1-1970ర నంతర
5/2003-04
ನెౕమకಗెూం రువ ದెಯ್ క
ಕಷ್కర ವెౕతన గ బಗెಗ್
81ಸా అವెౕತానుದా రంగನాథ స ವాస
న/1/2004-05
ಪౌರ್ఢಶాಲె,ಬెಯ್రనహ ಳ್,ಕెూరటಗె
ರె ఈ ಶాಲెయనుನ್
ವెౕತానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್
81ಶా అవగರ್/2/04- ಸెూౕమಶెౕఖరపಪ್,వರ್ ತ್
05
ಕಷ್కరుము గుండ,ಕెూౕಳెಳ್ౕಗాల
ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
86ಶా అము బ ತ್.ఇ ಖాసಗಿ అనుದా త
తರె/2005-06
ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ ముఖಯ್ ಕಷ್కర
బ ತ್యనుನ್ అను ౕ సువ బಗెಗ್

25/03/2009

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3213
25047 81ಶా అము బ ತ್/7/ ఎಸ್. వರాಜ್.
2005-06
స. .ಗాರ್ಮాంతర
ಪౌರ್ఢಶాಲె,ಪాళಯ್,ಕెూಳెಳ್ౕಗాల
ఇవ ಗె ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್
ౕడువ కు తు
3214
25050 81ಶా అ.ము బ ತ್/1 .ఐ.బసవರాಜ್,ఆయರ್ಭారత
4/2005-06
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ದాದ್పುర ಗెౕಟ್
ఇవ ಗె ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್
ౕడువ కు తు
3215
25051 81ಶా అము బ ತ್/8/ ఎం.మహದెౕవపಪ್ స.
2005-06
మహದెౕశವ್ర
ಪౌರ್ఢಶాಲె,ಕెూౕಳెಳ್ౕಗాల
ఇవ ಗె ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್
ౕడువ కు తు
3216
25052 సంಖెಯ್. 81ಶా అ
ಜె.ఎಸ್.ఎಸ್.ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ సహ
ము బ ತ್/11/2005-06 ಕಷ್కరుగ ಗె ముఖಯ್
ಕಷ್కరుగ ಗె బ ತ್ ౕడువ
కు తు
3217
25054 81ಶా అము బ ತ್/2/ . . ರ್ౕ ವాసయಯ್
05-06
స. . ರ್ౕರామ ಗాರ್ಮాంతర
ಪౌರ್ఢಶాಲె,ಕె. .హ ಳ್,ಪావగడ
ఇవ ಗె బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್
3218
25055 81ಶా అము బ ತ್/1 ఎం.చందರ್ಶెౕఖరయಯ್ స.
6/2005-06
ರ್ౕವా ಪౌರ್ఢಶాಲె ತా
ఇవ ಗె బ ತ್ ౕడువ కు తు
3219
25056 81ಸా అము బ ತ್/1/ ಖాసಗಿ అనుದా త
2005-06
ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ ముఖಯ್ ಕಷ್కర
బ ತ್ అను ౕదನె బಗెಗ್
3220
25058 81ಶా అము బ ತ್/3/ ಹెಚ್.హనుమంతರాయపಪ್,స. ,
2005-06
రుమల ರాఘವెౕందರ್
మంగళವాడ ಪావగడ ఇవ ಗె
బ ತ್ కు తు
3221
25060 81ಶా అ
ಶారద ಲాస ಬా ಕా
ఇతರె/62/2005-06
ಪౌರ್డಶాಲె, ಯ್సూరు ಲెಲ್
2004-05 ನెౕ ಸా న ಲ್
ದాಯ್ ರ್గళ ದాఖಲా ಕెూరತె
మనನ್ కు తు
3222
25061 81ಶా అ
ರ್ౕಕాంత ಬా ಕా
ఇతರె/145/2005-06 ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಯ್సూరు ఈ
ಶాಲెయ ದాఖಲా ಹాజರా
ಕెూరತె మನాನ್ ಮాడువ కు తు
3223

3224

81ಶా అ
ఎಸ್.సుದాకರ್ ದెಯ್. ಗెರ್ౕಡ್-2
ದెಯ್ ಗెರ್ౕಡ್2.బ ತ್/13/20 ఇవ ಗె బ ತ್ ౕడువ కు తు
05-06
25065 సంಖెಯ್. 81ಶా అವెౕ
.ನాಗెౕందರ್కుಮాರ್,కుವెంపು
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಯ್సూరు ఇవర
/123/2005-06
ವెౕతన గ కు తు
25064

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
25/03/2009

ಶెರ್ౕ

25/03/2009

C

25/03/2009

C

25/03/2009

C

25/03/2009

C

25/03/2009

C

25/03/2009

C

25/03/2009

C

25/03/2009

C

25/03/2009

C

25/03/2009

C

25/03/2009

C

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
3225
25066 81ಶా అదూరు/1/05 మర రంగನాథಸాವ್
25/03/2009
-06
ದాಯ್సంಸెಥ್,కళಳ್ంబళಳ್, ರా ತా
ఈ సంಸెಥ್య ౕ న దూ న
కు తు
23/03/2009
3226
25068 8[2]ಶా అ:ಮానಯ್ತె: ವెౕక ಪౌರ್ఢಶాಲె, హనಕెರె,
3:2006-07
మండಯ್ ತా, ఈ ಶాಲెయ పರ್థమ
ಮానಯ್ತె న ౕకరణ ಮాడువ
బಗెಗ್
3227
25069 81ಶా అ.ಹెూಪౌರ್ಶా త ౕದ್ ఎ మలಲ್ತ್ ఎజుಕెౕషನ್ 25/03/2009
అను/5/2006-07
ఇవ ంద ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
3228

3229

3230

23/03/2009
8[9][2]ಶా అ:అం.
ರ್ౕమ ಶైಲాకుಮాರ್ఇ
ಭాగ:వగರ್:114:2006- ಜాನ್ ವె ಲ್ రం
ಥెూౕ ಸ್ಟ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె, ఇవ
07
ముఖಯ್ ಕಷ್కర హుದెದ್ಗె బ ತ್
ౕ రువುదనుನ್ అను ౕదನె
బಗెಗ್
25072 సంಖెಯ್. 81ಶా అము
సಟ್ರ್ ಯాన
25/03/2009
బ ತ್/5/2006-07
పನాంರ್ ಸ್,స. ಗెರ್ౕಡ್-1
ಸెంಟ್ ಯ್కಲ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె,ದాంಡె ఇవ ಗె
ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್ ౕడువ
కు తు
25076 81ಶా అము బ ತ್/2/ ರ್ౕ రంగನాథ ಸాವ್
25/03/2009
2006-07
ప.ಜా /ప>పంగడగళ
ಪౌರ್ఢಶాಲె,ಕాಳాపುర, ರా ఈ
ಸాಲెయ ಲ್ ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್
ౕడువ కు తు
25071

3232

ರ್ౕ ಶెౕషಗಿ ಗెూౕವా , సహ
ಕಷ್కరు, స. .ప.పೂ.ಕా,
గంಗెూౕ ಳ್, [ಪౌರ್ఢಶాಲా
ಭాగ] ఉడు
ಲెಲ್, ఇవర
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್,
25082 8[2]ಶా అ:ನెౕ.అను:
ರెూౕಜ್ ಷా
ౕ యಲ್
9:2006-07
ಬాలಕಿయర ಪౌರ್ఢಶాಲె,
గులಬ್ಗాರ್ ಲెಲ್, ఈ ಶాಲెయనుನ್
సಹాಯానుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್

3233

25087

3231

25079

8[2]ಶా అ:వగರ್:అను
:3:2006-07

8[2]ಶా అ: ವ್.ద.స:బ .ఎం.రంగಸాವ್ , ವ್.ద.స
ತ್:25:2006-07
ನెహరు సం.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు,
[ಪౌರ್ఢಶాಲా ಭాగ]
ಮాయసందರ್ ఇవ ಗె పರ್.ద.స.,
హుದెದ್ಗె బ ತ್ ౕ రువುదనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ
C

C

C

C

C

C

23/03/2009

C

23/03/2009

C

23/03/2009

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
3234
25093 8[2]ಶా అ:బ ತ್:అను: ಕె. ౕ ౕಗౌడ, పರ್ ౕగ ಶాಲా 23/03/2009
17:2006-07
సಹాయకరు, ರ್ యదుಶైల
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ౕలుಕెూౕಟె,
ಪాండవపುర ತా, ఇవ ಗె
ವ್ ౕయ దಜెರ್ సಹాయకర
హుದెದ್గ బ ತ್ ౕ రువುదనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್
3235

25095

81ಸా ము బ ತ್/3/2 ರ್ౕ .సతಯ್ನాರాయణ,స. , ರ್ౕ
006-07
రంగನాథಸాವ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె,రతನ್సందರ್, ರా ತా
ఈ ಶాಲెయ ಲ್న ముఖಯ್ ಕಷ್కర
బ ತ್ బಗెಗ್

3236

25193

3237

ಶెರ್ౕ
C

25/03/2009

C

8[2]ಶా అ:ము బడ
వ :29:2006-07

ರ್ౕ . .నర ంహమూ ರ್, సహ 23/03/2009
ಕಷ್కరు, ಭార ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಭార నగర, మదూದ್రు ತా,
మండಯ್ ఇవ ಗె ముఖಯ್ ಕಷ್కర
బ ತ್ ౕ రువುదనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್

C

25199

8[2]ಶా అ:ము. .బ:
2:15:2006-07

23/03/2009

C

3238

25202

8[2]ಶా అ:ము బ ತ್:
13:2006-07

23/03/2009

C

3239

25206

8[2]ಶా అ:ము :బ:8
:2006-07

23/03/2009

C

3240

25210

8[2]ಶా అ:ము బ:9:
2006-07

23/03/2009

C

3241

25216

8[2]ಶా అ:ము బ:5:
2006-07

ರ್ౕ .ఆರ್.హుದాರ್, సహ
ಕಷ್కరు, జనత ಪౌರ್ఢశಲె,
ಬైందూరు, ఉడు
ಲెಲ್, ఇవర
ముఖಯ್ ಕಷ್కర బ ತ್ బಗెಗ್
ರ್ౕమ ಸా ರ್.ಕె.ಹెగಡె,
సహ ಕಷ್కరు, ವెౕ త
ಪౌರ್ఢಶాಲె, బసూರ್రు,
కుంದాపುర ತా, ఉడు
ಲెಲ್,
ఇవర ముఖಯ್ ಕಷ್కర బ ತ್
అను ౕదನె బಗెಗ್
ರ್ౕ ಕె. .ము ಸాವ್ , సహ
ಕಷ್కరు, జనತా ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಕెంಬెూౕ , ಕెూౕಲార ಲెಲ್ ఇవర
ముఖಯ್ ಕಷ್కర బడుತ್
అను ౕదನె బಗెಗ್
ರ್ౕమ ప ౕರ್ನ್ ತాಜ್, సహ
ಕಷ್కరు మಹాತాಮ್ಗాం
ನాಯ್షనಲ್ ಹైసూಕ್ಲ್
ము యనూరు, ಕెూౕಲార ಲెಲ್,
ఇవర ముఖಯ್ ಕಷ್కర బ ತ್
అను ౕదನె బಗెಗ್
ರ್ౕ .ನాగರాజు, సహ ಕಷ್కరు,
ఎಸ್. . ಪౌರ್ఢಶాಲె, ఇవ ಗె
ముఖಯ್ ಕಷ್కర బ ತ್ అను ౕదನె
బಗెಗ್

23/03/2009

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
3242
25218 8[2]ಶా :ము బ:20: ರ್ౕ ಕె.రఘುప ఆಚాయರ್, స. , 23/03/2009
2006-07
ನెహరూ ಪౌರ್ఢಶాಲె, అలవೂరు,
ఉడు
ಲెಲ್, ఇవర ముఖಯ್
ಕಷ್కర బ ತ್ అను ౕదನె బಗెಗ್
3243

3244

3245

8[2]ಶా అ:ము బ:2 ಕె. .కృషಣ್పಪ್, ನాಯ್షనಲ್
006-07
ಪౌರ್ఢಶాಲె, యలూరు,
ರ್ౕ ವాసపುర ತా, ಕెూౕಲార
ಲెಲ್ ఇవర ముఖಯ್ ಕಷ್కర బ ತ್
అను ౕదನె బಗెಗ್
25226 8[2]ಶా అ:ము బ:2 ఎం.ಕె.ల త, ರ್ౕ
8:2006-07
ల ಮ್ౕజನాధರ್న ಬా ಕా
ಪౌರ್ఢಶాಲె, మండಯ್ ఇవ ಗె
ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಗಿ ౕ రువ బ ತ್
అను ౕదನె బಗెಗ್
25230 8[2]ಶా అ:ము బ:6: ఎ. ರ್ౕధరతుంగ, స. , ಶారದా
2006-07
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಬెౕಕాರ್ , ఉడు
ಲెಲ್, ఇవర ముఖಯ್ ಕಷ್కర బ ತ್
అను ౕదನె బಗెಗ್

25223

ಶెರ್ౕ
C

23/03/2009

C

23/03/2009

C

23/03/2009

C

3246

25234

8[2]ಶా అ:ము బ:2 ఎం.ఉ ౕಶ್, స. . న ౕదయ 23/03/2009
3:2006-07
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಹెూನెನ್లనహ ಳ್,
ನాగమంగల త, ఇవర ముఖಯ್
ಕಷ್కర బ ತ್ అను ౕదನె బಗెಗ್

C

3247

25238

23/03/2009
8[2]ಶా అ:ము బ:7: ఆ చుంచనಗಿ
ಕಷ್ణ టರ್ಸ್ಟ್,
2006-07
ఆ చుంచనಗಿ ెౕతರ್
ನాగమంగల ತా, ఈ సంಸెಥ್య
వవ య ಲ್ నಡెయు ತ್రువ
అనుದా త ಪౌರ್ఢశಲెగళ ಲ್న
సహ ಕಷ್క ంద బ ತ್
ౕ రువುదనుನ್ అను ౕ సువ
బಗ್ಗ್

C

3248

8[2]ಶా అ:ము బ:2 ರ್ౕమ ರాధమಮ್, స. ., ಭారత 23/03/2009
4:2006-07
రతನ್,
ౕషಗెూండ
ಶెವ್ౕశವ್రయಯ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
నరಸాపುర, ಕెూౕಲార ಲెಲ್
ఇవర ముఖಯ್ ಕಷ್కర బ ತ್
అను ౕదನె బಗెಗ್
25248 8[2]ಶా అ:ము బ:1 ರ್ౕ ವామనದాಸ್ బಟ್, స. ,
23/03/2009
0:2006-07
ప.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు, గంಗెూ ಳ್,
ఉడు
ಲెಲ್, ఉప
ಪాರ್ంశుಪాలర బడుತ್
అను ౕదನె బಗెಗ್.

C

3249

25244

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
3250
25253 8[2]ಶా అ:ము బ:0 .ಭాగಯ್ల ಮ್, స. , ರ್ౕమ
23/03/2009
1:2006-07
అర ంద ತామಸ್ ಬాలಕಿయర
ಪౌರ್ఢಶాಲె, అండర్సನ್ ಪెౕಟె,
ಕె. .ఎಫ್, ఇవర ముఖಯ್ ಕಷ್కర
బ ತ್ అను ౕదನె బಗెಗ್
3251

25256

8[2]ಶా అ:ము బ:2
2:2006-07

ರ್ౕమ
.ಕామರ್ , స. ,
. .ఎం.ఎಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಕె. .ఎಫ್, ಕెూౕಲార ಲెಲ್, ఇవర
ముఖಯ್ ಕಷ್కర బ ತ್ అను ౕదನె
బಗెಗ್
ಕె. . ರ್ౕ ವాస, స. ,
కమಲాನెహరు ಬా ಕా
ಪౌರ್ఢಶాಲె, మదూದ್రు, మండಯ್,
ఇవర ముఖಯ್ ಕಷ್కర బ ತ್
అను ౕదನె బಗెಗ್
ಕె. .ఎಫ್ ಚాం యನ್ ౕపಸ್న
సంಟె ಜెూౕಸెಫ್ కనನ್
య
ಪాರ್థ ಶాಲెయ సహ ಕಷ್ಕಿ
సಟ್ర్ ఆರ್
ఉదయಭా యవర బ ತ್
అను ౕదನె బಗెಗ್
ಕె. వರామಶె ಟ್, స. , పకರ್ಳ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె, పకರ್ళ, ఉడు ,
ఇవర ముఖಯ್ ಕಷ್కర బ ತ್
అను ౕదನె బಗెಗ್
ತెಲాಮ್ಡెూౕర ಸెూౕజ,
స. ., ಕా ౕಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಕెమಮ್ణుಣ್, ఉడు
ಲెಲ್, ఇవర
ముఖಯ್ ಕಷ್కర బ ತ್ అను ౕదನె
బಗెಗ್
ఎం.గಣెౕಶ್ అ గ, స. ,
దుಗాರ್పర ౕశವ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
మంద ರ್, ఉడు ఇవర ముఖಯ್
ಕಷ್కర బ ತ್ అను ౕదನె బಗెಗ್

3252

25260

8[2]ಶా అ:ము బ:1
4:2006-07

3253

25264

8[2]ಶా అ:ము బ:1
8:2006-07

3254

25267

8[2]ಶా అ:ము బ:1
6:2006-07

3255

25271

8[2]ಶా అ:ము బ:2
4:2006-07

3256

25274

8[2]ಶా అ:ము బ:3:
2006-07

3257

25275

81ಶా అము బ ತ್/4/ ಡా:సుదశರ್ನ್,స. ಸెంಟ್
2007-08
ಥామಸ್ ಪౌರ್ఢಶాಲెದారವాడ
ఇవ ಗె ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್
ౕడువ కు తు

3258

25278

ಶెರ್ౕ
C

23/03/2009

C

23/03/2009

C

23/03/2009

C

23/03/2009

C

23/03/2009

C

23/03/2009

C

25/03/2009

C

23/03/2009
8[2]ಶా అ:ము బ:1 ಕె.భుజంగ ఆಚాయರ್, స. ,
2:2006-07
గణప ಪౌರ್ఢಶాಲె, పడు ದెರ್
ಲెಲ್, ఇవర ముఖಯ್
ತా, ఉడు
ಕಷ್కర బ ತ್ అను ౕదನె బಗెಗ್

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3259
25281 8[2]ಶా అ:ము బ:2 ఎಸ್.ನాగರాజు, స. ,
1:2006-07
ఎಸ್. . ಪౌರ್ఢಶాಲె, నంగ ,
ముళಬాಗಿలు ತా, ಕెూౕಲార
ಲెಲ್, ఇవర ముఖಯ್ ಕಷ್కర బ ತ್
అను ౕదನె బಗెಗ್
3260
25288 81ಶా అము బ ತ್/3/ స ಚ್ದానంద
2007-08
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಯ್సూరు
ಶాಲెయ ಲ್న సహ ಕಷ್కర
బ ತ್య కు తు
3261
25297 81ಶా అము బ ತ್/1/ ఎ.ఎಸ್.సువణರ್ముಖಿ
2007-08
ಪౌರ್ఢಸాಲె,ಗాణదహుణಸె, ರా
ತా ఈ ಶాಲెయ ಲ್న సహ
ಕಷ್క ಗె బ ತ್ ౕడువ కు తు
3262
25301 81ಶా అము బ ತ್/1 ಜె.ఎಸ್.ఎಸ್ ಗాರ್
ರ್
0/2007-08
ಪౌರ್ఢಶాಲె,ಮాలూరు ಕెూౕಲార
ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెగళ ಕಷ್క గ బ ತ್
ౕడువ కు తు
3263
25312 81ಶా అము బ ತ್/1 ರ್ౕ ಚెనನ್బసయಯ್,స. , ದెದ್ౕశವ್ర
4/2007-08
ಗాರ್ಮాంతర
ಪౌರ್ఢಶాಲె,ರా ಬెనూನ್రు
ఇవ ಗె బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್
81ಶా అము బ ತ್/1 ఎಸ್.ఈశವ್రపಪ್,
3/2007-08
స. ,ఎಸ್.ఎನ್. ಕె
ಪౌರ್ఢಸాಲె,ದెౕ ಹెూసూరు,ಹా
ಲెಲ್ ఇవ ಗె ಶాಲా
ವెౕ
ఆడ త మండ
ంద బ ತ್
ౕ దದ್నుನ್ అను ౕ సువ బಗెಗ್

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
23/03/2009

ಶెರ್ౕ

25/03/2009

C

25/03/2009

C

25/03/2009

C

25/03/2009

C

C

3264

25318

25/03/2009

C

3265

81ಶా ము బ ತ್/15/ .ఎಸ್.ಮారు ,స. ,ಬెಯ್రವెౕశವ್ 25/03/2009
2007-08
ర ಗాರ್ಮాంతర
ಪౌರ್ఢಶాಲె,మణు నಕెರె
ಕెూరటಗెರె ತా ఇవ ಗె బ ತ್
ౕ దದ್నుನ್ అను ౕ సువ
కు తు
25/03/2009
25340 81ಶా అము బ ತ್/1 ಹెಚ್. .ರామణಣ್,స. ,మణಣ್మಮ್
6/2007-08
ಪౌರ್ఢಶాಲె,బందగుంಟె, ರా
ತా ఇవ ಗె ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಗಿ
బ ತ್ ౕ దದ್నుನ್ అను ౕ సువ
బಗెಗ್
25344 81ಶా అవగರ್/10/2 ರ್ౕ నర ంహಸాವ್
25/03/2009
007-08
ದాಯ್సంಸెಥ್,ಮాದెౕనహ ಳ್,మధుಗಿ
ఈ సంಶెಥ್య ಶాಲెగళ ಲ್న
ಕಷ್కర వಗాರ್వಣె కు తు

C

3266

3267

3268

25327

25348

81ಶా అవగರ್/7/20
ಯ್సూరు డಯా ನ್ ದాಯ್
07-08
సంಸెಥ್ ంద నಡెసు ತ್రువ
ಶాಲెగళ వಗాರ್వಣె కు తు

25/03/2009

C

C

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3269
25351 81ಶా అవగರ್/12/2 .ఎನ್.ಬాలకರ್షಣ್ ,ರాఘವెౕందರ್
007-08
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಯ್సూరు ఇవర
వಗాರ್వಣె కు తు
3270

3271

3272

3273

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
25/03/2009

ಶెರ್ౕ

81ಶా అవగರ್/11/2 కರ್షಣ್ಸాವ್ ,స. ,మ ಲ್ಕాజుರ್న
25/03/2009
007-08
ಸాವ್
స.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు,ఉదయಗಿ ,
ಯ್సూరు ఈ ಶాಲెగళ ಲ್న
ಕಷ್కర వಗాರ್వಣె కు తు
25371 81ಶా అవగರ್/12/2 ಸాలూరు మఠ మహದెౕశವ್రಬెటಟ್ 25/03/2009
007-08
ಶాಲెಗె సంబం ద వಗాರ್వಣె
కు తు

C

81ಶా అవగರ್/19/2 ಜె.ఎಸ್.ఎಸ್.మಹా ದాಯ್ ఠ
25/03/2009
007-08
ಶాಲెయ ಲ್న ಕಷ್కర వಗాರ್వಣె
కు తు
25375 81ಶా అದాಹామನాನ್ పరಮాంస ದాಯ್ ಕెౕతన
25/03/2009
/16/2007-08
ఎం. .ಕెూపಪ್లు,ಹెಬాಬ್ళು, ಯ್సూ
రు ఈ ಶాಲెయ ಲ್న మకಕ್ళ
ಹాజರా /ದాఖಲా ಕెూరತె
మನాನ್ ಮాడువ కు తు

C

25368

25373

3274

25376

3275

25377

3276

25378

3277

25379

3278

25380

3279

25381

81ಶా అದాಹామನాನ್ ానಕెౕందರ್
/16/2007-08
ಪౌರ್ఢಶాಲె,ಹెಚ್. .ಕెూౕಟె ఈ
ಶాಲెయ ದాఖಲా ಹాజರా
మನాನ್ కు తు
81ಶా అ.ದాಹా.ಕెూ
ಘೆನ್ౕశವ್ర ఆంగಲ್
మನాನ್/15/2007-08 ಪౌರ್ఢಶాಲె,బళపడ, ಯ್సూరు
ఈ ಶాಲెగళ ದాఖಲా
ಹాజರా మನాನ್ కు తు
81ಶా అ.ದాಹా.ಕెూ
ಘೆನ್ౕశವ್ర ఆంగಲ್
మನాನ್/15/2007-08 ಪౌರ್ఢಶాಲె,బళపడ, ಯ್సూరు
ఈ ಶాಲెగళ ದాఖಲా
ಹాజರా మನాನ್ కు తు
81ಶా అ.ದాಹా.ಕెూ
ಘೆನ್ౕశವ್ర ఆంగಲ್
మನాನ್/15/2007-08 ಪౌರ್ఢಶాಲె,బళపడ, ಯ್సూరు
ఈ ಶాಲెగళ ದాఖಲా
ಹాజರా మನాನ್ కు తు
81ಶా అ.ದాಹా.ಕెూ
ಘೆನ್ౕశವ್ర ఆంగಲ್
మನాನ್/15/2007-08 ಪౌರ್ఢಶాಲె,బళపడ, ಯ್సూరు
ఈ ಶాಲెగళ ದాఖಲా
ಹాజರా మನాನ್ కు తు
81ಶా అದాಹామನాನ್ మರ್ల
/21/2007-08
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ರ್ರాంపುర, ಯ್సూరు
ఈ ಶాಲెయ ದాఖಲా
ಹాజರా మನాನ್ కు తు

C

C

C

25/03/2009

C

25/03/2009

C

25/03/2009

C

25/03/2009

C

25/03/2009

C

25/03/2009

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
3280
25396 81ಶా అಹామನాನ್/1 డుమ ಲ್ಕాజుರ್నಸాವ್
25/03/2009
4/2007-08
ಪౌರ್ఢಶాಲె,ಬెటಟ್దపುర, ಯాప
టಟ್ణ ಯ್సూరు ఈ ಶాಲెయ
ದాಯ್ ರ್గళ ದాఖಲా
ಹాజರా ಕెూరತె మನాನ್ కు తు

ಶెರ್ౕ
C

3281

25400

81ಶా అ ದా/ಹా
మನాನ್/17/2007-08

ದాಯ್
25/03/2009
ಪౌರ್ఢಶాಲె,ಕె.ಹెಚ್. .ಕాಲెూౕ ,
ಹెూటగ ಳ್, ಯ್సూరు ఈ
ಶాಲెయ ದాఖಲా /ಹాజರా
మನాನ್ కు తు

C

3282

25403

81ಶా అ ದా/ಹా
మನాನ್/18/2007-08

25/03/2009

C

3283

25406

81ಶా అ
ದాಹామನాನ್/19/2007
-08

25/03/2009

C

3284

25407

81ಶా అ
ದాಹామನాನ್/19/2007
-08

25/03/2009

C

3285

25408

81ಶా అ
ದాಹామನాನ್/19/2007
-08

25/03/2009

C

3286

25410

81ಶా అ ಕಷ್కర
అದాలತ್/29/200708

25/03/2009

C

3287

25414

81ಶా అಮాహ/22/2
007-08

25/03/2009

C

3288

25416

81 ಕಷ್ణ
అದాలತ್/3/2007-08

ಕౌ లಯ್ ದాಯ್లయ
ಪౌರ್ఢಶాಲె,ಬెటಟ್ಗానహ ಳ್
ಯ್సూరు ఈ ಶాಲెయ
ದాಯ್ ರ್గళ ದాఖಲా మನాನ್
కు తు
.ఎಸ್.ఎಸ್.ಪౌರ್ఢಶాಲె,నగర,
నంజనగూడు ಯ್సూరు ఈ
ಶాಲెయ ಮానಯ್ತె న ౕక సలు
ఘటనూನ್తర అనుమ
ౕడువ
కు తు
.ఎಸ್.ఎಸ್.ಪౌರ್ఢಶాಲె,నగర,
నంజనగూడు ಯ್సూరు ఈ
ಶాಲెయ ಮానಯ್ತె న ౕక సలు
ఘటనూನ್తర అనుమ
ౕడువ
కు తు
.ఎಸ್.ఎಸ್.ಪౌರ್ఢಶాಲె,నగర,
నంజనగూడు ಯ್సూరు ఈ
ಶాಲెయ ಮానಯ್ತె న ౕక సలు
ఘటనూನ್తర అనుమ
ౕడువ
కు తు
ಯ್సూరు ಬాగద ಕಷ್ణ
అದాలತ್ 13-12-2007 ర ಲ್
అ ರ್గళ కు తు కರ್మ వ ద
కు తు
ರ್ౕ ರాఘವెౕందರ್ ರాజಶెౕఖర
ರాజపುర ఇవ ಗె ಮా
హకుಕ್
అ యమద య ಲ್ ಮా
ఒదಗಿసువ కు తు
ಗెూ ందపಪ್ స.
ఎం. .ఎం.ಪౌರ್ఢಶాಲె,ನాయర
గుంಟె,ಪావగడ ತా ఇవర
ವెౕతన గకు తు

25/03/2009

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3289
25421 81ಶా అసವ್ఇ /4/20 ರ್ౕమ
.అనంతల ౕ ము.
07-08
బనుమయಯ್ ಬాలಕಿయర
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಯ್సూరు ఇవ ಗె
సವ್ఇಚాಚ್ బ ತ್ కు తు
3290

3291

3292

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
25/03/2009

ಶెರ್ౕ

81ಶా అము బ ತ್/5/ ರ್ౕ ఎం.వరదರాజನ್ స.
25/03/2009
2007-08
స ವ್దಯ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಯ್సూరు
ఇవ ಗె ಶాಲా ఆడ త మండ
ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್ ౕడువ
కు తు
25430 81ಶా అము బ ತ್
ರ್ౕకంఠಸాವ್ ,స. , .ఎನ್.సుబಬ್ 25/03/2009
అను/20/2008-09
ణಣ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె,ಕాಯ್తనహ ಳ್,ಹెಚ್. .
ಕెూౕಟె ఇవ ಗె ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಗಿ
బ ತ್ ౕ దದ್నుನ್ అను ౕ సువ
కు తు
25438 81ಶా అము బ ತ್అ
.ಕె.సుకనಯ್,స. ,బರ್ంದావన
25/03/2009
ను/57/2008-09
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಯ್సూరు ఇవ ಗె
ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್ ౕ దದ್నుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್

C

25426

3293

25440

81ಶా అము బ ತ್అ
ను/5/2008-09

3294

25443

81ಶా అము బ ತ್అ
ను/91/2008-09

3295

25447

3296

. . వశంకರ್,స. ,మణಣ್మಮ್ 25/03/2009
ಪౌರ್ఢಶాಲె,ಮాದెౕహ ಳ್, ರా
ತా ఇవ ಗె ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಗಿ
బ ತ್ ౕ దದ್నుನ್ అను ౕ సువ
బಗెಗ್
ఎస.ರెౕణుక,స. , ದాದ್థರ್
25/03/2009
వస ಪౌರ್ఢಶాಲె,ಬాపೂ నగర
ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె ముఖಯ್
ಕಷ್క ಗె బ ತ್ అను ౕదನె బಗెಗ್

24/03/2009
81ಶా. .అ.బ ತ್.6/20 ఇ.దృవకుಮాರ್,స. .,
ದెౕ ಯా ದాಯ್ ౕఠ ಬాలకర
00-01
ಪౌರ್ఢಶాಲె,
కಕ್ನాయకనహ ಳ್అ ರ್స
25450 87ಶా. .అ.ವా.అ./1 .ಜె. దದ್ ంగపಪ್ದ್, ದై. . కృషಣ್ 25/03/2009
2/2005-06
ಪౌರ್ఢಶాಲె, గు ಬ್ అంతర
ఆడ త మండ వಗాರ್వಣె

C

C

C

C

C

C

C

3297

25482

87ಶా. .అ.ఇతರె/13 ದాಯ್రణಯ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
24/03/2009
/2005-06
తురుವెಕెರె ಹెచుಚ್వ
ಕಷ್క ಗె
ವెౕతనవనుನ್ ౕడు ತ್రువ కు తు.

C

3298

25488

81ಶా అము బ ತ್
అను/21/2008-09

C

ಕెంపయಯ್,ము. .ఎಸ್.ఎಸ್.ಪౌರ್ 25/03/2009
ఢಶాಲె,ಹాగలವా ,ಚామರాజ
నగర ఇవ ಗె వಗాರ್వಣె
అను ౕదನె బಗెಗ್

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
3299
25494 81ಶా అము బ ತ್.అ .ಗెూౕ ందರాజలు,స. ,అంಬెౕ 25/03/2009
ను/14/2008-09
డಕ್ರ್ ಗాರ್ಮాంతర అ వರ್ ದ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె,పೂతనహ ಳ್ ಪావగడ
ತా ఇవ ಗె బ ತ್ ౕ దದ್నుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್

ಶెರ್ౕ
C

3300

25726

1ಶా అము బ ತ್అను ఎಸ್. దದ್గంగయಯ್,ವెౕణుಗెూౕಪా 25/03/2009
/28/2008-09
లಸాವ್ ಬాలಕಿయర
ಪౌರ್ఢಶాಲె,ಪావగడ ఇవ ಗె
ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್ ౕ దದ್నుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್

C

3301

25730

81ము బ ತ್అను/69/ ఎం.ತెూౕటదಸాವ್ ,స. ,శంభు
2008-09
ంಗెౕశವ್ర
ಪౌರ್ఢಶాಲె,ಕెూಳెಳ್ౕಗాల
ಚామರాజనగర ఇవ ಗె బ ತ್
ౕ దದ್నుನ್ అను ౕ సువ బಗెಗ್

25/03/2009

C

3302

25735

81ಶా అము బ ತ್అ
ను/90/2008-09

ఎಸ್.ఎನ್.ವాసಕಿశయన,పರ್ ౕ 25/03/2009
గಶాಲా
సಹాయకరు,వ తసదన, ಯ್సూ
రు ఇవ ಗె దವ್స బ ತ್
ౕ దದ್నుನ್ అను ౕ సువ బಗెಗ್

C

3303

25737

25/03/2009
ರ್ౕమ
ఎం.మంగళమಮ್,స. ,మ మలಲ್పಪ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಯ್సూరు ఇవ ಗె
బ ತ್ ౕ దದ್నుನ್ అను ౕ సువ
బಗెಗ್
25/03/2009
25738 81ಶా వగರ್.అను/51 .ఎನ್.సుబಬ್ణಣ್ ಸావರ್జ క
/2008-09
ದాಯ್సంಸెಥ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಯ್సూరు ఇవర
ఆడ త మండ
ంద
నಡెయు ತ್రువ ಶాಲెగళ ಲ್న
ಕಷ್కర వಗాರ್వಣె కు తు
25739 81ಶా వగರ್ను/30/2 ಕెూಳెಳ್ౕಗాల ದాಯ್సంಸెಥ್ ఇవర 25/03/2009
008-09
ఆడ త మండ య
నಡెయు ತ್రువ ಕಷ್కర వಗాರ್వಣె
అను ౕదನె కు తు

C

81ಶా వగರ್ను/47/2 ಖాసಗಿ అనుದా త
25/03/2009
008-09
ಶాಲెగళ ಲ್న
ಬెూౕదక/ಬెూౕదಕెౕతర ನౌకరర
వಗాರ್వಣె అను ౕదನె కు తు

C

3304

3305

3306

25740

81ಶా అము బ ತ್
అను/78/2008-09

C

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3307
25741 81ಶా వగರ್ను/67/2 ಜె.ఎಸ್.ఎಸ್. సంಸెಥ್య ಲ್న
008-09
ಕಷ್కర వಗాರ್వಣె అను ౕదನె
కు తు
3308
25742 81వగರ್ను/80/2008 కుವెంపು
-09
ದాಯ್ప షತ್, ಯ್సూరు ఈ
ಸాಲెయ ಲ್న ನౌకరర వಗాರ್వಣె
కు తు
3309
25745 81ಶా వగರ್.అను/52 .ఎం.ఇ.ఐ
/2008-09
ದాಯ್సంಸెಥ್,హరపనహ ಳ್ ఇవర
ఆడ త మండ య
నಡెయ ತ್రువ ಶాಲెగ ಲ್న
బಬ್ం గళ వಗాರ್వಣె
అను ౕదನె కు తు
3310
26853 87ಶా. .అ.ಮానಯ್ತె. ವెౕ ತా ದాಯ್ ಕెౕతన
2/2005-06
ಪౌರ್.ಶా.ದెౕవనహ ಳ್,ಮానಯ್ತె
న ౕకరణ బಗెಗ್.
3311
26865 87ಶా. .అ.బ ತ್
ఎಸ್.ఈరಕాతపಪ್, స. .,ఆదశರ್
అను/4/2005-06
ಪౌರ್ఢಶాಲె, కుం హ ಳ್,
తుమకూరు ತా:ము. .హుದెದ್ బ ತ್.
3312
3313

3314

3315

3316
3317

3318

3319

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
25/03/2009

ಶెರ್ౕ

25/03/2009

C

25/03/2009

C

25/03/2009

C

25/03/2009

C

25/03/2009

C

25/03/2009

C

25/03/2009

C

25/03/2009

C

25/03/2009

C

25/03/2009

C

89ಶా. .అ.ము.బ ತ್./ ಕె.ಲెూౕಕెౕಶ್ మూ ರ್ స. .అ.
25/03/2009
78/2006-07
ಸావ ಪౌರ್.ಶా.కడూరు,
ము. .హుದెದ್ బ ತ್ అను ౕదನె
కు తు.
26907 89ಶా. .అ.ము. .బ ತ್ ರ್యంబకణಣ್.స. ., ರ್ౕ కಲెಲ್ౕశವ್ర 25/03/2009
.113/2006-07
ಪౌರ್ఢಶాಲె, మ ఘటಟ್, కడూరు
ತా: ము. .హుದెದ್ బ ತ್
అను ౕదನె బಗెಗ್.

C

87ಶా. .అ.బ ತ್.అను. ರ್ౕ దದ್గంಗా ದాಯ್ సంಸెಥ್
3.2005-06
తుమకూరు, ము. .హుದెದ್ బ ತ್.
26885 89ಶా. .అ.బ ತ್
సಟ್ರ್ అరుళమಮ್, స. .,
అను/16/2005-06
సం.ಜెూౕಸెಫ್ ಬా ಕా
ಪౌರ್ఢಶాಲె, కಕ್మగళೂరు
ము. ., హుದెದ್ బ ತ್.
26889 89ಶా. .అ.బ ತ್.అను. ಕె. ಪెಪ್ౕశపಪ್, స. .,
15/2005-06
కಕ್మగళೂరు ಲెಲ್ ము. .హుದెದ್
బ ತ್.
26892 89ಶా. .అ.బ ತ್
.ఎಸ್.జయణಣ್, స. .,
అను.15/2005-06
కಕ್మగళೂరు ಲెಲ್ ము. .హుದెದ್
బ ತ್.
26897 89ಶా. .అ. ವ್.ద.స. ಕె.సుబಯ್మణಯ್ దಜెರ್ ఇవర
హు.బ.14/2005-06
హుದెದ್ బ ತ್.
26900 89ಶా. .అ.ము. .బ ತ್ ಕె.ರాజణಣ್ಗౌడ, స. .
.121/2006-07
ಗాರ್మಜెూಯ್ౕ
ಪౌರ್.ಶా.లకಕ್నహ ಳ್, ము. . హుದెದ್
బ ತ್ అను ౕదನె కు తు.

26880

26903

C

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
3320
26909 89ಶా. .అ.ము. బ ತ್ ಕె.క యపಪ್, స. ., ರ್ౕ
25/03/2009
/76/2006-07
◌్ದెౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె, లకಕ್
మళೂరు ము. . హుದెದ್ బ ತ್
అను ౕదನె బಗెಗ್.
25/03/2009
3321
26915 89ಶా. .అ.ము. .బ ತ್ ఎ.ఆರ್.ವెంకಟెౕಶ್, స. ., ರ್ౕ
ఎಸ್.ಜె.ఆರ್.ಕాం
ಟ್
.101/2006-07
ಪౌರ್.ಶాಲె, ಬాಳెಹెూనూನ್రు,
ము. ., హుದెದ್ బ ತ್ అను ౕదನె
బಗెಗ್.
3322
26919 87ಶా. .అ.ము. .బ. ರ್ౕ ఆರ್. చందರ್యಯ್, స. ., ರ್ౕ
25/03/2009
స ౕರ್దయ ಪౌರ್.ಶాಲె,
/5/2006-07
హుಳెಳ್ౕనహ ಳ್, ಮాగ
ము .హుದెದ್ బ ತ್ ౕ రువ బಗెಗ್.
3323

26924

3324

26928

3325

3326

3327

3328

3329

87ಶా. .అ.ము. .బ. ರ್ౕ ఆರ್.పುటಟ್ರాజు, స. ., ರ್ౕ 25/03/2009
ఎం.ఇఎಸ್.ಪౌರ್.ಶాಲె,
/8/2006-07
మరళವా కనకపುర ತా:
ము. .హుದెದ್ బ ತ್ ౕ రువ బಗెಗ್.

87ಶా. .అ.వగರ್.1/2 అంಬెౕడಕ್ರ್ ದాಯ್సంಸెಥ್,
006-07
ಪౌರ್.ಶా.ಗెూౕಡెౕಕెರె,
.ನా.హ ಳ್, ఇవర వ
ంధ
నಡెయు ತ್రువ ಶాಲెగళ
ನౌకరర వಗాರ್వಣె
అను ౕ సువ బಗెಗ್.
26933 87ಶా. .అ.వಗాರ್.అ
ರ್ౕ దದ್గంಗా ದాಯ್సంಸెಥ್,
ను.4/2006-07
ಕాಯ್తసందರ್, తుమకూరు ఇవర
నಡెసు ತ್రువ ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ
బಬ್ం యనుನ್ వಗాರ್వಣె
అను ౕ సువ బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ
C

C

C

C

25/03/2009

C

25/03/2009

C

25/03/2009
ದాದ್థರ್ ಕಷ್ణ సంಸెಥ್
ದాದ್థರ್నగర, తుమకూరు
ಪౌರ್.ಶాಲెగళ బಬ್ం
వಗాರ್వಣె అను ౕదನె బಗెಗ್.
26947 87ಶా. .వగರ್.34/20 ానగంಗా దಯ್ సంಸెಥ್. .
25/03/2009
06-07
ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ బಬ್ం
వಗాರ್వಣె అను ౕ సువ బಗెಗ್.

C

26938

87ಶా. .అ.వಗాರ್వಣె
.4/2006-07

89ಶా. .అ.వಗాರ್వಣె కಲెಲ್ౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె, వ
.59/2006-07
త ౕಕెರె బಬ್ం వಗాರ್వಣె
అను ౕ సువ బಗెಗ್.
26955 89ಶా. .అ.ము. .బ. ರ್ౕ ఆಲ್ ಶెౕ స. .,
28/2006-07
కಲెಲ್ౕశವ್ సం.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు,
ఘటಗెರె ఇవర ము. .హుದెದ್
బ ತ್ ౕ రువ బಗెಗ್.

26950

C

25/03/2009

C

25/03/2009

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
3330
26959 89ಶా. .అ.ము. .25/ ರ್ౕ బసవರాజపಪ್, స. .,
25/03/2009
2006-07
గురుకృಪా ಪౌರ್.ಶాಲె,
ಗಿ ಯాపುర కడూరు ఇవర
ము. . హుದెದ್ బ ತ್ ౕ రువ బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ
C

3331

26963

89ಶా. .అ.ము. .బ. ರాజಶెౕఖరపಪ್,
25/03/2009
31/2006-07
స. .,మురుళ ದెದ್ౕశವ್ర
ಪౌರ್.ಶాಲె, యళಳ್ంగళಸెౕ ఇవర
ము. .హుದెದ್ బ ತ್ ౕ రువ బಗెಗ್.

C

3332

26967

25/03/2009
89ಶా. .అ.ము. .బ. కుಮారపಪ್, స. ., బసವెౕశವ್ర
/32/2006-07
ಪౌರ್ఢಶాಲె, కడూరు ఇవర
ము. .హుದెದ್ బ ತ್ ౕ రువ బಗెಗ್.

C

3333

26971

89ಶా. .అ.ము. .బ. బసవರాజ స. .
25/03/2009
26/2006-07
పರ್భు ంಗెౕశವ್ర ಪౌರ್.ಶాಲె,
ರెౕమగళೂరు ఇవర
ము. .హుದెದ್ బ ತ್ ౕ రువ బಗెಗ್.

C

3334

26973

89ಶా. .అ.ము. .బ. ఎ. . ౕರెౕಶ್, స. .,
ರెౕవణ ದెದ್ౕశವ್ర, ಪౌರ್.ಶాಲె,
/27/2006-07
డుగటಟ್ కడూరు ఇవర
ము. .హుದెದ್ బ ತ್ ౕ రువ బಗెಗ್

25/03/2009

C

3335

26974

25/03/2009
89ಶా. .అ.ము. .బ. న ౕರ್ ఉಲాಲ್ಬెౕಗ್ స. .,
31/2006-07
కಲెಲ್ౕశವ್ర ಪౌರ್.ಶాಲె, వ ,
త ౕಕెರె ఇవర ము. .హుದెದ್ బ ತ್
ౕ రువ బಗెಗ್.
25/03/2009
26976 89ಶా. .అ.ము. .బ. ವై.ఎನ್.కృషಣ್మూ ರ್ ರాವ್
36/2006-07
స. ., ఇవర ము. .హుದెದ್ బ ತ್
ౕ రువ బಗెಗ್.
26978 87ಶా. .అ.మ.న /4 బಳెౕకಟెಟ್ సంಸాಥ್న ರ್ౕ మఠద
25/03/2009
/2006-07
ಪౌರ್ఢಶాಲె, కలుಲ್ಶెౕ ಟ್హ ಳ್,
పటూరు పರ್థమ ಮానಯ್ತె
ౕడువ సంబంధ ದాಯ್ ರ್గళ
ದా./ಹా.ಕెూరತె ನాయ
ౕడువ బಗెಗ್.

C

3336

3337

3338

26981

3339

3369

C

C

87ಶా. .అ.స. .అ./6 జగదుಗ್రు అ నవ ದాಯ್ ౕథರ್ 25/03/2009
9/2006-07
ಬా ಕా ಪౌರ್.ಶాಲె, ఇదనుನ್
సహ ಕಷ್ణ ಶాಲెయನాನ್ಗಿ
ప వ ರ್సలు అనుమ కు తు.

C

8(1) ಶా అ ಹె
వగರ್ 01/04-05

D

ವెౕಕానంద ಗಿ జన
ಪాರ್ఢಶాಲె వಗాರ್వಣె
రంగ ಬెటಟ್

12/11/2008
ಗಿ

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3340
3372 8(1) ಶా అ ముం
ವెౕ అను 13/03-04
3341
3342

3343

3344

3345

షయ
ರ್ౕ బసవ ంగపಪ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಕెూಳెಳ್ಗాల ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ఒళప సువ ಧాన.

అనుದా త ಪౌರ್ఢ ಶాಲెగళ
8(1)ಶా అ ಮా
ముఖಯ್ ಕಷ್ణ హుದెದ್ಗె బ ತ್.
బ ತ್ ఇతರె 05-06
3382 8(2ఎ)ಶా. .(2)సವ್. - ರ್ౕ. కಕ್మలಲ್యಯ್
10/03-04
వృతತ್,స. . .ఎಸ್.సుబಬ್ణಣ್
ಸా.ಪౌರ್.ಶాಲె పೂ ಗా
మళవ ಳ್ సವ್. వృ ತ್
3384 8(1)ಶా అ వగರ್
ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್ఢಶాಲె ಸాధన
ఇతರె 23/05-06
ಪాళಯ್ ಮావರ್ ಳ್ అంಚె
ಕెూಳెಳ್ౕపುర ತా. దూరు.
3391 8(1)ಶా అ ఇతರె
ವెౕಕానంద ಗಿ జన స.పపೂ
22/05-06
ಶా అనుದాన ముంజూರా
ಗಿ .
3395 8(1) ಶా అ
ದాವె ಕాయರ್ద ರ್ బదಲావಣె
బదಲావಣె ఇతರె
గಲ್ಸ್ ಹెూం ರ್ౕಶెರ್ౕಲ್ షನ್
29/2005-06
ದాಯ್ స
ಕెూಳెಳ್ಗాల.
3381

ರ್ౕమ ಶారదమಮ್ అనుದాన
ఆಧారద ನెౕమಕా .

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
12/11/2008
D

26/09/2008

D

31/12/2007

D

27/12/2008

D

26/09/2008

D

12/11/2008

3346

3398

8(1) ಶా అ ವెౕ అ
02/05-06

3347

3402

3348

3403

3349

3406

3350

3410

3351

3411

3352

3414

8(1)ಶా అ
ವెంకటಡ್ರామణಣ್ పರ್.ಶా స 27/12/2008
పದెూనನ್ అను 15/05. ఇవ ಗె ವ್దస రನాನ್ಗಿ అనుమ
ౕడువ బగಗ್.
8(2అఎ)ಶా. .అ.ಸావರ್జ క మతుತ್ ఆడ త
10/12/2007
ఇతರె7/05-06
మండ గ ంద బంద
పతರ್గళనుನ್ సಕాರ್రద ఈ
కಛెౕ ಗె బంద పతರ್.
10/12/2007
8(2)ಶా. అ.ఇతರెರ್ౕ. .ಶానుಬెూౕಗ್ . .దుగರ್
11/05-06
ಪౌರ್.ಶాಲె ಕాకರ್ళ ఇవర
సವ್. .ಕెూౕ ಕె.
10/03/2007
8(2)ಶా. అ.ರ್ౕ.పండుನాయಕ್ జూನ್
అ.ಗై.ಹా-9/05-06
ರ್ౕ. శವ್కమರ್ ಪౌರ್.ಶాಲె
అన కృత ಗై.ಹాజ .
8(1) ಶా అ ಖా ವె ಬాಕಿ ವెౕతన డుగಡె ರ್ౕ
27/12/2008
ఇతರె 14/04-05
ವానంద ಪౌರ್ఢ ಶాಲె
తురಬా .
8(2)ಶా. అ.ಹె. .మ- ರ್ౕ. ವెంకటరమణದెౕవ ఆంగಲ್
10/12/2007
3/05-06
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್.ಶాಲె,కుంಶాపುర
ಹెచుಚ್వ
.మంజూರా .

3353

3426

8(2)ಶా. అ..ఇతರె01/05-06

3354

3430

8(1)ಶా అ దూరు
2/05-06

ರ್ౕమ .ఆರ್.ರాధమಮ್ ఇవరు
ము. .హణ ం రుಗಿసలు
ಕెూౕ రువ మన .
ರ್ౕ ವాస ಪౌರ್ఢ ಶాಲె
హు ౕಲ್ ದెూರె దూరు.

27/12/2008

D

D

D

D

D

D

D

D

16/10/2007

D

26/09/2008

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3355
3434 8(1) ಶా అ 884
దూరు 02-ఇతರె/0607
3356
3437 8(2)ಶా. అ.ఇతರె.ఆ
ಪెౕಕಷ್ಣె-7/04-05
3357
3438 8(1) ಶా అ ನెౕమక
అను 01/2006-07
3358

3441

3359

3442

3360

3453

3361

3467

3362

3473

3363

3478

3364

3479

3365

3483

3366

3492

3367

3506

3368

3536

3369

3370

షయ

ంచ తడ
రువ బಗెಗ್ ರ್ౕ
బసವెౕశವ್ర ప.పೂ ಕా
ಕెూಳెಳ್ౕಗాల.
మಹాಲెౕఖಪాలర( .ఎ. .)ಬాಕಿ
ఆ ెౕపಣె కం ಕెగళು
ನెౕమಕా అను ౕదನె ರ್ౕ
పರ್సనನ್ కుಮాರ್ స. . డగలుಲ್
ಪౌರ್ ಶాಲె.
8(1) ಶా అ
ವెౕతನా ౖದానಕెಕ್
882/దూరు 06/05-06 ఒళప సువ ರ್యద ರ್ನె ಪౌರ್ఢ
ಶాಲె ಹెూరగు ద బಗెಗ್.
8(2)ಶా. అ.ఇతರె. అ నవ ಭార
ದాಯ್ సంಸెಥ್
దూరు-05/04-05
మండಯ್ దూ న ಚారಣె.
8(1)ಶా అ ఎಸ್
ರ್ౕ వ ంగపಪ್ ನెౕమಕా
14 అనుದాన అనుఅను ౕదನె ಶాಯ್ಮ್ సుందರ್
01/06-07
ಸాಮ್రక ಪౌರ್ఢಶాಲె.
8(1)ಶా అ హు ತా
ಜాಷ್న ಭార ಪౌರ್ఢ ಶాಲె
అను-01/2004-05
వಡెౕర హ ಳ್ ಖా హుದెದ್ భ ರ್
అనుమ .
8(1) ಶా అ వగರ್
ఎం ఎం సంಸెಥ್ దಜెರ್
1/05-06
ನౌకరర
ౕజನె బಗెಗ್.
.8(2)ಶా. .అರ್ౕ.ಕಿరಣ್
ౕలಮ್న -9/04-05
కుಮాರ್.ದై. .ఎಸ್. ఎಸ್.సం.
ప.పೂ.ಕాಲెౕజు కಬాವా
ఇవరనుನ್ ಪాರ್.ಶాಲెಗె వಗాರ್వಣె
బಗెಗ್.
8(1) ಶా అ అ.అ.
ರ್ౕ దದ್ ంగయಯ್ అనుకంపన
ನెౕ06/04-05
అಧారద ನెౕమಕా .
8(1)ಶా అ ಖా
ె ಕె ఎం. దದ್ బసవయಯ್ ಗాರ್ಕె
ప.ಮా.ಶా రಜె గ
రಜె దర కరణ బಗెಗ್.
25/05-06
8(1)ಶా అ దూరు
ರ್ౕ ವాస ದాಯ್ వధರ್క
3/04-05
ಪౌರ್ಶాಲె హు ಲ್ ದెూಕ್ರ್ ರా
ತా. దూ న బಗెಗ್.
8(1)49783/దూరు
ರ್ౕమ చందರ್మಮ್ ಕెూౕం
05/05-06
పర ౕశವ್రపಪ್ ಕಷ್కరు ఎಸ್
ಹై సూಕ್ಲ್ ఉయಯ್ಲ್ ದెూడಡ್
ఇవర ವెౕతన ౕడువ బಗెಗ್.

8(2ఎ)ಶా, .ದాವెರ್ౕ.ಹెಚ್. .ನాಗెౕందರ್ ರాವ್
22/01
స. .అ.స.58/01
3542 8(2ఎ)ಶా. .ಖా.హుದెದ್ ఆ చుంచనಗಿ ెౕతರ್ సంಸెಥ್
-14/02
ನాగమంగల ಖా హుದెದ್
తుంబలు అనుమ .
3545 8(2ఎ)హు.అను-8/01 ಕెరಗెూౕడు సంಸెಥ್ ಪౌರ್.ಶాಲె
ರ್ౕ.ರామచందರ್ ఇవరనుನ್
ವెౕతన అనుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್.

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
27/12/2008

10/12/2007

ಶెರ್ౕ
D

D

26/09/2008

D

26/09/2008

D

10/09/2007

D

27/12/2008

D

27/12/2008

D

26/09/2008

D

15/10/2007

D

27/12/2008

D

26/09/2008

D

26/09/2008

D

26/09/2008

D

10/12/2007

D

19/12/2008

D

19/12/2008

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3371
3546 8(2ఎ)హు.అను-9/03

3372
3373

8(2ఎ)హు.అను/0203
3548 8(2ఎ)దూరు-14/03

3374

3549

3375

3550

3376

3377
3378

3547

8(2ఎ)అనుహు-7/03

8(2ఎ)ಶా. .దూరు9/02
3551 8(2ఎ)ಶా. .హు.అను1/03

8(2ఎ)ಶా. .హు.అ2/01
3565 8(2ఎ)ಶా. .అ.సವ್.ಚా
.భ.ವెౕ. -3/05
3552

షయ
. .చందರ್కಲా .దಜెರ್
ನౌకరరు హుదದ್య అనుದానಕెಕ್
ఒళప సువುదు.
ರ್ౕ.ನాగರాజు
గರ್.ಪా.ಕె.ಶె ಟ್హ ಳ್.
మಮ್యಯ್ స. .మండಯ್నగర
ఎజుಕెౕషನ್( )ఈ ಶాಲె
ము. .ಕె.ఆರ್.ఉಮావ .
ಹెಚ್.ఎನ್.ನాగమಮ್
ಲెౕಟ್.నంజుండయಯ್.
.ರామచందರ್
ದై. .ಪాండవపುర ಪౌರ್.ಶాಲె.
ಶెವ್ౕశವ್రయಯ್ దుಯ್ತ್ గమ
మండಯ್ ಖా హుದెದ್
అను ౕదನె.
ರ್ౕ.ಕా ಕాంబ ಪౌರ್.ಶాಲె
ದెూడಡ್ర ಕెರె మదూದ್రు ತా,.
ರ್ౕ. .శంక ము. .ఆ
ఉడు ( )15వషರ್ సವ್.ಚా.భ
ವెౕతన గ .
భరవಸె స
అ ರ್ సంಖెಯ್
188/05 ಖా ఇరువ
ಭెూౕధకర హుದెದ್గళ బಗెಗ್.
.ర ౕಶ್
స. .ಪాರ್.ಮాదಗౌడనహ ಳ್
ವెౕతన సಮాನాంతర
ಗెూ సువ బಗెಗ್.
ರ್ౕ మహಮ್ದ್ హుಸెౕನ್
. .ಜాಷ್న ಭార స ವాస
ಪౌರ್ఢ ಶాಲె పಡెౕర హ ಳ್ ಬాಕಿ
ವెౕతన.
ರ್ౕ మహಮ್ದ್ ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್ఢ
ಶాಲె ರ್ౕ వండనహ ಳ್ ಹెచుಚ್వ
ಭాగ ತెರెయువ బಗెಗ್.

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
19/12/2008

ಶెರ್ౕ

19/12/2008

D

19/12/2008

D

19/12/2008

D

19/12/2008

D

19/12/2008

D

19/12/2008

D

10/09/2007

D

D

26/09/2008

D

19/12/2008

D

26/09/2008

D

26/09/2008

D

19/12/2008

D

3589

8(2)ಶా. .(2ఎ)అను- ಗాం ప.పೂ.ಕా. కಕ್ళಲె
19/12/2008
12/03
మదూದ್రు ಕె.ఎಸ್.పುಟెಟ್ౕಗౌడ
ದై. .ನెౕమಕా అను ౕదನె.

D

3597

8(2ఎ)ಶా. .అఅనుకంప.భತె-01/04

D

3379

3567

8(1)భ.స.అ.ಸా.188/
06.

3380

3569

8(2ఎ)ಶా. .ವెౕ.అను
-2/03

3381

3570

8(1)ಶా అ దూరు
3/04-05

3382

3572

8(1)ಶా అ
ಹె. .10/03-04

3383

3578

8(2ఎ)ಶా, .అ ౕత10/02

3384

3385

ರ್ౕమ అనంతల ౕ స. .
ರ್ౕ.ఆ చుంచనಗಿ అ.84102

ರ್ౕ.ఎಸ್.ఎಚ್.ಹెూనನ್పಪ್ వృతತ್
19/12/2008
ಕಷ್కరు ರ್ౕ. ದాದ್థರ್ ರ್ౕ ವాస
ಪౌರ್.ಶాಲె మళవ ಳ್ అనుకంపద
భతಯ್ మంజూರా .

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3386
3601 8(1)ಶా అ అ.అ.ನెౕ
ರ್ౕ ఎಮ್ ఎ అరుಣ್ ಪెರ್ౕಮ್
అను/05-06
అనుದానద ఆಧారద
ನెౕమಕా .
3387
3608 8(1)ಶా అ దూరు
ರ್ౕ మర జగನాథ ಸాವ್
01/2005-06
ದాಯ್ సంಸెಥ್ కళಳ್ం ಬెళಳ್ ರా
ತా. దూరు.
3388
3609 8(1)ಶా అ ವై లు
ರ್ౕ ಕె జయರామయಯ್ స
ರ್ౕ
ಪా40/05-06.
ಕా ದాస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಜెూಯ್ౕ నగర ವైదಯ್ಕಿౕయ .
3389
3614 8(1)ಶా అ ಖాహు
స ౕರ್దయ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ನెౕ.అ.1/05-06
ಭాగద ಲ್ ಬాಯ್ಕ್ ಲాಗ್ హుದెದ್
తుం ಕెూళಳ್లు అనుమ .

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
16/12/2008

ಶెರ್ౕ

16/12/2008

D

26/09/2008

D

16/12/2008

D

16/12/2008

D

26/09/2008

D

27/12/2008

D

26/09/2008

D

24/12/2008

D

26/09/2008

D

25/08/2008

D

14/02/2007
ರ್ౕ సూయರ್పುతರ್ ದాಯ್ సం
పటూరు-2006-07ನెౕ
ಸా ంద ಹెూస ಖా ಪౌರ್
ಶాಲెಗె అనుమ బಗెಗ್.
14/02/2007
4570 8(7) ಶా అ
ఆ ఉదుರ್ ఎజుಕెౕషನ್
ಹెూಪౌರ್ಶా 13/05-06. ಸెూಸై తురుವెౕಕెರె 2006-07
ంద ಹెూ.ಖా ಪౌರ್ಶా అనుమ
బಗెಗ್.

D

3390

3628

3391

3630

3392

3637

3393

3638

3394

3640

3395

3641

3396

3648

3397

4567

3398

8(1) ಶా అ ಖా
హు.భ ರ್ -03/04-05

ರ್ౕ ఆంజನెౕయ ಸాವ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె ದెూమಮ್తಮా
ಖా హుದెದ್ భ ರ್ అనుమ .
8(1) ಶా అ ನెౕ.అ.
ರ್ౕ ರ್యంబుಕెౕశವ್ర
ఇతರె 5/04-05
ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್ఢಶాಲె
రంగసముదರ್ ನెౕమಕా
అను ౕదನె దూరు.
8(1)ಶా అ ದై
1/1/70 ర నంతర
.ವెౕ.న.బಗెಗ್ 55/03ನెౕమకಗెూం రువ ದై క
ಕಷ್కర ವెౕతన గ బಗెಗ್.
04.
8(1)ಶా అ బ ತ್
ರ್ౕ వసವెౕశವ್ర ప.ప.పೂ
ఇతರె 2/04-05.
ಕాಲెౕజు ಕెూಳెಳ್ಗాల
ఉపಪాರ್ంశుಪాలర హుದెದ್ಗె బ ತ್
ౕడువ బಗెಗ್.
8(8)ಶా. .ಹెూ.పುన:
ರ್ౕ ಮారు ಪౌರ್.ಶా.ಹాసన
ಪాರ್-19/06-07
ಶాಲె ಪాರ್రం సలు ఘనಕెూౕప
అనుమ బಗెಗ್.
8(1)ಶా అ ಹె
ರ್ౕ ದెದ್ౕశವ್ర ಸాವ್
04/04-05.
ಪౌರ್ఢಶాಲె హ హర పುర 10ನెౕ
తరగ ಗె ಹెచుಚ್వ
ಬాగ
ತెರెయువ బಗెಗ್.
8(1) ಸా అ
ಕಷ್కరు/ಸావರ್క కరు ಹాగూ
50539/ఇతರె39/05ಕಷ್ణ సంಸెಥ್గ ంద
06.
ವ್ౕకృతವాಗಿరువ దూరు పರ್కరణ,
8(7) ಶా అ ಹెూ
ಪౌರ್ಶా 12/05-06.

D

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3399
4586 8(7) ಶా అ అనుನెౕ
.ఎಮ್. తರ್ /ఒ .
5:05-06.
మ ಲ್ಕాజుರ್నయಯ್ అ యూరు
ఇవర అనుకంపద ನెౕ.బಗెಗ್.
3400
4594 8(7) ಶా అ ನెౕమక
ರ್ౕ దದ್గంಗా ದాಯ್సంಸెಥ್
9:05-06.
తుమకూరు-ఈ సంಸెಥ್య
ಪౌರ್ಶాగళ ಖా హుದెದ್గళ భ ರ್
బಗెಗ್.
3401
4596 8(7)ಶా అ ಬాಯ್ హు
ఎಸ್ ఎಸ್ ప.పೂ.ಕా
ನెౕ 10:05-06.
ಬానసందರ್ తురుವెౕಕెರె ತా ఈ
ಶాಲెయ ಬాಯ್ಕాಲ್ಗ್ హుదದ್ ನెౕ అ.
బಗెಗ್.
3402
4599 8(7) ಶా అ అను ನెౕ ఎం. .మంజుನాథ ವ್దస ರ್ౕ
12:05-06.
కం. స.ಪౌರ್ಶా పುర
తుమకూరు ಲెಲ್ అనుకంపద ನెౕ.

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
14/02/2007

ಶెರ್ౕ

14/02/2007

D

14/02/2007

D

14/02/2007

D

D

D

3403

4601

8(7) ಶా అ బ ತ್
4:05-06.

ఎನ್ ఈరಶాంతపಪ್ ఆదశರ್
14/02/2007
ಪౌರ್ಶా ಕెూం హ ಳ್ తుమకూరు
-బ ತ್ అను ౕదನె బಗెಗ್.

3404

4603

8(7) ಶా అ బ ತ್
17:05-06.

14/02/2007

D

3405

4604

14/02/2007

D

3406

4610

14/02/2007

D

3407

4628

14/02/2007

D

3408

4644

14/02/2007

D

3409

4665

18/01/2008

D

3410

4679

ರ್ౕ ಕెూౕంటద దದ್ ంಗెౕశವ್ర
ಪౌರ್ಶా కಗెಗ್ರె కు ౕగಲ್ ತాము. .హుದెದ್ భ ರ್ బಗెಗ್.
8(7) ಶా అ బ ತ್
ರ್ౕ ದాದ್థರ್ ಕಷ್ణ సంಸెಥ್ ( )
24:05-06.
తుమకూరు ಶాಲెగళ ಲ್న
ము. .బ ತ್ అను ౕదನె బಗెಗ್.
8(7)ಶా అ వ.అ
. . దದ್ ంగ పರ್ಸాದ್ వృ.
12:05-06.
మతుತ್ మನెూౕహర వృ ತ್
మಹాతಮ್ ಗాం ಪౌರ್ಶా ರావಗాರ್వಣె బಗెಗ್.
8(7) ಶా అ ఇతರె
ರ್ౕ
కలకಟెಟ್ వఠ స.
6:05-06.
ఆರ್ ఎಸ್ పರ್ಶా కులువనహ ಳ್
లమంగల ತా ಬాಕಿ ವెౕతన
బಗెಗ್.
8(7)ಶా అ ఇతರె
ದాಯ್రణಯ್ ಪౌರ್ಶా తురుವెౕಕెರె
13:05-06.
తుమకూరు ಲెಲ್ ಹెచుಚ್వ
ಕಷ್క ಗె ವెౕతనవనుನ್
ౕడు ತ್రువ బಗెಗ್.
8(9)ಶా అ:ವెౕ.అ:24/ ನాంక:1-06-92ర నంతర
06-07
ನెౕమకವాద అనుದాన ర త
ಶాಲా బಬ್ం యనుನ್
అనుದానಕెಕ್ ఒళప సువ బಗెಗ್.
8(9)ಶా అ:ಹెూ.ಪౌರ್. నం
ಕಷ್ణ సంಸెಥ್( )గులಬ್గರ್
ಶా.ಪాರ್.అను:36/06-07 వ
ంద ಹెూస ಪౌರ್ఢ ಶాಲె
ಪాರ್రం సలు అనుమ కు తు.

01/10/2008

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
3411
4688 8(9)ಶా అ:ಕా ವెౕ అనుದా త ಪౌರ್.ಶా.ನౌకర ಗె 18/01/2008
బ ತ್-39/06-07
ಕాల
ವెౕతన బ ತ್
మంజుರా కు తు
ಮాగರ್దశರ್న.
3412
4804 8(7)ಶా అ ಸా దూ
ರ್ౕ ಕెంపమಮ್ ದెౕవర ಪౌರ್ఢಶాಲె 14/02/2007
అ ರ್ 67/05.
ದెూಡెಡ್ౕಗౌడన ಪాళಯ್
తుమకూఎరు ಲెಲ್ అనుದాన
ౕడలు ಕెూౕ రువ బಗెಗ್.
ರ್ౕ బసವెౕశವ್ర ಪౌರ್ಶా
14/02/2007
ఎಲెಕెూౕటదహ ಳ್ చనನ್పటಟ್ణ ಬెం
ಗాರ್ ಶాಲెయనుನ್ అనుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ
D

D

3413

4815

8(7)ಶా అ అను
9:04-05.

3414

4851

8(7)ಶా అ
ಖాసಗಿ ಶాಲెగళ ಮానಯ್ತె
సుತెూತ್ౕಲె 01:05-*06. కు తు.

14/02/2007

D

3415

4853

8(7)ಶా అ అ
1:01-02.

14/02/2007

D

3416

4855

8(7) ౕలಮ್న
సంಖెಯ್ 86:03.

ಲాಲ್ పంಚా
పಡెదు
ಪాರ್తం రువ ಶాಲెగళ
ಮా యనుನ್ సಕాರ್రಕెಕ್
స ಲ್సుబవ బಗెಗ್.
ರ್ౕ కుಮారಸాವ್ వృ
ದాಯ್రణಯ್ ಪౌರ್ಶా కురుబరహ ಳ್
తురుವెౕಕెರె. ತా.

14/02/2007

D

3417

4862

8(7)ಶా అ
17:04.

ౕ

14/02/2007

D

3418

4864

8(7) ಸా అ
25:04.

ౕ

14/02/2007

D

3419

4872

8(7)ಶా అ
13:05.

ౕ

14/02/2007

D

3420

4874

8(7)ಸా అ
22:05.

ౕలಮ್

14/02/2007

D

3421

4877

8(7)ಶా అ
22:05.

ౕలಮ್

ದెౕవರాజయಯ್ స
ರ್ౕ
ಮారు ಪౌರ್ಶా య యూరు
కు ౕగಲ್ ತా.
ರ್ౕమ ಹెಚ್ ఎಸ್ సయಯ್ ము
స ౕರ್దయ ಪౌರ್ ಶా
జయనగర తుమకూరు.
ఎನ್ ನాగರాజు ఎನ್
ರెౕణుపರ್ಸాದ್ పುణರ್ పರ್ ా
ಪౌರ್ఢಶాಲె దనಗెರె కు గಲ್
ತా.
ఆರ್ ఎం ರాజసుಲెూౕచన స
ఎಸ್
ఇ ಕాಲెౕజు
దದ್గంಗా మఠ మతుತ್ ಹెಚ್ ఎಸ್
ಸౌಭాగಯ್వ స .
ಹెಚ್ ಹెూనನ್పಪ್ వృ
గంಗాధರెౕశವ್ర ಪౌರ್ಶా ఆನెౕಕెರె
ಬాపೂ ಕెౕందರ್ ಪౌರ್ఆ ಮాಚెౕన
హ ಳ್ తురుವెౕಕెರె.

14/02/2007

D

3422

4977

8(7)ಶా అ
అనుದా త ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಬెూౕధಕెౕతర 1:05-06. గళ ಲ್రువ ಬెూౕధకರెౕతర
హుದెದ್గళ ಮా బಗెಗ್.

19/05/2008

D

సం

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3423
4989 అను(3)(1) ಖా
ಪౌರ್ನెూౕ 5:05-06.

షయ
ప తರ್ ರా ಟ್ರ್ౕయ ದాಯ್లయ
ఆం ಮా ಪౌರ್ಶాಲె మంజూರా
బಗెಗ್.
ರ್ౕదం ನెౕశವ್ ఎజుಕెౕషనಲ್
టರ್ಸ್ಟ್ ಕాಯ್ಸాపುర ರామనగర
ತా ಪౌರ್ಶాಲె మంజూರా బಗెಗ್.

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
14/02/2007

ಶెರ್ౕ
D

3424

4991 అను 3 ಖా ಪౌರ್ಶా
ನెూౕం 7:05-06.

3425

4992 అను 2:ಹెూ ಪౌರ್ಶా
181:05-06.

3426

4996 అను3 ಖా ಪాರ್
ನెూౕంద 3:05-06.

3427

4998 అను 1 ము బ
10:05-06.

3428

4999 అను 2 పರ್వಶా ము
బ ತ್ .2/06-07.

ఆರ್ పುటಟ್ರాజు స ఎం ఇఎಸ್
ಪౌರ್ಶాಲె మరళವా కనకపುర
ము హుದెದ್ಗె బ ತ್ బಗెಗ್.

14/02/2007

D

3429

5001

14/02/2007

D

3430

5003 1:05-06 ఇతರె

19/12/2008

D

3431

5046 అను 27 అನెౕ అహు
47:05-06.

14/02/2007

D

3432

5048 అను ಮానಯ್ತె 85:0506.

14/02/2007

D

3433

5049 అను3 ಮా న 138:0506.

14/02/2007

D

3434

5058

8(7)ಶా అ ಮానಯ್ತె
15:06-07.

14/02/2007

D

3435

5060

8(7)ಶా అ ಮానಯ್ತె
16:06-07.

14/02/2007

D

3436

5061

14/02/2007

D

3437

5069

2006-07ನెౕ ಸా న వಗాರ್వಣె
అను ౕదನె బಗెಗ್.
ఒందు ఆడ త ఆశರ್మద ಲ್
సంపపೂಕాಲెౕ ಗె
ఉపಪాರ್ంశుಪాలరనుನ್
ನెౕ సువ బಗెಗ್.
ఎನ್ మంజుನాథ ಯాదವ್అనుకంపద ఆದారద
ನెౕమಕా బಗెಗ್.
ಡా అంಬెౕడಕ್ರ್ ಪౌರ್ಶాಲె
.ನా.హ ಳ್ ಮానಯ್ತె
న ౕక సువ బಗెಗ್.
ఇం ರా ಪౌರ್ఢಶాಲె
ఉಪాಪ್రహ ಳ್ తుమకూరు
ಮానಯ್ತె ౕడువ బಗెಗ್.
ಕెౕతన ಪౌರ್ಶాಲె హರెూౕహ ಳ್
ದాಯ್ ರ್గళ ದాఖಲా
హజರా మనನ್.
స ౕರ್దయ ಪౌರ್ಶాಲె ఆవ
ದెౕవనహ ಳ್ ತా ಮానಯ್ತె
న ౕకరణద బಗెಗ್.
ಕె.ಹాలయಯ್ದై
ರ್ౕ
అం.ಪాರ್ಶా అరళುగుಪెಪ್ ఇవర
ౕలಮ್న .
ಡా అంಬెౕడಕ್ರ್ ದాಯ್ సంಸెಥ್
.ನా.హ ಳ್ వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

14/02/2007

D

8(7)375/06-07

8(7)ಶా అ
ౕలಮ್న 17:06.
8(7)ಶా అ
వಗాರ್వಣె 21:06-07.

12/11/2008

ౕ ತ್ కుಮాರ್ ದాಯ್ సంಸెಥ್ 14/02/2007
హనನ್ ಕె ఆంగಲ್ ಮా ಪౌರ್ಶాಲె
మంజూರా బಗెಗ್.
14/02/2007
ం యನ್ ఎజుಕెషನ್ టರ್ಸ್ಟ್
ఆంగಲ್ಮా ಶాಲె మంజూರా
బಗెಗ್.
ఆರ್ చందರ್యಯ್ స స ౕರ್దయ 19/12/2008
ಪౌರ್ಶాಲె హుಳెಳ್ౕనగ ಳ್ ముఖಯ್
ಕಷ್కర హుದెದ್ಗె బ ತ್ బಗెಗ್.

D

D

D

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3438
5071 8(7)ಶాశ అ
ಹెూಪాರ್ಶాఅ 22:0607.
3439

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
14/02/2007

ವెౕಕానంద ఎజుಕెౕషనಲ್
ಸెూಸై సూ జನ್
ఆంగಲ್ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢ ಶాಲెಗె
అనుమ .
5072 8(7)ಶా అ
ಕె ಗಿౕತా ం
ದాದ್థರ್
14/02/2007
వಗాರ್వಣె 27:06-07. ಪౌರ್ಶాಲె ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.
8(7)ಶా అ ದాಹా
24:06-07.

3440

5074

3441

8(7)ಶా అ
ಹెూಪాರ್ಶా అ 25:0607.
5078 8(7)ಶా అ ಹామ
26:06-07.

3442

షయ

5076

8(7)ಶా అ
ದాహమ:06-07.

ఎ ವ್ఎಸ್ ಪౌರ್ಶాಲె తుమకూరు
ದాಯ್ ರ್గళ ದాಹా ನా
బಗెಗ್.
రంగದామయಯ್ ఎజుಕెౕషనಲ್
టರ್ಸ್ಟ್ తూబుಗెರె ಪౌರ್డಶాಲె
మంజూರా బಗెಗ್.
నూಯ್ ಹెూರైಜాನ್ ಪౌರ್ಶా
ౕమకಕ್నహ ಳ್ ದాఖಲా
హజರా మనನ್.
ರ್ౕ ಶారದా ದాಯ್ ౕఠ ఆం
ಪౌರ್ఢಶాಲె మಮ್నహ ಳ್
ದాಯ್ ರ್గళ ದాఖಲా
ಹాజರా మనನ್ బಗెಗ್.
చనನ್మಮ್ ದెౕವెౕಗౌడ ఉ త
అನాథ మకಕ್ళ ఆంగಲ್ ಪౌರ್ ಸాಲె
ಪాರ್రం సలు అనుమ బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ
D

D

14/02/2007

D

14/02/2007

D

14/02/2007

D

14/02/2007

D

14/02/2007

D

3443

5086

3444

5087

8(7)ಶా అ 34:0607.

3445

5091

8(7)ಶా అ హు భ అ
36:06-07.

ರ್ౕ తరళಬాళು జగదుಗ್రు
ದాಯ್సంಸెಥ್య వಯ್ ತ್య
అనుದా త ಖా ಪౌರ್ಶాಲెగళ ಲ್
ಖా హుದెದ್గళ భ ರ್ బಗెಗ್.

14/02/2007

D

3446

5094

14/02/2007

D

3447

5123

18/12/2008

D

3448

5186

3449

5189

3450

5191

8(7) ಶా అ 38:06- సరసವ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె ದెౕవರాಜ್
07.
నగర ದెూడಡ್బಳాಳ್పುర ಮానಯ್ತె
బಗెಗ್.
8(4) ఆ వృ ತ್
రంగమಮ್ వృ ತ್ గూರ್ಪ್ ఆರ್
10/05-06.
ಕె ఎನ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె ಕాటನ್
ಪెౕಟె ಬెంగళೂరు.
8(4)ಶా అ ಪౌರ್ಶా
ಶా ౕದ್ ಪౌంಡెౕషನ್ టರ್ಸ್ಟ್
119/05-06.
ಜె నగర ಬెంగళೂరు
ಮాಯ್గನ್ ಕె ప ಲ್ಕ್ ఆంగಲ್
ಪౌರ್ಶాಲె.
8(4)ಶా అ ಹెూ
ಶా ౕದ್ ಪౌంಡెౕషನ್ టರ್ಸ್ಟ್
ಪౌರ್ಶా 120/05-06.
ಜె నగర ಬెంగళೂరు
ಮాಯ್గನ್ ಕె ప ಲ್ಕ್ ఆంగಲ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె.
8(4)ಶా అ
ದాಯ್ಸాగర ఎజుಕెౕషನ್ టರ್ಸ್ಟ್
ಹెూಪౌರ್ಶా 106/05-06.
ತా అ ಪౌರ್ಶా
ದాಯ್ಸాగరಲెౕ ಜాನ್ గు ಬ್
ಗెರె.

10/06/2007

D

10/06/2007

D

10/06/2007

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3451
5193 8(1)9486
ವెౕ
03/06-07.

3452

5198

8(4)814 ಹె పರ್ దు
02/06-07.

3453

5201

3454

5204

3455

5205

3456

3457

3458

షయ
ರ್ౕ ఎం ఎನ್ ರ್ౕ
స
ರ್ౕ ವాస ఐయಯ್ంగರ್ రవ ಗె
కుటుంబ ంచ మంజూరు
ಮాడువ బಗెಗ್.
చంపక ದామ ಸాವ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె బನెನ್ౕరు ఘటಟ್
ఆನెౕకಲ್ ತా ఈ ಶాಲెయ
ಹెచుಚ್వ గూರ್ಪ್ ನౌకరరనుನ್
వಗాರ್ సువ బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
10/06/2007
D

10/06/2007

D

8(4)4121:4122
ಭార
ದాಯ್ సంಸెಥ್ (ನెూౕం)
స వಜా ఇతರె 22/06- ఆನెౕకಲ್ ತా చం న.జ. ఈ
07.
ఆడ త మండ య ಶాಲెగళ ಲ್
సహ ಕಷ್కరుగళనుನ್ వಜా
ಮాడువ బಗెಗ್.

10/06/2007

D

8(6) 5181 ವ್ ಚా
ఇతರె 25/06-07.

అనుದా త ಪౌರ್ఢಶాಲె ముఖಯ್
ಕಷ್కరుగ ಗె 15 వషರ್ద
సವ್యంಚా త బ ತ್య ಲ್ ವెౕతన
గ బಗెಗ್ సಪ್ ಟ್ౕకరణ.

10/06/2007

D

8(4) 8720:గಲాన
ఇతರె 64/05-06.

.ఆರ್. ರ್ౕ ವాసರాವ್ వృతತ್
పರ್ద కమల ನెహరు మకಕ್ళ
మం ర ಬాలకర ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಬెం ఇవరుగళ బಗెಗ್.

10/06/2007

D

8(6) ಶా. .అ ಶాಲా ఆಚాయರ್ ఎజుಕెౕషನ್ టರ್ಸ್ಟ್,
సಥ್ಳాంతర ఇతರె
ఆಚాయರ್ ಪాఠ ಶాಲా
24/05-06
ಬాలಕಿయర ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ఎನ್,ఆರ್ ಕాಲెూౕ .
5212 8(4) ಶాಲె
ఇం ರాಗాం ಪౌರ್ఢಶాಲె,
అಮాదಯ್ತె ఇతರె
అలసూరు, ಬెంగళೂరు ఈ
28/05-06
ಶాಲెಗె ಶాಲా సంಕెౕత ಹాగూ
అనుమ ಹాగూ ಮానಯ್ತె
ఆದెౕశద బಗెಗ್
5213 8(6) 5181
అనుದా త ಪౌರ್ఢಶాಲెయ
.సವ್.ಚా.ಬా ఇతರె
ముఖಯ್ ಕಷ್కరుగ ಗె 15 వషರ್ద
25/06-07
సವ್.ಚా.బ ವెౕతన గ బಗెಗ್

10/06/2007

D

10/06/2007

D

10/06/2007

D

5211

3459

5214

8(4) ಶా. .అ ఇతರె
03/04-05

.ರాజ ರ್ౕ, ఉಲాಲ್ళ కమూಯ್
ಸెంటರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె, జయనగర
ఇవరనుನ್ సంసಕ್ೃత ಭాಷా
ಕಷ್కర హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా బಗెಗ್

10/06/2007

D

3460

5216

8(4) 2797
ಶా.ఉ.ఇతರె 16/0607

ఆರ್. ಪౌರ್ఢಶాಲె, . . పುరం
ಬెంగళೂరు, ఈ ಶాಲెయ
ಹాజರా మನాನ್ ಮాడువ బಗెಗ್

10/06/2007

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3461
5217 8(4) 43. ౕ బ ತ್
25/05-06

3462

5218

8(4)
ౕజನె
ఇతರె 02/06-07

3463

5219

8(4) 17545 ಸెౕ .
ఇతರె 12/06-07

3464

5220

(4)5 950 దూరు
ఇతರె 39/05-06

3465

5221

8(4) 3188 దూరు
ఇతರె /06-07

3466

5222

8(4) దూరు ఇతರె
8/06-07

3467

5223

3468

3469

షయ
ಕె.ఎಸ್. ల తమಮ್, స. .,
దದ್గంಗా ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ರాఘవనహ ಳ್, కనకపುర రಸెತ್,
ಬెంగళೂరు, ఇరవ ಗె ಗెರ್ౕಡ್-1
బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್
ఎನ್. బಚెಚ್ಗౌడ, ಗెರ್ౕಡ್-1 స. ,
ರ್ౕಶారದా ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಬాಯ್టರాయనపುర, ಬెంగళೂరు,
ఇవర
ౕజನె బಗెಗ್
శమರ್ ನ್ಸా, స.
కమూಯ್ ಸెంటರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
జయనగర, ಬెంగళೂరు, ఇవర
ం న ಸెౕವెయనుನ್ ಸెౕ సువ
బಗెಗ್
ఆರ್. ಜె ದాಯ್ స.
సరಳాದెౕ , ಪౌರ್ఢಶాಲె,
దూరವా నగర ಬెంగళೂరు
ఇవర ౕ న దూరు
ౕ ఎ జಬెತ್ స.
ದాಯ್మం ర, ಪౌರ್ఢಶాಲె,
దూరವా నగర, ಬెంగళೂరు
ఇవర ౕ న దూరు
దದ್ರాజు సಹాయక ನెజరు
ಸాಮ್రక ದాಯ್ ಕెౕందರ್,
ಪౌರ್ఢಶాಲె, జయనగర, 7 ನెౕ
ಬాಲ್ಕ್ ಬెంగళೂరు, ఇవ ಗె బ ತ್
ౕ దದ್నుನ್ రదుದ್ ప సువ బಗెಗ್

8(6) క.హ.ఇతರె /05- సಕాರ್ , ಪౌರ್ఢಶాಲెగ ಗె
06
ಕಷ್కర, వರ್ ತ್ ವెౕతన
పರ್కరణగళనుನ್ హಸాತ್ంతర
ప సువ బಗెಗ್
5224 8(4) 17267.ಬాಕಿ
ఎನ್. కಲాಯ್ స. .
ఇతರె 13/06-07
ಹెూంಬెౕಗౌడ ಬాలಕಿయర
ಪౌರ್ఢಶాಲె, లಸ್ನ್ ಗాడರ್ನ್
ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె ನెౕమಕా
ం ద ನాంక ంద ವెౕతన
ౕడువ బಗెಗ್
5225

8(4) 199/ಪౌರ್.ಶా
బ ತ್ 03/06-07

ఆರ್. మంజుಳాದెౕ , తರ್కಲా
ಕಷ್కరు, ఆರ್. ಪౌರ್ఢಶాಲె,
. పುరం, ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె
ಪౌರ್ఢಶాಲా ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್
ౕడువ బಗెಗ್

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
10/06/2007
D

10/06/2007

D

10/06/2007

D

10/06/2007

D

18/12/2008

D

10/06/2007

D

10/06/2007

D

10/06/2007

D

10/06/2007

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3470
5228 8(6) 7007
ము. ,ಭా 5/06-07

షయ
ರ್ౕమ
.ಕె సರెూౕజకుಮా ,
స. , ఆనంದాశರ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
మంగళೂరు ತా. ఇవర
ము. .భ. అను ౕదನె బಗెಗ್

3471

5231

(4) ము. .భ 18/06- ఎం సు ౕల పರ್ಭా , ము.
07
కమూಯ್
ಸెంటರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
జయనగర ಬెంగళುరు, ఇవర
ము. , హుದెದ್ బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್

3472

5232

8(6) హు.ನెౕ.అ
19/06-07

3473

5234

3474

5235

3475

5238

3476

5241

3477

5243

3478

5244

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
10/06/2007
D

10/06/2007

D

10/12/2007

D

10/06/2007
8*4) 6546.హు.ನెౕ.అ ಭార ౕయ ದాಯ್ ಕెౕతన,
21/06-07 11-08- ಪౌರ್ఢಶాಲె, ದెౕవసందರ್, ఈ
06
ಶాಲెయ 2 హుದెದ್గళ ನెౕమಕా
అను ౕదನె బಗెಗ್
10/06/2007
8(4) 7369 హు. భ
ంగసందರ್ ದాಯ್ సంಸెಥ್, ంగ
22/06-07
సందರ್( ) ఈ సంಸెಥ್య అ య ಲ್
నಡెయు ತ್రువ చనನ್ಕెౕశవ
ಪౌರ್ఢಶాಲె ంగసందರ್ ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ 2
హుದెದ್గళనుನ್ భ ರ್ ಮాడలు
అనుమ బಗెಗ್
10/06/2007
8*4) హు.మ 26/06- ఎం ರ್ౕ ವాసರెడుಡ್మ స.
ರ್ౕ
07
ತాಯ್నంద ಸాವ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
గ ఆನెౕకಲ್ ತా. ఇవ ಗె
ము, హుದెದ್ಗె బ ತ್ౕ
ౕడురవುదనుನ್ అను ౕ సువ
బಗెಗ್
18/12/2008
8(4) ము. .బ
ರ್ౕమ ಕె.ఎಲ್
29/06-07
పುషಪ್వ ಲ್,ಮాಡెಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಚామರాజಪెౕಟె, ಬెంగళೂరు
ఇవ ಗె ము. బ ತ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್
10/06/2007
8(4) ము. .బ
ರ್ౕ ర ౕందರ್ రయ, స.
31/06-07
ರ್ౕರామకರ್షಣ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ರెౕకళ, మంగళೂరు ತా.
ఇవరనుನ್ ము. బ ತ್ ౕడువ
బಗెಗ್
8(4) ము. . భ,
సಟ್ರ್ ಬానుರా , స. .,
10/05/2007
38/06-07
ಸెంಟ್ ఆನ್ಸ್ ಬాలಕಿయర
ಪౌರ್ఢಶాಲె, అలసూరు, ఇవ ಗె
స. , హుದెದ್ ంద ము, హుದెದ್ಗె
బ ತ್ కు తు

D

మಮ್ ರాయ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ఆನెౕకಲ್ ఈ ಶాಲెయ ಬెూౕధక
మతుತ್ ಬెూౕధಕెౕతర, హుದెದ್గళనుನ್
అనుದానಕెಕ್ ఒళప సువ బಗెಗ್

D

D

D

D

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
3479
5245 8(4) హు.భ.అ 33/06- కరళುಬాళು జగదుಗ್రు
18/12/2008
07
ದాಯ್సంಸెಥ್,
ಗెರె, ಲెಲ್ ఇవర
వ
ంద నಡెయు ತ್రువ
ದెూಡాಡ್లద మర ಪౌರ್ఢಶాಲె
చుంచగుಪెಪ್ ಬెంగళೂరు ద, ,
ಖా ఇరువ హుದెದ್య భ ರ್ బಗెಗ್
3480
3481

3482

8(4) ಶా.ಮా 12/06- జయ ದాಯ್మం ర, ಶా.ಮా
07
12/06-07
5247 8(4) ಶా.ಮా 13/06- మంగళ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
07
ಗాం నగర, మంగళೂరు .
ಶా.ಮా బಗెಗ್
5597 8(3) ಶా.
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
అ.ಹెూౕ.ಪాರ್.33/06-07
5246

ಶెರ್ౕ
D

10/05/2007

D

10/05/2007

D

20/12/2008

D

3483

5599

8(3) ಶా.
అ.హు.ಹెూౕ 39/06-07

ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ అనుమ

16/12/2008

D

3484

6025

8(2) ಶా. .అ
ಖా.హు.అ 12/06-07

19/12/2008

D

3485

6152

8(2) ಶా. .అ ನెౕ.అ
11/06-07

ಜె. ಸాಮ್రక ಪౌರ್ఢಶాಲె,
మదూದ್రు మండಯ್ ಲెಲ್, ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ಬెూౕ. హుದెದ್గళనుನ್
తుం ಕెూళಳ್లు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
ಸైంಟ್
ౕಸ್ ಹెణుಣ್ మకಕ್ళ
ಪౌರ್ఢಶాಲె ఉడు
ಲెಲ್ ఈ
ಶాಲెయ ಲ್, ಖా హుದెದ್
తుం ಕెూళಳ್లు అనుమ

19/12/2008

D

3486

6153

8(2) ಶా. .అ
.ಭా.హు.తుం.అ 9/0607

19/12/2008

D

3487

6154

8(2) ಶా. .అ ನెౕ
.అను 10/06

19/12/2008

D

3488

6155

8(2) ಶా. .అ
ಬా.హు.కు. 615/06

ಸైంಟ್ ಪాರ್ ಸ್ಸ್ ಕెಲ್ౕ యರ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ఉದాಯ್వర ఉడు
ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయ ಲ್, ಖా
ఇరువ ಭెూౕధక హుದెದ್
తుం ಕెూళಳ್లు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
సుమ ಜైನ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಕె. .ఎಫ್ , ఈ ಶాಲెయ ಲ್ ಖా
ఇరువ ಬెూౕధక హుದెದ್
తుం ಕెూళಳ್లు అనుమ
ಸైంಟ್ ౕ ಸ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
చಚ್ರ್ ರెూౕಡ್ ఉడు
ಲెಲ್ ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ
ಬెూౕధక సಪ್ಧెರ್ తుం ಕెూళಳ್లు
అను
ౕడువ బಗెಗ್

19/12/2008

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3489
6156 8(2) ಶా. ಖా.హుದెದ್ ಸైంಟ್ ಜెూౕನ್ಸ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
పೂ.అ 14/06
శంకరపುర ఉడు
ಲెಲ್ ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ
ಬెూౕధక హుದెದ್యనుನ್
తుం ಕెూళುಳ್వ బಗెಗ್
3490
6158 8(2) ಶా. .అ
సವ್ಲాಲ್ ಮా ಸ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಖా.హు.అ 621/06
గంಗెూ ಳ್, ఉడు
ಲెಲ್ ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ
ಬెూౕధక హు. తు,అను
ಬాపೂ ಪౌರ್ఢಶాಲె ಕెూౕಲార
3491
6159 8(2) ಶా. .అ
ಖా.హు.తుం. 19/06
3492
6160 8(2) ಖా.హు.అ
సంత ಲాರెನ್ಸ್ ప.పೂ.ಕా
618/06
మూడಬె ಳ್, ఉడు
ಲెಲ್ ఈ
ಲెಲ್ ಖా.హు.బ.అను
3493
6162 8(2) ಶా. ,అ
సంత ౕ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಖా,హు.అ 20/06
కుంದాపುర, ఉడు
ಲెಲ್ ఈ
ಶాಲె ಖా,హు.భ.అను
3494
6163 8(2) ಶా. .అ
సబరమ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಖా.,హు.భ.అ 20/06
సుగటూరు, ಕెూౕಲార ಲెಲ್
ರైతర ಕಷ್ణ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
3495
6165 8(2) ಶా. .అ
హనಕెರె, మండಯ್ ಲెಲ್
ಖా,హు.అ 8/06
సంతಲాರెನ್ಸ್ ಪౌರ್ఢశಲె,
3496
6167 8(2) ಶా. .అ
అతూತ್రు ఉడు
ಲెಲ್
ಖా.హు.అ 16/06
3497
6168 8(2) ಶా. .అ
ಸెంಟ್ అನ್ಸ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಖా.హు.మం.అ 29/06 ಸాలహ ಳ್, ರ್ౕ రంగపటಟ್ణ
మండಯ್ ಲెಲ್
3498
6336 8(1)శ అ ంబరహ ఎ ఎ ಪా ౕಲ್ .ము ఇవర
1/2006గ ಕె రಜె లుಲ್ బಗెಗ್
07.1.ఇతರె/2006
3499
6376 8(2) ಶా. .అ
ಭార ಪౌರ್ఢಶాಲె ಭార నగర
ನెౕ.అను 3/06-07
ఈ ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ
ಬెూౕధక హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా
ಮా ಕెూమడ నంతర
ನెౕమಕా అను ౕదನె బಗెಗ್
3500

6380

3501

6586

3502

8(2)
సం.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు,
ಶా. .అ.ನెౕ.అను 1/06 ಪౌರ್ఢಶాಲా ಭాగ గంಗెూ ಳ್,
ఉడు
ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయ ಲ್
ಬెూౕధక హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా
ಮా రువ అను ౕదನె బಗెಗ್

8(4).14.ನెౕఅ/2006 visweswaraiah H.S.
Kengari Compliant
against recruitment.
6730 8(4) ನెౕ అ. 35/06ರ್ౕ చందರ್పಪ್ స. ಕెంಗెౕ
07
ఎజుಕెౕషನ್ టರ್ಸ್ಟ್ ಸెూಸై
ఇవర ನెౕమಕా అను ౕదನె
బಗెಗ್

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
19/12/2008

ಶెರ್ౕ

19/12/2008

D

10/12/2007

D

D

19/12/2008

D

19/12/2008

D

10/08/2007

D

19/12/2008

D

19/12/2008

D

19/12/2008

D

26/09/2008

D

19/12/2008

D

19/12/2008

D

10/05/2007

D

10/05/2007

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3503
6732 8(4) హూ.హు.మ /06- ಕెರ್ಸెంಟ್ ಪౌರ್ಶాಲె ಮాసಕ್రಸెತ್,
07
బసవనగు ఈ ಶాಲెಗె ం
ಕಷ್కర హుದెದ್ మంజుರా బಗెಗ್
3504

3505

3506

3507

3508

3509

3510

3511

3512

ರ್ౕ ಶారద ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಬాಯ್టರాయనపುర ಬెంగళೂరు
ఈ ಶాಲెయ ಲ್ హుದెದ್ భ ರ್
అనుమ ಗె బಗెಗ್
6742 8(4) ము. .బ
ರ್ౕమ ಕె.ಜె జయ స.
54/06-07
ವై ನ್ಸ್ ౕನ್ ౕಗ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె బసవనగు
ಬెంగళೂరు ము. బ ತ್ బಗెಗ್
6744 8(4) హు.భ.అ 57/06- ನెహరు ಸాಮ್రక ದాಯ್ ಕెౕందರ್
07
ಪౌರ್ఢಶాಲె జయనగర, ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ హుದెದ್
భ ರ್ ಮాడువ బಗెಗ್
6745 8(4) ఇతರె 43/06- ఉబರ್ನ್ మదಕ್ರెಗాಲ್ಸ್ ದై.
07
ಗెರ್ౕಡ್ -01 సంత ಸెಬె ಟ್యನ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ఉಳాಳ್ల,
ಪెమರ್నూನ್రు మంగళುరు
ఇవ ಗె ౕ యರ್ ಗెರ್ౕಡ್ -1
హుದెದ್ బಗెಗ್

6739

8(4) హు.ನెౕ.అ
43/06-07

ರ್ౕ జయರామನ್ దಜెರ್
ನౌకకరు ರ್ౕ ತా ಬా
లూ ಯా కನాನ್ ం
ಪౌರ್ఢಶాಲె కಕ್ಪెౕಟె ఇవర
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
6754 8(4) ము. .భ
ರ್ౕ ఆರ್. ರామచందರ್పಪ್ పರ್ಭా
ము.
ರ್ౕ దದ್గంಗా
58/06-07
ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್ఢಶాಲె,
రఘవనహ ಳ್, ಬెం.ద. వర
ము. బ ತ್ అను ౕదನె బಗెಗ್
6758 8(4) ఇతರె 38 /06- అలಪ್సంಖాಯ್తర ಶాಲెగళ హుದెದ್
07
మంజుರా ನెౕమಕా
అను ౕదನె బಗెಗ್
ನెహరు ಸాಮ್రక ದాಯ್ಕెౕందರ್
6888 c8(4)h.b.a.57/0607.10/10/06.ಖాహుభ ಪౌರ್ಶా. జయనగర ಖా ఇరువ
ను/2006
ಭెూౕధకహుದెದ್ భ ರ್ బಗెಗ್.
6746

6951

8(4) వగರ್11/06-07

8(7) ಶా. .అ
వಗాರ್వಣె

ದాಯ್రణಯ್ ದాಯ್ సంಸెಥ್య
వ
ంద నಡెయు ತ್రువ
అనుದా త ಖాసಗಿ
ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ ಕಷ್కర
వಗాರ್వಣెಗె అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
18/12/2008

ಶెರ್ౕ
D

10/05/2007

D

10/05/2007

D

10/05/2007

D

10/05/2007

D

10/05/2007

D

19/12/2008

D

10/05/2007

D

10/05/2007

D

14/02/2007

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3513
6958 8(7) ಶా. .అ
నూಯ್
ಲెౕ యం ಪౌರ್ఢಶాಲె
ౕ.న. ౕ 52/06-07 ಕెూౕಟె ఈ ಶాಲెయ ಮాదಯ್మ
ಭాగగ ಗె పರ್థమ ಮానಯ್ತె
ౕడువ సంబంధ ದాಯ್ ರ್గళ
ದాఖಲా ಹాజರా ಕెూరತెಗె
ನా
ౕడువ బಗెಗ್
8 (2) ಶా అ
1412/04

3514

6961

3515

6964

8 (2)ಶా అ
4765/2004-05

3516

6991

8(7) ಶా. .అ
ము. .బ 66/06-07

3517

7002

3518

అ

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
14/02/2007

ಶెರ್ౕ

ರ್ౕ రమణ భಟ್ ఎ సంసಖ್ತ್త 19/12/2008
ಕాಲెౕజు ప ಶాಲె ఉడు
ಲెಲ್
సకರ್మಗెూ
ವెౕతన
భತెಯ್యనుನ್ ಪావ సువ బಗెಗ್.

D

19/12/2008
ರ್ౕ అಶెೂౕక ಹెగಡె ఎಸ್ ఎం
ఎಸ್ సంసಖ್ತ್త ಕాಲెౕజు ఉచಚ್
ನాಯ್ಯాలయద ಲ್ .అ
4765/04 ದాವె ಹెూర సువ
బಗెಗ್.
ರ್ౕమ
.ఆರ್. ఉಮాದెౕ
14/02/2007
స.
.ಕె.ಕె ಹెಚ್.ఎಸ್
ಬాలಕಿయర ಪౌರ್ఢಶాಲె
ನెలమంగల ఇవ ಗె ముఖಯ್
ಕಷ್కర హుದెದ್ಗె ౕ రువುదనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್

D

14/02/2007
8(7) ಶా, . ಮానಯ್ತె ರ್ౕ ల ಮ್ౕ నర ంహಸాವ್
72/06-07
ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್ಶా
హండనహ ಳ್, గు ಬ್ ತా ఈ
ಶాಲెಗె పರ್థమ ಮానಯ್ತె
న ౕకరణ ౕడువ బಗెಗ್
7005 8 (2ఎ) ಶా అ
ರ್ౕమ అనంతల ಮ್ౕ ಸా
19/12/2008
అ ౕలు సంಖెಯ್
ರ್ౕ ఆ చుంచనಗಿ ಹెಚ್ ఎಸ್
10/2002-03
అರ್ ಹాసన ಲెಲ್ ఇవర బಗెಗ್
ಚారಣె న సువ బಗెಗ್.

3519

7008

8(7) ಶా, .అ
ದా.ಹా. 75/06-07

3520

7009

8(7) ಶా. .అ
ದా.ಹా. 75/06-07

14/02/2007
నూಯ್ ವెౕ యం ಪౌರ್ಶాಲె
చనನ್పటಟ್ణ ಮానಯ್ತె సంబంధ
ದాಯ್ ರ್గళ ದాఖಲా
ಹాజರా ಕెూరತె మನాನ್
ಮాడువ బಗెಗ್
ಮాగ ಕెంಪెಗౌఢ ಪౌರ್.ಶాಲె
14/02/2007
ఎಸ್.ఇ.ఎಸ್ బಡావಣె ಮాగ
ఈ ಶాಲెయ ದాಯ್ ರ್గళ
ದాఖಲా ಹాజರా మನాನ್ బಗెಗ್

D

D

D

D

D

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3521
7010 8 (2ఎ) (2) ಶా
5/ 2000-01

3522

3523

3524

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
19/12/2008

ಶెರ್ౕ

14/02/2007
8(7) ಶా. .అ
ಕె. నంజుండయಯ್ స.
ರ್ౕ
ము. .బ అ 76/06-07 చంపక ಪౌರ್,ಶాಲె సం ಗె
తురుವెౕకರె ತా. ఇవ ಗె ముఖಯ್
ಕಷ್కర హుದెದ್ಗె బ ತ್
ౕ రువುదనుನ್ అను ౕ సువ
బಗెಗ್
14/02/2007
7012 8(7) ಶా. .అ
ರ್ౕ శంకర ంగపಪ್ స. .
ము. .అ 77/06-07
ಸెౕವాసదన ಪౌರ್ఢಶాಲె
దంబರాశರ್మ గు ಬ್ ఇవ ಗె
ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್
ౕ రువುదనుನ್ అను ౕ సువ
బಗెಗ್
7016 8 (4) 2ಶా అ
ಗౌతమ ಪౌఢ ಶాಲె
19/12/2008
అనుದాన 05/2004-05 హనుమంతనగర ಮాలూరు ತా
ಕెూౕಲార ಲెಲ್ ప.ಜా / ప.
పం. ಪౌఢಶాಲెయ ಲ್ ముంగడ
ವెౕతన అనుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್.

D

షయ
అ

ರ್ౕ చనನ್ಕెౕశవಸాವ್ ಪౌఢ
ಶాಲె హಲెಲ್ౕಗెರె ఇవర
ನెౕమಕా అను ౕ సువ బಗెಗ್.

7011

D

D

D

3525

7020

8(7) ಶా. .అ
ಶా.సಥ್అ83/06-07

అట
దದ್ ంಗెౕశವ್ర ప.పೂ.ಕా. 14/02/2007
ಕెರె తుమకూరు ఈ ಶాಲెయ
ಪౌರ್.ಶాಲె ಭాగద ಲ್ ಖా ర
ఇరువ 2 హుದెದ್గళనుನ್ భ ರ್
మడలు అనుమ ಕెూౕ రువ
బಗెಗ್

D

3526

7021

8(7)
ಶా. .అము. .అ బ
84/06-07

ವై.ఎ◌్న బసవయಯ್.స.
ರ್ౕ
ಮారు
ದాಯ್ ౕఠ ಪౌರ್.ಶాಲె
ಗౌడన కಟెಟ್ పటూరు ತా.
ఇవ ಗె ముఖಯ್ ಕಷ್కర హుదದ್ಗె
బ ತ್ ౕ రువುదనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್

14/02/2007

D

3527

7023

8(7)
ಶా. .అను
85/06-07

14/02/2007
ರ್ౕమ
.ಜె ಗా
ರ್ స.
.ఆರ್.ఎಸ್.ఆರ್ ಬా ಕా
ಪౌರ್,.ಶాಲె హు యూరు
.ఆహ ಳ್, ఇవ ಗె ముఖಯ್ ಕಷ್కర
హుದెದ್ಗె బ ತ್ ౕ రువುదనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್

D

ౕదನె బ.

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3528
7024 8(7) ಶా. .అ
ము. .అ 86/06-07

షయ
ರ್ౕ .ఎಸ್ గురుರాజರాವ್
స. ಕಷ್కరు ರ್ౕ భువನెౕశವ್
ಪౌರ್.ಶాಲె మణಕಿರెತె పటూరు
ఇవ ಗె ముఖಯ್ ಕಷ್కర హుದెದ್ಗె
బ ತ್ ౕ రువುదనుನ್
అను
సువ బಗెಗ್
ರ್ౕ ఎಸ್.ఆರ್ వకుಮాರ್ .
ರ್ౕ బసವెౕశವ್ర ಪౌರ್ಶాಲె
ಹెూసಕెರె గు ಬ್ ತా ನెౕమಕా
అను ౕదನె బಗెಗ್
ರ್ౕ పರ್గ పర ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಮా నహ ಳ್ గు ಬ್ ತా ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ స.
హుದెದ್గళనుನ್ భ ರ್ಮాడువ
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
ರ್ౕ ವాస ರె ಡ್, సహ ಕಷ್కరు,
.ఎం.ఎం. ಪౌರ್ఢಶాಲె
ದెూమಮ್సందರ್ ఆನెౕకಲ್ ತా:
ಬెం.ద. .ನెౕమಕా
అను ౕదನె బಗెಗ್
ಹెಚ್.ఆರ್ ಶెౕషಗಿ
ವ್.ద.స
.ఎಸ್ ఆ◌్ ಬా క ಪౌರ್.ಶాಲె
హు యూరు .ನా,.హ ಳ್,
తుమకూరు ಲెಲ್ సವ್ ఇಚాಚ್
వರ್ ತ್ అనుమ
ౕడలు
ಕెూౕ రువ బಗెಗ್
జనತా సంయుకತ್ స.ప.పೂ.ಕా
ಶె ಟ್ಕెರె ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ ಲ್ ಖా
ఇరువ సహ ಕಷ್కర హుದెದ್గళనుನ್
తుంబలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
14/02/2007

ಶెರ್ౕ

20/03/2008

D

20/03/2008

D

19/12/2008

D

28/12/2006

D

D

3529

7031

8(7) ಶా. .హు.భ
91/06-07

3530

7242

8(7)
ಶా. .అ.ಖా.హు.భ.అ
96/06-07

3531

7245

8(4) ಖా అ ಟ್
అ ರ್ 39 / 2004-05

3532

7248

8(7) ಶా. .అ
సವ್. .అ 99/06-07

3533

7249

8(7) ಶా. .అ
ಖా.హు.భ.అ 100/0607

20/03/2008

D

3534

7250

20/03/2008
8(7) ಶా.. .అ
మಹాతಮ್ಗాం ಸాಮ್రక
ಖా.హు.భ.అ 10/06-07 ಪౌರ್ఢಶాಲె గుನాನ್ಕెರె కు గಲ್
ತా, ఈ ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ
స, . హుದెದ್ భ ರ್ ಮాడలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

D

3535

7256

8(7) ಶా. .అ
ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್ఢಶాಲె ఆవ
ಖా.హు.భ.,అ 106/06ౕవనహ ಳ್ ತా ఈ ಶాಲెయ ಲ್
07
ಖా ఇరువ సహ ಕಷ್కర
హుದెದ್గళనుನ್ భ ರ್ ಮాడలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

D

20/03/2008

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3536
7310 8(4)ಶా అ అను
ನెౕమక7/06-07

3537

7496

8 (2) ಶా అ ಖా
హు భ అ 40 / 2006

3538

7499

8 (2) ಖా అఅను.ನె 2/2006-07

3539

7683

షయ

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
10/05/2007
D

.ಜె ರామయಯ್ దಜెರ್ ನ್ఔ
కరరు ఇవర మగ ಗె
అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె
ನెౕమಕా అను ౕదನె
ಮాడువ బಗెಗ್
ಜె ఇ ಪౌರ್ఢ ಶాಲె వన
19/12/2008
సముదರ್ మళవ ಳ್ య ಲ್ ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఎరువ
ಬెూౕదకర హు,◌్,ఎ తుం
ಕెూళಳ್లు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
19/12/2008
. మంజుನాథನాయಕ್ స
ఎಸ್. ಹెಚ್ ఎಸ್ గంಗెూಳ್
ఎవర ప ನ್ಗె ರ್ౕమ
ರెౕಶాಮ್ಯా ఇవ ಗె అనుకంప
ನెౕమಕా బಗెಗ್

D

D

8(3)
ರ್ౕ ರాంపುర వ
ంద ರాకు
ಶా. .ಹెూ.చ.10/2006- ಪాರ್,ಶాಲె ఆరం సువ బಗెಗ್
07
7695 8(1) ಶా అ అను ನెౕ ವాంగత ನాగణಣ್ అಟెండರ್
5/2006-07
ದాಯ್ వధರ್క ప పೂ ಕా
ಯ್సూరు ఇవర మగನాద ರ್ౕ
ನాಗెౕಶ್ ಗౌఢ అనుకంపద
దಜెರ್ ನెమಕా బగಗ್

24/12/2008

D

27/12/2008

D

27/12/2008

D

3542

ౕ నగರ್ందರ್ ದెಯ್
ౕ
8(1)ಶా అ ನెౕ అను
3/2006-07
శంబు ంಗెౕశವ್ర ಪౌರ್డ ಶాಲె
లವా ಕెూౕಳెಳ್ಗాల ఇవర
ನెౕమಕా బಗెಗ್
7728 8(3) ಶా.శ.అ
కಕ್ ಬాಣాವార ఎజుಕెౕషನ್
హుದెದ್గళ భ 54/05-06 ಸెూಸై వ
ంద
ಪౌರ್ఢಶాಲెయనుನ್ ಪాರ್రం సలు
అనుమ య బಗెಗ್

24/12/2008

D

3543

7735

8(3) ಶా. .ಹెూ.స
33/2006-07

అన ౕల ఎజుಕెౕషನ್
24/12/2008
ಸెూಸై వ
ంద
ಕಿ ಡె ಸ್ యಲ್ ಹైసూಕ್ಲ್
రమಗెూండనహ ಳ್, ಸా నಗెರె,
ఇ ಲ್ 2006-07 ನెౕ ಸా ಗె
ಶాಲె ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್

D

3544

7739

8(3) ಶా. .ఆ.ಹెౕ.వ
64/05-06

జనತా ಪౌರ್ఢಶాಲె బసవప ಟ್
చనನ್ಗಿ ತాలూಲ್కు ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మద ಲ್ ಪౌರ್.ಶాಲె
ಸాಥ್ సలు అనుమ

D

3540

3541

7707

24/12/2008

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3545
7747 8(3) ಶా. .అ.హు.
39/2006-07

3546

షయ

ರ್ౕ కనక ದాಯ್ సంಸెಥ್
ರాజనహ ಳ್, హ హర ತా,
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సలు
అనుమ ಕెూౕ
7812 8(7) ಶా. .అ
దದ್గంಗా ದాಯ್ సంಸెಥ್
ము. .బ.అ 130/06-07 వ
ంద నಡెయు ತ್రువ
అనుದా త ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ ಲ್
ಖా ఇరువ ముఖಯ್ ಕಷ್కర
హుದెದ್గ ಗె బ ತ್ ౕ రువುదనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
24/12/2008

ಶెರ್ౕ

14/02/2007

D

D

3548

ರ್ౕ ಬెూమಮ್ ంಗెశವ್ర
27/12/2008
ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್డ ಶాಲె
ರెಡెಲ್ಕెూౕణ ರా ತా ಖా హుದెದ್
బ ರ್ అనుమ బಗెಗ್
7957 8[9]ಶా అ.ನెౕఅ.122 యళನాడు ದాಯ್సంಸెಥ್ ರ್ౕమ
12/03/2008
/2006-07
ಗౌరమಮ್ ಸాಮ್రక ಪౌರ್ఢಶాಲె,
కడూరు, ನెౕమಕా
అను ౕదನె కు తు.

3549

7963

8 (2) ಶా శ అ ಖా ಪాండవపುర ಬాలಕಿయర పద
హు భ అ 41/ 2006-07 పೂవರ್ ಕాಲెౕజు (ಪౌರ್ఢ ಶాಲా
ಭాగ) ఈ ರా ರ್య ಲ್ ಖా ಲ್
ఇరువ ಬెూౕదక హుದెದ್గళనుನ್
భ ರ್ ಮాడలు అనుమ బಗెಗ್.

3550

7967

యళನాడు ದాಯ್ సంಸెಥ್
8(9)
ಶా. .అ/ನెౕ.అ/122/0 ರ್ౕమ ಗౌరమಮ್ ಸాಮ್రక
6-07
ಪౌರ್ಶాಲె, కడూరు ನెౕమಕాತెూ
అను ౕదನె కు తు

01/10/2008

D

3551

7971

సಟ್ರ್ అనನ್ మ ಯా
ಪాರ್ಚాయರ್రు ,ಸెంಟ್ ఆನ್ಸ್
ಬాలಕಿయర పపೂಕా అలసూరు
ఇవర ం న ಸెౕవయనుನ್
ంచ ಗె ప గ సువబಗెಗ್

10/05/2007

D

3552

8012

3553

8025

3547

7921

8(1)ಶా ఆ ಖా హు
భ ఆను 10/2006-07

8(4)ಶా.

7/06-07

ರ್ౕ. గంಗాధರెౕశವ್ర స ವాస
.8(7)
ಶా అ,ಖా.హుభ.141.0 ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, ಪాలసందರ್,
తుమకూరు హుದెದ್ భ ರ್ బಗెಗ್.
6-07
8(4)ಶా

7/06-07

సಟ್ರ್ ఎ.అ ನ್ ಪాರ್ಚాయರ್రు
ಸెంಟ್ ఆನ್ಸ್ ಬాలಕಿయర
పರ್ವ್ఢಶాಲె ಬెంగలూరు ఇవర
ం న ಸెౕವెయనుನ್ ంచ ಗె
ప గ సువ బಗెಗ್ .

16/10/2007

D

D

D

20/03/2008

D

19/12/2008

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3554
8027 8(2)ಶా అ.ಖా.హు.
తుం.41/2006-07
3555

8116

3556

8117

3557

3558

8(4)ఇతರె
ವెౕ 45/06-07

షయ
ಪాండవపುర ಬాలಕಿయర
ప.పೂ.ಕాಲెౕజు/ಖా.హు.తుం
ಕెూౕళಳ್లు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
కు.ಕాಯ್ತాಯ್
ದెౕ
తರ್కಲా
కಕ್రు ದాಯ್మం ర పರ್ವ್ఢಶాಲె
ఇవర ವెౕతన గ బಗెಗ್

8(4)ఇతರె43/06-07 ఉబರ್ನ್ మసಕ್ರెౕనಸ್ ದెಯ್ క
కಕ್రు ಗెರ್ౕಡ್-1 సంత
ಸెಬె ಟ್యನ್
పರ್ವ್ఢಶాಲెఉಲాಲ್ళఇవర
ౕ యರ್ ಗెರ್ౕಡ್-1ర బಗెಗ್
8118 8(6)5859;ಶా హ
మహ ರ್ ದాಯ್మం ర
1/05-06
పರ್ವ್ఢಶాಲె ಕಿలಲ್ಪా ಗాರ್మ
మంగళೂరు ఈ ಶాಲెయనుನ್
హಸాತ್ంరಗెూ సువ బಗెಗ್
8123 8(7) ಶా. .అ
ರ್ౕమ ఎం.రతನ್మಮ್ ము.
ರ್ౕ
ము. .బ.అ 147/06-07 బనశంక ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಲెರె
ತా, .ము.అను ౕదನె బಗెಗ್

10/05/2007

ಶెರ್ౕ
D

D

18/12/2008

D

19/12/2008

D

28/12/2006

D

3559

8125

ರ್ౕ . ವామಹెౕవపಪ್ ముఖಯ್
ಕಷ್కరు ರ್ అకಕ್మಹాದెౕ
ಬా ಕా ಪౌರ್ఢಶాಲె, ౕరూరు
కడూరు ತా, ఇవర ము.
హుದెದ್య బ ತ್ అను ౕదನె బಗెಗ್

14/02/2007

D

3560

8(7) ಶా. .అ
ರ್ౕ గురుకರ್ప ಪౌರ್ఢಶాಲె
హు.భ.అను 116/06-07 ಗಿ ಯాపುర, ఈ ಶాಲెయ ಲ್
ಖా ఇరువ ಬెూౕధక
హుದెದ್గళనుನ್ తుంబలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
8227 8 (2) ಶా అ ಖా
ರ್ౕ జగదుಗ್రు అనವ್ದాನెౕశವ್ర
అ ಶా కటಟ್ద 03/2006 ಪౌರ್ఢ ಶాಲె ಗెూండಬాళ ಗాರ್మ
ಕెూపಪ್ళ ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెಗె కటಟ್డ
ఒదಗಿసువ బಗెಗ್.
8304 8(1)ಶా అ ನెౕ అను దళವా ಪౌರ್డ ಶాಲె
10/2006-07
బనుమయಯ್ రಸెತ್ ಯ್ಸెూరు ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ನెౕమకಗెూండ స.
ನెౕమಕా అను ౕదನె
ಮాడువ బಗెಗ್
8306 8*(1)ಶా అ ಖా హు
ರ್ౕమ ಕె ఎನ್ ನాగరతನ್మಮ್
భ అను 1/2006-2007 కనನ್డ ಪౌರ್డ ಶాಲె గుండుಲ್ಪెౕಟె
ఈ ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ
హుದెದ್గళనుನ್ భ ರ್ ಮాడువ బಗెಗ್

20/03/2008

D

31/12/2007

D

27/12/2008

D

23/12/2008

D

3561

3562

3563

8139

8(7) ಶా. .అ
ము. .బ 149/06-07

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
16/10/2007

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
ಶెರ್ౕ
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
3564
8348 8(7) ಶా. .అ ಮానಯ್ ರ್ౕ నర ంహಸాವ್
14/02/2007
D
163/06-07
ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್ఢಶాಲె
సూಕ್రు, ಮాగ ತా,
ಬెంగళೂరు ಗాರ್ಮాంతర ಲెಲ್,
ఈ ಶాಲెయ ಮానಯ್ತె న ౕకరణ
ಮాడువ బಗెಗ್
10/05/2007
D
3565
8468 8(4) హూ.ಪౌರ್.ಶా
సంత ಜెూౕಸెಫ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
44/06-07
అ ಲ್ಪాಡె, బంಟాವ್ళ ತా, ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ కనನ್డ ಮాధಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సలు బಗెಗ್
10/05/2007
D
3566
8469 8(4) హూ.ಪౌರ್.ಶా
సంత ಜెూౕಸెಫ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
44/06-07
అ ಲ್ಪాಡె, బంಟాವ್ళ ತా, ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ కనನ್డ ಮాధಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సలు బಗెಗ್
ದెౕ
3567
8471 8(4) ఇతರె
కు.యు.ఆರ್. ಕాಯ್ತాಯ್
10/05/2007
D
తರ್కಲా ಕಷ್కరు ದాಯ್మం ర
ವెౕ. .45/06-07
ಪౌರ್ఢಶాಲె, దూరವా నగర,
ಬెంగళೂరు ఎಸ್.ఎಸ್.ఎಲ್.
మతుತ್
ಲ್ಮా ఇನ್ ಡాರ್ ంಗ್
ದాಯ್హರ್ತెಗె .1.4.98 ంద
ವెౕతన గ ప సువ బಗెಗ್

3568

8472

8(1) ఇతರె 46/0607

3569

8475

8(4) ఇతರె 47/0607

3570

8478

8(4) ఇతರె 49/0607

3571

8483

8(4) ఇతರె 51/0607

సంಭెూౕధನె ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాಗాಜె పುతూತ್రు ఇ ಲ್య ಥ್ర
ಠెౕవ య హ ವాపసు
పಡెయువ బಗెಗ್
ರ್ౕ ಮారు
ದాಯ್ సంಸెಥ್,
ಕాకగు ఈ ಶాಲెయ
ముಖెూಯ್ౕಪాಧాಯ್యರాద ರ್ౕ
.ఎನ್ పರ್ಭాకరవర సವాರ್
మతుತ್ హణ ఇవర అవಯ್వಹార
బಗెಗ್ దూరు
ಮానಯ್ ముఖಯ್మం ರ್యవర ఆపತ್
ಕాయರ್ద ರ್గళవర పతರ್గ ంద
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಜె. .నగర
ಬెంగళೂరు ఇవర సంಸెಥ್య
ಮానಯ್ತె న ౕకరణద బಗెಗ್

10/05/2007

D

10/05/2007

D

10/05/2007

D

జನాధರ್న . జವానకం
10/05/2007
ಕావలుಗార అమರ್తಕా
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ౕరుಮాగರ್,
మంగళೂరు ఇవరనుನ್ ದై క
ಕಷ್ణ ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3572
8484 8(4) ఇతರె 52/0607

షయ
ರాజಯ್ద ಲ್న అనుದానర త
ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ ಹాజರా క షಠ್
75% ಕಿಕ್ంత క
ఇరువ బಗెಗ್

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
10/05/2007
D

3573

8486

8(4) ಶా. .ಹె. .ಕె.
53/06-07

ರ್ౕ ದెౕ ಪౌರ್ఢಶాಲె, పರ್ణచ
ఇ ಲ್ 10 ನెౕ తరగ య ಲ್
ಹెచుಚ್వ
ಭాగ ತెರెయువ బಗెಗ್

10/05/2007

D

3574

8495

8(4) ఇతರె 54/0607

సమథರ್నಮ್ ನెౕబಲెದ್ టರ್ಸ್ಟ್
ಜె. . నగర ಬెంగళೂరు ఇవరు
ಕెౕందರ್ ಪాರ್ ౕ త
ಕాయರ್కರ್మద య ಲ್
ಬాలಕಿయర వస
యమద
అనుದానద డుగಡె ಮాడలు
ಕెౕందರ್ సಕాರ್రಕెಕ್ ౕసలు

10/05/2007

D

3575

8499

8(4)
ಶా. .స. .55/06-07

ಕె. ౕ ౕశವ್ర ದాಯ್సంಸెಥ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ఇ దూరు,
ಗౌ దనూరు ತా, ಕెూౕಲార
ಲెಲ್ సం క
ంద అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

10/05/2007

D

3576

8502

8(4)
ಭెధ ప.పೂ.ಕాಲెౕజు పುతూತ್రు,
ಶా. .ಹె. ಕె.56/06-07 ఇ ಲ್న ಪౌರ್ఢಶాಲెయ ಲ್ ಹెచుಚ್వ
ಭాగ ತెರెయువ ಭాగ బಗెಗ್

10/05/2007

D

3577

8505

8(6) ಶా. .ఇతರె
59/06-07

ద.క.మతుತ್ ఉడు
ಲెಲ್గళ
అనుದా త ಶాಲెగళ ಲ್
క యువ మకಕ್ళ రಕಷ್కర ಕಷ್కర
సమಸెಯ್గళనుನ್ బಗె హ సువ బಗెಗ್

10/05/2007

D

3578

8507

8(4) ಹె.బ.అ59/0607

ಸెంಟ್ ಜెూౕಸెಫ್ ఆంగಲ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె అభమದామ
ఆవరణ ವైಟ್ ౕಲ್ಡ್
ಬెంగళೂరు ఈ ಶాಲెయ
ಹెసరనుನ್ ಹెూౕ ಕాರ್ಸ್ ಶాಲె
ఎంబుದాಗಿ బదಲా సువ బಗెಗ್

10/05/2007

D

3579

8513

8(6)
ರ್ౕమ
.ಕె ౕತాల ಮ್
హు.ನెౕ.అ.19/2006-07 సంసಕ್ೃత ಕಷ್ಕಿ,
ఇం ರా ರ್యద ರ್
ಬాలಕಿయర ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಜె. .నగర ಬెంగళೂరు
ನెౕమಕా అను ౕదನె బಗెಗ್

10/05/2007

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3580
8518 8(4) హు.మ26/2006- ರ್ౕ ఎం ರ್ౕ ವాసರె ಡ್ స. , ರ್ౕ
07
ತాಯ್నంద ಸాವ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
గ ఆನెౕకಲ್ ತా, ఇవ ಗె
ము. హుದెದ್ಗె బ ತ್
ౕ రువುదనుನ್ అను ౕ సువ
బಗెಗ್
3581
8524 8(4)
ರ್ౕ ಶారದా ಪౌರ್ఢಶాಲె
హు.ನెౕ.అ43/2006-07 ಬాಯ್టರాయన పುర ಬెంగళೂరు
ఈ ಶాಲెయ ಲ್న ಬెూౕధక
హుದెದ್గళనుನ್
ನెౕమకಮా ಕెూళಳ್లు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
3582
8530 8(4) అ.ఆ.ನెౕ.47/06- .అ సంಖెಯ್ : 12617/2005 ర
07
ౕ న ఆದెౕశ ರ್ౕమ రతನ್మಮ್
ధమರ್ಸాగర ఎజుಕెౕషನ್
ಸెూಸై ದెూమಮ್ సందರ್
ఆನెౕకಲ್ ತా, అనుకంపద
ఆದారద ನెౕమಕా బಗెಗ್
3583

8531

3584

8556

8(4) అ.ఆ.ನెౕ 48/06- ರ್ౕ . ర కుಮాರ್ ರ್ౕ గంధద
07
ಕావలు ఇవ ಗె అనుకంపద
ఆದారద ౕಲె ನెౕమಕా బಗెಗ್

3585

ರ್ౕమ ಜె. జయ, స. ,
వು ನ್ಸ್ ನ್ ౕಗ್ ಪౌರ್.ಶాಲె
బసవనగు బ ತ್ అను ౕదನె
బಗెಗ್
8559 8(4) హు.భ.అ 56/06- ಭార
ದాಯ್ సంಸెಥ್, ఆನెౕకಲ್
07
ఈ సంಸెಥ್య వ
ంద
నಡెయు ತ್రువ మూరు
ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ ಲ್ హుದెದ್ భ ರ್
ಮాడలు అనుమ

3586

8563

8(4) ము. .బ
54/06-07

3587

8(4) హు.భ.అ.57/06- ನెహరు ಸాಮ್రక ದాಯ್ ಕెౕందರ್
07
ಪౌರ್ఢಶాಲె జయనగర ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ హుದెದ್
భ ರ್ ನెౕమಕా
ౕడువ బಗెಗ್
8564 8(4)
ರ್ౕ ఆರ್. ರామచందರ್యಯ್
పರ್ಬా ము. , ರ್ౕ దದ್గంಗా
ము. .భ.58/06-07
ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್ఢಶాಲె
రఘುవనహ ಳ್, ಬెం.ద. . రవర
ము. . బ ತ್ అను ౕదನె బಗెಗ್

3588

8578

8(4) ము. .బ68/06- ರ್ౕమ ఎನ್. జయ ರ್ౕ శಣై
07
స. , ఎಸ್.ఎಸ್. .ఎಸ್
ಪౌರ್.ಶాಲె బంಟాವ್ళ ము. .బ

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
10/05/2007
D

10/05/2007

D

10/05/2007

D

10/05/2007

D

10/05/2007

D

10/05/2007

D

10/05/2007

D

10/05/2007

D

10/05/2007

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3589
8580 8(4) ము. .బ
69/06-07

షయ
కಣాರ್కర ವెంకట రమణ భటಟ್
స. , (సంసಕ್ೃత) జయ
ಪౌರ್.ಶాಲె జయనగర, ಬె-11,
ఇవరనుನ್ ఆడ త
మండ యవరు ము. బ ತ್
ౕ రువುదనుನ್ అను ౕ సువ
బಗెಗ್
ರ್ౕమ
. స త పರ್ಕాಶ್,
నం 22 ನెౕ ముఖಯ್ రಸెತ್, 14 ನెౕ
అడಡ್ రಸెತ್, ఆರ್.ಕె బಡావಣె పదಮ್
ನాభ నగర, ಬెం ఇవ ಗె
అ.ఆ.ನెౕ.బ
ರ್ౕమ ಜె.జయం ಮాల స.
ఉదయ కనನ್డ ಮాధಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె, జయనగర
ಬెంగళೂరు ము. బ ತ್ ಗెಗ್

3590

8584

8(4) అ.ನెౕ.73/0607

3591

8585

8(4) ము. .బ
74/06-07

3592

8(4) హు.భ.అ 77/06- కమల మకಕ್ళ మం ర
07
ಬాలಕಿయర ಪౌರ್.ಶాಲె
బసవనగు ఈ ಶాಲెయ ಲ್న
ಖా.హు.భ,అ
8589 8(4) స. .హు.భ
ಶారದా ರ್ౕ సಮాజ
78/06-07
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಚామರాజಪెౕಟె,
ಬెం. ఈ ಶాಲెయ ಲ್ ಖా.హు.భ.అ

3593

3594
3595

3596

3597

8588

8(4) హు.భ.అ.81/06- ಜె.ఎಸ್.ఎನ್ ಪౌರ್.ಶాಲె
07
జయనగర ಬెం హు.బ
8593 8(4) ము. .బ
ರ್ౕ ఎನ್. పశుప ಶా ము.
82/06-07
స ౕರ್దయ ಪౌರ್ఢಶాಲె
కలಲ್మండూಕ್రు మూడ ರ್
ఇవరనుನ್ ము. .బ
8594 8(4) 83/06-07
ರ್ మహದెౕవ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಬాపೂ నగర, ౖసూరు రಸెತ್,
ಬెం హు,భ.అ
8598 8(4)
యుನైಟెಡ್ షನ್ ಪౌರ್.ಶాಲె
ಶా. .హు.భ.అ87/06షನ್ రಸెತ್, ಬెంగళೂరు ఈ
07
ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ
ಬెూౕధక హుದెದ್ భ.బ

8592

3598

8601

8(4) ಶా. .హు.భ
90/06-07

3599

8605

8(4)
ಶా. .ಖా.హు.భ.అ
94/06-07

ವాస
ದాಯ್ ಕెౕతన
ಪౌರ್,ಶాಲె ವా ಲాస రಸెತ್,
ಬెంಖా.హు.భ
రంగమಮ್ ಹెూంಬెౕಗౌడ,
ಬాలಕಿయ ಪౌರ್.ಶాಲె, లಸ್ನ್
ಗాడರ್ನ್ ಬెం. హు.భ.అ.బ

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
10/05/2007
D

10/05/2007

D

10/05/2007

D

10/05/2007

D

10/05/2007

D

10/05/2007

D

10/05/2007

D

18/12/2008

D

18/12/2008

D

10/05/2007

D

10/05/2007

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3600
8608 8(4) ಶా. .ಖా.హు.భ ಕె సತ್ರ್ ఎం. ಶెವ್ౕశವ್రರాజಯ್
97/06-07
సంయుకತ್ ప.పೂ.ಕా ಪౌರ್.ಶా
ಭాగ ಬెం ఈ ಶాಲెయ ಲ್ ಖా
ఇరువ హుದెದ್ భ ರ್ బಗెಗ್
3601
8678 8(4)ಖా అ ంಸెౕ
ರ್ౕ ఆರ್ అಬ್ుదಲ್ రಜాಕ್ సహ
ఇతರె61/2004-05
కಕ್కరు ( ం ) ಸెంಟ್
ಪాಯ್ రಕ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె ರ್ಗెౕಡ್
రಸెತ್ ಬెంగళೂరు ఇవరు
ಪౌರ್ఢಶాಲా ಕಷ್కರాಗಿ
స ಲ್ రువ ಸెౕವెయనుನ್ ంచ
ಸౌలభಯ್ಕెಕ್ ಸెౕపರ್ಡె బಗెಗ್
3602

3603

3604

3605

3606

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
10/05/2007
D

10/05/2007

20/03/2008
8(7)ಶా అ.32.ನెౕఅ/ ఎన ఎಸ್ ನెౕశ ఇవ ಗె
2007
అ.ఆ. ౕಲె ವ್దస ನెౕమಕా
ಮా.బಗెಗ್ దದ್పಪ್ ఎನ್ ఎం.
ఇవర ಸెౕವాపುసತ್క
8694 8(7)_ ಶా. .అ.
ರ್ౕమ
.ఎಸ್. లತా w/o . 14/02/2007
ನెౕ.అ 166/06-07
ధరಣెౕశయಯ್ ದై. . ರ್ౕ
దದ್గంಗా ಗాರ್ಮాంతర
ಪౌರ್ఢಶాಲె రఘುవనహ ಳ್,
ఇవ ಗె అనుకంపద ఆಧారద
ౕಲె ನెౕమಕా
ౕడువ బಗెಗ್
8752 8(1) ಶా అ ಖా హు
ರ್ౕమ ಕె ఎನ್ ನాగరతನ್మಮ್
27/12/2008
భ అను 1/2006-07
కనನ್డ ಪౌರ್డ ಶాಲె గుండుಲ್ಪెౕಟె
ఈ ಶాಲెయ ಲ್ ಖా హుದెದ್ భ ರ್
అనుమ బಗెಗ್
8689

ರ್ౕ ಹెಬెూಬ್ౕరు ಚా ಟెబಲ್ టರ್ಸ್ಟ್ 27/12/2008
భದాರ್వ ఇవ ಗె ರ್ౕ
ಭెూౕమಮ್ ంಗెౕశವ್ర ದాಯ್ సంಸెಥ್
ಗె హಸాತ್ంత సువ బಗెಗ್
8818 8 (4) ಶా. .59/06- ಶాంతಲా ఎజుಕెౕషನ್ ಸెూಸై
10/05/2007
07
( )ರామమూ ರ್నగర
ಬెంగళೂరు ఇవర వ
ంద
పಡెయు ತ್రువ ರ್ౕ కుಮాರ್ ನ್ಸ್
ఆంగಲ್ಮాదಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲెయ
ಶాಲా ఆడ త మండ య
ಹెసరనుನ್ ರ್ౕ ಶాంతಲా
ఎజుಕెౕషನ್ టರ್సಟ್ ( )
ರామమూ ರ್నగర ಬెం. ఎందు
ಹెసరు బదಲావಣె బಗెಗ್.
8754

8(1) 1559 ಶా హం
అను 2/2006-07

D

D

D

D

D

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
ಶెರ್ౕ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
3607
8894 8(4)
ರ್ౕ.మಹాబಲెౕశವ್ర
10/05/2007
D
ಶా. .ము. .బ.99/200 ಹెಬాಬ್ರ್.స. . ౕ క ಪౌರ್ఢಶాಲె
6-07
మూడಕెూపಪ್
బంಟాವ್ళ.ತా.ఇవరనుನ್
ము. .బ ತ್
రువುదనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್.
3608
8914 8(1)ಶా అ.అ.ఆ.ನెౕ. ರ್ౕ. ವానంద వపಪ್ ఒగಗ್రಣె
27/12/2008
D
7.2006-07
అవ ಗె అనుకంప ఆಧారద
ౕಲె ನెౕమಕా అను ౕదನె
కు తు.
3609
8915 8(1)ಶా. .అ.ಖా.హు. ರ್ౕ.మಲెమహದెౕశವ್ర ಸాವ್
27/12/2008
D
భ 13 / 2006-07
కృಪా సంಸెಥ್య వ
ంద
నಡెయు ತ್రువ
ಪౌರ್.ಶా.ಖా.హు.భ.ಮాడువ బಗెಗ್.
3610

8920

3611

8921

3612

8922

3613

8923

3614

8931

3615

8932

3616

8933

3617

8939

8(1)ಶా. .అ. ౕలಮ್న ರ್ౕమ .ఫ ౕనఅకತ್ರ್
మం
హಲాಲ್ ౖసూరు ఇవర
14/2006-07
ౕలಮ್న బಗెಗ್.
8(1)ಶా. .అ. ౕలಮ್న ರ್ౕಪాದ್ ಲెూౕకపಪ್ ಖౌజలಗಿ
13/2006-07
వృతತ್ స. .ಬెನానಸ್ ತ್
పರ್వ.ಶా. ౕలಮ್న బಗెಗ್.
8(1)
ರ್ౕ. .ఎನ್ అశವ್తತ್పಪ್ వృ ತ್
ಶా. .అ. ౕలಮ್న
ಕಷ್కరు ರ್ౕ ಜైయమంగ
29/2006-07
ಪౌರ್.ಶా. టರ್హ ಳ್ ఇవర
ౕలಮ್న .
8(1)ಶా. .అ. ౕలಮ್న ರ್ౕ.ಕె బసవರాజు ಡా:
10/2003-04
అంಬెౕడಕ್ರ್ ರె ಡెన యಲ್
ಪౌರ್.ಶా.ಕెూరటಗెರె.ఇవర
ౕలಮ್న .
8(1)ಶా. .ಹె.బ
ಸెంಟ್ ವాడರ್ನ್ ದాಯ್సంಸెಥ್
9/2006-07
ಹెసరు బదಲావಣె
బಗెಗ್. ౖసూరు
8(1)ಶా. .ಹె.బ.8/20 ఆకಸ್ఫడರ್ ಕానವెంಟ್
06-07
ಲెూౕకನాకనగర ౖసూరు
ఆడ త మండ ಹెసరు
బదಲావಣె.
8(1)ಶా. .అ
ರ್ౕ ఆకషರ್
ವెౕ.అను 7/2006-07 ಪౌರ್.ಶా. ౕలమಮ್నహ ಳ್ ಪావగడ
ವెౕ.అను.ఒళప సువ బಗెಗ್.
8(1)ಶా. .ಗై.ಹా.10/ ರ್ౕ.ఆರ್.పర ౕశವ್ర
ము. . ರ್ౕ.గురుబసపಪ್
2006-07
ಪౌರ್.ಶా.ఆಕెರ್ರె ಹెూನాನ್ ತా
ఇవర ಗై.ಹా,బಗెಗ್.

27/12/2008

D

27/12/2008

D

27/12/2008

D

27/12/2008

D

27/12/2008

D

27/12/2008

D

27/12/2008

D

27/12/2008

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3618
8940 8(1)ಶా. .అను.ನెౕ.4
/2006-07

3619

3620

షయ

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
27/12/2008

.రంగపಪ್ ఇవర ప ನ್ ರ್ౕమ
.మంగళಗౌ ఇవ ಗె
అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె
.దಜెರ್ ನౌకరರాಗಿ ನౌక
ౕడువ బಗెಗ್.
27/12/2008
8942 8(1)ಶా. .ಖా.హు.భ. ರ್ౕ రంగನాథಸాವ್
అను.22/2006-07
ప.ಜా.ప.పం.ಸావಜ್ క
ಧాಯ್సంಸెಥ್ ಕాಲాపುర ರా
ತా.ಖా.హు.భ.బಗెಗ್.
8944 8(1)ಶా. .ఆ.ಖా.హు. ರ್ౕರామ
27/12/2008
భ.26/2006-07
ಪౌರ್.ಶా.ಕెూౕమಲాపುర
యపటಟ್ణ ತా ಖా.హు.భ.బಗెಗ್.

3621

8946

8(1)ಶా. .అ.ಖా. .
హు.భ.27/2006-07

ರ್ౕ.ವా ಲాస అరసు ಬా క
ಪౌರ್.ಶా. నజರ್ ಬాದ್
ౖసూరు ಖా.హు.భ.బಗెಗ್.

3622

8947

3623

8963

3624

8965

3625

8966

3626

8974

3627

8975

3628

8978

8(1)ಶా. .అ.ನెౕ.అను ರ್ౕ.ಶాంతಲా
ಪౌರ್.ಶా. కಕ್నహ ಳ್ ರా
9/2006-07
ತా.ಬాಯ್ಕ್ ಲాಗ್ హుದెದ್ భ ರ್
ಮాడువ బಗెಗ್.
8(10ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್ ఓ.ಹెಚ್.ఎం.ಚా టబಲ್ టರ್ಸ್ಟ್
.ಶా.అను 6/2006-07 ಹెూ నహ ಳ್ ಕెూరటಗెರె
ತా.ವాಗెದ್ౕ
ಧాಯ್ ౕఠ ఆంగಲ್
ಪౌರ್.ಶా ತెರెయలుఅనుమ
ಕెూరువ బಗెಗ್.
8(1)ಶా. అ.అ.ನెౕ.
ರ್ౕ.ಕె.ఎಸ್.సంತెూౕಷ್ కుಮాರ್
6/2006-07
తంದె .ಕె.ఆರ್ ರ್ౕ ವాస
ఇవ ಗె అ.ఆ. ౕಲె
ವ್.ద.స.ನెౕ.బಗెಗ್.
8(1)ಶా. .అ.ఇతರె
ರ್ౕ. . .ರెూ ಲ್ನ್ ಹాగూ
14/2006-07
ರ್ౕమ
.ಕె.ల త వృతತ್
ಕಷ್కరు ఇవ ಗె ಶెౕ.90 రషుಟ್
తు ಟ್ భతಯ್ ಸెౕ సువ బಗెಗ್.
8(1)ಶా. .అ.అ.ನెౕ
. వపಪ್ గుడಡ್పಪ್ ఒగಗ್రಣె ఇవర
7/2006-07
మగನాద ನాను
అ.ఆ.ನెౕ.అ.బಗెಗ್.
8(1)ಶా. .అ.ನెౕ.అ
ದాಯ್సంಸెಥ್ ಕెూಳెಳ್ಗాల ತా.
11/2006-07
బంಕాపುర ಪౌರ್.ಶా.య
ನెౕ.ఆ.బಗెಗ್.
8(1)ಶా. .అ.ಖా.హు. ಕె.ఎಲ್.ఇ.ಬెళಗాం ಹెಚ್.ಕె
భ.అను 37 /2006-07 ಬాలಕಿయర ಪౌರ್.ಶా.అంಕెూౕల
ఈ ಶా.ಖా.హు.భ.బಗెಗ್

ಶెರ್ౕ
D

D

D

26/09/2008

D

27/12/2008

D

31/12/2008

D

27/12/2008

D

27/12/2008

D

27/12/2008

D

27/12/2008

D

10/06/2007

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3629
8983 8(10ಶా. .అ.ನెౕ.అ
ను 13/2006-07

3630

3631

3632

3633
3634

3635

3636

3637

3638

3639

షయ
ಕె.ఎಲ್.ఇ.ಬెళಗా
.ಕె.ಬాలಕಿయర
ಪౌರ್.శ.అంಕెూౕಲా ఉతತ್ర కనನ್డ
ಲెಲ್ ఈ.ಶా. ಲ್ ನెౕమకಗెూండ
ఆರ್. .సంద ఇవర ನెౕ అను
బಗెಗ್

8(7) ಶా. .అ/2005- ಬెం.ಗాರ್. . మతుತ್ తుమకూరు
06
. ಖాసಗಿ ಪౌರ್.ಶాಲెగళ
ಮా గళು
9085 8(7)ಶా. .అ. ౕ.17: హಚ್ ,ఎಸ್.సತాಯ್వ
25/04
ము. .స ౕರ್దయ
ಪౌರ್.ಶా. జయనగర
తుమకూరు.
9088 8(7)ಶా. .అ.ಮానಯ್ತె ానగమಯ್ సంయుకತ್
183/06/07
ಪౌರ್.శ.కడబ గు ಬ್ ತా ఈ
ಶాಲెಗె ಮానಯ್ತె ౕడువ బಗెಗ್.
9060

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
10/06/2007
D

12/03/2008

14/02/2007

D

14/02/2007

D

9119 సం.375/06/07

2006/07 ನెౕ స న వಗాರ್వಣె 14/02/2007
అను ౕదನె బಗెಗ್.
9172 8(6)ಶా. .హు.భ.అ.1 ವాడಸ್ರ್ పರ್వ>ಶా. ಜై ಖా
12/01/2007
20/06హుದెದ್ గళనుನ್ భ.ಮా.అ. ౕ. బಗెಗ್
07.52.ಖాహుభను/200 పರ್ಸాತ್వನె
7
18/12/2008
9195 8(6)ಶా. .హు.భ.అ.1 ಸైంಟ್ ఆಗెನ್సಸ್ ಪౌರ್ಶాಲె
39/06మంగళೂరు ఈ ಶాಲెయ
07.71.ಖాహుభను/200 ಭెూౕదక హుದెದ್ బ ರ್బಗెಗ್.
7
పರ್ಸాತ್ವెನెయూం ಗె.
9275 8(4)ಶా. .ಮా :6 ರ್ౕ మంజుನాథశమರ್
10/05/2007
0/06/07
.ఎನ್.రవరు ಮా
హకుಕ್
ಕా ದ್ యమ శಲెయ బಬ್ం
వర వదಗಿసువ బಗెಗ್.
10/05/2007
8((4)ಶా. .ಗెರ್ౕಡ್ -1 ರ್ౕ.ఎಚ್. . ರ್ౕ ವాస
62/06-07
ದై. . .ಗెರ್ౕಡ್-1 మంజూరు
ಮాడువ బಗెಗ್.
9308 8(6)వగರ್14/06ಹెಚ್ కంದా స. . ఇవరనుನ್ 10/05/2007
07.81.వగರ್/2007
అంతರ್ ఆ.డ త వగರ್వಣె
ಮాడువ బಗెಗ್
9366 8 92) ಶా అ
అ ವ್ ಗాರ್ಮాంతర కనನ್డ
19/12/2008
అను,ఆన 2/2006-07 ಪౌರ್ఢ ಶాಲెఘటಟ್ಕామದెౕవనహ ಲ್
ಕె ఎಪ್ బంಗారಪెౕಟె ఇదర
1990-91 ಸా ంద దుದ್ప
ಮా అను,ఆనಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್.
9277

D

D
D

D

D

D

D

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3640
9371 8 (2) ಶా అ
ಕెౕందರ್ స ಶా అను.
2/2006-07

షయ
అర ంద ದాಯ್ సంಸెಥ್ ಚెౕళೂరు
ఇవర ಬాలಕಿయర లయಕెಕ್
ಕెౕందರ್ సಕాರ್రద అనుದానద
బಗెಗ್.
ರ್ౕ ర ರాజ ಹెూళಳ್ ఎం
ರ್ౕమ ಶెೂౕభ మతుತ್ పರ್ಸాದ್
పರ್భు ఇవ ಗె ఉ త ಕానూను
సలಹె ౕడువ బಗెಗ್.

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
10/08/2007
D

3641

9374

8 (2) ಶా అ
ಕానూను ಸెౕವె ఇతರె
27/2006-07

3642

9387

19/12/2008
8(1)ಶా. .ಖా.హు.భ. ಭెౕథ
ದాಯ್సంಸెಥ್ ( )
అను 42/06-07
మంగళೂరు ద ణ కనನ್డ ಲెಲ್
ఈ సంಸెಥ್ ంద నಡెయు ತ್రువ
ಲెూౕయಲా ಪౌರ್ఢಶాಲె ಬెడಗెౕ
గదగ అనుದా త
ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ ಲ್ బ ತ್
/ వృ ತ್ ంద ತెరವాద
ಖా.హు.భ.అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

D

3643

9480

8(7)ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್ 2007-08 ನెౕ ಸా న ಲ್ శృంగ
.ಶా.అ. 195/06-07
ದాಯ್సంಸెಥ್ ದెూడಡ್దునನ್సందರ್
ಹెూసಕెూౕಟె ತా.ఇవర
వ
ంద ದెూడಡ್దునನ್సందರ್
ಕాರ್సನ್ ಲ್ ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మ
పರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

D

3644

9519

8(3)
01-06-1987 ర పೂవರ್ద ಲ್
ಶా. .అ.ಶా.ವెౕ.అ.143 ಪాರ್రం సಲాద ಖాసಗಿ
/2006-07
అనుದానర త
ಪౌರ್ఢಶాಲెగళనుನ್
సಹాಯానుದానಕెಕ್
ఒళప సువ
బಗెಗ್.ఆ చుంచనಗಿ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಹెూసనగర భದాರ್వ .

3645

9791

8(2)ಶా. .ಕెౕందರ್
సಕాರ್రద
అను.4/2006-07

ರ್ౕ అం ಕా ಕಷ್ణ ద ತ್
ರామపುర బంಗాರ್ ಪెౕಟె
ತా.ఇవర వ
ంద
నಡెయు ತ್రువ ಬాలಕಿయర
ದాಯ್ ರ್ లయಕెಕ್ ಕెౕందರ್
సಕాರ್రద అనుದాన డుగಡె
బಗెಗ್.

10/05/2007

01/07/2008

25/03/2009

10/05/2007

D

D

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3646
9792 8(2)ಶా. .ಕెౕందರ್
సಕాರ್రద
అను.4/2006-07

3647

3648

షయ

ರ್ౕ అం ಕా ಕಷ್ణ ద ತ್
ರామపುర బంಗాರ್ ಪెౕಟె
ತా.ఇవర వ
ంద
నಡెయు ತ್రువ ಬాలಕಿయర
ದాಯ್ ರ್ లయಕెಕ್ ಕెౕందರ್
సಕాರ್రద అనుದాన డుగಡె
బಗెಗ್.
9793 8(2)ಶా. .ಕెౕందರ್
ರ್ౕ అం ಕా ಕಷ್ణ ద ತ್
సಕాರ್రద
ರామపುర బంಗాರ್ ಪెౕಟె
అను.4/2006-07
ತా.ఇవర వ
ంద
నಡెయు ತ್రువ ಬాలಕಿయర
ದాಯ್ ರ್ లయಕెಕ್ ಕెౕందರ್
సಕాರ್రద అనుದాన డుగಡె
బಗెಗ್.
9794 8(2)ಶా. .అ.ಕెౕం.స
ರ್ౕ అం ಕా కಣ್ ద ತ್ ರామపುర
ಕాರ್రద అను. 4/06-07 బంಗారಪెౕಟె ತా. ఇవర
వ
ంద నಡెయు ತ್రువ
ಬాలಕಿయర ದాಯ್ ರ್ లయಕెಕ್
ಕెౕందರ್ సಕాರ್రద అనుದాన
డుగಡె ಮాడువ బಗెಗ್.

3649

9798

3650

9799

3651

9800

3652

9828

3653

9839

8(7)ಶా. .అ.ము. .2 .ఎನ್.మంజపಪ್
08/06-07
స. . ರ್ౕರాಮాంజನెౕయ
ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್ఢಶాಲె ಗెూౕ
తుమకూరు ఇవర బ ತ್
అను ౕదನె బಗెಗ್.
8(7)ಶా. .అ.ము. .2 .ఎನ್.మంజపಪ್
08/06-07
స. . ರ್ౕರాಮాంజನెౕయ
ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್ఢಶాಲె ಗెూౕ
తుమకూరు ఇవర బ ತ್
అను ౕదನె బಗెಗ್.
8(7)ಶా. .అ.ము. .2 .ఎನ್.మంజపಪ್
08/06-07
స. . ರ್ౕರాಮాంజನెౕయ
ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್ఢಶాಲె ಗెూౕ
తుమకూరు ఇవర బ ತ್
అను ౕదನె బಗెಗ್.
8(7) ಶా. .అ
.ఎನ್. మంజపಪ್ స. , ರ್ౕ
ము, .బ /208/06-07 ರాಮాంజನెౕయ ಗాರ್ಮాంతర
ಪౌರ್ఢಶాಲెయ ಗెూౕ ,
తుమకూరు ఇవర బ ತ್
అను ౕదನె బಗెಗ್
8(2(ಶా అ20వషರ್ಹె ರ್ౕ. నంಜెౕగವ್డ ఆರ್ ದెಯ್.
ವెౕబ7/06-07
ಗెರ್ౕಡ್-2 ಬాపೂ పರ್ವ್ఢಶాಲె
ಕెూౕಲార ಲెಲ್ ఇవ ಗె 20
వషರ್ద ವెౕతన బ ತ್మంజూరు
ಮాడువ బಗెಗ್ .

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
10/05/2007
D

10/05/2007

D

10/05/2007

D

19/02/2007

D

19/02/2007

D

19/02/2007

D

19/02/2007

D

10/05/2007

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3654
9864 8(1) ಶా అ ము
బ ತ್6/2006-07

షయ

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
10/06/2007
D

3655

ಜె ఎಸ್ ఎಸ್ ಯ್ಸెూరు
ಶాಲెగళ ಲ್న స. గ ಗె ము
బ ತ್ బಗెಗ್
9866 8(1) ಶా అ ಹెూ ಪౌರ್ ఎం అರ್ ఇ అ వರ್ సంಸెಥ್
10/06/2007
ಶా అను7/2006-07
ಕెూౕಳాల ఇవర వ
ంద
ಹెూస ಪౌರ್డ ಶాಲె ತె యువ బಗెಗ್

3656

9889

8(4)(10)ಶా అನెౕమ ರ್ౕమ ఆ ರ್.ಗా
ರ್ / ರామ 10/05/2007
ಕా 02/05-06
ಕ್ౠ◌్ వ ಗెఅనుకంపద
ఆಧారನెౕమಕా ಮాడువబಗెಗ್ .

D

3657

9891

8(4)ಶా హుభ146/0 వು ನ್ಸ್ ౕಸ್ ౕಗ್
6-07
పರ್ಶ್ఢಶాಲెబసవనగు ಖా
ఇరువ హుದెದ್ భ ರ್ అనుమ బಗెಗ್

10/05/2007

D

3658

9982

8 (2) ಶాశఆ
ಹెూಪౌರ್ఢಶాಲె
22/2006-07

D

3659

9983

8 (2) ಶా అ ಹెూ
ಪౌರ್ఢ ಶా 23/2006-07

3660

9984

8 (2)ಶాశ అ ಹెూ
ಪౌರ್ ಶా 24/2006-07

3661

9986

8(2)ಶాశఅ ಹెూ ಪౌರ್
ಶా 26/2006-07

3662

9987

8 (2) ಶాశ ಹెూ.ಪౌರ್
ಶా 27/200607.90.ಹెూಶాఅను/20
07

19/12/2008
ವాಯ್ ఎజుಕెౕషನ್ టರ್ಸ್ಟ್ 9 )
నరసపುర ಕెూౕಲార ಲెಲ್ ఇవర
వ
ంద 2007-08 ನెౕ
ಸా న ಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲెయనుನ್
ఆలగಗ್ ಯ್ದానద ಲ್
ಪాರ್రంబ సలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
10/05/2007
పೂణರ್ పರ್ ఎజుಕెషನ್ టರ್ಸ್ಟ್
( ) వపುర ఇవర వ
ంద
2007-08 ನెౕ ಶా న ಲ್ ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సలు అనుమ ನెౕడువ
బಗెಗ್.
10/05/2007
సంజಯ್ ఎజుಕెౕషనಲ್
ಸెూಸెಯ್ 9 ) ఇవర వ
ంద
2007-08 ನెౕ ಸా న ಲ್ ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.
పರ್గ ఎజుಕెౕషನ್ టರ್ಸ್ರ್ ( )
10/05/2007
మండಯ್ ಲెಲ್ 2007-08ನెౕ
ಸా న ಲ್ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె మంజూರా
ౕడువ బಗెಗ್.
10/05/2007
జయ
ದాಯ್మం ర( )ల ಮ್ౕపುర
ರ್ౕ వసపುర ತా:హూస ಖాసಗಿ
ಪౌರ್ಶాಲె ತెರెయువ బಗెಗ್
రూ:10,000-00

D

D

D

D

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3663
9988 8 (2) ಶాశఅ ಹెూ
ಪౌರ್ఢಶాಲె28/200607.91.ಹెూಶాఅను/20
07

3664

3665

3666

9990

షయ
అంతరగంಗా ಸెౕవ పರ್ ಷాಟ್న
,ಬెಗಿಲ್హూసహ ಳ್ ಕెూౕಲార ತా:
హూస ಖాసಗಿ ಪౌರ್ಶాಲె
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.
రూ:10,000-00

8 (2) ಶాశఅ ಹెూ
ವెౕణుವెంకಟా ರ್ ದాಯ್టರ್సಟ್( )
ಪౌರ್.ಶా 30/2006ರ್ౕ వసపುర ఉ ಕಿ హూస
07.92.ಹెూಶాఅను/20 ಖాసಗಿಪౌರ್ಶాಲె ತెರెయువ
07
బಗెಗ್. రూ:10,000-00

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
10/05/2007
D

10/05/2007

D

సబరమ ಪౌರ್ಶాಲె
10/05/2007
సుగటూరుಶాಲెಗె ఆంగಲ್
ಮాదಯ್మద ಲ್ ಹెచుಚ್వ
ಭాగగళనుನ್ ಪాರ್రం సలు
అనుమ బಗెಗ್
:రూ:10,00000.
10001 8(6)ಶా సము. భ14 పదಮ್ನాభ ఆರ್ పುటవధರ್న
10/05/2007
5/06ము ఇవ ಗె ము బ ತ್
07.96.బ ತ್/2007
ౕ రువುదనుನ್ అను
సువ
బಗెಗ್ ಸెౕವాపುసತ್క

D

9991

8 (2) ಶా శ
అಹెచుಚ್వ
.ತె.06/200607.93.ఇతರె/2007

D

3667

10002

8(6)ಶా ము భ.147 .శంకరನాರాయణ ರాವ್
/06-07.97.బ ತ್/2007 స. . ఇవరనుನ್ ము ರాನాನ್ಗಿ
బ ತ್
రువುదనుನ್
అను
సువ బಗెಗ್ ಸెౕವాపುసತ್క

10/05/2007

D

3668

10003

8(4)(10)ಶా ము భ అం కమಮ್ స. . ఇవ ಗె
149/06ఆ.మం. ము ಯాಗಿ బ ತ್
07.98.బ ತ್/2007
ౕ రువುదనుನ್ అను
సువ
బಗెಗ್ ಸెౕವాపುసತ್క

10/05/2007

D

3669

10023

8(2)ಶా. .అ.వగರ್
ఇతರె 28/06-07

.ఎಸ್. ಪా ౕಲ್ సహ ಕಷ್కరు
ಕె.ఎಲ್.ఇ. నంజమಮ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಮాలూరు ఇవర వಗాರ್ಣె బಗెಗ್.

10/08/2007

D

3670

10040

8(4)ಶా. .ఇతರె
ವెౕ. 67/2006-07

10/05/2007

D

3671

10045

8(4)ಶా. .ಹెూ.ಪౌರ್.
ಶా. 1/2006-07

ರ್ౕ ఎಸ್.ఎಫ್.
ౕತాದ್ರ್
తರ್కಲా ಕಷ್కరు ఇవ ಗె ఆಟ್ರ್
ಮాసಟ್ರ್ ವెౕతన అనుದాన
ౕడువ బಗెಗ್.
పರ್ ಡె ಸ್ ఇం యನ್ సూಕ್ಲ್
ಹెಚ್.ఎಸ್.ఆರ್. ಲెౕఒఔಟ್,
ಬెం.ಹెూస ಶాಲె ಪాರ್రం సువ
బಗెಗ್.

10/05/2007

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
3672
10067 8(4)ಶా. ౕ.అಸాತ್ంతర అశವ್ಪౌంಡెౕశನ್ వ
ంద
18/12/2008
10 /2006-07
నಡెయు ತ್రువ ಗాడರ್ನ್
ಪాರ್.ಶా.ಕెంಗెౕ ఈ
ಶాಲెయనుನ್ హಸాಥ್ంత సువ బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ
D

3673

10140

8(3)ಶా. .ಹెూ.ಪౌರ್.అ ఎಸ್. .ఎಸ್.ఎ ಕెౕషನ್
26/12/2008
.428 /2006-07
ಸెూಸై రవర ಸెౕంಟ್
ಜెూౕಸెಫ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್ ನెలగదరహ ಳ್
ಬెంగళೂరు ఉతತ್ర.

D

3674

10160

8(4) ಶా
ನెౕఅ153/06-07

D

3675

10287

8(1) ಶా అ ప బ ತ್
అను 15/2006-07

3676

10325

8 (2) 8 (2) ಶా
అ ಕెౕందರ್ సಕాರ್రద
అను3/2006-07

3677

10329

8 2) ಶా అ ಹెూ
ಪౌರ್ 31/2006-07

3678

10330

8 (2) ಶా అ వగರ್
9/2006-07

3679

10331

8 (2) ಶా అ
ಹెచుಚ್వ
ಭాగ ತె.
5/2006-07

25/03/2009
పಟెౕಲ್ గుళಳ್పಫ್ ಫ್ఔఢಶాಲె
ఆవలహ ಳ್ ,ಬెంగళೂరు ఇ ಲ್న
ಖా హుದెದ್ భ ರ್ అనుమ బಗెಗ್
.
ರ್ౕ
ವెంకటರామణಣ್ పರ್ ಶా 10/06/2007
స ఇవ ಗె ವ್ ద
సಹాయకరನాನ್ಗಿ బ ತ್
అను ౕదನె బಗెಗ್
ాన ಜెూಯ್ౕ
ದాಯ್ సంಸెಥ್
10/08/2007
ముళಬాಗಿలు ತా. ಕెూౕಲార
ಲెಲ್. ఈ సంಸెಥ್ಗె ಕెౕందರ್
సಕాರ್రద అనుದాన డుగಡె
బಗెಗ್.
10/05/2007
ఎం ఎ ర ౕದ್ ఎజుಕెౕషనಲ್
టರ್ಸ್ಟ್ ಮా ತ್ మూలరు ತా
ಕెూౕಲార ಲెಲ್ ఇవర వ
ంద
2007-08ನెౕ ಸా న ಲ್ ఆంగಲ್
ಮాదಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
మంజూರా బಗెಗ್.
ರ್ౕ ఆರ್ ಜాವ್ನ್ ఉಲాಲ್ ಖాನ್
10/05/2007
స. అಲ್ అ ౕನ್
అంజుಮాನ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಕెూౕಲార రవర అಲ್ అ ౕನ್
ಕಷ್క తరಬెౕ సంಸెಥ್ಗె
వಗాರ್వಣె ಮా రువುదనನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್.
సుಭాಷ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಕారం కಟెಟ್ ಕెూౕಲార ಲెಲ್ ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ఎంటನెౕయ తరగ ಗె
ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మద ಲ್ ಹెచుಚ್వ
ಭాగ ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

10/05/2007

D

D

D

D

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3680
10332 8 (2) ಶా అ
ಹెచుಚ್వ
ಭాగ ತె.
5/2006-07

షయ
సుಭాಷ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಕారం కಟెಟ್ ಕెూౕಲార ಲెಲ್ ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ఎంటನెౕయ తరగ ಗె
ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మద ಲ್ ಹెచుಚ್వ
ಭాగ ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
10/08/2007
D

3681

10333

8 (2) ಶా అ
ಹెచుಚ್వ
ಭాగ ತె
5/2006-07

సుಭాಷ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಕారం కಟెಟ್ ಕెూౕಲార ಲెಲ್ ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ఎంటನెౕయ తరగ ಗె
ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మద ಲ್ ಹెచుಚ್వ
ಭాగ ಪాರ್రం సలజ అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

10/05/2007

D

3682

10334

8 (2) ಶా అ
ಹెచుಚ್వ
ಭాగ ತె
5/2006-07

సుಭాಷ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಕారం కಟెಟ್ ಕెూౕಲార ಲెಲ್ ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ఎంటನెౕయ తరగ ಗె
ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మద ಲ್ ಹెచుಚ್వ
ಭాగ ಪాರ್రం సలజ అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

10/05/2007

D

3683

10335

8 (2) ಶా అ
ಹెచుಚ್వ
ಭాగ ತె
5/2006-07

సుಭాಷ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಕారం కಟెಟ್ ಕెూౕಲార ಲెಲ್ ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ఎంటನెౕయ తరగ ಗె
ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మద ಲ್ ಹెచుಚ್వ
ಭాగ ಪాರ್రం సలజ అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

10/08/2007

D

3684

10352

8(2)ಶా. .అ.అనుದా అ ವ್ ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್ఢಶాಲె
న 2 /06-07
ఘటಕామದెౕనహ ಳ್ ಕె. .ఎಪ್
ಕెూౕಲార ಲెಲ್. 90 -91 ನెౕ
ಸా ంద దుದ್ప ಮా
ವెౕ.అ.ఒళప సువ బಗెಗ್.

3685

10429

8(1)ಶా అ ము
బ ತ್ 9/2006-07

3686

10525

8(1)ಶా అ
ౕలదమన
12/200607.8. ౕలಮ್న /2007

3687

10529

8(1)ಶా ౕఅ ఇతರె
21/200607.9.ఇతರె/2007

19/12/2008

D

10/06/2007
ರ್ౕ ಗెూౕ ందయಯ್ స.
ರ್ౕ
అంజನెౕయ ಸాವ್ ಗాರ್ಮాంతర
ಪౌರ್డ ಶాಲె బరగూర ఇవ ಗె
ము ಯాಗಿ బ ತ್
ౕ రువುదనుನ್ అను ౕ సువ
బಗెಗ್
అ ಲ್ ಕెౕಸ್ సు శಮ್ఎజుಕెౕషನ್ 27/12/2008
సూಸై ,ತాండవపುర,నంజన
గూడు ತా:

D

అ.నం. 29/07 ఎಸ್
మ ಲ್ಕాజుರ್నపಪ್

D

26/09/2008

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3688
10582 8(1)ಶా అ
ವెౕతನానుದాన
9/200607.9.ఇతರె/2007
3689
10752 8(1)ಶా అ ము
బ ತ್ 10/200607.14.బ ತ್/2007

8(3) ಶా. .ಹెచుಚ್వ
.అ.457/2006-07

షయ
తమಮ್ణಣ್ಸాಮ್రక ಪౌರ್ಶాಲె
కురుబరహ ಳ್ ರా ತా:
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್.
ష ౕಫ್ అహమದ್ స , ರ್ౕ
బూమಮ್ ంಗెౕశವ್ర ಗాರ್ಮాంతర
ಪౌರ್ಶాಲె, ಡెಲ್ಕెూౕణ ರా ತా:
ము బ ತ್
బಗెಗ್,ಸెౕವాపುసತ್కదూం ಗె.

మರ್లರా ಪౌರ್ఢಶాಲె
26/12/2008
మಲెಲ್ౕశವ್రం ಬెంగళೂరు ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ 9.10 ನెౕ
తరగ గళ ಲ್ ಹెచుಚ್వ
ಭాగవనుನ್ తರెయులు
అనుమ ಗాಗಿ
ರ್ౕ ಹెಚ್ ದెౕవರాజు స. .
10/08/2007
ಕాವెౕ ಪౌರ್ఢಶాಲె ರ್ౕ
రంగపటಟ್ణ ఇవర వಗాರ್ಣెయనుನ್
అను ౕ
ವెౕతన డుగಡె
ಮాడలు ಕెూౕ రువ బಗెಗ್.

D

3691

10808

3692

ಸెౕంಟ್ ಜెూౕಸెಫ್ ఆంగಲ್
ಮాదಯ್మ పರ್ಶాಲె హనూరు
ಶాಲె ముచుಚ್వ బಗెಗ್.
ರాಮామజನెౕయ ఎಲ್ స.
ానಭార ఎಸ್.ఎನ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె మధుಗಿ రవ ಗె
ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್ ౕడువ
బಗెಗ್.
10994 8(7)
. అరుణకుಮాರ್ S/O .
ಶా. .అ.అ.ను.ನెౕ.
ಬైరపಪ್ ರ್ౕ ಕాలಭైరವెౕశವ್ర
249/2006-07
సంసಕ್ೃత ವెౕద ఆగమ ಕాಳెౕజు
ರ್ౕ ఆ చుంచనಗಿ ెౕతರ್
ನాగమంగల ఇవర అను
ನెౕమಕా బಗెಗ್.
11000 8 (2) ಶా అ ಖా
ಗాರ್మ ಭార ಪౌರ್ఢಶాಲె
హు.భ అ 74/2006-07 ಕె.ఆರ್. ಪెౕಟె మండಯ್ ಲెಲ್ ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ
ಬెూౕధక హుದెದ್భ ರ್ ಮాడలు
అనుమ బಗెಗ್.
11001 8 (2) ಶా అ ಖా
ಗాರ್మ ಭార ಪౌರ್ఢಶాಲె
హు.భ అ 74/2006-07 ಕె.ఆರ್. ಪెౕಟె మండಯ್ ಲెಲ್ ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ
ಬెూౕధక హుದెದ್భ ರ್ ಮాడలు
అనుమ బಗెಗ್.

3693

3694

3695

3696

8(!)ಶా అ ಶాము
బಗెಗ್ 23/200607.16.హಸాತ್ం/2007
10956 8(1) ಶా అ ము
బ ತ್ 12/200607.22.బ ತ್/2007

D

D

10802

10875

ಶెರ್ౕ

10/06/2007

3690

8(2) ಶా. .అ.వగರ್10/2006-07

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
27/12/2008

26/09/2008

10/06/2007

D

D

D

20/03/2008

D

19/12/2008

D

19/12/2008

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3697
11002 8 (2) ಶా అಹెూ
ಪౌರ್ ಶా 33/2006-07

3698

3699

3700
3701

3702

3703

షయ

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
10/08/2007
D

ದాಯ್ಜెూಯ್ౕ ఎజుಕెౕషನ್ టರ್ಸ್ಟ್
( )బసవదతತ್ ಕెూౕಲార ಲెಲ್ ఈ
సంಸెಥ್ ంద2007-08ನెౕ
ಸా న ಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್.
10/08/2007
11003 8(2) ಶా అ ము
మ ಲ್ಕాజుರ್నಸాವ್
స
ರ್ౕ
భ25/2006ఆంజನెౕయಸాವ್ ಪౌರ್ಶాಲె
07.23.ఇతರె/2007
య యూరు ము బ ತ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್.
ಸెౕವాపುసತ್కదూం ಗె
27/12/2008
11097 8(1) ಶా అ ಖా హు
ರ್ౕ కుವెంపು ದాಯ್ప షతుತ್
బ అను 53/2006ౖసూరు ఈ ಶాಲా ఆడ త
07.40.ಖాహుభను/200 మండ అ నద ಲ್రువ
7
ಶాಲెగళ ಲ್ ಖా ఇరువ
ಭెూౕధಕె హుದెದ್గళనుನ್ భ ರ್
ಮాడులు అనుమ సువ బಗెಗ್. 2
పರ್ಸాವెನె ం ಗె.
ಕ್ అ ಕ್
26/09/2008
11170 8(1) స స అ
ఇతರ್1/20057-08
19/12/2008
11188 8 (9)(2) ಶా అ
ಥా ಸ್ಟ್ చచರ್ ఆಫ್
అం ಭాగ వగರ್
ఇం ಯా రవర రం ౕ
114/2006-07
ಪౌರ್,.ಶా. ಯాదಗಿౕರ್.
11192 8(2) ಶా. .అ.ఇతರె
ರ್ౕమ వతಸ್ల ం
ಕಷ್ಕಿ
19/12/2008
06/2007-08
ಸావರ್జ క ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಬెళకವా మళవ ಳ್ ತా.
మండಯ್ ಲెಲ್ (దుಬైಗెౕ
ವెౕದెౕశಕెಕ್) ಹెూౕಗಿ బరలు
అనుమ కు తు.
11199 8(1) ಶా అ ಖా హు
ಲా
20/01/2009
బ అను 1/2007ಪౌರ್ಶాಲె, ಲెರ್.ಕె.ఆರ್>నగర
08.42.ಖాహుభను/200 ತా: ం ಭాಷా ಕಷ್క హుದెದ್
7
భ ರ್ కు తు ౕలಮ್న .

D

D

D
D

D

D

3704

11200

8(1)ಶా అ ದెూరు
/200708.43.ఇతರె/2007

ఎం.ವై.య ರాజు స ,ಸాఖಯ್
ದాಯ್సంಸెದ್( ) ಬెలಲ್దమడు
మధుಗಿ అనుದాన స
అను ౕదನె ౕడువ బಗెಗ್.

27/12/2008

D

3705

11201

8(1) ಶా అ
ంచ ౕ /200708.44. ం /2007

పಪ್ವాವ್ ಕెూౕం ರామచందರ್
27/12/2008
ంಬాళಕ್ರ್ ఇవర వృ ತ್ మతుತ್
కుటుంబ ంచ మంజూరు
ಮాడువంತె ಕెూౕ

D

3706

11209

8(1)ಶా అ ము
బ ತ್1/200708.45.బ ತ್/2007

.ఎಸ್. ರ್ౕ ವాಸ್,స
సువణರ್ముಖಿ ಪౌರ್ಶాಲె
ಗాణదహుణಸె, ರా ತా: ము
బ ತ್ అను ౕ సువ బಗెಗ್.

D

10/06/2007

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3707
11272 8(1) ಶా అ వಗాರ್
1/2007-08

షయ
ರ್ౕమ సునంದా ಬా
యశవంతರావ ಪా ౕల స.
పరమ
జಯ್ ರ್ౕ ಶాంత ౕర
పಟాಟ್ధಯ್ಕಷ್రు కನాಯ್ ಪౌರ್డ ಶాಲె
ందಗಿ ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
10/06/2007
D

3708

11358

8(7) ಶా అ ಖాహుభ ರ್ౕ గ రంగನాథ ಪౌರ್ఢಶాಲె
20/03/2008
05/07-08
ದెూడಡ್ ఎಣెಣ್ಗెರె .ನా హ ಳ್ ತా
ఈ ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ
ಕಷ್కర హుದెದ್యనుನ್ భ ರ್
ಮాడలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

D

3709

11368

8(7) ಶా అ
ಖాహు.భ.అ13/07-08

D

3710

8[2]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಸాವ್
ವెౕಕానంద ఆంగಲ್
:6:2007-08
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಕెూౕಲార ಲెಲ್,
2007-08ನెౕ ಸా న ಲ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್.
11373 8(1)ಶా అ సಥ್ అ
సువణರ್ ముಖಿ స ವాస ಪౌರ್డ
1/2007-08
ಶాಲె ముదದ್ನెౕళಕెರె ఈ
ಶాಲెయనుನ್ సಥ್ಳాంతరద బగಗ್

3711

3712

3713

3714

స ౕರ್దయ ದాಯ್సంಸెಥ್
20/03/2008
పటూరు ఈ
సంಸెಥ್యవ
ంద
నಡెయు ತ್రువ ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ ಲ್
ಖా ఇరువ హుದెದ್గళనుನ್ భ ರ್
ಮాడలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
10/08/2007

D

10/06/2007

D

10/06/2007
8(1) ಶా అ అ ఆ ನెౕ ವాంగత ನాగರాజ రవర
1/2007-08
ప ನ್ ಶెರ್ౕమ
కಲావ
ఇవ ಗె అనుకంపద అಧారద
ౕಲె ನెౕమಕా
అను
సువ బಗెಗ್
11378 8(1) ಶా అ ಖా హు
ఎసుಸ್బಬ್ణಣ್ ಸావರ್జ క ಪౌರ್డ 27/12/2008
భ అను 4/2007-08
ಶాಲె ತా ౕరు నంజనగూడు
ಖా హుದెದ್ బ ರ್ಗె అనమ
ౕడువ బಗెಗ್
11383 8[2]ಶా అ:13:2007 ಸాವ್
ವెౕಕానంద
10/08/2007
-08
ఎజుಕెౕషనಲ್ టರ್సಟ್, ల ಮ್ౕపುర,
హర రಸెತ್, బంಗారಪెౕಟె, ఇవర
వ
ంద ఆంగಲ್
ಪౌರ್ఢಶాಲెయనుನ್ 2007-08ನెౕ
ಸా న ಲ್ ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್.

D

11372

11375

D

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3715
11431 8(2) ಶాశఅಹెూ
ರ್ౕ
ವెౕణు
ಪౌರ್ఢ ಶా 19/2007-08 ಗాರ್ ౕಣా వృ ದ್ ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢ
ಶాಲె ఉ ಕె
ರ್ౕ ವాసపುర
ತా. ಕెూౕಲార ಲెಲ್ 200708ನెౕ ಸా న ಲ್ ಶాಲె
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.
3716
11470 స 8(1) ಶా అ
సువణರ್ముಖಿ హ జన
వగರ್2/2007-08
ಸావರ್జ క ದాಯ್ సంಸెಥ್ సಜెಜ್
ಹెూసహ ಳ್ మదుಗಿ ఈ అడ త
మండ
బಬ್ం వಗాರ್వಣె బಗెಗ್

10/06/2007

D

3717

11479

8(7) ಶా అ
ಖాహుభ.అ 23/07-08

20/03/2008

D

3718

11581

23/04/2008
.8(3) ಶా అ. ನెౕ.అ. అంజుదಮాಮ್ಳ್ ಗా
ಚెలువರాయಶె ಟ್ ಬాలಕಿయర
8.2007-08
ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, ಸెంಟ್ ಜాನ್ రಸెತ್,
ಬెంగళೂరు ఉతತ್ర

D

3719

11602

8(1) ಶా అ వಗాರ್
3/2007-08

ಕెూಳెಳ್ౕಗాల ದాಯ್ సంಸెಥ್ ఈ
10/06/2007
అడ త మండ య ಪౌರ್డ
ಶాಲెగళ బಬ್ం వಗాರ್వಣె బಗెಗ್

D

3720

11603

10/06/2007
ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್డ ಶాಲె
ಪాಳాಯ್ హసరనుನ್ సహుಕార
గురుಶాంతపಪ್ చనನ್పಪ್ಪౌರ್డ
ಶాಲె ఎందు బదಲావನె బಗెಗ್
19/05/2008
11623 8(1) ಶా అ ಹెూ ಪౌರ್ ಕాವెౕ ಚా టబಲ್ టರ್ಸ್ಟ್
అను 3/2007-08
హుణಸెూ ఈ అడ త
మండ
ంద ಹెూస ಪౌರ್డ
ಶాಲె ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
11625 8(1) ಶా అ వగರ್
ರ್ౕ
ವాకర ఉಪాದాಯ್య స 10/06/2007
4/2007-08
సంಟ್ ಜెూౕಸెఫర ಪౌರ್డ ಶాಲె
హుణಸెూరు ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್

D

3721

3722

3723

11714

ರ್ౕ చంపಕా ಪౌರ್ఢಶాಲె
సం ಗె, తురుವెಕెರె ತా, ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ ಕಷ್కర
హుದెದ್గళనుನ್ భ ರ್ ಮాడలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
10/08/2007
D

8(1) ಶా అ ಶాಹెౕ
బ 4/2007-08

8[3]ಶా .వಗాರ್వಣె.2 ರ್ౕ . ನాగರాజ, ದై క
5/2007-08
ಕಷ್కరు ఇవర అంతರాడ త
వಗాರ್వಣె ಬెంగళೂరు
ద ణ ంద ಬెంగళೂరు ఉతತ್ర

26/09/2008

D

D

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3724
11728 8(1) ಶా అ ಖా హు
భ అను 9/2007-08

3725

11730

3726

11757

8(1) ಶా అ హూ ಪౌರ್
అను 15/2007-08

షయ
ರా ರ್ಟ್ౕయ ದాಯ್ ౕఠ (ಪౌರ್డ
ಶాಲా ಬాగ ) ವెಯ್ ఎನ್
హూసಕెూౕಟె ಪావగడ ತా ఈ
ಶాಲెయ ಲ್న ಖా హుದెದ್ బతರ್ಗె
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
ರ್ౕ అ చుంచనಗಿ
ಕಷ್ణ టರ್ಸ್ಟ್
రవర వ
ంద ಹెಚ್
ಕెూౕಟె య ಲ್ హూసದాಗಿ ಪౌರ್డ
ಶాಲెయనుನ್ ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
27/12/2008

ಶెರ್ౕ

19/05/2008

D

3727

27/12/2008
ಮానస ಪౌರ್డ ಶాಲె
ಗా
ರ್పುరం ಯ್సూరు ఈ
ಶాಲె ದా ಹా మನాನ್ ಮాడువ
బಗెಗ್
11766 8(1) ಶా అ హూ ಪౌರ್ పవన ఎజుಕెౕషನ್ మతుತ್
10/06/2007
అను 18/2007-08
ಚా టబಲ್ టರ್ಸ್ಟ್ మధుಗಿ
రవర వ
ంద హూ ಪౌರ್ ಶా
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బగಗ್

3728

11768

3729

ರ್ౕ. . . ವెంకಟెౕశ స.
ಹెౕಮావ ಪౌರ್ఢಶాಲె
మందಗెರె ಕె ఆರ್ ಪెౕಟె ತా.
ఇతర ము . బ ತ್ అన ౕదನె
బಗెಗ್.
11771 8 (2) ಶాశఅ ము.
ರ್ౕమ
ౕತా
ಲాವ್ స. .
బ ತ್ 27/2007-08
ಸైంಟ್ ౕ ಸ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
కుంದాపುర ఉడు
ಲెಲ್
ఇవ ಗె ము. . బ ತ್ అనుమ
బಗెಗ್.
11774 8 (2)ಶాశఅ ము .
సಟ್ರ್ ಹెಲెನ್ ರెౕಕా స.
బ ತ್ 30/2007-08
మರ್ల ಪౌರ್ఢಶాಲె బರ್ಹాಮ್వర
ఉడు
ಲెಲ್ ఇవర ము . బ ತ್
అను ౕదನె బಗెಗ್.

3730

3731

3732

11770

11775

8(1) ಶా అ ಮా న
6/2007-08

8(2) ಶా అ ఉప
ರ್ౕమ ಯా
స.
ವెౕక
ಪాರ್.బ ತ್ 24/2007-08 ప.పೂ.ಕా. ಕెూౕಟె ఈ సంಸెಥ್ಗె
ఉపపಪాರ್ంశుಪాలర బ ತ್
ౕ రువು లಲ್ అన ౕ సువ
బಗెಗ್.
8 (2) ಶా అము.
బ ತ್ 26/2007-08

8 (2) ಶాశఅ ಹెూ
ರ್యద ರ್
ದాಯ್ సంಸెಥ್
ಪౌರ್. ಶా 31/2007-08 వ
ంద 2007-08ನెౕ
ಸా నಲెಲ್ ರ್యద ರ್ ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె ಕె. ఆರ್.
ಪెౕಟె ತా. ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

10/08/2007

D

D

D

D

16/10/2007

D

16/10/2007

D

16/10/2007

D

16/10/2007

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3733
11777 8 (2) ಶాశఅ ము .
.బ ತ್ 33/2007-08

3734

3735

షయ

. స ನా ంಟెూ( .
ತ್
ఎಸ್) ಜెూಯ್ౕ ಪౌರ್ఢಶాಲె
అ ಕారు ಕాకರ್ళ ತా. ఉడు
ಲెಲ್ ఇవ ಗె ము. .బ ತ್
ౕ రువುదనుನ್ అను ౕ సువ
బಗెಗ್.
11778 8 (2) ಶాశఅ ಪౌರ್.
ಕెಥెూౕ ಕ್ ಕಷ್ణ మండ
వగರ್. 34/2007-08
మంగళೂరు ఇవర ఆడ త
మండ య ಲ್ ಕాయರ್
వರ್ సు రువ ಲెಲ್
లಗಿన
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಕಷ್కర వಗాರ್వಣె
బಗెಗ್.
11780 8 (4) ಶా అ ఇతರె. ರ್ౕ. ವెంకటರ್మణ భಟ್ ఈ
సವ್.. . 2/2007-08
సంసಲ್ರ್త పం తరుసుಬెూౕ
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಪాಣాಜె, పುతూತ್రు
ತా. ఇవర సವ್యం వృ ತ್ బಗెಗ್.

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
10/08/2007
D

10/05/2007

D

10/05/2007

D

ఉదయ ಪౌರ್ఢಶాಲె కಲా రಸెತ್
ಬెం. ఇ ಲ್న ಖా హుದెದ್ భ ರ್
అనుమ బಗెಗ್.
ರ್ౕಹెಚ್ ఎಸ್ సుబಬ್ರాವ್ స
ಯ್సూరు ಪౌರ್డ ಶాಲె మండಯ್
ఇవ ಗెస ವ್ದాಯ್ ಪౌರ್డ ಶాಲెಗె
వగರ್వಣె అను ౕదನె బಗెಗ್

10/05/2007

D

10/06/2007

D

ರ್ౕ ರాజ ಗెూౕಪాలపಪ್ ము
సువణರ್ ముಖಿ సಥ್ ౕయ ಪౌರ್డ
ಶాಲె సಜెಜ್ ಹెూసహ ಳ್ మధుಗಿ
ತా; ఇవ ಗె సವ್ ఇ అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
సಟ್ರ್ ಬాలూರ್ತెూౕ ಯా స
ౕ సంట ಜెూౕసఫర ಪౌರ್డ
ಶాಲె ಯ್సూరు ఇవర
ರా ౕನా అంಗಿౕక సువ బಗెಗ್

10/06/2007

D

10/06/2007

D

3736

11810

8 (4) ಶా అ హు భ
అ 04/2007-08

3737

11858

8(1) ಶా అ వగರ್
6/2007-08

3738

12053

8(1) ಶా అ సವ್
అను 8/2007-08

3739

12079

8(1) ಶా అಶా అం
8/2007-08

3740

12096

8 (2) ಶా అ అ.
ಬా. ಬెూౕధಕెౕతర
బಬ್ంద వగರ್ 412007-08

3741

12098

8 (2) ಶా అ ಖా అ. ನాಯ್షనಲ್ ఎజుಕెౕషನ್
ಪౌರ್. వగರ್ 43/2007- ಸెూಸై ఆಫ್ కನాರ್టక ( )
08
ఇవర ఆడ త మండ ಗె
ఒళపటಟ್ ಪౌರ್ఢಶాಲెగల ಕಷ್కర
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

ಸ್ಟ್ ರ್ ಲెూౕ ನా ಕె. . ವ್ 16/10/2007
.ద.స. ಹాగు ಬెరళచుಚ್ స త
ಸెంಟ್ ఆనಸ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె ఇవర
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.
10/03/2007

D

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3742
12224 8(1) ಶా అ వగರ್
8/2007-08

షయ

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
10/06/2007
D

ರ್ౕ వ ౕಗಿಸాವ್
ದాಯ್
సంಸెಥ್ ಗాం నగర ಯ್సూరు ఈ
అడ త మండ
బಬ್ం
వಗాರ್వಣె అను ౕదನె బಗెಬ್
8[7]ಶా అ.ಹెూಪౌರ್ಶా రతನ್పು
ದాಯ್వధರ್క సంఘ
01/02/2008
అ.36/2007-08
ಕాಯ್తಸ್ందರ್ 2007-08ನెౕ
ಸా న ಲ್ ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
అనుమ బಗెಗ್.
26/09/2008
8[3]ಶా .వಗాರ್వಣె9 ರ್ౕ జయపರ್ಕాశ ನాರాయಣ್
4/2007-08
ಶాಲె ఐనూరు ದావణಗెರె
ಶాಲెయ పరసಪ್ర వಗాರ್వಣె
బಗెಗ್- వ గಗ್
8[3]ಶా వಗాರ್వಣె.7 ರ್ౕ వకుಮాರ್ ఎಸ್. .
26/09/2008
12007-08
ౕరభದెರ್ౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಗెూౕ ౕడు- వ గಗ್
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.
8(1) ಶా అ వగರ್
ఎం. .ఎం ದాತ್ సంಸెಥ್ ( ) ఎಸ್ 10/06/2007
9/2007-08
ఎಸ್ పುరం తుమకూరు ఈ
అడ త మండ య వ
ంద
నಡెయు ತ್రువ ಪౌರ್డ ಶాಲెగళ
బಬ್ం వಗాರ್వಣె
అను ౕదನె బಗెಗ್
8(1) ಶా అ ಖా హు
ರ್ౕ ವా
ದాಯ್ స
ಪౌರ್డ
27/12/2008
భ అను9/2007-08
ಶాಲె ౕತా కూరటಗెರె ತా; ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ಹెచుಚ್వ
ಭాగ ంద ತెರెವాద ಖా
హుದెದ್ బ ರ್ಗె అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್

3743

12268

3744

12299

3745

12300

3746

12313

3747

12315

3748

26/12/2008
8[3]ಶా .ಹెూಪౌರ್ಶాఅ ఎಲెಲ್ನ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
.92/2007-08
ಕాಮా ಪాళಯ್, ಬెంగళೂరు
ఉతತ್ర 2007-08ನెౕ ಸా ಗె
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సువ
బಗెಗ್.
26/12/2008
12341 8(3) ಶా
మಹాక కుವెంపು
ಹెూ.ಪౌರ್.ಶాಲె.అ.480/0 ಪౌರ್ఢಶాಲె. ದాಯ್వధರ್క
6-07
టರ್ಸ್ಟ್.ಹెూసనగర. వ గಗ್.
2007-08ನెౕ ಸా ಗె ಹెూస
ಶాಲె బಗెಗ್.
19/12/2008
12373 8 (2) ಶా అ ಹెూ
ಟ್ మదರ್ ಥెರెಸా
ಪౌರ್.ಶా.01/2006-07 ఎజుಕెౕషನ್ అంಡ್ రూరಲ್
ఇంటರ್ ಗెౕటಡ್ టకನ್ಲా
ಚామర ಡ್ హ ಳ್ ಕాರ್ಸ್
ముళಬాಗಿలు ಕెూౕಲార ಲెಲ್.
2007-08ನెౕ ಸా న ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మ ಶాಲెయ మంజుರా
బಗెಗ್.

3749

3750

12333

D

D

D

D

D

D

D

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3751
12395 1) ಶా అ ಶా సಥ್
అను 2/2007-08

83) ಶా
ಹెూಪాರ್.అ548/06-07

షయ
ರ್ౕ గురుమಲెಲ್ౕశವ್ర ಪౌರ್డ ಶాಲె
ದెౕవనూరు ఈ ಶాಲెయనుನ್
హలಲ್ರె ಗాರ್మಕెಕ್ సಥ್ಳాంతరಕెಕ್
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
10/06/2007
D

పೂಯ್ಗాನ್ಮ್ ఇంటರ್ ನాಯ್షనಲ್ 26/12/2008
సూಕ್ಲ್ మలಲ್సందರ್, ಬెంగళೂరు 57 ಹెూ.ಪాರ್.ಶాಲె

3752

12408

3753

8(3)
ఆಚాయರ್ గురు పరంపర
ಶా. .ಹెూ.ಪాರ್.30/200 ದాಯ್లయ ದాసనపುర
7
ಬెంగళೂరు ఉతತ್ర
12492 8 2 ಶా అ అ. ಪౌರ್.
ರ್ౕ ఎం. ఎನ್. రుದెರ್ౕಗౌడ స.
వగರ್ 51/2007-08 . ದాದ್థರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె, మండಯ್
ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.
12628 8[3]ಶా ನెౕఅ.118/2 నగర ಪౌರ್ఢಶాಲె నగర
007-08
ಹెూసనగర వ గಗ್ 2 ಕಷ್కర
ನెౕమಕా అను ౕదನె బಗెಗ್.

26/12/2008

26/12/2008

D

3754

3755

12409

10/05/2007

D

D

D

3756

12631

8[3]ಶా ನెౕఅ.118/2 నగర ಪౌರ್ఢಶాಲె నగర
007-08
ಹెూసనగర వ గಗ್ 2 ಕಷ್కర
ನెౕమಕా అను ౕదನె బಗెಗ್.

26/12/2008

D

3757

12712

8[3]ಶా .ಹెూಪౌರ್ಶాఅ షಪ್ ಲైಟ್ ముನెౕశವ್ర ಬాಲ್ಕ್
.04/2007-08
ಲెూಟెಟ್ಗెూలಲ್హ ಳ್, ಬెంగళೂరు
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రంభ

26/12/2008

D

3758

12715

26/12/2008

D

26/12/2008

D

26/12/2008

D

26/12/2008

D

3759

3760

3761

8[3]ಶా .ಹెూಪౌರ್.11 నూಯ್ ಸాಟ್ండಡ್ ದాಯ್సంಸెಥ್
0/2007-08
ರాజಗెూౕಪాలనగర,
ಬెంగళೂరు ఉతತ್ర-ಹెూస ಶాಲె
ಪాರ್రంభ
12727 8[3]ಶా .ಹెూಪౌರ್ಶాఅ ನాగజుರ್న ದాಯ್సంಸెಥ್
.102/2007-08
సూ ౕರ್దయ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ರాಜానుకుంಟె ಬెంగళೂరు
ఉతತ್ర 2007-08 ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రంభ
12733 8[3]ಶా .ಹెూಪౌರ್ಶా. ರ್ౕ ರామకృషಣ್
అ.111/2007-08
గురుకుಲాశರ್రమ టರ್ಸ್ಟ್
ಗెూౕಪాళ , ಸెూరబ రಸెತ್,
ಸాగర, వ గಗ್ 2007-08
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె అనుమ
12735 8[3]ಶా .ಹెూಪౌರ್అ.5 ರ್ౕ ౕరభದెರ್ౕశವ್రಸాವ್
5/2007-08
ఎజుಕెౕషನ್ ಸెూಸై
ౕరభದెರ್ౕశವ್రಸాವ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಮారసందರ್,
ಬెంగళೂరు ఉతತ್ర ಲెಲ್-ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ఆరంభ

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3762
12922 8 2 ಶా అ ವెౕ
60/2007-08

3763

3764

3765

షయ

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
23/03/2009

ರ್ౕ ನాగರాజయಯ್ వృతತ್
ಕಷ್కరు కವెౕ ಪౌರ್ఢಶాಲె ರ್ౕ
రంగపటಟ್ణ ఇవర వృ ತ್ ವెౕతన
డుగಡె బಗెಗ್.
19/12/2008
12925 8 2 ಶా అ ಮా.
ఆತెರ್ౕయ ಪౌರ್ఢಶాಲె . .
న ౕ 63/2007-08
నగర మండಯ್ ఈ ಶాಲెయ
ಮానಯ್ತె న ౕకరణ బಗెಗ್.
13023 87]ಖా అ.ಪౌರ್ಶాసಥ್.2 ದాಯ್రణಯ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
26/12/2008
8/2007-08
కురుబరహ ಳ್ తురుವెౕಕెರె ತా:
ఈ ಶాಲెయనుನ್ తుమకూరు ಲెಲ್
ಕెూరటಗెರె ಟౌನ್ ಗె
సಥ್ಳాంత సువ బಗెಗ್.
13050 81 ಶా అ ನెౕ అను
ರ್ౕ ಹెూౕ ಕా ಪౌರ್డ ಶాಲె
10/06/2007
2/2007-08
యరగనహ ಳ್ ಯ್సూరు ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ನెౕమకಗెూౕండ స
ನెౕమಕా అను ౕదನె బಗెಗ್

ಶెರ್ౕ
D

D

D

D

3766

13118

8[3]ಶా ಹెూಪౌರ್ಶాఅ. ಸెౕವా ಸాగర టರ್ಸ್ಟ್ [ ] ಸాగర 26/12/2008
04/2007-08
వ గಗ್ ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె బಗెಗ್.

D

3767

13159

26/09/2008

D

3768

13161

26/09/2008

D

3769

13162

26/09/2008

D

3770

13164

26/09/2008

D

3771

13166

8[3]ಶా .ಹెూಪౌರ್అ.1 ರ್ౕ క ದెದ್ౕశವ್ర ದాಯ್సంಸెಥ್
15/2007-08
చనನ್ಗಿ సంತె ಬెనూನ್రు
ದావణಗెರె-2007-08ನెౕ
ಸా ಗె ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್
8[3]ಶా .ಹెూಪౌರ್ಶాఅ ರ್ౕ మరుళ ದెದ್ౕశವ್ర
.115/2007-08
ದాಯ್సంಸెಥ್ ನాగనూరు
ದావణಗెರె ತా: ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయువ బಗెಗ್.
8[3]ಶా .ಹెూసಪౌರ್ಶా ರ್ౕ
ಧ್ ನాయక ఆంగಲ್
అ.11/2007-08
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ನెూౕభనగర
ದావణಗెರె 2007-08ನెౕ
ಸా ಗె ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್
8[3]ಶా అ.ಹెూಪౌರ್ಶా ರ್ౕ ಮాತా ದాಯ್సంಸెಥ್ [ ]
.36/2006-07
ದావణಗెರె-ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయువ బಗెಗ್
8[3]ಶా .ಹెూಪౌರ್ಶా. కನాರ್టక న ౕదయ ఆశರ್మ
అ.04/2007-08
ಮారు ಲెౕఔಟ್ ಬెంగళೂరు
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయువ బಗెಗ್

26/09/2008

D

3772

13167

26/09/2008

D

8[3]ಶా అఅ476/20
06-07

ರ್ౕ ರాಜెౕశವ್
ದాಯ್సంಸెಥ್ [ ][
ನెూౕభనగర వ గಗ್ ಹెూస
ಶాಲె ತెರెయువ బಗెಗ್

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
3773
13168 8[3]ಶా .ಹెూಪౌರ್అ.4 ಕె. .ఎజుಕెౕషನ್ ಸెూಸై
26/09/2008
62/2006-07
నంజుంಡెౕశವ್రనగర నం
ಲెౕఔಟ್, ಬెంగళೂరు-76 ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయువ బಗెಗ್.
3774

3775

3776

3777

3778

3779

3780

8[3]ಶా .ಹెూ్ಪౌರ್ಶా. నూಯ್ ఇం ಯా ప ಲ್ಕ್ ಶాಲె
అ.14/2007-08
ఆರ್. .నగర, ಬెంగళೂరు
2007-08ನెౕ ಸా ಗె
ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್
13170 8[3]ಶా అ.ಹెూಪౌರ್ಶా ಶాం ಕెౕతన ದాಯ್సంಸెಥ್
.43/2006-07
కడదకಟెಟ್, భದాರ್వ ఇ ಲ್ కనನ್డ
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయువ
బಗెಗ್
13171 8[3]ಶా .ಹెూಪౌರ್ಶాఅ నూಯ್ ಸాಟ್ండಡ್ ದాಯ್సంಸెಥ್
.110/2007-08
ರాజಗెూౕಪాలనగర,
ಬెంగళೂరు ఉతತ್ర 200708ನెౕ ಸా ಗె ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయువ బಗెಗ್.
13172 8[3]ಶా .ಹెూಪౌರ್ಶా. మహದెౕశವ್ర ఎ [ర] మహದెౕశವ್ర
18/2007-08
ಪౌರ್ఢಶాಲె, 8ನెౕ తరగ
ಪాರ್రం సువ అనుమ బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ
D

26/09/2008

D

26/09/2008

D

26/09/2008

D

26/09/2008

D

26/09/2008
8[3]ಶా .ಹెూಪౌರ್అ.1
ಲెౕ యం ఇంಗಿಲ್ౕಷ್ ಶాಲె
2/2007-08
ರామచందರ್పುర ಬెంగళೂరు
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె, 2007-08ನెౕ
ಸా ಗె ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయువ బಗెಗ್
26/09/2008
13174 8[3]ಶా ಹెూಪౌರ್ಶాఅ. ನాగజుರ್న ದాಯ್సంಸెಥ್
102/2007-08
బూపసందರ್ బಡావಣె
సూ ౕರ್దయ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ರాಜానుకుంಟె ಬెంగళೂరు
2007-08ನెౕ ಸా ಗె
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయువ బಗెಗ್
13175 8[3]ಶా ಹెూಪౌರ್ಶాఅ. ఎಲెಲ್ನ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
26/12/2008
92/2007-08
ಕాಮా ಪాళಯ್ ಬెంగళೂరు
ఉతತ್ర 2007-08ನెౕ ಸా న
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయువ బಗెಗ್

D

13169

13173

D

D

3781

13176

8[3]ಶా .ಹెూಪౌರ್ಶాఅ ರ್ౕ ಗಿ
ದాಯ್ ಕెౕతన
26/09/2008
.28/2007-08
ఎజుಕెౕషನ್ ಸెూಸై
ಮాರాನాయకనః ಳ್ ಬెంగళೂరు
ఉతತ್ర 2007-08ನెౕ ಸా ಗె
ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయువ బಗెಗ್

D

3782

13177

8[3]ಶా .ಹెూಪౌರ್ಶాఅ ాన ನైವెౕదಯ್ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
.425/2006-07
అనుದానర త
ಪౌರ್ఢಶాಲెయనుನ್ ಪాರ್రం సువ
బಗెಗ್

D

26/09/2008

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
3783
13178 8[3]ಶా .ಹెూ్ಪౌರ್ಶా ರ್ౕ
ದాಯ್సంಸెಥ್ ರ್ౕ
26/09/2008
అ.116/2007-08
కಲాಯ್ణనగర . ದాసరహ ಳ್
ಬెంగళೂరు ఉతತ್ర ಹెూస ಶాಲె
ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್
3784
13179 8[3]ಶా అ.ಹెూಪౌರ್ಶా ಡా: ఎಸ್.ರాಧాకృషಣ್ನ್
26/09/2008
.35/2006-07
ದాಯ್సంಸెಥ್ ದావణಗెರె ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయువ బಗెಗ್
3785

3786

3787

3788

8[3]ಶా అ.ಹెూಪౌರ್ಶా ఎಸ್. .ఎಸ್. ఎజుಕెౕషನ್
అ.428/2006-07
ಸెూಸై -ನెలగదరహ ಳ್
ಬెంగళೂరు ఉతತ್ర ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయువ బಗెಗ್
13181 8[3]ಶా అ.ಹెూಪౌರ್ಶా ಟ್ಲ್ ఆ ಮ್ ಗಿಟ್ಸ್ ಚా టబಲ್
అ.27/2007-08
టರ್ಸ್ಟ್ మ యణಣ್ಪాళಯ್
ಬెంగళೂరు-24 ಹెూస ಶాಲె
ತెರెయువ బಗెಗ್
13202 8 2 ಶా అ. దವ್.ద.స ఎಸ್.ఎం.ఎಸ್. . సంసಕ್ರ್త
హు. భ ರ್ 65/2007-08 ಕాಲెౕజు ಪౌರ್ఢಶాಲా
ಭాగఉడు , ఈ ಶాಲెయ
ಖా ఇరువ ವ್.ద.స హుದెದ್
భ ರ್ ಮాడువ బಗెಗ್.
13206 8 2 ಶా అ. ಮా.ನెౕ ఆశರ್య ౕలಬాಗ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
68/2007-08
ರ್ౕ ವాసపುర ತా. ಕెూౕಲార
ಲెಲ್. ఈ ಶాಲె 2006-07 ంద
2008-09ನెౕ వರె ಗె మకಕ್ళ
ದాఖಲా /ಹాజರా మనನ್
ಮాడువ బಗెಗ್.

13180

D

D

26/12/2008

D

26/09/2008

D

24/03/2009

D

10/05/2007

D

3789

13207

అಲెూಪ್ౕನ್ಸ್ ಜె. `ಜె ` ಕాರ್సూರ್
స ಸైంಟ್ ౕ ౕಸ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె ఉడు
ಲెಲ್ ఇవర
ము అను ౕదನె బಗెಗ್.

16/10/2007

D

3790

ರ್ౕమ
హರాವ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಕె. .ఎಫ್. ಕెూౕಲార ಲెಲ್ ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ
ಬెూౕధకర హుದెದ್ భ ರ್
ಮా ಕెూళಳ್లు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
13211 8 2 ಶా అ
ಕెಥెూౕ క ಕಷ್ణ మండ
మధಯ್ంతర రಜె 73/2-7- మంగళೂరు ద.క. ಲెಲ್ ఇవర
08
ఆడ తద ಲ್ నಡెయు ತ್రువ
ಪాರ್థ క /ಪౌರ್ఢಶాಲెగ ಗె
మధಯ್ంతర రಜెయనుನ್
ಹెూంద ಕె ಮాడువ కు తు.

19/12/2008

D

16/10/2007

D

3791

13208

8 2 ಶా అ ము. .
బ ತ್ 69/2007-08

ಶెರ್ౕ

8 2 ಶా అ ಖా హు.
తుం అ 70/2007-08

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3792
13407 82 ಶా అ ವెౕ. బ ತ್ ರ್ౕ ಸైయదనూరుಲాಲ್ స/అ
మ 74/2007-08
ಲెౕಟ್ ಸైయದ್ ఈ సూ త
వృ ತ್ ಕಷ್కరు ದాಯ್భృ ದ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె వకಕ್ಲెౕ ಕెూౕಲార
ಲెಲ್ ఇవర వృ ತ್ ವెౕతన
ಸౌలభಯ್ ౕడువ బಗెಗ್.
3793
13408 82 ಶా అ ವెౕ. బ ತ್ ರ್ౕ ಸైయదనూరుಲాಲ್ స/అ
మ 74/2007-08
ಲెౕಟ್ ಸైయದ್ ఈ సూ త
వృ ತ್ ಕಷ್కరు ದాಯ್భృ ದ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె వకಕ್ಲెౕ ಕెూౕಲార
ಲెಲ್ ఇవర వృ ತ್ ವెౕతన
ಸౌలభಯ್ ౕడువ బಗెಗ್.
3794
13409 82 ಶా అ ವెౕ. బ ತ್ ರ್ౕ ಸైయదనూరుಲాಲ್ స/అ
మ 74/2007-08
ಲెౕಟ್ ಸైయದ್ ఈ సూ త
వృ ತ್ ಕಷ್కరు ದాಯ್భృ ದ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె వకಕ್ಲెౕ ಕెూౕಲార
ಲెಲ್ ఇవర వృ ತ್ ವెౕతన
ಸౌలభಯ್ ౕడువ బಗెಗ್.
3795
13410 82 ಶా అ ವెౕ. బ ತ್ ರ್ౕ ಸైయదనూరుಲాಲ್ స/అ
మ 74/2007-08
ಲెౕಟ್ ಸైయದ್ ఈ సూ త
వృ ತ್ ಕಷ್కరు ದాಯ್భృ ದ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె వకಕ್ಲెౕ ಕెూౕಲార
ಲెಲ್ ఇవర వృ ತ್ ವెౕతన
ಸౌలభಯ್ ౕడువ బಗెಗ್.
3796
13411 82 ಶా అ ವెౕ. బ ತ್ ರ್ౕ ಸైయదనూరుಲాಲ್ స/అ
మ 74/2007-08
ಲెౕಟ್ ಸైయದ್ ఈ సూ త
వృ ತ್ ಕಷ್కరు ದాಯ್భృ ದ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె వకಕ್ಲెౕ ಕెూౕಲార
ಲెಲ್ ఇవర వృ ತ್ ವెౕతన
ಸౌలభಯ್ ౕడువ బಗెಗ್.
3797
13412 82 ಶా అ ವెౕ. బ ತ್ ರ್ౕ ಸైయదనూరుಲాಲ್ స/అ
మ 74/2007-08
ಲెౕಟ್ ಸైయದ್ ఈ సూ త
వృ ತ್ ಕಷ್కరు ದాಯ್భృ ದ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె వకಕ್ಲెౕ ಕెూౕಲార
ಲెಲ್ ఇవర వృ ತ್ ವెౕతన
ಸౌలభಯ್ ౕడువ బಗెಗ್.
3798
13413 82 ಶా అ ವెౕ. బ ತ್ ರ್ౕ ಸైయదనూరుಲాಲ್ స/అ
మ 74/2007-08
ಲెౕಟ್ ಸైయದ್ ఈ సూ త
వృ ತ್ ಕಷ್కరు ದాಯ್భృ ದ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె వకಕ್ಲెౕ ಕెూౕಲార
ಲెಲ್ ఇవర వృ ತ್ ವెౕతన
ಸౌలభಯ್ ౕడువ బಗెಗ್.
3799
13414 8 2 ಶా అ
ರ್ౕ . ವెంకಟెౕశమూ ರ್ ` `
ಬెూౕధಕెౕతర . . ನెౕ
దಜెರ್ ನౌకరరు ಜె. ಸాಮ್రక
75/2007-08
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಕాಡెಲ್ మదూದ್రు ತా.
ఇవర ನెౕమಕా అను ౕదನె
బಗెಗ್.

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
16/10/2007

ಶెರ್ౕ

16/10/2007

D

16/10/2007

D

16/10/2007

D

16/10/2007

D

16/10/2007

D

16/10/2007

D

16/10/2007

D

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3800
13415 82 ಶా అ ವెౕ బ ತ್
మ 74/2007-08

3801

13416

3802

13476

3803

3804

3805

3806

3807

82 ಶా అ ಮా
న ౕ 76/2007-08

8[7]ಶా అ:అನెౕఅ:1
14:2007-08

షయ

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
16/10/2007

ರ್ౕ ಸైయదనూరుಲాಲ್ స/అ
ಲెౕಟ್ సూయದ್ ఈ సూ త
వృ ತ್ ಕಷ್కరు ದాಯ್భృ ದ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె వకಕ್ಲెౕ ಕెూౕಲార
ಲెಲ್ ఇవర వృ ತ್ ವెౕతన
ಸౌలభಯ್ ౕడువ బಗెಗ್.
న ౕన ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
16/10/2007
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಕಿಕెಕ್ౕ ಕె.ఆರ್ ಪెౕಟె
ఈ ಶాಲె ಮానಯ್ತె/ಮానಯ್ತె
న ౕకరణద బಗెಗ್.

: ಸాಸ್ర్ಭాಷా, సహ
ಕಷ್కరు, ఇవర ప ನ್ ము ౕನా
ಬాను, ఇవ ಗె అనుకంపద
ఆಧారద ನెౕమಕా
ౕడువ
బಗెಗ್.
13627 87ಶా అ.ముబఅ.12 ರ್ౕ ఎಲ್. ನాగರాజ, స ,
5/2007-08
ವెౕಕానంద ಪౌರ್ఢಶాಲె,
సూ ಬెಲె, ముఖಯ್ ಕಷ್కర బ ತ್
అను ౕదನె బಗెಗ್.
13873 8 2 ಶా అ ము .
ರ್ౕ ವాసు పರ್భు స. పకರ್ళ
బ ತ್ 82/2007-08
ఇవర ముఖಯ್ ಕಷ್కర బ ತ್
అను ౕ ದె.
13874 8 2 ಶా అ ಮా
ఆ చుంచనಗಿ ಪౌರ್ఢಶాಲె
న ౕ. 83/2007-08
ఆನెಗెూళ ಕె.ఆರ್. ಪెౕಟె ತా.
ముండಯ್ ಲెಲ್. ఈ ಶాಲెయ
ಮానಯ್ತెయనుನ್ 2003-04 ంద
2004-05ర న ౕక సువ బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ
D

D

20/03/2008

D

17/05/2008

D

19/12/2008

D

19/12/2008

D

ರ್ౕమ ಗಿౕತా ನాರాయಣ್
19/12/2008
8 2 ಶా అ ఉప.
ಪాರ್ం. బ ತ್. 84/2007- ನాయಕ್ స. . ವెౕక ప.పೂ.
08
ಕా. ಕెూౕట ,ఉడు
ಲెಲ್.
ఇవ ಗె ఉపಪాರ್ంశుಪాలర బ ತ್
ౕ రువುదనుನ್ అను ౕ సువ
బಗెಗ್.
13877 8 2 ಶాశ అ వృ ತ್
ರ್ౕ ವెంకటರామపಪ್ వృ ತ್
19/12/2008
అను. 86/2007-08
ಕಷ್కరు ತెూౕటಗా ಕె ನెౕತా
ಪౌರ್ఢಶాಲె ముషూಟ್రు,
ముళಬాಗಿలు ತా. ಕెూౕಲార
ಲెಲ್ ఇవర ನెౕమಕా యనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್.

D

13875

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3808
13879 8 2 ಶా అ ಖా హు.
తు. అ. 88/2007-08

3809

3810

3811

3812

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
19/12/2008

ಶెರ್ౕ

19/12/2008

D

19/12/2008

D

19/12/2008

D

19/12/2008

D

మಹాದెౕ ಪౌರ್ఢಶాಲె ಕాపು
ఉడు
ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయ ಲ್
ಖా ఇరువ ಬెూౕధక హుದెದ್
తుం ಕెూళಳ್లు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
ఇతರె

19/12/2008

D

19/12/2008

D

ರ್ౕ ఎಸ್. సుబಬ್ణಣ್
ಸావರ್జ క ದాಯ್ సంಸెಥ್
ౖసూరు , ఈ ఆడ త
మండ య వ
ంద
నಡెయు ತ್రువ ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ ಲ್
ನెౕమకಗెూండ సహ ಕಷ್కర
ನెౕమಕా అన ౕదನె బಗెಗ್.

27/12/2008

D

షయ
ರ್ౕ బసವెౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె ` `
హలహ ಳ್ మళవ ಳ್ ತా. మండಯ್
ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ
ಬెూౕధక హుದెದ್యనుನ್ భ ರ್
ಮా ಕెూళಳ್లు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

8 2 ಶా అ ಖా. హు. ಖాసಗಿ అనుದా త
తుం. అ 89/2007-08 ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ ಲ್ ಹెచుಚ್వ
ಕಷ್కరనుನ್ వಗాರ್వಣె ಮాడువ
బಗెಗ್.
13886 8 2 ಶా అ
ರ್ౕ కనక మ ಳా మండ
ಮానಯ್ತె. న ౕ
ಪౌರ್ఢಶాಲె , ಕెూౕಲార ಲెಲ್. ఈ
92/2007-08
ಶాಲెయ ಮానಯ್ತె న ౕకరణద
బಗెಗ್.
14102 8 2 ಶా అ ವెౕ. .
సಟ್ರ್ ಲెూౕ ನా ಕె. .
96/2007-08
ಸెమటರ್ ఆನ್ಸ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాలహ ಳ್, ರ್ౕరంగపటಟ್ణ
ತాలూಲ್కు ఇవర ವెౕతన
డుగಡెಗె అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.
14424 8 2 ಶా అ ಹెూ.
ಟ್ మదರ್ ತెರెಸా
ಪౌರ್ఢಶాಲె. 104/2007 ఎజుಕెౕషನ್ అంಡ್ రూరಲ್
టರ್సಟ್ಮ್ ಚామರె ಡ್హ ಳ್,
ముళಬాగలు ತాలూಲ್కు ఇవర
అశರ್యద ಲ್ 2008-09ನెౕ
ಸా న ಲ್ ಹెూస ఆంగಲ್
ಪౌರ್ఢಶాಲెయనుನ್ ಪాರ್రం సలు
అనుమ యనుನ್ ౕడువ బಗెಗ್.
13880

3813

14460

82ಶా. .అ.ಖాహు.
తుం అ. 43/2006-07

3814

14761

82ఇతರె/2007-08

3815

14774

81 ಶా అ ನెౕ అను
8/2007-08

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
ಶెರ್ౕ
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
D
3816
14827 87ಶా అ.అನెౕ.156/ : ರ್ౕ ఎನ್. ౕరపಪ್, ವ್ ౕయ 20/03/2008
2007-08
దಜెರ್ సಹాయకరు, ರ್ౕ
మ ಲ್ಕాజుರ್నಸాವ್
ಗాರ್.ಪౌರ್.ಶాಲె. ರెౕనలూಲ್రు,
కడూరు ತా: ఇవ ಗె
అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె
ನెౕమಕా బಗెಗ್.
31/12/2007
D
3817
14848 87ಶా అ.ಮా.న.95/ ಭారత ಮాತా ಪౌರ್ఢಶాಲె,
2007-08
ಹెూసಕెూౕಟె ఈ ಶాಲెಗె పರ್థమ
ಮానಯ್ತె ౕడువ బಗెಗ್.
3818
14897 87ಶా. ౕ.అ.
ానವా
ದాಯ್ಕెౕందರ್
01/01/2008
D
పರ್.ಮా.11/07-08
ಪౌರ್ఢಶాಲె ನెలమంగల ಪౌರ್.ఈ
ಶాಲెయ పರ್థమ ಮానಯ್ತె బಗెಗ್.
3819

3820

3821

87ಶా. ౕ.అ.ము. .బ. ರ್ౕ . రంగರాజు ం
01/01/2008
అ.122/07-08
ಕಷ್కరు భువನెౕశವ್
ಪ್ఋఔఢಶాಲె మణಕెರె
పటూరు ಪౌರ್,ముఖಯ್ ಕಷ್ర బ ತ್
అను ౕదನె బಗెಗ್.
19/05/2008
14924 87ಶా. .అ. .ವెౕ.ಬా ನాంక 17-01-2004 ర
163/07-08
నంతర ನెౕమಕా ఒ
అను ౕదನెಗాಗಿ ವెౕతన
తಡె
రువ ಕಷ್కర ವెౕతన
ಬాಕಿ బಗెಗ್.
14959 87ಶా. .అ.ಮానಯ್ತె
ರ್ౕ ಶారద ದాಯ್ ౕఠ
19/03/2008
159/07-08
ఆంగಲ್ಪౌರ್ఢಶాಲా మಮ್నహ ಳ್
కಕ್ನాయకనహ ಳ್ ತా. ఈ
ಶాಲెಗె పರ್థమ ಮానಯ್ತె
ౕడువ బಗెಗ್.

14904

3822

15182

3823

15279

3824

87ಶా. .అ ಮాన
170/07-08

87ಶా. .అ.ము. .బ.
180/2007-08

కణವ್ పబಲ್ಕ್ సూಕ್ಲ್ ದాಸెూౕ
19/03/2008
ಪాళಯ್ ನెలమంగల ತా. ఈ
ಶాಲెయనుನ್ 2006-07-0 ನెౕ
ಸా ಗె పರ್థమ మనಯ್ತె ౕడువ
బಗెಗ್.

ರ್ౕ ಗెూౕ ందರాజు స. .
ాన ౕఠ ಪౌರ್.ಶా. .ఎನ್.
హ ಳ್ ತా. తుమకూరు ಲెಲ್
ము.బ.అ. బಗెಗ್.
15293 87ಶా. .అ.ಖా.హు.
ರ್ౕ ಕె. సుಬాರ್హಮ್నభಟ್
తుం.అ. 121/2007-08 స. ,. టూಟ್రు ಪౌರ್ఢಶాಲె
బರ್ಹాಮ್నమఠ ఉడు
ಲెಲ್.
ఇవ ಗె ఆడ త మండళయ
ౕ రువ ము. హుದెದ್
అను ౕదನె బಗెಗ್.

D

D

D

D

19/03/2008

D

19/12/2008

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3825
15295 82ಶా. .అ.వగರ್ అ.
114/2007-08

3826

15308

3827

15323

3828

15327

3829

15353

3830

15466

3831

15536

3832

15600

షయ
ರ್ౕ ఆనంద ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಹెಮాಮ್ కుంದాపುర ತా.
ఉడు
ಲెಲ್ ఇవరనుನ್ రుతుತ್ಬాಯ್
ಬాలಕಿయర ಪౌರ್ఢಶాಲెಗె
ಬైందూరు ఉడు
ಲెಲ್ಗె
వಗాರ್వಣెయನ್ను
అను ౕ సువ బಗెಗ್.

87ಶా. ౕ.అ.ము.బ.అ
.192/2007-08

ರ್ౕ జగదుಗ್రు ರెౕవణ ದెದ್ౕశವ್ర
ದాಯ್ ౕఠ
ರ್ౕ ౕలణ
గ ౕర ంಹాసన సంಸాಥ್న
మఠ వగంಗా ెౕతರ್
ಬెంగళೂరు ಗాರ್ಮాంతర ಲెಲ್.
ఈ సంಸాಥ್న వ య ಲ್న
అనుದా త ಪౌರ್ఢಶాಲా సహ
ಕಷ್క ಗె ముఖಯ್
c84sha shi
allulaya p.e.teacher avr
nemakathi7/07-08 lady of an secular girls
high school nemakathi
anumodane
c84sha shi
allulaya p.e.teacher avr
nemakathi7/07-08 lady of an secular girls
high school nemakathi
anumodane
82ಶా. అ.ಹెూ.ಪౌರ್. ಸాವ್
ವెౕಕానంద
ಶా.118/2007-08
ఎజుಕెౕషನ್ಟ್ఎరర టರ್ಸ್ಟ್
ల ಮ್ౕపುర బంಗారಪెౕಟె ತా.
ಕెూౕಲార ಲెಲ್ ఇవర వ
ంద
ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್ం సువ బಗెಗ್.
87ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.
ౕసಸ್ లವ್ಸ್
ಟ್ರ್
ಶా.మ.213/2007-08 వడಡ್రహ ಳ್ తుమకూరు ತా.
ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
మంజూರా బಗెಗ್.
82ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.
ರ್ౕ ప ಲ್ಕ್ ಚా టబಲ್ టರ್ಸ್ಟ್
ಶా.131/2007-08
ರ್ౕ ವాసపುర ತా ಕెూౕಲార
ಲెಲ್ వ
ంద 2008-09ನెౕ
ಸా న ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాರ್రం సలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
88ಹెూ.ಪౌರ್.ಶాಲె
ತెರెయలు అను
2007/2007-08

. .ఎಸ್. ಪౌರ್ఢಶాಲె ಕెూౕಟె
అరకలగూడు ಹాసన ಲెಲ್ ఈ
ಶాಲెయనుನ್ 2008-09 ನెౕ
ಸా న ಲ್ ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మ
ౕడువ
ತెರెయలు అనుమ
బಗెಗ್.

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
23/03/2009

ಶెರ್ౕ

19/03/2008

D

18/12/2008

D

18/12/2008

D

20/12/2008

D

19/03/2008

D

20/12/2008

D

24/12/2008

D

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3833
15608 87శ. .అ.ము. .బ.
221/2007-08
3834

ರ್ౕ శವ್ಬార ಪౌರ್ఢಶాಲె
,ಖా ఇరువ ముఖಯ್ ಕಷ್కర
హుದెದ್గ బ ತ್ డువ బಗెಗ್.
15679 82ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. అభుಯ್దయ టರ್ಸ್ಟ್ ఉతತ್ರా
ಶా. 145/2007-08
మఠద రಸెತ್ ರ್ౕరంగపటಟ್ణ ತా.
మండಯ್ ಲెಲ್ ఇవర వ
ంద
2008-09ನెౕ ಸా న ಲ್ ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె మంజూರా
ౕడువ బಗెಗ್.

3835

15680

3836

15760

3837

3838

3839

3840

షయ

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
19/03/2008

12/03/2008

ಶెರ್ౕ
D

D

82ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.
ರ್ౕ ಬాలగంಗాదర ಸాವ್
ಕಷ್ణ 23/03/2009
ಶా.147/2007-08
టರ್సಟ್ చందಗాలు మండಯ್
ఇవర వ
ంద 208-09ನెౕ
ಸా న ಲ್ ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
మంజూರా
ౕడువ బಗెಗ್.

D

84ಶా. .అ.ಹెూ.ఆ.
ಪౌರ್.ಶా.ತె.అను
13/2007-08

23/03/2009

D

31/12/2008

D

ప తರ್ పబಲ್ಕ್ ಪ್ఋఔఢಶాಲె
ಭావన రಸెತ್ ಹెబಬ್ಗెూౕడు
ఆನెౕకಲ್ ತా. ಬెం.
ಮాಯ್ ನ್ ಕ್ ಪ್ఋఔఢಶాಲె
ನాಹ್ಜ್ నగర ಬెం, ఇ ಲ್ ಹెూ
ಪౌರ್ఢಶాಲె బಗెಗ್.
2007-08 ನెౕ ಸా న ಲ್ ಖా
హుದెದ್ తుంబలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
ರ್ౕమ సಚారమಮ್ క.ಭా. .
ౕ ನాಥ್ ఎಫ್ ಶాಲె ఉడు
ಲెಲ್ ఇవరనుನ್ ಸెంಟ್ ಜెూౕಸెಫ್
ಹెణుಣ್మకಕ್ళ ಪౌರ್ఢಶాಲె
సకಲెౕశపುర ಹాసన ಲెಲ್ಗె
వಗాರ್వಣె ಮాడలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

23/03/2009

D

25/03/2009

D

23/03/2009

D

19/05/2008

D

ಸెంಟ್ ౕ ಸ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె ಬెం
ಕాನెವ್ంಟ್ నం.8:4 .22 ನెౕ
ಕాರ್ಸ್ మ యపಪ್నಪాళಯ್
భువನెౕశವ್ నగర ಬెం.
15762 84ಶా. .ಹెూ.ಪౌರ್.ಶా. షಫ್ ಸాಜెంರ್ಟ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತె.అను 15/2007-08 నం.9.6 అశವ್థనగర ಬెం ఇ ಲ್
ಹెూస ಶాಲె బಗెಗ್.

8$ಶా. .అ.ಹెూ,ಪౌರ್.
ಶా.ತె.అను 28/200708
15784 84ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.
ಶా. ತె అను 31/200708
15818 8ಶా. .అ.ఆయవಯ್య
226/07-08
15781

3841

15913

82ಶా. .అ.అం. .వ
ಗాರ್ 150/07-08

3842

15970

87ಶా. .అ.ము. .బ. ರ್ౕ . బసవ ంగపಪ್ స. . ರ್ౕ
235/2007-08
జగಜెూಯ್ౕ బసವెౕశರ್వర
ಪౌರ್ఢಶాಲె దందూరు త ౕಕెರె
ತా. కಕ್మగళೂరు ಲెಲ್ బ ತ್
అను ౕదನె బಗెಗ್.

12/03/2008

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3843
15971 87ಶా. .అ.వగರ್
అను 236/2007-08

3844

3845

షయ
ರ್ౕ . . కలಲ್క ಟ್ మఠ స. .
ఎಸ್.ಜె. ఆರ್.ఎಸ್. ಪాರ್.ಶా.
కులువనహ ಳ್ ನెలమంగల ತా.
ఇవరనుನ್ ఎಸ್.ಜె. ఆರ್.ఎಸ್.
ಬాలಕಿయర ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಹెూసಕెూౕಟె ఈ ಶాಲెಗె
వಗాರ್వಣె ಮా రువುదనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್.

ರ್ౕ ಮారు ఎజుಕెౕషನ್ టರ್ಸ್ಟ್
ದెూడಡ್బಳాಳ್పುర 2008-09ನెౕ
ಸా ಗె ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె, నడసలు అనుమ
బಗెಗ್.
16033 87ಶా అ.ಹెూಪౌರ್ಶా. ಸా కృప ఎజుಕెౕషನ್ టರ್ಸ್ಟ್
244/2007-08
ಹెూసಕెూౕಟె 2008-09ನెౕ
ಸా ಗె ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె ತెರెయువ బಗెಗ್.

16032

87ಶా అ.ಹెూಪౌರ್ಶా.
243/2007-08

3847

ౕ ౕಸ್ ದాಯ್సంಸెಥ್
జయపುర 2008-09ನెౕ
ಸా ಗె ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಪౌರ್ఢಶాಲె మంజూರా బಗెಗ್
16039 84ಶా .ಹెూಪౌರ್ಶా/5 ಶాం ಪాల ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మ
6/07-08
ಶాಲె న ంಗాన బంಟాವ್ళ ఇ ಲ್
ಹెూస ಪౌರ್ఢ ಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

3848

3846

16035

87ಶా అ.ಹెూಪౌರ್ಶా.
246/2007-08

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
19/05/2008

12/02/2008

24/12/2008

12/02/2008

ಶెರ್ౕ
D

D

D

D

19/12/2008

D

16043

84ಶా .ಹెూಪౌರ್ಶా/5 ದారుಲ್ ఇಶా్ರ್ದ್ ಬాలకర
19/12/2008
9/07-08
ಪౌರ್ఢಶాಲె మతూತ್రు బంಟాವ್ళ
ತా ಹెూౕస ಪౌರ್ఢಶాಲెయనుನ್
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బగಗ್

D

3849

16044

19/12/2008
84ಶా .ಹెూಪౌರ್ಶా/6 ముకಕ್ అంజుಮాನ್ ఆంగಲ್
0/07-08
ಮాదಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె ముకಕ್
మంగళೂరు ಶాಲెయనుನ್
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

D

3850

16046

84ಶా .ಹెూಪౌರ್ಶా/6 నూಯ್ ಬాలಡ್ ౕನ್ ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మ 19/12/2008
2/07-08
ಶాಲె ఎಸ್.ఆರ್.ಕె ಗాడರ್ನ್
బನెನ್రుగటಟ್ రಸెತ್,ಬెంగళೂరు ఈ
ಶాಲెయనుನ್ ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

D

3851

16080

84ಶా
ಹెూಪౌರ್ಶా50`07-08

ಸెంಟ್ ಲెూౕ ನా ಹెಯ್ಸెూಕ್ಲ್
9ನెౕ ముఖಯ್ రಸెತ್ ఆవలహ ಳ್
ಬెంగళೂరు ఇ ಲ್ ಹెూస ಶాಲె
ತెರెయువ బಗెಗ್

19/12/2008

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3852
16180 81ಶా. .అ.ದా.ಹా,
మನాನ್ 25/2007-08
3853
16212 82ಶా. .అ.ನెౕ.అను
03/2006-07

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
26/09/2008

ಶెರ್ౕ

23/03/2009

D

16/12/2008

D

19/12/2008

D

19/12/2008

D

19/12/2008

D

19/12/2008
ರ್ౕ ఆರ್. మ ಲ್ನాథ . .
రಮా ಮాధవ ಪౌರ್ఢಶాಲా
హుళದెౕవనహ ಳ್ ಮాలూరు ತా.
ಕెూౕಲార ಲెಲ್ ఇవర
వಗా్వಣెಗె అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.
16427 CPI.2-5బుಶాರ್ అ.ಮా.ಪాರ್.ಶాಲా ಕావು 18/12/2008
2008.ఇతರె/2008
ఇ ಲ್ గ త పರ್ಮాణಕಿಕ್ంత
క
ఇరువ ದాಯ್ ರ್గళ
సంಖెಯ್ ಗె ನా
ಮానಯ್ತె న ౕక సువ బಗెಗ್
పರ್ಸావನె
16428 84 ಶా ಮాన 4/07- ಗಿರ್ౕನ್ ಲాನ್ಸ್ ಪౌರ್.ಶా. ಬెం.
18/12/2008
08.2-5ಶాಲెಗె ಮానಯ್ತె ౕడువ బಗెಗ್
2008.ఇతರె/2008

D

3854

16359

83ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.
ಶా.అ.10/2008-9

3855

16362

.84ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.
ಶా.64/07-08

3856

16396

82ಶా. .అ.ము. .బ ತ್
6/2008-09

3857

16399

82ಶా. .అ. అంతರ್
ಲాಲ್ వಗాರ್ 07/200809

3858

16400

3859

3860

82ಶా. .అ.వగರ್
09/2008-09

షయ
ದాఖಲా ಹాజರా మನాನ್
కు తు
ರ್ౕ ಕా ಕాంబ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ದెూడಡ್ర నಕెರె మదూದ್రు ತా.
మండಯ್ ಲెಲ್ ರ್ౕ ఎం.ಕె.
జయರాವ್ ದై. . ನెౕమಕా
అను ౕదನె ಮాడువ బಗెಗ್.
ಸెಕెರ್ౕಡ್ ಸాಟ್ರ್ ప ಲ್ಕ್ ಶాಲె
ಕెంಪెౕಗౌడ బಡావಣె లಗెಗ್ರె
ಬెంగళೂరు -58 ఈ ಶాಲెಗె
2008-09ನెౕ ಸా ಗె 8ನెౕ
తరగ ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మ
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.
ರెూౕಸా
ಸ್ಟ್ఇಕా ఆంగಲ್
ಮాదಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
క ನ್కంబళ ಹెూస ಶాಳె
ತెರెయువ బಗెಗ್.
ರ್ౕ ನాರాయణ ಸాವ್ స. .
ವా
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಪాలహ ಳ್
ರ್ౕరంగ పటಟ್ణ ತా. మండಯ್ ಲెಲ್
ఇవర ము. . బ ತ್ బಗెಗ್.
ಕాಯ್ಥెూ ಕ್ ಕಷ್ణ మండ
మంగళೂరు ఇవర అ ౕనద ಲ್
నಡెయు ತ್రువ ಪౌರ್ఢಶాಲా
ಕಷ್ణద వಗాರ್వಣె ಮాడలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

D

D

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3861
16509 83ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. ಕెನెಟ್ ಜాಜ್ರ್ ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మ
ಶా.21/2008-09
ಪౌರ್ఢಶాಲె ఆರ್. .నగర
ಬెంగళುరు -32 ఈ ಶాಲెಗె
2008-09ನెౕ ಶా ಗె 8ನెౕ
తరగ ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
16/12/2008

ಶెರ್ౕ

19/05/2008

D

D

3862

16511

8[7]ಖా అ:ಮాన:01 అంಕಿత ಪౌರ್ఢಶాಲె మరళೂరు
:2008-09
ఈ ಶాಲెయ పರ್థమ ಮానಯ್ತె
కు తు. ದాఖಲా / ಹాజರా
ಕెూరತె మನాನ್ ಮాడువ బಗెಗ್.

3863

16513

8[7]ಖా అ:అನెౕఅ:0
3:2008-09

ರ್ౕమ ಶైలజ ನ್ ||
25/09/2008
.ఎಸ್.ఓంಕారమూ ರ್ ರ್ౕ
ಮారు ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಜాణಗెರె,
కు గಲ್ ತాలూಲ್కు, తుమకూరు
ಲెಲ್, అనుకంపద ఆಧారద
ನెౕమಕా అను ౕదನె బಗెಗ್.

D

3864

16515

8[7]ಖా అ:అనుದాన ಸెంಟ್ ಮాథರ್ಸ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
25/09/2008
మూ ಗెರె, కಕ್మగళೂరు ಲెಲ್,
:05:అనుದాన:05:200 ఈ ಶాಲెయనుನ್ 2008-09ನెౕ
8-09
ಸా ಗె ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್.

D

3865

25/09/2008
ಗాರ್ ౕణ వస ಪౌರ್ఢಶాಲె
అజಜ್నహ ಳ್ ಮాగ ತా.
ರామనగర ಲెಲ್ ఈ ಶాಲా
ಕಷ್కర అను ౕదನె బಗెಗ್.
31/12/2008
16734 84 ಶా
ಸాం ౕ
పలರ್ಳౌఢಶాಲె న
ಹెూಪౌರ್ಶా/08-09పದె
గరు పುతూತ್రు ఇ ಲ್ ಹెూస
ಶాಲె బగಗ್ಸె
16842 88ಹెూ,ಪౌರ್. ತె.అను
మರ್ల ಪౌರ್ఢಶాಲె ఎం.
24/12/2008
212/2007-08
ದాಸాపುర అకಕ್నహ ಳ್,
చనನ್ರాయపటಟ್ణ ఈ ಶాಲెయనుನ್
2008-09ನెౕ ಸా ంద ఆంగಲ್
ಮాదಯ್మద ಲ್ ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

D

3866

3867

3868

16528

16957

87ಶా. .అ.ನె.అ.సಪ್
07/08-09

87ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.
ರ್ౕ ాన ಬార ఎజుಕెౕషనಲ್ 24/12/2008
ಶా.అస.23/2008-09 టರ್ಸ್ಟ್ ರ್ౕ హు యూరు దుగರ್
కు గಲ್ ತా. తుమకూరు ಲెಲ್.
2008-09 ನెౕ ಸా ಗె ఆంగಲ್
ಮాదగಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
తరయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

D

D

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
3869
16961 87ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. సు ాన ಕಷ್ణ సంಸెಥ್ హಳెౕಪాళಯ್ 18/12/2008
ಶా. 25/2008-09
పటూరు ತా. ఈ సంಸెಥ್ಗె
2008-09 ನెౕ ಸా ಗె ఆంగಲ್
ಮాదగಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె
తరయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ
D

3870

17182

84ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. సంత ಜెూౕಸెఫರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
18/12/2008
ಶా. 69/2008-09
బಜౌಲ್ మంగళೂరు ఇ ಲ್ ಹెూస
ಶాಲె ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್

D

3871

17186

82ಶా. .అ.ಕా.బ ತ್
34/2008-09

D

3872

17387

8 2 ಶా అ ಕా .
బ .ತ್ 45/2008-09

3873

17584

88ಹెూ.ಪౌರ್.ಶా.ತె.అ
ను 66/200809

3874

వంగత ಬెూౕమణಣ್ పರ್ ౕగ
ಶాಲా సಹాయకరు తుంಗా
ಪౌರ್ఢಶాಲె అనుకంపద
ఆಧారద ౕಲె ನెౕమಕా
ಮాడువ బಗెಗ್.
17734 87ಶా. .అ.ము. .అ. ರ್ౕ ಶెౕಖ್ ఇಸాಮ್ఇಲ್ పರ್ಭా
63/2008-09
ముఖಯ್ ಕಷ್కరు ರ್ౕ
పರ್భంజనసుత ಪౌರ್.ಶా.
ముళ:కుంಟె తుమకురు .
ము. .బ. బಗెಗ್.

3875

17617

83ಶా. .అ.ఆ.ನెౕ.అ
92/200809

24/03/2009
ತాయమಮ್ చನెನ್ౕಗౌడ
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಬెసగర హ ಳ್
మదూದ್రు ತా. మండಯ್ ಲెಲ್ ఈ
ಶాಲెయు బಬ್ం ಗె ఒందు
వషರ್ద ಸెౕವెಗె ಗెರ್ౕಡ್-1
హుದెದ್య ಲ್ ವెౕతన ಪావ సువ
బಗెಗ್.
ರ್ౕ మ ఎం. ఆರ್ ఉಮాದెౕ
23/03/2009
ఉపನాಯ್సకరు ಬాలಕಿయర ప.
పೂ.ಕా. ಪాండవపುర ఇవర
ಕాల
బ ತ್ అను ౕదನె
బಗెಗ್.
ರ್ౕ ರాజರాಜెౕశವ್
ದాಯ್సంಸెಥ್ 24/12/2008
ಕెూటూಟ್రు ಗాರ್మ ಚెౕరంಮా
అంಚె మ ಕెౕ ಕెూడగు ಲెಲ್
ఇ ಲ್ 200809 ನెౕ ಸా ಗె ఆంగಲ್
ಮాదಯ್మద ಲ್ 8ನెౕ
తరగ యనుನ್ ಪాರ್రం సలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

D

D

23/01/2009

D

23/01/2009

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
3876
17745 83ಶా. .అ.ವెౕ.బ.అ.
. .ಕె. ದాಯ್సంಸెಥ್
23/01/2009
ನెౕ 107/2008-09
మಲెಲ್ౕశವ್రం ಬెంగళೂరు -03 ఈ
సంಸెಥ್ వ
ంద నಡెయు ತ್రువ
ರ್ౕ బసವెౕశವ್ర ಪ್ఋఔఢಶాಲె
గంಗెూండనహ ಳ್ ల ಮ್ౕపುర
అంಚె ఉతತ್ర వలయ ఈ ಶాಲెಗె
ವెౕతన బటವాಡె
అ ಕా గళనుನ್ ನెౕ సువ బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ
D

3877

17771

83ಶా. .అ.ವెౕ.అ.11 ರ್ౕ గంಗాధರెౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె 23/01/2009
2/2008-09
ಬాగలಕెూౕಟె ಬెంగళುరు ఉ
ಲెಲ್ ఈ ಪౌರ್ఢಶాಲెయనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್.

D

3878

17849

83
మಲెನాడు ಬా ಕా ಪౌರ್ఢ ಶాಲె 23/01/2009
ಶాల .ಕెూౕ.ఎజు.111. ಹెూసనగర ఈ ಶాಲెయనుನ್
08-09
ಕెూౕ-ఎజుಕెౕషನ್ అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

D

3879

17866

88ಹెూ.ಪౌರ್.ಶా.ತె.అ
ను. 66/2008-09

D

3880

18317

3881

3882

ರ್ౕ ರాజರాಜెౕశವ್
ದాಯ್ సంಸెಥ್ 24/12/2008
ಕెూటూಟ್రు ಗాರ್మ ಚెౕరంಖాಣె
అంಛె మ ಕెౕ ತా ಕెూడగు
ಲెಲ್ ఇ ಲ್ 2008-09ನెౕ ಸా ಗె
ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మ ద ಲ್ 8ನెౕ
తరగ యనుನ್ ಪాರ್రం సలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

.83ಶా అ. అ.ఆ.ನెౕ. ರ್ౕ. వకుಮాರ್ ನ್.
119/2008-09
ನాಗెౕందರ್పಪ್ ఉపನాಯ್సకరు,
జయಭార పద పೂవರ್
ಕాಲెౕజు ఇవ ಗె అ.అ. ನెౕమక
ಮాడువ బಗెಗ್.
18320 .83ಶా,. .అ.
ಕ್ఔ లಯ್ ಪౌರ್ఢ ಶాಲె,
ಹెూ.ಪాರ್. ಶాಲె. 142. ಹెూళಲెಕ್ರె మదూದ್రు ತా> ఈ
2008-09
ಶాಲెಗె 8 ನెౕ తరగ ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మ అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.
18473 84ಶా. .వగರ್
ರ್ౕಲెూౕಕాంబ ದాಯ್సంసರ್ಥె
94/2008-09
ಸెూౕರెౕకుంಟె తుమకూరు ತా
ఈ సంಸెಥ್య వ
ంద
నಡెయు ತ್రువ ఎరడు ಶాಲెగళ
పರ್ ౕగಶాಲా సಹాయకర
వಗా్వಣె బಗెಗ್.

23/01/2009

D

20/12/2008

D

23/01/2009

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3883
18476 83ಶా. .అ.పುనರ್
ನెౕమక 91/2007-08

షయ
ರ್ౕ అశವ್థನాರాయణ
.ఎಸ್. . .ఇ స, .
స ౕರ್దయ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ರ್ౕರామపುరం ಬెంగళೂరు 21/
ఇవర ಸెౕವె యనుನ್ ಶైಕಷ್ క
వగರ್ద అంతಯ್దవతರెಗె
ముంధువರెసలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
23/01/2009

ಶెರ್ౕ
D

3884

18498

23/01/2009
843ಶా. .అ.వృ. .ನెౕ ರ್ౕ యశవంతನాయಕ್ వృ ತ್
.అ 113/2008-09
ಕಷ್కరు ತెూౕటಗా ಕె ಕಷ್కరు
ಡా. .ఆರ್. అంಬెౕడಕ್ರ್
ಪౌರ್ఢಶాಲా తటಟ್ಕెರె
ಹెూసಕెూపಪ್ వ గಗ್ ఇవర
ನెౕమಕా యనుನ್
ವెౕతನాణుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బగಗ್

D

3885

18542

81ಖాహుభను/121/0 ఒకಕ್ గర ಸావರ್జ క
8-09
ದాಯ್సంಸెಥ್ చనನ್పటಟ್ణ ఇవర
వ
ంద నಡెయు ತ್రువ
అనుದా త ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ ಲ್న
ಖా హుದెದ್గళనుನ್ భ ರ್ಮాడువ
బಗెಗ್

D

3886

19/01/2009
81ವెౕತానుದాన/11 ರ್ౕ నర ంహಸాವ್
5/08-09
ಗాರ್ಮాంతర
ಪౌರ್ఢಶాಲె, సూಕ್రు,ಮాగ
ತా ಶాಲెయనుನ್
సಹాయనుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್
19023 84ಶా. . వಗా్వಣె శರ್ ౕ ಲెూౕಕాంబ ದాಯ್సంಸెಥ್
18/12/2008
94/2008-09
ಸెూౕರెౕకుంಟె తుమఖూరు
ತా. ఈ సంಸెಥ್య వ
ంద
నಡెయు ತ್రువ ఎరడు ಶాಲెగళ
పರ್.ಶా. స. వಗా్వಣె బಗెಗ್.

D

3887

10/03/2008

18556

D

3888

19040

84ಶా. . ವ್.ద.స.బ ತ್ ఎನ್. . బసవರాజయಯ್
23/01/2009
103/2008
ప ಚారకరు ರ್ౕ మ ಲ್
ಗాರ್.ಪ್ఋఔ. ದెూడగు ఇవ ಗె
ವ್.ద.స. హుದెದ್ಗె బ ತ್ బಗెಗ್.

D

3889

19041

84ಶా. .ము. .
బ.105/2008-09

D

ರ್ౕమ ಕె.ఎನ್. దళವా
స. . నసವెౕశವ್ర ಬాలಕಿయర
ಪౌರ್.ಶా. ರాಜా నగర ಬెం.
ము. . బ ತ್ బಗెಗ್.

23/01/2009

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3890
19141 85ಶా అ.వగರ್ను02/ ఈ శరణపಪ್ స. . ఇవర
2008వಗాರ್వಣె పರ್ಸాತ್వನెయనుನ್
09.111.వగರ್/2008 కళು ಕెూడువ బಗెಗ್
ಸెౕವాపುసತ್క
3891
19284 84105ಶా. .అ.హూ. ಭార ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಪాರ್.ಶా.40/07-08
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಬాಗెౕ ಲ್ ಹెూసಶాಲె
ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್
3892
20366 81ము. .బ ತ್.అను/1 ರ್ౕ ఎನ್.ఎಸ್.
81ము .బ ತ್.అను/17 సుರెౕందರ್,స. , ರ್ౕ
3/2008-09
దుಗాರ್పర ౕశವ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె,బం ౕగ ,ಕెూపಪ್ ತా
ఇవ ಗె ముఖಯ್ ಕಷ್కర హుದెದ್ಗె
బ అను ౕదನె బಗెಗ್
3893
23832 8[2]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా కణಣ್ంಗాರ್ ఎజుಕెౕషನ್
:16:2006-07
టರ್ಸ್ಟ್[ ], ಹెజಮా , ఉడు
ಲెಲ್, 2006-07ನెౕ ಸా ಗె
ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మద ಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సలు మంజూರా బಗెಗ್
3894

3895

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
19/12/2008

ಶెರ್ౕ

26/12/2008

D

21/01/2009

D

19/03/2009

D

19/03/2009

D

23/03/2009

D

8[2]ಶా అ:1:2002- ಗాರ್మ ದాಯ್ వృ ದ್ సంఘ
23/03/2009
03
,ಬెకಕ್ళಲె, మదూದ್రు, హూ రువ
ದాವె సంಖెಯ್:411/2002 కు తు.

D

23/03/2009
8[2.ಶా : ಟ್:6:200 ದాವె సంಖెಯ್:3172/2002
2-2003
25299 8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ఉదయ ప ಲ್ಕ್ ಶాಲె, హಳెౕ
23/03/2009
:59:2008-09
మంగమಮ್నಪాళಯ್ రಸెತ್,
ముನెౕశವ್ర వృతತ್, ಬెంగళೂరు
ಹెూస ಶాಲె ಪాರ್రం సలు
అనుమ సువ బಗెಗ್
25386 8[3]ಶా అ:అ.ನెౕ:20 ವెౕక పద పೂవರ್ ಕాಲెౕజు, 24/03/2009
6:2002-03
ಕెూౕట, ఇ ಲ್న ಪౌರ್ఢಶాಲా
ಭాగಕెಕ್ సంసಕ್ೃత అಧాಯ್పకర
ನెమಕా యనుನ್ ಶెౕష
ನెಲెయ ಲ್ అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

D

పద పೂవರ್ ಕాಲెౕజు
ಬారగూరు, ఉడు
ಲెಲ್ ఇవర
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಭాగద ಲ್ 8ನెౕ
తరగ ಗె ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మ
ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್
24835 87ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್.1 ಸెంಟ್ ತామಸ್
ౕ యಲ್
0/2003-04
ಪౌರ್ఢಶాಲె ఇ ಲ್ 2003-04ನెౕ
ಸా ಗె ಹెూస అంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಪాರ್రం సలు అనుమ బಗెಗ್.

23951

3896

25291

3897

25293

3898

3899

83ಶా. .అ:ఎ. .11:ಹెచుಚ್వ
ಭాగ2003-04

D

D

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3900
25387 8[2.ఎ]ಶా అ:హు.అ
ను:15:2002-03

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
24/03/2009

ಶెರ್ౕ

24/03/2009

D

D

3903

24/03/2009
8[2.ఎ]ಶా :అను:19: ಗాರ್మಭార ಪౌರ್ఢಶాಲె,
2002-03
కృషಣ್ರాజಪెౕಟె మండಯ್ ಲెಲ್ ఇ ಲ್
ಸెౕವెయ ಲ್సు ತ್దದ್
ధనರాಗಿరువవర మగ ಗె
ಕెలస ౕడువ బಗెಗ್
25392 8[3]ಶా అ: ವెౕ:174 . .ಪారంబ ಳ್, వృతತ್ ಕಷ್కరు 24/03/2009
:2002-03
ఎಸ್.ఎం.ఎಸ್ పద పೂవರ್
ಕాಲెౕజు, బರ್ಹాಮ್వర, ఇవ ಗె
15 వషರ್గళ సವ್యం ಚా త
బ ತ್ మంజూರా కు తు.

3904

25393

3901

3902

3905

3906

3907

షయ

ರ್ౕ ఎಸ್.ನాగరజు,
గರ್ంథಪాలకరు, మదక ಶాಲె,
ಕె.ಶె ಟ್హ ಳ್, మదూದ್రు, ఇవర
హుದెದ್ ವెౕతನానుదనಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್
25389 8[3]ಶా అ:ಗెರ್ౕಡ್:37: 20 వషರ್ ಸెౕವె స ಲ್ ద ಗెರ್ౕಡ್2002-03
2 ದై క ಕಷ್క ಗె ಗెರ್ౕಡ್-1
ದై క ಕಷ್కర హుದెದ್ಗె
ఉనನ್ ౕక
బ ತ್ ౕడువ
ಸౌలభಯ್వనుನ್ అనుದా త
ಪౌರ್ఢಶాಲా ದై క ಕಷ್క ಗె
సತ್ సువ బಗెಗ್

25391

8[2.ఎ]ಶా అ:అనుకం ರ್ౕమ ರా ಕెూౕం ಲెౕಟ್
ప:7:2001-02
అంದానయಯ್ ఇవ ಗె
అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె
ನెౕమಕా ಮాడువ బಗెಗ್
25395 8[2.ఎ]ಶా :దూరు:0 ಪాండవపುర జయ
9:2002-03
ಪౌರ್ఢಶాಲె, .రమచందರ್,
ದై. ., హుದెದ್ తుంబలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
25397 8:ಶా :అనుకంప:3:2 ಶెವ್ౕశವ್రయుಯ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
002-03
ಕాಯ್తనహ ಳ್, ఈ ಶాಲెయ ಲ್
ಕెలస వರ್ సు ತ್దದ್ ఎಸ್.
దದ್ರాజు ఇవర ధన
ಹెూం దుದ್ అవర ಹెండ
ಕె.జయమಮ್ ఇవ ಗె అనుకంపద
ఆಧారద ౕಲె ನెౕమಕా
ౕడువ బಗెಗ್
25399 8[2.ఎ]ಶా :హు.అను: ಗౌ ಯా సంಸెಥ್, మండಯ್,
19:2002-03
ಬాలಕಿయర ಪౌರ್ఢಶాಲె, ఇ ಲ್ಗె
ದై క ಕಷ್కర హుದెದ್ భ ರ್
ಮాడువ బಗెಗ್

D

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3908
25401 8[8]ಶా అ:ಕెౕ:అసు:
ರ್ౕ భువನెౕశವ್ ఎజుಕెౕషನ್
ఇతರె:43:2003-04
అంಡ್ ಡెవలంಪ್ ంಟ್
ಸెూಸై , ಬెంగళೂరు, ఇవరు
బూ ಕెూౕಟె, బంಗారಪెౕಟె,
ಕెూౕಲార ಲెಲ್ ఇ ಲ್ ಬాలಕಿయర
వస
లయಕెಕ್ ಕెౕందರ್
సಕాರ್రద అనుದాన ಕెూౕ ಕె
బಗెಗ್
3909
25404 8[8]ಶా అ:అಮాన
ರ್ౕ ವై.రంగಸాವ್ , ము. ,
తుತ್:ವెౕ.భ:27:2003-04 ಡా|| అంಬెౕడಕ್ర్ ಬాలಕಿయర
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಕె. .ఎಫ್ ఇవ ಗె
ంబ ತ್ ౕ ద నంతర
అಮాన ತ್న ಲ್ ಟ್రువ అవ ಗె
ವెౕతన ౕ ಕె బಗెಗ್
3910
25409 8[8]ಶా అ:ಹె. :మ.సಥ್ ಕెూౕಲార ద ణ ಲెಲ್, ಕెూౕಲార
.హం:01:2002-03
ఇ ಲ್న ಹెచుಚ್వ
ಕಷ್కరుగ ಗె
మరయు సಥ್ళ హం ಕె ఆದెౕశ
ౕడువ బಗెಗ್ [ఎం.సದా వ,
ದై. ]
3911
25412 8[8}ಶా :8797:ನెౕ, ರ್ౕ ఆರ್.ముర ౕధర,
గರ್ంథಪాలకరు, జనತా
అను:2002-03
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಕెంಬెూౕ ,
ಕెూౕಲార ఇవర
ನెౕమಕా యనుನ್ అనుದాన
స త అను ౕదನె ಮా
ವెౕతన డుగಡె ಮాడువ బಗెಗ್
8[8]ಶా :ఎ :త.వ:0 ಕెూౕಲార ಲెಲ್య ఉప
1:ఇతರె:2002-03
ದెౕರ್శకర కಛెౕ
ంద ಲెకಕ್
తಪాసಣెయ ಲ್
మಹాಲెౕఖಪాలరు కನాರ್టక ,
ಬెంగళೂరు, ఇవర ఆ ెౕపಣెಗె
ఉతತ್ర ౕడువ బಗెಗ್

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
24/03/2009

ಶెರ್ౕ

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

D

3912

25415

24/03/2009

D

3913

24/03/2009
8[2.ఎ]ಶా :దూరు:1 ರ್ౕ తమಮ್యಯ್, స. ., మండಯ್
నగర ఎజుಕెౕషನ್ [ ]
4:2003-04
ముఖಯ್ ಕಷ್కరు,
ಕె.ఆರ್.ఉಮాప ఇవరు మతుತ್
ఇతర ಗె ಕಿరుకుళ ౕడు ತ್రువ
బಗెಗ್
25419 8[8]ಶా అ:ನెౕమక: ಬాపೂ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
24/03/2009
దూరు:95:2003-04
జయనగర, ಕెూౕಲార ఇ ಲ್న
ಬాಯ್ಕ್ಲాಗ್ హుದెದ್ ನెౕమకద ಲ್
అನాಯ್యద బಗెಗ್ దూరు

D

3914

25417

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3915
25420 8[8]ಶా అ:ನెౕమక:ఇ ರ್ౕ వర ದ್ ನాయక
తರె:18:2003-04
ಪౌರ್ఢಶాಲె, నంగ ,
ముళಬాಗಿలు ತా, ಕెూౕಲార
ಲెಲ್, ఇ ಲ್ ಬాಯ್ಕ್ಲాಗ್ హుದెದ್ಗె
ದై క ಕಷ್కర ನెౕమಕా య ಲ್
ಹెచుಚ್ అంకపಡెదవరనుನ್ ఆ ಕ್
ಮాడದెౕ ఇరువ బಗెಗ್

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
24/03/2009

ಶెರ್ౕ

ಕాంబ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
24/03/2009
నಕెರె మదూದ್రు త, ఈ
ಕಷ್కర హుದెದ್యనుನ್
ౕ సువ బಗెಗ್

D

ಕెరಗెూౕడు సంಸెಥ್ నಡెయు ತ್రువ 24/03/2009
ಪౌರ್ఢಶాಲె, .దಜెರ್
ನౌకరರాద ರ್ౕ ರామచందರ್
ఇవరనుನ್ అనుದాన స త
అను ౕ సువ బಗెಗ್

D

D

3916

25424

8[2.ఎ]ಶా :హు.అ:20 ರ್ౕ ಕా
01-02
ದెూడಡ್ర
ಶాಲెಗె
అను

3917

25428

8[2.ఎ]ಶా అ:హు.అ
ను:8:2001-02

3918

25432

8[3]ಶా :శు. :01:2 ಖాసಗಿ ಶాಲా మకಕ್ ಗె శులಕ್
001-02
ನా
ౕడువ కు తు.

24/03/2009

D

3919

25439

8[8]ಶా అ:హూ.ಪౌರ್.
ಶా:అను:19:200001[ಬాగ]

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

3920

3921

3922

సంసಕ್ೃ
ಕಷ್ణ టರ್ಸ್ಟ್[ ],
ಮాలూరు, ಕెూౕಲార ಲెಲ್,
2000-10ನెౕ ಸా ಗె కనನ್డ
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲెಗె
ౕడಲాಗಿదದ್ అనుమ పతರ್ద
ౕ ಕె బಗెಗ್
పರ್
25442 8[2.ఎ]ಶా :దూరు:2: ರ್ౕ ఎం.ఎಸ್.కృషಣ್పಪ್, ముఖಯ್
2000-01
ಕಷ್కరు, ಗాರ್ಮాంతర
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಮాయಗెూౕనహ ಳ್,
ನాగమంగల ತా, ఇవర రుదದ್
దూ న బಗెಗ್
8[4]ಶా : ౕలಮ್న : ఎನ್,ಗెూౕಪాల కృషಣ್యಯ್ ಶె ಟ್,
62:2000-01
స. ., ం ನెహరూ ಕెన
పద పೂవರ್ ಕాಲెజు,
ಬైర మಗ್ ఇవర ಬాಲ್ಕ್
ಕಷ್ಣా ಕా గళು ಹాగూ
ఇతరర రుదದ್ హూ రువ
ౕలಮ್న బಗెಗ್
25576 8[6]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ಸాವ್
ವెౕಕానంద
:06:2001-02
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಜాజగలుಲ್,
హ ಯాళ ತా, ఉతತ್ర కనನ್డ
ಲెಲ್, ಹెూస ಪౌರ್ఢಶాಲె
ತెರెయువ బಗెಗ್

25445

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3923
25734 81ಶా ము బ ತ್అను జగదుಗ್రు తరళಬాళು
/56/2008-09
ದాಯ್సంಸెಥ್, ಗెರె, తರ್దుగರ್
ఈ సంಸెಥ್య ಲ್న ಕಷ್క ಗె బ ತ್
ౕ దದ್నుನ್ అను ౕ సువ
కు తు
3924
25744 81ಶా వగರ್ను/46/2 గణప ನాರాయణభಟ್,సంసಕ್ರ್త
008-09
ಕಷ್కరు,పಟాಟ್ ರామ
ಗాರ್ಮాంతర
ಪౌರ್ఢಶాಲె,ರామನాథపುర
ఇవర వಗాರ್వಣె కు తు
3925
25757 81ಶా అసಥ್ಳాంతర/ కಲాಭార
2/2000-01
ದాಯ್సంಸెಥ್,జనತానగర
, ಯ್సూరు ఈ ಶాಲె
సಥ್ಳాంతరద బಗెಗ್
3926
25760 81ಶా అదూరు/3/2 ರ್ౕ ವెಯ್సರాజు,ದెಯ್ ఎಮ್
000-01
ఎಸ್.ಕె.
ಪౌರ್ఢಸాಲె.మలపುర,ಕెూಳెಳ್ౕಗాల
ఇవర రుదದ್ దూరు
3927
25762 81ಶా అ.ಹె /1/20 ಜె.ఎಸ್.ఎಸ್
01-02
మಹా ದాಯ್ ఠ, ಯ್సూరు ఈ
సంಸెಥ್ಗె సంబం ద ಹెచದ್వ
ಭాగ ತెರెయువ కు తు
3928
25767 81ಶా అಶాಲాకటಟ್డ నంజనಗెూడు సుತెూತ್ౕరు
/27/2002-03
ಗాರ್మద ಲ್ నಡెయు ತ್రువ ಶాಲా
కటಟ್డద కు తు
3929
25772 81ಶా అహుದెದ್భ ರ್/1 ರ್ౕ
/2003-04
కనకಪౌರ್ఢಶాಲె,ಕాళమಮ್నಕెూపಪ್
లు ఈ ಶాಲెయ ಲ್రువ ಖా
హుದెದ್గళనుನ್ తుంబువ బಗెಗ್
. ರ್ౕకంఠమూ ರ್ స.
ರ್ౕ
ದెದ್ౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె,ಗెూౕకుల
ಯ್సూరు ఇవర అಮాన ತ್న
ఆದెౕశ రదుದ್ప సువ బಗెಗ್

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
25/03/2009

ಶెರ್ౕ

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

D

3930

25777

81ಶా అఇతರె/54/2
003-04

3931

25780

81ಶా అಹె ಖాವె/4 ರ್ౕమ సుನాలన
6/2003-04
ಸాಯ್మూಯ್యಲ್ స.
, .ఎನ್.సుబಬ್ణಣ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె,ఆగరಮాంబళಲ್
ఇవ ಗె ಹెచದ್వ ವెౕతన కు తు

24/03/2009

D

3932

25794

81ಶా అನెౕఅబಗెఇత ಹెಚ್.హనుమంతರాయపಪ್, ం
24/03/2009
ರె/36/2003-04
ಕಷ್కరు,ಶాಯ್మರాయనಪాళಯ್,ಪా
వగడ ఇవర ఇవర మన
కు తు

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3933
25798 85ಶా అ
ందువ ಳ್ మహದెౕశವ್ర
దూరు/104/2004-05 ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಯ್సూరు ಲెಲ್ ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ಪాఠగళು నಡె రద
బಗెಗ್ దూరు
3934
25804 85ಶా అవರ್ ತ್ ನెౕ/1 వರ್ ತ್ ಕಷ್కర ನెౕమಕా
6/2004-05
అను ౕదನె కు తు
3935
25808 85ಶా అಶాಲా
సవರ್
సಥ್ಳాంతర/4/2004-05 ಪౌರ್ఢಶాಲె,తూణనಕెూపಪ್లు,కు
ವెంపುనగర, ಯ್సూరు ఈ
ಶాಲెయ ಸాಥ್ಳాంతరద బಗెಗ್
3936
25814 81ಶా అ అನ್
2004-05ನెౕ ಸా న ಲ್
ಲెಯ್ನ್/04-05
మంజూರాద అనుದా త
ಶాಲెగళ ಮా
అನ್ ಲెಯ್ನ್
ಮాడువ కు తు
3937
25819 81ಶా అపపం/పಜా ప షಟ್ ಜా /ప.పంగడ
ನెౕఅ/90/2004-05
ಶాಲెగళ 2ನెౕ కಲా ಕಷ್కర
ನెౕమಕా అను ౕదನె కు తు

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
24/03/2009

ಶెರ್ౕ

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009
. .ಕಿరಣ್
ನ್: :ದెౕవరಸెಗౌడ,స.
మ ಲ್ಕాజుರ್న
ಪౌರ್ఢಶాಲె,తగడూరు, .నర పು
ర ఇవ ಗె అనుకంపద ఆಧారద
ౕಲె ನెౕమಕా కు తు

D

D

3940

24/03/2009
85ಶా అನెౕఅను/15/ ರ್ౕಕాంత ಬా ಕా ಪౌರ್ఢಶాಲె
2004-05
అగర ಯ್సూరు ఈ ಶాಲెయ ಲ್
3 ಕಷ್కర ನెౕమಕా
అను ౕదನె బಗెಗ್
25926 85ಶా అಹె /4/200 ದెದ್ౕశವ್రಸాವ್
24/03/2009
4-05
ಪౌರ್ఢಶాಲె,హ హరపುర
ಪావగడ ఈ ಶాಲెಗె
10ನెౕతరగ ಹెచుಚ್వ
ಭాగ
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

3941

25933

3938

25824

3939

25828

3942

3943

81ಶా అఅఆನెౕ/3/2
004-05

24/03/2009
85ಶా అదూరు/98/2 ఎం.ఆರ್. ರ್ౕధరమూ ರ್
ఎస.ఎం.ఎಸ್.ಪౌರ್ఢಶాಲె, ందు
004-05
వ ಳ್ ఇవర మన దూరు
25940 85ಶా అವెౕఅ/99/2 అంಬెౕడಕ್ರ್
24/03/2009
004-05
ಪౌರ್ఢಶాಲె, .ఆರ್.మమత
ఇవర ವెౕతన కు తు
25947 85ಶా అఅఆನెౕ/6/2 దದ್గంగయಯ್ ನ್
24/03/2009
004-05
:ದెౕవర దದ್యಯ್ ಕా ದాస
ಪౌರ್ఢಶాಲె,ಕెూరటಗెರె
సಹాయకರాಗಿ అనుకంపద
ఆಧారద ౕಲె ನెౕమಕా
కు తు

D

D

D

D

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
3944
25955 85ಶా అಖాహుభను/ అంజನెయಸాವ್
24/03/2009
3/2004-05
ಪౌರ್ఢಶాಲె,ಪావగడ ౕ
ಶాಲెయ ం
ಕಷ್కర ಖా
హుದెದ್ తుంబలు అనుమ
ౕడువ కు తు
3945
25982 85ಶా అఆನెౕ/10/2 ರ್ౕమ ఎಸ್. వమಮ್ ನ್
24/03/2009
004-05
: వణಣ್ ಜె.ఎస.ఎస.ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಕెూౕಳెಳ್ౕಗాల ఇవ ಗె
అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె
ನెౕమಕా కు తు
3946

3947

3948

3949

3950

3951

3952

3953

.మ యపಪ್
ದాಯ್సంಸెಥ್,ಕె.అರ್.నగర
ಯ್సూరు ಶాಲెಗె ಹెచದ್వ
ಭాగ ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ కు తు
25991 81ಶా అಖాವెఇతರె/ ವానంద ಪౌರ್ఢಶాಲె,తుంಬా
14/2004-05
ఈ ಶాಲెయముఖಯ್ ಕಷ್కర
ವెౕతన డుగಡె కు తు
25988

85ಶా అಹె అ/86/2
004-05

85ಶా అಬెూౕಕెౕನెఅ/ ರ್ౕ ఎం.మహದెౕవ,పರ್.ಶా.స
74/2004-05
ఇవర ನెౕమಕా అను ౕదನె
బಗెಗ್
26003 81ಶా అನెౕఅఇతರె/ .ఎం.పರ್ಸాದ್ స.
18/2004-05
మహದెౕశವ್ర ಗాರ್ಮాంతర
ಪౌರ್ఢಶాಲె,ಶాರ್మనహ ಳ್ ఇవర
ನెౕమಕా అను ౕదನె బಗెಗ್

25995

81ಶా అವెౕఖನెౕ/3/ రంగನాథಪౌರ್ఢಸాಲె,ಕాಳాపುర
2004-05
ఈ ಶాಲెయ 2004-05ನెౕ
ಸా న ಮానಯ್ತె న ౕకరణద
కు తు
26012 85ಶా అ
స ವ್దಯ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಯ್సూరు ఈ
ఇతರె/130/2005-06 ಶాಲెయ ಲ್న అದాಯ್పకర
ನెౕమಕా కు తు
26019 85ಶా ಹెూಪౌರ್ಶాన ಹెూస ಶాಲెగళ ನెూంద
/82/2005-06
ఆದెౕశవనుನ್ 2006-07ನెౕ
ಸా ಗె న ౕకరణ ಮాడువ
కు తు
26024 85ಶా అఇతರె/140/ మಲాನ್ಡ್ కనನ್డ
2005-06
ಪౌರ್ఢಶాಲె,నలూಲ್రు ,మಯ್సూరు
ఇవర ಸెౕವా భదರ್ತె బಗెಗ್
26007

ಶెರ್ౕ
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

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
3954
26030 81ಶా అధనసಹాయ .ఎస.సుబಬ್ణಣ್ ಸావರ್జ క
24/03/2009
య/41/2005-06
ಪౌರ್ఢಶాಲె,ಮాంబ ಳ್
యళందూరు ಚామರాజనగర
ఈ ಸాಲెయ ಕెూఠ
ಮాರ್ణಕాಕ್ಗಿ ధనసಹాయక
ౕడువ కు తు
3955
26035 81స ౕఆశೂస ౕఔಘ್ ఎం. .ఆರ್ ದాಯ್సంಸెಥ್ ంద
24/03/2009
/1/2005-06
నಡెయు ತ್రువ అనుದా
ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ దಜెರ್ ನౌకరర
కు తు
3956

3957

3958

3959
3960

3961
3962

3963

3964

3965

81ಶా ಕా
గలಸ್ರ್ ಹెూం ದాಯ್సమ
24/03/2009
బదಲావಣె/29/2005- ಕెూಳెಳ್ౕಗాల ఈ సంಸెಥ್య ಗౌరవ
06
ಕాయರ್ద ರ್గళ బదಲావಣె
కు తు
24/03/2009
26044 81ಶా అఇతರె/22/2 ವెౕಕానంద ಗಿ జన
005-06
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಗಿ రంగనಬెటಟ್
యళందూరు ಚామరకనగర
ఇదಕెಕ್ అనుದాన ౕడువ కు తు

26040

ಶెರ್ౕ
D

D

D

D

81ಶా అఇతರె/21/2 ಗౌతಮ್ సంసಕ್రತా
24/03/2009
005-06
ಸాಮా ಕా ಶెಯ್ಕಷ್ క ದాಯ್
సంಸెಥ್,గుండుಲ್ಪెౕಟె ఈ సంಸెಥ್ಗె
సವ್ంత ఆ ತ್యనుನ್ ಬాಯ್ంಕಿಗె
అడ డువ కు తు
26051 81ಶా అఇతರె/26/2 అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె
24/03/2009
005-06
ನెౕమಕా కు తు
26053 85ಶా అఇతರె/170/ ఎస.ఎస.సవೂರ್దయ ಪౌರ್ఢಶాಲె 24/03/2009
2005-06
ಹెసరనుನ್ ರ್ౕ ఆ చుంచనಗಿ
ఎందు ಹెసరనుನ್ బదಲావಣె
ಮాడువ కు తు

D

85ಶా అಕాವెౕ/141/
2005-06
26056 85ಶా అదూరు/81/2
005-06

D

26048

26055

24/03/2009
ర ౕಶ್ వರ್ ತ್ ಕಷ್కరు ఇవర
ಕాలಪ್ క ವెౕతన బಗెಗ್
ಗెూ ಕా ದాಯ್ సంಸెಥ್ ಯ್సూరు 24/03/2009
ఈ ఆದెౕశద రుదದ್ దూరు

85ಶా అಬెూహుమం/ గురుమಲెಲ್ౕశವ್ర
51/2005-06
ಪౌರ್ఢಶాಲె,ಬెనకనహ ಳ್
.నర పುర ఈ ಸాಲెಗె
ಬెూౕదక హుದెದ್ తుంబువ బಗెಗ್
26061 85ಶా అఇతರె/96/2
ಯ್సూరు ಲెಲ್య ಖాಸాಗಿ
005-06
అనుದా త ಶాಲా ಕಷ್క ಗె
సంబళವాగ రువ బಗెಗ್ దూరు
26064 85ಶా అదూరు/64/2 ఎ.శ ౕఉಲాಲ್ ఇవరు ముఖಯ್
005-06
ಕಷ್ర రుదದ್ సಕాರ್రಕెಕ್
స ಲ್ రువ దూరు
26060

D
D

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3966
26069 85ಶా అಶాహಸాತ್ంత ಸెంಟ್ ౕరಸ್ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ర/172/2005-06
ಪౌರ್ఢಸాಲె, ಯ್సూరు ఈ
ಶాಲెయనుನ್ నమರ್త
ದాಯ್సంಸెಥ್ಗె హಸాತ್ంత సలు
అనుమ బಗెಗ್
3967

3968

3969

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
24/03/2009

ಶెರ್ౕ

81ಶా అಹెವెತె/246/ తుమకూరు ಲెಲ್ ಪావగడ
24/03/2009
ತె/2/2005-06
ದెూమಮ್తమ
ರ್ౕ
అంజನెయಸాವ್
ದాಯ್ ఠ
ಶాಲెಗె ಹెచಚ್వ తరగ గ ಗె
అనుమ
ౕడువ కు తు
26076 85ಶా అము బ ತ್/6/ ఎನ್.అంజనపಪ್,ము. ,ఎం. .ఎం 24/03/2009
2005-06
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ంగదహ ಳ್ ಪావగడ
ఇవ ಗె ముಖ್ఐ ಕಷ್కర
ವెౕతనద ಲ್ గ బಗెಗ್
26078 85ಶా అఇతರె/63/2
ರ್ౕ.ఎం.ఎನ್.ಗెూౕಪాಲ್
24/03/2009
005-06
ఇవరు జయ ఠల ಶాಲెಗె
నగదు బహుಮాన ౕడువ బಗెಗ್

D

26073

D

85ಶా అಖాహుభఅను ದెದ್ౕశವ್రಸాವ್
/3/2005-06
ಪౌರ್ఢಶాಲె,హ హరపುర
ಪావగడ ఈ ಶాಲెయ ಲ್ ಖా
హుದెದ್గళ ನెౕమಕా
అను ౕదನె పರ್ಸాತ್వನె
26089 85ಶా అ ంబరహ/4/ 2005-06ನెౕ ಸా న ంబరహ
2005-06
కడత
26092 81ಶా అವ್ఐ లుಲ್ಪా ವెಯ್దಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ మరుಪావ
/40/2005-06
బಗెಗ್జయರామయಯ್ స.
ಕా ದాస
ಪౌರ್ఢಶాಲె,ಜెూಯ್ౕ నగర,తుమ
కూరు

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

3971

26087

3974

26095

3975

26100

3976

D

24/03/2009

26082

3973

D

81ಶా అಖాహుభను/ అనుದా ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ ಲ್
2/2005-06
ನెౕమಕా ಮా ಕెూం దుದ್
అను ౕదನె ಮాడువ కు తు

3970

3972

D

81ಶా అ.49783/దూ ರ್ౕమ చందರ್మಮ್ ಕెూం
రు/5/2005-06
ఎನ್.పర ౕశವ್రపಪ್ ಕಷ್కరు
ఎಸ್. . ಶాಲె బయలుదూರె
ರా ఇవర సంబళ కు తు

81ಶా అ ಪ್.18292 .18292/05ర ಟ್ అ ರ್
కు తు
/ఇతರె/30/2005
26103 87ಶా అవ /2/200 స ౕರ್దయ స ರ್ಸ್ ಸెూసಯ್
5-06
. .పುర ఇవర ಬాలಕಿయర
వస
లయಕెಕ್ అనుದాన
ಕెూ రువ కు తు

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3977
26108 81ಶా అಖాహుభనుఇ ಗాರ್మ ದాಯ್సమ ವా ಶాಲె
తರె/2/2006-07
త ఇ ಲ್ ಖా ఇరువ హుದెದ್గళ
కు తు
3978
26111 81ಶా అನెౕఅను/1/2 పರ್సనನ್కుಮాರ್,ನెడగಲ್
006-07
ಗాರ್ಮాంతర
ಪౌರ್ఢಶాಲె,ಶామರాయనಪాళಯ್
ఇవర హుದెದ್ అను ౕదನె బಗెಗ್
3979

3980

3981

3982

3983

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
24/03/2009

ಶెರ್ౕ

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009
81ಶా అదూరు/4/2 ಚామರాజనగర
006-07
అనుದానరహ ಕాಲెౕజుగళ
ಸెౕವా రత ನౌకర ಗె ಸెౕವా
భదರ್ತె బಗెಗ್
26127 85ಶా అస ಪెఅను/ గురుమಲెಲ್ౕశವ್ర ದాಯ್సంಸెಥ್ సహ 24/03/2009
183/2006-07
ಕಷ್ణ ಶాಲెಗె అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್
26130 81ಶా అ/794/ಶా ಚౌర ంಗెౕశವ್ర ದాಯ್వదರ್క
24/03/2009
హం/1/2006-07
సంఘద అనుದా త
ಪౌರ್ఢಶాಲె,తంగడಗಿ,ముದెದ್ౕ ಹా
ళ, ಜాపುర ఈ సంಸెಥ್య కు తు

D

81ಶా అಹె ತెఅను/ మరమలಲ್పಪ್
179/2006-07
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಯ್సూరు ఈ
ಸాಲెయ ಲ್ 2006-07ನెౕ
ಸా ంద ಹెచుಚ್వ
ಭాగ
ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ
కు తు
26122 81ಶా అపರ್ಪౌರ್ಕాసం ದెౕవರాಜ್ అరಸ್ ముರా ರ್
స/171/2006-07
ದాಯ್ ರ್ లయ కుಪాಪ್ಚాರ್
ಕెూపಪ್ కసಬా ಹెూబ మధుಗಿ
ఇవర దూ న కు తు

26118

26124

3984

26134

3985

26140

3986

81ಶా అಹెూಪౌರ್ಶాಲె
అను/182/2006-07

.ఎಸ್.ಮాదపಪ್ ಸాಮ್రక
ದాಯ್సంಸెಥ್,ಕెూౕಟె ఈ ఆడ త
మండ
ంద ಖాసಗಿ
ಪౌರ್ఢಶాಲెయనుನ್ ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ కు తు

81ಶా అదూరు/22/2 ఎం. .ఎం
006-07
ಪౌರ್ఢಶాಲె,గుంಡారహ ಳ್
ಪావగడ ತా సంಸెಥ್య దూ న
కు తు
26145 81ಶా అಹెూಪౌರ್ಶాತె వశంకರ್ ದాಯ್వదರ್క
అను/11/2007-08
సంఘ,కబంగ ಬెళಗా ఇవ ಗె
కనನ್డ ಮాధಯ್ ಶాಲె ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ కు తు

D

D

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3987
26148 81ಶా అವెౕ ఇతರె/ . .ಜెూౕ , తರ್కಲా ಕಷ್కరు
24/2007-08
ಮాడರ್ಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె ఇవర
ವెౕతన గ కు తు

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
24/03/2009

ಶెರ್ౕ

D

3989

24/03/2009
8[4]ಶా అ:ಹెూಪౌರ್ಶా ನెూౕಬెಲ್ ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
:68:2004-05
బసపಪ್ సకರ್ಲ್, కಲా ಪాళಯ್
ಬెంగళೂరు, ಹెూస ಶాಲె
అనుమ బಗెಗ್
26156 81ಶా అపಜా/పంఅ 1-6-1987 ంద 1-7-92ర
24/03/2009
ను/1/2007-08
అవ య ಲ್ పಜా/ప.పంగడద
ఆడ త మండ
ంద
ఆరం
సతతವాಗಿ
నಡెయు ತ್రువ ಶాಲెగళ కు తు

3990

26160

81ಶా అవ
సತ್రಣె/2007-08

3991

26983

847ಶా. .అ.ಮా
1/2002-03

3992

26984

81ಶా. .అ..సం.ಹె.
ಡాರ್.42/2005-06

3988

3993
3994

26152

ರ್ౕమ ఎನ್.ఎನ್. ರ್ౕమ
సంసఖಯ್త ಬాಷా ಕಷ್కరు
మರ್ల ಪౌರ್ఢಶాಲె ఇవరు
ಶెಯ್ಕಷ್ క అవ యవರెಗె
ముందువರెసువ కు తు
. అనుದా త ಪౌರ್.ಶాಲెగళ ಲ್న
ನెౕమಕా య ಲ್
మ ಳెయ ಗాಗಿ ಶెౕ.30 రషుಟ್
ఉದెದ್ ౕస సలు ಕెూౕ .

D

25/03/2009

D

ರా ಟ್ರ್ౕయ. ದాಯ್ ౕఠ ಪౌರ್.ಶాಲె, 25/03/2009
ವై.ఎನ್.ಹెూసಕెూౕಟె, ಪావగడ
ఈ ಶాಲెయ సం త
ంద
హణ ಡాರ್ ಮాడువ బಗెಗ್.

D

ಬెంಗాರ್ ಲెಲ್ సంబం దంತె
ఇతರె పతರ್గళು.
ಕా మಹాంತెౕశವ್ర ಪౌರ್ఢ
ಶాಲె ಬా ಗెూండనహ ಳ್
హడగ ತా బಳాಳ್
ಲెಲ್ ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ఇరువ ಖా ఇరువ
ಬెూౕధక హుದెದ್ తుం ಕెూళಳ್లు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

19/05/2008

E

8(3)ಶా. . ంచ
332/06-07

ರ್ౕ.ల ಮ್ౕనర ంహ స. ,ಸెంಟ್
ಜెూౕಸెಪ್ ఇం యನ್ ಶాಲె
ಬెంగళೂరు ఉతತ್ర ఇవర
ంచ బಗెಗ್.

18/12/2008

E

8(6) ౕలಮ್న
/2006-07

పುతూತ್రు ఎజుಕెౕశನ್ ಸెూಸై
18/12/2008
ನెహరు నగర పುతూತ್రు ద.క. ಲెಲ್.

E

8(7)ಶా అ ఇతರె
39:06-07.
8537 8 (2) ಶా అ ಖా
హు భ అ 61/2006

9205

3996

10054

D

24/03/2009

5096

3995

D

02

02/05/2009

E

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
3997
10069 8(4)ಶా. .సಥ್ಳాంతర ರ್ౕ కుಮారನ್ లಡ್రನ್
11/2006-07
ಹెూౕಮ್ ఎజుಕెౕశನ್ ಕౌన ನ್ಲ್
,ಟాಟా ಲ್ಕ್ ಫారం ఈ
సంಸెಥ್య ಕెలవು ಭాగ గళనుನ್
ದెూడಡ್ కలಲ್సందರ್ ఇ ಲ್ಗె
సಥ್ಳాంత సువ బಗెಗ್.

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
18/12/2008

ಶెರ್ౕ

17/05/2008
87ಶా అ.హಸాತ್ంతర. ಭాగಯ್ ಭ್ఐరವెౕశವ್ర రూరಲ್
115.07-08
ఎజుಕెౕషನ್ టರ್ಸ್ಟ್. 4ఇ డ ,
ರామనగర ఈ అడ త మండ
వ
ంద నಡెయు ತ್రువ ಪౌರ್ఢ
ಶాలಡెయనుನ್ హಷాತ್ంత సలు
ౕడువ బಗెಗ್.
అనుమ

E

ರ್ౕమ సు ౕల స. ಸెంಟ್
18/12/2008
ಜెూౕಸెಫ್ ಪ್ರ್ఔఢಶాಲె
ರ್ಯాంಡ್ సಕ್ವెౕರ್ ಬెంగళೂరు
ఇవర ౕలಮ್న ఇ బಗెಗ್ .

E

ಭార ఎజుಕెౕషನ್ ಸెూಸెಯ್
ఆನెౕకಲ್ ಟౌನ್ ఇవర
వ
ంద నಡెయుఉ ತ್రువ
పದాಮ್వ పರ್ఢಶాಲె ఆడుಗెూౕ
ఇ ಲ್న ಕಷ್కర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
ౕలಮ್న
mislaneous subject

18/12/2008

E

18/12/2008

E

18/12/2008

E

18/12/2008

E

18/12/2008

E

18/12/2008

E

18/12/2008

E

3998

13561

3999

13828

4000

13829

4001

14428 si84mislaneous
1/0708
14429 si84sha shi 1/07kha li hudde bhati bagge
08hu ba anu1/07-08

4002

84ಶా
ౕలಮ್న 31/2007

84ಶా
ౕలಮ್న
36/07-08

4003

14680 CPI.12-122007.ఇతರె/2007

4004

14682 CPI.12-122007.ఇతರె/2007

4005

14873 c84sha ahi mushi
badathi 8/07-08
14881 c84sha shi huba
/07-08

4006

ಕాಲ್ ఆంగಲ್ ಪౌರ್.ಶాಲె
ದెూడಡ್కలಲ್సందರ್ ಶాಲెయ
ಹెసరనుನ್ సూ ౕರ್దయ
ఇంటರ್ ನాಯ್ నಲ್ పబಲ್ಕ್
సూಕ್ಲ್ ఎం దు బదಲావಣె
అ. . బಗెಗ್ అడకగళು
ಕాಲ್ ఆంగಲ್ ಪౌರ್.ಶాಲె
ದెూడಡ್కలಲ್సందರ್ ಶాಲెయ
ಹెసరనుನ್ సూ ౕರ್దయ
ఇంటರ್ ನాಯ್ నಲ್ పబಲ್ಕ್
సూಕ್ಲ್ ఎం దు బదಲావಣె
అ. . బಗెಗ್ అడకగళು
mb umadevi
sri saradakl pruda shale
byatarayana pura

E

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4007
14893 c84sha shi
mushib9/07-08

షయ
geetha vijaya pruda shale
bangalore badthi bagge

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
18/12/2008

ಶెರ್ౕ
E

4008

14894 c84 sha shi mhiti
hkfku2/07-08

s shobha jakkana godra
18/12/2008
amrutheshavar pruda
shale mahiti hakfku bagge

E

4009

14895 c84 shashi mahiti
3/07-08
15175 s84sdha shi
vetananudana 2/0708
15318 c84sha shi
nemakathi7/07-08

k.c. narasimha murthy

18/12/2008

E

sri siddaiah craft teacher
vetananudana bagge

18/12/2008

E

18/12/2008

E

18/12/2008

E

18/12/2008

E

18/12/2008

E

18/12/2008

E

18/12/2008

E

18/12/2008

E

18/12/2008

E

18/12/2008

E

4010

4011

4012

15319

4013

15320

4014

15321

4015

15322

4016

15324

4017

15325

4018

15326

4019

15582

allulaya p.e.teacher avr
lady of an secular girls
high school nemakathi
anumodane
c84sha shi
allulaya p.e.teacher avr
nemakathi7/07-08 lady of an secular girls
high school nemakathi
anumodane
c84sha shi
allulaya p.e.teacher avr
nemakathi7/07-08 lady of an secular girls
high school nemakathi
anumodane
c84sha shi
allulaya p.e.teacher avr
nemakathi7/07-08 lady of an secular girls
high school nemakathi
anumodane
c84sha shi
allulaya p.e.teacher avr
nemakathi7/07-08 lady of an secular girls
high school nemakathi
anumodane
c84sha shi
allulaya p.e.teacher avr
nemakathi7/07-08 lady of an secular girls
high school nemakathi
anumodane
c84sha shi
allulaya p.e.teacher avr
nemakathi7/07-08 lady of an secular girls
high school nemakathi
anumodane
c84sha shi
allulaya p.e.teacher avr
nemakathi7/07-08 lady of an secular girls
high school nemakathi
anumodane
87ಪౌರ್ಶా. .అ.213/2 ౕసಸ್ లವ್ಸ್ నసಟ್
007-08

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
4020
15792 84ಶా. .అ.ಹెూ.ಪౌರ್. ಹెూస.ಶాಲె ತెరయలు అనుమ 18/12/2008
ಶా.ತె.అను 39/2007ౕడు బಗ್ಗ್ర
08
28/06/2008
4021
16471 8[1]సకರ್మ:04:2008 ರ್ౕ ఎನ್.ಕె.సుರెౕಶ್, ದై. .,
కుವెంపು ಪౌರ್ఢಶాಲె, ౖసూరు,
-09
ఇవర ವెౕతన సకರ್మద బಗెಗ್.
4022

17723

84ಶా. .హಸాತ್ంతర
02/2007-08

4023

18403

82 ಶా అ వగರ್ అను అవర ౕ ಖాನ್ ಸెకూಯ್రಸ್
93/2008
ಬాలకయర ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಕాಯ್ంపಬెಲ್ రಸెತ್ ಬెంగళೂరు ఈ
ಶాಲెయ ಕಷ್కర అంతರాజಯ್
పరసಪ್ర వಗాರ್వಣెಗె అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

4024

82ಶా. .అ.హు.భ.అ.9 మద ప.పೂ.ಕాಲెఝు
0/2008-09
ಪౌರ್ఢಶాಲా ಭాగ అಳెౕకళ
ఉಳాಳ್ళ ద.క. ಲెಲ್ ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ
ಬెూౕధక హుದెದ್యనుನ್
భ ರ್ಮాడలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
18480 84 ಶా
ರ್ౕ ఎం.
ರెౕమఠ స
ರ್ౕ
ము. భ121/08-09
ದెದ್ౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె మూ
ಸెూరబ ತా ఇవ ಗె ముఖಯ್
ಕಷ್కర బ ತ್ బಗెಗ್
18588 84ಶా. .ము. .బ.12 . ಫాರ್ ಸ್ಸ್ ౕల ఎಫ್.ఎ. ౕ
4/2008-09
ఇమూಯ್కుಯ್ಲెౕಟ್ ಬా ಕా
ಪౌರ್ఢಶాಲె వ గಗ್ ఇవ ಗె
ముఖಯ್ ಕಷ್కర బ ತ್ బಗెಗ್.

4025

ರ್ౕ బసವెౕశವ್ర టರ್ಸ್ಟ್
18/12/2008
కಕ್బಳాಳ್ಫುర ఇవరు
ನాగ హ ಳ್ నಲ್ నಡెసు ತ್రువ
ಶాಲెయనుನ್ ರ್ౕ దದ್గంಗా
ದాಯ್సమಸెಥ್ తుమకురు ఇవ ಗె
వಗా సువబಗెಗ್.

18470

ಶెರ್ౕ
E

E

E

02/05/2009

E

02/05/2009

E

18/12/2008

E

18/12/2008

E

E

4028

18/12/2008
ರ್ౕ ರెణూಕా ಪ್ఋఔఢಶాಲె
ಕా పುర ఈ ಶాಲెయనుನ್
ಪాರ್ం సువ బಗెಗ್,
18850 84ಶా. .సವ್.ఇ..140/ ರ್ౕ ಹెಚ್. . ఈశವ್రపಪ್ వృ ತ್
18/12/2008
2008-09
ಕಷ್కరు భువನెౕశವ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
మ ಕెರె పటూరు ತా. సವ್.ఇ.
వృ ತ್ బಗెಗ್.

4029

18851

4026

4027

18848

84ಶా. ,ಶా.పರ್.131/
2008-09

84ಶా. .ము. .బ ತ್
134/2008-09

ರ್ౕమ
నయ సువణರ್
ಶెౕಷా ರ್పುరం ಪౌರ್ఢಶాಲె ಬెం.
ము. . బ ತ್ బಗెಗ್.

18/12/2008

E

E

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4030
18852 84ಶా. .సವ್.ఇ. .
139/2008-09

4031

4032

షయ

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
18/12/2008

ರ್ౕమ ಕె. . ಗెౕತాಬా
స. . సంసಕ್ೃత ಹెಚ್.
వ ంగపಪ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె ಸాగర
ತా. ఇవ ಗె సವ್యం వృ ತ್
ಹెూందలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.
18853 84ಮా.హ. 97/2008- ರ್ౕ . ರాజణಣ್
18/12/2008
09
అంతరసనహళ:◌్ అరಕెರె
తుమకూరు . ಮా
హకుಕ್
అ యమద ಮాఃఇ
ౕడువ బಗెಗ್.
18854 84ಶా. .ಮా.హ.
ರ್ౕ మురు ಪౌರ್ఢಶాಲె
18/12/2008
98/2008-09
ఓబಳాపುర తుమకూరు ಲెಲ್ ఈ
ಶాಲెయ వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
పರ್ಸాತ್వನెయ పರ್ యನ್ఉ
ಮా
హకుಕ್
అ యమద య స ಲ್సువ బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ
E

E

E

4033

18855

84ಶా. . బ ತ್
139/208-09

ರా ಟ್ರ್ౕయ ಕಷ್ణ స
వ గಗ್ ఇవర వ
ంద
నಡెయు ತ್రువ ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ
దಜెರ್ ನౌకరరు ಹాగు
పರ್ ౕగಶాಲా
సಹాಯాకరుగ ಗె ವ್.ద.స.
ರాಗಿ బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್.

18/12/2008

E

4034

18856

84ಶా. .ము. .భ.12
1/208-09

E

4035

18857

84ಶా, . ವ್.ద.స.
బ ತ್ 103/2008-09

4036

19011

84ಶా. .ము. .బ ತ್
81/2008-09

ರ್ౕ ఎం. . ರెౕమಠ್ స. . ರ್ౕ 18/12/2008
ದెದ್ౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె మూ
ಸెూరబ ತా, ఇవ ಗె ము. .
బ ತ್ బಗెಗ್.
18/12/2008
ರ್ౕ ఎನ್. . బసవರాజయಯ್
ప ಚారకరు ರ್ౕ మ ಲ್ಕాజుರ್న
ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್ఢಶాಲె
ದెూడಡ್గు గు ಬ್ ತా. ఇవ ಗె
ವ್.ద.స. హుದెದ್ಗె బ ತ್ ౕడువ
బಗెಗ್.
ರ್ౕ ಹెಚ್. . వరుదರ್యಯ್ స. . 18/12/2008
ಡా. .ఆರ್. అంಬెౕడಕ್ರ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಚాడనಕెూపಪ್
కు గಲ್ ತా. ము. . బ ತ್ బಗెಗ್.

4037

19013

84ಶా. .హు,భ.అ.83/ ಬెంగళೂరు లಲ್ರ್ రಸెತ್య
2008-09
ಸెౕంಟ್ ౕ ಸ್ ಬాలಕಿయర
ಪౌರ್ఢಶాಲెయ ರ್ౕ సದా వం
స. .
ాన ఇవర వಗాರ್వಣె
బಗెಗ್.

18/12/2008

E

E

E

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4038
19014 84ಶా. .ము. .బ.
84/2008-09

4039

19015

4040

19017

4041

ರ್ౕమ ఎం. యు. ದెౕవಮాಮ್
ಹెಚ್.ఎం. . ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಬెంగళೂరు ఇవర ముఖಯ್ ಕಷ್కర
బ ತ್ బಗెಗ್.
ರ್ౕ ఎನ್. . వణಣ್ దಜెರ್
18/12/2008
ನౌకరరు .ఎಸ್. ఎ. .
ಬాలಕಿయర ಪౌರ್ఢಶాಲె ಟాసಕ್ರ್
ಟౌನ್ ಬెం. ఇవర బ ತ್ బಗెಗ್.

84ಶా. .ము. .
87/2008-09

ಶెರ್ౕ
E

E

E

E

84ಶా. .బ.92/2008 శರ್ . . వనంజపಪ್
18/12/2008
-09
ప ಚారకరు ರ್ౕ హంత
ದెದ್ౕశವ್ర ಪౌರ್.ಶా. మూ హ ಳ್
తురుವెౕಕెರె ತా ఇవ ಗె
ವ್.ద.స.ರాಗಿ బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್.

E

18/12/2008
ಜెౕಸ್ ಸెలವ್ಸ್ ಪౌರ್డ.ಶా.
వడಡ್రహ ಳ್ తుమకూరు ಲెಲ್ ఈ
ಶాಲెయ ದాఖಲా ಹాజರా
మನాನ್
18/12/2008
19024 84ಶా. . వಗా్వಣె శರ್ ౕ ఉ గదದ್ಗెౕశವ್ర
95/2008-09
ದాಯ್సంಸెತ್ ಬెటಟ್ద ಳ್ మఠ
కు గಲ್ ತా. ఇదర యಲ್
నಡెయు ತ್రువ
ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ ಲ್రువ
బಬ್ం వగರ್దవరుగళ
వಗా్వಣె బಗెಗ್
19025 84ಶా. .ಮా.హ.,96/ ರ್ౕ ఎం. ంగయಯ್ అరಳె మరద 18/12/2008
2008-09
ದెూ ಡ್ కలుಲ್ ದెౕవనహ ಳ್ అంಚె
ಮాగ ತా. ಮా
హకుಕ್
అ యమద ಮా
ಕెౕళುవ
బಗెಗ್.

E

19021

4043

19022

4045

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
18/12/2008

18/12/2008
ರ್ౕ ರాజు స. . ದాದ್థರ್
ಪౌರ್.ಶా. అಶెೂౕకపುర
ౖసూరు ఇవరనుನ್ ము. . బ ತ್
ౕ అరమನె
ಹెూనನ್మూచనహ ಳ್
19019 84ಶా. .. 89/2008- ವెౕక ದాಯ್సంಸెಥ್
18/12/2008
09
ಬాಯ್డరహ ಳ್ ఇవర వ
ంద
నಡెయు ತ್రువ ವెౕక
ದాಯ್లయ ಪౌರ್.ಶా. సತ್ಳాంతర

4042

4044

84ಶా. .బ ತ್
85/2008-09

షయ

84ಶా. .ಹా,మ.
93/2008-09

E

E

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4046
19026 84ಶా. .వಗా్వಣె
95/2008-09

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
18/12/2008

ಶెರ್ౕ

18/12/2008

E

18/12/2008

E

18/12/2008
ರ್ౕ మురు ಪౌರ್.ಶా.
ಹెూౕబಳాపುర తుమఖూరు
ಲెಲ್. ఈ ಶాಲెయ వಗాರ್వಣె
బಗెಗ್ పರ್ಸాತ್వನె పರ್ ಮా
హకుಕ್ అ యమద స ಲ್సువ
బಗెಗ್.
ರ್ౕ ಹెಚ್ . దಧ್ರామణಣ್
18/12/2008
ಲెూౕಕాయుకತ್ అ
ౕజకరు
కಛెౕ ನాಯ್ಯాలయ ఆవరణ
తుమకూరు ఇవ ಗె ಮా
స ಲ್సువ బಗెಗ್.
ముఖಯ್ ಕಷ್కరు దಧ್ರా ౕశವ್ర
18/12/2008
ಕెౕందರ್ ಪౌರ್.ಶా. మಲెಲ್ౕనహ ಳ್
ಮాసತ್ಗెూండనహ ಳ್ తురుವెౕಕెర
ತా. తుమకూరు ಲెಲ್ ಮా
హకుಕ್.

E

షయ
ರ್ౕ ఉ గదದ್ಗెౕశವ್ర ದాಯ್సంಸెಥ್
ಬెటಟ್హ ಳ್ మఠ కు గಲ್ ತా.
ఇదర యಲ್ నಡెయు ತ್రువ
ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ ಲ್రువ
బಬ್◌ం వగರ್దವారుగళ
వಗా్వಣె బಗెಗ್,.

4047

19027

84ಶా. .ಮాహ.
96/2008-09

ರ್ౕ ఎಸ್. ವెంకటరమణ ందు
ನాగ ౕకరు ಸాగర వ గಗ್
ಲెಲ್ ఇవ ಗె ಮా
హకుಕ್
అ యమద య ಲ್ ಮా
ౕడువ బಗెಗ್.

4048

19028

84ಮా.హ. 97/2008- ರ್ౕ . ರాజణಣ್ అంతరసనహ ಳ್
అరಕెರె తుమఖూరు .
09
ಮాఃఇ హకుಕ್ అ యమద
ಮా
ౕడువ బಗెಗ್.

4049

19035 సಕಿ4ಶా. .ಮాహ.
98/2008-09

4050

19036

84ಶా. .ಮా.హ.
99/2008-09

4051

19037

84ಶా. .ಮా.హ.
100/2008-09

4052

19038

84ಶా. . ఇతರె
101/2008-09

4053

19039

84ಶా. .ಹా..మ.
102/2008-09

. ವెౕರెంಟ್ಸ್
ౕరం ಸెంಟ್
ಫాರ್ ಸ್ ಸ್ ಕ್ఏ యರ್ ಪౌರ್.ಶా.
ವెౕಕానంద నగర ಬెం. 33
ఇవరు
ౕషక ಗె ಹాగూ
ದాಯ್ ರ್గ ಗె ౕడు ತ್రువ
ಕಿరుకుళద బಗెಗ್.
.ఎం. ప ಲ್ಕ್ ರాಜెౕశವ್ నగర
లಗెಗ್ರెಬెం -58 ఈ ಶాಲెయ ಲ್
ಹాఝರా మನాನ್ బಗెಗ್.

E

E

E

18/12/2008

E

18/12/2008

E

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4054
19049 84ಶా. .
ము. .బ.112/200809

4055

4056

4057

4058

4059

షయ

ರ್ౕ . రూಪాಕಷ್యಯ್ స. .
దಧ್ರా ౕశವ್ర ಗాರ್.ಪౌರ್.ಶా.
ಹెూదವారు గు ಬ್ ತా.
తుమకూరు . ఇవ ಗె ము. .
బ ತ್ బಗెಗ್.
19053 84ಶా. . .ವెౕ.బ.
శರ್ ౕ ಮాದెౕశವ್రపಪ್ ಕె.ఎం.
115/2008-09
స. ,. ರ್ౕ బసವెౕశವ್ర
ಪౌರ್ఢಶాಲె ರాಜా నగర ಬెం.
20 వషದ್ರ್ బ ತ್ బಗెಗ್.
19055 84ಶా. . .ವెౕ.బ.11 ఎಸ್.ఎಸ್. పುషಪ್లತా స./ .
6/2008-09
బసವెౕశವ್ర ಬాలಕಿయర
ಪౌರ್ఢಶాಲె ರాಜా నగర ಬెం.
ఇవ ಗె 20 వషರ್ద ವెౕతన బ ತ್
బಗెಗ್.
19056 84ಶా. . .ವెౕ.బ
ರ್ౕమ జయ ౕಲా స. .
117/2008-09
బసವెౕశವ್ರ್ర ಬాలಕಿయర
ಪౌರ್.ಶా. ರాಜా నగర ಬెం
19061 84ಶా. .ము. ,బ ತ್
ರ್ౕ . . ರ್ౕధర స. . ರ್ౕ
123/2008-09
పರ್భు ంగಸాವ್
ಪౌರ್.ಶా. ರెౕముగళೂరు ತా
ఇవ ಗె శರ್ ౕ స ౕರ್దయ
ಪౌರ್.ಶా ఎణಣ್ ಕెూపಪ್ ಸెూరబ ತా.
ము. . బ బಗెಗ್.
19366 CPI..ವెౕఅ/2008
ದెౕవರాజ అరಸ್ ಗాರ್.ಪౌರ್>ಶా>
ದెౕహ ಲ್ౕ తರ್దుగರ್ ಶాಲెయ
సಥ್ళ ప ౕలನా వర స. బಗెಗ್

4060

19685 CPI.137. ంపರ್/2008 ನాಯ್. ందನా ದా.సం. 01/08
సతಯ್ನాರాయణರాವ್
. ವ್దస ౕ ౕశವ್ర
ಗాರ್,ಪౌರ್.ಶా. తರ್దుఘರ್

4061

21456

82 ಶా అ వగರ್
153/2008

4062

21471

82 ಶాశఅ దూరు
ఇతರె156/2008

4063

25468

ರ್ౕ చందರ್ನాయಕ್ స. . ಶారದా
ರ್ౕ సಮాజ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ಚామರాజಪెౕಟె ఇవర
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.
ವెౕಕానంద ఇంటರ್
ನాಯ್షనಲ್ పబರ್ಲ್ಕ್
ಶాಲె
నూಯ್ ౖಕెూౕ రಸెತ್ ఆడుಗెూౕ
ಬెం30 ఈ ಶాಲె ముచుಚ್వ బಗెಗ್.

8[4][2]ಶా :సವ್ಚాబ: ರ್ౕమ ಕె.ఎ.ಗౌరమಮ್, స. ,
ವెౕబ:2008-09
ಸెంಟ್ ఆನ್ಸ್ ಬాలಕಿయర
ಪౌರ್ఢಶాಲె, అలసూరు, ఇవ ಗె
20 వషರ್ ಸెౕವెಗె ಜెౕషಠ್ತె
ప గ సువ బಗెಗ್

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
18/12/2008

ಶెರ್ౕ

18/12/2008

E

18/12/2008

E

18/12/2008

E

18/12/2008

E

22/03/2009

E

25/03/2009

E

E

02/05/2009

E

02/05/2009

E

24/03/2009

E

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4064
25475 8[3]ಶా అ:ಸెౕವె
అಮానతుತ್:దూరు:9798

4065

4066

షయ

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
24/03/2009

శವ್కమರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಬెళಳ್మప ಳ್, ఉడు ತా, ఈ
ಶాಲెయ ರ್ౕ గణప జವాన
ఇవరనుನ್ ಸెౕವె ంద
అಮానతుತ್ಗెూ రువುదనుನ್
రదుದ್ప సువ బಗెಗ್
25480 8[2]ಶా అ:ಖాఅಶా: ರ್ౕ జగదుಗ್రు అనನ್ದాನెౕశವ್ర
24/03/2009
కటಟ್డ:03:2006-07
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಗెూండಬాళ ಗాರ್మ
ಕెూపಪ್ళ ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెಗె కటಟ್డ
ఒదಗಿసువ బಗెಗ್.
25485 8[2]ಶా అ:ಕెూఠ :దు ಶాಲెయ ಕెూఠ గళ
24/03/2009
ర ತ್:ఇతರె:24:2006-07 దుర ತ್ಗెూ సలు ಶాಲా సం త
యనుನ್ ఉప ౕಗಿసలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

4067

25492

4068

26139

8[2]ಶా అ: ం.ప షಕ್
రಣె:2006-07

ರ್ౕ సుರెౕಶ್ మలಯ್, వృతತ್ ం
ಕಷ್కరు, ಡా|| ఎನ್.ఎಸ್.ఎ.ఎం
ప.పೂ.ಕాಲెౕజు, ಟెಟ್, ఇవర
ంచ ప షಕ್రಣె బಗెಗ್

ಶెರ್ౕ
E

E

E

24/03/2009

E

E

4069

81ಶా అ ౕలಮ್న / ರ್ౕ ఎం.రంగపಪ್ పರ್ ౕగಶాಲా 24/03/2009
8/2006-07
సಹాయకరు ರ್ౕ మహದెౕశವ್ర
ಪౌರ್ఢಶాಲె ఇవర ౕలಮ್న
కు తు
26153 81ಶా అದా/ಹామ గణప స ಚ್ದానంద
24/03/2009
ನాನ್/20/2007-08
ಪౌರ್ఢಶాಲె,మಯ್సూరు ఈ
ಸాಲెయ ದాఖಲా /ಹాజರా
ಕెూరತె మನాನ್ కు తు

4070

26165

81ಶా ವెౕ ರ್ౕ
/28/2003-04

4071

26168

87ಶా అఇతರె/18/2 ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ
003-04
వర పಡెయువ కు తు

4072

81ಶా అಹెూహుమ/8/ ಕెూಳెಳ್ౕಗాలద
2003-04
ఎం. .ಪౌರ್ఢಶాಲెಗె ఎరడు
ಹెూస హుದెದ್గళనుನ್ మంజూరు
ಮాడువ బಗెಗ್
26173 81ಶా అಹెూహుమ/8/ ಕెూಳెಳ್ౕಗాలద
2003-04
ఎం. .ಪౌರ್ఢಶాಲెಗె ఎరడు
ಹెూస హుದెದ್గళనుನ್ మంజూరు
ಮాడువ బಗెಗ್

4073

26172

గ

ರ್ౕ అరుಣ್ కుಮాರ್, తರ್కಲా
ಕಷ್కరు, వ ౕಗಿಸాವ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె ఇవర ವెౕతన గ
కు తు
ంద

E

24/03/2009

E

24/03/2009

E

24/03/2009

E

24/03/2009

E

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4074
26175 87ಶా అఇతರె/9/20
04-05

4075

షయ

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
24/03/2009

ಶెರ್ౕ

24/03/2009

E

24/03/2009

E

24/03/2009

E

24/03/2009

E

24/03/2009

E

24/03/2009

E

24/03/2009

E

24/03/2009
81ಶా బ ತ್ఇతರె/2/2 ರ್ౕ బసವెౕశವ್ర
004-05
ప.పೂಕాಲెౕజు,ಕెూరటಗెರె ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ತెరವాಗಿరువ ఉప
ಪాರ್ಚాయರ್ర హుದెದ್
భ ರ್ಗెముంబ ತ್ ౕడువ కు తు

E

ರ್ౕ అటಟ್లకಕ್మಮ್
ದాಯ್సంಸెಥ್ చనನ್పటಟ್ణ
ಬెం.ಗాರ್ಮాంతర ಲెಲ್
ఆడ ತా ಕా గళ ನెౕమకద
బಗెಗ್
26177 8ಶా అఇతರె/9/200 ರ್ౕ ಮాదపಪ್ಸాವ್ స. ఇవరు
4-05
ನెౕమಕా అను ౕదನె బಗెಗ್

4076

26178

4077

26179

4078

26180

4079

26181

4080

26182

4081

26183

4082

26184

81ಶా అಶాಲె
ಕా ದాస
హಸాತ್ంతర/5/2004-05 ಪౌರ್ఢಶాಲె,ಕెూడగుದాల,మధుಗಿ
ತా ఈ ಸాಲెయనుನ್ కನాರ್టక
పರ್ದెౕశ కురుబర సంఘ
ಗాంధునగర ఇవ ಗె
హಸాంత సువ కు తు
81ಶా అನెౕఅఇతರె/ ರ್ౕ ರ್యంಬెౕಕెౕశವ್ర
5/2004-05
ಗాರ್ಮాంతర
ಪౌರ್ఢಶాಲె,రంగసముదರ್ ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ సహ
ಕಷ್కర హుದెದ್ ನెౕమಕా
అను ౕదನె బಗెಗ್
81ಶా అదూరు/3/2 ರ್ౕ ವాస ದాಯ್వదರ್క
004-05
ಪౌರ್ఢಶాಲె,హు ಲ್ దూರె ರా
ತా ఈ ಶాಲెయ ముఖಯ್ ಕಷ್కర
ಹాగూ బಬ್ం
ౕ న దూ న
బಗెಗ್
81ಶా అఅనుದా త ರ್యద ರ್ ಗాರ್ಮాంతర
ఇతರె/17/2004-05
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ంగనహ ಳ್ మధుಗಿ
ತా ఈ ಶాಲెಗె అనుದాన
ౕడువ బಗెಗ್
81ಶా అಮా తರె/9 ರ್ౕ ರామ ంಗెౕశವ್ర
/2004-05
ಪౌರ್ఢಶాಲె, కಕ್హ ಳ್ ಪావగడ
ఈ ಸాಲెయ 1993-200203ನెౕ ಸా నవರెಗె ಮానಯ್ತె
న ౕకరణద కు తు
81ಶా అబ ತ್ఇతರె/7 ರ್ౕ ఎಸ್.ಶెೂలపಪ್ పರ್ ౕగ
/2004-05
ಶాಲా సಹాయకరు,ಕా ದాస
ಪౌರ್ఢಸాಲె ದాವ್రಕానకుంಟె
ರా ತా ఇవ ಗె బ ತ್ ౕడువ
కు తు

E

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
4083
26185 81ಶా అహుతుఅ/1/2 ానಭార
24/03/2009
004-05
ಪౌರ್ఢಶాಲె,వಡెౕరహ ಳ್,మధుಗಿ
ತా ఈ ಶాಲెయ ಲ್న ಖా హుದెದ್
తుంబువ కు తు
4084
26186 81ಶా అహుతుఅ/1/0 స ౕರ್దయ ప.పೂಕాಲెౕజు ఈ 24/03/2009
4-05
ಸాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ ಬాಯ್ಕ್
ಲా్ಗ್ హుದెದ್ తుంబువ కు తు

ಶెರ್ౕ
E

E

4085

26187

81ಶా అక ವెౕ గ
/27/2005-06

ರ್ౕమ ಕె.మంజుళ, తರ್కಲా
ಕಷ್ಕಿ, ದెದ್ౕశವ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ఇవ ಗె ವెౕతన గ కు తు

24/03/2009

E

4086

26188

81ಶా అ అ/37/20
05-06

ಟ್ అ ರ್ సంఖಯ್.19769/06
ರ್ౕ ಕెంಚెಗౌడ ఇతరరు రుదದ್
ರాజಯ್ సಕాರ್ర

24/03/2009

E

4087

26189

81ಶా అఇతರె/24/2 తుమకూరు ఉతತ್ర శಕಷ್ క ಲెಲ್ 24/03/2009
005-06
ಕెూరటಗెರె పటಟ್ణద ಲ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె మంజూರా కు తు

E

4088

26190

81ಶా అ/50539/ఇ
ధ కషణ సంಸెಥ್గళು
తರె/39/05-08
ఇతర ంద బంద అ ರ್గళ
ౕಲె కರ್మಕెಯ್ಗెూౕళುಳ್వ కు తు

24/03/2009

E

4089

26191

81ಶా అ /32418 కನా్టక ರాజಯ್
24/03/2009
/32419/34/2005-06 ఉచಚ್ನాಯ್యಲాయద పರ್కరణగళ
కు తు కರ್మ వ సువ కు తు

E

4090

26192

85ಶా అఇతರె/175/ సಹాಯానుದాన ಕಷ್ణ
సంಸెಥ್గ ಗె ನెరವాಗಿ అనుದాన
2005-06
డుగಡె ಮాడువ కు తు

24/03/2009

E

4091

26193

87ಶా అఇతರె/8/20 ಬెంగళೂరు ಗాರ್ಮాంతర ಲెಲ್ಗె 24/03/2009
05-06
సంబం ద ఇతರె పతರ್గళ
కు తు
26194 1ಶా అ హుಬాಯ್ಕ್
ం
ಕಷ್కర హుದెದ್
24/03/2009
ಲాಗ್/38/2005-06
ಕానూనుಬా రವాಗಿ
ನెౕమಕా ಮా రువ కు తు
26195 81ಶా అసಥ್ಳాంతర/ ರ್ౕ గంಗాధರెౕశವ್ర
24/03/2009
1/2005-06
ಪౌರ್ఢಶాಲె, సలವా , ఈ
ಶాಲెయనుನ್ లಲ್హ ಳ್ಗె
, ಯ್సూరు సಳ್ಳాంత సువ బಗెಗ್

E

4092

4093

4094

26196

81ಶా అవగರ್
ఇతರె/23/2005-06

ಕಷ್కరు/ಸావರ್జ కరు
సంಸెಥ್గళು ఇవ ంద బంద
అ ರ್గళ ౕಲె కರ್మ నಡెసువ
కు తు

24/03/2009

E

E

E

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4095
26198 81ಶా అವెౕతన
ತారతమಯ್/30/200506

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
24/03/2009

ಶెರ್ౕ

ಕె. దದ್బసవయಯ್ వರ್తತ್ సహ
ಕಷ್కరు బసವెౕశವ್ర
పపೂಕాಲెౕజు,ಕెూౕಳాల
ಕెూరటಗెರె ఇవర హಕಿಕ್న ಲ್రువ
గ ಕె రಜె నగ కరణద కు తు

24/03/2009

E

పರ್ಶాంತ್ ఎం.ఎస.ఆರ್
ాన
ಕಷ್కరు ఎం. .ఎమ
ಪౌರ್ఢಶాಲె,గుంಡాలರ್హ ಳ್
ಪావగడ ఇవర ನెౕమಕా
అను ౕదನె కు తు
26201 85ಶా అಹెూಪౌರ್ಶాఅ గురుమಲెಲ್ౕశವ್ర
ను/185/2006-07
ದాಯ್సంಸెಥ್,ದెవనూరు ఇవ ಗె
ಹెూస ಪౌರ್ఢಸాಲె ತెರెయలు
అనుమ
ౕడువ కు తు

24/03/2009

E

24/03/2009

E

24/03/2009

E

E

4101

24/03/2009
85ಶా అ ఎಸ್/97/ 3-4 వషರ್ ంద ವ್ఋ ತ್
తుం/1/2006-07
మరణ ం ಖా ಯాద
హుದెದ್గళనుನ್ తుంబువ కు తు
26204 87ಶా అವెౕ ಕెూౕ/6 ರ್ౕ .ఎం.ಗಿ ౕಶ್, ವ್దస జనತా 24/03/2009
3/2006-07
రూరಲ್ ఎజుಕెౕషನ್
ಸెూసಯ್ ,ರామనగర ఇవర
ನెౕమಕా అను ౕదನె కు తు

4102

26205

87ಶా అನెౕఅಕెూ/12 ಶెೂವ್ౕదయ
24/03/2009
7/2006-07
ಪౌರ್ఢಶాಲె,కರ್షಣ್యಯ್నದెూ ಡ್,కనక
పುర కనನ್డ సహ ಕಷ್కర హుದెದ್ಗె
. .కుಮాರ್ ನెౕమಕా బಗెಗ್

E

4103

26206

87ಶా అము బಕెూ/
71/253/2006-07

E

4096

26199

4097

26200

4098

4099

26202

4100

26203

81ಶా అಖాప గ
ಕె రಜె
గ /25/2005-06

షయ
ರ್ౕ ఎం. ౕತాರామయಯ್, ం
ಕಷ್కరు జయమంగ
ಗాರ್ಮాంತెర
ಪౌರ್ఢಶాಲె,మధుಗಿ ఇవ ಗె
సమನాంత సువ కు తు

81ಶా అನెౕమಕా
అను/2/2005-06

81ಶా అఇతರె/18/2 ಮానస ಪౌರ್ఢಶాಲె,యరహ ಳ್
006-07
ಹెచ. .ಕెూౕಟె ఈ ಸాಲెయనుನ್
2006-07ನెౕ ಸా ంద
ముందువರెసువ బಗెಗ್

ರ್ౕ ಕె.ವెಯ್.ವెంకటరమణపಪ್,స.
ರ್ౕ ಶారద ಬా ಕా
ಪౌರ್ఢಶాಲె, . .పುర ಬెం
ఇవ ಗె ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್
ౕడువ బಗెಗ್

24/03/2009

E

E

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4104
26207 81ಶా అగಯ್ಹా/10/2
006-07

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
24/03/2009

ಶెರ್ౕ

E

4106

26208 సఇ81ಶా అమహ/200 ಮా
హకుಕ್ యమద
24/03/2009
6-07
ಕెలవು ಮా
ಕెూౕ రువ
కు తు
26985 81ಶా. .బ ತ್.24/200 ಜె. . . ದాಯ್సంಸెಥ್, హందనಕెರె 25/03/2009
5-06
, .ನా.హ ಳ್, ఈ ಶాಲెయ
ಬెూౕదಕెౕతర హుದెದ್ బ ತ್ బಗెಗ್.

4107

26997

4108

26999

4105

4109

షయ
ರ್ౕ ಕె.ఆರ್.పర ౕశವ್ರ್ ముఖಯ್
ಕಷ್కరు,గురుబసపಪ್
ಪౌರ್ఢಶాಲె,అరಕెರె,ಹెూನాನ್
ತా ఇవర ಗెಯ್రు ಹాజ కు తు

E

E

87ಶా. .అ. ವ್. .1/2 .కృషಣ್మూ ರ್
005-06
వృ. . ಶెೂವ್ౕధయ
ಪౌರ್.ಶా.కనకపುర సವ್.ఇ. .బಗెಗ್.

26/03/2009

E

85ಶా. .అ.దూరు13 ರ್ౕ పರ್భు ంಗెౕశವ್ర
1/2005-06
ಗాರ್ಮాంతర ಪౌರ್.ಶాಲె,
కడూరు ತా: ఈ ಶాಲెయ బಗెಗ್
దూరు
27002 89ಶా. .అ.ನెౕ.అ./2 1/6/92ర నంతర ನెౕమకವాద
4/2006-07
అనుದాన ర త బಬ್ం యనుನ್
అనుದానಕెಕ್ ఒళప సువ బಗెಗ್.

26/03/2009

E

26/03/2009

E

4110

27008

89ಶా. .అ.ఆ.ನెౕ.40/ బణకಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
26/03/2009
2006-07
ಮా ಗెౕ , కಕ್మగళೂరు
అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె
గూರ್ಪ್ హుದెದ್ భ ರ್ అను ౕదನె.

E

4111

27013

87ಶా. .అ.హు.భ./1/ ರ್ౕ గంಗాధರెౕశವ್ర స ವాస
26/03/2009
2006-07
ಪౌರ್.ಶాಲె, ಕె.ಪాలచందರ್
తుమకూరు ఇవరు నಡెసు ತ್రువ
ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ ಲ್న ం
ಕಷ್కర
హుದెದ್ భ ರ್ అనుమ
ౕ రువ బಗెಗ್.

E

4112

27023

87ಶా. .అ.ದా.ಹా.
మ./80/2007-08

సుಜాಙ್న ಕಷ್ణ సంಸెಥ್ హಳెౕಪాళಯ್ 26/03/2009
పటూరు తుమకూరు ಲెಲ್ ఈ
ಕಷ್ణ సంಸెಥ್ ంద ಹెూస
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಪాರ್రం సలు
అనుమ
ౕడువುదర బಗెಗ್.

E

4113

27030

87ಶా. .అ. ಥ್ర
007-08

/2 ಭైరವెౕశವ್ర ಗాರ್ಮాంతర
26/03/2009
ಪౌರ್.ಶాಲె, ದెూడಡ್ನారమంగల
ఈ ಶాಲెయ ಥ್ర
ಠెౕవ బಗెಗ್.

E

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4114
27034 87ಶా. .అ.ವెౕ. ./1 బణకಲ್ మహದెౕవణಣ್, గూರ್ಪ್
60/2007-08
ರ್ౕ ಶారద ಪౌರ್.ಶాಲె,
ఎం.ఎನ್.ಕెూౕಟె, గు ಬ್ ತా
ఇవర ವెౕతన గ బಗెಗ್.
4115
27038 87ಶా. .అ.ఇతರె.21/ ాన ంధు ಗాರ್ಮాంతర
2007-08
ಪౌರ್.ಶాಲె, హ ಯాళ ,
ರామనగర ఈ బಬ್ం య
ನెౕమಕా బಗెಗ್.
4116
27045 87ಶా. .అ.ನెౕ.అ.3/2 ರ್ౕమ ఎం.ಶైలజ ಮారు
007-08
ಪౌರ್.ಶాಲె, ಜాణಗెರె కు గಲ್
ತా: తుమకూరు ಲెಲ್
అ.ఆ.ನెౕ. ವ್.ద.స.హుದెದ್
అను ౕదನె బಗెಗ್.
4117
17570 45 అసుఇ/03/08బಬ್ం మతుತ್ ఆడ త
09
సుಧారಣా ఇಲాಖె ಬెంగళೂరు
ఇవరు ಕెౕ రువ ಮా

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
26/03/2009

ಶెರ್ౕ

26/03/2009

E

26/03/2009

E

E

02/03/2009

A

4118

21656

45 క .ವెౕ ఒ5.ವెౕ. తರ್కಲా ಕಷ್క ಗె5ನెౕ ವెౕతన
ఆ.01/2007-2008
ఆ ౕగద ಲ್ మధಯ್ంతర ఆದెౕశ
ౕ
గ ಗెూళ ద ವెౕతన
ಶెರ್ౕ యనుನ್ ప గ సದెౕ
ఇరువ బಗెಗ್ ప ౕ
పರ್ಸాತ್వನె
ౕడువంತె సಕాರ್ర
సూ రువ బಗెಗ್.

02/05/2009

A

4119

21968

45 క పర. .హు,
మం389/2005-2006

02/06/2009

A

4120

22110

02/06/2009

A

4121

తರ್కಲా ಕಷ್కర వృందಕెಕ್
ಲెಲ್ಗెూందు ఉప ದెౕರ್శకర
కಚెౕ ಗె తರ್కಲా ప ౕಕಷ್కర
హుದెದ್ మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್.

ಲాಲ್ తరಬెౕ సంಸెಥ್గ ಗె
ದై క ಕಷ್ణ ಕಷ್కరనుನ್
ౕ సువ బಗెಗ್
24154 42 ఇ17ఎ. . .ఎನ್- సಕాರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲా ಕಷ್క ಗె
01/1991-92
ಗెರ್ౕಡ್-1 మంజూರా బಗెಗ್.
45ದై
7-2008

ఐ/200

42ఇ17ఎ . .ఎನ್03/1984-85,
. .ఎన-160/198283, 6 ప.పೂ. 8.ಜెౕషಟ್ತె-1/1991-92

సಕాರ್ , ಮా పುసಭె, ಮా
ము ಸ್పಲ್ ఘటకగ ಗె ಸెౕ ద
ಪౌರ್ఢಶాಲా సహ ಕಷ್కర
ಜెౕషಟ್ತా ప ಟ್

4122

24174

4123

42.ఎ17ఎ. . .ఎನ್- ಪౌರ್ఢಶాಲా సహ ಕಷ್కర
ಜెౕషಟ್ತా ప ಟ್యనుನ್ పರ್క సువ
01/1983-84
బಗెಗ್.
24184 42.ఇతರె-23/1987- గులಬ್ಗాರ್ ಭాగద పద ౕధర
88
ಪాರ್థ క ಶాಲా ಕಷ್క ಗె బ ತ್
ౕడువ బಗెಗ್.

4124

24178

21/03/2009

A

21/03/2009

A

21/03/2009

A

21/03/2009

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
4125
24190 42.ఇ17ఎ. . .ఎನ್- ಪౌರ್ఢಶాಲా సహ ಕಷ್క ಗె ಗెರ್ౕಡ್- 21/03/2009
01/1991-92
1 మంజూರా
ౕడువ బಗెಗ್.
4126

24195

4127

1317

4128

4129

4130

4131

4132

4133

42.ಜెౕషಟ್ತె.వಯ್ತాಯ್స232/1996-97
4(7) ಪౌರ್.ಶా. స.
వగರ್ /1/ 06-07

06-07 ನెౕ ಸా న సಕాರ್
ಪౌರ್ఢಶాಲా సహ ಕಷ್కరుగళ
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
1322 4(7) ಪౌರ್. . స, .
ಟ್ అ ರ್ సంಖెಯ್ : 2279 /06
అ ರ್ 2/06-07
ಕె.ఎ.
ರ್ౕమ ఆ ౕಷా
.అ.సం. 22791/06 ಫా ౕಮా సಕాರ್ ఉదుರ್
ಕె.ఎ. . ಬెంగళೂరు
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಬెంగళುరు
1380 4(7) ಪౌರ್. . స.
2006-07 ನెౕ ಸా న ಲ್
వగರ್ /ఇ / 3/06-07 ಪౌರ್ఢಶాಲా స. . వಗాರ್వಣె
ఇ 77/ఎಸ್.ఇ. . 06 బಗెಗ್ సಕాರ್ర ంద బంద పಪ್
ఎ2756/327
మన బಗెಗ್
ಶెౕష ಕಷ್కర తతಸ್ಮాన
ದాಯ್హರ್ತె బಗెಗ್ సಪ್ ಟ್ౕకరణ
దుದ್ప సಕాರ್రద ಲ್ದె
సಭానడవ బಗెಗ್ కರ್మ
ತెಗెదుಕెూళುಳ್వುదు
2062 4(5) వರ್. . హు. సಥ್ಳా వರ್ ತ್ ಕಷ್కర ಖా హుದెದ್గళనుನ್
11/06-07
కంపೂಯ್టರ್ ಕಷ್కరನాನ್ಗಿ
ప వ ರ್సువ బಗెಗ್
2065 4(5) వರ್. .ನెౕ ಡాಟా 2005 ర అ సూ ద వರ್.
ఎం ರ್ సంಬా
ఆದెౕశగళనుನ್
4205/06-07
గణಕಿౕరణಗెూ సద ಬాబుತ್ ౕజు
మంజూರా
2073 4(5) వರ್. ಬెూ.గు
వರ್ ತ್ ಕಷ್కర 1981-82 ಸా న ಲ್
సం. 119/05-06
ನెౕమకಗెూండ ಕಷ್క ಗె ವెౕతన
ಶెರ್ౕ
గ ప సువ బಗెಗ್

2059

495) వರ್. . ನెౕ.రదుದ್
20/04-05

4(5) .క.
34418/02-03

4134

2077

4135

4(5) .క. .ನెౕ 0506
2091 4(5) .క. .
ప ౕ .(11) హుದెದ್.
మం.389/05-06
2096 4(5) ಕె.ఎ. 4530
/06
2100 4(5) ಕె.ఎ. .
3634/06-07

4136

4137
4138

.ಹెಚ್. ౕరభదರ್పಪ್ మతుತ್ ఇతర 21/03/2009
ಕಷ್కరుగళ ಜెౕషಟ್ತెయಲాಲ್ద
వಯ್ತాಯ್సద బಗెಗ್.

2078

ಶెರ್ౕ
A

A

27/09/2008

B

27/09/2008

B

27/09/2008

B

01/09/2009

B

01/09/2009

B

01/09/2009

B

01/09/2009

B

తರ್కಲా ಕಷ್క ಗె ಕాల
ಬా ತ್ మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್

15/01/2009

B

తರ್కಲా ಕಷ್కర ವెౕతన గ
బಗెಗ್
తರ್కಲా ಕಷ್కర వರ್ందಕెಕ್
షయ ప ౕಕಷ್రనుನ್ ನెౕమక
ಮాడువ బಗెಗ್
ಜెౕషಠ್ತా ప ಟ್య సంಖెಯ್య ಲ್
అನాಯ್యವాಗಿದె ఎంబ బಗెಗ್
ಹెూ ಗె ಕಷ್కర ನెౕమಕా
ఆಗಿలಲ್ ವెంబ బಗెಗ್

15/01/2009

B

01/09/2009

B

20/09/2008

B

20/09/2008

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4139
2109 4(5) సం. ಗెರ್ౕಡ್-2 సంಗಿౕత ಕಷ್కర 44 ಗెರ್ౕಡ್-1
ಗెರ್ౕಡ್-2 బ ತ್ 01/01-02 హుದెದ್గ ಗె బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
15/01/2009

ಶెರ್ౕ
B

4140

2120

4(5) ದై. .
హు.బ.5022/05-06

ರ್ౕమ న
ದై. . ఇవ ಗె
కనನ್డ ಭాಷా ಕಷ್కರాಗಿ వರ್ంద
బదಲావಣెಗె ಕెూౕ రువ బಗెಗ್
సహ ದెౕರ್శక ంద అగతಯ್
ದాఖಲె ಕెౕ ದె

20/09/2008

B

4141

2122

4(5) ದై. .
31-12-97 ర ౕలಪ್టుಟ್ ದై క
ಜెౕషಠ್ತా సం 01/05-06 ಕಷ್ణ ಕಷ್కర ಜెౕషಠ್ತా ప ಟ್
తಯా సలు ಮా గళనుನ್
కూರ್ ౕక సువುదు

20/09/2008

B

4142

4(5) ದై. . ಗెರ್ౕಡ್-1 ದై క ಕಷ್ణ ಕಷ್కరు ಗెರ್ౕಡ್-2
15/01/2009
హు.బ ಗెರ್ౕಡ್-1 173/06- ంద ಗెರ್ౕಡ್-2 ప వ ರ್సువ బಗెಗ್
07
5816 si4(5) high school drawing and craft Teacher 15/01/2009
Drawing Teacher
revised pay scale
pramotion or
s.f.39/05-06
6197 4(5).స. పಪ್ .01/06 ಶెౕష ಕಷ್కర ನెౕమಕా బಗెಗ್ 15/01/2009
-07
ನాంక 13-10-2006 రందు
తతಸ್ಮాన ದాಯ್హರ್ತెಗె వృంద
మతుತ್ ನెౕమಕా
యమಕెಕ್
దుದ್ప తరువ బಗెಗ್

B

4143

4144

2131

B

B

4145

6573

4(5)ముఖಯ್.మం.జన
ರ್ౕమ పೂ ರ್ಮా
20/09/2008
ತాదశರ್న/563/06-07 ದై. . .ಗెರ್ౕಡ್-1 ఇవరనుನ್
ದై క ಕಷ್ణ సం ౕజకరನాನ್ಗಿ
ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా గళ కಛెౕ ಗె
ನెౕమక ಮా లಲ್ವెంబ బಗెಗ್.

B

4146

6647

4(5)
ರ್ౕ. సు ౕರ್ కృషಣ್ కులక ರ್
20/09/2008
. .సం.ನెౕ.దూరు344 ಶెౕష ಕಷ್కర అ సూచನె
2/06-07
1998-99ನెౕ ಸా న ಲ್ సంಗಿౕత
ಕಷ್కర హుದెದ್ಗె అహರ್ దದ್రూ
ನెౕమಕా ಮా లಲ್ವెంబ బಗెಗ್.

B

4147

7538 CPI.26.ఇతರె/2006

4148

తರ್కಲా ಕಷ್కర హుದెದ್గళనుನ್
భ ರ್ ಮాడలు అవಕాశ ౕ
సరಕార ఆದెౕశ ಹెూర సువ
కు తు.
7907 CPI..ಯావುದాదರెూం హుದెದ್ ఉనನ್ ౕక సువ బಗెಗ್
ద నుನ್ ఆ ಕ್
ಮా /2006

20/09/2008

B

20/09/2008

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4149
9786 4(5)
ಮా
హకుಕ್ ಕా ದ್యనವ್య
ಮా.హ.అ. .02/2006- ರ್ౕ ಬెూౕజపಪ್.ಕె.ಮాರారవ ಗె
07
ಮా యనుನ್ ౕడువ బಗెಗ್
4(5)
ಮా
హకుಕ್
మ.హ.అ. 01/2006-07 అ యమదనವ್య ರ್ౕ
ನాರాయణ ರాವ್ రవరు
ಕెౕ రువ ಮా తనుನ್ ౕడువ
బಗెಗ್.
4(5)ಮా.హ.అ
ಮా
హకుಕ್
02/200-07
అ యమదనವ್య ರ್ౕ
ಬెూౕజపಪ್.ಕె.ಮాರా రవరు
ಕెౕ రువ ಮా యనుನ್ ౕడువ
బಗెಗ್
KAT 4162-1997/05- ರ್ౕ ಬాసಕ್ర ಹెగಗ್ಡె, S/O
06
మಹాబల ಹెగಡె ದై. ಕಷ್ణ
ಕಷ್కరు ಕెౕడూరు కుంದాపುర
ತా. ఇవర అ ರ್ సంಖెಯ್ 4162
న 1997 బಗెಗ್.
ఇ.ఎಸ್. . 4(5)
. ರాಜెౕಶ್ తರ್ కಲా
ಕె.ఎ. . 15681/2005 ಕಷ್కరు. ఇవర అ ರ್ సంಖెಯ್
5681 ಕె.ఎ. /2005 ನాಯ್య
మండ య ಲ್ హూ రువ బಗెಗ್.
4(5) LAQ 6578/05- ಧానసಭా సదసಯ್ರాద ರ್ౕ
06
ದెూడಡ್నಗౌడ హనుమన ಗౌడ
ಪా ౕల అవర చుಕెಕ್ గురు న
పರ್ಶెನ್ సంಖెಯ್ 6578 ಕెಕ್
ఉతತ್ సువ బಗెಗ್.
4(%0
ರ್ౕమ ఎಸ್.ఆರ್ కుముದాంబ
సం. .ಸెౕ.పು. ం.22/06 మతుತ್ ರ್ౕ . ನాರాయణರాವ್
-07
వృతತ್ సంಗಿౕత ಕಷ್కరు ఇవర
ಸెౕವా పುసತ್క ం రుಗಿసువ
బಗెಗ್.

4150

10011

4151

10012

4152

10247

4153

10258

4154

10262

4155

10280

4156

10520

4157

12747 si43 niyojane
raddhu 170/05-06

4(3) కుటుంబ
ంచ 71/2005-06

వంగత ఎಸ್ ರామయಯ್
సహశಕಷ್కరు ఇవర కుటుంబ
వృ ತ್ ವెౕతనవనుನ್ ఇవర అంద
మగಳాద కు.ఆರ್ ౕನా
ఎంబువవ ಗె మంజూరు
ಮాడువ బಗెಗ್.
ౕజನె ౕರెಗె ಕెలస
వರ್ సు ತ್రువ ಕಷ್కర
ౕజನెయనుನ್ రదుದ್ ప
మూల ಶాಲెಗె ಹాజರాగువ బಗెಗ್

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
20/09/2008

ಶెರ್ౕ

20/09/2008

B

20/09/2008

B

20/09/2008

B

20/09/2008

B

20/09/2008

B

20/09/2008

B

B

01/02/2008

B

01/02/2008

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
4158
13559 45 ಪౌರ್.ಶా. . ನెౕ.అ. ಬెళಗా సహ ದెౕರ್శకర
15/01/2009
సంసಕ್రణ 2316/2007- కಛెౕ యు ದారವాడ
08
ఆయుಕాತ್లయಕెಕ್
ౕనಗెూ దದ್ ంద ಬెళಗా
ಭాగద ಲ್ 1997-98 ంద
ఇరువ అ ◌్గళనుನ್
ಕా ದ್ సువ బಗెಗ್ ಮాగರ್దశರ್న

ಶెರ್ౕ
B

4159

13662

45 ಹెూ. .హు.సಥ್.ఇ
21/2006-07

ಹెూ ಗె ಕಷ್కర హుದెದ್యనుನ್
సಕాರ್
. .ఐ. ಹెూసదుగರ್
ఇ ಲ್ంద స.సం.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు
ಹెూసదుగರ್ ಟౌನ್ ఇ ಲ್ಗె హుದెದ್
స ౕత సಥ್ಳాంత సువ బಗెಗ್.

4160

13758

45 .క.ವెౕ. .
03/2007-08

1998 ర వృంద మతుತ್
ನెౕమಕా
యమద ಲ್
తರ್కಲా ಕಷ್క ಗె ವెౕతన ಶెರ್ౕ
గ ಗెూ లಲ್ రువ బಗెಗ್.

4161

14396 CPI.5.ఇతರె/2007

B

4162

14461

B

4163

45 ರాజಯ್.ಪా.జనತా సಕాರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲా ಶెౕష
20/09/2008
దశರ್న/2123/08-09
ಕಷ್కర ನెౕమಕా ఆ ಕ್ బಗెಗ್
దూరు.
ರ್ౕ బసవణಣ್పಪ್ ಶె ಟ್పಪ್
06/10/2008
16822 45
మూ మ
తರ್కಲా ಕಷ್కరు,
ರాజಯ್ಪాలర/జనತా
తರ್కಲా ಕಷ್కర హుದెದ್ಗె
దశರ್న 9695 ఇ /08
ನెౕమಕా ಮాడలు ಮానಯ್
ರాజಯ್ಪాలర జనತా దశರ್నద ಲ್
ౕ రువ మన .

4164

16727

22/12/2008

02/05/2009

20/09/2008
ರ್ౕమ
ౕರాಬా వృ ತ್
ಕಷ್కరు .స.ಪౌರ್.ಶాಲె.కನాಯ್
ಸెౕడం.ఇవ ಗె వృ ತ್ షయ
ప ౕಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್ ౕడలు.
45 ఇతರె /2007-08 ఈಗాగಲెౕ కడతగళనుನ್
20/09/2008
ముಕాತ್యಗెూ దుದ್, పతರ್గళು
అ ౕಕಷ್క ంద తడವాಗಿ 88
ಖాತెಗె కళು దుದ್ ఇంతహ
పతರ್గళనుನ್ ఈಗాగಲెౕ
వರ್ దుದ್ ఈగ ఈ పతರ್గళనుನ್
ముಕాತ್యಗెూండ కడతಕెಕ್
ಸెౕ సలు
ಸాధಯ್ లಲ್ రువುద ంద ఈ
పతయರ್గళనుನ್ ఈ కడతద ಲ್
ತెూౕ ದె .

B

B

B

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4165
16825 45 సం. నృ.ನా
/సಪ್ ಠ್ౕకరణ/08-09

4166

4167

4168

4169

4170

4171

షయ

ರ್ౕ అಣెಣ್ౕಗౌడ ನాటక ಕಷ್కరు
మಹాರా స.ప.పೂ.ಕా.
ౖసూరు ఇవ ಗె ಭాಗಿౕయ
అ ౕಕಷ್కరు హుದెದ್ಗె బ ತ್ ౕడువ
బಗెಗ್.
16880 42.ಜెౕ.పರ್.ఆ.పಜెౕషಠ್ತా ప ಟ್యనుನ್
01/2007-08
ఆయుಕాತ್లయವారు పರ್క సువ
బಗెಗ್
16927 CPI.26. ನెౕ/2008 ಪౌರ್.ಶా. ಶెౕష
ನెౕమಕా య ಲ್ ಣాటక ಕಷ್కర
హుದెದ್ಗె ఎ ಹాగూ ఎం ఎ
ఘటక అಭాన ಮా రువ
ప.అభಯ್ ರ್గ ಗె అవಕాశ
డ రువ బಗెಗ್
16963 CPI.36.ಕెఎ
ಕెఎ అ.సమ> 3456/03 ర
అ/2008
ౕపುರ್ అనుಷాಟ್నಗెూ సువ బಗెಗ್

వృ ತ್ ಕಷ್కర ತాತాಕ್ క
45
ಮా.హ.అ. .2005.12/ ಜెౕషಠ್ತా ప ಟ್యనుನ್ ಮా
హకుಕ್ అ యమ
2008-09
2005ర య ಲ್ ౕడువ బಗెಗ್.
17013 45
ಮా
హకుಕ್ అ యమ
ಮా.హ.అ.2005/05/08 2005ర య ಲ್ ಮా
-09
ఒదಗಿసువ బಗెಗ್.
17024 45 ರాజಯ್ಪాలర
సంಭావನెయనుನ್ ಹె ಚ್సువంತె
జనತా దశರ್న 2/07- ರాజಯ್ಪాల ಗె ౕ రువ మన
08
జనತా దశರ್న
16982

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
20/09/2008

ಶెರ್ౕ
B

02/07/2009

B

02/06/2009

B

06/10/2008

B

02/06/2009

B

02/06/2009

B

06/10/2008

B

4172

17599

45ದై. హు.మం.16/0 సಕాರ್ పద పೂవರ್ ಕాಲెౕజు 15/01/2009
809
ಪౌರ್.ಶా. ಭాగ అజಜ್ంపುర
కಕ್మగళೂరు ಲెಲ್ ದై క
ಕಷ್కర హుದెದ್ భ ರ್ ಮాడువ బಗెಗ್.

B

4173

17713

45వృ. .ಜెౕ.ಪాರ್.ಪౌರ್. ಪౌರ್ఢಶాಲెಗె ಗెರ್ౕಡ್-2 ಕಷ್కರాಗಿ
65285/07-08
ನెౕమಕా ಹెూం
య
ಪాರ್థ క ಶాಲెయ ಲ್ ಹా
ಕాయರ್ వರ್ సు ತ್రువవ ಗె
ಗెರ್ౕಡ್-1 ಜెౕషಠ್ತా ప ಟ್య ಲ್
ಸెౕ సువ బಗెಗ್.

02/06/2009

B

4174

18344

45 ತెూౕ. .ನెౕ
19550/08-09

02/05/2009

B

ತెూౕటಗా ಕా ಕಷ್కరనుನ್
ನెౕమಕా ಮాడువంತె
రుದెూಯ್ౕಗಿ ತెూౕటಗా ಕె
తరಬెౕ ದారరు ಮానಯ್
ముఖಯ್మం ರ್గ ಗె ౕ రువ
మన .

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4175
18369 45
ದై. .ಜెౕ.ప. దుದ್ప
02/07-08

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
13/01/2009

ಶెರ್ౕ

45ದై. .ಕెఎ .424వశంకರ್ మతుತ್ ವై బ ಗెౕర 23/12/2008
425/2008-2009
ఇవర ಸెౕವా పುసతತ್కవనుನ್
ఉప .ಸా. ఇಲాಖె
ಬెంగళೂరు ఉతತ್ర ಲెಲ್ ఇవ ಗె
ం రుಗಿసువ బಗెಗ್.

B

4176

19611

4177

$5ದై .ಕెఎ 24/200
0-2001
19633 45ನా. .బ ತ್. .స.స.
18577/08-09
19827 45.ದై. బ ತ್.07/200
8-2009

4178
4179

4180
4181

4182

4183
4184

4185

19615

షయ
ರ್ౕ. ಕె. ఏಕాంబరపಪ್ ದై. .
ಗెರ್ౕಡ್-1 ಜెౕ.ప వಯ್ತాಯ್సవనుನ್
స ప సువ బಗెಗ್.

ಕెఎ అ ರ್ సంಖై 24/20002002
రంగ ಕಷ್ణ పಡెద

45. . .వಗాರ್.1862 అ ತా అ ಯాಸ್ మలಲ್మಮ್
6/2008-2009
హరವాళ ఇం ತాలూಲ್కు ఇవర
ನెౕమಕా బಗెಗ್.
21661 45ఇ .349ఎ ಬ್ /2 ಮానಯ್ముఖಯ್ మం ರ್గళ పతರ್
008-2009
21804 45ಮా.హ.అ. .02/2 ರ್ౕ పం ತ್ ನా ౕಕాರ್
006-2007
ಕె.ఆರ್.నగర ఇవరు ಮా
ఒదಗಿసువంತె ಕెౕ రువ బಗెಗ್
21818 45ನా. .ವెౕ.న.1481 ರ್ౕ. .ఆರ್. శ ಧె ನాటక
ಕಷ್కరు ఇవర ವెౕతన గ బಗెಗ್
/13/2008-2009

4187

45సం. హుದెದ್. ౕసలు సంಗಿౕత ಕಷ್కర హుದెದ್ సಕాರ್
/3718/2008-2009
ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ ಲ್ ౕస డువ
బಗెಗ್
21822 45
ಭాಗಿౕయ అ ౕಕಷ್కరు సంనృನా
సంనృನా/ .అ. ದాಯ್. బ ತ್ಗె స సಮానವాద
సಪ್ ಟ್ౕకరణ/ఇతರె/200 ದాಯ್హರ್ತెಗె సಪ್ ಟ್ౕకరణ
8-2009
ౕడువ బಗెಗ್.

4188

21824

4186

13/01/2009

B

13/01/2009

B

ರ್ౕ .ಕె.ನాయక
02/06/2009
ದై. .స.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు
ఇలకల హునగుంద ఇవ ಗె
ಹె ಚ್న ವెౕతన గ
ప సువంತె సూ రువ బಗెಗ್.
21657 45 , ನెౕರాజద,138 జనತా దశರ್న
02/05/2009
77/2008-2009
21658 45ಮానవ.హ.అ.255 ಹెಚ್ఆ ರ್ సంಖెಯ್ 2552/2008
02/05/2009
2/2008-2009
ಕెಕ್ సಕాರ್రಕెಕ್ వర
ౕడువ బಗెಗ್.
21659

21819

45ನా. .హు.మం.351 సಕాರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ ಲ್
50/2006-2007
రంగ ಕ್షకరనుನ್ ನెౕ సువ
బಗెಗ್.

B

B

B
B

02/05/2009

B

02/05/2009

B

02/05/2009

B

02/05/2009

B

02/05/2009

B

02/05/2009

B

02/05/2009

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4189
21884 45 క దూరు.1264
ಭాగ మటಟ್ద సಕాರ್
4/2008-2009
ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ ಶెౕష ಕಷ್కర
తರ್కಲె అ సూచನె ತారతమಯ್
స ప సువ బಗెಗ್.
4190
21935 45 ನెౕ/ఇతರె./08/ రూప ರామచందರ್ గరగ ఇవరు
2008-2009
ಶెౕష ಕಷ್కర ನెౕమಕా య ಲ್
ನెౕమಕా ఆಗಿలಲ್ವెందు
ౕ రువ దూరు
45 క ವెౕ. .011/2 ರ್ౕ. మಮ್యಯ್ తರ್కಲా ಕಷ್కరు
008-2009
స.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు ౖసూరు
ఇవర ವెౕతన గ బಗెಗ್

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
02/05/2009
B

02/05/2009

B

02/05/2009

B

4191

21946

4192

ರ್ౕ ಶెౕಷాಚాರ್ తರ್కಲా
ಕಷ್కరు స.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు
పುరవర మధుಗಿ ತా//
ఇవ ಗె ಪౌರ್ఢಶాಲా శಕಷ್కర
ವెౕతన గ బಗెಗ್.
21984 45ಕెఎ /3456/200 ರ್ౕ సు ౕರ್ కృషಣ್ కులక ರ್
3-2004-2007-2008 ఇవర ಕెఎ
ౕ రువ ౕపುರ್
అనుಷాಟ್న ಗెూ సువ బಗెಗ್.

02/06/2009

B

02/06/2009

B

02/06/2009

B

4195

45వృ, .ಸెౕ.పರ್. ం/2 ರ್ౕ మಹా ంగపಪ್ వృ. .ఇవర
5508/2007-2008
ವెౕతన ಶెರ್ౕ
గ ಗెూ సువ
బಗెಗ್
21995 45ದై. .ಪాರ್.ಶా. .బ సಕాರ್ ಪాರ್థ క ಶాಲెగళ ಲ್
ತ್.ఇ .96/2007-2008 ಸెౕವె స ಲ್సు ತ್రువ ಗెರ್ౕಡ್-2
ದై క ಕಷ್ణ ಕಷ್క ಗె ಗెರ್ౕಡ್-1
బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್.

02/06/2009

B

4196

22017

02/06/2009

B

4197

22019

02/06/2009

B

4198

22022 si45siasui03/2008ರ್ౕ ౕఎಕాಯ್తయಯ್ ఇవరు
2009
అంధ ಗె ಣెౕమಕా య ಲ್
ಶెౕష ఆదಯ್ತె ౕడಬెౕಕెంబ
బಗెಗ್ అసుఇ ఇಲాಖెಗె మన
స ಲ್ రువ బಗెಗ್.

02/06/2009

B

4193

4194

21969

45 క ವెౕ. .అರెಕా
క/2008-2009

21988

45 . .ನెౕ.మ ళ.
న ము ನ್ಸా ఎంబువ ಗె
ౕ.5580/2008-2009 2007-2008 ನెౕ ಸా న ಲ್
ಹెూర దದ್ అ సూచನె తರ್కಲె
ನాటక నృతಯ್ హుದెದ್గ ಗె అ ರ್
స ಲ್ దದ್రూ మ ಳా ౕసಲా
ౕ లಲ್ವెంబ బಗెಗ್ దూరు
45ಮా.హ.అ. . క
ದాಯ್హರ್ತె06/20082009

ಮా
హకుಕ್ అ నయమ
2005ర య ಲ್ ರ್ౕ బసవರాజ
వశరణపಪ್ లగుం ఇవ ಗె
ಮా
ౕడువ బಗెಗ್.

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4199
22029 45ಮా.హ.అ. .05/2 ಮా
హకుಕ್
007-2008
అ నయమద య ಲ್ ಮా
ఒదಗಿసువంತె ರ್ౕ అకಬ್రಸాಬా
దసತ್ಗಿౕర ಸాబ ముಲాಲ್
నందಗాఆంవ ಬెళಗా
ಲెಲ್
ఇవర ಕెూౕ ಕెಗె ಮా
ఒదಗಿ రువ బಗెಗ್.
4200

4201

4202

4203
4204

4205

4206

4207

4208

45ಮా .హ.అ. .0 ರ್ౕమధుಕెౕశವ್ర ఎಸ್
5/2007-2008
ದెౕవరಭా
ಧై. .స.ప.పೂಕాಲెౕజు
అగసూర ఇవరు ಮా
ಕెౕ దుದ್ ఒదಗಿసువ బಗెಗ್
22115 45ಮా.హ.అ. .2005 ರ್ౕ ఎ.మృతుಯ್ంజయ ದై. .
-2006/2007-2008
ఇవర ಹెసరు ಜెౕషಟ್ತాప ಟ್య ಲ್
నమూ లಲ್ವెంబ బಗెಗ್.
22079

45వృ .కం.తరಬెౕ / ರాజಯ್ద సಕాರ್
10/2006-2007
ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ ಲ್
ಕాయರ್ వರ್ సు ತ್రువ ಶెౕష
ಕಷ್క ಗె కంపೂಯ್టರ್ ಕಷ್ణ
ౕడువ బಗెಗ್.
22133 45వృ. .బ ತ್.స. .22/ వృ ತ್ ಕಷ್కర బ ತ್ బಗెಗ್.
2008-2009
22142 45 అసుఇ/301/20 ರ್ౕ.అಕాರ್ಚా ఇవ ಗె ఎమం
06-2007
ವెౕతన ಶెರ್ౕ మంజూరు
ಮాడువంತె బబಬ್ం మతుತ್
ఆడ త సుಧారಣె ఇಲాಖెಗె
ౕ రువ మన ಗె ఉతತ್
ಸెౕವాపುసತ್క ం రుಗಿ ద బಗెಗ್

22130

45ದై. .ಜె.ప ಟ್/5/2
ನాంక:2/6/2001ర
007/-08
ದై. .ಗెರ್ౕಡ್-1 ಜెౕ.ప ಟ್య ಲ್
ಹెసరు టుಟ್ಹెూౕಗಿరువುదనుನ್
ಸెౕ
ಜెౕషಙ್ತా సంಖెಯ್ ౕడువ
బಗెಗ್
22169 45ದై. . .ಕె.ఎ. .76 ರ್ౕ కూసపಪ್,ದై. . ఇవ ಗె
18/2007-08
ನాಯ್ಯాలయద ఆದెౕశదంತె
ಜెౕషಟ್ತె గ ప సువ బಗెಗ್
22186 45 క ನెౕಕెఎ /772 ಕెఎ 7724/2002-2003
4/2002-2003
ౕమ జయలಕಿ ನెౕమಕా ಗె
సంబం దంತె.
22189 45ಕెఎ 6041/2006- ಕెఎ అ ರ್ సంಖెಯ್6041/20062007ఇ 394/2006- 2007 పರ್ಕాಶ್ మతుತ್ ఇతరరు2007
ನెౕమಕా బಗెಗ್
22161

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
02/06/2009
B

02/06/2009

B

02/06/2009

B

02/06/2009

B

02/06/2009

B

02/07/2009

B

02/07/2009

B

02/11/2009

B

02/07/2009

B

02/07/2009

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4209
22196 45ಕెఎ /7717/200 ఎನ್ ఆರ್ ರెూౕళ
5-2006
ನాಯ್ಯాలయద ಲ್ బ ತ್ బಗెಗ್ అ ರ್
స ಲ್ దుದ್ సంಖెಯ್7717/20052006
4210
22206 45ಕెఎ /9079ಕెఎ .9079-9080 ರ್ౕమ
9080/2002-2003
ల ಲ್ మతుತ್ ౕ మనూಸ್ರ್
4211
24237 42 ంబరహ/2005ంబరహ ౕ ద పతರ್గళ కడత
06
4212
24250 42 ಪాರ್.ಜెౕ.ప.బ ತ್- ఆರ್.ర ౕಶ್ ఇవర బ ತ್ బಗెಗ್.
12/2007-08
4213
24255 42.సಥ್.అ-03/07-08, బ ತ್ సಪ್ ಟ್ౕకరణద బಗెಗಿన
ಸాಥ್.ప.బ-10/02-03,
కడతగళು
ಪాರ್.ಶా. .బ-16/0607, 02/06-07,
03/07-08, ಗెರ್ౕಡ್1/04-05,
ಪాರ್.ಶా. . ం.బ02/06-07
బ ತ್, సಥ್ ౕయ ಸెౕವా సకರ್మ
4214
24270 42.సಥ್.అ.ನెౕ.సకರ್మతుತ್ ఇతರె సಪ್ ಟ್ౕకరణ
46/06-07,
సంబం త కడతగళು
ఉ.హు.రదుದ್-14/0607, ಪాರ್.ಶా. .బ ತ್24/06-07, ఇ
ಗెರ್ౕಡ್-1.బ ತ್-18/0607, ಪాರ್.ಶా. .బ ತ್12/06-07 బ ತ್-15/0506, ಜెౕ.ప ಟ್ పರ್కట/0607, సಥ್ ౕయ.ಸెౕವా
.సకರ್మ-37/06-07
4215

24346

బ ತ್, ವెౕతన సకರ್మ, ಜెౕషಟ್ತె
42.ಪాರ್.ಶా. .బ.ప
దದ್ప , ಮా
హకుಕ್ మతుತ್
-34/06-07, ಜెౕ. దుದ್ఇతರె షగ ಗె సంబం ద
29/06-07,
ౕಮ್ಡ್.ದెౕಟ್-19/06- కడతగళು.
07, ಪాರ್.ಶా. .బ ತ್42/06-07, ಗెರ್ౕಡ್1.ವెౕ. -28/06-07,
ಜెౕ. . గ -30/0607ವెౕతన సకರ್మ27/06-07, అహರ್. .బ45/06-07,
ಪాರ್.ಶా. .బ-15/0607, 21/06-07,
06/07-08,
ಮా.హ.ಜెౕ.సం-10/0708

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
02/07/2009
B

02/07/2009

B

21/03/2009

B

21/03/2009

B

21/03/2009

B

21/03/2009

B

21/03/2009

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4216
1081 4(7) దూరు32/98-99 ರ್ౕ పರ್భు స. స.ಪాರ್.ಶాಲె
ದాಯ್నగర, ఇవర ಜా
పರ್ಮాణ పతರ್
4217
1082 4(7) దూరు 11/99
ರ್ౕ లಕಷ್ಮ್ణ, ತాం ರ್క
సಹాయకరు, ఇవర ౕ న
దూ న బಗెಗ್
4218
1085 4(7) దూరు /4/99ರ್ౕ ఎಸ್.ಕె జಯానంద ಶాಲా
00
త ಖా ಕా , ఎ.ఇ.ఓ కಛెౕ ,
కಕ್మగళೂరు ఇవర ౕ న
దూరు
4219

4220

4221

4222

4223

ರ್ౕ .ఎం ನాగರాజపಪ್, స. .,
స.ಪాರ್.ಶాಲె ಕెూచబಳాಳ್
చనನ್ಗಿ ఇవర ౕ న దూ న
బಗెಗ್
1091 4(7)
ರ್ౕమ
.మంజుళ స. .,
అಗైಹా/దూరు/29/03- స.ಬాಲాಕಿయర
04
స.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు, ఇవర
అన ౕకರ್త ಗైరు ಹాజ బಗెಗ್
1097 4(7) ಗై.ಹా, స. .
ರ್ౕమ రూపకు,ఆ , స. .
69/04-05
.ಹెಚ್.ఎಸ್ ನెౕరಳ್ కుపಪ್,
హుణసూరు ತా. ఇవర
అన కರ್త ಗైరు ಹాజ బಗెಗ್
1101 4(7) ಪాರ್. . వగರ್
ರ್ౕ ಹెಚ್.ఎಸ್ సుರెౕಶ್ స. .
దూరు 2/05-06
స.పರ್.ಶాಲె హలసూరు,
కనకపುర ತా. ಬెంగళೂరు
ಗాರ್ಮాంతర ಲెಲ್ ఇవర దూ న
బಗెಗ್
1104 4(7) పರ್.
సಕాರ್ పద పೂవರ್ ಕాಲెౕಜ್,
ఎಸ್.ఎಸ್.ఎಲ್.
ಬెౕలూరు ಕాకರ್ళ ತా. ఇ ಲ್
దూరు 47/05-06
ఎಸ್.ఎಸ್.ఎಲ್. ఫ ತాంశ
క
ಯాಗಿరు బಗెಗ್ ಕಷ್కర
ౕ న దూ న బಗెಗ್

1088

4224

1110

4225

1116

4226

1127

4(7) దూరు 43/0102

4(7) ಪాರ್ .
దూరు/40/05-06

4(7)

4(7) ಪాರ್. దూరు
/40/05-06

ರ್ౕమ ಶాంత స. .
స.ಪాರ್.ಶాಲె మಲెూౕన హ ಳ್,
ముఖಯ್ ಕಷ್కరు బಗెಗ್, ఇవర
2004-05 ನెౕ ಸా న వగರ್ద
బಗెಗ್ దూరు
ರ್ౕమ ಶాంత స. .
స.ಪౌರ್.ಶాಲె మಲెూౕనహ ಳ್
ఇవర 2004-05ನెౕ ಸా న
వగರ್ద బಗెಗ್ దూరు
ರ್ౕమ ಶాంత స. .
స.ಪౌರ್.ಶాಲె, ಮాಲెూౕనహ ಳ್,
ఇవర 2004-05ನెౕ ಸా న
వగರ್ద బಗెಗ್ దూరు

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
27/09/2008

ಶెರ್ౕ

27/09/2008

C

27/09/2008

C

27/09/2008

C

27/09/2008

C

27/09/2008

C

27/09/2008

C

27/09/2008

C

27/09/2008

C

27/09/2008

C

27/09/2008

C

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4227
1129 4(7) స.
దూరు/70/05--06

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
27/09/2008

ಶెರ್ౕ

27/09/2008

C

27/09/2008

C

27/09/2008

C

27/09/2008

C

27/09/2008

C

27/09/2008

C

27/09/2008

C

27/09/2008
ರ್ౕ . ನాగರాಜ್ భಟ್ స.
స.ప.పೂ.ಕా ಕెూపಪ್,
కಕ್మగళೂరు ಲెಲ್, ఇవర
ౕ న దూ న బಗెಗ್
ರ್ౕ ఆರ್. ವెంకಟెౕಶ್ సం. ಕಷ್క, 27/09/2008
.ಹెಚ್.ఎಸ್ కಟాವ್ అరళ
కుಪెಪ್, ಪాండవపುర ತా. ఇవర
ౕ న దూ న బಗెಗ್

C

షయ
ರ್ౕ ವెంకಟెౕಶ್ స.
స.ಪౌರ್.ಶాಲె ಕెంపయಯ್న ಬాಕ್ಸ್
డ ಬెంగళೂరు ಗాರ್ం ಲెಲ್
ఇవర ౕ న దూ న బಗెಗ್

4(7) ಪాರ್. . స.
ರ್ౕమ ఆರ್. సుಲెూౕచನా.
.6870/దూరు/64/05 స. , ಮా పುరసಭా పద
పೂవರ್ ಕాಲెౕజు, ದావణಗెರె,
-06
ఇవర అಮానಸెౕವె బಗెಗ್
4(7) ಪాರ್.
ರ್ౕ వమూ ರ್, పರ್ಭాకర/ ರ್ౕ
ఎಸ್.ఎಸ್.ఎಲ್.
నరసయಯ್, స. . .ಜె.
దూరు 19/05-06
పరుశుರాంపುర ఇవర ౕ న
దూ న బಗెಗ್
4(7) ಪాರ್. స. .
ರ್ౕమ నూರ್ ಫా ౕಮా,
దూరు. 24/05-06
స.ಪౌರ್.ಶాಲె దూభఘటಟ್,
భದాರ್వ ತా. ఇవరు నక
ದాఖಲెగ ంద ಪాರ್.ಶాಲా
ಕಷ್ಕಿಯాಗಿ ನెౕమక
4(7) ಪాರ್. స. .
ರ್ౕ వసంతకుಮాರ್, స.
స.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు.
దూరు50/2005-06
కಕ್మగళೂరు, ఇవర, ౕ న
దూ న బಗెಗ್
4(7) ಪాರ್. , స.
ರ್ౕమ
.ಹెಚ್. యಶెೂౕధ
దూరు 62/05-06
ం
ಕಷ್ಕಿ, స.ಪాರ್.ಶాಲె,
కంచಕెూపಪ್, ದావణಗెರె ಲెಲ್,
ఇవర ౕ న దూ న బಗెಗ್
4(7) ಪాರ್.
ಮాಚ್ರ್ 2005 ర
ఎಸ್.ఎಸ್,.ఎಲ್.
ఎಸ್.ఎಸ್.ఎಲ್. ప ౕ ె ಮౌలಯ್
/దూరు/74/05-06
ಮాపన ಕాయರ್ద ಲ್
కతರ್వಯ್ಲెూౕప ఎసಗಿరువ
ಕಷ್కరరుగళ ౕ న దూ న
బಗెಗ್
4(7) ಪాರ್. స. .
సಕాರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె నలూಲ್రు
దూరు/75/05-06
ದావణಗెರె ಲెಲ್ ఇ ಲ್న సహ
ಕಷ್కరుగళ ౕ న దూ న బಗెಗ್

4228

1133

4229

1137

4230

1142

4231

1147

4232

1149

4233

1162

4234

1165

4235

1171

4(7) ಪాರ್. స.
దూరు/76/05-06

4236

1176

4(7) ಪాರ್. స. .
దూరు 78/05-06

C

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4237
1181 4(7) ಪాರ್. ದై. .
దూరు.91/05-06
4238

1187

4239

1197

4240

4241

4(7) ಪాರ್. స. .
దూరు/89/05-06

షయ

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
27/09/2008

ರ್ౕ రూಪాಕಷ್యಯ್, ದై.
.ಹెಚ್.ఎಸ್. ಗಿ పುర, ಮాగ
ತా. ಬెం.ಗాರ್. ಲెಲ್, ఇవర
ౕ న దూ న బಗెಗ್
ರ್ౕ ರాజణಣ್, స. . .ಹెಚ್.ఎಸ್. 27/09/2008
ಬెಲ್ౕಗಿಲ್ ಹెూసహ ಳ್, ಕాಲెూరವా
ఇవర ౕ న దూ న బಗెಗ್

27/09/2008
4(7) ಪాರ್. నక
ಪౌರ್ఢಶాಲా సహ ಕಷ್క నక
.వగರ್ ನెౕమక 75/04- ಕಷ್కర వగರ್(7 జన) ಬెంగళೂరు
05
ಲెಲ್
27/09/2008
1202 4(7) ಪాರ್. వగರ್
స.ప.పೂ.ಕాಲెౕಜ್, పುతూತ್రు,
దూరు/63/06-07
ద.క. ಲెಲ್, ఇ ಲ್న ಕಷ್కరుగళ
ౕ న దూ న బಗెಗ್
1208 4(7) ಪాರ್.
ರ್ౕ ಹా ం ౕರ್ ఐ,ವా ౕకರ್
27/09/2008
ಬెూౕగಸ್, వగರ್,
స. . స.ಪౌರ್.ಶాಲె, యరగళು,
క. .47/04-05
హుಕెಕ್ౕ ,ತా. ఇవర కಡాಡ್య
వರ್ ತ್ బಗెಗ್

4242

1212

4(7) (1) ఇతರె
75/92-93

డబూಲ್. సం.22645/02 ಕాಯ್ಟ್, 27/09/2008
ರ್ౕ సరದాರ್ అహమದ್ ం
ಕಷ್ ఇవరనుನ್ ಸెౕವె ంద వಜా
ಗెూ సువ బಗెಗ್

4243

1222

4244

1226

4245

1229

4246

1233

4247

1238

ರ್ౕ ల ಮ್ౕ ನారసు ఎಸ್.ఆರ್.
స. . స.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు
ದెూమಮ್లూరు, ಕె.ఎ. .
2881/99
4(7) ಕె.ఎ .
ఎం. మರ್తಯ್ంజయ, స.
4187/20/01
.ಜె.
మಮ್పಪ್యనహ ಳ್,
చళಳ್ಕెರె ತా.
4(7) 9353/2003-04 ರ್ౕ .ఎಸ್ ಶెౕಷా ರ್, స,. .
.ಜె. ಪావగడ, ఇవర ವెౕతన
గ బಗెಗ್
4(7) .అ.
ರ್ౕ మహమದ್ ತా ౕರ್,స.
.ಜె.
వ గಗ್, ఇవర
5791/9596
.అ ರ್ 5791/95
4(7) ಕె.ఎ. అ.
ರ್ౕ ಕా ನాಥ್ ಚాంಗెూಲ್ అ.
5235/04-05
స.ಪౌರ್ తడನె ಕెూపಪ್,
కనకపುర, ತా. ఇవర డుగಡె
బಗెಗ್ ಕె.ఎ. 5235/04

4248

1241

4(7)
.అ.39829/దూరు/
64/00-01

4(7) ಪౌರ್.
వగರ್/06/64/04-05

ರ್ౕమ సರెూౕ
గుండపಪ್,
స. వనಗెౕ , గులಬ್గರ್ ಲెಲ್,
ಕె.ఎ. 6619/04

ಶెರ್ౕ
C

C

C

C

C

C

27/09/2008

C

27/09/2008

C

27/09/2008

C

27/09/2008

C

27/09/2008

C

27/09/2008

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4249
1245 4(7) ಪాರ್. ದై. .
వగರ್ అ ರ್ 44/04-05
4250

1254

4251

1259

4252

4253

4254

4255

4256

4257

4258

4259

4260

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
27/09/2008

ಶెರ್ౕ

4(7) ఉప. అ ರ್
ರ್ౕమ ನా ಯాಬాను.
27/09/2008
/1284602/90/05-06 ఉపನాಯ್సಕಿ . .
తుರ್దగರ್,
ఇవర ವెౕతన గ బಗెಗ್

C

షయ
ರ್ౕ ఎ.ఆರ್. మనుದెౕవ ದై.
.ಹెಚ್.ఎಸ್ ಶెటಟ್హ ಳ್, వ
ఇవర .6.5058/0004

గಗ್

4(7) ಪాರ್. స.
వగರ್ .అ ರ್, 54/0607
1262 4(7) ಪౌರ್. . స. .
వగರ್.స.అను. 36/0607

2006-07 ನెౕ ಸా న ಲ್
ಬాగలಕెూౕಟె ಪౌರ್ఢಶాಲా
ಕಷ್కర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
2006-07 ನెౕ ಸా న
ಪౌರ್ఢಶాಲా సహ ಕಷ್కర
వಗాರ್వಬె బ ತ್ ಕె.ఎ, .
సం.3813-3820/06
1294 4(7)
ರ್ౕమ వసంతకుಮా , ం
ಪౌರ್. ..వగರ್/ಕె.ఎ. /6/ ಕಷ್ಕಿ స.ಪౌರ್.ಶాಲె మಲాಲ್ ,
67/06-07
ಯాదಗಿ
ಲెಲ್, ಕె.ఎ,
సం.3274/06
1300 4(7) ಪాರ್. దూరు
ರ್ౕ ನాರాయణ స.ప.ము. .
ౕ.మ/33/ 99-00
.ಹెಚ್.ఎಸ್ ಪాండవ పುర,
ఇవర ౕలಮ್న ಕె. .
సం.1793/2004
1308 4(7) ಪాರ್.
ರ್ౕ ఎಸ್. ರామಸాವ್ స.
ఎಸ್.ఎಸ್.ఎಲ್.
.
మతుತ್ ఇతరరు
111/ಕెూ.దూరు/82/05 స,ప.పೂ.ಕాಲెౕಜ್ ಕెూౕಲార
-06
ఇవరు ఎಸ್.ఎಸ್.ఎಲ್. య ಲ್
నಡెద అవಯ್వಹారదల బಗెಗ್
. .ఎం./ಕెూౕಲాರ್111/00
4(7) ಪాರ್.
దూరు05/193/02/65
105-06
1384 4(7) ಪౌರ್.
హు.స/04/06-07

ರ್ౕమ మಹాದెౕవమಮ್ ం
ಕಷ್ಕಿ, స.ಪౌರ್.ಶాಲె నలూಲ್రు
ఇవర బಗెಗ್
మండಯ್ ಲెಲ್య ಪౌರ್ఢ
ಶాಲెగళ ಲ್ ದై. . ಗెರ್ౕ-1 హుದెದ್
సಥ್ಳాంత సువ బಗెಗ್
1389 4(7) ಪౌರ್. . ದై.
ರ್ౕ ర ౕందರ್ ಶె ಟ್ ದై.
ౕ.ను
దూరు /5/06-07
ಬా, ರ್ౕ, ಬెూౕನ್ సಕాರ್
ಪౌರ್ಶాಲె కు బంಟాವ್ళ ఇవర
దూ న బಗెಗ್
1391 497) ಪౌರ್. స. .
06-07 ನెౕ ಸా న ಪౌರ್.ಶా
వగರ್ స.అను/6/ 06-7 స,. వಗాರ್వನె బಗెಗ್
ఇ 890 ఎಸ್.ఇ. 06

1312

1397

4(7) ಪౌರ್. స.
వగರ್
/స.అనము07/06-07
ఇ ం/05-06

06-7 ನెౕ ಸా న ಪౌರ್.ಶా
స. ಕಷ್కరుగళ వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
స. అను ౕదನె ప ಟ್

C

27/09/2008

C

27/09/2008

C

27/09/2008

C

27/09/2008

C

27/09/2008

C

27/09/2008

C

27/09/2008

C

27/09/2008

C

27/09/2008

C

27/09/2008

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4261
1399 4(7) ಪౌರ್. స. .
వగರ್ /స అను /10/0607
4262
1403 4(7) ಪౌರ್.
స. .వగರ್
స.అను/11/06-07
ఇ 373/63/80
ఎಸ್.ఇ. . 06
4263
1407 4(7) ಪౌರ್. స. .
వగರ್ /స/అను/
13/06-07 ఇ 60
ఎಸ್.ఇ. /06
4264
1410 4(7) ಪౌರ್.
స. .వగರ್/స/సను
1306-07 ఇ 60
ఎಸ್.ఇ. /06
4265
1413 4(7) ಪౌರ್.
స. .వగರ್
/స/అ/14/06-07 ఇ
18
4266
1416 4(7) ಪౌರ್.
స. .వగರ್
/ఇ.ఎం/15/06-07

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
27/09/2008

ಶెರ್ౕ

27/09/2008

C

27/09/2008

C

27/09/2008

C

2006-07 ನెౕ ಸా న ಲ್
ಪౌರ್ఢಶాಲా సహ ಕಷ್కరుగళ
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್

27/09/2008

C

06-07 ನెౕ ಸా న వಗాರ್వಣె
బಗెಗ್ ఇ.ఎం ంద బంద
పಪ್ గళనుನ್ ఏక కడతద ಲ್
సಕాರ್రಕెಕ್ స ಲ್సువುదు

27/09/2008

C

షయ
06-07 ನెౕ ಸా న ಪౌರ್.ಶాಲా
స. వಗాರ್వನె బಗెಗ್ ( .స.
ಶెౕష ప ಟ್)
06-07ನెౕ ಸా న ಪౌರ್.ಶాಲా
స. వಗాರ್వಣె ಜా ಗెూ సువ
బಗెಗ್ ( .ఎం అను ౕ త
పರ್కరణ)
06-07 ನెౕ ಸా న సಕాರ್
ಪౌರ್.ಶా. స. వಗాರ್వಣెಗాಗಿ
సಕాರ್రద అను ౕదನె
పರ್కరణగళು
06-07 ನెౕ ಸా న సಕాರ್
ಪౌರ್.ಶా స. వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
సಕాರ್రద అనుమ

C

4267

1418

4(7) ಪౌರ್.
స. .వగರ್
/ఇ.ఎం/16/06-07

06-07 ನెౕ ಸా న వಗాರ್వಣె
బಗెಗ್ ఇ.ఎం. ంద బంద
పಪ್ గళనుನ್ ఏక కడతద ಲ್
సಕాರ್రಕెಕ್ స ಲ್సువುదు

27/09/2008

C

4268

1424

4(7) ಪౌರ್. స. .
వగರ್ /ఇ.ఎం/17/0607 ఇ.ఎం 1717/06

06-07ನెౕ ಸా న ಪౌರ್.ಶా.స.
వಗాರ್వಭె బಗెಗ್ ಮానಯ್ ಕಷ್ణ
స వ మద బంద పಪ್
సಕాರ್రಕెಕ್ స ಲ್ ದె

27/09/2008

C

4269

1428

4(7) ಪౌರ್.
స. .వగರ್
/స/అను/18/06-07
ఇ 88/ఎಸ್.ఇ. /06

06-07 ನెౕ ಸా న ಕಷ್కర
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್ స.అను
పರ್కరణగళು

27/09/2008

C

4270

1432

4(7) ಪౌರ್.
స. .వగರ್
/ఇ.ఎం/19/06-07
అ.ಕా /73/06-07

06-07 ನెౕ ಸా న ಕಷ್కర
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್ ಮానಯ್ ಕಷ್ణ
స వ ಗె బంద పಪ್ అను.స.
స ಲ್ ದె

27/09/2008

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4271
1436 4(7) ಪౌರ್.
స. .వగರ್
/ఇ.ఎం./20/06-07
ಪాರ್ ಪౌರ್.ಕా.స అರా
742/06-07
4272
1448 4(7) ಪౌರ್. స.
వగರ್ /స.అ/ 23/0607
4273
1450 4(7) ಪౌರ್.
వగರ್/స..అ/24/06-07
ఇ .133 ఎಸ್.ఇ.
/06-07
4274
1454 4(7) ಪౌರ್. . స. .
వగರ್/స.అ/ 24/06-07
ఇ 133 ఎಸ್.ఇ /0607
4275
1457 4(7) ಪౌರ್. స.
వగರ್ /స.అ/25/06-07
ఇ 120
4276
1462 4(7) ಪౌರ್. స.
వగರ್/స.అ/26 ఇ
123/ఎಸ್.ఇ. /06-07

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
27/09/2008

ಶెರ್ౕ

27/09/2008

C

06-07 ನెౕ ಸా న ಲ್ ಪౌರ್.
స. వಗాರ್వಣె బಗెಗ್ స.అనుమ

27/09/2008

C

06-07 ನెౕ ಸా న ಲ್ ಪౌರ್. .
స. వಗాರ್వಣె బಗెಗ್ స.
అనుమ

27/09/2008

C

06-07 ನెౕ ಸా న ಲ್ ಪౌರ್.
స. వಗాರ್వಣె బಗెಗ್ స.
అనుమ
06-07 ನెౕ ಸా న ಲ್
ಪౌರ್. .స. వಗాರ್వಣె బಗెಗ್ స.
అనుమ

27/09/2008

C

27/09/2008

C

షయ
06-07 ನెౕ ಸా న
ಪాರ್.ಶా.స. వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
ಮానಯ್ ಪాರ್త క/ಪౌರ್. ಕಷ್ణ
స వ ంద బం రువ మన
సಕాರ್రಕెಕ್ స ಲ್సువ బಗెಗ್
06-07 ನెౕ ಸా న ಲ್ ಪౌರ್.
స. . వಗాರ್వಣె బಗెಗ್ అనుమ

C

4277

1464

4(7) ಪౌರ್. స.
06-07 ನెౕ ಸా న ಲ್
వగರ್ /స.అ/28/06-07 ಪౌರ್. .స. వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
ఇ /24/ఎಸ್.ఇ. /06 స.అనుమ

27/09/2008

C

4278

1469

06-07 ನెౕ ಸా న ಲ್
4(7) ಪౌರ್. స.
వగರ್/స.అ/28/06-07 ಪౌರ್. .స. . వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
ఇ /24/ఎಸ್.ఇ /06 స. అనుమ

27/09/2008

C

4279

1473

4(7) ಪౌರ್. స.
వగರ್
/స.అనము/30/06-07
ఇ.ఎం.నం/473/06-07

06-07 ನెౕ ಸా న ಪౌರ್ఢಶాಲా 27/09/2008
సహ ಕಷ್కర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
ఇ.ఎం. పಪ್ / సಕాರ್రಕెಕ್ కడత
స ಲ್ ದె

C

4280

1478

4(7) ಪౌರ್. స.
వగರ್/స.అ/3/06-07
ఇ 136/115ఎಸ್.ఇ 06
1483 4(7) ಪౌರ್. స.
వగರ್ /స.అ/33/06-07
ఇ 95 ఎಸ್.ఇ.

స.ಪౌರ್.ಶా.స. వಗాರ್వಣె బಗెಗ್ 27/09/2008
సಕాರ್ర అను ౕదನె ಜా బಗెಗ್

C

స.ಪౌರ್.ಶా.స. వಗాರ್వಣె బಗెಗ್ 27/09/2008
సಕాರ್ర అను ౕదನె ಜా బಗెಗ್

C

4281

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
4282
1492 4(7) ಪౌರ್. స.
06-07 ನెౕ ಸా న ಪౌರ್ఢಶాಲా 27/09/2008
వగರ್/స.అ/36 ఇ
సహ ಕಷ್కరుగళ వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
149 ఎಸ್ఎಲ್. 2006 స అను ౕదನె ಜా బಗెಗ್
4(7) ಪౌರ್. స.
06-07 ನెౕ ಸా న ಪౌರ್ఢಶాಲా 27/09/2008
వగರ್ /స.అ/36 ఇ
సహ ಕಷ್కరుగళ వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
149 ఎಸ್.ఎಲ್. 2006 సహ ಕಷ್రుగళ వಗాರ್వಣె బಗెಗ್

4283

1501

4284

4(7) ಪౌರ್. స.
వగರ್/స.అ/37/06-07
ఇ 152 ఎಸ್.ఇ. .
/06
1517 4(7) ಪౌರ್.
స. /స. అను
/138/06-7 ఇ
141/ఎಸ್.ఇ. /06
1522 4(7) ಪౌರ್. స.
/అను/39/06-07 ఇ
145/ఎಸ್.ఇ. /06

4285

4286

1528

4288

1534

C

C

06-07 ನెౕ ಸా న ಪౌರ್ఢಶాಲా 27/09/2008
సహ ಕಷ್రుగళ వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
స. అను ౕదನె ಜా బಗెಗ್

C

06-07 ನెౕ ಸా న ಪాರ್.ಶా.స 27/09/2008
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್ స. అను ౕదನె
ಜా బಗెಗ್

C

06-07 ನెౕ ಸా న ಪౌರ್.ಶా.స. 27/09/2008
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್ స.అను ౕదನె
ಜా బಗెಗ್

C

4(7) ಪౌರ್.
06-07 ನెౕ ಸా న ಪౌರ್.ಶా.స. 27/09/2008
స. /అను/140/06-7 వಗాರ್వಣె బಗెಗ್ స.అను ౕదನె
ఇ 143 ఎಸ್.ఇ. /06 ಜా బಗెಗ್

C

4(7) ಪౌರ್. స.
వగರ್/41/06-07
ఇ.ఎం. 780/06-07

27/09/2008

C

27/09/2008

C

1512

4287

ಶెರ್ౕ

4289

2006-07 ನెౕ ಸా న
ಪౌರ್ఢಶాಲా స. వಗాರ್వಣె
ಕಷ್ణ స వ మద బంద బಗెಗ್
స.స ಲ್ రువ బಗెಗ್
1568 4(7) ಪౌರ್.ಶా .స.
06-07 ನెౕ ಸా న ಪౌರ್.ಶాಲా
వగರ್ / ఇ.ఎం/42/06వಗాರ್వಣె బಗెಗ್ ఇ.ఎం ంద
07 ಪా.ಪౌರ್.
బంద పಪ್ గళనుನ್
ಕా ంస/762/06-07

4290

1572

4(7) ಪౌರ್.
వగರ್/స.అను/43/0607 ఇ 155/ఎಸ್.ఇ.
/06/20-05-06

06-07 ನెౕ ಸా న ಪౌರ್ఢಶాಲా 27/09/2008
స. వಗాರ್వಣెగళనుನ್
ಜా ಗెూ సువ బಗెಗ್

C

4291

1575

06-07 ನెౕ ಸా న ಪౌರ್ఢಶాಲా 27/09/2008
4(7) ಪౌರ್.ಶా.
వగರ್/అను/ 44/06-07 స. వಗాರ್వಣెగళనుನ್
ಜా ಗెూ సువ బಗెಗ್

C

4292

1579

4(7) ಪౌರ್.ಶా స.
06-07 ನెౕ ಸా న ಪౌರ್ఢಶాಲా 27/09/2008
వగರ್ /స.అ/45/06-07 స. వಗాರ್వಣెగళనుನ್
ಜా ಗెూ సువ బಗెಗ್

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
4293
1582 4(7) ಪౌರ್.ಶా స.
06-07 ನెౕ ಸా న ಪౌರ್ఢಶాಲా 27/09/2008
వగರ್ /స.అ/46/06-07 స. వగರ್వಣెగళనుನ್
ಜా ಗెూ సువ బಗెಗ್

ಶెರ್ౕ
C

4294

1585

4(7) ಪౌರ್ಶా స.
06-07 ನెౕ ಸా ಪౌರ್ఢಶాಲా
వగರ್ /స.అను/ 48/06- స. వಗాರ್వಣెగళనుನ್
07
ಜా ಗెూ సువ బಗెಗ್

4295

1588

4(7) ಪౌರ್.ಶా స.
వగರ್/స.అను/48/0607

4296

1590

4(7) ಪౌರ್.ಶా.స.
06-07 ನెౕ ಸా న ಪౌರ್.ಶా.స.
వగರ್ /స.అను/49/06- వಗాರ್వಣె ಜా ಗెూ సువ బಗెಗ್
07 ఇ 170/167

27/09/2008

C

4297

1593

06-07 ನెౕ ಸా న ಪౌರ್.ಶా.స.
వಗాರ್వಣె ಜా ಗెూ సువ బಗెಗ್

27/09/2008

C

4298

1594

06-07 ನెౕ ಸా న ಪౌರ್.ಶా.స.
వಗాರ್వಣె ಜా ಗెూ సువ బಗెಗ್

27/09/2008

C

4299

1597

C

1601

06-07 ನెౕ ಸా న ಪౌರ್.ಶా.
స. వಗాರ್వಣె ಜా ಗెూ సువ
బಗెಗ್
06-07 ನెౕ ಸా న ಪౌರ್.ಶా.స.
వಗాರ್వಣె ಜా ಗెూ సువ బಗెಗ್

27/09/2008

4300

27/09/2008

C

4301

1602

27/09/2008

C

4302

1607

4(7) ಪౌರ್.ಶా. స.
వగರ್/స.అను 50/0607
4(7) ಪౌರ್.ಶా. స.
వగರ್/స.అను 50/0607
4(70 ಪౌರ್.ಶా స.
వగರ್ /స.అను./50-0607
4(7) ಪౌರ್.ಶా.స.
వగರ್/స.అను 53/0607
4(7) ಪౌರ್.ಶా.స.
వగರ್/స.అను/53/0607
4(7) ಪౌರ್.ಶా.స.
వగರ್.54/06-07

27/09/2008

C

4303

4(7) ಪౌರ್.ಶా.స.
వగರ್/స.అను 55/0607
1615 4(7) 0ಪౌರ್.ಶా.స,
వగರ್ /ఖచుರ್/56/0607

27/09/2008

C

06-07 ನెౕ ಸా న ಲ್ ಕౌనಸ್ ంಗ್ 27/09/2008
మూలక ౖసూ న ಲ್ నಡెద
ಭాಗಿౕయ వಗాರ್వಣెయ ఖ ರ್
నబಗెಗ್

C

4304

4305

1610

1624

27/09/2008

C

06-07 ನెౕ ಸా న ಪౌರ್ఢಶాಲా 27/09/2008
స. వಗాರ್వಣెగళనుನ್
ಜా ಗెూ సువ బಗెಗ್

C

06-07 ನెౕ ಸా న ಪౌರ್.ಶా
స. వಗాರ್వಣె ಜా ಗెూ సువ
బಗెಗ್
06-07 ನెౕ ಸా న ಪౌರ್.ಶా.స.
వಗాರ್వಣె ಜా ಗెూ సువ బಗెಗ್
06-7 ನెౕ ಸా న ಪౌರ್.ಶా.స.
వಗాರ್వಣె ಜా ಗెూ సువ బಗెಗ್

4(7) ಪౌರ್.ಶా స. .
ರ್ౕమ ఉಷాకుಮా స.
/హ.బ/57/06-07
స.ಪౌರ್.ಶాಲె ಕె.ఆರ್. ಪెౕಟె,
/మండಯ್
మండಯ್ ಲెಲ್, ఇవర హుದెದ್
స.పೂ.వು.బ 885/1/06- బదಲావಣె బಗెಗ್
07

27/09/2008

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4306
1626 4(7) ಪౌರ್.ಶా.స.
దూరు/58/06-07
4307

1629

4308

1635

4309

1641

4310

1966

4311

1970

4312

1994

4313

1996

4314

1999

4315

2001

4316

2063

4317

2071

4318

2076

4319

2081

4320

2082

4321

2085

షయ

ರ್ౕమ
.
ౕನా
స.ప. ౕ.ಕా కుವెంపುనగర,
ౖసూరు ఇవర ಗైరు ಹాజ
బಗెಗ್
4(7)
06-07 ನెౕ ಸా న ಪౌರ್.ಶా
ಪౌರ್.ಶా.స.వగರ್/59/06 ಕಷ್కర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
-07
4(7) ಪౌರ್.ಶా స.
06-07 ನెౕ ಸా న ಪౌರ್.ಶా.స.
వగರ್ /స.అను 61/06- వಗాರ್వಣె
07
4(7) ಪౌರ್.ಶా.స.
06-07 ನెౕ ಸా న .
వగರ್/స.అను 64/06- వಗాರ್వಣె బಗెಗ್ సಕాರ್ర
07
అను ౕ త ఆದెౕశగళು
.4(7)(6)దూరు. ಚా ಕె.ರామಶె ಟ್ బటಟ್ం
రಣె.175/04-05
.ఆರ್.ಹెగಡె సం ౕజకరు
ఇవర ౕ న దూరు
.4(7)(6)దూరు
ఈశವ್రయಯ್ బటಟ್ం ಮాగ , ఇవర
ಚారಣె-178
దూరు
.4(7)దూరు ಚారಣె- ಕె.ನాರాయణ( )ము. . ఇవర
176/04-05
దూరు
4(7) ಪాರ್.ಶా కటಟ್డ (దూరు) ಶాಲా కటಟ್డద బಗెಗ್
దూరు 31/04-05
ఆ14ಪాರ್. .ದాವె.141/ ಕె.ఎ. . అ ರ್ 7123/04ర ಲ್
04-7123/04
ರ್ౕమ
.ఎನ್.ಜానಹ್ రవర
ವాద
4(7)దూరు
జನాధರ್న అనವ್ರ್
ఐ.ఇవర దూరు
ಚారಣె.177.04-05 ( )
4(5) వರ್. . సಥ್.
ರ್ౕమ వనಜా ఎం.
12/2006-07
ಹెూ ಗె ಕಷ್ಕಿ ಹెచుಚ್వ హుದెದ್
సಥ್ಳాంత సువ మన
4(5) ಹెూ.
ౕ.
ರ್ౕ .ఎನ್ చ ನ್ ಹెూ ಗె
ముమం .ఎಸ್
ಕಷ್కరు స.ಪౌರ್.ಶాಲె అంగದాగ
167/06-07
ఇవరనుನ್
ౕజನె ಮాడువ
బಗెಗ್
4(5) .క. .ನెౕ 05- 18-04-2005 ర ನెౕమಕా
06
అ సూచನెయ ಲ್ ನెౕమಕా
ಮా లಲ್ವెంబ బಗెಗ್ మన
495) .క. .ನెౕ
ముఖಯ್ మం ರ್యవ ಗె తರ್కಲా
ము.ವా ఆ.ಕా /06-07 ಕಷ್కర ನెౕమಕా ಮాడువంತె
మన
4(5) .క. ವెౕ.
తರ್కಲా ಕಷ್కరు ರ್ౕ
05-06
నంజుండయಯ್ - ವెౕతన గ
బಗెಗ್
ಹెచుಚ್వ
తರ್కಲా ಕಷ್కర
4(5) . .వರ್.
సಥ್ಳాంత సువ బಗెಗ್
సಥ್ೃళ/05-06

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
27/09/2008

ಶెರ್ౕ

27/09/2008

C

27/09/2008

C

27/09/2008

C

27/09/2008

C

27/09/2008

C

27/09/2008

C

27/09/2008

C

27/09/2008

C

27/09/2008

C

22/10/2007

C

31/10/2007

C

01/09/2009

C

C

31/10/2007

C

31/10/2007

C

31/10/2007

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4322
2093 4(5) ಕె.ఎ,.
1457/2002

షయ

2002 ర తರ್కಲా ಕಷ್కర
ನెౕమಕా అಗಿలಲ್ವెంబ బಗెಗ್
ಕె.ఎ. ದాವె హూ దుದ್
ನెౕమಕా ಮాడಬెౕಕాಗಿದె.
4(5) ಕె.ఎ.
ದై క ಕಷ್క ಗె 20 వషರ್ద
581/8990/05
య ವెౕతన ಶెರ್ౕ మంజూరు
ಮాడువ బಗెಗ್
4(5) ಕె.ఎ. 396/06- ದై క ಕಷ್క సం జకರాಗಿ
07
మండಯ್ ఉతತ್రవలయಕెಕ್
ನెౕమಕా ಮా లಲ್ವెంబుదర
బಗెಗ್
4(5) ಕె.ఎ.
సంಗಿౕత కಸ್కర ವెౕతన ಶెರ್ౕ
1425/02
గ ప సువ బಗెಗ್
4(5) 292/ సం.
ಗెರ್ౕಡ್-2 సంಗಿౕత ಕಷ್క ಗె
బ ತ್ 66/05-06
ಗెರ್ౕಡ್-1 ಗె బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್
సಕాರ್రద ಲ್ದె
4(5) ದై. హు.బ
ರ್ౕ . వಣెౕರ್శపಪ್ ದై.
.ఎಸ್ 388/05-06
ಕెౕడರ್ బదಲావಣెಗె యువ జన
ಸెౕವా ಕಿರ್ౕಡె అవ ంద ಮా
ಕెౕ ದె
4(5) ದై. .హు.
ಕె. తమಮ್యಯ್ ದై. .
ಗెರ್ౕಡ್-1 అం.హు బ.ఇ
అంగ కలರాಗಿదుದ್ ಕెౕడರ್
5644/05-06
బదಲావಣెಗె బಗెಗ್ సಕాರ್రద ಲ್ದె

4323

2094

4324

2099

4325

2102

4326

2105

4327

2117

4328

2118

4329

2127

4(5) ದై. . ಹెచుಚ್
వ. 06-07

4330

2129

4(5) ದై. . సం.హు
ఉనನ್ 13/06-07

4331

2132

4(5) ದై. . సం.
దుದ್ 12/05-0-6

4332

5690

.

31/10/2007

C

31/10/2007

C

C

01/09/2009

C

01/09/2009

C

C

22/10/2007

C

ರ್ౕ లತాంజ ದెౕಸా
ದై. . ಗెರ್ౕడర-1 ಹెచుಚ್వ
హుದెದ್ వಗాರ್ సువ బಗెಗ್ మన

22/10/2007

C

ದై క ಕಷ್ణ ಕಷ್కర ಗెರ್ౕಡ್-1
ಕಷ್ణ సం ౕజకర హుದెದ್
ಗెರ್ౕಡ್ ఉనನ್ ౕక సువ బಗెಗ್
ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా గళ
కಛెౕ గళ ಲ್రువ ದై క
ಕಷ್కరునుನ್ ఉనನ್ ౕక సువ 5
వషರ್ಕెూಕ್ ಮ್ బదಲావಣె
ಮాడువ బಗెಗ್
ಶాಲాಮానಯ್ತె బಗెಗ್.

31/10/2007

C

22/10/2007

C

27/09/2008

C

27/09/2008

C

4333
4334

5969

4335

6067

[4]5ఇతರె ఎಸ್
405/06-07

ಶెರ್ౕ

22/10/2007

4-23-0607.13.ಪౌರ್ ವెౕ /200
6
5691 ఛ5.14.చ పರ್/2006 sri narayana trn
4(5) ದై. .ಗెರ್ౕಡ್-1
.ఆ.768/06-07

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
31/10/2007

ಪౌರ್ఢಶాಲా ದ್ఐ క ಕಷ್కరు
ಗెರ್ౕಡ್-2 ఇవ ಗె ಗెರ್ౕಡ್-1 బ ತ್
ౕడువ బಗెಗ್.
ದై క
జನె రదుದ್

02/06/2009

15/01/2009

C

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4336
6654 4(7)ಪౌರ್. .స. .వగರ್ 2006-07ನెౕ ಸా న ಲ್
/జనತా ద/99/06-07 ಪౌರ್ఢಶాಲా సహ ಕಷ್కరుగళ
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್ ಮానಯ್
ముఖಯ್మం ರ್గళవರెಗె ౕ ద
"జనತాదశರ್న" మ గళು
ದెౕవಕಿ ನాయಕ್ వృ ತ್ .
ఇవ ಗె బ ತ್య అవಕాశ దದ್ల
బ ತ್యనుನ್ క ಪ್సువ బಗెಗ್

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
27/09/2008

C

4337

6924 CPI.23.ఇతರె/2006

4338

7489

27/09/2008

C

4339

4(7) ಪౌರ್ స
2006-07ನెౕ ಸా న స
27/09/2008
వగರ್/సహ/01/2006- వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
07
ರ್ౕ. వణಣ್ ದై క ಕಷ್ణ ಕಷ್కరు 22/10/2007
7609 4(5)
ದై .సం.ర.మం5240/ ಗెರ್ౕಡ್-1 ఇవరు ತాತాಕ್ క
05-06
ౕజನెಗె ెౕతರ್
ಕಷ್ಣా ಕా గళ కಛెౕ
ಸా. .ఇ. ಬెంగళೂరు ఇ ಲ್
కతರ್వಯ್ వರ್ సు ತ್రువುద ంద
క ನౌకరర రಜె ಸౌలభಯ್
మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್.

C

4(5))ದై. .సం.ಖా.
ౖసూరు ಲెಲ್య ಲ್ ಖా
22/10/2007
హు.వಗాರ್8242/06-07 ఇరువ ದై క ಕಷ್ణ
సం ౕజకర హుದెದ್ వಗాರ್వಣె
మూలక సಥ್ళ యుಕಿತ್ಗెూ సువ
బಗెಗ್.
8104 4(7)
2006-07ನెౕ ಸా న
27/09/2008
ಪౌರ್. .వగರ್/అದాలತ್/ ಪౌರ್ఢಶాಲా సహ ಕಷ್కర
79/06-07
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
ಕಷ್ణ
అದాలತ್ న ಲ್ బంద పರ್కరణగళು

C

4340

4341

4342

4343

4344

4(7) ಪౌರ್ దూరు
/ఇ/594/2006-07

నರెౕందರ್ ఎಸ್ ನాయಕ್ మతుತ್
జಯా ఆರ್ ನాయಕ್ స
ఇవరుగళ ౕ న దూ న బಗెಗ್

12/04/2007

ಶెರ್ౕ

7490

7622

ದై క ಕಷ್కరు ಗెರ್ౕಡ್-2 ంద
22/10/2007
4(5) ದై బ ತ್
ಗెರ್
ౕ
ಡ್-1ಗె
ఉనನ್
ౕక
సువ
బಗెಗ್
(ಗెರ್ౕಡ್ 2,ಗెರ್ౕಡ್
సಕాರ್రಕెಕ್ పರ್ಸాತ್వನె
1)6094/2005-06
10126 4(7) ಪౌರ್. దూరు
ರ್ౕ. ಕె.ಕెంచರాయ, సహ
27/09/2008
అಮానతుತ್ 130/06-07 ಕಷ್క(కనನ್డ) సಕాರ್ ಹెణుಣ್
మకಕ್ళ సంయుకತ್ పద పೂవರ್
ಕాಲెౕజు, బసవనగు ,
ಬెంగళೂరు ఇవర ౕ న
దూ న బಗెಗ್

10030

C

C

C

C

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4345
10127 4(7) ಪౌರ್. దూరు
అಮానతుತ್ 130/06-07

4346

4347

4348

4349

4350

4351

4352

4353

షయ

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
27/09/2008

ರ್ౕ. ಕె.ಕెంచರాయ, సహ
ಕಷ್క(కనನ್డ) సಕాರ್ ಹెణుಣ್
మకಕ್ళ సంయుకತ್ పద పೂవರ್
ಕాಲెౕజు, బసవనగు ,
ಬెంగళೂరు ఇవర ౕ న
దూ న బಗెಗ್
10209 4(7)
సవರ್ ಕಷ್న అ ಯాన
27/09/2008
ಪౌರ್. .స. .అ.సಥ್. /12 ಕాయರ್కರ್మద అనుಷాಠ್నಕెಕ್
9/2006-07
ಪౌರ್ఢಶాಲా ಕಷ್కరనుನ್ సಥ್ళ
యుಕಿತ್ಗెూ సువ బಗెಗ್
27/09/2008
10210 4(7)
ರ್ౕ ఎಸ್.చకರ್వ ರ್ సహ ಕಷ್క
ಪౌರ್. .ಲై.దూరు/128/ స.ಪౌರ್.ಶాಲె ఎం. హ ಳ್
2006-07
త ౕಕెರె(ತా) ఇవరు
ದాಯ್ ರ್ ಗె ಲైంಗಿక ಕಿరుకుళ
ౕడు ತ್రువ బಗెಗ್
10243 4(5) ಕె.ఎ. .
ರ್ౕ ఎం.ఎಸ್ జయుಕ್ಮాರ್
02/07/2009
3961/2006
V/S సಕాರ್ర-ಕె.ఎ. 3961/06.

15/01/2009
4(5)ದై. 20 వ బ ತ್ ರ್ౕ ఎ.ఆರ್ సజన ದై క
/05-06 ಕె.ఎ. .
. ಕಷ್కరు ಗెರ್ౕడರ್-1 ఇవ ಗె 20
581/012/8990/05
వషರ್ద
య ವెౕతన ಶెರ್ౕ
మంజూరు ಮాడువ
బಗెಗ್.ಕె.ఎ. .
581/012/8990/05.
10259 4(5) ಕె.ఎ. .
ರ್ౕ ఎಲ್. ಹెూరಪాಯ್ ದై క 22/10/2007
2511/2003/2004-05 ಕಷ್కరు ಗెರ್ౕಡ್-2 స.ప.పೂ
ಕాಲెౕజు,
ౕ ౕಸ್ ಕాಲెూౕ
ರాయచూరు ఇవర ಜెౕషಟ್ತా
ప ಟ್య బಗెಗ್.
10256

22/10/2007
4(5)వృ. , .క.ವెౕ. / ರ್ౕ నంజుಡ್ుయ తರ್ కಲా
05-06
ಕಷ್కరు స.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు
ಬాಯ್త తుమకూరు ಲెಲ್ ఇవర
ವెౕతన గ బಗెಗ್.
10415 4(7)
2006-07ನెౕ ಸా న ಲ್
27/09/2008
ಪౌರ್. .వగರ್.తಡె/127/2 ಪౌರ್ఢಶాಲా సహ ಕಷ್కర
006-07
వಗాರ್వಣె ಜా ಗెూ దుದ್ನెౕమಕా
దలు
వಗాರ್వಣెಗెూండ ಕಷ್కరుగళనుನ್
డుగಡెಗెూ సువ బಗెಗ್

10278

10488

4(7) ಪౌರ್. .ಕె.ఎ. .
వగರ್ 108/06-07

ರ್ౕమ ఆರ್. సుమ. స. .
స.ప. పೂవರ್ ಕాಲెౕಜ್.
పಪ್సందರ್ . ಮాగ . ತా
ಬెంగళೂరు ಗాರ್. ಲెಲ್ ఇవర
ಕె.డ. అజుರ್ సం. 6540/06

27/09/2008

ಶెರ್ౕ
C

C

C

C

C

C

C

C

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
4354
10489 4(7) ಪౌರ್. . దూరు
ರ್ౕ ಕె. ನాగభూషಣ್ స.హ. ಕಷ್క 27/09/2008
ಮా. హకుಕ್ 132/06-07 స.ప.పೂ.ಕాಲెౕಜ್. హరపనహ ಳ್
ఇవర ౕ న దూ న
ಚారಣా వర యనుನ್ ౕడువ
బಗెಗ್.
4355
10490 4(7) ಪౌರ್ .
ಮా
హకుಕ್ ಕా ದ್ 2005 ర
27/09/2008
ಮా.హకుಕ್ ಮా
అ య ಲ್ ౕ 2006 ర
131/06-07
వಗాರ್వಣా ಮా
(ಪౌರ್ఢ
ಕಷ್ణ) ౕడువ బಗెಗ್.
4356
10491 4(7)ಪౌರ್. .స. .దూ
ರ್ౕ ఎನ್.ఎನ್. కృషಣ್పಪ್ ಗౌడ
27/09/2008
రు ಮా
స. సಕా్ ಪౌರ್ఢ ಶాಲె
హకుಕ್/1/2006-07
చనನ್ರాయ పటಟ್ణ ಹాసన ಲెಲ್
ఇవర ౕ న దూ న బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ
C

C

C

4358

4(7)దూరు./గులಬ್గರ್ గులಬ್గರ್ ಭాగ ಪౌರ್ఢಶాಲా
27/09/2008
. /1/06-07
ಕಷ್కరుగళ ౕ న దూ న బಗెಗ್
అపర ఆయుకತ್ర ಗె స ಲ್సువ
దూ న మన గళು.
వృ ತ್ ಕಷ್క ಗె 1998 ర వృంద 22/10/2007
10584 4(5) వృ. .ವెౕ. .
21167/05-06
మతుತ್ ನెౕమಕా
యమదంತె
ವెౕతన ಶెರ್ౕ రూ 3300-6300
గ ಗెూ సువ బಗెಗ್.

4359

10750

4(7)
ರ್ౕ ಕె. . నటರాಜ್.
27/09/2008
ದై. .దూరు/ಕె.ఎ. ./1 ದై. .స.ಪౌರ್ఢಶాಲె లಕెಕ್ౕనహ ಳ್
34/2006-07
గు ಬ್ ತా. తుమకూరు ಲెಲ್
ఇవర బಗెಗ್ ಕె.ఎ. . య ಲ್ అ ರ್
సం 1059/07

C

4360

10793

4(5) ము.మం.ಕా.
25351/2006-07

ರ್ౕమ అలಕా మ. ಮాహురకర 22/10/2007
ౕరణವా ఇవ ಗె ಹెూ ಗె
ಕಷ್కర హుದెದ್ ಕెూ సువంತె
ముఖಯ್మం ರ್గ ಗె ౕ రువ
ಕెూౕ ಕె పతರ್ಕెಕ್ ఉతತ್ సువ బಗెಗ್.

C

4361

C

4362

27/09/2008
10809 ¸ 4(7)ಪాರ್.8.వగರ್/13 లಕಷ್ಮ್ణ శంకరపಪ್ ಬెళಗಿ
8/2006-07
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್ . . . .ఐ
కಕ್బಳాಳ್పುర ಬాగలಕెూౕಟె.
10810 4(7)ಪౌರ್. .వగರ್
ఎಸ್. . వకుಮాರ್ వಗాರ್వಣె 27/09/2008
/136/2006-07
బಗెಗ್ . . .ఐ. కಕ್బಳాಳ್పುర
ಕెూౕಲార ದావణಗెರె.

4363

10811

4357

10578

4(7)ಪాರ್. .వగರ್
144/2006-07

ರ್ౕ ವాస పರ್ಸాದ್ .ఎಚ್.
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್ . . .ఐ
ౕదರ್ వ గಗ್.

27/09/2008

C

C

C

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4364
10812 4(7) ಪాರ್. .వగರ್
ఆರ್ ನాగరతನ್మಮ್ వగರ್వಣె బಗెಗ್
ಕె.ఎ. . 143/2006-07 . . .ఐ ಕెూౕಲార ,
ದావణಗెರె.
4365
10813 4(7) ಪాರ್. .వగರ್
సుರెౕశ ఎನ್. వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
141/2006-07
. . .ఐ ౕదರ್ , ఉడు .
4366
10814 4(7)ಪ್ఋఆ. .వగರ್ ಶెೂౕభ ముదಬ್ರ್ వಗాರ್వಣె
ಕె.ఎ.. . 135/2006- బಗెಗ್ . . .ఐ, ౕదರ್
,ಬెళಗా .
07
4367
10816 4(7) ಪ್ఋఆ. .వగರ್ భరపಪ್ ನాయక వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
ಕె.ఎ. . 140/2006-07 . . .ఐ ౕదರ್. ಬెళಗా .

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
27/09/2008

ಶెರ್ౕ

27/09/2008

C

27/09/2008

C

27/09/2008

C

4(7) ಪ್ఋఆ. . వగರ್ యమునపಪ್ బ ಗెౕರ್ వಗాರ್వಣె 27/09/2008
145/2006-07
బಗెಗ್ . . .ఐ ಜాపುర ,
ಯాదಗಿ
10818 4(7) ಪ್ఋఆ. . వగರ್ ರ್ౕ దದ್ ంಗెౕಶ್ ಕె.
27/09/2008
ಕె.ఎ.
ರాఘణಣ್నవರ್ స. .స.
/5979/93/2006-07 ಪ್ఋఔ.ಶాಲె హదಗಿ మంతರ್
ಯాదಗಿ ಶెౕ. జరూ ఇవరు
ಕె.ఎ. .య ಲ್ స ಲ್ ద అ ರ್ సం.
5979/06
10819 4(7)ಪాರ್. .వగರ್ అ.
ರ್ౕ ವాస స.హ. ಕಷ್క సಕాರ್
27/09/2008
5899/88/06-07
ಪ್ఋఆథ క ಶాಲె కుర ,
ಮాన ತా. ರాయచూరు ಜెಲెಲ್
ఇవర వగರ್ద బಗెಗ್ ಕె.ఎ. . అ ರ್
సం 5899/06

C

C

4372

4(7)ಪ್ఋఆ. .వగರ್ అజయుಕ್ಮాರ್ వಗాರ್వಣె బಗెಗ್ 27/09/2008
ದాವె /137/2006-07
. . .ఐ ౕదರ್ ఉడు
ಬెళಗా
వ గಗ್.
10822 4(7)ಪ್ఋఆ. .వగರ್ ನాಗెౕందರ್ ಬాబు వಗాರ್వಣె బಗెಗ್ 27/09/2008
139/2006-07
. . .ఐ. కಕ್బಳాಳ್పುర
తರ್దుగರ್ మతుತ್ తుమకూరు.

4373

10918

4(7)
ರ್ౕమ సుమ.ఎಸ್. స.
స. .అ/పರ್.ಶా. .వగರ್ ( . .ఎಮ್) సಕాರ್ ఉనನ್త
113/2006-07
య ಪాರ್థ క ಶాಲె
కదంపುర ముండరಗಿ (ತా)
ఇవర వಗాರ್వಣె అనుమ బಗెಗ್

27/09/2008

C

4374

10944

ಪౌರ್ఢಶాಲా ಕಷ್కర వಗాರ್వಣె
4(7) ಪౌರ್. .వగರ್
ಕె.ఎ. /146/2006-07 బಗెಗ್ ಕె.ఎ. . ౕపುರ್

27/09/2008

C

4375

11082

4(7)ಪౌರ್. .స. .వగರ್ 2006-07 ನెౕ ಸా న
అ ರ್/54/2006-07 ಪౌರ್ఢಶాಲా ಕಷ್కర వಗాರ್వಣె
ಕె.ఎ. . .అ. సం. 36173629/2006.

27/09/2008

C

4368

4369

4370

4371

10817

10820

C

C

C

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4376
11106 4(7) ಪౌರ್. స.
2006-07ನెౕ ಸా న
వగರ್ స.అను36/06-07 ಪౌರ್ఢಶాಲా సహ ಕಷ್కరుగళ
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್ -సಕాರ್రద
అను ౕదನె.
4377
11125 4(7) ಪౌರ್. దూరు
ద ణ కనನ್డ ಲెಲ್య బంಟాವ್ళ
101/2007-08
ತా. సంబూరు. సಕాರ್ ಪౌರ್ఢ
ಶాಲె ఆవరణద ಲ್
ఆರ್.ఎಸ್.ఎಸ್. సదసಯ್ర అవ
కృత చటువ ಕె బಗెಗ್.
4378

11126

4379

11127

4380

4381

4382

4383

4384

4(7) ಪౌರ್. .ದై. .
దూరు/03/2007-08

ಶెರ್ౕ

27/09/2008

C

27/09/2008

C

27/09/2008

C

27/09/2008

C

27/09/2008

C

27/09/2008

C

27/09/2008
2007-08ನెౕ ಸా న ಲ್
స.ಪౌರ್.ಶా.సహ. .వಗాರ್వಣె బಗెಗ್

C

27/09/2008
సಕాರ್ ಪౌರ್డಶాಲా ಕಷ್కర
2007-08ನెౕ ಸా న వಗాರ್వಣె
బಗెಗ್.

C

ರ್ౕ జయರామ ದై. .
(అರెಕా క) స.ప. పೂవರ್
ಕాಲెౕజు. ಸెూౕమವార ಪెౕಟె.
ఇవర ౕ న దూ న బಗెಗ್.

ರ್ౕ ౕಶ್ ರాಥెూౕಡ್ ం
ಕಷ್కరు సಕాರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
చంಗావర ರా ತా. ఇవర
ౕ న దూ న బಗెಗ್.
11128 4(7) ಪౌರ್. . ನెౕమక
ರ್ౕ ౕవపಪ್ ఆ ಯాಸ್ వರాజ
దూరు 04/2007-08
హనుమంతపಪ್ ఛకರ್ద స. .
ళಳ್పಪ್ ౕరపಪ್ కుసదూరు
ఇవరుగళು సుళುಳ್
ಧాఖಲా గళనుನ್ ౕ
ಪౌರ್ఢಶాಲా ಕಷ್కರాಗಿ
ನెౕమಕా ಗెూం రువ బಗెಗ್.
11159 4(7)
2006-07ನెౕ ಸా న ಲ್
ಪౌರ್. .వగರ್.ము.మం/0 ಜా ಗెూ స రువ
5/2007-08
వಗాರ್వಣెగళనుನ್
ಜా ಗెూ సలు
మఖಯ್మం ರ್గ ౕంద బంద
మన గళು.
11172 4(7)ಪౌರ್. .వగರ್
2006-07 ನెౕ ಸా న ಲ್ ಪౌರ್ఢ
డుగಡె/ము.మం/06/ ಶాಲా ಕಷ್రుగళ వಗాರ್వಣె
2007-08
ಯాಗಿదుದ್ డుగಡెಗాಗಿ ಮానಯ್
ముఖಯ್ మంతರ್గ ంద బం రువ
పಪ್ గళು.

11196

4(7) ಪౌರ್. . దూరు
02/2007-08

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
27/09/2008

4(7)
ಪౌರ್. .వగರ್.ము.మం/0
7/2007-08
12203 4(7) ಪౌರ್.ಶా. .
వగರ್/ము.మం.14/200
7-08

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
4385
12307 4(7) ಪౌರ್.
ఉదుರ್ మతుತ್ ఇతರె ಭాಷా
27/09/2008
హు.స.హ,. .19/2007- అలಪ್సంಖాಯ್త
08
ದెౕರ್శನాలయ ంద ಖా
ఇరువ ತాం ರ್క ಕಷ್కర భ ರ್
ಮాడువ బಗెಗ್.
27/09/2008
4386
12309 4(7)ಪౌರ್. . .ప.సం 2007-08 ನెౕ ಸా న ಲ್
వగರ್ /23/2007-08
సంసಕ್ೃత షయ ప ౕಕಷ್కర
వಗాರ್వಣెబಗెಗ್.
4387
12311 4(7) ಪౌರ್. . వగರ್
2007-08 ನెౕ ಸా న
27/09/2008
సూ కರ್ 21/2007-08
ಪౌರ್.ಶాಲా. ಕಷ್కరుగళ వಗాರ್ಣె
బಗెಗ್ ఘణಯ್ ವెಯ್ಕಿತ್గ ంద బందంత
పಪ್ గళ అగತ್య కರ್మಕాಕ್ಗಿ.
4388

13665

45 .క. .ನెౕ.
జనತా దశರ್ನా
04/2007-08

4389

13695

45ನా. . .
11/2006-07

4390

13699

45 ತెూౕ. .హు.రదుದ್
పతರ್ 39/2007-08

4391

13700

45 .క. .ಕెౕ.బ.
11/2005-06

4392

14410 CPI.6.ఇతರె/2007

4393

14427 CPI..ಯావುದాదರెూం ದెಯ್. .సం ౕజకర హుದెದ್గళనుನ್ 06/10/2008
ద నుನ್ ఆ ಕ್
సಥ್ಳాంత
భ ರ್ ಮాడువ బಗెಗ್
ಮా /2007
14625 CPI.15.ఇతರె/2007 ಮా
హకుಕ್ అ 9 యమద 19/09/2008
ಕెలవು మ
ఒదಗಿసువ బಗెಗ್

4394

4395

14627 CPI.17.ఇతರె/2007

ಶెರ್ౕ
C

C

C

ముఖಯ್ మం ರ್గళ జనತా
19/09/2008
దశರ್నద ಲ್ సు ౕತా ఎం.
ఎంబువరు తರ್కಲా ಕಷ್కర
హుದెದ್ಗె ನెౕమకಮాడువంತె
ౕ రువ మన
ರ್ౕ ಕె. పರ್ಸాದ್ ನాడక ಕಷ್కరు, 19/09/2008
సಕాರ್ ಪౌರ್ఢశఆಲె ಗాజనూరు
వ గಗ್ ಲెಲ್ ఇవరనుನ್ సಕాರ್
మಹా ದాಯ್లయ ౖసూ ಗె
ౕజನె ಮాడువ బಗెಗ್.

C

ರా ತా. కಕ್నహ ಳ್య
స.ప.పೂ.ಪౌರ್ఢಶాಲా
ಭాగద ಲ್ అనగతಯ್ವాಗಿరువ
ತెూౕటಗా ಕా హుದెದ್యనుನ್
రదుದ್ప
తರ್కಲా ಕಷ್కర
ౕడువ బಗెಗ್
హుದెದ್ಗె అనుమ
ರ್ౕ హనుమంత ಬారಕెౕర
తರ್కಲా ಕಷ್కర
స.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు ఆಲెూౕరు
ఇవర ಕెౕడರ್ బదಲావಣె బಗెಗ್.
.పೂ ರ್ಮా ದై. . ఇవరనుನ್
ದై. . సం. రನాನ್ಗಿ ఇ ఒ
కಛెౕ ಗె
ౕ సువ బಗెಗ್

19/09/2008

C

19/09/2008

C

20/09/2008

C

ಲాಲ್ ಕెౕందರ್ సಥ್ళద ಲ್ నృతಯ್
మతుತ್ ನాటక ಕಷ್కర హుದెದ್
సృ సువ బಗెಗ್

19/09/2008

C

C

C

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4396
14628 CPI.18.ఇతರె/2007

4397

4398

4399

షయ

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
06/10/2008
C

ఎಸ್ ನాగరతನ್మಮ್ ಹెూ. .
ಕాడుಸెూణಣ್పಪ್నహ ಳ್ ఇవరు ಕెౕ
ఇరువ ಮా
బಗెಗ್
16921 CPI.21.దూరు/2008
ధ గణರ್య వಯ್ಕಿತ್గళು ಹాగూ 19/09/2008
ఇతర ంద ವ್ౕక సಲాద
మన గళ ౕಲె కರ್మ
ಕైಗెూకళುಳ್వ బಗెಗ್
16925 CPI.24.ఇతರె/2008 అಖా ಪౌರ್ ಶా 2.2.2000 ర ಜా 19/09/2008
బಬ್ం ಮాద పರ್ಕార ನెౕ
ಹాగూ
హు వర
16926 CPI.25. ನెౕ/2008
ಶెౕష ಕಷ್కర ನెౕమಕా య ಲ್
06/10/2008
ಮా ಸై క అభಯ್ ರ್గ ಗె
వ ౕ
ಯా
య
అవಕాశ బಗెಗ್
24/02/2009
బ/2 గురుమూ ರ್ . . ఇవరనుನ್
ದావణಗెರె ಲెಲ್గ హుದెದ್
స.వಗాರ್వಣెయనుನ್
ಜా ಗెూ సువ బಗెಗ್
19/09/2008
4(5)29.ಮా.అం.అం/ శ కಲా ಪా ౕల ఇవర ಮా
2008
హకుಕ್ పతರ್ 10 రూ
సಟ್ಲ್
అడರ್ರ್
CPI..ಯావುದాదರెూం
ಶెౕష ಕಷ್కర ನెౕర ನెౕమಕా
06/10/2008
ద నుನ್ ఆ ಕ್
బಗెಗ್ ఎం మను తుమకూరు
ಮా /2008
06/10/2008
CPI.35.ಪౌರ್ ವెౕ /20 జగದెౕవపಪ್ ರెౕషಮ್ కృ. అళంద
08
ఇవర ವెౕతనవು 1190-2200
ర ಲ್ గ ప సువ సం.
సಪ್ ಟ್ౕకరణ ౕడువ బಗెಗ್
CPI.37.ಕెఎ
ಕె.ఎ. . అಜెರ್
06/10/2008
అ/2008
సంಖెಯ್:5145/2007- ರ್ౕ
సు ౕలకుಮార. .మఠద,
ఇవ ంద.
02/06/2009
45
ರెౕ.కృ. . .ವెౕతన గ
ರెౕ.కృ. . .ವెౕ. .03/0 ప సలు సಪ್ ಠ್ౕకరణ ౕడువంತె
8-09
ಕెౕ రువ బಗెಗ್.
45
ಪౌರ್ఢ ಶాಲా సంಗಿౕత ಕಷ್క ಗె
02/05/2009
సం. .సహ. .బ ತ್,ರా.జ. ಪౌರ್ఢಶాಲా సహ ಕಷ್కರాಗಿ
ద.02/08-09
ಪాರ್థ క ಶాಲా సంಗಿౕత
ಕಷ್క ಗె ಪౌರ್ఢಶాಲా సంಗಿౕత
ಕಷ್కರాಗಿ యಮానుಸార బ ತ್
ౕడువంತె సంఘదవరు ರాజಯ್
ಪాల ಗె దూరు.
4(5)28.
008

ಕా

4400

16929

4401

16930

4402

16934

4403

16958

4404

16966

4405

17022

4406

17350

4407

17397 CPI.40.వృ ಜెౕ/2008 ఇటಗಿ ಕెూಟెರ್ౕಶ್ వృ
స ಪౌರ್ 20/09/2008
ಶా ದావణಗెರె ఇవర వృ ಜెౕ
ప ಮా
ಟ್దದ್ దుದ್ప బಗెಗ್

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
4408
17443 45
`ರాజಯ್ಪాలర జనತా దశರ್న`
30/07/2008
. .ನెౕ.ಲెూౕప.016/0 తರ್కಲా ಕಷ್కర ನెౕమಕా బಗెಗ್.
8-09
19/09/2008
4409
17556 45వృ. . .ప.ಜెౕ.సం. ರ್ౕ .ఎನ್. ನాರాయణ ಸాವ್
దుದ್.ప.20/08-09
షయ ప ౕಕಷ್కరు వృ ತ್ ಕಷ್ణ
ఉ. . కಛెౕ , ಸా. , ఇಲాಖె,
కಲా ಪాళಯ್ం, ಬెంగళೂరు
ద ణ ಲెಲ್ ఇవర ಗెರ್ౕಡ್-1 వృ ತ್
ಕಷ್కర ಜెౕషಠ್ತా సంಖెಯ್ దుದ್ప
ಕెూౕ రువ బಗెಗ್.
4410
4411

4412
4413

4414

4415
4416

4417

4418

4419

4420

45 .క. .ನెౕ
తರ್కಲా ಕಷ್కర ನెౕమಕా బಗెಗ್.
31047/08-09
19609 45వ ౕ.
. .క. వ ౕ
ౕరు ತ್రువ
ನెౕ.30564/08-09
తರ್కಲా పధ ౕధరర
ನెౕమಕా బಗెಗ್
19881 45వృ . అದాలತ್/1 ರ್ౕ. వ ంగయಯ್ ಹెಚ್. . ఇవర
5/2007-2008
ౕ ಯా
బಗెಗ್.
19887 45సం ಮా/ఇ /13 సంಗಿౕత ಕಷ್క ಗె పೂణರ್
6/2008-2009
పರ್ಮాణద ಲ್ ౕసಲా
ౕడువ
బಗెಗ್
21660 45 .క. ನెౕప ಟ್
తರ್కಲా ಕಷ್కర ನెౕమಕా య
పರ್కట10/2008-2009 ఆ ಕ್ ప ಟ್యనుನ್ పರ್క సువంತె
తರ್కಲా సంఘదవరు ౕ రువ
మన
19589

ಶెರ್ౕ
C

C

13/01/2009

C

13/01/2009

C

13/01/2009

C

15/01/2009

C

02/05/2009

C

ರాజಯ್ಪాలర జనತాదశರ್న.

02/05/2009

C

2007-2008ನెౕ ಸా న నృతಯ್
ಕಷ್కర ದాಯ್హರ್ತె బಗెಗ್

02/05/2009

C

సంಗಿౕత ಕಷ್క ಗె సహ ಕಷ್కర
ವెౕతన ಶెರ್ౕ
గ ప సువ
బಗెಗ್.
ರ್ౕమ ఉಷా. .సంಗಿౕత ಕಷ್ಕಿ
స.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు ౖసూరు
ఇ ಲ್రువ సంಗಿౕత ಕಷ್కర హుದెದ್
సಥ್ಳాంత సువ బಗెಗ್

02/05/2009

C

02/05/2009

C

45సం. .ನా. .ಮా.
ರ್ౕ.జ.ఎಸ್ హ ౕಶ್ వృంద మతుತ್
హ.అ..07/2008-2009 ನెౕమಕా
యమద
పರ್ గళనుನ್ ఒదಗಿసువంತె
ಕెౕ రువ బಗెಗ್
21821 45స.ಪౌರ್.ಶా.సం. హు బనూನ್రు ಧాన సಭా
.భ.49619/2007ెౕతರ್ద ಲ್రువ బనూನ್రు
2008
ಬాలಕಿయర సಕాರ್
ಪౌರ್ఢಶాಲెಗె సంಗಿౕత ಕಷ್కర
హుದెದ್యనుನ್ తుంబువ బಗెಗ್.

02/05/2009

C

02/05/2009

C

45 .క. .ನెౕ.84409/
2007-2008
21800 45నృతಯ್. .ಟాಯ್ನ್ಸ್.
ದాಯ್.సಪ್ ಟ್.30/20082009
21805 45సం. .ವెౕ.ಶెರ್ౕ.జన
ತాదశರ್న.064/01/200
8-2009
21814 45సం హు.సಥ್ಳాంతర.
01/2007-2008
21665

21815

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4421
21887 45 . .ವెౕ. .86023 ರ್ౕ. హమಮ್ದ್ ಜాನ್ క
/2007-2008
ವెౕతన గ బಗెಗ್
4422
21912 45ಮా. .అ. .07/2 ರ್ౕ.ಹెಚ್.ರాజಶెౕఖರ್
008-2009
గులబಗాರ್ ఇవరు ಮా
హకుಕ್ యమద య ಲ್ ಮా
ఒదಗಿసువంತె మన స ಲ್ రువ
బಗెಗ್.
4423
21917 45 క ನెౕఇతರె/02/ ಲాಲా ఆರ್ ండನ್
2008-2009
ಶాసకరు ౕ రువ ಫారసుಸ್
పతರ್ಕెಕ್ ఉతತ್ సువ బಗెಗ್

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
02/05/2009
C
02/05/2009

C

02/05/2009

C

02/05/2009

C

02/05/2009

C

4425

45 ನెౕ.ఇతರె.04/2 తರ್కಲా ಕಷ್కర
008-2009
ನెౕమಕా య ಲ್ ಗాರ್ ౕణ
కృಪాంక ప గ లಲ್ವెంబ బಗెಗ್
ౕ రువ దూరు
21922 49%0 క ಬెౕ.ఇ 1
తರ್కಲా ಕಷ್కర ಬెౕ ಕెగళనుನ್
1/2008-2009
ಮానಯ್ರాజಯ್ಪాల ಗె
ౕ రువುద ంద ఈ బಗెಗ್
ತెಗెదుಕెూండ కರ್మద బగಗ್
సಕాರ್రಕెಕ್ వర
ౕడువ బಗెಗ್

4426

21924

45 ನెౕఇతರె/20/2 తರ್కಲా ಕಷ್కర అం మ ఆ ಕ್
ప ಟ್యనుನ್ పರ್క సువ బಗెಗ್ ಕಷ್ణ
008-2009
స వ ಗె స ಲ್ రువ బಗెಗ್

02/05/2009

C

4427

21930

45 క / ದాಯ್హರ್ತె.
.ఎಫ್ఎ. ದాಯ್హರ್ತె ಹెూం ద
ఇతರె/2008-2009
పధ ౕదరరనుನ್ తರ್కಲా
ಕಷ್కర హుದెದ್ಗె ప గ సువ బಗెಗ್

02/05/2009

C

4428

21938

49%0ఇ .328.ఎ ಬ್ ఇ 328ಮానಯ್
పర.2008-2009
ముఖಯ್మం ರ್యవ ಗె ౕ రువ
మన ಗె ఉతತ್ సువ బಗెಗ್

02/05/2009

C

4429

21940

02/05/2009

C

02/06/2009

C

02/06/2009

C

4424

4430

4431

21919

49%0ఇ /328/ఎ ಬ್ ರాజకుಮార క.ಪా ౕల ఇవరు
ముఖಯ್మం ರ್యవ ಗె ౕ రువ
/2008-2009
పతರ್
21990 45వృ. .ಮా/2007- సಹాయక ದెౕರ್శకరు9ఆడ త
2008
ಸా. .ఇ.ఆయుకತ್ర కಛెౕ
ಬెంగళೂరు ఇవరు వృ ತ್ ಕಷ್కర
ಮా యనನ್ ಕెౕ దుದ್ ఒదಗಿసువ
బಗెಗ್.

22032

45 క ತెూౕ సವ್యం ఉప ದెౕರ್శకరు మధుಗಿ
ಚా తబ ತ್05/2007- ఇవరు తರ್కಲె ಕಷ್క ಗె
2008
మంజూరు మంజూరు ಮాడలు
సಪ್ ಟ್ౕకరణ ಕెౕ రువ బಗెಗ್

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4432
22036 45వృ. ౕ.
ౕ.802
29/2007-2008

4433
4434

4435

4436

షయ
.లకಮ್ಣ್ ತెూౕటಗా ಕా
ಕಷ್కరు సಕాರ್ పద పೂవರ್
ಕాಲెౕజు ಕాడుಗెూౕ ఇ ಲ್
ಕాయರ್నవರ್ సు ತ್రువ
ತెూౕటಗా ಕా శಕಷ್కరనుನ್
సుಧారಣా సంಸెತ್గళ
ವాసగ ಗె తరಭెౕ
ౕడలు
ౕ స రలు ಪాರ್ಚాయರ್రు
మన
ౕ రువ బಗ್ಗ್ఎ

45ದై. .బ ತ್.13301/ ರ್ౕ.ఎం.ఎం. ంగదహ ಲ್ ఇవర
2008-2009
బ ತ್ బಗెಗ್
22104 45ದై. .ಜెౕ.సం.856 ఎం.రంగನాథಸాವ್ ದై క
663/2007-2008
ಕಷ್ణ ಕಷ್కరు సಕాರ್ పద
పೂవರ್ ಕాಲెౕజు యగ కడూరు
ఇవర ಜెౕషಟ್ತె బಗెಗ್.
22120 45ದై. .ಗెರ್ౕಡ್.2
సಕాರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె ಹెతತ್పಪ್నహ ಟ್
ಗెರ್ౕಡ್-1/3229/2008ರా ತా// ఈ ಶాಲెಗె ಗెರ್ౕಡ್-1
2009
ದై హుದెದ್ మంజూరు ಮాడువ
బಗెಗ್
22124 45ము.మం.జ.దశರ್న. ಮానಯ್ ముఖಯ್ మం ರ್యవర
8943/2006-2007
జనತా దశರ್న

22098

45వృ. .సತ್ಳాంతర.అ ಲాಲ್ పంಚాయತ್ ಸావರ್జ క
నుమ /26140/2006- ಕಷ್ణ ఇಲాಖెయ ఉ. .కಛెౕ
2007
తుమకూరు 9ద ಲెಲ್ వృ ತ್
ಕಷ್కర సತ್ಳాంతరద బಗెಗ್.

4437

22127

4438

45వృ. .ಹె.హు.సತ್ಳాం ಕెౕడರ್ బదಲావಣె ಮా
తర.వృం.బ.80597/20 సహ ಕಷ್కర హుದెದ್యನాನ್ಗಿ
ప వ ರ್సువంತె ఉ. .బಳాಲ್
07-2008
ఇవర పతರ್.
22145 45వృ. .హు.బ.87051 ರ್ౕమ ఉಮా గణప
/2007-2008
ವెౕమ వృ ತ್ ಕಷ್కరు ఇవరు
ఎ ಪాಸాదుద ంద
ಪౌರ್ఢಶాಲా ಕಷ್కర ಗెರ್ౕಡ್-2
హుದెದ್ಗె బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್.
22147 45 అసుఇ/04/200
భಬ್ం మతుತ್ ఆడ త
8-2009
సుಧారಣె ఇಲాಖెಗె ರ್ౕ ఆರ್
ನాಗెౕಶ್ ತెూౕటಗా ಕా
ಕಷ್కరనుನ್ ನెౕమಕా
ಮాడువంತె దూరు
స ಲ್ రువುద ంద ఉతತ್ ద
బಗెಗ್.

4439

4440

22141

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
02/06/2009
C

02/06/2009

C

02/06/2009

C

02/06/2009

C

02/06/2009

C

02/06/2009

C

02/07/2009

C

02/07/2009

C

02/07/2009

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4441
22150 45ತెూౕ. .హు.ఔ ರ್.0 ರ್ౕ ఉంఏಶ್ క ತ್ ಮానಯ್
8/2008-2009
స వరు ఇವెరు ತెూౕటಗా ಕె
ಕಷ್కరనుನ್ ನెౕమಕా
ಮాడువంತె వృంద మతుತ್
ನెౕమಕా
యమ దుದ್ప
ಮాడువంತె ౕ రువ పಪ್
4442

4443

4444

4445

45ದై. .సం.హుబ ಡ್.0 ಹాసన ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా గళ
7/2007-2008
కಛెౕ ಗె ದై. హుದెದ್ తుంబువ
బಗెಗ್.
22156 45ದై. . ಕಷ್ణ.అದాల ರ್ౕ నంజుండయಯ್ ದై. . ಕಷ್కరు
ತ್/2007-2008
ಗెರ್ౕಡ್-1 ఇవరు ಜెౕషಟ್ತా సంಖెಯ್
బಗెಗ್.
22160 45ನెౕ. .మం./2837 ರాజಯ್ద సಕాರ್
4/2006-07
ಪౌರ್ఢಶాಲెగ ಗె పರ್ వషರ್
ಶెౕష ಕಷ್కరనుನ್ ನెౕమక
ಮాడువ బಗెಗ್ ಮానಯ್
ದాಯ್స వర పಪ್
22162 45ದై. .సం.ಜెౕ. దుದ್ ರ್ౕ ಕె. .ఏಕాంబరపಪ್,
ప /02/2007-08
ದై. .సం ౕజకరు,
ದావణಗెರె, ఇవ ಗె ౕ రువ
ಗెರ್ౕಡ್ -1 ಜెౕషಟ್ತా ನాంక
దుದ್ప సలు ౕ రువ మన

22154

4446

22163

4447

22165

4448

22166

4449

4450

45ದై. . .ಜా. దుದ್ప
/3/2007-08
45ದై. . .ಗెರ್ౕಡ್2. ದాಯ್ ప ಟ್
నూಯ್.2/2007-08

ರ್ౕ . ంగರాజు, ದై క
ಕಷ್కరు, ಗెರ್ౕಡ್-1 ఇవర ಜా
దుದ್ప బಗెಗ್.
. .ఇ ., పద పಡెద ಗెರ್ౕಡ್2 ದై. . .ర ಜెౕషಟ್ತా ప ಟ್య ಲ್
నూಯ್నತెయనుನ್ స ప సువంತె
ಕಷ್కరు ౕ రువ మన

45ದై. .బ ತ್/02/20 ದై క ಕಷ್ణ ಕಷ್కరు ಗెರ್ౕಡ್-2
07-08
హుದెದ್ ంద ಗెರ್ౕಡ್-1 హుದెದ್ಗె బ ತ್
ౕడువ బಗెಗ್
అನాಯ್యವాಗಿದె ందు
ౕ రువ మన
22167 45ದై. .ಬెౕ ಕె/ఉ. సಕాರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ ಲ್
.సಪ್ ಟ್ౕ/2008-09
ಕాయರ್ వರ್ సు ತ್రువ ದై. .ర
పಪ್
22168 45ದై. .ಗెರ್ౕಡ್ರ್ౕ సణಣ್ದెౕవపಪ್ మంಚా ,
1.ಜెౕ.సం./22/2008- ದై క ಕಷ್కరు,ఇవర
09
ಜెౕషಟ್ತాసంಖెಯ್ ప ౕ సలు
ಮానಯ್ ಕಷ್ణ స వరు ౕ రువ
పతರ್.

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
02/07/2009
C

02/07/2009

C

02/07/2009

C

02/07/2009

C

02/07/2009

C

02/07/2009

C

02/07/2009

C

02/07/2009

C

02/07/2009

C

02/07/2009

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4451
22170 45ದై. . సం.హు.వ
ಗాರ್.01/2007-2008

4452

4453

4454

4455

4456

4457

షయ
ದై క ಕಷ್ణ ಕಷ್కర వಗాರ್వಣె
బಗెಗ್ ರ್ౕ ನాರాయణಸాವ್
ಶాసకరు ౕ రువ పతರ್ಕెಕ್
ఉతತ್ సువ బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
02/07/2009
C

02/07/2009
45వృ. .ಕెఎ /2951/ ಕెఎ 2951/2006-2007
2006-2007
ರ್ౕ ವాస వృ ತ್ ಕಷ್కరు ఎవరు
ವెౕతన గ బಗెಗ್
02/07/2009
22217 45ఇ /618
ಕెఎ అ ರ್నసంಖెಯ್
ಕెఎ /10915/2002- 10915/2002 ರ್ౕ ನాರాయణ
2003
ಸాವ್
22225 45 ನెౕ.ఇతರె.10/2 ರ್ౕರాములు ఆರెూౕగಯ್ మతుತ್
02/07/2009
008-2009
కుటుంబ కಲాಯ್ణ స వరు
దದ್ ంಗెౕశವ್ర ఎంబ
అబಯ್ ರ್యనుನ್ ನెౕమక
ಮాడువంತె ಫారసుಸ್
ಮా రువ బಗెಗ್.
24137 456719.ಕెఎ .1841 ಕెఎ అ ರ್ సంಖెಯ್
21/03/2009
/2004-2005
1841/2003. ರ್ౕ రూಪాಕಷ್పಪ್
ದై. .సಕాರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
ರెౕహ ಳ್ ರెూౕణ ఇవర ಹె ಚ್న
ವెౕతన ಶెರ್ౕ
గ బಗెಗ್

22210

21/03/2009
459390/ಕెఎ /163/ ರ್ౕమ ಶారదమಮ್ ಹెూ ಗె
2000-180/2004ಕಷ್కరు సಕాರ್ పద పೂవರ್
2005
ಕాಲెౕజు ಬెఓమగళೂరు ఇవరు
ಕెఎ అ.ప.163/2000ర
ౕపರ್నుನ್ అనుಷాಟ್న ಗెూ సువ
బಗెಗ್.
24142 453726.ಕెఎ .అ.స. ರ್ౕ
ౕಪ್ కుಮాರ್ ಕాಳె ನ್ 21/03/2009
4127-4128/2004హనుమంతపಪ್ మతుತ್ ఇతరరు
2005
తರ್కಲా ಕಷ್కర
ఆ ಕ್ಯాಗಿలಲ್ವెందు ಕెఎ య ಲ್
ದాವె హూ రువ బಗెಗ್.
24140

C

C

C

C

C

C

4458

24144

4(5) .అ.21807ಶాంతమలుಲ್మతుತ್ ఇతరరు
21/03/2009
21808/200474/2004 గులబరಗ್ರ್ ಭాగద ಲ್ తರ್కಲా
-2005
ಕಷ್కర ನెౕమಕా ಯాಗಿలಲ್ವెందు
ದాವె హూ రువ బಗెಗ್.

C

4459

24152

21/03/2009
456640/అ.సం.506 ರ್ౕ జయపರ್ಕాಶ್ శంకరಗౌడ
1/2004 78-2004-05 ಪా ౕಲ್ ದై. .ಗెರ್ౕಡ್-2 ఇవ ಗె
ಗెರ್ౕಡ್-1 హుದెದ್ಗె బ ತ್ ౕడువ
బಗెಗ್ ಕెఎ య ಲ್ అ ರ್
ದాఖ రువ బಗెಗ್.

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4460
24158 452145-ಕెఎ ರ್ౕ.ఎಸ್. ದాದ್ರె ಡ್ ದై .సಕాರ್
అ.స.3238/2004/200 ಕಿ య ಕాಲెౕజు ముళಬాಗಿలు
4-05
ఇవరు ವెౕతన ಶెರ್ౕ
గ ప సువంತె ಕెఎ య ಲ್
అ.సం.3237-3238/04 న ಲ್
ದాವె హూ రువ బಗెಗ್.
4461

4462

4463

4464

4465

4466

4467

4468

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
21/03/2009

ಶెರ್ౕ

21/03/2009
అనంతమూ ರ್ ದై. . వృతತ್
ವెౕతన గ బಗెಗ್
ನాಯ್ಯాలయద ಲ್ ದాವె
హూ రువ బಗెಗ್.
24163 45ಕెఎ /4451/200 ರ್ౕమ ಶారదమಮ್ ఇవరనుನ್
21/03/2009
4-2005
ಕెలస ంద ತెಗెదుಹాಕಿరువ బಗెಗ್
ಕెఎ య ಲ್ ದాವె హూ రుತాತ್ರె.

C

21/03/2009
45ಕెఎ /9076/200 ರ್ౕ ಸైబణಣ್ తంದె ధూళపಪ್
2-2003
ఇవరు 2002-2003ನెౕ ಸా న
ನెౕమಕా య ಲ್
ఆ ಕ್ಯాಗಿలಲ್ವెందు ಕెఎ
అ,స.9076/2002 ದాವె
హూ రువ బಗెಗ್.
21/03/2009
24176 452723ರ್ౕజయపರ್ಕాಶ್ వృ ತ್ ಕಷ್కరు
ಕెఎ /అ.స.4691/200 సಕాರ್ పద పೂవರ್ ಕాಲెౕజు
220/2002-2003
ಗెౕనహ ಳ್ ದావణಗెರె ఇవరు
ಜెౕషಟ್ತా సంಖెಯ್ బಗెಗ್
ನాಯ್ಯాలయద ಲ್ ದాವె
హూ రువ బಗెಗ್.
24180 45 ಟ್
మమತా ఎನ್ ఇవరు తರ್కಲా 21/03/2009
అ ರ್/6839/2002ಕಷ್కర ನెౕమಕా ಯాಗಿలಲ್ವెందు
2003
ಕెఎ సంಖెಯ್.6839-40200203 ದాఖ రువ బಗెಗ್.

C

21/03/2009
45ಕెఎ .5058/2002 ರ್ౕ ఎం ಚౌడయಯ್
-2003
ದై. .స.ಪౌ.ಶాಲె
ంಗానలూಲ್రు ಕెూಳెಳ್ಗాల ఇవర
ವెౕతన గ బಗెಗ್.
24187 45ಕెఎ .3266/2002 ನాగರాజు ఎంఎಸ್. ఇవరు
21/03/2009
-2003
ನెౕమಕా య ಲ್
అನాಯ್యವాಗಿದె ందు ದాವె
హూ రువ బಗెಗ್.
24191 4514-ಕెఎ ఎಸ್. బసవರాజు
21/03/2009
5442/5443/2002ఉ.ప. .కಚెౕ ఇవరు
19/2002-2003
ಕెఎ య ಲ್ ದాವె హూ రువ బಗెಗ್.

C

24161

45ಕెఎ /20892091/2004-2005

24166

24185

C

C

C

C

C

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4469
24194 452759-ಕెఎ 69076911/02/51/20022003

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
ఆనంద మతుತ್ ఇతరరు తರ್కಲా 21/03/2009
ಕಷ್కర ನెౕమಕా ಯాಗಿలಲ್ವెందు
ಕెఎ య ಲ್ అ ರ್ದాఖ రువ
బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ

C

4471

451535ಶెౕష ಕಷ್కర
21/03/2009
.క. .ಸెౕ.66/2003- ನెౕమಕా ಯాಗಿలಲ್ವెంబ బಗెಗ್.
2004
24211 4504656ರ್ౕమ
ನెూౕದాಬా ఇవరు 21/03/2009
ಕెఎ /అ.స.9126/200 ನెౕమಕా ಯాಗಿలಲ್ವెందు
ನాಯ್ಯాలయద ಲ್ ದాವె
3-2004
హూ రువ బಗెಗ್.

4472

24224

ರ್ౕమ
.గంగమಮ್ ఇవ ಗె
ಶెౕష ಕಷ್కర ನెౕమಕా య ಲ್
ఆ ಕ್ ఆಗಿలಲ್ವెందు
ನాಯ್ಯాలయద ಲ್ ದాವె
హూ రువ బಗెಗ್.

21/03/2009

C

4473

451384.ಕెఎ .అస/
. .ಗా
ರ್ ಕాರ್షಟ್ ಕಷ್కరు
14498/2002-2003 సಕాರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె పೂಪ್రు
ౖసూరు ಲెಲ್ ఇవర ವెౕతన
గ బಗెಗ್.
24232 45ಕెఎ /3228/200 కನాರ್టక ఆడ త ನాಯ್య
2.68/2003-2004
మండ య అ.స.15281530/3228/2002 పರ್ಕాశ
. .మతుತ್ ఇతరరు ನెౕమక
ఆಗಿలಲ್ವెందు హూ రువ ದాವె.
24238 45ಕెఎ .7617/2003 ಗెూౕ ందపಪ್ ದై. . సಕాರ್
-2004
ಪౌರ್ఢಶాಲె ఉతತ್రహ ಳ್ ಚెళಳ್ಕెರె
ఇవర ವెౕతన గ బಗెಗ್.

21/03/2009

C

21/03/2009

C

21/03/2009

C

4470

4474

4475

షయ

24209

45509/ಕెఎ /7013/
2002-2003

24229

C

C

4476

24239

4514089
ಶెౕ. .ನెౕమಕా
39/2002-03

సಕాರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ ಲ್రువ
ತెూౕటಗా ಕె ಕಷ್కర ಹాగూ
ధ వృ ತ್ ಕಷ್కర 548
హుದెದ್గళనుನ್ సంಗಿౕత తರ್కಲె
ಕಷ್కರాಗಿ ప వ ರ್ రువ
ఆದెౕశవనుನ್ ಮాపರ್
వృంద
ನెౕమಕా
యమగళ పರ್ಕార
ನెౕమಕా ಮాడువುదర బಗెಗ್.

21/03/2009

C

4477

24242

45514ಕెఎ .అస926927/2003-2004

ರ್ౕ అಣెಣ್ౕಗౌడ ದై. . ఇవర 20
వషರ್ద ಕాల
ವెౕతన గ
బಗెಗ್.

21/03/2009

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4478
24247 45/93/ಕె.ఎ. ./200
2-03

షయ
ರ್ౕ ಬాలపಪ್ ವై. భజం ರ್ వృ ತ್
ಕಷ್కరు స.ప.పೂ.ಕా.ನాగుంద
గదగ ఇవర ಹెసరు ಜెౕషಠ್ತా
ప ಟ್ ಸెౕ సువ బಗెಗ್
ಕె.ఎ. .అ.స.11660/2002

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
21/03/2009

ಶెರ್ౕ
C

4479

24256

45ದై. .సం,హు.భ.41 ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా గళ కಛెౕ ಗె
971/2007-08
ఉపನాಯ್సకరనుನ್ ದై క ಕಷ್ణ
సం ౕజకరನాನ್ಗಿ ఆ ಕ್
ಮా రువ బಗెಗ್ ತాలూಲ್కు
ದై క ಕಷ್ణ ಕಷ್కర
సంఘ దూ న బಗెಗ್

21/03/2009

C

4480

24259

45 ಖా .హు.ಮా.2 సಕాರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ ಲ್ మతుತ್
0/2006-2007
పద పೂవರ್ ಕాಲెౕజుగళ ಲ್
.31-07-2006 ర ಲ್దంತె
ಖా ఇరువ ಶెౕష ಕಷ್కర
హుದెದ್గళ వర స ಲ್సువ బಗెಗ್.

21/03/2009

C

4481

24265

21/03/2009
45సం. .ನెౕ. .ప.స. ರ್ౕ
ರ್ౕ .ಕె,చందರ್ಶెౕఖರ್
ప. .ఎಸ್.35626/200 కನాರ್టక .ప.స.ఇవరు
7-08
సంಗಿౕత ಕಷ್కర హుದెದ್ మంజూరు
ಮాడువంತె ౕ రువ పతರ್

C

4482

24266

45వృ. .ವెౕ. .3520/ ರ್ౕ ವానంద బసపಪ್ హం ಹెూ 21/03/2009
06-07
వృ. .స.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు
హనుమಸాగర ఇవ ಗె ಗెರ್ౕಡ್-1
ವెౕతన గ ప వంತె
ಕెూౕ రువ బಗెಗ್.

C

4483

24272

21/03/2009
45ము.మణ.సం. .ನెౕ ರ್ౕ ವైజನాథ ನ್ శవశరణ
,52849/2007-08
ఇవరు సంಗಿౕత ಕಷ್కర హుದెದ್ಗె
ನెౕమಕా ಮాడువంತె ಮానಯ್
ముఖಯ್మం ರ್గళ మన
స ಲ್ రువ బಗెಗ್.

C

4484

24276

45ಪాರ್.ಶా.స. .సం.
ರ್ౕ పರ್ಕాಶ್ ಜైನ್ ಪాರ್థ క
.హు.బ ತ್.24519/06-07 ಶాಲా ಕಷ್కరు సంಗಿౕత ಕಷ್కర
హుದెದ್ಗె బ ತ್ ಕెూౕ రువ బಗెಗ್,

21/03/2009

C

4485

24280

45ದై. .సం.హు.భ ರ್
387/2007-08

C

4486

24281

45ದై. .ಗెರ್ౕಡ್1.ఉ/2006-2007

కಕ್బಳాಳ್పುర ెౕతರ್
21/03/2009
ಕಷ್ಣా ಕా గళ కಛెౕ య ಲ್
ಖా ఇరువ ದై. .సం.హుದెದ್
భ ರ್ ಮాడువ బಗెಗ್.
ದై క ಕಷ್ణ ಕಷ್కరనుನ್ ಗెರ್ౕಡ್-2 21/03/2009
హుದెದ್ ంద ಗెರ್ౕಡ್-1 హుದెದ್ಗె
ఉనನ್ ౕక సువ బಗెಗ್.

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4487
24289 45స.ప.పೂ.ಕా.ದై.
ಹెూ. .భ ರ್
476/2006-07

షయ

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
21/03/2009

4488

సಕాರ್ పద పೂవರ್ ಕాಲెౕజు
ಸాణూరు ఇ ಲ್ಗె ದై క ಕಷ್ణ
ಕಷ್కరు ಹెూ ಗె ಕಷ್కర
హుದెದ್గళనుನ್ మంజూరు ಮాడువ
బಗెಗ್
24296 45 ನెౕ.గ.యం.సం 2005ನెౕ ಸా న ಶెౕష ಕಷ್కర 21/03/2009
ಭావನె.4005/2006- ನెౕమಕా ಗె అ ರ್
2007
కంపೂಯ್ట ౕకరణಗెూ సలు
ಢాಟా ఎం ರ್ ಮా ద కంప ಗె
హణ ಪావ సువ బಗెಗ್.

4489

24302

4490

4491

ఇಲాಖెయ ಲ್ ಶెౕకಢా 20%
ಖా హుದెದ್గళనుನ್ రదుರ್
ప సువ బಗెಗ್.
24317 45ఇతರె.ಹెూ .ಮా.6 సಕాರ್ ప.పೂ.ಕాಲెౕజు
704/05-06
ಕెూరటಗెರె తుమకూరు ಲెಲ್
ಹెూ ಗె ಕಷ್కరనుನ್ మంజూరు
ಮాడువ బಗెಗ್.
24322 45స.ಪౌರ್ఢ.ಶా. . 02-02-2000ర పೂవರ್ద ಲ್
సృ.ఇ .388/2005ಜా య ಲ್దದ್ బబಬ್ం పರ್ಕార
2006
సಕాರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ ಲ್
సృ సಬెౕಕాద ಶెౕష ಕಷ್కర
హుದెದ್గళ వర ౕడువ బಗెಗ್.
45
ದై. .ನెౕర.01/05-06

4517107.ದై. .ಕెౕ.
బ.168/2005-2006

ರ್ౕ.ఎಸ್. .బసవರాజు ದై. .
కಕ್ న ಕెರె మదూದ್రు ತా.
ఇవర వృంద బదಲావಣె బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ
C

C

21/03/2009

C

21/03/2009

C

21/03/2009

C

4492

24327

21/03/2009

C

4493

20/03/2009
45సం. .ಬెూధ.అ./0 ಪౌರ್ఢಶాಲా ಭాగద ಲ್
1/2005-2006
ಕాయರ್ వರ್ సు ತ್రువ సంಗಿౕత
ಕಷ್కరు ಭెూౕధನెಗె
అడచಣెಯాగదంತె ಕాಲెౕజు
ಬాగద ಲ್ ಬెూౕ సలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
24341 45 .క. .ನెౕ.2005- 18-04-2005రందు ಹెూర దದ್ 20/03/2009
06
ನెౕమಕా అ సూచನెయ ಲ್
తರ್కಲా ಕಷ್కరనుನ್
ನెౕమకಮా లಲ್ವెంబ బಗెಗ್
అ ರ್ದార ంద బంద మన

C

4494

4495

24336

24348

45 .క. .హు.సತ್ళ.22/ ಲాಲ್ ಕಷ್ణ మతుತ್ తరಭెౕ
05-06
సంಸెಥ್ కಕ್మగళೂరు ఇ ಲ್ಗె
తರ್కಲా ಕಷ್కరనుನ್ ನెౕ సువ
బಗెಗ್.

20/03/2009

C

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4496
24351 45వృ. .హు.సಥ್ಳాం
06/2005-06

షయ

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
20/03/2009

ಶెರ್ౕ

20/03/2009

C

20/03/2009

C

20/03/2009

C

20/03/2009

C

21/03/2009

C

అ.సం.3660 ంద
3661/1996 ರ್ౕ
ఎం.ఆರ್.ಬైరಶె ಟ್ మ ತ್రరు.
ఎಸ್. .ಗెూం గుಡ್
అ.సం.7681/1996
.అ.సంಖెಯ್.7293/1996-1997
ರ್ౕఎಸ್ దమ ಟ್యవರ್
. ತాಯ್నంద వృ ತ್ ಕಷ್కరు

21/03/2009

C

21/03/2009

C

21/03/2009

C

21/03/2009

C

21/03/2009

C

సಕాರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ ಲ್ ಕెలస
వರ್ సు ತ್రువ ఒందಕಿಕ್ంత
ಹెಚాಚ್ಗಿరువ వృ ತ್ ಕಷ್కరనుನ್
స ౕపద ಶాಲెగ ಗె
సಥ್ಳాంత సువ బಗెಗ್.

45ದై. .సం.వಗాರ್.8 ఖ ఇరువ ದై క ಕಷ್ణ
65/2005-2006
సం ౕజకర హుದెದ್గ ಗె
ಹెూನాನ್ ತా. ರ್ౕ ర యవరనుನ್
వಗాರ್వಣె ಮాడువంತె
ಕెూౕ రువ బಗెಗ್.
45ఇతರె.వృ. . /20 ರ್ౕమ పದాನ್వ ఎಲ್
05-2006
వృ. .స.ಪౌರ್.ಶాಲె.ಜెూಯ್ౕ పುర
ಬెంగళೂరు
ౕజನె బಗెಗ್.
45వృ. .ಜెౕ.09/2005 ರ್ౕ.ఎ. .ಖా వృ ತ್ ಕಷ್క
-2006
సಕాರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె ఇంగళಕెౕ
ಜాపುర ఇవర ಹెసరు
ಜెౕషಟ್ತా ప ಟ್య ಲ್ ಸెౕ సువ
బಗెಗ್.
45ಕెఎ /4902/05
ರ್ౕ కಕ್ ನాಗెౕಗౌడ ఇవరు
సಕాರ್రద రుదದ್
ನాಯ್ಯాలయద ಲ್ ದాವె
హూ రువ బಗెಗ್.
45ఇతರె.01/98ರాజಯ್ద ಲ್న ದై క ಕಷ್ಣా ಕా
99.03
ఆಗಿ ನెౕ సువ బಗెಗ್.

4497

24359

4498

24362

4499

24364

4500

24366

4501

24379

4502

24380

45 .అ.09/96-97

4503

24381

45 .అ.19/96-97

4504

24382

4505

45ర.అ.20/19961997
24383 45 అ.10/96-97

4506

24389

45ವెౕ. .01/20002001

ರ್ౕ తమಮ್యಯ್ సంಗಿౕత ಕಷ್కరు
ఇవర ವెౕతన గ బಗెಗ್.

4507

745

4[1]ನెౕమక 1 ಭాగ
3/2005-06

4508

4[1]ನెౕమక 1 ಭాగ
1/2005-06
764 4[1]ನెౕమక 1 ಭాగ
1/2005-06

జయ ರ್ౕ ఎನ್ పತాತ್ರ್ ం
ಕಷ್కర ನెౕమಕా బಗెಗ್ ಬెళಗాం ಭాగ
ರ್ౕమ
. చందರ್వ ನెౕమಕా బಗెಗ್
ರ್ౕమ మంజుಳా ಕಿಲెಲ್ౕದాಲ್
ನెౕమಕా య ಲ್ సಥ್ళ
ಮాಪాರ್డు బಗెಗ್.

4509

760

10/12/2007

31/10/2007
10/06/2007

C

D

D
D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4510
787 4[1] ನెౕమక 1 ಭాగ
62/2005-06

షయ
ఎం వణಣ್ - ఎಸ್ రూరಲ್
ౖసూరు ಭాగద ನెౕమಕా
బಗెಗ್.
సుಜాత ఇవరనుನ್ 200405ನెౕ ಸా న
హుದెದ್ಗె
ನెౕమಕా బಗెಗ್
ರ್ౕమ ఎನ್ ನాగವెౕ మతుತ್
సు త ఇవర ನెౕమಕా బಗెಗ್

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
31/10/2007

ಶెರ್ౕ

31/10/2007

D

31/10/2007

D

31/10/2007

D

31/10/2007

D

18/06/2008
18/06/2008
20/11/2006

D
D
D

D

4511

815

4[1]ಭౌ ನెౕ
14/2005-06

4512

819

4[1]ನెౕమక 7 ಭాగ
2/2005-06

4513

831

4514

836

4515
4516
4517

1111
1112
1153

4518

1289

4(7) ಪౌರ್. స.
వగರ್ స.అను/40/0607

4519

2087

4(5) .క. .ನెౕ
ఆ.ಜెౕ 15/06-07

4520

2108

4(5) అం.చ.స. ನెౕ. అంధ సంಗಿౕత రుದెూಯ್ౕಗಿగ ಗె 31/10/2007
264/06-07
ನెౕమಕా య ಲ್ ఆదಯ್ತె
ౕడಬెౕಕెంబ బಗెಗ್

D

4521

2114

4(5) ದై,.
సం.ర.మం 5240/0506

D

4522

4523

4524

4525

4[1] ం
ದాಯ್హರ್ತె 1/2006-07
4[1]ಪౌರ್ ನెౕ
39/2006-07
4(7) ಪాರ್. . స.
దూరు/70/2005-06

ರ್ౕమ
మంగಳాంబ
ం
ಕಷ್క ముఖಯ್ ಕಷ್కర
హದ್ుದెಗె బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್
కు: పೂ ರ್ಮా ఎಸ್ ఇవర
ನెౕమಕా బಗెಗ್

ರ್ౕ . అశವ್థపಪ್, ದై. .
స.ಪాರ್.ಶాಲె ಬెం.ద. ಲెಲ್, ఇవర
దూరు
2006-07ನెౕ ಸా న
27/09/2008
ಪౌರ್ఢಶాಲా సహ ಕಷ್కర
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್ ಕె.ఎ.
సం.3799-3801/06
1998-99 ನెౕ ಸా న తರ್కಲా 31/10/2007
ಕಷ್కర ನెౕమಕా
ನాంకవనుನ್
ప గ సువ బಗెಗ್

31/10/2007
ರ್ౕ వణಣ್ ದై. సం. ెౕ.
క.ಕాయರ್ వರ್ సದె ಬాబుತ್
క ನౌకర రಜె మంజూರా
బಗెಗ್
15/01/2009
6925 CPI..ಯావುದాదರెూం
ಶెౕష ಕಷ್కర ನెౕమಕా
ద నుನ್ ఆ ಕ್
ಹాగూ ತాತాಕ್ క ఆ ಕ್ప ಟ್
ಮా /2006
పರ್క సువ బಗెಗ್
12/04/2007
6926 CPI..ಯావುದాదರెూం
ಶెౕష ಕಷ್కర ನెౕమಕా
ద నుನ್ ఆ ಕ್
ಹాగూ ತాತాಕ್ క ఆ ಕ್ప ಟ್
ಮా /2006
పರ್క సువ బಗెಗ್
7827 CPI..ಯావುದాదರెూం
తರ್కಲా ಕಷ್కర రಸాತ್ರెూౕಖెూౕ 12/04/2007
ద నుನ್ ఆ ಕ್
చళುవ కు తు
ಮా /2006
12/04/2007
9749 4(5)
ಮా
హకుಕ್ ಕా ದ್యనವ್య
ಮా.హ.అ. .02/2006- ರ್ౕ ಬెూౕజపಪ್.ಕె.ಮారరవ ಗె
07
ಮా యనుನ್ ౕడువ బಗెಗ್

D

D

D

D

D

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4526
9750 4(5)
ಮా
హకుಕ್ ಕా ದ್యనವ್య
ಮా.హ.అ. .02/2006- ರ್ౕ ಬెూౕజపಪ್.ಕె.ಮాರారవ ಗె
07
ಮా యనుನ್ ౕడువ బಗెಗ್

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
12/03/2007
D

4527

9751

4(5)
ಮా
హకుಕ್ ಕా ದ್యనವ್య
ಮా.హ.అ. .02/2006- ರ್ౕ ಬెూౕజపಪ್.ಕె.ಮాರారవ ಗె
07
ಮా యనుನ್ ౕడువ బಗెಗ್

12/03/2007

D

4528

9752

4(5)
ಮా
హకుಕ್ ಕా ದ್యనವ್య
ಮా.హ.అ. .02/2006- ರ್ౕ ಬెూౕజపಪ್.ಕె.ಮాರారవ ಗె
07
ಮా యనుನ್ ౕడువ బಗెಗ್

12/03/2007

D

4529

9753

4(5)
ಮా
హకుಕ್ ಕా ದ್యనವ್య
ಮా.హ.అ. .02/2006- ರ್ౕ ಬెూౕజపಪ್.ಕె.ಮాರారవ ಗె
07
ಮా యనుನ್ ౕడువ బಗెಗ್

12/03/2007

D

4530

9754

4(5)
ಮా
హకుಕ್ ಕా ದ್యనವ್య
ಮా.హ.అ. .02/2006- ರ್ౕ ಬెూౕజపಪ್.ಕె.ಮాರారవ ಗె
07
ಮా యనుನ್ ౕడువ బಗెಗ್

12/03/2007

D

4531

9755

ಮా
హకుಕ್ ಕా ದ್యనವ್య
4(5)
ಮా.హ.అ. .02/2006- ರ್ౕ ಬెూౕజపಪ್.ಕె.ಮాರారవ ಗె
07
ಮా యనుನ್ ౕడువ బಗెಗ್

12/03/2007

D

4532

9756

4(5)
ಮా
హకుಕ್ ಕా ದ್యనವ್య
ಮా.హ.అ. .02/2006- ರ್ౕ ಬెూౕజపಪ್.ಕె.ಮాರారవ ಗె
07
ಮా యనుನ್ ౕడువ బಗెಗ್

12/03/2007

D

4533

9757

ಮా
హకుಕ್ ಕా ದ್యనವ್య
4(5)
ಮా.హ.అ. .02/2006- ರ್ౕ ಬెూౕజపಪ್.ಕె.ಮాರారవ ಗె
07
ಮా యనుನ್ ౕడువ బಗెಗ್

12/03/2007

D

4534

9758

4(5)
ಮా
హకుಕ್ ಕా ದ್యనವ್య
ಮా.హ.అ. .02/2006- ರ್ౕ ಬెూౕజపಪ್.ಕె.ಮాರారవ ಗె
ಮా యనుನ್ ౕడువ బಗెಗ್
07

12/03/2007

D

4535

9759

4(5)
ಮా
హకుಕ್ ಕా ದ್యనವ್య
ಮా.హ.అ. .02/2006- ರ್ౕ ಬెూౕజపಪ್.ಕె.ಮాರారవ ಗె
07
ಮా యనుನ್ ౕడువ బಗెಗ್

12/04/2007

D

4536

9760

ಮా
హకుಕ್ ಕా ದ್యనವ್య
4(5)
ಮా.హ.అ. .02/2006- ರ್ౕ ಬెూౕజపಪ್.ಕె.ಮాರారవ ಗె
07
ಮా యనుನ್ ౕడువ బಗెಗ್

12/04/2007

D

4537

9761

4(5)
ಮా
హకుಕ್ ಕా ದ್యనವ್య
ಮా.హ.అ. .02/2006- ರ್ౕ ಬెూౕజపಪ್.ಕె.ಮాರారవ ಗె
07
ಮా యనుನ್ ౕడువ బಗెಗ್

12/04/2007

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4538
9762 4(5)
ಮా
హకుಕ್ ಕా ದ್యనವ್య
ಮా.హ.అ. .02/2006- ರ್ౕ ಬెూౕజపಪ್.ಕె.ಮాರారవ ಗె
07
ಮా యనుನ್ ౕడువ బಗెಗ್

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
12/04/2007
D

4539

9763

4(5)
ಮా
హకుಕ್ ಕా ದ್యనವ್య
ಮా.హ.అ. .02/2006- ರ್ౕ ಬెూౕజపಪ್.ಕె.ಮాರారవ ಗె
07
ಮా యనుನ್ ౕడువ బಗెಗ್

12/04/2007

D

4540

9764

4(5)
ಮా
హకుಕ್ ಕా ದ್యనವ್య
ಮా.హ.అ. .02/2006- ರ್ౕ ಬెూౕజపಪ್.ಕె.ಮాರారవ ಗె
07
ಮా యనుನ್ ౕడువ బಗెಗ್

12/04/2007

D

4541

9765

4(5)
ಮా
హకుಕ್ ಕా ದ್యనವ್య
ಮా.హ.అ. .02/2006- ರ್ౕ ಬెూౕజపಪ್.ಕె.ಮాರారవ ಗె
07
ಮా యనుನ್ ౕడువ బಗెಗ್

12/04/2007

D

4542

9766

4(5)
ಮా
హకుಕ್ ಕా ದ್యనವ್య
ಮా.హ.అ. .02/2006- ರ್ౕ ಬెూౕజపಪ್.ಕె.ಮాರారవ ಗె
07
ಮా యనుನ್ ౕడువ బಗెಗ್

12/04/2007

D

4543

9767

ಮా
హకుಕ್ ಕా ದ್యనವ್య
4(5)
ಮా.హ.అ. .02/2006- ರ್ౕ ಬెూౕజపಪ್.ಕె.ಮాರారవ ಗె
07
ಮా యనుನ್ ౕడువ బಗెಗ್

12/04/2007

D

4544

9768

4(5)
ಮా
హకుಕ್ ಕా ದ್యనವ್య
ಮా.హ.అ. .02/2006- ರ್ౕ ಬెూౕజపಪ್.ಕె.ಮాರారవ ಗె
07
ಮా యనుನ್ ౕడువ బಗెಗ್

12/04/2007

D

4545

9769

ಮా
హకుಕ್ ಕా ದ್యనವ್య
4(5)
ಮా.హ.అ. .02/2006- ರ್ౕ ಬెూౕజపಪ್.ಕె.ಮాರారవ ಗె
07
ಮా యనుನ್ ౕడువ బಗెಗ್

12/04/2007

D

4546

9770

4(5)
ಮా
హకుಕ್ ಕా ದ್యనವ್య
ಮా.హ.అ. .02/2006- ರ್ౕ ಬెూౕజపಪ್.ಕె.ಮాರారవ ಗె
ಮా యనుನ್ ౕడువ బಗెಗ್
07

12/04/2007

D

4547

9771

4(5)
ಮా
హకుಕ್ ಕా ದ್యనವ್య
ಮా.హ.అ. .02/2006- ರ್ౕ ಬెూౕజపಪ್.ಕె.ಮాರారవ ಗె
07
ಮా యనుನ್ ౕడువ బಗెಗ್

12/04/2007

D

4548

9772

ಮా
హకుಕ್ ಕా ದ್యనವ್య
4(5)
ಮా.హ.అ. .02/2006- ರ್ౕ ಬెూౕజపಪ್.ಕె.ಮాರారవ ಗె
07
ಮా యనుನ್ ౕడువ బಗెಗ್

12/04/2007

D

4549

9773

4(5)
ಮా
హకుಕ್ ಕా ದ್యనವ್య
ಮా.హ.అ. .02/2006- ರ್ౕ ಬెూౕజపಪ್.ಕె.ಮాರారవ ಗె
07
ಮా యనుನ್ ౕడువ బಗెಗ್

12/04/2007

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4550
9774 4(5)
ಮా
హకుಕ್ ಕా ದ್యనವ್య
ಮా.హ.అ. .02/2006- ರ್ౕ ಬెూౕజపಪ್.ಕె.ಮాರారవ ಗె
07
ಮా యనుನ್ ౕడువ బಗెಗ್

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
12/04/2007
D

4551

9775

4(5)
ಮా
హకుಕ್ ಕా ದ್యనವ್య
ಮా.హ.అ. .02/2006- ರ್ౕ ಬెూౕజపಪ್.ಕె.ಮాರారవ ಗె
07
ಮా యనుನ್ ౕడువ బಗెಗ್

12/04/2007

D

4552

9776

4(5)
ಮా
హకుಕ್ ಕా ದ್యనವ್య
ಮా.హ.అ. .02/2006- ರ್ౕ ಬెూౕజపಪ್.ಕె.ಮాರారవ ಗె
07
ಮా యనుನ್ ౕడువ బಗెಗ್

12/04/2007

D

4553

9777

4(5)
ಮా
హకుಕ್ ಕా ದ್యనವ್య
ಮా.హ.అ. .02/2006- ರ್ౕ ಬెూౕజపಪ್.ಕె.ಮాರారవ ಗె
07
ಮా యనుನ್ ౕడువ బಗెಗ್

12/04/2007

D

4554

9778

4(5)
ಮా
హకుಕ್ ಕా ದ್యనವ್య
ಮా.హ.అ. .02/2006- ರ್ౕ ಬెూౕజపಪ್.ಕె.ಮాರారవ ಗె
07
ಮా యనుನ್ ౕడువ బಗెಗ್

12/04/2007

D

4555

9779

ಮా
హకుಕ್ ಕా ದ್యనವ್య
4(5)
ಮా.హ.అ. .02/2006- ರ್ౕ ಬెూౕజపಪ್.ಕె.ಮాರారవ ಗె
07
ಮా యనుನ್ ౕడువ బಗెಗ್

12/04/2007

D

4556

9780

4(5)
ಮా
హకుಕ್ ಕా ದ್యనವ್య
ಮా.హ.అ. .02/2006- ರ್ౕ ಬెూౕజపಪ್.ಕె.ಮాರారవ ಗె
07
ಮా యనుನ್ ౕడువ బಗెಗ್

12/04/2007

D

4557

9781

ಮా
హకుಕ್ ಕా ದ್యనವ್య
4(5)
ಮా.హ.అ. .02/2006- ರ್ౕ ಬెూౕజపಪ್.ಕె.ಮాರారవ ಗె
07
ಮా యనుನ್ ౕడువ బಗెಗ್

12/04/2007

D

4558

9782

4(5)
ಮా
హకుಕ್ ಕా ದ್యనವ್య
ಮా.హ.అ. .02/2006- ರ್ౕ ಬెూౕజపಪ್.ಕె.ಮాರారవ ಗె
ಮా యనుನ್ ౕడువ బಗెಗ್
07

12/04/2007

D

4559

9783

4(5)
ಮా
హకుಕ್ ಕా ದ್యనವ್య
ಮా.హ.అ. .02/2006- ರ್ౕ ಬెూౕజపಪ್.ಕె.ಮాರారవ ಗె
07
ಮా యనుನ್ ౕడువ బಗెಗ್

12/04/2007

D

4560

9784

ಮా
హకుಕ್ ಕా ದ್యనವ್య
4(5)
ಮా.హ.అ. .02/2006- ರ್ౕ ಬెూౕజపಪ್.ಕె.ಮాರారవ ಗె
07
ಮా యనుನ್ ౕడువ బಗెಗ್

12/04/2007

D

4561

9785

4(5)
ಮా
హకుಕ್ ಕా ದ್యనವ್య
ಮా.హ.అ. .02/2006- ರ್ౕ ಬెూౕజపಪ್.ಕె.ಮాರారవ ಗె
07
ಮా యనుನ್ ౕడువ బಗెಗ್

12/04/2007

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4562
10025 4(1) ನెౕమక 01
ರ್ౕ . .ర ಕಿరಣ್ ఇవర
ಭాగ 03/2005-06
ನెౕమಕా కు తు
4563
10043 4(1) సಥ್ళ
మంజుಳా ಕಿಲెಲ್ౕದాರ್ రవర
ಮాపರ್ .ನెౕ:45/200 యుಕಿತ್ సಥ್ళవనుನ್ ಮాಪాರ್డు
6-07
ಮా ನెౕమಕా ఆದెౕశ
ౕడువ బಗెಗ್

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
31/10/2007

ಶెರ್ౕ

31/10/2007

D

D

4564

10081

4(1) ಪౌರ್. ದాವె
108/06-07

ರాజಯ್ ఉచಛ್ ನాಯ್ಯాలయ అ ರ್ 24/10/2007
సంಖెಯ್: 14691/06 ರ್.సంಗాರ್మ
శವ್ನాథ రుదಧ್ ರాజಯ್ సಕాರ್ర

D

4565

10088

4(1) ನెౕమక(గు)
10/06-07

31/10/2007
ರ್ౕ.మలಲ್పಪ್ - 200304ನెౕಸా న ಪౌರ್ఢಶాಲా
ಕಷ್కర ఆ ಕ್ కు తు. ಕె.ఎ.
అ సంಖెಯ್: 1125/04-7159/04

D

4566

10158

4(1) ನెౕమక 1
ಭాగ1/05-06

ರ್ౕమ . .చందರ್వ ఇవరనుನ್
2004-05ನెౕ ಸా న
ನెౕమಕా య ಲ್ పರ್వగರ್-1ర ಲ್
ప గ సువ బಗెಗ್.

31/10/2007

D

4567

10269

4(1)ಪౌರ್.శ హు.బ
105/06-07

సಕాರ್ ఉదుರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె
31/10/2007
అజಜ್ంపುర త ౕಕెರె ತా. ఇ ಲ್ಗె
మంజూರాద ం హుದెದ್యనుನ್
ఉదుರ್
హుದెದ್యನాನ್ಗಿప వ ರ್సువ బಗెಗ್.

D

4568

ఉదుರ್ ಮాదಯ್మ ಕಷ್కర
హుದెದ್గళనుನ್ భ ರ್ಮాడువ బಗెಗ್
.(ರాజಯ್ అలಪ್ సంಖాಯ್త
ఆ ౕగ).
10307 4(1) ಭౌ. . ౕ
. సుಜాತా D/O
ನెౕమక 14/05-06
గంగರెౕవయಯ್ PCM
ನెౕమಕా ಗె ప గ సువ బಗెಗ್.
12462 47
2007-08ನెౕ ಸా న ಲ್ సಕాರ್
ಪౌರ್. .వగರ್/
ౕ/వ. ಪౌರ್ఢಶాಲా సహ ಕಷ್కరనుನ್
/15/2007-08
వయసಕ್ర ಕಷ್ణ ఇಲాಖెಗెవగರ್
ౕ సువ బಗెಗ್

4569

4570

4571
4572

10305

4(1) ಪౌರ್. . హు.భ
76/06-07

47. ರా ರ್.శಲె.
యుಕಿತ್
13696 45ನా. . .
11/2006-07

12877

31/10/2007

D

31/10/2007

D

27/09/2008

D

ರా ರ್ ದెౕಸా వస
27/09/2008
యుಕಿತ್ బಗెಗ್
ಶాಲె బಬ್ం
ರ್ౕ ಕె. పರ್ಸాದ್ ನాటక ಕಷ್కరు, 12/04/2007
సಕాರ್ ಪౌರ್ఢశఆಲె ಗాజనూరు
వ గಗ್ ಲెಲ್ ఇవరనుನ್ సಕాರ್
మಹా ದాಯ್లయ ౖసూ ಗె
ౕజನె ಮాడువ బಗెಗ್.

D
D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4573
14377 CPI..ಯావುದాదರెూం
తರ್కಲా ಕಷ್కర ನెౕమಕా బಗెಗ್
ద నుನ್ ఆ ಕ್
ಮా /2007
4574
14441 CPI.11. ಕా బ/20 ಸెౕವా రత తರ್కಲా ಕಷ್క ಗె
07
ವెౕతన గ ప సువ బಗెಗ್
మన
4575
16386 ¹ 47 ಪౌರ್ వగರ್
2007-08 ಸా న సಕాರ್
ಕౌ ಸ್ ంಗ್/10/2007- ಪౌರ್ఢ ಶాಲా సహ ಕಷ್కరుగళ
08
వಗాರ್వಣె
4576
16387 ¹ 47 ಪౌರ್ వగರ್
2007-08 ಸా న సಕాರ್
ಕౌ ಸ್ ంಗ್/10/2007- ಪౌರ್ఢ ಶాಲా సహ ಕಷ್కరుగళ
08
వಗాರ್వಣె
4577
16415 41, 42.ಪౌರ್. .బ ತ್. 2007-08ನెౕ ಸా న ಲ್
సಪ್ ಠ್ౕకరణ-108/2007- ಪాರ್థ క ಶాಲా ಕಷ್క ಗె
08
ಪౌರ್ఢಶాಲా ಕಷ್కರాಗಿ బడగ
ౕడువ బಗెಗ್
4578
16438 47ಸా.దూ.జనరಲ್4/ ಸావರ್జ క ంద బం రువ
08-09
దూ న ౕರెಗె
4579
16527 47 అ.ಗై.ಹా.04/08- ರ್ౕ కృషಣ್మూ ರ್ ం ಭాష
09
ಕಷ್కరు సಕాರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె,
ಕాగರ್ಲ್, వ గಗ್ ಲెಲ್ ఇవర
అನా ౕకృత ಗై.ಹాజ బಗెಗ್.
16575

4581

16772

4582

16956

4583

4585

ಕె.ఎ. పರ್కరణగళು
47 ಕె.ఎ. ಗె
సంబం ద
పರ್కరణగళು
17127 47వగರ್.దూ.న.స /0 వಗాರ್వಣె బಗెಗ್ దూరు.
9/08-09
17128 47 దూరు/10/08-09 వಗాರ್వಣె బಗెಗ್ దూరు.

4586

17130

4584

47దూరు 01/08-09

ರ್ౕ ನాగರాజు ప.ముఖಯ್
ಕಷ್కరు, స.ಮా. .ಪాರ್.ಶా.
అనూరు, ಕెూಳెಳ್ಗాల,
ಚామರాజనగర ఇవర
అಮానతుತ್.
ద షయగళ బಗెಗ್
ಸావರ್జ క ಕಷ್కరుగ ంద
బంద మన గ ಗె ంబరహ
ౕ రువ బಗెಗ್ ದాఖಲెగళು.
ಕె.ఎಸ್. ౕహనకుಮార సం
ససంಪౌರ್ಶా మండఘటಟ್ ఇవర
మూలಸెౕವాపುసತ್కవనుನ್
కళು ಕెూడు ತ್రువ బಗెಗ್

4580

47దూరు/వగರ್
60/2008-09

4(5).ఇతರె/2008

17047

47 ಪౌರ್.ಶా.
ౕలಮ್న /7/08-09

ರ್ౕ . గ ౕಗౌడ స. . ఇవర
ౕలಮ್న బಗెಗ್.

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
12/12/2007
D

12/04/2007

D

27/09/2008

D

27/09/2008

D

02/07/2009

D

27/09/2008

D

27/09/2008

D

27/09/2008

D

27/09/2008

D

20/09/2008

D

27/09/2008

D

27/09/2008

D

27/09/2008

D

19/09/2008

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
ಶెರ್ౕ
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
4587
21816 45ಮా.హ.03/2007- ಮా
హకుಕ್ ಕా ದ್య
02/05/2009
D
2008
ಮా
ఒదಗಿసువంತె ರ್ౕ
ರాజణಣ್ ఇవర మన ಗె
ఉతತ್ సువ బಗెಗ್.
21/03/2009
D
4588
24384 45 అ.03/96-97
అ.సంಖెತ್.1797-1798/96
ರ್ౕవృషಬెౕందರ್ಸాವ್ ಹాగు
మ ತ್తరరు
4589
2054 4(2) ಗెರ್ౕಡ್-2 ಬాన ಗెರ್ౕಡ್ 2 స. ಜెౕషಠ್ತా ప ಟ್య ಲ್ 18/03/2009
E
14/2/2005-06
ಹెసరనుನ್ ಸెౕపರ್ಡె కు తు
45ನా. హు.ನెౕ.ప గ ನాటక ಕಷ್కర హుದెದ್ಗె
ణನె.ఇ .623/2008- ప గ సువంತె 2007-08ర
2009
ನాటక ಕಷ್కర అ సూచನెయ ಲ್
అ ರ್ స ಲ್ ನెౕమಕా
ಹెూందದె ఇరువ అభಯ್ ರ್గళು
ನెౕమಕా ಗె ప గ సువంತె
మన స ಲ್ రువ బಗెಗ್

4590

19882

4591

23130 ఉకయగಜ್కడబ

4592
4593

01/12/2009

యగలగుహజకలహసచయహనహజ 16/03/2009
కనహహజన
19/03/2009
ఎం.ఎಸ್. ರాದాರ್, ಕె.ఎ. 24073 42 ಕె.ఎ. 4529/2006-07
4529/2006
24164 452595ರ್ౕ ౕరపಪ್ ಹెಚ್ ದాಯ್మణಣ್నవర 21/03/2009
సంಗಿౕత. .ವెౕతన.111/ సంಗಿౕత ಕಷ್కరు ఇవర ವెౕతన
2004-2005
గ బಗెಗ್.
ರ್ౕ . .పರ್ಶాంత మతుತ್
ఇతరరు తರ್కಲా ಕಷ್కర
ನెౕమಕా య ಲ್
ఆ ಕ್ಯాಗಿలಲ್ವెందు ಕెఎ య ಲ್
ದాವె హూ రువ బಗెಗ್.

E
E
E

4594

24168

21/03/2009

E

4595

21/03/2009
45 ఎಸ್సಕాರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె వ గಗ್
469. .ಕా. .హుಗెರ್ౕಡ್- ఇ ಲ್ తರ್కಲా ಕಷ್కర
1/2004-2005
హుದెದ್యనుನ್ ಹెచుಚ್వ ఎందు
ప గ సువ బಗెಗ್.
24203 45 ಶెౕష. ಕಷ್క.ನెౕమ 2004-2005ನెౕ ಸా న ಶెౕష 21/03/2009
క/2004-2005
ಕಷ್కర ನెౕమಕా య బಗెಗ್.

E

4596

4597

454231అ.20166/2002/14/2002-03

E

24196

24206

459080.వృ. .ಜెౕ.ప సಕాರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె, ರెూౕళ
21/03/2009
ಟ್.1411/2004-05
ఆళంద ತా. ఇ ಲ್ ಕాయರ್
వರ್ సు ತ್రువ ರ್ౕ జగದెౕవపಪ್
మతుತ್ ఎం.ఎ.ಖా ಖ್ ఇవరు
ಸెౕವా ಜెౕషಟ್ತె ప గ సువంತె
ಕెూౕ రువ బಗెಗ್.

E

E

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4598
24213 45 ನెౕమక/2003- 2003-2004 ನెౕ ಸా న
2004
ಶెౕష ಕಷ್కర హుದెದ್గళ
ಮాಯ್ ರ್ಕಷ್ వరగళು
4599
24215 45వృ. .ವెౕతన. .05 సಕాರ್ ಪౌರ್ఢ.ಶాಲెగళ ಲ್
/2003-2004
కతರ್వಯ್ వರ್ సు ತ್రువ వృ ತ್
ಕಷ್క ಗె వృంద మతుತ್
యಮావ పರ್ಕార 33006300ర ವెౕతన ಶెರ್ౕ
ౕడువ
బಗెಗ್.
4600
24218 45 ఎಸ್.2362కನాರ್టక ರాజಯ್
తರ್.క. .ಬెౕ.74/2003- తರ್కಲా ಕಷ್కర సంఘ ఇవరు
2004
ಲెಲ್ಗెూందు షయ ప ౕಕಷ್కర
హుದెದ್ మంజూరు ಮాడువంತె
ౕ రువ మన ಗెఉతತ್ ద
బಗెಗ್.
4601
24221 451386. .ಕా. .
ರ್ౕ ರాದాకృషಣ್ తರ್కಲా
బ ತ್.23/2003-2004
ಕಷ್కరు ఉడు
ಲాಲ್ ఇవ ಗె
ಕాల
ವెౕతన బ ತ್
మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್.
4602
24262 45వృ. .ಜెౕషಟ್/.06ರ್ౕమ ಕె.ಗౌరమಮ್ వృ ತ್
07
డయಟ್ ಹాసన ఇవర ಹెసరనుನ್
ಜెౕషಟ್ತాప ಟ್ಗె ಸెౕ సువ బಗెಗ್.

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
21/03/2009

ಶెರ್ౕ

21/03/2009

E

21/03/2009

E

21/03/2009

E

21/03/2009

E

E

E

4603

24287

45 ನెౕ. ఎంఐ/42 ಶెౕష ಕಷ್కర ನెౕమಕా బಗెಗ್ 21/03/2009
13/06-07
ముఖಯ್మం ರ್యవ ಗె ౕ రువ
మన ಗె ఉతತ್ సువ బಗెಗ್.

4604

24301

45వృ.స.
.సಥ್.బ.ప.మ./200607

వృ ತ್ మతుತ್ సంಗಿౕత ಕಷ್కరనుನ್
సಥ್ಳాంత సಬారದెందు
బం రువ పతರ್గళು మతుತ್
మన గళು

21/03/2009

E

4605

24307

45 .క. .తಪా.తడ.1
0/2005-2006

E

4606

24308

45 .క. .ನెౕ.ము.
మం.ఆಕా/2006-07

4607

24312

45వృ. .హు.బ ತ್
06/2006-07

21/03/2009
తರ್కಲా ಕಷ್కరనుನ್ వృ ತ್
షయ ప ౕಕಷ್కరు తಪాసಣె
ಮాడు ತ್రువುదనుನ್
ಲ್సువ
బಗెಗ್.
21/03/2009
కుಮా సు ౕತా ಮానಯ್
మం ತ್యవ ಗె మన స ಲ್
తರ್కಲా ಕಷ್కర హుದెದ್య ಲ್
ನెౕమಕా ಮాడువంತె
ಕెూౕ రువ బಗెಗ್.
ఎ. .ಮాంజರెౕ సహ . సಕాರ್ 21/03/2009
ಪౌರ್.ಶాಲె తురుకర ంగహ ಳ್
ಬైలಹెూంగల ಬెళಗా
ಲెಲ್
ఇవ ಗె వృ ತ್ ಕಷ್కర హుದెದ್ಗె బ ತ್
ౕడువ బಗెಗ್

E

E

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
21/03/2009
4608
24313 45స.ಶా.వృ. .బ ತ್.4 సಕాರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ ಲ್రువ
063/2005-2006
వృ ತ್ ಕಷ್కరుగ ಗె బ ತ್ ౕడువ
బಗెಗ್.
4609
24319 45ತెూ. .వగರ್
ರ್ౕ .లಕಷ್ಮ್ణ ತెూౕ. .హుದెದ್స త 21/03/2009
98/2005-06
సಥ್ಳాంత సువ బಗెಗ್

4611

45ನా. .సಥ್.ర.బ.08/2 ನాటక కಲా ಕಷ್కర హుದెದ್
005-06
సಥ್ಳాంతర ಮా రువುదనుನ್
రదుದ್ప సువ బಗెಗ್
24329 45వృ. .వ . .10/ ಶెౕష ಕಷ್కర, ದై క ಕಷ್కర
2005-06
ಗెರ್ౕಡ್-1 ಪౌರ್ఢಶాಲా సహ
ಕಷ್కర వ ౕ
దుದ್ప
పರ್ಸాತ್వನె ఇలಲ್ రువ బಗెಗ್.

4612

24331

4613

24332

45వృ.ನెౕ.02/200506

4614

24337

45 .వ. దుದ್ప
అ .సూ.20/2005-06

4615

24340

45వృ. .బ ತ್.6356/2
005-2006

4616

24354

458932.ದై. .ಗెರ್ౕಡ್
-1ವెౕతన
న.136/2005-2006

4617

24360

45ಜెౕ.ప.15/200506

4618

24385

4610

4619
4620

24323

ಶెರ್ౕ
E

E

21/03/2009

E

21/03/2009

E

21/03/2009

E

21/03/2009

E

21/03/2009

E

21/03/2009

E

21/03/2009

E

కನాರ್టక ರాజಯ್ద వృ ತ್ ಕಷ್కరు 21/03/2009
తರ್కಲె ఇవర ಜెౕషಠ್ತా
ప ಟ್య ಲ್ . . ./ము ಸ್ఫಲ್
సಕాರ್ ఎందు ಭాಗಿ
తಯా ద ప ಟ್ బಗెಗ್

E

ವెంకటరమణ అ.సం.3019/96- 21/03/2009
97
21/03/2009
24387 45ವెౕ. .04/1994- ಕె.బృంದా నృతಯ್ ಕಷ್ಕಿ ఇవర
1995
ವెౕతన గ బಗెಗ್.
24388 45తమಮ್యಯ್/అ ರ್01/ ರ್ౕమ
ంగమಮ್ ఎం. ఇవర
21/03/2009
2001-02
ವెౕతన గ బಗెಗ್ దూరు.

E

45 .క. . ఎం .ವెౕ.
.5868/2005-2006

45 .అ.349/96-97

ರ್ౕ క ಹెూ మಠ್ . .
. .ಜె. . పటూరు ఇవ ಗె
ఎం పద ಗె ವెౕతన గ
ಗెూ సువ బಗెಗ್.
ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖెయ
ఎಲాಲ್ వృందగళ వృంద మతుತ್
ನెౕమಕా
యమగళ సమగರ್
ప షಕ್రಣె కు తు.
సಕాರ್ర ంద ಹెూర రువ
కరడు మసూದెగళనుನ್
స. .ಸా. .ఇ.ಬెంగళೂరు
ౖసూరు ಬెళಗాం గులಬ್ಗాರ್
ಭాగగ ಗె కళು
ఆ ెౕపಣెగ దದ್ರె దుದ್ప
ಮాడువ బಗెಗ್.
ప షಟ್ಜా యవ ಗె బ ತ್
ౕడుವాగ ౕ ಯా
ಪా లಲ್ವెంబ బಗెಗ್ దూరు
ರ್ౕమ ఎం.ಸా తರ್మಮ್
ದై. .ಗెರ್ౕಡ್-2 ఇవ ಗె 20
వషರ್ద ముంబ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್.

E
E

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
ಶెರ್ౕ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
4621
24392 45ಜెౕషಟ್ತె.ದై. .13/9 ರాజಯ್ద సಕాರ್
21/03/2009
E
9-2000/01-02
ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ ಲ್రువ ಗెರ್ౕಢ್-1
ದై క ಕಷ್కర ಜెౕషಟ್ತా
ప ಟ್య ಲ್ ప ౕ సువ బಗెಗ್.
21/03/2009
E
4622
24393 45ಜెౕషಟ್ತా/ದై. .13 ಗెರ್ౕಡ್-1 ದై క ಕಷ್కర
/199-2000
ಜెౕషಟ್ತా ప ಟ್యనుನ್
స ప సువ బಗెಗ್.
4623
2780 ఆ9(2) ಸాభ :ಭాగశ : శ ದ್ ప ರ್ನ್ .ఆರ್ .
08/01/2007
A
119/06-07
రవ ಗె ಸా.భ ಭాగశ
ప యనుನ್ మంచూరు ಮాడువ
బಗెಗ್
A
4624
2781 ఆ9(2) ಸాభ ;12/06- ಹెಚ್. రుదರ್పಪ್ పರ್.ము. ఇవ ಗె 08/01/2007
07
ಸా.భ ಬాగశ హణ ముంజూరు
ಮాడువ బಗెಗ್
08/01/2007
A
4625
2784 ఆ9(2) ಸాభ :
. మంజుళ స. రవ ಗె
122/06-07
ಸా.బ ముంగడ హణవనుನ್
మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್
08/01/2007
A
4626
2786 ఆ9(2) ಸాభ :
.ఎಸ್ పುటಟ್లಕಷ್ಮ್మಮ್ స.
ముంగడ: 123/06-07 ఇవ ಗె ಸా.భ. ముంగడ
మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್
08/01/2007
A
4627
2789 ఆ9(2) ಸాభ :
ఆರ್. ಭాసಕ್ರ್ ಸాವ್ంಖಿಕ್
ముంగడ /124 /06-07 అ ಕా ఇవ ಗె ಸా.భ.
ముంగడవనుನ್ మంజూరు
ಮాడువ బಗెಗ್
08/01/2007
A
4628
2790 ఆ9(2)
ఎం.ఆರ್ ರెౕణుಕా ದెౕ స.
ಸాభ :/125/06-07
ఇవ ಗె ಸా.బ. ముంగడ
హణవనుನ್ మంజూరు ಮాడువ
బಗెಗ್
08/01/2007
A
4629
2793 ఆ9(2) ಸాభ
.ఎನ್ జయణಣ್ అ ౕಕಷ್కరు
:ಭాగశ/127/06-07
ಸా.భ. ಬాగశ హణవనుನ್
మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್
08/01/2007
A
4630
2796 ఆ9(2)
ఎನ್. ಮాధయಯ್. .ప.ವా
ಸాభ :ಭాగశ:అం మ/ ಸా.బ. ಭాగశ అం మ
129/06-07
హణవనుನ್ మంజూరు ಮాడువ
బಗెಗ್
08/01/2007
A
4631
2798 ఆ9(2) ಸాభ : ಭాగశ సుబಬ್ణಣ್ స. ఇవ ಗె ಸా.బ
:అం /131/06-07
ಭాగశ అం మ హణవనుನ್
మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್
4632
2801 ఆ9(2) ಸాభ :ಭాగశ: ಲెూౕకయಯ್ ಗౌడ స. ಸా.బ.
08/01/2007
A
అం మ/132/06-07 ಭాగశ:, అం మ హణవనుನ್
మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್
4633

4634

2803 ఆ9(2) ಸాభ :
ಲెూౕಕెౕశపಪ್. స. ಸా.భ.
ముంగడ /134/06-07 ముంగడ మంజూరు ಮాడువ
బಗెಗ್
2806 ఆ9(2) ಸాభ :
పదಮ್ಬా పರ್.ద.స రవ ಗె
ಭాగశ: 135/06-07
ಸా.భ, ಭాగశ: హణవనుನ್
మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್

08/01/2007

A

08/01/2007

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4635
2808 ఆ9(2) ಸాభ :
ముంగడ: 136/06-07
4636

4637

4638

4639

4640

4641

4642

4643

4644

4645

4646

4647

4648

షయ

బసవರాజు స. ಸా.భ.
ముంగడ మంజూరు ಮాడువ
బಗెಗ್
2809 ఆ9(2) ಸాభ :
ಹెಚ್. షణుಮ್కపಪ್ స. ఇవ ಗె
ముంగడ : 140/06-07 ಸాబ ముంగడవనుನ್
మంజూరు మడువ బಗెಗ್
2812 ఆ9(2) ಸాభ :
నూರ್ ఉ ನ್ౕಸ್ స. ಸా.భ.
ಭాగశ: 141/06-07
ಭాగశ: హణవనుನ್ మంజూరు
ಮాడువ బಗెಗ್
2814 ఆ9(2) ಸాభ :
ಕె. కమಲా అ ౕಕಷ್కరు,
ಭాగశ: 142/06-07
ఇవ ಗె ಸాభ. ಭాగశ
హణవనుನ್ మంజూరు ಮాడువ
బಗెಗ್
2817 ఆ9(2) ಸాభ :
ಚాంದ್ హుಸెౕನ್ ಭాಷా స.
ముంగడ : 143/06-07 ఇవ ಗె ಸా.భ ముంగడ
మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್
2818 ఆ9(2) ಸాభ :
. జయರాం ವ್.ద.స ఇవ ಗె
ಭాగశ: /144/06-07
ಸా.బ. ಭాగశ: హణ
మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್
2820 ఆ9(2) ಸాభ :
ఎನ್.కರ್షಣ್ మూ ರ್ .స.
అం మ : 145/06-07 ఇవ ಗె ಸా.భ. అం మ
హణవనుನ್ మంజూరు ಮాడువ
బಗెಗ್
2823 ఆ9(1)
ಕె.ఆರ್ ಗెూౕಪాలపಪ್ ము.
ಗై. .మం.బ.ద.ఇ.
తమಮ್ంప ಲ್
81/06-07
2826 ఆ9(1)
ರ್ౕ ఓంಕారపಪ್ ದై. ,
ಗై. .మం.బ.ద.ఇ.81/0 స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಗెూౕಪాలపುర
6-07
2828 ఆ9(1)
ಕె. ವెంకಟెౕಗౌడ, అ ౕಕಷ್కరు,
ಗై. .మం.బ.ద.ఇ./66/ ఉ. కಛెౕ , ಸా. .ఇ.,
కಕ್మగళುరు
06-07
2830 ఆ9(1)
ఆರ್.ఎಲ್ ರామణಣ್, స.
ಗై. .మం./77/06-07 స. .ಪాರ್.ಶాಲె
ಬెూమಮ್ಶెౕ ಟ್హ ಳ್,
ಗౌ దనూరు ತా.
2833 ఆ9(1) ಗై. .మం/06- ರ್ౕ ರామకರ್షಣ್ ,స. ,
07
స. .ಪాರ್.ಶాಲె,
ಬెటಟ್దమಲెಲ್ౕనహ ಳ್.
2836 ఆ9(1)
ರ್ౕ ఎನ್. . వಗెూౕ ందರె ಡ್,
ಗై. .మం.44/06-07 ದై. , ಬా. .ಪాರ್.ಶాಲె,
ರ್ౕ ವాసపುర
2837 ఆ9(1)
ರ್ౕ ದాసపಪ್0, స.
ಗై. .మం.బ.ద.ఇ./64/ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె తుమటಗెರె
06-07

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
08/01/2007
A

08/01/2007

A

08/01/2007

A

08/01/2007

A

08/01/2007

A

08/01/2007

A

08/01/2007

A

08/01/2007

A

08/01/2007

A

08/01/2007

A

08/01/2007

A

08/01/2007

A

08/01/2007

A

08/01/2007

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4649
2839 ఆ9(1)
ಗై. .మం.బ.ద.ఇ.
68/06-07
4650
2841 ఆ9(1)
ಗై. .మం.బ.ద.ఇ./68/
06-07
4651
2843 ఆ9(1)
ಗై. .మం.బ.ద.ఇ./73/
06-07
4652
2846 ఆ9(1)
ಗై. .మం.బ.ద.ఇ./76/
06-07
4653
2847 ఆ9(1)
ಗై. .మం.బ.ద.ఇ./75/
06-07
4654
2849 ఆ9(1)
ಗై. .మం.బ.ద.ఇ./69/
06-07
4655
2851 ఆ9(1)
ಗై. .మం.బ.ద.ఇ./72/
06-07
4656
2854 ఆ9(1) ಗై. .
మం.బ.ద.ఇ 71/06-07
4657

4658

4659

షయ
ಹెಚ್. ఆರ್ . చందರ್పಪ್ స. ,
స.ಪౌರ್ಶాಲె, ಸా ಗాರ್మ

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
08/01/2007
A

ಕె. యಶెೂౕధ. స.
స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ఉంಡా హ ಳ್

08/01/2007

A

బసవರాజ

.పರ್.ద.స

08/01/2007

A

ఇರా భಕಷ್, ప.ము.
ಕె,.ఎం. . .ఎಸ್ ಶాಲె,
ಬాಗెౕప ಲ್
. ಚౌడಡ್, స. . స. .ಪాರ್.ಶాಲె
. బಡావಣె

08/01/2007

A

08/01/2007

A

ಕె. నర ంహರె ಡ್, .
ಮాదవనగర బಡావಣె

08/01/2007

A

ఎం.ఎం. పಠాణ . మನె నం.
132

08/01/2007

A

ರ್ౕ యు.ఎಸ್ ವెంకటಸాವ್ ,
ಕಷ್కరు, స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,
ಕెూతತ್ಕెూౕಟె
ರ್ౕ ವెంకటಸాವ್ ರె ಡ್

08/01/2007

A

08/01/2007

A

08/01/2007

A

08/01/2007

A

ౕ ౕ,

2857 ఆ9(1) ಗై. .
మం.ಕె. .ఐ. ಬా.
71/06-07
2858 ఆ9(1) ಗై. .
శం ಯాಬెౕగం
మం.బ.ద.ఇ 65/0607
2861 ఆ9(1) ಗై. .
ವై.ఎಸ್ ,మಹెౕశವ್రపಪ್
మం.ಮా.ದా. /06-07

4660

2863 ఆ9(1) ಗై. .
ಜె.జయರాಜ್ ಪాರ್ంశుಪాలరు,
మం.బ.ద.ఇ 80/06-07 స.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు, ಬాಣావర

08/01/2007

A

4661

2866 ఆ9(1) ಗై. .
. కులక ರ್ పರ್.ద.స అಕಷ್ర
మం.బ.ద.ఇ 80/06- ದాಸెూౕహ
07
2867 ఆ9(1) ಗై. .
ఏను ఇలಲ್
మం./06-07
2870 ఆ9(1) ಗై. .
.ಹెಚ್ ಗెూౕಪాలకರ್షಣ್ ಶా ౕ
మం.ము.ದా. /06-07 ఉపನాಯ್సకరు

08/01/2007

A

08/01/2007

A

08/01/2007

A

08/01/2007

A

4662
4663

4664

2871 ఆ9(1) ಗై. .
మంజుಳాದెౕ , పರ್.ద.స
మం.బ.ద.ఇ 63/06-07 స,ಪౌರ್.ಶాಲె కణు

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4665
2874 ఆ9(1) ಗై. .
ఆರ್. నరసపಪ್ స.
మం.బ.ద.ఇ /67/06- స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಸెూనగనహ ಳ್
07
4666
2875 ఆ9(1) ಗై. .
వంగర పంಚాಕಷ್యಯ್
మం.బ.ద.ఇ /111/0506
4667
2876 ఆ9(1) ಗై. .
వంగత ಕె. ದెౕವెౕಗౌడ
మం.బ.ద.ఇ
/2002/04-05
4668
2878 ఆ9(1) ಗై. .
ರ್ౕ ರామకರ್షಣ್, స.
మం.బ.ద.ఇ 27/06-07 స ಪాರ್,ಶాಲె

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
08/01/2007
A

08/01/2007

A

08/01/2007

A

08/01/2007

A

4669

2881 ఆ9(1)
ಗై. .మం.మ.ದా
27/06-07

ವై.ఎಸ್ మಹెౕశವ್రయಯ್,
ಪాರ್ంశుಪాలరు,
స.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు,
ಕె.ఆರ್.ಪెౕಟె, మండಯ್ ತా ఇవర
గರ್హ ಮాರ್ణ ದాఖಲెగళ బಗెಗ್

08/01/2007

A

4670

2883 ఆ9(1)
ಗై. .మం.మ.ದా
85/06-07

. జయರాಮ್ పರ್ಚాయರ್రు,
స.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు, ಬాಣావర,
ಹాసన ఇవర గರ್హ ಮాರ್ణద
ದాఖಲెగళ బಗెಗ್

08/01/2007

A

4671

2885 ఆ9(1)
ಗై. .మం..మ.ದా
86/06-07

ಗెూౕಪాకರ್షಣ್ಶా
,ఉపನాಯ್సకరు,
స.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు, ಹాసన
అడಮాన ದాఖಲె డుగಡె బಗెಗ್

08/01/2007

A

4672

2887 ఆ9(1) ಗై. .
.ఎం.ఎಸ್ వణಣ್, 9 ನెౕ ಬాಲ್ಕ್,
మం.మ.ದా / 87/06- జయనగర, ఇవర ಹెಚ್. .ఎ
07
మూల ದాఖಲె డుగಡె బಗెಗ್

08/01/2007

A

4673

2889 ఆ9(1) ಗై. .
........ ము.
., .ఎం.
మం.మ.ದా 88/06- బಡావಣె, ಬెంగళೂరు, ఇవర
గರ್హ ಮాರ್ణ ముంగడద
07
సలుವాಗಿ ఇటಟ್ అడಮానద
ದాఖಲెగళ బಗెಗ್
2894 ఆ9(1) ಗై. .
ರ್ౕ పೂಜారయಯ್ ము.
మం.మ.ದా 90/06-07 ಹెಚ್. .ఎಸ್ గురుವారహ ಳ್,
ಮాగ ఇవర గರ್హ ಸాల బ ತ್
ఇ ಕె బಗెಗ್
11607 అ9(2)ಸాభ ಭాగశః
ರ್ౕ.ఎ.ఎ.కు ನెూ, ದెౕರ್శకరు,
30/2007-08
ఉదుರ್ మతుತ್ ఇతರె
అలಪ್సంಖాಯ್త ಭాಷా
ಶాಲెగళು,ಬెంగళುరు, ఇవ ಗె
ಸాಮానಯ್ భ షಯ್
ంద
ಭాగశః హణ మంజూರా బಗెಗ್.

08/01/2007

A

08/01/2007

A

4674

4675

22/08/2007

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4676
13038 అ92ಸాಬా ಮా :1 ఈకಛెౕ య ಲ್
91/2007-08 ನాంక ಕాయರ್ వರ್ సు ತ್రువ బಬ್ం
10-08-2007
వగರ್దవర ಸెౕವా వరగళ
ಮా యనుನ್ ౕడువ బಗెಗ್.
4677

4678
4679

4680

2892 ఆ9(1) ಗై. .
.ఎం. మంಜెౕశ ,
మం.మ.ದా 89/06-07 ಪాರ್ంశుಪాలరు,
స,ప.పೂ.ಕాಲెౕజు, ಸావనహ ಲ್,
మ ಕెౕ , ఇవర గರ್హ ಮాರ್ణ
పರ್ಮాణ పతರ್ద బಗెಗ್
20846 A9{2} gpf parshal
307`08-09
20860 a9{2} GPF
PARSHAL 297:0809
23239 A9{2} gpf ioan 375
08-09

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
22/08/2007

ಶెರ್ౕ
A

08/01/2007

D

D R lelavathi

02/05/2009

D

PUTTAPPA N

02/05/2009

D

Smt: R Thriveni H M
16/03/2009
Krishnapura GPf LOAN
Sanction
Sri M Gopalaiah A m
16/03/2009
Madanahalli : GPF
Parshal Amount Sanction

D

4681

23241 A9{2} gpf Parshal
372 08-09

4682

23261 A9{2} gpf ioan 377
08-09

21/03/2009

D

4683

23263

18/03/2009

D

4684

23265

18/03/2009

D

4685

23288

21/03/2009

D

4686

23289

21/03/2009

D

4687

23396

21/03/2009

D

17/01/2009

E

4688

Sri: NagarajaGowda
Mysore :GPF Loan
Sanction
A9{2} gpf ioan
Smt:Annapurnamma
381 08-09
Kodugihalli : GPF Loan
Sanction
A9{2} gpf ioan 380 Smt: Shashikala ba
08-09
Nechanaki A m
Kodugihalli GPF Ioan
Sanction
A9{2} gpf Parshal Sri: M Siddaraju A M
383 08-09
Taggahalli : GPF Parshal
Amount Sanction
A9{2} gpf ioan 382 Sri: Jetendra Kumar : p a :
08-09
cpi offiec Bangalore GPF
Loan Sanction
A9{2} gpf Parshal Sri: M H Jayanna : BEO
386 08-09
Offiec Chitradurga Taluk
Chitradurga :GPF Parshal
Amount Sanction,

8737 a9(2)G.p.F.antima:3 sri.veerana, G.a,
87/2006-07
DDpi,OFFice chirtadurga,
g.p.f. final withdrawn reg.

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4689
10890 A9(2)GPF:PW/510/ Regarding Sanction of90
2006-07
% partial withdrawalin
respect of
Sri.B.T.Sathyanarayana
Reddy,
Director.D.S.E.R.T,Bangal
ore
4690
11608 అ9(2)ಸాభ అం మ
ರ್ౕ . .సతಯ್ನాರాయణ
48/2007-08
ರె ಡ್, ದెౕರ್శకరు, .ఎಸ್.ఇ.ఆರ್.
.ಬెంగళೂరు, ఇవ ಗె
ಸాಮానಯ್ భ షಯ್
య
అం మ హణవనుನ್ ಪావ సువ
బಗెಗ್.
4691
13575 ఆ9 2 ಸాభ అం మ
ౕ. ఎఎ కు ನెూౕ ದెರ್శకరు
273`2007-08
ఇవర అం మ ಸా భ
ವాపಸా బಗె
4692
14211 అ9 2స బ అ
ಗాయతృದెౕ దత ದెರ್శకరు
మ మ 3402007-08 ಬెంగళುరు రవ గత ಸా భ
అం మ ಪావ కు తు
4693

4694

4695

4696

4697

4698

4699

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
17/01/2009

ಶెರ್ౕ

17/01/2009

E

17/01/2009

E

17/01/2009

E

15065 A92 SaBaNi FINAL EASHWAR BHAT P
17/01/2009
403|2007-08
DIRCTER SSA
BANGALORE -FINAL G
PF
15643 A92 GPF Final
sri>T .M Kumar DPI
17/01/2009
4672007-08
Primary Bangalore final
GPF
16422 A9/GPF/Partial/
Partial withdrawan of GPF 17/01/2009
/2008-09
of Sri.B.Nanjundeshwar,
Joint Director
Administration
Commissioner for Public
Instruction, K.R.Circle,
BANGALORE-560 001

E

20733 గృ ము.53/91-92

E

E

E

ಜైన ಬ್ స ,
స.ఉ. .ಪాರ್.ಶాಲె,
ಯాపುర, ದెౕవనహ ಳ್ ತా:
20820 A9/1 H.D.F.C.
Smt.C.P. Padma H.M.
/K.G.I.D./120/08-09 relese of K.G.I.D Bond.

13/03/2009

E

13/03/2009

E

20825 A91 H.D.F.C.
Sri.Sathyanarayan,A.M
documet .121/08-09 relese of original
document.
20828 A91/HDFC/Doc/115 Smt Siddagangamma,
/08-09
Retd. Teacher - Release
of Original Documents.

13/03/2009

E

13/03/2009

E

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4700
20831 A9 [2] gpf ioan
4701

20832 A9{2} 321 08-09

4702

20833 A9{2} gpf 316 `0809
20834 A9{ 2] gpf 319` 0809
20836 A9[2] gpf 320 0809
20837 A9{2] 317 2008-09

4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723

20840 A9{2} gpf ioan 323
08-09
20841 A9{2] gpf loan
322`08-09
20842 A9{2] gpf loan
3182008-09
20843 1A9{2} gpf ndgs
111`08-09
20844 A9{2} gpf ioan 112
08-09 ndsgl
20845 A9{2] gpf parshal
305 08-09
20847 A9{2} gpf ioan
31108-09
20849 A9{2] gpf Parshal
ioan 313` 08-09
20850 A9{2} gpf parshal
31408-09
20851 A9{2} gpf parshal
30608-09
20852 A9{2] gpf ioan
30808-09
20854 A9{2] gpf parshal
303 2008-09
20855 A9{2} gpf ioan 304
08-09
20857 A9{2} gpf ioan
31208-09
20858 A9[2] GPF IOAN
30008-09
20859 a9{2} GPF IOAN
299`2008-09
20861 a9{2}
ఎಪ್ ಬాగశ
29608-09
20902 A9{2} gpf
324`parshal 08-09

షయ

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
02/05/2009
E

Basavarajagowda v c
gpf loan
Mohan kumar nt gpf loan

02/11/2009

E

Ravendra B

02/05/2009

E

Jayalakshmibhat gpf ioan

02/05/2009

E

G n Manjula gpf loan

02/11/2009

E

k vishnusharma gpf ioan

02/05/2009

E

H H K somasha

02/05/2009

E

Tashfeen Rukshan gpf
loan
k l Narashimamurthy gpf
ioan
Shanthi mariya saldana

02/11/2009

E

02/05/2009

E

02/05/2009

E

R s lokesh

02/05/2009

E

m n manjula

02/05/2009

E

manjunathagowda

02/05/2009

E

B R subhramanya

02/05/2009

E

Shivakumari

02/05/2009

E

C M lakshmanappa

02/05/2009

E

manjulamma

02/05/2009

E

02/05/2009

E

02/05/2009

E

t .v .Ramadasappa

02/05/2009

E

rAMACHANDRAPPA

02/05/2009

E

K sHIVANNA

02/05/2009

E

h N PRABAKARA

02/05/2009

E

మಹా ంగమಮ್
మంజూರా
S S Swamy

ThimmaBhove

gpf loan

ఎಫ್ ಸాల

16/02/2009

E

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4724
21359 ఎ4.గృ ముం.194/8990
4725
21408 A9 [2 ]gpf loan
327`2008-09
4726
21410 A9 [ 2 ] gpf
Loan 3262008-09
4727
21412 A9 [ 2] Gpf
Parshal 32508-09
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734

21420 A9{2} gpf ioan 113
08-09
21427 A9{2} gpf ioan 114
08-09 ndsgl
21432 A9{2} gpf ioan 115
08-09 ndsgl
21437 A9{2} gpf ioan 116
08-09 ndsgl
21440 A9{2} gpf ioan 117
08-09 ndsgl
21515 A9{2} gpf ioan
32808-09
21539 A91/HDFC/Doc/123
/08-09

4735

21581 A9{1] hdfc
doc`124`08-09

4736

21750 A9{2} gpf ioan 392
08-09
21754 A9{2} gpf ioan 330
08-09

4737

4738
4739

21757 A9{2} gpf ioan
33108-09
21760 A9{2} gpf ioan 332
08-09

4740

21762

4741

21828

4742

22075

4743

22076

షయ
ఎం. జయమಮ್, స ಪాರ್ಶా
ಪెౕಟె, కనకపುర
yashodamma D gpf loan

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
26/03/2009

ಶెರ್ౕ
E

02/11/2009

E

Govindaraju Gpf loan

02/11/2009

E

Heriyannaya

Gpf parshal

02/11/2009

E

Rathnavathi gPF lOAN
NDSGL
H S KaRANALAGI GPF
LOAN
S Ramakrishnapallyi
Parshal loan
H Gurulingaiha GPF
LOAN
H U R Joyies GPF LOAN

02/05/2009

E

02/05/2009

E

02/05/2009

E

02/11/2009

E

02/11/2009

E

02/05/2009

E

A T Suvarna gpf ioan

Shivaswamy A, Retd SDA, 13/03/2009
Kollegala - Release of
Original Documents

E

13/03/2009
Padmanabha Retired
Sub : mysore Release
ofvoriginal duts>
Susheela a m :GPF Loan 02/11/2009
Sanction
C P Shailajaya GPF
16/02/2009
Parshal amount Sanction

E

D S Puttaraju Mandya
GPF Loan Sanction
Chikkahanummaya a m
madhugiri GPF ParShal
Amount Sanction
A9{2} gpf ioan 333 Shivananjamma D Group
08-09 ndsgl
GPF Parshal Amount
Sanction
A9{2} GPF Ioan
GPF Ioan and Parshal
Sanction08-09
amount Sanction
ఆ9! గృ ము ದా
ఎస అనంత శమರ್ ముల
12508-09
ದాఖಲె దుగಢె కు తు
ఆ92 ಸా భ
ಭాగశ
శవನాథ
రవ ಗె ಸా భ
336 2008-09
ಭాగశ హణ డుగಡె కు తు
.

02/05/2009
16/02/2009

02/05/2009

E
E

E
E

E

16/02/2009

E

13/03/2009

E

16/02/2009

E

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4744
22078 ఆ92 ಸాభ ముంగడ
33508-09
4745

4746

షయ

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
16/02/2009

ಶెರ್ౕ

అశవథ ರావ స
రవ ಗె
16/02/2009
ಸా భ ಭాగశ హణ
మంజూರా కు తు
22082 ఆ92 ಸా భ
హనుమంతರాజు రవ ಗె
16/02/2009
ముంగఢ 3332008-09 ముంగడ మంజూರా
కు తు

E

ఎన మంజప స
రవ ಗె
ಸా భ ముంగడ కు తు

22080 ఆ92 ಸా భ ಭాగశ
3342008-09

E

E

4747

22083 ఆ92 ಸాభ
ముంగడ 337200809

ಪాಲ್ జయ కుಮాರ್ ದై
రవ ಗె ಸా భ ముంగడ
మంజూರా కు తు

16/02/2009

E

4748

22084 ఆ92 ಸా భ 118
2008-09
ంబరహ:

లಕಷ್ಮ್ణపಪ್ రవ ಗె ಸా భ
16/02/2009
ಭాగశ హణ మంజూರా కు తు

E

4749

22323 ఆ9{2] ಸా భ
ఎం ఎಸ್ ಪా ಲ್ స . ఎಸ್
ಬాగశ: 3382008-09 ఎಸ್ ఎ ಬెంగళೂరు రవ ಗె
ಬాగశ:మంజూರా కు తు

4750

22324 A9{1} HDFC :Int
Re 126`08-09
22355 A9{2} gpf ioan 340
08-09 l
22356 A9{2} gpf ioan 339
08-09

13/03/2009
shri: P L Narayana lect`
gpuc chinakularali int red
K Maraya sdc :GPF Loan 16/02/2009
Sanction
C R Ashoka Subject Ions 16/02/2009
Kolar GPF Loan Sanction

4753

22357 A9{2} gpf ioan
34108-09

4754

22433 A9{2} gpf ioan 342
08-09
22435 A9{2} gpf ioan
34308-09
22479 A9{2} gpf ioan
11908-09 ndsgl

Ashvathaarayana N
:Tumkur Dist: GPF Ioan
Sanction
Kasthuri P B ` Sanction
of gpf loan
Mubbin Thaj : GPF Loan
Sanction
T S Vishalakskamma
Bangalore Gpf Loan
Sanction
Sri : G S Maheshwaraiah
GPF Parshal
AmountSanction
Sri :B N Lokesh : SDC
GPF Loan Sanction
Sri. Ramadasu
Doddaalahalli gpf Loan
Sanction
Sri K Manjunatha a m .
Gpf Loan Sanction

4751
4752

4755
4756

4757

22480 A9{2} gpf Parshal
344 08-09

4758

22481 A9{2} gpf ioan 345
08-09
22515 A9{2} gpf ioan 346
08-09

4759

4760

22516 A9{2} gpf ioan 347
08-09

02/11/2009

E

E
E
E

16/02/2009

E

16/02/2009

E

16/02/2009

E

16/02/2009

E

16/02/2009

E

16/02/2009

E

16/02/2009

E

16/02/2009

E

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4761
22517 A9{2} gpf ioan 348
08-09

Smt: J N Usha HM
Anchihalli Gpf Loan
Sanction
A9{2} gpf ioan
Smt : Shanthi mariya
34908-09
Saldana Gpf Loan
Sanction
A9{2} gpf ioan 350 Sri: S Ganish A m
08-09
Shringeri: Gpf Loan
Sanction
Sri: Abjal Pasha : GPF
A9{2} gpf ioan
parshal 351 08-09 Parshal Amount Sanction
A9{2} gpf Parshal Sri : T R Narashima
352 08-09
Murthy GA : Chitradurga
Parshal Amount Sanction
A9{2} gpf ioan 372 Smt, Tara v hegede A M :
08-09
chekkeri G P F Loan
Sanction
A9{2} gpf Parshial Sri: R Jan Lobo Medical
371 08-09
Section : GPF Parshal
Amount Sanction
A910 HDFC IT: 08- sri A H Shreenath am
09
Chikkaballapuraalance
Amount Remited to
Treasury to Treasury
A9! D R 1312008- Sri Rajendra Fda Diet
09
bidar Orginal Dacument
Realease
A9{2} gpfParshal
Sri H v Sanjevahia : GPF
374 08-09
Parshal Amount Sanction

4762

22518

4763

22519

4764

22544

4765

22554

4766

23238

4767

23240

4768

23252

4769

23253

4770

23259

4771

23260 A9{2} gpf Parshal
37608-09

4772

4773

4774

4775

షయ

Sri: Parameshwaraiah K
Shiralakoppa :GPF
Parshal Amount Sanction
23266 A9{2} gpf ioan 379 sMT: gEETHArANI: a m
08-09
kODUGIHALLI : gpf lOAN
sANCTION
23267 A9{2} gpf ioan 378 sMT: k v GEETAMMA a
08-09
m kODUGIHALLI :gpf
lOAN sANCTION
23286 A9{2} gpf Parshal Sri: P :Surendranath A M
384 08-09
Holavanahalli : GPF
Parshal Amount Sanction
23291 A9{2} gpf Parshal Sri: H G Shivalingaiah :
385 08-09
SSA Bangalore Gpf
Parshal Amount Sanction

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
16/02/2009

ಶెರ್ౕ

16/02/2009

E

16/02/2009

E

16/02/2009

E

16/02/2009

E

21/03/2009

E

21/03/2009

E

13/03/2009

E

26/03/2009

E

18/03/2009

E

18/03/2009

E

18/03/2009

E

18/03/2009

E

21/03/2009

E

18/03/2009

E

E

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4776
23350 A9{2} gpf
sRI : H S SRINIVASA a
PARSHAL 368 08- m sadahalli GPF
09
PARSHAL AMOUNT
SANCTION
4777
23399 A9{1] hdfc Int :
Smt: Jayamma G P U
135 08-098
College Kolara _ HDFC
Int: Caluction
4778
23445 A9{2} gpf ioan 387 Sri: Khandoji RAO : d
08-09
gROUO : cpi oFFIEC
BANGALORE gpf lOAN
sANCTION
4779
23682 A91/HDFC/INT/136/ Smt R. Nagaratnamma,
2008-09
School Mother, GHPS,
Goravinakallu, Hosadurga
Tq - Reduction of Interest
Regarding
4780
4781
4782

4783

4784

4785
4786

24600 A9! HDFC Int
13708-09
24601 A9! HDFC Int
13708-09
25975 ఎ4.గృ. .ముం.124/19
94-95

Sri: Darandrakumar Fda
Int : Calucation
Sri: Darandrakumar Fda
Int : Calucation
ರ್ౕ .ర ౕಶ್,
ವ್.ద.స. ౕ ౕరపಪ್,
స.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు, ದావణಗెರె
ಲెಲ್.
25978 ఎ4.గృ. .ముం.117/19 ರ್ౕ ఆರ್. .ರెడಡ್పಪ್, స. .,
స.ಮా.ಪాರ್.ಶాಲె, ఆసಪ್ತెರ್ రಸెತ್,
94-95
కಕ್బಳాಳ್పುర.
25985 ఎ4.గృ. .ముం.64/199 ಕె. . జయకుಮాರ್, స. .,
3-94
స. .ಪాರ್.ಶాಲె,
మ మಮ್నహ ಳ್, మధుಗಿ ತా:
25987 ఎ4.గృ. .ముం.35/199
2-93
25992 ఎ4.ಹెಚ್. .ఎ./1473/1
972-73

4787

25994 ఎ4.ಹెಚ್. .ఎ.62/198
1-82

4788

25996 ఎ4.ಹెಚ್. .ఎ.18/198
9-90
26000 ఎ4.ಹెಚ್. .ఎ./172/1
995-96
26010 ఎ4.గృ. .ముం.214/19
96-97

4789
4790

ಪెರ್ౕమ ౕల, స. .ಪాರ್.ಶాಲె,
గ , ఆನెౕకಲ್ ತా:
.రుదರ್పಪ್, ము. .,
స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಹెూళಲెಕ್ರె ತా:
తರ್దుగರ್ ಲెಲ್.
శంభువయಯ್, ವ್.ద.స. జం
ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಬెంగళೂరు
ಭాగ.
.ఎಸ್.ನాగರాజయಯ್,
స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಮాಚెౕనహ ಳ್
. .ವెంకಟెౕಶ್,
స.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు, గు బంಡె.
మహದెౕవపಪ್. .స.ప.పೂ.ಕాಲెౕ
జు, చనನ್పటಟ್ణ.

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
16/03/2009

ಶెರ್ౕ

26/03/2009

E

21/03/2009

E

26/03/2009

E

21/03/2009

E

21/03/2009

E

24/03/2009

E

24/03/2009

E

24/03/2009

E

24/03/2009

E

24/03/2009

E

24/03/2009

E

24/03/2009

E

24/03/2009

E

24/03/2009

E

E

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
4791
26016 ఎ4.గృ. .ముం.72/199 ಕె.పರ್ಭాకರ್, స. .
24/03/2009
3-94
స. .ಪాರ್.ಶాಲె,
ಪాతముతತ್కప ಲ್, ರ್ౕ ವాసపುర
ತా:
4792
26022 ఎ4.ಹెಚ್. .ఎ.79/199 .ఎನ್. పదಮ್ನాభయಯ್, ಶాಲా 24/03/2009
0-91
త ಖా ಕా గళು, ఎ.ఇ.ఓ.,
కಛెౕ , కಕ್బಳాಳ್పುర.
4793

26028 ఎ4.ಹెಚ್.
.ఎ.68/1990-91

4794

26031 ఎ4.గృ. .ముం.70/199
0-91

4795

26037 ఎ4.ಹెಚ್. .ఎ.113/19
90-91

4796

26042 ఎ4,ಹెಚ್. .ఎ.195/19
90-91
26045 ఎ4.గృ. .ముం.28/199
3-94

ఎಸ್.ఎం.ಬైಯాರె ಡ್, ದై. .,
స.ಮా. .ಪాರ್.ಶాಲె,
ಚాక ౕలు, ಬాಗెౕప ಲ್
ఎం.వరదయಯ್, స. .,
స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ದెౕవనహ ಳ್
ಟౌನ್, ಬెంగళೂరు ಗాರ್ಮాంతర
ಲెಲ್.
.బసవರాజు, స. .,
స. .ಪాರ್.ಶాಲె, అలಕాపುర,
ಗౌ దనూరు.
ఆರ್.ఎం.ಗಿౕತాದెౕ , స. .,
ಜెూౕగుಪాళಯ್, ಬెంగళೂరు.
.ಬాలకృషಣ್, స. .,
స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,
కಕ್కరుಗెూౕడు, ಗౌ దనూరు

ಶెರ್ౕ
E

E

24/03/2009

E

24/03/2009

E

24/03/2009

E

24/03/2009

E

24/03/2009

E

24/03/2009

E

24/03/2009

E

4800

26052 ఎ4.గృ. .ముం.30/199 .చందರ್పಪ್, ದై. .,
24/03/2009
2-93
స.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు, ಕెూ ಗెహ ಳ್,
ಬెంగళೂరు ఉతತ್ర.

E

4801

15365 సం. 1/పರ್.ಕా.తుళು
ಭాಷె/65/2007-08

B

4797

4798

4799

4802

4803

26047 ఎ4.గృ. .ముం.251/19 పದాಮ್వతమಮ್, స. .,
89-90
స.ಮా.ಪాರ್.ಶాಲె, కందವార,
కಕ್బಳాಳ್పುర ತా:
26050 ఎ4.గృ. .ముం.5573/1 మంజుನాథ. .,
983-84
ఈ.ಕె. .ఎం.ఎಸ್. ಹెూసಕెూౕಟె

24/01/2009
పರ್ ಭా ಕారం సಪ್ಧెರ್య ಲ್
తుళು ಭాಷెయనుನ್ అళవ సువ
బಗెಗ್.
25085 సం. 1/స. .అ/పರ್.ಕా. ఎಸ್.ఎಸ್.ఎ
ంద పರ್.ಕా 23/03/2009
ವె. .స/2006-07
ಕాయರ್కರ್మಕెಕ್ 2004-05 మతుತ್
05-06ನెౕ ಸా ಗె ౕ దದ್
ವెచಚ್ಕెಕ್ వరగళనుನ್ స ಲ್సువ
బಗెಗ್.
25092 సం. 1/పರ್.ಕా/2006- 2007-08ನెౕ ಸా న ಲ್ ರాజಯ್ద 23/03/2009
07
ముందువರెద
ౕజನా
ಕాయರ್కರ್మద య ಲ್
పರ್ ಭాಕారం సಪ್ಧెರ್గళనుನ್
నಡెసువ బಗెಗ್.

B

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4804
12112 సం.ಸా.ಮా.17/2007- ಕెౕందರ್ సಕాರ್రಕెಕ್ కళು సువ
08
సలుವాಗಿ ರాజಯ್ద ಲ್రువ
సంಗಿౕత ಶాಲెగ ಗె
సంబం ద ಮా
త సువ
బಗెಗ್.
4805
12444 సం: :1
2008-09 ಚై. .ಮాగರ್సూ
ಚై. .ಮా.13:2007- ಹెూర సువ సಭా నడవ
08
అను ౕదನెಗాಗಿ.
4806

4807

4808

4809

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
23/03/2009

ಶెರ್ౕ

23/03/2009

C

23/03/2009

C

24/03/2009

C

23/03/2009

C

24/03/2009

C

23/03/2009

C

2005-06ನెౕ ಸా న
23/03/2009
ರాయచూరు ಲెಲ್య ಚైతರ್ద
గురు ಕాయರ್కರ್మ ఎನ್. . .
లుಲ್ ౕలు రుజు ಮాడువ బಗెಗ್.

C

12488 సం 1/ రಶాబವా21/ ರ್ౕమ ఎం. . ౕಲాದెౕ
2007-08
సంಗಿౕత ಕಷ್ಕಿ స.ಪౌರ್.ಶాಲె
కಕ್ಪెౕಟె ಬెంగళೂరు ఇవర
ౕజನె రదుದ್ ప
మూల
ಶాಲెಗె ವాಪాಸ್ కళು సువ
బಗెಗ್.
12513 సం: 1ರామపರ್ಕా:14/2 2007-08ನెౕ ಸా న
007-08
ರాజಯ್మటಟ್ద ಶైಕಷ್ క
ಸాంసಕ್ೃ క పರ್ ಭా ಕారం
బಗెಗ್.
12529 సం: :1:ಚై. .ఎನ್. . గులబగರ್ ಭాగ ಲెಲ್గళ
. . ౕ.రు.19:2007- ಚైతರ್ద గురు ಬెౕ ಗె
ర
08
ఎನ್. . . లుಲ್ ౕలు రుజు
ಮాడువ బಗెಗ್.
12533 సం: :1:ಚై. .ఎನ್. .
ౖసూరు ಭాగ ಲెಲ್గళ
. . ౕ.రు.23:2007- ಚైతರ್ద గురు ఎನ್. . . లుಲ್
08
ౕలు రుజు ಮాడువ బಗెಗ್.

4810

12868 సం: :1/ಚై. .ఎನ್. . ಬెంగళೂరు ಭాగద ಲెಲ್గళ
. ౕ.రు26:2007-08 2007-08ನెౕ ಸా న ಚైతರ್ద
గురు ಕాయರ್కರ್మద ఎನ್. .
లుಲ್గళ ౕలురుజు బಗెಗ್.

4811

12917 సం. 1:ಚై. .ఎನ್. .
. ౕ.రు.29:2007-08

4812

13120 సం. 1:ಶా.ಪాರ್.ఆ.34:2 ರ್ౕ సుముఖ సంಗಿౕత నృతಯ್
007-08
ಶాಲె ౕథರ್హ ಳ್ రథద
ౕ య ಲ್ ಪాರ್రం సలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
13121 సం. .1/సం.ಶా.ఆ.18/ ರ್ౕ ఏకನాಥెౕశವ್ సంಗಿౕత
2007-08
ದాಯ್లయ ఇవర వ
ంద
సంಗಿౕత ಶాಲె ಪాರ್రం సలు
అనుమ బಗెಗ್.

4813

C

23/03/2009

C

23/03/2009

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4814
13270 సం: 1:ಬె. .ಚై. .ఎನ್ ಬెಳాಗాం ಭాగద ದారವాఢ
. . . . ౕ.రు.:35:20 ಲెಲ್ 2007-08ನెౕ ಸా న
07-08
ಚైతರ್ద గురు ಕాయರ್కರ್మద
ఎನ್. . . లుಲ್ ౕలు రుజు
ಮాడువ బಗెಗ್.

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
23/03/2009

ಶెರ್ౕ

23/03/2009

C

24/03/2009

C

13716 సం 1:సం.ಜెౕ.ప.44:2 సಕాರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲా సంಗಿౕత
007-08
ಕಷ್కర వృందద ಜెౕషಠ್ತా ప ಟ್
తಯా సలు ಮా
త సువ
బಗెಗ್.
13788 సం: 1:పರ್.ಕా. . . .
ౖసూరు ಭాగద ౖసూరు
ౕ.రు.46/2007-08
ಲెಲ್ పರ್ ಭా ಕారం
ಕాయರ್కರ್మద . . ಲ್
ౕలు రుజు ಮాడువ బಗెಗ್.

24/03/2009

C

24/03/2009

C

4819

14105 సం. .1:ಮా.హ. .49:2 గుజರా న జಯ್ కుಮాರ್
007-08
ಗెూౕ ంದ್ ಬా ఇవరు
ಕెౕ రువ సడంಗಿౕత ప ౕ ెగళ
సಮానತెయ ఆದెౕశ ಹాగూ
ఇతర ಮా
ౕడువ బಗెಗ್.

23/03/2009

C

4820

2007-08నృ ಸా న
15281 సం. .1/పರ್.ಕా.ఎನ್.
. . ౕ.రు/58/2007- ಧారವాడ ಲెಲ್య పರ್ ಭా
08
ಕారం ಕాయರ್కರ್మద ವెచಚ್ద
ఎನ್. .
ಲ್ ౕలు రుజు
ಮాడువ బಗెಗ್.
15302 సం. .1/పರ್.ಕా.ఎನ್. . 2007-08ನెౕ ಸా న వ గಗ್
. ౕ.రు/59/2007ಲెಲ್య పರ್ ಭా ಕారం
08
ಕాయರ್కರ್మద ఎನ್. .
ಲ್
ౕలు రుజు ಮాడువ బಗెಗ್.

23/03/2009

C

23/03/2009

C

4815

4816

4817

4818

4821

13474 సం. 1/పರ್.ಕా. . . .
ౕ.రు.38/2007-08

గులబಗాರ್ ಭాగద
ರాయచూరు ಲెಲ್గళ పರ್ ಭా
ಕారం
. . లుಲ್ ౕలు
రుజు ಮాడువ బಗెಗ್.
13660 సం 1/పರ್.ಕా.ఎನ್. . . ರాయచూరు ಲెಲ್ 2006-07ನెౕ
/39/2007-08
ಸా న పರ್ ಭాಕారం
ಕాయರ್కರ್మద ವెచಚ್ద
ఎನ್. . . ಲ್ ౕలు రుజు
ಮాడువ బಗెಗ್.

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4822
15310 సం: 1
పರ್.ಕా.సం:60/200708

4823

షయ

ರాజಯ್ದాదಯ್ంత ఎಲాಲ್ 33
ಲెಲ್గ ಗె 1 ంద 8ನెౕ
తరగ వರెಗಿన మకಕ್ళ పರ್ ಭా
ಕారం సಪ್ಧెರ್గళనుನ್
ప ಣామಕా ಹాగూ
ಪారదశರ್కವాಗಿ నಡెసలు
పೂరక
ಸె ನాರ್/ಕాయರ್ಭారగళು
మ ತ್తర ಕాయರ್కರ್మగళనుನ್
నಡెసువ బಗె
15347 సం. 1/పರ್.ಕా.ఎನ್. . 2007-08ನెౕ ಸా న
. . ౕ.రు/61/2007- ಚామರాజనగర ಲెಲ್య
08
పರ್ ಭా ಕారం ಕాయರ್కರ್మద
ಲ್ ౕలు
ವెచಚ್ద ఎನ್. .
రుజు ಮాడువ బಗెಗ್.

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
24/03/2009

ಶెರ್ౕ

23/03/2009

C

C

4824

16859 సం. 1/పರ್.ಕా.అ/01/2 2008-09ನెౕ ಸా న
008-09
పರ್ ಭాಕారం ಕాయರ್కರ್మద
అనుಷాಠ್నద బಗెಗ್.

24/03/2009

C

4825

17087 సం. 1/పರ್.ಕా.ರా.మ/0 2008-09ನెౕ ಸా న
5/2008-09
ರాజಯ್మటಟ್ద పರ್ ಭా ಕారం
సಪ್ಧాರ್ ಕాయರ್కರ್మ నಡెసువ
సಥ್ళ గ ಹాగూ జవಬాದ್
వ ಕెూళುಳ್వ అ ಕా య
ನెౕమకద బಗెಗ್.
17175 సం. 1/పರ್.ಕా.ఎನ್. . 2007-08ನెౕ ಸా న ಹాವెౕ
/07/2008-09
ಲెಲ್య పರ್ ಭా ಕారం
ಕాయರ್కರ್మద ఎನ್. .
ಲ್
ౕలు రుజు ಮాడువ బಗెಗ್.

24/03/2009

C

24/03/2009

C

17892 ¸సం. .1/సం. .ನెౕ/12/ పರ್సకತ್ వృంద మతుತ್ ನెౕమಕా
2008-09
యమద ಪౌರ್ఢ ಶాಲా
సంಗಿౕత ಕಷ್కర ನెౕమಕా
పರ್ಕಿರ್ బಗెಗ್.
17946 సం. .1/సం. .హు.ವా/ స.ప.పೂ ಕాಲెౕజు
15/2008-09
ಪౌರ್.ಶా. ಭాగ , బసవనగు
,ಬెంగళೂరు ఇ ಲ್న సంಗಿౕత
ಕಷ್కర హుದెದ್ ವాపಸా బಗెಗ್.

24/03/2009

C

24/03/2009

C

24/03/2009

C

4826

4827

4828

4829

17960 సం. .1/సం.ಶా.అ/16/ సపತ್సವ್ర ಕಷ್ణ సంಸెಥ್
2008-09
బంಗారಪెౕಟె ఇవర వ
ంద
సంಗಿౕత మతుತ್ నృతಯ್ ಶాಲె
ಪాರ್రంభಕెಕ್ అనుమ
ౕడువ
బగಹెಗ್.

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
4830
18062 సం. .1/ನా.ಶా.దూ/1 ఎం.ఇ.ఎಸ್ రంగ ಶాಲె,ಬాರ್ ಮ್ 24/03/2009
8/2008-09
ಕಿಶెೂౕర
ಕెౕందರ್,మಲెಲ್ౕశವ್రం,ಬెంగళೂరు3 ఈ ಶాಲెయ రుధ దూరు
త ಖె బಗెಗ್.
4831
18126 సం. 1/ಶా.ಮా.న/19/ ವెౕಕానంద ಗಿ జన ನాటక
24/03/2009
2008-09
ಶాಲెయ 2007-08ನెౕ ಸా న
ಮానಯ್ತె న ౕకరణద బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ
C

C

4832

18381 సం. .1/పರ್.ಕా. . . . 2008-09ನెౕ ಸా న ಬెళಗాం
ౕ.రు/21/2008-09
ಭాగద ಲెಲ್గళ
పರ್ ಭాಕారం ಕాయರ್కರ್మద
. /ఎನ್. .
ಲ್ ౕలు
రుజు ಮాడువ బಗెಗ್.

24/03/2009

C

4833

18432 సం. .1/పರ್.ಕా. . . . 2008-09ನెౕ ಸా న
ౕ.రు/22/2008-09
ౖసూరు ಭాగద ಲెಲ್గళ
పರ್ ಭాಕారం ಕాయರ್కರ್మద
. /ఎನ್. .
ಲ್ ౕలు
రుజు బಗెಗ್.

24/03/2009

C

4834

18449 సం. 1/అం.ಬా.స/23/ అంతರ್ ರా ಟ್ರ್ౕయ ಬాలరంగ
24/03/2009
2008-09
సಮాರెూౕహద య ಲ್ 2008ర
ರా ಟ್ರ್ౕయ ಲెూౕకనృతಯ್
పರ್ సಪ್ಧెರ್ಗె ರాజಯ್ ంద ಶాಲా
ದాಯ್ ರ್గళು ಭాగవ సువ బಗెಗ್.

C

4835

18634 సం. .1/పರ್.ಕా.ఎನ್. . 2007-08ನెౕ ಸా న ౕదರ್
. ౕ.రు/24/2008ಲెಲ್య పರ್ ಭా ಕారం
09
ಕాయರ್కರ್మద ఎನ್. .
ಲ್
ౕలు రుజు ಮాడువ బಗెಗ್.

24/03/2009

C

4836

18758 సం. 1/పರ್.ಕా. . . / 2008-09ನెౕ ಸా న పರ್ ಭా
27/2008-09
ಕారం ಕాయರ್కರ್మద
ಬెంగళೂరు ಭాగద ಲెಲ್గళ
. /ఎನ್. .
ಲ್ ౕలు
రుజు ಮాడువ బಗెಗ್.

24/03/2009

C

4837

24968 సం. .1/క.సం.మతుತ್
ం.సం./4/94-95

23/03/2009

C

23/03/2009

C

4838

కನాರ್టక సంಗಿౕత మతుತ್
ందుಸాಥ್ సంಗಿౕత దವ್ತ್
ప ౕ ెయ తతಸ್ಮానತె బಗెಗ್.
24982 సం. .1/తతಸ್ಮానತె/1 ం ಸా తಯ್ స
ళన
1/99-2000
అలహಬాದ್ ఇవరు నಡెసువ
సంಗಿౕత ప ౕ ెగళ
తತ್సಮానತెయ దుದ್ప బಗెಗ್.

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4839
25067 సం. 1/ರా.మ.పರ್.ಕా/0 2006-07ನెౕ ಸా న ಲ್
5/2006-07
ಪాರ್థ క ಹాగూ ಪౌರ್ಶాಲా
మకಕ್ళಗె సువణರ್
పರ್ ಭాಕారం యనుನ್
ౖసూరు/గులಬ್ಗాರ್ ಲెಲ್య ಲ್
నಡెసువ బಗెಗ್.
4840
25078 సం. .1/సం.నృ.ನా/3/ ಮా
హకుಕ್
ಮా /2006-07
అ యమద య ಲ್
ವ್ౕక రువ మన గళనుನ್
ఇతಯ್థರ್ ప సువ బಗెಗ್.
4841
25107 సం. 1/సం.ಶా.ತె.అ/2 ౕరಶైవ ದాಯ್వధರ್క సంఘ
006-07
బಳాಳ್ , గంధవರ್ సంಗಿౕత
ದాಯ್లయవనుನ್ 2007-08ನెౕ
ಸా ಗె ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
23/03/2009

ಶెರ್ౕ

23/03/2009

C

23/03/2009

C

C

4842

25116 సం. 1/పರ್.ಕా.ఎನ್. .
/40/2007-08

2006-07ನెౕ ಸా న ಜాపುర 23/03/2009
ಲెಲ್య పರ್ ಭాಕారం
ಕాయರ್కರ್మద ವెచಚ್ద ఎನ್. .
ಲ್ ಗె ౕలు రుజు ಮాడువ
బಗెಗ್.

C

4843

23/03/2009
25170 సం. .1/పರ್.ಕా.ఎನ್. . 2006-07ನెౕ ಸా న ౕదರ್
. /40/2007-08
ಲెಲ್య పರ್ ಭాಕారం
ಕాయರ್కರ್మద ವెచಚ್ద ఎನ್. .
ಲ್ ౕలు రుజు ಮాడువ బಗెಗ್.

C

4844

25177 శం. 1/పರ್.ಕా.ఎನ್. .
. /43/2007-08

C

4845

25329 సం. .1/పರ್.ಕా.ఎನ್. . ಬెళಗాం ಭాగద
. /71/2007-08
పರ್ ಭాಕారం ಕాయರ್కರ್మద
ఎನ್. .
ಲ್ ౕలు రుజు
ಮాడువ బಗెಗ್.

23/03/2009

C

4846

25444 సం. 1/త.వ.20/2007- తಪాసణ నಡె ద ಶాಲెగళ
08
తಪాసಣా వర
ౕ
అనుಪాలన వర పಡెయువ
బಗెಗ್.
25461 సం. 1/పರ್.ಕా.ఎನ್. . ಬెంగళೂరు ಭాగద ಲెಲ್గళ
. ಲ್/70/2007-08
పರ್ ಭాಕారం ಕాయರ್కರ್మద
ఎನ್. .
ಲ್ ౕలు రుజు
ಮాడువ బಗెಗ್.

24/03/2009

C

24/03/2009

C

4847

2006-07ನెౕ ಸా న ಹాವెౕ
23/03/2009
ಲెಲ್ పರ್ ಭాಕారం
ಕాయರ್కರ್మద ವెచಚ್ద ఎನ್. . .
ಲ್ ౕలు రుజు ಮాడువ బಗెಗ್.

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4848
25466 సం. 1/పರ್.ಕా. . . / 2007-08ನెౕ ಸా న ಬెళಗాం
63/2007-08
ಭాగద ಲెಲ್గళ
పರ್ ಭాಕారం ಕాయರ್కರ್మద
.
ಲ್ ౕలు రుజు
ಮాడువ బಗెಗ್.
4849
25484 సం. .1/పರ್.ಕా./42/20 ಬెంగళೂరు ಭాగ ಲెಲ್గళ
07-08
2007-08ನెౕ ಸా న ಲ್
పರ್ ಭాಕారం
ಕాయರ್కರ್మవనుನ್ నಡెసలు
ಸా ಲాವ್రు ಲ್ ಗె ౕలు
రుజు ಮాడువ బಗెಗ್.
4850
25527 సం. 1/ಚై. .ಬెౕ. .ಕా 2007-08ನెౕ ಸా న ಲ್ ಪాರ್
/2007-08
మతుತ್ ಪౌರ್ ಶాಲా
ದాಯ್ ರ್గ ಗె నಡెయువ
ಚైతರ್ద గురు ಬెౕ ಗె
ర
ಕాయರ್కರ್మద అనుಷాಠ್నಕెಕ್
అను ౕదನె ౕ హణ
డుగಡె ಮాడువ బಗెಗ್.
4851
25531 సం. 1/సం. .ఉ/07/2 ರాజಯ್ద ಪాರ್థ క మతుತ್ ಪౌರ್ఢ
007-08
ಶాಲెగళనుನ್ సంಗಿౕత ಕಷ್ణ
ఉతತ್మ ప సువ బಗెಗ್.
4852
25538 సం. 1/సం.ಶా.క.హ/2 సరసವ್ మ ಲా మండ
8/2008-09
ౕదರ್ ಲెಲ್. ఇవర వ య
సంಗಿౕత ಶాಲె కడత
హಸాತ್ంతరద బಗెಗ್.
4853
25546 సమ. 1/ಮా.హ.అ/14/ ಮా
హకుಕ್ అ యమద
2008-09
ಮా
ఒదಗಿసువ బಗెಗ್.

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
24/03/2009

ಶెರ್ౕ

24/03/2009

C

24/03/2009

C

24/03/2009

C

24/03/2009

C

24/03/2009

C

C

4854

25560 సం, 1/పರ್.ಕా. . . / 2008-09ನెౕ ಸా న గులಬ್ಗాರ್
30/2008-09
ಭాగద ಲెಲ್గళ
పರ್ ಭాಕారం ಕాయರ್కರ್మద
. /ఎನ್. .
ಲ್ ౕలు
రుజు ಮాడువ బಗెಗ್.

24/03/2009

C

4855

25602 సం. 1/నృ.ಶా.అ/19/2 ಶాంతಲా కూ పೂ నృతಯ್
008-09
ಶాಲెಗె 2009-10ನెౕ
ಸా ంద ಪాರ್రం సలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
12512 సం: 1పರ್.ಕా2007-08ನెౕ ಸా న పರ್ ಭా
2007/2006-07
ಕారం ಕాయರ್కರ್మవనుನ್
నಡెసువ బಗెಗ್.

24/03/2009

C

23/03/2009

D

23/03/2009

D

4856

4857

12904 సం: :1/ಕా.బం.ఉ/27/ ಕెౕందರ್ ಕాರాగృహ ಬెంగళೂ న
ౕజನె/2007-08 బం గళ ఉప ౕగಕాಕ್ಗಿ
సంಗಿౕత ಕಷ್కరనుನ್
ౕ ಕెూడువంತె ಕెూౕ .

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4858
13072 ¸సం: 1:ఘ.అ. ౕ.31:2 ರాజಯ್మటಟ್ద సువణರ್ పರ್ ಭా
007-08
ಕారం
బలగువనుನ್
ರాజಯ್మటಟ್ద ఉదుರ್ మతుತ್
ఇతರె అలಪ್సంಖాಯ್త ಭాಷా
ಶాಲామకಕ್ళ ಸాంసಕ್ೃ క
ಕాయರ್కರ್మಕెಕ್ ಹెూంದా ಕె
ಮా రువುదಕెಕ್ ఘటನెూౕతತ್ర
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
23/03/2009

ಶెರ್ౕ
D

4859

13095 సం. .1/పರ್.ಕా.హ.ಸె.32 పರ್ ಭాಕారం ಸాంసಕ್ೃ క
/2007-08
సಪ್ಧాರ್ಕాయರ್కರ್మಕెಕ್
డుగಡెಯాಗಿరువ హణవనుನ್
ఎ. . ಲ್ಲ್ బదలు . . లಲ್ನ್ ಲ್
ಸెಳెయలు అనుమ బಗెಗ್.

23/03/2009

D

4860

13396 సం. 1/ರా.మ.పರ್.ಕా.1 ರాజಯ್మటಟ್ద ಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲా
24/03/2009
4/2007-08
మకಕ್ ಗె పರ್ ಭా ಕారం
2007-08ನెౕ ಸా న ಲ್
ಕాయರ್కರ್మ ముందువರెద
ౕజನా ಕాయರ್కರ್మద య ಲ್
పರ್ భ ಕారం
ರెూౕನా య య ಲ್
ಕాయರ್కರ್మవనుನ್
అనుಷాಟ್నಗెూ సలు
ಪౌರ್ఢಶాಲా మకಕ್ ಗె
ರాజಯ್మటಟ್ ఏక ౕ య ಶైಕಷ್ క
ಸాంసಕ್ೃ క సಪ್ಧెರ್గళనుನ್
నಡెసువ బಗెಗ್.

D

4861

13722 సం. ./ಕెూರ್ౕ.అం.ప..45 కుಮా ಪెರ್ౕరణ.ఎಸ್. ఇవర
/2007-08
భరతನాటಯ್ జూ యರ್ ప ౕ ె
ಕెూರ್ౕ కృత అంకప ಟ್ బಗెಗ್.

24/03/2009

D

4862

13849 సం, .1: .ವెౕ.పರ್,47:2 . ,ఆರ್, నవದెహ ఇవరు
007-08
ಕెౕ రువ షಯ್ವెౕతనద
పರ್ಸాತ್వನె కళು సువ బಗెಗ್.

24/03/2009

D

4863

14146 సం. .1/పರ್.ಕా.చం.50/ ಪాರ್థ క ಶాಲా మకಕ್ళ
24/03/2009
2007-08
పರ್ ಭా ಕారం సಪ್ಧెರ್ పರ್థమ
ಸె ಸాಟ್ರ್ అవ య ಲ್ నಡెసువ
బಗెಗ್.
14240 సం, 1/పರ್.ಕా.ఆ.మం.5 పರ್ ಭా ಕారం ಹాగూ ಚైతರ್ద 24/03/2009
2/2007-08
గురు ಕాయರ್కರ್మగళ 200809 ನెౕ ಸా న ఆయవಯ್యద
బಗెಗ್.

D

4864

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
4865
14242 సం: 1/పರ್,ಕా,దూ.51/2 ఎం. .హ ౕಫ್ అధಯ್ಕಷ್రు
24/03/2009
007-08
ಪాರ್థ క ಶాಲా ಕಷ್కర సంఘ
ంగసగూరు ఇవర రుధ
ಚారಣె నಡె వర
ౕడువ
బಗెಗ್.
4866
14637 సం. .1/సం. .ప.55/2 హಳెయ లబసನ್ దವ್ತ್
24/03/2009
007-08
దಜెರ್య ಲ್ య ಫెౕಲాదవ ಗె
ಕెూನెయದాಗಿ ఇನెూನ್ందు
అవಕాశ ౕడువ బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ
D

D

4867

14693 సం. 1/సం.నృ.ನా.
ಪాರ್థ క ಹాగూ
56/
ౕజನె/07-08 ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ ಕెలసద అవ
క
ౕ ఇరువ సంಗಿౕత నృతಯ್
ನాటక ಕಷ್కర
ౕజನె బಗెಗ್.

24/03/2009

D

4868

23/03/2009
17214 సం, 1/హ. .ప/08/20 హಳె దವ್ತ್ ప ౕ ెಗె ಶెರ್ౕషಠ್
ನాಯ್ಯాలయద ದెౕರ್శనద బಗెಗ್.
08-09

D

4869

17468 సం. .1/సం. . .ಭెౕ/0 సంಗಿౕత ಕಷ್కర సంఘ
9/2008-09
ದెౕರ್శకరుಪౌರ್. ఇవರెూడನె
ಭెౕ ಕెూౕ ద బಗెಗ್.

24/03/2009

D

4870

17780 సం. .1/ఇ. .ಬెూౕ/11/ ఇతರె షయగళ ಬెూౕధನెಗె
2008-09
సంಗಿౕత ಕಷ್కరనుನ್
బళ ಕెూళುಳ್ ತ್రువ బಗెಗ್.
18679 సం. 1/ ౕ.ర. .ర/25/ ರ್ౕ,ఎಸ್.ఎನ್.ಪా ౕಲ್ రవర
2008-09
ౕవన రಕಷ್ಣె అ ರ್ బಗెಗ್.

24/03/2009

D

24/03/2009

D

23/03/2009
24949 అను7/344/సం.ಶా.ಮా ರ್ౕ,పంಚాಕಷ್ సంಗಿౕతಶాಲె
.న/02/2005-06
వ గಗ್ ಮానಯ್ತె న ౕక సువ
బಗెಗ್.
24993 సం. .1/సమ.నృ.ನా.
ౖసూరు ఎజుಯ್ಕెౕషನ್
23/03/2009
ಶాಲె/అను/20/2002- ಸెూಸై
మಲెಲ್ౕశವ್రం
03
ಬెంగళೂరు.ఈ సంಸెಥ್యవరు
ಪాರ್రం సువ
సంಗಿౕత,నృతಯ್,ನాటక ಶాಲెಗె
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
25041 సం. 1/ಪాರ್.ಪౌರ್.ಚై. /
ౕ 2004ನెౕ ಸా న ಲ್
23/03/2009
2003-04
ರాయచూరు ಲెಲ್య
ಚైతರ್ద గురు ಕాయರ್కರ್మద
31.500రూగళ .
ಲ್
ఖಜాನె ంద ం రుಗಿ ద బಗెಗ್.

D

4871

4872

4873

4874

D

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4875
25048 సం. 1/ಚై. /17/200 సನాతన కಲా ెౕతರ್ ఇవరు
3-04
క సువ చలన తರ್ ಹాగూ
నನ್ಲెయనుನ್ ఇಲాఖ అ య ಲ್
2004-05ನెౕ ಸా న ಲ್
ದాಯ್ ರ್గళనుನ್ ప ౕ ెಗె
కూ సువ బಗెಗ್.
4876
25057 సం./ದె.ಸాం.ಕాయರ್కರ್
/27/04/2005 ంద
మ/08/2005-06
29/4/2005రందు ದెహ య ಲ್
నಡెయువ సంసಕ್ೃ క
ಕాయರ್కರ್మಕెಕ್ పರ್ ಭాಕారం
సಪ್ಧెರ್య ಲ್ ಜెౕతರాద
మకಕ್ళనుನ್ కళ ಕెూడువ బಗెಗ್.

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
23/03/2009

ಶెರ್ౕ

23/03/2009

D

25222 సం. 1/శృ.ವా.ఒ/10/2 సంಗಿౕత ಕಷ್క రువ ಶాಲెగ ಗె 23/03/2009
007-08
శృ ವాదಯ್గళనుನ್ ఒదಗಿసువ
బಗెಗ್.
25477 సం. 1/ ౕ.ಕా.మ.అ/ 2007-08ನెౕ ಸా న
24/03/2009
11/2007-08
ౕజನెయ
ಕాయರ್కರ್మద య ಲ್ మంజూరు
ಮా ద అనుದానద వరద
బಗెಗ್.
25568 సం. 1/ఇతರె/02/200 2008-09ನెౕ ಸా న ఇతರె
24/03/2009
8-09
షయగళ కడత.

D

4880

25626 సం. 1/ನా.ಶా.ಪాರ್/08 భరత ల త కಲా మಹా
/2003-04
ದాಯ್లయ వ గಗ್ ఇవర
వ
ంద 02 వషರ್ అవ య
రంగ ಕಷ್ణద ಲ್ పಲ್
తరగ
ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್.

24/03/2009

D

4881

25665 సం. 1/ ౕ.ర. .ర/25/ ఎಸ್.ఎನ್.ಪా ౕಲ್ రవర
2008-09
ౕవన రಕಷ್ಣె అ ರ್ బಗెಗ್.

24/03/2009

D

4882

12445 సం 1పರ್.ಕా:16:
2007-08

2007 జుಲై పರ್ವాస
23/03/2009
ಕాయರ್కರ್మద
అను ౕదನెಗాಗಿ.
12991 సం. .1/ಮా. .ಚై.30: ಶాಲెగళ ಲ್ మకಕ್ళ వಯ್ಕಿತ್తವ್
23/03/2009
2007-08
కసన ಹాగూ ಮాన క
ಚైతనಯ್ ಕాయರ್కರ್మగళనుನ್
ౕడలు అవಕాశ క ಪ್ ಕెూడువ
బಗెಗ್.
13291 సం. 1:అం.ಬా.స.36:2 అంతರా ಟ್ರ್ౕయ ಬాలరంగ
23/03/2009
007-08
సಮాರెూౕహద య ಲ್ 2007ర
ರా ಟ್ರ್ౕయ ಲెూౕకనృతಯ್

E

4877

4878

4879

4883

4884

D

D

D

E

E

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
4885
13360 సం. 1/
38ನెౕ సంಗಿౕత స
ళన
24/03/2009
సం. .స.37/ఓఓ /20 సంಗಿౕత, నృతಯ್, ಕಷ್క/ ಕಷ್ಕಿయరు
07-08
అనಯ್ಕాయರ್ద
తತ್ ఓ.ఓ. .
మంజూರా బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ
E

14274 సం: 1/ನా.ಡెూౕ. 54/ ನాదసವ್ర,ಡెూౕలు,మంగళವాదಯ್ 23/03/2009
అనుದాన/2007-08
ಕಷ್క ಗె ವెౕతన అనుದానద
బಗెಗ್.
15626 సం, .1/పರ್.ಕా.బ/69/2 కుಮా
ಮ್ತాభಟ್ సంಟ್
24/03/2009
007-08
ౖಖెౕಲ್ ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢ ಶాಲె
చనನ್పటಟ್ణ ఇవర లఘುసంಗಿౕతద
పರ್థమ బహుಮాన తలు సువ
బಗెಗ್.
18189 సం. 1/సం. .ప/20/2 39ನెౕ సంಗಿౕత ದాವ್ంసర
24/03/2009
008-09
స
ళనద ಲ್ ಭాగవ సువ
సంಗಿౕత/నృతಯ್ ಕಷ್క ಗె ఒ.ఒ.
మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್.

E

4889

19204 సం. .1/పರ್.ಕా.ఆ.మం/ ರ್ౕ,
ನ್అలಪె ఇవ ಗె సಹాయ 24/03/2009
28/2008-09
/ మరువస క ಪ್సువ బಗెಗ್.

E

4890

23/03/2009
24912 సం. 1/తతಸ್ಮానತె/0 ರ್ౕమ ,సವ್ణರ್లత రవర
7/91-92
ಹెసరనుನ್ ಜెౕషಠ್ತా ప ಟ್ಗె
ಸెౕ సువ బಗెಗ್.
25004 సం. .1/సం,నృ,ನా. . ರాజಯ್ద స.ప.పೂ ಕాಲెౕజు, ಪౌರ್ 23/03/2009
ಜెౕ.ప/21/2002-03
ಶాಲె ಹాగూ . .ఐ గళ ಲ್రువ
సంಗಿౕత,నృతಯ್,ನాటక ಕಷ್కర
ಜెౕషಟ್ತా ప ಟ್ బಗెಗ್. -1-12003ర ಲ್దದ್ంತె

E

4892

25043 సం. .1/సం.ವా.వ/20 2003-04ನెౕ ಸా న ಲ್ సంಗಿౕత 23/03/2009
03-04
ಶాಖె ంద
ౕజನా
ಕాయರ್కರ್మద య ಲ್ నಡె ద
ಕాయರ್కರ್మద ವా ರ್క వర .

E

4893

25049 సం. .1/ఇతರె/2003- పೂణರ್ ಕాయರ್ಭార ఇలಲ್ రువ
04
సంಗಿౕత,నృతಯ್,ನాటక
తರ್కಲె,ಹెూ ಗె, వృ ತ್ ಕಷ್కర
బಗెಗ್ సుತెూತ್ౕಲె.

23/03/2009

E

4894

25053 సం. .1/22/2003-04

23/03/2009

E

4886

4887

4888

4891

ౕನాసం ಹెಗెూಗ್ౕడు ಸాగర ఈ
రంగ ಕಷ್ణ ಕెౕందರ್ద ಲ್ ಕಷ್ణ
పಡె రువ దಯ್ ರ್గళ
ಳాసవనుನ್ ಲాಲ್
ఉప ದెౕರ್శకరుగ ಗె
కళು సువ బಗెಗ್.

E

E

E

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
4895
25063 సం. 1/నృ.ಶా.ಮా/23 వ ರ್య నృతಯ್ ಶాಲెಗె 2007- 23/03/2009
/2006-07
08ನెౕ ಸా ಗె ಮానಯ್ತె ౕడువ
బಗెಗ್.
4896
25074 సం. .1/ .స.ప. .న/2 ಶెౕష సంಗಿౕత ప ౕ ెగళనుನ್
23/03/2009
9/2006-07
ಪారదశರ್కವాಗಿ
శಪ್ಕಷ್ಪాతವాಗಿ నಡెసువ బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ
E

E

4897

25184 సం. 1/ఒ.ఆರ್.ఎం/
సಭె/2006-07

2006-07ನెౕ ಸా న
23/03/2009
ఒ.ఆರ್.ఎం సಭెయ నడవ గళು.

E

4898

E

4899

25195 సం. 1/ನా.ಡెూౕ. /54/ ನాదసವ್ర ಡెూౕలు మంగళವాదಯ್ 23/03/2009
అనుದాన/2007-08
ಕಷ್క ಗె ವెౕతన అనుದానద
బಗెಗ್.
25309 సం. .1/ನా.త. /48/2 .లಕಷ್ಮ್ಣ್ ತెూౕటಗా ಕా
23/03/2009
007-08
ಕಷ್కరు ఇవరనుನ್ సుಧారಣా
సంಸెಥ್గళ ವా గ ಗె ನాటక
తరಬెౕ
ౕడలు ಕెూౕ .

4900

25322 సం. 1/ పಪ್ /200708

23/03/2009

E

4901

25452 సం. 1/సం,నృ,ನా/పರ್గ సంಗಿౕత,నృతಯ್,ನాటక ಕಷ್ణ
వర /2006-07
పರ್గ య వర 2006-07

24/03/2009

E

4902

24/03/2009
25502 సం. 1/ .అ/57/2007 ಭాಗಿౕయ అ ౕಕಷ್కరు
సంಗಿౕత,నృతಯ್,ನాటక ఇవర
-08
పರ್ವాస ಕాయರ್కರ್మద
అను ౕదನె బಗెಗ್.
25532 సం. 1/ఉ.అ.దూ
ఉದెూಯ್ౕగ భరవಸె అనుದాన
24/03/2009
మతుತ್ ఇతರె/06/2007- మతుತ್ ఇతರె షయగళು.
08
24/03/2009
25639 సం. 1/ಕಿ. ౕ.తు/01/2 ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె
007-08
ಬెంగళೂరు ನెర ನెూడನె ಕಿనನ್ర
ౕళ సంಸెಥ್ తుమ య ಲ್
నಡెసువ బಗెಗ್.
5164 ದై.
:15/08/2006 రందు
10/06/2007
4/సವ್.త. ನా/05/2006 నಡెయువ ಸాವ್తంతರ್ ನాచరಣె
-07
ಕాయರ್కರ್మ ఆచ సువ బಗెಗ್

4903

4904

4905

4906

4907

పಪ್ కడత . సంಗಿౕత ಶాಖె

10/06/2007
5176 ದై. 4/ಭా,.ಸెౕ.స/సం ಭార ಸెౕವెಗె సಮాజద
భళ/02/2006-07
బಬ್ం యవ ಗె ವెౕతನానుదన
డుగಡె బಗెಗ್
5179 ದై. 4/ఒ
ౕజನె 2005-06 ನెౕ ಸా న ఒ ఇ
27/06/2007
/1 /2005-06
ದాಯ್ ರ್గళು ನాಯ್ಯాలయద ಲ್
ದాವె హూ రువ బಗెಗ್

E

E

E

E

C

C

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4908
5374 ದై. .ಭా. ౕ.దల.అను. ಭారత ಸెౕವాదళ సంಸెಥ್ಗె
03 2004-05
ಶెౕష అనుದాన డుగಡె
ಮాడువ బಗెಗ್
4909
5375 ದై. .5 ಭా.ಸెౕ.దల.
ಭారత ಸెౕವాదళ వ
ంద
తహಸెౕವె ಕాయರ್కರ್మ ರాజಯ್ ಶాಲా ಕಷ್క ಗె తరಬెౕ
5/06-07
ಕాయರ್కರ್మ హ ಮ್ಕెూళುಳ್వ బಗెಗ್

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
06/07/2007
C

06/07/2007

C

4910

5376 ದై. . 5 ಭా.ಸెౕ.దళ
హుದెದ್ ఉనನ್ ౕ 34/0506

ಭారత ಸెౕವాదళ సంಸెಥ್య ಲ್ 4
ಲాಲ್ సంఘ కర హుದెದ್యనుನ್
ఉనನ್ ౕ కరణ ಭాగ
సంఘ కరನాನ್ಗಿ ಮాడువ బಗెಗ್

06/07/2007

C

4911

5377 ದై. 5 ಭా.ಸెౕ.ద
.ವెౕ 20/05-06

ರ್ౕ వ ంಗెౕಗౌడ, అಟెండರ್
ఇవర వರ್ ತ್ ವెౕతన పರ್ಸాತ್వನె

06/07/2007

C

4912

5379 ದై. . ಭా.ಸెౕ.దళ
ಮా
హకుಕ್ 76/0506

ಕెౕందರ್ సಕాರ್రద ಮా
హకుಕ್ 27/06/2007
అ యమ 05 ర అ య ಲ್
ಭారత ಸెౕವా దళద ಮా
ಹాగూ ಸావರ್జ క సంపకರ್
అ ಕా గళ ನెౕమక ಮాడువ
బಗెಗ್

4913

5380 ದై. . ಭా,ಸెౕ.దల/
ಭారత ಸెౕವాదళ అకರ್మ
ನెౕ. బಗెಗ್ దూరు 30-05- బಬ್ం ನెౕమಕా బగಗ್ దూరు
06

10/06/2007

C

4914

5383 ದై. . 5 ಭా,ಸెౕ,దళ
ಭాతర ಸెౕವా దళ
06/07/2007
బ ತ್ అను 24/2005-06 సంಸెಥ್యవరు ಕಷ್ణ స వర
అదಯ್ಕಷ್ತెయ ಲ್ సಬె నಡె
ತెಗెదుಕెూండ షయద బಗెಗ್
10/08/2007
5384 ದై. . 5 ಭా,ಸెౕ,.దళ ಭారత ಸెౕವా దళ సంಸెಥ್ಗె
అనుದాన 03/06-07 2006-07 ನెౕ ಸా ಗె
అనుದాన డుగಡె ಮాడువ
బಗెಗ್
5391 ದై. . 5 /ವా.ಚా.ಸె
ವాహన ಚాలకర
ౕజನె బಗెಗ್ 10/08/2007
15/05-06
5392 ದై. . 5 .ఇ.ವా. ಮా ఇಲాಖా ವాహన సంಖెಯ್ ಕె.ఎ10/06/2007
తತ್ 21/04-05
01 -821 2005-06 ನెౕ
ಸా న ಮా ಪావ ಮాడువ
బಗెಗ್
10/08/2007
5393 వ/ ౕ. /ಸెౕ/ఇ/02/ అనంత ಸెౕವా శರ್మ టರ್ಸ್ಟ್,
2000-01
మಲాಲ್ హ ಳ್ సంಸెಥ್ౕయ
ౕగ
ಕెౕందರ್ద ಲ್ తరಬెౕ
5395 ದై. . 5
2006-07 ನెౕ ಸా న
27/06/2007
/ .ಕಿರ್. ధు/ఆయవಯ್/02 ఆయవಯ್య తಯా ಕె ಹాగూ
/2006-07
ದాಯ್ ರ್ ಕಿರ್ౕಡా
మಹామండల సಭె బಗెಗ್

C

4915

4916
4917

4918

4919

C

C

C
C

C

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4920
5396 ದై. . 5
/ರాషಟ್ರ್/ಕಿರ್.కూ.సమవస
ఇతರె ಟెండರ್ 11/0607

4921

4922

4923

4924
4925

4926
4927

4928

4929

షయ
2006-07 ನెౕ ಸా న ಲ್
నಡెయువ ಕಿರ್ౕಡా కూటద ಲ್
ರాజಯ್వ
ంద ಭాగవ సువ
ಕಿರ್ౕಡా పటుగ ಗె మతుತ್
ಕಿರ್ౕಡా ಕా గ ಗె సమవస
ఖ
ಮాడువ బಗెಗ್

5397 ದై. . 5 /ಭా.ಸెౕ.ద
/ముంబ ತ್/అను ౕదನె
/7/04-05
5398 ದై. . 5 /ಮా
హకుಕ್/16/06-07

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
30/05/2007

ಶెರ್ౕ
C

ಭారత ಸెౕವాదళ బಬ್ం ಗె
ౕ రువ బ ತ್యనుನ್
అను ౕదನె ಮాడువ బಗెಗ್
ಮా
హకుಕ್ అ యమద
అ య ಲ್ బంద అ ರ್గళ బಗెಗ್
ಮా
ౕడువ బಗెಗ್
5399 ದై. .క.మ.హం.2005ದాಯ್ ರ್ ಕಿರ್ౕಡా య ಬాಯ್ంಕ್
06
ಖాತెಗె (ఎಸ್. .ఎం)
ದెౕರ್శకరు(ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ) రవర
ಮాద స యనుನ್ స ಲ್సువ బಗెಗ್

10/08/2007

C

10/06/2007

C

10/06/2007

C

5400 ದై. .క.మ.హ 200506
5401 ದై. . 5 ದై. .
ಶాಖెయ ఉ. .ర
హుದెದ್ಗె
ಭాగవ ಕెూం రువ
బಗెಗ್ 05-06
5402 ದై. . 6.ದై.
ళన 04/04-05
స
5404 ದై. . 5 .ಕಿರ್ౕ
./ಸా ಲాವ್రు ವెచಚ್
35/05-06

10/06/2007

C

10/06/2007

C

ದై క ಕಷ್ణ ಶాಖెయ
ಕాయರ್ಭార మరుహం ಕె
ದై. ಶాಖెయ ಲ್
ఉప ದెౕರ್శకర అనుప ಥ್ య ಲ್
ఉ. ಕాయರ್ ಭారవనుನ್ వ
ಕెూడువ బಗెಗ್
ಲాಲ್ మటಟ್ద ದై క ಕಷ್ణ
ಕಷ್కర స
ళనಕెಕ್ అనుమ
ದై క ಕಷ್ణ ಭాగಕెಕ್ అ
అవశಯ್కವాಗಿ ಬెౕಕాద
ಸా ಲాವ್రు ಸాಮాಗಿರ್ ఖ ౕ
ಮాడువ బಗెಗ್
ಲాಲ್ ದై క ಕಷ್ణ అ ౕಕಷ್కర
ವెౕಬాಕಿ ౕడువ బಗెಗ್

5406 ದై. .5/ .ఎಸ್. /
ಬెౕ.ಬాಕಿ/11/05-06
24/05-05
5408 ದై. . 5 /ದై. .
ದై క ಕಷ್ణ ಕಷ್కరనుನ್ ಕಿರ್ౕಡా
/
ౕజನె/14/05-06 కూటಕెಕ್
ౕ సువ బಗెಗ್

4930

5410 ದై. . 5 / ಕಿರ್.
ముంగడ
హణ./27/2004-05

4931

5411 ದై. . 5 / .ಕಿರ್ౕ.
హణ ವెచಚ್ 12/06-07

ದాಯ್ ರ್ ಕಿರ್ౕಡా
ంద
ముంగడ హణ
డుగಡెಗెూ సువ బగಗ್
(ಸాವ್తంతರ್ಯ್ ನాಚారಣె 2004
ಗాಗಿ)
ದాಯ್ ರ್ ಕಿರ್ౕಡా
ంద
ಕಿರ್ౕಡా కూట మతుತ್ ಕಿರ್ౕಡా
చటువ ಕెగ ಗె హణ ವెచಚ್
డుగಡె ಮాడువ బಗెಗ್

27/06/2007

C

10/06/2007

C

10/06/2007

C

30/05/2007

10/06/2007

27/06/2007

C

C

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4932
5412 ದై. . 5 /ರాజಯ್/ರాషಟ್ರ್
ಕಿರ್ౕ.కూ. సం.8/06-07
4933

4934

4935

4936

4937

షయ

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
10/08/2007
C

2006-07 ನెౕ ಸా న ರాజಯ್
ರాషಟ್ರ್ ಕಿರ್ౕಡా కూట సంఘటನె
ಮాడువ బಗెಗ್
5413 ದై. . 5
ಲాಲ್ ದాಯ್ ರ್ ಕಿರ್ౕಡా
27/06/2007
/ .ಕಿರ್. /అను/14/06 ఆయవಯ್య అను ౕదನె
-07
10/06/2007
5414 ದై. . 5 / .అ
ನాಯ್ಯాలయ పರ್కరణ 10954/2006
ఐ. .ఎಸ್.ఇ/ . .ఎಸ್.ఇ
ಕಿರ್ౕಡా కూటద బಗెಗ್
5415 ದై. . 5 /ರా ಟ್ರ್ౕయ
ರాషಟ್ರ್ నగదు బహుಮాన -2006 27/06/2007
నగదు బహు 06/06-07
5416 ದై. . 5 /ರాజಯ್ నగదు
బహుಮాన 07/200607
5878 PE 5 BHA SAV
DAL THA HO SHI
SHAM BHAGE
2705-06

ರాజಯ್ నగదు బహుಮాన 2006
BHARATH SeVADL
DLFLI KaYF
NIVfHISUTFTIRUV
sIKFXKRIGE Ru 100
GvRVdN NeWUV BGFGE

4938

5894 PE5 SAMITHI/01
/2006-7

PRA THA MIKA SHALE
HAGU PRODASHALE
DHEHIK SHISHKAN
SAMETHI RACHANE
CPI.3.ರా.ಕಿರ್ౕ
Regarding affiliation Fee
కూ/2006
2006-07
ದ್ఐ 5 ರాషಟ್ರ್ ಕಿರ್ౕಡా
ರాషಟ್ರ್మటಟ್ద
మతుತ್
కూట 22/2006
ಹాಯ್ంಡ್ ಬాಲ್ పంದాಯ್వ ಗె
ರాజಯ್ తండవనుನ್
కళು సు ತ್రువ బಗెಗ್
ದై 5 ರాషರ್ నగదు
2005 06ನెౕ ಸా న ಲ್
బహుಮాన 6/2006-07 S.G.F.Iఇవరు నಡె ద
ರా ರ್ౕయ ಕಿರ್ౕಡా కూట ద ಲ್
ಭాగవ
ಜెౕతರాద ಕಿರ್ౕಡా
పటుగ ಗె నగదు బహుಮాన
ౕడువ బಗెಗ್
CPI.5.ఇతರె/2006
Request to introduce very
popular game Leg cricket

4939

7281

4940

7283

4941

7287

4942

7504

4943

7836 PE4/P.E.COLLAGE ಶాಲా సం త
య ಲ್రువ
/11/2001హణ ంద ಬాಕಿ ఇరువ దಯ್ತ್
02.6.ఇతರె/2006
లಲ್నుನ್ ಪావ ಮాడలు
అనుమ యనుನ್ డువ బಗెಗ್

27/06/2007

06/07/2007

17/09/2008

10/06/2007

C

C

C

C

C

C

C

27/06/2007

C

30/05/2007

C

27/06/2007

C

17/09/2008

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4944
7842 ದై 5 ರా ಕಿರ್ౕ కూట
23 2006

షయ
ರా ಟ್ರ್ౕయ ಕಿರ್ౕಡా కూటద ಲ್
ಬాగవ సువ ಕಿರ್ౕಡా పటుగ ಗె
ಕಿರ್ౕಡా సమవస తరಣె బಗెಗ್

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
10/06/2007
C

27/06/2007
ౕగ కు ತ್ ಕಿರ್ಕెౕటు U 16
ರా ಟ್ರ್ౕయ పంದాಯ್వ ಗె
ರాజಯ್తండ కళು సువ బಗెಗ್
10/06/2007
7844 ದై 5 ಜెౕರాకಯ್ యంతರ್ ಜెౕರాకಯ್ యంతರ್ రಪెౕ
29/2006
ಮా సువ బಗెಗ್
7845 ದై 5 C.P.I ರా ಕಿರ್ౕ ವా ಬాಲ್ U17 పంದాಯ್వ ಗె 27/06/2007
కూట 26 /2006
ರాజಯ್తండవనుನ್ కళು సువ బಗెಗ್

C

4948

7846 ದై 5 ರా ಕಿರ್ౕ కూ
30/2006

U 14 ಬాಯ್ಸెಕ್ಟ್ ಬాಲ್
పంದాಯ್వ ಗె ರాజಯ್తండవనుನ್
కళು సువ బಗెಗ್

27/06/2007

C

4949

7847 ದై 5 CPIರా ಕಿರ್ౕ
కూట 28/2006

ಹాಕಿ U-17పంದాಯ್వ ಗె
27/06/2007
ರాజಯ್తండవనుನ್ కళು సువ బಗెಗ್

C

4950

8076 ದై ರాజಯ್ ರాపಟ್ರ್
ಕಿರ್ౕಡా కూటద ಲ್ ಬాగవ సువ
ಕಿರ್ౕಡా కూట 34/2006 ಶాಲామకಕ್ ಗె ನా
ౕడువ బಗెಗ್
8956 CPI.7.ఇతರె/2007
సಕాರ್ర పೂರ್
ఎಲ್.ఆರ್.ವైదಯ್ನాథನ್
ನెౕతృతವ್ద ಲ್ ర ద ದై క
ಕಷ್ణ స
బಗెಗ್.
8994 ದై 5/ఇతರె
ಮా
మతుತ್ కರ್మ బయసద
పతರ್గళು01/2006-07 పతರ್గళು

10/06/2007

C

10/06/2007

C

10/06/2007

C

4953

8998 CPI.8.ఇతರె/2007

10/06/2007

C

4954

9276 ದై 5
ఇ
ౕజನె 2007

10/06/2007

C

4945

4946
4947

4951

4952

7843 ದై 5 C.P.I.ರాಕಿರ್ౕ
కూట 24/2006

Greetongs From Jain
Group Of Institions
Greeting from
jain groupof institution
ಗెರ್ౕಡ್ 2 సಕాರ್ మతుತ್
అనుದా త ಪాರ್థ క మతుತ್
ಪౌರ್ఢ ಶాಲెగళ ಲ್ ಸెౕవ
స ಲ್రు ತ್రువ ದై క ಕಷ್ణ
ಕಷ್కరనుನ್ B.P.E.D తరಭెౕ ಗె
ౕజನె ಮాడువ బಗెಗ್

C

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4955
9634 CPI.9. .ಕಿರ್ౕ. /2007

షయ
ಲెಲ್ ంద ಶెౕఖరಣెಯాಗಿరువ
ಕಿರ್ౕ.సం ౕజನా శులಕ್ ంద
ಲెಲ್య ಕಿರ್ౕ.పటుగ ಗె
సమవస ,ಫುಟ್ಬాಲ್ శೂ మతుತ್
ర ನ್ంಗ್ ಸెಟ್ౖకుగళనుನ್
ఖ ౕ సలు అనుమ పಡెయువ
బಗెಗ್.

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
27/06/2007

ಶెರ್ౕ
C

4956

9697 ದై 5 ರాಕಿರ್ౕ కూట
44/06

ರాపಟ್ರ್మటಟ್ద ವా ಬాಲ್
U14B&G U17G
పంದాಯ್వ ಗె ರాజಯ್తండవనుನ್
కళು సువ బಗెಗ್

27/06/2007

C

4957

9698 ದై 5 ರా ಕಿರ್ౕ
కూట44/06

ರాపಟ್ರ್మటಟ್ద ವా ಬాಲ್U14
27/06/2007
b&gU 17G పంದాಯ್వ ಗె
ರాజಯ್తండవనుನ್ కళು సువ బಗెಗ್

C

4958

4959

4960

4961

27/06/2007
ರా ಟ್ರ್ౕయ ವా ಬాಲ್
పంದాಯ್వ ౕಗె ರాజಯ್ తండ
కళು సువ బಗెಗ್.
9716 ದై .ರా. ರ್ౕకూట
ರాషಟ್ರ್ మటಟ್ద ವా ಬాಲ್
27/06/2007
44/06
పంದాಯ್వ ಗె ರాజಯ್ తండవనుನ್
కళು సువ బಗెಗ್
10421 CPI.13. ఇ .తర/2 1987ర పೂవರ್ద ಲ್
10/08/2007
007
ಪాರ್రం సలಪ್టಟ್ . ఇ
మಹా ದాಯ್లయకూಕ್ అనుದాన
ౕడువ బಗెಗ್.
10464 ದై 5 ರా.ಕಿರ್ౕ కూట
శటಲ್ ಕಿರ್ౕಡా కూటಕెಕ್
27/06/2007
42/2006
ರాజಯ್తండవనుನ್ కళು సువ బగಗ್
9714 ದై 5 ರాಕಿರ್ౕ కూట
44/06

10/08/2007
గణರాಜెూಸ್ౕతಯ್వ 2007
ಕాయರ್కರ್మ ద ಲ್ ಸాంసಕ್ೃ క
ಕాయರ್కರ್మ నಡెసువ బಗెಗ್
CPI..ಯావುದాదರెూం
వృ ತ್ ವెౕతన
27/06/2007
ద నుನ್ ఆ ಕ್
మంజూరుಮాడలు ಕెూౕ
ಮా /2007
ದై 5ರా ಕಿರ್ౕ కూట
ರాషಟ್ರ್మటಟ್ద ಖెూౕಖెూౕ
10/06/2007
1/2007
పంದాಯ್వ ಗె ರాజಯ್తండ
కళು సలువ బಗెಗ್
pe5 bharath
Bharath seevadal
10/06/2007
seevadal hoo
orgargntion appented post
tho17/06-07
out sourse
10/06/2007
ದై ರాజಯ್ ಕಿರ್ౕ కూట
ರాజಯ್ మటಟ್ద ಕಿರ್ౕడ కూటద ಲ್
16/2007
ಭాగవ
ಜెౕయతರాద
ಕಿರ್ౕಡా పటుగ ಗె పರ್ಮాణ పతರ್
ౕడువ బಗెಗ್

C

C

C

C

4962

10492 ದై 5గణರాಜెూಸ್ౕతಯ್వ
jan2006

C

4963

10518

C

4964

11153

4965

11941

4966

13003

C

C

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కడత
ಶెರ್ౕ
కರ್ సం కడతద
ముಕాತ್య
గణక
ನాంక
సంಖెಯ್
4967
5161 ದై. ./ఒ
2006-07 ನెౕ ಸా ಗె ఎలಲ್ర
10/06/2007
D
ౕజನె/2/2006- వ
ంద
ఇ తరಬెౕ
07
ౕ సువ బಗెಗ್
10/06/2007
D
4968
5168 ದై. .4 / ందూಸాತ್ನ್ ರాజಯ್ద ಶాಲెగళ ಲ್
ಸెಕ್ౕಟ್ಸ್ /29/2001-02
ందూಸాಥ್ನ್ ಸెಕ್ౕಟ್ಸ್ మతుತ್
ಗైಡ್ಸ್ ఘటకగళనుನ್ ఆరం సువ
బಗెಗ್
10/06/2007
D
4969
5170 ದై. .4/సూಕ್ಟ್ మతుತ್ ರాజಯ್ద ಶాಲెగళ ಲ್ ಭారత
ಗైಡ್ಸ್/10/97-98
సూಕ್ಟ್ మతుತ್ ಗైಡ್ಸ್
ఘటకగళనుನ್ ఆరం సువ బಗెಗ್
10/06/2007
D
4970
5378 ದై. .ఆయవಯ್య ఖచుರ್ ಭారత ಸెౕವాదళద
బಗెಗ್ 26/05-06
ఎం.ఎం.ఆರ್ బಗెಗ್ ಮా
ౕడువ బಗెಗ್
27/06/2007
D
4971
5381 ದై. . 5 ಭా.ಸెౕ.ద
ಭారత ಸెౕವాదళ బಬ್ం
.సವ್యం .అను
సವ್యం వರ್ ತ್ಗె అనుమ
10/06-07
ౕడువ బಗెಗ್
06/07/2007
D
4972
5382 ದై. . 5 ಭా.ಸెౕ.దళ
ರ್ౕమ ಸా ರ್మಮ್ ಭారత
ಸెౕ.పುకಳె 06/05-06 ಸెౕವాదళ ఇవర ಸెౕವా పುసತ್క
ರ್ౕద,స కಳె రువ బಗెಗ್
06/07/2007
D
4973
5385 ದై. . ಬా.ಸెౕ.దళ
సుನా సంతರ್సತ್ర ప ಹార
ౕజನె 6/04-05
ಕాయರ್ద ಲ್ ಭారత ಸెౕವా
దళద తరಬెౕ పಡెద ಕಷ್కర
ౕజನె బಗెಗ್
10/06/2007
D
4974
5386 ದై. . 6 ಭా.ಸెౕ.ద
ರ್ౕమ ఉಮాದెౕ , దಜెರ್
అ.ನెౕ అను 02/04-05 ఇవర ನెౕమಕా అను ౕదನె
బಗెಗ್
D
4975
5387 ದై. . 5 ಭా.ಸెౕ.దళ ಭారత ಸెౕವాదళ సంಸెಥ್య ಲ್ 7 27/06/2007
ಹెూ.హు.సರ್ ಟ್ 47/2004- ಲాಲ್ సంఘ కర మతుತ್ 1
05
ವాహన ಚాలకర హుದెದ್యనుನ್
సರ್ ಠ್ౕక సువ బಗెಗ್
4976
5388 ದై. . 5 ಭా.ಸెౕ.ద.త ಭారత ಸెౕವాదళద ಲ್ ಕాయರ್
27/06/2007
D
ಹెూ. .సం. బಗెಗ್ 27/05- వರ್ సు ತ್రువ ಕಷ್క ಗె
06
ಗౌరవ ధన ౕడువ బಗెಗ್
4977

4978

4979
4980

5389 ದై. . 5
. ౕಪ್.ఇంధన15/2004
-05
5390 ದై. . 5 / ౕಪ್ దుర ತ್
24/04-05

ಕె.ఎ.01 .821 ౕಪ್ న
ఇంధన ಬాబుತ್ ಪావ సువ బಗెಗ್

10/06/2007

D

ದై.
ಭాగద ಲ್ ౕಪ್ సంಖెಯ್
ಕె.ఎ01 821 నుನ್
దుర ತ್ಗెూ సువ బಗెಗ್
5394 ದై. . 5 /ఇతರె. .
పಡెద ದాಯ್ ರ್గ ಗె
5/05-06
ఉದెూಯ್ౕగవಕాశద బಗెಗ್
5403 ದై. . 5 , .ದై.
ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ
ಲాಲ್
అ ౕ.వగರ್/ನెౕ 13/05- ದై క ಕಷ್న అ ౕಕಷ್కర
06
ಕాయರ್ಭార వ ಕెూడువ బಗెಗ್

10/06/2007

D

27/06/2007
10/06/2007

D
D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4981
5405 ದై. . 5 . .ಕಿರ್ౕ.
ఆರ್. న ౕకరణ
37/05-06
4982
5407 ದై. . 5 /ಕಿರ್ౕಡా కూట
ఇతರె కడత 06-07

షయ

ದాಯ್ ರ್ ಕಿರ್ౕಡా ಠెౕవ
తತ್వనుನ್ న ౕకరణ ಮాడువ
బಗెಗ್
27/06/2007
సంఘ సంಸెಥ್గళು నಡెసువ
ಕಿರ್ౕಡా కూటగ ಗె ఆసಕಿತ್ ఇరువ
ಶాಲా మకಕ್ళು ಭాగవగ సువ
బಗెಗ್
సుబರ್ತెూౕ ముఖ ರ್ పುಟ್ ಬాಲ್ 27/06/2007
టూ ರ್ಗె తండవనుನ್ ఆ ಕ್
ಮా కళು సువ బಗెಗ್

4983

5409 ದై. . 5 /సుబರ್.ತెూౕ
ముఖ ರ್ /పುಟ್ ಬాಲ್
టూ ರ್ /18/05-06

4984

5885 PE5 BHA
BaRT SeVADLA SmSFtE
SEVADHAL CIVI MUkFY SmgQKI IVRIGE
BWFTI 18/2006-07 VIXes BWFTI NiWUV
BGFGE
5890 PE5 Bharat
Bharat Sevadak
sevadal ni.nv.bdti
sMsfTeylfli sEve salflisi
19/06-07
sfvyM nivfRtfti hoMdid
sibfbMdi vgFdvrige kAlmiti
bwfti bgfge
6511 phy.1.ರా.ಕಿರ್ౕ
To president Kalam uncle
కూ/2006
from students ఎం బಗెಗ್
ಟైమಸ್ ఆಪ್ ఇం ಯా
ప ರ್ಕెయ ಲ್ పకటವాಗಿరువ బಗెಗ್

4985

4986

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
10/06/2007
D

D

D

06/07/2007

D

06/07/2007

D

10/08/2007

D

27/06/2007
14 వ ౕ
య ಫೂಟ್ಟ್
ಬాಲ್ పంದాಯ್వ ಗె ರాజಯ್ తండ
కళು సువ బಗెಗ್
CPI.3.ರా.ಕಿರ್ౕ
Regarding affiliation Fee
10/08/2007
కూ/2006
2006-07
ದై 5 ಭా ಸెౕ ద అను ಭారత ಸెౕವాదల సంಸెಥ್ಗె
10/08/2007
డు 25/05
ವెౕతನెౕతర ಬాబుತ್గ ಗె
అనుದాన డుగಡె ಮాడలు
అనుమ ಕెూౕ
10/08/2007
ದై 5 ರాజಯ್ నగదు
2003-2004ನెౕ ಸా న ರాజಯ್
బహుಮాన
ౕజನె
మటಟ್దಕಿರ್ౕಡాకూట
33/2006
ద ಲ್ಬాగవ ద ಕಿರ್ౕಡా
పటు ಗె నగదు బహుಮాన
ಬార రువ బಗెಗ್
06/07/2007
ದై 2 ಭాಸెౕస ఇతರె ಭారత ಸెౕవక సಮాజ
16/96-97
బಬ್ం ಗె ಕాల ಕాలಕెಕ್
బరಬెౕಕాద బ ತ್గళ బಗెಗ್
ವా ಬాಲ್ U 14B&G
10/06/2007
ದై 5 ರా.ಕಿರ್ౕకూట
44/06
U17Gపంದాಯ್వ ಗె
ರాజಯ್తండవనుನ್ కళು సువ బಗెಗ್

4987

7279 CPI.2.ರా.ಕಿರ್ౕ
కూ/2006

D

4988

7280

D

4989

8111

4990

8112

4991

8251

4992

9699

D

D

D

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
4993
9701 ದై 5 ರాಕಿರ್ౕ కూట
44/06

షయ

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
ರా ಟ್ರ್ౕయ ಕಿರ್ౕಡా కూటಕెಕ್ ರాజಯ್ 27/06/2007
తండవనుನ್ కళು సువ బಗెಗ್
ಕెూంకಲ್ ಗాರ್మద ಲ್ ಗాರ್.
ಕಿರ್ౕಡాంగణಕెಕ್ . ರ್ౕ.ವెంకయಯ್
ಕెూంಡా ಸాಮ್రక ಗాರ್ ౕణ
ಕಿರ್ౕಡాంగణ,ಕెూంకಲ್
ఎంబుದాಗಿ ನామకరణద బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ
D

4994

9936 CPI.10.ఇతರె/2007

27/06/2007

D

4995

9938 CPI.11.ಕಿರ್ౕ.పర/2007 ಕಿ ఎಫ್ న ಲ್ ದై. ౕ. ಕా.
27/06/2007
ಪాರ್రం సలు అ. ౕ. ಕెూౕಲార
ద త ಸెౕನె ಕాయರ್ద ౕರ್యవర
మన బಗెಗ್

D

4996

9939 CPI.12.ರా.ಕಿರ್ౕ
కూ/2007

లಕಿಮ್ಷ್ౕ ಪౌರ್ಶాಲె
27/06/2007
దూడಡ್మಗెಗ್,ఇ ಲ್య
ಬాలక,ಬాలಕಿయరు రజಯ್మటಟ್ಕెಕ್
ఆ ಕ್ಯాಗಿదుದ್ అవకశ
వం తరಗಿదుದ್ అನాಯ್యవనుನ್
స ప సువ బಗెಗ್.

D

27/06/2007
ಕಿರ್ౕಡాకూటద బಗెಗ್ ಮానవ
హకಕ್గళ రಕಷ್ಣా పರ್తಷాಠ್న
ఇవ ಗె దూరు ౕ రువ బಗెಗ್
ಬెంగళೂరు
ದాಯ್ లయద ಲ್ 10/06/2007
ఎకరూప పఠಯ್కರ್మ ಜా ಗె
తరలు ಕాయರ್ಗార
ఆ ౕ రువ బಗెಗ್

D

4997

10517 CPI.1.ರా.ಕಿರ್ౕ
కూ/2007

4998

11152 ದై 5 ఎ
ಕాయರ್గర01-2007

4999

11945 ದై
08

5000
5001

5002

5003

D

ಕಿರ್ౕ అ 1/07- ಯాదಗಿ
ಲెಲ್య ಲ್ సువస
ఖ ౕ ಮా దరువುదಕెಕ್
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
S.G.F.I.సంಸెಥ್యం ಗె
13004 ದై S.G.F.I.పతರ್
పతರ್వವ್వಹార ಮాడువ బಗెಗ್
వವ್వಹార 14/2007
17552 ದై ಮా హకుಕ್
ಮా
హకుಕ್ అ యమద
20/2008
అ య ಲ್ అ ರ್ స ಲ್ రువ
కు తు
22450 ఆ12/06/ಕెూ/పರ್.ಭా.మ ಕెూౕಲార ಲెಲ್య ಲ್న 32/68
/01/2007-08,
అ ಕా గళ పರ್ಭా ಭాತెಯ್
ಕెూౕಲార ಲెಲ್
మంజూరు కురుతు

17/09/2008

D

17/09/2008

D

17/09/2008

D

20/02/2009

C

22451 ఎ3.పರ್.ಭా.మ/02/200 కನాರ್టక ನాగ ౕక ಸెౕವా
8-09, ಬెంగళೂరు
యమ 68ర ముఖಯ್
దಕಷ್ణ ಲెಲ್
ಕಷ್ಕెరుగ ಗె పರ್ಭా ಭెತెಯ್
మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್.

20/02/2009

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
5004
22452 ఎ3/పರ್.భ.మ/10/2008 ಕె. .ఎಸ್.ఆರ್ యమ
-09, ಬెంగళೂరు
32:68రనವ್య ಕాయರ್
ఉతತ್ర ಲెಲ್
వರ್ సు ತ್రువ ముఖಯ್
ಕಷ್కరుగ ಗె పರ್ಭా భತెಯ್
మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್.
5005
22453 ఎ3/పರ್.ಭా.మ/08/200 ಕె. .ఎಸ್.ఆರ್ యమ
8-09, కಕ್బಳాಳ್పುర
32:68రనವ್య ಕాయರ್
వರ್ సుతుತ್రువ ముఖಯ್
ಕಷ್కరుగ ಗె పರ್ಭా భತెಯ್
మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್.
5006
22531 అను4-1549ರ್ౕ.ಕె.పರ್ಕాಶ್. ముఖಯ್ ಕಷ್కరు
మನె.ఖ ౕ.ఇ.ఆను32/0 సಕాರ್ ಪౌರ್ఢ
6-07
ಶాಲె,ಹాರెూౕಕెూపಪ್,చనನ್పటಟ್ణ
ತాలూಲ್ಕ್ ಬెంగళೂరు
ಗాರ್ಮాంతర ಲెಲ್ ఇవ ಗె మನె
ಕెూౕళಳ್లు ఇಲాಖా అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
5007
22533 47నృ. .ರా ನా /2 ఎం.అర.సువణರ್, సంಗಿౕత,
1/08-09
క,ప,పೂవರ್ ಕాಲెౕజు.
య యూరు ಬెంగళೂరు ద ణ
ಲెಲ್ ఇవర ರా ನా బಗెಗ್.
5008

5009

5010

5011

5012

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
20/02/2009

ಶెರ್ౕ

20/02/2009

C

20/02/2009

C

20/02/2009

C

20/02/2009

C

20/02/2009

C

20/02/2009
22539 ఆ4/183/పರ್.ಭా.మ/83/ ಕె. .ఎಸ್.ఆರ್ యమ
2008-09.ದావణಗెರె 32:68రనವ್య
ಕాయರ್ నರ್ సు ತ್రు
అ ಕా గ ಗె పರ್ಭా భತెಯ್
మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್.
20/02/2009
22540 ఆ4-85.పರ್భమంಕె. .ఎಸ್.ఆರ್ యమ
7/200-09, వಮాగಗ್
32:68రనವ್య
ಕాయರ್ నರ್ సు ತ್రు
అ ಕా గ ಗె పರ್ಭా భತెಯ್
మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್.
22541 ఆ4ఆను4 ౕలಮ್న .27/ ರ್ౕ.రంగహనుమయಯ್ స. .
19/02/2009
2007-08
కನాರ್టక హ జన/ಗಿ జన
య ಪాರ್థ క ಶాಲె
కం ౕరవనగర ಬెంగళೂరు
ఇవర ౕలಮ್న స ಲ್ రువ బಗెಗ್.

C

22535 ఆ4-46పರ್.భ.మం.03/200809,మధుಗಿ

ಕె. .ఎಸ್.ఆರ್ యమ
32:68ర అనವ್య
ಕాయರ್ వರ್ సు ತ್రువ
అ ಕా గళು పರ್ಭా భತెಯ್
మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್.
22537 ఆ4/పರ್.భ.మ/03/2008 ಕె. .ఎಸ್.ఆರ್ యమ 32:68
-09, తుమకూరు
రతವ್య ಕాయರ್ వರ್ సు ತ್రువ
ముఖಯ್ కಚ್కరుగ ಗె పರ್ಭా
భತెಯ್ మంజూరు మడువ బಗెಗ್.

C

C

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
5013
22542 ఆ4-26530. .ఖ.ఆను- ರ್ౕ.ಕె.ಗెూౕ ందపಪ್ ెౕతರ್
16/2008-09
సమనವ್ಯా ಕా సయರ್జ క
ಕಷ್ణ ఇಲాಖా హ హర
ತాలూಲ್కు హ హర ದావణಗెರె
ಲెಲ್ ఇవరు ವెౕశన
ఖ ౕ సలు ఇಲాಖా సనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ
C

5014

22543 ఆ4880గృ. .ಮాఇఆను
17/2008-09

19/02/2009

C

5015

23659 ఆ4-44732/ .ఖ.ఇ>అ ರ್ౕ. .ఎం.మ ಹాంತెౕಶ್ ెౕతರ್ 18/03/2009
18/2008-09
సమనವ್ಯా ಕా గళು, ెౕతರ್
సంపనూಮ್ల ಕెౕందರ್ జగళೂరు
ದావಣెಗెರె ಲెಲ್ ఇవరు ವెౕశన
ఖ ౕ సలు ఇಲాಖె అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

C

5016

5417 ಸా దూ / ಹై ವెౕ
26/2005-06

5017

5418 ಸా.దూ.
05

5018

5419 ಸా దూ
/ఇతರె/01/2004-05

5019

5420 ಸా దూ/
.ఇ.స.15/2004-05

5020

5421 జ సಪ್ం ಕెూౕ ಮాపರ್
06/2005-06
5422 జనసಪ್ందనಕెూౕశ ಮా
పರ್ 01/2006-07

5021

17/2004-

ರ್ౕమ ಕె. . మల షయ
ప ౕಕಷ್కరు ఉప ದెౕರ್శకరు
కಛెౕ , కಕ್బಳాಳ್పುర,
ಸా. .ఇಲాಖా ఇవరు ವాసద
మನెయ ౕಲె గృహ ಮాರ್ణ
ಮాడలు ఇಲాಖా ఆనుమ
ౕడువ బగಗ್.

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
19/02/2009

23/04/2008
ఎಸ್ ಜానಕಿ స
.ಪాರ್.
ಶాಲె త ళು ದెౕవనಯాಳ್
ಹెಚ್ ఎ ఎಲ್ ಮానపುర
ఇవ ಗె ಹైದాರ್ಬాದ್ ವెౕతన
మంజూరు ಮా ವెౕతన ಶెರ್ౕ
మరు గ కు తు
ಮానಯ್ ರాజಯ್ಪాల ಗె స వ ಗె 23/04/2008
స ಲ್ ద ಸావರ್జ కర కుందు
ಕెూరತె ಹాగు దూరు అ ರ್గళ
ಲెౕವా బಗెಗ್

D

ಸావರ್జ క దూరు ಬాగಕెಕ್
సంబం సద పతರ್గళ ಲెౕವా
బಗెಗ್
ಬెంగళೂరు నగర ಲెಲ್య ಲ್
ಕಷ್ణ ఇಲాಖెಗె సంబం ద
సమಸెಯ್గళ బಗెಗ್
జనసಪ್ందన ಕెూౕశద ಮా క
పರ್గ య ಲెౕವా కడత
జనసಪ್ందన ಕెూౕశద ಮా క
పರ್గ య ಲెౕವా కడత

23/04/2008

D

23/04/2008

D

23/04/2008

D

23/04/2008

D

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
5022
5522 కుందుಕెూరತె 01

5023

5524 ಸావರ್జ క
కుందుಕెూరತె

5024

5559 ಸా దూ /కుం ಕెూ
8/2004-05

5025

5564 సం ಸా దూ /01
సుತెూತ್ౕಲె /2003-04
5568 వర 01
5574 సం ಸా దూ /ఇతರె
23/04-05

5026
5027

5028

5578 కుందుಕెూరತె

ಭాగ

5029

5589 జనసಪ್ందన ಕెూౕశ
3/2003-2004

5030

6359 సంసಕ್ೃత
2/ಶా/హం/హಸాತ್ంతర
09/2004-05

5031

6361 సంసಕ್ೃత2/ ಥ್.ರెౕ. ౕ.స
21/2005-06

షయ
బಬ್ం మతుತ್ ఆడ త
సుಧారಣె ఇಲాಖె జనసಪ್ందన
ಕెూౕశಕెಕ್ సంబం దంತె
ನాగ ౕకసనನ್దు ಜా ಗెూ సువ
కు తు సಭె ನాంక 03-082004
ಸావರ್జ క కుందుಕెూరತె
ಲాಲ್ఉప ದెರ್శకరు ಬాಕಿ
ఇరువ పರ್కరణగళು
ಸావರ್జ క కుందుಕెూరತె
ವారಣె బಗెಗಿన అ ರ್గళ
ಲెౕವా బಗెಗ್ తಪాసಣె మతుತ್
ಮాగರ್సూ
ಸా దూ ಭాగಕెಕ್ సంబం ద
సుತెూತ್ౕಲెగళು
ఆయుకತ್ ಗె ౕ ద వర గళು
ಸావರ್జ క దూరు ಭాగಕెಕ್
సంబం సద పతರ್గళ ಲెౕವా
కు తు
ವ್ౕకృ ದాఖಲెగళ కడత
ನాంక09/12/2005
11-10-2003రందు ಮానಯ್
ముఖಯ್ మం ರ್గళು ఇవరు
ಕెూపಪ್ళ ಲెಲ್య ಲ್
హ ಮ್ಕెూం రువ జనసಪ್ందన
ಕాయರ್కರ್మద ಲ್ ವ್ౕకర ద
అ ರ್గళ బగಘಿ వర
అనుದా త సంసಕ್ೃత
ಪాఠಶాಲెగళ కడతగళనుನ್
ಭాಗಿౕయ ಕాయರ್ద ರ್గళು
ಹాగూ పద
తತ್ సహ
ದెౕರ್శకరు ಬెంగళೂరు ಭాగ
ఇవ ಗె హಸాತ್ంత సుటుಟ್
ಥ್
ర
ನెూంద యనుನ್
స ಮాడువ బಗెಗ್

ౕలు

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
23/04/2008

ಶెರ್ౕ

23/04/2008

D

23/04/2008

D

23/04/2008

D

23/04/2008
23/04/2008

D
D

23/04/2008

D

23/04/2008

D

D

10/06/2007

D

10/06/2007

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
5032
6364 సంసಕ್ೃత 2/వಗాರ್వಣె
3/2005-06

షయ
ಹాసన ಲెಲ್ అర ಕెರె ತా,
కూకಟెಟ್ ರ್ౕ నంజుంಡెౕశವ್రన
సంసಕ್ೃత ಕಷ್కర వರ್ ತ್ ంద
ಖా ಯాಗಿరువ సంసಕ್ೃత
హుದెದ್ಗె కಕ್మగళೂరు ಲెಲ್
కడూరు ತా. ౕరూ ంద
సంసಕ್ೃత ನెౕర ಜెూౕ షಯ್
ಪాఠಶాಲె స. , ರ್ౕమ ఎಸ್.
సವ್ణರ್లತా ఇవరనుನ್
వಗాರ್ సలు అనుమ బಗెಗ್

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
10/06/2007
D

5033

6365 సంసಕ್ೃత 2/అ.ಬెౕ02/05-06

ರ್ౕ సంసಕ್ೃత ಪాఠಶాಲె
కురుದాన కಟెಟ್ తರ್దుగರ್ ఈ
ಶాಲెయ అ ౕ త ಬెౕ
ದాಯ್ ರ್గళು ఇలಲ್ದె ఇరువ బಗెಗ್

10/06/2007

D

5034

6366 సంసಕ್ೃత2/ఇతರె
965/2005-06

10/06/2007

D

5035

6367 సంసಕ್ೃత
02/ఇతರె/దూరు
877/05-06

ರ್ౕ ఆರ್. ఎం మఠద
ముగళರెూౕಡ್ ರాయಬాಗ್ ತా,
ఇవర ಸెౕವెయనుನ್
ముందువರె ಕెూండు ಹెూౕగువ
బಗెಗ್
ఉతತ್ర కనನ್డ ಲెಲ್య
ದాದ್పುరద ಲ್ సంసಕ್ೃత
ಪాఠಶాಲె ತెರెయువ ಚారద ಲ್
వంచನె ಮా రువ బಗెಗ್

10/06/2007

D

5036

6368 సంసಕ್ೃ 2/సಥ್ಳాంతర
14/04-05

10/06/2007

D

5037

6369

10/06/2007

D

5038

6370

10/06/2007

D

5039

6371

10/06/2007

D

5040

6373

అనుದాన ర త ರ್ౕ
మహగణప ಪాఠಶాಲె,
కరಗాల, కుముట ತా, ఇవర
సಥ್ಳాంతరద బಗెಗ್
సంసಕ್ೃ 2/ ఇతರె
సంసಕ್ೃ ಪాఠಶాಲెగళ ಲ್
తరగ 01/05-06
అభಯ್ సు ತ್రువ ದాಯ್ ರ್గళು
ಸాಮానಯ್ ಕಷ್ణ క యు ತ್రువ
బಗెಗ್
ఎಸ್.ఎಸ್.ఎ Financial
సంసಕ್ೃత 2/స. .అ
Assistance to sanscrit
పರ್ಸాತ್వನె 2004-05
సంసಕ್ೃత
అనుದా త సంసಕ್ೃత
2/ವెౕ. .27/05-06
ಪాఠಶాಲా ಕಷ್క ಗె ವెౕతన
ಶెರ್ౕ మంజూರా బಗెಗ್ హణ
ವెౕతన వಯ್ತాಯ್స స ప సువ
బಗెಗ್
సంసಕ್ೃత2/స.ಪా.ಶా.
ರ್ౕ దుర దుంಡెౕశವ್ర
ಪాರ್ అను 28/2005-06 మಹా వ ౕಗಿశವ್ర టರ್ಸ್ಟ್
మురಗెూౕడు సవద ತ್ ಬెళಗాం
ಲెಲ್ ఇవ ಗె ಹెూసದాಗಿ
సంసಕ್ೃ ಪాఠಶాಲె
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್

10/06/2007

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
5041
6375 సంసಕ್ೃత 2/ఇతರె
01/04-05
5042

6381 సంసಕ್ೃ 2. .ప.పರ್.సం
1137/04-05

5043

షయ
సంసಕ್ೃత ಶాಖెಗె సంబం ద
కడతగళనుನ್ పಡెయువ బಗెಗ್
ರ್ౕ ౕరణಣ್ మ ತ್కಟెಟ್,
ಧానప షತ್ సదసಯ್రు ఇవర
చుಕెಕ್ గురు న పರ್ಶెನ್ సంಖెಯ್
1137 ಕెಕ್ ఉతತ್ సువ బಗెಗ್

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
10/06/2007
D

10/06/2007

D

6382 సంసಕ್ೃత2/ .ಜా.గు.పರ್
ಧాన సಭా సదసಯ್ర చుಕెಕ್
7/04-05
గు ರ್న పರ್ಶెನ್ సంಖెಯ್: 701 ಕెಕ್
ఉతತ್ సువ బಗెಗ್
6383 సం. 2/ .ప.పರ್.సం
ರాజಯ್ద సంసಕ್ೃత ಕాಲెౕజు ಪాఠ
885/02-03
ಶాಲెగ ಗె ವెౕతన డుగಡె బಗెಗ್

10/06/2007

D

10/06/2007

D

5045

6384 సంసಕ್ೃత
2/చుನా.పರ್.సం 325

10/06/2007

D

5046

6385 సంసಕ್ೃత 2/ .స.పರ್ಶెನ್
839/02-03

10/06/2007

D

5047

6386 సం.2. .న
4526/2003-04

10/06/2007

D

5048

6387 సం.2/ .స.పರ್ಶెನ್
832/05-06

10/06/2007

D

5049

6390 సం1/ .పರ್.872/05-06

10/06/2007

D

5050

6391 సం.2. .స.పರ್./200405

10/06/2007

D

5051

6392 సం.2/ .ತా. .ಕెూ.1/2
002-03

10/06/2007

D

5052

6395 సం.2/ .స.పರ್..5294/0
5-06

10/06/2007

D

5053

6396 సం.2/ .ప.చు.సం.06/
2004-05

10/06/2007

D

5044

ಕె. సదసಯ್ರాద ఎಸ್
శంకర ంಗెౕಗౌడ ಹెಚ್.ఎ.
ఇవర చుಕెಕ್ గురు న పರ್ಶెನ್
సం.325 ಕెಕ್ ఉతತ್ సువ బಗెಗ್
ರ್ౕ హనుమంతపಪ್ ವై
అಲెూಕ್ౕದెౕಶ್ రవర పರ್ಶెನ್య
సం839 ಕెಕ್ ఉతತ್ సువ బಗెಗ್
ರ್ౕ శంకర ంಗెౕಗౌడ ಹెಚ್.ఎ
(ಚామರాజ) రవర సం.ಪా.ಶా
ಕಷ್కర బಗెಗಿన పರ್ಶెನ್
.ప.స. ರ್ౕ ರామచందರ್ಗౌడ
ఇవర చుಕెಕ್ గు ರ್న సం 832
స ಲ್సువ బಗెಗ್
ಕెಕ್ ಮా
ರ್ ఎಸ್. చనನ್బసవయಯ್ ಹాగూ
ರ್ౕ ಹెಚ್.ఎಸ್ వశంకర ఇవర
పರ್ಶెನ್ సం. 872 ಕెಕ್ ಮా
స ಲ್సువ బಗెಗ್
1. ರ್ౕ ఎಸ್. చనನ್బసవయಯ್, 2.
ರ್ౕ ಹెಚ್.ఎಸ್ వశంకರ್, 3.
ರ್ౕ మదుಸాವ್
.ప.స. ರ್ౕ ఎಚ್.
హనుమంతయಯ್ రవర చుಕెಕ್
గురు న పರ್ಶెನ್ 2237
.ప.స.ರాద ರ್ౕ
శంకర ంಗెౕಗౌడ ಹెಚ್.ఎಸ್.
ఇవరు మం రువ చ.గు.
పರ್.సం 5294 ಕెಕ್ సంబం ద
ಮా
బಗెಗ್
ಧాన షತ್ చుಕెಕ್ గురు న
పರ್ಶెನ್గ ಗె ఉతತ್ సువ బಗెಗ್

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
5054
6398 సం.1&2/ .ప.పರ್.
1653/04-05

5055

5056

5057

5058

5059

5060
5061

5062
5063

5064

షయ

ಧాన ప ష ತ್న సదసಯ್ರాద
ರ್ౕ ಕె. ಬాలకರ್షಣ್ భಟ್ ఇవర
చుಕెಕ್ గురు న పರ್ಶెನ್ సంಖెಯ್
1653 ಕెಕ್ ఉతತ್ర
6399 సం.1. .ప.స
ಧాన ప షತ್ సదసಯ್ರాద
1002/05-06
ಮానಯ್ .ఎಸ್, అభమಮ್ ఇవర
చు.గు.పರ್. 1002 ಕెಕ್ ಮా
ఒదಗಿసువ బಗెಗ್
6400 సం.2/ .స.పರ್/ 63/04- .స.స ರ್ౕ దుದ್ ಸావ ఇవర
05
చు.గు.సం 6340 ಕెಕ್ సం
ಮా
బಗెಗ್
6412 సం.2
ರ್ౕ దದ್గంಗా సంసಕ್ೃత
అ.ನెూಯ್ౕ.ಹా. 01/05- ಪాఠಶాಲె తుమకూరు ఈ
06
ಪాఠಶాಲెయ ಕಷ್కర అన కರ್త
ಗైరు ಹాజ బಗెಗ್
6414 సం.2/ఇతರె.ಮా
అనుದా త సంసಕ್ೃత
01/2005-06
ಶాಲెగళ ಲ್ ನాంక :
17/01/2004ర పೂవರ್ద ಲ್
ఆ ಕ್ పರ್ಕಿರ್ పೂణರ್ಗెూండు
అనుದానಕెಕ್ ఒళప సలు ಬాಕಿ
ఇరువ పರ್కరణగళ బಗెಗ್
6415 సం.2/సವ್.ಬా.బ ತ್
ರ್ౕ ವై.
దದ್ ంగయಯ್ ,ము.
30/05-06
ರ್ౕ దದ್ ంಗెౕశವ್ర
సం.ಪాರ್.ಶాಲె ఎ యూరు
కు గಲ್ ತా, ఇవ ಗె సವ್యం
ಬా క బ ತ್ మంజూರా కు తు
6417 సం.2.ಠెౕ.ಮా.న.40/20
ಠెౕవ యనుನ್ పುనహ
05-06
న ౕజನె ಮాడువ బಗెಗ್
6419 సంసಕ್ೃత 02/ವెౕమం
ಖాసಗಿ అనుದా సంసಕ್ೃత
బಗెಗ್ 76/03-04
ಪాఠಶాಲెగళ ವెౕతನానుదన
లಲ್గు ಗె ౕలు స ಮాడువ
బಗెಗ್
6420 సం.02/ఇతರె ಮా
సంసಕ್ೃత ಪాఠ ಶాಲెగళ ಮా
04-05
6421 సంసಕ್ೃత
ರ್ౕ ರాఘವెౕందರ್ సంసಕ್ೃత
02/హు.తుం.అ/03-04 ಪాఠಶాಲె, ಸాధనಕెౕ ,
ಧారವాడ ఇ ಲ್రువ ಖా
హుದెದ್యనుನ್ తుంబువ బಗెಗ್
6425 సంసಕ್ೃత02/సం.ಮా.న పం ತాರాదಯ್ స.ಪాರ್.ಶాಲె
34/05-06
దుಗಿರ್గు బಡావಣె ಹెూನాನ್
ఈ ಶాಲె పರ್థమ 1 ನెౕ
తరగ ಗె ಮానಯ್ತె ಹాగూ 2
మతుತ್ 3 ನెౕ తరగ ಗె అనుమ
ౕడువ కు తు

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
10/06/2007
D

10/06/2007

D

10/06/2007

D

10/06/2007

D

10/06/2007

D

10/06/2007

D

10/06/2007

D

10/06/2007

D

10/06/2007

D

10/06/2007

D

10/06/2007

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
5065
6429 సం.2/ವెౕ.బ.మం.1/20 ಖాసಗಿ అనుದా త సంసಕ್ೃత
04-05
ಕాಲెౕజు ಹాగూ ಪాఠಶాಲెగళ
ವెౕతನానుದాన లుಲ್గ ಗె
ఉప ದెౕರ್శకరు, ౕలు స
ಮాడువ ಲ್ ళంబ ఆಗಿరువ బಗెಗ್

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
10/06/2007
D

5066

6432 సంసಕ್ೃత02/వಗాರ್వಣె
/31/04-05

ರ್ౕ ದాದ್థರ್ సంసಕ್ೃత ಕಷ್ణ
సంಸెಥ್ తుమకూరు వ
ంద
నಡెయు ತ್రువ సంసಕ್ೃత
ಪాఠಶాಲెగళ వಗాರ್వಣె కు తు

10/06/2007

D

5067

6433 సంసಕ್ೃత
ರ್ౕ ಕె.ఎಸ್ ದెౕవರాజయಯ್ ము.
02/సವ್.ಬా.బ.03/04-05 ರ್ౕమ రంగపು సంసಕ್ೃత
ಪాఠಶాಲె ಗెూౕಡె ಕెರె
కಕ್ನాయಕ್నహ ಳ್, ತా, ఇవ ಗె
15 వషರ್గళ సವ್యం ಚా త
బಗెಗ್ మంజూರా బಗెಗ್
6434 సం.02/0.ము.బ01/04- ರ್ౕ ఎಲ್ ನాగభూషణರాವ್, ರ್ౕ
05
రుದెರ್ౕశವ್ర సంసಕ್ೃత ಪాఠಶాಲె,
ರాజఘట
పುర ఇవ ಗె బ ತ್
మంజూರా బಗెಗ್

10/06/2007

D

10/06/2007

D

5069

6436 సం.02/సವ್.ಬా.బ
22/04-05

ರ್ౕ చందರ್ಶెౕఖరయಯ್ ರ್ౕ రంಗಿ
ಸాವ್ సంసಕ್ೃత ಪాఠಶాಲె,
అంకనహ ಳ್ మఠ కం.ತా,
ఇవ ಗె సವ್.ಬా.బ మం బಗెಗ್

10/06/2007

D

5070

6437 సంసಕ್ೃత
02/దూరు.13/04-05

ాన ಜెూಯ್ౕ
ಕಷ್కర సంಸెಥ್
బರ್హಮ್ పುర గులಬ್ಗాರ್ ఇవర
దూ న బಗెಗ್
6438 సంసಕ್ೃత
ರ್ౕ ౕರాంజನెౕయ ಪాರ್ ౕಗಿక
02/ಹెూ.సం.ಪా.ಶా.ತె. మతుತ್ ద ತ್ సంಸెಥ್ ರ್ౕ
12/04-05
బంಗారమಕెಕ್, ಗెౕరు సంపಪ್
ఇవ ಗె ಶాశವ್త అనుದాన
ర త సంసಕ್ೃత ಹాగూ ౕద
ಪాఠಶాಲెయనుನ್ ಪాರ್రం సలు
అనుమ కు తు

10/06/2007

D

10/06/2007

D

10/06/2007

D

5068

5071

5072

6439 సంసಕ್ೃత.02/దూరు.24/ ರ್ౕమ ಕె. .ಭార
ರ್ౕ
04-05
గంಗాధರెౕశವ್ర సం.ಪా.ಶాಲె
ಕెూరటಗెರె ఇవరు ರ್ౕ ಕె.ఎಸ್
పర ౕశವ್రరయಯ್ షయ
ప ౕಕಷ್కరు, ఇవర ౕ న
స ద మన య బಗెಗ್

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
5073
6441 సం.2/ಸాವ್.ಬా. 04/04- ರ್ౕ . ರ್ౕಪాದాಚాರ್ ಹాగూ
05
ರ್ౕ కರ್షಣ್ సంసಕ್ೃత ಪాఠಶాಲె,
చనನ್ಗಿ ఇవ ಗె 15 వషರ್గళ
సವ್యం ಚా త బ ತ್ బಗెಗ್

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
10/06/2007
D

5074

6442 సం.2/ .ವెౕ.పರ್.3/0405

ರ್ౕ ఎಸ್,రంగನాథ ము.
ರ್ౕ
కರ್షಣ್ సంసಕ್ೃత ಪాఠಶాಲె,
చనನ್ಗಿ ఇవ ಗె .ವెౕ ಮా బಗెಗ್

10/06/2007

D

5075

6443 సంసಕ್ೃత2.ಶా.ఆ.స.పರ್. సంసಕ್ೃత ಪాఠಶాಲెಗె ರా ಟ್ರ್ౕయ
సంಸాಥ್న నవದెహ ఇవ ంద
08/04-05
ಶాశವ್త ఆ ರ್క సಹాయಕెಕ್
ಫారసుಸ್ ಮాడువ బಗెಗ್

10/06/2007

D

5076

6445 సం.02/ಹెూ.సం.ಪాರ್.ಶా
ಲె/అనుమ 19/04-05

ರ್ౕ దದ್ ంಗెౕశವ್ర ానಜెూಯ್ౕ
ದాಯ್పರ್ಸార సంఘ ರెౕమఠ
కನెూನ್ ಳ್, ంధಗಿ ತా, ఇ ಲ್
ಹెూసದాಗಿ సంసಕ್ೃత ಶాಲెయనుನ್
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
కు తు

10/06/2007

D

5077

6452 సంసಕ್ೃత
02/సం.ಶా.ಪ್ఆ.
42/05-06

ರ್ౕ గಣెౕಶ್ సವెౕద సంసಕ್ೃత
ಪాఠಶాಲె, బంಗార మం అంಚె
ಗెౕరు సంಪాన ಹెూನాನ್వర
ಶాಲెయనుನ್ ಪాರ್రం సలు
అనుమ కు తు

10/06/2007

D

5078

6461 సంసಕ್ೃత 02/ನెౕమక
దూరు /31/0192,ದాವె
16224/22579/95
6465 సంసಕ್ೃత/ಮానಯ್ತె
రదుದ್ 14/2004-05

10/06/2007

D

10/06/2007

D

10/06/2007

D

02/12/2009

D

5079

5080

5081

6469 సం .02/ ಥ್ర ಠెౕవ
41/2005-06

ರ್ౕ రుದెರ್ౕశವ್ర ಪాఠಶాಲె,
టూಟ್రు గు ಬ್ ತాಲెూಲ್ౕకు
ರ್ౕ ಗಿౕగರ್ನ್ ಭార సంసಕ್ೃ
ಪాఠಶాಲె, ದెూడಡ್బಳాಳ್పುర,
ಬెంగళೂరు ಗాರ್ಮాంతర ಲెಲ್,
ఈ ಪాఠಶాಲెయ ಮానಯ್ತె
ಹాಕಿಕెూళುಳ್వು బಗెಗ್

సಥ್ర ಠెౕవ తుంಡాಗಿసువ బಗెಗ್
సంసಕ್ೃత ದాಯ್ ರ್ ಪాఠಶాಲె
అరకలగూడు
6489 సంసಕ್ೃత02. .ವెౕ.సం. సಕాರ್ ಪాರ್థ క, ಮాదಯ್ క
ಪా.న.08.అ/2006-07 మతుತ್ ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ, కటಟ್డద ಲ್
ಶాಲెయ డ న ವెౕಳెయ ಲ್,
సంసಕ್ೃత ಪాఠಶాಲెగళనుನ್
నಡెసలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
5082
6494 సంసಕ್ೃత 02/ ಧాన
సಭె చు 1584/06-07

5083

5084

ಧాన సಭా సదసಯ್ರాద
ಮానಯ್ ರ್ౕ దుದ್ಸావ ఇవరు
మం రువ చుಕెಕ್ గురు న
పರ್ಶెನ್ సంಖెಯ್ 1584 ಕెಕ್ ಮా
స ಲ್సువ బಗెಗ್
6495 సంసಕ್ೃత 02/ ಧాన
ಧానసಭా సదసಯ್ರాద
సಭెచు 1585/2006-07 ಮానಯ್ ರ್ దుದ್ಸావ ఇవరు
మం రువ చుಕెಕ್ గురు న
పರ್ಶెನ್ సంಖెಯ್ 1585 ಕెಕ್ ಮా
స ಲ್సువ బಗెಗ್
6523 సంసಕ್ೃత02.సం.ಶా. . సంసಕ್ೃత ಪాఠಶాಲా ಕಷ್క ಗె
తు ಟ್.భತెಯ್
2000 ನెౕ ఇస
ంద తు ಟ್
ಬాಕಿ.20.2006-07
భತెಯ್ ಬాಕಿ ಹాగూ గ ಕె రಜె
నగ ౕకరణ డుగಡె
ಮాడ రువ బಗెಗ್

5085

6527 సంసಕ್ೃత
02.క.ರా.సం.ಪా. .
సంఘ 34/2006-07

5086

6874

5087

5088

5089

5090

5091

షయ

1/బ ತ್01/05-06

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
10/06/2007
D

10/06/2007

D

02/12/2009

D

02/12/2009
సంసಕ್ೃత ಪాఠ ಶాಲెగళ ಲ್
ఉదಬ್ రువ సమಸెಯ್గళ బಗెಗ್
ప ಹారకండుಕెూళುಳ್వ కు తు
అ ಕా గಳెೂ ం ಗె చ ರ್సువ
బಗెಗ್
సಕాರ್ సంసಕ್ೃత ಕాಲెౕజుగళ ಲ್ 23/04/2008
ಖా ఇరువ ಪాರ್ಧాಯ್పకర హుದెದ್
బ ತ್ తుంబువ బಗెಗ್

D

11224 సంసಕ್ೃత 2/సం ಪా ಶా ರాజಯ್ సంసಕ್ೃత ಪాఠಶాಲా
ಕಷ್కర సంఫ రవరు సంసಕ್ೃత
ఆయవಯ್య
డుగಢె/43/2006-07 ಪాఠಶాಲెగ ಗె ఆయవಯ್య
డుగಡె ಮాడువ బಗెಗ್
11226 సంసಕ್ೃత 2/ ವాಯ್జಯ್/
గదగ ಲెಲ್ ರెూౕణ ತాలూಲ್కు
45/2006-07
గಜెౕందರ್ గడద ಲ್(ಕెళಗಿన
ಪెౕಟె)ఇరువ అనుದా త
సంసಕ್ೃత ಪాఠಶాಲెయ
కమರ್ಕాండద బಗెಗ್
11227 సంసಕ್ೃత 2/ ಕಷ್కర
వ ౕಗಿౕశವ್ర సంసಕ್ೃత
ನెౕమಕా అను
ಪాఠಶాಲె ◌ంచల సవద ತ್
46/2006-07
ತాలూಲ್కు ಬెళಗాం ಲెಲ್ ఈ
సంಸెಥ್య ಲ್న సహ ಕಷ್కర
ನెౕమಕా అను ౕదನె
ಮాడువ బಗెಗ್
11229 సంసಕ್ೃత 2/సం ಭాಷె
సంసಕ್ೃత ಭాಷెయనుನ್
అ వృ ಧ್/47/2006-07 అ వృ ದ್ప సువ బಗెಗ್ మన
కు తు
11230 సంసಕ್ೃత 2/సం ಪా ಶా ಕాయರ್ద ರ್గళು కూ ಲ್ಗಿ
ಪాರ್ 48/ 2006-07
చనನ್బసವెౕశವ್ర ಧాಯ್ ౕఠ
కూ ಲ್ಗಿ మఠ ತాళగుపಪ್ ಸాగర

D

02/12/2009

D

02/12/2009

D

02/12/2009

D

02/12/2009

D

02/12/2009

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
5092
11909 జనತామ దశರ್న
01/2007-08

షయ
ముఖಯ್ మం ರ್యవ ಗె జనತా
దశರ್నద ಲ್ ವ್ౕకృతವాద
మన గళనుನ್ కు తు

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
23/04/2008

ಶెರ್ౕ
D

5093

12379 సంసಕ್ೃత2/ವెౕతన
గ /57/2007-08

ರ್ౕ ఎం మహದెౕవపಪ್ ముఖಯ್
ಕಷ್కరు ರ್ౕ ಶాంతమ ಲ್ಕాజుರ್న
ಸాವ್ సంసಕ್ೃత ಪాఠಶాಲె
మహದెౕశವ್ర ಬెటಟ್ ಕెూಳెಳ್ಗాల
ತా: ఇవర ವెౕతన గ బಗెಗ್

02/12/2009

D

5094

12380 సంసಕ್ೃత 2/ಸా తಯ್
ರ್ౕ ಶాంత మ ಲ್ಕాజుರ್న
ಗెರ್ౕಡ್ బ ತ್ /58/2007- ಸాವ್ , సంసಕ್ೃత ಪాఠಶాಲె ఇ ಲ್
08
ಖా ఎరువ ಸా తಯ್ ಗెರ್ౕಡ್
హుದెದ್ಗె శ ౕ మಲై మహದెౕశವ್ర
ಸాವ್ సంసಕ್ೃత ಪాఠ ಶాಲె
ಕెూಳెಳ್ಗాల ఇ ಲ್ ಕాయರ್
వರ್ సు ತ್రువ ರ್ౕ
పర వమూ ರ್ సహ ಕಷ್కరు
ఇవ ಗె ಸా తಯ್ ಗెರ್ౕಡ್ బ ತ್
ౕ వಗాರ್ సువ బಗెಗ್

02/12/2009

D

5095

16214 jan 1 2007
08.1.ಸాదూ/2008

D

5096

20962 సంసಕ್ೃత 2/వಗాರ್వಣె
75/2007-08

23/04/2008
ಶాసక ంద ವ್ౕకృతವాద
ౕಫారసుಸ್ పతರ್గళ ౕಲె కರ್మ
ಕైಗెూళುಳ್వ కు తు.
ರ್ౕ ఫలಹార పರ್భుದెౕవ ಸాವ್
02/12/2009
ಧాಯ್ సంಸెಥ್ బండ ಳ್
ಕెూಳెಳ್ಗాల ತా ಚామರాజనగర
ಲెಲ್ ఈ ఆడ త మండ
ంద
నಡెయు ತ್రువ సంసಕ್ೃత ಪా ಶా
వಗాರ್వಣె అను ౕదನె
కు తు

5097

21707 సంసಕ್ೃత2/సಥ್ಳాంతర
/80/2007-08

02/12/2009

D

5098

21708 సంసಕ್ೃత2/ ಕಷ್ణ ಕా
ಗె ನెూంద:బಗెಗ್
81/2007-08
6362 సంసಕ್ೃత2/తరಬెౕ
ವెౕతన ಶెರ್ౕ
గ 19/99-2000

ವెౕకనంద ದాಯ್ సంಸెಥ್
తుమకూరు రవర వ
ంద
ನెూౕబనగర తుమకూరు ఎ ಲ್
నಡెయు ತ್రువ సంసಕ್ೃత ಪాఠ
ಶాಲెయనుನ್ ఇ ಲ್ಗె సಥ್ಳాంతర
ಮాడువ బಗెಗ್
అనుದా త సంసಕ್ೃత ಪాఠ
ಶాಲెగళనుನ್ ಕಷ್ణ ಕా ದ್ಗె
అనವ್య ನెూంದా సువ బಗెಗ್
ರ್ౕ ఎಸ್.ఎ అరహుణಸె సంసಕ್ೃత
ಕಷ್కరు ರ್ౕ ದెದ್ౕశವ್ర సంసಕ್ೃ
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಹెూసూరు,
ಬాದా ತా. ఇవ ಗె తరಬెౕ
ವెౕతన ಶెರ್ౕ మంజూರా బಗెಗ್

02/12/2009

D

02/12/2009

E

5099

ದ್

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
5100
6478 సంసಕ್ೃత
ರాజಯ್ద 530 సంసಕ್ೃత
02/ಮా క.ವెౕ.బ/01/ ಪాఠಶాಲా ಕಷ್క ಗె ಮా క
2006-07
200/- రూగళనుನ್
ತ್రుసవ బಗెಗ್
5101

6481 సంసಕ್ೃత.02.
04/06-07

ౕ ಟ್

5102

6486 సంసಕ್ೃత2.సం. ,.ವెౕ.
మం.06/06-07

5103

ರ್ౕ ರాజರాಜెౕశವ್
( ) ಸెూంದాసವ್ణರ್వ
ర ఉతತ್ర కనನ್డ
2000/- గళ ಡె ౕ

ದాಯ್ సంಸెಥ್
ಲ್ మఠ
ಲెಲ್ రూ
ಟ್ బಗెಗ್

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
02/12/2009
E

02/12/2009

E

02/12/2009

E

6488 సంసಕ್ೃత01,ವాಯ್.జಯ್.కు. ರ್ౕ వರ್షభలంಗాయರ್ సంసಕ್ೃత
07/06-07
ಪాఠಶాಲె, ಬెళಗాం ఈ సంಸెಥ್ಗె
.ఎం. సంఘద ವాಯ್జಯ್కు తు

02/12/2009

E

5104

6492 సంసಕ್ೃత02.స. . హుದెದ್
ರ್ౕ ನాయక ರామచందರ್
బ ತ್ 12/2006-07
ಹెగಡె, పರ್గ సంసಕ್ೃత
ಪాఠಶాಲె, ಭారతనహ ಳ್ అంಚె
కుందరಗಿ యಲాಲ್పುర ఇవ ಗె
ಪౌರ್ఢಶాಲా సహ ಕಷ್కర హుದెದ್ಗె
బ ತ್ ౕడువ కు తు

02/12/2009

E

5105

6501 సంసಕ್ೃత02.సం. .ఓఓ
.మం.23.2006-07

ಗాರ್ಮాంతర ಶైಕಷ್ క
ಕాయರ್ಗారగళು మతుತ್
సంసಕ್ೃತెూౕతಸ್వ
సಮారంభగళ ಲ್ ಭాగవ సువ
ಕಷ್కరుగ ಗె ఓఓ మంజూరు
ಮాడువ బಗెಗ್

02/12/2009

E

5106

6503 సంసಕ್ೃ
ರ್ౕ నర ంహ సంసಕ್ೃత ಕಷ್కరు
2.సం.ಪా.ಶా.ಪాರ್.03/0 ರ್ౕ కರ್షನ್ సంసಕ್ೃత ಪాఠಶాಲె
6-07
చనನ್ಗಿ ದావణಗెರె ಲెಲ್ రవర
ನెౕమಕా అను ౕదನె బಗెಗ್

02/12/2009

E

5107

6505 సంసಕ್ೃత 02 ಕెౕందರ್
సం.ಮా.సం
అ.స.ಹెూసದెహ
28/2006-07

02/12/2009

E

ರ್ౕమ
.శ కల, సంసಕ್ೃత
ಕಷ್ಕಿ శವ್ಚెౕతన సంసಕ್ೃత
ಪాఠಶాಲె, ౖసూరు ఇవర
ವెౕతన భತెಯ್గళనుನ್ మంజూరు
ಮాడలు ಕెూౕ రువ కు తు

2006-07 ನెౕ ಸా ಗె ಕెౕందರ್
సಕాರ್రద ಮానవసంపనూಮ್ల
అ వರ್ ದ್ స ವాలయ ರా ಟ್ರ್ౕయ
సంసಕ್ೃత సంಸాಥ್న ಹెూసದెహ
11058 ఇవరు ౕడువ
అనుದాన మంజూರా ಗాಗಿ
ರాజಯ್ సಕాರ್రద
అను ౕదನెయనుನ್ ಕెూౕ

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
5108
6506 సంసಕ್ೃత02.వಗాರ್వಣె
27.06-07

5109

6508 సంసಕ್ೃత02 దూరు
26.06-07

5110

6521 సంసಕ್ೃత.సರ್ ఎం.
ಕెూౕ.ಬాಯ್ం 25.200607

5111

5112

5113

5114

5115

షయ
ರ್ౕ .ఎ ఆಶె ಟ್, సంసಕ್ೃత
ಕಷ್కరు, సంసಕ್ೃత ಪాఠಶాಲె,
మಹెౕందರ್ కరಚాళ ಧారವాడ
ఇవరనుನ್ గురుకుల సంసಕ್ೃత
ಪాఠಶాಲె ఆంజನెౕయ నగర
ಕెంಗెౕ ಧారವాడ ఇ ಲ್
వಗాರ್వಣె అనుమ కు తు

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
02/12/2009
E

తుమకూరు ಲెಲ್ కు గಲ್ ತా,
హు దుగರ್,ಹెూౕబ , ರ್ౕ ಬెటಟ್ద
హ ಳ್మఠ ఉ గ ದ್ಗెౕశವ್రద
ದాಯ್ సంಸెಥ್య ಶాಲెಯాద ರ್ౕ
ఉ గ ದ್ಗెౕశವ್ర సంసಕ್ೃత
ಪాఠಶాಲెయ ಲ್న అನాಯ್యద
దూ న బಗెಗ್

02/12/2009

E

సರ್. ఎం ಶెವ್ౕశವ್రయಯ್ ಕెూౕ
ఆపರెౕ ವ್ ಬాಯ್ంಕ್
ಟెಡ್,
ಬెంగళೂరు, ರ್ౕ వణಣ್ ఇవరు
సంబళద ಲ್ కಟావಣె ಮాడువ
బಗెಗ್
ರాజಯ್ద సంసಕ್ೃత ಪాఠಶాಲా
10756 సంసಕ್ೃత2/సం.ಪా ಶా
ಕಷ್కర ವెౕతన డుగಡెಮాడువ
ವెౕతన
డుగಡె/38/2006-07 బಗెಗ್

02/12/2009

E

02/12/2009

E

02/12/2009

E

02/12/2009

E

02/12/2009

E

02/12/2009

E

10757 సంసಕ್ೃత2/ವెౕతన
ౖసూ న ರ್ౕಶారದా
డుగಡె/39/2006-07 సంసಕ್ೃత ಪాఠಶాಲెಗెఅనుದాన
ಕెూౕరు
10758 సంసಕ್ೃత2/అనుದాన
ರ್ౕ ಸెూౕ ౕశವ್ర ವెౕద ವా
డుగಡె/40/2006-07 సంసಕ್ೃత ಪాఠಶాలಕె
ಸెూౕమಸాగర ర ತాలూಲ್కు
ఉతತ್ర కనನ್డ ಲెಲ್ ఈ
ಪాఠಶాಲెಗె అనుದాన
గಡె
ಮాడువ బಗెಗ್
ಮానಯ್ ముఖಯ್ మం ರ್గళ
11061 సంసಕ್ೃత 2/వృ ತ್
ಕಷ್ణ/జనತా
జనತాదಶానద ಲ್ ವ್ౕకృతವాద
దశರ್న/52/2006-07 మన వృ ತ್ ಕಷ್ణಕెಕ್
సంబం దంತె
ధ
షయగళ బಗెಗ್ ముం న కರ್మ
జరుతసువ కు తు.
11223 సంసಕ್ೃత 2/ಮానಯ್ತె
న ౕకరణ/42/200607

ఎంఇఎಸ್ సంసಕ್ೃత
ధಯామం ర మಲెಲ್ౕశವ್రం
ಬెంగళೂరు -3 ఈ ಶాಲెಗె
2004-05ನెౕ ಸా ంద
ಮానಯ್ತె న ౕక సువ బಗెಗ್

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
5116
11232 స<సಲ್ೃత 2/ వ
ಗాಯ್ంಟ್ పರ್
53/2007-08

షయ
ರ್ౕ ల ౕ నర ంహ సంసಕ್ೃత
ಪాఠ ಶాಲె ಸాలಕ್ ತా
ర (ఉతತ್ర కనನ್డ) ఇ ಲ್య
ಧాಯ್ ರ್ವెౕతన వస లయ
ಗాಯ್ంಟ್ పರ್ಸాತ್వನెయనుನ್
ಫారసుಸ್ కు తు

కడత
ಶెರ್ౕ
ముಕాತ್య
ನాంక
02/12/2009
E

5117

11245 సంసಕ್ೃత 2/సಥ್ళ యుಕಿತ್ ರ್ౕ అರ್ ఎం పథ ಕెౕರాಫ್ ರ್ౕ
ఆದెౕశ 55/2007-08 యಲాಲ್ ంగ పರ್భు మಹాರాజర
బರ್హనಮ್ఠ ముగళಗెూౕಡ್
ರాయಬాగ ತాలూಲ್కు ఇవ ಗె
సಥ್ళ యుಕಿತ್ ఆದెౕశ
ಜా ಮాడువ బಗెಗ್

02/12/2009

E

5118

12383 సంసಕ್ೃత 2/సం
ರ್ౕ ಶాರాద సంసಕ್ೃత
పసంసಕ್ೃత 2/సం ಪా
ಪాఠಶాಲె ನెಲెಮావು మఠ
ಶా ను బಗెಗ್ 62/2007ದాದ್పುర ತా ఉతತ್ర కనನ್డ ಲెಲ್
08
ఈ ಶాಲెయనుನ್
అనుದానಕెూಕ್ళప సువ బಗెಗ್
12384 సంసಕ್ೃత 2/ వృ ತ್
ರ್ౕಪాద ఇం ಹెగಡె సంసಕ್ೃత
ವెౕతన/ ంచ /63/20 ఉపನాಯ್సకరు ఇ ఎಲ್
07-08
సంయుకತ್ పద పೂವా ಕాಲెౕజు
ಜాలహ ಲ್ ಬెంగళೂరు ఉతತ್ర
ಲెಲ್ రవర ం న ಸెౕವెయనుನ್
వృ ತ್ ವెౕతన మతుತ್ ంచ
ಸౌలభಯ್గ ಗె ప గ సువ
అనుమ ಗాಗಿ ಕెూౕ

02/12/2009

E

02/12/2009

E

5120

12388 సంసಕ್ೃత 2/ వಗాಗ್వಣె
65/2007-08

02/12/2009

E

5121

16551 సంసృత2అనుకంప
. ರ್ౕ.ರాజಶెౕఖర.గు డగు .స. 02/12/2009
ఆಧాఋ ౕಲె/ಸా. ౕ.
సంసಕ್ೃత ವెంకಟెౕశವ್ర
బ.89/2007-08
సంసಕ್ೃత ಪాఠಶాಲె ಜా ಹాళ
ఇవర మగ ರ್ౕ. జయ
కుಮార ఇవ ಗె అనుకంపద
ఆಧారద ౕಲె
సంసಕ್ೃతನెౕమಕా ಗె అనుమ
ౕడవ బಗెಗ್.

E

5119

ರ್ౕ జగదుಗ್రు గురుబసವెౕశವ್ర
ದాಯ್ ౕఠ( ) ಬెಕಿಕ್న కలಮ್ఠ
వమూగಗ್ ಲెಲ್ ఇ ಲ್న సంసಕ್ೃత
ಕಷ್కర వಗాಗ್వಣెయ బಗెಗ್

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
5122
17896 sanskrit-2
ವాంగత ఎం. . రబదರ್
compasionate98/20 ಸాವ್ ము. . ಡా` ಹ್ ఎನ್
07-2008
ನాಯ್షనಲ್ ಪౌರ್ ఢ ಶాಲె కటಟ್డ
హూసురు ಗౌ
దనూరు ತా`
అవర మగళು ಹ್. .నం
అనుకంప ఆಧారద ౕಲె సం.
ಪాఠ ಶాಲెయ ಲ್ సం. ಕಷ್ಕಿ
ಯాಗಿ ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ
కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
02/12/2009
E

5123

20648 సంసಕ್ೃత2/ వృ ತ್ ವెౕ
మం 70/2007-08

ರ್ౕ ఎం అರ್ ರామ ము ರ್ సహ
ಕಷ್కరు సంసಕ್ೃత ಪాఠ ಶాಲె
జయనగర ಬెంగళೂరు ఇవర
వృ ತ್ ವెౕతన మంజూರా బಗెಗ್

02/12/2009

E

5124

20658 సంసಕ್ೃత2/వ ಗాರ್వಣె
72./2007-08

ರ್ౕ నర ంహభಟ್ సహ ಕಷ್కరు
అనుದా త ದాಯ್రణಯ್ సంసಕ್ೃత
ಪాఠ ಶాಲె రంగంపఠಟె
సురపುర వಗాರ್వಣె
అను ౕదನె ౕడువ కు తు

02/12/2009

E

5125

02/12/2009
20659 సంసಕ್సంసಕ್ೃత 2/ ಪౌ
అనుದా త ಪౌರ್ఢ ಶాಲెయ ಲ್
ಶా
ౕ 73/2007- ಖా ఎరువ సంసಕ್ೃత సహ
08
ಕಷ್కర హుದెದ್ ಮా
ౕడువ
బಗెಗ್
25/03/2009
26592 అంఅం/ ಮావలయವారు అంಕಿ అంశగళ
1/2000-01
ಮా
పುసತ್కవనుನ್ ము ರ್సువ
బಗెಗ್
26699 No. ST-1/10/Exam Furnishing of Examination 25/03/2009
Results/2002-03
Results in ES-III for the
year 2001-02, 2002-03
2003-04, 2004-05

E

5126

5127

D

ಮా
హకుಕ್ అ యమద
వర యనుನ್ ౕడువ బಗెಗ್

26/03/2009

D

ಮా
హకుಕ್ అ యమద
ಪాರ್థ క ಶాಲె ಕಷ್కర సంಖెಯ್,
ವెచಚ್ ಮా
ಕెూౕ రువ బಗెಗ್

26/03/2009

D

5130

27010 అంఅం/30/ಮాహప/20 ರ್ౕ జಯ್ భగವాನ್ ಜాಟ್ವ್, రవరు 26/03/2009
07-08
ಮా
హకుಕ್ అ యమద
సಮాజ కಲాಯ್ణ ఇಲాಖెಗె
ಕెూౕ రువ ಮా

D

5131

26/03/2009
27017 అంఅం/12/ఎంఎంఆರ್/ 2007-08 ఎంఎంఆರ್ సಭెಗె
2007-08
ఉసుತ್ವా గు గళು ౕడువ బಗెಗ್

D

5128

5129

27000 సం.
అం.అం/14/ಮాహవ/2
007-08
27006 అంఅం/29/ಮాహప/20
07-08

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
5132
27026 అంఅం/25/ కರ್కు/200 మధుಗಿ
ಲెಲ್య ెౕతರ್
7-08
ಕಷ್ಣా ಕా గళ ౕಲె
ತ್న
కರ್మ కಯ್ಗెూళುಳ್వ బಗెಗ್
5133
27032 అంఅం/20/ఇతರె/200 ఇతರె షయగళು
7-08
5134
27039 అంఅం/05/ವాಕా /20 ವా ರ್క ಕాయರ್ వರ್హಣా
07-08
వర బಗెಗ್
5135
27053 అమం/21/ఆస/2006- ఆ ರ್క స ౕ ె 2006-07ಕెಕ್
07
ಮా
ఒదಗಿసువ బಗెಗ್
5136
27057 ಸా ఇ/అం.అం/22/
2006-07ನెౕ ಸా ಗె ಮా
ಮాహవ/2006-07
హకుಕ್ వర ౕడువ బಗెಗ್
5137
5138
5139

5140
5141
5142

5143

5144

5145

5146

27059 అంఅం/20/ఇಮాఒ/20
06-07
27067 అంఅం/20/ఇಮాక/20
06-07
27080 ಸా ఇ/అంఅం/01/ಸా
ಮానಯ್/2006-07

ఇతರె ఇಲాಖెగ ಗె ಮా
ఒదಗಿసువುదు కు తు
ఇతರె ఇಲాಖెగ ಗె ಮా
ఒదಗಿసువ బಗెಗ್
ఉప ದెౕರ್శకరు అంಕಿ అంశ
ఇవ ಗె కಛెౕ య ಲ್ సಥ್ಳావಕాశ
ౕడువ బಗెಗ್
27085 ಸా ఇ/19/అంఅం/ఉ ఇಲాಖెయ ಲ್ ఉతತ್మ ఆడ త
ఆఅ/2006-07
అనుಷాಟ್న కు తు
27089 అంఅం/221/ವాఆవ/2 ವా ರ್క ఆడళత వర
006-07
27094 ಸా ఇ/అంఅం/7/ವాఆ 2004-05 మతుತ್ 2005-06ನెౕ
వ/2006-07
ಸా న ಹాగూ 2006-07ನెౕ
ಸా న ವా ರ್క ఆడ త
వర యనుನ್ తಯా సువ బಗెಗ್
27103 ಸా ఇ/అంఅం/15/పవ ప షಡ್ వగರ್గళ ರా ಟ್ರ್ౕయ
ರాఆ/2006-07
ఆ ౕగ నవದెహ ఇవ ಗె
పರ್థమ వర ಗాಗಿ వరవనుನ್
ఒదಗಿసువ బಗెಗ್
27109 ಸా ఇ/అంఅం/14/ఎಸ್ Reconciliation of
ఇఎಸ್/2006-07
discrepancies in forms ES1s and Es IVs for the year
2002-03 in respect of
karnataka
27115 ఆಸా ఇ/గయత/అం పರ್మత ಕాయರ್ కರ್మద య ಲ್
అం/10/2006-07
ఈవರె గూ గణక యంతರ್
తరಬెౕ ಹెూందద
అ ಕా గ ಗె ಹాగూ బಬ್ం
వగರ್దవ ಗె తరಬెౕ
ౕడువ
బಗెಗ್
27124 అంఅం/24/అಭా స/2 7ನెౕ అಖಿల ಭారత ಶాಲా
ಕಷ್ణ స ౕ ె కు తు
006-07

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
26/03/2009

ಶెರ್ౕ

26/03/2009

D

26/03/2009

D

26/03/2009

D

26/03/2009

D

26/03/2009

D

26/03/2009

D

26/03/2009

D

26/03/2009

D

26/03/2009

D

26/03/2009

D

26/03/2009

D

26/03/2009

D

26/03/2009

D

26/03/2009

D

D

