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File 
Comp 
No

Section File No File Subject Closed Date
Closing 
Categor

y

1947 PLANNING ೕ 5 ಮೆಟೊರ್ ರೈ 02/06‐07 ಮೆಟೊರ್ ರೈಲು ೕಜನೆಗಾಗಿ ಶಾಲಾ ಜಮೀನು 
ಕಟಟ್ಡ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

39888 D

1947 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ 5 ಮೆಟೊರ್ ರೈ 02/06‐07 ಮೆಟೊರ್ ರೈಲು ೕಜನೆಗಾಗಿ ಶಾಲಾ ಜಮೀನು 
ಕಟಟ್ಡ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

39888 D

2000 PLANNING ೕ ಕ2 ಗರ್ಂಥಾ ನಿ.ಹ 26/05‐06. ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲ ಲೆ್ ರಾ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ ಆದರ ನಿವೇಳನ 
ಹಸಾತ್ಂತರ.

39982 E

2000
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ ಕ2 ಗರ್ಂಥಾ ನಿ.ಹ 26/05‐06.

ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲ ಲೆ್ ರಾ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ ಆದರ ನಿವೇಳನ 
ಹಸಾತ್ಂತರ.

39982 E

2061 PLANNING ೕ.ಕ2.ಪೌರ್.ಶಾ.ಆಟದ
ಮೈದಾನ.30/05‐06

ಬೆಂಗಳೂರು ದ.ಜಿಲ ಲೆ್, ಆಲಹ ಳ್, ಗಾರ್ಮದ ಲ್ 
ಆಟದ ವೈದಾನ ನಿಮಿರ್ಸುವ ಕುರಿತು.

12/12/2006 0:00 D

2061 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ.ಕ2.ಪೌರ್.ಶಾ.ಆಟದ
ಮೈದಾನ.30/05‐06

ಬೆಂಗಳೂರು ದ.ಜಿಲ ಲೆ್, ಆಲಹ ಳ್, ಗಾರ್ಮದ ಲ್ 
ಆಟದ ವೈದಾನ ನಿಮಿರ್ಸುವ ಕುರಿತು.

12/12/2006 0:00 D

2064 PLANNING ೕ.ಕ2. ದಾಯ್..ನಿಲಯ.ನಿ.53/05‐06 ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲ ಲೆ್ ಹಣಬೆಯಾದ 
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.ಗೆ ಧಾಯ್ಥಿರ್ ನಿಲಯ ನಿಮಿರ್ಸಲು

39900 D

2064 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ.ಕ2. ದಾಯ್..ನಿಲಯ.ನಿ.53/05‐06 ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲ ಲೆ್ ಹಣಬೆಯಾದ 
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.ಗೆ ಧಾಯ್ಥಿರ್ ನಿಲಯ ನಿಮಿರ್ಸಲು

39900 D

2066 PLANNING ೕ.ಕ2ಶಾ.ದಾನಿಗ ಂದದ.ಪೌರ್‐
46/05 0646/05‐

ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ 3ರ ವಾಯ್ಪಿತ್ 
ೆಗ ೆ ನಿಗ ದ ಪಿ ಠ ಪಕರಶಾಲೆಗ ಗೆ ದಾನಿಗ ಂದ ಪೀಠೂಪಕರಣ

39900 E

2066 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ.ಕ2ಶಾ.ದಾನಿಗ ಂದದ.ಪೌರ್‐
46/05‐06

ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ 3ರ ವಾಯ್ಪಿತ್ 
ಶಾಲೆಗ ಗೆ ದಾನಿಗ ಂದ ಪೀಠೂಪಕರಣ

39900 E

2070 PLANNING ೕ.ಕ2ಸವ್ಂತ.ಕ.13/05‐06 ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಚಳ ಳೆ್ಕರೆ ತಾ.  ದ ದೆ್ೕಶವ್ರ 
ದುಗರ್ ಗಾರ್ಮದ ಸ.ಪಾರ್.ಶಾ.ಸವ್ಂತ ಕಟಟ್ಡ 

1/7/2010 0:00 D

2070 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ.ಕ2ಸವ್ಂತ.ಕ.13/05‐06 ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಚಳ ಳೆ್ಕರೆ ತಾ.  ದ ದೆ್ೕಶವ್ರ 
ದುಗರ್ ಗಾರ್ಮದ ಸ.ಪಾರ್.ಶಾ.ಸವ್ಂತ ಕಟಟ್ಡ 

1/7/2010 0:00 D

2075 PLANNING ೕ.ಕ2ಶಾ.ಕ.ದುರ ತ್‐12/05‐06 ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲ ಲೆ್ ಜೆ. .ನಗರ
ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ಕಟಟ್ಡ ದುರ ತ್

1/7/2010 0:00 E

2075 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ.ಕ2ಶಾ.ಕ.ದುರ ತ್‐12/05‐06 ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲ ಲೆ್ ಜೆ. .ನಗರ
ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ಕಟಟ್ಡ ದುರ ತ್

1/7/2010 0:00 E

2083 PLANNING ೕ.ಕ2ಕೈ.ತರಬೇತಿ.57/05‐06
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ದೊಮಮ್ಲೂರು 
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದ ಲ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ 
ತರಬೇತಿ ಸಂಸ ಥೆ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ

11/6/2007 0:00 D

2083
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ.ಕ2ಕೈ.ತರಬೇತಿ.57/05‐06

ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ದೊಮಮ್ಲೂರು 
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದ ಲ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ 
ತರಬೇತಿ ಸಂಸ ಥೆ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ

11/6/2007 0:00 D

2095 PLANNING ೕ.ಕ2.ಶಾ.ಭೂದನ.ಜ/18/05‐06 ಹೊಸಕೋಟೆ ಸ.ಪಾರ್.ಶಾ. ದಾನಿಗಳು ನೀಡಿರುವ 
ಜಮೀನನುನ್ ಂದಿರುಗಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

39900 D

2095 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ.ಕ2.ಶಾ.ಭೂದನ.ಜ/18/05‐06 ಹೊಸಕೋಟೆ ಸ.ಪಾರ್.ಶಾ. ದಾನಿಗಳು ನೀಡಿರುವ 
ಜಮೀನನುನ್ ಂದಿರುಗಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

39900 D

2098 PLANNING ೕ.ಕ1.ಪರಿಹಾರ.2004‐05 ರ್ೕಮತಿ ಜೈಬುನಿನ್ಸಾ ರವರಿಗೆ ಸಕಾರ್ರದಿಂದ 
ಪರಿಹರ ಧನ ಕೊಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

39982 D

2098 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ.ಕ1.ಪರಿಹಾರ.2004‐05 ರ್ೕಮತಿ ಜೈಬುನಿನ್ಸಾ ರವರಿಗೆ ಸಕಾರ್ರದಿಂದ 
ಪರಿಹರ ಧನ ಕೊಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

39982 D



2128 PLANNING
06 ಡ

 0:00 D

2101 PLANNING ೕ.ಕ1.(ಆ6)(1)ಶಾ. .ಕ..79/95‐96 ದಾಯ್ನಗರದ ಲ್ ನಡಿಯುತಿತ್ರುವ ಬಾಲಕರ 
ಧಾಯ್ಥಿರ್ ನಿಲಯಕೆಕ್ ಕಟಟ್ಡಕೆಕ್ 2 ಎಕರೆ ಜಮೀನು 

39982 E

2101 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ.ಕ1.(ಆ6)(1)ಶಾ. .ಕ..79/95‐96 ದಾಯ್ನಗರದ ಲ್ ನಡಿಯುತಿತ್ರುವ ಬಾಲಕರ 
ಧಾಯ್ಥಿರ್ ನಿಲಯಕೆಕ್ ಕಟಟ್ಡಕೆಕ್ 2 ಎಕರೆ ಜಮೀನು 

39982 E

2104 PLANNING ೕ.ಕ2.ಮ.ಎ. ೕ.ಕ.ಸಥ್.33/05‐06 ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಮಧಾಯ್ಹನ್ ಉಪಹಾರ 
ೕಜನೆ ಕಛೇರಿಯ ಸಥ್ಳಾಂತರ ಕುರಿತು.

7/4/2008 0:00 E

2104 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ.ಕ2.ಮ.ಎ. ೕ.ಕ.ಸಥ್.33/05‐06 ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಮಧಾಯ್ಹನ್ ಉಪಹಾರ 
ೕಜನೆ ಕಛೇರಿಯ ಸಥ್ಳಾಂತರ ಕುರಿತು.

7/4/2008 0:00 E

2113 PLANNING ೕ.ಕ1.ಶಾ. .ಕ.ದೈ. . ದಾಯ್.ನಿ.6/2
000‐01

ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಾಲೇಜು 
ಬಾಲಕರ ಧಾಯ್ಥಿರ್ ನಿಲಯದ ಕಟಟ್ಡ

39982 D

2113 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ.ಕ1.ಶಾ. .ಕ.ದೈ. . ದಾಯ್.ನಿ.6/2
000‐01

ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಾಲೇಜು 
ಬಾಲಕರ ಧಾಯ್ಥಿರ್ ನಿಲಯದ ಕಟಟ್ಡ

39982 D

2119 PLANNING ೕ.ಕ.ತಡೆಯಾಜ ಙೆ್.25/02‐03
ದಾವಣಗೆರೆ ಸ.ಪಾರ್.ಶಾ.ಆವರಣದ ಲ್ ಟೆನಿನ್ಸ್ 

ಕೋಟ್ರ್ ನಿಮಿರ್ಸುವ ಸಂಬಂಧ ಉಚಚ್ 
ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಕುರಿತು

12/7/2006 0:00 C

2119
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ.ಕ.ತಡೆಯಾಜ ಙೆ್.25/02‐03

ದಾವಣಗೆರೆ ಸ.ಪಾರ್.ಶಾ.ಆವರಣದ ಲ್ ಟೆನಿನ್ಸ್ 
ಕೋಟ್ರ್ ನಿಮಿರ್ಸುವ ಸಂಬಂಧ ಉಚಚ್ 

ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಕುರಿತು
12/7/2006 0:00 C

2121 PLANNING ೕ.ಕ2.ಪರ್.ದ.ಕಾ.ನಿ.16/04
ಹಾಸನ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಆಲೂರು ಸ.ಪಾರ್.ಶಾ.ಸೇರಿದ 
ಜಮೀನನ ಲ್ ಪರ್.ದ.ಕಾಲೇಜು ನಿಮಿರ್ಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್
12/12/2006 0:00 D

2121
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ.ಕ2.ಪರ್.ದ.ಕಾ.ನಿ.16/04

ಹಾಸನ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಆಲೂರು ಸ.ಪಾರ್.ಶಾ.ಸೇರಿದ 
ಜಮೀನನ ಲ್ ಪರ್.ದ.ಕಾಲೇಜು ನಿಮಿರ್ಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್
12/12/2006 0:00 D

2126 PLANNING ೕ.ಕ2ಪೌರ್.ಶಾ.ಕಕ.ಖರೀದಿ.50/05‐
06

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃದಿಧ್ಯವರು 
ನಿಮಿರ್ ರುವ ಕಟಟ್ಡ ಖರೀದಿಯ ಬಗ ಗೆ್ (ಪ.ಪೂ.ಕಾ)

39982 E

2126 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ.ಕ2ಪೌರ್.ಶಾ.ಕಕ.ಖರೀದಿ.50/05‐
06

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃದಿಧ್ಯವರು 
ನಿಮಿರ್ ರುವ ಕಟಟ್ಡ ಖರೀದಿಯ ಬಗ ಗೆ್ (ಪ.ಪೂ.ಕಾ)

39982 E

2128 PLANNING ೕ.ಕ2ದಾನಿ.ಕೊಠಡಿ.ದಾವೆ.45/05‐
06

ಬೆಂಗಳೂರು ವೇಕನಗರ ಹಳೆಯ ಕಟಟ್ಡವನುನ್ 
ೆಡ ನಿಗ ದ ೆ ಸ ಕ ಡ ನಿಮಿ ಸ ವಕೆಡ ದಾನಿಗ ಂದ ಹೊಸ ಕಟಟ್ ನಿಮಿರ್ಸುವ 

7/4/2008 0:007/4/2008 D

2128 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ.ಕ2ದಾನಿ.ಕೊಠಡಿ.ದಾವೆ.45/05‐
06

ಬೆಂಗಳೂರು ವೇಕನಗರ ಹಳೆಯ ಕಟಟ್ಡವನುನ್ 
ಕೆಡ ದಾನಿಗ ಂದ ಹೊಸ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಿರ್ಸುವ 

7/4/2008 0:00 D

2130 PLANNING ೕ.ಕ2 .ಇ.ಜಮೀನು.19/04‐05
ಹಾಸನ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ 9.20 
ಎಕರೆ ಜಮೀನನುನ್ ವೈದಯ್ಕೀಯ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ 

ಹಸಾಂತರಿಸುವ ಕುರಿತು
39982 D

2130
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ.ಕ2 .ಇ.ಜಮೀನು.19/04‐05

ಹಾಸನ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ 9.20 
ಎಕರೆ ಜಮೀನನುನ್ ವೈದಯ್ಕೀಯ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ 

ಹಸಾಂತರಿಸುವ ಕುರಿತು
39982 D

2134 PLANNING ೕ.(ಕ2).ಶಾ.ಕ.ದುರ ತ್.49/05‐06
ಮಂಗಳೂರು ಚೊಕಕ್ ಪಟಟ್ಣ ಸ.ಪ.ಪೂ. ಕಾಲೇಜು 
ದುರ ತ್ಗೆ ಶೇಷ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ 

ಕುರಿತು
39982 E

2134
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ.(ಕ2).ಶಾ.ಕ.ದುರ ತ್.49/05‐06

ಮಂಗಳೂರು ಚೊಕಕ್ ಪಟಟ್ಣ ಸ.ಪ.ಪೂ. ಕಾಲೇಜು 
ದುರ ತ್ಗೆ ಶೇಷ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ 

ಕುರಿತು
39982 E

2137 PLANNING ೕ.ಕ.2.ಶಾ.ಕ.ಕೆ.44/05‐06
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ ಹುಣಸೂರು ತಾ.ಬಿ ಕೆರೆ 

ಗಾರ್ಮದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಕಟಟ್ಡ 
ಕೆಡ ರುವುದರಿಂದ ಧಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ

39900 E

2137
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ.ಕ.2.ಶಾ.ಕ.ಕೆ.44/05‐06

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ ಹುಣಸೂರು ತಾ.ಬಿ ಕೆರೆ 
ಗಾರ್ಮದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಕಟಟ್ಡ 

ಕೆಡ ರುವುದರಿಂದ ಧಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ
39900 E

2139 PLANNING ೕ.ಕ.2ಬಿ.ಕನಾನ್.20/04‐05 ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ವಲಯ ಬಿಇಒ
ಕಛೇರಿಯನುನ್ ಈಗಿರುವ ಜಾಗದ ಲ್ಯೇ 

39982 E

2139 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ.ಕ.2ಬಿ.ಕನಾನ್.20/04‐05 ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ವಲಯ ಬಿಇಒ
ಕಛೇರಿಯನುನ್ ಈಗಿರುವ ಜಾಗದ ಲ್ಯೇ 

39982 E



2170 .ಕ. .ಕ. /05 06
ಡ

 0:00 D

2142 PLANNING ೕ.ಕ.2.ಶಾ.ಇ.ಕ.ಅನುದಾನ.05/05‐
06

ಹಾಸನ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಹರದನಹ ಳ್ ಗಾರ್ಮದ 
ಸ.ಪಾರ್.ಶಾ. ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ 

39982 D

2142 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ.ಕ.2.ಶಾ.ಇ.ಕ.ಅನುದಾನ.05/05‐
06

ಹಾಸನ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಹರದನಹ ಳ್ ಗಾರ್ಮದ 
ಸ.ಪಾರ್.ಶಾ. ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ 

39982 D

2145 PLANNING ೕ.ಕ.2.ಕ.ಗೋದಾಮು/ದುರ ತ್‐
19/06‐07

ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಗೋದಾಮು ದುರ ತ್ 
ಹಾಗೂ ಆವರಣ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕುರಿತು

39982 E

2145 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ.ಕ.2.ಕ.ಗೋದಾಮು/ದುರ ತ್‐
19/06‐07

ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಗೋದಾಮು ದುರ ತ್ 
ಹಾಗೂ ಆವರಣ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕುರಿತು

39982 E

2156 PLANNING ೕ.ಕ.2.ಶ.ಜಮೀನು.ಮಾರ.09/06‐
07

ಗುಲಬ್ಗರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಆಳಾದ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ. ಮೈದಾನದ 
ಮಾರಾಟವನುನ್ ತಡೆ ಡಿಯುವ ಕುರಿತು

8/3/2009 0:00 E

2156 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ.ಕ.2.ಶ.ಜಮೀನು.ಮಾರ.09/06‐
07

ಗುಲಬ್ಗರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಆಳಾದ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ. ಮೈದಾನದ 
ಮಾರಾಟವನುನ್ ತಡೆ ಡಿಯುವ ಕುರಿತು

8/3/2009 0:00 E

2158 PLANNING ೕ.ಕ.2.ಕ.ಬಾಕ /ಅನು/4/05‐06 ಸಕಾರ್ರಿ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗ ಗೆ 
ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

39900 E

2158 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ.ಕ.2.ಕ.ಬಾಕ /ಅನು/4/05‐06 ಸಕಾರ್ರಿ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗ ಗೆ 
ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

39900 E

2164 PLANNING ೕ.ಕ.3.ಗು.ನಿ.ದ.ಮ/04‐05
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಜಿಲಾಲ್ ಘಟಕ ಪಾರ್ಥಮಿಕ 
ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಸಂಘಕೆಕ್ ಗುರುಭವನ ನಿಮಿರ್ಸಲು 

2 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರಾತಿ
39900 D

2164
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ.ಕ.3.ಗು.ನಿ.ದ.ಮ/04‐05

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಜಿಲಾಲ್ ಘಟಕ ಪಾರ್ಥಮಿಕ 
ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಸಂಘಕೆಕ್ ಗುರುಭವನ ನಿಮಿರ್ಸಲು 

2 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರಾತಿ
39900 D

2166 PLANNING ೕ.ಕ.2.ಶಾ.ಸಥ್.ಆದೇಶ.17/04‐045 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಮಾಕನೂರು ಸಕಾರ್ರಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಸಥ್ಳಾಂತರ ಆದೇಶ ರದುದ್

39900 D

2166 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ.ಕ.2.ಶಾ.ಸಥ್.ಆದೇಶ.17/04‐045 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಮಾಕನೂರು ಸಕಾರ್ರಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಸಥ್ಳಾಂತರ ಆದೇಶ ರದುದ್

39900 D

2170 PLANNING ೕ.ಕ.2.ಕ.ಬಾಕಿ.31/05‐06 ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಹೂ ನ ಹಡಗ ತಾ.  ಕಷ್ಣ 
ಇಲಾಖೆಯ ಕಟಟ್ಡ ಬಾಕಿ ಬಿಲುಲ್

11/6/2007 0:00 D

2170 JD‐QUALITYCELL‐
SPS

ೕ.ಕ.2.ಕ.ಬಾಕಿ.31/05‐06ೕ 2 ಬಾಕಿ.31 ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಹೂ ನ ಹಡಗ ತಾ.  ಕಷ್ಣ 
ೆಯ ಕ ಡ ಕಿ ಬಿಇಲಾಖೆಯ ಕಟಟ್ ಬಾಕಿ ಬಿಲುಲ್

11/6/2007 0:0011/6/2007 D

2175 PLANNING ೕ.ಕ.2.ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕೊಠಡಿ.9/05 ಗುಲಬ್ಗರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಜಯನಗರ ಕಾಲೋನಿ 
ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆ.ಕೊಠಡಿ

39588 E

2175 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ.ಕ.2.ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕೊಠಡಿ.9/05 ಗುಲಬ್ಗರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಜಯನಗರ ಕಾಲೋನಿ 
ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆ.ಕೊಠಡಿ

39588 E

2180 PLANNING
ೕ,ಕ.1.ಆಸಪ್ತೆರ್.ಕ.ಷಹಾಬಾದ್.3/05‐

06

ಗುಲಬ್ಗರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಷಹಬಾದನ್ ಲ್ ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ 
ಮಾ ೕಜನೆ ಆಸಪ್ತೆರ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 

ಕಟಟ್ಡಗಳು ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ವ ಕೊಡುವ ಬಗ ಗೆ್
8/3/2009 0:00 E

2180
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ,ಕ.1.ಆಸಪ್ತೆರ್.ಕ.ಷಹಾಬಾದ್.3/05‐

06

ಗುಲಬ್ಗರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಷಹಬಾದನ್ ಲ್ ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ 
ಮಾ ೕಜನೆ ಆಸಪ್ತೆರ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 

ಕಟಟ್ಡಗಳು ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ವ ಕೊಡುವ ಬಗ ಗೆ್
8/3/2009 0:00 E

2184 PLANNING ಯುಓ.ಕ.2.ಈಶಾನಯ್ ವಲಯ 40/02‐03 ಈಶಾನಯ್ ವಲಯ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯದ ಪತರ್ಗಳ 
ಲೇವಾರಿ

39982 E

2184 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ಯುಓ.ಕ.2.ಈಶಾನಯ್ ವಲಯ 40/02‐03 ಈಶಾನಯ್ ವಲಯ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯದ ಪತರ್ಗಳ 
ಲೇವಾರಿ

39982 E

2187 PLANNING ೕ.ಕ.2.ಶಾ.ಕ.ನಿಮಾರ್ಣ.5/06‐07 ಕೊಪಪ್ಳ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.(ಪಿಯು )ಕಟಟ್ಡ
ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ ತಡೆನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

39900 E

2187 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ.ಕ.2.ಶಾ.ಕ.ನಿಮಾರ್ಣ.5/06‐07 ಕೊಪಪ್ಳ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.(ಪಿಯು )ಕಟಟ್ಡ
ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ ತಡೆನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

39900 E

2199 PLANNING
ೕ.ಕ.2. .ನಿ.ಜಮೀನು.ವಗರ್.14/03‐

04

ಮಂಡಯ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಮದೂದ್ರು ವಳಗೆರೆ ದೊಡಿಡ್ ಗಾರ್ಮದ 
ಸ.ಪಾರ್.ಶಾ. ಧಾಯ್ಥಿರ್ ನಿಲಯಕೆಕ್ ಜಮೀನು ಬಿಟುಟ್ 

ಕೊಡುವ ಬಗ ಗೆ್
39900 D

2199
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ.ಕ.2. .ನಿ.ಜಮೀನು.ವಗರ್.14/03‐

04

ಮಂಡಯ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಮದೂದ್ರು ವಳಗೆರೆ ದೊಡಿಡ್ ಗಾರ್ಮದ 
ಸ.ಪಾರ್.ಶಾ. ಧಾಯ್ಥಿರ್ ನಿಲಯಕೆಕ್ ಜಮೀನು ಬಿಟುಟ್ 

ಕೊಡುವ ಬಗ ಗೆ್
39900 D
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39900 D

2203 PLANNING ೕ.ಕ.(4)ಬಿ.ಇ.ಬ.ಎ.ನಿ.ಕಛೇರಿ‐
10/05‐06

ಬಿಇಒ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಗ ಗೆ ಕಟಟ್ಡ 
ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಅನುದಾನ 

39588 D

2203 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ.ಕ.(4)ಬಿ.ಇ.ಬ.ಎ.ನಿ.ಕಛೇರಿ‐
10/05‐06

ಬಿಇಒ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಗ ಗೆ ಕಟಟ್ಡ 
ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಅನುದಾನ 

39588 D

2209 PLANNING ೕ.ಕ.2.ಸ.ಪೌರ್.ಉ.11/04‐05 ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ದೇವರ ಜೀವನ 
ಹ ಳ್ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದ ಲ್ ಶೌಚಾಲಯ 

39982 E

2209 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ.ಕ.2.ಸ.ಪೌರ್.ಉ.11/04‐05 ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ದೇವರ ಜೀವನ 
ಹ ಳ್ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದ ಲ್ ಶೌಚಾಲಯ 

39982 E

2213 PLANNING ೕ.ಕ.2.ಇತರೆ.ಶಾ.ಕ.ದಾನಿಗಳ.5/05‐
06

ಬಾಗಲ ಕೋಟೆ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ವಜರ್ ಮುಟಿಟ್ ಗಾರ್ಮದ 
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.ದಾನಿಗಳ ಹೆಸರನುನ್ ನಾಮಕರಣ

11/6/2007 0:00 D

2213 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ.ಕ.2.ಇತರೆ.ಶಾ.ಕ.ದಾನಿಗಳ.5/05‐
06

ಬಾಗಲ ಕೋಟೆ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ವಜರ್ ಮುಟಿಟ್ ಗಾರ್ಮದ 
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.ದಾನಿಗಳ ಹೆಸರನುನ್ ನಾಮಕರಣ

11/6/2007 0:00 D

2216 PLANNING ೕ.ಕ.2.ಶಾ.ಕ.ಬಾ.ಅನುದಾ17/06‐
07

ಕೊಡಗು ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಸೂ ರ್ಭಿ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಕಟಟ್ಡ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕುರಿತು.

39982 E

2216 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ.ಕ.2.ಶಾ.ಕ.ಬಾ.ಅನುದಾ17/06‐
07

ಕೊಡಗು ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಸೂ ರ್ಭಿ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಕಟಟ್ಡ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕುರಿತು.

39982 E

2220 PLANNING ೕ.ಕ.2.ಶಾ.ಕ.ಕಳಪೆ.23/06‐07 ಗದಿಗ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಮುಂಡರಗಿ ಗಾರ್ಮದ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಕ.ಕಾಮಗಾರಿ ಕುರಿತು

39588 D

2220 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ.ಕ.2.ಶಾ.ಕ.ಕಳಪೆ.23/06‐07 ಗದಿಗ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಮುಂಡರಗಿ ಗಾರ್ಮದ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಕ.ಕಾಮಗಾರಿ ಕುರಿತು

39588 D

2222 PLANNING ೕ.ಕ.2.ಬೆಂಡಿಗಾನಹ ಳ್.6/05‐06 ನಾರಾಯಣ ಸಾವ್ಮಿ ಬೆಂಡಿಗಾನಹ ಳ್ ಗಾರ್ಮದ 
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.ಬಗ ಗೆ್ ದೂರು

12/7/2006 0:00 D

2222 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ.ಕ.2.ಬೆಂಡಿಗಾನಹ ಳ್.6/05‐06 ನಾರಾಯಣ ಸಾವ್ಮಿ ಬೆಂಡಿಗಾನಹ ಳ್ ಗಾರ್ಮದ 
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.ಬಗ ಗೆ್ ದೂರು

12/7/2006 0:00 D

2235 PLANNING ೕ.ಕ.2.ಕಿರ್ೕ.ಜಮೀನು.32/06‐07 ಮಂಡಯ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ನಾಗಮಂಗಲ
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ಜಮೀನು ಯುವಜನ ಕಿರ್ೕಡಾ 

12/7/2006 0:00 D

2235 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ.ಕ.2.ಕಿರ್ೕ.ಜಮೀನು.32/06‐07 ಮಂಡಯ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ನಾಗಮಂಗಲ
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ಜಮೀನು ಯುವಜನ ಕಿರ್ೕಡಾ 

12/7/2006 0:00 D

22472247 PLANNINGPLANNING ೕ.ಕ.2ಶಾ.ಕ. .ಅನು/8‐06‐07ೕ ಶಾ ಅನು
ಹಾಸನ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಲ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ 
ಕ ಡ ನಿಮ ದ ದ ರ ೆ ೆ ಷ ನ ನಕಟಟ್ ನಿಮಾರ್ಣದ ದುರ ತ್ಗೆ ಶೇಷ ಅನುದಾನ

39900 D

2247 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ.ಕ.2ಶಾ.ಕ. .ಅನು/8‐06‐07 ಹಾಸನ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಲ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ 
ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣದ ದುರ ತ್ಗೆ ಶೇಷ ಅನುದಾನ

39900 D

3977 PLANNING ೕ(2)ಉ.ಬೈ‐4/06‐07
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ದ ಸಕಾರ್ರಿ/ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ 8ನೇ ತರಗತಿಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ 
ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ ಗೆ ಉಚಿತ ಬೈ ಕಲ್ ನೀಡುವ 

40054 A

3977
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(2)ಉ.ಬೈ‐4/06‐07

ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ದ ಸಕಾರ್ರಿ/ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ 8ನೇ ತರಗತಿಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ 
ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ ಗೆ ಉಚಿತ ಬೈ ಕಲ್ ನೀಡುವ 

40054 A

3992 PLANNING ೕ(2)ಊ.ಬೈ4/06‐07( ) ಬೈ ಕಲ್ ಖರೀದಿಯ ಚಾರಿತಿರ್ಕ ತಂಡದ 
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗ ಗೆ್.

40054 C

3992 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ(2)ಊ.ಬೈ4/06‐07( ) ಬೈ ಕಲ್ ಖರೀದಿಯ ಚಾರಿತಿರ್ಕ ತಂಡದ 
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗ ಗೆ್.

40054 C

3996 PLANNING ೕ(2)ಊ.ಬೈ4/06‐07(ಡಿ)
2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರದ ವತಿಯಿಂದ 

ಉಚಿತ ಬೈ ಕಲ್ ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ಲ್ 
ಸಕಾರ್ರಿ ಆದೇಶಗಳು.

8/6/2009 0:00 C

3996
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(2)ಊ.ಬೈ4/06‐07(ಡಿ)

2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರದ ವತಿಯಿಂದ 
ಉಚಿತ ಬೈ ಕಲ್ ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ಲ್ 

ಸಕಾರ್ರಿ ಆದೇಶಗಳು.
8/6/2009 0:00 C

4065 PLANNING ೕ(2)ಸೈ. .ಸ‐13/06‐07 ಸೈಕಲ್ ತರಣಾ ಸಮಾರಂಭ 2006‐07 
ದೇವನಹ ಳ್ಯ ಲ್ ಏಪರ್ಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

40054 C

4065 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ(2)ಸೈ. .ಸ‐13/06‐07 ಸೈಕಲ್ ತರಣಾ ಸಮಾರಂಭ 2006‐07 
ದೇವನಹ ಳ್ಯ ಲ್ ಏಪರ್ಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

40054 C



ರ್ಸು ುವ ೆ

4834 PLANNING
ೕ(ಕ3)ಸ.ಉ.ರಿ.ಪಾರ್.ಶಾ. .ಎ.ನೀ.

ಮಂ/3/05‐06

ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ,ಗೋ ಂದಪುರ(ರಶಾದ್ ನಗರ)ಅರಬೀಕ್ 

ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ 
.ಎ.ನಿವೇಶನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.

11/3/2007 0:00 D

4834
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3)ಸ.ಉ.ರಿ.ಪಾರ್.ಶಾ. .ಎ.ನೀ.

ಮಂ/3/05‐06

ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ,ಗೋ ಂದಪುರ(ರಶಾದ್ ನಗರ)ಅರಬೀಕ್ 

ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ 
.ಎ.ನಿವೇಶನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.

11/3/2007 0:00 D

4837 PLANNING ೕ(ಕ3)ಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್/37/05‐06

ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲ ಲೆ್ ಚಿಕಕ್ಬಾಣಾವರ ಗಾರ್ಮ 
ಪಂಚಾಯಿತ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್ ಗಾರ್ಮಕೆಕ್ 

ಸೇರಿರುವ ಸಕಾರ್ರಿ ಜಮೀನು ಸವೇರ್ ಸಂ:21ರ 
23 ಗುಂಟೆ ಜಾಗವನುನ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ 

11/3/2007 0:00 D

4837
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3)ಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್/37/05‐06

ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲ ಲೆ್ ಚಿಕಕ್ಬಾಣಾವರ ಗಾರ್ಮ 
ಪಂಚಾಯಿತ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್ ಗಾರ್ಮಕೆಕ್ 

ಸೇರಿರುವ ಸಕಾರ್ರಿ ಜಮೀನು ಸವೇರ್ ಸಂ:21ರ 
23 ಗುಂಟೆ ಜಾಗವನುನ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ 

11/3/2007 0:00 D

4841 PLANNING
ೕ(ಕ3)ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ.ಅಗರ್.ಬಿ.ಡಾ.,

ಯ.ಲ/27/05‐06

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಅಗರ್ಹಾರ ಬಡಾವಣೆ,ಯಲಹಂಕ 
ಈ ಶಾಲೆಯ ನಿವೇಶನದ ಲ್ ಚಿಕಕ್ಜಾಲ 

ೕ ೕಸ್ ಔಟ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.
39902 E

4841
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3)ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ.ಅಗರ್.ಬಿ.ಡಾ.,

ಯ.ಲ/27/05‐06

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಅಗರ್ಹಾರ ಬಡಾವಣೆ,ಯಲಹಂಕ 
ಈ ಶಾಲೆಯ ನಿವೇಶನದ ಲ್ ಚಿಕಕ್ಜಾಲ 

ೕ ೕಸ್ ಔಟ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.
39902 E

4843 PLANNING ೕ(ಕ3)ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಕೃ.ನಂ.ನಗರ
/40/05‐06

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಕೃಷಾಣ್ನಂದ ನಗರ,ನಂದಿನಿ 
ಬಡಾವಣೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಬಿ.ಡಿ.ಎ.,ದಾಖಲಾತಿ 

8/12/2009 0:00 E

4843 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ(ಕ3)ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಕೃ.ನಂ.ನಗರ
/40/05‐06

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಕೃಷಾಣ್ನಂದ ನಗರ,ನಂದಿನಿ 
ಬಡಾವಣೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಬಿ.ಡಿ.ಎ.,ದಾಖಲಾತಿ 

8/12/2009 0:00 E

4848 PLANNING
ೕ(ಕ3)ಪಾರ್.ಶಾಲೆ.ಲಕೆಕ್ೕನಹ ಳ್/52/0

5‐06

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಲಕೆಕ್ೕನಹ ಳ್,ದಾಸನಪುರ 
ಹೋಬ  ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಈ ಶಾಲೆಯ 

ಆವರಣದ ಲ್ ಖಾಸಗಿಯವರು ಅಕರ್ಮವಾಗಿ ಕಟಟ್ಡ 
ನಿಮಿರ್ಸುತಿರುವ ಬಗೆನಿಮಿ ತಿರ ಬಗ .

40141 E

4848
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3)ಪಾರ್.ಶಾಲೆ.ಲಕೆಕ್ೕನಹ ಳ್/52/0

5‐06

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಲಕೆಕ್ೕನಹ ಳ್,ದಾಸನಪುರ 
ಹೋಬ  ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಈ ಶಾಲೆಯ 

ಆವರಣದ ಲ್ ಖಾಸಗಿಯವರು ಅಕರ್ಮವಾಗಿ ಕಟಟ್ಡ 
ನಿಮಿರ್ಸುತಿರುವ ಬಗೆ.

40141 E

4852 PLANNING ೕ(ಕ3)ರೋ.ಬೆಂ.ವೆ/1/05‐06

ಎ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬರ್ರಿ ಫಾರ್ ಚಿಲಡ್ರ್ನ್ ಇನ್ 
ಮಲ ಲೆ್ೕಶವ್ರಂ,ಬೆಂಗಳೂರು ವೆಸ್ಟ್ ಇವರು ಸಕಾರ್ರಿ 
ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, 13ನೇ ಅಡಡ್ರಸ ತೆ್ ಮಲ ಲೆ್ೕಶವ್ರಂ 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದ ಲ್ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣ 
ಮಾಡಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬಗೆ.

39928 D

4852
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3)ರೋ.ಬೆಂ.ವೆ/1/05‐06

ಎ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬರ್ರಿ ಫಾರ್ ಚಿಲಡ್ರ್ನ್ ಇನ್ 
ಮಲ ಲೆ್ೕಶವ್ರಂ,ಬೆಂಗಳೂರು ವೆಸ್ಟ್ ಇವರು ಸಕಾರ್ರಿ 
ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, 13ನೇ ಅಡಡ್ರಸ ತೆ್ ಮಲ ಲೆ್ೕಶವ್ರಂ 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದ ಲ್ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣ 
ಮಾಡಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬಗೆ.

39928 D

4856 PLANNING ೕ(ಕ3)ಕ.ಗೃ.ಮಂ/39/04‐05
ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯಲಹಂಕ 
ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕ.ಗೃ.ಮಂ.ಯಿಂದ ಮಂಜೂರಾದ 
.ಎ.ನವೇಶನಕೆಕ್ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬಗ ಗೆ್.

39370 D

4856
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3)ಕ.ಗೃ.ಮಂ/39/04‐05

ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯಲಹಂಕ 
ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕ.ಗೃ.ಮಂ.ಯಿಂದ ಮಂಜೂರಾದ 
.ಎ.ನವೇಶನಕೆಕ್ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬಗ ಗೆ್.

39370 D

4861 PLANNING ೕ(ಕ3) ಂ.ಶಾಲೆ/73/05‐06
ಸ.ಕ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಂಗರಾನಪುರ ಎ ಬಾಲ್ಕಕ್ 
ಇ ಲ್ನ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ ತೊಂದರೆ 

ಮಾಡುತರುವ ಬಗ ಗೆ್.
10/12/2007 0:00 D



4901 PLANNING (ಕ . . .ಎ 04 05
ಸ್

40262 E

4861
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3) ಂ.ಶಾಲೆ/73/05‐06

ಸ.ಕ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಂಗರಾನಪುರ ಎ ಬಾಲ್ಕಕ್ 
ಇ ಲ್ನ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ ತೊಂದರೆ 

ಮಾಡುತರುವ ಬಗ ಗೆ್.
10/12/2007 0:00 D

4871 PLANNING
ೕ(ಕ3)ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ. .ಎ.ನಿಮಂ/40/0

4‐05

ಸ.ಕ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ದೊಡಡ್ಬ ತ್,ಕೆಂಗೇರಿ 
ಹೋಬ ,ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ‐1ಈ 

ಶಾಲೆಗೆ .ಎ.ನಿವೇಶನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 
40141 E

4871
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3)ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ. .ಎ.ನಿಮಂ/40/0

4‐05

ಸ.ಕ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ದೊಡಡ್ಬ ತ್,ಕೆಂಗೇರಿ 
ಹೋಬ ,ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ‐1ಈ 

ಶಾಲೆಗೆ .ಎ.ನಿವೇಶನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 
40141 E

4875 PLANNING ೕ(ಕ3)ಸ. ಜಮೀನು ಕೊ./50/05‐06 ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡ, ದಾಯ್ಥಿರ್ನಿಲಯ ಹಾಗೂ 
ಟೆ ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಟ್ಟೂಯ್ಟ್ ತೆರೆಯಲು ಹೊಸ 

11/3/2007 0:00 D

4875 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ(ಕ3)ಸ. ಜಮೀನು ಕೊ./50/05‐06 ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡ, ದಾಯ್ಥಿರ್ನಿಲಯ ಹಾಗೂ 
ಟೆ ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಟ್ಟೂಯ್ಟ್ ತೆರೆಯಲು ಹೊಸ 

11/3/2007 0:00 D

4878 PLANNING ೕ(ಕ3)ಸ.ಮಾ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ.ಗ ೕಪುರಂ
/42/05‐06

ಸ.ಮಾ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಗ ಪುರಂ,ಬೆಂಗಳೂರು ಈ 
ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡವನುನ್ ಕೆಡ ಹೊಸ ಕಟಟ್ಡ ಕಟುಟ್ವ 

7/9/2008 0:00 E

4878 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ(ಕ3)ಸ.ಮಾ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ.ಗ ೕಪುರಂ
/42/05‐06

ಸ.ಮಾ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಗ ಪುರಂ,ಬೆಂಗಳೂರು ಈ 
ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡವನುನ್ ಕೆಡ ಹೊಸ ಕಟಟ್ಡ ಕಟುಟ್ವ 

7/9/2008 0:00 E

4881 PLANNING
ೕ(ಕ3)ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, 
ೕ.ದುರ ತ್/22/05‐06

ೕರಭದರ್ನಗರ ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ 
ಶಾಲೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ಥಲಗೊಂಡಿರುವ 

ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲುಗಳ ದುರ ಗೊ ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.
39902 E

4881
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3)ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, 
ೕ.ದುರ ತ್/22/05‐06

ೕರಭದರ್ನಗರ ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ 
ಶಾಲೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ಥಲಗೊಂಡಿರುವ 

ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲುಗಳ ದುರ ಗೊ ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.
39902 E

4885 PLANNING ೕ(ಕ3)ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ದು.ಲೇಪರ್/17/05‐
06

ಸಕಾರ್ರಿ ಮಾದರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆಂಗೇರಿ 
ಸದರ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡದ ಬಗ ಗೆ್.

40141 E

4885 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ(ಕ3)ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ದು.ಲೇಪರ್/17/05‐
06

ಸಕಾರ್ರಿ ಮಾದರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆಂಗೇರಿ 
ಸದರ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡದ ಬಗ ಗೆ್.

40141 E

4901 PLANNING ೕ(ಕ3)ಪಾರ್.ಶಾ. .ಎ.45/04‐053)ಪಾರ್ ಶಾ .45/

ಸ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಬಿ.ಡಿ.ಎ.ವತಿಯಿಂದ ಮಂಜೂರು 
ಮಾಡುವ .ಎ.ನಿವೇಶನಗ ಗೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಕ 
ೆ ವಣಿ ತವನ ಕಷ್ ದ ೆಸ್ ದರದಿ ದಠೇವಣಿ ತತ್ವನುನ್ ಕಷ್ಣದ ಸೆ ದರದಿಂದ 

ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆ.

40262 E

4901
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3)ಪಾರ್.ಶಾ. .ಎ.45/04‐05

ಸ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಬಿ.ಡಿ.ಎ.ವತಿಯಿಂದ ಮಂಜೂರು 
ಮಾಡುವ .ಎ.ನಿವೇಶನಗ ಗೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಕ 
ಠೇವಣಿ ತತ್ವನುನ್ ಕಷ್ಣದ ಸೆಸ್ ದರದಿಂದ 

ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆ.

40262 E

4906 PLANNING
ೕ(ಕ3)ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ. .ನಿವೇ.ಮಂ.31/

04‐05

ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಬಿ.ಡಿ.ಎ.ಲೇಔಟ್,ಕಾವೇರಿಪುರ 
ಮುನೇಶವ್ರ ನಗರ ದ ಣ ವಲಯ‐2 ಈ ಶಾಲೆಗೆ 
ಖಾ .ಎ.ನಿವೇಶನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

3/6/2010 0:00 E

4906
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3)ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ. .ನಿವೇ.ಮಂ.31/

04‐05

ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಬಿ.ಡಿ.ಎ.ಲೇಔಟ್,ಕಾವೇರಿಪುರ 
ಮುನೇಶವ್ರ ನಗರ ದ ಣ ವಲಯ‐2 ಈ ಶಾಲೆಗೆ 
ಖಾ .ಎ.ನಿವೇಶನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

3/6/2010 0:00 E

4918 PLANNING
ೕ(ಕ3)ಉ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ.ಕುಲೇ.ಔಟ್/67

/05‐06

ಸ.ಉ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ(ಬಾಲಕರ),ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ 
ಲೇಔಟ್,ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಮಂಜೂರಾದ 

.ಎ.ನಿವೇಶನದ ಗುತಿಗೆ ಹಣದ ಬಗ ಗೆ್ .
2/4/2008 0:00 D

4918
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3)ಉ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ.ಕುಲೇ.ಔಟ್/67

/05‐06

ಸ.ಉ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ(ಬಾಲಕರ),ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ 
ಲೇಔಟ್,ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಮಂಜೂರಾದ 

.ಎ.ನಿವೇಶನದ ಗುತಿಗೆ ಹಣದ ಬಗ ಗೆ್ .
2/4/2008 0:00 D

4921 PLANNING ೕ(ಕ3)ಸ.ಪಾರ್.ಶಾ. ಜನಾಪುರ/87/
05‐06

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಜನಾಪುರ‐
ಕೃಷಣ್ರಾಜಪುರನಗರ ಸಭೆ‐ಈ ಶಾಲೆಯ 

39405 D

4921 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ(ಕ3)ಸ.ಪಾರ್.ಶಾ. ಜನಾಪುರ/87/
05‐06

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಜನಾಪುರ‐
ಕೃಷಣ್ರಾಜಪುರನಗರ ಸಭೆ‐ಈ ಶಾಲೆಯ 

39405 D



4941 PLANNING ೕ(ಕ3) ಳ /36/05 06 ಬೆಂ ೂರು ಜಿಲೆ ಈ ೆಗೆ 7/5/2008 00 E

4925 PLANNING
ೕ(ಕ3)ಮಂ.ಕಾಲೋನಿ/ಬಿ.ಡಿ.ಎ.ನಿವೇ

/8005‐06

ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲ ಲೆ್ ಮಂಜುನಾಥ 
ಕಾಲೋನಿ ಇ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಪಾರ್ರಂಭಿ ರುವ 
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು 

ಅಭಿವೃದಿ ಪಾರ್ಧಿಕಾರದಿಂದ ನಿವೇಶನ ಮಂಜೂರು 

40141 D

4925
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3)ಮಂ.ಕಾಲೋನಿ/ಬಿ.ಡಿ.ಎ.ನಿವೇ

/8005‐06

ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲ ಲೆ್ ಮಂಜುನಾಥ 
ಕಾಲೋನಿ ಇ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಪಾರ್ರಂಭಿ ರುವ 
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು 

ಅಭಿವೃದಿ ಪಾರ್ಧಿಕಾರದಿಂದ ನಿವೇಶನ ಮಂಜೂರು 

40141 D

4929 PLANNING
ೕ(ಕ3)ಬಿನಿನ್ಪೇಟೆ 

ಗರ್ಂಥಾಲಯ/79/05‐06

ಬಿನಿನ್ಪೇಟೆ ಮತ ೇತರ್ದ ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆ ಬರುವ 
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಇರುವ 

ಆವರಣದ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಗರ್ಂಥಾಲಯ 
40263 E

4929
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3)ಬಿನಿನ್ಪೇಟೆ 

ಗರ್ಂಥಾಲಯ/79/05‐06

ಬಿನಿನ್ಪೇಟೆ ಮತ ೇತರ್ದ ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆ ಬರುವ 
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಇರುವ 

ಆವರಣದ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಗರ್ಂಥಾಲಯ 
40263 E

4934 PLANNING ೕ(ಕ3)ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಗುರಪಪ್ನಪಾ
ಳಯ್/41/05‐06

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಗುರಪಪ್ನಪಾಳಳ್ ಬೆಂಗಳೂರು 
ದ ಣ ವಲಯ‐1 ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಟಟ್ಡ ಕಟುಟ್ವ 

4/9/2009 0:00 E

4934 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ(ಕ3)ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಗುರಪಪ್ನಪಾ
ಳಯ್/41/05‐06

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಗುರಪಪ್ನಪಾಳಳ್ ಬೆಂಗಳೂರು 
ದ ಣ ವಲಯ‐1 ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಟಟ್ಡ ಕಟುಟ್ವ 

4/9/2009 0:00 E

4936 PLANNING
ೕ(ಕ3)ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಜಾ.ಅನು/43/03‐

04

ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ‐1ರ
ಸ.ಮಾ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ರ್ೕನಗರ ಈ ಶಾಲೆಯ 
ಆವರಣದ ಗೌರ್ಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ರಿಸವಾರ್ಯರ್ 

3/4/2010 0:00 E

4936
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3)ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಜಾ.ಅನು/43/03‐

04

ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ‐1ರ
ಸ.ಮಾ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ರ್ೕನಗರ ಈ ಶಾಲೆಯ 
ಆವರಣದ ಗೌರ್ಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ರಿಸವಾರ್ಯರ್ 

3/4/2010 0:00 E

4938 PLANNING ೕ(ಕ3) .ಎ.ನವೇ. JHBCS/38/05‐
06

ಸ.ಉ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಮಿನಹಜ್ ನಗರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 
.ಎ.ನಿವೇಶನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

39897 E

4938 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ(ಕ3) .ಎ.ನವೇ. JHBCS/38/05‐
06

ಸ.ಉ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಮಿನಹಜ್ ನಗರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 
.ಎ.ನಿವೇಶನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

39897 E

4941 PLANNING ೕ(ಕ3)ಬುಳಹ /36/05 06ಬು ಳ್ಹ ಳ್ ‐
ಸಕಾರ್ರಿ ಶಾಲೆ,ಬುಳಳ್ಹ ಳ್ಲ,ದೇವನಹ ಳ್ 

ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾ ಜಿಲೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆಗಳ ,ಗಾರ್. ಲ್ ಶಾಲ
ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಒತುವರಿ ಜಾಗವನುನ್

7/5/2008 0:00 0: E

4941
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3)ಬುಳಳ್ಹ ಳ್/36/05‐06

ಸಕಾರ್ರಿ ಶಾಲೆ,ಬುಳಳ್ಹ ಳ್ಲ,ದೇವನಹ ಳ್ 
ಬೆಂಗಳೂರು,ಗಾರ್.ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 

ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಒತುವರಿ ಜಾಗವನುನ್
7/5/2008 0:00 E

4943 PLANNING ೕ(ಕ3)ಶಾಕನಿ.ಮಂ/12/04‐05
ಕನಕಪುರ ತಾ.ಕಸಬಾ ಹೋಬ

ಅಳಳ್ಮಾರನಹ ಳ್ಯ 4 ಎಕರೆ ಜಮೀನನುನ್ ಕಷ್ಣ 
ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

40262 E

4943
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3)ಶಾಕನಿ.ಮಂ/12/04‐05

ಕನಕಪುರ ತಾ.ಕಸಬಾ ಹೋಬ
ಅಳಳ್ಮಾರನಹ ಳ್ಯ 4 ಎಕರೆ ಜಮೀನನುನ್ ಕಷ್ಣ 

ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
40262 E

4945 PLANNING ೕ(ಕ3) ಆಸುಇ./68/05‐06 ಸ.ಕ.ಶಾಲೆ,ಸೂ ಬೆಲೆ,ದೇವನಹ ಳ್,ತಾ.ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಛಾವಣಿ ಸೋರುತಿತ್ರುವ ಬಗ ಗೆ್.

10/12/2007 0:00 D

4945 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ(ಕ3) ಆಸುಇ./68/05‐06 ಸ.ಕ.ಶಾಲೆ,ಸೂ ಬೆಲೆ,ದೇವನಹ ಳ್,ತಾ.ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಛಾವಣಿ ಸೋರುತಿತ್ರುವ ಬಗ ಗೆ್.

10/12/2007 0:00 D

4947 PLANNING ೕ(ಕ3)ಸ.ಪಾರ್.ಶಾ.ಓಬಳಾಪುರ/59/0 ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಓಬಳಾಪುರ,ಈ ಶಾಲೆಯ 10/9/2007 0:00 D
4947 JD‐QUALITYCELL‐ ೕ(ಕ3)ಸ.ಪಾರ್.ಶಾ.ಓಬಳಾಪುರ/59/0 ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಓಬಳಾಪುರ,ಈ ಶಾಲೆಯ 10/9/2007 0:00 D

4952 PLANNING
ೕ(ಕ3)ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಆ.ಮೈ/22062/4

7/01‐02

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಅರಳುಮ ಲ್ಗೆ ಬಾಗಿಲು ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಲ್ ಖಾಸಗಿಯವರು 

ವಾಯ್ಯಾಮ ಶಾಲೆ ಕಟುಟ್ತಿರುವ ಬಗ ಗೆ್.
39812 E

4952
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3)ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಆ.ಮೈ/22062/4

7/01‐02

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಅರಳುಮ ಲ್ಗೆ ಬಾಗಿಲು ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಲ್ ಖಾಸಗಿಯವರು 

ವಾಯ್ಯಾಮ ಶಾಲೆ ಕಟುಟ್ತಿರುವ ಬಗ ಗೆ್.
39812 E



ಸ ೕಯ ರು ಅ ಕೆ ುವ

4956 PLANNING ೕ(ಕ3)ಸ.ಪಾರ್.ಸಾಲೆ/ಬಿಡದಿ\78/05‐
06

ಸ.ಬಾ ಕಾ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ,ಸದರಿ 
ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡವನುನ್ ಕೆಡವದಂತೆ ತಡೆಗಟುಟ್ವ ಬಗ ಗೆ್.

8/12/2009 0:00 E

4956 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ(ಕ3)ಸ.ಪಾರ್.ಸಾಲೆ/ಬಿಡದಿ\78/05‐
06

ಸ.ಬಾ ಕಾ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ,ಸದರಿ 
ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡವನುನ್ ಕೆಡವದಂತೆ ತಡೆಗಟುಟ್ವ ಬಗ ಗೆ್.

8/12/2009 0:00 E

4960 PLANNING
ೕ(ಕ3)ಮಾಗಡಿ 

ತಾ.ಶಾಲಾಭಿವೃದಿಧ್/53/05‐06

ರ್ೕ.ಹನುಮಂತಯಯ್ ಮರೂರ್ ಟಾರ್ನ್ಸ್ 
ಎನಿವ್ರಾನೆಮ್ಂಟಲ್ ಇಂಜಿನಿಯಸ್ರ್ ಪಿಲ್ಂಟ್ 
ಮಿಜಿಗನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಸಂಯುಕತ್ ಸಂಸಾಥ್ನ 

ಇವರು ಬೆಂ.ಗಾರ್.ಜಿಲೆ ಮಾಗಡಿ ತಾ.ನ ಶಾಲೆಗಳ 

8/12/2009 0:00 E

4960
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3)ಮಾಗಡಿ 

ತಾ.ಶಾಲಾಭಿವೃದಿಧ್/53/05‐06

ರ್ೕ.ಹನುಮಂತಯಯ್ ಮರೂರ್ ಟಾರ್ನ್ಸ್ 
ಎನಿವ್ರಾನೆಮ್ಂಟಲ್ ಇಂಜಿನಿಯಸ್ರ್ ಪಿಲ್ಂಟ್ 
ಮಿಜಿಗನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಸಂಯುಕತ್ ಸಂಸಾಥ್ನ 

ಇವರು ಬೆಂ.ಗಾರ್.ಜಿಲೆ ಮಾಗಡಿ ತಾ.ನ ಶಾಲೆಗಳ 

8/12/2009 0:00 E

4965 PLANNING
ೕ(ಕ3)ಐತಾಂಡಹ ಳ್.ಕ.ಮಂ/30/05‐

06

ಕೋಲಾರ ತಾ.ಪಟಟ್ಣ ಗಾರ್ಮ ಮತುತ್
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ.ಐತಾಂಡಹ ಳ್ ಗಾರ್ಮಗಳ ಲ್ನ 

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಕಟಟ್ಡ 
10/9/2007 0:00 D

4965
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3)ಐತಾಂಡಹ ಳ್.ಕ.ಮಂ/30/05‐

06

ಕೋಲಾರ ತಾ.ಪಟಟ್ಣ ಗಾರ್ಮ ಮತುತ್
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ.ಐತಾಂಡಹ ಳ್ ಗಾರ್ಮಗಳ ಲ್ನ 

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಕಟಟ್ಡ 
10/9/2007 0:00 D

4968 PLANNING ೕ(ಕ3)ಚ ದ್ಗಾನಹ ಳ್.31/05‐06
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಚ ದ್ಗಾನಹ ಳ್, ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ 
ತಾ.ಕೋಲಾರ ಸದರಿ ಶಾಲೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡು 
ಹಾಗೂ ಮುಳುಳ್ತಂತಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ ಗೆ್.

12/4/2007 0:00 D

4968
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3)ಚ ದ್ಗಾನಹ ಳ್.31/05‐06

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಚ ದ್ಗಾನಹ ಳ್, ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ 
ತಾ.ಕೋಲಾರ ಸದರಿ ಶಾಲೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡು 
ಹಾಗೂ ಮುಳುಳ್ತಂತಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ ಗೆ್.

12/4/2007 0:00 D

4973 PLANNING
ೕ(ಕ3)ಪಾರ್.ಶಾ.ಜಾ.ತೆ.ದೂರು/47/0

3‐04

ಸಕಾರ್ರಿ ಕನನ್ಡ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ,ಕೋಲಾರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣವನುನ್ 

ಸಥ್ ೕಯ ವಾಯ್ಪಾರಸಥ್ರು ಅತಿಕರ್ಮಿ ಕೊಂಡಿರುವ 
7/9/2009 0:00 E

4973
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3)ಪಾರ್.ಶಾ.ಜಾ.ತೆ.ದೂರು/47/0

3‐04

ಸಕಾರ್ರಿ ಕನನ್ಡ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ,ಕೋಲಾರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣವನುನ್ 

ಸ ೕಯ ವಾ ಪಾರಸರು ಅತಿಕಮಿ ಕೊಂಡಿರುವಥ್ ವಾಯ್ಪಾರಸಥ್ ತಿಕರ್ಮಿ ೂಂಡಿರ  
7/9/2009 0:00 E

4976 PLANNING
ೕ(ಕ3)ಸ.ಪಾರ್.ಶಾ.ಜಾ.ಬಿ.ಕೊ/31/0

3‐04

ನೆಹರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಆದಿವಾಲ, ರಿಯೂರು,ತಾ:ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿಗಳನುನ್ ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ 
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಟುಟ್ಕೊಡುವ ಬಗೆ.

39902 E

4976
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3)ಸ.ಪಾರ್.ಶಾ.ಜಾ.ಬಿ.ಕೊ/31/0

3‐04

ನೆಹರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಆದಿವಾಲ, ರಿಯೂರು,ತಾ:ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿಗಳನುನ್ ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ 
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಟುಟ್ಕೊಡುವ ಬಗೆ.

39902 E

4978 PLANNING
ೕ(ಕ3)ಸ.ಪಾರ್.ಶಾ. ರಿಯೂರು/84/0

5‐06

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ರಿಯೂರಿನ ನೆಹರು
ಮೈದಾನದ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ 

ಶಾಲೆಗೆ ಹೊಸ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡಲು 
ಶೇಷ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.

39405 D

4978
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3)ಸ.ಪಾರ್.ಶಾ. ರಿಯೂರು/84/0

5‐06

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ರಿಯೂರಿನ ನೆಹರು
ಮೈದಾನದ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ 

ಶಾಲೆಗೆ ಹೊಸ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡಲು 
ಶೇಷ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.

39405 D

4981 PLANNING ೕ(ಕ3)ಕಂಚಿಕೇರಿ ಶಾಲೆ/24/05‐06

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಹರಪನಹ ಳ್ ತಾ.ನ 
ಕಂಚಿಕೇರಿ ಗಾರ್ಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ 

ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದ 
ಸಥ್ಳವನುನ್ ಖಾಸಗಿಯವರು ಅಕರ್ಮವಾಗಿ 
ಪರ್ವೇಸಮಾಡಿ ಮನೆ ಕಟುತಿರುವ ಬಗೆ.

40262 D



ಮಂ (ರಿ) ದಿ

4981
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3)ಕಂಚಿಕೇರಿ ಶಾಲೆ/24/05‐06

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಹರಪನಹ ಳ್ ತಾ.ನ 
ಕಂಚಿಕೇರಿ ಗಾರ್ಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ 

ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದ 
ಸಥ್ಳವನುನ್ ಖಾಸಗಿಯವರು ಅಕರ್ಮವಾಗಿ 
ಪರ್ವೇಸಮಾಡಿ ಮನೆ ಕಟುತಿರುವ ಬಗೆ.

40262 D

4983 PLANNING
ೕ(ಕ3)ಶಾ.ಕಾಂ.ರಾಮಪುರ/76/05‐

06

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾ.ರಾಮಪುರ ಗಾರ್ಮದ ಸಕಾರ್ರಿ 
ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದ ಬಗೆಗಿನ ದಾವೆ ವಜಾ 

ಆಗಿರುವ ಬಗ ಗೆ್.
11/3/2007 0:00 D

4983
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3)ಶಾ.ಕಾಂ.ರಾಮಪುರ/76/05‐

06

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾ.ರಾಮಪುರ ಗಾರ್ಮದ ಸಕಾರ್ರಿ 
ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದ ಬಗೆಗಿನ ದಾವೆ ವಜಾ 

ಆಗಿರುವ ಬಗ ಗೆ್.
11/3/2007 0:00 D

4988 PLANNING ೕ(ಕ3)ಬಿ.ಇ.ಓ.,ಕೊರಟಗೆರೆ.ನಿವೇ/6
5/05‐06

ಕೊರಟಗೆರೆ ಬಿ.ಎ.ಓ.,ಮತುತ್ ೇತರ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ 
ಕೇಂದರ್ ಕಛೇರಿ, ಕಟಟ್ಡಕೆಕ್ ಸಥ್ಶಾವಕಾಶ ನೀಡುವ 

12/11/2009 0:00 E

4988 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ(ಕ3)ಬಿ.ಇ.ಓ.,ಕೊರಟಗೆರೆ.ನಿವೇ/6
5/05‐06

ಕೊರಟಗೆರೆ ಬಿ.ಎ.ಓ.,ಮತುತ್ ೇತರ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ 
ಕೇಂದರ್ ಕಛೇರಿ, ಕಟಟ್ಡಕೆಕ್ ಸಥ್ಶಾವಕಾಶ ನೀಡುವ 

12/11/2009 0:00 E

4993 PLANNING
ೕ(ಕ3)ಕಳಳ್ಂಬೆಳಳ್ 

ಗರ್ಂಥಾ.ಜಾಗ/71/05‐06

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಕಳಳ್ಂಬೆಳಳ್, ರಾ
ತಾ.ತುಮಕೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದ ಲ್ 

ಗಾರ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗರ್ಂಥಾಲಯಕೆಕ್ 30 40 ಅಡಿ 
ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನವನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ.

40022 E

4993
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3)ಕಳಳ್ಂಬೆಳಳ್ 

ಗರ್ಂಥಾ.ಜಾಗ/71/05‐06

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಕಳಳ್ಂಬೆಳಳ್, ರಾ
ತಾ.ತುಮಕೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದ ಲ್ 

ಗಾರ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗರ್ಂಥಾಲಯಕೆಕ್ 30 40 ಅಡಿ 
ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನವನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ.

40022 E

4997 PLANNING
ೕ(ಕ3)ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ.ಕೃಷಾಣ್ಪುರ/86/

05‐06

ರ್ೕ ಲ ಮ್ೕನರ ಂಹ ಸಾವ್ಮಿ ಭಕತ್
ಮಂಡ (ರಿ)ಮತುತ್ ಶಾಲಾ ೇಮಾಭಿವೃದಿಧ್ಗೆ 

ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೃಷಾಣ್ಪುರ‐
ವೆಂಕಟಾಪುರ,ಪಾವಗಡ ತಾ.ಗೆ ಹೊರದೇಶದಿಂದ 
ದೇಣಿಗೆ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.

10/12/2007 0:00 D

4997
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3)ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ.ಕೃಷಾಣ್ಪುರ/86/

05‐06

ರ್ೕ ಲ ಮ್ೕನರ ಂಹ ಸಾವ್ಮಿ ಭಕತ್
ಮಂಡ (ರಿ)ಮತು ಶಾಲಾ ೇಮಾಭಿವ ದಿಗೆಡ ಮತುತ್ ಶಾಲಾ ೇಮಾಭಿವೃ ಧ್ಗೆ 

ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೃಷಾಣ್ಪುರ‐
ವೆಂಕಟಾಪುರ,ಪಾವಗಡ ತಾ.ಗೆ ಹೊರದೇಶದಿಂದ 
ದೇಣಿಗೆ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.

10/12/2007 0:00 D

5002 PLANNING ೕ(ಕ3)ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ನಿ/46/04‐06

ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ,ಮೂಗುಡಿತ್,ಹೆದಾದ್ರಿಪುರ ಹೊಸನಗರ ತಾ. 

ವ ಗಗ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಸಾಲೆಗೆ ರಂಗಸಜಿಜ್ಕೆ 
ನಿಮಿರ್ಸುವ ಬಗೆ.

39370 D

5002
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3)ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ನಿ/46/04‐06

ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ,ಮೂಗುಡಿತ್,ಹೆದಾದ್ರಿಪುರ ಹೊಸನಗರ ತಾ. 

ವ ಗಗ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಸಾಲೆಗೆ ರಂಗಸಜಿಜ್ಕೆ 
ನಿಮಿರ್ಸುವ ಬಗೆ.

39370 D

5004 PLANNING ೕ(ಕ3)ಪಾರ್.ಶಾ.ಹೆ.ಕೆ.ದೂ/30/04‐05

ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ,ಕರಡದಹಕುಲ್(ಬಿಜಜ್ಳ),ಅಗರ್ಹಾರ 
ಹೋಬ ,ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ತಾ. ಈ ಸಾಲೆಯ 

ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾರ್ಣದ ಬಗೆ ದೂರು.

40262 E

5004
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3)ಪಾರ್.ಶಾ.ಹೆ.ಕೆ.ದೂ/30/04‐05

ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ,ಕರಡದಹಕುಲ್(ಬಿಜಜ್ಳ),ಅಗರ್ಹಾರ 
ಹೋಬ ,ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ತಾ. ಈ ಸಾಲೆಯ 

ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾರ್ಣದ ಬಗೆ ದೂರು.

40262 E

5005 PLANNING
ೕ(ಕ3)ಆ2(217289/ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.61/

99‐2000

ವ ಗಗ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಸಾಗರ ತಾ. ಬಾರ್ಹಮ್ಣ ಮಂಚಾಲೆ 
ಗಾರ್ಮದ ಲ್ ನಿಮಾರ್ಣವಾಗುತಿತ್ರುವ ಶಾಲಾ 

ಕಟಟ್ಡದ ರುದದ್ ರ್ೕಪಾದರಾವ್ 
ವಕೀಲರು,ಸಾಗರ ಇವರು ಸ ರುವ

39844 E



5005
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3)ಆ2(217289/ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.61/

99‐2000

ವ ಗಗ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಸಾಗರ ತಾ. ಬಾರ್ಹಮ್ಣ ಮಂಚಾಲೆ 
ಗಾರ್ಮದ ಲ್ ನಿಮಾರ್ಣವಾಗುತಿತ್ರುವ ಶಾಲಾ 

ಕಟಟ್ಡದ ರುದದ್ ರ್ೕಪಾದರಾವ್ 
ವಕೀಲರು,ಸಾಗರ ಇವರು ಸ ರುವ

39844 E

5006 PLANNING
ೕ(ಕ3)ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಜಾ.ಮಂ/48/04‐

05

ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಧಮಿಕ ಶಾಲೆ,  ಡಾನ್ಳ 
ಮರಾಠಿಕಾಯ್ಂಪ್ ಹಾರೋಕಪಪ್ ಕಾರಿಪುರ ತಾ: 
ಈ ಸಾಲೆಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕೊಠಡಿಯನುನ್ ಕಟಟ್ಲು 

ಜಾಗ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.

39902 E

5006
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3)ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಜಾ.ಮಂ/48/04‐

05

ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಧಮಿಕ ಶಾಲೆ,  ಡಾನ್ಳ 
ಮರಾಠಿಕಾಯ್ಂಪ್ ಹಾರೋಕಪಪ್ ಕಾರಿಪುರ ತಾ: 
ಈ ಸಾಲೆಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕೊಠಡಿಯನುನ್ ಕಟಟ್ಲು 

ಜಾಗ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.

39902 E

5007 PLANNING ೕ(ಕ3)ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ತೆರವು/26/04‐05

ಸಕಾರ್ರಿ ಕನನ್ಡ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 
. .ರಸ ತೆ್, ಈದಿಗಾ‐2ಈ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡ 

ಥಿಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಕಾರ್ರಿ 
ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೈಲಾಸಪುರದ  

7/2/2008 0:00 D

5007
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3)ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ತೆರವು/26/04‐05

ಸಕಾರ್ರಿ ಕನನ್ಡ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 
. .ರಸ ತೆ್, ಈದಿಗಾ‐2ಈ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡ 

ಥಿಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಕಾರ್ರಿ 
ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೈಲಾಸಪುರದ  

7/2/2008 0:00 D

5008 PLANNING
ೕ(ಕ3)ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ರಿಟ್.ಅಜಿರ್/131/0

4

ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 
ಗೋ ಂದನಹ ಳ್,ಹುಣಸೂರು ತಾ.ಮೈಸೂರು ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಜಾಗದ ಬಗ ಗೆ್ ರ್ೕ ಚಲುವನಾಯಕ 
ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆ.

7/9/2009 0:00 E

5008
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3)ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ರಿಟ್.ಅಜಿರ್/131/0

4

ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 
ಗೋ ಂದನಹ ಳ್,ಹುಣಸೂರು ತಾ.ಮೈಸೂರು ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಜಾಗದ ಬಗ ಗೆ್ ರ್ೕ ಚಲುವನಾಯಕ 
ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆ.

7/9/2009 0:00 E

5009 PLANNING ೕ(ಕ3)ಗೌರೀಪುರಶಾಲ/66/05‐06 ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಗೌರೀಪುರ ಹುಣಸೂರು 
ತಾ ಸದರಿ ಶಾಲೆಯ ಜಾಗದ ವಾದದ ಬಗೆತಾ.ಸದರಿ ಶಾಲಯ ಜಾಗದ ವಾದದ ಬಗ ಗ್.

2/5/2008 0:00 D

5009 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ(ಕ3)ಗೌರೀಪುರಶಾಲ/66/05‐06 ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಗೌರೀಪುರ ಹುಣಸೂರು 
ತಾ.ಸದರಿ ಶಾಲೆಯ ಜಾಗದ ವಾದದ ಬಗ ಗೆ್.

2/5/2008 0:00 D

5011 PLANNING
ೕ(ಕ3)ಈದಿಗ ಸ.ಪೌ.ಶಾಲೆ/6/06‐

07

ಮೈಸೂರು ನಗರದ 2ನೇ ಈದಿಗ ಚಿಕಕ್ ೕರಣಣ್ 
ರಸ ತೆ್ಯ ಲ್ರುವ ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ಸಕಾರ್ರದ ಮಾ ಕತವ್ಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

40233 E

5011
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3)ಈದಿಗ ಸ.ಪೌ.ಶಾಲೆ/6/06‐

07

ಮೈಸೂರು ನಗರದ 2ನೇ ಈದಿಗ ಚಿಕಕ್ ೕರಣಣ್ 
ರಸ ತೆ್ಯ ಲ್ರುವ ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ಸಕಾರ್ರದ ಮಾ ಕತವ್ಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

40233 E

5012 PLANNING ೕ(ಕ3)ರಾ.ಮು.ಹ ಳ್/18/05‐06

ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ,ರಾಗಿಮುದ ದೆ್ೕನಹ ಳ್,ಪಾಂಡವಪುರ 

ತಾ.ಸದರಿ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದ ಲ್ 
ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಐದು ಗುಂಟೆ ಪರ್ದೇಶವನುನ್ 

7/3/2008 0:00 D

5012
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3)ರಾ.ಮು.ಹ ಳ್/18/05‐06

ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ,ರಾಗಿಮುದ ದೆ್ೕನಹ ಳ್,ಪಾಂಡವಪುರ 

ತಾ.ಸದರಿ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದ ಲ್ 
ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಐದು ಗುಂಟೆ ಪರ್ದೇಶವನುನ್ 

7/3/2008 0:00 D

5014 PLANNING
ೕ(ಕ3)ಸ.ಪಾರ್.ಸಾ.ಮಂಚನಹ ಳ್/2/0

6‐07

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಮಂಚನಹ ಳ್‐
ಪಂಡಿತಹ ಳ್,ಮಳವ ಳ್ ತಾ. ಮಂಡಯ್ ಈ ಶಾಲೆಯ 

ಕಟಟ್ಡ ಕೊರತೆ ಬಗ ಗೆ್.
10/9/2007 0:00 D

5014
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3)ಸ.ಪಾರ್.ಸಾ.ಮಂಚನಹ ಳ್/2/0

6‐07

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಮಂಚನಹ ಳ್‐
ಪಂಡಿತಹ ಳ್,ಮಳವ ಳ್ ತಾ. ಮಂಡಯ್ ಈ ಶಾಲೆಯ 

ಕಟಟ್ಡ ಕೊರತೆ ಬಗ ಗೆ್.
10/9/2007 0:00 D



ಂ ನ

5015 PLANNING
ೕ(ಕ3)ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ. ಂಧಘಟಟ್/3

/06‐07

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಂಧಘಟಟ್,ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ 
ತಾ.ಮಂಡಯ್ ಸದರಿ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದ ಲ್ 40 60 
ಅಡಿ ಅಳತೆಯ ಜಾಗದ ಲ್ ಗರ್ಂಥಾಲಯ ಕಟಟ್ಡ 
ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.

39402 D

5015
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3)ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ. ಂಧಘಟಟ್/3

/06‐07

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಂಧಘಟಟ್,ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ 
ತಾ.ಮಂಡಯ್ ಸದರಿ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದ ಲ್ 40 60 
ಅಡಿ ಅಳತೆಯ ಜಾಗದ ಲ್ ಗರ್ಂಥಾಲಯ ಕಟಟ್ಡ 
ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.

39402 D

5016 PLANNING ೕ(ಕ3)ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಡಿ.ಪಿ.ಎ.ಆರ್.ಸ
ಭಾ/2/04‐05

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಬಿದರಕೋಟೆ,ಮದೂದ್ರು ತಾ. ಈ 
ಶಾಲಾ ಆವರಣದ ಲ್ ಸಭಾಂಗಣ ನಿಮಿರ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

39370 D

5016 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ(ಕ3)ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಡಿ.ಪಿ.ಎ.ಆರ್.ಸ
ಭಾ/2/04‐05

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಬಿದರಕೋಟೆ,ಮದೂದ್ರು ತಾ. ಈ 
ಶಾಲಾ ಆವರಣದ ಲ್ ಸಭಾಂಗಣ ನಿಮಿರ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

39370 D

5017 PLANNING ೕ(ಕ3)ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ.ಸಥ್.12/05‐06

ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ. ಲ ೕಸಾಗರ ಗಾರ್ಮದ 
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಸಥ್ಳಾಂತರ ಮಾಡಿ ಹೊಸ 
ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡಲು ಶೇಷ ಅನುದಾನ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.

10/9/2007 0:00 D

5017
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3)ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ.ಸಥ್.12/05‐06

ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ. ಲ ೕಸಾಗರ ಗಾರ್ಮದ 
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಸಥ್ಳಾಂತರ ಮಾಡಿ ಹೊಸ 
ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡಲು ಶೇಷ ಅನುದಾನ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.

10/9/2007 0:00 D

5018 PLANNING
ೕ(ಕ3)ಪಾರ್.ಶಾ.ಕಡಿಪಿಆರ್.4/37/2/

02‐03

ಮಂಡಯ್ ಜಿ.ಮಳವ ಳ್ಯ ಹರಿಜನಕೇರಿ
ಸ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗೆ ಸವೆರ್ ನಂ.56540 ರ ಲ್ 1‐06 

ಎಕರೆ ಜಮೀನನುನ್ ಭೂ ಸಾವ್ಧೀನಪಡಿ ಕೊಳಳ್ಲು 
40263 E

5018
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3)ಪಾರ್.ಶಾ.ಕಡಿಪಿಆರ್.4/37/2/

02‐03

ಮಂಡಯ್ ಜಿ.ಮಳವ ಳ್ಯ ಹರಿಜನಕೇರಿ
ಸ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗೆ ಸವೆರ್ ನಂ.56540 ರ ಲ್ 1‐06 

ಎಕರೆ ಜಮೀನನುನ್ ಭೂ ಸಾವ್ಧೀನಪಡಿ ಕೊಳಳ್ಲು 
40263 E

5019 PLANNING ೕ(ಕ3)ಆಕನಿ/32/01‐02
ನಾಗಮಂಗಲದ ಲ್ನ ಬಾಲಕರ ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ 
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆಟಕ ವೈದಾನದ ಲ್ ಅಕರ್ಮ 

ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಿರ್ ರುವ ಬಗ ಗೆ್.
7/2/2008 0:00 D

5019
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3)ಆಕನಿ/32/01‐02

ನಾಗಮಂಗಲದ ನ ಬಾಲಕರ ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯನಾಗಮ ಗಲದ ಲ್ ಬಾಲಕರ ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ 
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆಟಕ ವೈದಾನದ ಲ್ ಅಕರ್ಮ 

ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಿರ್ ರುವ ಬಗ ಗೆ್.
7/2/2008 0:00 D

5021 PLANNING
ೕ(ಕ3)ಸ.ಮಾಪಾರ್.ಶಾಲೆ.ಸೋ.ಪೇಟೆ

/35/05‐06

ಸಕಾರ್ರಿ ಮಾದರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ,ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಸದರಿ ಶಾಲೆಯ 0.50 

ಸೆಂಟ್ ಜಾಗದ ಲ್ 0/45 ಸೆಂಟ್ ಜಾಗವನುನ್ 
ಕಷ್ಕರ ಭವನ ನಿಮಿರ್ಸಲು ಕಷ್ಕರ ಸಂಘದ 

ಹೆಸರಿಗೆ ಪರಭಾರೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ.

40229 D

5021
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3)ಸ.ಮಾಪಾರ್.ಶಾಲೆ.ಸೋ.ಪೇಟೆ

/35/05‐06

ಸಕಾರ್ರಿ ಮಾದರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ,ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಸದರಿ ಶಾಲೆಯ 0.50 

ಸೆಂಟ್ ಜಾಗದ ಲ್ 0/45 ಸೆಂಟ್ ಜಾಗವನುನ್ 
ಕಷ್ಕರ ಭವನ ನಿಮಿರ್ಸಲು ಕಷ್ಕರ ಸಂಘದ 

ಹೆಸರಿಗೆ ಪರಭಾರೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ.

40229 D

5023 PLANNING ೕ(ಕ3)ಅರಕಲಗೂಡು ಶಾಲೆ/23/05‐
06

ಅರಕಲಗೂಡು ಪಟಟ್ಣದ ಕೋಟೆ ರಿಯ 
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾರ್ಣದ ಬಗ ಗೆ್.

39928 D

5023 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ(ಕ3)ಅರಕಲಗೂಡು ಶಾಲೆ/23/05‐
06

ಅರಕಲಗೂಡು ಪಟಟ್ಣದ ಕೋಟೆ ರಿಯ 
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾರ್ಣದ ಬಗ ಗೆ್.

39928 D

5024 PLANNING
ೕ(ಕ3)ಸ.ಪಾರ್.ಶಾ..ತುದೀಪೇಟೆ.ದುರ

ತ್/1/06‐07

ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ ತರೀಕೆರೆ ತಾ. 
ತುದೀಪೇಟೆಯ ಸ.ಮಾ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ‐ಸದರಿ 
ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡದ ದುರ ಗಾಗಿ ಅನುದಾನ 

40022 E

5024
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3)ಸ.ಪಾರ್.ಶಾ..ತುದೀಪೇಟೆ.ದುರ

ತ್/1/06‐07

ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ ತರೀಕೆರೆ ತಾ. 
ತುದೀಪೇಟೆಯ ಸ.ಮಾ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ‐ಸದರಿ 
ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡದ ದುರ ಗಾಗಿ ಅನುದಾನ 

40022 E



5032 PLANNING
( ರ್

ಮ ುವ ನಿವೇ ಕೆ ಅನ ನ 39370 D

5025 PLANNING
ೕ(ಕ3)ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಶಾಲೆ/39/05‐

06

ಬೈಕಂಪಾಡಿಯ ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಮತುತ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗೆ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡಲು 

ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
3/4/2010 0:00 E

5025
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3)ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಶಾಲೆ/39/05‐

06

ಬೈಕಂಪಾಡಿಯ ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಮತುತ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗೆ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡಲು 

ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
3/4/2010 0:00 E

5026 PLANNING ೕ(ಕ3)ಸ.ಪಾರ್.ಶಾ.ನಾರಾ /58/05‐
06

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ನಾರಾ ,ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ತಾ. ಈ 
ಶಾಲೆಗೆ ಹೊಸ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಿರ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

39408 D

5026 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ(ಕ3)ಸ.ಪಾರ್.ಶಾ.ನಾರಾ /58/05‐
06

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ನಾರಾ ,ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ತಾ. ಈ 
ಶಾಲೆಗೆ ಹೊಸ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಿರ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

39408 D

5027 PLANNING
ೕ(ಕ3)ಪಾರ್.ಉ.ಶಾ.ಕ.ಮ ೕದಿ 

.ವಗರ್/11/05‐06

ಜಿ.ಪಂ.ಉ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಬೈಲೂರು ನೀರೆಗಾರ್ಮ 
ಕಾಕರ್ಳ ತಾ.ಉಡುಪಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಜಾಗವನುನ್ 
ಮ ೕದಿಯ ಉಪ ೕಗಕೆಕ್ ಹಸಾಂತರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

39598 E

5027
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3)ಪಾರ್.ಉ.ಶಾ.ಕ.ಮ ೕದಿ 

.ವಗರ್/11/05‐06

ಜಿ.ಪಂ.ಉ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಬೈಲೂರು ನೀರೆಗಾರ್ಮ 
ಕಾಕರ್ಳ ತಾ.ಉಡುಪಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಜಾಗವನುನ್ 
ಮ ೕದಿಯ ಉಪ ೕಗಕೆಕ್ ಹಸಾಂತರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

39598 E

5030 PLANNING
ೕ(ಕ3)ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ.ತಿಮಾಮ್ಪುರ/44

/05‐06

ಬೆಳಗಾಂ ಜಿ.ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾ. ತಿಮಾಮ್ಪುರ 
ಗಾರ್ಮದ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊಸ 

ಶಾಲೆ ಕಟಿಟ್ಕೊಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
40166 E

5030
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3)ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ.ತಿಮಾಮ್ಪುರ/44

/05‐06

ಬೆಳಗಾಂ ಜಿ.ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾ. ತಿಮಾಮ್ಪುರ 
ಗಾರ್ಮದ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊಸ 

ಶಾಲೆ ಕಟಿಟ್ಕೊಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
40166 E

5031 PLANNING
ೕ(ಕ3)ಸ.ಪಾರ್ಶಾಲೆ.ನರಗುಂದ/25/0

5‐06

ಶಾಸಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನರಗುಂದ 
ಗದಗ್ ಜಿ: ಈ ಶಾಲೆಯ ಭೂಮಿಯನುನ್ 

ಕಬ ಸುತಿರುವ ಬಗ ಗೆ್.
7/3/2008 0:00 D

5031
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3)ಸ.ಪಾರ್ಶಾಲೆ.ನರಗುಂದ/25/0

5‐06

ಶಾಸಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನರಗುಂದ 
ಗದಗ್ ಜಿ: ಈ ಶಾಲೆಯ ಭೂಮಿಯನುನ್ 

ಕಬ ಸುತಿರುವ ಬಗ ಗೆ್.
7/3/2008 0:00 D

5032 PLANNING
ೕ(ಕ3)ಪಾರ್.ಶಾ.ನಿ.ಹಣ.ಮಂ/29/04‐) / /

05

ಚೈತನಯ್ ನಗರದ ಲ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 
ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ನಿವೇಶನಕೆ ಅನುದಾನಂಜೂರಾಗಿರ ಶನ ಕ್ ುದಾ  

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
39370 D

5032
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3)ಪಾರ್.ಶಾ.ನಿ.ಹಣ.ಮಂ/29/04‐

05

ಚೈತನಯ್ ನಗರದ ಲ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 
ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ನಿವೇಶನಕೆಕ್ ಅನುದಾನ 

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
39370 D

5033 PLANNING ೕ(ಕ3)ದೊನಾ.ಕೊಪಪ್/48/05‐06

ಧಾರವಾಡ ತಾ.ದೊಡಡ್ನಾಯಕ್ನ ಕೊಪಪ್ ಗಾರ್ಮದ 
ನಾಯಕನಗರ ಚೈತನಯ್ ನಗರದ ಲ್ನ 

ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ನಿವೇಶನದ 
ತವನುನ್ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವ ಬಗೆ.

39442 D

5033
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3)ದೊನಾ.ಕೊಪಪ್/48/05‐06

ಧಾರವಾಡ ತಾ.ದೊಡಡ್ನಾಯಕ್ನ ಕೊಪಪ್ ಗಾರ್ಮದ 
ನಾಯಕನಗರ ಚೈತನಯ್ ನಗರದ ಲ್ನ 

ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ನಿವೇಶನದ 
ತವನುನ್ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವ ಬಗೆ.

39442 D

5034 PLANNING
ೕ(ಕ3)ಉ.ಕಿ.ಪಾರ್,ಶಾಲೆ.ತಿಡಗುಂದಿ/4

9/05‐06

ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ(ಉದುರ್)ತಿಡಗುಂದಿ,ಬಿಜಾಪುರ 
ತಾ:ಇ ಲ್ನ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. .ಯವರು ಬೇರೆಯವರ 
ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕೋಣೆ ನಿಮಿರ್ಸುತಿರುವ ಬಗ ಗೆ್.

39805 E

5034
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3)ಉ.ಕಿ.ಪಾರ್,ಶಾಲೆ.ತಿಡಗುಂದಿ/4

9/05‐06

ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ(ಉದುರ್)ತಿಡಗುಂದಿ,ಬಿಜಾಪುರ 
ತಾ:ಇ ಲ್ನ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. .ಯವರು ಬೇರೆಯವರ 
ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕೋಣೆ ನಿಮಿರ್ಸುತಿರುವ ಬಗ ಗೆ್.

39805 E

5035 PLANNING ೕ(ಕ3)ಬಾಳ ೕೆಸರ/43/05‐06 ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಬಾಳ ೕೆಸರ ದಾದ್ಪುರ ಸದರಿ 
ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡಕೆಕ್ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ 

39401 D

5035 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ(ಕ3)ಬಾಳ ೕೆಸರ/43/05‐06 ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಬಾಳ ೕೆಸರ ದಾದ್ಪುರ ಸದರಿ 
ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡಕೆಕ್ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ 

39401 D



PS 5 06 ಕೆ ಮಾಡುವ ೆ

5036 PLANNING ೕ(ಕ3)ಪಾರ್.ಶಾ.ಕನಿದೂ/42/04‐05
ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ರಟಿಕಲ

ತಾಂಡ,ಚಂದಾಪುರ,ಚಿಂಚೋ  ಈ ಶಾಲೆಯ 
ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣದದ ಬಗ ಗೆ್ ದೂರು.

39370 D

5036
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3)ಪಾರ್.ಶಾ.ಕನಿದೂ/42/04‐05

ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ರಟಿಕಲ
ತಾಂಡ,ಚಂದಾಪುರ,ಚಿಂಚೋ  ಈ ಶಾಲೆಯ 

ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣದದ ಬಗ ಗೆ್ ದೂರು.
39370 D

5037 PLANNING
ೕ(ಕ3)ಪಾರ್.ಶಾ.ಕೊಠಡಿ.ಬಿ.ಬಗ ಗೆ್/15/

05‐06

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಬರ್ಹಮ್ನವಾಡಿ ಕೊಪಪ್ಳ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಹಳ ೕೆ ಕಟಟ್ಡದ 3 ಕೊಠಡಿಗಳನುನ್ 

ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗೌರಿ 
ಅಂಗಳ ಕೊಪಪ್ಳ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಟುಟ್ಕೊಡುವ ಬಗೆ.

8/12/2009 0:00 E

5037
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3)ಪಾರ್.ಶಾ.ಕೊಠಡಿ.ಬಿ.ಬಗ ಗೆ್/15/

05‐06

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಬರ್ಹಮ್ನವಾಡಿ ಕೊಪಪ್ಳ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಹಳ ೕೆ ಕಟಟ್ಡದ 3 ಕೊಠಡಿಗಳನುನ್ 

ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗೌರಿ 
ಅಂಗಳ ಕೊಪಪ್ಳ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಟುಟ್ಕೊಡುವ ಬಗೆ.

8/12/2009 0:00 E

5038 PLANNING
ೕ(ಕ3)ಆಲೂರು ಕಾಖಂಡಕಿ ಶಾಲೆ 

ಕೊ/64/05‐06

ಜೀವಗಿರ್ ಆಲೂರು ಮತುತ್ ಕಾಖಂಡಕಿ ಗಾರ್ಮದ 
ಶಾಲೆಗೆ ಕೋಣೆಗಳನುನ್ ನಿಮಿರ್ಸಲು ಆಗಿರುವ 

ಖಚಿರ್ನ ತವನುನ್ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.
7/9/2008 0:00 E

5038
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3)ಆಲೂರು ಕಾಖಂಡಕಿ ಶಾಲೆ 

ಕೊ/64/05‐06

ಜೀವಗಿರ್ ಆಲೂರು ಮತುತ್ ಕಾಖಂಡಕಿ ಗಾರ್ಮದ 
ಶಾಲೆಗೆ ಕೋಣೆಗಳನುನ್ ನಿಮಿರ್ಸಲು ಆಗಿರುವ 

ಖಚಿರ್ನ ತವನುನ್ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.
7/9/2008 0:00 E

5039 PLANNING
ೕ(ಕ3)ಉ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಂಗ/62/0

5‐06

ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್
.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಂಗಸುಗೂರು,ರಾಯಚೂರು 

ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊಸ ಕೊಠಡಿ ನಿಮಿರ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.
39402 D

5039
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3)ಉ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಂಗ/62/0

5‐06

ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್
.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಂಗಸುಗೂರು,ರಾಯಚೂರು 

ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊಸ ಕೊಠಡಿ ನಿಮಿರ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.
39402 D

5040 PLANNING ೕ(ಕ3)ಜೋಗೇವಾಡಿ.ಶಾ.ಕೊ/60/0
5‐06

ಬಸವಕಲಾಯ್ಣ ಜೋಗೇವಾಡಿ ಗಾರ್ಮದ ಶಾಲಾ 
ಕೊಠೆಡಿ ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

8/12/2009 0:00 E

5040 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ(ಕ3)ಜೋಗೇವಾಡಿ.ಶಾ.ಕೊ/60/0
5 06‐

ಬಸವಕಲಾಯ್ಣ ಜೋಗೇವಾಡಿ ಗಾರ್ಮದ ಶಾಲಾ 
ಕೊಠೆಡಿ ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡುವ ಬಗೊಠೆಡಿ ನಿಮಾರ್ಣ ಬಗ ಗ್.

8/12/2009 0:00/ / E

5041 PLANNING ೕ(ಕ3)ಸ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಎಂ.ಎಸ್.ಕೆ.ಮಿ
ಲ್/61/05‐06

ಸ.ಮಾ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ(ಉದುರ್)ಎಂ.ಎಸ್.ಕೆ.ಮಿಲ್.
ನಂ.1,ಇ ಲ್ಗೆ ಸವ್ಂತ ಕಟಟ್ಡಕೆಕ್ ನಿವೇಶನ 

39442 D

5041 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ(ಕ3)ಸ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಎಂ.ಎಸ್.ಕೆ.ಮಿ
ಲ್/61/05‐06

ಸ.ಮಾ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ(ಉದುರ್)ಎಂ.ಎಸ್.ಕೆ.ಮಿಲ್.
ನಂ.1,ಇ ಲ್ಗೆ ಸವ್ಂತ ಕಟಟ್ಡಕೆಕ್ ನಿವೇಶನ 

39442 D

5042 PLANNING ೕ(ಕ3)ಸ.ಪಾರ್,ಶಾಲೆ,ಬರಡೋಲ/63/
05‐06

ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ ಲೆ್ ಇಂಡಿ ತಾ.ಬರಡೋಲ 
ಸ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗೆ ಹೊಸ ಕೊಠಡಿಗಳನುನ್

39405 D

5042 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ(ಕ3)ಸ.ಪಾರ್,ಶಾಲೆ,ಬರಡೋಲ/63/
05‐06

ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ ಲೆ್ ಇಂಡಿ ತಾ.ಬರಡೋಲ 
ಸ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗೆ ಹೊಸ ಕೊಠಡಿಗಳನುನ್

39405 D

5051 PLANNING
ೕ(ಕ3)ಸ.ಪಾರ್.ಶಾ.,ಪೀರನವಾಡಿ/58/

05‐06

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಪೀರನವಾಡಿ ಬೆಳಗಾಂ ತಾ: ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ 739  ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು ದಾಯ್ಭಾಯ್ಸ 

ಮಾಡುತಿದುದ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿಮಿರ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.
39405 D

5051
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3)ಸ.ಪಾರ್.ಶಾ.,ಪೀರನವಾಡಿ/58/

05‐06

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಪೀರನವಾಡಿ ಬೆಳಗಾಂ ತಾ: ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ 739  ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು ದಾಯ್ಭಾಯ್ಸ 

ಮಾಡುತಿದುದ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿಮಿರ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.
39405 D

5054 PLANNING ೕ(ಕ3)ಸ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಬಡಿಗೇರ/ಅಂ.5
7/05‐06

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಬಡಿಗೇರ ಅಂಕೋಲ
ತಾ:ಉ.ಕ.ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭಯ್ 

39902 E

5054 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ(ಕ3)ಸ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಬಡಿಗೇರ/ಅಂ.5
7/05‐06

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಬಡಿಗೇರ ಅಂಕೋಲ
ತಾ:ಉ.ಕ.ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭಯ್ 

39902 E

5057 PLANNING
ೕ(ಕ3)ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಸೆಟ್ೕ.ಗಾಣಗಾಪುರ/

4/06‐07

ಸ.ಮಾ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಸೆಟ್ೕಷನ್
ಗಾಣಗಾಪುರ,ಅಫಲಮ್ರ ತಾ;ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಸದರಿ 

ಶಾಖೆಗೆ ಕೊಠಡಿಗಳ ಕೊರತೆ ಬಗ ಗೆ್.
7/9/2008 0:00 E

5057
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3)ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಸೆಟ್ೕ.ಗಾಣಗಾಪುರ/

4/06‐07

ಸ.ಮಾ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಸೆಟ್ೕಷನ್
ಗಾಣಗಾಪುರ,ಅಫಲಮ್ರ ತಾ;ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಸದರಿ 

ಶಾಖೆಗೆ ಕೊಠಡಿಗಳ ಕೊರತೆ ಬಗ ಗೆ್.
7/9/2008 0:00 E



ು ಅ ಕೆ ುವ ೆ

5059 PLANNING ೕ(ಕ3)ಸ.ಉ.ಶಾಲೆ. ಗಾಗ್ಂವ್/5/06‐
07

ಗಾಗ್ಂವ್ ನ ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಕೊಠಡಿಗಳನುನ್ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

7/9/2008 0:00 E

5059 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ(ಕ3)ಸ.ಉ.ಶಾಲೆ. ಗಾಗ್ಂವ್/5/06‐
07

ಗಾಗ್ಂವ್ ನ ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಕೊಠಡಿಗಳನುನ್ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

7/9/2008 0:00 E

5062 PLANNING
ೕ(ಕ3)ಕುವರಿಬಾಯಿ 

ಸ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ/81/05‐06

ಉ.ಕ.ಜಿಲ ಲೆ್ ಕಾರವಾರದ ಬಾಡ ಗಾರ್ಮದ ಬಾಯಿ 
ಕುವರಿಬಾಯಿ ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಜಮೀನನುನ್ 
ರೆಕಾಡ್ರ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ಸ್ ನ ಲ್ ನಗರ ಸಭೆ ಹೆಸರಿಗೆ 

ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿ ರುವ ಬಗೆ.

8/12/2009 0:00 E

5062
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3)ಕುವರಿಬಾಯಿ 

ಸ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ/81/05‐06

ಉ.ಕ.ಜಿಲ ಲೆ್ ಕಾರವಾರದ ಬಾಡ ಗಾರ್ಮದ ಬಾಯಿ 
ಕುವರಿಬಾಯಿ ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಜಮೀನನುನ್ 
ರೆಕಾಡ್ರ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ಸ್ ನ ಲ್ ನಗರ ಸಭೆ ಹೆಸರಿಗೆ 

ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿ ರುವ ಬಗೆ.

8/12/2009 0:00 E

5063 PLANNING
ೕ(ಕ3)ಬಿಜಾಪುರ ಜೇನರ ಬ ತ್ 
ಕಾಖಂಸಕಿ/85/05‐06

ಬಿಜಾಪುರ ತಾ:ನ ಕಾಖಂಡಕಿ ಗಾರ್ಮದ ಜೇನರ 
ಬ ತ್ಯ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಶಾಲೆಯನುನ್ ನಿಮಾರ್ಣ 

ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
8/12/2009 0:00 E

5063
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3)ಬಿಜಾಪುರ ಜೇನರ ಬ ತ್ 
ಕಾಖಂಸಕಿ/85/05‐06

ಬಿಜಾಪುರ ತಾ:ನ ಕಾಖಂಡಕಿ ಗಾರ್ಮದ ಜೇನರ 
ಬ ತ್ಯ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಶಾಲೆಯನುನ್ ನಿಮಾರ್ಣ 

ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
8/12/2009 0:00 E

5065 PLANNING
ೕ(ಕ3)ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಡಿಪಿಎಆರ್/5/04‐

05

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಡಾ.ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ನಗರ 
ಲ ಮ್ೕಶವ್ರ ರಹಟಿಟ್ ತಾ.ಗದಗ್ ಈ ಸಾಲೆಗೆ 

ನಿವೇಶನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
40262 E

5065
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3)ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಡಿಪಿಎಆರ್/5/04‐

05

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಡಾ.ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ನಗರ 
ಲ ಮ್ೕಶವ್ರ ರಹಟಿಟ್ ತಾ.ಗದಗ್ ಈ ಸಾಲೆಗೆ 

ನಿವೇಶನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
40262 E

5102 PLANNING ೕ(ಕ3)ಕಾ.29/01‐02
ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಬಳಳ್ಗೆರೆ,ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಹೋಬ  

ಮಳವ ಳ್ ತಾ.ನಶಾಲೆಯ ದಿಕಿನ ಲ್ರುವ 
ಜಾಗವನುನ್ ಅತಿಕರ್ಮಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ ಗೆ್.

7/9/2008 0:00 E

5102
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3)ಕಾ.29/01‐02

ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಬಳಳ್ಗೆರೆ,ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಹೋಬ  
ಮಳವ ಳ್ ತಾ.ನಶಾಲೆಯ ದಿಕಿನ ಲ್ರುವ 
ಜಾಗವನು ಅತಿಕಮಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಬಗೆಜಾಗವನ ನ್ ತಿಕರ್ಮಿ ೂಂಡಿರ ಬಗ ಗ್.

7/9/2008 0:00 E

5110 PLANNING
ೕ(ಕ3)ನಾಯ್ರಿಟ್ 

ಅಜಿರ್ಸಂ:ಓಎಸ್/50/04

ಸ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ತೆಗಿಗ್ನ ಭಾನೂರ್ ರಹಟಿಟ್ ತಾ 
ಗದಗ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಜಮೀನಿನ ವಾದದ 
ಬಗ ಗೆ್ ‐ ರ್ೕ ರಾಯನಗೌಡ ಫಕೀರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ 

40022 E

5110
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3)ನಾಯ್ರಿಟ್ 

ಅಜಿರ್ಸಂ:ಓಎಸ್/50/04

ಸ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ತೆಗಿಗ್ನ ಭಾನೂರ್ ರಹಟಿಟ್ ತಾ 
ಗದಗ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಜಮೀನಿನ ವಾದದ 
ಬಗ ಗೆ್ ‐ ರ್ೕ ರಾಯನಗೌಡ ಫಕೀರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ 

40022 E

5121 PLANNING ೕ(ಕ3)ಇ.ಹ.ಬಳಕೆ.24/06‐07 ರೇಷೆಮ್ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ರುವ ಅನುಪಯುಕತ್ 
ಕಟಟ್ಡಗಳನುನ್ ಸಕಾರ್ರದ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗ ಗೆ 

39893 E

5121 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ(ಕ3)ಇ.ಹ.ಬಳಕೆ.24/06‐07 ರೇಷೆಮ್ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ರುವ ಅನುಪಯುಕತ್ 
ಕಟಟ್ಡಗಳನುನ್ ಸಕಾರ್ರದ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗ ಗೆ 

39893 E

5122 PLANNING ೕ(ಕ3)ಅ.ಕೊ.ದು/25/06‐07
ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಜೀವಗಿರ್ ತಾ:ನ
ಅತೀವೃ ಟ್ಯಿಂದ ತೀವರ್ತರವಾಗಿ 

ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ದುರ  
39888 D

5122
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3)ಅ.ಕೊ.ದು/25/06‐07

ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಜೀವಗಿರ್ ತಾ:ನ
ಅತೀವೃ ಟ್ಯಿಂದ ತೀವರ್ತರವಾಗಿ 

ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ದುರ  
39888 D

5124 PLANNING ೕ(ಕ3)ಗು. .ಸಪ./26/06‐07 ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಜೀವಗಿರ್ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ 
ಕೆಲಕಾಮಗಾರಿಗಳನುನ್ ಕೈಗೆತಿತ್ಕೊಳುಳ್ವ ಬಗ ಗೆ್.

39678 E

5124 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ(ಕ3)ಗು. .ಸಪ./26/06‐07 ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಜೀವಗಿರ್ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ 
ಕೆಲಕಾಮಗಾರಿಗಳನುನ್ ಕೈಗೆತಿತ್ಕೊಳುಳ್ವ ಬಗ ಗೆ್.

39678 E

5136 PLANNING ೕ(ಕ3)ಮೈ. .ಸ.ಪ/29/06‐07

ಮೈಸೂರು ಜಿ:ಹುಣಸೂರು ಮತುತ್
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾ.ನ ಆದಿವಾ  ಹಾಡಿಗಳ 
ಸಕಾರ್ರಿ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಕಷ್ಕರನುನ್ ನೇಮಿಸುವ 
ಕಟಟ್ಡಗಳನುನ್ ನಿಮಿರ್ಸುವ ಹಾಗೂ ಹೊಸ 

40164 E



ನೀಡಿ ಹಣ ುಗಡೆ ಮಾಡುವ ೆ

5136
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3)ಮೈ. .ಸ.ಪ/29/06‐07

ಮೈಸೂರು ಜಿ:ಹುಣಸೂರು ಮತುತ್
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾ.ನ ಆದಿವಾ  ಹಾಡಿಗಳ 
ಸಕಾರ್ರಿ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಕಷ್ಕರನುನ್ ನೇಮಿಸುವ 
ಕಟಟ್ಡಗಳನುನ್ ನಿಮಿರ್ಸುವ ಹಾಗೂ ಹೊಸ 

40164 E

5146 PLANNING ೕ(1) Report.CABE.Girls 
Idn/01/06‐07

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

10/9/2007 0:00 D

5146 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ(1) Report.CABE.Girls 
Idn/01/06‐07

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

10/9/2007 0:00 D

5151 PLANNING ೕ(1)ASSt.HEALTH.EDN.REPORT
/02/2006‐07

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

10/9/2007 0:00 D

5151 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ(1)ASSt.HEALTH.EDN.REPORT
/02/2006‐07

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

10/9/2007 0:00 D

5153 PLANNING ೕ(1)ಮು. ೕ.ಕಾ.ಪರ್.03/06‐07
2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪೌರ್ಢ 

ಕಷ್ಣದ ಮುಂದುವರೆದ ೕಜನಾ 
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಪರ್ಸಾವನೆ.

39372 D

5153
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(1)ಮು. ೕ.ಕಾ.ಪರ್.03/06‐07

2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪೌರ್ಢ 
ಕಷ್ಣದ ಮುಂದುವರೆದ ೕಜನಾ 
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಪರ್ಸಾವನೆ.

39372 D

5155 PLANNING
ೕ(1)ಮು. ೕ.ಕಾ.ಹಣ.ಬಿ/04/06‐

07

2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಮುಂದುವರೆದ ೕಜನಾ 
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳಡಿ ಅನುಷಾಠ್ನಾಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ 

ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ.
10/9/2007 0:00 D

5155
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(1)ಮು. ೕ.ಕಾ.ಹಣ.ಬಿ/04/06‐

07

2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಮುಂದುವರೆದ ೕಜನಾ 
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳಡಿ ಅನುಷಾಠ್ನಾಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ 

ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ.
10/9/2007 0:00 D

5159 PLANNING ೕ(1)ಹೊ.ಘ. ೕ.ಹ.ಬಿ/05/06‐07
2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಹೊಸ ಘಟಕ ೕಜನಾ 
ಕಾಯರ್ ಕರ್ಮಗಳ ಅನುಷಾಠ್ನಕೆಕ್ ಅನು ೕದನೆ 

ನೀಡಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
39371 D

5159
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(1)ಹೊ.ಘ. ೕ.ಹ.ಬಿ/05/06‐07

2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಹೊಸ ಘಟಕ ೕಜನಾ 
ಕಾಯರ್ ಕರ್ಮಗಳ ಅನುಷಾಠ್ನಕೆಕ್ ಅನು ೕದನೆ 

ನೀಡಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಬಿಡ ಬಗ ಗ್.
39371 D

5167 PLANNING ೕ(1)ವಾ.ಚಾ.ನೇ/7/06‐07 ಮಂಡಯ್ಜಿಲ ಲೆ್ಯ 4ಬಿಇಓಕಛೇರಿಗ ಗೆ ವಾಹನ 
ಚಾಲಕರ ಹುದ ದೆ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

10/8/2007 0:00 C

5167 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ(1)ವಾ.ಚಾ.ನೇ/7/06‐07 ಮಂಡಯ್ಜಿಲ ಲೆ್ಯ 4ಬಿಇಓಕಛೇರಿಗ ಗೆ ವಾಹನ 
ಚಾಲಕರ ಹುದ ದೆ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

10/8/2007 0:00 C

5172 PLANNING ೕ(1)ಅ.ಪೀ.ಸ./08/06‐07

ಅಜೀಜ್ ಫನೀರ್ಚಸರ್ ಗಂಜಾಂ ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ 
ಇವರಿಗೆ ದಾಯ್ಥಿರ್ನಿಲಯಗ ಗೆ 

ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು 
ನಿದೇರ್ಶನ ನೀಡುವ ಬಗಗೆ.

10/8/2007 0:00 D

5172
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(1)ಅ.ಪೀ.ಸ./08/06‐07

ಅಜೀಜ್ ಫನೀರ್ಚಸರ್ ಗಂಜಾಂ ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ 
ಇವರಿಗೆ ದಾಯ್ಥಿರ್ನಿಲಯಗ ಗೆ 

ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು 
ನಿದೇರ್ಶನ ನೀಡುವ ಬಗಗೆ.

10/8/2007 0:00 D

5175 PLANNING ೕ(1)ಹೊ.ಘ.ಪರ್/9/06‐07 ಪಂಚಸೌಲಭಯ್ಗಳು. 39371 D
5175 JD‐QUALITYCELL‐ ೕ(1)ಹೊ.ಘ.ಪರ್/9/06‐07 ಪಂಚಸೌಲಭಯ್ಗಳು. 39371 D

5181 PLANNING ೕ(1)ಹೊ.ಘ.ಪರ್./9/06‐07
2005‐06ರ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೃಜಿ ದ 126 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ 252 ಹುದ ದೆ್ಗಳನುನ್ ಮಂಜೂರು 
ಮಾಡಿ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.

39372 D

5181
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(1)ಹೊ.ಘ.ಪರ್./9/06‐07

2005‐06ರ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೃಜಿ ದ 126 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ 252 ಹುದ ದೆ್ಗಳನುನ್ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡಿ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.
39372 D

5184 PLANNING ೕ(1)ಹೊ.ಘ.ಪರ್/9/06‐07 2006‐07ರ ಲ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದ ದೆ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವುದು.

39372 D



JD QUALITYCELL

5184 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ(1)ಹೊ.ಘ.ಪರ್/9/06‐07 2006‐07ರ ಲ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದ ದೆ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವುದು.

39372 D

5187 PLANNING ೕ(1)ನಿ.ಆ.10/06‐07 2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ನಿವರ್ಹಣಾ ಆಯವಯ್ಯ 10/9/2007 0:00 D
5187 JD‐QUALITYCELL‐ ೕ(1)ನಿ.ಆ.10/06‐07 2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ನಿವರ್ಹಣಾ ಆಯವಯ್ಯ 10/9/2007 0:00 D
5192 PLANNING ೕ(1)ಇತರೆ/11/06‐07 2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಇತರೆ ಪತರ್ 40777 D
5192 JD‐QUALITYCELL‐ ೕ(1)ಇತರೆ/11/06‐07 2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಇತರೆ ಪತರ್ 40777 D

5194 PLANNING ೕ(1) ಜಾಪುರ.ನಾಯ್.ಪರ್/12/06‐07

ಉಚಚ್ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್
ಸಂಖೆಯ್.44999/2004ರ ಲ್ ದಿನಾಂಕ 

28.07.2005ರಂದು ನೀಡಿರುವ ತೀಪರ್ನುನ್ 
ಅನುಷಾನಗೊ ಸುವ ಕುರಿತು.

10/9/2007 0:00 D

5194
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(1) ಜಾಪುರ.ನಾಯ್.ಪರ್/12/06‐07

ಉಚಚ್ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್
ಸಂಖೆಯ್.44999/2004ರ ಲ್ ದಿನಾಂಕ 

28.07.2005ರಂದು ನೀಡಿರುವ ತೀಪರ್ನುನ್ 
ಅನುಷಾನಗೊ ಸುವ ಕುರಿತು.

10/9/2007 0:00 D

5196 PLANNING ೕ(1)ಇ.ಮ.ಆ. ೕ/13/06‐07 ಇಲಾಖಾ ಮದಯ್ಮಾವಧಿ ಆಥಿರ್ಕ ೕಜನೆ. 10/9/2007 0:00 D
5196 JD‐QUALITYCELL‐ ೕ(1)ಇ.ಮ.ಆ. ೕ/13/06‐07 ಇಲಾಖಾ ಮದಯ್ಮಾವಧಿ ಆಥಿರ್ಕ ೕಜನೆ. 10/9/2007 0:00 D

5197 PLANNING
ೕ(1)ಬಾನಂ.ಟರ್ಸ್ಟ್.ಹೆಗೊಗ್ೕಡು/14/0

6‐07

ಬಾಲನಂದನ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಹೆಗೊಗ್ೕಡು ರಾಜಯ್ ಮಟಟ್ದ 
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಕರ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ತರಬೇತಿ 
ೕಜನೆಗೆ20.00ಲಕಷ್ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸುವ 

10/9/2007 0:00 D

5197
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(1)ಬಾನಂ.ಟರ್ಸ್ಟ್.ಹೆಗೊಗ್ೕಡು/14/0

6‐07

ಬಾಲನಂದನ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಹೆಗೊಗ್ೕಡು ರಾಜಯ್ ಮಟಟ್ದ 
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಕರ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ತರಬೇತಿ 
ೕಜನೆಗೆ20.00ಲಕಷ್ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸುವ 

10/9/2007 0:00 D

5199 PLANNING ೕ(1)ರಾ. ೕ.ಆಯವಯ್ಯ/221/05‐
06

2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ ವಲಯ ೕಜನಾ 
ಆಯ‐ವಯ್ಯ

10/9/2007 0:00 D

5199 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ(1)ರಾ. ೕ.ಆಯವಯ್ಯ/221/05‐
06

2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ ವಲಯ ೕಜನಾ 
ಆಯ‐ವಯ್ಯ

10/9/2007 0:00 D

5200 PLANNING ೕ(1) .ಸಾ.ಕಾ/23/05‐06 ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ರತಾ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಅನುಷಾಠ್ನ ಕುರಿತು.

5/11/2007 0:00 D

5200 JD QUALITYCELL‐ ‐
PS

ೕ(1) .ಸಾ.ಕಾ/23/05‐06 ದಾ ಥಿರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ರತಾದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ರತಾ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಅನುಷಾಠ್ನ ಕುರಿತು.

5/11/2007 0:00 D

5202 PLANNING ೕ91) ಸಉ.ಕ.ಸಂಭರ್ಮ, 35/2005‐
06

ಸುವಣರ್ ಕನಾರ್ಟಕ ಸಂಭರ್ಮ ‐2006 ನುನ್ 
ಆಚರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

40777 D

5202 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ91) ಸಉ.ಕ.ಸಂಭರ್ಮ, 35/2005‐
06

ಸುವಣರ್ ಕನಾರ್ಟಕ ಸಂಭರ್ಮ ‐2006 ನುನ್ 
ಆಚರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

40777 D

5203 PLANNING ೕ(1) .ವಾ.ಹುಸಥ್/26/05‐06
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಸಂಪಕಾರ್ಧಿಕಾರಿಗಳ ಭಾಗದ ಲ್ 
ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಕಷ್ಣ ವಾತೆರ್ ಭಾಗಕೆಕ್ 

ಹುದ ದೆ್ಯನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.
5/11/2007 0:00 D

5203
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(1) .ವಾ.ಹುಸಥ್/26/05‐06

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಸಂಪಕಾರ್ಧಿಕಾರಿಗಳ ಭಾಗದ ಲ್ 
ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಕಷ್ಣ ವಾತೆರ್ ಭಾಗಕೆಕ್ 

ಹುದ ದೆ್ಯನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.
5/11/2007 0:00 D

5209 PLANNING ೕ.ಕ2. ಹೆ.ಕ.ದುರ ತ್ 13/2006‐07 ಬೆಂಗಳೂರು ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯ, 
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ

7/4/2008 0:00 E

5209 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ.ಕ2. ಹೆ.ಕ.ದುರ ತ್ 13/2006‐07 ಬೆಂಗಳೂರು ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯ, 
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ

7/4/2008 0:00 E

5210 PLANNING ೕ.ಕ2.ಕ.ರ.ಶಾಲೆ.ಮಾ ತಿ/2/2006‐
07

2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಮುಂದುವರೆದ 
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ

39588 E

5210 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ.ಕ2.ಕ.ರ.ಶಾಲೆ.ಮಾ ತಿ/2/2006‐
07

2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಮುಂದುವರೆದ 
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ

39588 E

6236 PLANNING ೕಜನೆ 2/ಆರ್ ಡಿ.ಪಿ 11/05‐06 ನಾಬಾಡ್ರ್ ನೆರ ನ ಆರ್ ಐ,ಡಿ ಎಫ್,  ೕಜನೆ 
ಅಡಿ ಪೌರ್ಶಾಲಾ ನಿಮಾರ್ಣ ಕುರಿತು

40829 C

6236 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕಜನೆ 2/ಆರ್ ಡಿ.ಪಿ 11/05‐06 ನಾಬಾಡ್ರ್ ನೆರ ನ ಆರ್ ಐ,ಡಿ ಎಫ್,  ೕಜನೆ 
ಅಡಿ ಪೌರ್ಶಾಲಾ ನಿಮಾರ್ಣ ಕುರಿತು

40829 C



ಂದ

6242 PLANNING ೕ.2/ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್/04/05‐06
ನಾಬಾಡ್ರ್ ಸಂಸ ಥೆ್ಯ ಆರ್,ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ 10 ರ 

ಅಡಿಯ ಲ್ ಮಂಜೂರಾದ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ 
ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

40829 C

6242
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ.2/ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್/04/05‐06

ನಾಬಾಡ್ರ್ ಸಂಸ ಥೆ್ಯ ಆರ್,ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ 10 ರ 
ಅಡಿಯ ಲ್ ಮಂಜೂರಾದ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ 

ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
40829 C

6245 PLANNING ಸಂ ೕ‐2/ಜಿಲ ಲೆ್05/05‐06
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ನಬಾಡ್ರ್ 
ನೆರ ನ ಆರ್.ಡಿ.ಐ.ಎಫ್ ಅಡಿಯ ಲ್ ಪಾರ್.ಶಾಲಾ 
ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ ಎಜೆನ್ಸ್ಇ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ 

40829 C

6245
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ಸಂ ೕ‐2/ಜಿಲ ಲೆ್05/05‐06

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ನಬಾಡ್ರ್ 
ನೆರ ನ ಆರ್.ಡಿ.ಐ.ಎಫ್ ಅಡಿಯ ಲ್ ಪಾರ್.ಶಾಲಾ 
ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ ಎಜೆನ್ಸ್ಇ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ 

40829 C

6248 PLANNING ಸಂ ೕಜನೆ ‐2/ಜಿಲ ಲೆ್ 06/05‐06
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ ಲೆ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ 2005‐06 ನೇ 

ಸಾ ನ ನಾಬಾಡ್ರ್ ನೆರ ನೊಂದಿಗೆ 
ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ ಧ 10  ೕಜನೆ ಅಡಿಯ  

40829 C

6248
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ಸಂ ೕಜನೆ ‐2/ಜಿಲ ಲೆ್ 06/05‐06

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ ಲೆ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ 2005‐06 ನೇ 
ಸಾ ನ ನಾಬಾಡ್ರ್ ನೆರ ನೊಂದಿಗೆ 

ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ ಧ 10  ೕಜನೆ ಅಡಿಯ  
40829 C

6254 PLANNING ಸಂ.ಐಓ‐2/ಜಿ 07/05‐06

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ ಲೆ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ನಾಬಾಡ್ರ್ 
ಹಣಕಾಸು ನೆರ ನಿಂದ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್, 10 

ೕಜನೆಯಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ 
ಕೊಠಡಿಗಳನುನ್ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗೆ

40829 C

6254
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ಸಂ.ಐಓ‐2/ಜಿ 07/05‐06

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ ಲೆ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ನಾಬಾಡ್ರ್ 
ಹಣಕಾಸು ನೆರ ನಿಂದ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್, 10 

ೕಜನೆಯಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ 
ಕೊಠಡಿಗಳನುನ್ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗೆ

40829 C

6256 PLANNING ಸಂ ೕ‐2/ಜಿ 8/05‐06
ನಬಾಡ್ರ್ ಹಣಕಾಸು ನೆರ ನಿಂದ

ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್, ‐10  ೕಜನೆಯಡಿ 
ನಂಜೂರಾದ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳನುನ್ 

40829 C

6256
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ಸಂ ೕ‐2/ಜಿ 8/05‐06

ನಬಾಡ್ರ್ ಹಣಕಾಸು ನೆರ ನಿಂದನಬಾಡ್ರ್ ಹಣಕಾಸು ನೆರ ನಿ
ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್, ‐10  ೕಜನೆಯಡಿ 

ನಂಜೂರಾದ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳನುನ್ 
40829 C

6259 PLANNING ಸಂ ೕಜನೆ 2/ಜಿ‐09/2005‐06 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಕೊಠಡಿಗಳ ಕೊರತೆ ಬಗ ಗೆ್ 40829 C
6259 JD‐QUALITYCELL‐ ಸಂ ೕಜನೆ 2/ಜಿ‐09/2005‐06 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಕೊಠಡಿಗಳ ಕೊರತೆ ಬಗ ಗೆ್ 40829 C

6261 PLANNING ಸಂ ೕ ‐2/ಜಿಲ ಲೆ್ 10/05‐06
ಉತತ್ರ ಕನನ್ಡ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಕಟಟ್ಡ ರ ತ

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್, ರ ಪಾರ್ಜೆಕ್ಟ್ 
ನುನ್ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

40829 C

6261
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ಸಂ ೕ ‐2/ಜಿಲ ಲೆ್ 10/05‐06

ಉತತ್ರ ಕನನ್ಡ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಕಟಟ್ಡ ರ ತ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್, ರ ಪಾರ್ಜೆಕ್ಟ್ 

ನುನ್ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್
40829 C

6266 PLANNING ಸಂ ೕ(2) ಜಿಲ ಲೆ್ 11/05‐06
ಬೀದರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ನಬಾಡ್ರ್ 
ನೆರ ನ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ ಕುರಿತು

40829 C

6266
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ಸಂ ೕ(2) ಜಿಲ ಲೆ್ 11/05‐06

ಬೀದರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ನಬಾಡ್ರ್ 
ನೆರ ನ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ ಕುರಿತು

40829 C

6269 PLANNING ಸಂ ೕ(2) /ಜಿಲ ಲೆ್ 13/05‐06

ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ ನಬಾಡ್ರ್ ಆಥಿರ್ಕ 
ನೆರ ನೊಂದಿಗೆ ಆರ್.ಡಿ.ಐ.ಎಫ್ ‐10 
ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ 

ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆ

40829 C

6269
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ಸಂ ೕ(2) /ಜಿಲ ಲೆ್ 13/05‐06

ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ ನಬಾಡ್ರ್ ಆಥಿರ್ಕ 
ನೆರ ನೊಂದಿಗೆ ಆರ್.ಡಿ.ಐ.ಎಫ್ ‐10 
ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ 

ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆ

40829 C



6283 (2) / 21/05‐06 40829 C

6271 PLANNING ಸಂ ೕಜನೆ 2/ ಜಿಲ ಲೆ್ 14/05‐06 ವ ಗಗ್ ಜಿಲ ಲೆ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ನಬಾಡ್ರ್ 
ೕಜನೆಯಡಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ

40829 C

6271 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ಸಂ ೕಜನೆ 2/ ಜಿಲ ಲೆ್ 14/05‐06 ವ ಗಗ್ ಜಿಲ ಲೆ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ನಬಾಡ್ರ್ 
ೕಜನೆಯಡಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ

40829 C

6274 PLANNING ಸಂ ೕಜನೆ 2/ಜಿಲ ಲೆ್ 16/05‐06
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲ ಲೆ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ 
ನಬಾಡ್ರ್ ನೆರ ನ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ 10 

ೕಜನೆಯಡಿ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ
40829 C

6274
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ಸಂ ೕಜನೆ 2/ಜಿಲ ಲೆ್ 16/05‐06

ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲ ಲೆ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ 
ನಬಾಡ್ರ್ ನೆರ ನ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ 10 

ೕಜನೆಯಡಿ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ
40829 C

6275 PLANNING ಸಂ ೕಜನೆ 2/817/05‐06 ಪಿರಿಯಾ ಪಟಟ್ಣದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ ಕೊಠಡಿ 
ನಿಮಾರ್ಣದ ಬಗ ಗೆ್

40829 C

6275 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ಸಂ ೕಜನೆ 2/817/05‐06 ಪಿರಿಯಾ ಪಟಟ್ಣದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ ಕೊಠಡಿ 
ನಿಮಾರ್ಣದ ಬಗ ಗೆ್

40829 C

6277 PLANNING ಸಂ ೕಜನೆ 2/ಜಿಲ ಲೆ್ 18/05‐06
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲ ಲೆ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ನಬಾಡ್ರ್ 
ನೆರ ನ ಆರ್.ಡಿ.ಎಫ್. 10  ೕಜನೆಯ ಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿಮಾರ್ಣದ ಬಗ ಗೆ್

40829 C

6277
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ಸಂ ೕಜನೆ 2/ಜಿಲ ಲೆ್ 18/05‐06

ಮಂಡಯ್ ಜಿಲ ಲೆ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ನಬಾಡ್ರ್ 
ನೆರ ನ ಆರ್.ಡಿ.ಎಫ್. 10  ೕಜನೆಯ ಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿಮಾರ್ಣದ ಬಗ ಗೆ್

40829 C

6281 PLANNING ಸಂ ೕಜನೆ ‐2/ಜಿ‐20/05‐06 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ ಲೆ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ 40829 B
6281 JD‐QUALITYCELL‐ ಸಂ ೕಜನೆ ‐2/ಜಿ‐20/05‐06 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ ಲೆ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ 40829 B

6282 PLANNING ೕಜನೆ(2) ಜಿಲ ಲೆ್ 20/05‐06 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಲ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ ‐10 
ರಡಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾರ್ಣದ ಬಗ ಗೆ್

40829 B

6282 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕಜನೆ(2) ಜಿಲ ಲೆ್ 20/05‐06 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಲ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ ‐10 
ರಡಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾರ್ಣದ ಬಗ ಗೆ್

40829 B

6283 PLANNING ೕ(2) /ಜಿಲ ಲೆ್ 21/05‐06 ದಾವಣಗೆರೆ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ ‐10 ರಡಿ
ಪೌರ್ಢಢಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ 

40829 C

6283 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ(2) /ಜಿಲೆ 21/05‐06ೕ   ಜಿಲ ಲ್ 
ದಾವಣಗೆರೆ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ ‐10 ರಡಿ
ಪೌರ್ಢಢಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ 

40829 C

6284 PLANNING ೕ(2) /ಜಿಲ ಲೆ್ 22/05‐06
ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ ‐10 ರಡಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ಗೆ 
ಸಂಬಂದಿ ದಂತೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿಗಳ 

ನಿಮಾರ್ಣದ ಬಗ ಗೆ್
40829 C

6284
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(2) /ಜಿಲ ಲೆ್ 22/05‐06

ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ ‐10 ರಡಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ಗೆ 
ಸಂಬಂದಿ ದಂತೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿಗಳ 

ನಿಮಾರ್ಣದ ಬಗ ಗೆ್
40829 C

6285 PLANNING ೕ(2) ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ ಪಾರ್.ಶಾ
ಕೊ..ನಿ (1) 05‐06

ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ ಯಡಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ
ಕೊಠಡಿಗಳನುನ್ ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

40829 A

6285 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ(2) ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ ಪಾರ್.ಶಾ
ಕೊ..ನಿ (1) 05‐06

ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ ಯಡಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ
ಕೊಠಡಿಗಳನುನ್ ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

40829 A

6286 PLANNING ೕ(2) ಜಿಲ ಲೆ್ ಆರ್.ಡಿ.ಐ.ಎಫ್02./05‐
06

ಕಟಟ್ಡ ಲಲ್ದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ ಕೊಠಡಿ 
ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

40829 B

6286 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ(2) ಜಿಲ ಲೆ್ ಆರ್.ಡಿ.ಐ.ಎಫ್02./05‐
06

ಕಟಟ್ಡ ಲಲ್ದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ ಕೊಠಡಿ 
ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

40829 B

6289 PLANNING ೕ(2) ಆರ್.ಡಿ.ಐ.ಎಫ್ ‐1/2004‐05 ನಬಾಡ್ರ್ ನ ಆಥಿರ್ಕ ನೆರ ನೊಂದಿಗೆ ಸಕಾರ್ರಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾರ್ಣದ ಬಗ ಗೆ್

40829 A

6289 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ(2) ಆರ್.ಡಿ.ಐ.ಎಫ್ ‐1/2004‐05 ನಬಾಡ್ರ್ ನ ಆಥಿರ್ಕ ನೆರ ನೊಂದಿಗೆ ಸಕಾರ್ರಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾರ್ಣದ ಬಗ ಗೆ್

40829 A

6291 PLANNING
ೕ(2) ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ 

16/02‐03

ನಬಾಡ್ರ್ ಹಣಕಾಸು ನೆರ ನಿಂದ
ಆರ್,ಐ.ಡಿ,ಎಫ್ ಅಡಿಯ ಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ 
ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿಮಾರ್ಣ ಪರ್ಸಾವನೆಗಳು

40829 A



6291
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(2) ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ 

16/02‐03

ನಬಾಡ್ರ್ ಹಣಕಾಸು ನೆರ ನಿಂದ
ಆರ್,ಐ.ಡಿ,ಎಫ್ ಅಡಿಯ ಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ 
ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿಮಾರ್ಣ ಪರ್ಸಾವನೆಗಳು

40829 A

6294 PLANNING
ೕ(2) ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ ಏಜನಿಸ್ಸ್ 

ಬ/18/04‐05

ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಲ್ ಹುಡೊಕ್ೕ ೕಜನೆಯಡಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ಕಾಯರ್ವನುನ್ 

ಕೆ.ಎಲ್.ಎ. ಕೊಪಪ್ಳದವರಿಗೆ ವ ಕೊಡುವ 
40829 C

6294
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(2) ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ ಏಜನಿಸ್ಸ್ 

ಬ/18/04‐05

ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಲ್ ಹುಡೊಕ್ೕ ೕಜನೆಯಡಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ಕಾಯರ್ವನುನ್ 

ಕೆ.ಎಲ್.ಎ. ಕೊಪಪ್ಳದವರಿಗೆ ವ ಕೊಡುವ 
40829 C

6297 PLANNING ೕ/ಕ3/ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ ‐
10/ಹೆ.ಹೆ.01/05‐06

ಕಟಟ್ಡ ಇಲಲ್ದ ಇರುವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಪಡೆಯುವ ಬಗ ಗೆ್

40829 C

6297 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ/ಕ3/ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ ‐
10/ಹೆ.ಹೆ.01/05‐06

ಕಟಟ್ಡ ಇಲಲ್ದ ಇರುವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಪಡೆಯುವ ಬಗ ಗೆ್

40829 C

6298 PLANNING ೕ2() ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್
ಕ ಲೆ್ೖಂ/01/2005‐06

ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ ರಡಿಯ ಲ್ ಮಂಜೂರಾದ 
ಕೊಠಡಿಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಕ ಲೆ್ೖಂ ಸ ಲ್ಸುವ 

8/8/2011 0:00 B

6298 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ2() ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್
ಕ ಲೆ್ೖಂ/01/2005‐06

ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ ರಡಿಯ ಲ್ ಮಂಜೂರಾದ 
ಕೊಠಡಿಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಕ ಲೆ್ೖಂ ಸ ಲ್ಸುವ 

8/8/2011 0:00 B

6301 PLANNING ೕ(2) ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ 02/06‐07
ಆರ್,ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ ‐12 ರಡಿ ಕಟಟ್ಡ

ಇರುವ/ಇಲಲ್ದಿರುವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಪರ್ ೕಗಾಲಯ /ಕಟಟ್ಡ 

40829 A

6301
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(2) ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ 02/06‐07

ಆರ್,ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ ‐12 ರಡಿ ಕಟಟ್ಡ
ಇರುವ/ಇಲಲ್ದಿರುವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಪರ್ ೕಗಾಲಯ /ಕಟಟ್ಡ 
40829 A

6302 PLANNING ೕ(2) ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ ‐1/2005‐06 ಕಟಟ್ಡಗ ಗೆ ಸಥ್ ೕಯ ಮಹನೀಯರೇರನುನ್ 
ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

40829 A

6302 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ(2) ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ ‐1/2005‐06 ಕಟಟ್ಡಗ ಗೆ ಸಥ್ ೕಯ ಮಹನೀಯರೇರನುನ್ 
ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

40829 A

6306 PLANNING ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ ‐12 ರ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗ 8/8/2011 0:00 D
6306 JD‐QUALITYCELL‐ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ ‐12 ರ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗ 8/8/2011 0:00 D
6307 PLANNING ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ ‐12 ರ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಗಳು ಮೈಸೂರು ಭಾಗ 40829 D
6307 JD‐QUALITYCELL‐ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ ‐12 ರ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಗಳು ಮೈಸೂರು ಭಾಗ 40829 D

6310 PLANNING
ೕ.ಕ.2.ಗ.ಕಣ.ಗಾರ್.ಶಾ.ಅಭಿವರ್ದಿದ್/200

5‐06

ಗದಗ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಕಣಗಿನಹಾಳ ಗಾರ್ವನುನ್ ವರಾದರಿ 
ಗಾರ್ಮವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಅಭಿವರ್ದಿದ್ ಕಾಮಗಾರಿ 

ಅನುಷಾಠ್ನ ಕುರಿತು
39900 D

6310
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ.ಕ.2.ಗ.ಕಣ.ಗಾರ್.ಶಾ.ಅಭಿವರ್ದಿದ್/200

5‐06

ಗದಗ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಕಣಗಿನಹಾಳ ಗಾರ್ವನುನ್ ವರಾದರಿ 
ಗಾರ್ಮವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಅಭಿವರ್ದಿದ್ ಕಾಮಗಾರಿ 

ಅನುಷಾಠ್ನ ಕುರಿತು
39900 D

7408 PLANNING ೕ(4) ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್1/2006‐07 ಆರ್.ಐ,ಡಿ.ಎಫ್ ೕಜನೆ ಅಡಿಯ ಲ್
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಬಗ ಗೆ್

8/5/2011 0:00 D

7408 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ(4) ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್1/2006‐07 ಆರ್.ಐ,ಡಿ.ಎಫ್ ೕಜನೆ ಅಡಿಯ ಲ್
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಬಗ ಗೆ್

8/5/2011 0:00 D

7610 PLANNING ೕ8(ಕ3):ಕ.ಜ.ಖ:50:2006‐07

ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕನನ್ಡ ಹೆಣುಣ್ಮಕಕ್ಳ 
ಶಾಲೆ ಕೋಡಿಭಾಗ ತಾ:ಕಾರವಾರ,ಜಿಲ ಲೆ್ ಉತತ್ರ 
ಕನನ್ಡ ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಟಟ್ಡ ಹಾಗೂ ಜಮೀನು 

ಖರೀದಿಸುವ ಬಗೆ

40022 E

7610
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8(ಕ3):ಕ.ಜ.ಖ:50:2006‐07

ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕನನ್ಡ ಹೆಣುಣ್ಮಕಕ್ಳ 
ಶಾಲೆ ಕೋಡಿಭಾಗ ತಾ:ಕಾರವಾರ,ಜಿಲ ಲೆ್ ಉತತ್ರ 
ಕನನ್ಡ ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಟಟ್ಡ ಹಾಗೂ ಜಮೀನು 

ಖರೀದಿಸುವ ಬಗೆ

40022 E

7611 PLANNING ೕ8(ಕ3):ಶಾ.ಕ.ಕಾ.ಅ:54:2006‐07
2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ 
ನಿಂದ ಅನು ೕದನೆಗೊಂಡ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡ 
ಕಾಮಗಾರಿಗ ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

39402 D



ಸ

7611
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8(ಕ3):ಶಾ.ಕ.ಕಾ.ಅ:54:2006‐07

2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ 
ನಿಂದ ಅನು ೕದನೆಗೊಂಡ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡ 
ಕಾಮಗಾರಿಗ ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

39402 D

7621 PLANNING
ೕ(ಕ3)ರಾಬಟ್ರ್ ಸನ್ ಪೇಟೆ 
ಗುರುಭವನ/23/2006‐07

ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ನ ರಾಬಟ್ರ್ ಸನ್ ಪೇಟೆಯ ಡಿ. .ಎಂ 
ತಮಿಳು ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 

ನಿವೇಶನವನುನ್ ಗುರುಭವನ ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡಲು 
ಸದರಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಹಸಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆ

39405 D

7621
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(ಕ3)ರಾಬಟ್ರ್ ಸನ್ ಪೇಟೆ 
ಗುರುಭವನ/23/2006‐07

ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ನ ರಾಬಟ್ರ್ ಸನ್ ಪೇಟೆಯ ಡಿ. .ಎಂ 
ತಮಿಳು ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 

ನಿವೇಶನವನುನ್ ಗುರುಭವನ ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡಲು 
ಸದರಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಹಸಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆ

39405 D

7829 PLANNING ೕ (2) ಉ.ಬೈ 4/2006‐07
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ದ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಲ್ನ 

ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ ಗೆ ಬೈ ಕಲ್ ನೀಡುವ 
ರ್ೕತಾಸ್ಹದಾಯಕ ೕಜನೆಯ ಬಗ ಗೆ್.

40054 C

7829
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ (2) ಉ.ಬೈ 4/2006‐07

ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ದ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಲ್ನ 
ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ ಗೆ ಬೈ ಕಲ್ ನೀಡುವ 
ರ್ೕತಾಸ್ಹದಾಯಕ ೕಜನೆಯ ಬಗ ಗೆ್.

40054 C

7832 PLANNING ೕ8(ಕ3);ಉ. .ಸ:55:2006‐07

ಆರ್.ಎ. ರವರ ಸಹ ೕಗದೊಂದಿಗೆ 
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ ಇ ಲ್ಯವರೆಗೆ ದುಯ್ಚಛ್ಕಿತ್ ಸರಬರಾಜು 

ಆಗದೇ ಇರುವ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ರಿಯ 
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಸಬಿಸ್ಡಿಯನುನ್ ಪಡೆದು 
ಕೊಂಡು ಉಚಿತ ದುಯ್ತ್ ಸರಬರಾಜನು

39676 E

7832
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8(ಕ3);ಉ. .ಸ:55:2006‐07

ಆರ್.ಎ. ರವರ ಸಹ ೕಗದೊಂದಿಗೆ 
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ ಇ ಲ್ಯವರೆಗೆ ದುಯ್ಚಛ್ಕಿತ್ ಸರಬರಾಜು 

ಆಗದೇ ಇರುವ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ರಿಯ 
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಸಬಿಸ್ಡಿಯನುನ್ ಪಡೆದು 
ಕೊಂಡು ಉಚಿತ ದುಯ್ತ್ ಸರಬರಾಜನು

39676 E

7854 PLANNING ೕ8(ಕ3)ಹಾ.ಜಿ.ಪ.ಪರಿ :31:2006‐07 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ ಲೆ್ ಪತರ್ಗಳ ಪರಿ ೕಲನೆಯ ಕಡತ 40072 E
7854 JD‐QUALITYCELL‐ ೕ8(ಕ3)ಹಾ.ಜಿ.ಪ.ಪರಿ :31:2006‐07 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ ಲೆ್ ಪತರ್ಗಳ ಪರಿ ೕಲನೆಯ ಕಡತ 40072 E

7855 PLANNING
ೕ8(ಕ3) : 

ಗರ್.ಕ.ನಿ..ಆ.ಮೈ.ಹ:35:2006‐07

ಸ ೆ ಕರ ಗಮ ಗ ದ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಬಾಲಕರು ನಾಗಮಂಗಲದ 
ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಲ್ ಗರ್ಂಥಾಲಯ ಕಟಟ್ಡ 

ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡಲು ನಿವೇಶನವನುನ್
40262 E

7855
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8(ಕ3) : 

ಗರ್.ಕ.ನಿ..ಆ.ಮೈ.ಹ:35:2006‐07

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಬಾಲಕರು ನಾಗಮಂಗಲದ 
ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಲ್ ಗರ್ಂಥಾಲಯ ಕಟಟ್ಡ 

ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡಲು ನಿವೇಶನವನುನ್
40262 E

8106 PLANNING ೕ8(ಕ3):ಶಾ.ಜ.ಉ:58:2006‐07
ಆದಿವಾಲ ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 
ಸೇರಿದ ರಿ.ಸ.ನಂ:153:1ರ ಜಮೀನಿನ ಲ್ 0.35 

ಗುಂಟೆ ಜಾಗವನುನ್ ಉ ಕೊಡುವ ಬಗ ಗೆ್
40262 D

8106
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8(ಕ3):ಶಾ.ಜ.ಉ:58:2006‐07

ಆದಿವಾಲ ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 
ಸೇರಿದ ರಿ.ಸ.ನಂ:153:1ರ ಜಮೀನಿನ ಲ್ 0.35 

ಗುಂಟೆ ಜಾಗವನುನ್ ಉ ಕೊಡುವ ಬಗ ಗೆ್
40262 D

8145 PLANNING ನಂ. ka.2.ve.gra.am56/2006‐07 Pavagada taluk venkatapura gramadalli 
ambedkar bhavana nirmana maduva 

39596 D

8145 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ನಂ. ka.2.ve.gra.am56/2006‐07 Pavagada taluk venkatapura gramadalli 
ambedkar bhavana nirmana maduva 

39596 D

8147 PLANNING yo.ka.2.he.ko.be.45/2006‐07 Hechchuvari kotadigala bedike SARKARI 
PROUDASHALEGALIGE.

39596 D

8147 JD‐QUALITYCELL‐
PS

yo.ka.2.he.ko.be.45/2006‐07 Hechchuvari kotadigala bedike SARKARI 
PROUDASHALEGALIGE.

39596 D

8186 PLANNING
yO 

ka1prou.sha.shi.ko.navikarana52/
2002‐03

150 varsha tumbida purathana prouda 
shala shivamogga idr kotadi navikarana 

kuritu.
11/6/2007 0:00 D



ಸ ರಿ ೆ ುರ

8186
JD‐QUALITYCELL‐

PS

yO 
ka1prou.sha.shi.ko.navikarana52/

2002‐03

150 varsha tumbida purathana prouda 
shala shivamogga idr kotadi navikarana 

kuritu.
11/6/2007 0:00 D

8208 PLANNING ೕ[ಕ2]ಅ ಗಾರ್ ಶಾ58/2006‐07 ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಲ್ಕ್ ಅವರಾದಿ ಗಾರ್ಮದ ಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

8/3/2009 0:00 E

8208 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ[ಕ2]ಅ ಗಾರ್ ಶಾ58/2006‐07 ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಲ್ಕ್ ಅವರಾದಿ ಗಾರ್ಮದ ಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

8/3/2009 0:00 E

8236 PLANNING ೕ8(ಕ3)ಗುಲಬ್ಗರ್.ಬೆಳಗಾಂಜಿಲ ಲೆ್ಪತರ್;
74;2005‐06

ಗುಲಬ್ಗಾರ್.ಬೆಳಗಾಂ ಭಾಗದ ಪತರ್ಗಳನುನ್ 
ಆಯಾ ಜಿಲ ಲೆ್ಗ ಗೆ ಂತಿರುಗಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

8/12/2009 0:00 E

8236 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ8(ಕ3)ಗುಲಬ್ಗರ್.ಬೆಳಗಾಂಜಿಲ ಲೆ್ಪತರ್;
74;2005‐06

ಗುಲಬ್ಗಾರ್.ಬೆಳಗಾಂ ಭಾಗದ ಪತರ್ಗಳನುನ್ 
ಆಯಾ ಜಿಲ ಲೆ್ಗ ಗೆ ಂತಿರುಗಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

8/12/2009 0:00 E

8239 PLANNING ೕ8; ೇ. .ಕ.ಪಾರ್;64;2006‐07
ಬೆಲಗಾ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ 
ಕಿತೂತ್ರು ಮತ ೇತರ್ಕೆಕ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ 

ಕಛೇರಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್
40777 D

8239
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8; ೇ. .ಕ.ಪಾರ್;64;2006‐07

ಬೆಲಗಾ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ 
ಕಿತೂತ್ರು ಮತ ೇತರ್ಕೆಕ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ 

ಕಛೇರಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್
40777 D

8240 PLANNING ೕ8:ಮೂ.ಸೌ.ಒ:65;2006‐07
ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ 
ಶಾಲೆ ಗುಡಡ್ದದೇವಲಾಪುರ ತಾ.ಕು ಟ್ಗಿಗೆ ಧ 

ಸೌಲಭಯ್ಗಳನುನ್ ಒದಗಿ ಕೊಡುವ ಕುರಿತು.
39888 D

8240
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ಮೂ.ಸೌ.ಒ:65;2006‐07

ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ 
ಶಾಲೆ ಗುಡಡ್ದದೇವಲಾಪುರ ತಾ.ಕು ಟ್ಗಿಗೆ ಧ 

ಸೌಲಭಯ್ಗಳನುನ್ ಒದಗಿ ಕೊಡುವ ಕುರಿತು.
39888 D

8241 PLANNING ೕ8:ಸಾ.ಕ.ನಿ;66;2006‐07
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಥಮಿಕ 

ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡಗಳು ಆರ್.ಐಡಿ.ಎಫ್.ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ 
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್(ಮಂಡಯ್ ಜಿಲಾ 

4/9/2009 0:00 E

8241
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ಸಾ.ಕ.ನಿ;66;2006‐07

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಥಮಿಕ 
ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡಗಳು ಆರ್.ಐಡಿ.ಎಫ್.ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ 

ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್(ಮಂಡಯ್ ಜಿಲಾ 
4/9/2009 0:00 E

8267 PLANNING ೕ8(ಕ3):ಶೌ.ಕೊ.ನಿ:61:2006‐07
ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಈಜಿಪುರಕಾರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲ ಈಜಿಪ  

ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ‐3 ಇ ಲ್ಗೆ 
ಶೌಚಾಲಯ ಕೊಠಡಿ ನಿಮಿರ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

8/12/2009 0:00 E

8267
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8(ಕ3):ಶೌ.ಕೊ.ನಿ:61:2006‐07

ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಈಜಿಪುರ 
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ‐3 ಇ ಲ್ಗೆ 
ಶೌಚಾಲಯ ಕೊಠಡಿ ನಿಮಿರ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

8/12/2009 0:00 E

8307 PLANNING ೕ8:ಶಾ.ಸ.ಅ.ಸ:68:2006‐07
ಜಿ.ಎಂ.ಪಿ.ಎಸ್. ಮೂಡಬಾಳ್ ಶಾಲೆಯ 

ಶತಮಾನೋತಸ್ವ ಸ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಶಾಲೆಯ 
ಸವಾರ್ಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದಿಧ್ಗೆ ಸಹಾಯ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

40022 E

8307
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ಶಾ.ಸ.ಅ.ಸ:68:2006‐07

ಜಿ.ಎಂ.ಪಿ.ಎಸ್. ಮೂಡಬಾಳ್ ಶಾಲೆಯ 
ಶತಮಾನೋತಸ್ವ ಸ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಶಾಲೆಯ 

ಸವಾರ್ಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದಿಧ್ಗೆ ಸಹಾಯ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್
40022 E

8308 PLANNING ೕ8:ಕ.ಅ:67:2006‐07
ತೆರೀಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಅಜಜ್ಂಪುರ ಹೋಬ  

ಮುಗ  ಗಾರ್ಮಕೆಕ್ ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಪೌಂಡು 
ಕಟಟ್ಡಕೆಕ್ ರೂ5.00 ಲಕಷ್ಗಳನುನ್ ಮಂಜೂರು 

8/12/2009 0:00 E

8308
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ಕ.ಅ:67:2006‐07

ತೆರೀಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಅಜಜ್ಂಪುರ ಹೋಬ  
ಮುಗ  ಗಾರ್ಮಕೆಕ್ ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಪೌಂಡು 

ಕಟಟ್ಡಕೆಕ್ ರೂ5.00 ಲಕಷ್ಗಳನುನ್ ಮಂಜೂರು 
8/12/2009 0:00 E

8310 PLANNING ೕ8(ಕ3)ಮೈಸೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಪತರ್ಗಳ ಪರಿ ೕಲನೆ ಬಗ ಗೆ್. 8/12/2009 0:00 E
8310 JD‐QUALITYCELL‐ ೕ8(ಕ3)ಮೈಸೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಪತರ್ಗಳ ಪರಿ ೕಲನೆ ಬಗ ಗೆ್. 8/12/2009 0:00 E

8312 PLANNING CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್
ಮಾಡಿ/2006

ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಉದುರ್ ಪಾರ್ಧಮಿಕ ಶಾಲಾ 
ಕಟಟ್ಡ ಕುರಿತು

40233 E

8312 JD‐QUALITYCELL‐
PS

CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್
ಮಾಡಿ/2006

ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಉದುರ್ ಪಾರ್ಧಮಿಕ ಶಾಲಾ 
ಕಟಟ್ಡ ಕುರಿತು

40233 E



8315 PLANNING
CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 

ಮಾಡಿ/2006

ನವಲಗುಂದ ತಾ, ಬೆಳಹಾರ ಸ ಪಾರ್ಶಾಲಾ 
ಆವರಣಕೆಕ್ ಕಾಪೌಂಡ್ ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ ಅನುದಾನ 
ಮಂಜೂರು ಬಗ ಗೆ್. ಶಾಲಾಬಾವಚಿತರ್ದೂಂದಿಗೆ.

40022 E

8315
JD‐QUALITYCELL‐

PS
CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 

ಮಾಡಿ/2006

ನವಲಗುಂದ ತಾ, ಬೆಳಹಾರ ಸ ಪಾರ್ಶಾಲಾ 
ಆವರಣಕೆಕ್ ಕಾಪೌಂಡ್ ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ ಅನುದಾನ 
ಮಂಜೂರು ಬಗ ಗೆ್. ಶಾಲಾಬಾವಚಿತರ್ದೂಂದಿಗೆ.

40022 E

8336 PLANNING ೕ8:ಸಥ್.ಕ;73:2006‐07
ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ

ಎಲ್.ಆರ್.ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ‐3 
ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಸಥ್ಳಾವಕಾಶವನುನ್ ಕ ಪ್ ಕೊಡುವ 

8/12/2009 0:00 E

8336
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ಸಥ್.ಕ;73:2006‐07

ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಎಲ್.ಆರ್.ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ‐3 
ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಸಥ್ಳಾವಕಾಶವನುನ್ ಕ ಪ್ ಕೊಡುವ 

8/12/2009 0:00 E

8337 PLANNING yO[ k2] va. a .ke.61/2006‐07

mYsoru jilfle varunaa hobali kendra 
sthanavada varuna gramakfke i 

kelakanda abhivrudhi kelasagalannu 
manjurathi madisi koduvanthe manavi 

11/6/2007 0:00 D

8337
JD‐QUALITYCELL‐

PS
yO[ k2] va. a .ke.61/2006‐07

mYsoru jilfle varunaa hobali kendra 
sthanavada varuna gramakfke i 

kelakanda abhivrudhi kelasagalannu 
manjurathi madisi koduvanthe manavi 

11/6/2007 0:00 D

8361 PLANNING ೕ8:ಜಾ.ಬಿ.ಕೊ:75:2006‐07

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಂಗಸುಗೂರು ತಾ; 
ಂಗಸುಗೂರು ಪಟಟ್ಣದ ಲ್ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 
ಉದ ದೆ್ೕ ತ ಸಕಾರ್ರಿ ಉಪಕರಣಾಗಾರ ಮತುತ್ 
ತರಭೇತಿ ಕೇಂದರ್ದ ಕಿರ್ೕಡಾಂಗಣ ಸಮುಚಚ್ಯ 
ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ ನಿವೇಶನ ಬಿಟು ಕೊಡುವ ಬಗೆ.

8/12/2009 0:00 E

8361
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ಜಾ.ಬಿ.ಕೊ:75:2006‐07

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಂಗಸುಗೂರು ತಾ; 
ಂಗಸುಗೂರು ಪಟಟ್ಣದ ಲ್ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 
ಉದ ದೆ್ೕ ತ ಸಕಾರ್ರಿ ಉಪಕರಣಾಗಾರ ಮತುತ್ 
ತರಭೇತಿ ಕೇಂದರ್ದ ಕಿರ್ೕಡಾಂಗಣ ಸಮುಚಚ್ಯ 
ನಿಮಾರ್ಣಕೆ ನಿವೇಶನ ಬಿಟು ಕೊಡುವ ಬಗೆನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ ನಿವೇಶನ ಬಿಟು ಕೊಡುವ ಬಗೆ.

8/12/2009 0:00 E

8362 PLANNING ೕ8(ಕ3) ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ ಲೆ್ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ ಲೆ್ ಪತರ್ಗಳ ಪರಿ ೕಲನೆ ಬಗ ಗೆ್ 8/12/2009 0:00 E
8362 JD‐QUALITYCELL‐ ೕ8(ಕ3) ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ ಲೆ್ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ ಲೆ್ ಪತರ್ಗಳ ಪರಿ ೕಲನೆ ಬಗ ಗೆ್ 8/12/2009 0:00 E

8369 PLANNING
ೕಜನೆ 2/ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ 02/2006‐

07

ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‐12 ರ ಲ್ ಕಟಟ್ಡ
ಇರುವ/ಇಲಲ್ದಿರುವ ಪರ್ವಢಶಾಲೆಗ ಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಪರ್ ೕಗಾಲಯ/ಕಟಟ್ಡ 
8/8/2011 0:00 A

8369
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕಜನೆ 2/ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ 02/2006‐

07

ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‐12 ರ ಲ್ ಕಟಟ್ಡ
ಇರುವ/ಇಲಲ್ದಿರುವ ಪರ್ವಢಶಾಲೆಗ ಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಪರ್ ೕಗಾಲಯ/ಕಟಟ್ಡ 
8/8/2011 0:00 A

8454 PLANNING ೕ8:ಕ.ತೆ.ಬ.76:2006‐07

ಹೊನಾನ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬ ಮಾಸಡಿ 
ಗಾರ್ಮದ ನಮಮ್ ಕಬ ಜೆ್ ಮತುತ್ 

ಸಾವ್ಧೀನಾನುಭವದ ಲ್ರುವ ಸವೆರ್ ನಂ 86/3 
ರ ಲ್ರುವ 0.08 ಜಮೀನನುನ್ ಅತಿಕರ್ಮಣ 

ಮಾಡಿರುವ ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ 
ಶಾಲಾಭಿವೃದಿ ಸಮಿತಿ ಕಟಡವನು

7/3/2008 0:00 D

8454
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ಕ.ತೆ.ಬ.76:2006‐07

ಹೊನಾನ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬ ಮಾಸಡಿ 
ಗಾರ್ಮದ ನಮಮ್ ಕಬ ಜೆ್ ಮತುತ್ 

ಸಾವ್ಧೀನಾನುಭವದ ಲ್ರುವ ಸವೆರ್ ನಂ 86/3 
ರ ಲ್ರುವ 0.08 ಜಮೀನನುನ್ ಅತಿಕರ್ಮಣ 

ಮಾಡಿರುವ ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ 
ಶಾಲಾಭಿವೃದಿ ಸಮಿತಿ ಕಟಡವನು

7/3/2008 0:00 D

8552 PLANNING ೕ(ಕ3) ಬೆಂ.ಉತತ್ರ ಜಿಲ ಲೆ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಪತರ್ಗಳ 3/6/2010 0:00 E
8552 JD‐QUALITYCELL‐ ೕ(ಕ3) ಬೆಂ.ಉತತ್ರ ಜಿಲ ಲೆ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಪತರ್ಗಳ 3/6/2010 0:00 E



[ಕ2] .ನ. .ಕ.ಕ.30/2006‐

8684 PLANNING ೕ(4) ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ 10/06‐07
2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‐10 

ೕಜನೆಯ ಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡಗ ಗೆ 
ನಿಗದಿಪಡಿ ದ ಘಟಕ ವೆಚಚ್ ಹೆಚಿಚ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

8/5/2011 0:00 D

8684
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(4) ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ 10/06‐07

2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‐10 
ೕಜನೆಯ ಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡಗ ಗೆ 

ನಿಗದಿಪಡಿ ದ ಘಟಕ ವೆಚಚ್ ಹೆಚಿಚ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್
8/5/2011 0:00 D

8790 PLANNING ೕ8(ಕ3) ವ ಗಗ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ವ ಗಗ್ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಪತರ್ಗಳ ಪರಿ ೕಲನೆ ಬಗ ಗೆ್ 39678 E
8790 JD‐QUALITYCELL‐ ೕ8(ಕ3) ವ ಗಗ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ವ ಗಗ್ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಪತರ್ಗಳ ಪರಿ ೕಲನೆ ಬಗ ಗೆ್ 39678 E

8791 PLANNING ೕ8(ಕ3) ಬೆಂ. .ಸ.ಪ.36:2006‐07 ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗದ ಸಕಾ್ರದಿಂದ ಬಂದ 
ಪತರ್ಗಳ ಕಡತ

3/2/2010 0:00 E

8791 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ8(ಕ3) ಬೆಂ. .ಸ.ಪ.36:2006‐07 ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗದ ಸಕಾ್ರದಿಂದ ಬಂದ 
ಪತರ್ಗಳ ಕಡತ

3/2/2010 0:00 E

8793 PLANNING ೕ8:ಹೆ.ಕೊ.ಅ.ಮ:78:2006‐07

ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಬಿಡದಿ 
ಹೋಬ  ತಿಮೆ ಗೌಡನದೊಡಿಡ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ 
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕೊಠಡಿ ಹಾಗೂ 

ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.

10/12/2007 0:00 D

8793
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ಹೆ.ಕೊ.ಅ.ಮ:78:2006‐07

ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಬಿಡದಿ 
ಹೋಬ  ತಿಮೆ ಗೌಡನದೊಡಿಡ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ 
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕೊಠಡಿ ಹಾಗೂ 

ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.

10/12/2007 0:00 D

8794 PLANNING ೕ8:ಕ.ಬಾ.ಹ.ಪಾ:79:2006‐07

ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ 
ಹಳ ೕೆಬಾಗಲೂರು ಲೇ ಔಟ್ ಕಾಲೋನಿ 
ಂಗರಾಜಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಕಟಟ್ಡದ 

ಬಾಡಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆ

39888 E

8794
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ಕ.ಬಾ.ಹ.ಪಾ:79:2006‐07

ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ 
ಹಳ ೕೆಬಾಗಲೂರು ಲೇ ಔಟ್ ಕಾಲೋನಿ 
ಂಗರಾಜಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಕಟಟ್ಡದ 

ಬಾಡಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆ

39888 E

8819 PLANNING
ಸಂ ೕ[ಕ2] .ನ. ೇ.ಕ.ಕ.30/2006‐ಸಂ ೕ ೕ

07

ವ ಗಗ್ ನಗರದ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ 
ಕಛೇರಿ ಕಟಟ್ಡದ ಪೂಣರ್ಗೊ ಸಲು ರೂ 14‐

00ಲಕಷ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
39588 E

8819
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ಸಂ ೕ[ಕ2] .ನ. ೇ.ಕ.ಕ.30/2006‐

07

ವ ಗಗ್ ನಗರದ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ 
ಕಛೇರಿ ಕಟಟ್ಡದ ಪೂಣರ್ಗೊ ಸಲು ರೂ 14‐

00ಲಕಷ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
39588 E

8831 PLANNING
ೕಕ2] ಮೈ.  ಅದಾಲತ್ 55/200‐

07

1]2001‐02ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭವಾದ 
ಸ.ಪೌರ್.ಢ.ಶಾಲೆ ಅದಾಲತ ಗೆ್ ಮನ . 
2]ಪೌರ್.ಶಾ.ಕಟಟ್ಡ ದುರ ಬನೂನ್ರು.

39591 D

8831
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕಕ2] ಮೈ.  ಅದಾಲತ್ 55/200‐

07

1]2001‐02ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭವಾದ 
ಸ.ಪೌರ್.ಢ.ಶಾಲೆ ಅದಾಲತ ಗೆ್ ಮನ . 
2]ಪೌರ್.ಶಾ.ಕಟಟ್ಡ ದುರ ಬನೂನ್ರು.

39591 D

8860 PLANNING ೕ ಕ 2.ಶಾ ಜಾಗ ಒತುತ್ವರಿ
12/04/05

ಕೊಡಗು ಜಿಲ ಲೆ್ ಕುಶಾಲನಗರ ಸ,ಪ,ಪೂ ಕಾ/ 
ಸೇರಿದ ಜಮಿನು ಒತುತ್ವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ 

39982 E

8860 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ ಕ 2.ಶಾ ಜಾಗ ಒತುತ್ವರಿ
12/04/05

ಕೊಡಗು ಜಿಲ ಲೆ್ ಕುಶಾಲನಗರ ಸ,ಪ,ಪೂ ಕಾ/ 
ಸೇರಿದ ಜಮಿನು ಒತುತ್ವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ 

39982 E

8867 PLANNING ¸ಸಂ ೕ[ ಕ2]  ಸ ಪರ್. ಕಾ ನಿ34 
34/2006‐07

ವ ಗಗ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪರ್ಥಮದಜೆರ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 
ನಿವೇಶನ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

39900 E

8867 JD‐QUALITYCELL‐
PS

¸ಸಂ ೕ[ ಕ2]  ಸ ಪರ್. ಕಾ ನಿ34 
34/2006‐07

ವ ಗಗ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪರ್ಥಮದಜೆರ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 
ನಿವೇಶನ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

39900 E

8991 PLANNING ೕ8:ಶಾ.ಕೊ.ಅ.ನೀ.80:2006‐07

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ ಲೆ್ ಡಲ್ಘಟಟ್ ತಾಲೂಲ್ಕು
ಬಳುವನಹ ಳ್ ಗಾರ್ಮದ ಪಕಕ್ ಇರುವ 

ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ ದೇವನಹ ಳ್ ತಲೂಲ್ಕು 
ರಿಗನಹ ಳ್ ಗಾರ್ಮದ ೕತಾರಾಮಚಂದರ್ 

40022 E



ರ್ ೖ

8991
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ಶಾ.ಕೊ.ಅ.ನೀ.80:2006‐07

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ ಲೆ್ ಡಲ್ಘಟಟ್ ತಾಲೂಲ್ಕು
ಬಳುವನಹ ಳ್ ಗಾರ್ಮದ ಪಕಕ್ ಇರುವ 

ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ ದೇವನಹ ಳ್ ತಲೂಲ್ಕು 
ರಿಗನಹ ಳ್ ಗಾರ್ಮದ ೕತಾರಾಮಚಂದರ್ 

40022 E

8992 PLANNING ೕ8(ಕ3):ಹೆ.ಅ.ಬಿ:59:2006‐07 ಸಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ 
ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ ರೂ.20.00ಲಕಷ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ 

10/8/2007 0:00 D

8992 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ8(ಕ3):ಹೆ.ಅ.ಬಿ:59:2006‐07 ಸಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ 
ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ ರೂ.20.00ಲಕಷ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ 

10/8/2007 0:00 D

8993 PLANNING
ೕಜನೆ(ಕ3)ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ನಿವೇಶ.ಮಮ

22/04‐05

ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಮಹಾಲ ಮ್ಪುರಂ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು 
ಈ ಶಾಲೆಗೆ ನಿವೇಶನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

40141 E

8993
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕಜನೆ(ಕ3)ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ನಿವೇಶ.ಮಮ

22/04‐05

ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಮಹಾಲ ಮ್ಪುರಂ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು 
ಈ ಶಾಲೆಗೆ ನಿವೇಶನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

40141 E

9013 PLANNING ೕ(ಕ3) ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲ ಲೆ್ ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಪತರ್ಗಳ ಪರಿ ೕಲನೆ ಬಗ ಗೆ್ 40072 E
9013 JD‐QUALITYCELL‐ ೕ(ಕ3) ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲ ಲೆ್ ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಪತರ್ಗಳ ಪರಿ ೕಲನೆ ಬಗ ಗೆ್ 40072 E

9014 PLANNING ೕ8: ನೂ.ಶಾ.ನಿ:81;2006‐07
ಕಾರವಾರ ಜಿಲ ಲೆ್ ೕಬಡ್ರ್ ನೌಕಾನೆಲೆ

ಪುನವರ್ಸತಿ ಕೇಮದರ್ ಮುದಗಾದ ಲ್ರುವ 
ಸ.ಮಾ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗೆ ನೂತನ ಶಾಲೆ ನಿಮಿರ್  

39888 D

9014
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8: ನೂ.ಶಾ.ನಿ:81;2006‐07

ಕಾರವಾರ ಜಿಲ ಲೆ್ ೕಬಡ್ರ್ ನೌಕಾನೆಲೆ
ಪುನವರ್ಸತಿ ಕೇಮದರ್ ಮುದಗಾದ ಲ್ರುವ 

ಸ.ಮಾ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗೆ ನೂತನ ಶಾಲೆ ನಿಮಿರ್  
39888 D

9021 PLANNING ೕ8(ಕ3) ಬೆಳ. .ಸ.ಪ.ಕ:37:2006‐
07.28‐8‐2006.ಇತರೆ/2007

ಬೆಳಗಾ ಜಿಲ ಲೆ್ ರಬ ಸ.ಮಾ.ಕೇಂದರ್ ಶಾಲೆಗ 
ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

8/12/2009 0:00 E

9021 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ8(ಕ3) ಬೆಳ. .ಸ.ಪ.ಕ:37:2006‐
07.28‐8‐2006.ಇತರೆ/2007

ಬೆಳಗಾ ಜಿಲ ಲೆ್ ರಬ ಸ.ಮಾ.ಕೇಂದರ್ ಶಾಲೆಗ 
ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

8/12/2009 0:00 E

9145 PLANNING ೕ8:ಸಾ.ಪೂ.ಹ.ಬಿ:82:2006‐07

2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಜಿಲಾಲ್ಪಂಚಾಯತ್ 
ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ 

ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಸಾಮಾಗಿರ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದ 
ಉ ದ ಹಣ ರೂ1.44(ಲಕಷ್) ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ 

39892 D

9145
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ಸಾ.ಪೂ.ಹ.ಬಿ:82:2006‐07

2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಜಿಲಾಲ್ಪಂಚಾಯತ್ 
ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ 

ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಸಾಮಾಗಿರ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದ 
ಉ ದ ಹಣ ರೂ1.44(ಲಕಷ್) ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ 

39892 D

9147 PLANNING ೕ.ಕ. ೇ. .ರಾ 62/2006‐07 ರಾನಗರಂ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧೀಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ 
ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೋರಿ.

39591 C

9147 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ.ಕ. ೇ. .ರಾ 62/2006‐07 ರಾನಗರಂ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧೀಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ 
ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೋರಿ.

39591 C

9149 PLANNING ೕ ಕ ದಾ.ಹೆ,ನಾ.50/2006‐07
ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ ಲೆ್ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕ್
ಂಗನಮಠ ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 

ದಾನಿಗಳ ಹಸರು ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
39900 D

9149
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ ಕ ದಾ.ಹೆ,ನಾ.50/2006‐07

ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ ಲೆ್ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕ್
ಂಗನಮಠ ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 

ದಾನಿಗಳ ಹಸರು ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
39900 D

9150 PLANNING ೕ ಕ2 ಹೆ,ಕೊ.ಬಾ.44/2006‐07
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಮಾಧೋಳ ತಾಲೂಲ್ಕ್ 
ಉತೂತ್ರು ಗಾರ್ಮದ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.ಹರಚುಚ್ವರಿ 

ಕೊಠಡಿಮತು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕೋರಿ.
8/3/2009 0:00 E

9150
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ ಕ2 ಹೆ,ಕೊ.ಬಾ.44/2006‐07

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಮಾಧೋಳ ತಾಲೂಲ್ಕ್ 
ಉತೂತ್ರು ಗಾರ್ಮದ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.ಹರಚುಚ್ವರಿ 

ಕೊಠಡಿಮತು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕೋರಿ.
8/3/2009 0:00 E

9151 PLANNING ೕ.ಕ2.ಅ.ಅ.ಬಿ.37/2006‐07 ೕರರಾಣಿ ಕಿತೂತ್ರ ರಾಣಿ ಚೆನನ್ಮಮ್ ಜನ್ಂ 
ಸಥ್ಳವಾದ ಕಾಕತಿ ಅಭಿವೃಧಿಗೆ ಅನುದಾನ 

8/3/2009 0:00 E



ಮಾಡ ಹ

9151 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ.ಕ2.ಅ.ಅ.ಬಿ.37/2006‐07 ೕರರಾಣಿ ಕಿತೂತ್ರ ರಾಣಿ ಚೆನನ್ಮಮ್ ಜನ್ಂ 
ಸಥ್ಳವಾದ ಕಾಕತಿ ಅಭಿವೃಧಿಗೆ ಅನುದಾನ 

8/3/2009 0:00 E

9154 PLANNING ೕ.ಕ.2ಖೈ.ಶಾ.ಕಾಂ.39/2006‐07
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಖೈರವಾಡಗಿ

ತಾ. ಂಗಸುಗೂರು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ ಶಲೆಗೆ 
ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿಮಿರ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

39900 D

9154
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ.ಕ.2ಖೈ.ಶಾ.ಕಾಂ.39/2006‐07

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಖೈರವಾಡಗಿ
ತಾ. ಂಗಸುಗೂರು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ ಶಲೆಗೆ 

ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿಮಿರ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.
39900 D

9156 PLANNING
ೕ.ಕ.2.ಸಪೌರ್.ಶಾ.ಮುಶಾ.ಕ 

33/2006‐07

ಸಕಾರ್ರಿ.ಪೌರ್.ಮುಷೂಟ್ರು ಶಲಾ ಕಟಟ್ಡದ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನುನ್ ◌್ಉನರ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುಬ 

ಕುರಿತು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆ.
8/3/2009 0:00 E

9156
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ.ಕ.2.ಸಪೌರ್.ಶಾ.ಮುಶಾ.ಕ 

33/2006‐07

ಸಕಾರ್ರಿ.ಪೌರ್.ಮುಷೂಟ್ರು ಶಲಾ ಕಟಟ್ಡದ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನುನ್ ◌್ಉನರ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುಬ 

ಕುರಿತು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆ.
8/3/2009 0:00 E

9157 PLANNING ೕ.ಕ.2. ೇ.ಕ.ಕ 51/2006‐07 ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಕಟಟ್ಡ 
ನಿಮಾರ್ಣದ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ

39588 E

9157 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ.ಕ.2. ೇ.ಕ.ಕ 51/2006‐07 ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಕಟಟ್ಡ 
ನಿಮಾರ್ಣದ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ

39588 E

9158 PLANNING ೕ ಕ2.ಹೆ ಕೊ.ಅ 53/2006‐07
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಯಲಬುಗ್ ಇ ಲ್ಗೆ 

ಹೆಚುಚ್ವರಿ 24 ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾರ್ಣಕಾಕ್ಗಿ ರೂ 
37=00ಲಕಷ್ ಕೋರಿ[ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿಲೆ]

39900 D

9158
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ ಕ2.ಹೆ ಕೊ.ಅ 53/2006‐07

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಯಲಬುಗ್ ಇ ಲ್ಗೆ 
ಹೆಚುಚ್ವರಿ 24 ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾರ್ಣಕಾಕ್ಗಿ ರೂ 

37=00ಲಕಷ್ ಕೋರಿ[ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿಲೆ]
39900 D

9159 PLANNING ಐಒ.ಕ.2ಕಾ. .ಹ.60/2006‐07
ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ. ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ 

ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜಾಗದ ಲ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ ನಿಲಯ 
ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡಲು ನಿವಢಶನ ಹಸಾಂತರಿಸಲು 

39900 D

9159
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ಐಒ.ಕ.2ಕಾ. .ಹ.60/2006‐07

ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ. ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ 
ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜಾಗದ ಲ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ ನಿಲಯ 
ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡಲು ನಿವಢಶನ ಹಸಾ ತರಿಸಲುನಿಮಾರ್ಣ ಲು ನಿವಢಶನ ಸಾಂತರಿಸಲು 

39900 D

9188 PLANNING ೕ.ಕ.ಅ.ಪೌರ್.ಬೇಡಿಕೆ

ಹಳ ೕೆ ದಾಯ್ಥಿರ್ ಸಂಘ ಅರಳುಮ ಲ್ಗೆ ಗೇಟ್ 
ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಸಂಘ ಸಂಸ ಥೆ್ಗಳ 
ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಕೊಠಡಿಗಳ ಲ್ 

ಸಳ ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಪರ್ತಿಭಟನೆ 18‐09‐

39982 E

9188
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ.ಕ.ಅ.ಪೌರ್.ಬೇಡಿಕೆ

ಹಳ ೕೆ ದಾಯ್ಥಿರ್ ಸಂಘ ಅರಳುಮ ಲ್ಗೆ ಗೇಟ್ 
ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಸಂಘ ಸಂಸ ಥೆ್ಗಳ 
ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಕೊಠಡಿಗಳ ಲ್ 

ಸಳ ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಪರ್ತಿಭಟನೆ 18‐09‐

39982 E

9192 PLANNING
ೕ.ಕ.ಹೊಂ.ಕಾ.ಮಾ.ಮ.40/2006‐

07

ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಂಬೇಗೌಡ ನಗರ ಸಕಾರ್ರಿ 
ಸಂಯುಕತ್ ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟಟ್ಡಕೆಕ್ 
ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ ನಿಮಿರ್ಸುತಿರುವ ಬಗ ಗೆ್.

39982 E

9192
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ.ಕ.ಹೊಂ.ಕಾ.ಮಾ.ಮ.40/2006‐

07

ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಂಬೇಗೌಡ ನಗರ ಸಕಾರ್ರಿ 
ಸಂಯುಕತ್ ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟಟ್ಡಕೆಕ್ 
ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ ನಿಮಿರ್ಸುತಿರುವ ಬಗ ಗೆ್.

39982 E

9193 PLANNING ೕ ಕ.2.ಮಂ ಕೆ.ಎಂ.ಪೌರ್.52/2006‐
07

ಮಂಟಯ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಮದೂದ್ರು ತಾಲೂಲ್ಕ್ ಕೆ.ಎಂ.ದೊಡಿಡ್ 
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗೆ ಕಟಟ್ಡ ಕಟಿಟ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

39588 E

9193 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ ಕ.2.ಮಂ ಕೆ.ಎಂ.ಪೌರ್.52/2006‐
07

ಮಂಟಯ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಮದೂದ್ರು ತಾಲೂಲ್ಕ್ ಕೆ.ಎಂ.ದೊಡಿಡ್ 
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗೆ ಕಟಟ್ಡ ಕಟಿಟ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

39588 E

9208 PLANNING
ಪೌರ್.ಶಾ.ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್.ಅ.

ಬಿ.35/2006‐07

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡಗಳು ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ 
ಕಟಟ್ಡಗಳು ಆರ್ ಐ ಡಿ ಎಫ್ ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ 

ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೋರಿ.
39588 E

9208
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ಪೌರ್.ಶಾ.ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್.ಅ.

ಬಿ.35/2006‐07

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡಗಳು ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ 
ಕಟಟ್ಡಗಳು ಆರ್ ಐ ಡಿ ಎಫ್ ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ 

ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೋರಿ.
39588 E



9246
PS 39/2001 02 ಜಮೀನು ಭ ೕನ ಜಮೆ

39902 E

9211 PLANNING ೕ.ಕ.2ಚ.ಗು.ಅ.38/2006‐07 ಚನನ್ಪಟಟ್ಣದ ಲ್ ಗುರುಭವನ ನಿಮಿರ್ಸಲು 
ಅನುದಾನ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

39900 D

9211 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ.ಕ.2ಚ.ಗು.ಅ.38/2006‐07 ಚನನ್ಪಟಟ್ಣದ ಲ್ ಗುರುಭವನ ನಿಮಿರ್ಸಲು 
ಅನುದಾನ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

39900 D

9228 PLANNING ಸಂ  7[ಕ2]  ೇ, ,ಕ
ಹೊ64/2006/07

ೇತರ್ ಕಷ್ಣದಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಹೊಸಪೇಟೆ 
ಕಟಟ್ಡ/ಗೋಡನ್ ನಿಮಾರ್ಣ ಕುರಿತು

39588 E

9228 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ಸಂ  7[ಕ2]  ೇ, ,ಕ
ಹೊ64/2006/07

ೇತರ್ ಕಷ್ಣದಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಹೊಸಪೇಟೆ 
ಕಟಟ್ಡ/ಗೋಡನ್ ನಿಮಾರ್ಣ ಕುರಿತು

39588 E

9229 PLANNING ಸಂ ೕ7[ಕ2]  ೇ   63/2006/07
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ ಲೆ್ ರೆಕೆರುರೂ ತಾ /  ೇತರ್ 

ಕಷ್ಣದಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

39588 E

9229
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ಸಂ ೕ7[ಕ2]  ೇ   63/2006/07

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ ಲೆ್ ರೆಕೆರುರೂ ತಾ /  ೇತರ್ 
ಕಷ್ಣದಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
39588 E

9242 PLANNING ೕ8(ಕ3):ಕ.ಸಥ್:51:2006‐07
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು 
ದ ೕಣವಲಯ‐3 ರವರ ಕಚೇರಿಯನುನ್ 

ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್
10/12/2007 0:00 D

9242
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8(ಕ3):ಕ.ಸಥ್:51:2006‐07

ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು 
ದ ೕಣವಲಯ‐3 ರವರ ಕಚೇರಿಯನುನ್ 

ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್
10/12/2007 0:00 D

9244 PLANNING
ೕಜನೆಕ3.ಸಕಾರ್.ಪಾರ್.ಶಾ.ಅ.ವ.ಅಂ.

ಕೊ.ನಿ38/2004‐05

ರಾಜಯ್ದ ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ 
ಆವರಣದ ಲ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಿರ್ಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್
10/12/2007 0:00 D

9244
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕಜನೆಕ3.ಸಕಾರ್.ಪಾರ್.ಶಾ.ಅ.ವ.ಅಂ.

ಕೊ.ನಿ38/2004‐05

ರಾಜಯ್ದ ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ 
ಆವರಣದ ಲ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಿರ್ಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್
10/12/2007 0:00 D

9246 PLANNING ೕಕ3.ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಶಾ.ಜಾ.ರ. ಹಣ
39/2001‐02

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ದೊಡ ಡೆ್ೕರಿ ,ನೆಲಮಮಗಲ 
ಶಾಲಾ ಜಮೀನು ಭೂಸಾವ್ಧೀನ ಹನ ಜಮೆ 

39902 E

9246 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕಕ3.ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಶಾ.ಜಾ.ರ. ಹಣ
39/2001 02‐

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ದೊಡ ಡೆ್ೕರಿ ,ನೆಲಮಮಗಲ 
ಶಾಲಾ ಜಮೀನು ಭೂಸಾಧೀನ ಹನ ಜಮೆಶಾಲಾ ೂಸಾವ್ಧಿ ಹನ  

39902 E

9250 PLANNING ೕ8ಹ.ಹ.ಆ.2/2004‐05
2004‐05ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹನೊನ್ಂದನೇ ಹಣಕಾಸು 
ಆ ೕಗದಡಿಯ ಲ್ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
3/12/2010 0:00 D

9250
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8ಹ.ಹ.ಆ.2/2004‐05

2004‐05ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹನೊನ್ಂದನೇ ಹಣಕಾಸು 
ಆ ೕಗದಡಿಯ ಲ್ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
3/12/2010 0:00 D

9252 PLANNING
ೕ8(ಕ3)ಸಾಂ.ಕಾ.ಕೊ.ಕ:49:2006‐

07

ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಶಾಲಾ 
ಮಕಕ್ ಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿ  
ತರಭೇತಿ ನೀಡಲು ಮಲ ಲೆ್ೕಶವ್ರಂನ ಲ್ರುವ 

ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಒಂದು 
ಕೊಠಡಿ ಅವಕಾಶವನು ಕ ಕೊಡುವ ಬಗೆ

39799 D

9252
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8(ಕ3)ಸಾಂ.ಕಾ.ಕೊ.ಕ:49:2006‐

07

ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಶಾಲಾ 
ಮಕಕ್ ಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿ  
ತರಭೇತಿ ನೀಡಲು ಮಲ ಲೆ್ೕಶವ್ರಂನ ಲ್ರುವ 

ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಒಂದು 
ಕೊಠಡಿ ಅವಕಾಶವನು ಕ ಕೊಡುವ ಬಗೆ

39799 D

9253 PLANNING ೕ8(ಕ3):ಕ.ಅ.ಬಿ:46:2006‐07 ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ 
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬಗ ಗೆ್

3/6/2010 0:00 E

9253 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ8(ಕ3):ಕ.ಅ.ಬಿ:46:2006‐07 ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ 
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬಗ ಗೆ್

3/6/2010 0:00 E

9448 PLANNING ೕ10 1 ರಾ ೕ ಆಯವಯ್ಯ
15/2006/07

2007/08 ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ವಲಯ ೕಜನ 
ಆಯವಯ್ಯ

40777 D

9448 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ10 1 ರಾ ೕ ಆಯವಯ್ಯ
15/2006/07

2007/08 ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ವಲಯ ೕಜನ 
ಆಯವಯ್ಯ

40777 D



11177 PLANNING ೖ ಕ್ ೖ 8/6/2009 0:00 D

10205 PLANNING
ಸಂ ೕ 4 ಆರ್ ಐ ಡಿ ಎಪ್ 

11/2006/07

ಆರ್ ಐಡಿಎಪ್ 13  ೕಜನೆಯಡಿ ಸಕಾರ್ರಿ 
ಪೌರ್ಡಶಾಲೆಗ ಗೆ ಮತುತ್ ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜ್ 

ಗ ಗೆ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾರ್ಣ ಬಗ ಗೆ್
8/9/2011 0:00 C

10205
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ಸಂ ೕ 4 ಆರ್ ಐ ಡಿ ಎಪ್ 

11/2006/07

ಆರ್ ಐಡಿಎಪ್ 13  ೕಜನೆಯಡಿ ಸಕಾರ್ರಿ 
ಪೌರ್ಡಶಾಲೆಗ ಗೆ ಮತುತ್ ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜ್ 

ಗ ಗೆ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾರ್ಣ ಬಗ ಗೆ್
8/9/2011 0:00 C

10530 PLANNING ೕ(ಕ3) ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಪತರ್ಗಲ ಪರಿ ೕಲನೆ ಬಗ ಗೆ್ 40047 E
10530 JD‐QUALITYCELL‐ ೕ(ಕ3) ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಪತರ್ಗಲ ಪರಿ ೕಲನೆ ಬಗ ಗೆ್ 40047 E

10531 PLANNING ೕ8: .ನಿ.ನಿ.ಹ;83:2006‐07 ಕನಕಪುರ ಟೌನ್ ನ ಗಿರಿಜನ ದಾಯ್ಥಿರ್ನಿಲಯದ 
ಕಟಟ್ಡಕೆಕ್ ನಿವೇಶನ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

8/12/2009 0:00 E

10531 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ8: .ನಿ.ನಿ.ಹ;83:2006‐07 ಕನಕಪುರ ಟೌನ್ ನ ಗಿರಿಜನ ದಾಯ್ಥಿರ್ನಿಲಯದ 
ಕಟಟ್ಡಕೆಕ್ ನಿವೇಶನ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

8/12/2009 0:00 E

10860 PLANNING  7 ಪೌರ್ ನಿ ಹ 69

ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಾರವಾರ 
ಪೌರ್,ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿರುವ ಸವೆರ್ ನಂ 31[ಬಿ] 
ನಿವೇಶನವನುನ್ ಕಾಲೇಜು ಕಷ್ಣ ಬಾಗಕೆಕ್ 

ಹಸಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆ

8/3/2009 0:00 E

10860
JD‐QUALITYCELL‐

PS
 7 ಪೌರ್ ನಿ ಹ 69

ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಾರವಾರ 
ಪೌರ್,ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿರುವ ಸವೆರ್ ನಂ 31[ಬಿ] 
ನಿವೇಶನವನುನ್ ಕಾಲೇಜು ಕಷ್ಣ ಬಾಗಕೆಕ್ 

ಹಸಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆ

8/3/2009 0:00 E

10862 PLANNING ೕ 7  ೇ, ,ಕ,ನಿ 71 2006‐07 ಬಸವ ಬಾಗೆವಾಡಿ ಯ ಲ್ ದಾನಿಗ ಂದ ನೀಡಿರುವ 
ಸಥ್ಳದ ಲ್ಯೆ ಬಿ,ಇ,ಓ ಕಚೇರಿ ನಿಮಿರ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

1/7/2010 0:00 E

10862 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ 7  ೇ, ,ಕ,ನಿ 71 2006‐07 ಬಸವ ಬಾಗೆವಾಡಿ ಯ ಲ್ ದಾನಿಗ ಂದ ನೀಡಿರುವ 
ಸಥ್ಳದ ಲ್ಯೆ ಬಿ,ಇ,ಓ ಕಚೇರಿ ನಿಮಿರ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

1/7/2010 0:00 E

10863 PLANNING ೕ 7  ೇ, ,ಕಾ ನಿ 70 2006‐07 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ ಲೆ್ ರೆಕೆರೂರು ತಾ/ 
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾದಿಕಾರಿಗಳ ಕಾಯರ್ಲಯ

39588 E

10863 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ 7  ೇ, ,ಕಾ ನಿ 70 2006‐07 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ ಲೆ್ ರೆಕೆರೂರು ತಾ/ 
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾದಿಕಾರಿಗಳ ಕಾಯರ್ಲಯ

39588 E

11177 PLANNING ೕ(2) ಉ.ಬೈ.(ಗಂಡು
ಮಕಕ್ಳು)15/06‐07

ಗಂಡು ಮಕಕ್ ಗೆ ಉಚಿತ ಬೈ ಕಲ್ ತರಣೆಯ 
ಸಂಬಂದದ ಸಭೆಗಳ ಕಡತ

8/6/2009 0:00  D

11177 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ(2) ಉ.ಬೈ.(ಗಂಡು
ಮಕಕ್ಳು)15/06‐07

ಗಂಡು ಮಕಕ್ ಗೆ ಉಚಿತ ಬೈ ಕಲ್ ತರಣೆಯ 
ಸಂಬಂದದ ಸಭೆಗಳ ಕಡತ

8/6/2009 0:00 D

11263 PLANNING pL(1)ON.GO.REaLia03\‐07‐08 2007‐08 ON GOiNG RELiSES TO 
impLEmENTiNG OFFicERS.

40777 D

11263 JD‐QUALITYCELL‐
PS

pL(1)ON.GO.REaLia03\‐07‐08 2007‐08 ON GOiNG RELiSES TO 
impLEmENTiNG OFFicERS.

40777 D

11288 PLANNING pl(1)additional grant02/2007‐08 2007‐08 budget additional grnat released 40777 D
11288 JD‐QUALITYCELL‐ pl(1)additional grant02/2007‐08 2007‐08 budget additional grnat released 40777 D
11334 PLANNING PL 1 MMS POST SANCTION  MMS POSTS CONTINUATION FOR 2007‐ 39372 D
11334 JD‐QUALITYCELL‐ PL 1 MMS POST SANCTION  MMS POSTS CONTINUATION FOR 2007‐ 39372 D

11579 PLANNING ೕ1 ಖಜಾನೆ ಗ,5/2007

2007‐08 ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ವಲಯ ೕಜನಾ 
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ 
ಅನುದಾನವನುನ್ ಆನ್ ಲೈನ್ ಗಣಕಿಕರಣ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆ

40777 D

11579
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ1 ಖಜಾನೆ ಗ,5/2007

2007‐08 ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ವಲಯ ೕಜನಾ 
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ 
ಅನುದಾನವನುನ್ ಆನ್ ಲೈನ್ ಗಣಕಿಕರಣ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆ

40777 D

11720 PLANNING ೕ 1 ಇತರೆ 04 /2007‐08 ಇತರೆ ಪತರ್ ವಯ್ವಹಾರ 40777 D
11720 JD‐QUALITYCELL‐ ೕ 1 ಇತರೆ 04 /2007‐08 ಇತರೆ ಪತರ್ ವಯ್ವಹಾರ 40777 D
11721 PLANNING ೕ1 ಕ,ಪೌರ್,  ಪ ಮಂ /ಇತರೆ 6  ಇತರೆ ಪರೀ ೆ ಕನಾರ್ಟಕ ಪರೀಕಷ್ ಮಂಡ 40777 D
11721 JD‐QUALITYCELL‐ ೕ1 ಕ,ಪೌರ್,  ಪ ಮಂ /ಇತರೆ 6  ಇತರೆ ಪರೀ ೆ ಕನಾರ್ಟಕ ಪರೀಕಷ್ ಮಂಡ 40777 D



12067 PLANNING yo(2)BPL card clarification BPL card onl for to get the food onl 8/6/2009 00 D

11722 PLANNING ೕ[1] ಎಸ್ ಎಸ್ ಎ ಪತರ್ ವಯ್ವಹಾರ 2007=08 ಸಾ ನ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎ ಪತರ್ ವಯ್ವಹಾರ 40777 D
11722 JD‐QUALITYCELL‐ ೕ[1] ಎಸ್ ಎಸ್ ಎ ಪತರ್ ವಯ್ವಹಾರ 2007=08 ಸಾ ನ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎ ಪತರ್ ವಯ್ವಹಾರ 40777 D
11723 PLANNING ೕ [1] ಜಿ,ಪಂ ಉನಿ ಪವಯ್ 7/2007‐ ಜಿಲಾಲ್ ಉ ನಿ ಹಾಗು ಜಿ ಪಂ ಪತರ್ ವಯ್ವಹಾರ 40777 D
11723 JD‐QUALITYCELL‐ ೕ [1] ಜಿ,ಪಂ ಉನಿ ಪವಯ್ 7/2007‐ ಜಿಲಾಲ್ ಉ ನಿ ಹಾಗು ಜಿ ಪಂ ಪತರ್ ವಯ್ವಹಾರ 40777 D

11826 PLANNING Yo(1) ho.Gha.Yo.HaBi‐10/2007‐08 New Component Allocated Funds 
Release for 2007‐08

40777 D

11826 JD‐QUALITYCELL‐
PS

Yo(1) ho.Gha.Yo.HaBi‐10/2007‐08 New Component Allocated Funds 
Release for 2007‐08

40777 D

11859 PLANNING ೕ8:ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ನಿ.ಹ:2:2007‐08
ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಸಾತನೂರು ಹೋಬ ಯ 
ಕೇಂದರ್ಸಾಟ್ನದ ಲ್ ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು 

ಕಟಟ್ಡದ ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ ಸಠ್ಳವನುನ್ ಹಸಾಂತರಿಸುವ 
40262 E

11859
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ನಿ.ಹ:2:2007‐08

ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಸಾತನೂರು ಹೋಬ ಯ 
ಕೇಂದರ್ಸಾಟ್ನದ ಲ್ ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು 

ಕಟಟ್ಡದ ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ ಸಠ್ಳವನುನ್ ಹಸಾಂತರಿಸುವ 
40262 E

12021 PLANNING ೕ(7) ಮೂ.ಸೌ.7/07‐08 ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯರ್ದ ಬಗ ಗೆ್ 8/3/2009 0:00 E
12021 JD‐QUALITYCELL‐ ೕ(7) ಮೂ.ಸೌ.7/07‐08 ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯರ್ದ ಬಗ ಗೆ್ 8/3/2009 0:00 E

12022 PLANNING
ೕ7.ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.ದಾ.ಹೆ.ನಾ.6/2007‐

08

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬೈರನಾಯಕನಹ ಳ್ 
ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇ ಲ್ಗೆ ಕರುಣಾ ಟರ್ಸ್ಟ್ 

ಸವ್ಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ ಥೆ್ ವತಿಯಿಂದ 
ಡಾ. .ಎ.ರಾಂರವರು ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿರುವ 
ಹಣದ ಲ್ ಕೊಠಡಿಗಳನುನ್ ನಿಮಿರ್  ಶಾಲೆಗೆ 
ವೇಕಾನಂದ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಎಂದು

39900 E

12022
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ7.ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.ದಾ.ಹೆ.ನಾ.6/2007‐

08

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬೈರನಾಯಕನಹ ಳ್ 
ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇ ಲ್ಗೆ ಕರುಣಾ ಟರ್ಸ್ಟ್ 

ಸವ್ಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ ಥೆ್ ವತಿಯಿಂದ 
ಡಾ. .ಎ.ರಾಂರವರು ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿರುವ 
ಹಣದ ಲ್ ಕೊಠಡಿಗಳನುನ್ ನಿಮಿರ್  ಶಾಲೆಗೆ 
ವೇಕಾನಂದ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಎಂದು

39900 E

12067 PLANNING yo(2)BPL card clarification      BPL card only for to get the food only    y            y 8/6/2009 0:00 0: D
12067 JD‐QUALITYCELL‐ yo(2)BPL card clarification  BPL card only for to get the food only 8/6/2009 0:00 D

12124 PLANNING ೕ8:ಬೆಂ.ಗಾರ್.ಕಾಂ.ನಿ.ಅ.ಕೋ:50:20
07‐08

ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ 
ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ ಅನುದಾನ ಕೋರಿಕೆಯ ಪತರ್ಗಳ 

3/8/2010 0:00 E

12124 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ8:ಬೆಂ.ಗಾರ್.ಕಾಂ.ನಿ.ಅ.ಕೋ:50:20
07‐08

ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ 
ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ ಅನುದಾನ ಕೋರಿಕೆಯ ಪತರ್ಗಳ 

3/8/2010 0:00 E

12126 PLANNING ೕ8:ಕ.ಸ.ಪರ್.ಕಾ.ನಿ.ಒ:49:2007‐08 ಕನಕಪುರ ಸಕಾರ್ರಿ ಪರ್ಥಮದಜೆರ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 
ನಿವೇಶನ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

40050 E

12126 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ8:ಕ.ಸ.ಪರ್.ಕಾ.ನಿ.ಒ:49:2007‐08 ಕನಕಪುರ ಸಕಾರ್ರಿ ಪರ್ಥಮದಜೆರ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 
ನಿವೇಶನ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

40050 E

12127 PLANNING ೕ8:ಬಾಗಲ.ಜಿ.ಕಾಂ.ನಿ.ಅ:46:2007‐
08

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್
ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ ಅನುದಾನ ಕೋರಿಕೆಯ ಪತರ್ಗಳ 

3/2/2010 0:00 E

12127 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ8:ಬಾಗಲ.ಜಿ.ಕಾಂ.ನಿ.ಅ:46:2007‐
08

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್
ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ ಅನುದಾನ ಕೋರಿಕೆಯ ಪತರ್ಗಳ 

3/2/2010 0:00 E

12130 PLANNING ೕ8:ಅ.ಸು.ದಾ.ಮ.ನಿ:47:2007‐08

ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ: ಕೂಬಗೆರೆ ಹೋ: 
ಮೆಳ ಕೆೋಟೆ ಗಾರ್ಮದ ಸವೆರ್ ನಂ163:1ಅ ರ ಲ್ 

ಅನಧಿಜೃತವಾಗಿ ಅಕರ್ಮವಾಗಿ 
ಸುಳುಳ್ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಸೃ ಟ್ ಕೊಂಡು ಮನೆಕಟಿಟ್ 
ಕೊಂಡಿರುವ ರ್ೕಮತಿ ಕಮಲಮಮ್ ಇವರ ಮೇಲೆ

2/5/2009 0:00 E

12130
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ಅ.ಸು.ದಾ.ಮ.ನಿ:47:2007‐08

ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ: ಕೂಬಗೆರೆ ಹೋ: 
ಮೆಳ ಕೆೋಟೆ ಗಾರ್ಮದ ಸವೆರ್ ನಂ163:1ಅ ರ ಲ್ 

ಅನಧಿಜೃತವಾಗಿ ಅಕರ್ಮವಾಗಿ 
ಸುಳುಳ್ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಸೃ ಟ್ ಕೊಂಡು ಮನೆಕಟಿಟ್ 
ಕೊಂಡಿರುವ ರ್ೕಮತಿ ಕಮಲಮಮ್ ಇವರ ಮೇಲೆ

2/5/2009 0:00 E



ಪೆ ಮ ೆ

12161 PLANNING ೕ1ಸಂಸಕ್ೃತ.ನಿ.ಸಾಥ್.13/2007‐08 2007‐08 ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯದ ಲ್ 
ಘೋ ರುವ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳನುನ್

40777 D

12161 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ1ಸಂಸಕ್ೃತ.ನಿ.ಸಾಥ್.13/2007‐08 2007‐08 ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯದ ಲ್ 
ಘೋ ರುವ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳನುನ್

40777 D

12171 PLANNING ೕ(4)ಸವ್ಕ/02/07‐08
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತೈಲೂರು, ಮದೂದ್ರು ತಾ, 

ಮಂಡಯ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಸವ್ಂತ ಕಟಟ್ಡ 
ನಿಮಿರ್ ಕೊಡಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್.

8/9/2011 0:00 D

12171
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(4)ಸವ್ಕ/02/07‐08

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತೈಲೂರು, ಮದೂದ್ರು ತಾ, 
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಸವ್ಂತ ಕಟಟ್ಡ 
ನಿಮಿರ್ ಕೊಡಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್.

8/9/2011 0:00 D

12185 PLANNING ೕ8:ಆ.ಮೈ.ತೆ.13:2007‐08

ಬಿ.ಎಸ್.ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಸುಬೆಬ್ೕಗೌಡ, 
ಯಶೋಧಮಮ್ ಕೊಂ ರಾಜಶೇಖರ್, ಬಿ.ಟಿ.ಲಕಷ್ಮ್ಣ 
ಬಿನ್ ತಿಮಮ್ಶೆಟಿಟ್ ಬೆಟಟ್ಗೆರೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ ಇವರು ನೀಡಿದ ಮಾ ತಿ 
ಮೇರೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ತಿಳುವ ಕೆ ನೋಟೀಸ್

7/9/2008 0:00 E

12185
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ಆ.ಮೈ.ತೆ.13:2007‐08

ಬಿ.ಎಸ್.ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಸುಬೆಬ್ೕಗೌಡ, 
ಯಶೋಧಮಮ್ ಕೊಂ ರಾಜಶೇಖರ್, ಬಿ.ಟಿ.ಲಕಷ್ಮ್ಣ 
ಬಿನ್ ತಿಮಮ್ಶೆಟಿಟ್ ಬೆಟಟ್ಗೆರೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ ಇವರು ನೀಡಿದ ಮಾ ತಿ 
ಮೇರೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ತಿಳುವ ಕೆ ನೋಟೀಸ್

7/9/2008 0:00 E

12186 PLANNING ೕ8:ಆ.ಮೈ.ಅ.ಅನು:28:2007‐08
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ/ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಪದ  
ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಆಟದ ಮೈದಾನಗಳನುನ್ 

ಅಭಿವೃದಿಧ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್
8/12/2009 0:00 E

12186
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ಆ.ಮೈ.ಅ.ಅನು:28:2007‐08

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ/ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಪದ  
ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಆಟದ ಮೈದಾನಗಳನುನ್ 

ಅಭಿವೃದಿಧ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್
8/12/2009 0:00 E

12187 PLANNING ೕ8:ಸ. .ಅ.ಕ.ಕಾ:52:2007‐08

ಳಕಾಲುಮ್ರು ಟೌನನ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದ್ು ರಿಯ 
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ 
ಯೀಓಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ನಿಮಿರ್ ರುವ ಧ 

ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗೆಕಳ ಕಾ ಗಾರಿಗಳ ಬಗ

8/8/2008 0:00 E

12187
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ಸ. .ಅ.ಕ.ಕಾ:52:2007‐08

ಳಕಾಲುಮ್ರು ಟೌನನ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದ್ು ರಿಯ 
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ 
ಯೀಓಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ನಿಮಿರ್ ರುವ ಧ 

ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗೆ

8/8/2008 0:00 E

12189 PLANNING
ೕ8: 

ಶಾ.ಕೊ.ಅ.ಮಾಪಾರ್ಡು:48:2007‐08

2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಧ
ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಕೊಠಡಿ 
7/2/2008 0:00 D

12189
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8: 

ಶಾ.ಕೊ.ಅ.ಮಾಪಾರ್ಡು:48:2007‐08

2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಧ
ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಕೊಠಡಿ 
7/2/2008 0:00 D

12197 PLANNING ೕ[ 7]ನಿ ದಾ ನಾ 2 2007/08
ಬೆಂ,ದ, ಜಿಲ ಲೆ್ ಚೋಳನಾಯಕನಹ ಳ್

ಸ,ಪೌರ್,ಶಾಲೆಗೆ ಬಧಾರ್ ಸ,ಪೌರ್,ಶಾಲೆ ಎಂದು 
ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

39900 D

12197
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ[ 7]ನಿ ದಾ ನಾ 2 2007/08

ಬೆಂ,ದ, ಜಿಲ ಲೆ್ ಚೋಳನಾಯಕನಹ ಳ್
ಸ,ಪೌರ್,ಶಾಲೆಗೆ ಬಧಾರ್ ಸ,ಪೌರ್,ಶಾಲೆ ಎಂದು 

ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
39900 D

12251 PLANNING ಸಂಖೆಯ್ ೕ [7]ಶಾ,ಕ,ನಿ 17/07‐08 ಕಟಟ್ಡ ರ ತ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ ಎಮೆಮ್ಮಾಡು ಶಾಲಾ 
ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣ ಬಗ ಗೆ್

39982 D

12251 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ಸಂಖೆಯ್ ೕ [7]ಶಾ,ಕ,ನಿ 17/07‐08 ಕಟಟ್ಡ ರ ತ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ ಎಮೆಮ್ಮಾಡು ಶಾಲಾ 
ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣ ಬಗ ಗೆ್

39982 D

12253 PLANNING ಸಂಖೆಯ್ ೕ [7]ಖಾ ಜಾ ಅ 16/2007
ಹರಪಪ್ನಹ ಳ್ ಜೂ,ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನದ ಜಾಗ 
ಕಾಲೇಜ್ ಸಂಬಂದಿ ದುದ್ ಸಾವಾರ್ಜನಿಕರು 

ಅತಿಕರ್ಮಿ ಕಟಟ್ಡ ಕಟುಟ್ತಿದುದ್ ಇದನುನ್ ತಡೆಯುವ 
39982 E



JD QUALITYCELL ೕ ಕೆ ಮ ೇತ ಗ ಗರ್ ಜಿಲೆಯ ಸು ರ ಕೆ

12253
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ಸಂಖೆಯ್ ೕ [7]ಖಾ ಜಾ ಅ 16/2007

ಹರಪಪ್ನಹ ಳ್ ಜೂ,ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನದ ಜಾಗ 
ಕಾಲೇಜ್ ಸಂಬಂದಿ ದುದ್ ಸಾವಾರ್ಜನಿಕರು 

ಅತಿಕರ್ಮಿ ಕಟಟ್ಡ ಕಟುಟ್ತಿದುದ್ ಇದನುನ್ ತಡೆಯುವ 
39982 E

12256 PLANNING ಸಂಖೆಯ್ ೕ[7] ಅ,ಸೌ,ಒ 14/2007‐08 ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್,ಶಾಲೆ ಗು ಗೇನಹ ಳ್ ರಾ ತಾ/ 
ಶಾಲೆಗೆ ಅಗತಯ್ ಸೌಲಬಯ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

11/6/2007 0:00 D

12256 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ಸಂಖೆಯ್ ೕ[7] ಅ,ಸೌ,ಒ 14/2007‐08 ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್,ಶಾಲೆ ಗು ಗೇನಹ ಳ್ ರಾ ತಾ/ 
ಶಾಲೆಗೆ ಅಗತಯ್ ಸೌಲಬಯ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

11/6/2007 0:00 D

12295 PLANNING ಸಂಖೆಯ್ ೕ[1] ಲಹರಿ ಗೀತಗುಚಚ್
ಖರೀದಿ 14/07‐08

ಲಹರಿ ರೆಕಾಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಹೊರತಂದಿರುವ 
ಸುವಣರ್ ಗೀತಗುಚಚ್ ಸುರ ಗಳನುನ್ ಖರೀದಿಸುವ 

40777 D

12295 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ಸಂಖೆಯ್ ೕ[1] ಲಹರಿ ಗೀತಗುಚಚ್
ಖರೀದಿ 14/07‐08

ಲಹರಿ ರೆಕಾಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಹೊರತಂದಿರುವ 
ಸುವಣರ್ ಗೀತಗುಚಚ್ ಸುರ ಗಳನುನ್ ಖರೀದಿಸುವ 

40777 D

12308 PLANNING ೕ(7) ಜ.ಮಂ.15/2007‐08
ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಕಾಯ್ತಮಾರನಹ ಳ್ 

ಗಾರ್ಮದ ಜಮೀನನುನ್ ಕೇಂದಿರ್ಯ ಂದಿ ಸಂಸಾಥ್ನ 
ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ ಗೆ್

7/10/2008 0:00 D

12308
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ(7) ಜ.ಮಂ.15/2007‐08

ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಕಾಯ್ತಮಾರನಹ ಳ್ 
ಗಾರ್ಮದ ಜಮೀನನುನ್ ಕೇಂದಿರ್ಯ ಂದಿ ಸಂಸಾಥ್ನ 
ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ ಗೆ್

7/10/2008 0:00 D

12344 PLANNING ೕ[1] ಗಾರ್. ಮ.ಉ. .15‐07/08
ರಾಜಯ್ದ ಪ,ಜಾತಿ/ ಪ,ವಗರ್ದ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಬಡ 
ಮಕಕ್ ಗೆ 10ನೇ ತರಗತಿವರಗೆ ಉಜಿತ ಕಷ್ಣ 

ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್
40777 D

12344
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ[1] ಗಾರ್. ಮ.ಉ. .15‐07/08

ರಾಜಯ್ದ ಪ,ಜಾತಿ/ ಪ,ವಗರ್ದ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಬಡ 
ಮಕಕ್ ಗೆ 10ನೇ ತರಗತಿವರಗೆ ಉಜಿತ ಕಷ್ಣ 

ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್
40777 D

12374 PLANNING ೕ[1] ಹುಬಬ್ ಳ್ ದಾರವಾಡ
ಪರ್ಶೈತಾ,20/2006‐07

ಹುಬಬ್ ಳ್ ನಗರ ವಲಯವನುನ್ ಪರ್ತೆಯ್ೕಕ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ 
ತಾ ಭಜಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

40777 D

12374 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ[1] ಹುಬಬ್ ಳ್ ದಾರವಾಡ
ಪರ್ಶೈತಾ,20/2006‐07

ಹುಬಬ್ ಳ್ ನಗರ ವಲಯವನುನ್ ಪರ್ತೆಯ್ೕಕ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ 
ತಾ ಭಜಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

40777 D

12452 PLANNING ೕ [1] ಕೆಂಬಾ  ಗಾರ್ಮ , ೇತರ್
ಶಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಮಂಜೂರು

ಗುಲಬ್ಗರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಸುರಪುರ ತಾ ಕೆಂಭಾ  
ಗಾರ್ಮಕೆಕ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ 

40777 D

12452 JD QUALITYCELL‐ ‐
PS

ೕ [1] ಕೆಂಬಾ ಗಾಮ ೇತ [1] ಂಬಾ  ಗಾರ್  , ರ್
ಶಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಮಂಜೂರು

ಗುಲ ಗರ್ ಜಿಲೆಯ ಸುರಪ ರ ತಾ ಕೆಂಭಾುಲಬ್ ಲ್ ರಪು ತಾ ಂಭಾ  
ಗಾರ್ಮಕೆಕ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ 

40777 D

12453 PLANNING ೕ[1]ಶೈ,ಜಿ,ಹಾಗು ತಾ.ಗಣಕಯಂತರ್
ಪೂರೈಕೆ 22‐2004‐05

05 ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲ ಲೆ್ಗ ಗೆ ಮತುತ್ 26 ಶೈಕಷ್ಣಿಕ 
ತಾ/ಗ ಗೆ ಗಣಕ ಯಂತರ್ ಪೂರೈಸುವ ಕುರಿತು

10/9/2007 0:00 D

12453 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ[1]ಶೈ,ಜಿ,ಹಾಗು ತಾ.ಗಣಕಯಂತರ್
ಪೂರೈಕೆ 22‐2004‐05

05 ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲ ಲೆ್ಗ ಗೆ ಮತುತ್ 26 ಶೈಕಷ್ಣಿಕ 
ತಾ/ಗ ಗೆ ಗಣಕ ಯಂತರ್ ಪೂರೈಸುವ ಕುರಿತು

10/9/2007 0:00 D

12482 PLANNING ೕ 4 /ಕ7/ಇತರೆ19/07‐08 ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಕಾಲೇಜು ನೆಡೆಸಲು ಸಥ್ಳವಕಾಶ 
ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

39900 D

12482 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ 4 /ಕ7/ಇತರೆ19/07‐08 ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಕಾಲೇಜು ನೆಡೆಸಲು ಸಥ್ಳವಕಾಶ 
ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

39900 D

12485 PLANNING ೕ1 ಮು ೕ ಕಾ ಪರ್ 2007‐08 2007/08ಸಾ ನ ಪಾರ್ಥಮಿಕ /ಪೌರ್ಢ ಕಷಣದ 
ಮುಂದುವರೆದ ೕಜನ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಪರ್ಸಾತ್ವಣೆ

40777 D

12485 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ1 ಮು ೕ ಕಾ ಪರ್ 2007‐08 2007/08ಸಾ ನ ಪಾರ್ಥಮಿಕ /ಪೌರ್ಢ ಕಷಣದ 
ಮುಂದುವರೆದ ೕಜನ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಪರ್ಸಾತ್ವಣೆ

40777 D

12510 PLANNING ೕ8:ಜಿ.ಪಂ.ಅ.ಸೂ:57:2007‐08 ಗದಗ ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ 
ಸೂಕತ್ ಕಠಿಣ ಕರ್ಮ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವ ಬಗ ಗೆ್.

2/5/2009 0:00 E

12510 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ8:ಜಿ.ಪಂ.ಅ.ಸೂ:57:2007‐08 ಗದಗ ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ 
ಸೂಕತ್ ಕಠಿಣ ಕರ್ಮ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವ ಬಗ ಗೆ್.

2/5/2009 0:00 E

12616 PLANNING ೕ4[7] ಇತರೆ23/08‐08

ಕನಕಪುರ ತಾ ಹಾರೋಹ ಳ್ ಹೋ ದಾಯ್ವಸಂದರ್ 
ಗಾರ್ಮ ದ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ 

ಸ,ಪೌರ್ ಶಾಲೆಗೆ ಕಟಟ್ಡ/ ಆಟದ ಮಯದಾನಕಾಕ್ಗಿ 
03 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ

1/6/2010 0:00 E



12668 1 ಹ , ರ್ 01 2007‐08 ಚ್ 40777 D

12616
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ4[7] ಇತರೆ23/08‐08

ಕನಕಪುರ ತಾ ಹಾರೋಹ ಳ್ ಹೋ ದಾಯ್ವಸಂದರ್ 
ಗಾರ್ಮ ದ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ 

ಸ,ಪೌರ್ ಶಾಲೆಗೆ ಕಟಟ್ಡ/ ಆಟದ ಮಯದಾನಕಾಕ್ಗಿ 
03 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ

1/6/2010 0:00 E

12642 PLANNING Yo1chi.pura.unika.hudde manjoo‐
19/2007‐08

Sanction of New posts to 
Chikkaballapura DDPI`s Office

40777 D

12642 JD‐QUALITYCELL‐
PS

Yo1chi.pura.unika.hudde manjoo‐
19/2007‐08

Sanction of New posts to 
Chikkaballapura DDPI`s Office

40777 D

12648 PLANNING ೕ8:ಧಾ.ಜಿ.ಶಾ.ಕ.ನಿ592007‐08 ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಶಾಲೆಗಳ ಕಟಟ್ಡ 40262 E
12648 JD‐QUALITYCELL‐ ೕ8:ಧಾ.ಜಿ.ಶಾ.ಕ.ನಿ592007‐08 ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಶಾಲೆಗಳ ಕಟಟ್ಡ 40262 E

12649 PLANNING
ೕ8:ಕೊ.ನಿ.ಕಾ.ಬಾ.ಅ.ಬಿ:42:2007‐

08

2005‐06 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ರಾಜಯ್ವಲಯ 
ೕಜನೆ ಅಡಿಯ ಲ್ ನಿಮಿರ್ಸುತಿತ್ರುವ ಶಾಲಾ 

ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾರ್ಣದ ಕಾಮಗಾರಿಗ ಗೆ ಬಾಕಿ 
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

40262 E

12649
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ಕೊ.ನಿ.ಕಾ.ಬಾ.ಅ.ಬಿ:42:2007‐

08

2005‐06 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ರಾಜಯ್ವಲಯ 
ೕಜನೆ ಅಡಿಯ ಲ್ ನಿಮಿರ್ಸುತಿತ್ರುವ ಶಾಲಾ 

ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾರ್ಣದ ಕಾಮಗಾರಿಗ ಗೆ ಬಾಕಿ 
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

40262 E

12667 PLANNING
ೕ1 ಉಡುಪಿ ಜಿ,ಪಂ ಅದಾ,ಪರ್,ಅ 
ಕೇಂದರ್ 20/20007‐08

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ ಲೆ್ಗೆ ಅ,ದಾಸೋಹ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿ 
ಮಕಕ್ಳ ಸಂಖಯ್ 300ಕಿಕ್ಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ 42 
ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಪರ್ತೆಯ್ೕಕವಾದ ಅಡುಗೆ 

ಕೇಂದಗಳನುನ್ ಸಾಪಿಸುವ ಬಗೆ

40777 D

12667
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ1 ಉಡುಪಿ ಜಿ,ಪಂ ಅದಾ,ಪರ್,ಅ 
ಕೇಂದರ್ 20/20007‐08

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ ಲೆ್ಗೆ ಅ,ದಾಸೋಹ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿ 
ಮಕಕ್ಳ ಸಂಖಯ್ 300ಕಿಕ್ಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ 42 
ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಪರ್ತೆಯ್ೕಕವಾದ ಅಡುಗೆ 

ಕೇಂದಗಳನುನ್ ಸಾಪಿಸುವ ಬಗೆ

40777 D

12668 PLANNING ೕ1 ಹೆ,ಘಪರ್ 01 2007‐08 2007‐08 ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಘಟಕ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ 
ಅನುಷಾಟ್ನ

40777 D

12668 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ1 ಹೆ,ಘಪರ್ 01 2007‐08ೕ   ಘಪ    2007‐08 ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಘಟಕ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ 
ಅನುಷಾಟ್ನ

40777 D

12816 PLANNING ೕ7 ಸಾ ,ಜ ನೀ 68 ‐2006‐07
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ ಂಗಸೂರು ಪಟಟ್ಣದ 
ಸಕಾರ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣಕಾಕ್ಗಿ 

ಸಾ ಇ ಜಮೀನನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್
39900 D

12816
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ7 ಸಾ ,ಜ ನೀ 68 ‐2006‐07

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ ಂಗಸೂರು ಪಟಟ್ಣದ 
ಸಕಾರ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣಕಾಕ್ಗಿ 

ಸಾ ಇ ಜಮೀನನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್
39900 D

12843 PLANNING ೕ7 ಸಾ ಇ ಶಾಕಂ ಮಂ29 07 ‐08 ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲ ಲೆ್
ಪೌರ್ಡಶಾಲೆಗ ಗೆ ಕಾಂಪ್ಔಂಡ್ ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ 

39982 E

12843 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ7 ಸಾ ಇ ಶಾಕಂ ಮಂ29 07 ‐08 ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲ ಲೆ್
ಪೌರ್ಡಶಾಲೆಗ ಗೆ ಕಾಂಪ್ಔಂಡ್ ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ 

39982 E

12848 PLANNING ೕ 8 ಮಿ,ನಿ,ಬ61 2007‐08 ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ನೀರನುನ್ ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 3/2/2010 0:00 E
12848 JD‐QUALITYCELL‐ ೕ 8 ಮಿ,ನಿ,ಬ61 2007‐08 ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ನೀರನುನ್ ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 3/2/2010 0:00 E

12850 PLANNING ೕ8 ಜನತಾ ದಶರ್ನ ಮಾ ತಿ
ಜನತಾ ದಶರ್ನದ ಲ್ ವ್ಕೃತಿಯಾದ ಅಜಿರ್ಗಳ 

ಲೆವಾರಿಯಾದ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್
39928 E

12850 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ8 ಜನತಾ ದಶರ್ನ ಮಾ ತಿ
ಜನತಾ ದಶರ್ನದ ಲ್ ವ್ಕೃತಿಯಾದ ಅಜಿರ್ಗಳ 

ಲೆವಾರಿಯಾದ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್
39928 E

12851 PLANNING ೕ8 ಮಂ ಜಿ ಕಾಂ ನಿ 62 2007‐08 ಮಂಡಯ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿಮಾರ್ಣಕಾಕ್ಗಿ 
ಕೋರಿ ಬಂದ ಪತರ್ಗಳ ಕಡತ

8/12/2009 0:00 E

12851 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ8 ಮಂ ಜಿ ಕಾಂ ನಿ 62 2007‐08 ಮಂಡಯ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿಮಾರ್ಣಕಾಕ್ಗಿ 
ಕೋರಿ ಬಂದ ಪತರ್ಗಳ ಕಡತ

8/12/2009 0:00 E

12853 PLANNING ೕ8 ತು ಜಿ ದೂ ಕ 64 /2007‐08 ತುಮಕೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ ದೂರುಗಳ ಪತರ್ಗಳ ಕಡತ 40136 E
12853 JD‐QUALITYCELL‐ ೕ8 ತು ಜಿ ದೂ ಕ 64 /2007‐08 ತುಮಕೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ ದೂರುಗಳ ಪತರ್ಗಳ ಕಡತ 40136 E



ೆಗೆ ಹ ುವ ೆ

12854 PLANNING ೕ 8 ಬೆಳ ಜಿ ಕೋ 66 /2007‐08 ಬೆಳಾಗ್ಂ ಜಿಲ ಲೆ್ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ ಕೋರಿಕೆ 
ಪತರ್ಗಳ ಕಡತ

3/1/2010 0:00 E

12854 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ 8 ಬೆಳ ಜಿ ಕೋ 66 /2007‐08 ಬೆಳಾಗ್ಂ ಜಿಲ ಲೆ್ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ ಕೋರಿಕೆ 
ಪತರ್ಗಳ ಕಡತ

3/1/2010 0:00 E

12855 PLANNING ೕ ಚಿ ಮಜಿಕಕಾ 65/07‐08 ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಗ ಗೆ್ 
ಬಂದ ದುರು

40072 E

12855 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ ಚಿ ಮಜಿಕಕಾ 65/07‐08 ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಗ ಗೆ್ 
ಬಂದ ದುರು

40072 E

12959 PLANNING ೕ8:ಪರ್.ಮು.ಅ.ಅವಯ್:67:2007‐08

ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಗಂಡು ಮಕಕ್ಳ ರಿಯ 
ಮಾದರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಥಣಿ, ಅಥಣಿ 
ತಾ,ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಪರ್ಭಾರಿ 
ಮುಖಯ್ಗುರುಗಳ ಅವಧಿಯ ಅವಯ್ವಹಾರ 

39592 D

12959
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ಪರ್.ಮು.ಅ.ಅವಯ್:67:2007‐08

ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಗಂಡು ಮಕಕ್ಳ ರಿಯ 
ಮಾದರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಥಣಿ, ಅಥಣಿ 
ತಾ,ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಪರ್ಭಾರಿ 
ಮುಖಯ್ಗುರುಗಳ ಅವಧಿಯ ಅವಯ್ವಹಾರ 

39592 D

12960 PLANNING ೕ8:ಜ.ಕ.ಸ.ಅ:72:2007‐08

ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಹೊಸ ಅಗರ್ಹಾರ 
ಹೋಬ  ಬೇಯರ್ ಗಾರ್ಮದ ಸವೆರ್ನಂ:41/8 ರ ಲ್ 

0 ಎಕರೆ 20 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನುನ್ ಕನಾ್ಟಕ 
ಸಕಾರದವರು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅಕರ್ಮಿ  ಅ ಲ್ 

ಒಂದು ಶಾಲೆಯನು ನಡೆಸುತಿರುವ ಬಗೆ

40262 E

12960
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ಜ.ಕ.ಸ.ಅ:72:2007‐08

ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಹೊಸ ಅಗರ್ಹಾರ 
ಹೋಬ  ಬೇಯರ್ ಗಾರ್ಮದ ಸವೆರ್ನಂ:41/8 ರ ಲ್ 

0 ಎಕರೆ 20 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನುನ್ ಕನಾ್ಟಕ 
ಸಕಾರದವರು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅಕರ್ಮಿ  ಅ ಲ್ 

ಒಂದು ಶಾಲೆಯನು ನಡೆಸುತಿರುವ ಬಗೆ

40262 E

12961 PLANNING
ೕ8:ಮ.ಪಾ.ಜಾ. .ಇ.ಹ:71:2007‐

08

ಧಾರವಾಡ ಶಹರ ಮಾಕೆರ್ಟ್ ೕಟ್ .ಟಿ.ಎಸ್ 
25/  ಎಂ.ಎಫ್/ಜಾಗವನುನ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದ್ು 
ಶಾಲೆಯ ಸವ್ಂತಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ ಕಷ್ಣ 

ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಇಲಾಖ ಸಾಂತರಿಸ ಬಗ

40141 D

12961
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ಮ.ಪಾ.ಜಾ. .ಇ.ಹ:71:2007‐

08

ಧಾರವಾಡ ಶಹರ ಮಾಕೆರ್ಟ್ ೕಟ್ .ಟಿ.ಎಸ್ 
25/  ಎಂ.ಎಫ್/ಜಾಗವನುನ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದ್ು 
ಶಾಲೆಯ ಸವ್ಂತಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ ಕಷ್ಣ 

ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆ

40141 D

12962 PLANNING ೕ8:ಬ.ಜಿ.ಕ.ಕಾ:70:2007‐08 ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ಕಳಪೆಕಾಗಾರಿ 
ಬಗ ಗೆ್ ಬಂದ ದೂರುಗಳ ಕಡತ

8/8/2008 0:00 E

12962 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ8:ಬ.ಜಿ.ಕ.ಕಾ:70:2007‐08 ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ಕಳಪೆಕಾಗಾರಿ 
ಬಗ ಗೆ್ ಬಂದ ದೂರುಗಳ ಕಡತ

8/8/2008 0:00 E

12964 PLANNING ೕ8:ಅಂ.ಕೇಂ.ನ.ಅ:69:2007‐08
ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ರುವ ಶಾಲಾ ಆವರಣದ ಲ್ 
ಖಾ  ಇರುವ ಕೊಠಡಿಗಳ ಲ್ ಅಂಗನವಾಡಿ 

ಕೇಂದರ್ಗಳನುನ್ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್
7/2/2008 0:00 D

12964
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ಅಂ.ಕೇಂ.ನ.ಅ:69:2007‐08

ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ರುವ ಶಾಲಾ ಆವರಣದ ಲ್ 
ಖಾ  ಇರುವ ಕೊಠಡಿಗಳ ಲ್ ಅಂಗನವಾಡಿ 

ಕೇಂದರ್ಗಳನುನ್ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್
7/2/2008 0:00 D

12982 PLANNING ೕ7 ಸಾ  ಹೆ,ಕೊ,ನಿ,ಮಂ28 /07‐08 ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲ ಲೆ್ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆಯ 
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ ಮಂಜೂರಾತಿ 

39982 E

12982 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ7 ಸಾ  ಹೆ,ಕೊ,ನಿ,ಮಂ28 /07‐08 ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲ ಲೆ್ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆಯ 
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ ಮಂಜೂರಾತಿ 

39982 E

12983 PLANNING ೕ 7 ಶಾ,ಕೊ,ಕಾಂ ,ಮಮ
07/08/2007

ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ 
ಪೌರ್ಡಶಾಲೆಗ ಗೆ ಕೊಠಡಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ ಗೆ್

39982 E

12983 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ 7 ಶಾ,ಕೊ,ಕಾಂ ,ಮಮ
07/08/2007

ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ 
ಪೌರ್ಡಶಾಲೆಗ ಗೆ ಕೊಠಡಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ ಗೆ್

39982 E



JD‐QUALITYCELL‐ ಭೂ ಕಬ ಕ ಮ ುವ ಣ ೆ

12984 PLANNING ೕ7 ಶಾ.ಕ.ಜ.ಹ32/07‐08

ಗುಲಬ್ಗರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಸುರಪುರ ತಾ/ ಸವೆರ್ನಂ 35ರ 6 
ಎಕರೆ ಜಮೀನನುನ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ ಮಲಲ್ 

ಹಾಗು ಸ, ,ಪಾರ್,ಶಾಲೆ ಹದನೂರು ಈ ಶಾಲೆಗಳ 
ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣಕಾಕ್ಗಿ ಹಸಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆ

8/3/2009 0:00 D

12984
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ7 ಶಾ.ಕ.ಜ.ಹ32/07‐08

ಗುಲಬ್ಗರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಸುರಪುರ ತಾ/ ಸವೆರ್ನಂ 35ರ 6 
ಎಕರೆ ಜಮೀನನುನ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ ಮಲಲ್ 

ಹಾಗು ಸ, ,ಪಾರ್,ಶಾಲೆ ಹದನೂರು ಈ ಶಾಲೆಗಳ 
ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣಕಾಕ್ಗಿ ಹಸಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆ

8/3/2009 0:00 D

12985 PLANNING ೕ 7 ಸಾ  ಇ , ಶಾ ಕ ಮಂ 27/07‐
08

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ ಚೀಗೂರು ಬೆಂಗಳೂರು 
ದ ಣ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ ಗೆ್

39982 E

12985 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ 7 ಸಾ  ಇ , ಶಾ ಕ ಮಂ 27/07‐
08

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ ಚೀಗೂರು ಬೆಂಗಳೂರು 
ದ ಣ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ ಗೆ್

39982 E

12986 PLANNING ೕ 7 ಹೊ ಸಪರ್,ದ,ಕಾ,ತಾ,ಸಥ್4 07‐08

ರಾಜಯ್ದ ಲ್ 07 ‐08 ಸಾ ನ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಬಿ ದ 
ಸಕಾರ್ರಿ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಕಾಲೇಜು ಗಳನುನ್ 

ತಾತಕ್ ಕವಾಗಿ ನೆಡೆಸಲು ಸಾ, ,ಇ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ 
ಸಳಾವಕಾಶ ನೀಡುವ ಬಗೆ

39588 E

12986
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ 7 ಹೊ ಸಪರ್,ದ,ಕಾ,ತಾ,ಸಥ್4 07‐08

ರಾಜಯ್ದ ಲ್ 07 ‐08 ಸಾ ನ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಬಿ ದ 
ಸಕಾರ್ರಿ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಕಾಲೇಜು ಗಳನುನ್ 

ತಾತಕ್ ಕವಾಗಿ ನೆಡೆಸಲು ಸಾ, ,ಇ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ 
ಸಳಾವಕಾಶ ನೀಡುವ ಬಗೆ

39588 E

12987 PLANNING ೕ4 / ಆಐರ್ಡಿಎಪ್ 10/02 /07‐08 ಆಐರ್ಡಿಎಪ್10 ರಡಿಯ ಲ್ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ 2 
ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಗ ಗೆ್

8/5/2011 0:00 D

12987 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ4 / ಆಐರ್ಡಿಎಪ್ 10/02 /07‐08 ಆಐರ್ಡಿಎಪ್10 ರಡಿಯ ಲ್ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ 2 
ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಗ ಗೆ್

8/5/2011 0:00 D

12990 PLANNING ೕ8:ಭೂ.ಕ.ಸ.ತ:73:2007‐08

ಪಾವಗಡ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಹೊನನ್ ಸಮುದರ್ ಗಾರ್ಮದ 
ಭೂ ಕಬ ಕೆಯ ಲ್ ಮುಂದಾಗಿರುವ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ 

ರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಂದ ಸಮಗರ್ ತನಿಖೆಗೆ 
ಆದೇ ವರದಿ ಪಡೆದು ತಪಿಪ್ತಸರ ಮೇಲೆ 

39799 E

12990
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ಭೂ.ಕ.ಸ.ತ:73:2007‐08

ಪಾವಗಡ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಹೊನನ್ ಸಮುದರ್ ಗಾರ್ಮದ 
ಭೂ ಕಬ ಕೆಯ ಮುಂದಾಗಿರುವ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆೆಯ ಲ್ ುಂದಾಗಿರ ಕಷ್ ಇಲಾಖ  

ರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಂದ ಸಮಗರ್ ತನಿಖೆಗೆ 
ಆದೇ ವರದಿ ಪಡೆದು ತಪಿಪ್ತಸರ ಮೇಲೆ 

39799 E

13014 PLANNING ೕ8:ಮೈ.ಜಿ.ಹೆ.ಕೊ.ನಿ:682007‐08 ಮೈಸೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕೊಟಡಿ 
ನಿಮಾರ್ಣದ ಬಗ ಗೆ್ ಕೋರಿರುವ ಪತರ್ಗಳ ಕಡತ

3/2/2010 0:00 E

13014 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ8:ಮೈ.ಜಿ.ಹೆ.ಕೊ.ನಿ:682007‐08 ಮೈಸೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕೊಟಡಿ 
ನಿಮಾರ್ಣದ ಬಗ ಗೆ್ ಕೋರಿರುವ ಪತರ್ಗಳ ಕಡತ

3/2/2010 0:00 E

13015 PLANNING ಸಂಖೆಯ್ ೕ 4 ಸ.ಪೌರ್
ಮ.ಕ. .ಬ/01/2007‐08

ಪೌರ್ಡಶಾಲೆಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಕಟಟ್ಡ
ಅನುದಾನವನುನ್ ತಡೆ ಡಿಯುವ ಬಗ ಗೆ್

8/8/2011 0:00 D

13015 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ಸಂಖೆಯ್ ೕ 4 ಸ.ಪೌರ್
ಮ.ಕ. .ಬ/01/2007‐08

ಪೌರ್ಡಶಾಲೆಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಕಟಟ್ಡ
ಅನುದಾನವನುನ್ ತಡೆ ಡಿಯುವ ಬಗ ಗೆ್

8/8/2011 0:00 D

13016 PLANNING ೕ8 ನಿ.ಪ. 60/2007‐08

ೕ ೕಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕಟಟ್ಡ ಸ ತ ನಿವೇಶನ 
ಮತುತ್ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ 
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಊಟಿ ರಸ ತೆ್ ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ 

ಟೌನ್ ಇ ಲ್ಗೆ ಸೇರಿದ ನಿವೇಶನವನುನ್ ಪರಸಪ್ರ 
ನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ

39407 D

13016
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8 ನಿ.ಪ. 60/2007‐08

ೕ ೕಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕಟಟ್ಡ ಸ ತ ನಿವೇಶನ 
ಮತುತ್ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ 
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಊಟಿ ರಸ ತೆ್ ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ 

ಟೌನ್ ಇ ಲ್ಗೆ ಸೇರಿದ ನಿವೇಶನವನುನ್ ಪರಸಪ್ರ 
ನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ

39407 D

13017 PLANNING ೕ7 ಶಾ.ಹೆ.ಕೊ.ನಿ.34/07‐08
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ 

ಬಾಲಕರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ 
ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡಿ ಕೊಡು ವ ಬಗ ಗೆ್

39982 E



ೇ ಟ ರುವ ಉದ ಸ ರಿ

13017
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ7 ಶಾ.ಹೆ.ಕೊ.ನಿ.34/07‐08

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ 
ಬಾಲಕರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ 

ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡಿ ಕೊಡು ವ ಬಗ ಗೆ್
39982 E

13018 PLANNING ೕ7 ಜೈ.ಮು.  .ಸಥ್ 37/07‐08 ಜೈನಮುನಿಗಳು ಶಾರ್ಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಮತುತ್ 
ತಂಗಲು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ ಸಥ್ಳಾವಕಾಶ 

39900 E

13018 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ7 ಜೈ.ಮು.  .ಸಥ್ 37/07‐08 ಜೈನಮುನಿಗಳು ಶಾರ್ಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಮತುತ್ 
ತಂಗಲು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ ಸಥ್ಳಾವಕಾಶ 

39900 E

13021 PLANNING ೕ7.ಶಾ.ಕೊ.ತೆ36/07‐08

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ತಯ್ ತ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ ಗುಲಬಗರ್ ಈ 
ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡದ ಲ್ ಬಿಇಓ ಕಾಯರ್ಲಯವನುನ್ 

ಒಳನುಗಿಗ್  ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ವಾತವರಣ 
ಹಾಳುಮಾಡುತಿರುವ ಬಗೆ ಆ ೇಪಣೆ

8/3/2009 0:00 E

13021
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ7.ಶಾ.ಕೊ.ತೆ36/07‐08

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ತಯ್ ತ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ ಗುಲಬಗರ್ ಈ 
ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡದ ಲ್ ಬಿಇಓ ಕಾಯರ್ಲಯವನುನ್ 

ಒಳನುಗಿಗ್  ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ವಾತವರಣ 
ಹಾಳುಮಾಡುತಿರುವ ಬಗೆ ಆ ೇಪಣೆ

8/3/2009 0:00 E

13026 PLANNING ೕ7 ಶಾ.ಕೊ.ದು32/07‐08 ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ವನಿ 
ತರೀಕೆರೆ ತಾ/ ಕೊಠಡಿಗಳ ದುರ ತ್ ಕೋರಿರಿರುವ 

39982 D

13026 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ7 ಶಾ.ಕೊ.ದು32/07‐08 ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ವನಿ 
ತರೀಕೆರೆ ತಾ/ ಕೊಠಡಿಗಳ ದುರ ತ್ ಕೋರಿರಿರುವ 

39982 D

13220 PLANNING ೕ7 ಕ.ಮೈ.ಶಾ. .ನಿಲಯ39/07‐08
ಮೈಸೂರು ತಾ/ ಕಡಗೊಳ ಗಾರ್ಮದ ಸಕಾರ್ರಿ 
ಪೌರ್ಡಶಾಲೆಯ ಜಮೀನಿನನ್ ಲ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ ನಿಲಯ 
ಕಟಟ್ಡ ನಿಮೀರ್ಸಲು ಜಮೀನನುನ್ ಬಿಟುಟ್ಕೊಡುವ 

39596 D

13220
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ7 ಕ.ಮೈ.ಶಾ. .ನಿಲಯ39/07‐08

ಮೈಸೂರು ತಾ/ ಕಡಗೊಳ ಗಾರ್ಮದ ಸಕಾರ್ರಿ 
ಪೌರ್ಡಶಾಲೆಯ ಜಮೀನಿನನ್ ಲ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ ನಿಲಯ 
ಕಟಟ್ಡ ನಿಮೀರ್ಸಲು ಜಮೀನನುನ್ ಬಿಟುಟ್ಕೊಡುವ 

39596 D

13221 PLANNING ೕ7 ಶ.ಕ.ನಿ 33/07‐08

ಬಾಗೇಪ ಲ್ ಟೌನ್ ನ ಲ್ರುವ ಉದುರ್ ಸಕಾರ್ರಿ 
ಪೌರ್ಡಶಾಲೆಗೆ ಜಾಮೀಯ ಮ ಜ್ದ್ 

ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್ರುವ ವಕಟ್ಬ್ ಬೊಡರ್ ಶಾಲೆ 
ನಿವೇಶನದ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮೀಸುವ ಬಗೆ ಸಪ್ ಟ್ಕರಣ 

39982 E

13221
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ7 ಶ.ಕ.ನಿ 33/07‐08

ಬಾಗೇಪ ಟೌನ್ ನ ರುವ ಉದುರ್ ಸಕಾರ್ರಿಬಾಗ ಪ ಲ್ ೌನ್ ನ ಲ್ ುರ್ ಕಾರ್  
ಪೌರ್ಡಶಾಲೆಗೆ ಜಾಮೀಯ ಮ ಜ್ದ್ 

ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್ರುವ ವಕಟ್ಬ್ ಬೊಡರ್ ಶಾಲೆ 
ನಿವೇಶನದ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮೀಸುವ ಬಗೆ ಸಪ್ ಟ್ಕರಣ 

39982 E

13250 PLANNING ಸಂ ೕ 4 ಕ.ಅ.ಸ. .

ಜಾಪುರ ಜಿಲ ಲೆ್ ಇಂಡಿ ತಾ/ ಗಾರ್ಮದ
ಸ,ಪೌರ್,ಶಾಲೆ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಿರ್ಸಲು ಆಐರ್ ಡಿಎಪ್ 

10ರ ಲ್ ಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ 
ಅನುದಾನವನುನ್ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಂದಿರುಗುಸುವ ಬಗೆ

8/5/2011 0:00 D

13250
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ಸಂ ೕ 4 ಕ.ಅ.ಸ. .

ಜಾಪುರ ಜಿಲ ಲೆ್ ಇಂಡಿ ತಾ/ ಗಾರ್ಮದ
ಸ,ಪೌರ್,ಶಾಲೆ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಿರ್ಸಲು ಆಐರ್ ಡಿಎಪ್ 

10ರ ಲ್ ಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ 
ಅನುದಾನವನುನ್ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಂದಿರುಗುಸುವ ಬಗೆ

8/5/2011 0:00 D

13327 PLANNING ೕ4/ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಪ್5/06‐07 ಪೌರ್ಡಶಾಲೆಗ ಗೆ ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡುವ 8/5/2011 0:00 D
13327 JD‐QUALITYCELL‐ ೕ4/ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಪ್5/06‐07 ಪೌರ್ಡಶಾಲೆಗ ಗೆ ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡುವ 8/5/2011 0:00 D

13328 PLANNING ೕ4[2] ಆಐರ್ಡಿಎಪ್ 1/05‐06

ಆಐರ್ಡಿಎಪ್ 10ರಡಿಯ ಲ್ ನಿಮಿರ್ಸಲಾಗುತಿರುವ 
ಪೌರ್ಡಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗ ಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದಂತೆ 

ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನುನ್ ಬಳಕೆ 
ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ ಮತು ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ ಕೈಂಗಳನುನ್ 

8/5/2011 0:00 D

13328
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ4[2] ಆಐರ್ಡಿಎಪ್ 1/05‐06

ಆಐರ್ಡಿಎಪ್ 10ರಡಿಯ ಲ್ ನಿಮಿರ್ಸಲಾಗುತಿರುವ 
ಪೌರ್ಡಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗ ಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದಂತೆ 

ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನುನ್ ಬಳಕೆ 
ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ ಮತು ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ ಕೈಂಗಳನುನ್ 

8/5/2011 0:00 D

13330 PLANNING ೕ4 ಆಐರ್ಡಿಎಪ್ 2/06‐07
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಆಐರ್ಡಿಎಪ್ 10ರಡಿ 

ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾರ್ಣ 
ಬದಲಾಯಿ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

10/9/2007 0:00 D



ಮಾ ಪಿ ಬರುವ ಮ

13330
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ4 ಆಐರ್ಡಿಎಪ್ 2/06‐07

ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಆಐರ್ಡಿಎಪ್ 10ರಡಿ 
ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾರ್ಣ 

ಬದಲಾಯಿ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್
10/9/2007 0:00 D

13333 PLANNING ೕ4/ಏಐರ್ಡಿಎಪ್1/07‐08

ಆಐರ್ಡಿಎಪ್ 10 ರಡಿಯ ಲ್ ನಬಾಡರ್ನಿಂದ 
ಮಂಜೂರಾದ ಪಾರ್ಜೇಕಟ್ಗಳ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಬಿಸದೇ 
ಇರುವ ಪಾರ್ಜೇಕಟ್ಗಳ ಪೂಣರ್ ವರ ಬಗ ಗೆ್ 

ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ

8/5/2011 0:00 C

13333
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ4/ಏಐರ್ಡಿಎಪ್1/07‐08

ಆಐರ್ಡಿಎಪ್ 10 ರಡಿಯ ಲ್ ನಬಾಡರ್ನಿಂದ 
ಮಂಜೂರಾದ ಪಾರ್ಜೇಕಟ್ಗಳ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಬಿಸದೇ 
ಇರುವ ಪಾರ್ಜೇಕಟ್ಗಳ ಪೂಣರ್ ವರ ಬಗ ಗೆ್ 

ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ

8/5/2011 0:00 C

13334 PLANNING ೕ4 /ಆಐರ್ಡಿಎಪ್ /ಇತರೆ‐03/07‐
08

ಶಾಲಾ ಪರ್ಜೇಕಟ್ಗಳನುನ್ ಅನುಷಾಠ್ನಗೊ ಸುವ 
ಬಗ ಗೆ್ ತೆ ಮಾ ಕ ವರದಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

8/8/2011 0:00 D

13334 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ4 /ಆಐರ್ಡಿಎಪ್ /ಇತರೆ‐03/07‐
08

ಶಾಲಾ ಪರ್ಜೇಕಟ್ಗಳನುನ್ ಅನುಷಾಠ್ನಗೊ ಸುವ 
ಬಗ ಗೆ್ ತೆ ಮಾ ಕ ವರದಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

8/8/2011 0:00 D

13336 PLANNING ೕ4 ಆಐರ್ಡಿಎಪ್ 13/01/07‐08
ಹಳ ೕೆಕೆಂಪಯಯ್ನ ಹುಂಡಿ ಸ,ಪೌರ್,ಶಾಲೆ 
ಸಕಾರ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಕೊಠಡಿಗಳನುನ್ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಬಗ ಗೆ್

10/9/2007 0:00 D

13336
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ4 ಆಐರ್ಡಿಎಪ್ 13/01/07‐08

ಹಳ ೕೆಕೆಂಪಯಯ್ನ ಹುಂಡಿ ಸ,ಪೌರ್,ಶಾಲೆ 
ಸಕಾರ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಕೊಠಡಿಗಳನುನ್ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಬಗ ಗೆ್

10/9/2007 0:00 D

13337 PLANNING ೕ4 ಆಐರ್ಡಿಎಪ್ 8/06‐07
2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ರಾಮನಗರ ತಾ/ 

ಹೊಸದಾಗಿ ಪಾರ್ರಂಬಿ ರುವ 8ಪೌರ್ಡಶಾಲೆಗ ಗೆ 
ಕೊಠಡಿಗಳನುನ್ ನಿಮಿರ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

8/5/2011 0:00 D

13337
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ4 ಆಐರ್ಡಿಎಪ್ 8/06‐07

2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ರಾಮನಗರ ತಾ/ 
ಹೊಸದಾಗಿ ಪಾರ್ರಂಬಿ ರುವ 8ಪೌರ್ಡಶಾಲೆಗ ಗೆ 

ಕೊಠಡಿಗಳನುನ್ ನಿಮಿರ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್
8/5/2011 0:00 D

13339 PLANNING ೕ8 ಮು.ವ.ಶಾ.ತಾಹ79/07‐08/

ರಾಮನಗರದ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ 
ಸಕಾರ್ರಿ ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 

ಮಾಯಗನಹ ವಾ ಪಿ ಬರುವ ಮುರಾಜಿವಸತಿಯಗನಹ ಲ್ ವಾಯ್ ತ್ ುರಾಜಿವಸತಿ 
ಶಾಲೆಯ ಕಟಟ್ಡವನುನ್ ತಾತಾಕ್ ಕವಾಗಿ 

39405 D

13339
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8 ಮು.ವ.ಶಾ.ತಾಹ79/07‐08

ರಾಮನಗರದ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ 
ಸಕಾರ್ರಿ ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 

ಮಾಯಗನಹ ಲ್ ವಾಯ್ಪಿತ್ ಬರುವ ಮುರಾಜಿವಸತಿ 
ಶಾಲೆಯ ಕಟಟ್ಡವನುನ್ ತಾತಾಕ್ ಕವಾಗಿ 

39405 D

13341 PLANNING ೕ8 ಕೊ.ಜಿ.ಕ.ಮಂ77/07‐08 ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿಲ ಲೆ್ ಕಟಟ್ಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ ಗೆ್ 39681 E
13341 JD‐QUALITYCELL‐ ೕ8 ಕೊ.ಜಿ.ಕ.ಮಂ77/07‐08 ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿಲ ಲೆ್ ಕಟಟ್ಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ ಗೆ್ 39681 E

13342 PLANNING ೕ8 ಬೆಂ ಗಾರ್ ಹೆ ಕೊ ಕೋ55/07‐08 ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಹೆಚುಚ್ವರಿ 
ಕೊಠಡಿ ಕೊರಿಕೆ ಪತರ್ಗಳ ಕಡತ

4/9/2009 0:00 D

13342 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ8 ಬೆಂ ಗಾರ್ ಹೆ ಕೊ ಕೋ55/07‐08 ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಹೆಚುಚ್ವರಿ 
ಕೊಠಡಿ ಕೊರಿಕೆ ಪತರ್ಗಳ ಕಡತ

4/9/2009 0:00 D

13343 PLANNING ೕ8 ಹಾ,ಜಿ.ಶಾ.ಅಒ81/07‐08 ಹಾಸನ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಶಾಲಾ ಆವರಣ ಒತುತ್ವರಿ ಬಗ ಗೆ್ 7/2/2008 0:00 D
13343 JD‐QUALITYCELL‐ ೕ8 ಹಾ,ಜಿ.ಶಾ.ಅಒ81/07‐08 ಹಾಸನ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಶಾಲಾ ಆವರಣ ಒತುತ್ವರಿ ಬಗ ಗೆ್ 7/2/2008 0:00 D

13357 PLANNING ೕ8 ಶಾ.ಜಾ.ಸೈ ಂ 80‐07‐08
ಸ,ಕಿ,ಪಾರ್,ಶಾಲೆ ಬೈಯಂಡನಹ ಳ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 

ಸಂಬಂದಿ ದಂತೆ 65/1 ಜಮೀನಿಗೆ 
ಸಂಬಂದಿ ದಂತೆ ಜಾಗವನುನ್ ಜೆ ಬಿ ಯಿಂದ 

8/12/2009 0:00 E

13357
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8 ಶಾ.ಜಾ.ಸೈ ಂ 80‐07‐08

ಸ,ಕಿ,ಪಾರ್,ಶಾಲೆ ಬೈಯಂಡನಹ ಳ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 
ಸಂಬಂದಿ ದಂತೆ 65/1 ಜಮೀನಿಗೆ 

ಸಂಬಂದಿ ದಂತೆ ಜಾಗವನುನ್ ಜೆ ಬಿ ಯಿಂದ 
8/12/2009 0:00 E

13365 PLANNING ೕ 8 ಬೆಂ ಉ ನಿ ಕ ದೂ 82/07‐08 ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ನಿವೇಶನ ಕಟಟ್ಡಕೆಕ್ 
ಸಂಬದಿ ದ ದೂರುಗಳ ಕಡತ

3/2/2010 0:00 E

13365 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ 8 ಬೆಂ ಉ ನಿ ಕ ದೂ 82/07‐08 ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ನಿವೇಶನ ಕಟಟ್ಡಕೆಕ್ 
ಸಂಬದಿ ದ ದೂರುಗಳ ಕಡತ

3/2/2010 0:00 E



ಪ್

13371 PLANNING ೕ8:ಸಂ.ಕ.ಕಾ.76:2007‐08 ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳು 
ಸಂಪೂಣರ್ ಕಳಪೆ ಮಟಟ್ದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಗ ಗೆ್

40072 E

13371 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ8:ಸಂ.ಕ.ಕಾ.76:2007‐08 ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳು 
ಸಂಪೂಣರ್ ಕಳಪೆ ಮಟಟ್ದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಗ ಗೆ್

40072 E

13372 PLANNING ೕ8ಪಂ.ಸೌ.ಬಿ.ಮೇ.ರು:01:2007‐08 2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಪಂಚಸವಲಭಯ್ದಡಿಯ 
ಅನುದಾನದ ಬಿಲುಲ್ಗ ಗೆ ಮೇಲುರುಜು ಮಾಡುವ 

4/9/2009 0:00 D

13372 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ8ಪಂ.ಸೌ.ಬಿ.ಮೇ.ರು:01:2007‐08 2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಪಂಚಸವಲಭಯ್ದಡಿಯ 
ಅನುದಾನದ ಬಿಲುಲ್ಗ ಗೆ ಮೇಲುರುಜು ಮಾಡುವ 

4/9/2009 0:00 D

13376 PLANNING ೕ4 ಆಐರ್ಡಿಎಪ್ ದ 3/06‐07
ಉತತ್ರ ಕನನ್ಡ ಜಿಲ ಲೆ್ ಹ ಯಾಳ ತಾ/ಅರಳವಾದ 
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ ನಬಾಡರ್ನವರು ಬೇಟಿ 

ನೀಡಿದ ಬಗ ಗೆ್
8/5/2011 0:00 D

13376
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ4 ಆಐರ್ಡಿಎಪ್ ದ 3/06‐07

ಉತತ್ರ ಕನನ್ಡ ಜಿಲ ಲೆ್ ಹ ಯಾಳ ತಾ/ಅರಳವಾದ 
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ ನಬಾಡರ್ನವರು ಬೇಟಿ 

ನೀಡಿದ ಬಗ ಗೆ್
8/5/2011 0:00 D

13377 PLANNING ೕ[2] ಆಐರ್ಡಿಎಪ್ 1/06=07 ಆರ್ ಐಡಿಎಪ್ 10  ೕಜನೆಯಡಿ ಜಿಲಾಲ್ದರ 
ಖಚಾರ್ದ ವರ ಬಗ ಗೆ್

8/8/2011 0:00 C

13377 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ[2] ಆಐರ್ಡಿಎಪ್ 1/06=07 ಆರ್ ಐಡಿಎಪ್ 10  ೕಜನೆಯಡಿ ಜಿಲಾಲ್ದರ 
ಖಚಾರ್ದ ವರ ಬಗ ಗೆ್

8/8/2011 0:00 C

13381 PLANNING ೕ4 ಆಐರ್ಡಿಎಪ್ 1/06‐07 ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆಗ ಗೆ ಕೊಠಡಿಗಳು 
ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

8/5/2011 0:00 D

13381 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ4 ಆಐರ್ಡಿಎಪ್ 1/06‐07 ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆಗ ಗೆ ಕೊಠಡಿಗಳು 
ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

8/5/2011 0:00 D

13382 PLANNING ೕ4/ಆಐರ್ಡಿಎಪ್ /ಇತರೆ/04/07‐08 ಆಐರ್ಡಿಎಪ್ 11ರ ೕಜನೆಯಡಿ
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ ಗೆ್ ಹಾಗು ಇತರೆ ೕಜನೆಗಳು

8/9/2011 0:00 C

13382 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ4/ಆಐರ್ಡಿಎಪ್ /ಇತರೆ/04/07‐08 ಆಐರ್ಡಿಎಪ್ 11ರ ೕಜನೆಯಡಿ
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ ಗೆ್ ಹಾಗು ಇತರೆ ೕಜನೆಗಳು

8/9/2011 0:00 C

13383 PLANNING ೕ4 ಆಐರ್ಡಿಎಪ್ 12/06‐07
ಆಐರ್ಡಿಎಪ್ ೕಜನೆಯಡಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ ಲೆ್ 
ಹುಬಬ್ ಳ್ ತಾ / ಅದರಗುಂಜಿ ಸ,ಪೌರ್ಡಶಾಲೆಗೆ 

ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾರ್ಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 
8/9/2011 0:00 D

13383
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ4 ಆಐರ್ಡಿಎಪ್ 12/06‐07

ಡಿ ಪ್ ಜ ೆಯಡಿ ರ ಡ ಜಿ ೆಆಐರ್ಡಿಎ ೕಜನೆಯಡಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ ಲೆ್ 
ಹುಬಬ್ ಳ್ ತಾ / ಅದರಗುಂಜಿ ಸ,ಪೌರ್ಡಶಾಲೆಗೆ 

ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾರ್ಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 
8/9/2011 0:00 D

13385 PLANNING ೕ2[4] ಆಐರ್ಡಿಎಪ್ 12[02] 0607 ಮಾನಯ್ ಮಂತಿರ್ಗಳು ಶಾಸಕರು ಆಐರ್ಡಿಎಪ್ 
12ರಡಿ ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ ಪಾರಸ್ಸ್ 

8/9/2011 0:00 E

13385 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ2[4] ಆಐರ್ಡಿಎಪ್ 12[02] 0607 ಮಾನಯ್ ಮಂತಿರ್ಗಳು ಶಾಸಕರು ಆಐರ್ಡಿಎಪ್ 
12ರಡಿ ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ ಪಾರಸ್ಸ್ 

8/9/2011 0:00 E

13386 PLANNING ೕ4 ಆಐರ್ಡಿಎಪ್ /06 06‐07
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ನಭಾಡರ್ ನೆರ ನ ಆರ್ ಐಡಿಎಪ್ 
10  ೕಜನೆಯ ಪೌರ್,ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾರ್ಣ 
ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗು ಆಐರ್ಡಿಎಪ್ ಷಯಗಳ 

8/5/2011 0:00 C

13386
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ4 ಆಐರ್ಡಿಎಪ್ /06 06‐07

ಮಂಡಯ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ನಭಾಡರ್ ನೆರ ನ ಆರ್ ಐಡಿಎಪ್ 
10  ೕಜನೆಯ ಪೌರ್,ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾರ್ಣ 
ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗು ಆಐರ್ಡಿಎಪ್ ಷಯಗಳ 

8/5/2011 0:00 C

13397 PLANNING ೕ8 ದಾಜಾಜ11/07‐08

ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ ಲೆ್ ಬಾಗೆವಾಡಿ ತಾ ಸಂಕಾಳ ಗಾರ್ಮ 
ಸ,ಜಮೀನು ಸವೆರ್ ನಂ 222/01 ಇದರ 

ಮಾ ಕರ ಸವ್ ತಾಸಕಿತ್ಗಾಗಿ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಕಟಟ್ಲು 
ದಾನವಾಗಿ ಬಂದ 10ಗುಂಟೆ ಜಮೀನ ಜಾಗವನುನ್ 

ಬಿಟುಟ್ 222/1 ಇದರ ಲ್ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಕಟಟ್ಲು 
ಜಮೀನು ಖರಿದಿಸಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ಇದಕೆ

39928 E

13397
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8 ದಾಜಾಜ11/07‐08

ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ ಲೆ್ ಬಾಗೆವಾಡಿ ತಾ ಸಂಕಾಳ ಗಾರ್ಮ 
ಸ,ಜಮೀನು ಸವೆರ್ ನಂ 222/01 ಇದರ 

ಮಾ ಕರ ಸವ್ ತಾಸಕಿತ್ಗಾಗಿ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಕಟಟ್ಲು 
ದಾನವಾಗಿ ಬಂದ 10ಗುಂಟೆ ಜಮೀನ ಜಾಗವನುನ್ 

ಬಿಟುಟ್ 222/1 ಇದರ ಲ್ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಕಟಟ್ಲು 
ಜಮೀನು ಖರಿದಿಸಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ಇದಕೆ

39928 E



ನ್

13417 PLANNING ೕ7 ಉನಿಕಛೇರಿ ಕಟಟ್ಡ/41/07 ಯಾದಗಿರಿ ಲಾಲ್ ಉಪನಿದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಕಟಟ್ಡ 
ನಿಮಾರ್ಣ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

39591 E

13417 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ7 ಉನಿಕಛೇರಿ ಕಟಟ್ಡ/41/07 ಯಾದಗಿರಿ ಲಾಲ್ ಉಪನಿದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಕಟಟ್ಡ 
ನಿಮಾರ್ಣ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

39591 E

13418 PLANNING ೕ7 ಉನಿಕ ಕಟಟ್ಡ/42 07‐08 ಉಪನಿದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇ ಬೆಂ
ಗಾರ್ಮಂತರ ಈ ಕಛೇರಿ ದುರ ತ್ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

39588 E

13418 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ7 ಉನಿಕ ಕಟಟ್ಡ/42 07‐08 ಉಪನಿದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇ ಬೆಂ
ಗಾರ್ಮಂತರ ಈ ಕಛೇರಿ ದುರ ತ್ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

39588 E

13426 PLANNING
ೕ8:ಆ.ಮೈ.ಸ.ಜಾ.ಮಂ:84:2007‐

08

ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 
ಹನುಮನಹ ಳ್, ತೂಲಹ ಳ್ ೕ ಕೂಡಿಲ್ಗಿತಾ, 
ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಆಟದ ಮೈದಾನಕೆಕ್ 
ಸಕಾರ್ರಿ ಜಾಗ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಬಗೆ

40022 E

13426
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ಆ.ಮೈ.ಸ.ಜಾ.ಮಂ:84:2007‐

08

ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 
ಹನುಮನಹ ಳ್, ತೂಲಹ ಳ್ ೕ ಕೂಡಿಲ್ಗಿತಾ, 
ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಆಟದ ಮೈದಾನಕೆಕ್ 
ಸಕಾರ್ರಿ ಜಾಗ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಬಗೆ

40022 E

13429 PLANNING ೕ8:ಗಾರ್.ಶಾ.ಕು.ನೀ.ಸು:01:2007‐08 ಗಾರ್ಮೀಣ ಸಕಾರ್ರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಕುಡಿಯುವ 
ನೀರಿನ ಸಂಪನೂಮ್ಲಗಳನುನ್ ಸು ಥ್ತಿಯ ಲ್ಡುವ 

4/9/2009 0:00 E

13429 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ8:ಗಾರ್.ಶಾ.ಕು.ನೀ.ಸು:01:2007‐08 ಗಾರ್ಮೀಣ ಸಕಾರ್ರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಕುಡಿಯುವ 
ನೀರಿನ ಸಂಪನೂಮ್ಲಗಳನುನ್ ಸು ಥ್ತಿಯ ಲ್ಡುವ 

4/9/2009 0:00 E

13473 PLANNING ೕ8:ಬೆಳ.ಜಿ.ಕ.ದು:86:2007‐08 ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಕಟಟ್ಡ ದುರ ತ್ಯ ಬಗ ಗೆ್ ಮನ  
ಪತರ್ಗಳು

4/9/2009 0:00 E

13473 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ8:ಬೆಳ.ಜಿ.ಕ.ದು:86:2007‐08 ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಕಟಟ್ಡ ದುರ ತ್ಯ ಬಗ ಗೆ್ ಮನ  
ಪತರ್ಗಳು

4/9/2009 0:00 E

13482 PLANNING
ೕ1ಖಾ ಸಂ.ಪರ್ನಿ. ಫಾರಸುಸ್.ಅನುಬಿ

.22/2007‐08

ಪೂವರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಹಂತದಿಂದ ಪ.ಪೂವರ್ 
ಹಂತದವರೆಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ ಪಡೆದ ಖಾಸಗಿ ಕಷ್ಣ 

ಸಂಸ ಥೆ್ಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಪರ್ವೇಶ 
ನಿಯಂತಿರ್ಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಧಯ್ಯನ ಮಾಡಿ 

ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಫಾರಸುಸ್ಗಳನುನ್ ನೀಡಲು 
ರಚಿ ರ ವ ನತ ಮ ದ ಸಮಿತಿ ಸ ೆಯರಚಿ ರುವ ಉನನ್ತ ಮಟಟ್ದ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ 
ಖಚುರ್ ವೆಚಗ ಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ

40777 D

13482
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ1ಖಾ ಸಂ.ಪರ್ನಿ. ಫಾರಸುಸ್.ಅನುಬಿ

.22/2007‐08

ಪೂವರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಹಂತದಿಂದ ಪ.ಪೂವರ್ 
ಹಂತದವರೆಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ ಪಡೆದ ಖಾಸಗಿ ಕಷ್ಣ 

ಸಂಸ ಥೆ್ಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಪರ್ವೇಶ 
ನಿಯಂತಿರ್ಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಧಯ್ಯನ ಮಾಡಿ 

ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಫಾರಸುಸ್ಗಳನುನ್ ನೀಡಲು 
ರಚಿ ರುವ ಉನನ್ತ ಮಟಟ್ದ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ 
ಖಚುರ್ ವೆಚಗ ಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ

40777 D

13506 PLANNING ೕ1ಹೂಹ.ಪರ್.ಶೈಜಿ.32/2005‐06 ಹೂ ನಹಡಗ ಕೇಂದರ್ವಾಗಿರುವ
ಪರ್ತೆಯ್ೕಕಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲ ಲೆ್ ನಿಮಾರ್ಣದ ಬಗ ಗೆ್.

40777 D

13506 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ1ಹೂಹ.ಪರ್.ಶೈಜಿ.32/2005‐06 ಹೂ ನಹಡಗ ಕೇಂದರ್ವಾಗಿರುವ
ಪರ್ತೆಯ್ೕಕಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲ ಲೆ್ ನಿಮಾರ್ಣದ ಬಗ ಗೆ್.

40777 D

13507 PLANNING
ೕ1ಕಾಳಗಿ.ಹೋಸ. ೇ ಕಾ.23/200

7‐08

ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಚಿತಾತ್ಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ 
ಕಾಳಗಿ ಗಾರ್ಮದ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ೇತರ್ 

ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಯನುನ್ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲುಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

40777 D

13507
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ1ಕಾಳಗಿ.ಹೋಸ. ೇ ಕಾ.23/200

7‐08

ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಚಿತಾತ್ಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ 
ಕಾಳಗಿ ಗಾರ್ಮದ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ೇತರ್ 

ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಯನುನ್ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲುಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

40777 D

13595 PLANNING ೕ7ಡಹಾಸಕ.ಕಾ.35/07‐08 ಡಯಟ್ ಹಾವೇರಿ ಮತುತ್ ಉಡುಪಿ ಕಟಟ್ಡ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ದರ ಏರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

39900 E

13595 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ7ಡಹಾಸಕ.ಕಾ.35/07‐08 ಡಯಟ್ ಹಾವೇರಿ ಮತುತ್ ಉಡುಪಿ ಕಟಟ್ಡ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ದರ ಏರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

39900 E



ಶ್

13611 PLANNING ೕ8ಬೀ.ಜಿ.ಕ.ದೂ.89/2007/08 ಬೀದರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಕಟಟ್ಡದ ಬಗ ಗೆ್ ದೂರುಗಳ ಕಡತ 40262 E
13611 JD‐QUALITYCELL‐ ೕ8ಬೀ.ಜಿ.ಕ.ದೂ.89/2007/08 ಬೀದರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಕಟಟ್ಡದ ಬಗ ಗೆ್ ದೂರುಗಳ ಕಡತ 40262 E

13612 PLANNING ೕ8ದ.ಕ.ಜಿಕಾಂನಿ.88/2007/2008 ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್
ನಿಮಾರ್ಣಕಾಕ್ಗಿ ಕೋರಿರುವ ಪತರ್ಗಳ ಕಡತ

8/12/2009 0:00 E

13612 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ8ದ.ಕ.ಜಿಕಾಂನಿ.88/2007/2008 ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್
ನಿಮಾರ್ಣಕಾಕ್ಗಿ ಕೋರಿರುವ ಪತರ್ಗಳ ಕಡತ

8/12/2009 0:00 E

13613 PLANNING ೕ8ಶ. .ಧ.ಸ.90/07/08

ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಅ ೕಪಗಂಜ.ಗುಲಬ್ಗಾ ಶಾಲೆಗೆ 

ಶತಮಾನೋತಸ್ವ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಕಾಕ್ಗಿ ಶೇಷ 
ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

7/3/2008 0:00 D

13613
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8ಶ. .ಧ.ಸ.90/07/08

ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಅ ೕಪಗಂಜ.ಗುಲಬ್ಗಾ ಶಾಲೆಗೆ 

ಶತಮಾನೋತಸ್ವ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಕಾಕ್ಗಿ ಶೇಷ 
ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

7/3/2008 0:00 D

13619 PLANNING ೕ8ಮಂ.ಜಿ.ಹೆ.ಕೊ.ನಿ.87/07/08 ಮಂಡಯ್ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾರ್ಣದ 40262 E
13619 JD‐QUALITYCELL‐ ೕ8ಮಂ.ಜಿ.ಹೆ.ಕೊ.ನಿ.87/07/08 ಮಂಡಯ್ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾರ್ಣದ 40262 E

13647 PLANNING ೕ7ಹೆ.ಬ.ಅ.13/07‐08

ಕಷ್ಕರ ಸಕಾರ್ರಿ ಕಷ್ಣ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ 
ಇದರ ಆರು ಎಕರೆ ನಿವೇಶನದ ಕಬಜ್ದಾರರ 

ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿ  ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರ ಹೆಸರಿಗೆ 
ನೀಡಲು ತಾವು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.

39982 E

13647
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ7ಹೆ.ಬ.ಅ.13/07‐08

ಕಷ್ಕರ ಸಕಾರ್ರಿ ಕಷ್ಣ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ 
ಇದರ ಆರು ಎಕರೆ ನಿವೇಶನದ ಕಬಜ್ದಾರರ 

ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿ  ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರ ಹೆಸರಿಗೆ 
ನೀಡಲು ತಾವು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.

39982 E

13684 PLANNING 8ಕ3ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಪತರ್ಗಳ ಪರಿ ೕಲನೆಯ 40262 E
13684 JD‐QUALITYCELL‐ 8ಕ3ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಪತರ್ಗಳ ಪರಿ ೕಲನೆಯ 40262 E
13704 PLANNING 8ಕ3:ಬ.ಜಿ.ಪ.ಪ:38:2006‐07 ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಪತರ್ಗಳ ಪರಿ ೕಲನೆ ಬಗ ಗೆ್ 39678 E
13704 JD‐QUALITYCELL‐ 8ಕ3:ಬ.ಜಿ.ಪ.ಪ:38:2006‐07 ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಪತರ್ಗಳ ಪರಿ ೕಲನೆ ಬಗ ಗೆ್ 39678 E

13770 PLANNING 8 ೆ ಮ ೌ 92 200ೕ8:ಪೆ .ಶಾ.ಮೂ.ಸೌ.ಒ:92:2007‐
08

ದಿ ೆ ಶ್ ೆ ಭಟ್ ರವರ ೆ ಮರಿ ೆಗ ೆರ್ೕದಿನೇ .ಕೆ.ಭಟ್ ರವರು ಪೆ ಮರಿ ಶಾಲೆಗ ಗೆ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭಯ್ ಒದಗಿಸುವಂತೆ

39844 E

13770 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ8:ಪೆ .ಶಾ.ಮೂ.ಸೌ.ಒ:92:2007‐
08

ರ್ೕದಿನೇಶ್.ಕೆ.ಭಟ್ ರವರು ಪೆ ಮರಿ ಶಾಲೆಗ ಗೆ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭಯ್ ಒದಗಿಸುವಂತೆ

39844 E

13777 PLANNING PLAN7.8.ಜ.ಕೋ/2007
ಹಾಸನ ನಗರದ ಲ್ ಹಾ ಇರುವ ಬಾಲಕರ 
ಬಾಲಕಿಶಾಲೆ ವೈದಯ್ಕೀಯ ಕಷ್ಣ ಸಂಸ ದೆ್ಗೆ 

ಹಸಾಂತರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.
39982 D

13777
JD‐QUALITYCELL‐

PS
PLAN7.8.ಜ.ಕೋ/2007

ಹಾಸನ ನಗರದ ಲ್ ಹಾ ಇರುವ ಬಾಲಕರ 
ಬಾಲಕಿಶಾಲೆ ವೈದಯ್ಕೀಯ ಕಷ್ಣ ಸಂಸ ದೆ್ಗೆ 

ಹಸಾಂತರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.
39982 D

13799 PLANNING ೕ8:ಕ.ಜಾ.ಸಾವ್.ಶಾ.ವ:93:2007‐08

ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೀಜಾಡಿ 
ಮೂಡು ಈ ಶಾಲೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟಟ್ಡ ಮತುತ್ 
ಸಥ್ಳದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಕಟಟ್ಡ ಮತುತ್ 

ಜಾಗವನುನ್ ಸಕಾರ್ರ ಸಾವ್ಧೀನಕೆಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 
ಶಾಲಾ ವಶಕೆಕ್ ನೀಡುವ ಬಗೆ

3/1/2010 0:00 D

13799
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ಕ.ಜಾ.ಸಾವ್.ಶಾ.ವ:93:2007‐08

ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೀಜಾಡಿ 
ಮೂಡು ಈ ಶಾಲೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟಟ್ಡ ಮತುತ್ 
ಸಥ್ಳದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಕಟಟ್ಡ ಮತುತ್ 

ಜಾಗವನುನ್ ಸಕಾರ್ರ ಸಾವ್ಧೀನಕೆಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 
ಶಾಲಾ ವಶಕೆಕ್ ನೀಡುವ ಬಗೆ

3/1/2010 0:00 D

13802 PLANNING ೕ 7.11.ಕಟಟ್ಡ/2007
ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರ ರಾಜನಹ ಲ್ ೕತಮಮ್ 

ಸಕಾರ್ರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ 
ಹಳ ೕೆ ಬಾಕ್ ಕಟಟ್ಡ ರಿಪೇರಿ ಕಾಮಗಾರಿ

39900 E



13802
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ 7.11.ಕಟಟ್ಡ/2007

ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರ ರಾಜನಹ ಲ್ ೕತಮಮ್ 
ಸಕಾರ್ರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ 

ಹಳ ೕೆ ಬಾಕ್ ಕಟಟ್ಡ ರಿಪೇರಿ ಕಾಮಗಾರಿ
39900 E

13808 PLANNING ೕ8:ಮ.ನೀ.ಕೊ.ಪ.ಆಂ:94:2007‐08 ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯಿಲ್ನ ಪರಿಕಲಪ್ನೆಯನುನ್ ಶಾಲಾ 
ಮಕಕ್ಳ ಲ್ ಪರ್ಚಾರ ಪಡಿಸುವ ಆಂದೋಲನ 

39592 D

13808 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ8:ಮ.ನೀ.ಕೊ.ಪ.ಆಂ:94:2007‐08 ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯಿಲ್ನ ಪರಿಕಲಪ್ನೆಯನುನ್ ಶಾಲಾ 
ಮಕಕ್ಳ ಲ್ ಪರ್ಚಾರ ಪಡಿಸುವ ಆಂದೋಲನ 

39592 D

13908 PLANNING ೕ7.15.ಕ.ದು/2007 ಐ.ಡಿ.ಹ ಳ್ ಸಪಪೂಕಾ ಪೌರ್ಶಾಲಾ ಭಾಗದ 
ಕಟಟ್ಡ ದುರ ದ್ ಬಗ ಗೆ್.

39982 E

13908 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ7.15.ಕ.ದು/2007 ಐ.ಡಿ.ಹ ಳ್ ಸಪಪೂಕಾ ಪೌರ್ಶಾಲಾ ಭಾಗದ 
ಕಟಟ್ಡ ದುರ ದ್ ಬಗ ಗೆ್.

39982 E

13909 PLANNING ೕ7.16.ಕಟಟ್ಡ/2007
ಮೂರಾಜಿರ್ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಕಟಟ್ಡ 
ತಾತಾಕ್ ಕವಾಗಿ ತಾಂತಿರ್ಕ ಕಷ್ಣ ಇಳಾಖೆಗೆ 

ಹಸಾಂತರಿಸುವಬಗ ಗೆ್.
39982 E

13909
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ7.16.ಕಟಟ್ಡ/2007

ಮೂರಾಜಿರ್ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಕಟಟ್ಡ 
ತಾತಾಕ್ ಕವಾಗಿ ತಾಂತಿರ್ಕ ಕಷ್ಣ ಇಳಾಖೆಗೆ 

ಹಸಾಂತರಿಸುವಬಗ ಗೆ್.
39982 E

13910 PLANNING ೕ7.17.ಕಟಟ್ಡ/2007 ಸಮುದಾಯದತತ್ ಶಾಲೆ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ
,ಸಪಪೂಕಾ ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ,ಬೆಂ.

1/6/2010 0:00 E

13910 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ7.17.ಕಟಟ್ಡ/2007 ಸಮುದಾಯದತತ್ ಶಾಲೆ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ
,ಸಪಪೂಕಾ ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ,ಬೆಂ.

1/6/2010 0:00 E

13911 PLANNING ೕ7.18.ಕ.ದು/2007 ಜಿಲಾಲ್ ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ ಮ ಗೆಯ ಕಟಟ್ಡದ ರಿಪೇರಿ 39982 E
13911 JD‐QUALITYCELL‐ ೕ7.18.ಕ.ದು/2007 ಜಿಲಾಲ್ ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ ಮ ಗೆಯ ಕಟಟ್ಡದ ರಿಪೇರಿ 39982 E

13912 PLANNING ೕ7.19.ಇತರೆ/2007
ವಾಣಿ ಲಾಸ ಸಪೌರ್ಶಾಲೆಮಂಜೂರಾದ 
ಅನುದನ,ಸ.ಉದುರ್ ಪೌರ್ಶಾಲೆ ಕೂಠಡಿಗೆ 

ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಬಗೆಗ್.
39982 D

13912
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ7.19.ಇತರೆ/2007

ವಾಣಿ ಲಾಸ ಸಪೌರ್ಶಾಲೆಮಂಜೂರಾದ 
ಅನುದನ,ಸ.ಉದುರ್ ಪೌರ್ಶಾಲೆ ಕೂಠಡಿಗೆ 

ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಬಗೆಗ್.ಗ್
39982 D

13913 PLANNING 7.20.ಕಟಟ್ಡ/2007 ಮಾನಯ್ಮುಂ ಜನತಾ ದಶರ್ನದ ಲ್
ಸಾವರ್ಜನಿಕರಿಂದ ವ್ೕಕರಿ ದ ಮನ ಕುರಿತು.

1/6/2010 0:00 E

13913 JD‐QUALITYCELL‐
PS

7.20.ಕಟಟ್ಡ/2007 ಮಾನಯ್ಮುಂ ಜನತಾ ದಶರ್ನದ ಲ್
ಸಾವರ್ಜನಿಕರಿಂದ ವ್ೕಕರಿ ದ ಮನ ಕುರಿತು.

1/6/2010 0:00 E

13914 PLANNING ೕ7.21.ಖರೀದಿ/2007 ಗಾರ್ಮೀಣ ಶಾಲಾ/ಕಾ/ ಾನ ಉಪಕರಣ 
ಒದಗಿಸುವ ೕಜನೆಗ ಗೆ ಪುನರ್

39588 E

13914 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ7.21.ಖರೀದಿ/2007 ಗಾರ್ಮೀಣ ಶಾಲಾ/ಕಾ/ ಾನ ಉಪಕರಣ 
ಒದಗಿಸುವ ೕಜನೆಗ ಗೆ ಪುನರ್

39588 E

13915 PLANNING ೕ7.22.ಕಟಟ್ಡ/2007 ಸಪಪೂಕಾಬಾಲಕರ ಆಳಂದ ತಾ ಅಭಿವೃದಿದ್ಗಾಗಿ 
ಅನುದಾನಬಗ ಗೆ್.

8/3/2009 0:00 E

13915 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ7.22.ಕಟಟ್ಡ/2007 ಸಪಪೂಕಾಬಾಲಕರ ಆಳಂದ ತಾ ಅಭಿವೃದಿದ್ಗಾಗಿ 
ಅನುದಾನಬಗ ಗೆ್.

8/3/2009 0:00 E

13916 PLANNING ೕ7.23.ಇತರೆ/2007
ಶಾಲಾಕಟಟ್ಡ ಅನಯ್ಕಾಯರ್ಕಾಕ್ಗಿ ಬಳ ಶಾಲಾ 
ವಾತಾವರಣವನುನ್ ಸಂತೆಯನಾನ್ಗಿ ಪರಿವತಿರ್ ದ 

ಬಗ ಗೆ್ ಆ ೇಪಣೆ.
8/3/2009 0:00 E

13916
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ7.23.ಇತರೆ/2007

ಶಾಲಾಕಟಟ್ಡ ಅನಯ್ಕಾಯರ್ಕಾಕ್ಗಿ ಬಳ ಶಾಲಾ 
ವಾತಾವರಣವನುನ್ ಸಂತೆಯನಾನ್ಗಿ ಪರಿವತಿರ್ ದ 

ಬಗ ಗೆ್ ಆ ೇಪಣೆ.
8/3/2009 0:00 E

13917 PLANNING ೕ7.24.ಕಟಟ್ಡ/2007 ಹೂಸಂಗಡಿ ಸಪಪೂಕಾ ಪೌರ್ಶಾಲೆ ಹೂಸ ಕಟಟ್ಡ 
ರಚನೆ ಮಾಡುವಬಗ ಗೆ್ ಕುರಿತು.

39982 E

13917 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ7.24.ಕಟಟ್ಡ/2007 ಹೂಸಂಗಡಿ ಸಪಪೂಕಾ ಪೌರ್ಶಾಲೆ ಹೂಸ ಕಟಟ್ಡ 
ರಚನೆ ಮಾಡುವಬಗ ಗೆ್ ಕುರಿತು.

39982 E

13918 PLANNING ೕ7.25.ಕ.ದು/2007 26/08/2007ರ ಉನಿ ಸಾ ಇ ಚಿ.ಮಗಳೂರು 
ೕಧಿಲಗೂಂಡ ಕಟಟ್ಡದ ಬಗ ಗೆ್ ಶೇಷ ಬವರದಿ

39982 E



JD ELL ಸ ಪೌ ೆ ಸ ಲ ಚಿ ಮಣಿ /

13918 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ7.25.ಕ.ದು/2007 26/08/2007ರ ಉನಿ ಸಾ ಇ ಚಿ.ಮಗಳೂರು 
ೕಧಿಲಗೂಂಡ ಕಟಟ್ಡದ ಬಗ ಗೆ್ ಶೇಷ ಬವರದಿ

39982 E

13919 PLANNING ೕ7.26.ಕಟಟ್ಡ/2007 ಸನಾಮ್ನಯ್ ಮುಮಂ ಧ ಜಿಲಾಲ್ ಪರ್ವಾಸ 
ಸಾ ಇ ಸಂಬಂದಿ ದಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಪರಿ ರಿ

39591 E

13919 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ7.26.ಕಟಟ್ಡ/2007 ಸನಾಮ್ನಯ್ ಮುಮಂ ಧ ಜಿಲಾಲ್ ಪರ್ವಾಸ 
ಸಾ ಇ ಸಂಬಂದಿ ದಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಪರಿ ರಿ

39591 E

13920 PLANNING ೕ7.27.ಕಟಟ್ಡ/2007 ಸಳೆ ಹೊಸಹ ಳ್ ಸ.ಕಿ.ಕಾ.ಆವರಣದ ಲ್ 
ಸ.ಪರ್ದ ಕಾ. ಕಟಟ್ಡದ ನಿವೇಶನಕೆಕ್ ಜಮೀನು 

39982 D

13920 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ7.27.ಕಟಟ್ಡ/2007 ಸಳೆ ಹೊಸಹ ಳ್ ಸ.ಕಿ.ಕಾ.ಆವರಣದ ಲ್ 
ಸ.ಪರ್ದ ಕಾ. ಕಟಟ್ಡದ ನಿವೇಶನಕೆಕ್ ಜಮೀನು 

39982 D

13922 PLANNING ೕ7.28.ಕ.ದು/2007 ಸ.ಬಾಲಕಿಯರ ಕಾಲೇಜು ಚಿಂತಾಮಣಿ ಹಳೆಯ 
ಕಟಟ್ಡ ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿದುದ್ ಹಣಕಾ ನ 

39982 E

13922 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ7.28.ಕ.ದು/2007 ಸ.ಬಾಲಕಿಯರ ಕಾಲೇಜು ಚಿಂತಾಮಣಿ ಹಳೆಯ 
ಕಟಟ್ಡ ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿದುದ್ ಹಣಕಾ ನ 

39982 E

13923 PLANNING ೕ7.29.ಇತರೆ/2007 ತಿರ್ಣಿವೆ ಗಾರ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮನ . ತಿರ್ಣಿವೆ 39900 E
13923 JD‐QUALITYCELL‐ ೕ7.29.ಇತರೆ/2007 ತಿರ್ಣಿವೆ ಗಾರ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮನ . ತಿರ್ಣಿವೆ 39900 E

13928 PLANNING ೕ4 ಆರ್ ಐಡಿಎಪ್
ಆರ್ ಐ ಡಿ ಎಪ್ 13ರಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗ ಗೆ 

ನೀ ನಕಾಶೆ ಮತುತ್ ಅಂದಾಜು ಪಟಿಟ್ ತಯಾರಿ  
ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

8/9/2011 0:00 D

13928
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ4 ಆರ್ ಐಡಿಎಪ್

ಆರ್ ಐ ಡಿ ಎಪ್ 13ರಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗ ಗೆ 
ನೀ ನಕಾಶೆ ಮತುತ್ ಅಂದಾಜು ಪಟಿಟ್ ತಯಾರಿ  

ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್
8/9/2011 0:00 D

13967 PLANNING ೕಕ3ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲ ಲೆ್ ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಪತರ್ಗಳ ಪರಿ ೕಲನೆ ಬಗ ಗೆ್ 39678 E
13967 JD‐QUALITYCELL‐ ೕಕ3ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲ ಲೆ್ ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಪತರ್ಗಳ ಪರಿ ೕಲನೆ ಬಗ ಗೆ್ 39678 E
13969 PLANNING ೕ8ಕ3:ಕೋಲಾರ ಜಿಲ ಲೆ್ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಪತರ್ಗಳ ಪರಿ ೕಲನೆ 39678 E
13969 JD‐QUALITYCELL‐ ೕ8ಕ3:ಕೋಲಾರ ಜಿಲ ಲೆ್ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಪತರ್ಗಳ ಪರಿ ೕಲನೆ 39678 E

13973 PLANNING ೕ7/ಜ.ಶಾ.ಖ ಅ ಕೋರಿ 46/07‐08 ಸ,ಪೌರ್,ಶಾಲೆ ಸಂತೆಕಲಲ್ಹ ಳ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ/ 
ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಜಮೀನು ಖರಿದಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗ ಗೆ್

39982 E

13973 JD QUALITYCELL‐QUALITYC ‐
PS

ೕ7/ಜ.ಶಾ.ಖ ಅ ಕೋರಿ 46/07‐08 ಸ ಪೌ ಶಾಲೆ ಸಂತೆಕಲಹ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ/, ರ್,ಶಾಲ ಂತೆಕ ಲ್ಹ ಳ್ ಂತಾ ತಾ  
ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಜಮೀನು ಖರಿದಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗ ಗೆ್

39982 E

13979 PLANNING ೕಕ3ತುಮಕೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಪತರ್ಗಳ ಪರಿ ೕಲನೆ ಬಗ ಗೆ್ 39678 E
13979 JD‐QUALITYCELL‐ ೕಕ3ತುಮಕೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಪತರ್ಗಳ ಪರಿ ೕಲನೆ ಬಗ ಗೆ್ 39678 E
13980 PLANNING ೕ8:ತ.ಪಾ:97:2007‐08 class room furniture Dual desk 39844 E
13980 JD‐QUALITYCELL‐ ೕ8:ತ.ಪಾ:97:2007‐08 class room furniture Dual desk 39844 E

13987 PLANNING ೕ1ರಾ ೕ.ಆಯವಯ್ಯ.24/2007‐
08

2008‐09ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ವಲಯ ೕಜನಾ 
ಆಯವಯ್ಯ

40777 D

13987 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ1ರಾ ೕ.ಆಯವಯ್ಯ.24/2007‐
08

2008‐09ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ವಲಯ ೕಜನಾ 
ಆಯವಯ್ಯ

40777 D

13990 PLANNING
ೕ8:ಸ.ಜ. .ಇ.ನೀ:32:2007‐
08.33.ಆ.ಮೈ/2007

ಹೂಸಕೋಟೆ ತಾ: ದಾಸರಹ ಳ್ ಗಾರ್ಮದ 
ಸನಂ:ಸ.ಜಮೀನನುನ್ ಶಾಲಾಕಟಟ್ಡ ಕಟಟ್ಲು 

ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
39520 D

13990
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ಸ.ಜ. .ಇ.ನೀ:32:2007‐
08.33.ಆ.ಮೈ/2007

ಹೂಸಕೋಟೆ ತಾ: ದಾಸರಹ ಳ್ ಗಾರ್ಮದ 
ಸನಂ:ಸ.ಜಮೀನನುನ್ ಶಾಲಾಕಟಟ್ಡ ಕಟಟ್ಲು 

ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
39520 D

13991 PLANNING ೕ8:ಹ.ಕ. .ಇ. ಂ:33:2007‐
08.34.ಇತರೆ/2007

ಜಿಲಾಲ್ ಕೃ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ ಥೆ್, ಚಿಂತಾಮಣಿಯ 
ಹಳ ೕೆ ಕಟಟ್ಡ ಂತಿರುಗಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

7/2/2008 0:00 E

13991 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ8:ಹ.ಕ. .ಇ. ಂ:33:2007‐
08.34.ಇತರೆ/2007

ಜಿಲಾಲ್ ಕೃ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ ಥೆ್, ಚಿಂತಾಮಣಿಯ 
ಹಳ ೕೆ ಕಟಟ್ಡ ಂತಿರುಗಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

7/2/2008 0:00 E

13999 PLANNING
ೕ8:ಶಾ.ಕೊ.ನಿ.ಕ.ಕಾ:30:2007‐

08.37.ಇತರೆ/2007

ಸ.ಉ. .ಪಾರ್.ಶಾ, ಯಂಕಂಚಿ ಶಾಲಾ
ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿಮಾರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಳಪೆಯಿಂದ 

ನಿಮಾರ್ಣವಾಗಿರುವ ಕುರಿತು.
7/1/2009 0:00 E



14032 PLANNING 8: ಉ :18:2007 40054 E

13999
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ಶಾ.ಕೊ.ನಿ.ಕ.ಕಾ:30:2007‐

08.37.ಇತರೆ/2007

ಸ.ಉ. .ಪಾರ್.ಶಾ, ಯಂಕಂಚಿ ಶಾಲಾ
ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿಮಾರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಳಪೆಯಿಂದ 

ನಿಮಾರ್ಣವಾಗಿರುವ ಕುರಿತು.
7/1/2009 0:00 E

14006 PLANNING ೕ8:ಕಾಂ.ಒ.ಕು:44:2007‐
08.39.ಇತರೆ/2007

ಮಾನಯ್ ಮು.ಮಂತಿರ್ಗಳ ಜನತಾ ದಶರ್ನದ ಲ್ 
ನೀಡಿರುವ ಮನ ಬಗ ಗೆ್.

3/2/2010 0:00 E

14006 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ8:ಕಾಂ.ಒ.ಕು:44:2007‐
08.39.ಇತರೆ/2007

ಮಾನಯ್ ಮು.ಮಂತಿರ್ಗಳ ಜನತಾ ದಶರ್ನದ ಲ್ 
ನೀಡಿರುವ ಮನ ಬಗ ಗೆ್.

3/2/2010 0:00 E

14022 PLANNING
ೕ8:ಆ.ಮೈ.ಜ.ವ:56:2007‐
08.40.ಇತರೆ/2007

ಕನಕಪುರ ತಾ: ಸಾತನೂರು ಹೋಬ , ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆ 
ಸೇರಿದ ವೆಂಕಟರಾಯದೊಡಿಡ್ ಶಾಲೆಗೆ ಆರ್.ಡಿ 
441 06‐07ರಂತೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದುದ್ ಆ ೇಪಣೆ 
ರದುದ್ಪಡಿ  ಅದೇ ಜಾಗದ ಲ್ ಪಾರ್.ಆರೋಗಯ್ 

ಆಸಪ್ತೆರ್ಕಟಟ್ಲು ಆಗಿರುವ ಆ ೆಯನುನ್ ರದುದ್ಪಡಿ  
ಆಟದ ಮೈದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.

3/2/2010 0:00 D

14022
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ಆ.ಮೈ.ಜ.ವ:56:2007‐
08.40.ಇತರೆ/2007

ಕನಕಪುರ ತಾ: ಸಾತನೂರು ಹೋಬ , ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆ 
ಸೇರಿದ ವೆಂಕಟರಾಯದೊಡಿಡ್ ಶಾಲೆಗೆ ಆರ್.ಡಿ 
441 06‐07ರಂತೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದುದ್ ಆ ೇಪಣೆ 
ರದುದ್ಪಡಿ  ಅದೇ ಜಾಗದ ಲ್ ಪಾರ್.ಆರೋಗಯ್ 

ಆಸಪ್ತೆರ್ಕಟಟ್ಲು ಆಗಿರುವ ಆ ೆಯನುನ್ ರದುದ್ಪಡಿ  
ಆಟದ ಮೈದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.

3/2/2010 0:00 D

14026 PLANNING ೕ8:ತಾ.ಸಥ್.ನೀ:25:2007‐08
2007‐08 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲಾಗುವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಥ್ಳಾವಕಾಶ 
ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

7/2/2008 0:00 D

14026
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ತಾ.ಸಥ್.ನೀ:25:2007‐08

2007‐08 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲಾಗುವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಥ್ಳಾವಕಾಶ 

ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
7/2/2008 0:00 D

14029 PLANNING ೕ8:ಪಾರ್.ಶಾ.ದು:7:2007‐
08.41.ಇತರೆ/2007

ಅನೇಕಲ್ ನ ಲ್ರುವ ಸ.ಕಿ/ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ದುರ ತ್ ಮಾಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

3/1/2010 0:00 E

14029 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ8:ಪಾರ್.ಶಾ.ದು:7:2007‐
08.41.ಇತರೆ/2007

ಅನೇಕಲ್ ನ ಲ್ರುವ ಸ.ಕಿ/ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ದುರ ತ್ ಮಾಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

3/1/2010 0:00 E

14032 PLANNING ೕ8: ಉ ಪೂ:18:2007ೕ . .ಪೂ ‐ ಶಾಲೆಗೆ ಾನ ಉಪಕರಣಗಳನು ಪೂರೆ ಸುವಶಾಲೆಗೆ ಾನ ಉಪಕರಣಗಳನುನ್ ಪೂರೈಸುವ 40054 E
14032 JD‐QUALITYCELL‐ ೕ8: .ಉ.ಪೂ:18:2007‐ ಶಾಲೆಗೆ ಾನ ಉಪಕರಣಗಳನುನ್ ಪೂರೈಸುವ 40054 E

14034 PLANNING ೕ8:ಶಾ.ದ.ಅ.!/2007‐08
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಈಜಿಪುರ ಇದನುನ್ 
ದತುತ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಸಮಸೆಯ್ಗಳನುನ್ 

ಅನುಭ ಸುತಿರುವ ಬಗ ಗೆ್
40262 E

14034
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ಶಾ.ದ.ಅ.!/2007‐08

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಈಜಿಪುರ ಇದನುನ್ 
ದತುತ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಸಮಸೆಯ್ಗಳನುನ್ 

ಅನುಭ ಸುತಿರುವ ಬಗ ಗೆ್
40262 E

14041 PLANNING
ೕ8:ಅಕರ್ಮ.ಕಟಟ್ಡ.ತಾ:40:2007‐

08.44.ಇತರೆ/2007

ಸಕಾರ್ರದ ಲ್ ವ್ೕಕೃತವಾಗಿರುವ ಮ ಗಳ ಮೇಲೆ 
ಕೃಮ ಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಬಗ ಗೆ್ 

,8047/07,10573/2007.ಎರಡು ಮನ ಗಳು.
7/2/2008 0:00 D

14041
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ಅಕರ್ಮ.ಕಟಟ್ಡ.ತಾ:40:2007‐

08.44.ಇತರೆ/2007

ಸಕಾರ್ರದ ಲ್ ವ್ೕಕೃತವಾಗಿರುವ ಮ ಗಳ ಮೇಲೆ 
ಕೃಮ ಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಬಗ ಗೆ್ 

,8047/07,10573/2007.ಎರಡು ಮನ ಗಳು.
7/2/2008 0:00 D

14043 PLANNING
ೕ8:ಗಾರ್.ಶಾ.ಮೂ.ಸೌ.ಒ:29:2007‐

08

ಹೂ ನಹ ಳ್ ಕಾವಲ್, ಹಾಸನ ತಾಲೂಲ್ಕು, 
ಹಾಸನ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಗಾರ್ಮೀಣ ಶಾಲೆಗ ಗೆ 

ಮೂಲಭೂತ ಅವಶಯ್ಕತೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿ ಕೊಡುವ 
4/9/2009 0:00 E

14043
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ಗಾರ್.ಶಾ.ಮೂ.ಸೌ.ಒ:29:2007‐

08

ಹೂ ನಹ ಳ್ ಕಾವಲ್, ಹಾಸನ ತಾಲೂಲ್ಕು, 
ಹಾಸನ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಗಾರ್ಮೀಣ ಶಾಲೆಗ ಗೆ 

ಮೂಲಭೂತ ಅವಶಯ್ಕತೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿ ಕೊಡುವ 
4/9/2009 0:00 E

14046 PLANNING ೕ8:ಶಾ.ಜಾ.ಅ:3:2007‐
08.46.ಇತರೆ/9‐5‐2007

ಸೆಣ ನ ಮರೂರು ಕುಪಪ್ ಗಾರ್ಮದ ಲ್ ಶಾಲಾ 
ಜಾಗ ಅತಿ ಕರ್ಮದ ಬಗ ಗೆ್

7/2/2008 0:00 D

14046 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ8:ಶಾ.ಜಾ.ಅ:3:2007‐
08.46.ಇತರೆ/9‐5‐2007

ಸೆಣ ನ ಮರೂರು ಕುಪಪ್ ಗಾರ್ಮದ ಲ್ ಶಾಲಾ 
ಜಾಗ ಅತಿ ಕರ್ಮದ ಬಗ ಗೆ್

7/2/2008 0:00 D



ಯ ುರ

14053 PLANNING
ೕ8:ಹೆ.ಕೊ.ಆ.ಗೋ.ನಿ:26ಎ2007‐

08

ಎಲ್.ಪಿ.ಯು.ಬಿ.ಎಸ್.ನಂ:9 ರಾಣೆಬೆನೂನ್ರು ಈ 
ಶಾಲೆಗೆ ಮೂರು ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಡಿಗೆಮನೆ ಮತುತ್ 
ಆವರಣ ಗೋಡೆಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

8/12/2009 0:00 E

14053
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ಹೆ.ಕೊ.ಆ.ಗೋ.ನಿ:26ಎ2007‐

08

ಎಲ್.ಪಿ.ಯು.ಬಿ.ಎಸ್.ನಂ:9 ರಾಣೆಬೆನೂನ್ರು ಈ 
ಶಾಲೆಗೆ ಮೂರು ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಡಿಗೆಮನೆ ಮತುತ್ 
ಆವರಣ ಗೋಡೆಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

8/12/2009 0:00 E

14058 PLANNING ೕ8.ಒ.ಶಾ.ಕ.ನಿ:10:2007‐08
ರ್ೕ ಗಂಗರೆಡಿಡ್ ಬಿನ್ ನರ ಂಹಯಯ್

ಪಸಪಲೋಡು, ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ 
ಪರವಾಗಿ ಇವರ ಹೇ ಕೆಯಂತೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ 

40263 E

14058
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8.ಒ.ಶಾ.ಕ.ನಿ:10:2007‐08

ರ್ೕ ಗಂಗರೆಡಿಡ್ ಬಿನ್ ನರ ಂಹಯಯ್
ಪಸಪಲೋಡು, ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ 

ಪರವಾಗಿ ಇವರ ಹೇ ಕೆಯಂತೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ 
40263 E

14061 PLANNING
ೕ8:ಬಂಗಾರಪೇಟೆ.ಬಾ.ಹ.ಪಾ.5:200
7‐08.50.ಇತರೆ/24‐4‐2007

ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
ಫಕೀರ್ ಅಹಮದ್ ರೋಡ್ ನೂಯ್ಟೌನ್ 

ಬಂಗಾರಪೆಟೆಯ ಬಾಡಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿ ಬಗ ಗೆ್
3/1/2010 0:00 D

14061
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ಬಂಗಾರಪೇಟೆ.ಬಾ.ಹ.ಪಾ.5:200
7‐08.50.ಇತರೆ/24‐4‐2007

ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
ಫಕೀರ್ ಅಹಮದ್ ರೋಡ್ ನೂಯ್ಟೌನ್ 

ಬಂಗಾರಪೆಟೆಯ ಬಾಡಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿ ಬಗ ಗೆ್
3/1/2010 0:00 D

14062 PLANNING
ೕ8:ಪಾರ್.ಶಾ.ಕೊ.ನಿ.ಅ:21:2007‐
08.51.ಕಟಟ್ಡ/28‐5‐2007

ಸಕಾರ್ರಿ ಕನನ್ಡ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಂಖೆಯ್:12 
ಬೆಳಗಾಂಗೆ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿಮಾ್ಣಕೆಕ್ ಅನುದಾನ 

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
7/9/2008 0:00 E

14062
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ಪಾರ್.ಶಾ.ಕೊ.ನಿ.ಅ:21:2007‐
08.51.ಕಟಟ್ಡ/28‐5‐2007

ಸಕಾರ್ರಿ ಕನನ್ಡ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಂಖೆಯ್:12 
ಬೆಳಗಾಂಗೆ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿಮಾ್ಣಕೆಕ್ ಅನುದಾನ 

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
7/9/2008 0:00 E

14063 PLANNING ೕ8:ಅ.ನೂ.ಶಾ.ಕ:14:2007‐08

ಬೆಳಗಾ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಐನಾಪುರ 
ಗಾರ್ಮದ ಪಾರಶೆಟಿಟ್ ತೋಟದ ಲ್ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ 
ನೂತನವಾಗಿ ನಿಮಿರ್ಸುತಿತ್ರುವ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡದ 
ಉದಾಘ್ಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕೆಕ್ ಆ ೇಪಣೆ ಹಾಗೂ 

ತಕರಾರು ಅಜಿರ್

7/2/2008 0:00 D

14063
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ಅ.ನೂ.ಶಾ.ಕ:14:2007‐08

ಬೆಳಗಾ ಜಿಲೆಯ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಐನಾಪುರಬೆಳಗಾ ಜಿಲ ಲೆ್ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಐನಾಪ  
ಗಾರ್ಮದ ಪಾರಶೆಟಿಟ್ ತೋಟದ ಲ್ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ 
ನೂತನವಾಗಿ ನಿಮಿರ್ಸುತಿತ್ರುವ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡದ 
ಉದಾಘ್ಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕೆಕ್ ಆ ೇಪಣೆ ಹಾಗೂ 

ತಕರಾರು ಅಜಿರ್

7/2/2008 0:00 D

14064 PLANNING
ೕ8:ಕು.ನೀ.ಶಾ.ಸು.ಕಾಂ:41:2007‐

08

ರಾಯಭಾಗ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಕಂಕಣವಾಡಿ ಗಾರ್ಮದ 
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಾವ್ಮಿತೋಟದ 

ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗು ಶಾಲೆಯ ಸುತತ್ 
ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಟಿಟ್ಸುವ ಬಗೆ

3/1/2010 0:00 E

14064
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ಕು.ನೀ.ಶಾ.ಸು.ಕಾಂ:41:2007‐

08

ರಾಯಭಾಗ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಕಂಕಣವಾಡಿ ಗಾರ್ಮದ 
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಾವ್ಮಿತೋಟದ 

ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗು ಶಾಲೆಯ ಸುತತ್ 
ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಟಿಟ್ಸುವ ಬಗೆ

3/1/2010 0:00 E

14066 PLANNING ೕ8:ಶಾ.ಆ.ಗೋ.ನಿ:38:2007‐08 ಕೆರೆಬ ಶಾಲಾ ಆವರಣಗೋಡೆಯನುನ್ 
ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

40071 E

14066 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ8:ಶಾ.ಆ.ಗೋ.ನಿ:38:2007‐08 ಕೆರೆಬ ಶಾಲಾ ಆವರಣಗೋಡೆಯನುನ್ 
ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

40071 E

14069 PLANNING
ೕ8:ಹೊ.ಕ.ನಿ:8:2007‐

08.53.ಕಟಟ್ಡ/27‐4‐2007

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ ಶರಾ ತಾಲೂಲ್ಕು ಹು ಕುಂಟೆ 
ಹೋಬ  ನಿಡಗಟೆಟ್ ಗಾರ್ಮದ ಸಕಾರ್ರಿ 
ಪಾಟಶಾಲೆಯ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾ್ಣದ ಬಗ ಗೆ್

40233 E

14069
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ಹೊ.ಕ.ನಿ:8:2007‐

08.53.ಕಟಟ್ಡ/27‐4‐2007

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ ಶರಾ ತಾಲೂಲ್ಕು ಹು ಕುಂಟೆ 
ಹೋಬ  ನಿಡಗಟೆಟ್ ಗಾರ್ಮದ ಸಕಾರ್ರಿ 
ಪಾಟಶಾಲೆಯ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾ್ಣದ ಬಗ ಗೆ್

40233 E



ದ ಜಿಲೇಯ ಮಿ ಗು

14071 PLANNING
ೕ8:ನಾ.ಶಾ.ಆ.ಮೈ.ಅ:24:2007‐
08.55.ಇತರೆ/28‐5‐2007

ನಾಗಮಂಗಲ ಗಾರ್ಮದದ 49 ಎಕರೆ ಪರ್ದೇಶದ ಲ್ 
ಅಕರ್ಮ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡಿರುವುದನುನ್ 

ಖುಲಾ ಮಾಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.
7/9/2008 0:00 E

14071
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ನಾ.ಶಾ.ಆ.ಮೈ.ಅ:24:2007‐
08.55.ಇತರೆ/28‐5‐2007

ನಾಗಮಂಗಲ ಗಾರ್ಮದದ 49 ಎಕರೆ ಪರ್ದೇಶದ ಲ್ 
ಅಕರ್ಮ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡಿರುವುದನುನ್ 

ಖುಲಾ ಮಾಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.
7/9/2008 0:00 E

14072 PLANNING
ೕ8:ಮು.ಹಾ.ಉ.ಶಾ.ಕ.ನೀ:35:2007
‐08.56.ಕಟಟ್ಡ/30‐5‐2007

ಚಾರಿಟೆಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಮು ಲ್ಂ ಹಾಸೆಟ್ಲ್ 
ನೆಡೆಸಲು ಮಂಡಯ್ ನಗರದ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ 

ಶಾಲೆ ಕಟಟ್ಡ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
3/2/2010 0:00 E

14072
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ಮು.ಹಾ.ಉ.ಶಾ.ಕ.ನೀ:35:2007
‐08.56.ಕಟಟ್ಡ/30‐5‐2007

ಚಾರಿಟೆಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಮು ಲ್ಂ ಹಾಸೆಟ್ಲ್ 
ನೆಡೆಸಲು ಮಂಡಯ್ ನಗರದ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ 

ಶಾಲೆ ಕಟಟ್ಡ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
3/2/2010 0:00 E

14074 PLANNING ೕ8:ಶಾ.ಕ.ನಿ.ನಿವೇ.ನೀ:45:2007‐
08.57.ಇತರೆ/8‐6‐2007

ಉದುರ್ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣಕಾಕ್ಗಿ ನಿವೇಶನ 
ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

3/2/2010 0:00 E

14074 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ8:ಶಾ.ಕ.ನಿ.ನಿವೇ.ನೀ:45:2007‐
08.57.ಇತರೆ/8‐6‐2007

ಉದುರ್ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣಕಾಕ್ಗಿ ನಿವೇಶನ 
ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

3/2/2010 0:00 E

14076 PLANNING ೕ8:ಶಾ.ಆ.ಮೈ.ಒ:37:2007‐
08.58.ಆ.ಮೈ/1‐6‐2007

ಶಾಲೆಗೆ ಆಟದ ಮೈದಾನವನುನ್ ಒದಗಿ ಕೊಡುವ 
ಕುರಿತು.

7/4/2008 0:00 E

14076 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ8:ಶಾ.ಆ.ಮೈ.ಒ:37:2007‐
08.58.ಆ.ಮೈ/1‐6‐2007

ಶಾಲೆಗೆ ಆಟದ ಮೈದಾನವನುನ್ ಒದಗಿ ಕೊಡುವ 
ಕುರಿತು.

7/4/2008 0:00 E

14079 PLANNING
ೕ1ಪಂರಾ.ಕವಾ. ೕಜನೆ.25/200

7‐08

2008‐09ನೇ ಸಾ ಗೆಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ 
ಸಂಸ ಥೆ್ಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಕರಡು ವಾ ರ್ಕ 

ೕಜನೆಯನುನ್ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.
40777 D

14079
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ1ಪಂರಾ.ಕವಾ. ೕಜನೆ.25/200

7‐08

2008‐09ನೇ ಸಾ ಗೆಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ 
ಸಂಸ ಥೆ್ಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಕರಡು ವಾ ರ್ಕ 

ೕಜನೆಯನುನ್ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.
40777 D

14093 PLANNING
ೕ8:ಕು.ನೀ.ಶೌ. . ೕ:99:2007‐
08.60.ಇತರೆ/17‐11‐2007

ರಾಜಯ್ದ ಜಿಲ ಲೆ್ೕಯ ಗಾರ್ ಮೀಣ ಹಾಗು ನಗರ 
ಪರ್ದೇಶ,ಸಪಾರ್,ಪೌರ್ಶಾಲಾ ಕುಡಿಯುವನೀರು 

ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ವಯ್ವಸ ದೆ್ ಬಗ ಗೆ್.
4/8/2009 0:00 E

14093
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ಕು.ನೀ.ಶೌ. . ೕ:99:2007‐
08.60.ಇತರೆ/17‐11‐2007

ರಾಜ ದ ಜಿಲೇಯ ಗಾ ಮೀಣ ಹಾಗು ನಗರರಾಜಯ್ ಲ್ ಗಾರ್ ೕಣ ಹಾ ನಗರ 
ಪರ್ದೇಶ,ಸಪಾರ್,ಪೌರ್ಶಾಲಾ ಕುಡಿಯುವನೀರು 

ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ವಯ್ವಸ ದೆ್ ಬಗ ಗೆ್.
4/8/2009 0:00 E

14098 PLANNING ೕಕ3:ಇತರೆ ಕಡತ/72/2005‐06 ಇತರೆ ಪತರ್ಗಳ ಕಡತಗಳ ಬಗ ಗೆ್ 2/5/2009 0:00 E
14098 JD‐QUALITYCELL‐ ೕಕ3:ಇತರೆ ಕಡತ/72/2005‐06 ಇತರೆ ಪತರ್ಗಳ ಕಡತಗಳ ಬಗ ಗೆ್ 2/5/2009 0:00 E

14119 PLANNING ೕ8:ಪಾರ್.ಶಾ.ಆ.ಗ.ನಿ:20:2007‐08 ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದ ಲ್ 
ಗಡಿಭವನ ನಿಮಿರ್ಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

40054 E

14119 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ8:ಪಾರ್.ಶಾ.ಆ.ಗ.ನಿ:20:2007‐08 ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದ ಲ್ 
ಗಡಿಭವನ ನಿಮಿರ್ಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

40054 E

14135 PLANNING
ೕಕ3.ಪಾರ್.ಕ.ಸಂಕೀಣರ್ 

ನಿಮಾರ್ಣ/51/2000‐01

ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾಮೂಲ್ 
ಪೇಟೆ ಸದರಿ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದ ಲ್ ವಾಣಿಜಯ್ 
ಸಂಕೀಣರ್ ನಿಮಿರ್ಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

39406 A

14135
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕಕ3.ಪಾರ್.ಕ.ಸಂಕೀಣರ್ 

ನಿಮಾರ್ಣ/51/2000‐01

ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾಮೂಲ್ 
ಪೇಟೆ ಸದರಿ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದ ಲ್ ವಾಣಿಜಯ್ 
ಸಂಕೀಣರ್ ನಿಮಿರ್ಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

39406 A

14138 PLANNING ಸಂ ೕ 4. ಬ.ಸಂ 01/07‐08 12ನೇ ದಾನ ಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನ ಬರವಸೆ ಬಗ ಗೆ್ 8/9/2011 0:00 D
14138 JD‐QUALITYCELL‐ ಸಂ ೕ 4. ಬ.ಸಂ 01/07‐08 12ನೇ ದಾನ ಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನ ಬರವಸೆ ಬಗ ಗೆ್ 8/9/2011 0:00 D

14142 PLANNING
ೕಕ3 

ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಸಂ.ನಿಮಾರ್ಣ/51/2000‐
01 VOL‐2

ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾಮೂಲ್ 
ಪೇಟೆ ಆವರಣದ ಲ್ ವಾಣಿಜಯ್ ಸಂಕೀಣರ್ 
ನಿಮಿರ್ಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

39407 A

14142
JD‐QUALITYCELL‐

PS

ೕಕ3 
ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಸಂ.ನಿಮಾರ್ಣ/51/2000‐

01 VOL‐2

ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾಮೂಲ್ 
ಪೇಟೆ ಆವರಣದ ಲ್ ವಾಣಿಜಯ್ ಸಂಕೀಣರ್ 
ನಿಮಿರ್ಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

39407 A



14244
PS ಕಟ /23 11 2007 ಗು ೌ ಡ್ ರ್ಸುವ ೆ

40262 E

14191 PLANNING ೕ1ಎಂಎಂಎಸ್.ಹುಮ.26/2007‐08

ಮದಾಯ್ಹನ್ ಬಿ ಊಟ ೕಜನೆಯಡಿ ಅಕಷ್ರ 
ದಾಸೋಹ ಬಿ ಊಟ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿ 
ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ ದೆ್ಗಳನುನ್ 2008‐09ನೇ 

ಸಾ ಗೆ ಂದುವರೆಸುವ ಬಗೆ.

40777 D

14191
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ1ಎಂಎಂಎಸ್.ಹುಮ.26/2007‐08

ಮದಾಯ್ಹನ್ ಬಿ ಊಟ ೕಜನೆಯಡಿ ಅಕಷ್ರ 
ದಾಸೋಹ ಬಿ ಊಟ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿ 
ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ ದೆ್ಗಳನುನ್ 2008‐09ನೇ 

ಸಾ ಗೆ ಂದುವರೆಸುವ ಬಗೆ.

40777 D

14194 PLANNING ೕ8:ಕಾ.ತಿ.ನೋ:99:2007‐
08.63.ಇತರೆ/21‐11‐2007

ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಲಕಷ್ಣ್ ಜಯಾದರ ರುದದ್ 
ಕ.ಸಕಾರ್ರ

7/9/2009 0:00 E

14194 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ8:ಕಾ.ತಿ.ನೋ:99:2007‐
08.63.ಇತರೆ/21‐11‐2007

ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಲಕಷ್ಣ್ ಜಯಾದರ ರುದದ್ 
ಕ.ಸಕಾರ್ರ

7/9/2009 0:00 E

14232 PLANNING ೕ1ಶೈ. ೇ. .27/2007‐08 ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ೇತರ್ ಭಜನೆ ಮಾಡಲು ಮಾನದಂಡ 
ಪೂರೈ ರುವ ಆರು ೇತರ್ಗಲನುನ್ ಭಜಿಸುವ 

40777 D

14232 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ1ಶೈ. ೇ. .27/2007‐08 ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ೇತರ್ ಭಜನೆ ಮಾಡಲು ಮಾನದಂಡ 
ಪೂರೈ ರುವ ಆರು ೇತರ್ಗಲನುನ್ ಭಜಿಸುವ 

40777 D

14241 PLANNING ೕ8:ಸ.ಪಾರ್.ಶಾ.ಸ:101:2007‐08 ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಳ ,ೆ ಗೋಕಣರ್ 
ಇದರ ಸಮಸೆಯ್ ಕುರಿತು

39676 E

14241 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ8:ಸ.ಪಾರ್.ಶಾ.ಸ:101:2007‐08 ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಳ ,ೆ ಗೋಕಣರ್ 
ಇದರ ಸಮಸೆಯ್ ಕುರಿತು

39676 E

14243 PLANNING
ೕ8:ಶಾ.ಕೊ.ನಿ:102:2007‐

08.65.ಕಟಟ್ಡ/23‐11‐2007

ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸುರ ತವಾದ ನೂತನ ನಿವೇಶನಕೆಕ್ 
ಸಥ್ಲಾಂತರಿ  2 ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾರ್ಣ 

ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಬಗ ಗೆ್
40233 E

14243
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ಶಾ.ಕೊ.ನಿ:102:2007‐

08.65.ಕಟಟ್ಡ/23‐11‐2007

ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸುರ ತವಾದ ನೂತನ ನಿವೇಶನಕೆಕ್ 
ಸಥ್ಲಾಂತರಿ  2 ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾರ್ಣ 

ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಬಗ ಗೆ್
40233 E

14244 PLANNING ೕ8: .ಜಿ.ಕ.ಕಾಂ.ನಿ:103:2007‐
08.66.ಕಟಟ್ಡ/23‐11‐2007

ಕಾರಿಪುರ ತಾ: ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣ 
ಹಾಗು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿಮಿರ್ಸುವಬಗ ಗೆ್.

40262 E

14244 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ8: .ಜಿ.ಕ.ಕಾಂ.ನಿ:103:2007‐
08 66 ಕಟಡ/23 11 200708.66. ಟ್ಡ ‐ ‐

ಕಾರಿಪುರ ತಾ: ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣ 
ಹಾಗು ಕಾ ಪೌ ಡ್ ನಿಮಿರ್ಸುವಬಗೆಹಾ ಕಾಂಪ ಂ ನಿಮಿ ಬಗ ಗ್.

40262 E

14343 PLANNING ೕ8ಕ3:ಬಾ.ಜಿ.ಪ.ಪರಿ:272006‐07 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಪತರ್ಗಳ ಪರಿ ೕಲನೆಯ 39892 E
14343 JD‐QUALITYCELL‐ ೕ8ಕ3:ಬಾ.ಜಿ.ಪ.ಪರಿ:272006‐07 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಪತರ್ಗಳ ಪರಿ ೕಲನೆಯ 39892 E

14344 PLANNING ೕ8:ಶಾ.ಕ.ಕ:105:2007‐08 ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡ ಕಳಪೆ ಮಟಟ್ದಿದುದ್ ಅನಾಹುತ 
ಆಗುವ ಬಗ ಗೆ್

3/8/2010 0:00 E

14344 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ8:ಶಾ.ಕ.ಕ:105:2007‐08 ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡ ಕಳಪೆ ಮಟಟ್ದಿದುದ್ ಅನಾಹುತ 
ಆಗುವ ಬಗ ಗೆ್

3/8/2010 0:00 E

14354 PLANNING
ೕ8:ಆ.ಮೈ.ದೈ.ಭೋ.ವಯ್:108:2007‐

08

ಸಕಾ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಸತೂತ್ರು 
ಶಾಲೆಗೆ ಆಟದ ಮಯದಾನ ,ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು 

ಹಾಗು ಭೋಜನಾ ಮಂದಿರವನುನ್
3/2/2010 0:00 E

14354
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ಆ.ಮೈ.ದೈ.ಭೋ.ವಯ್:108:2007‐

08

ಸಕಾ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಸತೂತ್ರು 
ಶಾಲೆಗೆ ಆಟದ ಮಯದಾನ ,ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು 

ಹಾಗು ಭೋಜನಾ ಮಂದಿರವನುನ್
3/2/2010 0:00 E

14355 PLANNING ೕ8:ಭೂ.ದಾ.ಜ.ವಾ:109:2007‐08
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ತಾಲೂಲ್ಕು ದಾಸನಪುರ 
ಹೋಬ  ಬೈಯಂಡನಹ ಳ್ ಗಾರ್ಮದ ಸವೆರ್ 
ನಂ:65 ರ 1ಎಕರೆ ಬೂದಾನದ ಜಮೀನು 

40262 D

14355
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ಭೂ.ದಾ.ಜ.ವಾ:109:2007‐08

ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ತಾಲೂಲ್ಕು ದಾಸನಪುರ 
ಹೋಬ  ಬೈಯಂಡನಹ ಳ್ ಗಾರ್ಮದ ಸವೆರ್ 
ನಂ:65 ರ 1ಎಕರೆ ಬೂದಾನದ ಜಮೀನು 

40262 D

14375 PLANNING ೕ8:ಶಾ.ಕೋ.ಮಂ:110:2007‐08
ಗುಲಬ್ಗರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಜೇವಗಿರ್ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಆಲೂರ 
ಗಾರ್ಮದ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಥಮಿಕ 
ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

8/12/2009 0:00 E



14526 JD‐QUALITYCELL‐ 4/ಇ ಸ ಕ/07‐08 ರ್ 8/9/2011 0:00 D

14375
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ಶಾ.ಕೋ.ಮಂ:110:2007‐08

ಗುಲಬ್ಗರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಜೇವಗಿರ್ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಆಲೂರ 
ಗಾರ್ಮದ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಥಮಿಕ 
ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

8/12/2009 0:00 E

14378 PLANNING
ೕ8:ಓ.ಎಸ್.960/1996:ಅ.ಅ:111:2

007‐08

ಮೂಲದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:ಓ.ಎಸ್.960:1996 ರ 
ಆದೇಶದ ರುದಧ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಜಿಲಾಲ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ಅಪೀಲು ಸ ಲ್ಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

8/12/2009 0:00 E

14378
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ಓ.ಎಸ್.960/1996:ಅ.ಅ:111:2

007‐08

ಮೂಲದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:ಓ.ಎಸ್.960:1996 ರ 
ಆದೇಶದ ರುದಧ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಜಿಲಾಲ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ಅಪೀಲು ಸ ಲ್ಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

8/12/2009 0:00 E

14390 PLANNING ೕ8ಡಬೂಲ್ಯ್.ಪಿ.ನಮ:2220/2007/20
06‐07

w.p.no.2220/2007P.I.L ಮನೋಹರ ರಾವತ್ಪಪ್ 
ಬಾಯ್ಕಾವ್ಡ್ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತಿತ್ತರರು

39840 E

14390 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ8ಡಬೂಲ್ಯ್.ಪಿ.ನಮ:2220/2007/20
06‐07

w.p.no.2220/2007P.I.L ಮನೋಹರ ರಾವತ್ಪಪ್ 
ಬಾಯ್ಕಾವ್ಡ್ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತಿತ್ತರರು

39840 E

14478 PLANNING 7.ನಿವೇಸನ.29/2007‐
08..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್

ನಮಮ್ ಸಂಸ ದೆ್ಯ ನಿವೇಶನವನುನ್ಣ ಸಾಮದಯ್ರ್ 
ಸೌಧ ನಿಮಾರ್ಣಕಾಕ್ಗಿ ಹಸಾತ್ಂತರಿಸಲು ಕುರಿತು.

8/3/2009 0:00 E

14478 JD‐QUALITYCELL‐
PS

7.ನಿವೇಸನ.29/2007‐
08..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್

ನಮಮ್ ಸಂಸ ದೆ್ಯ ನಿವೇಶನವನುನ್ಣ ಸಾಮದಯ್ರ್ 
ಸೌಧ ನಿಮಾರ್ಣಕಾಕ್ಗಿ ಹಸಾತ್ಂತರಿಸಲು ಕುರಿತು.

8/3/2009 0:00 E

14480 PLANNING 7.ವ.ಗೃ.ನಿ.31/2007‐
08..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್

ಸಕಾರ್ರಿ ಔಇಬಾಗೀಯ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ಮ ಗೆ 
ವಸತಿಗೃಹ ಹಾಗು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿಮಿರ್ಸುವಬಗ ಗೆ್.

39982 D

14480 JD‐QUALITYCELL‐
PS

7.ವ.ಗೃ.ನಿ.31/2007‐
08..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್

ಸಕಾರ್ರಿ ಔಇಬಾಗೀಯ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ಮ ಗೆ 
ವಸತಿಗೃಹ ಹಾಗು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿಮಿರ್ಸುವಬಗ ಗೆ್.

39982 D

14523 PLANNING ೕ4/ನಬಾಡರ್ /ನಿ ಬ/04/07‐08 ನಬಾಡರ್ ಪತರ್ಗಳು 8/8/2011 0:00 D
14523 JD‐QUALITYCELL‐ ೕ4/ನಬಾಡರ್ /ನಿ ಬ/04/07‐08 ನಬಾಡರ್ ಪತರ್ಗಳು 8/8/2011 0:00 D
14524 PLANNING ೕ4/ಆರ್ ಐಡಿಎಪ್10/ನಬಾಡರ್/07 ಆರ್ ಐಡಿಎಪ್10 ಕೆಕ್ ಸಂಬಂದಿ ದ ಪತರ್ಗಳು 8/8/2011 0:00 D
14524 JD‐QUALITYCELL‐ ೕ4/ಆರ್ ಐಡಿಎಪ್10/ನಬಾಡರ್/07 ಆರ್ ಐಡಿಎಪ್10 ಕೆಕ್ ಸಂಬಂದಿ ದ ಪತರ್ಗಳು 8/8/2011 0:00 D
14526 PLANNING ೕ 4/ಇ.ಸ.ಕ/07‐08 ಇತರೆ ಪತರ್ಗಳು 8/9/2011 0:00 D
14526 JD‐QUALITYCELL‐ ೕ 4/ಇ ಸ ಕ/07‐08ೕ . . ಇತರೆ ಪತರ್ಗಳುಇತರ ಪತಗಳು 8/9/2011 0:00  D
14528 PLANNING ೕ4,ಆರ್ ಐಡಿಎಪ್10 /ಸಟ್/ನಾನ್ non starter project list 8/5/2011 0:00 D
14528 JD‐QUALITYCELL‐ ೕ4,ಆರ್ ಐಡಿಎಪ್10 /ಸಟ್/ನಾನ್ non starter project list 8/5/2011 0:00 D

14531 PLANNING 7ಶಾ,ಕ ಮಂ25/07‐
08..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್

ಮುಳಗುಂದ ಪಟಟ್ಣಕೆಕ್ 06‐07ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
ಉದುರ್ ಶಾಲೆ ಕಟಟ್ಡ ಕಟಟ್ ಕೆಕ್ ಜಾಗವನುನ್ 

39900 E

14531 JD‐QUALITYCELL‐
PS

7ಶಾ,ಕ ಮಂ25/07‐
08..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್

ಮುಳಗುಂದ ಪಟಟ್ಣಕೆಕ್ 06‐07ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
ಉದುರ್ ಶಾಲೆ ಕಟಟ್ಡ ಕಟಟ್ ಕೆಕ್ ಜಾಗವನುನ್ 

39900 E

14542 PLANNING ೕ1ಖ.ಗ.ಸಮಸೆಯ್.21/2007‐08 ಖಜಾನೆ ಗಣಕೀಕರಣಗೊಂಡ ಲೆಕಕ್ ೕ ರ್ಕೆಗಳು‐‐
ಅಡಚಣೆಗಳು.

40777 D

14542 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ1ಖ.ಗ.ಸಮಸೆಯ್.21/2007‐08 ಖಜಾನೆ ಗಣಕೀಕರಣಗೊಂಡ ಲೆಕಕ್ ೕ ರ್ಕೆಗಳು‐‐
ಅಡಚಣೆಗಳು.

40777 D

14583 PLANNING .7ಶಾಆ.ರ/33/2007‐
08..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್

ಶಾಲಾ ಆವರಣದ ಲ್ಮು.ರ ಯಿಂದ ಜಮೀವರೆಗು 
10‐12 ಅಡಿ ಜಾಗ ರಸ ತೆ್ಗೆ ಕೂ.ಬಗ ಗೆ್.

39982 E

14583 JD‐QUALITYCELL‐
PS

.7ಶಾಆ.ರ/33/2007‐
08..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್

ಶಾಲಾ ಆವರಣದ ಲ್ಮು.ರ ಯಿಂದ ಜಮೀವರೆಗು 
10‐12 ಅಡಿ ಜಾಗ ರಸ ತೆ್ಗೆ ಕೂ.ಬಗ ಗೆ್.

39982 E

14618 PLANNING
ೕ1 

ಎಂ.ಎಂ.ಎಸ್.ಹೆಚುಚ್ವರಿ.ಅನುದಾನ.28/
2007‐08

ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರುಎಂ.ಎಂ.ಎಸರ್ವರಕಛೇರಿಗೆ 
ಕಛೇರಿಸಾದಿಲಾವ್ರು ಅನುದಾನವನುನ್ 

ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕೋರುವ 
40777 D

14618
JD‐QUALITYCELL‐

PS

ೕ1 
ಎಂ.ಎಂ.ಎಸ್.ಹೆಚುಚ್ವರಿ.ಅನುದಾನ.28/

2007‐08

ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರುಎಂ.ಎಂ.ಎಸರ್ವರಕಛೇರಿಗೆ 
ಕಛೇರಿಸಾದಿಲಾವ್ರು ಅನುದಾನವನುನ್ 

ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕೋರುವ 
40777 D

14640 PLANNING ೕ8:ಅಂಕನಹ ಳ್.ಜ.ಒ:112:2007‐08 ರ್ೕ ರಾಧಮಾಯಮಮ್ W/O ಲೇಟ್ ವರಾಮ 
ಪಿಲ ಲೆ್ೖ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ನೋಟೀಸ್

40262 E



1ಇ. . . .9/2

14640 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ8:ಅಂಕನಹ ಳ್.ಜ.ಒ:112:2007‐08 ರ್ೕ ರಾಧಮಾಯಮಮ್ W/O ಲೇಟ್ ವರಾಮ 
ಪಿಲ ಲೆ್ೖ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ನೋಟೀಸ್

40262 E

14641 PLANNING ೕ8:ಐ.ಗಾರ್.ಜ.ಒ:113:2007‐08 ರ್ೕ ರಾಜು ಅಮಿನ್ W/O  ರ್ೕ ಚಂದು ಪೂಜಾರಿ 
ಇವರ ನಿವೇಶನ ಒತುತ್ವರಿಯಾಗಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ 

40022 E

14641 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ8:ಐ.ಗಾರ್.ಜ.ಒ:113:2007‐08 ರ್ೕ ರಾಜು ಅಮಿನ್ W/O  ರ್ೕ ಚಂದು ಪೂಜಾರಿ 
ಇವರ ನಿವೇಶನ ಒತುತ್ವರಿಯಾಗಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ 

40022 E

14644 PLANNING ೕ8:ದಾ.ಸಂ:133:01:114:2007‐08 ಜೆ.ಎಂಎಫ್. ನಾಯ್ಯಾಲಯ ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ಇ ಲ್ 
ಹೂಢಲಾದ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:133:01 ರ ಪರ್ಕರಣದ 

7/9/2009 0:00 E

14644 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ8:ದಾ.ಸಂ:133:01:114:2007‐08 ಜೆ.ಎಂಎಫ್. ನಾಯ್ಯಾಲಯ ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ಇ ಲ್ 
ಹೂಢಲಾದ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:133:01 ರ ಪರ್ಕರಣದ 

7/9/2009 0:00 E

14650 PLANNING ೕ8:ಹೊ.ಕೊ.ತೆ:117:2007‐08

ವ ಗಗ್ ತಾ. ಹೊಳಲೂರು ಗಾರ್ಮದ ಲ್ರುವ 
ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕನನ್ಡ 

ಪಾಠಶಾಲೆಬಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ್ ಕೊಠಡಿಯನುನ್ 
ತೆರವುಗೊ ಕೊಡುವ ಬಗೆ

7/5/2008 0:00 E

14650
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ಹೊ.ಕೊ.ತೆ:117:2007‐08

ವ ಗಗ್ ತಾ. ಹೊಳಲೂರು ಗಾರ್ಮದ ಲ್ರುವ 
ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕನನ್ಡ 

ಪಾಠಶಾಲೆಬಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ್ ಕೊಠಡಿಯನುನ್ 
ತೆರವುಗೊ ಕೊಡುವ ಬಗೆ

7/5/2008 0:00 E

14725 PLANNING ೕ1ಸಕಾರ್ರಿ ಆದೇಶಗಳು 29/2007‐ 2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಸಕಾರ್ರಿ ಆದೇಶಗಳು 40777 D
14725 JD‐QUALITYCELL‐ ೕ1ಸಕಾರ್ರಿ ಆದೇಶಗಳು 29/2007‐ 2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಸಕಾರ್ರಿ ಆದೇಶಗಳು 40777 D

14735 PLANNING ೕ1ಡಿ.ಮಾಯ್.ಫಂಡ್.30/2007‐08

ರಾಜಯ್ ಹಾಗೂ ಜಿಲಾಲ್ ಮಟಟ್ದ ಲ್ ಅನಿರೀ ತ 
ಪತುತ್/ಅನಾಹುತ ಡಿಸಾಸಟ್ಗರ್ ಗೆ 

ಪರ್ತಿಕರ್ಯಿಸುವ ಹಾಗೂ 
ಉಪಷಮನದಮಿಡಿಗೇಷನಿನ್ಧಿಯನುನ್

40777 D

14735
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ1ಡಿ.ಮಾಯ್.ಫಂಡ್.30/2007‐08

ರಾಜಯ್ ಹಾಗೂ ಜಿಲಾಲ್ ಮಟಟ್ದ ಲ್ ಅನಿರೀ ತ 
ಪತುತ್/ಅನಾಹುತ ಡಿಸಾಸಟ್ಗರ್ ಗೆ 

ಪರ್ತಿಕರ್ಯಿಸುವ ಹಾಗೂ 
ಉಪಷಮನದಮಿಡಿಗೇಷನಿನ್ಧಿಯನುನ್

40777 D

14738 PLANNING
ೕ1ಇ.ಆಡ ತ.ಹೆಚು .ಅನುದಾನ.9/2ೕ ಆಡ ತ ಹಚುಚ್ ಅನುದಾನ

007‐08

2007‐08ನೇ
ಸಾ ಗೆಇ.ಎಂ.ಐ.ಎಸ್.ಕಾಯರ್ಚಟುವಟಿಕೆಗ ಗಾ
ಗಿ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

40777 D

14738
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ1ಇ.ಆಡ ತ.ಹೆಚುಚ್.ಅನುದಾನ.9/2

007‐08

2007‐08ನೇ
ಸಾ ಗೆಇ.ಎಂ.ಐ.ಎಸ್.ಕಾಯರ್ಚಟುವಟಿಕೆಗ ಗಾ
ಗಿ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

40777 D

14739 PLANNING ೕ1ನಿ.ಆ.11/2007‐08 2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ನಿವರ್ಹಣಾ
ಮುಂಗಡಪತರ್.ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಣ

40777 D

14739 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ1ನಿ.ಆ.11/2007‐08 2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ನಿವರ್ಹಣಾ
ಮುಂಗಡಪತರ್.ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಣ

40777 D

14740 PLANNING ೕ1ನಿ.ಆ.12/2007‐08 2007‐08ನೇ ಸಾ ನ
ನಿವರ್ಹಣಾಮುಂಗಡಪತರ್.ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ

40777 D

14740 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ1ನಿ.ಆ.12/2007‐08 2007‐08ನೇ ಸಾ ನ
ನಿವರ್ಹಣಾಮುಂಗಡಪತರ್.ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ

40777 D

14741 PLANNING
ೕ1ರಾಮನಗರಜಿಲ ಲೆ್/ಉ.ನಿ/01/200

7‐08

ರಾಮನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕನುನ್ ಜಿಲ ಲೆ್ಯಾಗಿ
ಪರಿವತಿರ್ನೆ ಮಾಡಿದ ನೆನ್ಲೆಯ ಲ್ 

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಸಾಥ್ಪಿಸುವಬಗ ಗೆ್ 
40777 D

14741
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ1ರಾಮನಗರಜಿಲ ಲೆ್/ಉ.ನಿ/01/200

7‐08

ರಾಮನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕನುನ್ ಜಿಲ ಲೆ್ಯಾಗಿ
ಪರಿವತಿರ್ನೆ ಮಾಡಿದ ನೆನ್ಲೆಯ ಲ್ 

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಸಾಥ್ಪಿಸುವಬಗ ಗೆ್ 
40777 D

14766 PLANNING
ೕ4/ನಬಾಡರ್/01/07‐

08.17/12/2007.ಯಾವುದಾದರೊಂದ 
ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2007

ನಬಾಡರ್ ಸಂಸ ದೆ್ಯ ಪತರ್ಗಳ ವಯ್ವಹಾರದ ಬಗ ಗೆ್ 8/5/2011 0:00 C



ಪಿ ರ

14766
JD‐QUALITYCELL‐

PS

ೕ4/ನಬಾಡರ್/01/07‐
08.17/12/2007.ಯಾವುದಾದರೊಂದ 

ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2007
ನಬಾಡರ್ ಸಂಸ ದೆ್ಯ ಪತರ್ಗಳ ವಯ್ವಹಾರದ ಬಗ ಗೆ್ 8/5/2011 0:00 C

14767 PLANNING ೕ8:ಕ.ನಿ.ಜಾ.ನೀ:118:2007‐08
ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜ್, ಹೊನಾನ್  
ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಟಟ್ಡನಿಮಿರ್ಸಲು ಪಾರ್ಥಮಿಕ 
ಶಾಲೆಯ ಜಾಗವನುನ್ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ 

40022 E

14767
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ಕ.ನಿ.ಜಾ.ನೀ:118:2007‐08

ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜ್, ಹೊನಾನ್  
ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಟಟ್ಡನಿಮಿರ್ಸಲು ಪಾರ್ಥಮಿಕ 
ಶಾಲೆಯ ಜಾಗವನುನ್ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ 

40022 E

14796 PLANNING
ೕಜನೆಕ3 

ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ.ನಿ.ಮಂ.44/04‐05

ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಲ ಮ್ದೇ ನಗರ ಲಗ ಗೆ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲ ಲೆ್ 
ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕನಾರ್ಟಕ ಕೊಳಚೆ ನಿಮೂರ್ಲನಾ 
ಮಂಡ ಯಿಂದ ಕಾಯಿದ್ರಿ ರುವ ಖಾ  ನಿವೇಶನ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ

39897 E

14796
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕಜನೆಕ3 

ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ.ನಿ.ಮಂ.44/04‐05

ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಲ ಮ್ದೇ ನಗರ ಲಗ ಗೆ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲ ಲೆ್ 
ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕನಾರ್ಟಕ ಕೊಳಚೆ ನಿಮೂರ್ಲನಾ 
ಮಂಡ ಯಿಂದ ಕಾಯಿದ್ರಿ ರುವ ಖಾ  ನಿವೇಶನ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ

39897 E

14864 PLANNING ೕ8:ಮೂ.ಸೌ.ಒ:120:2007‐08

ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಅತಿ ಂದು ದ ಪರ್ದೇಶಗಳ ಲ್ ಇರುವ 
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ/ಪೌರ್ಡಶಾಲೆಗ ಗೆ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭಯ್ಗಲಾದ ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾರ್ಣ 

ಹಾಗೂ ಇತರೆ ದುರ ತ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನುನ್ 
ಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಬಗೆ

39681 E

14864
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ಮೂ.ಸೌ.ಒ:120:2007‐08

ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಅತಿ ಂದು ದ ಪರ್ದೇಶಗಳ ಲ್ ಇರುವ 
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ/ಪೌರ್ಡಶಾಲೆಗ ಗೆ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭಯ್ಗಲಾದ ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾರ್ಣ 

ಹಾಗೂ ಇತರೆ ದುರ ತ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನುನ್ 
ಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಬಗೆ

39681 E

14868 PLANNING ೕ8:ಕಾ.ನೋಟೀಸ್:121:2007‐08
ಕಾನೂನು ನೋಟೀಸ್ ಬಗೆಪಿ ನಾಗೇಶರ ರಾವ್ಕಾನೂನು ನೂೕಟೀಸ್ ಬಗ ಗ್ .ನಾಗ ೕಶವ್ ರಾವ್ 
ತಂದೆ ಲೇಟ್ ಪಿ.ಚಂದರ್ಶೇಖರಯಯ್ ಕೋಲಾರ 

ಜಿಲೆ ಇವರ ಕಟಟ್ಡದ ಬಾಡಿಗೆ ಕುರಿತು
7/9/2009 0:00 E

14868
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ಕಾ.ನೋಟೀಸ್:121:2007‐08

ಕಾನೂನು ನೋಟೀಸ್ ಬಗ ಗೆ್ಪಿ.ನಾಗೇಶವ್ರ ರಾವ್ 
ತಂದೆ ಲೇಟ್ ಪಿ.ಚಂದರ್ಶೇಖರಯಯ್ ಕೋಲಾರ 

ಜಿಲೆ ಇವರ ಕಟಟ್ಡದ ಬಾಡಿಗೆ ಕುರಿತು
7/9/2009 0:00 E

14879 PLANNING ೕ4ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್./ಎನ್. .4/07‐
08

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ ನಬಾಡರ್ನವರು 
ಬೇಟಿ ನೀಡಿದ ಬಗ ಗೆ್.

8/9/2011 0:00 D

14879 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ4ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್./ಎನ್. .4/07‐
08

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ ನಬಾಡರ್ನವರು 
ಬೇಟಿ ನೀಡಿದ ಬಗ ಗೆ್.

8/9/2011 0:00 D

14965 PLANNING ೕ8:ದು.ಅ.ಕೋ:1222007‐08 ಧ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲ ಲೆ್ಯಿಂದ ದುರ ತ್ಗಾಗಿ
ಅನುದಾನ ಕೋರಿರುವ ಪತರ್ಗಳ ಕಡತ

8/12/2009 0:00 E

14965 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ8:ದು.ಅ.ಕೋ:1222007‐08 ಧ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲ ಲೆ್ಯಿಂದ ದುರ ತ್ಗಾಗಿ
ಅನುದಾನ ಕೋರಿರುವ ಪತರ್ಗಳ ಕಡತ

8/12/2009 0:00 E

14996 PLANNING y.7.school.building.dooru/36/200
7‐08..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್

ಹೂಸಪೇಟೆ ತಾ ನಂ:10 ಮುದಾದ್ಪುರ ಗಾರ್ಮ 
ಶಾಲಾಕಟಟ್ಡ ಬಗ ಗೆ್ ದೂರು

8/3/2009 0:00 E

14996 JD‐QUALITYCELL‐
PS

y.7.school.building.dooru/36/200
7‐08..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್

ಹೂಸಪೇಟೆ ತಾ ನಂ:10 ಮುದಾದ್ಪುರ ಗಾರ್ಮ 
ಶಾಲಾಕಟಟ್ಡ ಬಗ ಗೆ್ ದೂರು

8/3/2009 0:00 E

14997 PLANNING
y7.mu.bhu.sow.35/2007‐

08..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 
ಮಾಡಿ/2008

ಗಂಡುಮೆಟಿಟ್ನ ನಾಡು
ಸಾವ್ತಂ◌್ಯರ್ ೕದ,ಮಹದೇವ ಮೈಲಾರ 

ಪರ್ತಿಮೆ ನಿಮಿರ್ಸುರಿತು.
39900 E

14997
JD‐QUALITYCELL‐

PS

y7.mu.bhu.sow.35/2007‐
08..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 

ಮಾಡಿ/2008

ಗಂಡುಮೆಟಿಟ್ನ ನಾಡು
ಸಾವ್ತಂ◌್ಯರ್ ೕದ,ಮಹದೇವ ಮೈಲಾರ 

ಪರ್ತಿಮೆ ನಿಮಿರ್ಸುರಿತು.
39900 E



ಸ
PS 08 ಟ್ಡ

ಸ ವ

14999 PLANNING y7.c.a.niveshana.school.building.
36/2007‐08..ಯಾವುದಾದರೊಂದ

ಕೃಷಣ್ಪಪ್,ಪೆರ್ೕಮುಕ್ಮಾರ್ ದಾನಿಗಳು,ಗೃಹಲ ಮ್ೕ 
ಲೇ ಔಟ್ ಸೈಟ್ ಶಾಲೆಗೆ ಒದಗಿ ಮನ

40049 E

14999 JD‐QUALITYCELL‐
PS

y7.c.a.niveshana.school.building.
36/2007‐08..ಯಾವುದಾದರೊಂದ

ಕೃಷಣ್ಪಪ್,ಪೆರ್ೕಮುಕ್ಮಾರ್ ದಾನಿಗಳು,ಗೃಹಲ ಮ್ೕ 
ಲೇ ಔಟ್ ಸೈಟ್ ಶಾಲೆಗೆ ಒದಗಿ ಮನ

40049 E

15000 PLANNING
y.7.danigala.hesaru.pratime.stapa

ne.anumati.37/2007‐
08..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್

ದೇವಲಾಪುರಗಾರ್ಮದ ,ಕೆ.ಆರ್.ಶಂಭು ಂಗಯಯ್ 
ದಾನಿಗಳು,ದೇವಸಾದ್ನ ಕಟಟ್ಲುಹೆಸರು ಇಡಲು 

ನೀಡುವಬಗೆಗ್.
39900 D

15000
JD‐QUALITYCELL‐

PS

y.7.danigala.hesaru.pratime.stapa
ne.anumati.37/2007‐

08..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್

ದೇವಲಾಪುರಗಾರ್ಮದ ,ಕೆ.ಆರ್.ಶಂಭು ಂಗಯಯ್ 
ದಾನಿಗಳು,ದೇವಸಾದ್ನ ಕಟಟ್ಲುಹೆಸರು ಇಡಲು 

ನೀಡುವಬಗೆಗ್.
39900 D

15001 PLANNING y7.govt.high.schoolbuil.constructi
on.38/2007‐08..ಯಾವುದಾದರೊಂದ

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಸಾಲೆ ಕಟಟ್ಡ ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ 
ಕುರಿತು.

8/3/2009 0:00 E

15001 JD‐QUALITYCELL‐
PS

y7.govt.high.schoolbuil.constructi
on.38/2007‐08..ಯಾವುದಾದರೊಂದ

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಸಾಲೆ ಕಟಟ್ಡ ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ 
ಕುರಿತು.

8/3/2009 0:00 E

15002 PLANNING y7.shifting.of.mysore.d.d.p.i.offce
.39/2007‐08..ಯಾವುದಾದರೊಂದ

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಯನುನ್ ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರ 
ಕಛೇರಿಗೆ ಸದ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ ಲೆ್

39982 D

15002 JD‐QUALITYCELL‐
PS

y7.shifting.of.mysore.d.d.p.i.offce
.39/2007‐08..ಯಾವುದಾದರೊಂದ

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಯನುನ್ ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರ 
ಕಛೇರಿಗೆ ಸದ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ ಲೆ್

39982 D

15019 PLANNING 8.ಮ.ಆ.ಮಾ ತಿ/ಇತರೆ/2007‐08
ಕನಾರ್ಟಕದ ಲ್ರುವ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ 

ಹೆಣುಣ್ಮಕಕ್ ಗಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯ, ನೀರಿನ ವಯ್ವಸ ಥೆ್ 
ಮತು ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗ ರುವ ಬಗ ಗೆ್ ಮಾ ತಿ

4/9/2009 0:00 E

15019
JD‐QUALITYCELL‐

PS
8.ಮ.ಆ.ಮಾ ತಿ/ಇತರೆ/2007‐08

ಕನಾರ್ಟಕದ ಲ್ರುವ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ 
ಹೆಣುಣ್ಮಕಕ್ ಗಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯ, ನೀರಿನ ವಯ್ವಸ ಥೆ್ 
ಮತು ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗ ರುವ ಬಗ ಗೆ್ ಮಾ ತಿ

4/9/2009 0:00 E

15038 PLANNING
7ಸ.ಶಾ.ಕ.ನಿ42/2007‐
08.89.ಕಟಟ್ಡ/2008

ಳಕಾಲುಮ್ರು ಟೌನಿಗೆ ಮಂಝುರಾತಿಯಾದ 
ಬಾ.ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ. ಕಟಟ್ಡವನುನ್ ಪರ್ಶಾಂತ 

ವಾತಾವರಣ ಇರುವ ಸೂಕ ಸಳ್.ಕಟುಟ್ವ ಬಗ ಗೆ್
39982 E

15038
JD‐QUALITYCELL‐

PS
7ಸ.ಶಾ.ಕ.ನಿ42/2007‐
08.89.ಕಟಟ್ಡ/2008.89.ಕಟ /2008

ಳಕಾಲುಮ್ರು ಟೌನಿಗೆ ಮಂಝುರಾತಿಯಾದ 
ಬಾ.ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ. ಕಟಟ್ಡವನುನ್ ಪರ್ಶಾಂತ 

ವರ ರ ವ ಸ ಕ ಕ ವ ೆವಾತಾವರಣ ಇರುವ ಸೂಕ ಳ್.ಕಟುಟ್ ಬಗ ಗೆ್
39982 E

15040 PLANNING 7ಹಲೆ.ಸ. .ಕ.43/2007‐
08..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್

ಶು ಅಭಿವೃದಿದ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಹಾಯಕ
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಳ ೕೆ ಕಟಟ್ಡಬಗ ಗೆ್.

39596 D

15040 JD‐QUALITYCELL‐
PS

7ಹಲೆ.ಸ. .ಕ.43/2007‐
08..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್

ಶು ಅಭಿವೃದಿದ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಹಾಯಕ
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಳ ೕೆ ಕಟಟ್ಡಬಗ ಗೆ್.

39596 D

15041 PLANNING 7ಶಾ.ಕ.ನಿ.41/2007‐
08..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್

ಸಪೌರ್ಶಾಲ ಕಟಟ್ಡ,ಆಟದ ಮೈದಾನಕೆಕ್ 
ಗಾರ್ಮಸ ದೆ್ಉ ಜಮೀನು ದಾನ ನೀಡಿರುವಬಗೆಗ್.

39982 E

15041 JD‐QUALITYCELL‐
PS

7ಶಾ.ಕ.ನಿ.41/2007‐
08..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್

ಸಪೌರ್ಶಾಲ ಕಟಟ್ಡ,ಆಟದ ಮೈದಾನಕೆಕ್ 
ಗಾರ್ಮಸ ದೆ್ಉ ಜಮೀನು ದಾನ ನೀಡಿರುವಬಗೆಗ್.

39982 E

15042 PLANNING 7.ಹಲೈ. .ಸ.ಮನ .40/2007‐
08..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್

ದೂಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ನಗರ ಸ.ಪಪೂಕಾ ಸವ್ಂತ 
ಕಟಟ್ಡ ಕ ಪ್ಸುವ ಕುರಿತು.

39982 E

15042 JD‐QUALITYCELL‐
PS

7.ಹಲೈ. .ಸ.ಮನ .40/2007‐
08..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್

ದೂಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ನಗರ ಸ.ಪಪೂಕಾ ಸವ್ಂತ 
ಕಟಟ್ಡ ಕ ಪ್ಸುವ ಕುರಿತು.

39982 E

15161 PLANNING ೕಜನೆ5:ಜ.ಹ:3:2007‐08

ಸಕಾರ್ರಿಮಾದರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 
ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ಟೌನ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಶಾಲೆಗೆ 
ಸೇರಿದ ಭೂದಾನ ಜಮೀನಿನ ಲ್ ಸವೆರ್ ನಂ 
77ಪಿ1 ರ ಲ್ 1 ಎಕೆರ್ 11 ಗುಂಟೆ ಜಾಗವನುನ್ 

ಸಕಾ್ರಿ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟಡ ಕಟಲು

40022 E

15161
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕಜನೆ5:ಜ.ಹ:3:2007‐08

ಸಕಾರ್ರಿಮಾದರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 
ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ಟೌನ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಶಾಲೆಗೆ 
ಸೇರಿದ ಭೂದಾನ ಜಮೀನಿನ ಲ್ ಸವೆರ್ ನಂ 
77ಪಿ1 ರ ಲ್ 1 ಎಕೆರ್ 11 ಗುಂಟೆ ಜಾಗವನುನ್ 

ಸಕಾ್ರಿ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟಡ ಕಟಲು

40022 E



15288
PS

.ಕ.ಒ 08
ಕಟ ಒ ುವ ಕು ು

7/9/2008 0:00 E

15190 PLANNING
y7.sha.ka.haraju.hana.balake.44/
2007‐08..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ 

ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008

ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಕಟಟ್ಡ ಕೆಡ ದ ನಂತರ 
ಹರಾಜಿನ ಲ್ ಬಂದ ಹಣದ ಬಳಕೆ ವರ ಸ ಲ್ಸುವ 

ಕುರಿತು.
39982 E

15190
JD‐QUALITYCELL‐

PS

y7.sha.ka.haraju.hana.balake.44/
2007‐08..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ 

ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008

ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಕಟಟ್ಡ ಕೆಡ ದ ನಂತರ 
ಹರಾಜಿನ ಲ್ ಬಂದ ಹಣದ ಬಳಕೆ ವರ ಸ ಲ್ಸುವ 

ಕುರಿತು.
39982 E

15191 PLANNING y7.sha.mydana.balake.45/2007‐
08..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್

ಬೆಂ.ದಿ:20/03/3008 ಪಾರ್ದೇ ಕ ಸಾರಸ್ 
ವಸುತ್ಪರ್ದಶರ್ನ ಬಗ ಗೆ್.

7/4/2008 0:00 E

15191 JD‐QUALITYCELL‐
PS

y7.sha.mydana.balake.45/2007‐
08..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್

ಬೆಂ.ದಿ:20/03/3008 ಪಾರ್ದೇ ಕ ಸಾರಸ್ 
ವಸುತ್ಪರ್ದಶರ್ನ ಬಗ ಗೆ್.

7/4/2008 0:00 E

15253 PLANNING ೕ8:ಅದಿ.ಭ:1:2007‐08 12ನೇ ಧಾನ ಸಭೆ 2ನೇ ಅಧಿವೇಶನದ 
ಭರವಸೆಗಳ ಬಗ ಗೆ್

8/12/2009 0:00 E

15253 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ8:ಅದಿ.ಭ:1:2007‐08 12ನೇ ಧಾನ ಸಭೆ 2ನೇ ಅಧಿವೇಶನದ 
ಭರವಸೆಗಳ ಬಗ ಗೆ್

8/12/2009 0:00 E

15255 PLANNING ೕ8:ಸ.ಶೌ.ನಿ:1252007‐08

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಮಾಯಕೊಂಡ ಗಾರ್ಮದ 
ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಪಟಟ್ ಜಮೀನಿನ ಲ್ ಸಮುದಾಯ 
ಶೌಚಾಲಯ ನಿಮಿರ್ಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ

8/12/2009 0:00 E

15255
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ಸ.ಶೌ.ನಿ:1252007‐08

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಮಾಯಕೊಂಡ ಗಾರ್ಮದ 
ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಪಟಟ್ ಜಮೀನಿನ ಲ್ ಸಮುದಾಯ 
ಶೌಚಾಲಯ ನಿಮಿರ್ಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ

8/12/2009 0:00 E

15287 PLANNING ೕ8:ಕೊ.ಮಂ:129:2007‐08 ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಊಚನಹ ಳ್ 
ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೊಠಡಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಬಗ ಗೆ್

40262 E

15287 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ8:ಕೊ.ಮಂ:129:2007‐08 ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಊಚನಹ ಳ್ 
ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೊಠಡಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಬಗ ಗೆ್

40262 E

15288 PLANNING ೕ8:ಶಾ.ಕ.ಒ:130:2007‐08 ಅಂಗಳದ ಲ್ ಶಾಲೆ ಕ ಯುತಿತ್ರುವ ಮಕಕ್ ಗೆ 
ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು

7/9/2008 0:00 E

15288 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ8:ಶಾ.ಕ.ಒ:130:2007‐088:ಶಾ :130:2007 ಅಂಗಳದ ಲ್ ಶಾಲೆ ಕ ಯುತಿತ್ರುವ ಮಕಕ್ ಗೆ 
ಶಾಲಾ ಕಟಡ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತುಶಾಲಾ ಟ್ಡ ದಗಿಸ ರಿತ

7/9/2008 0:00 E

15289 PLANNING ೕ8:ಆ.ಅ.ಅಂ:131:2007‐08
ಸಕಾರ್ರಿ ಬಾಲಕರ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 

ಬೆಳೂಳ್ರು ಶಾಲಾ ಆವರಣದ ಲ್ ಅನಧಿಕೃತ ಪೆಟಿಟ್ಗೆ 
ಅಂಗಡಿ ಇಟಿಟ್ರುವ ಬಗ ಗೆ್

7/5/2008 0:00 E

15289
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ಆ.ಅ.ಅಂ:131:2007‐08

ಸಕಾರ್ರಿ ಬಾಲಕರ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
ಬೆಳೂಳ್ರು ಶಾಲಾ ಆವರಣದ ಲ್ ಅನಧಿಕೃತ ಪೆಟಿಟ್ಗೆ 

ಅಂಗಡಿ ಇಟಿಟ್ರುವ ಬಗ ಗೆ್
7/5/2008 0:00 E

15291 PLANNING ೕ8:ಆ.ಮೈ.ಹೆ:133:2007‐08
ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೃಷಾಣ್ಪುರ 
ಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನಕೆಕ್ ಕಮಲ ಅನಂತ 
ಆಟದ ಮೈದಾನ ಎಂಬ ಹೆಸರನುನ್ ಇಡುವ ಬಗ ಗೆ್

7/9/2008 0:00 E

15291
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ಆ.ಮೈ.ಹೆ:133:2007‐08

ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೃಷಾಣ್ಪುರ 
ಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನಕೆಕ್ ಕಮಲ ಅನಂತ 
ಆಟದ ಮೈದಾನ ಎಂಬ ಹೆಸರನುನ್ ಇಡುವ ಬಗ ಗೆ್

7/9/2008 0:00 E

15349 PLANNING y7.d.d.p.i.office.gulbarga.construc
tion.52/2007‐08.99.ಕಟಟ್ಡ/2008

ಉನಿ ಕಛೇರಿ ಗುಲಬ್ಗರ್ಕೆಕ್ ಸ್ಂತ ಕಟಟ್ಡ 
ನಿಮಾರ್ಣ ಕುರಿತು.

39588 E

15349 JD‐QUALITYCELL‐
PS

y7.d.d.p.i.office.gulbarga.construc
tion.52/2007‐08.99.ಕಟಟ್ಡ/2008

ಉನಿ ಕಛೇರಿ ಗುಲಬ್ಗರ್ಕೆಕ್ ಸ್ಂತ ಕಟಟ್ಡ 
ನಿಮಾರ್ಣ ಕುರಿತು.

39588 E

15357 PLANNING ೕ8ಎಫ್.ಎಲ್.ಪಿ:134:2007‐08 Request for the possible support in 
Functional Literacy Programme

7/2/2008 0:00 D

15357 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ8ಎಫ್.ಎಲ್.ಪಿ:134:2007‐08 Request for the possible support in 
Functional Literacy Programme

7/2/2008 0:00 D

15358 PLANNING ೕ8:ಶಾ.ದು.ಕೌ.ನಿ:135:2007‐08
ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ 
ಶಾಲೆಗಳ ದುರ ಥ್ ಹಾಗೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ 

ಗಳ ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
39678 E



h /200 ಜೆ ಯ : ಬೆ ಪುರ ಸಪೌ ೆ ಅರ

15358
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ಶಾ.ದು.ಕೌ.ನಿ:135:2007‐08

ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ 
ಶಾಲೆಗಳ ದುರ ಥ್ ಹಾಗೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ 

ಗಳ ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
39678 E

15359 PLANNING ೕ8 :ಕ.ನಿ.ಮಾ:136:07‐08 ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡವನುನ್ ಸ.ನಂ:51 ರ ಲ್ಯೇ 
ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

40047 E

15359 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ8 :ಕ.ನಿ.ಮಾ:136:07‐08 ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡವನುನ್ ಸ.ನಂ:51 ರ ಲ್ಯೇ 
ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

40047 E

15360 PLANNING ೕ8:ಜಾ.ದಾ.ಒ:137:07‐08
ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕಕ್ಲಲ್ಸಮದರ್ 

ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ‐1 ಈ ಶಾಲೆಯ 
ಜಾಗದ ಬಗ ಗೆ್ ಯಾವುದೇ ಧವಾದ ಕಡತ 

7/9/2008 0:00 E

15360
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ಜಾ.ದಾ.ಒ:137:07‐08

ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕಕ್ಲಲ್ಸಮದರ್ 
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ‐1 ಈ ಶಾಲೆಯ 
ಜಾಗದ ಬಗ ಗೆ್ ಯಾವುದೇ ಧವಾದ ಕಡತ 

7/9/2008 0:00 E

15361 PLANNING ೕ8:ರೇ.ಕ.ಉ.ಶಾ.ಅ:138:2007‐08
ರಾದ ಲ್ ಇರುವ ರೇಷೆಮ್ ನೂಲು ಬಿಚುಚ್ವ 

ಸಂಕೀಣರ್ದ ಕಟಟ್ಡವನುನ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಶಾಲೆ 
ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

40022 E

15361
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ರೇ.ಕ.ಉ.ಶಾ.ಅ:138:2007‐08

ರಾದ ಲ್ ಇರುವ ರೇಷೆಮ್ ನೂಲು ಬಿಚುಚ್ವ 
ಸಂಕೀಣರ್ದ ಕಟಟ್ಡವನುನ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಶಾಲೆ 

ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್
40022 E

15362 PLANNING
ೕ8.ನೌ.ಸಂ.ಕ.ನಿ.ಮಂ:139:2007‐

08

ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ನಿವೃತತ್ ನೌಕರರ ಸಮಘರಿ 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲಾಲ್ ಸಂಘದ ಕಛೇರಿ ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ 
ನಗರದ ನಿವೇಶನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

12/11/2009 0:00 E

15362
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8.ನೌ.ಸಂ.ಕ.ನಿ.ಮಂ:139:2007‐

08

ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ನಿವೃತತ್ ನೌಕರರ ಸಮಘರಿ 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲಾಲ್ ಸಂಘದ ಕಛೇರಿ ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ 
ನಗರದ ನಿವೇಶನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

12/11/2009 0:00 E

15420 PLANNING y7g.p.u.college.ka.ni56/2007‐
08.100.ಕಟಟ್ಡ/2008

ತಲಕಾಡು,ಬನೂನ್ರುಗಳ ಲ್ ಕಿ.ಕಾ ಕಟಟ್ಡ 
ನಿಮಾರ್ಣ

39591 E

15420 JD‐QUALITYCELL‐
PS

y7g.p.u.college.ka.ni56/2007‐
08.100.ಕಟಟ್ಡ/2008

ತಲಕಾಡು,ಬನೂನ್ರುಗಳ ಲ್ ಕಿ.ಕಾ ಕಟಟ್ಡ 
ನಿಮಾರ್ಣ

39591 E

15422 PLANNING y7 g h s forest land 54/2007y7.g. .s.forest.land.54 7‐
08.102.ಖರೀದಿ/2008

ಜೋಯಡಾ ತಾ: ಬೆ ಲಾಪುರ ಸಪೌಶಾಲೆ ಅರಣೂೕ ಡಾ ತಾ   ೖಲಾ ರ್ಶಾಲ ಣಯ್ 
ಜಮೀನು ಮಂಜೂರು ಬಗ ಗೆ್.

39588 E

15422 JD‐QUALITYCELL‐
PS

y7.g.h.s.forest.land.54/2007‐
08.102.ಖರೀದಿ/2008

ಜೋಯಡಾ ತಾ: ಬೈಲಾಪುರ ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ ಅರಣಯ್ 
ಜಮೀನು ಮಂಜೂರು ಬಗೆಗ್.

39588 E

15431 PLANNING ೕ8:ಸ.ನ,ಕು.ನೀ.ಶೌ:140:2007‐08

ದಿ:7‐1‐2008 ರಂದು ಸಕಾರ್ರದ ಅಪರ 
ಮುಖಯ್ಕಾಯರ್ದ ರ್ ಅವರ ಅಧಯ್ಕಷ್ತೆಯ ಲ್ ನಡೆದ 

ಸಕಾರ್ರದ ಪರ್ಧಾನ 
ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳ/ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳ ಸಭೆ 

39888 E

15431
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ಸ.ನ,ಕು.ನೀ.ಶೌ:140:2007‐08

ದಿ:7‐1‐2008 ರಂದು ಸಕಾರ್ರದ ಅಪರ 
ಮುಖಯ್ಕಾಯರ್ದ ರ್ ಅವರ ಅಧಯ್ಕಷ್ತೆಯ ಲ್ ನಡೆದ 

ಸಕಾರ್ರದ ಪರ್ಧಾನ 
ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳ/ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳ ಸಭೆ 

39888 E

15456 PLANNING ೕ4/ಆರ್.ಐ.ಡಿಎಫ್ 12/ಸ.ಬಾ/07‐
08

ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‐12 ರ ೕಜನೆಯಡಿ ಸಥ್ಳ 
ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ ಗೆ್.

8/8/2011 0:00 D

15456 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ4/ಆರ್.ಐ.ಡಿಎಫ್ 12/ಸ.ಬಾ/07‐
08

ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‐12 ರ ೕಜನೆಯಡಿ ಸಥ್ಳ 
ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ ಗೆ್.

8/8/2011 0:00 D

15495 PLANNING ೕ4/ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ 13/08/07‐08 ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‐13ರ ಪಟಿಟ್ ಪರ ೕಲನೆ ಬಗ ಗೆ್ 8/9/2011 0:00 C
15495 JD‐QUALITYCELL‐ ೕ4/ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ 13/08/07‐08 ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‐13ರ ಪಟಿಟ್ ಪರ ೕಲನೆ ಬಗ ಗೆ್ 8/9/2011 0:00 C

15510 PLANNING ೕ4 ಆಐರ್ಡಿಎಪ್ 12 /09/ಕಾ.ಕ/07‐
08

ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಳಪೆಯಿಂದ 
ಕೊಡಿರುವ ಬಗ ಗೆ್.

8/8/2011 0:00 D

15510 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ4 ಆಐರ್ಡಿಎಪ್ 12 /09/ಕಾ.ಕ/07‐
08

ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಳಪೆಯಿಂದ 
ಕೊಡಿರುವ ಬಗ ಗೆ್.

8/8/2011 0:00 D

15511 PLANNING ೕ8:ಶಾ.ಕ.146:2007‐08 ಸಕಾರ್ರಿ ಕನನ್ಡ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
ದತತ್ನಗರ ತಂಗಡಿ ಶಾಲೆಯ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣ 

3/2/2010 0:00 E



15639 PLANNING ೕ8: ನೆ :145:2007 08 ಜಮೀನು/ಆ ಯ ಒತು ಗೆ 39799 E

15511 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ8:ಶಾ.ಕ.146:2007‐08 ಸಕಾರ್ರಿ ಕನನ್ಡ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
ದತತ್ನಗರ ತಂಗಡಿ ಶಾಲೆಯ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣ 

3/2/2010 0:00 E

15512 PLANNING ೕ8:ಜಾ.ಅ.ಬಿ:147:2007‐08
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಶಾಲೆ ಗೋಣಿಕೊಪಪ್ಲು ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣ ಮತುತ್ ಒಂದು ಎಕರೆ 
ಜಾಗಕೆಕ್ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

39928 E

15512
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ಜಾ.ಅ.ಬಿ:147:2007‐08

ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಶಾಲೆ ಗೋಣಿಕೊಪಪ್ಲು ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣ ಮತುತ್ ಒಂದು ಎಕರೆ 
ಜಾಗಕೆಕ್ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

39928 E

15517 PLANNING ೕ8:ಶಾ.ಜಾ.ಕು:144:2007‐08
ಸಕಾರ್ರಿ ಮಾದರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 

ನಾಗಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್ಯ ಸವೆರ್ ನಂಬರ್01 
ಸವೆರ್ನಂ78/4 ರ ಜಾಗದ ಕುರಿತು

4/8/2009 0:00 E

15517
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ಶಾ.ಜಾ.ಕು:144:2007‐08

ಸಕಾರ್ರಿ ಮಾದರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
ನಾಗಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್ಯ ಸವೆರ್ ನಂಬರ್01 
ಸವೆರ್ನಂ78/4 ರ ಜಾಗದ ಕುರಿತು

4/8/2009 0:00 E

15540 PLANNING ೕ4/ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‐13/01/07‐08 ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‐13 ಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ 
ಅನುಬಂಧ 1 ಮತುತ್ 2 ರ ಮಾ ತಿ

8/9/2011 0:00 D

15540 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ4/ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‐13/01/07‐08 ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‐13 ಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ 
ಅನುಬಂಧ 1 ಮತುತ್ 2 ರ ಮಾ ತಿ

8/9/2011 0:00 D

15541 PLANNING
ೕ4/ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‐

12/ .ಪ/2007‐08

ಮಾನಯ್ ಮಂತಿರ್ಗಳು/ಶಾಸಕರು ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‐
12 ರಡಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ ಫಾರಸುಸ್ 

ಮಾಡಿರುವ ಪತರ್ಗಳು
8/9/2011 0:00 D

15541
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ4/ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‐

12/ .ಪ/2007‐08

ಮಾನಯ್ ಮಂತಿರ್ಗಳು/ಶಾಸಕರು ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‐
12 ರಡಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ ಫಾರಸುಸ್ 

ಮಾಡಿರುವ ಪತರ್ಗಳು
8/9/2011 0:00 D

15542 PLANNING ೕ4/ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‐14/01/2007‐
08

ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‐14 ರಡಿ ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಡಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಕೊಠಡಿ ನಿಮಿರ್ಸುವ ಸಂಬಂಧ 

8/9/2011 0:00 E

15542 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ4/ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‐14/01/2007‐
08

ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‐14 ರಡಿ ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಡಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಕೊಠಡಿ ನಿಮಿರ್ಸುವ ಸಂಬಂಧ 

8/9/2011 0:00 E

15639 PLANNING ೕ8:ಒಜಾ ನೋ:145:2007 08ಒಜಾ. ೂೕ ‐
ಸಕಾ್ ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳ ೕೆಬೀಡು 

ಶಾಲೆಯ ಜಮೀನು/ಆ ಯ ಒತುವರಿಗೆಶಾಲೆಯ ತ್ ತ್ವರಿ  
ಸಂಬಂಧ ನೀಡಿರುವ ನೋಟೀಸ್

39799 E

15639
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ಒಜಾ.ನೋ:145:2007‐08

ಸಕಾ್ ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳ ೕೆಬೀಡು 
ಶಾಲೆಯ ಜಮೀನು/ಆ ತ್ಯ ಒತುತ್ವರಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧ ನೀಡಿರುವ ನೋಟೀಸ್
39799 E

15685 PLANNING
y7.ke.vi.sta/2007‐
08.103.ಕಟಟ್ಡ/2008

ಕೇಂದರ್ ದಾಯ್ಲಯ ಶಾಲೆಯನುನ್ಣ
ಕೂಡಗು,ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡಲು ಕೋರಿರುವಗ ಗೆ್.
39982 E

15685
JD‐QUALITYCELL‐

PS
y7.ke.vi.sta/2007‐
08.103.ಕಟಟ್ಡ/2008

ಕೇಂದರ್ ದಾಯ್ಲಯ ಶಾಲೆಯನುನ್ಣ
ಕೂಡಗು,ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡಲು ಕೋರಿರುವಗ ಗೆ್.
39982 E

15686 PLANNING
y7.kri.bha.ni/2007‐
08.104.ಜಾ.ಮಂ/2008

ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಬಾ.ಬೆಮ> ಕ್ಋಇಡಾ
ಭವನವನುನ್ ಮಾಡಲು ಪ.ಪೂ. ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ 

ಸ ಥೆ್ೖಳವನುನ್ ಕೊಡುವ ಬಗ ಗೆ್
8/3/2009 0:00 E

15686
JD‐QUALITYCELL‐

PS
y7.kri.bha.ni/2007‐
08.104.ಜಾ.ಮಂ/2008

ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಬಾ.ಬೆಮ> ಕ್ಋಇಡಾ
ಭವನವನುನ್ ಮಾಡಲು ಪ.ಪೂ. ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ 

ಸ ಥೆ್ೖಳವನುನ್ ಕೊಡುವ ಬಗ ಗೆ್
8/3/2009 0:00 E

15703 PLANNING y7.g.h.s.niveshana.hastantara60/
2007‐08.105.ಕಟಟ್ಡ/2008

ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ ರಾಗಿಬೂಮಮ್ನಹ ಳ್ ಬಿ ಎಂ 
.ನಿಲಯ ಕಟಟ್ಡ ಕಟಟ್ಲು ಬಿಟುಟ್ಕೂಡುವಬಗ ಗೆ್.

39900 D

15703 JD‐QUALITYCELL‐
PS

y7.g.h.s.niveshana.hastantara60/
2007‐08.105.ಕಟಟ್ಡ/2008

ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ ರಾಗಿಬೂಮಮ್ನಹ ಳ್ ಬಿ ಎಂ 
.ನಿಲಯ ಕಟಟ್ಡ ಕಟಟ್ಲು ಬಿಟುಟ್ಕೂಡುವಬಗ ಗೆ್.

39900 D

15704 PLANNING y.7.g.h.s.niveshana.59/2007‐
08.106.ಜಾ.ಮಂ/2008

06‐07ನೇ ಸಾ ನಿಲ್ ಹೂಸ ಪೌರ್ಶಾಲೆ
ಕಾವಲೆಬ್ೖರಸಂದರ್ ನಿವೇಶನ ಕೋರಿ

39982 D

15704 JD‐QUALITYCELL‐
PS

y.7.g.h.s.niveshana.59/2007‐
08.106.ಜಾ.ಮಂ/2008

06‐07ನೇ ಸಾ ನಿಲ್ ಹೂಸ ಪೌರ್ಶಾಲೆ
ಕಾವಲೆಬ್ೖರಸಂದರ್ ನಿವೇಶನ ಕೋರಿ

39982 D



16079 1 ಹ ಘ ಪ 01/2008‐09 ಚ್ 40777 D

15721 PLANNING
ೕ8:ಸ.ಪರ್.ದ.ಕಾ.ನಿ.ಹ:153:2007‐

08

ಸಕಾರ್ರಿ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಕಟಟ್ಡ 
ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ನಿವೇಶನ 

ಹಸಾಂತರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್
7/9/2009 0:00 E

15721
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ಸ.ಪರ್.ದ.ಕಾ.ನಿ.ಹ:153:2007‐

08

ಸಕಾರ್ರಿ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಕಟಟ್ಡ 
ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ನಿವೇಶನ 

ಹಸಾಂತರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್
7/9/2009 0:00 E

15794 PLANNING y7d.d.p.i.pu.mysore/stalantara/6
2/2007‐08.107.ಕಟಟ್ಡ/2008

ಸ ನಿ ಕ ಮೈಸೂರು ಇ ಲ್ ಕೊಠಡಿಗಳನುನ್ 
ಬದಗಿಸುವಮಡೆ ಕೋರಿ

39900 E

15794 JD‐QUALITYCELL‐
PS

y7d.d.p.i.pu.mysore/stalantara/6
2/2007‐08.107.ಕಟಟ್ಡ/2008

ಸ ನಿ ಕ ಮೈಸೂರು ಇ ಲ್ ಕೊಠಡಿಗಳನುನ್ 
ಬದಗಿಸುವಮಡೆ ಕೋರಿ

39900 E

15799 PLANNING ೕ8:ಹೈ.ದೀ.ಅ:159:2007‐08 ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 
ಆವರಣದ ಲ್ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪವನುನ್ 

40262 E

15799 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ8:ಹೈ.ದೀ.ಅ:159:2007‐08 ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 
ಆವರಣದ ಲ್ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪವನುನ್ 

40262 E

15976 PLANNING
ೕ5 ಬಂ, ತಾ/ ಬೇ. 66/11 
.ಕೇಂ.ಸಾಥ್.ಜಾ.ಬಗ ಗೆ್

ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ/ ಬೇತಮಂಗಳದ ಲ್ 66/11 
ಕೆ  ದೂಯ್ತ್ ಕೇಂದರ್ ಸಾಥ್ಪಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ 

ಜಾಗದ ಬಗ ಗೆ್
6/1/2009 0:00 E

15976
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ5 ಬಂ, ತಾ/ ಬೇ. 66/11 
.ಕೇಂ.ಸಾಥ್.ಜಾ.ಬಗ ಗೆ್

ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ/ ಬೇತಮಂಗಳದ ಲ್ 66/11 
ಕೆ  ದೂಯ್ತ್ ಕೇಂದರ್ ಸಾಥ್ಪಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ 

ಜಾಗದ ಬಗ ಗೆ್
6/1/2009 0:00 E

15977 PLANNING ೕ5 ಮಾ,ಹ,ನಿ.ಮಾ.ಒ.ಬಗ ಗೆ್
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ನಿಯಮದ 2005ರಡಿ ಮಾ ತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್
39893 E

15977 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ5 ಮಾ,ಹ,ನಿ.ಮಾ.ಒ.ಬಗ ಗೆ್
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ನಿಯಮದ 2005ರಡಿ ಮಾ ತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್
39893 E

15996 PLANNING ೕ 4/ಆರ್ ಐಡಿಎಪ್ ಕಾಬ ಆರ್ ಐ ಡಿಎಪ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಗಳ ಬದಲಾವಣೆ 8/9/2011 0:00 D
15996 JD‐QUALITYCELL‐ ೕ 4/ಆರ್ ಐಡಿಎಪ್ ಕಾಬ ಆರ್ ಐ ಡಿಎಪ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಗಳ ಬದಲಾವಣೆ 8/9/2011 0:00 D

16079 PLANNING ೕ1 ಹೆ.ಕಾ.ಹೊ.ಘ.ಪರ್01/2008‐09 2008‐09ರ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳು/ಹೊಸಘಟಕಗಳ ಅನುಸಾಠ್ನ

40777 D

16079 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ1 ಹೆ ಕಾ ಹೊ ಘ ಪ 01/2008‐09ೕ   .ಕಾ.ಹೂ. . ರ್
2008‐09ರ ಹೆಚುಚ್ವರಿ

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳು/ಹೊಸಘಟಕಗಳ ಅನುಸಾಠ್ನ
40777 D

16309 PLANNING ೕ1 ಖಜಾನೆ ಗ5/2008‐09

2008‐09ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ವಲಯ ೕಜನಾ 
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ 
ಅನುದಾನವನುನ್ ಆನ್ ಲೈನ್ ಗಣಕಿಕರಣ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆ

40777 D

16309
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ1 ಖಜಾನೆ ಗ5/2008‐09

2008‐09ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ವಲಯ ೕಜನಾ 
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ 
ಅನುದಾನವನುನ್ ಆನ್ ಲೈನ್ ಗಣಕಿಕರಣ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆ

40777 D

16310 PLANNING ೕ1 ಸಕಾರ್ರಿ ಆದೇಶಗಳು 04/2008‐ 2008‐09ನೇ ಸಾ ನ ಸಕಾರ್ರಿ ಆದೇಶಗಳು 40777 D
16310 JD‐QUALITYCELL‐ ೕ1 ಸಕಾರ್ರಿ ಆದೇಶಗಳು 04/2008‐ 2008‐09ನೇ ಸಾ ನ ಸಕಾರ್ರಿ ಆದೇಶಗಳು 40777 D
16311 PLANNING ೕ1 ಇತರೆ03/2008‐09 2008=09ನೇ ಸಾ ನ ಇತರೆ ಪತರ್ವಯ್ವಹಾರ 40777 D
16311 JD‐QUALITYCELL‐ ೕ1 ಇತರೆ03/2008‐09 2008=09ನೇ ಸಾ ನ ಇತರೆ ಪತರ್ವಯ್ವಹಾರ 40777 D

16313 PLANNING ೕ1 ಮು ೕಕಾ.ಹಬಿ02/2008‐09

2008‐09ನೇ ಸಾ ನಗೆ ರಾಜಯ್ ವಲಯದ 
ಮುಂದುವರೆದ ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ 
ಅನುಷಾಠ್ನಕೆಕ್ ಅನು ೕದನೆ ನೀಡಿ ಹಣ 

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

40777 D

16313
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ1 ಮು ೕಕಾ.ಹಬಿ02/2008‐09

2008‐09ನೇ ಸಾ ನಗೆ ರಾಜಯ್ ವಲಯದ 
ಮುಂದುವರೆದ ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ 
ಅನುಷಾಠ್ನಕೆಕ್ ಅನು ೕದನೆ ನೀಡಿ ಹಣ 

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

40777 D

16501 PLANNING
ೕ1  ಂಕ್ ಡಾ. ಅನುದಾನ 

06/20009

2008‐09ರ ಸಾ ನ ಂಕ್ ದಾಕುಯ್ಮೆಂಟ್ ನ ಲ್ 
ೕಜನಾ ಲಕಕ್ ರ್ಕೆಗ ಕೆ ವಾ ರ್ಕ 
ಅನುದಾನ ಒದಗಿ ಲದ ಬಗ ಗೆ್

40777 D



PS 08 09 ಮಾಡುವ ಅಧಿ ಮಾ

16501
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ1  ಂಕ್ ಡಾ. ಅನುದಾನ 

06/20009

2008‐09ರ ಸಾ ನ ಂಕ್ ದಾಕುಯ್ಮೆಂಟ್ ನ ಲ್ 
ೕಜನಾ ಲಕಕ್ ರ್ಕೆಗ ಕೆ ವಾ ರ್ಕ 
ಅನುದಾನ ಒದಗಿ ಲದ ಬಗ ಗೆ್

40777 D

16870 PLANNING ೕ7 ಸ.ಪ್ಔ.ಶಾ ಜಮೀನು3/08‐09
2007‐08 ಸಾ ನ ರಾ ತಾ/ ನಾರಾಯಣಪುರ 

ಗೇಟ್ ಬ  ಮಂಜೂರಾದ ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲಾ 
ಕಟಟ್ಡಕೆಕ್ ನಿವೇಶನ ದಾನವಾಗಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

39900 D

16870
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ7 ಸ.ಪ್ಔ.ಶಾ ಜಮೀನು3/08‐09

2007‐08 ಸಾ ನ ರಾ ತಾ/ ನಾರಾಯಣಪುರ 
ಗೇಟ್ ಬ  ಮಂಜೂರಾದ ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲಾ 
ಕಟಟ್ಡಕೆಕ್ ನಿವೇಶನ ದಾನವಾಗಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

39900 D

16872 PLANNING ೕ7 ಸಪೌರ್ಶಾಲಾ ಕ.ನಿ 2/2008‐09
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಮಚರ್ಟಳ ಗಾರ್ಮ ರಾಯಚೂರು 
ಜಿಲ ಲೆ್ ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿಮಾರ್ಣ ಅದರ್ಕೆಕ್ 

ನಿಂತಿರುವ ಬಗ ಗೆ್
40049 E

16872
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ7 ಸಪೌರ್ಶಾಲಾ ಕ.ನಿ 2/2008‐09

ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಮಚರ್ಟಳ ಗಾರ್ಮ ರಾಯಚೂರು 
ಜಿಲ ಲೆ್ ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿಮಾರ್ಣ ಅದರ್ಕೆಕ್ 

ನಿಂತಿರುವ ಬಗ ಗೆ್
40049 E

16873 PLANNING ೕ7 ಸ,ಪೌರ್,ಶಾಲೆ 
ಕಾಂ.ನಿಮಾರ್ಣ4/2008‐09

ಸ.ಸಂಯುಕತ್ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಕಣ ಬಿಳಚಿ ಚನನ್ಗಿರಿ 
ತಾ/ ಇ ಲ್ಗೆ ಕಾಂಪಂಡ್ ನಿಮಾರ್ಣ ಬಗ ಗೆ್

39982 E

16873 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ7 ಸ,ಪೌರ್,ಶಾಲೆ 
ಕಾಂ.ನಿಮಾರ್ಣ4/2008‐09

ಸ.ಸಂಯುಕತ್ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಕಣ ಬಿಳಚಿ ಚನನ್ಗಿರಿ 
ತಾ/ ಇ ಲ್ಗೆ ಕಾಂಪಂಡ್ ನಿಮಾರ್ಣ ಬಗ ಗೆ್

39982 E

16894 PLANNING ೕ1ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ.ಪತರ್.ವಯ್ವಹಾರ.7/
2008‐09

2008‐09ನೇ ಸಾ ನ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ. ಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಪತರ್ ವಯ್ವಹಾರ

40777 D

16894 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ1ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ.ಪತರ್.ವಯ್ವಹಾರ.7/
2008‐09

2008‐09ನೇ ಸಾ ನ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ. ಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಪತರ್ ವಯ್ವಹಾರ

40777 D

16990 PLANNING
ೕ1ಟಿಎನ್ಎಂ .ಮಾದರಿಸ .08/20

08‐09

2008‐09ನೇ ಸಾ ಗೆ ೕಜನಾ ಶಾಖೆಯಿಂದ 
ಟಿಎನ್ಎಂ  ಮೂಲಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾದರಿಸ ಯನುನ್ 

ಅನು ೕದಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.

40777 D

16990
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ1ಟಿಎನ್ಎಂ .ಮಾದರಿಸ .08/20

08 09‐

2008‐09ನೇ ಸಾ ಗೆ ೕಜನಾ ಶಾಖೆಯಿಂದ 
ಟಿಎನ್ಎಂ  ಮೂಲಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾದರಿಸ ಯನುಕಾರಿಗಳ ದರಿಸ ಯನುನ್ 

ಅನು ೕದಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.

40777 D

17389 PLANNING
ೕ[ 1]ಹೆಚುಚ್ವರಿ 

ಆಯವಯ್ಯ09/2008‐09

2008‐09ನೇ ಸಾ ಗೆ ರಾಜಯ್ವಲಯದ 
ೕಜನೆಯಡಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಹಾಗು ಪ್ಔಡ ಕಷ್ಣದ 

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಆಯವಯ್ ಯವನುನ್ 
8/11/2011 0:00 D

17389
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ[ 1]ಹೆಚುಚ್ವರಿ 

ಆಯವಯ್ಯ09/2008‐09

2008‐09ನೇ ಸಾ ಗೆ ರಾಜಯ್ವಲಯದ 
ೕಜನೆಯಡಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಹಾಗು ಪ್ಔಡ ಕಷ್ಣದ 

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಆಯವಯ್ ಯವನುನ್ 
8/11/2011 0:00 D

17390 PLANNING ೕ1 ನಿಆ10 /2008‐09 2008‐09ನೇ ಸಾ ನ ನಿವರ್ಹಣಾ ಆಯವಯ್ಯ 
[ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಣ]

40777 D

17390 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ1 ನಿಆ10 /2008‐09 2008‐09ನೇ ಸಾ ನ ನಿವರ್ಹಣಾ ಆಯವಯ್ಯ 
[ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಣ]

40777 D

17391 PLANNING ೕ1 ನಿ.ಆ .11/2008‐09 2008‐09 ಸಾ ನ ನಿವರ್ಹಣಾ ಆಯವಯ್ಯ 
[ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ]

40777 D

17391 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ1 ನಿ.ಆ .11/2008‐09 2008‐09 ಸಾ ನ ನಿವರ್ಹಣಾ ಆಯವಯ್ಯ 
[ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ]

40777 D

17505 PLANNING
ೕ1ರಾನ.ಜಿ.ಪಂಅನುದಾನ12/2008‐

09

2008‐09 ನೇ ಸಾ ಗೆ ರಾಮನಗರ ಜಿಲಾಲ್ 
ಪಂಚಾಯತ್ ಗೆ ಂಕ್ ಡಾಕೂಯ್ಮೆಂಟ್ ನ ಲ್ 

ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್
40777 D

17505
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ1ರಾನ.ಜಿ.ಪಂಅನುದಾನ12/2008‐

09

2008‐09 ನೇ ಸಾ ಗೆ ರಾಮನಗರ ಜಿಲಾಲ್ 
ಪಂಚಾಯತ್ ಗೆ ಂಕ್ ಡಾಕೂಯ್ಮೆಂಟ್ ನ ಲ್ 

ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್
40777 D

17834 PLANNING y7.dr.da.ra.bendre.sa.ka.ni/11/20
08‐09.113.ಕಟಟ್ಡ/2008

ವರಕ ಡಾ:ದ.ರಾ.ಬೇಂದೆರ್ ಸಾದ್ಪಿ ದ
ದಾಯ್ಬಿವೃದಿದ್ ಸಮಿತಿ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ದ ಶೇಷ 

39982 E



18207 PLANNING ಜ.ಹ /2008 09 50 50 ರ್ 40054 E

17834 JD‐QUALITYCELL‐
PS

y7.dr.da.ra.bendre.sa.ka.ni/11/20
08‐09.113.ಕಟಟ್ಡ/2008

ವರಕ ಡಾ:ದ.ರಾ.ಬೇಂದೆರ್ ಸಾದ್ಪಿ ದ
ದಾಯ್ಬಿವೃದಿದ್ ಸಮಿತಿ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ದ ಶೇಷ 

39982 E

17835 PLANNING y7.sa.pa.pu.c.ka.ni/13/2008‐
09.114.ಜಾ.ಮಂ/2008

ಬಾಲಕಿಯರ ಸ.ಪಪೂಕಾ ಮ ಕ್,ಕಟಟ್ಡ 
ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ ಮಾ ತಿ ಕುರಿತು.

8/3/2009 0:00 E

17835 JD‐QUALITYCELL‐
PS

y7.sa.pa.pu.c.ka.ni/13/2008‐
09.114.ಜಾ.ಮಂ/2008

ಬಾಲಕಿಯರ ಸ.ಪಪೂಕಾ ಮ ಕ್,ಕಟಟ್ಡ 
ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ ಮಾ ತಿ ಕುರಿತು.

8/3/2009 0:00 E

17883 PLANNING y7d.d.p.i.blore[north]shifting.10/
2008‐09.117.ಕಟಟ್ಡ/2008

ಉನಿ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ. ಉ.ಜಿಲ ಲೆ್,ಈ ಕಛೇರಿ 
ಸದ್ಳಾಂರಿಸುವಬಗ ಗೆ್.

39982 E

17883 JD‐QUALITYCELL‐
PS

y7d.d.p.i.blore[north]shifting.10/
2008‐09.117.ಕಟಟ್ಡ/2008

ಉನಿ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ. ಉ.ಜಿಲ ಲೆ್,ಈ ಕಛೇರಿ 
ಸದ್ಳಾಂರಿಸುವಬಗ ಗೆ್.

39982 E

18202 PLANNING ೕ8ಶಾ.ಆ.ನಿ.ಬಿ/12/2008‐09

ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಲ್ ೕಶಕಿತ್ ಭವನ ಮತುತ್ 
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಿರ್ಸಲು ಸಕಾರ್ರಿ 

ಮಾದರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ತಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣ 
ಬಿಟುಟ್ ಕೊಡುವ ಬಗೆ

40254 E

18202
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8ಶಾ.ಆ.ನಿ.ಬಿ/12/2008‐09

ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಲ್ ೕಶಕಿತ್ ಭವನ ಮತುತ್ 
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಿರ್ಸಲು ಸಕಾರ್ರಿ 

ಮಾದರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ತಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣ 
ಬಿಟುಟ್ ಕೊಡುವ ಬಗೆ

40254 E

18204 PLANNING ೕ8. .ಹೌ.ಒ.14/2008‐09 ಕೆಂಬಾ ವಲಯದ 34 ಕಂದಾಯ ಗಾರ್ಮಗ ಗೆ 
ಕಷ್ಣ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

40053 E

18204 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ8. .ಹೌ.ಒ.14/2008‐09 ಕೆಂಬಾ ವಲಯದ 34 ಕಂದಾಯ ಗಾರ್ಮಗ ಗೆ 
ಕಷ್ಣ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

40053 E

18205 PLANNING ೕ8.ಶಾ.ಕ.ಯ.15/2008‐09 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿದುರ ತ್ಯ ಬಗ ಗೆ್ 40054 E
18205 JD‐QUALITYCELL‐ ೕ8.ಶಾ.ಕ.ಯ.15/2008‐09 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿದುರ ತ್ಯ ಬಗ ಗೆ್ 40054 E
18206 PLANNING ೕ8.ಶಾ.ಕ.ನಿ.16/2008‐09 ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣದ ಬಗ ಗೆ್ 40053 E
18206 JD‐QUALITYCELL‐ ೕ8.ಶಾ.ಕ.ನಿ.16/2008‐09 ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣದ ಬಗ ಗೆ್ 40053 E

18207 PLANNING ೕ8.ಜ.ಹ.17/2008‐09ೕ8. .17

ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ತಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮ ಯೂರು, 
ಮಳವ ಳ್ ತಾ ಇ ಲ್ನ ನಿವೇಶನದ ಜಮೀನಿನ ಲ್ 
50*50 ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನವನು ಗಾರ್ಮದ ಅಳತಯ ನಿವ ೕಶನವನುನ್ ಗಾಮದ 

ಹಾಲು ಉತಾಪ್ದಕರ ಮ ಳಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಕೆಕ್ 
ನೀಡುವ ಕುರಿತು

40054 E

18207
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8.ಜ.ಹ.17/2008‐09

ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ತಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮ ಯೂರು, 
ಮಳವ ಳ್ ತಾ ಇ ಲ್ನ ನಿವೇಶನದ ಜಮೀನಿನ ಲ್ 
50*50 ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನವನುನ್ ಗಾರ್ಮದ 

ಹಾಲು ಉತಾಪ್ದಕರ ಮ ಳಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಕೆಕ್ 
ನೀಡುವ ಕುರಿತು

40054 E

18208 PLANNING ೕ8.ರ.ಅ.ಪ.ಅ.18/2008‐09

ರಸ ತೆ್ ಅಗ ೕಕರಣದಿಂದ ಬಂದ ಪರಿಹಾರ 
ಧನವನುನ್ ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮತುತ್ 

ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. ಗಳ 
ಮೂಲಕ ಬಳ ಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ

40262 E

18208
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8.ರ.ಅ.ಪ.ಅ.18/2008‐09

ರಸ ತೆ್ ಅಗ ೕಕರಣದಿಂದ ಬಂದ ಪರಿಹಾರ 
ಧನವನುನ್ ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮತುತ್ 

ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. ಗಳ 
ಮೂಲಕ ಬಳ ಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ

40262 E

18380 PLANNING ೕ1 ಖಜಾನೆ ಗ.ಸಮಸಯ್. 13/2008‐
09

2008‐09ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಖಜಾನೆ
ಗಣಕಿಕರಣಗೊಂಡ ಲೆಕಕ್ ರ್ಕೆಗಳು‐ಅಡಚಣೆಗಳು

40777 D

18380 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ1 ಖಜಾನೆ ಗ.ಸಮಸಯ್. 13/2008‐
09

2008‐09ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಖಜಾನೆ
ಗಣಕಿಕರಣಗೊಂಡ ಲೆಕಕ್ ರ್ಕೆಗಳು‐ಅಡಚಣೆಗಳು

40777 D

18438 PLANNING ೕ8:ಅ.ಕಾ.ಇ.ಅ:20:2008‐09
upliftment of the conditions of the 
infrastructure water and sanitation 

facilities at d.j. halli. Bangalore
40262 E



JD QUALITYCELL PL 10/Free Bicy bli Bill er tification Bill t

18438
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ಅ.ಕಾ.ಇ.ಅ:20:2008‐09

upliftment of the conditions of the 
infrastructure water and sanitation 

facilities at d.j. halli. Bangalore
40262 E

18440 PLANNING ೕ8:ಸಾಮ್.ಭ.ಅ:22:2008‐09

ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಿಲೆಂಜಾರು 
ಈ ಶಾಲೆಯ 2009 ನೇ ಜನವರಿಯ ಲ್ 

ಶತಮಾನೋತಸ್ವ ಸಾಮ್ರಕ ಭವನ ಕಟಟ್ಡಕಾಕ್ಗಿ 
ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ

40053 E

18440
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ಸಾಮ್.ಭ.ಅ:22:2008‐09

ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಿಲೆಂಜಾರು 
ಈ ಶಾಲೆಯ 2009 ನೇ ಜನವರಿಯ ಲ್ 

ಶತಮಾನೋತಸ್ವ ಸಾಮ್ರಕ ಭವನ ಕಟಟ್ಡಕಾಕ್ಗಿ 
ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ

40053 E

18441 PLANNING ೕ8:ಆ.ರ.ಕು:23:2008‐09
ಸಕಾ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕೆ.ಇ.ಬಿ. 
ಕಾಲೋನಿ ರಾಯಚೂರು ಸ.ನಂ.107  ತ್ೕಣರ್ 
10 ಎಕರೆ 10 ಗುಂಟೆ ಆ ಯನುನ್ ರ ಸುವ 

40053 E

18441
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ಆ.ರ.ಕು:23:2008‐09

ಸಕಾ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕೆ.ಇ.ಬಿ. 
ಕಾಲೋನಿ ರಾಯಚೂರು ಸ.ನಂ.107  ತ್ೕಣರ್ 
10 ಎಕರೆ 10 ಗುಂಟೆ ಆ ಯನುನ್ ರ ಸುವ 

40053 E

18452 PLANNING ೕ1 ಜಿ. ೕ. ಲನ14/2008‐09
ಚಟುವಟಿಕೆ ನ ೆ ಪರ್ಕಾರ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ 
ಸಂಸ ಥೆ್ಗ ಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ೕಜನಾ 

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಸರ ೕಕರಣ ಕುರಿತು
40777 D

18452
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ1 ಜಿ. ೕ. ಲನ14/2008‐09

ಚಟುವಟಿಕೆ ನ ೆ ಪರ್ಕಾರ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ 
ಸಂಸ ಥೆ್ಗ ಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ೕಜನಾ 

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಸರ ೕಕರಣ ಕುರಿತು
40777 D

18530 PLANNING ೕ8:ಮಾ.ಹ.ಆ.ಮಾ/26/2008‐09 ಹೆಚ್.ಆರ್. .ಸಂಖೆಯ್:2933/ಎಸ್.ಎಮ್‐528/08 
ರ ಪರ್ಕರಣದ ಲ್ ವರದಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

9/3/2009 0:00 E

18530 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ8:ಮಾ.ಹ.ಆ.ಮಾ/26/2008‐09 ಹೆಚ್.ಆರ್. .ಸಂಖೆಯ್:2933/ಎಸ್.ಎಮ್‐528/08 
ರ ಪರ್ಕರಣದ ಲ್ ವರದಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

9/3/2009 0:00 E

18632 PLANNING PL‐10/Free Bicy Paper Publi Bill 
Pay‐10/2008‐09

Tender Notification Bill Payment of 
Paper Publication of 2008‐09

40054 C

18632 JD QUALITYCELL‐ ‐
PS

PL 10/Free Bicy Paper Publi Bill‐    Paper Pu    
Pay‐10/2008‐09

Tender Notification Bill Payment ofTend  No    Paymen  of 
Paper Publication of 2008‐09

40054 C

18723 PLANNING
CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 

ಮಾಡಿ/2008

ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ:ಕೈವಾರ ಗಾರ್ಮ,ಸ. ಪಾರ್ಶಾಲೆ 
ಆವರಣದ ಲ್ ಡಾ:ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಭವನ 

ನಿಮಿರ್ಸಲು ನಿವೇಶನ ನೀ ಬಗ ಗೆ್.
40050 E

18723
JD‐QUALITYCELL‐

PS
CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 

ಮಾಡಿ/2008

ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ:ಕೈವಾರ ಗಾರ್ಮ,ಸ. ಪಾರ್ಶಾಲೆ 
ಆವರಣದ ಲ್ ಡಾ:ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಭವನ 

ನಿಮಿರ್ಸಲು ನಿವೇಶನ ನೀ ಬಗ ಗೆ್.
40050 E

18754 PLANNING
ೕ1 ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಘಟಕ ಹ,ಬಿ15/2008‐

09

2008‐09ನೇ ಸಾ ನ ಮುಂದುರಿಕೆ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಘಟಕಗಳ 

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಅನುಷಾಟ್ನಕೆಕ್ ಅನು ೕದನೆ 
40777 D

18754
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ1 ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಘಟಕ ಹ,ಬಿ15/2008‐

09

2008‐09ನೇ ಸಾ ನ ಮುಂದುರಿಕೆ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಘಟಕಗಳ 

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಅನುಷಾಟ್ನಕೆಕ್ ಅನು ೕದನೆ 
40777 D

18755 PLANNING ೕ1 ಬಾಯ್  ಹೊಸ ಶೈವ16/2008‐
09

ಬಾಯ್ಟರಾಯನಪುರ ದಾನಸಭಾ ೇತರ್ಕೆಕ್ 
ಹೊಸದಾಗಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ವಲಯವನುನ್ ಮಂಜೂರು 

40777 D

18755 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ1 ಬಾಯ್  ಹೊಸ ಶೈವ16/2008‐
09

ಬಾಯ್ಟರಾಯನಪುರ ದಾನಸಭಾ ೇತರ್ಕೆಕ್ 
ಹೊಸದಾಗಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ವಲಯವನುನ್ ಮಂಜೂರು 

40777 D

18927 PLANNING CPI.122.ಇತರೆ/2008
ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ತಾ: ಕೂರಣಗೆರೆ ಗಾರ್ಮದ 

ಸಪಾರ್ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿದ ಜಮೀನು ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗೆ 
ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡದಿರುವಬಗ ಗೆ್.

39893 E

18927
JD‐QUALITYCELL‐

PS
CPI.122.ಇತರೆ/2008

ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ತಾ: ಕೂರಣಗೆರೆ ಗಾರ್ಮದ 
ಸಪಾರ್ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿದ ಜಮೀನು ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗೆ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡದಿರುವಬಗ ಗೆ್.
39893 E

19211 PLANNING CPI.125.ಇತರೆ/2008 ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜುಗಳು 2009‐2010 40777 D



19597 PLANNING ಹ 09 ಕ್ 40053 E

19211 JD‐QUALITYCELL‐ CPI.125.ಇತರೆ/2008 ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜುಗಳು 2009‐2010 40777 D

19236 PLANNING
ೕ5,ಶಾಜ,ಹ,3/08‐

09.03.ಇತರೆ/2008‐09

ಬೆಂ.ಉತತ್ರ
ತಾ:,ಯಶವಂತಪುರಹೋ,ಚಿಕಕ್ಬಾಣಾವರ 

ಗಾರ್.ಸವೆರ್ನಂ:99/2ರ ಜಮೀನು ಬಸ್ ನಿಲದ್ಣ 
39921 E

19236
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ5,ಶಾಜ,ಹ,3/08‐

09.03.ಇತರೆ/2008‐09

ಬೆಂ.ಉತತ್ರ
ತಾ:,ಯಶವಂತಪುರಹೋ,ಚಿಕಕ್ಬಾಣಾವರ 

ಗಾರ್.ಸವೆರ್ನಂ:99/2ರ ಜಮೀನು ಬಸ್ ನಿಲದ್ಣ 
39921 E

19329 PLANNING 1.ಎಂಎಂ.ಎಸ್.ಹುಮ.20/2008‐09

ಮಧಾಯ್ಹನ್ದ ಬಿ ಊಟ ೕಜನೆಯಡಿ ಅಕಷ್ರ 
ದಾಸೋಹ ಬಿ  ಊಟ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿ 
ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ ದೆ್ಗಳನುನ್ 2009‐10 ನೇ 

ಸಾ ಗೆ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗೆ

40777 D

19329
JD‐QUALITYCELL‐

PS
1.ಎಂಎಂ.ಎಸ್.ಹುಮ.20/2008‐09

ಮಧಾಯ್ಹನ್ದ ಬಿ ಊಟ ೕಜನೆಯಡಿ ಅಕಷ್ರ 
ದಾಸೋಹ ಬಿ  ಊಟ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿ 
ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ ದೆ್ಗಳನುನ್ 2009‐10 ನೇ 

ಸಾ ಗೆ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗೆ

40777 D

19496 PLANNING ೕ8:ಕ.ನಿ.ಹ.ಪಾ:36:2008‐09

ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಅತಿತ್ಬೆಲೆ ಹೋಬ  
ಹಳ ೕೆಹ ಳ್ ಗಾರ್ಮದ ಸಕಾ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ 
ಕಟಟ್ಡದನಿವೇಶನಕೆಕ್ ರೂ.56307/‐ ಪಾವತಿಸಲು 

ಮನ

40022 E

19496
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ಕ.ನಿ.ಹ.ಪಾ:36:2008‐09

ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಅತಿತ್ಬೆಲೆ ಹೋಬ  
ಹಳ ೕೆಹ ಳ್ ಗಾರ್ಮದ ಸಕಾ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ 
ಕಟಟ್ಡದನಿವೇಶನಕೆಕ್ ರೂ.56307/‐ ಪಾವತಿಸಲು 

ಮನ

40022 E

19585 PLANNING ೕ5 ವೇತನ5/ದೂರು..ದೂರು/2008 ತಮಮ್ ರುದದ್ದ ಸಮಸಂಖೆಯ್ಯ ದೂರಿನ ಕುರಿತು 6/1/2009 0:00 E
19585 JD‐QUALITYCELL‐ ೕ5 ವೇತನ5/ದೂರು..ದೂರು/2008 ತಮಮ್ ರುದದ್ದ ಸಮಸಂಖೆಯ್ಯ ದೂರಿನ ಕುರಿತು 6/1/2009 0:00 E
19591 PLANNING ೕ8:ಕಾಂ.ನಿ.ಅ:22008‐09 ಹಾಸನ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿಮಾರ್ಣದ ಬಗ ಗೆ್ 40054 E
19591 JD‐QUALITYCELL‐ ೕ8:ಕಾಂ.ನಿ.ಅ:22008‐09 ಹಾಸನ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿಮಾರ್ಣದ ಬಗ ಗೆ್ 40054 E

19597 PLANNING 8 ಮ ಹ 25/2008 09ೕ8:ಮಾ. .ಅ.25/2008‐

ಬೆಂಗಲುರಿನ ಎಂ. .ರ ಕುಮಾರ, ಅಡೊವ್ಕೇಟ್ 
ಬೆಂಗಳುರು ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ಬ ಂಗಳುರು ಇವರಿಗ ಮಾ ತಿ ಹಕು
ಆ ೕಗದಡಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 

ಸಮಬಮಧಿ ದ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ

40053 E

19597
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ಮಾ.ಹ.ಅ.25/2008‐09

ಬೆಂಗಲುರಿನ ಎಂ. .ರ ಕುಮಾರ, ಅಡೊವ್ಕೇಟ್ 
ಬೆಂಗಳುರು ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 
ಆ ೕಗದಡಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 

ಸಮಬಮಧಿ ದ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ

40053 E

19623 PLANNING ೕ8:ಸ.ಆ.ನೆ:141:2007‐08
ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾದರಿ

ಕೊಠಡಿಯನುನ್ ನಿಮಿರ್ಸಲು ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಹಣದ 
ಜೊತೆಗೆ ಸಕಾ್ರದ ಆಥಿರ್ಕ ನೆರವು ನಿಡುವ ಬಗ ಗೆ್

40136 E

19623
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8:ಸ.ಆ.ನೆ:141:2007‐08

ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾದರಿ
ಕೊಠಡಿಯನುನ್ ನಿಮಿರ್ಸಲು ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಹಣದ 
ಜೊತೆಗೆ ಸಕಾ್ರದ ಆಥಿರ್ಕ ನೆರವು ನಿಡುವ ಬಗ ಗೆ್

40136 E

19943 PLANNING
ೕ1ರಾ. ೕ.ಆಯವಯ್ಯ.18/2008‐

09

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ರಾಯಯ್ವಲಯ
ಮುಓದುವರೆದ ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ 

ಮತುತ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿಘಟಕ/ಹೊಸಘಟಕ 
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಆಯವಯ್ಯ ಪರ್ಸಾವನೆಯನುನ್ 

40777 D

19943
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ1ರಾ. ೕ.ಆಯವಯ್ಯ.18/2008‐

09

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ರಾಯಯ್ವಲಯ
ಮುಓದುವರೆದ ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ 

ಮತುತ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿಘಟಕ/ಹೊಸಘಟಕ 
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಆಯವಯ್ಯ ಪರ್ಸಾವನೆಯನುನ್ 

40777 D

22138 PLANNING ೕ1ಕೂಡಿಲ್ಗಿ.ಕೊಟುಟ್ರು. ೇ .21/200
8‐09

ಕೂಡಿಲ್ಗಿತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಕೊಟೂಟ್ರು ಪಟಟ್ಣದ ಲ್ 
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ 

40777 D

22138 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ1ಕೂಡಿಲ್ಗಿ.ಕೊಟುಟ್ರು. ೇ .21/200
8‐09

ಕೂಡಿಲ್ಗಿತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಕೊಟೂಟ್ರು ಪಟಟ್ಣದ ಲ್ 
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ 

40777 D



ವ

22563 PLANNING
ೕ1ಕಾರವಾರ.ಶರ .ಶೈಜಿ .22/20

08‐09

ಉತತ್ರಕನನ್ಡ ಜಿಲ ಲೆ್ಯನುನ್ ಕಾರವಾರ ಹಾಗೂ 
ರ  ಕೇಂದರ್ಸಾಥ್ನಗಳುಳಳ್ ಎರಡು ಶೈಕಷ್ಣಿಕ 

ಜಿಲೆಗಳನಾನ್ಗಿ ಭಜಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.
40777 D

22563
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ1ಕಾರವಾರ.ಶರ .ಶೈಜಿ .22/20

08‐09

ಉತತ್ರಕನನ್ಡ ಜಿಲ ಲೆ್ಯನುನ್ ಕಾರವಾರ ಹಾಗೂ 
ರ  ಕೇಂದರ್ಸಾಥ್ನಗಳುಳಳ್ ಎರಡು ಶೈಕಷ್ಣಿಕ 

ಜಿಲೆಗಳನಾನ್ಗಿ ಭಜಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.
40777 D

23378 PLANNING
ೕ7 ಕಿರ್ೕಡಾಂಗಣ ನಿಮಾರ್ಣ 

ಜಮೀನು ಹಸಾತ್ಂತರ 40/2008‐09.40.

ಂಗಸಗೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಕಿರ್ೕಡಾಂಗಣ ನಿಮಾರ್ಣ 
ಮಾಡಲು . ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ 
ನಿವೇಶನವನುನ್ ಹಸಾಂತರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

39982 E

23378
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ7 ಕಿರ್ೕಡಾಂಗಣ ನಿಮಾರ್ಣ 

ಜಮೀನು ಹಸಾತ್ಂತರ 40/2008‐09.40.

ಂಗಸಗೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಕಿರ್ೕಡಾಂಗಣ ನಿಮಾರ್ಣ 
ಮಾಡಲು . ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ 
ನಿವೇಶನವನುನ್ ಹಸಾಂತರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

39982 E

24396 PLANNING
ೕ5ಶಾಕ ಬೆಂ ಮ ನಪಾ ನೀ 

ಬಗ ಗೆ್8/08‐09..ಇತರೆ/2009

ಸಂಜಯನಗರ ವಾಡರ್ನ ನಾಗಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್ 
ಬ ನ್ಲಾದ್ಣದ ಬ  ಇರುವ ೕ.ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ 

ಹ.ಹೆಂಚಿನಕೂಠಡಿ ಮ ಳಾ ಸವ್ಸಹಾಯ 
40072 E

24396
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ5ಶಾಕ ಬೆಂ ಮ ನಪಾ ನೀ 

ಬಗ ಗೆ್8/08‐09..ಇತರೆ/2009

ಸಂಜಯನಗರ ವಾಡರ್ನ ನಾಗಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್ 
ಬ ನ್ಲಾದ್ಣದ ಬ  ಇರುವ ೕ.ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ 

ಹ.ಹೆಂಚಿನಕೂಠಡಿ ಮ ಳಾ ಸವ್ಸಹಾಯ 
40072 E

24426 PLANNING ೕಕ3 ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ದು ಮತುತ್
ನೊಂ11/2002‐03

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಈಜಿಪುರ ಈ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡ 
ದುರ ತ್ ಬಗ ಗೆ್

39895 E

24426 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕಕ3 ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ದು ಮತುತ್
ನೊಂ11/2002‐03

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಈಜಿಪುರ ಈ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡ 
ದುರ ತ್ ಬಗ ಗೆ್

39895 E

24429 PLANNING ೕಕ3 ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ. .ಎ ನಿ.ರ
14/2002‐03

ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ಬಡಾವಣೆ ಈ 
ಶಾಲಾ ನಿವೇಶನದ ಲ್ ಬಸ್ ನಿಲಾದ್ಣ ನಿಮಿರ್ಸುವ 

39895 E

24429 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕಕ3 ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ. .ಎ ನಿ.ರ
14/2002‐03

ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ಬಡಾವಣೆ ಈ 
ಶಾಲಾ ನಿವೇಶನದ ಲ್ ಬಸ್ ನಿಲಾದ್ಣ ನಿಮಿರ್ಸುವ 

39895 E

24433 PLANNING
ೕಕ3 ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಜಾ.ಭೂ ಸಾವ್ 

56/2002‐03

ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನಿನ ಲ್ ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ
ಪಡುತೋನೆಸ್ ಬೆಂಗೆರ್ ಹೂಡೆ ಅಂಚೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ ಲೆ್ 
ಈ ಶಾಲೆಯು ನಡೆಯುತಿತ್ದುದ್ ನಿವೇಶನವನುನ್ ಭೂ 

ಧಿ ನ ಪಡಿ ೆ ಳ ವ ೆಸಾವ್ಧೀನ ಪಡಿ ಕೊಳುಳ್ ಬಗೆ

39895 E

24433
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕಕ3 ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಜಾ.ಭೂ ಸಾವ್ 

56/2002‐03

ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನಿನ ಲ್ ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ
ಪಡುತೋನೆಸ್ ಬೆಂಗೆರ್ ಹೂಡೆ ಅಂಚೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ ಲೆ್ 
ಈ ಶಾಲೆಯು ನಡೆಯುತಿತ್ದುದ್ ನಿವೇಶನವನುನ್ ಭೂ 

ಸಾವ್ಧೀನ ಪಡಿ ಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆ

39895 E

24435 PLANNING ೕಕ3 ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ದು ಅ.ಬಿ
40/2002‐03

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಸಕಲೇಶಪುರ ಹಾಸನ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ 
ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡವನುನ್ ದುರ ತ್ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

39895 E

24435 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕಕ3 ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ದು ಅ.ಬಿ
40/2002‐03

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಸಕಲೇಶಪುರ ಹಾಸನ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ 
ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡವನುನ್ ದುರ ತ್ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

39895 E

24437 PLANNING ಕಟಟ್ಡ3ಎ ೕಡಿಪಿಎಆರ್1/2002‐03
ಕಡೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಕಲೆಕ್ರೆ ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ 
ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳನುನ್ ಮಂಜುರು 

ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
39895 E

24437
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ಕಟಟ್ಡ3ಎ ೕಡಿಪಿಎಆರ್1/2002‐03

ಕಡೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಕಲೆಕ್ರೆ ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ 
ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳನುನ್ ಮಂಜುರು 

ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
39895 E

24439 PLANNING ೕಕ3 ಪಾರ್.ಶಾ.ಜಾ.ಅ.ತೆ63/2002‐
03

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಹಳ ೕೆ ಬಡಾವಣೆ ಕೋಲಾರ 
ಶಾಲಾ ಜಾಗ ಅತಿಕರ್ಮಣದ ಬಗ ಗೆ್

39895 D

24439 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕಕ3 ಪಾರ್.ಶಾ.ಜಾ.ಅ.ತೆ63/2002‐
03

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಹಳ ೕೆ ಬಡಾವಣೆ ಕೋಲಾರ 
ಶಾಲಾ ಜಾಗ ಅತಿಕರ್ಮಣದ ಬಗ ಗೆ್

39895 D

24440 PLANNING
ೕಕ3 ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಒಂದು ಹಾಲ್ 
ವೇದಿಕೆ ನಿ.39/2002‐03

ಸ.ಪಾರ್ಮಾ.ಶಾಲೆ ಹೊದಲೂರು ಗಾರ್ಮ ಗುಬಿಬ್ 
ತಾಲೂಲ್ಕು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಲ್ 

ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿರ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್
39895 E

24440
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕಕ3 ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಒಂದು ಹಾಲ್ 
ವೇದಿಕೆ ನಿ.39/2002‐03

ಸ.ಪಾರ್ಮಾ.ಶಾಲೆ ಹೊದಲೂರು ಗಾರ್ಮ ಗುಬಿಬ್ 
ತಾಲೂಲ್ಕು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಲ್ 

ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿರ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್
39895 E



24541 PLANNING
02

39895 E

24442 PLANNING ೕಕ3 ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ. .ಎ.ನಿ.ಮಂ
59/2002‐03

ಸ.ಉ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಅಗರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ .ಎ. 
ನಿವೇಶನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

39895 D

24442 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕಕ3 ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ. .ಎ.ನಿ.ಮಂ
59/2002‐03

ಸ.ಉ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಅಗರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ .ಎ. 
ನಿವೇಶನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

39895 D

24443 PLANNING ೕಕ3 ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಯುನಿಸೆಫ್
,ಶಾ.ನೈ.31/2002‐03

ಬೆಂಗಾರ್.ಜಿಲ ಲೆ್ ಮಾಗಡಿ ತಾ: ಗೆ ಯುನಿಸೆಫ್ 
ನೆರ ನೊಂದಿಗೆ ಶಾಲಾ ನೈಮರ್ಲಯ್ ಒದಗಿಸುವ 

39895 E

24443 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕಕ3 ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಯುನಿಸೆಫ್
,ಶಾ.ನೈ.31/2002‐03

ಬೆಂಗಾರ್.ಜಿಲ ಲೆ್ ಮಾಗಡಿ ತಾ: ಗೆ ಯುನಿಸೆಫ್ 
ನೆರ ನೊಂದಿಗೆ ಶಾಲಾ ನೈಮರ್ಲಯ್ ಒದಗಿಸುವ 

39895 E

24446 PLANNING
ೕಕ3.ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಯೂನಿಸೆಫ್ 

ನೆರವು ಶಾ,ನೈ.32/2002‐03

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ಗೆ `ಯೂನಿಸೆಫ್` ನೆರ ನೊಂದಿಗೆ 
ಶಾಲಾ ನೈಮರ್ಲಯ್ ೕಜನೆ 
ಅನುಷಾಟ್ನಗೊ ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

39895 E

24446
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕಕ3.ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಯೂನಿಸೆಫ್ 

ನೆರವು ಶಾ,ನೈ.32/2002‐03

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ಗೆ `ಯೂನಿಸೆಫ್` ನೆರ ನೊಂದಿಗೆ 
ಶಾಲಾ ನೈಮರ್ಲಯ್ ೕಜನೆ 
ಅನುಷಾಟ್ನಗೊ ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

39895 E

24448 PLANNING ೕಕ3.ಕೊ.ಜಿ.ಕ.40/2002‐03 ಈಶಾನಯ್ ವಲಯದ ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ
ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಸದರಿ ವಲಯಕೆಕ್ ಮುಂದಿನ 

39895 E

24448 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕಕ3.ಕೊ.ಜಿ.ಕ.40/2002‐03 ಈಶಾನಯ್ ವಲಯದ ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ
ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಸದರಿ ವಲಯಕೆಕ್ ಮುಂದಿನ 

39895 E

24531 PLANNING ೕಕ3.ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಹಸಾತ್ಂತರ
ಬಗ ಗೆ್10/2001‐02

ಸ.ಮಾ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಕಟಟ್ಡವನುನ್ ಜಯ 
ನಾಯಕ ಯುವಕ ಸಂಘಕೆಕ್ರಿ ಬಿಟುಟ್ಕೊಡುವ 

39895 E

24531 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕಕ3.ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಹಸಾತ್ಂತರ
ಬಗ ಗೆ್10/2001‐02

ಸ.ಮಾ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಕಟಟ್ಡವನುನ್ ಜಯ 
ನಾಯಕ ಯುವಕ ಸಂಘಕೆಕ್ರಿ ಬಿಟುಟ್ಕೊಡುವ 

39895 E

24532 PLANNING
ೕಕ3 ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಜಾ.ತೆ 53/2001‐

02

ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಕನನ್ಡ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
ಜೋಗುಪಾಳಯ್ ಶಾಲಾವರಣದ ಲ್ ಕಟಿಟ್ರುವ 

ಕಟಟ್ಡವನುನ್ ತೆರವುಗೊ ಸುವ ಬಗ ಗೆ್
39895 D

24532
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕಕ3 ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಜಾ.ತೆ 53/2001‐

02

ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಕನನ್ಡ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
ಜೋಗುಪಾಳಯ್ ಶಾಲಾವರಣದ ಲ್ ಕಟಿಟ್ರುವ 

ಕಟಟ್ಡವನುನ್ ತೆರವುಗೊ ಸುವ ಬಗ ಗೆ್
39895 D

24541 PLANNING ಕಟಟ್ಡ3ಎ ೕ ಡಿ.ಪಿಎ.ಆರ್
31/2001 0231/2001‐

ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿಮಿರ್ಸಲು ಮು ಲ್ಂ ಸಮ್ಶಾನ 
ಪಕ ದ ರ ವ ನಿ ೆ ಶನವನ ಬಿ ೆ ಡ ವ ೆಪಕಕ್ದ ಲ್ರುವ ನಿವೇಶನವನುನ್ ಬಿಟುಟ್ಕೊಡುವ ಬಗ ಗೆ್

39895 E

24541 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ಕಟಟ್ಡ3ಎ ೕ ಡಿ.ಪಿಎ.ಆರ್
31/2001‐02

ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿಮಿರ್ಸಲು ಮು ಲ್ಂ ಸಮ್ಶಾನ 
ಪಕಕ್ದ ಲ್ರುವ ನಿವೇಶನವನುನ್ ಬಿಟುಟ್ಕೊಡುವ ಬಗ ಗೆ್

39895 E

24544 PLANNING ಕಟಟ್ಡ3ಎ ೕ.ಡಿಪಿಎಆರ್ 27/2001‐
02

ಅದರ್ಕೆಕ್ ನಿಂತಿರುವ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡ
ನಿಮಾರ್ಣವನುನ್ ಪೂಣರ್ಗೊ ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

39895 E

24544 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ಕಟಟ್ಡ3ಎ ೕ.ಡಿಪಿಎಆರ್ 27/2001‐
02

ಅದರ್ಕೆಕ್ ನಿಂತಿರುವ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡ
ನಿಮಾರ್ಣವನುನ್ ಪೂಣರ್ಗೊ ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

39895 E

24551 PLANNING ಕಟಟ್ಡ 3ಎ ೕ ಶಾ.ಆ 30/2001‐02 ಖಾಸಗಿ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳ ಅನುಕೂಲಕಾಕ್ಗಿ ಶಾಲಾ 
ಆ ತ್ಯನುನ್ ಪರಿವತಿರ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

39895 D

24551 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ಕಟಟ್ಡ 3ಎ ೕ ಶಾ.ಆ 30/2001‐02 ಖಾಸಗಿ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳ ಅನುಕೂಲಕಾಕ್ಗಿ ಶಾಲಾ 
ಆ ತ್ಯನುನ್ ಪರಿವತಿರ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

39895 D

24558 PLANNING ಕಟಟ್ಡ3 ಎ ೕ ಡಿಪಿಎಆರ್ 22/2001‐ ಅನಗತಯ್ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ 39895 E
24558 JD‐QUALITYCELL‐ ಕಟಟ್ಡ3 ಎ ೕ ಡಿಪಿಎಆರ್ 22/2001‐ ಅನಗತಯ್ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ 39895 E

24575 PLANNING ಕ3 ೕ.ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಕೊ.ದುರ ತ್
01/2001‐02

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ನೂಯ್ಲೇಔಟ್ ಆಂಜನೇಯಪಪ್ 
ಗಾಡರ್ನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆ ಕಟಟ್ಡ 

39895 E

24575 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ಕ3 ೕ.ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಕೊ.ದುರ ತ್
01/2001‐02

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ನೂಯ್ಲೇಔಟ್ ಆಂಜನೇಯಪಪ್ 
ಗಾಡರ್ನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆ ಕಟಟ್ಡ 

39895 E

24585 PLANNING
ೕಕ3 ಪಾರ್ಶಾಕ`ಯೂನಿಸೆಫ್` 

ಶಾ.ನೈ.ಅ.ಬಿ41/2002‐03

2002‐03 ನೇ ಸಾ ಗೆ `ಯೂನಿಸೆಫ್` ನೆರ ನಡಿ 
ಶಾಲಾ ನೈಮರ್ಲಯ್ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿ ಹಾಸನ 
ಧಾನ ಸಭಾ ೇತರ್ ಕಸಬಾ ಕಟಾಟ್ಯ ಶಾಂತಿ 
ಗಾರ್ಮ ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ ಲೆ್ ಸದಲಗಾ ಪಾರ್ಥಮಿಕ 

ಶಾಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ ಮಧುಗಿರಿ 
ತಾ: ವಾಯ್ಪಿಗೆ ಬರುವ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ

39895 E



ವ್
ು ೕ ೕಸ್ ೆಗೆ ಬಿ ಕೊಡುವ

24585
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕಕ3 ಪಾರ್ಶಾಕ`ಯೂನಿಸೆಫ್` 

ಶಾ.ನೈ.ಅ.ಬಿ41/2002‐03

2002‐03 ನೇ ಸಾ ಗೆ `ಯೂನಿಸೆಫ್` ನೆರ ನಡಿ 
ಶಾಲಾ ನೈಮರ್ಲಯ್ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿ ಹಾಸನ 
ಧಾನ ಸಭಾ ೇತರ್ ಕಸಬಾ ಕಟಾಟ್ಯ ಶಾಂತಿ 
ಗಾರ್ಮ ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ ಲೆ್ ಸದಲಗಾ ಪಾರ್ಥಮಿಕ 

ಶಾಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ ಮಧುಗಿರಿ 
ತಾ: ವಾಯ್ಪಿಗೆ ಬರುವ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ

39895 E

24588 PLANNING
ೕಕ3 ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಜಾಗ ಅ.ತೆರವು 

64/2002‐03

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಮುತಾತ್ನಲುಲ್ರು ಆನೇಕಲ್ ತಾ: 
ಈ ಶಾಲಾ ಆವರಣದ ಲ್ ಪಂಚಾಯಿತ್ ಕಟಟ್ಡ 

ನಿಮಿರ್ಸುತಿರುವುದನುನ್ ತೆರವುಗೊ ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.
39895 D

24588
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕಕ3 ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಜಾಗ ಅ.ತೆರವು 

64/2002‐03

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಮುತಾತ್ನಲುಲ್ರು ಆನೇಕಲ್ ತಾ: 
ಈ ಶಾಲಾ ಆವರಣದ ಲ್ ಪಂಚಾಯಿತ್ ಕಟಟ್ಡ 

ನಿಮಿರ್ಸುತಿರುವುದನುನ್ ತೆರವುಗೊ ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.
39895 D

24591 PLANNING ೕಕ3 ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ. .ಎ
ನಿ.ಮಂ.ಹ.ಜ.60/2002‐03

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

39895 E

24591 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕಕ3 ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ. .ಎ
ನಿ.ಮಂ.ಹ.ಜ.60/2002‐03

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

39895 E

24596 PLANNING ಕ3  ೕ ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ. .ಆ.ಸು.ಇ273 
ಬಿ.ಜಿ.ಆರ್ 16/2001‐02

ಮತೂಕ್ರು ಗಾರ್ಮದ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡವನುನ್ 
ತೆರವುಗೊ ಸುವ ಕುರಿತು

39895 D

24596 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ಕ3  ೕ ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ. .ಆ.ಸು.ಇ273 
ಬಿ.ಜಿ.ಆರ್ 16/2001‐02

ಮತೂಕ್ರು ಗಾರ್ಮದ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡವನುನ್ 
ತೆರವುಗೊ ಸುವ ಕುರಿತು

39895 D

24604 PLANNING ಕ3 ೕ.ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ. .ಆ.ಸು.ಇ 2799 
24/2001‐02

ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಕೂತಾರಡಹ ಳ್ ಮುಳಬಾಗಿಲು 
ತಾಲೂಲ್ಕು ಶಾಲಾ ಥಿಲ ವಯ್ವಸ ಥೆ್ ಬಗ ಗೆ್

39895 E

24604 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ಕ3 ೕ.ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ. .ಆ.ಸು.ಇ 2799 
24/2001‐02

ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಕೂತಾರಡಹ ಳ್ ಮುಳಬಾಗಿಲು 
ತಾಲೂಲ್ಕು ಶಾಲಾ ಥಿಲ ವಯ್ವಸ ಥೆ್ ಬಗ ಗೆ್

39895 E

24613 PLANNING
ಕಟಟ್ಡ3ಎ ೕಜನೆ ಭೂ 

ಸಾವ್.17/2001‐02

ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋರೂರು 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಮೈದಾನದ ಜಾಗದ ಲ್ 0.06 ಗುಂಟೆ 
ಬಾಗವನುನ್ ೕ ೕಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಿಟುಟ್ಕೊಡುವ 

39895 E

24613
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ಕಟಟ್ಡ3ಎ ೕಜನೆ ಭೂ 

ಸಾವ್.17/2001‐02/

ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋರೂರು 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಮೈದಾನದ ಜಾಗದ ಲ್ 0.06 ಗುಂಟೆ 
ಬಾಗವನು ೕ ೕಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಿಟುಕೊಡುವಬಾಗವನ ನ್ ಠಾಣ ಟುಟ್  

39895 E

24617 PLANNING ಕ3  ೕ ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ದುರ ತ್ 07?2001‐ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರ ತ್ ಬಗ ಗೆ್ 39895 E
24617 JD‐QUALITYCELL‐ ಕ3  ೕ ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ದುರ ತ್ 07?2001‐ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರ ತ್ ಬಗ ಗೆ್ 39895 E

24620 PLANNING ಕ3 ೕ ಪಾರ್.ಸಾ.ಕ.ಕೊ.ಶಾ.ನಿ
06/2001‐02

ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ಶೌಚಾಲಯ 
ನಿಮಿರ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

39895 E

24620 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ಕ3 ೕ ಪಾರ್.ಸಾ.ಕ.ಕೊ.ಶಾ.ನಿ
06/2001‐02

ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ಶೌಚಾಲಯ 
ನಿಮಿರ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

39895 E

24627 PLANNING
ಕ3 ೕ ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ದು .ಹ.ಬಿ 

56/2001‐02

ಎಂ.ಎ.ಆರ್.ಪಿ ಲೈನ್ ಆಡುಗೋಡಿ ಶಾಲೆಗೆ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭಯ್ ಕ ಪ್ಸಲು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
39895 E

24627
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ಕ3 ೕ ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ದು .ಹ.ಬಿ 

56/2001‐02

ಎಂ.ಎ.ಆರ್.ಪಿ ಲೈನ್ ಆಡುಗೋಡಿ ಶಾಲೆಗೆ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭಯ್ ಕ ಪ್ಸಲು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
39895 E

24629 PLANNING ಕ3 ೕ ಪಾರ್ಶಾ.ಕ.ಆ.ಮೈ.ಅತಿಕರ್ಮ
15/2001‐02

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಮೈದಾನದ ಲ್ ಹಾಲು 
ಉತಾಪ್ದನಾ ಕೇಂದರ್ಕಟುಟ್ತಿತ್ರುವ ಬಗ ಗೆ್

39895 D

24629 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ಕ3 ೕ ಪಾರ್ಶಾ.ಕ.ಆ.ಮೈ.ಅತಿಕರ್ಮ
15/2001‐02

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಮೈದಾನದ ಲ್ ಹಾಲು 
ಉತಾಪ್ದನಾ ಕೇಂದರ್ಕಟುಟ್ತಿತ್ರುವ ಬಗ ಗೆ್

39895 D

24660 PLANNING ಕ3 ೕ ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಶ.ಜ.ಅತಿಕರ್ಮಣ.
36/2001‐02

ಸ. .ಪಾರ್, ಬಾಂಗಾಲ್ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣವನುನ್ 
ಅತಿಕರ್ಮಿ ರುವುದನುನ್ ತೆರವುಗೊ ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

39895 D

24660 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ಕ3 ೕ ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಶ.ಜ.ಅತಿಕರ್ಮಣ.
36/2001‐02

ಸ. .ಪಾರ್, ಬಾಂಗಾಲ್ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣವನುನ್ 
ಅತಿಕರ್ಮಿ ರುವುದನುನ್ ತೆರವುಗೊ ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

39895 D



24694
PS ಕ/ಕ /10/2001 02 ಸ ರಿ ಪೆ ಮ ರಿಕೆ

39895 E

24666 PLANNING
ಕ3  ೕ ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ದೂರಸಂಪಕರ್ 
ಇಲಾಖೆಗೆ ಜಾಗ ಜ.35/2001‐02

ರಿಲೈಯನಸ್ ಕಮೂಯ್ನಿಕೆಷನ್ ಮಿಟೆಡ್ ರವರಿಗೆ 
ದೂರ ಸಂಪಕರ್ ಸೇವಾಕೇಂದರ್ನಿಮಿರ್ಸಲು ಕೆಲವು 
ಶಾಲೆಗಳ ಜಾಗವನುನ್ ಗುತಿತ್ಗೆ ಆದಾರದ ಮೇಲೆ 

ಬಿಟುಟ್ಕೊಡುವ ಬಗೆ

39895 D

24666
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ಕ3  ೕ ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ದೂರಸಂಪಕರ್ 
ಇಲಾಖೆಗೆ ಜಾಗ ಜ.35/2001‐02

ರಿಲೈಯನಸ್ ಕಮೂಯ್ನಿಕೆಷನ್ ಮಿಟೆಡ್ ರವರಿಗೆ 
ದೂರ ಸಂಪಕರ್ ಸೇವಾಕೇಂದರ್ನಿಮಿರ್ಸಲು ಕೆಲವು 
ಶಾಲೆಗಳ ಜಾಗವನುನ್ ಗುತಿತ್ಗೆ ಆದಾರದ ಮೇಲೆ 

ಬಿಟುಟ್ಕೊಡುವ ಬಗೆ

39895 D

24669 PLANNING ಕ3 ೕ.ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ದುರ ತ್ 42/2001‐
02

ಸಕಾರ್ರಿ ಮಾದರಿ ಕನನ್ಡ ಮತುತ್ ಉದುರ್ 
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡದ ದುರ ತ್ ಬಗ ಗೆ್

39895 E

24669 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ಕ3 ೕ.ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ದುರ ತ್ 42/2001‐
02

ಸಕಾರ್ರಿ ಮಾದರಿ ಕನನ್ಡ ಮತುತ್ ಉದುರ್ 
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡದ ದುರ ತ್ ಬಗ ಗೆ್

39895 E

24677 PLANNING
ೕಕ3ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಜಾ.ಭೂ.ಸಾವ್.ಹ.ಜ 

30/2002‐03

ಸ.ಮಾ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಪೀಣಯ್ ಬೆಂ.ಉ.ವಲಯ ಈ 
ಶಾಲಾ ಜಮೀನನುನ್ ಭೂಸಾವ್ಧೀನ 

ಪಡಿ ಕೊಂಡಿರುವುದನುನ್ ಹಣ ಜಮೆ ಮಾಡುವ 
39895 D

24677
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕಕ3ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಜಾ.ಭೂ.ಸಾವ್.ಹ.ಜ 

30/2002‐03

ಸ.ಮಾ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಪೀಣಯ್ ಬೆಂ.ಉ.ವಲಯ ಈ 
ಶಾಲಾ ಜಮೀನನುನ್ ಭೂಸಾವ್ಧೀನ 

ಪಡಿ ಕೊಂಡಿರುವುದನುನ್ ಹಣ ಜಮೆ ಮಾಡುವ 
39895 D

24681 PLANNING ಕಟಟ್ಡ‐3ಎ ೕ ಹೆ.ಕೊ.ನಿ‐21/2001‐
02

ಮಂಡಯ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಆಲಕೆರೆ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ 
ಕೊಠಡಿಯನುನ್ ನಿಮಿರ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

39895 E

24681 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ಕಟಟ್ಡ‐3ಎ ೕ ಹೆ.ಕೊ.ನಿ‐21/2001‐
02

ಮಂಡಯ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಆಲಕೆರೆ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ 
ಕೊಠಡಿಯನುನ್ ನಿಮಿರ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

39895 E

24687 PLANNING ಕಟಟ್ಡ3ಎ ೕ ಪಾರ್ 
ಶಾಕ/ಕೊ.ಶೌ11/2001‐02

ಮಳವ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಕೊಠಡಿ 
ದುರ ತ್ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯಗ ಲಲ್ದ ಬಗ ಗೆ್

39895 E

24687 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ಕಟಟ್ಡ3ಎ ೕ ಪಾರ್ 
ಶಾಕ/ಕೊ.ಶೌ11/2001‐02

ಮಳವ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಕೊಠಡಿ 
ದುರ ತ್ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯಗ ಲಲ್ದ ಬಗ ಗೆ್

39895 E

24694 PLANNING ಕಟಟ್ಡ3ಎ ೕ ಪಾರ್ 
ಶಾ.ಕ/ಕ.ಕಾ/10/2001‐02

ಅಲಾಲ್ ಪಟಟ್ಣ ಗಾರ್ಮ ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ತಾ: 
ಸಕಾರ್ರಿ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಕೆ 

39895 E

24694 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ಕಟಟ್ಡ3ಎ ೕ ಪಾರ್ 
ಶಾ ಕ/ಕ ಕಾ/10/2001 02ಶಾ. .ಕಾ ‐

ಅಲಾಲ್ ಪಟಟ್ಣ ಗಾರ್ಮ ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ತಾ: 
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾ ಶಾಲೆಯ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಕೆಕಾರ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಕಳ ಕಾ ಗಾ  

39895 E

24698 PLANNING ಕಟಟ್ಡ3ಎ ೕ ಪಾರ್ಶಾಕ‐ಡಿಪಿಎಆರ್
15/2001‐02

ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲ ಲೆ್ ಸುಳಯ್ತಾ ಐವನಾಡರ್ ಗಾರ್ಮ 
ಬಾಂಜಿಕೋಡಿ .ಪಾರ್.ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡದ 

39895 E

24698 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ಕಟಟ್ಡ3ಎ ೕ ಪಾರ್ಶಾಕ‐ಡಿಪಿಎಆರ್
15/2001‐02

ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲ ಲೆ್ ಸುಳಯ್ತಾ ಐವನಾಡರ್ ಗಾರ್ಮ 
ಬಾಂಜಿಕೋಡಿ .ಪಾರ್.ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡದ 

39895 E

24700 PLANNING ಕ3 ೕ ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಕಳಪೆ
. ಆ.ಸು.ಇ493 14/2001‐02

ಹೊಸನಗರ ತಾ: ಹರಿದಾರ್ವತಿ
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಕಟಟ್ಡದ ಕಳಪೆ

39895 E

24700 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ಕ3 ೕ ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಕಳಪೆ
. ಆ.ಸು.ಇ493 14/2001‐02

ಹೊಸನಗರ ತಾ: ಹರಿದಾರ್ವತಿ
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಕಟಟ್ಡದ ಕಳಪೆ

39895 E

24702 PLANNING ಕಟಟ್ಡ3ಎ ೕ. .ನಿ 26/2001‐02
ಹಾಸನ ಜಿಲ ಲೆ್ ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು

ಬಾಲಕೀಯರ ದಾಯ್ಥಿರ್ ನಿಲಯಕಾಕ್ಗಿ ಸವ್ಂತ 
ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಿರ್ಸಲು ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ನಿವೇಶನ 

39895 D

24702
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ಕಟಟ್ಡ3ಎ ೕ. .ನಿ 26/2001‐02

ಹಾಸನ ಜಿಲ ಲೆ್ ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು
ಬಾಲಕೀಯರ ದಾಯ್ಥಿರ್ ನಿಲಯಕಾಕ್ಗಿ ಸವ್ಂತ 
ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಿರ್ಸಲು ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ನಿವೇಶನ 

39895 D

24704 PLANNING ೕಕ3 ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಜಾ.13/2002‐03 ಎಲ್.ಎ.ಆಕ್ಟ್ 1894 ರ ಪರ್ಕಾರ
ವಶಪಡಿ ಕೊಳಳ್ಲಾದ ಜಮೀನಿನ ವರ

39895 D

24704 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕಕ3 ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಜಾ.13/2002‐03 ಎಲ್.ಎ.ಆಕ್ಟ್ 1894 ರ ಪರ್ಕಾರ
ವಶಪಡಿ ಕೊಳಳ್ಲಾದ ಜಮೀನಿನ ವರ

39895 D

24850 PLANNING
ಕ3 ೕ.ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಜಾ.ಒ.02/2002‐

03

ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲ ಲೆ್ ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆ ಬರುವ 
ಅರೇಹ ಳ್ ಚಿಕಕ್ಲಲ್ಸಂದರ್ ಗೌಡೇನಹ ಳ್ ಶಾಲೆಗ ಗೆ 

ಜಾಗ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್
39895 D

24850
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ಕ3 ೕ.ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಜಾ.ಒ.02/2002‐

03

ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲ ಲೆ್ ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆ ಬರುವ 
ಅರೇಹ ಳ್ ಚಿಕಕ್ಲಲ್ಸಂದರ್ ಗೌಡೇನಹ ಳ್ ಶಾಲೆಗ ಗೆ 

ಜಾಗ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್
39895 D



24853 PLANNING
ೕಕ3 ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ತೆರವು ಬಗ ಗೆ್ 

49/2003‐04

ಗಡಿಕಟಿಟ್ ಗಾರ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೊನಾನ್  
ತಾ.ಇ ಲ್ನ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಹಳ  ೆ

ಕಟಟ್ಡವನುನ್ ಕೆಡ  ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾನಗಿ 
ಇಲದೇ ಡೈರಿ ಕಟಟ್ಡ ಕಟುಟ್ತಿರುವ ಬಗೆ

39895 D

24853
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕಕ3 ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ತೆರವು ಬಗ ಗೆ್ 

49/2003‐04

ಗಡಿಕಟಿಟ್ ಗಾರ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೊನಾನ್  
ತಾ.ಇ ಲ್ನ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಹಳ  ೆ

ಕಟಟ್ಡವನುನ್ ಕೆಡ  ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾನಗಿ 
ಇಲದೇ ಡೈರಿ ಕಟಟ್ಡ ಕಟುಟ್ತಿರುವ ಬಗೆ

39895 D

24855 PLANNING
ೕಕ3.ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಜಾ.ಒ.35/2003‐

04

ಸ.ಉ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ದೇವರಜೀವನಹ ಳ್
ಬೆಂ.ಉತತ್ರ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲಾ ಆವರಣಗದ ಲ್ 

ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯಾಲಯ ಕಾಯ್ಂಪ್ ಹಾಕಲು 
ಜಾಗ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ.

39895 E

24855
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕಕ3.ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಜಾ.ಒ.35/2003‐

04

ಸ.ಉ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ದೇವರಜೀವನಹ ಳ್
ಬೆಂ.ಉತತ್ರ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲಾ ಆವರಣಗದ ಲ್ 

ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯಾಲಯ ಕಾಯ್ಂಪ್ ಹಾಕಲು 
ಜಾಗ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ.

39895 E

24863 PLANNING
ೕಕ3.ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ನಿ.ಗು.ನಿ.ಅ07/200

3‐04

ಸಕಾರ್ರಿ ಕನನ್ಡ ,ತೆಲುಗು ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ 
ಶಾಲೆ ಕಿವ್ೕನ್ಸ್ ರಸ ತೆ್, ವಾಜಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು 

ಉತತ್ರ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲಾ ನಿವೇಶನದ ಲ್ 
`ಗುರುಭವನ` ನಿಮಿರ್ಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 

39895 E

24863
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕಕ3.ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ನಿ.ಗು.ನಿ.ಅ07/200

3‐04

ಸಕಾರ್ರಿ ಕನನ್ಡ ,ತೆಲುಗು ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ 
ಶಾಲೆ ಕಿವ್ೕನ್ಸ್ ರಸ ತೆ್, ವಾಜಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು 

ಉತತ್ರ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲಾ ನಿವೇಶನದ ಲ್ 
`ಗುರುಭವನ` ನಿಮಿರ್ಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 

39895 E

24873 PLANNING
ೕಕ3 ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಕೊ.ದು41/2003‐

04

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ ಮೈಸೂರು
ತಾ:ಸ.ಮಾ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಮೆಲಲ್ಹ ಳ್ 

ಮುಣಹೋಬ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರ ಥ್ 
39895 E

24873
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕಕ3 ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಕೊ.ದು41/2003‐

04

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ ಮೈಸೂರು
ತಾ:ಸ.ಮಾ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಮೆಲಲ್ಹ ಳ್ 

ಮುಣಹೋಬ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಮುಣಹೋಬ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರ ಥ್ 
39895 E

25164 PLANNING ೕಕ3 ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ರಿ.ಅ.ಸಂಖೆಯ್
37546‐47/2002‐03

ರಿ.ಅ.ಸಂಖೆಯ್ 3754647/2000  ರ್ೕ
ಗೋಪಾಲಶೆಟಿಟ್ ಮತುತ್ಇತರರು ಸ ಲ್ ರುವ ದಾವೆ 

39895 E

25164 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕಕ3 ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ರಿ.ಅ.ಸಂಖೆಯ್
37546‐47/2002‐03

ರಿ.ಅ.ಸಂಖೆಯ್ 3754647/2000  ರ್ೕ
ಗೋಪಾಲಶೆಟಿಟ್ ಮತುತ್ಇತರರು ಸ ಲ್ ರುವ ದಾವೆ 

39895 E

25178 PLANNING
ೕಕ3 ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಅ.ಶಾ.ಆ.ಮೈ 

ತೆದಾ.ಸಮ.29/01.58/2001‐02

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ತಾಳಹ ಳ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ 
ಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಲ್ ಅತಿಕರ್ಮಣವಾಗಿ 

ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿಮಿರ್ ರುವುದನುನ್
39895 E

25178
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕಕ3 ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಅ.ಶಾ.ಆ.ಮೈ 

ತೆದಾ.ಸಮ.29/01.58/2001‐02

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ತಾಳಹ ಳ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ 
ಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಲ್ ಅತಿಕರ್ಮಣವಾಗಿ 

ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿಮಿರ್ ರುವುದನುನ್
39895 E

25187 PLANNING
ಕ3  ೕ ಪಾರ್ಶಾಕ ಕೊಅ.ತೆ 

26/2002‐03

ಮಂಡಯ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲೂಲ್ಕು ಕಷ್ಣ 
ಇಲಾಖೆಯ ಆವರಣದ ಲ್ನ ಸಕಾರ್ರಿ 

ಕೊಠಡಿಯನುನ್ ಪತಿತ್ನ ಸಹಕಾರ ಸಮಸ ಥೆ್ಯವರು 
ವಶಪಡಿ ಕೊಂಡಿರುವುದನುನ್ ತೆರವುಗೊ ಸುವ 

39895 D

25187
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ಕ3  ೕ ಪಾರ್ಶಾಕ ಕೊಅ.ತೆ 

26/2002‐03

ಮಂಡಯ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲೂಲ್ಕು ಕಷ್ಣ 
ಇಲಾಖೆಯ ಆವರಣದ ಲ್ನ ಸಕಾರ್ರಿ 

ಕೊಠಡಿಯನುನ್ ಪತಿತ್ನ ಸಹಕಾರ ಸಮಸ ಥೆ್ಯವರು 
ವಶಪಡಿ ಕೊಂಡಿರುವುದನುನ್ ತೆರವುಗೊ ಸುವ 

39895 D

25196 PLANNING ಕ3  ೕ ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ದು 11/2000‐01 ಈಜುಕೊಳ ಬಡಾವಣೆಯ ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ 
ಶಾಲೆಯ ಕಟಟ್ಡ ದುರ ತ್ ಹಾಗೂ ಸಥ್ಳಾಂತರದ 

39895 E

25196 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ಕ3  ೕ ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ದು 11/2000‐01 ಈಜುಕೊಳ ಬಡಾವಣೆಯ ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ 
ಶಾಲೆಯ ಕಟಟ್ಡ ದುರ ತ್ ಹಾಗೂ ಸಥ್ಳಾಂತರದ 

39895 E

25204 PLANNING ಕಟಟ್ಡ3ಎ ೕ.ಒ.ಪ.2/2002‐03 ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ತಾ ಕಸಬಾ ಗಾರ್ಮದ ಶಾಲೆಯ 
ಜಾಗವನುನ್ ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ವ ಬಗ ಗೆ್

39895 E



PS
ರ್

ೆ

25204 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ಕಟಟ್ಡ3ಎ ೕ.ಒ.ಪ.2/2002‐03 ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ತಾ ಕಸಬಾ ಗಾರ್ಮದ ಶಾಲೆಯ 
ಜಾಗವನುನ್ ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ವ ಬಗ ಗೆ್

39895 E

25214 PLANNING ಕಟಟ್ಡ3  ೕಜನೆ ಪಾಕಕೊದುರ ಥ್
ಹಾಸನ51/2000‐2001

ಹಾಸನ ದೊಡಾಡ್ಲದಹ ಳ್ ಪಾರ್.ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡದ 
ದುರ ತ್ಯ ಲ್ ನಡೆದಿರುವ ಅವಯ್ವಹಾರದ ಬಗ ಗೆ್

39895 E

25214 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ಕಟಟ್ಡ3  ೕಜನೆ ಪಾಕಕೊದುರ ಥ್
ಹಾಸನ51/2000‐2001

ಹಾಸನ ದೊಡಾಡ್ಲದಹ ಳ್ ಪಾರ್.ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡದ 
ದುರ ತ್ಯ ಲ್ ನಡೆದಿರುವ ಅವಯ್ವಹಾರದ ಬಗ ಗೆ್

39895 E

25232 PLANNING
ೕಕ3 ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಜಾ.ವ 25/2003‐

04

ವೇಕಾನಂದ ಜಿ.ಪಂ.ಮಾ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಅಜಜ್ರ 
ಕಾಡು ಈ ಶಾಲಾ ಜಮೀನನುನ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪರ್ಥಮ 

ದಜೆ್ ಮ ಲಾ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಕಾಲೇಜು 
ನಿಮಿರ್ಸಲು ಹಸಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆ

39895 E

25232
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕಕ3 ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಜಾ.ವ 25/2003‐

04

ವೇಕಾನಂದ ಜಿ.ಪಂ.ಮಾ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಅಜಜ್ರ 
ಕಾಡು ಈ ಶಾಲಾ ಜಮೀನನುನ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪರ್ಥಮ 

ದಜೆ್ ಮ ಲಾ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಕಾಲೇಜು 
ನಿಮಿರ್ಸಲು ಹಸಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆ

39895 E

25240 PLANNING
ಕಟಟ್ಡ3  ೕಜನೆ ಪಾರ್ಶಾಕ 

ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 46/2000‐01

ಬೆಂಗಳೂರು ವೇಕನಗರದ ಲ್ರುವ ತೆಲುಗು 
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕಟಟ್ಡವನುನ್ ಇಲಾಖೆಗೆ 

ಹಸಾಂತರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್
39895 E

25240
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ಕಟಟ್ಡ3  ೕಜನೆ ಪಾರ್ಶಾಕ 

ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 46/2000‐01

ಬೆಂಗಳೂರು ವೇಕನಗರದ ಲ್ರುವ ತೆಲುಗು 
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕಟಟ್ಡವನುನ್ ಇಲಾಖೆಗೆ 

ಹಸಾಂತರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್
39895 E

25252 PLANNING
ಕಟಟ್ಡ3  ೕಜನೆ ಪಾರ್.ಕ.ಶಾಲಾ.ಸಥ್ಳ 

ಒತುತ್ವರಿ 23/2000‐01

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ರೋಟರಿ ಟರ್ಸಟ್ನವರು ಸಕಾರ್ರಿ 
ಉದುರ್ ಬಾಲಕಿಯರ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
ಬೆಟಮೆರ್ಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ರುದಧ್ ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ

39895 E

25252
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ಕಟಟ್ಡ3  ೕಜನೆ ಪಾರ್.ಕ.ಶಾಲಾ.ಸಥ್ಳ 

ಒತುತ್ವರಿ 23/2000‐01

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ರೋಟರಿ ಟರ್ಸಟ್ನವರು ಸಕಾರ್ರಿ 
ಉದುರ್ ಬಾಲಕಿಯರ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
ಬೆಟಮೆರ್ಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ರುದಧ್ ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ

39895 E

25268 PLANNING ಅ2265 ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ 45/99‐2000 ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಬಾಲಕಿಯರ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ 
ಜಾಗದ ಬಗ ಗೆ್

39895 E

25268 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ಅ2265 ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ 45/99‐2000/ ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಬಾಲಕಿಯರ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ 
ಜಾಗದ ಬಗೆಜಾಗದ ಬಗ ಗ್

39895 E

25282 PLANNING ಕಟಟ್ಡ 3  ೕಜನೆ ಪಾರ್ಶಾಕ.ಕೆ.ಶೌ
14/2000‐01

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

39895 E

25282 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ಕಟಟ್ಡ 3  ೕಜನೆ ಪಾರ್ಶಾಕ.ಕೆ.ಶೌ
14/2000‐01

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

39895 E

25294 PLANNING
ಅ24 ಪಾರ್.ಕ.ಶಾಲಾ ಜಮೀನು 
ಅತಿಕರ್ಮಣ 34/2000‐01

ನವಲಗುಂದ ನಗರದ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 
ಸುಪಧಿರ್ನ ಲ್ರುವ ಜಮೀನಿನ ಲ್ ಅ ಲ್ನ ಪುರಸಭೆ 

ಅಮಗಡಿಗಳನುನ್ ನಿಮಿರ್ಸುತಿರುವ ಕುರಿತು
39895 E

25294
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ಅ24 ಪಾರ್.ಕ.ಶಾಲಾ ಜಮೀನು 
ಅತಿಕರ್ಮಣ 34/2000‐01

ನವಲಗುಂದ ನಗರದ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 
ಸುಪಧಿರ್ನ ಲ್ರುವ ಜಮೀನಿನ ಲ್ ಅ ಲ್ನ ಪುರಸಭೆ 

ಅಮಗಡಿಗಳನುನ್ ನಿಮಿರ್ಸುತಿರುವ ಕುರಿತು
39895 E

25302 PLANNING
ಕ3 ೕ ಪಾರ್ಶಾಕ ಸಥ್ಳ ಮಂಜೂರಾತಿ 

ಕುರಿತು 51/2000‐01

ಹುಬಬ್ ಳ್ ಅಮರಗೋಳದ ಎ.ಪಿ.ಎಂ. ಯಾಡರ್ 
ನ ಲ್ರುವ ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಸಥ್ಳ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು
39895 E

25302
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ಕ3 ೕ ಪಾರ್ಶಾಕ ಸಥ್ಳ ಮಂಜೂರಾತಿ 

ಕುರಿತು 51/2000‐01

ಹುಬಬ್ ಳ್ ಅಮರಗೋಳದ ಎ.ಪಿ.ಎಂ. ಯಾಡರ್ 
ನ ಲ್ರುವ ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಸಥ್ಳ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು
39895 E

25311 PLANNING ಅ24 ಪಾರ್.ಕ:ಇತರೆ 2/98‐99
ಹುಬಬ್ ಳ್ಯ ಅಶೋಕನಗರದ ಲ್ನ

ಸ.ಕ. .ಪಾರ್.ಶಾ.ನಂ:13ನೇ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡ 
ನಲಸಮವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಕುರಿತು

39895 E

25311
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ಅ24 ಪಾರ್.ಕ:ಇತರೆ 2/98‐99

ಹುಬಬ್ ಳ್ಯ ಅಶೋಕನಗರದ ಲ್ನ
ಸ.ಕ. .ಪಾರ್.ಶಾ.ನಂ:13ನೇ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡ 
ನಲಸಮವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಕುರಿತು

39895 E

25316 PLANNING ೕಕ3 ಪಾರ್ಶಾ ಕ.ದು 22/2003‐04 ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಮರಸನಹ ಳ್ ಗಾರ್ಮದ ಶಾಲಾ 
ಕಟಟ್ಡ ದುರ ತ್ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

39895 E



ನೀಡ ಾ ು ಮಾ ುವ ೆ

25316 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕಕ3 ಪಾರ್ಶಾ ಕ.ದು 22/2003‐04 ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಮರಸನಹ ಳ್ ಗಾರ್ಮದ ಶಾಲಾ 
ಕಟಟ್ಡ ದುರ ತ್ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

39895 E

25333 PLANNING
ೕಕ3 ಪಾರ್ಶಾಕ ಜಾ.ಬಿ.ಕೊ 

05/2003‐04

ಸಕಾರ್ರಿ ಸವ್ತಂತರ್ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು
ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ 

ಸ.ಬಾ. .ಪಾರ್.ಶಾಲಾ ಜಾಗ ಬಿಟುಟ್ ಕೊಡುವ ಬಗ ಗೆ್
39895 E

25333
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕಕ3 ಪಾರ್ಶಾಕ ಜಾ.ಬಿ.ಕೊ 

05/2003‐04

ಸಕಾರ್ರಿ ಸವ್ತಂತರ್ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು
ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ 

ಸ.ಬಾ. .ಪಾರ್.ಶಾಲಾ ಜಾಗ ಬಿಟುಟ್ ಕೊಡುವ ಬಗ ಗೆ್
39895 E

25342 PLANNING
ಕ3 ೕ ಪಾರ್.ಶಾ.ಜಾ. .ಸ.ಅ.ನೀ 

10/2002‐03

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾ: ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ 
ಸ. .ಪಾರ್.ಬಾ.ಶಾಲೆ ಆವರನದ ಲ್ ಕಷ್ಕರ ಸದನ 
ನಿಮಿರ್ಸಲು ನಿವೇಶನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

39895 E

25342
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ಕ3 ೕ ಪಾರ್.ಶಾ.ಜಾ. .ಸ.ಅ.ನೀ 

10/2002‐03

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾ: ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ 
ಸ. .ಪಾರ್.ಬಾ.ಶಾಲೆ ಆವರನದ ಲ್ ಕಷ್ಕರ ಸದನ 
ನಿಮಿರ್ಸಲು ನಿವೇಶನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

39895 E

25355 PLANNING ೕಕ3 ಪಾರ್.ಶಾಕ.ಜಾ.ತೆ 01/2003‐
04

ದೊಡಡ್ಪೇಟೆ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ: ತುಮಕೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ 
ಶಾಲಾ ನಿವೇಶನ ಭೂಸಾವ್ಧೀನತೆ ಬಗ ಗೆ್

39895 E

25355 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕಕ3 ಪಾರ್.ಶಾಕ.ಜಾ.ತೆ 01/2003‐
04

ದೊಡಡ್ಪೇಟೆ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ: ತುಮಕೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ 
ಶಾಲಾ ನಿವೇಶನ ಭೂಸಾವ್ಧೀನತೆ ಬಗ ಗೆ್

39895 E

25517 PLANNING ೕ8 ೕ6 ಹ.ಹ.ಆ.29/2000‐01
ಹನೊನ್ಂದನೇ ಹಣಕಾಸು ಆ ೕಗವು

ಕನಾ್ಟಕಕೆಕ್ ಉನನ್ತೀಕರಿ ದ ಅನುದಾನ 
ನೀಡಲು ಫಾರಸುಸ್ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ ಗೆ್

39896 D

25517
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8 ೕ6 ಹ.ಹ.ಆ.29/2000‐01

ಹನೊನ್ಂದನೇ ಹಣಕಾಸು ಆ ೕಗವು
ಕನಾ್ಟಕಕೆಕ್ ಉನನ್ತೀಕರಿ ದ ಅನುದಾನ 
ನೀಡಲು ಫಾರಸುಸ್ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ ಗೆ್

39896 D

25519 PLANNING ೕ86 ಹ.ಹ.ಆ.29/2000‐01
ಹನೊನ್ಂದನೇ ಹಣಕಾಸು ಆ ೕಗವು

ಕನಾರ್ಟಕಕೆಕ್ ಉನನ್ತೀಕರಿ ದ ಅನುದಾನ 
ನೀಡಲು ಫಾರಸುಸ್ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ ಗೆ್

39896 D

25519
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ86 ಹ.ಹ.ಆ.29/2000‐01

ಹನೊನ್ಂದನೇ ಹಣಕಾಸು ಆ ೕಗವು
ಕನಾರ್ಟಕಕೆಕ್ ಉನನ್ತೀಕರಿ ದ ಅನುದಾನ 

ನೀಡಲು ಫಾರಸು ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಲು ಫ ರಸ ಸ್ ಡಿರ ಬಗ ಗ್
39896 D

25523 PLANNING ೕ86 ಪರ್ಗಾರ್ ೕ 2/2000‐01
ಪರ್ಧಾನ ಮಂತಿರ್ ಗಾರ್ ೕದಯ ೕಜನೆಯಡಿ 
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಮೂಲಭೂತ 

ಸೌಲಭಯ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್
39896 D

25523
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ86 ಪರ್ಗಾರ್ ೕ 2/2000‐01

ಪರ್ಧಾನ ಮಂತಿರ್ ಗಾರ್ ೕದಯ ೕಜನೆಯಡಿ 
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಮೂಲಭೂತ 

ಸೌಲಭಯ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್
39896 D

25528 PLANNING ೕ86 ಪರ್ಗಾರ್ ೕ2/2001‐02

2001‐02 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಪರ್ಧಾನ ಮಂತಿರ್ 
ಗಾರ್ ೕದಯ ೕಜನೆಯಡಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ 

ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾ್ಣ, ದುರ ತ್, ಕುಡಿಯುವ 
ನೀರು, ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭಯ್ ಹಾಗೂ 

ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿಮಾರ್ಣಕಾಕ್ಗಿ

39896 D

25528
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ86 ಪರ್ಗಾರ್ ೕ2/2001‐02

2001‐02 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಪರ್ಧಾನ ಮಂತಿರ್ 
ಗಾರ್ ೕದಯ ೕಜನೆಯಡಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ 

ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾ್ಣ, ದುರ ತ್, ಕುಡಿಯುವ 
ನೀರು, ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭಯ್ ಹಾಗೂ 

ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿಮಾರ್ಣಕಾಕ್ಗಿ

39896 D

25533 PLANNING ೕ86ಪರ್ಗಾರ್ ೕ/2002‐03 ಪರ್ಧಾನಮಂತಿರ್ ಗಾರ್ ೕದಯ
ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್

39896 D

25533 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ86ಪರ್ಗಾರ್ ೕ/2002‐03 ಪರ್ಧಾನಮಂತಿರ್ ಗಾರ್ ೕದಯ
ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್

39896 D

25536 PLANNING ೕ86 ಪರ್ಗಾರ್ ೕ1/2002‐03 2002‐03 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪರ್ಧಾನ ಮಂತಿರ್ 
ಗಾರ್ ೕದಯ ೕಜನೆ

39896 D

25536 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ86 ಪರ್ಗಾರ್ ೕ1/2002‐03 2002‐03 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪರ್ಧಾನ ಮಂತಿರ್ 
ಗಾರ್ ೕದಯ ೕಜನೆ

39896 D



ನಿವೇ ಮ ರು ಮಾಡುವ ೆ

25589 PLANNING
ಕ3 ೕ ಪಾರ್ಶಾಕು.ನೀರು ಕಿರ್ಯಾ 
ೕ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್44/2001‐02

A.R.W.S.p  ೕಜನೆಯಡಿ ಕುಡಿಯುವ ನಿರು 
ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಕಿರ್ಯಾ ೕಜನೆ 

ತಯಾರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್
39896 D

25589
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ಕ3 ೕ ಪಾರ್ಶಾಕು.ನೀರು ಕಿರ್ಯಾ 
ೕ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್44/2001‐02

A.R.W.S.p  ೕಜನೆಯಡಿ ಕುಡಿಯುವ ನಿರು 
ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಕಿರ್ಯಾ ೕಜನೆ 

ತಯಾರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್
39896 D

25603 PLANNING ಅ21 ಪಾರ್.ಕ.ಶಾ.ನಿವೇಶನ 3/96‐97
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಹೊಸಕೆರೆ ಹ ಳ್ ಗಾರ್ಮದ ಸವೆರ್ 

ನಂ 9596, 121,122 ರ .ಎ.ಜಾಗದ ಲ್ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಬಗ ಗೆ್

39896 E

25603
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ಅ21 ಪಾರ್.ಕ.ಶಾ.ನಿವೇಶನ 3/96‐97

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಹೊಸಕೆರೆ ಹ ಳ್ ಗಾರ್ಮದ ಸವೆರ್ 
ನಂ 9596, 121,122 ರ .ಎ.ಜಾಗದ ಲ್ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಬಗ ಗೆ್
39896 E

25613 PLANNING
ಅ22:ಪಾರ್.ಕ.ಶಾ.ಆ.ಮೈ:ಇತರೆ 8/98‐

99

ಬೆಂ.ನಗರ ಜಿಲ ಲೆ್ ರಾಮಕರ್ಷಣ್ ಹೆಗಡೆ ನಗರದ 
ಶಾಲಾ ಆಟದ ಮೈದಾನವನುನ್ ಸಂರ  

ಸಾವ್ಧೀನಪಡಿ ಕೋಳಳ್ಬೇಕೆಂದು 
ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು ಜೈ ಭೀಮಾ ಯುವಕರ ಸಂಘ 

ಇವರು ಸ ರುವ ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್:2559

39896 D

25613
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ಅ22:ಪಾರ್.ಕ.ಶಾ.ಆ.ಮೈ:ಇತರೆ 8/98‐

99

ಬೆಂ.ನಗರ ಜಿಲ ಲೆ್ ರಾಮಕರ್ಷಣ್ ಹೆಗಡೆ ನಗರದ 
ಶಾಲಾ ಆಟದ ಮೈದಾನವನುನ್ ಸಂರ  

ಸಾವ್ಧೀನಪಡಿ ಕೋಳಳ್ಬೇಕೆಂದು 
ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು ಜೈ ಭೀಮಾ ಯುವಕರ ಸಂಘ 

ಇವರು ಸ ರುವ ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್:2559

39896 D

25623 PLANNING ಅ22 902 ಪಾರ್ಶಾಕ 68/98‐99

ಮಂಡಯ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಬಸರಾಳು ಗಾರ್ಮದ ಲ್ 
ಸಮಾಜ ಕಲಾಯ್ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮೆಟಿರ್ಕ್ ಪೂವರ್ 

ಬಾಲಕರ ದಾಯ್ಥಿರ್ ನಿಲಯದ ಕಟಟ್ಡಕೆಕ್ 
ನಿವೇಶನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ

39896 E

25623
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ಅ22 902 ಪಾರ್ಶಾಕ 68/98‐99

ಮಂಡಯ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಬಸರಾಳು ಗಾರ್ಮದ ಲ್ 
ಸಮಾಜ ಕಲಾಯ್ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮೆಟಿರ್ಕ್ ಪೂವರ್ 

ಬಾಲಕರ ದಾಯ್ಥಿರ್ ನಿಲಯದ ಕಟಟ್ಡಕೆಕ್ 
ನಿವೇಶನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಶನ ಂಜೂ ಬಗ

39896 E

25634 PLANNING ಅ22 ಪಾರ್ಶಾ.ಆ.ಮೈ79/98‐99

ಕುಣಿಗಲರ್ ಪಟಟ್ಣದ ಲ್ರುವ ಜಿ.ಕೆ.ಎಂ.ಎಸ್ 
ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆಟದ 

ಮೈದಾನವನುನ್ ಯುವಜನ ಹಾಗೂ 
ಕಿರ್ೕಡಾಇಲಾಖೆ ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ

39896 E

25634
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ಅ22 ಪಾರ್ಶಾ.ಆ.ಮೈ79/98‐99

ಕುಣಿಗಲರ್ ಪಟಟ್ಣದ ಲ್ರುವ ಜಿ.ಕೆ.ಎಂ.ಎಸ್ 
ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆಟದ 

ಮೈದಾನವನುನ್ ಯುವಜನ ಹಾಗೂ 
ಕಿರ್ೕಡಾಇಲಾಖೆ ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ

39896 E

25648 PLANNING ಅ21 ಪಾರ್.ಕ.ಬೆಂ.ಮಾ 21/97‐98

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಲ್ ಲಭಯ್ ರುವ 
ಸಕಾರ್ರಿ ಜಮೀನುಗಳ ಪಟಿಟ್ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗ ಗೆ 

ಮತುತ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಸಾವ್ಮಯ್ದ ಸಂಸ ಥೆ್ಗ ಗೆ 
ಜಮೀನುಗಳನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 

ಸಕಾರ್ರಿ ಜಮೀನುಗಳ ಪಟಿ ಕಳು ಸುವ ಚಾರ

39896 D

25648
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ಅ21 ಪಾರ್.ಕ.ಬೆಂ.ಮಾ 21/97‐98

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಲ್ ಲಭಯ್ ರುವ 
ಸಕಾರ್ರಿ ಜಮೀನುಗಳ ಪಟಿಟ್ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗ ಗೆ 

ಮತುತ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಸಾವ್ಮಯ್ದ ಸಂಸ ಥೆ್ಗ ಗೆ 
ಜಮೀನುಗಳನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 

ಸಕಾರ್ರಿ ಜಮೀನುಗಳ ಪಟಿ ಕಳು ಸುವ ಚಾರ

39896 D

25660 PLANNING
ಅ22 ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಮೈ ವಾ.ಮ>ನಿ 

27/97‐98

ಚಾಮರಾಜ ಪೇಟೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಇ ಲ್ನಸಕಾರ್ರಿ 
ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮತುತ್ ಉದುರ್ ಶಾಲೆ 
ಖಾ  ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಲ್ ವಾಣಿಜಯ್ ಮ ಗೆ 

ನಿಮಿರ್ಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.

39896 E



25660
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ಅ22 ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಮೈ ವಾ.ಮ>ನಿ 

27/97‐98

ಚಾಮರಾಜ ಪೇಟೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಇ ಲ್ನಸಕಾರ್ರಿ 
ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮತುತ್ ಉದುರ್ ಶಾಲೆ 
ಖಾ  ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಲ್ ವಾಣಿಜಯ್ ಮ ಗೆ 

ನಿಮಿರ್ಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.

39896 E

25682 PLANNING ಅ22 740 ಪಾರ್ಶಾಕ 28/99‐00 ಓ.ಎಸ್.ನಂ:8553/98 ರ ಬಗ ಗೆ್ 39896 D
25682 JD‐QUALITYCELL‐ ಅ22 740 ಪಾರ್ಶಾಕ 28/99‐00 ಓ.ಎಸ್.ನಂ:8553/98 ರ ಬಗ ಗೆ್ 39896 D

25702 PLANNING ಅ22 ದಾವೆ ಸಂ:307/99‐00
ಸಕಾರ್ರಿ ಎನ್.ಟಿ.ಎಮ್ ಶಾಲೆ ಕೂಗೂರು 
ಆನೇಕಲ್ ತಾ: ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಜಮೀನಿನ ಬಗ ಗೆ್
39896 E

25702
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ಅ22 ದಾವೆ ಸಂ:307/99‐00

ಸಕಾರ್ರಿ ಎನ್.ಟಿ.ಎಮ್ ಶಾಲೆ ಕೂಗೂರು 
ಆನೇಕಲ್ ತಾ: ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಜಮೀನಿನ ಬಗ ಗೆ್
39896 E

25713 PLANNING ೕಕ3 ಅ22 ಪಾರ್ಶಾಕ 3/99‐00

ಬಸವನಗುಡಿ .ಪಾರ್.ಶಾಲಾ ಆವರಣದ ಲ್ 
ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉದುರ್ 
ಮಾಧಯ್ಮಿಕ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯ 
ಕಾಲೇಜು ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣ ಕುರಿತಂತೆ

39896 E

25713
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕಕ3 ಅ22 ಪಾರ್ಶಾಕ 3/99‐00

ಬಸವನಗುಡಿ .ಪಾರ್.ಶಾಲಾ ಆವರಣದ ಲ್ 
ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉದುರ್ 
ಮಾಧಯ್ಮಿಕ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯ 
ಕಾಲೇಜು ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣ ಕುರಿತಂತೆ

39896 E

25845 PLANNING ಅ22ಪಾರ್ಶಾಕ 81/98‐99
ಸಕಾರ್ರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿಡದಿ 

ರಾಮನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಬೆಂಗಳುರು 
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಜಮೀನಿನ ಬಗ ಗೆ್

39896 E

25845
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ಅ22ಪಾರ್ಶಾಕ 81/98‐99

ಸಕಾರ್ರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿಡದಿ 
ರಾಮನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಬೆಂಗಳುರು 

ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಜಮೀನಿನ ಬಗ ಗೆ್
39896 E

25858 PLANNING ಅ24 ಪಾರ್.ಕ.ಇತರೆ 16/98‐99
ಹರಪನಹ ಳ್ ತಾ: ಅರ ೕಕೆರೆ ಗಾರ್ಮದ ಲ್ ಶಾಲಾ 
ಕಟಟ್ಡವನುನ್ ಕೆಡ  ಆ ಸಥ್ಳದ ಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ 

ಕಛೇರಿ ಕಟಟ್ಡವನುನ್ ಕಟುಟ್ತಿರುವ ಬಗ ಗೆ್
39896 E

25858
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ಅ24 ಪಾರ್.ಕ.ಇತರೆ 16/98‐99

ಹರಪನಹ ರ ೆ ೆ ಮದಹರಪನಹ ಳ್ ತಾ: ಅರ ೕಕೆರೆ ಗಾರ್ಮದ ಲ್ ಶಾಲಾ 
ಕಟಟ್ಡವನುನ್ ಕೆಡ  ಆ ಸಥ್ಳದ ಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ 

ಕಛೇರಿ ಕಟಟ್ಡವನುನ್ ಕಟುಟ್ತಿರುವ ಬಗ ಗೆ್
39896 E

25865 PLANNING ಅ22 ಪಾರ್ಶಾ.ಜ 90/98‐99
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಕಮಲಾನಗರ ಶಾಲೆಯ 

ಸಕಾರ್ರಿ ಜಮೀನಿನ ಲ್ ಬೆಂಗಳುರು ಮಹಾನಗರ 
ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ ಥೆ್ ಬಸ್ ನಿಲಾದ್ಣ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

39896 E

25865
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ಅ22 ಪಾರ್ಶಾ.ಜ 90/98‐99

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಕಮಲಾನಗರ ಶಾಲೆಯ 
ಸಕಾರ್ರಿ ಜಮೀನಿನ ಲ್ ಬೆಂಗಳುರು ಮಹಾನಗರ 
ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ ಥೆ್ ಬಸ್ ನಿಲಾದ್ಣ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

39896 E

25876 PLANNING ಕ3 ೕ ಪಾರ್ಶಾಕ.ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ
ದುರ ಥ್ 59/2000‐01

ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲ ಲೆ್ ಕಟಟ್ಡದ ದುರ ಥ್ 
ಹಾಗೂ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಗ ಗೆ್

39896 E

25876 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ಕ3 ೕ ಪಾರ್ಶಾಕ.ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ
ದುರ ಥ್ 59/2000‐01

ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲ ಲೆ್ ಕಟಟ್ಡದ ದುರ ಥ್ 
ಹಾಗೂ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಗ ಗೆ್

39896 E

25885 PLANNING ಕ3 ೕ.ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಗುರುಭವನ
ನಿಮಾರ್ಣ 66/2000‐01

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ ಲೆ್ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ
ಕ.ಮಾ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಆವರಣದ ಲ್ ಗುರುಭವನ 

39896 E

25885 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ಕ3 ೕ.ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಗುರುಭವನ
ನಿಮಾರ್ಣ 66/2000‐01

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ ಲೆ್ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ
ಕ.ಮಾ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಆವರಣದ ಲ್ ಗುರುಭವನ 

39896 E

25897 PLANNING ಕಟಟ್ಡ1: ೕ ಶಾ.ಶೌ.ನಿ:09/2000‐01 ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ನಿಯರ 
ಸಲುವಾಗಿ ಕಡಾಡ್ಯವಾಗಿ ಪರ್ತೆಯ್ೕಕ ಶವಚಾಲಯ 

39896 E

25897 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ಕಟಟ್ಡ1: ೕ ಶಾ.ಶೌ.ನಿ:09/2000‐01 ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ನಿಯರ 
ಸಲುವಾಗಿ ಕಡಾಡ್ಯವಾಗಿ ಪರ್ತೆಯ್ೕಕ ಶವಚಾಲಯ 

39896 E

25908 PLANNING ಅ2 ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.9/2000‐01 ಮಂಡಯ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಮದೂದ್ರು ತಾಲೂಲ್ಕು
ಚನೆನ್ೕಗೌಡನದೊಡಿಡ್ ಇ ಲ್ನ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡ 

39896 E



ಬೆ ಜಮೀ ು ಅ ುವ ೆ

25908 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ಅ2 ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.9/2000‐01 ಮಂಡಯ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಮದೂದ್ರು ತಾಲೂಲ್ಕು
ಚನೆನ್ೕಗೌಡನದೊಡಿಡ್ ಇ ಲ್ನ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡ 

39896 E

25920 PLANNING
ಕಟಟ್ಡ3 ೕಜನೆ ಪಾರ್ಶಾಕೆಡವುವ ಬಗ ಗೆ್ 

57/2000‐01

ಆಕಾರ್ಟ್ ರ್ೕನಿವಾಸಾಚಾರ್ ರಸ ತೆ್ಯ ಲ್ರುವ 
ಮಾದರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು 
ಬಹುಮಹಡಿ ವಾಣಿಜಯ್ ನಿಲುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್

39896 E

25920
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ಕಟಟ್ಡ3 ೕಜನೆ ಪಾರ್ಶಾಕೆಡವುವ ಬಗ ಗೆ್ 

57/2000‐01

ಆಕಾರ್ಟ್ ರ್ೕನಿವಾಸಾಚಾರ್ ರಸ ತೆ್ಯ ಲ್ರುವ 
ಮಾದರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು 
ಬಹುಮಹಡಿ ವಾಣಿಜಯ್ ನಿಲುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್

39896 E

25934 PLANNING ಅ22 7291 ಪಾರ್ಶಾಕ 2/2000‐2001
ಹಾಸನ ಜಿಲ ಲೆ್ ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ರ್ೕಕಂಠ ನಗರ 
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಎರಡು ಕೊಠಡಿಗಳು 
ಮತು ಸಭಾಂಗಣ ಕೊಠಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

39896 E

25934
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ಅ22 7291 ಪಾರ್ಶಾಕ 2/2000‐2001

ಹಾಸನ ಜಿಲ ಲೆ್ ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ರ್ೕಕಂಠ ನಗರ 
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಎರಡು ಕೊಠಡಿಗಳು 
ಮತು ಸಭಾಂಗಣ ಕೊಠಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

39896 E

25989 PLANNING ಕಟಟ್ಡ 3ಎ ೕ ಪಾರ್ಶಾಕ.ಗುತಿತ್ಗೆ
ಆ.14/2001‐02

ಸುವಣರ್ ಮಹೋತಸ್ವ ಭವನದ ಖಾ  
ಜಾಗವನುನ್ ಗುತಿತ್ಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಂಜೂರು 

39896 E

25989 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ಕಟಟ್ಡ 3ಎ ೕ ಪಾರ್ಶಾಕ.ಗುತಿತ್ಗೆ
ಆ.14/2001‐02

ಸುವಣರ್ ಮಹೋತಸ್ವ ಭವನದ ಖಾ  
ಜಾಗವನುನ್ ಗುತಿತ್ಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಂಜೂರು 

39896 E

26054 PLANNING
ಕಟಟ್ಡ3ಎ ೕ ಪಾರ್ಶಾಕೊ/ಆವರಣ 

20/2001‐02

ಕೆ.ಬೆಳುಳ್ರು , ಮದೂದ್ರು ತಾ ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ 
ಆವರಣದ ಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿಮಿರ್ಸುವ ದಲು 

ಭೂಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
39896 E

26054
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ಕಟಟ್ಡ3ಎ ೕ ಪಾರ್ಶಾಕೊ/ಆವರಣ 

20/2001‐02

ಕೆ.ಬೆಳುಳ್ರು , ಮದೂದ್ರು ತಾ ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ 
ಆವರಣದ ಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿಮಿರ್ಸುವ ದಲು 

ಭೂಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
39896 E

26059 PLANNING
ಕಟಟ್ಡ3ಎ ೕಪಾರ್ಶಾಕ:ಅತಿಕರ್ಮಣ 

2/2001‐02

ಮಂಡಯ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲೂಲ್ಕು ಅ ಸಂದರ್ 
ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 

ಬೇರೆಯವರ ಜಮೀನನುನ್ ಅತಿಕರ್ಮಿ ರುವ ಬಗ ಗೆ್
39896 E

26059
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ಕಟಟ್ಡ3ಎ ೕಪಾರ್ಶಾಕ:ಅತಿಕರ್ಮಣ 

2/2001‐02/

ಮಂಡಯ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲೂಲ್ಕು ಅ ಸಂದರ್ 
ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 

ಬೇರೆಯವರ ಜಮೀನನು ಅತಿಕಮಿ ರುವ ಬಗೇರೆಯವರ ನನ ನ್ ತಿಕರ್ಮಿ ರ ಬಗ ಗ್
39896 E

26063 PLANNING ಕಟಟ್ಡ3ಎ ೕ ಪಾರ್ಶಾಕ/ದುರ ಥ್
3/2001‐02

ಮಂಡಯ್ ಜಿ.ಕಿಲಾರ ಗಾರ್ಮದ ಲ್ರುವ ಸಕಾರ್ರಿ 
ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡ ದುರ ಥ್ ಬಗ ಗೆ್

39896 E

26063 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ಕಟಟ್ಡ3ಎ ೕ ಪಾರ್ಶಾಕ/ದುರ ಥ್
3/2001‐02

ಮಂಡಯ್ ಜಿ.ಕಿಲಾರ ಗಾರ್ಮದ ಲ್ರುವ ಸಕಾರ್ರಿ 
ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡ ದುರ ಥ್ ಬಗ ಗೆ್

39896 E

26067 PLANNING ಕಟಟ್ಡ3ಎ ೕ ಪಾರ್ ಶಾ ಕ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 39896 E
26067 JD‐QUALITYCELL‐ ಕಟಟ್ಡ3ಎ ೕ ಪಾರ್ ಶಾ ಕ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 39896 E

26072 PLANNING ಕಟಟ್ಡ3ಎ ೕ 
ಪಾರ್ಶಾಕ.ಅಹವಾಲು1/2001‐02

ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್ ಮತುತ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕರಿಂದ ಬಂದ 
ಅಹವಾಲುಗಳ ಬಗ ಗೆ್

39896 E

26072 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ಕಟಟ್ಡ3ಎ ೕ 
ಪಾರ್ಶಾಕ.ಅಹವಾಲು1/2001‐02

ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್ ಮತುತ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕರಿಂದ ಬಂದ 
ಅಹವಾಲುಗಳ ಬಗ ಗೆ್

39896 E

26079 PLANNING
ಕ3 ೕ ಪಾರ್ಶಾಕಶಾ 

ಆ.ಮೈ.ತೆರವು49/2001‐02

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಎಳುಳ್ಕುಂಟೆ ಶಾಲಾ
ಆವರಣದ ಲ್ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಟಟ್ಡ 

ವಾಸವಾಗಿರುವವರನುನ್ ತೆರವುಗೊ ಸುವ ಬಗ ಗೆ್
39896 E

26079
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ಕ3 ೕ ಪಾರ್ಶಾಕಶಾ 

ಆ.ಮೈ.ತೆರವು49/2001‐02

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಎಳುಳ್ಕುಂಟೆ ಶಾಲಾ
ಆವರಣದ ಲ್ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಟಟ್ಡ 

ವಾಸವಾಗಿರುವವರನುನ್ ತೆರವುಗೊ ಸುವ ಬಗ ಗೆ್
39896 E

26084 PLANNING
ೕ4 ,ಪ,ಚು,ಪರ್3/08‐

09.160.ಇತರೆ/2009

ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ ಎಂ, ಮಾನಯ್ ಶಾಸಕರು, 
ಚಾಮುಂಡೇಶವ್ರಿ ೇತರ್ ಇವರ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 

ಪರ್.ಸಂ.310ಕೆಕ್ ಉತರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.
40829 D

26084
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ4 ,ಪ,ಚು,ಪರ್3/08‐

09.160.ಇತರೆ/2009

ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ ಎಂ, ಮಾನಯ್ ಶಾಸಕರು, 
ಚಾಮುಂಡೇಶವ್ರಿ ೇತರ್ ಇವರ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 

ಪರ್.ಸಂ.310ಕೆಕ್ ಉತರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.
40829 D



ಸ ಕ ೆ ಬೆ ಂದ ಮನ್

26098 PLANNING ಕಟಟ್ಡ3 ೕಜನೆಪಾರ್ಕ.34/2000‐01 1995‐96 ರ ಕೆಲವು ಆಯದ್ ಅಭಿವೃದಿಧ್
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಮಾದರಿ ಪರಿಈಲನಾ 

39896 E

26098 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ಕಟಟ್ಡ3 ೕಜನೆಪಾರ್ಕ.34/2000‐01 1995‐96 ರ ಕೆಲವು ಆಯದ್ ಅಭಿವೃದಿಧ್
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಮಾದರಿ ಪರಿಈಲನಾ 

39896 E

26107 PLANNING
ಕ3 ೕಪಾರ್ಶಾಕಕಾಗೋನಿ 56/2000‐

01

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ ಲೆ್ ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ವಾರ 
ಪಟಟ್ಣ ಸ.ಕ.ಮಾ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಕಾಂಪೌಂಡನುನ್ 

ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್
39896 E

26107
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ಕ3 ೕಪಾರ್ಶಾಕಕಾಗೋನಿ 56/2000‐

01

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ ಲೆ್ ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ವಾರ 
ಪಟಟ್ಣ ಸ.ಕ.ಮಾ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಕಾಂಪೌಂಡನುನ್ 

ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್
39896 E

26115 PLANNING ಕ3 ೕಪಾರ್ಶಾಕದುರ ತ್ 61/2000‐01 ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಮಾಗಡಿ ತ: 
ಅತಿತ್ಗೆರೆ ಗಾರ್ಮದ ಶಾಲೆಯ ದುರ ಥ್ ಬಗ ಗೆ್

39896 E

26115 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ಕ3 ೕಪಾರ್ಶಾಕದುರ ತ್ 61/2000‐01 ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಮಾಗಡಿ ತ: 
ಅತಿತ್ಗೆರೆ ಗಾರ್ಮದ ಶಾಲೆಯ ದುರ ಥ್ ಬಗ ಗೆ್

39896 E

26123 PLANNING ಕ3 ೕಪಾರ್ಶಾ.ಕ.ನಿ ಮಂಜೂರು
60/2000‐01

ಹುಬಬ್ ಳ್ ಎ.ಪಿ.ಎಂ. ಆವರಣದ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ 
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ನಿವೇಶನ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

39896 E

26123 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ಕ3 ೕಪಾರ್ಶಾ.ಕ.ನಿ ಮಂಜೂರು
60/2000‐01

ಹುಬಬ್ ಳ್ ಎ.ಪಿ.ಎಂ. ಆವರಣದ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ 
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ನಿವೇಶನ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

39896 E

27377 PLANNING ೕ1ಮು. ೕ.ಕಾ.ಪರ್.25/2008‐09

2009‐10ನೇ ಸಾ ಗೆ
ರಾಜಯ್ವಲಯ ೕಜನೆಯಡಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ 
ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಮುಂದುವರೆದ 

ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಅನುಷಾನಕೆಕ್ 

40777 D

27377
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ1ಮು. ೕ.ಕಾ.ಪರ್.25/2008‐09

2009‐10ನೇ ಸಾ ಗೆ
ರಾಜಯ್ವಲಯ ೕಜನೆಯಡಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ 
ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಮುಂದುವರೆದ 

ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಅನುಷಾನಕೆಕ್ 

40777 D

28247 PLANNING ೕಕ3 ಅ22 ಪಾರ್ಶಾಕ 34/99‐2000
ಸ.ಕ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಬೈರಸಂದರ್ . .ರಾಮನ್ 
ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಶಾಲೆಯ 

ದುರ ಥ್ ಮತು ಗಡಿನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್
39902 E

28247
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕಕ3 ಅ22 ಪಾರ್ಶಾಕ 34/99‐2000

ಸ ಕ ಪಾ ಶಾಲೆ ಬೆ ರಸಂದ ರಾಮನ್. .ಪಾರ್.ಶಾಲ ೖರಸ ರ್ . .ರಾ  
ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಶಾಲೆಯ 

ದುರ ಥ್ ಮತು ಗಡಿನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್
39902 E

28302 PLANNING
ೕಕ3 ಕೇಂ.ದಾ.ಘ.ಕ.ನಿ.ಅ.32/2003‐

04

ಕೇಂದಿರ್ೕಕೃತ ದಾಖಲಾತಿ ಘಟಕ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ 
ಹೊಸ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಿರ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್ , ಸದರಿ 

ನಿಮಾರ್ಣ ಕಾಯರ್ವನುನ್ ಕನಾರ್ಟಕ ಭೂಸೇನಾ 
ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಸಂಸ ಥೆ್ಗೆ ವ ಸಲಾಗುತಿತ್ದುದ್ ಈ 

ಸಂಬಂಧ ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮವು ತಯಾರಿ  
ಸ ಲ್ ದಂತೆ ಅಂದಾಜು ಮತುತ್ ಕಟಟ್ಡ ನ ೆಗೆ 

ಆಡ ತಾತ ಕ ಅನು ೕದನೆಯನು ನೀಡುವ ಬಗೆ

4/1/2009 0:00 E

28302
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕಕ3 ಕೇಂ.ದಾ.ಘ.ಕ.ನಿ.ಅ.32/2003‐

04

ಕೇಂದಿರ್ೕಕೃತ ದಾಖಲಾತಿ ಘಟಕ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ 
ಹೊಸ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಿರ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್ , ಸದರಿ 

ನಿಮಾರ್ಣ ಕಾಯರ್ವನುನ್ ಕನಾರ್ಟಕ ಭೂಸೇನಾ 
ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಸಂಸ ಥೆ್ಗೆ ವ ಸಲಾಗುತಿತ್ದುದ್ ಈ 

ಸಂಬಂಧ ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮವು ತಯಾರಿ  
ಸ ಲ್ ದಂತೆ ಅಂದಾಜು ಮತುತ್ ಕಟಟ್ಡ ನ ೆಗೆ 

ಆಡ ತಾತ ಕ ಅನು ೕದನೆಯನು ನೀಡುವ ಬಗೆ

4/1/2009 0:00 E

28318 PLANNING
ೕಕ3 ಪಾರ್ಶಾಕ ಜಾ.ಗು.ಅ42/2003‐

04

ಬೆಂ.ಗಾರ್.ಜಿಲ ಲೆ್ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ: ನೆಲಮಂಗಲ 
ತಾ. ನೆಲಮಂಗಲ ಟೌನ್ ಮಾಧಯ್ಮಿಕ ಶಾಲೆ 
ಅಗಿರ್ಕಲಚ್ರಲ್ ಫಾರಂ ಈ ಶಾಲಾ ಜಾಗವನುನ್ 

300*300 ಗುತಿಗೆ ಆದಾರದ ಮೇಲೆ

4/1/2009 0:00 E

28318
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕಕ3 ಪಾರ್ಶಾಕ ಜಾ.ಗು.ಅ42/2003‐

04

ಬೆಂ.ಗಾರ್.ಜಿಲ ಲೆ್ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ: ನೆಲಮಂಗಲ 
ತಾ. ನೆಲಮಂಗಲ ಟೌನ್ ಮಾಧಯ್ಮಿಕ ಶಾಲೆ 
ಅಗಿರ್ಕಲಚ್ರಲ್ ಫಾರಂ ಈ ಶಾಲಾ ಜಾಗವನುನ್ 

300*300 ಗುತಿಗೆ ಆದಾರದ ಮೇಲೆ

4/1/2009 0:00 E



04 ಸೌಲ ಒ ುವ ೆ

28326 PLANNING ೕಕ3 ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ . ೕಜನೆ
44/2003‐04

ಕೇಂದರ್ಮಟಟ್ದ ಲ್ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಕಷ್ಣ ೕಜನೆ 
ಮತುತ್ ತರಭೇತಿ ಸಂಸ ಥೆ್ಯ ಪಾತರ್ ಹಾಗೂ 

4/1/2009 0:00 E

28326 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕಕ3 ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ . ೕಜನೆ
44/2003‐04

ಕೇಂದರ್ಮಟಟ್ದ ಲ್ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಕಷ್ಣ ೕಜನೆ 
ಮತುತ್ ತರಭೇತಿ ಸಂಸ ಥೆ್ಯ ಪಾತರ್ ಹಾಗೂ 

4/1/2009 0:00 E

28330 PLANNING
ೕಕ3 ಪಾರ್ಶಾಕ ಜಾ.ಒ.ತೆ36/2003‐

04

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ ಹುಣಸೂರು ತಾ: ಕಡಲ್ಬೆಟಟ್ 
ಕಾಲೋನಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಜಾಗವನುನ್ 

ಅತಿಕರ್ಮಿ ರುವ ಬಗ ಗೆ್
4/1/2009 0:00 E

28330
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕಕ3 ಪಾರ್ಶಾಕ ಜಾ.ಒ.ತೆ36/2003‐

04

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ ಹುಣಸೂರು ತಾ: ಕಡಲ್ಬೆಟಟ್ 
ಕಾಲೋನಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಜಾಗವನುನ್ 

ಅತಿಕರ್ಮಿ ರುವ ಬಗ ಗೆ್
4/1/2009 0:00 E

28336 PLANNING
ೕಕ3 ಪಾರ್ಶಾ.ಕ.ನಿಮಾರ್ 50/2003‐

04

ದ.ಜಿ.ಪ.ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
ಸೂಟರ್ ಪೇಟೆ ವಲೆನಿಸ್ಯಾ ಮಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ 
ಹೊಸ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡವನುನ್ ನಿಮಿರ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

4/1/2009 0:00 E

28336
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕಕ3 ಪಾರ್ಶಾ.ಕ.ನಿಮಾರ್ 50/2003‐

04

ದ.ಜಿ.ಪ.ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
ಸೂಟರ್ ಪೇಟೆ ವಲೆನಿಸ್ಯಾ ಮಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ 
ಹೊಸ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡವನುನ್ ನಿಮಿರ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

4/1/2009 0:00 E

28345 PLANNING
ೕಕ3 ಪಾರ್ಶಾಕ.ಕೆ.ಹೊ.ಕ.ನಿ.ಅ 33/ 

2003‐04

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಮೇಗಲ ಹೊಸಕೊಪಪ್ಲು 
ಹಾಸನ ತಾ: ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲಾ 

ಕಟಟ್ಡವನುನ್ಕಟಡ ಹೊಸಕಟಟ್ಡ ನಿಮಿರ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್
4/1/2009 0:00 E

28345
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕಕ3 ಪಾರ್ಶಾಕ.ಕೆ.ಹೊ.ಕ.ನಿ.ಅ 33/ 

2003‐04

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಮೇಗಲ ಹೊಸಕೊಪಪ್ಲು 
ಹಾಸನ ತಾ: ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲಾ 

ಕಟಟ್ಡವನುನ್ಕಟಡ ಹೊಸಕಟಟ್ಡ ನಿಮಿರ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್
4/1/2009 0:00 E

28352 PLANNING
ೕಕ3 

ಪಾರ್ಶಾಕದುಹೆಕೊನಿ/45/ ಆಸುಇ/238/
2003‐04

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡಗಳ 
ನಿವರ್ಹಣೆ ಮತುತ್ ದುರ ಥ್ಗಾಗಿ ಶೇಷ ಅನುದಾನ 

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
4/1/2009 0:00 E

28352
JD‐QUALITYCELL‐

PS

ೕಕ3 
ಪಾರ್ಶಾಕದುಹೆಕೊನಿ/45/ ಆಸುಇ/238/

2003‐04

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡಗಳ 
ನಿವರ್ಹಣೆ ಮತುತ್ ದುರ ಥ್ಗಾಗಿ ಶೇಷ ಅನುದಾನ 

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
4/1/2009 0:00 E

28357 PLANNING ೕಕ3 ಪಾರ್ಶಾ.ಕು.ನೀ.ಸೌ.01/2003‐
04

ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 
ಸೌಲಭ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಭಯ್ ದಗಿಸ ಬಗ ಗ್

4/1/2009 0:00/ / E

28357 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕಕ3 ಪಾರ್ಶಾ.ಕು.ನೀ.ಸೌ.01/2003‐
04

ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 
ಸೌಲಭಯ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

4/1/2009 0:00 E

28365 PLANNING ಅ22 1124 ಪಾರ್ಶಾಕ46/99‐2000

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಕತತ್ರಿಗುಪೆಪ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಸವೆರ್ 
ನಂ11 ಮತುತ್ 5:2 ರ ಲ್ ಬಿಡಿಎ ವತಿಯಿಂದ 
310*82 ಅಡಿ ತ್ೕಣರ್ದ ನಾಗರೀಕಸೌಲಭಯ್ 

ನಿವೇಶನ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆ

4/1/2009 0:00 E

28365
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ಅ22 1124 ಪಾರ್ಶಾಕ46/99‐2000

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಕತತ್ರಿಗುಪೆಪ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಸವೆರ್ 
ನಂ11 ಮತುತ್ 5:2 ರ ಲ್ ಬಿಡಿಎ ವತಿಯಿಂದ 
310*82 ಅಡಿ ತ್ೕಣರ್ದ ನಾಗರೀಕಸೌಲಭಯ್ 

ನಿವೇಶನ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆ

4/1/2009 0:00 E

28383 PLANNING
ೕಕ3 

ಪಾರ್ಶಾಕಮೂಸೌ. .ಡಿ.ಡಿ/ಯೂನಿಸೆಫ್/
2003‐04

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಲ್ ಯೂನಿಸೆಫ್/ ಡಿಡಿ 
ವಾಯ್ಟಸ್ನ್ ೕಜನೆಯನುನ್ ಅನುಷಾಟ್ನಗೊ ಸುವ 

ಕುರಿತು
4/1/2009 0:00 E

28383
JD‐QUALITYCELL‐

PS

ೕಕ3 
ಪಾರ್ಶಾಕಮೂಸೌ. .ಡಿ.ಡಿ/ಯೂನಿಸೆಫ್/

2003‐04

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಲ್ ಯೂನಿಸೆಫ್/ ಡಿಡಿ 
ವಾಯ್ಟಸ್ನ್ ೕಜನೆಯನುನ್ ಅನುಷಾಟ್ನಗೊ ಸುವ 

ಕುರಿತು
4/1/2009 0:00 E

28398 PLANNING ೕಕ3 ಕು.ನೀ.ಮಾನಿವ್/2/2003‐04

2002‐03 ನೇ ಸಾ ನ ಯೂನಿಸೆಫ್
ಸಹಾಯದಿಂದ ವಾಯ್ಟಸ್ನ್ ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ 
ಮಂಜೂರಾದ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ 
ನಿಮಾರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನುನ್ ಪೂಣರ್ಗೊ ಸಲು 

ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

4/1/2009 0:00 E



28474 ಕ ಆ ಮೆ ಅ ತೆ /2002 ಈ ದ ಮೆ 4/1/2009 00 E

28398
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕಕ3 ಕು.ನೀ.ಮಾನಿವ್/2/2003‐04

2002‐03 ನೇ ಸಾ ನ ಯೂನಿಸೆಫ್
ಸಹಾಯದಿಂದ ವಾಯ್ಟಸ್ನ್ ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ 
ಮಂಜೂರಾದ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ 
ನಿಮಾರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನುನ್ ಪೂಣರ್ಗೊ ಸಲು 

ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

4/1/2009 0:00 E

28415 PLANNING ೕ8 ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. .03/2003‐04
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ದ ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಹಾಗೂ 
ಮೇಲುಸುವಾರಿ ಸಮಿತಿಗಳನುನ್ ರಚಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

4/1/2009 0:00 E

28415
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ8 ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. .03/2003‐04

ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ದ ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಹಾಗೂ 
ಮೇಲುಸುವಾರಿ ಸಮಿತಿಗಳನುನ್ ರಚಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

4/1/2009 0:00 E

28441 PLANNING ೕಕ3 ಪಾರ್ಶಾಕಜಾಮಂ11/2003‐04
ಜಿ.ಪಂ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಂದೂಸಾತ್ನಿ ರೂರು 
ಕುಂದಾಪುರ ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಗಾಗಿ ಜಮೀನನುನ್ 

ಭೂಸಾವ್ಧಿನತೆ ಪಡಿ ಕೊಳುಳ್ವ ಬಗ ಗೆ್.
4/1/2009 0:00 E

28441
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕಕ3 ಪಾರ್ಶಾಕಜಾಮಂ11/2003‐04

ಜಿ.ಪಂ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಂದೂಸಾತ್ನಿ ರೂರು 
ಕುಂದಾಪುರ ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಗಾಗಿ ಜಮೀನನುನ್ 

ಭೂಸಾವ್ಧಿನತೆ ಪಡಿ ಕೊಳುಳ್ವ ಬಗ ಗೆ್.
4/1/2009 0:00 E

28451 PLANNING ೕಕ3:ಪಾರ್ಶಾಕ.ಶಾ.ಆ.ಮೈ.ಒ34/20
03‐04

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಜಿ.ಜಿ.ಎಂ.ಎಸ್ ಮಂಡಯ್ನಗರ 
ಇ ಲ್ನ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಒತುತ್ವರಿ ಬಗ ಗೆ್

4/1/2009 0:00 E

28451 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕಕ3:ಪಾರ್ಶಾಕ.ಶಾ.ಆ.ಮೈ.ಒ34/20
03‐04

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಜಿ.ಜಿ.ಎಂ.ಎಸ್ ಮಂಡಯ್ನಗರ 
ಇ ಲ್ನ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಒತುತ್ವರಿ ಬಗ ಗೆ್

4/1/2009 0:00 E

28463 PLANNING ೕಕ3.ಪಾರ್ಶಾಕಜಾ .16/2003‐04 ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಬಿದರಹ ಳ್ ಬೆಮ.ದ.ವ‐04 
ಬೆಂ.ದ.ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಜಮೀನಿನ ವಾದದ ಬಗ ಗೆ್

4/1/2009 0:00 E

28463 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕಕ3.ಪಾರ್ಶಾಕಜಾ .16/2003‐04 ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಬಿದರಹ ಳ್ ಬೆಮ.ದ.ವ‐04 
ಬೆಂ.ದ.ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಜಮೀನಿನ ವಾದದ ಬಗ ಗೆ್

4/1/2009 0:00 E

28474 PLANNING
ೕಕ3 

ಪಾರ್ಶಾಕ.ಶಾ.ಆ.ಮೈ.ಅ.ತೆ.61/2002‐
03

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ರಿಸಾವೆ ಚನನ್ರಾಯ ಪಟಟ್ಣ 
ಹಾಸನ ಈ ಶಾಲಾ ಆಟದ ಮೈದಾನವನುನ್ 

ಅತಿಕರ್ಮಿ ರುವ ಕುರಿತು ಸಕಾರ್ರಿ ವಕೀಲರನುನ್ 
4/1/2009 0:00 E

28474
JD‐QUALITYCELL‐Q

PS

ೕಕ3 
ಪಾಶಾಕ ಶಾ ಆ ಮೆ ಅ ತೆ 61/2002ಪಾರ್ಶಾ .ಶಾ. . ೖ. . .61 ‐

03

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ರಿಸಾವೆ ಚನನ್ರಾಯ ಪಟಟ್ಣ 
ಹಾಸನ ಈ ಶಾಲಾ ಆಟದ ಮೆ ದಾನವನುಹಾಸನ ಶಾಲಾ ಆಟ ೖದಾನವನುನ್ 

ಅತಿಕರ್ಮಿ ರುವ ಕುರಿತು ಸಕಾರ್ರಿ ವಕೀಲರನುನ್ 
4/1/2009 0:00 0: E

28485 PLANNING ೕಕ3 
ಪಾರ್ಶಾಕ. .ಎ.ನಿ.ಹ.ಜ.24/2003‐04

ಸ.ಉ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಕಲಾಯ್ಣಗಿರಿ ಮಯಸೂರು 
ಈ ಶಾಲೆಗೆ .ಎ. ನಿವೇಶನಕೆಕ್ ಹಣ ಕಟುಟ್ವ ಬಗ ಗೆ್

4/1/2009 0:00 E

28485 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕಕ3 
ಪಾರ್ಶಾಕ. .ಎ.ನಿ.ಹ.ಜ.24/2003‐04

ಸ.ಉ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಕಲಾಯ್ಣಗಿರಿ ಮಯಸೂರು 
ಈ ಶಾಲೆಗೆ .ಎ. ನಿವೇಶನಕೆಕ್ ಹಣ ಕಟುಟ್ವ ಬಗ ಗೆ್

4/1/2009 0:00 E

28493 PLANNING ೕಕ3 ರೇ.ಇ.ಕ.10/2003‐04 ರೇಷೆಮ್ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ರುವ ಅನುಪಯುಕತ್ 
ಕಟಟ್ಡಗಳನುನ್ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ 

4/1/2009 0:00 E

28493 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕಕ3 ರೇ.ಇ.ಕ.10/2003‐04 ರೇಷೆಮ್ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ರುವ ಅನುಪಯುಕತ್ 
ಕಟಟ್ಡಗಳನುನ್ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ 

4/1/2009 0:00 E

28497 PLANNING ೕಕ3 ಪಾರ್ಶಾ.ಕ.ಶಾ.ಆ.ಮೈ.ಒ
38/2003‐04

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಹೊಳಹಟಿಟ್ ಹೊಳಲೂರು 
ವ ಗಗ್ ತಾ: ಈ ಶಾಲಾ ಆಟದ ಮೈದಾನದ 

4/1/2009 0:00 E

28497 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕಕ3 ಪಾರ್ಶಾ.ಕ.ಶಾ.ಆ.ಮೈ.ಒ
38/2003‐04

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಹೊಳಹಟಿಟ್ ಹೊಳಲೂರು 
ವ ಗಗ್ ತಾ: ಈ ಶಾಲಾ ಆಟದ ಮೈದಾನದ 

4/1/2009 0:00 E

28620 PLANNING ೕಕ3.ಕಾಂ.ನಿ.ಅನು2/2003‐04
ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಲೂಲ್ರಿಗೆ 
ಕಾಮಪೌಂಡು ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡಲು ಅನುದಾನ 

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
4/1/2009 0:00 E

28620
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕಕ3.ಕಾಂ.ನಿ.ಅನು2/2003‐04

ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಲೂಲ್ರಿಗೆ 
ಕಾಮಪೌಂಡು ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡಲು ಅನುದಾನ 

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
4/1/2009 0:00 E

28627 PLANNING ೕ.ಆ.ಶಾ.ಮಾನಿವ್ 1/2003‐04

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ ಮಾನಿವ್ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ 50 
ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಶವಚಾಲಯ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಗೂ 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗಳನುನ್ ವಯ್ಟಸನ್ ೕಜನೆಯಡಿ ಮಂಜೂರು 

4/1/2009 0:00 E



3 ಕ ಉತ ಲ ಹ

28627
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ.ಆ.ಶಾ.ಮಾನಿವ್ 1/2003‐04

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ ಮಾನಿವ್ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ 50 
ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಶವಚಾಲಯ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಗೂ 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗಳನುನ್ ವಯ್ಟಸನ್ ೕಜನೆಯಡಿ ಮಂಜೂರು 

4/1/2009 0:00 E

28631 PLANNING ೕ8ಹನೆನ್ರಡನೇ ಆಥಿರ್ಕ ಆ ೕಗ
16/2004‐05

ಹನೆನ್ರಡನೇ ಆಥಿರ್ಕ ಆ ೕಗಕಾಕ್ಗಿ ಕಟಟ್ಡಗಳು 
ಇತಾಯ್ದಿ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

4/1/2009 0:00 E

28631 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ8ಹನೆನ್ರಡನೇ ಆಥಿರ್ಕ ಆ ೕಗ
16/2004‐05

ಹನೆನ್ರಡನೇ ಆಥಿರ್ಕ ಆ ೕಗಕಾಕ್ಗಿ ಕಟಟ್ಡಗಳು 
ಇತಾಯ್ದಿ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

4/1/2009 0:00 E

28634 PLANNING ೕಜನೆಕ3 ಪಾರ್ಶಾಆ ತ್ ರಕಷ್ಣೆ
06/2005‐06

ಸಕಾರ್ರಿ ಮಾದರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೂರೂರು 
ಕುಮುಟಾ ಉ.ಕ ಈ ಶಾಲಾ ಅ ತ್ಯನುನ್ ರ ಸುವ 

4/1/2009 0:00 E

28634 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕಜನೆಕ3 ಪಾರ್ಶಾಆ ತ್ ರಕಷ್ಣೆ
06/2005‐06

ಸಕಾರ್ರಿ ಮಾದರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೂರೂರು 
ಕುಮುಟಾ ಉ.ಕ ಈ ಶಾಲಾ ಅ ತ್ಯನುನ್ ರ ಸುವ 

4/1/2009 0:00 E

28638 PLANNING
ೕಕ3 ಉದುರ್ ಶಾಲೆ 

ವ ಗಗ್/51/2005‐06

ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿ.ಹೆಚ್. ರಸ ತೆ್, 
ವ ಗಗ್ ಸದರಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾರ್ಣ 

ಹಾಗೂ ಕಾಪೌಂಡ್ ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ ರೂ.9.50 ಲಕಷ್ 
ಶೇಷ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

4/1/2009 0:00 E

28638
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕಕ3 ಉದುರ್ ಶಾಲೆ 

ವ ಗಗ್/51/2005‐06

ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿ.ಹೆಚ್. ರಸ ತೆ್, 
ವ ಗಗ್ ಸದರಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾರ್ಣ 

ಹಾಗೂ ಕಾಪೌಂಡ್ ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ ರೂ.9.50 ಲಕಷ್ 
ಶೇಷ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

4/1/2009 0:00 E

28645 PLANNING
ೕಜನೆಕ3 ನಾಯ್ಯ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ 
ಸಂಖೆಯ್:ಓ.ಎಸ್.30/2005

ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಬೊಮಮ್ನಹ ಳ್ ಕುಪಪ್ಗುಡ ಡೆ್ ಹೋಬ  ಸೊರಬ 
ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯ ಜಮೀನಿನ ಬಗ ಗೆ್ ರ್ೕ 
ಗಡಿಬಿಡಿ ದಾಯ್ವಪಪ್ ಬಿನ್ ಸಣೀರಪಪ್ ದಾವೆ 

4/1/2009 0:00 E

28645
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕಜನೆಕ3 ನಾಯ್ಯ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ 
ಸಂಖೆಯ್:ಓ.ಎಸ್.30/2005

ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಬೊಮಮ್ನಹ ಳ್ ಕುಪಪ್ಗುಡ ಡೆ್ ಹೋಬ  ಸೊರಬ 
ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯ ಜಮೀನಿನ ಬಗ ಗೆ್ ರ್ೕ 
ಗಡಿಬಿಡಿ ದಾಯ್ವಪಪ್ ಬಿನ್ ಸಣೀರಪಪ್ ದಾವೆ 

4/1/2009 0:00 E

28652 PLANNING
ೕಜನೆಕ3 ೇತ ಕ ಹೆಸರು ಬದೕಜನ ಕ   ೕತರ್. . .ಹ ಸರು.ಬದ

13/2005‐06

ಕಾಕರ್ಳ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾದಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ 
ಉತರವಲಯದ ಹೆಸರನುತ್ರವ ಯದ ೆಸರನುನ್

ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಕಾಕರ್ಳ 
ವಲಯದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆ ಎಂಬುದಾಗಿ

4/1/2009 0:00 D

28652
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕಜನೆಕ3  ೇತರ್. .ಕ.ಹೆಸರು.ಬದ 

13/2005‐06

ಕಾಕರ್ಳ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾದಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ 
ಉತತ್ರವಲಯದ ಹೆಸರನುನ್ 

ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಕಾಕರ್ಳ 
ವಲಯದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆ ಎಂಬುದಾಗಿ

4/1/2009 0:00 D

28660 PLANNING
ೕಕ1 

ಕ.ಕಾ.ಆ.ಅನು ೕದನೆ1/2005‐06

ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣಗ ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಆಗಿರುವ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಸಕಾರ್ರದಿಂದ 

ಆಡ ತಾತಮ್ಕ ಅನು ೕದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್
4/1/2009 0:00 E

28660
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕಕ1 

ಕ.ಕಾ.ಆ.ಅನು ೕದನೆ1/2005‐06

ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣಗ ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಆಗಿರುವ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಸಕಾರ್ರದಿಂದ 

ಆಡ ತಾತಮ್ಕ ಅನು ೕದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್
4/1/2009 0:00 E

28667 PLANNING ೕಕ3 ಕ.ಸಾವ್.ಮಠ.20/2005‐06
ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಡಪ 

ಸಾವ್ಮಿ ಮಠದ ಶಾಲೆಗೆ ನಿವೇಶನವನುನ್ ೕಸ್ 
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಡೆಯುತಿದುದ್

4/1/2009 0:00 E

28667
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕಕ3 ಕ.ಸಾವ್.ಮಠ.20/2005‐06

ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಡಪ 
ಸಾವ್ಮಿ ಮಠದ ಶಾಲೆಗೆ ನಿವೇಶನವನುನ್ ೕಸ್ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಡೆಯುತಿದುದ್
4/1/2009 0:00 E

28673 PLANNING ೕಕ3 ಸ.ಪಾರ್.ಶಾ.ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ ಲೇ
ಔಟ್ .ಎ.ನಿವೇ/45/2005‐06

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಬಿ.ಡಿ.ಎ 
ವತಿಯಿಂದ ನೀಡಿರುವ .ಎ.ನಿವೆಶನದ ಗುತಿತ್ಗೆ 

4/1/2009 0:00 E

28673 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕಕ3 ಸ.ಪಾರ್.ಶಾ.ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ ಲೇ
ಔಟ್ .ಎ.ನಿವೇ/45/2005‐06

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಬಿ.ಡಿ.ಎ 
ವತಿಯಿಂದ ನೀಡಿರುವ .ಎ.ನಿವೆಶನದ ಗುತಿತ್ಗೆ 

4/1/2009 0:00 E



ತೆರೆ ನೆ

28681 PLANNING
ೕಜನೆಕ3 ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾ.ಆಟ 

ಮೈ.ಬಿ.ಡಿ.ಎ ಜಾಗ ಮಂ.16/2005‐06

ಸಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುಬಾ  
ಪಾಳಯ್ ಕೆಂಗೇರಿ ಪುರಸಭೆ ವಾಯ್ಪಿತ್ ಬೆಂಗಳೂರು 

ದ ಣ ವಲಯ‐1 ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಟದ 
ಮೈದಾನಕೆಕ್ ಸವೆರ್ ನಂ 42 ರ ಬಿ.ಡಿ.ಎ 

4/1/2009 0:00 E

28681
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕಜನೆಕ3 ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾ.ಆಟ 

ಮೈ.ಬಿ.ಡಿ.ಎ ಜಾಗ ಮಂ.16/2005‐06

ಸಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುಬಾ  
ಪಾಳಯ್ ಕೆಂಗೇರಿ ಪುರಸಭೆ ವಾಯ್ಪಿತ್ ಬೆಂಗಳೂರು 

ದ ಣ ವಲಯ‐1 ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಟದ 
ಮೈದಾನಕೆಕ್ ಸವೆರ್ ನಂ 42 ರ ಬಿ.ಡಿ.ಎ 

4/1/2009 0:00 E

28687 PLANNING
ೕಜನೆಕ3 ಪಾರ್ಥ.ಶಾ.ಕ. ಕಷ್.ಕೊಠಡಿ 

ಮಂ14/2004‐05

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ನಾರಾಯಣಪುರ ದಂಡಿಗನಹ ಳ್ 
ಹೋಬ  ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ 
ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಇಬಬ್ರು ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ 
ನಾಲುಕ್ ಕೊಠಡಿಗಳನುನ್ ಕಟಿಟ್ ಕೊಡುವ ಬಗೆ

4/1/2009 0:00 E

28687
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕಜನೆಕ3 ಪಾರ್ಥ.ಶಾ.ಕ. ಕಷ್.ಕೊಠಡಿ 

ಮಂ14/2004‐05

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ನಾರಾಯಣಪುರ ದಂಡಿಗನಹ ಳ್ 
ಹೋಬ  ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ 
ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಇಬಬ್ರು ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ 
ನಾಲುಕ್ ಕೊಠಡಿಗಳನುನ್ ಕಟಿಟ್ ಕೊಡುವ ಬಗೆ

4/1/2009 0:00 E

28698 PLANNING
ೕಜನೆಕ3 ಪಾರ್ಶಾ.ಕ..ದೂರು 

06/2004‐05

ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮ ಲ್ಪಟಟ್ಣ 
ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲೂಲ್ಕು ಹಾಸನ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಜಮೀನಿನ ವಾದದ ಬಗ ಗೆ್
4/1/2009 0:00 E

28698
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕಜನೆಕ3 ಪಾರ್ಶಾ.ಕ..ದೂರು 

06/2004‐05

ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮ ಲ್ಪಟಟ್ಣ 
ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲೂಲ್ಕು ಹಾಸನ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಜಮೀನಿನ ವಾದದ ಬಗ ಗೆ್
4/1/2009 0:00 E

28706 PLANNING ಕ3 ೕಜನೆ ಪಾರ್ಶಾ ಕಾಂಪೌಂ. 
ನಿಮಾರ್ 35/2004‐05

ಸಕಾರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಕಾಂಪೌಂವಂಡ್ 
ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭಯ್ ನಿಮಿರ್ಸುವ 

4/1/2009 0:00 E

28706 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ಕ3 ೕಜನೆ ಪಾರ್ಶಾ ಕಾಂಪೌಂ. 
ನಿಮಾರ್ 35/2004‐05

ಸಕಾರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಕಾಂಪೌಂವಂಡ್ 
ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭಯ್ ನಿಮಿರ್ಸುವ 

4/1/2009 0:00 E

28717 PLANNING ೕಜನೆಕ3 ಪಾರ್ಶಾ.ಕ.03/2004‐05

ಸಕಾರ್ರಿ ನೂತನ ಕನನ್ಡ ಮತುತ್ ತಮಿಳು ಕಿರಿಯ 
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂಜನಪಪ್ ಗಾಡರ್ನ್ 

ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಕೊಠಡಿಯನುನ್ 
ಮದರ್ ತೆರೆಸಾ ನೋಡಲ್ ಸಾಕಷ್ರತಾ ಸಮಿತಿಮದರ್ ಸಾ ೂೕಡಲ್ ಸಾಕಷ್ರತಾ ಸಮಿತಿ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಬಿಟುಕೊಟಿರುವುದನು

4/1/2009 0:00 E

28717
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕಜನೆಕ3 ಪಾರ್ಶಾ.ಕ.03/2004‐05

ಸಕಾರ್ರಿ ನೂತನ ಕನನ್ಡ ಮತುತ್ ತಮಿಳು ಕಿರಿಯ 
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂಜನಪಪ್ ಗಾಡರ್ನ್ 

ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಕೊಠಡಿಯನುನ್ 
ಮದರ್ ತೆರೆಸಾ ನೋಡಲ್ ಸಾಕಷ್ರತಾ ಸಮಿತಿ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಬಿಟುಕೊಟಿರುವುದನು

4/1/2009 0:00 E

28730 PLANNING ಪಾರ್. .ಆ.ಶಾ.01/2004‐05 ಕನನ್ಡ ಮತುತ್ ಸಂಸಕ್ೃತಿ ಇಲಾಖೆ ದಿ:21‐2‐2004 
ಕೆಕ್ ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಡವ ಗಳ ಬಗ ಗೆ್

4/1/2009 0:00 E

28730 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ಪಾರ್. .ಆ.ಶಾ.01/2004‐05 ಕನನ್ಡ ಮತುತ್ ಸಂಸಕ್ೃತಿ ಇಲಾಖೆ ದಿ:21‐2‐2004 
ಕೆಕ್ ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಡವ ಗಳ ಬಗ ಗೆ್

4/1/2009 0:00 E

28741 PLANNING
ೕಜನೆಕ3 ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ದುರ ತ್ 

15/2004‐05

ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಮಲ ಲೆ್ೕಶವ್ರಂಬಿ.ಇ.ಒ ಕಛೇರಿ ಆವರಣದ ಶಾಲೆ 

ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿಗಳನುನ್ ದುರ ತ್ 
ಮಾಡುವ ಬಗೆ

4/1/2009 0:00 E

28741
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕಜನೆಕ3 ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ದುರ ತ್ 

15/2004‐05

ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಮಲ ಲೆ್ೕಶವ್ರಂಬಿ.ಇ.ಒ ಕಛೇರಿ ಆವರಣದ ಶಾಲೆ 

ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿಗಳನುನ್ ದುರ ತ್ 
ಮಾಡುವ ಬಗೆ

4/1/2009 0:00 E

28746 PLANNING
ೕಜನೆಕ3 ಪಾರ್ಶಾಕ.ಜಮೀನು 

ಮಂ.24/2004‐05

ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೊರವನ 
◌ಃ ಳ್ ಮದೂದ್ರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಮಂಡಯ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ 

ಶಾಲೆಗೆ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರು ಬಗ ಗೆ್
4/1/2009 0:00 E

28746
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕಜನೆಕ3 ಪಾರ್ಶಾಕ.ಜಮೀನು 

ಮಂ.24/2004‐05

ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೊರವನ 
◌ಃ ಳ್ ಮದೂದ್ರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಮಂಡಯ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ 

ಶಾಲೆಗೆ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರು ಬಗ ಗೆ್
4/1/2009 0:00 E



3 ರ್ ಕ ಂ ಂ

28751 PLANNING
ೕಜನೆಕ3 ಸ.ಕ..ಪಾರ್.ಶಾ. ದುಯ್ತ್ 

ಬಿಲುಲ್ 48/2004‐05

ಸಕಾರ್ರಿ ಕನನ್ಡ ಮಾದರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
ಅಕಿಕ್ತಿಮಮ್ನಹ ಳ್ ಶಾಂತಿನಗರ ಬೆಮಗಲೂರು ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಬಾಕಿ ದುಯ್ತ್ ಬಿಲು ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

4/1/2009 0:00 E

28751
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕಜನೆಕ3 ಸ.ಕ..ಪಾರ್.ಶಾ. ದುಯ್ತ್ 

ಬಿಲುಲ್ 48/2004‐05

ಸಕಾರ್ರಿ ಕನನ್ಡ ಮಾದರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
ಅಕಿಕ್ತಿಮಮ್ನಹ ಳ್ ಶಾಂತಿನಗರ ಬೆಮಗಲೂರು ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಬಾಕಿ ದುಯ್ತ್ ಬಿಲು ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

4/1/2009 0:00 E

28753 PLANNING
ೕಜನೆಕ3.ಪಾರ್.ಶಾ.ಜಾಗ ಒತುತ್ವರಿ 

41/2004‐05

ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಡಡ್ಹ ಳ್ 
ಗಾರ್ಮ ಅಂಗನ ಮುಖಿ ಜೋಗ ಈ ಶಾಲೆಯ 

ಜಾಗ ಒತುವರಿ ಬಗ ಗೆ್
4/1/2009 0:00 E

28753
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕಜನೆಕ3.ಪಾರ್.ಶಾ.ಜಾಗ ಒತುತ್ವರಿ 

41/2004‐05

ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಡಡ್ಹ ಳ್ 
ಗಾರ್ಮ ಅಂಗನ ಮುಖಿ ಜೋಗ ಈ ಶಾಲೆಯ 

ಜಾಗ ಒತುವರಿ ಬಗ ಗೆ್
4/1/2009 0:00 E

28759 PLANNING
ೕಜನೆಕ3 

ಪಾರ್ಶಾ.ಮ.ಕು.ನೀ47/2004‐05

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಜಾಜಿನಗರದ 
ಬಸವೇಶವ್ರ ಕಾಲೇಜು ಪಕಕ್ ಈ ಶಾಲೆಯ 
ಮಕಕ್ ಗೆ ಕೈ ತೊಳೆಯಳು ನೀರಿಲಲ್ ಎನುನ್ವ 

ಪತಿರ್ಕಾ ವರದಿಯ ಬಗೆ

4/1/2009 0:00 E

28759
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕಜನೆಕ3 

ಪಾರ್ಶಾ.ಮ.ಕು.ನೀ47/2004‐05

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಜಾಜಿನಗರದ 
ಬಸವೇಶವ್ರ ಕಾಲೇಜು ಪಕಕ್ ಈ ಶಾಲೆಯ 
ಮಕಕ್ ಗೆ ಕೈ ತೊಳೆಯಳು ನೀರಿಲಲ್ ಎನುನ್ವ 

ಪತಿರ್ಕಾ ವರದಿಯ ಬಗೆ

4/1/2009 0:00 E

28771 PLANNING
ೕಜನೆಕ3 ಪಾರ್.ಶಾ.ಸಥ್ಳಾಂತರ 

13/2004‐05

ಸಕಾರ್ರಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಉನನ್ತ ಪಾರ್ತಮಿಕ ಶಾಲೆ 
ನಾರಾಯಣ ಶಾ  ರಸ ತೆ್ ಮೈಸೂರು ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸತ್ಲಾಂತರಿ  ಉಪನಿದೇಶಕರ 
ಕಚೇರಿಯನಾನ್ಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆ

4/1/2009 0:00 E

28771
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕಜನೆಕ3 ಪಾರ್.ಶಾ.ಸಥ್ಳಾಂತರ 

13/2004‐05

ಸಕಾರ್ರಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಉನನ್ತ ಪಾರ್ತಮಿಕ ಶಾಲೆ 
ನಾರಾಯಣ ಶಾ  ರಸ ತೆ್ ಮೈಸೂರು ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸತ್ಲಾಂತರಿ  ಉಪನಿದೇಶಕರ 
ಕಚೇರಿಯನಾನ್ಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆ

4/1/2009 0:00 E

28777 PLANNING
ೕಜನೆಕ3 ಪಾರ್ಶಾ ಕ ಕಾ ಜಾಗೕಜನ ಕ  ಪಾಶಾ. .ಕಾ .ಜಾಗ

ನೀ.ಬಗ ಗೆ್11/2004‐05

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹು ಮಂಗಲ ಜಿಗಣಿ 
ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾಮಾಂತರಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಬೆ ಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾ ತರ 
ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಟಟ್ಡ ಮತುತ್ ಜಾಗವನುನ್ 

ಬಿಟುಟ್ಕೊಡುವ ಬಗೆ

4/1/2009 0:00 E

28777
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕಜನೆಕ3 ಪಾರ್ಶಾ.ಕ.ಕಾ .ಜಾಗ 

ನೀ.ಬಗ ಗೆ್11/2004‐05

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹು ಮಂಗಲ ಜಿಗಣಿ 
ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಟಟ್ಡ ಮತುತ್ ಜಾಗವನುನ್ 

ಬಿಟುಟ್ಕೊಡುವ ಬಗೆ

4/1/2009 0:00 E

28851 PLANNING
ೕಜನೆಕ3 

ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಹೆಚುಚ್.ಕೊಠಡಿ16/2004‐05

ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಿಕೆರ್ರೆ 
ಮೂಡಬಿದರೆ ೇತರ್ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು 

ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕೊಠಡಿ 
ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

4/1/2009 0:00 D

28851
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕಜನೆಕ3 

ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಹೆಚುಚ್.ಕೊಠಡಿ16/2004‐05

ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಿಕೆರ್ರೆ 
ಮೂಡಬಿದರೆ ೇತರ್ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು 

ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕೊಠಡಿ 
ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

4/1/2009 0:00 D

28863 PLANNING
ೕಜನೆಕ3 ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಹೊಸ 

ಕಟಟ್.ನಿಮಾರ್ಣ 18/2004‐05

ಸಕಾರ್ರಿ ಮಾದರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
ಅಳ ವೆ್ಕೋಡಿ ಕುಮುಟಾ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಗೆ 

.ಆರ್.  ಕೇಂದರ್ ಹಾಗೂ ಕಟಟ್ಡವನುನ್ 
ನಿಮಿರ್ಸುವ ಬಗೆ

4/1/2009 0:00 E

28863
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕಜನೆಕ3 ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಹೊಸ 

ಕಟಟ್.ನಿಮಾರ್ಣ 18/2004‐05

ಸಕಾರ್ರಿ ಮಾದರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
ಅಳ ವೆ್ಕೋಡಿ ಕುಮುಟಾ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಗೆ 

.ಆರ್.  ಕೇಂದರ್ ಹಾಗೂ ಕಟಟ್ಡವನುನ್ 
ನಿಮಿರ್ಸುವ ಬಗೆ

4/1/2009 0:00 E



28945 PLANNING
ರ್

ಗ ಯಕೆ 60*40 4/1/2009 00 E

28891 PLANNING
ೕಕ3 

ಪಾರ್.ಶಾ. ೇ. .ಕಟಟ್ಡ.ಸಥ್:28:2003‐04

ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ.ದ ಣ 
ವಲಯ‐3 ಈ ಕಛೇರಿಯ ಕಟಟ್ಡವನುನ್ 

ಸಥ್ಲಾಂತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್
4/1/2009 0:00 E

28891
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕಕ3 

ಪಾರ್.ಶಾ. ೇ. .ಕಟಟ್ಡ.ಸಥ್:28:2003‐04

ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ.ದ ಣ 
ವಲಯ‐3 ಈ ಕಛೇರಿಯ ಕಟಟ್ಡವನುನ್ 

ಸಥ್ಲಾಂತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್
4/1/2009 0:00 E

28914 PLANNING ಅ22ಪಾರ್.ಕ.ರಿ.ಅ.ಸಂ 1654,61/97
ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಂಟಿಕಾನಿ 
ಪುತೂತ್ರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಇ ಲ್ನ ಸವೆರ್ ನಂ.197‐1ಎ 
ರ 0.43 ಎಕರೆ ಸಥ್ಳ ಕಾಯಿದ್ರಿ ದ ಬಗ ಗೆ್ ದಾವೆ 

4/1/2009 0:00 E

28914
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ಅ22ಪಾರ್.ಕ.ರಿ.ಅ.ಸಂ 1654,61/97

ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಂಟಿಕಾನಿ 
ಪುತೂತ್ರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಇ ಲ್ನ ಸವೆರ್ ನಂ.197‐1ಎ 
ರ 0.43 ಎಕರೆ ಸಥ್ಳ ಕಾಯಿದ್ರಿ ದ ಬಗ ಗೆ್ ದಾವೆ 

4/1/2009 0:00 E

28924 PLANNING ಅ22ಪಾರ್.ಕ.ಗುರುಭವನ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್
28/2000‐2001

ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ವಲಯದ ಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಗುರುಭವನ 
ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

4/1/2009 0:00 E

28924 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ಅ22ಪಾರ್.ಕ.ಗುರುಭವನ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್
28/2000‐2001

ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ವಲಯದ ಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಗುರುಭವನ 
ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

4/1/2009 0:00 E

28929 PLANNING
ೕಕ3 

ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಜಾ.ಆ.ಕೇಂ.ವಗಾರ್ವಣೆ 
27/2002‐03

ಸ. .ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಕೋರೆಗಾಲ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 
ಸೇರಿದ ಜಾಗವನುನ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಆರೋಗಯ್ 

ಕೇಂದರ್ಕೆಕ್ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್
4/1/2009 0:00 E

28929
JD‐QUALITYCELL‐

PS

ೕಕ3 
ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಜಾ.ಆ.ಕೇಂ.ವಗಾರ್ವಣೆ 

27/2002‐03

ಸ. .ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಕೋರೆಗಾಲ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 
ಸೇರಿದ ಜಾಗವನುನ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಆರೋಗಯ್ 

ಕೇಂದರ್ಕೆಕ್ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್
4/1/2009 0:00 E

28934 PLANNING
ೕಕ3.ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಮೂ.ಸವ.ಯೂನಿಸೆ

ಫ್ 01/2002‐03

ಸಕಾರ್ರಿ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭಯ್ 
ಕ ಪ್ಸಲು ಯೂನಿಸೆಫ್ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಯ್ಚಿಂಗ್ 

ಗಾರ್ ಂಟ್ ಪಡೆಯುವ ಬಗ ಗೆ್
4/1/2009 0:00 E

28934
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕಕ3.ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಮೂ.ಸವ.ಯೂನಿಸೆ

ಫ್ 01/2002‐03

ಸಕಾರ್ರಿ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭಯ್ 
ಕ ಪ್ಸಲು ಯೂನಿಸೆಫ್ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಯ್ಚಿಂಗ್ 

ಗಾರ್ ಂಟ್ ಪಡೆಯುವ ಬಗ ಗೆ್
4/1/2009 0:00 E

28945 PLANNING
ೕಕ3.ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಜಾ.ಬಿ.ಕೊ.12/200/

3‐04

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಬಾಲಕರು ಮಳವ ಳ್ ಈ ಶಾಲಾ 
ಜಾಗವನು ಶಾಖಾ ಗಂಥಾಲಯಕೆ 60*40ಜಾಗವನುನ್ ಶಾಖಾ ರ್ಂಥಾಲ ಕ್  

ಬಿಟುಟ್ಕೊಡುವ ಬಗ ಗೆ್
4/1/2009 0:00 0: E

28945
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕಕ3.ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಜಾ.ಬಿ.ಕೊ.12/200

3‐04

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಬಾಲಕರು ಮಳವ ಳ್ ಈ ಶಾಲಾ 
ಜಾಗವನುನ್ ಶಾಖಾ ಗರ್ಂಥಾಲಯಕೆಕ್60*40 

ಬಿಟುಟ್ಕೊಡುವ ಬಗ ಗೆ್
4/1/2009 0:00 E

28954 PLANNING
ೕಜನೆಕ3 

ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಹೆಚುಚ್.ಕೊಠ.ನಿಮಾರ್ 
19/2004‐05

ಸಕಾ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ೕತಾಪುರ 
ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಗೆ 

ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳನುನ್ 
ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

4/1/2009 0:00 E

28954
JD‐QUALITYCELL‐

PS

ೕಜನೆಕ3 
ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಹೆಚುಚ್.ಕೊಠ.ನಿಮಾರ್ 

19/2004‐05

ಸಕಾ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ೕತಾಪುರ 
ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಗೆ 

ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳನುನ್ 
ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

4/1/2009 0:00 E

28976 PLANNING
ೕಕ3 ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಉ 

ಕೋಲಾರ:28:2005‐06

ಕೋಲಾರದ ಕಾಲ್ಕರ್ಟವರ್ ನ ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ 
ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮೂಲಭೂತ 

ಸೌಲಭಯ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್
4/1/2009 0:00 E

28976
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕಕ3 ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಉ 

ಕೋಲಾರ:28:2005‐06

ಕೋಲಾರದ ಕಾಲ್ಕರ್ಟವರ್ ನ ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ 
ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮೂಲಭೂತ 

ಸೌಲಭಯ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್
4/1/2009 0:00 E

28989 PLANNING
ೕಜನೆಕ3 ಪಾರ್.ಶಾ.ಅವ.ಖಾಸಗಿ 
ವಯ್ಕಿತ್ ಮಂ 05/2005‐06

ಸಕಾರ್ರಿ ಕನನ್ಡ ಬಾಲಕಿಯರ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ 
ಶಾಲೆ ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನವನುನ್ ಖಾಸಗಿ 
ವಯ್ಕಿಗ ಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆ

4/1/2009 0:00 E



ಕು ು ು ಹೊಸ ಕಟ ಒ ಕೊಡುವ

28989
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕಜನೆಕ3 ಪಾರ್.ಶಾ.ಅವ.ಖಾಸಗಿ 
ವಯ್ಕಿತ್ ಮಂ 05/2005‐06

ಸಕಾರ್ರಿ ಕನನ್ಡ ಬಾಲಕಿಯರ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ 
ಶಾಲೆ ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನವನುನ್ ಖಾಸಗಿ 
ವಯ್ಕಿಗ ಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆ

4/1/2009 0:00 E

28995 PLANNING ೕಕ3 
ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಹೆ.ಕೊ.ಕಾಂ.ನಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಎ.ಆರ್

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಕನಗನಮರಡಿ ಪಾಂಡವಪುರ 
ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕೊಠಡಿ/ಕಾಂ.ನಿ ಬಗ ಗೆ್

4/1/2009 0:00 E

28995 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕಕ3 
ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಹೆ.ಕೊ.ಕಾಂ.ನಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಎ.ಆರ್

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಕನಗನಮರಡಿ ಪಾಂಡವಪುರ 
ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕೊಠಡಿ/ಕಾಂ.ನಿ ಬಗ ಗೆ್

4/1/2009 0:00 E

28998 PLANNING
ೕಜನೆಕ3 ಪಾರ್.ಶಾ.ಆಟ/.ಮೈದಾನ 

ಮಂ.10/2005‐06

ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಡಿಹೊಸಕೋಟೆ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು 

ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಆಟದ 
4/1/2009 0:00 E

28998
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕಜನೆಕ3 ಪಾರ್.ಶಾ.ಆಟ/.ಮೈದಾನ 

ಮಂ.10/2005‐06

ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಡಿಹೊಸಕೋಟೆ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು 

ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಆಟದ 
4/1/2009 0:00 E

29007 PLANNING
ೕಜನೆಕ3 ಪಾರ್.ಶಾ..ಅ.ಅಡುಗೆ.ಕೊ.ನಿ 

08/2005‐06

ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಬಡಜಾಡನಹ ಳ್ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದ ಅಡುಗೆ ಕೊಠಡಿ 

4/1/2009 0:00 E

29007
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕಜನೆಕ3 ಪಾರ್.ಶಾ..ಅ.ಅಡುಗೆ.ಕೊ.ನಿ 

08/2005‐06

ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಬಡಜಾಡನಹ ಳ್ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದ ಅಡುಗೆ ಕೊಠಡಿ 

4/1/2009 0:00 E

29009 PLANNING ೕಕ3 ಸೊಪಿಪ್ನಹ ಳ್ /32/2005‐06
ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ತಾ: ಸೊಪಿಪ್ನಹ ಳ್ ಕಿರಿಯ 

ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಶಾಲಾ 
ಕೊಠಡಿಗಳನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ ಗೆ್

4/1/2009 0:00 E

29009
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕಕ3 ಸೊಪಿಪ್ನಹ ಳ್ /32/2005‐06

ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ತಾ: ಸೊಪಿಪ್ನಹ ಳ್ ಕಿರಿಯ 
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಶಾಲಾ 

ಕೊಠಡಿಗಳನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ ಗೆ್
4/1/2009 0:00 E

29029 PLANNING
ೕಕ3.ಹೊ.ಕಟಟ್ಡ 

ಅರ ನಮಕಿಕ್/19/2005‐06

ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ತಾ.ನ 
ಅರ ನಮಕಿಕ್ ಗಾರ್ಮದ ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆ ಬರುವ 

ಕುಂಟಾಲಪಲೆಕ್ ಮತುತ್ ನೆಲಯ್ಡಕ್ದ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡ 
ಕು ಯುತಿದು ಹೊಸ ಕಟಡ ಒದಗಿ ಕೊಡುವಯ ತಿದ ಟ್ಡ ದಗಿ  

4/1/2009 0:00 E

29029
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕಕ3.ಹೊ.ಕಟಟ್ಡ 

ಅರ ನಮಕಿಕ್/19/2005‐06

ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ತಾ.ನ 
ಅರ ನಮಕಿಕ್ ಗಾರ್ಮದ ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆ ಬರುವ 

ಕುಂಟಾಲಪಲೆಕ್ ಮತುತ್ ನೆಲಯ್ಡಕ್ದ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡ 
ಕು ಯುತಿದು ಹೊಸ ಕಟಟ್ಡ ಒದಗಿ ಕೊಡುವ 

4/1/2009 0:00 E

29038 PLANNING
ೕಕ3 ಚಿತರ್ ದೇವರಹಟಿಟ್/33/2005‐

06

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿ ರಿಯೂರು ತಾ: ಕೆ.ಜಿ.ಜಿ.ಹ ಳ್ 
ಹೋಬ  ಚಿತರ್ದೇವರಹಟಿಟ್ ಶೇಷಪಪ್ನಹ ಳ್ 

ಮಜುರೆ ಗಾರ್ಮದ ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ 
ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿಗಳ ಮೇಲಾವಣಿ ಗಾ ಗೆ 

4/1/2009 0:00 E

29038
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕಕ3 ಚಿತರ್ ದೇವರಹಟಿಟ್/33/2005‐

06

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿ ರಿಯೂರು ತಾ: ಕೆ.ಜಿ.ಜಿ.ಹ ಳ್ 
ಹೋಬ  ಚಿತರ್ದೇವರಹಟಿಟ್ ಶೇಷಪಪ್ನಹ ಳ್ 

ಮಜುರೆ ಗಾರ್ಮದ ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ 
ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿಗಳ ಮೇಲಾವಣಿ ಗಾ ಗೆ 

4/1/2009 0:00 E

29043 PLANNING ಅ22 ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.71/98‐99
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ತಾಲೂಲ್ಕು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ 

ಹೋಬ  ಬೈರಸಂದರ್ ಗಾರ್ಮದ 
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ದುರ ಯ ಬಗ ಗೆ್

4/1/2009 0:00 E

29043
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ಅ22 ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.71/98‐99

ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ತಾಲೂಲ್ಕು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ 
ಹೋಬ  ಬೈರಸಂದರ್ ಗಾರ್ಮದ 

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ದುರ ಯ ಬಗ ಗೆ್
4/1/2009 0:00 E

29060 PLANNING
ಅ24 ಪಾರ್.ಕ.ದಾವೆ 13922/99 

ಉ.ಕ.17/99‐2000

ಕನಾರ್ಟಕ ಉಚಚ್ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ದಾವೆಸಂಖೆಯ್ 
:13922/99  ರ್ೕ ಗಣಪತಯಯ್ ಮತುತ್ ಇತರರು 
ಹೊನಾನ್ವರ ತಾ: ಕಾರವಾರ ಉತರಕನನ್ಡ ಜಿಲೆ

4/1/2009 0:00 E

29060
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ಅ24 ಪಾರ್.ಕ.ದಾವೆ 13922/99 

ಉ.ಕ.17/99‐2000

ಕನಾರ್ಟಕ ಉಚಚ್ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ದಾವೆಸಂಖೆಯ್ 
:13922/99  ರ್ೕ ಗಣಪತಯಯ್ ಮತುತ್ ಇತರರು 
ಹೊನಾನ್ವರ ತಾ: ಕಾರವಾರ ಉತರಕನನ್ಡ ಜಿಲೆ

4/1/2009 0:00 E



PS

29066 PLANNING ಅ22 ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ 15/98‐99 ಸ.ಮಾ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಹೆಬಾಬ್ಳ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಜಾಗದ ಅತಿಕರ್ಮಣದ ಬಗ ಗೆ್

4/1/2009 0:00 E

29066 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ಅ22 ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ 15/98‐99 ಸ.ಮಾ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಹೆಬಾಬ್ಳ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಜಾಗದ ಅತಿಕರ್ಮಣದ ಬಗ ಗೆ್

4/1/2009 0:00 E

29076 PLANNING ಅ24 ಓ.ಎಸ್.122/ದಾವೆ.26/97‐98
ರಾಮದುಗರ್ ಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಜೂ.ಡಿ

ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಅ.ದಾ.122:97 ರ ಬಗ ಗೆ್ 
ರ್ೕಮತಿ ಗುರವವ್ ತಿಮಮ್ಣಣ್ ಬಂಡಿವಡಡ್ರ ಮತು 

4/1/2009 0:00 E

29076
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ಅ24 ಓ.ಎಸ್.122/ದಾವೆ.26/97‐98

ರಾಮದುಗರ್ ಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಜೂ.ಡಿ
ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಅ.ದಾ.122:97 ರ ಬಗ ಗೆ್ 
ರ್ೕಮತಿ ಗುರವವ್ ತಿಮಮ್ಣಣ್ ಬಂಡಿವಡಡ್ರ ಮತು 

4/1/2009 0:00 E

29083 PLANNING ಅ24: ಪಾರ್.ಕ.ದಾವೆ.20/97‐98
ರಾಣೆಬೆನೂನ್ರಿನ ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಜಾಗದ 
ವಾದದ ಬಗ ಗೆ್ ರ್ೕ ಹಯಾತ್ ಸಾಬ್ ಪೀರಾ 
ಸಾಬ್ ರವರು ಸ ರುವ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್

4/1/2009 0:00 E

29083
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ಅ24: ಪಾರ್.ಕ.ದಾವೆ.20/97‐98

ರಾಣೆಬೆನೂನ್ರಿನ ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಜಾಗದ 
ವಾದದ ಬಗ ಗೆ್ ರ್ೕ ಹಯಾತ್ ಸಾಬ್ ಪೀರಾ 
ಸಾಬ್ ರವರು ಸ ರುವ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್

4/1/2009 0:00 E

29095 PLANNING ಅ22 ಪಾರ್.ಕ.ನಾಯ್ಯಾಲಯ ದಾವೆ
5/96‐97

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಮಾದಯ್ಮಿಕ 
ಪಾಠಶಾಲೆ ರಾಮಚಂದಾರ್ಪುರ ಜಾಲಹ ಳ್ ದಾವೆ 

4/1/2009 0:00 E

29095 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ಅ22 ಪಾರ್.ಕ.ನಾಯ್ಯಾಲಯ ದಾವೆ
5/96‐97

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಮಾದಯ್ಮಿಕ 
ಪಾಠಶಾಲೆ ರಾಮಚಂದಾರ್ಪುರ ಜಾಲಹ ಳ್ ದಾವೆ 

4/1/2009 0:00 E

29119 PLANNING ಅ22 ಓ.ಎಸ್.ನಂ37/96 ಕೋಲಾರ ಜಿಲ ಲೆ್ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ: 
ಸರಗೊಂಡುಲ್ ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ದಾವೆ ಬಗ ಗೆ್

4/1/2009 0:00 E

29119 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ಅ22 ಓ.ಎಸ್.ನಂ37/96 ಕೋಲಾರ ಜಿಲ ಲೆ್ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ: 
ಸರಗೊಂಡುಲ್ ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ದಾವೆ ಬಗ ಗೆ್

4/1/2009 0:00 E

29133 PLANNING ಅ21 ದಾವೆ 61/95‐96
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲ ಲೆ್ ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬ  
ಮೈಲಸಂದರ್ ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಜಮೀನಿನ ಬಗ ಗೆ್ 

ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ
4/1/2009 0:00 E

29133
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ಅ21 ದಾವೆ 61/95‐96

ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲ ಲೆ್ ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬ  
ಮೈಲಸಂದರ್ ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಜಮೀನಿನ ಬಗ ಗೆ್ 

ಹ ಡಿರ ವ ೆಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ
4/1/2009 0:00 E

29142 PLANNING ಅ21 ಪಾರ್.ಕ.ಇತರೆ 20/98‐99 ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ಶೆಡ್ ಗಳನುನ್ ಕಷ್ಣ 
ಇಲಾಖೆಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಿಟುಟ್ಕೊಡುವ ಬಗ ಗೆ್

4/1/2009 0:00 E

29142 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ಅ21 ಪಾರ್.ಕ.ಇತರೆ 20/98‐99 ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ಶೆಡ್ ಗಳನುನ್ ಕಷ್ಣ 
ಇಲಾಖೆಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಿಟುಟ್ಕೊಡುವ ಬಗ ಗೆ್

4/1/2009 0:00 E

29148 PLANNING ೕಕ3 
ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ರಿ.ಅ.ಸಂ.16093/02/2002‐

ರಿ.ಅ.ಸಂಖೆಯ್:16093/02  ರ್ೕ ವ ಂಗಯಯ್ 
ಮತುತ್ ರಾಜಯ್ ಇತರರು

4/1/2009 0:00 E

29148 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕಕ3 
ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ರಿ.ಅ.ಸಂ.16093/02/2002‐

ರಿ.ಅ.ಸಂಖೆಯ್:16093/02  ರ್ೕ ವ ಂಗಯಯ್ 
ಮತುತ್ ರಾಜಯ್ ಇತರರು

4/1/2009 0:00 E

29271 PLANNING ಅ24 ಪಾರ್.ಶಾ.ಬೈಲು 15/93‐94

ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ 
ಶಾಲೆ ರೇಬೈಲು ಹೊನಾನ್ವರ ತಾ: ಉತತ್ರ 
ಕನನ್ಡ ಜಿಲ ಲೆ್ ಇವರು ದಾನಿಗಳು ನೀಡಿದ 
ನಿವೇಶನಕಿಕ್ಂತ ಹೆಚಿಚ್ನ ಜಮೀನನುನ್

4/1/2009 0:00 E

29271
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ಅ24 ಪಾರ್.ಶಾ.ಬೈಲು 15/93‐94

ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ 
ಶಾಲೆ ರೇಬೈಲು ಹೊನಾನ್ವರ ತಾ: ಉತತ್ರ 
ಕನನ್ಡ ಜಿಲ ಲೆ್ ಇವರು ದಾನಿಗಳು ನೀಡಿದ 
ನಿವೇಶನಕಿಕ್ಂತ ಹೆಚಿಚ್ನ ಜಮೀನನುನ್

4/1/2009 0:00 E

29276 PLANNING ಅ21 ಪಾರ್.ಕ.ಆ,ಮೈ.30/96‐97 ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿತರ್ಪಾಡಿ 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಬಗ ಗೆ್ದ.ಕ.ಜಿಲ ಲೆ್

4/1/2009 0:00 E

29276 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ಅ21 ಪಾರ್.ಕ.ಆ,ಮೈ.30/96‐97 ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿತರ್ಪಾಡಿ 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಬಗ ಗೆ್ದ.ಕ.ಜಿಲ ಲೆ್

4/1/2009 0:00 E

29291 PLANNING
ಕ3 ೕ ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಸ.ವಕೀಲರ 

ನೇಮಕ 26/2000‐01

ಸಕಾರ್ರಿ ಮಾದರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ತಾಯ್ಗರಾಜನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ 

ನಿವೇಶನದ ಪಕಕ್ದವರು ಉಚಛ್ನಾಯ್ಯಾಲಯದ  
4/1/2009 0:00 D



ಮ ೆ ರ ತ ಸ ಗೆ

29291
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ಕ3 ೕ ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಸ.ವಕೀಲರ 

ನೇಮಕ 26/2000‐01

ಸಕಾರ್ರಿ ಮಾದರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ತಾಯ್ಗರಾಜನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ 

ನಿವೇಶನದ ಪಕಕ್ದವರು ಉಚಛ್ನಾಯ್ಯಾಲಯದ  
4/1/2009 0:00 D

29328 PLANNING ಅ22  ೇ. .ಕ.ದಾವೆ 1/98‐99
ಹೊಸಕೋಟೆ ೇ. .ಕಛೆರಿ ನಿವೇಶನವನುನ್ 

ಖಾಸಗಿ ವಯ್ಕಿತ್ಗ ಗೆ ಹರಾಜು ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು 
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 27572/31

4/1/2009 0:00 E

29328
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ಅ22  ೇ. .ಕ.ದಾವೆ 1/98‐99

ಹೊಸಕೋಟೆ ೇ. .ಕಛೆರಿ ನಿವೇಶನವನುನ್ 
ಖಾಸಗಿ ವಯ್ಕಿತ್ಗ ಗೆ ಹರಾಜು ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು 

ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 27572/31
4/1/2009 0:00 E

29336 PLANNING
ಅ21.ಪಾರ್.ಕ.ರಿ.ಅ.ಸಂ.14149‐93/97‐

98

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಚಿತರ್ಪಾಡಿ ಉಡುಪಿ ತಾ : ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಜಮೀನನುನ್ ಸಾವ್ಧೀನಪಡಿ ಕೊಳಳ್ಲು 

ಉಚಛ್ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ತೀಪಿರ್ನ ಮರು
4/1/2009 0:00 E

29336
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ಅ21.ಪಾರ್.ಕ.ರಿ.ಅ.ಸಂ.14149‐93/97‐

98

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಚಿತರ್ಪಾಡಿ ಉಡುಪಿ ತಾ : ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಜಮೀನನುನ್ ಸಾವ್ಧೀನಪಡಿ ಕೊಳಳ್ಲು 

ಉಚಛ್ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ತೀಪಿರ್ನ ಮರು
4/1/2009 0:00 E

29343 PLANNING ಅ22 553 ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ 17/99‐2000 ಓ.ಎಸ್.ನಂ:5675:99 ಎ.ಡಿಡಿ. . .ಜೆ 
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ರವರು ಸ ಲ್ ರುವ ದಾವೆ

4/1/2009 0:00 E

29343 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ಅ22 553 ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ 17/99‐2000 ಓ.ಎಸ್.ನಂ:5675:99 ಎ.ಡಿಡಿ. . .ಜೆ 
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ರವರು ಸ ಲ್ ರುವ ದಾವೆ

4/1/2009 0:00 E

31519 PLANNING ೕ1 ಇತರೆ01/2009‐10
2009‐10ನೇಸಾ ನ ೕಜನ

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗ ಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದಂತೆ 
ಅಗತಯ್ವಾದ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲು 

40777 D

31519
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ1 ಇತರೆ01/2009‐10

2009‐10ನೇಸಾ ನ ೕಜನ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗ ಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದಂತೆ 

ಅಗತಯ್ವಾದ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲು 
40777 D

31786 PLANNING ೕ 4 ನಿ ಸ ನಿ ಸಭೆ 7/2002‐03 ಪರ್ತಿ ಮಂಗಳವಾರು ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು‐
ನಿದೇರ್ಶಕರುಗಳ ಸಭೆಯ ಬಗ ಗೆ್

4/11/2009 0:00 E

31786 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ 4 ನಿ ಸ ನಿ ಸಭೆ 7/2002‐03 ಪರ್ತಿ ಮಂಗಳವಾರು ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು‐
ನಿದೇರ್ಶಕರುಗಳ ಸಭೆಯ ಬಗ ಗೆ್

4/11/2009 0:00 E

31787 PLANNING ೕ4 ಮ. ತಾ. ಪ./7/ಬಾಕಿ 2001‐02
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗೆಹಾಲ ೕಖಪಾಲ ಪಾ ಣಾ ವರದಿ  

ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಗೆ ಬಾಕಿ ಕಂಡಿಕೆಗಳನುನ್ 
ಇತಯ್ಥರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

4/11/2009 0:00 E

31787
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ4 ಮ. ತಾ. ಪ./7/ಬಾಕಿ 2001‐02

ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗೆ 
ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಗೆ ಬಾಕಿ ಕಂಡಿಕೆಗಳನುನ್ 

ಇತಯ್ಥರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.
4/11/2009 0:00 E

31788 PLANNING ೕ[4]   ವೇ ಕೊರತೆ ಅನು /2004‐
05

2004‐05ನೇ ಸಾ ಗೆ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ 
ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರ ವೇತನದ ಕೊರತೆ 

4/11/2009 0:00 E

31788 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ[4]   ವೇ ಕೊರತೆ ಅನು /2004‐
05

2004‐05ನೇ ಸಾ ಗೆ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ 
ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರ ವೇತನದ ಕೊರತೆ 

4/11/2009 0:00 E

31789 PLANNING
ೕ4 ನಿ ಸ ಹ ಜಿ ಹು ನಿ ಚೆ ಚಿ ಸಭೆ 

6/2004‐05

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು [ಆಡಳತ] ಮತುತ್ [ಅಭಿವೃದಿಧ್] 
ಹಾಗೂ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೇಂದರ್ 
ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಸಂ ೕಜಕರು ಇವರುಗಳ 

4/11/2009 0:00 E

31789
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ4 ನಿ ಸ ಹ ಜಿ ಹು ನಿ ಚೆ ಚಿ ಸಭೆ 

6/2004‐05

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು [ಆಡಳತ] ಮತುತ್ [ಅಭಿವೃದಿಧ್] 
ಹಾಗೂ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೇಂದರ್ 
ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಸಂ ೕಜಕರು ಇವರುಗಳ 

4/11/2009 0:00 E

31790 PLANNING
ೕ[4] ಪ ಜಾ ಪ ಪಂ  ಆ 

18/1998‐99

9‐12ನೇ ತರಗತಿಯ ಲ್ ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ 
ಪರಿ ಷಟ್ ಜಾತಿ ಮತುತ್ ಪರಿ ಷಟ್ ಪಂಗಡ 
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಅಹರ್ತೆ ಹೆಚಿಚ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

4/11/2009 0:00 E

31790
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ[4] ಪ ಜಾ ಪ ಪಂ  ಆ 

18/1998‐99

9‐12ನೇ ತರಗತಿಯ ಲ್ ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ 
ಪರಿ ಷಟ್ ಜಾತಿ ಮತುತ್ ಪರಿ ಷಟ್ ಪಂಗಡ 
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಅಹರ್ತೆ ಹೆಚಿಚ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

4/11/2009 0:00 E

31791 PLANNING
ೕ[4] ಉ ನಿ ಸಭೆ ನಡವ  ಅನು 

ವರದಿ 22/2003‐04

ಜಿಲಾಲ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಂದಿನ ಸಭೆಯ 
ನಡವ ಗಳ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕರ್ಮದ ಬಗ ಗೆ್ 

ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ
4/11/2009 0:00 E



PS

31791
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ[4] ಉ ನಿ ಸಭೆ ನಡವ  ಅನು 

ವರದಿ 22/2003‐04

ಜಿಲಾಲ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಂದಿನ ಸಭೆಯ 
ನಡವ ಗಳ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕರ್ಮದ ಬಗ ಗೆ್ 

ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ
4/11/2009 0:00 E

31792 PLANNING ೕ 4 ನಿ ಸಹ ನಿ ಸಭೆ 70/2004‐05 ರ್ೕತಾಸ್ಹದಾಯಕ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ೕಜನೆಗಳ 
ಕುರಿತಂತೆ ಸಲಹೆಗಳ ಬಗ ಗೆ್

4/11/2009 0:00 E

31792 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ 4 ನಿ ಸಹ ನಿ ಸಭೆ 70/2004‐05 ರ್ೕತಾಸ್ಹದಾಯಕ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ೕಜನೆಗಳ 
ಕುರಿತಂತೆ ಸಲಹೆಗಳ ಬಗ ಗೆ್

4/11/2009 0:00 E

31793 PLANNING ೕ [4] ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ ೕಜಿತ ಹ
ಅನು ಖಚುರ್ 6/2003‐04

2003‐04ನೇ ಸಾ ಗೆ ಕೇಂದರ್ ಪುರಸಕ್ೃತ 
ೕಜನೆಯಡಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತುತ್ ಖಚಿರ್ನ 

4/11/2009 0:00 E

31793 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ [4] ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ ೕಜಿತ ಹ
ಅನು ಖಚುರ್ 6/2003‐04

2003‐04ನೇ ಸಾ ಗೆ ಕೇಂದರ್ ಪುರಸಕ್ೃತ 
ೕಜನೆಯಡಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತುತ್ ಖಚಿರ್ನ 

4/11/2009 0:00 E

31794 PLANNING ೕ 4 ದಾಸಾತ್ನು ಪಟಿಟ್ 3/2005‐06 ದಾಸಾತ್ನು ಪಟಿಟ್ ವರ 4/11/2009 0:00 E
31794 JD‐QUALITYCELL‐ ೕ 4 ದಾಸಾತ್ನು ಪಟಿಟ್ 3/2005‐06 ದಾಸಾತ್ನು ಪಟಿಟ್ ವರ 4/11/2009 0:00 E
31795 PLANNING ೕ 4 ವಾ ಇಂ ಇತರೆ 9/2004‐05 ಆಥಿರ್ಕ ಮಿತವಯ್ಯದ ಕರ್ಮಗಳ ಪಾಲನೆ ಬಗ ಗೆ್ 4/11/2009 0:00 E
31795 JD‐QUALITYCELL‐ ೕ 4 ವಾ ಇಂ ಇತರೆ 9/2004‐05 ಆಥಿರ್ಕ ಮಿತವಯ್ಯದ ಕರ್ಮಗಳ ಪಾಲನೆ ಬಗ ಗೆ್ 4/11/2009 0:00 E

31796 PLANNING ೕ 4 ಸಾ ರ ಪತರ್ 6/2005‐06
ೕಜನಾ ಶಾಖೆಯ 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
ಸಾಂಧಭಿರ್ಕ/ನಿಬಂಧಿತ ಇನಿನ್ೕತರ ರಜೆ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ ಗೆ್
4/11/2009 0:00 E

31796
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ 4 ಸಾ ರ ಪತರ್ 6/2005‐06

ೕಜನಾ ಶಾಖೆಯ 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
ಸಾಂಧಭಿರ್ಕ/ನಿಬಂಧಿತ ಇನಿನ್ೕತರ ರಜೆ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ ಗೆ್
4/11/2009 0:00 E

31797 PLANNING ೕ 4 ಕಾಯಾರ್ಗಾರ 19ಎ/2002‐03 ಆಡ ತ ಯಂತರ್ವನುನ್ ಚುರುಕುಗೊ ಸಲು 
ಕಾಯಾರ್ಗಾರ ನಡೆಸುವ ಬಗ ಗೆ್

4/11/2009 0:00 E

31797 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ 4 ಕಾಯಾರ್ಗಾರ 19ಎ/2002‐03 ಆಡ ತ ಯಂತರ್ವನುನ್ ಚುರುಕುಗೊ ಸಲು 
ಕಾಯಾರ್ಗಾರ ನಡೆಸುವ ಬಗ ಗೆ್

4/11/2009 0:00 E

31798 PLANNING ೕ 4 ಕಾಯಾರ್ಗಾರ 19/2002‐03 ಆಡ ತ ಯಂತರ್ವನುನ್ ಚುರುಕುಗೊ ಸಲು/ದಕಷ್ತೆ 
ಹೆಚಿಚ್ಸಲು ಕಾಯಾರ್ಗಾರ ನಡೆಸುವ ಬಗ ಗೆ್

4/11/2009 0:00 E

31798 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ 4 ಕಾಯಾರ್ಗಾರ 19/2002‐03 ಆಡ ತ ಯಂತರ್ವನುನ್ ಚುರುಕುಗೊ ಸಲು/ದಕಷ್ತೆ 
ಹೆಚಿಸಲು ಕಾಯಾರ್ಗಾರ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಹ ಚಿಚ್ಸಲು ಕಾಯಾರ್ಗಾರ ನಡಸುವ ಬಗ ಗ್

4/11/2009 0:00 E

31799 PLANNING ೕ 4 ಗದಗ ಜಿಲ ಲೆ್ /2003‐04

2002‐03, 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಗದಗ್ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ 
ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ ಪಿಎಂಜಿವೈ ಮತುತ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ 

ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಕಟಟ್ಡ ದುರ ತ್, ಕುಡಿಯುವ 
ನೀರು, ಶೌಚಾಲಯ ನಿಮಾರ್ಣದ ಆಥಿರ್ಕ ಮತುತ್ 

ಭೌತಿಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ

4/11/2009 0:00 E

31799
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ 4 ಗದಗ ಜಿಲ ಲೆ್ /2003‐04

2002‐03, 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಗದಗ್ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ 
ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ ಪಿಎಂಜಿವೈ ಮತುತ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ 

ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಕಟಟ್ಡ ದುರ ತ್, ಕುಡಿಯುವ 
ನೀರು, ಶೌಚಾಲಯ ನಿಮಾರ್ಣದ ಆಥಿರ್ಕ ಮತುತ್ 

ಭೌತಿಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ

4/11/2009 0:00 E

31800 PLANNING ೕ 2 ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ ಜಿಲ ಲೆ್ 4 /2005‐06

ನಬಾಡರ್ ಸಂಸ ಥೆ್ಯ ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ 10ರಡಿಯ ಲ್ 
ಮಂಜೂರಾದ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ 
ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡಲು ಕೊಠಡಿಗಳ ಅವಶಯ್ಕತೆ 
ಇಲದೇ ಇರುವ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಬದಲಾವಣೆ 

4/11/2009 0:00 C

31800
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ 2 ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ ಜಿಲ ಲೆ್ 4 /2005‐06

ನಬಾಡರ್ ಸಂಸ ಥೆ್ಯ ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ 10ರಡಿಯ ಲ್ 
ಮಂಜೂರಾದ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ 
ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡಲು ಕೊಠಡಿಗಳ ಅವಶಯ್ಕತೆ 
ಇಲದೇ ಇರುವ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಬದಲಾವಣೆ 

4/11/2009 0:00 C

31801 PLANNING ೕ 4 ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ 12 ಅನುಬಂಧ

ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ 12ರಡಿ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ 
ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಅನುಬಂಧ‐2ರ 
ಪಟಿಟ್ಗಳು ಮೈಸೂರು ಭಾಗ

4/11/2009 0:00 D



ಬೇಡಿಕೆ ುವ ೆ

31801
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ 4 ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ 12 ಅನುಬಂಧ

ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ 12ರಡಿ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ 
ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಅನುಬಂಧ‐2ರ 
ಪಟಿಟ್ಗಳು ಮೈಸೂರು ಭಾಗ

4/11/2009 0:00 D

31802 PLANNING ೕ 4 ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ 12 ಅನುಬಂಧ
ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ 12ರಡಿ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ 
ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾರ್ಣಕಾಕ್ಗಿ ಉಪನಿದೇರ್ಕರುಗ ಂದ 
ಬಂದಿರುವ ಅನುಬಂಧ‐1 ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗ

4/11/2009 0:00 D

31802
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ 4 ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ 12 ಅನುಬಂಧ

ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ 12ರಡಿ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ 
ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾರ್ಣಕಾಕ್ಗಿ ಉಪನಿದೇರ್ಕರುಗ ಂದ 
ಬಂದಿರುವ ಅನುಬಂಧ‐1 ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗ

4/11/2009 0:00 D

31803 PLANNING ೕ 2 ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ ಜಿ 2/2005‐06
ನಬಾಡ್ ನೆರ ನ ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ ೕಜನೆಯಡಿ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ 
ಅನುದಾನ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

4/11/2009 0:00 D

31803
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ 2 ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ ಜಿ 2/2005‐06

ನಬಾಡ್ ನೆರ ನ ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ ೕಜನೆಯಡಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ 

ಅನುದಾನ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್
4/11/2009 0:00 D

31804 PLANNING ೕ 2 ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ 16/2002‐03
ನಬಾಡ್ ಹಣಕಾಸು ನೆರ ನಿಂದ ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ 
ಅಡಿಯ ಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾರ್ಣ 

ಪರ್ಸಾವನೆಗಳು
4/11/2009 0:00 A

31804
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ 2 ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ 16/2002‐03

ನಬಾಡ್ ಹಣಕಾಸು ನೆರ ನಿಂದ ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ 
ಅಡಿಯ ಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾರ್ಣ 

ಪರ್ಸಾವನೆಗಳು
4/11/2009 0:00 A

31805 PLANNING ೕ 2 ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ 2/2005‐06 ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ ನಿಂದ ಜಿಲ ಲೆ್ಗೆ ನಿಗಧಿಯಾದ ಕಟಟ್ಡ 
ರ ತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾರ್ಣ 

4/11/2009 0:00 B

31805 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ 2 ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ 2/2005‐06 ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ ನಿಂದ ಜಿಲ ಲೆ್ಗೆ ನಿಗಧಿಯಾದ ಕಟಟ್ಡ 
ರ ತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾರ್ಣ 

4/11/2009 0:00 B

31806 PLANNING
ೕ ಕ 2 ಹೋ ಅ ವೇ ಅ ಬಿ 

49/2006‐07

2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ
ಮಂಜೂರಾದ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಅವಶಯ್ಕತೆ 
ಇರುವ ಪಾಠೋಪಕರಣ ಪೀಠೋಪಕರಣಗ ಗೆ 

ಬೇಡಿಕೆ ಪಟಿ ಸ ಸುವ ಬಗೆಪಟಿಟ್ ಸ ಸ ಬಗ

4/11/2009 0:00 B

31806
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ ಕ 2 ಹೋ ಅ ವೇ ಅ ಬಿ 

49/2006‐07

2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ
ಮಂಜೂರಾದ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಅವಶಯ್ಕತೆ 
ಇರುವ ಪಾಠೋಪಕರಣ ಪೀಠೋಪಕರಣಗ ಗೆ 

ಬೇಡಿಕೆ ಪಟಿಟ್ ಸ ಸುವ ಬಗೆ

4/11/2009 0:00 B

31807 PLANNING ೕ 2 ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ ಜಿಲಾಲ್ 3/2005‐06 ನಬಾಡ್ ಆಥಿರ್ಕ ನೆರ ನ ಆರ್ ಐಡಿಎಫ್‐10ರಡಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ ಪಾರ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳ ನಿಮಾರ್ಣ 

4/11/2009 0:00 B

31807 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ 2 ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ ಜಿಲಾಲ್ 3/2005‐06 ನಬಾಡ್ ಆಥಿರ್ಕ ನೆರ ನ ಆರ್ ಐಡಿಎಫ್‐10ರಡಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ ಪಾರ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳ ನಿಮಾರ್ಣ 

4/11/2009 0:00 B

31808 PLANNING ೕ 2 ಜಿ 17/2005‐06 ಪಿರಿಯಾ ಪಟಟ್ಣದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ ಕೊಠಡಿ 
ನಿಮಿರ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

4/11/2009 0:00 C

31808 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ 2 ಜಿ 17/2005‐06 ಪಿರಿಯಾ ಪಟಟ್ಣದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ ಕೊಠಡಿ 
ನಿಮಿರ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

4/11/2009 0:00 C

31809 PLANNING ೕ 2 ಜಿಲಾಲ್ 14/2005‐06 ನಬಾಡ್ ೕಜನೆಯಡಿ ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾರ್ಣದ 
ಬಗ ಗೆ್ ‐  ವ ಗಗ್ ಜಿಲ ಲೆ್

4/11/2009 0:00 C

31809 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ 2 ಜಿಲಾಲ್ 14/2005‐06 ನಬಾಡ್ ೕಜನೆಯಡಿ ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾರ್ಣದ 
ಬಗ ಗೆ್ ‐  ವ ಗಗ್ ಜಿಲ ಲೆ್

4/11/2009 0:00 C

31810 PLANNING ೕ 2 ಜಿಲಾಲ್ 21/2005‐06
ನಬಾಡರ್ ಹಣಕಾಸು ನೆರ ನಿಂದ ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ ‐ 

10  ೕಜನೆಯಡಿ ಮಂಜೂರಾದ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳನುನ್ 

4/11/2009 0:00 C

31810
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ 2 ಜಿಲಾಲ್ 21/2005‐06

ನಬಾಡರ್ ಹಣಕಾಸು ನೆರ ನಿಂದ ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ ‐ 
10  ೕಜನೆಯಡಿ ಮಂಜೂರಾದ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳನುನ್ 
4/11/2009 0:00 C



ನ

31811 PLANNING ೕ 2 ಜಿಲ ಲೆ್ 10/2005‐06
ಉತತ್ರ ಕನನ್ಡ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಕಟಟ್ಡ ರ ತ

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗೆ ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ ‐ 10ರ ಪಾರ್ಜೆಕ್ಸ್ನ್ 
ನುನ್ ಬದಲಾಯಿಸವು ಬಗ ಗೆ್

4/11/2009 0:00 C

31811
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ 2 ಜಿಲ ಲೆ್ 10/2005‐06

ಉತತ್ರ ಕನನ್ಡ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಕಟಟ್ಡ ರ ತ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗೆ ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ ‐ 10ರ ಪಾರ್ಜೆಕ್ಸ್ನ್ 

ನುನ್ ಬದಲಾಯಿಸವು ಬಗ ಗೆ್
4/11/2009 0:00 C

31812 PLANNING ೕ 2 ಜಿಲಾಲ್ 11/2005‐06
ನಬಾಡ್ ನೆರ ನ ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ ೕಜನೆಯಡಿ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ 
ಅನುದಾನ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ ಬೀದರ್ ಜಿಲೆ

4/11/2009 0:00 C

31812
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ 2 ಜಿಲಾಲ್ 11/2005‐06

ನಬಾಡ್ ನೆರ ನ ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ ೕಜನೆಯಡಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ 
ಅನುದಾನ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ ಬೀದರ್ ಜಿಲೆ

4/11/2009 0:00 C

31813 PLANNING ೕ 2 ಜಿಲ ಲೆ್ 12/2005‐06

ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ ‐ 10ರಡಿಯ ಲ್ನ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ 
ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ 
ಕಂಬೂರು ಎಂದು ನೊಂದಾಯಿಸಲಾಗಿರುವ 

ತಪಪ್ನುನ್ ಸರಿಪಡಿ ಶಂಬೂರು ಎಂದು

4/11/2009 0:00 C

31813
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ 2 ಜಿಲ ಲೆ್ 12/2005‐06

ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ ‐ 10ರಡಿಯ ಲ್ನ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ 
ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ 
ಕಂಬೂರು ಎಂದು ನೊಂದಾಯಿಸಲಾಗಿರುವ 

ತಪಪ್ನುನ್ ಸರಿಪಡಿ ಶಂಬೂರು ಎಂದು

4/11/2009 0:00 C

31814 PLANNING ೕ 2 ಜಿಲ ಲೆ್ 13/2005‐06
ನಬಾಡ್ ಆಥಿರ್ಕ ನೆರ ನೊಂದಿಗೆ ಆಐರ್ಡಿಎಪ್ 
10ರ ನೆರ ನೊಂದಿಗೆ ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ ಅನುದಾನ 
4/11/2009 0:00 C

31814
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ 2 ಜಿಲ ಲೆ್ 13/2005‐06

ನಬಾಡ್ ಆಥಿರ್ಕ ನೆರ ನೊಂದಿಗೆ ಆಐರ್ಡಿಎಪ್ 
10ರ ನೆರ ನೊಂದಿಗೆ ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ ಅನುದಾನ 
4/11/2009 0:00 C

31815 PLANNING
ೕ 2 ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ ೕ ಪೌರ್ ಶಾ 

ಕೋ ನಿ 1/2005‐06

ನಬಾಡ್ ನ ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ ೕಜನೆಯ ಹಾಗೂ 
ರಾಜಯ್ ವಲಯದಡಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳನುನ್ 

ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
4/11/2009 0:00 A

31815
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ 2 ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ ೕ ಪೌರ್ ಶಾ 

ಕೋ ನಿ 1/2005‐06

ನಬಾಡ್ ನ ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ ೕಜನೆಯ ಹಾಗೂನಬಾಡ್ ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ ೕಜನೆಯ ಹಾಗೂ 
ರಾಜಯ್ ವಲಯದಡಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳನುನ್ 

ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
4/11/2009 0:00 A

31816 PLANNING ೕ 2 ಜಿಲ ಲೆ್ 22/2005‐06
ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ ಅಡಿಯ ಲ್ ನಬಾಡ್ ಆಥಿರ್ಕ 

ನೆರ ನೊಂದಿಗೆ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಪಟಿಟ್ 
ಸ ದ ಬಗ ಗೆ್ ರಾಯಚೂರು

4/11/2009 0:00 C

31816
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ 2 ಜಿಲ ಲೆ್ 22/2005‐06

ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ ಅಡಿಯ ಲ್ ನಬಾಡ್ ಆಥಿರ್ಕ 
ನೆರ ನೊಂದಿಗೆ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಪಟಿಟ್ 

ಸ ದ ಬಗ ಗೆ್ ರಾಯಚೂರು
4/11/2009 0:00 C

31817 PLANNING ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ ಜಿಲಾಲ್ 19/2005‐06 ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ ‐10  ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕೊಠಢಿ ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡುವ 

4/11/2009 0:00 C

31817 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ ಜಿಲಾಲ್ 19/2005‐06 ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ ‐10  ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕೊಠಢಿ ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡುವ 

4/11/2009 0:00 C

31818 PLANNING ೕ 2 ಜಿಲ ಲೆ್ 18/2005‐06 ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ ‐ 10ರಡಿಯ ಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ 
ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾರ್ಣದ ಬಗೆಗ್ ಪಟಿಟ್ ‐ ಮಂಡಯ್

4/11/2009 0:00 C

31818 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ 2 ಜಿಲ ಲೆ್ 18/2005‐06 ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ ‐ 10ರಡಿಯ ಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ 
ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾರ್ಣದ ಬಗೆಗ್ ಪಟಿಟ್ ‐ ಮಂಡಯ್

4/11/2009 0:00 C

31819 PLANNING ೕ 2 ಜಿಲ ಲೆ್ 8 /2005‐06
ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ ‐ 10 ರಡಿಯ ಲ್ ಮಂಜೂರಾದ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕೊಠಢಿಗಳನುನ್ ಬದಲಾಯಿಸುವ 
ಕುರಿತು ‐ ಗದಗ ಜಿಲೆ

4/11/2009 0:00 C

31819
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ 2 ಜಿಲ ಲೆ್ 8 /2005‐06

ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ ‐ 10 ರಡಿಯ ಲ್ ಮಂಜೂರಾದ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕೊಠಢಿಗಳನುನ್ ಬದಲಾಯಿಸುವ 

ಕುರಿತು ‐ ಗದಗ ಜಿಲೆ
4/11/2009 0:00 C

31820 PLANNING ೕ 2 ಜಿಲ ಲೆ್ 6/2005‐06 ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ ‐10  ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕೊಠಢಿ ನಿಮಾರ್ಣದ ಬಗ ಗೆ್ ‐ 

4/11/2009 0:00 C



ಸ ರಿ ಪೌಢ ಗೆ ಹ

31820 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ 2 ಜಿಲ ಲೆ್ 6/2005‐06 ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ ‐10  ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕೊಠಢಿ ನಿಮಾರ್ಣದ ಬಗ ಗೆ್ ‐ 

4/11/2009 0:00 C

31821 PLANNING ೕ 2 ಜಿಲ ಲೆ್ 5/2005‐06
ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ ‐10  ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ ಏಜೆನಿಸ್ 
ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣಕೆಕ್ ಮನ

4/11/2009 0:00 C

31821
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ 2 ಜಿಲ ಲೆ್ 5/2005‐06

ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ ‐10  ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ ಏಜೆನಿಸ್ 
ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣಕೆಕ್ ಮನ

4/11/2009 0:00 C

31822 PLANNING ೕ 2 ಜಿಲ ಲೆ್ 7/2005‐06
ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ ‐ 10  ೕಜನೆಯಡಿ ಮಂಜೂರಾದ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕುರಿತು, 

ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆ
4/11/2009 0:00 C

31822
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ 2 ಜಿಲ ಲೆ್ 7/2005‐06

ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ ‐ 10  ೕಜನೆಯಡಿ ಮಂಜೂರಾದ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕುರಿತು, 

ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆ
4/11/2009 0:00 C

31823 PLANNING ೕ 2 ಜಿಲ ಲೆ್ 9/2005‐06 ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ ‐10  ೕಜನೆಯಡಿ ಮಂಜೂರಾದ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳನುನ್ ಬದಲಾಯಿಸುವ 

4/11/2009 0:00 C

31823 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ 2 ಜಿಲ ಲೆ್ 9/2005‐06 ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ ‐10  ೕಜನೆಯಡಿ ಮಂಜೂರಾದ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳನುನ್ ಬದಲಾಯಿಸುವ 

4/11/2009 0:00 C

31824 PLANNING ೕ 7 ಜಿಲ ಲೆ್ 20/2005‐06 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ
ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿಮಾರ್ಣ ಕುರಿತು ‐ ಬಾಗಲಕೋಟೆ 

4/11/2009 0:00 B

31824 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ 7 ಜಿಲ ಲೆ್ 20/2005‐06 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ
ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿಮಾರ್ಣ ಕುರಿತು ‐ ಬಾಗಲಕೋಟೆ 

4/11/2009 0:00 B

31825 PLANNING ೕ 2 ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ ಏಜೆನಿಸ್
ಬ/18/2004‐05

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ ಹೊಸ ಅಥವಾ 
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿಮಾರ್ಣದ ಕುರಿತು

4/11/2009 0:00 C

31825 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ 2 ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ ಏಜೆನಿಸ್
ಬ/18/2004‐05

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ ಹೊಸ ಅಥವಾ 
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿಮಾರ್ಣದ ಕುರಿತು

4/11/2009 0:00 C

31826 PLANNING ೕ 2 ಜಿಲ ಲೆ್ 16/2005‐06
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಶಾಲಾ 
ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿಮಾರ್ಣ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 

ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ
4/11/2009 0:00 C

31826
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ 2 ಜಿಲ ಲೆ್ 16/2005‐06

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌಢಶಾಲೆಗ ಗೆ ಹೆಚುವರಿ ಶಾಲಾಕಾರ್ ರ್ ಶಾಲೆಗ ೆಚುಚ್ವರಿ ಶಾಲಾ 
ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿಮಾರ್ಣ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 

ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ
4/11/2009 0:00 C

31827 PLANNING ೕ 2 ಆಐರ್ಡಿಎಪ್ ಜಿಲ ಲೆ್ 1/2005‐06 ನಬಾಡ್ ನೆರ ನ ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ ೕಜನೆಯಡಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕೊಠಢಿಗಳ ನಿಮಾರ್ಣ ಕುರಿತು.

4/11/2009 0:00 C

31827 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ 2 ಆಐರ್ಡಿಎಪ್ ಜಿಲ ಲೆ್ 1/2005‐06 ನಬಾಡ್ ನೆರ ನ ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ ೕಜನೆಯಡಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕೊಠಢಿಗಳ ನಿಮಾರ್ಣ ಕುರಿತು.

4/11/2009 0:00 C

31828 PLANNING ೕ 2 ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ 10 ಹೆ ಹ
1/2005‐06

ಕಟಟ್ಡ ಇಲಲ್ದೇ ಇರುವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ 
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಪಡೆಯುವ ಬಗ ಗೆ್

4/11/2009 0:00 C

31828 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ 2 ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ 10 ಹೆ ಹ
1/2005‐06

ಕಟಟ್ಡ ಇಲಲ್ದೇ ಇರುವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ 
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಪಡೆಯುವ ಬಗ ಗೆ್

4/11/2009 0:00 C

31830 PLANNING ೕ 2 ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ ಪೌರ್ಢ 16/2002‐
03

ನಬಾಡ್ ನೆರ ನಿಂದ ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ ಅಡಿಯ ಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿಮಾರ್ಣ

4/11/2009 0:00 A

31830 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ 2 ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ ಪೌರ್ಢ 16/2002‐
03

ನಬಾಡ್ ನೆರ ನಿಂದ ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ ಅಡಿಯ ಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿಮಾರ್ಣ

4/11/2009 0:00 A

31831 PLANNING ೕ 2 ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ 1/2005‐06

2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ ಸವರ್ 
ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಮುಂತಾದ ೕಜನೆಗಳ ಲ್ 
ನಿಮಿರ್ಸಲಾಗುವ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ 
ಕೊಠಡಿಗ ಗೆ ಕನಾರ್ಟಕ ಏಕೀರಕಣ 

ಹೋರಾಟದ ಲ್ ಸಕಿರ್ಯವಾಗಿ ಪಾಲೊಗ್ೕಂಡು 
ಸ ೕಯ ಮಹನೀಯರ ಹೆಸರನು ಇಡುವ ಬಗೆ

4/11/2009 0:00 A
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31831
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ 2 ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ 1/2005‐06

2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ ಸವರ್ 
ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಮುಂತಾದ ೕಜನೆಗಳ ಲ್ 
ನಿಮಿರ್ಸಲಾಗುವ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ 
ಕೊಠಡಿಗ ಗೆ ಕನಾರ್ಟಕ ಏಕೀರಕಣ 

ಹೋರಾಟದ ಲ್ ಸಕಿರ್ಯವಾಗಿ ಪಾಲೊಗ್ೕಂಡು 
ಸ ೕಯ ಮಹನೀಯರ ಹೆಸರನು ಇಡುವ ಬಗೆ

4/11/2009 0:00 A

31832 PLANNING ೕ 2 ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ ‐1 /2004‐05 ನಬಾಡರ್ ನೆರ ನೊಂದಿಗೆ ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ ‐
10ರಡಿಯ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ

4/11/2009 0:00 A

31832 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ 2 ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ ‐1 /2004‐05 ನಬಾಡರ್ ನೆರ ನೊಂದಿಗೆ ಆಐರ್ಡಿಎಫ್ ‐
10ರಡಿಯ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ

4/11/2009 0:00 A

32678 PLANNING ೕ1ಮು ೕಕಾ.ಹಬಿ.02/2009‐10

2009‐10ನೇ ಸಾ ಗೆ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ 
ರಾಜಯ್ವಲಯ ಮುಂದುವರೆದ 

ೕಜನಾಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಅನುಷಾಠ್ನಕೆಕ್ 
ಅನು ೕದನೆ ನೀಡಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ 

40777 D

32678
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ1ಮು ೕಕಾ.ಹಬಿ.02/2009‐10

2009‐10ನೇ ಸಾ ಗೆ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ 
ರಾಜಯ್ವಲಯ ಮುಂದುವರೆದ 

ೕಜನಾಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಅನುಷಾಠ್ನಕೆಕ್ 
ಅನು ೕದನೆ ನೀಡಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ 

40777 D

33566 PLANNING ಕಿತೂತ್ರು ತೆರದಾಳ ೇ, ,ಮಂ
04/2009‐10

ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಮಂಜೂರು 
ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

40777 D

33566 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ಕಿತೂತ್ರು ತೆರದಾಳ ೇ, ,ಮಂ
04/2009‐10

ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಮಂಜೂರು 
ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

40777 D

33756 PLANNING
ೕ5 ಶಾ,ಜ.ಹಸಾತ್ಂತರ01/09‐
10.176.ಇತರೆ/2009

ಸ.ಉ. .ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಲಷಕ್ರ್ ಹಲ್ 
ವ ಗಗ್ ಇ ಲ್ಯ ಜಾಗವನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖೆಯ್ತರ 

ಇಲಾಖೆಗೆ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.
40229 D

33756
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ5 ಶಾ,ಜ.ಹಸಾತ್ಂತರ01/09‐
10.176.ಇತರೆ/2009

ಸ.ಉ. .ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಲಷಕ್ರ್ ಹಲ್ 
ವ ಗಗ್ ಇ ಲ್ಯ ಜಾಗವನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖೆಯ್ತರ 

ಇಲಾಖೆಗೆ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.
40229 D

33957 PLANNING ೕ1 ಸಕಾರ್ರಿ ಆದೇಶಗಳು 07/2009‐ 2009‐20ನೇ ಸಾ ನ ಸಕಾರ್ರಿ ಆದೇಶಗಳು 40777 D
33957 JD QUALITYCELL‐ ‐ ೕ1 ಸಕಾರ್ರಿ ಆದೇಶಗಳು 07/2009  ಕಾರ್  ಆದ ಶಗಳ  07/2009‐ 2009 20 ೆ ನ ಸ ರಿ ೆ ಶಗಳ‐ ನೇ ಸಾ ನ ಸಕಾರ್ರಿ ಆದೇಶಗಳು 40777 D

34161 PLANNING ೕ1ನಿ. ೕ.05/2009‐10 2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ನಿವರ್ಹಣಾ
ಆಯವಯ್ಯಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಣ

40777 D

34161 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ1ನಿ. ೕ.05/2009‐10 2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ನಿವರ್ಹಣಾ
ಆಯವಯ್ಯಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಣ

40777 D

34163 PLANNING ೕ1ನಿ.ಆ.06/2009‐10 2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ನಿವರ್ಹಣಾ
ಆಯವಯ್ಯಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ

40777 D

34163 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ1ನಿ.ಆ.06/2009‐10 2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ನಿವರ್ಹಣಾ
ಆಯವಯ್ಯಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ

40777 D

34169 PLANNING ೕ1ಖಜಾನೆ.ಗ.3/2009‐10

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ವಲಯ
ೕಜನಾಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನವನುನ್ ಆನ್ ಲೈನ್ 
ಗಣಕೀಕರಣ ಮಾಡುವಬಗೆ

40777 D

34169
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ1ಖಜಾನೆ.ಗ.3/2009‐10

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ವಲಯ
ೕಜನಾಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನವನುನ್ ಆನ್ ಲೈನ್ 
ಗಣಕೀಕರಣ ಮಾಡುವಬಗೆ

40777 D

34203 PLANNING ೕ1ಪೌರ್ಶಾ.ಶೈಕಷ್ಣಿಕ.ಮಾಗರ್ದ ರ್.ಅ
ನುದಾನ.24/2008‐09

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಮಾಗರ್ದ ರ್ 2009‐10 
ರ ಪುಸತ್ಕ ಮುದಿರ್ ಸರಬರಾಜುಮಾಡುವಬಗೆಗ್

40777 D

34203 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ1ಪೌರ್ಶಾ.ಶೈಕಷ್ಣಿಕ.ಮಾಗರ್ದ ರ್.ಅ
ನುದಾನ.24/2008‐09

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಮಾಗರ್ದ ರ್ 2009‐10 
ರ ಪುಸತ್ಕ ಮುದಿರ್ ಸರಬರಾಜುಮಾಡುವಬಗೆಗ್

40777 D

34204 PLANNING ೕ1 ಮು ೕಕಾ.ಪರ್.25/2008‐09

2009‐10ನೇ ಸಾ ಗೆ ರಾಜಯ್ವಲಯ
ೕಜನೆಯಡಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣಕೆಕ್ 
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಮುಂದುವರೆದ 

ೕಜನಾಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ

40777 D
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34204
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ1 ಮು ೕಕಾ.ಪರ್.25/2008‐09

2009‐10ನೇ ಸಾ ಗೆ ರಾಜಯ್ವಲಯ
ೕಜನೆಯಡಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣಕೆಕ್ 
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಮುಂದುವರೆದ 

ೕಜನಾಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ

40777 D

34721 PLANNING
ೕ1 ಉ ಕ ಜಿ ಪಂ / ಮ ಬಿ ೕ 

/ಆ ಬಿ /08/‐09‐10

ಉತತ್ರ ಕನನ್ಡ ಜಿಲಾಲ್ಪಂಚಾಯತ್ ಗೆ
ಸಂಬಂದಿ ದಂತೆ ಮದಾಯ್ಹನ್ ಬಿ  ಊಟ 

ೕಜನೆಯ ಅನುದಾನ ಬಿಒಡುಗಡೆಯ 
40777 D

34721
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ1 ಉ ಕ ಜಿ ಪಂ / ಮ ಬಿ ೕ 

/ಆ ಬಿ /08/‐09‐10

ಉತತ್ರ ಕನನ್ಡ ಜಿಲಾಲ್ಪಂಚಾಯತ್ ಗೆ
ಸಂಬಂದಿ ದಂತೆ ಮದಾಯ್ಹನ್ ಬಿ  ಊಟ 

ೕಜನೆಯ ಅನುದಾನ ಬಿಒಡುಗಡೆಯ 
40777 D

35498 PLANNING PL‐2‐10/Free‐Bicy‐4‐2/2006‐07 Mysore Division Girls Bicycle Bills 
Payment supplied during 2006‐07 (Atlas 

40054 C

35498 JD‐QUALITYCELL‐
PS

PL‐2‐10/Free‐Bicy‐4‐2/2006‐07 Mysore Division Girls Bicycle Bills 
Payment supplied during 2006‐07 (Atlas 

40054 C

35500 PLANNING PL‐2‐10/Free‐Bicy‐4‐3/2006‐07
Belgaum Division Girls Bicycle Bills 

payment supplied during 2006‐07 Avon 
Cycles Ltd

40054 C

35500
JD‐QUALITYCELL‐

PS
PL‐2‐10/Free‐Bicy‐4‐3/2006‐07

Belgaum Division Girls Bicycle Bills 
payment supplied during 2006‐07 Avon 

Cycles Ltd
40054 C

35501 PLANNING PL‐2‐10/Free‐Bicy‐4‐4/2006‐07
Gulbarga Division Girls Bicycle Bills 

payment supplied during 2006‐07 Hero 
Cycles Ltd

40054 C

35501
JD‐QUALITYCELL‐

PS
PL‐2‐10/Free‐Bicy‐4‐4/2006‐07

Gulbarga Division Girls Bicycle Bills 
payment supplied during 2006‐07 Hero 

Cycles Ltd
40054 C

35502 PLANNING PL‐2‐10/Free‐Bicy‐4‐1/2006‐07
Bangalore Division Girls Bicycle bill 
payment supplied during 2006‐07 

T.I.Cycles of India
40054 C

35502
JD‐QUALITYCELL‐

PS
PL‐2‐10/Free‐Bicy‐4‐1/2006‐07

Bangalore Division Girls Bicycle billBangal   visi   rl   l    
payment supplied during 2006‐07 

T.I.Cycles of India
40054 C

35503 PLANNING PL‐2‐10/Free‐Bicy‐Dist‐15‐3/2006‐
07

Belgaum Division Boys Bicycle Bill 
payment supplied during 2006‐07 Avon 

40054 C

35503 JD‐QUALITYCELL‐
PS

PL‐2‐10/Free‐Bicy‐Dist‐15‐3/2006‐
07

Belgaum Division Boys Bicycle Bill 
payment supplied during 2006‐07 Avon 

40054 C

35510 PLANNING PL‐2‐10/Free.Bicy.Dist‐15‐2/2006‐
07

Mysore Division Boys Bicycle Bills 
payment supplied during 2006‐07 Atlas 

40054 C

35510 JD‐QUALITYCELL‐
PS

PL‐2‐10/Free.Bicy.Dist‐15‐2/2006‐
07

Mysore Division Boys Bicycle Bills 
payment supplied during 2006‐07 Atlas 

40054 C

35511 PLANNING
PL‐2‐10/Free.Bicy.Dist‐15‐1/2006‐

07

Bangalore Division Boys Bicycle bills 
payment supplied during 2006‐07 

T.I.Cycles of India
40054 C

35511
JD‐QUALITYCELL‐

PS
PL‐2‐10/Free.Bicy.Dist‐15‐1/2006‐

07

Bangalore Division Boys Bicycle bills 
payment supplied during 2006‐07 

T.I.Cycles of India
40054 C

35512 PLANNING
PL‐2‐10/Free.Bicy.Dist‐15‐4/2006‐

07

Gulbarga Division Boys Bicycle bills 
payment supplied during 2006‐07 Hero 

Cycles Ltd
40054 C

35512
JD‐QUALITYCELL‐

PS
PL‐2‐10/Free.Bicy.Dist‐15‐4/2006‐

07

Gulbarga Division Boys Bicycle bills 
payment supplied during 2006‐07 Hero 

Cycles Ltd
40054 C



35518 PLANNING PL 10/F Bi Di G/13D/2007 08 payment supp 2007 08 40054 C

35513 PLANNING PL‐10/Fr.Bi.Di.Yo‐B/14C/2007‐08
Belgaum Division Boys Bicycle Bills 

Payment supplied during the year 2007‐
08 Avon Cycles Ltd

40054 C

35513
JD‐QUALITYCELL‐

PS
PL‐10/Fr.Bi.Di.Yo‐B/14C/2007‐08

Belgaum Division Boys Bicycle Bills 
Payment supplied during the year 2007‐

08 Avon Cycles Ltd
40054 C

35514 PLANNING PL‐10/Fr.Bi.Di.Yo.B‐14D/2007‐08
Gulbarga Division Boys Bicycle bills 
payment supplied during 2007‐08 

T.I.Cycles of India
40054 C

35514
JD‐QUALITYCELL‐

PS
PL‐10/Fr.Bi.Di.Yo.B‐14D/2007‐08

Gulbarga Division Boys Bicycle bills 
payment supplied during 2007‐08 

T.I.Cycles of India
40054 C

35515 PLANNING PL‐10/Fr.Bi.Di.Yo‐G/13A/2007‐08
Mysore Division Girls Bicycle Bills 

payment supplied during 2007‐08 ‐ Atlas 
Cycles Haryana Ltd

40054 C

35515
JD‐QUALITYCELL‐

PS
PL‐10/Fr.Bi.Di.Yo‐G/13A/2007‐08

Mysore Division Girls Bicycle Bills 
payment supplied during 2007‐08 ‐ Atlas 

Cycles Haryana Ltd
40054 C

35516 PLANNING PL‐10/Fr.Bi.Di.Yo‐G/13C/2007‐08
Belgaum Division Girls Bicycle Bills 

payment supplied during 2007‐08 ‐ Avon 
Cycles Ltd

40054 C

35516
JD‐QUALITYCELL‐

PS
PL‐10/Fr.Bi.Di.Yo‐G/13C/2007‐08

Belgaum Division Girls Bicycle Bills 
payment supplied during 2007‐08 ‐ Avon 

Cycles Ltd
40054 C

35517 PLANNING PL‐10/Fr.Bi.Di.Yo‐B/14A/2007‐08 Mysore Division Boys Bicycle bills 
payment supplied during 2007‐08 ‐ Atlas 

40054 C

35517 JD‐QUALITYCELL‐
PS

PL‐10/Fr.Bi.Di.Yo‐B/14A/2007‐08 Mysore Division Boys Bicycle bills 
payment supplied during 2007‐08 ‐ Atlas 

40054 C

35518 PLANNING PL 10/Fr Bi Di Yo G/13D/2007 08‐ r. . .Yo‐ ‐
Gulbarga Division Girls Bicycle bills 
payment supplied during 2007 08  lied during  ‐  ‐ 

T.I.Cycles of India
40054 C

35518
JD‐QUALITYCELL‐

PS
PL‐10/Fr.Bi.Di.Yo‐G/13D/2007‐08

Gulbarga Division Girls Bicycle bills 
payment supplied during 2007‐08 ‐ 

T.I.Cycles of India
40054 C

35519 PLANNING PL‐10/Fr.Bi.Di.Yo‐B/14B/2007‐08
Bangalore Division Boys Bicycle bills 

payment supplied during 2007‐08 ‐ Hero 
Cycles Ltd

40054 C

35519
JD‐QUALITYCELL‐

PS
PL‐10/Fr.Bi.Di.Yo‐B/14B/2007‐08

Bangalore Division Boys Bicycle bills 
payment supplied during 2007‐08 ‐ Hero 

Cycles Ltd
40054 C

35520 PLANNING PL‐10/Fr.Bi.Di.Yo‐G/13B/2007‐08
Bangalore Division Girls Bicycle bills 

payment supplied during 2007‐08 ‐ Hero 
Cycles Ltd

40054 C

35520
JD‐QUALITYCELL‐

PS
PL‐10/Fr.Bi.Di.Yo‐G/13B/2007‐08

Bangalore Division Girls Bicycle bills 
payment supplied during 2007‐08 ‐ Hero 

Cycles Ltd
40054 C

35819 PLANNING ೕ8:ಶಾ.ಕ.ನಿ.ದೂ:4:2007‐08 ಮೈಸೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡದ
ನಿಮಾರ್ಣದ ದೂರಿನ ಬಗ ಗೆ್

3/2/2010 0:00 E

35819 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ8:ಶಾ.ಕ.ನಿ.ದೂ:4:2007‐08 ಮೈಸೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡದ
ನಿಮಾರ್ಣದ ದೂರಿನ ಬಗ ಗೆ್

3/2/2010 0:00 E

35822 PLANNING ೕ7.ಸಾ. .ಇ.ಕ.ಅ.ತ.26:2007‐08
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ ಸಜೀಪನಡು ಬಂಟಾವ್ಳ 
ತಾಲೂಲ್ಕು ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 

ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ ತಡ ಡಿದಿರುವ ಬಗ ಗೆ್.
1/7/2010 0:00 E



35822
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ7.ಸಾ. .ಇ.ಕ.ಅ.ತ.26:2007‐08

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ ಸಜೀಪನಡು ಬಂಟಾವ್ಳ 
ತಾಲೂಲ್ಕು ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 

ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ ತಡ ಡಿದಿರುವ ಬಗ ಗೆ್.
1/7/2010 0:00 E

35877 PLANNING ೕ8:ಸ.ಜ.ಇನ್.45:2008‐09 ಧ ಇಲಾಖೆಗಳ/ಸಂಸ ಥೆ್ಗಳ ಸಾವ್ಧೀನದ ಲ್ರುವ 
ಸಕಾರ್ರಿ ಜಮಿಣುಗಳ ಇನೆವ್ಂಟರಿ ತಯಾರಿಸುವ 

40053 E

35877 JD‐QUALITYCELL‐
PS

ೕ8:ಸ.ಜ.ಇನ್.45:2008‐09 ಧ ಇಲಾಖೆಗಳ/ಸಂಸ ಥೆ್ಗಳ ಸಾವ್ಧೀನದ ಲ್ರುವ 
ಸಕಾರ್ರಿ ಜಮಿಣುಗಳ ಇನೆವ್ಂಟರಿ ತಯಾರಿಸುವ 

40053 E

35892 PLANNING ೕ8 80  ಪಿ  ನೋ 30/2008‐09 ಸೆಕಷ್ನ್ 80  ಪಿ ಪರ್ಕಾರ ನೋಟೀಸ್ ಬಗ ಗೆ್ 40053 E
35892 JD‐QUALITYCELL‐ ೕ8 80  ಪಿ  ನೋ 30/2008‐09 ಸೆಕಷ್ನ್ 80  ಪಿ ಪರ್ಕಾರ ನೋಟೀಸ್ ಬಗ ಗೆ್ 40053 E

35961 PLANNING CPI/ಇತರೆ/1821246/2009
ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಭೂವನಹ ಳ್ 
ಹಾಸನ ತಾ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿದ ಜಾಗದ ಲ್ 

ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿಮಿರ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.
3/10/2010 0:00 E

35961
JD‐QUALITYCELL‐

PS
CPI/ಇತರೆ/1821246/2009

ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಭೂವನಹ ಳ್ 
ಹಾಸನ ತಾ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿದ ಜಾಗದ ಲ್ 

ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿಮಿರ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.
3/10/2010 0:00 E

36065 PLANNING PL‐10/bicycle tender girls‐2007‐
08/ಸೈಕಲ್/cyc/2007‐08

Girls Bicycle purchase tender during 
2007‐08

9/1/2009 0:00 C

36065 JD‐QUALITYCELL‐
PS

PL‐10/bicycle tender girls‐2007‐
08/ಸೈಕಲ್/cyc/2007‐08

Girls Bicycle purchase tender during 
2007‐08

9/1/2009 0:00 C

36066 PLANNING PL‐10/Tender‐Boys/2007‐
08/ಸೈಕಲ್/bicycle/2007‐08

Boys Bicycle Purchase Tender Document 
‐ 2007‐08

9/1/2009 0:00 C

36066 JD‐QUALITYCELL‐
PS

PL‐10/Tender‐Boys/2007‐
08/ಸೈಕಲ್/bicycle/2007‐08

Boys Bicycle Purchase Tender Document 
‐ 2007‐08

9/1/2009 0:00 C

39479 PLANNING
ೕ4 ಆರ.ಐ ಡಿ ಎಪ್ ಇತರೆ 02/09‐

10.232.ಇತರೆ/2009

ರಾಮದುಗರ್ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಹಲಗತಿತ್ ಗಾರ್ಮದ 
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನುನ್ 

ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ನಿಮಿರ್ಸುವ ಕುರಿತು
8/9/2011 0:00 E

39479
JD‐QUALITYCELL‐

PS
ೕ4 ಆರ.ಐ ಡಿ ಎಪ್ ಇತರೆ 02/09‐

10.232.ಇತರೆ/2009

ರಾಮದುಗರ್ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಹಲಗತಿತ್ ಗಾರ್ಮದ 
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನುನ್ 

ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ನಿಮಿರ್ಸುವ ಕುರಿತು
8/9/2011 0:00 E
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