List of Files Closed Till 18‐06‐2012
SubDivision:DD_Primary
File
Comp
No

Section

964

GIAPRY

7(6) ಪಾರ್. .ಅ ಇತರೆ 02/06‐07

970

GIAPRY

7(6) ಪಾರ್. . ನೇಮಕ 01/04‐05

989

GIAPRY

7(6) ಪಾರ್. .ಅ /ದಾವೆ ‐14/05‐06

1015

GIAPRY

7(6) ಪಾರ್. .ಅ ದಾವೆ 07/05‐06

1022

GIAPRY

7(6) ಪಾರ್. .ಅ ದಾವೆ 09/2004‐
05

1065

GIAPRY

7(4)ಪಾರ್ ಅ.ನೇ.ಅ‐1/2002‐03

1066

GIAPRY

1067

GIAPRY

7(4)ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ‐49/2000‐01

GIAPRY

ರ್ೕ ಎಂ ಶಂಕರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಭಟ್
7(6) ಪಾರ್. .ಅ ದಾವೆ 06/04‐05 ಅನುದಾನಿತ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಬಂಟಾವ್ಳ ದ ಣ
ಕನನ್ಡ, ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ 26723‐26727/04

1068

File No

7(3)ಪಾರ್ ಅ: ಮೇಲಮ್ನ
30/01/02

File Subject

Closed Date

Closing
Categor
y

ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್.ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಒಂದು
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00

D

3/25/2009 0:00

D

3/24/2009 0:00

A

3/24/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

A

3/24/2009 0:00

A

ರ್ೕಮತಿ ರೀಟಾ ಗೌರವ ಕಷ್ಕಿ ಅನುದಾನಿತ
ಶಾಲೆ ದಾಯ್ವಾ ನಿ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ
ಸೂರತಕ್ಲ್
ರಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ : 5567 ‐ 5583 / 2005
ರ್ೕ ದೇವದಾಸ್ ಹೆಗಡೆ ಮತಿತರು
ರ್ೕಮತಿ ವೇದಾವತಿ ಮತುತ್ ಇತರರು ರಿಟ್
ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ : 3739/2005
ರ್ೕಮತಿ ಪುಷಪ್ಲತಾ, ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾ.ದಕಷ್ಣ
ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆ ಬಗೆಗ್
ಆರ್. .ಕನನ್ಡ ಯ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ. ವ ಗಗ್ ಈ
ಶಾಲೆಯ ಸಹ ಕಞ್ಕರುಗಳ ನೇಮಕಾತಿ
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ. ಇಂದಿರಾ ನಿ. ಮಾಗಡಿ
ಜಯ ಶು ಹಾರ ಬೆಂಗಳೂರು.
ಎ.ಬಿ. ವಕುಮಾರ್ ಮತುತ್ ಇತರರು
.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಎಲೆಬೆಟೂಟ್ರು,ದಾವಣಗೆರೆ
ಉತತ್ರವಲಯ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್ 5833‐
5838/2000

ಎಂ.ನಾಗಪಪ್ ಮತುತ್ ಇತರರು
ಬೀರ ಂಗೇಶವ್ರ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಹದಣ
ದಾವಣಗೆರೆ ದ.ಬಿ.ಇವರ
ವೇತನಾನುದಾಕೊಕ್ೕಸಕ್ರ ಸಕಾರ್ರದ
ರುದ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್ 5832/2000‐01
ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲಾ ಸಮಸೆಯ್ಗಳನುನ್
ಪರಿಹರಿಸಲು ಕೋರಿ ಮನ
ಹಯುತ್ ಸೈಯದ್, ಮದ ಪಾರ್.ಶಾಲೆ
ಅಜಾದ್ ನುನ್ ಇ ಲ್ 6 ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್
ಆಂಗ ಮಾಧಯ್ಮದ ಅನುಮತಿ
ರ್ೕ ಶಾರಾದಾ ದಾಯ್ವದರ್ಕ ಸಂಘ,
ಬೊಳಾನ್ಚೆ ಇವರ ವಾಯ್ಪಿಯ ಹಸಾಂತರ

3/25/2009 0:00

A

3/24/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

B

3/24/2009 0:00

C

1069

GIAPRY

7(4)ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ‐47/2000‐01

1070

GIAPRY

796) ಪಾರ್. .ಅ ಇತರೆ 21/05‐06

1071

GIAPRY

7(6) ಪಾರ್,. .ಅ ನೊಂ.92/03‐04

1074

GIAPRY

7(6) ಪ್ಋಆ. .ಅ ಹಸಾತ್ಂತರ,
01/05‐06

1075

GIAPRY

7(4)ಪಾರ್ ಅ.ರಿಟ್ ಅಜಿರ್‐22/03‐
04

ರಿ.ಅ.ಸಂ:45315/2002 ಡ.ಕುರುದತಸ್ಪಪ್
ಸ. . .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ
ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ

3/25/2009 0:00

A

1076

GIAPRY

7(4)ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ‐14/2004‐05

ರಿ.ಪಿ.ಸಂ:34822/04 ಬಿ.ಜೆ. ವಕುಮಾರ್
ಹಾಗೂ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತಿತ್ತರರು

3/25/2009 0:00

A

1078

GIAPRY

7(4)ಪಾರ್ ಅ.ರಿಟ್ಅಜಿರ್‐
10/2004‐05

1084

GIAPRY

7(3)ಪಾರ್ ಅ ದಾವೆ 14/05‐06

1087

GIAPRY

7(4)ಪಾರ್ ಅ.ರಿಟ್ ಅಜಿರ್‐
20493/2005‐06

1089

GIAPRY

7(3)ಪಾರ್ ಅ ದಾವೆ 13/05‐06

1090

GIAPRY

7(3)ಪಾರ್ ಅ ದಾವೆ 12/05‐06

1092

GIAPRY

7(4)ಪಾರ್ ಅ.ರಿಟ್ ಅಜಿರ್‐1/2004‐
05

1099

GIAPRY

7(2)ಪಾರ್ ಅ ದಾವೆ 9/2001‐02

1105

GIAPRY

7(4)ಪಾರ್ ಅ.ಸೇ.ಮುಂ‐07/2005‐
07

1130

GIAPRY

7(4)ಪಾರ್ . .ಅ ವೇ.ಬಿ.‐15/2005‐
06

1172

GIAPRY

7(4)ಪಾರ್. .ಅ.ವೇ.ಅ.‐57/2003‐
04

1183

GIAPRY

7(4)ಪಾರ್. .ಅ.ವೇ.ಅ.‐16/2004‐
05

1190

GIAPRY

7(3)ಪಾರ್ ಅ ದಾವೆ 02/06‐07

1194

GIAPRY

7(4)ಪಾರ್. .ಅ.ಅನುದಾನ‐
3/2001‐02

1199

GIAPRY

7(4)ಪಾರ್. .ಅ.ವೇ.ಅ‐01/2004‐
05

1201

GIAPRY

7(3)ಪಾರ್ ಅ ದಾವೆ 01/06‐07

1205
1209

GIAPRY
GIAPRY

7(3)ಪಾರ್ ಅ ದಾವೆ 18/05‐06
7(3)ಪಾರ್ ಅ ದಾವೆ 16/03‐04

1221

GIAPRY

7(3)ಪಾರ್ ಅ ದಾವೆ 18/03‐04

1228

GIAPRY

7(3)ಪಾರ್ ಅ ದಾವೆ ಅಜಿರ್ 18/04‐
05

ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್
842/2003(ಎಸ್)ಬಿ.ಎಸ್.ಗಾಮದ್ ಹಾಗೂ
ಇತರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ
ರ್ೕಕಶಯ್ಪ ಗುರುಕುಲ(ರಿ) ರ್ೕ ದಾಯ್ಶಾಲೆ
ನಂ 57 ಬೆಂಗಳೂರು.
ದಾವೆ ಸಂ:20493/05
ಎಸ್.ಬಿ.ಹನುಮಂತಪಪ್ ಅಂಜನೇಯ
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಕುಂಬಳೂರು ಇವರ ರುದದ್
ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್
ಇತರರು
ರ್ೕ ಕಶಯ್ಪ ಗುರು ಕುಲ ಬೆಂಗಳೂರು.
ದಾವೆ 25725/05 ರ್ೕ ಕಶಯ್ಪ ಗುರುಕುಲ
ಬೆಂಗಳೂರು.
ಕೆ.ಎಂ. ೕರೇಶಯಯ್ . . ಂಗೇಶವ್ರ
.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಕಂದಗಲುಲ್ ದಾವಣಗೆರೆ
ಇವರಿಗೆ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
ರೇಣುಕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ
ಬೆಂಗಳೂರು.
ಬಿ.ಬಿ. ದದ್ಪಪ್ ಮು. .ಲ ಮ್ೕವೆಂಕಟೇಶವ್ರ
ಸಾವ್ಮಿ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಕಸಗೋಡು
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ಯೇ ಸೇವೆ
ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ.ಆರ್.ಭಗವಂತಗೌಡ ಸ. .ದೇವರಾಜ
ಅರಸ್ .ಪಾರ್. ರಿಯೂರು ಕಾಯ್ಂಪ್
ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಬಾಕಿ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಕುರಿತು
ರೇವಣ ದೆದ್ೕಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಮಲೆಲ್ೕಕಟಿಟ್
ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ರೇವನ ದೆದ್ೕಶವ್ರ
.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಬಸಾಪುರ ಇದನುನ್
ದೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ೆ ತ ನ ನ ೆ ಒಳಪಡಿಸುವ
ಳಪಡಿಸ ವ ಬಗೆಗ್ೆ
ಸಮತಾ ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಬಸವನಕೋಟಿ
ಜಗಳುರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
ರಿ.ಅ.ಸಂ:22700/2002 ರ್ೕಮತಿ ರಾಣಿ
ಇಮಾನೂಯ್ರಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು.
ಉತಸ್ವದಾಂಬ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್(ರಿ)ಅಣಜಿ
ಅಂಚೆ ಎಂ.ಕೆ.ಹಟಿಟ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇದರ
ಇಸ್.ಜೆ.ಇಂ. .ಪಾರ್ಶಾಲೆ ಹೊಸಕೆರೆ ಈ
ಶಾಲೆಗೆ ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ
ಬಗೆ
ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ವ ಂಗೇಶವ್ರ
.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಹೆಗಡೆನಗರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು

3/25/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

8/20/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

3/26/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

8/20/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

B

3/25/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/31/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

ರ್ೕ ಎಮ್.ಎಸ್ ರಾಮಯಯ್ ಬನಶಂಕರಿ
ಬೆಂಗಳೂರು.
ರಿ.ಅ.ಸಂ:648/06 ದಾಯ್ಮತಿರ್ ಇವರು.
ದಾವೆ ಸಂ 2172/03 ಕೆ. .ರತನ್ಮಮ್.
ನಂ.44687/88/2003. ರ್ೕಮತಿ ಶ ಕಲಾ
ಇತರರು.

4/2/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00
3/31/2009 0:00

A
A

4/1/2009 0:00

D

ದಾವೆ ನಂ.9842/0ಬೆಂಗಳೂರು.

4/2/2009 0:00

A

7(3)ಪಾರ್ ಅ ನಿಂದಯ್ ದಾವೆ 07/04‐
05

ದಾವೆ ನಂ.1165/2004 ಬಸನವಗುಡಿ.

4/2/2009 0:00

A

GIAPRY

7(4)ಪಾರ್. .ಅ.ದಾವೆ.ಸಂಖೆಯ್ ‐
3/2006‐07

ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್6664/06ಕೆ.ಎಂ. ದದ್ ಂಗಯಯ್
ಸ. . ಪಟೇಲ್ ಮಲಲ್ಪಪ್ ಗಂಗಮಮ್
.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಕೋಡಿಹ ಳ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್
ತಾ.ಇವರ ರುದದ್ ಆಯುಕತ್ರು
ಸ. .ಇ.ಮತುತ್ ಇತರರು

3/25/2009 0:00

A

1249

GIAPRY

7(4)ಪಾರ್. .ಅ.ರಿ.ಪಿ.ಸಂ:9562‐
66:05/2005‐06

3/25/2009 0:00

A

1257

GIAPRY

7(4)ಪಾರ್. .ಅ.ವೇ.ಅ.ಬ.‐
04/2006‐07

3/25/2009 0:00

B

1263

GIAPRY

7(4)ಪಾರ್. .ಅ.ರಿ.ಪಿ.ಸಂ:15384/2
005‐02/2005‐06

3/26/2009 0:00

B

1266

GIAPRY

7(4)ಪಾರ್. .ಅ.ವೇ.ಅ.ಒ‐0/2005‐
06

3/26/2009 0:00

B

1288

GIAPRY

7(4)ಪಾರ್. .ಅ.ವೇ.ಅ.ಒ‐2/2005‐
06

3/26/2009 0:00

B

1295

GIAPRY

4/1/2009 0:00

A

1305

GIAPRY

3/26/2009 0:00

B

1343

GIAPRY

8/20/2009 0:00

B

1356

GIAPRY

4/1/2009 0:00

D

1367

GIAPRY

3/26/2009 0:00

E

1375

GIAPRY

3/26/2009 0:00

B

1378

GIAPRY

7(4)ಪಾರ್. .ಅ.ರಿ.ಅ.‐01/2003‐04

ರಿ.ಅ.ಸಂ:4214/03 ಜಿ.ಅಮರೇಶ್ ರುದದ್
ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತಿತರರು

8/20/2009 0:00

A

1382

GIAPRY

(3)ಪಾರ್ ಅ ದಾವೆ 05/2004‐05

ದಾವೆ ನಂ:29905‐584‐ಬೆಂಗಳೂರು.

4/1/2009 0:00

A

1388

GIAPRY

7(3)ಪಾರ್ ಅ ದಾವೆ 08/04‐05

4/2/2009 0:00

A

1392

GIAPRY

7(3)ಪಾರ್ ಅ ದಾವೆ 10/03‐04

3/30/2009 0:00

A

1395

GIAPRY

7(3)ಪಾರ್ ಅ ದಾವೆ 11/05‐06

ದಾವೆ ಸಂ:34252/04.ಬೆಂಗಳೂರು.
ದಾವೆ ಸಂ 42776/03.ಬೆಂಗಳೂರು
ನಾರಾಯಣ.
ದಾವೆ ನಂ.25756/0ಕಶಯ್ಪಗುರುಕುಲ
ಬೆಂಗಳೂರು.

4/1/2009 0:00

A

1232

1235

GIAPRY

ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಸಂ:9569‐96:05
.ಮಧುಸೂದನ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಮತುತ್
ಇತರರು ರುದದ್ ಸಕಾರ್ರದ
ಕಾಯಾದ ರ್ಗಳು ಮತು ಇತರರು
ಮಾನಸಗಂಗೋತಿರ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ
ಯಲಲ್ಮಮ್ನಗರ ದಾವಣಗೆರೆ ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್
ಸಂ:15384/2005ಜಿ.ಬಿ.ಆರ್.ಆಂಗಲ್
ಮಾದಯ್ಮ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ರುದ ಸಕಾರ್ರ

ಮಂಜುನಾಥ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ದೊರಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್
ಭದಾರ್ವತಿ ತಾ. ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

ಪಿರ್ಯ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಚಿಕಕ್ನಹ ಳ್ ದಾವಣಗೆರೆ
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
7(3)ಪಾರ್ ಅ ಸಥ್ಳಾಂತರ 02/04‐ ಸಾಧನಾ ಆಂಗಲ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ನಾಯ್ಗುರಪುರ
05
ಬನೆನ್ೕರು ಘಟಟ್ ರಸೆ ಬೆಂಗಳೂರು.
ಗಜಾನನ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ
7(4)ಪಾರ್. .ಅ.ವೇ.ಅ.ಒ.‐
ಚಿತರ್ರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ಲ್.ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ನ್
16/2005‐06
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡುಸುವ ಬಗೆ
ಸ ೕರ್ದಯ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಡಾಂಗೆ ಪಾಕರ್
7(4)ಪಾರ್. .ಅ. ವೇ.ಅ‐14/2004‐
ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
05
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
ಅಂಕುರ ಮಾಂಟರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇತರೆ
7(3)ಪರ್ ಅ ದೂರು 10/05‐06
ಕಡತ.
ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:24301/409/04
ದಿ.ಆನಂದರೆಡಿಡ್ ರ ೕಂದರ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ
7(4)ಪಾರ್. .ಅ.ದಾವೆ 6/2004‐05
ಚೆಳೆಳ್ಕೆರೆ ಚಿತರ್ದುಗರ್ಜಿಲಲ್ ರುದದ್ ರಾಜಯ್
ಸಕಾರ್ರ ಮತಿತರರು
.ಐ.ಎಸ್.ಎಲ್.ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯವರು
ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಕೆಲವು
7(4)ಪಾರ್. .ಅ.ಶಾಲೆ
ೕನ‐
ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಅನುದಾನ ಸ ತವಾಗಿ
06/2006‐07
ೕನಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

1431

GIAPRY

7(4)ಪಾರ್. .ಅ.ವೇ.ಅ.‐17/2005‐
06

ಗುರುತಿಪೆಪ್ೕರುದರ್ಸಾವ್ಮಿ ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ
ನಾಯಕ್ನಹಟಿಟ್ ಚೆ ಳ್ಕೆರೆ ತಾ.ಶಾಲೆಯನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವುದರ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00

B

1445

GIAPRY

7(4)ಪಾರ್. .ಅ.ನೋ‐13/2006‐07

ಸ ೕದಯ ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಮಂಡಿಹ ಳ್
ರಿಯೂರು ತಾ,6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆ

8/20/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

1459

GIAPRY

7(4)ಪಾರ್. .ಅ.ವಗರ್‐6/(ಎ)2005‐
06

ಆಂಜನೇಯ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್)ರಿ)ಆನೆಗೊಂಡ
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾ.ಇವರ ಆಶರ್ಯದ ಲ್
ನಡೆಯುವ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಕಷ್ಕರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

1471

GIAPRY

7(4)ಪಾರ್. .ಅ.ದಾವೆ ಸಂ:‐
4/2006‐07

ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್ 6929/2005 ಕಲೆಲ್ೕಶವ್ಪಪ್
ಸ. .ದಾವಣಗೆರೆ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ
ಮತು ಇತರರು

3/25/2009 0:00

A

1493

GIAPRY

7(4)ಪಾರ್. .ಅ.ವೇ.ಅ.17/2004‐
05

ಸೇವಾಬಾಯಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್(ರಿ)ಸಾಸೆಸ್ಹ ಳ್
ಹೊನಾನ್ ಇವರ ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ
.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಸಾಸೆಸ್ಹ ಳ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00

B

1509

GIAPRY

7(4)ಪಾರ್. .ಅ.ಇತರೆ‐20/2004‐
05

3/25/2009 0:00

B

1514

GIAPRY

7(4)ಪಾರ್. .ಅ.ವೇ.ಅ.ಒ‐3/2006‐
07

3/25/2009 0:00

B

1519

GIAPRY

7(4)ಪಾರ್. .ಅ.ವೇ.ಅ.ಒ‐1/2006‐
07

3/25/2009 0:00

B

1524

GIAPRY

7(4)ಪಾರ್. .ಅ.ವೇ.ಅ.ಒ‐1/2006‐
07

3/26/2009 0:00

B

1545

GIAPRY

7(4)ಪಾರ್. .ಅ.ಶಾಲೆ ಮುಚುಚ್‐
04/2005‐06

3/26/2009 0:00

B

1605

GIAPRY

7(4)ಪಾರ್. .ಅ. ದಾವೆ.19/2004‐
05

3/26/2009 0:00

B

1612

GIAPRY

7(4)ಪಾರ್. .ಅ. ಮೇಲಮ್ನ ‐
26/2005‐06

3/25/2009 0:00

A

GIAPRY

ಅಕಕ್ಮಹಾದೇ
.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ
.7(4)ಪಾರ್. .ಅ.ನೋಂ‐17/2005‐ ಭವಾನಿರಾವ್ ಕೇರಿ, ಕಾರಿಪುರ ವ ಗಗ್
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 6ನೇ
06
ತರಗತಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00

B

GIAPRY

.7(4)ಪಾರ್. .ಅ.ನೋಂ‐16/2005‐
06

ರಾಮಕೃಷಣ್ ದಾಯ್ಲಯ
.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಹೊಸನಗರ ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್
ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 6ನೇ
ತರಗತಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಬಗೆ

3/26/2009 0:00

B

1621

1622

ಂಗೇಶವ್ರ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ತೋ ಹೊನೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
ಜಿ.ಕೆ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಗೋಪಾಳ ವ ಗಗ್ ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
ಜಿ.ಕೆ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ನೋಬನಗರ
ವ ಗಗ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ವ
ೕತನಾನುದಾನಕ ಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ
ಬಗೆ
ಜಿ.ಕೆ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಅಶೋಕನಗರ ವ ಗಗ್
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
ಭದಾರ್ವತಿ .ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್ ಕಾಖಾರ್ನೆಯ
ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ
ಬಂಡಿಗುಡಡ್ ಅನುದಾನಿತ ಕಲಾಯ್ಣ
.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಖಾಯಂ ಮುಚಚ್ಲು ಅನುನತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂ:43327/2004
ಆರ್.ಸುಜಯ ಕೋ ಎ.ಪಿ.ಲೋವನಾ
ದೆದ್ೕಶವ್ರ ನಗರ ವ ಗಗ್ ಇವರ ರುದದ್
ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ
ಕೆಂಚಪಪ್ ಆಲದಗೇರಿ ಮಾರಮಮ್
.ಪಾರ್.ಶಾ.ಶೇಖರಪಪ್ನಗರ ದಾವಣಗೆರೆ
ಇವರ ಬಗೆ

1623

GIAPRY

ಸೈಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ
.7(4)ಪಾರ್. .ಅ.ನೋಂ‐13/2005‐ ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ
2006
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 6ನೇ ತರಗತಿ ಅನುಮತಿ
ಬಗೆ

1625

GIAPRY

.7(4)ಪಾರ್. .ಅ.ನೋ‐14/2005‐
06

1627

GIAPRY

1632

GIAPRY

1638

GIAPRY

1644

GIAPRY

1662

GIAPRY

1703

GIAPRY

.7(4)ಪಾರ್. .ಅ.ರಿ.ಅ.ಸಂ.01/03‐ ರಿ.ಪಿ.ಸಂ:20619/00ಎಸ್.ಬಿ.ಜಯರಾಮ್
04
ಭರಮಸಾಗರ ಇವರ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00

A

1713

GIAPRY

.7(4)ಪಾರ್. .ಅ.ದಾವೆ‐04/2003‐
04

ರಿ.ಅ.ಸಂ:2462/03
ಹೆಚ್.ಯು.ಆದಾನಂದಯಯ್ ಸ.ಕಿ.ಶಾಲೆ
ರೇವಣ ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಕ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಚಿತರ್ದುಗರ್

3/25/2009 0:00

A

1722

GIAPRY

.7(4)ಪಾರ್. .ಅ.ರಿ.ಪಿ.13/2004‐05

ಎಂ.ಜಿ.ರಾಮ ಂಗಯಯ್ ಕಾ ದಾಸ
.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ರ್ೕರಾಂಪುರ ಹೊಸದುಗರ್
ಇವರ ರುದ ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ ಬಗೆ

3/25/2009 0:00

A

1733

GIAPRY

.7(4)ಪಾರ್. .ಅ.ದಾವೆ.07/2004‐
05

3/25/2009 0:00

A

1750

GIAPRY

3/25/2009 0:00

A

1753

GIAPRY

3/25/2009 0:00

A

1759

GIAPRY

3/25/2009 0:00

B

1767

GIAPRY

8/20/2009 0:00

B

ಕೊಟೂಟ್ರೇಶವ್ರ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಹೊಸನಗರ
ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮ 6ನೇ ತರಗತಿ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

ಕೆ.ಎಂ.ಬಸವರಾಜಪಪ್ ಮತುತ್ ಇತರರು
ಅ ಕೋಡು ದಾವಣಗೆರೆ ಸಕಾರ್ರ ರುದದ್
ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್ 5673‐74/01
ದಾವೆ ಸಂ:38143‐44/2001 ಬೋರಯಯ್
.7(4)ಪಾರ್. .ಅ.ದಾವೆ‐12/2002‐
ಮತುತ್ ಇತರರು
03
ಎಸ್. .ಜೆ.ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಪಿ.ಎಸ್. ಜಗಳೂರು
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆ
ದಾವೆ ಸಂ:6730/2006 ಪರ್ದೀಪ್ ಕುಮಾರ್
ಸ. . ದುಗಾರ್ದೇ
.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ
.7(4)ಪಾರ್. .ಅ.ದಾವೆ.1/2006‐07
ಹೊಳೆಹೊನೂನ್ರು ತೋಟ ದಾವಣಗೆರೆ
ಇವರ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್
ಇತರರು
ರಿ.ಪಿ.ಸಂ:14731‐32/2004 ಸೈಯದ್
.7(4)ಪಾರ್. .ಅ.ರಿ.ಪಿ.03/2004‐05
ಯಾಕುಲ್ ಮತುತ್ ಇನೊನ್ಬಬ್ರು ರುದದ್
ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತು ಇತರರು
ಜಯಲ ೕ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ೕ ಅತಿತ್ಗುಂದ
.7(4)ಪಾರ್. .ಅ.ಹ ಹಸಾತ್ಂತರ‐
ಇವರು ಅರ ಹ ಳ್ಯ ಲ್ ಪರಮಹಂಸ
17/2006‐07
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಇವರು ಹಸಾತ್ಂತರಿ ಕೊಳಳ್ಲು
ಅನುಮತಿ ಬಗೆ
.7(4)ಪಾರ್. .ಅ.ದಾವೆ 53/2000‐
01

ರಿ.ಪಿ.ಸಂ:32100‐04/2004 ರುದರ್ಮೂತಿರ್
ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರು ಮೂಡಲಕೆರೆ
ಹೊಸದುಗರ್ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಮತುತ್ ಇತರರು

ರಿ.ಪಿ.ಸಂ:28144 ಮತುತ್ 29530‐
34/04(ಎಸ್)ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ
ಜೆ.ರುದರ್ಮೂತಿರ್
ರಿ.ಪಿ.ಸಂ:34356/04 ಲೋ ತಾಶವ್ ರುದದ್
7(4)ಪಾರ್. .ಅ.ರಿ.ಪಿ.11/2004‐05
ರಾಜಯ್ ಹಾಗೂ ಇತರರು
ರೇವಣ ದೆದ್ೕಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಮಳೆಳ್ೕಕಟಿಟ್
7(4)ಪಾರ್. .ಅ.01/2003‐04
ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಸಂಸೆಥ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
7(4)ಪಾರ್. .ಅ. ದಾವೆ.‐09/2004‐
05

ಜಯಣಣ್ ಮತುತ್ ಜಯಪಪ್ ಮತುತ್ ಇತರರು
7(4)ಪಾರ್. .ಅ.ದಾವೆ‐42/2001‐02 ಉಪದಾಯ್ಯರು ಗ ರಂಗಸಾವ್ಮಿ ಪಾರ್.ಶಾಲೆ
ಬೆಳಗೂರು ಹೊಸದುಗರ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/25/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

B

ರಿ.ಪಿಟಿಷನ್ ಸಂ:10697/05
ಬಿ.ರಾಮಸಾವ್ಮಿ ಬಳಾಳ್ರಿ ಟಿ ರುದದ್
ಸಕಾರ್ರದ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಖೆ ಮತು ಇತರರು
ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ 10696/2005
7(4)ಪಾರ್. .ಅ.ರಿ.ಅ.ಸಂ:10696/2 ಹೆಚ್.ತಿಪೆಪ್ೕಸಾವ್ಮಿ ದೈ. .ಮತುತ್ ಇತರರು
ಚೆನನ್ಯಯ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಮಧುಗಿರಿನಗರ
005‐06
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ
7(4)ಪಾರ್. .ಅ.ರಿ.ಅ.10697/05/2
005‐06

1771

GIAPRY

3/25/2009 0:00

A

1776

GIAPRY

3/25/2009 0:00

A

1777

GIAPRY

7(3)ಪಾರ್ ಅ ಮೇಲಮ್ನರಿ 14/03‐
04

4/1/2009 0:00

A

1782

GIAPRY

7(4)ಪಾರ್. .ಅ.ರಿ.ಅಜಿರ್ಸಂ:3674/
2005‐06

8/20/2009 0:00

B

1786

GIAPRY

7(3)ಪಾರ್ ಅ ಮೇಲಮ್ನ
05

4/1/2009 0:00

A

1787

GIAPRY

7(4)ಪಾರ್. .ಅ.ರಿ.ಪಿ.04/2004‐05

3/25/2009 0:00

A

1797

GIAPRY

7(4)ಪಾರ್. .ಅಹೆ. .ಮುಂ‐10/06‐
07

8/20/2009 0:00

B

1805

GIAPRY

7(4)ಪಾರ್. .ಅ.ದೂರು‐15/206‐07

3/26/2009 0:00

B

1811

GIAPRY

7(4)ಪಾರ್ರ್. .ಅ.ಹೆ. .ವೇ.ಬ‐
10/2006‐07

8/20/2009 0:
0:00
00

D

1816

GIAPRY

7(3)ಪಾರ್ ಅ ಸಥ್ಳಾಂತರ 10/04‐
05

4/1/2009 0:00

A

1821

GIAPRY

7(4)ಪಾರ್. .ಅ.ವೇ.ಅ.(ದೈ. )‐
15/05‐06

3/26/2009 0:00

B

1831

GIAPRY

7(3)ಪಾರ್ ಅ ದಾವೆ 2/2002‐03.

4/1/2009 0:00

A

1833

GIAPRY

7(3)ಪಾರ್ ಅ ದಾವೆ 3/02‐03

2/23/2010 0:00

A

1897

GIAPRY

7(3)ಪಾರ್ ಅ ದಾವೆ 01/04‐05

ದಾವೆ ಸಂ 8350/04 ಮಾ ತಿ ಎಜುಕೇಷನ್
ಟರ್ಸ್ಟ್ ಬೊಮಮ್ಸಂದರ್ ತುಮಕೂರು.

4/1/2009 0:00

A

1901

GIAPRY

7(3)ಪಾರ್ ಅ ದಾವೆ 16/05‐06

ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂ: 23973/05 ರ್ೕ ಕುಮಾರ್
ಸಾವ್ಮಿ.

4/1/2009 0:00

A

804

GIAPRY

7(6) ಪಾರ್. .ಅ ನೊಂ/84/03‐04

ಪಿಡಿಯಲ್ ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಎಡಪದವು ಆಂಗಲ್
ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00

B

826

GIAPRY

7(6) ಪಾರ್. .ಅ ನೊ/157/05‐06

ಆದಿ ಚುಂಚನಗಿರಿ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಹೆಚ್.ಡಿ
ಕೋಟೆ, ಮಯಸೂರು ‐ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಅನಮತಿ

4/4/2009 0:00

A

11/04‐

ಕೆ.

ನಾಗರತನ್‐ಬೆಂಗಳೂರು.

ರಿ.ಅ.ಸಂ:26137‐146/04 ಆರ್.ಜಯಣಣ್
ಮತುತ್ ಇತರರು ರ ೕಂದರ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್
ಚೆಳೆಳ್ಕೆರೆ ಮತುತ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಕಷ್ಣ
ಎಲಾಖೆ ಮತು ಇತರರು
ರ್ೕಮತಿ ಮಂಜುಳ ಮಕಕ್ಳ ಕೇಂದರ್ ಮಾಗಡಿ
ಬೆಂಗಳೂರು.
ರಿ.ಪಿ.ಸಂ:1367/05 ಟಿ.ರಂಗಸಾವ್ಮಿ
ಸ. .ರ ೕಂದರ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆತ್ ಚೆಳೆಳ್ಕೆರೆ
ಪರ್ಕರಣಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕುರಿತು
ಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಜಗಳೂರು
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಸದರಿ
ಶಾಲೆಯ
ೕ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗೆ
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೊಟೆರ್ೕಶ್ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು
ಆಂಜನೇಯ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಆನೆಕೊಂಡ
ಇವರ ರುದದ್ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್ ಎ.ಕೆ. ಮಂಜಪಪ್
ಮತುತ್ ಬಿ.ಜೆ.ಬಣಕಾರ್ ಇವರು ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್
ಸ ರುವ ಮನ
ಅನುದಾನಿತ ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗಳ ಲ್
ಹೆಚುಚ್ಚ್ವರಿ ಕಷ್
ಕಷ್ಕರನುನ್ನ್ ಗುತಿರ್
ತಡೆ ಡಿದಿರುವ ವೇತನ ಮತುತ್ ವಾ ರ್ಕ
ಬಡಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
ಸವ್ಣಾರ್ಂಬ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ತಿಪಟೂರು
ತುಮಕೂರು ಮುಖಯ್ ಲಕರ್ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.
ಪ.ಜಾ/ಪ.ಪಂ. ವತಿಯಿಂದ ಪಾರ್ರಂಭಿ
ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್
ದಾವೆ ನಂ.20093/02 ಈಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್
ಬೆಂಗಳೂರು.
ದಾವೆ ನಂ.2003/0ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್
ಬೆಂಗಳೂರು.

828

GIAPRY

7(1)ಪಾರ್ ಅ: ಇತರೆ 45/04‐05

840

GIAPRY

7(1) ಪಾರ್ ಅ: ಇತರೆ(ವ)24/98‐
99

841

GIAPRY

844

GIAPRY

847

GIAPRY

850

GIAPRY

ಪಾರಿಜಾತ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಲ್ ಸೇವೆ
ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಅನು ೕದಿತ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಎಂ.ಕೃಷಣ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಮಂಜುನಾಥ
ೕಷಕ: ಕಷ್ಕರ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.
ಭೋ ಪಾಳಯ್ ಬೆಂಗಳೂರು‐86 ಇವರನುನ್
ಅನುದಾನ ಸಂ ತೆ ಪರ್ಕರಣದನವ್ಯ
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾ ಕೆ ಶಾಲೆ
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

ಬುಶಾರ್ ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಕಾವು ಪುತೂತ್ರು ತಾ.
ಇ ಲ್ಗೆ 6 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಅನುಮತಿ
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ : 10073‐82/2005 ರ್ೕ
7(6) ಪಾರ್. .ಅ /ದಾವೆ‐2/05‐06
ಎ. ಅಪಪ್ಯಯ್ ಮತಿತರು
ರ್ೕ ರಾಜರತನ್ಂ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಆಶರ್ಯದ ಲ್
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ರ್ೕ ಶಾರದ ದಾಯ್ಮಂದಿರ
7(1)ಪಾರ್ ಅ: ಮಾನಯ್ತೆ 67/01‐02
ಆಂಗಲ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾನಯ್ತೆ
ನೀಡುವ ಬಗೆ.
7(6) ಪಾರ್. .ಅ ಇತರೆ 18/05‐06

7(6) ಪಾರ್. .ಅ ವಗರ್ 30/04‐05

858

GIAPRY

7(1)ಪಾರ್ ಅ: ಇತರೆ 60/04‐05

867

GIAPRY

7(6) ಪಾರ್. .ಅ ಇತರೆ 09/03‐04

873

GIAPRY

7(6) ಪಾರ್
ಪಾ . .ಅ ಹೆ
ಹ . . 01/03‐04

878

GIAPRY

7(1)ಪಾರ್ ಅ: ಇತರೆ 51/04‐05

894

GIAPRY

7(6) ಪಾರ್. .ಅ /ದಾವೆ‐7/04‐05

906

GIAPRY

7(6) ಪಾರ್. .ಅ ಇತರೆ 32/2003‐
04

908

GIAPRY

7(6) ಪಾರ್. . ಅ /ಹೆ. /10/05‐06

909

GIAPRY

913

GIAPRY

ರ್ೕ ದಾಯ್ವಾ ತಿ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ
ಸೂರತಕ್ಲ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ

ರಾಜಣಣ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಶೆರ್ೕಯಸ್ಸ್ ಕನನ್ಡ
ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಮಾ ಪಾಳಯ್
ಬೆಂಗಳೂರು‐78 ಇವರ ಜಾತಿ ಪರ್ಮಾಣ
ರದುಪಡಿಸುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕಮತಿ ಮೇರಿ. ಪಾರ್.ಶಾ ಸೈರು. ಮೈಕಲ್
,ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಶಾಂತಿ ನಗರ, ಸೇವೆ
ಪರಿಗಣನೆ ಬಗೆ
ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ರ್.ಶಾಲೆಗ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ಚ್ವರಿ
ಕಷ್ಕರ ಮಾಹತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಎಸ್ ಕೃಷಣ್ಯಯ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಜನತಾ
ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಹೆಗಗ್ನಹ ಳ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ 15 ವಷರ್ಗಳ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 22305/2004 ರ್ೕ ಬಿ
ರಾಮಕ್ಋಷಣ್ ಭಟ್ ಸ. . ಪುಣಚಾ
ಪರಿಯಾಲಡ
ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಕಾಮಗೆರೆ ಹಾಗೂ
ಸಂತೆಮಕಕ್ಳ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ
ಹಂಚಿಕೆ ಬಗೆ
ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್

ವೇಕಾನಂದ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ,
7(6) ಪಾರ್. .ಅ ಇತರೆ 02 /06‐07 ಇ ನ
ಲ್
ಕಷ್ಕರ ರಾಮಾಚಾರಿ ಇವರ ದೂರಿನ
ಬಗೆ
ಗಾಡಿರ್ಯಲ್ ಕುಳಾ ಅನುದಾನಿತ
7(6) ಪಾರ್. .ಅ ಇತರೆ 03/2005‐ ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಬಂಟಾವ್ಳ ಲೇಟ್ ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.
06
ಸು ೕಲಮಮ್ ಸ. . ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ನೇಮಕ

2/16/2010 0:00

C

4/3/2009 0:00

C

3/25/2009 0:00

B

3/25/2009 0:00

B

4/3/2009 0:00

C

3/24/2009 0:00

D

2/16/2010 0:00

C

3/24/2009 0:00

D

3/24/2009 0:
0:00
00

D

2/16/2010 0:00

C

3/24/2009 0:00

A

3/24/2009 0:00

D

3/25/2009 0:00

B

3/24/2009 0:00

D

3/24/2009 0:00

A

920

GIAPRY

ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್. ಕನನ್ಡ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ ಮಹಾಲ ಮ್ೕ ಬಡಾವಣೆ ಬೆಂಗಳುರು
ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಅಕರ್ಮವಾಗಿ
7(1) ಪಾರ್ ಅ: ಇತರೆ 52/05/06
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಮಾಡಿರುವ ಈ
ಕಛೇರಿಯ ಲೂಲ ಕಡತವನುನ್
ನಾಯ್ಯಾಲಯಕೆಕ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

424

GIAPRY

7(6).ಪಾರ್ ಅ/ಇತರೆ/17/2005‐
2006

428

GIAPRY

7(6).ಪಾರ್ ಅ.ದೂರು/02/2004‐
2005

432

GIAPRY

7(6).ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್‐12/2006‐
2007

708

GIAPRY

732

GIAPRY

739

GIAPRY

744

GIAPRY

926

GIAPRY

929

GIAPRY

935

GIAPRY

941

GIAPRY

953

GIAPRY

956

GIAPRY

959

GIAPRY

ಪೂಣರ್ಚಂದರ್ ತೇಜವ್ ವ್ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಎಡೆಡ್ ಶಾಲೆಯ ಕೊಳೆಳ್ಗಾಲ(ಬರ್ದರನ್
.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ)‐ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯವರು
ಕಷ್ಕರ ಕಿರುಕುಳ

ಕಿರ್ಸಟ್ನ್ ಲೂ ಸ್ ಸ. .ಸೇಕರ್ಡ್ ಹಾಟಸ್ರ್
.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ನಾಗೇನಹ ಳ್ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ
ಮೈಸೂರು ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ

ಆದಿ ಚುಂಚನಗಿರಿ (ರಿ) ಕೆ.ಆರ್.ನಗರಮ
7(6) ಸಾ. .ಅ ಅನುಮತಿ 05‐03‐
ತಾ||, ಚುಂಚನಕಟೆಟ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
04
ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರುವ
ಬಗೆ
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್
7(6) ಪಾರ್. .ಅ ಹೆ. .02/05‐06
ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್
ಡಿ.ಜೆ ತಾರಂರವರನುನ್ ಸೇವೆಯಿಮದ
7(6) ಪಾರ್. .ಅ ದೂರು 02/05‐06
ವಜಾಮಾಡುವಂತೆ ಮನ
ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
7(6) ಪಾರ್. .ಅ ಸಥ್ಳಾಂತರ
ಶಾಲೆ ಜಯಲ ಮ್ಪುರಂ, ಮೈಸೂರು,
05/04‐05
ಸಳಾಂತರದ ಬಗೆ
ರ್ೕನಿವಾಸನಗರ, ಸೂರತ್ಕ್ ಲ್
7(6) ಪಾರ್. .ಅ ಹೆ. 02/2004‐05 ಮಂಗಳೂರು ತಾ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು
ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ
ಬಗೆ
ಬದಲಾವಣ
ರ್ೕಮತಿ ತಮಿಳು ಸೆ ವ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು
ಮಾರುತಿ ಕನನ್ಡ ಮತುತ್ ತಮಿಳು ಶಾಲೆ,
7(1)ಪಾರ್ ಅ: ಇತರೆ 13/06‐07
ಂಗರಾಜಪುರಂ ಇವರು ಸದ ಸಾಲೆಯ ಲ್
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ದುದ್ ವೇತನ
ತಡೆ ಡಿದಿರುವ ಬಗೆ.
ದಿನಾಂಕ 01/06/1987 ರಿಂದ ಹಾಗೂ
ತದನಂತರ ಪರಿ ಷಟ್ ಜಾತಿ ಮತುತ್ ಪರಿ ಷಟ್
7(1)ಪಾರ್ ಅ: ಇತರೆ 18/05‐06
ಪಂಗಡದ ಆಡ ೕತ ಮಂಡ ಗಳ
ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುತಿತ್ರುವ ವರ
ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಎಸಾಲಯಂ
7(6) ಪಾರ್. .ಅ ಇತರೆ 24/04‐05
ಅ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಹೆಚುಚ್ ಮಂಗಳುರು ಈ
ಶಾಲೆ ಮುಚುಚ್ವ ಬಗೆ
ರ್ೕಮತಿ ಡಿ. ರತಾನ್ವ
ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥ
796) ಪಾರ್. .ಅ. 01/06‐07
ಸಾವ್ಮಿ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಧಮರ್ಸಥ್ಳ, ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ

7(6) ಪಾರ್. .ಅ / ಇತರೆ 45/05‐
ಕ.ಎಸ್.ಎಸ್ ನಿಯಮಗಳು 1974 ರ
06
ನಿಯಮ ರನವ್ಯ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
7(6) ಪಾರ್. .ಅ ಹಸಾತ್ಂತರ
03/04‐05

ಅದಶರ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಶಾಲೆ ಸಜಿಪನರು
ಆಡ ತ ಮಂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

B

4/4/2009 0:00

A

3/24/2009 0:00

D

3/25/2009 0:00

B

3/24/2009 0:00

C

3/25/2009 0:00

B

3/25/2009 0:00

B

3/25/2009 0:00

B

3/28/2009 0:00

B

3/28/2009 0:00

A

3/24/2009 0:00

D

3/24/2009 0:00

D

3/24/2009 0:00

C

3/25/2009 0:00

B

4850

GIAPRY

758

GIAPRY

759

GIAPRY

761

GIAPRY

769

GIAPRY

791

GIAPRY

6514

GIAPRY

6520

GIAPRY

6568

GIAPRY

6574

GIAPRY

ರಿಟ್ ಪಿಟಿ ನ್ ನಂ 30343/2004
(ಎಸ್) ರ್ೕ ಇ.ಡಿ. ಹರೀಷ್, ಂದಿ ಕಷ್ಕರು,
7(9) ಪಾರ್. .ಅ /ದಾವೆ/03/2004‐
ೕರಭದೆರ್ೕಶವ್ರ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
05
ಬಕೂಕ್ರು ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಹಾಸನ
ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ದಾವೆಯ ಬಗೆಗ್

9/7/2009 0:00

B

3/25/2009 0:00

B

2/16/2010 0:00

B

3/25/2009 0:00

B

2/16/2010 0:00

B

3/25/2009 0:00

B

2/20/2010 0:00

B

3/25/2009 0:00

B

3/28/2009 0:00

D

3/25/2009 0:00

B

3/25/2009 0:00

B

3/24/2009 0:00

D

2/16/2010 0:00

D

ರ್ೕನಿವಾಸ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ್ ಕನನ್ಡ ರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲುಯನುನ್ ಕಲೆ,ಸಾ ತಯ್
ಸಂಸಕ್ರ್ತಿ ಮತುತ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಸಂಸೆಥ್
ಇವರಿಗೆ ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00

B

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಂಟಸೆರಿ ಆಂಗಲ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ 18 ಬಿ ‐1 ಬಜಾರ್ ರಸೆತ್ ಅಲಸೂರು
7[1]
ಪಾರ್ ಅ:ಸಥ್ಳಾಂತರ:07/2006‐07 ಇಲಲ್ಂದ ನಂ‐15 ಪಳನಿ ಮಿದ ಯಾರ್ ರಸೆತ್
ಅಲಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ಗೆ
ಸಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆ

3/28/2009 0:00

B

ರ್ೕ ಎಂ. ಪರಮೇಶವ್ರ ಮತುತ್
ಪುಟಟ್ ೕರಮಮ್ ದಾಯ್ರಣಯ್ ಪುರ
ಮೈಸೈರಯ ಇವರ ಮನ ಬಗೆ
ಬೃಂದಾವನ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಹತಿತ್ರಕೆಕ್
7(1)ಪಾರ್ ಅ: ಇತರೆ 13/97‐98
ಆರ್. ಟಿ. ನಗರ ಸೂಕ್ಲ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸಲು
ಬಗೆ ಆ ೇಪಣಾ ಸ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೆಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಟೀ
7(6) ಪಾರ್. ./ದುರು01/05‐06
ನರ ೕಪುರ ಶಾಲೆಯ ಮೇ ನ ದೂರು
ನೂಯ್ ಮೆಥಡ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ರಾಮಚಂದರ್ಪುರ ಬೆಂಗಳೂರುಉ ಈ
7(1)ಪಾರ್ ಅ: ಇತರೆ 14/98‐99
ಶಾಲೆಯ ಹಸಾತ್ಂತರಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆ.
ರ್ೕ ವೇಕಾನಂದ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್
7(6) ಪಾರ್. ./ಹಸಾತ್ಂತರ04/05‐
ಹೊಟಗ ಳ್, ಮೈಸೂರು ತಾ. ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ
06
ಹಸಾಂತರ
ನ ೕದಯ ಕಿರಿಯಾ ಪಾರ್ಥಾಮಿಕ ಶಾಲೆ
7(()
ನೊರನಕಿಕ್ ಚಿನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ಹಾಸನಜಿಲೆಲ್
ಮಾನಯ್ತೆ ನ ಕರಣದ ಬಗೆ.
ಕೆ ಸ್ಟ್ ರಾಯಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಶಾಲೆಯ
7(6) ಪಾರ್. .ಅ ಇತರೆ 04/06‐07
ರುದದ್ ದೂರ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆ.
c7(7)pra.shi.aa/he.shi.42/06‐
hechuvari shikshakara vargavane
07
7(6) ಪಾರ್. .ಇತರೆ 07/2005‐06

ಸದುಗ್ರು ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಿರಿಶೃಂಗ
ಕ7(6)
ಕ
7(6) ಪಾರ್
ಪಾ . ಅ
ಅ/ನೋಂ
/ನ ೂೕಂ 21.05‐06 ಗುರುಪುರ್ ಮಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲ
ಶಾಲೆಗೆ
ಗ 6ನೇ
6ನ ೕ
ತರಗತಿ ಆಂಗಳ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6576

GIAPRY

7(6)ಪಾರ್. . ನೋಂ 12/06‐07

6579

GIAPRY

7(6) ಪಾರ್. ನೊಂದಾಣೆ
13/2006‐07

7284

GIAPRY

7(1)ಪಾರ್ ಭಾನೀ01/2006‐07

7321

7322

GIAPRY

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ:ಇತರೆ‐09/2006‐07

ವಾಗ ಭಾರತಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಹೊಸಹುಂಡಿ
ಮೈಸೂರು ತಾ ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ
ಹೊಸಹುಂಡಿ ಗಾರ್ಮದ ಲ್ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ
ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6ಮತುತ್ 7ನೇತರಗತಿ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ಬಗೆ
.ಎಸ್.ಐ.ಯೂನಿಟ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಮೂಳೂರು ಉಚಚ್ಲ ಉಡುಪಿ ಇ ಲ್ 6ನೇ‐7
ತರಗತಿಯಗಳನುನ್ ಆಂಗಳ್ ಮಾಧಯ್ಮ ದ ಲ್
ನೋಂದಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಬಾಷಾ ನೀತಿ ಪಾಲನೆ ಬಗೆಗ್

ದಯಾನಂದ ಆಂಗಳ್ .ಪಾರ್.ಶಾ ಶಾ ಗೆ
ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರ ಗುಡಡ್ ಕುಮಾರ ಸಾವ್ಮಿ ಲೇ‐ಔಟ್
ನಿಂದ ಯಲಚೇನಹ ಳ್ಗೆ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ
ಬಗೆ.
Smt:Chandravathi kanchan,
c7(6) pra shi a‐ appeal‐
Ret.Teacher & ors, Kukkikatte, Udupi
10/2002‐03
Dist.
ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ನಿಗದಿತ ಕಾಯರ್ಭಾ ಲಲ್ದ
7(1) ಪಾರ್. .ಅ.ಹೆ. 74/06‐07
ದಿನಾಂಕ 15‐2‐2005ರ ಪೂವರ್ದ ಲ್
ಉಂಟಾಗಿರುವ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಮರು
ಹೊಂಧಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಂಗಳ್ ಮಾಧಯ್ಮ
7(9)ಪಾರ್. .ಅ/01/06‐07
.ಪಾರ್.ಶಾ.ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆ
ಸಳಾಂತರ ಬಗೆ.
7(3) ಪಾರ್. .ಅ ಸಥ್ಳಾಂತರ ‐
02/06‐07

7340

GIAPRY

7526

GIAPRY

7602

GIAPRY

7896

GIAPRY

7928

GIAPRY

7(3) ಪಾರ್ ಅ/ಮೇಲಮ್ನ ‐
08/09/2003‐04

8560

GIAPRY

7{6]ಪಾರ್ ಆ,;ಮೇಲ
ನ ;04;2006‐07

9270

GIAPRY

7(1) ಪಾರ್. ಅ:ಸಥ್ಳಾಂತರ
96/2006‐07

9271

GIAPRY

9272

GIAPRY

9391

GIAPRY

9392

GIAPRY

ಕಾಯರ್ದ ರ್ ರ್ೕ ರೇಣುಕಾ ಎಜುಕೇಶನ್
ಸೋಸೈಟಿ ದೀಪಾಂಜ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ ಯ ಬಗೆಗ್ ಎರಡು ಕಡತ
ಶಾರದ ವಾಸುದೇವ ಕಿನಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಕಟಪಾಡಿ ದ .ಕ ಇವರು ಸ ರುವ
ಮೇಲನ
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಂಸೆರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ, ಬಜಾರ್ ರಸೆತ್ ಅಲಸೂರು
ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ಂದ ಗುರುರಾಘವೇಂದರ್
ಎ.ಸೂಸೈಟಿ ಹೆಗೈನಹ ಳ್ ಬೆಂಗಳೂರು
ಈಆಡ ತ ಮಂಡ ಗೆ ನಂ 73 8ನೇ ಕಾರ್ಸ್
ಗಜಾನನ ನಗರ ಬೆಂಗಲೂರು ಇ ಲ್ಗೆ
ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

ನೊಯ್ೕ ಮಾಡರ್ನ್ ಆಂಗಲ್ ಪಾರ್.ಶಾ ನಂ‐619
ರಾಜಾಜಿನಗರ ಉತತ್ರ ವಲಯ ಈ
7(3)ಪಾರ್ ಅ/ಸಥ್ಳಾಂತರ‐03/06‐
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಓಂಕಾರ ಆಶರ್ಂ ಉತತ್ರಹ ಳ್
07
ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್ ದ ಣ ವಲಯ‐1 ಕೆಕ್
ಸಳಾಂತರಕೆ ಅನುಮತಿ ಬಗೆ.
ಅವರ್ ಆಂಗಲ್ ಪಾರ್.ಶಾ 6ನೇ ಬಾಲ್ಕ್
7(3) ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ‐ಸಥ್ಳಾಂತರ‐
ಜಯನಗರ ಇ ಲ್ಂದ ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ
04/06‐07
ಹಂತಕೆಕ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ.
ಇನನ್ರ್ ಟಿಯಲ್ ಅನುದಾನಿತಿ ಆಂಗಲ್
ಪಾರ್ಶಾ ವೈಯಾ ಕಾವಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು
7(1) ಪಾರ್ ಅ:ಹಸಾತ್17/2006‐07 3 ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಾಕ್ತರ್ ಪೌಂಡೇಶನರ್
ಚಿಕಕ್ಬಿದರ ಕಲುಲ್ ಇ ಲ್ಗೆ ಹಸಾತ್ಂತರಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
7(4) ಪಾರ್ ಅ ಹಸಾತ್ಂತರ 29/06‐
07

ಆಂಜನೇಯ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಅನೆಕೊಂಡ
ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಎರಡು ಅನುದಾನಿತ
ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ರ್ೕ ವಾ ವ್ೕಖಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆತ್
ವಾಯಕ್ನ ಹಟಿಟ್ ಇವರಿಗೆ ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವ
ಬಗೆ

4/1/2009 0:00

A

3/23/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

D

2/20/2010 0:00

D

3/30/2009 0:00

A

3/24/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

B

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

ರ್ೕ

9437

GIAPRY

7(4) ಪಾರ್ ಅ ಹಸಾತ್ಂತರ‐
30/2006‐07

ೕರಶೈವ ಸಮಾಜ ರಿಪಪ್ನ್ ಪೇಟೆಯ ಲ್
ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಬಸವೃಶವ್ರ ಪೂವರ್
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಮತುತ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯನುನ್
ರ್ೕ ಜಗದಗ್ರು ಗುರುಬಸವೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಪೀಠ
ಚಿಕಿಕ್ನ ಕಲವ್ಠ ಕೋಟೆ ರಸೆತ್ ವ ಗಗ್
ಇವರಿಗೆ ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00

B

ಶಾರದ ಧಾಯ್ನಿಕೇತನ ಎಜುಕೇಷನ್
ಸೂಸೈಟಿ ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ಮತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ
ಲೇಡೀಸ್ ಈ ಸಂಸಥ್ಗೆ ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00

B

3/25/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

B

3/28/2009 0:00

B

CPI.26.ಹಸಾತ್ಂತರ/2006

ಕೃ ಭಾರತಿ ಆಂಗಲ್ ಪಾರ್ಶಾಲೆ
ಚ ೂೕಳನಾಯಕನಹ ಳ್ ಬ
ಚೋಳನಾಯಕನಹ
ಬೆಂ
ಂ. ಈ ಶಾಲ
ಶಾಲೆಯನು
ಯನುನ್
ದಾತಿರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೂಸೈಟಿ ಜಯನಗರ
ಈ ಸಂಸೆದ್ಗೆ ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವಬಗೆಗ್. ಪೂಣರ್
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯೂ ◌ಂದಿಗೆ

2/20/2007 0:00

D

7(1)ಪಾರ್. .ಆ/ಸಠ್ಳಾಂತರ‐
05/2006‐07

ಶಾರದ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ್ ಎಜುಕೇಷನ್
ಸೊಸೈಟಿ ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ
ಲೇಡೀಸ್ ಅಸೋ ಯೇಷನ್ ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಸೆಠ್ಗೆ ಸಠ್ಳಾಂತರಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.

3/28/2009 0:00

B

9/5/2009 0:00

E

4/2/2009 0:00

A

3/23/2009 0:00

A

2/20/2010 0:00

E

3/28/2009 0:00

D

8028

GIAPRY

¹71) ಪಾರ್. .ಅ/ಹ‐06/06‐07

8029

GIAPRY

7(4) ಪಾರ್. .ಅ 01/03‐04

8190

GIAPRY

7(1)ಪಾರ್ ಅ:ಸಥ್ಳಾಂತರ‐
80/2006‐07

8322

GIAPRY

7(1)ಪಾರ್ ಆ ಸಥ್ಳಾಂತರ‐
78/2006‐07

8414

GIAPRY

9632

GIAPRY

9633

GIAPRY

9859

GIAPRY

10037

GIAPRY

10047

GIAPRY

10058

GIAPRY

ಎಂ.ಇ.ಎಸ್. ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ನ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ
ದುಗಾರ್ಗುಡಿ ವ ಗಗ್ ಈ ಶಾಲೆ
ಸಳಾಂತರ ಬಗೆ
ಸನ್ ಭೀಮ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುರುಪಪ್ನ ಪಾಳಯ್
ಬಿಟಿ.ಎಂ ಬಡಾವಣೆ ಬೆಂಗಳೂರು‐29 ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ನಂ.121 ಅಂಜನಾನಗರ,
ಉತತ್ರ ವಲಯ‐1.ಇ ಲ್ಗೆ. ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ
ಬಗೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಂಡಸೇರಿ ರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಜಾರ್ ರಸೆತ್, ಅಲಸೂರು
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಗುರುರಾಘವೇಂದರ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಹೆಗಗ್ನ ಹ ಳ್,
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಗೆ
ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

ಬೆತಸಥ್ ಮಾಡಲ್ ಸೂಖ್ಲ್ ಆಲೂರು ತಾ/
ಹಾಸನ ಜಿಲೆ , ಭಾಷಾ ನೀತಿ ಉಲಂಘನೆ
ಸೈಂಟ್ ಮೆರಿನಾ ಆಂ.ಮಾ ಪಾರ್ಶಾ,
7[3] ಪಾರ್. .ಅ.ಹಸಾತ್ಂತರ‐
ಗುಡಡ್ದ ಹ ಳ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸೌಂದಯರ್
03/2006‐07
.ಸಂಸೆಥ್, ಹಾವನೂರು, ಬೆಂ ಇ ಲ್ಗೆ
ಹಸಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆ.
7 [6] ಪಾರ್ ಆ ;ದಾವೆ;10;2003‐ ರಿರ್ ಅಜಿರ್ಸಂಖೆ; 53940, 53958;03 ಡಿ ಕೆ
,ಅ
2004
ಒಕಕ್ ಗ ಸಂಘ ಶಾಲೆ(ರಿ) ಈದಾಗ್ ಮೆಯ್ದಾನ
7(9) ಪಾರ್. .ಅ.ಎನ್.ಓ. 15/06‐
ರಸೆತ್ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ
07
.ಬಿ.ಎಸ್. .ಪಠಯ್ಕರ್ಮ ಅನುಸರಿಸಲು
ಎನ್.ಓ. .ಪತರ್ ನೀಡುವ ಕುರುತು
ಶೆರ್ೕಯಸ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಕಷ್ಕರ ದೂರು
7(1) ಪಾರ್. . .ಅ ದೂರು‐
03/2006‐07
ಬಗೆಗ್
7(9)ಪಾರ್. .ಅ.ಭೇ.ವ.ಇ.5/6‐7

10059

GIAPRY

10062

GIAPRY

10134

GIAPRY

10242

GIAPRY

10291

GIAPRY

7(1) ಪಾರ್ ಅ.ನೊಂದಣಿ‐
13/2006‐07
7(1) ಪಾರ್ ಅ.ನೊಂದಣಿ‐
42/2006‐07

3/28/2009 0:00

B

9/17/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

B

4/1/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

8/26/2011 0:00

C

7{3] ಪಾರ್ ಅ.\ದಾವೆ‐10\ರಿ.ಅ‐
18177 \ 06

ಭಾರತ ಮಾತ ಆಂಗಲ್ ಶಾಲೆ, ತುಮಕೂರು
ಇದರ ಬಗೆಗ್, ಕ.ಉ.ನಾಯ್. ರಿ.ಅಜಿರ್
ಸಂ:18177 \ 06 ಎಸ್.ಎಂ.ಎಜುಕೇಷನ್
ಸೊಸೈಟಿ, ಮಾಗಡಿ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರು ಇದರ ಕಾಯರ್ದ ರ್ ಮರಿಯಾ.ಪಿ.
ಇವರು ದಾಖ ರುವ ರಿ.ಅ.

8/27/2011 0:00

D

2/23/2010 0:00

D

8/23/2011 0:00

D

7[3] ಪಾರ್ ಅ/ಸಥ್ಳಾಂತರ‐
05/2006‐07

10296

GIAPRY

10297

GIAPRY

7[3] ಪಾರ್ ಅ\ಆಂ‐ಶಾಲೆ‐ ಇತರೆ‐
80\2006‐07

10299

GIAPRY

7[3] ಪಾರ್ ಅ\ಇತರೆ‐ವೇ‐ಬಾಕಿ‐
53\2006‐07

GIAPRY

ಕನಕ ದಾಯ್ ಮಂದಿರ ಕನನ್ಡ ರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸವೇಶವ್ರ ನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ನಾಗರಭಾ
ಬಿಡಿಎ ಲೇಔಟ್ ಗೆ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

ಪರ್ಸಾದ ಕನನ್ಡ ಅನುದಾನಿತ ರಿಯ
ಪಾರ್ತಮಿಕ ಸಾಲೆ ಮಗಿಯಪಪ್ನ ಪಾಲಯ್
7(1)ಪಾರ್ ಅ ಸಠ್ಳಾಂತರ
ಬೆಂಗಳೂರು‐21 ಈ ಸಾಲೆಯನುನ್ ಉತತ್ರ
48/2006‐07
ವಲಯ‐1ರ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ರಾಜೀವ
ಗಾಂಧಿನಗರ ಬೆಂಗಲರು ‐58 ಇ ಲ್ಗೆ
ಸಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆ
ರಿ.ಅ. ಸಂ: 20337\2005 ಜಿಂಗಲ್ ಬೆಸ್
ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ರ್ೕ.ಎಂ ನಾಗರಾಜ,
7[3] ಪಾರ್ ಅ\ ದಾವೆ‐10\ 2005‐ ಬಿಟಿಎಂ 2ನೇ ಹಂತ ಬೆಂಗಳೂರು. ರುದದ್
ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಪೂ.ಪಾರ್.ಶಾ. ತೆರೆಯಲು
06
ನೀಡಿದ ಅನುಮತಿ ಆದೇಶವನುನ್ ರದುದ್
ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.
7[3] ಪಾರ್ ಅ\ಆಂ.ಮಾ\ಅನುಮತಿ‐
ಇತರೆ‐81\2006‐07

10306

ರ್ೕ ಸರಸವ್ತಿ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಯಲೂದ್ರು
ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ಅನುಮತಿಬಗೆಗ್
ಗುಡ್ ಷಫಡ್ರ್ ಶಾಲೆ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಈ
ಶಾಲೆಯ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

ಗಾಲ್ಮರ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ, ವೆಂಕಟಾಪುರ,
ಕೋರಮಂಗಲ, ಈ ಶಾಲೆಗೆ 1ನೇ
ತರಗತಿಯಿಂದ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮಕೆಕ್
ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಪರ್ಸಾವನೆ.
ಸಾಧನಾ ಆಂಗಲ್ ಶಾಲೆ, ಗುರಪಪ್ನ ಪಾಳಯ್,
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಇಲಾಖಾ
ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದದ್ ಆದೇಶದ ದಿವ್ತೀಯ
ಪರ್ತಿಗಾಗಿ ಕಕೋರಿರುವ
ೂೕರಿರುವ ಬಗ
ಬಗೆ..
ರ್ೕಮತಿ: ಎಂ. ರಾಜೇಶವ್ರಿ, ನಿವೃತತ್ ಮು. .
ಮಹಾತಯಮ್ಗಾಂಧಿ ಶು ಹಾರ,
ಜನನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ\
ವಾ ರ್ಕ ಬಡಿತ್\ ಪರಷಕ್ೃತ ವೇತನ\ 14
ವಷರ್ದ ಬಾಕಿ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

10309

GIAPRY

7{3] ಪಾರ್ ಅ\ ಹೆ. ‐ಇತರೆ‐78 \
2006‐07

ರ್ೕ.ಎಂ. .ಪುಟೆಟ್ೕಗೌಡ, ಸ. .(ಹೆಚುಚ್ವರಿ)
ಎ.ಇ.ಎಸ್. ಅನುದಾನಿತ .ಪಾರ್.ಶಾ.
ಅಮೃತೂತ್ರು, ಕುಣಿಗಲ್ ಇದೇ ಶಾಲೆಯ ಲ್
ಮುಂದುವರೆಸಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

10314

GIAPRY

7(9) ಪಾರ್ ಅ‐ಮೇ‐10\2006‐07

ರ್ೕ.ಎಸ್.ಬೊ.ಮರಯಯ್,ಸ. . ಅಭಿನವ
ಭಾರತಿ ಕನನ್ಡ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಮಂಡಯ್ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ ಯ ಬಗೆ.

10337

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ;ನೋಂದಣೆ‐
43/2006‐07

10341

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ;ಇತರೆ‐90/2006‐07

10351

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ ‐
05/2005‐06

10614

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ;ಇತರೆ‐16/2006‐07

9/17/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

D

2/16/2010 0:00

A

2/23/2010 0:00

C

3/25/2009 0:00

B

9/2/2009 0:00

D

3/25/2009 0:00

B

9/2/2009 0:00

D

3/28/2009 0:00

A

ಕಲಪ್ತರು ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
7(9) ಪಾರ್ ಅ ವೇ ಅನು 55/06‐07 ಹಳೇಬೀಡು ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು

5/21/2009 0:00

B

GIAPRY

7(9) ಪಾರ್ ಅ ವೇ ಅನು 56/06‐
07

ವಾಸ
ದಾಯ್ ಹಾರ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ ಬಿ.ಎಂ.ರಸೆತ್ ಸಕಲೇಶಪುರ ಹಾಸನ
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು

5/21/2009 0:00

A

GIAPRY

ಅಬುದ್ಲ್ ಕಲಾಂ ಕನನ್ಡ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ, ಹರಿಹರ, ಈ ಶಾಲೆಗೆ 1998‐99ನೇ
7(4)ಪಾರ್ ಅ ಇತರೆ 55/2006‐07
ಸಾ ನಿಂದ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ
ಘಟನೋತತ್ರ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00

B

GIAPRY

ರ್ೕ ಪರ್ಸನನ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಆದಶರ್ನಗರ ಅಡಿಲ್ಮನೆ ರಸೆತ್,ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್
7(9) ಪಾರ್ ಅ ವೇ ಅನು 57/06‐07
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು

9/2/2009 0:00

D

10615

GIAPRY

10619

GIAPRY

10625

GIAPRY

10626

GIAPRY

10627

GIAPRY

10639

GIAPRY

10644

10646

10647

ಇಂಡಿಯನ್ ಪಬಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ನೂಯ್ಕಾಯ್ಂಪಸ್
ಬಿ.ಬಿ.ರಸೆತ್. ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6
ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮಕೆಕ್
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಕನಾರ್ಟಕ ಅನುದಾನ ರ ತ ಶಾಲೆಗಳ
ಆಡ ತ ಮಂಡ ಗಳ ಸಂಘ [ರಿ] ಇವರ
ಮನ ಗಳ ಬಗೆ
ರ್ೕಮತಿ ನಿಮರ್ಲಮಮ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ರ್ೕ
ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸ್ಐಟಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ರ್ೕರಾಮಪುರಂ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು
ಸ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ .
ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ ತಮಿಳು ರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಇಬಬ್ರು ಕಷ್ಕರುಗಳ
ನಕಲು ಸೇವಾಪುಸತ್ಕ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್

ರ್ೕ ನಾಯಕ ಕಾನವೆಂಟ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ
ಗುಂಡಲೆಪ್ೕಟೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ ಈ
7[6] ಪಾರ್ ಆ ನೋಂ;02;2006‐07
ಶಾಲೆಗೆ 6 ನೆ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ ಮಾ
ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು
ರ್ೕ ಜಾಙ್ನೋದಯ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ ಬಾಗೇಶಪುರ ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ/
7(9)ಪಾರ್. .ಅ.ವೇ.ಅನು52/06‐07
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು
ಬಾಲಭಾರತಿ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಬಂದಗದೆದ್
ಸಾಗರ ತಾ. ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಗೆ
7(4)ಪಾರ್ ಅ ನೋಂ‐21/2006‐07
2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 6ನೇ
ತರಗತಿಯಿಂದ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ
ಬಗೆ
ಪರಿಮಳ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಂಡ
ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ/ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ
7(9)ಪಾರ್ ಅ ವೆ.ಅನು54/06‐07
ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು
ಭಾಷಾನೀತಿ ಉಲಲ್ಂಘನೆ ಮಾನಯ್ತೆ ರದುದ್
7(1)ಪಾರ್ ಅ:ಭಾನಿಷಾ‐01/06‐07
ಪಡಿ ಪುನ: ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

10648

GIAPRY

ರ್ೕ ಪರ್ಸನನ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
7(9) ಪಾರ್ ಅ ವೇ ಅನು 58/06‐07 ತಣಿಣ್ೕರಹಳಳ್ ಹಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಕುರುತು

9/2/2009 0:00

D

10650

GIAPRY

ಹೊಯಸ್ಳ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ದಿಡಗ ಚನನ್ರಾಯ
7(9)ಪಾರ್ ಅ ವೇಅನು 59/06‐07 ಪಟಟ್ಣ ತಾ/ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು

9/2/2009 0:00

D

GIAPRY

ಕುವೆಂಪು ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ತಾಯ್ಗರಾಜನಗರ,ಚಳಳ್ಕೆರೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಈ
7(4)ಪಾರ್ ಅ ನೋಂ‐24/2006‐07
ಶಾಲೆಗೆ 2007‐08ನೇ ಸಾ ಗೆ 6ನೇ
ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು

3/25/2009 0:00

B

10657

GIAPRY

ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ ನುಗೆಗ್ೕಹ ಳ್ ಆರ್.ಪಟಟ್ಣ ತಾ/
7(9) ಪಾರ್ ಅ ವೇ ಅನು60/06‐07
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು

5/23/2009 0:00

D

10662

GIAPRY

7(9) ಪಾರ್ ಅ ವೇ ಅನು 61/06‐07

ನಿಮರ್ಲಾ ಕಾನೆವ್ಂಟ್, ವಲಲ್ಬಾಯಿ ರಸೆತ್
ಹಾಸನ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ವೆತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು

9/2/2009 0:00

D

10663

GIAPRY

7(9) ಪಾರ್ ಅ ವೇ ಅನು 62/ 06‐
07

ಹಾಸನಾಂಬ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ದಾಸರಕೊಪಪ್ಲು ಹಸನ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು

9/2/2009 0:00

D

GIAPRY

7(4)ಪಾರ್ ಅ ನೋಂ‐6/2006‐07

ಶವ್ತೀಥರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಹ ಳ್,
ಕಮಮ್ರಡಿ ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ತಾ. ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್
ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00

B

GIAPRY

ರ್ೕ ಬಿ.ಟಿ. ದದ್ಪಪ್, ಮು. . ರ್ೕ
ಲ ಮ್ೕವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
7(4)ಪಾರ್ ಅ ಸೇ.ಮುಂ‐07/2006‐
ಆಸಗೋಡು ಜಗಳೂರು ತಾ ದಾವಣಗೆರೆ
07
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ಯೇ ಇವರ ಸೇವೆ
ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಮನ

3/26/2009 0:00

B

3/28/2009 0:00

B

3/25/2009 0:00

A

9/17/2009 0:00

A

2/16/2010 0:00

B

10652

10665

10684

10700

GIAPRY

10702

GIAPRY

10482

GIAPRY

10483

GIAPRY

ಇನನ್ರ್ ಟೆಂಪಲ್ ಆಂಗಲ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಲೆ ವ್ಐಯಾ ಕಾವಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ
7[1]ಪಾರ್ ಅ:ಸಥ್ಳಾಂತರ‐
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಾಕ್ಲರ್ ಪೌಂಡೇಶನ್
13/2006‐07
ಚಿಕಕ್ಬಿದರಕಲುಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ಗೆ
ಸಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆ
ರಿ.ಅ.ಸಂ:12310/2006(ಇಡಿಎನ್) ರ್ೕ
ಹೆಚ್.ಬಸವರಾಜ,ಸ. . ರ್ೕ ಪಾಟೀಲ್
7(4)ಪಾರ್ ಅ ದಾವೆ‐07/2006‐07 ಮಲಕ್ಪಪ್, ರ್ೕಮತಿ ಗಂಗಮಮ್ .ಪಾರ್. ಶಾಲೆ,
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ರುದದ್ ರಾಜಯ್
ಸಕಾರ್ರ
ಜಯ್ನೆಬಿಯಾ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಸೂಕ್ಲ್
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂದಣೆ‐
ೕತೇನಹ ಳ್ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ ಈ
44/2006‐07
ಶಾಲೆಗೆ 6 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ನೋಂದಣಿ ಬಗೆ
ಎನ್.ಆರ್.ಕನನ್ಡ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
7[1] ಪಾರ್ ಅ.ಅನುದಾನ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
01/2006‐07
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ

10484

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂದಣಿ‐
30/2006‐07

10556

GIAPRY

7(4)ಪಾರ್ ಅ ನೋ‐20/2006‐07

10563

GIAPRY

7(4)ಪಾರ್ ಅ ನೋ‐19/2006‐07

10565

GIAPRY

7(1)ಪಾರ್ ಆ: ಇತರೆ‐33/2004‐05

10587

GIAPRY

7(1) ಪಾರ್ ಅ:ಇತರೆ:31/2005‐06

10590

GIAPRY

7(4)ಪಾರ್ ಅ ರಿ.ಅ.14/2006‐07

10022

GIAPRY

7(3) ಪಾರ್. .ಅ/ ಇತರೆ ‐
33/2006‐07

10411

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ;ಇತರೆ‐61/2006‐07

10718

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್‐
87/2006‐07

10719

GIAPRY

10744

GIAPRY

10827

GIAPRY

ರ್ೕ ರಾಕುಂ ಕನನ್ಡ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ ಇಂದಿರಾನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ 6 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್
ಮಾದಯ್ಮ ನೋಂಧಣಿ ಬಗೆ
ಸೈಂಟ್ ಪಾಲ್ಸ್ ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಸವಳಂಗ
ರಸೆತ್, ವ ಗಗ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2007‐08ನೇ
ಸಾ ಗೆ 6 ಮತುತ್ 7ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ಬಗೆ
ವಾಣಿ ಲಾಸ್ ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ರಿಯೂರು
ಶಾಲೆಗೆ 2007‐08ನೇ ಸಾ ಗೆ 6 ಮತುತ್
7ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆ
ದಿ:01‐06‐1987ರ ಪೂವರ್ದ ಲ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಕವಾದ ಸಾಮಾನಯ್ ಆಡ ತ
ಮಂಡ ಯವರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಕಲೆಗಳ ಲ್ನ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ
ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ ಅನುದಾನ ರ ತವಾಗಿ
ಅನು ದಿಸುವ ಬಗೆ
ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್.ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಕಿಲೋಸಕ್ರ್ ನಂ 10 3ನೇ ಅಡಡ್ ರಸೆತ್
ಶಂಕರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು‐96ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಬೆಂಗಳೂರು‐96 ಈ
ಶಾಲೆಯನ ಲ್ ಸಠ್ಳಾಂತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ
ರಿ.ಅ.ಸಂ:8613/2006 ರ್ೕ
ಬಿ.ಎಂ.ಬಸವರಾಜಪಪ್, ಸ. ,
ಡಾ:ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
ಸಾಸವ್ಹ ಳ್ ಹರಪನಹ ಳ್‐ತಾ.ದಾವಣಗೆರೆ‐
ಜಿಲೆ ರುದ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ
ಜಿಲ
ಸಕಾರ್ರ..
ರ್ೕಮತಿ: ಗೀತಾ ಜಿ.ಎನ್. ಕಷ್ಕಿ ಸರಸವ್ತಿ
ದಾಯ್ಲಯ ಪಾರ್ಶಾ, ಬಾಪೂಜಿನಗರ,
ಬಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 15 ಮತುತ್ 20 ವಷರ್ದ
ಬಡಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ.
ಬಿ.ಕೆ.ಮಠಪತಿ ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ
.ಪಾರ್,ಶಾಲೆ,ಮಹಾಲ ಮ್ೕಪುರ ಬೆಂ‐86
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ನೀಡುವ
ಬಗೆ
ರ್ೕ.ಕೆ.ಬಿ.ಆರ್.ರಾಮ್ ರಾಜಯ್ ಸಂಚಾಲಕರು
ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಜಿರ್ ಬಗೆಗ್

ಕೆ.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ರಾಜ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್ ಆಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
ಸರಸವ್ತಿ ದಯ್ಮಂದಿರ ನಂಜನಗೂಡು
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆ 6 ಮತುತ್7ನೇತರಗತಿಗೆ
7(6]ಪಾರ್ ಆ ನೋಂ 16;2006‐07
ಆಂಗಲ್ಮದದ್ಮದ ಲ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ
ನಿಡುವ ಕುರಿತು.
ಅಕಷ್ರ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
ಚಿಕಕ್ಜಾಜೂರು, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾ. ಈ ಶಾಲೆಗೆ
7(4)ಪಾರ್ ಅ ನೋ‐28/2006‐07 6ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
2007‐08ನೇ ಸಾ ನಿಂದ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್‐
107/2006‐07

3/28/2009 0:00

B

3/25/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

2/16/2010 0:00

C

4/3/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

A

8/26/2011 0:00

C

4/3/2009 0:00

D

3/28/2009 0:00

A

2/16/2010 0:00

D

4/4/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

B
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10861

GIAPRY

10900

GIAPRY

10912

GIAPRY

10914

GIAPRY

10948

GIAPRY

10952

GIAPRY

10954

GIAPRY

10968

GIAPRY

ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಗೊಲಲ್ರಹ ಳ್, ಹೊನಾನ್ ತಾ. ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6
ಮತುತ್ 7ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್
7(4)ಪಾರ್ ಅ ನೋಂ‐26/2006‐07
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಶಾಲೆಯನುನ್ 2007‐08ನೇ
ಸಾ ನ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು

3/25/2009 0:00

B

3/17/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

8/20/2009 0:00

B

3/25/2009 0:00

B

3/25/2009 0:00

B

3/25/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/28/2009 0:00

D

3/25/2009 0:00

A

ಸೆಂಟ್ ಪೀಟಸರ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ
ರಾಜೀವನಗರ ಮೈಸೂರು 6ನೇ ತರಗತಿ
ಆಂಗಳ್ ಮಾದೈಮದ ಲ್ ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು.

3/25/2009 0:00

B

8/20/2009 0:00

B

ೕ, ಲ ೕನಾರಾಯಣ ಅನದಾನೀತ ೕ ಫಾ
ಶಾಲೇ ಕಾಂಚನ ಇದನು ೕ ದಮರ್ಸಳ
ಎಜೂಕೆಷನ್ ಸೋ ೕಟೀ ಉಜೀರೇ
ಇ ೕಗೇ ಹಸಾಂತರ ಬಗೇ,
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದನವ್ಯ
7(4)ಪಾರ್ ಅ ಮಾ.ಹ.ನಿ‐
ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್. ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
25/2006‐07
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ
ಬಗೆ
ರ್ೕಮತು ಬೂಸೂನ್ರು ಮಂಗಳಗೌರಿ
ವ ೕಗಿ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
7(4)ಪಾರ್ ಅ ನೋಂ‐30/2006‐07 ದಾವಣಗೆರೆ, ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2007‐08ನೇ
ಸಾ ನಿಂದ 6 ಮತುತ್ 7ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
ೕ7(6)ಫಾ ೕಅ ಹಸಾಂತರ
02;2006‐07

ರ್ೕ ಜೈನ್ ದಾಯ್ಲಯ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
ದಾವಣಗೆರೆ, ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2007‐08ನೇ
7(4)ಪಾರ್ ಅ ನೋಂ‐31/2006‐07
ಸಾ ನಿಂದ 6 ಮತುತ್ 7ನೇ ತರಗತಿ
ಆಂಗಮಾಧಯ್ಮಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆ.
ವೇಕಾನಂದ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ
7(6^) ಪಾರ್ ಆ ನೂಂ:18; 2006‐ ಪಂಜಿಮೂಗರು ಮಂಗಳೂರು ದ. ಕ.ಜಿಲೆಲ್
ಇ ಲ್ 6 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಳ್ ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್
07
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮುತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕೕಮತಿ
ಮತಿ ಪುಷಪ್
ಪುಷ ಶಾಯ್ಮನೂರು
ಶಾ ಮನೂರು ಮಹ ಂಗಪಪ್
ಂಗಪ
.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಹದಡಿ ರಸೆತ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಈ
7(4)ಪಾರ್ ಅ ನೋಂ‐34/2006‐07
ಶಾಲೆಗೆ 2007‐08ನೇ ಸಾ ನಿಂದ 6&7ನೇ
ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
ಾನೋದಯ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ವಪುರ, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾ. ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ
7(4)ಪಾರ್ ಅ ನೋಂ‐35/2006‐07
ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ಬಗೆ.
ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ
7[1]ಪಾರ್ ಅ/ವಗರ್‐113/2006‐
ವಗಾರ್ವಣಿ ಬಗೆಗ್
07

10460

GIAPRY

ರಿ.ಅ.ಸಂ:12355/2006 ಕಾಯರ್ದ ರ್
ದಿ. ವ ಗಗ್ ಮ ಟ್ ಪಪರ್ಸ್ ಸೋ ಯಲ್
ಸ ೕರ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿ(ರಿ) ಕಷ್ಣ ಕಛೇರಿ
7(4)ಪಾರ್ ಅ ದಾವೆ‐10/2006‐07
ಸೇಕೆರ್ೕಟ್ ಹಾಟ್ ಕಾಲೇಜು ಸಂಕೀಣರ್
ವ ಗಗ್ ಇವರ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ.

10921

GIAPRY

7(6)ಪಾರ್ ಆ ನೂಂ 17;2006‐07

GIAPRY

ರ್ೕ ಸೋಮೇಶವ್ರ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ, ಹದಡಿ ರಸೆತ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ
7(4)ಪಾರ್ ಅ ನೋಂ‐33/2006‐07
2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 6 ಮತುತ್ 7 ನೇ
ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

10923

11043

GIAPRY

11085

GIAPRY

11102

GIAPRY

11129

11131

11191

GIAPRY

GIAPRY

GIAPRY

7(3)ಪಾರ್ ಅ/ಸಠ್ಳಾಂತರ‐06/06‐
07

ಸೈಂಅ್ ಮರೀನಾ ಪಾರ್ಶಾ(ಆಂಗಲ್) ಗುಡಡ್ದ
ಹ ಳ್ ಇದನುನ್ ಸೌಂದಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್
ಟರ್ಸ್ಟ್ ಹಾವನೂರು ನಾಗಸಂದರ್ ಅಂಚೇ
ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ಗೆ ಸಠ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

D

9/19/2009 0:00

B

8/20/2009 0:00

B

ರ ಕನನ್ಡ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
2ನೇ ಹಂತ ಪೀಣಯ್ ರಾಜಗೋಪಾಲನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಆಲಮೇಲ
ಸಗಾರ್ಮ ಂದಗಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಬಿಜಾಪುರ
ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ಗೆ ಸಠ್ಳಾಂತೆಇಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/3/2009 0:00

A

ರ್ೕ ಗುರುಮಹಾರುದರ್ಸಾವ್ಮಿ ರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಾರೀಕಟೆಟ್, ಭ ದಾರ್ವತಿ‐
7(4)ಪಾರ್ ಅ ನೇ.ಅ‐01/2007‐08
ತಾ, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

4/1/2009 0:00

A

12/14/2007 0:00

D

ಜಿ.ಬಿ.ಶಂಕರಪಪ್ ದ್ಐ. .ಅಂಬಿಕಾ ಕನನ್ಡ
ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜ್ಐ
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಸವ್.ಚಾ.ಬ‐90/2006‐
ಮಾರುತಿನಗರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್
07
ಕತರ್ವಯ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಇವರಿಗೆ 15
ವಷರ್ದ ಸವ್ಯಂಚಾ ತ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ರ್ೕ ರಘುರಾಮ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್[ರಿ]
ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ರ್ೕ ಕಂಠೇಶವ್ರ
ಕನನ್ಡ ಅನುದಾನಿತ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
7[1]ಪಾರ್ ಅ;ಹಸಾತ್ಂತರ‐
ಶಾಲೆ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ರ್ೕ .ನಾಗರಾಜು
14/2006‐07
ಸಾಮ್ರಕ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್[ರಿ] ಮತಿತ್ಕೆರೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಸ ೕರ್ದಯ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ, ಕೊಂಡಲ್ಹ ಳ್
ಳಕಾಲೂಮ್ರು‐ತಾ.
¸ 7(4)ಪಾರ್ ಅ ನೊಂ‐36/2006‐07
6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಶಾಲೆ
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

7(1) ಪಾರ್ ಅ:ಇತರೆ:50/05‐06

ರ್ೕ ದದ್ಗಂಗಾ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ
ದದ್ ಂಗೇಶವ್ರನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಈ
7(4)ಪಾರ್ ಅ ನೋಂ‐02/2007‐08
ಶಾಲೆಗೆ 2007‐08ನೆ ಸಾ ನ ಲ್ 6ನೇ
ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಪರ್ಗತಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ರಾಳಕೊಪಪ್, ಕಾರಿಪುರ‐ತಾ. ವ ಗಗ್‐
7(4)ಪಾರ್ ಅ ನೋಂ‐03/2‐‐7‐08 ಜಿಲೆಲ್,ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
6ನೆ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11198

GIAPRY

11206

GIAPRY

12317

GIAPRY

7[3] ಪಾರ್ ಅ/ ಸಥ್ಳಾಂತರ‐12/
2005‐06

12426

GIAPRY

7(9) ಪಾರ್. .ಅ06ನೇ
ತ.ನೊಂ;10/07‐08

ನಳಂದ ಆಂಗಲ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ
ಸಳಾಂತರದ ಬಗೆ.

ನಿಸಗರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೇನಲೂಲ್ರು
ಕಡೂರು ತಾ/ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 06ನೇ ತರಗತಿಗೆ
ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ ಕುರಿತು

ಇಂಡಿಯನ್ ಕಿರ್ ಛ್ಯನ್ ಸೋ ಯಲ್
ಅ/ಆಂ ಮಾ ನೋಂ ವೆಲೆಫ್ೕರ್ ಟರ್ಸ್ತ್ ನ ಫಾ ದರ್ ಬಿಶಪ್ ಕಾಟನ್
03/07‐08
ಪಾರ್ ಶಾ 6‐7 ತರಗತಿ ಅನುಮತಿ
ಕೋರುವ ಬಗೆ.
ಭಗವತಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಸಾಕೋ ಗೆ ಮಂಗಳೂರು ತಾ 2006‐
(7)6 ಪಾರ್ ಅ ನೋಂ 04/06‐07
07ಸಾ ನ ಲ್ 6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮದ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆ.
(7)3 ಪಾರ್

12458

GIAPRY

12463

GIAPRY

12471

GIAPRY

76ಪಾರ್. .ಅ.ನೊಂದಾಣಿ
.27/2007‐08

12542

GIAPRY

7 6 ಪಾರ್ ಆ ನೋಂ 382007‐08

12544

GIAPRY

76 ಪಾರ್ ಆ ನೋಂ032006‐07

12547

GIAPRY

12548

GIAPRY

12557

GIAPRY

12576

GIAPRY

12582

GIAPRY

12588

GIAPRY

12594

GIAPRY

12602

GIAPRY

12613

GIAPRY

5/19/2009 0:00

A

3/17/2009 0:00

B

ಾನಜೊಯ್ೕತಿ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
ಪಂಜ, ಸುಳಯ್ ತಾ, ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್. 6ನೇ
ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

B

ಯಜಮಾನ ದಮರ್ ಸಂಸೆಥ ಅನಂತಗಿತ
ದಐಲಯ ಮೆಯಸೂರು 6ನೇ ತರಗತಿ
ಆಂಗಳ್ ಮಾದಮ್ದಲ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆ

3/24/2009 0:00

B

3/25/2009 0:00

B

12/14/2007 0:00

D

12/14/2007 0:00

D

5/19/2009 0:00

A

5/23/2009 0:00

D

2/20/2010 0:00

D

3/28/2009 0:00

B

3/24/2009 0:00

D

3/24/2009 0:00

B

2/20/2010 0:00

A

ಅಲ್ ಇಹಾನಶ್ ಅಕಾದಮಿ ಶಾಲೆ ಮುಳೂರು
ಊಧುಪಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಳ್
ಮಾದೈಮ ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು

ಬಿ.ಆರ್. .ಮಾಡೆಲ್ ಪಾರ್.ಶಾ.ಈ ಶಾಲೆಗೆ
6ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
79.1.ನೊಂದಣಿ/2007
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್ 10,000
ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ.
ಟಿಜನ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಧ್ ಹಾಸನ ಈ ಶಾಲೆಗೆ
79ಪಾರ್ ಅ
6 ನೇ ತರಗತಿ ನೋಂದಣಿ ಬಗೆಗ್
ಜವಹಾರ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಗುಂಡಲಫೆಟೇ
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜೀಲ2007‐08 ಣೆ
76 ಪಾರ್ ಆ ನೋಂ 432007‐08
ಸಾ ೕಗೇ ಅಂಗ ಮಾಧಮಧ ೕ 6 ನೇ
ತರಗತಿ ಅನುಮತೀ
ರ್ೕ. ಾನಭಾರತಿ
ಭ
ಕಾನೆವ್ವ್ಂಟ್ ಪಿ ಹೊಸ ಳ್
79 ಪಾರ್ ಅ/ನೋಂ‐30/2006‐07
ರ್ೕರಂಗ ಪಟಟ್ಣ ಈ ಶಾಲೆಯ ನೋಂದಣಿ
ಬಗೆ
ೕರ ಡಿ ಸೋಜ ಸ. .ಸೇಕೆರ್ೕಡ್ ಹಾಟರ್
c79.3.ವಗರ್/2007
.ಪಾರ್.ಶಾ.ಮೂಡಿಗೆರೆ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗ
ಚಿನಮ್ಯ ಗಾರ್ಮಿಣ ದಾಯ್ಲಯ ಬೀಲಲ್ಹ ಳ್
ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 6ನೇ
71.5.ನೊಂದಣಿ/2007
ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಬಗೆಗ್ 10,000
ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ.
ದೊಯ್ೕದಯ ಅನುದಾನಿತ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ರ್ೕ ಮಲೆಮಹದೇಶವ್ರ
76ಪಾರ್. .ಆ/ಹಸಾತ್ಂತರ‐
ಸಾವ್ಮಿ ಕೃಪಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿರಿ
02/2007‐08
ಸಾಲೂರು ಬರ್ಹನಮ್ಠ ಮಲೆಮಹದೇಶವ್ರ
ಬೆಟಟ್ ಇವರಿಗೆ ಹಸಾತ್ಂತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಜೆಮ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಗೋಲತ್ಮಜಲು,
ಬಂಟಾಟ್ಳ ತಾ ಇ ಲ್ 6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್
76ಪಾರ್ ಅ.ನೊಂ.42/2007‐08
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
ನೂಯ್ ಆಕಸ್ಪ್ಡ್ರ್ .ಪಾರ್ ಶಾಲೆ
79 ಪಾರ್ ಅ ನೊಂ03/07‐08
ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲಾ
ನೊಂದಣಿ ಬಗೆ

12618

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಅ ವಗರ್ 09/2007‐08

12619

GIAPRY

ಸಾ6 ಪಾರ್ ಅ/ಇತರೆ‐12/2005‐06

12640

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಅ ನೋಂದಣಿ 31/2007‐
08

12643

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಅ/ಮೇಲಮ್ನ /05/2006‐
07

12654

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಅ.ನೊಂ 41/2007‐08

12656

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಅ.ನೊಂದಣಿ 46/2007‐
08

12657

GIAPRY

76 ಪಾರ್ರ್ ಅ.ನೊಂದಣಿ 45/2007‐
08

12658

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಅ.ನೊಂ. 14/2007‐08

12674

GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅನೊಂ32/06‐07

12676

GIAPRY

7[1].14.ಇತರೆ/2007

12677

GIAPRY

7[1].15.ಹಸಾತ್ಂತರ/2007

12679

GIAPRY

CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2007

ರ್ೕಮತಿ ಎಡನ್ ಪೆರ್ೕಮಕುಮಾರಿ
ಸ. .ಯು.ಬಿ.ಎಂ. . .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
ಗೋರಿಗಡಡ್, ಮಂಗಳೂರು ಇವರನುನ್
ಯು.ಬಿ.ಎಂ. . .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಬಲಮ್ರ
ಮಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
ಅಂಜುಮನ್ ಉದುರ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
ಕುಂದಾಪುರ ಇಲಲ್ಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮೂಲಕ
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಮಾರ್ ಇವಾನಿ ೕಸ್ ಶಾಲೆ ಇ ಲ್ಯ 6
ಮತುತ್ 7ನೇ ತರಗತಿಗಳ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ
ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಪರ್ಸಾವನೆ
ರ್ೕ.ಕೆ.ಪಿರಾಧಿ ಮಾಯ್ನೇಜಿಂಗ್ ಟರ್ ಟ್
ಜಾಙ್ನಜೊಯ್ೕತಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟಟ್ಸ್ಟ್ ರಿ
ಹೊಸಾಮ್ರು, ಕಾಕರ್ಳ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು
ಸ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆ
ಮಾನಸ ದಾಯ್ಲಯ, ಮಡಹ ಳ್ ರಸೆತ್,
ಜಯಪುರ, ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ ತಾ,
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇ ಲ್ 2007‐08 ನೇ
ಸಾ ನಿಂದ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 6ನೇ
ತರಗತಿಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಸೈಂಟ್ ಆನ್ಸ್.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಕೆಲರೈ ಈ
ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್ 2007‐08 ನೇ ಸಾಲು
ದ ಣ ಕನ ಡ ಜಿಲೆ ಮಂಗಳೂರು
ಎಂ.ಕೆ.ಡಿ. .ಎಸ್.ಐ.ಮೈಸೂರು ಮಿಷನ್
ಮತುತ್ ಸೆಂಟ್ಪಾಲ್ಸ್ ಮಿಷನ್ ಸೂಕ್ಲ್
ಹಂಪಾಪುರ
ಹಂಪಾಪ
ುರ ಹೆಚ್.
ಹೆಚ್ ಡಿ.ಕೋಟೆ
ಕೋಟೆ ತಾ ಮೈಸೂರು
ಸೂರು
ಜಿಲೆಲ್ 6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 2007‐08
ಾನಭಾರತಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಜಪಿಪ್ನ
ಗರು ಇ ಲ್ 6ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್
ಆಂಗಲ್ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಆರಂಭಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
ರ್ೕ ಕೃಷಾಣ್ ದಾಯ್ ಮಂದಿರ ದಾದ್ಪುರ
ಕೊಡಗು ಈ ಶಾಲೆಗೆ 06ನೇ ತರಗತಿ
ನೊಂದಣಿ ಬಗೆ

ಎಸ್ .ಎಸ್.ಆಂಗಲ್ ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ
ಹೆಸರನುನ್ ಮಾಯ್ಕ್ಸ್ ಮುಲಲ್ರ್ ಪಬಿಲ್ೕಕ್ ಶಾಲೆ
ಎಂದು ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಎಸ್. .ಎಸ್.ಸಾಟ್ಂಡಡ್ರ್ ಇಂಗ್ಈಷ್
ನಸರ್ರಿ ಮತುತ್ ಪೆ ಮರಿ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಮಹಾಲ ಮ್ ಬಡಾವಣೆ ಇ ಲ್ಗೆ ಸಥ್ಳಾಂತರಕೆಕ್
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಮ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯನ‐2005ರ ಡಿಯ ಲ್
ಕ. .ಕಾಯೆಸ್‐1983 ಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಒದಗಿಸುವ
ಬಗೆ20ರೂ.ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ.

10/17/2007 0:00

B

3/24/2009 0:00

C

3/17/2009 0:00

A

10/8/2007 0:00

A

1/19/2010 0:00

A

3/24/2009 0:00

D

5/19/2009 0:
0:00
00

A

3/24/2009 0:00

D

3/21/2009 0:00

A

2/23/2010 0:00

B

2/23/2010 0:00

B

2/16/2010 0:00

D

12687

GIAPRY

12689

GIAPRY

12695

GIAPRY

12704

GIAPRY

12742

GIAPRY

12743

GIAPRY

12776

GIAPRY

ಸೈಂಟ್ ಮೈಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಪಾರ್.ಶಾ.ಕನಕಪುರ
73ಪಾರ್ ಅ ಹಸಾತ್ಂತರ 04/2007‐
ಇವರ ಆಂ.ಮಂ ಯನುನ್ ದೇ
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್
08
ಕನಕಪುರ ಇವರಿಗೆ ಹಸಾತ್ಂತರದ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕರಾಮ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ರಾಜಲ ಮ್ೕ
71ಪಾರ್ ಅ ನೋಂದಣಿ 49/2006‐
ನಿಲಯ ಬೆಂ.79 ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿ
07
ಆಂಗ ಮಾದಯ್ಮದ ಅನುಮತಿ
ರ್ೕ ಶಾಂಭ ಆಂಗಲ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯನುನ್
C7[1].19.ಹಸಾತ್ಂತರ/2007
ಮಂಜುನಾಥನಗರ ಇ ಲ್ಗೆ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ
ಬಗೆ
ದಾಯ್ಭಾರತಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಗೌರಿಕಾಲುವೆ
79ಪಾರ್ ಅ.ನೊಂದಣಿ.06/2007‐
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿ
08
ನೊಂದಣಿ ಬಗೆ
ರ್ೕ ಎಸ್.ಎಸ್.ಮನೋಹರ ಸ. . ರ್ೕ
ಉ.ಜಿ.ಗು ಸ.ಮಾ.ಶಾ.ಈ ಕಷ್ಕರನುನ್
CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಹೆ. .ಅಂತರ್ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಗಳ
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2007
ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಹೆ. .ವಗಾರ್ವಣೆಯನುನ್
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
ಮಾನಸ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ
7[3] ಪಾರ್ ಅ/ಹಸಾತ್ಂತರ ‐02/ ಪಾರ್.ಶಾ. ಮಹಾಲ ಮ್ೕ ಲೇಔಟ್ ಬೆಂ ಉತತ್ರ
ಇ ಲ್ಂದ ಗೋಕುಲಂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್
2007‐08
ಬನಶಂಕರಿ, ಬೆಂ‐ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ಗೆ
ಹಸಾಂತರಿಸುವ ಕುರಿತು.
79ಪಾರ್ ಅ ವಗರ್ ಇತರೆ19/2006‐ ರ್ೕಮತಿ ಗೀತಾ ಸ ಬುದದ್ ಪಿರ್ಯಾ .ಪಾರ್
07
ಶಾಲೆ ಬೀದರ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
ವೇಕ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಅಲರ್ಪದು ಪಾಣಾಜೆ, ಪುತೂತ್ರು ತಾ ಈ
ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ
ಬಗೆ
ನೈಟಿಂಗೆಲ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುದದ್ಗುಂಟೆ
ಪಾಳಯ್, ತಾವರೆಕೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಎಂ. .ಲೇಔಟ್,
ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ಗೆ
ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/2/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

B

9/19/2009 0:00

B

2/20/2010 0:00

A

3/21/2009 0:00

E

3/30/2009 0:00

A

8/9/2011 0:00

D

3/25/2009 0:00

B

3/30/2009 0:00

A

12785

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಅ/ನೊಂ.27/2005‐06

12788

GIAPRY

7[3] ಪಾರ್ ಅ/ ಸಥ್ಳಾಂತರ/ 04/
2007‐08

GIAPRY

7[3] ಪಾರ್ ಅ/ ಶಾ.ನೋ‐10/
2007‐08

ಪವನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸಟ್
ನವರ ಚಿರಕ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್, ಮಧುಗಿರಿ ಈ
ಶಾಲೆಗೆ 6‐7ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್
ಮಾದಯ್ಮಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

A

ತೌ ೕದ್ ಕಿಪಾರ್ ಶಾಲೆ ರೂರು
ಕುಂದಾಪುರ ತಾ:ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ 2007‐08
ಸಾ ಗೆ 6 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮಕೆಕ್
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.

3/25/2009 0:00

B

12789

12803

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಆ ನೋಂ 482007‐08

12863

GIAPRY

7[3] ಪಾರ್ ಅ/ ಶಾ.ನೋಂ‐11/
2007‐08

ಭಾರತ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್, ಚೇಳೂರು, ಗುಬಿಬ್
ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6‐7ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್
ಮಾದಯ್ಮಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

A

GIAPRY

7[3] ಪಾರ್ ಅ/ ಶಾ.ನೋಂ‐60/
2006‐07

ಸಹನಾ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಟಗುಡಡ್,
ಪಾವಗಡ ತಾ: ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ
6‐7ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮಕೆಕ್
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.

4/1/2009 0:00

A

12864

12878

GIAPRY

12879

GIAPRY

12882

GIAPRY

12883

GIAPRY

12884

GIAPRY

12901

GIAPRY

12911

GIAPRY

12931

GIAPRY

12948

GIAPRY

12952

GIAPRY

12957

GIAPRY

12995

GIAPRY

12996

GIAPRY

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ತಾ.
ಅರಗದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಸಮಾಜ
74ಪಾರ್ ಅ ನೊಂ‐20/2007‐08 ಪರ್ ೆಗಾಗಿ ರಾಮಕೃಷಣ್ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮಕೆಕ್
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕ ಎ.ಪರ್ಸನನ್ಕುಮಾರ್ ದೈ. .
74ಪಾರ್ ಅ ವೇ ಅನು‐04/2007‐
ಎಸ್.ಜೆ.ಎಂ. ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
08
ಹೊಸಕೆರೆ, ಜಗಳೂರು, ದಾವಣಗೆರೆರವರ
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ.
ಹೋ ಚೈಲಡ್ಲ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ದಾವಣಗೆರೆ
74ಪಾರ್ ಅ ದಾವೆ 7702/2007‐08 ರವರು ಸ ಲ್ ರುವ ದಾವೆ 7702/2007ರ
ಬಗೆ
ಮಾಡಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಯಪುರ
79 ಪಾರ್ ಅ ಸಥ್/48/05‐06
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಈ ಶಾಲಾ ಸಥ್ಳಾಂತರದ
ಬಗೆ
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಕುರಿತು
77 ಪಾರ್ ಅ ವಗಾರ್01/07‐08
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:9710/2007ಎಸ್
ರ್ೕಮತಿ ಲ ಮ್ನರಸಮಮ್ ಮತುತ್ ಮ ಳಾ
74ಪಾರ್ ಅ ದಾವೆ‐17/2007‐08
ಮತುತ್ ಮಕಕ್ಳ ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ ಇಲಾಖೆ
ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ಮತುತ್
ಇತರರು
ವೇಕಾನಂದ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಅಂಬಾಗಿಲು
ಉಪುಂದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆ 6 ನೇ ತರಗತಿ
76ಪಾರ್ ಆ ನೋಂ 502007‐08
ಆಂಗಲ್ ಮಾದಮುದ ್ಲ 2007‐08 ನೇ
ಸಾ ಗೆ ಅನುಮುತಿ ಕುರಿತು.
ಬದಿರಿಯ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಬಜಾಲ್
ನಂತೋರು ದ ,ಕ,ಜಿಲೆ ಮಂಗಳೂರು ಈ
76ಪಾರ್ ಆ 512007‐08
ಶಾಲೆಗೆ
ಶಾಲ
ಗ 6 ನೀ ತರಗತಿ ಆಂ ಮಾಅನುಮುತಿ
2007‐08 ನೇ ಸಾಲು.
ಎಸ್.ನಿಜ ಂಗಪಪ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್
ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಮೆಂಟ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
71ಪಾರ್ ಅ ನೊಂದಣಿ 08/2005‐ ಗೋ ನಕಲುಲ್, ಕುವೆಂಪುನಗರ ಹೊಸದುಗರ್,
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಆಂಗಲ್
06
ಮಾಧಯ್ಮ 6ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:16717/2006
ಕುಮಾರ್
ೕಹನ್ ಮತತ್ಜ ಇತರರು
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆ ರುದ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ
ರ್ೕ ರಾಜೇಂದರ್ ಅಮೃತರಾವ್ ಸಪಾಟೆ
ಸ. . ಮಿತಿಲಾ .ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಮಿಲೆರ್
79 ಪಾರ್ ಅ ವಗರ್10/07‐08
ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ/ ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಕುರಿತು
ಸೆಕೆರ್ಡ್ ಹಾಟರ್ ಪಾರ್.ಶಾ., ಕಾಯ್ಂಪ್ ಬೆಲ್
ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲಾ ಆಡ ತ
7[3] ಪಾರ್ ಅ/ವಗರ್‐14/2006‐07 ಮಂಡ ವತಿಯಿಂದ ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುವ
ಕಷ್ಕರ ಅಂತರ ರಾಜಯ್ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ
ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ.
ಎಸ್.ಬಿ. ರೆ ಡೆನಿಸ್ಯಲ್ ಪಿರ್ ‐ಪೆ ಮರಿ ಶಾಲೆ
ಹಾಗೂ ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಪ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್
79 ಪಾರ್ ಅ ಇತರೆ13/07‐08
ಸೂಕ್ಲ್ ಗುಲಬಗಾರ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ದೂರಿನ
ಬಗೆ
74ಪಾರ್ ಅ ರಿ.ಅ.‐19/2007‐08

5/26/2008 0:00

D

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

5/22/2009 0:00

C

3/26/2009 0:00

E

3/25/2009 0:00

A

3/24/2009 0:00

D

3/24/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

B

3/25/2009 0:00

A

3/21/2009 0:00

E

8/27/2011 0:00

C

5/23/2009 0:00

D

13000

GIAPRY

13029

GIAPRY

13031

GIAPRY

13042

GIAPRY

7[3] ಪಾರ್ ಅ/ ಸಥ್ಳಾಂತರ‐
03/2007‐08

ಸು ಾನ ಪಾರ್ಶಾ, ಅಗರ್ಹಾರ, ತುಮಕೂರು.
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್, ಚಳಳ್ಕೆರೆ
ತಾ: ಸಾಣೆಕೆರೆ ಗಾರ್ಮಕೆಕ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.

4/2/2009 0:00

A

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

E

74ಪಾರ್ ಅ ಇತರೆ‐54/2006‐07

ವಾರಿಯರ್ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು
ರಸೆತ್, ಚೆಳಳ್ಕೆರೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಕೇಂದರ್
ಮಾದರಿ ಪಠಯ್ಕರ್ಮ ಅನುಸರಿಸಲು
ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00

B

ಜಾಷ್ನಭಾರತಿ ೕಷಣ ಸಂಸೆ ರಿತಗರಪುರ
ಕೋಳೇಗಾಲತಾ: ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆ
2007‐8 ನೇ ಸಾ ಗೆ 6 ನೇತರಗತಿ ಆಂ >
ಮಾ >ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು.

10/30/2009 0:00

A

3/17/2009 0:00

B

3/24/2009 0:00

B

5/23/2009 0:00

D

ರ್ೕ ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ಸಾಮ್ರಕ ರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಾಯ್ಮಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ,
74 ಪಾರ್ ಅ ವೇ.ಅ.‐13/2004‐05
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ.
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ರಿ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ರವರ
74 ಪಾರ್ ಅ ವಗರ್‐04/2007‐08 ವತಿಯಿದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಕುರಿತು

13046

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಆ ನೋಂ212006‐07

13048

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಅ ನೊಂದಣಿ 22/2006‐
07‐

13055

GIAPRY

ಎಸ್ ಎಫ್ ಕೆ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆಪೆಢೋರ್ರು
ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆ 2007‐08 ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಆಂಗಲ ಮಾ : ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು.
ಕಟ್ರಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ರಿ_ ಬನೂನ್ರು
76ಪಾರ್ ಅ ನೊಂದಣಿ 35/2007‐ ಟಿ.ನರ ೕಪುರ‐ತಾ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್, 6ನೇ
08
ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ,

13064

GIAPRY

79 ಪಾರ್ ಅ ನೊಂ08/07‐08

ಆಲ್ ಅಮೀನ್ ಎಸ್.ಎಸ್.ಶಾಲ
ಎಸ್ ಎಸ್ ಶಾಲೆ ಅಶ
ಅಶೋಕ
ೂೕಕ
ನಗರ ಮಳವ ಳ್ ಟೌನ್ ಮಂಡಯ್ 06ನೇ
ತರಗತಿ ಶಾಲಾ ನೊಂದಣಿ ಬಗೆಗ್

13094

GIAPRY

79 ಪಾರ್ ಅ ವೇ ಅ01/07‐08

ಮೈತೆರ್ೕಯಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ರಿ ದಂಟರಮುಕಿಕ್
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು

8/29/2009 0:00

A

13101

GIAPRY

79 ಪಾರ್ ಅ ನೊಂ 01/07‐08

ನಿನಾದ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹ ಳ್ಗಟುಟ್
ರಾಜ ಪೇಟೆ ತಾ/ ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ 06ನೇ
ತರಗತಿ ಶಾಲಾ ನೊಂದಣಿ ಬಗೆ

12/14/2007 0:00

D

13102

GIAPRY

79 ಪಾರ್ ಅ ನೊಂ.02/07‐08

ಸುಜೊಯ್ೕತಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಬಿರುನಾಣಿಗಾರ್ಮ
ರಾಜ ಪೇಟೆ ತಾ/ ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ 06ನೇ
ತರಗತಿ ನೊಂದಣಿ ಬಗೆಗ್

12/7/2007 0:00

D

13103

GIAPRY

ಸುಮತಿ ಕೆ ನಿವುರ್ತಥ್ ಷಕಿ ಕುಕಿಕಟೆ ಖಾ
ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಉಡುಪಿ . ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆ ಇವರು
ಸ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ ಕುರಿತು.

3/24/2009 0:00

A

3/24/2009 0:00

D

13119

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಆ ಮೇಲಮ್ನ
08

202007‐

76ಪಾರ್ ಆ ವಗ್ರ್112007‐08

ಕೆ.ಬಿ ನಾಗರಾಜ ಸ ಆಂದರ್ ತೆಲಗು ಪಾರ್
ಶಾಲೆ ಕಮಮ್ಗೋಂಡನಹ ಬೆಂಗಳರ್
ರವರನು ಆರ್ , ಮಿಶನ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ
ಕೋಳೇಗಾಲ ಇ ನ ಖಾ ಹುದೆಗೆ ವಗರ್
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು.

13122

GIAPRY

79 ಪಾರ್ ಅ ಸಥ್.51/06‐07

13123

GIAPRY

9 ಪಾರ್ ಅ ನೊಂ.05/07‐08

13144

GIAPRY

73 ಪಾರ್ ಅ
ಆಂ.ಮಾ.ನೊಂ.13/07‐08

ರ್ೕ ಯತೀಂದರ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಪಿ ಟಿ
ಕಾಲೋನಿ ಹಾಸನ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಆದಶರ್ನಗರ ಹಾಸನ ಇ ಲ್ಗೆ ಸಥ್ಳಾಂತರ
ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
ಯುನೈಟೆಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸೂಕ್ಲ್
,ಎನ್.ನಿಡಗೋಡು ಬೇಲೂರು ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್
06ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ನೊಂದಣಿ
ಬಗೆ

2/20/2010 0:00

E

12/7/2007 0:00

D

ದಾಯ್ ವಾ ನಿ ಕಿ ಪಾರ್.ಸಾಲೆ ಹು ಯಾರು
ಚಿ.ನಾ.ಹ ಳ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 06ನೇ ತರಗತಿ
ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಕುರಿತು

3/30/2009 0:00

A

3/24/2009 0:00

B

13199

GIAPRY

ಪಾರ್
ಸರ್ಸತ್ ನೇಮಿಸಾಗರ ಎಸ್ ಎಸ್
76ಪಾರ್ ೕಆ ನೋಂದಣೆ 222007‐
ಶಾಲೆ ಆನೆಕೆರೆ ಉಢುಪಿ ಜಿಲೆ ಕಾಕರ್ಳ
08
2007‐08 ನೇ ಸಾ ಗೆ 6 ನೇ ತರತಗಿ ಆಂ
>ಮಾ ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು.

13227

GIAPRY

76ಪಾರ್ ೕಆ ನೋಂದಣಿ 532007‐
08

ಸೆಂಟ್ ಪಾಲ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ರಾಜೀವನಗರ
ಮೈಯಸೂರು 6 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂ ಮಾ
`ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು 2007‐08 ನೇ ಸಾಲು`

5/19/2009 0:00

A

13279

GIAPRY

73 ಪಾರ್ ಅ ಸಥ್ 06/07‐08

ಮಾಡರ್ನ್ ಆ .ಮಾದಯ್ಮ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ
ೕಲಸ್ರ್ ರಸೆತ್ ಪೆರ್ೕಜರ್ ಟೌನ್ ಬೆ‐91 ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/2/2009 0:00

A

13299

GIAPRY

73 ಪಾರ್ ಅ ನೊಂ.15/07‐08

ಜೂಪಿಟರ್ ಪಬಲ್ಕ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಮಧುಗಿರಿ ಈ
ಶಾಲೆ 06ನೇ ತರಗತಿ ನೊಂದಣಿ ಬಗೆಗ್

3/31/2009 0:00

A

8/20/2009 0:00

B

2/23/2010 0:00

B

2/23/2010 0:00

B

4/2/2009 0:00

A

3/26/2009 0:00

B

2/23/2010 0:00

B

11164

GIAPRY

7(4)ಪಾರ್ ಅ ನೊಂ‐38/2006‐07

11407

GIAPRY

7(3) ಪಾರ್ ಅ/ಹಸಾತ್ಂತರ‐
06/2006‐07

11410

GIAPRY

7(3) ಪಾರ್ ಅ/ಹಸಾತ್ಂತರ‐
01/2007‐08

11724

GIAPRY

11740

GIAPRY

11856

GIAPRY

ರ್ೕ ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗೆ
2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 6ನೇ
ತರಗತಿಯಿಂದ ಆಂಗಲ್ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ಪಾರ್
ಪಾ ರಂ
ರಂಭಿಸಲು
ಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ
ಬಗೆೆಗ್.

ಬಾಪೂಜಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿಳೆಕಹ ಳ್
ಬೆಂಗಳೂರು .ಈ ಸಾಲೆಯನುನ್
ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಪಾರ್.ಶಾ.ಬಿಳೇಕ ಹ ಳ್ ಈ
ಶಾಲೆಗೆ ಹಸಾತ್ಂತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ.
ವಾಯ್ಸರಾಜ ದಾಯ್ಸಂಸೆಠ್.
.ಪಾರ್.ಸಾ.ಕೋಟೆ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಟೌನ್, ಈ
ಸಾಲೆಯನುನ್ ಚಂದೂಗೌಡ ಚಾರಿಟಬಲ್
ಟರ್ಸ್ಟ್ ಕುವೆಂಪುನಗರ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಈ
ಸಂಸೆಟ್ಗೆ ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

ಟಲ್ ಪೆರ್ಟಿ ಆಂಗಲ್ ಪಾರ್.ಶಾ.ರಾಮಚಂದರ್ಪುರ
ಉತತ್ರವಲಯ‐02 ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
7(3)ಪಾರ್ ಅ/ಸಠ್ಳಾಂತರ‐
ಮರಿಯಪಪ್ನ ಪಾಳಯ್ ಾನಬಾರತಿ
01/2007‐08
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ‐01 ಇ ಲ್ಗೆ
ಸಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕ ಮಹಾತಮ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
7(4) ಪಾರ್ ಅ ವೇ.ಅ.‐02/2007‐
ಮಳಲೆಕ್ರೆ, ದಾವಣಗೆರೆ(ದ) ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
08
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
7(3) ಪಾರ್. .ಅ/ಹಸಾತ್ಂತರ‐
05/2006‐07

ನಾಟಯ್ಸರಸವ್ತಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ರಾಗೇಟ್ ಹಸಾತ್ಂತರದ ಪರ್ಸಾತ್ವಣೆ

11880

GIAPRY

ರ್ೕ ಪಟೇಲ್ ಮಂಜುನಾಥ್, ಕಿರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಳೂಳ್ಡಿ, ಹರಿಹರ
7(4) ಪಾರ್ ಅ ನೊಂ‐17/2007‐08
ತಾ.ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2007‐08ನೇ ಸಾ ಗೆ 6ನೇ
ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

7(4)ಪಾರ್

7(4) ಪಾರ್ ಅ ವಗರ್‐
2/2007‐08

11891

GIAPRY

11605

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ:ಇತರೆ:/2007‐08

11675

GIAPRY

7(4)ಪಾರ್ ಅ ನೊಂ‐25/2006‐07

11966

GIAPRY

si7[1] pfr.shi.a.others‐12/2007‐
08

12753

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ಸಥ್ಳಾಂತರ.03/2007‐
08

ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್
ಖಾಸಗಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಲ್
ನಿವೃತಿತ್ಯಿಂದ ತೆರವಾದ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ಅಲಾಪ್ನ್ ಸ್ಸ್ ದಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ
:ಶಾಂತಿಮೇರಿಚಿತರ್ ಇವರನುನ್ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಮಾಡಿಕೊಳಲ್ಲು ಸ ಲ್ ರುವ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
ಕುರಿತು
ರ್ೕಮತಿ ಮೇರಿಸೆಟ್ಲಾಲ್ ಮು. .ಟಾಯ್ಗೂರು
ಮೆ ರಿಯಲ್ ಕನನ್ಡ/ತಮಿಳು
ಪಾರ್.ಶಾ.ಮಾರಪಪ್ನಪಾಳಯ್ ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ 15 ವಷರ್ಗಳ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಮಾನಸ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ರೇಕೋಗಲೂರು, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ. ಈ
ಶಾಲೆಯ ಲ್ 2007‐08ನೇ ಸಾ ಗೆ 6ನೇ
ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
YANG INDIAN PRIMARY SCHOOL
SHIFTING
ಸ ೕರ್ದಯ ಹೆಚ್.ಪಿ.ಎಸ್.ಹೊಸದುಗರ್
ರಸೆತ್, ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯ
ಸಳಾಂತರ ಕುರಿತು

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

E

2/16/2010 0:00

C

3/25/2009 0:00

B

2/16/2010 0:00

D

3/26/2009 0:00

B

3/30/2009 0:00

A

12756

GIAPRY

7[3] ಪಾರ್ ಅ/ ಆಂ.ಮಾ.ನೋಂ‐
01/2007‐08

ವಾಸಂತಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್
ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ರೂರಲ್ ಎಜುಕ
ಎಜುಕೇಶನ್
ೕಶನ್
ಟರ್ಸಟ್ ರವರ ಪಾರ್ಶಾ, ತಾವರೆಕೆರೆ
ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6‐7ನೇ
ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ನೋಂದಣಿ ಬಗೆಗ್.

12767

GIAPRY

79 ಪಾರ್ ಅ ನೊಂ.15/06‐07

ಸುಪರ್ಭಾತ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ
06ನೇ ತರಗತಿ ನೋಂದಣಿ ಬಗೆಗ್

12/14/2007 0:00

D

12768

GIAPRY

79 ಪಾರ್ ಅ ಶಾಸಥ್.02/07‐08

ಕೆರ್ಸೆಂಟ್ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುತತ್ಲು
ಕಾಲೋನಿ ಈ ಶಾಲಾ ಸಥ್ಳಾಂತರದ ಬಗೆಗ್

5/22/2009 0:00

C

13329

GIAPRY

73 ಪಾರ್ ಅನೊಂ14/07‐08

3/31/2009 0:00

A

13423

GIAPRY

73 ಪಾರ್.ಶಾ.ಅ. ಹ.‐6/07‐08

2/23/2010 0:00

A

13450

GIAPRY

73 ಪಾರ್ ಅ ಶಲಾ.ಹ.01/05‐06

ರ್ೕ ನಾಯಕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ ಈ
ಸಂಸೆಥ್ಯಿಂದ ರ್ೕ ರ್ೕನಿವಾಸ ಎಜುಕೇಷನ್
ಟರ್ ಟ್ರ್ ರವರಿಗೆ ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2009 0:00

A

13455

GIAPRY

73ಪಾರ್ ಅನೊಂ02/07‐08

3/30/2009 0:00

A

13463

GIAPRY

ಸೈಂಟ್ ಮೆರಿಸ್ .ಪಾರ್.ಸಾ.
ಹಳೇಮೈಸೂರು ಬಾಯ್ಂಕ್ ರಸೆತ್ ಹೊಸಕೋಟೆ
ಈ ಶಾಲಾ ನೊಂದಣಿ ಬಗೆ
ARADYA SCHOOL PERMMISSION

3/28/2009 0:00

B

C7[1]‐04/2006‐07

ಮೌಂಟ್ ವೂಹ್ ಪಬಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್
ದಾಯ್ನಗರ ಮಧುಗಿರಿ ಈ ಶಾಲಾ
ನೊಂದಣಿ ಬಗೆ
ನೂಯ್ ಮಾ. ಆಂಗಲ್ ಪಾರ್,ಶಾ. ಮತಿತ್ಕೆರೆ
ಬೆಂ.54.ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ಥರ್ನಾ
ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊ. ಕದಿರೇನಹಳಳ್
ಹಸಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆ.

Reg. Permissin to teach 6th Standard
in english Medium from the
year2007‐08
ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಎ.ಗಾಯಿತಿರ್
ಸ. .ಎಸ್.ಅರ್.ಎಸ್. ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಇವರ
C7[1].42.ಅನು ೕದನೆ/2007
ಹೆಸರು ತಿದುದ್ಪಡಿ ಬಗೆಗ್ ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕ
ಇರುತದೆ.
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಶೋಷಣೆ
C7[1].43.ಇತರೆ/2007
ಸಂಬಳ ತರಣೆ ಮತುತ್ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆ
ಾನೋದಯ .ಪಾರ್.ಶಾ. ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ
74 ಪಾರ್. .ಅ ನೋ.22/07‐08
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ರವರ 6ನೇ ತರಗತಿ
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕ ಶಕಿತ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ. ರ್ೕ ಜಗದುಗ್ರು
74 ಪಾರ್. .ಆ. ಹಸಾತ್ಂತರ 01/04‐
ಮುರುಘರಾಜೇಂದರ್ ದಾಯ್ಪೀಠ ಇವರಿಗ
05
ಹಸಾಂತರ ಕುರಿತು

13468

GIAPRY

13481

GIAPRY

13488

GIAPRY

13528

GIAPRY

13529

GIAPRY

13573

GIAPRY

79 79 79 ಪಾರ್ ಅ 06ನೇ ತ
ನೊಂ.. 25/06‐07

13574

GIAPRY

79 ಪಾರ್ ಅ /
ಆಂ.ಮಾ.ಶಾ.ನೋಂ. 09/2007‐08

13591

GIAPRY

73ಪಾರ್ ಅ ವೇ.ಅನು 88/06‐07

13608

GIAPRY

GIAPRY

13642

13685

GIAPRY

13688

GIAPRY

13826

GIAPRY

14530

GIAPRY

c76 Pri:Regn.30/2007‐08

3/25/2009 0:00

B

4/3/2009 0:00

C

2/16/2010 0:00

D

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

ದೀಕಷ್ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಕಡೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ
2007‐08 ನೇ ಸಾ ಗೆ 06 ನೇ ತರಗತಿ
ಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

5/21/2009 0:00

A

ಗುರು ರ್ೕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್
ಹೊಸಕೋಟೆ. ಇವರ ಗೊಲ್ೕಬಲ್ ಸೂಕ್ಲ್
.ಪಾರ್.ಶಾ. ಪಿಲಾಲ್ಗುಂಪೆ 06ನೇ ತರಗತಿ
ಆಂಗ ಮಾದಯ್ಮಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆ.

3/30/2009 0:00

A

ರ್ೕ ಸನಿವಾಸ ಕ. .ಪಾರ್.ಶಾ.ಕೊತತ್ನೂರು
ಬೆಂಗಳೂರು. ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

A

79 ಪಾರ್ಶಾಅ ಮೇ06/07‐08

ವಜರ್ಕಲಾ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಹಾಸನ ಭಾಷಾನೀತಿ
ಂಪಡೆಯುಪ ಬಗೆಗ್.ಗ್

9/8/2009 0:00

B

79 ಪಾರ್ ಅ 06ನೇ ತ ನೊ
21/06‐07

ನಿವೇದಿತ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಾ ಹ ಳ್.
ತರೀಕೆರೆ 06ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

5/21/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

C

4/1/2009 0:00

C

3/31/2009 0:00

A

3/24/2009 0:00

B

ರ್ೕಮತಿ ರುಕಿಮ್ಣಿಯಮಮ್ ಸ. . ರ್ೕ
ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ ಕ. .ಪಾರ್
73ಪಾರ್ ಅ ವಗರ್13/07‐08
ಶಾಲೆ,ಮಡಿವಾಳ ಬೆಂ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆ
ರ್ೕಮತಿ
ಹಂತಿ ಮೇರಿ ಡಿ ಕುನನ್
ಸ. .ಬಸವಾನಂದ .ಪಾರ್.ಸಾಲೆ
73ಪಾರ್ ಅ ವಗಾರ್14/07‐08
ಆಡುಗೋಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆ
ರ್ೕ ರಂಗನಾಥ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವೆಸ್ಟ್
ಆಪ್ ಕಾಡ್ರ್ ರಸೆತ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ
ಬೆಂಗಳೂರು‐10 ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
73 ಪಾರ್ ಅ.ಸಥ್.08/07‐08
ಲುಂಬಿನಿಗಾಡರ್ನ್ ಕುಣಿಗಲ್ ರಸೆತ್
ನೆಲಮಂಗಲ ಬೆಂ.ಗಾರ್ಂ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ಗೆ
ಸಳಾಂತರ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
ದಾಯ್ಜೊಯ್ೕತಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
76ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂದಣಿ 39/2007‐ ಮಾಮಂಜೂರು, ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್, ಇ ಲ್ಗೆ
6 ಮತುತ್ 7ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್
08
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಆರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

14569

GIAPRY

14578

GIAPRY

14691

GIAPRY

14768

GIAPRY

14787

GIAPRY

15025

GIAPRY

15036

GIAPRY

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ರತಾನ್ಬಾಯಿ ಸ. .ಲಾಂಗ್
ಮೆ ೕರಿಯಲ್ .ಪಾರ್.ಶಾ.ಇವರನುನ್
ಸೆಂಟ ಅನ್ಸ್ ಅಲಸೂರು ಇ ಲ್ಗೆ
ವಗಾರ್ಯಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
c7[1] pra shi aha reg‐46/2006‐ balaganghdhar vidy nikethna school
reg.
07
ಮಾತೃಕೃಪ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ೕ ಇವರು
ಸ ೕದಯ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯನುನ್ ರ್ೕ
79 ಪಾರ್. ಅ.ಹಸಾತ್ಂತರ 02/07‐
ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಎಜು.ಟರ್ಸ್ರ್ಟ್ ಇವರಿಗೆ
08.52.ಹಸಾತ್ಂತರ/2007
ಹಸಾತ್ಂತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್ 40,000
ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ.
ನಾಟಯ್ ಸರಸವ್ತಿ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ
73 ಪಾರ್. .ಅ.ಸಥ್.09/07‐
ಸಥ್ಳಾಂತರದ ಬಗೆಗ್
08.54.ಇತರೆ/2007
ಮೆಕಾಲ್ ಆಂಗಲ್ ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರನುನ್
73 ಪಾರ್. ಅ. ಹೆ.ಬ. 01/07‐
ಸೂ ೕರ್ದಯ ಎಂದು ಬದಲಾವಣೆಗೆ
08.55.ಇತರೆ/2007
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
73 ಪಾರ್ ಅ ವಗರ್19 /07‐
08.51.ವಗರ್/2007

4/1/2009 0:00

C

3/28/2009 0:00

B

5/21/2009 0:00

B

3/31/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

73ಪಾರ್. .ಅ./ಹೆ. .ವ.17/07‐
08.57.ವಗರ್/2008

ಹೆಚ್.ಪಿ.ಗೀತಾ ಸ. . ರ್ೕ ನವರತನ್ ಇವರಿಗೆ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಹೋಂದಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

4/2/2009 0:00

C

79 ಪಾರ್ ಅ ಹಸಾತ್ಂತರ03/07‐08

ರ್ೕ ಭೈರವೇಶವ್ರ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಕ ಶಾಲೆ
ಚಂದಗಾಲು, ದುದದ್ ಹೋಬ ಮಂಡಯ್ ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ರ್ೕ ಆದಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಷ್ಣ
ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ ರವರಿಗೆ ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

5/21/2009 0:00

B

2/20/2010 0:00

A

2/20/2010 0:00

E

8/9/2011 0:00

D

2/20/2010 0:00

A

5/23/2009 0:00

D

5/21/2009 0:00

A

2/20/2010 0:00

A

8/29/2011 0:00

D

ಸಟ್ಸ್ರ್ ಆಫ್ ಸೆಯ್ಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಆಫ್
ಟಾಬಸ್ರ್ ಎಜು.ಸೋ.ಇವರು
ಸಂತಜೋಸೆಫರ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್
6ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
10 000 ಡಿ ಡಿ ಇರುತದೆ
ಇರುತದ
ರ್ೕ ಸೆಯ್ಂಟ್ ಮಾಥಾರ್ಸ್ ಸಂಸೆಥ್ಯವರು
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳನುನ್ ಅಕರ್ಮವಾಗಿ
ದುರುಪ ೕಗಪಡಿ ಕೋಳುಳ್ತಿರುವ ಬಗೆ
ದ

15155

GIAPRY

CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008

15160

GIAPRY

CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008

15177

GIAPRY

CPI 79 ಪಾರ್. .ಅ. ಇತರೆ
17/2007‐08.60.ಇತರೆ/2008

15211

GIAPRY

13si.61.ನೊಂದಣಿ/2008

15224

GIAPRY

si79.63.ನೊಂದಣಿ/2008

15339

GIAPRY

79 ಪಾರ್ ಅನೊಂ.18/2007‐
08.66.ನೊಂದಣಿ/2008

15340

GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ ನೊ16/2007‐
08.67.ನೊಂದಣಿ/2008

15350

GIAPRY

si79 p.69.ಇತರೆ/2008

ಶಾಲಾ

ದಾಯ್ಭಾಯ್ಸ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗೆಗ್

ವೇಕಾನಂದ ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6ನೇ
ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ತೆರೆಯಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್10,000
ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ.
ಸುಪರ್ಭಾತ ಪಾರ್.ಶಾ. ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ
ರವರಿಗೆ 6ಮತುತ್ 7ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್
ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ
ನಜರತ್ ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6ನೇ
ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಡಿ.ಡಿ.10,000 ಇರುತದೆ.
ಗುರುಕುಲ ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6ನೇ
ತರತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ದಾಯ್ಥಿರ್ ವೇತನ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಷಯ
ಬಗೆಗ್

15400

GIAPRY

15615

GIAPRY

ರ್ೕ ದೇ ೕರಮಮ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ಯ
ದೇ ೕರಮಮ್ ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6ನೇ
CPI.70.ನೊಂದಣಿ/2008
ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
10,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ.
ದಿವಾಯ್ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ದಿವಾಯ್
ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
71 ಪಾರ್ ಅ ನೋಂ. 20/2007‐08
ವೇಕನಂದ ನಗರ ಬಂಗಾರ ಪೇಟೆ.
ಕೋಲಾರ 6 ನೇ ತರಗತಿ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

15622

GIAPRY

74..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008

15623

GIAPRY

73.83.ಅನುಮತಿ/2008

15624

GIAPRY

73

15625

15627

GIAPRY

GIAPRY

15628

GIAPRY

15635

GIAPRY

15644

GIAPRY

73 ಪಾರ್ ಅ 07/2007‐
08.84.ಹಸಾತ್ಂತರ/2008

79 ಪಾರ್ ಅ ಅಂ.ಮಾ 23/2007‐
08.85.ಅನುಮತಿ/2008

A

4/3/2009 0:00

A

5/26/2008 0:00

E

4/1/2009 0:00

A

3/30/2009 0:00

A

ಅಮೃತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ರವರ ಪರ್ತಿಭಾದ ರ್ನಿ
.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯನ್ನು ಎಂ.ಆರ್.ಇ.ಡಿ.ಟಿ ಈ
ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಹಸಾತ್ಂತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್40,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತತ್ದೆ.

3/30/2009 0:00

A

ರ್ೕ ಗುರುಕಿರ್ಸತ್ ಶರಣ ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6ನೇ
ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ಪಾರ್ರಂಭೀಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆ10
ಬಗೆ10
ಗ್ ,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ
ತ್ .

2/20/2010 0:00

A

2/20/2010 0:00

A

3/24/2009 0:00

D

4/1/2009 0:00

A

3/30/2009 0:00

A

2/20/2010 0:00

A

5/26/2008 0:00

D

ಆ ೕಸ್ ಸಾಯ್ಮುಯ್ಯಲ್
ಸ. .ಎಂ.ಜಿ.ಪಾಕ್ರ್ .ಪಾರ್.ಶಾ.ಇವರ
ಅಂತರ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಓಂ ರ್ೕ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಹೋಸಕೋಟೆ ಈ
ಆಡ ತ ಮಂಡ ವತಿಯಿಂದ
.ಪಾರ್.ಶಾ.ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ 10,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ.
ಎಸ್. .ಎಂ. ನಸರ್ರಿ ಮತುತ್
ಪಾರ್ಥಮಿಕಶಾಲೆ ಚಿಕಕ್ಮಾರನ ಹ ಳ್
ಡಾಲಸ್ರ್ ಕಾಲೋನಿ

ರ್ೕ ಚಲುವರಾಯಸಾವ್ಮಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್
ಇವರ
ಹಾಸನಾಂಬ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಲ್
790 ಪಾರ್. ಅ. 6 ನೇ ತರಗತಿ
ಅನು 2007‐08.86.ಅನುಮತಿ/2008 6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ತೆರೆಯಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 10,000
ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ.
ರ್ೕ ರ್ೕನಿವಾಸ ಪೆಯ್, ರ್ೕ ರಾಮಪುರ
79 ಪಾರ್ ಅ
ಇವರನುನ್ ಯು.ಬಿ.ಎಂ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗೆ
ವಗಾರ್ವಣೆ.87.ಇತರೆ/2008
ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆ
ೕಹನ್ ನರ ಂಹನ್
si73.89.ಇತರೆ/2008
.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಹೆಸರನುನ್ ಡಿ.ಬೆನಕ ಪಬಿಲ್ಕ್
ಸೂಕ್ಲ್ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗೆ.

GIAPRY

73ಪಾರ್ ಅಆ.ಮಾ.ನೊ19/07‐
08.90.ಅನುಮತಿ/2008

15654

GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ 6ನೇ ತರಗತಿ
ಅನುಮತಿ.91.ಅನುಮತಿ/2008

15659

GIAPRY

c74.92.ಅನುಮತಿ/2008

15653

2/20/2010 0:00

ಮಾಧುರಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಹೋಸಕೋಟೆ
ಇವರ ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯನುನ್ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 10,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತತ್ದೆ.
ಸುಪರ್ಭಾತ
.ಪಾರ್.ಶಾ. ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣರವರಿಗೆ 6ನೇ
ತರಗತಿಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ 10,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ.
ಗೊಲ್ೕಬಲ್ ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿ
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ನೋಂದಣಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆ 10,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ.

15661

GIAPRY

C74.94.ಅನುಮತಿ/2008

15662

GIAPRY

C74.95.ಅನುಮತಿ/2008

15663

GIAPRY

ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ
ತರಗತಿಯಿಂದ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆ10,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ.

3/26/2009 0:00

B

ಾನಗಂಗಾ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿ
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ನೋಂದಣಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್ 10,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತತ್ದೆ.

3/26/2009 0:00

B

C74.96.ಅನುಮತಿ/2008

ರ್ೕ ಭಾಗೊಯ್ೕದಯ ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಲೆಗೆ 6 ಮತುತ್
7ನೇ ತರಗತಿಗ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮಕೆಕ್
ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್ 10,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತತ್ದೆ.

3/28/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

E

3/26/2009 0:00

B

C79.100.ಅನುಮತಿ/2008

ರ್ೕ ಾನ ಭಾರತಿ ಕಾನೆವ್ಂಟ್
.ಪಾರ್.ಶಾಲಪಿ.ಹೋಸಹ ಳ್ ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ
ತಾ ರವರಿಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ತೆಗೆಯಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 10,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತತ್ದೆ.

2/20/2010 0:00

A

C79.101.ಅನುಮತಿ/2008

ಭಾರತಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಇವರು ಭಾರತಿ
ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್
ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್ ಅನುದಾನರ ತವಾಗಿ
ಪಾರ್
ಪಾ ರಂ
ರಂಭಿಸಲು
ಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ
ಬಗೆೆಗ್

5/23/2009 0:00

D

ನೂಯ್ ಬಾಲ್ಡ್ ನ್ ಎಜು.ಸೋ.ಇವರ
ಮದರ್ ತೆರೆಸಾ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ನೂಯ್ ಬಾಲ್ಡ್ ನ್ಸ್ ಪಬಿಲ್ೕಕ್
ಸೂಕ್ಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/30/2009 0:00

A

6/15/2010 0:00

E

3/31/2009 0:00

A

3/26/2009 0:00

B

9/17/2009 0:00

A

15665

GIAPRY

c74.98.ಅನುಮತಿ/2008

ರ್ೕ ಉತಸ್ವಾಂಬ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಇವರ ರ್ೕ
ಮಾರಿಕಾಂಬ ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಹೆಚಚ್ವರಿ
ಕಷ್ಕರನುನ್ ಇತರೆ ಅವಶಯ್ ರು
ಅನು.ಖಾ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗ ಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

15666

GIAPRY

c74.99.ಅನುಮತಿ/2008

ನೋಬ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿ
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ನೋಂದಣಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆ 10,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ.

15687

15688

15690

GIAPRY

GIAPRY

GIAPRY

77 ಪಾರ್ ಅಹೆಬ03/2007‐
08.102.ಇತರೆ/2008

15695

GIAPRY

C79.103.ಅನುಮತಿ/2008

15702

GIAPRY

73ಪಾರ್ ಅಆಮಾ.ನೊ20/07‐
08.104.ನೊಂದಣೀ/2008

15705

GIAPRY

c74.105.ಅನುಮತಿ/2008

15709

GIAPRY

c71.106.ಅನುಮತಿ/2008

ರ್ೕ ಶಾಂತಮಲಲ್ಸಾವ್ಮಿ
ದಾಯ್ಪೀಠ,ಅರಮೇರಿ ಸಂಸೆಥ್ೕಯ
.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ 6ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 10,000
ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ.
ರ್ೕ ಅದಿನಾಥ ಜೆಯ್ನ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಘ
, ಜಯಲಬಿದ್ ಸೂರಿ ಂದಿ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6
ಮತುತ್ 7ನೇ ತರಗತಿಗಳನುನ್ ತರಯಲು
ಅನುಮತಿ ಬಗೆ 10,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ
ನಿಸಗರ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗೆ 6
ಮತಸ್ತು 7ನೇ ತರಗತಿಗ ಗೆ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್ 10,000
ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ
ಕೋರ್ ‐ಇನ್ ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6ನೇ
ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ನೋಂದಣಿ ಬಗೆಗ್ 10,000
ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ.

15714

GIAPRY

15739

GIAPRY

15815

GIAPRY

15864

GIAPRY

15893

GIAPRY

15918

GIAPRY

15919

GIAPRY

ತಿರ್ವೇಣಿ ಪಾರ್..ಶಾಲೆಯ 6ನೇ
ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ
ರ್ೕ ಶಾರದಾ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಹು ಯಾರು
73ಪಾರ್ ಅ ಆ ಮಾ.ನೊಂ21/07‐
.ಎನ್.ಹ ಳ್ ತಾ/ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 06ನೇ
08
ತರಗತಿ ನೊಂದಣಿ ಬಗೆ
ಎಸ್.ಪಿ.ಎಂ.ಗಾರ್ಮೀಣ ಮಕಕ್ಳ
ದಾಯ್ಭಿವೃದಿದ್
ೕಜನಾ ಸಮಿತಿ
73ಪಾರ್ ಅ ಆ ಮಾ.ನೊಂ23/07‐
ಉಡರ್ಗೆರೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6 ಮತುತ್ 7ನೇ
08.109.ನೊಂದಣೀ/2008
ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ನೋಂದಣಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 10,000
ಡಿ ಡಿ ಇರುತದೆ
ಸನಾಬಿಲ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಹೊಮಮ್ದೇವನಹ ಳ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ
73 ಪಾರ್ ಅ 22/2007‐
ಶಾಲೆಯ
ಲ್ 6 ಮತುತ್ 7ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್
08.112.ಅನುಮತಿ/2008
ಮಾಧಯ್ಮ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಕುರಿತು
ಅಲ್ ಬದರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟರ್ಸಟ್, ಬನೂನ್ರು,
ಟಿ.ನರ ೕಪುರ ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಮೈಸೂರು
76[2] ಪಾರ್ ಅ/ ನೋಂದಣಿ ‐ 54/
ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್
2007‐08
ಮಾದಯ್ಮ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆ.
ವಾಸ
.ಪಾರ್.ಶಾ.ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6ನೇ
ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ತೆರೆಯಲು
c79.114.ಅನುಮತಿ/2008
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 10,000
ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ.
c79.108.ಅನುಮತಿ/2008

c79.115.ಅನುಮತಿ/2008

15926

GIAPRY

c79.116.ಅನುಮತಿ/2008

15947

GIAPRY

73 ಪಾರ್ ಅ ನೊಂ.24/07‐08

15954

15958

15987

ಪರ್ಸನನ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಇಲ್ 6ನೇ ತರಗತಿ
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
ಅನುಗರ್ರ್ಹ ದಾಯ್ಯ್ ಸಂಸೆಥ್ಥ್ ಇವರ ಅನುಗರ್ರ್ಹ
ಪಾರ್.ಶಾ.ಇ ಲ್ 6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆ 10,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ.
ಸೋಪಿಯಾ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ
ಮುರುಗೇಶಪಾಳಯ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 06ನೇ
ತರಗತಿ ನೊಂದಣಿ ಬಗೆ

2/20/2010 0:00

A

2/25/2010 0:00

A

2/23/2010 0:00

A

3/30/2009 0:00

A

5/19/2009 0:00

A

2/20/2010 0:00

A

2/20/2010 0:00

A

2/20/2010 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008

ದಾಯ್ಭಾರತಿ ಆಂಗಲ್ ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯನುನ್ ರ್ೕ
ಲ ಮ್ನರ ಂಹ ಸೋ ಯಲ್ ಸ ರ್ಸ್
ಟರ್ಸ್ರ್ಟ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಹಸಾತ್ಂತರಿಸವು ಬಗೆಗ್
40,000 ರೂ.ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತತ್ದೆ.

2/23/2010 0:00

B

GIAPRY

7[2] ಪಾರ್ ಅ/ ಆಂ.ಮಾ‐
ನೋಂದಣಿ‐03/ 2007‐08

ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ರಾಮಾಪುರ, ಕೊಳೆಳ್ಗಾಲ, ಚಾಮರಾಜನಗರ
ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2008‐09ನೇ ಸಾ ಗೆ
6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮಕೆಕ್
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/19/2009 0:00

A

GIAPRY

79 ಪಾರ್ ಅ 6 ನೇ ತರಗತಿ
ಅನುಮತಿ.126.ಅನುಮತಿ/2008

ನುಮರ್ಲ ದಾಯ್ಭವನ
ಪಾರ್.ಶಾ.ಹಟಿಟ್ಹೋಳೆಯ 6ನೇ
ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 10,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತತ್ದೆ.

5/23/2009 0:00

D

GIAPRY

15988

GIAPRY

c79.127.ಅನುಮತಿ/2008

15998

GIAPRY

c79.128.ಅನುಮತಿ/2008

16059

GIAPRY

c74

ಚೆಯ್ತನಯ್ .ಪಾರ್.ಶಾ.2008‐09 ನೇ
ಸಾ ನ ಲ್ 6ನೇ ತರಗರಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 10,000
ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ.
ಬೆಥಲ್ ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6ನೇ ತರಗತಿ
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ 10,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ.
lions L.P.S 6th std permission

16062

GIAPRY

c79

mulki charitable 6th std permission

16065

GIAPRY

16081

GIAPRY

c79.133.ಅನುಮತಿ/2008

16085

GIAPRY

c79.134.ಇತರೆ/2008

16107

GIAPRY

c74.136.ಅನುಮತಿ/2008

16116

GIAPRY

c72.143.ಅನುಮತಿ/2008

16118

GIAPRY

c72.145.ಅನುಮತಿ/2008

16146

GIAPRY

c79.153.ಅನುಮತಿ/2008

16189

GIAPRY

c72.155.ಅನುಮತಿ/2008

16191

GIAPRY

16192

GIAPRY

16193

GIAPRY

16218

GIAPRY

16219

GIAPRY

c79.131.ಅನು

ೕದನೆ/2008

ಚಲುವರಾಯಸಾವ್ಮಿ ದಾಯ್
ಸಂಸೆಥ್,ಹಾಸನಾಂಬ .ಪಾರ್.ಶಾಲಾ ಬಬ್ಂದಿ
ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
ವಾಸ ಕಿ.ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಬೇಲೂರು,6ನೇ
ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾ,ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ
ಬಗೆ,ಪರ್ಸವಾನೆ ಡಿಡಿ:10000
ಮಾ ತ ಹಕುಕ್ ಬಗೆಗ್ ಪರ್ಥಮ ಅಪೀಲು
ಎನ್.ಎಂ.ಕೆ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಜಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ 08‐09 ನೇ ಸಾ ಗೆ
06 ಮತುತ್ 7ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್10000 ರೂ
ಡಿಡಿ ಇರುತದೆ
ಗುಡ್ ಷ ಷಡರ್ ಶಾಲೆ ಮುನಿಸಾವ್ಮಿ ನಗರ
ಮೆಯ್ಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 10,000
ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ.
ರೋಟರಿ ಮಿಡ್ ಟೌನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇ ಲ್
ಆಂಗಲ್ ಮಾ.6ಮತುತ್ 7ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
10,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ.
ಇರುತದೆ
ನಿಸಗರ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6 ಮತುತ್ 7ನೇ
ತರಗತಿಯನ್ನು ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್ 10,000
ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ.
ಬೆಯ್ರವೇಶವ್ರ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ಇವರ ಸಟ್ ರ್ಂಗ್
ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 6ನೇ
ತರಗತಿಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್10,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತತ್ದೆ.

ಬೆಥನಿ ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಪರ್ ಾ ಭಾರತಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ನಿಟೂಟ್ರು, ಹೊಸನಗರ ತಾ, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್
74 ಪಾರ್ ಅ ನೋ 18/07‐08
ಈ ಶಾಲೆಗೆ6ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ
ಬಗೆ.
ಟ್ಟ್ ಪಲ್ವರ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಬಜೆಬ್
76ಪಾರ್ ಅ ನೋಂದಣಿ 05/08‐09 ಮಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿ
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
Sri Sharanappa.sanganna mahiti
c79
hakku
ಚಿರಂತ್ ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6ನೇ
ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
c79.157.ಅನುಮತಿ/2008
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
10,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ.
c76.156.ಹಸಾತ್ಂತರ/2008

2/20/2010 0:00

A

2/20/2010 0:00

A

3/26/2009 0:00

B

3/25/2009 0:00

B

8/29/2009 0:00

A

2/20/2010 0:00

A

8/24/2011 0:00

C

3/26/2009 0:00

B

10/30/2009 0:00

A

5/19/2009 0:00

A

2/20/2010 0:00

A

5/19/2009 0:00

A

3/24/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/25/2009 0:00

B

8/9/2011 0:00

A

2/20/2010 0:00

A

16221

GIAPRY

c72.158.ಅನುಮತಿ/2008

16226

GIAPRY

c72.160.ಅನುಮತಿ/2008

16227

GIAPRY

ಗುರುಚನನ್ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಎಜು.ಟರ್ಸ್ರ್ಟ್ ಈ
ಶಾಲೆಯಿಲ್ 6ಮತುತ್ 7ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
10,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ.
ನಿವಾರ್ಣ ಸಾವ್ಮಿ ಕೃಪಾ ದಾಯ್ಪೀಠ ರ್ೕ
ಬೇಗುಲ ಮಠ ಕನಕಪುರ ಇವರ ರ್ೕ
ನಿವಾರ್ಣ ಸಾವ್ಮಿ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್
2008‐09 ನೇ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 6ಮತುತ್
7ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಬಗೆಗ್
10,000 ರೂ.ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತತ್ದೆ.

5/19/2009 0:00

D

5/19/2009 0:00

A

c72.161.ಅನುಮತಿ/2008

ಸಂಗಮ ಎಜುಕೇಷ ಟರ್ ಟ್ರ್ ಈ ಶಾಂತಿನಗರ
ಮೈಸೂರು ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 6 7
ತರಗತಿಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಡಿಡಿ.10000/‐ ಇರುತತ್ದೆ.

5/19/2009 0:00

A

5/19/2009 0:00

A

16229

GIAPRY

c72.162.ಅನುಮತಿ/2008

ಮರಿಯನಿಕೇತನ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಬೋಗಾದಿ
ಮೈಸೂರು ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 6 7ನೇ
ತರಗತಿಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ

16230

GIAPRY

c72 6th std permission

rotary mysore 6th std permission

5/19/2009 0:00

A

c72.163.ಅನುಮತಿ/2008

ರ್ೕ ಶರತ್ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಲ್
6 ಮತುತ್ 7ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್
ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಬಗೆಗ್ 10,000
ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತರ್ದೆ.

5/19/2009 0:00

D

5/19/2009 0:00

A

5/26/2008 0:00

D

5/19/2009 0:00

A

5/19/2009 0:00

A

16231

GIAPRY

16232

GIAPRY

c72.164.ಅನುಮತಿ/2008

16235

GIAPRY

CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008

16238

GIAPRY

c7[2].167.ಅನುಮತಿ/2008

ಶಾಂತಿ ಸಾಗರ ವುಮೆನ್ ವೆಲ್ ಫೇರ್
ಸೋ.ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6 ಮತುತ್ 7ಣೆ
ತರಗತಿಗಳನುನ್ನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ
ತರಗತಿಗಳನು
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 10,000
ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ.
ರ್ೕಮತಿ ಶಾಂಭ
ಸ. .ಡಿ.ಎ.ಎಸ್. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯಾದ
ಎಂ.ಐ.ಪಾರ್.ಶಾ.ಇ ಲ್ಗೆ ಅಂತರ ಆಡ ತ
ಮಂಡ ಯ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ
ರ್ೕ ಮಾನಸ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ
ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6 ಮತುತ್ 7ನೇ
ತರಗತಿಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 10,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತತ್ದೆ.

16239

GIAPRY

c7[2].168.ಅನುಮತಿ/2008

ದಾಯ್ ಜೋತಿ ಶಾಲೆ ನಾಡನಹ ಳ್
ಮೈಸೂರು ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 6 7
ತರಗತಿಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ

16258

GIAPRY

c7[1] pfra shi a reg‐25/2007‐08

karnataka rural school

9/17/2009 0:00

A

16260

GIAPRY

c7[1]pra shi a sbhe/2007‐08

rajya sbha

1/23/2010 0:00

A

3/24/2009 0:00

D

16265

GIAPRY

ರ್ೕ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಅಡಿಗ ಪಿ.ಸ. . ರ್ೕ
c76pra.Shi.a.Transfer.171.ವಗರ್
ವೆಂಕಟರ್ಮಣ ಪಾರ್.ಶಾ.ರವರ ಅಂತರ
/2008
ಆಡ ತ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆ

16295

GIAPRY

73 ಪಾರ್ ಅ ಆ.ಮಾ.ನೊ01/08‐
09.175.ನೊಂದಣಿ/2008

2/26/2010 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

c74.180.ಅನುಮತಿ/2008

ಕೆ.ಟಿ.ಪರಮೇಶವ್ರಪಪ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್
ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 10,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತತ್ದೆ.

3/26/2009 0:00

B

2/20/2010 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

5/19/2009 0:00

A

5/19/2009 0:00

A

2/20/2010 0:00

A

3/24/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

2/20/2010 0:00

A

2/20/2010 0:00

A

ನಾಟಯ್ ಸರಸವ್ತಿ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗೆ 6 ಮತತು
73 ಪಾರ್ ಅ ಆ ಮಾ.ನೊಂ.03/08‐ 7ನೇ ತರಗತಿಯುನ್ ಆಂಗಲ್ಮಾಧಯ್ಮದಲ್ಇ
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ನೋಂದಣಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
09.177.ನೊಂದಣಿ/2008
10,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತತ್ದೆ.

16303

GIAPRY

16305

GIAPRY

c74.178.ಅನುಮತಿ/2008

16306

GIAPRY

c74.179.ಅನುಮತಿ/2008

16307

GIAPRY

ರಹಮಾನಿಯ ಉದುರ್ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6ಮತುತ್
7ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ಬಗೆ 10,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ.

ರ್ೕ

ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗೆ 6ಮತುತ್ 7ನೇ
ತರಗತಿಗ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮಕೆಕ್
ಅನುಮತಿ ಬಗೆ
ನೂಯ್ಡೆ ಲ್ ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗೆ 6 ಮತುತ್ 7ನೇ
ತರಗತಿಗ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮಕೆಕ್
ಅನುಮತಿ ಬಗೆ 10,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ.

16373

GIAPRY

CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008

ಶಾರದ .ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಕೊಡಿಯಾಲ ರವರಿಗೆ
6 ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾ.ತೆರೆಯಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಡಿಡಿ ರೂ
10,000=00 ರೂಗಳು ಅಡಕಗಳು

16403

GIAPRY

CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008

ಜೈನಾಭಿಯಾ ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6ಮತುತ್
7ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ನೋಂದಣಿ ಬಗೆಗ್ 10,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತತ್ದೆ.

ಸಾಯಿಕೃಷಣ್ ಎಜುಕೇಚನ್ ಟರ್ಸ್ರ್ಟ್ ,ಗಿರ್ೕನ್
ಲಾಯ್ಂಡ್
ಯ್
ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್
ಯ್
ಸೂಕ್ಲ್
ಕ್
C7[2]..ಯಾವುದಾದರ
ಯಾವುದಾದರೊಂದ
ೂಂದ ನುನ್
ನು
ಹೋಸಕೋಟೆ
ಈ
ಶಾಲೆಯ
ಲ್
6
ರಿಂದ
7ನೇ
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008
ತರಗತಿ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್ 10,000
ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ.
ಭಾರತೀಯ ದಾಯ್ಭವನ ಜಯನಗರ ಈ
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 6 ಮತುತ್
CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
7ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 10,000
ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ.
c79 17/2007‐08
rotary edu.6th std permission
ಜಾಮಿಯ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
si76 ಪಾರ್ ಅ ನೋದಣಿ 19/2007‐
ಸುರತಕ್ಲ್ ಮಂಗಳೂರು. 6ನೇ ತರಗತಿ
08
ಅನುಮತಿ

16404

GIAPRY

16407

GIAPRY

15426

GIAPRY

15460

GIAPRY

15470

GIAPRY

74 ಪಾರ್ ಅ ನೋ.01/2007‐08

15475

GIAPRY

CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008

15497

GIAPRY

.74.ನೊಂದಣಿ/2008

ಅರುಣೋದಯ ಕನನ್ಡ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಪುರ. ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ
ಚಿತರ್ದುಗರ್.6 ನೇ ತರಗತಿ ಅನುಮತಿ
ಹೋ ಕಾರ್ಸ್ ಸಟ್ರ್ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6ನೇ
ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ತೆರೆಯಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 10,000
ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ.
ದಿ:ಎಸ್.ಆರ್.ಲಕಷ್ಮ್ಯಯ್ ಮೆ ೕರಿಯಲ್
ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ಬಗೆ 10,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ.

15502

GIAPRY

¹ 79 ಪಾರ್ ಅ 06 ನೇ ಅನುಮತಿ

15503

GIAPRY

73 ಪಾರ್ ಅ ಆಂ.ಮಾ.
ನೋ.16/07‐
08.75.ಅನುಮತಿ/2008

16446

GIAPRY

CPI.193.ಅನು

16448

GIAPRY

CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008

16449

GIAPRY

CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008

16450

GIAPRY

CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008

16451

GIAPRY

CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008

16458

GIAPRY

C72.201.ನೊಂದಣಿ/2008

16461

GIAPRY

CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008

16462

GIAPRY

CPI.204.ಇತರೆ/2008

16464

GIAPRY

CPI.206.ಅನುಮತಿ/2008

16478

GIAPRY

CPI.210.ವಗರ್/2008

16482

GIAPRY

16488

ಸೆನ್ೕಹ ಎ ಮೆಂಟರಿ ಶಾಲಸೆ ಪಂಚನ ಹ ಳ್
ಕಡೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 2008‐09 ನೇ
ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ.
ಕಾವೇರಿನಾಡು ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ
ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಢುವ ಬಗೆ
ರ್ೕ ಅಂಜನೇಯಸಾವ್ಮಿ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ
7ಜನ ಕಷ್ಕರನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
ಕಾಮೆರ್ಡ್ ಲೆನಿನ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ 7ಜನ
ಕಷ್ಕರನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
ರ್ೕ ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ಕ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ
7ಜನ ಕಷ್ಕನರ್ನು ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
ರ್ೕ ಬೀರ ಂಗೇಶವ್ರ ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ 7ಜನ
ಕಷ್ಕರನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
ರ್ೕ ರೇವಣ ದದ್ಬೀರ ಂಗೇಶವ್ರ
.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ 5ಜನ ಕಷ್ಕರನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
ರ್ೕ ಬಗೆಯ್ರವೇಶವ್ರ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಇವರ
ಸಟ್ ಲ್ಂಗ್ ಪಾರ್.ಶಾ.ಇ ಲ್ 6ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್ 10,000
ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ.
ಅಭಿನವ ಭಾರತಿ ದಾಯ್ಕೇಂದರ್ ರವರು ರ್ೕ
ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ
.ಪಾರ್.ಶಾ.ಇ ಲ್ 6 ಮತುತ್ 7ನೇ
ತರಗತಿಯನು ತೆರ
ತರಗತಿಯನುನ್
ತೆರೆಯಲು
ೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗ
ಬಗೆೆಗ್

3/21/2009 0:00

B

5/19/2009 0:00

A

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

8/7/2009 0:00

B

5/19/2009 0:00

A

5/23/2009 0:00

D

8/9/2011 0:00

D

2/23/2010 0:00

B

ಬಬ್ಂದಿ ವಗರ್ದವರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಅನು ೕದನೆಬಗೆಗ್.

4/2/2009 0:00

C

C7[1] PRA SHI A ‐02/2008‐09

13 MHATHI

2/16/2010 0:00

D

GIAPRY

C,76_Pra.Shi.Excess.Teacher.

Regarding to transfer oner teacher
to Dhumavathi Higher Primary
School

3/25/2009 0:00

D

16489

GIAPRY

C7[2] pra.shi.a./
a.ma/Nondani‐17/2008‐09

6‐7 Eng med permission proposal of
sultan shahid education Trust ‐ Azad
National HPS, Mysore.

5/19/2009 0:00

A

16558

GIAPRY

4/2/2009 0:00

C

16570

GIAPRY

3/24/2009 0:00

D

ೕದನೆ/2008

73 ಪಾರ್ ಅವಗರ್03/08‐
09.215.ವಗರ್/2008
c76..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008

ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ

ಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್

ಾನ ದೀಪಿಕಾ ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6ನೇ
ತರಗತಿಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ನೋಂದಣಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 10,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತತ್ದೆ.

ರ್ೕ ಎನ್.ಎಸ್.ಸದಾ ವಯಯ್ ಸ. . ರ್ೕ
ಫಿರಂಗಿಸಾವ್ಮಿ ಅನು.ಪಾರ್.ಶಾ.ಗ ಮಠ
ಕುಣಿಗಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆಯ ಬಗೆ
ರ್ೕ ಪರ್ಧಿ ರಾಜ್ ಬಲಾಲ್ಳ್ ಸ. . ರ್ೕ
ಚಂದರ್ನಾಥ ಅಉ.ಪಾರ್.ಶಾ.ಇವರನನು
ದಾಯ್ಬೋದಿನಿ ಅನು.ಪಾರ್.ಶಾ.ಇ ಲ್ಗೆ
ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆ

16574

GIAPRY

73 ಪಾರ್ ಅ ಹೆ.ಬ02/08‐
09.220.ಇತರೆ/2008

16581

GIAPRY

CPI.222.ಇತರೆ/2008

16629

GIAPRY

7[4]ಪಾರ್ ಅ:ಶಾ

16645

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ:ವಗಾರ್‐17/2007‐08

16646

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ:ಇತರೆ‐03/2008‐09

16665

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ:ನೋಂ46/2006‐07

16666

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ:ನೋಂ‐09/2008‐09

16672

GIAPRY

C76.226.ವಗರ್/2008

16673

GIAPRY

C76..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008

16674

GIAPRY

C76.228.ವಗರ್/2008

16690

GIAPRY

C7[2].230.ನೊಂದಣಿ/2008

16693

GIAPRY

c76..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008

16708

GIAPRY

c76.232.ವಗರ್/2008

16709

GIAPRY

c7[4]

16716

GIAPRY

C76.234.ನೊಂದಣಿ/2008

16723

GIAPRY

16725

GIAPRY

16738

GIAPRY

‐13/2006‐07

ಪೂಣಾರ್ನಂದ ಶಾಲೆಯುನ್ ರೋನಸ್
ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಹೆಸರು
ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಕೋರಿಜೆಂಡಮ್‐ ರ್ೕ ರ್ೕನಿವಾಸಾ ಈ ಶಬದ್
ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ರೇವಣ ದೆದ್ೕಶವ್ರ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್
ೕನ
ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಶಕುಂತಲ ಸ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣಿ
ಬಗೆಗ್
ರಾಜಯ್ದ ಎಲಾಲ್ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ
ಅನುದಾನಿತ/ಅನುದಾರ ತ ಶಾಲೆಗಳ
ಮಾ ತಿ ಬಗೆ
ಪರ್ಶಾಂತಿ ದಾಯ್ಲಯ ಚೇಳೂರು ಈ
ಶಾಲೆಗೆ 6 ನೇ ತರಗತಿ ನೋಂದಣಿ ಬಗೆಗ್
ಚೇತನ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತುಮಮ್ನ
ಹ ಳ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6 ನೇ ತರಗತಿ ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ

4/1/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

4/3/2009 0:00

C

2/16/2010 0:00

C

1/9/2010 0:00

A

9/17/2009 0:00

A

ಸತೀಶ್ ಶೆಟಿಟ್ ಸ. .ಇವರನುನ್
ಎ.ಪಿ.ಟಿ.ಪಾರ್.ಶಾ.ಇ ಲ್ಗೆ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00

D

ರ್ೕಮತಿ ಉಷಾದೇ ಬಿ.ಸ. .ಅದಮಾರು
ಂದು ಅನು.ಶಾ.ಇವರನುನ್ ಕಡಿಯಾ
ಅನು.ಪಾರ್.ಶಾ.ಇ ಲ್ಗೆ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00

D

3/24/2009 0:00

D

10/30/2009 0:00

A

3/24/2009 0:00

D

3/24/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

B

3/25/2009 0:00

B

3/31/2009 0:00

A

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

ದಿ ಅ ೕಸತ್ ಕ್ ಕಾಮರ್ಲ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆದ್ರಿ
ಮಂ,ಶಾ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ
ಕುರಿತು.
ಸೈಂಟ್ ಥೆರೆಸಾ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಮಾಟರ್ ಳ್,
ಹನೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ
ಶಾಲೆಗೆ 6ನ
6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ಲ್
ಮಾ.ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಪರ್ಸಾವನೆ
ಕೋನಾಮಿ ತ್ಕಾ ಅನು.ಪಾರ್.ಶಾ.ಇ ಲ್
6ಮತುತ್ 7ನೇ ತರಗತಿಗಳಲ್
ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಭಾಗ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ
ಬಗೆಗ್ 10,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತತ್ದೆ.
ರ್ೕ ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ್ ಅಡಿಗ ಸ. .ಇವರನುನ್
ರ್ೕ ವೆಂಕಟರ್ಮಣ ಅನು.ಶಾ.ಇ ಲ್ಗ
ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆ
transfort k.b.mallikarjuna
ಖಿ ರಿಯಾ ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6ನೇ ತರಗತಿ
ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್ ಆರಂಭಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್ 10,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತತ್ದೆ.

ರ್ೕ ದಾಯ್ ಗನಪತಿ ಆಂಗಲ್ ಪಾರ್.ಶಾ.ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ 20,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ.
ರಾಜರಾಜೇಶವ್ರಿ ದಾಯ್ ಪೀಠ[ರಿ] ಚನನ್ಗಿರಿ
7[4]ಪಾರ್ ಆವೇ.ಅ‐07/2007‐08 ಈ ಶಾಲೆ ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ
ಬಗೆ
6 th standerd permision swami
c7[4]
viveknanadha h p s thertha hally
73 ಪಾರ್ ಅ ಶಾ ಸಥ್01/08‐
09.235.ಇತರೆ/2008

16754

GIAPRY

73 ಪಾರ್ ಅ ನೊಂ05/08‐
09.237.ನೊಂದಣಿ/2008

16801

GIAPRY

73 ಪಾರ್ ಅ.241.ನೊಂದಣಿ/2008

16804

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ:ನೋ‐01/2008‐09

16805

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ:ನೋಂ‐11/2008‐09

16806

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ:ನೋ‐12/2008‐09

16812

GIAPRY

7[4]ಪಾರ್ ಅ:ಹೆ ‐01/2007‐08

16827

GIAPRY

7[4]ಪಾರ್ ಅ:ವೇ ಅನು‐10/2008‐
09

16829

GIAPRY

7[4]ಪಾರ್ ಅ:ನೋ‐21/2008‐09

16886

GIAPRY

CPI ````````````c76Regn.17/08‐
09`````````````````````.257.ನೊಂದಣಿ
/2008

16887

GIAPRY

c76Regn.07/08‐
09.258.ನೊಂದಣಿ/2008

16889

GIAPRY

C7[2].259.ನೊಂದಣಿ/2008

16892

GIAPRY

CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008

16904

GIAPRY

16913

GIAPRY

16940

GIAPRY

16942

GIAPRY

16971

GIAPRY

16980

GIAPRY

16981

GIAPRY

ರ್ೕ ಸಾಯಿಗಣೇಶ್ ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6ಮತುತ್
7ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ನೋಂದಣಿ ಬಗೆಗ್ .10,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತತ್ದೆ.
ಆರ್. .ಎಸ್. ದಾಯ್ನಿಕೇತನ
ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6 ಮತುತ್ 7ನೇ
ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಬಗೆಗ್
10,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ.
ಭಾರತಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್[ರಿ] 6 ನೇ ತರಗತಿ
ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
ನ ೕದಯ ದಾಯ್ಲಯ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ 6
ನೇ ತರಗತಿ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
ವೇಮನ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ 6 ನೇ ತರಗತಿ
ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ನಾಗರತನ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ
ಮನ ಬಗೆಗ್
ಸಹಾಯ್ಧಿರ್ .ಪಾರ್.ಶಾ. ಹೊನಾನ್ ತಾ,
ದಾವಣಗರೆ ಈ ಶಾಲೆ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
ಜೆ.ಎಂ.ಚೌದರಿ ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾ. ಚಳಳ್ಕೆರೆ ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ನೋಂದಣಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಹಝುತ್ ಸಯಯ್ದ್ ಮದನಿ ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾ.ಇ ಲ್
6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್ 10,000
ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ.
ರ್ೕ ವೇಕಾನಂದ ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6
ಮತುತ್ 7ನೇ ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ಬಗೆ 10,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ.
ದಾಯ್ನಿಧಿ
ಯ್
ಎಜು.ಸೋ.ಇ ಲ್ ಆಂಗಲ್ಲ್
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 6 ಮತುತ್ 7ನೇ
ತರಗತಿಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
ಬಗೆನ10,000ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ.

ಸೆಯ್ಂಟ್ ಅನ್ಸ್ ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6ನೇ
ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಆರಂಭಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್ 10,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತತ್ದೆ.

C76GIA.Primary:Transfer:35/0 ಎಡಾನ್ ಪೆರ್ೕಮ ಕುಮಾರಿ ಸ. .ಇವರ ಅಂತರ
ಆಡ ತ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
8‐09.261.ವಗರ್/2008
C7[1]
ST, ANSE SCHOOL TRANSPORT
ರ್ೕಮತಿ ಆಶಾಲತಾ ಸ. .ಇವರನುನ್
C76GIAPr.Trans:12/2008‐
ನಿಮರ್ಲಾ ಖಾ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗೆ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ
09.263.ವಗರ್/2008
ಬಗೆ
ಕೆಥೋ ಕ್ ಕಷ್ಣ ಮಂಡ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ
C76 GIAPr.Trans:30/08‐
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ
09.265.ವಗರ್/2008
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
ಆರ್.ತಿಪೆಪ್ೕಸಾವ್ಮಿ ಸ. .ಇವರನುನ್ ಸಂತ
73 ಪಾರ್ ಅ .ವ04/08‐
ತೆರೆಸಾ ಇ ಗೆ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್
09.267.ಇತರೆ/2008
ಅನುದಾನ ರ ತ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ
7[1]ಪಾರ್ ಅ:ಇತರೆ‐28/2007‐08
ಪ.ಜಾ/ಪ.ಪಂ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
7[1]ಪಾರ್ ಅ:ಇತರೆ‐29/2007‐08
ಭಾಗದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಖಾ ಹುದೆದ್ಗಳ
ಬಗೆ

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

2/23/2010 0:00

B

9/17/2009 0:00

B

9/17/2009 0:00

A

3/26/2009 0:00

B

8/7/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/25/2009 0:00

B

3/25/2009 0:00

B

5/19/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

B

3/24/2009 0:00

D

4/3/2009 0:00

C

3/24/2009 0:00

D

3/24/2009 0:00

D

4/1/2009 0:00

C

2/16/2010 0:00

C

2/16/2010 0:00

C

16983

GIAPRY

16993

GIAPRY

17040

GIAPRY

17299

GIAPRY

17300

GIAPRY

ಹೆಚ್.ಮ ಲ್ಕಾನುರ್ಯಯ್ ನಿ.ಮು. .ಇವರ
ನಿವೃತಿತ್ ಸೌಲಭಯ್ದ ಬಗೆಗ್ ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕ
ಇರುತದೆ.
ಚಿನನ್ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಸಾವ್ಮಿ
7[4]ಪಾರ್ ಅ:ವೇ ಅ.08/2008‐09
.ಪಾರ್.ಸ.ದುಗಿರ್ಗುಡಿ ಹೊನಾನ್
ಜಿ.ಇ.ಟಿ.ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ರ್ೕ ಗೊಲ್ೕಬಲ್
ಎಜು.ಟರ್ಸ್ರ್ಟ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6 ಮತುತ್ 7ನೇ
C7[2].273.ನೊಂದಣಿ/2008
ತರಗತಿಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ಬಗೆ 10,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ.
ನೆಹರೂ ಆಂಗಲ್ ಶಾಲೆ ಎಸ್.ಐ.ಟಿ ಬಡಾವಣೆ
ತುಮಕೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
CPI.283.ಹಸಾತ್ಂತರ/2008
ದೊಡಡ್ಹೊಸೂರು ಗೇಟ್ ತುಮಕೂರು ತಾ
ಇವರಿಗೆ ಹಸಾತ್ಂತರದ ಬಗೆಗ್.ಡಿಡಿ.40000/‐
ಇರುತದೆ.
ನೆಹರೂ ಆಂಗಲ್ ಶಾಲೆ ಎಸ್ಐಟಿ ಬಡಾವಣೆ
CPI.284.ಹಸಾತ್ಂತರ/2008
ತುಮಕೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಥ್ಳಾಂತರದ
ಬಗೆಗ್.ಡಿಡಿ.20000/‐ಇರುತತ್ದೆ.
CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008

17361

GIAPRY

79 ಪಾರ್ ಅ ನೊಂ07/08‐09

17364

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ:ನೋಂದಣಿ‐
28/2006‐07

17413

GIAPRY

C76GIAPry.Transfer:23/2008‐
09.290.ವಗರ್/2008

17418

GIAPRY

C76GIA.Pry:Mic.:31/2007‐08

17419

GIAPRY

17422

GIAPRY

17429

GIAPRY

17432

GIAPRY

17445

GIAPRY

.76ಪಾರ್ ಅ:ವಗಾರ್ವಣೆ:19/2008‐
09.294.ವಗರ್/2008

17448

GIAPRY

.76ಪಾರ್ ಅ:ವಗಾರ್ವಣೆ:22/08‐
09.297.ವಗರ್/2008

17451

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ:ವಗಾರ್‐04/2008‐09

ಶವ್ಭಾರತಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಕಡೂರು ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ
06ನೇ ತರಗತಿ ನೊಂದಣಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಶಾರದದೇ
ದಾಯ್ಶಾಲೆ
ಗುಂಡಲ್ಕೊತೂತ್ರು ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಈ
ಶಾಲೆಗೆ 6 ನೇ ತರಗತಿ ನೊಂದಣಿ ಬಗೆ
ರ್ೕ ರತಾನ್ಕರ ಆರಿಗ ಸ. . ರ್ೕ ಪದಾಮ್ಂಬ
ಅನು.ಶಾ.ಕಾಕರ್ಳ ಇವರನುನ್
ೕಸಾರ್ಲು
ಅನು.ಶಾ.ಉಡುಪಿ ಇ ಲ್ಗೆ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ
ಬಗೆ
Regarding reneqal of Recognition to
Sri.Venkataramana English Medium
School, Kundapura

C76GIA.Pry:Transfer:38/2008‐ ವಾಣಿ ಲಾಸ ಪಾರ್.ಶಾ. ರ್ೕಮತಿ ಶಾಲಾ
09.293.ವಗರ್/2008
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
ಹೆಗೆಡ್ಸ್ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
.76 ಪಾರ್ ಅ:ನೋಂದಣಿ:22/08‐
ಕುಕಿಕ್ಪಾಡಿ, ದದ್ ಕಟೆಟ್, ಬಂಟಾವ್ಳ ಈ
09
ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಆಂಗಲ್
ಮಾದಯ್ಮದ ನೋಂದಣಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕಮತಿ ಗೋಪಮಮ್ ಸ ಇವರ
7[1]ಪಾರ್ ಅ:ವಗಾರ್‐01/2008‐09
ವಗಾರ್ವಣಿ ಬಗೆಗ್
ತೆರೆಸ .ಪಾರ್.ಶಾ. ಮಾಂಬ ಳ್,
7[2] ಪಾರ್ ಅ/ಆಂ.ಮಾ.ನೋ‐
ಯಳಂದೂರು ತಾ: ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್,
04/2007‐08
ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6‐7ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್
ಮಾದಯ್ಮ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕ ಲಕಷ್ಮ್ಣ ಶೆಟಿಟ್ ಸ. . ರ್ೕ ರಾಮಪರ್ಸಾದ
ಪಾರ್.ಶಾ.ಇವರನುನ್ ಸೇಕೆರ್ಡ್ ಹಾಟರ್
.ಪಾರ್.ಶಾ.ಇ ಲ್ಗೆ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ದಿವಾಕರ ರಾವ್ ಸ. .ಶಾಂಭ
ಖಾ.ಅನು.ಪಾರ್.ಶಾ.ಇವರನುನ್ ಸೆಯ್ಂಟ್
ಥೋಮಸ್ ಇ ಗೆ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆ
ರ್ೕ ಡಿ. .ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಸ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

2/23/2010 0:00

C

3/26/2009 0:00

B

5/19/2009 0:00

A

8/27/2011 0:00

A

8/27/2011 0:00

A

6/15/2010 0:00

E

9/17/2009 0:00

A

3/24/2009 0:00

D

3/24/2009 0:00

D

3/25/2009 0:00

D

3/25/2009 0:00

B

4/3/2009 0:00

C

5/19/2009 0:00

A

3/24/2009 0:00

D

3/25/2009 0:00

D

4/3/2009 0:00

C

17460

GIAPRY

¹79 ಪಾರ್ ಅ ಇತರೆ 07/2008‐09

17469

GIAPRY

79 ಪಾರ್. ಅ ಆ.ಮಾ.ಅ.
08/2008‐09

17470

GIAPRY

8/29/2011 0:00

D

ಹೆಚ್. ಕೆ. ಮರಿಯಪಪ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಮದೂದ್ರು,
ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6 ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/20/2010 0:00

A

ಇನ್ ಪಾಯ್ಂಟ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಸೂಕ್ಲ್
73 ಪಾರ್ ಅ ಆ.ಮಾ.ಅ. 09/2008‐ ಉದಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು‐ 16 ಈ ಶಾಲೆಗೆ
6 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್
09
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ

2/23/2010 0:00

A

4/2/2009 0:00

C

5/21/2009 0:00

B

ರ್ೕಮತಿ ನುಸರ್ತ್ ಸ. . .ಎಂ.ಎ.ಉದುರ್
ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಸ್.ಪಿ.ರಸೆತ್
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

2/23/2010 0:00

D

ಜಾಮಿ ಉಲ್ ಉಲೂಮ್ ನಸರ್ರಿ ಮತುತ್
ಪಾರ್.ಶಾ.ಲೆಗೆ 6ಮತುತ್ 7ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ತರಯಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗ
ಬಗೆೆಗ್ 10,000ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ
ತ್ .

5/21/2009 0:00

A

2/20/2010 0:00

C

10/29/2009 0:00

A

5/21/2009 0:00

A

3/26/2009 0:00

B

5/19/2009 0:00

A

5/19/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

C

17490

GIAPRY

CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008

17508

GIAPRY

79 ಪಾರ್ ಅ/ವಗರ್ 05/08‐
09.301.ವಗರ್/2008

17514

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ:ವಗಾರ್‐06/2008‐09

17519

GIAPRY

17526

GIAPRY

17554

GIAPRY

17602

GIAPRY

17833

GIAPRY

17088

GIAPRY

17158

GIAPRY

17220

GIAPRY

ಮಾದರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ನಾಗಮಂಗಲ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಅನುದಾನಿತ
7 ನೇ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ದೈ. . ಗೆರ್ೕಡ್ 2 ಕೆಕ್
ಪರಿವತಿರ್ಸುವ ಬಗೆ.

79 ಪಾರ್ ಅ 09/08‐
09.302.ಅನುಮತಿ/2008

ಕೆ.ಎಸ್.ಚಂದರ್ಶೇಖರಯಯ್ ಸ. . ರ್ೕ
ಗ ರಂಗನಾಥಸಾವ್ಮಿ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ
ಇವರನುನ್ ನೃಪತುಂಗ
.ಪಾರ್.ಶಾ.ತುಮಕೂರು ಇ ಲ್ಗೆ ವಗರ್
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಬೆಥನಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಮಂಗಳೂರು ಆಡ ೕತ
ಮಂಡ ಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ಶಾಲೆಗಳ
ಸ. .ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ನೀಡುವ
ಬಗೆ

◌ಂಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
7[1]ಪಾರ್ ಅ:ಇತರೆ‐08/2008‐09 ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರ ರೂಪಿ ರುವ ಅನುದಾನ
ನೀತಿ ಬಗೆ
ದಾಯ್ನಿಕೇತನ .ಪಾರ್.ಶಾ.ಇವರಿಗೆ
CPI.304.ಹಸಾತ್ಂತರ/2008
ಹಸಾತ್ಂತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
40,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ.
ರ್ೕ ರಾಜರಾಜೇಶವ್ರಿ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಲ್
6ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
CPI.307.ಅನುಮತಿ/2008
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 10,000
ಡಿ.ಡಿ.ದೋಂದಿಗೆ
c 7[4]
TARALA BALU KANNADA SCHOOL
ರ್ೕ ಅಜಂ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6 ಮತುತ್ 7ನೇ
C7[2].278.ನೊಂದಣಿ/2008
ತರಗತಿಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ಬಗೆ 10,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ.
ಭಾರತ್ ಕಾಸ್ ಸೂಕ್ಲ್, ನಂಜನಗೂಡು.
7[2] ಪಾರ್ ಅ/ ಆಂ.ಮಾ.ನೋ‐
ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6‐7ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್
22/ 2008‐09
ಮಾದಯ್ಮಕೆಕ್ ನೋಂದಣಿ ನೀಡಲು
ಕೋರಿರುವ ಪರ್ಸಾವನೆ ಬಗೆ.
ರ್ೕ ಪರಮೇಶವ್ರಪಪ್ ಸ. . ರ್ೕ
ಗ ೕರಂಗನಾಥಸಾವ್ಮಿ
CPI.280.ವಗರ್/2008
.ಪಾರ್.ಶಾ.ಇವರನುನ್ ಅಮೃತ ರ್ೕ
.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗೆ ವಗರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

17234

GIAPRY

CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008

17236

GIAPRY

CPI.282.ನೊಂದಣಿ/2008

12143

GIAPRY

7(9) ಪಾರ್ ಅ 06ನೇ
ತ.ನೊಂ04/07‐08

GIAPRY

7(9) ಪಾರ್ ಅ ನೊಂ.08/06‐07

17939

GIAPRY

C76 GIAPri.Regn.19/08‐
09.312.ಸಾದೂ /2008

17944

GIAPRY

c71..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008

18006

GIAPRY

c71..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008

GIAPRY

c74..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008

12252

18007

18018

GIAPRY

CPI.1.ವಗರ್/2008

18019

GIAPRY

CPI.1.ವಗರ್/2008

GIAPRY

C73..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008

18065

GIAPRY

c79..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008

18074

GIAPRY

c79.1.ವಗರ್/2008

18048

ಸಂತ .ಪಾರ್.ಶಾ.ಕೂಡಿಗೆ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಮಂಜುನಾಥ ಎಜು.ಟರ್ಸ್ರ್ಟ್ ಕೂಡಿಗೆ ಆಡ ತ
ಮಂಡ ಯವರಿಗೆ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್
40,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತತ್ದೆ.
ಕಿಡ್ಸ್ ಪಾಯ್ರಡೈಸ್ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಪಾಕರ್ ರಸೆತ್, ಹಾಸನ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ
ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ತೆರೆಯಲು
ಅನುಮತಿ
ಸೇಂಟ್ ಮೆರಿಸ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಅಲ ೕನ್ಸ್
ನಗರ .ಆರ್.ಪಟಟ್ಣ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 06ನೇ
ತರಗತಿ ನೊಂದಣಿ ಬಗೆ
ಮೌಂಟನ್ ವೂಯ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಜ
ಪೇಟೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ06ನೇ ತರಗತಿಗೆ
ಆಂಗಲ್ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
.ಎಸ್.ಐ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾ.ಮಂಗಳೂರು ಇ ಲ್
6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ಆರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
10,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ.
ಜಿ.ಶ ಕಲಾ
ಸ. .ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಐ.ಪಾರ್.ಶಾ.ಇವರನುನ್
ಫಾತಿಮಾ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗೆ ವಗಾರ್ಯಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ಬಗೆ
ಸಟ್ ರ್ಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ರೆ ಡೆನಿಸ್ಯಲ್ ಶಾಲೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ಣೇ ತರಗತಿ
ನೋಂದಣಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.ಇದರೊಡನೆ
ರೂ10.000/‐ ಡಿಡಿಯನು ಲಗತಿ ದೆ.
ಗಾಡಿರ್ಯನ್ ಏಂಜಲ್ಸ್
ಏಂಜಲ್ ಕ.ಪಾ
ಪಾರ್ರ್.ಶಾಲ
ಶಾಲೆಯ
ಯ ಲ್
6ನೇತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಎಸತ್ರ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ತಮಿಳು
ಸ. .ಡಾ:ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ತಮಿಳು
.ಪಾರ್.ಶಾ.ಇವನರ್ನು
.ಎಸ್.ಐ.ಬೆಯ್ ಂಗಡ್ರ್ .ಪಾರ್.ಶಾ.ಇ ಲ್ಗೆ
ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆ
ಹೆಚ್.ಕೆ.ಎಂ. ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಷ ೕನ್ ಷಾ
ನಗರ, ಕೋಲಾರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 08‐09ನೇ
ಸಾ ನ ಲ್ 6ನೇ ತರಗತಿ ಅನುಮತಿ
ರ್ೕ ಸಾಯಿಬಾಬ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್
ಶಾಲೆಗೆ 6 ಮತುತ್ 7ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮದಲ್ ನಡೆಸಲು ನೋಂದಣಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 10,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತತ್ದೆ.
ರ್ೕ ಕೃಷಣ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6ನೇ
ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೇಡುವ ಬಗೆಗ್
10,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ.
ಎಸ್.ಬಿ.ಕೋರಧಾನಯ್ಮಠ
ಎಸ್.ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ. .ಪಾರ್.ಶಾ.ಇವರಿಗೆ
ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ

5/21/2009 0:00

B

8/29/2009 0:00

A

2/20/2010 0:00

A

12/14/2007 0:00

D

3/25/2009 0:00

B

4/3/2009 0:00

C

9/17/2009 0:00

A

3/26/2009 0:00

B

4/3/2009 0:00

D

9/17/2009 0:00

A

2/25/2010 0:00

A

10/29/2009 0:00

E

5/21/2009 0:00

B

18116

GIAPRY

18117

GIAPRY

18177

GIAPRY

18183

GIAPRY

18185

GIAPRY

18219

GIAPRY

18227

GIAPRY

18230

GIAPRY

.ಅನುಂತ ೕಲ ಸ. .ಸೆಕೆರ್ೕಡ್ ಹಾಟರ್
ಪಾರ್.ಶಾ.ಇವರ ಪರಸಪ್ರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
ಸೇವಾ ಪುಸಕ ದೋಂದಿಗೆ
c7[1]
RTI
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ಇರು ಕೆಯನುನ್ ಕನಿಷಥ್ 2
C76GAI.Pry/Transfer/41/2008‐
ವಚರ್ಗಳವರೆಗೆ ಇಸ 2010
09.1.ವಗರ್/2008
ಮುಂದುವರಿಸುವ ಕುರಿತು.
ರ್ೕ ನಿಧಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಸುಭಾಷ್ ನಗರ
79 ಪಾರ್ ಅ ವೇತನಾನುದಾನ
ಅರ ೕಕೆರೆ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲಾ
10/07‐08
ಕಷ್ಕರನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
c79..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಎಂ.ಎನ್.ರಾಮೇಗೌಡ ಇವರು ಮಾ ತಿ
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008
ಕೋರಿ ಸ ರುವ ಅಜಿರ್ ಬಗೆಗ್
ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಡಿ.ಅನುದಾನಿತ
ಖಾ.ಪಾರ್
.ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ಯ ಕೋಟೆರ್ೕಶ್
c74..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರನುನ್ ರ್ೕ ಗ ದೆದ್ೕಶವ್ರ
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008
ಅವಶಯ್ ರುವ ಅನುದಾನಿತ
ಖಾ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗ ಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
c79..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಚೇತನ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008
ಸಹಾಯಾನುಧಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ದುಗಾರ್ಂಬಿಕ ಪೂವರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
74 ಪಾರ್ ಅ ಪೂಪಾರ್ಆ ವೇ, ಅನು
ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
19/08‐09
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
CPI.1.ವಗರ್/2008

18268

GIAPRY

79 ಪಾರ್ ಅ.ಆ.ಮಾ.ಅ.22/2007‐ ಶಂಕರ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಲ್
08..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 6ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
ಮಾಡಿ/2008

18270

GIAPRY

C71 GIa.Pri/Regn.17/2008‐
09..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್
ಮಾಡಿ/2008
ಮಾಡಿ/2008

18287

GIAPRY

18306

GIAPRY

18314

GIAPRY

18323

GIAPRY

18367

GIAPRY

18377

GIAPRY

18382

GIAPRY

ಆರ್. .ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ
ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮಕೆಕ್ ನೋಂದಣಿ
ನೀಡುವ ಬಗ
ಬಗೆ 10,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ.
ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದ .
Regarding Transfer of
C73GIA:Pri:Transfser:14/08‐09
Smt.T.Anusuyamma, A.M.
durgambeka Primary school.
ನೂಯ್ ಟಲ್ ಫೇರೀಸ್ ಕ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6
c74..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 10,000
ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ.
c74.1.ವಗರ್/2008

ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ ಶಾ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ಇತರೆ ಕಾಯರ್ಭಾರ ರುವ ಅನುದಾನಿತ
ಪಾರ್ ಶಾ ವಗಾರ್ಯಿ ಮರುಹಂಚಿಕೆ ಕುರಿತು

ಟ್ಲ್ ಪೆರ್ಟಿ ಆಂಗಲ್ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರನುನ್
ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಜಿ. ರ್ೕಕಾಂತಯಯ್ ಸ. .ಇವರನುನ್ ಒಂದೆ
C76GIA.PRI/Transfer/44/2008‐
ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ
09.384.ವಗರ್/2008
ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ ಲ್ಗೆ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ
ಬಗೆ
ಶಾಂತಿ ಕ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ನಾಯಕ ನಗರ
CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಥ್ಳಾಂತರಕೆಕ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008
ಘಟನೋತತ್ರ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆ.ಡಿಡಿ.20000/‐ಇರುತದೆ.
CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008

c79..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008

ಎಸ್ ರಾಧ, ಸ ದಿ 18‐07‐2007 ರಿಂದ
31‐07‐2007 ರ ವರೆಗೆ ಕತರ್ವಯ್ದ ಅವದಿ
ಎಂದು ಪರಿಗಣಿ ವೇತನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/27/2011 0:00

D

2/23/2010 0:00

D

3/25/2009 0:00

D

9/7/2009 0:00

B

8/24/2011 0:00

C

3/26/2009 0:00

B

10/29/2009 0:00

E

8/7/2009 0:00

B

5/21/2009 0:00

A

9/17/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

C

8/7/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

4/1/2009 0:00

A

3/24/2009 0:00

D

3/31/2009 0:00

A

8/29/2011 0:00

D

18451

GIAPRY

c79..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008

ಕಾಮರ್ಲ್ ಪಾರ್ ಶಾ , ಮೆಣಸೂರು, ನ ರಾ
ಪುರ ಈ ಪಾರ್ ಶಾ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
ಗೋ ಂದರಾವ್ ಸಾಮ್ರಕ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್
ಇವರ ಗೀತಾಂಜ
.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯನುನ್
ಎಸ್.ಬಿ.ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ರ್ಟ್
ಮಂಡಯ್ರವರಿಗೆ ಹಸಾತ್ಂತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 40,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತತ್ದೆ.

10/29/2009 0:00

A

5/21/2009 0:00

B

8/20/2009 0:00

B

5/22/2009 0:00

C

18536

GIAPRY

CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008

18547

GIAPRY

CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008

18596

GIAPRY

c79..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008

18597

GIAPRY

CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008

ಕೆ.ಇ.ಎಸ್.ಆಂಗಲ್ ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರನುನ್
ಗುರುಕುಲ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಶಾಲೆ
ಎಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2009 0:00

A

ಅರುಣೋದಯ ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ರ್ೕರಾಮ
ಬಡಾವಣೆ ತರೀಕೆರೆ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಂಪ
ಮಹಾಕ ರಸೆತ್, ತರೀಕೆರೆಗೆ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/22/2009 0:00

C

3/26/2009 0:00

B

8/29/2009 0:00

A

5/21/2009 0:00

B

8/7/2009 0:00

B

8/7/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

10/29/2009 0:00

A

8/29/2009 0:00

A

18655

GIAPRY

c79..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008

17962

GIAPRY

c74..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008

17979

GIAPRY

18777

GIAPRY

ಾನಜೊಯ್ೕತಿ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ 07 ಜನ
ಕಕ್ಕರನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
ಕುವೆಂಪು .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯನುನ್ ಬೇಲೂರು
ಇ ಲ್ಗೆ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆ 20,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ.

ಆರ್. .ಎಸ್. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ 4ಜನ
ಕಷ್ಕರನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
ಾನಬಾರತಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಕುಶಾಲನಗರ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ, ಕೊಡಗು
79ಪಾರ್ ಅ. ವೇ.ಅನು 49/06‐07
ಜಿಲೆಲ್
ಜಿಲ ಲ್ ಈ ಶಾಲ
ಶಾಲೆಯನುನ್
ಯನುನ್ ವ
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ೕತನಾನುದಾನಕ ಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
ರ್ೕಮತಿ ಶರಣಮಮ್ ರಾಚಪಪ್ ಸ. . ರ್ೕಮ
79 ಪಾರ್ ಅ .ವ.07/2008‐09
ಗುರು ಮಡಿವಾಳ ರವರ ವಗಾರ್ವಣಂಎ
ಕುರಿತು

18941

GIAPRY

C74GIA.Pri/22/2008‐09

18944

GIAPRY

c74

18949

GIAPRY

C74

18861

GIAPRY

c747GIA/Pri/Excess
Teacher/017/07‐08

19029

GIAPRY

c79..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008

19098

GIAPRY

c79..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008

Regarding to admit
Sri.Beeralingeshwara Higher Primary
school, male bennur,Harihara Taluk,
Davanagegre Dist.
Regarding to admit for grant,
Sri.jnana Jyothi Higher Primary
School, Davanagere.
Regarding transfer of
Sri.P.B.Shivakumar, Marikamba
kannada Higher Primary
sChool,Jaglur.
To drop the name of Smt.Ahalya Bai,
A.M.Stree samaja HPS,
sheshadripuram, Bangalore from the
excess teachers list.
ರ್ೕ ಕಮಲಾ .ಪಾರ್.ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರನುನ್
ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ ಪರ್ಸನನ್
.ಪಾರ್.ಶಾಲಾ ಬಬ್ಂದಿ ಅನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ

19162

GIAPRY

19175

GIAPRY

19282

GIAPRY

19520

GIAPRY

19533

GIAPRY

20031

GIAPRY

20263

GIAPRY

20309

GIAPRY

20310

GIAPRY

20494

GIAPRY

20541

GIAPRY

20641

GIAPRY

20649

GIAPRY

20665

GIAPRY

20682

GIAPRY

21111

GIAPRY

ಜಾಙ್ನ ಜೊಯ್ೕತಿ ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಹು ಯಾರು
73 ಪಾರ್ ಅ ಆ ಮಾ.ನೊಂ.12/08‐
.ಎನ್.ಹ ಳ್ ತಾ/ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 06ನೇ
09
ತರಗತಿ ಆ.ಮಾದಯ್ಮಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಕುರಿತು
ಅದಿಚುಂಚನಗಿರಿ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯನುನ್
c79..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008
ಕಲಪ್ತರು .ಪಾರ್.ಶಾಲಾ ಬಬ್ಂದಿ
c79..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008
ಬನಶಂಕರಿ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
c74..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಸಹಾಯಾನುದಾನವನುನ್ ಮುಂದುವರೆಸುವ
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008
ಬಗೆ
ಜನನಿ ಎಜು.ಸೋ.ಇ ಲ್6ನೇ ತಗತಿಯಿಂದ
c79..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಶಾಲೆ ನಡೆಸಲು
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008
ಅನುಮತಿ ಬಗೆ
c79..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009

ಡಿ.ಆರ್.ದೋಡಡ್ಮನಿ ಸ. .ಇವರಿಗೆ
ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

ದಾಯ್ ಸಂ.ಇವರ ವಾಸ
ದಾಯ್
ಹಾರ ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯನುನ್
ಸಹಾಯಾನುದಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
ಅನುದಾನಿತ ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಹೊಸದಾಗಿ
c79..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸಲು
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009
ಏಕಗವಾ ಪದಧ್ತಿ ಮೂಲಕ
ಇತಯ್ಧರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
ಸತಯ್ಸಾಯಿ ಜೊಯ್ೕತಿ ಸಂ, ಜಯೆಪುರ
ಇವರು 2009‐10 ನೇ ಸಾ 6 ನೇ
c79..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ತರಗತಿಯನುನ್
ಆಂಗಲ್ ಮಾ ಪಾರ್ರಂ
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ
ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿ ದೆ
ಆದಶರ್ ಆಂಗಲ್ಲ್ ರಿಯ ಪಾರ್ರ್ಥಮಿಕ
C7[1].1.ಹಸಾತ್ಂತರ/2009
ಶಾಲೆ,ಕಮಲನಗರ ಬೆಂ. ಈ ಶಾಲೆಯ
ಹೆಸರನುನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
gayathri devi.abhinava bharati
c79
school mandya
C7[2] ಪಾರ್ ಅ/ ಆ.ತ.ಅ‐2/09‐
6 ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾ
10..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ
ಮಾಡಿ/2009
ಲಗತಿ ದೆ
ನವಸುಮ ಪಾರ್ ಶಾ,ರಾಣಪುರ, ಹೊನಾನ್
c74..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯ 07 ಜನ ಕಷ್ಕರನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಪರ್ಸಾವನೆ ಸ ದೆ
ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಾರ್ ಶಾ, ನಿಟಟ್ವ ಳ್,
c74..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ದಾವಣಗೆರೆ ದ ಈ ಶಾ 03 ಜನ
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಪರ್ಸಾವನೆ
C7[9] ಪಾರ್ ಅ/ ಆಂ.ಮಾ/
ಾನ ವಾ ನಿ ಸಂ, ಕೊಪಪ್ ಇವರು 2009‐
ನೋಂದಣಿ‐ 03/2009‐
10 ನೇ ಸಾ 6 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾ
10..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್
ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನು ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಮಾಡಿ/2009
ದಾಯ್ ಭಾರತಿ ಸಂ ಬಣಕಲ್ ಮೂಡಿಗೆರೆ
c79..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ತಾ ಈ ಸಂ ನಡೆ ದಾಯ್ ಭಾರತಿ ಪಾರ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009
ಶಾ, ಬಣಕಲ್ ಈ ಶಾ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
c79..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009

ವಾಸ

8/19/2011 0:00

A

10/29/2009 0:00

A

8/29/2009 0:00

A

8/7/2009 0:00

B

10/29/2009 0:00

E

8/9/2011 0:00

D

10/29/2009 0:00

E

8/23/2011 0:00

E

10/29/2009 0:00

A

2/23/2010 0:00

B

2/20/2010 0:00

D

5/23/2009 0:00

D

8/5/2009 0:00

B

8/7/2009 0:00

B

10/29/2009 0:00

A

10/29/2009 0:00

E

22107

GIAPRY

22207

GIAPRY

22363

GIAPRY

22467

GIAPRY

ರ್ೕ.ಜಹೂರುದಿದ್ೕನ್ ಸ. ಅಂಜುಮಾನ್
ಇಸಾಲ್ಂ ಉ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಧಾರವಾಡ
79 ಪಾರ್. .ಅ.ವಗರ್ 08/2008‐09
ಇವರುನುನ್ ಖಾಜಾ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಗುಲಬ್ಗಾರ್
ಇ ಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
ಜಾಮಿಯಾ ಮಹಮದೀಯ ಮಂಸೂರ
73 ಪಾರ್ ಅ ಆ,ಮಾ,ನೋಂ.
ಉ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಆರ್.ಕೆ.ಹೆಚ್.ನಗರ
13/08‐09
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6 ನೇ ತರಗತಿ
ಅನುಮತಿ
ಬಿಷಪ್ ಸಾಜೆರ್ಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ಲ್ ಸೂಕ್ಲ್
ಲೊಟೆಟ್ಗೊಲಲ್ಹ ಳ್ ಬೆಂ. ಶಾಲಗೆ 6ನೇ
C7[1].7.ಹೆ. .ನೇ/2009
ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾ.ನೋಂದಣಿ ನಿಡುವ
ಬಗೆ ಡಿಡಿ ರೂ 10,000=00 ರೂ ಗಳು
ಸಾಯಿ ಹೋ ಸಪ್ರಿಟ್
ಸಂ,ಸುಮುಖನಗರ,ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರ
c79..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಶಾ 2009‐10 ನೇ ಸಾ 6 ನೇ
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009
ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾ ಪಾರ್ರಂ ಅನು ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ

22511

GIAPRY

c79..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009

22520

GIAPRY

CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009

22548

GIAPRY

c79..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009

22621

GIAPRY

C7[1].12.ಹಸಾತ್ಂತರ/2009

23549

GIAPRY

C/79

22690

GIAPRY

c79..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009

22703

GIAPRY

22704

GIAPRY

22710

GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ ವೇ.ಅ.13/2008‐
09.13. .ನೇ/2009

C74.12. .ನೇ/2009

C7[1].12.

ೕನ/2009

ಆಲ್ ಅಮೀನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಶಾ ಮಳವ ಳ್
ರವರಿಗೆ 2009‐10 ನೇ ಸಾ 6 7 ನೇ ತರಗತಿ
ಆಂಗಲ್ ಮಾ ತೆರೆಯಲು ಅನು ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ
ಕೆ ಸರಸವ್ತಿ , ಸ , ಶಾಂತಿ ಕ ಪಾರ್
ಶಾ, ನಾಯಕನಗರ, ಇವರ ವಗಾರ್ವನೆಯ
ಬಗೆ
2009‐10 ನೇ ಸಾ ನಿಮರ್ಲ
ದಾಯ್ಭವನ,ಹಟಿಟ್ಹೊಳೆ,ಸೋಮವಾರಪಠಟೆಟ್
ತಾ ಈ ಶಾ 6 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾ
ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ ಬಗ
ಬಗೆಗ್ಗ್ ರೂ.10
ರೂ.10,000/‐
,000/ ರ ಡಿ ಡಿ
ಲಗತಿ ದೆ
ಭಾರತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್,
ಚಾಮುಂಡಿನಗರ, ಬೆಂ ಈ ಆ ಮಂ
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪರಾಶಕಿತ್ ಆಂ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಬೆಂ ಈ ಶಾ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್
estran education to chadu education
trustR shifting
2007‐08 ನೇ ಸಾ ಆಂಗಲ್ ಮಾ 1 ನೇ
ತರಗತಿ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ
ಬಗೆ
ದೀಪಿತ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ, ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್.
ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.
ಎಂ ಆರ್ ಪರ್ಕಾಶ್, ಸ ,
ಮುರುಘರಾಜೇಂದರ್ ಪಾರ್ ಶಾ,
ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಮು ಬಡಿತ್
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
ಾನೋದಯ ಎಜುಕೋಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್,
ಅಲಕಾಪುರ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ,
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿ ಇವರಿಗೆ 2009‐10 ನೇ
ಸಾ 6 7 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾ
ನೋಂದಣಿ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ
ಲಗತಿ ದೆ

5/21/2009 0:00

B

2/25/2010 0:00

A

9/17/2009 0:00

A

8/29/2009 0:00

E

5/23/2009 0:00

D

2/26/2010 0:00

C

2/20/2010 0:00

A

2/23/2010 0:00

B

10/29/2009 0:00

A

8/9/2011 0:00

D

8/29/2009 0:00

A

6/25/2009 0:00

D

2/23/2010 0:00

B

22715

GIAPRY

22765

GIAPRY

22769

GIAPRY

22805

GIAPRY

22806

GIAPRY

23142

GIAPRY

23157

GIAPRY

23175

GIAPRY

23192

GIAPRY

23200

GIAPRY

23211

GIAPRY

23287

GIAPRY

23323

GIAPRY

ಸಹಾಯ್ದಿರ್ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಕಣಿವೆಬಿಳಚಿ ಚನನ್ಗಿರಿ
ಈ ಶಾಲೆಯ 7ಜನ ಕಷ್ಕರನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ.
79 ಪಾರ್ ಅ ಇತರೆ/ಹಾಸನ/2008‐
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಕದಡತಗೊ ಸುವ
09
ಪತರ್ಗಳು.
ಗುಲಬ್ಗಾ ಭಾಗದ ನಾಯ್ಯಾಲಯಕೆಕ್
79 ಪಾರ್ ಅ ಇತರೆ ಗುಲಬ್ಗರ್
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಕಡತಗೊ ಸುವ
ನಾಯ್.ಪರ್./2008‐09
ಕುರಿತು.
ರ್ೕ ವ ಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ ಈ
72 ಪಾರ್ ಅ ನೋಂದಣಿ ‐.02/09‐
ಶಾಲೆಗೆ 09‐10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 6‐7ನೇ
10..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್
ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಮಾಡಿ/2009
ಬಗೆ.
ಆಕಿರ್ಡ್ ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾ. ರಾಮಕೃಷಣ್ ನಗರ,
7[2] ಪಾರ್ ಅ/ ನೋಂದಣಿ ‐ 01/
ಮೈಸೂರು. ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6‐7ನೇ ತರಗತಿ
2009‐10
ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮಕೆಕ್ ನೋಂದಣಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆ.
ಜಯಣಣ್, ದೈ
, ರ್ೕಕಂಠೇಶವ್ರ ಕ
C7[1].13.ಹೆ. .ನೇ/2009
ಪಾರ್ ಶಾ, ಬೆಂ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
ರೋಟರಿ ಸನೆ ಸ್ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ , ಹಾಸನ
CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಇ ಲ್ 2009‐10 ನೇ ಸಾ 6 ನೇ ತ ಆಂಗಳ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009
ಮಾ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿ ದೆ
C74.12. .ನೇ/2009

73ಪಾರ್ ಅ ಆ.ಮಾ.ನೊಂ.14/08‐
09

ಾನ ಕಾಸ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕಶಾಲೆ
ಪಿ.ಮಹದೇವಪುರ,ಚಳಳ್ಕೆರೆತಾ/
06ನೇತರಗತಿ ಆ.ಮಾ.ನೋಂದಣಿ ಅನುಮತಿ

2009‐10 ನೇ ಸಾ ಮಂಜುನಾಧೇಶವ್ರ
ದಾಯ್ ಸಂ, ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ವತಿ
ನಡೆಯುತಿತ್
ರುವ ಮಂಜುನಾಧೇಶವ್ರ
c79..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ನಿಕೇತನ
ನಿಕ ೕತನ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಶುಕರ್ವಾರಸಂತೆ
ಾರಸಂತ ಈ
ಆಯೆ ಮಾಡಿ
ಆಯೆಕ್
ಮಾಡಿ/2009
/2009
ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6 ನೇ ತ ಆಂಗಳ್ ಮಾ ತೆರೆಯಲು
ಅನುಮತಿ ನೀ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ
ಲಗತಿ ದೆ
ಸಂತ ಇಗೆನ್ೕ ಯಸ್ ಪಾರ್ ಶಾ
ಗಾಡೇನಹ ಳ್ ಹಾಸನ ಜಜಿ ಈ ಶಾ 6 ನೇ
c79..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ತರಗತಿ
ಆಂಗಳ್ ಮಾ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ
ಲಗತಿ ದೆ
ವೆಂಕಡೇಶವ್ರ ಪಾರ್ ಶಾ, ಚಿಟಟ್ನಹ ಳ್,
ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ ತಾ ಇ ಲ್ 2009‐10 ನೇ
c79..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಸಾ 6 ನೇ ತ ಆಂಗಳ್ ಮಾ ತೆರೆಯಲು
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ
ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿ ದೆ
ಕೃಷಾಣ್ ಸಂ, ಶಂಕರನಗರ, ಮಂಡಯ್ ನಗರ
7[9] ಪಾರ್ ಅ/ ಶಾ.ಹೆ.ಬ‐
ಈ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರನುನ್ ಬದಲಾಯಿಸಲು
01/2008‐09..ಯಾವುದಾದರೊಂದ
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009

C7[1].13. .ನೇ/2009

ಪರ್ಕೃತಿ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ, ಪರ್ಶಾಂತಿನಗರ,
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿ ಈ ಶಾ 2009‐10 ನೇ
ಸಾ 6 7 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾ
ನೋಂದಣಿ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ
ಲಗತಿ ದೆ

8/7/2009 0:00

B

8/23/2011 0:00

D

8/23/2011 0:00

D

10/30/2009 0:00

A

5/19/2009 0:00

A

2/22/2010 0:00

D

6/15/2010 0:00

E

2/25/2010 0:00

A

7/24/2009 0:00

A

8/29/2009 0:00

A

7/24/2009 0:00

A

8/9/2011 0:00

D

9/17/2009 0:00

A

ಬಿ ಎನ್ ಕನನ್ಡ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ, ಕೆ ಜಿ ಎಫ್,
ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 2009‐10 ನೇ ಸಾ ಆಂಗಲ್
C7[1].13. .ನೇ/2009
ಮಾ 8 ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಪಾರ್ ನೋಂದಣಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ
ಲಗತಿ ದೆ
ಇಕಾರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್
ದಾದ್ಪುರ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಇಕಾರ್
c79..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಪಾರ್ಶಾ ದಾದ್ಪುರ 67ನೇ ತರಗತಿ
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆ.ಡಿಡಿ.10000/‐ಇರುತದೆ.
ಕೃಷಣ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಗಾ ಹ ಳ್ ಕಾರ್ಸ್
7[9] ಪಾರ್ ಅ/ ವೇ.ಅ‐17/2008‐
ತರೀಕೆರೆ ಪಾರ್ಶಾ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
09..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್
ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಮಾಡಿ/2009

23324

GIAPRY

23337

GIAPRY

23388

GIAPRY

23400

GIAPRY

C7[1].13.ಸಾದೂ /2009

23402

GIAPRY

c79..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009

23496

GIAPRY

C/79gry.pry. 6th std
permission

23502

GIAPRY

c79..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009

23636

GIAPRY

c79..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009

23925

GIAPRY

73ಪಾರ್ ಅ ಇತರೆ.39/2001‐02

23931

GIAPRY

73ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.48/2002‐03

79ಪಾರ್ ಅ.ಶಾಲಾ
ನೋಂ.7/2003‐04

2/23/2010 0:00

B

7/24/2009 0:00

A

8/29/2009 0:00

A

2/16/2010 0:00

A

7/24/2009 0:00

A

7/24/2009 0:00

A

7/24/2009 0:00

A

7/24/2009 0:00

A

3/19/2009 0:00

E

3/19/2009 0:00

E

ಸಂ ತಾ ಪೌಂಟೇಶನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ
ಕಿ ಮತುತ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆಗಳನುನ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

3/19/2009 0:00

E

ರ್ೕಮತಿ ಪೌ ನ್ ಪಿರ್ಯ ಹಾಗೂ ರ್ೕಮತಿ
ಸೆ ವ್ ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ‐ಮಂಡಯ್ ಇವರ
ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆ.

3/19/2009 0:00

E

ಶೆಯ್ಕಷಣಿಕ ಜಿಲಾಲ್ವಾರು ವರಗಳನುನ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಅರುಣೋದಯ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ವತಿಯ
ಅರುಣೋದಯ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ, ತರೀಕೆರೆ ಈ
ಶಾ 2009‐10 ನೇ ಸಾ 6 ನೇ ತರಗತಿ
ಆಂಗಲ್ ಮಾ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ
ಲಗತಿ ದೆ
jeevodya hps. mandya
ದಾಯ್ ಕಾಸ ಪಾರ್ ಶಾ, ನಾಯಕನಗರ,
ಇ ಲ್ 2009‐10 ನೇ ಸಾ 6 7 ನೇ
ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಳ್ ಮಾ ಬೋಧಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ
ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿ ದೆ
ಆದಿತಯ್ಯ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ರ್ಸ್ಟ್, ಪಾಂಡವಪುರ
ು
ರವರಿಗೆ 2009‐10 ನೇ ಸಾ 6 7 ನೇ
ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾ ತೆರೆಯಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ
ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿ ದೆ.
ಸಂತ ಅಂತೋಣಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,
ಶುಂಠಿಕೊಪಪ್,ಕೊಡಗು ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ
ಬಗೆ
ಇಕಾರ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ರಾಯಲ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವ
ಬಗೆ

23936

GIAPRY

23939

GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ.ನೇ.ಅ.2/2003‐04

23944

GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.10/2003‐04

ನಿಮರ್ಲ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ,
ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ತುಂಬುವ ಬಗೆಗ್.

3/19/2009 0:00

E

23948

GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.12/2003‐04

ರ್ೕ ಬಿ ತಿಮಮ್ಯಯ್, ನಿಮರ್ಲ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ
ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ, ಮಂಡಯ್ ಇವರನುನ್
ಕತರ್ವಯ್ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/19/2009 0:00

E

23952

GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.25/2004‐05

ರ್ೕ ನಾಗರಾಜನಾಯಕ್, ಬಸವೇಶವ್ರ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ, ಅರ ೕಕೆರೆ, ಇವರಿಗೆ ಪದ ೕಧರ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ,ಚಿಕಕ್ಮುಲಗೂಡು, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಕರಿಯಬಸವಸಾವ್ಮಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಬಿ ಬಿ
ಪುರ ಇವರಿಗೆ ಹಸಾಂತರ ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ತರೀಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕಿನಾದಯ್ಂತ ಅನಧಿಕೃತ
ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ತೆರೆದಿರುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಹಫೀಜೂರ್ ರೆಹಮನ್, ಸ , ಪುರಸಭಾ
ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಮಡಿಕೇರಿ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆ.
ರ್ೕ ಶಂಭು ಮಗೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್
ಂದಘಟಟ್, ಕೆ ಆರ್ ಪೇಟೆ ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಗೆ
ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣ ಬಗೆ.
ಕೇಂಬಿರ್ೕಡ್ಜ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಕಿಕೆಕ್ೕರಿ ಮತುತ್
ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ, ಈ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಪಾರ್
ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆ.

23956

GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ.ಹಸಾತ್ಂತರ 17/04‐05

24258

GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ.ಅ.ಶಾ.ದೂರು.3/2004
‐05

24263

GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್.ಇತರೆ.22/2004
‐05

24269

GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ.ಮಾನಯ್ತೆ.ಇತರೆ.15/2
004‐05

24275

GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ.13/2004‐05

24283

GIAPRY

ಸಟ್ರ್ ಲೇನಾ ಲೋಬಫ ಶಾಂತ ಸ
79ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್.ಇತರೆ.03/2004
ಇಗಿನ್ೕ ಯಸ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಗೌಡೇನಹ ಳ್
‐05
ಹಾಸನ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

24286

GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ,.ದೂರು.05/2004‐05

24293

GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್.ಇತರೆ.20/2004
‐05

24298

GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್.ಇತರೆ.15/2004
‐05

24305

GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್.ಇತರೆ..2004‐05

24662

GIAPRY

7[6] ಪಾರ್ ಅ/ವಗರ್‐07/2006‐07

24664

GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ.ನೋಮ.02/2006‐07

24667

GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ.3/2006‐07

24670

GIAPRY

7[6] ಪಾರ್ ಅ /ವಗರ್‐01/2006‐
07

24673

GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ.6ನೇ
ತ.ನೋಂ.24/2006‐07

ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ
ದೂರಿನ ಬಗೆ.
ಸಟ್ರ್ ಮೇರಿ, ಸ , ಸೇಕೆರ್ೕಡ್ ಹಾಟ್
ಪಾರ್ಶಾಲೆ ಬಸರೀಕಟೆಟ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು
ಗಾರ್ವಣೆ ಬಗ
ಬಗೆ
ಇವರ ವ ಗಾರ್ವಣ
ರ್ೕಮತಿ ಆರ್.ಜಿ. ಹೇಮಲತಾ, ಸ ಮ,
ಸೈಂಟ್ ರ್ೕಮತಿ ಆರ್.ಜಿ. ಹೇಮಲತ, ಸ ,
ಸೈಂಟ್ ಆದಯ್ಂಟಿರ್ಸ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,
ದಾದ್ಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆ.
ಸಟ್ರ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಆಫ್
ಟಾಬ್ಸ್ರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮೈಸೂರು
ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗ
ರ್ೕ.ವಾಸುದೇವ ದೈ. . ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ
ಕನನ್ಡ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಹುಣಸೂರು ವಗಾರ್ವಣೆ
ಕುರಿತು.
ಸಂತ ಜೋಸೇಪರ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಹಾಸನ
ಈ ಶಾಲೆಯ ನೋಂದಣಿ ಬಗೆಗ್.
ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಸಕಲೇಶಪುರ
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲಾ ನೋಂದಣಿ ಬಗೆಗ್
ಟೆರಿ ಯನ್ ಕಾಮೆರ್ಲ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್,
ಮೈಸೂರು. ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ.
ಪೆರ್ೕಮ ಜೊಯ್ೕತಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಕಡೂರು ಈ
ಶಾಲೆಗೆ 2007‐08ನೇ ಸಾ ಗೆ 6ನೇ
ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.

3/19/2009 0:00

E

3/19/2009 0:00

E

3/20/2009 0:00

E

3/20/2009 0:00

E

3/20/2009 0:00

E

2/20/2010 0:00

E

3/20/2009 0:00

E

3/20/2009 0:00

E

3/20/2009 0:00

E

3/20/2009 0:00

E

2/20/2010 0:00

E

3/21/2009 0:00

E

2/20/2010 0:00

A

3/21/2009 0:00

A

3/21/2009 0:00

E

3/21/2009 0:00

A

24675

GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ.10/2006‐07

24679

GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ.05/2006‐07

24680

GIAPRY

86 7[6] ಪಾರ್. .ಅ. ವಗರ್‐
01/2006

24682

GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ.06/2006‐07

24685

GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ.20/2006‐07

24688

GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ.ನೋಮ.13/2006‐07

24690

GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ.6ನೇ
ತರ.ನೋಂ.27/2006‐07

24691

GIAPRY

76 ಪರ್ .76
ಪಾರ್ ಅ:ವಗರ್:06/2006‐07

24693

GIAPRY

79ಪಾರ್ರ್ ಅ.ನೋಂ.07/2006‐07

24695

GIAPRY

.76ಪಾರ್ ಅ:ವಗರ್:11:2006‐07

24696

GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ.6ನೇ ತರ
ನೋಂ.31/2006‐07

24697

GIAPRY

.76ಪಾರ್ ಅ:ವಗರ್:2:2006‐07

24699

GIAPRY

.76 ಪಾರ್ ಅ:ಇತರೆ:02/206‐07

24701

GIAPRY

.76ಪಾರ್ ಅ:ವೇಅ/02/2004‐05

24703

GIAPRY

.76ಪಾರ್ ಅ:ವಗರ್:27/2004‐05

24705

GIAPRY

.76ಪಾರ್ ಅ:ಇತರೆ:01/04‐05

ಸಂಯುಕತ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಬಿಕಾಕ್ಪಟಟ್ಣ,
ತರೀಕೆರೆ ತಾ: ಇ ಲ್ 6ನೇ ತರಗತಿ
ನೋಂದಣಿ ಬಗೆ.

3/21/2009 0:00

A

ಬದಿರ್ಯಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಾಜಪೇಟೆ
ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲಾ ನೋಂದಣಿ ಬಗೆಗ್

3/21/2009 0:00

A

ಸಂತ ಅಲೋ ಯಸ್ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆಯ 6‐7ನೇ ತರಗತಿಗಳನುನ್
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಭಾಗಕೆಕ್ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

E

3/21/2009 0:00

A

3/21/2009 0:00

A

2/20/2010 0:00

A

3/21/2009 0:00

A

3/21/2009 0:00

E

ಪೂಣರ್ ಪರ್ಜಞ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ
ವಪುರ
ವಪುರ ಮದೂದ್
ಮದೂರು
ರು ಶಾಲಾ ನೋಂದಣಿ ಬಗೆಗ್
ಬಗೆ.

3/21/2009 0:00

A

ಅ

3/21/2009 0:00

E

3/21/2009 0:00

A

3/21/2009 0:00

E

3/21/2009 0:00

E

3/21/2009 0:00

E

3/21/2009 0:00

E

3/21/2009 0:00

E

ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಪಪ್,
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ನೋಂದಣಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಆ ೕವಾರ್ದ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ,
ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2007‐08ನೇ ಸಾ ಗೆ 6ನೇ
ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ.

ಕೇಂಬಿರ್ಡ್ಜ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲಾ ನೋಂದಣಿ ಬಗೆಗ್.

ಪಾಲ್ರೆನ್ಸ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಜನಾನ್ಪುರ,
ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾ: ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ
ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಬೆಥನಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ ಇವರ ಆಶರ್ಯದ ಲ್
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆ.

ೕಸತ್ ಕ್ ಕಾಮರ್ಲ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್
ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ಆರ್.ಎಸ್. ಎಜುಕೇಷನ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್
ಆರ್.ಎಸ್. ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಗುಲಲ್ನೆಪ್ೕಟೆ
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಶಾಲಾ ನೋಂದಣಿ ಬಗೆ.
ರ್ೕಮತಿ.ರೀಟಾಲೋಬೋ ಸ. .ನಿಮರ್ಲ
ಕಾನೆವ್ಂಟ್, ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ.
ರಮಾಮಣಿ, ಸ. .ಹೇಮಾವತಿ
.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಮೆಯ್ಸೂರು ಇವರಿಗೆ 20 ವಷರ್
ಬಡೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಅಡುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕ. ದಧ್ಪಪ್ಜಾಜಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಮಾಕನ
ಹ ಳ್, ಟಿ.ನರ ಪುರ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕಮತಿ.ರತನ್ಮಾಮ್ಳ, ಸ. .
ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ, ರಾಜೇಂದರ್ನಗರ ಮೆಯ್ಸೂರು ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ.
ರ್ೕಮತಿ.ಜಯಲ ಮ್, ಸ. . ರ್ೕ.ಜಯಲ ಮ್ೕ
ಪಾರ್ಶಾ. ಉತತ್ರಾದಿಮಠ, ಮೈಸೂರು
ಇವರ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

24706

GIAPRY

7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಇತರೆ‐05/2004‐05

24707

GIAPRY

7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಇತರೆ/07/2004‐
05

24809

GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ.23/2005‐06

24811

GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ.15/2005‐06

ಪರ್ಮತಿ ಲ್ ವೂಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಲಮೈಸೂರು
ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2004‐05 ರಿಂದ 6‐7ನೇ
ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ವರಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ
ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ
ಆದಿವಾ ಗಿರಿಜನರಿಗೆ ಅನುದಾನಿತ ಆಶರ್ಮ
ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಟೆ ಬಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್
ಸೊಸೈಟಿ ಮೈಸೂರು ಇವರು ಅನುಮತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
ಹೆಚ್.ಕೆ.ಎ.ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್
ರಿಬಗಗ್ಸಗೋಡು, ಮೂಡಿಗೆರೆ,
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮ 6ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
ಅನುಮತಿ
ಸ ೕರ್ದಯ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ,
ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ತಾ: ಹಾಸ ಈ ಶಾಲೆಗೆ
6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಅನುಮತಿ

ಕೆ.ಎಂ.ವೈ.ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ
ಬಾಳೆಹೊನೂನ್ರು ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಈ
79ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ.21/2005‐06
ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮಕೆಕ್
ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಬಗೆ.
ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಷ್ಣ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ
ಚಿನಕುರು , ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ: ಮಂಡಯ್
79ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ..02/2005‐06
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ$ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮಕೆಕ್ ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕ ಅಹಲಯ್ದೇ ಮಾರಮಮ್ ಪೂಜಾ ಸೇವಾ
79ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ.24/2005‐06
ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿಆರತಿ ಉಕಕ್ಡ ಈ ಶಾಲೆಯ
ನೋಂದಣಿ ಬಗೆ
ಗುರುದತತ್ ಾನಜೊಯ್ೕತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಶಾಲೆ ರಾಜಪೇಟೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ಲ್ ಈ
79ಪಾರ್ ಅ.ನ
79ಪಾ
ಅ ನೋಂ
ೂೕಂ.23/2004‐05
ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮಕೆಕ್
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.

3/21/2009 0:00

E

3/21/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

A

3/23/2009 0:00

A

2/20/2010 0:00

A

2/20/2010 0:00

A

2/20/2010 0:00

A

3/23/2009 0:
0:00
00

A

24817

GIAPRY

24824

GIAPRY

24832

GIAPRY

24839

GIAPRY

24845

GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ.26/2005‐06

ಸೆನ್ೕಹ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿಕೆ.ಎಂ.ದೊಡಿಡ್ ಮ
ದೂದ್ರು ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯ ನೋಂದಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

A

24849

GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ.25/2005‐06

3/23/2009 0:00

A

24851

GIAPRY

7[6] ಪಾರ್ ಅ/ದೂರು/06/2004‐
05

ಕುವೆಂಪು ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ನೋಂದಣಿ
ಬಗೆ.

ಭೇಯರ್ ಗಾರ್ಮದ ಲ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ಗಳು
ನಾಯಿಕೊಡೆಗಳಂತೆ ಬೆಳೆಯುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

E

24852

GIAPRY

ಅನನ್ಪೂಣೇರ್ಶವ್ರಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ನಿಲುವಾಗಿಲು
79ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ.04/2005‐06 ಕೊಪಪ್ ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮಕೆಕ್ ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/20/2010 0:00

D

24854

GIAPRY

2005‐06ನೇ ಸಾ ಗೆ ಟೀನಿ ಮೀನಿ ಪಾರ್
79ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ.26/2004‐05 ಶಾಲೆ, ಅತೂತ್ರು, ಬಂಡಿಯಂಗಡಿ ರಜಪೇಟೆ
ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ 6ನೇ ತರಗತಿ ನೋಂ ಬಗೆಗ್.

2/20/2010 0:00

A

3/23/2009 0:00

A

24856

GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ.29/2004‐05

ಸಾಯಿಶಂಕರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಪರ್ಶಾಂತಿ
ನಿಲಯ
ನನ್ಂಪೇಟೆ, ರಾಜಪೇಟೆ
ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
6ನೇ ತರಗತಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.

24859

GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ.24/2004‐05

ಬೆ ಟ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ, ರಾಜಪೇಟೆ, ಕೊಡಗು
ಜಿಲೆಲ್‐ಈ ಶಾಲೆಯ ನೋಂದಣಿ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಸದುಗ್ರು ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಬಸರೀಕಟೆಟ್,
ಕೊಪಪ್ ತಾ: ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ
ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮಕೆಕ್
ನೋಂ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ನೇತಾಜಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಅಮಮ್ತಿತ್,
ರಾಜಪೇಟೆ ತಾ: ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಈ
ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ ಅನುಮತಿ
2005‐06ನೇ ಸಾ ಗೆ ಾನ ಜೊಯ್ೕತಿ
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಕೋಡಂಬೂರು ಮಡಿಕೇರಿ ಈ
ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಅನುಮತಿ
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್. 28272/2004
ಇಡಿಎನನ್ಳಂದ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರ ದಾವೆಯ ಬಗೆ
ಗೌರಿಶಂಕರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಪಂಚಗ ಮಠ,
ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಉನನ್ತೀಕರಿಸುವ ಬಗೆ.
ಮೇಲಮ್ನ ಸಂಖೆಯ್. 358/2001 ಮತುತ್ 308‐
3121/2002 ರ್ೕಮತಿ ಎಂ
ಅಂತೋಣಿಯಮಮ್ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ
ಮತು ಇತರರು
ಕಮಲಾ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ದುದದ್,
ಹಾಸನ ಈ ಶಾಲೆಯ ನೋಂದಣಿ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ. ಮಲ, ಅಬಬ್ಳತಿ, ಪರಿಯಾಪಟಟ್ಣ,
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
ದಿ ಸಟ್ಸ್ರ್ ಆಫ್ ಚಾರಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್
ಸೊಸೈಟಿ
ೖ ಮಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ
ಥ್
ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಸೆಂಟ್
ಫಿಲೋಮಿನ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಹಾಸನ ಈ
ಶಾಲೆಯ ನೋಂ. ಬಗೆ
ಜನರಲ್ ತಿಮಮ್ಯಯ್ ದಾಯ್ಕೇಂದರ್
ಮಡಿಕೇರಿ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್
ಮಾದಯ್ಮಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

A

2/20/2010 0:00

A

2/20/2010 0:00

A

3/23/2009 0:00

A

3/23/2009 0:00

A

3/23/2009 0:00

E

2/20/2010 0:00

A

3/23/2009 0:00

A

3/23/2009 0:00

E

2/20/2010 0:00

A

3/23/2009 0:00

A

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

A

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

E

24865

GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ.22/2004‐05

24867

GIAPRY

89ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ.28/2004‐05

24870

GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ.27/2004‐05

24874

GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.02/2004‐05

24880

GIAPRY

7[6] ಪಾರ್ ಅ ಅನುಮತಿ‐
01/2004‐05

24882

GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.06/2003‐04

24885

GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂದಣಿ.11/2003‐
04

24887

GIAPRY

7[6] ಪಾರ್ ಅ‐ವಗರ್‐19/2004‐05

24892

GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ
79ಪಾರ್
ಅ.ಅನುಮತಿ.
ಅನುಮತಿ 11/2003‐
04

24897

GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ.1/2003‐04

24906

GIAPRY

7[6] ಪಾರ್ ಅ/ವಗರ್‐01/2004‐05

24911

GIAPRY

73ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ16/2003‐04

24916

GIAPRY

7[6] ಪಾರ್ ಅ/ವಗರ್‐09/2004‐05

24921

GIAPRY

7[6] ಪಾರ್ ಅ/ ವಗರ್‐06/2004‐05

24936

GIAPRY

7[6] ಪಾರ್ ಅ/ವಗರ್‐23/2004‐05

ರ್ೕಮತಿ: ಶ ಕಲ, ಸ. ನೂಯ್ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ಕಂದಾವರ, ಇವರ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

E

24939

GIAPRY

73ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂದಣಿ.15/2003‐
04

2003‐04ನೇ ಸಾ ಗೆ ರ್ೕ ದೊರೈ
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ಹಾಸನ
ಜಿಲೆ

3/23/2009 0:00

A

ಅಸುರ್ಲೈನ್

ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

ರ್ೕ ವಾಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಈ ಶಲೆಗೆ 6 ರಿಂದ
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಅ

ೕಸತ್ ಕ್ ಕಾಮರ್ಲ್ ಆಡ ತ ದ ಲ್ರುವ
ಸೆಂಟ್ ಆನಸ್ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಬೋಳಾರ,
ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ.
ನಿಮರ್ಲ ಪಾರ್ಶಾ, ಬರ್ಹಾಮ್ವರ, ಕಷ್ಕರ
ವಗಾರ್ವಣೆ.

24944

24948

GIAPRY

73ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂದಣಿ.19/2003‐
04

GIAPRY

7[6] ಪಾರ್ ಅ/ ನೋಂದಣಿ09/
2005‐06

ಸೆನ್ೕಹಾ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ವಜಿಯ್ೕತಿನಗರ ಹಾಸನ
ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6 ರಿಂದ 7ನೆ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

A

ರ್ೕ ಗುರು ರೇಣುಕಾದೇ ಮ ಳಾ
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ, ಮೈಸೂರು,
ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6‐7 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್
ಮಾದಯ್ಮಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

E

8/29/2009 0:00

A

2/20/2010 0:00

A

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

A

2/25/2010 0:00

A

3/23/2009 0:00

A

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

A

ಅಕಷ್ಮಹಾದೇ ಮ ಳಾ ಸಮಾಜ,
ಬೀರೂರು ತಾ ಈ ಸಂ ಅಕಕ್ಮಹಾದೇ
ಪಾರ್ ಶಾ, ಬೀರೂರು ಈ ಶಾ
ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
ರಾಯಲ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಪಾಂಡವಪುರ
79ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ.12/2003‐04
ಮಂಡಯ್ ಈ ಶಲೆಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮ ಅನುಮತಿ

c79..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009

24950

GIAPRY

24955

GIAPRY

24956

GIAPRY

24959

GIAPRY

24960

GIAPRY

24964

GIAPRY

24966

GIAPRY

24969

GIAPRY

24974

GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ.2.2003‐04

ರ್ೕ ಲ ಮ್ ಜನಾಧರ್ನ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಮಂಡಯ್
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆಗೆ
6ನೇ ತರಗತಿ ಅನುಮತಿ

3/23/2009 0:00

A

24978

GIAPRY

73ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ.3/2003‐04

ಹೋ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಪಂಡಿತಹ ಳ್
ಮಳವ ಳ್ ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯ ನೋಂದಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

A

24980

GIAPRY

7[6] ಪಾರ್ ಅ/ ವಗರ್‐02/ 2005‐
06

3/23/2009 0:00

E

24981

GIAPRY

73ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ.13/2003‐04

3/23/2009 0:00

A

24985

GIAPRY

73ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ.10/2003‐04

3/23/2009 0:00

A

24988

GIAPRY

73ಪಾರ್ ಅ.ಅನುಮತಿ 27/2002‐ ಪರ್ಗತಿ ದಾಯ್ಕೇಂದರ್ ರಾಜಪೇಟೆ ಕೊಡಗು
03
ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಅನುಮತಿ

2/20/2010 0:00

A

7[6] ಪಾರ್ ಅ ಇತರೆ‐37/2005‐06

ಾನ ಜೊಯ್ೕತಿ ದಾಯ್ಪೀಠ, ರಾಜೇವನಗರ,
ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

ಕೇಂಬಿರ್ಡ್ಜ್ ಮಾಂಟಿಸರಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿ
ಆಂಗ ಅನುಮತಿ
ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ಗಾರ್ ಪಾರ್ ಶಾ,
CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಚಂದಾಪುರ ಇ ಲ್ 6 7 ನೆ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009
ಮಾ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆ ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿ ದೆ
ಾನ ಜೊಯ್ೕತಿ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ
ಪಿಇಡಿ ಕಾಲೇಜು ಕಾಯ್ಂಪಸ್ ಕಾಯ್ತನಹ ಳ್
73ಪಾರ್ರ್ ಅ.ನೋಂ.13/2003‐04
ಕಾ ಸ್ ಪಾಂಡವಪ
ಕಾರ್
ಪಾಂಡವಪುರ
ುರ ತಾ
ತಾ:: ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ
6ನೇ
ತರಗತಿ ಅನುಮತಿ ಆಂಗಲ್
79ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ.17/2003‐04

ಮೈಸೂರು ನಗರ ಉತೆತ್ರ ವಲಯದ ಖಾಸಗಿ
ಅ.ಪಾರ್ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಬಗೆ.
ಕನಾರ್ಟಕ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಬೀದರ್ ಈ
79ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ.13/2003‐04
ಶಾಲೆಯ ನೋಂದಣಿ

7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಇತರೆ‐16/2005‐06

ಟೆರೆ ಯನ್ ಕಾಮರ್ಲ್ ದುಯ್ಆ ಸಂಸೆಥ್,
ಮೈಸೂರು, ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ರೋಟರಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ತಾಯ್ಜರಾಜ
ಬಡಾವಣೆ ತರೀಕೆರೆ ಈ ಶಾಲೆಯ
ನೋಂದಣಿ ಬಗೆ
ಆರಾಧನ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಕೋಡಿ ಕಾಯ್ಂಪ್
ತರೀಕೆರೆ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ
ನೋಂದಣಿ ಬಗೆ

24991

GIAPRY

7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಹೆ. ‐03/ 2005‐06

ರಾಯಲ್ ಆಂಗಲ್ ಪಾರ್ಶಾ, ಮೈಸೂರು
ಶಾಲೆಯ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

E

25001

GIAPRY

7[6] ಪಾರ್ ಅ/ ವಗರ್‐24/ 2005‐
06

ರ್ೕಮತಿ ಖಮರುನೆನ್ೕಸಾ, ಸ. .ಮಾರುಲ್
ಇಸಾಲ್ಮಿಯಾ ಪಾರ್ಶಾ ಬಂಟಾವ್ಳ,
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ.

3/23/2009 0:00

E

25011

GIAPRY

7[6] ಪಾರ್ ಅ/ ಇತರೆ‐08/ 2005‐
06

3/23/2009 0:00

E

25017

GIAPRY

7[6] ಪಾರ್ ಅ/ ಹೆ. ‐18/ 2005‐06

3/23/2009 0:00

E

25020

GIAPRY

89ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.14/97‐98

3/23/2009 0:00

A

25022

GIAPRY

3/23/2009 0:00

E

25026

GIAPRY

3/23/2009 0:00

E

25161

GIAPRY

3/23/2009 0:00

B

3/23/2009 0:00

B

3/23/2009 0:00

B

3/25/2009 0:00

A

3/23/2009 0:00

A

3/23/2009 0:00

A

3/26/2009 0:00

A

25172

GIAPRY

25181

GIAPRY

25212

GIAPRY

25220

GIAPRY

25227

GIAPRY

25231

GIAPRY

ದಿ ಮೈಸೂರು ಡ ೕ ಸನ್ ಎಜುಕೇಷನ್
ಸೊಸೈಟಿ [ರಿ] ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ
ಬಿಎಸ್ ಇ ಶಾಲೆಯ ಸಥ್ಳಾಂತರದ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ.ಜಿ. .ಬಸವರಾಜು, ಸ. . ಇವರನುನ್
ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ರಿ ಅ ಸಂಖೆಯ್. 9403 ಮತುತ್ 15602/2001
ಕಿರ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಕಿಂಗ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಮಂಡಯ್ ದೂರು ವಾದ

ರ್ೕಮತಿ: ರೇಖಾಸಾವ್ಮಿ ಮತುತ್ ಇತರ
ಕಷ್ಕಿಯರು ಜಯ ಠಲ ದಾಯ್ ಶಾಲೆ,
ಮೈಸೂರು ಇವರ ದೂರಿನ ಬಗೆ.
ರ್ೕಮತಿ: ಆರ್.ಜಯ ರ್ೕ, ಸ. . ರ್ೕ
ಮಂಜುನಾಥ ಸಾವ್ಮಿ ಕನನ್ಡ ಪಾರ್ಶಾ
7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಹೆ. ‐04/ 2005‐06 ಗೋ ಂದರಾಜನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವ
ಬಗೆ.
ಬರೂಜ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ರಝಾಜನಗರ,
76ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ.10/2008‐09 ಮೂಡುಪಡುಕೋಡಿ, ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾ: ದ ಣ
ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆ
7[6] ಪಾರ್ ಅ/ ಇತರೆ‐41/2005‐
06

76ಪಾರ್ರ್ ಅ.ದಾವೆ.05/2000‐01

ರ್ೕ ಡಿ ರಾಮಚಂದರ್ನಾಯಕ್ ಕುಳಾ ಖಾಸಗಿ
ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾ: ಇವರು ರಾಜಯ್
ಉಚ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ
ಉಚಛ್
ನಾ ಯಾಲಯದ ಲ್ ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ
ಸಂಖೆಯ್. 25829/2000

ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಸಂಖೆಯ್. 14174‐
14228/2000 ರ್ೕ ಕೃಷಣ್ಪಪ್ ಮತಿತ್ತರರು
ರುದ ಸಕಾರ್ರ
ರಾಜಯ್ ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್
ಸಂಖೆಯ್. 21027 /96 ಎಸ್ ಗೋಪಾಲ ಡಿ
76ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.07/1996‐97
ಶೆಟಿಟ್ ರುದಧ್ ಬಿ ಆನಂದಶೆಟಿಟ್ ಮತುತ್
ಇತರರು.
ರಿ ಅ ಸಂಖೆಯ್. 12550 ಮತುತ್ 12592‐93/97
ಬರ್ದರನ್ ಮಿಷನ್ ಎಜುಕೇಷನ್
76ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.17/1996‐97
ಅಸೋ ಯೇಷನ್, ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ ಆಡ ತ
ಮಂಡ
ವಾದ
ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ರ್ೕ ಭಾರತಿ ಪಾರ್
ಶಲೆ ಮುಡುಪು, ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಹ ಕಷ್ಕರ
ರ್ೕ ಎಂ ರಾಮರಾವ್ ಇವರು ಸಕಾರ್ರ
76ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.25/1997‐98
ಮತುತ್ ಇತರರ ನಡುವೆ ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ
ಸಂ. 27869/97 ರ ಬಗೆಗ್.
76ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.04/2000‐01

76ಪಾರ್ ಅ.ನೇ.ಅನು
/94‐95

ೕದನೆ.115

ಪುಣಚ ಪೆರಿಯಾಲತ್ಕಕ್ ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಮಾಡಿರುವ ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

25236

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.2/92‐93

25242

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಅ.ರಿ ಅ ಸಂ.22/1995‐
96

25243

GIAPRY

7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಸಾದೂ ‐
06/2005‐06

25250

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಅ.ಅಪೀಲು 50/1999‐
2000

25255

GIAPRY

7[6]
ಪಾರ್ ಅ/ಸಾದೂ /02/2005‐06

25261

GIAPRY

73ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.8/1999‐2000

25263

GIAPRY

7[6] ಪಾರ್ ಅ/ ವಗರ್‐11/2005‐06

25272

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.6/1999‐2000

25277

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.6/1999‐2000

25279

GIAPRY

7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಇತರೆ‐36/2005‐06

76ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.8/1998‐99

25284

GIAPRY

25286

GIAPRY

25292

GIAPRY

25295

GIAPRY

25308

GIAPRY

25313

GIAPRY

7[6] ಪಾರ್ ಅ/ವಗರ್‐04/2005‐06

25317

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.09/2004‐05

ರಿ ಅ 28275/91 ಪುಣಚಛ್ ಪರೊಉಆಲತ್ಕ
ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾ: ದ ಣ ಕನನ್ಡ
ಜಿಲೆ ವಾದ
ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಸೋ ಯೇಷನ್ ಮಕಕ್ಳ
ಶಾಲೆ ಮಂಗಳೂರು ಸ ೕಛಚ್ಛ
ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್
ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್. 807/94
ರ್ೕ ಆರ್. .ಗೋಪಾಲ್ ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ
ಮನ ಯ ಬಗೆಗ್.
ಮೇಲಮ್ನ ಸಂಖೆಯ್. 50/99 ರ್ೕ ಎನ್
ನಾರಾಯಣಶೆಟಿಟ್, ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು, ರುದಧ್
ಡಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ. ಮಂಗಳೂರು ಮತುತ್ ಇತರರು.
ರ್ೕ ಮಾದಯಯ್ ಇವರು ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್
ಸೂಕ ಕರ್ಮವ ಸಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಪುಷಕ್ರಣಿ ಬಿಎಸ್ಇ
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಮೈಸೂರು
ಬಗೆ‐ದೂರು.
ರ್ೕಮತಿ ರಾಜಲ ಮ್ ಮಾದರಿ ಪಾರ್ಶಾ,
ನೋಬ ರಸೆತ್, ಮೈಸೂರು ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ.
ಉಪೂಪ್ರು ಜಿಲಾಲ್ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ,ಉಡುಪಿ ಉತತ್ರ ವಲಯ ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಪುನರೂರು ಪಟೇಲ್
ವಾಸುದೇವರಾವ್ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ದರ್ಸವ್ನ
ಅಧೀನಕೆ ಹಸಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆ.
ರಿ ಅ ಸಂ. 900‐902/2000 ಸಾಗರ
ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಪಡುಬಿದರೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್
ರುದ ರಾಜಯ್ ಮತು ಇತರರು.
ೖ
ಕಬೀರ್ ಉದುರ್ ಪಾರ್ರ್ಶಾ,, ಮೈಸೂರು
ಖಾ ಇರುವ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್
ಮಾಡುವ ಬಗೆ.

ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,
ಕುಕಿಕ್ೕಕಟೆಟ್, ಉಡುಪಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ವೇತನ
ಬಟವಾಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಯನುನ್ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

ಕನನ್ಡಭಾಷಾ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ದ.ಕ.ಜಿಲಾಲ್ ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾ: ಇಡಿಕ್ದು ಶಾಲಾ
7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಇತರೆ‐18/2005‐06
ಆ.ಮಂ. ರುದಧ್ ದೂರು
ಸ ೕರ್ದಯ ಅನುದಾನಿತ ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ, ಬೈಂದೂರು ಕುಂದಾಪುರ ತಾ:
ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ
76ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ 9/2002‐03
ತದೃ ಟ್ಯಿಂ ದ ಆಡ ತಾಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್
ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಕೋರಿರುವ ಚಾರ
ಕುರಿತು
7[6]
ರ್ೕ ಕುದಮ್ಲ್ ರಂಗರಾವ್ ಮೆ ೕರಿಯಲ್
ಪಾರ್ ಅ/ಸಾದೂ /08/2005‐06
ಟರ್ಸಟ್ ಇವರ ಅನುದಾನದ ಮನ .
7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಇತರೆ‐44/2005‐06

ಅ

ೕಸತ್ ಕ್ ಕಾಮರ್ಲ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ
ಮು. .ರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ ಪುಷಪ್ಲತಾ ಡಾಟರ್ ಆಫ್
ಮಾಯಿಲ ಗಾಡ, ಕಯೂಯ್ರು ಹೌಸ್
ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾ: ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆ

3/23/2009 0:00

A

3/23/2009 0:00

A

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

A

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

A

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

A

3/23/2009 0:00

A

3/23/2009 0:00

E

3/25/2009 0:00

A

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

A

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

A

25323

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.13/2004‐05

25326

GIAPRY

7[6] ಪಾರ್ ಅ/ ವಗರ್‐06/2005‐06

25331

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.16/2004‐05

25338

GIAPRY

7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಹೆ. .17/2005‐06

25339

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.05/2004‐05

25345

GIAPRY

c76] ಪಾರ್ ಅ ಇತರೆ‐ 47/05‐06

25350

GIAPRY

7[6] ಪಾರ್ ಅ/ ವಗರ್‐19/2005‐06

25354

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.08/2004

25356

GIAPRY

7[6] ಪಾರ್ ಅ/ನೋಂದಣೆ‐
04/2005‐06

25360

GIAPRY

76[7]ಪಾರ್ರ್ ಅ.ದಾವೆ.2/2003‐04

25361

GIAPRY

7[6] ಪಾರ್ ಅ/ ಇತರೆ‐10/2005‐
06

25363

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.11/2003‐04

25367

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.18/2003‐04

25369

GIAPRY

7[6] ಪಾರ್ ಅ/ವಗರ್‐22/2005‐06

25372

GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ .01/2003‐
04

25374

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.03/2003‐04

76ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.65/2002‐03

25448

GIAPRY

ರಿಅ ಸಂಖೆಯ್. 27021/2001 ರ್ೕ
ಅನಂತಕೃಷಣ್ ಭಟ್ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ
ಮತಿತರರು.
ಬೆಥನಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ಯ ಶಾಲೆಗಳ ಕಷ್ಕರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಕೆ ರಾಜಾರಾಂಶೆಟಿಟ್ ಕರೆಸಾಪ್ಂಡೆಂಟ್
ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಸಂಘ ವಾರ್, ಉಡುಪಿ ತಾ:
ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ರಿ ಅ ಸಂ. 47952‐
47955/2004
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲಾಲ್ ಅನುದಾನಿತ
ಪಾರ್.ಶಾ. ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ಮರುಹಂಚಿಕೆ
ಬಗೆ
ದ ಕ ಮತುತ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲಾಲ್ ಅನುದಾನಿತ
ಪಾರ್ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಸಂಘ ರಿ ಅ ಸಂಖೆಯ್.
24538‐635/2004
ರ್ೕ ಮಹಮಮ್ದ್ ಮನೂಸ್ರ್, ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ,
ಚಾ.ನಗರ ಇವರು ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ರುದದ್
ಕರ್ಮ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕಮತಿ: ಜಸೆಟ್ಲ ಮೇರಿ ರ್ೕ ಅಬದ್ಲ್
ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ ಪಾರ್ಶಾ, ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ,
ಚಾ.ನಗರ. ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ.
ರಿ ಅ ಸಂಖೆಯ್. 28151/2004 ಕಾಡಿಪಟಲ್
ನಡಿಪಟಲ್ ದಾಯ್ ಪರ್ಚಾರಕ ಸಂಘ ಪಡುಬಿದಿರ್
ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆ
ಎಂ.ಇ./ಟಿ. ಶಾಲೆ ಚಾ.ನಗರ ಈಶಾಲೆಯ
6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮಕೆಕ್
ಅನುಮತಿ ಬಗೆ.
ಕೆನರಾ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಅಸೋ ಯೇಷನ್
ದೊಂಗರಕೇರಿ ಮಂಗಳೂರು ರವರು
ಇಲಾಖೆಯ
ಮೇಲೆ
ಸಕಾರ್ರ ಹಾಗೂ ಇಲಾಖ
ಯ ಮೆ
ಲ ರಾಜಯ್
ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ
ಬಗೆ.
.ಎಸ್.ಐ. ಕರುಣಾಪುರ ಶಾಲೆಗೆ 5,6,7ನೇ
ತರಗತಿ ಗಳನುನ್ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ಕೋರಿ.
ರಿ ಅ ಸಂ.50735‐46/2003 ರ್ೕ
ರಾಮಕೃಷಣ್ಭಟ್ ಮತಿತರರು
ರಿ ಅ ಸಂ 49280‐288/03 ರ್ೕಮತಿ
ರೆಜಿ
ಮತಿತರರು
ಕೆಥೋ ಕ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ದೇವೇಂದರ್ಶೆಟಿಟ್, ಸ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ
ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ನಾಡ ಕುಂದಾಪುರ ತಾ: ಉಡುಪಿ
ಜಿಲೆ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆ.

3/23/2009 0:00

A

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

A

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

A

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

A

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

A

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

A

3/23/2009 0:00

A

2/20/2010 0:00

E

3/23/2009 0:00

A

ರಿ ಅ ಸಂಖೆಯ್. 17522/03 ರ್ೕ
ದೇವೇಂದರ್ಶೆಟಿಟ್ ರುದಧ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತಿತ್ತರರು

3/23/2009 0:00

A

ಕೊಳಂಜೆ ಅಂಬಾ ಲಾಸ ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ, ಮಂಗಳೂರು ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಮುಚಚ್ಲು ಹಾಗೂ ಅದೇ ಸಥ್ಳದ ಲ್ ಹೊಸ
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

A

25453

GIAPRY

25459

GIAPRY

25464

GIAPRY

25467

GIAPRY

25471

GIAPRY

25479

GIAPRY

25486

GIAPRY

25491

GIAPRY

25497

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.3/2002‐03

ರ್ೕಮತಿ ನಿಲಾಮೃತ, ಸ , ಬಸವೇಶವ್ರ
ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರು ನೇಮಕಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕದಿಂದ
ವೇತನವನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ
ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

ರ್ೕ ಬಿ. ರಾಮಕೃಷಣ್ ಭಟಟ್, ಸ , ಪೂಣಚ
ಪರಿಯಾಲತ್ಡಕ್ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ
76ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.59/2002‐03
ಪುಣಚ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ ಸಂ38/2000 ರ
ಬಗೆ.
ರಿ.ಪಿ.ಸಂ.22689/2002 ಎಸ್/ಪಿಆಓರ್
ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ಕುಳ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್
76ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.01/2002‐03
ಶಾಲೆ ಕುಳ ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾ: ದ ಣ ಕನನ್ಡ
ಜಿಲೆಲ್ ರುದಧ್ ರ್ೕಮತಿ ಶಾಂತಿನಾಯಕ
ಹಾಗೂ ಇತರರು.
ಖಾಸಗಿ ಅನುದನಿತ ಶಾಲೆಗ ಗೆ
76ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.4/2007‐08
ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ನಿಯಮದ ಅಡಿ ಈ
ಕಛೇರಿಯ ಲ್ 2005 ರಿಂದ ಸೆಪೆಟ್ಂಬರ್ 2007
ರವರೆಗಿನ ಮೇಲಮ್ನ ಪರ್ಕರಣಗಳ
ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕಮತಿ ಪದಾಮ್ವತಿ ಕಿರ್ಸತ್ಬೆಲ್ ಕಷ್ಕಿ
76ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ .01/2003‐
ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ಮೇಲಮ್ನ
04
ಸ ರುವ ಬಗೆ
ಪಿ ಹರಿಕೃಷಣ್ಭಟ್, ಮುಳುಳ್ಗುಡೆಡ್, ವಪುರ
76ಪಾರ್ ಅ.ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಂಚೆ, ಕಾಕರ್ಳ ತಾ: ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ
23/2007‐08
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಡಿ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ
ಬಗೆ.
ಡಾ: ನಾರಾಯಣಶೆಟಿಟ್ಟ್, ನಿವೃತತ್
ೃ ತ್ ಮುಖಯ್ಯ್
ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ ಶಾರದ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,
ಮಂತೂರು, ಮಂಗಳೂರು ತಾ: ಇವರಿಗೆ
76ಪಾರ್ 8/2007‐08
ನಿಲಂಬನವಧಿಯ ಜೀವನಾಧಾರ ಭತೆಯ್
ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸೌಲಭಯ್ಗಳನುನ್ ಕೊಡಿಸುವ
ಬಗೆ
ರಿ ಅ ಸಂ.5440/2007 ಪೆರ್ ಡೆಂಟ್
ಗೌಡರಯಾನದ ಒಕಕ್ ಗರ ದ ಕ ಜಿಲೆಲ್
76ಪಾರ್ ಅ.ರಿಪಿ.5440/2007‐08
ಮತುತ್ ಇತರರು ರುದಧ್ ಉಪನಿದೇರ್ಸಕರು
ಮಂಗಳೂರು ಇತರರು
76ಪಾರ್ ಅ.ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್.01/2007‐08

25505

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.38/2006‐07

25507

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.43/2006‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದನವ್ಯ
ಮೇಲಮ್ನ
ರ್ೕ ವೇಕಾನಂದ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆ, ಕೆ ಎನ್ ಪುರ
ಮೈಸೂರು‐19 ಆಡ ತ ಮಂಡ ಉ
ಸದಸಯ್ರ ಪಟಿಟ್ ಮತುತ್ 2000‐01 ರಿಂದ
2004‐05 ರವರೆಗಿನ ದೃಢೀಕೃತ
ಲೆಕ ಪಟಿ ಯನು ಕೋರಿಕೆ ಬಗೆ
ರ್ೕ ಹರಿಕೃಷಣ್ಭಟ್ ಪಿ ಗೋಪಲಕೃಷಣ್ಭಟ್
ರವರ ಮಗ ಮುಳುಳ್ಗುಡೆಡ್ ಅಂಚೆ, ವಪುರ
ವಯಾಹೆಬಿರ್ ಕಾಕರ್ಳ ತಾ: ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ನಿಯಮದಡಿ ಖಾಸಗಿ
ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ ಶಾಲೆಗಳ ಮಾ ತಿ
ಕೇ ರುವ ಬಗೆ

3/24/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

A

3/24/2009 0:00

A

3/24/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

B

3/24/2009 0:00

A

3/24/2009 0:00

A

3/24/2009 0:00

A

3/24/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

A

3/24/2009 0:00

A

25514

GIAPRY

ರ್ೕ ಎಂ ರಾಯಪಪ್ನ್,ಬಿಇಡಿ, ಒಡಡ್ರದೊಡಿಡ್,
ಮಾಟರ್ ಳ್ ಅಂಚೆ, ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ ಮ ತಿ
76ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.12/2006‐07
ಹಕುಕ್ ನಿಯಮದಡಿ ರಾಜಯ್ ಪತರ್ ಸಂ. ಇಡಿ
104.2005 ದಿ: 17‐10‐2005 ಕೇ ರುವ ಬಗೆಗ್.

25520

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.06/2005‐06

3/25/2009 0:00

A

ರಿ ಅ ಸಂಖೆಯ್. 18919/2005 ಎಸ್ ರ್ೕಮತಿ
ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಮತಿತರರು

3/24/2009 0:00

A

ರ್ೕ ೕತಾರಾಘವ ಅನುದನಿತ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ ಪನಾರ್ಜೆ ಪುತೂತ್ರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಮುಚಚ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

A

3/24/2009 0:00

A

3/24/2009 0:00

A

3/24/2009 0:00

A

3/24/2009 0:00

A

3/24/2009 0:00

A

ರಿ ಅ ಸಂ.7261/2001 ಮತುತ್ 7262/01 ರ
ಕುಳಾ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ
ಬಂಟಾವ್ಳ ಮತಿತ್ತರರು

3/24/2009 0:00

A

ಕನಾರ್ಟಕ ಕ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಶಾಂತಿನಗರ
ಮೈಸೂರು ದಿ: 01‐06‐89 ರಿಂದ
76ಪಾರ್ ಅ.ವ
76ಪಾ
ಅ ವೇೕ.ಅನು..
ಅನು 1./2005‐06
ಪೂವರ್ದ ಲ್ ಪಾರ್
ಪಾ ರ
ರಂಭಿ
ಂಭಿ ರುವ ಖಾಸಗಿ
ಅನುದಾನರ ತ ಪಾರ್ ಶಲೆಗಳನುನ್
ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

A

3/24/2009 0:00

A

3/24/2009 0:00

A

3/24/2009 0:00

A

3/24/2009 0:00

A

3/24/2009 0:00

A

3/24/2009 0:00

A

3/24/2009 0:00

A

3/24/2009 0:00

A

3/21/2009 0:00

E

25522

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.15/2005‐06

25524

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.01/2005‐06

25525

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.08/2005‐06

25526

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.03/2006‐07

25529

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.13/2005‐06

25530

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.10/2005‐06

25537

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.11/2005‐06

25542

GIAPRY

25545

GIAPRY

25549

GIAPRY

25551

GIAPRY

25561

GIAPRY

25565

GIAPRY

25575

GIAPRY

25578

GIAPRY

25584

GIAPRY

24458

GIAPRY

ರ ಅ ಸಂಖೆಯ್. 10083/2005 ರ್ೕಮತಿ
ಐರಿನ್
ೕನಿಕ ಮತು ಇತರರು
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್. 16182/2005 ರ್ೕ
ಮೈಕೇಲ್ ಕಾಯ್ಸೆಟ್ ನ್ ಮತಿತರರು
ಕನಾರ್ಟಕ ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ರಿಟ್
ಅಜಿರ್ಗಳ ಸಂಖೆಯ್ 25696/04 31706/04
ರಿ ಅ ಸಂಖೆಯ್. 23036/2005 ಡಾ: ಎಂ
ನಾರಾಯಣಶೆಟಿಟ್ ದ ಕ ಜಿಲೆ ಮತಿತರರು
ರಿ ಅ ಸಂಖೆಯ್.18709/05 ರ್ೕಮತಿ
ೕ ರೋಡಿರ್ಗಸ್ ಮಂಗಳೂರು
ಮತಿತರರು

ರಿ ಅ ಸಂ 13424/2005 ರ್ೕ ಬಿ ಜಗದೀಶ
ಉಡುಪ ಮತಿತರರು
ಪುಣಚಾ ಪಾರ್ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಯ ಲ್
76ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.34/2005‐06
ಕು ದಿರುವ ಕಷ್ಣ ಗುಣಮಟಟ್ದ ಬಗೆಗ್.
ಶಾಲಾ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯಿಂದ
76ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.33/2005‐06
ಆಗುತಿತ್ರುವ ಕಿರುಕಿಳದಿಂದ ಪರಿಹಾರ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕ ಡಿ ತಿರುಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರ ಶಾ ಮತಿತ್ತರರು
76ಪಾರ್ ಅ.ಸಾದೂ .2/2005‐06
ಇವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್.
ರಿ ಅ ಸಂಖೆಯ್. 13763/2005 ಎಸ್ ರ್ೕ ಕೆ
76ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.05/2005‐06
ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತಿತರರು
ರಿ ಅ ಸಂ 362251/2004 ಎಸ್ ಕೆ
76ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.10/2004‐05
ಸದಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ರುದಧ್ ಸಕಾರ್ರ
ರ್ೕ ಕೆ ಸದಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಮತಿತ್ತರರು
76ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.02/2004‐05
ರುದಧ್ ಸಕಾರ್ರ
ರ ಅ ಸಂ 54408/2003 ಮತುತ್ 10409‐
10412/2004 ದ ಕ ಜಿ ಅನುದಾನಿತ
76ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.01/2004‐05
ಶಾಲೆಗಳ ಆಡ ತದಾರರ ಸಂಘ ರಿ
ಮಂಗಳೂರು
ರ್ೕಮತಿ ಜಿ ಕಮಲಮಮ್, ಸ , ರ್ೕ
79ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್.ಇತರೆ.14/1200
ಬಸವೇಶವ್ರ ಕನನ್ಡ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಆಲೂರು,
5‐06
ಹಾಸನ ಜಿಲೆ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ.
76ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.13/2005‐06

24459

GIAPRY

24461

GIAPRY

24465

GIAPRY

24467

GIAPRY

24472

GIAPRY

24476

GIAPRY

24490

GIAPRY

24505

GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ .ನಿ.27/2005‐06
79ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್.ಇತರೆ..13/2005
‐06
79ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್.ಇತರೆ.03/2005
‐06

ವಾನಂದ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಶಂಕರಪುರ,
ಹಾಸನ ಈ ಶಾಲೆಯವರು ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ಕಷ್ಕರನುನ್ ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲು
ನಿರಾಕರಿ ರುವ ಬಗೆ
ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ಬೆಥನಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಮಂಗಳೂರು ಈ
ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ

79ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್.ಇತರೆ.08/2004
ಬೆಥನಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಮಂಗಳೂರು ಈ
‐05
ಸಂಸೆಥ್ಯ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ಸಟ್ರ್ ಡಿವ್ನ್ ಫೆರಾ , ಸ , ಸೈಂಟ್
ಜೋಸೆಫ್ ಪಾರ್ಶಾಲೆ ಸಕಲೇಶಪುರ
79ಪಾರ್ ಅ. .ವಗರ್.05/2007‐08
ಇ ಲ್ಂದ ಆ ೕರ್ವಾದ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ
ವಗಾರ್ವಣೆ
ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಪರಸಪ್ರ
79ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್.04/2007‐08
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ದಿ ಸಾ ಯಾನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮೇರಿಸ್
79ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್.1/2007‐08
ಕಾನೆವ್ಂಟ್, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು‐
18
79ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್.03/2007‐08

ದಿ ಸಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾರಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್
ಸೊಸೈಟಿ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಆಶರ್ಯದ ಲ್
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ ಶಾಲೆಗಳ
ಸಹ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ದಿ ಸಟ್ಸ್ ◌ಾಫ್ ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಆಫ್
89ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್ಘ.ಇತರೆ.10/20 ಟಾಬ್ಸ್ ◌ೆಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮೈಸೂರು
06‐07
ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ
ವಗಾರ್ವಣ
ವಗಾರ್ವಣೆ
ಅಸುರ್ಲೈನ್ ಪಾರ್ ನ್ಸಕ್ನ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್
79ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್.ಇತರೆ.15/2006
ಮಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ
‐07
ನಡೆಸುತಿರುವ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬೆಥನಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಮಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ಗೆ
ಬೆಳಗಾಂ ಡಯಾ ಜನ್ ಬೋಡ್ ◌ಾಫ್
79ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್.18/2006‐07
ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೆಳಗಾಂ ಈ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ.
ರ್ೕಮತಿ ಎ ಫಿಲೋಮಿನಾ, ಸ , ನಿಮಲ ಕಿ
79ಪಾರ್ ಅ.ವಗಾರ್ವಣೆ.70/2006‐ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಮಠದ ಕೊಪಪ್ಲ, ಆಲೂರು ತಾ:
ಇವರನುನ್ ಸಂತ ಮೇರಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ
07
ಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್, ಹಾಸನ ತಾ: ಇ ಲ್ಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.
ರ್ೕಮತಿ ಸಗಾಯಮೇರಿ, ಸ , ನಿಮರ್ಲ
79ಪಾರ್ ಅ.. .ವಗರ್.06/2007‐08 ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಪಾಂಡವಪುರ ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ
ಶಾಲೆಗೆ ಹೆ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಕುರಿತು.
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79ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್.02/2007‐08

24523

GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ./2006‐07

24524

GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ .ವೇತನ.33/2005‐
06

ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ ಶಾಲೆಗಳ
ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಬಸವೇಗೌಡ ಲೇಟ್ ಅಣೆಣ್ಯಪಪ್ ಕಬಬ್ತಿತ್
ಗಾರ್ಮ ಅಂಕಪುರ ಹಾಸನ ಜಿಲೆ
ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಉದುರ್ ಅನುದಾನಿತ
ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಈ ಶಾಲಾ
ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ.
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79ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ.09/2006‐07
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79ಪಾರ್ ಅ. .ವಗಾರ್ವಣೆ.43/200
6‐07

24529

GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್.ಇತರೆ.11/2006
‐07

24530

GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ. .20/2005‐06

24547

GIAPRY

24553

GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ.ಹಸಾಥ್ಂತರ.48/2006‐
07

24557

GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ.ಹಸಾತ್ಂ.30/2006‐07

24564

GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ .113/2002

24310

GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್.ಇತರೆ.05/2004
‐05
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GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ.ಸಥ್ಳಾಂತರ.ಇತರೆ.2/2
004‐05

24325

GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್.07/2004‐05

24330

GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್.ಇತರೆ.05/2005
‐06

24334

GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ.ನೇ.ಇತರೆ.39/2005‐
06

24339

GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ.07/2005‐06
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GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ. .ದೂರು.02/2005
‐06
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GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ.ಸಥ್ಳಾಂತರ.ಇತರೆ.15/
2005‐06

79ಪಾರ್ ಅ.6ನೇ
ತರ.ನೋಂ.22/2006‐07

79ಪಾರ್ ಅ.ಶಾಲೆ
ಸಥ್ಳಾಂ.69/2006‐07

ರ್ೕ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್
ಹೊಳೇನರ ೕಪುರ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ
ಶಾಲಾ ನೋಂದಣಿ ಬಗೆ.
ಹೋ ಕಾರ್ಸ್ ಸಟ್ರ್ ಶಾಲೆ ದುಯ್ತ್
ನಗರ ಸಾ ಗಾಮ ರಸೆತ್, ಹಾಸನ ಈ
ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿ ಅನುಮತಿ
ರ್ೕ ಜಿ ಎಂ ಅರಸಪಪ್, ಸ , ಮಹೇಂದರ್ ಕ
ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಇಂದಿರಾನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇ ಲ್ಂದ ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,
ಅರ ೕಕೆರೆ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.
ದಿ ಸಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾರಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್
ಟರ್ಸ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಂಸೆಥ್ಯ
ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ.
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ಬಗೆಗ್.
ಕೊಡಗು ದಾಯ್ಲಯ ಮಡಿಕೇರಿ ಈ
ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಮದ ಮಡಕೇರಿಯ ಲ್
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪಾರ್
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮೈಸೂರು ನಗರಕೆಕ್
ಸಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕ ಕೃಷಣ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ
ಹಾಸನ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ರ್ೕ ಮಾಳ ಕಾ
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ
ಹಸಾಂತರಿಸುವ ಕುರಿತು.
ಗೌತಮ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ಈ
ಶಾಲೆಯ ಹಸಾಂತರದ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ ಅಮಮ್ಯಯ್, ಅಟೆಂಡರ್, ರ್ೕ
ಗಾಯಿತಿರ್ ಸೇವಾ ಮಂದಿರ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,
ಉದಯಗಿರಿ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಮೇಲಮ್ನ ಸಂಖ
ಸಂಖೆಯ್ಯ್. 113/2002 ರ ಬಗ
ಬಗೆ.
ಸಟ್ರ್ ಜಾನೆಟ್ ಪಿಂಟೋ ಸಹ ಕಷ್ಕರು,
ಸಂತ ಅನನ್ಮಮ್ ಪಾರ್ಶಲೆ, ರಾಜಪೇಟೆ,
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ.
ಮೌಂಟ್
ೕಡರ್ ಆಂಗಲ್ ಶಾಲೆ,
ದೇವಸಾಥ್ನದ ರಸೆತ್, ಬೆಲೂರು ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್
ಈ ಶಾಲಾ ಸಳಾಂತರ.
ರ್ೕಮತಿ ಅನಿತ, ಆಳಾವ್, ಸ , ನಿಮಿರ್ಲ
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಎಂ ದಾಸಪುರ ಹಾಸನ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ
ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ ಶಾಲೆಗಳ ಕಷ್ಕರನುನ್
ಅಂತರ್ ಜಿಲೆಲ್ಗ ಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ
ಬಗೆ.
ರ್ೕ ಲ ಮ್ೕ ಜನಾಧರ್ನ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಮಂಡಯ್
ಈ ಶಾಲೆಯ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ಮೌಂ1ನ್ ವೂಯ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ರಾಜಪೇಟೆ
ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮಕಕ್ ನೋಂದಣಿ ಬಗೆ.
ಸೆಂಟ್ ಮಾಧಾರ್ಸ್ ಪಾರ್ಶಾ ಮೂಡಿಗೆರೆ
ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ಭಾಗವನುನ್ ತೆರೆದಿರುವ ಬಗೆ.
ಮಾಡಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ಜಯಪುರ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಈ ಶಾಲಾ
ಸಳಾಂತರ ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
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GIAPRY

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್. ಮಂಗಳಗೌರಮಮ್, ಸ ,
79ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್.ಇತರೆ.08/2005
ಜಯಭಾರತ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಗುತತ್ಲು ಮಂಡಯ್
‐06
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ.
ರ್ೕಮತಿ ರತನ್ಮೇರಿ, ಸ , ಸೆಂಟ್ ಅ ೕಸ್
79ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.04/2005‐06
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಪಾಂಡವಪುರ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ.
ರ್ೕಮತಿ ದದ್ಮಮ್, ಸಹಾಯಕ ಮ ಳಾ
79ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್.ಪಿಪಿ .01/2005
ಸಕಾಮ ಪೂ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ದೇವಸಾಥ್ನ ಬೀದಿ,
‐06
ಮಂಡಯ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ವೇಕಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಹನಕೆರೆ, ಮಂಡಯ್ ತಾ:
ಇವರ ವೇಕಾ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಹನಕೆರೆ ಈ
79ಪಾರ್ ಅ.ಅನುದಾನ.1/2002‐03
ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ.
ನಿಮರ್ಲ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ
ಬಾಳೆಹೊನೂನ್ರು, ಚಿಕಮ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ
73ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.52/2000‐01
ಶಾಲೆಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಕನನ್ಡ ಬಾಡಿಗೆ
ಕಟಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಮಳವ ಳ್ ತಾ: ಹಲಗೂರು
ಗಾರ್ಮದ ಲ್ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಅನಧಿಕೃತ ಆಂಗಲ್
73ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.50/2001‐02
ಮಾಧಯ್ಮ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳನುನ್
ಮುಚಿ ಸುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕ ಮಾವನ ಧಮಾರ್ಶರ್ಮ ಶರ್ವಣ
ಬೆಳಗೊಳ, ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ತಾ: ಹಾಸನ
ಪಾರ್ ಶಾಲೆ
73ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.47/2002‐03 ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ರ್ೕ ಬಾಹುಬ
ಶರ್ವಣ ಬೆಳಗೊಳ ಈ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡ ಹಾಗೂ
ಜಮೀನನುನ್ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ವ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

24590

GIAPRY

ಕನಾರ್ಟಕ ದ ತ ಅಭುಯ್ದಯ ಕೇಂದರ್
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ನವಚೇತನ ಆಂಗಲ್
73ಪಾರ್ರ್ ಅ.ಇತರೆ.15/2002‐03
ಮಾಧ ಮ ಪಾರ್
ಮಾಧಯ್
ಪಾ ಶಾಲೆ ಮಂಡಯ್
ಮಂಡ ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮುಚಿಚ್ಸಲು ಆದೇ ರುವ ಬಗೆಗ್.
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79ಪಾರ್ ಅ. 79ಪಾರ್ ಅ.ಶಾಮು.
ಇತರೆ.02/2003‐04
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79ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.14/2003‐04
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GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.07/2003‐04
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GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ.ದೂರು.01/2004‐05
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79ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್.ಇತರೆ.14/2004
‐05
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C/79gry pry
C/79gry pry
C/79gry pry

ತಾಯಮಮ್ ಮಲಲ್ಯಯ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಶಾಲೆ ಸೋಮನಹ ಳ್ ಮದೂದ್ರು ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮುಚುಚ್ವ ಬಗೆ.
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್. . ಜಯಲ ಮ್, ಸ ,
ಭಾರತಿ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ
ಹೈದಾರ್ಬಾದ್ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ.

ಮಹೊಳಾ ಕಿರಿಯ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,
ಮಂಡಯ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ಬಗೆಗ್.
ಪರ್ಸನನ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆಯ ಪಕಕ್ದ ಲ್
ಯೆತೀಂದರ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ಯವರು ಬಾರ್ಂಚ್
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ತೆರೆದಿರುವ
ಬಗೆ ದೂರು
ಸಟ್ರ್ ಎಲ್. ಅಂತೋಣಿಯಮಮ್, ಸ ,
ಸಂತ ಅನನ್ಮಮ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,
ರಾಜಪೇಟೆ, ಈ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರನುನ್
ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
language policy
mandya coutr cases
hassan court cases
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E

3/21/2009 0:00

B

3/21/2009 0:00

B

3/21/2009 0:00

D

3/21/2009 0:00

D

3/21/2009 0:00

D

3/21/2009 0:00

D

3/21/2009 0:00

D

3/21/2009 0:00

D

2/20/2010 0:00

D

3/21/2009 0:00

D

8/23/2011 0:00
8/23/2011 0:00
8/23/2011 0:00

D
D
D

22907

GIAPRY

C/79gry.pry

kodagu c.magalore general letters.

8/23/2011 0:00

D

22917

GIAPRY

C/79gry.pry

8/23/2011 0:00

D

24611

GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ.ದೂರು.06/2004‐05

3/21/2009 0:00

D

24614

GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ,ಎನ್.ಓ. .03/2006‐
06

gulbarga general letters file
ಕೇಂಬಿರ್ಡ್ಜ್ ಪಬ್ಲ್ಇಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಆಡ ತ
ಮಂಡ ಗೆ ಕಾನೂನು ಕರ್ಮವನುನ್
ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆ.
ಯತೀಂದರ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಹಾಸನ ಈ
ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಎನ್.ಓ. . ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

3/21/2009 0:00

D

3/21/2009 0:00

D

3/21/2009 0:00

D

3/23/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

A

3/24/2009 0:00

D

3/24/2009 0:00

D

3/24/2009 0:00

D

3/24/2009 0:00

D

ಕನಾರ್ಟಕ ಕಷ್ಣ ಕಾಯೆದ್ 1999 ರ ನಿಯಮ
112 ರ ಪರ್ಕಾರ ಅನುದಾನಿತ ಕಷ್ಣ
ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಪರ್ಕಟಿಸಲಾದ
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರುಗಳನುನ್ ಅಗತಯ್ ರುವ
ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಮರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

D

ರ್ೕ ಎನ್ ರಾಜ, ದೈ ಶಾರದ ಮಿ ರ್ತ
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಬಿ.ಬಿ. ಗಾಡರ್ನ್ ಮೈಸೂರು
ಇವರ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ.

3/24/2009 0:00

D

24619

GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ.33 ಅನು/2006‐07

ಟ್ಲ್ ಮಿನ್ ಸಾಟ್ರ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿತರೀಕೆರೆ
ಆಡ ತ ಮಂಡ ವತಿಯಿಂದ ಮದರ್
ನಸ ತಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ ತರೀಕೆರೆ ಇ ಲ್ಗೆ
ವಗಾರ್ಯಿ ರುವ ಬಗೆಗ್.

ಗುರುದತತ್ ಾನಜೊಯ್ೕತಿ ಶಾಲೆ
ರಾಜಪೇಟೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರನುನ್
ರೋ ಕ್ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಹೆಸರು
ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಶೋಭ ಕನನ್ಡ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಆವಲಹ ಳ್
ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಈ
79ಪಾರ್ ಅ,ಸಥ್.ಇತರೆ.10/2007‐08
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಕುಂತೂರು ಗಾರ್ಮ, ಮಳವ ಳ್
ತಾ: ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ಗೆ ಸಥ್ಳಾಂತರ
79ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ.ಬ.ಇತರೆ.44/2005‐
06

24622

GIAPRY

24625

GIAPRY

25188

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಅ.ದೂರು.12/1994‐95

GIAPRY

ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್. 32849/2000 ರ್ೕ
ಜಯಪರ್ಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್, ಸ , ಉಪೂಪ್ರು
76ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.04ಎ/200‐01
ಜಿಲಾಲ್ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆ ಉಡುಪಿ
ಜಿ ೆ ರ
ಜಿಲೆಲ್
ರುದಧ್
ದ ಸಕಾರ್ರ
ಸ
ರ ಮತುತ್
ಮತ ಇತರರು.
ತರರ

25205

25649

GIAPRY

25664

GIAPRY

25672

GIAPRY

25677

GIAPRY

25683

GIAPRY

25690

GIAPRY

ಕೆದಿಲ ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಇ ಲ್ಯ
ಶಾಲಾ ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರ ಹಾಗೂ
ಶಾಲಾ ಸಂಚಾಲಕರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

ರ್ೕ ಸುಬಬ್ರಾವ್ ಶಾ , ಸ , ಪುಣಚ
ಪೆರಿಯಾಲೆತಡಕ್ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ
ಪುಣಚ ಇವರಿಗೆ ಅಂತರ್ ಆಡ ತ
ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಹೋ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್
76ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ.26/2007‐08 ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಅನುಮತಿಗಾಗಿ
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಕೌನಿಸ್ ಂಗ್ ಮೂಲಕ
76ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ .29/2006‐07
ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿಗೊ ರುವ ಬಗೆಗ್‐
ರ್ೕ ಶಾಂತಪುರ್ ಪರ್ಕಾಶ್, ಸ , ಇವರನುನ್
76ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ .ಇತರೆ.03/2006‐
ಕೌನಿಸ್ ಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸಥ್ಳ
07
ನಿಯುಕಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆ.
76ಪಾರ್ ಅ.ವಗಾರ್ವಣೆ.13/2007‐
08

76ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.27/2006‐07

76ಪಾರ್ ಅ.ವೇತನ
ಇತರೆ.05/2006‐07

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ.15/2006‐07

ತೌರೀದ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ ಗಂಗೊ ಳ್
ಕುಂದಾಪುರ ತಾ: ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು
ಸ ಲ್ ರುವ 6ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್
ಮಾ:ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ

3/24/2009 0:00

D

25704

GIAPRY

ಕೆಥೋ ಕ್ ಕಷ್ಣ ಮಂಡ ರಿ ಮಂಗಳೂರು
76ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್.13/2006‐07 ಇವರ ಅಧೀನದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲಾಲ್ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ
ಪಾರ್ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

D

25728

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.21/2005‐06

3/24/2009 0:00

C

GIAPRY

ಕನಾರ್ಟಕ
ಲ್ ಸೇವೆಗಳು ನಿಯಮಗಳು,
1974 ರ ನಿಯಮ 6 ರನವ್ಯ ಒಂದು
76ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.23/2005‐06
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

C

3/24/2009 0:00

C

3/24/2009 0:00

C

3/24/2009 0:00

D

3/24/2009 0:00

D

3/24/2009 0:00

D

3/24/2009 0:00

D

3/24/2009 0:00

D

3/24/2009 0:00

E

25697

25731

25756

GIAPRY

25759

GIAPRY

25764

GIAPRY

ಸಾವರ್ಜನಿಕರು ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಸ ಲ್ ರುವ
ಮನ ಬಗೆಗ್

ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ನಿಯಮಗಳು 1974 ರ
ನಿಯಮ 6 ರನವ್ಯ ಒಂದು ಹೆಚುಚ್ವರಿ
76ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.28/2005‐06
ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆ.
ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ನಿಯಮಗಳು 1974 ರ
ನಿಯಮ 6 ರನವ್ಯ ಒಂದು ಹೆಚುಚ್ವರಿ
76ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.29/2005‐06
ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆ.
ಬೆಥನಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ
ಮಂಗಳೂರು ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಆಡ ತ
76ಪಾರ್ ಅ.ಖಾ ಹು 2008‐09 ಮಂಡ ಯಿಂದ ನಡೆಸುವ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್
ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್
ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಸರಸವ್ತಿ ದಾಯ್ಲಯ ಕನಾಯ್ನ,
ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾ: ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ
ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಅನುಮತಿ
ಶಾರದ ಗಣಪತಿ ದಾಯ್ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ ಪುಣಯ್ಕೋಟಿನಗರ, ಕೈರಂಗಳ,
ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಗೆ 1 ರಿಂದ 5ನೇ
ತರಗತಿಯನುನ್ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

25768

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ.29/2005‐06

25773

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಅ.ಅನುಮತಿ 27/2008‐
09

25882

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಅ.ವಗಾರ್ವಣೆ.27/2007‐
08

25888

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಅ.ದೂರು.25/2007‐08

25892

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.27/2007‐08

25902

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಅ.ರಜೆ.05/2007‐08

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ವಷರ್ದ ಲ್
ಮಧಯ್ಂತರ ರಜೆಯನುನ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಿರ್ಸ್
ಮಸ್ ರಜೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

3/24/2009 0:00

E

76ಪಾರ್ ಅ.5/2007‐08

ಪುಣಚ ಪೆರಿಯಾಲತ್ಡಕ್ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್
ಶಲೆ ಪುಣಚ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ
ಮೇಲಮ್ನ ಕಡತ ಸಥ್ಳ
ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿರುವ ಬಗೆ.

3/24/2009 0:00

E

25913

GIAPRY

ರ್ೕಮತಿ ೕನಾ ಡಿಯಾಡೇಸಾ ಅಗಾರ್ರ್
ಚಚ್ ನುದಾನಿತ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಅಗಾರ್
ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾ: ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಲೋಂಡಾ ಗಾರ್ಮದ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಸ ಕ
ಪಾರ್ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿ ರುವ ಬಗೆಗ್
ಪರಿಹಾರ ಬೋಧನೆಯ ಸವಲತುತ್ಗಳನುನ್
ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

25925

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್.25/2008‐09

25935

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಅ.ವಗಾರ್ವಣೆ 34/2008‐
09

25941

GIAPRY

25946

25952

3/24/2009 0:00

D

ಕೆಥೋ ಕ್ ಕಷ್ಣ ಮಂಡ ಮಂಗಳೂರು
ಆಡ ತ ಮಂಡ ವತಿಯಿಂದ
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ

3/24/2009 0:00

D

76ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್‐13/2008‐09

ರ್ೕ ರ ರಾಜಶೆಟಿಟ್, ಸ , ಅವಂಜಿ ಖಾಸಗಿ
ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಬರ್ಹಾಮ್ವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

D

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್‐18/2008‐09

ಎಲನ್ ನಯ ಕುಮಾರಿ ಎ ಸ ಎಂ ಎಂ
ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00

D

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್.82/2008‐09

ಕೆಥೋ ಕ್ ಕಷ್ಣ ಮಂಡ ಮಂಗಳೂರು
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಶಾಲಾ
ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00

D

ಜಯಂತಿ
ಸಸ್, ಸ , ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್
ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಬೋರಿಮಾರು, ಬಂಡಾವ್ಳ
ತಾ: ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00

D

3/24/2009 0:00

D

3/24/2009 0:00

D

3/24/2009 0:00

D

3/24/2009 0:00

D

3/25/2009 0:00

D

3/25/2009 0:00

D

3/25/2009 0:00

D

3/25/2009 0:00

D

3/25/2009 0:00

D

3/25/2009 0:00

D

25957

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್.40/2008‐09

25962

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್‐15/2008‐09

25968

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್.11/2008‐09

25972

GIAPRY

76ಪಾರ್ರ್ ಅ.ವಗರ್.38/2008‐09

26081

GIAPRY

C/76

26231

GIAPRY

C76 Pra.Shi.a:vagra:09/2005‐
06.

26234

GIAPRY

C76 Pra.Shi.Exceces
Teacher:08/2005‐06

26237

GIAPRY

26238

GIAPRY

26239

GIAPRY

26242

ಕೆಥೋ ಕ್ ಕಷ್ಣ ಮಂಡ ಮಂಗಳೂರು
ಈ ಕಷ್ಣ ಮಂಡ ವತಿಯಿಂದ
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಕಷ್ಕರುಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.

GIAPRY

ರ್ೕ ಗೋಪಾಲಜೋಗಿ, ಸ , ರ್ೕ
ರಾಮಪರ್ಸಾದ್ ಖಾ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ
ಮನೂರು, ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
ವಸಂತಶೆಟಿಟ್, ಸ , ಸುಬೋಧಿನಿ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ, ಅಲೇಊರು ಉಡುಪಿ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ
ೕಲಾವತಿ, ಸ , ರ್ೕ ಶಾಂಭ
ಪಾರ್
ಶಾಲೆ,, ಗಿ ಯಾರುಕೋಟೆ ಉಡುಪಿ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ.
Regarding Transfer in respect of
teachers working in Apthosalic
Carmal School
Regarding transfer in respect of
Sri.Horthi Anugondi, A.M., Kunja
Rani H.P.S.
Regarding to drop the teachers from
Excess Teachers List in respect of
Ganapathi Sachidanada H.P.s.

Regarding to drap the name in the
excess teachers list in respect of
Rayal English School
ರ್ೕ.ಕಾಂತಯಯ್, ಝಿ.ಸ. . ನೇಷನಲಲ್
C76Gia.Primary:Transfer:15/05
.ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಹನೇಹ ಳ್, ಉಡುಪಿ ಉತತ್ರ
‐06
ವಲಯ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ.
C76 Gia.Primary:Excees
Teacher:06/2005‐06

.76ಪಾರ್ ಅ:ಹೆ.ಬ:03/2004‐05.

.76ಪಾರ್ ಅ:ಇತರೆ:222004‐05.

ದಿವಯ್ ರ್ೕ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೆಯ್ಟಿಯ
ಆಡ ತಕೊಕ್ಳಪಟಟ್ ವೇಕಾನಂದ
.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್.

ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಕುಂದಾಪುರ ವಲಯ ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಖಾಸಗಿ
ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ಪಾವತಿಗೆ
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ.

26246

GIAPRY

.76ಪಾರ್ ಅ:ಹೆ. .05/2005‐06

26249

GIAPRY

.76 ಪಾರ್ ಅ:ಇತರೆ:19:2004‐05.

26252

GIAPRY

.76 ಪಾರ್ ಅ:ವಗರ್:26/2004‐05.

26255

GIAPRY

.76 ಪಾರ್ ಅ:ಇತರೆ:15:2004‐05

26257

GIAPRY

.76 ಪಾರ್ ಅ:ಇತರೆ:28/2004‐05

26258

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಅ:ವಗರ್:17/2004‐05

26260

GIAPRY

.76 ಪಾರ್ ಅ:ರಜೆ:ಇತರೆ:7/2003‐
04

26265

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅರಿ.ಅ.‐02/2005‐06

26270

26275

GIAPRY

GIAPRY

ರ್ೕ.ನಟೇಶ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಮಹದೇಶವ್ರ
ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇವರನ
ಹೆಸರನುನ್ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ಪಟಿಟ್ಯಿಂದ
ಕೆಯ್ಬಡುವ ಬಗೆ.
ಉಡುಪಿ ಜಿಲಾಲ್ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ ರ ತ
ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗ ಗೆ ಪರ್ಮುಖ
ಬೇಡಿಕೆಗಳನುನ್ ಈಡೇರಿಸುವ ಬಗೆ.
ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ಯ ನೇತಾಜಿ ರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಹಳನಾಸಡು ಇ ಲ್ನ
ಸಹ ಕಷ್ರಾದ ಜಯಕರ ಶೆಟಿಟ್ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ.
ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಖಾ
ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ತುಂಬುವ ಬಗೆಗ್.
ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು
ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ಥನಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ
ಫೆಬರ್ವರಿ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ.
ಸುಸನನ್ ಪೆ ಸ್ಯಾ ಸ. . ಯಬಿಎಂ
ಅನುದಾನಿತ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಪಾಟಗಾಳ ಗುಡೆಡ್ ಉಡುಪಿ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ.
ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಗುಮಮ್ ಹೊಲ ಬೆಳೆವ್ ಉಡುಪಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ
ಕಿರ್ಸಮ್ಸ್ ರಜೆ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ರಿ.ಅ.ಸಂ:12289/2005 ಮನೋಹೆರ
ದಾಯ್ಲಯ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬೆಂ, 6 ನೇ
ತರಗತಿ ನೊಂದ ಣಿ ಬಗೆ

3/25/2009 0:00

D

3/25/2009 0:00

D

3/25/2009 0:00

D

3/25/2009 0:00

D

3/25/2009 0:00

D

3/25/2009 0:00

D

3/25/2009 0:00

D

3/25/2009 0:00

A

.76 ಪಾರ್ ಅ:ಇತರೆ:31/03‐04

ಸಟ್ರ್ ಈ ಲ್ನ್ ಫನಾಂಡಿಸ್ ಸ.ಶ .ಸೆಯ್ಂಟ್
ಆನ್ಸ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಮಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 20 ವಷರ್ಗಳ ವಶೇಸ
ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ
ಬಗೆೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

76 ಪಾರ್ ಅ:ಇತರೆ:20.03‐04

ರ್ೕಮತಿ.ವಾರಿಜ, ಎನ್. ಸ. .ನೂಜಬೆಯ್ಲು
.ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಮಂಚಿ, ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

3/25/2009 0:00

D

3/25/2009 0:00

D

3/25/2009 0:00

D

3/25/2009 0:00

D

3/25/2009 0:00

D

3/25/2009 0:00

D

26279

GIAPRY

.76ಪಾರ್ ಅ:ಇತರೆ:10/2003‐04

26281

GIAPRY

.76ಪಾರ್ ಅ:ಇತರೆ:34:03/04

26283

GIAPRY

.76ಪಾರ್ ಅ:ದೂರು:01/2003‐04

26285

GIAPRY

.76 ಪಾರ್ ಅ:ವಗರ್:28/2004‐05

26290

GIAPRY

.76 ಪಾರ್ ಅ: ಂಬರಹ:13/04‐05

26293

GIAPRY

.76 ಪಾರ್ ಅ:ಇತರೆ:08/2004‐05.

ಬೇರೆ ಜಿಲೆಲ್ಯಿಂದ ಇಲಾಖೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ಕಷ್ರೆಂದು ಗುತಿರ್ ದ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ
ಒಳಪಟಟ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 20 ವಷರ್ಗಳ ಹಚುಚ್ವರಿ
ಬಡಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ.
ಬೇರೆ ಜಿಲೆಲ್ಗ ಂದ ಬಂದ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ 20 ವಷರ್ಗಳ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ.
ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಸಾವರ್ಜನಿಕರು
ಸಮಾಚಾರ ಪತಿರ್ಕೆ ಮೂಲಕ ಕುಂದು
ಕೊರತೆ ಬಗೆ ದೂರು ನೀಡಿರುವ ಬಗೆ.
ಉಷಾ, ಸ. . ಹೊಸ ತುಲ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ
ಬಡಬಿಡಿಯೂರರು ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ,
06 ಮತುತ್ 7ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ 8ನೇ
ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆ.

ಮಾಯ್ದೇವಸ್ ಖಾಸಗಿ .ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ಪುತೂತ್ರು ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲಾ
ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ.
ಕೆಥೋ ಕೆ ಕಷ್ಣ ಮಂಡ ಯ
ಅಧೀನದ ಲ್ರುವ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಸಮಸೆಯ್
ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿ ನಂತಿ ರುವ ಬಗೆ.

26297

GIAPRY

.76 ಪಾರ್ ಅ:ನೇಅ:04/2004‐05

26302

GIAPRY

.76ಪಾರ್ ಅ:ಹೆ :26/2004‐05

26306

GIAPRY

.76ಪಾರ್ ಅ:ಹೆ. .03/2004‐05

26310

GIAPRY

.76 ಪಾರ್ ಅ:ಸಾದುಮಿ:03/05‐06

26317

GIAPRY

.76 ಪಾರ್ ಅ:ವಗರ್:18/2005‐06

26322

GIAPRY

.76ಪಾರ್ ಅ:ವಗರ್:10/2005‐06

26326

GIAPRY

.76ಪಾರ್ ಅ:ವಗರ್:03/2005‐06

26331

GIAPRY

.76ಪಾರ್ ಅ:ವಗರ್:03/2005‐06

26333

GIAPRY

.76ಪಾರ್ ಅ:ವಗರ್:03/2005‐06

26338

GIAPRY

.76ಪಾ
76ಪಾರ್ ಅ
ಅ:ಇತರೆ:05/2005‐06
:ಇತರ :05/2005‐06

26347

GIAPRY

.76ಪಾರ್ ಅ:ವಗರ್:20/2005‐06

26351

GIAPRY

.76ಪಾರ್ ಅ:ವಗರ್:23/2005‐06

26357

GIAPRY

.76 ಪಾರ್ ಅ:ದೂರು:02/2004‐05.

26361

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.8/2004‐05

26370

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ವೇ.ಅನು.15/2003‐04

26373

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ನೇ.ಅ.06/2003‐04

26377

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.40/2002‐03

26379

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ. ದಾವೆ.51/2000‐01 ಸೋಮ ಂಗಪಪ್ ಮತುತ್ ಇತರರು ದಾವೆ 161

26384

GIAPRY

ಕೆಥೋ ಕ್ ಕಷ್ಣ ಮಂಡ ಮಂಗಳೂರು
ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ಬಗೆಗ್.
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಶವ್ತೀಥರ್ ಖಾಸಗಿ ರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇವರು ಧನ ಸಹಾಯ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕ.ಕೆಟಿ.ರಜಪೂತ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ.ಲ ಮ್ೕ
ನಾರಾಯಣ .ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಕಾಂಚನ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ.
ರ್ೕ.ಮತಿ. ಸೌಮಯ್ಬಾಯಿ, ಸ. .
ಅಂಬಾ ಲಾಸ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಕೊಳಂಜೆ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆ.
ದಿ.ಕೆಥೋ ಕ್ ಕಷ್ಣ ಮಂಡ ರಿ ಬಲಮ್ಠ
ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಅಧಿನದ ಲ್ರುವ ಕಷ್ಕರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ.
ದಿ.ಕೆಥೋ ಕ್ ಕಷ್ಣ ಮಂಡ ರಿ ಬಲಮ್ಠ
ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಅಧಿನದ ಲ್ರುವ ಕಷ್ಕರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ.
ದಿ.ಕೆಥೋ ಕ್ ಕಷ್ಣ ಮಂಡ ರಿ ಬಲಮ್ಠ
ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಅಧಿನದ ಲ್ರುವ ಕಷ್ಕರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ.

ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು
ದಾಪುರದ
ದಾಧ್
ಪುರದ ಕೆ
ಕ ರ್ಯ್ಸಥ್ ರಾಯಲಲ್
ರಾಯಲ ಇಂಡಿಯನನ್
ಇಂಡಿಯನ
ಶಾಲೆಯ ಸವ್ತತ್ನುನ್ ಪರಬಾರ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

ಕೆ.ಅಶೋಕ್ ಸ. . ರ್ೕ.ಶಾರದ ಬವನ
.ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಪಾದೆಬೆಟುಟ್, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ.
ಕೆಥೋ ಕ್ ಕಷ್ನ ಮಂಡ ರಿ
ಮಂಗಳೂರು, ಇವರ ಅಧೀನದ
ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ.
ಏಡೆಡ್ ಬರ್ದರನ್ ಮಿಷನ್ .ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ಕೊಳೆಳ್ಗಾಲ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ
ಶಾಲಾ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯವರು ಕಷ್ಕರಿಗೆ
ನೀಡುತಿರುವ ಕಿರುಕುಳದ ಬಗೆ.
ಪರಿ ಷಟ್ ಜಾತಿ ಮತುತ್ ಪರಿ ಷಟ್ ವಗರ್
ಶಾಲೆಗಳ ಬಗೆಗ್
01‐06‐87 ರ ನಂತರ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ರಂಗನಾಥ ಕ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಸೊರಬ ‐
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ
ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ತೀಪಿರ್ನ ಅನವ್ಯ ವೇತನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.

76ಪಾರ್ ಅ.ರಿ ಅ 2992/2001‐02 ಸೇವಾಲಾಲ್

ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ವ

ಗಗ್‐ದಾವೆ

3/25/2009 0:00

D

3/25/2009 0:00

D

3/25/2009 0:00

D

3/25/2009 0:00

D

3/25/2009 0:00

D

3/25/2009 0:00

D

3/25/2009 0:00

D

3/25/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

D

3/25/2009 0:00

D

3/25/2009 0:00

D

3/25/2009 0:00

D

3/25/2009 0:00

D

3/25/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

D

26394

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.42/2001‐02

26399

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.4/2000‐01

26410

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.23187/97

26413

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ಅನುಮತಿ.6/98‐99

26416

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.7/98‐99

26418

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.8/98‐99

26422

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.6/98‐99

26429

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ
04

26431

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.12/2001‐02

26435

GIAPRY

ದಾವೆ ಸಂ. 27449/2001
74ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.35/2001‐02 ಗ ರಂಗನಾಥಸಾವ್ಮಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ
ರಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ

26440

GIAPRY

26449

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.1/2001‐02

26451

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.8/2001‐02

26455

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ..ದಾವೆ. 34/2001‐02

26458

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.20/2001‐02
ೆ /

26463

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.31/2001‐02

26465

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.9/2001‐02

26469

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.36/2000‐01

26471

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.52/2000‐01

26475

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.56/2000‐01

26480

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.55/2000‐01

26482

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ನಿಂದನಾ ದಾವೆ
27/2001‐02

26488

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.30/2001‐02

26493

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.5/2001‐02

26495

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.26/2001‐02

26501

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.24/2001‐02

26511

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.3/2001‐02

9/2003‐

74ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ 48/2000‐
01 74ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.48/2000‐01

ದಾವೆ ಸಂ.5833‐35/2000

3/25/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

A

ದದ್ ಂಗಪಪ್ ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ

3/25/2009 0:00

A

ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್. 9331‐33/2001

3/25/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

A

/ /
3/25/2009
0:00

A

3/25/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

A

3/26/2009 0:00

B

3/25/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

A

ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ತೀಪಿರ್ನಿಂದ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.
ರಿ ಅ ಸಂ 187/97 ಗೌತಮ ದಾಯ್ಸಂಸಥ್
ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್
ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್. 127/98 ಮತುತ್ ಇತರರು
ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್ 2239/98 ಮಂಚಪಪ್ ಮತುತ್
ಇತರರ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ
ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್. 16953/94 ಜಯ ಂದ್
ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮತುತ್ ಇತರರ
ರುದ

ರುದಧ್

ದಾವೆ ಸಂ 5806‐5808/2000
ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್. 4445‐48/2001 ರೆಡಿಡ್
ನಾಯಕ್ ಮತು ಇತರರು
ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್. 7201‐7204/2001 ಬಿ
ಪಾಟೀಲ್ ಮತು ಇತರರು
ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್. 38106‐102/2001 ಜಿ ಆರ್
ದೇವರಾಜ್ ಮತು ಇತರರು
ದಾವೆ ಸಂ 24250/2001 ಸ
ದಾವ
ಸೆಂಟ್
ಂಟ್ ಮೇರೀಸ್
ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್
ದಾವೆ ಸಂ. 28576‐79/2001 ಬಿ
ಪಾಟೀಲ್ ಮತು ಇತರರು
ದಾವೆ ಸಂ. 5822‐5849/2001 ಗುಡಿಹ ಳ್
ಮಲಣಣ್ ಮತು ಇತರರು
ರ್ೕ ಸತಯ್ಸಾಯಿ ಪಾರ್ ಶಾ ರಿಯೂರು
ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್
ದಾವೆ ಸಂ 1048‐51/2001 ಬಿ ಹೆಚ್.
ರ ಶಂಕರ್ ಮತು ಇತರರು
ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್. 5798‐5721/2001 ಎಸ್.
ರ ಮತು ಇತರರು
ದಾಔಎ ಸಂ 5822‐5849/2001 ಗೌದಿಹ ಳ್
ಮಲಣಣ್ ಮತು ಇತರರು
ದಿ: 01‐06‐87 ರ ನಂತರ ಶಾಲೆಗ ಗೆ
ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು
ದಾವೆ ಸಂ 33623/2001 ತರಳಬಾಳು
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್. 5030‐32/2001
ಸೋಮಶೇಖರ್ ಎಸ್ ಮತು ಇತರರು
ದಾವೆ ಸಂ 28346‐349/2001 ಹೆಚ್.ಎಸ್.
ಪಾಟೀಲ್ ಮತು ಇತರರು
ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್. 7404‐11/2001 ರ್ೕ
ಚನನ್ಬಸವೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್
ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್. 2022‐2023/2001, 2013‐
16/2001

26520

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.21/2001‐02

26540

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.43/2000‐01

26546

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.45/2000‐01

26549

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.50/2000‐01

26555

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.46/2000‐01

26560

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.1/99‐2000

26563

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.4/99‐2000

26568

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.7/99‐2000

26570

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.15/93‐94

26574

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.8/1994‐95

26576

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.10/96‐97

26580

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.,23031/96

26585

GIAPRY

26586

GIAPRY

26589

GIAPRY

26593

GIAPRY

26597

GIAPRY

26598

GIAPRY

26599

GIAPRY

26601

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.12/97‐98

26603

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.21/97‐98

26604

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.15/98‐99

26606

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.22/98‐99

26660

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.14/2006‐07

26667

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.24/2006‐07

ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್. 27169/2001 ಗಂಗಾಧರಪಪ್
ಮತು ಇತರರು

3/25/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

A

ಜೆ ಜೆ ಆರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ದಾವೆ

3/25/2009 0:00

A

ರುದರ್ಪಪ್ ಮತುತ್ ಇತರರು‐ದಾವೆ
ರ್ೕ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಮತುತ್ ಇತರರು ದಾವೆ
30853/2000
ಾನದೀಪ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ದಾವೆ ಸಂ
7137/99
ಎಸ್.ಎ. ಇಸಾಕ್ ಮತುತ್ ಇತರರು‐ಸಾಗರ
ದಾವೆ 9050/99
ಭರತಮಮ್ , ಸ , ಅರುಣೋದಯ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ ಹೊಳೆಲೆಕ್ರೆ ದಾವ 7/99
ರಿ ಅ ಸಂ 19725/93 ರ ಬಗೆಗ್
ವೆಲ್ ಫೇರ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ದಾವೆ
19271/94
ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ಶಾಲೆ ವ ಗಗ್
ಇವರ ದಾವೆ ಸಂ 34396/96

3/25/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

B

3/25/2009 0:00

B

ಬಿ ಡಿ

ದದ್ಪಪ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯ ಪರ್ಕರಣ

ಪರ್ಮೀಳಾ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡಕ್ರ್
ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ದಾವೆ 23031/96

ರಮೇಶ ಮತುತ್ ಇತರರು ದಾವೆ
244/97
ರ್ೕ.ಎಂ.ರಾಮರಾವ್ ಬಂಟಾವ್ಳ ದ ಣ
.76ಪಾರ್ ಅ:ದಾವೆ:7/2000‐01
ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್
ಹೊಡಿರುವ ದಾವೆ ಬಗೆ.
ಎಸ್ ಕೆ ಎನ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ವ ಗಗ್
74ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ 9/96‐97
ಇವರ ದಾವ
ದಾವೆ 34185/96
ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ
74ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.24/97‐98
ವ ಗಗ್ ದಾವೆ ಸಂ 2322/98
ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾಂದ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ವ ಗಗ್
74ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.26/97‐98
ದಾವೆ 2323/98
ರ್ೕ.ಎಂ.ಜಯಪರ್ಕಾಶುಕ್ಮಾರ್
ಸ. .ಉಪಪ್ರು ಜಿಲಾಲ್ ಖಾಸಗಿ ರಿಯ
.71ಪಾರ್ ಅ:ದಾವೆ:04/2000‐01 ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉಡುಪಿ ಇವರು ಸಕಾರ್ರ
ಮತುತ್ ಇತರರ ರುದದ್ ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆಯ
ಬಗೆ.
ಎಲಲ್ಮಮ್ದೇ
ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ
74ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ 13/97‐98
ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ದಾವೆ‐35717/97
74ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.12/96‐97

ಬಿ

ಪಿ ಬಿ ಫನಾಂಡಿಸ್ ದಾವೆ 22694/97
ವಪಪ್ ನಾಯಕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ
ಹೊನಾನ್ ರವರ ದಾವೆ 1534/98
ಸುಜಬರ್ಹಮ್ಣಯ್ ಮತುತ್ ಇತರರು ದಾವೆ ಸಂ
25186/98
ಅಧೀನ ಶಾಸನ ಸಮಿತಿ ಬಗೆಗ್
ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಕಟಟ್ಪಾಡಿಯ
ಎಸ್. ,.ಎಸ್. ಆಂಗಲ್ ಮಾದ ಶಾಲೆಯ ಲ್
ವಂತಿಗೆ ವಸೂ ಮಾಡುತಿರುವ ಬಗೆ
ಡಿ ನಾಗರಾಜ ಪದಮ್ ನ ರ್ಂಗ್ ಹೋಂ
ಕುಂದಾಪುರ ಇವರ ಮನ

ಸ ೕರ್ದಯ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ
ಕುಂದಪುರ ಇವರ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ
ವಾದದ ಬಗೆ
76ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ .11/2005‐06
ಹೆಚುಚ್ವ ರಿ ಕಷ್ಕರ ಸಥ್ಳ ಹಂಚಿಕೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ್ಭಟ್ ಇವರು ನಕ
76ಪಾರ್ ಅ.ಸಾದೂ .5/2005‐06
ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತರ್
ಕೃಷಣ್ಪೂಜಾರಿ ಉಡುಪಿ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ
76ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.43/2005‐06
ಬಗೆಗ್
ಾನಗಂಗಾ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಮುಡಿಪು ಈ
76ಪಾರ್ ಅ.ಹಸಥ್ಂ.03/2005‐06
ಶಾಲೆಯ ಹಸಾಂತರ
ಕೆ ಸತ್ ರಾಯಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೂಕ್ಲ್
76ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.35/2005‐06
ದಾದ್ಪುರ ‐7ನೇ ತರಗತಿ ಮಕಕ್ ಗೆ
ತರಿ ದ ನಕಲು ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ದ ಬಗೆ.
ನಾಯಕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಯಡಾಡಿ
76ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.46/2005‐06
ಕುಂದಾಪುರ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್‐ಇವರ ಟರ್ಸ್ಟ್
ಪರಭಾರೆ ಬಗೆ
ಶೇಖರ್ ಕೂಲೇರ ಮು ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ
76ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.20/2004‐05
ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಸೌದ, ಎರಡನೇ ನೇಮಕಾತಿ
ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆ
76ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.11/2005‐06

3/25/2009 0:00

B

3/25/2009 0:00

B

3/25/2009 0:00

B

3/25/2009 0:00

B

3/25/2009 0:00

B

3/25/2009 0:00

B

3/25/2009 0:00

B

3/25/2009 0:00

B

3/25/2009 0:00

B

3/25/2009 0:00

B

3/25/2009 0:00

B

3/25/2009 0:00

B

3/25/2009 0:00

B

3/25/2009 0:00

B

ಕನಾರ್ಟಕ
ಲ್ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು 74
ರನವ್ಯ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಮಂಜೂರು

3/25/2009 0:00

B

76ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.13/2006‐07

ನಿಟಿಟ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯ ಲ್
ಸಕಾರ್ರಿ ಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ

3/25/2009 0:00

B

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಅ,.ಸಥ್ಳಾಂತರ.1/2006‐
07

ರಾಮಯಯ್ ಸಾಮ್ರಕ ಆಂಗಲ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ
ಸಥ್ಳಾಂತರದ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00

B

26875

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ಹೆಚುಚ್ವರಿ 6/2008‐09

3/25/2009 0:00

B

26888

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ.11/2008‐09

3/25/2009 0:00

B

26894

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್.05/2008‐09

3/25/2009 0:00

B

26898

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್.8/08‐09

3/25/2009 0:00

B

26676

GIAPRY

26680

GIAPRY

26686

GIAPRY

26692

GIAPRY

26698

GIAPRY

26705

GIAPRY

26713

GIAPRY

26717

GIAPRY

26719

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಅ.ವೇ.ನಿ.1/2004‐05

26722

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.18/2003‐04

26726

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.26/2003‐04

26736

GIAPRY

76ಪಾರ್
76
ಪಾರ್ ಅ
ಅ.ಇತರೆ.23/2006‐07
.ಇತರ .23/2006 07

26741

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.31/2006‐07

26745

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.07/2006‐07

26749

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.1/2006‐07

26756

GIAPRY

26759

ಶಾರದಾ ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕಿ, ಕೆ ಆರ್ ಇ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ ಸುರತಕ್ಲ್ ಇವರ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್
ಯಂಡೇಸಾ ನಿ , ಲೂದ್ಸ್ಸ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ
ಕಣಜೂರು ಕಾಕರ್ಳ ಇವರಿಗೆ ಅಂಗ ಕಲ
ಭತೆಯ್
ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 1957
ರ ಪರಿಷಕ್ೃತ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಲ್ ವೇತನ
ನಿಗಧಿ

ಎಸ್ ವಾಸುದೇವರಾವ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು
ದಾದ್
ದಾಪ
ಪುರ ಇವರು
ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ
ರುವ ಮನ ಬಗ
ಬಗೆೆಗ್.

ತಲಪಾಡಿ ಗಾರ್ಮ ದೇ ನಗರದ ಲ್
ಹೊಸದಾಗಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲಾದ ಶಾರದಾ
ನಿಕೇತನ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ
ನಿಟಿಟ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಮಂಗಳೂರು ಈ
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಬಾಷಾ ನೀತಿ ಪಾ ಸುತಿತ್ರುವ
ಬಗೆ

ರ್ೕಮತಿ ಮಮತಾ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆ ನೋಂದಣಿ ಬಗೆಗ್
ಬಸವರಾಜಪಪ್ ಸ ಆಂಜನೇಯ
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಸಟ್ರ್ ಎ ಜಬತ್ ಫಣಾ್ಂಡಿಸ್, ಮೇರಿ
ಇಮಾಯ್ಕೂಯ್ಲೇಟ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ವ ಗಗ್
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ

26901

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್‐3/2008‐09

26904

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್.14/2008‐09

26906

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್.12/2008‐09

26910

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್.10/2008‐09

26914

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್.08/2008‐09

26923

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.28/2003‐04

26927

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಕ.ಇತರೆ.59/2003‐04

26932

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ.1/2003‐04

26935

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ಅನುಮತಿ.13/2003‐
04

26940

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ವೇ.ಅ.58/2003‐04

26943

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ಹಸಾತ್ಂ.5/2003‐04

26948

GIAPRY

26952

GIAPRY

26954

GIAPRY

26958

GIAPRY

26964

GIAPRY

27012

GIAPRY

27015

GIAPRY

27016

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ಅನುದಾನ 2/07‐08

27019

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ಸಥ್ಂ.1/2007‐08

27033

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.22/2004‐05

27037

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ. .ಅ.ಸು.ಇ.26/2005‐
06

27042

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.20/05‐06

27046

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್.02/05‐06

ಎ ಬಿ ಮಹೇಶವ್ರಪಪ್, ಸ , ಚಿಲಕೂರಿ
ನರಸಯಯ್ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ರವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ
ರ್ೕ ೕರಭದರ್ಯಯ್, ಸ , ಮುಷೂಟ್ರೇಶವ್ರ
ಪಾರ್ಶಾಲೆ ಜಗಳೂರು ವಗಾರ್ವಣೆ
ಗೌಡರ ರ ಶಂಕರ ಜೊಯ್ೕತಿ ಬಾಪುಲೇ
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ವಗಾರ್ವಣೆ
ರ್ೕಮತಿ ಸೌಭಾಗಯ್ವತಿ, ಸ , ಬಂಕಾಪುರದ
ನಂಜುಂಡಪಪ್ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ
ವಗಾರ್ವಣೆ
ಡಿ.ಜಿ. ಸುರೇಶಕುಮಾರ, ಗ ರಂಗನಾಥ
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಹೊಸದುಗರ್ ವಗಾರ್ವಣೆ

3/25/2009 0:00

B

3/25/2009 0:00

B

3/25/2009 0:00

B

3/25/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/25/2009 0:00

B

3/25/2009 0:00

B

3/25/2009 0:00

B

3/25/2009 0:00

B

3/25/2009 0:00

B

3/25/2009 0:00

B

3/25/2009 0:00

B

3/25/2009 0:00

B

3/25/2009 0:00

B

3/25/2009 0:00

B

3/25/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

ಪಾರ್ಶಾ ಬೇಗೂರು,
ಗಗ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್

3/26/2009 0:00

B

ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಹರಿಹರ ಶಾಲೆಯ
ಸಥ್ಳಾಂತರ ಕುರಿತು

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

ಅಂಬೂಬಾಯಿ ನಿ , ಕಾಗದನಗರ ಪೂ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ ಭದಾರ್ವತಿ ಲೋಕಾಯುಕತ್ಕೆಕ್ ದೂರು
ಕಸೆ ರಿಬಾಯಿ, ಮುರುಘರಾಜೇಂದರ್
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ವಗಾರ್ವಣೆ
ತರಳಬಾಳು ಜಗದುಗ್ರು ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ದಾವಣಗೆರೆ ಆಂಗ ಮಾ ಅನುಮತಿ
ರಂಗನಾಥ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಬಬೂಬ್ರು,
ರಿಯೂರು ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ವೇಕಾನಂದ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ಪರಶುರಾಮಪುರ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ಹಸಾತ್ಂತರದ ಬಗೆಗ್

ಸೇವಾಲಾಲ್ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಶಾಂತಿನಗರ,
ವ ಗಗ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ದಾವಣಗೆರೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರುಗಳ ವೇತನ
74ಪಾರ್ ಅ.ವೇಬಿ.03/2003‐04
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್
ಾನದಾ ನಿ ಪಾರ್ರ್ಶಾಲೆ, ಬಸವನಗುಡಿ‐
74ಪಾರ್ ಅ
74ಪಾರ್
ಅ.ನ
ನೋಂ
ೂೕಂ.62/2003‐04
ವ ಗಗ್
ಕೇಂಬಿರ್ೕಡ್ಜ್ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ‐
74ಪಾರ್ ಅ.ವೇ.ಅ.56/2003‐04
ವೇತನಾನುದಾನುದಾನಕೆಕ್
ರೇಣುಕಾದೇ
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ
74ಪಾರ್ ಅ.ವೇ.ಅ.14/2003‐04
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ದುಗಾರ್ಂಬಿಕಾ ಪೂ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ
74ಪಾರ್ ಅ.ವೇ.ಅ.1/2007‐08
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ
74ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್.14/2007‐08
ವಗಾರ್ವಣೆ
74ಪಾರ್ ಅ.ವೇಅ.ಬಿ.5/2003‐04

ರಾಘವೇಂದರ್
ಕಾರಿಪುರ ವ
ಾನಗಂಗಾ

ಬಿ ಟಿ

ದದ್ಪಪ್ ಪರ್ಕರಣ

ರ್ೕ ಡಿ ಎಂ ಹಬೀಬುಲಾಲ್, ಇವರು ಅನುದಾನ
ಕೋರಿ
ರ್ೕ ಹೆಚವ್. ಹನುಮಂತಪಪ್ ಇವರು
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ರೋಸಟ್ರ್ ಅನುಸರಿಸದಿರುವ
ಬಗೆ ದೂರು

ಡಾ: ಕೆ ಎಂ ಕೊಟರ್ಯಯ್ಮ ಅಂಬೇಡಕ್ರ್
ಪಾರ್ಶಾ ಹರಪನಹ ಳ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಕುರಿತು

27048

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ವೇಅ.15/04‐05

ಬಸವೇಶವ್ರ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಜಗಳೂರು ಈ
ಶಾಲೆಯ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್

3/26/2009 0:00

D

27050

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್‐2/05‐06

ರ್ೕ ನಾಗರಾಜನಾಯಕ್, ಉಚಚ್ಂಗಮಮ್ದೇ
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ವಗಾರ್ವಣೆ

3/26/2009 0:00

D

27052

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ಹಸಾತ್ಂತರ.02/04‐05

3/26/2009 0:00

D

27060

GIAPRY

2/23/2010 0:00

B

27063

GIAPRY

3/26/2009 0:00

D

27065

GIAPRY

3/26/2009 0:00

D

27069

GIAPRY

3/26/2009 0:00

D

27071

GIAPRY

3/26/2009 0:00

D

27073

GIAPRY

10/29/2009 0:00

D

27074

GIAPRY

3/26/2009 0:00

D

27076

GIAPRY

2/23/2010 0:00

B

27077

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ
01

54/2000‐

3/26/2009 0:00

D

27082

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ
02

7/2001‐

3/26/2009 0:00

D

27083

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ
03

3/26/2009 0:00

D

27086

GIAPRY

3/26/2009 0:00

A

27088

GIAPRY

3/26/2009 0:00

A

27093

GIAPRY

3/26/2009 0:00

E

27097

GIAPRY

3/26/2009 0:00

E

27099

GIAPRY

3/26/2009 0:00

E

ಾನಜೊಯ್ೕತಿ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಬಿಕಕ್ನಹ ಳ್,
ದಾವಣಗೆರೆ ಶಾಲೆ ಹಸಾಂತರ
ಗುಡ್ ಷಫಡ್ರ್ ಪಾರ್ ಶಾ, ಕೋರಮಂಡಲ್,
ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಈ ಶಾ 2009‐10 ನೇ ಸಾ ಆಂಗಲ್
C7[1].13.ಸಾದೂ /2009
ಮಾ 6ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ ನೋಂದಣಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ರ ಡಿ ಡಿ
ಲಗತಿ ದೆ
ಹೆಚ್.ಎನ್. ರುದೆರ್ೕಶ್, ಗುರುದೇವ
74ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್.05/04‐05
ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಕೊಟೂಟ್ರು,ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಸವರಾಜಪಪ್ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ರಾಜನಹ ಳ್
74ಪಾರ್ ಅ.ಹಸಾತ್ಂತರ 8/03‐04
ಹರಿಹರ ತಾ: ಹಸಾಂತರ ಕುರಿತು
74ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.06/04‐05

ದಿ: 01‐06‐87 ರ ನಂತರ ಪಾರ್ರಂಭವಾದ
ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

ಆಂಜನೇಯ ಪಾರ್ಶಾಲೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಈ
ಶಾಲೆಯ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು
ವೇಕಾ ಸಂ,ಹನಕೆರೆ, ಮಂಡಯ್ ತಾ ಈ
ಸಂ ದಿ 1/6/1987 ಕೆಕ್ ಮುಂಚೆ
c79..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಪಾರ್
ರ
ಂಬಿ
,ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ವೇಕಾ ಪಾರ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009
ಶಾ, ಹನಕೆರೆ, ಮಂ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ.ಜಿ. ಬಡಗೇರಿ, ಉ.ಜ. . ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
74ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ .2/01‐02
ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ 96/2001
74ಪಾರ್ ಅ.ಅನುದಾನ 1/01‐02

C7[1]

A E C S PAVAN SCHOOL 6TH
PERMISION
.ಓಂಕಾರಪಪ್, ಸ , ಮಾರಿಕಾಂಬ
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಬಿದರಕೆರೆ, ಜಗಳೂರು ತಾ:
ಇವರ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ ಅಪೀಲು.

ಎಸ್. ಗಣೇಶ್ ಮತುತ್ ಇತರರು, ದಾದ್ಥರ್
ಪಾರ್ಶಾಲೆ ನಾಗಸಂದರ್
ಳಕಾಲೂಮ್ರು
ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ 14 ರ ಬಗೆಗ್

ಸೆಂಟ್ ಜೋನ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್
ಳಕಾಲೂಮ್ರು ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ
ಮೇಲಮ್ನ
ರ್ೕಮತಿ ಜಯಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್ ಕಸೂತ್ರಿಬಾ ನಸರ್ರಿ
74ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.ಮೇಲಮ್ನ
ಶಾಲೆ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ
63/98‐99
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ.
ಗಂಗಾಧರಗೌಡ, ಸ , ರ್ೕ ದಾದ್ಥರ್
74ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ 4/01‐02
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ ದಾವಣಗೆರೆ
ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ
ಟಿ ಶರಣಪಪ್,ಸ , ದಾವಣಗೆರೆ, ಹೆಚುವ್ವರಿ
74ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ. .13/07‐08
ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಪಟಿಟ್ಯಿಂದ
74ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ .7/07‐08
ಕೈಬಿಡುವ ಬಗೆಗ್
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಒಪಪ್ಂದದ ಆಧಾರದ
74ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ 5/07‐08
ಮೇಲೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್
3/2002‐

27102

GIAPRY

27105

GIAPRY

27107

GIAPRY

27110

GIAPRY

27112

GIAPRY

27114

GIAPRY

ತಿಪೆಪ್ೕರುದರ್ಸಾವ್ಮಿ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಚಳಳ್ಕೆರೆ ಈ
ಶಾಲೆಯ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್
ಶಾಂತಿ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಶಾಂತಿಪುರ
74ಪಾರ್ ಅ.ವಗಾರ್ವಣೆ.3/07‐08
ಹುಣಸೂರು‐ಶಾಲೆಯ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
ಎನ್ ಎಂ ನಾಗರಾಜಯಯ್, ಆಂಜನೇಯ
74ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್ 13/2007‐08
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಜಗಳೂರು ವಗಾರ್ವಣೆ
ಚಂದರ್ಮೌ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಬೆಲಮ್
74ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್ 1/07‐08
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
ನಿತಾಯ್ನಂದ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಮೂಡಬಿದರೆ ತಾ:
74ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್ 10/07‐08
ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ
74ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ. 27/04‐05

74ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್. 11/07‐08

3/26/2009 0:00

E

3/26/2009 0:00

E

3/26/2009 0:00

E

3/26/2009 0:00

E

3/26/2009 0:00

E

3/26/2009 0:00

E

3/26/2009 0:00

E

ವಪರ್ಕಾಶ್,ದೈ , ಚೌಡೇಶವ್ರಿ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ಮಾಯ್ಸರಹಟಿಟ್ ಜಗಳೂರು ವಗಾರ್ವಣೆ

3/26/2009 0:00

E

ಉಡುಪಿ ಜಿಲಾಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ರ್ೕಮತಿ ವೈ ಎಸ್ ಲತಾ, ಸ ,
ಬಸವಾನಂದ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ೕಳಣಯಕನಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ

27117

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್ 6/07‐08

27119

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್.7/07‐08

27121

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ವೇ.ಬಿ.33/2005‐06

ಜೊಯ್ೕತಿ ಬಾಪುಲೆ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಸಥ್ಳಾಂತರ
ಹಾಗೂ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00

E

27125

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್ 08/05‐06

ೕತಾರಾಮನಾಯಕ್ ಂದಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ
ದಾಂಡೇ ಕಾರವಾರ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ

3/26/2009 0:00

E

27127

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್.9/2005‐06

ಹಾಲುಸಾವ್ಮಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಚಿಕಕ್ಬಂಟನಹ ಳ್
ಜಗಳೂರು ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ

3/26/2009 0:00

E

27132

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ. ವೇ.ಅ.7/06‐07

3/26/2009 0:00

E

27134

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ಸೇ ಸ.4/06‐07

3/26/2009 0:00

E

27137

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ಶಾಹೆಬ.5/06‐07

3/26/2009 0:00

E

27141

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ವೇಬಿ.25/ 03‐04

3/26/2009 0:00

B

27144

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 49/03‐04

3/26/2009 0:00

D

27151

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.3784 ವೇಮು 1`/03‐
04

3/26/2009 0:00

D

27152

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 48/2001‐02

3/26/2009 0:00

D

27154

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ಭಾಮಾ.1/2001‐02

3/26/2009 0:00

D

27156

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 40/2002‐03

3/26/2009 0:00

D

27159

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ವೇ.ಅ.55/03‐04

3/26/2009 0:00

D

27162

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 09/04‐05

3/26/2009 0:00

D

ಎಸ್ ಜೆ ಎಂ ಪಾರ್ಶಾಲೆ ಭಮರ್ಸಾಗರ
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ವ ಂಗಮೂತಿರ್, ಂದಿ
ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ವೇತನ
ಸಕರ್ಮ ಬಗೆ

ರ್ೕಮತಿ ಅಕಕ್ಮಹಾದೇ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,
ಕಾರಿಪುರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್

ಗ ರಂಗನಾಥ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಗಿರಿಯಾಪುರ,
ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ: ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಬಗೆ
ದಿದ್ ನಾಯಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ನೋಬನಗರ
ದಾವಣಗೆರೆ ಶಾಲೆಯ ಆಡ ತಾಧಿಕಾರಿ
ನೇಮಕ
ಎಂ ಬಿ ಮಂಜಣಣ್, ದೈ , ಮಾರಿಕಾಂಬ
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಬಿದರೆಕೆರೆ ಇವರ ವೇತನ
ಬಿಡುಗಡೆ
ಆಂಜನೇಯ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಆನೆಕೊಂಡ
ಶಾಲೆಯ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ ಭಾಷಾ ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್
ಬೋಧಿಸುವ ಕುರಿತು
ಡಾ: ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಢಕ್ರ್ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ಕಾರಿಪುರ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
01‐06‐87 ರ ನಂತರ ಪಾರ್ರಂಭವಾದ
ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
ದುಗಾರ್ಮಾತಾ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ರಾಣಿಬೆನೂನ್ರು
ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕೆರ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ

27165

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ವೇ.ಅ.23/2004‐05

27168

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ವೇಅ.8/04‐05

27170

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ವೇ.10/04‐05

27174

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ .51/2002‐03

27175

GIAPRY

27178

GIAPRY

27181

GIAPRY

27182

GIAPRY

27193

GIAPRY

27195

GIAPRY

27197

GIAPRY

27200

GIAPRY

27203

GIAPRY

27206

GIAPRY

27214

GIAPRY

27216

GIAPRY

27218

GIAPRY

27221

GIAPRY

27224

GIAPRY

27228

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ವೇ.ಅ.14/06‐07

27230

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 2/06‐07

ರ್ೕ ಮಾಲತೇಶ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಹುಲಲ್ತಿತ್
ತಂಡೆ ರಾಣೆಬೆನೂನ್ರು ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
2004‐05ನೇ ಸಾ ನಿಂದ
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
ಗುರುಮಹಾರುದರ್ಸಾವ್ಮಿ ಪಾರ್ಶಾಲೆ
ಭದಾರ್ವತಿ ವ ಗಗ್ ಶಾಲೆಯ
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ರ್ೕ ೕರಭದೆರ್ೕಶವ್ರ ಪಾರ್ಶಾಲೆ ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ
ತಾ: ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

01‐06‐87 ರ ಪೂವರ್ದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಸಲಾದ
08 ಶಾಲೆಗಳ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್

3/26/2009 0:00

B

ಕಲಪ್ತೂತ್ರು

3/26/2009 0:00

B

ರ್ೕಮತಿ ರಫೀಕ್ ಉನಿನ್ೕಸಾ, ಇಲ್ ಮುಲ್
ಉದಾ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರನುನ್
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಶಾಲೆ ಇಂಡಿ
ಬಿಜಾಪುರ ಈ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ವೇತನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
ನವತರಂಗ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಈ
74ಪಾರ್ ಅ.ಹಸಾಥ್ಂ 38/2003‐04
ಶಾಲೆಯ ಹಸಾಂತರದ ಬಗೆಗ್
ಸಮಗಮೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಕಾರಿಪುರ ಈ
74ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ
ಶಾಲೆಯ ವೇತನ ಬಟವಾಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಯ
12./2006‐07
ರದುಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
74ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ 51/2002‐03

74ಪಾರ್ ಅ.ವೇ.ಅ.4/02‐03

01‐06‐87 ರಿಂದ 31‐03‐92 ರ
ಅವಧಿಯ ಲ್ನ ಎಸ್. ./ಎಸ್.ಟಿ. ಶಾಲೆಗಳ
ವೇತನ ಅನುದಾನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

ಸೆಂಟ್ ಜೋನ್ಸ್ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ಲಕಾಲೂಮ್ರು 6ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭ
ಪಿ ಜಿ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಹೊಸದುಗರ್ ಶಾಲೆ
74ಪಾರ್ ಕ.ನೋಂ.01/06‐07
ನೋಂದಣಿ
ಮಲನಾಡಯ ಪಾರ್ರ್ ಶಾಲೆ ಬಿಜಜ್ಜ್ಹ ಳ್
74ಪಾರ್ ಅ
74ಪಾರ್
ಅ.ನ
ನೋಂ
ೂೕಂ.7/06‐07
ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ತಾ: ಶಾಲೆ ನೋಂದಣಿ
ಹೊಸದಾಗಿ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಟಟ್
74ಪಾರ್ ಅ.ವೇ,.ಬೇ.3/2006‐07
ಶಾಲೆಗಳ ಅನುದಾನ ಬೇಡಿಕೆ ಬಗೆಗ್
ಾನ ನೈವೇಧಯ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಪಾರ್ಶಾಲೆ
74ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ.10/06‐07
ಸರಸವ್ತಿನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ ಶಾಲೆ
ನೋಂದಣಿ
ವೈ ಬಿ ಕೆ
ಪಾರ್ಶಾಲೆ ದಾವಣಗೆರೆ
74ಪಾರ್ ಅ.ಆನೇ.2/2006‐07
ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ
ಆಡ ತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕ
ವಾಜಸಪ್ತಿ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಚಿತರ್ದುಗರ್
74ಪಾರ್ ಅ.ಸಥ್ಳಾಂತರ 8/06‐07
ಶಾಲೆಯ ಸಥ್ಳಾಂತರದ ಬಗೆಗ್
ಅನುದಾನಿತ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಮರು
74ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 29/06‐07
ಹಂಚಿಕೆ ಬಗೆಗ್ ನಡೆದ ಸಭೆ
ಅಕಕ್ಮಹಾದೇ
ಪಾರ್ಶಾಲೆ ಭದಾರ್ವತಿ
74ಪಾರ್ ಅ.ವೇ.ಅ.17/06‐07
ಶಾಲೆ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಪರ್ಶಾಂತಿ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಭದಾರ್ವತಿ
74ಪಾರ್ ಅ.ವೇ.ಅನ.21/2006‐07
ವ ಗಗ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಭದಾರ್ವತಿ
74ಪಾರ್ ಅ.ವೇ.ಅ.12/06‐07
ಶಾಲೆ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
74ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ.14/06‐07

ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಶಾಲೆ
ನೋಂದಣಿ ಬಗೆಗ್

ಆರ್. .ಎಸ್. ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಚನನ್ಗಿರಿ ಶಾಲಾ
ನೋಂದಣ
ಆಕಸ್ಫ್ಡ್ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಆನೆಕೊಂಡ
74ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 9/2006‐07
ದಾವಣಗೆರೆ ಶಾಲಾ ನೋಂದಣಿ ಬಗೆಗ್
ಲ ಮ್ೕನರ ಂಹಸಾವ್ಮಿ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
74ಪಾರ್ ಅ.ವೇಬಿ.5/05‐06
ರಾಂಪುರ
ಲಕಾಲೂಮ್ರು ತಾಳ ಶಾಲೆ
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಕಿವ್ದಾವ್ಯಿ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ವ ಗಗ್ ಶಾಲೆಯ
74ಪಾರ್ ಅ.ಸಥ್ಳಾಂ 32/2005‐06
ಸಥ್ಳಾಂತರ
ಮಂದಾರ ಪಾರ್ಶಾಲೆ ನೀಲನ ಳ್
74ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ.4/05‐06
ದಾವಣಗೆರ ಶಾಲೆ ನೋಂದಣಿ
74ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 4/2006‐07

27233

GIAPRY

27237

GIAPRY

27240

GIAPRY

27243

GIAPRY

27248

GIAPRY

27249

GIAPRY

CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009

27253

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 7./2005‐06

27254

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 5/2005‐06

27256

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 11/2005‐06

27258

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ. ನೋಂ 10/05‐06

27262

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಕ.ನೋಂ 19/05‐06

27265

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ವೇ.ಅ.14/05‐06

27266

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ
74ಪಾರ್
ಅ.ನ
ನೋಂ
ೂೕಂ 15/05‐06

27269

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ವೇ.ಅ.10/05‐06

27271

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ವೇ.ಅ.1/05‐06

27273

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ವೇ.ಬ.4/2005‐06

27277

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ವೇಅಬ 7/05‐06

27281

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ವೇ.ಅ.8/05‐06

27284

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ವೇ.ಅ.3/05‐06

27287

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ.9/05‐06

27291

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ದೂರು 29/05‐06

27372

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ವೇ.ಅ.9/04‐05

28491

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್ 3/2007‐08

ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 6ನೇ ತರಗತಿಯ
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಇಲಾಖೆಗೆ
ಕಳು ಕೋಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಸಾಯ್ನ್ ತೋಂ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಗಾಡಿಕೊಪಪ್
ವ ಗಗ್ ಶಾಲೆ ನೋಂದಣಿ
ಶವ್ ಚೇತನ ಪಾರ್ಶಾಲೆ ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ
ಶಾಲಾ ನೋಂದಣಿ
ಚನನ್ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನಸಾವ್ಮಿ ಪಾರ್ಶಾಲೆ
ಹೊನಾನ್ ಶಾಲಾ ನೋಂದಣಿ
ತರಳ ಬಾಳು ಜಗದುಗ್ರು ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್
ರಿಗೆರೆ ಶಾಲಾ ನೋಂದಣಿ
ದಾಯ್ಭಿವೃದಿಧ್ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ನಿಸರಾಣಿ
ಸೊರಬ ತಾ: ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಶಾಲಾ
ನೋಂದಣಿ

ಾನಗಂಗೋತಿರ್ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಟಿಪೂಪ್ನಗರ
ವ ಗಗ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್

ನೇತಾಜಿ ಪಾರ್ರ್ಶಾಲೆ ಭರಮಸಾಗರ
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಶಲಾ ನೋಂದಣಿ
ಅಶೋಕ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ ವ ಗಗ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಆದಶರ್ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಶಾಲೆ
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಮಾರುತಿ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಗೌರಿಪುರ ,
ದಾವಣಗೆರೆ ಶಾಲೆಯ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ವನ ರ್ೕ

ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಸಾಗರ ಶಾಲೆಯ
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ವನ ರ್ೕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ ಬಜೊಜ್ೕಡಿ ಸಾಗರ ತಾ:
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಬಸವೇಶವ್ರ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಜಗಳೂರು ಈ
ಶಾಲೆಯ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಟಲ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಶಾಲೆ ಚಿತರ್ದುಗರ್
ಶಾಲಾ ನೋಂದಣಿ
ಎಲ್ ರಂಗಪಪ್ ಉನಿ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ರವರ
ದೂರು
ಆಂಜನೆಯ ಪಾರ್ಶಾಲೆ ಹೊನೆನ್ನಹ ಳ್
ಹೊಸದುಗರ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಹೆಚುಚ್ವರಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿ ರುವ ರ್ೕಮತಿ
ಆರೋಗಯ್ಮೇರಿ ಮತುತ್ ಎಂ ಆಲೊಪ್ೕನ್ಸ್,
ಸ , ಅದೇ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ಆಂಗಲ್
ಮಾ ಶಾಲೆಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

2/20/2010 0:00

E

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/30/2009 0:00

D

ರ್ೕ.ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಸ. . ಅನುದಾನಿತ
ಪಾರ್ಶಾ. ತೆಂಕಪದವು ಮಂಗಳೂರು ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ.
ರ್ೕಮತಿ ಟಿ ಅಜಿಮೇರಿ, ಸ , ಸುಭಾ ಣಿ ಕ
ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಕರಿಯಣಣ್ಪಾಳಯ್ ಮತುತ್ ಪಿ
ನಿಮರ್ಲ
ಸ ಎಜಿಎನ್ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ವಗಾರ್ 04/2007‐08
ಗಂಗಾನಗರ ಬೆಂ ರವರನುನ್ ನಿಮರ್ಲ ಕ
ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸೌಟ್ನ್ ಬೆಂ ಇ ಲ್ಗೆ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ರ್ೕಮತಿ ಸಂದಾಯ್, ಸ , ಇವರನುನ್
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್ 2/2007‐08
ಆರ್.ಟಿ. , ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಫೆರ್ೕಜರ್ ಟೌನ್
ಬೆಂ ಇ ಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಸೆಂಟ್ ಅ ೕಸ್ ಕನನ್ಡ ಪಾರ್ಶಾ.
7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಇತರೆ‐35/2002‐03 ತಲಕಾಡು, ಟಿ‐ನರ ೕಪುರ, ಮೈಸೂರು
ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ.
7[6] ಪಾರ್ ಅ/ವಗರ್‐26/ 2003‐04

3/30/2009 0:00

E

3/30/2009 0:00

D

3/30/2009 0:00

D

3/30/2009 0:00

E

ನಿಮರ್ಲ ಕ ಪಾರ್ ಶಾಲೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಬೆನಡಿಕ್ಟ್ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಸೆಂಟ್ ಪಾಲ್ಸ್ ಕ
ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/30/2009 0:00

D

GIAPRY

7[3] ಪಾರ್ ಅ/ ಇತರೆ‐45/2002‐
03

ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಆರ್.ಸಾವ್ಮಿ ಸ. . ವೇಕಾನಂದ
ಪಾರ್ಶಾ, ಕೆ.ಎನ್.ಪುರ, ಮೈಸೂರು, ಇವರ
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

E

28515

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ವಗಾರ್.27/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಪಿ ಸರಳ, ಸ , ಮುಕಾತ್ಯ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ, ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ಗೆ
ಅಂತರ ಆಡ ತ ಮಂಡ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

9/17/2009 0:00

C

28519

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್ 11/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ದೇವಾಂಬು, ಸ , ಡಾ:
ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಕ ತ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಮುದದ್ಮಮ್
ಗಾಡರ್ನ್ ಬೆ
ಬೆಂ
ಂ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
ಬಗೆ

3/30/2009 0:00

D

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್ 06/07‐08

ರ್ೕಮತಿ ಮಾಗರ್ರೇಟ್, ಸ , ಸೆಂಟ್ ಚಾಲ್ಸ್
ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಕಮಮ್ನಹ ಳ್ ಬೆಂ ರವರನುನ್
ನಿಮರ್ಲ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸ್
ಟೌನ್ ಬೆಂ ಇ ಲ್ಗೆ ಒಂದೇ ಆಡ ತ
ಮಂಡ
ಳಗಿನ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

3/30/2009 0:00

D

3/30/2009 0:00

D

3/30/2009 0:00

E

3/30/2009 0:00

E

3/30/2009 0:00

E

28495

GIAPRY

28498

GIAPRY

28501

GIAPRY

28502

GIAPRY

28506

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್ 1/07‐08

28512

28529

GIAPRY

28532

GIAPRY

ರ್ೕಮತಿ ಎ ಹೆಚ್ ಜಯ ರ್ೕ, ಸ ,
ಇಮಾಯ್ನೂಯ್ಯಲ್ ಕ / ತ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ಆರ್.ಎಸ್.ಪಾಳಯ್, ಬೆಂ ರವರನುನ್ ಮರಿಯಾ
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್ 08/2007‐08
ನಿಕೇತನ ಕ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್
ಟೌನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ಗೆ ಅಂತರ ಆಡ ತ
ಮಂಡ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

28534

GIAPRY

ಸೆಂಟ್ ಅ ೕಸ್ ಕನನ್ಡ ಪಾರ್ಶಾ.
7[3] ಪಾರ್ ಅ/ಇತರೆ‐34/2002‐03 ಉದಯಗಿರಿ, ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ.

28536

GIAPRY

7[3] ಪಾರ್ ಅ ಅನುಮತಿ/ಕನನ್ಡ‐
32/2002‐03

28537

GIAPRY

7[6] ಪಾರ್ ಅ/ದೂರು‐01/2002‐
03

ನಂಜುಂಡ ವ ೕಗೀಶವ್ರ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್,
ಓಂ ರ್ೕ ◌್ಉರು ಂಗ ಜಂಗಮದೇವರ
ಮಠ, ಗಾವಡೆಗೆರೆ, ಹುಣಸೂರು ತಾ:
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕನನ್ಡ
ಮಾದಯ್ಮ 5ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.
ಭಾಷಾ ನೀತಿ ಉಲಲ್ಂಘನೆ
ದೂರು.

ಚಾರವಾಗಿ

28538

GIAPRY

28539

GIAPRY

28540

GIAPRY

7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಹೆ. .ಇತರೆ‐
53/2002‐03
7[6] ಪಾರ್ ಅ/ ಇತರೆ‐19/2005‐
06

ಗುಲಬ್ಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ಬಿಡುಗಡೆ
ಕುರಿತು
ಕೇಂದಿರ್ೕಯ ದಾಯ್ಲಯ, ಮೈಸೂರು ಇ ಲ್
ಪರ್ವೇಶಕಾಕ್ಗಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

7[6] ಜಪಾರ್ ಅ/ಹೆ. .09/2005‐
06

ರ್ೕ.ಎಂ.ಬಿ.ಚನನ್ಬಸಪಪ್, ದೈ. . ಆಶಾ
ಕ.ಜಿಪಾರ್ಶಾ. ಗುಡಡ್ದ ಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು
ದಕ್ಇಷಣ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಸಥ್ಳ ಹಂಚಿಕೆ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

E

3/30/2009 0:00

E

3/30/2009 0:00

E

3/30/2009 0:00

D

3/30/2009 0:00

D

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಆರ್. ಬಾಯ್ , ಸ , ದಾದ್ಥರ್
ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಮುದೆದ್ಬಿಹಾಳ, ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರು ಮರು ಹಂಚಿಕ ಮಾಡಿದ ಶಾಲೆಯ ಲ್
ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರಾಗದಿರುವ ಬಗೆಗ್

3/30/2009 0:00

D

ದಿ ಆಂದರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ
ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಕಸೂತ್ರಿಬಾ
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಸಥ್ಳಾಂತರ 8/2001‐
ಗಾಂಧಿ ದಾಯ್ಲಯ ಶಾಲೆಯ ಕಟಟ್ಡವನುನ್
02
ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/30/2009 0:00

D

3/30/2009 0:00

D

3/30/2009 0:00

D

3/30/2009 0:00

D

3/30/2009 0:00

D

3/30/2009 0:00

D

28571

GIAPRY

7[7]ಪಾರ್ ಅ. ಹೆ .51/2002‐03

28575

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ. ಅ ಸ 2002‐03

28580

28585

28591

28596

GIAPRY

GIAPRY

GIAPRY

GIAPRY

28598

GIAPRY

28602

GIAPRY

28607

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ 51/2002‐03

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ನೇಮಕ ಅನು
8/2000

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ.ಬ.36/2002‐03

ರ್ೕಮತಿ ಸುಮತಿ ಹೆಗಡೆ, ಸ ,
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಬೇಂಗೆರ್, ಭಟಕ್ಳ ಇವರಿಗೆ ಮರು
ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್
ಹಜರು ಪಡಿ ಕೊಳಳ್ದೇ ಇರುವುದರಿಂದ
ಂದಿನ ಶಾಲೆಯ ಲ್ಯೇ ಮುಂದುವರಿಸುವ
ಬಗೆ
ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್. 354 ಕೆಕ್
ಉತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

ರ್ೕ ವೆಂಕಟರಮಣ, ದೈ ಪರ್ಗತಿ
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ದಾಯ್ರಣಯ್ಪುರ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ
ಅನು ೕದನೆ ಮಾಡುವ ಬಗ
ಬಗೆೆಗ್
ಜಿಂಗಾಡೆ ಆಂಗಲ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಜಾರಕಬಂಡೆ
ಕಾವಲ್ ನಂದಿನಿ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಈ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರನುನ್ ಲಾಡ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಎಫ್. ಬೆಳವಲ, ಸ ,
ಜಗದಾಂಬ
ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಆಲೂರು
7[7]ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ ಬಿಜಾಪುರ
ಎಲ್.ಟಿ.
ಬಿಜಾಪುರ
ಇವರಿಗೆ ಕೌನಿಸ್ ಂಗ್
51/2002‐03
ಮೂಲಕ ಮೆಉ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಥ್ಳ
ಮಾಪಾರ್ಡುವ ಬಗೆ
ರ್ೕಮತಿ ಆರ್ ಚಂದಿರ್ಕಾ, ಪದ ೕಧರ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕಿ, ರ್ೕನಿವಾಸ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಕ
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ .ಇತರೆ.40/2002
ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಅಗರ್ಹಾರ ದಾಸರಹ ಳ್,
‐03
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನುನ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ಕಷ್ಕರೆಂದು ಪರಿಗಣಿ ರುವುದನುನ್ ಕೈಬಿಡುವ
ಬಗೆ
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಮರು ಹಂಚಿಕೆ
ಮಾಡಿದ ಶಾಲಾ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಮರು
. 7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ .ಬೆ.ಉ.ಜಿ.51/2
ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್
002‐02
ಹಜರುಪಡಿ ಕೊಳಳ್ಲು ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ
ನೀಡದೇ ಇರುವ ಬಗೆಗ್

ರ ಕನನ್ಡ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಪೀಣಯ್ 2ನೇ
ಹಂತ, ರಾಜಗೋಪಾಲನಗರ, ಬೆಂ ಈ
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.46/2002‐03
ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ಬಿ ಲ್ಗೆ ಮೇಲು
ರುಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ರ್ೕ ಎಂ. ಷಫಿಉಲಾಲ್, ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು, ಅಲ್
ಅಮೀನ್ ಕಂಬಿಲ್ ಘೋಷ್ ಕ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ನೇ.ಅ.39/2002‐03 ಕನರ್ಲ್ ರಸೆತ್, ವಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಈ ಶಾಲೆಯ ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರ ಅನು ೕದನೆ
ಬಗೆ
ರ್ೕಮತಿ ಚಂದರ್ ಮತುತ್ ಇತರೆ 2 ತಮಿಳು
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ವೇತನ
ಕಷ್ಕಿಯರ ತಡೆ ಡಿದ ವೇತನ ಹಾಗೂ
ಇತರೆ.35/02‐03
ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಇತಯ್ಥರ್ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಬಿಇಎಲ್ ಶಾಲೆ ಜಾಲಹ ಳ್

28609

GIAPRY

28611

GIAPRY

28614

GIAPRY

28617

GIAPRY

ಕು: ಕಮರ್ಲ್ ಜೆ, ಸ , ಸೇಕೆರ್ಡ್ ಹಾಟ್
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ನೇ.ಅ.58/2002‐03 ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಲೆವ್ೕಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

28622

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ವೇ.ಬಿ.ಇತರೆ.55/02‐
03

GIAPRY

1. ಡಾ: ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಕೈವಾರ,
ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ: 2. ರ್ೕ ಮತುತ್ಸಾವ್ಮಿ
7[6]ಪಾರ್ ಅ.ನೇ.ಅನು.03/2002‐
ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಶಾಲೆ
03
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ, ಈ ಶಾಲೆಗಳನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

28632

28633

GIAPRY

28636

GIAPRY

28641

GIAPRY

28643

GIAPRY

28646

GIAPRY

28648

GIAPRY

28649

GIAPRY

ರ್ೕ ಶಾಂಭ ಆಂಗಲ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,
ವೆಂಕಟೇಶಪುರಂ, ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯ
ಆಡ ತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕ ಬಗೆ

ಐ ಎಸ್ ಇ / ಬಿ ಎಸ್ ಶಾಲೆಗಳು
ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಎನ್ ಒ ಪಡೆದಿದುದ್ ಕೇಂದರ್
7[7]ಪಾರ್ ಅ. ಬಿಎಸ್ಇ/2002‐03
ಸಕಾರ್ರದಿಂದಿ ಸಂ ೕಜನೆ ಪಡೆದಿರುವ
ಶಾಲೆಗಳ
ಶಾಲ
ಗಳ ಪಟಿ
1994‐95 ನೇ ಸಾ ನಿಂದ ಇ ಲ್ಯವರೆ ಗೆ
[ಐ ಎಸ್ಈ? ಬಿಎಸ್ಇ ಎನಗ್ ಓ
7[7]ಪಾರ್ ಅ./12002‐03
]ನಿರಾ ೆಪಣಾ ಪತರ್ ಸಕಾರ್ರದಿಂದ
ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಪಟಿಟ್ ಕುರಿತು.
ಕೇಂದಿರ್ೕಕೃತ ದಾಖಲಾತಿ ಘಟಕ ಹಾಗೂ
ಸದಾ ಶಾಲೆಗೆ ನಿ ೕಜಿ ರುವ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ವೇ.ಬಿ.63/06‐07
ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
ಅಕಕ್ಮಹಾದೇ ಆಂ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ರಾ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಶಾಲಾ ನೋಂ
ಟೌನ್, ಮದುಗಿರಿ, 6ನೇ ತರ ಆಂ ಮಾ
56/2006‐07
ನೋಂದಣಿ
ಋ
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಸಂಸಥ್ೃತಿ ದಾಯ್ ಶಾಲೆ,
ದೊಡಡ್ಮರಳವಾಡಿ, ಕನಕಪುರ ತಾ: ಈ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ.10/2006‐07
ಶಾಲೆಯ 6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂ ಮಾ
ನೋಂದಣಿ
ಸಹಸರ್ ದೀಪಿಕ ಎಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಫಾರ್
ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ.15/2006‐07
ಹುಲುಕುಸವನಹ ಳ್, ಆನೇಕಲ್ ತಾ: ಈ
ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರ ಆಂ ಮಾ ನೋಂದಣಿ
ಶರತ್ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ.49/2006‐07 ಐಜೂರ್, ರಾಮನಗರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ
ತರ ಆಂ ಮಾ ನೋಂದಣಿ

3/30/2009 0:00

D

3/30/2009 0:00

D

3/30/2009 0:00

D

3/30/2009 0:00

D

3/30/2009 0:00

D

3/30/2009 0:00

D

3/30/2009 0:00

D

3/30/2009 0:00

D

3/30/2009 0:00

E

3/30/2009 0:00

A

3/30/2009 0:00

A

3/30/2009 0:00

A

3/30/2009 0:00

A

28650

28653

GIAPRY

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ.7/2006‐07

ಗೀತಾ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ, ಬೆಂ ಈ
ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರ ಆಂ ಮಾ ನೋಂದಣಿ ಬಗೆಗ್

3/30/2009 0:00

A

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಹಸಾತ್ಂ 2/06‐07

ರ್ೕ ರೇಣುಕಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್
ಮುನೆನ್ೕಕೊಳಾಲ,ತೋಬರಹ ಳ್ಳ್ ಬೆಂ‐37 ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ರ್ೕ ರೇಣುಕಾ ಎಜುಕೇಷನ್
ಟರ್ಸ್ಟ್ ಮುನೇಕೊಳಾಲ, ಮಾರತತ್ಹ ಳ್ ಬೆಂ‐
37 ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/30/2009 0:00

A

3/30/2009 0:00

A

3/30/2009 0:00

A

3/30/2009 0:00

D

3/30/2009 0:00

A

3/30/2009 0:00

A

3/30/2009 0:00

A

3/30/2009 0:00

C

ಬಿ ಮ್ಲಾಲ್ ನಗರದ ಲ್ರುವ ರಜಾ
ಎಜುಕೇಷನಲ್ ವೆಲ್ ಫೇರ್ ಸೊಸೈಟಿಯ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.15/06‐07
ಎಕೆಸ್ಲೆಂಟ್ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ
ಬಗೆ
ಸೆಂಟ್ ತೆರೇಸಾ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಕನಕನಗರ,
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಆಂ.ಮಾ.ಇತರೆ.1/07
ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 5ನೇ
‐08
ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಆಂಗ ಮಾ ನೋಂದಣಿ
ಸ ೕರ್ದಯ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 42/05‐06 ತಿಪಟೂರು,ತುಮಕೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊಸ
ಕಾಯರ್ದ ರ್ ನೇಮಕ
ಮದರ್ ಮೇರಿ ಆಂ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಆಂ ಮಾ ನೋಂ ಚಿಕಕ್ಬಾಣಸವಾಡಿ, ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 1 ರಿಂದ
ಅನು ಇತರೆ 8/07‐08
5ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಅನುಮತಿ [ಆಂ ಮಾ
ಅನುಮತಿ]
ಮದರ್ ಮೇರಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, 4ನೇ ಕಾರ್ಸ್,
ನಾಯಕನಗರ, ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 1 ರಿಂದ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಆಂ ಮಾ ಇತರೆ
4ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಆಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
2/2007‐08
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

28657

GIAPRY

28659

GIAPRY

28663

GIAPRY

28666

GIAPRY

28668

GIAPRY

28697

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ರ್ ಅ.ದಾವೆ.23/03‐04

28703

GIAPRY

7[ಎ] 7[3]ಪಾರ್ ಅ.
ಸಥ್.ನಿ.39/2003‐04

28707

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 38/9‐99

ರ್ೕಮತಿ ಅಕಕ್ಮಹಾದೇ ಪೂ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ
ಕಷ್ಕಿ. ಜೆ.ಪಿ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ತುರುವೇಕೆರೆ ಇವರ
ನೇಮಕಾತಿ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/30/2009 0:00

A

28712

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 42/06‐07

ರಾಯಲ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಶಾಲೆ ಬೊಮಮ್ನಹ ಳ್
ಬೆಂ ದ 6ನೇ ತರ ಆಂ ಮಾ ನೋಂ

3/30/2009 0:00

A

28714

GIAPRY

3/30/2009 0:00

A

28718

GIAPRY

3/30/2009 0:00

A

28722

GIAPRY

3/30/2009 0:00

A

ರಿ ಅ ಸಂ. 51160/03 ರ್ೕಮತಿ ಬಾಲ
ಸುಲೋಚನಾ,, ಸ , ತೆಲುಗು ಪಾರ್ರ್ ಶಾಲೆ,,
ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್. ಬೆಂ
ರ್ೕ ಮಲೆಲ್ೕಶ್, ಸ , ರ್ೕ ಕಾಯ್ಮೇನಹ ಳ್
ಆಂಜನೇಯಸಾವ್ಮಿ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ಹೊಳವನಹ ಳ್ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ:
ತುಮಕೂರು ಇವರನುನ್ ರ್ೕ ಕನಕದಾಸ
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಪ ವ್ಮ ಬಡಾವಣೆ
ಹು ಯಾರು ಎನ ಹ ಳ್ ವಗಾರ್ವಣೆ

ಬಿ ಇ ಟಿ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಮದೀನನಗರ,
ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಔಟ್ ಬೆಂ 6ನೇ ತರ ಆಂ ಮಾ
ನೋಂ
ಬೈರವೇಶವ್ರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಬೂದಿಗೆರೆ,
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 40/06‐07 ದೇವನಹ ಳ್ ಸಟ್ ರ್ಂಗ್ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರ
ಆಂ ಮಾ ನೋಂದಣಿ
ನೂಯ್ ಕಿಲ್ಂಟನ್ ಕಪಾರ್ಶಾಲೆ, ನಾಗರಬಾ ,
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ.52/2006‐07 ಬೆಂ‐72 ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರ ಆಂ ಮಾ
ನೋಂದಣಿ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ.55/06‐07

28725

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ.57/06‐07

28727

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ. ನೋಂ 39/06‐07

28731

GIAPRY

28733

GIAPRY

28738

GIAPRY

28767

GIAPRY

28769

GIAPRY

28772

GIAPRY

28776

GIAPRY

28825

GIAPRY

28828

GIAPRY

28831

GIAPRY

28833

28836

GIAPRY

GIAPRY

ವಲಲ್ಭ ಆಂ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ
ನಗರ್
ಸುಬರ್ಹಮ್ಣಯ್ಪುರ ಅಂಚೆ ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಗೆ
6ನೇ ತರ ಆಂ ಮಾ ನೋಂದಣಿ
ಸಡಂ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಸೂಕ್ಲ್ ರಿಚ್
ಮಂಡ್ ಟೌನ್ ಬೆಂ 6ನೇ ತರ ಆಂ ಮಾ
ನೋಂದಣಿ

ಕುವೆಂಪು ಸಾಮ್ರಕ ದಾಯ್ಕೇಂದರ್ ಹಗದೂರು,
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಶಾಲಾ ನೋ 46/06‐
ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು‐86 ಈ ಶಾಲೆಗೆ
07
6ನೇ ತರ ಆಂ ಮಾ ನೋಂದಣಿ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 53/06‐07

ಪೂರ್ಡೆನ್ಸ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಕನಕಪುರ ಬೆಂ ಗಾರ್
ಶಾಲೆ 6ನೇ ತರ ಆಂ ಮಾ ನೋಂದಣಿ

ರ್ೕ ಕನಕ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ ರ್ೕನಿವಾಸನಗರ
ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರ ಆಂ ಮಾ
ನೋಂದಣಿ
ಮದರ್ ಮೇರಿ ಆಂ ಶಾಲೆ 1ನೇ ಬಾಲ್ಕ್
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಆಂ ಮಾ ಇತರೆ
ಹೆಚ್. ಎ. ಎಲ್. ಬೆಂ‐75 1 ರಿಂದ 5ನೇ ತರ
3/07‐08
ಆಂ ಮಾ ಅನುಮತಿ
ಕಾಸೊ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ನಂ 19
1ನೇ ಕಾರ್ಸ್, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಬಡಾವಣೆ
ಜಯನಗರ ಬೆಂ ಇವರ ನೂಯ್
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಸಥ್ಳಾಂತರ 2/2007‐
ಹೊರೈಜಾನ್ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
08
ನಾಗದೇವನಹ ಳ್ ಾನಭಾರತಿ ಬೆಂ ಇ ಲ್ಗೆ
ಸಥ್ಳಾಂತರಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ರ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 45/06‐07

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ
04

8/2003‐

ಮೇರಿ ಕ ತಾ, ಸ , ರ್ೕ ಸರಸವ್ತಿ
ದಾಯ್ಲಯ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆಗ್

ತುಮಕೂರು ಭಾರತ ಮಾತಾ ಆಂ ಪಾರ್
ಶಾಲೆಯನುನ್ ರ್ೕ ಜಗದುಗ್ರು
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಸಂ ವಗರ್ 26/03‐04
ಮುರುಘರಾಜೇಂದರ್ ದಾಯ್ಕೇಂದರ್ಕೆಕ್
ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆ
ಸವ್ಣಾರ್ಂಭ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕೆ ಆರ್
7[3]0◌್ರ 7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಮೆಲಮ್ನ ಎಸ್ ಅಗರ್ಹಾರ, ಕುಣಿಗಲ್ ತುಮಕೂರು
11/03‐04
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಸ ಲ್ ರುವ
ಮೇಲಮ್ನ ಸಂ 12/2004
ಸೆಂಟ್ ಟಲ್ ಪಲ್ವರ್ ಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ವೇತನಾನುದಾನ
ಮುನಿಯೂರು, ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
01/07‐08
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ವಂತಿಗೆ ರೂಪದ ಲ್
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.11/05‐06
ೕಷಕರ ಹಾಗೂ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳನುನ್ ಸು ಗೆ
ಮಾಡುತಿರುವ ಬಗೆ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಹೆಬ.2/07‐08

7[3]ಪಾರ್ ಅ. ನೋಂ 7/07‐08

ಾನಮಿತರ್ ಆಂ ಪಾರ್ ಶಾ ಎಸ್ ಬಿ ಎಂ
ಕಾಲೋನಿ ರ್ೕನಿವಾಸನಗರ, ಬೆಂ‐50 ಈ
ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರನುನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಬಿಲ್ಕ್
ಸೂಕ್ಲ್ ಎಂದು ಹ ಬ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

ಯಶೋಧ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಶುಭ
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಮಾಗಡಿ ರಸೆತ್, ಬೆಂ ದ 2007‐
08ನೇ ಸಾ ಗೆ 6ನೇ ತರ ಆಂ ಮಾ
ನೋಂದಣಿ

3/30/2009 0:00

A

3/30/2009 0:00

A

3/30/2009 0:00

A

3/30/2009 0:00

A

3/30/2009 0:00

A

3/30/2009 0:00

A

3/30/2009 0:00

A

3/30/2009 0:00

A

3/30/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

28838

GIAPRY

28839

GIAPRY

28842

GIAPRY

28844

GIAPRY

28846

GIAPRY

ಕನಾರ್ಟಕ ರೆಡಿಡ್ ಜನಸಂಘ ಎಂ ಜಿ ಆರ್
ಲೇಔಟ್ ರೂಪೇನ ಅಗರ್ಹಾರ ಬೆಂ‐68 1
ರಿಂದ 5ನೇ ತರ ಆಂ ಮಾ ನೋಂ ಬಗೆ
ಫಾದರ್ ಬಿಷಪ್ ಕಾಟನ್ ಸೂಕ್ಲ್,
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಕೇಂ.ಪ.ಇ.21/07‐08 ಹೊಸಕೋಟೆ, ಬಿಎಸ್ಇ/ಐ ಎಸ್ಇ ಎನ್
ಓ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಇಂದಿರಾ ಪಿರ್ಯದ ರ್ನ ಜಯನಗರ, ಬೆಂ ಈ
7[3]ಪಾರ್ ಅ. ಆಂ ಮಾ ಇತರೆ
ಶಾಲೆಗೆ 1 ರಿಂದ 4ನೇ ತರ ಆಂ ಮಾ
15/07‐08‐
ನೋಂದಣಿ
ಕೊಲಂಬಿ ೕ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ ನಾಗರಬಾ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಕಾಮಿಬ ಇತರೆ
ರಸೆತ್ ಬೆಂ ಇಬಬ್ರು ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಕಾಮಿಬ
37/05‐06
ನೀಡುವ ಬಗೆ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 16/07‐08

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ.50/06‐07

28850

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 58/06‐07

28854

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ ಅನುದಾನ
59/06‐07

28856

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 4`/06‐07

28859

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 59/2006‐07

28862

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ರ್ ಅ,.ನೋಂಧಣಿ 4/07‐08

28865

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 25/06‐07

28870

GIAPRY

7[2]ಪಾರ್ ಅ. ದಾವೆ 12/99‐2000

28874

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ. ದಾವೆ 7181/89‐90

28876

GIAPRY

7[2]ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ 7/99‐20ಪ00

28879

GIAPRY

28882

GIAPRY

28889

GIAPRY

7[2]ಪಾರ್ ಅ.ಇಎಟಿ 5/2001‐02

ರ್ೕ ಗುರು ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ ಕೆ ಬಿ ಕಾರ್ಸ್,
ತಿಪಟೂರು 6ನೇ ತರ ಆಂ ಮಾ ನೋಂದಣಿ

ಲಾರೆಲ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ
ಬಾಲಾಜಿನಗರ, ಐ ಟಿ ಐ ಕಾಲೋನಿ,
ಬನಶಂಕರಿ ಬೆಂ 6ನೇ ತರ ಆಂ ಮಾ
ನೋಂದಣಿ
ೕವಸ್ರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ
ಠಲನಗರ ಬೆಂ 1 ರಿಂದ ನೇ ತರ ಆಂ ಮಾ
ನೋಂದಣಿ
ಪೂಣರ್ ಪರ್ಜಞ್ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಜಯನಗರ,
ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರ ಆಂ ಮಾ
ನೋಂದಣಿ
ಎನ್ ಆರ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಆದಿತಯ್ನಗರ,
ಕೊತತ್ನೂರು ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂ ದ ಜಿ 6ನೇ
ತರ ಆಂ ಮಾ ನೋಂ
ಸೆಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್ ಆಲಹ ಳ್,
ಕನಕಪುರ
ು ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರ ಆಂ
ಮಾ ನೋಂ
ವೇಕಾನಂದ ದಾಯ್ಕೇಂದರ್, ಕಲುಲ್ಬಾಳು,
ಆನೇಕಲ್ ತಾ: ಬೆಂ ದ ಜಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ
ತರಗತಿ ನೋಂದಣಿ
ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್.
31671/99 ಆರ್ ನಾರಾಯಣರಾವ್ ರುದಧ್
ಸಕಾರ್ರ
ಭಾರತೀಯ ಸಂಸಕ್ೃತಿ ದಾಯ್ಪೀಠ,
ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂ ಇವರು ಹೂಡಿರುವ
ದಾವೆ ಸಂ 7181/89
ನ ನಿ ಶಾಂತಕುಮಾರಿ ಮತುತ್ ಇತರರು
ನವಚೇತನ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಕಷ್ಕರ
ೕಷಕರ ಸಂಘ ಬುವನೇಶವ್ರಿನಗರ ಬೆಂ
ಮೇ.ಸಂ 3/2000
ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ್ ಬಿ ಆರ್, ನವರತನ್
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಕಸೂತ್ರಿಬಾನಗರ, ಬೆಂ ಇವರು
ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ ಬಗೆಗ್‐ಇಎಟಿಸಂ 5/2001

ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 35/2002‐03 ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರ ಆಂ ಮಾ
ನೋಂ
ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಅನುಮತಿ 26/02‐03 ಮೈಸೂರು ಪಾಂಡವಪುರದ ಲ್ ಕೆ ಸ್ಟ್ ಆಂ
ಮಾ ನೋಂ ನೀಡುವ ಬಗೆ

3/31/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

B

3/31/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ ಮೇಲಮ್ನ
02

2.2001‐

28906

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ
05

11/04‐

28921

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ 1/2003‐04

28938

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ

28940

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 128/05‐06

28943

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 1/2006‐07

28946

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 3/06‐07

28949

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ. ನೋಂ 88/05‐06

28950

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ. ಮೇಲಮ್ನ
06

28953

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 29/06‐07

28959

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಹಸಾತ್/ಸಥ್ಳಾಂ 4/05‐
06

28965

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ
99

28968

GIAPRY

7[4]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 28/01‐02

28971

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ ಅಪೀಲು
33/2001‐02

28974

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಸಥ್ಳಾಂ 4/04‐05

28904

3/03‐04

3/05‐

45/98‐

ಹೆಚ್.ಪಿ. ಸುಧಾಮಣಿ, ಸ , ಸವ್ ತ್ಕ್
ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಅ ನೂಯ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂ
ಮೇಲಮ್ನ ರಿ ಷನ್ ಪಿಟಿಷನ್ 55/2001
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ಇತರೆ 9 ಕಷ್ಕರು
ಮಂಜುಳ ಮಕಕ್ಳ ಕೇಂದರ್ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ಮಾಗಡಿ ರಸೆತ್, ಬೆಂ ಮೇಲಮ್ನ ಸಂ
11/2005
ಎಸ್. ಪರ್ದೀಫ್ ಕುಮಾರ್,
ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು, ದದ್ ಂಗೇಶವ್ರ
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಮಾಗಡಿ ರಸೆತ್, ಬೆಂ ಇವರ
ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ದಾವೆ ಸಂ 2157‐
519/03
ಡಿ ಕೆ ಸುಧಾ, ಸ , ಫೂಣಾರ್ನಂದ
ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಮಾಗಡಿ ರಸೆತ್, ಬೆಂ 01‐07‐
1999 ರಿಂದ ಬಾಕಿ ವೇತನ ಕೋರಿ [ಭಾಗ‐1
ಮತು 2]
ಹೋ
ಷನ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಬಿ
ನಾರಾಯಣಪುರ, ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ
ತರ ನೋಂ
ಗೊಲ್ೕಬಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬೆಂ
ರಾಮಮೂತಿರ್ನಗರ, ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ
ತರ ನೋಂದಣಿ
ಬಿ ಎಂ ವಾಯ್
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಪಂತರಪಾಳಯ್,
ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್, ಬೆಂ 6ನೇ ತರ ಆಂ ಮಾ
ಅನುಮತಿ
ಚೇತನ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಪಾರ್ಶಾಲೆ
ಕೊಳಾಲ, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ: 6ನೇ ತರ ಆಂ
ಮಾ ನೋಂದಣಿ
ರ್ೕಮತಿ ಆರ್ ಕಲಾವತಿ ಮತಿತ್ತ್ತರರು
ನಿದೇರ್ಶಕರು [ಪಾರ್ ] ಇವರ
ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ನೇ.ಅನು.ಬಗೆಗ್
ಸ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ ಸಂ.3/2005‐06
ಅವರ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಜಯನಗರ, ಬೆಂ ಈ
ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರ ಆಂ ಮಾ ನೋಂದಣಿ
ಸೆಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಆಂ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ಚೇಳೇಕೆರೆ, ಕಲಾಯ್ಣನಗರ, ಬೆಂ‐43 ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಕಾನ್ ಕಾಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್
ಟರ್ಸಟ್ [ರಿ] ನಂದಗೋಕುಲ ಬನಶಂಕರಿ, ಬೆಂ
ಇವರಿಗೆ ಶಲಾ ಹಸಾತ್ಂತರ ಮತುತ್ ಸಥ್ಳ
ಬದಲಾವಣೆ
ಮೇಲಮ್ನ ಸಂ 298/98 ಕೋರಮಂಗಲ ಕ
ಮತುತ್ ತ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಕಷ್ಕರ ನೇ.
ಅನು ೕದನೆ

ತುರುವೇಕೆರೆ ಅಮಮ್ಸಂದರ್ ಮೈ ಂಕೋ
ಶಾಲೆಯ ಮಕಕ್ ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರುವ ಬಗೆಗ್

ವನರಂಗಯಯ್, ದೈ , ರ್ೕ
ಗುಂಡಾಂಜನೇಯ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಕೊರಟಗೆರೆ
ಸಕಾರ್ರದ ಹಂತದ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ
ಮೇಲಮ್ನ ಸಂ 13/2002
ಕಮೂಯ್ನಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಂ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ಜಯನಗರ, ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಥ್ಳಾಂತರದ
ಬಗೆ

3/31/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

D

3/31/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

28978

GIAPRY

28980

GIAPRY

28983

GIAPRY

ಜಯ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಕಲಾಯ್ಣನಗರ‐
ವಸಂತಪುರ ಬೆಂ‐61 ಅನಧಿಕೃತ ಶಾಲೆ
ಎಂದು ದೂರು
ಬೆಲ್ ಂಗ್ ಆಂ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಹೆಚ್ ಎ ಎಲ್
ಇಂದಿರಾನಗರ ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ನಂ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಶಾ ಸಥ್ಳಾಂ 5/03‐04
27 ಎಜಿಎಸ್ ಲೇಔಟ್, ಇಟಟ್ಮಡು, ಬೆಂ
ಇ ಗೆ ಸಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆ
7[2]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 1/02‐03

3/31/2009 0:00

D

3/31/2009 0:00

A

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ 5/03‐04

ರಿ ಅ ಸಂ 42216‐18/2002 ರ್ೕ
ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮತುತ್
ಇತರರು ಇವರ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ

3/31/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

28985

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ 21/03‐04

ರ್ೕಮತಿ ಲ ತಾ ಪರ್ಕಾಶ್ ಮತುತ್ ಇತರರು
ಕಾಮೆರ್ಲ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ
ಜಯನಗರ, ಬೆಂ ಇವರ ದಾವೆ 54351‐
375/2003

28993

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ 12/04‐05

ಕಳಸ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್
ಮತಿತ್ತರರು ರುದಧ್ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ಮತುತ್
ಇತರರು ರಿ ಅ ಸಂ 42592/2004

28996

GIAPRY

ನೂಯ್ ಆಕ್ಸ್ ಫಢ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಬಿ ಟಿ ಎಂ 1ನೇ
7[3]ಪಾರ್ ಅ. ನೋಂ 45/2004‐
ಹಂತ ಜೈಭೀಮಾನಗರ, ಬೆಂ‐68 ಈ ಶಾಲಾ
05
ನೋಂದಣಿ ಬಗೆ

28997

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಸಥ್ಳಾಂ 7/04‐05

ಬೆಂ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ,
8ನೇ ಕಾರ್ಸ್, 2ನೇ ಬಾಲ್ಕ್, ಬಿ ಎಸ್ ಕೆ 1ನೇ
ಹಂತ, ಬೆಂ ಈ ಶಾಲಾ ಸಥ್ಳಾಂರತದ ಬಗೆಗ್

3/31/2009 0:00

A

29004

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೇ.ಅ.30/03‐04

ಕೆ ಎಸ್ ಬೈರವ ದೀ ತ್, ಸ , ಶಾರದ
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಎಸ್ ಐ ಟಿ ಬಡಾವಣೆ
ತುಮಕೂರು ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

3/31/2009 0:00

A

29006

GIAPRY

3/31/2009 0:00

A

29016

GIAPRY

3/31/2009 0:00

A

29020

GIAPRY

3/31/2009 0:00

A

29022

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ

ರ್ೕ ನಿಜಗುಣಮೂತಿರ್, ಗುಬಿಬ್, ತುಮಕೂರು
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆಗ್

3/31/2009 0:00

A

29032

GIAPRY

ರ್ೕ ಸಾಯಿಲ ತಾ ದಾಯ್ಕೇಂದರ್
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 161/05‐06 ಕೆಣವೇನಹ ಳ್ ಗೇಟ್, ಪಾವಗಡ, ಮಧುಗಿರಿ
ಜಿಲೆಲ್ 6ನೇ ತರ ಆಂ ಮಾ ನೋಂದಣಿ ಬಗೆಗ್

3/31/2009 0:00

A

29034

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ.133/2005‐
06

ಉಷಾಕ್ರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿಬಾನ್
ಹಲಾಲ್ ರಾ ಮದುಗಿರಿ 6ನೇ ತರ ಆಂ
ಮಾ ನೋಂದಣಿ

3/31/2009 0:00

A

ಟಲ್ ಪಲ್ವರ್ ಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ, ನೆ ಲ್ಕಾರು
ಮಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರ ಆಂ
ಮಾ ನೋಂದಣಿ
ಕಾಯ್ಮೆನಹ ಳ್ ಆಂಜನೇಯ ಸಾವ್ಮಿ
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಹೊಲವನಹ ಳ್ ತುಮಕೂರು ‐
ಲಕಷ್ ಈ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 50.00 ಲಕಷ್
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 02/04‐05
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ನಷಟ್ ಮಾಡಿರುವ
ಅಧಿಕಾರಿಗ ಂದ ಪಡೆದು ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಜಮೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ
7[4]ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ 06/06‐
ನಿದೇರ್ಶಕರು ಪಾರ್ ಉನಿ, ಬೆಂ ದ ಜಿಲೆಲ್
07
ಇವರ ರುದಧ್ 6ನೇ ತರ ಆಂ ಮಾ ನೋಂ
ಸ ರುವ ಮೇಲವ್ನ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 9/06‐07

2/05‐06

29036

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 10/06‐07

29042

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 16/06‐07

29045

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 145/05‐06

29048

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 155/05‐06

29053

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 55/2000‐01

29056

GIAPRY

7[2]ಪಾರ್ ಅ. ಮೇಲಮ್ನ
5/98‐99

29059

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 9/01‐02

29068

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 75/05‐06

29071

GIAPRY

7[2]ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ
03

29077

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ

29151

GIAPRY

29157

GIAPRY

ನೂಯ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಬಿಟಿಎಂ
ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರ ಆಂ
ಮಾ ನೋಂದಣಿ
ಶೈನ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಅಮೃತನಗರ,
ಅಂಜನಾಪುರ ಅಂಚೆ ಬೆಂ‐62 ಈ ಶಾಲೆಗೆ
6ನೇ ತರ ಆಂ ಮಾ ನೋಂ
ದಿ ೕಪ್ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಬಿಳೇಕೆಹ ಳ್,
ಬನೆನ್ೕರುಘಟಟ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ
6ನೇ ತರ ಆಂ ಮಾ ನೋಂ
ಪಿರ್ಯದ ರ್ನಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ
ಸುಭಾಷ್ ನಗರ, ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರ
ಆಂ ಮಾ ನೋಂದಣಿ
ರ್ೕ ವೇಕಾನಂದ ನಸರ್ರಿ ಮತುತ್ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ, ಕೆ ಎನ್ ಪುರ, ಮೈಸೂರು ಇವರ
ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ಅವಯ್ವಹಾರದ ಬಗೆಗ್
ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ಬಗೆ
ಸಟ್ರ್ ರೀಟಾ, ಸ , ಸೇಕೆರ್ೕಟ್ ಬಾಲಕಿಯರ
ಶಾಲೆ ಜೀವನಭೀಮನಗರ, ಬೆಂ‐75 ಬಡಿತ್
ನೀಡುವ ಬಗೆ
ರಾಯಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ
ಮೈಸೂರು ಇವರ ಆಂ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ಬಗೆ
ನೂಯ್ ಪೆರ್ ಡೆನಿಸ್ ಸೂಕ್ಲ್ ನಂ 7, ಎ ನ್ ಎಸ್
ಟ್ರ್ೕಟ್, ಬೆಂ‐53 ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರ ಆಂ
ಮಾ ನೋಂದಣಿ

3/31/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

B

3/31/2009 0:00

D

3/31/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

B

7[3]ಪಾರ್ ಅ. ಹೆ ಬ 7/08‐09

ಎಸ್. ಎಂ ನಸರ್ರಿ ಮತುತ್ ಪಾರ್ ಆಂ ಶಾಲೆ
ಕೆ ಟೆಂಪಲ್ ಟ್ರ್ೕಟ್, ಮನವತರ್ನಪೇಟೆ,
ಬೆಂ‐53 ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಶಾ ಚಂದನಮಲ್
ಪೆರ್ೕಮ್ ಚಂದರ್ ಕಾಂಟೆಡ್ ಆದಶರ್ ಆಂಗಲ್
ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್

3/31/2009 0:00

B

3/31/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

D

ಇತರೆ

8/2002‐

ರ್ೕ ಕೃಷಣ್ಪಪ್, ಮಾಜಿ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು,
ನಿಮರ್ಲ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ವೇಕಾನಂದನಗರ
ಬೆಂ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆಗ್

ರ್ೕಮತಿ ರತನ್ನ್ಮಮ್ಮ್,, ಸ , ಇಂದಿರಾ ನಸರ್ರಿ
210/99 ಶಾಲೆ, ಆನೇಕಲ್, ಬೆಂ ದ ಜಿಲೆಲ್ ಮೇಲಮ್ನ
ಸಂ 210/99
ಭವನಿ ಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಭವಾನಿನಗರ ಬೆಂ ಈ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ ಮಾನಯ್ತೆ
ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್.
70/06‐07

29160

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 09/04‐05

ಜಿಂಗಲ್ ಬೆಲ್ಸ್ ಶಾಲೆ ನಂ 497, 6ನೇ ಅಡಡ್
ರಸೆತ್, ಮೈಕೋ ಲೇಔಟ್, ಬಿ ಟಿ ಎಂ 2ನೇ
ಹಂತ, ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮುಚಿಚ್ಸುವ
ಬಗೆಗ್‐ರಿ ಅ ಸಂ 1007/2005 ನಾಗರಾಜು
ಮತುತ್ ಇತರರು

29162

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 43/05‐06

ಫಣಿ ಭೂಷಣ ದಾಯ್ಪೀಠ ಮಲತೇಶ
ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ, ಬೆಂ ಈ
ಶಾಲೆಗೆ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

29166

GIAPRY

29170

GIAPRY

29172

GIAPRY

29175

GIAPRY

29178

GIAPRY

29183

GIAPRY

29187

GIAPRY

29198

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಆಂ ಮಾ ಇತರೆ
74/2006‐07

ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ 1ನೇ
ತರಗತಿಯಿಂದ ಆಂ ಮಾ ಬೋಧಿಸಲು
ದಾಯ್ಥಿರ್
ೕಷಕರ ಒತತ್ಡ ದುದ್, ಆಂ ಮಾ
ಬೋಧಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಂತೆ
ಕೋರಿರುವ ಮನ ಗಳು 5 ಶಾಲೆಗಳು

ಸೆಕೆರ್ೕಡ್ ಹಾಟ್ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ, ಬೆಂ‐75 ಈ
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್
ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.
ರ್ೕಮತಿ ಮಂಗಳ ತಂದೆ ಗುರಯಯ್, ಸ ,
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್ ಇತರೆ 23/07‐
ಆರ್.ಕೆ.ಎಸ್ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಬೆಂಗಳೂರು
08
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್
ಶಾಲೆಯ
ಲ್ನ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರುಗಳನುನ್
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ ಇತರೆ 11/03‐
ಅವಶಯ್
ರುವ
ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ ಶಾಲೆಗ ಗೆ
04
ಕೌನಿಸ್ ಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಮರು ಹಂಚಿಕೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಸನಿನ್ ಬಾಯ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ನೂರಾನಿ,
ಮ ೕದಿ ಪಕಕ್ ನೆಹರೂನಗರ,
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 31/03‐04
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರ ಆಂ
ಮಾ ನೋಂದಣಿ
ರ್ೕ ನವರತನ್ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
7[3][2]ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ
ಕಸೂತ್ರಿಬಾನಗರ, ಮೈಸೂ ರಸೆತ್, ಇ ಲ್ಯ
62/2000‐01
ಕಷ್ಕರುಗಳನುನ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿ
ಕೌನಿ ಂಗ್ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆ
ರ್ೕಮತಿ ಬಾಲ ಸುಲೋಚನ, ಸ , ತೆಲುಗು
ಅನು4[5]390 / ನಾಯ್ ಅ 13 /99‐
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್. ಬೆಂ ನೇಮಕಾತಿ
2000 [ 7[3]
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್
ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗ
ದಾವ
ಬಗೆ
ಕನನ್ಡ ಮಾತಾ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಅಮಮ್ಸಂದರ್,
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್ ಕೆ
ಅನನ್ಪೂಣರ್ ರ್ೕಮತಿ ಎಂ ಎಸ್
ಸುಂಗಳದೇ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ
7[3][7][4]ಪಾರ್ ಅ.99/2000
ಸಂಬಂಧದ ಲ್ ಸುಳುಳ್ ದಾಖಲೆ ಮತುತ್
ಮಾ ತಿ ಒದಗಿ ರುವುದರ ಮೇಲೆ ಸುತ್
ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಹು ಭ ಇತರೆ 27/07‐
08

ಕಶಯ್ಪ ಗುರುಕುಲ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್
ನಗತರ್ಪೇಟೆ, ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯ 4 ಜನ
ಕಷ್ಕರುಗಳನುನ್ ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರು
ಪಡಿ ಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆ
ರ್ೕ ಕೆ ಎಲ್ ಚಂದರ್ಶೇಖರಯಯ್, ಸ ,
ರ್ೕನಿವಾಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ ಗುಬಿಬ್ ಇವರ
ರುದ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ

3/31/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

D

3/31/2009 0:00

C

3/31/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

29202

GIAPRY

7[3][2]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 53/2001‐
02

29206

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.36442/2000

29208

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ. ರಿ ಅ ಸಂ
14613/2007‐08

ಬೆಥಲ್ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್
ಅಚರ್ಕರಹ ಳ್, ರಾಮನಗರ ಉಚಛ್
ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

3/31/2009 0:00

A

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ರಿ ಅ ಸಂ
15603/07‐08

ಹರಿಹರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ 4ನೇ ಕಾರ್ಸ್
ಚಂದರ್ ಲೇಔಟ್, ನಾಯಂಡನಹ ಳ್ ಇವರು
ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ
ಬಗೆ

3/31/2009 0:00

A

29212

29217

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ

29223

GIAPRY

29226

GIAPRY

29230

GIAPRY

29234

GIAPRY

29243

GIAPRY

ರ್ೕ ಹೆಚ್. ಮುತುತ್ರಾಯಪಪ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 3
ಜನ ಕಷ್ಕರು ಶವ್ ಭಾರತಿ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ಮಲಲ್ಸಂದರ್ ತುಮಕೂರು ನೇಮಕಾತಿ
9/07‐08
ಅನು ೕದನೆಯನುನ್ ರದುದ್ಪಡಿ ವೇತನ
ತಡೆ ಡಿದಿರುವ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಆದೇಶದ
ರುದಧ್ ಮೇಲಮ್ನ

3/31/2009 0:00

A

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 126/05‐06

3/31/2009 0:00

A

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ

3/31/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

3/31/2009 0:00

A

ದಾಯ್ವಾ ನಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್
ನೇತಾರ್ವತಿ ಲೇಔಟ್ ಕೆ ಆರ್ ಪುರ ಬೆಂ ದ
ಜಿಲೆ 6ನೇ ತರ ನೋಂದಣಿ
ಪೂಣರ್ ಪರ್ಗತಿ ದಾಯ್ಮಂದಿರ
ಆಕಾಶನಗರ, ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಅನುಮತಿ
ಪಡೆದ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಬೋಧನೆ
3/07‐08
ನಡೆಯುತಿತ್ಲಲ್ವೆಂಬ ಕಾರಣಕಾಕ್ಗಿ ಶಾಲಾ
ಮಾನಯ್ತೆ ರದುದ್ಪಡಿ ರುವ ಬಗೆಗ್ [ಮೇ ಸಂ
3/07‐08]
ಸೆಕೆರ್ೕಟರಿ ಮಾರುತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ
ಚಾರಿಟಬಲ್ ರಾಘವೇಂಧರ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ ಷನ್
ಮಧುಗಿರಿ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ದಾವೆ
ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆ
ಜಯರಾಮಪಪ್ ದೈ
ರ್ೕನಿವಾಸ
8/2007‐
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಕಲೂಲ್ರು ಗುಬಿಬ್ ತಾ:
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ರದು

7[ಎ]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ ದಾವೆ
14/8018/06‐07
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ
08

7[3]ಪಾರ್ ಅ ಮ ಪ ಅ 2/07‐08

29245

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ದಾವ
7[3]ಪಾ
ಅ ದಾವೆ. 12 ರಿ ಅ ಸಂ
18857/2006

29250

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 35/06‐07

29252

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ

5/06‐07

29253

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ

1/06‐07

29255

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ
07

4/2006‐

29258

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.5/05‐06

29259

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 129/05‐06

ಕೆ ಎಲ್ ಚಂದರ್ಶೇಖರಯಯ್, ಸ , ರ್ೕನಿವಾಸ
ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಗುಬಿಬ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಮರು
ಪರಿ ೕಲನಾ ಅಜಿರ್ 2/07‐08

ನ್ಉಐ ಕಾಮರ್ಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ
ಬನಶಂಕರಿ,, ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯ
ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು ಆಂ ಮಾ ದ ಲ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಉಚಛ್
ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ದಾಖ ರುವ ಬಗೆ
ರ್ೕ ರಂಗ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಪಾರ್ಶಾಲೆ
ಬಡವನಹ ಳ್ ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ
6ನೇ ತರ ಆಂ ಮಾ ನೋಂದಣಿ
ವಗಂಗಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಚಾರಿಟ
ಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಾ, ಮಧುಗಿರಿ ಇವರು ಉನಿ
ಮಧುಗಿರಿ ರುದಧ್ ಭಾಷಾ ನೀತಿ ಉಲಲ್ಂಘನೆ
ಮಾನಯ್ತೆ ರದು
ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ
ಅತಿತ್ಗುಪೆಪ್, ಜಯನಗರ, ಬೆಂ 6ನೇ ತರ
ನೋಂದಣಿ
ಎಸ್ ಕೆ ಎಂ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬೆಂ
ಇವರು ಉನಿ, ಬೆಂ ದ ಇವರ ರುದಧ್ ಭಾಷಾ
ನೀತಿ ಉಲಂಘಣೆ ರದತಿ ಕೋರಿ
ರ್ೕಮತಿ ರತನ್ಮಮ್, ಸ , ಇಂದಿರಾ ನಸರ್ರಿ
ಶಾಲೆ, ಆನೇಕಲ್ ಬೆಂ ದ ಜಿಲೆಲ್ ಮತುತ್
ಇತರರು ಇವರ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ರಿ
ಅ ಸಂ 13769/2005
ಸನ್ ಗೊಲ್ೕರಿ ಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಮಾಗಡಿ ರಸೆತ್,
ಬೆಂ ದ ಜಿ ಈ ಶಲೆಗೆ 6ನೇ ತರ ಆಂ ಮಾ
ನೋಂದಣಿ

29260

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 28/06‐07

29261

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ 2/04‐05

29286

GIAPRY

29289

GIAPRY

29292

GIAPRY

29296

GIAPRY

29298

GIAPRY

29300

GIAPRY

29302

GIAPRY

ಎಂ ಎ ಅಂಡ್ ಡಬೂಲ್ಯ್ ಎ ಕ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,
9ನೇ ಬಾಲ್ಕ್ ಜಯನಗರ, ಬೆಂ‐69 6ನೇ ತರ
ನೋಂದಣಿ

ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು, ಮೈ ಂಕೋ
ಕಾಂ ೕ ಟ್ ಪ ಪೂ ಕಾ ಆದಿತಯ್ ಪಟಟ್ಣ,
ಅಮಮ್ಸಂದರ್, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಳ ಇವರ ಬಗೆಗ್

ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್
ೕ ನಪುರ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಈ ಶಾಲಾ
ನೋಂದಣಿ ಬಗೆ
ಶಂಕರ ಬೋಸೆಲ್ ಮೆ ೕರಿಯಲ್
7[5]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 14/03‐04 ಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ಳಕೇಡ ರಸೆತ್, ಸೇಟಂ ರಸೆತ್,
ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆ ನೋಂದಣಿ
ಡಾನ್ ಬಾಸೊಕ್ೕ ಶಾಲೆ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 19/05‐06
ಕಂಠಿರಾಯನಪಾಳಯ್, ತುಮಕುರು ಈ
ಶಾಲೆಯ 6ನೇ ತರ ಆಂ ಮಾ ನೋಂದಣಿ
ಬಿ ಟಿ ಎಲ್ ದಾಯ್ವಾ ನಿ ಸೂಕ್ಲ್
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 140/05‐06 ಬನಶಂಕರಿ 3ನೃ ಹಂತ, ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಗೆ
6ನೇ ತರ ನೋಂದಣಿ
ಮೇರಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಯಾಕೂಬ್
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಶಾ ಅನು 2/05‐06
ನಗರ, ಬನಶಂಕರಿ ಬೆಂ 6ನೇ ತರ
ನೋಂದಣಿ
ಜೆ ಪ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಂಟ್ ಆಂ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ, 5ನೇ ಬಾಲ್ಕ್ ಜಯನಗರ ಬೆಂ ಈ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಸಥ್ಳಾಂ 8/05‐06
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅರಕೆರೆಹ ಳ್ ವೈಶಯ್ ಬಾಯ್ಂಕ್
ಕಾಲೋನಿ ಹತಿತ್ರ ಬೆಂ ಇ ಲ್ಗೆ ಸಥ್ಳಾಂತರಕೆಕ್
ಅನುಮತಿ
ನೈಟಿಂಗಲ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಎಂ ಬಡಾವಣೆ,
ಜಯನಗರ, ಬೆಂ‐40 ಈ ಶಾಲೆಯ
7[3]ಪಾರ್ರ್ ಅ.ಹೆಬ 1/08‐09
ಹೆಸರನು ಏಂಜಲ್ ಇಂಗಿಲ್
ಹೆಸರನುನ್
ಇಂಗೀಷ್
ೕಷ್ ಪಬಿಲ್
ಪಬಿಕ್
ಕ್ ಶಾಲೆ
ಎಂದು ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್
7[5]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 17/03‐04

29342

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಹಸಾತ್ಂ 1/03‐04

29344

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 25/05‐06

29347

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 12/05‐06

29348

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 09/07‐08

29351

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 20/07‐08

29353

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ ಹೆ 37/06‐07

ಟಕಕ್ರ್ ಬಾಪಾ ಸ ರ್ಸ್ ಪೌಂಡೇಶನ್
ಇವರ ಲಾಯ್ಂಡ್ ಮಾಕ್ ಬಿಎ ಸ್ ಶಾಲೆ,
ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಟಲ್ ರೋಸ್
ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬನಶಂಕರಿ ಬೆಂ
ಇವರಿಗೆ ಹಸಾಂತರದ ಬಗೆ
ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಕೆಲಸ
ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಕಷ್ಕ ನೌಕರರು
ಚುನಾವಣೆಯ ಲ್ ಭಾಗವ ಸುವ ಬಗೆಗ್
ದೃ ೕಕರಣ
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಎಂ. ಲ ತಮಮ್, ಸ ,
ಮಂಜುನಾಥ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಓವಯಯ್ನಗ ಲ್,
ಅಕಿಕ್ಪೇಟೆ, ಬೆಂ ಇವರು ದೇಶಕೆಕ್ ಹೋಗಿ
ಬಂದಿರುವುದಕೆಕ್ ಘಟನೋತತ್ರ ಅನುಮತಿ
ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೋಪ್ ಶಾಲೆ ಕಸವನಹ ಳ್,
ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂ ಮಾ
ಅನುಮತಿ

ಶಂಕರಪಪ್ ಬಿರದಾರ್, ಸ , ಬಾಲಕರ
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಸಜಾಪುರ,ಇವರ ನೇ ಅನು ಬಗೆಗ್

ಡಿ ಮಾಯಾಣಣ್, ದೈ , ರ್ೕ ಗುರುಗುಂಡ
ಬರ್ಹೆ ಶವ್ರಸಾವ್ಮಿ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ರಾ, ಅದೇ
ಶಾಲೆಯ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗೆ
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A
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A

3/31/2009 0:00

A
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A
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A
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29356

GIAPRY

29358

GIAPRY

29361

GIAPRY

29364

GIAPRY

29369

GIAPRY

29372

GIAPRY

29375

GIAPRY

29379

GIAPRY

ರ್ೕಮತಿ ಜಿ ಕೆ ನಂಜಮಮ್, ಸ , ಸು ಾನ
ಕಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಬನಶಂಕರಿ, ಬೆಂ ಇವರ
ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
ಶಂಕರಪಪ್, ಸ , ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್‐
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.18/06‐07
ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ ಸಜಾರ್ಪುರ, ಆನೇಕಲ್
ರ್ೕ ಗುಂಡಾಂಜನೇಯ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ ಇತರೆ 12/06‐
ಕೊರಟಗೆರೆ, ತುಮಕೂರು ಈ ಶಾಲಾ
07
ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಎಕಿಸ್ಕೂಯ್ಷನ್ ನಂ 81/2004 ರ್ೕಮತಿ
ರತನ್ಮಮ್ , ಸ , ಉಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 24/05‐06 ಬಾಯ್ಟರಾಯನಪುರ, ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್, ಬೆಂ
ಇವರ ಸಂಬಳ ಮುಟುಟ್ಗೋಲು
ಹಾಕಿಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆ
ರ್ೕ ರಾಕೂಂ ಕುರುಡು ಮಕಕ್ಳ ಶಾಲೆ ರ್ೕ
ಕೃಷಣ್ದೇವಸಾಥ್ನದ ರಸೆತ್, ಇಂದಿರಾನಗರ ಬೆಂ‐
7[3]ಪಾರ್ ಅ ಇತರೆ 6/04‐05
38 ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಬೆಂಕಿ ಅಕ ಮ್ಕಕೆಕ್
ಸುರಕಷ್ತಾ ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಳಳ್ದಿರುವ ಬಗೆಗ್
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ .ಇತರೆ
17/2006‐07
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4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

B

ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು ೕವಸ್ರ್ ಎಜುಕೇಷನ್
ಸೊಸೈಟಿ ಠಲನಗರ, ಬೆಂ ಇವರು ಶಾಲಾ
ಮಾನಯ್ತೆ ರದುದ್ಪಡಿ ರುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2009 0:00

A

ಕಾಯರ್ದ ರ್, ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಎಜುಕೇಷನ್
ಸೊಸೈಟಿ ‐ ರ್ೕ ಪೆರ್ ಡೆನಿಸ್ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ಸೂಕ್ಲ್
4/07‐
ರಾಟನಗರ, ಬೊಮಮ್ನಹ ಳ್ ಬೆಂ ಇವರ
ಶಾಲಾ ಮಾನಯ್ತೆ ರದಧ್ತಿ ಪರ್ ನ್ ಸ ಲ್ ರುವ
ಮೇಲಮ್ನ ಕ

4/1/2009 0:00

A

ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 1000 ಜನ
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಎಂದು ಗುತಿರ್ ದುದ್, 5
ತಿಂಗ ನಿಂದ ವೇತನ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ
ಬಗೆ

4/1/2009 0:00

C

ರ್ೕ ಕೆ ಮರಿಸಾವ್ಮಿ, ಮು , ಗುರುಕುಲ
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಕೆಂಗೇರಿ, ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ 20
ವಷರ್ದ ಸೇವೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ
ಬಡಿ ಮಂಜೂರು
ದಯಾನಂದ ಸಾಗರ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ವೇ ಇತರೆ 73/06‐
ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂ ಈ
07
ಶಾಲೆಯ ಲ್ 2 ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಕೆ ನಾಗರಾಜರಾವ್, ನಿವೃತತ್ ಮು ,
7[3]ಪಾರ್ಶಇ.ಇತರೆ ವೇತನ
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಸಾರಕಿಕ್, ಸಕಾರ್ರಿ ಸೇವೆಗೆ ಮುನನ್
85/06‐07
ಖಾ ಅ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ದ ಸೇವೆಯನುನ್
ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭಯ್ಕಕೆೆಕ್ ಸೇ
ಪಿಂಚಣಿ
ಸೇರಿಸುವ
ರಿಸುವ ಬಗ
ಬಗೆೆಗ್

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ ವೇ ಬ 46/06‐
07

29385

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂದಣಿ 44/06‐
07

29394

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ರಿ ಅ 37090 ರಿವೂಯ್
5973/2002

29406

GIAPRY

29412

GIAPRY

29417

29419

GIAPRY

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ
51/2000‐01
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ
08

7[ಎ]ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ
08

5./07‐

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.21/06‐07

ರ್ೕ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನಸಾವ್ಮಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರ್ೕ
ಬಸವೇಶವ್ರ ಾನಪೀಠ ಪಾಠಶಾಲೆ,
ಊರುಕೆರೆ, ತುಮಕೂರು 6ನೇ ತರಗತಿ
ನೋಂದಣಿ
ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಕ ಮತುತ್ ತ
ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಕೋರಮಂಗಲ, ಬೆಂ ಇವರ
ದಾವೆ ಬಗೆ
ಪಿ ೕಲಾಬಾಯಿ, ಸ , ಭಾರತೀಯ
ಸಂಸಕ್ೃತಿ ದಾಯ್ಪೀಠ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ,
ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರಾತಿ

29422

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ ನೇ ಅನು
87/06‐07

29425

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ. ಇತರೆ 72/06‐07

29428

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ. ಮಾ ರ ಇತರೆ
10/07‐08

29432

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ ಇತರೆ 14/07‐
08

29435

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಆಂ ಮಾ ಅನು
ಇತರೆ 11/07‐08

29439

GIAPRY

29442

GIAPRY

29445

GIAPRY

29448

GIAPRY

29451

GIAPRY

29453

GIAPRY

29457

GIAPRY

29461

GIAPRY

29463

GIAPRY

29464

GIAPRY

7[5]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂದಣಿ 4/03‐04

ಜೊಯ್ೕತಿ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ತೋ ನಕೆರೆ,
ಕೊರಟಗೆರೆ ಈ ಶಾಲಾ 4 ಜನ ಕಷ್ಕರ
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ
ಚೇತನ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಆಂ ಮಾ ಶಾಲೆ,
ಬಟವಾಡಿ, ತುಮಕೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ
ನೋಂದಣಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ

ಸೆಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಆಂ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ
1 ರಿಂದ 5ನೇ ತರ ಕ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ನಡೆಸುತಿತ್ದದ್ರೂ ಶಾಲಾ ಮಾನಯ್ತೆ
ರದುದ್ಪಡಿ ರುತಾತ್ರೆಂದು ದೂರು
ರ್ೕನಿವಾಸ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸಟ್ ವತಿಯಿಂದ
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ಕಷ್ಕರ ಬಗೆ
ಎಸ್ ಎಂ ಬಿ ಆರ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಪಾವಗಡ
ಮದುಗಿರಿ 1 ರಿಂದ 5ನೇ ತರ ಆಂ ಮಾ
ನಡೆಸಲು ಅನು,ಮತಿ ಕೋರಿ

ಶಾರದಾ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ರವಾರ, ಮಾನಿವ್
ತಾ: ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ರಿವಾರ 6ನೇ ತರ ಆಮ ಮಾ ನೋಂದಣಿ
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C

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

ರ್ೕಮತಿ ಂಗಮಮ್, ಸ , ನೊಣ ನಕೆರೆ,
ತಿಪಟೂರು ತಾ: ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ರುದ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ
ವಗಂಗಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ರಾ,
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ ರಿ ಅ ಸಂ
ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಬಾಷಾ ನೀತಿ
13717/2006‐07
ಉಲಲ್ಂಘನೆ ಸಂಬಂಧ ಮನಯ್ತೆ ರದಧ್ತಿ ಬಗೆಗ್
ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಕುರಿತು
ಪುಷಪ್ ಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಪಾಲನಜೋಗಿಹ ಳ್,
ದೊಡಡ್ಡ್ಬಳಾಳ್ಳ್ಪುರ,
ು , ಬೆಂ ಗಾರ್ರ್ ಶಾಲಾ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.
7[3]ಪಾ
ಅ ಮೇಲಮ್ನ
ನ 1/07‐08
ಮಾನಯ್ತೆ ಂಪಡೆದಿರುವ ಆದೇಶ ರದಧ್ತಿ
ಬಗೆ ಮೇಲಮ್ನ
ಅಧಯ್ಕಷ್ರು, ಕಾಲ್ರಾ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.6/05‐06 ಅನನ್ಸಂದರ್ಪಾಳಯ್, ಬೆಂ ಇವರ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್
ಸಕಾರ್ರ
ದಾವೆ ಸಂ 12868/2005 ರ್ೕ ಭಗವದಿಗ್ೕತ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.3/05‐06
ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ ಶಾರದ, ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕಿ,
ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನಸಾವ್ಮಿ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ ಬಿ ಕೆ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 31/05‐06
ಅಯಯ್ಂಗಾರ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂ ಇವರ
ಹೈದಾರ್ಬಾದ್ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಎಸ್ ಜೆ ಎಂ ಕ ಪಾರ್ಶಾ ಜಯದೇವ
ಕಾಂಪೆಲ್ಕ್ಸ್ ಬಿ ಹೆಚ್ ರಸೆತ್, ತುಮಕುರು ‐ಬಿಇಓ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ 3/06‐07
ನೀಡಿರುವ ಮಾನಯ್ತೆ ಂತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವ
ಬಗೆ

4/1/2009 0:
0:00
00

A

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

C

4/1/2009 0:00

A

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ

ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಬೆಂ ಗಾರ್ ಇವರು
ಉನಿ ಗಾರ್ ರುದಧ್ ಶಾಲಾ ಮಾನಯ್ತೆ ರದುದ್

4/1/2009 0:00

A

ರ್ೕ ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ, ದೈ , ಶವ್ಭಾರತಿ
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಮಲಲ್ಸಂದರ್, ತುಮಕೂರು
ದಾವೆ ಸಂ 15857 ಮತುತ್ 23973/2005

4/1/2009 0:00

A

7[3]ಪಾರ್ ಅ ದಾವೆ
11//48067/1/06‐07

8/06‐07

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.1/05‐06

29465

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ 9/05‐06

ರಿ ಅ ಸಂ 24333/2005 ಎಸ್ ಎಸ್
ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಗುಬಿಬ್ ತುಮಕೂರು
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ

4/1/2009 0:00

A

29466

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.8/05‐06

ರಿ ಅ ಸಂ 1364/01 ರ್ೕ ಈರಮಲಲ್ಪಪ್,
ರ್ೕನಿವಾಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ ಗುಬಿಬ್ ತುಮಕುರು
ಇವರ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

C

4/1/2009 0:00

C

4/1/2009 0:00

B

4/1/2009 0:00

B

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

ರಿ ಅ ಸಂ 20055/05 ರ್ೕಮತಿ ಜಿ ಎನ್
ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್ ಸ ಚೇತನ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್
ಸಕಾರ್ರ
ರಿ ಅ ಸಂ 20021/05 ಚೇತನ ಎಜುಕೇಷನ್
ಸೊಸೈಟಿ ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರ ರುದಧ್
ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು, ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು
ಬಿ ಎಸ್ ಆನಂದ, ಸ , ನಾಯ್ಷನಲ್
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಇವರ ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕದ ಬಗೆಗ್‐
ಬೆಂ ಭಾಗ
ಕು: ಡಿ ಎಸ್ ೕಲಾ, ಂದಿ ಕಷ್ಕಿ, ಭಾರತ
ಮಾತಾ ಆಂ ಮಾ ಶಾಲೆ ತುಮಕೂರು
ಇವರ ಮನ
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರ ವರದಿ ಮಕಕ್ಳ
ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಖಾ
ಪಾರ್ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಬಿಇಓ ಸ ಇ ಕುಣಿಗಲ್ ಇವರ ಕಛೇರಿಯ
ಮಹಾಲೇಕಪಾಲರ ವರದಿ ಖಾ ಅನುದಾನಿತ
ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಮನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸದಿದದ್ರೂ
ಸಹ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ವೇತನ
ವ ೕತನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಬಿಡುಗಡ
ಬಗೆ
ರ್ೕ ಮಾತಾ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಕುಣಿಗಲ್ 6ನೇ ತರ ಆಂ
ನೋಂದಣಿ
ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್
ಆಡುಗೋಡಿ, ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರ
ಆಂಗ ಮಾ ನೋಂದಣಿ
ತೆರೇಸಾ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ ಕಾಮಾ ಪಾಳಯ್,
ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರ ಆಂ ಮಾ
ನೋಂದಣಿ

29467

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.17/05‐06

29468

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ 7/05‐06

29469

GIAPRY

ಅನು4.ಸೇ ಪು ತ 3/06‐07

29470

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ ಇತರೆ 01/06‐
07

29472

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 4/2000‐01

29473

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ ಎಜಿ 13/01‐
02

29475

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ. ನೋಂ 17/06‐07

29478

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂದಣಿ 153/05‐
06

29480

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂದಣಿ 14/06‐
07

29484

GIAPRY

ಬೆ ಟ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಎಂ ಹೆಚ್. ಎಸ್
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂದಣಿ 5/06‐07 ಲೇಔಟ್ ಅಶವ್ಥನಗರ, ತಣಿಸಂದರ್ ಬೆಂ‐45
ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರ ಆಂ ಮಾ ನೋಂದಣಿ

29487

GIAPRY

29494

GIAPRY

29497

GIAPRY

ಡಾನ್ ಭಾಸೊಕ್ೕ ಶಾಲೆ ಕಂಠಿರಾಯನಪಾಳಯ್
ತುಮಕೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರ ಆಂ
ಮಾ ನೋಂದಣಿ
ಜೂಯ್ಪಿಟರ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಶಂಕರ್
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂದಣಿ 71/05‐
ಟಾಕೀಸ್ ಹತಿತ್ರ ಮಧುಗಿರಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ
06
6ನೇ ತರ ಆಂ ಮಾ ನೋಂದಣಿ
ಮಂಜು ದಾಯ್ ಶಾಲೆ ಗೊಲಲ್ಹ ಳ್
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂದಣಿ 63/04‐
ಅಂಜನಾಪುರ, ಬೆಂ‐29 ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ
05
ತರ ಆಂ ಮಾ ನೋಂದಣಿ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂದಣಿ 23/06‐
07

29499

GIAPRY

29502

GIAPRY

29507

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ. ಮೇಲಮ್ನ
03

ೕಮಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸಜಾರ್ಪುರ
ಆನೇಕಲ್ ತಾ: ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ

4/1/2009 0:00

A

ವ ಷಟ್ ದಾಯ್ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಕಲೆಲ್ೕಕೆರೆ,
7[2]ಪಾರ್ ಅ.ಆಂ ಅನು 13/02‐03 ಕೆ ಆರ್ ಪುರಂ ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರ
ನೋಂದಣಿ

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

B

4/1/2009 0:00

B

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

2/02‐

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 21/03‐04

ರ್ೕ ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ್, ನಿ , ರಾಜರಾಜೇಶವ್ರಿ
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಗಾವೆರ್ಬಾ ಪಾಳಯ್, ಬೆಂ ಇವರ
ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ನಿಂತಿರುವ ವೇತನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

ರ್ೕಮತಿ ಮೇರಿ ಕುಮಾರಿ ಜಿ ಎ, ಸ ,
ಸೆಂಟ್ ತೆರೇಸಾ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್
ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂ ಇವರು ಸೇವಾ
ರಕಷ್ಣೆ ಬಗೆ
ರ್ೕಮತಿ ಜಿ ಎಸ್ ರಂಗನಾಯಕಮಮ್, ಸ ,
ವಾಸ
ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಮಾ ಶಾಲೆ,
ಬಸವನಗುಡಿ ಬೆಂ ಇವರು ಹುದೆದ್
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
ಹೋ ಚೈಲ್ಡ್ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ಪಂತರಪಾಳಯ್,ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್, ಬೆಂ ಈ
ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರ ಅನುಮತಿ

29514

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ ಇತರೆ 9/01‐02

29518

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೇ ಅನು 1/01‐02

29521

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 147/05‐06

29523

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ ಅಪೀಲು 1/02‐03

ಎ ಬಿ ವಪಪ್, ಸ , ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಮಾಯಸಂದರ್ ತುರುವೇಕೆರೆ
ಇವರು ಮೇಲಮ್ನ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2009 0:00

A

29526

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್ 6/06‐07

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್ ಸರೋಜ, ಸ , ಮಹೇಂದರ್
ಹರಿಜನ ಗಿರಿಜನ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ಇಂದಿರಾನಗರ ಬೆಂ ವಗಾರ್ವಣೆ

4/1/2009 0:00

C

ಲ್ೕರೆನ್ಸ್ ಆಂ ನ ಮತುತ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,
ವಸಂತನಗರ, ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಕುಂಬಳಗೋಡು, ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್, ಇ ಲ್ಗೆ
ಸಳಾಂತರ

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

29530

GIAPRY

7[3[ಪಾರ್ ಅ. ಸಥ್ಳಾಂ 11/04‐05

29531

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ ಇತರೆ 34/02‐03

29535

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಕ.ಸಥ್ಳಾಂ 4/03‐04

29538

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ ಹೆ ಬ 2/04‐05

29541

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ ಬ 2/03‐04

29544

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ. ಸಥ್ಳಾಂತರ 5/04‐
05

ದೀಪು ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಎಸ್ ಬಿ ಎಂ ರಸೆತ್,
ತುರುವೇಕೆರೆ ಈ ಶಾಲೆ ಸಥ್ಳಾಂತರದ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ವಾಗೆದ್ೕ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಗಿರಿನಗರ, ಬೆಂ
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 7ನೇ ಅಡಡ್ ರಸೆತ್, 3ನೇ
ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್, ಗಿರಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ಗೆ
ಸಳಾಂತರ
ಎಸ್ ಎಲ್ ಎನ್ ಆಂ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಬಿ ಟಿ ಎಂ
ಲೇಔಟ್ ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರನುನ್ ಕೆನನ್
ಕೆ ಸ್ಟ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಹೆಸರು
ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗೆ
ರ್ೕ ವಾಗೆದ್ೕ
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಗಿರಿನಗರ, ಬೆಂ
ಈ ಶಾಲೆಯ ಹಸರನುನ್ ಗಣಪತಿ
ಸಚಿಚ್ದಾನಂದ ವಾಗೆದ್ೕ ಸಮನವ್ಯ ಶಾಲೆ
ಎಂದು ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಕಿಂಟೋ ಆಂ ಪಾರ್ ಶಾ ನಾಯಕ ಬೆಂ ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಯಲಹಂಕ ಗಾಂದಿನಗರ, ಬೆಂ
ಇ ಗೆ ಸಳಾಂತರ

29551

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 4/05‐06

29555

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್ 3/05‐06

29559

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 47/05‐06

29570

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಸಥ್ಳಾಂ 9/05‐06

ಗೀತಾಂಜ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ 1ನೇ
ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್, 1ನೇ ಬಾಲ್ಕ್ ಹೆಚ್.ಎ .ಎಲ್
3ನೇ ಘಟಟ್, ಬೆಂ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಆ ತ್ಯನುನ್
ಹೊತೆತ್ ಇಡಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
ಸೆಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮಿಲಲ್ರ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂ
ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಅಧೀನದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ
ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
ನೂಯ್ ಬಿಷಪ್ ಕಾಟನ್ ಸೂಕ್ಲ್ 4ನೇ ಮುಖಯ್
ರಸೆತ್, ಂಗಸಂದರ್, ಹೊಸೂರು ರಸೆತ್, ಬೆಂ
6ನೇ ತರ ನೋಂ
ಗೀತಾಂಜ
ದಾಯ್ಲಯ ಹೆಚ್ ಎ ಎಲ್ ,
2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ರಾಮನ್ ನಗರ ಬೆಂ ಇ ಗೆ ಸಳಾಂತರ

ನಿಮರ್ಲ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ರ್ೕನಿವಾಸನಗರ,
7[3]ಪಾರ್ ಅ. ಸಥ್ಳಾಂತರ 11/05‐ ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ರ್ೕನಿವಾಸನಗರ 8ನೇ
ಎ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್, ರ್ೕನಿವಾಸನಗರ ಇ ಲ್ಗೆ
06
ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

C

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

D

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

29574

GIAPRY

29577

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 32/06‐07

29580

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಹಸಥ್ಂತರ 1/03‐04

29583

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 65/04‐05

29585

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.10/01‐02

29587

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 66/05‐06

29589

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 48/05‐06

29591

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಸಥ್ಳಾಂತರ 03/05‐
06

29593

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 61/05‐06

ಪರ್ಜಞ್ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ್ 5ನೇ ಅಡಡ್ ರಸೆತ್,
ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್, ಬೆಂ‐26 ಆಂ ಮಾ ನೋಂ

4/1/2009 0:00

A

29595

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 105/05‐06

ಸಡಂ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಸೂಕ್ಲ್
ನೋರೀಸ್ ರಸೆತ್, ರಿಚ್ ಮಂಡ್ ಟೌನ್, ಬೆಂ
ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರ ಆಂ ಮಾ ನೋಂದಣಿ

4/1/2009 0:00

A

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 40/01‐02

ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಆಂ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಕೊಪಪ್,
ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್
ಹೆಚುಚ್ ಶುಲಕ್ ವಸೂಲು ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್
ದೂರು

4/1/2009 0:00

D

29598

GIAPRY

ನೂಯ್ ಟಿಜನರ ಸೂಕ್ಲ್ ಪಿರ್ದ ರ್ನಿ
ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರ ಆಂ
ನೋಂದಣಿ
ದಾತನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಆನೇಕಲ್
ಇವರ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ಶ ಕಲಾ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ತಾಯ್ಮಗೊಂಡುಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಹಸಾತ್ಂತರದ
ಬಗೆ
ರಾಯಲ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಬೇಗೂರು
ರಸೆತ್, ಬೊಮಮ್ನಹ ಳ್, ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ
ನೋಂದಣಿ
ತರ ಆಂ ಮಾ ನ
ೂೕಂದಣಿ
ಡಾ: ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡಕ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್
ಕನಾರ್ಟಕ ದಾಯ್ಶಾಲೆ, ಶಬೀರ್ ನಗರ
ಹುಣಸೂರು ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಹತಿತ್ರ
ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಜಾದ್ ನಸರ್ರಿ ಶಾಲೆ
ತೆರದಿರುವ ಬಗೆ ಆ ೇಪಣೆ
ನೂಯ್ ಪಾರ್ನಿಸ್ಸ್ ಇಂ ಶಾಲೆ ರಾಠನಗರ,
ಬೊಮಮ್ನಹ ಳ್ ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರ
ಆಂ ಮಾ ನೋಂದಣಿ
ಚರನ್ಸ್ ಹಾಯ್ಪಿ ಅವಸ್ರ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಉದಾನಿ
ಲೇಔಟ್ ಅಲಸೂರು ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ
ತರ ಆಂ ಮಾ ನೋಂದಣಿ
ರಾಯಲ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಜಯನಗರ, ಬೆಂ ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಜೆ ಪ ನಗರ, 6ನೇ ಹಂತಕೆಕ್
ಸಳಾಂತರ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

7[2]ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ
20./2000‐01

29601

GIAPRY

29602

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 17/02‐03

29604

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 3/2001‐02

29605

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 26/02‐03

29607

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಅನುದಾನ 4/99‐
2000

29610

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 28/01‐02

29613

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 6/97‐98

29615

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಅನುಮತಿ ಕ
11/2000‐01

29617

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 42/02‐03

29621

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಸವ್ ಇ ನಿ ಇತರೆ
5/04‐05

29624

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್ 19/04‐05

29627

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್

29633

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್

29637

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್

29661

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್

ರ್ೕಮತಿ ಮೈಮುನಿನ್ೕಸಾ, ಸ ,
ಸಂಗಮೇಶವ್ರ ಉ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಬೆಂ ಇವರ
ಮನ

ರ್ೕ ಠಲ್, ಅಧಯ್ಕಷ್ರು, ದಳವಾಯಿ
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಮೈಸೂರು ಇವರ ಬಗೆಗ್ ದೂರು

ರ್ೕ ದಾಯ್ಶಂಕರ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ ಮೈಸೂರು ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್
ಆಚಾಯರ್ ದಾಯ್ಕುಲ, ಐ ಎಸ್ ಇ ಆಂ
ಮಾ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಮೈಸೂರು ಈ
ಶಾಲೆಯ ಲ್ 1 ರಿಂದ 5ನೇ ತರ
ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗೆ
ಬೋ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮತುತ್ ಕಲಚ್ರಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್
ಮೈಸೂರು ಇವರ ರ್ೕ ರಾಘವೇಂದರ್ಸಾವ್ಮಿ
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಕಬೀರ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಉದುರ್ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಕನನ್ಡ ಕಷ್ಕರ
ಖಾ ಹುದೆ ಭತಿರ್ ಬಗೆ
ಮಾತೃ ಮಂಡ
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಮೈಸೂರು
ಈ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ
ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯ ಲ್ ಮೀಸಲಾತಿ ತಿರುವು
ಮುರುವು ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆ
ನಂಜುಂಡ ವ ೕಗೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್
ಗಾವಡೆಗೆರೆ, ಹುಣಸೂರು ತಾ: ಕನನ್ಡ ಮಾ
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ ಡಿ ನಂಜಮಣಿ, ಸ ,
ಮರಿಮಲಲ್ಪಪ್ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಮೈಸೂರು
ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು
ಇವರಿಗ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ ವೈ ಮಾಲತಿ, ಸ ,
ಸಮತಾವಾದ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಲಾಲ್ ಬಾಗ್
ದಾದ್ಪುರ, ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ
ಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಮಂಜಪಪ್, ಸ , ಮಂಜುನಾಥ
ೕಷಕರ
ಕಷ್ಕರ ಸಂಘ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಬೋ ಪಾಳಯ್,
ಬೆಂ ಇವರನುನ್ ಡಾ: ಅಂಬೇಡಕ್ರ್
ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಟಿ. .ಎನ್
ರಸೆತ್, ರಾಯನ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂ ವಗಾರ್ವಣೆ

ಮಣಣ್ಮಮ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಬೈಚೇನಹ ಳ್, ಗುಬಿಬ್
ತಾ: ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ
ಅ ವಗಾರ್ 9/04‐05
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ ಶಾಲೆಗಳ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
ಮಣಿ ಪರ್ಭ ಆಂ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ
ರ್ೕನಿವಾಸನಗರ ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಅ.ಸಥ್ಳಾಂ 8/04‐05
ತಲಘಟಟ್ಪುರ, ಕನಕಪುರ ರಸೆತ್,ಬೆಂ ಇ ಲ್ಗೆ
ಸಳಾಂತರ
ಶಾರದಾ ದಾಯ್ಪೀಠ ತಿಮಮ್ನಹ ಳ್
ಅ.ನೋಂ 52/05‐06
ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ತುಮಕೂರು ಈ
ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರ ನೋಂದಣಿ
ರ್ೕ ರಂಗ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಶಾಲೆ, ಆಂಜನಪಪ್
ಅ.ನೋಂ 24/05‐06 ತೋಟ, ಕಾಡುಗೋಡಿ, ಬೆಂ 6ನೇ ತರ ಆಂ
ಮಾ ನೋಂ

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

D

4/1/2009 0:00

D

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

C

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

B

4/1/2009 0:00

B

4/1/2009 0:00

C

4/1/2009 0:00

C

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

29664

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 79./05‐06

ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ದೇವರಚಿಕಕ್ನಹ ಳ್,
ಹೊಂಗಸಂದರ್, ಬೆಂ‐68 6ನೇ ತರ ನೋಂ

4/1/2009 0:00

A

29666

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ. ನೋಂ 63/05‐06

ಪರ್ಗತಿ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಜಯಪುರ,
ದೇವನಹ ಳ್ 6ನೇ ತರ ಆಂ ಮಾ ನೋಂದಣಿ

4/1/2009 0:00

A

29670

GIAPRY

ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಪಳನಿ,
7[2]ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ 102/96‐97 ಅಲಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು‐8 ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಆಂ
ಮಾ ಅನುಮತಿ ದಾವೆ ಸಂ. 6647/94

4/1/2009 0:00

A

29672

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ. ಮೇಲಮ್ನ
05

ರ್ೕಮತಿ ಲ ತ ಪರ್ಕಾಶ್ ಹಾಗೂ ಇತರರು
ಸಕಾರ್ರದ ರುದಧ್ ಹೂಡಿರುವ ಮೇಲಮ್ನ
ಸಂ 13/2004

4/1/2009 0:00

A

29676

GIAPRY

4/1/2009 0:00

D

29678

GIAPRY

4/1/2009 0:00

A

29682

GIAPRY

4/1/2009 0:00

C

29687

GIAPRY

4/1/2009 0:00

A

29689

GIAPRY

4/1/2009 0:00

A

29693

GIAPRY

4/1/2009 0:00

A

29698

GIAPRY

4/1/2009 0:00

A

29700

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 85/05‐06

ಅ ೕಲೋ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಮಂಜುನಾಥನಗರ
ಚೋಳುರುಪಾಳಯ್, ಮಾಗಡಿ ರಸೆತ್, ಬೆಂ ಈ
ಶಾಲಾ ನೋಂದಣಿ

4/1/2009 0:00

A

29703

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 63/02‐03

ರ್ೕ ಬಸವ ದಾಯ್ಪೀಠ ರಿ ಮೆಳಕೋಟೆ,
ತುಮಕೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರ
ಮಾಡಿರುವುದಕೆಕ್ ಘಟನೋತತ್ರ ಅನುಮತಿ

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

29707

GIAPRY

29711

GIAPRY

2/04‐

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ದೂರು 6/03‐04

ಸವ್ಣಾರ್ಂಬ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಮು ರಾಗಿರುವ
ಎನ್ ಕೆ ದೆದ್ೕಗೌಡ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು

ಗಾಡಿವ್ನ್ ಇಂ ಶಾಲೆ, ದಾದ್ಥರ್ನಗರ, ಟಿ
ಎನ್ ರಾಯನ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂ‐53 ಈ ಶಾಲೆಗೆ
6ನೇ ತರ ನೋಂ
ಹೆಚ್. ರಾಣಿ, ಸ , ರಾಧಾಕೃಷಣ್
ದಾಯ್ಮಂದಿರ ದಾಯ್ಪೀಠ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್ 20/04‐05
ಇವರನುನ್ ಕಮಲಾ ನೆಹರೂ ಪಾಠಶಾಲೆ,
ತಾಯ್ಗರಾಜನಗರ ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಗೆ
ವಗಾರ್ವಣೆ
ಲಾಡ್ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಶಾಲೆ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 102/05‐06
ನಾಯಕನಗರ, ಆಡುಗೋಡಿ ಬೆಂ ಈ
ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರ ಆಂ ನೋಂದಣಿ
ಆಶರ್ಯ ಆಂ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 69/04‐05 ರಾಮಮೂತಿರ್ನಗರ, ಜನಪುರ ಬೆಂ‐16
ಶಾಲೆಗೆ
ನೋಂದಣಿ
ಈ ಶಾಲ
ಗ ನ
ೂೕಂದಣಿ
ಎಂ ಜಿ ಎನ್ ಪಾಂಟ್ ಶಾಲೆ ಸೋಮೇಶವ್ರ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 83/05‐06
ದೇವಸಾಥ್ನ ರಸೆತ್, ಬಿಳೇಕಹ ಳ್, ಬೆಂ 6ನೇ
ತರ ಅನುಮತಿ
ಪೆಟಿರ್ಯಾಟ್ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ರ್ೕನಿವಾಗಿಲು
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 81/05‐06
ವೇಕನಗರ, ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರ
ಆಂ ಅನುಮತಿ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 50/04‐05

ರ್ೕ ಪೂಣರ್ಬೋಧ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಮುನೇಶವ್ರ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ ಬ ಸಥ್ಳಾಂ 7/05‐
ಬಾಲ್ಕ್, ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಟೇಳ್
06
ಗುಳಳ್ಪಪ್ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಎಂದು ಬದಲಾಯಿ
ಸಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆ
ಲಾಲ್ ಬಹದೂದ್ರ್ ಶಾ ಮೆ ೕರಿಯಲ್
ಆಂ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಚೋಳೂರುಪಾಳಯ್ ಬೆಂ ಈ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ ಹೆ ಬ 71/06‐
ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರನುನ್ ಪೆರ್ ಡೆನಿಸ್ ಇಂಟರ್
07
ನಾಯ್ಷನಲ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರು
ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್

ಅ

29718

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಶಾಹೆಬ.5/05‐06

29725

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ ಮಾ ನ 3/05‐06

29727

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 134/05‐06

29731

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 26/06‐07

29735

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 166/05‐06

29737

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ. ನೋಂ 127/05‐06

29740

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 37/05‐06

29743

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ ಇತರೆ 24/03‐
04

29744

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ದೂರು 2/05‐06

29745

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೇ ಅನು 1/01‐02

29749

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೇ.ಅ.2/04‐05

29751

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 47/01‐02

29755

GIAPRY

29757

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ. ವೇತನಾನುದಾನ
ಇತರೆ 03/04‐05

29760

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ ಹ 26/06‐
07

29762

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 48/06‐07

29765

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ ಇತರೆ 06‐07

ೕಲೋ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಬನಶಂಕರಿ ಬೆಂ ಈ
ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರನುನ್ ಅ ೕಲೋ
ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಫಾರ್ ಐ
ಎಸ್ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

C

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

C

4/1/2009 0:00

C

4/1/2009 0:00

D

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

B

ಆರ್. ರತನ್ಮಮ್, ಸೇಕೆರ್ಡ್ ಹಾಟ್
7[2]ಪಾರ್ ಅ.ನೇ ಸಕರ್ಮ 4/02‐03 ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ, ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ,
ಬೆಂ‐75 ಸೇವಾವಧಿ ಸೇಪರ್ಡೆ

4/1/2009 0:00

B

ರ್ೕ ಚನನ್ಕೇಶವ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಂಗಸಂದರ್,
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2009 0:00

A

ಜಿ ಆರ್ ಶಾಂತ, ಆರ್. ಸುನಂದ, ಇವರನುನ್
ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್
ತಾಯ್ಗರಾಜನಗರ, ಬೆಂ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ
ಕೌನಿ ಂಗ್ ಸೇಪರ್ಡೆ

4/1/2009 0:00

C

ಫಿರಂಗಿಸಾವ್ಮಿ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಅಂಕನಹ ಳ್
ಮಠ, ತುಮಕೂರು ಹೆ ಮರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

4/1/2009 0:00

C

ಎಂ ಕೋಟೆ ಎಸ್ ವೈ ಕುಲಕಣಿರ್,
ರ್ೕಮತಿ ಸಾ ತಿರ್, ಸ , ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ
ಬಗೆ

4/1/2009 0:00

C

ಕಾಯ್ಮೇನಹ ಳ್ ಆಂಜನೇಯಸಾವ್ಮಿ
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಹೊಳವನಹ ಳ್ ಕೊರಟಗೆರೆ ಈ
ಶಾಲೆಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆ
ನೂಯ್ ಸೆಂಟ್ ಪಾಲ್ರೆನ್ಸ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಬಿಟಿಎಂ
ಬಡಾವಣೆ ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ನೋಂದಣಿ
ಟ್ಲ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಕೊತತ್ನೂರು
ಬಡಾವಣೆ ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರ ಆಂ
ಮಾ ನೋಂದಣಿ
ಸೆಂಟ್ ಅನ್ಸ್ ಸೂಕ್ಲ್, ಅಕಷ್ಯನಗರ, ಸೆಂಟ್
ಆನ್ಸ್ ನಗರ ಬೆಂ‐68 ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇತರ
ನೋಂದಣಿ
ಎಸ್ ಜಿ ಆರ್ ಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ಸದಾ ಕವನಗರ, ತುಮಕೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ
6ನೇ ತರ ಅನುಮತಿ
ಪದಮ್ ಪಿರ್ಯ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ತುಮಕೂರು
ಇವರ ಮನ ಬಗೆಗ್
ಟಿ ಎ ಗಂಗಾಧರಪಪ್, ಸ , ಸ ೕರ್ದಯ
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ತಿಪಟೂರು ಇವರನುನ್ ಅದೇ
ಶಾಲೆಯ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗೆ
ಸೆಂಟ್ ಮೈಖೇಲ್ ಆಂ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ
ಕನಕಪುರ ಬೆಂ ಗಾರ್ ಈ ಶಾಲೆಯ
ಗುಮಾಸನ ಮೇಲೆ ದೂರು
ಕುಮಾರನ್ಸ್ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ ಈ
ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ
ಶಂಕರಪಪ್ ಬಿರದಾರ, ಸ , ಬಾಲಕ
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಸಜಾರ್ಪುರ, ಆನೇಕಲ್ ನೇ
ಅನು ೕದನೆ
ನೂಯ್ ಮೆಥಡ್ ಕಪೂಪಾರ್ಶಾಲೆ ಲಕಕ್ಸಂದರ್,
ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ವೇತನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

29768

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 8/06‐07

29770

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 19/06‐07

29779

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ವಗಾರ್ವಣೆ 1/05‐06

29782

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 31/2006‐07

29785

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ

29787

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್ 16/04‐05

29790

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 56/05‐06

29792

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಶಾಹೆಬ 7/05‐06

29794

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್ 2/07‐08

29799

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 18/06‐07

29802

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 9/06‐07

29804

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ. ನೋಂ 69/05‐06

29808

GIAPRY

29812

GIAPRY

29814

GIAPRY

29817

GIAPRY

29820

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ

1/02‐03

ಮನಸ ಗಂಗೋತಿರ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಹು ಕಲ್
ಮಾಗಡಿ ತಾ: 6ನೇ ತರ ಆಂ ಮಾ
ನೋಂದಣಿ
ಪದಮ್ ರ್ೕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ ಅಶವ್ಥಕಟೆಟ್
ಕಸೂತ್ರಿನಗರ ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರ
ಆಂ ಮಾ ನೋಂ
ರ್ೕಮತಿ ಜಿ ಸತಯ್ಭಾಮ, ಮು , ಬಿ ಎಸ್
ಪಿ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ, ಬೆಂ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
ರ್ೕ ಶವ್ ಭಾರತಿ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಮಲಲ್ಸಂದರ್,
ತುಮಕೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರ ಆಂ
ಮಾ ನೋಂದಣಿ
ಮುತುತ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ
ಜಾಲಹ ಳ್,ಬೆಂ ಉತತ್ರ ಮತುತ್ ಇತರರು
ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆ
ನಂಜೇಗೌಡ, ಸ , ಮಂಜುನಾಥಸಾವ್ಮಿ
ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಗೋ ಂದರಾಜನಗರ, ಬೆಂ
ಇವರನುನ್ ಮಲಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಕಷ್ಕರ ಕನನ್ಡ
ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಪಾದರಾಯನಪುರ ಬೆಂ
ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬೆಥಲ್ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ,
ಅಚರ್ಕರಹ ಳ್, ರಾಮನಗರ ಬೆಂ ಗಾರ್ ಶಾಲಾ
ನೋಂದಣಿ
ಜಯನಗರ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ, ಈ
ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರನುನ್ ಟಿ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ
ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆ
ಎಸ್. ಅನಂದಗೌಡ, ಸ , ರ್ೕನಿವಾಸ
ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಅಗರ್ಹಾರ
ದಾಸರಹ ಳ್ ಬೆಂ‐79
ಸೆಂಟ್ ಮಾಕ್ ಪಾರ್ರ್ ಶಾಲೆ,, ಬಾಗಲೂರು,,
ಬಂಡೆ ಹೊಸೂರು, ಬೆಂ‐49 ಈ ಶಾಲೆಗೆ
ನೋಂದಣಿ
ಬಸವೇಶವ್ರ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಕಸೂತ್ರಿಬಾನಗರ,
ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರ ಆಂ ಮಾ
ನೋಂದಣಿ
ಸೆಂಟ್ ಪಾಲ್ಸ್ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಗಿರಿನಗರ,
ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ನೋಂದಣಿ

ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು, ರೇಣುಕಾ ಎಜುಕೇಷನ್
ಸೊಸೈಟಿ [ರಿ] ನಂ 19, 2ನೇ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್,
8/03‐04
3ನೇ ಕಾರ್ಸ್, ದೀಪಾಂಜ ನಗರ ಬೆಂ ಇವರ
ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆಗ್

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.1/99‐2000

ದಾವೆ ಸಂ 14592/99 ಕೋರಮಂಗಲ ಕ
ಮತುತ್ ತ ನಸರ್ರಿ ಶಾಲೆ, ಕೋರಮಂಗಲ
ಬೆಂ ಇವರ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ

ಹೆಚ್. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಸ , ರ್ೕ
ಕಾಯ್ಮೇನಹ ಳ್ ಆಂಜನೇಯಸಾವ್ಮಿ
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಹೊಳವನಹ ಳ್ ವಗಾರ್ವಣೆ
ೕಮಾ ರೆಸೋರಿಯಾ, ಸ , ಸೇಕೆರ್ಡ್
ಹಾಟ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಕಾಯ್ಂಬಲ್
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೇ ಅನು 1/02‐03
ರೋಡ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ
ಬಗೆ
ಅನಧಿಕೃತ ಆಂಗಲ್ ಮಾ ಶಾಲೆಗಳನುನ್
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 2/03‐04
ಮುಚಿಚ್ವ ಬಗೆಗ್
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.17/03‐04

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

C

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

C

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

C

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

C

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

ರ್ೕಮತಿ ಬರ್ಹಮ್ಪುರತರ್ ಸುವಣರ್ಕಂಡಿ, ಸ ,
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೇ ಇತರೆ 20/03‐ ಎನ್ ಎಸ್ ಕೆ ನಸರ್ರಿ ಶಾಲೆ ಜಯನಗರ,
04
ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಹ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ಬಗೆ
ರ್ೕಮತಿ ಮೇರಿ ಕ ತ, ಸ , ಸರಸವ್ತಿ
ದಾಯ್ಲಯ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್,
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ದೂರು 1/02‐03
ಬೆಂ‐26 ಇವರು ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯಿಂದ
ದೂರು ನೀಡಿರುವ ಬಗೆ

29823

GIAPRY

29826

GIAPRY

29829

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್ 04/06‐07

29831

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 132/05‐06

29832

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ. ನೋಂ 13/05‐06

29833

GIAPRY

7[2]ಪಾರ್ ಅ.ರಿ ಅ ಸಂ
37025/02‐03

29836

GIAPRY

29840

GIAPRY

29843

GIAPRY

29865

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ. ದಾವೆ 13/03‐04

29868

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ವೇ ಅನು 76/06‐07

29870

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ 9/04‐05

29876

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.6799 ರಿ ಅ 6/03‐04

29878

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನಿಬಾವೇಬಿ ಇತರೆ
17/04‐05

29879

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ ಬ 55/06‐07

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಎನ್ ಓ

1/06‐07

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 44/00‐01

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ

3/05‐06

ರ್ೕಮತಿ ಜೆ ಗುಣ ೕ , ಸ ,ಕೊಲಂಬಿಯಾ
ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ನಾಗರಬಾ ರಸೆತ್ ವಗಾರ್ವಣೆ

ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಎಜುಕೇಷನ್
ಸೊಸೈಟಿ ದೇವರಚಿಕಕ್ನಹ ಳ್ ಬೆಂ ಈ
ಶಾಲೆಗೆ ನೋಂದಣಿ
ಮಿತರ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ರಾಮಮೂತಿರ್ನಗರ,
ದಾಸಪಪ್ ಲೇಔಟ್, ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಗೆ
ನೋಂದಣಿ
ರ್ೕರಾಮ ದಾಯ್ಲಯ ಜಯನಗರ, ಬೆಂ
ಇವರು ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ದಾವೆ ಬಗೆಗ್
ಮಾಧವ ಕೃಪ ಆಂ ಮಾ ನಸರ್ರಿ
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಮಣಿಪಾಲ, ಬಿಎ ಸ್ ಎನ್ ಓ
ಬಗೆ
ಕೆ ಲ ಮ್, ಸ , ಕಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ,
ಬೆಂ ಇವರ ಮರಣದಿಂದ ಇವರ ಮಗನಿಗೆ
ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು ಅನುಕಂಫದ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ
ಹ ನುಮಂತರಾಜು ಬಿನ್ ಸುಬಬ್ರಾಯಪಪ್
7ನೇ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್, ರ್ೕನಿವಾಸನಗರ ಬೆಂ ‐
50 ಇವರ ರುದಧ್ ಗಿರ್ೕನ್ ವಾಯ್ ಆಂ ಮಾ
ಶಾಲೆ ಕಕೋಣನಕುಂಟೆ,
ಶಾಲ
ೂೕಣನಕುಂಟ , ಬೆಂ
ಬ ಂ ಈ ಶಾಲೆಯ
ಶಾಲ ಯ
ಆಡ ತ ಮಂಡ ಮೇಲಮ್ನ ಸ ಲ್ ರುವ
ಬಗೆ
ಬಿ ಆರ್ ಗಂಗಾಧರಯಯ್, ಸ , ರ್ೕನಿವಾಸ
ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಬಿ ಗೆರೆ ಗೇಟ್, ಹರಿಜನ
ಕಾಲೋನಿ ಗುಬಿಬ್ ತಾ: ರಿ ಅ ಸಂ
43408/2004
ಚನನ್ಕೇಶವ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಂಗಸಂದರ್ ಈ
ಬೆಂ‐68 ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ
ಬಗೆ
ರ್ೕ ಮುತುತ್ರಾಯಪಪ್ ಮತುತ್ ಇತರರು ಶವ್
ಭಾರತಿ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಮಲಲ್ಸಂದರ್,
ತುಮಕೂರು ದಾವೆ ಸಂ 33177‐80/04
ರಿ ಅ ಸಂ 34840‐43/2003 ಹೆಚ್.
ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ್ ಮತುತ್ ಇತರರು ಶವ್
ಭಾರತಿ ಶಾಲೆ ಮಲಲ್ಸಂದರ್ ರಾಜಯ್
ಸಕಾರ್ರದ ಬಗೆ ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ ಬಗೆ
ನಾಟಯ್ ಸರಸವ್ತಿ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ತುಮಕೂರು
ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
ನಿಯಮಬಾ ರವಾಗಿ ವೇತನ ನೀಡಿರುವ
ಬಗೆ
ಟಲ್ ರೋಸಸ್ ಆಂ ಶಾಲೆ, ಬನಶಂಕರಿ
ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

C

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

B

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

29883

GIAPRY

29887

GIAPRY

29890

GIAPRY

29891

GIAPRY

29893

GIAPRY

29895

GIAPRY

29898

GIAPRY

29899

GIAPRY

29902

GIAPRY

29904

GIAPRY

29906

GIAPRY

29909

GIAPRY

29911

GIAPRY

29914

GIAPRY

29915

GIAPRY

29928

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ. ವೇ ಅನುದಾನ
ಇತರೆ 23/06‐07

ರ್ೕ ವಗಂಗಾ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, 3ನೇ ಹಂತ
ಕೋರಮಂಗಲ, ಬೆಂ ದ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

ಸೆಂತ್ ಫಾರ್ನಿಸ್ಸಸ್ ಜೇ ಯರ್ ಸೂಕ್ಲ್,
72 ಪಾರ್ ಅ /ಆಂ.ಮಾ ‐.04/09‐
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿ ಈ ಶಾ 6 7 ನೇ
10..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್
ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
ಮಾಡಿ/2009
ಅನುಮತಿ ಕೋರುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ
ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿ ದೆ
ಕೆ ಕೆ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಚಾಮುಂಡೇಶವ್ರಿ ಬಡಾವಣೆ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 47/06‐07
ಗಾಂಧಿನಗರ ತಿಪಟೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ
ನೋಂದಣಿ ಬಗೆ
ದಿ. ನೂಯ್. ಬಿಷಪ್ ಕಾಟನ್ ಶಾಲೆ
792 ಪಾರ್ ಅ/ ಆ.ತ.ಅ/03/2009‐
ೕಟಗಾನ ಹ ಳ್, ಮಾಗಡಿ ತಾ. ಈ
10
ಶಾಲೆಗೆ ಆಂಗ ಮಾಧಯ್ಮ ಅನುಮತಿ
ಾನ ಕಾಸ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ನಂ 32, ರ್ೕ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 20/06‐07 ಕೃಷಣ್ನಗರ, ಕೊತತ್ನೂರು ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಗೆ
6ನೇ ತರ ಆಂ ಮಾ ನೋಂದಣಿ
ಾನಮಂದಿರ ಕ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ ಮಾನಯ್ತೆ
ಕನಕನಗರ, ಬೆಂ ಈ ಶಾಲಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ
28/06‐07
ನೀಡುವ ಬಗೆ
ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
7[3]ಪಾರ್ ಅ. ವೇ ಅನುದಾನ
ಗುಡೇಮಾರನಹ ಳ್ ಮಾಗಡಿ ತಾ: ಈ
3/05‐06
ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ವೇತನ ಅನುದಾನ
2/05‐06

ರ್ೕ ಲ ಮ್ನರ ಂಹ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಬೂದಿಗೆರೆ,
ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒ>ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

ಪರ್ರ್ಗತಿ ಪಾರ್ರ್ಶಾಲೆ,, ಮಹದೇವಪುರ,
ು , ಬೆಂ ದ
ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರ ನೋಂದಣಿ
ಕಾನಿಪ್ಂಡೆಂಟ್ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ ಶಾಂತವೇರಿ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 146/05‐06
ಗೋಪಾಲನಗರ, ಬೆಂ ದ 6ನೇ ತರ
ನೋಂದಣಿ
ಚಂಪಕಧಾಮಸಾವ್ಮಿ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಅನುದಾನ ಇತರೆ
ಬನೆನ್ೕರುಘಟಟ್, ಅನೆಕಲ್ ತಾ: ಈ
01/04‐05
ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ವೇ ಅನುದಾನ
ಮಂಜುನಾಥ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಹೆಬಬ್ಗೋಡಿ
1/03‐04
ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಸ ೕರ್ದಯ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಹು ಮಾವು, ಬೆಂ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಹಸಾತ್ಂತರ / ಸಥ್ಳಾಂ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಉದಯ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ,
4/5/06‐07/07‐08
ಹಳೇ ಮಂಗಮಮ್ನಪಾಳಯ್, ಬೆಂ ಇ ಲ್ಗೆ
ಹಸಾಂತರ ಹಾಗೂ ಸಳಾಂತರ
ಜಯ ರ್ೕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ವೈ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ ಬ 58/06‐07
ಎನ್ ಹೊಸಕೋಟೆ ಪಾವಗಡ ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಜಯನಗರ ವೇಕಾನಂದ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ವೇ ಅನುದಾನ
ಎಂ ಬಡಾವಣೆ, ಜಯನಗರ, ಬೆಂ‐40
50/06‐07
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತರನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
ಉಮಾದೇ , ಸ , ನಾಯ್ಷನಲ್
7[3]ಪಾರ್ ಅ ವಗರ್ 12/08‐09
ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಬಸವನಗುಡಿ ವಗಾರ್ವಣೆ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನ
7[3]ಪಾ
ಅ ನೋಂ
ೂೕಂ 178/05‐06

4/1/2009 0:00

A

10/30/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

5/19/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

D

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:
0:00
00

A

2/23/2010 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

2/23/2010 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

C

29930

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್ 9/08‐09

29932

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್ 15/08‐09

29976

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್16/08‐09

29979

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್ 06/2008‐09

29981

GIAPRY

29983

GIAPRY

29985

GIAPRY

29986

GIAPRY

29989

GIAPRY

29991

GIAPRY

29994

GIAPRY

29997

GIAPRY

30000

GIAPRY

30003

GIAPRY

30005

GIAPRY

30008

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೇ ಅನು 1/05‐06

30009

GIAPRY

ಬಿ ಎಲ್ ಶಾಯ್ಮಲ, ಸ , ರುಪಾಕಷ್
ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಹಂಪಿನಗರ, ಬೆಂ ಮತುತ್
ರ್ೕಮತಿ ಎನ್ ನಜರತ್, ಎಂಎ
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಎಸ್.ಪಿ. ರಸೆತ್, ಬೆಂ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ
ಸೋಮೇಶವ್ರಪಪ್ ಮಡಿವಾಳರು, ಸ ,
ನವತರಂಗ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ]
ಪಟೆಟ್ೕಗಾರಪಾಳಯ್ ವಗಾರ್ವಣೆ

4/1/2009 0:00

C

4/1/2009 0:00

C

4/2/2009 0:00

C

4/2/2009 0:00

C

4/2/2009 0:00

C

4/2/2009 0:00

C

4/2/2009 0:00

C

4/2/2009 0:00

C

4/2/2009 0:00

C

4/2/2009 0:00

C

4/2/2009 0:00

C

4/2/2009 0:00

C

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

A

ಡಿ ಸತಯ್ಭಾಮ, ಸ , ಬಾಪೂಜಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,
ಪಾವಗಡ, ನೇ ಅನು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/2/2009 0:00

A

ಟೈನಿ ಟಿವ್ಂಕಲ್ಸ್ರ್ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಸಥ್ಳಾಂ 10/05‐06 ಮಾರುತಿಮಂದಿರ ಜಯನಗರ ಈ ಶಾಲಾ
ಸಳಾಂತರದ ಬಗೆ

4/2/2009 0:00

A

ರ್ೕ ಸೋಮರಾಜು, ಸ , ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ
ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಹೊಸಗುಡಡ್ದಹ ಳ್ ಬೆಂ‐26
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ

ಒಂದೇ ಆಡ ತ ಮಂಡ ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆ ಸೇರಿದ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಅಂತರ ಜಿಲಾಲ್
ವಗಾರ್ವಣೆ
ಮಣಣ್ಮಮ್ ಸಾಮ್ರಕ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ]
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್ 11/08‐09 ಬೈಚೇನಹ ಳ್ ಗುಬಿಬ್ ತಾ: ಈ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
ಶರ್ರೀಮತಿ ಚಾರುಲತಾ, ಸ , ಬೃಂದಾವನ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್ 22/07‐08
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಗ ೕಪುರಂ ಬೆಂ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
ರ್ೕಮತಿ ಆರ್ ನಾಗರತನ್, ಸ , ಬೃಂದಾವನ
7[3]ಪಾರ್ ಅ ವಗರ್ 23/07‐08
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಗ ೕಪುರಂ ಬೆಂ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
ರ್ೕಮತಿ ಜೆ ಶೈಲ ಸ , ದಾಯ್ ಜೊಯ್ೕತಿ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್ 15/07‐08
ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಬಿಟಿಎಂ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂ
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ರ್ೕಮತಿ ಉಮಾದೇ , ಸ , ದಾಯ್ಜೊಯ್ೕತಿ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್ 24/07‐08
ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಬಿಟಿಎಂ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂ
ವಗಾರ್ವಣೆ
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣ
ರ್ೕಮತಿ ನೂರ್ ಜಾನ್, ಸ , ಸಂಗಮೇಶವ್ರ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್ 09/07‐08
ಉ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ, ಬೆಂ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ
ರ್ೕಮತಿ ಪದಾಮ್ವತಿ, ಸ , ಗಾಂಧಿ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್ 20/07‐08
ದಾಯ್ಶಾಲಾ ರ್ೕರಾಂಪುರ, ಬೆಂ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ
ಕೈರಾ
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಮಾನಪುರ ಬೆಂ ಈ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಭಾ ಬ 23/03‐04 ಶಾಲೆಯ ಲ್ 5 ರಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿ ಪರ್ಥಮ
ಭಾಷೆ ಕನನ್ಡ ಪಾರ್ರಂಭಸುವ ಬಗೆ
ಸೌತ್ ಎಂಡ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ 3ನೇ ಮುಖಯ್
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂದಣಿ 54/05‐
ರಸೆತ್, ಕಸೂತ್ರಿಬಾನಗರ ಬೆಂ ಈ ಶಾಲಾ
06
ನೋಂ ಬಗೆ
ಯಶ ವ್ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
7[3]ಪಾರ್ ಅ ನೋಂದಣಿ 93/05‐
ಬಿಎಸೆಕ್ 2ನೇ ಹಂತ ಬೆಂ ಈ ಶಾಲಾ
06
ನೋಂದಣಿ
ಸಡಂ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಗೋರಿಪಾಳಯ್, ಬೆಂ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 74/05‐06
ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರ ನೋಂದಣಿ

30010

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 110/ತ605‐ ಎಸ್. ಕೆ.ಎಸ್. ಸೂಕ್ಲ್ ಸೋಮೇಶವ್ರನಗರ,
06
ಜಯನಗರ, ಬೆಂ 6ನೇ ತರಗತಿ ನೋಂ

30013

GIAPRY

7[3][7]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 18/03‐04

30016

GIAPRY

30018

GIAPRY

30020

GIAPRY

30021

GIAPRY

30046

GIAPRY

30049

GIAPRY

30051

GIAPRY

30053

GIAPRY

30055

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ. ವಗರ್ 21/07‐08

30059

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ. ನೋಂ 51/06‐07

30061

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 151/05‐06

30063

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 156/05‐06

30065

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 163/05‐06

30067

GIAPRY

30068

GIAPRY

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

C

4/2/2009 0:00

C

4/2/2009 0:00

C

4/2/2009 0:00

C

4/2/2009 0:00

C

ಸಾ ತರ್ಮಮ್, ಸ , ಶೆರ್ೕಯಸ್ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ಕಾಮಾ ಪಾಳಯ್, ಬೆಂ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

4/2/2009 0:00

C

ಟಿಪುಪ್ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಶಾಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್
ಷನ್ ರಾಮನಗರ ಬೆಂ ಗಾರ್ 6ನೇ ತರ ಆಂ
ಮಾ ನೋಂದಣಿ

4/2/2009 0:00

A

ಅಂಕಿತ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಮರುಳೂರು ಗಾರ್ಮ,
ತುಮಕೂರು ಈ ಶಾಲಾ ನೋಂದಣಿ

4/2/2009 0:00

A

ಗಿರ್ೕನ್ ಲಾಯ್ಬ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಡಾಲಸ್ರ್ ಕಲೋನಿ
ಬಿಟಿಎಂ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂ ಈ ಶಾಲಾ
ನೋಂದಣಿ

4/2/2009 0:00

A

ನೂಯ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್
ನಾಯಂಡಹ ಳ್ ಬೆಂ ಈ ಶಾಲಾ ನೋಂ ಬಗೆಗ್

4/2/2009 0:00

A

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 154/05‐06

ನೂಯ್ ಆಕ್ಸ್ ಫಢ್ ಜೈಬೀಮಾನಗರ, ಬೆಂ ಈ
ಶಾಲಾ ನೋಂ ಬಗೆಗ್

4/2/2009 0:00

A

7[3]ಪಾರ್ ಅ. ನೋಂ 49/05‐06

ಥಾಮಸ್ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ
ಸುಭಾಷನ್ಗರ ನೆಲಮಂಗಲ 6ನೇ ತರ ನೋಂ

4/2/2009 0:00

A

ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಷ್ಣ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಕನನ್ಡ
ಮಾಧಯ್ಮದ ಪಾರ್ ಶಾಲಾ ಅನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ಹು ಯಾರು,
ತುಮಕೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ್
7[3][4]ಪಾರ್ ಅ.ವೇ ಬಿ 5/03‐04
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರಿಂದ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ
ಅಹರ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
ರ್ೕ ವೇಕಾನಂದ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
7[3]ಪಾರ್ ಅ. ವೇ ಅನುದಾನ
ಹು ಯೂರುದುಗರ್ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ: ಈ
ಇತರೆ 2/04‐05
ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
ಮೈ ಸೂಕ್ಲ್ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಕೆ
ಹೆಚ್ ರಸೆತ್, ಂಭಾಗ, ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 08/04‐05
ಅನುದಾನರ ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆ
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್ 06
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್ 18/08‐09
ಕಷ್ಕರು
ಆರ್. ಜಯಲ ಮ್, ಸ , ಎಲ್ ಎನ್
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್ 1/08‐09
ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಕಾಮಾ ಪಾಳಯ್, ಬೆಂ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ
ಕೆ ಕಾಮಣಣ್, ಸ , ಮಹೇಂದರ್ ಹರಿಜನ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್ 1/07‐08
ಗಿರಿಜನ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಇಂದಿರಾನಗರ ಬೆಂ
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
ಬಿ ಪರಮೇಶವ್ರಿ, ಸ , ಲಾಂಗ್
7[3]ಪಾರ್ರ್ ಅ.ವಗರ್ 25/07‐08
ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ತಮಿಳು ಪಾರ್ರ್ಶಾಲೆ,,
ಆಡುಗೋಡಿ, ಬೆಂ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
ಎಸ್. ರಾಧಮಮ್, ಸ , ಸಮತಾವಾದ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್ 26/07‐08
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ದಾದ್ಪುರ
ಜಯನಗರ ಬೆಂ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ

30069

GIAPRY

ಬಾಲ್ಸಂ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ ಮುನೇಶವ್ರ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 152/05‐06 ದೇವಸಾತ್ನ ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂ
ಈ ಶಾಲಾ ನೋಂದಣಿ

4/2/2009 0:00

A

30070

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 139/05‐06

4/2/2009 0:00

A

30071

GIAPRY

4/2/2009 0:00

A

30072

GIAPRY

4/2/2009 0:00

A

30073

GIAPRY

4/2/2009 0:00

A

30075

GIAPRY

4/2/2009 0:00

A

30076

GIAPRY

4/2/2009 0:00

A

30079

GIAPRY

4/2/2009 0:00

A

30081

GIAPRY

4/2/2009 0:00

A

30082

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ ಬ 3/05‐06

ಮಣಿ ಪರ್ಭ ಆಂ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ತಲಘಟಟ್ಪುರ,
ಬೆಂ ಈ ಶಲೆಯ ಹೆಸರನುನ್ ಯಶ ವ್ ಇಂಟರ್
ನಾ ಷನಲ್ ಶಾಲೆಯೆ
ನಾಯ್ಷನಲ್
ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಂದು ಬದಲಾವಣೆ

4/2/2009 0:00

A

30084

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 46/05‐06

ಫಾತಿಮಾ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ
ಹೊಸಕೋಟೆ ಬೆಂ ಗಾರ್ ಶಾಲಾ ನೋಂ

4/2/2009 0:00

A

30086

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ. ನೋಂ 62/05‐06

ಜೀಸಸ್ ಲವ್ಸ್ ಮಿನಿ ಟ್ರ್ೕ ಜೀಸಸ್ ಲವ್ಸ್ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ, ವಡಡ್ರಹ ಳ್ ಬೆಳಗುಂಬ ಅಂಚೆ
ತುಮಕೂರು ಈ ಶಾಲಾ ನೋಂದಣಿ

4/2/2009 0:00

A

30087

GIAPRY

4/2/2009 0:00

A

30090

GIAPRY

2/23/2010 0:00

A

4/2/2009 0:00

A

ಜುಪಿಟರ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ ಶಂಕರ್ ಟಾಕೀಸ್
ಹತಿತ್ರ ಮಧುಗಿರಿ 6ನೇ ತರ ನೋಂ

ಟಲ್ ರೋಸ್ ಆಂ ಪಾರ್ ಶಾ ಬರಗೂರು,
ರಾ ತಾ: 6ನೇ ತರ ನೋಂ
ಶುಭ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, 8ನೇ ಅಡಡ್ರಸೆತ್, ಮಾಗಡಿ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 143/05‐06
ರಸೆ ಬೆಂ ಈ ಶಾಲಾ ನೋಂದಣಿ
ತೆರೇಸಾ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಬಿಟಿಎಂ 4ನೇ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 77/05‐06
ಹಂತ, ಬೆಂ ಈ ಶಾಲಾ ನೋಂದಣಿ
ರ್ೕ ಪರ್ಸನನ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಪರ್ಶಾಂತನಗರ,
ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರನುನ್ ಸೆಂಟ್ ಮದರ್
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ ಬ 1/05‐06
ತೆರೇಸಾ ರಾ ಡ್ರ್ೕಯ ದಾಯ್ಲಯ ಎಂದು
ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗೆ
ಆರ್ ಎನ್ ಎಸ್ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ, ಬೆಂ ಈ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ ಬ 5/05‐06
ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರನುನ್ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಆರ್
ಎನ್ ಎಸ್ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಪಾರ್ಶಾಲೆ
ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗೆ
ರಿ ಅ ಸಂ 8054/2003 ಸಮನ್ಸ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ 3/03‐04
ದೋಬಿ ನಾಗಪಪ್ ಬಾಲ್ಕ್ ಕೆ ಜಿ ನಗರ ಬೆಂ
ಇವರ ರುದ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ
ರ್ೕ ಶೆವ್ೕಶವ್ರ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಟಾಟಾ ಲಕ್
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಸಥ್ಳಾಂತರ 3/04‐05
ಫಾರಮ ಬಸವನಗುಡಿ ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆ
ಸಳಾಂತರದ ಬಗೆ
7[3]ಪಾರ್ ಅ. ನೋಂ 44/05‐06

ಪಾಲ್ರೆನ್ಸ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಹೂಡಿ,
ಬಸವನಗರ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್, ವೈಟ್ ಪೀಲ್ಡ್ ಬೆಂ‐
48 ಈ ಶಲಾ ನೋಂದಣಿ
ಇಂಡಿಯನ್ ಸೂಕ್ಲ್ ನಂ 8 ಎ, ಸೈಟ್ ನಂ
12/2ಬಿ ಕನಕನಗರ,
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 60/05‐06
ಫಯಾಜಾಬಾದ್,ಯಲಚೇನಹ ಳ್, ಬೆಂ ಈ
ಶಾಲಾ ನೋಂದಣಿ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 37/04‐05

30092

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 54/05‐06

ಕೇಂಬಿರ್ಡ್ಜ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್
ರಾಜಾರಾಜೇಶವ್ರಿನಗರ, ಸಾತನೂರು ರಸೆತ್,
ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ, ಬೆಂ ಗಾರ್ ಈ ಶಾಲಾ ಅನುಮತಿ

30098

GIAPRY

7[2]ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ. 2/01‐02

ದಾವೆ ಸಂ 5659/01 ರ್ೕ ರೇಣುಕಾ
ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ದೀಪಾಂಜ ನಗರ,
ಬೆಂ ಇವರ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ

4/2/2009 0:00

A

30099

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ. ದಾವೆ 14/04‐05

ದಾವೆ ಸಂ 6444/2005 ರೇಣುಕಾ
ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್
ಸಕಾರ್ರ

4/2/2009 0:00

A

30100

GIAPRY

7[2]ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ 11/99‐2000

30104

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.3/99‐2000

30105

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 7/05‐06

30108

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 39/04‐05

30110

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 53/04‐05

30113

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 66/04‐05

30115

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ. ನೋಂ 11/05‐06

30117

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 56/04‐05

30119

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ 12/03‐04

ರಿ ಅ ಸಂ 25879/99 ಜಿ ಎನ್ ಎಜುಕೇಷನ್
ಸೊಸೈಟಿ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್
ಇತರರು
ರಿ ಅ ಸಂ 1302/2000 ದಾಯ್ವಧರ್ಕ
ಸಂಘ ಬೆಂ ಇವರು ಬಿಎಂ ರ್ೕ ಆಂಗಲ್ ಮಾ
ನಸರ್ರಿ ಶಾಲೆ ಮೈಸೂರು ‐ ತರಗತಿ
ಭಜನೆ ಬಗೆ ವಾದ
ಜನತಾ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ
ಬೆಂ ಈ ಶಾಲಾ ನೋಂ
ರ್ೕ ಕಾಲಭೈರವೇಶವ್ರ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಕೆ ಆರ್
ಎಸ್ ಅಗರ್ಹಾರ ಕುಣಿಗಲ್ 6ನೇ ತರ ಆಂ
ಮಾ ನೋಂ
ಮಾಂಟಿರ್ಯಲ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕೋಟೆ
ಟೌನ್ , ಬೆಂ ಗಾರ್ ‐6ನೇ ತರ ಆಂ ಮಾ
ನೋಂ
ಟಲ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಕೊತತ್ನೂರು
ಬಡಾವಣೆ ಬೆಂ ‐ಶಾಲಾ ನೋಂ
ಪರ್ಗತಿ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಮಹದೇವಪುರ, ಬೆಂ
ಈ ಶಾಲಾ ನೋಂ ಬಗೆಗ್

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

A

ಜೀ ಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಹೊನುನ್ಡಿಕೆ
ತುಮಕುರು ಈ ಶಾಲಾ ನೋಂದಣಿ

4/2/2009 0:00

A

ರಿ ಅ ಸಂ 36496/02 ಸರಸವ್ತಿ ದಾಯ್ಲಯ
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಬಾಪೂಜಿನಗರ, ಬೆಂ ಇವರ
ರುದ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

A

30121

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ 2/02‐03

ಸೋಫಿಯಾ ಶಾಲೆ, ಉಪಾಪ್ರಹ ಳ್
ಬಡಾವಣೆ, ತುಮಕೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ
ಎದುರು ಸೇಕೆರ್ಡ್ ಹಾಟ್ ಎಂಬ ಅನಧಿಕೃತ
ಶಾಲೆ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವುದನುನ್ ಮುಚಿಚ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

30123

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.2/03‐04

ಜಯ ನಸರ್ರಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಇವರ ರುದಧ್
ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ [ರಿ ಅ ಸಂ 12592/03]

4/2/2009 0:00

A

30131

GIAPRY

7[2]ಪಾರ್ ಅ.ಇಎಟಿ 24/97‐98

ಕೆ ಎನ್ ನಾರಾಯಣಮೂತಿರ್, ಮು ,
ೕರಭದರ್ಸಾವ್ಮಿ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಭೂತಿಪುರ
ಬೆಂ ಇವರು ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ ಬಗೆಗ್

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

A

30133

GIAPRY

30136

GIAPRY

30140

GIAPRY

30141

GIAPRY

30142

GIAPRY

ರ್ೕ ಲಕಷ್ಮ್ಣ, ಕಷ್ಕರು, ಕಾಯ್ಮೇನಹ ಳ್
ಆಂಜನೇಯಸಾವ್ಮಿ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ಹೊಳವನಹ ಳ್ ಕೊರಟಗೆರೆ ತುಮಕೂರು
ಮೇಲಮ್ನ ಸಂ 58/99
ಮೇಲಮ್ನ ಸಂ 20/2000 ಮೈಮುನಿನ್ೕಸಾ,
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ 20/03‐
ಸ , ಸಂಗಮೇಶವ್ರ ಉ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಬೆಂ
04
ಇವರಿಂದ
ರ್ೕ ಆಂಜನೇಯ, ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು,
ಕಾಯ್ಮೇನಹ ಳ್ ಆಂಜನೇಯಸಾವ್ಮಿ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ 3/04‐05
ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹೊಳವನಹ ಳ್
ಕೊರಟಗೆರೆ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ
ಸೋಪೀಯಾ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ತುಮಕೂರು
7[3]ಪಾರ್ ಅ. ಮೇಲಮ್ನ 14/02‐
ಇವರು ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಉಚಛ್
03
ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಅಜಿರ್ ಸಂ 46719/02
ಅಜಿರ್ ಸಂ 101/97 ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು ರ್ೕ
ಸರಸವ್ತಿ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಅಸೋ ಯೇಷನ್
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ 15/03‐04
ಪುರಂ ಬೆಂ ಇವರ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್
ಸಕಾರ್ರ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಅಪೀಲು 58/99‐
2000

30143

GIAPRY

30145

GIAPRY

30146

GIAPRY

30147

GIAPRY

30148

GIAPRY

30150

GIAPRY

30151

GIAPRY

30153

GIAPRY

30156

GIAPRY

30158

GIAPRY

30159

GIAPRY

30162

GIAPRY

ಶವ್ಭಾರತಿ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಮಲಲ್ಸಂದರ್,
ತುಮಕೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 1 ರಿಂದ 7
7[3][7]ಪಾರ್ ಅ ಇತರೆ 16/03‐04
ಆಂ ಮಾ ಅನಧಿಕೃತ ತರಗತಿಗಳನುನ್
ಮುಚಿ ಸುವ ಬಗೆ
ರ್ೕ ನಾಯಕ ಆಂ ಪಾರ್ಶಾಲೆಯನುನ್
7[3]ಪಾರ್ ಅ. ಸಥ್ಳಾಂ 6/05‐06
ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಜಿ ಹೊನನ್ಪಪ್, ಸ , ನವರತನ್
ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಮಾಗಡಿ ರಸೆತ್, ಬೆಂ ಇವರ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ 13/03‐04
ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ರಿ ಅ ಸಂ
29490/03
ಪಂಟವಟಿ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ
7[3]ಪಾರ್ ಅ. ಹಸಾತ್ಂತರ 1/06‐
ಜಯನಗರ, ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 4ನೇ
07
ಬಾಕ್ ಜಯನಗರ ಬೆಂ ಇ ಗೆ ಹಸಾಂತರ
ಕೋಣನಕುಂಟೆ ಗಾಡರ್ನ್ ಎಜುಕೇಷನ್
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ72/05‐06
ಸೊಸೈಟಿ ಮಾ ನತೋಪು, ಬೆಂ ದ ಈ
ಶಾಲೆಗೆ ನೋಂ
ಸಟ್ ಂಗ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ದೇವನಹ ಳ್ ಟೌನ್
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 52/04‐05
ಬೆಂ ಗಾರ್ ಈ ಶಾಲೆ ನೋಂದಣಿ
ರ್ೕ ರಂಗ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಎಸ್ ಐ ಟಿ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 65/05‐06 ಹಾಸಟ್ಲ್ ಎದುರು ಬಟವಾಡಿ ತುಮಕೂರು
6ನೇ ತರ ಆಂ ಮಾ ನೋಂ
ಎಂ ಇ ಎಸ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ38/05‐06
ತಾವರೆಕೆರೆ ಬೆಂ ಈ ಶಾಲಾ ನೋಂ
ಹೋ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಂ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
7[3]ಪಾರ್ ಅ. ಹೆ ಬ 6/05‐06
ಜಯನಗರ, ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು
ಬದಲಾವಣೆ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ 4/04‐05

ದಾವೆ ಸಂ 19402/04 ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು,
ಾನಮಂದಿರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಜೆ ಪಿ
ನಗರ ಬೆಂ ದಾವೆ ಬಗೆಗ್

ನವಚೇತನ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಕಷ್ಕರ
ೕಷಕರ ಸಂಘ ಪಾರ್ಶಾಲೆ
7[2]ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ 7759/2000
ಭುವನೇಶವ್ರಿನಗೆ, ಬೆಂ ‐23 ಈ ಶಾಲೆಯ
ದಾವೆ ಬಗೆ
ರೇಣುಕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ
ದೀಪಾಂಜ ನಗರ ಬೆಂ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ
7[2]ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ 44/02‐
ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು ಮೇಲಮ್ನ ಸ ಲ್ ರುವ
03
ಬಗೆಗ್ ‐ಮತುತ್ ಇತರೆ ಕಡತಗಳು 9 ಕಡತಗಳು

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

A

ಜಿಲಾಲ್ ಒಕಕ್ ಗರ ಸಂಘ, ಜಯಪುರ, ಜಿ
ಎಸ್ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಮಾಚಗೊಂಡನಹ ಳ್,ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ತಾ
ಈ ಶಾ 2009‐10 ನೇ ಸಾ 6 ನೇ ತರಗತಿ
ಆಂಗಲ್ ಮಾ ಪಾರ್ರಂ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ

7/24/2009 0:00

A

30201

GIAPRY

C7[9] ಪಾರ್ ಅ/ ಆಂ.ಮಾ/
ನೋಂದಣಿ‐ 03/2009‐
10..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್
ಮಾಡಿ/2009

30203

GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ/ಆ.ತ.ಅ.18/2009‐10

ರ್ೕ.ಅನನ್ಪೂಣೇರ್ಶವ್ರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್
ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ತಾ. ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ 6ನೇ
ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಅನುಮತಿ

10/29/2009 0:00

E

30222

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ..ದಾವೆ 17/03‐04

ಅಜಿರ್ ಸಂ 2460/01 ನೂಯ್ ಎಜುಕೇಷನ್
ಟರ್ಸ್ಟ್ ಬನಶಂಕರಿ ಬೆಂ ಇವರ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್
ಸಕಾರ್ರ

4/2/2009 0:00

A

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ
132/2000

30224

GIAPRY

30226

GIAPRY

30228

GIAPRY

7[3][4]ಪಾರ್ ಅ.ಅಪೀಲು 4/03‐04

30230

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ

30233

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 49/04‐05

30235

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 80/05‐06

30239

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ61/03‐04

30241

GIAPRY

30248

GIAPRY

30254

GIAPRY

30255

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ 11/04‐05

30260

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೇ 5/00‐01

30263

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಅನುದಾನ 1/02‐03

7[3]ಪಾರ್ ಅ. ಮೇಲಮ್ನ
04

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ
02

2/03‐

4/04‐05

44/01‐

7[2]ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ 14/01‐02

C7[1].14. .ನೇ/2009

30266

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 98/05‐06

30269

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ರಿ ಅ 24/03‐04

ಮೇಲಮ್ನ ಸಂ 132/2000‐01 ರ್ೕ
ಅಶವ್ಥನಾರಾಯಣ, ದೈ , ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಪಾದರಾಯನಪುರ ಬೆಂ
ಇವರಿಂದ
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ ಆರ್ ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ, ಸ ,
ಸು ಾನ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಬೆಂ ಇವರ
ಮೇಲಮ್ನ
ಇಂದಿರಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ತಿಮಮ್ನಹ ಳ್
ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ತಾ: ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ
ಸಂ 50/2003
ಜಿ ಎಲ್ ಮುದದ್ಯಯ್, ಸ , ರ್ೕ ಅರ ಂದ
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರ
ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆ
ನೋಬಲ್ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಅವೇರಹ ಳ್,
ರಾಮನಗರ, ಬೆಂ ಗಾರ್ ‐ಈ ಶಾಲಾ
ನೋಂದಣಿ
ಸೆಂಟ್ ಜಾಜ್ ಕ ಪ್ಋಆಶಾಲೆ
ಅಣಗಲಪುರ, ಬಿದರಹ ಳ್ ಹೋಬ ಬೆಂ ದ
ಈ ಶಾಲಾ ನೋಂದಣಿ
ಭಾರತೀಯ ಸಂಸಕ್ೃತಿ ದಾಯ್ಪೀಠ
ರಾಮನಗರ ಈ ಶಾಲೆಯ ನೋಂದಣಿ
ರ್ೕಮತಿ ಪರಿಪೂಣರ್ಂ ಅರ ಂದ
ಪಾಯಸ್ರ್ ತ ಪಾರ್ಶಾಲೆ ಅಂಡಸರ್ನ್
ಪೇಟೆ, ಕೆಜಿಎಫ್ ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ
ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆ
ದಾವೆ ಸಂ 4637/01 ರ್ೕಮತಿ ವೈ
ಬಾಲಸುಲೋಚನಾ ಸ ತೆಲಗು
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಹೆಚ್ ಎ ಎಲ್ ಅಂಚೆ ಬೆಂ
ಬಾಬಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಧ್, ಕರಂಜಿಕಟೆಟ್,
ಕೋಲಾರ ಈ ಶಾ 2009‐10 ನೇ ಸಾ ಆಂಗಲ್ಲ್
ಮಾ 6 ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ ನೋಂದಣಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ರ ಡಿ ಡಿ
ಲಗತಿ ದೆ
ಅ ಸಂ 27867/04 ರ್ೕ ೕರಭದರ್ಸಾವ್ಮಿ
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಮಾರತತ್ಹ ಳ್ ಬೆಂ ಮತುತ್
ಇತರರು ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

A

2/23/2010 0:00

B

4/2/2009 0:00

A

ರಿ ಅ ಸಂ 27450/2000 ಕನನ್ಡ ಮಾತಾ
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಅಮಮ್ಸಂದರ್, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ:
ಈ ಶಾಲೆಯ ನೇಮಕಾತಿ

4/2/2009 0:00

A

ಚಂಪಕಧಾಮ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಗಾರೆನಹ ಳ್,
ಆನೇಕಲ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

A

ನೂರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಚಾರಿಟಬಲ್
ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ] ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಮಜಿಜ್ೕದ್ ನೂರ್
ಉಲ್ ಇಸಾಲ್ಂ ಇ ಯಾಸ್ ನಗರ ಬೆಂ‐78
ಈ ಶಾಲೆಯ ನೋಂದಣಿ
ಭಾರತ್ ಸ ೕರ್ಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ
ಶೇಷ ರಜೆ ಅಜಿರ್ ಸಂ 3888/04
ಕಾಯರ್ದ ರ್ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸಕ್ೃತಿ
ದಾಯ್ಪೀಠ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂ‐18 ಈ
ಪರ್ಕರಣಕೆಕ್ ಸಕಾರ್ರಿ ವಕೀಲರನುನ್ ನೇಮಕ
ಬಗೆ

30272

GIAPRY

7[2]ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ 10/01‐02

30273

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 3/04‐05

30274

GIAPRY

7[2]ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ 15/02‐03

30277

GIAPRY

7[3][2]ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ
61/03‐04

30278

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಮೇ 1/05‐06

30288

GIAPRY

30298

GIAPRY

30301

GIAPRY

30306

GIAPRY

30309

GIAPRY

30312

GIAPRY

30345

GIAPRY

30349

GIAPRY

30352

GIAPRY

30354

GIAPRY

30356

GIAPRY

7[2]ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ
2000

237/99‐

ದಾವೆ ಸಂ 8137/99 ಭಾರತೀಯ ಸಂಸಕ್ೃತಿ
ದಾಯ್ಪೀಠ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಬೆಂ
ಜಿ ಎಲ್ ಮುದದ್ಯಯ್, ಸ , ಅರ ಂದ
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಡಿ ಪುರ ಇವರ ಕಣುಣ್ಗಳ
ದೋಷದ ಕಾರಣ ಶಾಲಾ ಕೆಲಸಗ ಗೆ
ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಬಗೆ
ಎಸ್.ಪಿ.ಸು ೕಲ, ಸ , ರುದಧ್ ರಾಜಯ್
ಸಕಾರ್ರ
ಮೇಲಮ್ನ ಸಂ 61/2000 ನವರತನ್ ಕಷ್ಕರ
ೕಷಕರ ಸಂಘ
ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಕಸೂತ್ರಿಬಾನನಗರ ಬೆಂ ರುದಧ್
ಸನಿ, ಬೆಂ , ಮತಿತರರು
ಎಸ್ ನೀಲಕಂಠ, ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು,
ಪರ್ಕೃತಿ ದಾಯ್ಮಂದಿರ, ಕಾ ದಾಸ ರಸೆತ್,
ತುಮಕೂರು ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆ
ಜಿ ಹೊನನ್ಪಪ್, ಸ , ನವಚೇತನ
ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ಭುವನೇಶವ್ರಿನಗರ ಬೆಂ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ

ರ್ೕ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನಸಾವ್ಮಿ ಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ,
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 89/05‐06 ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ತುಮಕೂರು ಈ ಶಾಲಾ
ನೋಂ
ದಾವೆ ಅಜಿರ್ ಸಂ 8565/2003 ರ್ೕ ಎಸ್
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ 10/03‐04
ಪರ್ಭಾಕರ್, ಬೆಂ ಹಾಗೂ ನಿದೇರ್ಶಕರು
ಪಾರ್ ಇವರ ರುದ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ 19/03‐04

ರಿ ಅ ಸಂ 17067‐72/2001 ಕೆ ಆರ್
ಮಂಜುಳ, ಸುಜಾತ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಅಧಯ್ಕಷ್ರು
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ

ಕಸೂತ್ರ ಬಾ ಆಂ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ 6ನೇ ಅಡಡ್ರಸೆತ್,
ಜೆ ಪಿ ನಗರ ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಸಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆ
ೕಹನ್ ನರ ಂಹನ್ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಹಸಾತ್ಂ 2/05‐06
ಚಿಕಕ್ಲಲ್ಸಂದರ್, ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಹಸಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆ
ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 67/05‐06
ರ್ೕನಿವಾಸನಗರ, ಮೂಡಲಪಾಳಯ್, ಬೆಂ‐72
ಈ ಶಾಲೆಯ ನೋಂದಣಿ
ಬಾಪೂಜಿ ಆಂ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಅಲಸೂರು ಬೆಂ
7[3]ಪಾರ್ ಅ. ಸಥ್ಳಾಂ 12/04‐05 ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಬಿಳೇಕಹ ಳ್ ಬೆಂ ಇ ಲ್ಗೆ
ಸಳಾಂತರಿಸುವ
ರ್ೕ ರಾಮಚಂದರ್ರೆಡಿಡ್, ಅಧಯ್ಕಷ್ರು, ಕಳಸ
ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್,
7[3]ಪಾರ್ ಅ. ದಾವೆ 2/05‐06
ಹೊಸೂರು ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್, ಮಡಿವಾಳ ಬೆಂ
ಮತು ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತಿರರು
ರ್ೕಮತಿ ಜಯ ಕುಮಾರಿ, ಸ , ರ್ೕಮತಿ
ಜೆ ಂತಾ, ಸ , ರಾಜೇಶವ್ರಿ ತಮಿಳು
7[3]ಪಾರ್ ಅ. ವಗರ್ 11/07‐08
ಖಾ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಮಾಗಡಿ ರಸೆತ್, ಬೆಂ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ
ರ್ೕಮತಿ ಜಿ ಎಸ್ ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್, ಸ , ಚೇತನ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ 4/03‐04
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಮೇಲಮ್ನ
ಬಗೆ
7[3]ಪಾರ್ ಅ, ಸಥ್ಳಾಂ 2/05‐06

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

C

4/2/2009 0:00

A

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಎನ್ ಓ

ದಿ ಸುದಶರ್ನ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಜಯನಗರ,
ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಎನ್ ಓ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

A

ಯೂನಿವಸರ್ಲ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ
ಬಾಪೂಜಿನಗರ, ಬೆಂ ಈ ಶಾಲಾ ನೋಂದಣಿ

4/2/2009 0:00

A

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 78/05‐06

ಎವರ್ ಶೈನ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಹುಲಲ್ಹ ಳ್ ಗೇಟ್,
ಆನೇಕಲ್ ತಾ: ಆಂ ಮಾ ನೋಂ

4/2/2009 0:00

A

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 25/05‐06

ದಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ನೂಯ್ ಬಾಯ್ಂಕ್
ಕಾಲೋನಿ, ಬೆಂ‐62 ಈ ಶಾಲಾ ನೋಂ ಬಗೆಗ್

4/2/2009 0:00

A

30369

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ 22/03‐04

ದಾವೆ ಸಂ 20059/03 ರ್ೕಮತಿ ಜಿ
ರ್ೕರಂಜಿನಿ , ಹನುಮಂತನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ

4/2/2009 0:00

A

30372

GIAPRY

4/2/2009 0:00

A

30373

GIAPRY

4/2/2009 0:00

A

30377

GIAPRY

4/2/2009 0:00

A

30380

GIAPRY

4/2/2009 0:00

A

30384

GIAPRY

4/2/2009 0:00

A

30386

GIAPRY

4/2/2009 0:00

A

30388

GIAPRY

4/2/2009 0:00

A

30394

GIAPRY

4/2/2009 0:00

A

30399

GIAPRY

4/2/2009 0:00

A

30402

GIAPRY

7[2]ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.45/99‐2000

ರ್ೕ ಡಿ ಗಂಗಣಣ್, ಸ , ರ್ೕ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಪಾದರಾಯನಪುರ, ಬೆಂ
ಇವರು ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ ಸಂ. 31801/99

4/2/2009 0:00

A

30408

GIAPRY

7[2]ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ 8/98‐99

ಸೋಮನಾಥ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ [ರಿ]
ಬಾಯ್ಟರಾಯನಪುರ, ಬೆಂ ಇವರು ಹೂಡಿರುವ
ದಾವೆ ಸಂ 225120/93

4/2/2009 0:00

A

30357

GIAPRY

8/98‐99

30359

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 58/05‐06

30361

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 101/05‐06

30364

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 95/05‐06

30366

GIAPRY

30368

ಮದರ್ ಡಾ ಪ್ನ್ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಜಿ ಎಂ
ಪಾಳಯ್, ಬೆಂ‐75 ಈ ಶಾಲೆಯ ನೋಂದಣಿ
ಟಲ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಸುಭಾಷನ್ಗರ ಬೆಂ‐
68 ಈ ಶಾಲೆಯ ನೋಂದಣಿ

ಸೆಂಟ್ ಫಾತಿಮಾ ಆಂ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಕೆ ಹೆಚ್
ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವೇಶವ್ರನಗರ, ಬೆಂ ಈ
ಶಾಲಾ ಸಳಾಂತರದ ಬಗೆ
ರ್ೕಮತಿ ನಿಮರ್ಲ, ಂ ಸ , ನೆಹರೂ
7[3] 7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ
ಸಾಮ್ರಕ ದಾಯ್ಕೇಂದರ್, ಜಯನಗರ, ಬೆಂ
10/03‐04
ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆ
ಮುತುತ್ರಾಯಪಪ್ ಮತುತ್ ಇತರರು ಶವ್
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ 1/05‐06
ಭಾರತಿ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಮಲಲ್ಸಂದರ್
ತುಮಕೂರು ಮೇಲಮ್ನ
ದಿವಯ್ ಜೊಯ್ೕತಿ ಎಲ್ ಪಿ ಎಸ್,
7[3]ಪಾರ್ರ್ ಅ.ನೋಂ 57/05‐06 ಮದುರಾನಗರ,, ವತೂರ್ರು ಹೋಬ , ಬೆಂ‐
87 ಆಂ ಮಾ ನೋಂ
ಮೀನಾ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಬಿ ಟಿ ಎಂ 1ನೇ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 26/05‐06 ಹಂತ, ಡಿ ಆರ್ ಕಾಲೋಜು, ಬೆಂ‐29 ಆಂ
ಮಾ ನೋಂ
ವೇಕಾನಂದ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ದಾಬಸ್ ಪೇಟೆ,
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 81./03‐04
ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ: ಬೆಂ ಗರ್ ಶಾಲಾ
ನೋಂದಣಿ
ಸೆಂಟ್ ತೆರೇಸಾ ಬಾಕ್ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 34/05‐06
ಬೈರತಿ, ದೊಡಡ್ಗುಬಿಬ್ ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯ
ನೋಂದಣಿ
ಲಪ್ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ದೂರು 149/94‐95 ಗೋ ಂದರಾಜನಗರ, ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯ
ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ದೂರು
ನಿಂದನಾ ದಾವೆ ಸಂ 2372/2633/01
7[2]ಪಾರ್ ಅ.ನಿಂದನಾ ದಾವೆ
ಕುರಿತು ರ್ೕಮತಿ ಎಂ ಆರ್ ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ,
11506/01‐02
ಸ , ಸು ಾನ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಯಾರಬ್
ನಗರ ಬೆಂ ಇವರ ವೇತನ ಕುರಿತು
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಸಥ್ಳಾಂ 8/02‐03

7[2]ಪಾರ್ ಅ ದಾವೆ 13/98‐99

ರ್ೕಮತಿ ನಂಜಮಮ್,
ಲ್
ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ ಸಂ
ಎಂ ಎ ಇ ಎ ಟಿ 37/98‐99

30412

GIAPRY

30418

GIAPRY

ರ್ೕ ನವರತನ್ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
7[2]ಪಾರ್ ಅ.ದೂರು 162/96‐97 ಕಸೂತ್ರಿಬಾನಗರ, ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರು
ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ಮೇಲೆ ದೂರು

30423

GIAPRY

7[2]ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ 1/2001‐02

30430

GIAPRY

7[2]ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ 35188/96‐97

30435

GIAPRY

7[2]ಪಾರ್ ಅ ದಾವೆ 12/98‐99

30439

GIAPRY

7[2]ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ 2/99‐2000

30444

GIAPRY

7[7]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 30/02‐03

30463

GIAPRY

7[2]ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ 9/98‐99

30475

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ ಹೆ 52/06‐
07

30480

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ 66/2006‐07

30482

GIAPRY

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 68/05‐06

30499

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ:ನೋಂದಣಿ‐
54/2005‐06

30501

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ 4/96‐97

30503

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ 2/02‐03

30506

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 22/05‐06

30509

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 76/05‐06

ಭಾರತೀಯ ಸಂಸಕ್ೃತಿ ದಾಯ್ಪೀಠ,
ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಬೆಂ ದಾವೆ ಸಂ
6435/2000 ಕುರಿತು

ರ್ೕಮತಿ ಎ ಜಬತ್ ರಾಣಿ, ಸ , ಉದುರ್
ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಕಬಬ್ನ್ ಪೇಟೆ, ಬೆಂ ಇವರು
ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ ಸಂ ಇಎಟಿ 14/96
ದಾವೆ ಸಂ ಇಎಟಿ 15/97 ರ್ೕಮತಿ ಕಮರ್
ತಜೀನ್ ಮತುತ್ ರೂಬಿಯಾಬೇಗಂ ಇವರು
ಮಂಡಿ ದು.
ರ್ೕ ಕುಮಾರನ್ಸ್ ಚಿಲಟ್ರ್ನ್ ಹೋಂ
ಬಸವನಗುಡಿ ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಕುರಿತು
ದಾಔಎ ಸಂ 7346‐47/93
ರ್ೕ ಸಣಣ್ ನರಸಯಯ್, ಸ , ೕಣಾ ಶಾರದ
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಎ ಕೆ ಕಾವಲ್ ತುಮಕೂರು
ತಾ: ಇವರನುನ್ ಹುದೆದ್ ಸ ತ
ಸಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆ
ಾನ ಮಂದಿರ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಕನಕನಗರ,
ಬೆಂ ಇವರು ದಾವೆ ಸಂ 22865/98
[ಎಸ್]ಕುರಿತು [ಇತರೆ ದಾವೆ ಕಡತಗಳು ‐
15]
ರ್ೕಮತಿ ಲ ಮ್ದೇ ಮತುತ್ ಎಸ್ ಜಯಲ ಮ್,
ಹೆಚುಚ್ಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರು,
ಕಷ್ , ರ್ೕ ನವಚೇತನ
ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಕಷ್ಕರ
ೕಷಕರ ಸಂಘ
ಭುವನೇಶವ್ರಿನಗರ ಮಾಗಡಿ ರಸೆತ್, ಬೆಂ
ಇವರುಗ ಗೆ ಸಕಾರ್ರಿ ಶಾಲೆಗ ಗೆ
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ
ರ್ೕ ಡಿ ನಾರಾಯಣಪಪ್, ಸ , ಸು ಾನ
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಬನಶಂಕರಿ ಬೆಂ
ಕೌನಿಸ್ ಂಗ್ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ {ಮತುತ್
ಇತರೆ ಶಾಲೆಗಳ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ಬಗೆಗ್‐21
ಕಡತಗಳು]
ರ್ೕ ಚಿನಮ್ಯ ದಾಯ್ಮಂದಿರ
ಸೋಮಸುಂದರಪಾಳಯ್, ಅಗರ ಅಂಚೆ, ಬೆಂ‐
34 ಈ ಶಾಲೆಯ ನೋಂದಣಿ
ದಿ ಕೆರ್ಸೆಂಟ್ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಕೋಲಾರ ಇವರ ನೋಂದಣಿ ಬಗೆಗ್
ರಿ ಅ ಸಂ 18400/96 ಮೇರಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್
ಮತು ಇತರರು
ರಿ ಅ ಸಂ 30566/2000
ರಾಮ ಂಗಸಾವ್ಮಿ ರುದಧ್
ಆದಶರ್ ಆಂ ಪಾರ್ ಶಾಲ ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂ
ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಥ್ಳಾಂತರ ಬಗೆಗ್
ಮಂಜುನಾಥ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ‐ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

A

4/2/2009 0:00

C

4/2/2009 0:00

C

4/2/2009 0:00

A

4/3/2009 0:00

A

4/3/2009 0:00

A

4/3/2009 0:00

A

4/3/2009 0:00

A

4/3/2009 0:00

A

30510

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 71/05‐06

30513

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 40/05‐06

30516

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 21/04‐05

30517

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 7/05‐06

30519

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 63/05‐06

30522

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 74/05‐06

30525

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ 39/05‐06

30526

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 46/05‐06

30528

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 68/05‐06

30530

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 19/05‐06

30532

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 62/05‐06

30533

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 41/05‐06

30536

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ
7[1]ಪಾರ್
ಅ.ಇತರೆ
.ಇತರ 46/05‐06

30541

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ,ಇತರೆ 48/05‐06

30542

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 3/05‐06

30546

GIAPRY

30549

GIAPRY

30558

GIAPRY

30561

GIAPRY

30565

GIAPRY

30567

GIAPRY

30569

GIAPRY

ಹೆಚ್ ಜಿ ಎನ್ ಆಂ ಪಾರ್ಶಾಲೆ
ಗಂಗಾನಗರ, ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ರಾಧಕೃಷಣ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ
ಹಸಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆ
ಭಾರತ್ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರ
ಆಂ ಮಾ ನೋಂ
ಜಿ ಎನ್ ಸವ್ಮಿ, ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು, ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

4/3/2009 0:00

A

4/3/2009 0:00

B

4/3/2009 0:00

D

ರ್ೕಮತಿ ಬಸವರಾಜಮಮ್, ಸ , ಮನೋಹರ್
ದಾಯ್ಲಯ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

4/3/2009 0:00

D

ಶಹನಾಬೇಗಂ, ಕ , ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

4/3/2009 0:00

D

4/3/2009 0:00

A

4/3/2009 0:00

D

4/3/2009 0:00

D

4/3/2009 0:00

D

4/3/2009 0:00

D

4/3/2009 0:00

D

4/3/2009 0:00

D

4/3/2009 0:00

D

4/3/2009 0:00

D

4/3/2009 0:00

D

4/3/2009 0:00

D

4/3/2009 0:00

D

4/3/2009 0:00

A

4/3/2009 0:00

A

4/3/2009 0:00

A

4/3/2009 0:00

A

4/3/2009 0:00

A

ದೊಯ್ೕದಯ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಕುವೆಂಪುನಗರ,
ಜಾಲಹ ಳ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
ಟಿ ತಿಮಮ್ಯಯ್, ಸ , ಮಾರುತಿ
ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು, ಕೋಲಾರ
ಇವರ ಬಗೆ
ಸೂಯರ್ಪರ್ಭ ಇವರನುನ್ ಮರು ನೇಮಕಾತಿ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ಕೌನಿಸ್ ಂಗ್ ಬಗೆಗ್
ರಾಘವೇಂದರ್ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಡಲ್ಘಟಟ್, ಈ
ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರನುನ್
ಕೈಬಿಡುವ ಬಗೆ
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಪುಲಾರ, ಸ , ಇವರಿಗೆ ಕೌನಿಸ್ ಂಗ್
ಮೂಲಕ ಸಥ್ಳ ಮಾಪಾರ್ಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ವ ಂಗಯಯ್, ಸ , ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶವ್ರಿ
ಕ ಪಾ
ಪಾರ್ರ್ಶ
ಶಾಲ
ಾಲೆ, ಮತಿಕೆರೆ
ಮತಿಕತ್ ರ ಇವರ ವ
ವೇತನದ
ೕತನದ
ಬಗೆ
ಫಜರ್ನಾಬೇಗಂ, ಸ , ಬಿಜಿಎಂಎಲ್ ಆಂ
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಕೆಜಿಎಫ್ ಇವರನುನ್ ಅದೇ
ಶಾಲೆಯ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗೆ
ಅನಧಿಕೃತ ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಮುಚಿಚ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

ರಾಜಯ್ದ ಲ್ ಪಾರ್ ಹಂತದಿಂದ ಪ ಪೂ
ಹಂತದವರೆಗೆ ಕಷ್ಕರ ಸಮಸೆಯ್ಗಳ ಬಗೆಗ್
ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂ 216 ಕೆಕ್
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಪರ್ ಸಂ 216/05‐06
ಪರ್ ನ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
ವೇಕಾ ವಧಿರ್ನಿ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ನೇ 7/89‐90
ಪರ್ಕಾಶನಗರ, ಬೆಂ ಈ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ
ನೇಮಕಾತಿ
ಜೊಯ್ೕತಿ ಅನಿಮೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಈ ಶಾಲೆಯು
7[1]ಪಾರ್ ಅ ಅನುಮತಿ 71/92‐93
ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆಯ ಬಗೆಗ್
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ 88/94‐95
ರಿ ಅ ಸಂ 13113/94
ಗೀತಾ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಪರ್ಕಾಶನಗರ, ಟಿ.
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ನೇ ಅನು 1./96‐97
ದಾಸರಹ ಳ್ ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 70/05‐06

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ 14 97‐98

ಬಿಎಂಎಸ್ಎಂ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

30573

GIAPRY

7[4]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 72/97‐98

30574

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 40/97‐98

30575

GIAPRY

7[6]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 48/97‐98

30576

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 1/97‐98

30578

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ನೇ ಅ 4/2001‐01

30579

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 98/00‐01

30580

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ 25/01‐02

30581

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 22/01‐02

30582

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್ 11/01‐02

30583

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಅನುಮತಿ 1/01‐02

30584

GIAPRY

7[7]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 48/02‐03

30585

GIAPRY

7[7]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 29/01‐02

30586

GIAPRY

7[7]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 33/02‐03

30589

GIAPRY

7[4]ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ 6/97‐98

30591

GIAPRY

7[7]ಪಾರ್ ಅ,.ಇತರೆ 32/01‐02

30592

GIAPRY

7[7]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 225/92‐93

30593

GIAPRY

7[7]ಪಾರ್ ಅ.ಬಾಯ್ ಹು.23/01‐02

30594

GIAPRY

7[4]ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ 3/98‐99

30595

GIAPRY

7[4]ಪಾರ್ ಅ.ಸಾದೂ

30596

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 1/2000‐01

30597

GIAPRY

7[7]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 72/97‐98

30599

GIAPRY

7[7]ಪಾರ್ ಅ.ದೂರು 54/98‐99

30600

GIAPRY

7[4]ಪಾರ್ ಅ.ದೂರು 69/89‐90

99/2000

ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಪರಿ ಷಟ್ ಜಾತಿ /
ಪರಿ ಷಟ್ ಪಂಗಡ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಗ ಗೆ
ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/3/2009 0:00

A

4/3/2009 0:00

D

4/3/2009 0:00

A

4/3/2009 0:00

A

4/3/2009 0:00

A

4/3/2009 0:00

B

4/3/2009 0:00

D

4/3/2009 0:00

D

4/3/2009 0:00

C

4/3/2009 0:00

A

4/3/2009 0:00

A

4/3/2009 0:00

A

4/3/2009 0:00

B

4/3/2009 0:00

A

4/3/2009 0:00

D

4/3/2009 0:00

A

4/3/2009 0:00

B

4/3/2009 0:00

A

4/3/2009 0:00

B

ಸಕಾರ್ರಿ ಆದೇಶಗಳ ಪಟಿಟ್

4/3/2009 0:00

A

ಕನನ್ಡೇತರ ಪಾರ್ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ಕನನ್ಡ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆ

4/3/2009 0:00

A

ಜಗದಾಂಬ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ತಾಂಬ ಸಕಾರ್ರಿ
ಭರವಸೆಗಳ ಸಮಿತಿಯ 32ನೇ ವರದಿ
ಪಾರಸುಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/3/2009 0:00

A

ದಿ: ನಾರಾಯಣಭಟ್ ರವರ ದೂರು ಬಗೆಗ್

4/3/2009 0:00

A

ಪೀಣಯ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ವೇತನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್
ಕೆಂಚಾರ ಳ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ‐ಸಮಸೆಯ್ಯನುನ್
ರೂರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಇವರಿಗೆ
ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆ

ಸೆಂಟ್ ಪಾಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಕಮಮ್ನಹ ಳ್ ಈ
ಶಾಲೆ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ
ಂಗಾಡಿ, ಸ , ಇವರ
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್
ಬಾಪೂಜಿ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ೕನ ಗೊ ಸುವ
ಬಗೆಗ್
ಜಿ ಕೃಷಣ್ಪಪ್, ಸ , ಇವರ ಸಥ್ಳ ಹಂಚಿಕೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಆರ್ ಎಲ್ ರಾಜಾಬಾಯಿ, ಇವರ
ಸಥ್ಳ ಮರು ಹಂಚಿಕೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಶಾರದ, ಇವರ ಮಹಾನಗರ
ಪಾ ಕೆಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
1 ರಿಂದ 4ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಕನನ್ಡ ಮಾ
ಕಡಾಡ್ಯವಾಗಿ ಪಾ ಸುವ ಬಗೆಗ್
ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಶೇ. 80 ರಷುಟ್
ಖಾ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ರದುದ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್
ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ ಶಾಲೆಗ ಗೆ
ಅನುದಾನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಷ್ಣ ಆಡ ತ
ಮಂಡ ಯವರು ಕಷ್ಣ ಕಾಯೆದ್ ಪಾಲನೆ
ಮಾಡುತಿರುವ ಬಗ
ಬಗೆ
ಸಮಗರ್ ಕಷ್ಣ ಮಸೂದೆಯ ಅಧಿನಿಯಮ 33
ರ ನೋಂದಣಿ ಬಗೆಗ್
ಸೆಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ಗಾಂಧಿನಗರ, ತುಮಕೂರು ಖಾ
ಹುದೆಗಳನುನ್ ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆ
ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್
ಪದ ೕಧರರಲಲ್ದ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆ
ಪ ಜಾ / ಪ ಪಂ ಬಾಯ್ಗ್ ಲಾಗ್ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್
ತುಂಬಲು ಮಾ ತಿ
ದಾವೆ ಸಂ 4675‐77/98
ಉದಯ ವಾಣಿ ದಿನ ಪತಿರ್ಕೆಯ ಲ್ ನಿವೃತಿತ್
ವೇತನದ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ

ದಿ: ನಾರಾಯಣ ಭಟ್, ಮಾಜಿ ನಿದೇರ್ಶಕರು
ಇವರ ನಕ ಸ ಗಳನುನ್
7[4]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 58/97‐98
ಉಪ ೕಗಿ ಕೊಂಡು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ
ಶಾಲೆಗಳ ತನಿಖೆ ಬಗೆ
ರ್ೕ ಜಗದಾಂಬ ದಾಯ್ಸಂಘ, ತಾಂಬ,
7[7]]ಪಾರ್ ಅ.ದೂರು 54/98‐99 ಇಂಡಿ, ಆಶರ್ಯದ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
ವೇತನ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಶರಣಪಪ್, ಸ , ಜಗದಾಂಬ
7[7]ಪಾರ್ ಅ. ಅಪೀಲು 20/01‐02
ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ ಸಂ
136/2001
ದಿ: ಕೆ. ನಾರಾಯಣ ಭಟ್, ಮಾಜಿ
ನಿದೇರ್ಶಕರು ಇವರ ನಕ ಸ
ಂದಿಗೆ
7[4]ಪಾರ್ ಅ.ದೂರು 69/89‐90
ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಒಡಿ ಗೆ
ವ ಸುವ ಬಗೆ

30601

GIAPRY

30602

GIAPRY

30603

GIAPRY

30604

GIAPRY

30605

GIAPRY

30606

GIAPRY

30608

GIAPRY

30609

GIAPRY

30615

GIAPRY

30617

GIAPRY

30618

GIAPRY

7[7]ಪಾರ್ ಅದಾವ
7[7]ಪಾ
ಅದಾವೆೆ‐05/2002‐03

30620

GIAPRY

7[7]ಪಾರ್ ಅ:ಇತರೆ‐19/2003‐04

30623

GIAPRY

30626

GIAPRY

30630

GIAPRY

30633

GIAPRY

30637

GIAPRY

30640

GIAPRY

7[7]ಪಾರ್ ಅ:ಹೆ

30646

GIAPRY

7[7]ಪಾರ್ ಅಇತರೆ‐35/2002‐03

30649

GIAPRY

7[7]ಪಾರ್ ಅ:ಇತರೆ‐15/2003‐04

7[7]ಪಾರ್ ಅ. ದಾವೆ 15436/97

4/3/2009 0:00

A

4/3/2009 0:00

A

4/3/2009 0:00

A

4/3/2009 0:00

A

4/3/2009 0:00

A

4/3/2009 0:00

A

4/3/2009 0:00

C

4/3/2009 0:00

A

9/8/2009 0:00

A

4/3/2009 0:00

A

ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:29798‐802/2002
.ಕುಲಕಣಿರ್
ಕುಲಕಣಿರ್ ರ್ೕ ಜಗ
ಜಗದಾಂಬ
ದಾಂಬ .ಪಾರ್
ಪಾ ಶಲೆ
ಇವರ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/3/2009 0:00
4/3/2009
0 00

A

ಕನಾರ್ಟಕ ಮ ಳಾ ಅಭಿವ್ಋದಿದ್
ೕಜನೆ
ಸಭಾ ನಡವ ಬಗೆಗ್ ಕರ್ ಕ್ಐ ಗೊಂಡ ಬಗೆಗ್

4/3/2009 0:00

D

4/3/2009 0:00

D

4/3/2009 0:00

A

4/3/2009 0:00

A

4/3/2009 0:00

D

4/3/2009 0:00

A

4/3/2009 0:00

D

4/3/2009 0:00

D

4/3/2009 0:00

D

ದಾವೆ ಸಂ 15436/97 ಬಗೆಗ್

ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಬಗೆಗ್ ದಾವೆಗಳು
ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ ಡೊನೇಷನ್
7[7]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 4/99‐2000
ಹಾವ ಬಗೆಗ್
ಚಂದರ್ ಲೋಕ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಬೆಳಗಾಂ ಈ
7[4]ಪಾರ್ ಅ ದಾವೆ 5/97‐98
ಶಾಲೆಯ ಬಗೆಗ್ ದಾವೆ
ಹರಿಹರಪುರ
ಪೌರ್ ಶಾ ಸಮಿತಿ,
C7[9] ಪಾರ್ ಅ/ ಆಂ.ಮಾ/
ಸಚಿಚ್
ದ
ಾನಂದ
ಸರಸವ್
ತಿ ಪಾರ್ ಶಾ,
ನೋಂದಣಿ‐ 03/2009‐
ಹರಿಹರಪುರ
ಇ
ಲ್
2009‐10
ನೇ ಸಾ 6 ನೇ
10..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್
ತ ಆಂ ಮಾ ಪಾರ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
ಮಾಡಿ/2009
ರೂ.10,000/‐ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿ ದೆ
ರಿ.ಟ.ಸಂಖೆಯ್:830‐997/2001 ದೇವಪಪ್
7[1]ಪಾರ್ ಅ:ಇತರೆ‐01/2000‐01
ಮತು ಇತರರು
7[7]ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ 11/02‐03

ಸೇವಾ ಮಾ ತಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಣಕೆಕ್
ಸಂಭಂಧಿ ದ ಮಾ ತಿಗಳು ಬಗೆಗ್
ಲ್ ಅಫಲು ಸಂಖೆಯ್:3780/90
7[6]ಪಾರ್ ಅ:ದಾವೆ‐01/2000‐01
ದೇವೇಂದರ್ಪಪ್ ಮತು ಇತರರು
ರ್ೕ ಕೆ ಎನ್ ಸುಬಾಬ್ರೆಡಿಡ್ ರವರ ಹೂಡಿರುವ
7[7]ಪಾರ್ ಅ:ಇತರೆ‐18556/99‐
ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:18556/99
00
ಚಚಾನಿ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಸೇವಾಪೀಠ
7[4]ಪಾರ್ ಅ:ಇತರೆ ದಾವೆ‐
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:1879/98
02/2000‐01
ರ ಬಗೆ
7[7]ಪಾರ್ ಅ:ಪಿಂ.53/2001‐02

7[7]ಪಾರ್ ಅ:ಅಧಿಕಷ್ಕರು/2000
ಭಾಗ2002‐03

ಈ ಶಾನಯ್ ವಲಯ 7 ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ಖಾಸಗಿ
ಆನುದಾನಿತ ಅಧಿಕಾರ ಪರ್ತೊಯ್ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಹೆ . ಮರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ
ಬಗೆ
ಸಕಾರ್ರದ ಸುತೊತ್ೕಲೆಯನುನ್ ಕಳು ಸುವ
ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಮಹಾ ೕರ ಕನನ್ಡ ಪೂ ಪಾರ್. ಶಾಲೆಗೆ
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನೊಂದಣಿ ಮಾಡದೇ
ಇರುವ ಬಗೆ

30654

GIAPRY

30661

GIAPRY

30667

GIAPRY

30674

GIAPRY

30680

GIAPRY

30683

GIAPRY

30686

7[7]ಪಾರ್ ಆ: ಇತರೆ‐55/2002‐03

ರಾಜಯ್ದ ಲ್ ಪಾರ್ ಹಾಗೂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ
ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಮಧಯ್ಂತರ ಹಾಗೂ ರಜೆ
ಅವದಿಯನುನ್ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್

4/3/2009 0:00

D

4/3/2009 0:00

A

ಕನಾರ್ಟಕ ಸಲ್ಂ ಏರಿಯಂ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ವೆಲ್
ಫೇರ್ ಆರಗರ್ನೈಜೇಷನ್ ಧಾರವಾಡ ದಾವೆ
ಸಂ 4447/98
ದಾವೆ ಸಂ 18556/99 ಕೆ ಎನ್ ಸುಬಾಬ್ರೆಡಿಡ್
7[7]ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.8556/99
ಮತಿತರರು
ಅನುದಾನಿತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಲ್ ಖಾ
7[7]ಪಾರ್ ಅ.ಬಾಯ್ ಹು 23/01‐02
ಇರುವ ಬಾಯ್ . ಹುದೆದ್ಗಳು ತುಂಬುವ ಬಗೆಗ್
ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ
7[7]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 3/99‐2000
ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ನಿಯಮ ಬಾ ರ
ನೇಮಕಾತಿಗಳ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
ಅನುದಾನಿತ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ
7[7]ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ 52/01‐02
ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ನ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ಬಗೆಗ್

4/3/2009 0:00

A

4/3/2009 0:00

A

4/3/2009 0:00

A

4/3/2009 0:00

A

GIAPRY

7[7]ಪಾರ್ ಅ.ಬಾಯ್ ಹು 64/2002‐
03

4/3/2009 0:00

A

30691

GIAPRY

7[7]ಪಾರ್ ಅ.ಖಾಹು 1/01‐02

4/3/2009 0:00

A

30695

GIAPRY

7[4]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 55/00‐01

4/3/2009 0:00

A

30698

GIAPRY

7[4]ಪಾರ್ ಅ. ಇತರೆ 50/00‐01

4/3/2009 0:00

A

30705

GIAPRY

7[7]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 2/02‐03

4/3/2009 0:00

A

30708

GIAPRY

7[4]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 95/93‐94

4/3/2009 0:00

A

30914

GIAPRY

7[6] ಪಾರ್ ಅ/ ನೋಂ‐32/2007‐
08

4/4/2009 0:00

A

30922

GIAPRY

7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಆಂ‐ಮಾ‐ನೋಂ‐
36/2007‐08

ಟಾಯ್ಲೆಂಟ್ ಪಾರ್ಶಾ, ಬಿ.ಎಂ.ರಸೆತ್,
ಹುಣಸೂರು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ
6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂ.ಮಾ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

4/4/2009 0:00

A

30937

GIAPRY

7[6] ಪಾರ್ ಅ/ನೋಂ‐16/2007‐
08

ಲಯನಸ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ.
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿ
ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/4/2009 0:00

A

30942

GIAPRY

ಟಲ್ ಇನೆಫ್ಂಟ್ ಶಾಲೆ, ರಾಜೀವನಗರ,
7[6] ಪಾರ್ ಅ/ನೋಂ‐06/2007‐
ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್
08
ಮಾದಯ್ಮ ಅನುಮತಿ ಬಗೆ.

4/4/2009 0:00

A

30945

GIAPRY

7[6] ಪಾರ್ ಅ/ನೋಂ‐20/2006‐
07

ಸೈಂಟ್ ಪಾಲ್ ಶಾಲೆ, ಯರಗನಹ ಳ್,
ಮೈಸೂರ5ಉ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿ
ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/4/2009 0:00

A

CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009

ಸರಸವ್ತಿ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಹೊನಿನ್ಗನಹಟಿಟ್, ಕೆಂಪೇಗೌಡನಗರ, ಬೆಂ ಈ
ಶಾ 6 7 ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾ
ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿ ದೆ

2/25/2010 0:00

A

30954

GIAPRY

7[4]ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ 16/97‐98

ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ನಿಯಮ ಬಾ ರವಾಗಿ
ಬಾಯ್ಕ್ ಲಾಗ್ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗ್
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್
ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಖಾ ಹುದೆದ್ಗಳ ವರಗಳ
ಬಗೆ
01‐06‐87 ರಿಂದ 31‐05‐1990 ರ
ಅವಧಿಯ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲಾದ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆಗಳ ಬಗೆ
ಪ ಜಾ/ಪ/ ಪಂ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು
ಗೋಕುಲ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ಯವರಿಗೆ
ನಿವೇಶನಗಳ ಲ್ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ
ಬಗೆ
ನ
ನಿ
ಅನುದಾನಿತ ಖಾಸಗಿ ಪೂ ಪಾರ್ ಶಾಲಾ
ಬಬ್ಂದಿ ಶೇ. 70 ವೇತನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಅಲ್ ಮದೀನ ಕಿಪಾರ್ಶಾ, ಬಂಟಾವ್ಳ, ದ.ಕ.
6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮಕೆಕ್
ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆ.

ನಿಮರ್ಲ ಪಾರ್ಶಾ, ರ್ೕರಾಂಪುರ,
7[6] ಪಾರ್ ಅ/ ನೋಂ‐12/2004‐
ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್
05
ಮಾ.ಅನುಮತಿ ಬಗೆ.
ರ್ೕ.ಭಾಗಯ್ಜೊಯ್ೕತಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್.ಶಾ.
7[6] ಪಾರ್ ಅ/ ನೋಳಂ‐
ರಾಘವೇಂದರ್ನಗತರ, ಮೈಸೂರು, ಈ
06/2004‐05
ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮಕೆಕ್
ಅನುಮತಿ ಬಗೆ.
ನೂಯ್ ಮಿಲೇನಿಯಂ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ,
CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಉತತ್ರಹ ಳ್, ಈ ಶಾ 6 7 ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009
ಮಾ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀ ಬಗೆಗ್
ರೂ.10,000/‐ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿ ದೆ
ರಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂ‐45551‐75/2004, ರ್ೕಮತಿ:
7[6] ಪಾರ್ ಅ/ದಾವೆ‐12/2004‐05
ಹೇಮಲತಾದೇ ಮತಿತರರು.

30958

GIAPRY

30963

GIAPRY

30965

GIAPRY

30967

GIAPRY

30969

GIAPRY

30971

GIAPRY

30974

GIAPRY

30978

GIAPRY

31035

GIAPRY

31042

GIAPRY

31045

GIAPRY

31050

GIAPRY

7[6] ಪಾರ್ ಅ/ದಾವೆ‐19/97‐98

31059

GIAPRY

7[6]/ಪಾರ್ ಅ/ದಾವೆ‐24/95‐96

31065

GIAPRY

7[6] ಪಾರ್ ಅ/ ದಾವೆ‐06/96‐97

31068

GIAPRY

7[6] ಪಾರ್ ಅ/ನೇ‐ಅನು‐30/94‐
95

7[6] ಪಾರ್ ಅ/ನೋಂ‐02/2004‐
05

ಶಾ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸಟ್ ಬಿ.ಎಂ. ಚ ತ
ರಸೆತ್, ಹುಣಸೂರು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್, 6ನೇ
ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

ಸುಲಾತ್ನ್ ಂದ್ ಉದುರ್ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ಗೌ ಯಾನಗರ, ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ
ವೇತನಾನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಬಗೆ.
ರ್ೕ.ಬಿ.ಎನ್. ರ್ೕಕಂಠ, ದೈ. . ಸೈಂಟ್
7[3] ಪಾರ್ ಅ/ನೇ‐ಅನು‐
ರೀಸ್ ಕನನ್ಡ ಪಾರ್ಶಾ,
01/2003‐04
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ. ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ.
ರ್ೕ.ಸುರೇಶ್.ಕೆ. ದೈ. . ಶಾಂತಿ ಪಾರ್ಶಾ.
7[6][2]ಪಾರ್ ಅ/ ನೇ‐ಅನು‐
ಶಾಂತಿಪುರ, ಹುಣಸೂರು ತಾ: ಇವರ
02/2003‐04
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ.
ಕೆರ್ಸೆಂಟ್ ಉದುರ್ ಪಾರ್ಶಾ ಗಾಂಧಿನಗರ,
7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಇತರೆ‐49/2002‐03 ಮೈಸೂರು, ಈ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ
ೕದನೆ ಬಗ
ಬಗೆ..
ಅನು ೕದನ
ಲ್ ಜೆಡಜ್
ಬಿ.ಎಸ್.ಸಂ‐312/99
ನಾಯ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು ಇ ಲ್ ಬರ್ದರನ್
7[3] ಪಾರ್ ಅ/ ದಾವೆ‐2/2000‐01 ಮಿಷನ್ ಅಸೋ ಯೇಷನ್, ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ,
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಶಾಲಾ ಆ.ಮಂ.
ವಾದದ ಬಗೆ.
ರಾಜಯ್ ಉಚಛ್ ನಾಯ್‐ ದಾವೆ ಸಂ: 4189/98,
ಹಯಾಫ್ ಇಮಾರ್ನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ
7[6] ಪಾರ್ ಅ/ದಾವೆ‐23/97‐98
ಕೋತತಿಪುರ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್, ರುದದ್ ‐
ರಾಜಯ್ಸಕಾರ್ರ
7[6] ಪಾರ್ ಅ/ವೇ‐
ಅನು/01/2004‐05

ರಿ.ಅ.ಸಂ‐21715/90, ಡಾ:ಟಿ.ಎಂ.ಎ.ಪೈ
ಫೌಂಡೇಶನ್, ಮಣಿಪಾಲ ಇತರರ ರುದಧ್
ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ
ರಿ.ಅ.ಸಂ‐33851/96, ಟಿಜನ್
ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್
ಸಕಾರ್ರ ಮತಿತರರು.
ಲಾವಣಯ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ,
ಇವರು ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ
ಶಾಲೆಗೆ ಅನುಮಗತಿಗಾಗಿ ರಾಜಯ್ ಉಚಛ್
ನಾಯ್.ದ ಲ್ ದಾವೆ ಸಂ: 17052/90
ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕ.ಅರ ಂದ ಪಾರ್ಶಾ, ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ,
ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ.

4/4/2009 0:00

A

4/4/2009 0:00

A

2/25/2010 0:00

A

4/4/2009 0:00

A

4/4/2009 0:00

A

4/4/2009 0:00

A

4/4/2009 0:00

A

4/4/2009 0:00

A

4/4/2009 0:00

A

4/4/2009 0:00

A

4/4/2009 0:00

A

4/4/2009 0:00

A

4/4/2009 0:00

A

4/4/2009 0:00

A

4/4/2009 0:00

A

31069

GIAPRY

ರ್ೕ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್,
ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ, ಶಾಲೆಗೆ ಆಂಗಗಲ್
7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಅನು‐ದಾವೆ‐29/93‐
ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿಸುವ
94
ಬಗೆಗ್ ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ದಾವೆ
ಸಂ:12444/93 ಬಗೆಗ್.

31099

GIAPRY

CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009

31120

GIAPRY

C7[1].14. .ನೇ/2009

31122

GIAPRY

C7[1].14.

31463

GIAPRY

C7[1].14. .ನೇ/2009

ೕನ/2009

ರೇಣುಕಾ ದಾಯ್ಪೀಠ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,
ತುಮಕೂರು ಈ ಶಾ 6 7 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್
ಮಾ ನೋಂದಣಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರೂ.10,000/‐ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿ ದೆ
ಜಿ ಎಸ್ ಎಂ ಕ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಕಾಮಸಮುದರ್ಂ, ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಈ ಶಾ 2009‐
10 ನೇ ಸಾ ಆಂಗಲ್ ಮಾ 6 ನೇ ತರಗತಿ
ಪಾರ್ರಂ ನೋಂದಣಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರೂ.10,000/‐ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿ ದೆ
ಗೋಲಡ್ನ್ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಸೂಕ್ಲ್,
ಬಾಗೂರು ಸೊಣೆಣ್ೕನಹ ಲ್, ಮಾಲೂರು ಈ
ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಕುರಿತು
ಬಿ ಜಿ ಎಸ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿ ಈ ಶಾ
2009‐10 ನೇ ಸಾ 6 7 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ನೋಂದಣಿ ಬಗೆಗ್
ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ

ಾನದೀಪ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಗಿರಿಯಾಪುರ
ಇವರು 6 7 ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾ
ಪಾರ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.ಡಿಡಿ.10000/‐
ಇದೆ.
ರ್ೕ ಗುರು ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,,
si7pra Si a.04/09‐
ಕೆ.ಬಿ.ಕಾರ್ಸ್, ತಿಪಟೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6
10..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್
ಮತುತ್ 7ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ಮಾಡಿ/2009
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ಾನದಾರ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ, ಜಯನಗರ
C7[9] ಪಾರ್ ಅ/ ಆ.ತ.ಅ‐22/09‐ ಬಡಾವಣೆ ಇವರಿಗೆ 2009‐10 ನೇ ಸಾ 6 7
10..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್
ನೇ ತರಗತಿ ಆಂ ಮಾ ಭೋದಿಸಲು
ಮಾಡಿ/2009
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ರ
ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿ ದೆ
ನಾಯಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ ಬುರುಜನಹಟಿಟ್
74ಪಾರ್ ಅ.ವೇ.ಅ.19/04‐05
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ‐ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ವ ಗಗ್ ಜಿಲಾಲ್ ಎಸ್. .ಎಸ್.ಟಿ.
74ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.2/04‐05
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ
ಗ ರಂಗನಾಥ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
74ಪಾರ್ ಅ.ವೇಅ.2/04‐05
ಗುಡಡ್ದನೇರಳೆಕೆರೆ ಹೊಸದುಗರ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಟಲ್ ಏಂಝಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಶಾಲೆ ದಾವಣಗೆರೆ
74ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ.11/04‐05
ಶಾಲೆ ನೋಂದಣಿ ಬಗೆಗ್
C79 gry.pry. 6th std
per..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009

31509

GIAPRY

31573

GIAPRY

31667

GIAPRY

27374

GIAPRY

27379

GIAPRY

27382

GIAPRY

27384

GIAPRY

27386

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 8/2004‐05ತ

27390

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ನೊಂ. 9/2004‐05

27391

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ.16/04‐05

ನವಜೊಯ್ೕತಿ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಕೋಣಂದೂರು,
ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ಶಾಲಾ ನೋಂದಣಿ
ಮಿಲಲ್ತ್

ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ತಿಪೂಪ್ನಗರ ವ ಗಗ್
ಶಾಲಾ ನೋಂದಣಿ
ಪುಸಪ್ ಪಾರ್ಶಾಲೆ ಕಾರಿಪುರ ಶಾಲಾ
ನೋಂದಣಿ

4/4/2009 0:00

A

2/25/2010 0:00

A

2/23/2010 0:00

B

2/23/2010 0:00

B

2/23/2010 0:00

B

6/15/2010 0:00

E

2/25/2010 0:00

A

7/24/2009 0:00

A

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

27394

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ವೇ.ಅ.18/04‐05

27397

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ.17/04‐05

27399

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ವೇ.ಅ.11/2004‐05

27401

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ವೇ.ಅ.7/04‐05

27403

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ವೇ.ಅ.4/04‐05

27406

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ವೇ.ಅ.20/04‐05

27410

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.14787/94

27412

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ. 74ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ
13/05‐06

27414

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ವೇ.ಅ.22/05‐06

27415

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್ 7/05‐06

27417

GIAPRY

27420

GIAPRY

27422

GIAPRY

27425

GIAPRY

27428

GIAPRY

27431

GIAPRY

27433

GIAPRY

27435

GIAPRY

27439

GIAPRY

27453

GIAPRY

27457

GIAPRY

27461

GIAPRY

27462

GIAPRY

27463

GIAPRY

ಾನವಾ ನಿ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ರಾಷೊಟ್ರ್ೕತಾಥ್ನ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ನಿಟುಟ್ವ ಳ್
ದಾವಣಗೆರೆ ಶಾಲಾ ನೋಂದಣಿ
ರಂಗನಾಥ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಚನನ್ಗಿರಿ
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ರುದೆರ್ೕಶವ್ರ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ‐
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಾನಗಂಗೋತಿರ್ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಹೊಸದುಗರ್
ಶಾಲಾ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಯರಮಂಜನಾಯಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ಳಕಾಲೂಮ್ರು ಶಾಲಾ
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್
ಳಕಾಲೂಮ್ರು ಆಂಗ ಮಾ ಅನುಮತಿ
ಹೆಚುವ್ವರಿ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಗುರುತಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 4
ಕಡತ
ಕಾಂಬಿರ್ಡ್ ಲೆನಿನ್ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ
ವೇತನಾನುದಾನಕಕ್ದೆ
ಯಶೋಧಮಮ್ ಸ . ಆರ್. .ಹೆಚ್.ಪಿ.ಎಸ್.
ವ ಗಗ್ ವಗಾರ್ವಣೆ

ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಗುರುತಿಸುವ ಬಗೆಗ್‐ 3
ಕಡತ
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರುಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ
74ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್ 5/02‐03
ಬಗೆಗ್
ಶರಣಪಪ್ ಎಸ್ ಪಲೆಲ್ೕರ , ಕಲೆಲ್ೕಶವ್ರ
74ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್ 3/04‐05
ಪಾರ್ಶಾಲೆ ಗದಗ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಎಂ ಕೆ ವಕುಮಾರ, ನಾಯಕ
74ಪಾರ್ರ್ ಅ.ಇತರೆ24/04‐05
ಪಾರ್ರ್ಶಾಲೆ,, ರುದರ್ರ್ನಕಟೆಟ್ಟ್, ಇವರ ವೇತನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
ರ್ೕ ಶಾರದಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ತೀಥರ್ಹ ಳ್ೕ
74ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ.15/04‐05
ವ ಗಗ್ ಶಾಲಾ ನೊಂದಣಿ
ಅನಾಥ ಸೇವಾಶರ್ಮ ಪಾರ್ಶಾಲೆ
74ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ.10/04‐05
ಮಲಾಡಿಹ ಳ್ ಶಾಲಾ ನೋಂದಣಿ
ಗ ರಂಗನಾಥಸಾವ್ಮಿ ಪಾರ್ಶಾಲೆ
74ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.17/04‐05
ಹಾಗಲಕೆರೆ ಶಾಲಾ ವೇತನ ಬಿಡಗಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಎನ್ ದಿ ೕಪ್,. ಸ , ಅಂಬೇಡಕ್ರ್
74ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್2/04‐05
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಭದಾರ್ವತಿ ವಗಾರ್ವಣೆ
ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ನ 01‐06‐87 ರಿಂದ 31‐
74ಪಾರ್ ಅ.ವೇ.ಅ.5/05‐06
03‐02 ರ ಅವಧಿಯ ಲ್ ಎಸ್. .ಎಸ್.ಟಿ.
ಶಾಲಾ ಅನುದಾನಕೆಕ್
ರ್ೕ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಪಾರ್ಶಾಲೆ
74ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.2.07‐08
ಶರ್ರೀರಾಮಪುರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಅವಯ್ವಹಾರ
ಕುರಿತು
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕೆರನುನ್ ಗುರುತಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 20
74ಪಾರ್ ಅ.ವೇ.ಬಿ.17/2006‐07
ಕಡತಗಳು
ಬಾತಿ ರೇವಣ ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
74ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.10/02‐03
ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ದೇವರಾಜರಸ್ ಪಾರ್ಶಾಲೆ ಆಲೂರು
74ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.60/02‐03
ದಾವಣಗೆರೆ ಶಾಲಾ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಗ ರಂಗನಾಥಸಾವ್ಮಿ ಪಾರ್ಶಾಲೆ
74ಪಾರ್ ಅ.ವೇ.ಅ.12/04‐05
ಹೊಸದುಗರ್ ಲಂಬಾಣಿಹಟಿಟ್ ಶಾಲಾ
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
74ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ 99/2006‐07

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

27465

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.5/06‐07

27468

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ಹೆಬ.1/05‐06

27470

GIAPRY

27472

GIAPRY

27474

GIAPRY

27475

GIAPRY

27477

GIAPRY

27478

GIAPRY

27480

GIAPRY

27483

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.9/2000‐01

27487

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್ 18/06‐07

27490

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 19/06‐07

27558

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ರಿ ಅ ಸಂ 3/2005‐06

27560

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ
06

27562

GIAPRY

27564

GIAPRY

27567

GIAPRY

27569

GIAPRY

27572

GIAPRY

27573

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ರಿ ಅ 1/2005‐06

27574

GIAPRY

27577

GIAPRY

ಪಿ ಕೊಟರ್ಪಪ್ ಪದ ೕಧರ ಮು , ಅಂಬೇಡಕ್ರ್
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಅರ ೕಕೆರೆ ಹರಪನಹ ಳ್
ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

ಲಾಲ್ ಬಹದೂದ್ರ್ ಮೆ ೕರಿಯಲ್
ಅಸೋ ಯೇಷನ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ರಿ ಅ ಸಂ. 12288/05

3/28/2009 0:00

A

71ಪಾರ್ ಅ. ರಿ ಅ ಸಂ 8/05‐06

ರಿ ಅ ಸಂ 27350/05

3/28/2009 0:00

A

71ಪಾರ್ ಅ.ರಿ ಅ ಸಂ 2832/2002

ರಿ ಅ ಸಂ 2832/2005 ಹೇಮಲತಾ

3/28/2009 0:00

A

ಬಸವಗುರುಕುಲ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಕುಂಬಳೂರು
ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್

ಭಾರತಾಂಬೆ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಆನೆಕೊಂಡ
ದಾವಣಗರೆ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಶಂಭು ಂಗೇಶವ್ರ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಆನೇಗೂಡು
74ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.39/2002‐03
ಜಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರ ವೇತನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
ನಿಜ ಂಗಪಪ್ ದದ್ರಾಮಪಪ್ ಇವರು
74ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 11/05‐06
ಸ ರುವ ದಾವೆ 15725/05
ಬಾಲಾಜಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರು
74ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ 12/03‐04
ಸ ರುವ ದಾವೆ 107/02
ಹೆಚ್.ಎಂ. ಉಮಾದೇ ರೋಟರಿ
74ಪಾರ್ ಅ.ನೇ.ಅ.1/04‐05
ಪಾರ್ಶಾಲೆ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ನೇಮಕಾತಿ
ಅನು ೕದನೆ
ಜಿ ಕೆ ಮಂಜುನಾಥ, ಎಸ್.ಎನ್.ಡಿ.
74ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 3/2003‐04
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಬಳಾಳ್ರಿ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ
ಕೆಂಚಪಪ್ ಆಲದಗೇರಿ, ಮಾರಮಮ್
74ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ 6/06‐07
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಶೇಖರಪಪ್ನಗರ ದಾವಣಗೆರೆ
ರವರ ಮೇಲಮ್ನ
ಸಡಿ74ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್5/05‐06

ಮೇರಿ ಇಮಾಯ್ಕೆಲ್ೕಟ್ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ವ ಗಗ್
ಶಾಲೆ ದೈ ಕ ಕಷ್ಕ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಸಟ್ರ್ ಪರ್ಮೀಳ, ಸ , ಮೇರಿ
ಇಮಾಯ್ಕೂಯ್ಲೇಟ್ ವ ಗಗ್ ವಗಾರ್ವಣೆ
ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ಅನಧಿಕೃತ
ಶಾಲೆಯನುನ್ನ್ ನಡೆಸುತಿರುವ ಬಗೆಗ್ಗ್ ದೂರು
ಕಾಮರ್ಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ರುದಧ್ ರಿ ಅ ಸಂ.
12290/2005

6/2005‐ ದಾಂಡೇ
ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು
ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ

ರಿ ಅ ಸಂ 25565/2006 ರ್ೕ ಡಿ
ಕೃಪಾಲತದಾಸ್
ರಿ ಅ ಸಂ 849/06 ಸರಸವ್ತಿ ದಾಯ್ಮಂದಿರ
71ಪಾರ್ ಅ.ರಿ ಅ 1ಒ/2005‐06
ಮತು ಇತರರು
ರಿ ಅ ಸಂ 29232/02 ರ್ೕಮತಿ ಎನ್
71`ಪಾರ್ ಅ.ರಿ ಅ /05‐06
ನೀಲಾಮೃತ
ದಿ: 15‐02‐2005 ರ ನಂತರ ಖಾಸಗಿ
71ಪಾರ್ ಅ.ರಿ ಅ 7/05‐06
ಅನುದಾನಿತ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ಬಗೆಗ್.
71ಪಾರ್ ಅ.ರಿ ಅ 13/2005‐06
ರಿ ಅ ಸಂ. 24689‐703/2004
71ಪಾರ್ ಅ.ರಿ ಅ 9/2005‐06

ರ್ೕಮತಿ ಮಮತಾ, ಸ , ಅಂಬಿಕಾ ಕ
ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ನಂದಿನಿ ಬಡಾವಣೆ ಇವರು
ಸ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ
ಗುಡ್ ಹೇರ್ ಪೆ ಮರಿ ಸೂಕ್ಲ್ ಇವರು
71ಪಾರ್ ಅ. ಮೇಲಮ್ನ 13/06‐07
ಸ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ
ದೊಡಡ್ಣಣ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ
71ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ 11/06‐07
ಮೇಲಮ್ನ
71ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ .2/05‐06

27578

GIAPRY

27579

GIAPRY

27580

GIAPRY

27582

GIAPRY

27584

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 76/06‐
07

27588

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ .1/2006‐07

27591

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.89/2006‐07

27595

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ಅನುಮತಿ 3/88‐89

27599

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ವೇ.ದೂರು.165/90‐
91

27601

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.68/94‐95
ಭಾಗ‐2

27606

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ಎಲ್. .ಕೂಯ್.10/94‐
95

27610

GIAPRY

71ಪಾರ್ರ್ ಅ.ದಾವೆ. 68/94‐95
ಭಾಗ‐1

27613

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ. 77/996‐97

27615

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ವಾ.ಶಾ.8/97‐98

27617
27619

GIAPRY
GIAPRY

27623

GIAPRY

27628

GIAPRY

27632

GIAPRY

27635

GIAPRY

27637

GIAPRY

27642

GIAPRY

27645

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ

7/06‐07

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

ರ್ೕ ರಾಘವೇಂದರ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ‐
ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ

3/28/2009 0:00

A

ಶಾರದ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 5ನೇ
ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00
3/28/2009 0:00

A
A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

ಎಲ್ ಎನ್ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಕಾಮಾ ಪಾಳಯ್
ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ
ಕೆ ಗಂಗಬೈರಪಪ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ದಿ: 15‐09‐2006 ರಿಂದ 27‐09‐2006
ರವರೆಗೆ ಕೌನಿಸ್ ಂಗ್ ಬಗೆಗ್
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ ಶಾಲಾ
ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥೇಶವ್ರ ಬೋಧಕರ ಸಂಘ
ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಅನುಮತಿ
ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್. ೕಷಕ ಕಕ್ಷ್ಕರ ಸಂಘ
ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್. ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಕಷ್ಕರ
ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು ಓ ಡಿ
ವರದಿ
ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್. ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಎಂಟು ಜನ
ಕಷ್ಕರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದಾದ್ರೆಂದು
ಸುಳುಳ್ ಮಾ ತಿ ನೀಡಿ ಅನು ೕದನೆ
ನೀಡಿರುವ ಬಗೆ
ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್. ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ಯ
ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳಾದ ಬಿ ಎಸ್ ರಾಜಣಣ್ಣ್
ಇವರು ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ದಾವೆ
ಹೂಡಿರುವ ಸಂ .21604/94

71ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.5/97‐98
ರಿ ಅ ಸಂ 31743‐745/97
71ಪಾರ್ ಅ.ರಿ ಅ 10/98‐99
ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಅಜಿರ್ ಸಂ 10/94
71ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ 58/2001‐ ಮೇಲಮ್ನ ಸಂ. 129/2001 ರ್ೕಮತಿ ಡಿ
02
ಶೇಷು
71ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ 31/2001‐
ರ್ೕಮತಿ ಆರ್.ಜಿ. ಸುಧಾ ಇವರು
02
ಸ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ
ರ್ೕ ಶಾರದ ದಾಯ್ ಮಂದಿರ ಲಗೆಗ್ರೆ ಇವರು
71ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ 9/2002‐
ಸ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ
03
ರ್ೕಮತಿ ಡಿ ಜಯಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್ ಇವರು
71ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ 14/2003‐
ಸ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ
04
71ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ 1/2005‐ ರ್ೕಮತಿ ಡೇಣಿ ಗ್ಂಡ ವೇಲುಸಾವ್ಮಿ ಇವರು
ಸ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ
06
ರ್ೕಮತಿ ಆರ್. ೕತಮಮ್ ಮತುತ್ ಇತರರು
71ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ 3/2005‐
ಸ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ
06
ಕು: ಶಮಂತಕುಮಾರಿ ತಂದೆ ಎಂ ಎ
71ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ 12/2006‐
ಗಂಗಪಪ್ ಇವರು ಸ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ
07

27647

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ
07

14/2006‐

27649

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ
08

14/2007‐

27652

GIAPRY

27654

GIAPRY

27657

GIAPRY

27667
27673

GIAPRY
GIAPRY

27677

GIAPRY

27679

GIAPRY

27681

GIAPRY

27685

GIAPRY

27689

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ 22/95/96

27696

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 63/95‐96

27702

GIAPRY

71ಪಾರ್ರ್ ಅ.ಇತರೆ.95‐96

27710

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 119/92‐93

27713

GIAPRY

75ಪಾರ್ ಅ.ದೂರು.69/89‐90

27718

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.85/91‐92

27720

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ
02

70/2001‐

27722

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ
02

70/2001‐

27724

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ಮೆಲಮ್ನ

5/2002‐03

27725

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ
03

6./2002‐

27728

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ
03

8/2002‐

ವಾಣಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಾಮಕುಂಟೆ
ಚಿಂತಾಮಣಿ ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ

ರ್ೕ ಚನನ್ಬಸಪಪ್ ಬಸವಣಣ್ಪಪ್ ಬಾಗೇವಾಡಿ
ಇವರು ಸ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ
ರ್ೕ ಶಂಕರಪಪ್ ವಪಪ್ ಪಟಣ್ಣಶೆಟಿಟ್ ಇವರು
71ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ 15/07‐08
ಸ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ
ಅಂಜುಮಾನ್ ಅಜಾದ್ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್
71ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 1/07‐08
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಭಟಕ್ಳ ಉತರ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆ
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ ರತನ್, ಭಾ್ರತಿ
71ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ 3/2007‐
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರು
08
ಸ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ
ಆಪತ್ ಶಾಖೆ 2/88‐89
ರ್ೕ ಎನ್ ಡಿ ಭಟ್, ಇವರ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಎನ್ ಡಿ ಭಟ್ ಇವರ ಬಗೆಗ್
71ಪಾರ್ ಅ.62/82‐83
ರ್ೕ ಎನ್ ಡಿ ಭಟ್ ಇವರ ದೂರಿನ ಕಡತಗಳ
71ಪಾರ್ ಅ.ಅಲಾಟೆಮ್ಂಟ್ 2/82‐83
ಬಗೆಗ್ 13 ಕಡತಗಳು
ನೂಯ್ ಆಕ್ಸ್ ಫಡ್ ಆಂಗಲ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಈ
71ಪಾರ್ ಅ.ದೂರು 4/95‐96
ಶಾಲೆಯ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಅನುದಾನಿತ
71ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 21/95‐96 ಶಾಲಾ ಬಬ್ಂದಿಯವರಿ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ನೀಡುವ ಬಗೆ
74[1]ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ. 2/95‐96
ದಾವೆ ಸಂ 19631‐19642/95
ಮೆ

ದಾವೆ 41879/95 ಸುಭಾಷ್
ೕರಿಯಲ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ನಾಗಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್

ಸೆಂಟ್ ಮೈಕೇಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾ ಶಾಲೆ,
ಕನಕಪುರ, ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ, ರಾಮನಗರ ಈ
ಶಾಲೆಯ ನ ಬಗೆ
ರ್ೕ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ನಕ ಸ ಮಾಡಿ
ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ
ನೀಡಿರುವ ಬಗ
ಬಗೆೆಗ್
ಸೆಂಟ್ ಮೈಕೇಲ್ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ
ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್‐ ರ್ೕ ನಾರಾಯಣಭಟ್
ರವರು
ಕೆ ನಾರಾಣಭಟ್ ಮಾಜಿ ನಿದೇರ್ಶಕರು
ಪಾರ್ ಇವರ ಹೆಸರಿನ ಲ್ ಖೋಟಾ
ಅನುಮತಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆ ವರದಿ
ನೂಯ್ ಆಕ್ಸ್ ಫಡ್ ಆಂಗಲ್ ಪಾರ್ಶಾಲೆಗಳ
ರುದಧ್ ದೂರು
ರ್ೕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ರ್ೕರಾಂಪುರ
ಈ ಶಾಲೆ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವೇತನವನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ರ್ೕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ರ್ೕರಾಂಪುರ
ಈ ಶಾಲೆಯ ವೇತನಾನುದಾನ ಕುರಿತು
ಮೇಲಮ್ನ
ರ್ೕಮತಿ ಪುಟಟ್ತಂಗಮಮ್, ಸ
ರ್ೕ
ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ರ್ೕರಾಂಪುರ‐ಇವರ
ಮೇಲಮ್ನ
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್ ಜಿ ಗೀತಾಮಣಿ, ಸ , ರ್ೕ
ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ‐ಮೇಲಮ್ನ
ರ್ೕಮತಿ ಆರ್ ರತಾನ್ವತಿ, ಸ , ರ್ೕ
ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ರ್ೕರಾಂಪುರ ಇವರ
ಮೇಲಮ್ನ

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00
3/28/2009 0:00

A
A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

27729

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲರ್ಮ
03

27732

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ
03
71ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್ ಜಯಕುಮಾರಿ, ಸ , ರ್ೕ
ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ರ್ೕರಾಂಪುರ ಇವರ
ಮೇಲಮ್ನ
ರ್ೕಮತಿ ಡಿ ನಿಮರ್ಲಮಮ್, ಸ , ರ್ೕ
11/2002‐
ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ರ್ೕರಾಂಪುರ ಇವರ
ಮೇಲಮ್ನ
7/2002‐

ದೊಡಡ್ಣಣ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ‐ ಲಪ್ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
4/03‐04
ಸುಂಕದಕಟೆಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ
ವೇತನ ಬಟವಾಡೆ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕದ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

D

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

27734

GIAPRY

27735

GIAPRY

27743

GIAPRY

27744

GIAPRY

27745

GIAPRY

27746

GIAPRY

27747

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ. 71ಪಾರ್ ಅ.ಮಾಹ.
ಹ.05/08‐09

27749

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ಮಾ.ಹ.1/08‐09

27752

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ಮಾ.ಹ.1/2008‐09

27761

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ಮೇ.3/22004‐05

ರ್ೕೕಮತಿ
ಮತಿ ಗಿರಿಜಾಂಬ,
ಗಿರಿಜಾಂಬ ಸ , ಹ
ಹೆಚ್
ಚ್.ಎಂ.
ಎಂ ಟಿ.
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ

3/28/2009 0:00

A

27764

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ಮೇ.34/04‐05

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ ಎಂ ಉಮಾಬಾಯಿ. ಸ ,
ಹೆಚ್.ಎಂ.ಟಿ. ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಇವರು
ಸ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ

3/28/2009 0:00

A

27768

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ಮೇ.3 3/2004‐05

ರ್ೕಮತಿ ವರುದರ್ಮಮ್,ಸ , ಹೆಚ್.ಎಂ.ಟಿ.
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ

3/28/2009 0:00

A

27771

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ಮೇ.3 1/2004‐05

ರ್ೕಮತಿ ಜಿ ನಾಗರತನ್ಮಮ್, ಸ , ಹೆಚ್.ಎಂ.
ಟಿ . ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ
ಮೇಲಮ್ನ

3/28/2009 0:00

A

27772

GIAPRY

ರ್ೕ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನಯಯ್, ಸ , ಹೆಚ್.ಎಂ.ಟಿ.
ಪಾರ್ಶಾಲೆ ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ

3/28/2009 0:00

A

27774

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 1/2002‐03

ರಾಜಯ್ದ ಲ್ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಶಾಲೆಗಳ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00

A

27776

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ. 77ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.36
/2003‐04

3/28/2009 0:00

A

27777

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ 3/2004‐05

3/28/2009 0:00

A

27778

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ಮೇ.5/.2004‐05

3/28/2009 0:00

A

ಎಸ್. ಶಾರದಮಮ್, ಸ , ಗಾಯಿತಿರ್ನಗರ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ, ಗಾಯಿತಿರ್ನಗರ ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ
ಮೇಲಮ್ನ
1974 ರಿಂದ 1987 ರ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯ
71ಪಾರ್ ಅ.ಮಾ ತಿ ಹ ನಿ
ಸಕಾರ್ರಿ ಆದೇಶಗಳ ಬಗೆಗ್
8/2007‐08
ಹೆಚ್. ಆರ್. ಹೆಚ್. ಎ. ಈ ಶಾಲೆಯ
71ಪಾರ್ ಅ.ಮಾಹನಿ.21/2007‐08
ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್
ಹೆಚ್. ವಸಂತ್ ಬೆನರ್ಹಾವೇರ್ಸ್ ರೆವೆ
71ಪಾರ್ ಅ.ಮಾ.ಹ.9/2007‐08
ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಆದಿನಿಯಮದಡಿ
ಅಜಿರ್ ಸ ರುವ ಬಗೆ
71ಪಾರ್ ಅ.ಎಲ್. .ಕೂಯ್.259/07‐ ಭಾಷಾ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ
08
ಆದೇಶಗಳು‐ಅನುಷಾಟ್ನ
71ಪಾರ್ ಅ.ಮೆಲಮ್ನ .9/04‐05

71ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ
05

352004‐

ರ್ೕ ರೇಣುಕಾ ಪಿ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೇ ರುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಪಿ ಎಸ್ ಅರ ಂದನ್ ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ
ಅನುಸೂಚಿತ ಬುಡಕಟುಟ್ ಆ ೕಗಕೆಕ್
ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ
ರಿ ಅ ಸಂ 20939/2004 ಇವರು
ಸ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ
ಆಚ್ ಬೋಡ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇವರು
ಸ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ

ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂ. 24689‐703/2004
71ಪಾರ್ ಅ.ರಿ ಅ ಸಂ 4/2004‐05 ಉತತ್ರ ವಲಯ ಇಬಬ್ರು ಕಷ್ಕರು ಹೂಡಿರುವ
ದಾವೆ
ರಿ ಅ ಸಂ 1120/2005 ಮಕಕ್ಳ ದಾಯ್
71ಪಾರ್ ಅ.ರಿ ಅ 10/2004‐05
ಭಾಷಾ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ರುದಧ್
ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ
ರಿ ಅ ಸಂ. 26824‐40/2001 ರ್ೕಮತಿ ಗಿರ್ ಸ್
71ಪಾರ್ ಅ. ರಿ ಅ ಸಂ 8/2004‐05
ಜಯಕುಮಾರಿ, ಮು ಮತುತ್ ಇತರರು
ರುದ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ
ಹೆಚ್.ಎಂ.ಟಿ. ಪಾರ್ಶಾಲೆಯ 6
71ಪಾರ್ ಅ.ಮೇ. 3/2004‐05
ಕಷ್ಕರುಗಳು ಸ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ
ಕನಾರ್ಟಕ ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದಿಂದ
71ಪಾರ್ ಅ.ಎಲ್. .ಕೂಯ್.56/01‐
ಬಂದಿರುವ ಅಜಿರ್ಗಳ ಕಂಡಿಕೆವಾರು ಉತತ್ರ
02
ಸ
ವರದಿ ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ರ್ೕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇವರ ರಿಟ್
71ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.40/2001‐02
ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್. 18923‐929/2001

27781

GIAPRY

27787

GIAPRY

27788

GIAPRY

27790

GIAPRY

27792

GIAPRY

27794

GIAPRY

27797

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ಮೇ.44/2001‐02

27798

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.50/2002‐03

27802

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ. 1/2002‐03

27805

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.7/2002‐03

27808

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.1/2002‐03

27812

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ಮೇ.7/2003‐04

27815

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ 2/2000‐01

27817

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ 4/2000‐01

27818

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.1/2000‐01

27821

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.11/2000‐01

27823

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ಮೇ.1/2000‐01

27824

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ 1/99‐2000

27827

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.38/99‐2000

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

ರಿ ಅ ಸಂ 23877/2002 ರ್ೕೕಮತಿ
ಮತಿ ಡಿ
ಶೇಷು ಇವರು ವಾ ರ್ಕ ವೇತನದ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00

A

ಷಫೀಕ್ ಅಹಮದ್ ಆ ಬುಡನ್ ಕಾನ್,
ಅಂಜುಮಾನ್ ಇಸಾಲ್ಂ ಎಜುಕೇಷನ್
ಸೊಸೈಟಿ ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ

3/28/2009 0:00

A

ರಿ ಅ ಸಂ 17552‐56/2000 ನೂಯ್ ಮೆಥಡ್
ಪೆ ಮರಿ ಸೂಕ್ಲ್ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ

3/28/2009 0:00

A

ರಿ ಅ ಸಂ 22183‐287/2000
ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್. ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ರುದಧ್
ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ

3/28/2009 0:00

A

ರಿ ಅ ಸಂ 18604/2000 ರ್ೕಮತಿ ಚೇತನ
ಎಂ ಭಟ್ ಇವರು ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ

3/28/2009 0:00

A

ರಿ ಅ ಸಂ 23184‐186/2000 ನೂಯ್ ಮೆಥಡ್
ಆಫ್ ಏಡೆಡ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್
ಸಕಾರ್ರ

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

ರ್ೕಮತಿ ಶೈಲಜಾ ಎಸ್ ಮಠ, ರ್ೕ
ಕಾತಿರ್ಕೇಯ ದಾಯ್ಲಯ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ
ಪಿರ್ೕತಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ದಾಸರಹ ಳ್, ಬೆಂ
ಅನುದಾನ ಲಲ್ದೆ ಖಾಯಂ ಮಾನಯ್ತೆ
ನೀಡುವ ಬಗೆ
ರಿ ಅ ಸಂ 24220/2002 ರ್ೕಮತಿ ಕೆ
ಉಷಾ, ಸ , ಶೇಷಾದಿರ್ಪುರಂ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ರುದ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ
ರಿ ಅ ಸಂ 5631/2002 ರ್ೕಮತಿ ಎಂ
ಗೀತಾ, ಮು , ೕ ಸಮಾಜ ಮಾ ಶಾಲೆ,
ಶೇಷಾದಿರ್ಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು ರುದಧ್ ರಾಜಯ್
ಸಕಾರ್ರ

ಶ್. ನಜೀರ್, ನೋಭನಗರ, 10ನೇ ಕಾರ್ಸ್,
ಕೆ ಜಿ ಹ ಳ್ ಬೆಂ ಇವರು ಮೇಲಮ್ನ
ರಿ ಅ ಸಂ 38761/98 ಭಾರತ್ ಬೆ ಟ್
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಬೆಂ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ
ರ್ೕಮತಿ ಸುಗುಣದೇ ಸ ,ತಮಿಳು
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಕೆಜಿಎಫ್ ಕೋಲಾರ ಇವರ
ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆ

27832

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ನೇಮಕಾತಿ
ಆದೇಶಗಳ ಬಾಕ್ಸ್

27838

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ದೂರು 124/91‐92

27840

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.185/90‐91

27843

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.5/86‐87

27848

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ 4/98‐99

27851

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ರಿಅ.ಸ 2/89‐90

27853

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ 6/98‐99

27857

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ 7/98‐99

27859

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ 1/98‐99

27862

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ 2/98‐99

27864

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ದಾಔಎ 8/95‐96

27865

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.6/1996‐97

27869

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ 1/96‐97

27871

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.11/96‐97

27874

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.185/93‐94

27877

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ 75/93‐94

27881

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ 112/94‐95

27883

GIAPRY

71ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ 27/94‐95

ರ್ೕ ಜಗದಾಂಬ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಯ
ಕಷ್ಕರುಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶಗಳ ಬಾಕ್ಸ್
ಲ ಮ್ ದಾಯ್ಲಯ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಕುಮಾರ
ಪಾಕ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರ ರುದಧ್
ತ್ನ
ಕರ್ಮದ ಬಗೆ
ರ್ೕಮತಿ ಎನ್ ಆರ್ ರುಕಿಮ್ಣಿ, ಸ , ಕಮಲಾ
ನೆಹರೂ ಮಕಕ್ಳ ಮಂದಿರ ಬೆಂ ಇವರ ದಾವೆ
ಸಂ. 17230/90
ರ್ೕಮತಿ ಕನಿನ್ಕಾಮೇರಿ, ಸ , ರಾಣಿ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ, ದೇವರಜೀವನಹ ಳ್ ಬೆಂ ಈ ಆಡ ತ
ಮಂಡ ಯ ದೂರು
ರ್ೕಮತಿ ಇ. ಇಂದಿರ, ಇವರ ಅಪೀಲು ಸಂ
22/91
ರಿ ಅ ಸಂ 1387‐589/90 ರ್ೕಮತಿ ಗೌರಿ
ಮತು ಇತರರು
ರಿ ಅ ಸಂ 24618/97 ಆಕ್ಸ್ ಫಡ್
ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್
ಸಕಾರ್ರ
ಕನಾರ್ಟಕ ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ರಿಟ್
ಅಜಿರ್ಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ನೀಡಿರುವ
ಆದೇಶಗಳನುನ್ ಅನುಷಾಟ್ನ ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

ರಿ ಅ ಸಂ 3455‐81/98 ಹೆಚ್.ಎಂ.ಟಿ
.ಆಂಗ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ
ರಿ ಅ ಸಂ 6300/98 ಉಸ್ ಮಾನಿಯಾ
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ
ರಿ ಅ ಸಂ 3236/95 ಈ ಆದೇಶಗಳ
ಅನುಷಾಟ್ನದ ಬಗೆಗ್
ರಿ ಅ ಸಂ 35396/96 ಬಿ ಎಸ್ ಗೌಡರ್
ಮಾರುತಿ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಂಗರಾಜಪುರ, ಬೆಂ
ರುದ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ
ರಿ ಅ ಸಂ 3123/96 ರ್ೕಮತಿ ನಿಮರ್ಲಮಮ್,
ಮತುತ್ ಇತರರು, ರ್ೕ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್
ರ್ೕರಾಂಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ರುದಧ್
ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ
ರಿ ಅ ಸಂ 10131/93 ಗುರುರಾಜ
ದಾಯ್ಕೇಂದರ್ ಕೆ ಹೆಚ್ ಬಿ ಕಾಲೋನಿ
ಬಸವೇಶವ್ರನಗರ, ಬೆಂ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್
ಸಕಾರ್ರ
ದಾವೆ ಸಂ 40919/93 ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು,
ಮಾಗರ್ರೇಟ್ ಸೂಕ್ಲ್ ನಂದಿದುಗರ್
ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ
ದಾವೆ ಸಂ 35190/92 ತಿಲಕ್ ಜಯಂತಿ
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಎಂ ಎಸ್ ನಗರ ಬೆಂ ರುದಧ್
ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ
ರಿ ಅ ಸಂ 20294/94 ಕೆನರಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್
ನಂದಿನಿ ಬಡಾವಣೆ, ಜೆ ನಗರ, ಬೆಂ
ರುದ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್ ೕಲಾವತಿ ಮತುತ್ ಇತರರು
ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ ಸಂ 10656‐58/94

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

27946

GIAPRY

27949

GIAPRY

27954

GIAPRY

27956

GIAPRY

27959

GIAPRY

27961

GIAPRY

27963

GIAPRY

ದಿ: 05‐10‐2006 ರಂದು ಮನಯ್ ಪಾರ್ ಮತುತ್
ಪೌರ್ ಸಚಿವರ ಅಧಯ್ಕಷ್ತೆಯ ಲ್ ನಡೆದ ಸಭಾ
ನಡವ
ಎಸ್ ಜೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಮಾಲೂರು
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂದಣಿ
ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾ
17/2006‐07
ನೋಂದಣಿ
ಪಾವನ ದಾಯ್ ಭವನ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ44/2005‐06 ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ‐ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರ ಆಂ
ಮಾ ನೋಂ ಬಗೆ
ಬಿಷಫ್ ವೈಟ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ.32/06‐07
ಮಾರುತಿನಗರ, ನಾಗಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್ ಬೆಂ‐ಈ
ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರ ಆಂ ಮಾ ನೋಂ ಬಗೆ
ಮಾಡರ್ನ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್
71ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ.9/06‐07
ದೇವರಜೀವನಹ ಳ್ ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ
ತರ ಆಂ ಮಾ ನೋಂ ಬಗೆ
ವೇದಾಂತ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 12/06‐07 ಚೌಡೇಶವ್ರಿನಗರ, ಲಗೆಗ್ರೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ
ತರ ಆಂ ಮಾ ನೋಂ ಬಗೆ
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಸಭೆ 65/2006‐07

ಗಂಗಾ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಸೂಕ್ಲ್ ನಂ.
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ನೋ 48/2006‐07 23/9, ದೊಡಡ್ಬಿದರೆಕಲುಲ್, ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಗೆ
6ನೇ ತರ ಆಂಗಲ್ ಮಾ ನೋಂ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಅರಬಿಂದೋ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ನಂ.
207/209 ಕಿಲೋರ್ಸಕ್ರ್ ಲೇಔಟ್, ಲಗೆಗ್ರೆ
ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯ 6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧ ನೋಂ ಬಗೆ
ೕನಾ ಆಂ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಗಂಗಾನಗರ
ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯು ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ

3/28/2009 0:00

B

3/28/2009 0:00

B

3/28/2009 0:00

B

3/28/2009 0:00

B

3/28/2009 0:00

B

3/28/2009 0:00

B

3/28/2009 0:00

B

3/28/2009 0:00

B

3/28/2009 0:00

B

28006

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 1/06‐07

28010

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 28/2006‐07

28012

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ವೇ.ಅ.88/06‐07

ಅರುಣ ೂೕದಯ ಪಾ
ಅರುಣೋದಯ
ಪಾರ್ರ್ಶ
ಶಾಲ
ಾಲೆ, ಕಾಯ್ಲನೂರು
ಕಾ ಲನೂರು
ಕಾರ್ಸ್, ಕೋಲಾರ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00

B

28017

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 18/06‐07

ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ದಾವೆಗ ಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ವ್ೕಕರಿ ದ ಪತರ್ಗಳ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00

B

28018

GIAPRY

7[7]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 2/2006‐07

3/28/2009 0:00

B

28020

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್. 44/2006‐07

3/28/2009 0:00

B

28025

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ .64/06‐07

3/28/2009 0:00

D

28026

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ . 63/06‐07

3/28/2009 0:00

D

28028

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ .49/2006‐07

3/28/2009 0:00

D

28030

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ 71/06‐07

3/28/2009 0:00

D

28039

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ 98/06‐07

3/28/2009 0:00

D

ರಾಜಯ್ದ ಲ್ ಅನಧಿಕೃತ ಶಾಲೆಗಳನುನ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುತಿರುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ವೈ ಎನ್ ಬಸವರಾಜು ಸ , ಸಂಗಮ
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಬೈಯಪಪ್ನಹ ಳ್ ಬೆಂ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ಪಟಿಟ್ಯಿಂದ ಕೈಬಿಟುಟ್
ಅದೇ ಶಾಲೆಯ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ಪಟಿಟ್ಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಸತಯ್ಸಾಯಿಬಾಬ ಸಂಸೆಥ್
ೕಗಪುರ ಈ
ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
ಬಿಜಪುರ ಜಿಲಾಲ್ ಬಂಜಾರ ದಾಯ್ವಧರ್ಕ
ಸಂಸೆಥ್ಯ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ಕುರಿತು.
ರ್ೕಮತಿ ಕುಮುದವ ಲ್, ಸ ,
ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನಸಾವ್ಮಿ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಡಿ.ಜೆ
ಹ ಳ್ ಬೆಂ ಇವರನುನ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ
ಪಟಿ ಯಿಂದ ಕೈಬಿಡುವ ಬಗೆ

28041

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ 95/06‐07

28043

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 36/06‐07

28047

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ದೂರು 97/06‐07

28048

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 59/06‐07

28051

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ 94/06‐07

28056

GIAPRY

28058

GIAPRY

28063

GIAPRY

28067

GIAPRY

28071

GIAPRY

28074

GIAPRY

28077

GIAPRY

28083

GIAPRY

28089

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಮಾ ತಿ 43/06‐07

28093

GIAPRY

28097

ರ್ೕಮತಿ ಟಿ. ತಾರಾ, ಸ , ಪರ್ಸಾದ್
ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಮರಿಯಪಪ್ನಪಾಳಯ್, ಬೆಂ
ಇವರ ಸಳ ನಿಯುಕಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆ

3/28/2009 0:00

D

3/28/2009 0:00

D

3/28/2009 0:00

D

3/28/2009 0:00

D

ಕೆ ಜಿ ಜಯಪಪ್, ದೈ , ಸಂಗಮ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ಬೈಯಪಪ್ನಹ ಳ್, ಇಂದಿರಾನಗರ ಇವರ
ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00

D

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ .44/06‐07

ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ
ನಂತರ ತಿದುದ್ಪಡಿಯ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00

D

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.16/06‐07

ಹಾವೇರಿ ನಾಯ್ನಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್,
ಕಾವೇರಿನಗರ, ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ, ಬೆಂ ಈ
ಶಾಲೆಗೆ ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00

D

3/28/2009 0:00

D

3/28/2009 0:00

D

3/28/2009 0:00

D

3/28/2009 0:00

D

3/28/2009 0:00

D

3/28/2009 0:00

B

2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಐ
ಎಸ್ ಇ / ಬಿ ಎಸ್ ಇ ಶಾಲೆಗ ಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00

B

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಮಾ ಹ ನಿ 50/06‐
07

1982 ರ ಲ್ದದ್ ಹಾಗೆ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00

D

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ವೇ.ಬಿ.71/06‐07

ಪರ್ಸಾದ್ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಮರಿಯಪಪ್ನಪಾಳಯ್,
ಬೆಂ ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00

D

28101

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 5/06‐07

3/28/2009 0:00

B

28104

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 23/06‐07

3/28/2009 0:00

B

ರ್ೕಮತಿ
ಲ್ ದಯಾಮಣಿ, ಸ , ಇವರನುನ್
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರಿಂದ ಕೈ ಬಿಡುವ ಬಗೆಗ್

ರ್ೕಮತಿ ಅನನ್ಪೂಣರ್, ಮು , ಇವರ ಜಾತಿ
ಚಾರಣೆಯ ಬಾಕಿ ದೂರು
ಅಮರಾವಾಣಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸಥ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ
ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

ರ್ೕಮತಿ ಗೆರ್ೕ ಡೆನಿನ್ಸಾಸ್, ಮು , ಇವರ
ವೇತನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಸುಲೋಚನ, ಸ , ಯಲಲ್ಮಮ್
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ವೇ.ಅ.1/06‐07
ಪೂ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಇವರ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಬಗೆ
ರ್ೕಮತಿ ಬಿ ಬಿ ನಾಗರತನ್, ಸ , ಭಾರತಿ
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 24/06‐07
ನಸರ್ರಿ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಬಾಗೇಪ ಲ್, ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
ಲೊರೆಟಟ್ ಸೋ ಯಲ್ ಮತುತ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್
7[1]ಪಾರ್ರ್ ಅ.ಮಾ.ರ.11/06‐07
ಅಶೋಕನಗರ,, ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಗೆ
ಮಾನಯ್ತೆಯನುನ್ ರದುಪಡಿ ರುವ ಬಗೆ
ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ದಾಯ್ ಮಂದಿರ
ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಅಗರ್ಹಾರ ದಾಸರಹ ಳ್ ಬೆಂ
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ವೇ.ಅ.19/06‐07
ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
ರ್ೕ ರೇಣುಕಾ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ
7[1]ಪಗಾರ್ ಅ.ಇತರೆ ಹೆಬ 9/06‐ ಚಿಕಕ್ಬಿದರಕಲುಲ್ ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರನುನ್
07
ನೂಯ್ ಕಾಮರ್ಲ್ ಗಾಡರ್ನ್, ಎಂದು
ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ನಿವೇ.77/06‐07

ರ್ೕಮತಿ ಪಾವರ್ತಮಮ್ ಮೆ ೕರಿಯಲ್
ಟರ್ಸ್ಟ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರ
ಆಂ ಮಾ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಅ ವ್ನಿ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಟಿ. .ನಗರ, ಲಗೆಗ್ರೆ
ಬಡಾವಣೆ ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು
ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆ

28109

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.5/06‐07

28113

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 10/06‐07

28114

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 11/06‐07

28117

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 30/06‐07

28120

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 6/06‐07

ಸನ್ ರೈಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಈ
ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಅಮರಾವತಿ ಅಮಾಮ್ಳ್
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಇಂದಿರಾನಗರ, ಬೆಂ ಈ
ಶಾಲೆಯ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
ಾನವಾ ನಿ ಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ, ದಾಯ್ರಣಯ್ಪುರ
ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್
ನೀಡುವ ಬಗೆ
ರ್ೕ ಕಾತೀರ್ಕೇಯ ದಾಯ್ಲಯ
ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂ ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ
ರ್ೕನಿವಾಸ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ಅಗರ್ಹಾರ ದಾಸರಹ ಳ್ ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯ
ಸಳಾಂತರದ ಬಗೆ

1. ರ್ೕ ಕ ಕ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್,2.ಎಸ್.ಜಿ.ಇ.ಎಸ್.
ಶಾಲೆ, ಮೇಡಿಹ ಳ್ 3. ಗೌತಮ್ ಪಬಿಲ್ಕ್
ಸೂಕ್ಲ್, 4. ಲ ಮ್ೕನರ ಂಹ ಎಜುಕೇಷನ್
ಟರ್ಸ್ಟ್ ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00

D

3/28/2009 0:00

D

3/28/2009 0:00

D

3/28/2009 0:00

B

3/28/2009 0:00

B

3/28/2009 0:00

D

3/28/2009 0:00

D

3/28/2009 0:00

D

3/28/2009 0:00

D

3/28/2009 0:00

D

28127

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 20/06‐07

28140

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್ 86/06‐07

28144

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ. ಇತರೆ 83/06‐07

28148

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್ 20/06‐07

28150

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್.3/06‐07

28162

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 103/06‐07

ಕೆ ಡಿ ಹುಕೆಕ್ೕರಿ, ಸ , ದಾಯ್ಮಂದಿರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಿಪಾಪ್ಣಿ, ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00

D

28166

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್ 105/06‐07

ರ್ೕಮತಿ ನೋದವತಿ, ಸ , ಎಸ್.ಪಿ.
ಸಂತಕುಮಾರಿ, ಸ , ನಾಯ್ಷನಲ್ ಚಿಲಡ್ರ್ನ್
ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಬೆಂ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ

3/28/2009 0:00

D

3/30/2009 0:00

D

3/30/2009 0:00

D

3/30/2009 0:00

D

3/30/2009 0:00

E

28211

GIAPRY

28217

GIAPRY

28223

GIAPRY

28226

GIAPRY

7[2]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.02/03‐04

ರ್ೕಮತಿ ಜೆ ಂತಾ ಡಿ ಸೋಜ, ಸ , ಕೆ ಸ್ಟ್
ಕಿಂಗ್ ಶಾಲೆ ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ, ಬೆಂ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
ರ್ೕಮತಿ ಕೆಂಪಮಮ್, ಸ , ರ್ೕನಿವಾಸ
ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಅಗರ್ಹಾರ ದಾಸರಹ ಳ್ ಬೆಂ
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
ನಾಗಹನುಮಯಯ್, ಸ , ಸಂತ ಜೇಮ್ಸ್
ಪಾರ್ಶಾಲೆ ಮರಿಯಣಣ್ನಪಾಳಯ್, ಬೆಂ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ
ವಗಾರ್ವಣ ಬಗೆ
ಬಗ
ರ್ೕಮತಿ ತೆ ಯಾ, ಸ , ಅಂಬೇಡಕ್ರ್
ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ

ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ
ಪಾರ್ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ರುವ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ
ಪೈಕಿ ಪದ ೕಧರ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಅನುದಾನಿತ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ರುವ ಖಾ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಥ್ಳ
ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

ಬೆಳಗಾಂ ಭಾಗದ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಪಟಟ್ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ
ಸಕಾರ್ರದ ಲ್ ವ್ೕಕೃತವಾಗಿರುವ ಮನ
7[2]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.13/2003‐04
ಹಾಗೂ ಪತರ್ಗಳ ಬಗೆಗ್ ಕರ್ಮ
ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆ
ರ್ೕ.ಎಚ್.ಎಸ್.ಸಾವ್ಮಿ,ಜ ಸ. . ಮಾಡಿಗನ
7[2] ಪಾರ್ ಅ/ ಇತರೆ/ ಎಂ‐
ಹ ಳ್, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ:, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್
05/2003‐04
ಇವರ ಬಗೆ ದೂರು.
7[7]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.50/2003‐04

28229

GIAPRY

7[7]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.46/2003‐04

28234

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ .ಹಂಚಿಕೆ.ಇತರೆ.2
0/2003‐04

28237

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ವೇ.ಪಾ ಇತರೆ
54/03‐04

28244

28250

28256

ಅನಧಿಕೃತ ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಮುಚಿಚ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

3/30/2009 0:00

D

3/30/2009 0:00

D

3/30/2009 0:00

D

GIAPRY

ಸೇಕೆರ್ಡ್ ಹಾಟ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಅನಧಿಕೃತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಮುಚಿಚ್ಸಲು
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ದೂರು.6/2003‐04
ಕೋರಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ
ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗ ಂದ ದೂರು ಬಂದಿರುವ ಬಗೆಗ್

3/30/2009 0:00

D

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಬೆಂಮಪಾ.ವಗರ್.27/
03‐04

ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಪಾರ್ ಶಾಲಾ
ಕಷ್ಕರುಗಳನುನ್ ಬೆಂ ಮಹಾ ನಗರ ಪಾ ಕೆಗೆ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ.

3/30/2009 0:00

D

3/30/2009 0:00

D

3/30/2009 0:00

D

3/30/2009 0:00

D

3/30/2009 0:00

D

3/30/2009 0:00

D

3/30/2009 0:00

D

3/30/2009 0:00

D

3/30/2009 0:00

D

GIAPRY

ರ್ೕ ಶಂಕರೇಶವ್ರ ಕ ಪಾರ್ ಪಾ ಶಾಲೆ
ಲಗೆಗ್ರೆ ಬೆಂ ಇ ಲ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ಬಗೆ
ಹೆಚ್.ಎಂ.ಟಿ. ಆಂಗಲ್ ಪಾರ್ ಶಾ ಜಾಲಹ ಳ್,
ಬೆಂ ಇ ಲ್ನ 16 ಜನ ಅಧಾಯ್ಪಕರಿಗೆ ವೇತನ
ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ

ರ್ೕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ರ್ೕರಾಂಪುರ
7[1]ಪಾರ್ ಅ. ರಿ ಅ 3/2003‐04 ಬೆಂ ಇ ಲ್ಯ ಕಷ್ಕರು ಅಕಾಶವಾಣಿ ಸಪ್ಂದನ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ
ರೆ ಹೋಗಿರುವ ಬಗೆಗ್

28265

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್ ಇತರೆ 17/03‐
04

ರ್ೕ ದೊಡಡ್ ಮುನಿಯಪಪ್, ದೈ , ಗಾಯತಿರ್
ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಗಾಯಿತಿರ್ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರನುನ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು
ಇ ಲ್ಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

28271

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ,ಬೆಂ ಮ ನ ಪಾ
ವಗರ್ 5/2003‐04

ರ್ೕಮತಿ ತಾರಾ ಐ ಹೆಗಡೆ, ಸ
ನಯಕ
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಜೆ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು
ಮಹಾನಗರ ಪಾ ಗೆಗೆ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್

ಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಕನನ್ಡ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ, 21ನೇ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್, ಸಾಕಮಮ್
7[1]ಪಾರ್ ಅ,ಹೊಶಾಅ.3/03‐04
ಬಡಾವಣೆ, ನಂದಿನಿಲೇಔಟ್, ಬೆಂ ಈ
ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿ ಅನುಮತಿ
ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಅನುದನಿತ ಆಂ
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್ 09/2008‐09
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಕೆಜಿಎಫ್ ಇ ಲ್ ಲಭಯ್ ರುವ
ಖಾ ಹುದೆಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ
ರ್ೕಮತಿ ಪಿ ಶಾಂತಿ ಸ ಮತುತ್ ರ್ೕಮತಿ
ತಿಲಗ, ಸ , ಬಾಬಾ ಕನನ್ಡ ಮತುತ್ ತಮಿಳು
ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಚಮುಂಡಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್.03/08‐09
ಇವರನುನ್ ತಮಿಳು ಅನುದನಿತ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ, ಯಶವಂತಪುರ ಬೆಂಳೂರು ಇ ಲ್ಗೆ
ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್

28300

GIAPRY

28314

GIAPRY

28333

GIAPRY

28340

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್ 12/2008‐09

28346

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್ 8/2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ ಉಷಾ, ಸ , ನೂಯ್ ಮೇಥಡ್ ಕ
ತಮಿಳು ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ರಾಮಚಂದರ್ಪುರ
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ

ರ್ೕಮತಿ ಅಮುದ, ಸ , ರ್ೕ ಬಾಬ ಕ ಮತುತ್
ತ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಚಾಮುಂಡಿನಗರ ಬೆಂ
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

28350

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ/2004‐05

ಕನಾರ್ಟಕ ಎಜುಕೇಷನಲ್
ಇನಿಸ್ಟ್ಟಿಟೂಯ್ಷನ್ಸ್ [ಪವರ್ ಮತುತ್ ಫಂಗಷ್ನ್ನ್ಸ್
ಆಫ್ ಆಫೀಸಸ್ರ್ ರೂಲ್ಸ್ 2003
ನಿಯಮಗಳನುನ್ ಅಂತಿಮಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

3/30/2009 0:00

D

ಡಿ ಮೇರಿ ಮೇಲೂಲ್, ಸ , ಸೆಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಕ
ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಗೋಕುಂಟೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ:
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆಯನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ
ಬಗೆ

3/30/2009 0:00

D

3/30/2009 0:00

D

3/30/2009 0:00

D

3/30/2009 0:00

D

3/30/2009 0:00

D

3/30/2009 0:00

D

3/30/2009 0:00

D

3/30/2009 0:00

D

3/30/2009 0:00

D

3/30/2009 0:00

D

3/30/2009 0:00

E

3/30/2009 0:00

D

3/30/2009 0:00

E

28355

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.79/04‐05

28358

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.68/04‐05

28361

GIAPRY

28364

GIAPRY

28375

GIAPRY

ಕನಾರ್ಟಕ ಹರಿಜನ ಗಿರಿಜನ ಕ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ, ಕಂಠೀರವನಗರ, ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯ
ಮಾನಯ್ತೆ ಹಾಗೂ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

ಉಮಾದೇ ಪೂ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.53/2004‐05 ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆ ಸಥ್ಳಾಂತರದ
ಬಗೆ
ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ಕಿಪಾರ್ಶಾಲ.ಎ,
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ 06/04‐05
ವನಿಗದಲೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಗೆ
6ನೇ ತರಗತಿ ಅನುಮತಿ
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.32/2004‐05

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ
05

06/04‐

28384

GIAPRY

28390

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.80/04‐05

28393

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.58/04‐05

28405

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ನಿಂ ಅ ಇತರೆ 2004‐
05

28412

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.37/2004‐05

28423

GIAPRY

7[2] ಪಾರ್ ಅ/ಇತರರೆ‐08/2003‐
04

28432

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ವಗಾರ್ವಣೆ.26/07‐
08

28435

GIAPRY

7[6] ಪಾರ್ ಅ/ವಗಾರ್ವಣೆ‐
13/2003‐04

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್ ಕೆ ಮ ಲ್ಕಾ, ಸ , ರ್ೕ
ಜಯಲ ಮ್ ದಾಯ್ಕೇಂದರ್ ಕ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ
ಎಲ್ ಎನ್ ಪುರ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

ಆರ್. ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್ ಮತುತ್ ಇತರೆ 11
ಕಷ್ಕರು , ಲಪ್ ಅನುದಾನಿತ ಕ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ ಸುಂಕದಕಟೆಟ್ ಮಾಗಡಿ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರುಗಳು ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್
ಪುನರ್ ಪರಿ ೕಲನಾ ಮೇಲಮ್ನ ಸಂಖೆಯ್.
71/2004 ರ ಬಗೆ
ೖ
ಎ ಮೆಂಟರಿ ಶಾಲೆ,, ಹೊನಾನ್ನ್ವರ,,
ಹೈಯರ್
ಉ ಕ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರ ವೇತನಾನುದಾನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.
ಮಾಡರ್ನ್ ಆಂ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಮಾರುತಿ
ಬಡಾವಣೆ, ರ್ೕರಾಂಪುರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ
ಮಾನಯ್ತೆ ಹಾಗೂ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರಿಗೆ / ಅಜಿರ್ದಾರರಿಗೆ /
ಆಡ ತ ಮಂಡ ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಂಬರಹ
ಪರ್ತಿಗಳು
ರ್ೕಮತಿ ಂಧಿಯಾ ಲೋಬೋ, ಸ ,
ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪಾರ್ಶಾಲೆ ಬಾಲಕರ ಬೆಂ
ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು
ಬಗೆ
ಲಾ‐ಅಸೋ ಯೆಟಸ್, ಮಹಾರಾಜ ಶಾಪಿಂಗ್
ಕಾಂಪೆಲ್ಕಸ್, ನೀಲಗಿರಿ ರಸೆತ್, ಮೈಸೂರು ಇವರ
ಮನ ಯ ಬಗೆ.
ರ್ೕಮತಿ
ಲ್, ಸ , ನೀಲಕಂಠೇಶವ್ರ ಕ
ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಯಶವಂತಪುರ ಬೆಂ ಇವರನುನ್
ಫಾತಿಮಾ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಕ ಮತುತ್ ತ
ಜಾಲಹ ಳ್ ಬೆಂ ಇ ಲ್ಗೆ ಅಂತರ ಮಂಡ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ರ್ೕಮತಿಜಿ.ಗೀತ ಸ. . ರ್ೕ ಗಣಪತಿ
ಸಚಿಚ್ದಾನಂದ ಪಾರ್ಶಾ. ನಜಬಾರ್ದ್,
ಮೈಸೂರು ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ.

28439

GIAPRY

28446

GIAPRY

28453

GIAPRY

28454

GIAPRY

28457

GIAPRY

28464

GIAPRY

28465

GIAPRY

28469

GIAPRY

ರ್ೕ ಬಿ.ಎಂ. ದದ್ ಂಗಪಪ್, ದೈ , ಮಲತೇಶ್
ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಗೋ ಂದರಾಜನಗರ, ಬೆಂ
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್.09/2007‐08 ಇವರನುನ್ ಸೆಟ್ಲಾಲ್ ಮೇರೀಸ್ ಕ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ
ಉತತ್ರ ವಲಯ‐2 ಇ ಲ್ಗೆ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ
ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ವೈ ಎನ್ ಬಸವರಾಜು, ಸ , ಸಂಗಮ
ಕ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಬೈಯಪಪ್ನಹ ಳ್ ಬಡಾವಣೆ,
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್.27/2007‐08 ಬೆಂ ಉತತ್ರ ವಲಯ3 ಇ ಲ್ಂದ ನಸರ್ತುಲ್
ಇಸಾಲ್ಂ ಉದುರ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,
ವಾಜಿನಗರ, ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಕೋರಿ
ರ್ೕಮತಿ ಜೋಸಫೀನ್ ಮೇರಿ, ಸ , ಸೈಂಟ್
ಸೆಬಾ ಟ್ಯನ್ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಕೆಜಿಎಫ್
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್ 7/07‐08
ರವರನುನ್ ಸೈಂಟ್ ಯುಪೆರ್ೕ ಯಸ
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಬೆಂ ಇ ಲ್ಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
ದಯಾನಂದ ಪಾರ್ಶಾ, ಬೇಯರ್ ಕೆ.ಆರ್,
ನಗರ ತಾ: ಮೈಸೂರು ಶಾಲೆಯನುನ್
ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಎ. ಗಾಯಿತಿರ್, ಸ ,
ಬಸವಾನಂದ ಕ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್ 74/2007‐08
ಚೋಳನಯಕನಹ ಳ್ ಬೆಂ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆ
ಕನಾರ್ಟಕ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ನಿಯಮಗಳ
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಸಭೆ/2007‐08
ಅನುಬಂಧ‐1 ಮತು 3
ರ್ೕ.ಎಜಾಜ ಅಹಮದೆ ಇವರು ಕಷ್ಕರ
7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಸಾದೂ ‐
ನೇಮಾಕತಿ ಕುರಿತು ಸ ರುವ ಮನ
06/2003‐04
7[6] ಪಾರ್ ಅ/ವೇತನಾನುದಾನ‐
01/2003‐04

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್
7[1]ಪಾ
ಅ ವಗರ್ 13/2007‐08

28477

GIAPRY

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್.12/2007‐08

28479

GIAPRY

7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಇತರೆ/10/ 2004‐
05

25710

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್.14/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಟಿ ಪದಾಮ್ವತಮಮ್,ಸ ,
ಬಸವಾನಂದ ಕ ಪಾರ್
ಪಾ ಶಾಲ
ಶಾಲೆ,
ಚೋಳಣಯಕನಹ ಳ್ ಬೆಂ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ರ್ೕಮತಿ ಹುಮರ್ಲ್ ಉನಿನ್ೕಸ, ಸ ,
ಸಂಗಮ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಚೈಯಪಪ್ನಹ ಳ್
ಬೆಂ ಇ ಲ್ಂದ ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಕಿಂಡರ್
ಗಾಡರ್ನ್ ಉ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ನೂಯ್ ಬಂಬು
ಬಜಾರ್ ರಸೆತ್, ವಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇ ಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಖಾಸಗಿ ಟುಯ್ಟೋರಿಯಲ್ ಗಳನುನ್
ಇಲಾಖೆಯ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ ಸರೋಜಾಬಾಯಿ,ಸ ,
ಅನುದಾನಿತ ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ
ರಿಬೀಡು ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ

25715

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್.18/2006‐07

ರ್ೕ ಎ ಚಂದರ್ಮೌ ಇವರು ಅನುದಾನಿತ
ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬೆಳಳ್ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಲೆ ದೇರಳಕಟೆಟ್
ಮಂಗಳೂರು ತಾ: ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

25720

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್.16/2006‐07

ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಇಂಟರ್
ಮಾಯ್ನೇಜರ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅಜಿರ್ಗಳನುನ್
ಸ ಸುವ ಬಗೆ.
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25724

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.15/2006‐07

25657

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಅ. .ವಗರ್.10/2007‐08

25778

GIAPRY

25793

GIAPRY

25797

GIAPRY

25801

GIAPRY

25805

GIAPRY

25811

GIAPRY

25818

GIAPRY

25849

GIAPRY

25854

GIAPRY

25856

GIAPRY

25861

GIAPRY

25867

GIAPRY

76ಪಾರ್ ಅ.ವಗಾರ್ವಣೆ.49/2008‐
09

ರ್ೕ ಕೆ ನಾರಾಯಣ.ಸ , ರ್ೕ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ
ಖಾ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಸೌಡ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರನುನ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ಪಟಿಟ್ಯ ಲ್
ಸೇರಿ ಕೌನಿಸ್ ಂಗನ್ ಲ್ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗೆ
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕ ಚಂದರ್ಶೇಖರಶೇಟಿಟ್, ಎಸ್, ಸ ,ಮಾಡು
ಪಾರ್ ಶಲೆ ಬಸೂತ್ರು ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆ‐

ಮಲಾ ಆರ್ ಬಲಾಲ್ಳ್, ಸ , ರ್ೕ
ಚಂದರ್ನಾಥ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ
ನೂರಾಳಬೆಟುಟ್, ಕಾಕರ್ಳ ತಾ: ಇವರನುನ್
ಮುಜಿಲಾನ್ಯ ಪಾರ್ ಶಲೆ ಈಡು ಕಾಕರ್ಳ
ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಗೆ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್

ರ್ೕಮತಿ ಕೊಲ್ಟಿಲಾಲ್ ಫನಾರ್ಂಡಿಸ್, ಸ ,
76ಪಾರ್ ಅ.ವಗಾರ್ವಣೆ.36/2008‐ ಬೆಳಾಮ್ಯಿ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್
09
ಶಾಲೆ ಬೆಳಾಮ್ಯ ಬರ್ಹಾಮ್ವರ ವಲಯ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ.
ರ್ೕ ಎಂ ಮುಕುಂದ ನಾಯಕ ಸ
ರ್ೕ
76ಪಾರ್ ಅ.ವಗಾರ್ವಣೆ.08/2008‐ ವೆಂಕಟರಮಣ ಖಾಸಗಿ ಅನುದನಿತ ಪಾರ್
09
ಶಾಲೆಅಮಾರುಮಟೆಟ್ ಉಡುಪಿ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ
ರ್ೕಮತಿ ಸಾವ್ತಿ ಕಲೋರ್, ಸ ಅನುದನಿತ
76ಪಾರ್ ಅ.ವಗಾರ್ವಣೆ.07/2008‐
ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಕುರಿಯಾಳ ಇವರ
09
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ.
ರ್ೕಮತಿ ಕಲಪ್ನಾ ಎಂ ಶೇಟ್ ಕೆನರಾ
76ಪಾರ್ ಅ.ವಗಾರ್ವಣೆ.33/2008‐
ಸಂಯುಕತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಡೊಂಗರಕೇರಿ
09
ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
ರ್ೕ ನ ೕನ ಕುಮಾರ್, ಸ ಸೈಮಟ್
76ಪಾರ್ರ್ ಅ.ವಗಾರ್ವಣೆ.27/2008‐ ಫಿ
ಫೀಲೋಮಿನಾ ಖಾಸಗಿ ಅನುದನಿತ ಪಾರ್ರ್
09
ಶಾಲೆ ಕಲೂಲ್ರು, ಕುಂದಾಪುರ ತಾ: ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬೆಥನಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ
76ಪಾರ್ ಅ.ವಗಾರ್ವಣೆ.29/2008‐ ಮಂಗಳೂರು ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯಿಂದ
09
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪಾರ್ ಶಾಲೆಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆ.
ಟ್ಲ್ ಫವರ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಬಜೆಪ್
ಮಂಗಳೂರು 2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 6ನೇ
76ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ.03/2007‐08
ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ಎಸ್ ಐ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಹಳೆಯಂಗಡಿ
76ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ.40/2007‐08
ಮಂಗಳೂರು 6ನೇ ತರಗತಿ ಅನುಮತಿ
76ಪಾರ್ ಅ.ವಗಾರ್ವಣೆ.13/2007‐ ಸೈಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಬೊಂಡೇಲ
08
ಮಂಗಳೂರು ಈ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ರ್ೕ ಎ ಲಕಷ್ಮ್ಣಗೌಡ, ಸ , ಮಲೆನಾಡ್
76ಪಾರ್ ಅ.ವಗಾರ್ವಣೆ.12/2007‐ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮಲವಂತಿಗೆ
ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ತಾ: ಇವರನುನ್ ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ
08
ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಪುದವೆಜಾ
ಬೆಳಂಗಡಿ ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ
ರ್ೕ ಮಂಜುನಾತ ಹೆಗಡೆ, ಸ , ಉ ಜಿ
76ಪಾರ್ ಅ.ದಿವ್.ಸೇ ಪು.09/2007‐ ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಪೆಡೂರ್ರು ಉಡುಪಿ
ತಾ: ರವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕವನುನ್
08
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
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2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 6ನೇ ತರಗತಿ
ಆಂಗಲ್ ಮಾ.ದ ಲ್ ಬೋಧಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ಸ ಲ್ ದದ್ ಬಾಯ್ಂಕ್
ಹುಂಡಿಯನು ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆ.
6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾ.ನೋಂ.ನೀಡುವ
76ಪಾರ್ ಅ.ಬಾಯ್ಂ,ಹುಂ.ನ.1/2007
ಸಂಬಂಧ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಹುಂಡಿ ನ ೕಕರಿಸುವ
‐08
ಬಗೆ
ನೂಯ್ ಟ್ಲ್ ಫೇರೀಸ್ ದಾಯ್ಸಂಸಥ್
74ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.11/2006‐07
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ದಾವೆ 13184/2006
ಶವ್ನಾಥ ಮತುತ್ ಇತರರು ದಾವೆ
74ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.09/2006=07
12981/2006
ರಂಗನಾಥ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ದಾವಣಗೆರೆ ದಾವೆ
74ಪಾರ್ ಕ.ದಾವೆ.16/2006‐07
ಸಂ 3204/2007
ರಾಮಕೃಷಣ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹರಿಹರ
74ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.6/2006‐07
ದಾವೆ ಸಂ 13192/2006

76ಪಾರ್ ಅ.ಬಾಯ್ಂಕ್ ಹುಂಡಿ 2007‐
08

25872

GIAPRY

25877

GIAPRY

26791

GIAPRY

26792

GIAPRY

26796

GIAPRY

26799

GIAPRY

26801

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ವೇ.ಅ.10/2005‐06

26826

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ಹಸಾತ್ಂ1/2006‐07

26829

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ಹಸಾತ್ಂ.11/2006‐07 ಜಾಷ್ನಗಂಗೋತಿರ್

26834

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ27/2006‐07

31901

GIAPRY

7[6] ಪಾರ್ ಅ/ ಇತರೆ‐46/2000‐
01

31923

GIAPRY

31924

GIAPRY

7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಹಸಾತ್ಂತರ‐05/
2003‐04

31925

GIAPRY

7[6] ಪಾರ್ ಅ/ ಇತರೆ‐35/2003‐
04

26855

GIAPRY

74ಪಾರ್ ಅ.ಹೆಬ.2/2007‐08

31927

GIAPRY

7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಬೇ.ಬಿ.02/2004‐05

31929

GIAPRY

7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಇತರೆ‐12/2004‐05

31930

GIAPRY

7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಹೆ.ಬ‐01/2004‐05

31936

GIAPRY

7[6] ಪಾರ್ ಅ/ದೂರು‐04/ 2004‐
05

ಬಿ ಟಿ

ದದ್ಪಪ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಪರ್ಕರಣ

ಉಚಚ್ಂಗಮಮ್ ದುಗರ್ಮಮ್ ಶಾಲೆಯ
ಹಸಾಂತರ
ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ‐ಹಸಾತ್ಂತರ

ದಾಯ್ ಕಾಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ
ಮಾಯಕನಹಟಿಟ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಶಾಲಾ
ನೋಂದಣಿ
ರ್ೕ ಗುರು ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಖಾ ಇರುವ
ಕಷ್ಕರುಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಅನುಮತಿ ಬಗೆ.

ರ್ೕ. ವೇಕಾನಂದ ಪಾರ್.ಶಾ. ಜಯನಗರ,
7[2] ಪಾರ್ ಅ/ಇತರೆ‐02/2003‐04 ಹೂಟಗಳಳ್ ಗಾರ್ಮ ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ
ಹಸಾಂತರದ
ಹಸಾತ್
ಂತರದ ಬಗೆಗ್
ಬಗೆ.
ದಾಯ್ಭಾರತಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಕ ಪಾರ್ಶಾ,
ಮುನೇಶವ್ರನಗರ, ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ
ಹಸಾಂತರದ ಬಗೆ.
ಆರ್. .ಮಿಷನ್ ಪಾರ್ಶಾ. ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ,
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ
ಹುದಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಸೆಂಟ್ ಪಾಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಹೆಸರು
ಬದಲಾವಣೆ
ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸ. . ರ್ೕ
ಗುರುಕುಲ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ಚುಂಚನಕಟೆಟ್,ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ವೇತನ
ಬಿಡುಗಡೆಬಗೆ
ರ್ೕ ಗಾಯಿತಿರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಮೈಸೂರು,
ಇವರ ಗಾಯಿತಿರ್ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ಗೌ ಯಾನಗರ, ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆ
ಮುಚ ಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆ.
ಜೆ.ಇ.ಎಸ್. ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ಸ್ಋಈರಾಂಧಪುರ, ಮೈಸೂರು ಶಾಲಾ
ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆ.
ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ ಹರವ ಗಾರ್ಮದ ಲ್
ಅಕರ್ಮವಾಗಿ ನಡರಯುತಿತ್ರುವ ರ್ೕ
ಚನನ್ಬಸವೇಶವ್ರ ನಸರ್ರಿ ಮತುತ್
ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯನು ಮುಚು ವ ಬಗೆ.
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31934

GIAPRY

ಟೆರಿ ಯನ್ ಕಾಮೆರ್ಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್
7[6] ಪಾರ್ ಅ/ವಗರ್‐05/2004‐05 ಸೊಸೈಟಿ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆ.

4/15/2009 0:00

D

31942

GIAPRY

7[6] ಪಾರ್ ಅ/ವಗರ್‐21/2004‐05
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D
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GIAPRY
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D
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GIAPRY
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D
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GIAPRY
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D
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GIAPRY

4/15/2009 0:00

D

31970

GIAPRY

4/15/2009 0:00

D

31973

GIAPRY

4/15/2009 0:00

D

31975

GIAPRY

4/15/2009 0:00

D

31979

GIAPRY

4/15/2009 0:00

D

31981

GIAPRY

4/15/2009 0:00

D

32105

GIAPRY

3/1/2010 0:00

A

32167

GIAPRY

8/24/2011 0:00

C

32259

GIAPRY

2/25/2010 0:00

A

32253

GIAPRY

2/23/2010 0:00

B

32492

GIAPRY

2/16/2010 0:00

D

ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ ತಾ: ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ
ಸಂಸೆಥ್ಯ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ
ಪಾರ್ಶಾಲಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

ವೇಕಾನಂದ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ವೆಂಕಟಯಯ್ನ
7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಹೆ.ಬ./04/2004‐05 ಛತರ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು
ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆ.
ಸೈಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ
7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಹೆ.ಬ‐01/2005‐06
ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ
ಸುಳುಳ್ ದಾಖಲಾತಿ/ಹಾಜರಾತಿ ತೋರಿ
7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಇತರೆ‐17/2004‐05 ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ ರುವ
ಬಗೆ. ದೂರು
ರ್ೕ ಅರುಣ ಆಯರ್ಮಿತರ್, ದೈ. . ಸೈಂಟ್
7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಇತರೆ‐13/2005‐06 ಥಾಮಸ್ ಪಾರ್ಶಾ, ಮೈಸೂರು, ಇವರ
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ.
ಮೈಸೂರು ಲಯನಸ್ ಕಲ್ಬ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ
7[6]
ಪಾರ್ಶಾ, ಮೈಸೂರು, ಈ ಶಾಲಾ
ಪಾರ್ ಅ/ಸಥ್ಳಾಂತರ/01/2005‐06
ಸಳಾಂತರದ ಬಗೆ.
ಸಂತ ಮರೀನ ಆಂಗಲ್ ಪಾರ್ಶಾ,
7[6] ಪಾರ್ ಅ/ ಹಸಾತ್ಂತರ‐
ಎನ್.ಆರ್. ಹಲಲ್, ಮೈಸೂರು
05/2005‐06
ಹಸಾಂತತರದ ಬಗೆ.
ಾನಜೊಯ್ೕತಿ ದಾಯ್ಪೀಠ ಅನುದಾನ
7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಸಾದೂ ‐
ಬಿಡುಗಡೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
07/2005‐06
ಮೈಸೂರು ಡ ೕ ಸನ್ ಎಜುಕೇಷನ್
ಸೊಸೈಟಿ , ಮೈಸೂರು ಇವರು
7[6] ಪಾರ್ ಅ/ವಗರ್‐16/2005‐06
ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗ
ಬಗೆ..
ಆರ್. .ಎಂ. ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ
7[6] ಪಾರ್ ಅ/ ಇತರೆ‐01/ 2005‐
ಖಾ ಹುದೆದ್ಗಳ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್.
06
ಸುಮನಹ ಳ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕುಷಠ್ ರೋಗಿಗಳ
ಪುನರ್ ವಸತಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್,
CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಶವ್ನೀಡಂ ಅಂಚೆ, ಬೆಂ ಈ ಶಾ ^ 7 ನೇ
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009
ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ
ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿ ದೆ
c79 gry pry/ right to
mahendra, right to information act
information act
hassan
ಅಮರ್ ದೀಪ್ ಸೊಸೈಟಿ,ಚಂದಾಪುರ ಈ
CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಶಾಲೆಯ 6 7 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ.ಡಿಡಿ.10000/‐ಇರುತದೆ.
ಸೈನಿಕ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್, ಕೋಲಾರ ಈ ಶಾ
2009‐10 ನೇ ಸಾ ಆಂಗಲ್ ಮಾ 6 ನೇ
C7[1].14. ಂವಆ/2009
ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂ ನೋಂದಣಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರೂ.10,000/‐ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ
C7[1].14. ಂವಆ/2009

ವೈ ಎನ್ ಬಸವರಾಜು, ಸ , ನಜರತ್
ಉಲಾಲ್ ಎಸಾಲ್ಂ ಉ ಪಾರ್ ಶಾ, ವಾಜಿನಗರ,
ಈ ಶಾ ವವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ

32727

GIAPRY

C7[1].14. ಂವಆ/2009

32729

GIAPRY

C7[1].14.

32732
32771

GIAPRY
GIAPRY

32974

GIAPRY

C7[1].14.

33449

GIAPRY

c79.45.ಭಾ.ನಿ.ಪಾ/2009

33472

GIAPRY

si7 pra shi aha reg.14/09‐
10.14. ೕನ/2009

33482

GIAPRY

c79 ಪಾರ್ ಅ ವೇ.ಅನು.50/06‐07

33484

GIAPRY

79 ಪರ್ 799 ಪಾರ್ ಅ
ವೇ.ಅ.47/06‐07

33486

GIAPRY

79 ಪಾರ್ ಅ ವಗರ್ 02/08‐09

33487

GIAPRY

79 ಪಾರ್ ಅ ವಗರ್ 03/08‐09

33488

GIAPRY

79 ಪಾರ್ ಅ. ವಗಾರ್ 01/2008‐09

33489

GIAPRY

33490

GIAPRY

33491

GIAPRY

33498

GIAPRY

79 ಪಾರ್ ಅ ದಾವೆ 07/203‐04

33499

GIAPRY

79 ಪಾರ್. ಅ ದಾವೆ 06/06‐07

33501

GIAPRY

79 ಪಾರ್. ಅ. ದಾವೆ 06/06‐07

33503

GIAPRY

79 79 ಪಾರ್ ಅ ರಿ.ಅ.44687‐
88/2003 01/06‐07

ಗೋಪಾಲ್ ದಾಯ್ಕೇಂದರ್
ಸೋಲದೇವನಹ ಳ್ ಮಹಾಲ ಮ್ೕನಗರ ಬೆಂ
ಈ ಶಾಲೆಗೆ 67ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆ.ಡಿಡಿ.10000/‐ಇದೆ.
ಎನ್ ಜಯ, ಸ , ಗಾಂಧಿ , ಎನ್ ಟಿ
ಎಂ ಶಾ, ರ್ೕರಾಂಪುರ, ಬೆಂ ಇವರ ಅಂತರ
ಮಂಡ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
sevabhdrthe s.r.
sc/st institutes
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿ 2009‐10 ನೇ ಸಾ ಗೆ 6
7 ನೇ ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾ ಪಾರ್
ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐
ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿ ದೆ
ಗುಡಶ್ಫಡ್ರ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಹಲಗೂರು,
ಮಳವ ಳ್ ತಾ ಇವರು 2009‐10 ನೇ ಸಾ
ಆಂಗಲ್ ಮಾ 6 ನೇ ತರಗತಿ ತೆರೆಯಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ರ
ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿ ದೆ
ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ, ಕೊಡುಲ್ ಗಾರ್ಮ,
ಆನೇಕಲ್ ತಾ, ಈ ಶಾ 6 7 ನೇ ತರಗತಿ
ಆಂಗಲ್ ಮಾ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ
ಲಗತಿ ದೆ
ಎಸ್.ಜ.ಎಂ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಕೊಡಗು.
ವೇತನಾನುದಾನದ ಬಗೆಗ್

2/23/2010 0:00

B

2/20/2010 0:00

D

2/23/2010 0:00
8/9/2011 0:00

B
A

2/23/2010 0:00

B

7/24/2009 0:00

A

2/26/2010 0:00

A

5/21/2009 0:00

A

5/21/2009 0:00

A

5/21/2009 0:00

B

5/21/2009 0:00

B

ಬಾಬುಗೌಡ ರವರ ವಗರ್ ಗುಲಬ್ಗರ್

5/21/2009 0:00

B

79_ ಪಾರ್ ಅ ವಗರ್ 06/08‐09

ಸುಜಾತ ಸ. . ಸೆಂಟ್ ಆಂತೋಣಿ ಶಾಲೆ
ವ ಗಗ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬೀದರ್ ಗೆ

5/21/2009 0:00

B

7[9] ಪಾರ್ ಅ/ವಗರ್‐05/08‐09

ಮಾರುತಿ, ಸ. . ವೇಕಾನಂದ ಪಾರ್ಶಾ,
ರಿವಾಸೆ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ‐ ವಗಾರ್ವಣೆ

5/21/2009 0:00

B

7[9] ಪಾರ್ ಅ/ಹಸಾತ್ಂತರ ‐01/08‐
ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್,
09
ಮಳವ ಳ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಹಸಾತ್ಂತರದ ಬಗೆಗ್.

5/21/2009 0:00

B

ರಿ.ಪಿ ಸಂ.48090/2003

5/22/2009 0:00

B

ದಾವೆ ಸಂ. 13131/06 ಪೀಪಲ್ಸ್
ಫೌಂಡೇಷನ್ ಬಳಾಳ್ರಿ ಇವರ ದಾವೆಯ ಬಗೆಗ್

5/22/2009 0:00

B

5/22/2009 0:00

B

5/22/2009 0:00

B

ೕನ/2009

c7[1]
c79 gry.pry
ೕನ/2009

ಶವ್ಪರ್ ಾ ಕಲುಕ್ಣಿ ಮದೂದ್ರು
ಅನುದಾನಿತ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಚಿಕ ಮಗಳೂರು
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು
ಮೇರಿ ರೋಸ ನಾ ಹಾಸನ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಕುರಿತು.

ರಿ.ಪಿ.ಸಂ. 13186/06 ರ್ೕ ಮ ನ
ಲ್ ಾಥ
ಗುಲಬ್ಗರ್
ರಿ.ಪಿ.ಸಂ. 44687‐88/2003 ರ್ೕಮತಿ
ಶ ಕಲಾ ಬೀದರ್

ಮಾರುತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಂ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಅಮೃತೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6 7 ನೇ ತರಗತಿ
ಆಂಗಲ್ ಮಾ ನಡೆಸಲು 2009‐10 ನೇ ಸಾ
ನೋಂದಣಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ರ
ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿ ದೆ
ಸಟ್ರ್ ಲೂದುರ್ ಮೇರಿ ಜಿ.ಮತುತ್ ಕಷ್ಕರು
ಸಂತ ಜೋಸೇಫರ ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾ.ಮಡಿಕೇರಿ
ಇವರ ಅಂತರ ಜಿಲಾಲ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

33504

GIAPRY

si73 pra shi aha reg.08/09‐
10.14. ೕನ/2009

33505

GIAPRY

.ಮಾ/ ನೋಂದಣಿ‐ 03/2009‐
10.14. .ನೇ/2009

33514

GIAPRY

79 ಪಾರ್ ಅ ದಾವೆ 14485

33517

GIAPRY

79 ಪಾರ್ ಅ ದಾವೆ 10082/06‐07

33519

GIAPRY

79 ಪಾರ್ ಅ ದಾವೆ ಸಂ. 12005

33520

GIAPRY

79 ಪಾರ್ ಅ ದಾವೆ 1006/06

33522

GIAPRY

79 ಪಾರ್ ಅ ರಿ.ಪಿ. ಸಂ,13799/06

33524

GIAPRY

33525

GIAPRY

79 ಪಾರ್ ಅ ದಾವೆ 988/2003

33529

GIAPRY

79 ಪಾರ್ ಅ ರಿ.ಅ.ಸಂ.
13450/2006

33530

GIAPRY

79 ಪಾರ್ ಅ ದಾವೆ 02/2006‐07

ರಿಪಿ ಸಂ.6358/2006 ರ್ೕಮತಿ ಮಹದೇ

33532

GIAPRY

33533

GIAPRY

79_ಪಾರ್ ಅ
ೕನ ಇತರೆ
51/05‐06
79 ಪಾರ್ ಅ ರಿ.ಅ.ಅಂ.10082/06‐
07

ಸಂತ ಜೋಸೇಫರ .ಪಾರ್.ಸಾಲೆ
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು
ರ್ೕಮತಿ ಮನಾನ್ವರ ಫಾತಿಮಾ
ರಿ.ಅ.ಅಂ.10082/06‐07
ರಿ.ಅ.
ಅಂ.10082/06 07

33534

GIAPRY

79 ಪಾರ್ ಅ ದಾವೆ 03/2006‐07

33535

GIAPRY

33536

2/25/2010 0:00

A

2/20/2010 0:00

D

ಶಮೀಮ್ ಸುಲಾತ್ನ ರಿಅ.ಸಂ.14485

5/22/2009 0:00

B

ರ್ೕಮತಿ ಮುಲ್ವರ್ ಫಾತಿಮಾ ಗುಲಬ್ಗಾರ್

5/22/2009 0:00

B

5/22/2009 0:00

B

5/22/2009 0:00

B

5/22/2009 0:00

B

5/22/2009 0:00

B

5/22/2009 0:00

B

5/22/2009 0:00

D

5/22/2009 0:00

B

5/22/2009 0:00

B

5/22/2009 0:00

D

ರ್ೕಮತಿ ಪಾವರ್ತಿ ರಿ.ಪಿ.ಸಂ. 6890/2007

5/22/2009 0:00

B

79 ಪಾರ್ ಅ ದಾವೆ 03/2005‐06

ರಿಪಿ.ಸಂ. 18898/2005 ರ್ೕಮತಿ ಸುಗಂಧ
ಬಾಯ್ ಗುಲಬ್ಗರ್

5/22/2009 0:00

B

GIAPRY

79 ಪಾರ್ ಅ ದಾವೆ 12828/06‐07

ರಿಪಿಸಂ. 12828 ಬೀದರ್

5/22/2009 0:00

B

33537

GIAPRY

79 ಪಾರ್ ಅ ರಿಅ.ಸಂ.1444/06

5/22/2009 0:00

B

33541

GIAPRY

79 ಪಾರ್ ಅ ನೇಮಕ ಇತರೆ
12/2005‐06

5/22/2009 0:00

C

33543

GIAPRY

79 ಪಾರ್ ಅ ಇತರೆ 03/06‐07

5/22/2009 0:00

D

33545

GIAPRY

5/22/2009 0:00

D

32135

GIAPRY

8/29/2011 0:00

D

32659

GIAPRY

2/25/2010 0:00

A

32686

GIAPRY

8/29/2009 0:00

A

79 ಪಾರ್ ಅ ಮೇಲಮ್ನ
06

04/05‐

ದಾವೆ ಸಂ,12005/2006. ರ್ೕಮತಿ ಬಿಲ್
ಗಿಸ್ ಬೇಗಂ.
ಜೊಯ್ೕತಿಬಾ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ದಾವೆ
ಸಂ,1006/06
ರ್ೕಮತಿ ಅಣಣ್ಮಮ್
ರ್ೕಮತಿ ಮಂಜುಳ ಪರ್ಶಾಂತ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ
ಬೀದರ್
ನಂ 988/2003 ಮುಕಾತ್ಬಾಯಿ ಮಠ
.ಸಂಸಥ್ೃ ಬೀದರ್
ರಿ.ಅ.ಸಂ. 13450/2006 ರ್ೕ ದಾನೋಜಿ
ಮತು ಇತರರು

ರ್ೕಮತಿ ಶ ಕಲಾ ಶಾರದಾ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ
ರಿಅ.ಸಂ.1444/06
ಕು.ಎ.ಎಸ್.ಶೈಲಜ ಅನುಕಂಪ ಆದಾರದ
ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಕಷ್ಣ ಅದಾಲತ್ ಅಜಿರ್ಗ ಳು ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್

ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಕೊಪಪ್
ಸಥ್ಳಾಂತರ
endorsement file/2009‐10
endorsement file/2009‐10
Regarding to give permission to Start
6th Standard in English Medium
C73
from the year 2009‐10 to Anjana
Gia.Primary:Regn/11/2009‐10
Vidya Kendra Primary School,
Deshaponda, Guttahalli, Anekal
Taluk
ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಪಾರ್ ಶಾ ತಣೆಣ್ೕರುಹ ಳ್, ಹಾಸನ
C79..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಜಿ ಈ ಶಾ ಬಬ್ಂದಿ ಅನುದಾನಕೆಕ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ ದೆ
79 ಪಾರ್ ಅ ಸಥ್ 19/06‐07

33300

GIAPRY

si73pra shi aha06/09‐
10.14. ೕನ/2009

33323

GIAPRY

si73pra shi aha reg07/09‐
10.14. ಂವಆ/2009

33326

GIAPRY

c79.45.ಭಾ.ನಿ.ಪಾ/2009

GIAPRY

33328

GIAPRY

33340

GIAPRY

si73 pfr shi.aha vgrg02/09‐
10.14.ಸನೌಮಾ/2009

33341

GIAPRY

si73 prs siaha vrga03/09‐
10.14.ಸನೌಮಾ/2009

GIAPRY

C7[9] ಪಾರ್ ಅ/ ಆಂ.ಮಾ/
ನೋಂದಣಿ‐ 03/2009‐
10.45.ಭಾ.ನಿ.ಪಾ/2009

GIAPRY

si73 pra shi aha reg.13/09‐
10.14. ೕನ/2009

33552

GIAPRY

C7[9] ಪಾರ್ ಅ/ ಆಂ.ಮಾ/
ನೋಂದಣಿ‐ 03/2009‐
10.1.ಇತರೆ/2009

33563

GIAPRY

79 ಪಾರ್ ಅ ಭಾನೀ ಆ.ಮಾದೂರು
02/07‐08

33564

GIAPRY

79 ಪಾರ್ ಅ ವೇ.ಅ.04/03‐04

33568

GIAPRY

7[9] ಪಾರ್ ಅ/ನೇಮಕ‐ಇತರೆ‐
62/2005‐06

33352

2/26/2010 0:00

A

2/25/2010 0:00

A

7/24/2009 0:00

A

2/23/2010 0:00

B

10/30/2009 0:00

A

ಕಲಾಯ್ ಸೆ ವ್ ಕಾಮಿರ್ಲಾ, ಸ , ಸುಜಞ್ನ
ಸಂ ತಮಿಳು ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ, ಯಾರಬನ್ಗರ,
ಬೆಂ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

2/26/2010 0:00

C

ಲ್ ಕಿರ್ ಟ್ನಾ ಸ. .ಠಾಗೂರ್
.ಪಾರ್
ಪಾ .ಶ.ಇವರನುನ್
ಇವರನು ಸೆಯ್ಂಟ್
ಸೆ ಂಟ್ ರೀಟಾ
.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

2/26/2010 0:
0:00
00

C

ಲ ತ ಸುದಾ ಸಂ, ಬೀರೂರು ಇವರು
ಲ ತಸುಧ ಪಾರ್ ಶಾ ಬಸಪಪ್ ಬಡಾವಣೆ
ಕಡೂರು ತಾ ಇ ಲ್ 2009‐10 ನೇ ಸಾ 6 ನೇ
ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾ ಪಾರ್ ಅನುಮತಿ ನೀ
ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ

7/24/2009 0:00

A

2/25/2010 0:00

A

8/9/2011 0:00

D

ಇನ್ ಪಾಯ್ಂಟ್ ಜೀಸಸ್ ಮಂಡಯ್

5/23/2009 0:00

D

ಾನಜೊಯ್ೕತಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಮದೂದ್ರು ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

5/23/2009 0:00

D

5/23/2009 0:00

D

ಲ ಮ್ೕನರ ಂಹ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ, ಬಾಗಲಕುಂಟೆ,
ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ^ ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾ
C7[1].14. .ನೇ/2009
ಪಾರ್ ಅನು ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ
ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿ ದೆ
ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಸಂ, ಮೈಸೂರು ಇ ಲ್ 6
7[2] ಪಾರ್ ಅ/ನೋಂ‐06/2009‐ 7 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾ ಪಾರ್ ಅನುಮತಿ
10.45.ಭಾ.ನಿ.ಪಾ/2009
ಕೋರಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ. ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ
ಲಗತಿ ದೆ

33327

33345

ನೀಖರ
ಕಾಸ್ ಪರಿಷತ್ ಶಾಲೆ,
ಮಲಲ್ತತ್ಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾ 6 7 ನೇ
ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾ ಪಾರ್ ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ರ ಡಿ ಡಿ
ಲಗತಿ ದೆ
ಶಾರದಾ ನಿಕೇತನ್ ಶಾ, ಬೆಂ ಈ ಶಾ 6
7 ನೃ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ
ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿ ದೆ
ಕೆ ಎನ್ ಎ ದಾಯ್ ಸಂ, ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ
ಇವರ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಕೆ ಎನ್ ಎ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ, ಹಾಸನ ಜಿ ಇ ಲ್ನ ಶಾ 2009‐10 ನೇ
ಸಾ 6 ನೇ ತ ಆಂಗಲ್ ಮಾ ತೆರೆಯಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ
ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ

ಅನಂತನಗರ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ, ಕಮಮ್ಸಂದರ್,
ಬೆಂ ಈ ಶಾ 6 7 ನೇ ತತಿರ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾ ಪಾರ್
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ
ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿ ದೆ
ಮ ರ್ನ್ ಪಿ ಡಿಸೋಜ, ಸ , ಸೆಕೆರ್ಡ್
ಹಾಟ್ರ್ ಪಾರ್ ಶಾ, ಬಸರೀಕಟೆಟ್ ಇವರ
ಸವ್ಯಂ ನಿ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆ ಸೇವಾ ವ ಲಗತಿ ದೆ

ಮಾದರಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ನಾಗಮಂಗಲ
ಶಾಲೆಯ ಬಾಯ್ಕಾಲ್ಗ್ ಹುದೆದ್ ತುಂಬುವ ಬಗೆಗ್.

33570

GIAPRY

7[9] ಪಾರ್ ಅ/ಇತರೆ‐04/2006‐07

ರ್ೕ.ವೆಂಕಟ್, ಸ. ಬಸವೇಶವ್ರ ಪಾರ್ಶಾ,
ಭಾ ಕ್, ಬೀದರ, ಇವರ ದೂರು.

5/23/2009 0:00

D

33572

GIAPRY

7[9] ಪಾರ್ ಅ/ಇತರೆ‐55/2002‐03

ಅಂಬಿಕ ಪಾರ್ಶಾ, ಶರ್ವಣಬೆಳಗೊಳ,
ಹಾಸನ, ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ.

5/23/2009 0:00

D

33574

GIAPRY

7[9] ಪಾರ್ ಅ/ ಕ.ಮ.ಅಉ‐
66/2006‐07

ನಿವೇದಿತ ಪಾರ್ ಶಾ. ರಾಯಚೂರು, ಕನನ್ಡ
ಮತುತ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

5/23/2009 0:00

D

33575

GIAPRY

7[9] ಪಾರ್ ಅ/ ನೋಂದಣಿ‐
29/2006‐07

5/23/2009 0:00

D

33577

GIAPRY

7[9] ಪಾರ್ ಅ/ಹೆ. /ನೇಮಕ‐
ಇತರೆ‐02/2006‐07

5/23/2009 0:00

D

33579

GIAPRY

7[9] ಪಾರ್ ಅ/ನೋಂದಣಿ‐
18/2006‐07

5/23/2009 0:00

D

33580

GIAPRY

7[9] ಪಾರ್ ಅ/ನೋಂದಣಿ‐
09/2007‐08

ಪಿರ್ಯದ ರ್ನಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ,
ಮಂಡಯ್. 6‐7‐ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ನೋಂದಣಿ
ಬಗೆ.
ರ್ೕ.ನಾಮದೇವ. ಸ. . ಅಂಬೇಡಕ್ರ
ಪಾರ್ಶಾ, ಲಾಡಗೇರಿ, ಬೀದರ್
ಕೇಂಬಿರ್ಡ್ಜ್ ಪಾರ್ಶಾ, ಸಖರಾಯಪಟಟ್ಣ,
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು 6‐7‐ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ
ನೋಂದಣಿ
ಸರಿತ ಪಾರ್ಶಾ, ಕೊಡಗು 6‐7‐ ಆಂಗಲ್
ಮಾದಯ್ಮ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

5/23/2009 0:00

D

33581

GIAPRY

7[9] ಪಾರ್ ಅ/ನೇಮಕಾತಿ
ಅನು ೕದನೆ‐01/2004‐05

ಪರ್ಸನನ್ ಪಾರ್ಶಾ, ತಣಿಣ್ೕರು ಹಳಳ್, ಹಾಸನ,
ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

5/23/2009 0:00

D

33584

GIAPRY

5/23/2009 0:00

D

33585

GIAPRY

5/23/2009 0:00

D

33587

GIAPRY

2/25/2010 0:00

A

33374

GIAPRY

8/29/2009 0:00

A

33375

GIAPRY

8/19/2011 0:00

A

33381

GIAPRY

2/25/2010 0:00

A

33393

GIAPRY

8/29/2011 0:00

A

33394

GIAPRY

2/23/2010 0:00

B

ಸಾಯಿ ಎಂಜಲ್ಸ್ ಪಾರ್.ಶಾ. ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು.
ಸಥ್ಳಾಂತರ.
ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಪಾರ್ಶಾ, ಕೊಪಪ್, ಈ
7[9] ಪಾರ್ ಅ/ಇತರೆ‐02/2006‐07 ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ಸಮಾನಾಂತರ
ಗೊ ಸುವ ಬಗೆ.
ಕೆ ಕೆ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,
¹si73 pfra shi aha reg.15/09‐ ಚಾಮುಂಡೇಶವ್ರಿ ಬಡಾವಣೆ, ಈ ಶಾ 2009‐
10 ನೇ ಸಾ 6 7 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾ
10.2.ನೊಂದಾಣಿ/2009
ನೋಂದಣಿ
ಬಗೆಗ್ಗ್ ರೂ.10
ನ
ೂೕಂದಣಿ ನೀಡುವ ಬಗ
ರೂ.10,000/‐
,000/ ರ
ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿ ದೆ
ರ್ೕ ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ
C7[9] ಪಾರ್ ಅ/ ಆಂ.ಮಾ/
ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯನುನ್ 09‐10ನೇ ಸಾ ನಿಂದ
ನೋಂದಣಿ‐ 03/2009‐
6ನೇ ತರಗತಿಯ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
10.45.ಭಾ.ನಿ.ಪಾ/2009
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
2009‐10 ನೇ ಸಾ ಮಿತತ್ ಪೌಂಡೇಷನ್
ಟರ್ಸ್ಟ್, ಬೆಮ ಇವರ ಮಿತರ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಆಂಗಲ್
si73pra shi aha reg.10/09‐
ಪಾರ್ ಶಾ, ಜೋತಿನಗರ ಇ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ 6
10.14. ೕನ/2009
7 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ
ಲಗತಿ ದೆ
ಶಾರದಾ ಸಂ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಆಕಸ್ಫ್ಡಿಕ್ರ್
ಪಾರ್ ಶಾ, ಬುಕಾಕ್ಪಟಟ್ಣ ಈ ಶಾ 6 7 ನೇ
si73 pfr shi aha reg.09/09‐
ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾ ಪಾರ್ ಅನುಮತಿ
10.14. ೕನ/2009
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ
ಲಗತಿ ದೆ
ಆಕಸ್ಫ್ಡ್ರ್ ಪಾರ್ ಶಾ ತರೀಕೆರೆ ಶಾ 2009‐
10 ನೇ ಸಾ 6 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾ ಪಾರ್
C7[9].45.ಭಾ.ನಿ.ಪಾ/2009
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ
ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿ ದೆ
ಸದಾ ವನಗರ ಪಾರ್ ಶಾ, ನಾಗಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್,
ಬೆಂ ಈ ಶಾ 6 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾ
C7[1].14. ೕನ/2009
ನೋಂದಣಿ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ರ ಡಿ ಡಿ
ಲಗತಿ ದೆ
7[9] ಪಾರ್ ಅ/ ಸಥ್ಳಾಂತರ‐
02/2003‐04

33424

GIAPRY

33609

GIAPRY

33619

GIAPRY

33621

GIAPRY

33278

GIAPRY

33646

GIAPRY

33697

GIAPRY

.ಎಸ್.ಹಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸ್ರ್ಟ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ
C7[2] ಪಾರ್ ಅ/ನೇ‐ಅನು‐ಇತರೆ‐ 2008‐09ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 6ನೇ ತರಗತಿಮತುತ್
18/2008‐09.45.ಭಾ.ನಿ.ಪಾ/2009
7ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಪಾರ್ರಂಭಸಲು ಬಗೆ
ದೀ ಾ ಹೈ ಶಾಲೆ, ಹುಲುಕಸವನಹ ಳ್ ಈ
ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6 ಮತುತ್ 7ನೇ ತರಗತಿಗಳನುನ್
C73.2.ನೊಂದಾಣಿ/2009
ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಜನನಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ,
ಭಾರತೀನಗರ, ಮಂಡಯ್ ಜಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ
C7[9] ಪಾರ್ ಅ/ ಆಂ.ಮಾ/
ಸಾವ್
ಭಾ ಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ 6 ನೇ
ನೋಂದಣಿ‐ 03/2009‐
ತರಗತಿ
ಆಂಗಲ್ ಮಾ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು
10.2.ನೊಂದಾಣಿ/2009
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಬಗೆಗ್ ರೂ 10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ
ಲಗತಿ ದೆ
ಎಸ್ ಇ ಟಿ ಪಾರ್ ಶಾ, ಗಿಡೆಡ್ೕನಹ ಳ್ ಈ ಶಾ
si73 pra shi aha reg.18/09‐
6 7 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾ ಪಾರ್ರಂ
10.2.ನೊಂದಾಣಿ/2009
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ
ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿ ದೆ
ಎನ್ ಎಸ್ ಕೆ ಕ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಪದಮ್ನಾಭನಗರ, ಬೆಂ ಈ ಶಾ 6 7 ನೇ
C7[3].14.ಸಾದೂ /2009
ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾ ಪಾರ್ರಂಬಿ ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ರ ಡಿ ಡಿ
ಲಗತಿ ದೆ
ಝಾನಿಸ್ ಪಾರ್ಶಾ ಸಂಕಲಾಪುರ ಆಲೂರು
c79.2.ವೇ.ಅ./2009
ತಾ ಹಾಸನ ಶಾಲಾ ಬಬ್ಂದಿ ಅನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ.

2/25/2010 0:00

A

7/24/2009 0:00

A

2/25/2010 0:00

A

2/25/2010 0:00

A

10/29/2009 0:00

A

ಸೇಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6 ಮತುತ್
7ನೇ ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/25/2010 0:00

A

2/23/2010 0:00

B

2/23/2010 0:00

B

8/27/2011 0:00

A

2/23/2010 0:00

B

2/25/2010 0:00

A

33742

GIAPRY

C7[1].2.ನೊಂದಾಣಿ/2009

33744

GIAPRY

C7[1].2.ನೊಂದಾಣಿ/2009

ದಿ.ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಲಗೆಗ್ರೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ
ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 10,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತತ್ದೆ.

33745

GIAPRY

si73pra shi aha reg.21/09‐
10.2.ನೊಂದಾಣಿ/2009

33746

GIAPRY

C7[1].2.ನೊಂದಾಣಿ/2009

GIAPRY

A

si73 pra shi aha reg.19/09‐
10.2.ನೊಂದಾಣಿ/2009

ಎ.ಇ. .ಎಸ್.ರಾಮಪಿರ್ಯ ಪಾರ್
ಶಾ.ಮುಳಬಾಗಲು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 09‐
10ನೇ ಸಾ ನಿಂದ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
6ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
ನೋಂದಣಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.ಡಿಡಿ.10000/‐ಇದೆ.

33754

5/19/2009 0:00

si73 pra shi aha reg.22/09‐
10.2.ನೊಂದಾಣಿ/2009

ಎಸ್.ಪಿ.ಎಸ್.ಕಿಪಾರ್ಶಾ ರಂಗಾಪುರ
ತಿಪಟೂರು ತಾ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 09‐10ನೇ
ಸಾ ಗೆ 6 7ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವ
ಬಗೆ.ಡಿಡಿ.10000/‐ ಇದೆ.
ರ್ೕರಂಗ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ
ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 10,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತತ್ದೆ.
ಹೆಗಗ್ಡೆ ನಗರ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಬೆಂ. ಇ ಲ್ 6
7ನೇ ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಆಂಗಲ್
ಮಾ.ಹೊಸದಾಗಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಡಿಡಿ ರೂ, 10,000=00
ರೂಗಳು

33755

GIAPRY

33780

GIAPRY

33783

GIAPRY

33793

GIAPRY

33795

GIAPRY

33812

GIAPRY

Sri basaweswara primary school
Thanisandra Bangalore‐45 VIth
Stsd.reg.
ಶಾರದ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಬಸವಾಪಟಟ್ಣ
79 ಪಾರ್ ಅ ವೇ.ಅನು07/2009‐10
ಅರಕಲಗೂಡು, ಹಾಸನ
ರ್ೕ ಸತಯ್ಸಾಯಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಗೌನಿಪ ಲ್ ಈ
ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್
C7[1].2.ನೊಂದಾಣಿ/2009
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ನೋಂದಣಿ
ಬಗೆ 10,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ.
ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ ನೀಡುವ
C7[9] ಪಾರ್ ಅ ಇತರೆ ದೂರು‐
ಬಗೆಗ್
17/2008‐09.34.ಇತರೆ/2009
ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ,ಹೆಸರಘಟಟ್ ಈ
ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ
C7[1].2.ನೊಂದಾಣಿ/2009
ನೋಂದಣಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 10,000
ಡಿ.ಡಿ.ದೋಂದಿಗೆ
ರ್ೕಮತಿ ಗಾಯಿತಿರ್ ಸ. . ಇವರ
si73 pra shi aha varga06/09‐
ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
10.2.ವಗರ್/2009

si73 pra shi aha reg.20/09‐10

ಗುರು ರಾಘವೇಂದರ್ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ, ಅಣಾಣ್ಪುರ
ಈ ಶಾ 2009‐10 ನೇ ಸಾ 6 7 ನೇ ತರಗತಿ
ಆಂಗಲ್ ಮಾ ಪಾರ್ರಂ ನೋಂ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ

2/25/2010 0:00

A

8/29/2009 0:00

A

2/23/2010 0:00

B

8/9/2011 0:00

D

2/23/2010 0:00

B

2/26/2010 0:00

C

2/25/2010 0:00

A

2/23/2010 0:00

B

7/16/2009 0:00

B

8/29/2009 0:00

A

10/30/2009 0:00

A

2/25/2010 0:00

A

33839

GIAPRY

si73 pra shi aha reg.16/09‐
10.2.ನೊಂದಾಣಿ/2009

33886

GIAPRY

C7[1].2.ನೊಂದಾಣಿ/2009

33900

GIAPRY

C7[4] pra shi reg 08/09‐
10.2.ನೊಂದಾಣಿ/2009

33901

GIAPRY

c79.2.ವ
ವೇೕ.ಅ./2009

33922

GIAPRY

C7[2].2.ನೊಂದಾಣಿ/2009

33972

GIAPRY

¹si73 pra shi aha reg,23/09‐
10.2.ನೊಂದಾಣಿ/2009

33973

GIAPRY

si73 pra shi aha reg.24/09‐
10.2.ನೊಂದಾಣಿ/2009

ಬೃಂದಾವನ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6 ಮತುತ್ 7ನೇ
ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
10,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ.

2/25/2010 0:00

A

34033

GIAPRY

si73 pra shi aha reg.25/09‐10

prgati the school kadugodi
bangalore‐67 for 6 std permission

2/25/2010 0:00

A

GIAPRY

si73pra shi aha stalatara
gatanatara per.02/09‐
10.2.ಸಥ್ಳಾಂತರ/2009

ರ್ೕ ಸಂಗಮೇಶವ್ರ ಉದುರ್
.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯನುನ್ ಇಲಾಖಾ ಅನುಮತಿ
ಇಲಲ್ದೆ ಸಥ್ಳಾಂರಿಸಲಾಗಿದುದ್ ಘಟನೋತತ್ರ
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 20,000
ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ.

2/26/2010 0:00

C

34077

ಐಡಿಯಲ್ ಎಜು.ಸೋ.ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ
ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ನೋಂದಣಿ
ಬಗೆ 10,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ.
ರ್ೕ ಮುಂಡರಗಿ ಮುರುಗೇಶಪಪ್ ಅಮೃತಮಮ್
.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗೆ 6 ಮತುತ್ 7ನೇ ತರಗತಿ
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್ 10,000
ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ.
ಕೆಂಚಾಂಬ .ಪಾರ್ರ್.ಶಾಲಾ ಬಬ್ಬ್ಂದಿ
ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಮತುತ್ ರ್ೕ ವಸಂತಿ
ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ರೂರಲ್
ಎಜು.ಟರ್ಸ್ರ್ಟ್ ತಾವರಕೆರೆ ಈ ಆಡ ತ
ಮಂಡ ವತಿಯಿಂದ ರ್ೕಮತಿ ಮತುತ್ ರ್ೕ
ವಸಂತಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್
.ಪಾರ್.ಶಾ.ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡವು ಬಗೆ 10 000 ಡಿ ಡಿ ಇರುತದೆ
ಆನೇಕಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6
ಮತುತ್ ಮತುತ್ 7ನೇ ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 10,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತತ್ದೆ.

34083

GIAPRY

si73 pra shi aha varga‐08/09‐
10.2.ವಗರ್/2009

34209

GIAPRY

si73 pra shiaareg27/09‐
10..2.ನೊಂದಾಣಿ/2009

34211

GIAPRY

C79.2.ನೊಂದಾಣಿ/2009

Transfer approval of The Mary Salion
Society,St.Mary,s
convent,Chamarajpet
ೕರಭದರ್ಸಾವ್ಮಿ ಈ ಶಾಲೆಯಿಲ್ 6 ಮತುತ್
7ನೇ ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
10,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ.
ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ
ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾ. ರ್ೕಪತಿ ಮೂಡಲದೋಡಿಡ್ ರವರು
6 ಮತುತ್ 7ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 10,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತತ್ದೆ.
ಸಂತ ಅಂತೋಣಿಯವರ
.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯನುನ್ ಕಾಮೆರ್ಲ್
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ಯಿಂದ ದೀಪಿತ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್
ನರ ಂಹರಾಜಪುರ ಇವರಿಗೆ ಹಸಾತ್ಂತರ
ಮಾಡಿಕೋಡಿರುವುದನುನ್ ಘಟನೋತತ್ರ
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 40,000
ಡಿ ಡಿ ಇರುತದೆ
ಶವ್ ಜಯ ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗೆ 6 ಮತುತ್ 7ನೇ
ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ನೋಂದಣಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
10,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತತ್ದೆ.

2/26/2010 0:00

C

2/25/2010 0:00

A

8/29/2009 0:00

A

10/29/2009 0:00

E

8/27/2011 0:00

A

8/27/2011 0:00

D

9/2/2011 0:00

A

8/27/2011 0:00

A

2/25/2010 0:00

A

34215

GIAPRY

C79.89.ಇತರೆ/2009

34297

GIAPRY

si73pra shi aha reg.31/09‐
10.2.ನೊಂದಾಣಿ/2009

34413

GIAPRY

si73 pra shi aha varga09/09‐
10.2.ವಗರ್/2009

34414

GIAPRY

si73pra shi aha reg.28/09‐
10.2.ನೊಂದಾಣಿ/2009

34429

GIAPRY

si73 pra shiaha.reg.33/09‐
10.2.ನೊಂದಾಣಿ/2009

34430

GIAPRY

si73pra shi aha reg.32/09‐
10.2.ನೊಂದಾಣಿ/2009

GIAPRY

si73 pra shi aha reg.30/09‐
10.2.ನೊಂದಾಣಿ/2009

ಾನ ಜೊಯ್ೕತಿ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಅಂಗ ಹ ಳ್ ಇ ಲ್
6 ಮತುತ್ 7ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್ 10,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತತ್ದೆ.

9/2/2011 0:00

A

si73pra shi aha reg.29/09‐
10.2.ನೊಂದಾಣಿ/2009

ಕನಾರ್ಟಕ ಹೆಯ್ಯರ್ ಎಜು.ಟರ್ಸ್ಟ್ ಇವರ
ವತಿಯಿಂದ ಬೆಥೆಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್
ಜಿನಾಪುರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6 ಮತುತ್ 7ನೇ
ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
10 000ಡಿ ಡಿ ಇರುತದೆ

9/2/2011 0:00

A

34432

34434

GIAPRY

ಸೇಕೆರ್ೕಡ್ ಹಾಟರ್ ಬಲಕಿಯರ
.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಎ.ಇರುದಯಾ
ಮೇರಿ,ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮೇರಿ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆ
ಪೆರ್ರ್ ಡೆನಿಸ್ಸ್ ಸೂಕ್ಲ್
ಕ್ ಕ.ಪಾರ್ರ್.ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6
ಮತುತ್ 7ನೇ ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ಬಗೆ 10,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ.
ರ್ೕ ರೇಣುಕಾ ದಾಯ್ಪೀಠ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ
ಗುಬಿಬ್ ತಾ.ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6 ಮತುತ್ 7ನೇ
ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ನೋಂದಣಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 10,000
ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ.
ಪರ್ಕೃತಿ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6
ಮತುತ್ 7ನೇ ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ 10,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ.

34313

33671

GIAPRY

ರೆಹಬರ ಗಾರ್ಚುಯ್ಯೇಟ್ಸ್ ಅಸೋ ಯೇಸನ್
ಇವರ ಆರ್.ಜಿ.ಎ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾ.ಇ ಲ್ 6 ಮತುತ್
7[2] ಪಾರ್ ಅ/ನೋಂದಣಿ‐
7ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಧಯ್ಮದ ಲ್
16/2009‐10.2.ನೊಂದಾಣಿ/2009
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಬಗೆಗ್ 10,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತತ್ದೆ.

10/30/2009 0:00

A

GIAPRY

ಕಮಲ ನಿಹರು ಮಕಕ್ಳ ಮಂದಿರ ಆಂಗಲ್
ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಬಿ.ಎಸ್.ಗೀತಾ,ಬಿ.ಡಿ.ಕಮಲಮಮ್,ಸಯಿದ
ನಜರತ್ ಇವರ ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕ ದೋಂದಿಗೆ

2/26/2010 0:00

C

6/15/2010 0:00

E

8/27/2011 0:00

A

2/26/2010 0:00

C

8/23/2011 0:00

D

2/20/2010 0:00

D

2/23/2010 0:00

B

8/27/2011 0:00

A

2/20/2010 0:00

D

8/26/2011 0:00

A

si7 3 transfer.04/09‐
10.2.ವಗರ್/2009

ನೂತನ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯನುನ್
2009‐10ನೇ ಸಾ ನಿಂದ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
10,000ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ.
ಕಾಮರ್ಲ್ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
6 ಮತುತ್ 7ನೇ ತರಗತಿಗಳನುನ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
10,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತತ್ದೆ.

34476

GIAPRY

C79.45.ಭಾ.ನಿ.ಪಾ/2009

34478

GIAPRY

si73 pra shi aha reg.35/09‐
10.2.ನೊಂದಾಣಿ/2009

34565

GIAPRY

si73pra shi aha vrga.10/09‐
10.2.ವಗರ್/2009

34593

GIAPRY

79 ಪಾರ್ ಅ
ಬಿಎಸ್ಇ/ಐ ಎಸ್ಇ
ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್

34620

GIAPRY

CPI.2.ವಗರ್/2009

34650

GIAPRY

C7[1].2.ನೊಂದಾಣಿ/2009

34662

GIAPRY

si73pra shi aha reg.38/09‐
10.2.ನೊಂದಾಣಿ/2009

34667

GIAPRY

CPI.2.ವಗರ್/2009

34712

GIAPRY

si73pra shi aha reg.39/09‐
10.2.ನೊಂದಾಣಿ/2009

34714

GIAPRY

si73pra shi aha reg.37/09‐
10.2.ನೊಂದಾಣಿ/2009

ಚೈತನಯ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6 ಮತುತ್ 7ನೇ
ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/27/2011 0:00

A

GIAPRY

si73pra shi aha reg.40/09‐
10.2.ನೊಂದಾಣಿ/2009

ನೂಯ್ ಹಾರಿಜಾನ್ ಇಂಗಿಲ್ಷ್ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6
ಮತುತ್ 7ನೇ ತರಗತಿಯ ಲ್ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಭೋಧಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
10,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ.

8/27/2011 0:00

A

34743

ಅನುದಾನರ ತ ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗಳ
ಕಷ್ಕರುಗಳನುನ್ ಒಂದು ಅನುದಾನಿತ
ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗೆ ವಗರ್ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು, ಕೊಡಗು, ಮಂಡಯ್, ಹಾಸಜ
ಜಿಲೆಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟಟ್ ನಿರಾ ೇಪಣಾ
ಪತರ್ಗಳು
ನಿಮರ್ಲ ಕನೆವ್ಂಟ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ
ಲ್
ಯಾ ಡಿಸೋಜ ಮತುತ್ ರೀಟಾ
ಲೋಬೋ
ಲ
ೂೕಬ ೂೕ ಕಷ್ಕರುಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ
ವಗಾರ್ವಣ ಗ
ಅನು ೕದನೆ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಸೂ ೕರ್ದಯ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸುಕ್ಳ್
ಯಲಹಂಕ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮದ ನೋಂದಣಿ ಬಗೆಗ್ 10000
ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ.
ಅಲನ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ ಪಾದರಾಯನಪುರ ಈ
ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಅನುಮತಿ
ಬೆಥನಿ ಎಜು.ಸೋ.ಇವರ ಖಾಸಗಿ
ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗಳ ಕಷ್ಕರ
ಪರಸಪ್ರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
ಯುವಲೋಕ ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6 ಮತುತ್
7ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 10,000 ಡಿ.ಡಿ.
ಇರುತದೆ.

ಯಾ ಎನ್.ಲೋಬೋ
ಮು. .ಸಂತ ಅಂಥೋಣಿ
.ಪಾರ್.ಶಾ.ಸೋಮವಾಪೇಟೆ ಇವರ
ಅಂತರ್ ಜಿಲಾ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
ರ್ೕಯದುಗಿರಿ ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾ.ಮೇಲುಕೋಟೆ
ಇ ಲ್ 6 ಮತುತ್ 7ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಭೋಧಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 10,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತತ್ದೆ.
.

34751

GIAPRY

C79.2.ವಗರ್/2009

34768

GIAPRY

CPI.2.ನೊಂದಾಣಿ/2009

34810

GIAPRY

si73 pra shi aha vrga11/09‐
10.2.ವಗರ್/2009

34913

GIAPRY

CPI.2.ನೊಂದಾಣಿ/2009

35049

GIAPRY

.2.ವಗರ್/2009

35096

GIAPRY

CPI.1.ಇತರೆ/2009

35138

GIAPRY

C7[1].5.ಹಸಾತ್ಂತರ/2009

35324

GIAPRY

CPI.2.ಮಾ.ಹ./2009

35527

GIAPRY

si73 pra shi aha reg.43/09‐
10.2.ನೊಂದಾಣಿ/2009
10.2.ನ ೂಂದಾಣಿ/2009

35573

GIAPRY

si73pra shi aha reg.42/09‐
10.2.ನೊಂದಾಣಿ/2009

35580

GIAPRY

35587

GIAPRY

34509

GIAPRY

34561

GIAPRY

CPI.2.ಇತರೆ/2009

72 ಪಾರ್ ಅ ನೋಂ,19/2009‐
10.2.ನೊಂದಾಣಿ/2009

CPI.2.ನೊಂದಾಣಿ/2009

7[9] ಪಾರ್ ಅ/ವಗರ್‐03/2009‐
10.2.ವಗರ್/2009

2009‐10ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್ ಈಸ್ಟ್
ಮತುತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ
ಪರಸಪ್ರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ.
ಶುಭ ಕನನ್ಡ ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6 ಮತುತ್
7ನೇ ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
10,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ.
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಅನನ್ಪೂಣರ್ ಮು. .ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
.ಎಸ್.ಐ.ಶಾಲೆ ಹಾಸನದ
ಮು. .ಪಿ.ಶಾಡಾರ್ಕ್ ಮ ಳೆಯ ಮೇಲೆ
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಲೆಯ್ಂಗಿಕ ಅತಾಯ್ಚಾರ ನಡೆ ದ
ಬಗೆ
ಕೆ.ಎಲ್.ಇ.ಸೋ.ಕ.ಪಾರ್.ಶಾ.ಬಗೆಗ್
2005ರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಮತುತ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ರ್ೕ ಸೆಯ್ಯದ ಜುಲೆಫ್ಕರ
ಇವರು ಪಾರ್.ಹಾಗೂ ಪೌರ್.ಶಾಲೆಗಳ ಮಾ ತಿ
ಬಗೆ
ಎಂ.ಟರ್ಸ್ರ್ಟ್ ಪಾರ್.ಶಾ.ಆನೇಕಲ್ ತಾ.ಈ
ಶಾಲೆಗೆ 6 ಮತುತ್ 7ನೇ ತರಗತಿಗಳನುನ್
ಪಾರ್ರ್ರ
ಪಾ
ರಂಭಿಸಲು
ಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ
ಬಗೆಗ್
10,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ.

ಸೆಂಟ್ ಪಿಲೋಮಿನಾ ಪಾರ್ಶಾ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6
7ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.ಡಿಡಿ.10000/‐ ಇದೆ.
ರ್ೕ ವಕ ಷಡಕಷ್ರಿದೇವ
.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಬೋಧಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ರ್ೕ ಮಹಂತೇಶವ್ರ ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗೆ 6 ಮತುತ್
7ನೇ ತಗಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಶಾಲೆ
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
10,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತತ್ದೆ.
ಭಾರತಿ ಪಾರ್ .ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6ನೇ
ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್ ಡಿ.ಡಿ.10,000
ರೂ.ದೋಂದಿಗೆ
ರಾಘವೇಂದರ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಇಂದಿರಾ
ಮೆ ೕರಿಯಲ್
.ಪಾರ್.ಎಸ್.ಕೆ.ಮರಿಯಮಮ್
ಅನು.ಪಾರ್.ಶಾ.ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ
ಅನು ೕದನೆ ನೀಡುವ ಬಗೆ

2/20/2010 0:00

D

6/15/2010 0:00

A

2/26/2010 0:00

C

8/27/2011 0:00

A

2/26/2010 0:00

C

8/9/2011 0:00

D

2/23/2010 0:00

B

8/29/2011 0:00

A

2/25/2010 0:00

A

8/19/2011 0:00

A

8/29/2009 0:00

E

10/30/2009 0:00

A

10/29/2009 0:00

E

2/20/2010 0:00

D

ಎಂ.ಇ. ಡಬೂಲ್ಎ ಪಾರ್.ಶಾ.ಜಯನಗರ ಈ
ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6 ಮತುತ್ 7ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಅನುಮಗತಿ ಬಗೆಗ್
10,000ಡಿ.ಡಿ.ದೋಂದಿಗೆ

2/26/2010 0:00

A

8/9/2011 0:00

D

2/26/2010 0:00

A

8/27/2011 0:00

A

9/2/2009 0:00

D

9/2/2009 0:00

E

9/2/2009 0:00

E

9/2/2009 0:00

E

ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ
ಭಾಷಾನೀತಿ ಉಲಲ್ಂಘನೆ ಕುರಿತು

9/2/2009 0:00

E

ದ ತ ದಾಯ್ಥಿರ್ ನಿಲಯ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ
ಮಂಡಯ್ ಪುನಾರಂಭಿಸಲು ಕೊರಿ

9/2/2009 0:00

E

9/2/2009 0:00

E

9/2/2009 0:00

E

9/2/2009 0:00

E

9/2/2009 0:00

E

9/2/2009 0:00

E

9/3/2009 0:00

E

9/3/2009 0:00

E

35036

GIAPRY

CPI.2.ನೊಂದಾಣಿ/2009

35704

GIAPRY

c79.2.ಇತರೆ/2009

35997

GIAPRY

si73prashi aha transfer.15/09‐
10.2.ವಗರ್/2009

36059

GIAPRY

36118

GIAPRY

36120

GIAPRY

36123

GIAPRY

CPI 7(9) ಪಾರ್ ಅ. ವೇ.ಅ/ಇ
/12/06‐07/ಇತರೆ/ಇತರೆ/2009

36125

GIAPRY

7(9) ಪಾರ್ ಅ/ಎನ್,ಒ. /65/06‐ ಆದಿತಯ್ ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಪಾಂಡವಪುರ, ಮಂಡಯ್
07/ಇತರೆ/ಇತರೆ/2009
ಇವರಿಗೆ ಎನ್.ಒ. ನೀಡುವ ಕುರಿತು

36126

GIAPRY

36129

GIAPRY

(9) ಪಾರ್ ಅಇತರೆ/12/203‐
04/ಇತರೆ/ಇತರೆ/2009

36130

GIAPRY

7(9) ಪಾರ್ ಅ ಆ.ಮಾ.ಅಅ09/07‐
08/ನೊಂದಾಣಿ/ನೊಂದಣಿ/2009

36131

GIAPRY

7(9) ಪಾರ್ ಅ ಇತರೆ 04/2001‐
02/ಇತರೆ/ಇತರೆ/2009

36133

GIAPRY

36135

GIAPRY

ಆ ೕವಾರ್ದ .ಪಾರ್.ಶಾ.ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ
ರವರಿಗೆ ಅನುದಾನ ರ ತವಾಗಿ ಹೆಚಿಚ್ನ
ಭಾಗ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

ಕೆ.ಬಿ.ಸುಮಮಮ್ ಸ. . ವಗಂಗಾ ರ್ೕ ಪರ್ಸನನ್
ಗಂಗಾಧರೇಶವ್ರ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಇವರನುನ್
ವುಮೇನ್ಸ್ ಪೀಸ್ ೕಗ್ .ಪಾರ್.ಇ ಲ್ಗೆ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
ಇಖಾರ್ ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗೆ 6 ಮತುತ್ 7ನೇ
si73 pra shi aha reg.44/09‐
ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
10.2.ನೊಂದಾಣಿ/2009
ನೋಂದಣಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 10,000
ಡಿ.ಡಿ.ದೋಂದಿಗೆ
7(9)
ಮೇಲಮ್ನ ಸಂ.02/03‐04 ಸಮಾಜ ಸೇವ
ಪಾರ್ಶ್ಇಅ.ಮೇಲಮ್ನ /ಮೇಲಮ್ನ /
ಸಂಘ ನಾಗಮಂಗಲ, ಮಂಡಯ್ ಇವರ
ಮೇಲಮ್ನ /2009
ಮೇಲಮ್ನ
ನಾಯ್ಷನಲ್ ಚಿಲಡ್ರ್ನ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
7(9)ಪಾರ್ ಅ ಇತರೆ/03/07‐
ಶಾಲೆ ಖಾ ಹುದೆದ್ ಬಗೆಗ್
08/ಇತರೆ/ಇತರೆ/2009

7(9) ಭಾ.ನೀ.ಉ.05/07‐
08/ಭಾ.ನಿ.ಪಾ/ಭಾಷಾನೀತಿ/2009

7(9) ಪಾರ್ ಅ
ಎನ್.ಒ. /01/2006‐
07/ಇತರೆ/ಇತರೆ/2009

ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸಲು ಕಾಲವಕಾಸ
ಕೋರಿಉರವ ಬಗೆಗ್ ಮಂಡಯ್

ದದ್ ಂಗೇಶವ್ರ

.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ನೋಂದಣಿ

ರ್ೕಮತಿ ಲೋಲಾ ಶಾಲಾ ಮಾತೆ
ಭತೆಯ್ ಮಂಜುರಾತಿ ಬಗೆಗ್

ಷೇಶ

ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಎನ್.ಒ
ಬಗೆಗ್

ಆಕಸ್ಫ್ಡ್ರ್ ದಾಯ್ಸಂಸಥ್, ಕೋಡಿಕಾಯ್ಂಪ್,
7(90 ಪಾರ್ ಅ/ಮಾನಯ್ತೆ
ತರಿಕೆರೆ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ರವರ ಮಾನಯ್ತೆ
ರದುದ್01/07‐08/ಇತರೆ/ಇತರೆ/2009
ರದು ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆ

36136

GIAPRY

ಜಾಷ್ನ ಗಂಗೋತಿರ್ ಮತುತ್ ಜಾಷ್ನಭಾರತಿ
7(9) ಪಾರ್ ಅ ಆ.ಮಾ.ಅ 11/07‐
ಕಡೂರು, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
08/ನೊಂದಾಣಿ/ನೋಂದಣಿ/2009
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ

36139

GIAPRY

7(9) ಪಾರ್ ಅ ಭಾ.ನೀ.ಉ/11/06‐
07/ಭಾ.ನಿ.ಪಾ/ಭಾ.ನೀ.ಪಾ/2009

36178

GIAPRY

ರಾಜೇಶವ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಮಹದೇವಪಢಟೆ, ಮಡಿಕೇರಿ ಭಾಷಾನೀತಿ
ಉಲಲ್ಂಘನೆ ಮಾಢಿರುವ ಬಗೆಗ್

7(9) ಪಾರ್ ಅ ಕಾಮಿ.ಬ 09/06‐ ರಮೇಶ ರೇಬು ರಾಥೋಡ್ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿತ್ ,
07/ಇತರೆ/ಇತರೆ/2009
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು

ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್
ಹಾಜರುಪಡಿ ಕೊಳರ್ಳುವ ಬಗೆಗ್ ಬೆಳಗಾಂ

9/3/2009 0:00

E

ಹೆಚ್ಚ್ಉವರಿ ಕಷ್ಕರ ಬಗೆಗ್ ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್

9/3/2009 0:00

E

9/5/2009 0:00

E

9/5/2009 0:00

E

ಸಾಯಿ ಏಂಜಲ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು

9/5/2009 0:00

E

ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಆಯುಕಾತ್ಲಯಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ
ಪತರ್ಗಳು

9/5/2009 0:00

E

GIAPRY

7(9) ಪಾರ್ ಅ/ನೋಂ/22/2005‐ ಅಭಿನವಭಾರತಿ ದಾಯ್ಕೇಂದರ್ ಮಂಡಯ್ 6ನೇ
06/ನೊಂದಾಣಿ/ನೋಂದಣಿ/2009
ತರಗತಿ ಅನುಮತಿ

9/5/2009 0:00

E

36213

GIAPRY

7(9) ಪಾರ್ ಅ ‐ಆಂ.ಬಗೆಗ್‐38/06‐
07/ನೊಂದಾಣಿ/ನೋಂದಣಿ/2009

ಸೈಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಕೋಟೆ,
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6‐7ನೇ
ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮಕೆಕ್ ನೋಂದಣಿ ಬಗೆಗ್

9/5/2009 0:00

E

36219

GIAPRY

7(9) ಪಾರ್ ಅ ನೋಂದಣಿ/06/07‐
08/ನೊಂದಾಣಿ/ನೋಂದಣಿ/2009

ಶವ್ಭಾರತಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಡೂರು,
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು 6ನೇ ತರಗತಿ ಅನುಮತಿ

9/5/2009 0:00

E

36220

GIAPRY

9/5/2009 0:00

E

36221

GIAPRY

9/5/2009 0:00

E

36223

GIAPRY

7(9) ಪಾರ್ ಅ ಇತರೆ 58/2002‐
03/ಇತರೆ/ಇತರೆ/2009

2/20/2010 0:00

E

36224

GIAPRY

7(9) ಪಾರ್ ಅ ಇತರೆ/33/2002‐
03/ಇತರೆ/ಇತರೆ/2009

9/5/2009 0:00

E

36225

GIAPRY

9/5/2009 0:00

E

36226

GIAPRY

7(9) ಪಾರ್ ಅ ಇತರೆ/19/1997‐ ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಶಾಲೆ ಮಂಡಯ್ ಅನುದಾನ
98/ಇತರೆ/ಇತರೆ/2009
ಸ ತವಾಗಿ ಹುದೆದ್ ತುಂಬವ ಬಗೆಗ್

9/5/2009 0:00

E

36227

GIAPRY

7(9) ಪಾರ್ ಅ ಇತರೆ/23/200‐
01/ಇತರೆ/ಇತರೆ/2009

9/5/2009 0:00

E

36229

GIAPRY

9/5/2009 0:00

E

36179

GIAPRY

7(9) ಪಾರ್ ಅ ಹೆ.
ಇತೆರೆ/ಹೆ. .ನೇ/ಹೆ. ./2009

36180

GIAPRY

7(9) ಪಾರ್ ಅ ಹೆ. .ನಿ.36/2005‐
06/ಹೆ. .ನೇ/ಹೆ. /2009

36201

GIAPRY

7(9) ಪಾರ್ ಅ ನೇ.ಅ.1/2003‐
04/ನೇಮಾಕಾತಿ/ನೇ.ಅ./2009

36203

GIAPRY

36205

GIAPRY

36206

GIAPRY

36212

ರ್ೕ ಯತೀಂದರ್ .ಪ್ರ್ಆಶಾಲೆ
ಪಿ.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿ ಹಾಸನ ಜಿಲೆ
ಕನಾರ್ಟಕ ಮ ಳಾ ಸಂಘದ ಹಾಸನ ಜಿಲಾಲ್
7(9) ಪಾರ್ ಅ ಸಥ್ಳಾಂತರ
ಆಲೂರಿನ ದತಾತ್ತೆರ್ೕಯ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ
54/2005‐
ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸಲು
06/ಸಥ್ಳಾಂತರ/ಸಥ್ಳಾಂತರ/2009
ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ

7(9) ಪಾರ್ ಅ
ಶಾ.ಸಥ್ಳಾಂತರ/57/2005‐
06/ಸಥ್ಳಾಂತರ/ಸಥ್ಳಾಂತರ/2009
(9) ಪಾರ್ ಅ ಇತರೆ/01‐07‐
08/ಇತರೆ/ಇತರೆ/2009

7(9)
( ) ಪಾರ್ರ್ ಅ/ವೇ.ಅನು53/06‐
/
/
07/ವೇ.ಅ./ವೇತನ.ಅನು/2009
7(9) ಪಾರ್ ಅ/ರಮಾ ರ್ೕನಿವಾಸ
ಇವರು ನೇಮಕಾತಿ
ಕೋರಿ/ಇತರೆ/ಇತರೆ/2009

ಅರ ಂದ

.ಪಾರ್ರ್.ಶಾಲೆ ಅರ ಕೆರೆ. ಹಾಸನ
ವೇತನನುದಾನ

ರ್ೕಮತಿ ರಮಾ

ರ್ೕನಿವಾಸ್ ನೇಮಕಾತಿ
ಬಗೆಗ್

ಸೆ ವ್ ದೈ .ಸಂತ ಫಲೋಮಿನಾ
.ಪಾರ್ಶಾಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್
ಸಂತ ಅ ೕಸ್ ಮಂಡಯ್ ಕಷ್ಕರ
ನೇಮಕಾಥಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

ಜೊಙ್ೕತಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ,
7(9) ಪಾರ್ ಅ ಅನುದಾನ/2/2003‐
ಹಾಸನ ವೇತನ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ
04/ವೇ.ಅ./ವೇ.ಅ./2009
ಕುರಿತು

7(9) ಪಾರ್ ಅ/ನೇ.ಅ.
ಇತರೆ/23/2005‐
06/ಇತರೆ/ಇತರೆ/2009

ಕಾವೇರಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಮಂಡಯ್ ಪೂವರ್
ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಮುಚುಚ್ವ ಬಗೆಗ್
ಶೆವ್ೕಶವ್ರಯಯ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ
ಕಾಯ್ತನಹ ಳ್, ಪಾಂಡವಪುರ , ಮಂಡಯ್. ಈ
ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ನೇಮಕಾತಿ
ಅನು ೕದನೆ

36230

GIAPRY

7(9) ಪಾರ್ ಅ ಇತರೆ 41/2000‐
01/ನಾಯ್.ಪರ್./ನಾಯ್ಯಾಲಯ
ಪರ್ಕರಣ/2009

ನ ೕದಯ ದಾಯ್ಸಂಘ,
ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ, ಹಾಸನ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ
ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

9/5/2009 0:00

E

36231

GIAPRY

7(9) ಪಾರ್ ಅ/ ಹೆ. /34/2005‐
06/ಇತರೆ/ಇತರೆ/2009

ರ್ೕಮತಿ ಸುಸನ ಭಾಸಕ್ರ್ ಬೀದರ್ ಇವರಿಗೆ
ಬಡಿತ್ ನೀಡುಬ ಬಗೆಗ್

9/5/2009 0:00

E

36232

GIAPRY

9/5/2009 0:00

E

8/9/2011 0:00

D

9/7/2009 0:00

B

9/7/2009 0:00

B

ರಿ.ಅ.ಸಂ.10596/97 ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ
ಕಷ್ಣ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಹಾಸನ ದಾವೆಯ ಬಗೆಗ್

9/7/2009 0:00

B

ರಿ.ಅ.ಸಂ. 13549/2002 ಸನ್ ರೈಸ್
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು.

9/7/2009 0:00

B

ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯಲಲ್ಇ ಬಾಷಾನೀತಿ
ಉಲಲ್ಂಗೀ ರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಬಗೆಗ್

9/7/2009 0:00

B

ರ್ೕಮತಿ ಅಂತೋಣಿಯಮಮ್ ರವರ ದಾವೆ
ಕುರಿತು ಕೊಡಗು.
ಕೊಡಗು

9/7/2009 0:00

B

ರಿ.ಅ.ಸಂ.8069/2003 ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು
ದೈ. . ಹಾಸನ

9/8/2009 0:00

B

7(9) ಪಾರ್ ಅ/ವಗರ್
ಇತರೆ/17/2006‐
07/ವಗರ್/ವಗರ್/2009

ಕಾವೇರಿ

.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಮಂಡಯ್, ಕಷ್ಕರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

ಕೆ.ಲಕಷ್ಮ್ಣ ನಾಯಕ್ ಮತುತ್ ಸುನಂದಮಮ್
ಸ. .ಎಂ.ಇ.ಎಸ್.ಕೆ.ಎನ್.ಎಸ್. .ಪಾರ್.ಶಾ.
ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿತ್ ಮತುತ್ ಸವ್ಯಂ
ಚಾ ಬಡಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂ.49116‐122/03 ನಳಂದ
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಹಾಸನ ನೇಮಕಾಥಿ
ಅನು ೕದನೆ

36277

GIAPRY

79 ಪಾರ್ ಅ ಇತರೆ 16/2009‐
10.17.ಹೆ. .ನೇ/2009

36298

GIAPRY

7(90 ಪಾರ್ ಅ ದಾವೆ/05/2003‐
04/ಉ. ವಾಯ್./ದಾವೆ/2009

36300

GIAPRY

36306

GIAPRY

36307

GIAPRY

36308

GIAPRY

36309

GIAPRY

36359

GIAPRY

36360

GIAPRY

7(9) ಪಾರ್ ಅ .ಮೇ.07/06‐
07/ಮೇಲಮ್ನ /ಮೇಲಮ್ನ /2009

ರ್ೕಮತಿ ಜೆ.ಪೆರ್ೕಮ ಸ. . ಮೇಲಮ್ನ
ಹಾಸನ

10/29/2009 0:00

B

36361

GIAPRY

7(9) ಪಾರ್ ಅ ದಾವೆ
18422/2005‐
06/ನಾಯ್.ಪರ್./ನಾಯ್.ಪರ್/2009

ದಾವೆ ಸಂ.18422/2005 ರ್ೕ.ಗಂಗಾಧರ
ಸ. .ಅಲೋಕ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಹಾಸನ

9/8/2009 0:00

B

8/27/2011 0:00

E

6/15/2010 0:00

B

10/29/2009 0:00

A

35860

GIAPRY

36779

GIAPRY

36780

GIAPRY

7(9) ಪಾರ್ ಅ
ದಾವೆ/14868/02/2005‐
06/ನಾಯ್.ಪರ್./ನಾಯ್.ಪರ್ಕರಣ/2009
7(9) ಪಾರ್ ಅ/ದಾವೆ 04‐97‐
98/ನಾಯ್.ಪರ್./ನಾಯ್.ಪರ್./2009
7(9) ಪಾರ್ ಅ/ದಾಔಎ
ರಿ.ಅ.ಸಂ.13547/ನಾಯ್.ಪರ್./ನಾಯ್.ಪರ್/
2009
7(9) ಪಾರ್ ಅ ಭಾನೀ ಉ. ಇತರೆ
01/2007‐
08/ಭಾ.ನಿ.ಪಾ/ಭಾ.ನೀ/2009
7(9) ಪಾರ್ ಅ
ರಿ.ಅ.ಸಂ.13248/ನಾಯ್.ಪರ್
/ ಯ್ ರ್./ನಾಯ್.ಪರ್
/ ಯ್ ರ್/
2009
7(9)
ಪಾರ್ ಅ/ನಾಯ್.ಪರ್./ನಾಯ್.ಪರ್./2009

ರ್ೕ.ಎನ್.ಟಿ ನಾಗರಾಜ್ ಮು. .
ದಾವೆ.ಸಂ.14868/2005.

ಎನ್.ಗುರುಶಾಂತಪಪ್ ಸ. .ಸು ಾನಿಕೇತನ
si73 pra shi aha promotion
ಪಾರ್ಶಾ.ರವರು 15 ವಷರ್ಗಳ
other.06/09‐10.3.ಇತರೆ/2009 ಸವ್ಯಂ.ಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆ
ಚಂದುಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಇವರ
ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಸಾ ತಿರ್ ಆಂಗಲ್
ಪಾರ್ ಶಾ, ಹಳೇ
ೕಸ್ಟ್ಆಪೀಸ್ ರಸೆತ್,
7[9] ಪಾರ್ ಅ ಶಾ.ಹೆ.ಬ.02/2009‐
ಹಾಸನ ಈ ಶಾ ಹೆಸರನುನ್ ರಾಯಲ್
10.2.ಹೆ. ಬ./2009
ಅ ಲೋ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಸೂಕ್ಲ್
ಎಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
ಸಾ ತಿರ್ ಆಂಗಲ್ ಪಾರ್ ಶಾ, ಹಾಸನ ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಹಾಸನ ಹೇಮಾವತಿ ನಗರಕೆಕ್
7[9] ಪಾರ್ ಅ/ಸಥ್ಳಾಂತರ‐
01/2009‐10.2.ಸಥ್ಳಾಂತರ/2009 ಸಧ್ಳಾಂತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರೂ.20,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ

36867

GIAPRY

CPI.3.ಇತರೆ/2009

37583

GIAPRY

si73pfrshiaha
nakalipatraanumti.0.15/09‐
10.4.ಇತರೆ/2009

38775

GIAPRY

790 ಪಾರ್ ಅ ನೋಂದಣಿ
01/2010‐
11.ನೋಂದಣಿ.ನೊಂದಾಣಿ/2009

37980

GIAPRY

7(9) ಪಾರ್ ಅ ಹಸಾತ್ಂತರ/64/06‐
07/ಹಸಾತ್ಂತರ/ಹಸಾತ್ಂತರ/2009

38011

GIAPRY

7(9) ಪಾರ್ ಅ
ರಿ.ಅ.ಸಂ.2209805/ನಾಯ್.ಪರ್./ನಾಯ್.
ಪರ್/2009

38014

GIAPRY

7(9) ಪಾರ್ ಅ ದಾವೆ 1/03‐
04/ನಾಯ್.ಪರ್./ನಾಯ್.ಪರ್/2009

38017

GIAPRY

7(90 ಪಾರ್ ಅ ಮೇ,01/07‐
08/ಮೇಲಮ್ನ /ಮೇಲಮ್ನ /2009

38023

GIAPRY

7(9) ಪಾರ್ ಅ ದಾವೆ 06/2005‐
06/ನಾಯ್.ಪರ್./ನಾಯ್.ಪರ್./2009

38027

GIAPRY

38032

GIAPRY

38036

GIAPRY

7(9) ಪಾರ್ ಅ ವೇ ಅ 01/06‐
07/ಮೇಲಮ್ನ /ಮೇಲಮ್ನ /2009

38038

GIAPRY

79 ಪಾರ್ ಅ. ಮೇ/ 08/06‐
07/ಮೇಲಮ್ನ /ಮೇಲಮ್ನ /2009

38055

GIAPRY

79 ಪಾರ್ ಅ ಇತರೆ/ 09/07‐
08/ಇತರೆ/ಇತರೆ/2009

38059

GIAPRY

79 ಪಾರ್ಶೊಅ ದುರು 01/2005‐
06/ಇತರೆ/ಇತರೆ/2009

38104

GIAPRY

7[6](2)/ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೋಂ‐
25/2007‐
08/ನೊಂದಾಣಿ/ನೋಂದಣಿ/2009

40227

GIAPRY

si73pra shi aha shiftinng09/09‐
10.09.ಸಥ್ಹ/2009

40379

GIAPRY

CPI.02.ದೂರು/2010

79 ಪಾರ್ ಅ
ರಿ.ಅ.ಸಮ.31174/2002‐
03/ನಾಯ್.ಪರ್
03/
ನಾಯ್.ಪರ್./ನಾಯ್
/ನಾಯ್.◌್ಪರ./2009
. ಪರ./2009
79 ಪಾರ್ ಅ
ರ.ಅ.ಶಂ.6221/91/ನಾಯ್.ಪರ್./ನಾಯ್.
ಪರ್/2009

ಎ.ಎನ್.ಅಂಬಲಗಿ .ಪಾರ್,ಶಾಲೆಯ
ಸ. .ಇವರನುನ್ ಮುಂಗಡ ವೇತನ
ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
ಸ ೕರ್ದಯ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6 ಮತುತ್ 7ನೇ
ತರಗತಿಯ ಅನುಮತಿ ಪತರ್ದ ನಕಲು
ಪರ್ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಸಾಯಿ ಹೋ
ಪ್ರಿಟ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ರವರ
ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6ನೇ
ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್ 10,000
ಡಿ.ಡಿ.ದೋಂದಿಗೆ

8/9/2011 0:00

A

8/27/2011 0:00

E

6/15/2010 0:00

A

ರ್ೕ ಜಗನೊ ಹನ ರ್ೕ ರಾಮ ಸಂಗೀತ
ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಬೆಳಕವಾಡಿ ಮಂಡಯ್, ಹಸತ್ಂತರ

10/29/2009 0:00

A

ರಿ.ಅ.ಸಂ.22098/2005
ದೊದ್ೕದೇಶ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಸೊಸೈಟಿ ಮುಡಿಗೆರೆ.

10/29/2009 0:00

B

ರಿ.ಪಿ.ಸಂ. 29904/03 ನಳಂದ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್
ಹಾಸನ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ

10/29/2009 0:00

B

ದೆದ್ಶವ್ರ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ತಣಿಣ್ರುಹಳಲ್, ಹಾಸನ
ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ ಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದಂತೆ

10/29/2009 0:00

B

ರ್ೕಮತಿ ಮಾದಮಮ್ ಆಯಾ ಕಾವೇರಿ
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಮಂಡಯ್

10/29/2009 0:00

B

ರಿ.ಅ.ಸಂ.31174/2002‐03 ಕೊಡಗು. ಜಿಲೆಲ್

10/29/2009 0:00

B

ರಿ.ಅಂ. 6221/91 ಮಂಡಯ್

10/29/2009 0:00

B

10/29/2009 0:00

B

ರ್ೕ ಇ. ಡಿ. ಹರೀಶ್ ಬೇಲೂರು ಹಾಸನ

10/29/2009 0:00

B

ಆದಶರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮತುತ್ ಸೊ ಯಲ್
ಆದಶಭ್ರ್ವನ ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ ಆಡ ತ
ಮಂಡ ಗಳ ಬದಾಲಾವಣೆ ಬಗೆ

10/29/2009 0:00

E

ಸಮತ ಜೋಸೇಫರ ಆ.ಮಾ. ಶಾಲೆ
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು

10/29/2009 0:00

E

ಇಲವಾಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇವರ
ಐಡಿಯಲ್ .ಪಾರ್.ಶಾ. ಮೈಸೂರು ಈ
ಶಾಲೆಗೆ 2007‐08ನೇ ಸಾ ಗೆ 6‐7ನೇ
ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ನೋಂದಣಿ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

8/19/2011 0:00

A

8/9/2011 0:00

D

ಕೆರ್ಸೆಂಟ್

ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಮಂಡಯ್

ರಾ ರ್ಟ್ೕಯ ದಾಯ್ಲಯ ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯನುನ್
ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
20,000ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ.
ಅಂತಿಮ ನೆನ ೕಲೆ‐ಚಂದರ್ಶೇಖರ್
ಕೆ.ಇವರ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

40384

GIAPRY

CPI/ಶಾ.ನೊಂ/23/2010

40385

GIAPRY

CPI/ಶಾ.ನೊಂ/02/2010

GIAPRY

si73pra shi aha reg.46/09‐
10.46/09‐10.ಶಾ.ನೊಂ/2010

40801

40868

GIAPRY

73ಪಾರ್. .ಅ.ನೊಂ47/09‐
10.47/09‐10.ಶಾ.ನೊಂ/2010

42083

GIAPRY

CPI.33.ಹೊಶಾಪಾರ್/2010

42087

GIAPRY

7(3)/ದೂರು/02/2005‐06

42088

GIAPRY

7(3)/ಇ /22/2002‐03

42089

GIAPRY

7(3)/ಇ /12/2002‐03

42090

GIAPRY

7(3)/ಶಾ.ನೊಂ/90/2005‐06

42091

GIAPRY

7(3)/ಶಾ.ನೊಂ/73/2005‐06

42131

GIAPRY

73ಪಾರ್ . .ಅ.ಅ.ಮಾ.ನೊ51/09‐
10.51/09‐10.ಶಾ.ನೊಂ/2010

42185

GIAPRY

7(3)/ದೂಪರ್/03/2003‐04

42186

GIAPRY

7(3)/ಶಾ.ನೊಂ/10/2005‐06

ಸಾಟ್ರ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ . .ಪುರಂ. ಮಂಡಯ್
ಶಾಲಾ ಪಾರ್ರಂಬಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ
ಅಂಕುರ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ 6ನೇ ತರಗತಿ
ಅನುಮತಿ. ಕೊಡಗು

ರ ಶಂಕರ್ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಪಾರ್ ಶಾ 6 7
ನೇ ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ
ಹೆಡ್ ಸಾಟ್ಟ್ರ್ ಎಜು.ಅಕಾಡಮಿ
ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6 ಮತುತ್ 7ನೇ
ತರಗತಿಯ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ಭೋಧಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
10,000 ಡಿ.ಡಿ.ದೋಂದಿಗೆ
ವೇಕಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಹನಕೆರೆ ರವರು 6ನೇ
ತರಗತಿಯನುನ್ ಅಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 10,000
ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತದೆ.
ಸೌರಭ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ,
ಮಾಯಸಂದರ್,ತುಮಕೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ
ಕಾನೂನು ಬಾ ರವಾಗಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್.ಶಾ
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಸವೆಂತಡೆ ಆಡೆವ್ಂಟಿಸ್ಟ್ ಶಾಲೆ, ತಿಲಕ್ ನಗರ,
ಮೈಸೂರು ಮತುತ್ ಮೇರಿ ಸೂಕ್ಲ್ ಈ
ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ರಾ ಟ್ರ್ೕಗೀತೆ ಆಡಿಸುತಿತ್ಲಲ್ವೆಂಬ
ವರದಿ ಬಗೆ.
ರ್ೕ ದದ್ಪಾಪ್ಜಿ, ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, .ಪಾರ್.ಶಾ,
ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕಷ್ಕರನುನ್ ನೇಮಕ
ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಲು ದಿ: 28‐06‐02ರಂದು
ನಡೆಯುವ
ಸಂದಶರ್ನಕೆಕ್ಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ
ನಡ
ಯುವ ಸಂದಶರ್ನಕ
ೇ. ಹಾಜರಾಗಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ.
ಪರ್ ತರ್ ರಾ. ದಾಯ್ಲಯ ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
ವೇಕಾನಂದ ನಗರ, ಬೆಂ.ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್, ಈ
ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮಕೆಕ್
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
2005‐06ನೇ ಸಾ ಗೆ ರ್ೕ ಶೈಲ ಕನನ್ಡ
.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಬನಶಂಕರಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ
ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪಾರ್ರಂಭಿಸ
ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ ನೊಂದಾಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಜಿ. .ಎಸ್.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6ಮತುತ್ 7ನೇ
ತರಗತಿಯ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ಭೋಧಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್ 10,000
ರೂ.ಡಿ.ಡಿ.ದೋಂದಿಗೆ
Appeal Cases and other
Informations.
2005‐06ನೇ ಸಾ ಗೆ ಪೂಣರ್ಪರ್ ಾ
ದಾಯ್ನಿಕೇತನ್ ಪಾರ್.ಶಾ. ಜಯನಗರ, ಬೆಂ,
ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 6ನೇ ತರಗತಿ
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/29/2011 0:00

D

6/15/2010 0:00

A

8/26/2011 0:00

A

9/20/2011 0:00

A

6/15/2010 0:00

A

3/1/2010 0:00

D

3/1/2010 0:00

E

3/1/2010 0:00

A

3/1/2010 0:00

A

2/26/2010 0:00

A

8/26/2011 0:00

A

3/1/2010 0:00

C

3/1/2010 0:00

A

42187

GIAPRY

3/1/2010 0:00

B

3/1/2010 0:00

A

3/1/2010 0:00

A

3/1/2010 0:00

A

7(3)/ಶಾ.ನೊಂ/42/2004‐05

2005‐06ನೇ ಸಾ ಗೆ ಮಿಂಡ್ ಟೌನ್ ಪಬಿಲ್ಕ್
.ಶಾ. ರಿಚ್ ಮಂಡ್ ಟೌನ್ ಬೆಂ, ಈ ಶಾಲೆಗೆ
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 6ನೇ ತರಗತಿ
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/1/2010 0:00

A

3/1/2010 0:00

D

3/1/2010 0:00

D

3/1/2010 0:00

A

3/1/2010 0:00

D

3/1/2010 0:00

C

3/1/2010 0:00

D

3/1/2010 0:00

D

3/1/2010 0:00

C

3/1/2010 0:00

C

7(3)/ಶಾ.ನೊಂ/14/2005‐06

42188

GIAPRY

7(3)/ಶಾ.ನೊಂ/23/2005‐06

42189

GIAPRY

7(3)/ಶಾ.ನೊಂ/97/2005‐06

42190

GIAPRY

7(3)/ಶಾ.ನೊಂ/99/2005‐06

42191

GIAPRY

2005‐06ನೇ ಸಾ ಗೆ ಪಿರ್ೕತಧಾನ ಕನನ್ಡ
.ಪಾರ್.ಶಾ. ಬೇಗೂರು ಅಂಚೆ, ಬೆಂ, ಈ
ಶಾಲೆಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 6ನೇ ತರಗತಿ
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
2005‐06ನೇ ಸಾ ಗೆ ದಿ ೕಪ್ ಕನನ್ಡ
.ಪಾರ್.ಶಾ. ಬನೆನ್ೕರುಘಟಟ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂ, ಈ
ಶಾಲೆಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 6ನೇ ತರಗತಿ
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
2005‐06ನೇ ಸಾ ಗೆ ಲೌ ೕ ಬಿಷಪ್ ಶಾ.
ಬಾಣಸವಾಡಿ ಬೆಂ, ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮ 6ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
2005‐06ನೇ ಸಾ ಗೆ ಮಾನ ಕಿರಿಯ
ಪಾರ್.ಶಾ. ಜಗಜೀವನ ರಾಮನಗರ , ಬೆಂ, ಈ
ಶಾಲೆಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 6ನೇ ತರಗತಿ
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

42192

GIAPRY

7(3)/ಇ /07/2005‐06

ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಈಗಾಗಲೇ
ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರನುನ್
ಅವಶಯ್ ರುವ ಇತರೆ ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗೆ ಹಂಚಿಕೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

42193

GIAPRY

( )
7(3)/ಇ
/20/2005‐06

ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಮರುಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್
ಯ್ ಕ್ ಹಾಜರು
ಪಡಿ ಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆ.

42194

GIAPRY

7(3)/ಇ /17/2005‐06

42195

GIAPRY

7(3)/ಇ /13/2005‐06

42196

GIAPRY

7(3)/ಇ /44/2005‐06

42198

GIAPRY

7(3)/ಇ /46/2005‐06

42199

GIAPRY

7(3)/ಇ /61/2006‐07

42200

GIAPRY

7(3)/ವಗರ್/12/2006‐07

42201

GIAPRY

7(3)/ವಗರ್/15/2006‐07

ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್.ಶಾಲಾ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ
ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ ಆದೇಶ ಮಾಪರ್ಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಟ್ರ್ ಅರಳ್ ರಾಜೇಶವ್ರಿ, ಸ , ಸಕೆರ್ೕಡ್
ಹಾಟ್ರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಜೀವನಭೀಮನಗರ, ಇವರನುನ್ ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್
ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆ.
ರ್ೕ ಕೆ.ಜಿ. ಜಯಪಪ್, ದೈ. . ರ್ೕ ಸಂಗಮಮ್
ಕ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಬೆಂ. ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆ.
ರ್ೕ ರಾಜ ಎಸ್. ಇಂಡಿಮೆಂಟ್ ತಮಿಳು
.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಕೋಲಾರ ಇವರ ಸಥ್ಳ
ನಿಯುಕಿ ಬಗೆ.
ರ್ೕ ಕುಮಾರ ಸಾವ್ಮಿ, ದೈ. . ರ್ೕ
ಶವ್ಭಾರತಿ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ. ಮಲಲ್ಸಂದರ್
ತುಮಕೂರು , ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರಾಗಿರುವ
ಬಗೆ.
ರ್ೕ ಮಂಗಳ ಕಷ್ಣ ಸಮಿತಿ ಶಾಲೆಗಳ ರ್ೕ
ವಕುಮಾರ, ಸರಸವ್ತಿ ದಾಯ್ಮಂದಿರ, ರ್ೕ
ವಪರ್ಸಾದ್, ರ್ೕ ಮಂಗಳ ದಾಯ್ಮಂದಿರ,
ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ, ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ ಬಿ. ಕಲಪ್ನಾ, ನಾಯಂಡಹ ಳ್, ಬೆಂ,
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

42202

GIAPRY

7(3)/ಇ /34/2006‐07

42204

GIAPRY

7(3)/ಇ /03/2006‐07

42205

GIAPRY

7(3)/ಇ /04/2004‐05

42207

GIAPRY

7(3)/ಇ /10/2008‐09

42208

GIAPRY

7(3)/ಇ /62/2002‐03

42209

GIAPRY

7(3)/ವಗರ್/09/2005‐06

42210

GIAPRY

7(3)/ವಗರ್/13/2005‐06

42211

GIAPRY

7(3)/ವಗರ್/08/2006‐07

42213

GIAPRY

7(3)/ವಗರ್/1/2006‐07

42224

GIAPRY

7(3)/ವಗರ್/07/2004‐05

42227

GIAPRY

7(3)/ಇ /38/2006‐07

42234

GIAPRY

7(3)/ಭೇ & ವ/13/2004‐05

42237

GIAPRY

7(3)/ದೂಪರ್/01/2004‐05

ರ್ೕಮತಿ ಡಯಾನ ಪುಪಪ್ಲತಾ, ಹಾಗೂ
ರ್ೕಮತಿ ಸುನಿತಾ ಡಾಯ್ನಿಯಲ್ ,
ಯುನೈಟೆಡ್ ಮಿಷನ್ ಶಾಲೆ, ಬೆಂ ಇವರ
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ಪಟಿಟ್ಯಿಂದ ಕೈ ಬಿಡುವ
ಬಗೆ.
ರ್ೕಮತಿ ಜಯಲಕಷ್ಮಮ್, ಮುಜ. .
ಭೂವನೇಶವ್ರಿ ಮ ಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ,
ಕನನ್ಡ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಬೇಂದೆರ್ನಗರ, ಬೆಂ.
ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶದ ಲ್ ಹೆಸರು
ತಿದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಟಾಗೂರು .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ತಿಪಟೂರು ಈ
ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ
ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.

ರ್ೕಮತಿ ಲ ಮ್ೕದೇವಮಮ್, ಸ ಮತುತ್ ಎನ್.
ಜಯಲ ಮ್,ಸ , ನವಚೇತನ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ.
ಭುವನೇಶವ್ರಿ ನಗರ, ಬೆಂ‐23.ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ಕಷ್ಕರ ಪಟಿಟ್ಯಿಂದ ಕೈ ಬಿಟಿಟ್ರುವ ಬಗೆಗ್.
.ಎನ್. ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ್, ದೈ. .
ಕಾಮನಹ ಳ್, ಆಂಜನೇಯ ಸಾವ್ಮಿ
.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಕೊರಟಗೆರೆ ಇವರ ವೇತನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ್, ಮತುತ್ ರ್ೕ
ಕುಮಾರ,ಸ , ಅರ ಂದ ಕ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ, ಬೆಂ.ಗಾರ್.ಜಿಲೆಲ್. ಇವರನುನ್
ರ್ೕ ಚೇತನ ಪಾರ್.ಶಾ. ಇ ಲ್ಗೆ
ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕ ಕೃಷಣ್ಪಪ್ , ಸ , ಕೆನರಾ ದಾಯ್ಶಾಲೆ
ಜೆ. .ನಗರ, ಮಹಾಲ ಮ್ಪುರಂ, ಬೆಂ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗ
ಬಗೆ..
ವಗಾರ್ವಣ
ವಗಾರ್ವಣೆ ದಯಾನಂದ ಕ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ.
ಇಬಬ್ರು ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಕೋರಿರುವ
ಬಗೆ.

ರ್ೕ ಸಂಗಮೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಲಯ ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
ಪಾಪಣಣ್ ಲೇಔಟ್, ದೊಮಮ್ಸಂದರ್ ಇವರನುನ್
ಬೆಂ.ದ.ಇ ಲ್ಗೆ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ರೆಗೂಯ್ಲರ್ ಟೆಟಿರ್ಯರಿ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ನ್
ಸಕ್ನ್ ಸಟ್ರ್ ಆಫ್ ಬಾನ್ ಸೆಕೂಯ್ರಸ್
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಶಾಲಾ
ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಅಂತರ್ ರಾಜಯ್ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಅನುದಾನಿತ ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗಳ ಲ್
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು
ಕೌನಿಸ್ ಂಗ್ ಸೂಚನೆ ಆದೇಶ ನೀಡುವ
ಕುರಿತು.
ಎಸ್.ಎಂ. ಆಂಗಲ್ ಪಾರ್.ಶಾಲೆ. ಊಡಿ, ಬೆಂ‐48,
ಈ ಶಾಲೆಯ ಅನಿರೀ ಭೇಟಿ ಬಗೆಗ್.
ಕೆನ್
ರ್ ಪಾರ್.ಶಾ, ಕೃಷಣ್ರಾವ್ ಪಾಕ್ರ್
ಬಸವನಗುಡಿ, ಹೆಚುಚ್ ಶುಲಕ್ ಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್
ಮತುತ್ ನಿಗಧಿತ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕಗ ಗಿಂತ ಅಧಿಕ
ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ಧಿಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್
ದೂರು.

3/1/2010 0:00

D

3/1/2010 0:00

D

3/1/2010 0:00

D

3/1/2010 0:00

D

3/1/2010 0:00

D

3/1/2010 0:00

C

3/1/2010 0:00

C

3/1/2010 0:00

C

3/1/2010 0:00

A

3/1/2010 0:00

C

3/1/2010 0:00

D

3/1/2010 0:00

D

3/1/2010 0:00

D

42264

GIAPRY

7(3)/ಉನಾಯ್/11/2001‐02

42269

GIAPRY

7(3)/ವಗರ್/23/2008‐09

42270

42271

GIAPRY

GIAPRY

ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:42361/01, ರ್ೕಮತಿ
ಆರ್.ಕಮಲಮಮ್, ಮು. . ಲೇಬರ್ ವೆಲ್
ಪೇರ್ ೕಗಲ್ ಪೆ ಮರಿ ಮತುತ್ ನಸರ್ರಿ
ಶಾಲೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಬೆಂ‐2, ಇವರ
ರುದ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ.
ರ್ೕ ಶರಣಪಪ್ ಸ. ಮಿಥಿಲಾ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
ಮಿಲೆರ್, ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ ತಾ/ ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್
ಇವರನುನ್ ಮಾಣಿಕಪಾಪ್ ಬಂಡೆಪಾಪ್
ಖಾಶೆಂಪೂರ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್
ಇ ಲ್ಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/1/2010 0:00

B

3/1/2010 0:00

C

7(3)/ಇ /42/2008‐09

ಸೇಂಟ್ ಅಂತೋನಿ ಸೂಕ್ಲ್ ಗಂಗೊಂಡನ
ಹ ಳ್, ಬೆಂ‐39, ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕನನ್ಡ
ಮದಯ್ಮದಿಂದ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮಕೆಕ್
ವಗಾರ್ವಣೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

3/1/2010 0:00

D

7(3)/ವಗರ್/16/2009‐10

ರ್ೕಮತಿ ಮಂಗಳ, ಸ. . ಆದರ್.ಕೆ.ಎಸ್.
ಕ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು,
ಇ ಲ್ಂದ ಶರಣ ಬಸವೇಶವ್ರ ಧಾಯ್ವಧರ್ಕ
ಸಂಘ ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಇ ಲ್ಗೆ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

3/1/2010 0:00

C

3/1/2010 0:00

C

3/1/2010 0:00

C

3/1/2010 0:00

C

3/1/2010 0:00

C

3/1/2010 0:00

C

42272

GIAPRY

7(3)/ವಗರ್/01/2009‐10

42273

GIAPRY

7(3)/ವಗರ್/25/2008‐09

42274

GIAPRY

7(3)/ವಗರ್/21/2008‐09

42275

GIAPRY

7(3)/ವಗರ್/20/2008‐09

42277

GIAPRY

7(3)/ವಗರ್/19/2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ಜೇ. . ಪಾರ್ ೕಣ ಕುಮಾರಿಲ ಸ. ,
ರ್ೕ ಲಾಲ್ ಬಹದೂದ್ರ್ ಶಾ ರ್ತ್
ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಕ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನುನ್
ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.
ರ್ೕ ಉಮಾಪತಿ.ಪಿ, ಸ. . ರ್ೕ ರಾಜೇಶರ್ರಿ
ದಾಯ್ಶಾಲಾ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಕೆಂಚೇನಹ ಳ್,
ಬೆಂಗಳೂರು
ಬ
ಂಗಳೂರು, ರ್ೕೕಮತಿ
ಮತಿ ಡಿ.ರಾಜಮಮ್,
ರಾಜಮ ರ್ೕ
ಸದುಗ್ರು ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಕ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ.
ರೂಪೇನ ಅಗರ್ಹಾರ ಬೆಂ‐68, ಇವರುಗಳ
ಪರಸಸ್ರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಕುರಿತು.
ಆರ.ಎ.ಎ ಜಭತ್ ಸ. . ರ್ೕ
ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ ಕ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
ಆಡುಗೋಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ಂದ
ನವಜೊಯ್ೕತಿ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಮರಿಯಾಪುರ
ತಟಟ್ಗುಪೆಪ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಎಸ್.ರೇವಣಣ್ ಸ. , ರಂಗನಾಥ
.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಹೆಚ್. .ಆರ್. ಬಡಾವಣೆ,
ಮಾಗಡಿರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ಂದ
ಸಹಕಾರಿ ದಾಯ್ಕೇಂದರ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
ಪದಮ್ನಾಭನಗರ ಬೆಂಗಳೂರುದ ಇ ಲ್ಗೆ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ರ್ೕಮತಿ ಜಾಹನ್ ಸ. . ಎಸ್.ಜೆ.ಆದರ್.ಎಸ್
.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಜವಾಹರನಗರ,
ರಾಯಚೂರು ಇ ಲ್ಂದ ರ್ೕ ರುಪಾ ೇಶವ್ರ
ಸಾವ್ಮಿ ಕ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಆರ್.ಪಿ.
ಲೇಔಟ್, ಜಯನಗರ, ಬೆಂ‐40 ಈ ಶಾಲೆಗೆ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

42313

42314

42315

42387

42392

GIAPRY

GIAPRY

GIAPRY

GIAPRY

CPI.06.ಹೊಶಾಪಾರ್/2010

ಗುಡ್ ಟಿಜನ್ ಕಿಪಾರ್ಶಾ,ಹಡೇನಹ ಳ್,ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ 10‐10ನೇ ಸಾ ಗೆ 6ನೇ ಆಂಗಲ್
ಮಾ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.ಡಿಡಿ.10000/‐ ಇದೆ.

6/15/2010 0:00

A

CPI.05.ಹೊಶಾಪಾರ್/2010

ರಾಧಾಕೃಷಣ್ ಕಿಪಾರ್ಶಾ ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ,ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ 10‐10ನೇ ಸಾ ಗೆ 6ನೇ ಆಂಗಲ್
ಮಾ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.ಡಿಡಿ.10000/‐ ಇದೆ.

10/23/2010 0:00

A

CPI.04.ಹೊಶಾಪಾರ್/2010

ಎಕಸ್ಲೆಂಟ್ ಕಿಪಾರ್ಶಾ,ಹುಣಸೇಕೆರೆ
ರಸೆತ್,ಹಾಸನ,ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 10‐10ನೇ
ಸಾ ಗೆ 6ನೇ ಆಂಗಲ್ ಮಾ ತೆರೆಯಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.ಡಿಡಿ.10000/‐ ಇದೆ.

9/8/2010 0:00

A

ನಾಡಗೌಡ ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6 ಮತುತ್
7ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
7[9] ಪಾರ್ ಅ/ ನೋಂದಣಿ‐
/2009‐10.ನೋಂ.ಶಾ.ನೊಂ/2010 ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 10,000
ಡಿ.ಡಿ.ಮತುತ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ದೋಂದಿಗೆ

6/15/2010 0:00

A

6/15/2010 0:00

A

6/15/2010 0:00

A

ಜಯ ಕಿಪಾರ್ಶಾ,ಚಿಕಕ್ಹೊನೆನ್ೕನಹ ಳ್,ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ 10‐10ನೇ ಸಾ ಗೆ 6ನೇ ಆಂಗಲ್
ಮಾ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆ.ಡಿಡಿ.10000/‐ ಇದೆ.
ಶಾರದಾ ಅನಿಕೇತನ
ಪಾರ್ಶಾ, ರೀಸಾವೆ,ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 10‐
10ನೇ ಸಾ ಗೆ 6ನೇ ಆಂಗಲ್ ಮಾ ತೆರೆಯಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.ಡಿಡಿ.10000/‐ ಇದೆ.

GIAPRY

CPI.08.ಹೊಶಾಪಾರ್/2010

GIAPRY

7[9] ಪಾರ್ ಅ/ ನೋಂದಣಿ‐
10/2009‐10 /2009‐
10.10.ಶಾ.ನೊಂ/2010

GIAPRY

c73 pra shi aha reg.53/09‐
10.53/09‐10.ಶಾ.ನೊಂ/2010

ಲಾ ರ್ನ್ ಪಬಿಲ್
ಪಬಿಕ್
ಕ್ ಶಾಲ
ಶಾಲೆಬೊಮ
ಬ ೂಮಮ್ನಹ
ನಹ ಳ್,ಬ
ಬೆಂ
ಂ
ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6 7 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾ
ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ನೋಂದಣಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ

8/26/2011 0:00

A

GIAPRY

73 ಪಾರ್. .ಅ.ಮಾ.ಹ.ಅ.23/09‐
10.23/09‐10.ಶಾ.ನೊಂ/2010

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆಧ್ 2005 ಕಾಲಂ1,71
ರನವ್ಯ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ ಟಿ ವಕುಮಾರ್,
ಅಗರ್ಹಾರದಾಸರಹ ಳ್ ಅವರ ಅಜಿರ್
ರೂ.10/‐ ರ
ೕಸಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್ ಲಗತಿತ್ ದೆ

8/27/2011 0:00

D

GIAPRY

73 ಪಾರ್. .ಅ.ಆನೊಂ.54/09‐
10.54/09‐10.ಶಾ.ನೊಂ/2010

ನೂಯ್ಎಜ್ ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6 ಮತುತ್ 7ನೇ
ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಮತುತ್ 10,000 ಡಿ.ಡಿ.ದೋಂದಿಗೆ

9/20/2011 0:00

A

42871

GIAPRY

73ಪಾರ್. .ಅ.ಆ.ಮಾ.ನೊಂ.55/09
‐10.55/09‐10.ಶಾ.ನೊಂ/2010

8/26/2011 0:00

A

42985

GIAPRY

CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/12/2010

6/15/2010 0:00

A

9/8/2010 0:00

A

42416

42428

42624

42707

42999

GIAPRY

CPI.14.ಹೊಶಾಪಾರ್/2010

ಸರಸವ್ತಿ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6
ಮತುತ್ 7ನೇ ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ಬಗೆ 10,000 ರೂ ಡಿ.ಡಿ.ದೊಂದಿಗೆ
ಐಶವ್ಯರ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ ತಣಿಣ್ೕರುಹಳಳ್,
ಹಾಸನ 6 ನೇ ತರಗತಿ ಅನುಮತಿ

2010‐11 ನೇ ಸಾ ನ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್
ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 10,000
ರೂ.ಡಿ.ಡಿ.ದೋಂದಿಗೆ

43001

GIAPRY

73 ಪಾರ್. .ಅ.ವಗರ್:17/09‐
10.17/09‐10.ವಗರ್/2010

40642

GIAPRY

CPI.ವಗಾರ್ವಣೆ.ಶಾ.ನೊಂ/2010

41669

GIAPRY

c73 pra shi aha reg48/09‐
10..48/09‐10.ಶಾ.ನೊಂ/2010

41792

GIAPRY

GIAPRY

41824

ಎಸ್.ಎಲ್.ಮಂಜಮಮ್ ಸ. .ಇವರಿಗೆ
ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಸರೋಜಿನಿ, ಸ ,ಪುಟಟ್ಪಪ್ ಪಾರ್
ಶಾ,ಕುಂಬಳೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಯಿಂದ
ಬೀದರಕೆಕ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

8/19/2011 0:00

A

6/30/2011 0:00

E

ಬಿ ಟಿ ಎಲ್ ದಾಯ್ವಾ ನಿ ಪಾರ್ ಶಾ 6 7 ನೇ
ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ

8/26/2011 0:00

A

c73 pra shi aha reg.49/09‐
10.49/09‐10.ಶಾ.ನೊಂ/2010

ಸೆಂಟ್ ಗಾಸಫ್ರ್ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಲ್ 6 ಮತುತ್
7ನೇ ತರಗತಿಯ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್
ಬೋಧಿಸಲು ಬಗೆಗ್ 10,000ಡಿ.ಡಿ.ದೋಂದಿಗೆ

8/26/2011 0:00

A

c73pra shi aha R.T.I..18/09‐
10.18/0910.ಮಾ.ಹ.ಅ/2010

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿ ನಿಯಮದಡಿ ಕೆ ಎಸ್
ಬಸವರಾಜು, ವಕೀಲರು, ತುಮಕೂರು
ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10/‐
ರ
ೕಸಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್ ಲಗತಿತ್ ದೆ

8/26/2011 0:00

D

8/26/2011 0:00

A

6/15/2010 0:00

D

2/20/2010 0:00

E

2/20/2010 0:00

A

2/20/2010 0:00

D

8/26/2011 0:00

A

8/27/2011 0:00

D

ಶಾರದಾ ಎಜುಕೋಷನಲ್
ಟರ್ಸ್ಟ್,ಅತಿತ್ಬೆಲೆ,ಆನೇಕಲ್ ತಾ ಈ
ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6 7 ನೇ ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ
ಲಗತಿ ದೆ
ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್
ಚಂದೂಪುರ, ಮದೂದ್ರು ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್
2010‐2011 ನೇ ಸಾ ನಿಂದ 6 ನೇ
ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾ ಬೋಧಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಬಗ ಗ್ ರೂ.10,000/‐
ರೂ.10,000/ ರ
ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿ ದೆ
ಕಷ್ಸಕರ ವೇತನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು
6ನೇ ತರಗತಿ ಅನುಮತಿ ಹಾಸನ ಪಬಿಲ್ಕ್
ಸೂಕ್ಲ್
ನಿಮರ್ಲ ಕಾನೆವ್ಂಟ್,ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು 6ನೆ
ತರಗತಿ ಅನುಮತಿ
ಎಡಿಪ್ ಎಜು ಟರ್ಸ್ರ್ಟ್ ಇವ ಎ.ಇ.ಟಿ.ಇಂಟರ್
ನಾಯ್ಷನಲ್ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6 ಮತುತ್ 7ನೇ
ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
10,000 ಡಿ.ಡಿ.ದೋಂದಿಗೆ
ಕಾಯರ್ದ ರ್ ಪದಮ್ಪಿರ್ಯ ದಾಯ್
ಸಂ.ಇವರು ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

41878

GIAPRY

c73pra shiaha reg.50/09‐
10.50/09‐10.ಶಾ.ನೊಂ/2010

41925

GIAPRY

CPI.34.ಹೊಶಾಪಾರ್/2010

41955

GIAPRY

CPI/ದೂರು/3/2010

41959

GIAPRY

CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/23/2010

41963

GIAPRY

CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/14/2010

43023

GIAPRY

73
ಪಾರ್. .ಅ.ಆ.ಮಾ.ನೊಂ.56/09‐
10.56/09‐10.ಶಾ.ನೊಂ/2010

43080

GIAPRY

73ಪಾರ್. .ಅ.ದೂರು.ಇ.41/09‐
10.41/09‐10.ದೂರು/2010

GIAPRY

73ಪಾರ್. .ಅ
ಆ.ಮಾ.ನೊಂ.57/09‐10.57/09‐
10.ಶಾ.ನೊಂ/2010

ಸುರಭಿ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6
ಮತುತ್ 7ನೇ ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ಬಗೆಗ್ 10,000 ಡಿ.ಡಿ.ದೋಂದಿಗೆ

9/20/2011 0:00

A

73ಪಾರ್ ಅನೊಂ.07/10‐
11.07/10‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2010

ಅಂತೊಯ್ೕದಯ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ, ಅರ ೕಕೆರೆ ಈ
ಶಾಲೆಯ ಲ್ 2010‐2011 ನೇ ಸಾ ಗೆ 6 7
ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರೂ.10,000/‐ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ

8/26/2011 0:00

A

43086

43755

GIAPRY

43782

GIAPRY

43813

GIAPRY

43843

GIAPRY

43923

GIAPRY

44013

GIAPRY

44014

GIAPRY

44070

GIAPRY

44098

GIAPRY

44099

GIAPRY

44110

GIAPRY

44213

GIAPRY

ಕೇಂಬಿರ್ಡ್ಜ್ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ, ಸಖರಾಯಪಟಟ್ಣ,
ಕಡೂರು ತಾ, ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6 7 ನೇ
CPI.18/2010‐
ತರಗತಿಗಳನುನ್
ಆಂಗಲ್ ಮಾ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು
11.ಹೊಶಾಪಾರ್/2010
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ರ
ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿ ದೆ
ಎಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಪಾರ್ ಶಾ ಕಲುಲ್ಮಠ,
CPI.19/2010‐
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ ಇ ಲ್ 6 ನೇ ತರಗತಿ
11.ಹೊಶಾಪಾರ್/2010
ಆಂಗಲ್ ಮಾ ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿ ದೆ
2010‐2011 ನೇ ಸಾ ಸ ೕದಯ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ, ಬೀಲೂರು, ಹಾಸನ ಜಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್
CPI.20/2010‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2010
6 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾ ತೆರೆಯಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ
ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿ ದೆ
ಗುಲಾಬಿ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,
ರಾಗಿಮುದದ್ನಹ ಳ್, ಮಂಡಯ್ ಜಿ ಇವರು 2010‐
CPI.21/2010‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2010 11 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 6 7 ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್
ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್ ಬೋಧಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ
ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿ ದೆ
ಬಾಲ್ಸಂ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6 7 ನೇ
73ಪಾರ್ ಅ52/09‐10.52/09‐ ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು
10.ಶಾ.ನೊಂ/2010
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ರ
ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿ ದೆ
73ಪಾರ್ ಅಹೆ. .ಕ್ಔ.29/09‐
10.29/09‐
10.ಅರಶಾನೌಮಾ/2010
7(9) ಪಾರ್ ಅ.
ಇತರೆ/ದೂರು/ಇತರೆ
/
/
ಪತರ್ಗಳು/2010

9/8/2010 0:00

A

8/9/2011 0:00

A

9/8/2010 0:00

A

6/15/2010 0:00

A

8/26/2011 0:00

A

ರ್ೕನಿವಾಸ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ
ಕಷ್ಕರುಗಳ ಬಾಕಿ ವೇತನ ನೀಡುವ ಹಾಗೂ
ಕೌನಿಸ್ ಂಗ್ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

8/27/2011 0:00

C

ಇತರೆ ಪತರ್ರ್ಗಲ ಕಡತ

8/23/2011 0:00

D

8/26/2011 0:00

A

8/26/2011 0:00

A

7/29/2011 0:00

A

8/9/2011 0:00

D

ಟಲ್ ರೋಸಸ್
ಕಿಪಾರ್ಶಾ,ಬರಗೂರು, ರಾ ತಾ,ಈ
73ಪಾರ್ ಅಆಮಾ.ನೊಂ.09/10‐
ಶಾಲೆಯನುನ್ 10‐11ನೇ ಸಾ ಗೆ 67ನೇ
11.09/10‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2010
ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆ ಡಿಡಿ 10000/‐ಇದೆ
ರ್ೕ ಮಹಾಲ ಮ್ ದಾಯ್ಮಂದಿರ
ಕಿಪಾರ್ಶಾ,ಗೊರವನಹ ಳ್,ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ,ಈ
73ಪಾರ್ ಅಆ.ಮಾನೊಂ.08/10‐
ಶಾಲೆಯನುನ್ 10‐11ನೇ ಸಾ ಗೆ 67ನೇ
11.08/10‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2010
ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆ ಡಿಡಿ 10000/‐ಇದೆ
ರ್ೕ ಗುರು ದದ್ರಾಮೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್,
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು, ಇವರ ಎಂ.ಜೆ.ಎಸ್.
ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್. ಜಯಪುರ, ಇ ಲ್ಂದ
CPI/ಸಥ್ಹ/01/2010‐11/2010
ರುದೆರ್ೕಶವ್ರ ದೇವಸಾಥ್ನದ ಎದುರು,
ಕೆ.ಎಂ.ರಸೆತ್, ಜೊಯ್ೕತಿನಗರ ಇ ಲ್ಗೆ
ಸಳಾಂತರ ಪರ್ಸಾವನೆ
ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಬಡ್ಸ್ ಲ್ ಬನಿರ್ ಶಾಲೆಯ
/ದೂರು/05/2010‐11/2010
ಬಗೆಗ್ದೂರು

44241

GIAPRY

43555

GIAPRY

43556

GIAPRY

43559

GIAPRY

43585

GIAPRY

43587

GIAPRY

43589

GIAPRY

43592

GIAPRY

43410

GIAPRY

43461

GIAPRY

43462

GIAPRY

79 ಪಾರ್ ಅ
ನೋಂದಣಿ/22/2010‐
11.22/2010‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2010

ನಿಮರ್ಲ ಪಾರ್ ಶಾ, ಪಾಂಡವಪುರ ಈ
ಶಾಲೆಯ ಲ್ 2010‐11 ನೇ ಸಾ ನಿಂದ 6
ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ಬೋಧಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ

ಆಲ್ ಅಮೀನ್ ಎಸ್.ಎಸ್.ಶಾಲೆ ರವರು
6ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ಬೋಧಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
10,000 ಡಿ.ಡಿ.ದೋಂದಿಗೆ
ಮಾಡಲ್ ಕಿಪಾರ್ಶಾ,ಜಾವಗಲ್ ,ಈ
CPI.13/2009‐
ಶಾಲೆಯನುನ್ 10‐10ನೇ ಸಾ ಗೆ 6ನೇ ಆಂಗಲ್
10.ಹೊಶಾಪಾರ್/2010
ಮಾ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆ.ಡಿಡಿ.10000/‐ ಇದೆ.
ಗೋಲಡ್ನ್ ಎಜು.ಟರ್ಸ್. ಹೆಚ್ ಎನ್ ಪುರ
ಹಾಸನ. 6,7 ನೇ ಆಂಗಲ್ ಮಾ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ
CPI.11/20010.ಹೊಶಾಪಾರ್/2010
ತೆರೆಯುವುದಕೆಕ್ ಸಂ. ಆ ೇಪಣೆಗೆ ಮಾ ತಿ
ಸ ಸುವ ಬಗೆ.
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್‐ಡಿ.ಎಸ್.ಸಂಜೀವ ರೆಡಿಡ್
73ಪಾರ್ ಅ ಮಾ.ಹಇ01/10‐
ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಪತರ್ 10 ರೂ
11..01/10‐11.ಮಾ.ಹ.ಅ/2010
. ೕಸಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್ ದೋಂದಿಗೆ
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್‐
73 ಪಾರ್ ಅ ಮಾ.ಹ.ಇ02/10‐
ಕೆ.ಎಸ್.ಬಸವರಾಜು,ವಕೀಲರು ಇವರು
11.02/10‐11.ಮಾ.ಹ.ಅ/2010
ಸ ಲ್ ರುವ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಪತರ್
10ರೂ. ಸ ಲ್ ಆಡರ್ರ್ ದೋಂದಿಗ
ಅನನ್ಪೂಣೇರ್ಶವ್ರಿ ಎಜು.ಟರ್ಸ್ಟ್
ಮಹದೇವಪುರ ಮಂಡಯ್ ರವರು
CPI.16/2010‐
ನ.ಅನನ್ಪೂಣೇರ್ಶವ್ರಿ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಲ್
11.ಹೊಶಾಪಾರ್/2010
6ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಅಂಗಲ್
ಮಾ.ಬೋಧಿಸಲು
ಬೋಧಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ
ಬಗೆೆಗ್.
ಡಿಡಿ ರೂ, 10,000=00 ರೂಗಳು ಪರ್ಸಾಥ್ವನೆ.
CPI.03/2010‐
11.ಹೊಶಾಪಾರ್/2010

ಸೇಕೆರ್ಡಾಹ್ಟ್ರ್ ಪಾರ್ ಶಾ, ರೇಬೈಲ್,
ಮಾಡಿಗೆರೆ ತಾ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6 7 ನೇ
CPI.17/2010‐
ತರಗತಿಗಳನುನ್
ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್
11.ಹೊಶಾಪಾರ್/2010
ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿ ದೆ
ರ್ೕ ಮುನಿ ೕರಪಪ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ
ಶಾಲೆಯ
ಲ್ 6 ಮತುತ್ 7ನೇ ತರಗತಿಗಳನುನ್
73ಪಾರ್. ಅ ಆ.ಮಾ.ನೊಂ.01/10‐
ಆಂಗಲ್
ಮಾದಯ್ಮದ
ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
11.01/10‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2010
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 10,000
ಡಿ.ಡಿ.ದೋಂದಿಗೆ
ಸೇಕೆರ್ೕಡ್ ಹಾಟರ್ ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗೆ 6 ಮತುತ್
73ಪಾರ್ .ಅ.ನೊಂ.02/10‐
7ನೇ ತರಗತಿಳನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
11.02/10‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2010
ನಡೆಸಲು ನೋಂದಣಿ ಬಗೆಗ್ 10,000
ಡಿ.ಡಿ.ದೋಂದಿಗೆ
ಸೇಕೆರ್ೕಡ್ ಹಾಟರ್ ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗೆ 6 ಮತುತ್
73ಪಾರ್. .ಅ ನೊಂ.03/10‐
7ನೇ ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
11.3/10‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2010 ನಡೆಸಲು ನೋಂದಣಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 10,000
ಡಿ.ಡಿ.ದೋಂದಿಗೆ

6/15/2010 0:00

A

10/23/2010 0:00

A

10/23/2010 0:00

A

9/8/2010 0:00

A

8/27/2011 0:00

D

8/26/2011 0:00

D

9/8/2010 0:00

A

9/8/2010 0:00

A

8/26/2011 0:00

A

8/26/2011 0:00

A

8/26/2011 0:00

A

43477

GIAPRY

43514

GIAPRY

ಮಂಗಳ ಕಷ್ಣ ಸಮಿತಿ ಬೆಂ. ಇದರ ವ.
ಶಾರದಾ ದಾಯ್ ಮಂದಿರ ಆಂಗಲ್
73ಪಾರ್. ಅ.ಆ.ಮಾ.ನೊಂ.04/10‐
.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾ.ವತೂತ್ರ್ರು ಬೆಂ.
11.04/10‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2010 ಇ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಡಿಡಿ ರೂ, 10,000=00
ರೂಗಳು ಪರ್ಸಾವನೆ
ಚೈತಯ್ನಯ್ ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6 ನೇ 7ನೇ
73ಪಾರ್. ಅ ಆ.ಮಾ.ನೊಂ.05/10‐ ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾ.ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
11.05/10‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2010
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. ಡಿಡಿ ರೂ,
10,000=00 ರೂಗಳು ಪರ್ಸಾಥ್ವನೆ.

8/26/2011 0:00

A

8/26/2011 0:00

A

8/26/2011 0:00

A

GIAPRY

ಅಮರ
ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ದೊಡಡ್ಮಗೆಗ್,ಅರಕಲಗೂಡು
CPI.ಶಾಲಾ ನೋಂದಣಿ/23/2010‐
ತಾ,ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2010‐11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
11.ಶಾ.ನೊಂ/2010
6ನೇ ತರಗತಿ ಅಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ತೆರೆಯಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.ಡಿಡಿ.10000/‐ ಇದೆ.

10/23/2010 0:00

A

GIAPRY

ಸೆಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಕನನ್ಡ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ,ಗೆದದ್ಲಹ ಳ್,ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 2010‐
73 ಪರ್ ಅ ಆ.ಮಾ.ನೊಂ.12/10‐
11ನೇ ಸಾ ಗೆ 67ನೇ ತರಗತಿ
11.12/10‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2010
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.ಡಿಡಿ.10000/‐ಇದೆ.

8/27/2011 0:00

A

GIAPRY

79 ಪಾ
ಪಾರ್ರ್ ಅ/
ಅ/
ವಗಾರ್ವಣೆ/01/2010‐
11.01/2010‐11.ವಗರ್/2010

6/15/2010 0:00

B

45061

GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ ವಗರ್ 02/2010‐
11.01.ವಗರ್/2010

6/15/2010 0:00

B

45067

GIAPRY

79 ಪಾರ್ ಅ ವಗರ್03/2010‐
11.01.ವಗರ್/2010

6/15/2010 0:00

B

41284

GIAPRY

c73pra shi aha
hastantra.04/09‐10.04/09‐
10.ಸಥ್ಹ/2010

8/27/2011 0:00

A

44637

GIAPRY

CPI/ಶಾ.ನೊಂ/ 7(9)
ಪಾರ್ ಅ/15/2009‐10/2010

ರ್ೕ. ಜಿ.ಪಿ ಜಗದೀಶ್ ಮೆ ರಿಯಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್
ರಿ ರ್ೕ. ಅನನ್ಪೂಣೇರ್ಶವ್ರಿ ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ.
6ನೇ ತರಗತಿ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

9/8/2010 0:00

E

ಸೆಂಟ್ ಡಾಮಿನಿಕ್ಸ್ ಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6
73ಪಾರ್ ಅ ಅ.ಮಾನೊಂ.11/10‐ 7ನೇ ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
11.11/10‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2010
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆ.ಡಿಡಿ.10000/‐ಇದೆ.

9/20/2011 0:00

A

44536

44545

44983

45025

44708

GIAPRY

GIAPRY

73ಪಾರ್ ಅಆ.ಮಾನೊಂ.10/10‐
11.10/10‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2010

ಸೈಂಟ್ ರೀಟಾ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಕುಣಿಗಲ್,ಈ
ಶಾಲೆಗೆ 67ನೇ ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 10‐11ನೇ ಸಾ ನಿಂದ
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.ಡಿಡಿ.10000/‐ಇದೆ.

ಜು ಯಾನ ಕಡ
ಕಡೋರ್ಜಾ
ೂೕರ್ಜಾ ಸ. . ಮೂಡಿಗ
ಮೂಡಿಗೆರೆ
ರ
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಅನು ದನೆ ಬಗೆಗ್. ಅಡಕಗಳು
ಸಟ್ರ್ ಜೂ ಯಾನ್ ಹೆಲೆನ್ ಪಿಂಟೋ,ಸ
ಪೆರ್ೕಮಜೊಯ್ೕತಿ ಕಾನೆವ್ಂಟ್
ಕಡೂರು,ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ.
ೕನಿಕಾ ಫೆನಾರ್ಂಡಿಸ್ ಸ. .
ಸಟ್ರ್
ಗಾಡೇನಹ ಳ್ ಹಾಸನ ಇವರನುನ್ ಸೇಂಟ್
ಮೇರೀಸ್ ಕ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಅರ ೕಕೆರೆ
ಇ ಲ್ಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ದನೆ ನೀಡುವ
ಬಗೆ.
ಸುಜಾತ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ
ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಶವ್ಭಾರತಿ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 40,000
ರೂ.ಡಿ.ಡಿ.ದೋಂದಿಗೆ

45145

45147

GIAPRY

ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ
ಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಹಳೇಬೂದನೂರು,ಮಂಡಯ್
79 ಪಾತ್ ಅ ನೋಂದಣಿ252010‐
ತಾ,ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 10‐11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
11.01.ಶಾ.ನೊಂ/2010
6ನೇ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಬೋದಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.ಡಿಡಿ.10000/‐ಇದೆ.

9/8/2010 0:00

A

GIAPRY

ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ
ಕಾಳೆನಹ ಳ್,ಮಂಡಯ್ ತಾ,ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 10‐
79 ಪಾರ್ ಅ ನೊಮದಣಿ24/2010‐
11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 6ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್
11.01.ಶಾ.ನೊಂ/2010
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಬೋದಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಢುವ ಬಗೆಗ್.ಡಿಡಿ.10000/‐ಇದೆ.

9/8/2010 0:00

A

8/26/2011 0:00

A

8/23/2011 0:00

D

7/29/2011 0:00

A

8/9/2011 0:00

D

8/19/2011 0:00

A

8/19/2011 0:00

A

8/27/2011 0:00

A

8/29/2011 0:00

C

8/27/2011 0:00

D

8/19/2011 0:00

A

45164

GIAPRY

73ಪಾರ್ ಅನೊಂ.13/10‐
11.13/10‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2010

45208

GIAPRY

79 ಪಾರ್ ಅ. ಇತರೆ 08/2010‐
11.01.ಇ /2010

45932

GIAPRY

CPI.30.ಶಾ.ನೊಂ/2010

45955

GIAPRY

CPI/ಇ /01/2010

46017

GIAPRY

73ಪಾರ್ ಅ ಶಾಸಥ್.02/10‐
11.02/10‐11.ಸಥ್
11
.02/10 11.ಸಹ/2010
ಥ್ಹ/2010

46393

GIAPRY

si73prfa shi aha.reg.21/10‐
11.21/10‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2010

46572

GIAPRY

46597

GIAPRY

46619

GIAPRY

46807

GIAPRY

ಾನ ಂಧು ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಪುರವರ
ಮಧುಗಿರಿ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6 7ನೇ ತರಗತಿ
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಮಭಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. ಡಿಡಿ ರೂ,
10,000=00 ರೂಗಳು ಪರ್ಸಾವನೆ.
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಖಾ.ಪಾರ್.ಶಾಲಾ
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 2000 ವಷರ್ದಿಂದ
ವಾ ರ್ಕ ಬಡಿತ್ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿತ್
ಸವ್ಯಂಚಾ ತ ಬಡಿ ಮಂಜುರಾತಿ ಬಗೆ.
2010‐11 ನೇ ಸಾ ರೋಟರಿ ಸನ್ ರೈಸ್ ಕಿ
ಪಾರ್ ಶಾ, ಹಾಸನ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6 ನೇ
ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ
ಲಗತಿ ದೆ
ಂಬರಹ ವ 2010/11
ರ್ೕಲಾಲ್ ಬಹದೂದ್ರ್ ಶಾ
ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಅನು.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ
ಸಳ
ಸಳಾಂತರಕೆಕ್
ಥ್ ಾಂತರಕ ಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ
ಬಗೆಗ್
20,000ಡಿ.ಡಿ.ದೋಂದಿಗೆ
ದಿ ಭೂಮಿ ಹೇರೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6 ಮತುತ್ 7
ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ನೋಂದಣಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
10,000 ಡಿ.ಡಿ.ದೋಂದಿಗೆ

ರ್ೕ ಗುರುಕುಲ ಕ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗೆ 6 ಮತುತ್
73ಪಾರ್ ಅ ಆ.ಮಾ.ನೊಂ.20/10‐ 7ನೇ ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
11.20/10‐11.ಶಾಹೆಬ/2010
ನಡೆಸಲು ನೋಂದಣಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 10,000
ಡಿ.ಡಿ.ದೋಂದಿಗೆ
ಾನದೇಗುಲ .ಪಾರ್.ಶಾ.ಮಾರೇನಹ ಳ್
ಇ ಲ್ 6ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್
CPI.33/2010‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2010
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಬೋಧಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ
ತೆರೆಸಾ ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6 ಮತುತ್ 7ನೇ
73ಪಾರ್ ಅಆ.ಮಾನೋಂ.23/10‐
ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
11.23/10‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2010
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
10,000 ರೂ.ಡಿ.ಡಿ.ದೋಂದಿಗೆ
ಎಸ್.ಪರ್ಫುಲಾಲ್ ಕುಮಾರಿ,ಸ ಮಂಜುನಾಥ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೆಬಬ್ಗೋಡಿ,ಆನೇಕಲ್
73ಪಾರ್ ಅ ವಗರ್:05/10‐
ತಾ ಇ ಲ್ಂದ ಗಣಪತಿ ಕನನ್ಡ
11.05/10‐11.ವಗರ್/2010
ಪಾರ್ಶಾ,ಚಿಕಕ್ಮಾವ ಳ್,ಬೆಂ,ಈ ಶಾಲೆಗೆ
ವಗಾರ್ಯಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

50714

45272

GIAPRY

GIAPRY

CPI.28/2010.ಸಥ್ಹ/2010

ಚೈತನಯ್ ದಾಯ್ನಿಕೇಯನ ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ
ಕೋಡಿಮರನಹ ಳ್ ಕೆ ಆರ್ ಪೇಟೆ ಶಾಲೆಗೆ
79 ಪಾರ್ ಅ ವೇ.ಅನು 05/2010‐
6ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್
11.05.ಅನುಒ/2010
ಮಾ.ಬೋಧಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಡಿಡಿ ರೂ, 10,000=00 ರೂಗಳು ಪರ್ಸಾಥ್ವನೆ.

45433

GIAPRY

73 ಪರ್ ಅ ಆ.ಮಾ.ನೊಂ.12/10‐
11.16/10‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2010

45434

GIAPRY

73ಪಾರ್ ಅ ಆ.ಮಾ.ನೊಂ.15/10‐
11.15/10‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2010

45448

GIAPRY

79ಪಾರ್ ಅ ನೋಂದಣಿ 27/2010‐
11.21.ಶಾ.ನೊಂ/2010

45450

GIAPRY

73ಪಾರ್ ಅ ಅ.ಮಾ.ನೊಂ.14/10‐
11.14/10‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2010
/
/

45487

GIAPRY

48000

GIAPRY

54686

GIAPRY

55458

GIAPRY

45522

GIAPRY

ಕುವೆಂಪು ಕಾನೆವ್ಂಟ್,ಬರಗೂರು ಈ
ಶಾಲೆಯ ಸಧ್ಳಾಂತರದ ಬಗೆಗ್

ನಿವೇದಿತಾ ದಾಯ್ಪೀಠ
ಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಜುಂಜರಾಮನಹ ಳ್,ಕೊರಟಗೆರೆ
ತಾ,ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 2010‐11ನೇ ಸಾ ಗೆ
67 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆ ಡಿಡಿ 10000/‐ಇದೆ
ಚಾಣಕಯ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಕೊರಟಗೆರೆ
ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6 7 ನೇ ತರಗತಿ ಅಂಗಲ್
ಮಾ.ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್. ಡಿಡಿ ರೂ, 10,000=00 ರೂಗಳು
ಪರ್ಸಾವನೆ.
ಸಂಜೀ ನಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಧ್,ಮುತಿತ್ನಕೊಪಪ್
ಇವರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಸಂಜೀ ನಿ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ, ಮುತಿತ್ನಕೊಪಪ್ ಇ ಲ್ 2010‐11 ನೇ
ಸಾ ನ ಲ್ 6 ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ
ಲಗತಿ ದೆ
ವಾಯ್ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಕ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ
ಗೊಟಟ್ಕೆರೆ ಕುಣಿಗಲ್ ತುಮಕುರು ಶಾಲೆಗೆ 6
7ನೇ ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾ.
ನೋಂದಣಿ ನೀಡುವ ಬಗ
ನೋಂದಣಿ
ಬಗೆೆಗ್. ಡಿಡಿ ರೂ,
10,000=00 ರೂಗಳು ಪರ್ಸಾಥ್ವನೆ.

ಕೃಪಾನಿಧಿ ಕ ಪಾರ್ ಶಾ ಯ ಲ್ 6 7 ನೇ
ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿ ದೆ
ಮಂಜುನಾಧ ಡಿ ಇವರು ಮಾ ಹ ಅಧಿ ನಿ
73 ಪಾರ್ ಅ ಮಾಹ.07/10‐
ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10/‐ ರ
11.07/10‐11.ಮಾ.ಹ.ಅ/2010
ೕಸಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್ ಲಗತಿ ದೆ
ಕುಲಸ್ಮ್ ಸಮಾಜಸೇವಾ ಸಂಘ
ನಾಗಮಂಗಲ ರವರ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
CPI/ಶಾ.ನೊಂ/34/2010‐11/2010
ಶಾಲೆ,6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್
ಅನುಮತಿ ಬಗೆ
ಪೂಣರ್ಪರ್ಗತಿ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಟರ್ಸ್ಟ್,ಬಿ
ನಾರಾಯಣಪುರ, ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆ ಆ ಮಂ
73ಪಾರ್ ಅಶಾಹೆಬ04/10‐
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪೂಣರ್ಪರ್ಗತಿ ದಾಯ್
11.04/10‐11.ಶಾಹೆಬ/2010
ಮಂದಿರ ಆಂಗಲ್ ಪಾರ್ ಶಾ, ಈ ಶಾಲೆಯ
ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆ
ಸಟ್ರ್ ಸೆ ರ್ನ್ ಡಿಸೋಜ ಮು. . ಸಂತ
79 ಪಾರ್ ಅ. ವಗ 79 ಪಾರ್ ಅ
ಮೆಯ್ಕಲರ ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಇವರ
ವಗರ್ 04/2010‐11.04.ವಗರ್/2010 ಅಂತರಾಡ ತ ಅಂತೆರ ಜಿಲೆಲ್ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆ.
73ಪಾರ್ ಅಆ.ಮಾನೊಂ.17/10‐
11.17/10‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2010

8/29/2011 0:00

A

9/8/2010 0:00

A

8/26/2011 0:00

A

8/19/2011 0:00

A

8/29/2011 0:00

A

8/26/2011 0:00

A

8/19/2011 0:00

A

8/27/2011 0:00

D

8/9/2011 0:00

E

8/27/2011 0:00

D

6/15/2010 0:00

B

45532

GIAPRY

73ಪಾರ್ ಅ ವಗರ್02/10‐
11.02/10‐11.ವಗರ್/2010

45543

GIAPRY

79
ಪಾರ್ ಅ.29/.29.ಶಾ.ನೊಂ/2010

45575

GIAPRY

CPI/ಶಾ.ನೊಂ/30/2010/2010

45654

GIAPRY

ಕೆ.ಎಸ್.ಮಣಿಕಣಿರ್ಕ ಸ , ರ್ೕ
ಬೀರೇಶವ್ರಸಾವ್ಮಿ
ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಇವರಿಗೆ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆ.
ಇಂಡಿಯನ್ ಪಬಿಲ್ಕ್
ಸೂಕ್ಲ್,ಉದಯಗಿರಿ,ಮಂಡಯ್ ಇವರು 2010‐
11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 6ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಬೋದಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.ಡಿಡಿ.10000/‐ಇದೆ.

ಸೆಂಟ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಎಜಿಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ
ನಿಡಘಟಟ್, ಮದುದ್ರು, ಮಂಡಯ್ 6ನೇ ತರಗತಿ
ಆಂಗ ಮಾಧಯ್ಮ
ಸರಸವ್ತಿ ದಾಯ್ಲಯ ಕ ಪಾರ್ ಶಾ,
73ಪಾರ್ ಅ ಪಿಡಿ.ಓ.ರದುದ್.16/10‐
ಬಾಪೂಜಿನಗರ, ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಪಿ ಡಿ
11.16/10‐11. .ನೇ/2010
ಓ ರನುನ್ ರದು ಪಡಿಸುವ ಬಗೆ

45712

GIAPRY

CPI.02/2010‐11.ಸಥ್ಹ/2010

45724

GIAPRY

7(3)ಪಾರ್ ಅ ನೊಂ.18/10‐
11/ಶಾ.ನೊಂ/18/10‐11/2010

48375

GIAPRY

73 ಮಾ /08/10‐11.08/10‐
11.ಮಾ.ಹ.ಅ/2010

48443

GIAPRY

si73 prashiaha shift04/10‐
11.04/10‐11.ಸಥ್
/
ಥ್ಹ/2010
/

48524

GIAPRY

73ಪಾರ್ ಅ ವಗರ್:06/10‐
11.06/10‐11.ವಗರ್/2010

48748

GIAPRY

48763

GIAPRY

48805

GIAPRY

48837

GIAPRY

56759

GIAPRY

ಇನ್ ಫಂಟ್ ಜೀಸಸ್
ಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಗವನಹ ಳ್,ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು,ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಕದಿರ್ಮಿದಿರ್,ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು
ಇ ಲ್ಗೆ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.
ಮಾಗರ್ ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಕುಮಾರ ಸಾವ್ಮಿ
ಬಡಾವಣೆ ಬೆಂ.78 ಈ ಶಾಲೆಗೆ 06ನೇ
ತರಗತಿ ಆಂ.ಮಾ.ನೊಂ.
ಮಂಜುನಾಧ ಡಿ ಇವರು ಮಾ ಹ ಅಧಿ ನಿ
ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10/‐ ರ
ೕಸಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್ ಲಗತಿ ದೆ
ದಯಾನಂದ ಕನನ್ಡ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯನುನ್
ಸಥ್ಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್ಗ್.

ಟಿ ಕೆ ರಮೇಶ್ ಸ. . ರ್ೕನಿವಾಸ ಕನನ್ಡ
.ಪಾರ್. ಶಾಲೆ ಬೆಂ. ಇವರ ವಗಾರ್ವನೆ ಬಗೆಗ್

ಪರಿಣತ ಪಾರ್ ಶಾ, ಹಲೆಲ್ೕಗೆರೆ, ಮಂಡಯ್ ತಾ
ಇ ಲ್ ಖಾ ಯಿರುವ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಅಕಸ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್,ತುಮಕೂರು ಈ
73 ಪಾರ್ ಅಆಂ.ಮಾನೊಂ.24/10‐ ಶಾಲೆಗೆ 6 7 ನೇ ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾ
11.24/10‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2010
ನಡೆಸಲು ನೋಂದಣಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿ ದೆ
ದಿ 01/06/1987 ರಿಂದ 1992‐93 ನೇ
73ಪಾರ್ ಅ ವೇ.ಅನು.ಇ.22/10‐
ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಅವಧಿಯ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಬಿ ರುವ
11.22/10‐1.ನೇಅನು/2010
ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್ ಪೌರ್ ಶಾಲೆಗಳನುನ್
ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
ಎನ್ ಎಸ್ ಕೆ ಹೋ ಮದರ್ ಆಂಗಲ್
73ಪಾರ್ ಅ ಶಾಹೆಬ01/10‐
ಪಾರ್ ಶಾ,ಜಯನಗರ, ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯ
11.01/10‐11.ಶಾಹೆಬ/2010
ಹೆಸರನುನ್ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಮಹದೇಶವ್ರ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,ಮಳವ ಳ್ ಈ
ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6 7 ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್
CPI.35/2010‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2010
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಬೋಧಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ
ಲಗತಿ ದೆ
79 ಪಾರ್ ಅ ಇತರೆ/16/2010‐
11.16.ಅನುಒ/2010

8/19/2011 0:00

A

7/29/2011 0:00

A

9/8/2010 0:00

A

8/27/2011 0:00

C

7/29/2011 0:00

A

8/19/2011 0:00

A

8/27/2011 0:00

D

8/27/2011 0:00

A

8/19/2011 0:00

A

8/23/2011 0:00

A

8/24/2011 0:00

A

8/27/2011 0:00

D

9/20/2011 0:00

D

8/29/2011 0:00

A

57481

GIAPRY

57514

GIAPRY

57516

GIAPRY

79 ಪಾರ್ ಅ.
ಗು.ಆಸಂಪ.01/2010‐
11.01/2010‐11.ಇ /2010
79 ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ
ಪತರ್ಗಳು.ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ.ಇ /2010

79 ಪಾರ್ ಅ ಇತರೆ02/2010‐
11.ಕೊಡಗು ಮತುತ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು
ಜಿಲೆಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ
ಪತರ್ಗಳು.ಇ /2010

57582

GIAPRY

73ಪಫ್ರ್ ಅ ಅ ಮ ನೊಮ.30/10‐
11.30/10‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2010

57583

GIAPRY

73ಪಫ್ರ್ ಅ ಅ.ಮ.ನೊಮ.29/10‐
11.29/10‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2010

57018

GIAPRY

73ಪಾರ್ ಅಶಾಹೆಬ:05/10‐
11.05/10‐11.ಶಾಹೆಬ/2010

59773

GIAPRY

7(3)ಪಫ್ರ್ ಅ ಅ.ಮನೊ0.31/10‐
11/ಶಾ.ನೊಂ/31/10‐11/2011

59447

GIAPRY

CPI.36/2010‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2011

45757

GIAPRY

CPI.7968/2006.ಉನಾಯ್/2010

47275

GIAPRY

73ಪಾರ್ ಅ ವಗರ್04/10‐
11.04/10‐11.ವಗರ್/2010

59601

GIAPRY

CPI.37/10‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2011

60403

GIAPRY

73ಪಾರ್ ಅ
ಆಂ.ಮಾ.ನೊಂ.39/10‐11.39/10‐
11.ಶಾ.ನೊಂ/2011

ರೇವಣಣ್ ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಪಾರ್ ಶಾ ಮೂಲ
ಸೌಲಭಯ್ದಿಂದಾ ವಂಚಿತವಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ್

8/23/2011 0:00

D

ಹೊಸ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಅನುಮತಿ
ನೀಡಬಾರದೆಂಬ ಷಯವಾಗಿ

8/23/2011 0:00

D

ನನನ್ ವೇತನ ನಿಗದಿಯ ಬಗೆಗ್ ಮನ

8/23/2011 0:00

D

8/27/2011 0:00

A

8/27/2011 0:00

A

8/26/2011 0:00

A

8/27/2011 0:00

A

8/9/2011 0:00

A

8/23/2011 0:00

D

8/19/2011 0:00

A

7/29/2011 0:00

A

8/26/2011 0:00

A

ಸಾಯಿ ಾನಿಕೇತನ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ಶಾರದಾದೇ ನಗರ,ತುಮಕೂರು ಈ
ಶಾಲೆಗೆ 2011‐12 ನೇ ಸಾ ಗೆ 6 7 ನೇ
ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ ನಡೆಸಲು
ನೋಂದಣಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ
ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿ ದೆ
ಶುಭೋದಯ ಪಾರ್ ಶಾ, ಹೊರಪೇಟೆ,
ತುಮಕೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2011‐12 ನೇ
ಸಾ ಗೆ 6 7 ನೇ ತರಗತಿಗ ಗೆ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ನಡೆಸಲು ನೋಂದಣಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ
ಲಗತಿ ದೆ
ಸಪತ್ಗಿರಿ ಆಂಗಲ್ ಪಾರ್ ಶಾ,ಬನಶಂಕರಿ, ಬೆಂ
ಈ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್
ನ ೕದಯ ಸೂಕ್ಲ್ ರ್ೕರಾಮನಗರ
ಹೊಂಗಸಂದರ್ರಸೆತ್, ಗಾವೆರ್ಬಾ ಪಾಳಯ್ ಬೆಂ‐
68 ಈ ಶಾಲೆಗೆ 06ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್
ಮಾದಯ್ಮಕೆಕ್ 2011‐12ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
ದಿವಯ್ಜೊಯ್ೕತಿ ಪಾರ್ ಶಾ,ಗೊಲಲ್ರದೊಡಿಡ್ ಈ
ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6 ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್
ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್ ಬೋಧಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ/10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ
ಲಗತಿ ದೆ
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂ.7968/2006
ಎಸ್.ಕೆ.ನಟರಾಜ ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ರುದದ್ ರಾ
ಸ
ಪಿ. .ಪಿ.ವೆಲ್ ಫೇರ್ ಟರ್ಸ್ರ್ಟ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ
ಇವರ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಎನ್.ಕೆ.ಮುನಿರಾಜು
ಮತುತ್ ಕೆ.ಎಸ್.ಸುಪರ್ಭ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆ
ನಳಂದ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ, ಮದೂದ್ರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ
2011‐12 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 6 ನೇ
ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್
ಬೋಧಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ದಿ ಸೋಕರ್ಟೆಸ್ ಪಬಿಲ್ಕ್
ಸೂಕ್ಲ್,ಬೆಟಟ್ದಾಸನಪುರ,ಬೆಂ ಈ
ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6 7 ನೇ ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ
ಲಗತಿ ದೆ

60407

GIAPRY

60772

GIAPRY

60785

GIAPRY

61362

GIAPRY

64142

GIAPRY

64144

GIAPRY

64215

GIAPRY

64408

GIAPRY

ಕಾಮರ್ಲ್ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ,ಗವೇರ್ಭಾ ಪಾಳಯ್,ಹೊಂಗಸಂದರ್,ಬೆಂ
73ಪಾರ್ ಅಆ.ಮಾ.ನೊಂ:38/10‐ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6 7 ನೇ ರಗತಿಯನೂನ್ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
11.38/10‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2011
ನೀಡಿ ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ
ದಾಯ್ವಾ ನಿ ಪಬಿಲ್ಕ್
ಸೂಕ್ಲ್, ನಾಯಕನಗರ,ಹೆಬಬ್ಗೋಡಿ, ಈ
73ಪಾರ್ ಅಆ.ಮಾ.ನೊಂ.32/10‐
ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6 7 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್
11.32/10‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2011
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡಿ ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ರೂ 10 000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿ ದೆ
ದಯಾನಂದ ಆಯರ್ ದಾಯ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್
ಪಾರ್ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6 7 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್
73ಪಾರ್ ಅಆ.ಮಾ.ನೊಂ.33/10‐
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
11.33/10‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2011
ನೀಡಿ, ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ
ಇಕ್ ಫಾಯಿ ರಿಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್,ಜೆ ಪಿ ನಗರ,
73ಪಾರ್ ಅಆ.ಮಾ.ನೊಂ.42/10‐ ಬೆಂ ಈ ಪಾರ್ ಶಾ 6 7 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
11.42/10‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2011
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ
ಲಗತಿ ದೆ
ಚನಯ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ,ನಾಗರಬಾ ,
ಬೆಂ ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ವತಿಯಿಂದ
73ಪಾರ್ ಅಆಂ.ಮಾ.ನೊಂ.45/10‐
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪಾರ್ ಶಾ
11.45/10‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2011
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ
2011‐12 ನೇ ಸಾ ಭಾರತೀಯ ಗಾರ್ಮೀಣ
ಮ ಳಾ ಸಂಘ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಶುಕುಮಚ್
ದಾಯ್ಲಯರಮೇಶನ್ಗರ, ಬೆಂ ಈ ಸಂ
ವತಿಯಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಗಾರ್ಮೀಣ ಮ ಳಾ
73ಪಾರ್ ಅ
ಸಂಘ ಆಂಗಲ್ ಪಾರ್ ಶಾ, ಶುಕುಂದ
ಆಂ.ಮಾ.ನೊಂ.46/10‐11.46/10‐
ದಾಯ್ಲಯ,ರಮೇಶನ್ಗರ,ಬೆಂ ಇ ಲ್
11.ಶಾ.ನೊಂ/2011
ಹೊಸದಾಗಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 6 7 ನೇ
ತರಗತಿಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ
ಲಗತಿತ್ ದೆ
ಪರ್ಗತಿ ದಾಯ್ ಸಂ,ಕೂಡುಲ್,ಆನೇಕಲ್ ತಾ ಈ
ಸಂ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6 7 ನೇ
73ಪರ್ ಅ ಆ.ಮಾ.ನೊಂ.47/10‐
ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
11.47/10‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2011
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿ ದೆ
ಕನಾರ್ಟಕ ಪರ್ದೇಶ ಕುರುಬರ ಸಂಘ,ಕನಕ
ಕನನ್ಡ ಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6 ಮತುತ್ 7ನೇ
73ಪಾರ್ ಅಆಮಾ.ನೊಂ.50/10‐
ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಆಂಗಲ್ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್
11.50/10‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2011
ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ
ನೂಂದಾಯಿಸುವಬಗೆಗ್. ಡಿಡಿ:ಹತುತ್ಸಾ ರ
ರೂ ಲಗತಿ ದೆ
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2011‐12 ನೇ ಸಾ ಮಕರ್ಜ್ ದಾಯ್ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ,ಕೊಟಟ್ಮುಡಿ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6 7 ನೇ
i.40/2010‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2011
ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ
ಲಗತಿ ದೆ
ಕರಿಬಸವೇಶವ್ರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ,ಟಿ
ಗೊಲಲ್ಹ ಳ್,ಆನೇಕಲ್ ತಾ ಈ ಸಂಸೆದ್
73ಪಾರ್ ಅಆ.ಮಾ.ನೊಂ.43/10‐
ವತಿಯಿಂದ 6 7 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್
11.43/10‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2011
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ
ಲಗತಿ ದೆ
ಜೀವನ್ ಜೈ ಂದ್ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಹೊಸಕೆರೆ,ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್
73ಪರ್ ಅನೊಂ.36/10‐
2011‐12 ನೇ ಸಾ ಗೆ 6 7 ನೇ ತರಗತಿ
11.36/10‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2011
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ
ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿ ದೆ
ಭೈರ ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಎಜುಕೇಷನ್
73ಪಾರ್ ಅಆಮಾನೊಂ.35/10‐ ಸೊಸೈಟಿ,ಹೆನಾನ್ಗರ, ಈ ಸಂಸೆಧ್ಯಿಂದ 6 7
ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
11.35/10‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2011
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿ ದೆ
2011‐12ನೇ ಸಾ ನಿಲ್ ಟಲ್ಫವರ್
ಪಾರ್ಧಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹುದಿಕೇರಿ, ರಾಜಪೇಟೆ
79 ಪಾರ್ ಅ/ನೋಂದಣಿ
ತಾ: 6 ಮತುತ್ 7ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ಣ
39/2010‐11.39/2010‐
ಆಂಗಲ್ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವಬಗೆಗ್.
11.ಶಾ.ನೊಂ/2011
ಡಿಡಿರೂ:10,000 ಲಗತಿತ್ ದೆ.
ಲ ಮ್ೕ ಕಲಚ್ರಲ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್
ಟರ್ರ್ಸ್ಟ್,ವಾಟರಹ ಳ್ಕನಕಪುರ
ು ಮು ರಸೆತ್ತ್, ಬೆಂ
ಈ ಸಂಸೆಧ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ
73ಪಾರ್ ಅಆ.ಮಾನೊಂ.53/10‐ ಚೇತನ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6
11.53/10‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2011 7 ನೇ ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ
ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ
ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿ ದೆ
ಭವಾನಿ ಎಜುಕೇಷನ್
ಟರ್ಸ್ಟ್,ಮಾರುತಿನಗರ,ಬೆಂ ಈ ಸಂಸೆದ್
73ಪಾರ್ ಅಆ.ಮಾನೊಂ.57/10‐ ವತಿಯಿಂದ 6 7 ನೇ ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಆಂಗಲ್
11.57/10‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2011
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ
ಲಗತಿ ದೆ
ವೇದ
ಾನ ದಾಯ್ಪೀಠ
73ಪಾರ್ ಅಆಮಾನೊಂ.56/10‐ ಟರ್ಸ್ಟ್,ಜಯನಗರ,ಬೆಂ ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ
11.56/10‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2011
ವತಿಯಿಂದ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪಾರ್ ಶಾ
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

73ಪಾರ್ ಅಆಮಾನೊಂ.54/10‐
11.54/10‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2011

ಚನನ್ಕೇಶವ ಎಹುಕೇಷನ್
ಟರ್ಸ್ಟ್,ನಾಗಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್, ಬೆಂ ಈ ಆಡ ತ
ಮಂಡ ವತಿಯಿಂದ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಪಾರ್ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ
ಲಗತಗಿ ದೆ
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ತರಳಬಾಳು ದಾಯ್ ಸಂ, ಗೆರೆ,ಚಿತರ್ದುಗರ್
ಜಿ ಇವರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ತರಳುಬಾಳು ಕಿ
ಪಾರ್ ಶಾ,ದೋರನಾಳು,ತರೀಕೆರೆ ಇ ಲ್ 2011‐
12 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 6 ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್
.41/23010‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2011
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ
ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ
ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ದಾಯ್
ಸಂ,ನಾಗಮಂಗಲ,ಮಂಡಯ್ ಜಿ ಇವರು
ನಡೆಸುತಿತ್
ರುವ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,
79 ಪಾರ್ ಅ/42/2010‐
ಕಡೂರು
ಇ ಲ್ 2011‐12 ನೇ ಸಾ 6 ನೇ
11.42/2010‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2011
ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರೂ 10 000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿ ದೆ
ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್,ಬೆಂ
ಇವರಿಗೆ ಬಿ ಎಸ್ ಪಠಾಯ್ಧಾರಿತ
CPI.07/2010‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2011
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಹಾಸನದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
ನಿರಾಪೇಕಷ್ಣ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಗೌಡಪಪ್ ಲಮಾಣಿ ಸ
73ಪಾರ್ ಅ .ವಗರ್08/10‐
ರ್ೕನಿವಾಸಕ. .ಪಾರ್ಶಾಲೆ ಬನಶಂಕರಿ
11.08/10‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2011
ಬೆಂ.ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ.
ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಪ್ ದಾಯ್ ಸಂ,ಜಿಗಣಿ ಈ
ಸಂಸೆಧ್ ಶಾಲೆಗೆ 6 7 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್
73ಪಾರ್ ಅಆ.ಮಾನೊಂ.58/10‐
ಮಾಧಯ್ಮದ
ಲ್ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ
11.58/10‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2011
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ
ಲಗತಿ ದೆ
2011‐12 ನೇ ಸಾ ಪೆರ್ಂಡಿಶ್ಫ್ ಫೌಂಎಢಶನ್
ಟರ್ಸ್ಟ್,ಕೊತತ್ನೂರು, ಬೆಂ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ
73ಪಾರ್ ಅಆಮಾನ
73ಪಾ
ಅಆಮಾನೊಂ
ೂಂ.59/10‐
ನಡೆಯುತಿರುವ
ನಡ
ಯುತಿತ್ರುವ ಕಾಮೆರ್ಲ್ ಸೂಕ್
ಸೂ ಲ್ ಪಾರ್
ಪಾ
11.59/10‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2011 ಶಾ, ಕೊತತ್ನೂರು,ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6 ನೇ
ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಸಂತ ಫಾರ್ನಿಸ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಶಾಲೆ
ಮಗೆಗ್,ಇ ಲ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ
CPI.45/2010‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2011
ನೀಡುವಬಗೆಗ್. ಹತುತ್ಸಾ ರ ರೂ ಡಿಡಿ
ಲಗತಿ ದೆ.
2010‐12 ನೇ ಸಾ ಸಪತ್ಗಿರಿ ಎಜುಕೇಷನ್
ಟರ್ಸ್ಟ್,ಅರಳಬರಗೂರು,ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ
ಈ ಸಂ ವತಿಯಿಂದ ವೆ ಟ್ಹ್ಲ್ ರಿಪಬಿಲ್ಕ್
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪಾರ್ ಶಾ,
CPI.45/2010‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2011
ಅರಳಬರಗೂರು ಇ ಲ್ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ
ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ
73ಪಾರ್ ಅಆಮಾನೊಂ.51/10‐
11.51/10‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2011

ವೆಂಕಟೇಶವ್ರುಚಚ್ಲ ಭ ಷಯ್ ನಿಮಾರ್ಣ
ಟರ್ಸ್ಟ್,ಬಿಧರಗೆರೆ,ಆನೇಕಲ್ ತಾ ಈ ಸಂಸೆದ್
ವತಿಯಿಂದ 6 7 ನೇ ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ
ಲಗತಿ ದೆ
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2011‐12 ನೇ ಸಾ
ಆರ್
ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್,ದೊಡಡ್ಕನನ್ ಲ್,ಬೆಂ
ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ
73ಪಾರ್ ಅಆಮಾನೊಂ.52/10‐ ಆರ್ ಆಣಗಲ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,ದೊಡಡ್ಕನೆನ್ ಲ್ ಇ ಲ್
11.52/10‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2011
6 7 ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ
ಲಗತಿ ದೆ
2011‐12 ನೇ ಸಾ ಚಿರಂತನ ದಾಯ್
ಸಂ,ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ,ಹಾಸನ ಜಿ ಈ ಸಂ
CPI.43/2010‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2011 ಚಿರಂತನ ಆಂಗಲ್ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ, ಹಾಸನ
ಇ ಲ್ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ
ಬೃಂದಾವನ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,ಗುಬಿಬ್ ತಾ ಈ
ಶಾಲೆಗೆ
2011‐12 ನೇ ಸಾ 6 7 ನೇ ತರಗತಿ
73ಪಾರ್ ಅಆಮಾನೊಂ>60/10‐
ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮದ
ಲ್ ನಡೆಸಲು ನೋಂದಣಿ
11.60/10‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2011
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ
ಲಗತಿ ದೆ
ದಾಯ್ಗಣಪತಿ ಸೇವಾಸಂಘ
ಟರ್ಸ್ಟ್,ಸಂತೆಬೀದಿ,ಆನೇಕಲ್ ಈ ಸಂಸೆಧ್
73ಪಾರ್ ಅಆಮಾನನೊಂ.61/10‐
ವತಿಯಿಂದ 6 7 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್
11.61/10‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2011
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ
ಲಗತಿ ದೆ
ರ್ೕನಿಧಿ ಎಜುಕೇಷನ್
ಟರ್ಸ್ಟ್,ಕಾಗೂರು,ಆನೇಕಲ್ ತಾ ಈ ಸಂ 6 7
73ಪಾರ್ ಅಆಮಾನೊಂ.62/10‐
ನೇ ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
11.62/10‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2011
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರೂ.10,
10 000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿ
ಲಗತಿತ್ ದೆ

69079

GIAPRY

73ಪಾರ್ ಅಆಮಾನೊಂ.13/11‐
12.13/11‐12.ಶಾ.ನೊಂ/2011

69583

GIAPRY

73ಪಾರ್ ಅ ವಗರ್05/11‐
12.05/11‐12.ವಗರ್/2011

72279

GIAPRY

73ಪಾರ್ ಅಆಮಾನೊಂ.14/11‐
12.14/11‐12.ಶಾ.ನೊಂ/2011

65708

GIAPRY

73ಪಾರ್ ಅಆಮಾನೊ.65/10‐
11.65/10‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2011

ಗುರು ರ್ೕ ಕಿ ಪಾರ್
ಪಾಠಶಾಲೆ, ದದ್ರಾಮೇಶವ್ರ
ಸನಿನ್ದಿ,ತುಮಕೂರು ಜಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6 7 ನೇ
ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ನಡೆಸಲು
ನೋಂದಣಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ
ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿ ದೆ
ಎಂ ಗಾಯಿತಿರ್, ಸ , ಶಾಂತಲ ಕ ಪಾರ್
ಶಾ, ವನಗರ,ಬೆಂ ಈ ಕಕ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆ
ತೆರೆಸಾ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,ಕೊರಟಗೆರೆ ಟೌನ್
ಶಾಲೆಯ ಲ್ 2011‐12 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 6 ನೇ ತರಗತಿ
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿ ದೆ
ನಂದಗೋಕುಲ ಚಾರಿಟಬಲ್
ಟರ್ಸ್ಟ್,ಚಿಕಕ್ನಕುಕ್ಂದಿ,ಆನೇಕಲ್ ತಾ, ಬೆಂ ಈ
ಸಂ ವತಿಯಿಂದ 6 7 ನೇ ತರಗತಿಗಳನುನ್
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ
ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿ ದೆ

8/26/2011 0:00

A

7/29/2011 0:00

A

8/26/2011 0:00

A

8/27/2011 0:00

A

8/26/2011 0:00

A

8/27/2011 0:00

A

8/27/2011 0:00

C

8/27/2011 0:00

A

8/27/2011 0:00

A

65742

GIAPRY

73ಪಾರ್ ಅಆಮಾನೊಂ.64/10‐
11.64/10‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2011

65796

GIAPRY

73ಪಾರ್ ಅಆಮಾನೊಂ.68/10‐
11.68/10‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2011

65852

GIAPRY

65907

GIAPRY

65995

GIAPRY

66000

GIAPRY

66025

GIAPRY

66032

GIAPRY

2011‐12 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಶು ಮಂದಿರ
ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್,ಹೆಲಾಲ್ನಗರ,ಬೆಂ
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಶು
ಮಂದಿರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಪಾರ್
ಶಾ,ಹೆಲಾಲ್ನಗರ,ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6 ನೇ
ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರೂ 10 000/ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿ ದೆ
ದಾಯ್ಕಿರಣ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್,ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ
ಲೇಔಟ್,ಕೊತತ್ನೂರು ದಿಣೆಣ್,ಜೆ ಪಿ ನಗರ,ಬೆಂ
ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6 7 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ
ಲಗತಿತ್ ದೆ

ನೂಯ್ ಹಾರಿಜನ್ ಪಾರ್ ಶಾ,ಮುನೇಶವ್ರ
ದೇವಸಾಧ್
ನ ರಸೆತ್,ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6 7
73ಪರ್ ಅಆಮಾನೊಂ.67/10‐
ನೇ
ತರಗತಿ
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
11.67/10‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2011
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿ ದೆ
ದೀ ಾ ಪಾರ್ ಶಾ,ಉರುಕೆರೆ,ತುಮಕೂರು ಜಿ
73ಪಾರ್ ಅಆಮಾನೊಂ.66/10‐ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2011‐12 ನೇ ಸಾ ಗೆ 6 7 ನೇ
ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ನಡೆಸಲು
11.66/10‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2011
ನೋಂದಣಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ
ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿ ದೆ
ಸೈಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಕ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ಅಂಚೆಪಾಳಯ್,ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ ಈ ಶಾಲೆಗೆ
73ಪಾರ್ ಅಆಮಾನೊಂ.01/11‐ 2011‐12 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 6 7 ನೇ ತರಗತಿ
12.01/11‐12.ಶಾ.ನೊಂ/2011
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
ನೋಂದಣಿ
ನ
ೂೕಂದಣಿ ನೀಡುವ ಬಗ
ಬಗೆಗ್ ರೂ
ರೂ.10,000/‐
.10,000/ ರ
ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿ ದೆ
ಸೈಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಕ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ದೊಡೆಡ್ೕನಹ ಳ್,ತುರುವೆಕೆರೆ ತಾ ಈ
73ಪಾರ್ ಅ ಆಮಾನೊಂ.02/11‐ ಶಾಲೆಗೆ 2011‐12 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 6 7 ನೇ
12.02/11‐12.ಶಾ.ನೊಂ/2011
ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ನೋಂದಣಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರೂ 10 000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿ ದೆ
2011‐2012 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪಾಂಡಿತಯ್
ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್,ಹಾಸನ ಇವರು
ಯುರೋ ಪಾರ್ ಶಾ,ಹಾಸನ ಈ ಸಧ್ಳದ ಲ್
79 ಪಾರ್ ಅ/02/2011‐
6 7 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
12.02/2011‐12.ಶಾ.ನೊಂ/2011
ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ,
73ಪಾರ್ ಅಆಮಾನೊಂ.04/11‐
12.04/11‐12.ಶಾ.ನೊಂ/2011

ಲ ಮ್ ನರ ಂಹ ಎಜುಕೇಷನಲ್
ಟರ್ಸ್ಟ್, ನಾಯಕನಗರ,ಅನನ್ಸಂದರ್ಪಾಳಯ್,ಬೆಂ
ಈ ಸಂಸೆಧ್ಯ ವತಿಯಿಂದ 6 7 ನೇ ತರಗತಿ
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ
ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿ ದೆ

8/27/2011 0:00

A

8/26/2011 0:00

A

8/27/2011 0:00

A

8/26/2011 0:00

A

9/2/2011 0:00

A

8/27/2011 0:00

A

7/29/2011 0:00

A

8/24/2011 0:00

A

66034

GIAPRY

66039

GIAPRY

66048

GIAPRY

66051

GIAPRY

66089

GIAPRY

66106

GIAPRY

66146

66170

GIAPRY

GIAPRY

2011‐12 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಕಿಸ್ೕ ಯಮ್
ಸೊಸೈಟಿ,ಜೋಸೆಫ್ ನಗರ,ಟಿ
ಗುಡೆಡ್ೕನಹ ಳ್,ಹಾಸನ ಜಿ ಈ ಸಂ
79ಪಾರ್ ಅ ನೋಂದನಿ 03/2011‐ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಸಂತೆ ಜೋಸೆಫ್ ಆಂಗಲ್
12.03/2011‐12.ಶಾ.ನೊಂ/2011 ಮಾಧಯ್ಮ ಶಾಲೆ,ಟಿ ಗುಡೆಡ್ೕನಹ ಳ್,ಹಾಸನ
ಜಿ ಇ ಲ್ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ
ಲಗತಿ ದೆ
ಬೆಧಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಷನ್ ಎಜುಕೇಷನ್
ಟರ್ಸ್ಟ್,ಬೆಂ ಈ ಆಡ ತ ಮಂ ವತಿಯಿಂದ
73ಪಾರ್ ಅಆಮಾನೊಂ.05/11‐
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪಾರ್ ಶಾಲೆಯನುನ್
12.05/11‐12.ಶಾ.ನೊಂ/2011
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿಡಿ ಲಗತಿ ದೆ
2011‐12 ನೇ ಸಾ ರೋಟರಿ ಧಾಯ್
ಸಂ,ಅರೇಹ ಳ್,ಬೇಲೂರು ತಾ, ಹಾಸನ ಜಿ
ಈ ಸಂಸೆಧ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ರೋಟರಿ ಆಂಗಲ್
CPI.05/2011‐12.ಶಾ.ನೊಂ/2011
ಮಾಧಯ್ಮ ಪಾರ್ ಶಾ ಅರೇಹ ಳ್,
ಬೇಲೂರು ತಾ, ಹಾಸನ ಜಿ ಇ ಲ್ ತೆರೆಯಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ
ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿ ದೆ
ಾನ ಸಾಗರ ಇಂಡರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್
ಶಾಲೆ ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ಇ ಲ್ ಶಾಲೆ
CPI.06/2011‐12.ಶಾ.ನೊಂ/2011
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಬಗೆಗ್.
ಹತುತ್ಸಾ ರ ರೂನ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ,
2011‐12 ನೇ ಸಾ ನೇತಾರ್ವತಿ ದಾಯ್
ಸಂಸೆಧ್,ಹಾಸನ ಇವರು ಕುಮಾರದಾರಾ
CPI.08/2011‐12.ಶಾ.ನೊಂ/2011 ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಶಾ,ಹಾಸನ ಇ ಲ್ 6 7 ನೇ
ಆಂಗ ಮಾ
ಮಾಧಯ್ಮದ
ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್
ಧಯ್ಮದ ಲ್ ತ
ತೆರೆಯಲು
ರ ಯಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ
ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿ ದೆ
2011‐12 ನೇ ಸಾ ಸುನಿತಾ ದಾಯ್
ಸಂಸೆಧ್,ದೊಡಡ್ಮಂಡಿಗನಹ ಳ್, ಇವರು ಸನಿತ
ಪಾರ್ ಶಾ,ದೊಡಡ್ಮಂಡಿಗನಹ ಳ್ ಇ ಲ್ 6 7
CPI.09/2011‐12.ಶಾ.ನೊಂ/2011
ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ
2011‐12 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ರ್ೕರಂಗ ದಾಯ್
ಸಂ,ಹೇಮಾವತಿನಗರ,ಹಾಸನ ಇ ಲ್ 6 7 ನೇ
CPI.11/2011‐12.ಶಾ.ನೊಂ/2011 ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ತೆರೆಯಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ
ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ

CPI.12/2011‐12.ಶಾ.ನೊಂ/2011

ಾನ ಗಂಗೋತಿರ್ ಎಜುಕೇಷನ್
ಟರ್ಸ್ಟ್,ಭಾರತಿನಗರ,ಮದೂದ್ರು ಇವರು
ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಾನ ಗಂಗೋತಿರ್ ಪಬಿಲ್ಕ್
ಸೂಕ್ಲ್,ಭಾರತಿನಗರ ಇವರು 6 7 ನೇ
ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರೂ 10 000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿ ದೆ

7/29/2011 0:00

A

8/26/2011 0:00

A

7/29/2011 0:00

A

7/29/2011 0:00

A

7/29/2011 0:00

A

8/23/2011 0:00

A

7/29/2011 0:00

A

7/29/2011 0:00

A

66271

GIAPRY

66602

GIAPRY

66779

GIAPRY

67000

GIAPRY

67189

GIAPRY

2010‐11 ನೇ ಸಾ ಸೆಂಟ್ ಧೆರಸಾ
ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್
73ಪಾರ್ ಅಆಮಾನೊಂ.06/11‐ ಶಾ,ಸಣಣ್ತಮಮ್ನಹ ಳ್,ಕೆ ಆರ್ ಪುರಂ, ಬೆಂ
ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6 7 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್
12.06/11‐12.ಶಾ.ನೊಂ/2011
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗ ತೆರೆಯುವ
ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ
ಡಿ ಕೆ ಗೌಡ ಪಾರ್ ಶಾ
ಚಂದೂಪುರ,ಮದೂದ್ರು ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್
CPI.15/2011‐12.ಶಾ.ನೊಂ/2011
6 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾ ತೆರೆಯಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ
ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿ ದೆ
Transfer approval of Religious Sisters
73ಪಾರ್ ಅ ವಗರ್:01/11‐
teachers in aided Pry Schools under
12.01/11‐12.ವಗರ್/2011
the same management w e f
1/06/2011
ಅನನ್ಪೂಣೇರ್ಶವ್ರಿ ದಾಯ್ ಮಂದಿರ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ದಬೆಬ್ೕಘಟಟ್, ಕೆ ಆರ್ ಪೇಟೆ ತಾ ಇವರು
6 7 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
.18/2011‐12.ಶಾಹೆಬ/2011
ಬೋಧಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ
.01/2011‐12.ವಗರ್/2011

67263

GIAPRY

CPI.02/2011‐12.ಇ /2011

67364

GIAPRY

73ಪಾ
73
ಪಾರ್ ಅ ವಗರ್
ವಗರ್02/11‐
02/11‐
12.02/11‐12.ಇ /2011

67454

GIAPRY

CPI.02/2011‐12.ವಗರ್/2011

67479

GIAPRY

67681

GIAPRY

67751

GIAPRY

68265

GIAPRY

68305

GIAPRY

ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ ಶಾಲೆಗಳ ಸ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್ ಜೆ ಇನಾಸಪಪ್, ಸ
ಬಿ ಹೆಚ್ ದೇ ರಮಮ್, ತಂದೆ ಬಂಗೇರ
ಹಾಲಪಪ್ ಇವರಿಗೆ ಅ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಲು ಮನ
ಸ ರುವ ಬಗೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇಂಟ್ ಆನ್ಸ್ಸ್ ಕಷ್ಣ
ಕಷ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ
ಥ್
ಶಾಲೆಗಳ ಕಷ್ಕರ ಆಂತರಿಕ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ ಶಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ
ಪರಸಪ್ರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

2011‐12 ನೇ ಸಾ ಶವ್ ಮಾನವ ಕುವೆಂಪು
ದಾಯ್ ಸಂಸೆಧ್,ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ ಈ
ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6 7 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್
CPI.22/2011‐12.ಶಾ.ನೊಂ/2011
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ

ವಾ ಕಿ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಕೆಂಪನಹ ಳ್,
CPI.23/2011‐12.ಶಾ.ನೊಂ/2011 ಚಿಕಮ್ಮಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಅನುಮತಿ ನೋಡುವ ಬಗೆ
ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್.ಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ ಗೀಕುಲಂ
ಬಡಾವಣೆ
73ಪಾರ್ ಅಆಮಾನೊಂ:11/11‐
ಬಡಿಡ್ಹ ಳ್,ಕೆಕೋಡಿ,ಆಂಗಲ್ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್
12.11/11‐12.ಶಾ.ನೊಂ/2011
ನೋದಣಿ ನೀಡುವಬಗೆಗ್. ಹತುತ್ಸಾ ರದ ಡಿಡಿ
ಲಗತಿ ದೆ.
ಕೆ ಎಸ್ ಉಮಾದೇ , ಸ ,ಶಾರದಾ
73ಪಾರ್ ಅ ವಗರ್:04/11‐
ದಾಯ್ ಮಂದಿರ ಪಾರ್ ಶಾ,ಸಾರಕಿಕ್ ಬೆಂ
12.04/11‐12.ವಗರ್/2011
ಈ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
ಅಸ್ರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪಾರ್ನಿಸ್ಸಕ್ನ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಧ್,
ಮಂಗಳೂರು ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ
CPI.03/2011‐12.ವಗರ್/2011
ಅನುದಾನಿತ ೕಕಷ್ಕರುಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಅನು ೕದನೆ ನೀಡುವ ಬಗೆ

8/27/2011 0:00

A

7/29/2011 0:00

A

8/24/2011 0:00

A

8/9/2011 0:00

A

8/29/2011 0:00

D

8/29/2011 0:00

D

8/24/2011 0:00

A

7/29/2011 0:00

A

7/29/2011 0:00

A

7/29/2011 0:00

A

8/26/2011 0:00

A

8/27/2011 0:00

C

7/29/2011 0:00

E

68388

GIAPRY

ಸದಿವ್ದಯ್ ಚಿಲಡ್ರ್ನ್ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,ಕುವೆಂಪುನಗರ,
ಮಂಡಯ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 2011‐12 ನೇ ಸಾ
6 ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
CPI.29/2011‐12.ಶಾ.ನೊಂ/2011
ಬೀಧಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಂದಿಗೆ

8/1/2011 0:00

A

8/27/2011 0:00

A

8/24/2011 0:00

A

8/24/2011 0:00

A

8/19/2011 0:00

A

2/22/2010 0:00

E

2/17/2010 0:00

E

2/17/2010 0:00

E

2/17/2010 0:00

C

3/25/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

A

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಎನ್ ೕತಾ ನಸರ್ರಿ ಶಾಲಾ
ಕಷ್ಕಿ ಇವರು ಉಚಚ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್
ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗಗ್ 13911/1995

3/25/2009 0:00

A

ಗಾಸಪ್ಲ್ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್
ಸೂಕ್ಲ್,ಐಡಿಯಲ್
73ಪಾರ್ ಅಆಂ.ಮಾ.ನೊಂ.40/10‐ ಹೋಮ್,ರಾಜರಾಜೇಶವ್ರಿನಗರ,ಬೆಂ ಈ
ಪಾರ್ ಶಾ 6 7 ನೇ ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಆಂಗಲ್
11.40/10‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2011
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡಿ, ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ರೂ 10 000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿ ದೆ
ೕದಾರ್ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್
ಶಾಲೆ,ಹೊಮಮ್ದೇವನಹ ಳ್,ಬೆಂಗಳೂರು ಈ
73ಪಾರ್ ಅಆ.ಮಾ.ನೊಂ.41/10‐
ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6 7 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್
11.41/10‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2011
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ
ಲಗತಿ ದೆ
ದಿ ಪಾಯ್ರಡೈಸ್ ರೆ ಡೆನಿಸ್ಯಲ್
ಶಾಲೆ,ಬಸಾಪುರ ಗಾರ್ಮ,ಬೇಗೂರು
ಹೋಬ
,ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6 7 ನೇ
73ಪಾರ್ ಅಆಮಾ.ನೊಂ.34/10‐
ತರಗತಿ
ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್
11.34/10‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2011
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ
ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ
ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿ ದೆ
ಸೆಂಟ್ ಗೊಲ್ೕರಿಯಸ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಪಾರ್
73ಪಾರ್ ಅ.ಶಾ.ಸಥ್.03/10‐
ಶಾ,ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಧ್ಳಾಂತರದ ಬಗೆಗ್
11.03/10‐11.ಸಥ್ಹ/2010
ರೂ.20,000/‐
ರೂ.20,000/ ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿ ದೆ
ದ
2009‐2010 ನೇ ರಾಜಯ್‐ರಾಷಡ್ಟ್ ಪರ್ಶ ತ್ಯ
ಅ/ಇ /210/2010
ಪರ್ಸಾವನೆ ಬಗೆಗ್

61159

GIAPRY

61162

GIAPRY

61166

GIAPRY

47464

GIAPRY

42067

ADM2

41793

ADM2

ಅ1(4)/ಇ /17.2.2010/2010

41794

ADM2

CPI/ಇ /2010/201201017.02.2
0101717 0

41796

ADM2

CPI/ಇ /2010/2010

26856

ADM2

ಆ33ಪಾರ್.ಪಿಂ.3878.ನಿ.ದಾವೆ‐
25/2004‐05

26836

ADM2

ಪಿಇ/ಟಿಬಿಎಸ್‐01/94‐95

26842

ADM2

ಪಿಇ/ಟಿಬಿಎಸ್/ಕೋಟ್‐44/1990‐
91

26809

ADM2

ಆ33
ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್.10146/2001 ಎಸ್
ಪಿಂ.ಶಾ/56809/ಪಾರ್ಪಿಂ.82/2001‐
ಮುನಿಯಪಪ್ ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಇವರಿಗೆ
02
ತಡವಾದ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಬಡಿಡ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00

A

25879

ADM2

ಆ33 ಪಾರ್.

ರಾಜಯ್ ಪರ್ಶ ತ್‐ದೂರು‐ 2004ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ ಪರ್ಶ ರ್ ನೀಡುವ ಲ್
ಅವಯ್ವಹಾರದ ಬಗೆಗ್
04/2004‐05

3/24/2009 0:00

C

ರ್ೕ ಮುನೀರ್ ಬೇಗ್ ಸ. ಮಾ,ದ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ.
ಸಕರ್ಮಗೂ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಪರ್ಯದರ್ ನಿ

ಕಶ ಕಷ್ರ ಪರ್ಶ ತ್

2001 ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ ಮತುತ್ ರಾಷರ್ಟ್
ಪರ್ಶ ಗಳ ಆಯಕೆಕ್ ಬಗೆಗ್.
ಎ.ಮುನಿಯಪಪ್ ನಿ. ಇವರಿಗೆ ತಡವಾದ
ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಬಡಿಡ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಲ ತಮಮ್ ನಿವೃತತ್ ಆಯಾ
ಇವರ ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ 6508/94 ರ ಬಗೆಗ್

ರ್ೕಮತಿ ಸುನಂದಮಮ್ ಕೋಂ
ಆ33ಪಾರ್.ಪಿಂ.10/ನಿ.ವೇ‐01/2005‐
ಮಹದೇವೇಗೌಡ, ಅಲಪ್ಹ ಳ್ ನಾಗಮಂಗಲ
06
ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭಯ್ಗಳ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00

D

3/24/2009 0:00

D

3/24/2009 0:00

D

3/24/2009 0:00

C

3/24/2009 0:00

A

3/30/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

A

3/24/2009 0:00

A

3/24/2009 0:00

D

3/24/2009 0:00

C

3/23/2009 0:00

C

3/23/2009 0:00

C

3/21/2009 0:00

D

3/21/2009 0:00

C

ರಸಶಪಶಕಕಪ

3/21/2009 0:00

C

ಅ1 4 ಪ ನ ರ ಇ14‐ 05‐06
ಅ3 3 ಪ ಸ ವ ನ ರ 2007‐08
ಅ 3 2 6228 ನ ವ 15 ‐95‐96

ಸವತ ಧ ಬ ಜ ಇ ಪ ನ
2007‐08 ಪ ವನ ಉಪನಗ ಪ
ಜಅಋಬಮ

3/21/2009 0:00
3/20/2009 0:00
3/21/2009 0:00

A
E
D

ಅ3 3 ಪ ಪ ನ ಸ ಧ 1 ‐ 2004‐05

ಸ.ಧೊ.ವ ಬ ವ

3/21/2009 0:00

D

3/24/2009 0:00

D

3/24/2009 0:00

D

3/24/2009 0:00

C

2/17/2010 0:00

E

2/17/2010 0:00

E

3/21/2009 0:00

D

25825

ADM2

25836

ADM2

ಆ33ಪಾರ್.ಪಿಂ.29/2004‐05

25789

ADM2

ಅ33ಪಾರ್ ಪಿಂ ಕುಪಿಂ 13/04‐05

25662

ADM2

ಆ53 ರಾಜಯ್ ಪರ್ಶ ತ್/98‐99

25725

ADM2

ಆ33ಪಾರ್. ನಾಯ್.ಪರ್‐126/2002‐03

28488

ADM2

ಅ33 ನಾಯ್ ದಾ ಮಂ ಎಪ್ ಎ
05/70/06‐07

26786

ADM2

ಆ33 2395/ಪಾರ್.ಪಿಂ.ನಿಂದನಾ
ದಾವೆ/39/2004‐05

25774

ADM2

ಅ 3 3 ಪಾರ್.ಪಿಂ . 4683 . ಕುಪಂ. /
04‐05

25709

ADM2

ಆ33 ಪಾರ್ ಕು ಪಿಂ 25/2003‐04

25650

ADM2

ಆ53 ಎಆಜಯ್ ಪರ್ಶ ತ್ /1997‐98

25209

ADM2

25194

ADM2

24628

ADM2

24632

ADM2

24624

ADM2

24609
24365
24421

ADM2
ADM2
ADM2

24573

ADM2

25585

ADM2

25625

ADM2

25635

ADM2

25186

ADM2

24309

ADM2

18699

ADM2

ರ್ೕಮತಿ ಮತುತ್ ಇತರರು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ
ಇವರ ಕು.ಪಿಂ ಬಗೆಗ್
ತಿಮಮ್ಪಪ್, ಸ. . ಬಾಗೆಪ ಲ್, ಇವರ ನಿವೃತಿತ್
ವೇತನದಬಗೆಗ್.
1998 ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ ಪರ್ಶಸತ್
ಸಮಾರಂಭದ ಬಗೆಗ್
ಕೆ.ಎ.ಟಿ 13381‐ರಿಂದ 13386 ರವರೆಗೆ
ಎಂ.ರಾಧಾ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಕ ರ್ನ್ ಆನಂದಪಪ್ ಸೋನಗಾರ್.
ಉಚಚ್ನಾಯ್ಯಾಲಯಲ್ಲ್ದ ಲ್ ದಾಖ ರುವ
ಮ ಎಪ್ ಎ 11876:05.
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಎಸ್ ಸುಬಬ್ಲ ಮ್ ನಿ.
ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ಉಪದಾನದ
ಬಡಿ ಬಗೆ
ಹೆಚ್ ಕೆ ಪದಮ್ವತಿ ದಿ.ಕಾಳೇಗೌಧರವರ
ಪತಿನ್ಇವರಿಗೆ ಕು.ಪಿ. ಮಂ.ಬಗೆಗ್.
ರಾಮಕೃಷೆನ್ೕಗೌಡ ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ ಇವರ
ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್
1997 ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ ಪರ್ಶ ತ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್
ರಾಜಯ್ ಪರ್ಶ ತ್ ಆಯೆಕ್ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯನುನ್
ಮಾಪರ್ಡಿಸುವ ಚಾರ ಕುರಿತು.
ಅತುತ್ತತ್ಮ ಕಿರಿಯ ರಿಯ ಹಾಗೂ
ಪೌಢಶಾಲ ಪರ್ಶ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

ನ7 6 ಪಾರ್. ಅ ಜಮ. .ಪಾರ್.
01./2002‐03
7 6 ಪಾರ್ ಅ ಉ ಸಾಆ ಪಾರ್ 01
/2002‐2003
ಅ33ರ ಪ ತ ೞ ಠ ಧ 152 ‐2007‐
ಅಧಕರ ಕ ಪ ಶ ಕ ಉ ಜ ಪ
08
ಸ 7 8 ಪ ಪ ರ ಸ 5995 ಸ ನ 18‐
ಧವ ಸ 5995‐04 ರಂಗಮ ನ
ಇವಬ
93‐95
ಅ3 3 ಪ

ಕೌ ವ ನ 22 ‐2003‐04

ಅ3 3 ಪಾರ್ ಪಿ ತ್ರ್ ಮಾ ವ ‐01 /02‐
ಪಾರ್ತರ್ಮಿಕ ಶಾಲ ಕಷ್ಕರ ನಿ ವೃತತ್
03
ವೇತನದ ವರದಿ
ಜಿ.ಕೆ ತಿಮಮ್ರಾಯಪಪ್ ಮು. ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ
ಆ3 ಪಿಂ.ಸ 1376 ಪಾರ್.ಪಿಂ‐
ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್
02/2002‐03
ನೋಂದಣಿ ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಎನ್.ಎಸ್.
ಆ5.3 ಪರ್.ವಯ್/95‐96 ಭಾಗ‐2
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್
2001‐2002 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಜನಮೇಚಿದ
7 6 ಪಾರ್ . . ಅ.ಜ. ಮು. .
ಪಾರ್.01/2001.2002
ಕಷ್ಕ ಪರ್ಶ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ3 3 ರ ರ ಪ ಪ 01‐07‐08
2007‐08 ಪರಷ ಪತರ
ಅ33`ಗರುತಿಲಕ` ರಾ.ಮ.
`ಗರುತಿಲಕ`ರಾಜಯ್ಮಟಟ್ಟ್ದ ಆದಶರ್ ಕಷ್ಕ
ಆ. .ಪರ್.ಭರ್ಷಾತ್ಚಾರದ /185/2008‐
ಪರ್ಶ ತ್ ಆಯೆಕ್ಯ ಲ್ ಭರ್ಷಾತ್ಚಾರ ನಡೆದ ಬಗೆಗ್.
09

16853

ADM2

13638

ADM2

11719

ADM2

ಕಾಣೆಯಾದ ಕಷ್ಕ ರ್ೕ ಬಿ ಜವರಯಯ್, ಸ
, ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ, ಬಂಡಾರಿಕೊಪಪ್ಲು ಪತಿನ್
ಅ33 ಕಾ ಕು ಪಿಂ 103/2006‐07
ರ್ೕಮತಿ ವಮಮ್ರವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ
ಬಗೆ
ದಿವಂಗತ ಕೆ ಎನ್ ತಿಮೆ ಗೌಡ, ನಿ ಸ , ಸ
ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು,
ಅ33 ಕು ಪಿಂ 153/2007‐08
ಇವರ ಪತಿನ್ ರ್ೕಮತಿ ರಂಗಮಮ್ರವರಿಗೆ
ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆ
ಅ3(3) ಮನ

11/2007‐08

ಸಕಾರ್ರದ ಲ್

ವ್ೕಕೃತವಾದ ಮನ ಗಳ ಬಗೆಗ್

3/21/2009 0:00

C

2/17/2010 0:00

C

2/17/2010 0:00

E

9/28/2010 0:00

C

3/21/2009 0:00

A

2/17/2010 0:00

E

11925

ADM2

13319

ADM2

ಅ33 ಕ ಉ ನಾಯ್ ನಿಂದನಾ ದಾವೆ
ಸಂ 414/2007

13321

ADM2

ಅ33 ಕೆ ಎ ಟಿ ಅ ಸಂ 6568‐
04/2007‐08

ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬಬ್ಂದಿಗಳು
ಕಡಾಡ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಸಕಾರ್ರಿ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌಢಶಾಲೆಗಳನುನ್ ದತುತ್
ವ್ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆ
ಕ ಉ ನಾಯ್ ನಿಂದನಾ ದಾವೆ ಸಂ
414/2007 ‐ ರ್ೕ ವೈ ರಿಯಾಜ್ ಉದಿದ್ೕನ್,
ನಿ ದಾವಣಗೆರೆ
ಕೆ ಎ ಟಿ ಅ ಸಂ 6568‐04‐ ಎಂ
ಪರ್ಹಾದರಾವ್ ನಿ
ವ ಗಗ್

12748

ADM2

ಅ33 ಸೇ ವಜಾ 130/2007‐08

ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾ ಹೊಂದಿರುವ ಕಷ್ಕರ ಬಗೆಗ್

2/17/2010 0:00

E

12750

ADM2

ಅ33 ನಿ ಸೌ 89/2006‐07

3/26/2009 0:00

D

12603

ADM2

ನಿವೃತಿತ್ ಸೌಲಭಯ್ಗಳ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಮಧುಚಂದರ್ನ್ ದಿ: ಚನನ್ಪಪ್ , ಸ
ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಲಕಕ್ರಸನಗಾರ್ಮ ,
ಮರಣಾನಂತರ ದೊರೆಯುವ ಸೌಲಬಯ್ಗಳ
ಬಗೆ

3/21/2009 0:00

D

8497

ADM2

3/21/2009 0:00

C

8525

ADM2

21/2009 0:00
3/21/2009
3/
0 00

C

8631

ADM2

3/21/2009 0:00

C

8632

ADM2

3/21/2009 0:00

C

8633

ADM2

3/21/2009 0:00

C

8638

ADM2

3/21/2009 0:00

C

8646

ADM2

3/21/2009 0:00

D

8649

ADM2

3/21/2009 0:00

C

8650

ADM2

ಅ3(3) ಪಾರ್

ರ್ೕ ಬೆಳಳ್ಪಪ್ ನಿ ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ ಇವರಿಗೆ
ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/21/2009 0:00

D

8652

ADM2

ಅ3(3) ಪಾರ್

ರ್ೕ ರಾಮಚಂದರ್ಯಯ್ , ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ಕು ವೇ ನಿ 22/2003‐
ಕಾಚೇನಹ ಳ್, ತುಮಕೂರು ತಾ ‐ ಕುಟುಂಬ
04
ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆ

3/21/2009 0:00

C

ಎ ಡಿ ಎಂ 2 ದ

ಅ33

ೕ 7/07‐08

ಆ ಸು ಇ 127/2007‐08

ಅ3 (3) ನಿ ಸೌ 82/06‐07

ರ್ೕ ಕೆ ರಾಮೇಗೌಡ, ನಿ , ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ
ಸಂದಾಯವಾಗಬೇಕಾದ
ತತ್ಕೆಕ್ ಬಡಿಡ್ ಬಗೆಗ್

ರ್ೕ ಎ ನಾಗರಾಜು
ನಾಗರಾಜು,, ನಿ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ
ಶಾ,,
ಕಾಳೇನಹ ಳ್ ‐ ನಿವೃತಿ ಸೌವಲತಿನ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಯಲಲ್ಮಮ್ w/o ಎಂ ಚಲಪತಿ ಸ
ಅ3(3) ಪಾರ್ 41944 ಕು ಪಿಂ
ಮಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಉಕಕ್ರಹ ಳ್ KGF
ಇತರೆ/ 05‐06
ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆ
ಕಾಣೆಯಾದ ಕಷ್ಕ ಶೇಖಪಪ್ ಮಲಲ್ಪಪ್
ಅ3(3) 469 ಪಾರ್ ಪಿಂ ಕು ಪಿಂ
ಶಾನವಾಡ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಗೆಜಜ್ಲಹ ಳ್
25/2003‐04
ಂಗಸಗೂರು ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ
ಅ3(3) ಪಾರ್ 4073 ಕು ಪಿಂ /05‐
ರ್ೕ ಸಯಯ್ದ್ ಹುಸೇನ್ ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು
06
ಮೈಸೂರು ಇವರ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್
KAT ಸಂ 751/05‐06 ನಾಗರ ಮುನೊನ್ೕ
ಅ3(3) ಪಾರ್ ಪಿಂ ಇತರೆ 6/05‐06
ಹುಕೆಕ್ರಿ
ರ್ೕಮತಿ ವತಸ್ಲಾಬೊಬಿಬ್ಪಡಿತ್ W/O
ಅ3(3) 12228 ಪಾರ್ ಪಿಂ ನಿವೇ /05‐
ಹೂವಪಪ್ಪಡಿತ್ ,ಅಂಕೋಲಾ ತಾಇವರ
06
ನಿವೃತಿ ವೇತನದ ಬಗೆ
ರ್ೕ ಎಂ ಎ ಸತಯ್ನಾರಾಯಣಪಪ್ ಇವರ
ಅ3(3) ಪಾರ್ ಪಿಂ ಇತರೆ /04‐05
ಸೇವೆ ಬಗೆಗ್
ಅ3(3) ನಿ ಸೌ 77‐06‐07

1349 ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ
27/06‐07

ದಾವೆ ಸಂ 14919/05 ರ್ೕ ಎಂ ಬಿ
ಜೇಂದರ್ಕುಮಾರ್ , ನಿ ,
ಸ ಪಾರ್ಶಾ,ಬಸವಪುರ _ ನಿವೃತಿತ್
ಸೌಲಭಯ್ಗಳ ಬಗೆ
ಕಾಣೆಯಾದ ಕಷ್ಕ
ರ್ೕನಿವಾಸ್ ಸ
ಅ3(3) ಪಾರ್ ಪಿಂ 6750 ಕು ಪಿಂ
ಪಾರ್ ಶಾ ,ಚಾಮಲಾಪುರ,ನಾಗಮಂಗಲ _
9/06‐07
ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆ
ರ್ೕಮತಿ ಗುಣವತಿ w/o ದಿ: ಜಿ ರಾಮಯಯ್
ಅ3(3) ಎ ಡಿ ಎಂ ಪಿಂ 76/2006‐07
ಮು ‐ ಆಥರ್ಕ ಸೌಲಬಯ್ಗಳ
ಅ3(3) ಪಾರ್ 17752 ದಾವೆ
14919/ನಿ ವೇ 30/05‐06

3/21/2009 0:00

A

3/21/2009 0:00

D

3/21/2009 0:00

D

ರ್ೕ ಆರ್ ಯದುನಾಥರಾವ್ ದಿ ಎ ಎಸ್
ಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್ ರವರ ಪತಿ _ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ

3/21/2009 0:00

C

ಅ3(3) ಬಾಕಿ ಕು ಪಿಂ 85/2006‐07

ಬಾಕಿ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್

2/17/2010 0:00

E

ದಿ: ಅಫೀಜ್ ಉನಿನ್ಸಾಸ್ , ಸ ಪಾರ್ಶಾ,
ಪಂತರಪಾಳಯ್‐ ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್ ಜಬಾಬ್ರ್, ಪತಿ
ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆ

3/21/2009 0:00

C

2/17/2010 0:00

D

3/21/2009 0:00

D

3/21/2009 0:00

A

2/17/2010 0:00

E

3/21/2009 0:00

D

3/21/2009 0:00

C

3/21/2009 0:00

A

3/21/2009 0:00

C

3/21/2009 0:00

C

8654

ADM2

8656

ADM2

8662

ADM2

8665

ADM2

ಅ3(3) ಕು ಪಿಂ 79/06‐07

8751

ADM2

8761

ADM2

ಅ3(3) ಕು ಪಿಂ 81/06‐07

8762

ADM2

ಅ3(3) ಸೇವಾಪುಸತ್ಕ 83/06‐07

8765

ADM2

ರ್ೕ ಬಿ ಶೇಷಗಿರಿರಾವ್, ನಿ , ಪಾರ್ ಶಾ,
ರೇಅರ ಹ ಳ್ ‐ ಸೇವಾಪುಸತ್ಕದ ಬಗೆಗ್

ರ್ೕ ಎಂ ಜಿ ನರ ಂಹಯಯ್, ನಿ ,
ಸಕಿಪಾರ್ಶಾ (ಬಾಲಕರ) ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ _‐
ಅ3(3) ಪಿರಿಷಕ್ೃತ ನಿ ಸೌ 90/06‐07
ಪುನರ್ ನೇಮಕಾತಿ ಅವಧಿಗೆ ಪರಿಷಕ್ೃತ
ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಕನಾರ್ಟಕ ಉಚಚ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ದಾವೆ
ಸಂ 3757/2005 ರ್ೕಮತಿ ಗೆಲ್ೕಡಿ
ದಾವೆ/06‐07
ಸುಲೋಚನ ಕಾಕರ್ಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ನಿವೃತಿತ್
ಸೌಲಭಯ್ದ
ಸ
ಲಭಯ್ದ ಬಗ
ಬಗೆ

9069

ADM2

7(8) 6406ಪಾರ್

9073

ADM2

ಅ3(3) ಪಾರ್ ಪಿಂ 1/2006‐07

6817

ADM2

ಅ3(3) ಪಾರ್ ಪಿ ಕು ಪಿಂ 1/2005‐06

795

ADM2

ಆ3(3)ಪಾರ್ಪಿಂ.1256.ಕಡಿತ.1/03.0
4

960

ADM2

7(8)ಪಾರ್.ಪಿಂ.ದಾವೆ.5377/04‐05

754

ADM2

ಆ3(3)ಪಾರ್. .8635ಕುನಿವೇ/05‐06

737

ADM2

ಆ3(3)1524.ಪಾರ್. /ನವೇ 4/06‐07

718

ADM2

ಆ3(3)ಪಾರ್ಪಿ..ಕುನಿವೇ.32/03/04

ಕಾಣೆಯಾದ ಕಞ್ಕ ಗಂಗನರಸಯಯ್
ಸ. .ಸ. .ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಂಗನಮಕಿಕ್ ಇವರ
ಪತಿನ್ಗೆ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/21/2009 0:00

C

726

ADM2

ಆ3(3)ಪಾರ್ಪಿಂ.10724/ಕುಪಿಂ.13/0
5‐06

ಕಾಣೆಯಾದ ಕಞ್ಕ .ಹೆಚ್. ಬೋರೇಗೌಡ
ಸ. .ಸ.ಕು.ಪಿಂ.ಕೆ.ಜಿ.ಕೋದೇಹ ಲ್ ಕೆಆರ್
ಪೇಟೆ ತಾ.ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್

3/21/2009 0:00

C

ಟಿ ಪಕೀಯ ಫಿಲೋಮಿನಾ, ಸ , ಸೆಂಟ್
ಆನ್ಸ್ ಬಾಲಕೀಯರ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಹಲಸೂರು,
ರ್ೕಮತಿ ಚಂದರ್ಮಮ್,ಭೀಮರಾವ್ ಪತಿನ್
ಬಸವಕಲಾಯ್ಣ, ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗೆ
.ಪರಮೇಶವ್ರಪಪ್ ನಿ. .ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ
ಮೆದನಬಾ ಹೊನಾನ್ ತಾ.ಇವರ ನಿವೃತಿತ್
ಸೌಲಭಯ್ಗಳ ಬಗೆ .
ರ್ೕ ರುದರ್ಮಮ್ ಮತುತ್ ಇತರರ ರುದದ್
ರಾಜಯ್ಸಕಾರ್ರ ಮತು ಇತರರು
ದಿ. . .ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ್ ಕಞ್ಕರು
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಮೆಳಳ್ಹ ಳ್ ಮೈಸೂರು
ಇವರ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆ
ಎಸ.ಚಿಕಕ್ಣಣ್ ನಿವೃತಿತ್ ಕಞ್ಕರು
ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಕೊಳವಂಕ ಹೊಸನಗರ
ತಾ.ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆ

ಕೆಎಟಿ ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್ 3500/03 ರ್ೕಮತಿ
ಲ ಮ್ದೇವಮಮ್ ಮತು ಇತರರು
ಅ41ಸ.ಬಣಣ್ ಪರಿಷಕ್ರಣೆ/36/2007‐ 2008‐09ನೇ ಸಾ ಗೆ ಸಮವಸ ನಮೂನೆ
ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್.
08
ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್. .ಯಶೋಧ, ಸ ,
ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಹು ಯೂರು ಕಲ್ಸಟ್ರ್,
32ಪಾರ್. .ದೂರು.32/2008‐09
ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ, ಇವರು ಆರ್ ಪಿ ಮತುತ್
ಎಇಓ ಗಳ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ
ಬಗೆ.
ಕನಾರ್ಟಕ ಶಾಲಾ ಗುಣಮಟಟ್ದ
ಮೌಲಾಯ್0ಕನ ಸ0ಸೆತ್ ವತಿಯಿ0ದ ನಡೆದ
32 ಪಾರ್ ದೂರು 17/2008‐09
ಪರಿಕೆಫ್ಕ್ಷ್ಯ ಲ್ ಅವಯ್ವಹಾರ ನಡೆ ದ ಕಫ್ಕ್ಷ್ಕರ
ರುದದ್ ಸುತ್ ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಆ3(3)1238 ನಿವೇ.ಬಗೆಗ್ 11/02‐03

921

ADM2

27373

CPE

23025

EST3

18715

EST3

18745

EST3

32ಪಾರ್ . 0ಬರಹವ .01/2008‐
09

18815

EST3

¸ 31ಪಾರ್. .ಅನು.ನೇ4/2008‐
2009

17985

EST3

35 ಪಾರ್. . ಗಣಕ ಸ0ಖೆಯ್
14337/08

19137

EST3

32ಪಾರ್ .ಸೇ.ಸೇ.24/2008‐09

18888

EST3

32ಪಾರ್ರ್ .ಸಾಬನಿ.ಮು.ಕ.01/2008
/
‐09

18919

EST3

31ಪಾರ್. .ಹು ಸಥ್ 38/06‐07 ಭಾಗ
2

18995

EST3

32 ಪಾಫ್ರ್. .ವೃ0.ಬ 20/2008‐09

19006

EST3

32
ಪಾಫ್ರ್. .ಅಮಾನತುತ್.102/2005‐06

18559

EST3

31ಪಾರ್> .ನೇ 22/08‐09

18572

EST3

32ಪಾರ್. .ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಭಾ
ಅ0ಮು.132/08‐09

18308

EST3

32 ಪಾರ್. .ದೂರು 03/08‐09

22681

EST3

32ಪಾರ್ .ಅ.ಗೈ.ಹಾ.ದೂರು.74/20
05‐06

3/26/2009 0:00

A

3/26/2009 0:00

D

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

0ಬರಹ ವ

10/29/2009 0:00

D

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರ್ೕಮತಿ
ಅಂಜುಂ ಜಹಾನ್ ಆರಾ ರವರಿಗೆ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/7/2009 0:00

B

3/23/2009 0:00

E

8/16/2011 0:00

D

10/29/2009 0:00
0:00

D

3/21/2009 0:00

E

10/29/2009 0:00

D

12/21/2009 0:00

C

3/21/2009 0:00

A

10/29/2009 0:00

D

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ಯ ಲ್
ಪರಿ ಶಟ್ಜಾತಿ/ವಗರ್ದ ಸಹ ಕಷ್ಕರ
ಇನೊನ್0ದು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ರ್ ಅ0ಬರಿಶಯಯ್.ಎ0. , ಸ ,
ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ದೊಡಡ್ಸಾರ0ಗಿ, ತುಮಕೂರು
ತಾ, ಇವರು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಯ ಲ್
ಸ ಲ್ ದ ಸೇವೆಯನುನ್ ಪಿ0ಚಣಿ ಸೌಲಬಯ್ಕೆಕ್
ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆ.
ಜಿ.ಪಿ.ಎಪ್ ಮುಕಾತ್ಯ
ತ್ ಗೊ ದ
ಪರ್ಸಾವನೆಗಳು.
ರ್ೕ
ಹಮಮ್ದ್ ಇಪಾರ್ನ್ ಸ. .ರವರ
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಹುದೆದ್ಯ ಸಠ್ಳಾ0ತರ ಮತುತ್
ವೇತನ ಸ0ಬ0ಧ ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ
ಕೊರಿರುವ ಬಗೆ.
ರ್ ಬಸಪಪ್, ಸ , ಸಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ಮರಸರಹ ಳ್. ಕನಕಪುರ ತಾ, ಇವರ ವೃ0ದ
ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆ.
ರ್ಮತಿ ವೆಯ್.ಎನ್ . ವಸ0ತಮಮ್, ಸ ,
ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ತುರುವೇಕೆರೆ, ಇವರ ಕೆ.ಎ.ಟಿ
ಅಜಿ ಸ0:321/2006.
2007‐08 ನೇ ಸಾ ನ್
ಪಾರ್.ಶಾ. .ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅ.ಸ0.2398/2008 ರ ತೀಪುರ್
ಜಾರಿಗೊ ಸು ಬಗೆ.
ರ್ೕಮತಿ ಒ0ಕಾರಮಮ್,
ಸ ,ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಅಗುಗ್0ದ,ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ.
ಇವರ ಭಾಗಶಃ ಮ0ಜೂರಾತಿ ಬಗೆ.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ,ಪಟಟ್0ದೂರು,ಬೆ0ಗಳೂರು ದ ಣ
ವಲಯ‐04,ಇ ಲ್ನ ಮು
ರ್ೕಮತಿ
ಪದಮ್ ರ್ೕ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆ.
ರ್ೕ ಕೆ.ಪಿ.ತಿಮಮ್ಪಪ್ಗೌಡ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ಮಲೆಲ್ೕಸರ, ತೀಥರ್ಹ ಳ್, ಇವರ ಅನಧಿಕೃತ
ಗೈರುಹಾಜರಿ ಬಗೆ.

20068

20071

EST3

c32pry.edu.con.ser.add.26/20
08‐09

EST3

33ಪಾರ್. .ವೆಯ್.ವೆ.ಮ.ಪಾ.12/2008
‐09

20080

EST3

c32pry.edu.appeal.21/2007‐08

19667

EST3

32ಪಾರ್ .ಕ.ಲೊ.ಇತಯ್ತ.90/2008‐
09

19740

EST3

33ಪಾರ್ .ವೆಯ್.ವೆ.ಮ.ಪಾ.11/2008‐
09

19743

EST3

31ಪಾರ್. .ನೇಕೆ.ಎ.ಟಿ 13/2008‐
2009

19980

EST3

31ಪಾರ್. .ಮಾ.ಹಕುಕ್ 17/200‐
2009

19981

EST3

31ಪಾರ್. .ಭರವಸೆ 105/05/08‐
09

19300

EST3

19301

EST3

19302

EST3

19206

EST3

19208

EST3

19209

EST3

32ಪಾ .ಸಥ್.ಹಾ.25/2008‐09

Adding of service completed as
contract candidate of Mr.Khwaja
mohammed, rtd.HM, Dodda
banaswadi, N‐3, Bengaluru.

8/16/2011 0:00

D

ರ್ೕ.ಎಸ.ಸದಾ ವ, ಸ. , ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
ಗ0ಟಿಗಾನಹ ಳ್, ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ,
ಬೆ0.ಗಾರ್0.ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ತ0ದೆಯವರ
ವೆಯ್.ವೆ.ಮ.ಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

5/4/2010 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

8/16/2011 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

8/4/2009 0:00

B

8/31/2009 0:00

E

8/4/2009 0:00

E

8/16/2011 0:00

D

8/20/2009 0:00

D

8/16/2011 0:00

C

9/9/2009 0:00

B

3/21/2009 0:00

E

8/4/2009 0:00

B

Appeal on DDPI,Tumkur, by
Mr.S.Shivaswamy, rtd.HM, GHPS,
konehalli,tiptur taluk, Tumkur
District.
ರ್ ಮೆಹಬುಬ್ ಆಲ0, ನಿಮು ,
ಸ.ಕ.ಮಾ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್, ತುಮಕುರು ಜಿ. ಇವರ
ಕತವಯ್ಲೊಪ ಇತಯ್ತದ ಬಗೆ.
ರ್ೕ.ಮಾಯಿಲಪಪ್ ಗಡ, ಸ. ,
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಕೊ ತ್ಗೆ, ಪುತೂತ್ರು ತಾ,
ಮ0ಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ತಾಯಿಯವರ
ವೆಯ್ದಯ್ಕೀಯ ವೆಚ ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆ
ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅ.ಸಂ.12951/02ರ ತೀಪುರ್ನಂತೆ
ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ನಿಂಗರಾಜು.ಎಸ್.ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ.
ಭರವಸೆ ಸಂಖೆಯ್105/05/08‐09 ಬಗೆಗ್. ರ್ೕ
ವಾನಂದ ನಾಯಕ್
ರ್ೕೕಮತಿ
ಮತಿ ಸೆ
ಸ ನ್ೕೕಹ
ಹ, ಸ , ಸ ಪಾ
ಪಾರ್ರ್ಶ
ಶಾಲ
ಾಲೆ,
ಕನಕಪುರ ತಾ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರನುನ್
ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರುಪಡಿ ಕಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್.

ರ್ೕ ಎನ್. ಸೂಯರ್ನಾರಾಯಣ,ಸ ,
32ಪಾರ್ .ಡಬೂಲ್ಯ್ಪಿ ನಂ:3989/05‐
ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಗ ಗೆಕೆರೆ, ಗುಬಿಬ್ ತಾ. ಇವರ
06
ಕ.ನಿ.ಅ ಬಗೆ.
ಗಾರ್ಮೀಣ ಕೃಪಾಂಕದಡಿಯ ಲ್
32ಪಾರ್ .ಗಾರ್.ಕೃ. . .ಬ.22/2005 ನೇಮಕಗೊಂಡ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಸಂತಾನಹರಣ
‐06
ಶಸ ಚಿಕಿತೆಸ್ ಬಗೆಗ್ ಒಂದು ಶೇಷ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ.
ಮುನಿರ್ ಅಹಮದ್ ಯಾದಗಿರಿ ಇವರ
31ಪಾರ್. .ನೇ32/2008‐2009
ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ಕು:ಖೂತೇಜಾಬಿ ಶೇಖ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ
31ಪಾರ್. .ನೇ31/2008‐2009
ಬಗೆಗ್. ಕಾರವಾರ ಜಿಲೆ.
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
31ಪಾರ್. .ಅ.ಆ.ನೇ5/2008‐2009 ಕು: ಲಪ್ಲ .ಜೆ.ಎನ್. ರವರಿಗೆ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆ ನೀಡುವ ಬಗೆ.

23550

EST3

3[5] ಪಾರ್

23551

EST3

3[5] ಪಾರ್

ಹೈ ವೇ ನಿ 17/2005‐
06

ರ್ೕ.ಕೆ.ಎಸ್.ದೇವರಾಜು, ನಿವೃತತ್ ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ನಂಜನಗೂಡು ರವರಿಗೆ
ಸಥ್ ೕಯ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಯ ಅವಧಿಗೆ
ಹೈದರಾಬಾದ್ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

E

ಹೈ ವೇ ನಿ 4/2005‐
06

ರ್ೕಮತಿ.ಜೆ.ಎಸ್.ವಸುಂಧರ ರವರಿಗೆ
ಹೈದಾರಬಾದ್ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ
ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆ

3/23/2009 0:00

E

23552

EST3

23553

EST3

23555

EST3

23556

EST3

23557

EST3

23558

EST3

23559

EST3

23560

EST3

23562

EST3

23563

EST3

3[5] ಪಾರ್ ಕ ಭಾ ಬ
113/2003‐04

ಕನಾರ್ಟಕ
ಲ್ ಸೇವೆಗಳು [ಸೇವಾ
ಮತುತ್ ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ ಪರೀ ೆಗಳು] ನಿಯಮ
1974 ರ ನಿಯಮ 68 ಅವಕಾಶವನುನ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಢುವ ಬಗೆಗ್ ರ್ೕ.ಮೆಹಬೂಬ್
ಷರೀಫ್ ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು,
ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ, ಉತತ್ರ ವಲಯ, ಮೈಸೂರು

ರ್ೕ.ಅಬುದ್ಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು
ಮತುತ್ ರ್ೕ. .ಎ.ವೆಂಕಟಸಾವ್ಮಿ ನಿವೃತತ್
3[5] ಪಾರ್ ಪು ನೇ 36/2004‐05
ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಪುನರ್ ನೇಮಕಾತಿ ಅವಧಿಯ
ಅಭಯ್ಥಿರ್ ಸೌಲಭಯ್ಗಳನುನ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆ[ದ ಣ]
ರ್ೕ.ಆರ್.ನರ ಂಹಯಯ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
3[5] ಪಾರ್ ಬಡಿತ್ 35/2003‐04 ಹೊನನ್ಹ ಳ್, .ಆರ್.ದೊಡಿಡ್ ಅಂಚೆ ಕನಕಪುರ
ತಾಲೂಲ್ಕು ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ಯ ಲ್
ಳಂಬ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗ್ ದೂರು
ರ್ೕ.ಎಸ್.ಕೃಷಣ್ಭಟ್, ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
3[5] ಪಾರ್ ಪು ನೇ 34/2004‐05 ಅರಳುಮ ಲ್ಗೆ ಬಾಗಿಲು, ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ
ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಪುನರ್
ನಿಗಧಿ ಬಗೆ
ರ್ೕಮತಿ.ಸೌಭಾಗಯ್ಮಮ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
3[5] ಪಾರ್ ವೇ ತಾ 13/2004‐
ಸೂ ಕೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ‐1
05
ರವರ ವೇತನವನುನ್ ಕಿರಿಯ ನೌಕರರ
ವೇತನಕೆಕ್ ಸಮಾನಾಂತರಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಗಗ್ಗ್ ಜಿಲಾಲ್ಲ್ ಪಾರ್ರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ
ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರುಗಳ ವೇತನ
ಸಮಾನಾಂತರ ಬಗೆ.
ರ್ೕ.ಕೆ.ಎಸ್.ಚಂದರ್ಶೇಖರ್, ಸ. , ಸ. .ಪಾರ್
ಶಾಲೆ, ಕಾಡ ಅಗರ್ಹಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ
3[5] ಪಾರ್ ವೇ ನಿ 58/2005‐06
ವಲಯ‐4 ರವರ ವೇತನವನುನ್
ಕೆ. .ಎಸ್.ಆರ್ ನಿಯಮ‐41[ ]ರಂತೆ
ನಿಗಧಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕಮತಿ.ಹೆಚ್.ಎಲ್.ವರಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್, ನಿವೃತತ್
3[5] ಪಾರ್ ಪು ನೇ 67/2003‐04
ಕಷ್ಕರ ಪುನರ್ ನೇಮಕಾತಿ ಅವಧಿಗೆ
ವೇತನ ನಿಗಧಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ [55‐58] ಪುನರ್
3[5] ಪಾರ್ ಪು ನೇ 73/2004‐05 ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ‐
3 ಕಷ್ಕರು
ದಿ: 01‐07‐1984 ರಿಂದ 30‐03‐
1988ರವರೆಗೆ ಪುನರ್ ನೇಮಕದ
ಅವಧಿಯ ಲ್ ಕತರ್ವಯ್ನಿವರ್ ದ ಬಗೆಗ್
3[5] ಪಾರ್
ಆಸುಇ
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ಆಥಿರ್ಕ
158/2003‐04
ಸೌಲಭಯ್ಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ‐
ರ್ೕ.ಕೆ.ಎಸ್.ಚಂದರ್ಶೇಖರಾರಧಯ್, ನಿವೃತತ್
ಕಷ್ಕರು
3[5] ಪಾರ್
ಪಾ

ವ ೕ ತಾ 33/2005‐
ವೇ
06

ವ

1/11/2010 0:00

E

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

A

1/11/2010 0:00

D

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

D

3/23/2009 0:00

A

3/23/2009 0:00

A

3/23/2009 0:00

E

23564

23565

EST3

EST3

3[5] ಪಾರ್

1984 ರ ಲ್ 55ನೇ ವಯ ಸ್ನ ಲ್ ನಿವೃತತ್
ಹೊಂದಿರುವ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 58 ವಷರ್ದವರೆಗೆ
ಪುನರ್ ನೇಮಕಾತಿ ಸೇವೆಯೆಂದು
ಪು ನೇ 06/2004‐05
ಪರಿಗಣಿ ವೇತನವನುನ್ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ
ಬಗೆಗ್‐ ರ್ೕ.ಜಿ. ವರಾಮಯಯ್, ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರ
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

3/23/2009 0:00

A

3[5] ಪಾರ್

ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ಯ 14 ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
ಕಷ್ಕರಿಗೆ [55‐58] ಪುನರ್ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

A

3/23/2009 0:00

A

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

A

3/23/2009 0:00

A

3/23/2009 0:00

D

3/23/2009 0:00

D

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

A

3[5] ಪಾರ್

ಪು ನೇ 74/2004‐05

ನಿ

ೕ 1/2006‐07

23567

EST3

23568

EST3

23569

EST3

3[5] ಪಾರ್

ಪು ನೇ 65/2004‐05

23570

EST3

3[5] ಪಾರ್

ಪು ನೇ 53/2004‐05

23571

EST3

23572

EST3

23573

EST3

23575

EST3

23577

23578

EST3

EST3

3[5] ಪಾರ್

ಜ ಗ 1/2004‐05

3[5] ರಜೆ ಇತರೆ 1/2007‐08

3[5] ಪಾರ್

ವೇ ಬ 52/2001‐02

3[5] ಪಾರ್ ನಿ ಜನೆ
61/2005‐06

ಸಮಾಜ ಕಲಾಯ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಸತಿ
ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಕಷ್ಕರನುನ್
ೕನಗೊ ಸುವ
ಬಗೆಗ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಲೆಲ್ ವಣಣ್ ಪಾಪಣಣ್ ಮತುತ್
ಇತರರು
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರನುನ್ 5ನೇ
ಎಕಾನಮಿಕ್ ಸೆನಸ್ಸ್ 2004 ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಕೆಕ್
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ
ರ್ೕ.ಕೆ.ನಾಗರಾಜರಾವ್, ನಿವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು,
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಸಾರಕಿಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು
ದ ಣ ಪುನರ್ ನೇಮಕ [55 ರಿಂದ 58]
ಪರ್ಸಾವನೆ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕ. ಂಗಯಯ್, ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್
ರ್ೕ. .ಚನನ್ಯಯ್, ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು, ಪುನರ್
ನೇಮಕದ ಸೌಲಭಗಳನುನ್ ಇತಯ್ಥರ್ಪಡಿಸುವ
ಬಗೆ.
ರ್ೕ.ಟಿ.ವೆಂಕಟಸಾವ್ಮಿ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ೕಲನಹ ಳ್, ದೇವನಹ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು
ಇವರಿಗೆ ರಜ
ಇವರಿಗ
ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ
ಬಗೆ..
ಜಿಲಾಲ್ ವಲಯದ ಲ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವೇತನವನುನ್
ಳಂಬವಾಗಿ ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್ ವರದಿ
[ಸುತೋಲೆ ಪರ್ತಿಗಳೊ ಂದಿಗೆ]
ರ್ೕ.ದೇವರಾಜ್ ಮುತಾಲ್ಜೆ, ಸ. ,
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಎಕಕ್ಡುಕ್, ದ ಣ ಕನನ್ಡ
ಜಿಲೆಲ್ ರವರನುನ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಸಹಾಯಕ ಯುವ
ಜನ ಸೇವಾ ಕಿರ್ೕಡಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ
ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕ.ಕರುಣಾಕರ ಪಂಡಿತ್, ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ಮಾದರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ, ಫ ಮಾರು, ಇವರ ಮರು
ನೇಮಕಾತಿ ಅವಧಿಯ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭಯ್
ದೊರಕಿಸಲು ಪರ್ಸಾವನೆ ಸ ಕೆ.

3[5] ಪಾರ್

ಪು ನೇ 52/2004‐05

3[5]ಪಾರ್

ರ್ೕ.ಜಿ.ಎಸ್.ಗುರು ದಧ್ಯಯ್, ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು,
55 ವಷರ್ದಿಂದ 58 ವಷರ್ದವರೆಗೆ ಸ ಲ್ ದ
ಪು ನೇ 54/2004‐05
ಪುನರ್ ನೇಮಕಾತಿ ಅವಧಿಗೆ ಆಥಿರ್ಕ
ಸೌಲಭಯ್ಗಳನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

A

3[5] ಪಾರ್

ರ್ೕ.ಬಾಬು ಸಾ ಯಾನ್, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಮಾದರಿ ರಿಯ
ಪು ನೇ 55/2004‐05
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೆಜಮಾಡಿಕೋಡಿ, ಇವರ
ಪುನರ್ ನೇಮಕಾತಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್

3/23/2009 0:00

A

23582

EST3

3[5]ಪಾರ್ ಮು
ಂಬಡಿತ್
33/2007‐08

23583

EST3

3[5] ಪಾರ್ ಮುಂಬಡಿತ್
28524/2008‐09

23584

EST3

3[5] ಗುತಿತ್ಗೆ ಸೇ ಸಕರ್ಮ
37/2007‐08

23585

EST3

3[5] ಪಾರ್ ಕನನ್ಡ ಭಾಷೆ ಬಡಿತ್
03/2007‐08

23586

EST3

3[5] ಪಾರ್ ನಿ ೕಜನೆ ರದುದ್
624/2008‐09

23587

EST3

3[5] ಪಾರ್

23588

EST3

3[5] ಪಾರ್

23589

EST3

3[5] ಪಾರ್

55 ವಷರ್ಗಳ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರದ ಲ್ ಮರು
ನೇಮಕಗೊಂಡು 58 ವಷರ್ಗಳ
ಪು ನೇ 50/2004‐05 ವಯ ಸ್ನವರೆಗೆ ಸೇವೆಯ ಲ್ ಮುಂದುವರೆದ
ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸೇವೆಯನುನ್ ಇತಯ್ಥರ್ಪಡಿಸುವ
ಬಗೆ ‐ ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆ
ರ್ೕ.ಎಂ.
ಎಂ ಡಿ. ಂಗಪಪ್
ಂಗಪ , ನಿವ
ನಿವೃತ
ೃತತ್ ಕಷ್ಕರು,
ಕಷ್ಕರು
ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಪು ನೇ 14/2004‐05 ಗಾಯ್ರಹ ಳ್, ಗುಬಿಬ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ತುಮಕೂರು
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಪುನರ್ ನೇಮಕಾತಿ ಅವಧಿಯ
ವೇತನ ಮತುತ್ ಪಿಂಚಣಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

EST3

3[5] ಪಾರ್ ಹೈ ವೇ ಶೆರ್ೕ
28/2004‐05

23591

EST3

3[5] ಪಾರ್ ಹೈ ವೇ ನಿ
137/2001‐02

23593

ರ್ೕ.ಜೆ.ಪರ್ಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್, ದೈ. ,
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಬೀರೂರು ಇವರ ಗುತಿತ್ಗೆ
ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ ದ ಅವಧಿಯನುನ್
ಸಕರ್ಮಗೊ ರುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕ. .ಹೆಚ್.ಕಾಳಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು,
ಕನನ್ಡ ಭಾಷೆ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್ ತಣಿಣ್ೕರು ಹ ಳ್,
ಹಾಸನ ಜಿಲೆ
ರ್ೕ. .ಎ.ದೇವರಾಜೇಗೌಡ, ಕಷ್ಕರ
ನಿ ೕಜನೆಯನುನ್ ರದುದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

ರ್ೕ.ಎಸ್. . ವನಂಜಯಯ್, ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಮಾರಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್, ಗುಬಿಬ್ ತಾಲೂಲ್ಖು ಇವರ 55
ಪು ನೇ 47/2004‐05
ರಿಂದ 58 ವಷರ್ಕೆಕ್ ಪುನರ್
ನೇಮಕಾತಿಗೊಂಡ ಅವಧಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
[ಪರಿಷಕ್ೃತ] ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

23590

23592

ರ್ೕ.ಎಸ್. . ವರುದರ್ಯಯ್, ಬಡಿತ್ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ, ಮಾದಿನಕಟೆಟ್, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು,
ಇವರನುನ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯಿಂದ
ಂಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

ರ್ೕ.ಎ.ರುದರ್ಪಪ್[ದಿವಂಗತ], ಸಹ ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ರೇಗೋಣಿಗೆರೆ, ಹೊನಾನ್ ತಾಲೂಲ್ಕು
ಇವರಿಗೆ ಹೈದಾರಬಾದ್ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವುದರ ಬಗೆ.
ರ್ೕ.ಎಂ. .ದೇವಶೆಟಿಟ್ಗೌಡ, ನಿವೃತತ್
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕನಾರ್ಟಕ ಸಕಾರ್ರದ
ಸಚಿವಾಲಯ ಇವರಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್
ವೇತನ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

EST3

3[5] ಪಾರ್ ಮು ಬಡಿತ್
12/2004‐05

ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಗಳ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರ ಪದೋನನ್ತಿ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ.ರಾಮನಾಯಕ್ ಕಷ್ಕರು ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
ತೂಬಗೆರೆ, ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು
ರವರ ಮನ

EST3

3[5] ಪಾರ್ ಕ ಭಾ ಪ ಬಡಿತ್
3/2005‐06

ಕೆ.ಮುನಿಕೃಷಣ್ಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ಉದುರ್ ಬಾಲಕರ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಮಾಲೂರು ರವರಿಗೆ ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ ಪರೀ ೆ
ನಾಯಿ ಬಗೆ.

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

E

1/11/2010 0:00

D

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

B

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

D

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

E

23594

EST3

3[5] ಪಾರ್

ಪು ನೇ 71/2003‐04

23595

EST3

3[5] ಪಾರ್ ಕನನ್ಡ ಭಾಷೆ ಬಡಿತ್
19/2007‐08

23597

EST3

3[5] ಪಾರ್ ಮು ಹು ಸಥ್
10/2006‐07

23598

EST3

3[5] ಪಾರ್ ಮು ಬಡಿತ್
43/2006‐07

23599

EST3

3[5] [ಆ3[3] 1393 ಪಾರ್ ಪಿಂ] ಪು
ನೇ 12/2004‐05

23600

EST3

3[5] ಪಾರ್
ಆಸುಇ 08/ಕಿಸನಿ
104/2000‐01

23601

EST3

3[5] ಪಾರ್ ಕುಂದು ಕೊರತೆ
4/2007‐08/80973

23602

EST3

23603

EST3

23604

EST3

23605

EST3

23607

EST3

23608

EST3

ರ್ೕ.ಡಿ.ಎಸ್.ಮೈಲಾರಯಯ್, ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು
ಇವರಿಗೆ ಪುನರ್ ನೇಮಕಾತಿ ಅವಧಿಯ
ಸಂಬಳದ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಹಣ ನೀಡಿಕೆ

3/23/2009 0:00

E

ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಕನನ್ಡ
ಭಾಷಾ ಬಡಿತ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಮಾಡದಿರುವ ಬಗೆ.

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

A

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

E

ರ್ೕ.ಜಯರಾಮು ಪ.ಮು. ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
ಚೀಣಯ್ ಇವರನುನ್ ಹುದೆದ್ ಸಮೇತ
ಉಪಾಪ್ರಹ ಳ್ ಶಾಲೆಗೆ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ತಲಾ
ಒಂದು ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್
ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರಾಗಿ
ಮೇಲದ್ಜೆರ್ಗೇರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಮಂಡಯ್ ಇವರು
ಕೋರಿರುವ ಸ ೕಕರಣ ಬಗೆ
ರ್ೕ.ಟಿ.ಬಾಯ್ಟಯಯ್, ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
ತುರುವೇಕೆರೆ ಮತುತ್ ರ್ೕ.ಕೆ.ಲ ಮ್ೕಪತಯಯ್,
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ [ಬಾಲಕರ], ಉತತ್ರ
ಬಡಾವಣೆ, ತುಮಕೂರು ಇವರುಗಳ ಪುನರ್
ನೇಮಕಾತಿ ಅವಧಿಯ ಸೌಲಭಯ್ಗಳನುನ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಶಾಂತಕುಮಾರಿ,
ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ನಾಗನೂರು ಇವರನುನ್
ಸಚಿವಾಲಯಕೆಕ್ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ
ನಿ ೕಜನೆ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕ.ಬಿ.ನಾಗರಾಜು,
ನಾಗರಾಜು ಗೌರವ ಅಧಯ್ಕಷ್ರು,
ಅಧ ಕಷ್ರು
ಮೈಸೂರು ಮತುತ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲಾಲ್
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರು
ತರಬೇತಿ ಹೊಂದದ ಸಂಘ ಇವರ ಮನ

ರ್ೕ.ಬಿ.ನಿಂಗರಾಜು, ಗೌರವ ಅಧಯ್ಕಷ್ರು
ರ್ೕರಾಮಪುರ ಮೈಸೂರು ಇವರು
ಸ ರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆ.
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಹಾಗೂ
3[5] ಪಾರ್ ಮು ಬಡಿತ್
ಮಾಧಯ್ಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
29651/2008‐09
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಸಕಾರ್ರಿ ಮಾದರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
3[5] ಪಾರ್ ಶಾ ಹು ಸಥ್ 01/2006‐
ರ್ೕನಗರ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಧಾನ ಸಭಾ
07
ೇತರ್ದ ಮಾಧರಿ ಶಾಲೆಯನಾನ್ಗಿ
ಪರಿವತಿರ್ಸುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕಮತಿ.ಎನ್.ಎಲ್.ಬಾದಾಮಿ, ಮು. ,
3[5] ಪಾರ್ ಇತರೆ 1/2004‐05
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆ, ಚಾರಣೆ ಬಗೆಗ್.
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಜವ್ಲಂತ
3[5] ಪಾರ್ ಸಂ ಬೇ 42/2004‐
ಸಮಸೆಯ್ಗಳನುನ್ ಬಗೆಹರಿಸುವಂತೆ
05
ಸ ಲ್ ರುವ ಸಂಘದವರ ಮನ ದಿ: 02‐09‐
2004
ರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3[5] ಪಾರ್ ನಿ ೕಜನೆ
ಕಷ್ಕರು ರ್ೕಲಂಕಾದ ಲ್ ನಡೆಯ ರುವ
49/2004‐05
ಕಾಯಾರ್ಗಾರದ ಲ್ ಪಾಲೊಗ್ಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ.
3[5] ಪಾರ್ ಕುಂದು ಕೊರತೆ
03/2007‐08/8875

23609

EST3

3[5] ಪಾರ್ ಮು ಬ
30786/2008‐09

23610

EST3

3[5] ಪಾರ್ ಸೇ ಪು ಕ ಭಾ
01/2004‐05

23611

EST3

3[5] ಪಾರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಐ ಎಲ್
ಬಾಕಿ 120/2003‐04

3[5] ಪಾರ್

ವೇ ತು 70/2004‐05

23612

EST3

23613

EST3

3[5] ಪಾರ್

23614

EST3

ಉ ನಿ ಪಾರ್ /ನಿ/9/2007‐08

23616

EST3

3[5] ಪಾರ್ ಪಾರ್ ಬಡಿತ್ 01/2008‐
09

23617

EST3

3[5] ಪಾರ್ ಮು ಬಡಿತ್
44/2006‐07

23618

EST3

3[5] ಪಾರ್ ಶಾ
ಆರ್ ಪಿ ಬಿ
ಆರ್ ಪಿ ಭಾಗ1/2006‐07

23619

EST3

23620

EST3

3[5] ಪಾರ್

ಆಸುಇ 6/2006‐
07

23621

EST3

3[5] ಪಾರ್

ಆಸುಇ /2006‐07

23622

EST3

3[5] ಪಾರ್ ಕ ಭಾ ಬಡಿತ್
43/2004‐05

23623

EST3

3[5] ಪಾರ್
ಆಸು
338/ಹೆಚ್ಎಸ್ಎಸ್/2006

3[5] ಪಾರ್

ಇತರೆ 1/2004‐05

ಮು ಹು 01/2002‐
03

ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ.ಗುಡಡ್ಯಯ್, ಸಕಾರ್ರಿ ಮಾದರಿ
ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ, ಪ.ಮು. ,
ನಿವೃತತ್ರಾಗಿದುದ್, ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ ಪರೀ ೆ
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಸ ಲ್ ದ
ಮನ
ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್ ಸಂಸೆಥ್ಯಿಂದ ಕಷ್ಕರುಗಳ
ಹಾಗೂ ಇತರೆ ನೌಕರರು ಖರೀದಿಸಲಾದ
ಉಪಕರಣಗಳ ಬಾಬುತ್ ಪಾವತಿಸದೇ ಇರುವ
ಹಣ ವಸೂಲಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ.ಜಯಮಮ್, ಮು. [ನಿವೃತತ್]
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಡೈರಿ ಕಾಲೋನಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ವೇತನ
ಸಮಾನಂತರದ ಬಗೆ.
ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಶಾಸಕರ/ಸಚಿವರ
ಪತರ್ಗಳ ಲ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ
ಸಮಸೆಯ್ಗಳನುನ್ ಇತಯ್ಥರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆ.
ಮ ಳಾ ಸಮಖಯ್ಕೆಕ್ ಕಷ್ಕರನುನ್
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ.ಎಂ.ನಾಗರಾಜು, ಬಿ.ಆರ್.ಪಿ [ ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ], ೇತರ್
ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕೇಂದರ್, ಮುಳಬಾಗಿಲು,
ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ
ಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕ.ಎನ್.ಕೃಷಣ್ಪಪ್, ಬಡಿತ್ ಮು. ,
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಮಡಿನ್ಹ ಳ್, ಕೋಲಾರ
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಬಡಿತ್ ರದುತ್ಪಡಿ
ನಿ ೕಜನ
ೕಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗ
ಬಗೆ..
ರ್ೕಮತಿ.ಎಸ್.ದಿನೇಶ್, ಮು. , ಇವರನುನ್
ಮಹದೇವಪುರ ಆರ್ ಪಿ ಯಾಗಿ
ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕ.ಎ.ಪರ್ಕಾಶ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು,
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ೕತಕಲುಲ್, ಊಡಿರ್ಗೆರೆ
ಹೋಬ , ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಅಂಗ ಕಲತೆ
ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆ.
ಬಬ್ಂದಿ ಮತುತ್ ಆಡ ತ ಸುಧಾರಣಾ
ಇಲಾಖೆ ರವರ ಪತರ್ ಸಂಖೆಯ್: ಆಸುಇ
75/ಹೆಚ್ಎಸ್ಎನ್/2006 ದಿ: 04‐05‐2006
ರ್ೕ.ಎಲ್.ನರ ಂಹಯಯ್, ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ ಬಡಿತ್
ಬಗೆ
ಬಬ್ಂದಿ ಮತುತ್ ಆಡ ತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ
ರವರ ಪತರ್ ಸಂಖೆಯ್: [ ಆಸುಇ
46/ಹೆಚ್ಎಸ್ಎನ್/2006 ದಿ: 12‐04‐
2006] ಪುಟ ಲಕಷ್ ಮಮ್
ರ್ೕ.ಪಾಂಡುರಂಗ ಠಲರಾವ್, ನಿವೃತತ್
ಕಷ್ಕರು, ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ ಪರೀ ೆ
ಉತಿತ್ೕಣರ್ರಾದ ಬಗೆಗ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಕುರಿತಂತೆ
ರ್ೕ.ಎಲ್.ನರ ಂಹಯಯ್, ನಿವೃತತ್
ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಮುಕುರ್ ಗಾರ್ಮ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಸೌಲಭಯ್ಧ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

E

23624

EST3

23625

EST3

23626

EST3

23627

EST3

23628

EST3

23505

EST3

3[5] ಪಾರ್

ರ್ೕ.ಹನುಮಂತ, ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರು,
ಮು ಹು 01/2002‐ ನಂದೇಪ ಲ್, ಯಾದಗಿರಿ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿಯ
ಖಾ ಹುದೆದ್ಗೆ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರಾಗಿ
03
ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

D

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

E

3[5] ಪಾರ್

ರ್ೕ.ಸಾವಂದಯಯ್, ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಪುನರ್
ಅ ನೇ 83/2003‐04
ನೇಮಕಾತಿ ಅವಧಿಯ ಆಥಿರ್ಕ
ಸೌಲಭಯ್ಗಳನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/23/2009 0:00

A

3[5] ಪಾರ್

ರ್ೕ.ಎಸ್.ಪಿ.ನೇಮಿರಾಜಯಯ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಶರ್ವಣಬೆಳಗೊಳ ಹಾಗೂ
ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಟಿ.ಮೂಡಲಶೆಟಿಟ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು,
ಪು ನೇ 91/2003‐04
ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕರಗ,
ಹಾಸನ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರುಗಳು ಪುನರ್
ನೇಮಕಾತಿಯಡಿ ಕೆಲಸ ನಿವರ್ ರುವುದರ
ಬಗೆಗ್ ಸೌಲಭಯ್ಗಳ ಮಂಜೂರು ಕುರಿತಂತೆ

3/23/2009 0:00

A

ರ್ೕಮತಿ.ಎ.ಆರ್. ೕಣಾ, ಸ. ,
ಸ.
.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಕುಣಾಘಟಟ್, ಗುಬಿಬ್
3[5] ಪಾರ್ ನಿ ೕ 12/2005‐
ತಾಲೂಲ್ಕು ರವರನುನ್ ಬೆಂಗಳೂರು
06
ಮಹಾನಗರ ಪಾ ಕೆಯ ಶಾಲೆಗೆ
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆ.
ರ್ೕಮತಿ.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಜಡಿಯಮಮ್ನವರ, ಸ. ,
3[5] ಪಾರ್ ಸೇ
ೕ 51/2005‐
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಬುದಿನ್, ಮುಧೋಳ
06
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಸಮಾಜ ಕಲಾಯ್ಣ ಇಲಾಖಗೆ
ೕನಗೊ ಸುವ ಬಗೆ.
ಜಿ.ಎಂ.ಮಂಜುನಾಥ, ಸ. , ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
ದೇಬೂರು, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಲ್ಕು
3[5] ಪಾರ್ ನಿ ೕ 1/2006‐07
ರವರನುನ್ ಕಿವುಡ ಮಕಕ್ಳ ಶಾಲೆಗೆ
ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರು ಎಚ್.ಎಚ್.ಎಸ್
ಪಾಸಾಗಿರುವ ಪರ್ಯುಕತ್ ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3[5] ಪಾರ್ ಶಾ ಮು ಬಡಿತ್
ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರಾಗಿ
ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ
01/2006‐07
ಬಗೆಗ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಖೆ, ಬೆಳಗಾ ದ ಣ ಇವರು
ಕೋರಿರುವ ಸ ೕಕರಣದ ಬಗೆ
ರ್ೕ. ೕರಣಣ್ ಶೆಟಿಟ್ ಕೆ, ಸ. , ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
ಬಾಳೆ ಹೊನಾನ್ಗೆ, ಮಳವ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು
3[5] ಪಾರ್ ವಾ ಬ 97/2002‐03
ರವರ ಂದಿನ ಸೇವೆಯನುನ್ ಸೇಪರ್ಡೆ
ಹಾಗೂ
ಹಾಗೂ ವಾ ರ್ಕ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
ಬಗೆಗ್

23507

EST3

3[5] ಪಾರ್ ಶಾ ಮು ಬಡಿತ್
46/2006‐07

23508

EST3

3[5] ಪಾರ್ ಕಾ ಮಿ ಬ
111/2002‐03

23509

23510

EST3

EST3

ರ್ೕಮತಿ.ರೇಣುಕಾದೇ , ಸಹ ಕಷ್ಕರು,
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಪಾವರ್ತಿ ನಗರ, ಬಳಾಳ್ರಿ
ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ಯ
ಕೌನಿ ಂಗ್ ನ ಅನಾಯ್ಯದ ಬಗೆ
ಜಿಲಾಲ್ ಂಗಡಣೆಯಿಂದ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಅವರ ವಗಾರ್ವಣೆಯಿಂದಾಗಿ
ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು
ಸೇವಾ ಜೇಷಠ್ತೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್‐
ರ್ೕ.ಕೆ.ಎಂ.ನಾಗ ಂಗಸಾವ್ಮಿ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು,
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್

23512

EST3

3[5] ಪಾರ್

ರ್ೕ. .ಬಾಲಕೃಷಣ್, ನಿವೃತತ್ ಉಪ
ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಇವರಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್
ಹೈ ವೇ 96/2003‐04
ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್ ‐ ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್, ವ ಗಗ್

3/23/2009 0:00

E

ರ್ೕ.ಎಸ್.ಎಸ್. ರೇಮಠ, ಕಿವುಡ ಮಕಕ್ಳ
ಶಾಲೆ, ಮೈಸೂರುಇವರಿಗೆ ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ
ಪರೀ ೆ ನಾಯಿತ್ ಪರ್ಯುಕತ್ ಒಂದು ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

D

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

E

ರ್ೕ.ಹಬೀಬುಲಾಲ್ ಖಾನ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು
ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

E

ರ್ೕ.ಎನ್.ಎಸ್.ನಾಯಕ್, ನಿಂದನಾ ಸಂಖೆಯ್
ಮತುತ್ ಘಿನ್ಶವ್ರ ನರ ಂಹ ಪಂಡಿತ
ಆರ್.ಪಿ.ಖಾಂಡೇಕಲರ 233/02, 55‐58
ವಷರ್ ಪುನರ್ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

A

3/23/2009 0:00

B

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

D

23517

EST3

3[5] ಪಾರ್ ಕ ಭಾ ಬಡಿತ್
80/2004‐05

23518

EST3

3[5] ಪಾರ್ ನಿ ೕಜನೆ
40/2004‐05

23519

EST3

23521

EST3

3[5] ಪಾರ್ ನಿ ೕಜನೆ
38/2004‐05

23522

EST3

3[5] ಪಾರ್ ಕುಂದು ಕೊರತೆ
05/2007‐08

23523

EST3

3[5] ಪಾರ್ ಕುಂದು ಕೊರತೆ
01/2007‐08

23524

EST3

3[5] ಪಾರ್ ಮು ಬಡಿತ್
01/2006‐07

23526

EST3

3[5] ಪಾರ್ ಮು ಬಡಿಡ್
01/2007‐08

23528

EST3

3[5] ಪಾರ್

3[5] ಪಾರ್

ಇತರೆ 1/2004‐05

ನಾಯ್ ಪರ್ 67/2004‐
05

23529

EST3

3[5] ಪಾರ್

ಪು ನೇ 49/2005‐06

23531

EST3

3[5] ಪಾರ್

ಕ ಭಾ ಖ 51/2004‐
05

23533

EST3

ದ3[5] ಪಾರ್

ಅ ಇತರೆ 1/2004‐
05

ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ
ಆಶರ್ಮ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
ಕಷ್ಕರನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರನುನ್
ಎನ್. .ಆರ್.ಟಿ.ನೂಯ್ ದೆಹ ಯ ಲ್
ನಡೆಯ ರುವ ಕಾಯಾರ್ಗಾರಕೆಕ್
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕಮತಿ.ಪಿ.ನಾಗರತನ್, ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಕಷ್ಕರ
ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ನಿ ೕಜನೆ
ಮೂಲಕ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವುದನುನ್
ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ.ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ್, ಮು. , ಸಕಾರ್ರಿ
ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆಲೂರು,
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರ ಬಡಿ ಬಗೆ.
ರ್ೕ.ಕೆ.ಬಸವರಾಜು, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಮೇನಕಹ ಳ್,
ದುದದ್ ಹೋಬ , ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ನಿ ೕಜನ
ೕಜನೆ ಬಗ
ಬಗೆ..
ರ್ೕಮತಿ.ಗೌರಮಮ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಕೋರಿರುವ ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣ

ರ್ೕ.ಎನ್.ಹೆಚ್. ವಣಣ್, ಸ. ,
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ದೇವರಹೊಸಹ ಳ್,
ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಲ್ಕು ರವರ ಪುನರ್
ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆ.
ರ್ೕ.ವೈ.ಕೆ. ೕರಭದರ್ಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು,
ಲೋಕಾಯುಕತ್ಕೆಕ್ ಸ ಲ್ ರುವ ದೂರು ‐
ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್
[ಕನ ಢ ಭಾಷಾ ಹೆಚು ವರಿ ಬಡಿ ಬಗೆ]
ಮಕಕ್ಳ ಸಾಗಾಣೆ ಮತುತ್ ಮಾರಾಟದ
ರುದಧ್ ಆಂದೋಳನ

23477

EST3

3[5] ಕ ಭಾ ಹೆ ಬಡಿತ್ 10/2007‐08

23478

EST3

3[5] ಪಾರ್

23479

EST3

3[5] ಪಾರ್

ನೇ 42/2005‐06

23480

EST3

3[5] ಪಾರ್

ಂ ಸೇ 01/2004‐
05

23482

EST3

3[5] ಪಾರ್

ಜೇಷಟ್ತೆ 33/2002‐
03

23483

EST3

3[5] ಪಾರ್

ನಿ

23484

EST3

3[5] ಪಾರ್

ಕ ಭಾ ಬ 56/2004‐
05

23485

EST3

23486

EST3

23488

EST3

ವೇತನ ನಿ 4/2006‐
07

04

ೕಜನೆ 1/2003‐

3[2][5] ಪಾರ್ರ್ ಮ
ೕ ಕಾ ಹ
ಬಿ 52/2004‐05

3[5] ಪಾರ್

3[5] ಪಾರ್

ನಿ

05

ೕಜನೆ 1/2004‐

ಸೇ ಜೇ 23/2004‐
05

EST3

23490

EST3

3[5] ಪಾರ್

23491

EST3

3[5] ಪಾರ್

ರ್ೕ.ರ ೕಂದರ್ನಾಥ್, ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ
ಸಹಾಯಕರು, ಮಕಕ್ಳ ಹಕುಕ್ಗಳ ಕೋಶ,
ಜನ ಶಾಲೆ, ಇವರ ಸೇವೆಯನುನ್ ಕಷ್ಣ
ವಾತೆರ್ ಭಾಗಕೆಕ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ

ರ್ೕ.ಟಿ.ಎನ್.ರಮೇಶ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲುಲ್ಗುಡೆಡ್,
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರ ಜೇಷಠ್ತೆ ಬಗೆಗ್

ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ ಪರೀ ಾ ನಾಯಿತಿ
ಪರ್ಯುಕತ್ ಒಂದು ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ನೀಡಿ ವೇತನ ನಿಗಧಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್,
ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆ
ರ್ೕ.ನೀಲಕಂಠಪಪ್.ಜೆ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನ ಲೆ,
ಹೈ ವೇ 79/2004‐05
ವ ಗಗ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವೇತನ ನಿಗಧಿ
ಬಗೆ ‐ ಸ ೕಕರಣ
ರ್ೕ.ಮಹಮದ್ ಇಬಾರ್ ಂ, ನಿವೃತತ್ ಉದುರ್
ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಪು ನೇ 81/2004‐05
ಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ರವರ ಪುನರ್
ನೇಮಕಾತಿ ವೇತನ ನಿಗಧಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

3[5] ಪಾರ್ ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ ಬಡಿತ್
21/2003‐04

23489

ರ್ೕಮತಿ.ನಯೀಮುನಿನ್ಸಾ [ಉದುರ್ ಕಷ್ಕಿ]
ಇವರಿಗೆ ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ ಪರೀ ೆ ತೇಗರ್ಡೆ
ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆ
ರ್ೕಮತಿ.ಕೆ.ಪಾವರ್ತಮಮ್ ರವರಿಗೆ 15
ವಷರ್ಗಳ ರಿಯ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆ
ರ್ೕ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಮುನಿನ್ ಸ. ,
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕೆರೆ ರವರಿಗೆ
ಮ ಳಾ ಮತುತ್ ಮಕಕ್ಳ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಇಲಾಖೆಗೆ
ೕನಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
ರ್ೕ.ಬಿ.ಕೆ.ಕರಿಯಪಪ್, ಪರ್ದಸ [ನಿವೃತತ್] ಇವರ
ಂದಿನ ಸೇವೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ.ಬಸಪಪ್ ಪೂಜಾರ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಬೈರನಮುಕಿಕ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು
ಇವರನುನ್ ಜಿಲಾಲ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ ಪರಿ ಷಟ್ ವಗರ್ದ ಲ್
ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಬಿಇಡಿ
ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆ
ರ್ೕ.ಗುರಪಪ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆನೇಪುರ,
ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ ಕನನ್ಡ
ಭಾಷಾ ಪರೀ ೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
2004‐05ನೇ ಸಾ ಗೆ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ
ರಾಜಯ್ ವಲಯದ ಮುಂದುವರೆದ
ೕಜನಾ
ಕಾಯರ್ಕ ಮ
ಕಾಯರ್ಕರ್
ಮಗಳ
ಗಳ ಅನುಷಾಠ್
ಅನುಷಾನಕೆ
ನಕ ಕ್
ಅನು ೕದನೆ ನೀಡಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:
0:00
00

E

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

E

23492

EST3

32ಪಾರ್. .ನಿಲಂಭನೆ/03/2007‐08

23377

EST3

3[5] ಪಾರ್ ನಿ ೕಜನೆ
25/2004‐05

22893

EST3

35ನಾಯ್.ಪರ್.ಪು.ನೇ.72/2004‐05

5603

EST3

5604

EST3

3(1) ಪಾರ್. . ನೇಮಕ 8/02‐03

5723

EST3

3(1) ಪಾರ್ . ಕಷ್ಕರ ನೇ.ಹುದೆದ್
ರದುದ್ 1/03‐04

5727

EST3

3(1) ಪಾರ್. . ನೇ.ಇತರೆ ‐12/0506

5749

EST3

3(1) ಪಾರ್. ನೇ. 06/02‐03

5757

EST3

3(1) ಪಾರ್. . 5861ದೈ. ನೇ
/36/04‐05

5760

EST3

3(1) ಪಾರ್. . ದೈ. 8/06‐07

5764

EST3

3(1) ಪಾರ್. ನೇ ಇತರೆ 01/05‐06

5765

EST3

3(1) ಪಾರ್. ಡಿ.ಪಿ.ಎ.ಆರ್ 58/05‐
06

5766

EST3

5769

EST3

5772

EST3

5775

EST3

5801

EST3

5810

EST3

5812

EST3

5815

EST3

5819

EST3

3(1) ಪಾರ್. ಇತರೆ 64/05‐06

5829

EST3

3(1) ಪಾರ್. .ವಾ ಇತರೆ /05‐06

3(1) ಪಾರ್. .

ನೇ /03‐‐04

ರ್ೕಮತಿ ತುಳಸಮಮ್, ಮು ,
ಸಮಾ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ಗೆದದ್ಲಹ ಳ್,ಸಂಜಯನಗರ, ಉ.ವ‐2, ಬೆಂ‐
94 ಇವರ ನಿಲಂಭನೆ ಕುರಿತು.
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲಾಲ್ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್
ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ
ಅನುಷಾಠ್ನಕಾಕ್ಗಿ ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರುಗಳ [ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ]
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ
ವ ಗಗ್ ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಕರ ಪುನನೇರ್ಮಕಾತಿ
ಅವಧಿಗೆ ವೇತನ ಸೌಲಭಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆ.
2003‐04 ನೇ ಸಾ ನ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್
ಬಿಟುಟ್ ಹೋಗಿರುವ ಬಗೆಗ್
2003‐04 ನೇ ಸಾ ನ ನೇಮಕಾತಿ ಕಡತ
(5000) ಕಷ್ಕರು
ರಾಜಯ್ದ ಸ.ಪಾರ್.ಶಾ ಹಾ ಇರುವ ಕಷ್ಕರ
ಹುದೆದ್ಗಳ ಲ್ 5000 ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್
ರದುಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
ಉದೊಯ್ೕಗ ನಿಮಯ ಕೇಂದರ್ ಮುಖಾಂತರ
ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕ ಬಗೆಗ್
2002‐03 ನೇ ಸಾ ನ ಬಾಯ್ಕ್ ಲಾಗ್
ಪಾರ್.ಶಾ. ನೇಮಕಾತಿ ಕಡತ
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರ
ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ತುಂಬುವ ಬಗೆಗ್
ಸ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರ ಕೊರತೆ
ನಿವಾರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
3500 ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾಇ
ಯಾವಾಗ ಎಂದು ಪತಿರ್ಕೆಯ ಲ್
ಪರ್ರ್ಕಟವಾಗಿರುವ ಬಗೆ
ರ್ೕ ಎಂ.ಎ ಮಂಜುನಾಥ್ ಇವರ ಗಾರ್ಮೀಣ
ವಾಯ್ಸಂಗ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ದ ಬಗೆಗ್

ಯಾದಗಿರಿ ತಾ. ಬಾಚವಾರದ
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. ಸದಸಯ್ರು
ಸ ದ ಮನ ಬಗೆ
ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಸ್.ನಾಯಕ್ ಇವರು
3(1) ಪಾರ್. . ಡಿಪಿಎಆರ್ 54/05‐
06
ಡಿಪಿಎಆರ್ ಸ ರುವ ಮನ ಬಗೆಗ್
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ
3(1) ಪಾರ್. . ಡಿಪಿಎಆರ್
ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್
1023/04‐05
ಎಫ್.ಕೆ ಮೂಡಲಗಿ ಇವರ ಮನ ಬಗೆಗ್
3(1) ಡಿಪಿಎಆರ್ ‐120/04‐05
ರ್ೕ ಎನ್.ಪಿ ರೇಡೇಕರ್, ಬೆಳಗಾ ಇವರ
3(1) ಪಾರ್. 981 ಡಿಪಿಎಅರ್‐
3/04‐05
ಮನ
ರ್ೕ ಅಜುರ್ನ್ ಕಾಳ, ಗೋಕಾಕ್ ಇವರ
3(1) ಪಾರ್. 349 ಡಿಪಿಎಆರ್
ದೂರು
7/04‐05
ರ್ೕ ಬಿ.ಎಸ್ ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ ಸಾವ್ತಂತರ್ಯ್
3(1) ಪಾರ್. 957 ಡಿಪಿಎಆರ್
ಹೋರಾಟಗಾರರ ದೂರು
18/05‐06
ಹಾಸನ ಜಿಲಾಲ್ ನಿರೋದೊಯ್ೕಗಿ ಕಷ್ಕರ
3(1) ಪಾರ್. . ಡಿಪಿಎಆ್ 53/05‐06
ದೂರು
3(1) ಇತರೆ ಡಿಪಿಎಆರ್ ‐60/05‐
06

ಪರ್ಸುತ್ತ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಕಷ್ಕರು
ಮತೆತ್ ಪರೀ ೆ ತೆಗೆದೊಕೊಂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಅಶೋಕ್ ಭಜಂತಿರ್ ಇವರ ನೇಮಕ

12/21/2009 0:00

C

3/23/2009 0:00

E

3/23/2009 0:00

B

7/11/2008 0:00

D

3/18/2009 0:00

D

3/18/2009 0:00

D

7/10/2008 0:00

D

7/10/2008 0:00

D

4/29/2008 0:00

E

7/11/2008 0:00

D

7/10/2008 0:00

D

7/10/2008 0:00

D

7/10/2008 0:00

D

7/10/2008 0:00

D

3/18/2009 0:00

E

3/18/2009 0:00

E

7/10/2008 0:00

D

7/10/2008 0:00

D

7/10/2008 0:00

D

7/10/2008 0:00

D

7/10/2008 0:00

D

7/11/2008 0:00

D

5836

EST3

3(1) ಪಾರ್. 42 ಚಿತರ್ಕಲೆ /05‐06

5838

EST3

3(1) ಪಾರ್. . 48. .ನೇ/05‐06

5841

EST3

3(1) ಪಾರ್. . ಚಿಕವಾ. ನೇ
24/05‐06

ಜಯಲ ಮ್ ಫಕೀರಪಪ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ
ನೇಮಕ ಬಗೆಗ್ (ಚಿತರ್ಕಲೆ)
ಪಾರ್.ಶಾ. .ನೇ ಪರೀ ಾ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆ ಸಥ್ಗಿತ
ಗೊ ದ ಬಗೆಗ್ ವರದಿ
ರ್ೕ ಎಂ ಮಾಚಯಯ್, ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ
ನೇಮಕ

5860

EST3

3(1) ಪಾರ್. . ಡಿಪಿಎಆರ್ 32/05‐
06

ರ್ೕ ಎಸ್. ಮುರ ೕಧರ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ
ಇವರ ಡಿಪಿಎಆರ್ ಮನ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್

5861

EST3

3(1) ಪಾರ್. .ನೇ 11/05‐06

5863

EST3

3(1) ಪಾರ್. ಇತರೆ 03/06‐07

2004‐05 ನೇ ಬಗೆಗ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆಲ್
ಸ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗಳ ಚಿತರ್ಕಲೆ ಕಷ್ಕರ
ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್

5868

EST3

3(1) ಪಾರ್. 3374 ಗಾರ್.ಕರ್.ನೇ
21/04‐5

5869

EST3

5872

EST3

5880

EST3

3(1) ಪಾರ್. . 8005 ಗಾರ್.ಕರ್.ನೇ
40/04‐05

5882

EST3

3(1) ಪಾರ್. . ಗಾರ್.,ಕರ್ ಇತರೆ 4/03‐
04

7/10/2008 0:00

D

7/10/2008 0:00

D

7/10/2008 0:00

D

7/10/2008 0:00

D

7/11/2008 0:00

D

7/10/2008 0:00

D

7/10/2008 0:00

D

7/10/2008 0:00

D

7/11/2008 0:00

D

ರ್ೕ ಪರ್ಭು ಂಗ ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ ಮು. ,
ಇವರ 9839 ರ ನೇ ಬಗೆಗ್ (ಬೆಳಗಾ ಜಿಲೆಲ್)

7/10/2008 0:00

D

ಗಾರ್.ಕರ್ ದನವ್ಯ ಬೇರೆ ಶಾಖೆಯ ಲ್
ನೇಮಕವಾಗಿ ವಜಾ ಆಗಿದುದ್
ಮುಂದುವರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆ

7/11/2008 0:00

D

7/11/2008 0:00

D

4/29/2008 0:00

E

7/10/2008 0:00

D

6/26/2008 0:00

D

6/26/2008 0:00

D

6/26/2008 0:00

D

3/6/2008 0:00

C

5/4/2010 0:00

C

3/2/2009 0:00

C

ರ್ೕಮತಿ ಮಮತಾಜ್ ಬೇಗಂ ಇವರ
ಗಾರ್.ಕರ್.ಯ ಲ್ ವಗರ್‐1 ರ ಲ್ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್

ಕೆ.ಎಂ. ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ ಇವರನುನ್
ಬಾಯ್ಕ್ ಲಾಗ್ ನೇ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ಯ 03‐04 ನೇ ಸಾ ನ
3(1) ಪಾರ್. ಚಿತರ್ಕಲೆ 23/05‐06 ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗೆಳ ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ
ಬಗೆ
3(1) ಪಾರ್. ಬಾಯ್ಕ್ ಲಾಗ್
222/04‐05

5899

EST3

3(1) ಬಾಯ್ಕ್.ಲಾಗ್ 37/05‐06

ರ್ೕ ರಾಮಣಣ್ ಬಿನ ಗಂಗಪಪ್ ಇವರು
ಪಾರ್.ಶಾ. ಬಾಯ್ಕ್ ಲಾಗ್ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್
ಅಧಾಯ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿರುವ ಬಗೆಗ್

5904

EST3

3(1) ಪಾರ್. . ಇತರೆ 42/05‐06

ಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಕಷ್ಕರ
ನೇಮಕಾತಿ ಹಾಗೂ ಬಡಿತ್ಯ ಲ್ ಮೀ.
ಸ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ನೇಮಕ

5905

EST3

3(1) ಪಾರ್. .ಗಾರ್.ಕರ್.ನೇ ‐1/06‐07

6148

EST3

3(7) ಪಾರ್. .ದಾವೆ 113/06‐07

6149

EST3

3(7) ಪಾರ್. .ದಾವೆ 114/06‐07

6150

EST3

3(7) ಪಾರ್. .ದಾವೆ 115/06‐07

6189

EST3

3(7) ಪಾರ್. .ದಾವೆ 132/06‐07

6316

EST3

3(3) ಪಾರ್. .ವೈ.ವೆ.ಮ14/06‐07

6321

EST3

3(2) ಪಾರ್. . ವೈ.ವೆ.ಮ 11/2006‐ ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಅರುಣ ಸ. , ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ
07
ಬೆಂಚನಹ ಳ್, ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ.ಮ ಬಗೆಗ್

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಮರು ನೇಮಕಗೊಂಡ
ಗಾರ್.ಕರ್.ಶಾಲೆಗೆ ಂದಿ ಸೇವೆ & ಇತರೆ
ಸೌಲಭಯ್ಗಳು ಮುಂದುವರಿ ರುವ ಬಗೆಗ್
ರೇಣುಕಾ ಡಿ.ಆರ್. ಸ. , ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
ದಾವಣಗೆರೆ, ಶಹಾಪುರ ತಾ, ಕೆಎಟಿ
5845/06
ಮಂಚೇಗೌಡ ಸ. , ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
ಗೊಂಡಡಿಗಿಲ್ ಯಾದಗಿರಿ ತಾ, ಕೆ.ಎ.ಟಿ
5847/06
ಸುರೇಶ್ ಎಸ್.ಆರ್ ಸ. ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ
ಜಾನೇಕಲ ಮಾನಿವ್ ತಾ, ಕೆಎಟಿ ನಂ
5035/06
ರ್ೕ ಸತೀಶ್ ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ, ಹಂಗರಾಗ
ಜೇವಗಿರ್ ತಾ, ನಂ 6102/06
ರ್ೕಮತಿ ರಹಮತ್ ಉನಿನ್ೕದಾ ಸ. ,
ಸ. .ಪಾರ್,ಶಾಲೆ ಅಗರ ಇವರ ಪತಿಯವರ
ವೈ,ವೆ ಮರುಪವತಿ ಬಗೆ

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ ೕಮಾರೋನ್ ಸ.
ಪರ್.ಶಾಲ ಕಾಮಾ ಪುರಂ ಅಂತರಜಿಲಾಲ್
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ನುಗುಟಟ್ ಕಾಮನಸಮುದರ್
ಮು. . ದೂರು
ದದ್ ಂಗೇಶವ್ರ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ
ಅರಪಪ್ನಹಾರದ ಬಗೆಗ್

7/24/2009 0:00

D

4/30/2009 0:00

D

4/30/2009 0:00

D

3(2) ಪಾರ್. ದೂರು 13/06‐07

ವ ಗಗ್ ನಗರ ಪರ್ದೇಶದ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ನಗರ
ಸಂಬಂದ ಲ್ ಹೆಚ್.ಆರ್ ಎ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/30/2009 0:00

D

392) ಪಾರ್. ದೂರು 58/04‐5

ರ್ೕ ಟಿ ೕರಣಣ್ ಹಾಗೂ ಇತರರು
ಸ ಪಾರ್.ಶಲೆ ಜಾಗನೂರು ಚಳಳ್ಕರೆ ದೂರು

4/30/2009 0:00

D

3(3)ಪಾರ್. .ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ/21/05‐ ರ್ೕಮತಿ.ರೋಸಮಮ್,ಸ. .ಮುಂದಾಚೆ,ಬೆಳತ್ಂ
06
ಗಡಿ,ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್,ವೈ.ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

3/18/2009 0:00

C

7/28/2010 0:00

C

7/7/2008 0:00

C

7/28/2010 0:00

C

1/9/2009 0:00

C

3/18/2009 0:00

C

7/7/2008 0:00

C

7/7/2008 0:00

C

7/7/2008 0:00

C

6/25/2008 0:00

C

6/25/2008 0:00

C

11/16/2007 0:00

D

7/27/2010 0:00

C

1/30/2010 0:00

D

10/8/2007 0:00

D

3/23/2009 0:00

D

2583

EST3

3(2) ಪಾರ್. ಅ.ರಾ ವಗರ್ 34/03‐
04

2600

EST3

3(2) ಪಾರ್. ದೂರು 13/04‐05

2618

EST3

3(2) ಪಾರ್. ದೂರು 26/05‐06

2623

EST3

2647

EST3

2756

EST3

2757

EST3

2772

EST3

2778

EST3

2779

EST3

2813

EST3

2855

EST3

2879

EST3

2912

EST3

2925

EST3

2927

EST3

3200

EST3

3294

EST3

3310

EST3

7951

EST3

7472

EST3

3(3)ಪಾರ್. .ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ/111/0
ರ್ೕ. .ಬಿ.ನಾಯಕ್, ದಾದ್ಪುರಲ,ಕಾರವರ(
4‐05
ಉ.ಕ)ವೈ.ವೆ. ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.
3(3)ಪಾರ್. .ವೈ.ವೆ.ಮ/106/04‐
ರ್ೕ.ಹುಚುಚ್ರೇಗೌಡ,‐ಮೈಸೂರು.
05
ರ್ೕ.ರ ೕಂದರ್
3(3)ಪಾರ್. /ಧಾಆಕವಾಯ್/10/04‐
ವೈದಯ್.ಸ. ,ಹೆರಬುಡಕ್ಡ,ಭಟಕ್ಳ.
05
3(3)ಪಾರ್. .ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ/38/02‐ ರ್ೕ.ವೆಂಕಟಪೂಜಾರಿ,ಮು. ,ಕೋಟತಟುಟ್,ಉ
03
ಡುಪಿ.
3(3)ಪಾರ್. .ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ/04/06‐ ಎಂ.ಉಮಾದೇ ,ಸ. ,ಯಗದಕೋಟೆ,ಚಿಂ
ತಾಮಣಿ,ಕೋಲಾರ
07
ಕೆಎಟಿ.ಅ.ಸಂ.6204/05‐ .ಬಿ.ಪಡಗಣಣ್ವರ
3(3)ಕೆಎಟಿ.ಅ.ಸಂ:6204/05‐06
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆ
ಕೆಎಟಿ.ಅ.ಸಂ:7015/05‐ ರ್ೕ.ಸೆಯ್ಯದ್
3(3)ಪಾರ್. .ಕೆಎಟಿ.ಅ.ಸಂ:7015/0
ಮುತುರ್ಜಾ ಖಾದಿರ್ರ್,ಕೊಪಪ್ಪ್ಳ ಜಿಲೆ.
5‐06
ರ್ೕ.ದಿ ೕಪ ಕಾಂಬಳೆ,ಸ. ಇ, ಲ ಮ್ೕಪುರ‐
3(3)ಪಾರ್. .ವೈವೆಮ.ಪಾ‐71/04‐
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಮೈಸೂರು.
05
ಪುಟಟ್ಮಮ್,ಸ. .ಉಪಾಪ್ರ
3(3)ಪಾರ್. .ವೈವೆಮ.ಪಾ‐148/04‐
ಬೀದಿ,ಚಾ.ನಗರ,ಮೈಸೂರು
05
3(3)ಪಾರ್. .ವೈವೆಮ.ಪಾ‐142/04‐
ಡಿ. ದದ್ರಾಜು,ಸ. ,ಹೊನೂನ್ರು,ಚಾ.ನಗರ
05
ರ್ೕ.ಗಿರಿಜೇಶ್,ಸ. .ಸ.ಪಾರ್.ಶಾ.ಜೋಯಿಸರ
3(4)ಪಾರ್. .ದೂರು(ಸಾದೂ )‐
ಮಾ ನ ಹ ಳ್, ಚೆನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ತಾ.
27/05‐06
ರವರ ಅದಯ್ ವಯ್ವಹಾರದ ಬಗೆ.
ರ್ೕಮತಿ.ಮಹಾದೇ .ಬೆ. ರೇಮಠ್ ಇವರ
3(3)ಪಾರ್. .ವೈವೆಯಪಾ‐ಲೋಕಾ‐
ಪತಿ
01/04‐05
ದಿ.ಗುರುರಾಜ್.ಸ. ,ವೈ.ಪಿ.ಮರುಪಾವತಿ
ಬಗೆ.
ರ್ೕಮತಿ.ಫಿಲೋಮಿನಾ ರೀಟಾ
3(4)ಪಾರ್. .ವೈವೆಮ.07/05‐06
ಲೆಸಾದೊ.ಸ. ,ಕುವೆಟುಟ್‐ದ.ಕ.
ರ್ೕ.ಕೆ.ಪಿ.ಲಕಷ್ಮ್ಯಯ್ ಹಾಗು
3(5).ಪಾರ್ .ವೆತನ ಪುನರ್
ರ್ೕ.ಜಿ. .ದೆವೆ0ದರ್ ಗುಪತ್ ನಿವೃತತ್
ನಿಗದಿ.30/2006‐07
ಮು. .ಇವ್ರ್ ವೆತನವನುನ್ ಪುನರ್ ನಿಗದಿ
ಪಡಿಸುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕ ಎಂ,
ವಾನಂದ ನಿವರ್ತತ್ ಸ,
3(5) ಪಾರ್. . ದಾವೆ ಪು.ನೇ
ಬನೂನ್ರು ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರ ಇಡಿ
21/06‐07
172/ಪಿ.ಬಿ.ಎಸ್/06

9201

EST3

sri.S.R.parameshvarappa, a.m,
c3(3)pry.shi.vye.ve.ma.pa.17/2
guhps,beerure, chikkamagalure d,
006‐07
ivr vyedyakeeya vechchada bagge.

5/19/2008 0:00

C

9218

EST3

c3(3).pry.shi.vye.ve.ma.pa.sva:
19/2006‐07

7/27/2010 0:00

E

9977

EST3

12/21/2009 0:00

C

9980

EST3

12/21/2009 0:00

C

9518

EST3

4/29/2008 0:00

E

9521

EST3

8/17/2009 0:00

E

9524

EST3

7/11/2008 0:00

D

9527

EST3

3/18/2009 0:00

D

9537

EST3

8/4/2009 0:00

D

9627

EST3

6/25/2008 0:00

D

9628

EST3

3/18/2009 0:00

C

10391

EST3

12/21/2009 0:00

C

7/17/2010 0:00

C

7/11/2008 0:00

D

7/17/2010 0:00

C

10161

EST3

10234

EST3

11239

EST3

vyedyakeya vechchagala
marupavathi kuritu. be.ru. d.
ರ್ೕ.ಕೆ.ಆರ್.ಲೋಕೇಶಪಪ್,ಸ. .ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ.
ಂಧುವಾಡಿ, ತೀಥರ್ಹ ಳ್, ಇವರ
3(2)ಪಾರ್ .ಇತರೆ.1/2006‐07
ಸೇವಾಪುಸತ್ಕದ ಲ್ ಇವರ ಹೆಂಡತಿ
ರ್ೕಮತಿ.ಆರ್.ರೇಖಾ ಇವರ ನಾಮ
ನಿದೇರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
ಸೆಷ್ಷಲ್ ೕವ್ ಪಿಟಿಷರ್ ನಂ.26171‐
26203/2004, ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್
3(2)ಪಾರ್ .ಇತರೆ.5/2006‐07
ಇತರರು, ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:45859‐
91/2003 ರಿಂದ ಉದ
ದು
ರ್ೕಮತಿ ಶಹನಜಾ ಬೇಗಂ ಲಕುಕ್ಂದಿ ಇವರ
3(1) ಪಾರ್.ಶಾ. . 27/2006‐07
ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಕೆಎಟಿ ದಾವೆ
ಪರಿ ಷಟ್ ಜಾತಿಗಳ ಅಭಿವೃದಿದ್ಗೆ
3(1) ಪಾರ್.ಶಾ. .29/2006‐07
ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ನಿಯಮದಡಿ ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರ
3(1) ಪಾರ್.ಶಾ. .32/2006‐07
ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಸಕಾ್ರಕೆಕ್
ಪರ್ಸಾವನೆ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ರ್ೕಮತಿ ಹಲಮಾಬಿ ಜೋರಾಪುರಪೇಠೆ
3(1) ಪಾರ್.ಶಾ. .352006‐07
ಬಿಜಾಪುರ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ ಆಯೆಕ್ ಪಾರ್ಧಿಕಾರಿಯನಾನ್ಗಿ
3(1) ಪಾರ್.ಶಾ. .43/2006‐07 ಕೇಂದಿರ್ಕೃತ ದಾಖಲಾತಿ ಘಟಕಕೆಕ್ ವ ಸುವ
ಬಗೆ
ರ್ಮತಿ.ಪೆರ್ ಲಾಲ್ರೊಡಿಗಸ್, ಸ. .
3(3)ಪಾಫ್ಫ್ರ್. .ವೆಯ್.ವೆ.ಮ.ಪಾ.20/20
ಯ್
ಸ. .ಪಾರ್ರ್..ಶಾಲೆ,, ಎನ.ಆರ್
ಹಲಾಲ್,ಲ್
06‐07
ಮೆಯ್ಸೂರು, ಇವರ ವಯ್ದಯ್ಕಿಯ
ವೆಚ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ.
ರ್ಮತಿ.ಪಿ.ನಾಗರತನ್, ಸ. .ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
3(3)ಪಾಫ್ರ್ .ವೆಯ್.ವೆ.ಮ.ಪಾ.21/200 ದುನನ್ಸ0ದರ್, ಕನಕಪುರ ತಾ, ಬೆ0.ಗಾರ್0.ಜಿಲೆಲ್,
6‐07
ಇವರ, ವೆಯ್ದಯ್ಯಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ
ಬಗೆ.
ರ್ೕ. ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
3(2)ಪಾರ್ .ದೂರು.71/2006‐07 ಬಾಯ್ಟರಾಯನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನುನ್
ಕೋಡಲೆ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ತ ದೃ ಟ್ಯಿಂದ
ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
3(3)ಪಾರ್. .ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ.23/20
06‐07

ರ್ೕಮತಿ.ಮೀನಾ , ದೈ. , ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
ಹಾರೋಹ ಳ್, ಪಾಂಡಪುರ ತಾ, ಮಂಡಯ್
ಜಿಲೆಲ್. ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರು
ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಪರಿಷಕ್ೃತ ಮಾಯ್ಟಿರ್ಕ್ಸ್
ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ರ್ೕ. ಶವ್ನಾಥ ಆಚಾಯರ್, ಸ. ,
3(3).ಪಾರ್. .ವೈ.ವೆ.ಮಪಾ.01/20 ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಬೈಂದೂರು, ಉಡುಪಿ ತಾ,
07‐08
ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರು ಪಾವತಿ
ಬಗೆ.
3(1)/ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂನೆ
70/2006‐07

11133

EST3

11111

EST3

Family allowance to Smt.
C3(2)pry.Edn.jee.allowance.95
Siddagangamma,
/2006‐07
w/O.D.N.Siddagangappa, Hosahalli,
chikkanayakanahalli
ರ್ೕಮತಿ ಸುಜಾತ ತಂದೆ
ರ್ೕಕೆ.ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ್ ಶಾಸಕರಗೋಡು
3(1)ನೇಮಕಾತಿ 82 2006‐07
ಇವರ 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಉ.ನಿ.ಕೊಡಗು

11099

EST3

3(2)ಪಾರ್ .ಸೇವಾ.ಸಕರ್ಮ.94/200
6‐07

11074

EST3

3(2)ಪಾರ್ .ದೂರು.93/2006‐07

11076

EST3

3(2)ಪಾರ್ . .ಮೇ.ದೂರು.91/200
6‐07

10924

EST3

3(2)ಪಾರ್ .ಅ. .ಭತೆಯ್.ಮ.86/200
6‐07

10477

EST3

10974

EST3

11015

EST3

11036

EST3

11037

EST3

ರ್ೕಮತಿ ಸಾಕಮಮ್ ಕೋಂ ದಾಸಯಯ್ ಮತುತ್
ರ್ೕಮತಿ ಜಯಲಕ್ .ಎನ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕಿಯರು,
ರಾಮನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ಸೇವಾ
ಸಕರ್ಮ ಕುರಿತು.
ರ್ೕಮತಿ.ಎಸ್.ಕೆ.ಸುವಣರ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕಿ,
ಸಕಾರ್ರಿ ಮಾದರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಲೆ,
ಕಮಲಾನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರನುನ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ದೂರು
ಪತರ್.
ರ್ೕ ಶಂಕರಮೂತಿರ್, ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಕರ ಸಂಘದ
ಕಾಯರ್ದ ರ್ ಹಾಗೂ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕ
ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಕೆಂಪಾಪುರ ಅಗರ್ಹಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ
ಜಿಲೆ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು.
ರ್ೕಮತೀ. ರಾಜಸುಲೋಚನ. ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕಿ,
ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಕೆರೆಸಾಗರ, ಸಾಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇವರಗಿಎ
ಅಂಗ ಕಲ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

ಯ್
ಧ ಯ್
,
ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯಿನಿ,
ಸ. .ಪ್ಋಆ.ಶಾಲೆ,ದಬಬ್ಣಗದೆದ್,ಮಂಡಗದೆದ್
3(2)ಪಾರ್ .ದೂರು.75/2006‐07
ಹೋಬ , ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ತಾ: ಧಿಬ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು
ರ್ೕ ಹಚ್.ಎಸ್.ಮುರ ೕಧರ, ಮುಖಯ್
¹3(2)ಪಾರ್ .ವಗರ್.ರರದುದ್.52/2006‐ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಬಳಳ್ಬ್ಐಲು, ಸಾಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಂತರ
07
ಜಿಲಾಲ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ರದಧ್ತಿ ಕೋರಿ.
ರ್ೕಮತಿ.ಎನ್. ಜಯಲ ಮ್ೕ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕಿ,
ಸಕಾರ್ರಿ ಮಾದರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
3(2)ಪಾರ್ .ದಾವೆ.87/2006‐07
ಶಾಲೆ, ಂಗರಾಜಪುರ, ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ದಂಡನೆ ಬಗೆ.
ರ್ೕ .ಪಿ.ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ,
3(2)ಪಾರ್ .ದೂರು.89/2006‐07
ಅಗರ್ಹಾರದಾಸರಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ
ವಲಯ‐1 ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು
ರ್ೕ. ವರಾಮಯಯ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
3(2)ಪಾರ್ .ಅ.ರದಧ್ತಿ.88/2006‐07
ಆನೆಕೆರೆ, ತುರುವೆಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು,
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಅಮಾನತತ್ನುನ್
ರದುಗೂ ಸದಿರುವ ಬಗೆ.

12/21/2009 0:00

C

3/21/2009 0:00

A

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

10916

10871

EST3

3(2)ಪಾರ್ .ಬಡಿತ್.ಮ.85/2006‐07

ದ್ಐ ಕ ಅಂಗ ಕಲ ಕಷ್ಕಿಯ ವಾ ರ್ಕ ಬಡಿತ್
ತಡೆ ಡಿದಿರುವ ಬಗೆಗ್. ರ್ೕಮಿ ಎಸ್. ಭಾಗಯ್,
ಸಹ ಕಷ್ಕಿ, ತುಮಕೂರು ತಾ: ಇವರ ಅಜಿರ್

12/21/2009 0:00

C

EST3

ದಿವಂಗತ ಎ.ಆರ್.ಚಿಕಕ್ರಾಮಯಯ್, ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ, ಉಜಜ್ನಹ ಳ್, ರುಪಾ ಪುರಹೋಬ ,
3(2)ಪಾರ್ .ಸೌ.ಬಿ.85/2006‐07
ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೀಡುವ ಸವಲತುತ್ಗಳನುನ್
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದಂತೆ ತಕರಾರು ಅಜಿರ್

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

1/9/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

5/4/2010 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

10872

EST3

10783

EST3

10805

EST3

10823

EST3

10412

EST3

10024

EST3

10607

EST3

10612

EST3

10710

EST3

ದಿವಂಗತ ನಾಗರಾಜಯಯ್, ದ್ಐ ಕ
ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ರಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
3(2)ಪಾರ್ .ಸ.ಬಿ.84/2006‐07
ಶಾಲೆ, ವಕೋಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ
ವಲಯ‐4 ಇವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ
ಸವಲತುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ.
complaint transfer of Sri.
c3(2)pry.edn.dooru.79/2006‐
K.L.Subashchandra, head master,
07
GHpS, Nidagodu, Hosanagara Taluk,
Shimoga dist.
ರ್ೕ ಕ್ಋಷಣ್ಮೂತಿರ್, ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
3(2)ಪಾರ್ .ದೂರು.80/2‐006‐07
ಪಪ್ರೆಡಿಡ್ಪಾಳಯ್, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು
ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ತೇವರತೆಪಪ್ ಬಡಿಡ್ಗೇರಿ, ಅನವಟಟ್ .ಆರ್. .
3(2)ಪಾರ್ .ದೂರು.83/2006‐07
ಸೂರಬ ತಾಲೂಲ್ಕು, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇಲಲ್ನ
ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಮೇ ನ ದೂರು
ರ್ೕಮತಿ.ಎನ್.ಕಮಲಮಮ್,
ಮ್, ಸ. ೕ,,
3(3)ಪಾರ್ ವೈವೆಮಪಾ.24/2006‐ ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಮುದಗೆರೆ, ಮಾಗಡಿ
07
ತಾ, ಇವರ ಪತಿಯವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ.
ರ್ೕಮತಿ. ಲತಾ.ಸ. .ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ.
ಕೋರಗೆರೆ, ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ಇವರ
3(2)ಪಾರ್ .ದೂರು.70/2006‐07
ಮೇ ನ ದೂರು ದಾಯ್ಥಿರ್ಗೆ ಹೂಡೆದಿರುವ
ಬಗೆ
ರ್ೕ.ಪಿ.ಮರಿಸಾವ್ಮಿ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಮಳೂರು,
3(2)ಪಾರ್ .ವೃರ್.ಬ.73/2006‐07
ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ತ: ಬೆಂ.ಗಾರ್.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವೃಂದ
ಬದಲಾವಣೆ ಕುರುತು
ರ್ೕಮತಿ.ಸ ತಾಕುಮಾರಿ, ಸ. ,
ಸ. .ಪ್ಎಆ.ಶಾಲೆ,
3(3)ಪಾರ್. .ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ.25/20
ಶಾಂತಿಗೋಡು,ಪುತೂತ್ರು ತಾ,ದ ಣ ಕನನ್ಡ
06‐07
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಪತಿಯವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮರು ಪಾವತಿ ಬಗೆ.
ರ್ಮತಿ ಎ.ಕೆ.ನುಸರ್ತ್ಉನಿನ್ೕಸಾ.
ಸ. .ಸ.ಊದುರ್ .ಪ್ಋಆ.ಶಾಲೆ,
3(2)+ಪಾರ್ .ವೇ.ಬಿ.78/2006‐07 ಗ ೕಖಾರ್ಆನ್ ಲೇ ಔಟ್ ದ ಣ ವಲಯ‐
3, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ತಡೆ ಡಿದಿರುವ
ವೇತನವನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11560

EST3

11168

EST3

11174

EST3

12037

12038

ಕು.ಕೆ.ವನಜ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಪಾರ್3(2)ಪಾರ್ .ಅನು.ನೇಮಕ.05/2 ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
007‐08
ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ
ಬಗೆ.
complaint agannist madhugiri Dist.
C3(2)pry.edn.Dooru.01/2007‐ primary School Teachers association
president Sri. venkatesh and
08
Secretary Sri.
b.G.Hanumantharayappa
ರ್ೕ ಎಸ್. ರಾಮ ಂಗಯಯ್, ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೆಳೆಕತಿತ್ಗನೂರು,
ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ಅನುದಾನಿತ
3(2)ಪಾರ್ .ಸೇವೆ.ಪ.02/2007‐08
ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ನಿವರ್ ರುವ ಸೇವಾ
ಅವಧಿಯನುನ್ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಸೌಲಭಯ್ಗ ಗೆ
ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/16/2009 0:00

D

12/21/2009 0:00

C

4/25/2009 0:00

E

EST3

ರ್ೕ ಬಿ.ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ್, ಸಗ ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ಮಾದರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
3(2)ಪಾರ್ .ನಿ.ಎತಯ್ಥರ್.07/2007‐
ನಾಗವಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ವಲಯ‐4
08
ಇವರ ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್ ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್.

8/16/2011 0:00

D

EST3

ರ್ೕ ಜಿ.ದಾಸೇಗೌಡ, ಸಹ ಕಷ್ಕ, ಸಕಾರ್ರಿ
ಮಾದರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ತಮಿಕ
ಶಾಲೆ,ಗರಗೇಶವ್ರಪುರ,
ಗುದೇಮಾರನಹ ಳ್( ೕ)ಸೋಲೂರು
ಹೋಬ , ಬೆಂ.ಗಾರ್.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಕರ್ಮಿನಲ್
ಮೂಕದದ್ಮೆಯ ಲ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ್.,

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00
0:00

C

2/11/2010 0:00

E

12/21/2009 0:00

C

3/23/2009 0:00

E

4/13/2010 0:00

C

3/21/2009 0:00

E

3/18/2009 0:00

D

3(2)ಪಾರ್ಇ.ದೂರು.53/2006‐07

12771

EST3

¸ 32ಪಾರ್ರ್. .ಘ.ಅನುಮತಿ.14/2007
‐2008

13689

EST3

c32pry.edn.R.i.E. 38/2007‐08

13744

EST3

C32Pry.Edn.misce.01/2007‐08

13568

EST3

15409

EST3

33ಪಾರ್. .ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ..22/200
7‐08

15136

EST3

31ಪಾರ್. .ಮಾ ತಿ44/2007‐
2008.

14695

EST3

31ಪಾಫ್ರ್. .ಗು. .ನೆ.28/07‐08.

34ಪಾರ್. .ನಿ

ಜನೆ..11/2007‐
08

ರ್ೕಮತಿ.ಎ. .ಹೇಮಾವತಿ.ಮು. .ಸಕಾರ್ರಿ
ರಿಯ ಪಾರ್ರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,,
ಚೋಳನಾಯಕನಹ ಳ್ ಉತತ್ರ ವಲಯ‐2
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವಗ್ರ್ಆವಣೆ ಬಗೆ.
pensonary benefit of Smt.m.veena
venai, H.m.GHpS, K.G.F inter State
transfer
Sanction of HRA/CCA to
Govt.Pry.Schools ofSondekoppa and
Baleveeranahalli of Bangalore North
Dist.
ರ್ೕ.ಶ ಕಲಾ ಸಹ ಕಫ್ಕ್ಷ್ರು ಇವರನುನ್
ರಾಜಭವನ್ ಬೆ0ಗಳೊ ರು ಇ ಲ್ಗೆ
ನೀ ಜಿಸುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕಮತಿ.ತೀಧ ಕುಮಾರಿ, ಸ. ,
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಕನಕಮಜಲು, ಸೂಳಯ್ ತಾ,
ದ ಣಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್. ಇವರ ವೆಯ್ದಯ್ಕೀಯ್
ವೆಚಕ್ದ ಮರು ಪಾವತಿ ಬಗೆ.
ರ್ೕ ಪರಮಾರ್ ಜಯಕುಮಾರ್
ಗೋ ಂದಭಾಯಿ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕ.ನಬಿರಸೂಲ ಗೌರವ ಕಫ್ಕ್ಷ್ಕರು
ಸ. .ಪಾಫ್ರ್.ಶಾಲೆ ಉ ಕೆ0ಭಾನಿ ಸುರಪುರ
ತಾ. ಇವರಿಗೆ ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅ.ಸ0.80/2000 ರ
ತೀಪಿರ್ನ ಅದೆಶ ದ ಪಫ್ರ್ಕಾರ ನೆಮಕಾತಿ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ.

14712

EST3

35 ಪಾರ್. 55‐58 ಪುನರ್
ವೇತನ35/07‐08

14060

EST3

C32P.E.K.I.C.92/2005‐06

14122

EST3

c31pra.shi.ne.34/07‐08

14124

EST3

c31pra shi.ne 33/07‐08

14125

EST3

c31pra shi ne 27/‐7‐08

14143

EST3

3ಪಾರ್. .ವೆಯ್.ವೆ.ಮ.ಪಾ..04/2007‐
08

14144

EST3

3ಪಾರ್. .ವೆಯ್.ವೆ.ಮ.ಪಾ..04/2007‐
08

14148

EST3

33ಪಾರ್. .ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ..04/200
7‐08

ರ್ೕ ಗೋಪಾಲಚಾರಿ ಸ. . ಇವರು 55‐58
ವಷರ್ ಪುನರ್ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್
Sri.G.NAgaraja, A.M..GHPS, THADI,
wants information ‐ K.I.C
Reg.Seniority and refixation.
K.A.T apli no 108/06. Shri kuppanna
Appointment.Gulbarga dist.
K>A.T no34/2000.Shri
nigappa.Hanororiya teacher.
ರ್ೕಮತ್ತಿ.ನ ದಾತಬಸಮ್.
ಸ. .ಸ.ಉ.ಪಾಫ್ರ್.ಶಾಲೆ.ಮುತೊತ್ರು
ದೂಧಬಳಾಫ್ಳ್ಪುರ ತಾ.ಇವರ ಪತಿಯವರ
ವಯ್ದಯ್ಕೀಯ ವೆಚ ಮರು ಪಾವತಿ ಬಗೆ.
ರ್ೕಮತ್ತಿ.ನ ದಾತಬಸಮ್.
ಸ. .ಸ.ಉ.ಪಾಫ್ರ್.ಶಾಲೆ.ಮುತೊತ್ರು
ದೂಧಬಳಾಫ್ಳ್ಪುರ ತಾ.ಇವರ ಪತಿಯವರ
ವಯ್ದಯ್ಕೀಯ ವೆಚ ಮರು ಪಾವತಿ ಬಗೆ.
ರ್ೕಮತ್ತಿ. ನ ದಾತಬಸಮ್
.ಸ. .ಸ.ಉ.ಪಾಫ್ರ್.ಶಾಲೆ. ಮುತೊತ್ರು,
ದೂಧಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ. ಇವರ ಪತಿಯವರ
ವೆಯ್ದಯ್ಕೀಯ ವೆಚ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ.

3/23/2009 0:00

A

1/22/2010 0:00

D

3/21/2009 0:00

E

3/18/2009 0:00

D

3/18/2009 0:00

D

3/13/2008 0:00

C

3/13/2008 0:00

C

3/18/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

11/26/2007 0:00

D

12/4/2007 0:00

D

12/21/2009 0:00

C

3/21/2009 0:00

E

8/4/2009 0:00

B

3/23/2009 0:00

E

12/23/2009 0:00

C

14234

EST3

C32P.E.GPF.F.P.41/2006‐07

GPF final payment disposal of
deceased primary school teacher Sri.
N.Nagaraju,GLPS,Huyildore Kaval,
Sira Taluk, Madhugiri Dist.

14304

EST3

CPI.C33PE.GPF.49/2007‐
08..ಯಾವುದಾದರೊಂದ
08..
ಯಾವುದಾದರ ೂಂದ ನು
ನುನ್ನ್ ಆಯೆಕ್
ಆಯೆಕ್
ಮಾಡಿ/2007

ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿಯಿಂದ
ಭಾಗಶ:ವಾ
ಭಾಗಶ
ವಾಪಸಾತಿ
ಪಸಾತಿ ಕೋರುವ
ಕೋರುವ ಬಗೆ
ಬಗೆಗ್

14357

EST3

CPI C32PE.V.B.15/2003‐
04.96.ಇತರೆ/2007

14358

EST3

CPIC32PE.4326.I.Trn.1/2003‐
04.97.ಪಾರ್ ವಗರ್/2007

14448

EST3

14452

EST3

ಚ31ಪಾರ್. .8ನಿಂ.ದಾವೆ244/07/07‐
08

14464

EST3

ಸ. 35ಪಾಫ್ರ್ .ನಿ ಜನ್ನೆ.28/2007
‐08

14475

EST3

c32pE.anu.Nemaka.24/2007‐
08

14476

EST3

c32pE.anu.Nemaka.25/2007‐
08

compassinate appointment to Sri.
S.manjunathachari, S/O late
G.Subbarachari, chikkaballapura Dist.

10/29/2009 0:00

D

EST3

Compasionate Appointment to
C32PE.Anu.Nemaka.26/2007‐ Kum.Soundarya Shastri, D/o Late
08
Hiriyanna Shastri, Hosanagara Taluk,
Shimoga Dist.

10/29/2009 0:00

D

14511

31ಪಾರ್. ನೇ 39/07‐08.

ರ್ೕ ಭಿಮರಾಯ ಸ. .ಇವರ ವೃಂದ
ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೋಡಲು ಬಗೆಗ್ ಸೇವಾ
ಪುಸಕ ಇರುತದೆ.
ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಶಮಿರ್ಲರೆಡಿಡ್ ತೆಲುಗಿ .ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
2001‐02 ನೇ ಸಾ ನ ಕಷ್ಕರ
ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ಅಂಗ ಕಲರ ಖಾ ಹುದೆದ್
ಉ ದಿರುವ ಬಗೆ.
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅ.ಸಂ6259/98 ತೀಪುರ್
ಅನುಷಾಟ್ನಗೊ ಲಲ್ವೆಂದು ನಿಂದನಾ ದಾವೆ
ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆ.
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಕೆ0ದಫ್ರ್ ಉಪಕಾಯರ್ಗರ್ಹಕೆಕ್
ಒಬಬ್ ಕಶ್ಕರನುನ್ ನಿ ಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
compassinata appointment to Sri.
N.bhaskar, S/O late Narayana,
bangalore South Dist.

14516

EST3

17440

EST3

17441

EST3

17060

EST3

18127

EST3

17952

EST3

C32PE.V.Badalavane. 11/2007‐
08

32 ಪಾರ್. . ದೂರು.75/05‐06

Cadre change of Smt. S.R.Kumudini,
AM, GLPS, Obalapura, Hosakote
Taluk, Bangalore Rural Dist.
ರ್ೕ

.ರಾಜಕುಮಾರ.ಸ. .ಸ ಪಾರ್.ಶಾಲೆ
ಅರೀಹ ಳ್ ಹೊಸಕೊಟೆ.ತಾ.ಇವರ
ಮೇ ನದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಗೊಪಿನಾಥ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕ
ಸ/ /ಪಾರ್/ಶಾಲೆ.ಕೆ ಆರ್ ಬಡಾವಣೆ
32 ಪಾರ್. . ಅ.ರದುದ್ 33/2006‐07
ತುಮಕೂರು ಇವರ ಅಮಾನತತ್ನುನ್ ಕಠವು
ಗೊ ಸುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕಮತ್ತಿ ಕೆ.ವ ೕದಾ ಖಾನ0 ಎ0.ಎಫ್ಫ್
ಅಲಾಲ್ ಭಕಶ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕ0ಪದ ಆಧಾರದ
32 ಅ.ಆ.ನೇ.01‐08‐09
ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಶ್ಕಿ ಯಾಗಿ
ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕ ಮುನಿರಾಜು,ಸಹ ಕಷ್ಕರುಬಿ ಆರ್
32ಪಾರ್. .ವೃ0 ಬ.11/2008‐09
ಪಿಹೊಸಕೊಟೆ ತಾ, ಇವರನುನ್ ವೃ0ದ
ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆ.
33ಪಾರ್ .ವೆಯ್.ವೆ.ಮ.ಪಾ.05/2008‐
09

ರ್ೕ.ಕೆಶವ ಕಾಮತ್ ಸ. , ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
ವಡಡ್ಸೆರ್, ಬರ್ಹಾಮ್ವರ, ಉಡುಪಿ ಜಿ. ಇವರ
ವೆಯ್ದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ದ ಮರು ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

ರ್ೕ.ಪರ್ಸನನ್ ಕುಮಾರ್. ಸಹ ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ತಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಹೊಸಪಾಳಯ್, ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬ ,
3(2)ಪಾರ್ .ವ್ಋ.ಬ.08/2007‐08
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ‐1 ಇವರಿಗೆ
ಬೋಧಕೇತರ ಹುದದ್ಗೆ ವ್ಋಂದ
ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್ ವ ಳ್ ಸಹ ಕಷ್ಕಿ
ಕಷ್
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ.ಈಸಚ್ ಜಯಪುರ
32ಪಾರ್ ವೃ.ಬ/01/2008‐09
ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ.ಇವರ ವೈಧಯ್ಕೀಯ
ಆದಾರ ವೃಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆ ಕಡತ.
ರ್ೕ.ಕೆ. ರ್ೕನಿವಾಸ ಸಹ ಕಷ್ಕರು
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ.ಗಣಗಲೂರು.ಹೊಸಕೋಟೆ
32ಪಾರ್ ವೃ.ಬ/02/2008‐09
ತಾ.ಇವರಿಗೆ ವೈಧಯ್ಕೀಯ ಆದಾರ ವೃಂದ
ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಬೀರಪಪ್,ಸ. .ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
ದಿನೆನ್ಗೊಲಲ್ರಹಬಿಬ್,ಮಧುಗಿರಿ ತಾ.ಇವರ
32 ಪಾಫ್ರ್. .ವೃ0.ಬ 10/2008‐09
ಭೊಧಕೇತರ ವೃ0ದಕೆಕ್ ಬದಲಾವಣೆ
ಕೊರಿರುವ ಬಗೆ.
ದಿ: ರ್ೕಮತಿ ಮಂಜುಳ ರವರ ಪತಿ
31ಪಾರ್. .ಅನುಕಂಪ
ರ್ೕನಾರಾಯಣಬಾಬು ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ನೇ18/2008‐2009.
ಆದಾರದ ಮೇಲೆ ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ವ ೕಗಿ ಬೆನೂನ್ರ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
31ಪಾರ್. .ಮಾ ತಿ 2/2008‐2009
ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರಡಿ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ.

10/29/2009 0:00

D

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

10/29/2009 0:00

D

10/29/2009 0:00

D

7/17/2010 0:00

C

7/19/2010 0:00

D

12/21/2009 0:00

C

10/29/2009 0:00

D

10/29/2009 0:00

D

10/14/2009 0:00

B

8/17/2009 0:00

E

12305

EST3

17259

EST3

17260

EST3

17893

EST3

17933

EST3

16493

EST3

15518

EST3

C32PE.L.C.P.F.28/2007‐08

Sri.M.Raagaswamy,
AM.GUMPS,Frazer Town, Bangalore
his local service period pay fixation

12/21/2009 0:00

C

15524

EST3

31ಪಾರ್. .ನೇ48/2007‐2008

ರ್ೕಮತಿ ರಾಘ ,ಸ. .
ಸ, .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಕೂಬಿಹಾಳ,ಕುಂದಗೋಳ
ಇವರು ಸ ರುವ ಅಪೀ ನ ಬಗೆ.

3/21/2009 0:00

D

15498

EST3

16437

EST3

16172

EST3

31ಪಾರ್. ನೇ51/2007‐2008.

ರ್ೕ ಚಂದರ್ಶೇಖರ್,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ2005ರಡಿ
ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ.

3/21/2009 0:00

E

ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ದಾವೆ ಸ0ಖೆಯ್ 2508/2002
ರ್ೕಮತಿ.ಮೆರಿಇರಿನ್ ಕುವೆಲೂಲ್, ಸ. ,
34ಪಾರ್. .ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅ.ಸ0.2508/0
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲಾ, ಬರ್ಹಮ್ರಕೊಟುಲ್, ಬಟಾವ್ಳ
2/12/2007‐08
ತಾ, ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಇತರರು

4/13/2010 0:00

C

31ಪಾರ್. .ನೇ..04/08‐09

ಕುಮಾರಿ ಸಾಬಿಹಾ ಪರ ೕನ್ ತ0ದೆ
ಸೆಯಯ್ದ್ ಶಾಹ ಈ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ಆದೇಶ ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

9/9/2009 0:00

B

3/21/2009 0:00

E

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

15693

EST3

31ಪಾರ್. .ನೇ53/2007‐2008

2007‐2008ನೇ ಸಾ ನ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್
ಆದ ಅನಾಯ್ಯವನುನ್ ಸರಿಪಡಿ ಎಂದು
ಎಸ್.ಸೋಮಶೇಖರ್,ಬಾಗಲಕೋಟೆ
ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ ಮನ ಬಗೆಗ್.

31928

EST3

32ಪಾರ್ ದೂರು05/2005‐06

ಎ. .ಸೋಮಶೇಖರ ದಯ್. .
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಬನಿನ್ಕೊಪಪ್,ರಾಮನಗರ
ತಾಲೂಕು ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆ.

31926

EST3

ಸೋಮಾವತಿ ಮು. . ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
32ಪಾರ್ ಡಿಪಿಎಅರ್89/2005‐06 ಹೊಸದುಗರ್,ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು,ಬೆಂಗಾರ್ಜಿ
ಇವರ ಮೇ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

31902

EST3

32ಪಾರ್ . ಂ.ಸೇ.ಕೇ.11/2006‐
07

31903

EST3

31904

EST3

32ಪಾರ್ ದೂರು60/2004‐05

31905

EST3

383ಪಾರ್ ಗಯ್.ಹಾ.ನಿ.ವೇ40/98‐99

ಅಬುದ್ಲ್ ಜಬಾಬ್ರ ನಿವರ್ತಿತ್ ಕಷ್ಕರು
ಸ.ಉ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಮೇಡಹ ಳ್, ಇವರ
ಗಯ್ರು ಹಾಜರಿ ವೇನತ ಸವ್ಲಭಯ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/21/2009 0:00

C

31906

EST3

32ಪಾರ್ .ದೂರು.02/2006‐07

ಬೆಂ.ದ.ವಲಯ‐1ರ ಕಛೇರಿಯ ಲ್
ನಡೆಯುತಿರುವ ಅವಯ್ವಹಾರದ ಬಗೆಗ್.

12/21/2009 0:00

C

31908

EST3

32ಪಾರ್ ದೂರು03/2006‐07

ಬಿ. .ಸುಗುಣ ದಯ್. . ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
ಜೊಯ್ೕತಿಪುರ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

12/21/2009 0:00

C

31911

EST3

32ಪಾರ್ ದೂರು.107/2005‐06

12/21/2009 0:00

C

31917

EST3

32ಪಾರ್ ದೂರು41/2004‐05

12/21/2009 0:00

C

31918

EST3

32ಪಾರ್ ಕೆ.ಎ.ಟಿ.436‐
39/01/2005‐06

ಕೆ.ಎ.ಟಿ.436‐39/01 .ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶಯಯ್
ಸ. ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ.ದೊಡಡ್ನಾಗಮಂಗಲ
ಇವರ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ

12/21/2009 0:00

C

31919

EST3

ೕಜನೆ69/2 ನೀಲುಕುಮಾರಿ ಂಗ್ ಇವರ ಅಂತರ ರಾಜಯ್
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

8/11/2009 0:00

D

32ಪಾರ್

ಅ.ಸು.ಇ.ದೂರು.26/20
03‐04

32ಪಾರ್ .ಅಂ.ರಾ.ನಿ
003‐04

ಅರ್.ನಾರಾಯಣ ಸ. . ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ಮರಸೂರು ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ
ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇರಿ ಕೊಡುವ ಬಗೆ.
ಬಿನಿನ್ಪೇಟೆ ಧಾನ ಸಭಾ ೇತರ್ದ ಲ್
ಸಕಾರ್ರಿ ಸಭಾ/ಸಮಾರಂಭಗ್ಗಳ ಲ್
ಷಾಚಾರ ಉಲಂಘಿ ರುವ ಬಗ
ಬಗೆ ದೂರು
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜೀವನಭೀಮನಗರ
ಪಾರ್ ಹಾಗೂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್
ಎಸ್. ./ಎಸ್,ಟಿ ಮಕಕ್ ಗೆ ಆಗುತಿತ್ರುವ
ಅನಾಯ್ಯದ ಬಗೆ.

ಹೆಚ್.ಸುವಣರ್ ಮು. .ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
ಮುನನ್ಕೊಳಾಲ.ಬೆಂ.ದ.ವ‐3 ಇವರ ಮೇ ನ
ದೂರಿನ ಬಗೆ.
ಸರಸವ್ತಿ ಮು. .ಸತ.ಶಾಲೆ.ಅಸವ್ಟೀನ್
ಟ್ಔನ್ ಇವರು ನಕ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್
ಸರ್ ರುವ ಬಗೆ.

31920

EST3

32.ಪಾರ್ .ಅಂ.ರಾ.ವಗರ್34/2004‐
05

31921

EST3

32ಪಾರ್ ದಾವೆ59/2003‐04

31922

EST3

32ಪಾರ್ ದೂರು24/2003‐04

ೕಮಾಸೋಟ್ ಇವರ ಅಂತರ ರಾಜಯ್
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
ನಾರಾಯಣರೆಡಿಡ್ ಇವರ ದಾವೆ
ಸಂಖೆಯ್:59/2003 ರ ಬಗೆಗ್
ರಾಜಣಣ್ ಮು. .ಸ.ಮಾ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
ಕಾಡುಗೋಡಿ ಇವರ ಅಮಾನತಿನ ಬಗೆಗ್.

ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:4391/04
ಕೆ.ಪಿ.ಹನುಮಂತಯಯ್
32ಪಾರ್ .ಕ.ನಿ.ಅ.ಕೆ.ಎ.ಟಿ.4391/7
ಸ. .ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಕತಿತ್ಹೊಸಹ ಳ್,
4/2004‐05
ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ಕಡಾಡ್ಯ
ನಿರೀ ಾಣಾ ಅವಧಿ ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್.

12/4/2009 0:00

D

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

8/16/2011 0:00

D

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

31956

EST3

31957

EST3

31961

EST3

31963

EST3

31965

EST3

31943

EST3

31944

EST3

31935

EST3

31937

EST3

32ಪಾರ್ ದೂರು07/2005‐06

ರಾಮಕರ್ಷಣ್ . . ಸ. .ಪಾ
ರಾಮಕರ್
ಪಾರ್ರ್.ಶಾಲ
ಶಾಲೆ,
ದಂಡುಪಾಳಯ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

12/21/2009 0:00

C

31939

EST3

32ಪಾರ್ ದೂರು50/2005‐06

ನರ ಂಹಮೂತಿರ್ ಸ. . .ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ಚಿಕಕ್ನಸಂದರ್,ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾಲುಲ್ಕು
ಇವರ ಗಯ್ರುಹಾಜರಿ ಬಗೆ.

12/21/2009 0:00

C

31940

EST3

12/21/2009 0:00

C

31941

EST3

12/21/2009 0:00

C

31931

EST3

12/21/2009 0:00

C

31933

EST3

12/21/2009 0:00

C

32208

EST3

12/4/2009 0:00

D

32209

EST3

12/4/2009 0:00

D

ವನಜಾ ಸ. .ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲಡೆ,
ಚಿಕಕ್ಣಕೋನಹ ಳ್, ದೇವನಹ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು
ಇವರ ರುದ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ
ಕೆಎಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:8616/01 ಮುನಿಯಪಪ್
32ಕೆಎಟಿಅಸಂ8616/2001/05
ಇವರ ರುದದ್ ಸಾಖರ್ರ
ಬಯ್ಲನರಸಾಪುರ ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರ ಮೇ ನ
32ಪಾರ್ ದೂರು40/2005‐06
ದೂರು
ಕುಮದಾವ್ತಿ ಬಿ.ಅರ್, , ಇವರಿಗೆ ಬಿಎ.ಓ
32ಪಾರ್ ದೂರು114/2005‐06
ನೀಡುತಿರುವ ಕಿರುಕುಳದ ಬಗೆಗ್.
ನಾರಾಯಣ ಸ. ಇಲಗಲ್ ಕಾಲೋನಿ,
32ಪಾರ್ ದೂರು70/2004‐05
ಮಾಗಡಿ ತಾಲುಲ್ಕು ಇವರು ಅತಯ್ಚಾರ
ಎಸೆಗಿರುವ ಬಗ.
ರಿಹಾನಬೇಗಂ ಸ. . ಇವರು ದೇಶಕೆಕ್
32ಪಾರ್ . .ಪರ್.ಅನು57/2004‐05
ಹೋಗಲು ಅನಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರೆಹಮತುತ್ನಿನ್ೕಸಾ
32ಪಾರ್ .ದೂರು41/2005‐06 ಮು. .ಸ.ಮಾ.ಉ,ಬಾ.ಶಾಲೆ,ಬಯ್ಲನರಸಾಪು
ರ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆ.
32ಪಾರ್ ಕೆ.ಎ.ಟಿ.8660/2005

32ಪಾರ್ ದೂರು
ಮೇಲಮ್ನ 70/2005‐06

ಜೀರಿನಾ ಮತುತ್ ನಾಗರಾಜು ಇವರ
ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ತಡೆ ಡಿದಿರುವ ಬಗೆಗ್.

ಅರಳು ಮ ಲ್ಗೆ ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪಿರ ಶಾಲಾ ಮಕಕ್ಳ ೕನ ಥ್ತಿ
ಬಗೆ ದೂರು
ಬೆಂ.ಗಾರ್.ಜಿಲೆಲ್ಯ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕಿ
32ಪಾರ್ ವಯ್.ನಕ .ದಾ.ಸರ್1/2003‐
ಕಷ್ಕರು ವಯ್ದಯ್ಕೀಯ ಧನ ಸಹಾಯ
04
ಪಡೆಯಲು ನಕ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್
ಸರ್ ರುವ ಬಗೆ.
32 ಪಾರ್ ದೂರು71/2005‐06

32ಪಾರ್ ದೂರು61/2004‐05
32ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಭಾಮಂ/2/2009‐
10.177.ಇತರೆ/2009
32ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಬಾಮಂ/3/2009‐
10.178.ಇತರೆ/2009

ಡಿ.ವೆಂಕಟೇಶಯಯ್ ಬಿ.ಇ.ಓ. ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ
ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
ಅಶವ್ತಧ್ನ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ, ತೋಟಿಲ್,
ಕೋಲಾರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಜಿ.ಹುಚಚ್ಪಪ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ಶಾ ಜಗಳೂರು
ಇವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶ:
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ.

32210

EST3

32211

EST3

32213

EST3

32216

EST3

32248

EST3

32106

EST3

32107

EST3

32108

EST3

32109

EST3

32110

EST3

32111

EST3

32124

EST3

31982

EST3

31983

EST3

31980

EST3

31976

EST3

31977

EST3

31978

EST3

31974

EST3

ಎಂ ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿ, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಪಾದರಹಟಿಟ್, ಚೆನನ್ಪಟಟ್ಣ ತಾ ಇವರಿಗೆ
ಅಂತಿಮ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆ
ವಯಯ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ, ಮಳವ ಳ್
32ಪಾರ್ ಸಾಭನಿಭಾ/5/2009‐
ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂಜೂರು
10.180.ಇತರೆ/2009
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ವೆಂಕಟರಾಮಪಪ್
ಮು. . ಲಕೂಕ್ರು
32ಪಾರ್ ಸಾಭನಿಭಾ/6/2009‐
ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
10.181.ಇತರೆ/2009
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ರಾಜಶೇಖರ ಲಮಾಣಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್
32ಪಾರ್ ಸಾಭನಿಭಾ/7/2009‐
ಶಾ, ರಾಮನಗರ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಅಂತಿಮ
10.182.ಇತರೆ/2009
ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆ
ಎನ್ ಜಯಮಮ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
si32/pri tea/gpf/10/2009‐
ಕುಣಾಘಟಟ್, ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂ
10.185.ಇತರೆ/2009
ಬಗೆ
ಎಂ.ಜೊಯ್ೕತಿ ಚಿತರ್. . ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
32ಪಾರ್ ದೂರು17/2006‐07
ತೀಥರ್ಹ ಳ್, ಇವರು ನಕ ದಾಖಲೆ ಸರ್ ಠ್
ನೇಮಕಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಬಗೆ.
ಸ.ಮಾ.ಪಾರ್.ಶಾ. ಹುಂಚ, ವಮುಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್
32ಪಾರ್ ದೂರು30/2006‐07
ಈಶಾಲೆಯ ೕಕಷ್ಕರ ಮೇಲೆ ದೂರು
ರಾಜ ರ್ೕ ನಾಯಕ್ ರವರನುನ್ ಕುಗಾರ್ಮಕೆಕ್
32ಪಾರ್ ದೂರು43/2006‐07
ವಗ್ಆಔಯಿ ರುವ ಬಗೆಗ್
ಬಸವರಾಜಪಪ್ ಸ. . ರವರ ರಜೆ ಅವಧಿ
32ಪಾರ್ ರಜೆಅ,ತ58/2006‐07
ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್.
ಉ.ನಿ ತುಮಕೂರು ರವರ ಅದೇಶದ ರುದದ್
32ಪಾರ್ ಮೇಲಮ್ನ 13/2007‐08
ದಾವೆ
32ಪಾರ್ ಮಾ.ಹ.ವೇತಾ/2008‐ ಬಿ.ಅರ್.ಪರ್ಸಾದರ್ವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನ ಲ್
ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ
09

32ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ.ಭಾಮಂ/4/2009
‐10.179.ಇತರೆ/2009

ನಾಗರಾಜು ಕೋ ಗೋಪಾಲರಾವ್
ತಾಡಿಗಾರ್ಮ ಐ.ಡಿ.ಹ
ತಾಡಿಗಾರ್
ಹ ಳ್,ಹ
ಹೋಬ
ೂೕಬ ,ಮಧುಗಿರಿ
ಮಧುಗಿರಿ
32ಪಾರ್ ಡಬೂಲ್ಪಿ11535/2007‐08
ತಾಲುಲ್ಕು ಇವರು ಉಚಚ್ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್
ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

ರಾಘವೇಂದರ್ ಮು. .ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
ಚಂದಾರ್ಪುರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ
ಮೇ ದೂರು
ಅಜಜ್ಯಯ್
ಸ, .ಸ. .ಪಾರ್ಶಾಙಲೆ,ಮಾ ತ್ಕೊಂಡನಹ ಳ್,
32ಪಾರ್ ದೂರು56/2005‐06
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲುಲ್ಕು ಇವರ ಮೇ ನ
ದೂರು
ಸಂಜೀವರಾಯ ಮು. .ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ
32ಪಾರ್ ದೂರು12/2006‐07
ವಪುರ ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರ
ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆ
ಸುಗುಣ ಸ. . ಜುನನ್ಸಂದರ್ ಬೆಂ.ಗಾರ್.ಜಿಲೆಲ್
32ಪಾರ್ ದೂರು29/2006‐07
ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.
ಪೆರ್ೕಮ ಸ. .ಸ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ.ದೇವನಹ ಳ್
32ಪಾರ್ ದೂರು31/2006‐07
ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬವಗೆಗ್.
ಮಹದೇವಪಪ್ ಸ. .ಸ .ಪಾರ್ಶಾಲೆ
32ಪಾರ್ ವ,ಸೇ.ಪು. .45/2006‐
ಚೆನನ್ಪಟಟ್ಣ ಮ್ಐಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನಕ
07
ಸೇವಾಪುಸಕ ದಪಡಿಸುವ ಬಗೆ.
ಬಂಧುಮಾಧವ್
32ಪಾರ್ ದೂರು24/2006‐07
ಸ. .ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಹೊಸಕೋಟೆ
ತಾಲೂಕು ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆ
32ಪಾರ್ ದೂರು11/2003‐04
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D
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D
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D
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D
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C
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C

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

10/29/2009 0:00

D

1/22/2010 0:00

D

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

32ಪಾರ್ ವರ್.ಬ.15/2003‐04

31971

EST3

31967

EST3

31969

EST3

31951

EST3

31985

EST3

32ಪಾರ್ ದೂರು62/2005‐06

31988

EST3

32ಪಾರ್ ಶಾ207ನಾಯ್ನೆಂಸ93/2/2
002‐03

31989

EST3

31990

EST3

31991

EST3

31992

EST3

31993

EST3

31994

EST3

31995

EST3

31996

EST3

31997

EST3

31998

EST3

32ಪಾರ್ ಅ.ದಾ.ದೂರು06/2006‐
07

31999

EST3

32ಪಾರ್ ರಿಅಜಿರ್13874/2005‐06

32001

EST3

32ಪಾರ್ ದೂರು50/2004‐05

32002

EST3

32ಪಾರ್ ದೂರು19/2005‐06

32003

EST3

32ಪಾರ್ ದೂರು37/2004‐05

ಬೀಮರಾಯ ಸ. .ಸ.ಬಾ.ಮಾ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
ಹೊಸಕೋಟೆ ಇವರ ವರ್ಂದ ಬದಲಾವಣೆ
ಬಗೆಗ್.

12/4/2009 0:00

D

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

ಸ. .ಪಾರ್ಶಾಲೆ ಕಟಟ್ಡದ ನಿಮಾರ್ಣದ ಬಗೆಗ್.

12/21/2009 0:00

C

ಶಕೀಲ್ಅಹಮ್ದ್
ಸ. .ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ.ಕೊಂಡಗೆರೆ ಇವರು
ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ದಾವರ ಹೊಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

ನ ೕಂಬಾನು ಸ. .ಇವರ ಅಮಾನತುತ್ನುನ್
ತೇರವುಗೊ ರುವ ಬಗೆಗ್.

12/21/2009 0:00

C

ರಂಗಸಾವ್ಮಿ ದಯ್. .ಸ. ,.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಇವರ
ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

ದೇವಮನೋಹರಿ ಸ. . ಇವರ ಸೇವೆಯನುನ್
ಸೇರಿ ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಕಮಲಾಕರತಂಗಾ ಇವರು ಸುಳುಳ್
32ಪಾರ್ ನಕ .ಅಂಗ.ಸೇ112/200
ಅಂಗ ಕಲ ಪತರ್ ಸ ಲ್ ನೇಮಕಾತಿ
5‐06
ಹೊಂದಿರುವ ಬಗೆ.
ರಂಗಸಾವ್ಮಿ .ಅರ್.ಪಿ. ಇವರ ಮೇ ನ
32ಪಾರ್ ದೂರು35/2004‐05
ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.
392ಪಾರ್ . .ಸೇ109/2005‐06

32ಪಾರ್ ಇತರೆಡಿಪಿಎಅರ್1/2003‐
ನಾಗರಾಜ ಸ. . ಇವರ ಹ ಳ್ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.
04
ರ್ೕನಿವಾಸಯಯ್
ನಿ. .ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ದೇವರಕೊಪಪ್,ಮಧುಗಿ
32◌್ರಾ ಇತರೆ10/99‐2000
ರಿ ತಾಲೂಲ್ಕುಇವರ ಸಥ್ ಯ ಸೇವೆ
ಸೇರಿಸುವ ಬಗೆ.
ಜಯಕುಮಾರಿ
32ಪಾರ್ ದೂರು80/2004‐05 ಸ. . .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ತೀಥರ್ಪುರ ತುಮಕೂರು
ಜಿಲೆ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು
ರ್ೕನಿವಾಸರಾಜ ಅರಸ್ ನಿ.ಸ. . ಇವರು
32ಪಾರ್ ದೂರು01/2004‐05
ಕೆ.ಎ.ಟಿಯಿ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.
ನಾರಾಯಣ
32ಪಾರ್ರ್ ದೂರು15/2005‐06
ಮು. .ಸ. .ಪಾರ್ರ್.ಶಾಲೆ,ತುಮಕೂರು
,
ಇವರ
ಮೇ ನ ದೂರು
ಸುಲೋಚನಾ ಸ. . ಇವರ ಕಡಾಡ್ಯ
32ಪಾರ್ ಕನಿಅವಧಿ11/2004‐05
ನಿರೀ ಾಣಾ ಅವಧಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ಗಂಗನರಸಯಯ್ ಸ. .ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
32ಪಾರ್ ವೇದೂರು27/2004‐05 ಯಲಗಲವಾಡಿ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ
5 ವಷರ್ಗಳ ವೇತನದ ಬಗೆ.
ಸುಜಯ ಶಾಲಾಮಾತೆ ಇವರ ಕಡಾಡ್ಯ
32ಪಾರ್ ವಗಿರ್2/2003‐04
ನಿರೀ ಾಣಾ ಅವಧಿ ಬಗೆಗ್
ಹರೀಶ್
ಸ. .ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ದೊಣಿಣ್ಗೆರಿ,ಗುಬಿಬ್
32ಪಾರ್ ಕೆ.ಎ.ಟಿ.6559/05‐06
ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ
ಅವಧಿಬಗೆ,

ವ ಂಗಪರ್ಭು ದಯ್. . ಇವರ ಅನಧಿಕ್ಋತ
ಗಯ್ರುಹಾಜರಿ ಬಗೆಗ್,
ಖ ೕಲುಲಾಲ್ ಸ. .ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ
ಬಗೆಗ್
ಲ ಂಮಮ್ ಸ. . ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ
ಬಗೆಗ್.

32ಪಾರ್ ಸಥ್ನಿಇತಯ್ಥರ್09/2004‐05

32004

EST3

32005

EST3

32006

EST3

32007

EST3

32008

EST3

32009

EST3

32010

EST3

32011

EST3

32012

EST3

32013

EST3

32014

EST3

32015

EST3

32016
32016

EST3

32ಪಾರ್ .ಇತರೆ
32ಪಾ
ಇತರೆ56/04
56/04‐05
05

32017

EST3

32ಪಾರ್ ದೂರು28/2005‐06

32019

EST3

32ಪಾರ್ ದೂರು/22/2003‐04

32020

EST3

32ಪಾರ್ ದೂರು88/2003‐04

ಸುಜಾತ ಸ. .ಸ. .ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಮಲಲ್ಸಂಧರ್
ಇವರ ಕತರ್ವಯ್ದ ಅವಧಿ ಇತಯ್ತರ್ದ ಬಗೆಗ್.

ಸೂಗೂರು ಪಾರ್ಶಾಲೆ ಬಬ್ಂದಿ ಹಾಗೂ
ಕಷ್ಕರಾದ ನಾಗರಾಜು ಇವರ ಮೇ ನ
ದೂರು
32ಪಾರ್ ದೂರು97/2005‐06
ಗಂಗಾಧರ ಇ ಓ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು
ನಂದ
32ಪಾರ್ ದೂರು14/2006‐07
ಸ. .ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಉಪಾಪ್ಋಃಲರ್ ೕ,ಇವ
ರ ಮೇ ನ ದೂರು
ನಾಗರಾಜು
32ಪಾರ್ ದೂರು29/2006‐07
ಸ. .ಸ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಕರೆಕಲುಲ್ಪಾಳಯ್,ತುಮಕೂ
ರು ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆ
ರೇಣುಕಾಪರ್ಸಾದ್ ಸ. .ಇವರ 161
32ಪಾರ್ ರಜೆ ಇತಯ್ಥರ್32/2006‐
ದಿನಗ ಗೆ ಅನಯ್ನಿಮಿತತ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ
07
ಬಗೆ.
ಪದಾಮ್ವತಮಮ್ ಸ. .ಇವರಿಗೆ ದೇಶ
32ಪಾರ್ ಪರ್36/2006‐07
ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್ ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
ಸುಬರ್ಹಮ್ಂ◌್ಯ ದಯ್. . ಇವರ ಮೇ ನ
32ಪಾರ್ ದೂರು38/2006‐07
ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.
ಕೆಂಪಯಯ್ ಸ. .ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ
32ಪಾರ್ ದೂರು37/2006‐07
ಬಗೆಗ್.
ಪುಟಟ್ರಂಗಯಯ್ ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ
32ಪಾರ್ ದೂರು51/2006‐07
ಸ್ಔಲಭಯ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಬಾಹವುದಿದ್ೕನ್ ಸಾಹೇಭಾ ಸ. .ಇವರ
32ಪಾರ್ ದೂರು61/2006‐07
ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
ಇಫಾರ್ನ್ ಅಹಮದ್ ರವರ ವ್ಋಂದ
32ಪಾರ್ ವ್ಋ ಬದಲಾವಣೆ
ಬದಾಲಾಣೆ ಬಗೆಗ್.
65/2006‐07
32ಪಾರ್ ದೂರು49/2005‐06

32021

EST3

32ಪಾರ್ ದೂರು8/2003‐04

32023

EST3

32ಪಾರ್ ದೂರು39/2003‐04

32025

EST3

32ಪಾರ್ .ದೂರು105/2005‐06

ರ್ೕಗಣಪತಪಪ್
ಸ. .ಸ
ಸ ಪಾ
ಪಾರ್ಶ
ಶಾ
ಾ.ತೆಲಗುಂದ
ತೆಲಗುಂದ,ಸೊರಬ
ತಾಲೂಲ್ಕು,ಇವರ ಕಿರ್ಮಿನಲ್ ಪರ್ಕರಣದ ಬಗೆಗ್.
ದದ್ಪದಪ
ಮು. . .ಪಾರ್.ಶಾ.ತಾಯ್ಗತಿರ್,ಸೊರಬ
ತಾಲೂಕು ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆ.
ಪರ್ಶಾಂತ್ ಮು. .ಸ ಪಾರ್ಶಾ.ನಿಟೂಟ್ರು
ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ಮೇ ನ
ದೂರಿನ ಬಗೆ.

ಬಸವರಾಜ ಸ. . ಪಾರ್ಶಾ,ಚೇದೇಗೇರಿ,
ಸೊರಬ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು
ದದ್ರಾಜು
ಸ. .ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಚಂದರ್ಗುತಿತ್,
ಸೊರಬತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ಮಗನಿಗೆ
ಅನುಕಂತದ ಅದಾರದ ಮೇಲೆ ನವ್ಕರಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಸಮಟಗಾರು,ಹೊಸನಗರ
ತಾಲೂಲ್ಕಲು ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
ಶಾಂತ ಸ. .ಸ.ಉ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಸಾಗರ
ಇವರಿಗೆ ಬಿ.ಇ.ಓ.ರವರು ನೀಡುತಿತ್ರುವ
ಕಿರುಕುಳದ ಬಗೆ

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

10/29/2009 0:00

D

12/21/2009 0:00
0:00

C

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

32ಪಾರ್ ದಾವೆ7046/2005

ಮುನಿಯಪಪ್ ಸ. .ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ.
ಕಡದಕಟೆಟ್,ಭದಾರ್ವತಿ ಇವರು
ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ದಾವೆ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್

32026

EST3

32027

EST3

32078

EST3

32080

EST3

32081

EST3

32082

EST3

32083

EST3

32084

EST3

32085

EST3

32086

EST3

32087

EST3

32088

EST3

32089

EST3

32090

EST3

32091

EST3

32092

EST3

36821

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/156/2009‐
10.398.ಇತರೆ/2009

ಭಾರತಿ ಆರ್ .ಸ. .ಸವ್ಣರ್ಕುಪಪ್ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್
ರವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಬಗೆಗ್

36822

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/158/2009‐
10.399.ಇತರೆ/2009

36823

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/159/2009‐
10.400.ಇತರೆ/2009

ಪಿ.ವನಜಾಕಚ್ಮಮ್ ಸ. .ರವರ ಸಾಭನಿ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಟಿ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶಯಯ್
ಮು. .ಮೂಳಬಾಗಿಲು ರವರ ಸಾಬನಿ
ಂತೆಗತ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಬಗೆ

ಗಾಯಿತಿರ್ಬಾಯಿ ಸ. .ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
ಬಾರಂದೂರು,ಭದಾರ್ವತಿ ತಾಲುಲ್ಖು, ಇವರ
ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆ.
ಬೆಂ.ದ.ವ‐1ರ ತಾವರೆಕೆರೆ ವರ್ತತ್ದ
32ಪಾರ್ ಮಬಾಭತಯ್11/2007‐08
ಗಾರ್ಮಗ ಗೆ ನಗರ ಭತೆಯ್ ಮತುತ್ ಮನೆ
ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಎಬಗೆ,
ದೊಟಟ್ಬಳಳ್ಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
32ಪಾರ್ ಸಾದರಣಿ06/2007‐08 ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಸಾಂಕೇತಿಕ
ಧರಣಿ ಬಗ.
2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
32ಪಾರ್ . .ಪರ್.ಅ04/2007‐08
ಶಾಲ ಆ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ದೇಶಕಕ್ಡ ಹೋಗಲು
ಅನುಮತಿ ಬವಗೆ.
32ಪಾರ್ ದೂರು15/2003‐04

32ಪಾರ್

.ಕರ್ಮ44/2006‐07

ರಮಾದೇ ಸ. .ಸಮಾಬಾಶಾಲೆ,ಉತತ್ರ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಪತರ್ಕಾ ಹೇ ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

32ಪಾರ್ ಪಾರ್ಶಾಹಾಜರಾತಿ42/20
06‐07

ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಮಕಕ್ಳ ಹಾಜರಾಥಿ
ಬಗೆಗ್
ದಂತ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನೀಡುವ
32ಪಾರ್ ಇತರೆ37/2006‐07
ಬಗಗ್
ಭದಾರ್ವತಿ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಸಕಾರ್ರಿ ಶಾಲೆಯ
32ಪಾರ್ ಶಾಲೆ
ಸಥ್ಳಾಂತರದ ಬಗಗ್.
ಸಥ್ಳಾಂತರ26/2006‐07
ಜಯಣಣ್ ಸ. . ಸ. .ಪಾರ್ಶಾ.
32ಪಾರ್ ದೂರು25/2006‐07
ಗುಟೆಟ್ಕೊಡಿಗೇನಹ ಳ್,ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲುಲ್ಕು
ಇವರ ಮೇ ದೂರು
ಗಂಗಾಧರಯಯ್ ದಯ್. . ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ
32ಪಾರ್ರ್ ದೂರು20/2006‐07
ಶಾರ್ರ್ವಂಡನಹ ಳ್, ಮಧಿಗಿರಿ
ಧಿ
ಇವರ ಮೇ ನ
ದೂರು
ಉ.ನಿ ತುಮಕೂರುರವರ ಅದೇಶದ ರುದದ್
ಯಶೋಧ ಸ. .ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
32ಪಾರ್ ಮೇಲಮ್ನ 14/2007‐08
ರಾಜೇಂದರ್ನಗರ,ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು,
ತುಮಕೂರುರವರು ಮೇಲಮ್ನ ಸ ಲ್ ರುವ
ಬಗೆ
ದಿ4‐7‐06 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಸಭೆಯ
32ಲಯ್. .ಟಿಪಪ್ಣಿ/06‐07
ಮಾ ತಿ
ಡಿ.ಅರ್.ಪಾಟೀಲರ್ವರ ಪರ್.ಸಂ567 ಕಕೆಕ್
32ಪಾರ್ ಇತರೆ ಸಪರ್/2006‐07
ಉತರ
ಗುರುಪರ್ಸಾದ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ
43 ಂದಿನ ಸೇವೆ06/2007‐08
ಸೇರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಎಂ. .ಲವಕುಮಾರ್ ಸ. .
32ಪಾರ್ ದೂರು/2007‐08
ಕುದುರೆಗೆರೆ,ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ
ಆಪಾದನೆಗಳ ಬಗೆ.
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C
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C
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C
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C
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C

7/24/2009 0:00

D
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D

12/21/2009 0:00

C
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C
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C
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D
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D
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C
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C
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D
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D

12/4/2009 0:00

D

36824

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/157/2009‐
10.2.ಕುಂದುಕೊರತೆ/2009

36825

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/160/2009‐
10.402.ಇತರೆ/2009

ಬಡಿತ್ ಮು. .ಇವರ ಮಗಳ
ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಅಂತಿಮವಾಗಿ
ಂತೆಗೆದುಕೋಳಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
.ನಾರಾಯಣಪಪ್ ದೆಯ್. .ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

36827

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/162/2009‐
10.404.ಇತರೆ/2009

ಎಸ್.ಎಂ.ಮಂಜುನಾಥ ಸ. .ಇವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

35861

EST3

35862

EST3

35863

EST3

35865

EST3

35882

EST3

35885

EST3

35886

EST3

35903

EST3

35966

EST3

35967

EST3

35968

EST3

35969

EST3

35970

EST3
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EST3

36365

EST3

36366

EST3

36367

EST3

36368

EST3

36369

EST3

36370

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/142/2009‐
10.375.ಇತರೆ/2009

36371

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/141/2009‐
10.376.ಇತರೆ/2009
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D
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D
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D
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D

12/4/2009 0:00

D
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D
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E
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D
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D
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D

12/4/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

ಸೆಯ್ಯದ್ ಉಲಪ್ತ್ ಫಾತಿಮ ಮು. .ಇವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

12/4/2009 0:00

D

ಎನ್.ಕೆ.ಪರಮೇಶ ಸ. .ಇವರ ಸಾಭನಿ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

12/4/2009 0:00

D

32/ಪಾರ್. /ಸಾಭನಿ/15/2009‐ ಎನ್.ಎಚ್.ರಾಮಚಂದರ್ಯಯ್ ಮು. .ಇವರ
10.344.ಇತರೆ/2009
ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಪಾವರ್ತಮಮ್ ಸ. .ಇವರ ಸಾಭನಿ
32/ಪಾರ್ /116/ಸಾಭನಿ/2009‐
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
10.345.ಇತರೆ/2009
ಎಂ.ರಾಜಣಣ್ ಸ. .ಇವರ ಸಾಭನಿ ಹಣ
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/117/2009‐
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
10.346.ಇತರೆ/2009
392/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/118/2009‐ ಎಂ.ಶಾಂತಮಮ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ
ಮಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
10.348.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/119/2009‐ ದುಗರ್ಯಯ್ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಮು. .ರವರ ಸಾಭನಿ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
10.351.ಇತರೆ/2009
ಚಂದರ್ಯಯ್ ಕೆ.ಎಂ.ಮು. .ರವರ
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/120/2009‐
ಸಾಭನಿ.ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
10.352.ಇತರೆ/2009
ದದ್ರಾಮಯಯ್ .ಟಿ.ಮು. .ರವರ ಸಾಭನಿ
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/121/2009‐
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
10.353.ಇತರೆ/2009
ಮಲಲ್ಯಯ್ ಮು. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/122/2009‐
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
10.354.ಇತರೆ/2009
ಜಯಕುಮಾರಿ ಆರೆ ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/123/2009‐
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
10.355.ಇತರೆ/2009
ಕೆ. .ವೆಂಕಟರವಣಪಪ್ ಸ. .ರವರಿಗೆ
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/124/2009‐
ಸಾಭನಿ.ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
10.356.ಇತರೆ/2009
ಬಗೆ
ಪುಷಪ್ಪ್ಲತಾ ಎಸ್.ಮು. .ಇವರಿಗೆ
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/125/2009‐
32/ಪಾರ್
/ಸಾಭನಿ/125/2009‐
ಸಾಭನಿ.ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
10.357.ಇತರೆ/2009
ಬಗೆ
ಅಶವ್ನಾಥ ಮು. .ರವರ ಸಾಭನಿ
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/126/2009‐
ಂತರಗೆತ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಬಗೆಗ್
10.358.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/127/2009‐ ಗಂಗಾಧರಯಯ್ ಎಸ್.ಮು. .ರವರ ಸಾಭನಿ
ವಾಪಸಾತಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
10.359.ಇತರೆ/2009
ೕತಾ ಹೆಬಾಬ್ರ್ ಸ. .ಸಾಗರ ಇವರಿಗೆ
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/149/2009‐
ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
10.369.ಇತರೆ/2009
ರಾಮ ಂಗಾಚಾರ್ ಸ. .ರವರ ಸಾಭನಿ
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/148/2009‐
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
10.370.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/147/2009‐ ಬಿ.ಅರ್.ಮೀನಾಕಷ್ಮಮ್ ಸ. .ರವರ ಸಾಭನಿ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
10.371.ಇತರೆ/2009
ಪೆರ್ ಲಾಲ್ ಫನಾರ್ಂಡಿಸ್ ಸ. .ಇವರಿಗೆ
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/146/2009‐
ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
10.372.ಇತರೆ/2009
ಸಾಬೆದುನಿನ್ಸಾ ಸ. .ರವರ ಸಾಭನಿ
32/ಪಾರ್ /ಸಾಬನಿ/145/2009‐
ವಾಪಸಾತಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
10.373.ಇತರೆ/2009
ವಮಮ್ ಟಿ. .ಮು. .ಬೋಮಮ್ನಹ ಳ್ ರವರ
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/144/2009‐
ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶ:
10.374.ಇತರೆ/2009
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ

36372

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/140/2009‐
10.377.ಇತರೆ/2009

36373

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/139/2009‐
10.378.ಇತರೆ/2009

36375

EST3

36376

EST3

36377

EST3

36378

EST3

36379

EST3

36380

EST3

36381

EST3

36382

EST3

36491

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/150/2009‐
10.389.ಇತರೆ/2009

36492

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಬನಿ/151/2009‐
10.390.ಇತರೆ/2009

36493

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/152/2009‐
10.391.ಇತರ
ಇತರೆ/2009
/2009

36494

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/153/2009‐
10.392.ಇತರೆ/2009

36711

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/154/2009‐
10.2.ಕುಂದುಕೊರತೆ/2009

36755

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/155/2009‐
10.395.ಇತರೆ/2009

36357

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/143/2009‐
10.368.ಇತರೆ/2009

36171

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/128/2009‐
10.364.ಇತರೆ/2009

36172

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/129/2009‐
10.365.ಇತರೆ/2009

36175

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/130/2009‐
10.366.ಇತರೆ/2009

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/138/2009‐
10.379.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/137/2009‐
10.380.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/136/2009‐
10.381.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/135/2009‐
10.382.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/1342009‐
10.383.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/133/2009‐
10.384.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/132/2009‐
10.385.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/131/2009‐
10.386.ಇತರೆ/2009

ಜಹರಾ ಖಾತೂನ್ ಸ. .ಉದುರ್
ಪಾರ್.ಶಾ.ಇವರಿಗೆ ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
ಬಸವರಾಜಪಪ್ ಜಿ.ಡಿ.ಸ. .ಇವರಿಗೆ
ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ಎ.ಡಿ.ಸ. .ಇವರ
ಜಿ.ಪಿ.ಎಪ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಜಯಲ ಮ್ ಪಿ.ಬಿ.ಸ. .ಇವರ ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಜೆ.ಜಯಲ ಮ್ ಸ. .ಇವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ.ವಾಪಸಾತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
ಲ ಮ್ ಬಿ.ಆರ್.ಸ. .ಗೂಳೂರು ರವರ
ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಈರಪಪ್ ಭೋ ಮು. .ಸಾಗರ ಇವರ
ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್.ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಎ.ಆರ್.ಗೋಪಾಲಪಪ್ ದೆಯ್. .ಇವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಭಾಗಯ್ಮಮ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್
ಜಿ.ಎಸ್.ಸು ೕಲಮಮ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ರಾಮಯಯ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ತಿಪಪ್ನಾಯಕ್ನಹ ಳ್, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭಿ ನಿ
ಯಿಂದ ಭಾಗಶ:ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
ವನಜಾ ಸ. .ರವರ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಎಂ.ಆರ್.ಮು. .ರವರ
ಸಾಭನಿ
ಭ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶ:
ಭ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
ಆರ್ ನಾರಾಯಣಪಪ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ, ವೇದಲವೇಣಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಹೆಚ್.ಎಂ. ದದ್ರಾಮಯಯ್ ಸ
ಸಕಿಪಾರ್ಶಾ,ಹು ಸಂದರ್ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ
ಇವರ ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಭಾಗಶ:
ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಬಗೆ.
ಎನ್.ಚಂದರ್ಶೇಖರ ರೆಡಿಡ್ ರವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
ಡಿ.ರುದರ್ಸಾವ್ಮಿ ಮು. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
ಸಂಖೆಯ್ ಇಡಿಎನ್:64412 ಕೆಕ್ ಹಣ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ೕಹನ್ ಕುಮಾರಿ ಸ. .ಇವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ.ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
ಎನ್. ದದ್ರಾಮಯಯ್,ಮು ಸ ಪಾರ್ಶಾ
ಬೆಳಚಿಕಕ್ನಹ ಳ್ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಹನುಮಂತಯಯ್ ಕೆ. .ಮು. .ಇವರ
ಸಾಭನಿ.ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ

12/4/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

10/29/2009 0:00

D

10/29/2009 0:00

D

10/29/2009 0:00

D

ರ್ೕ ಟಿ.ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಸ. .
3(2)/ಪಾರ್ /ರಜೆ.ಇತಯ್ಥರ್
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಗುಲಗಂಜನಹ ಳ್,
54/2006‐07/ಸೇವಾಸಕರ್/54/2009 ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ‐1 ಇವರ ರಜೆ
ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆ.

35758

EST3

35773

EST3

35774

EST3

35775

EST3

35776

EST3

32/ಪಾರ್. /ಸಾಭನಿ/113/2009‐
10.337.ಇತರೆ/2009

35824

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/114/2009‐
10.341.ಇತರೆ/2009

35852

EST3

32ಪಾರ್ ಸಾ ಭಾ ನಿ110/2009‐
10.334.ಇತರೆ/2009

ಕೆ.ರೇಣುಕ ಎಂ.ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/111/2009‐
10.335.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್. /ಸಾಭನಿ/112/2009‐
10.336.ಇತರೆ/2009

ರ್ೕ ಬಸವ ಂಗಪಪ್ ಮು. .ರವರ ಸಾಭನಿ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಎಸ್.ಅಶೋಕ ಸ. .ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಆರ್.ಹೇಮಾವತಿ ಮು. .ರವರ
ಸಾಭನಿ. ಂತೆಗೆತ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು
ಬಗೆ
ಬಸವರಾಜಮಮ್ ಮು. . ರವರ ಸಾಭನಿ
ಂತೆಗೆತ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಬಗೆಗ್

32/ಪಾರ್. /ಮೇಲಮ್ನ 40/2009‐ ಕೆ.ಶಂಕರಪಪ್ ಸ. .ಗಣಗಲೂರು ಹೋಕೋಟೆ
10.342.ಮೇಲಮ್ನ /2009
ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆಗ್
32/ಪಾರ್. /ಸಾಭನಿ/99/2009‐
10.310.ಇತರೆ/2009

35044

EST3

34563

EST3

34564

EST3

34536

EST3

31ಪಾರ್. .ಮಾ.ಹಕುಕ್4/2009‐
2010.

34555

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ85/2009‐
10.283.ಇತರೆ/2009

34559

EST3

34560

EST3

35589

EST3

35591

EST3

35592

EST3

35594

EST3

35595

EST3

35596

EST3

35597

EST3

35598

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/88/2009‐
10.286.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ89/2009‐
10.287.ಇತರೆ/2009

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ86/2009‐
10.284.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/87/2009‐
10.285.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/100/2009‐
10.315.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/101/2009‐
10.316.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/102/2009‐
10.317.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್ /103/2009‐
10.318.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/104/2009‐
10.319.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/105/2009‐
10.320.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ106/2009‐
10.321.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ107/2009‐
10.322.ಇತರೆ/2009

ಸತಯ್ಮೂತಿರ್ ದೈ
ಸ ಪಾರ್ಶಾ ಮೇ ನ
ಪೇಟೆ ಕೊಪಪ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರು
ಸಾ.ಭ.ನಿ ಬಾಗಶ:
ತತ್ ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಶೊಭಾದೇ ಸ. ಇವರ ಸಾಭನಿ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಲೂದುರ್ಮೇರಿ ಮು. .ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಮಮತ. .ಎಸ್.ತಂದೆ
ೕಭದರ್ಪಪ್.ಹೆಚ್.ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರು
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ಕ್ ಅದಿನಿಯಮದಡಿ
ನಿ
ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ.
ಮೇರಿ ಶ ಕಲಾ ರತನ್ ಸ. .ಇವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆ
. ವಕುಮಾರ್ ಮು. .ರವರ ಸಾಭನಿ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಡಿ.ಸೋಮಶೇಖರಪಪ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಆರ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮು. .ಇವರ ಸಾಭನಿ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಜಯಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್ ಸ. .ಇವರ ಸಾಭನಿ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇ.ನಂಜುಂಡಸಾವ್ಮಿ ಸ. .ರವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
.ಎಸ್.ಶ ಕಲಮಮ್ ಸ. .ರವರ
ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಗಂಗಮ್ಮ ಮು. .ಗುಬಿಬ್ ರವರ
ಸಾಭನಿ.ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಉಮಾ .ಕೆ.ಸ. .ಇವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಭಾಗಿರಥಮಮ್ ಬಿ.ಮು. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಜರೀನ್ ತಾಜ್ ಸ. .ಇರವರಿಗೆ
ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

12/21/2009 0:00

C

10/29/2009 0:00

D

10/29/2009 0:00

D

10/29/2009 0:00

D

10/29/2009 0:00

D

10/29/2009 0:00

D

12/21/2009 0:00

C

8/11/2009 0:00

D

7/24/2009 0:00

D

7/24/2009 0:00

D

8/21/2009 0:00

E

8/11/2009 0:00

D

7/24/2009 0:00

D

7/24/2009 0:00

D

10/29/2009 0:00

D

10/29/2009 0:00

D

10/29/2009 0:00

D

10/29/2009 0:00

D

10/29/2009 0:00

D

10/29/2009 0:00

D

10/29/2009 0:00

D

10/29/2009 0:00

D

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ109/2009‐
10.325.ಇತರೆ/2009

35671

EST3

35672

EST3

34916

EST3

34917

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/93/2009‐
10.302.ಇತರೆ/2009

34918

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/95/2009‐
10.303.ಇತರೆ/2009

34919

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/94/2009‐
10.304.ಇತರೆ/2009

35025

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/96/2009‐
10.307.ಇತರೆ/2009

35026

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/97/2009‐
10.308.ಇತರೆ/2009

35027

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/98/2009‐
10.309.ಇತರೆ/2009

34739

EST3

34740

EST3

34486

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/84/2009‐
10.281.ಇತರ
ಇತರೆ/2009
/2009

33696

EST3

32/ಪಾರ್ /ನಿವತಿತ್ ಹೊಂದಲು
ಅನುಮತಿ/18/2009‐
10.259.ಸೇವಾಸಕರ್/2009

34337

EST3

34338

EST3

34339

EST3

34340

EST3

34439

EST3

34440

EST3

34447
34448

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ108/2009‐
10.326.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/92/2009‐
10.301.ಇತರೆ/2009

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ90/2009‐
10.299.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ91/2009‐
10.300.ಇತರೆ/2009

ಎಸ್.ಎನ್.ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್ ಸ. .ರವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ.ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
ಬಸವರಾಜು ಸ. .ಕಾಯ್ಸಾಪುರ ಇವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ.ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಶೋಭ ಸ. .ಇವರ ಸಾಭನಿ
ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ರಾಜೇಶವ್ರಿ .ಜಿ.ದೆಯ್. .ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಸು ೕಲಮಮ್ ಸ. .ದೋಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮುಂಗಡ ಹಣ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಟಿ.ಎಸ್.ಸತಯ್ವತಮಮ್ ಸ. .ಹೋಸಕೋಟೆ
ತಾ.ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ರಾಮಶೇಷಶಮರ್ ಹೆಚ್.ಮು. .ಇವರಿಗೆ
ಸಾಬನಿ.ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಕೆ.ಎಸ್.ಸುನಂದ ಮು. .ಇವರ ಸಾಭನಿ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಕೆ ಎಸ್ ತಿಪೆಪ್ೕಶ್ ಪ.ಮು. . ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
.ಎನ್.ರಾಜಣನ್ ಸ. .ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಸಾ ತರ್ಮಮ್ ಎಸ್.ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಎಸ್.ಸೂರ್ ಜವಾನ ಬೇಗಂ ಸ. .ಉದುರ್
ಪಾವರ್ತಿಪುರ
ು ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
ಭ ಮಂಜೂರು
ಬಗೆ
.ಎಂ.ಚಂದರ್ಶೇಖರಯಯ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ಶಾ
ದೊಡಡ್ರಾಂಪುರ ಇವರಿಗೆ ಆಶಕತ್ರು ನಿವೃತಿತ್
ಹೊಂದಲು ಇಲಾಖಾ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.ಸೇವಾವ ಇದೆ.

10/29/2009 0:00

D

10/29/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

8/11/2009 0:00

D

8/11/2009 0:00

D

8/11/2009 0:00

D

8/11/2009 0:00

D

8/11/2009 0:00

D

8/11/2009 0:00

D

7/24/2009 0:00

D

7/24/2009 0:00

D

8/11/2009 0:00

D

8/16/2011 0:00

D

8/11/2009 0:00

D

8/11/2009 0:00

D

8/11/2009 0:00

D

8/11/2009 0:00

D

8/11/2009 0:00

D

8/11/2009 0:00

D

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/74/2009‐
10.270.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/75/2009‐
10.271.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/76/2009‐
10.272.ಇತರೆ/2009

ಬಿ.ಎ.ಪೆರ್ೕಮ ೕಲಾ ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ತಿಮಮ್ಯಯ್ .ಮು. .ಕುಣಿಗಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಬಿ.ಆರ್.ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ ಸ. .ರವರ
ಮಗು ನ ನಾಮಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಸೆಯ್ಯದ್ ಅಬುದ್ಲ್ ಅಜೀಜ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
ಭಾಗಶ: ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಡಿ.ನಾಗಪಪ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಭಾಗಶ:
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಕೆ.ಕೆ.ರ ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿಧಿಯಿಂದ
ಭಾಗಶ: ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/77/2009‐
10.273.ಇತರೆ/2009

ಬಿ.ಎ.ಸು ಲ ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿಧಿಯಿಂದ
ಭಾಗಶ:ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

8/11/2009 0:00

D

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/78/2009‐
10.274.ಇತರೆ/2009

ಟಿ.ರೇಣುಕಮಮ್ ಮು. .ರವರ ಸಾಭನಿ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

8/11/2009 0:00

D

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/71/2009‐
10.267.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/72/2009‐
10.268.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/73/2009‐
10.269.ಇತರೆ/2009

34449

EST3

34451

EST3

34454

EST3

34467

EST3

34468

EST3

34300

EST3

34301

EST3

34302

EST3

34303

EST3

34307

EST3

33664

EST3

33665

EST3

33295

EST3

ಜೊಯ್ೕತಿ ಕರಿಬಸವಮಮ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಬಿ.ಟಿ.ನಾಗರತನ್ಮಮ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಮೀನಾ ಸ. .ಇವರಿಗೆ
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/81/2009‐
ಸಾಭನಿಧಿಯಿಂದ ಅಂತಿಮ ಮುಂಗಡ ಹಣ
10.277.ಇತರೆ/2009
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
ಕೆ.ದೇವೇಂದರ್ಪಪ್ ಸ. .ರವರಿಗೆ
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/82/2009‐
ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
10.279.ಇತರೆ/2009
ರಾಜೇಶವ್ರಿ ಬಿ.ಆರ್.ಸ. .ಮಾಗಡಿ
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/83/2009‐
ತ.ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ. ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
10.280.ಇತರೆ/2009
ಶೆಯ್ಲಕುಮಾರಿ ಮು. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/66/2009‐
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
10.261.ಇತರೆ/2009
.ಮುದುದ್ಶೇಖರಮಮ್ ಸ. .ಬಳಳ್ಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/67/2009‐
ಸಾಭನಿ ಮಂಮೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
10.262.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/68/2009‐
ಎ.ಪಿ.ನಿಂಗಮಮ್ ಸ. .ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
10.263.ಇತರೆ/2009
ತಾಜುನಿನ್ೕಸ .ಸ. .ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/69/2009‐
ಮುಂಗಡ ಮುಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
10.264.ಇತರೆ/2009
ಪಿ.ಕೆ.ಗುರುಮೂತಿರ್ ದೆಯ್. .ಇವರಿಗೆ
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/70/2009‐
ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
10.265.ಇತರೆ/2009
ಚಿಕುಕ್ನನ್ .ಆರ್.ಪಿ.ನಾರಾಯಣಪುರ
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/64/2009‐
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
10.256.ಇತರೆ/2009
ನ ೕದಾ ಸುಲಾತ್ನ ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/65/2009‐
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
10.257.ಇತರೆ/2009
ಹನುಮಂತಯಯ್ ಎಂ, ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/ಭಾಮಂ/2009
ತುರುವೇಗೆರೆ ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
‐10.231.ಇತರೆ/2009
ಮಂ ಬಗೆ
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/79/2009‐
10.275.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/80/2009‐
10.276.ಇತರೆ/2009

8/11/2009 0:00

D

8/11/2009 0:00

D

8/11/2009 0:00

D

8/11/2009 0:00

D

8/11/2009 0:00

D

8/11/2009 0:00

D

8/11/2009 0:00

D

8/11/2009 0:00

D

8/11/2009 0:00

D

8/11/2009 0:00

D

8/11/2009 0:00

D

8/11/2009 0:00

D

8/11/2009 0:00

D

EST3

32/ಪಾರ್ರ್ / ಂದಿನ
ಸೇವೆ/15/2005‐
10.254.ಇತರೆ/2009

ನರ ಂಹಮೂತಿರ್ ನಿಮು. ಸ ಪಾರ್ಶಾ
ಇಟ ಮಡು
ಇಟಟ್
ಮಡು ಸಥ್ ೕಯ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಯಾಗಿ
ಅಭ ಥಿರ್ಯಾಗಿ
ಸ ಲ್ ದ ಅವಧಿಯನುನ್ ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ
ಸೇವೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್.ಸೇವಾವ ಇದೆ.

8/16/2011 0:00

D

33633

EST3

32/ಪಾರ್ / ಂದಿನ
ಸೇವೆ/16/2009‐
10.255.ಇತರೆ/2009

ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಸ
ಂದಿನ ಸೇವೆ
ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ರಾಘವೇಂದರ್ ಕೋಟೇರ,
ಸ ಇವರ ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕ ಲಗತಿತ್ ದೆ

8/16/2011 0:00

D

33438

EST3

8/11/2009 0:00

D

33439

EST3

8/11/2009 0:00

D

33441

EST3

8/11/2009 0:00

D

33445

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/59/2009‐
10.246.ಇತರೆ/2009

8/11/2009 0:00

D

33447

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/60/2009‐
10.247.ಇತರೆ/2009

8/11/2009 0:00

D

33448

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/61/2009‐
10.248.ಇತರೆ/2009

8/11/2009 0:00

D

33629

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/55/2009‐
10.242.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/56/2009‐
10.243.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/58/2009‐
10.245.ಇತರೆ/2009

ಶಾಂತಮಮ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಹೊಸಕೆರೆಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಜಿ ಗಂಗುಲಪಪ್, ಸ , ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಬಸಪಪ್ ಜಿ.ಮು. .ರವರ
ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಬಿ ರಂಗದಾಸಪಪ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಕಲೆಲ್ೕನಹ ಳ್ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂ
ಬಗೆ
ಆರ್ ಸುರೇಪ.ಮು. . ಬಸವಣಣ್ನಗರ
ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಎಸ್.ಮಂಜುಳ ಸ ಸಮಾ ಪಾರ್ಶಾ
ನಾಗಶೇಟಿಟ್ಹ ಳ್ ಬೆಂ ಉವ‐2 ಮಗನ ಹುಟುಟ್
ಹಬಬ್ದ ಸಾ.ಭ.ನಿಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.

33404

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/53/2009‐
10.240.ಇತರೆ/2009

33405

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/54/2009‐
10.241.ಇತರೆ/2009

33592

EST3

33357

EST3

32688

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ.ಮು/35/2009‐
10.211.ಇತರೆ/2009

32689

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ.ಮು36/2009‐
10.212.ಇತರೆ/2009

32690

EST3

32691

EST3

32662

EST3

32/ಪಾರ್ .ಸಾಭನಿ.ಭಾಗಶಂ/33/2
009‐10.209.ಇತರೆ/2009

32664

EST3

32/ಪಾರ್ .ಸಾಭನಿ/ಭಾಗಶಂ/34/2
009‐10.210.ಇತರೆ/2009

32163

EST3

32ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿಧಿ.ಭಾಅಂಮು/1/
2009‐10.176.ಇತರೆ/2009

33549

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/62/2009‐
10.249.ಇತರೆ/2009

33551

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/63/2009‐
10.250.ಇತರೆ/2009

33066

EST3

32/ಪಾರ್. / ಂ.ಸೇ.ಪರಿ/03/2009
‐10.215.ಸೇವಾಸಕರ್/2009

33068

EST3

32/ಪಾರ್. /ಸಾಭನಿ/39/2009‐
10.216.ಇತರೆ/2009

33069

EST3

33070

EST3

33071

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/42/2009‐
10.219.ಇತರೆ/2009

33072

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/43/2009‐
10.220.ಇತರೆ/2009

32/ಪಾರ್ /ಮು. .ನೇ/33/2009‐
10.2.ಕುಂದುಕೊರತೆ/2009
32/ಪಾರ್ /ದೂರು11/2009‐
10.2.ಕುಂದುಕೊರತೆ/2009

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ.ಮು37/2009‐
10.213.ಇತರೆ/2009
32/ಪ್ಋಆ ಸಾಭನಿ.ಭಾಗ38/20
09‐10.214.ಇತರೆ/2009

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/40/2009‐
10.217.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/41/2009‐
10.218.ಇತರೆ/2009

ರ್ೕ ಗೋಪಿನಾಥ್
ಹೆಚ್.ಎನ್.ಮು. .ರವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ.ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
ಹೆಚ್ ಕೆ ಉಷಾ, ಸ , ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಬಾಯ್ಟರಾಯಣಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾ
ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಮ ಳಾ ದಕಷ್ತಾ ಸಮಿತಿ ಇವರ ಪತರ್
ಸ ಉ ಪಾರ್ ಶಾ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ ಈ 2
ಶಾ ಮು ಮೇ ನ ದೂರು ಬಗೆಗ್
ಚನನ್ಪಪ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಅಡ ಂಗನಪಾಳಯ್, ಮಾಗಡಿ ತಾ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಅಂತಿಮ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಎಸ್ ಅಶವ್ತಧ್ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟಿಟ್, ಸ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
ಪಿ ನಾಗಲ ಮ್ೕ, ಸ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಪಾಡಿಗಾರ, ಸ , ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಶ, ಬೆಂ
ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಆರ್ ಎಸ್ ಮೂಂಪೂರಯಯ್, ಮು , ಸ
ಪಾರ್ ಶಾ, ಗುಬಿಬ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಮಂ ಬಗೆ
ಪರ್ಭಾ ಕೆ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಮಂ ಬಗೆ
ರ್ೕರಂಗಯಯ್ ಮು. ಸ ಪರ್ಶಾ
ಬಿ.ಎ.ಗುಡಿಪಾಳಯ್ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಖಾತೆಯಿಂದ
ಭಾಗಶ::
ಸ
.ಭ.ನಿ.
ಯಿ
ಭ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ.
ಬಿ.ಎಂ.ಹನುಮಂತಪಪ್ ಪದ ೕದರೇತರ
ಮು. .ಇವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಬಿ.ಎಸ್.ಓಂಕಾರಪಪ್ ದೆಯ್. .ಇವರ ಸಾಭನಿ
ವಾಪಸಾತಿ ಬಗೆಗ್
ದಿ// ರ್ ಕೆ.ಕೃಷಣ್ಪಪ್ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರು ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ನಿವೃತಿತ್
ವೇತನಕೆಕ್ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕ
ದೋಂದಿಗೆ
ಕೆ ಜಿ ಗೋಪಾಲ, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಅಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಗಂಗಮಮ್ ಮು. .ರವರ
ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಅಕತ್ರುನಿನ್ೕಸಾ ಸ. .ರವರ
ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಕೃಷಣ್ಶೆಟಿಟ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಜರಗನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ಗಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಎನ್ ವ ಂಗಯಯ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಹೊಸಹ ಳ್, ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂ
ಬಗೆ

8/11/2009 0:00

D

8/11/2009 0:00

D

8/16/2011 0:00

C

8/16/2011 0:00

D

10/29/2009 0:00

D

10/29/2009 0:00

D

10/29/2009 0:00

D

10/29/2009 0:00

D

10/29/2009 0:00

D

10/29/2009 0:00

D

12/14/2009 0:00

D

8/11/2009 0:00

D

8/11/2009 0:00

D

12/22/2009 0:00

C

12/4/2009 0:00

D

10/29/2009 0:00

D

10/29/2009 0:00

D

8/11/2009 0:00

D

8/11/2009 0:00

D

33073

EST3

33075

EST3

33126

EST3

33232

EST3

33233

EST3

33234

EST3

33235

EST3

33236

EST3

32635

EST3

32641

EST3

32649

EST3

32657

EST3

32254

EST3

32255

EST3

32256

EST3

32257

EST3

32264

EST3

32267

EST3

32270

EST3

ತಮಮ್ಯಯ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಹಂದನಕೆರೆ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಗರಿಷಟ್
ತದ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆ
ಜಯರತನ್ಮಮ್ ಬಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/45/2009‐
10..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಯಲಾಲ್ಪುರ, ತುಮಕೂರು ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ
ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂ ಬಗೆ
ಮಾಡಿ/2009
ಎಂ ಚಂದರ್ಶೇಖರಯಯ್, ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ್ ಳ್
32/ಪಾರ್ /ಕೆಎಟಿ/1/2009‐
ಟೌನ್, ತುಮಕೂರು ಜಿ ಕಾಯರ್ದ ರ್, ಇ,
10.223.ದಾವೆ/2009
ಬೆಂ ಮತಿತರರು
ಜಿ ಚಿಕಕ್ರಂಗಯಯ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/46/2009‐
ತುಮಕೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
10.224.ಇತರೆ/2009
ಮಂಜೂರು ಬಗೆ
ಕೆ ಬಸವರಾಜು, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/47/2009‐
ಜೆಡಿಡ್ಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂ
10.225.ಇತರೆ/2009
ಬಗೆ
ಪಾವರ್ತಮಮ್ ಎಂ ಯು, ಮು , ಸ ಮಾ
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/48/2009‐
ಪಾರ್ ಶಾ, ಮಾಯಸಂದರ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
10.226.ಇತರೆ/2009
ಭಾಗಶ ಮಂ ಬಗೆ
ತಾಜ್ ಖಮರ್ ಬಾನು, ಸ , ಸ ಉ ಪಾರ್
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/49/2009‐
ಶಾ, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ
10.227.ಇತರೆ/2009
ಮಾ ಬಗೆ
ಶಾರದಮಮ್ ಎಸ್ ಆರ್, ಸ ಸ ಪಾರ್
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/50/2009‐
ಶಾ, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
10.228.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/44/2009‐
10.221.ಇತರೆ/2009

ci32/GPF/AD.28/2009‐
10.203.ಇತರೆ/2009

ಮಹದೇವಮಮ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ಶಾ ಹೊಸಪೇಟೆ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಅಂತಿಮ
ಮುಂ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

12/4/2009 0:00

D

8/11/2009 0:00

D

12/21/2009 0:00

C

8/11/2009 0:00

D

8/11/2009 0:00

D

8/11/2009 0:00

D

8/11/2009 0:00

D

8/11/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

ಪಿ ಜಯರಾಮ್, ಬ ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಟಿ ತಿಮಮ್ಯಯ್,
ಮ್ ಯ್ ಮು , ಸ ಮಾ ಪಾರ್ರ್ ಶಾ,
32/ಪಾರ್. /ಸಾ
32/ಪಾರ್
/ಸಾ.ಭ.ನಿ/31/2009‐
ತುರುವೇಗೆರೆ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
10.207.ಇತರೆ/2009
ಭಾಗಶ ಮಂ ಬಗೆ
ಗಂಗಪಪ್, ದೈ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
32/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ.ಬಾಗಶಂ/32/2
ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
009‐10.208.ಇತರೆ/2009
ಮಂ ಬಗೆ
ಎನ್ ಯಶೋಧಮಮ್, ಆರ್ ಪಿ, ಇವರಿಗೆ
SI32/PR TE/gpf/11/2009‐
ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂ ಬಗೆಗ್
10.186.ಇತರೆ/2009
ಹೆಚ್ ನಂದೀಶಪಪ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
si32/pri Tea/GPF/12/2009‐
ಗುಡುಗೊಂದನಹ ಳ್, ತಿಪಟೂರು ಇವರ ಸಾ
10.187.ಇತರೆ/2009
ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂ ಬಗೆ

12/4/2009 0:00

D

10/29/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

si32/pri tea/gpf/13/2009‐10

10/29/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

ci32/GPF/full30/2009‐
10.205.ಇತರೆ/2009

shyamala bai taecher saction of GPF

ರೂಪಾಕಷ್ಯಯ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಮಂಚಗೊಂಡನಹ ಳ್, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಮಂ ಬಗೆ
ಚಂದಾರ್ವತಿ ಕೆ ಜಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
32/ಪಾಫ್ರ್ /ಸಾ.ಬ.ನಿ/15/2009‐
ಮಲವಗೊಪಪ್, ವ ಗೆಗ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
10.189.ಇತರೆ/2009
ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಎಸ್ ಮಲಲ್ಪಪ್, ದೈ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
32ಪಾಫ್ರ್. /ಸಾ.ಬ.ನಿ/16/2009‐
10.190.ಇತರೆ/2009
ಭಾಗಶ ಮಂ ಬಗೆಗ್
gulzerunnies teacher
si32/pri tea/GPF/17/2009‐10
G.h.p.s.harlapur,herihara tq GPF
saction
32/ಪಾಫ್ರ್ /ಜಿಪಿಎಪ್ಫ್/14/2009‐
10.188.ಇತರೆ/2009

32278

EST3

si32/pRi tea/GPF17/2009‐
10.191.ಇತರೆ/2009

32280

EST3

si32/pri tea/20/2009‐
10.192.ಇತರೆ/2009

32283

EST3

si32/pri tea/GPF/19/2009‐
10.193.ಇತರೆ/2009

32285

EST3

si32/pri tea/GPF/21/2009‐
10.194.ಇತರೆ/2009

32293

EST3

32/ಪಾರ್. /ಸಾಭನಿ/23/2009‐
10.196.ಇತರೆ/2009

32295

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾ.ಭ.ನಿ/24/2009‐
10.197.ಇತರೆ/2009

32296

EST3

32ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/25/2009‐
10.198.ಇತರೆ/2009

32297

EST3

32ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ26/2009‐
10.199.ಇತರೆ/2009

32357

EST3

32/ಪಾರ್. /ಸಾಭನಿ/27/2009‐
10.200.ಇತರೆ/2009

31879

EST3

32ಪಾರ್ .ದೂರು
32ಪಾ
ದೂರು33/2005‐06
33/2005‐06

31880

EST3

32/ಪಾರ್ ದೂರು53/2005‐06

31881

EST3

32/ಪಾರ್ .ಇತರೆ95/2005‐06

31882

EST3

32/ಪಾರ್ .ದೂರು19/2003‐04

31884

EST3

31887

EST3

31888

EST3

ಕೆ.ಎನ್.ನಿಂಗೇಗೌಡ ಮು.
ಪಾರ್ಶಾ
ಸಾ.ಭ.ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶ: ಹಣ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಸೂಯರ್ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ, ಮಿ , ಸ
ಪಾರ್ ಶಾ, ಕೋಲಾರ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂಜೂರಿ ಬಗೆ
ಶಾಂತಮಮ್ ಸ ಸಕಿಪರ್ಶಾ ತಿಪೂಪ್ರು
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಗರಿಷಠ್
ಮುಂ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ.
ಕೆ.ಎಂ.ನರ ಂಹಮೂತಿರ್ ಮು.
ಸ ಪಾರ್ಶಾ ಕೆ.ಆರ್.ಬಡಾವಣೆ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶ:
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ.
ಎಂ ಬಿ ನಾಗರಾಜು ಆರ್ , ದಬೆಬ್ೕಘಟಟ್,
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಮಂ ಬಗೆ
ಟಿ ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿ, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಮಾಡಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ವಾಣಿ ಜಿ ಎನ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ವ ಗಗ್ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಮುಂಗಡ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ವಸಂತಮಮ್, ಹೆಚ್, ಮು , ಪಾರ್ ಶಾ,
ದೊಡಡ್ಶೆಟಿಟ್ಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಶಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ಮಂ ಬಗೆ
ಅಪಸ್ರಿ ಬಾನು ಎಸ್ ಆರ್, ಪಾರ್ ಶಾ,
ಯಲಾಲ್ಪುರ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ◌್ಎಇಷಠ್
ಮುಂಗಡ ಮಂ ಬಗೆ
ರ್ೕ ಗೋ ಂದಯಯ್ ಮು. .
.ಪಾರ್ರ್.ಶಾಲೆ,, ೕ ಸ್
ಕಾಲೋನಿ,ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆ
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಸಂತೇಬೀದಿ,
ಯಶವಂತಪುರ ಇ ಲ್ನ ಮುಖಯ್‐ ಕಷ್ಕರ
ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆ
ರ್ೕ ಪಿ. ೕರಯಯ್ ಸ. .
ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಪಾಳಯ್,
ಬೆಂ.ಉ.ವಲಯ ಇವರ
ಕೆ.ಜಿ.ಐ.ಡಿ.ನಾಮನಿದೇರ್ಶನದ ಬಗೆ
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಗಾಂಧೀನಗರ ಇ ಲ್ನ
ಮು. .ಇವರು ಎಸ್. /ಎಸ್.ಟಿ. ದಾಯ್ಥಿರ್
ವೇತನ ಯರಿಸದೇ ಇರುವ ಬಗೆಗ್ ದೂರು

ಹೆಗಗ್ನದೇವನಪುರ.ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲಾ
32/ಪಾರ್ ಮ.ಬಾ/ನಪಭ.28/2002
ೕಕಷ್ಕರಿಗೆ ಬೆಂ.ನಗರ ಪಾ ಕೆ ದರದ ಲ್
‐03
ಹೆಚ್.ಅರ್.ಎ./ ಎ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆ.
ಸ.ಪಾರ್.ಶಲೆ,ರಾಜನಕುಂಟೆ,ಯಲಹಂಕ
32/ಪಾರ್ ದೂರು24/2002‐03
ಈಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರ ಪೂವರ್ ಚಾರಣಾ
ವರದಿ
32ಪಾರ್ ದೂರು23/2003‐04

ರ್ೕಮತಿ ಛಾಯಾದೇ ಕೋ
ಬಿ.ಎಂ.ವೆಂಕಟೇಶ ಸ. . ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
ದೊಡಡ್ಬಾಯ್ಲಕೆರೆ,ಬೆಂಉ.ವ‐4 ಇವರ
ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

12/4/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

10/29/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

D

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

31889

EST3

32ಪಾರ್ ವರ್.ಬ99/2004‐05

ರ್ೕ ಬಿ.ಜಿ.ಗುರುಮಲಲ್ಯಯ್ ದ್ಐ. .
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಕರ್ಷಾಣ್ನಂದನಗರ,ಬೆಉವ‐
1 ಇವರ ವರ್ಂದಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್

12/21/2009 0:00

C

31891

EST3

32ಪಾರ್ ದಾವೆ1537/2005‐06

ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಕೆಯ್: 1537/2005
ನೇತಾರ್ವತಿ ರುದದ್ ಸಕಾರ್ರ

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

8/16/2011 0:00

C

12/21/2009 0:00

D

12/21/2009 0:00

C

12/21/2009 0:00

C

31892

EST3

32ಪಾರ್ .ಸ.ಕಾ.ಬೇಟಿ67/2005

ಸಕಾರ್ರದ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಯವರು
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಶಾಲೆಗ ಗೆ
ದಿ:30‐8‐05 ರಂದು ಬೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

31893

EST3

32ಪಾರ್ .ದೂರು73/2003‐04

ಕೆ.ಹೆಚ್.ವೆಂಕಟೇಶಮೂತಿರ್
ಸ. .ಸ.ಉ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಸೊಂಡೇಕೊಪಪ್
ಇವರು ಪತಿನ್ಯನುನ್ ಕೂಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

31894

EST3

31895

EST3

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಅಕಾರ್ವತಿ ಬೆಂ.ಉ.ವ‐1
32ಪಾರ್
ಈಶಾಲೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ದರದ ಲ್
ಹೆಚ್.ಅರ್.ಎ/ ಎ/115/2005‐06 ಹೆಚ್.ಅರ್.ಎ/ ಎ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
ಭದಾರ್ನಾಯಕ್
32ಪಾರ್ .ದೂರು.94/2005‐06
ಸ. .ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಹೆಬಾಬ್ಳ,ಇವರ
ಅಮಾನತಿನ ಬಗೆ.

31896

EST3

ಎಂ.ಎಸ್.ಶಾಯ್ಮಲ ಸ. .ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
32ಪಾರ್ .ಕ.ನಿ.ಅವಧಿ.59/2006‐ ಮಲಲ್ಸಂಧರ್ ಇವರ 16‐06‐95 ರಿಂದ 19‐09‐
95 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯನುನ್ ಕಟಾಟ್ಯ
07
ನಿರಿ ಾಣಾ ಅವಧಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

31898

EST3

32ಪಾರ್

31899

EST3

32ಪಾರ್ ದೂರು54/2005‐06

ರಾಜಲ ಮ್ ಮು. . .ಪಾ
ಪಾರ್ರ್.ಶಾಲ
ಶಾಲೆ,
ರಾಮಸಂಧರ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

12/21/2009 0:00

C

31900

EST3

32ಪಾರ್ ದೂರು.17/2005‐06

ಶಾರದಮಮ್ ಮು. . ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಈಜಿಪುರ
ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

12/21/2009 0:00

C

40656

EST3

ಎಮ್.ನಿಮರ್ಲಾ ದೇ ಮು. .ಇವರ
ಮಗಳ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ

2/8/2010 0:00

E

40729

EST3

ಕೆ.ಜಿ.ರುದರ್ಮಮ್ ಮು. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

2/8/2010 0:00

E

40749

EST3

ಎಸ್.ಆರ್.ಕುಮುದಿನಿ ಸ. .ಇವರ
ಬೋದಕೇತರ ಹುದೆದ್ಗೆ ವೃಂಧ ಬದಲಾವಣೆ
ಬಗೆಗ್ ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕ ದೋಂದಿಗೆ

8/16/2011 0:00

D

40762

EST3

2/8/2010 0:00

E

40799

EST3

2/8/2010 0:00

E

40800

EST3

2/8/2010 0:00

E

ಸುತ್ಕರ್ಮ01/2002‐03

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/391/2009‐
10.391.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/392/2009‐
10.392.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
32/ಪಾರ್ /ವರ್ಂದ.ಬದ/4/2009‐
10.4.ವೃಂನೇನಿ/2010

ಇ.ವೆಂಕಟಾಚಲಯಯ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು
ಬಿ.ಇ.ಓ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಂ.ದ.ವ.‐1 ಇವರ
ಆಮಾನತಿನ ಬಗೆ.

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/393/2009‐
ರಾಮಚಂದರ್ಯಯ್ ಮು. .ಕುಣಿಗಲ್ ಇವರಿಗೆ
10.393.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ನಿಧಿ/2010
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/409/2009‐
ಪದಾಮ್ವತಿ ಎಂ.ಆರ್.ಸ. .ಇವರಿಗೆ
10.409.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್.ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ನಿಧಿ/2010
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/408/2009‐
ಕೆ.ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಸ. .ಹೋಸಕೋಟೆ
10.408.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು
ನಿಧಿ/2010
ಮಾಡುವ ಬಗೆ

36/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/15/2009‐
10.15.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/15/2009‐
10.15.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂಮಂ/9
4/2009‐10.94.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂಮಂ/9
5/2009‐10.95.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂಮಂ/9
9/2009‐10.99.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

ಜಯರಾಮ್ ಎಂ.ಸ. .ಜಡೆಗೋಂಡನಹ ಲ್
ರವರ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

6/23/2011 0:00

E

ಆರ್.ಸೋಮಶೇಖರಯಯ್ ಸ. .ರವರ
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

6/22/2011 0:00

E

ಹುಚಚ್ಣಣ್ ಸ. .ಮು. .ತಿಪಟೂರು, ಇವರ
ಸಾಭನಿ ಬಾಗಶ: ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

6/30/2011 0:00

E

ಭೆಯ್ರಯಯ್ ಮು. . ಕಾಯ್ತಸ್ಂದರ್, ತುಮಕೂರು,
ರವರ ಸಾಭನಿಭಾಗಶ: ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

6/30/2011 0:00

E

ಯಶೋಧಮಮ್ ಕೆ.ಜಿ.ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/30/2011 0:00

E

36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂಮಂ/1
00/2009‐10.100.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

ಸುಮಂಗಳಮಮ್ ಕೆ. .ಕೊರಟಗೆರೆ ರವರ
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

6/30/2011 0:00

E

EST3

36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಮುಂಮಂ/10
3/2009‐10.103.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

ಪಂಚಪಪ್ ಎಂ.ಕೆಂಚಿಣಣ್ನವರ್
ಮು. .ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ

6/30/2011 0:00

E

43173

EST3

36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂಮಂ/1
04/2009‐10.104.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

6/30/2011 0:00

E

43174

EST3

36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂಮಂ/1 ಪೂಜಾರ್ ರಾಮಪಪ್ ಮು. , ಹರಪಪ್ನಹ ಳ್,
ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರಿಗ ಸಾಭನಿ
05/2009‐10.105.ಸಾಮಾನಯ್
ಭಾಗಶ:ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

6/30/2011 0:00

E

43175

EST3

36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂಮಂ/1
06/2009‐10.106.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

ಎಂ.ಡಿ. ರ್ೕನಿವಾಸ, ದೈ. .ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್,
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಬಾಗಶ: ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/30/2011 0:00

E

43176

EST3

36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂಮಂ/1
07/2009‐10.107.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

ಎಂ. ದದ್ಪಪ್ ಸ.ಶ. ಹರಪಪ್ನ ಹ ಳ್,
ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಭಾಗಶ:
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

6/30/2011 0:00

E

43326

EST3

6/30/2011 0:00

E

43327

EST3

6/30/2011 0:00

E

43329

EST3

6/30/2011 0:00

E

43368

EST3

6/30/2011 0:00

E

43370

EST3

6/30/2011 0:00

E

42024

EST3

42041

EST3

43127

EST3

43129

EST3

43141

EST3

43143

EST3

43146

ಎಚ್. ೕರಪ್ ಸ. . ಹರಪಪ್ನಹ ಳ್,
ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಬಾಗಶ:
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂಮಂ/0
ಪಿ ಚಂದರ್ಪಪ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
3/2010‐11.03.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ಸೂಜಿಕಲ್, ಇವರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಭಾಗಶ ಹಣ
ನಿಧಿ/2010
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂಮಂ/0 ಎಂ ನಂಜೇಗೌಡ, ಬ ಮು , ಸ ಪಾರ್
4/2010‐11.04.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ಶಾ,ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ನಿಧಿ/2010
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂಮಂ/0
ಮಂಜನಾಯಕ ಪದ ೕಧರ ಮು. .ಇವರ
5/2010‐11.05.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಬಾಗಶ: ಹಣ ಂಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್
ನಿಧಿ/2010
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂಮಂ/0
ಪಿ ಎಂ ರೇವಕಕ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
9/2010‐11.09.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ಶಾ,ಹರಪನಹ ಳ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ನಿಧಿ/2010
ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂಮಂ/0
ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಪಪ್ ಮು. . ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
6/2010‐11.06.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಭಾಗಶ: ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ನಿಧಿ/2010

43022

EST3

40909

EST3

40952

EST3

41044

EST3

41049

EST3

41050

EST3

41155

EST3

41279

EST3

41280

EST3

40802

EST3

40803

EST3

40804

EST3

40805

EST3

40806

EST3

40807

EST3

40808

EST3

40809

EST3

36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂಮಂ/8
ಸೌಭಾಗಯ್ ಟಿ. .ಮು. .ಇವರ ಸಾಭನಿ
7/2009‐10.87.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಬಾಗಶ: ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ನಿಧಿ/2010
ರ್ೕಕೆಂಪಣಣ್ ಕೆ.ಮು. .ಇವರ ಮಗಳ
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/410/2009‐
ಮದುವೆಗಾಗಿ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮಂಜೂರು
10.410.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ನಿಧಿ/2010
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/411/2009‐
ಕೆ.ಟಿ.ಕಲಾವತಿ ಬಿ.ಮು. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
10.411.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಮುಂಗಡ ಬಗೆಗ್
ನಿಧಿ/2010
.ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ್ ಸ. .ಸ. .ಇವರ ಸೇವಾ
32/ಪಾರ್ /ವರ್ಂದ.ಬದ/5/2009‐
ಪುಸತ್ಕವನುನ್ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್ ಸೇವಾ
10.5.ವೃಂನೇನಿ/2010
ಪುಸಕ ದೋಂದಿಗೆ
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/413/2009‐
ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್ ಎಂ.ಎಲ್,ಸ ಸಕಿಪಾರ್ಶಾ
10.413.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಮಂಗಳಾಪುರ ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ ಇವರ
ನಿಧಿ/2010
ಸಾ.ಭ.ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ.
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/412/2009‐ ತಿರುಮಲಪಪ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ಶಾ ಗುಡೆಡ್ೕನಹ ಳ್
10.412.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಇವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ನಿಧಿ/2010
ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಬಿ.ಮುನಿರಾಜು ಸ ಸ ಪಾರ್ಶಾ,ನಾಗನಾಳ
ಕೋಲಾರ ತಾ ಇವರನುನ್ ಂದು ದ
32/ಪಾರ್ /ವರ್ಂದ.ಬದ/6/2009‐
ವಗರ್ಗಳ ಕಲಾಯ್ಣ ಇಲಾಖೆ ನಿಲಯ
10.6.ವೃಂನೇನಿ/2010
ಮೇ ವ್ಚಾರಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ವೃಂದ ಬದಲಾವಣೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.ಸೇವಾವ ಇದೆ.

ಶವ್ನಾಧ ಚಾರಿ ಆರ್ ಜಿ, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/414/2009‐
ಶಾ, ಬಾಳಯಯ್ನ ಹೊಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ
10.414.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಭ ನಿ ಸಾಲ ಮಂ ಬಗೆ
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/415/2009‐ ನಾಗರತನ್ಮಮ್, ಸ , ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ,
10.415.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಆನೇಕಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ
ನಿಧಿ/2010
ಬಗೆ
ನಿಧಿ
/2010
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗ
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/407/2009‐
ಮುನಿರಾಮಯಯ್ ಸ. .ದೋಡಡ್ಬಲಾಳ್ಪುರ
10.407.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು
ನಿಧಿ/2010
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/406/2009‐
ಹೆಚ್.ಕೆ.ರಂಗಮಮ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ.
10.406.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ವಾಪಸಾತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ನಿಧಿ/2010
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/405/2009‐
ಉಮಾದೇ ಸ. .ರವರ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ
10.405.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ನಿಧಿ/2010
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/404/2009‐
ಎಸ್.ರಂಗಸಾವ್ಮಿ ಸ. .ರವರ ಸಾಭನಿ
10.404.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ನಿಧಿ/2010
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/398/2009‐
ಎ.ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ್ ಸ. .ಇವರಿಗೆ
10.398.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ನಿಧಿ/2010
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/399/2009‐
ಶಂಷಾದ್ ಬೇಗಂ.ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
10.399.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ನಿಧಿ/2010
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/403/2009‐
ರ್ೕ ಹಾಲಪ್ ಕೆ.ಬಿ. ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು
10.403.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ೇ. .ಕಛೇರಿ ಭದಾರ್ವತಿ ಇವರ ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್
ನಿಧಿ/2010
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/402/2009‐
ಜೆ. .ಇಂದರ್ಮಮ್ ಸ. .ರವರ ಸಾಭನಿ
10.402.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಬಗೆಗ್
ನಿಧಿ/2010

6/30/2011 0:00

E

2/8/2010 0:00

E

2/8/2010 0:00

E

7/19/2010 0:00

D

2/22/2010 0:00

E

2/22/2010 0:00

E

7/19/2010 0:00

D

4/21/2010 0:00

E

4/21/2010 0:00

E

2/8/2010 0:00

E

2/8/2010 0:00

E

2/8/2010 0:00

E

2/8/2010 0:00

E

2/8/2010 0:00

E

2/8/2010 0:00

E

2/8/2010 0:00

E

2/8/2010 0:00

E

40810

EST3

40811

EST3

40812

EST3

40813

EST3

40815

EST3

40816

EST3

40428

EST3

40574

EST3

40576

EST3

40577

EST3

40578

EST3

40579

EST3

40580

EST3

40581

EST3

40583

EST3

40584

EST3

40585

EST3

40586

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/401/2009‐
10.401.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/401/2009‐
10.401.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/397/2009‐
10.397.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/396/2009‐
10.396.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/395/2009‐
10.395.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/394/2009‐
10.394.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/371/2009‐
10.371.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/388/2009‐
10.388.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/387/2009‐
10.387.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/389/2009‐
10.389.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ನಿಧಿ
/2010
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/390/2009‐
10.390.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/386/2009‐
10.386.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/385/2009‐
10.285.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/384/2009‐
10.384.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/383/2009‐
10.383.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/382/2009‐
10.382.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/381/2009‐
10.381.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/380/2009‐
10.380.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

.ಶಾಂತಬಾಯಿ ಸ. .ರಾಮಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್
ತಿಪಟುರು ರವರ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

2/8/2010 0:00

E

ತಿಮಮ್ರಾಜು ದೆಯ್. .ರವರ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

2/8/2010 0:00

E

ಅಕತ್ರ್ ಉನಿನ್ೕಸಾ ರವರ ಸಾಭನಿ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

2/8/2010 0:00

E

ಬಿ.ಜಿ.ತಿಪೆಪ್ೕಸಾವ್ಮಿ ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

2/8/2010 0:00

E

ಕೆ.ಈಶವ್ರಪಪ್ ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್

2/8/2010 0:00

E

ಎನ್.ಪಿ.ಸವರ್ ಮಂಗಳಮಮ್ ರವರ ಸಾಭನಿ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

2/8/2010 0:00

E

ಬಿ ರಾಮಯಯ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಹೊರಮಾವು, ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಪರ್ಧಮ
ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

1/21/2010 0:00

D

ಹೆಚ್. .ರಂಗೇಗೌಡ ಮು. .ರವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

2/8/2010 0:00

E

ಎನ್ ಮುನಿರಾಮಯಯ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,
ೕರೇನಗ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಪರ್ಧಮ
ಭಾಹಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆ

2/8/2010 0:00

E

ಪುಷಾಪ್ವತಿ .ಈ ಸ. .ರವರ ಸಾಭನಿ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

2/8/2010 0:00

E

ಗೋ ಂದ ಬಿ.ಕೆ.ಮು. .ರವರ ಸಾಭನಿ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

2/8/2010 0:00

E

ಆರ್ ಎಂ ಮಂಜುನಾಧ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂ ಬಗೆಗ್

2/8/2010 0:00

E

2/8/2010 0:00

E

2/8/2010 0:00

E

2/8/2010 0:00

E

2/8/2010 0:00

E

2/8/2010 0:00

E

2/8/2010 0:00

E

ಸವರ್ಮಂಗಳಮಮ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ, ಭೀಮಸಂದರ್ಪಾಳಯ್, ತುಮಕೂರು
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆ
ಎಂ ದದ್ಗಂಗಮಮ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
ಜೆ ಜ ೕರಾಮುಬೀನ್, ಸ , ಸ ಉ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ, ಕಲಾನಗರ,ರಾಮನಗರ ಜಿ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆ
ರಾಜಣಣ್ ಜಿ, ಸ ,ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಮಾಯಾಸಂದರ್,ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಹಣ ಮಂ ಬಗೆ
ಕೆ ಎಲ್ ಹೇಮಾವತಿ, ಸ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಭಾಗಶ ಅಂತಿಮ ವಾಪಸಾತಿ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ನಾಗರಾಜು ಬಿ ಎಸ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ, ಕಂದೇಗಾಲ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಅಂತಿಮ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಮನ
ಬಿ

40588

EST3

40589

EST3

40590

EST3

40591

EST3

40592

EST3

40593

EST3

40333

EST3

40334

EST3

40335

EST3

40336

EST3

40337

EST3

40338

EST3

40339

EST3

40340

EST3

40341

EST3

40342

EST3

40343

EST3

40344

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/379/2009‐
10.379.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/378/2009‐
10.378.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/377/2009‐
10.377.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

ಎಸ್.ಪದಮ್ ಸ ಸಕಿಪಾರ್ಶಾ ಗಂಗಾಪುರ
ಕೋಲಾರ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಭಾಗಶಃ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಶಹತಾಜ್ ಬಾನು ಸ ಸ.ಉ. ಪಾರ್ಶಾ
ಹೊಸಕೋಟೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಗಂಗಾಧರ ಬಿ,ಐ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ೇತರ್
ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕೇಂದರ್ ಹೊಸನಗರ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆ.
ಡಿ ಎನ್ ಶ ಕಲ, ಬಡಿತ್ ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ, ಯಲುವಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಮಂ ಬಗೆ

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/376/2009‐
10.376.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/375/2009‐
ಎ ಯು ಹನುಮಂತಾಚಾರಿ, ಸ ಇವರಿಗೆ
10.375.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ನಿಧಿ/2010
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/374/2009‐ ಕೆ. .ಜಲಜಾ ದೈ
ಸ.ಮಾ. ಪಾರ್ಶಾ
10.374.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಜಯಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಮುಂಗಡ
ನಿಧಿ/2010
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/370/2009‐
ದು ಸ್ನ್ ೕಕೆವ್ರ್ ಸ. .ಇವರಿಗೆ
10.370.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಸಾಭನಿ.ಅಂತಿಮ ವಾಪಸಾತಿ ಮಂಜೂರು
ನಿಧಿ/2010
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/369/2009‐
ಮಂಜುಳಾಮಣಿ ಮು. .ಇವರಿಗೆ
10.369.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಸಾಭನಿ.ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ನಿಧಿ/2010
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/368/2009‐
ಕೆ.ಪಿ. ವೇಗೌಡ ಮು. .ಇವರಿಗೆ
10.368.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಸಾಭನಿ.ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ನಿಧಿ/2010
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/367/2009‐
ಜಿ.ಪಾಂಡುರಂಗ ಮು. .ರವರ ಸಾಭನಿ
10.367.ಸಾಮಾನಯ್ಯ್ ಭ ಷಯ್ಯ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಬಗೆ
ನಿಧಿ/2010
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/366/2009‐
ರ್ೕ ಆರ್.ರಂಗಸಾವ್ಮಿ ಮು. .ಇವರಿಗೆ
10.366.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ನಿಧಿ/2010
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/364/2009‐
ಪಾಂಡುರಂಗಸಾವ್ಮಿ ಎಂ. .ಇವರಿಗೆ
10.364.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ನಿಧಿ/2010
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/365/2009‐
ವನಜ ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್ ಮುಂಗಡ
10.365.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ನಿಧಿ/2010
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/363/2009‐ ಮ ಲ್ಕ್ ರಿಹಾನ್ ಪಾಷ, ಸ , ಸ ಉ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ, ಹೊಸಪಾಳಯ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
10.363.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಮಂ ಬಗೆ
ನಿಧಿ/2010
ರ್ೕ ಚಂದರ್ಪಪ್ ಪುಟಟ್ಪಪ್ ಗೌಡರ್
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/362/2009‐
10.362.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್ ಮುಂಗಡ
ನಿಧಿ/2010
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/361/2009‐
ಖಮರುನಿನ್ೕಸಾ ಮು. .ಇವರ ಮಗನ
10.361.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಮದುವೆಗಾಗಿ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ನಿಧಿ/2010
ಬಗೆ
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/360/2009‐
ಎನ್.ಜಿ.ರಂಗಸಾವ್ಮಯಯ್ ಸ. .ರವರ
10.360.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ನಿಧಿ/2010
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/3592009‐
ಪಿ.ರೇಣುಕಮಮ್ ಸ. .ರವರ ಸಾಭನಿ
10.359.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ನಿಧಿ/2010

2/8/2010 0:00

E

2/8/2010 0:00

E

2/8/2010 0:00

E

2/8/2010 0:00

E

2/8/2010 0:00

E

2/8/2010 0:00

E

2/8/2010 0:00

E

2/8/2010 0:00

E

2/8/2010 0:00

E

2/8/2010 0:00

E

2/8/2010 0:00

E

2/8/2010 0:00

E

2/8/2010 0:00

E

2/8/2010 0:00

E

2/8/2010 0:00

E

2/8/2010 0:00

E

2/8/2010 0:00

E

2/8/2010 0:00

E

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/358/2009‐
ಜಿ.ಬಾಯ್ಟಪಪ್ ಮು. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
10.358.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ನಿಧಿ/2010
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/357/2009‐
ಕೆ.ಎಸ್.ರವಶಂಕರ್ ಮು. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
10.357.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ನಿಧಿ/2010
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/356/2009‐
ಪಿ.ಎಲ್.ಹನುಮಂತಪಪ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಬನಿ
10.356.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ನಿಧಿ/2010
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/355/2009‐
ಎಂ.ಜಿ.ಜಯರಾಮ ಸ. .ಇವರಿಗೆ
10.355.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ನಿಧಿ/2010
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/371/2009‐
ಎಚ್.ಬಸವರಾಜಪಪ್ ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
10.371.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ನಿಧಿ/2010
ನ ರ್ೕನ್ ಬಾನು, ಸ , ರಾಮನಗರ ಜಿ
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/272/2009‐
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
10.529.ಇತರೆ/2009

40345

EST3

40346

EST3

40347

EST3

40348

EST3

40361

EST3

38218

EST3

38304

EST3

38653

EST3

38654

EST3

38655

EST3

38656

EST3

38657

EST3

38658

EST3

38659

EST3

38662

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/282/2009‐
10.539.ಇತರೆ/2009

38663

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/283/2009‐
10.540.ಇತರೆ/2009

38749

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/284/2009‐
10.541.ಇತರೆ/2009

38824

EST3

32/ಪಾರ್. /285/2009‐
10.542.ಇತರೆ/2009

38925

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/286/2009‐
10.543.ಇತರೆ/2009

38935

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/287/2009‐
10.544.ಇತರೆ/2009

3(2)/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/ ಂಬರಹ
ವ /2009‐10/ಇತರೆ/22/2009

2/8/2010 0:00

E

2/8/2010 0:00

E

2/8/2010 0:00

E

2/8/2010 0:00

E

2/8/2010 0:00

E

11/30/2009 0:00

D

3/22/2010 0:00

E

11/30/2009 0:00

D

11/30/2009 0:00

D

11/30/2009 0:00

D

11/30/2009 0:00

D

11/30/2009 0:00

D

11/30/2009 0:00

D

11/30/2009 0:00

D

ಜಿ ಎನ್ ಮಂಜುನಾಧ್, ಆರ್ ಪಿ,
ಯಲೂದ್ರು ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್

11/30/2009 0:00

D

ಎಸ್.ಎಲ್ ಸ ತ ಸ. .ಇವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ.ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ

11/30/2009 0:00

D

ಜಯರಾಜು ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/30/2009 0:00

D

ಎನ್.ಪೂಜಾರಯಯ್
ಮು. .ಗುಡೇಮಾರನಹ ಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

11/18/2009 0:00

D

11/30/2009 0:00

D

11/30/2009 0:00

D

ಸಾಭನಿಗೆ ಸಂಭಂಧಿ ದ

ಂಬರಹದ ವ

ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ, ಸ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ವಣಣ್ ಎಂ ಆರ್, ಸ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ೕಲಾವತಿ, ಸ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಕರ್ಷಣ್ಪಪ್ ಮು. . ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ತಿಪಟೂರು
ತಾಲುಕು ಇವರ ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್
ಚಂದರ್ಶೇಖರ ಆರ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/278/2009‐
ಬಂಟಮನೆ,, ಸಾಗರ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
10.535.ಇತರ
ಇತರೆ/2009
/2009
ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆ
ಎನ್ ಇ ಚಂದರ್ಶೇಖರಪಪ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/279/2009‐
ಶಾ,ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
10.536.ಇತರೆ/2009
ಭಾಗಶ ಮಂ ಬಗೆ
ಎನ್ ಲೋಕಪಪ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/280/2009‐
ಹುಣಸೆಕಟಿಟ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾ ಮಂ
10.537.ಇತರೆ/2009
ಬಗೆ

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/274/2009‐
10.532.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/275/2009‐
10.533.ಇತರೆ/2009
32ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/276/2009‐
10.534.ಇತರೆ/2009
3(2)/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/277/2009‐
10/ಇತರೆ/277/2009

ಎಸ್ ಶಾರದ ಸ. . ಕನಕಪುರ ರಾಮನಗರ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಗಿರಿಯಪಪ್ ಮು. .ರವರ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/288/2009‐
10.545.ಇತರೆ/2009

ಚಿಕಕ್ ಮೂಡಲಯಯ್ ಮು. .ಕುಪಾಪ್ಳು
ತಿಪಟೂರು ರವರ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆ
ಎನ್ ರಾಮಕೃಷಣ್ರೆಡಿಡ್ ಸ. .ರವರ
ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಎಸ್. ದದ್ನರಸಯಯ್ ಮು. .ರವರ
ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ್ ಸ. .ರವರ
ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಬಿ.ಹೆಚ್.ಹೇಮಲತಾ ಮು. .ರವರ
ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಎಂ.ಎನ್.ಗಂಗಾಧರಯಯ್ ಮು. .ರವರ
ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಕೆ. .ಶಂಕರ್ ಸ. .ರವರ ಸಾಭನಿ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗಗ್
ಕೆ.ಹೆಚ್.ದೋಡಡ್ಹನುಮಯಯ್ ಮು. .ರವರ
ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಕೆ.ಜಿ. ರ್ೕನಿವಾಸ ಸ. .ಕುಣಿಗಲ್ ರವರ
ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

11/30/2009 0:00

D

11/30/2009 0:00

D

11/30/2009 0:00

D

11/30/2009 0:00

D

11/30/2009 0:00

D

11/30/2009 0:00

D

11/30/2009 0:00

D

11/30/2009 0:00

D

11/30/2009 0:00

D

11/30/2009 0:00

D

ನೇತಾಜಿ .ಟಿ.ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

11/30/2009 0:00

D

ಪಾಪೇಗೌಡ ಮು. . ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/30/2009 0:00

D

11/30/2009 0:00

D

11/30/2009 0:00

D

11/30/2009 0:00

D

11/30/2009 0:00

D

11/30/2009 0:00

D

11/30/2009 0:00

D

11/30/2009 0:00

D

11/30/2009 0:00

D

11/30/2009 0:00

D

11/30/2009 0:00

D

11/30/2009 0:00

D

11/30/2009 0:00

D

38936

EST3

39103

EST3

39104

EST3

39105

EST3

39106

EST3

39107

EST3

39108

EST3

39109

EST3

39110

EST3

39111

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/298/2009‐ ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ ಸಂ ೕಜಕರು ರವರಿಗೆ
10.557.ಇತರೆ/2009
ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

39112

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/297/2009‐
10.558.ಇತರೆ/2009

39113

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/296/2009‐
10.559.ಇತರೆ/2009

39114

EST3

39115

EST3

39116

EST3

39117

EST3

39119

EST3

39120

EST3

39121

EST3

39183

EST3

39276

EST3

39279

EST3

39280

EST3

39281

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/306/2009‐
10.549.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/305/2009‐
10.550.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/304/2009‐
10.551.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/303/2009‐
10.552.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/302/2009‐
10.553.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/301/2009‐
10.554.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/300/2009‐
10.555.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/299/2009‐
10.556.ಇತರೆ/2009

ಪುಷಪ್ಲತಾ ಟಿ.ಕೆ.ಪಿ.ಇವರ ಸಾಭನಿ
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/295/2009‐
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
10.560.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್ರ್ /ಸಾಭನಿ/294/2009‐
ಜಿ.ಆರ್. ರ್ೕನಿವಾಸ ಸ. .ರವರ ಸಾಭನಿ
10.561.ಇತರೆ/2009
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಹು ರಾಮಯಯ್ ಕೆ.ಸ. .ರವರ ಸಾಭನಿ
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/293/2009‐
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
10.562.ಇತರೆ/2009
ಸರೋಜ ಸ. .ಇವರ ಸಾಭನಿ
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/292/2009‐
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
10.563.ಇತರೆ/2009
ಪಾವರ್ತಮಮ್ ಮು. .ರವರ ಸಾಭನಿ
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/291/2009‐
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
10.564.ಇತರೆ/2009
ಹ ೕನ ಉನಿನ್ೕಸಾ ಸ. .ರವರ ಸಾಭನಿ
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/291/2009‐
ಮಂಜೂರಾಥಿ ಬಗೆಗ್
10.565.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/289/2009‐ ಎಸ್ ಹೆಚ್ ದಾಸರ್, ಬ ಮು ಇವರಿಗೆ ಸಾ
10.566.ಇತರೆ/2009
ಭ ನಿ ಭಾ ಮಂ ಬಗೆಗ್
‐
ನಾಗಪಪ್ ಸ. .ಸಾಭನಿ ಭಾಗಷ:
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ//.569.ಇತರೆ/
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
2009
ಜಿ.ಸಂಜೀವರೆಡಿಡ್ ಮು. .ಇವರಿಗೆ
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/309/2009‐
ಸಾಭನಿ.ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು
10.571.ಇತರೆ/2009
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಎಸ್ ದಾಸಾಯ್ನಾಯಕ್ ಸ. . ಇವರಿಗೆ
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/310/2009‐
ಸಾ.ಬ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
10.572.ಇತರೆ/2009
ಬಗೆ.
ಓದೇಶ್ ಸ. .ಸಾಭನಿ ಭಾಗಷ:
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/311/2009‐
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
10.573.ಇತರೆ/2009
ನಾಗವೇಣಿ ಜಿ.ಜೆ.ಸ. . ಸಾಭನಿ ಭಾಗಷ:
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/312/2009‐
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
10.574.ಇತರೆ/2009

39282

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/313/2009‐
10.575.ಇತರೆ/2009

39529

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/326/2009‐
10.576.ಇತರೆ/2009

39530

EST3

39531

EST3

39532

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/319/2009‐
10.579.ಇತರೆ/2009

39533

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/320/2009‐
10.580.ಇತರೆ/2009

39534

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/321/2009‐
10.581.ಇತರೆ/2009

39535

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/322/2009‐
10.582.ಇತರೆ/2009

39536

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/323/2009‐
10.583.ಇತರೆ/2009

39537

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/318/2009‐
10.584.ಇತರೆ/2009

39538

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/317/2009‐
10.585.ಇತರೆ/2009

39539

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/327/2009‐
10.586.ಇತರೆ/2009

39540

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/316/2009‐
10.587.ಇತರೆ/2009

39541

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/315/2009‐
10.588.ಇತರೆ/2009

39542

EST3

39702

EST3

39703

EST3

39704

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/332/2009‐
10.332.ಇತರೆ/2009

39705

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/331/2009‐
10.331.ಇತರೆ/2009

39706

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/330/2009‐
10.330.ಇತರೆ/2009

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/325/2009‐
10.577.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/324/2009‐
10.578.ಇತರೆ/2009

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/314/2009‐
10.589.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/334/2009‐
10.334.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/333/2009‐
10.333.ಇತರೆ/2009

ಬಿ.ಆರ್.ರುಕಿಮ್ಣಿಯಮ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು
ರವರ ಸಾಭನಿ ಂತೆಗಿತ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡಲು ಬಗೆ
ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿ, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಹೊನಾನ್ಯಕನಹ ಳ್ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆ
ೕಗಪಪ್ ಎ.ಬಿ.ಸ. .ಇವರ
ಸಾಭನಿ.ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ವೆಂಕಟರತನ್ಮಮ್ ಪಿ.ಬಡಿತ್ ಮು. .ರವರ
ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಅಷವ್ಕ್ ಉನಿನ್ಸಾ ಸ. .ಇವರ ಮಗನ
ಮದುವೆಗಾಗಿ ಸಾಭನಿ ಹಣ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಎ.ಎನ್.ಸುನಂದಮಮ್ ಸ. .ಇವರ ಸಾಭನಿ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಚಿಕಕ್ಯಲಲ್ಪಪ್, ಮು , ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ,
ತಿಗಳರಪೇಟೆ, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಮಂ ಬಗೆ
ಕಾಳೆಗೌಡ,ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಷ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆ
ರುದಾರ್ಣಮಮ್ ಕೆ.ಅರ್.ಸ. .ರವರ
ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
ಬಿ ಕೃಷೆಣ್ೕಗೌಡ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಮೆಸಳೆ, ಹಾಸನ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಷ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆ
ವಸಾವ್ಮಿ ಎಸ್ , ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಕಕೆಕ್ಹ ಳ್, ಹಾಸನ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆ
ಸುಭಾಷ್ ಹೆಚ್ ಎಂ, ಆರ್ ಪಿ, ಕೆ ಆರ್
ಪುರಂ, ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಮಂ ಬಗೆ
ಲಕಷ್ಮ್ಣಗೌಡ ಹೆಚ್ ಟಿ, ಬ ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ, ಯಡೇಹ ಳ್, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷ
ಮಂ ಬಗೆ
ಜರೀನಾಬೇಗಂ, ಸ ಸ ಉ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಬೇಲೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
ಬಗೆ
ಕೆ. ರಸಪಪ್ ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ
ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಬಗೆಗ್
ಎಂ.ರಾಮಕೃಷಣ್ ಪಪ್ ಸ. .ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಬಕೆಕ್ೕಗೌಡ ಸ. .ಗುಬಿಬ್ ರವರ ಸಾಭನಿ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ರೇಣುಕಮಮ್ ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಮಗಳ
ಹುಟುಟ್ಹಬಬ್ದ ಕಾಯರ್ಕಾಕ್ಗಿ
ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮುಂಗಡ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಕೆ ಕೃಷಣ್ಪಪ್, ಮು ,ಸ ಪಾರ್ ಶಾ, ಕೆ
ಕಲಲ್ಹ ಳ್, ಗುಬಿಬ್ ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಮಂ ಬಗೆ
ನಂಜಾಚಾರಿ ಮು. .ಹಾದನೂರು ಇವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ

11/30/2009 0:00

D

1/7/2010 0:00

D

1/7/2010 0:00

D

1/7/2010 0:00

D

1/7/2010 0:00

D

1/7/2010 0:00

D

1/7/2010 0:00

D

1/7/2010 0:00

D

1/7/2010 0:00

D

1/7/2010 0:00

D

1/7/2010 0:00

D

1/7/2010 0:00

D

1/7/2010 0:00

D

1/7/2010 0:00

D

1/7/2010 0:00

D

1/7/2010 0:00

D

1/7/2010 0:00

D

1/7/2010 0:00

D

1/7/2010 0:00

D

1/7/2010 0:00

D

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/329/2009‐
10.329.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/328/2009‐
10.328.ಇತರೆ/2009

ಟಿ.ಹನುಮಂತ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಜಿ.ಎನ್.ಈಶವ್ರಪಪ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

32/ಪಾರ್ /ವರ್.ಬ/3/2009‐
10.3.ಇತರೆ/2009

ಮುಜೀಬ್ ಉಲಾಲ್ಖಾನ್ ಜಿ.ಐ.ಸ. .ಇವರಿಗೆ
ವೃಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/335/2009‐
10.335.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/341/2009‐
10.341.ಸಾಮಂ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/340/2009‐
10.340.ಸಾಮಂ/2009

ದಾ ಾಯಣಮಮ್ ಸ. . ರವರ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಕೆ.ಜಯಮಮ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಭಾಗಶ:
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
.ಗಂಗಣಣ್ ಮು. .ರವರ ಸಾಭನಿ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

39707

EST3

39708

EST3

39735

EST3

39756

EST3

39915

EST3

39917

EST3

39920

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/339/2009‐ ನಾರಾಯಣಮಮ್ ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿಧಿಯ
10.339.ಸಾಮಂ/2009
ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

39921

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/338/2009‐
10.338.ಸಾಮಂ/2009

39923

EST3

39925

EST3

40062

EST3

40095

EST3

40096

EST3

40097

EST3

40098

EST3

40100

EST3

40101

EST3

40102

EST3

40103

EST3

40104

EST3

1/7/2010 0:00

D

1/7/2010 0:00

D

8/16/2011 0:00

D

1/7/2010 0:00

D

1/7/2010 0:00

D

1/7/2010 0:00

D

1/7/2010 0:00

D

ಹೆಚ್.ಸುಜಾತ ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ನಿಧಿಯ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/337/2009‐ ಎಂ.ಬಾಳಪಪ್ ಗುಬಿಬ್ ರವರ ಸಾಬನಿ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
10.337.ಸಾಮಂ/2009
ಕೆ.ಪರ್ಭಾಕರ ಸ. .ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/336/2009‐
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
10.336.ಸಾಮಂ/2009

1/7/2010 0:00

D

1/7/2010 0:00

D

1/7/2010 0:00

D

ಸುಜಾತ ಹೆಚ್,ಸ ಸ ಪಾರ್ಶಾ ಹೊಸಹ ಳ್
ವ ಗಗ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/7/2010 0:00

D

1/22/2010 0:00

E

1/22/2010 0:00

E

1/22/2010 0:00

E

1/22/2010 0:00

E

1/22/2010 0:00

E

1/22/2010 0:00

E

1/22/2010 0:00

E

1/22/2010 0:00

E

1/22/2010 0:00

E

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/342/2009‐
10.342.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2009

ಎಂ ವೆಂಕಟರೆಡಿಡ್, ಮು ,
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/354/2009‐
ತೊರದೇವಂಡಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
10.354.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆ
ನಿಧಿ/2009
ಧಿ/
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/353/2009‐
ಚಿಕಕ್ಮಾಗಯಯ್, ಮು , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,
10.353.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಅರ ಮರದದೊಡಿಡ್, ರಾಮನಗರ ಜಿ ಇವರಿಗೆ
ನಿಧಿ/2009
ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆ
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/352/2009‐ ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್ ಕೆ ಎಸ್, ಸ , ಸ ಮಾ ಕ ಪಾರ್
10.352.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಶಾ, ನಾಯಂಡನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ನಿಧಿ/2009
ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/351/2009‐ ಜಿ ಪಿ ಲ ಮ್ೕನಾರಾಯಣಪಪ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
10.351.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಶಾ, ಬಂದಕುಂಟೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ನಿಧಿ/2009
ಮಂ ವಗೆ
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/349/2009‐
ಜಗನಾನ್ಥ ಎಂ.ನಾಯಕ್ ಸ. .ಇವರಿಗೆ
10.349.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ನಿಧಿ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/348/2009‐
10.348.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2009

ಎಂ.ಚಿಕಕ್ಮುನಿಯಪಪ್ ಬಡಿತ್
ಮು. .ದೋಡಡ್ತೇಕಹ ಳ್ ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/347/2009‐
ಸಯಿದ ಉಮೆಮ್ ಈ ಅಸಮ್, ಸ , ಸ ಉ
10.347.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಪಾರ್ ಶಾ, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ನಿಧಿ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/346/2009‐
ಜಿ ಎಸ್ ರಾಜಲ ಮ್, ಸ , ಸ ಉ ಪಾರ್
10.346.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಶಾ, ವೆಂಕಟೇಶಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ನಿಧಿ/2009
ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆ
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/345/2009‐
ಓಂಕಾರಮೂತಿರ್ ಸ. .ರವರ ಸಾಭನಿ
10.345.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ನಿಧಿ/2009

40105

EST3

40106

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/344/2009‐
10.344.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/343/2009‐
10.343.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2009

40148

EST3

32/ಪಾರ್ / ಂದಿನ ಸೇವೆ
18/2009‐10.18.ಸೇಸೇ/2009

37617

EST3

32/ಪಾರ್ / .ಸೇ.ಪರಿ/18/2009‐
10.480.ಇತರೆ/2009

37643

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/224/2009‐
10.481.ಇತರೆ/2009

37840

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/269/2009‐
10.482.ಇತರೆ/2009

37841

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/268/2009‐
10.483.ಇತರೆ/2009

37842

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/267/2009‐
10.484.ಇತರೆ/2009

37844

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/265/2009‐
10.486.ಇತರೆ/2009

37845

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/264/2009‐
10.487.ಇತರೆ
ಇತರೆ/2009
/2009

37846

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/263/2009‐
10.488.ಇತರೆ/2009

37847

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/262/2009‐
10.489.ಇತರೆ/2009

37848

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/261/2009‐
10.490.ಇತರೆ/2009

37849

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/260/2009‐
10.491.ಇತರೆ/2009

37850

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/259/2009‐
10.492.ಇತರೆ/2009

37851

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/258/2009‐
10.493.ಇತರೆ/2009

37852

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/257/2009‐
10.494.ಇತರೆ/2009

37853

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/256/2009‐
10.495.ಇತರೆ/2009

ತೋಪಣಣ್ ಸ. . ರವರ ಸಾಭನಿ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

1/22/2010 0:00

E

ಪರ್ಭಾಕರರಾಜು ಮು. .ರವರ ಸಾಭನಿ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

1/22/2010 0:00

E

8/16/2011 0:00

D

8/16/2011 0:00

D

12/1/2009 0:00

D

12/1/2009 0:00

D

12/1/2009 0:00

D

12/1/2009 0:00

D

12/1/2009 0:00

D

12/1/2009 0:00

D

12/1/2009 0:00

D

12/1/2009 0:00

D

12/1/2009 0:00

D

12/1/2009 0:00

D

12/1/2009 0:00

D

12/1/2009 0:00

D

12/1/2009 0:00

D

12/1/2009 0:00

D

ಅಬುದ್ಲ್ ಲತೀಫ್ ಸ ಸಕಿಪಾರ್ಶಾ
ಸೂರಗೊಂಡಲಕೊಪಪ್ ಇವರ ಂದಿನ
ಸೇವೆಯನುನ್ ನಿವೃತಿತ್ ಅಥಿರ್ಕ ಸೌಲಭಯ್ಕೆಕ್
ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆ.ಸೇವಾವ ಇದೆ.
ವಾನಂದ ಎಲ್. ಕಾಕೊಳ್ ಸ. .ಇವರ
ಂದಿನ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ
ಸೇವೆಯನುನ್ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಸೇವಾ
ಪುಸಕ ದೋಂದಿಗೆ
ರಹತುನಿನ್ೕಸಾ, ಸ , ಸ ಉ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಹೆಗಗ್ಡೆ ಕಾಲೋನಿ, ತುಮಕೂರು ಇವರ ಸಾ
ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂ ಬಗೆ
ಬಿ ರೇಣುಕ, ಸ , ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಮಂಗಳವಾರಪೇಟೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆ
ಬಿ ಆರ್ ಹರಿದಾಸ್, ಬಿ ಆರ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಜಿ ಎಲ್ ನಾಗರಾಜು, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಮಳೆಕೋಟೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
ಬಗೆ
ಲ ಮ್ೕದೇ ಎಸ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಹಡೇನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
ಬಗೆ
ರತನ್ಮಮ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಚನಿನ್ನ್ಗಪಪ್ಪ್ನಪಾಳಯ್ಯ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಮಂ ಬಗೆ
ಎ. .ಮುನಿಯಪಪ್ ಮು ಸ ಪಾರ್ಶಾ
ದೊಡಡ್ಮಲೆಲ್.ಮಾಲೂರು.ತಾ.ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ ಖಾತೆಯ ಲ್ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಜಿ ಮುಬೀನಾ ಬಾನು, ಸ , ಜಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಪಿ ಗುರುಮಾದಯಯ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ನಾಗವಾರ, ರಾಮನಗರ ಜಿ ಇವೆರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆ
ಅಲುಮೇಲಮಮ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಡಗನಹ ಳ್, ರಾಮನಗರ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆ
ನಾಗನರ ಂಹಯಯ್, ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಬೀರವಾರ, ರಾಮನಗರ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆ
ಬಿ ರಂಗಸಾವ್ಮಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಕೆಂಪಸಾಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
ಬಗೆ
ಟಿ ಎನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ, ದೊಡಡ್ ೕರಾಘಟಟ್, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ವಾ ಮಂ ಬಗೆ
ಬಿ ಬಾಗರಾಜು, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್

37854

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/255/2009‐
10.496.ಇತರೆ/2009

37855

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/254/2009‐
10.497.ಇತರೆ/2009

37858

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/252/2009‐
10.499.ಇತರೆ/2009

37859

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/251/2009‐
10.500.ಇತರೆ/2009

37860

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/250/2009‐
10.501.ಇತರೆ/2009

37861

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/249/2009‐
10.502.ಇತರೆ/2009

37862

EST3

37863

EST3

37864

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/246/2009‐
10.505.ಇತರೆ/2009

37865

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/245/2009‐
10.506.ಇತರೆ/2009

37866

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/244/2009‐
10.507.ಇತರೆ/2009

37867

EST3

32/ಪಾರ್
32/
ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/243/2009‐
/ಸಾಭನಿ/243/2009‐
10.508.ಇತರೆ/2009

37868

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/242/2009‐
10.509.ಇತರೆ/2009

37869

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/240/2009‐
10.510.ಇತರೆ/2009

37870

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/239/2009‐
10.511.ಇತರೆ/2009

37872

EST3

37874

EST3

37875

EST3

37876

EST3

37877

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/248/2009‐
10.503.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/247/2009‐
10.504.ಇತರೆ/2009

ಟಿ.ರಾಜಣಣ್ ಸ. .ರವರ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಬಿ ಎಂ ಶಂಕರೇಗೌಡ, ಬಡಿತ್ ಮು ಸ
ಪಾರ್ ಶಾ, ಆಲೇನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆ
ಮಂಗಳಗೌರಮಮ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಕರೇಕಲ್ ಪಾಳಯ್, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆ
ಚೆನನ್ಪಪ್ ಎಂ ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಬೆಂಡೆಕಟಿಟ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
ಬಗೆ
ಕನಕರತನ್ಮಮ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ವಗಂಗೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
ಬಗೆ
ಎಲ್ ಮುನಿ ದದ್ಯಯ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಮತಿತ್ಘಟಟ್, ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮುಂ
ಮಂ ಬಗೆ
ಕೆ ಅನನ್ಪೂಣರ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಕೆ ಗಂಗನಗೌಡ,ಬ ಮು , ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಭಾಗಶ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಗಂಗಮಮ್, ಮು , ಸ ಮಾ ಪಾರ್
ಶಾ,ಯಲಲ್ಂಪ ಲ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆ
ಹೆಚ್ ಇ ಗಂಗಮಮ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಉಪುಪ್ಕುಂಟೆ, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ಮಂ ಬಗೆ
ಬಿ ಪರ್ಕಾಶ್, ಬಿ ಆರ್ ಪಿ, ತೀಧರ್ಹ ಳ್
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಕೆ ಪದಾಮ್ವತಿ,ಶಾಲಾ
ಮ್
ಮಾತೆ, ಸ ಪಾರ್ರ್
ಶಾ, ಇಂದಿರಾನಗರ, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಮಂ ಬಗೆ
ಎಸ್ ಹೊರಕೇಶಪಪ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ರಂಗೇನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ಅಂತಿಮ ಪಾವತಿ ಮಂ ಬಗೆ
ಎಂ ಆರ್ ವಮೂತಿರ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ, ಬರಗೀಹ ಳ್, ಚಿ ನಾ ಹ ಳ್ ತಾ ಇವರ
ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂ ಬಗೆ
ಖು ರ್ದ್ ಅಫಾಜ್ ಬೇಗಂ, ಮು , ಸ ಉ
ಪಾರ್ ಶಾ, ಎ ಎಸ್ ಕೆ ಪಾಳಯ್, ತುಮಕೂರು
ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂ ಬಗೆಗ್

ಆರ್ ಕರಿಯಪಪ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/237/2009‐
ಮ ಲ್ಗೆರೆ, ಚಿ ನಾ ಹ ಳ್ ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ
10.513.ಇತರೆ/2009
ಭಾಗಶ ಮಂ ಬಗೆ
ಶೇಷಣಣ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/235/2009‐
ರಾಯಶೇಟಿಟ್ಹ ಳ್, ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
10.515.ಇತರೆ/2009
ಮಂ ಬಗೆ
ಟಿ.ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ ಇವರ ಸಾಭನಿ
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/234/2009‐
ವಾಪಸಾತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
10.516.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/233/2009‐ ಪಾಪಣನ್ ಎಂ.ರವರ ಸಾಭನಿ.ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್
10.517.ಇತರೆ/2009
ವೈ ಎನ್ ೕನಪಪ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/232/2009‐
ಬಿ ದೇವಾಲಯ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ ಇವರ ಸಾ
10.518.ಇತರೆ/2009
ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮು ಮಂ ಬಗೆ

12/1/2009 0:00

D

12/1/2009 0:00

D

12/1/2009 0:00

D

12/1/2009 0:00

D

12/1/2009 0:00

D

12/1/2009 0:00

D

12/1/2009 0:00

D

12/1/2009 0:00

D

12/1/2009 0:00

D

12/1/2009 0:00

D

12/1/2009 0:00

D

12/1/2009 0:00

D

12/1/2009 0:00

D

12/1/2009 0:00

D

12/1/2009 0:00

D

12/1/2009 0:00

D

12/1/2009 0:00

D

11/30/2009 0:00

D

11/30/2009 0:00

D

11/30/2009 0:00

D

37878

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/231/2009‐
10.519.ಇತರೆ/2009

37879

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/230/2009‐
10.520.ಇತರೆ/2009

37880

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/229/2009‐
10.521.ಇತರೆ/2009

37881

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/228/2009‐
10.522.ಇತರೆ/2009

37883

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/227/2009‐
10.523.ಇತರೆ/2009

37885

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/226/2009‐
10.524.ಇತರೆ/2009

37886

EST3

37947

EST3

36892

EST3

36976

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/164/200‐
10.412.ಇತರೆ/2009

37007

EST3

32/ಪಾರ್ರ್ /ಸಾಭನಿ/165/2009‐
10.413.ಇತರೆ/2009

37008

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/166/2009‐
10.414.ಇತರೆ/2009

37009

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/167/2009‐
10.415.ಇತರೆ/2009

37010

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/168/2009‐
10.416.ಇತರೆ/2009

37013

EST3

37015

EST3

37016

EST3

37018

EST3

37019

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/225/2009‐
10.525.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/271/2009‐
10.526.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/163/2009‐
10.409.ಇತರೆ/2009

ಟಿ ಚಂದರ್ಮಮ್, ಸ , ಸ ಉ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ಹಣ ಮಂ ಬಗೆ
ಟಿ ಆರ್ ಜಯಂತಿ, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,
ದಿಬೂಟ್ರು, ಉ ವ‐4, ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆ
ಹೆಚ್ ಓಂಕಾರಪಪ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಮಲಗಳಲೆ, ಆಲೂರು ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆ

11/30/2009 0:00

D

11/30/2009 0:00

D

11/30/2009 0:00

D

ಬಿ ಎಸ್ ಸಬೀಯಬೇಗಂ, ಸ ,ಸ ಪಾರ್
ಶಾ, ದೊಡಡ್ಕೊಂಡಗೋಳ, ಹಾಸನ ಜಿ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್

11/30/2009 0:00

D

ಕೆ ರತನ್ಮಮ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ದೊಡಡ್ಕೊಂಡಗೋಳ, ಹಾಸನ ತಾ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್

11/30/2009 0:00

D

11/30/2009 0:00

D

11/30/2009 0:00

D

11/30/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

ಡಿ ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿಗೌಡ, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ, ಮಾದಿಹ ಳ್, ಬೇಲೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂ ಬಗೆ
ಕಾಳೇಗೌಡ ಮು. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ.ಹನ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಪಿ ಎಂ ಚಂದರ್ಯಯ್, ಮು , ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಜೆ.ಮಂಜುನಾಥ ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಆರ್ ಸುಮಿತರ್ಮಮ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಆರ್ ಅಗರ್ಹಾರ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ರವರ
ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆ
ಪುಟಟ್ಟ್ಯಯ್ ಎಲ್.ಆರ್.ಸ. .ರವರ ಸಾಭನಿ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಬಿ.ನರ ಂಹಯಯ್ ಮು. .ಮಾಲೂರು ರವರ
ಸಾಭನಿ ಮತೆಗೆತ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು
ಬಗೆ
ಶಾಂತಮಮ್ .ಎಸ್.ಸ. .ತರಬೇನಹ ಳ್
ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ.ವಾಪಸಾತಿ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆ
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಕೇಶವಮೂತಿರ್ ದೆಯ್. .ರವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ ವಾಪಸಾತಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

ಹೆಚ್.ಎಲ್.ನರ ಂಹಯಯ್ ಮು. .ರವರ
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಎಂ.ನಾಗರಾಜು ಇವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ.ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಜಿ.ಬಸವರಾಜು ಸ. .ಕೋಟಗಡಡ್
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/172/2009‐
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ರವರಿಗೆ
10.420.ಇತರೆ/2009
ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
ಎಸ್ ಆರ್ ಕುಲೇರ್, ಬಡಿತ್ ಮು , ಸ ಪಾರ್
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/173/2009‐
ಶಾ, ಛುಚಿರ್ಗುಂಡಿ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್
10.421.ಇತರೆ/2009
ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/174/2009‐ ಡಿ.ಆರ್.ರಂಗನಾಥ ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾಥಿ ಬಗೆಗ್
10.422.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/170/2009‐
10.418.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/171/2009‐
10.419.ಇತರೆ/2009

ರೇಣುಕಾರಾದಯ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ರಿಸಾವೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷ ಹಣ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

37021

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/175/2009‐
10.423.ಇತರೆ/2009

37022

EST3

ವಕುಮಾರ ಟಿ ಎ, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/176/2009‐
ತೇಜೂರು, ಹೊಳೇನರ ೕಪುರ ತಾ ಇವರಿಗೆ
10.424.ಇತರೆ/2009
ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

37023

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/177/2009‐
10.425.ಇತರೆ/2009

37024

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/178/2009‐
10.426.ಇತರೆ/2009

37026

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/179/2009‐
10.427.ಇತರೆ/2009

37027

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/180/2009‐
10.428.ಇತರೆ/2009

37040

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/181/2009‐
10.430.ಇತರೆ/2009

37041

EST3

37042

EST3

37048

EST3

32/ಪಾರ್ /ದೂರು/43/2009‐
10.2.ಕುಂದುಕೊರತೆ/2009

37116

EST3

32/ಪಾರ್
32/
ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/184/2009‐
/ಸಾಭನಿ/184/2009‐
10I.434.ಇತರೆ/2009

37206

EST3

32/ಪಾರ್ /ವರ್ಂದ ಬದ‐2/2009‐
10.436.ಇತರೆ/2009

37257

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/186/2009‐
10.438.ಇತರೆ/2009

37258

EST3

37270

EST3

37279

EST3

3(2)/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/188/2009‐
10/ಇತರೆ/188/2009

37280

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/189/2009‐
10.443.ಇತರೆ/2009

ಮದುರ ಎ.ಬಿ.ಮು. .ದೋಡಡ್ಗೋಲಲ್ರಹಟಿಟ್
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

37281

EST3

37282

EST3

32/ಪಾರ್. ./ಸಾಭನಿ/190/2009‐
10.444.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/191/2009‐
10.445.ಇತರೆ/2009

ಗೋ ಂದಯಯ್ ಮು. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಕರಿಯಪಪ್ ಮು. .ರವರ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/182/2009‐
10.431.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/183/2009‐
10.432.ಇತರೆ/2009

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/185/2009‐
10I.439.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/187/2009‐
10.442.ಇತರೆ/2009

ಸಾ ತರ್ಮಮ್, ದಥ ಕ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ರ ೕಂದರ್ನಗರ, ಹಾಸನ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ರೇಣುಕಾ ಬಸಪಪ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ಮಂ ಬಗೆ
ಡಿ ಆರ್ ಕುಲೇರ್, ಸ , ಸ ಉ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಚುಚಿರ್ಗುಂಡಿ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಮುಂ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಜಿ ಎಂ ವೇರಯಯ್ ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಕಂಚನಹ ಳ್ ಹರಿಹರ ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ
ನಿ ಮಂ ಬಗೆ
ಕೆ.ವೆಂಕಟಯಯ್ ಸ. .ರವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ.ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
ಕಾಯ್ತಯಯ್ ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ
ಬಗೆಗ್
ಎಂ.ರಂಗನಾಥಯಯ್ ಸ. .ರವರ ಸಾಭನಿ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಮು , ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್ನೆಕುಕ್ಂದಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ‐4 ಬಗೆಗ್ ದೂರು
ಕಷ್ಣ ಪೆರ್ೕಮಿ ಇವರಿಂದ

ಂಗಣಣ್ಪಪ್ ಸ. .ಕಕೆಂಪಾಪುರ
ಂಗಣಪ
ಂಪಾಪುರ ಇವರಿಗ
ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಶ ಕಲ ಸ. .ವಡಡ್ರಪಾಳಯ್ ಇವರಿಗೆ
ವೆಯ್ದಯ್ಕೀಯ ಕಾರಣದ ಮೇರೆಗೆ
ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂಧದ ಬದಲಾವಣೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಕೆ. .ಆನಂದ್ ಸ. .ಬಂಗಾರಪೆಟೆ ರವರ
ಸಾಬನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು
ಬಗೆ
ರ್ೕಮತಿ ಗಂಗಮಮ್ ಬಿ.ಮು. .ಇವರ
ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಗಗ್ ಇಮಾಂಬಿ ಖಾ ೕಮ್ ಸಾಬ್
ಇವರ ಸಾಭನಿ ಬಗೆಗ್
ಮದಿದ್ರೆಡಿಡ್ ಸ. .ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
ಕೆ.ಗೊಲಲ್ಹ ಳ್. ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು
ಇವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಬಗೆ.

12/4/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

8/16/2011 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

8/16/2011 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

12/4/2009 0:00

D

ಎಚ್.ಗೋಪಾಲನಾಯಕ್ ಇವರ ಸಾಭನಿ.
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/192/2009‐
10.446.ಇತರೆ/2009
ಭಾಗಶ: ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಎಸ್.ಎಲ್.ರಂಗನಾಥ ಸ. .ಇವರಿಗೆ
32/ಸಾಭನಿ/193/2009‐
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
10.447.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/194/2009‐
ಎನ್.ಎಸ್.ರಾಜಶೇಖರ ಸ. .ಇವರಿಗೆ
ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
10.448.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/195/2009‐
ಟಿ.ಎನ್.ಜಗದಾಂಬ ಸ. .ರವರ
10.449.ಇತರೆ/2009
ಸಾಭನಿ.ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಸು ಲ ಬಿ.ಎ.ಮು. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/196/2009‐
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಬಗೆಗ್
10.450.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/197/2009‐ ರ ಕೆ.ಕೆ.ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡಲು ಬಗೆಗ್
10.451.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/198/2009‐ ಬಿ.ಗಂಗಾಧರ ಸ.ಕಿ.ಪರ್.ಶಾ.ರವರ ಸಾಭನಿ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
10.452.ಇತರೆ/2009
ಎಂ.ಡಿ.ದೇವರಾಜಯಯ್ ಮು. ಹಾಗೂ
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/199/2009‐
ಜೆ.ಅರ್.ಕೃಷಣ್ಯಯ್ ಮು. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
10.453.ಇತರೆ/2009
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಜೆ.ಅರ್.ಕರ್ಷಣ್ಯಯ್ ಮು. ೕ. ಗ್ಔಡ ಳ್,
3(2)/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/200/2009‐
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ
10/ಇತರೆ/200/2009
ಸಾ.ಭ.ನಿಧಿ ಬಗೆ.
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/201/2009‐ ಎಚ್.ಬಿ. ಜಯಕುಮಾರ್ ಇವರು ಸಾಭನಿ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
10.454.ಇತರೆ/2009
ಕೆ.ಎಚ್.ಮಹೇಶವ್ರಪಪ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/202/2009‐
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
10.455.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/203/2009‐ ಕೆ.ಎನ್.ದೇವರಾಜಯಯ್ ಸ. .ರವರ ಸಾಭನಿ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
10.456.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/204/2009‐ ಸೆಯ್ಯಯ್ದ್ ಉನಿನ್ೕಸಾ ಸ. .ರವರ ಸಾಭನಿ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
10.457.ಇತರೆ/2009
ಕೆ.ವೆಂಕಟರಮಣಚಾರ್ ದೆಯ್. .ಇವರಿಗೆ
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/206/2009‐
ಸಾಭನಿ.ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಭ
10.459.ಇತರ
ಇತರೆ/2009
/2009
ಬಗೆ
ಕೆ.ರುಕಿಮ್ಣಿ ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/207/2009‐
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
10.460.ಇತರೆ/2009

37283

EST3

12/2/2009 0:00

D

37284

EST3

12/1/2009 0:00

D

37285

EST3

12/1/2009 0:00

D

37286

EST3

12/1/2009 0:00

D

37287

EST3

12/1/2009 0:00

D

37288

EST3

12/1/2009 0:00

D

37289

EST3

12/1/2009 0:00

D

37290

EST3

12/1/2009 0:00

D

37291

EST3

12/1/2009 0:00

D

37292

EST3

12/1/2009 0:00

D

37293

EST3

12/1/2009 0:00

D

37294

EST3

12/1/2009 0:00

D

37295

EST3

12/1/2009 0:00

D

37297

EST3

12/1/2009 0:00

D

37298

EST3

12/1/2009 0:00

D

37299

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/208/2009‐
10.461.ಇತರೆ/2009

ಕೃಷಣ್ಮಮ್ ದೆಯ್. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ
ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

12/1/2009 0:00

D

37300

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/209/2009‐
10.462.ಇತರೆ/2009

ಗಂಗಮಮ್ ಎಸ್.ಡಿ.ಮು. .ರವರ ಸಾಭನಿ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

12/1/2009 0:00

D

37301

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/210/2009‐
10.463.ಇತರೆ/2009

ಕೆ.ಅರ್.ಪದಮ್ಲತಾ ಮು. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

12/1/2009 0:00

D

37302

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/211/2009‐
10.464.ಇತರೆ/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/212/2009‐
10.465.ಇತರೆ/2009

ತಿಮಮ್ಚಾಯರ್ ಮು. .ಇವರ ಸಾಭನಿ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ವೆಂಕಟ ಕೃಷನ್ ಎನ್.ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
ಮುಂಗಡ ಭಾಗಶ: ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಟಿ. .ತಮಮ್ಣಣ್ ಮು. .ಇವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ.ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಷಹತಾಜ್ ಬೇಗಂ ಸ
ಸಉಮಾಪಾರ್ಶಾ,ಪಾದರಾಯನಪುರ ಇವರ
ಸಾ.ಭ.ನಿ ನಿಧಿಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಹಣ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ.

12/1/2009 0:00

D

37303

EST3

12/1/2009 0:00

D

37304

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/213/2009‐
10.466.ಇತರೆ/2009

12/1/2009 0:00

D

37305

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/214/2009‐
10.467.ಇತರೆ/2009

12/1/2009 0:00

D

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/215/2009‐
10.468.ಇತರೆ/2009

37307

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/216/2009‐
10.469.ಇತರೆ/2009

37308

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/217/2009‐
10.470.ಇತರೆ/2009

37309

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/218/2009‐
10.471.ಇತರೆ/2009

37310

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/219/2009‐
10.472.ಇತರೆ/2009

37317

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/221/2009‐
10.473.ಇತರೆ/2009

37318

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/220/2009‐
10.474.ಇತರೆ/2009

37322

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/222/2009‐
10.475.ಇತರೆ/2009

37490

EST3

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ 223/2009‐
10.479.ಇತರೆ/2009

51467

EST3

3.1.ದೂಪರ್
ದೂಪ /2010

37306

52622

EST3

52623

EST3

52624

EST3

52625

EST3

52626

EST3

52631

EST3

52632

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಅಂ ಮುಂ
385/2010‐11.385.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಅಂ ಮುಂ
375/2010‐11.375.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
335/2010‐11.335.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮು.ಮಂ
366/2010‐11.366.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
ಮ.353.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

36ಪಾರ್
ಸಾಭನಿ.ಮುಂ.ಮಂ.343.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.345.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

ಜೆ.ರಂಗಪಪ್ ಮು. ಸ ಪಾರ್ಶಾ ದೊಡಡ್ಕುಂಚೆ
ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ
ಬಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರುದರ್ಪಪ್ ಕೆ.ಎನ್,ಮು. ಸ ಪಾರ್ಶಾ
ಗುಡೆಡ್ೕನಹ ಳ್ ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆ.
ಭೀಮಮಮ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ಶಾ ದಾವಣಗೆರೆ
ಇವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆ.
ಅಕಬ್ರ್ ಆ ಖಾನ್ ಮು ಸ ಪಾರ್ಶಾ
ಹರಿಹರ ಇವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಭಾಗಶಃ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ.
ಕೆ.ಹೆಚ್.ಅಂಜನಪಪ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ಶಾ ಬಾಡ
ಇವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆ.
ಟಿ ಎನ್ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನಯಯ್, ಮು , ಸ
ಪಾರ್ ಶಾ, ಎನ್ ನಂದಿಹ ಳ್, ಗುಬಿಬ್ ತಾ ಇವರ
ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮುಂ ಬಗೆ
ಪಿ ಎಸ್ ಜಯಣಣ್, ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ, ಕೆ
ನಾಗೇನಹ ಳ್, ಗುಬಿಬ್ ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆ
ಹೆಚ್ ಕೆ ಚಂದರ್ಶೆಟಿಟ್ .ಸಂ. ಹಾಸನ.
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಪಿ ಎಂ ಮಹೇಶವ್ರನ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ, ಸೋಮಲಾಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಮಂ ಬಗೆ
ಎಸ್ ಗೌ ಪ್ೕರ್,, ಸ ,ಸ
, ಮಾ ಪಾರ್ರ್
ಶಾ, ಗುಬಿಬ್ ಇವರ ಕತರ್ವಯ್ಲೋಪದ ಬಗೆಗ್
ಹೆಚ್ ಎಸ್ ನಟರಾಜು, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ, ಅಮಚವಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಅಂತಿಮ ವಾಪಸಾತಿ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಯು ಗಂಗಮಮ್ ಐ ಇ ಆರ್ ಟಿ, ಗುಬಿಬ್
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ವಾಪಸಾತಿ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಫಿರ್ೕಡಾ ಜಯಂತಿ ಸ. . ಕಣೂಣ್ರು ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆ.
ಕೆ ಟಿ ವಾನಂದಪಪ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಹರಿಹರ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಟಿ ಪಿ ನಟರಾಜು, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಕೊತತ್ಲವಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಅಂತಿಮ ವಾಪಸಾತಿ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಎಸ್ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಗುಳಳ್ಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ನೀಲಮಮ್ ಯಂ, ಮು ,ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಮಚಿಚ್ನ,ದ ಕ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

12/1/2009 0:00

D

12/1/2009 0:00

D

12/1/2009 0:00

D

12/1/2009 0:00

D

12/1/2009 0:00

D

12/1/2009 0:00

D

12/1/2009 0:00

D

12/1/2009 0:00

D

12/1/2009 0:00

D

8/16/2011 0:00

D

6/24/2011 0:00

E

6/24/2011 0:00

E

6/24/2011 0:00

E

6/24/2011 0:00

E

6/24/2011 0:00

E

6/24/2011 0:00

E

6/24/2011 0:00

E

52633

EST3

52634

EST3

52635

EST3

52638

EST3

52641

EST3

52642

EST3

52643

EST3

52644

EST3

52645

EST3

52647

EST3

52649

EST3

52650

EST3

52652

EST3

52653

EST3

52654

EST3

52659

EST3

52660

EST3

52661

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ.ಮುಂ ಮಂ
337/2010‐11.337.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್
ಸಾಭನಿ.ಮುಂ.351.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್
ಸಾಭನಿ.ಮುಂ.352.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
ಮಂ.357.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.ಮಂ.334.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.ಮಂ.348.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.361.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮು.ಮಂ.356.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.341.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.340.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ನಿಧಿ
/2010
36ಪಾರ್
ಸಾಭನಿ.ಮುಂ.ಮಂ.336.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್
ಸಾಭನಿ.ಮುಂ.ಮಂ.350.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

ಹೆಚ್ ದೇವರಾಜು,ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ನಿಲುವಾಗಿಲು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಎಸ್ ಪದಾಮ್ವತಿ, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಬದನಗುಪಪ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ಅಂತಿಮ ವಾಪಸಾತಿ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಹೆಚ್ ವರಾಮಯಯ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಗುಳಳ್ಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ದೊಡಡ್ಮಮ್, ಸ ಕ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ,ಆಲೂರು
ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
ಎನ್ ದೇವೇಗೌಡ, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಕಾ ೕಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

ಹೆಚ್ ಟಿ ಸೌಭಾಗಯ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಬೆಳಳ್ಡಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂ ಬಗೆಗ್

ಹೆಚ್ ಪಿ ದೇವ, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ಹುನೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಚಂದಾರ್ಯಗೌಡ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಕಾತೂನ್ ಬಿ.ಸ ಸಉಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಬೆಂ ಉ
ವ‐3 ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಜರೀನಾ ಬೇಗಂ, ಸ , ಸ ಉ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಭಾಗಶ ಮಂ
ಬಗೆ
ಮಾಡುವ ಬಗ
ಎಸ್ ಎಂ ರತನ್ಮಮ್, ಶಾಲಾ ಮಾತೆ,ಸ
ಪಾರ್ ಶಾ, ಕಂಪಲಾಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾ್ಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಜಿ ಮುಕುಂದಯಯ್, ಮು ,ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್, ಗುಬಿಬ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ವಾ ಮಂ ಬಗೆ
ಚನನ್ಕೇಶವ ಮೂತಿರ್ ಎಂ, ಬಿ ಆರ್ ಪಿ, ಬಿ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಆರ್ ಕೇಂದರ್ ಸ ಅಭಿಯಾನ,ಮಳವ ಳ್
ಮುಂ.ಮಂ.362.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ
ನಿಧಿ/2010
ಬಗೆ
36ಪಾರ್
ಜಂ ೕದಾ ಭಾನು, ಸ , ಸ ಉ ಪಾರ್
ಸಾಭನಿ.ಮುಂ.ಮಂ.349.ಸಾಮಾನಯ್
ಶಾ,, ನೋಬನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಸುಂದರಾರ್ಜ್, ಬ ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಮುಂ.ಮಂ.346.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ಸೂಳೆಬೈಲು, ವ ಗಗ್ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿಧಿ/2010
ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮೀರ್ ಮೂಸಾ ರಜಾಹ್,ಬ ಮು , ಸ ಉ
ಮುಂ.359.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಪಾರ್ ಶಾ,ಅ ಲ್ೕಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ನಿಧಿ/2010
ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಮೂಡಲಯಯ್ ಕೆ ಎನ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಶಾ,ಅರ ೕಕೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷ
ಮುಂ.360.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ನಿಧಿ/2010
ರಾಮಸಾವ್ಮಿ, ಬಡಿತ್ ಮು ,ಸ ಮಾ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.ಮಂ.364.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ಪಾರ್ ಶಾ, ಮಾಗಾರ್ಕುಂಟೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ನಿಧಿ/2010

6/24/2011 0:00

E

6/24/2011 0:00

E

6/24/2011 0:00

E

6/24/2011 0:00

E

6/24/2011 0:00

E

6/24/2011 0:00

E

6/24/2011 0:00

E

6/24/2011 0:00

E

6/24/2011 0:00

E

6/24/2011 0:00

E

6/24/2011 0:00

E

6/24/2011 0:00

E

6/24/2011 0:00

E

6/24/2011 0:00

E

6/24/2011 0:00

E

6/24/2011 0:00

E

6/24/2011 0:00

E

6/24/2011 0:00

E

52663

EST3

52664

EST3

52665

EST3

52666

EST3

52668

EST3

52669

EST3

52691

EST3

52693

EST3

52694

EST3

52695

EST3

52696

EST3

52697

EST3

52698

EST3

52700

EST3

52701

EST3

52749

EST3

52750

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಬಿ ಪುಟಟ್ ೕರಯಯ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಮುಂ.ಮಂ.363.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ಶಾ,ಗುಳಘಟಟ್,ಮಳವ ಳ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ನಿಧಿ/2010
ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಟಿ ಕೆ ಸಣಣ್ಪಪ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ, ನ ಲೆ
36ಪಾರ್
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ
ಸಾಭನಿ.ಮುಂ.ಮಂ.332.ಸಾಮಾನಯ್
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್
ವೆಂಕಟಸಾವ್ಮಿ , ದೈ , ಸ ಪಾರ್
ಸಾಭನಿ.ಮುಂ.ಮಂ.326.ಸಾಮಾನಯ್ ಶಾ,ತಿರುಮಣಿ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಭಾಗಶ
ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
ಕುಮಾರ್ ಬಿ ಜಿ, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
36ಪಾರ್
ಸಾಭನಿ..ಮು.ಮಂ.333.ಸಾಮಾನಯ್ ಬಳೂಳ್ರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
ಬಿ ನಿಂಗೇಗೌಡ,ಮು , ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್
ಶಾ,ಮಂಡಯ್ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಬಾಗಷ
ಸಾಭನಿ.ಮಂ.339.ಸಾಮಾನಯ್
ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
ಘರೀಫ್ ಸಾ ೕಬ್ ಪಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಶಾ,ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
ಮುಂ.ಮಂ.347.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ನಿಧಿ/2010
ಎಸ್ ಮಹದೇವ, ದೈ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಭಾಗಶ ಅಂತಿಮ ವಾಪಸಾತಿ ಮಂ
ಮುಂ.ಮಂ.276.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ನಿಧಿ/2010
ೕಲಾವತಿ ಸ. . ಬೆನಿನ್ಗಾನಹ ಳ್ ಬೆಂ.ಉ.
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.ಮಂ.268.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ನಿಧಿ/2010
ಹೆಚ್ ಮಂಜುನಾಥ ಮು. .
36ಪಾರ್
ದೊಡಡ್ಸೋಮನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ.
ಸಾಭನಿ.ಮಂ.274.ಸಾಮಾನಯ್
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
ಬಾಲಯಯ್ ಬಿ ಸ. ೕ. ರೇಗುಂಡಗಲ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ತುಮಕೂರು ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ
ಮಂ.266.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಬಗೆ..
ನಿಧಿ/2010
ನಿಧಿ
/2010
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಪಾವರ್ತಮಮ್ ಸ. . ಉತತ್ರಬಡಾವಣೆ
ಮುಂ..267.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ತುಮಕುರು ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ
ನಿಧಿ/2010
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಎಸ್ ಟಿ ನಾಗರಾಜಯಯ್ ಸ. .
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಚಿನಿವಾರನಹ ಳ್ ತುಮಕೂರು ರವರ
ಮಂ.265.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ನಿಧಿ/2010
ಬಗೆ.
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಪಾಲಾಕಷ್ಮಮ್ ಸ. . ಗಾಯಿತಿರ್ ನಗರ
ಮಂ.264.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ತಿಪಟೂರು ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ
ನಿಧಿ/2010
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ,
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಎನ್ ವ ಂಗ ಸ. . ಹನೂರು ಇವರಿಗೆ
ಮುಂ.272.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ನಿಧಿ/2010
ಬಗೆ.
ಎಂ ಪಿ ಪೆರ್ೕಮಕುಮಾರಿ, ಸ ,ಸ ಕಿ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಶಾ,ಹೆಗೂಗ್ರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ಮುಂ.269.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಅಂತಿಮ ವಾಪಸಾತಿ ಮಂ
ನಿಧಿ/2010
ಬಿ ತಿಮಮ್ಕಕ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ಬೆಳಳ್ಡಿ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮುಂ ಮಂ
ಮುಂ.342.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ನಿಧಿ/2010
ವೇದಾವತಿ, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ಅಬಿಬ್ಗೆರೆ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.ಮಂ.338.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
ನಿಧಿ/2010
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36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.ಮಂ.280.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

ಕೆ ಹೆಚ್ ಮುನಿಯಪಪ್ ಆರ್ ಪಿ ಹೆಬೂಬ್ರು
ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.ಮಂ.331.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.ಮಂ.297.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

ಬ ೕರುನಿನ್ೕಸಾ, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ಹವೇರಿ,ಕೋಲಾರ ನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಎನ್ ರಾಜು, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಗುರಲಮಠ,ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

ಮೆಹಬೂಬ್ ಫಾತಿಮಾ ಎಂ ಎ, ಸ , ಸ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.ಮಂ.302.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ಪಾರ್ ಶಾ,ದಗಾರ್ಜೋಗಿಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
ಮಂ.365.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.ಮಂ.258.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.344.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಅಂ.ವಾ.369.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.354.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ನಿಧಿ
/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮು.ಮಂ.246.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.ಮಂ.270.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.ಮಂ.271.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.ಮಂ.273.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.ಮಂ.259.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.ಮಂ.245.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.ಮಂ.250.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.ಮಂ.239.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

ಎಸ್ ಮಲಲ್ಪಪ್, ಸ ,ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ಹರಿಹರ
ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ೕಲಾ ಪಿ, ಮು ,ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,,ಗರಗಂದೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಲಕಷ್ಮ್ಣಮೂತಿರ್, ಸ ,ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಕೆಂಪತಿಮಮ್ನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
.ವೈ.ಪರಮ ವಯಯ್ ಸ
ಸಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಕೊಡಪಪ್ನಹ ಳ್,ನೆಲಮಂಗಲ
ತಾ,ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಹೆಚ್ ಪರ್ಸನನ್ಕುಮಾರ್, ದೈ , ಸ ಮಾ
ಪಾರ್ ಶಾ,ಹೆಬಾಬ್ಳ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂಗಡ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಬಗ
ವೆಂಕಟಾಚಲ ಮು. . ಶೆಟಿಟ್ಗೌಡನಹ ಳ್
ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ.
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಶಾಂತಕುಮಾರಿ ಸ. . ಗೊಲಲ್ಹ ಳ್ ಬೆಂ.
ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ದಾಯ್ವೇಗೌಡ ಸ. . ಮರಿತಮಮ್ನಹ ಳ್
ಅರಕಲಗುಡು ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ವರಾಜಯಯ್ ಸ. . ಹುಲುವೇನಹ ಳ್ ಬೆಂ.
ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಜಿ ಕೆ ಜೋನಿ ಬೋರಪಪ್,ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಜಗಳೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಡಮಕಣಾಚಾರಿ ಸ. .ಇವರ ಸಾಭನಿ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

ಕೋಳಾಲಪಪ್ ಸ. . ದೇವರಹ ಳ್ ರವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆ.
ಎನ್ ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ಚೆನನ್ಸಮುದರ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
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36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.ಮಂ.242.ಸಾಮಾನಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.ಮಂ.252.ಸಾಮಾನಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.ಮಂ.244.ಸಾಮಾನಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.ಮಂ.255.ಸಾಮಾನಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.ಮಂ.254.ಸಾಮಾನಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.ಮಂ.249.ಸಾಮಾನಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.ಮಂ.229.ಸಾಮಾನಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.ಮಂ.248.ಸಾಮಾನಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.ಮಂ.256.ಸಾಮಾನಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.ಮಂ.425.ಸಾಮಾನಯ್
ನಿಧಿ/2010
ನಿಧಿ
/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.ಮಂ.226.ಸಾಮಾನಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.ಮಂ.260.ಸಾಮಾನಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.ಮಂ.231.ಸಾಮಾನಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.ಮಂ.243.ಸಾಮಾನಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.ಮಂ.233.ಸಾಮಾನಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.ಮಂ.238.ಸಾಮಾನಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.ಮಂ.330.ಸಾಮಾನಯ್
ನಿಧಿ/2010

ಭ ಷಯ್
ಭ ಷಯ್
ಭ ಷಯ್
ಭ ಷಯ್
ಭ ಷಯ್
ಭ ಷಯ್
ಭ ಷಯ್
ಭ ಷಯ್
ಭ ಷಯ್
ಭ ಷಯ್
ಭ ಷಯ್
ಭ ಷಯ್
ಭ ಷಯ್
ಭ ಷಯ್
ಭ ಷಯ್
ಭ ಷಯ್
ಭ ಷಯ್

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.ಮಂ.240.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

ಲ ಮ್ೕದೇ , ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ಹರಿಹರ
ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಹೆಚ್.ಹನುಮಂತರಾಯ
ಮು ,ಕುಂಕುಮನಹ ಳ್,ಜಿಪಿಎಫ್ ಭಾಗಷ:
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು.
ಶಾ ದಾ ಜಬೀನ್, ಸ , ಸ ಉ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ಗೆದದ್ಲಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ರಾಮೇಗೌಡ ಮು ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ
ಜಿ.ಮಲೆಲ್ೕನಹ ಳ್ ಜಿಪಿಎಫ್ ಭಾಗಷ:
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು.
ಪಿ ಎಸ್ ರತನ್ಮಮ್,ಪರ್ ಮು , ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

ಸರೋಜಮಮ್ ಮು. . ಪಾವಗಡ ಇವರ
ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಹಣವನುನ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ದದ್ಪಪ್ ಎಂ,ಒಡಯ್ರ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ಕೆ
ಜಿ ದೊಡಿಡ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ನ ೕಂ ಬುಷರ್ ಸ. . ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ.
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

ಹೆಚ್.ಎಲ್.ರಾಮಯಯ್ ಮು
ಕಿರಗಡಲು,ರವರ ಜಿಪಿಎಫ್ ಭಾಗಷ:
ಮಂಜೂರು ಬಗೆ
ರಾಜ ರ್ೕ, ಸ , ಸ ಮಾ ಪಾರ್
ಶಾ,ದೊಡಡ್ನೆಕುಕ್ಂದಿ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್
ಬಗೆ
ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗ
ಎಂ ರಾಚನಾಯಕ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಕಟಿಟ್ಕಾಯ್ತನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಟಿ ಎಸ್ ವರುದರ್ಸಾವ್ಮಿ ಸ. . ಅಟಾಟ್ವರ
ಹಾಸನ ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಆರ್ ಎನ್ ತಿರ್ವೇಣಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಮಾಲೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಡಿ ಎಂ ಜಯಮಮ್ ಸ. . ಹಾನ್ ಗಲ್
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಪರ್ಕಾಶ್ ಎನ್ ಟಿ ಕಲೂಲ್ರು ಗುಬಿಬ್ ರವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆ.

ಮೂರುಕಣಣ್ಯಯ್ ಬಿ, ಸ ,ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಮಂಜುನಾಧ ಜಿ ನಾಯ್ಕ್, ಚಿ ಆರ್ ಪಿ
ಚನನ್ಸಂದರ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ದಿಲ್ ಶಾದ್ ಬೇಗಂ, ಸ , ಉ ಪಾರ್ ಶಾ,
ರಾಮಕೃಷಣ್ಹೆಗಗ್ಡೆನಗರ, ಬೆಂ ದ ವ‐4 ಇವರ
ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ವಾಪಸಾತಿ ಪಡೆಯಲು
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

6/24/2011 0:00

E

6/24/2011 0:00

E

6/24/2011 0:00

E

6/24/2011 0:00

E

6/24/2011 0:00

E

6/24/2011 0:00

E

6/24/2011 0:00

E

6/24/2011 0:00

E

6/24/2011 0:00

E

6/24/2011 0:00

E

6/24/2011 0:00

E

6/24/2011 0:00

E

6/24/2011 0:00

E

6/24/2011 0:00

E

6/24/2011 0:00

E

6/24/2011 0:00

E

6/24/2011 0:00

E

6/24/2011 0:00

E

52805

EST3

52806

EST3

52807

EST3

52840

EST3

52841

EST3

52842

EST3

52843

EST3

52844

EST3

52845

EST3

52846

EST3

52847

EST3

52849

EST3

52850

EST3

52851

EST3

52852

EST3

52853

EST3

52854

EST3

52855

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.ಮಂ.261.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.ಮಂ.263.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.ಮಂ.262.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

ಎ ಬಿ ಸಾ ತರ್ಮಮ್ ಮು. . ಭದಾರ್ವತಿ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಬಿ.ಕದಿರಪಪ್ ಮು ಇವರ ಜಿಪಿಎಫ್
ಭಾಗಷ:ವಾಪಸಾತಿ ಮಂಜುರು ಬಗೆಗ್

ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಮಹೇಂದರ್ಪಪ್, ಸ , ಸ ಉ
ಪಾರ್ ಶಾ, ಹಲು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಕೆ.ಜಿ.ರುಕಿಮ್ಣಮಮ್ ಸ
3(6)ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಸ ಪಾರ್ಶಾ,ಪಂತರಪಾಳಯ್,ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ
ಅಂ.ಮಂ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಭಾಗಶಃ ವಾಪಸಾತಿಗೆ ಮಂಜೂರು
ನಿಧಿ/327/2010
ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಜಯಲ ಮ್ ಎಂ ಎಸ್ ಸ ,ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಮುಂ.ಮಂ.315.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ತಿಗಳನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮಂ
ನಿಧಿ/2010
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ದೇವರಾಜಮಮ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,ಬಿ
ಮು.ಮಂ.314.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ಗೊಲಲ್ರಹಟಿಟ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
ನಿಧಿ/2010
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮಂಗಳಗೌರಮಮ್ ಜಿ ಎಸ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಮು.ಮಂ.324.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಶಾ, ಅರ ಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಮುಂ
ನಿಧಿ/2010
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ರಾಜೇಶವ್ರಿ, ಸ ,ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮು.ಮಂ.319.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ಶಾ,ಹ ನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ನಿಧಿ/2010
ಗಂಗಾನಾಯಕ್ ಎಸ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಶಾ,ಬೆಳಗು , ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ಮು.ಮಂ.307.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ವಾ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ನಿಧಿ/2010
ಕೆ ಎನ್ ಶಕುಂತಲ, ಮು , ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮು.ಮಂ.311.ಸಾಮಾನಯ್ಯ್ ಭ ಷಯ್ಯ್ ಶಾ,ಚಿಕಕ್ಮಾಪರ್ನಹ
, ಕ್
ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ನಿಧಿ/2010
ಭಾಗಶ ವಾ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಡಿ ಕೆಂಪಯಯ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಮು.ಮಂ.300.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಹುಸೇನುಪ್ರ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಭಾಗಶ
ನಿಧಿ/2010
ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಡಿ ಜಯರಾಮಯಯಯ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮು.ಮಂ.301.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ಶಾ, ಕಕ್ಲುಲ್,ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ನಿಧಿ/2010
ಭಾಗಶ ವಾ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ರಂಗಧಾಮಯಯ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಮು.ಮಂ.298.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಶಾ,ಜವರನಾಯಕ್ನಪಾಳಯ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿಧಿ/2010
ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಪುಟಟ್ ದದ್ಪಪ್ ಜಿ, ಮು , ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಶಾ,ಆಲಕೆರೆ,ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮು.ಮಂ.312.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ನಿಧಿ/2010
ಜಗದಾಂಬ ಹೆಚ್ ಆರ್, ಸ , ಸ ಉ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಶಾ,ಮಾಗಡಿಪಾಳಯ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮು.ಮಂ.308.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ನಿಧಿ/2010
ಭವಾನಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ, ಭದಾರ್ವತಿ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ
ಮು.ಮಂ.325.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಬಗೆ
ನಿಧಿ/2010
ನರಸಮಮ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಕಾಟಗಾನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಮು.ಮಂ.313.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ನಿಧಿ/2010
ಟಿ ತಿಮಮ್ಯಯ್, ಸ , ಸ ಕ ಮಾ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಶಾ,ಗೋರಿಪಾಳಯ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮು.ಮಂ.316.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

6/24/2011 0:00

E

6/24/2011 0:00

E

6/24/2011 0:00

E

8/1/2011 0:00

E

8/1/2011 0:00

E

8/1/2011 0:00

E

8/1/2011 0:00

E

8/1/2011 0:00

E

8/1/2011 0:00

E

8/1/2011 0:00

E

8/1/2011 0:00

E

8/1/2011 0:00

E

8/1/2011 0:00

E

8/1/2011 0:00

E

8/1/2011 0:00

E

8/1/2011 0:00

E

8/1/2011 0:00

E

8/1/2011 0:00

E

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮು.ಮಂ.322.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮು.ಮಂ.306.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮು.ಮಂ.299.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮು.ಮಂ.305.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ
ನಿಧಿ/2010

ಷಯ್

E

8/1/2011 0:00

E

8/1/2011 0:00

E

8/1/2011 0:00

E

ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್ ಬಿ ಹೆಚ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,
ನಾಗತವ ಳ್,ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

8/1/2011 0:00

E

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮು.ಮಂ.317.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

ಹೆಚ್ ಅಕತ್ರುನಿನ್ೕಸಾ ಬೇಗಂ, ಮು , ಸ ಉ
ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

8/1/2011 0:00

E

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮು.ಮಂ.310.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮು.ಮಂ.296.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮು.ಮಂ.303.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ
ನಿಧಿ/2010
ಭ
36ಪಾರ್ರ್ ಸಾಭನಿ
ಮು.ಮಂ.323.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ
ನಿಧಿ/2010

ಮಂಜುನಾಧ ಬಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಮತಿಘಟಟ್,ಚಿ ನಾ ಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ನ ೕಮುನಿನ್ೕಸಾ, ಬ ಮು , ಸ ಉ ಪಾರ್
ಶಾ,ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಡಿ ಗಂಗಮಮ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಮಾದಗೊಂಡನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ವಾ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಹೆಚ್ ಆರ್ ದೇವೇಂದರ್ರ್ಪಪ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ರ್
ಶಾ, ಅರಸಾಳು ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಮುಂ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

8/1/2011 0:00

E

8/1/2011 0:00

E

8/1/2011 0:00

E

8/1/2011 0:00

E

8/1/2011 0:00

E

8/1/2011 0:00

E

8/1/2011 0:00

E

8/1/2011 0:00

E

8/1/2011 0:00

E

8/1/2011 0:00

E

8/1/2011 0:00

E

EST3

52857

EST3

52858

EST3

52859

EST3

52860

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮು.ಮಂ.318.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

52861

EST3

52862

EST3

52863

EST3

52864

EST3

52865

EST3

52866

EST3

52867

EST3

52869

EST3

52870

EST3

52871

EST3

52872

EST3

52873

EST3

ಮೇಘರಾಜ ಎನ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಕಾರಗೋಡು ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಮುಂ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ರಾಜೇಶ್ ಖನನ್ ಕೆ, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಗೌಡಕೊಪಪ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಕನಕರತನ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಕಾಟಿಕೆರೆ, ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್
ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ರಮೇಶ ನಾಯಕ್ ಎಸ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ರೇಣುಕಾನಗರ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್
ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

8/1/2011 0:00

52856

ಷಯ್
ಷಯ್
ಷಯ್

ಷಯ್
ಷಯ್
ಷಯ್
ಷಯ್

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮು.ಮಂ.368.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

ಎಂ.ಪರ್ಶಾಂತ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ಶಾ,ತಲಗುಂದ
ಕೋಲಾರ ತಾ,ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಭಾಗಶಃ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮು.ಮಂ.241.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮು.ಮಂ.358.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

ಡಿ ಎಸ್ ರ್ೕಮತಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ, ರ್ೕರಾಮಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಇ ಪುಷಾಪ್ವತಿಶಾಲಾ ಮಾತೆ,ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಸಾಲಗೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷ
ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮು.ಮಂ.320.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮು.ಮಂ.304.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮು.ಮಂ.309.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮು.ಮಂ.321.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

ಸೈಯದ್ ಖದೀರ್ ಅಹಮದ್, ಸ , ಸ ಉ
ಪಾರ್ ಶಾ, ಕೋಟೆ,ಕೋಲಾರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ರತನ್ಮಮ್ ಡಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ,ಈಚನೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾ
ವಾ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಟಿ ವಣಣ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ಕುಂದರನಹ ಳ್, ಗುಬಿಬ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಭಾಗಶ ವಾ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಖೈಸರುನಿನ್ೕಸಾ, ಸ , ಸ ಉ ಪಾರ್
ಶಾ,ದಗಾರ್,ಕೋಲಾರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

52875

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮು.ಮಂ.355.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

52876

EST3

3(6)ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮು.ಮಂ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/328/2010

52884

EST3

52886

EST3

52887

EST3

52890

EST3

52891

EST3

52893

EST3

52896

EST3

52897

EST3

52908

EST3

52922

EST3

52931

EST3

52934

EST3

52935

EST3

52937

EST3

52941

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.ಮಂ.370.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.ಮಂ.372.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.ಮಂ.374.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.ಮಂ.376.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.ಮಂ.371.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.ಮಂ.235.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಅಂಮುಂ.373.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ
ನಿಧಿ/2010
ಭ
36ಪಾರ್ರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.ಮಂ.412.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಭಾ.ಮುಂ.415.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.ಮಂ.426.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ
ನಿಧಿ/2010

ಷಯ್
ಷಯ್
ಷಯ್
ಷಯ್

8/1/2011 0:00

E

6/25/2011 0:00

E

8/1/2011 0:00

E

6/24/2011 0:00

E

6/24/2011 0:00

E

6/24/2011 0:00

E

ಷಯ್

ರಾಜುಲಾಲ್ ಬೇಗ್, ಮು ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಬಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/24/2011 0:00

E

ಷಯ್

ಎಸ್ ಚಂದರ್ಪಪ್, ಸ ,ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

8/1/2011 0:00

E

6/24/2011 0:00

E

6/24/2011 0:00

E

6/25/2011 0:00

E

6/25/2011 0:00

E

8/1/2011 0:00

E

8/1/2011 0:00

E

8/1/2011 0:00

E

6/24/2011 0:00

E

6/24/2011 0:00

E

ಷಯ್
ಷಯ್
ಷಯ್
ಷಯ್

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.ಮಂ.399.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.ಮಂ.401.ಸಾಮಾನಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.ಮಂ.400.ಸಾಮಾನಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.ಮಂ.404.ಸಾಮಾನಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.ಮಂ.409.ಸಾಮಾನಯ್
ನಿಧಿ/2010

ಡಿ ನಾಗಪಪ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ಕೆಂಸರೆ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಅಂತಿಮ ಭಾಗಶ
ವಾಪಸಾತಿ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಎಂ.ಆರ್. ವಣಣ್,ಮು
ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ತುವೇಕೆರೆ,ಕುಣಿಗಲ್
ತಾ,ಇವರ ಸಾಭ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
ಭಾಗಶಃ ವಾಪಾಸಾತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆ.
ಮೂತಿರ್ನಾಯಕ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಬಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಮುಂ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಸೋಮಶೇಖರಯಯ್ ವೈ ಎಂ, ಸ , ಸ
ಪಾರ್ ಶಾ,ಕೆಂಕೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷ
ವಾಪಸಾತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
ಚಿದಾನಂದಮೂತಿರ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ತೊರೆಸೂರಗೊಂಡನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಜಾಕೀಠಾ ಖಾತೂನ್, ಸ , ಸ ಉ ಮಾ
ಪಾರ್ ಶಾ,ಟಾಯ್ಂಕ್ ಗಾಡರ್ನ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

ಭ ಷಯ್
ಭ ಷಯ್

ಪರಶೆಟಿಟ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ಬೆಳಾಳ್ರ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
ಷಹತಾಜ್,, ಸ , ಸ ಪಾರ್ರ್
ಶಾ,ಮಿಳರ್ಟಟ್, ವ ಗಗ್ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ
ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಕೆ ಎನ್ ಚಿನನ್ಮಮ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಹೊಸಕೆರೆಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ೕತಾಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ಸಂಪಂಗಿರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಮುಂ ಸಾಲ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಜಿ ಎನ್ ರಾಧಾಮಣಿ,ಶಾಲಾ ಮಾತ, ಸ ಕಿ
ಪಾರ್ ಶಾ,ಕೃ ರಾ ಪೇಟೆ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಭಾಗಶ ಅಂತಿಮ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
ಜಿ ಕರಿ ದದ್ಪಪ್, ಸ , ರ್ೕರಾಮ
ಬಡಾವಣೆ,ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಟಿ ದಾಯ್ಮಪಪ್,ಸ ,ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

ಟಿ ಜಿ ಅಶವ್ತಪಪ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಭ ಷಯ್ ಶಾ,ಕಾಮನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಎಂ ಆರ್ ಲಾವಣಯ್ವತಿ, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ, ಮಲವನಘಟಟ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭ ಷಯ್
ಭಾಗಷ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

53055

EST3

53056

EST3

53057

EST3

53059

EST3

53060

EST3

53062

EST3

53066

EST3

53067

EST3

53072

EST3

53074

EST3

53460

EST3

46875

EST3

47038

EST3

47039

EST3

47040

EST3

47041

EST3

47042

EST3

47044

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.ಮಂ.329.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಅಂ.ಮುಂ.411.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಅಂ.ಮುಂ.408.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಅಂ.ಮುಂ.407.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಅಂ.ಮುಂ.406.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.ಮಂ.410.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.ಮಂ.405.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.ಮಂ.378.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.ಮಂ.397.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.ಮಂ.403.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ನಿಧಿ
/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮಂ.ಮಂ.441.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36/ಪಾರ್. /ಸಾಭನಿ/172/2009‐
10.172.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36.ಪಾರ್. .ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಭಾಅ0ಮು.1
63/10‐11.163.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36.ಪಾರ್. .ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮು0.ಮ0.16
4/10‐11.164.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36.ಪಾರ್. .ಸಾದ್.ಭ.ನಿ.ಭಾಅ0ಮು.1
65/10‐11.165.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

36.ಪಾಫ್ರ್. .ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಭಾಅ0.ಮು.1
65/10‐11.165.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36.ಪಾಫ್ರ್. .ಸಾ.ಭ.ನಿ.167/10‐
11.167.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36.ಪಾಫ್ರ್. .ಸಾಭ.ನಿ.ಮು0ಮ0.16
8/10‐11.168.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

ಎಂ

ೕಲಾವತಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ಎಂ
ಪಾಳಯ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಲಕಕ್ಯಯ್,ಮು ,ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ಮಲಲ್ಸಂದರ್
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಉಷಾ ಎಸ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಕುವೆಂಪುನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಎಂ ಹುಚಚ್ ಂಗಯಯ್, ಬ ಮು ,ಜಗಳೂರು
ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ

8/1/2011 0:00

E

8/1/2011 0:00

E

8/1/2011 0:00

E

8/1/2011 0:00

E

8/1/2011 0:00

E

8/1/2011 0:00

E

8/1/2011 0:00

E

8/1/2011 0:00

E

8/1/2011 0:00

E

8/1/2011 0:00

E

6/25/2011 0:00

E

ಎಂ.ನಾಗಪಪ್ ಮು. .ಇವರ ಸಾಭನಿ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/30/2011 0:00

E

ಅಶವ್ತತ್ಯಯ್ ಮು. .ಇವರ ಮಗನ
ಮದುವೆಗಾಗಿ ಭಾಗಶ: ಹಣ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ

6/30/2011 0:00

E

ಮಾರಪಪ್ರೆಡಿಡ್ ಇವರ ಸಾಭನಿಧಿಯಿಂದ
ಮುಂಗಡವನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಬಗೆಗ್

6/30/2011 0:00

E

ಫಾತೀಮ .ಸ. .ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಹಣ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

6/30/2011 0:00

E

ಷಡಾಕಷ್ರಿ ಎಂ.ಎಸ್.ಇವರ ಭ ಚಯ್ ನಿಧಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/30/2011 0:00

E

ಡಿ.ಎಲ್.ಸುಭದರ್ಮಮ್ ಮು. .ಇವರ ಮಗಳ
ಮದುವೆಗೆ ಭಾಗಶ: ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

6/30/2011 0:00

E

ದಿಲ್ ಶಾದ್ ಬೇಗಂ ಮು. . ಇವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ ಹನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/22/2011 0:00

E

ತಿಪೆಪ್ೕರುದರ್ಪಪ್,ಬ ಮು , ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಎಂ ಎಸ್ ನಂಜಶೆಟಿಟ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಗುರಿಡಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾ
ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಎಂ ಡಿ ದೇವರಾಜಯಯ್, ಮು , ಸ ಮಾ ಪಾರ್
ಶಾ,ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಶ ಕಾಂತ್ ಡಿ ಎಸ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಮಧುಗಿರಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ನಾಗರತನ್ಮಮ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಬೊಮಮ್ನಕಟೆಟ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್
ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಶೋಭಾ ಎಸ್ ಆರ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಬಗ
ಪತ್ ಉನಿನ್ಸಾಸ್, ಸ , ಸ ಉ ಪಾರ್
ಶಾ, ಕಾರಿಪಾಳಯ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

47045

EST3

47046

EST3

47047

EST3

47048

EST3

47049

EST3

47050

EST3

47051

EST3

47052

EST3

47053

EST3

47054

EST3

47055

EST3

47056

EST3

47057

EST3

47058

EST3

47059

EST3

47060

EST3

47061

EST3

36.ಪಾಫ್ರ್ .ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಭಾ.ಅ0.ಮು1
69/10‐11.169.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36.ಪಾಫ್ರ್. .ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮು0.ಮ0.1
70/10‐11.170.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36.ಪಾಫ್ರ್. .ಸಾಭನಿ.ಮು0.ಮ0.17
1/10‐11.171.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36.ಪಾಫ್ರ್ .ಸಾಭ.ನಿ.172/10‐
11.172.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36.ಪಾಫ್ರ್. .ಸಾಭ.ನಿ.173/10‐
11.173.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36.ಪಾಫ್ರ್. .ಸಾಭಾ.ನಿ.175/10‐
11.175.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36.ಪಾಫ್ರ್ .ಸಾಭನಿ.176/10‐
11.176.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36.ಪಾಫ್ರ್. .ಸಾ.ಭ.ನಿಮು0.ಮ0.17
7/10‐11.177.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36.ಪಾಫ್ರ್. .ಸಾ.ಭ.ನಿ.178/10‐
11.178.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36.ಪಾಫ್ರ್ .ಸಾಭ.ನಿ.179/10‐
11.179.ಸಾಮಾನಯ್ಯ್ ಭ ಷಯ್ಯ್
ನಿಧಿ/2010
36.ಪಾಫ್ರ್ .ಸಾಭನಿ.180/10‐
11.180.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36.ಪಾಫ್ರ್ .ಸಾಭ.ನಿ.181/10‐
11.181.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36.ಪಾಫ್ರ್. .ಸಾ.ಭ.ನಿ.182/10‐
11.182.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36.ಪಾಫ್ರ್. .ಸಾ.ಭ.ನಿ.183/10‐
11.183.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36.ಪಾಫ್ರ್. .ಸಾ.ಭ.ನಿ.184/10‐
11.184.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36.ಪಾಫ್ರ್. .ಸಾ.ಭ.ನಿ.185/10‐
11.185.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36.ಪಾಫ್ರ್. .ಸಾ.ಭ.ನಿ.186/10‐
11.186.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

ವೆಂಕಟಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್ ಮು. .ಇವರ
ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್.ಮಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/30/2011 0:00

E

ಡಿ.ರೇಣುಕಮಮ್ ಮು. .ರವರ ಸಾಭನಿ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾರಿ ಬಗೆಗ್

6/30/2011 0:00

E

ಎನ್.ಆರ್.ಸುಧಾಮಣಿ ಸ. .ಇವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ

6/30/2011 0:00

E

ಕೆ.ರಾಣಿ ಪರ್ಭಾವತಿ ಸ. .ಇವರಿಗ ಸಾಭನಿ
ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/30/2011 0:00

E

ಆರ್.ರು ಣಿ ಸ. .ರವರ ಸಾಭನಿ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

6/30/2011 0:00

E

ಎಂ.ಜಿ.ರಾಮೇಗೌಡ ಸ. . ತಿಪಟೂರು ರವರ
ಸಾಬನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

6/30/2011 0:00

E

ಎಂ.ರಂಗಸಾವ್ಮಿ ಇವರ ಸಾಭನಿ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

6/23/2011 0:00

E

ಗಂಗಾಧರಯಯ್ ಬಿ.ಸ. .ಕನಕಪುರ ಇವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಹನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

6/22/2011 0:00

E

ಬಿ.ನಂಜುಂಡೇಗೌಡ ಮು. .ರವರ ಸಾಭನಿ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

6/23/2011 0:00

E

ನಗರಾಜಾಚಾರಿ ಎಸ್.ಮು. .ರವರ ಸಾಭನಿ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಬಗೆ

6/23/2011 0:00

E

ಉಮಾಮಣಿ ಸ. .ದೋಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ

6/23/2011 0:00

E

ಬಿ.ಹೆಚ್.ಚಂದರ್ಶೇಕರಯಯ್ ದೆಯ್. .ಇವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/30/2011 0:00

E

ಮಂಜುಳ ಕೆ.ಅರ್.ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/30/2011 0:00

E

ಡ.ತೀಥರ್ಪಪ್ , ಮು. , ಹೊನಾನ್ ತಾ.
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

6/22/2011 0:00

E

ಎಸ್.ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

6/23/2011 0:00

E

ರುಕಿಮ್ಣಿ ಎ.ಎಸ್.ಶಾಲಾ ಮಾತೆ ಇವರಿಗೆ
ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

6/30/2011 0:00

E

ಟಿ.ರುದರ್ಪಪ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

6/23/2011 0:00

E

47062

EST3

47063

EST3

47064

EST3

47065

EST3

47066

EST3

47067

EST3

47068

EST3

47173

EST3

47175

EST3

47177

EST3

47182

EST3

47184

EST3

36.ಪಾಫ್ರ್. .ಸಾ.ಭ.ನಿ.187/10‐
11.187.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36.ಪಾಫ್ರ್. .ಸಾ.ಭ.ನಿ.188/10‐
11.188.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36.ಪಾಫ್ರ್. .ಸಾಭ.ನಿ.189/10‐
11.189.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36.ಪಾಫ್ರ್ .ಸಾ.ಭ.ನಿ.190/10‐
11.190.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

ಕೆ.ನಾಗಪಪ್ ಬ.ಮು ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಹರಿಹರ
ತಾ,ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

E

ಚಾಮರಾಜಪಪ್ ಬಿ.ಇವರಿಗೆ ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

6/30/2011 0:00

E

6/23/2011 0:00

E

6/23/2011 0:00

E

ಧನಲ ಮ್ ಸ ಸಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ,ದೇವಸಂದರ್
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಭಾಗಶಃ ವಾಪಸಾತಿ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಶೇಷಮಮ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಸಾ.ಭ.ನಿ
ಭಾಗಶಃ ವಾಪಸಾತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆ.

36.ಪಾಫ್ರ್ .ಸಾ.ಭ.ನಿ.191/10‐
11.191.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

ಟಿ.ಕೆ.ರಾಮಚಂದರ್ಯಯ್ ಸ
ಸಉ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ರಾಮಚಂದರ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

E

36.ಪಾಫ್ರ್. .ಸಾ.ಭ.ನಿ.192/10‐
11.192.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36.ಪಾಫ್ರ್. .ಸಾ.ಭ.ನಿ.193/10‐
11.193.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

ಎನ್.ವೆಂಕಟೇಶಯಯ್ ಸ
ಸಉ ಪಾರ್ಶಾ,ಗೋಪಾಲಪುರ,ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ.

6/23/2011 0:00

E

6/23/2011 0:00

E

6/30/2011 0:00

E

6/30/2011 0:00

E

6/30/2011 0:00

E

6/23/2011 0:00

E

6/30/2011 0:00

E

ಭೂಜಾತೆ,ಸ
ಸಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್
ತಿಪಟೂರು ತಾ,ಇವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

6/24/2011 0:00

E

6/24/2011 0:00

E

6/24/2011 0:00

E

ಟಿ.ಜಿ.ಕೃಷಣ್ಪಪ್ ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ
ಭಾಗಶ: ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

36.ಪಾಫ್ರ್. .ಸಾಭ.ನಿ.ಭಾಅ0ಮು0./ ಬೀರೇಗೌಡ ಡಿ ಟಿ,ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಅರ ೕಗೆರೆ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
194/2010‐11.194.ಸಾಮಾನಯ್
ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
36.ಪಾಫ್ರ್. .ಸಾಭ.ನಿ./196/10‐
11.196.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ನಿಧಿ/2010

36.ಪಾಫ್ರ್. .ಸಾ.ಭ.ನಿ./195/10‐
11.195.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36.ಪಾಫ್ರ್. .ಸಾ.ಭ.ನಿ./197/10‐
11.197.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36.ಪಾಫ್ರ್. .ಸಾಭ.ನಿ/198/10‐
11.198.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

ಎಸ್ ಜಗಧೀಶಕುಮಾರ್, ಸ , ಸ ಕಿ
ಪಾರ್ ಶಾ,ಮೂಡಲ್ಮೇಳೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗ
ಬಗೆ
ಕೆ
ರ್ೕನಿವಾಸ, ಮು ,ಕೋಲಾರ
ಸುನಿತಕುಮಾರಿ, ಸ , ಕೋಲಾರ ಈ 2
ಜನರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
ಹೆಚ್ ಎಂ ದದ್ರಾಮಯಯ್, ಸ ,
ತುರುವೆಕೆರೆ, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ಹನ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ನರಸಮಮ್, ಬಡಿತ್ ಮು ,ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಕವರನಹ ಳ್, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

45246

EST3

36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಮುಂಮಂ/11
5/2010‐11.115.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

45247

EST3

36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂಮಂ/1 ಜಯಮಮ್ ಆರ್ ಮು. . ಚಿ.ನಾ.ಹ ಳ್, ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಭಾಗಶ: ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
16/2010‐11.116.ಸಾಮಾನಯ್
ಬಗೆಗ್.
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

45248

EST3

36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂಮಂ/1
17/2010‐11.117.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

ಜಯಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್ ಕೆ ಮು. .
ಚಿ.ನಾ.ಹ ಳ್,ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಭಾಗಶ:
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

45250

EST3

45251

EST3

45252

EST3

45253

EST3

45254

45255

ಸಣಣ್ಚಿಕಕ್ಯಯ್,ಮು
ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ರಂಗನಹ ಳ್,ಗುಬಿಬ್
ತಾ,ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ.
ಪಿ. .ರಾಜಣಣ್ ಮು
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂಮಂ/1
ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಎಳುಲ್ಕುಂಟೆ ಇವರಿಗೆ
19/2010‐11.119.ಸಾಮಾನಯ್
ಸಾ.ಭ.ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶ ಮಂಜೂರು
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಟಿ.ದಾನ ಪೂಣರ್ಮಮ್,ಸ
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಮುಂಮಂ/12
ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಮಂಚಕಲ್
0/2010‐11.120.ಸಾಮಾನಯ್
ಕುಪೆಪ್,ತುಮಕೂರು ತಾ,ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂಮಂ/1
18/2010‐11.118.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

6/24/2011 0:00

E

6/23/2011 0:00

E

6/24/2011 0:00

E

ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಮಹಾ ಂಗಯಯ್ ದೈ. .
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂಮಂ/1
ಬೆಳಗುಂಬ ತುಮಕೂರು ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ.
21/2010‐11.121.ಸಾಮಾನಯ್
ಭಾಗಶ: ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

6/24/2011 0:00

E

EST3

ರಾಮಚಂದರ್ ಸ. . ಉಪಾಪ್ರಹ ಳ್
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂಮಂ/1
ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ
22/2010‐11.122.ಸಾಮಾನಯ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

6/24/2011 0:00

E

EST3

ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸ. . ಬಸಪಪ್ನದೊಡಿಡ್
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಮುಂಮಂ/12
ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ
3/2010‐11.123.ಸಾಮಾನಯ್
ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

6/24/2011 0:00

E

EST3

ಕಮಲಮಮ್ ಬಿಎನ್,ಮು
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಮುಂಮಂ/12
ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಲೋಕಮಮ್ನಹ ಳ್
4/2010‐11.124.ಸಾಮಾನಯ್
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ,ಇವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಮುಂಗಡ
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/24/2011 0:00

E

EST3

36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂಮಂ/1
13/2010‐11.113.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

6/24/2011 0:00

E

45156

EST3

ಎಸ್.ಬಿ.ಚಿಕಕ್ತಾಯಮಮ್
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂಮಂ/1
ಸ ,ಸಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಈಚನೂರು ತಿಪಟೂರು
14/2010‐11.114.ಸಾಮಾನಯ್
ತಾ,ಇವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/24/2011 0:00

E

44882

EST3

36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂಮಂ/9 ಆರ್.ಎಸ್.ಉಮಾಚಗಿ,ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ದೊಡಡ್
3/2010‐11.93.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನೆಕುಕ್ಂದಿರವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
ನಿಧಿ/2010
ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.

6/22/2011 0:00

E

41356

EST3

32/ಪಾರ್ / ಂದಿನ
ಸೇವೆ/9/2009‐10.9.ಸೇಸೇ/2010

ಜ ೕರ್ ಪಾಷ ಸ. .ರಘುವನಪಾಳಯ್
ಮಾಗಡಿ ತಾ.ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆಯನುನ್
ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕ ದೋಂದಿಗೆ

7/27/2010 0:00

D

45087

EST3

36/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/94/2010‐
10.11.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

ಎಸ್. ೕರಣಣ್ ಮು. ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ತಿಪೂಪ್ರು
ಗುಬಿಬ್ ತಾ ಇವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

6/30/2011 0:00

E

45091

EST3

36/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/95/2010‐
11.95.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ,ಪಮು ,ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಕೆ
ಸೂತ್ರು,ಯಳಂದೂರು ಇವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ
ಭಾಗಶಃ ಅಂತಿಮ ವಾಪಸಾತಿ ಬಗೆ.

6/30/2011 0:00

E

45256

45155

ರತನ್ಮಮ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಅಗರ ಬೆಂ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ
ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

45092

EST3

36.ಪಾರ್. .ಸಾಭಾ.ನಿ/96/2010‐
11.96.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

45093

EST3

36.ಪಾರ್ .ಸಾಬಾನಿ/97/2010‐
11.97.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

45094

EST3

36.ಪಾರ್. .ಸಾಭಾ.ನಿ/98/2010‐
11.98.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

45095

EST3

36.ಪಾರ್ .ಸಾಭಾನಿ/99/2010‐
11.99.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

45096

EST3

36.ಪಾರ್ .ಸಾಬಾನಿ./100/2010‐
11.100.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

45098

EST3

36.ಪಾರ್ .ಸಾಬಾನಿ/101/2010‐
11.101.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

45100

EST3

36.ಪಾರ್. .ಸಾಬಾನಿ/102/2010‐
11.102.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

45102

EST3

36.ಪಾರ್ .ಸಾಬಾನಿ/103/2010‐
11.103.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

45103

EST3

36ಪಾರ್ .ಸಾಭಾನಿ/104/2010‐
11.104.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

45105

EST3

36.ಪಾರ್. .ಸಾಬಾನಿ/105/2010‐
11.105.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

45106

EST3

36.ಪಾರ್ .ಸಾಬಾನಿ/106/2010‐
11.106.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

45108

EST3

36.ಪಾರ್ .ಸಾಬಾನಿ/107/2010‐
11.107.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

EST3

36.ಪಾರ್ .ಸಾಭಾನಿ/108/2010‐
11.108.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

45109

ಸುಮ ಬಿ.ಎನ್,ಸ
ಸಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಗುಂಡಲ್ಪೇಟೆ ತಾ,ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ ಭಾಗಶಃ ಅಂತಿಮ ವಾಪಸಾತಿ
ಪಡೆಯುವ ಬಗೆ.
ಬಿ.ಎನ್.ಚಿಕಕ್ದೇವಣಣ್
ಬಮು ,ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಕಾಡುಸೋಣಣ್ಪಪ್ನಹ ಳ್
ಬೆಂ,ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/24/2011 0:00

E

6/24/2011 0:00

E

6/24/2011 0:00

E

6/30/2011 0:00

E

6/30/2011 0:00

E

6/24/2011 0:00

E

6/30/2011 0:00

E

6/30/2011 0:00

E

6/24/2011 0:00

E

6/24/2011 0:00

E

6/30/2011 0:00

E

ದೇ ೕರಾಜಾರಿ,ದೈ
ಸಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಬೇಲೂರು ಇವರಿಗೆ,ಸಾ.ಭ.ನಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/24/2011 0:00

E

ಕೃಷಣ್ನಾಯಕ್.ಹೆಚ್,ಸ
ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಕುರುವಂತ ಅರ ೕಕೆರೆ
ತಾ,ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.

6/24/2011 0:00

E

ಜಿ.ಹೆಚ್.ಜರೀನಾ
ಸ ,ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಸುಬೇದಾರ್ ಪಾಳಯ್
ಬೆಂ,ಇವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಎಲ್.ಚಿಕಕ್ ಂಗಯಯ್,ಸ
ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಟಿ.ನರ ೕಪುರ,ಇವರ
ಸಾ.ಭ.ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ರಘನಾಥರಾವ್ ಮು.
ಸಮಾ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಮಾ ನಹಳರ್ ಗುಬಿಬ್
ತಾ,ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ಜಿ.ರ ೕಮುನಿನ್ೕಸಾ,ಸ
ಸಉ ಪಾರ್ಶಾ,ಯಶವಂತಪುರ ಬೆಂ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಕೆ ಹೆಚ್ ನಂಜುಂಡಯಯ್ ಮು. .
ಅನುಪನಹ ಳ್ ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗ .
ಬಗೆ.
ಭದೆರ್ೕಗೌಡ ಮು. . ಕಿತತ್ಲೆಗಂಡಿ ಮೂಡಿಗೆರೆ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಎಂ.ಹೆಚ್.ರೇವಣ ದದ್ಯಯ್,ಸ
ಸಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಅಂಗಡಿಗೆರೆ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ.
ಡಿ.ಹೆಚ್.ಸೌಭಾಗಯ್,ಶಾಲಾಮಾತೆ
ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಸಂತೇಪೇಟೆ,ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಸುಬಬ್ಲ ಮ್
ಶಾಲಾಮಾತೆ,ಸಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಅರಕಲಗೂಡು
ತಾ ಇವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ.

45111

EST3

36.ಪಾರ್ .ಸಾಬಾನಿ/109/2010‐
11.109.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

45112

EST3

36.ಪಾರ್ .ಸಾಬಾನಿ/110/2010‐
11.110.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

45113

EST3

36.ಪಾರ್ .ಸಾಬಾನಿ/111/2010‐
11.111.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

45114

EST3

360.ಪಾರ್ .ಸಾಬಾನಿ/112/2010‐
11.112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

44578

EST3

44579

EST3

44580

EST3

36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಮುಂಮಂ/87/
2010‐11.87.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

44581

EST3

36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಮುಂಮಂ/88/
2010‐11.88.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

44582

EST3

36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಮುಂಮಂ/89/
2010‐11.89.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

44583

EST3

36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಮುಂಮಂ/90/
2010‐11.90.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

43515

EST3

43517

EST3

43527

EST3

43545

EST3

43550

EST3

36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಮುಂಮಂ/92/
2010‐11.92.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಮುಂಮಂ/86/
2010‐11.86.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಮುಂಮಂ/18/
2010‐11.18.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಮುಂಮಂ/19/
2010‐11.19.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂಮಂ/2
3/2010‐11.23.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂಮಂ/2
4/2009‐10.24.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂಮಂ/2
5/2010‐11.25.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

.ಶಾರದ ಸ
ಸಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ,ನೂಯ್ತಿಪಪ್ಸಂದರ್ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆ.

ನರ ಂಹಮೂತಿರ್, ಆರ್. ಎಡಿಯೂರು
ಕಲ್ಸಟ್ರ್ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ,ಇವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ಹೆಚ್.ಎನ್.ಕೃಷಣ್ಯಯ್.ಪ.ಮು
ಸಮಾ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಚೇಳೂರು ಗುಬಿಬ್
ತಾ,ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ವನಂಜಮಮ್,ಮು
ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಇರಕಸಂದರ್ ಗುಬಿಬ್
ತಾ,ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಕೆ.ಎಸ್.ನಾರಾಯಣಮೂತಿರ್,ಸ
ಸಉಕಿಪಾರ್ಶಾ, ಡಲ್ಘಟಟ್,ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಕಾಯ್ತಪಪ್,ಸ ಸ ಪಾರ್ಶಾ,ಮುರಂಡಿ
ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ,ಇವರ ಸಾ.ಭ.ನಿಯಿಂದ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ.
ನುಸರ್ತ್ ಜಬೀನ್ ಪ.ಮು
ಸಉ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಟಿಪುಪ್ನಗರ ಬಿ, ವ ಗಗ್
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಸುಸತ್ತ್ಉನಿನ್ೕಸಾ,ಮು
ಸಉಪಾರ್ಶಾ,ಜೋಗುಪಾಳಯ್ ಬೆಂ,ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗ .
ಬಗೆ.
ಚಿಕಕ್ ಗಂಗಪಪ್,ಸ
ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಜಿ.ಕೊತೂತ್ರು
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ,ಇವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಪೆಂಚಾಲಯಯ್
ಪಮು ,ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಹೊಸಗೊದಿದ್ನಕೊಪಪ್,
ಕಾರಿಪುರ ತಾ,ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಕೆ ಎ ಸೋಮಪಪ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಕದಿರೇನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಆರ್ ಪಾವರ್ತಮಮ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ಚೀಗಟಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಸಬೀಯ ಖಾನಂ ಸ. . ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಭಾಗಶ: ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಕೃಷಣ್ಯಯ್ 1ಇ, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಜೋಡಿಹುಸಕ್ರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಯಶೋದಮಮ್ ಮು. ,ಸ ಪಾರ್ಶಾ,ಜಿಗಣೆ
ಅನೇಕಲ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಬಾಗಶ:
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.

6/24/2011 0:00

E

6/24/2011 0:00

E

6/24/2011 0:00

E

6/30/2011 0:00

E

6/30/2011 0:00

E

6/30/2011 0:00

E

6/30/2011 0:00

E

6/30/2011 0:00

E

6/22/2011 0:00

E

6/30/2011 0:00

E

6/30/2011 0:00

E

6/30/2011 0:00

E

6/30/2011 0:00

E

6/22/2011 0:00

E

6/30/2011 0:00

E

43655

EST3

36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂಮಂ/3 ಮಹಮದ್ ಷರೀಪ್, ಮು , ಸ ಉ ಪಾರ್
2/2010‐11.32.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ಶಾ, ಸಂತೇಪೇಟೆ, ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ನಿಧಿ/2010

43658

EST3

36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂಮಂ/3
5/2010‐11.35.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

ಯಲಲ್ಯಯ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಜನೆನ್ೕನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

6/30/2011 0:00

E

6/30/2011 0:00

E

6/23/2011 0:00

E

6/30/2011 0:00

E

43735

EST3

ಚಿಕೊಕ್ೕಟಪಪ್ ಸ. . ಮುತೆತ್ೕನಹ ಳ್.
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಮುಂಮಂ/37/
2010‐11.37.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ಮಾಲೂರು ,ಕೋಲಾರ, ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ.
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ನಿಧಿ/2010

43736

EST3

36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂಮಂ/3 ಪುಟಟ್ಮಮ್ ಮು. . ತಿರುಪತಿಹ ಳ್ ಹಾಸನ
8/2010‐11.38.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ತಾ. ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಬಾಗಶ: ಮಂಜೂರು
ನಿಧಿ/2010
ಮಾಡುವ ಬಗೆ.

43737

EST3

36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಮುಂಮಂ/39/ ಜಿ. .ಸುವಣರ್ ಸ ,ಸ ಪಾರ್ಶಾ,ದಸರಿಘಟಟ್
ತಿಪಟೂರು ತಾ ಇವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ
2010‐11.39.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ನಿಧಿ/2010

6/30/2011 0:00

E

43738

EST3

36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಮುಂಮಂ/40/
ಗೌರಿ, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,
2010‐11.40.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ರಾಜೊಗ್ೕಪಾಲನಗರ,ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ನಿಧಿ/2010
ಮುಂ ಸಾಲ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

6/22/2011 0:00

E

43739

EST3

36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಮುಂಮಂ/41/ ರ ೕಶ್ ಮು. ಸ ಪಾರ್ಶಾ,ರಾಗಿಮರೂರು,
2010‐11.41.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ಅರಕಲಗೂಡು ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ನಿಧಿ/2010

6/30/2011 0:00

E

43740

EST3

36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಮುಂಮಂ/42/
2010‐11.42.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

6/30/2011 0:00

E

43741

EST3

36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಮುಂಮಂ/43/
2010‐11.43.ಸಾಮಾನಯ್
ಸಾಮಾನ ಭ ಷಯ್
ಷ
ನಿಧಿ/2010

6/30/2011 0:
0:00
00

E

43742

EST3

36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಮುಂಮಂ/44/
2010‐11.44.ಸ.ಉ. ೕ/2010

6/30/2011 0:00

E

43743

EST3

36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಮುಂಮಂ/45/
2010‐11.45.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

6/30/2011 0:00

E

43744

EST3

6/30/2011 0:00

E

44288

EST3

6/23/2011 0:00

E

44293

EST3

6/23/2011 0:00

E

44295

EST3

6/23/2011 0:00

E

44297

EST3

6/23/2011 0:00

E

36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಮುಂಮಂ/46/
2010‐11.46.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂಮಂ/5
5/2010‐11.55.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಮುಂಮಂ/56/
2010‐11.56.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಮುಂಮಂ/57/
2010‐11.57.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂಮಂ/5
8/2010‐11.58.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

ಪದಿಮ್ನಿ ಪರ್ಸಾದ್
ಸ ,ಸ ಪಾರ್ಶಾ,ಅರಕಲಗೂಡು ,ಇವರ
ಸಾ.ಭ.ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ.
ರ್ೕದೇ
ಸ ,,ಸ ಪಾರ್ರ್ಶಾ,ನೆಹರುನಗರ,ಸಾಗರ
,
,
ತಾ
ಇವರಿ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆ.
ಹಯತ್ ಸಾಬ್ ಮು. . ದಬೆಬ್ೕಘಟಟ್ ಎನ್
ಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಚಲಲ್ಮಮ್
ಸ ,ಸ ಪಾರ್ಶಾ,ತಿಪಾಲ್ಪುರ,ಭದಾರ್ವತಿ ತಾ
ಇವರಿ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆ.
ಹೆಚ್ ಡಿ ಮಹಾಲ ಮ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಕಾಂಚೇಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಶ ಕಲಾ, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಅಮಮ್ನಪುರ ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಎಂ ಶಾರದಮಮ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ, ಚಿಕಕ್
ಹಸಾಳ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಮಂಜುಳಾದೇ , ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಅತಿತ್ಬೆಲೆ, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ನುಸರ್ತ್ ಉನಿನ್ಸಾ, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,
ದಾದ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

44299

EST3

44300

EST3

36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂಮಂ/5
ಎಂ ಎಂ ಉಷಾ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
9/2010‐11.59.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಾಗವಾರಪಾಳಯ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ನಿಧಿ/2010
ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಟಿ ಎಂ ರಾಜಪಪ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂಮಂ/6
ಶಾ,ಹುಣಸಘಟಟ್ ತರೀಕೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
0/2010‐11.60.ಸ.ಉ. ೕ/2010
ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

6/22/2011 0:00

E

6/30/2011 0:00

E

6/30/2011 0:00

E

44302

EST3

36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂಮಂ/6 ಹೆಚ್ ಇ ಸೋಮಶೇಖರಪಪ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
1/2010‐11.61.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ಶಾ, ಬೊಮೆ ನಹ ಳ್ , ತರೀಕೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ನಿಧಿ/2010

44304

EST3

36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂಮಂ/6 ದಿಲಾಷ್ದ್ ಉನಿನ್ೕಸಾ, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
2/2010‐11.62.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ಬಳೆಳ್ಕಟೆಟ್ ಚಿ.ನಾ.ಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ನಿಧಿ/2010
ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

6/23/2011 0:00

E

44315

EST3

36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂಮಂ/5
0/2010‐11.50.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

ಎ.ತಿಮಮ್ಯಯ್ ಮು. .ಸ ಪಾರ್ಶಾ,ತಂಡಿಗ
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ ಇವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

E

36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಮುಂಮಂ/51/ ಎಲ್ ನಾಗಭೂಷಣ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
2010‐11.51.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ವರದನಾಯಕನಹ ಳ್ ಶದಲ್ಘಟಟ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ನಿಧಿ/2010

6/30/2011 0:00

E

6/30/2011 0:00

E

6/30/2011 0:00

E

6/30/2011 0:00

E

6/30/2011 0:00

E

6/30/2011 0:00

E

6/30/2011 0:00

E

6/24/2011 0:00

E

6/24/2011 0:00

E

6/22/2011 0:00

E

44317

EST3

44319

EST3

44321

EST3

44324

EST3

44335

EST3

44336

EST3

44352

EST3

44353

EST3

44354

EST3

44411

EST3

ಎನ್ ನಾಗೇಶ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಮುಂಮಂ/52/
2010‐11.52.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ಶಾ,ಅರ ೕಕೆರೆ, ಹಾಸನ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ನಿಧಿ/2010
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಮುಂಮಂ/53/ ಸುಜಾತ, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ, ಬಿದರಕಟೆಟ್,
2010‐11.53.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ
ನಿಧಿ/2010
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಸುಮ ಹೆಚ್ ಎ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಮುಂಮಂ/54/
2010‐11.54.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ಯಡೇಹ ಳ್,ತೀಥೃರ್ಹ ಳ್, ವಮಗಗ್, ಇವರಿಗೆ
ನಿಧಿ/2010
ನಿಧಿ/2010
ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ
ಮುಂಗಡ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಬಗೆ

36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂಮಂ/6 ಎ ಜಿ ರ್ೕನಿವಾಸಯಯ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್
3/2010‐11.63.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಶಾ, ಬೆಲವತತ್,ಗುಬಿಬ್, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ನಿಧಿ/2010
ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂಮಂ/6 ಮಹದೇವಪಪ್ ಎಂ, ಸ , ಹಾಯ್ಕನೂರು, ಟಿ.
4/2010‐11.64.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನರ ೕಪುರ, ಮೈಸೂರು, ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ನಿಧಿ/2010
ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂಮಂ/6 ಎ.ನ ೕಮಾಖಾನಂ,ಸ ,ಸಉ ಪಾರ್ಶಾ,ಉ
ಪಾಪ್ರಹ ಳ್,ತುಮಕೂರು ಇವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ
5/2010‐11.65 65.ಸಾಮಾನಯ್
ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

ಹಟಿಟ್ಗಪಪ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂಮಂ/6
6/2010‐11.66.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ಮೇ ನಹ ಳ್ ಚಿ.ನಾ.ಹ ಳ್ತಾ.ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ನಿಧಿ/2010
ಪದಾಮ್ವತಿ ಆರ್ ಕಲಾಲ್,ಸ
ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಬಂಡಿರ್, ಹ.ಹ ಳ್ ತಾ.,
ದಾವಣಗೆರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂಮಂ/7 ಡಿ ದದ್ಗಂಗಮಮ್, ಪ ಮು , ಸ ಮಾ ಪಾರ್
1/2010‐11.71.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ಶಾ, ತಿಪಟೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ನಿಧಿ/2010
ಮಂ ಬಗೆ
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂಮಂ/6
8/2010‐11.68.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಮುಂಮಂ/72/
2010‐11.72.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

ಹುಲೆಲ್ೕಪಾಪ್ ಮ ಲ್ೕ ಆಲಗೋರ,ಮು , ಸ
ಪಾರ್ ಶಾ,ಕೆಂಚನಗುಪೆಪ್,ರಾಮನಗರ ಜಿ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ

6/30/2011 0:00

E

36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂಮಂ/7 ಎಂ.ಮುನಿಸಾವ್ಮಿ,ಮು ,ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಜನನ್
3/2010‐11.73.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ಘಟಟ್ ಕೋಲಾರ ತಾ,ಸಾ.ಭ.ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ನಿಧಿ/2010

6/30/2011 0:00

E

EST3

36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಮುಂಮಂ/75/ ಪರಶುರಾಮರಾಜು,ಸ ,ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಚಿಕಕ್
2010‐11.75.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ಬಿದರೆ ಚಿ.ನಾ.ಹಳರ್ ತಾ ಇವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ
ನಿಧಿ/2010
ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

6/30/2011 0:00

E

44416

EST3

36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಮುಂಮಂ/76/ ಶಂಕರಪಪ್,ಸ ,ಸಮಾ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಹಳೇಪಾ
ಳಯ್ ತಿಪಟೂರು ತಾ,ಇವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ
2010‐11.76.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ನಿಧಿ/2010

6/30/2011 0:00

E

44471

EST3

36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂಮಂ/2
7/2010‐11.27.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

6/22/2011 0:00

E

44475

EST3

36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂಮಂ/8
4/2010‐11.84.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

6/30/2011 0:00

E

70329

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.05/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

9/17/2011 0:00

E

70330

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.06/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್
ಸಾಮಾನ ಭ ಷಯ್
ಷ ನಿಧಿ
ನಿಧಿ/2011
/2011

9/17/2011 0:00

E

70331

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.07/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

9/17/2011 0:00

E

70332

EST3

ಎಂ ಎನ್ ಕೆಂಪರಾಜು,ಸ ,ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಬಳೆಳ್ೕಕಟೆಟ್,ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ಭಾಅಂಮುಂ.08/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011 ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 176556

9/17/2011 0:00

E

70333

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.09/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

9/17/2011 0:00

E

9/17/2011 0:00

E

9/17/2011 0:00

E

9/17/2011 0:00

E

44412

EST3

44413

EST3

44415

70334

EST3

70335

EST3

70336

EST3

ಎ ಕೆ ಭೀಮಪಪ್, ಬಡಿತ್ ಮು , ಹರಿಹರ,
ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಸು ೕಲ,ಮು
ಸ ಪಾರ್ಶಾ,ಬಿ.ಕಾಟೀಹ ಳ್,ಹಾಸನ
ತಾ,ಇವರ ಸಾ.ಭ.ನಿಯಿಂದ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆ.
ಎನ್ ರಘುರಾಮಯಯ್, ಸ ,ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ಚಿನಗ,ತುಮಕೂರು ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
104504
ಪಿ ಎಂ ಚಂದರ್ಯಯ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ನಾಗಸಂದರ್,ಗುಬಿಬ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ಬಗೆಗ್ಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗ
91638
ಮಹಾ ಂಗಯಯ್, ದೈ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಬರ್ಹಮ್ಸಂದರ್,ತುಮಕೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾ ವಾ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
175040

ಹೆಚ್ ಎಂ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಕೋಡಿಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾ
ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 66959

ಆರ್ ನಾಗಪಪ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಮಾವನೂರು,ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ ತಾ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 229270
ಜಿಯಾವುಲಾಲ್, ಸ , ಸ ಉ ಕಿ ಪಾರ್
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಶಾ,ಹೊಸಹ ಳ್, ಹೊನಾನ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭಾಅಂಮುಂ.11/2011‐
ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
99422
ಕೆ ಎಂ ಕೆಂಚ ೕರಶೆಡಿಡ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಶಾ,ಕೆ ಶಂಕರನಹ ಳ್,ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ
ಭಾಅಂಮುಂ.12/2011‐
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 221361
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.10/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

70338

70339

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.13/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.14/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

70341

EST3

70343

EST3

70344

EST3

70345

EST3

ಸುಂದರ ಕೆ, ೇತರ್ ಸಂ ವಯ್ಕಿತ್, ೇ ಸಂ
ಕೇಂದರ್,ಸುಳಯ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಮಂ ಬಗೆ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 363195

ವರಾಮು ಕೆ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ತಿಮೆ ಗೌಡನದೊಡಿಡ್,ಕನಕಪುರ
ತಾ,ರಾಮನಗರ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 200661

ಎಸ್ ರಂಗನಾಧ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ಕಣನೂರು,ರಾಮನಗರ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
211914
ಜೆ ಎಲ್ ಅನನ್ಪೂಣರ್ಮಮ್, ಪ ಮು , ಸ
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಪಾರ್ ಶಾ,ಕಾಗತಿ,ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ ಇವರಿಗೆ
ಭಾಅಂಮುಂ.16/2011‐
ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಸಂ 104526
ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ಎನ್,ಮು ,ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಶಾ,ಪೂಪಚೌಡನಹ ಳ್, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ
ಭಾಅಂಮುಂ.17/2011‐
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 166542
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.15/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.18/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಬಿ ಎಚ್ ಗಂಗಮಮ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಬಿದರೆ ಗುಬಿಬ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 110807

ಸೋಮಶೇಖರಯಯ್, .ಆರ್. , ಬಿ.ಆರ್.
ಕೇಂದರ್ ,ಮಾಲೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
202631
ಬಾಲಯಯ್ ಶೇರುಗಾರ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಶಾ,ತೊಂಡೆಮಕಿಕ್,ಉಡುಪಿ
,
ಕ್,
ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭಾಅಂಮುಂ 20/2011‐
ಭಾಅಂಮುಂ.
ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ವಾಪಸಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಸಂ 83522
ಎ ಎನ್ ರಾಮನಾಧನ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಶಾ,ಗಣಗನೂರು,ಯಳಂದೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ
ಭಾಅಂಮುಂ.21/2011‐
ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಸಂ 92861
ನ ೕಮಾ ಬೇಗಂ, ಮು , ಸ ಉ ಪಾರ್
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಶಾ, ದಾಯ್ರಣಯ್ಪುರ,ಬೆಂ ದ ಜಿ ಇ ಗೆ ಸಾ
ಭಾಅಂಮುಂ.22/2011‐
ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
101888
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.19/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

9/17/2011 0:00

E

9/17/2011 0:00

E

9/20/2011 0:00

E

9/20/2011 0:00

E

9/20/2011 0:00

E

9/20/2011 0:00

E

9/20/2011 0:00

E

9/20/2011 0:
0:00
00

E

9/20/2011 0:00

E

9/20/2011 0:00

E

70346

EST3

70347

EST3

70348

EST3

70349

EST3

70350

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.23/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಮಹಾಲ ಮ್, ಸ , ಸ ಕ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ವೆಂಕಟೇಶಪುರ,ಉವ‐3 ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಸಾಲ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 9616

9/20/2011 0:00

E

70352

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.24/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಅಸಮತ್ ಉನಿನ್ಸಾಸ್, ಸ , ಸ ಉ ಪಾರ್
ಶಾ,ಎಸ್ ರಸೆತ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
100941

9/20/2011 0:00

D

70354

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.25/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಟಿ ಪದಾಮ್ವತಿ, ಸ , ಸ ಕ ಮಾ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ,ರಾಮನಗರ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 209003

9/20/2011 0:00

E

ಎ ಚಂದರ್ಪಪ್, ಮು ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ವಳಲೇಕಟೆಟ್ಕೊಪಪ್ಲು,ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ
ಎನ್ ಸಂ 85720
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಉಗರ್ನರ ಂಹಯಯ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಮಂ.27/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಶಾ,ಅವಳಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಮಂ ಬಗೆ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 177347
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಕೆ ವಣಣ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಮಂ.28/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಶಾ,ಪಾಂಡವಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಮಂ ಬಗೆ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 86710
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಸ ತ ಹೆಚ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಶಾ,ಕಿಲಾಲರ್ಹ ಳ್,ಪಾವಗಡ ತಾ ಇವರಿಗೆ
ಮಂ.29/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
160944
ಕೆ ಎಲ್ ಗೋಪಾಯ್ನಾಯಕ್, ಮು , ಸ
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಪಾರ್ ಶಾ,ಬಾ ಕೆರೆ,ತರೀಕೆರೆ ತಾ ಇವರಿಗೆ
ಭಾಅಂಮುಂ.30/2011‐
ಅಂತಿಮ ಭಾಗಶ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಖಾತೆ ಸಂ ಇಡಿ ಎನ್ 67905
ಎನ್.ಬೆಟಟ್ಯಯ್,ಮು.
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಬೊರಾಪುರ, ಮದೂದ್ರು
ಭಾಅಂಮುಂ.31/2011‐
ತಾ,ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಭಾಗಶಃ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ.
ಎಂ ಜೆ ಇಂದಿರಮಮ್,ಮು , ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಶಾ,ಕೊದುವ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾ ಅಂ
ಭಾಅಂಮುಂ.32/2011‐
ವಾಪಸಾತಿ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
69695
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.26/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

70355

EST3

70357

EST3

70358

EST3

70360

EST3

70362

EST3

70363

EST3

70364

EST3

70366

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.33/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

EST3

70367

70369

EST3

70370

EST3

70375

EST3

70377

EST3

70378

EST3

9/20/2011 0:00

E

9/20/2011 0:00

E

9/20/2011 0:00

E

9/20/2011 0:00

E

9/20/2011 0:00

E

9/20/2011 0:00

E

9/20/2011 0:00

E

ರ್ೕನಿವಾಸ, ಆರ್ ಪಿ,ಬಿ ಇ ಒ ಕ,
ಚಿಂತಾಮಣಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 103985

9/20/2011 0:00

E

ವಾರಿಜ ಬಿ, ಸ , ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ,ಸುಳಯ್
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಭಾಅಂಮುಂ.34/2011‐
ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 82391
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

9/20/2011 0:00

E

9/20/2011 0:00

E

9/20/2011 0:00

E

9/20/2011 0:00

E

9/20/2011 0:00

E

9/20/2011 0:00

E

ಕೆ ಎಂ ಕೃಷಣ್ವೇಣಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಗರುಡನಹ ಳ್,ಕೋಲಾರ ಜಿ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
211032
ಫ ೕಹ ಇಷರ್ತ್, ಸ , ಸ ಉ ಪಾರ್
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಶಾ,ಅಂಚೇಪಾಳಯ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್
ಭಾಅಂಮುಂ.36/2011‐
ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
169555
ಡಿ ಜಯಲ ಮ್, ಸ ,
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಗಂಗೊಂಡನಹ ಳ್,ಬೆಂ ಉ ವ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.37/2011‐
1 ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಅಂತಿಮ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ವಾಪಸಾತಿ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
205464
ಗೀತ ಜಿ ಮು , ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಸೊಂಡೆಕೊಪಪ್,ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ಭಾಅಂಮುಂ.38/2011‐
ಅಂತಿಮ ವಾಪಸಾತಿ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಸಂ 201612
ಜಯಕುಮಾರಿ ಸ ಎಂ ಪಿ ಜಿ
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಎಸ್, ಜಯಪುರ,ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ
ಮಂ.39/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
209797
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.35/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ೕರಭದರ್ಯಯ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
67134
ಹೆಚ್ ಕೆ ಸು ೕಲ,ಮು , ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಶಾ,ಕೂತಿ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ ಇವರಿಗೆ
ಮಂ.41/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
139572
ಎಂ ಆರ್ ಚನನ್ಬಸವಯಯ್, ಸ ,
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಮಳಕಟೆಟ್,ದಾವಣಗೆರೆ ತಾ
ಭಾಅಂಮುಂ.42/2011‐
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 67935
ಎ ಶಾರದ, ಸ , ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಶಾ,ಮಾಕೋನಹ ಳ್,ಮಡಿಕೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭಾಅಂಮುಂ.43/2011‐
ಭ ನಿ ಭಾ ಅಂ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಸಂ 141644

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.40/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

70380

EST3

9/20/2011 0:00

E

70382

EST3

9/20/2011 0:00

E

70383

EST3

9/20/2011 0:00

E

70385

EST3

9/20/2011 0:00

E

70386

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.44/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಕೆ ವೆಂಕಟಶೆಟಿಟ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಹು ಕೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 76846

9/20/2011 0:00

E

70388

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.45/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಕಂಬೇಗೌಡ ಮು. . ಸ. .ಪರ್.ಶಾಲೆ
ಬನವಾಸೆ ,ಹಾಸನ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ.
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/20/2011 0:00

E

EST3

ಬ ಕ್ೕಸ್ ಬೇಗಂ, ಮು , ಸ ಉ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಶಾ,ವತೂರ್ರು,ಬೆಂ ದ ವ‐4 ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ಭಾಅಂಮುಂ.46/2011‐
ನಿ ಭಾ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
202060

70587

9/20/2011 0:00

E

70589

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಭಾಅಂಮುಂ.47/2011‐
ಭಾಅಂಮುಂ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ವ ಂಗೇಗೌಡ, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,,ಹಾಸನ
ಶಾ
ಹಾಸನ ತಾ ಇವರಿಗ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾ
ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 67138

9/20/2011 0:
0:00
00

E

70590

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಭಾಅಂಮುಂ.48/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಪರ್ಕಾಶ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ಹೆಚ್
ಮ ಲ್ಗೆರೆ,ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 85408

9/20/2011 0:00

E

70592

EST3

ಸ ೕಮಾ ಖಾನಂ, ಸ , ಸ ಉ ಮಾ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಶಾ,ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಸಾಲ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಭಾಅಂಮುಂ.49/2011‐
ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 206454
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

9/20/2011 0:00

E

70596

EST3

ರಬೀಹ ಬೇಗಂ, ಸ , ಸ ಉ ಮಾ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಶಾ,ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಭಾಅಂಮುಂ.50/2011‐
ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 203198
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

9/20/2011 0:00

E

70598

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಭಾಅಂಮುಂ.51/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

9/20/2011 0:00

E

70600

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಭಾಅಂಮುಂ.52/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

9/20/2011 0:00

E

ಬಿ ಬಸವರಾಜು, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಹಂಪಾಪುರ,ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್
ಸಂ 159426
ಮರಿಸಾವ್ಮಿ ಕೆ , ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಗೋ ಪುರ,ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ
ಎನ್ ಸಂ 99834

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಭಾಅಂಮುಂ.53/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಎಸ್ ಹೆಚ್ ನಾಗರಾಜು, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ಇಟಟ್ಗ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾ ಹಣ
ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 157339

9/20/2011 0:00

E

70605

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಭಾಅಂಮುಂ.54/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಆರ್ ಶ ಕಲಾ, ಸ , ಮಾ ಪಾರ್
ಶಾ,ಮುರಗಮಲಲ್,ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
352635

9/20/2011 0:00

E

70607

EST3

ಆರ್ ಸುಜಾತ,ಸ ,ಸ ಕಿ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಶಾ,ಕೃಷಣ್ರಾಜಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಭಾಅಂಮುಂ.55/2011‐
ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 205821
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

9/20/2011 0:00

E

9/20/2011 0:00

E

9/20/2011 0:00

E

9/20/2011 0:00

E

70601

ಕೆ ಆರ್ ಯಮುನ, ಸ , ಸ ಮಾ ಪಾರ್
ಶಾ,ನಂಜರಾಯಪಟಟ್ಣ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
29046
ನಾಜಿ ನ್ ತಾಜ್, ಸ , ಉ ಕಿ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಶಾ,ಕೋಟೆ,ಅರಗಲಗೂಡು ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭಾಅಂಮುಂ.57/2011‐
ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
142446
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಭಾಅಂಮುಂ.56/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

70609

EST3

70611

EST3

70613

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಭಾಅಂಮುಂ.58/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

70625

EST3

ಎಸ್ ಟಿ ರಾಜು,ಸ , ಸ ಪರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಶಾ,ತೊರೆನೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ಭಾಅಂಮಂ.59/2011‐
ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 80629
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

9/20/2011 0:00

E

70626

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಎನ್ ಗೌರಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಭಾಅಂಮಂ.60/2011‐
ಭಾಅಂಮಂ
ಶಾ,ಯಳಂದೂರು
ಶಾ
ಯಳಂದೂರು ಇವರಿಗ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 98313

9/20/2011 0:
0:00
00

E

70627

EST3

ರಾಮು, ಮು , ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಶಾ,ಕಂಸಾಗರ,ರಾಮನಗರ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭಾಅಂಮಂ.61/2011‐
ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
207282

9/20/2011 0:00

E

70629

EST3

ೕಣಾ ಜಟಟ್ಯಯ್, ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ಕಿನಯ್,
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
ಭಾಅಂಮಂ.62/2011‐
ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 300594
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

9/20/2011 0:00

E

70630

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.63/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಗೀತಾ ಪಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಕಿನಯ್,ಮಂಗಳೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 300951

9/20/2011 0:00

E

70631

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.64/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

9/20/2011 0:00

E

70632

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.65/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಅಮರನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ ಎಂ ಮು. .
ಹೆಚ್ ಪಿ ಎಸ್ ಕೊತತ್ಹುಡಕ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ
ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ

9/20/2011 0:00

E

ವೆಂಕಟರಮಣಪಪ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಮಾಚೇನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾ
ಅಂತಿಮ ವಾಪಸಾತಿ ಬಗೆಗ್

ಡಿ ಶಂಕರೇಗೌಡ ಸ ,ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,ಎ
ಹೊಸಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾ ಹಣ
ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 179569

ಹೆಚ್ ರಾಜೇಂದರ್ಸಾವ್ಮಿ, ಮು ಸ
ಪಾರ್ ಶಾ ಮುತತ್ತಿತ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
98814
ಲಕಷ್ಮ್ಯಯ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಶಾ,ಕಟಿಟ್ಗೇನಹ ಳ್ ತಿಪಟೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ
ಭಾಅಂಮಂ.67/2011‐
ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
110420
ಬಾಲಚಂದರ್, ಸ , ಸ ಹೊಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ಕೆ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಆರ್ ಬಡಾವಣೆ,ತುಮಕೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ
ಭಾಅಂಮಂ.68/2011‐
ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಸಂ 179638

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.66/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

70633

EST3

9/20/2011 0:00

E

70634

EST3

9/20/2011 0:00

E

70635

EST3

9/20/2011 0:00

E

70637

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.69/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಕೆಂಚಮಮ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಯಡವನಾಡು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 135512

9/20/2011 0:00

E

70638

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.70/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಟಿ ಗಂಗಮಮ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಭೀಮಸಂದರ್ಪಾಳಯ್,ತುಮಕೂರು ತಾ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 111575

9/20/2011 0:00

E

70641

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.71/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಸಾಜಿದಾ ಬೇಗಂ ಎಲ್ ಕೆ ಆರ್ ಪುರ ಬೆಂ.
ದ. ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/20/2011 0:00

E

70642

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.72/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ವಾರಿಜಾ ಪಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಪಾಂಡವರಕಲುಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 139212

9/20/2011 0:00

E

70644

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.73/2011‐
ಭಾಅಂಮಂ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಕೆ ಮನೋಹರಿ ಖಾನಂ,ಸ , ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭ ನಿ ಭಾ,
ಭಾ ಹಣ ಮಂ ಬಗ
ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
64710

9/20/2011 0:
0:00
00

E

70645

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.74/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

9/20/2011 0:00

E

70646

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.75/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಜಿ ರಾಜಣಣ್ ದೈ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಸೊನಗಾನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಅಂತಿಮ ವಾಪಸಾತಿ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 85516
ಹೆಚ್ ಕೃಷಣ್ಪಪ್ ಸ ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಹರಪನಹ ಳ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
120075

9/20/2011 0:00

E

70648

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.76/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ನಾರಾಯಣರೆಡಿಡ್ ಎಸ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ಕೊತರಾಜನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 352548

9/20/2011 0:00

E

70649

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.77/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಎಂ.ಬಸವಣಣ್ ,ಐ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ.ಬಿ.ಆ ರ್
ಕೇಂದರ್ ಕೂಳೆಳ್ೕಗಾಲ,ಜಿಪಿಎಫ್ ಭಾಗಷ:
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್,

9/20/2011 0:00

E

70650

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.78/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ರ್ೕನಿವಾಸ ಗೌಡ, ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ
ಚನನ್ನಾಯಕನಪಾಳಯ್ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಸಾಲ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 88365

9/20/2011 0:00

E

ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಸುಬರ್ಮಣಯ್ಂ, ಕಷ್ಣ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಸಂ ೕಜಕರು,ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರಿಗೆ
ಭಾಅಂಮಂ.79/2011‐
ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಸಂ 156077

70652

EST3

9/20/2011 0:00

E

70653

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.80/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಶಾಂತ ಮೇರಿ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಚಿಕಕ್ನ
ಹ ಳ್ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಸಾಲ
ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 228741

9/20/2011 0:00

E

70654

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.81/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಬಿ ಗೌರಮಮ್, ಸ ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ
ಹೆಗಗ್ನಹ ಳ್,ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಸಾಲ
ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 204568

9/20/2011 0:00

E

EST3

ಕೆ ಚೌಡರೆಡಿಡ್, ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಮಲೆಲ್ೕನಹ ಳ್,ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭಾಅಂಮಂ.82/2011‐
ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
106626

70656

9/20/2011 0:00

E

70658

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.84/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಜಿ ಫೆಮಿನ, ಸ , ಸ ಉ ಪಾರ್ ಶಾ ಆರ್
ಎಸ್ ಪಾಳಯ್ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಸಾಲ
ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 206456

9/20/2011 0:00

E

70661

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.85/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಎ ಕೃಷಣ್ಯಯ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಕಗಗ್ರೆ
ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 179358

9/20/2011 0:00

E

70662

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.86/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಆರ್ ರೇಣುಕಾ ದೇ , ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ಗಂಗೊಂಡನಹ ಳ್ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಸಾಲ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 203921

9/20/2011 0:00

E

70663

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.88/2011‐
ಭಾಅಂಮಂ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಸುಧಾ ಪಿ ಬಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ೕಬಿ
ಅಗ ಹಾರ
ಅಗರ್
ಹಾರ ರಾ ತಾ ಇವರಿಗ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 286382

9/20/2011 0:
0:00
00

E

70664

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.87/011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಕೆ ಎಲ್ ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್, ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ
ಬೆಟಟ್ಹ ಳ್ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 426847

9/20/2011 0:00

E

70665

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.89/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಕೆ ಲಕಷ್ಮ್ಣ್, ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ನಲೂಲ್ರಹ ಳ್,ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 108803

9/21/2011 0:00

E

70666

EST3

ರಂಗಸಾವ್ಮಿ ಜಿ,ಪಾರ್ ಶಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ನಿ ಭಾಗಶ ಅಂತಿಮ ವಾಪಸಾತಿ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಭಾಅಂಮಂ.90/2011‐
ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 106741
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

9/21/2011 0:00

E

9/21/2011 0:00

E

9/21/2011 0:00

E

70669

EST3

70670

EST3

ಹೆಚ್ ಕೋಮಲಾದೇ , ಸ ಸ ಮಾ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಪಾರ್ ಶಾ ಜಾಲಹ ಳ್, ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಅಂಮಂ.91/2011‐
ಭಾಗಶ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
49604
ಬ ಕ್ೕಸ್ ಜಮಾಲ್, ಸ , ಸ ಉ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಶಾ ಬೆಳೂತ್ರು ಕಾ, ಬೆಂ ದ ವ‐4 ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭಾಅಂಮಂ.92/2011‐
ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
108803

70672

EST3

70673

EST3

70674

EST3

70675

70677

ಎಸ್ ಫರತ್ ಬೇಗಂ, ಸ , ಸ ಉ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಶಾ,ಫಯಾಜಾಬಾದ್,ಬಂ ದ ವ‐12 ಇವರಿಗೆ
ಭಾಅಂಮಂ.93/2011‐
ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಸಂ 206879
ಕೆ ಎಸ್ ರಮೇಶ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಶಾ,ಮೈಸೂರಮಮ್ನದೊಡಿಡ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ಭಾಅಂಮಂ.94/2011‐
ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
166025

9/21/2011 0:00

E

9/21/2011 0:00

E

ಧನಲ ಮ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಸುಭಾಶನ್ಗರ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ದ ವ‐3 ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ
ಭಾಅಂಮಂ.95/2011‐
ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 107871
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

9/21/2011 0:00

E

EST3

ಎಂ ಶಾಂತಮಮ್ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಯಡವನಹ ಳ್ ಬೆಂ ದ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಅಂಮಂ.96/2011‐
ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

9/21/2011 0:00

E

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.97/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ಬಿ ಎಸ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಹೊಳೆಸಾಲು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 95767

9/21/2011 0:00

E

70679

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.98/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

9/21/2011 0:00

E

70680

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.99/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

9/21/2011 0:00

E

70681

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.100/2011‐
ಭಾಅಂಮಂ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

9/21/2011 0:
0:00
00

E

70682

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.101/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

9/21/2011 0:00

E

70684

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.102/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

9/21/2011 0:00

E

70686

EST3

ೕಲಾವತಿ, ಮು ,ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಅಬಬ್ನಕುಪೆಪ್,ರಾಮನಗರ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ಭಾಅಂಮಂ.103/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011 ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 207222

9/21/2011 0:00

E

9/21/2011 0:00

E

9/21/2011 0:00

E

70688

EST3

70689

EST3

ಪ ೕಹ ಖಮರ್, ಸ , ಸ ಉ ಪಾರ್
ಶಾ,ಭುವನೇಶವ್ರಿನಗರ, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
203338
ಮಕಾಬ್ಲ್ ಖಾತೂನ್, ಸ , ಸ ಉ ಪಾರ್
ಶಾ,ಭುವನೇಶವ್ರಿನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
210406
ಸುರಯಾಯ್ ಜಬೀನ್ ಮು , ಸ ಉ ಪಾರ್
ಶಾ ಭುವನೇಶವ್
ಭ
ವ್ರಿನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
168262
ರಾಜಲ ಮ್ , ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ
ಜವನಮಮ್ನದೊಡಿಡ್ ರಾಮನಗರ ಜಿ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
201784
ಜಯಾ ಹೆಚ್, ಸ ದ ಕ ಜಿ ಪ ಪಾರ್
ಶಾ,ಪದಮ್ನೂನ್ರು, ಮಂಗಳೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ತತ್ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ
ಎನ್ ಸಂ 301718

ಡಿ ಎಂ ಅನನ್ಪೂಣರ್ಮಮ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ ಹೆಚ್ ಬಸವನಹ ಳ್ ಮಧುಗಿರಿ ತಾ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ
ಎನ್ ಸಂ 139161
ಹೆಚ್ ನಾಗರಾಜಪಪ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಕಾಯ್ತನಹ ಳ್,ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ಭಾಅಂಮಂ.105/2011‐
ನಿ ಭಾ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
224795
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.104/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

70691

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.106/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಬೆಟಟ್ ದದ್ಯಯ್, ಸ ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ
ಹೊಸಕೆರೆ, ಗುಬಿಬ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾ ವಾ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 175720

9/21/2011 0:00

E

70693

EST3

ನಾಗರಾಜಯಯ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಗವೇನಹ ಳ್,ಹಾಸನ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಅಂಮಂ.107/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011 ಭಾ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 139911

9/21/2011 0:00

E

70694

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.108/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

9/21/2011 0:00

E

70696

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.109/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

9/21/2011 0:00

E

70697

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.110/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಬಿ ಟಿ ಕೃಷೆಣ್ೕಗೌಡ,ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಕಿತತ್ನಕೆರೆ,ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 66241

9/21/2011 0:00

E

70698

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.111/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಕೆ ಇಂದಿರ, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ನಿದಾದ್ಪುರ,ಹಾಸನ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಭಾ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
66102

9/21/2011 0:00

E

70699

EST3

ಕೆ ಆರ್ ತಿರ್ವೇಣಿ ಬಾಯಿ, ಸ ಇವರಿಗೆ ಸಾ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
ಭಾಅಂಮಂ.112/2011‐
156909
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

9/23/2011 0:00

E

70701

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ 113/2011‐
ಭಾಅಂಮಂ.
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

9/21/2011 0:
0:00
00

E

70704

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.114/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

9/21/2011 0:00

E

70705

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.115/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

9/21/2011 0:00

E

70707

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.116/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

9/21/2011 0:00

E

70708

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.117/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

9/21/2011 0:00

E

70709

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.118/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

9/21/2011 0:00

E

ಖಮುರುನಿನ್ೕಸಾ ಮು ಸ ಉ ಪಾರ್ ಶಾ
ಆರ್ ಎಸ್ ಪಾಳಯ್ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಸಾಲ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
208039
ಹಮೀದಾ ಬೇಗಂ,ಮು , ಸ ಉ ಪಾರ್
ಶಾ,ಚಿಕಕ್ಮಂಡಿಗನಹ ಳ್,ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್
ಸಂ 66650

ಬಸವರಾಜು, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ಅರ
ಕಟೆಟ್ಟ್ದೊಡಿಡ್,ಡ್ ಮಾಗಡಿ ತಾ,,
,
ರಾಮನಗರ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಮಂ ಬಗೆ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 167202
ಗಂಗರಾಜ ಸ , ಸ ಉ ಮಾ ಪಾರ್
ಶಾ,ಯಶವಂತಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್
ಸಂ 165482
ನಫೀಸಾ ಬೇಗಂ, ಸ , ಸ ಉ ಪಾರ್
ಶಾ,ಯಶವಂತಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್
ಸಂ 157308
ದೇವರಾಜಯಯ್ ಎಂ ಎಸ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ದೊಡಡ್ಬಾಹನಹ ಳ್,ಹಾಸನ ಜಿ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್
ಸಂ 366991
ಹೊನೆನ್ೕಗೌಡ ಎ , ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ದೊಡಡ್ಬಾಗನಹ ಳ್,ಹಾಸನ ಜಿ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್
ಸಂ 136120
ಕ ೕಂ ಪಾಷಾ, ಮು , ಸ ಉ ಪಾರ್
ಶಾ,ನವಾಯತಾವ್ಡಿ,ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಭಾ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
66649

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.119/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

70713

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.120/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

70714

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.121/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಬಸವರಾಜಯಯ್ ಎನ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಜೋಡಿಕೊಪಪ್,ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 93408
ಕೆ ವ ಂಗಪಪ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಅಗರ್ಹಾರ,ಹೊಳಲೆಕ್ರ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
136058

70716

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.122/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

70718

70720

ಎಂ ನೀಲಾಮೃತಿ,ಸ , ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 212072

9/21/2011 0:00

E

9/21/2011 0:00

E

9/21/2011 0:00

E

ಆರ್ ನಗೀರ್ಸ್ ಅರ, ಸ , ಸ ಉ ಪಾರ್
ಶಾ,ಬೆಂ ಉ ವ‐4 ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಸಾಲ
ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 65050

9/21/2011 0:00

E

EST3

ಜೆ ಕೆ ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಶಾದೊಡೆಡ್ೕಗೌಡನಕೊಪಪ್ಲು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ಭಾಅಂಮಂ.123/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011 ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 87115

9/21/2011 0:00

E

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.125/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಎನ್ ನರ ೕಯಪಪ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಕಟಿಟ್ಗೆಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 111890

9/21/2011 0:00

E

70721

EST3

ಪ ರ್ನ್ ಬಾನು, ಮು , ಸ ಉ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಶಾ,ಬೊಮಮ್ನಹ ಳ್,ಬೆಂ ದ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭಾಅಂಮಂ.126/2011‐
ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
203165

9/21/2011 0:00

E

70723

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.127/2011‐
ಭಾಅಂಮಂ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

9/21/2011 0:
0:00
00

E

70726

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.128/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

9/21/2011 0:00

E

70730

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.129/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

9/21/2011 0:00

E

70732

EST3

ಗೌರಮಮ್ ಪಿ ಎಸ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಶಾ,ಕಣಿವೆಮನೆ, ಕಾರಿಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ಭಾಅಂಮಂ.130/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011 ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 163229

9/21/2011 0:00

E

70736

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.131/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

9/21/2011 0:00

E

70738

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.132/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

9/21/2011 0:00

E

70712

ಆರ್ ರಾಮಕಕ್, ಸ , ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ,ಬೆಂ
ದ ಜಿ ಇವರಿಗ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗ
ಬಗೆಗ್
ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 204386
ಪುಷಪ್ಮಮ್ ಎನ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಇಂದಿರಾನಗರ,ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 166943
ಎಂ ರಾಜಣಣ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಚಿಕಕ್ನಹ ಳ್,ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
209676

ಎ ಲ ಮ್ೕಪತಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಚಂದನದೂರು,ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ
ಎನ್ ಸಂ 168007

ಬಸವರಾಜಪಪ್ ಕೆ, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ದುಗಿಲ್,ಸೊರಬ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್

70739

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.133/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಮನ ೕಹನ್ ಜೆ, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಹು ಗೆರೆ, ರಾ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 137594

9/21/2011 0:00

E

70742

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.134/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಲ್ ಅನೆನ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ನಲೂಲ್ರಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 166856

9/21/2011 0:00

E

9/21/2011 0:00

E

9/21/2011 0:00

E

9/21/2011 0:00

E

9/21/2011 0:00

E

9/21/2011 0:00

E

9/21/2011 0:
0:00
00

E

9/21/2011 0:00

E

9/21/2011 0:00

E

9/21/2011 0:00

E

9/23/2011 0:00

E

9/23/2011 0:00

E

ರಾಮಪಪ್ ಎಸ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪರ್
ಶಾ,ಅತಿತ್ಸಾಲು,ಸಾಗರ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ
ಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ
ಎನ್ ಸಂ 155363
ಎಂ ಎಸ್ ಜಯಸಾವ್ಮಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಶಾ, ಎಂ ಹ ಳ್,ತುರುವೆಕೆರೆ ತಾ ಇವರಿಗೆ
ಭಾಅಂಮಂ.136/2011‐
ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಸಂ 180917
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.135/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

70745

EST3

70747

EST3

70750

EST3

ದಿವಾಕರ, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,ರಾಮನಹ ಳ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಭಾಅಂಮಂ.137/2011‐
ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 89327
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

70752

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.138/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

70754

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.139/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

70756

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.140/2011‐
ಭಾಅಂಮಂ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

70759

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.141/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

70762

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.142/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

70766

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.143/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

EST3

ಮಹರುನಿನ್ೕಸಾ ಎ ಜೆ, ಸ , ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಶಾ,ಯಾರಬನ್ಗರ,ಬೆಂ ದ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ಭಾಅಂಮಂ.144/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011 ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 167056

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.145/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

70768

70773

ಪಿ ಮರಡಿ ರಂಗಪಪ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಪಿ ಡಿ ಕೋಟೆ, ರಿಯೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
65994
ೕಣಾ ಎಸ್, ಸ ,ಪ ಪಾರ್
ಶಾ,ಬಬುಬ್ಕಟೆಟ್, ಮಂಗಳೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ
ಎನ್ ಸಂ 83952
ಹೊನನ್ಯಯ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಬಿರಗೂರು,ಚನನ್
,
, ನ್ರಾಯಪಟಟ್ಟ್ಣ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಸ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್
ಸಂ 138196
ಎಂ ಸತಯ್ವತಿದೇ , ಸ , ಸ ಮಾ ಪಾರ್
ಶಾ,ಸಾರಕಿಕ್,ಬೆಂ ದ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
20514
ಎಸ್ ಮಂಜುಳಾದೇ , ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ತಿರ್ವೇಣಿನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
86180
ರಾಜಮಮ್ ಎಸ್ ಎಮ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ನಂದಿಗುಂದ,ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ
ಇವರಿಗೆದ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ
ಎನ್ ಸಂ 210666

ಟಿ ಶೋಭಾವತಿ, ಸ , ಸ ಮಾ ಪಾರ್
ಶಾ,ಚೀವನಭೀಮಾನಗರ, ದ ವ‐4,ಬೆಂ ದ
ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ
ಎನ್ ಸಂ 158499

EST3

ಶಹನಾಜ್ ಬೇಗಂ, ಮು , ಸ ಉ ಮಾ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಶಾ,ಯಾರಬನ್ಗರ,ಬೆಂ ದ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ಭಾಅಂಮಂ.146/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011 ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 109656

70778

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.147/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

70780

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.148/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

70775

70785

EST3

70788

EST3

70792

EST3

70793

EST3

70794

EST3

70796

EST3

70800

EST3

70803

EST3

70805

EST3

70806

EST3

9/23/2011 0:00

E

ಈ ಶಾರದಾ, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಆಯಿತನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
99114

9/23/2011 0:00

E

ಹೆಚ್ ಸುಮತಿ, ಐ ಇ ಆರ್ ಟಿ, ಬಿ ಆರ್
ಕಛೇರಿ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್
ಸಾಲ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 120935

9/23/2011 0:00

E

9/23/2011 0:00

E

9/23/2011 0:00

E

9/23/2011 0:00

E

9/23/2011 0:00

E

9/23/2011 0:
0:00
00

E

9/23/2011 0:00

E

9/23/2011 0:00

E

9/23/2011 0:00

E

9/23/2011 0:00

E

9/23/2011 0:00

E

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಜಿ.ಚಂದರ್ಶೇಖರಯಯ್,
ಸ. .,ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಮಾರುತಿನಗರ,
ಗುಬಿಬ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಭಾಗಶಃ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಬಿ ಪಿ ಅಶವ್ತ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಶಾ,ಜಂವುಸವಾರಿದಿಣೆಣ್,ಬೆಂ ದ ಜಿ ಇವರಿಗೆ
ಭಾಅಂಮಂ.150/2011‐
ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಸಂ 100789
3(6)ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/149/2011‐12

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.151/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ತಾಜ್ ಪೀರ್, ಸ , ಸ ಕ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ,ಡಿ
ಜೆ ಹ ಳ್,ಉ ವ‐3,ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಸಾಲ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 207830

ಹೆಚ್ ಆರ್ ಹನುಮಂತರಾಜು,ಮು , ಸ
ಪಾರ್ ಶಾ,ಎಲೆಚಾಗಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
144528
ಆರ್ ಪದಾಮ್ದೇ , ಸ , ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಶಾ,ಕಾಯ್ಲನೂರು,ಕೋಲಾರ
, ಯ್
,
ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭಾಅಂಮಂ 153/2011‐
ಭಾಅಂಮಂ.
ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
201475
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.152/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಪಪ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಶಾ,ನಲೂಲ್ರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ಭಾಅಂಮಂ.154/2011‐
ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 67825
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ವೆಂಕಟಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ರಂಗನಾಧಪುರ,ತುಮಕೂರು ತಾ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ವಾ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 91338
ರಫೀಕಾ ಬೇಗಂ, ಸ , ಸ ಉ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಶಾ,ಅರಬೆಲ್ೖನ್, ಬೆಂ ದ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ಭಾಅಂಮಂ.156/2011‐
ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
211943
ಎಂ ಅಂಬರೀಶಯಯ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಶಾ,ದೊಡಡ್ಸಾರಂಗಿ,ತುಮಕೂರು ತಾ
ಭಾಅಂಮಂ.157/2011‐
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ವಾಪಸಾತಿ ಮಂ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಬಗೆ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 91045
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.155/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಎ ಎಸ್ ಶುಭ, ಸ ,ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಶಾ,ಕೊಡಗಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ಭಾಅಂಮಂ.158/2011‐
ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 85880
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.159/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

70812

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.160/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

70814

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.161/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

70817

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.162/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

70819

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.163/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

70823

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.164/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

70810

70827

EST3

70832

EST3

70834

EST3

70836

EST3

70838

EST3

70840

EST3

70845

EST3

ನಾಝಿಮಬಾನು, ಸ ,ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ದಾವಣಗೆರೆ ದ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 59856
ಆರ್ ಮಂಗಳಮಮ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ಮುಸಕೊಂಡಿಲ್, ಗುಬಿಬ್ ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ
ನಿ ಭಾಗಶ ವಾ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
175961
ಸುವಣರ್ ಹೊಂಗಲ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ಅಮಿಕೆಮ್ಹಲಾಲ್, ಹಾಸನ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
139639
ಹೆಚ್ ಕೊಟರ್ಪಪ್,ಸ , ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಮತಿತ್ಹ ಳ್,ಹರಪನಹ ಳ್ ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
122758
ಬೇಲೂರಯಯ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಬೆಟಟ್ದಸಾತೇನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
67350
ಹೆಚ್ ಜಿ ಗುರು ಂಗಯಯ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ದುಗಹಟಿಟ್,ಯಳಂದೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಭಾಗಶ ಅಂತಿಮ ವಾಪಸಾತಿ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 155307

ಕೆ ಬೋರಯಯ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಶಾ,ಕೊಮಮ್ಸಂದರ್,ಬೆಂ ದ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭಾಅಂಮಂ.165/2011‐
ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
111296
ವೆಂಕಟ ವಪಪ್ಪ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
36ಪಾರ್
ಸಾಭನಿ‐‐
ಶಾ,ಬಸವನಹ ಳ್,ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ
ಭಾಅಂಮಂ.166/2011‐
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಎನ್ ಸಂ 203478
ಎನ್ ಶ ಕಲಾ, ಸ , ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಶಾ,ಕಲಲ್ಬಾಳು,ಆನೇಕಲ್ ತಾ,ಬೆಂ ದ ಜಿ
ಭಾಅಂಮಂ.167/2011‐
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 209852
ಶಾಲಾಕಷ್ ಶೇಟ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಶಾ,ಚಕಕ್ಸಂದರ್,ಬೆಂ ದ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ಭಾಅಂಮಂ.168/2011‐
ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
56807
ಬಿ ಪರ್ಕಾಶ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಶಾ,ತಿಬೆಬ್ೕಗೌಡನದೊಡಿಡ್,ರಾಮನಗರ ಜಿ
ಭಾಅಂಮಂ.169/2011‐
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಸಾಲ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 107061
ಆಂಜನಪಪ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಶಾ,ಕಂದವಾರ,ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿ ಇವರಿಗೆ
ಭಾಅಂಮಂ.170/2011‐
ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
353650
ಕೆ ಸರಸವ್ತಿ, ಸ , ಸ ಉ ಕಿ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಶಾ,ಮಂಡಿಕಲ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿ ಇವರಿಗೆ
ಭಾಅಂಮಂ.171/2011‐
ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
167775

9/23/2011 0:00

E

9/23/2011 0:00

E

9/23/2011 0:00

E

9/23/2011 0:00

E

9/23/2011 0:00

E

9/23/2011 0:00

E

9/23/2011 0:00

E

12/4/2011 12:07

E

12/4/2011 12:07

E

12/4/2011 12:08

E

12/4/2011 12:09

E

12/4/2011 12:09

E

12/4/2011 12:10

E

EST3

ೕತಾರತನ್, ಮು ,ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಶಾ,ಅಂಗಡಿಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ಭಾಅಂಮಂ.172/2011‐
ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 137402
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

70863

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.173/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

70866

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.174/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

70868

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.175/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

70869

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.176/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

70870

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.177/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

70873

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.178/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

70874

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.179/2011‐
ಭಾಅಂಮಂ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

70875

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.180/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಂಗಮಾದಯಯ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಅತಿತ್ಹ ಳ್,ರಾಮನಗರ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
420777
ನ ದಾಬಾನು, ಸ , ಸ ಉ ಪಾರ್
ಶಾ,ತಾಯ್ಮಗೊಂಡುಲ್
, ಯ್
ಲ್,ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ
ಎನ್ ಸಂ 210652
ಎಸ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ದೊಗಗ್ನಹ ಳ್,ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
179064

70877

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.181/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಹೆಚ್ ರಂಗನಾಧ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಹೊಸೂರು, ರಾ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 181426

70847

70879

EST3

70880

EST3

70881

EST3

12/4/2011 12:10

E

12/4/2011 12:11

E

12/4/2011 12:12

E

12/4/2011 12:12

E

ದೇವಕಿ ಎಂ ಟಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ಡಿ ಬಿ
ಹ ಳ್, ಕಾರಿಪುರ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 99812

12/4/2011 12:13

E

ಕೃಷಣ್ಪಪ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಮೇಡಮಾರನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 167549

12/4/2011 12:13

E

12/4/2011 12:14

E

12/4/2011 12
12:15
:15

E

12/4/2011 12:16

E

12/4/2011 12:16

E

12/4/2011 12:17

E

12/4/2011 12:17

E

12/4/2011 12:18

E

ಎನ್ ಸೋಮಶೇಖರ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ನಾಲಬಂಧವಾಡಿ,ಮಂಡಯ್ ಜಿ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
85334
ಮೈಲಾರಪಪ್ ಮಲಲ್ಪಪ್ ಪಾತೋ , ಸ , ಸ
ಪಾರ್ ಶಾ,ಬಸವಣಣ್ನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
168579
ದಾವೂದ್ ಖಾನ್, ಮು , ಸ ಉ ಪಾರ್
ಶಾ,ಕಾಕನತೋಪು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಅಂತಿಮ ವಾಪಸಾತಿ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 108563

ಗೀತಾ ಎಂ , ಸ , ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಶಾ,ಪಿಂಡಕೊರತಿಮಮ್ನಹ ಳ್,ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ
ಭಾಅಂಮಂ.182/2011‐
ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗಗ್
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 1018146
ರಾಮಕೃಷಣ್ಯಯ್, ಮು , ಸ ಮಾ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಶಾ,ಸುಲಾತ್ನೆಪ್ೕಟೆ,ಬೆಂ ದ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ಭಾಅಂಮಂ.183/2011‐
ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಎನ್ ಸಂ 51156
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.184/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಶಂಷುನಿನ್ೕಸಾ, ಸ , ಸ ಉ ಮಾ ಪಾರ್
ಶಾ, ಜನಾಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾ
ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 205696

70883

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.185/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

70884

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.186/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

70885

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.187/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

70887

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.188/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

70888

70889

ಎಂ ಎಂ ನಂಜಯಯ್,ಮು
ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಕರುಹಟಿಟ್ ಟಿ.ನರ ೕಪುರ ತಾ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 95533
ಎಂ ಎಸ್ ಶಾಂತ ಂಗಪಪ್, ಬ ಮು , ಸ
ಪಾರ್ ಶಾ,ಹುಚಚ್ಪಪ್ನಹ ಳ್,ದಾವಣಗರೆ ದ ಜಿ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾ ಮುಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ
ಎನ್ ಸಂ 67410

12/4/2011 12:18

E

12/4/2011 12:19

E

ದಿನೇಶ, ಸ ಸಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಅವರಗೆರೆ
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 321882

12/4/2011 12:19

E

ನಾಗಮಮ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ರಾಮನಗರ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 167598

12/4/2011 12:20

E

EST3

ಜಿ ಶಾ ೕನ್ ತಾಜ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಶಾ,ಇಚಚ್ಲಘಟಟ್, ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ ಇವರಿಗೆ
ಭಾಅಂಮಂ.189/2011‐
ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
86802

12/4/2011 12:20

E

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.190/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಜಯಣಣ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಹತಿರ್,ರಾಮನಗರ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 205092

12/4/2011 12:21

E

12/4/2011 12:21

E

12/4/2011 12
12:22
:22

E

12/4/2011 12:22

E

12/4/2011 12:23

E

12/4/2011 12:23

E

12/4/2011 12:24

E

12/4/2011 12:24

E

ಅಕತ್ರ್ ಸಯೀದಾ ಖಾತೂನ್, ಸ , ಸ
ಪಾರ್ ಶಾ,ಟೆಪುಪ್ನಗರ, ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ವಾ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್
ಸಂ 94620
ಬಿ ಸವರ್ಮಂಗಳಮಮ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಶಾ,ಭೀಮಸಂದರ್
,ಭಿ
ರ್ಪಾಳಯ್,ತುಮಕೂರು
ಯ್,
ಭಾಅಂಮಂ 192/2011‐
ಭಾಅಂಮಂ.
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಎನ್ ಸಂ 69603
ಮರಿಬಸವಯಯ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಶಾ,ಗುಲಗಂಜಿಹಳಳ್,ತುಮಕೂರು ತಾ
ಭಾಅಂಮಂ.193/2011‐
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ವಾ ಮಂ ಬಗೆಗ್
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 112349
ಮೂಡಲಗಿರಿಯಪಪ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಶಾ,ತಲಪುರಕೆ,ತುಮಕೂರು ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭಾಅಂಮಂ.194/2011‐
ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
179314
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.191/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

70892

EST3

70893

EST3

70894

EST3

70895

EST3

70896

EST3

ಹೆಚ್ ಕೆ ಪುಟಟ್ ೕರೇಗೌಡ, ಬಿ ಆರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಪಿ,ಕನಕಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
ಭಾಅಂಮಂ.195/2011‐
ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 107281
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

70897

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.196/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

70898

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.197/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಜಿ ಕೆ ಹರಿಣಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಅನುಗವ ಳ್,ಹಾಸನ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮುಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
67146
ಶಾಲಾಕಷ್ಮಮ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಅಗರ,ಬೆಂ ದ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
109895

70899

EST3

70902

EST3

70903

EST3

71702

EST3

71706

EST3

71707

EST3

71708

EST3

65594

EST3

ಹನುಮಂತಪಪ್ ಹೆಚ್ ಎನ್, ಸ ,ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಆದತಿ,ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
137791
ಎ ದಾ ಾಯಣಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಶಾ,ಕೆರೆಮಕಿಕ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ
ಭಾಅಂಮಂ.199/2011‐
ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
139157
ಎಂ ರಾಜೇಶವ್ರಿ, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಶಾ,ಬೈರತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ‐4
ಭಾಅಂಮಂ.200/2011‐
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಸಾಲ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಎನ್ ಸಂ 210125
ಸಬೀರಾ ಖಾತೂನ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
ಶಾ,ಸೋಂಪುರ,ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ ಇವರಿಗೆ
ಮಂ.201/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
211257
ಪರ್ಕಾಶ್ ಹೆಚ್ ಎನ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
ಶಾ,ನಾಗೇನಹ ಳ್, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ
ಮಂ.202/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಎನ್ ಸಂ 167992
ಠೋಭ ಯಲಲ್ಪಪ್ ಭಜಂತಿರ್, ಮು , ಸ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
ಪಾರ್ ಶಾ, ೕಗೆಕೋಟೆ,ಕನಕಪುರ ತಾ
ಮಂ.203/201‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಎನ್ ಸಂ 108117
ಚಂದರ್ಕಾಂತ ದೊಡಡ್ಮನಿ,ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
ಶಾ,ಹೊಂಗಣೆದೊಡಿಡ್, ಕನಕಪುರ ತಾ
ಮಂ.204/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಎನ್ ಸಂ 166727
ಡಿ.ಎನ್.ರಂಗಸಾವ್ಮಿ, ಸ. .,ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
36ಪಾರ್ರ್. ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಜಿ.ಜಿ.ಹ
ಹೊಸಹ
ೂಸಹ ಳ್, ದ
ದೊಡಬಳಾ
ೂಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ
ಪುರ ತಾ
ತಾ::
ಮಂ.409.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಇವರಿಗೆ ಸ.ಭ.ನಿಧಿಯ ಮುಂಗಡ ಹಣ
ನಿಧಿ/2011
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.198/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

65595

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.410.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

65596

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.411.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

65597

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.412.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಲ ಮ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ದೊಡಡ್ಮಂಡಿಗನಹ ಳ್,ಹಾಸನ ಜಿ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ
ಎನ್ ಸಂ 136376
ಯಶೋಧ ಕೆ, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಅಜೆಜ್ೕನಡಿಕ್,ಮಂಗಳೂರು ತಾ ಇಿರ್ಗೆ ಸಾ
ಭ ನಿ ಭಾಗಾಂಶ
ತತ್ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 83946
ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷಣ್ಪಪ್, ಮು , ಸ ಮಾ ಪಾರ್
ಶಾ,ಸಚಾರ್ಪುರ,ಬೆಂ ದ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
200494

65598

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.413.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಈಎ
ೕಹನ, ದೈ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಚಂಗಡಿಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 138473

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.414.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

65599

ರ್ೕಮತಿ
.ಸುಧಾ,ಸಮಾ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ನಾಗವಾರ
ಮತುತ್ ರ್ೕಮತಿ ಅಸಾಮ್ಬೇಗಂ, ಸ. .
ನಾಗವಾರ ಇವರುಗ ಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ
ಮುಂಗದ ಬಗೆ

12/4/2011 12:25

E

12/4/2011 12:25

E

12/4/2011 12:26

E

12/4/2011 12:26

E

12/4/2011 12:27

E

12/4/2011 12:27

E

12/4/2011 12:29

E

6/18/2011 0:00

E

6/18/2011 0:00

E

6/18/2011 0:00

E

6/18/2011 0:00

E

6/18/2011 0:00

E

6/18/2011 0:00

E

65600

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.415.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ದೇವರಾಜು, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,ಅಡಿಗೆ
ಬೊಮಮ್ನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 138363

6/18/2011 0:00

E

65601

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.416.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಎಸ್ ಎ ಅಪಪ್ಣಾಣ್ಚಾರಿ, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಬೂಕ .ಆರ್.ಪಟಟ್ಣ ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್

6/18/2011 0:00

E

65602

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.417.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಚಂದರ್ಪಪ್ ಶೆಟಿಟ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ, ೕಗೇಹ ಳ್,ಬೆಂ ದ ವ‐4 ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
104229

6/18/2011 0:00

E

65603

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.418.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ನಾಗರಾಜು, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಹೊರಳಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 95110

6/18/2011 0:00

E

65604

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.419.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ರಾಜಗೋಪಾಲಚಾಯರ್, ಬಡಿತ್ ಮು , ಸ
ಪಾರ್ ಶಾ,ಗೊಲಲ್ರಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
13780

6/18/2011 0:00

E

65605

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.420.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಎಂ ಎಸ್ ರಮೇಶ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ಬೆಟಟ್ದಾಲೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷ
ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 136714

6/18/2011 0:00

E

6/18/2011 0:00

E

6/18/2011 0:
0:00
00

E

6/18/2011 0:00

E

6/18/2011 0:00

E

6/18/2011 0:00

E

6/18/2011 0:00

E

6/18/2011 0:00

E

65606

EST3

65607

EST3

65608

EST3

65609

EST3

65687

EST3

65688

EST3

65689

EST3

ಹನುಮಂತಯಯ್ ಕೆ, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಜಯಪುರ,ತುಮಕೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾ ವಾ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
175728
ಪದಾಮ್ವತಮಮ್ ಎಂ ಎಸ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಶಾ,ಮ
ಯೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
,
ಭಾಅಂಮುಂ 422.ಸಾಮಾನಯ್
ಭಾಅಂಮುಂ.
ಸಾಮಾನ
ಭಾಗಶ ಅಂತಿಮ ವಾಪಸಾತಿ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 164631
ಬಿ ಜಿ ಜಯರಾಮ, ಸ , ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಶಾ,ಮಲಾಲ್ಪುರ,ಹಾಸನ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ಮಂ.423.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
ನಿಧಿ/2011
67738
ರಾಚಪಪ್,ದೈ
, ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಶಾ,ಹುಲಲ್ಂಬ ಳ್,ಮಳವ ಳ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಮಂ.424.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
ನಿಧಿ/2011
93006
ಎಂ ಜಯಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್, ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಶಾ,ಅಣೂಣ್ರು,ಮದೂದ್ರು ತಾ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ
ಭಾಅಂಮುಂ.425/2010‐
ಎಫ್ ಸಾಲ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
11.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
86690
ಚಂದರ್ಪಪ್ ಕೆ , ಮು , ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಶಾ,ಲ ಮ್ೕಸಾಗರ, ತರೀಕೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ಭಾಅಂಮುಂ.426/2010‐
ನಿ ಅಂತಿಮ ಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
11.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
227891
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.421.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.427/2010‐
11.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ದದ್ಗಂಗಮಮ್ ಟಿ ಎಮ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಬೀರನಕಲುಲ್,ತುಮಕೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾ ವಾ ಮಂ ಬಗೆಗ್

ಜಿ ಶಂಕರಪಪ್, ಬ ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಹೊನಾನ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
162154
ಪಿ ಎಂ ಮಹೇಶವ್ರಯಯ್, ಸ , ಸ ಮಾ
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಪಾರ್ ಶಾ,ಪಲಾಲ್ಗಟೆಟ್,ಜಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭಾಅಂಮುಂ.429/2010‐
ಭ ನಿ ಭಾಗಷ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
11.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
220804

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.428/2010‐
11.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

65690

EST3

65691

EST3

65692

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.430/2010‐
11.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

65693

EST3

65488

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.397.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.398.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.399.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

65491

EST3

36ಪಾರ್
36
ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ
ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
‐ಮುಂ
ಮಂ.400.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

65492

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.401.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

65493

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.402.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

65494

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.403.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

65495

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.404.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

65496

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.405.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

65489

65490

6/18/2011 0:00

E

6/18/2011 0:00

E

ಕೆ ಮುನಿಯಮಮ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಮೇಡಿಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಸಾಲ
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 168215

6/18/2011 0:00

E

ಈಶವ್ರಪಪ್, ಪ ಮು , ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಶಾ,ಗೋ ನಕೋ ,ಹೊನಾನ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ
ಭಾಅಂಮುಂ.01/2011‐
ಸಾ ಭ ನಿ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
28531

9/21/2011 0:00

E

ಎ ಜಬೆತ್ ರಂಜನಿ, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಹೆಚ್ ಮಲಾಲ್ಪುರ, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 144098

6/18/2011 0:00

E

6/18/2011 0:00

E

6/18/2011 0:00

E

6/18/2011 0:00

E

6/18/2011 0:00

E

6/18/2011 0:00

E

6/18/2011 0:00

E

6/18/2011 0:00

E

6/18/2011 0:00

E

ಸಾ ತರ್ಮಮ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಕೋಟೆಗಂಗೂರು, ವ ಗಗ್ ಜಿ ಇವರಿಗೆ
ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
135322
ಉಮಾ ಎಸ್, ಸ ,ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಗೋಪಾಲಹ ಳ್ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮಂ
ಆ ೇಪಣೆ ಸರಿಪಡಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಮಂ
ಕೋರಿ ಮರು ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ
176719
ರ್ೕಮತಿ .ಲ ಮ್ಮ್ೕಕಾಂತಮಮ್,
ಮ್, ಸ. .,,
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ನರಸಾಪುರ, ಕೋಲಾರ
ತಾ: ಮತುತ್ ಜಿ: ಇವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಕೆ. .ನಾಗಭೂಷಣಸಾವ್ಮಿ,ಮು ,ಸ ಪಾರ್ಶಾ
ಲೆ,ದಾಸರಹ ಳ್, ಇವರ ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂಆರಾತಿ ಕುರಿತು.
ಅಶವ್ತಧ್ ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಕೆ, ಸ , ಸ ಕಿ
ಪಾರ್ ಶಾ,ಬನಿನ್ಕುಪೆಪ್,ತುಮಕೂರು ಜಿ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮುಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
178491
ಎಚ್ ಎನ್ ಸಾ ತರ್ಮಮ್, ಸ , ಸ ಮಾ
ಪಾರ್ ಶಾ,ಹೊನನ್ಡಿಕೆ,ತುಮಕೂರು ಜಿ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್
ಸಂ 178492
ಜಾನಕಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಬಡಗಕಾರಂದೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಾಂಶ
ತತ್ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ
ಎನ್ ಸಂ 84282
ರಂಗನಾಯಕಮಮ್ ಎಂ ಆರ್, ಸ , ಸ
ಪಾರ್ ಶಾ,ಹುಚಚ್ನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾ ವಾ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 176072

65498

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.406.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

65499

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.407.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

65500

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.408.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

65441

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.389.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

65442

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.390.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

65443

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.391.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

65444

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.392.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

65445

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.393.ಸಾಮಾನಯ್ಯ್
ಭ
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.394.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

65447

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.395.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

65448

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.396.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

65140

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.377.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

65141

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.378.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

65142

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.379.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

65446

ಮರಿಯಮಮ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ವಾಜರಹ ಳ್,ರಾಮನಗರ ಜಿ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
156722
ಮೀನಾ ಬಿ ಆರ್, ಸ , ಸ ಮಾ ಪಾರ್
ಶಾ,ಮತಿತ್ೕಕೆರೆ ಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್,ರಾಮನಗರ ಜಿ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ
ಎನ್ ಸಂ 211066
ಜಯಣಣ್ ಜಿ.ಎಸ್. ಸ
ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಹೆಸರಹ ಳ್,ಚಿ.ನಾ.ಹ ಳ್ ತಾ
ಇವರ ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂಆರಾತಿ
ಕುರಿತು.
ಅಮೀನಾ ಏಜಾಜ್
ಸ ,ಸಉ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಲಾಲ್
ಹಲಾಲ್
,ಕೋಲಾರ ಇವರ ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂಆರಾತಿ ಕುರಿತು.
ಎಸ್ ರ , ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ,ಸಾಸಲಹ ಳ್,ತಿಪಟೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾ ವಾ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
112729
ರ್ೕ ಹೊನನ್ಯಯ್, ಮು. ., ಜಿ.ಎಂ.ಪಿ.ಎಸ್.,
ಮಾನಪುರ ಇವರ ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್.ನ
ವಾಪಸಾತಿಯ ಆ ೇಪಣೆಗಳನುನ್
ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆ.
ಎಸ್.ಬಸವರಾಜು
ಮು ,ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ತೂರೆಮಾ ನಹ ಳ್,ತು
ರುವೇಕೆರೆ ತಾ ಇವರ ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂಆರಾತಿ ಕುರಿತು.
ಎಂ ಎ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ಕರೇಚಿಕಕ್ನಹ
,
ಕ್
ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 91109
ಕಮಲ, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ
ಮುದದ್ಯಯ್ನಪಾಳಯ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 169540

ಶೋಭ ಬಿ ಎಸ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ,ದಾಯ್ವರಸೇಗೌಡನದೊಡಿಡ್,ರಾಮನಗರ
ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ
ಎನ್ ಸಂ 210500
ಹೆಚ್. .ಪುಷಪ್ಲತ
ಸ ,ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಕೊರಚರಪಾಳಯ್,ಇವರಿಗೆ
ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆ.
ಮಹದೇವಪಪ್, ಮು. .
ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಚಿಕಕ್ಮುಲಗೂಡು, ಮಳವ ಳ್
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ರಜಿಯಾ ಬೇಗಂ, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ಮೈಲೇನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಷ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
220268
ವಸಂತ ಕುಮಾರಿ, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ಸೋರಪಪ್ನಹ ಳ್,ರಾಮನಗರ ಜಿ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 168394

6/18/2011 0:00

E

6/18/2011 0:00

E

6/18/2011 0:00

E

6/18/2011 0:00

E

6/18/2011 0:00

E

6/18/2011 0:00

E

6/18/2011 0:00

E

6/18/2011 0:00

E

6/18/2011 0:00

E

6/18/2011 0:00

E

6/18/2011 0:00

E

4/13/2011 0:00

E

4/13/2011 0:00

E

4/13/2011 0:00

E

65143

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.380.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

65144

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.381.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

65145

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.382.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

65146

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.383.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

65147

EST3

65148

EST3

65150

EST3

65151

ಅಶರ್ಫ್ ಜಮಾ ಖಾತೂರ್, ಸ , ಸ ಉ
ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ, ಡಿ ಜೆ ಹ ಳ್ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
106073
ಬಸವರಾಜು ಬಿ, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ಜಗನಾನ್ಧಪುರ,ತುಮಕೂರು ತಾ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾ ವಾ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ
ಎನ್ ಸಂ 176894
ನಾಗರಾಜಚಾರ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಸತಯ್ಮಂಗಲ,ತುಮಕೂರು ತಾ ಇವರ
ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ವಾ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್
ಸಂ 381438

6/18/2011 0:00

E

6/18/2011 0:00

E

6/18/2011 0:00

E

ಎಂ ಮುನಿಯಪಪ್, ಬಡಿತ್ ಮು , ಸ ಕ ಪಾರ್
ಶಾ,ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 107908

6/18/2011 0:00

E

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮುಂ.384.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

ಪಾಪಯಯ್ ಬಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಕಪಪ್ನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಮುಂ
ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 161832

6/18/2011 0:00

E

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.385.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

6/18/2011 0:00

E

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.386.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

ಗುರು ದದ್ಮಮ್, ಸ , ಸ ಮಾ ಪಾರ್
ಶಾ,ಪಾವಗಡ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಮಂ ಬಗೆ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 112734
ಎಂ ಎನ್ ವಪಪ್ಗೌಡ,ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಹರಿಹ ಳ್,ಆಲೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸ ಭ ನಿ
ಭಾಗಷ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
66242

6/18/2011 0:00

E

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.387.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ನಿಧಿ/2011

ರುಕಿಮ್ಣಿ ಡಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಕುರುಬರಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಬಗೆ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 178405

6/18/2011 0:00

E

65152

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.388.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

6/18/2011 0:00

E

63097

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.316.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

4/5/2011 0:00

E

63102

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.318.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

4/5/2011 0:00

E

63104

EST3

4/5/2011 0:00

E

63106

EST3

4/5/2011 0:00

E

63108

EST3

4/5/2011 0:00

E

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.319.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.320.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.321.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

ಚಂದರ್ಕಲಾ ಕೆ ಟಿ, ಸ
ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಗೌಡ ಳ್,ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ
ತಾ,ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 140600
ಕೆ ಲಕಕ್ಯಯ್,ಪದ ೕಧರ ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ರಾವಂದೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ವಾಪಸಾತಿ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 162760
ಟಿ ಜಯಣಣ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಮುಗಳೂರು, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ ಇವರ
ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ವಾ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 110765
ನ ೕಮುನಿನ್ೕಸಾ ಸ ಸ.ಉ.ಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ
ಸೇಠ್ ಪಾಳಯ್,ಇವರ ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್ ಭಾಗಷ:
ವಾಪಸಾತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಬಗೆ.
ಅಖತ್ರ್ ಉನಿನ್ೕಸಾ ಸ ಉದುರ್
ಸ. ಪಾರ್ಶಾಲೆ ಗಾಂಧಿನಗರ,ಜಿಪಿಎಫ್
ಭಾಗಷ: ಮಂಜೂರು ಬಗೆ.
ನಾಗಮಣಿ ಸ ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ ಬಾಗಲೂರು
ಇವರಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ.

63109

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.322.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

ಶಕಂಠೇಗೌಡ,ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು, ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಕದ್ಆಳು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾ ಹಣ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 141175

4/5/2011 0:00

E

63110

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.323.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

ಈರಮಮ್ ಜಿ ದಾನಿಗೊಂಡರ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ನರ ೕಪುರ,ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 160356

4/5/2011 0:00

E

63112

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.324.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

4/5/2011 0:00

E

63114

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.325.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

4/5/2011 0:00

E

63115

EST3

3(6)ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/326/2010‐11

4/5/2011 0:00

E

63118

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.327.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

4/5/2011 0:00

E

64086

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.328.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

ನಂಜೇಗೌಡ ಮು
,ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಮಲೆಲ್ೕದೇವರ ಪುರ,ಇವರಿಗೆ
ಜಿಪಿಎಫ್ ಭಾಗಷ: ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರಾತಿಬಗೆ.
ಟಿ.ಬಿ.ಚಂದರ್ಕಾಂತಿ
ಸ ,ಸಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಕಲೂಲ್ರು,
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ :ಜಿಪಿಎಫ್ ಭಾಗಷ:
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ.
ಎಂ.ವೈ.ಮನೋಹರಿ, ಮು
ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಸುಂಟಿಕೊಪಪ್,
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಎನ್ ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ಬಿ.ಬೈರಾಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್
ಸಂ 137531
ತಿಮೆ ಗೌಡ,ಬಿ ಆರ್ ಪಿ, ೇತರ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ
ಕೇಂದರ್, ಉ ವ‐2,ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
74125

4/5/2011 0:00

E

64088

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.329.ಸಾಮಾನಯ್
ಭಾಅಂಮುಂ
ಸಾಮಾನ
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ನಾಗರಾಜು ಎ, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಹಂಪಾಪುರ
ಶಾ
ಹಂಪಾಪುರ ಇವರಿಗ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 139736

4/5/2011 0:
0:00
00

E

64090

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.330.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

4/5/2011 0:00

E

64095

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.332.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

4/5/2011 0:00

E

64097

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.333.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಹೆಚ್ ಕೆ ಕೃಷಣ್ಪಪ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,ಚಿಕಕ್
.ಆರ್.ಪಟಟ್ಣ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾ
ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 139835

4/5/2011 0:00

E

64098

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.334.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

ಪಿ ರೋ ಣಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ, ಜನಾಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಸಾಲ
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 83948

4/5/2011 0:00

E

64100

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.335.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

ಎಂ ಮಲೆಲ್ೕಶಪಪ್, ಸ ,ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ಪೇಟೆ ನ ರಾ ಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 139179

4/5/2011 0:00

E

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.336.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಚಂದರ್ಪರ್ಕಾಶ್ ಎಂ, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಹೆಗೂಗ್ರು‐ಎ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ಅಂತಿಮ ವಾಪಸಾತಿ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್
ಸಂ 53541

4/5/2011 0:00

E

64102

ಮಂಜಾಚಾರ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ವಡಡ್ರಹ ಳ್,ಹಾಸನ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ
ಎನ್ ಸಂ 141866
ಯಶೋದಮಮ್ ಮು ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ
ಜಿಗಣಿ,ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವಬಗೆ.209858

64679

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ ಮಂ
337/2010‐11.‐.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

ಸು ೕಲ ಎಸ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ಬೆಂಡಿಗಾನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 106734

4/5/2011 0:00

E

64680

EST3

ಪೆರ್ೕಮ ನಯ, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ ಮಂ
338/2010‐11.‐.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ಶಾ,ಗೇಕರವ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 144419
ನಿಧಿ/2011

4/5/2011 0:00

E

64681

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಭಾಅಂಮುಂ
339/2010‐11.‐.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

ಎಸ್ ಎಲ್ ರೇವಣಣ್, ಸ ,ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ದೋಣನಘಟಟ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
367202

4/5/2011 0:00

E

64682

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ ಮಂ
340/2010‐11.‐.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

ಹೆಚ್ ನಾಗರತನ್ಮಮ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ತಿಪಟೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 178800

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:
0:00
00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

ಕೆ ಎಸ್ ರೇಣುಕಾರಾಧಯ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಭಾಅಂಮುಂ
ಶಾ,ಚೆನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
341/2010‐11.‐.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್
ನಿಧಿ/2011
ಸಂ 142418
ಸೌಭಾಗಯ್ ಡಿ ಹೆಚ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಭಾಅಂಮುಂ
ಶಾ,ಗೊಟಿಟ್ಕೆರೆ,ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ
342/2010‐11.‐.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ವಾ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
ನಿಧಿ/2011
210783
ಕೆ ಎ ಶೈಲಜಾ, ಸ ,ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಭಾಅಂಮುಂ
ಶಾ,ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
343/2010‐11.‐.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
ನಿಧಿ/2011
142040
ಕೆ ನಾಗೇಶಪಪ್, ಒ ಮು
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಭಾಅಂಮುಂ
ಸ ಪಾರ್ರ್ಶಾಲೆ,ಮಾದೇನಹ
,
ಳ್,ಇವರಿಗೆ ಸಾ
344/2010‐11.‐.ಸಾಮಾನಯ್
ಸಾಮಾನ ಭ ಷಯ್
ಷ
ಭ ನಿ ಮುಂ ◌ಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
ನಿಧಿ/2011
155906
ಆರ್ ರಾಜಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಭಾಅಂಮುಂ
ಶಾ,ಬೊಮೆ ನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
345/2010‐11.‐.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಭಾಗಶ ವಾ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
ನಿಧಿ/2011
66705
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಭಾಅಂಮುಂ
ಲೋಕಪಪ್, ದೈ ,ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ಚನನ್ಗಿರಿ
346/2010‐11.‐.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾ ಹಣ ಮಂ
ನಿಧಿ/2011
ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 158955

64684

EST3

64685

EST3

64686

EST3

64687

EST3

64688

EST3

64689

EST3

64690

EST3

ಎಂ ಎಸ್ ಮಹೇಶವ್ರಪಪ್, ಸ ,ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಭಾಅಂಮುಂ
347/2010‐11.‐.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ಹರಳಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂ
ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 95847
ನಿಧಿ/2011

64692

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಭಾಅಂಮುಂ
348/2010‐11.‐.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

64693

EST3

ಎಂ.ಬಸವರಾಜು, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಭಾಅಂಮುಂ
349/2010‐11.‐.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ಶಾ,ತುರುವೇಕೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 110204
ನಿಧಿ/2011

4/5/2011 0:00

E

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಭಾಅಂಮುಂ
350/2010‐11.‐.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

ರಜಿಯಾ ಬೇಗಂ, ಸ
,ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಹರಿಹರ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭ ನಿ ಭಾ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ
ಎನ್ ಸಂ 144285

4/5/2011 0:00

E

64694

ಎಂ ಮಲಲ್ಪಪ್, ದೈ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಹೂ ನಮಡು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎ ಎನ್ ಸಂ
98491

64695

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಭಾಅಂಮುಂ
351/2010‐11.‐.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

64696

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ ಮಂ
352/2010‐11.‐.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

64697

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ ಮಂ
353/2010‐11.‐.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

64698

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ ಮಂ
354/2010‐11.‐.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

64699

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ ಮಂ
355/2010‐11.‐.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

ಧನ ಂಗ್ ನಾಯಕ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ತಪಪ್ಗಾನದೊಡಿಡ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಅಂತಿಮ ವಾಪಸಾತಿ ಹಣ ಮಂ
ಬಗೆ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 176355
ಶಾರದ, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಬೋ ಯಾರು,ಮಂಗಳೂರು ತಾ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ
ಎನ್ ಸಂ 300300
ಲ ಮ್ೕನರಸಮಮ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ಎಂ
ಗೊಲಲ್ಹ ಳ್,ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿ ಇ ರಗೆ ಸಾ
ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
207934
ಸುವಣರ್ ಎನ್ ನಾಯಕ್,ಶಾಲಾಮಾತೆ,ಸ
ಪಾರ್ ಶಾ, ಕಾಗರ್ಲ್,ಸಾಗರ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಜಿ
ಪಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
85498
ದಾಸೇಗೌಡ, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,ಹು ಕೆರೆ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ
ಎನ್ ಸಂ 86425

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ ಮಂ
ಸುನಂದ ಎ ಎಮ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
356/2010‐11.‐.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ಶಾ,ಬಿದರಕಟೆಟ್,ತುಮಕೂರು ಇವರ ಸಾ ಭ
ನಿಧಿ/2011
ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 112585

64701

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ ಮಂ
357/2010‐11.‐.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

64702

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಭಾಅಂಮುಂ
358/2010‐11.‐.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ನಿಧಿ/2011

64703

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಭಾಅಂಮುಂ
359/2010‐11.‐.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

64704

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಭಾಅಂಮುಂ
360/2010‐11.‐.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

64705

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ ಮಂ
361/2010‐11.‐.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

64706

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಭಾಅಂಮುಂ
362/2010‐11.‐.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

64707

EST3

ಡಿ.ಜೆ.ಜಯಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಭಾಅಂಮುಂ
363/2010‐11.‐.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ಶಾ,ಗೊರಗೊಂಡನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 229558
ನಿಧಿ/2011

64700

ದೇ ಕಾ, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಸಮೇತನಹ ಳ್,ಹೊಸಕೋಟೆ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
207453
ವೈ ರೇವಣ ದದ್ಪಪ್, ಸ
,ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಬೆಣಿಣ್ಹ ಳ್ ಹರಪನಹ ಳ್
ತಾ,ಇವರಿಗೆ
ಬಗೆಗ್ಗ್
ತಾ
,ಇವರಿಗ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗ
ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 59684
ನಾರಾಯಣ, ಆರ್ ಪಿ, ಹಲಸೂರು
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಅಂತಿಮ
ವಾಪಸಾತಿ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
204556
ಕೆ ಎನ್ ರಾಮಸಾವ್ಮಿ, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ, ರ್ೕಕಂಠಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
68807
ಜಯಕುಮಾರಿ ಎಂ, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಶೆಟಿಟ್ಕೊತತ್ನೂರು, ಕೋಲಾರ ಜಿ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ. ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 382066
, ಸ ಪಾರ್
ಟಿ ರಮೇಶ್, ದೈ
ಶಾ,ಹಾಸನ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
64389

4/13/2011 0:00

E

4/13/2011 0:00

E

4/13/2011 0:00

E

4/13/2011 0:00

E

4/13/2011 0:00

E

4/13/2011 0:00

E

4/13/2011 0:00

E

4/13/2011 0:00

E

4/13/2011 0:00

E

4/13/2011 0:00

E

4/13/2011 0:00

E

4/13/2011 0:00

E

4/13/2011 0:00

E

64768

EST3

64843

EST3

64846

EST3

64847

EST3

64848

EST3

64849

EST3

64909

EST3

64910

EST3

64911

EST3

64912

EST3

64913

EST3

64914

EST3

64915

EST3

ಸುದಶರ್ನ್, ಬಿ.ಆರ್. ೇತರ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ ಮಂ
ಕೇಂದರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ವಲಯ‐2 ಬೆಂ
364/2010‐11.‐.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ
ನಿಧಿ/2011
ಬಗೆಗ್.ಇಡಿಎನ್.102584
ನಾಹವೇಣಿ ಆರ್, ಸ ,ಸ ಮಾ ಪಾರ್
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ ಮಂ
ಶಾ,ಪಾಳಯ್,ಆಲೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
365/2010‐11.‐.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್
ನಿಧಿ/2011
ಸಂ 135411
.ಎಂ.ಮಂಗಳಮಮ್, ಸ
3(6)ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ ಮಂ ಸಉಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಅಪಪ್ರ್ ಡೇರಾ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ
366/2010‐11/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಟೌನ್, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ
ನಿಧಿ/‐/2011
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆ.ಇಡಿಎನ್.105908
ಮುರ ೕಧರ ಆರ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ ಮಂ
ಶಾ,ಮೈದೊಳಲು,ಭದಾರ್ವತಿ ತಾ ಇವರಿಗೆ
367/2010‐11.‐.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ
ನಿಧಿ/2011
ಎನ್ ಸಂ 68460
ಚಿಕುಕ್ನನ್, ಆರ್ ಪಿ ನಾರಾಯಣಪುರ
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐ಭಾಅಂಮುಂ
ಕಲ್ಸಟ್ರ್ ಕನಕಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
368/2010‐11.‐.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಭಾಗಶ ಅಂತಿಮ ವಾಪಸಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ನಿಧಿ/2011
ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 166143
ಸ ೕಮ ಬೇಗಂ ಟಿ, ಮು
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐ಭಾಅಂಮುಂ
,ಸಉ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ತುರುವೇಕೆರೆ ಟೌನ್
369/2010‐11.‐.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
ನಿಧಿ/2011
ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 180027
ಹೆಚ್ ಆರ್ ಹುಚಚ್ಪಪ್, ಮು , ಸ ಮಾ ಕ ಪಾರ್
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಶಾ,ಕಾವಲೆಬ್ೖರಸಂದರ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಅಂಮುಂ.370.ಸಾಮಾನಯ್
ಭಾಗಷ ವಾಪಸಾತಿ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 167392
ೕರಭದರ್ಶೆಟಿಟ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಅತಿತ್ಗೋಡು ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ತಾ ಇವರಿಗೆ
ಭಾಅಂಮುಂ.371.ಸಾಮಾನಯ್
ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಸಂ 156010
ಜಿ ಎನ್ ಚಂದರ್ಮೌ , ಮು , ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಶಾ,ಟಿ ರಂಗಾಪುರ ತರೀಕೆರೆ ತಾ ಇವರಿಗೆ
ಭಾಅಂಮುಂ.372.ಸಾಮಾನಯ್
ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ವಾಪಸಾತಿ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 137339
ಜಾನಕಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ಹಾಸನ
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ತಾಲೂಲ್ಕು ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಅಂಮುಂ.373.ಸಾಮಾನಯ್
ಭಾಗಷ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
136321
ಕೆ ನಾಗರಾಜು, ದೈ , ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಶಾ,ಗೊಪೆಪ್ೕನಹ ಳ್ ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು
ಭಾಅಂಮುಂ.374.ಸಾಮಾನಯ್
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಎನ್ ಸಂ 159774
ನೋದಮಮ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಶಾ,ಕಾಚಹ ಳ್,ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಮಂ.375.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ
ನಿಧಿ/2011
ಎನ್ ಸಂ 49088
ಹೆಚ್ ಪಿ ರಾಜಕುಮಾರ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಶಾ,ಗುಂಗರಹ ಳ್,ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು
ಮಂ.376.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
ನಿಧಿ/2011
ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 139210
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E
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E
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E
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E
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E

4/13/2011 0:00

E

4/13/2011 0:00

E

4/13/2011 0:00

E

4/13/2011 0:00

E

61460

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.306.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ರುದರ್ಪಪ್ ಎಸ್.ಎಂ. ಸ ಸಕಿಪರ್ಶಾಲೆ ಕಲೆಲ್ಣೆ
ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫ್
ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/5/2011 0:00

E

61462

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.307.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಜಬಮಾಲೈ, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ಹಳೇ
ಮಾಟರ್ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 156805

4/5/2011 0:00

E

61464

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.308.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ೕಲಾಬಾಯಿ ಲ ಮ್ೕಕಾಂತ ರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್
ಸ ,ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ ಯಲಗುಂದ ಇವರ
ಜಿಪಿಎಫ್ ಮಂಜೂರು ಬಗೆಗ್.

4/5/2011 0:00

E

61467

EST3

E

EST3

ಚಂದರ್ಕಲ ಸ ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ
ನಿಟೂಟ್ರು,ಹಾಸನ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫ್
ಭಾಗಷ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಬಗೆ
ಹೆಚ್.ಬಿ.ನಾಗರಾಜು ಮು ಸ. .ಪರ್ಶಾಲೆ
ಎಳೆಳ್ೕಶಪುರ,ಇವರಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫ್ ಸಾಲ
ಮಂಜೂರು ಬಗೆ.

4/5/2011 0:00

61470

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.309.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.310.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

4/5/2011 0:00

E

ಎ ಇರುದಯ ಮೇರಿ ಮು ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ
ನಾಲ್ ರೋಡ್,ಹನೂರು ವಲಯ ರವರ
ಜಿಪಿಎಪ್ ಸಾಲ ಮಂಜೂರುಬಗೆಗ್

4/5/2011 0:00

E

ಆರ್. ಲ ಮ್ ದೇವಮಮ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ನಂಜೇದೇವನಪುರ,ಚಾಮರಾಜನಗರ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 164204

4/5/2011 0:00

E

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.311.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

61474

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.312.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

61476

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.313.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಶಹತಾಜ್ ಬೇಗಂ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಬಂಡ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 162265

4/5/2011 0:00

E

61477

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.314.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

ಬಿ.ಜಿ. ೕಹನಕುಮಾರ
ಸ .ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಕೆ.ಹೂಸೂರು,ಜಿಪಿಎಫ್
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

4/5/2011 0:00

E

61480

EST3

E

EST3

4/5/2011 0:00

E

60926

EST3

ಟಿ.ಎಸ್.ಸುಜಾತ ಸ ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ
ಆಚಂಗಿ ಇವರಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಬಗೆ.
ಎನ್.ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸ
ನಾಲಬಂದವಾಡಿ,ಇವರಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫ್
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಬಗೆ.
ಮೇಲೇಗೌಡ ಮು ,ದೇವರ
ಮಲಲ್ನಾಯಕನಹ ಳ್,ಇವರಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫ್
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಬಗೆ
ಸಾರಮಮ್ ಐ, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಕೊಣಾಲು, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ
ತದತ್ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್
ಸಂ 83120

4/5/2011 0:00

60924

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.315.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.295.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.296.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

61471

60928

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.297.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

60931

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.298.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

ಹಾಜಿರಾ ರಿಜಾವ್ನ, ಸ , ಸ ಉ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಉ ವ‐3,ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 100734

4/5/2011 0:00

E

60932

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.299.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಆರ್.ಬಿ. ರೇಣುಕಪಪ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಮಾದಿಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 179626

4/5/2011 0:00

E

60935

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.300.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

60938

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.301.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

60939

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.302.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

60942

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.303.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

59624

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.257.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

59625

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.258.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

59627

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.259.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

59639

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
ಮಂ.260.ಸಾಮಾನಯ್
ಸಾಮಾನ ಭ ಷಯ್
ಷ
ನಿಧಿ/2011

59691

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.261.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

59748

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.262.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

47420

EST3

32/ಪಾರ್ /.8.ವೃಂನೇನಿ/2010

ಬಸವಣಣ್ ಬಿ, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಕಂದಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ಅಂ ವಾಪಸಾತಿ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ
ಎನ್ ಸಂ 156442
ಬಿ ಚನನ್ಬಸಪಪ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಮಾಡಾಯ್ಕೂಡು,ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾ ಅಂತಿಮ ವಾ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 159381

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

ಹೆಚ್ ಸುಕನಯ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ಭೈರಾಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 138860

4/5/2011 0:00

E

ಮಲ ಎ.ಎಂ, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ವಡ
ಶಾ
ವಡೇರಹ
ೕರಹ ಳ್ ಇವರಿಗ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 162591

4/5/2011 0:
0:00
00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

8/16/2011 0:00

C

36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂಮಂ/1 ಎ.ಆರ್.ರೇಣುಕಾದೇ ಸ. .ಆಲೂರು ತಾ.
47/2010‐11.147.ಸಾಮಾನಯ್
ಹಾಸನ ಜಿ.,,ರವರ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

6/23/2011 0:00

E

ದೇವಕಿ ಪಿ, ಮು , ಸ ಮಾ ಪಾರ್
ಶಾ,ಸುಳಯ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷ
ತ ಮಂ ಬಗೆ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 82080
ಶೈಲಜಾ ಟಿ ಎಸ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಊಡಿರ್ಗೆರೆ,ತುಮಕೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ವಾ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್
ಸಂ 179449
ಎ.ಎಂ.ಉಮಾದೇ , ಸ , ಸ ಮಾ ಪಾರ್
ಶಾ,ತಾವರೆಕೆರೆ,ಬೆಂ ದ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ
ಎನ್ ಸಂ 200757
ಕಮಲ ಎ ಎಂ, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ಮುಗೊಗ್ಂಡನಹ ಳ್,ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ
ಬಗೆ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 175733

ಎನ್ ಜಿ ವರಲ ಮ್, ದೈ , ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಬಿ ನಾರಾಯಣಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್
407112
ಕಮಲಾ , ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಮಲಲ್ಸಂದರ್,ತುಮಕೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್
ಸಂ 112633
ಗಾಯಿತಿತ್ ಪಿ ಹೆಚ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ದೊಡೆಡ್ರಂಗೆರೆ,ರಾಮನಗರ ಜಿ ಇವರ
ವೃಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆ

45806

EST3

59541

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.243.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಎಂ.ಕೆ.ರಾಜಲ ಮ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಬೆನಕನಕೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ವಾ
ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 94562

4/5/2011 0:00

E

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.244.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಅಖೀಲಾ ಬೇಗಂ, ಸ , ಸ ಉ ಪಾರ್
ಶಾ,ಹರಿನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ
169554

4/5/2011 0:00

E

59542

59543

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.245.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

59544

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.246.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

59545

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.247.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

59546

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.248.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

59547

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.249.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

59548

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.250.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

59549

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.251.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

59550

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.252.ಸಾಮಾನಯ್
ಸಾಮಾನ ಭ ಷಯ್
ಷ
ನಿಧಿ/2011

59551

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.253.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

59552

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.254.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

59553

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.255.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

59554

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.256.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

59924

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.263.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ೕಗರಾಜ, ಬ ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಆರ್
ಶಾ,ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
98910
ಎಸ್ ಅಬುದ್ಲ್ ರ ೕದ್,ಬ ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಬಸವಾಪಟಟ್ಣ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್
ಸಂ 159846
ಎಸ್ ರತನ್ಮಮ್, ಬ ಮು
ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಗೋಪನಾಳು, ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 136767
ಎ ಜಿ ರಮಾದೇ , ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ,ಮ ಯಪಪ್ನಹ ಳ್, ಮಾಲೂರು ತಾ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಇಡಿ ಎನ್ 102412
ವಸುಮತಿ ಎಂ ಕೆ, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಕರಿಕಲ್ ದೊಡಿಡ್ ,ರಾಮನಗರ ಜಿ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ
ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 200271

ಈಶವ್ರಪಪ್ ಡಿ , ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ರಾಮೇನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 310396
.ಎಸ್.ಸೂಯರ್ನಾರಾಯಣಪಪ್, ಸ , ಸ ಕಿ
ಪಾರ್ ಶಾ, ಎನ್ ಹೊಸಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್
ಸಂ 180276
ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ಸೋಮಲಾರ,ಮಧುಗಿರಿ
ತಾ ಇವರಿಗೆ
,
, ಧ
ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ
ಎನ್ ಸಂ 356352

ಬಿ ಎಲ್ ಸೋಮು, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ಕಟೆಟ್ೕಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 141173
ಬಿ.ಎಸ್.ಶಂಭು ಂಗಾರಾಧಯ್, ಸ , ಸ ಉ
ಪಾರ್ ಶಾ,ಹಾನಗಲ್ ಕೊಪಪ್ಲು ಇವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 144535
ಎಸ್ ಶಾಂತಪಪ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಬಿ ಕೋಡಿಹ ಳ್, ಕಡೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಅಂತಿಮ ಮಂ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 222024
ಎನ್ ಮಂಜುನಾಧ್, ಆರ್ ಪಿ, ಬಿ ಆರ್
ಕಛೇರಿ, ಗುಬಿಬ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ವಾಪಸಾತಿ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ
112133
ಶಾರದಾ ಬಾಯಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಚೋಡಿ ಅಚಚ್ಮಮ್ನಹ ಳ್ ಇವರಿ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್
ಸಂ 111196

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:
0:00
00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

59925

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.264.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

59926

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.265.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

59927

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.266.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

59928

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.267.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

ಗಂಗಾಧರಯಯ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,
ದೊಡಡ್ ಮದುರೆ,ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ವಾಪಸಾತಿ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 112535
ನರ ಂಹರಾಜು , ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಹೆಬಾಬ್ಕ, ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಭಾಗಶ ವಾಪಸಾತಿ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್
ಸಂ 177442
ಎಂ
ೕರಯಯ್,ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಬ ತ್ಮಠ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಅಂತಿಮ
ಂತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲು ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 135574
ನಿಮರ್ಲ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಚನನ್ಪಿಳೆಳ್ಕೊಪಪ್ಲು, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂ ಮ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
85396

59929

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.268.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

ಕೆ ಎಲ್ ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿ, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಸುಜಜ್ಲೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 86513

59930

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.269.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

59931

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.270.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

59932

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.271.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ನಿಧಿ/2011

59933

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.272.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

59934

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.273.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

59935

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.274.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

59936

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.275.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

59937

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.276.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

59938

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.277.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

ಹಮೀದಾಬಾನು, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಬೇಗಂ
ಹಲಾಲ್, ರಾ ತಾ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ
ಎನ್ ಸಂ 175808
ಪೆರ್ೕಮ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ವಕಕ್ಲೇರಿ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂ ಮಾಡುವ
ಬಗೆ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 108030
ರ್ೕಧರ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,ನಾಗಸಂದರ್
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಸಾಲ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಬಗೆ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 206192

ಕೆ ಆರ್ ಅಜುರ್ಮನ್ ಬಾನು, ಸ ,ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ, ಹೆಗಗ್ಡಿಹ ಳ್,ಹಾಸನ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
64766
ಕೆ ಆರ್ ನೂರುನಿನ್ೕಸ, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ತಿರುಪತಿಹ ಳ್,ಹಾಸನ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್
ಸಂ 225771
ಶಾಂತಮಮ್ ಎಸ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಹಲ ಮರದ ದೊಡಿಡ್,ರಾಮನಗರ ಜಿ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿ ಎನ್ 205429
ರಾಮಣಣ್ ಟಿ ಎಸ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ರಾಂಪುರ,ರಾಮನಗರ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ
ಎನ್ ಸಂ 207318
ಕೆ ಸೈಯದ್ ಅಬುದ್ಲ್ ಅಜೀಜ್, ಕಷ್ಣ
ಸಂ ೕಜಕರು,ಬಿಇಒ ಕಛೇರಿ, ಹರಿಹರ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 163714
ಟಿ ಎನ್ ವಮಾದಯಯ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ಲಕಕ್ರಸನಪಾಳಯ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 362396

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

59965

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.278.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

60169

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.279.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

60170

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.280.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

60171

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.281.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

60173

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.282.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

60174

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.283.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

60175

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.284.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

60176

EST3

60249

EST3

60287

EST3

60288

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.288.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

60289

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.289.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

60290

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.290.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

60291

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.291.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.285.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್
ಷ ನಿಧಿ
ನಿಧಿ/2011
/2011

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.286.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.287.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಪಾಯ್ರಿಜಾನ್, ಮು , ಉ ಪಾರ್
ಶಾ,ಗಗೇರ್ಶವ್ರಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ಅಂತಿಮ ವಾಪಸಾತಿ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 93358

ನ ನಿದೇ , ಸ , ಸ ಉ ಪಾರ್
ಶಾ,ಜಕೂಕ್ರು,ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 419959
ಸುಮತಿ ಕೆ ಆರ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ಹಾವಾಳ,ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
177791
ಸೈಯದ್ ನಶಾತ್ ಆರಾ, ಸ ,ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ, ಮಾದಾಪುರ,ರಾಮನಗರ ಜಿ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್
ಸಂ 208322
ಬಿ ಎನ್ ವಕುಮಾರ್, ದೈ , ಸ ಉ ಮಾ
ಪಾರ್ ಶಾ,ಕುಣಿಗಲ್ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
175926
ಆರ್ ಕೃಷಣ್ಪಪ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ಜಾಜೂರು,ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 49091
ಸು ೕಲಮಮ್, ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ,ಹೆಬಾಬ್ಳ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 61246
ಆರ್ ಕೋಮಲಮಮ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ,ಯಲಗುಂದ,ಹಾಸನ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಬಗೆಗ್ಗ್ ಇಡಿ ಎನ್
ಭ ನಿ ಭಾಗಷ ಮುಂ ಮಂ ಬಗ
ಸಂ 69624
ಚಿಕಕ್ತಿಮಮ್ಯಯ್, ಮು ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ
ಅಕಿಕ್ರಾಂಪುರ ಇವರ ಜಿಪಿಎಫ್ ಭಾಗಷ:
ಮಂಜೂರು ಬಗೆ. ಇಡಿಎನ್ 92956
.ಪಿ.ಹುಚೆಚ್ೕಗೌಡ
ದೈ ,ಸಮಾ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಸಕಲೇಶಪುರ,ಇವರ
ಜಿಪಿಎಫ್ ಭಾಗಷ: ಮಂಜೂರು ಬಗೆ.
ರ ೕದ್
ಉನಿನ್ೕಸಾಸ್,ಸ ,ಸಉಮಾ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಸರ
ಬಂಡೇಪಾಳಯ್,ಇವರಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫ್ ಹಣ
ಭಾಗಷ: ಮಂಜೂರು ಬಗೆ.
ನಿಮರ್ಲಾ
ಹೇಮಾವತಿ,ದೈ ,ಸಮಾ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಮಾರೇ
ನಹ ಳ್,ಇವರ ಜಿಪಿಎಫ್ ಹಣ ಮಂಜೂರು
ಬಗೆ.
ವೆಂಕಟರಮಣಪಪ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ನಾಗೊಂಡನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
168656
ೕಹನ ಮೂತಿರ್, ಬ ಮು , ಸ
ಆರ್ ಪಿ
ಪಾರ್ ಶಾ,ಹರಿಹರ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್
ಸಂ 137994
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E
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E

4/5/2011 0:00

E
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E
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E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E
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E
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E
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E

4/5/2011 0:00

E

. ರ್ೕನಿವಾಸಮೂತಿರ್,ಸ ,ಸಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ದೆದ್ೕನಹ ಳ್,ಇವರಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫ್ ಭಾಗಷ:
ಅಂತಿಮ ವಾಪಸಾತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆ.

60292

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.292.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

60293

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.293.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

60302

EST3

3(6)ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/294/2011

57162

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.132.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಆರ್.ಮಂಜುಳ, ಸ
,ಸಮಾ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಹೊನುನ್ಡಿಕೆ,
ತುಮಕೂರು ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆ.ಇಡಿಎನ್ 110979
ಡಿ ಪದಮ್, ಸ , ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ,
ನೆಲಗದರನಹ ಳ್,ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ
106702

57163

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.133.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

57164

EST3

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

.ನಾಗರತನ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಬಿದಲೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 166951

4/5/2011 0:00

E

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.134.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

ಟಿ ನರ ಂಹೇಗೌಡ, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಬೇಡಿಗನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ136117

4/5/2011 0:00

E

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.135.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

ಸೈಯದ್ ಹುಸೇನ್ ಗುಡಿಯಾಲ್, ಸ , ಸ
ಉ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ, ಖಾದರ್ ನಗರ,ತುಮಕೂರು
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ವಾ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 381638

4/5/2011 0:00

E

57166

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.136.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

4/5/2011 0:00

E

57167

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.137.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

4/5/2011 0:00

E

57168

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.138.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

ಚನನ್ಪಪ್ ಕೆ ಬಿ, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಮದೂದ್ರು ತಾ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಅಂತಿಮ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 88331

4/5/2011 0:00

E

ಕೆ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಅಗರ್ಹಾರ, ರಾ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ
179023

4/5/2011 0:00

E

57165

57169

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.139.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

57170

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.140.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.141.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

57171

ಅಬುದ್ಲ್ ವಾಜೀದ್, ಸ , ಸ ಉ ಪಾರ್
ಶಾ,ಕರಲಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 93946

ಸೋಮಶೇಖರಯಯ್ ಎಚ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ಕಲೆಲ್ೕನಹ ಳ್, ಗುಬಿಬ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
ಸಂ 176696
ಧಮರ್ ಂಗಪಪ್ ಎಸ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ, ತತ್ಲಕೊಪಪ್,ತುರುವೇಕೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ವಾ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 176041
ಆರ್ ಕರಿಯಪಪ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಮ ಲ್ಗೆರೆ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ವಾ ಮಂ
ಮಾ ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 93323
ಮುನಿರಾಜು, ಬಡಿತ್ ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಸೊಣಗಾನಹ ಳ್,ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ
ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 353674

57172

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.142.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

57173

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.143.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

57174

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.144.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

57183

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.145.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

ಕೆ ನರ ಂಹಯಯ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಹಾರೋಗೆರೆ, ರಾ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ
177151
ಶೈಲಮಮ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ದೊಡಡ್ಅರಳಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ
208852
ಕೆ ಎಲ್ ರ್ೕದೇ , ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಕುರುಬರಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
ಸಂ 141134
ಗೌರಮಮ್, ಸ ,ಸ ಕ ಮಾ ಪಾರ್
ಶಾ, ಂಗರಾಜಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
353823

57258

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.146.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

57259

EST3

57260

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

ಇ ಆರ್ ಮಾ ನಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಚಿಕಕ್ಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 178912

4/5/2011 0:00

E

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.147.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

ಡಿ ರತನ್ಮಮ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ, ಚಿಕಕ್ಹ ಳ್
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ವಾ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 178931

4/5/2011 0:00

E

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.148.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

ಜಿ.ಪರ್ಭಾಕರ
ಸ ,ಸಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಂಗರ್ಹ ಲ್,ಹರಪನಹ ಳ್
ತಾ ಜಿಪಿಎಫ್ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/5/2011 0:00

E

57261

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ 149.ಸಾಮಾನಯ್
ಭಾಅಂಮುಂ.
ಸಾಮಾನ
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

4/5/2011 0:
0:00
00

E

57262

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.150.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

4/5/2011 0:00

E

57263

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.151.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

4/5/2011 0:00

E

57264

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.152.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

4/5/2011 0:00

E

57265

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.152.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

4/5/2011 0:00

E

57266

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.154.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

4/5/2011 0:00

E

57267

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.155.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

4/5/2011 0:00

E

ಬಿ ಆರ್ ರಂಗಸಾವ್ಮಿ, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ತರೀಕೆರೆ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
,
ಭ
ಅಂತಿಮ ವಾಪಸಾಗಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ
222561
ಟಿ ಜವರಮಮ್, ಸ , ಸ ಮಾ ಪಾರ್
ಶಾ,ಗ ೕಪುರ,ಬೆಂ ದ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಷ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
ಸಂ 168253
ಲ ಮ್ೕ ದೇ ಕೆ.ಎಲ್
ಸ ,ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಹನುಮಂತನಗರ,ರಾಮ
ನಗರ ಟೌನ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ
ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ.
ಎಸ್.ಓ.ರತಿಕುಮಾರಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಕಲೆಕ್ರೆ,ಬೆಂ ದ ವ‐4 ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಸಾಲ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ
140183
ಪದಾಮ್ವತಿ ಎಸ್ ಎಸ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಮಿಳಘಟಟ್, ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ
ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
ಸಂ158427
ರ
ಬಿ.ಜಿ.,ಸ ,ಸಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಹುಣಸೇಕುಂಟೆ,ಗೌ
ರಿಬಿದನೂರು ತಾ,ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರು ಬಗೆ
ಮುನಿಕೃಷಣ್ ಕೆ.ಟಿ.,ಸ ,ಸಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ
ಮರಿಮಕಕ್ಲಹ ಳ್,ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ತಾ,ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಬಗೆ

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.156.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

ಹೆಚ್ ಚಿಕಕ್ಣಣ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ಬೊಮಮ್ನಾಯ್ಕನಹ ಳ್,ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ,
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಸಾಲ ಮುಂ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 368296

57268

EST3

57269

EST3

57270

EST3

57271

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.159.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

.ಭಾಗಯ್ಮಮ್ ಸ ,ಸ.ಉ.ಕಿ.ಪಾರ್ಶಾಲೆ
ರೂಪಾ ,ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡಲು ಕೋರಿ,
ಸುಜಾತ,ಸ , ಸ ಮಾ ಬಾ ಪಾರ್
ಶಾ,ಪಾವಗಡ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಮೀನಾ ಎನ್ ಎಸ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ನೆರಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ
206631

57272

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.160.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

ಎಂ.ನಾರಾಯಣಪಪ್ ಮು ,ಸ.ಕನನ್ಡ
ಬಾಲಕರ ಪಾರ್ಶಾಲೆ ಮಾಲೂರು,ಜಿಪಿಎಫ್
ಪಾ ರ್ಯಲ್ ತ್ ಡಾರ್ ಬಗೆಗ್.

57273

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.161.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

57306

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.162.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

57307

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.163.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

ರಾಮಕೃಷೆಣ್ೕಗೌಡ, ಸ , ಕೆ ಆರ್ ಪೇಟೆ ತಾ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ
ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 88998
ಎಸ್ ಉಮಾದೇ , ಸ
,ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಕೆ.ಸತಯ್ವಾರ,ಹೊಸಕೋಟೆ
ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 210034

57308

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.164.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

57309

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.165.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

57310

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.166.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.157.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.158.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

57425

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.167.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

57597

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.168.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

57598

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.169.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

ಜಿ ಎನ್ ಮಂಜುನಾಧ, ಆರ್ ಪಿ, ಆರ್
ಯಲೂದ್ರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 106054

ಎಂ ಪಿ ಚಂದರ್ಶೇಖರಾರಾದಯ್, ಸ , ಸ
ಪಾರ್ ಶಾ,ಎಂ ೕಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ
94683
ಆರ್.ಲ ಮ್ೕನಾರಾಯಣಾಚಾರ್, ಸ
,ಸಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ದೊಡಡ್ಗಾನಹ ಳ್,ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ,
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ
ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 201280
ಟಿ ಲ ತಮಮ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ಗುಬಿಬ್
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ವಾ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 177249
ಚೆಲುವರಾಜು ಟಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಚಿಕೆಕ್ೕನಹ ಳ್,ರಾಮನಗರ ಜಿ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 109375
ಸಾಯಿ ಮಂಜುಳ, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ, ಂಗಯನ್ನಪಾಳಯ್,ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ
200398
ಕೆ ನರ ಂಹಯಯ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಡಾಯ್ಗೇರಹ ಳ್ ರಾ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
ಸಂ 286382

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

ಕೆಂಚಮಮ್ ಆರ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಕಗಗ್ಲಡು, ರಾ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂ ಮಂ ಮಾ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 94362

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.170.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

57601

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.171.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

57602

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.172.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

57605

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.173.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

57606

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.174.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

ಡಿ.ಈರಪಪ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಕಲುಲ್ಹ ಳ್,ಹೊಸನಗರ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಜಿ
ಪಿ ಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ
156482
ಸಣಣ್ಮಮ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಬಸವನಾಯಕನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಭಾ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
ಸಂ 367147
ಎ ಜಿ ದಯಾನಂದಸಾವ್ಮಿ, ಸ
,ಸಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಕಿಬಬ್ನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ
176077
ಹೆಚ್ ಜಿ ಬಾಗಯ್ಮಮ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಗುಡಿಗೊಂಡನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ
91875

57623

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.175.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

ಕೆ ಎಸ್ ದದ್ರಾಮಯಯ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಅಸ ೕಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ವಾ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 176898

57626

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.176.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

57627

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.177.ಸಾಮಾನಯ್
ಸಾಮಾನ ಭ ಷಯ್
ಷ
ನಿಧಿ/2010

57651

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.178.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

57652

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.179.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

57653

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.180.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

ಚಾಂದ್ ಸುಲಾತ್ನ, ಸ , ಸ ಉ ಪಾರ್
ಶಾ,ಮುತೂಕ್ರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
222883
ವೆಂಕಟಮಮ್, ಸ , ಸ ಮಾ ಪಾರ್
ಶಾ,ತಿಗಳರ
ಪೇಟೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
,
ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ
106875
ೕರಭದಾರ್ಚಾರ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಬಾಯ್ಡರಹ ಳ್, ಉ ವ‐01 ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 107325
ಡಿ ಅನಿತ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ತಡಸೂರು
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮು ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
ಸಂ 225722
ವರಾಮೇಗೌಡ, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಗದೆದ್ಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ
92684

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.181.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

ಎಸ್ ಬಸಪಪ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ಹೂಜೇನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 201625

57655

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.182.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

57656

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.183.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

57599

57654

ಕುಮಾರಪಪ್ ಟಿ, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,ದೊಡಡ್
ಏರಂಗೆರೆ,ರಾಮನಗರ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
ಸಂ 167503
ಜಿ ಆರ್ ಶೇಶಗಿರಿ, ಮು , ಸ ಮಾ ಪಾರ್
ಶಾ,ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ
112299
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E
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E
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E
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E
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E

4/5/2011 0:00

E
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E

4/5/2011 0:00

E
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E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

57657

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.184.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

57658

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.185.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

57659

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.186.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

57660

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.187.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

ಸೌಭಾಗಯ್ ಲ ೕ ಜಿ, ಬ ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಬರ್ಹೆನ್ೕಶವ್ರ,ಹೊಸನಗರ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಜಿ
ಪಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 93566
ವೆಂಕಟಾಚಲಮೂತಿರ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ವಯ್ಜಕೂರು,ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 106620
ಜೀನತ್ ಉನಿನ್ೕಸಾ, ಸ , ಹೆಚ್ ಪಿ ಎಸ್
ತೋ ನಕೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಇಂದ
ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ
112813
ಎಮ್ ಎಚ್ ವಣಣ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,
ವಸಂದರ್, ಗುಬಿಬ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ
110554

57731

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.188.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

ಕೆ ಆರ್ ರಂಗನಾಥಯಯ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಹೊಸಕೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 110731

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.189.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.190.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

57734

EST3

36ಪಾರ್
36
ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
‐ಮುಂ
ಮಂ.191.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

57898

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.192.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

57899

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.193.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

57900

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.194.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

57901

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.195.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

57902

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.196.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

57732

57733

ಗೋಪಾಲ ಕೆ ಎಂ, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ಆಲರ್ಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ
180026
ಸತೀಶ್ ಎಂ, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಜೊಯ್ೕತಿಕಾಲೋನಿ,ಕನಕಪುರ
ತಾ,ರಾಮನಗರ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ
201785
ರಾಜಣಣ್ಣ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್,, ಸಂ,ಬಿಇಒ
,
ಕಛೇರಿ
ಛ
ಕನಕಪುರ,ರಾಮನಗರ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ
165515
ಐ.ಅನುಸುಯಾವೇಣಿ, ಸ ,ಉ ವ‐3
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ
ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 55009

ಅಂಜುಂಬಾನು, ಸ , ಸ ಉ ಮಾ ಪಾ
ಶಾಲೆ,ಉ ವ‐3 ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 354072

ಉಷಾದೇ , ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಸೊಂಪುರ,ಕೊರಟಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ
177121
ಜೆ ಪಾಲಕಷ್ಪಪ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಚಿಕಕ್ಜೋಗಿಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್
ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ
158422
ಎನ್ ರ್ೕನಿವಾಸಪಪ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಇರಗಸಂದರ್,ಕೋಲಾರ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ
353462

4/5/2011 0:00

E
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E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

ಟಿ ಕೆ ಮಂಜೇಗೌಡ, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಸಾಗತವಳೆಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ
142585
ಮಂಜುನಾಧ ಜೆ ಬಿ, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
ಸಂ 229567
ರಾಜಯಯ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಕೊರಟಿ,ಅಮೃತೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 92778

57903

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.197.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

57904

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.198.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

57906

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.199.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

57907

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.200.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.201.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

57909

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.202.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

57910

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.203.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

57911

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.204.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್
ಷ ನಿಧಿ
ನಿಧಿ/2011
/2011

57912

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.205.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

57913

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.206.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

ಅಜೀಂ ಉನಿನ್ೕಸಾ, ಸ , ಸ ಉ ಮಾ
ಪಾರ್ ಶಾ,ತುಮಕೂರು ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ವಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್
ಸಂ 91595
ಂಗದೇವರು ಜೆ ಎಮ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಹರಿದಾಸನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ವಾ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ
176716
ಎನ್ ಗಂಗಮಮ್, ಸ , ಹೊಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ವಾ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ
93988
ವೆಂಕಟನಾರಾಯಣ ರಾವ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಸಂತೇಮೈದಾನ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಬಗ ಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ
207888
ಶಂಷಾಧ್ ಭಾನು, ಸ , ಸ ಉ ಮಾ ಪಾರ್
ಶಾ,ಫಾರೂಕಿನಗರ,ಬೆಂ ದ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 205386
ಮಹಮೂದಾ ಖಾನಂ, ಸ , ಸ ಉ ಪಾರ್
ಶಾ,ಬಾಲೈರ್ನ್,ಬೆಂ ದ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ
201596

57914

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.207.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

ನಾಗವವ್ ಪಾಟೇಲ್, ಸ , ಸ ಮಾ ಪಾರ್
ಶಾ,ಅಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 108097

57915

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.208.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

57916

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.209.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

57917

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.210.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

57908

ಎನ್ ಬಿ ಶಂಕರ ಂಗಪಪ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 68395

ವಣಣ್ ಗೌಡ ಎಸ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಹೊಸೂರು,ಸಾಗರ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್
ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ
155330
ಮೀನಾ ಎಸ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಬೊಮಮ್ನಕಟೆಟ್, ವ ಗಗ್ ಜಿ ಇವರಿಗೆ
ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ
151987
ಮುನಿನಾರಾಯಣ, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಕೋನಪಪ್ನ ಅಗರ್ಹಾರ,ಬೆಂ ದ ಜಿ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 104350

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

ಶಕುಂತಲ ಬಡಗೇರಿ,ಐ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ, ೇತರ್
ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕೇಂದರ್,ತಿರ್ವೇಣಿನಗರ ರವರ
ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 209649
ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನಪಪ್ ಡಿ, ದೈ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಸುತೂತ್ರು,ನಂಜನಗೂಡು ತಾ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 99169
ಮೀನಾ ಬಿ ಕೆ, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಹೊಂಗೆರೆ,ಹಾಸನ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಭಾಗಷ ಹಣ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 135234
ಬಿ.ಜಯಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್, ಸ
,ಸಮಾ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ದೇವನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 167521
ಆ ೕಷಾಖಾನಂ, ಸ , ಸ ಉ ಪಾರ್
ಶಾ,ಕಂದವಾರಪೇಟೆ,ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ
ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 208423
ರಂಗನಾಧ, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಮೆಣ ನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
ಸಂ 110761
ಪುಟಟ್ರಾಜು ಬಿ ಎಂ, ಪ ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಹೊಸಬೀದಿ ತಲಕಾಡು,ಟಿ ನರ ೕಪುರ
ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ ವಾಪಸಾತಿ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 162410

57919

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.211.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

57920

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.212.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

57921

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.213.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

58230

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.214.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

58231

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.215.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

58233

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭಾನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.216.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.217.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

58236

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.218.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

58746

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.219.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.220.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

58749

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.221.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಮುಬೀನ್ ತಾಜ್
,ಸ ,ಮೇಡಿಮಲಲ್ಸಂದರ್,ಇವರಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫ್
ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಬಗೆಗ್.
ಪರ್ಸಾವನೆ.
ಟಿ ಎನ್ ಪರಮೇಶವ್ರಪಪ್, ಸ ಪಾರ್
ಶಾ, ದಿಲ್ಪುರ ತರೀಕೆರೆ ತಾ ಇವರಿಗೆ
ಅಂತಿಮ ಭಾಗಶ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ
53580

58752

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.222.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

58753

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.223.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

58234

58747

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

ರಾಮಯ ಎಸ್,
ರಾಮಯಯ್
ಎಸ್ ಸ , ಸ ಪಾ
ಪಾರ್ರ್
ಶಾ,ಹೊಸಹ ಳ್, ಚಿ.ನಾ.ಹ ಳ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ವಾಪಸಾತಿ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 178268

4/5/2011 0:00

E

ಬಿ. .ಜಯಮಮ್ ಸ ,ಸ.ಉ. ಪಾರ್ಶಾಲೆ
ನಾಯ್ಮತ್ ಬಿ. ನಗರ,ಕೋಲಾರ ತಾ,ಇವರ
ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಬಗೆಗ್.

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

ಹೆಚ್.ಮ ಕಲ್ ಾಜುರ್ನಪಪ್ ಸ ,ಎಂ.ಬಾ ಹ ಳ್
ಹರಪನಹ ಳ್ ತಾಇವರಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫ್ ಭಾಗಷ:
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/5/2011 0:00

E

ರಾಜಶೇಖರ್ ಬೆಣಕಲ್,ಸ ,ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ
ಹರಪನಹ ಳ್ ಇವರ ಜಿಪಿಎಫ್ ಭಾಗಶಃ
ಮಂಜೂರು ಬಗೆಗ್.

4/5/2011 0:00

E

58804

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.224.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

58927

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.225.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

58929

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.226.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.227.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

58932

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.228.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

58933

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.229.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

58936

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.230.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

58937

EST3

59078

EST3

59079

EST3

59080

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.234.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

59081

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.235.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

59082

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.236.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

59083

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.237.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

58930

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.231.ಸಾಮಾನಯ್
ಭಾಅಂಮುಂ
ಸಾಮಾನ
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.232.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.233.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಜಿ.ಎಸ್.ಅನುಪಮ, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಚಿಕಕ್ಬಸವನಪುರ,ಬೆಂ ದ ವ‐4 ಇವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 203003
ಟಿ ಎಲ್ ನಾಗರಾಜು, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ಕೋಡಿಪಾಳಯ್,ಮಾಗಡಿ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ
ಎನ್ ಸಂ 76173
ಎಸ್ ನಾಗರಾಜರಾವ್,ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ಕಂಬಾಲಪ ಲ್,ಬಾಗೇಪ ಲ್ ತಾ
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 165365
ಮಾಣಿಕಯ್ಮಮ್ ಹಂಚಿನಮನೆ, ಸ , ಸ
ಪಾರ್ ಶಾ,ಸಾವರ್ ಲೈನ್, ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ
ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 163145
ಗಂಗಾಬಾಯಿ, ಸ , ಸ ಮಾ ಪಾರ್
ಶಾ,ಬಳುವನೇರಲು ತಿಪಟೂರು ತಾ ಇವರ
ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ವಾ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್
ಸಂ 175816
ಜಿ.ಬಿ.ನಾಗರಾಜು,ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ತಡಸೂರು ತಿಪಟೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾ ವಾ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 177216
ಆರ್ ಬಿ ಜಯಣಣ್, ಮು , ಸ ಬಾ ಪಾರ್
ಶಾ,ಗುಬಿಬ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾ ವಾ ಮಂ
ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 93234
ರಾಮಕೃಷಣ್ಪಪ್ ಕೆ, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಗುಮಮ್ಘಟಟ್
ಮ್ಘ ಟ್ ಪಾವಗಡ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 180404
ಆರ್.ಚಂದರ್ಪಪ್,ಬ.ಮು ,ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಕಾಟ
ನ್ ಮಾಕೆರ್ಟ್,ದಾವಣಗೆರೆ,ಇವರ ಜಿಪಿಎಫ್
ಬಾಗಷ: ಮಂಜೂರು ಬಗೆ.
ಸಾ ತಿರ್ ಅಂಗಡಿ,ಸ
ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ನರಗನಹ ಳ್,ಇವರಿಗೆ
ಜಿಪಿಎಫ ಭಾಗಷ:ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ.
ಎಸ್.ಸುಜಾತ, ಸ
ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ತಿಗಳರಪಾಳಯ್ ಇವರಿಗೆ
ಜಿಪಿಎಫ್ ಭಾಗಷ: ಅಂತಿಮ ವಾಪಸಾತಿ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಬಗೆ.
ದಾರ್ ಾಯಿಣಿ, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ಯಡಹ ಳ್,ಟಿ ನರ ೕಪುರ ತಾ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಅಂತಿಮ ವಾಪಸಾತಿ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 159927
ಹೆಚ್ ಕೆ ಜಯಮಮ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,,ಮಡೇನೂರು,ಹಾಸನ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 49532
ಬಾಲಕೃಷಣ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ತಿಮಮ್ಲಾಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶಃ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ
ಎನ್ ಸಂ 137849

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:
0:00
00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

59084

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.238.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

59085

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.239.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

59086

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.240.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

59152

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.241.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

59355

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.242.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

56763

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
ಮಂ.115.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

56764

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
ಮಂ.116.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

56772

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.117.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

56773

EST3

36ಪಾರ್
36
ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
‐ಮುಂ
ಮಂ.118.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

56774

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.119.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

56775

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.120.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

56776

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.121.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

56915

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಭಾಅಂಮುಂ.122.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

56917

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.123.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

ಹೆಚ್ ಕೆ ರ್ೕಧರ , ೇತರ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ವೆಯ್ಕಿತ್,
ಬಿ ಆರ್ ಕೇಂದರ್,ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಭಾಗಶ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ
ಎನ್ ಸಂ 221090
ವಡೆಯರ್ ಕೆ ಎಸ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಹರಿಹರಪಪ್ನಪಾಳಯ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ
205200
ಬಿ ಪುಷಪ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಚಾಪುರದೊಡಿಡ್ ಮದೂದ್ರು ತಾ ಇವರಿಗೆ
ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಸಾಲ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ
ಎನ್ ಸಂ 89509
ಹುಲಲ್ಪಪ್ ಬಸಪಪ್ ಸುರಪುರ, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಬೇಗಿಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ನಯೀಮಾ ಬಾನು, ಸ , ಸ ಉ ಮಾ ಪಾರ್
ಶಾ,ಬೆಂ ಉ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಭಾಗಶ
ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ
354022
ಶೇಖರಯಯ್ ಟಿ ಎಸ್, ದೈ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಗುಬಿಬ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 175637
ಹೆಚ್ ಎಸ್ ೕಲಾವತಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಅಗರ್ಹಾರ, ಗುಬಿಬ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ
179716
ಶಫಿ ಅಹಮ್ದ್ ಖಾನ್,ಮು ,ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಹೊನಾನ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಆನಂದಮಮ್ಮ್ ಕೆ , ಸ , ಸ ಪಾರ್ರ್
ಶಾ,ಲ ಮ್ೕಸಾಗರ, ರಾ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
ಸಂ 181644
ವಾನಂದ ತೊಂಡಿಕಟಿಟ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ಕುರುಬರಹ ಳ್,ರಾಮನಗರ ಜಿ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 205940
ಎಂ ಪಿ ಮಂಜುಳ, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ಕಟೆಟ್ೕದೊಡಿಡ್,ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ
87273
ಪುಟಟ್ ಂಗಮಮ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಅಂಬಳೆ 2, ಯಳಂದೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಭಾಗಶ ಅಂತಿಮ ವಾಪಸಾತಿ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 321001
ಕೆ ವೆಂಕಟರತನ್ಮಮ್ ಮು. . ಆರ್
ತಿಮಮ್ಸಂದರ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಟಿ ಎಲ್ ಅನಿತ, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಕೀಲುಕೋಟೆ,ಕೋಲಾರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ
107894

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

3/31/2011 0:00

E

3/31/2011 0:00

E

3/31/2011 0:00

E

3/31/2011 0:00

E

3/31/2011 0:00

E

3/31/2011 0:00

E

3/31/2011 0:00

E

3/31/2011 0:00

E

3/31/2011 0:00

E

56918

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.124.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

56990

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.125.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

ದದ್ರಾಮಯಯ್, ದೈ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ, ಜಿ
ಹೊಸಹ ಳ್, ಗುಬಿಬ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ವಾಪಸಾತಿ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 110058
ಕಾಳಯಯ್, ಮು , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಗೊಲಲ್ರಹಟಿಟ್,ಗುಬಿಬ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ
177536

56991

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.126.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

ಫರಿದಾ ಬೇಗಂ, ಸ , ಸ ಉ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಹೊಸಪೇಟೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 208579

56992

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.127.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

56993

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.128.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

56994

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.129.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

56995

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.130.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

56996

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ 131.ಸಾಮಾನಯ್
ಭಾಅಂಮುಂ.
ಸಾಮಾನ
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

48898

EST3

32/ಪಾರ್. /.12.ಸೇಸೇ/2010

49740

EST3

6ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮಂಮುಂ204/10‐
11.204.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

45728

EST3

36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಮುಂಮಂ/14
5/2009‐10.145.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

55563

EST3

55564

EST3

55565

EST3

ರಾಮಚಂದರ್ಯಯ್ ಡಿ ಜಿ, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ಬಸವನಗುಡಿಪಾಳಯ್,ರಾಮನಗರ ಜಿ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ
ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 168417
ಭಾಗೀರಧಿ, ಸ , ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಮಾಡಬಾಳ್,ರಾಮನಗರ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 201234
ಟಿ ಆರ್ ಕೃಷೆಣ್ೕಗೌಡ, ಮು , ಸ ಪರ್ ಶಾ,
ಕಾ ಹುಂಡಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ಅಂತಿಮ ವಾಪಸಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 158615

ಜಿ ಕೆ ಸಾಕಮಮ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ಚನನ್ಗಿರಿ
ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ157025

ಕೆ ಎಸ್ ಸೋಮಶೇಖರಪಪ್, ಪ ಮು
,ಚನನ್
, ನ್ಗಿರಿ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ಭ
ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
ಸಂ95255
ಹೆಚ್ ಡಿ ಮಂಜುನಾಧ, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ, ಕಲುಲ್ ಡಿ,ಅಬಿಬ್ಗಲುಲ್,ಹೊಸನಗರ ತಾ
ಇವರು ಅನಯ್ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ದ
ಸೇವೆಯನುನ್ ನಿ ವೇತನಕೆಕ್ ರಜಾ ಸೌಲಭಯ್ಕೆಕ್
ಸೇರಿ ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್ ಸೇವಾ ವ ಲಗತಿತ್ ದೆ
ಕೆ. ರ್ೕರಂಜಿನಿ ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
ಮುಂಗಡ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಶೆವ್ೕಶವ್ರ,ಸ ,ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಕಿಲಾಲರ್ಹಳರ್
ಪಾವಗಡ ರಾ,ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಜಯಂತಿ ಎಂ, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,,ಹೆಗಗ್ನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
ಮಂ.57.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಆರ್.ರಂಗೇಗೌಡ ಮು ,ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ
ಭಾಅಂಮುಂ.58.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಎಸ್.ಅಂಕನಹ ಳ್,ಜಿಪಿಎಫ್ ಮಂಜೂರು ಬಗೆಗ್.
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಡಿ ಕೆ ಕೃಷೆಣ್ೕಗೌಡ, ಮು , ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಅಂಮುಂ.59.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಸಂ.ಇಡಿಎನ್
ನಿಧಿ/2010
95348

3/31/2011 0:00

E

3/31/2011 0:00

E

3/31/2011 0:00

E

3/31/2011 0:00

E

3/31/2011 0:00

E

3/31/2011 0:00

E

3/31/2011 0:00

E

4/5/2011 0:
0:00
00

E

8/16/2011 0:00

D

6/24/2011 0:00

E

6/22/2011 0:00

E

2/9/2011 0:00

E

2/9/2011 0:00

E

2/9/2011 0:00

E

ವೆಂಕಟರಾಮಯಯ್, ದೈ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಪಾವಗಡ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಭಾಗಶ
ಹನವನುನ್ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
ನಂ 112018
ಎಸ್ ಎಸ್ ಕೃಷಣ್ಪಪ್,ದೈ
,ಸ ಮಾ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಶಾ,ಹೆಬಾಬ್ಲೆ,ಕೊಡಗು ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಅಂಮುಂ.61.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಭಾಗಶ ಅಂತಿಮ ಪಾವತಿ ಮಂ ಮಾಡುವ
ನಿಧಿ/2010
ಬಗೆ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಭಾಅಂಮುಂ.60.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

55566

EST3

2/9/2011 0:00

E

55567

EST3

2/9/2011 0:00

E

55679

EST3

2/9/2011 0:00

E

55727

EST3

2/9/2011 0:00

E

55728

EST3

2/11/2011 0:00

E

55937

EST3

2/11/2011 0:00

E

55938

EST3

2/11/2011 0:00

E

55939

EST3

2/11/2011 0:00

E

55940

EST3

2/11/2011 0:00

E

55941

EST3

2/11/2011 0:00

E

55943

EST3

2/11/2011 0:00

E

55944

EST3

2/11/2011 0:00

E

55945

EST3

ಪಿ ಬಸವಯಯ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ, ಕೆ ಜಿ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಭಾಅಂಮುಂ.72.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ಲಕೆಕ್ೕನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇ ಡಿಎನ್ ಸಂ 107164
ನಿಧಿ/2010

2/11/2011 0:00

E

56097

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಭಾಅಂಮುಂ.73.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

ಟಿ ಪುಟಟ್ಪಪ್, ಬ ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಹರಿಹರ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾ ಹಣ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 43896

2/11/2011 0:00

E

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
ಮಂ.62.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

ಕುಂಭಿ ಧವೇರ್ಂದರ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ಹೊಸಪಾಳಯ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇ ಡಿಎನ್ ಸಂ 179560

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ರಾಜಪಪ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ಕೊರಟಗೆರೆ
ಭಾಅಂಮುಂ.63.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ
ನಿಧಿ/2010
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಜೆ ಬಸವ ಂಗಪಪ್, ಬ ಮು ,ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಭಾಅಂಮುಂ.64.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ಇವರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ನಿಧಿ/2010
ಬಿ ರಾಮೇಗೌಡ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಸಾತೇನಹ ಳ್, ಹಾಸನ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ಭಾಅಂಮುಂ.65.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿ ಭಾ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
ನಿಧಿ/2010
ಸಂ 139654
ಎಂ ಎಂ ಅಪಾಪ್ಜಿ ಗೌಡ, ಮು , ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಶಾ,ಅರಚವ ಳ್, ಬೇಲೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭಾಅಂಮುಂ.66.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಭ ನಿ ಭಾ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ನಿಧಿ/2010
ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 221158
ಸೈಯದ್ ಖಾ ಂ ಹುಸೇನ್, ಸ , ಸ ಕಿ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಪಾರ್ ಶಾ,ದೊಡಡ್ನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಅಂಮುಂ.67.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಭಾಗಷ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
ನಿಧಿ/2010
ಸಂ 83525
ಸೈಯದಾ ಶಾಜಾದಿ, ಸ ಸ ಉ ಕಿ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಶಾ,ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಅಂಮುಂ.68.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಭಾ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ
ನಿಧಿ/2010
138156
ಎ ಎಸ್ ಚನೆನ್ೕಗೌಡ, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,ಕೆ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಚಾಡೇನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷ
ಭಾಅಂಮುಂ.69.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇ ಡಿಎನ್ ನಂ
ನಿಧಿ/2010
141863
ಮಹದೇವ, ಸಂಗೀತ ಸ , ಸ ಮಾ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
ಶಾ, ರೇಸಾವೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾ
ಮಂ.70.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ
ನಿಧಿ/2010
138163
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ರುಕಿಮ್ಣಮಮ್, ಸ , ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಬುಳೆಳ್ೕನಹ ಳ್
ಭಾಅಂಮುಂ.71.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಸಂ 176919 ಮುಂ ಮಂ
ನಿಧಿ/2010
ಮಾಡುವ ಬಗೆ

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಗೀತಾ ಬಾ ಹೆಚ್ ಮಾರಬ್, ಸ ,
ಭಾಅಂಮುಂ.74.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ
ನಿಧಿ/2010
ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ ನಂ 139060

56098

EST3

56100

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
ಮಂ.75.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

56108

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಭಾಅಂಮುಂ.76.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

2/11/2011 0:00

E

ಆರ್ ಪೆರ್ೕಮಲತ, ಸ , ಸ ಮಾ ಪಾರ್
ಶಾ,ಮಡಿವಾಳ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾ ಹಣ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 107706

2/11/2011 0:00

E

ಕೆ ನಾಗೇಂದರ್ಪಪ್, ಸ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

2/11/2011 0:00

E

ಎಸ್ ಬಿ ಗೌರಮಮ್, ಸ , ಸ ಮಾ ಪಾರ್
ಶಾ,ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
ಸಂ 135194

2/11/2011 0:00

E

2/11/2011 0:00

E

2/11/2011 0:00

E

2/11/2011 0:00

E

2/11/2011 0:00

E

2/11/2011 0:00

E

2/11/2011 0:00

E

2/11/2011 0:00

E

2/11/2011 0:00

E

2/11/2011 0:00

E

2/11/2011 0:00

E

2/11/2011 0:00

E

56180

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಭಾಅಂಮುಂ.77.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

56181

EST3

ಸೈಯದ್ ಮಹಬೂಬ್ಬ್ ಹುಸೆನಿ, ಸ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
,ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ
ಭಾಅಂಮುಂ.78.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 366429
ನಿಧಿ/2010

56182

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಭಾಅಂಮುಂ.79.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

56183

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
ಮಂ.80.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

56184

EST3

56185

EST3

56186

EST3

56187

EST3

56188

EST3

56189

EST3

56190

EST3

56359

EST3

ಎಲ್ ಎಂ ವಣಣ್ನಾಯಕ್, ಮು , ಸ ಮಾ
ಪಾರ್ ಶಾ,ನಾಗಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಭಾಗಶ ಮು ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 121477

ನ ನಾ , ಮು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಸಾಲ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 98108

ಎಸ್ ಜಯಲ ಮ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಶಾ,ಯಶವಂತಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಅಂಮುಂ.81.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಭಾಗಷ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
ನಿಧಿ/2010
ಸಂ 107493
36ಪಾರ್ರ್ ಸಾಭನಿ
ಇಂತಿಯಾಜ್ ಹತಿಮ್,
ಭ ಮುಂ
ಮ್, ಸ ,,ಹಾಸನ ಜಿ
ಮಂ.82.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ
ನಿಧಿ/2010
ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 366417
ನಾಗಣಣ್ ಹೆಚ್ ಆರ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
ಶಾ,ಬಸವನಾಯಕನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ಮಂ.83.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿ ಭಾಗಷ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ನಿಧಿ/2010
ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 139875
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
ವಕುಮಾರ್ ಬಿ ಹೆಚ್, ಆರ್ ಪಿ ಇವರಿಗೆ
ಮಂ.84.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇ
ನಿಧಿ/2010
ಡಿಎನ್ ಸಂ 176973
ಟಿ ಮಂಜುನಾಧ, ಸ , ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
ಶಾ,ಪುಲಗಲ್,ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿ ಇವರಿಗೆ
ಮಂ.85.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ನಿಧಿ/2010
ಎಸ್ ಅನುರಾಧ, ಸ , ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
ಶಾ,ಅಗಿನ್ಹ ಳ್,ಕೋಲಾರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮಂ.86.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ
ನಿಧಿ/2010
109365
ಅ ರ್ೕಜ್ ಬೇಗಂ, ಸ , ಸ ಉ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಶಾ,ರಾಮಚಂದರ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಅಂಮುಂ.87.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಭಾಗಶ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
ನಿಧಿ/2010
ಸಂ 353830
ಮಹಮಮ್ದ್ ಹಕ್ ನವಾಜುಲಾಲ್, ಮು , ಸ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಉ ಪಾರ್ ಶಾ, ಮಾಗಡಿ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭಾಅಂಮುಂ.88.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
ನಿಧಿ/2010
ಸಂ 168402

56360

EST3

56385

EST3

56386

EST3

56387

EST3

56388

EST3

56389

EST3

56391

EST3

56392

EST3

ಫ ೕಮುನಿನ್ಸಾಸ್, ಸ , ಸ ಉ ಪಾರ್ ಶಾ,
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ರಾಮಚಂದರ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ಭಾಅಂಮುಂ.89.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ
ನಿಧಿ/2010
85645
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
ಎಸ್ ಕೆ ನಂದೀಶ, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಮಂ.90.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಕರೀಕೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
ನಿಧಿ/2010
ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 112869

ಮಮಾತ್ಜ್ ಉನಿನ್ೕಸಾ, ಸ , ಪಾರ್ ಶಾ,
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಹೊಸಪಟಟ್ಣ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ಭಾಅಂಮುಂ.91.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 110050
ನಿಧಿ/2010

ರಸೂಲ್ ಷಾ ಮಕಾನದಾರ್, ಸ , ಸ ಉ
ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,,ಅಡಕಿಕೆರೆ, ಗುಬಿಬ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 376596
ಆರ್ ಲ ಮ್ೕದೇವಮಮ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಶಾ,ಕಾಡಲವೇಣಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಅಂಮುಂ.93.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಅಂತಿಮ ವಾಪಸಾತಿ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ನಿಧಿ/2010
ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 203714
ಎ ಎನ್ ಲತಾ, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
ನನರ್ಹ ಳ್,ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಮಂ.94.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
ನಿಧಿ/2010
ಸಂ 389184
ನಜಹತ್ ನಬೀನ, ಸ , ಸ ಉ ಪಾರ್ ಶಾ,
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
ಂಗೇನಹ ಳ್,ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ಮಂ.95.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ
ನಿಧಿ/2010
180683
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
ನಜಹತ್ ಬಾನು, ಸ , ಸ ಉ ಪಾರ್
ಮಂ.96.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಶಾ,ತಾವರೆಕೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ನಿಧಿ/2010
ನಿಧಿ
/2010
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಬಗ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
ಮಂ.92.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

56393

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಭಾಅಂಮುಂ.97.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

56395

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಭಾಅಂಮುಂ.98.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

56397

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಭಾಅಂಮುಂ.99.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

56433

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
ಮಂ.100.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

56466

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಭಾಅಂಮುಂ.101.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

56467

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮು
ಮಂ.102.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

ಜಿ ಎಸ್ ನಾಗರಾಜಪಪ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ95221

ಡಿ ಶರಣಪಪ್, ಬ ಮು ,ಮದಿಗಿನಕೆರೆ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 224568
ನಾಗು ಜಿ, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಜಾನುವಾರುಕಟೆಟ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಔಆಗಶ ವಾಪಸಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ
30118
ಗಂಗಯಯ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಕೋರಮಂಗಲ,ಮಾಗಡಿ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
ಸಂ 387218
ಆರ್ ಜಯಲ ಮ್ಮಮ್, ಸ , ಸ ಉ ಪಾರ್
ಶಾ,ರಹಮತನ್ಗರ, ಕೋಲಾರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 107146

ದೇ ಕಾ ಕೆ, ಸ , ಸ ಕ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ,ಬೆಂ
ದ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 208136

2/11/2011 0:00

E

2/11/2011 0:00

E

2/11/2011 0:00

E

2/11/2011 0:00

E

2/11/2011 0:00

E

2/11/2011 0:00

E

2/11/2011 0:00

E

2/11/2011 0:00

E

2/11/2011 0:00

E

2/11/2011 0:00

E

2/11/2011 0:00

E

2/11/2011 0:00

E

3/31/2011 0:00

E

3/31/2011 0:00

E

ಪುಟಟ್ಗೊಪಮಮ್
ಮು. .ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ ರವರ
ಸಾಭನಿ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಭಾಅಂಮುಂ.103.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

56642

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಭಾಅಂಮುಂ.104.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

56643

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮು
ಮಂ.105.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

ಕೆ ಮುನಿರತನ್ಮಮ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಮಾಲೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ
105798
ಜೈನಾಬಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ದೊಡಡ್ಬಿದರಕಲುಲ್,ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ
203129

56656

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಭಾಅಂಮುಂ.107.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

56711

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಭಾಅಂಮುಂ.106.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

56712

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.108.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

56640

56713

EST3

56715

EST3

56717

EST3

56722

EST3

56724

EST3

56726

EST3

54693

EST3

54779

EST3

3/31/2011 0:00

E

3/31/2011 0:00

E

3/31/2011 0:00

E

ಎಸ್ ಶವ್ಷಾನ್ಚಾರ್, ಆರ್ ಪಿ, ಅರ ಕೆರೆ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 227793

3/31/2011 0:00

E

ಪಿ ಸುಬರ್ಮಣಿ, ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರು, ಸ ಕ
ಬಾಲಕಿಯರ ಪಾರ್ ಶಾ, ರ್ೕರಾಮಪುರ,ಬೆಂ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ

3/31/2011 0:00

E

3/31/2011 0:00

E

3/31/2011 0:00

E

3/31/2011 0:
0:00
00

E

3/31/2011 0:00

E

3/31/2011 0:00

E

3/31/2011 0:00

E

3/31/2011 0:00

E

2/9/2011 0:00

E

2/9/2011 0:00

E

ಬಿ ಆರ್ ರಾಮಚಂದರ್ಯಯ್, ಆರ್ ಪಿ,ಬಿ
ಆರ್ ಕಛೇರಿ,ತಿಪಟೂಟ್ರು ತಾ ಇವರ ಸಾ
ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

ಎಸ್ ಪರಮೇಶವ್ರಯಯ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಕೋಡಿಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ವಾ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ
1110821
ಪರಿಶುರಾಮರಾವ್ ಎಂ ಎನ್, ಮು ,ಸ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಪಾರ್ರ್ ಶಾ,, ಸಾಸಲು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಅಂಮುಂ 110.ಸಾಮಾನಯ್
ಭಾಅಂಮುಂ.
ಸಾಮಾನ
ಭಾಗಶ ವಾಪಸಾತಿ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 177122
ನಾಗರತನ್ಬಾಯಿ ಬಿ ಆರ್, ಸ , ಕಿ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಶಾ,ಮರಾರಿಪಾಳಯ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಅಂಮುಂ.111.ಸಾಮಾನಯ್
ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
ಸಂ 93805
ಜಿಲಾನಿ ಬೇಗಂ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ಭಾಅಂಮುಂ.112.ಸಾಮಾನಯ್
ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
178475
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಸರಸವ್ತಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ಅತಿತ್ಬೆಲೆ
ಮಂ.113.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ
ನಿಧಿ/2010
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಆಯಿಷಾ ಅಕತ್ರ್, ಮು , ಸ ಉ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಶಾ,ತಾವರೆಕೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಮಂ.114.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಹಣ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ
ನಿಧಿ/2010
107386
ರ್ೕನಿವಾಸಪಪ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾ.ಭ.ನಿ.01.ಸಾಮಾನಯ್
ಶಾ,ಮೈಲಾಂಡಹ ಳ್ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
ಮುಂಗಡ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಗೀತಾ ಟಿ ಎಂ, ಸ , ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮು
ಶಾ,ಕಾರೇಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಮಂ.02.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.109.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

54780

EST3

54782

EST3

54914

EST3

54915

EST3

54916

EST3

55111

EST3

55130

EST3

55131

EST3

55132

EST3

55133

EST3

55134

EST3

55135

EST3

55136

EST3

55137

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಸು ೕಲಮಮ್ ಸ ,ಬಾಲಕಿಯರ
ಮು.ಮಂ.03.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ ಪೇಟೆ ಅರಕಲಗೂಡು.
ನಿಧಿ/2010
ಇವರಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫ್ ಸಾಲ ಮಂಜೂರುಬಗೆ.
ಹೆಚ್ ಲೋಕೇಶ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮು
ಶಾ,ಹಾಲುವಾಗಲು,ಹಾಸನ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಮಂ.04.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಎಲ್ ಮು ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ
ಭಾಅಂಮುಂ.05.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಚಂದನಹ ಳ್,ಇವರಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫ್ ಸಾಲ
ನಿಧಿ/2010
ಮಂಜೂರುಬಗೆ.
ಎಂ.ಜೆ.ಪರ್ಕಾಶ್ ಸ ಸಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ತಾಯ್ಗಟೂರು,ಇವರಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫ್ ಸಾಲ
ಮುಂ.ಮಂ.06.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಮಂಜೂರುಬಗೆ.
ನಿಧಿ/2010
ಮೆಹರುನಿನ್ೕಸಾ, ಮು , ಸ ಉ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಶಾ,ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂ.ಮಂ.07.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ನಿಧಿ/2010
ಎಸ್ ಐ ರೇಮಠ, ಬ ಮು , ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಭಾಅಂಮುಂ.08.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ಶಾ,ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮುಂ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ನಿಧಿ/2010
ಮಂಜುಳ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ, ತಾಳಕೆರೆ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿದಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ
ಭಾಅಂಮುಂ.09.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ನಿಧಿ/2010

2/9/2011 0:00

E

2/9/2011 0:00

E

2/9/2011 0:00

E

2/9/2011 0:00

E

2/9/2011 0:00

E

2/9/2011 0:00

E

2/9/2011 0:00

E

2/9/2011 0:00

E

2/9/2011 0:00

E

2/9/2011 0:00

E

2/9/2011 0:00

E

2/9/2011 0:00

E

2/9/2011 0:00

E

2/9/2011 0:00

E

ಮಮತ , ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಹೊಸಪಾಳಯ್,ರಾಮನಗರ ಜಿ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

2/9/2011 0:00

E

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಎಂ ರಂಗಸಾವ್ಮಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಭಾಅಂಮುಂ.10.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ಹಳೆಬಿಸಲೇರಿ,ದಾವಣಗೆರೆ ದ ವ ಇವರ ಸಾ
ನಿಧಿ/2010
ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಭಾಅಂಮುಂ.11.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಭಾಅಂಮುಂ.12.ಸಾಮಾನಯ್ಯ್ ಭ
ಭ
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಭಾಅಂಮುಂ.13.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಭಾಅಂಮುಂ.14.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
ಮಂ.15.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
ಮಂ.16.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

ನಜತ್ ಉನಿನ್ಸಾ, ಸ , ಸ ಉ ಪಾರ್
ಷಯ್ ಶಾ,ಡಿ ಜಿ ಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಭಾಗಶ
ವಾಪಸಾತಿ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಎ ಎನ್ ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ, ಸ , ಸ
ಪಾರ್ರ್ ಶಾ,ಕಣತೂತ್
ಷಯ್ಯ್
,
ತ್ರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಟಿ ಪಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್,ಮು , ಸ
ಷಯ್
ಪಾರ್ ಶಾ,ಉತತ್ಂಬ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಅಂತಿಮ ವಾಪಸಾತಿ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಮಂಡಯ್
ಆರ್ ಡಿ ರಾಮಕೃಷಣ್ಗೌಡ,ದೈ
ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ
ಷಯ್
ವಾಪಸಸ್ಯ ಪಡೆಯುವ ಬಗೆ
ಎನ್ ಎಸ್ ಶ ಕಲಾ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಬೈರಾಪಟಟ್ಣ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ೕಗಾನಂದಸಾವ್ಮಿ, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ, ಚಿಕಕ್ಲಾಬ್ಳು,ರಾಮನಗರ ಜಿ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

55138

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
ಮಂ.17.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

55139

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
ಮಂ.18.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

ಎಂ ಆಘತಾಬ್ ಹುಸೇನ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ, ವಸಂದರ್,ರಾಮನಗರ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

2/9/2011 0:00

E

55140

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
ಮಂ.19.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

ಎ ಜಿ ಜಾನಕಿ, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಹಲ ನಮರದೊಡಿಡ್,ರಾಮನಗರ ಜಿ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

2/9/2011 0:00

E

55141

EST3

55142

EST3

55294

EST3

55295

EST3

55296

EST3

55297

EST3

55298

EST3

55299

EST3

55300

EST3

55301

EST3

55302

EST3

55303

EST3

55304

EST3

55306

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
ಮಂ.20.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಭಾಅಂಮುಂ.21.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಭಾಅಂಮಂ.22.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಭಾಅಂಮಂ.23.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
ಮಂ.24.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
ಮಂ.25.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
ಮಂ.26.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಭಾಅಂಮಂ.27.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
ಮಂ.28.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
ಮಂ.29.ಸಾಮಾನಯ್ಯ್ ಭ ಷಯ್ಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಭಾಅಂಮಂ.30.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಭಾಅಂಮಂ.31.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
ಮಂ.32.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಭಾಅಂಮಂ.33.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

55308

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಭಾಅಂಮಂ.34.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

55309

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
ಮಂ.35.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

55310

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಭಾಅಂಮಂ.36.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

ಎನ್ ರಾಧ, ಸ , ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಹೆಗಗ್ನಹ ಳ್,ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಸಾಲ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಆರ್ ಪುರಂದರಯಯ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ, ೕತಗಾನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಪಿ ಎಂ ರೇಣುಕಬಾಯಿ, ಬ ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಹರಪನಹ ಳ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಕೆ ಟಿ ಜಗನ್ನಾಧ್, ಬ ಮು ,ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಹರಪನಹ ಳ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಶಂಕರ, ಪ ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಅಂಬಲ್ಮೆಗರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಕೆ ಎಲ್ ರಘುನಾಧರಾವ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ, ಕೊಡಮಡಗು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ನ ನಾ ಬಾಯಿ ಜೆ ಹೆಚ್, ಸ , ಸ ಉ ಕಿ
ಪಾರ್ ಶಾ, ಎನ್ ದುಗರ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಜಿ ಎಸ್ ತಿಪೆಪ್ೕಸಾವ್ಮಿ, ಬ ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಜಗಳೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾ
ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಸರೋಜಮಮ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಗುಂಡಲ್ಪ ಲ್,ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿ ಇರವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ವೆಂಕಟರಮಣಪಪ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ಅಲಗೊಂಡನಹ
,
ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಮಲೆಲ್ೕಶ ಟಿ. ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ
ಬಾನುಗೂಂದಿ.ಇವರ ಜಿಪಿಎಫ್ ಸಾಲ
ಮಂಜೂರು ಬಗೆ.
ಪೆರ್ೕಮ ಕೆ.ಆರ್.,ಸ ಪರ್ಶಾಲೆ ಗೂಬಬ್ ಳ್
ಕಾವಲ್,ಇವರಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫ್ ಸಾಲ
ಮಂಜೂರು ಬಗೆ.
ವಾಸುದೇವಮೂತಿರ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಜಡಿಗೇನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಚಿಕಕ್ ದೆದ್ೕಗೌಡ, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ವಡಡ್ಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಅಂ
ವಾಪಸಾತಿ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

2/9/2011 0:00

E

2/9/2011 0:00

E

2/9/2011 0:00

E

2/9/2011 0:00

E

2/9/2011 0:00

E

2/9/2011 0:00

E

2/9/2011 0:00

E

2/9/2011 0:00

E

2/11/2011 0:00

E

2/11/2011 0:00

E

2/11/2011 0:00

E

2/11/2011 0:00

E

2/11/2011 0:00

E

2/11/2011 0:00

E

ಶಹನಾಚ್ ಬೇಗಂ, ಮು , ಸ ಉ ಮಾ ಪಾರ್
ಶಾ, ಟಾಯ್ಂಕ್ ಗಾಡರ್ನ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

2/11/2011 0:00

E

ಎಸ್ ಜನಾಧರ್ನ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ನಿಡಘಟಟ್,ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

2/9/2011 0:00

E

2/9/2011 0:00

E

ಪರ ೕನ್ ಬೇಗಂ, ಸ , ಸ ಉ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ಪಾಲಾಷ್ಮಾಹಲಾಲ್, ಕೋಲಾರ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

55312

EST3

55317

EST3

55318

EST3

55320

EST3

55321

EST3

55322

EST3

55323

EST3

55324

EST3

55325

EST3

55326

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
ಸುಜಾತ ಸ. . ದೊಡಡ್ಮಳೂರು ರಾಮನಗರ
ಮಂ.37.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಹಣ
ನಿಧಿ/2010
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ.
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಎನ್ ಕೆ ಮಹೇಶ್, ಮು , ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ಭಾಅಂಮಂ.38.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಹೋಪಣಣ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ಹೆಚ್
ಭಾಅಂಮಂ.39.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ಮೈಲನಹ ಳ್,ಹಾಸನ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ನಿಧಿ/2010
ಭಾಗಷ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಎಸ್.ಎನ್.ಸುಧಾಕರ,ಸ ,ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಕೆಂ
ಭಾಅಂಮಂ.40.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಚಮಾರನಹ ಳ್,ಇವರಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫ್
ನಿಧಿ/2010
ಮಂಜೂರು ಬಗೆ.
ಅಶರ್ಪ್ ಉನಿನ್ೕಸಾ, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಶಾ,ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಅಂಮಂ.41.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಭಾಗಷ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಬಿ ದದ್ಪಪ್, ದೈ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಅಂಮಂ.42.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಭಾಗಷ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಹೆಚ್ ಬಿ ಚಂದರ್ಶೇಖರ,ದೈ , ಸ ಬಾ
ಭಾಅಂಮಂ.43.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ಪಾರ್ ಶಾ, ರೀಸಾವೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾ
ನಿಧಿ/2010
ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಗೋ ಂದ ಶೆಟಿಟ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಶಾ,ಹುಂಡರ್ಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಅಂಮಂ.44.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಅಂತಿಮ ವಾಪಸಾತಿ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ
ನಿಧಿ/2010
ಬಗೆ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
ಹುನಾನ್ ನಾಯಕ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಮಂ.45.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಶಾ,ವಡೇರಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷ
ನಿಧಿ/2010
ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
.ಮುದದ್ಪಪ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಭಾಅಂಮಂ.46.ಸಾಮಾನಯ್ಯ್ ಭ ಷಯ್ಯ್ ಮು ,,ಸ ಪಾರ್ರ್ಶಾಲೆ,ಕೆ.ಬೈರಾಪುರ
ಭ
,
ೖ
ು ಇವರಿಗೆ
ನಿಧಿ/2010
ಜಿಪಿಎಫ್ ಸಾಲ ಮಂಜೂರುಬಗೆ.

E

2/9/2011 0:00

E

2/9/2011 0:00

E

2/9/2011 0:00

E

2/9/2011 0:00

E

2/9/2011 0:00

E

2/9/2011 0:00

E

2/9/2011 0:00

E

2/9/2011 0:00

E

2/9/2011 0:00

E

ಎಸ್ ಕೆ ಚಂದರ್ಪಪ್, ಮು ,ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಹಲಸನಹ ಳ್,ಹಾಸನ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭ ನಿ ಭಾಗಷ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

2/9/2011 0:00

E

ಶವ್ನಾಧ್ ಕೆ ಎಮ್, ದೈ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ಕಿಚಚ್ವಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಇ ಡಿ ಎನ್
177018 ರ ಲ್ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

2/9/2011 0:00

E

2/9/2011 0:00

E

2/9/2011 0:00

E

2/9/2011 0:00

E

2/9/2011 0:00

E

55327

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಭಾಅಂಮಂ.47.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

55328

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಭಾಅಂಮಂ.48.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

55329

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮೂಡಲಗಿರಿಯಪಪ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಭಾಅಂಮಂ.49.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಶಾ, ಟಲ್ಸಂದರ್,ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ನಿಧಿ/2010
ಭಾಗಶ ವಾಪಸಾತಿ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

55331

EST3

55332

EST3

55333

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
ಮಂ.50.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಭಾಅಂಮಂ.51.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಭಾಅಂಮಂ.52.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

2/9/2011 0:00

ಎನ್ ಸರಸವಾಣಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಕಮಲ ಮಹಡಿ,ಕೋಲಾರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಬಿ ಎಂ ದಾ ಾಯಣಮಮ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ದ ವ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಎಸ್.ಎಂ.ಜೋಸೆಫ್ ಮೇರಿ
ಸ ೕ,ಸಮುದರ್ವ ಳ್,ಇವರ ಜಿಪಿಎಫ್ ಸಾಲ
ಮಂಜೂರುಬಗೆ.

55334

EST3

55335

EST3

55336

EST3

55444

EST3

ಟಿ ಎಸ್ ನಾರಾಯಣಯಯ್, ಬಡಿತ್ ಮು , ಸ
ಪಾರ್ ಶಾ, ಡಲ್ಘಟಟ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ವಾಪಸಾತಿಯನುನ್ ಮಂ ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ದದ್ ಂಗಮಮ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಭಾಅಂಮಂ.54.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ಎಸ್ ಪುರ,ಗುಬಿಬ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ನಿಧಿ/2010
ವಾಪಸಾತಿ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಎಸ್ ಶೆಟಟ್ಪಪ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ಚೆಣಣ್ಹ ಳ್
ಭಾಅಂಮಂ.55.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ
ನಿಧಿ/2010
ಮಾಡುವ ಬಗೆ

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಭಾಅಂಮಂ.53.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

ರಾಹತುನಿನ್ೕಸಾ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ಹೆಗಡೆ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಭಾಅಂಮುಂ.56.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ಕಾಲೋನಿ, ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ವಾಪಸಾತಿ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ನಿಧಿ/2010

32/ಪಾರ್ /.11.ಸೇಸೇ/2010

ಕ.ನಾ.ಸೇವಾ ನಿಯಮವನುನ್ ಸೇವಾ
ನಿಯಮಾವ ಯ 248 ರಡಿ ಖಾ.ಅ.ಶಾಲಾ
ಸೇವೆಯ 4ನೇ ಒಂದಂಶ ಸೇವೆಯನುನ್
ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನದ ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ
ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಪರ್ಸಾಥ್ವನೆ
ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್. ಆರ್ ನಂಜುಂಡಯಯ್
ಇವರ ಸೇವಾಪುಸತ್ಕ

36.ಪಾರ್. .ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮು0.
199/10‐11.199.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
36.ಪಾರ್. .ಸಾ.ಭ.ನಿ.200/10‐
11.200.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36.ಪಾರ್. .ಸಾಭ.ನಿ.201/10‐
11.201.ಸಾಮಾನಯ್ಯ್ ಭ ಷಯ್ಯ್
ನಿಧಿ/2010
36.ಪಾರ್. .ಸಾ.ಭ.ನಿ.202/10‐
11.202.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36.ಪಾರ್. .ಸಾ.ಭ.ನಿ.205/10‐
11.205.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
36.ಪಾರ್. .ಸಾ.ಭ.ನಿ.206/10‐
11.206.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

ಚೌಡಮಮ್ , ದೈ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಸುಭಾಷನ್ಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ
ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ರಂಗಪಪ್ ಟಿ ಹೆಚ್, ಮು ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಜೆ ತಿಮಮ್ಯಯ್,ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ತುರುವೇಕೆರೆ
ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
,
ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಎಂ ರಾಜಣಣ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ಅಂಬಲದೇವನಹ ಳ್, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂ ಭಾಗಶ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಮೂಡಲಗಿರಯಯ್ ಎನ್ ಮು, , ಬಿ ಗೆರೆ
ಗುಬಿಬ್ ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಪಿ ಎಂಸು ೕಲಾ ರಾಣಿ, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ, ಮಾಚನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶ ವಾಪಸಾತಿ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

48001

EST3

48301

EST3

48302

EST3

48303

EST3

48304

EST3

48306

EST3

48307

EST3

48308

EST3

36.ಪಾರ್. .ಸಾ.ಭ.ನಿ.207/10‐
11.207.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

ಎಲ್ ಶಾಯ್ಮಕೃಷಣ್ ಪರ್ಸಾದ್, ಮು , ಸ
ಪಾರ್ ಶಾ, ಕೋಲಾರ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಭಾಗಶ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

48309

EST3

36.ಪಾರ್. .ಸಾಭ.ನಿ.208/10‐
11.208.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

48310

EST3

36.ಪಾರ್. .ಸಾ.ಭ.ನಿ.209/10‐
11.209.ಸ.ಉ. ೕ/2010

48311

EST3

36.ಪಾರ್. .ಸಾಭ.ನಿ.210/10‐
11.210.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

ಹೆಚ್ ಬಿ ಜಯಕುಮಾರ್,ದೈ ,ಸ ಪಾರ್
ಶಾ, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾ ಮುಂ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಮರಿಸಾವ್ಮಿ ಬಿ ಎಂ ಹೊಳೆಸಾಲು ಇವರಿಗೆ
ಸ.ಭ.ನಿ. ಭಾಗಶಃ ಅಂತಿಮ ವಾಪಸಾತಿ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಸಾಜೀದಾ ಬೇಗಂ ಮು. . ಭೂಪಸಂದರ್
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ.

2/9/2011 0:00

E

2/9/2011 0:00

E

2/9/2011 0:00

E

2/9/2011 0:00

E

8/16/2011 0:00

D

6/22/2011 0:00

E

6/22/2011 0:00

E

6/22/2011 0:00

E

6/22/2011 0:00

E

6/23/2011 0:00

E

6/30/2011 0:00

E

6/30/2011 0:00

E

6/30/2011 0:00

E

6/30/2011 0:00

E

6/22/2011 0:00

E

48312

EST3

36.ಪಾರ್. .ಸಾ.ಭ.ನಿ.211/10‐
11.211.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

48313

EST3

36.ಪಾಫ್ರ್. .ಸಾ.ಭ.ನಿ.212/10‐
11.212.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

48314

EST3

36.ಪಾರ್. .ಸಾ,ಭ.ನಿ.213/10‐
11.213.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

48315

ಹೆಚ್.ಮುಬೀನಾ ಬೇಗಂ ಸ
ಸಉಮಾ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಮಾಲೂರು
ತಾ,ಇವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಆರ್.ಮಹಾ ಂಗಯಯ್ ದೈ
ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ತುರುವೇಕೆರೆ ಟೌನ್,ಇವರ
ಸಾ.ಭ.ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.

6/24/2011 0:00

E

6/24/2011 0:00

E

ಎಂ ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ, ನೆನುಮನಹ ಳ್, ಕೋಲಾರ ಜಿ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/24/2011 0:00

E

EST3

36.ಪಾರ್ಸ್. .ಸಾ.ಭ.ನಿ.214/10‐
11.214.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

ಗಂಗಶಾಮಯಯ್ ಮು
ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಗೊರೂರು ಮಾಗಡಿ
ತಾ,ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.

6/24/2011 0:00

E

48316

EST3

36.ಪಾರ್. .ಸಾ.ಭ.ನಿ.215/10‐
11.215.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

ಶೈಲಜಾ ಸ ಸಉ ಪಾರ್ಶಾ, ೕತಿನಗರ
ಬೆಂಗಳೂರು,ಇವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/30/2011 0:00

E

48317

EST3

36.ಪಾರ್. .ಸಾ.ಭ.ನಿ.216/10‐
11.216.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

6/30/2011 0:00

E

48318

EST3

36.ಪಾರ್. .ಸಾ.ಭ.ನಿ.217/10‐
11.217.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

6/24/2011 0:00

E

48320

EST3

36.ಪಾರ್ರ್. ,ಸಾ.ಭ.ನಿ.219/10‐
, ಭ
/
11.219.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

6/24/2011 0:00

E

48321

EST3

36.ಪಾರ್. .ಸಾ.ಭ.ನಿ.220/10‐
11.220.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

6/24/2011 0:00

E

48322

EST3

36.ಪಾಫ್ರ್. .ಸಾ.ಭ.ನಿ.221/10‐
11.221.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

6/24/2011 0:00

E

45516

EST3

36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂಮಂ/1
34/2010‐11.134.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

6/22/2011 0:00

E

45517

EST3

6/22/2011 0:00

E

45518

EST3

6/22/2011 0:00

E

45519

EST3

ನಾಗಮಣಿ ಸ. . ತಲಘಟಟ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆ.
ಡಿ.ಎನ್. ವರಯದರ್ಯಯ್,ಮು
ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಮಾ ತ್ಗೊಂಡನಹ ಳ್
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ,ಇವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಎಂ ಸ ತ,, ಸ , ಸ ಪಾರ್ರ್ ಶಾ,,
ನಾಗದೇವನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ವರಾಮಯಯ್ ಮು
ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಹೊಂಡಜಿ ತುರುವೇಕೆರೆ
ಇವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಎ
ಶವ್ನಾಧ, ಬಡಿತ್ ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಕುರುಬ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಸೋಮಶೇಖರ ಸ
ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಸುಳದಿಮಮ್ನಹಳರ್
ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ,ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಭಾಗಶಃ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ.
ಶಾಂತಿ ಎ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಯನಗುಂಟೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಮುಜೀಬುನಿನ್ೕಸಾ, ಮು , ಸ ಉ ಪಾರ್
ಶಾ, ಸೋಲೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ನಾರಾಯಣ, ಆರ್ ಪಿ, ಹಲಸೂರು ಕಲ್ಸಟ್ರ್
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ

6/22/2011 0:00

E

36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಮುಂಮಂ/13
5/2010‐11.135.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಮುಂಮಂ/13
6/2010‐11.136.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಮುಂಮಂ/13
7/2010‐11.137.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

45363

EST3

36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂಮಂ/1
25/2010‐11.125.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

ಪೆರ್ೕಮಲತ ಎ ಶಾಲಾ ಮಾತೆ ಮು. .
ಸಾಣೇನಹ ಳ್ ಹಾಸನ.ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ.
ಬಾಗಶಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/30/2011 0:00

E

45364

EST3

36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಮುಂಮಂ/12
ಅಸಾಮ್ಭಾನು ಸ,. . ಜೆ ಪಾಳಯ್
6/2010‐11.126.ಸಾಮಾನಯ್
ತುಮಕೂರು ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

6/30/2011 0:00

E

6/30/2011 0:00

E

6/30/2011 0:00

E

6/30/2011 0:00

E

6/30/2011 0:00

E

6/30/2011 0:00

E

6/30/2011 0:00

E

6/30/2011 0:00

E

8/16/2011 0:00

D

4/5/2011 0:00

E

4/5/2011 0:00

E

9/17/2011 0:00

E

EST3

36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಮುಂಮಂ/12 ಎಸ್ ಮಂಜುಳ ಕುಮಾರಿ ಸ. . ಂಗನಹ ಳ್
ಉ. ಬೆಂ. ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ
7/2010‐11.127.ಸಾಮಾನಯ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್..
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

45399

EST3

36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂಮಂ/1
28/2010‐11.128.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

45400

EST3

36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಮುಂಮಂ/12
9/2009‐10.129.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

45401

EST3

36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಮುಂಮಂ/13
0/2010‐11.130.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

45402

EST3

36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂಮಂ/1
31/2009‐10.131.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

45403

EST3

36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂಮಂ/1
32/2010‐11.132.ಸಾಮಾನಯ್ಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

45404

EST3

36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಮುಂಮಂ/13
3/2010‐11.133.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

47465

EST3

32/ಪಾರ್. /.10.ಸೇಸೇ/2010

61303

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.304.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

61309

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.305.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

68928

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ ಮುಂ ಮಂ
02/2011‐12.‐.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

45365

ಜಿ.ಹೆಚ್. ರಬ್ ಸ
ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ನೋಬನಗರ ಹರಿಹರ
ತಾ,ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಎಂ.ಶಾಂತಕುಮಾರಿ ಸ
ಸಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ,ನೆಲಗೊಂಡನಹ ಳ್,ತಿಪಟೂರು
ತಾ,ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ.
ನಗೀರ್ಸ್ ಬಾನು,ಮು
ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಗೂಳೂರು ತುಮಕೂರು
ತಾ,ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ದೊರೈಸಾವ್ಮಿ ಮು
ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಗುಂಡೂರು ಇವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
.ಇಂದಿರಮಮ್,ಶಾಲಾ
ಮಾತೆ,ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಗರಗೇಶವ್ರಿ
ಟಿ.ಎನ್.ಪುರ
ಟಿ.ಎನ್.ಪುರ ತಾ ಇವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ
ಸಾ.ಭ.ನಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಟಿ.ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ್,ಮು
ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ತೊಂಡೇಭಾ
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಕೆ ಶಮಿಉಲಾಲ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಕಾಯ್ದಿಗೆರೆ ಇವರು ಅನಯ್ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್
ಸ ಲ್ ದ ಸೇವೆಯನುನ್ ನಿ ವೇ ರಜಾ
ಸೌಲಭಯ್ಕೆಕ್ ಸೇರಿ ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್ ಸೇವಾ
ವ ಲಗತಿ ದೆ
ಎಂ ಪುರುಷೋತತ್ಮಚಾರಿ,
ಪದ ಧರೇತರ ಮು ,ಸ ಬಾ ಪಾರ್
ಶಾ,ಪಾಂಡವಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 87074
ಗೌರಮಮ್ ಎಲ್,ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,
ಕುರುಬರಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ವಾಪಸಾತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
112684
ಲ ತ ವೈ ಎನ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಕಾಟೆಕೆರೆ ಕಾಯ್ಂಪ್, ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ
ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
98168

68929

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ ಮುಂ
ಮಂ.03/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

68932

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.04/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

72753

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.205/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

72902

EST3

3ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.206/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

72904

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.207/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

72908

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.208/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.209/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

72912

EST3

36ಪಾರ್
36
ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಸಾಭನಿ‐‐
ಭಾಅಂಮುಂ.210/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

72915

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.211/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

72917

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.212/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

72922

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.213/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

72928

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.214/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.215/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

72910

73204

ಡಾಕಾಯ್ ನಾಯಕ್,ಬಡಿತ್ ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ, ದಿಲ್ಪುರ,ಭದಾರ್ವತಿ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ
ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
155553
ಶ ಕಲ ಕೆ, ಮು , ಸ ಕ ಜಿ ಪ ಪಾರ್
ಶಾ,ಕೊಯಿಲ,ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
363730
ಸೊಮೇಶವ್ರಿ, ಬಡಿತ್ ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಬೈಯಪಪ್ನಹ ಳ್ ಬೆಂ ದ ವ‐4 ಇವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
407128
ರಂಗಣಣ್ ಬಿ ಟಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಬೊಮೆ ನಹ ಳ್,ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾ ವಾ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
176711
ಹೊನನ್ನವ್ ಜಿ ಮೇಗೆರಿ, ಸ ,ಹಳೇ
ಮಾಧಯ್ಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
65840
ಎಂ ಆರ್ ಸುಲೋಚನ, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ದಂಡಿಗನಹ ಳ್,ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 64727
ನಾರಾಯಣ ಹೆಚ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಕಿನನ್ರಹ ಳ್ ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ ತಾ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 136311
ಮಹದೇವಯಯ್,ಯ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ರ್
ಶಾ,ಅಂಕಳಕೊಪಪ್, ಗುಬಿಬ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ವಾ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
177553
ಕಮಲಾ ಜಿ ಭಾಗವತ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ರಾಮಸಂದರ್, ಬೆಂ ದ ವ‐1 ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
203438
ವಣಣ್ ಎಸ್ ಡಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ದಾಸರಹ ಳ್, ರಾ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಭಾಗಶ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
177957
ವೈ ನಂಜುಂಡಯಯ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಹುತಿರ್ದುಗರ್,ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ವಾಪಸಾತಿ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ
ಎನ್ ಸಂ 178893
ಪಾವರ್ತಿ ಎಂ, ಸ ಸಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ಕಟೆಟ್ಹುಂಡಿ ಹೆಗಗ್ಡದೇವನಕೋಟೆ ತಾ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ
ಎನ್ ಸಂ 98387
ಕೆಂಚಯಯ್,ಸ ಸಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಕುರಿದೊಡಿಡ್
ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ತಾ ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ
ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

9/17/2011 0:00

E

9/17/2011 0:00

E

12/4/2011 12:29

E

12/4/2011 12:30

E

12/4/2011 12:29

E

12/4/2011 12:31

E

12/4/2011 12:31

E

12/4/2011 12:32

E

12/4/2011 12:32

E

12/4/2011 12:33

E

12/4/2011 12:33

E

12/4/2011 12:34

E

12/4/2011 12:34

E

73206

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.216/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

73208

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.217/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

73508

EST3

¹36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.218/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.219/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

73510

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.220/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

73511

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.221/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

EST3

36ಪಾರ್ರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.222/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

73657

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.224/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

73658

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.225/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

73659

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.226/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.227/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

73509

73512

73661

ಹೆಚ್ ಹುಸೇನ್ ಪೀರ್ ,ಸ ಸ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ, ಮಾಯಕೊಂಡ ,ದಾವಣಗೆರೆ ತಾ
ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
ಎಸ್ ಸುರೇಶ್ ,ಸ ಸು ಪಾರ್ಬಾಲಕಿಯರ
ಶಾಲೆ, ಮುಜಾವರ್
ಹಲಾಲ್
,ಮುಳಬಾಗಲು ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡಲು ಕೋರಿ
ರ್ೕಮತಿ ಷಂಶಾದ್ ಬೇಗಂ, ಸ ,ಸ ಉ
ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಫಯಾಜಾಬಾದ್ ,ಬೆಂ ದ ವ‐1
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಹೆಚ್ ಎಂ ತಿಮಮ್ಯಯ್ ದೈ
ಸ ಪಾರ್
ಶಾ ಬೀಕನಹ ಳ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರು
ತಮಮ್ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂ ಇಡಿಎನ್
69520 ರ ಲ್ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
ರ್ೕಮತಿ ಮಧುವಂತಿ ಎಮ್ ಎಸ್, ಸ ಸ
ಉ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಕೋಟೆ ಕುಣಿಗಲ್ ರವರ
ಸಾ ಭ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು
ರ್ೕಮತಿ ಅಂಜುಮ್ ಎಫ್ ಂದಿ ಕಷ್ಕಿ ಸ
ಪಾರ್ ಶಾ ಧಾಯ್ನಗರ ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿಯ
ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 431089
ರ್ೕಮತಿ ಶಾಂತಮಮ್ ಎನ್ ಮು ಜಿ ಕೆ ಬಿ
ಎಂ ಎಸ್ ದ
ದೇವನಹ
ೕವನಹ ಳ್ ಇವರಿಗ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್
ಸಾಮಾನ
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿಯ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 203412
ೕರಭದೆರ್ೕಗೌಡ ಎಂ ಮು ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ಬಿಳಗನಕುಪೆಪ್ ಕನಕಪುರ ತಾ ರಾಮನಗರ
ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆ
ಮಹದೇವ ಎಂ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ಹೊಮಮ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರ
ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆ ಸಂ
ಇಡಿಎನ್ 97750 ಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ರ್ೕಮತಿ ಶ ಕಾಲಾ, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ, ದೇವಾಂಗ ಪೇಟೆ, ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ
ರವರ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆ ಸಂ:
ಇಡಿಎನ್ 164863 ಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಬಿ ಹೆಚ್ ನಾರಾಯಣಪಪ್ ,ದೈ
,ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಕೆಂಕೆರೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ತಾ ರವರ ಜಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ಸಂ ಇಡಿಡನ್
203571 ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ

12/4/2011 12:35

E

12/4/2011 12:35

E

12/4/2011 12:36

E

12/4/2011 12:36

E

12/4/2011 12:37

E

12/4/2011 12:37

E

12/4/2011 12:38

E

12/4/2011 12:39

E

12/4/2011 12:39

E

12/4/2011 12:40

E

12/4/2011 12:40

E

73662

EST3

73760

EST3

73761

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.228/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಪಿ ಬಿ ರುಕಿಮ್ಣಿ, ಮು . ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,
ಯಡವನಾಡು, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ
ತಾಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿಯಿಂದ
ಭಾಗಶಃ ಅಂತಿಮ ವಾಪಸಾತಿ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡಲು ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 66017

ಪರ್ಹಾಲ್ದ ಟಿ, ತಾಂತಿರ್ಕ ಸಹಾಯಕರು ರಾಜಯ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ೕಜನಾ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಸ ಅ ಬೆಂ
ಭಾಅಂಮುಂ.229/2011‐
ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ
11.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011 ಸಂ:ಇಡಿಎನ್ 107018 ನಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಹಣ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಆರ್ ವಕುಮಾರ, ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ಮುತಿತ್ಗೆ ಆಲೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆ ಸಂ:ಇಡಿಎನ್ 221008
ಭಾಅಂಮುಂ.230/2011‐
ಕೆಕ್ ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

12/4/2011 12:41

E

12/4/2011 12:41

E

12/4/2011 12:43

E

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.231/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಫ ೕಹಾ ಬೇಗಂ, ಸ , ಸ ಉ ಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ಕಾಡುಗೋಡಿ ,ಬೆಂ ದ ವ‐4 ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜಾರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 398420

12/4/2011 12:42

E

74094

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.232/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

12/4/2011 12:45

E

74095

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.233/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್
ಷ ನಿಧಿ
ನಿಧಿ/2011
/2011

ಜಯಲ ಮ್
ಆರ್,ಸ ,ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಕೂ ನಗರ, ಬೆಂ
ಉ ವ‐1 ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 201638

12/4/2011 12:45

E

12/4/2011 12:46

E

12/4/2011 12:46

E

12/4/2011 12:47

E

12/4/2011 12:48

E

12/4/2011 12:49

E

12/4/2011 12:48

E

74092

74096

EST3

74099

EST3

74101

EST3

74104

EST3

74207

EST3

74208

EST3

ತಿಮುಮ್ ,ಸ ,ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಕೂ ನಗರ, ಬೆಂ
ಉ ವ‐1 ಸಾಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ
/ ಭಾಗಶಃ
ಭಾಗಶಃ ಮಂಜಾರಾತಿ
ಮಂಜಾರಾತಿ ಬಗ
ಬಗೆೆಗ್

ಶಬಿತಾ ಬಾಯಿ
ಕೆ,ಸ ,ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಕೂ ನಗರ, ಬೆಂ ಉ
ವ‐1, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 138958
ಶೈಲಜ ಎಲ್ ಎಸ್, ಸ ,ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಕೂ ನಗರ, ಬೆಂ ಉ ವ‐1 ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ಮಂ.235/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಇಡಿಎನ್ 200517
ಟಿ ಆರ್ ಭಾನುಮತಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಕೂ ನಗರ, ಬೆಂ ಉ ವ‐1, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ಮಂ.236/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಇಡಿಎನ್ 207152
ರ ೕದಾಖಾನಂ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ರಂಗನಾಥಪುರ ತುಮಕೂರು ತಾ ರವರ ಸಾ
ಭಾಅಂಮಂ.237/2011‐
ಭ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್ 91062
ಲ ಮ್ ಹೆಚ್ ಟಿ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
ರಂಗನಾಥಪುರ ಭದಾರ್ವತಿ ಇವರಿಗೆ
ಮಂ.238/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 161748
ಅಕಕ್ಮಮ್ ಬಸಪಪ್ ಕಡೇಮನಿ ಸ ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ ಮುಂ
ಶಾ ಹೊಸಕೊಪಪ್ ಭದಾರ್ವತಿ ಇವರಿಗೆ
ಮಂ.239/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 147828
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.234/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ ಮುಂ
ಮಂ.240/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ರೆಹನ ಸ ಸ ಉದುರ್ ಪಾರ್ ಶಾ
ಹೆಗಗ್ನಹ ಳ್ ಉವ‐1 ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿಯಿಂದ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 355480

12/4/2011 12:53

E

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.241/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಪಿ ಎನ್ ಜಯಕುಮಾರಿ ಸ ಸ ಪಾರ್
ಶಾ ಉಪಾಪ್ರಹ ಳ್ ತುಮಕೂರು ರವರ ಸಾ
ಭ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್ 111622

12/4/2011 12:50

E

74211

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.242/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

12/4/2011 12:50

E

74304

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.243/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

12/4/2011 12:57

E

74381

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.244/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

12/4/2011 12:57

E

74431

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
ಮಂ.245/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

12/4/2011 12:58

E

74433

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.246/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

12/4/2011 12:58

E

EST3

ಹೇಮಾ ಜಿ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಟುಟ್ವ ಳ್
ಟಿ ನರ ೕಪುರ ರವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿಮಾರ್ಣ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಖಚಿರ್ಗಾಗಿ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ
ಭಾಅಂಮುಂ.247/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011 ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಅಂತಿಮ ವಾಪಸಾತಿ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 97059

12/4/2011 12:59

E

12/4/2011 12:59

E

12/4/2011 13:00

E

12/4/2011 13:00

E

74209

74210

74434

74683

EST3

74684

EST3

74685

EST3

ಮಹಬೂಬಿ ಎ ಮು ಸ ಉ ಪಾರ್ ಶಾ
ಯಾರಬ್ ನಗರ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ರಾಮನಗರ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಣಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿಯಿಂದ
ಭಾಗಶಃ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 104201
ಆರ್ ಹರೀಶ್ ಬಾಬು ಸ ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ
ಬೇಗೂರು ದವ‐3 ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಯಿಂದ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
167687
ವೃಂದಾವತಿ ಕೆ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ಬಾಲಗೇರಿ ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಹಣ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 207650
ವರಾಜು ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ಅರದೇಶನಹ ಳ್ ದೇವನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ
ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿಯ ಮುಂಗಡ ಹಣ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
206803
ರಜನಿ ಎ ಜ
ಜೋ
ೂೕ , ಸ ಸ ಪಾ
ಪಾರ್ರ್ ಶಾ
ಮನಾನ್ರಾಯನಪಾಳಯ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 200574

ಹೆಚ್ ಎಮ್ ಮಂಜುನಾಥ ಸ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ರವರ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಭಾಅಂಮುಂ.248/2011‐
ನಿಧಿ ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಇಡಿಎನ್ 137551
ರಿಯಣಣ್ ಬಿ ಎಲ್ ಸ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಹಾರೋಸೋಮನಹ ಳ್ ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ
ಮಂ.249/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ರವರ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಭಾಗಷಃ
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
427209
ಕೆ ಎಂ ಶ ಕಲಾ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಅಮೆ ರಹ ಳ್ ಕೋಲಾರ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮಂ.250/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಮಾಡಲು ಕೋರಿ ಇಡಿಎನ್ 200945

74686

EST3

74787

EST3

74789

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.251/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ವರಾಜೇಗೌಡ ಯು ಎಸ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ ಚುಂಚಿಕಾಲೋನಿ ರಾಮನಗರ ಇವರ
ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡಲು ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 420885
ಗೌರಮಮ್ ಎಸ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಬೆಳಗುಂಬ ತುಮಕೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಅಂಮುಂ.253/2011‐
ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾಪಸಾತಿ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್ 175045
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.252/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

75016

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.254/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

75018

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.255/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

75039

EST3

75183

EST3

75192

EST3

75333

EST3

75478

EST3

75488

EST3

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್ ನಿಮರ್ಲ, ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ಇಂಡಲ್ವಾಡಿ ಆನೇಕಲ್ ಬೆಂ ದ ವ ಮಗಳ
ಮದುವೆಗಾಗಿ ಭಾಗಶಃ ಹಣ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 168501

ಚಂದರ್ಕಲಾ ಎ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ
ಶೇಷಗಿರಿಹ ಳ್ ಕಾಲೋನಿ ರಾಮನಗರ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿಯಿಂದ
ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
165852
ರ್ೕಮತಿ ಪೆರ್ೕಮ ಬಿ ಸ ಸ ನೂ ಪಾರ್ ಶಾ
ಕನಕಪುರ ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಹಣ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 201496

ರ್ೕ ಬಿ ಟಿ ಗೋ ಂದರಾಜು, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ, ೕರಣಣ್ನಪಾಳಯ್ ಬೆಂ ಉ ವ‐4
ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿಯಿಂದ
ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
205683
ರ್ೕ ಹೆಚ್ ನಾಗರಾಜ ಶೆಟಿಟ್, ಸ ,ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಶಾಲೆ,ಸಾಸೆವ್ಹ ಳ್,ಹರಪನಹ ಳ್ ತಾ ಸಾಭನಿ
ಭಾಅಂಮುಂ.257/2011‐
ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಇಡಿಎನ್ 121999
ರ್ೕಮತಿ ಜಯಲ ಮ್ ಕೆ, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ ಕಲಯ್ ಮಾಗಡಿ ತಾ,ರಾಮನಗರ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿಯಿಂದ
ಮಂ.258/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಇಡಿಎನ್ 161130
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
ಮಂ.256/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಪುಟಟ್ರಾಜು ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಮರಡೂರು
ಅರ ೕಕೆರೆ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
67545
ರ್ೕಮತಿ ಅಮೀನಾ ಬಿ,ಸ ,ಸ ಉ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಶಾ ಫಯಾಜಾಬಾದ್ ದವ ಬೆಂ ದ ವ ಸಾ ಬ
ಭಾಅಂಮುಂ.260/2011‐
ನಿ ಮಗನ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಭಾಗಶಃ ಹಣ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
394114
ರ್ೕಮತಿ ಸೌಭಾಗಯ್ವತಿ ಹೊನನ್ಮುಡೆ, ಸ
ಸ ಉ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಬೀಮನಕುಪೆಪ್,ಬೆಂ ದ ವ‐
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
1 ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಯಿಂದ ಮಗಳ
ಮಂ.261/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಹುಟುಟ್ಹಬಬ್ಕಾಕ್ಗಿ ಗತಿಷಟ್ ಹಣ ಮಂಜೂರು
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 201545
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.259/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

12/4/2011 13:01

E

12/4/2011 13:01

E

12/4/2011 13:01

E

12/4/2011 13:04

E

12/4/2011 13:04

E

12/4/2011 13:05

E

12/4/2011 13:05

E

12/4/2011 13:06

E

12/4/2011 13:06

E

12/4/2011 13:07

E

12/4/2011 13:07

E

75531

EST3

75609

EST3

75611

EST3

ಆರ್.ಜಯಣಣ್,ಮು ,ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಟಿ
ಹೊಸಹ ಳ್ ಕನಕಪುರ ತಾ ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
210292
ರ್ೕ ಜೆ ಪರಮೇಶವ್ರಪಪ್ ,ಬ ಮು , ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಶಾಲೆ,ಹಾಲುವೇತಿರ್ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾ ಇವರ
ಭಾಅಂಮುಂ.263/2011‐
ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
63029
ರ್ೕ ಕೆ ಎಸ್ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ,ಸ ,ಸ
ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಕುರರ್ಂಕೋಟೆ, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ
ಭಾಅಂಮುಂ.264/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011 ಅಂತಿಮ ವಾಪಸಾತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 91442
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.262/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ ಮಂಜುಳ, ಸ ,
ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ದದ್ರಾಮನಹುಂಡಿ,
ಮೈಸೂರು ತಾ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
157915
ರ್ೕಮತಿ ಯಶೋದ, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,
ಭಕತ್ರಹ ಳ್,ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 107949

12/4/2011 13:08

E

12/4/2011 13:08

E

12/4/2011 13:09

E

12/4/2011 13:09

E

12/4/2011 13:10

E

12/4/2011 13:10

E

12/4/2011 13:11

E

75649

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.265/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

75650

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.266/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

75651

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.267/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಧಿ/

75652

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.268/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.269/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ರ್ೕಮತಿ ಶೋಭಾ ಎಂ ಜಿ,ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ, ಖಂಡಿಕಾ ಸಾಗರ ತಾ,ಇವರಿಗೆ
ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 163659

12/4/2011 13:11

E

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.270/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ರ್ೕಎಸ್ ನಾಗರಾಜ್, ಬ ಮು , ಸ
ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಹ ಯೂರು, ತರೀಕೆರೆ ತಾ
ಇವರ ಸಾ ಬ ನಿ ಭಾಗಶಃ ಅಂತಿಮ
ಮರುಪಾವತಿ ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್ 138892

12/4/2011 13:12

E

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.271/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ರ್ೕ ಕೆ ನೀಲಾಚಾರಿ, ಬ ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ,ಯಲವಟಿಟ್, ಹರಿಹರ ತಾ ಇವರ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 95843

12/4/2011 13:12

E

75693

75829

76070

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ ಆರ್ ದೇ ಕ, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ, ಚೌಳುತೋಟ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಬಗ ಗ್ ಇಡಿಎನ್
210031
ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್ ಎಂ ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ, ಮು ,
ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,ಬೊಗಸೆ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು
ತಾ ಇವರು ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂ ಇಡಿಎನ್
139532 ರ ಲ್ ಭಾಗಶಃ ಅಂತಿಮವಾಗಿ
ಂತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲು ಮಂಜೂರಾತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

76071

EST3

76265

EST3

76401

EST3

76402

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.272/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ರ್ೕಮತಿ ಎನ್ ಅರುಣ, ಸ , ಸ ಮಾ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ, ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್,ರವರಿಗೆ ಸಾ ಬ ನಿ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 352523

ರ್ೕಮತಿ ಜೆ ಸುಂದರಮಮ್,ಮು , ಸ ಕ
ಬಾಲಕಿಯರ ಪಾರ್ ಶಾ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ
ಟೌನ್,ರವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯ ಲ್
ಭಾಗಶಃ ಂತೆಗೆತ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 108817
ರ್ೕಮತಿ ಗೆರ್ೕಸ್ ನಿಮರ್ಲ ಎ ,ಸ ,
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಮಹಾಲ ಮ್ ಬಡಾವಣೆ,
ಮಂ.274/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಬೆಂಗಳೂರು ಉ ವ‐1 ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
89572
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ ಹೆಚ್ ಜೀನತ್ ಭಾನು, ಸ ,ಸ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಉ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ರಾಮಚಂದರ್ಪುರ ಉ ವ ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.275/2011‐
2,ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ ಮುಂಗಡ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 81133
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.273/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

EST3

ರ್ೕ ಟಿ ರಾಮಣಣ್,ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಹಂಚಿಹ ಳ್, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ಭಾಅಂಮುಂ.276/2011‐
ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮುಂಗಡ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 91139

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.277/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ಯ್ ಭ ಷಯ್ಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಧಿ/

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.278/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

76720

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.279/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

76773

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.280/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.281/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

76403

76443

76574

76853

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ ಗಂಗಮಮ್ ,ಸ , ಸ ಮಾ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ, ಪರ್ಕಾಶನಗರ ಬೆಂ ಉ ವ‐2 ಇವರ
ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂ:ಇಡಿಎನ್ 105105
ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಟಿ
ರ್ೕನಿವಾಸ, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ, ಕೋಡಿಗಲ್, ಚಿಂತಾಮಣಿ
ತಾ,ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್,ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 352625
ರ್ೕ ಮುಕಾತ್ರ್ ಅಹಮದ್ ಗೋಡಿಯಾಲ್
,ಸ , ಸ ಉ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಕಮಮ್ಸಂದರ್,
ಗುಬಿಬ್ ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್
243653
ರ್ೕ ಬಿ ಎಸ್ ಅಂಜನಮೂತಿರ್, ಸ , ಸ
ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,ಎಸ್.ಗೊಲಲ್ಹ ಳ್, ಬೆಂ ದ ವ‐
1,ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 206019
ರ್ೕಮತಿ ವೈಶಾ ಜಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ, ಮಳಲಕೊಪಪ್, ವ ಗಗ್
ತಾ,ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
322738
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E
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E

12/4/2011 13:14

E
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E
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E
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E
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E
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E
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E
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E

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.282/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

77089

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.283/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

77091

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.284/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

77124

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.285/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.286/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

76929

77144

77145

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.287/2011‐
12.ಸಾ
ಸಾಮಾನ
ಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಷ ನಿಧಿ
ನಿಧಿ/2011
/2011

77146

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.288/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

77147

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.289/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.290/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.291/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

77148

77149

ರ್ೕ ಎಂ ಕೃಷಣ್ಪಪ್ ,ದೈ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,
ಹುದುಕುಳ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ,ರವರಿಗೆ ಜಿ
ಪಿ ಎಫ್ ಖಾತೆಯ ಲ್ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 100899
ರ್ೕ ಎಸ್ ಜಗದೀಶವ್ರ ರೆಡಿಡ್ ,ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ, ಕೊತತ್ಪ ಲ್, ಚಿಂತಾಮಣಿ
ತಾ,ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 203406
ರ್ೕ ಆರ್ ಮಹದೇವಶೆಟಿಟ್, ಸ ,ಸ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ,ಮರಿಯಾಪುರ ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ ತಾ
ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ
ಅಂತಿಮ ಂತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ಲು
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
155387
ರ್ೕಮತಿ ನಜಮುನಿನ್ೕಸಾಸ್ ಸ ಸ ಉ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ ಕಾಡುಗೊಂಡನಹ ಳ್ ಬೆಂ ಉ ವ‐3 ಬೆಂ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 353957
ರ್ೕ ತಿಪೆಪ್ೕಸಾವ್ಮಿ, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,
ಮರವಂಜಿ,ಕಡೂರು ತಾ,ಇವರು ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 139437
ರ್ೕ ವಾನಂದ ಎಸ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ, ಬೀರನಹ ಳ್ ಕಡೂರು ತಾ,ಇವರು
ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಂತೆಗೆದುಕೊಳಳ್
ಂತ ಗ ದುಕ ೂಳಳ್ಲು
ಲು
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
140453
ರ್ೕ ಗುರುಸಾವ್ಮಿ ಆರ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ, ತರುವನಹ ಳ್ , ಕಡೂರು ತಾ ಇವರು
ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಂತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲು
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
141423
ರ್ೕ ಜಯಣಣ್ ಹೆಚ್ ಆರ್, ಬಡಿತ್ ಮು ,ಸ
ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಇಬಿಬ್ೕಡು ಬೇಲೂರು ತಾ,ರವರ
ಸಾ ಬ ನಿ ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 25488
ರ್ೕ ಕೆ ಮಹದೇವಪಪ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,
ನಲುಕ್ದರೆ ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ, ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 95617
ರ್ೕ ರೇವತಿ ಜಿ, ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,
ಬರ್ಹಮ್ಣಿಪುರ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ತಾ,ರಾಮನಗರ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 166899
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1/4/2012 17:51

E

1/4/2012 17:51

E

1/4/2012 17:50

E

1/4/2012 17:48

E

1/4/2012 17:48

E

1/4/2012 17:49

E

1/4/2012 17:49

E

1/4/2012 17:50

E

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.292/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

77562

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.293/201‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

77854

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.294/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

77859

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.295/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.296/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.297/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

77502

77865

77879

77881

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.298/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

77886

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.299/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

77893

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.300/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

77897

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.301/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ರ್ೕ ಆರ್ ಕೆ ಧನಂಜಯ, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ, ಭವನಹ ಳ್, ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ತಾ ಸಾ
ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ ವಾಪಸಾತಿ
ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಮನ ಇಡಿಎನ್
157570
ರ್ೕ ಮಾಯಿಗಯಯ್, ಸ. .ಸಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ಚಿಕಕ್ದೊಡಿಡ್,ಮದೂದ್ರು ತಾ, ಇವರ ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್
ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.ಇಡಿಎನ್.
ಸಂಖೆಯ್.389938
ರ್ೕ ಬಿ ಹೆಚ್ ರುದರ್ಪಪ್ ,ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ, ಜಿಗ ಹರಿಹರ ತಾ ಖಾತೆಯಿಂದ
ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
69796
ರ್ೕ ಟಿ ದದ್ಪಪ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,
ತುಗಗ್ಲಹ ಳ್ ಹೊನಾನ್ ತಾ ಖಾತೆಯಿಂದ
ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
157042
ರ್ೕ ಗೋ ಂದಪಪ್ ಟಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ತರೀಕೆರೆ ಟೌನ್,ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂ:230284 ರ ಲ್ ಭಾಗಶಃ ಅಂತಿಮವಾಗಿ
ಂತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲು ಮಂಜೂರಾತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ರೇವಣ ದದ್ಪಪ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,
ಚಿಕಕ್ನಲೂಲ್ರು, ಕಡೂರು ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ
ನಿ ಖಾತೆ ಸಂ:227903 ರ ಲ್ ಭಾಗಶಃ
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಂತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲು
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ ಎನ್ ಲ ತ,, ಸ , ಸ ಪಾರ್ರ್
ಶಾಲೆ, ೕದರ್ರ ಪೇಟೆ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು
ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂ:142841
ರ ಲ್ ಭಾಗಶಃ ಅಂತಿಮವಾಗಿ
ಂತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲು ಮಂಜೂರಾತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
ರ್ೕ ಶವ್ನಾಥ ಎನ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ಹುಳೇನಹ ಳ್ ಬೀರೂರು ಕಡೂರು ಇವರು
ತಮಮ್ ಸಾ ಭ ನಿ ರ ಲ್ ಭಾಗಶಃ
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಂತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲು
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
383361
ರ್ೕ ಎಂ.ಗಂಗಾಧರಪಪ್, ದೈ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ, ಕೋಟನಾಯಕನಹ ಳ್ ತಿಪಟೂರು
ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್
112635
ರ್ೕ ಎಂ ಮುನಿಯಪಪ್, ಮು , ಸ ಮಾ
ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಲಕೂಕ್ರು ಮಾಲೂರು ತಾ
ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್,ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಂತೆಗೆತ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಕೋರಿ ಇಡಿಎನ್
208472

1/4/2012 17:47

E

1/4/2012 18:00

E

1/4/2012 17:46

E

1/4/2012 17:44

E

1/4/2012 17:44

E

1/4/2012 17:43

E

1/4/2012 17:43

E

1/4/2012 17:42

E

1/4/2012 17:41

E

4/1/2012 11:13

E

77902

EST3

77905

EST3

ರ್ೕಮತಿ ಭಾರತಿದೇ
ಕೆ, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ, ತೊರೆಪಾಳಯ್ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ
ಹಣಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
205538
ರ್ೕ ಎನ್ ಮಲೆಲ್ೕಶಪಪ್, ಸ ,ಸಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಬಿ
ಕೆ ಹೊಸೂರು ಬೀರೂರು ಕಡೂರು ತಾ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಇವರು ಸಾಭನಿ ಖಾತೆ ಸಂ:143757ರ ಲ್
ಭಾಅಂಮುಂ.303/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011 ಭಾಗಶಃ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಂತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲು
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.302/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ರ್ೕ ಗಂಗಯಯ್ ಕೆ, ಮು , ಸಕಮಾಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಟೌನ್,ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್,
ಇವರಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 101504

4/1/2012 11:14

E

4/1/2012 11:15

E

4/1/2012 11:15

E

4/1/2012 11:16

E

4/1/2012 11:16

E

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.304/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

77912

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.305/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

77922

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.306/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.307/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ರ್ೕಮತಿ ಎನ್.ನಿಮರ್ಲ, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ, ತಾಳಕುಂಟೆ ಮಾಲೂರು ತಾ ರವರಿಗೆ
ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಖಾತೆಯ ಲ್ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 201185

4/1/2012 11:17

E

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
ಮಂ.308/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ರ್ೕ ನಾರಾಯಣಪಪ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,
ಸಾ ಹ ಳ್, ರಾ ತಾ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 110049

4/1/2012 11:17

E

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.309/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ ಎಸ್ ಮಂಜುಳ, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ, ಬಿಳೇಕಹ ಳ್, ಬೆಂ ದ ವ‐3 ಮಗಳ
ಹುಟುಟ್ಹಬಬ್ಕಾಕ್ಗಿ ಗರಿಷಟ್ ಹಣ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 209361

4/1/2012 11:42

E

4/1/2012 11:18

E

4/1/2012 11:19

E

77908

77937

78804

79495

80078

EST3

80080

EST3

ರ್ೕ ಎಂ ಕೃಷಣ್ಪಪ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,
ರಾಂಪುರ ರಾಮನಗರ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 209206
ರ್ೕ ಟಿ ತಾಂಡವ ಮೂತಿರ್, ಸ , ಸ ಕಿ
ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಬಾಯ್ಡಗೆರೆ, ಗುಬಿಬ್ ತಾ ರವರ
ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್ 111793

ರ್ೕ ಎಸ್ ಆರ್ ರಾಜಶೇಖರ್,
ಸ
,ಸ
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಬೆಟಟ್ತಾವರೆಕೆರೆ,
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ತರೀಕೆರೆ ತಾ ಇವರು ಸಾಭನಿ ಖಾತೆ
ಭಾಅಂಮುಂ.310/2011‐
ಸಂ384436
ರ ಲ್ ಭಾಗಶಃ ಅಂತಿಮವಾಗಿ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಂತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲು ಮಂಜೂರಾತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
ರ್ೕಮತಿ ಸಾಕಮಮ್ ಎಂ, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ, ಜಕೆಕ್ೕಗೌಡನದೊಡಿಡ್ ಕನಕಪುರ ತಾ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್,ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮಂ.311/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಖಾತೆಯ
ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
168923

80085

EST3

80357

EST3

ರ್ೕ ಎಲ್ ಚಂದರ್ಶೇಖರ್,ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ, ಈಡಿಗದಾಸರಹ ಳ್ ರಾ ತಾ
ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಗರಿಷಟ್
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 179482
ರ್ೕ ದದ್ರಾಜು,ಪ.ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಬೆಟಟ್ದಪುರ ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ತಾ ಇವರ ಸಾ
ಭಾಅಂಮುಂ.314/2011‐
ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ ವಾಪಸಾಸ್ತಿ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಮನ ಇಡಿಎನ್ 95475
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
ಮಂ.313/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.315/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.319/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

81493

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.320/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

81494

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.321/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

81495

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.322/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

81496

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.323/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

81497

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.324/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

81499

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.325/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.326/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

80687

81492

81500

ರ್ೕ ಎನ್ ಶವ್ನಾಥ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ,ಹುಚಚ್ನಹಟಿಟ್, ತಿಪಟೂರು ತಾ ರವರ
ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್ 181056
ರ್ೕ ಕೆ ದಾಸಪಪ್ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ಕೊಡಿಯಾಲ ಗುಬಿಬ್ ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್ 92611
ರ್ೕ ಕೇಶವೇಗೌಡ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ
ಚಿಕಕ್ಗೂಲಲ್ಹ ಳ್ ತುಮಕೂರು ತಾ ರವರ
ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್ 92334
ರ್ೕ ಚಿಕಕ್ಬಸವಯಯ್, ಮು . ಸ .ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ಕೋಣಸಾಲೆ ಮದೂದ್ರು ತಾ, ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್
ಬಾಗಶ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ಇಡಿಎನ್.88859
ರ್ೕ ಎಂ ಸುಬರ್ಹಮ್ಣಯ್ಂ, ಮು
,ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಕಾಳನಹುಂಡಿ
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರಿಗೆ
ಇವರಿಗ ಸಾ.ಭ.ನಿ
ಸಾ.ಭ.ನಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 93017
ರ್ೕ ಸಣಣ್ತಮೆ ಗೌಡ ಎನ್, ಮು , ಸ
ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ದೊರೆಕೆರೆ ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ತಾ
ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ
ಹಣವನುನ್ ಂತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲು
ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
157551
ರ್ೕ ಡಿ ದಾಯ್ವೇಗೌಡ, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ, ಂಗೋಡನಹ ಳ್ ಆಲೂರು ತಾ
ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 228490
ರ್ೕ ನೂರುಲಾಲ್ ಸಾ ಬ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ, ನಕಕ್ಲಹ ಳ್, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್,ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 352911
ರ್ೕ ಕೆ ಜಿ ಸುರೇಶಪಪ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ಬಾಣಗಹ ಳ್ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ತಾ ರಾಮನಗರ
ಜಿಲೆಲ್,ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 207292
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36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.327/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ರ್ೕಮತಿ ಆರ್ ವಮಮ್ ,ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ, ಧಸರೀಘಟಟ್ ತಿಪಟೂರು ತಾ ರವರ
ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್ 177588
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E

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.328/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ರ್ೕಮತಿ ಪಿ ವನಜಾಕಷ್ಮಮ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ, ತಿಮಾಲ್ಪುರ ತುಮಕೂರು ತಾ ರವರ
ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್ 175080
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EST3

82205

EST3

82206

EST3

ರ್ೕ ಯಲಲ್ಯಯ್ ಎ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಬಂಡಿಲಕಕ್ನ ಕೊಪಪ್ಲು ಬೇಲೂರು ರವರ ಸಾ
ಭಾಅಂಮುಂ.329/2011‐
ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಇಡಿಎನ್ 144645
ರ್ೕ ಎಂ ಎಲ್ ರಾಮಚಂದರ್ ಮು ಸ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಪಾರ್ ಶಾ ಯ ಯೂರು, .ಆರ್.ಪಟಟ್ಣ ತಾ
ಭಾಅಂಮುಂ.330/2011‐
ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
138229
ರ್ೕಮತಿ ಟಿ ಹೆಚ್ ಲ ಮ್ೕದೇವಮಮ್ ಸ ಸ ಕಿ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಪಾರ್ ಶಾ ಡಲ್ಘಟಟ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ರವರಿಗೆ
ಮಂ.331/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 168845
ರ್ೕ ಬೋರ ಂಗಯಯ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಕೆಂಪಸಾಗರ ಮಾಗಡಿ ತಾ ರಾಮನಗರ
ಭಾಅಂಮುಂ.332/2011‐
ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 102698
ರ್ೕಮತಿ ೕಲಾವತಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಚಂದಾರ್ರ್ನಗರ ಬೆಂ ದ ವ‐1 ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಅಂಮುಂ 333/2011‐
ಭಾಅಂಮುಂ.
ಭಾಗಶಃ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಇಡಿಎನ್ 165588
ರ್ೕಮತಿ ಬದುರ್ನಿನ್ೕಸ, ಸ , ಸ ಉದುರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಮುದಿಗೆರೆ, ಬೇಲೂರು ತಾ ರವರ
ಭಾಅಂಮುಂ.334/2011‐
ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 142496
ರ್ೕ ಬಿ ಲೋಕೇಶ್, ಬ.ಮು , ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಶಾಲೆ, ನರ ೕಪುರ ಆರ ೕಕೆರೆ ತಾ ರವರ
ಭಾಅಂಮುಂ.335/2011‐
ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 135890
3(6)ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/336/2011‐12

ರ್ೕ ಬೇವೂರಯಯ್, ಮು. . ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
ಕೇತೋಹ ಳ್, ರಾಮನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು,
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ
ವಾಪಸಾತಿ ಬಗೆಗ್.ಇಡಿಎನ್.211265

ರ್ೕ ಜಿ ಕುಮಾರ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ಈರಲಗೆರೆ ತಿಪಟೂರು ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್ 177288
ರ್ೕ ಉಮಮ್ರ್ ದರಾಸ್ ಮು ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಶಾ ಹುಲೆಲ್ೕನಹ ಳ್ ತಿಪಟೂರು ತಾ ರವರ
ಭಾ.ಅಂ.ಮುಂ.338/2011‐
ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್ 112706
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.337/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

82690

EST3

82710

EST3

82935

EST3

82936

EST3

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹೊನಾನ್ರುತಮಮ್ ಸ ಸ
ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ೕವಸ್ರ್ ಕಾಲೋನಿ, ಬೆಂ
ದ ವ‐3 ಇವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
201573
ರ್ೕಮತಿ ನಾಗರತನ್ಮಮ್ ಎಸ್, ಆರ್ ಪಿ, ಬಿ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಆರ್ ಕೇಂದರ್ ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಮಂ.340/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಇಡಿಎನ್ 424653
ರ್ೕ ಎಂ ಎನ್ ನಾಗರಾಜು ಸ ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಶಾ ಬೆಟಟ್ದಾಸನಪುರ ಬೆಂ ದ ವ‐3 ಇವರ
ಭಾಅಂಮುಂ.341/2011‐
ಮಗನ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಸಾ ಭ ನಿಧಿ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಖಾತೆಯ ಲ್ ಭಾಗಶಃ ಹಣ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 1083372
ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್ ರೇವಮಮ್, ಸ ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಶಾಲೆ, ಅತಿತ್ಗೆರೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾ ಇವರ ಸಾ
ಭಾಅಂಮುಂ.342/2011‐
ಭ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 67211
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.339/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.343/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

82938

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.344/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

82939

EST3

36ಪಾರ್ರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.345/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.346/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

82990

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
ಮಂ.347/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

83082

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.348/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.349/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

82937

82940

83157

ರ್ೕಮತಿ ಡಿ ರೇಖಾಮಣಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ ತಿಪಟೂರು ತಾ ರವರ
ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್ 181551
ರ್ೕ ಜಿ ಎಂ ೕರಯಯ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ, ಕೆಂಚನಹ ಳ್, ಹರಿಹರ ತಾ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 68949
ರ್ೕಮತಿ ಕೆಂಪಮಮ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,
ಭೋ
ಭ
ೂೕ ಕಾಲೋನಿ
ಕಾಲ ೂೕನಿ, ತಿಪಟೂರು ತಾ ರವರ
ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್ 112221
ರ್ೕಮತಿ ಅಮೀನಾಬೇಗಂ ಸ ಸ ಉ
ಬಾ ಕ ಪಾರ್ ಶಾ ತಿಪಟೂರು ಔನ್,ರವರ
ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್ 181551
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಶಾರದಮಮ್ ,ಸ , ಸ
ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಎಂ ಗುಡೆಡ್ಕೊಪಪ್ ಹೊಸನಗರ
ತಾ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
157704
ರ್ೕ ಬಿ ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,
ಚಂಬೇನಹ ಳ್ ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ
ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಗರಿಷಠ್ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 112189
ರ್ೕಮತಿ ರುಕಿಮ್ಣಿ ಡಿ, ಸ ,ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,
ಬಿಳಗುಳ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆ ನಂ:143925 ರ ಲ್ ಭಾಗಶಃ
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಂತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲು
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
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ರ್ೕ ನಾರಾಯಣ ಎಸ್ ಕೆ ಬಮು ಸ ಪಾರ್
ಶಾ ಮಲಲ್ಂದೂರು ನ.ರಾ.ಪುರ ತಾ ಇವರ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ನಂ:382313 ರ ಲ್ ಭಾಗಶಃ
ಭಾಅಂಮುಂ.350/2011‐
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಂತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲು
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2012 12:06

E

EST3

ರ್ೕಮತಿ ರಾಧ ಎ ಆರ್, ಮು. , ಸ ಮಾ
ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಮುತಿತ್ನಕೊಪಪ್ ನ.ರಾ.ಪುರ ತಾ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ನಂ:382315 ರ ಲ್
ಭಾಅಂಮುಂ.351/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011 ಭಾಗಶಃ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಂತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲು
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2012 12:05

E

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.352/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ರ್ೕ ರಾಮಯಯ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,
ಮಲಗೊಂಡನಹ ಳ್ ಚಿ ನಾ ಹ ಳ್ ತಾ ರವರ
ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್ 91275

4/1/2012 12:05

E

83161

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.353/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

4/1/2012 12:04

E

83162

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.354/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

4/1/2012 12:03

E

4/1/2012 12:03

E

4/1/2012 12:03

E

4/1/2012 12:02

E

4/1/2012 12:02

E

4/1/2012 12:01

E

4/1/2012 12:01

E

83158

83159

83160

83163

EST3

83164

EST3

83180

EST3

83182

EST3

83183

83186

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ ನುತ, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ, ಕರಡಕೆರೆ ಮದೂದ್ರು ತಾ ರವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 87440
ರ್ೕ ಎಲ್ ಂಗಯಯ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,
ಕಾಯ್ತೇಗೌಡನದೊಡಿಡ್ ಮಳವ ಳ್ ತಾ ರವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 85341

ರ್ೕ ಪಿ ಮಹದೇವ, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,
ದೊಡಡ್ಭೂಹ ಳ್ ಮಳವ ಳ್ ತಾ ರವರಿಗೆ ಸಾ
ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 86674
ರ್ೕಮತಿ ಬಿ ಎಸ್ ಗಾಯತಿರ್ದೇ , ಸ , ಸ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ತೊಟುಲ್ಕೆರೆ ತುಮಕೂರು
ಮಂ.356/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್
179965
ರ್ೕ ಬೇಲೂರೇಗೌಡ, ಮು , ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಶಾಲೆ, ಯರೇಹ ಳ್ ಹಾಸನ ತಾ ರವರ ಸಾ
ಭಾಅಂಮುಂ.357/2011‐
ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಇಡಿಎನ್ 135413
ರ್ೕ .ಮುನಿರಾಮಯಯ್, ಮು , ಸ ಕನನ್ಡ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಗುಜಜ್ನಹ ಳ್ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ
ಭಾಅಂಮುಂ.358/2011‐
ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯ ಮುಂಗಡ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 208649
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.355/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ರ್ೕಮತಿ ನರಸಮಮ್, ಮು , ಸ ಕನನ್ಡ
ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ೕಗೆಹ ಳ್ ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾ
ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 167884

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.359/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

EST3

ರ್ೕಮತಿ ಚಂದರ್ಮಮ್ ,ಮು , ಸ ಕನನ್ಡ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಪಾರ್ ಸಾಲೆ, ಶೇಷಾಪುರ ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾ
ಭಾಅಂಮುಂ.360/2011‐
ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯ ಮುಂಗಡ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 208650

83306

EST3

83386

EST3

83502

EST3

ರ್ೕ ಕೆ ರತಾನ್ಕರ ಶೆಟಿಟ್ ಪಮು ಸ ಮಾ
ಪಾರ್ ಶಾ ವಡೇರಹೊಬ ಕುಂದಾಪುರ
ಉಡುಪಿ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
ಭಾಗಶಃ ವಾಪಸಾತಿ ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್
300624
ರ್ೕ ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿಗೌಡ ಕೆ, ಸ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಹುಣಸನಹ ಳ್, ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ
ಮಂ.362/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ತಾ ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್,ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
204962
ರ್ೕಮತಿ ಶಾರದ ದೈವಜಞ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಶಾಲೆ, ಹಾರೆಕೊಪಪ್, ಕಾರಿಪುರ ತಾ
ಮುಂಮಂ.363/2011‐
ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 158168

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.361/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

4/1/2012 12:00

E

4/1/2012 12:00

E

4/1/2012 12:00

E

4/1/2012 11:59

E

4/1/2012 11:58

E

4/1/2012 11:58

E

4/1/2012 11:57

E

4/1/2012 11:57

E

EST3

ರ್ೕ ಗಂಗಯಯ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ
6ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಕಲಲ್ಬೋರನಹ ಳ್ ತುರುವೇಕೆರೆ ರವರ ಸಾ
ಭಾಅಂಮುಂ.370/2011‐
ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್ 376776

4/1/2012 11:57

E

EST3

(6)ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/371/2011‐12

ರ್ೕ ಎಸ್.ಆರ್. ತಿಮಮ್ಯಯ್, ಕಷ್ಣ
ಸಂ ೕಜಕರು, ಬಿ.ಇ.ಒ ಕಛೇರಿ,
ಕುಣುಗಲ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್. ಇಡಿಎನ್.112792

4/1/2012 11:56

E

EST3

6ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.373/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ರ್ೕ ನರ ಂಹಯಯ್, ಸ , ಸ ಉ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ, ಮಾಯಸಂದರ್ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ
ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್ 176088

4/1/2012 11:55

E

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.365/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

84008

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.366/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

84079

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.367/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

84285

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಭಾಅಂಮುಂ.368/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

84397

EST3

83621

84398

84619

84649

ರ್ೕಮತಿ ಗೀತಾ ಕೆ, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ, ಲಾಡ್ರ್ ಪುರ ರಾ ತಾ ರವರಿಗೆ ಸಾ
ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 175797
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ ಎನ್ ಮಂಜುಳ, ಸ ,
ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಮಾಲೂರು ಟೌನ್,ರವರ
ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
203088
ರ್ೕ ಗೋ ಂದರಾಜು, ದೈ ,ಸ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ, ದಾದ್ಪುರ ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ರವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಗರಿಷಠ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 91193

ರ್ೕಮತಿ ಎನ್ ಆರ್ ಭಾಗಯ್,
ಸ ,ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಪೇಟೆ ಅರಕಲಗೂಡು
ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 135408
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ ವಮಮ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
6ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಡಿ.ಕಲಕ್ರೆ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಅಂಮುಂ.369/2011‐
ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್ 179850

84660

EST3

84662

EST3

84663

EST3

84664

EST3

84665

EST3

84667

EST3

84669

EST3

84670

EST3

84671

EST3

84673

EST3

84675

EST3

ರ್ೕ ಜಿ ಎಲ್ ಚನನ್ಕೃಷಣ್ ಮು ಸ ಪಾರ್
6ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಶಾಲೆ,ನಾಗಸಂದರ್ ಗುಬಿಬ್ ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ
ಭಾಅಂಮಂ.374/2011‐
ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ ಮಂಜೂರಾತಿ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್ 176687
ರ್ೕ ರಂಗರಾಜು ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,
6ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಮೈದನಹ ಳ್ ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ಭಾಅಂಮಂ.375/2011‐
ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 356403
ರ್ೕ ಜಿ ಕೆ ರಂಗಸಾವ್ಮಿ ಸ ಸಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ,
6ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಅವೆವ್ೕರಹ ಳ್, ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ತಾ ರವರ
ಭಾಅಂಮಂ.376/2011‐
ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 137294
ರ್ೕಮತಿ ಲ ತಾಂಭ ಎಂ ಸ ಸ ಪಾರ್
ಶಾ ಯರಿಯೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಅಂತಿಮ
ಂತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ಲು ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್
ಸ ಸುವ ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್.164548
ರ್ೕಮತಿ ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್ ಮು ಸ ಪಾರ್
6ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಶಾಲೆ, ಬೆಕಕ್ ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ತಾ ರವರ
ಭಾಅಂಮಂ.378/2011‐
ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 138188
ರ್ೕ ಆರ್ ರಾಜಪಪ್, ದೈ ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,
6ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ
ಭಾಅಂಮಂ.379/2011‐
ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಇಡಿಎನ್ 407870
ರ್ೕ ಎಸ್ ನಾಗರಾಜು ಸ ಸಕಿಪರ್ಶಾಲೆ, ಕೆ
6ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಕಾಳನಹ ಳ್ ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ತಾ ರವರ
ಭಾಅಂಮಂ.380/2011‐
ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷ
ಭಾಗಷಃಃ ಮುಂಗಡ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಮಂಜೂರಾತಿ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 221405
6ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.377/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ರ್ೕಮತಿ ಇ ಯಶೋದಮಮ್ ಸ ಸ ಪಾರ್
ಶಾ ಗುಲ ಂದ ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ತಾ
ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
142603
ರ್ೕಮತಿ ಡಿ ಮಹಾ ಂಯಯ್ ಸ ಸ ಪಾರ್
6ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಶಾಲೆ,ಅಕಕ್ನಹ ಳ್ ಕಾರ್ಸ್, ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ
ಭಾಅಂಮಂ.382/2011‐
ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
142643
ರ್ೕಮತಿ ಡಿ ದದ್ಗಂಗಮಮ್ ಮು ,ಸ ಪಾರ್
6ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಶಾಲೆ, ತಿಪಟೂರು ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಅಂಮಂ.383/2011‐
ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ ಮಂಜೂರಾತಿ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್ 177585
6ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.381/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

6ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.384/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ರ್ೕ ದಯಾನಂದ ಕೆ ಪಿ, ಸ ಸ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ, ಕಟಾಟ್ಯ ಹಾಸನ ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ
ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
139355
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6ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.385/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

EST3

3(6)ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/386/2011‐12

84763

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.387/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

84764

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.388/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

84765

EST3

3(6)ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/389/2011‐12

EST3

3(6)ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/390/2011‐12

84676

84762

84766

ರ್ೕಮತಿ ಮಂಗಳಮಮ್ ವೈ ಡಿ, ಸ ಸ
ಪಾರ್ ಶಾ ದೊಡಡ್ಗೂಳ ರಾ ತಾ ರವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
175513
ರ್ೕ ಎನ್. ವಮಮ್, ಸ. .,ಸ. .ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,
ಚಾಮನಹ ಳ್, ಮದೂದ್ರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮಂಡಯ್
ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.ಇಡಿಎನ್.88209
ಹೆಚ್ ಪುಟಟ್ಪಪ್ ದೈ ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,
ಮಳಮಾಚನಹ ಳ್, ಡಲ್ಘಟಟ್ ತಾ
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
169334
ವೆಂಕಟರಾಮ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಟಿ
ಬಳಳ್ಕೆರೆ ಮದೂದ್ರು ತಾ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
89719
ಜಿ.ಬಿ.ನಾರಾಯಣ,ಮು. . ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,
.ಎ .ಕೆರೆ ಮದೂದ್ರು ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.
ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.ಇಡಿಎನ್.455403
ರ್ೕ ಆಂಜನೇಯ ಸಾವ್ಮಿ, ಸ. ., ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ದೊಡಿಡ್, ಮದೂದ್ರು ತಾ, ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್. ಇಡಿಎನ್.85060
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84768

EST3

ರ್ೕತಾತಯಯ್ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಬಿಗನೇಮಹ ಳ್, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ ರವರ ಸಾ
ಭಾ.ಅಂ.ಮುಂ.391/2011‐
ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್ 376867

84769

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಭಾ ಅಂ
ಮುಂ.392/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಜೆ ತಿಮಮ್ಯಯ್ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಗೂರಲಮಠ
ತುರುವೇಕೆರೆ ಇವರ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಭಾಗಶಃ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 176884

4/1/2012 11:47

E

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.393/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ರ್ೕ ರಾಮಕೃಷಣ್ಗೌಡ ಡಿ ಮು ಸ ಪಾರ್
ಶಾ ಹಲಸೂರು, ಕನಕಪುರ ತಾ ರಾಮನಗರ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್. ಇಡಿಎನ್ 166760

4/1/2012 11:46

E

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.394/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

4/1/2012 11:46

E

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.395/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

4/1/2012 11:45

E

84796

84798

84832

ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ರಾಜಣಣ್, ಸಂ,ಬಿಇಒ
ಕಛೇರಿ, ಕನಕಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ. ಇಡಿಎನ್ 165515
ಡಿ ಬಿ ಸುಬರ್ಹಮ್ಣಯ್, ಸ ,ಸಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ಮುದುಗನೂರು ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂ:144417 ಕೆಕ್ ಮುಂಗಡ
ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

84833

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.396/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

84900

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.397/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

84903

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.398/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

84904

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.399/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

84905

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.400/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

84907

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.401/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

84908

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.402/2011‐
12.ಸಾ
ಸಾಮಾನ
ಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಷ ನಿಧಿ
ನಿಧಿ/2011
/2011

84910

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.403/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

84911

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ.404/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

84930

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.405/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

85098

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.406/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

85108

EST3

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.407/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ರ್ೕ ಚಂದರ್ಗೌಡ, ದೈ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,
ಎನ.ಈ ಮಿಶರ್, ಹಾಸನ ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ
ನಿ ಭಾಗಷಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
67360
ಶಫರ್ ಉನಿನ್ೕಸಾ ಸ ಸ ಉ ಪಾರ್ ಶಾ
ರಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಗರಿಷಠ್
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
176628
ಎಸ್ ಸರೋಜ ಸ ಸ ಬಾಲಕರ ಕನನ್ಡ
ಮಾ ಶಾ ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 106747
ರ್ೕ .ಬೈಯಪಪ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ಕೊಯಿರಾ ದೇವನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 416175
ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂ ಇಡಿಎನ್ 93895
ಯನುನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಆರ್ ರಾಮಚಂದರ್
ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಲೊಕಕ್ನಹ ಳ್ ಹನೂರು
ಚಾಮರಾಜನಗರ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಅಂತಿಮ
ಂತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲು ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್
ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ಹೆಚ್ ಎನ್ ಾನಾಂಬ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ
ತುಮಕೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
ಭಾಗಶಃ ವಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು
ಇಡಿಎನ್ 112112
ೕರಿ ಬಸಪಪ್, ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಅಪಪ್ರ್
ಮೇಗಳ ಪೇಟೆ, ಹರಪನಹ ಳ್ ತಾ
ಖಾತೆಯಿಂದ
ಬಗೆಗ್ಗ್
ಖಾತ
ಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ
ಇಡಿಎನ್ 121890
ಡಿ ಅಬುದ್ಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಸ ಸ ಉ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ, ಮಂಡಕಿಕ್ ಭಟಿಟ್, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 66062
ಎನ್ ಜಿ ನಾಗರಾಜು ಮು ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ
ಮದನಘಟಟ್ ಗುಬಿಬ್ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್ 376292
ವೆಂಕಟರಾಮು ಎಸ್ ಕೆ ದೈ ,ಸ ಮಾ
ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಪೇಟೆ, ಅರಕಲಗೂಡು ಇವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ
ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
137286
ಗೋ ಂದಪಪ್ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ದಿನೂನ್ರು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆಯ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 200624
ರ್ೕಮತಿ ಶಾಂತ ಮು ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ
ಮೂಗಿತ್ಹ ಳ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ತಾ ಇವರು
ತಮಮ್ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂ:143519 ರ ಲ್
ಭಾಗಶಃ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಂತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲು
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
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85109

EST3

85146

EST3

85163

EST3

85165

EST3

85234

EST3

85266

EST3

85278

EST3

85295

EST3

85310

EST3

85311

EST3

ರ್ೕಮತಿ ಸೈಯದಾ ರಫಿಯ ಷಾ,ಸ , ಸ ಉ
ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಕೃಷಣ್ನಗರ ಹಾಸನ ತಾ
ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ ಮೂಂಗಡ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 67031
ರ್ೕಮತಿ .ಜಗದೀಶವ್ರಿ, ಸ. .,
3(6)ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ರ್ೕರಾಮನಗರಿ, ಬೆಂ ದ ವ‐
ಮಂ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
4, ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
ನಿಧಿ/409/2011‐12
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಇಡಿಎನ್.108790
ವೈ ಎ ಸೂಯರ್ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ದೈ ಸ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
ಪಾರ್ ಶಾ ದೊಡಡ್ ವಾರ ಮಾಲೂರು ತಾ
ಮಂ.410/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯ ಮುಂಗಡ
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
208479
ರ್ೕಮತಿ ನಿಮರ್ಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮು ಸ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಪಾರ್ ಶಾ ದೊಡಡ್ಕಡತೂರು ಮಾಲೂರು
ಮಂ.411/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯ ಮುಂಗಡ
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
165994
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ ಎಸ್ ಗಿರಿಜಾಂಬ ಸ ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಶಾ ಕೈದಾಳ ತುಮಕೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಅಂಮಂ.412/2011‐
ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ ಮಂಜೂರಾತಿ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್ 110487

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.408/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ರಮೇಶ್ ಎಂ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ಕೊಟಟ್ಗಾಳ್ ಕನಕಪುರ ರಾಮನಗರ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 202305
ಸರ್ ತಾಜ್ ಬೇಗಂ ಸ ಸ ಉ ಪಾರ್ ಶಾ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಕೋಲಾರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯ
ಮಂ.414/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಸಾಮಾನ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
352587
ರ್ೕ ಟಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಸ ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಶಾ ಇಟಟ್ಮಡು ಬೆಂ ದವ ಇವರ ಮಗಳ
ಭಾಅಂಮಂ.415/2011‐
ಮದುವೆಗಾಗಿ ಸಾಭನಿ ಭಾಗಶಃ ಹಣ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
166809
ಪಿ ಪುಟಟ್ಯಯ್ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಹಾರಗೋಡನಹ ಳ್ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಅಂಮುಂ.416/2011‐
ಭಾಗಷಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
226241
ಎಂ. . ಮರುಳ ದದ್ಯಯ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಕಬಿಬ್ನಹ ಳ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ಮಂ.417/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 222247
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
ಮಂ.413/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

85324

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.418/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

85351

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.419/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಎಲ್ ಸುಬಬ್ರಾವ್ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ಒಂಭತುತ್ಗು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ರವರಿಗೆ ಸಾ
ಭ ನಿ ಖಾತೆಯ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 106345
ಎಂ ಕೆ ಜಯಣಣ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಜೋಡಿ
ತಿಮಮ್ರಾಯನಹ ಳ್ ತಿಪಟೂರು ರವರ ಸಾ
ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್ 179611
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ಎಂ ಎಂ ಪರ್ಭಾವತಿ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಬೋ ಕಾಲೋನಿ ತಿಪಟೂರು ರವರ ಸಾ ಭ
ಭಾಅಂಮಂ.420/2011‐
ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ ಮಂಜೂರಾತಿ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್ 112784

85353

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.421/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

85354

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.422/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

85352

85382

EST3

85383

EST3

85384

EST3

85385

EST3

85386

EST3

85387

EST3

85388

EST3

85389

EST3

ಲ ೕನರಸಮಮ್ ಕೆ ಎಸ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ
ಕರಡಿ ತಿಪಟೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್ 138618
ಎಂ ರಂಗಯಯ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ಬಳುವನೇರಲು ತಿಪಟೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್ 366193

ಸಾ ಭ ನಿ ಎಲ್ ರತನ್ಮಮ್ ಸ ಸ ಪಾರ್
ಶಾ ಬೆಂ ದ ವ ಇವರ ಮಗಳ ಮದುವೆಗಾಗಿ
ಭಾಗಶಃ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 407137
ಶೈಲಮಮ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಕೆರೆಗೋಡಿ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ತಿಪಟೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
ಭಾಅಂಮಂ.425/2011‐
ಬಾಗಶಃ ವಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಇಡಿಎನ್ 112778
ಕಿಟಟ್ಚಾರಿ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಹಳೇಸಂಪಿಗೆ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ತುರುವೇಕೆರೆ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
ಭಾಅಂಮಂ.426/2011‐
ಭಾಗಶಃ ಮುಂ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಇಡಿಎನ್ 110379
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.424/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.427/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಕೆ ರೂಪಾಕಚ್ಯಯ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ಮಂಚಲಗೊಂಡನಹ ಳ್ ತುಮಕೂರು ರವರ
ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ
ಂದ ಭಾಗಶ
ಭಾಗಶಃಃ ವಾ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್ 175071

ಪಾವರ್ತಮಮ್ ಜಿ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬೆಂ ಉ ವ‐1ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 125139
ರಂಗಸಾವ್ಮಿ ಕೆ ಜಿ ಬಿ ಆರ್ ಪಿ ರಾಮನಗರ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ
ಮಂ.429/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
167228
ಮಾದ ಂಗಯಯ್ ಐ ಇ ಆರ್ ಟಿ ರಾಮನಗರ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ
ಮಂ.430/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
207227
ರ್ೕಮತಿ
ಲ್ ಗೆರ್ೕಸ್,ಸ. .
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಸ.ಉ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಗಗೇರ್ಶವ್ರಿ,ಟಿ
ಭಾಅಂಮುಂ.431/2011‐
ನರ ೕಪುರ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿಧಿ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ.ಇಡಿಎನ್ 92035,
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.428/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
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EST3

85395

EST3

85396

EST3

85443

EST3

85467

EST3
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EST3
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EST3

85562

EST3
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EST3
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EST3
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EST3

ಸಾ ಭ ನಿ ಶೇ 90 ರಷುಟ್ ಹಣ ಂಪಡೆಯುವ
ಬಗೆಗ್ ಹಬೀಬ್ ಜಾನ್,ಮು.
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಸ.ಉ. .ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಸುನಿನ್ಚೌಕ ಮೈಸೂರು
ಭಾಅಂಮಂ.432/2011‐
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.ಇಡಿಎನ್
155811
ರ್ೕ ಡಿ. . ಶೇಷಾದಿರ್, ಸ. .
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಎಲ, ಂಧುವ ಳ್, ಮೈಸೂರು
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಶೇ 90%
ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ.
ಇಡಿಎನ್.94681
ರ್ೕಮತಿ ಸು ೕಲ, ಬ.ಮು. ,
3(6)ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಬಂಡಿಪಾಳಯ್, ಮೈಸೂರು
ಭಾಅಂಮಂ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
ನಿಧಿ/434/2011‐12
ಶೇ.90% ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ಇಡಿಎನ್.163007
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ ಎನ್ ಗೌರಮಮ್ ಮು ಸ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಪಾರ್ ಶಾ ಮಳೂಳ್ರು ಡಲ್ಘಟಟ್
ಮಂ.435/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
165359
ಆರ್ ಲ ಮ್ೕ ದೇವಮಮ್ ಶಾಲಾ ಮಾತೆ ಸ
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಕನನ್ಡ ಪಾರ್ ಶಾ ಬಾಲಕರ
ಮಂ.436/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 208654
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್ ಸುಲೋಚನ ಶಾಲಾ ಮಾತೆ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ರವರಿಗೆ ಸಾ
ಮಂ.437/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಬಗ ಗ್
ಭ ಷಯ್
ಷ ನಿಧಿ
ನಿಧಿ/2011
/2011
ಇಡಿಎನ್ 167845
ರ್ೕ ಕೆ ಹೆಚ್ ನಾಗರಾಜು ಸ ಸ ಉ ಕಿ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಶಾ ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮಂ.438/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಇಡಿಎನ್ 210696
ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಇ ೕನಪಪ್ ದೈ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ತೊಂಡಾಲ ಕೋಲಾರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮಂ.439/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಖಾತೆಯ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಇಡಿಎನ್ 108460
ಜಿ ನಾಗಭೂಷಣ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಎಡೆಯೂರು ಕುಣಿಗಲ್ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಅಂಮಂ.440/2011‐
ಭಾಗಷಃ ವಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
112653
ಕೆ. ೕರಾಚಾರಿ,ಸ , ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಶಾಲೆ,ಹೊಸಹ ಳ್, ಹರಪನಹ ಳ್ ತಾ
ಭಾಅಂಮಂ.441/2011‐
ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಇಡಿಎನ್ 125171
ಆರ್ ರಮಾಮಣಿ ಸ ಸ ಉ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಶಾಲೆ,ಐ.ಜಿ ರಸೆತ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ರವರ
ಭಾಅಂಮಂ.442/2011‐
ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 230479
3(6)ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/433/2011‐12
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EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.443/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

85596

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.444/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

85597

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.445/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

85598

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.446/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

85599

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.447/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.448/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.449/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್ಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.450/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.451/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

86184

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.452/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

86206

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.453/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

86216

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.545/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

85595

85825

85826

85827

85963

.ಬಸಪಪ್ ದೈ ,
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ರಾಮನಾಥಪುರ
ಅರಕಲಗೂಡು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
68982
ಹೆಚ್ ಆರ್ ಜಯರಾಮೇಗೌಡ ಸ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ, ಉಗರ್ನ ಕೊಪಪ್ಲು .ಆರ್.ಪಟಟ್ಣ
ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 139778
ಬಿ ಕೆ ಲಕೆಕ್ೕಗೌಡ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ,ಹು ಹ ಳ್ ಹಾಸನ ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ
ನಿ ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 66342
ಎಸ್ ನಾಗರಾಜು,ಸ. . ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
ಕೇರಳಾಪುರ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ರವರ ಸಾ
ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 135959
ಸಾ ಭ ನಿ ಎಂ ಎಸ್ ಕುಮುದ ಸ ಸ ಕಿ
ಪಾರ್ ಶಾ ನಾಗೇನಹ ಳ್ ಕಾಲೋನಿ ಬೆಂ ದವ
ಇವರ ಮಗನ ಹುಟುಟ್ಹಬಬ್ಕಾಕ್ಗಿ ಹಣ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
208880
ರ್ೕಮತಿ ರುಕಿಮ್ಣಿ ಬಾಯಿ, ಬಮು ,
ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಕುರುಬರ ಬೀದಿ ಬೀರೂರು
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 143406
ೕಗನರ ಂಹಮೂತಿರ್ ಸ
ಸಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಜಗಗ್ನಪಾಳಯ್ ಮಾಗಡಿ ತಾ
ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ
ಮುಂಗಡ
ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 176950
ಕೆ ಎನ್ ವಪರ್ಸಾದ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ
ಎಣೂಣ್ರುಕದಿರೇನಹ ಳ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಫುರ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 202925
ರ್ೕಮತಿ ಟಿ ಪಿ ಸವ್ಣರ್ಲತ, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ, ಎಂ ಹೊಸಹ ಳ್, ಕೋಲಾರ ತಾ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
107220
ಕುಸುಮ ಎ ಹೆಚ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ವಾಜರಹ ಳ್ ಬೆಂ ದವ‐1 ಇವರ ಭಾಗಶಃ
ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
204313
ಹೆಚ್ ಬಿ ಸಂತೋಷ, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ,ತಿಮಾಮ್ಲಾಪುರ, ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ
ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 375646
ವೆಂಕಟರವಣಪಪ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ,ಅಗರ ಮುಳಬಾಗಿಲು ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಖಾತೆಯ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 108895
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86806

EST3

86808

EST3

86926

EST3

87087

EST3

87088

EST3

87089

EST3

87090

EST3

87091

EST3

87093

EST3

87094

EST3

87175

EST3

87176

EST3

ಜಿ ಹೆಚ್ ವ ೕಗಿ ಸ ಸ ಉ ಪಾರ್ ಶಾ
ಜನನ್ತ್ ಸಾಗರ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ
ಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 157603
ಎಸ್ ರೇವಮಮ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ನಾಡಕಲ ಸಾಗರ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿ
ಮಂ.456/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಪಿ ಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 160210
ಡಿ ಜಯಮಮ್ ಸ ಸ ಕ ಪಾರ್ ಶಾ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮರಳಕುಂಟೆ ಬೆಂ ಉವ‐4 ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ಮಂ.457/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ನಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಇಡಿಎನ್ 206472
ಜಿ ಎಲ್ ಪರಮೇಶವ್ರಪಪ್ ಮು ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಶಾ ತುರುವೇಕೆರೆ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಅಂಮಂ.458/2011‐
ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ ಮಂಜೂರಾತಿ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್ 175610
ಎಂ ವೆಂಕಟೇಶಯಯ್ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಜಡೆಯ ತುರುವೇಕೆರೆ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಅಂಮಂ.459/2011‐
ಖಾತೆಯಿಂದ ಬಾಗಶಃ ವಾ ಮಂಜೂರಾತಿ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್ 178956
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.455/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.460/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಬಿ ಪಾಂಡುರಂಗಯಯ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ
ವಡೇರಪುರ ತುಮಕೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಬಾಗಶಃ ವಾ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್ 111634

ವರುದರ್ಯಯ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ
ತುಮಕೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
ಬಾಗಶಃ ವಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು
ಇಡಿಎನ್ 177457
ಹೊಂಬಾಳಯಯ್ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಆರ್ ಪಟಟ್ಣ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ
ಭಾಅಂಮಂ.462/2011‐
ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
138226
ಆರ್ ಸುಮ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಯಡಿಯೂರು ಬೆಂ ಉವ‐4 ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ಮಂ.463/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ನಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಇಡಿಎನ್ 209363
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್ ಮಂಜುಳ ಸ ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಶಾ ಬೆಂ ದ ವ‐4 ಇವರ ಸಾಭನಿ
ಮಂ.464/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಖಾತೆಯಿಂದ ಮಗನ ಹುಟುಟ್ಹಬಬ್ಕಾಕ್ಗಿ
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಗರಿಷಟ್ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 207135
ಪಿ ವಪಪ್ ಸ ,ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಪಿಳೆಳ್ಹ ಳ್,
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಅಂಮಂ.465/2011‐
ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಇಡಿಎನ್ 135027
ತಿಮಮ್ಶೆಟಿಟ್ ಕೆ
ಸ
,ಸ
ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಕಣಿವೇಹ ಳ್,
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು
ಇವರು ತಮಮ್ ಸಾಭನಿ
ಭಾಅಂಮಂ.466/2011‐
ಖಾತೆ
ಸಂ:222107
ರ ಲ್ ಭಾಗಶಃ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಂತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲು
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.461/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
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87177

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.467/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

87179

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.468/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

87181

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.469/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

87183

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.470/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

87184

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.471/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

87185

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.472/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

87186

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.473/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

87187

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.474/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

87188

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.475/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.476/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.477/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.478/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

87189

87190

87191

ಅಸಮ್ತ್ ಅತಾತ್ರ್, ಸ , ಸ ಉ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ. ಬೀಡಿ ಲೇಔಟ್ ದಾವಣಗೆರೆ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 60050
ಷರಿಫ್ ಸಾಬ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,
ಹನಗಲಾಡಿ,ಹೊನಾನ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 93018
ಪಿ ಉಮಾಪತಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,
ಚೀಲಾಪುರ, ಹೊನಾನ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 160439
ಸ ಪಾರ್
ಜೆ ಐ ನಿರಂಜನರಾಜ್ ದೈ
ಶಾಲೆ,ಬಿ.ಎಂ. ರಸೆತ್, ಹಾಸನ ರವರ ಸಾ ಭ
ನಿ ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 66099
ಮುಕಾಂಬಿಕ, ಶಾಲಾಮಾತೆ, ಸ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ,ಮಸದಿ ಹೊನನ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 91631
ಪಿ ಎಂ ರಾಜುನಾಯಕ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ, ಹೊಳೆಅರಳಹ ಳ್, ಹೊನನ್ ಳ್ ತಾ
ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 97796
ವನಸತಯ್ನಾರಾಯಣಗುಪತ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ ಬೆಂ ದವ‐1 ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಮಗನ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಗರಿಷಟ್
ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
39414
ಎನ್ ಜಯಪರ್ರ್ಕಾಶ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ರ್ ಶಾ
ಜಗರೆಡಿಡ್ಹ ಳ್ ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
104181
ಟಿ ಎಂ ಗಂಗಾಧರ ಸ
ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ರದನಹ ಳ್ ಅರಕಲಗೂಡು
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 142529
ಬಿ ಚನನ್ಪಪ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಡಲ್ಘಟಟ್
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
168858
ಸುಧಾ ಎನ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಎನ್
ಹೊಳೆಕಟೆಟ್ ಸೊರಬ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 163224
ಎ ಗಂಗಾಧರಯಯ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ಮಾದನಹ ಳ್ ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
203471
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87192

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.479/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

87193

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.480/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

87195

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.481/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

87196

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.482/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

87197

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.483/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

87198

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.484/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.485/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.486/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.487/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

87199

87200

87201

87203

EST3

87237

EST3

87243

EST3

ನಿಂಗಯಯ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಸಾತನೂರು
ಕನಕಪುರ ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
420959
ಸು ೕಲಾ ಬಾಯಿ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ಉಳಾಯಿಬೆಟುಟ್ ಮಂಗಳೂರು ರಾಮನಗರ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 301521
ಭಾಗಯ್ಮಮ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಪಿ
ನೇರಳೆಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 86170

ನಾಗಯಯ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಕಿರುಗಾವಲು
ಮಳವ ಳ್ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 87227
ಕೆ ಜಯಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ
ಮಳೇನಹ ಳ್ ಗುಬಿಬ್ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್ 176573
ಲೋಕೇಶಪಪ್ ಹೆಚ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ
ಡಣಾಯಕಪುರ ಭದಾರ್ವತಿ ಇವರಿಗೆ
ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 161777
ಎ ರಣಯ್ ಗೌಡ ದೈ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ಕುಪಪ್ನ ಹ ಳ್ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಖಾತೆಯ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 202872
ಬಿ ಪೂಣರ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಕೆ ಆರ್
ಪುರ ಬೆಂ ದವ ಇವರ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
ಮಗಳ ಹುಟುಟ್ಹಬಬ್ಕಾಕ್ಗಿ ಗರಿಷಟ್ ಹಣ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
225687
ಗಂಗಹನುಮಕಕ್ ಸ ಸ ಉ ಪಾರ್ ಶಾ ಬೆಂ
ದವ ಇವರ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮಗಳ
ಹುಟುಟ್ಹಬಬ್ಕಾಕ್ಗಿ ಗರಿಷಟ್ ಹಣ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 105085

ಎಸ್ ಕೆ ಪರ್ಹಲಾಲ್ದ್ ಕುಮಾರ್ ದೈ
ತರೀಕೆರೆ ಇವರು ತಮಮ್ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂ:222199ರ ಲ್ ಭಾಗಶಃ ಅಂತಿಮವಾಗಿ
ಂತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲು ಮಂಜೂರಾತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ತಾಜ್ ಕಮರ್ ಭಾನು ಸ ಸ ಉ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಪಾರ್ ಶಾ
ಪುರಂ ಬೆಂ ದವ ಇವರ
ಭಾಅಂಮಂ.489/2011‐
ಮಗನ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಭಾಗಶಃ ಹಣ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
106271
ನ ನಿ ಎಸ್ ಸ ಸ ಉ ಪಾರ್ ಶಾ ಬೆಂ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ದವ ಇವರ ಮಗನ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಭಾಗಶಃ
ಭಾಅಂಮಂ.490/2011‐
ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
167348
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.488/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
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87460

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.494/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

87616

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.495/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

87698

EST3

3(6)ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮುಂ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/496/2011‐12

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.497/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

87720

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.498/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

87721

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.499/2011.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

87723

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.500/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

87724

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.501/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

87725

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.502/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

87726

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.503/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

87727

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.504/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

87728

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.505/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.506/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

87719

87730

ಜಾ ದ್ ಉನಿನ್ೕಸಾ ಎಂ ಜಿ ಸ ಸ ಉ
ಪಾರ್ ಶಾ ಬೆಂ ದ ವ ಇವರ ಮಗನ
ಮದುವೆಗಾಗಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 211139
ಕೆ ಜಗದೀಶ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ಚಿಕಕ್ಹೊಸಹ ಳ್ ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
107465
ರ್ೕಮತಿ ಜೆ.ನಾಗರತನ್, ಸ. .,
ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಸೋಮೇನಹ ಳ್,
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಶಂಷುನಿನ್ೕಸ ಸ ಸ ಉ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ
ಜನಾಪುರ ಆನೇಕಲ್ ಬೆಂ ದ ವ ಇವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ ಮಗಳ ಹುಟುಟ್ಹಬಬ್ ಗರಿಷಟ್ ಹಣ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
205696
ಜಯ ಜಿ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಬೆಂ ದವ
ಇವರ ಮಗನ ಹುಟುಟ್ಹಬಬ್ಕಾಕ್ಗಿ ಸಾಭನಿ
ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
209872
ಹೆಚ್ ಎ ಗಿರಿಜಾ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ಹರಳಹ ಳ್ ದಾಸರಕೊಪಪ್ಲುಹಾಸನ ರವರ
ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 142628
ಗಂಗಮಮ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ
ಬಡಕೇಗುಡುಲ್ ಚಿ ನಾ ಹ ಳ್ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್ 453546
ವಸಂತ ಕೆ ಬಿ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ಕನಕಪುರ ರಾಮನಗರ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆಯ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
204760
ಪಾಂಡುಕುಮಾರ ಬಿ ಕೆ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ
ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 142570
ನಂಜುಂಡಯಯ್ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ಹಂಜೂರು,ಆಲೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
66784
ಜಿ ಎನ್ ರಾಮಮೂತಿರ್ ಮು ಸ ಪಾರ್
ಶಾ ಹಾಸನ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
221147
ಪುರುಷೋತತ್ಮ ಎಸ್ ದೈ
ಸ ಪಾರ್
ಶಾ ರಾಮನಹ ಳ್ ಚಿ ನಾ ಹ ಳ್ ರವರ ಸಾ ಭ
ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್ 111231
ಗ ರಂಗಪಪ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಂಗಾಪುರ
ಚಿ ನಾ ಹ ಳ್ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
ಭಾಗಶಃ ವಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು
ಇಡಿಎನ್ 94969

4/1/2012 13:04

E

4/1/2012 13:04

E

4/1/2012 13:02

E

4/1/2012 13:03

E

4/1/2012 13:03

E

4/1/2012 13:03

E

4/1/2012 13:02

E

4/2/2012 13:27

E

4/2/2012 13:28

E

4/2/2012 13:28

E

4/2/2012 13:28

E

4/2/2012 13:29

E

4/2/2012 13:29

E

87732

EST3

87733

EST3

87736

EST3

ದೇವರಾಜೇಗೌಡ ಹೆಚ್ ಮು ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಚಾಕೇನಹ ಳ್ ಹೆಚ್.ಎನ್.ಪುರ ತಾ
ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 135729
ಪುಟಟ್ಲ ಮ್ ಎ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಚಿ ನಾ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಹ ಳ್ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ
ಭಾಅಂಮಂ.508/2011‐
ವಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
110822
ಮಹದೇವಯಯ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಗಂಗಾಧರನಕಟೆಟ್ ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ ರವರ ಸಾ
ಭಾಅಂಮಂ.509/2011‐
ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮುಂಗಡ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 66699

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.507/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.510/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

87739

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.511/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

87743

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.512/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

EST3

3(6)ಪಾರ್
3(6)
ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
‐ಮುಂ
ಮಂ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/513/2011‐12

87899

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.514/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

87900

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.515/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

87901

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.516/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

87902

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.517/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

87903

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.518/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

87737

87812

ಪರ ವ ಮೂತಿರ್ ಮು ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ತರಕಣಾಂಬಿ, ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ ತಾ ರವರ
ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
362063
ರಾಮಚಂದರ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ,ಅವೆವ್ೕರಹ ಳ್, ಹಾಸನ ರವರ ಸಾ ಭ
ನಿ ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 221079
ರಾಮಣಣ್ ಎನ್ ಟಿ
ಮು ,ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಸಾದರಹ ಳ್,
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರು ಸಾಭನಿ ಖಾತೆ
ಸಂ:ಇಡಿಎನ್ 404863 ರ ಲ್ ಭಾಗಶಃ
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಂತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲು
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
ರ್ೕ ಎಂ.ಬಿ.ನಂಜುಂಡಯಯ್, ಸಂಗೀತ
ಕಷ್ಕರು ಸ ಮಾ ಪಾ
ಕಷ್ಕರು,
ಪಾರ್ರ್ ಶಾಲ
ಶಾಲೆ, ಮಡಿವಾಳ,
ಮಡಿವಾಳ
ಬೆಂ ದ ವ‐3, ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.ಇಡಿಎನ್.175698
ಕೆ ಎನ್ ಜೊಯ್ೕತಿ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,
ಆಂದರ್ಹ ಳ್, ಬೆಂ ಉವ‐1 ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
86974
ಭಾನುರೇಖಾ ಬಾಯಿ ಸ ಸ ಮಾ ಪಾರ್
ಶಾ ಸುಂಕದಕಟೆಟ್ ಬೆಂ ಉವ ‐1ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭ ನಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 169446
ಅನನ್ಪೂಣರ್ ಭಾದವಾಡಗಿ ಸ ಸ ಮಾ
ಪಾರ್ ಶಾ ಲಗೆಗ್ರೆ ಬೆಂ ಉವ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 210050
ಎ ಸೌಭಾಗಯ್ಮಮ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ಸುಂಕನಕಟೆಟ್ ಬೆಂ ಉವ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
209922
ಎನ್ ಗೌರಮಮ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ಕುಂಬಾರ ಪೇಟೆ ಮಾಲೂರು ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಖಾತೆಯ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 382007

4/2/2012 13:30

E

4/2/2012 13:30

E

4/2/2012 13:31

E

4/2/2012 13:31

E

4/2/2012 13:31

E

4/2/2012 13:32

E

4/2/2012 13:32

E

4/2/2012 13:33

E

4/2/2012 13:33

E

4/2/2012 13:34

E

4/2/2012 13:34

E

4/2/2012 13:34

E

EST3

ಜಯಮಮ್ ಬಿ ಟಿ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಕೆ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಮಾ ನಹ ಳ್ ತುರುವೇಕೆರೆ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಅಂಮಂ.519/2011‐
ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ ಮಂಜೂರಾತಿ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್ 178192

4/2/2012 13:35

E

EST3

ಗೋಪಾಲಪಪ್ ಈ, ಮು ,ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ಹಾದಿಕೆರೆ ತರೀಕೆರೆ ಇವರು ತಮಮ್ ಸಾ ಭ ನಿ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಖಾತೆ ಸಂ ಇಡಿಎನ್ 136947 ರ ಲ್ ಭಾಗಶಃ
ಭಾಅಂಮಂ.520/2011‐
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಂತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲು
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

4/2/2012 13:35

E

87915

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.521/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

4/2/2012 13:36

E

87935

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.522/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

4/2/2012 13:36

E

87947

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.523/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

4/2/2012 13:37

E

4/2/2012 13:37

E

4/2/2012 13:37

E

4/2/2012 13:38

E

4/2/2012 13:38

E

4/2/2012 13:39

E

4/4/2012 14:10

E

87904

87905

87987

EST3

88145

EST3

88146

EST3

88147

EST3

88149

EST3

88150

EST3

ಉಮಾದೇ ಟಿ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ಹೊಳಕಲುಲ್ ತುಮಕೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್ 176402
ರ್ೕಮತಿ ಆರ್ ನಾಗವೇಣಮಮ್ ಸ ಸ
ಪಾರ್ ಶಾ ಜೋಡಿ ಲ ಮ್ೕಸಾಗರ
ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆಯ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು
ಇಡಿಎನ್ 106048
ರ್ೕಮತಿ ಪಿ ಹೊನಾನ್ಂಬಿಕೆ ಮು ಸ
ಪಾರ್ ಶಾ ತೆರೇದಕುಪೆಪ್ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ ರವರ
ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ
ಮಂಜುರಾತಿ ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್ 43749

ರ್ೕಮತಿ ಸುಮಂಗಲ ಎಸ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ ಕಂಬ ಕೊಪಪ್ ಸಾಗರ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ
ಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 160109
ಸಾ ಭ ನಿ ಲ ತಾ ಸ ಸ ಮಾ ಪಾರ್ರ್ ಶಾ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
36ಪಾರ್
ಸಾಭನಿ‐‐
ಸಾರಕಿಕ್ ಬೆಂ ದವ ಇವರ ಮಗಳ
ಭಾಅಂಮಂ.525/2011‐
ಮದುವೆಗಾಗಿ ಭಾಗಶಃ ಹಣ ಮಂಜೂರು
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 61692
ಎಸ್ ಮಹೇಶವ್ರಪಪ್ ಮು ,ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ಂದಿಗೆರೆ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರು ತಮಮ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಸಾ ಭ ನಿ ಕಾತೆ ಸಂ ಇಡಿಎನ್ 67914 ರ ಲ್
ಭಾಅಂಮಂ.526/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011 ಭಾಗಶಃ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಂತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲು
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.524/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಎಂ ಎನ್ ರುದರ್ಪಪ್ ಪದ ೕಧರೇತರ ಮು
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಕೋಡಿಹ ಳ್ ಬೇಲೂರು ರವರ
ಭಾಅಂಮಂ.527/2011‐
ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್ 139788
ಹೆಚ್ ಟಿ ಬಸವಯಯ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ
ರುಪಾಕಷ್ಪುರ ಗುಬಿಬ್ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಕಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್ 176010
ಜಿ ಪಿ ರ್ೕಮತಿ ಸ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರು
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ತಮಮ್ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂ ಇಡಿಎನ್
ಭಾಅಂಮಂ.529/2011‐
135087 ರ ಲ್ ಭಾಗಶಃ ಅಂತಿಮವಾಗಿ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಂತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲು ಮಂಜೂರಾತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.528/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

88151

EST3

88152

EST3

88153

EST3

88154

EST3

88155

EST3

ವೆಂಕಟಪತಿ ಆರ್ ಪಿ ಪುಲಗೂರ
ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆಯ ಭಾಗಶಃ
ತತ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 207914
ೕಗೇಂದರ್ಪಪ್
ಹೆಚ್ ಎಸ್
ಸ
,ಸ
ಪಾರ್
ಶ
ಾಲೆ,ಆಣೇಗೆರೆ,
ಕಡೂರು ತಾ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಇವರು
ತಮಮ್
ಸಾ
ಭ
ನಿ
ಖಾತೆ
ಸಂ
ಭಾಅಂಮಂ.531/2011‐
ಇಡಿಎನ್ 229253 ರ ಲ್ ಭಾಗಶಃ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಂತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲು
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
ಷಣುಮ್ಖಯಯ್ ಎಂ ಎಸ್ ಮು ಸ ಪಾರ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಶಾಲೆ,ಚಿಕಕ್ದೊಡಡ್ವಾಡಿ ಕೊರಟಗೆರೆ ರವರಿಗೆ
ಭಾಅಂಮಂ.532/2011‐
ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
92957
ಶಾರದ,ಸ ,ಸಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಬೋರೆಕೊಪಪ್ಲು,
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಅಂಮಂ.533/2011‐
ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಇಡಿಎನ್ 142349
ಹುಚಿಚ್ೕರಪಪ್ ಟಿ ಪಿ ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಚಿಕಕ್ದಾಸರಹ ಳ್, ರಾ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮಂ.534/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಕಾತೆಯಿಂದ ಗರಿಷಟ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 112678

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.530/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.535/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

88157

EST3

36ಪಾರ್
36
ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
‐ಮುಂ
ಮಂ.536/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

88158

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.537/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

88159

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.538/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

88160

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.539/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

88161

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.540/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

88169

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.541/201112.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

88156

ವೈ ಎಸ್ ತಾಯ್ಗರಾಜು ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ಬಿ ದೊಡಡ್ಹಟಿಟ್ ಪಾವಗಡ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಕಾತೆಯಿಂದ ಗರಿಷಟ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 180660
ಗಿರಿಜಮಮ್ಮ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ರ್ ಶಾ
ಯಲಹಂಕ ಬೆಂ ಉವ‐4 ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
167514
ಎಂ ಎನ್ ೕಲಾವತಿ
ಸ ,ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಮಲೆರ್ ತಿಮಮ್ನಹ ಳ್,
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 66839
ಸುಧಾಮಣಿ ಎಂ ಎನ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ
ಬಡಿರ್ಕೊಪಪ್ಲು ನಾಗಮಂಗಲ ರವರಿಗೆ ಸಾ
ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 310439
ೕಲಾವತಿ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಮಳೂಳ್ರು
ಡಲ್ಘಟಟ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 105210
ಕೆ ತಿಮೆ ಗೌಡ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ಹಾರೋಹ ಳ್ ಬೆಂ ಉವ‐4 ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 167672
ಭೈರಹನುಮಯಯ್ ಎಂ ಮು ಸ ಮಾ
ಪಾರ್ ಶಾ ಚಿಕಕ್ಬಿದರಕಲುಲ್ ಬೆಂ ಉವ‐1
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 167375
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E
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4/4/2012 14:06

E

4/4/2012 14:06

E
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E

4/4/2012 14:05

E
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88170

EST3

88171

EST3

88282

EST3

88285

EST3

88292

EST3

ಶೈಲ ರ್ೕ ಸ ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ ಲಗೆಗ್ರೆ
ಬೆಂ ಉವ‐1 ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಸಾಲ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
200151
ಬಿ ಆರ್ ರಾಗಿಣಿ ಮು ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಲಗೆಗ್ರೆ ಬೆಂ ಉವ‐1 ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮಂ.543/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
205142
ಎಸ್ ಗಾಯತಿರ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಕೂ ನಗರ ಬೆಂ ಉವ ‐1 ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ಮಂ.544/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ನಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಇಡಿಎನ್ 353792
ತಿಮಮ್ಯಯ್ ಸ ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ದೊಡಡ್ಮಲೆಲ್ೕಕೆರೆ ಗೌರೀಬಿದನೂರು
ಮಂ.545/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಫುರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
169770
ಎಂ ಪಿ ನಾಗಾಚಾರ್,ಮು. .ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ನಿಡುವ ಳ್, ಕಡೂರು. ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ.
ಭಾಅಂಮಂ.546/2011‐
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
.ಇಡಿಎನ್.169770
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.542/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.547/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.548/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್
ಷ ನಿಧಿ
ನಿಧಿ/2011
/2011

88315

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.549/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

88318

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.550/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

88321

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮಂ
ಮಂ.551/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಬನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.552/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಬನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.553/2011.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

88293

88294

88333

88346

ಹೆಚ್ ಆರ್ ವಾಸುದೇವಮೂತಿರ್, ಸ. .
ಸಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಎ ಕಾಟೇಹ ಳ್, ಹಾಸನ ತಾ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ .ಇಡಿಎನ್.66911
ಸುಜಾತ ಆರ್ ಎಸ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ
ಕನೆನ್ಕೊಪಪ್ ಭದಾರ್ವತಿ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್
ಬಗೆಗ್ಗ್
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ
ಇಡಿಎನ್ 162000
ಅಂಜಿನಪಪ್,ಸ , ಸಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಬುಳಾಳ್ಪುರ
ಕಾಯ್ಂಪ್, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾ ಖಾತೆಯಿಂದ
ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
136640
ಪಾಶಚ್ರ್ನಾಥ ಬಿ,ಸ , ಸಕಿಪಾರ್ಶಾ
ಬಸವಾಪುರ ವ ಗಗ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 158606
ವಾಗೀಶ್ ಕೆ ಇ ಸ ಸ ಉ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ
ದಿಲ್ಪುರ ಭದಾರ್ವತಿ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 156552
ಎನ್ ತಿಪೆಪ್ೕಶಪಪ್,ಬ.ಮು. , ಸ ಪಾರ್
ಶಾ,ಕತತ್ಲಗೆರೆ ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ ಖಾತೆಯಿಂದ
ಬಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
160945
ಮಾದಪಪ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ,ಚಿಕಕ್ಬಿದರೆ, ಚಿ ನಾ ಹ ಳ್ ರವರ ಸಾ ಭ
ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್ 176951
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E
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E
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E
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E
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E

4/4/2012 13:59

E

4/4/2012 13:58

E

EST3

ಸುಕುಮಾರ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
36ಪಾರ್ ಸಾಬನಿ‐
ಮುದೆದ್ೕನಹ ಳ್ ಚಿ ನಾ ಹ ಳ್ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಅಂಮಂ.554/2011‐
ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ ಮಂಜೂರಾತಿ
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್ 175280

88348

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಬನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.555/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

88349

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಬನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.556/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಬನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.557/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

88351

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಬನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.558/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

88352

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಬನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.559/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

88353

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಬನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.560/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್
ಷ ನಿಧಿ
ನಿಧಿ/2011
/2011

88357

EST3

3(6)ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/561/2011‐12

88379

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.562/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

88380

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.563/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

88347

88350

88382

88405
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ಎಂ ನುತ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,ಕರಡಕೆರೆ
ಮದೂದ್ರು ತಾ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 87440

4/4/2012 13:53

E

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.564/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಎಂ ಚಿಕಕ್ಯಯ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ
ರಟೆಟ್ೕನಹ ಳ್ ತಿಪಟೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್ 175832

4/4/2012 13:53

E

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.565/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ವಾನಂದ ಎ ಎಂ.ಸ ,ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ಉಡವ, ಬೀರೂರು ವಲಯ ತರೀಕೆರೆ ತಾ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ

4/4/2012 13:52

E

ಸರಸವ್ತಮಮ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ಗುಡಿ ಗೊಂಡನಹ ಳ್ ತಿಪಟೂರು ರವರ ಸಾ
ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ ಇಡಿಎನ್
176223
ಫಜಾರ್ನ ಬೇಗಂ ಸ ಸುಕಿ. ಪಾರ್ಶಾ
ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
208544
ಸುಕಲತಾ, ಸ ,
ಸಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಹನುಮಂತನಗರ
ರಾಮನಗರ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
204920
ಸರಪಣಣ್ನವರ ಪಿ ಎಂ, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ, ಹುಲೆಲ್ೕಮನೆ, ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ
ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 226540
ಬಸವರಾಜಪಪ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ಕುರುಬರಹ ಳ್ ತುರುವೇಕೆರೆ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್ 376835
ಹೆಚ್.ಎಂ.ನಂದಿನಿ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ
ಹಳೆಸಂಪಿಗೆ ತುರುವೇಕೆರೆ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ
ಖಾತ
ಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್ 180633
ರ್ೕ ಪಿ ಳ್ೕರಪಪ್, ಮು. . ಸ. .ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ಕುರುಬರಪೇಟೆ, ಕೋಲಾರ ತಾ, ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್. ಇಡಿಎನ್.208470.
ಬಿ ಬಸವರಾಜ, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ,ಪುಣಭಗಟಿಟ್ ಹರಪನಹ ಳ್ ತಾ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 121537

ಎಲ್ ಪಿ ಹನುಮಂತಪಪ್ ಸ ಸ
ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಮುಸೂಟ್ರು, ಜಗಳೂರು
ತಾ,ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 230720
ಆರ್ ನೂರುನಿನ್ೕಸಾ ಸ ಸ ಉ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ,ಯಚಚ್ನಹ ಳ್, ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ರವರ
ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
211233
ೕಣಾ ಟಿ ಆರ್,
ಸ ,ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ತಲಮಕಿಕ್, ಕೊಪಪ್ ತಾ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
139588
ಹೆಚ್ ಆರ್ ಹುಚಿಚ್ೕರಯಯ್ ಸ ಗೊಲಲ್ರಹಟಿಟ್
ತುಮಕೂರು ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

88407

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.566/2011‐
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

88410

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.567/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

88411

EST3

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ‐ಮುಂ
ಮಂ.568/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

88551

EST3

36ಪಾರ್ .569.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

88555

EST3

36ಪಾರ್ .570.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

88556

EST3

36ಪಾರ್ .571.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

88577

EST3

36ಪಾರ್ .573.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

88578

EST3

36ಪಾರ್ .574.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

88579

EST3

36ಪಾರ್ .575.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

88581

EST3

36ಪಾರ್ .576.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

88582

EST3

36ಪಾರ್ .577.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

EST3

ಎಂ ವೆಂಕಟರೆಡಿಡ್ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
36ಪಾರ್ .578.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ತೊರದೇವಂಡಹ ಳ್ ಕೋಲಾರ ರವರಿಗೆ ಸಾ
ಭ ನಿ ಖಾತೆಯ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ನಿಧಿ/2011
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 209334

88692

4/4/2012 13:52

E

4/4/2012 13:51

E

4/4/2012 13:51

E

4/4/2012 13:50

E

ಜಯಲ ಮ್ೕ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಬೆಂ ಉವ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 180873

4/4/2012 13:50

E

ಪುಟಟ್ಮಾದಯಯ್ ಎಂ ಸ ಸುಕಿಪಾರ್ಶಾ
ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ
ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 202205

4/4/2012 13:48

E

4/4/2012 13:47

E

4/4/2012 13:46

E

4/4/2012 13:46

E

4/4/2012 13:45

E

4/4/2012 13:45

E

4/4/2012 13:44

E

ರಾಮಯಯ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಬೆಂ ದವ
ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಗರಿಷಟ್ ಹಣ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
205238
ಜಿ ಮುನಿರೆಡಿಡ್ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ನಕಕ್ಲಗಡಡ್ ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಖಾತೆಯ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 101630
ದಿಲ್ ಷಾದ್ ಬೀ ಸ ಸ ಉ ಪಾರ್ ಶಾ
ಎಂ ಹೊಸಹ ಳ್ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ರವರಿಗೆ ಸಾ
ಭ ನಿ ಖಾತೆಯ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 106377
ಜೀನತುತ್ನಿನ್ೕಸಾ ಸ ಸ ಉ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ
ಬೆಂ ದವ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
ಗರಿಷಟ್ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 208297
ಎಸ್ ಎಚ್ ಸುನಂದಾದೇ ಸ ಸಕಿಪಾರ್ಶಾ
ಚೀರನಹ ಳ್ ಗುಬಿಬ್ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್ 176268

88693

EST3

36ಪಾರ್ .579.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

88694

EST3

36ಪಾರ್ .580.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

88695

EST3

36ಪಾರ್ .581.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

88696

EST3

36ಪಾರ್ .582.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

88697

EST3

36ಪಾರ್ .583.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

88997

EST3

36ಪಾರ್ .584.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

89002

EST3

36ಪಾರ್ .585.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

89003

EST3

36ಪಾರ್ .586.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

89005

EST3

36ಪಾರ್ .587.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

89245

EST3

36ಪಾರ್ .588.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

89246

EST3

36ಪಾರ್ .589.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

89247

EST3

36ಪಾರ್ .590.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

89248

EST3

36ಪಾರ್ .591.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

ಎಸ್
ೕಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ ಕಾಡದಿಬೂಬ್ರು ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ರವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 203533
ಪದಾಮ್ ಬಿ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಕಾಟಿಪಳಳ್
ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್
83457
ಕೆ ೕಗಿನಿ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್
364503
ಜು ಯೆಟ್ ಬಿ ಪಿಂಟೋ ಮು ಸ ಪಾರ್
ಶಾ ಬೆಂಗೆರ್ ಕಸಬಾ ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಂಶ
ತತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್ 82757
ೕಲಾವತಿ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಬೆಂ ದವ
ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಗರಿಷಟ್ ಹಣ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
421048
ರ್ೕ ೕರನಾದ,ಮು , ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ಕೋಡಿಪುರ,ಮಳವ ಳ್ ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್88807
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ ಎನಜ್ಯ ರ್ೕ ಸ
ಸಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಹುಚಚ್ನದೊಡಿಡ್, ಮಳಳ್ವ ಳ್,
ತಾ, ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿಯಿಂದ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಇಡಿಎನ್
ಷಂ ಯಾ ಖಮಮ್ರ್
ಮ್ ಸ ಸ ಉ ಪಾರ್ರ್ ಶಾ
ಬೆಂ ಉವ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಸಾಲ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
107485
ಬಸಪಪ್ ಕೆ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,ತೆಲಗಿ
ಹರಪನಹ ಳ್ ತಾ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
59719
ಸುಕನಯ್ ಎಸ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಭದಾರ್ವತಿ
ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
94161
ಚಂದರ್ಕಲಾ ಪಿಪಿ ಶಾಲಾ ಮಾತೆ ಸ
ಪಾರ್ ಶಾ ಡಲ್ಘಟಟ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಫುರ ರವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 109741
ಮಹಬಲೇಶವ್ರ ಪಿ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ಸಾಗರ ವ ಗಗ್ ಇವರ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 161809
ಎ ಎಂ ಶೈಲಜ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ
ಹರಿಸಮುದರ್ ತಿಪಟೂರು ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 181537

4/4/2012 13:43

E

4/4/2012 13:43

E

4/4/2012 13:43

E

4/4/2012 13:42

E

4/4/2012 13:42

E

4/4/2012 13:41

E

4/4/2012 13:41

E

4/4/2012 13:40

E

4/4/2012 13:40

E

4/4/2012 13:39

E

4/4/2012 13:39

E

4/4/2012 13:38

E

4/4/2012 13:38

E

ಪುಷಾಪ್ವತಿ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ
ದೊಳೆಳ್ೕನಹ ಳ್ ಗುಬಿಬ್ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 176369
ಲ ತಮಮ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಉಪಾಸಪುರ
36ಪಾರ್ .593.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಮಾಲೂರು ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯ
ನಿಧಿ/2011
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 210673

36ಪಾರ್ .592.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

89355

EST3

89356

EST3

89357

EST3

36ಪಾರ್ .594.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

89358

EST3

36ಪಾರ್ .595.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

89359

EST3

36ಪಾರ್ .596.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

89366

EST3

36ಪಾರ್ .597.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

89367

EST3

36ಪಾರ್ .599.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

89369

EST3

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/598/2011

89370

EST3

36ಪಾರ್ .600.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

EST3

36ಪಾರ್ .601.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

89372

EST3

36ಪಾರ್ .602.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

89373

EST3

36ಪಾರ್ .603.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

89371

ಚಂದರ್ಗೌಡ ಬಂಕಾರ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ಕಾರಿಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 99948

ಎಂ ಕುಸುಮ ಸ ೕ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ
ಪಾಕರಹ ಳ್ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ರವರಿಗೆ ಶಾ ಭ
ನಿ ಖಾತೆಯ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 169971
ಜಿ ಹೆಚ್ ವಕುಮಾರ ಮು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ,ಬಿಸುತ್ವ ಳ್,ಜಗಳೂರು ತಾ ಇವರ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 220887
ಬಿ ಗೀತಾ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಕಮಮ್ಸಂದರ್
ಹೊಸಕೋಟೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ
ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
354582
ಪಿ ಸುವಣರ್ಮಮ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ಗೊಟಕಣಾಪುರ ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
165202
ರ್ೕಮತಿ ಶಾರದಮಮ್,
ಮ್, ಸ ,
ಸಮಾ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಹೊಸೂರು,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿಧಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಇಡಿಎನ್206675
ರಾಜಕುಮಾರ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ಸುಂಕದಹ ಳ್ ಕೊರಟಗೆರೆ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 112460
ರ್ೕಮತಿ ಶಕುಂತಮಮ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ಎಂಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ,
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್93539
ಟಿ ರಾಜಣಣ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಎಸ್
ಕೊಡಗೀಹ ಳ್ ಗುಬಿಬ್ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 175956
ಎ ೕಲ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಬಿ ಎ
ಗುಡಿಪಾಳಯ್ ತುಮಕೂರು ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 108492
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89375

EST3

36ಪಾರ್ .604.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

89376

EST3

36ಪಾರ್ .605.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

89377

EST3

36ಪಾರ್ .606.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

89380

EST3

36ಪಾರ್ .607.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

89389

EST3

36ಪಾರ್ .608.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

89390

EST3

36ಪಾರ್ .609.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

89391

EST3

36ಪಾರ್ .610.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

89392

EST3

36ಪಾರ್ .611.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

89633

EST3

36ಪಾರ್ .612.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

89634

EST3

36ಪಾರ್ .613.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

89635

EST3

36ಪಾರ್ .614.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

89636

EST3

36ಪಾರ್ .615.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

EST3

36ಪಾರ್ .616.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

89637

ವಮುಮಾರ್ ಡಿ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ಕುಣಿಗಲ್ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 180389
ಹನುಮಂತರಾಜು ದೈ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ನಾಗಸಂದರ್ ಗುಬಿಬ್ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 112144
ದಧ್ರಾಮಯಯ್ ಟಿ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ಡಿಂಕನಹ ಳ್ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 178272
ಎಸ್ ಟಿ ಪಾವರ್ತಮಮ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ತುಮಕೂರು ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 110055
ಎಸ್ ಭರ್ಮರಾಂಬಿಕಾ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ಕುಂದೂರು ತುರುಕೂರು ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 93670
ಶ ಕುಮಾರ್ ಎಂ ಕೆ ಸ ಸ ಪಾರ್ಶಾ
ಯಲಚಿಪಾಳಯ್ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ರಾಮನಗರ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 168971
ಜಿ ಆರ್ ಸುನಂದಬಾಯಿ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ಹೊಸಮುತತ್ಗಿ ಕಾರಿಪುರ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ
ಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 160288
ಜಾಕಿಲ್ನ್
ಲ್ ಸಾಯ್ಯ್ಲ್ನಿ,ಸ
, , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ರ್
ಶಾಲೆ,ಎರೆಬೋರೆಕಾವಲ್, ಹಾಸನ ತಾ
ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 85110
ಪದಮ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ
ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯ ಗರಿಷಟ್ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
156803
ರ್ೕಮತಿ ರಿಫತ್ ಉನಿನ್ೕಸಾ ಸ
ಸಉ ಪಾರ್ಶಾಲೆ ಉಪಾಪ್ರಹ ಳ್,
ತುಮಕೂರು, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದಿ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್176129
ಬಿ ಎಸ್ ೕರಮಮ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ಅರ ಹ ಳ್ ಕಾರಿಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 96942
ಸದಾ ವ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಹಾರೋಹ ಳ್
ರಾಮನಗರ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಕಾತೆಯ ಲ್
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 201899
ಸಬೀಹಾಬೇಗಂ ಸ
ಸು ಪಾರ್ಶಾದೊಣಬಘಟಟ್ ಭದಾರ್ವತಿ
ಇವರಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 158490
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89638

EST3

36ಪಾರ್ .617.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

89639

EST3

36ಪಾರ್ .618.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

89640

EST3

36ಪಾರ್ .619.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

89643

EST3

36ಪಾರ್ .620.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

89644

EST3

36ಪಾರ್ .621.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

89645

EST3

36ಪಾರ್ .622.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

89646

EST3

36ಪಾರ್ .623.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

89647

EST3

36ಪಾರ್ .624.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

89648

EST3

36ಪಾರ್ .625.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

89649

EST3

36ಪಾರ್ .626.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

89651

EST3

36ಪಾರ್ .627.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

89662

EST3

36.1.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

89666

EST3

36ಪಾರ್ .629.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

ದದ್ಮಲಲ್ಪಪ್ ಎಂ ಎಸ್ ಮು ಬೀರೂರು
ಇವರು ತಮಮ್ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಯ ಲ್
ಭಾಗಶಃ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಂತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲು
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
69241
ತಿಮಮ್ಪಪ್ ಬಿ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಅಡೂರು
ಸಾಗರ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಬಾಗಶಃ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು
ಇಡಿಎನ್ 157619
ಹೆಚ್ ರಾಮಚಂದರ್ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ಹೋತನಹ ಳ್ ಆಲೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಷಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 365831
ಜಿ ಎನ್ ನಾಗೇಂದರ್ಪಪ್ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ಜಗಳೂರು ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
ಬಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
60578
ಎಂ ಪಾವರ್ತಮಮ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ಶಾ
ಪದಮ್ಘಟಟ್ ಮುಳಬಾಗಿಲು ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಕಾತೆಯ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 105522
ರೂಪಾಕಷ್ಪಪ್ ಕೆ ಎಸ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ
ಬೇಲೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
225645
ದಾ ಾಯಿಣಿ ಟಿಟಿ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ
ಬೇಲೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
144637
ಎಂ ಕೆ ರಾಜೇಂದರ್ರ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ರ್ ಶಾ
ಕೀಲೇರಿ ಮೂಡಿಲ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 160190
ಮುಕತ್ ಪಟಗಾರ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ಸಾಗರ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
158290
ಎಂ ವಣಣ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ರಾಮಚಂದರ್ ಹೊಸೂರು ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ
ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 352235
ಬಿ ಹೆಚ್ ಹನುಮಂತಪಪ್ ಮು ಸ ಪಾರ್
ಶಾ ಅರಣಿ ನಾಗಮಂಗಲ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 88886
ಬಿ ಭಗವಂತ ಸ ಲ ಮ್ೕಸಾಗರ , ರಾ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ರ್ೕ ವಾಸ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಗೋಳೇನ
ಹ ಳ್ ಹಾಸನ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
142639
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EST3

ಸಂಜೀ ಬಾಯಿ ಕೆ ಪದ ೕಧರೇತರ ಮು
36ಪಾರ್ .630.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ ಮುನಿಯಾಲು ಕಾಕರ್ಳ
ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ
ನಿಧಿ/2011
ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್ 83334

89688

EST3

36ಪಾರ್ .631.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

89689

EST3

36ಪಾರ್ .632.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

89781

EST3

36ಪಾರ್ .633.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

89852

EST3

36ಪಾರ್ .634.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

90031

EST3

36ಪಾರ್ .635.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

90032

EST3

36ಪಾರ್ .636.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಧಿ/

90033

EST3

36ಪಾರ್ .637.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

90035

EST3

36ಪಾರ್ .638.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

90036

EST3

36ಪಾರ್ .639.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

90037

EST3

36ಪಾರ್ .640.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

90038

EST3

36ಪಾರ್ .641.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011

89669

ಎಂಮುನಿತಾಯಮಮ್ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ಕರಡಗುಕಿ ಮಾಲೂರು ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆಯ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 104209
ಇಂದುಮತಿ ಎನ್ ಸ ಸಕಿಪಾರ್ಶಾ
ಗಂಗನಹ ಳ್ ಕನಕಪುರ ರಾಮನಗರ ಇವರ
ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡಲು ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 202307
ಆನಂದಪಪ್ ಪಿ ಬಿ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ಜೀಗನಹ ಳ್ ಗುಬಿಬ್ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್ 376538
ಅಮುತ್ಲ್ ರಫಿ ಮು ಸ ಉ ಪಾರ್ ಶಾ ಬೆಂ
ದವ ಇವರ ಸಾಭನಿ ಭಾಗಶಃ ಹಣ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
106608
ನವನೀತ್ ಕೆ ಎನ್ ಮು ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು
ಇವರು ತಮಮ್ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯ ಲ್
ಭಾಗಶಃ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಂತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲು
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
404861
ರ್ೕಮತಿ ಕಾಂತಮಣಿ, ಸ
ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಹೊನೆನ್ೕನಹ ಳ್, ಕೋಲಾರ
ತಾ,, ಸಾಭನಿಧಿ ಖಾತ
ಖಾತೆಯ
ತಾ
ಯ ಲ್ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಎನ್ ಆಂಜಿನಪಪ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ
ಚೌಡದೇನಹ ಳ್ ಮಾಲೂರು ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಖಾತೆಯ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 208639
ಅಬುದ್ಲ್ ಸನಾನ್ವುಲಾಲ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ,ಗೋಗುದದ್, ಜಗಳೂರು ತಾ ಇವರ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 220779
ಅನುಸೂಯ ಎಂ ಎಸ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ
ಕನಕಪುರ ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
139824
ಕೆ ಎಂ ನಾಗಭೂಷಣ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ
ಸೋಮನಹ ಳ್ ಕೊಪಪ್ಲು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 139924
ಪರಮೇಶವ್ರಪಪ್ ಕೆ ಬಿ ಬಮು ಸ ಪಾರ್
ಶಾ ಭದಾರ್ವತಿ ಇವರಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
163698
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E

ಅಂಬುಜಾ ಪಿ ಎಸ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ಗೇರಹ
ಳ್ ಕನಕಪುರ ರಾಮನಗರ ಇವರು
ಷಯ್
ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡಲು ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 129127
ಹೆಚ್.ಆರ್.ರಾಜಲ ಮ್ ಶಾಲಾ ಮಾತೆ ಸ ಪೂ
ಷಯ್
ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,ಮಡಹ ಳ್,ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ ತಾ
ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ಣಿ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 96053
ಂಗಮಮ್ ಎಂ ಡಿ ಸ ಸ ಉ ಪಾರ್ ಶಾ
ಷಯ್
ಹಾರೋಹ ಳ್ ಕನಕಪುರ ರಾಮನಗರ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 201659
ಟಿ ತಿಮಮ್ಯಯ್ ಮು ಸ ಕ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ
ಷಯ್
ಬೆಂ ದವ‐1 ಇವರ ಸಾಭನಿ ಭಾಗಶಃ ಹಣ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
421039
ಚಂದರ್ಶೇಖರಯಯ್ ಆರ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ಷಯ್
ದದ್ನ ಹೊಸಹ ಳ್ ಬೆಂ ಉವ‐1 ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭ ನಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 201604
ಬ ಕ್ೕಸ್ ಬೇಗಂ,
ಷಯ್
ಸ ,ಸ.ಉ. .ಪಾರ್ಶಾಎಲ,ಗೌ ಯಾನಗರ,
ಮೈಸೂರು ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಅಂತಿಮ
ವಾ ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 156851
ಷಂಷುನಿನ್ೕಸಾ ಸ ಸ ಉ ಪಾರ್ ಶಾ
ಷಯ್ ಉಪಾಪ್ರಹ ಳ್ ತುಮಕೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್ 415435

90040

EST3

36ಪಾರ್ .642.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ
ನಿಧಿ/2011

90319

EST3

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ
ನಿಧಿ/643/2011

90320

EST3

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ
ನಿಧಿ/644/2011

90321

EST3

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ
ನಿಧಿ/645/2011

90322

EST3

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ
ನಿಧಿ/646/2011

90327

EST3

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ
ನಿಧಿ/647/2011

90329

EST3

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ
ನಿಧಿ/648/2011

90334

EST3

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/649/2011

90335

EST3

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/650/2011

90337

EST3

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/651/2011

90339

EST3

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/652/2011

90341

EST3

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/653/2011

ಜರೀನಾ ಬೇಗಂ ಮು ಸ ಉ ಬಾಲಕಿಯರ
ಪಾರ್ ಶಾ ಬೇಲೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 144651
ಲಕಕ್ಪಪ್ ಕೆ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಕಾರಿಪುರ
ತಾ ಇವರಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
160371
ಜುಬೇದಾ ಬಾನು ಸ ಸ ಉ ಪಾರ್ ಶಾ
ಮದೂದ್ರು ಕುಣಿಗಲ್ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್
94417
ಎ ಕೆ ರಂಗಪಪ್, ಸ ,ಸಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ಮ ಲ್ಗನಹ ಳ್ ,ಹೊನಾನ್ ತಾ ಇವರ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 155795
ಬಿ ಎಂ ಕಮಲಮಮ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ತಿಪಪ್ಸಂದರ್ ಆನೇಕಲ್ ಬೆಂ ದವ ಇವರ ಸಾ
ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಷಃ ಹಣ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 90926

4/7/2012 16:35

E

4/7/2012 16:36

E

4/7/2012 16:36

E

4/7/2012 16:37

E

4/7/2012 16:37

E

4/7/2012 16:38

E

4/7/2012 16:39

E

4/7/2012 16:38

E

4/7/2012 16:40

E

4/7/2012 16:40

E

4/7/2012 16:41

E

4/7/2012 16:41

E

90342

EST3

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/654/2011

90343

EST3

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/655/2011

EST3

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/656/2011

90346

EST3

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/657/2011

90347

EST3

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/658/2011

90555

EST3

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/659/2011

90605

EST3

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/660/2011

90627

EST3

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/661/2011

90628

EST3

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/662/2011

90629

EST3

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/663/2011

90344

90631

EST3

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/664/2011

ವೈ,ಸಾ ತಿರ್ ಕೇರಮಮ್ನವರ್, ಶಾಲಾ
ಮಾತೆ,ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ರಮಗೊಂಡನಹ ಳ್,
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾ ಇವರ ಖಾತೆಯಿಂದ
ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
136634
ಎಮ್ ಭಾಗಯ್ಮೂತಿರ್ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ಡಿ ಟಿ ಪಾಳಯ್ ತುಮಕೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್ 176718
ಕೆ ಎನ್ ನಾಗೇಂದರ್ಪಪ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ
ಐವಾಲ್ರಹ ಳ್ ಪಾವಗಡ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್ 178534
ನಾಚಿರಾ ಬಾನು ಸ ಸ ಉ ಶಾ ಹೊಸ
ಹೊನಾನ್ಪುರ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫ್
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 230534
ಮುದುದ್ಶೇಖರಮಮ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ಬಳಳ್ಗೆರೆ ತುಮಕೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್ 91866
ರ್ೕ ಎ.ಎಂ.ರಮೇಶ್,
ಮು. .,ಸ. .ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಪೈಲಾವ್ನ್
ಬಸವಯಯ್ನಗರ, ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು,
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.ಇಡಿಎನ್.99129
ಎನ್.ನರಸಮಮ್ಮ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ರ್ ಶಾ
ಗೋಪಾಲನಗರ ಬೆಂ ದವ‐1,ಇವರ ಸಾ ಭ
ನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 112581
ಎಂ ಹೆಚ್ ರಾಜಪಪ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ
ಬೊಮಮ್ಸಂದರ್ ಬೆಂ ದವ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 205491
ವಸಂತಕುಮಾರಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ,ತೋಳಹುಣಸೆ, ದಾವಣಗೆರೆ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್ 137488
ಹೆಚ್ ನಾಗರತನ್,ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ಬೆಳೊ ಳ್ಡಿ, ಹರಿಹರ ತಾ ದಾವಣಗೆರೆ
ಜಿಲೆಲ್,ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್ 135988
ಪಿ ವಾಸುದೇವಮೂತಿರ್ ಬಡಿತ್ ಮು ಸ
ಪಾರ್ ಶಾ ಮಳ ಹೊಸದುಗರ್ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆ ಸಂ ಇಡಿಎನ್ 67470 ರ ಲ್ ಶೇಕಡ
80%ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಬಗೆ
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EST3

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/665/2011

90633

EST3

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/666/2011

90635

EST3

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/667/2011

EST3

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/668/2011

90637

EST3

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/669/2011

90638

EST3

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/670/2011

90726

EST3

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/671/2011
ನಿಧಿ/671/2011

90744

EST3

3(6)ಪಾರ್ /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/672/2011

90971

EST3

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/673/2012

90972

EST3

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/674/2012

EST3

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/675/2012

90632

90636

90973

ವಕುಮಾರ ಸಾವ್ಮಿ ಟಿ ಎಸ್, ಸ ಸ ಕಿ
ಪಾರ್ ಶಾ ಮತಿತ್ಕೆರೆ ಗುಬಿಬ್ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್ 112874
ಗಂಗಮಮ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾ ಶಾ ಬಾರೆತೋಟ
ಗುಬಿಬ್ ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
ಭಾಗಶಃ ವಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು
ಇಡಿಎನ್ 112875
ಜಯ ೕಲ ಎಸ್ ಸ ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ
ಪುಟೆಟ್ೕನಹ ಳ್ ಬೆಂ ದವ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 205448
ಪುಷಾಪ್ವತಿ ಸ ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ
ಬೊಮಮ್ನಹ ಳ್ ಬೆಂ ದವ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 143155
ಕೆ ಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ನೀಲಸಂದರ್
ಬೆಂ ದವ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 167058
ಕೆ ಎಂ ಕಾಂತರಾಜು ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ
ತತ್ಲಹ ಳ್ ಡಲ್ಘಟಟ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ
ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 202354
ರ್ೕಮತಿ ರತನ್ಮಮ್,
ಸ. .,ಸಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಯಲಾಲ್ದಹ ಳ್,
ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಸಾ.ಭ.ನಿಧಿ
ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ ಇವರಿಗ
.ಭ.ನಿಧಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ.ಇಡಿಎನ್.87475
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಕೆ. ರೇವತಮಮ್,
ಸ ,ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಗೌಡಗೆರೆ, ಮಳವ ಳ್
ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಇಡಿಎನ್.87346
ಬಾಗಯ್ಬಾಯಿ ಆರ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ಕಾಗದನಗರ ಭದಾರ್ವತಿ ಇವರಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫ್
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 157763
ಎಮ್ ಜಿ ನಮರ್ದಾ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ
ಜೋಗಮಾನಹೊಸಹ ಳ್ ಕನಕಪುರ
ರಾಮನಗರ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯ ಲ್
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 201383
ಟಿ ಕೆ ನರ ಂಹಪಪ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ
ಲಕೆಕ್ೕಪ ಲ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ
ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 207928
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E

4/7/2012 17:03

E

90974

EST3

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/676/2012

ರಾಧ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ
ಜೋಗಮಾನಹೊಸಹ ಳ್ ಕನಕಪುರ
ರಾಮನಗರ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯ ಲ್
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 212021
ವರಾಜೇಗೌಡ ಯು ಎಸ್ ಸ ಸ ಪಾರ್
ಶಾ ದೊಡಾಡ್ಲಹ ಳ್ ಕನಕಪುರ ರಾಮನಗರ
ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
420885
ರೇಣುಕಯಯ್ ಟಿ ದೈ ಸ ಉ ಪಾರ್ ಶಾ
ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ
ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 167623
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E
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E
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E

4/4/2012 14:42

E

90975

EST3

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/677/2012

90977

EST3

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/679/2012

90978

EST3

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/679/2012

90979

EST3

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/680/2012

90980

EST3

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/681/2012

90981

EST3

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/682/2012
ಧಿ/
/

90982

EST3

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/683/2012

EST3

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/684/2012

ರೆಹನಾಬೇಗಂ ಸ ಸ ಉ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ
ಬೊಮಮ್ನಹ ಳ್ ಬೆಂ ದವ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 166718

4/4/2012 14:42

E

EST3

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/685/2012

ಪಿ ಚಂದರ್ಮಮ್ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಪಟುಲ್
ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ
ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 168682

4/4/2012 14:41

E

90985

EST3

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/686/2012

4/4/2012 14:41

E

90986

EST3

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/687/2012

4/4/2012 14:40

E

90983

90984

ಟಿ ಲ ಮ್ೕದೇ ಸ ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ ಬೆಂ
ದವ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ ಹಣ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
108555
ವೆಂಕಟೇಶ ಗೌಡ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ಅಂಚೆಪಾಳಯ್ ಬೆಂ ದವ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಶಃ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 108554
ಹನುಮಯಯ್ ಬಿ ಸ ಸಕಿಪಾರ್ಶಾ
ಮೂಡಲ್ಹ ಳ್ದೊಡಿಡ್ ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 203863
ಬಿ ಪದಮ್ ಎನ್ ಜಿ ಹೆಚ್ ಎಂ ಸ ಮಾ ಪಾರ್
ಶಾ ಎ ನಾರಾಯಣಪುರ ಬೆಂ ದವ ಇವರ
ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ ಹಣ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 167449
ವಜಯಕುಮಾರ್ ಸ ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ
ಮರಳೂರುದಿಣೆಣ್ ತುಮಕೂರು ರವರ ಸಾ ಭ
ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್ 175001

ನ ೕದಾ ಬಾನು ಸ ಸ ಉ ಪಾರ್ ಶಾ
ಗೋರಿಪಾಳಯ್ ಬೆಂ ದವ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಹಣ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 165691
ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್ ಎ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ಆಟೂಟ್ರು ಬೆಂ ಉವ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
206573

EST3

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/688/2012

90988

EST3

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/689/2012

90989

EST3

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/690/2012

90990

EST3

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/691/2012

90991

EST3

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/692/2012

90992

EST3

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/693/2012

90993

EST3

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/694/2012

90994

EST3

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/695/2012

91595

EST3

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/696/2012

91596

EST3

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/698/2012

91597

EST3

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/699/2012

91598

EST3

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/700/2012

90987

ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ ಚುಂಚನಹ ಳ್ ಪಾಳಯ್ ನಾಗಮಂಗಲ
ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 88760
ರೇವಣಣ್ ಹೆಚ್ ಹೆಚ್ ಬಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ಆಲೂರು ಹೊಸಕೊಪಪ್ ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ
ಜಿಪಿಎಫ್ ಭಾಗಷಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 90969
ಗೋ ಂದಮಮ್ ಬಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ನೆ ಲ್ಸರ ಕಾಯ್ಂಪ ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ
ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 99557
ಬಿ ಮಂಜುನಾಥಯಯ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ
ಅಜಿಜ್ಗುಡೆಡ್ ಚಿ ನಾ ಹ ಳ್ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್ 180084
ಎಂ ಬಿ ಚನನ್ಬಸಪಪ್, ಸ ಸ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ,ತಿಪಪ್ಗೊಂಡನಹ ಳ್, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 228367
ಜಿ ಎನ್ ಈಶವ್ರಪಪ್, ಬಮು , ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ಹೊನನ್ಬಾವಗಿ ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ ಸಾಭನಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 98901
ಬಿ ರಂಗಸಾವ್ಮಿ, ದೈ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,
ಪಾಮೇನಹ ಳ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಖಾತೆಯಿಂದ
ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
68497
ರಾಜಗೋಪಾಲನಾಯಕ
ರಾಜಗ
ೂೕಪಾಲನಾಯಕ ದೈ
ದ ೖ ಸ ಪಾ
ಪಾರ್ರ್
ಶಾ ಕೆ ಟಿ ಹ ಳ್ ಪಾವಗಡ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಗರಿಷಟ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 356809
ಎನ್ ತೋಂಟಪಪ್ ಮು ತರೀಕೆರೆ ಇವರು
ಸಾ ಭ ನಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ
ಂತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 142134
ಸವ್ಣರ್ದೇ ಬಿ ಕೆ ಶಾಲಾ ಮಾತೆ ಇವರು
ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯ ಲ್ ಬಾಗಶಃ
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಂತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲು
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
139331
ಎಂ ಎಸ್ ರಾದಮಮ್ ಮು ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು
ಇವರು ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯ ಲ್ ಭಾಗಶಃ
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಂತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲು
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
140557
ಎ ಜಿ ಈಶವ್ರಪಪ್
ಮು ,ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಅರಕೆರೆ ಹೊನಾನ್ ತಾ
ಇವರಿಗೆ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 156490
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