ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
till -30/09/2016
ಇಲಾಖೆ:
ಭಾಗ:

CPI BANGALORE MYSORE
DEPT OF PUBLIC INSTRUCTION
CPI OFFICE-BLORE MYSORE

ಕರ್ಮ ಸಂಖೆಯ್ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ಕಡತ ಸಂಖೆಯ್ / ಷಯ
ಶಾಖೆ: EST1A

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016
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ತೆರೆದ ದಿನಾಂಕ

ಅವಧಿ:
ಒಟುಟ್:

9374

ಮುಕಾತ್ಯದ ವಗರ್:

D

ಮುಕಾತ್ಯದ ದಿನಾಂಕ ನಾಶಪಡಿಸು
RRB
ಒಟುಟ್: 707

22 .ವೇ.ಬಡಿತ್:
23/06/2008
15/07/2008
15/07/200
--0
06/2008-09
9
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಮೃತುಯ್ಂಜಯ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ತಾವರೆಕೆರೆ, ರಾ ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ
ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
2(7) ದೂರು 2:2006-07
02/05/2006
11/11/2010
11/11/201
1-1-2
1
ಶಾಂತರಾಜು ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ರ್ೕ ತಿಮಮ್ಯಯ್ ವಾಹನ ಚಾಲಕ ಇವರ
ಮೇಲೆ ಹಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆ
02/05/2007
01/02/2010
01/02/201
1-1-2
2[7] ದೂರು 05/20071
08
ಮಾತೃಭಾಷಾ ನೀತಿ ಉಲಲ್ಂಘನೆ ಶಾಲೆಗ ಂಧ ಹಣ ವಸೂ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್.
ಕೋಲಾರ ಚಿಕ ಬಳಾ ಪ ರ ಸಾ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ರುಧ ಕ ಮದ ಬಗೆ
16/05/2011
15/01/2013
15/01/201
1-3-2
2(5)/ದೂಪರ್/06/20114
12
ಧಾರವಾಡ ಮತುತ್ ಗುಲಬ್ಗರ್ ಆಯುಕಾತ್ಲಯಗಳ ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆ ಒಳಪಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇ ನ ದೂರು
ಪತ ಗಳನು ಸಂಬಂಧಿ ದ ಆಯುಕಾಲಯಗ ಗೆ ರವಾನಿಸುವ ಬಗೆ
09/12/2011
09/06/2014
09/06/201
1-3-2
2
5
5.201112.ದೂಪರ್/2011
ರ್ೕ ದಿವಾಕರ ಶೆಟಿಟ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಲಾಲ್ಪುರ ರ ಉತತ್ರ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ
ಬಗೆ
2 (5)/ದೂಪರ್/46/201201/10/2012
09/06/2014
09/06/201
1-3-2
13/2012
5
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ 2012-13ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ನಡೆದ ಅದಶ್ ದಾಯ್ಲಯ ಪರ್ವೇಶ ಪರೀ ೆಯ ಲ್ ಭಾರಿ
ಗೋಲ್ ಮಾಲ್ ನಡೆದ ಬಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆ ಕ ಮ ಕೆ ಗೊಳು ವ ಕುರಿತು (ನಿದೇ ಶಕರು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲಾ
2
28/01/2013
08/03/2013
08/03/201
1-3-2
(5)/ಮಾ.ಹ.ಅ/63/20124
13 ದಿ: 28-1-2013/2013
ರ್ೕ ಶರಂಬಸವಯಯ್ ಸಾವ್ಮಿ. ಚಂದರ್ಶೇಖರಯಯ್ ಸಾವ್ಮಿ. ರೇಮಠ ಸಾ ನೇಗಳೂರು ಹಾ ವ ಉಮಾಶಂಕರ
ನಗರ 1ನೇ ಮೇನ್ ಎ ಕಾ ಸ್ ರಾಣೆಬೆನೂ ರು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿ ನಡಿ ಪಾ ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
04/02/2013
05/06/2014
05/06/201
1-3-2
2 (5)/ .ಸ & ಪ
ಪರ್./ ಧಾನ
5
ಸಭೆ[36]/65/201213/2013
ಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ಕೆ ಜಿ( ವ ಗಗ್ ಗಾರ್ಮಾಂತರ) ಇವರ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 36ಕೆಕ್
ಉತರ ಸ ಸುವ ಬಗೆ
2 (5)/ದೂಪರ್/70/201207/02/2013
22/04/2014
22/04/201
1-3-2
13/2013
5
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಾವ ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ರಾ ತಾಲೂಲ್ಕು ರಾ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು(ಕೆ.
ಉಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಕಾಂತರಾಜು ರವರ ಮನ )
22/05/2013
09/06/2014
09/06/201
1-3-2
1(5)/ದೂಪರ್/08/20135
14/2013

1
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ಗೇರ, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಟಕ್ಳ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರನುನ್ ದೂರಿನ ಮೇಲೆ ವಗಾ
ರ್ೕ ದೇ ದಾಸ್ ರಂ
ಯಿಸುವ ಬಗೆ (ಸಕಾ ರದ ಪತ ಸಂಖೆ ಇಡಿ 31 ಡಿಜಿಓ 2013 ದಿನಾಂಕ 29 4 2013)
2 (5)/ದೂಪರ್/25/201327/07/2013
04/06/2014
04/06/201
1-3-2
14/2013
5
1. ರ್ೕ ಎನ್ ಎಸ್ ಕುಮಾರ್ ಉಪನಿದೇ ಶಕರು, ಸಾ ಇಲಾಖೆ ವ ಗಗ್
2 ೕ ಎಲ್ ಲೋಕೇಶ್ ದಿ ದ ಸ ಉಪನಿದೇ ಶಕರು ಸಾ ಇಲಾಖೆ ವ ಗ
2(5)/ದೂಪರ್/40/201317/09/2013
22/04/2014
22/04/201
1-3-2
14/2013
5
ರ್ೕ ವೈ ಎನ್. ರಾಮಕೃಷಣ್ಯಯ್, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಧುಗಿರಿ ಇವರ ಕತ ವಯ್ ಲೋಪ, ಅಧಿಕಾರ
ದುರುಪ ೕಗದ ಮೇಲೆ ಸು ಕ ಮ ಕೆ ಗೊಳು ವ ಕುರಿತು [ ೕ ಟಿ ಎಸ್ ಅಂಜನಪ ಉಪನಿದೇ
2(5)/ದೂಪರ್/70/201328/01/2014
04/06/2014
04/06/201
1-3-2
14/2014
5
2013ನೇ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಲ್ ನಡೆದ ದಿವ್ತೀಯ ಡಿ.ಇಡಿ, ಪರೀ ೆಯ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್ಯ 02
ಪರೀ ಾಕೇಂದ ಗಳ ನಕಲು ನಡೆದಿರುವ ಬಗೆ ಜಿಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
26 ಇತರೆ
20/03/2009
01/08/2009
01/08/201
1-6-5
ದೂಎರು43/2008-09
0
ರ್ೕಮತಿ ಲ ತಮಮ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಗೃಹಮಂಡ ಕಲೋನಿ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರ
ಮೇ ನ ದೂರು
2[7] ದೂರು 35/07-08
26/02/2008
29/01/2009
29/01/201
1-7-1
ರ್ೕ ಗಂಗಮಾರೇಗೌಡ, ೇ. ಮತುತ್ ರ್ೕನಿವಾಸ ರೆಡಿಡ್ ಬಿಆ ರ್ ಇವರುಗಳ ಮೇ ನ ಙ ಸುತ್ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್
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112095
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113307
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117448
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24167

15

15738

16

95827

17

2191

18

2286

27/02/201
0
98-99 ಮತುತ್ 99-00 ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಯ ಮೇಲೆ ಸುತ್ ಕರ್ಮ ಕೆ.ಎನ್. ಷಡಕಷ್ರಪಪ್ ಉ.ನಿ

2-5-1

19

2372

15/02/2005
16/04/2008
16/04/200
2(5) ದೂರು 59 : 04-5
ಹೆಚ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿ.ಇ.ಓ ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಲೋಕಾಯುಕತ್ ದಸತ್ಗಿರಿ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

2-5-1

20

2948

21

2979

22

3172

23

3240

09/12/2004
09/06/2008
09/06/200
2-5-1
2(1) ಪ.ಅದೂ : 09/049
05
ಬೀದರ್ ಹಾಗೂ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಸಾ. ಇಲಾಖೆ, ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ನಿಯಮಬಾ ರ ಕರ್ಮಗಳ ಲ್ ಭಾಗಿಗಳಾದ
ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರುಗಳ ಮೇ ನ ಸು ಕ ಮ
08/05/2003
17/05/2008
17/05/200
2-5-1
2(6)ಪಅದೂ 3:03-04
ರ್ೕ ಕೆ.ನಾರಾಯಣ,ಮು. .ರು ಸ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊಳವನಹ ಳ್ ಕೊರಟೆಗೆರೆ ತಾ: ತುಮಕೂರು ಹಣ
ದುರುಪ ೕಗದ ಬಗೆ
29/03/2003
29/01/2009
29/01/201
2-5-1
2(5) ದೂರು 66:20030
04
ರ್ೕ ರಹಮಾಉನಿನ್ೕಸಾಸ್ ಂದಿನ ಉ.ನಿ. ಮತುತ್ ಸೈಲ ಕುಮಾರಿ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಉ.ನಿ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇ
ತುಮಕೂರು ಮತು ೕ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ೇ ಅ ತುಮ ಕೂರು ಇವರುಗಳ ತುಮಕೂರು ಬನಶಂಕರಿ
14/06/2004
29/01/2009
29/01/201
2-5-1
2(5) ದೂರು 12:20040
05
ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿಇಓ ತುಮಕೂರು ಇವರ ಮೇ ನ ಅಪಾದನೆಗಳ ಬಗೆಗ್.

24

3255

23/04/2012
31/07/2015
31/07/201 10-5-5
2 (5)/ದೂಪರ್/04/20126
13/2012
ರ್ೕ ಲಾಡೆ ಸಂಪತ್ ರಾವ್ ನಿವೃತತ್ ಪತಾರ್ಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರು ಉಪನಿದೇ ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇಲಾಖೆ
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆ ಇವರ ತಡೆ ದ ನಿವ ತಿ ಸೌಲಭ ಗಳನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
2(4) ದೂರು 29 : 04-05
19/02/2005
18/07/2008
18/07/200
2-5-1
9
ಎಸ್.ಎಲ್ ಚವಾಹ್ಣ್ .ಉ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ಆಪಾದನೆಗಳ ಬಗೆಗ್
2(5) ದೂರು 24 : 00-01

17/07/2000

29/01/201
2-5-1
0
( ರ್ೕ ಟಿ ಆಋ್ ನಾರಾಯಣ ಗೌಟ) ಬೆಂಗಳೂಉರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇಋಇಯ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೋಡ ಕಷ್ಕರಿಂದ ನೌಕರರ ಸಂಘಕ ಂದು ತಲಾ
2(5)ದೂರು:48:2004-05

18/12/2004

27/02/2009

29/01/2009

2
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016
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12369
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13354

31

13943

32

3249

33

3306

34

3348

35

6559

36

9606

37

9695

13/02/2007
10/07/2008
2(7).32.ದೂರು/2007
ಬಿ.ಟಿ.ಪೆಮಮ್ಯಯ್ ಂ.ನಿ. ಇವರ ಮೇ ನ ಆರೋಪಗಳ ಬಗೆಗ್

38

10195

21/02/2007
29/01/2009
29/01/201
2-7-1
2 (7) ದೂರು 35 /
0
2006-07
ರ್ೕ ಗಂಗ ಮಾರೆ ಗೌಡ ಬಿ.ಇ .ಒ ದೋಡಡ್ಬಳಳ್ಪುರ ತಾ. ಬೆ.ಗಾರ್. ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

si2[4] duru 11/200418/08/2005
06/01/2009
06/01/201
2-5-1
05
0
not obeying the transver guidelines issued by the Govt and the Departmenttrasnverred 16 pri trs while working as a b e o joyieda
19/09/2006
28/04/2008
28/04/200
2-5-1
c2(1)pa aa du9
25b/2004-05
SmtFathima \Bi, NEO, raichur and Sri.Mohammed husain, FDA - Regarding
Complaint
10/05/2007
09/03/2009
09/03/201
2-5-1
2[5] ದೂರು 3/2006-07
0
ರ್ೕ. ಎಂ. ಮಲಲ್ಣಣ್, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಿಯುರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ
ದೂರಿನ ಬಗೆ ಸುಕ ಮ
30/05/2007
29/04/2008
29/04/200
2-5-1
2[5] ದೂರು 05/20079
08
ರ್ೕ. ಜಿ. ನಾಗರಾಜ ಪದಚುಯ್ತ ಸ ಸ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ. ತಾಲೆ ತಾಡಿ ಗಾರ್ಮ, ಐ.ಡಿ.ಹ ಳ್ ಮಧುಗಿರಿ ತಾ
ಇವಇವರು ಉನಿ ಮಧುಗಿರಿ ಹಾಗೂ ೇ ಇವರ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆ
29/06/2007
26/04/2008
26/04/200
2-5-1
2[5] ದುರು 08/2007-08
9
ರಾ ತಾಲೂಲ್ಕು ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾರ್ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನಾಯ್ಯದ ಬಗೆಗ್.
23/08/2007
03/01/2009
03/01/201
2-5-1
2[5] ದೂರು 14/20070
08
ರ್ೕಮತಿ ಶಾಯ್ಮಲತಾ ಂಗ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರು ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಮತುತ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾ
ಇಲಾಖೆ ಚಿತ ದುಗರ್ ಇವರ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆ
14/11/2007
21/04/2008
21/04/200
2-5-1
2[5].16.ದೂರು/20079
08
ರ್ೕ ಬಿ.ಕೆ.ರುದರ್ಮುನಿ, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಾ ಇ, ದಾವಣಗೆರೆ ಉವಲಯ ಇವರ ಮೇ ನ ಸುತ್
ಕ ಮದ ಬಗೆ ಅಡಕ ಕಡತ ಸಂಖೆ 74ಪಾ ನೊ 12/2007 08
23/08/2004
03/02/2009
03/02/201
2-7-1
2(5) ದೂರು:01:20040
05
ರ್ೕ ಬಿಟಿ ಪೆಮಮ್ಯಯ್ ನಿವೃತ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಆಯುಕತ್ರು ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮೇ ನ ಆಪ
ಅದನೆಗಳ ಬಗೆ
26/07/2005
23/04/2008
23/04/200
2-7-1
2(7) ದೂರು 25:20059
06
ರ್ೕ ಎನ್ ಎಂ ಪನಾ ನಿದೇರ್ಶಕರು ವೈನಾರಿಟಿ ಮತುತ್ ರ್ೕಮತಿ ಪರ್ತಿಮಾ ಉ.ನಿ ಹಾಗೂ ಸೊಮಣಣ್ ಪರ್ ದ ಸ
ಇವರು 08 ಅಧಾ ಪಕರಿಗೆ 16 ತಿಂಗಳ ವೇತನವನು ನಾ ಕಾರಣ ಳಂಬ ಮಾಡಿರುತಾರೆಂಬ ದೂರಿನ ಬಗೆ
18/05/2006
24/07/2008
24/07/200
2-7-1
2(7) ದೂರು 03:20069
07
ರ್ೕ ದೇವಪರ್ಕಾಶ್ ಉ.ನಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಉ.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ರ್ೕಮತಿ ಕೃಷಣ್ಮಮ್ ನಿವೃತಿತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಸ ಪಾ ಶಾಲೆ ಕ ಷಯ ನ ಪಾಳ ಇವರಿಗೆ ಮುಖ ಕ ಕಿಯಾಗಿ ಬಡಿ ನೀಡುವಾಗ ನಿಯಮಗಳನು ಗಾ ಗೆ
30/08/2006
27/01/2009
27/01/201
2-7-1
2[7] ದೂರು 09/20060
07
ಕೆಂಪಯಯ್, ಬಿ ಇ ಓ ಮತುತ್ ಎಂ.ಎಸ್. ಕೃಷಣ್ ಮೂತಿರ್, ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ.ದ. ವಲಯ-2
ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು
06/02/2007
02/06/2008
02/06/200
2-7-1
2[7] ದುರು 31/2006-07
9
Complaint against sri Panduranga. B I O Ramanagara,
10/07/200

2-7-1

3
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
39

11326

40

11939

41

13143

42

13265

43

13903

44

14727

45

15741

46

15742

47

18276

48

19157

49

3440

19/04/2007
02/05/2008
02/05/200
2-7-1
2[7] ದೂರು 03/20079
08
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳುರು [ದ]ವಲಯ-3 ಇವರು ರ್ೕಮತಿ ಎ.ಕೆ. ಮಸರ್ತುತ್ನಿನ್ೕಸಾ
ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಸ ಉದುರ್ ಪಾ ಶಾಲೆ ಗಫೂಖಾರ್ನ್ ಬಡಾವಣೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಅನಾವಶ ಕವಾಗಿ
06/06/2007
15/10/2008
15/10/200
2-7-1
2[7] ದೂರು 07/20079
08
ರ್ೕ. ಹನುಮಂತರಾಯ, ೇ ಉತತ್ರವಲಯ-3, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ರ್ೕ. ನಾಗರಾಜ, ವಾಹನಚಾಲಕರು
ಇವರಿಗೆ ನೀಡುತಿರುವ ಕಿರುಕುಳದ ಬಗೆ
21/08/2007
16/02/2009
16/02/201
2-7-1
2[7] ದೂರು 18/20070
08
ರ್ೕ. ವಸಂತಕುಮಾರ್, ಟಿಎನ್ ಗಾಯತಿರ್ ದೇ , ರ್ೕಮತಿ ಉಷಾ ಗಂಚಿಗಟಿಟ್, ರ್ೕಮತಿ ಲ ತಾ
ಚಂದ ಶೇಕರ್ ೕಮತಿ ಸುಭದಾ ಇವರುಗಳ ಮೇ ನ ೕಸುಕ ಮದ ಬಗೆ
28/08/2007
15/07/2008
15/07/200
2-7-1
27ದೂರು 20/2007-08
ರ್ೕ ಬಸವರಾಜೇಗ್ಔಡ, ೇ. . ಗಳು ಚೆನನ್ಪಟಟ್ಣ ಬೆಂ-ಗಾರ್, ಜಿಲೆಲ್ ಹಗೂ ರಾಜಶೆಖರ್, ಕಷ್ಣ
ಸಂ ೕಜಕರು ಇವರ ಮೇಲ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆ
07/11/2007
10/07/2008
10/07/200
2-7-1
2[7]ದೂರು 26/2007-08
9
ಎನ್. . ಸುಬಬ್ಣಣ್, ಮುಕಯ್ ಲೆಕಾಕ್ಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಸಂಬಂದ ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸುವ
ಕುರಿತು
10/07/2008
10/07/200
2-7-1
2[7]ದೂರು:31:2007-08 13/12/2007
9
ರ್ೕ ಟಿ.ಎಂ.ಕುಮಾರ್, ಂದಿನ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ ಮಂಡ , ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾ ನಿದೇರ್ಶಕರು [ಪಾ ಥಮಿಕ ಕಷ್ಣ] ಇವರ ಮೇಲೆ
ಲ್ ಮತು ಕಿ ಮಿನಲ್
ಕದಮೆ
15/03/2007
03/05/2008
03/05/200
2-7-1
2[7] ದೂರು 37/20079
08
ರ್ೕ. ಬಸವರಾಜು, ೇ ಕುಣಿಗಲ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.
15/03/2008
11/06/2008
11/06/200
2-7-1
2[7] ದೂರು 36/20079
08
ರ್ೕ. ಗಂಗಪಪ್ಗೌಡ, ನಿದೇಶಕರು[ಪಾರ್. ] ಂದಿನ ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರ ಮೇ ನ
ನಕ ಮ
11/09/2008
29/01/2009
29/01/201
2-7-1
27 ದೂರು ಕೆ ಎ ತಿ
15/2008-09
0
ರ್ೕ. . . ವಸಂತಮಾಧವ, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಅಮಾನತಿತ್ನ ಲ್ರುವ, ಸಾ. ಇಲಾಖೆ, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ
ಕಛೇರಿ ಚಿಕ ಬಳಾ ಪ ರ ಇವರು ಕೆ ಎ ಟಿ ಯ ಸ ರುವ ಅಜಿರ್
27.26.ದೂರು/2008-09
25/11/2008
16/12/2008
16/12/200
2-7-1
9
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿ ಡಲ್ಘಟಟ್ ತಾ, ಇ ಕಮರ್ಕಾಂಡಗಳ ಬಗೆಗ್
2(2) ಹೆ.ವೇ.ಬ 42/05-06

27/08/2005

26/05/2007

ರ್ೕಮತಿ ಜಿ. ಸಾ ತರ್ಮಮ್ ನಿ.ಮು. .ಸ.ಪೌರ್,ಶಾಲೆ ಮಡಿವಾಳ ಬೆಂ.ದ. ಜಿಲೆಲ್

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

50

5737

51

5747

52

6928

26/05/200
8

3-2-1

01/01/2001
31/07/2007
31/07/200
3-2-1
2(2)ಸಥ್.ವೇಬ.:50/20018
2002
ರ್ೕ ಎನ್. ಕಾಳೇಶವ್ರ ರಾವ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
01/01/2004
26/04/2007
26/04/200
3-2-1
2(2) ವೇಬ.:20/20048
05
ರ್ೕಮತಿ ತಿರ್ವೇಣಿ, ಮು> . ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ. ಕಪಪ್ಸೋಗೆ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ
ಬಡಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
10/08/2005
26/09/2007
26/09/200
3-2-1
2(2) ಸಥ್.ವೇ.ಬ. 6
8
4/2004-05
ರ್ೕಮತಿ ಡಿ.ಎಂ.ಕಾವೇರಮಮ್ ನಿ.ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ನೆ ಲ್ ಹುದೇಕೇರಿ, ಉತತ್ರ ಕಡಗು
ಇವರಿಗೆ ಸಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ

4
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

53

6965

54

7141

55

7179

56

9345

57

12025

58

12459

59

15121

60

15194

61

15196

62

15241

63

15398

64

15399

65

17278

66

19093

2(2).ವೆ ನಿ. 28/2003-04

17/02/2003

11/01/2010

11/01/201
3-2-1
1
ರ್ೕ ಗಂಗಪಪ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮಕ , ಬೆಂಗಳೂರು ಉತರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ವೇತನ ಬಡಿ ಬಗೆ ನಾ ಯಾಲಯದ ಹೂಡಿರುವ ಅಪೀಲು ಸಂಖೆ : 1896 1913/02ಮತು
08/08/2004
23/09/2008
23/09/200
3-2-1
2(2) ಹೆವೆಬ.53/20049
05
ರ್ೕಮತಿ ಸಾ ತಿರ್, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕಾರವಾರ ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ
ಬಡಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
17/10/2006
11/01/2010
11/01/201
3-2-1
2(2) ಹೆ.ವೇ.ಬ.
1
60/2005-06
ರ್ೕ ಎಂ.ರಾಮೇಗೌಡ ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪ.ಪೂ .ಕಾ. ಜಾಲಮಂಗಲ ರಾಮನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾ ಮಂತರ ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ಹೆಚು ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿ ಬಗೆ
si2(3)paadu 40/06-07
24/01/2007
28/11/2014
28/11/201
3-2-1
5
Complaints against Sri Bhasker Shetty, I/C Principal, DIET, UDUPI reg.,
12/06/2007
28/12/2013
28/12/201
si2(3)paadu 9/20074
08
Complaints regarding Sri S.Ramachandra murthy, vice principal,
G P U College Kushalanagara Coorg District
01/01/2007
26/09/2007
26/09/200
22 ಹೆಚುಚ್ವರಿ.ವೇ.ಬಡಿತ್:
ಕಡತಗೂ ಸುವ ಪತರ್ಗಳು

3-2-1

3-2-1

SI.22P.P.INC.:
17/01/2008
19/03/2008
19/03/200
3-2-1
23/2007-08
9
sRI a.momed rafiq khan, H.M.Govt high school, lingapur honnalli tq,
sanction of p p inc
24/01/2008
19/03/2008
19/03/200
3-2-1
22 .ವೇ.ಬಡಿತ್:29/20079
08
ರ್ೕಮತಿ.ಕೆ.ವನಮಾಲ, ಉಪನಾಯ್ಸಕಿ, ಡಯಟ್, ವಮೂಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆ
24/01/2008
19/03/2008
19/03/200
3-2-1
22 .ವೇ.ಬಡಿತ್:28/20079
08
ರ್ೕಮತಿ ನ ೕದಾ ಖಾನಂ, ಉಪನಾಯ್ಸಕಿ, ಡಯಟ್, ವಮೂಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
29/01/2008
20/11/2009
20/11/201
3-2-1
22ವೇತನ ನಿಗದಿ
:05/2007-08
0
ರ್ೕ ಜೆ.ಎಂ.ಮಹದೇವಯಯ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸ.ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಯರಗನ ಹ ಳ್, ಮೈಸೂರು ತಾ: ಮೈಸೂರು
ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ವೇತನ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
22 .ವೇ.ಬಡಿತ್: 33/200712/02/2008
19/03/2008
19/03/200
3-2-1
08
9
ರ್ೕಮತಿ ರಾಜ ಲ ಮ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ,ಡಯಟ್, ಮಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
12/02/2008
19/03/2008
19/03/200
3-2-1
22 .ವೇ.ಬಡಿತ್:
9
34/2007-08
ರ್ೕಮತಿ ಟಿ.ಜಿ.ಅನುರಾಧ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಪಾ ಬೆಟಟ್, ೕರಾಜಪೇಟೆ ಯಾ:
ಮಡಿಕೇರಿ ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೆತನ ಬಡಿ ಮಂಝೂರತಿ ಬಗೆ
22 .ವೇ.ಬಡಿತ್:
21/06/2008
08/09/2008
08/09/200
3-2-1
04/2008-09
9
ರ್ೕಮತಿ ಯಲಲ್ಮಮ್, ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ೇತರ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕೇಂದರ್, ಭಟಕ್ಳ, ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
18/11/2008
28/12/2013
28/12/201
3-2-1
23ಪಅದೂ 16/08-09
ರ್ೕ ಎಸ್.ಜಿ.ದಾನವೇಂದರ್ಪಪ್, ಂದಿನ ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್, ಬಾಚನಹ ಳ್,
ಮಳವ ತಾ|| ಇವರ ರುದ ಹಣ ದುರುಪ ೕಗದ ಆರೋಪಗಳು ಸುಕ ಮ

5
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

22 ಸಥ್.ವೇ.ಬಡಿತ್:00/200801/01/2009
27/04/2010
27/04/201
3-2-1
09
1
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಜಿ. ಜಯಲ ಮ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮಾಕ ೕ, ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನದ
ಹಂತವನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
03/01/2009
20/11/2009
20/11/201
3-2-1
22ಸಥ್.ವೇ.ಬಡಿತ್:08/20080
09
ರ್ೕ ಜಿ.ಸೋಮಶೇಖರಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ಪಾರ್ಚಾಯರ್ರು, ಕಷ್ಕರ ಸಕಾರ್ರಿ ಕಷ್ಣ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ, ಚಿತರ್ದುಗರ್
ಇವರಿಗೆ ಸಗಿತ ವೆತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
09/01/2009
11/01/2010
11/01/201
3-2-1
22ಹೆ.ವೇ.ಬಡಿತ್:44/20041
05
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಲಕಷ್ಮ್ಣ್, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸ.ಪೌರ್,.ಶಾ, ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ತಾ: ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಹೆಚು ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
03/02/2009
20/11/2009
20/11/201
3-2-1
22ಸಥ್.ವೇ.ಬಡಿತ್: 09/20080
09
ರ್ೕ ಗಂಗಪಪ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಎಲೆಕಾಯ್ತನ ಹ ಳ್, ನೆಲಂಗಲ ತಾ: ಬೆಂ-ಗಾರ್.ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ಸಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
05/02/2009
28/12/2013
28/12/201
3-2-1
23 ಪಅದೂ 36/2008-09
4
ರ್ೕ ಎನ್.ರಾಮಸಾವ್ಮಿ, ಉ.ನಿ.,ಚಾ.ನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಹಾಗೂ ರ್ೕ ಚಂದರ್ಕಾಂತ, ೇ. . ಇವರುಗ ಂದ ಕೊಲೆ
ಬೆದರಿಕೆ ಆಗಿದೆಯೆಂಬ ದೂರಿನ ಬಗೆ
09/02/2009
20/11/2009
20/11/201
3-2-1
22 .ವೇ.ಬಡಿತ್:
0
08/2008-09
ರ್ೕ .ಆರ್.ಪರಮೇಶವ್ರಪಪ್, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತರೀಕೆರೆ ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
22 .ವೇ.ಬಡಿತ್: 16/200817/02/2009
20/11/2009
20/11/201
3-2-1
09
0
ರ್ೕ ಎನ್.ಎಸ್.ಸುಧಾಕರ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ದಬಬ್ಗುಂಟೆ, ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ತಾ:
ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೆತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
27/02/2009
27/04/2010
27/04/201
3-2-1
22ಹೆ.ವೆ,ಬಡಿತ್:09/20081
09
ರ್ೕ ರಾಜೀವಲೋಚನ, ನಿವೃತತ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ
ಬಡಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
18/06/2009
17/08/2009
17/08/201
3-2-1
22 .ವೆ.ಬಡಿತ್:03/20090
10
ರ್ೕ ಕೆ.ಗೋ ಂದಪಪ್, ೇತರ್ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕರಿ, ೇತರ್ ಸಂಪನಮ್ಲ ಕೇಂದರ್, ಹರಿಹರ ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರಿಗೆ
ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
30/09/2009
28/12/2013
28/12/201
3-2-1
CPI/ಪಅದೂ/20/2009-10
4
ರ್ೕ .ಎಸ್.ರಾಮ ಂಗು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇವರ ಮೇಲೆ ಭರ್ಷಾಠ್ಚಾರ
ಮತು ತಾರತಮ್ಉ ನೀತಿಯ ಆರೋಪಗಳು
30/11/2009
28/12/2013
28/12/201
3-2-1
CPI/ಪಅದೂ/27/2009-10
4
ರ್ೕ ಜಯಕುಮಾರ್, ೕಸ್ಟ್: ಕುಡಿರ್,ಮಾನಿವ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ
ಬಗೆ
13/01/2010
13/01/2010
13/01/201
3-2-1
2(2)/ವೇನಿ/ಸಥ್.ವೇ.ಬಡಿತ್:9/
1
2005/06/
ಹೆಚ್.ಬಸವರಾಜಯ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ, ಅವರಗೆರೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ ವೆತನ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

67

19913

68

19933

69

20089

70

21664

71

21883

72

22287

73

22561

74

23114

75

34081

76

37062

77

39520

78

40494

79

40498

13/01/2010
13/01/2010
13/01/201
3-2-1
2(2)/ವೇನಿ/ಸಥ್.ವೇ,ಬಡಿತ್:1/
1
2008-09/
ರ್ೕ ಎಂ.ಟಿ ಮುಸಾತ್ಹ ೕನ, ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ, ಇವರಿಗೆ ಸಥ್.ವೇ.ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್,

80

44334

CPI/ . ಪರ್/06/2010-11

29/04/2010

28/12/2013

28/12/201
4

3-2-1

6
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
ರ್ೕ ನಾಗೇಶ್, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ರುಧದ ದೂರು
52315

82

60193

83

74354

84

75575

01/08/2011
28/11/2014
23ದೂರು.ಪರ್.ಇ.14/1112.14/1112.ದೂಪರ್/2011
ಕಾಮಗಾರಿ ಅದರ್ಕೂಕ್ ನಿಂತರೂ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ಬಗೆಗ್ ಅಡಕ

28/11/201
5

3-2-1

85

84272

10/10/2011
23 ಪರ್ದೂ20/1112.20/1112.ದೂಪರ್/2011
ಸಾ ಇ- ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಮಂಡಯ್ ಬಗೆಗ್ ದೂರು

04/12/2014

04/12/201
5

3-2-1

86

84273

10/10/2011
04/12/2014
23 ಪರ್.ದೂ21/1112.21/1112.ದೂಪರ್/2011
ರ್ೕ ಜಿ.ಎಸ್.ನಾಗಪಪ್ಚಾರಿ ನಿವೃತತ್ ಫಾಮಾರ್ ಸ್ಟ್ ಇವರ ಮನ

04/12/201
5

3-2-1

87

87520

88

96974

10/11/2011
14/05/2015
14/05/201
3-2-1
2(7)ದೂರು/ಇ /45//201
6
1-12
ರ್ೕ ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಇವರು ನಿಯಮಬಾ ರವಾಗಿ ಕಷ್ಕರ ಪರಸಪ್ರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡಿರುತಾರೆ ಎಂಬ ಬಗೆ ದೂರು
30/05/2012
28/12/2013
28/12/201
3-2-1
2(3) . .ಪರ್.ದೂರು:07/1
4
2-13/ದೂಪರ್/07/1213/2012
ಬಿ.ಇ.ಓ.ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು(ಪಿ.ಪರ್ಕಾಶ ಇವರಿಂದ)

89

99465

07/08/2012
28/11/2014
28/11/201
3-2-1
2(3)
ಪರ್ದೂ;18/125
13/ದೂಪರ್/18/1213/2012
ರ್ೕ ಸ ೕಮ್ ಪಾಷ, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಹಾಸನ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು(ತಾತಾಕ್ ಕ ಪರ್ವಾಸ ಪಟಿಟ್)

90

99466

2(3) ಪರ್ದೂರು:19/1213/ದೂಪರ್/19/1213/2012
ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಹಣ ದುರುಪ

07/08/2012

2(3) . .ಪರ್.ದೂರು:08/2
013-14/ದೂಪರ್/08/201314/2013

15/05/2013

91

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

25/10/2010
04/12/2014
04/12/201
3-2-1
2(3)/ . ಪರ್/21/20105
11
ಅರಕಲಗೂಡು ನಿವಾ ಯಾದ ರ್ೕ ಬಿ.ಆರ್.ಪರ್ಸಾದ್ ಇವರು 2005ರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್
ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
03/02/2011
28/12/2013
28/12/201
3-2-1
2(3)/ . ಪರ್/35/20104
11
ರ್ೕ ಆರ್.ರಾಮ ಂಗಪಪ್, ವಯಸಕ್ರ ಕಷ್ನಾಧಿಕಾರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಂದೆ ಬನೂನ್ರು
ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪಪಾ ಂಶುಪಾಲರಾಗಿದ ಅವಧಿಯ ಹಣಕಾ ನ ದುರುಪ ೕಗವೆಸಗಿದಾರೆಂಬ
19/07/2011
28/12/2013
28/12/201
3-2-1
23 ಪರ್ ದೂರು:11/114
12.11/1112. . ಪರ್/2011
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಹಾಗೂ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಗೆಗ್ ದೂರು

81

110088

04/12/2014

04/12/201
5

3-2-1

ೕಗ ಮತುತ್ ಅವಯ್ವಹಾರ ಮಂಡಯ್ ಉ.ನಿ.ಮೇಲೆ ದೂರು(ವಕೀಲರ ದೂರು)
28/11/2014

28/11/201
5

3-2-1

7
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ರ್ೕ ಎನ್.ಎ.ರಾಮಸಾವ್ಮಿ, ಮದಿನ ಉ.ನಿ.ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಕತರ್ವಯ್ ಲೋಪವೆಸಗಿದುದ್ ಇವರ
ರುದ ಸು ಕ ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು
2(3)ಪಅದೂರು73/201331/01/2014
28/11/2014
28/11/201
3-2-1
14/ದೂಪರ್/73/2014
5
ರ್ೕ ರಂಗನಾಥಸಾವ್ಮಿ ಬಿಇಓ ಕಡೂರು ಇವರ ರುದದ್ ಜಿಲಾಲ್ ಅಗಿನ್ ಪತಿರ್ಕೆ ಸಂಪಾದಕರು ಕಡೂರು ದೂರು.

92

117631

93

119833

21/04/2014
14/05/2015
14/05/201
3-2-1
2[3]ದೂರು91/20136
14/ದೂಪರ್/2014/2014
ದ ತ ಸಂಘಷ ಸಮಿತಿ, ಸಕಲೇಶಪುರ ರವರ ದೂರು ಬಿಇಓ ಸಕಲೇಶಪುರ ಹಾಗು ಹಾಸನ ಡಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ

94

8701

95

12721

96

12800

17/08/201
3-2-2
3
Complaints against Deputy Director of Public Instructions, chamarajanagar
District reg
24/07/2007
01/04/2008
01/04/200
3-2-2
22. ಸಥ್.ವೇ.ಬ.07/20079
08
ರ್ೕ ಜಿ.ಯು. ರಸಂಗಿ, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.ಮುಗಳ ಳ್ ತಾ: ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಸಗಿತ ವೆತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
25/07/2007
10/08/2010
10/08/201
3-2-2
si23paadu 14/20071
08
Complaint regarding conduct of NAVODAYA examn held at K.R.Pet reg.,

97

13001

98

13053

99

14339

100

14916

101

15202

102

16781

103

17065

104

17211

si2(3)paadu 21/06-07

21/10/2006

17/08/2012

09/08/2007
01/04/2008
01/04/200
3-2-2
22ಸಥ್.ವೇ.ಬಡಿತ್: 09/20079
08
ರ್ೕ. .ಹೆಚ್.ನಾಯಕ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಹೂನಾನ್ವರ ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
14/08/2007
27/04/2011
27/04/201
3-2-2
si23 paadu 17/20072
08
Complaint regarding Sri T.Basavaraju, Then B.E.O., Mysore Taluk
regarding irregular Transfers
27/11/2007
06/09/2008
06/09/200
3-2-2
22ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್
12/2007-08
9
ರ್ೕ ಕೆ.ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ, ನಿ.ಮು. . ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಬಲಕೀಯರ ಕೂಟೂಟ್ರು, ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
5ನೇ ಸಗಿತ ವೆತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
si23paadu33/2007-08
31/12/2007
21/10/2011
21/10/201
3-2-2
2
Complaints against Sri T.Basavaraju, BEO., Uttara Valaya, Mysore and Smt.
Sulochana Superintendent BEO`s Office reg
25/01/2007
19/03/2008
19/03/200
3-2-2
22ಸಥ್.ವೇ.ಬಡಿತ್:13/20079
08
ರ್ೕ ಗಂಗಪಪ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಎಲೆಕಾಯ್ತನ ಹ ಳ್ ಬೆಂಗಳೂರು-ಗಾರ್. ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ
ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
31/01/2008
17/08/2012
17/08/201
3-2-2
¸si23 paadu 37/20073
08
Complaint against Sri Ravikumar, B.R.C., Hassan Taluk, reg.,
09/06/2008
08/09/2008
08/09/200
3-2-2
22 ಸಥ್.ವೇ.ಬಡಿತ್:
9
03/2008-09
ರ್ೕ ವೈ.ರಮಸಾವ್ಮಿ, ಅಯಯ್ಂಗಾರ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಹಂಚಾಯ್, ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ
ವೆತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ
22ಸಥ್.ವೇ.ಬಡಿತ್: 2/200819/06/2008
08/09/2008
08/09/200
3-2-2
09
9
22 ರ್ೕ ಕ ೕಂಭಾಷಾ, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ
ಸಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ

8
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
105

17465

106

18120

107

18122

108

18607

109

18976

110

18978

06/11/2008
23/06/2011
23/06/201
2 3 ಪಅದೂ 14/08-09
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಹೆಗಗ್ಡೆ ದೇವನ ಕೋಟೆ ಇವರು ಷಾಟ್ಚಾರ ಉಲಲ್ಂಘಿ ರುವರೆಂಬ ದೂರು.

111

18979

06/11/2008
21/10/2011
21/10/201
3-2-2
23 ಪಅದೂ 24/08-09
ರ್ೕ ಸುಭಾಶ್ ಚಂದರ್ ಬೋಸ್, ಬಿ.ಇ.ಓ., ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇವರ ಮೇ ನ ಆರೋಪಗಳು.

112

19079

17/11/2008
25/06/2011
25/06/201
3-2-2
23ಪಅದೂ.12/08-09
ರ್ೕ ಟಿ. ಬಸವರಾಜು, ಬಿ.ಇ.ಓ, ಮೈಸೂರು ಉತತ್ರ ವಲಯ, ಇವರ ಮೇಲೆ ಅಕರ್ಮಗಳ ಆರೋಪಗಳು.

113

19247

114

19547

25/06/201
3-2-2
2
ರ್ೕ ಟಿ.ಬಸವರಾಜು, ಂದಿನ ಬಿ.ಇ.ಓ.,ಮ್ಐಸೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಹಾ ಬಿ.ಇ.ಓ., ಮ್ಐಸೂರು ಉತತ್ರ
ವಲಯ ಇವರ ಮೇ ನ ಇಲಾಖಾ ಚಾರಣೆಯ ಮಾ ತಿಯನು ಮಾ ತಿ ಹಕು ಕಾಯ2005ರಡಿಯ
10/11/2008
19/03/2009
19/03/201
3-2-2
23ಪಅದೂ 25/2008-09
0
ರ್ೕ ರ್ೕಧರ್, ೇ. ., ಮಡಿಕೇರಿ, ಇವರ ಮೇಲೆ ಕತರ್ವಯ್ ವ್ಐಫಲಯ್ತೆಯ ಆರೋಪಗಳು

115

20664

116

21882

117

23470

118

23471

23 ಪಅದೂ 43/2008-09

13/03/2009

28/11/2014

28/11/201
3-2-2
5
ರ್ೕ ರಘುನಂದನ್, ಂದಿನ ಬಿ.ಇ.ಓ., ಮಯ್ಸೂರು ದ ಣ ವಲಯ,ಮಯ್ಸೂರು ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

119

23678

23ಪಅದೂ-47:2007-08

05/02/2003

18/03/2009

si23 paadu 5/2008-09

26/05/2008

19/01/2013

19/01/201
3-2-2
4
Complaint against sri Shivaramegowda, BEO., South Range, Mysore
regarding
29/08/2008
17/08/2012
17/08/201
3-2-2
23ಪಅದೂ/12/08-09
ರ್ೕ.ಟಿ. ಬಸವರಾಜು, ಬಿಇಓ ಮೆಯ್ಸೂರು ಉತತ್ರ ವಲಯ, ಇವರ ಮೇಲೆ ಅಕರ್ಮಗಳ ಆರೋಪಗಳು
29/08/2008
04/11/2010
04/11/201
3-2-2
23 ಪಅದೂ 17/08-09
ರ್ೕ.ಕೆ. ಕಾಂತರಾಜು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಮದೂದ್ರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ರುದಧ್
ಅವ ವಹಾರದ ಆರೋಪಗಳು
28/03/2008
02/11/2010
02/11/201
3-2-2
23ಪಅದೂ 40/07-08
ರ್ೕ ಎಂ.ಜಿ.ಮಂಜುನಾಥ್, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ, ಸುಳಯ್ ತಾ.ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು
ಆಹಾರ ಸಾಮಗಿ ಗಳನು ಅಕ ಮವಾಗಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ದುಬರ್ಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರೋಪಗಳು
06/11/2008
25/07/2009
25/07/201
3-2-2
23 ಪಅದೂ 23/08-09
ರ್ೕ ಚಾಮೇಗೌಡ, ಉ.ನಿ.ಆ, ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್, ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

23ಪಅದೂ 29/2008-09

03/12/2008

25/06/2011

27/01/2009
27/04/2011
27/04/201
3-2-2
si23 paadu 34/20082
09
Complaints regarding Sri C.N.Narasimhamurthy,the then D.D.P.I.,
Chamarajanagar Dist and Sri Jagadish Asst Statistical Officer DDPI`s
05/02/2009
12/11/2009
12/11/201
3-2-2
23 ಪಅದೂ 35/2008-09
0
ರ್ೕ ಕೆ. ವೇಗ್ಔಡ, ಂದಿನ ಬಿ.ಇ.ಓ., ಹಾಸನ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಹಾಗೂ ರ್ೕ ರ ಕುಮಾರ್, ಬಿ.ಆರ್. . ಇವರು
ನಡು ನ ಅನುಚಿತ ವತರ್ನೆಯ ದೂರಿನ/ ಸುಕ ಮದ ಮಾ ತಿಯನು ಮಾ ಹ ಕಾ ಯ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
16/04/2008
25/06/2011
25/06/201
3-2-2
23 ಪಅದೂ 2/2008-09
ರ್ೕ ಎ.ಬಿ.ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿಗ್ಔಡ, ಬಿ.ಇ.ಓ., ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ, ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರುಗಳ ಬಗೆಗ್

18/03/201
0

3-2-2

31/03/2003
18/03/2009
18/03/201
23ಪ.ಅ.ದೂ-58:20030
04
ರ್ೕ ವೆಂಕಟಗೌಡ, ಉ.ಪಾರ್ಂಶು, ಜಿ.ಜೆ. ಬಾಲಕರಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು, ಹಾಸನ,

3-2-2

ರ್ೕ ಕೆ.ಜಿ. ಮಹದೇವಯಯ್, ೇ. . ಬೇಲೂರು , ಪಾರ್ ಪರ್ಕರಣದ ಬಗೆಗ್
120

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

23679

3-2-2

9
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

121

23680

122

23684

123

23686

124

23687

08/03/2002
18/03/2009
18/03/201
23ಪ.ಅದೂ:61:20010
02
ರ್ೕ ಶಂಕರಯಯ್, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ. ಹೆಬಾಬ್ಲೆ, ಹರಕಲಗೂಡು ಇವರ ಮೇ ನ ಸುತ್ ಕರ್ಮ

125

23688

28/08/2002
18/03/2009
18/03/201
3-2-2
23ಪ.ಅದೂ:21:20030
04
ಪಿ.ಎ. ಡೊಂಬರ್ ,ಮು. , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಉಪಿಪ್ನಕುದುರ್, ಕುಂದಾಪುರ ಇವರ ಮೇ ನ ಸುತ್ ಕರ್ಮ

126

23689

127

23690

27/11/2002
18/03/2009
18/03/201
3-2-2
23ಪ.ಅ.ದೂ:32:20020
03
ರ್ೕಮತಿ ಎ. ಸೆನ್ೕಹಲತ, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್. . ಮುಡು ನಕೊಪಪ್, ಮೈಸೂರು ಇವರ ರುದದ್ ಮೇಲಮ್ನ

128

32189

129

34238

130

35797

131

36168

132

39521

16/04/2009
04/11/2010
04/11/201
3-2-2
si23paadu 03/20091
10
complaints regarding violation of code of conduct by sri r.s.doddanna,
lecturer diet kodige Kodagu dist
23/06/2009
21/03/2011
21/03/201
3-2-2
23 ಪಅದು 10/2009-10
2
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಪಾಂಡು,ಬಿ.ಇ.ಓ., ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇವರು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಲ್
ನಡೆ ರುವ ಹಗರಗಳ ಬಗೆ
ಸು ಕ ಮ
20/08/2009
12/02/2014
12/02/201
3-2-2
23 ಪಅದೂ 15/2009-10
5
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ರಾಮರಾವ್, ಂದಿನ ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರುಆಡ ತ,ರಾಜಯ್
ೕಜನಾ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಮಗಳುರು ಇವರ ರುಧ
ನ ಕ ಮದ ಬಗೆ
03/09/2009
04/11/2010
04/11/201
3-2-2
2(3)/ಪಅದೂ/16/20091
10
ರ್ೕ ಎ.ಸೋಮಶೇಖರ್,ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು
ಸಕಾರ್ರವನು ವಂಚಿ ರುವರೆಂಬ ಆರೋಪಗಳ ಬಗೆ
30/11/2009
28/12/2013
28/12/201
3-2-2
CPI/ಪಅದೂ/28/2009-10
4
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಪಾಂಡು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇವರಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

133

40303

134

41755

23 46ಪ.ಅ.ದೂ:200302/07/2004
18/03/2009
18/03/201
3-2-2
04:13:2004-05
0
ಕೆ.ಗೋಪಾಲ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, .ಟಿ.ಇ,ಮೈಸೂರು ಂದಿನ ೇ. . ಮೈಸೂರು ಇವರ ಮೇ ನ ಸುತ್
ಕ ಮ2
05/07/2001
18/03/2009
18/03/201
3-2-2
23ಫ.ಆಧು-15:2001-02
0
ಪೆಮಮ್ಯಯ್, ಹಾ , ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಮತುತ್ ಇತರರ ಇವರುಗಳ ಮೇ ನ ಆರೋಪಗಳ
ಕುರಿತು ಮುಂದುವರೆದ ಚಾರಣೆ2
18/04/2001
17/08/2012
17/08/201
3-2-2
23ಪ.ಅ.ದೂ-4:2001-02
3
.ತಿರುಮಲರಾವ್, ಂದಿನ ಉ.ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಕಪುಪ್ ಹಲಗೆ
ೕಜನೆಯಡಿ ಅವಯ್ವಹಾರದ ಬಗೆಗ್

18/03/201
0
ರ್ೕಮತಿ ಭಾಗಯ್ ಲಕಷ್ಮ್ಮ್ , ಮು. .ವಾಬಾಳು, ಟಿ.ನರ ೕಪುರ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆಗ್2
23ಪ.ಅ.ದೂ:1:2003-04

22/04/2002

18/03/2009

3-2-2

3-2-2

05/01/2010
23/06/2011
23/06/201
3-2-2
CPI/ . ಪರ್/34/20092
2010
ರ್ೕ ಯು.ಆರ್. ಂಗರಾಜೇಅರಸ್, ಅಮಾನತಿತ್ನ ಲ್, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಹನೂರು ಶ್ಐಕಷ್ಣಿಕ ವಲಯ,
ಕೊಳೇಗಾಲ ತಾಲೂಕು ಮೆ ಸೂರು ಜಿಲೆ ಇವರ ಅಮಾನತಿನ ಬಗೆ ಮೇಲ ನ ಕುರಿತಂತೆ
16/02/2010
25/06/2011
25/06/201
3-2-2
CPI/ . ಪರ್/40/20092
2010

10
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
ರ್ೕ ಕೆ.ಮಹದೇವ, ಇವರ ದೂರಿನ ಅಜಿರ್ಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಭಾಷೆಗೆ ತಜುರ್ಮೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತಂತೆ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

135

44063

136

88070

137

98605

138

106005

139

115712

140

2980

141

3217

142

45875

143

64743

144

64746

145

64748

146

81463

CPI/ . ಪರ್/02/2010-11

24/04/2010

21/10/2011

21/10/201
2
ಬಿ.ಇ.ಓ., ಅರಕಲಗೂಡು,ಬಿ.ಆರ್. ., ಹಾಗೂ .ಆರ್.ಪಿ. ಇವರುಗಳು ಗಣತಿ ಹಣ
ದುರುಪ ೕಗಪಡಿ ಕೊಂಡಿರುವರೆಂಬ ಆರೋಪಗಳು
19/11/2011
19/01/2013
19/01/201
23 ದೂರು
4
ಇತರೆ:29/201112.29/201112.ದೂಪರ್/2011
ತ್ನ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ರ್ೕಧರ್, ಬಿ.ಇ.ಓ ಮಡಿಕೇರಿ, ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ರುದದ್

3-2-2

3-2-2

10/07/2012
30/08/2014
30/08/201
3-2-2
2(3)
5
. .ಪರ್.ದೂರು:17/201213/ದೂಪರ್/17/201213/2012
ಕಷ್ಣ ಸೆನ್ೕ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಬೆಂ-96 ಇವರು ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಸಾ .ಇ.ಚಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ರುದದ್ ದೂರು
ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು
2(3) . .ಪರ್.ದೂರು:43/1
29/01/2013
28/11/2014
28/11/201
3-2-2
2-13/ದೂಪರ್/43/125
13/2013
ರ್ೕ ಬಿ.ಕೆ.ಬಸವರಾಜು, ಉ.ನಿ.(ಆ) ಸಾ. .ಇ. ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ರುದದ್ ಲೋಕಾಯುಕತ್ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
ತನಿಕೆ/ ಚಾರಣೆ
2(3)/ದೂಪರ್/ಹಣ ದುಬ
12/12/2013
29/10/2014
29/10/201
3-2-2
ಳಕೆ/ಬಿಇಓ/51/20135
14/2013
ಬಿ.ಇ.ಓ ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ ಮತುತ್ ಮಡಿಕೇರಿ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ದವ್ಜಗಳ ಹಣ ದುಬ ಳಕೆ ಮಾಡಿರುವ ದೂರು
ಕುರಿತು
2(3) ಪಅದೂ 15/96-97
05/08/1996
28/11/2014
28/11/201
3-2-3
ರ್ೕ ಜಿ.ಎನ್ ರಘುನಾಥ್, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾ. .ಇ ಕೊಡಗು ಹಾಗೂ ಇತರರು ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ 66.00 ಲಕಷ್
ರೂ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು
14/03/2006
28/11/2014
28/11/201
3-2-3
2(3) ಪಅದೂ 69/20055
06
ಅರಕಲಗೂಡು ಬಿ.ಇ.ಓ ಹಾಗೂ ಬಬ್ಂದಿ ಆರ್,ಡಿ ಖಾತೆ ಕಮಿಶನ್ ಹಣ ಪಡೆಯುತಿತ್ರುವೆಂಬ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
CPI/ . ಪರ್/08/2010-11

09/06/2010

19/01/2013

19/01/201
3-2-3
4
ರ್ೕ ಎಸ್.ಚಂದರ್ ಪಾಟೀಲ್, ಬಿ.ಇ.ಓ., ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಲ್ಕು,ಇವರು ಇಲಾಖೆ ವಾಹನವನುನ್ ದುಬರ್ಳಕೆ
ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪ ೕಗಪಡಿ ಕೊಂಡಿರುವ ತನಿಖಾ ಮಾ ತಿಯನು ಅಪೇ ರುವ ಬಗೆ
08/03/2011
02/01/2014
02/01/201
3-2-3
2(2)/ವೇನಿ/ವೇ.ಸಮ:07/
5
2010-11/
ರ್ೕಮತಿ ಎ.ಸುಭದರ್, .ಸ.ನಿ, ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಇವರ ವೇತನವನುನ್ ರ್ೕ ರಂಗಸಾವ್ಮಿ ಇವರ ವೇತನಕೆಕ್
ಸಮನಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆ
2(2)/ವೇನಿ/04/201008/03/2011
02/01/2014
02/01/201
3-2-3
11/
5
ರ್ೕ ಕೆ.ಜಿ.ರಂಗಯಯ್, .ಸ.ನಿ, ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ, ಇವರ ವೇತನವನುನ್ ರ್ೕ ರಂಗಸಾವ್ಮಿ, ಇವರ ವೇತನಕೆಕ್
ಸಮನಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆ
2(2)/ವೇನಿ/ವೇ.ಸಮ:08/
08/03/2011
02/01/2014
02/01/201
3-2-3
2010-11/
5
ರ್ೕ ಎಂ.ಗಂಗಮಾರೇಗೌಡ, .ಸ.ನಿ, ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ, ಇವರ ವೇತನವನುನ್ ರ್ೕ ಸಯಯ್ದ್ ರಿಯಾಜ್
ಸ ನಿ ಆಯುಕರ ಕಛೇರಿ ಇವರ ವೇತನಕೆ ಸಮನಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆ
12/09/2011
09/04/2014
09/04/201
3-2-3
(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬಡಿತ್:08/
5
2011-12/

11
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
147

84266

148

86644

ರ್ೕ ಎಂ.ಆರ್.ಜಗನಾನ್ಥ್, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
2(2)ವೇತನ
10/10/2011
09/04/2014
09/04/201
3-2-3
ಸಮನಾಂತರ/ವೇನಿ/12/201
5
1
ರ್ೕ ಎನ್ ಚಂದೆರ್ೕಗೌಡ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು .ಟಿ.ಇ.ಮಂಗಳೂರು ರವರ ವೇತನವನುನ್ ಕಿರಿಯ ನೌಕರರಾದ ರ್ೕ
ಆಂತೋನಿ ಬಾ ಪಿ ಸ್ ಕುಟಿನಾ ರವರ ವೇತನಕೆ ಸಮಾನಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆ
02/11/2011
19/01/2013
19/01/201
3-2-3
23 ದೂರು.ಇತರೆ:/20114
12.2011-12.ದೂಪರ್/2011
ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಸಾ ಇ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರ ಬಗೆಗ್ ದೂರು

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

149

86647

02/11/2011
19/01/2013
23 ದೂರು
ಇತರೆ`:26/201112.26/201112.ದೂಪರ್/2011
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಎಚ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಗೆಗ್ ದೂರು

150

95290

2(3) .
.ಪರ್ದೂರು:01/201213/ದೂಪರ್/2012-13/2012

151

97219

152

97643

153

97844

154

101733

155

104789

156

111219

07/04/2012

11/09/2015

19/01/201
4

3-2-3

11/09/201
6

3-2-3

ರ್ೕ ಬಿ.ಕೆ.ಬಸವರಾಜು, ಉ.ನಿ.ಸಾ. .ಇ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಮತುತ್ ಇತರರು ರುದದ್ ದೂರು ಬಂದಿದುದ್ ತನಿಖೆ
ಮಾಡಿ ವರದಿ ಸ ಸುವ ಕುರಿತು
05/06/2012
19/01/2013
19/01/201
3-2-3
2(3) . .ಪರ್.ದೂರು:/12/
4
201213/ದೂಪರ್/12/201213/2012
ರ್ೕ ಎನ್ ಎ.ರಾಮಸಾವ್ಮಿ ಉ.ನಿ.(ಆ)ಸಾ. .ಇ.ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ರುದದ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕರಿಂದ ದೂರು
14/06/2012
09/04/2014
09/04/201
3-2-3
2(2)/ವೇನಿ/ವೇತನ
ಸಮಾನಾಂತರ-6/20125
2013./2012
ರ್ೕ ಎಸ್.ಜಿ.ನಾಗೇಶ್, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು,ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ರವರ
ವೇತನವನು ಕಿರಿಯ ನೌಕರರಾದ ೕ ಆರ್ ಪರಮೇಶ ರಪ ಬಿ ಇ ಒ ತರೀಕೆರೆ ಚಿಕ ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆ
2(2)/ವೇಬ/ಅಂ,ಸಂ,ಭ/07
22/06/2012
09/04/2014
09/04/201
3-2-3
/2012-13/2012
5
ರ್ ವೆಂಕಟರವಣಪಪ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಆಚೇಪ ಲ್ ಕಾರ್ಸ್, ಬಾಗೇಪ ಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು
ಚಿಕ ಬಳಾ ಪ ರ ಜಿಲೆ ರವರಿಗೆ ಅಂಗ ಕಲ ಸಂಚಾರಿ ಭತೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
2(2)/ವೇಬ/ಅಂ.ಸ.ಭ19/10/2012
09/04/2014
09/04/201
3-2-3
19/2012-13/2012
5
ರ್ೕ ಕೆ.ಎಂ. ಜಿಯಾ ಉಲಾಲ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಸಾಲೆ ಯತತ್ಂಬಾಡಿ, ಮಳವ ಳ್ ತಾಲುಲ್ಕು, ಮಂಡಯ್
ಜಿಲೆ ರವರಿಗೆ ಅಂಗ ಕಲ ಸಂಚಾರಿ ಭತೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
2(3) . .ಪರ್.ಹಣ.ಅವವ್ಹಾ
08/01/2013
26/09/2015
26/09/201
3-2-3
ರ ದೂರು:40/126
13/ದೂಪರ್/40/1213/2013
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾದಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ ಕೊಪಪ್ ತಾ/ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಕಛೇರಿಯ ಹಣಕಾ ನ ಅವಯ್ವಯ್ಹಾರ
ಮತು ಕಛೇರಿ ತಪಸಣಾ ಸುತೋಲೆ/ಸೂಚನೆ ಬಗೆ
2(3) . .ಪರ್.ದೂರು01/07/2013
04/12/2014
04/12/201
3-2-3
13/13-14/ದೂಪರ್/13/135
14/2013
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157

111449

158

111744

159

112414

160

112586

161

112587

162

112877

163

112915

164

112916

165

113542

166

114039

167

114124

168

114125

169

114659

ರ್ೕ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್.ಅದಯ್ಕಷ್ರು ಸವರ್ ಜನಾಂಗ ತ ರಕಷ್ಣಾ ವೇದಿಕೆ ಮೈಸೂರು ಇವರು ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ಯ
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ರುದ ಕ ಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ದೂರು
2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ11/07/2013
09/04/2014
09/04/201
3-2-3
16/2013-14/2013
5
ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಪರ್ಭಾಮಣಿ, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಖೆ ಹಾಸನ ಜಿಲೆ ಹಾಸನ ರವರಗೆ ಸಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರುಮಾಡುವ ಬಗೆ
2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ20/07/2013
09/04/2014
09/04/201
3-2-3
17/2013-14/2013
5
ರ್ೕ ಕೆ. ವಪಪ್, ನಿವರ್ತತ್ ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ರಾಜನಹ ಳ್ ೕತಮಮ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ಕಾಲೇಜು
ದಾವಣಗೆರೆ ದ ಣ ವಲಯ ದಾವಣಗೆರೆ ರವರಿಗೆ ಸಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
2(2)/ವೇಬ/ .ವೇ.ಬ06/08/2013
09/04/2014
09/04/201
3-2-3
21/2013-14/2013
5
ರ್ೕ ಬಿ.ಎಂ.ದಾರುಕೇಶ್ ೇತರ್ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ೇತರ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕೇಂದರ್ ಭಧಾರ್ವತಿ(ತಾಲೂಲ್ಕು)
ವ ಗ ಜಿಲೆ ರವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
2(2)/ವೇಬ/ .ವೇ.ಬ16/08/2013
09/04/2014
09/04/201
3-2-3
ವರ್.ತೆ. -22/20135
14/2013
ರ್ೕ ಹೆಚ್. .ರ ೕಶ, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಸಾವರ್ಜಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ
ಚಿಕ ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆ ರವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿ ಮತು ವ ತಿ ತೆರಿಗೆ ನಾಯಿತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ16/08/2013
09/04/2014
09/04/201
3-2-3
23/2013-14/2013
5
ರ್ೕ ಕೆ.ಎಸ್.ಮಾಲತೇಶ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ
ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ30/08/2013
09/04/2014
09/04/201
3-2-3
24/2013-14/2013
5
ರ್ೕಮತಿ ಷಹನಾಜ್ ರಿನ್ ಬಾನು, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರಾಮಚಂದರ್ಪುರ
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತರ ವಲಯ 2 ಬೆಂಗಳೂರು ಉತರ ಜಿಲೆ ರವರಿಗೆ ಸಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು
2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ31/08/2013
09/04/2014
09/04/201
3-2-3
25/2013-14/2013
5
ರ್ೕ ಕೆ. ರ್ೕನಿವಾಸ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕುಂಬಾರಕೊಪಪ್ಲು,ಮೈಸೂರು ಉತತ್ರ ವಲಯ,
ಮೆ ಸೂರುಜಿಲೆ ರವರಿಗೆ ಸಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
2(2)/ವೇಬ/ .ವೇ.ಬ31/08/2013
09/04/2014
09/04/201
3-2-3
ವೃ.ತೆ. -26/20135
14/2013
ರ್ೕ ಮಹದೇವ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಂಡಯ್ ದ ಣ ವಲಯ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ
ಬಡಿ ಮತು ವ ತಿ ತೆರಿಗೆ ನಾಯತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ25/09/2013
09/04/2014
09/04/201
3-2-3
27/2013-14/2013
5
ರ್ೕಮತಿ ಜಿ.ಮಹದೇವಮಮ್, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್
ರವರಿಗೆ ಸಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
2(2)/ವೇಬ/ .ವೇ.ಬ17/10/2013
09/04/2014
09/04/201
3-2-3
29/2013-14/2013
5
ರ್ೕ ಎಂ.ಶಂಕರಪಪ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚೇಳೂರು ಬಾಗೇಪ ಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ
ಜಿಲೆ ರವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ21/10/2013
09/04/2014
09/04/201
3-2-3
31/2013-14/2013
5
ರ್ೕ ದೇನಾಯ್ನಾಯಕ್,ಸಹಾಯಕ ನಿದೇ್ಶಕರು ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಕಾಯಱಕರ್ಮ,ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯತ್
ಕಾರಿಪ ರ ವ ಗ ಜಿಲೆ ರವರಿಗೆ ಸಗಿತವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ21/10/2013
09/04/2014
09/04/201
3-2-3
32/2013-14/2013
5
ರ್ೕ ಕೆ.ಬಿ.ಉಮಾಮಹೇಶವ್ರಪಪ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮತಿತ್ಗಾರು, ತೀಥಱಹ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು
ವ ಗ ಜಿಲೆ ರವರಿಗೆ ಸಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
07/11/2013
09/04/2014
09/04/201
3-2-3
2(2)/ವೇಬ/ .ವೇ.ಬ5
34/2013-14/2013
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170

114660

171

114720

172

114721

173

114810

174

114811

175

115313

176

115861

177

116118

178

116543

179

116544

180

116545

181

116546

182

116579

ರ್ೕ ಕೆ.ಪಿ.ನಾರಾಯಣ,ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ೇತರ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕೇಂದರ್, ಬೇಲೂರು(ತಾಲೂಲ್ಕು) ಹಾಸನ
ಜಿಲೆ ರವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
2(2)/ವೇಬ/ .ವೇ.ಬ07/11/2013
09/04/2014
09/04/201
3-2-3
35/2013-14/2013
5
ರ್ೕ ಈ.ತಿಪೆಪ್ೕರುದರ್ಪಪ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮುತೂತ್ರು, ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ತಾಲೂಲ್ಕು
ಮೆ ಸೂರು
2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ12/11/2013
09/04/2014
09/04/201
3-2-3
36/2013-14/2013
5
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಮಂಗಳ, ಸಹಾಯಕ
ೕಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು(ಎ.ಪಿ. )ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಆಭಿಯಾನ,
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆ ತುಮಕೂರು ರವರಿಗೆ ಶೇಷ
2(2)/ವೇಬ/ .ವೇ.ಬ12/11/2013
09/04/2014
09/04/201
3-2-3
37/2013-14/2013
5
ರ್ೕ ಎನ್.ಜಿ.ರಾಘವೇಂದರ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೊಳೆಕೊಪಪ್, ಶರ್ಂಗೇರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು
ಚಿಕ ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆ ರವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ14/11/2013
22/09/2014
22/09/201
3-2-3
38/2013-14/2013
5
ರ್ೕ ಕೆ. ರ್ೕನಿವಾಸಗೌಡ. ನಿವೃತತ್ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು,ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್
ಕೋಲಾರ ರವರಿಗೆ ಸಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ14/11/2013
09/04/2014
09/04/201
3-2-3
39/2013-14/2013
5
ರ್ೕ ಎ. ತಿಮಮ್ಯಯ್.ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು. ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕಾದಲವೇಣಿ. ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ತಾ:ಚಿಕ ಬಳಾ ಪ ರ ಜಿಲೆ ರವರಿಗೆ ಸಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ04/12/2013
09/04/2014
09/04/201
3-2-3
40/2013-14/2013
5
ರ್ೕ ಎಸ್.ಬಾಲಕರ್ಷಣ್,ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ-3, ಬೆಂಗಳೂರು
ದ ಣ ಜಿಲೆ ರವರಿಗೆ ಸಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
2(3)/ದೂಪರ್/52/201317/12/2013
11/09/2015
11/09/201
3-2-3
14/2013
6
ರ್ೕ ಎಂ ಅಂದಾನಿ,ಬಿಇಓ ಚಾಮರಾಜನಗರ ರವರ ಮೇ ನ ದೂರುನ ಕುರಿತು (ದೂರು ನೀಡಿದವರು ರ್ೕ
ಪ ಟ ರಂಗಶೆಟಿ ಶಾಸಕರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರ ದೂರು ದಿನಾಂಕ 2 12 2013)
2(2)/ವೇಬ/ .ವೇ.ಬ27/12/2013
09/04/2014
09/04/201
3-2-3
41/2013-14/2013
5
ರ್ೕ ಚಿದಾನಂದ ತಿರ್,ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೆಂಬಾಳು, ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ತಾಲೂಲ್ಕು,
ಹಾಸನ ಜಿಲೆ ರವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
2()/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ09/01/2014
22/09/2014
22/09/201
3-2-3
42/2013-14/2014
5
ರ್ೕ ಮಹಮಮ್ದ್ ತಜಮುಮ್ಲ್ ಮುಸತ್ಹ ನ್ ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಕೆ.ಆರ್
ಪ ರಂ ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ 4 ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆ ರವರಿಗೆ ಸಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು
2(2)/ವೇಬ/ .ವೇ.ಬ09/01/2014
09/04/2014
09/04/201
3-2-3
43/2013-14/2014
5
ರ್ೕ ಕೆ.ಸುರೇಂದರ್ನಾಥ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಯಾಕಾಲರ್ಹ ಳ್, ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು,
ಮಧುಗಿರಿ ಶ್ಐಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆ ರವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
09/01/2014
09/04/2014
09/04/201
3-2-3
2(2)/ವೇಬ/ .ವೇ.ಬ5
43/2013-14/2014
ರ್ೕ ಕೆ.ಸುರೇಂದರ್ನಾಥ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಯಾಕಾಲರ್ಹ ಳ್, ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು,
ಮಧುಗಿರಿ ಶ್ಐಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆ ರವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
2(2)/ವೇಬ/ .ವೇ.ಬ09/01/2014
09/04/2014
09/04/201
3-2-3
43/2013-14/2014
5
ರ್ೕ ಕೆ.ಸುರೇಂದರ್ನಾಥ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಯಾಕಾಲರ್ಹ ಳ್, ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು,
ಮಧುಗಿರಿ ಶ್ಐಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆ ರವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
2(2)/ವೇಬ/ .ವೇ.ಬ09/01/2014
09/04/2014
09/04/201
3-2-3
44/2013-14/2014
5
ರ್ೕ ಆರ್.ಹು ಕುಂಟರಾಯ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ ಸುದೆದ್ೕಕುಂಟೆ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು,
ಮಧುಗಿರಿ ಶೆ ಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆ ರವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
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183

116704

184

117424

185

118067

186

118068

187

118069

188

118123

189

118124

190

118580

191

118973

192

119031

193

119354

194

119356

195

119511

16/01/2014
09/04/2014
09/04/201
3-2-3
2(2)/ವೇಬ/ .ವೇ.ಬ5
45/2013-14/2014
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಉಮಾಶಂಕರ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕತಿತ್ಗೆ, ಹೊನಾನ್ ತಾಲೂಲ್ಕು
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆ ರವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
2(2)/ವೇಬ/ .ವೇ.ಬ28/01/2014
09/04/2014
09/04/201
3-2-3
46/2013-14/2014
5
ರ್ೕ ಎ.ಜೆ. ಕೃಷೆಣ್ೕಗೌಡ ೇತರ್ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಿ.ಆರ್. ಕೇಂದರ್, ಹಾಸನ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್
ರವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರುಮಾಡುವ ಬಗೆ
2(2)/ವೇಬ/ .ವೇ.ಬ18/02/2014
09/04/2014
09/04/201
3-2-3
47/2013-14/2014
5
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಜಿ.ಆಂಜನೇಯ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಉಡುಗಣಿ, ಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು,
ವ ಗ ಜಿಲೆ ರವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
2(2/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ18/02/2014
22/09/2014
22/09/201
3-2-3
48/2013-14/2014
5
ರ್ೕ ಬಿ.ಎಂ.ಕಾಂತರಾಜಯಯ್ ,ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ, ಹೊನನ್ಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್, ಗುಬಿಬ್ ತಾಲೂಲ್ಕು
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆ ರವರಿಗೆ ಸಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
18/02/2014
22/09/2014
22/09/201
3-2-3
2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ5
49/2013-14/2014
ರ್ೕ ಎಂ.ಆರ್.ನಂಜುಂಡಪಪ್, ನಿವ್ಋತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹ ಗಾಳ, ಹೊಸಕೋಟೆ
ತಾಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರುಗಾ ಮಾಂತರ ಜಿಲೆ ರವರಿಗೆ ಸಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ19/02/2014
09/04/2014
09/04/201
3-2-3
50/2013-14/2014
5
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಮಹಾಲ ಮ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ
ವಲಯ 4 ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆ ರವರಿಗೆ ಸಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
2(2)/ವೇಬ/ವೇ.ಸಮಾ19/02/2014
09/04/2014
09/04/201
3-2-3
51/2013-14/2014
5
ರ್ೕಮತಿ ಜಯಲ ಮ್ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೊಐಗೆಬಜಾರ್, ಮಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ
ವಲಯ ದ ಣ ಕನ ಡ ಜಿಲೆ ರವರ ವೇತನವನು ಸೇವೆಯ ಕಿರಿಯವರಾದ ೕಮತಿ ಸ ತಾ ಜಿ ನಾಯ
2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ11/03/2014
09/04/2014
09/04/201
3-2-3
52/2013-14/2014
5
ರ್ೕ ಎಲ್. .ರುದೆರ್ೕಗ್ಔಡ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
2(2)/ವೇಬ/ .ವೇ.ಬ18/03/2014
09/04/2014
09/04/201
3-2-3
ವರ್.ತೆ. -53/20135
14/2014
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಎಸ್. ೕಲಾವತಿ ಸಹಾಯಕ
ೕಜನಾ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು(ಎ.ಪಿ. )ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ
ಕಛೇರಿ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರುಗಾ ಮಾಂತರ ಜಿಲೆ ರವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿ ಮತು
2(2)/ವೇನಿ/ .ವೇ.ಬ20/03/2014
09/04/2014
09/04/201
3-2-3
54/2013-14/2014
5
ರ್ೕ ವೈ.ಬಿ.ಪರ್ಸನನ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬೆಳಗವಾಡಿ,ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಲ್ಕು, ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್
ರವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಬಗೆ
01/04/2014
22/09/2014
22/09/201
3-2-3
2(2)/ವೇಬ/ .ವೇ.ಬ5
1/2014-15/2014
ರ್ೕ . ಮಹೇಶ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಗುಂಗಾರ್ಲ್ ಛತರ್ ,ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಮೈಸೂರು
ಜಿಲೆ ರವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
01/04/2014
22/09/2014
22/09/201
3-2-3
2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ5
2/2014-15/2014
ರ್ೕ ಎನ್.ಚಂದರ್ಶೇಖರ ನಿವರ್ತತ್ ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,ಬಾಲಕರ ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು
ಹುಣಸೂರು ಮೆ ಸೂರು ಜಿಲೆ ರವರಿಗೆ ಸಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರುಮಾಡುವ ಬಗೆ
2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ05/04/2014
22/09/2014
22/09/201
3-2-3
3/2014-15/2014
5
ರ್ೕ ಎಸ್.ಎಂ.ಜಯಪರ್ಕಾಶ್, ನಿವರ್ತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ದೇವರಾಜ ಅರಸ್
ಕಾಲೋನಿ ಎಸ್ ಪಿ ಎಸ್ ನಗರ ದಾವಣಗೆರೆ ಉತರ ವಲಯ ದಾವಣಗೆರೆ ರವರಿಗೆ ಸಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿ
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196

119677

197

119724

198

119950

199

120258

200

120326

201

121117

202

121432

203

121438

204

121759

205

122683

206

123897

207

124773

208

124774

209

124777

210

127007

08/04/2014
22/09/2014
22/09/201
3-2-3
2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ5
4/2014-15/2014
ರ್ೕ ಬೀರಪಪ್, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು
ಉತರ ಜಿಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ಸಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
2(2)/ವೇಬ/ ವೇ.ಬ10/04/2014
22/09/2014
22/09/201
3-2-3
5/2014-15/2014
5
ರ್ೕ ಎಂ.ಸತೀಶ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಾ ಕೈಸರು, ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ವ ಗಗ್
ಜಿಲೆ ರವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ23/04/2014
22/09/2014
22/09/201
3-2-3
6/2014-15/2014
5
ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಪರ್ಭಾಮಣಿ. ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ
ಹಾಸನ ಜಿಲೆ ಹಾಸನ ರವರಿಗೆ ಸಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
2(2)/ವೇಬ/ .ವೇ.ಬ06/05/2014
22/09/2014
22/09/201
3-2-3
8/2014-15/2014
5
ರ್ೕ ಜಿ.ಮದಾದ್ನಪಪ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹಂಡಿಲ್ ಸೊಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಕೊಡಗು
ಜಿಲೆ ರವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರುಮಾಡುವ ಬಗೆ
08/05/2014
22/09/2014
22/09/201
3-2-3
2(2)/ವೇಬ/ .ವೇ.ಬ5
9/2014-15/2014
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಆರ್.ಪರ್ಮೀಳ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಗಿಡನ್ಹ ಳ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ
ತಾಲೂ ಕು ಚಿಕ ಬಳಾ ಪ ರ ಜಿಲೆ ರವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
2(2)/ವೇಬ/ .ವೇ.ಬ30/05/2014
22/09/2014
22/09/201
3-2-3
11/2014-15/2014
5
ರ್ೕ ವಣಣ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರೀ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೆಂಚನಹ ಳ್,ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್
ರವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
2(2)/ವೇಬ/ .ವೇ.ಬ05/06/2014
22/09/2014
22/09/201
3-2-3
12/2014-15/2014
5
ರ್ೕ ಬಿ.ಎನ್.ನಾಗರಾಜು,ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಸಂತೆಕಸಲಗೆರೆ, ಮಂಡಯ್ ದ ಣ ವಲಯ,
ಮಂಡ ಜಿಲೆ ರವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
2(2)/ವೇಬ/ .ವೇ.ಬ05/06/2014
22/09/2014
22/09/201
3-2-3
13/2014-15/2014
5
ರ್ೕ ಕೆ.ಎನ್.ಬಲರಾಮ,ಜಿಲಾಲ್ ಉಪ ೕಜನಾ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು(ಡಿ.ವೈ.ಪಿ. )ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ
ಮಾದ ಮಿಕ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಹಾಸನ ಜಿಲೆ ಹಾಸನ ರವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ12/06/2014
22/09/2014
22/09/201
3-2-3
14/2014-15/2014
5
ರ್ೕ ಮಹಮಮ್ದ್ ತಜಮುಮ್ಲ್ ಮುಸತ್ಹ ನ್,ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಸಕಾ ರೀ ಪದ ಪೂವ ಕಾಲೇಜು
ಕೆ ಆರ್ ಪ ರಂ ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣವಲಯ 4 ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆ ರವರಿಗೆ ಸಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿ
2(2)/ವೇಬ/ .ವೇ.ಬ01/07/2014
22/09/2014
22/09/201
3-2-3
15/2014-15/2014
5
ರ್ೕ ಬಿ.ಚಂದರ್ಶೇಖರ, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಂಡವಪುರ(ತಾಲೂಲ್ಕು) ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ ಶೇಷ
ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರುಮಾಡುವ ಬಗೆ
2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ01/08/2014
22/09/2014
22/09/201
3-2-3
16/2014-15/2014
5
ರ್ೕ ಎಂ.ಎಸ್.ಗಂಗರಾಜಯಯ್,ನಿವೃತತ್ ಜಿಲಾಲ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತರಜಿಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ಸಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿ
CPIBM214ವೇಬ2014
01/09/2014
22/09/2014
22/09/201
3-2-3
ರ್ೕ ಯು.ನಿಂಗಪಪ್ ನಿವೃತತ್ ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಸಕಾಱರಿ ಪದ ಪೂವಱ ಕಾಲೇಜು ದೊಣಬಘಟಟ್
ಭದಾ ವತಿ ತಾಲೂಕು ವ ಗ ಜಿಲೆ ರವರಿಗೆ ಸಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
CPIBM215ವೇಬ2014
01/09/2014
22/09/2014
22/09/201
3-2-3
ರ್ೕಮತಿ ಬಿ ಎಸ್ ರ್ೕರಂಗರಾಜಲಕಿಚ್ಮ್, ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಸಕಾಱರಿ ಪದ ಪೂವಱ ಕಾಲೇಜು ರ್ೕರಂಗ
ಪಟ ಣ[ತಾಲೂಕು]ಮಂಡ ಜಿಲೆ ರವರಿಗೆ ಸಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
CPIBM217ವೇಬ2014
01/09/2014
22/09/2014
22/09/201
3-2-3
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ ಶಕುಂತಳ, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಹದೇವಪುರ ಬೋರೆ
ೕರಂಗಪಟ ಣ ತಾಲೂಕು ಮಂಡ ಜಿಲೆ ರವರಿಗೆ ಸಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
26/08/2014
26/09/2015
26/09/201
3-2-3
CPI-BM25ದೂಪರ್2014
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ಜಂಟಿ ನಿದೇ ಶಕರು,ಸಾ ಇ,ಮ್ಐಸೂರು,ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ವಯ್ವಹಾರಗಳ ಬಗೆಗ್ ದೂರು
[ ೕನಾಗರಾಜು ಇವರಿಂದ ದೂರು]
CPI-BM04ದೂಪರ್2014
09/04/2014
11/09/2015
11/09/201
3-2-3
ಜೀವನಜೊಯ್ೕತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಾಯಕನಗರ ಮಂಡಯ್, ನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಲ್ ಗೋಲಾಮ್ಲ್ ಮಾಡಿರುವ
ಬಗೆ ದೂರು
05/09/2014
11/09/2015
11/09/201
3-2-3
CPI-BM26ದೂಪರ್2015
ರ್ೕ ಶಂಕರೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ಗಾರ್ಮಾಸಥ್ರು, ಕೆ.ಬೈರಾಪುರ, ಚೆನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ತಾಲೂಲ್ಕು ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್,
ಡಿಡಿಪಿಐ ಹಾಸನ ರುದ ದೂರು
25/08/2014
11/09/2015
11/09/201
3-2-3
CPI-BM23ದೂಪರ್2014
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಎನ್.ಚೈತರ್, ಇವರ ಮನ , ಸ. ., ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಾಯ್ಡರಹ ಳ್, ಕಡಾಡ್ಯ, ಹಾಸನ
ತಾಲೂಕು ಇವರ ಅನುಚಿತ ಹಾಗೂ ಅಸಭ ವತರ್ನೆ ಕುರಿತು ದೂರು ಚಾರಣೆ ಬಗೆ
CPI-BM71ದೂಪರ್2015
26/03/2015
14/09/2015
14/09/201
3-2-3
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಅಧಯ್ಕಷ್, ಕೊಡಗು ಇವರು ಡಿಡಿಪಿಐ, ಕೊಡಗು ರವರ ರುದದ್ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ
ಬಗೆ
14/08/2007
14/05/2015
14/05/201
3-2-4
si23 paadu 18/20076
08
Complaint in respect of smt.Tarakeshwari, H.M., G.H.S., Halekote, South
Canara Dist reg
04/03/1987
28/11/2014
28/11/201
3-2-4
si23 paadu 27/86-87
Recovery of Rs. 14692, from sri M.Nanjegowda, then a.e.o., arasikere,
through civil suit
30/11/2007
28/12/2013
28/12/201
3-2-4
SI23PADU 27/20074
08
Compalint against corruption activities of Office of the DDPI.,
Chamarajanagar Dist reg
30/11/2007
28/12/2013
28/12/201
3-2-4
SI23PADU 29/20074
08
Complaints against Sri H.S.Chandrashekar, BEO., Arasikere Tq., reg.,

211

127010

212

132106

213

132139

214

132181

215

13054

216

13359

217

14406

218

14408

219

20100

09/01/2009
28/12/2013
28/12/201
si23 paadu 33/20084
09
Complaint in respect of Smt K.L.Manjula, BEO., Belthangadi

3-2-4

220

24157

18/03/2009
28/11/2014
28/11/201
si23 paadu 44/20085
09
Complaints against Sri Somashekaraiah, B.E.O., Maddur tq. reg.,

3-2-4

221

37197

CPI/ಪಅದೂ/22/2009-10

07/10/2009

28/12/2013

222

41203

223

45663

224

50596

225

57080

2(3)/ . ಪರ್/27/201011

09/12/2010

04/12/2014

28/12/201
3-2-4
4
ರ್ೕ ಎಂ.ನಾರಾಯಣ್, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾದಿಕಾರಿ, ಯಳಂದೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರು ಖರೀದಿ ಅವಯ್ವಹಾರ
ನಡೆ ರುವರೆಂಬ ದೂರಿನ ಬಗೆ
06/02/2010
14/05/2015
14/05/201
3-2-4
CPI/ . ಪರ್/39/20096
2010
ಪರ್ಸನನ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ಆದಶರ್ನಗರ,ಹಾಸನ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪರ್ಸನನ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆಯನು ವೇತನಾನುದಾನಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ತಪ /ಸುಳು ಮಾ ತಿಯನು ನೀಡಿ ಕತರ್ವ ಚು ತಿ
03/06/2010
28/12/2013
28/12/201
3-2-4
CPI/ . ಪರ್/07/2010-11
4
ರ್ೕ ರಾಮಚಂದರ್ ರಾಜೇ ಅರಸ್, ಬಿ.ಇ.ಓ., ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, ರ್ೕ ಕಾಳನಾಯಕ್, ಪರ್ಭಾರಿ
ಬಿ ಆರ್
ೕ
ೕಗೇಂದ ನ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕ ಮತು ಬಿ ಇ ಓ ಕಛೇರಿ ಸಬ ಂದಿ ವಗರ್ದವರುಗಳ
27/09/2010
19/01/2013
19/01/201
3-2-4
2(3)/ . ಪರ್/18/20104
11
ರ್ೕಮತಿ ಜಿ.ಮಹದೇವಮಮ್, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಟಿ.ನರ ೕಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು
04/12/201
5

3-2-4
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226

57895

227

94686

228

96975

229

100500

ರ್ೕ .ಎನ್.ನರ ಂಹಮೂತಿರ್, ಂದಿನ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ
ಆರೋಪಗಳು ಸು ಕ ಮ
2(3)/ . ಪರ್/28/201004/01/2011
19/01/2013
19/01/201
3-2-4
11
4
ರ್ೕ ಮ ಕಾಜುರ್ನ,ಬಿ.ಇ.ಓ.,ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಹಾಗೂ ರ್ೕ ಚಂದರ್ಶೇಖರ, ಬಿ.ಆರ್. .ಇವರುಗಳ
ರುಧದ ದೂರು
21/03/2012
28/11/2014
28/11/201
3-2-4
2(3)
5
. .ಪಫ್ರ್.ದುರು:48/201112/ದೂಪರ್/48/201112/2012
complaint aganist D.D.p.I,Mandya,Regarding T.C.Correction(Sree
M Gnesh Mysore Compliant)
2(3) . .ಪರ್.ದೂರು:08/2
30/05/2012
28/11/2014
28/11/201
3-2-4
012-13/ದೂಪರ್/8/20125
13/2012
ರ್ೕ ಎ.ಟಿ.ಚಾಮರಾಜು, ಉ.ನಿ. ಹಾಸನ ಮತುತ್ ರ್ೕಮತಿ ಮಮತ ಬಿ,ಇ.ಓ.ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ
ದೂರು(ಸಕಾರ್ರದಿಂದ)
06/09/2012
14/05/2015
14/05/201
3-2-4
2(3) . .ಪರ್.ದೂರು:31/2
6
012-13/ದೂಪರ್/31/201213/2012
ರ್ೕ ಪರಮೇಶವ್ರಪಪ್, ೇ. . ತರೀಕರೆ ಇವರ ರುದದ್ ದೂರು(ಟೈ ಬಾಂಡ್ ಪತಿರ್ಕೆ ವರದಿಗಾರ)

230

112775

2[3]ದೂರು16/201314/ದೂಪರ್/2013-14/2013

27/08/2013

14/05/2015

14/05/201
6

3-2-4

ಕೂಡಗು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. ಫ ತಾಂಶ ಕಡಿಮಯಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ್.

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

231

112786

27/08/2013
04/12/2014
04/12/201
3-2-4
2[3]ಮನ ಜ.ದಿ.27/201
5
3-14/ಮನ /201314/2013
ರಾಮಸಾವ್ಮಿ, ಂದಿನ ◌ು.ನಿ.ಚಾಮರಾಜನಗರ ಹಾಗೂ ಇತರರುಜನಮ್ದಿನಾಂಕ ಮಾ ತಿ ಕುರಿತು.

232

114350

25/10/2013
14/05/2015
14/05/201
2(3)ದೂರುಅ.ವಗಾ
44/20136
14/ದೂಪರ್/44/2013
ಸವ ಜನಾಂಗ ತರಕಷ್ಣಾವೇದಿಕೆ ಮೆಯ್ಸೂರು ವಗಾ ವಣೆ ನೀತಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ದೂರು.

233

115908

234

116531

235

2217

19/12/2013
28/11/2014
28/11/201
3-2-4
2(3)/ದೂಪರ್/62/20135
14/2013
ರ್ೕ ಜಿ ಬಿ ರಾಜಪಪ್ ಉ ನಿ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು( ಅರುಣಾಕುಮಾರಿ ಎನ್ ಎನ್ ೇತರ್
ಸಮನ ಯಾಧಿಕಾರಿ ಚಿಕ ಮಗಳೂರು ರವರ ದೂರು)
2(3)/ದೂಪರ್/69/201309/01/2014
28/11/2014
28/11/201
3-2-4
14/2014
5
ಕೆ.ಎನ್. ವನಂಜೇಗೌಡ ಬಿ ಇ ಓ ಇವರು ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಸಂಘದ ಕಾಯ
ದ ಎಂದು ಹೇ ಕೊಂಡು ಪ ಶೆ ಪತಿ ಕೆ ಅವ ವಹಾರದ ಬಗೆ ದೂರು
2(4) ದೂರು 08 : 05-06
17/06/2005
31/07/2015
31/07/201
3-3-1
6
ಯಾದಗಿರಿ ಮತುತ್ ಚಿಕೊಕ್ೕಡಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. ಪರೀ ೆ ನಿವರ್ಹಣೆ ಬಗೆಗ್

236

3166

2(3) ಪಅದೂ 35/200506

30/09/2005

22/07/2008

22/07/200
9

3-2-4

3-3-1
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

237

17649

238

89054

239

2257

240

2957

241

3001

242

3015

243

3028

244

6575

245

6672

246

6676

247

9127

248

9440

249

11558

250

13186

ರ್ೕ ಎನ್.ಬಿ ಓಂಕಾರಪಪ್ (ಸಥ್ಳ ನಿರೀಕಷ್ಣೆ) ಂದಿನ ಬಿ.ಇ.ಓ ಬೀರೂರು ಇವರು ವಗಾರ್ವಣೆ ಸಥ್ಳದ ಲ್
ಹಾಜರಾಗದೆ ಸಕಾರ್ರದ ಆದೇಶದ ಉಲಂಘಿ ರುವ ಆರೋಪಗಳ ಬಗೆ ಸು ಕ ಮ
23 ಪಅದೂ 39/200708
24/03/2008
08/09/2008
08/09/200
3-3-1
9
ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಟಿ.ಗೀತಾ, ಂದಿನ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಸಂ ೕಜಕರು, ಜಿ.ಸಾ.ಸ., ಹಾಸನ ,ಹಾ
ಉಪನಾ ಸಕರು ಡಯೆಟ್ ಹಾಸನ ಇವರ ಮೇ ನ ಸು ಕ ಮ
02/12/2011
04/12/2014
04/12/201
3-3-1
23
5
ದೂಅಇ30/1112.30/111
2.ಅನು/2011
ರ್ೕ ಕೆಮಹದೇವ, ಸ ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಬೀಚನಹ ಳ್, ಹೆಚಿಡ್ಕೋಟೆ, ಕಿಮಿನಲ್
ಕದದ್ಮೆ,ನಾಯ್ಯಾಲಯ,
ಟಿ ಮಾಧ ಮ ಪತಿ ಕಾ ಪ ಕಟಣೆ ಅನುಮತಿ ಬಗೆ
2(50 ದೂರು 26 199503/11/1995
26/04/2008
26/04/200
3-5-1
96
9
ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ಮತುತ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಉತತ್ರ ವಲಯ ಸ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದೂರು
24/07/2001
20/05/2008
20/05/200
3-5-1
2(6)ಪಅದೂ 13:01-02
ರ್ೕ ಪರ್ಸನನ್ಕುಮಾರ್ ಉ.ಪಾರ್ಂ ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಚೆ ಹೊನನ್ಮಮ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ.ಪೂ.ಕಾ ಹಳೆನಗರ ಭದಾರ್ವತಿ
ನಿಯಮಗಳ ಉಲಂಘಿ ಕತರ್ವ ಲೋಪ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅನುಮತಿ ಪಡಯದೆ ರಜಾ ಹೋಗಿರುವ ಬಗೆ
2(6) ಪadu18:05-06
15/09/2005
10/06/2008
10/06/200
3-5-1
ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ರುದದ್ದ ದೂರಿನ ಕಡತವನುನ್ ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಇಓ ಗ ಗೆ ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವ
ಬಗೆ
15/02/2006
15/07/2008
15/07/200
3-5-1
2(6)ಪಅದೂ 30:05-06
ಶರ್ರೀ ಪರ್ಕಾಶ್ ಮು. ,ರು ಸ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಗುಟಟ್ಹ ಳ್ಎ ಬೆಂ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ದಾಯ್ಥಿರ್ಯ ಮೇಲೆ ಹಲೆಲ್
ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆ
10/07/2006
17/05/2008
17/05/200
3-5-1
2(6)ಪ ಅದೂ 1/06-07
ರ್ೕ ಕೆಂಪಯಯ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಸಾಲೆ ದೊಡಾಡ್ಲಹ ಳ್ ಬೆಂ ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ಸೇವೆಗೆ ಪುನರ್
ಸಾಪಿಸುವ ಬಗೆ
10/04/1999
22/04/2008
22/04/200
3-5-1
¸ 1[2] ದೂರು 51/999
2000
ರ್ೕ. ಡಿ. ಕೆ. ವಕುಮಾರ್, ಬಿ. ಇ.ಓ. ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು
30/08/2006
09/07/2008
09/07/200
3-5-1
2(1)ಪಅದೂ-06/20069
07
ಕುಮಾರಿ.ಭಾಗಯ್ ಜೊಯ್ೕತಿ, ಅಫಜಲ್ ಪುರ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಇವರ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. ಉತತ್ರ ಪತಿರ್ಕೆ ತಿದಿದ್ರುವ
ಬಗೆ
24/03/2006
19/09/2008
19/09/200
3-5-1
2(6) 1(4)ದೂರು-ವಗರ್
ಡಿಪಿಎಆರ್-57/2005-06
9
ರ್ೕಮತಿ.ಡಿ.ಭಾಗೀರಥಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಗುಡಡ್ದಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ರುದ ದೂರು
C2(6)pa.aa.du17/01/2007
17/06/2008
17/06/200
3-5-1
07/2006-07
9
Disciplinary action against Sri.Byrappa, BRC, BEO office,
Chikkanayakanahalli Tq Tumkur District
30/09/2005
15/09/2008
15/09/200
3-5-1
c2(1)pa.aa.du9
20/2005-06
Disciplinary action against Sri.Amarappa Bhovi.
07/05/2007
15/09/2008
15/09/200
3-5-1
c2(6)pa.aa.du9
01/2007-08
regarding enquiry of Sri.Anjanappa and his Brothers for harassing Dalit
Children
23/08/2007
09/06/2008
09/06/200
3-5-1
2[5] ದೂರು 13/20079
08
ರ್ೕ. ಪರ್ಭು ಸುಣಗಾರ್, ೇ. . ಸಾಗರ ಇವರು ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಅನುದಾನರ ತ
ಶಾಲೆಯ ಮುಖೊ ೕಪಾಧಾ ಯಿನಿಯವರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತಿರುವ ಬಗೆ
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251

14629

11/12/2007
2[5].22.ಕೆಎಟಿ
ಅಜಿರ್/2007
4953/2007 ಅಬುದ್ಲ್ ವಾಜಿದ್ ಖಾಜಿ ರುದದ್ ರಾ ಸ

20/07/2010

252

14744

ಸ2 6ಪ ಅ ದೂ 9/2007-08

24/05/2008

253

15939

254

17055

255

17074

256

17433

257

17819

258

17825

259

18823

260

26086

261

26091

262

26096

263

26116

20/09/2000
24ಪ.ಅ.ದೂ-35/200001
ಬಿ. ಪರ್ಕಾಶ್ ೇ. . ಹಾವೇರಿ ಇವರ ಮೇ ನ ಸುತ್ ಕರ್ಮ

24/03/2009

24/03/201
0

3-5-1

264

26120

20/12/2004
24/03/2009
24ದೂರು-16/2004-05
ಬಿ.ಎಸ್. ನಾಯಕ್, ಉ,ನಿ. ಉ.ಕನನ್ಡ ಅವಯ್ವಹಾರ ನಡೆ ರುವ ಬಗೆಗ್.

24/03/201

3-5-1

265

26129

22/12/2004
24/03/2009
24ದೂರು-21/2004-05
ಎಸ್.ಆರ್. ವಾಸನದ, ರಾಮದುಗರ್ ಇವರ ಮೇ ನ ಆಪಾದನೆಗಳ ಬಗೆಗ್.

24/03/201

3-5-1

266

26133

24/03/201

3-5-1

14/12/2007

20/07/201
1

3-5-1

24/05/200
3-5-1
9
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ -2 ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಬೋದನಾ ತರಬೇತಿಗೆ
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಕತರ್ವ ಲೋಪದ ದೂರು ಕುರಿತು ಬಿ ಅರ್ ಮತು ಬಪರ್ ಗಳ ರುದ ಸುಕ ಮ ದ ಬಗೆ
28/03/2008
02/07/2008
02/07/200
3-5-1
c2 6 pa a du Misc
9
16/2007-08
Request of Sri prbhuling hebbl and Renukardya Asst. Profesors
Govt Sanskrit college Bangalore regarding LWA cansallestion anf release
07/06/2008
17/06/2008
17/06/200
3-5-1
21 ದೂರು9
ಲೋಕಾ/10/2008-09
ರ್ೕ. ರಾಮಶೆಟಿಟ್ ಬಿ.ಇ.ಒ ದೇವದುಗರ್ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್, ಇವರು ದಿನಾಂಕ 1-6-2008ರಂದು
ಕಷ್ಕರೊಬ ರಿಂದ ಲಂಚ ೕಕರಿಸುತಿದ್ಆಗ ಕಿ ಬಿದಿರುವ ದಾಗಿ ಉಪ ನದೇರ್ಶಕರು ರಾಯಚೂರು ರವರು
10/06/2008
08/07/2008
08/07/200
3-5-1
26 ದೂರು/ಇತರೆ9
11/2008-09
ರ್ೕ. ನಾರಯಣ ಮು, . ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹರವೆ, ಹುಣಸೂರು ತಾ. ಇವರ ಅಮಾನತತ್ನುನ್
ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗೆ ಇ ಒ ಮೆ ಸೂರು ರವರ ಮನ ಕುರಿತು
26 ದೂರು14/2008-09
01/07/2008
06/09/2008
06/09/200
3-5-1
ರ್ೕ. ಅರ್. ೕರಭದರ್ಯಯ್ ಮು. . ಸಕಾರ್ರಿ [◌್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಂಡೋಟಿ ಮದುಗಿರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ
ಮೇ ನ ದೂರು ಸುಕ ಮ ಕುರಿತು
05/08/2008
10/11/2008
10/11/200
3-5-1
25ಪ ಅ ದೂ 15/20089
09
ರ್ೕಮತಿ ಪಿ.ದಾದ ಮಯಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಡಬಗೆರೆ, ಬೆಂ ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ
ದೂರು ಶಾಲಾ ಮಕ ಂದ ಆಧಿಕ ಶುಲ ವಸೂ ಬಗೆ
05/08/2008
16/02/2009
16/02/201
3-5-1
26 ಪದೂ/ಇತರೆ
19/2008-09
0
ಬೀದರ್, ಬಿಜಾಪುರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತುತ್ ಗುಲಬ್ಗರ್ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರುಗಳು ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗಳ ಬಗೆಗ್
ಮಾ ತ ಸ ಸುವ ಕತರ್ವ ನಿಲರ್ಕಷ್ತೆ ಮಾಡುತಿರುವ ಕುರಿತು ದೂರು
26 ಇತರೆ
25/09/2008
06/02/2009
06/02/201
3-5-1
ದೂರು26/2008-09
0
ರ್ೕ. ಕೆ. ವಪಪ್ ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು. ಸ. ಪ ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಕತರ್ವಯ್ಲೋ[ಪದ ಬಗೆಗ್
ದೂರು
25 ದೂರು 05/2004-05
12/04/2005
24/03/2009
24/03/201
3-5-1
ಎಸ್. ಜಿ. ದಾನವೇಂದರ್ಪಪ್, ೇ ಜಗಳೂರು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ಸುತ್ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್
21/02/2003
24/03/2009
24/03/201
26ದೂರು-76/2002-03
ಜಿ. ನಾಗೇಂದರ್ಪಪ್, ೇ. . ಚಳಳ್ಕೆರೆ ಮತುತ್ ರ್ೕನಿವಾಸ ಬಿ.ಆರ್. . ಇವರುಗಳ ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪ
ಬಗೆ
29/03/1997
24/03/2009
24/03/201
25ದೂರು-74/1996-97
.ಎನ್. ಹಳಂಬರ್, ಂದಿನ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಪಾರ್. . ಇವರ ಮೇ ನ ಸುತ್ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.

25ದೂರು-13/2005-06

03/11/2005

24/03/2009

3-5-1
ೕಗದ
3-5-1
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ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇ ನ ದೂರುಗಳ ಬಗೆಗ್.
267

26142

268

26144

04/08/2005
24/03/2009
25ದೂರು-7/2005-06
ಬಿ. ಮಂಜುನಾಥಯಯ್, ೆ. . ಸಾಗರ, ಇವರ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.
254ದೂರು-22/2004-05

07/01/2005

24/03/2009

ರ್ೕಮತಿ ಚೌದರಿ, ೇ. . ಕಾಗವಾರ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.
269

26146

270

26147

09/12/1999
24/03/2009
25ದೂರು-43/19992000
ರ್ೕ ಎಸ್. ಪಾಲಯಯ್, ೇ. . ಇವರ ಮೇ ನ ಸುತ್ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.
25ದೂರು-44/19998-99

15/03/1999

24/03/2009

ಜಿ. ವಸಂತಾಚಾರ್, ೇ. . ಹರಪನಹ ಳ್ ಹಣಕಾ ನ ದುರುಪ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

26 ಪಅದೂ 16/2001-02

ೕಗದ ಬಗೆಗ್.

24/03/201

3-5-1

24/03/201
0

3-5-1

24/03/201
0

3-5-1

24/03/201
0

3-5-1

271

29248

01/04/201
3-5-1
0
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್ಬಿನಹ ಳ್, ಬಂಗಾರುಪೇಟೆ, ತಾ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು

272

29257

273

29263

274

29269

275

29275

276

29283

277

29340

278

29458

11/05/2004
01/04/2009
01/04/201
3-5-1
ಸ26ಪಅದೂ 2/2004-05
ರ್ೕಮತಿ ನ ೕಮಾ ಬೇಗಂ, ಮು. . ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೇಳೂರು ಗುಬಿಬ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಚಾ ನಿವ ತಿ ಬೇಬಾಕಿಪತ ನೀಡಿದ ಬಗೆ ೕ ಎನ್
ವಣ ಪ ಬಾರಿ ಮು ರವರ ಬಗೆ ಸುಕ ಮ
06/06/2003
01/04/2009
01/04/201
3-5-1
26 ಎಸ.ಎಸ್.ಎಲ್.
03/ಪಅದೂ5/2003-04
0
2003-04 ನ$ ಸಾ ನ ಲ್ 40ಕಗಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ ತಾಂಶ ಬಂದಿರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ರುದದ್
ಸುಕ ಮ ಕುರಿತು
26ಇತರೆ ದೂರು1/200808/09/2008
01/04/2009
01/04/201
3-5-1
09
0
ರ್ೕ. ಜಿ. ರಂಗನಾತ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು .ಎ.ಇ.ಒ., ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ೕ ೕಸ್ ಕಾಲೋನಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ ವಲಯ 1 ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು
05/06/2008
01/04/2009
01/04/201
3-5-1
26 ಇತರೆ/ದೂರು
11/2008-09
0
ರ್ೕ. ಕೆ. ಗೋಪಾಲ್ ಕಾಯರ್ದ ರ್ ರ ೕಂದರ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್,ನೌಕರರ ಸಂಘಚಳಳ್ಕೆರೆ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು
ಆರ್ ಆರ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಚೇಳೂರು ಕುರಿತು ಮಾ ತಿ ಬಗೆ
26 ಪಅದೂ 23/2000-01
08/01/2001
01/04/2009
01/04/201
3-5-1
0
ರ್ೕಮತಿ ಭದರ್ನಿನ್ೕಸಾ ಬೇಗಂ, ಂದಿನ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಂಗಾರು ತಿರುಪತಿಗುಟಟ್ಹ ಳ್
ಬಂಗಾರುಪೇಟೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆ ಇವರ ರುದ ಸುಕ ಮ ಕುರಿತ
02/03/1999
01/04/2009
01/04/201
3-5-1
2 5 ಪಅದೂ 11/19980
99
ರ್ೕ. ಹೆಚ್ ರ್ೕಕಂಠಯಯ್ ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಕ್ಷರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತುಮರಿ ಸಾಗರ ತಾ: ವ ಗಗ್
ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ಇಲಾಖಾ ಚಾರಣೆಯ ದಂಡನಾಧೇಶದಂತೆ ಕಟಾಯಿ ರುವ ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ ಬಡಿಯನು
01/04/2009
23/01/2013
23/01/201
3-5-1
25 ಕಡತಗೊ ಸುವ
ಪತರ್ಗಳ ಕಡತ/2009-10
4
ಕಡತಗೊ ಸುವ ಪತರ್ಗಳ ಕಡತ.

279

75660

280

95520

20/08/2001

01/04/2009

02/08/2011
09/06/2014
09/06/201
3-5-1
2(5)/ದೂಪರ್/10/2011
ರ್ೕ ಟಿ ನಾಯಕ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕುಮಟಾ ರವರು ಅವೈ ಾನಿಕವಾಗಿ ಕಷ್ಕರ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ಮಾಡಿರುವ ದರಿಂದ ಕಷ್ಣದ ಗುಣಮಟ ಮತು ಶಾಲೆಯ ಮಕ ಳ ಸಂಖೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತಿರುವ ಕುರಿತು ೕ
12/04/2012
09/06/2014
09/06/201
3-5-1
2 (5)/ದೂಪರ್/02/20125
13/2012
ರ್ೕ ಪಾಟೀಲ್ ನಟರಾಜ ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರು ಸಕಾ ರಿ ಪಾರ್ ಢಶಾಲೆ ಹ ಳ್ಗುಡಿ ಇವರು ಸಮಪಾಕವಾಗಿ
ಕುಟುಂಬ ನಿವ ಹಣೆ ಮಾಡದಿರುವ ಬಗೆ ದೂರು
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
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95841

282

95843

283

96034

284

106257

285

106258

286

110086

287

114769

288

2961

289

2964

290

28208

291

30892

292

36782

293

39213

294

42178

2 (5)/ದೂಪರ್/11/201223/04/2012
09/06/2014
09/06/201
13/2012
5
ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಬಿ ಇ ಓ ಮತುತ್ ಡಿ ಡಿ ಪಿ ಐ ಇವರುಗಳ ಮೇನಿನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್ ನೊಂದ

3-5-1
ೕಷಕರು

23/04/2012
09/06/2014
09/06/201
3-5-1
2(5)/ದೂಪರ್/12/20125
13/2012
ರ್ೕ ಬಿ ಜಿ ನಾಯಕ ಂದಿನ ಬಿ ಇ ಓ ಯಲಾಲ್ಪುರ ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು- ರ್ೕಮತಿ ಶಾರದ
ಈಶ ರ ರಾಠೋಡ
2 (5)/ದೂಪರ್/17/201202/05/2012
09/06/2014
09/06/201
3-5-1
13/2012
5
ಅಪಾರ ಅಯುಕತ್ರು ಧಾರವಾಡ ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆ ಬರುವ ಪತರ್ಗಳ ಕರ್ಮದ ಕುರಿತು
04/02/2013
05/06/2014
05/06/201
3-5-1
2
5
(5)/ಇ /ಅ/ಆ/ಧಾರವಾಡ/66
/2012-13/2013
ಅಪರ ಆಯುಕತ್ರು ಸಾ ಇಲಾಖೆ ಧಾರವಾಡ ರವರ ಕಾಯಾ ಲಯಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಕಳು ಸುವ
ಕಡತ
2 (5)/ಇ /ಅ/ಆ/ಗುಲಬ್ಗಾ
04/02/2013
05/06/2014
05/06/201
3-5-1
/67/2012-13/2013
5
ಅಪರ ಆಯುಕತ್ರು ಸಾ ಇಲಾಖೆ ಗುಲಬ್ಗಾ ರವರ ಕಾಯಾ ಲಯಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಕಳು ಸುವ
ಕಡತ
15/05/2013
09/06/2014
09/06/201
3-5-1
1(5)/ದೂಪರ್/04/20135
14/2013
ರ್ೕ ಸಂಜೀವ ಕುಮಾರ ಬಿರದಾರ, ಪರ್.ದ.ಸ ಮತುತ್ ರ್ೕ ರಮೇಶ ಮಿನಕೇರಿ, ದಿವ್.ದ.ಸ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ
ಕಛೇರಿ ಬಾ ಬೀದರ್ ಜಿಲೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ/ ಬಿಲುಗಳ ಹಣ ದುರುಪ ೕಗದ ಕುರಿತು ದೂರು (ಅಪರ ಅಯುಕರು
2(5)/ದೂಪರ್/58/201313/11/2013
15/05/2014
15/05/201
3-5-1
14/2013
5
ಉಪನಿದೇ ಶಕರು,ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,ದಾವಣಗೆಗೆ,ಇವರು ದಿನಾಂಕ 09-07-2013ರಂದು ನಡೆದ
ಪಾ ಶಾ ಕಷ್ಕರ ಪತಿ ಪತಿ ಪ ಕರಣದ ವಗಾ ವಣೆಯ ಕೌನಿ ಂಗ್ ನ ನಿಯಮಬಾ ರವಾಗಿ ವಗಾ ವಣೆಯ
2(1) ಪ.ಅದೂ -ನಾಯ್ಪರ್
01/03/2006
25/01/2010
25/01/201
3-5-2
25/2005-06
1
ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಬೂದಗುಂಪ ಉ.ನಿರು ರಾಯಚೂರು ಇವರು ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್
1136/05 ಕುರಿತು
2(1) ಪ.ಅದೂ : ಕೆ.ಎ.ಟಿ
24/01/2006
17/05/2008
17/05/200
3-5-2
ಅಜಿರ್ -23/2005-06
9
ರ್ೕ ಉದಿದ್ಪರ್ಭು ಉ.ನಿರು ಸಾ. ಇ ಕೊಪಪ್ಳ ಕೊಪಪ್ಳ ಇವರು ಕೆ.ಎ.ಟಿಯ ಲ್ಮ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್
9506/2005
26 ಇತರೆ ದೂರು
30/03/2009
14/01/2011
14/01/201
3-5-2
46/2008-09
2
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್. ಪರ್ಭಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ತಲಗು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಬೆಂ ಗಾರ್. ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ನಿಯಮಬಾ ರ ನಿ ೕಜನೆ ಕುರಿತು ದೂರು
04/04/2009
26/02/2013
26/02/201
3-5-2
26 ಇತರೆ 1/2009-10
ಗುಲಬ್ಗರ್ ಅಯುಕಾತ್ಲಯದ ಆಡ ತ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಸಂಬಮದಿ ದಂತೆ ಬಂದ ದೂರು /ಮನ
ಪತ ಗಳನು ಸಂಬಂದಿ ದ ಆಯುಕಾಲುಕೆ ಕಳು
ಕೊಡಿಉವ ಬಗೆ
17/09/2009
22/04/2014
22/04/201
3-5-2
c25.24.ದೂರು/2009
ರ್ೕ. ಜಿ. ಎಂ. ಬಸವ ಂಗಪಪ್, ಚನನ್ಗಿರಿಯ ಬಿ.ಇ.ಓ.ಬಗೆಗ್ ದೂರು.
20/11/2009
09/08/2011
09/08/201
3-5-2
2(6)
2
ಇತರೆ/ದೂರು/30/2009
ರ್ೕಮತಿ ಶೌಕತ್ ಭಾನು, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಕೆ.ರಾಗುಟಟ್ಹ ಳ್, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ: ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಬಗೆ ದೂರು
26/02/2010
26/02/2013
26/02/201
3-5-2
2/ನೀ. /43//2010
ರ್ೕ. ಎಂ ದೇವಾನಂದ , ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು ಸುತ್ಕರ್ಮ ಕುರಿತ
ಚಾರಣಾ ವರದಿಯನು ಸಕಾರ್ರಕೆ ಸ ಸುವ ಕುರಿತು ಸಕಾರ್ರದ ಪತ
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295

43358

296

44356

297

46782

298

49242

299

54009

300

56356

301

59493

302

62573

303

62579

304

63966

305

67643

306

68618

307

85979

2(6)ಇತರೆ/ದೂರ/ನೀ. /4
06/04/2010
20/05/2014
20/05/201
3-5-2
7/2009-/2010
5
ರ್ೕ. ಬಿ. ಮುನಿಲಕಷ್ಮ್ಯಯ್, ಮು> . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಮುದುವಾಡಿ ಕೋಲಾರ ತಾ: ಇವರು ಸಾಲೆಗೆ
ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನದ ಹಣವನು
ೕಜರ್ರಿ ಸ ಮಾಡಿ ಡಾ ಮಾಡಿ ದುರುಪ ೕಗ ಮಾಡಿರುವ
2(7)/ದೂಪರ್/04/201029/04/2010
09/06/2014
09/06/201
3-5-2
11
5
ಹೆಚ್. ಮಂಜುನಾಥ, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗೂ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರುಅಭಿವೃದಿದ್ ಡಯಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆ
16/07/2010
22/04/2014
22/04/201
3-5-2
2(5)/ದೂಪರ್/09/20105
11
ರ್ೕ. . ಯು. ಚಂದರ್ಶೇಖರ್, ಹಾ , ಉ.ನಿ. ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರು ಈ ಂದೆ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾ
ಇಲಾಖೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಆಗಿರುವಾಗ ನಡೆ ರುವ ಅವ ವಹಾರದ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ಬಗೆ
13/09/2010
09/06/2014
09/06/201
3-5-2
2(5)/ದೂಪರ್/17/2010
ದಾವಣಗೆರೆ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ರ್ೕ. ಜೆ. ಕ ೕಂಬಾಷ, ನಿವೃತತ್ ಕನನ್ಡ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು
ಇವರ ಟಿ ಎ ಬಿಲುಗಳನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿಲವೆಂಬ ದೂರಿನ ಬಗೆ
03/11/2010
28/11/2014
28/11/201
3-5-2
2(5)/ದೂಪರ್/20/20105
11
ರ್ೕ. ೕರಣಣ್ ಎಸ್ ಜತಿತ್, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಹರಪನಹ ಳ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.
26/11/2010
07/12/2013
07/12/201
3-5-2
2(6) ಇತರೆ
4
ದೂರು/ನೀ. /13//201011
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಥಣಿಸಂದರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಕಳೆದ ಎರಡು
ವಷರ್ಗ ಂದ ಶಾಲಾಭಿವ ದಿ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸದೇ ಹಾಗು ಇಂಟೆಲ್ ಸಂಸೆಯು ನೀಡಿರುವ ದಾ ಥಿರ್ವೇತನ
21/01/2011
26/02/2013
26/02/201
3-5-2
2(6)ದೂರು
4
ದೂರು/ನೀ. /02//2011
ರ್ೕ. . ಸೋಮಾಲ್ನಾಯಕ್ , ಮ. . ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸೊರಟೂರು ಹೊನಾನ್ ತಾ ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರು 2010 11 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಜವಹರ್ ನವೂದಯ ದಾ ಲಯ ದೇವರಹ ಚನ ಗಿರಿ ತಾ ಇ ಗೆ ಅಯೆ
2(6)
19/02/2011
12/06/2014
12/06/201
3-5-2
ಇತರೆ/ದೂರು/ನೀ. /18//20
5
10-11
ರ್ೕ. ಪರ್ಕಾಶ್. ಎಸ್. ರೇಮಠ್, ಂದಿನ ಉಪ ಪಾರ್ಂ. ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಕುಣಿಗಲ್ ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್
ಹಾ ಮು> ಸ ಪೌ ಶಾಲೆ ಮುತಾ ಳ ಬೆಳಗಾ ತಾ: ಇವರು ಉಪ ಪಾ ಂಶುಪಾಲರ ಹುದೆಯ ಪ ಭಾರ
19/02/2011
09/08/2011
09/08/201
3-5-2
2(6)
2
ಇತರೆ/ದೂರು/ನೀ. /19//20
10-11
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ. ಮಂಜುಳ, ಮು. .,ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ,ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರು ಮತು ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ರುದ ರಾಜ ಮ ಳಾ ಆ ೕಗಕೆ ಸ ರುವ ದೂರು
ೕಮತಿ ಕೆ
25/02/2011
09/06/2014
09/06/201
3-5-2
2(5)/ದೂಪರ್/26/20105
11
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಸೊರಬ ಇವರು ರ್ೕ. ಕೆ. ಬಿ. ಪರ್ಶಾಂತ್ ಇವರ ತಪುಪ್ ಮಾ ತಿ
ನೀಡಿರುತಾರೆ ಎಂಬ ದೂರಿನ ಬಗೆ
04/06/2011
19/12/2011
19/12/201
3-5-2
2(6) ಇತರೆ
2
/ದೂರು/ನೀ. /08//201112
ರ್ೕಮತಿ ಅಲಾಮ್ಸ್ ಪರ್ ೕನ್ ತಾಜ್, ಉ.ಪಾರ್ಂ. ಸಕಾರ್ರಿ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೆಜು, ಹಳೆ ವಾಣಿ ಲಾಸ್ ಕೋಟೆ
ದ ಣ ವಲು 2 ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆ ಇವರು ಸಕ ಮ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪೂವಾರ್ನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ದೇ
18/06/2011
12/03/2014
12/03/201
3-5-2
2(6)
5
ಇತರೆ/ದೂರು/ನೀ. /09//20
11-12
ರ್ೕ. ಂಗಾಯ್ಗೋಳ, ಉಪ ಪಾರ್ಂ. ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜುಮ ತಾಯಲೂರು ಮುಖಬಾಗಿಲು ತಾ: ಕೋಲಾರ
ಜಿಲೆ ಇವರ ಗೆ ರುಹಾಜರಿ ಕತರ್ವ ನಿಲರ್ಕಷ್ತೆ ಬಗೆ ದೂರು ಕುರಿತು
28/10/2011
08/03/2013
08/03/201
3-5-2
2(5)/ದೂರು/ಇ /17//20
4
11-12
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90008

309

90446

310

93471

311

94934

312

95828

313

95968

314

96080

315

97445

316

98252

317

98459

318

99376

319

100245

320

102488

ರ್ೕ ಇ ಎನ್ ಅಂಜನಪ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾ ಜ ಇಲಾಖೆ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ
ಜಿಲೆಸಾವರ್ಜನಿಕರು ನೀಡಿರುವ ಮನ ಯ ಬಗೆಸಕಾರ್ರದ ಪತ ಸಂಖೆ ಇಡಿ 118/ಡಿ ಜಿ ಎಂ 2011 ದಿ 22
2
16/12/2011
29/11/2014
29/11/201
3-5-2
5.201112.ದೂಪರ್/2011
5
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಸಾ ಇ ವ ಗಗ್ ಇವರು ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಆಯುಕತ್ರಿಂದ ಬಂದ ಅಜಿರ್ಗ ಗೆ ಚಾರಣ
ಮಾಡದೆ ನಿಲರ್ಕಷ್ ಮತು ಬ ಷಾ ಚಾರ ಮತು ದುರಾಡ ತದ ಬಗೆ ೕ ಎನ್ ಟಿ ಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಭಾರತ
2(5)/ಇ /29/2011
22/12/2011
09/06/2014
09/06/201
3-5-2
ರ್ೕ ಎ ಕೆಂಪರಂಗಯಯ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕುರುಗೋಡು ಬಳಾಳ್ರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ
ಸಮಬಂಧಿ ದ ಸೇವಾ ವರಗಳನು ಸ ಸುವ ಕುರಿತು
25/02/2012
09/06/2014
09/06/201
3-5-2
2(5)/ದೂಪರ್/38/2011/2
5
012
ನಿವೃತತ್ ಉಪನಿದೇ ಶಕರು ಸಾ ಇ ಮಧುಗಿರಿ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು- ರ್ೕಮತಿ ರೇವತಿ ಜಿ ಸಹ ಕಷ್ಕಿ ಜಿ
ಹಚ್ ಎಸ್ ಗರಣಿ ಮಧುಗಿರಿ ತಾ// ತುಮಕೂರು ಉತರ ಜಿಲೆ ಇವರು ನೀಡಿರುವ ದೂರು
29/03/2012
03/12/2013
03/12/201
3-5-2
2(6)
4
ದೂರು/ . ಪರ್/03//2012
ರ್ೕ ಪುಟಟ್ನಂಜ, ಉಪಾರ್ಂ ಬಾಲಕಿಯರ ಸಪಪೂಕಾಲೇಜು, ಭಜಿತ ಹಾಸನ ಇವರು ಆರಎಂಎಸ್ಎ
ಅನುದಾನವನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಬಳಸದೆ ಹಾಗು ಬಳ ದ ಅನುದಾನಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಚರ್ ಗಳನು
2 (5)/ದೂಪರ್/05/201223/04/2012
09/06/2014
09/06/201
3-5-2
13/2012
5
ತುಮಕೂರು(ಉತತ್ರ) ಜಿಲೆಲ್ ಮಧುಗಿರಿಯ ಸವ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಸಾ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿದೇ ಶಕರು ಹಾಗೂ
ಜಿಲಾ
ೕಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕನ ಡದ ಮಾ ತಿ ನೀಡದೆ ಆಂಗ ಭಾಷೆಯ ಮಾ ತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು
2(6)
30/04/2012
28/02/2014
28/02/201
3-5-2
ಇತರೆ/ದೂಪರ್/04//2012-13
5
ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಷೇಕ್ ಅ , ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಿದಿಗೆ, ವ ಗಗ್ ತಾ ಇವರ ಅಸಮಪರ್ಕ
ಕಾಯರ್ ಬಗೆ ದೂರು ನಿಮಿತ ವಗಾರ್ವನೆ ಕುರಿತು ಸಕಾರ್ರದ ಪತ ೕ ಕೆ ಜಿ ಕುಮಾರಸಾ ಮಿ ಮಾನ
04/05/2012
09/06/2014
09/06/201
3-5-2
2 (5)/ದೂಪರ್/14/20125
13/2012
ರ್ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಸಕಾಉದ್ು ಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಹಾಗೂ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳನುನ್ ಸರಿಪ ಸುವ
ಬಗೆ(ಕನಾ ಟಕ ಉದು ಟಿಚಸರ್ ಅಸೋ ಏಟ್ ವ ಗ ಜಿಲೆ)
2 (5)/ದೂಪರ್/25/201208/06/2012
09/06/2014
09/06/201
3-5-2
13/2012
5
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾ ಇಲಾಖೆ ರಾಣೆಬೆನೂನ್ರು ಇವರು ಅಂಕ ಪಟಿಟ್ ವಯ್ತಾಯ್ಸ ಮತುತ್ ಇನ್ ಸೆಪ್ೖಯರ್
ಅವಾಡ್ ನೀಡುವ ಆಗಿರುವ ಅನಾ ಯದ ಬಗೆ ದೂರು( ೕ ಎನ್ ಎಸ್ ವಕುಮಾರ್ ರಾಣೆಬೆನೂ ರು)
2 (6)
02/07/2012
30/06/2014
30/06/201
3-5-2
ದೂರು/ . ಪರ್/07//2012
5
ರ್ೕಮತಿ ರೇವಮಮ್, ನಿವೃತತ್ ಮು ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಪುರದಾಳು, ವ ಗಗ್ ತಾ ಇವರ ಮೇಲೆ ರ್ೕ ಎಸ್ ಟಿ
ಜಯಕುಮಾರ್ ರವರು ಸ ರುವ ದೂರು ಕುರಿತು ಕ ಮದ ಬಗೆ ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ಕುರಿತು
2 (6)
05/07/2012
05/09/2014
05/09/201
3-5-2
ದೂರು/ . ಪರ್/08//2012
5
ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಎನ್ ನಾಗರಾಜ್ ಪ ಸಾಜ ಾನ ಮತುತ್ ರ್ೕ ಹೆಚ್ ರ ೕಶ್, ಪ ಚ ಾನ ಉನಿಕಛೇರಿ,
ಚಿಕ ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆ ಇವರನು ದೂರುನ ಮೇರೆಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಉನಿ ಅಸಪತ ದಿ
03/08/2012
05/12/2014
05/12/201
3-5-2
2 (5)/ದೂಪರ್/33/20125
13/2012
ರ್ೕ ಎಂ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಉಪನಿದೇ ಶಕರು ಸಾ ಇಲಾಖೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಕೆ ಎ ಟಿ ಯ ಲ್
ದಾಖ ರುವ ಅಜಿ ಸಂಖೆ 5843/2004ರ ಕುರಿತು
2(6)
27/08/2012
07/06/2014
07/06/201
3-5-2
ದೂರು/ . ಪರ್/12//2012
5
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ ಶಾಂತಿಬಾಯಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಬಾಲಕಿಯರ ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ನಲೂಲ್ರು, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ ದಾವಣಗೆರೆ
ಜಿಲೆ ಇವರ ಕತರ್ವ ಲೋಪದ ದೂರು ಸುಕ ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆ
2 (5)/ದೂಪರ್/49/201208/11/2012
24/06/2014
24/06/201
3-5-2
13/2012
5
ರ್ೕ ಹನುಮಂತ ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಸಕಾ ರಿ ಪದ ಪೂವ ಕಾಲೇಜು(ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಭಾಗ) ಆನವಟಿಟ್
ಸೊರಬ ತಾಲೂಕು ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು (ದೂರು ನೀಡಿದವರು ಉಪನಿದೇ ಶಕರು(ಆಡ ತ)ಸಾ ಇಲಾಖೆ
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

321

103219

322

104581

323

106395

324

106985

325

108988

326

110931

327

112933

328

112955

329

113237

330

113290

331

113618

332

113738

333

113758

2(6)
30/11/2012
12/06/2014
12/06/201
3-5-2
ಇತರೆ/ದೂರು/ದೂಪರ್/26//20
5
12-13
ರ್ೕಮತಿ ಸಾಯಿರಾಬಾನು, ಮು ಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ದೇವರಜೀವನಹ ಳ್, ಬೆಂ ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಅಸಮಪರ್ಕ
ಕಾಯರ್ ನಿವಹಣೆ ಬಗೆ ದೂರು ಇವರನು ಬೇರೆಕಡೆಗೆ ವಗಾರ್ಯಿ ಇವರ ಜಾಗಕ ಎಶೌಕತ್ ಬಾನು ರನು
03/01/2013
29/11/2014
29/11/201
3-5-2
2 (5)/ದೂಪರ್/57/20125
13/2013
ರ್ೕ ಎನ್ ಎಸ್ ಕುಮಾರ್ ಉಪನಿದೇ ಶಕರು (ಆಡ ತ) ಸಾ ಇಲಾಖೆ ವ ಗಗ್ ಇವರ ಕತ ವಯ್ ಲೋಪದ
ಬಗೆ ದೂರು (ಎನ್ ಟಿ ಜಯಕುಮಾರ್ ಜಿಲಾ ಪ ಧಾನ ಕಾಯ ದ ಭಾರತ ಸಂ ಧಾನ ರಕಷ್ಣಾವೇಧಿಕೆ
2 (5)/ದೂಪರ್/69/201207/02/2013
04/06/2014
04/06/201
3-5-2
13/2013
5
ರ್ೕ ಟಿ. ಎನ್. ಸೋಮಶೇಖರಯಯ್, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭದಾರ್ವತಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ದುರಾಡ ತದ
ಕುರಿತು ದೂರು (ಕನಾ ಟಕ ರಾಜ ಉದು ಕಷ್ಕರ ಸಂಘ ವ ಗ ಶಾಖೆ ವ ಗ ಇವರ ಪತ ದಿ: 2 2
2(6)
19/02/2013
06/06/2014
06/06/201
3-5-2
ದೂರು/ . ಪರ್/06//2013
5
ರ್ೕ ಬಿ ಎಂ ಮಹದೇವಯಯ್, ಮುಶ ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ತಗಚಗೆರೆ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ತಾ ಂದಿನ ಮು ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ
ಚಿಕ ಲಾ ಕನಕಪ ರ ತಾ ಇವರ ಮೇ ನ ◌ಾರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ಸುಕ ಮದಂಡನೆ ಧಿಸುವ ಕುರಿತು
2(6) (1)
04/04/2013
07/12/2013
07/12/201
3-5-2
ಇತರೆ/ದೂರು/ದೂಪರ್/01//20
4
13-14
ಪರ್ಥಮ ಪಿಯು ಪರೀ ಾ ಸಮಯದ ಲ್ ಶಾಲಾ ಅವರಣದ ಲ್ ಮೈಕ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ
ಪೌ ಢಶಾಲಾ ಮುಖ ಕಷ್ಕರ ಬಗೆ ಕ ಮ ಕೆ ಗೊಳ ಲು ಪಾ ಚಾ ಯರ ಸಸ ಪಪೂಕಾಲೇಜು ರವರ ದೂರು ಪತ
20/06/2013
29/05/2014
29/05/201
3-5-2
si2(6)
5
ದೂರು./ . ಪರ್/11//2013
ಏಪಿರ್ಲ್ 2012ಎ ಎಸ್ಎಸ್ಎ ಸ್ ಪರೀ ೆಯ ◌ುತತ್ರ ಪತಿರ್ಕೆಗಳ ಮೌಲಯ್ ಮಾಪನ ಕಾಯ ದ ಲ್ ತಪುಪ್
ಏಸಗಿರುವ ಮೌಲ ಮಾಪರು/ಉಪ ಮೌಲ ಮಾಪರ ರುದ ಸುಕ ಮ ಹರಯಗುಸಯವ ಕುರಿತು ೕ ಡಿಎಂ
2[6]ಇತರೆ41/2013/ಇ /
31/08/2013
07/12/2013
07/12/201
3-5-2
2013-14/2013
4
ರ್ೕ ಎಸ್. .ಸೋಮನಾಥ.ಬಿ.ಆರ್. ,ಹಾಗೂ ಇತರರು,ಬಿಳತ್ಂಗಡಿ ತಲೂಲ್ಕು ಇವರ ಮೇ ನ ದೀರಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದಂತ ◌ೆಜಿಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಂದ ತಿಮ ಆದೇಶ
2[6]ಮನ 43/2013/ಮ
02/09/2013
17/01/2014
17/01/201
3-5-2
ನ /2013-14/2013
5
ರ್ದಾಯ್ಮನಗವ್ಡ,ನಿವೃತತ್ ಮು. .ಸಪೌರ್.ಶಾಲೆ,ಹಾಯ್ಟಿ,ಕೂಪಪ್ಳ ವಾ ಕ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಪುನರ್ ಸಾಥ್ಪಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
13/09/2013
06/06/2014
06/06/201
3-5-2
2[6]ದೂರು46/2013/ದೂ
5
ಪರ್/2013-14/2013
ರ್ೕ .ಹನುಮಂತ.◌ುಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ಆನವಟಿಟ್,ಸೂರಬ[ತಾ]ದೂರು[ಅಮಾನತುತ್ಗೂಂಡಿರು
ತಾರೆ ]
2[6]ದೂರು47/2013/ದೂ
16/09/2013
03/04/2014
03/04/201
3-5-2
ಪರ್/2013-14/2013
5
ರ್ೕಮತಿ ಲಕಿಚ್ೕದೇವಮಮ್ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಪಪ್ ಪತಿ ಮೇಲೆ
ದೂರು [ಇ ಓ ಬಿ ಇ ಓ ಕಛೇರಿ ಬಿ ಟಿ ಎಂ ಲೇ◌ೋಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು]
30/09/2013
17/12/2013
17/12/201
3-5-2
¸ 2[6]ದೂರು49/2013/
4
ಮಾ.ಹ.ಅ/2013-14/2013
ರ್ೕ ಸುರೇಶ್ ರಾವ್, ಆರೂರ, ಪಡುಬಿದಿರ್, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್,ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮ ಡಿ
ಕೋರಿ[ಮು ಸ ಪೌ ಶಾಲೆ ಪಡುಬಿದಿ ಹಣ ಅವಯವಹಾರದ ಬಗೆ]
05/10/2013
06/06/2014
06/06/201
[2]6ದೂರು54/2013/ದೂ
5
ಪರ್/2013-14/2013
ರ್ೕ ಡಿ.ಚಂದರ್ಪಪ್,ಮಿವ್ಋತತ್ ಮು. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,ಶೇಷಗಿರಿಹ ಳ್,ರಾಮನಗರ
ಕತ ವ ಲೋಪ ಹಣದುರು ೕಗ ಕತ ವ ನಿಲ ಕಷ್ತೆ
05/10/2013
21/12/2013
21/12/201
[2]6ದೂರು56/2013/ದೂ
4
ಪರ್/2013-14/2013

3-5-2

3-5-2
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

334

114034

15/10/2013
09/01/2014
09/01/201
2[6]ದೂರು57/2013/ದೂ
5
ಪರ್/2013-14/2013
ರ್ೕ ನಾಗರಾಜು,ಮು. .ಸ.ಪೌರ್.ಶ ಲೆ, ೕಟನಹ ಳ್[ತಾ]ಯಾದಗಿರಿ[ಜಿ]ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು

335

114768

336

114929

13/11/2013
29/11/2014
29/11/201
3-5-2
2(5)/ದೂಪರ್/57/20135
14/2013
ರ್ೕ ಕೆಂಪರಾಜೇಗೌಡ, ಉಪನಿದೇ ಶಕರು,ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ರುದಧ್ ಸುತ್ ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಳುಳ್ವ
ಬಗೆ (ಸಕಾ ರದ ಪತ ಸಂಖೆ ಇಡಿ 33 ಡಿಜಿಪಿ 2012 ದಿನಾಂಕ07 10 2013)
2(6)ದೂರು 65/201322/11/2013
06/06/2014
06/06/201
3-5-2
14/ದೂಪರ್/65/2013
5
ರ್ೕ ಕೆ ಎನ್ ಅಣೆಣ್ೕಗ್ ಡ ಭಾಗೀಯ ಅದೀಕಷ್ಕರು ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು ( ಷಾಠ್ಚಾರ ಉಲಲ್ಂಘನೆ)

337

115152

27/11/2013
06/06/2014
06/06/201
3-5-2
2(6)/ದೂಪರ್/67/20135
14/2013
ರ್ೕಮತಿ ಟಿ.ನಾಗರತನ್ ಮು. ಜಿ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ದೊಡೆಡ್ೕ ಕೊಪಪ್ಲು, ಕೆ.ಅರ್.ನಗರ ಇವರಮೇ ನ ದೂರು

338

118345

339

118360

01/03/2014
12/06/2014
12/06/201
3-5-2
2[6]◌ಿತರೆದೂರು94/ದೂ
5
ಪರ್/2013/2014
ರ್ೕ ಶಂಕರ್, ೇತರ್ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ.ಮಾಗಡಿ ತಾ ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್. ಸಕಾ ರದಿಂದ
ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸ್
2[6]ಮಾ ತಿ
01/03/2014
04/04/2014
04/04/201
3-5-2
ಹಕುಕ್95/2013/ಮಾ.ಹ.ಅ/2
5
014/2014
ರ್ೕ ಕೆ.ಬಿ.ನಾರಾಯಣ ತಂದೆ ಕೆ.ಬಿ.ಬೋರಯಯ್ ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ.

340

118867

14/03/2014
23/07/2014
2[6]ಕೆ.ಎ.ಟಿ.99/2013/ಕೆ.
ಎ.ಟಿ/2014/2014
ರ್ೕ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಸವರಾಜು ಇ. .ಓ.ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿ ತುಮಕೂರು

341

124362

342

2135

20/08/2014
29/11/2014
29/11/201
3-5-2
CPIBM218ದೂರು2014
ರ್ೕ ಎಸ್.ಬಿ. ಕೂಡಿಲ್ ಉಪನಿದೇ ಶಕರು[ಆ] ಸಾ ಇಲಾಖೆ ಹಾವೇರಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ ರುದಧ್ ಜಂಟಿ ಇಲಾಖಾ
ಚಾರಣೆ ಬಗೆ[ಸ ಪ ಸಂಖೆ ಇಡಿ 26 ಡಿಜಿಪಿ 2012 ದಿನಾಂಕ 16 07 2014]
24/06/1999
18/05/2015
18/05/201
3-5-3
2(4) 99-00 ಭಾಗ
ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಅವಯ್ವಹಾರಗಳ ಬಗೆಗ್

343

2169

344

2197

345

2229

346

2236

347

2252

20/12/2004
04/04/2009
2(4) ದೂರು 17/04-05
ಎಂ.ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಉ.ನಿ ಕಛೇರಿ, ಕಾರವಾರ ಹಾ ಉನಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ
2(4) ದೂರು 28 : 04-05

26/02/2005

23/07/201
5

04/04/201

3-5-2

3-5-2

3-5-3

03/07/2009

03/07/201
3-5-3
0
ಮಂಗಳಾ ಜೆ. ನಾಯಕ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ,ಟಿ.ಇ ಬಳಗಾಂ ಇವರ ಅಮಾನತಿತ್ನ ಅವಧಿಗೆ ಇವರ ರಜೆಯನುನ್
ಮಾಡಿರುವೆಂಬ ಬಗೆ ಮತು ಕೆ ಎ ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆ 2484/05 ರ ಕುರಿತ ವ ವಹಾರದ ಬಗೆ
26/09/2005
03/07/2009
03/07/201
3-5-3
2(4) ದೂರು 16/05-06
ರ್ೕಮತಿ ಶೋಭಾ.ಡಿ ಬಾಗೇವಾಡಿ ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್ ಬೀದರ್ , ಂದಿನ ಬಿ.ಇ.ಓ
ಜೊಯೀಡಾ ಉ ಕ ಜಿಲೆ ಇವರ ಮೇ ನ ಚಾರಣೆ ಬಗೆ
2(4) ದೂರು 24 : 05-06
03/11/2005
03/07/2009
03/07/201
3-5-3
0
ದಿವಂಗತ .ಬಿ ಮಾಯ್ಗೇರಿ ೇ. ನಗರವಲಯ ಜಾಪುರ ಇವರ ಕುಟುಂಬಕೆಕ್ ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ
ಆಥಿರ್ಕ ಸೌಲಭ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
17/09/1991
27/03/2008
27/03/200
3-5-3
2(4) 2(1) ದೂರು
03/94-95
9
ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 6039 /2001
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

348

2275

2(5) 497) ಇತರೆ 36 :
23/03/1999
12/10/2009
12/10/201
98-96
0
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಚಳಳ್ಕೆರೆ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ನಗದು ಪುಸತ್ಕದ ವಯ್ತಾಯ್ಸವಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ್

349

2288

350

2324

351

2338

06/11/2000
26/04/2008
26/04/200
3-5-3
2(5)ದೂರು 43:00-01
ಾನಜೊಯ್ೕತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದಿಂಡಾವರ ರಿಯೂರು ತಾ. ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ ನೀಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಸುತ್
ಕಮ
2(5) ಆಡಿಟ್ 1. ತ.ವ
16/10/2003
09/06/2008
09/06/200
3-5-3
18.03-04
9
2001 -02 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ನಡೆ ದ ಲೆಕಕ್ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಯ ಲ್ನ ಆ ೆಪಣೆಗಳ ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್ ಬಿ.ಇ.ಈ
ಹೊಸದುಗರ್
2(5) ದೂರು 42/03-04
18/10/2003
22/04/2008
22/04/200
3-5-3
ಅಬುದ್ಲ್ ವಾಜೀದ್ ಖಾಜಿ, ೇ. ತೀಥರ್ಹ ಳ್

352

2341

30/12/2003
2(5) ದೂರು55 /03-04
ಪರ್ಸನನ್ಕುಮಾರ್, ೇ. ಕಾರಿಪುರ

31/07/2007

31/07/200

3-5-3

353

2344

25/02/2004
2(5) ದೂರು 58 /03-04
ಜೆ.ಎಸ್ ಲಮಾಣಿ ಂದಿನ ಬಿಇಓ ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ

04/07/2009

04/07/201

3-5-3

354

2351

355

2367

20/05/2004
15/04/2008
15/04/200
3-5-3
2(5) ದೂರು 11 04/05
ಕೆ.ಎನ್ ಷಡಾಕಷ್ರಪಪ್ ಉ.ನಿ ದಾವಣಗೆರೆ ರ್ೕ ಂಗೇಶವ್ರ .ಪಾರ್.ಶಾಶಲೆ ಕಂದಕಲುಲ್ ನಿಯಮಬಾ ರವಾಗಿ
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
28/01/2005
13/07/2009
13/07/201
3-5-3
2(5) ದೂರು 56 : 04-05
0
ಡಿ.ಎ ತಿಮಮ್ಣಣ್ ಬಿ.ಇ.ಓ ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎ ಹಣ ದುರುಪ ೕಗ ಬಗೆಗ್

356

2402

26/11/2005
27/03/2008
27/03/200
2(5) ದೂರು 16/05-06
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲಾಲ್ ಡಿ.ಡಿ.ಪಿ ಈ ಮತುತ್ ೇ. ಗಳ ಮೇಲೆ ಸೂಕತ್ ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್

357

2405

ಅಇ2(5) ದೂರು 18/05-06

358

2425

359

6405

360

6539

361

11087

362

11104

13/02/2006

26/04/2008

3-5-3

3-5-3

26/04/200
3-5-3
9
ಗಗ್ ಇವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್ ಚವಾಹ್ನ ಉ.ನಿ ವ ಗಗ್ ಇವರ ಮೇಲೆ ಹಕಿಕ್ಪಿಕಿಕ್ ಸಂಘ ವ
ಬಗೆ
16/05/2006
16/06/2009
16/06/201
3-5-3
2(5) 2(1) ದೂರು
24/95-06
0
ಕೆ.ಹೆಚ್ ಮಹದೇವಪಪ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳುರು ಇವರು ದಂಡನಾದೇಶದ ಬಗೆಗ್ ಮೇಲಮ್ನ
ಸ ರುವ ಬಗೆ
si2[4] duru 10/200523/07/2005
06/03/2009
06/03/201
3-5-3
06
0
Complaint against smt. T.G. sayyad, previous B.E.O. of Savanur, Haveri
Dist irregular Sanction of Kannada language exm Addnl inc regarding
25/12/2005
01/09/2008
01/09/200
3-5-3
SI2[4] DURU 26/20059
06
CCA proceedings in respect of Sri. B.G. Pujar, E.O. o?o DDPI, Bijapur.
29/03/2007
03/07/2009
03/07/201
3-5-3
2[5] ದೂರು 18/20060
07
ರ್ೕ. ಜಗನಾನ್ಥ್, ೇ ಸೊರಬ ವ ಗಗ್ ಇವರ ರುಧ ಸುತ್ ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್. ದೇವಕಿ
ಪಾಣಿರಾಜಪ ಜಿಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ ರು ಚಂದ ಗುತಿ ೇತ ಇವರು ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆ
30/03/2007
27/06/2008
27/06/200
3-5-3
2[5] ದೂರು 19/20069
07
ರ್ೕ. ಜಿ. ನಾಗೇಂದರ್ಪಪ್, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರು ಕಷ್ಕರ ಮೇಲೆ ಕರ್ಮ
ಜರುಗಿ ರುವ ದಿಲವೆಂಬ ದೂರಿನ ಬಗೆ
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363

11236

2[4] ದೂರು 01/200707/04/2007
05/07/2008
05/07/200
08
9
ರ್ೕ. ಎಸ್. ಜಿ. ಅಂಚಿ, ೇ ಗೋಕಾಕ ಇವರ ರುಧ ಸತ್ಯಿನ ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3-5-3

364

11494

02/05/2007
27/03/2008
2[5] ದೂರು 02/200708
ರ್ೕ. ಎಸ್. ಎಲ್. ಚವಾಹ್ಣ್, ಉ.ನಿ. ವ ಗಗ್ ಇವರ ಭರ್ಷಾಠ್ಚಾರದ ಬಗೆಗ್

3-5-3

365

13558

366

13807

367

14468

368

16162

369

16802

30/11/201
3-5-3
1
Complaints regarding Smt. N.M.Hamsaveni, H.M., GHS, Byranayakanahalli,
Nelamangala Tq
26/10/2007
31/12/2008
31/12/200
3-5-3
2[5] ದೂರು 15/20079
08
ರ್ೕ. ಪರ್ಸನನ್ಕುಮಾರ್, ೇ. . ದಾವಣಗೆರೆ ದ ಣ ವಲಯ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರಿಂದ ಆಗಿರುವ ಅಕರ್ಮಗಳ
ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ಬಗೆ
04/01/2007
07/07/2008
07/07/200
3-5-3
2[5] ದೂರು 17/20079
08
ನಾಯ್ಯಮೂತಿರ್ ಎ. ಜಿ. ಸದಾ ವ ಚಾರಣೆ ಆ ೕಗಕೆಕ್ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ
ಪರಿ ಷ ಜಾತಿ ಅಧಿಕರಿ/ನೌಕರರ ಮಾ ತಿಯನು ಒದಗಿಸದಿರುವ ಮಧುಗಿರಿ ಕೊರಟಗೆರೆ ಪಾವಗಡ ಮತು
21/04/2008
25/01/2010
25/01/201
3-5-3
26 ಪ ಅ ದೂ 1/20081
09
ಕೆ.ರಾಜಪಪ್ ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರುಎಂಜಿ.ಎಸ್. ಸಕಾರ್ರಿ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ ಇವರು
2008ರ ಮಾಚೀರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಪರೀ ಾ ಕೇಂದ ದ ಅವ ವಹಾರ ನಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಮೀಡಿರುವ
23/05/2008
06/01/2009
06/01/201
3-5-3
2[5]. 05 ದೂರು/20080
09
ಬಿ.ಇ.ಒ.ಅ. ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ. ಚಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ರುದಧ್ ಕಾನೂನು ಕರ್ಮ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್

370

17108

371

17764

372

17824

373

17853

374

19003

375

19081

376

19886

377

19926

si26 paadu 7/2007-08

28/09/2007

27/03/200
9

30/11/2010

12/06/2008
16/11/2009
16/11/201
3-5-3
26 ಪ ಅ ದೂ 12/20080
09
ರ್ೕ. ನಾರಾಯನ ಸಾವ್ಮಿ. ಮು. . ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ. ಯಲೂದ್ರು ರ್ೕನಿವಾದ ಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಕೋಲಾರ
ಜಿಲೆ ಇವರ ರುದ ಸುಕ ಮ ಕುರಿತು
01/08/2008
07/07/2009
07/07/201
3-5-3
26 ಪ ಅದೂ 17/20080
09
ಸಕಾರ್ರಿ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು, ಕುಣಿಗಲ್ ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ನ ಪಾರ್ಶುಪಾಲರು, ಮತುತ್ ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾರ
ಬಗೆ ದೂರು ಅಧಿ ಶುಲ ವಸೂ ಅಸೌಜನ ದ ವತರ್ನೆ ಕುರಿತು
05/08/2008
07/07/2009
07/07/201
3-5-3
21 ದೂರು ಇತರೆ
18/2008-09
0
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಹೊಸಪೇಟೆ, ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಹಾಗು ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಕಲ್ಷಟ್ರ್ ಸಹಾಯಕ
ಸ ಕಷ್ಣಾದಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕವಾದ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವೇತನ ಬಿಡುಗದೆಯ
ಳಂಬಕಾ ಗಿ ನಿಯಮ
25 ದೂರು 13/2008-09
07/08/2008
19/08/2009
19/08/201
3-5-3
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲಾಲ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಹಾಗೂ ರಿಯೂರು ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ
ಕಾಯರ್ವೆ ಖರಿ ಬಗೆ
12/11/2008
09/03/2009
09/03/201
3-5-3
25.17.ದೂರು/2008-09
0
ವ ಗಗ್ ಜಿ ತೀಧರ್ಹ ಳ್ ತಾ ಬಿ ಇ ಒ ಆದ ಜಿ ಎನ್ ಪರ್ಕಾಶ್ ರವರ ಬಗೆಗ್ ದೂರು
17/11/2008
09/12/2010
09/12/201
3-5-3
26 ದೂರು29/2008-09
ರ್ೕಮತಿ. ಅಸಾಮ್ಬೇಗಂ .ಎ.ಇ.ಒ.ಹಾಗು ಮು. . ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಡಪಸಾವ್ಮಿಮಠ. ಬೆಂ ದ ಣ
ವಲಯ 2 ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಪಿ ಯು ಪರೀ ಾ ಲಕರಾಗಿ ಜಕಯರ್ ನಿವರ್ ಲು ನೀಡಿದ ಮೇ
25.19.ದೂರು/2008-09
01/01/2009
16/07/2009
16/07/201
3-5-3
0
ದದ್ ಂಗಪಪ್, ಬಿ ಇ ಒ, ರಾಜೇಂದರ್ಪಪ್, ಮಾಯ್ನೇಜರ್, ರಮೇಶ್, ಗುಮಾಸತ್ ಇವರುಗಳು ಸೇರಿ ಬಿ ಎಂ
ಗಂಗಾಧರ್ ಇವರಿಗೆ ಪರಿ ಜಾತಿ ನಿಂದನ ಮಾಡಿದ ಬಗೆ
02/01/2009
28/04/2009
28/04/201
3-5-3
25 ದೂರು 22/2008-09

28
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
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ರ್ೕ. ೕರಭದರ್ಪಪ್, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊಸನಗರತ ತಾಲೂಲ್ಕ್, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಬರ್ಷಾಟ್ಚಾರದ
ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು
26ಇತರೆದೂರು32/200805/01/2009
16/11/2009
16/11/201
3-5-3
09
0
ರ್ೕ ಕೃಪಲ್ಪಪ್.ಮು. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಕಾರ್ಲನೂರು ಕೋಲಾರ ಇವರ ಬಗೆಗ್ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. ಯವರಿಂದ ದುರು

378

19989

379

20006

380

20139

381

22191

382

23448

383

23449

384

25646

385

25850

18/08/2001
23ದೂರು-3112/200102
ಮರಿಯಪಪ್, ಮು. . ಗಡಿಕೇಶವ್ರ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು

386

32394

387

32981

388

33628

389

34280

25/11/2008
01/08/2009
01/08/201
3-5-3
26 ದೂರು 5/2008-09
ರ್ೕಮತಿ ಪದಮ್ಮಮ್ , ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಡಿ.ಆರ್.ಎಂ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಹರಿಹರ,
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು
04/06/2008
19/06/2009
19/06/201
3-5-3
16 ಪ.ಅ.ದೂ 7/20080
09
ರ್ೕ. ಎನ್.ಬಿ. ನಜೀರ್ ಅಹಮದ್ , ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮತಿತ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಮೇ ನ ದೂರು
26/05/2009
16/11/2009
16/11/201
3-5-3
26 ಇತರೆ 4/2009-10
ರ್ೕ. ಎಸ್.ಎನ್. ಜೋ , ಂದಿನ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಬಿ.ಇ.ಒ.ಕಛೇರಿ, ಂದನೂರು ತಾ:ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು
ಕೆ ಎ ಟಿ ಯ ಸ ಸರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆ : 3945/2002 ಬಗೆ ನಾ ಯ ಮಂಡ ತೀಪ ರ್ ಜಾರಿ ಕುರಿತು ಕಡತ
24/06/2009
30/11/2010
30/11/201
3-5-3
26 ದೂರು 7/2009. 26
1
ದೂರು 7/2009

390

40278

391

42141

05/01/2009
16/02/2009
16/02/201
3-5-3
26 ಇತರೆ
0
ದೂರು33/2008-09
ರ್ೕಮತಿ ಬಶರತ್ ಜಹಾನ್ ಬೇಗಂ, ಮು. . ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾವೂತನಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ
ಜಿಲೆ ಇವರು ದೀಘರ್ಕಾಲದಿಂದ ಕತರ್ವ ಕ ಹಾಜರಾಗದೇ ಇತುವ ಬಗೆ ಸುಕ ಮ ಕುರಿತು
25 ಇತರೆ/ದೂರು
13/01/2009
25/01/2010
25/01/201
3-5-3
34/2008-09
1
ರ್ೕ. ವೈ.ಎಸ್. ಬೇವೂರ ಕಲ್ಸೆಟ್್ ಇ.ಇ.ಒ. ಮತುತ್ ರ ೕಂದರ್ .ಆರ್.ಪಿ ಹೊಸಹ ಳ್ ಕಲ್ಸಟ್ರ್ ಇವರು ರ್ೕ.
ಗಾ ಚನ ಯ ನಿವ ತ ಕಷ್ಕರು ೕ ಶಾರದಾ ರಿಯ ಪಾ ಶಾಲೆ ಜಯನಗರ ಬೆಂ ಇವರರಿಗೆ ಗ ಕಕೆ ರಜ
26 ಪಅದೂ 4/07-08
07/02/2009
14/08/2009
14/08/201
3-5-3
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹಲಗೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಪಾರ್ಢಶಾಲೆಯ
ಮಕ ಗೆ ನೀಡಲಾದ ಊಟದ ತಟೆ ಮತು ಲೋಟಗಳನು ದುವರ್ಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗೆ ದೂರು
12/03/2009
13/08/2009
13/08/201
3-5-3
26 ಇತರೆ
0
ದೂರು38/2008-09
ರ್ೕಮತಿ. ಸುಕನಯ್ ಬಿ.ಆರ್. ಸಂ ೕಜಕರು, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ಕತರ್ವಯ್ ಲೋಪದ ಬಗೆಗ್
ದೂರು
26 ಇತರೆ ದೂರು
12/03/2009
13/08/2009
13/08/201
3-5-3
39/2008-09
0
ರ್ೕ.ಬಾಲಕೃಷಠ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗು ಕಲ್ಷಟ್ರ್ ಎ.ಇ.ಒ. ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗೊಟಿಟ್ಗೆರೆ ದ ಣ ವಲಯ-3
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲ್ಎ ಇವರ ಕತರ್ವ ನಿಲರ್ಕಷ್ತೆ ಬಗೆ ದೂರು
24ದೂರು-14/2002-03
29/05/2002
24/03/2009
24/03/201
3-5-3
ಪಿ.ಎಸ್. ರೇಮಠ, ಮು. . ಇವರ ಸುತ್ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.
24/03/2009

24/03/201
0

3-5-3

ರ್ೕಮತಿ. ಎಂ.ಆರ್. ಅನುರಾಧ, ಆದೀಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಮಹಾರಾಣೆ ಕಷ್ಕರ ತಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್, ಮೈಸೂರು
ಇವರ ನಿಯಮ ಪಾ ಸದೇ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ದ ಆರೋಪ ಮೇರೆಗೆ ಸುಕ ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆ
04/01/2010
30/11/2010
30/11/201
3-5-3
2(6)
1
ಇತರೆ/ದೂರು/ಇ /33/
2009-/2010
ರ್ೕ. ಎನ್. ಗಂಗಾಧರ್, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ೕಜನ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಆಬಿಯಾನ
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಗಿರಿನಗರ ಚೇತನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೆ ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಕಮಿಟಿ
2(5)/ಇ /14/2006-07
25/02/2010
25/02/2010
25/02/201
3-5-3
2006-07 ನೇ ಸಾಲ ನ ಲ್ ಅನುಷಾಠ್ನಗೋಂಡ ಕಯರ್ಕರ್ಮಗ ಗೆ ಖಚಾರ್ದ ಅನುದಾನ ಬಗೆಗ್.
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392

42831

393

25574

394

75988

395

89525

396

90445

397

92070

398

93734

399

97362

400

97376

401

97556

402

98692

403

100907

404

105539

405

109637

17/03/2010
08/03/2013
08/03/201
3-5-3
2(5)/ದೂಪರ್/36/20094
2010
ರ್ೕ. ಎಸ್. ಎಲ್. ಚವಾಹ್ಣ್, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ವ ಗಗ್ ಇವರು ಕೊರ್ನಾಲ್ ಏಜನಿಸ್ಯಿಂದ
ಬೆಂಕಿ ಆರಿಸುವ ಯಂತ ಗಳನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿ ನಿಯಮ ಉಲಂಘಿ ರುತಾರೆ ಎಂಬ ದೂರಿನ
29/07/2002
24/03/2009
24/03/201
3-5-4
24ದೂರು-39/2002-03
ತ್ನ
ಐ.ಎಫ್, ಅರ ಮಟಿಟ್, ಬಿ.ಆರ್. . ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ, ಬಿಜಾಪುರ ಇವರ . .ಎ ನಿಯಮ-12ರ
ಕ ಮದ ಬಗೆ
2(5)/ದೂಪರ್/11//201105/08/2011
19/05/2015
19/05/201
3-5-4
12
6
ಡಯ್ ಯರಮರಸ್ ರಾಯಚೂರು ಇ ಲ್ ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಸೆಪಟ್ಂಬರ್ 2009ರ ಪರ್ಥಮ ಡಿ ಇಡಿ
ಅಭ ಥಿರ್ಸಗಳ ಪಾ
ೕಗಿಕ ಪರೀ ೆನಡೆ ರುವ ಮತು ಅಂಕ ನೀಡುವ ಅಕ ಮ ಎಸಗಿರುವ ಬಗೆ
09/12/2011
19/05/2015
19/05/201
3-5-4
25
6
ದೂರು.201112.ವೇನಿ/201
1
ರ್ೕಮತಿ ಪಿ ಪದಮ್ಮಮ್ ರೀಡರ್ ಕಷ್ಕರ ಕಷ್ಣ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಅಮಾನತುತ್ ಅವಧಿಯ
ನಿಲಂಭನಾ ಭತೆ ಡಾ ಮಾಸುವ ಕುರಿತು
22/12/2011
18/05/2015
18/05/201
3-5-4
2(5)/ದೂಪರ್/28/2011
ರ್ೕ ಡಿ ಅರ್ ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು
ೕ ಡಿ ಬಿ ಉಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಡಿ ಬಸಪ ದಾಗಿನಕಟಿ ಚನ ಗಿರಿ ತಾಲೂಕು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆ ಇವರು ನೀಡಿರುವ
25/01/2012
19/05/2015
19/05/201
3-5-4
2(5)/ದೂಪರ್/33
/2011/2012
6
ರಾ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರ ಮೇ ನ ದೂರು( ಜಿಲೆಲ್ಯ ನೊಂದ ದಾಯ್ಥಿ ಗಳ ದೂರು)
29/02/2012
19/05/2015
19/05/201
3-5-4
2(5)/ದೂಪರ್/39/2011/2012
6
ರ್ೕ ಎ ಕೆಂಪರಂಗಯಯ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಳಾಳ್ರಿ(ಪ ಷ್ಮ ವಲಯ) ಕುರುಗೋಡು ಇವರ ಮೇ ನ
ಟಾ ಪ್ ಪ ಕರಣದ ಬಗೆ
2 (5)/ದೂಪರ್/23/201207/06/2012
19/05/2015
19/05/201
3-5-4
13/2012
6
ಗಂಗಾಧರಸಾವ್ಮಿ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾವಣಗೆರೆ ದ ಣ ಇವರ ಬೇಜವಾಬಾದ್ರಿ ದುನ ಡತೆ ಹಾಗೂ
ಭ ಷಚಾರದ ಮೂಲಕ ಪೌ ಢಶಾಲಾ ಹೆಚು ವರಿ ಕಷ್ಕರ ಪಟಿ ಪ ಕಟಿ ರುವ ಬಗೆ
2 (5)/ದೂಪರ್/24/201207/06/2012
19/05/2015
19/05/201
3-5-4
13/2012
6
ರ್ೕ ಚನನ್ಪಪ್ ನೀಲ ಗಿ ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ತಮಮ್ ಎಸ್ ಅರ್ ಪುಸತ್ಕ ನಾಪತೆತ್ಮಾಡಿರುವ ಉಪನಿದೇ ಶಕರು
ಸಾ ಇಲಾಖೆ ಬಳಾ ರಿ ಇವರ ರುದ ಸು ಕ ಮ ಕೆ ಗೊಳು ವ ಬಗೆ
2 (5)/ದೂಪರ್/26/201212/06/2012
19/05/2015
19/05/201
3-5-4
13/2012
6
ಸೊರಬ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಗುಮಾಸತ್ರುಗ ಂದಾಗುವ ಕಿರುಕುಳದ ಹಲೆಲ್ಯ ಬಗೆಗ್ ದೂರು ಸಕಾ ರದ
ಪತ ಸಂಖೆ ಇಡಿ 18 ಡಿಜಿಓ 2012 ದಿನಾಂಕ 12/20 4 2012
2 (5)/ದೂಪರ್/31/201216/07/2012
18/05/2015
18/05/201
3-5-4
13/2012
6
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾ ಜ ಇಲಾಖೆ ಭದಾರ್ವತಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರು ಸಭೆಗೆ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ್
ದೂರು
2 (5)/ದೂಪರ್/45/201201/10/2012
19/05/2015
19/05/201
3-5-4
13/2012
6
ಳಕಾಲೂಮ್ರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರು ಮಾಜಿರಾಷಟ್ರ್ಪತಿ ಡಾ//ಸವೇ ಪ ಲ್ ರಾಧಾಕೃಷಣ್
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಇವರ ಜನ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸದೇ ಇರುವ ಬಗೆ ದೂರು (ಎನ್ ವೆ ಗೋಪಾಲಕ ಷ ಶಾಸಕರು
2 (5)/ದೂಪರ್/59/201221/01/2013
19/05/2015
19/05/201
3-5-4
13 ದಿನಾಂಕ 18-16
2012/2013
ರ್ೕ ತಿಮಮ್ಪಪ್, ಪಾರ್ಚಾಯ ರು, ಸಕಾ ರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಸಕಾ ರಿ ಪದ ಪೂವ ಕಾಲೇಜು ಬಳಾಳ್ರಿ ಇವರ ಮೇ ನ
ದೂರು (ಉಪನಿದೇ ಶಕರು ಸಾ ಇ ಬಳಾ ರಿ ಇವರ ಪತ ದಿ 5 1 2012)
2 (5)/ದೂಪರ್/01/201326/04/2013
19/05/2015
19/05/201
3-5-4
2014/2013
6
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110601

407

111664

408

112975

409

112976

410

113306

411

114261

412

114898

413

115782

414

123295

415

124359

416

128537

417

128959

418

2256

419

2272

ರ್ೕ ಎನ್ ಎಸ್ ಕುಮಾರ್ ಉಪನಿದೇ ಶಕರು ಸಾ ಇಲಾಖೆ ವ ಗಗ್ ◌ಿವರು ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂ ತೆ
ಉಲಂಘಿ ರುವ ಬಗೆ ದೂರು (ಸಕಾ ರದ ಪತ ಸಂಖೆ ಇಡಿ 37/ಡಿಪಿಐ 2013 ದಿನಾಂಕ 19 04 2013)
2 (5)/ದೂಪರ್//12/201303/06/2013
19/05/2015
19/05/201
3-5-4
13/2013
6
ಸಾಗರ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಬಿ ಇ ಓ ಇವರ ಮೇಲೆ ಚಿದಂಬರ ಮೂತಿ ದೂರು ನೀಡಿರುವ ಮನ (ಸಕಾ ರದ
ಕಾಯ ದ ಗಳು ಬ ಂಧಿ ಮತು ಆಡ ತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ(ಜನಸ ಂದನ ಕೋಶ) ರವರ ಪತ ಸಂಖೆ
16/07/2013
19/05/2015
19/05/201
3-5-4
2 (5)/ದೂಪರ್/20/20136
14/2013
ಡಾ: ಬಿ ಕೆ ಎಸ್ ವಧ ನ್ ಉಪನಿದೇ ಶಕರು ಸಾ ಇಲಾಖೆ ಧಾರವಾಡ ◌ಿವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ
ಕುರಿತು( ೕಮತಿ ರಾಧ ನಾಯಕ್ ಇವರ ದೂರು ದಿನಾಂಕ 7 7 2013
2(5)/ದೂಪರ್/34/201302/09/2013
18/05/2015
18/05/201
3-5-4
14/2013
6
ರ್ೕ ಟಿ ಎಸ್ ಅಂಜನಪಪ್,ಉಪನಿದೇ ಶಕರು , ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ ಮಧುಗಿರಿ ಇವರ ಅವಯ್ವಹಾರಗಳ ಬಗೆಗ್ ದೂರು
(ಟಿ ಬಿ ಜಯಚಂದ ತುಮಕೂರು ಜಿಲಾ ಉಸುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಪತ ದಿನಾಂಕ 9 72013
2(5)/ದೂಪರ್/35/201302/09/2013
19/05/2015
19/05/201
3-5-4
14/2013
6
ಸಾವ ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ದಾವಣಗೆರೆ ಕಛೇರಿಯ ಕಛೇರಿಯ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತುತ್ ನೌಕರರ
ಮಾ ನ ದೂರು
2(5)/ದೂಪರ್/39/201317/09/2013
19/05/2015
19/05/201
3-5-4
14/2013
6
ರ್ೕ ಹೆಚ್. ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್, ಕಾಯ ನಿವಾ ಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯತ್, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ, ಇವರನುನ್
ದೂರಿನ ಮೇಲೆ ವಗಾ ಯಿಸುವ ಬಗೆ {ಸಕಾ ರದ ಪತ ಸಂಖೆ ಇಡಿ 32 ಡಿಜಿಓ 2013 ದಿನಾಂಕ 30 31 08
2(5)/ದೂಪರ್/49/201324/10/2013
18/05/2015
18/05/201
3-5-4
14/2013
6
ರ್ೕ ರಘುನಾಥ ರೆಡಿಡ್, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾ ಇಲಾಖೆ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು [ಸಕಾ
ರದ ಪತ ಸಂಖೆ ಇಡಿ 47 ಡಿಜಿಎಂ 2013 ದಿನಾಂಕ 21 9 2013]
2(5)/ದೂಪರ್/59/201322/11/2013
13/05/2015
13/05/201
3-5-4
14/2013
6
ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶಯಯ್,ಉಪನಿದೇ ಶಕರು,ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,ಮಧುಗಿರಿ ಹಾಗೂ ರ್ೕ ರಾಜಶೇಖರಯಯ್,
ಮಾ ನೇಜರ್ ಉ ನಿ ಕಛೇರಿ ಮಧುಗಿರಿ ಇವರುಗಳು ಗೌತಮ ದಾ ಸಂಸೆ ಕೋಡಿತಿಮ ನಹ ತುಮಕೂರು
2(5)/ದೂಪರ್/61/201313/12/2013
19/05/2015
19/05/201
3-5-4
14/2013
6
ರ್ೕ ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್, ಕಾಯ ನಿವಾ ಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ಇವರ ರುದಧ್ ಸುತ್
ಕ ಮದ ಕರುತು (ಸಕಾ ರದ ಪತ ಸಂಖೆ ಇಡಿ 66 ಡಿಜಿಓ 2013 ದಿನಾಂಕ 6 11 2013)
2(5)/ದೂಪರ್/22/201417/07/2014
19/05/2015
19/05/201
3-5-4
15/2014
6
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾ ಇಲಾಖೆ ಕಾರಿಪುರ ◌ಿವರ ಮೇ ನ ದೂರು[ ರ್ೕ ಎಸ್ ಕೃಷಣ್ಯಯ್(ನಿವೃತತ್)
ಕಷ್ಕರು ದಿಡಗೂರು ಹರಹ ಅಂಚೆ ವಯಾ ಚೀಲೂರು ಹೋಬ ವ ಗ ಜಿಲೆ ಇವರ ಪತ ದಿನ 20 5
CPIBM217ದೂರು2014
20/08/2014
19/05/2015
19/05/201
3-5-4
ರ್ೕ ರಾಮಕೃಷಣ್ ನಾಯಕ, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರು ಉ ನಿ ಕಛೇರಿ ಕಾರವಾರ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು[ಸಕಾ ರದ ಪತರ್
ಸಂಖೆ ಇಡಿ 35 ಡಿಜಿಓ 2014 ದಿ28/31 7 2014]
15/12/2014
16/12/2014
16/12/201
3-5-4
CPIBM215ಕೆ.ಎ.ಟಿ2014
5
ರ್ೕ ಎನ್ ಜಂಜಪಪ್, ಖಜಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊನಾನ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಇಲೆಲ್ ಇವರು ಕನಾಱಟಕ ◌ಾಡ ತ
ನಾ ಯಮಂಡ ಯ ದಾಖ ರುವ ಅಜಿಱ ಸಂಖ 6810/2013ಕೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ
03/01/2015
07/05/2015
07/05/201
3-5-4
CPIBM1ದೂಪರ್2015
ರ್ೕ ಐ.ಎಸ್.ಮಹೇಶ್, ಬಿ ಇ ಓ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,ಕೊರಟಗೆರೆ, ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು[ ರ್ೕ ಎಂ.ಕೃಷಣ್ಮೂತಿ
ಸನ್ ಆಫ್ ಮುನಿಯಪ [ಅರ್ ಟಿ ಐ ಕಾಯಱಕತಱರು]ಮುಮಟಗೆರೆ ಗಾ ಮ ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆ ಇವರ ದೂರು
2(5) 2(1) 2(4)
03/06/1994
14/09/2015
14/09/201
3-5-5
ಪದೂ 17/94-95
6
ಬಿ. ಗಂಗಾನಾಯಕ್
2(5) 2(1) ಪ.ಅದೂ 7 :
95-96

24/11/1998

14/09/2015

14/09/201
6

3-5-5
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

420

2347

05/04/2004
2(5) ದುರು 2 2004-05
ಕೆ.ಬಿ ರಾಮ ಂಗಪಪ್ ಉ.ನಿ ದಾವಣಗೆರೆ

421

2943

422

2949

423

2965

28/11/1997
25/01/2010
25/01/201
3-5-5
2(6)ಪಅದೂ 6:97-98
ರ್ೕ ಅಶವ್ಥಯಯ್ ಂದಿನ ಮು. .ರು ಸ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಾದತಿಪೂಪ್ರು ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ ಬೆಂ ಗಾರ್ಜಿಲೆಲ್
ಅರೆಕಾ ಕ ಕಷ್ಕರು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ ಬಾರದೆಂದು ಸ ಷ ಸೂಚನೆ ಇದರೂ ನೇಮಕಾತಿ
22/10/1999
25/01/2010
25/01/201
3-5-5
2(6)ಪದೂ 13:01-02
ರ್ೕ ಶಂಕರಪಪ್ ಂದಿನ ಮು> ಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೋಯಿಡಾ ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ.ರೂ 58,575/- ಗಳನುನ್
ದುರುಪ ೕಗಪಡಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಬಗೆ
2(1) ಸೇವಾ ವರ20/02/2006
22/10/2008
22/10/200
3-5-5
01/2005-06
9
ರ್ೕ ಬಸಣಣ್ ಮಹಂತೇಗೌಡ. ಉ.ನಿ.ರು ಸಾ. .ಇ ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಇವರ ರುದದ್ದ ದೂರು ಕುರಿತಂತೆ

424

2986

425

3006

426

3020

427

6475

428

6665

429

11221

430

16483

431

17637

432

26013

433

26114

434

26135

435

33409

14/09/2015

14/09/201

3-5-5

02/09/2003
15/09/2008
15/09/200
3-5-5
2(6) ಪದೂ 16:03-04
ರ್ೕ ಎಸ್ ಬಿ ವಾನಂದ ಮು. .ರು ಸ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಸಾರಥಿ ಹರಿಹರ ತಾ: ದಾವಣಗೆರೆ ಪರ್ವೇಶ ಪತರ್ ಲಲ್ದೆ
ಎಸ್ ಎಸ್ಎಲ್ ಪೂರಕ ಪರೀ ೆಗೆ ಅಭ ಥಿರ್ಗಳನು ಕೂರಿ ರುವ ಬಗೆ
2(6)ಪಅದೂ 31:05-06
21/02/2005
09/08/2011
09/08/201
3-5-5
ರಾಜಿರ್ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಮದನಹ ಳ್ ಕಾರ್ಸ್ ಕೋಲಾರ
ರ್ೕ ಶಾಯ್ಮಸುಂದರ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ರ್ೕ
ವಸತಿ ಶಾಲಾ ದಾ ಥಿರ್ಘ ಗೆ ಊಟದ ವ ವಸೆಯ ವಂಚನೆ ಪ ಸಕ ಮತು ಪೆನು ನೀಡಿರುವ ದಿಲ ಹಾಗೂ
30/11/2005
17/08/2010
17/08/201
3-5-5
2(6) ಪ ಅದೂ ನಾಯ್ ಪರ್
28: 05-06
1
ರ್ೕ ಎ ಶಂಕಕರಪಪ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ಯರಮದಸ್ ಸಕಾರ್ರದ ದಂಡನಾದೇಶವನುನ್ ಪರ್ ನ್ ರುತಾತ್ರೆ.
27/01/2005
14/09/2015
14/09/201
3-5-5
si2[5] duru 53/20046
05
Mastureshwara Education trust[R] Chitradurga school irregularly admitted
to Aid by the DDPI Chitradurga
21/06/2004
16/10/2014
16/10/201
3-5-5
2960ಪಅದೂ-08/97-98
5
ರ್ೕ.ಎ.ಶಂಕರಪಪ್, ಂದಿನ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ದೊಡೆಡ್ೕರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್,
ಇವರ ರುದ ಸು ಕ ಮ
10/04/2007
17/05/2008
17/05/200
3-5-5
c2(1)pa.aa.du9
03/2004-05 (part-2)
Complaints against Officers working in Gulbarga Division.
06/05/2008
14/09/2015
14/09/201
3-5-5
2[5].04.ದೂರು/20086
09
ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲಾಲ್ ಉಪನಿಧೇಶಕರ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಆಗುತಿತ್ರುವ ಅನಾಯ್ಯದ
ಬಗೆ ಸದಾ ವಮೂತಿರ್ ಮತು ಇತರರ ಮೇ ನ ಸುಕ ಮ
21/07/2008
14/09/2015
14/09/201
3-5-5
25 ದೂರು 12/200809
ರ್ೕ. ಆಓನಜೇಯ ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾನಂಗಿ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದೇ ವಷರ್ದ ಲ್ 14
ವಷರ್ಗಳ ಮಾನ ತೆ ನೀಡಿದು ಕತರ್ವ ಲೋಪವೆಸಗಿರುವ ಬಗೆ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಸಾ ೕ ಇಲಾಖೆ ಇವರ
07/01/1997
24/03/2009
24/03/201
3-5-5
25ದೂರು-60:1996-97
ೇ. ಕೊರಟಗೆರೆ ಇವರ ಮೇ ನ ಆಪಾದನೆಗಳ ಬಗೆಗ್.
06/07/2005
24/03/2009
24/03/201
3-5-5
25ದೂರು-9/2005-06
ಬಿಜಾಪುರ ಗಾರ್ಮೀಣ ವಲಯ ೇ. ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಯನುನ್ ವಗಾರ್ಯಿ ದವರ ಮೇಲೆ ಸುತ್ ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸುವ
ಬಗೆ
25ದೂರು-41/1998-99
30/01/1999
24/03/2009
24/03/201
3-5-5
ಆರ್. ರತನ್ಯಯ್, ೇ . ಚನನ್ಗಿರಿ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.
19/05/2009
31/07/2015
31/07/201
3-5-5
25.05.ದೂರು/2009
ಹೊನಾನ್ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಕೆ. .ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನಪಪ್,ಬಿ.ಇ.ಓ.ಸಾಮಾನಾಯ್ಡ ತ ಮಂಡ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ದಾಖಲಾತಿ
ಹಾಜರಾತಿ ಸಂಖೆ ಕಡುಮೆಯಿದರು 7ಜನ ಕಷ್ಕರನು ಅನು ದನೆ ಮಾಡಲು 2 00 000/ ರೂ ಗಳನು
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436

37124

437

39504

438

66215

439

96328

440

98491

441

100412

442

100864

443

115781

444

2212

445

2255

446

2290

17/02/2001
2(5) ದೂರು 66
ಕನಾರ್ಟಕ
ಲ್ ಸೇವಾ (ವನಿ & ಅ ) ನಿಯಮಗಳು

447

6544

03/08/2005
03/07/2009
03/07/201
3-5-6
si2[4] duru 12/20050
06
S.H. KatakaDhonda, DDPI, Bijapura, suspended from service regarding.

448

9251

22/01/2007
17/03/2010
2[5] ದೂರು 16/200607
ರ್ೕ. ಜಿ. ನಾಗೇಂದರ್ಪಪ್, ಉ. ನಿ. ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ದುರಾಡ ತದ ಬಗೆಗ್.

449

18822

25/09/2008
26/02/2009
26/02/201
3-5-6
26 ಇತರೆ
0
ದೂರು25/2008-09
ರ್ೕ. ಡಿ.ಬಿ.ರುದರ್ಪಪ್ ಮು> ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ. ಜೋಳದಾಳ್, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ: ಇವರ ಕತರ್ವಯ್ ಲೋಪದ ಬಗೆಗ್
ದೂರು

01/10/2009
28/04/2010
28/04/201
3-5-5
2(6)/ಇತರೆ/ಕೆ.ಎ.ಟಿ.
1
26/2009
ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ಅಜಿರ್ 4017/2009- ರ್ೕಮತಿ ಭಾಗಯ್ವತಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಪಡುವಾರಹ ಮೆ ಸೂರು ಇವರು ಜಿಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇ ಒ ರವರು ನೀಡಿರುವ ಅಮಾನತು ಆದೇಶ
2(5)/ದೂರು/18/200530/09/2005
27/11/2009
27/11/201
3-5-5
06
0
ರ್ೕ. ಡಿ. ದಾಸರ್, ೕಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಉ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ ಚಿಕೊಕ್ೕಡಿ, ಇವರುವಗಾರ್ವಣೆ ಆದೇಶದ
ರೀತ ಕತರ್ವ ಕೆ ಹಾಜರಾಗಗದಿರುವ ಕುರಿತು ಸುಕ ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆ
25/04/2011
14/09/2015
14/09/201
3-5-5
25.03.ದೂಪರ್/2011
ವ ಗಗ್ ನಗರದ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನದ ಕೇಂದರ್ದ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. .ಪರೀ ಾ ಉತತ್ರ ಪತಿರ್ಕೆಗಳು
ಬೆಂಕಿಗೆ ಅಹುತಿಯಾದ ಬಗೆ ೕಮತಿ ಸುಮಂಗಳ ಪಿ ಕುಚಿನಾಡ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಮತು ಇತರರ ಮೇ ನ
2 (5)/ದೂಪರ್/18/201214/05/2012
14/09/2015
14/09/201
3-5-5
13/2012
6
ಚಿತರ್ದುಗ ಜಿಲಾಲ್ ಬಣಜಾರ(ಲಂಬಾಣಿ) ಯುವಕರ ಸಂಘ(ರಿ) ಚಿತರ್ದುಗ ಈ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ
ಶಾಲೆಗಳ ಬ ಂಧಿ ವೇತನವನು ಹೆಚ ಅರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಗೆ ಅಳವಡಿಸುವ ರೂರಿನ ಕುರಿತು
2 (6)
06/07/2012
23/04/2014
23/04/201
3-5-5
ದೂರು/ . ಪರ್/09//2012
5
ರ್ೕಮತಿ ನಿಮರ್ಲ ಶಾ , ಮು ಸಪೌರ್ಶಾಎಲ, ವಾಗಟ, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಂ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಕತರ್ವ ನಿಲರ್ಕಷ್ತೆ ಹಾಗು ಇತರೆ ಅಪಾದನೆಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಸುಕ ಮ ಕಾಯಿರಿ ಆಮಾನತುಗೊ ಸುವ
2 (6)
03/09/2012
04/06/2014
04/06/201
3-5-5
ದೂರು/ . ಪರ್/12//2012
5
ರ್ೕಮತಿ ಸುಮಿತರ್ ಹೊನನ್ಪಪ್ ಚಲುವಾದಿ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಅಸಮಪರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಡವ ಬಗೆ ಅಪಾದನೆಗಳು ಸುಕ ಮ ಕುರಿತು
2(6)
26/09/2012
09/12/2013
09/12/201
3-5-5
ಇತರೆ/ದೂರು/ದೂಪರ್/16//20
4
12-13
ರ್ೕಮತಿ ಇಂದಾರ್ಣಿ, ಮು ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ ಬೇಚಗಾನಹ ಳ್ ಗುಡಿಬಮಡೆ ತಾ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ರುದದ್
ಅದಿಕ ಶುಲ ವಸೂ ಹಾಗು ಟಿ ನೀಡಲು ದಾಖಲಾತಿ ಸಮಯದ ಹೆಚ ವರಿ ಹಣ ವಸೂ
13/12/2013
31/07/2015
31/07/201
3-5-5
2(5)/ದೂಪರ್/60/20136
14/2013
ಹನುಮಂತರಾಯ( ಂದಿನ)ಬಿಇಓ ಚಿತರ್ದುಗಱ ◌ಿವರು ಇಲಾಖೆ ಮಾಗಱಸೂಚಿಯನುನ್ ಹಾಗೂ ಗೈರುಹಾಜರಿ
ಅವಧಿಗೆ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಂಡಿ ಬಿಎಡ್ ಅಗದಿದರೂ ಅಕ ಮವಾಗಿ ಕತ ವ ಕೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಡಿಕೊಂಡಿರುವ
2(4) ದೂರು 05 : 05-06
13/06/2005
03/07/2009
03/07/201
3-5-6
0
ಕನಾರ್ಟಕ ಧಾನ ಸಭೆಯ ಮಾನಯ್ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಗಂಗಾಧರ ನಾಗೇಶ್ ಭಟ್ (ಕಾರವಾರ) ಇವರ ಚುಕೆಕ್
ಗುರುತಿನ ಪ ಶೆ ಸಂಖೆ : 646 ಜೋಯಿಡಾ ಬಿ ಇ ಓ ಕಛೇರಿಯ ನಡೆದ ಅವ ವಹಾರಗಳ ಬಗೆ
27/03/1992
14/09/2015
14/09/201
3-5-6
2(5) 291) 2(3) 39
6
: 91-92
ರಾ ತಾ. ಬಿ.ಇ.ಓ ಮತುತ್ ಬಬ್ಂದಿ ವಗರ್ದವರ ಮೇ ನ ದೂರು
20/07/2010

20/07/201

17/03/201
1

3-5-6

3-5-6
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450

19910

451

20519

452

26005

453

26029

25ದೂರು-9/2005-06
ಹನುಮಂತರಾಯ, ೇ. .

454

34816

455

36356

456

36552

457

36586

458

38771

459

46331

17/07/2009
09/11/2012
09/11/201
3-5-6
26 ಇತರೆ
3
ದೂರು11/2009-10
ರ್ೕ. ಗೌಸ್
ದಿದ್ನ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಹಾಗು ಕಲ್ಷಟ್ರ್ ಎ.ಇ.ಒ., ಹರೇಕೂಗಲೂರು ವಲಯ, ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌ ಢಶಾಲೆ ನಲು ದರೆ ಚನ ಗರಿ ತಾ: ದಾವಣಗರೆ ಜಿಲೆ ಇವರು ಬಿ ಯೂಟ
ೕಜನೆ ಕಾಯರ್ಕ ಮ
2(5)/ದೂರು/17/2009
08/09/2009
27/11/2009
27/11/201
3-5-6
ರ್ೕ. ಆಂಜನೇಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್ಕಿಟಟ್ದಹ ಳ್, ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ ಶಾಲೆಯನುನ್ 14 ವಷರ್ಗಳು ಮುಚಿಚ್ದುದ್,
ೇತ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತು ಬ ಂದಿ ವಗರ್ದವರುಗಳು ತಮ ಸಂಬಂಧಿಗಳನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
11/09/2009
17/03/2010
17/03/201
3-5-6
2(5)/ದೂರು/18/2009
ರ್ೕ. ದದ್ ಂಗಪಪ್, ೇತರ್ ೕಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಾರಿಪುರ ತಾ, ಇವರು ಲೋಕಸಭಾ ಸಾವರ್ತಿರ್ಕ
ಚುನಾವಣೆ 2009 ಚುನಾವಣಾ ಕತರ್ವ ದ ನಿಲರ್ಕಷ್ತೆ ತೋರಿ ರುತಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ
14/09/2009
23/07/2010
23/07/201
3-5-6
2(5)/ದೂರು/21/2009
ನಾಯ್ಯಮೂತಿರ್ ಎ. ಜೆ. ಸದಾ ವ ಚಾರಣೆ ಆ ೕಗದ ಸಮೀ ೆ ಕುರಿತಂತೆ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಮೇ ನ
ನ ಕ ಮದ ಕುರಿತು
10/11/2009
15/01/2013
15/01/201
3-5-6
2(6)/ದೂರು/18/2009
ರ್ೕ. ಡಿ.ಬಿ ರುದರ್ಪಪ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜೋಳದಾಳ್, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ: ದಾವಣಗೆರೆ
ಜಿಲೆ ಇವರ ಹಣಕಾ ನ ದುರುಪ ೕಗ ಮತು ಕತರ್ವ ಲೋಪದ ದೂರು ಕುರಿತು ಸುಕ ಮದ ಬಗೆ
03/07/2010
06/01/2014
06/01/201
3-5-6
2
5
(6)/ಮಾ.ಹ.ಅ/01//201011
2010-11 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗಳ ಬಗೆಗ್.

460

65707

461

65950

462

67433

463

88177

15/12/201
3-5-6
0
ಎಸ್ ಎಲ್ ಚವಾಣ್, ಉ ನಿ, ವ ಗಗ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು ಬಗೆಗ್ ರ್ೕ. ನಾಗರಾಜ್, ಕಷ್ಕರು ಎಂಬ
ಹೆಸರಿನ ಬಂದಿರುವ ದೂರು ಅಜಿರ್ಯ ಕುರಿತು
23/01/2009
14/01/2011
14/01/201
3-5-6
26 ದೂರು /ಜಾ.ಪತದರ್
2/2009
2
ರ್ೕಮತಿ ಜಿ.ಎಸ್. ವಸಂತಲ ಮ್, ಮು. . ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮುದುಗಂದೂರು ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಸುಳು ಜಾತಿ ಪ ಮಾಣ ಪತ ನೀಡಿ ನೆಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಬಗೆ ದೂರು ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾ ಕುರಿತು
24ದೂರು-4/2005-06
03/06/2005
24/03/2009
24/03/201
3-5-6
ಟಿ. ಚಂದರ್ಶೇಖರಯಯ್, ೇ. . ಬಾಯ್ಡಗಿ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.
25.21.ದೂರು/2008-09

02/01/2009

15/12/2009

08/09/2005
24/03/2009
24/03/201
ಳಕಾಲೂಮ್ರು, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ಆಪಾದನೆಗಳ ಬಗೆಗ್.

3-5-6

05/04/2011
10/04/2013
10/04/201
3-5-6
2(6)
4
ದೂರು/ನೀ. /08//2011
ರ್ೕ ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹುಲೆಲ್ೕಗೌಡನಹ ಳ್, ಉತತ್ರರ ವಲಯ-1 ಹಾ
2011ರ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಪರೀ ಾ ಕೇಂದ ಸಂಖ 951 ಎ ಎನ್ ಕೆ ಎಂ ಡಬೂ ಪೌ ಢಶಾಲೆ
2(6)
12/04/2011
07/06/2014
07/06/201
3-5-6
ಇತರೆ/ದೂರು/ನೀ. /04//20
5
11-12
ರ್ೕ. ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತೋಕಸಂದರ್ ಕನಕಪುರ ತಾ: ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು ಕುರಿತು ಉ ನಿ ರಮನಗರ ರವರ ವರದಿ ಕುರಿತು
30/05/2011
06/06/2014
06/06/201
3-5-6
2(6)ನ(1) ದೂರು
ಇತರೆ//ನೀ. /07./20115
12
ರ್ೕ ಮಹದೇವಪಪ್ ಬಳಬನವಾರ, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಮತುತ್ ಬಿ.ಎಫ್. ಪಾಟೀಲ, ಮುಖಯ್ ಕಾಯರ್ ನಿವಾರ್ಹಕ
ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿ ಊಟ ಕಛೇರಿ ಯಾದಗೀರ್ ಇವರ ರುದ ಲೋಕಾಯುಕ ರವರ ಸ ಕೆಯಾಗಿರುವ ದೂರು
22/11/2011
06/11/2012
06/11/201
3-5-6
2(6) ಉ.ಲೋದೂರು
// . ಪರ್/19//2011
3
ರ್ೕ. ರಾಜಪಪ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೆಮಾಮ್ರಗ ಳ್, ಹೆಚ್. ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲೂಲ್ರು
ಮೆ ಸೂರು ಜಿಲೆ ಇವರು ತುಟಿ ಭತೆ ಯ ಬಾಕಿ ಹಣಕೆ ಎನ್ ಎಸ್ ಪಾವತಿಸದೇ ಇವರು ಬಗೆ ರುದ ಉಪ
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464

97614

465

100759

466

102517

467

105801

468

110932

469

111666

470

111705

471

112400

472

112487

08/08/2013
06/06/2014
06/06/201
3-5-6
2[6]/ದೂಪರ್/22/2013/2
5
013
ರ್ೕಆರ್.ತಮಮ್ಯಯ್.ಮು. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ.ಮಾಕೋಡು.ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ,ಮ್ಐಸೂರು,ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು.

473

112491

474

112791

475

113671

08/08/2013
24/11/2014
24/11/201
3-5-6
2{6}26/ದೂಪರ್/2013/20
5
13
ರ್ಮಂಚೇ ಗವ್ಡ.◌ು.ಪ.ಪಾರ್>ಪಾಲರು.ಸ.ಪೌರ್.ಶ ಲೆ.ಚೀಣಯ್ರವರ ನುಚಿತ ವತ ನೆ/ಸಕಾ್ರದ ಹಣ ದುಬ ಳಕೆ
ಬಗೆ
27/08/2013
10/09/2014
10/09/201
3-5-6
2[6]ವಗಾ ವಣೆ33/2013/
5
ವಗರ್/2013-14/2013
ರ್ೕ ದದ್ರಾಮ ಚನನ್ಗೂಂಡ,ಸಹಾಯಕ ನಿಧೇ ಶಕರು,ಅಕಷ್ರದಾಸೋಹ,ಗುಲಬ್ಗಾ ಇವರನುನ್ ವಗಾ ವಣೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
2[6]ಇತರೆ/ದೂರು53/201
03/10/2013
06/06/2014
06/06/201
3-5-6
3/ದೂಪರ್/2013-14/2013
5

476

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

114135

2(6)
13/06/2012
27/05/2014
27/05/201
3-5-6
ಇತರೆ/ದೂರು/ದೂಪರ್/09//20
5
12-13
ರ್ೕ ಮನೋಹರಿ, ಮು ಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆಬಾಲಕಿಯರ ಗೋಣಿಮಾಕನಹ ಳ್, ಕೆಜಿಎಫ್, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ರುದ ೕ ಹೆಚ್ ೕರಾಮ ಪ ದಸ ರವರ ದೂರು ವೇತನದ ಕಟಾವಣೆಯಾದ ಸಾಲದ ಕಂತುಗಳನು
21/09/2012
06/06/2014
06/06/201
3-5-6
2(6) (1)
5
ಇತರೆ/ದೂರು/ದೂಪರ್/15//20
12-13
ರ್ೕಮತಿ ಷಾ ದಾ ಬೇಗಂ, ಮು ಸದಾರ್ರ್ ಪಟೇಲ್ ಸಾಮ್ರಕ ಸ ಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಹೋಸಪೇಟೆ, ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಮೇ ನ ಎ ಎಂ ಅಧ ಕಷ್ರ ದೂರು ಕುರಿತು ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರು /ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಅಎರ್ಂಎಸ್ಎ
09/11/2012
24/03/2014
24/03/201
3-5-6
2(6)
5
ದೂರು/ . ಪರ್/19//2012
ರ್ೕ ಪಿಬಿತಿರುಕಕ್ಪನವರ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಶಾಮನೂರು,
ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಬಗೆ ದೂರು
2(6)
22/01/2013
15/10/2014
15/10/201
3-5-6
/ದೂರು/ . ಪರ್/03//2013
5
ರ್ೕ ಸಂಕರ ಂಗಯಯ್, ಮು ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ವನಗೆರೆ ಮಧುಗಿರಿ ತಾ>/ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ದಿ 25122012ರಂದು
ಮಕ ಳ ಶೆ ಕಷ್ಣಿಕ ಪ ವಾಸದ ಕತ ವ ಲೋಪ ದಿಂದ ಕುಮಾರಿ ಜೆಎನ್ ಪ ತ ◌ೆ◌ಂಬ ದಾ ಥಿ ಯ
si2(6)
20/06/2013
22/08/2014
22/08/201
3-5-6
ದೂರು./ . ಪರ್/12//2013
5
ಏಪಿರ್ಲ್ 2012ರ ◌ೆಸ್ಎಸ್ಎ ಸ್ ಪರಿ ೆಯ ◌ುತತ್ರ ಪರ್ತಿಕೆಗಳ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನ ಕಾಯ ದ ಲ್ ತಪಪ್ ◌ೆಸಗಿರುವ
ೕ ಎಂಕೆ ೕನಿವಾಸ ಉಪಾ ಂ ಸಪಪೂಕಾಲೇಜು ಮಲೇಪಟ ರಕಲಗೂಡು ತಾ ಹಾಸನ ಜಿಲೆ ಇವರ
2[6]/ದೂಪರ್/13/201316/07/2013
21/04/2014
21/04/201
3-5-6
14/2013
5
ರ್ೕಮತಿಕೆ.ಎಸ್. ೕಲಾವತಿ,ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. . .ಪುರಂರವರ ಮೇ ನ
ದೂರು[ ಬ ಂದಿವಗ ದವರಿಂದ]
2[6]/ದೂಪರ್/14/201319/07/2013
17/05/2014
17/05/201
3-5-6
14/2013
5
ರ್ೕಮತಿರೇಖಾ.ಬಿ.ಆರ್. .ಬೆಂ.ಉ-ವಲಯ-03ರವರ ಕತ ವಯ್ ಲೋಪದ ಬಗೆಗ್.[ಬಿ.ಇ.ಓ.ಬೆಂ-ಉತತ್ರವಲಯ03ರವರ ಪತ ]
2(6)ದೂರು17/201305/08/2013
27/09/2014
27/09/201
3-5-6
14/ದೂಪರ್/17/2013
5
ಮು. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.ಅಗರ ಬೆ0.ದ.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

ಮು. .ಸ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ.ಕೋಡೂರು,ಹೂಸನಗರ[ತಾ], ವವೂಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್,ಊರಿನ ಲ್ ರಾಜಕೀಯ /ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ
ಮಾಡುತೀರುವ ಬಗೆ
21/10/2013
27/11/2014
27/11/201
3-5-6
[2]6ದೂರು60/2013/ದೂ
5
ಪರ್/2013-14/2013
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477

115728

478

118173

479

120059

480

120300

ರ್ೕಮತಿ ಅಜು ಮನ್ ಬಾನು,ಮು. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,ಅಗಸನಕಲುಲ್, ಚಿತರ್ದುಗ [ತಾ]ಜಿಲೆಲ್] ಇವರ ಮೇ ನ
ದೂರು
2[6]ಮಾ ತಿ
12/12/2013
30/01/2014
30/01/201
3-5-6
ಹಕುಕ್70/2013/ಮಾ.ಹ.ಅ/2
5
013/2013
ರ್ೕ ಆರ್.ಪಿ.ಹನುಮಂತರಾವ್. ಇವರು ಮರಂಕಯಯ್ ರವರಮೇ ನ ದೂರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಚಾರಣಾ
ವರದಿ ಕೋರಿ
2[6]ದೂರು88/ದೂಪರ್/20
20/02/2014
15/10/2014
15/10/201
3-5-6
13/2014
5
ರ್ೕ ಎಂ.ರಮೇಶ ಮು. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ.ಬಂಡಹ ಳ್ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ [ತಾ] ಮಾನ ಕ ಂಸೆ, ಕಿರುಕುಳ
ನೀಡುತೀರುವ ಬಗೆ
2[6]ದೂರು6/201428/04/2014
15/10/2014
15/10/201
3-5-6
15/ದೂಪರ್/2014/2014
5
ರ್ೕಬಾಬು,ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,ಸ.ಸಂ.ಪ.ದಪೂ.ಕಾ. ದದ್ಕಟೆಟ್,ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ಮೇಲೆ ದೂರು
2[6]ದೂರು10/21415/ದೂಪರ್/2014-15/2014

07/05/2014

15/12/2014

15/12/201
5

3-5-6

ರ್ೕ ಎ. .ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ ಮು .ಸಪೌರ್ಶಾ.ಆನೂರು ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ದೂರು

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

481

122591

482

122609

483

123512

26/06/2014
09/10/2014
09/10/201
3-5-6
2[6]ದೂರುವಗಾ ವಣೆ29/2
5
014/ದೂಪರ್/201415/2014
ರ್ೕಭಾಸಕ್ರ್ ಶೇಟ್ ಉಪಾರ್ ಸಪಪೂಕಾ ಕುಂದಾಪುರ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಮಾನಯ್ ಕಿಮಮ್ನೆ ರತಾನ್ಕರ್ ಸಚಿವರಿಂದ
ಟಿಪ ಣಿ
2[6]ದೂರು30/2014/ದೂ
27/06/2014
15/12/2014
15/12/201
3-5-6
ಪರ್/2014-15/2014
5
ಜೆ.ಪಿ. ೕಲಾಮು .ಸ.ಬಾಲಕರ ಪೌರ್ಶಾಲೆ,ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ ಕತ ವಯ್ ನಿವ ಹಣೆ ಬಗೆಗ್ ದೂರು[ಮುಖಯ್ಮಂತಿರ್ಗಳ
ಜಂಟಿ ಕಾಯ ದ ಗ ಂದ ಪತ ದಿ13 6 2014]
2[6]ದೂರು40/201423/07/2014
15/12/2014
15/12/201
3-5-6
15/ದೂಪರ್/2014-15/2014
5
ರ್ೕಮತಿ ನೋದ ಮು ಸಕಾ ರಿ ಕಂಬಾಯಿನ್ಡ್ ಪೌರ್ಶಾಲೆ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಶಾಸಕರಾದ
ೕ ೕಗೇಶ ರ್ ಇವರಿಂದ ಪತ
02/02/2002
20/07/2010
20/07/201
3-5-7
2(4) ದೂರು 40/01-02
ಜಯಪಪ್ ಡಿಡಿಪಿ ಹಾವೇರಿ ಪಾರ್.ಶಾ. ನೇಮಕಾತಿ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯ ಲ್ ಅವಯ್ವಹಾರ ದಂಡನಾದೇಶದ ಬಗೆಗ್
ಮೇಲ ನ
22/12/2003
20/07/2010
20/07/201
3-5-7
295) ದೂರು 52 : 03/04
1
ರ್ೕ ದಾನವೇಂದರ್ಪಪ್ ಬಿ.ಇ.ಓ ಜಗಳೂರು ಅಧಿಕಾರ ದುರಪ ೕಗ ಮತುತ್ ಅವಯ್ಹಾರಗಳು

484

2138

485

2340

486

2678

06/11/2004
25/01/2010
25/01/201
3-5-7
2[1]ಪಅದೂ:11:19991
2000 [ಭಾಗ-1+2]
ತ್ನ ಕರ್ಮ.
ರ್ೕ ಉದಿದ್ಪರ್ಭು, ಂದಿನ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಕೊಪಪ್ಳ ಇವರ ರುದಧ್ದ ಆರೋಪಗ ಗೆ

487

2679

488

2907

489

2952

06/11/2004
07/07/2009
07/07/201
3-5-7
2[1]ಪಅದೂ:9:20010
2002 [ಭಾಗ-2/3]
ರ್ೕ ದತತ್ಪಪ್ ತಳವಾರ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಾಮನಾಳ, ಶಹಾಪುರ ತಾ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್,
ಜಯ ೕ ಇವರುಗಳ ಮೇ ನ
ನ ಕಮ
2(1) ಪ.ಅದೂ :05/-0415/10/2004
25/01/2010
25/01/201
3-5-7
05
1
ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಹಾಗೂ ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ಲ್ನ 3 ವಾಣಿಜಯ್ ಕೆಂದರ್ಗಳ ಲ್ ಭಾರಿ ಪರ್ಮಾಣದಅವಯ್ಹಾರ ನಡೆದಿದುದ್
ಭಾಗಿಗಳಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ರುದದ
ನ ಕಮ
20/03/2001
17/08/2010
17/08/201
3-5-7
2(6)ಪದೂ 32:00-01
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

490

3213

491

11493

492

14586

493

15725

494

20224

495

23447

496

23631

497

27587

498

30782

499

33701

500

33702

501

33736

502

34428

503

35549

504

36583

ರ್ೕ ಟಿ.ಎಲ್. ಚಿನನ್ದಾಸಪಾಪ್ ನಿವೃತತ್ ಮು. .ರು ಸ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಗಿಡನ್ಹ ಳ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ.ಹಣ
ದುರುಪ ೕಗದ ಬಗೆ
2(3) ಪಅದೂ 66/200507/02/2006
28/11/2014
28/11/201
3-5-7
06
5
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ,ಎಂ. ಜಯಾ ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್ ಮಂಡಯ್ ಇವರ ಅನುಚಿತ ವತರ್ನೆಯ
ಆರೋಪಗಳ ಬಗೆ ಸು ಕ ಮ
02/05/2007
09/12/2010
09/12/201
3-5-7
2[]5 ದೂರು 01/20071
08
ರ್ೕ. ಜಿ. ನಾಗೇಂದರ್ಪಪ್, ಉ.ನಿ. ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಹಾಗೂ ಇತರರನುನ್ ಅಮಾನತುತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
2 1 ದಾವೆ 2/2007-08.

10/12/2007

17/05/2008

17/05/200
9

ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್-4507/2007 ರ್ೕಮತಿ ಫಾತಿಮಾ ಬೀ, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ರಯಚೂರು ಇವರು ಅಮನತು ಆದೇಶದ ರುದ ಸ ರುವ ದಾವೆ
14/03/2008
09/12/2010
09/12/201
2[5].26.ದೂರು/20071
2008
ಅರಪಪ್ನಹ ಳ್ ಬಿ.ಇ.ಒ. ರ್ೕಯುತ ಅಂದಾನಪಪ್ ರವರಮೇಲೆ ದೂರು

3-5-7

11/12/201
3-5-7
0
ಪಾರ್ ಹಾಗೂ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಟಿಇ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ದಿ.2.1.09ರಂದು ಕರೆದಿದದ್ ಪರ್ಗತಿರಿ ೕಲನಾ
ಸಭೆಗೆ ಡಯಟ್ ಪಾ ಹಾಜರಾಗದೆ ಕತರ್ವ ಲೋಪ ಎಸಗಿರುವ ಬಗೆ
12/03/2009
10/08/2009
10/08/201
3-5-7
26 ಇತರೆ /ದೂರು
37/2008-09
0
ರ್ೕ. ಹೆರಾಲ್ಡ್. ಕಲ್ಷಟ್ರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಪರ್ಕಾಶಮಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ವಲಯ-22 ಇವರ
ಬಗೆ ಭ ಷಾ ಚಾರ ಬಾಕ್ ಮೇಲ್ ದೂರು
26 ಇತರೆ ದೂರು
17/03/2009
08/09/2011
08/09/201
3-5-7
42/2008-09
2
ರ್ೕ. ರಂಗಸಸಾವ್ಮಿಶೆಟಿಟ್ ಬಿ.ಆರ್. . ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಪಾಂಡುವಪುರ ತಾ: ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ
ದೂರು ವಗಾರ್ಯಿಸುವಂತೆ ಮನ
2.26.ದೂರು/200828/03/2009
17/03/2010
17/03/201
3-5-7
2009
1
ಬಾಲ್ಕ್ ಎಜುಯ್ಕೇಷನ್ ಆಫಿಸರ್,ಮಧುಗಿರಿ,ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್. ಇಡಿ 7786 ಸೇವೆಗಳು-2/2009
ದಿ: 17 03 2009 ಕ ಷಮೂತಿರ್ ಬಿ ಇ ಒ ರಾ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು
03/04/2009
09/12/2010
09/12/201
3-5-7
25.03.ದೂರು/2009-10
1
ರ್ೕ ಎಸ್.ಜಯಕುಮಾರ್, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾ ಇ, ಬೆಳಗಾ ಇವರ ಮೇಲೆ ಸುತ್ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್ ಅಡಕ
25.24.ದೂರು/2008-09

17/01/2009

3-5-7

11/12/2009

29/05/2009
25/01/2010
25/01/201
3-5-7
26 ದೂರು 6/2009
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್. ನಾಗರತನ್ಮಮ್ , ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಣ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ರಾಮನಗರ
ಜಿಲೆ ಇವರ ಅನಧಿಕ ತ ಗೆ ರುಹಾಜರಿ ಬಗೆ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರಿಂದ ದೂರು
29/05/2009
27/10/2010
27/10/201
3-5-7
26 ದೂರು 6/2009
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್. ನಾಗರತನ್ಮಮ್ , ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಣ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ರಾಮನಗರ
ಜಿಲೆ ಇವರ ಅನಧಿಕ ತ ಗೆ ರುಹಾಜರಿ ಬಗೆ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರಿಂದ ದೂರು
30/05/2009
09/12/2010
09/12/201
3-5-7
25.07.ದೂರು/2009
ಸಾ ಇ ಜಿ ಹೆಚ್ ೕರಣಣ್, ಉ ನಿ,, ಗಂಗಾಧರಸಾವ್ಮಿ, ಬಿ ಇ ಒ ಮತಿತ್ತರರು ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ
ಉಲಂಘಿ ರುವ ಬಗೆ
25.14.ದೂರು/2009
30/06/2009
09/12/2010
09/12/201
3-5-7
ದಾವಣಗೆರೆ ಡಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ. ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ಕಛೇರಿ ಬಬ್ಂದಿ ಮೇಲೆ ದೂರು.
07/08/2009
11/04/2012
11/04/201
3-5-7
26 ದೂರು 10/2009
ಮಾಚಿರ್-2009ರ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. . ಪಿರ್ೕ ೆಯ ಕೌಲಯ್ಮಾಪನ ಕಾಯರ್ದ ಲ್ ತಪೆಪ್ಸಗಿರುವ ಉಪ
ಪರೀಕಷ್ಕರು/ಸಹಾಯಕ ಮೌಲ ಮಾಪಕರ ರುದ ಸುಕ ಮ ಕುರಿತು
11/09/2009
09/12/2010
09/12/201
3-5-7
2(5)/ದೂರು/20/2009
ರ್ೕಮತಿ ಸುಮಂಗಳ.ಪಿ. ಕುಚಿನಾಡ, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಭದಾರ್ವತಿ, ೕವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಅವ ವಹಾರದ ಬಗೆ ಸಮಗ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ಬಗೆ
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505

36761

506

36886

507

38731

508

40460

509

40638

510

40978

511

54865

512

63105

513

63460

514

64837

515

73758

516

87099

17/09/2009
10/10/2011
10/10/201
3-5-7
2(6) ಇತರೆ ದೂರು
17/20092
10/ಇತರೆ/ದೂರು/2009
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹಂಚಿಹ ಳ್, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಕಾಯರ್
ವೆ ಖರಿ ಬಗೆ ಸಾವರ್ಜನಿಕರ ದೂರು ಸುಕ ಮ ಕೆ ಗೊಳು ವಂತೆ ಕೆ ಮಗ ಅಬಿವ ದಿ ನಿಗಮದ ಆದ ಕಷ್ರ ಪತ
24/09/2009
05/01/2015
05/01/201
3-5-7
2
(6)/ದೂರು/ವಗಾರ್/2009
6
ರ್ೕ. ಎ. ಆರ್. ಮಾಲತೇಶ್, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ, ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ,
ಸೊರಬ ವ ಗ ಜಿಲೆ ಇವರನು ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ವಗಾರ್ವನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಸಕಾರ್ರದ ಪತ
2(6)/ದೂರು/17/2009
09/11/2009
15/01/2013
15/01/201
3-5-7
ರ್ೕಮತಿ. ಕೆ. ಪುಷಪ್ಲತ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುಂಬಳಗೋಡು, ದ ಣ ವಲಯ-1
ಬೆಂ ದ ಣ ಜಿಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಮೇ ನ ದೂರು ಸುಕ ಮ ಕುರಿತು ಸ ನಿ 1 ಬೆಂ ಬಾಗ ರವರ ಕಡತ
(2)/ದೂಪರ್/24/2010
12/01/2010
14/01/2011
14/01/201
3-5-7
ರ್ೕ.ಟಿ.ಎಸ್.ಶಂಕರಯಯ್ ಂದಿನ ಮು. . ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೊಟಬಾಗಿ ದಾರವಾಡ ತಾ: ಹ ಉಪ
ಪಾ ಂಶುಪಾಲರು ಸ ಸಂ ಪ ಪೂ ಕಲೇಜು ಗುಬಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆ ಇವರು 2009ರ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್
20/01/2010
19/03/2012
19/03/201
3-5-7
2 (6)
3
ದೂರು/ಇ /25//2010
ರ್ೕ. ಮಹಾದೇವ ನಾಯಕ್ ಬಿ.ಆರ್. . ಹೊಸಕೋಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಂ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಹಣಕಾ ನ
ದುರುಪ ೕಗ ಕತರ್ವ ಲೋಪದ ಆರೋಪ ಕುರಿತು ಸುಕ ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆ
2(6) ಇತರೆ//ನೀ. /ದೂರು
02/02/2010
03/05/2011
03/05/201
3-5-7
40/09-/2010
2
ರ್ೕ. ಎಂಎನ್ ಗುರುದತ್, ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಲಕೂಕ್ರು ಮಾಲೂರು ತಾ:
ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆ ಇವರ ಶಾಲಾ ದಾ ಥಿರ್ನಿ ಂದಿಗೆ ಅಸಭ ವಾಗಿ ವತಿರ್ ದ ಬಗೆ ಮತು ಇತರೆ ದೂರು
10/11/2010
19/10/2011
19/10/201
3-5-7
2(6)
2
ಇತರೆ/ದೂರು/ನೀ. /14//20
10
ರ್ೕಮತಿ. ಟಿ.ಎಂ. ಪರ ೕನ್ ಬಾನು, ಮು. ., ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸಜಾರ್ಪುರ ಆನೇಕಲ್ ತಾ ಬೆಂ.ದ ಣ
ಜಿಲೆ ಇವರು 2008 09ನೇ ಸಾ ನ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ ಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ತರಿ ಲು
22/02/2011
11/01/2013
11/01/201
3-5-7
2(6)
4
ಇತರೆ/ಮಾ.ಹ.ಅ//ನೀ. /21/
/2010-11
ರ್ೕಮತಿ. ಮೆಹರುನಿನ್ೕಸಾ ಬೇಗಂ, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್ ಕಮಲಾಪುರ ಗುಲಬ್ಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ರ್ೕ ಶೇಕ್ ಶಫಿ
ಅಹಮದ್ ರವರ ಪ ಕರಣದ ಮಾ ತಿ ಹಕು ಕಾಯೆ ಪಾ ಸದ ಸಂಬಂದ ಕನಾರ್ಟಕ ಮಾ ತಿ ಹಕು
2(6) ಇತರೆ
24/02/2011
04/07/2011
04/07/201
3-5-7
/ದೂರು/ನೀ. /22//20102
11
ರ್ೕ. ಎಸ್.ಎನ್. ನಾಗೇಂದರ್ ಂಗ್ , ಬಿ.ಆರ್. . ಟಿ, ನರ ೕಪುರ ತಾ: ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ವಕೀಲರ
ನೋಟೀಸ್ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಬಾವಣೆ ಹಣ ನೀಡದೇ ದುರುಪ ೕಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗೆ
10/03/2011
10/10/2011
10/10/201
3-5-7
2(6)
2
ದೂರು/ನೀ. /04//2011
ರ್ೕಮತಿ ಎ. ಸಾ ತಿರ್ ಂದಿನ ಉ. ಪಾರ್ಂ. ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ನಂದಗುಡಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ ಬೆಂ.ಗಾರ್ಂ.
ಜಿಲೆ ಹಾ ಸಹಾಯಕ ಸಮನ ಯಾದಿಕರಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎ ದ ಣ ಜಿಲೆ ಇವರ 394 ದಿನಗ ಗೆ ರುಹಾಜರಿ ಬಗೆ
2(6)
12/07/2011
15/01/2013
15/01/201
3-5-7
ದೂರು/ನೀ. /10//2011
4
ರ್ೕಮತಿ ಬದುರ್ನಿನ್ೕಸಾ ಬೇಗಂ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹಾರಗಡೆಡ್, ಆನೇಕಲ್ ತಾ ಬೆಂ.
ದ ಣ ಜಿಲೆ ಇವರ ಕತರ್ವ ನಿಲರ್ಕಷ್ತೆ ಬಗೆ ದೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ದಿ ದ ಸ ಕೆ ಎನ್ ಪವನ್ ರೂ 2 37 315/
23ದೂರು
05/11/2011
19/01/2013
19/01/201
3-5-7
ಇತರೆ:27/20114
12.27/1112.ದೂಪರ್/2011
ರ್ೕ ನಾಗೇಂದರ್ ಕುಮಾರ್, ಉಪ ನಿದೇರ್ಸಕರು, ಸಾ ಇ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಬಗೆಗ್ ದೂರು
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93828

518

94378

519

100857

520

113665

521

123170

522

2951

523

3005

524

10557

525

19063

526

56846

527

59655

528

67214

2(3)ಪ.ಅ.ದೂ.ಇ.43/201
1-12/ದೂಪರ್/43/201112/2012

02/03/2012

28/11/2014

28/11/201
5

3-5-7

ರ್ೕ ಬಿ.ಕೆ.ಬಸವರಾಜ. ಂದಿನ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು.ಡಯಟ್ ಮಂಡಯ್ ಇವರು ರಾಜಯ್ ಮಟಟ್ದ ಕಿವ್ಜ್ ನ ಲ್
ರೂ16ಲಕಷ್ ಅವ ವಹಾರ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆ ವರದಿ ಸ ಸುವ ಕುರಿತು
14/03/2012
28/11/2014
28/11/201
3-5-7
2(3)ಪ.ಅ.ದೂರು:46/201
5
1-12/ದೂಪರ್/46/201112/2012
ರ್ೕ ಲಕೆಕ್ೕಗೌಡ,ರಾಜಯ್ ಸಂಚಾಲಕರು.ಕ.ಸಾ.ನಾಯ್ರ.ವೇ(ರಿ)ಮೈಸೂರು ಇವರು ಂದಿನ ಉ.ನಿ. ರ್ೕ ನಾಗೇಂದರ್
ಕುಮಾರ್ ೕ ಬಿ ಜಿ ರಂಗೇಗೌಡ ಅಧಿಕಷ್ಕರು ೕ ಸುಬೆ ೕಗೌಡ ೕ ನರ ಂಹಯ ಅಧಿಕಾರಿಇವರುಗಳ
2 (6)
24/09/2012
07/06/2014
07/06/201
3-5-7
ದೂರು/ . ಪರ್/14//2012
5
ರ್ೕ ಡಿ ಜಿ ಗುರುಶಾಂತಪಪ್, ಂದೆ ನಿ ೕಜನೆಯ ಲ್ ಸಮಾಜಕಲಾಯ್ಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೆ ಆರ್ ನಗರ ತಾ
ಮೆ ಸೂರು ಜಿಲೆ ಹಾ ಪಾ ಂಶುಪಾಲರು
ರಾಜಿರ್ ದೇಸಾಯಿ ಸಕಾರ್ರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕೂಡಿಗೆ
2[3]ಲೋಕಾ/ಟಾಯ್ಪ್/37/2
01/10/2013
04/12/2014
04/12/201
3-5-7
013-14/ದೂಪರ್/20135
14/2013
ಲೋಕಾಯುಕತ್ ದಾ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಸಕಾ ಋದಿಂದ ಭಿ ೕಜನಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಾಕಿಯ ಬಗೆಗ್.
14/07/2014
31/07/2015
31/07/201
3-5-7
2(5)/ದೂಪರ್/20/20146
15/2014
ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್ ಚಿತರ್ದುಗ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು[ಸಕಾ ರದ ಪತರ್ ಸಂಖೆಯ್ ಇಡಿ 01/ಡಿಜಿಪಿ 2014
ದಿನಾಂಕ 17 06 2014 27 06 2014]
2(1) ನಾಯ್ಪ. ಸಂ
05/01/2005
25/01/2010
25/01/201
3-5-8
6237:2004: 13:04-05
1
ರ್ೕ ಸುಭಾಶ್, ಎಂ ಪಾಟೀಲ್ ನಿವರ್ತತ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾ. ಇಲಾಖೆ, ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಕೆ,ಎಟಿ ಯ ಲ್
ದಾಖ ರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆ : 6237:04 ರಬಗೆ
2(3) ಪಅದೂ 1/200112/02/2004
27/12/2014
27/12/201
3-5-8
02
5
ರ್ೕ ಕೆ.ಜಿ ಸೈಗಲ್ ಮು. ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಯಡತೊರೆ, ಟೀ ನರ ೕಪುರ, ಇವರ ಮೇ ನ ಸುತ್ ಕರ್ಮ
01/06/201
3-5-8
6
Disciplinary action against Sri K.G.Saigal, then H.M., Edadore, T.Narasipur
Taluk Mysore District reg
14/11/2008
25/01/2010
25/01/201
3-5-8
2 ದೂರು28/2008-09
ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕಲರ ಕಛೇರಿ ರಾಯಚೂರು ಈ ಕಛೇರಿಯ ತಪಾಸಣೆ- ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕತರ್ವಯ್ ನಿಲರ್ಕಷ್ತೆ
ಬಗೆ ಸುಕ ಮ ಕುರಿತು
06/12/2010
09/08/2011
09/08/201
3-5-8
2(6)/ . ಪರ್/14/20102
11
ರ್ೕ. ಕೆ. ಜಿ. ಸೈಗಲ್, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಪುತಿತ್ಲ್ ಇವರು ದಂಡನಾದೇಸದ
ರುದ ಸ ರುವ ಮೇಲ ನ ಕುರಿತು
25/01/2011
31/03/2015
31/03/201
3-5-8
2(6)
6
ಇತರೆ/ದೂರು/ನೀ. /16//20
10-11
ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಬಾಲಕಿಯರ ಪಪೂಕಾಲೇಜುಮ ಚಿತರ್ ದುಗರ್ ಇವರು ಶಾಲಾ ಬಾಕಿಯರಿಂದ ತಲಾ
ರೂ 60/ ರಂತೆ ಹಣ ವಸೂ ಮಾಡಿ ದುರುಪ ೕಗ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಬಗೆ ದೂರು
21/05/2011
23/07/2014
23/07/201
3-5-8
2(6)
5
ಇತರೆ/ದೂರು/ನೀ. /05//20
11-12
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಎಸ್. ೕಲಾವತಿ, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಜೆಟಿಟ್ ಅಗರ್ಹಾರ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ: ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಕತರ್ವ ಲೋಪದ ಬಗೆ ದೂರು ವಗಾರ್ವನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನ ಕುರಿತು ಡಾ ಜಿ ಪರಮೇಸ ರ
si2(3)paadu 48/06-07

02/03/2007

01/06/2015

39
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529

99025

530

102060

531

103218

532

107690

533

109756

534

112451

535

112795

536

112815

2(6)
25/07/2012
15/12/2014
15/12/201
3-5-8
ಇತರೆ/ದೂರು/ದೂಪರ್/11//20
5
12-13
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಮಾದಾವರ ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ ತಾ ಮೈಸುರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಈ ಶಾಲೆ ಸಹ ಕಷ್ಕಿ
ೕಮತಿ ಸರಸ ತಮ ಇವರಿಗೆ ಕಳೆದ 17 ತಿಂಗ ದ ವೇತನ ನೀಡಿದೆ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡುತಿರುವ ದು ಹಾಗು
03/11/2012
22/08/2014
22/08/201
3-5-8
2(6)
5
ಇತೆರ/ದೂರು/ದೂಪರ್/23//20
12
ಆರ್ ಕೃಷಣ್ಪಪ್ ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಹಣ ದುರುಪ ೕಗ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಸುತ್ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
30/11/2012
05/03/2015
05/03/201
3-5-8
2(6)
6
ಇತರೆ/ದೂರು/ದೂಪರ್/25//20
12-13
ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶ ಮು ಮತುತ್ ಇಂದಿರ ದಿವ್ದಸ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚನೆನ್ೕನಹ ಳ್, ದೇವಜಹ ಳ್, ತ
ಬೆಂಗಾ ಂ ಜಿಲೆ ಇವರು ಮುನಿರಾಜಣ ಗೂ ಪಿ ನೌಕರ ಇವರಿಗೆ ಮಾನ ಕ ಂಸೆ ನೀಡುತರುವ ಬಗೆ ದೂರು
12/03/2013
20/03/2015
20/03/201
3-5-8
1(6)
6
ದೂರು/ . ಪರ್/08//2013
ರ್ೕ ದೇವರಾಜು, ಂದಿನ ಮು ಪರಿ ಷಟ್ ಜಾತಿ/ ಪಂಗಡದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ನಂಜನಗೂಡು,
ಮೆ ಸೂರು ಜಿಲೆ ಇವರ ಮೇ ನ ಆಪಾದನೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಮಾಜ ಕಲಾ ಣ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಸುಕ ಮ
2(6)
02/05/2013
19/12/2013
19/12/201
3-5-8
ದೂರು/ . ಪರ್/10//2013
4
ರ್ೕಮತಿ ಬದುರ್ನಿನ್ೕಸಾ ಬೇಗಂ, ಮು ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಹಾರಗದೆದ್, ಆನೇಕಲ್ ತಾ ಬೆಂ ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಗೆ ರುಹಾರಿ/ಕತ ವ ಲೋಪದ ◌ಾಪಾದನೆಗಳ ಕುರಿತು ಸುಕ ಮ ಕರುಗಿಸುವ ಬಗೆ
2[6]ದೂರು18/201306/08/2013
06/03/2015
06/03/201
3-5-8
14/ದೂಪರ್/2013/2013
6
ರ್ೕಎಂ.ವಯ್. ರ್ೕಕಂಠಯಯ್.ಬಿ.ಆರ್. . ಡಲ್ಫಟಟ್{ತಾ}ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರಜಿಲೆಲ್[ರಾಜಯ್
ೕಜನಾ ನಿಧೇ ಶಕರಿಂದ
ದೂರು]
2[6]ದೂರು34/2013/ದೂ
27/08/2013
30/04/2015
30/04/201
3-5-8
ಪರ್/2013-14/2013
6
ರ್ೕ.ಎಸ್.ಬಿ.ಡೋಮನಾಳ,ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,ಬಳಬಟಿಟ್,ಮುದೆದ್ೕಬಿಹಾಳ ಪರೀ ಾ ಕೇಂದರ್ದ ಲ್ನ
ವ ಹಾರದ ಬಗೆ
2[6]ದೂರು36/201328/08/2013
02/03/2015
02/03/201
3-5-8
14/ದೂಪರ್/2013-14/2013
6
ರ್ಮತಿ ಭಾಗಯ್,ಮು. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,ಬಿ.ಹೂಸೂರು,ಮಂಡಯ್ ◌ುತತ್ರ ವಲಯ ಕತ ವಯ್ಲೋಪದ ಬಗೆಗ್.

537

116715

538

116717

539

118172

540

118966

17/01/2014
24/03/2015
24/03/201
3-5-8
2[6]ದೂರು/ದೂಪರ್/78/20
6
14
ಲೋಕೇಶವ್ರ ಮು. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ.ಕೋಲ
ದಾದ್ಪುರ ತಾ. ರ ಇವರು ದಾಯ್ಥಿ ನಿಗೆ ಲ್ಐಂಗಿಕ
ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆ
17/01/2014
15/12/2014
15/12/201
3-5-8
2[6]ದೂರು/ದೂಪರ್/79/20
5
14
ರ್ೕಕುಮಾರ್,ಮು. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ.ಗಂಜಾಂ, ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ತಾಲೂಲ್ಕು ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್/ಮು. .ಯರಗನಹ ಳ್
ಮ್ಐಸೂರು ತಾ ಸಕಾ ರಿ ಹಣ ದುರುಪ ೕಗ ದೂರು
20/02/2014
29/04/2015
29/04/201
3-5-8
2[6]87/ದೂಪರ್/2013/20
6
14
ರ್ೕ ಡಿ.ತಿಮೆ ಗ್ಔಡ ಮು. . ಸ.ಪಪೂ.ಕಾ.ಪಾಂಡವಪುರ ಹೆಚುಚ್ ಫಿ ಮಸೂ ಬಗೆಗ್.
2[6]ಕತ ವಯ್ಲೋಪ105/2
013/ದೂಪರ್/2014/2014

18/03/2014

02/03/2015

02/03/201
6

3-5-8

ರ್ೕ ಯತಿಕುಮಾರ್ ಂದಿನ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ,ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಬೆಳಗವಾಡಿ ಮಾಗಡಿ ತಾ ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್
ಶಾಲಾ
ಷ ಚಾಚ್ ನೀಡದಿರುವ ಬಗೆ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016
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541

121050

542

121069

2[6]ಲೋ.ಕಾ12/201428/05/2014
16/05/2015
16/05/201
3-5-8
15/ಲೋಪರ್/2014/2014
6
ರ್ೕ ದದ್ ಂಗೇಗ್ಔಡ ಶವ್ಮಾನವ ಹಕುಕ್ಗಳ ಹೋರಾಟಗಾರ/ತುರುವೇಕೆರೆ/ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಗುಬಿಬ್
ತಾಲೂಕಿನ ಬಗೆ
2[6]◌ಿತರೆದೂರು13/201
29/05/2014
08/04/2015
08/04/201
3-5-8
4-15/ದೂಪರ್/2014/2014
6
ರ್ೕಮತಿ ಮಹೇಶವ್ರಿ.ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರುಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ಕೋಲಾರ,ಕರ್ಯ್ಸತ್ ಮತ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

543

121086

29/05/2014
10/04/2015
2[6]ಇತರೆ
ಷಯಗಳು17/201415/ಇ /2014/2014
ರ್ೕಮತಿ ಆಯೇಷಾ ದಿದ್ಕಿ ಗಂಡ ಮಹಮದ್ ದಿದ್ಕಿ ಹುಸೇನ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ

544

121384

04/06/2014
31/03/2015
31/03/201
3-5-8
2[6]ದೂರು18/20146
15/ದೂಪರ್/2014/2014
ರ್ೕಮುನಿಕ್ಋಷಣ್ಮು ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ ತೂಬಗೆರೆ ಡಿ.ಬಿ.ಪುರ ಇವರ ಮೇಲೆ ಪರಮೇಶ್[ಗಗನ್]ಇವರಿಂದ ದೂರು

545

122659

28/06/2014
31/03/2015
31/03/201
3-5-8
2[6]ದೂರು32/2014/ದೂ
6
ಪರ್/2014-15/2014
ರ್ೕಮತಿತಾರಾಮಣಿ ಮು , ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ,ಡಿ.ಸಾಲುಂಡಿ,ಮ್ಐಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಗಾರ್ಮಸ್ಋರಿಂದ ದೂರು.

546

123434

2[6]ದೂರು /201415/ದೂಪರ್/2014-15/2014

21/07/2014

02/03/2015

10/04/201
6

02/03/201
6

3-5-8

3-5-8

ಡಯಟ್-ಹೂಸಕೋಟೆ-ಇ ಲ್ಯ ಕಷ್ಕರು ಬಂದು ಹೂಸಕೋಟೆಯ ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ
ಬಗೆ/ಮುಖ ಮಂತಿ ಗಳ ಧೀನ ಕಾಯ ದ ೕ ಗಳ ಪತ
18/11/2014
16/05/2015
16/05/201
3-5-8
CPIBM247ದೂಪರ್2014
ರ್ೕ .ಎನ್.ಅಮಾಲೆಗ್ಔಡ,ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ರೇಹಾಳ,ರೋಣ[ತಾ]ಗದಗ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇಲೆ
ೕ ಡಿ ಬಡಿಗೇರ ಇವರಿಂದ ದೂರು
25/11/2014
06/03/2015
06/03/201
3-5-8
CPIBM254ದೂಪರ್2014
ರ್ೕ ದದ್ ಂಗಸಾವ್ಮಿ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ.ಹೂಳಲಗುಂದ,ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ಮೇಲೆ ಶಾಲಾ
ಮಕ ಂದ ಹಣ ದುರುಪ ೕಗದ ದೂರು ಗಾ ಮಸರಿಂದ ದೂರು
05/02/2015
25/04/2015
25/04/201
3-5-8
CPIBM17ದೂಪರ್2015
ರ್ೕ ಕೆ.ಎಸ್.ಜಗದೀಶಯಯ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ನೀಲಗೂಂಡನಹ ಳ್, ಕೂರಟಗೆರೆ ತಾ,ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಮೇಲೆ ತಿಪೆ ೕಸಾ ಮಿ ಮಾಜಿ ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ ಅಧ ಕಷ್ಕರಿಂದ ದೂರು
26/02/2015
10/04/2015
10/04/201
3-5-8
CPIBM26ದೂಪರ್2015
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಆರ್.ಪೂಣಿ ಮಾ.ಮು. .ಸಪೌರ್.ಶಾಲೆ,ಬಿಳಸನೂರು,ಹರಿಹರ ತಾ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಮೇಲೆ ದೂರು
04/04/2006
20/07/2010
20/07/201
3-5-9
2(5) ದೂರು 01/05-06
ಅಂದಾನಪಪ್ ವಡಗೆರಿ, ೆ. ಹರಪಪ್ನಹ ಳ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರು ದೇವರಾಜಾ ಅರಸ್ ಅನುದಾನ ಶಾಲೆಗೆ
ವೇತನ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುತಾರೆಂಬ ದೂರಿನ ಬಗೆ ಮತು ಜಿಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅನುದಾನದ ಖಚುರ್ ಲೆಕ ತಪ
10/08/2007
26/11/2009
26/11/201
3-5-9
2[5] ದೂರು 12/20070
08
ರ್ೕ. .ಯು. ಚಂದರ್ಶೇಖರ್, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು[ಆಡ ತ], ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಮೇಲೆ ರ್ೕ.
ಹೆಚ್ ಬಿ ಮಂಜಪ ಅಧ ಕಷ್ರು ಜಿಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರು ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆ
05/12/2007
01/10/2010
01/10/201
3-5-9
2[5].19.ದೂರು/2007
ಬಿಇಒ ರಾ ಇವರು ಎಲ್ ಪಿ ಮತುತ್ ಎಸ್ಆರ್ ಕೊಡಲು ಹಣವನುನ್ ಪಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್ ದೂರು

547

127657

548

127942

549

130173

550

130635

551

2423

552

13024

553

14521

554

15737

15/03/2008
09/11/2010
09/11/201
3-5-9
2[5].27.ದೂರು/2008
ಎಸ್.ಎಲ್.ಚೌವಾಹ್ಣ್ ಉ ನಿ ವ ಗಗ್ ಮತುತ್ ಕಮಲಾಕರ ಟಿ.ಎಸ್ ಬಿಇಒ ಇವರ ಭರ್ಷಾಟ್ಚಾರದ ಬಗೆಗ್

555

16811

2[5].06.ದೂರು/200809

23/05/2008

26/02/2010

26/02/201
1

3-5-9

41
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
ಪರ್ಭು ಸುಣಗಾರ್ ಬಿ.ಇ.ಒ. ಅ. ಸಾಗರ ತಾ. ಇವರ ರುದಧ್ ಸ ಲ್ ದ ದೂರು

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

02/07/2008
03/07/2009
03/07/201
3-5-9
25 ದೂರು 10/2008-09
ರ್ೕಮತಿ ಶಾಂತಮಮ್ ಕೋಂ ಲೇ ಬಸಪಪ್ ಇವರು ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮತುತ್ ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ ಇವರ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ದೂರು
05/11/2008
19/07/2010
19/07/201
3-5-9
25 ದೂರು 16/2008-09
ರ್ೕ. ಎಸ್.ಆರ್. ಬಂಡಿ ೕರಪಪ್, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ
ಕುರಿತು
01/01/2009
27/11/2009
27/11/201
3-5-9
25.20.ದೂರು/2008-09
0
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ದಾಯ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕಛೇರಿಗಳ ಲ್ ಲಂಚದ ಹಣ ಬಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಗಳನುನ್ ಲೇವಾರಿ
ಮಾಡದೇ ಮೂಲೆಗುಂಪ ಮಾಡಿರುವ ಚಾರದ ಬಗೆ ದೂರು
02/07/2008
05/08/2010
05/08/201
3-5-9
25 ದೂರು 10/2008-09
ರ್ೕಮತಿ ಶಾಂತಮಮ್ ಕೋಂ ಲೇ ಬಸಪಪ್ ಅರಿ ನಘಟಟ್ ಗಾರ್ ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಚನ ಗಿರಿ ಮತು ಚಿಂತಾಮಣಿ ಇವರ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆ
07/05/1997
20/07/2010
20/07/201 3-5-11
2(5) 2(1) ದೂರು
24/95-96
1
ಎಸ್, ಜೋಗಪಪ್, ಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಷ್ಣಾದಿಕಾರಿಗಳ ಮತುತ್ ಇತರರು - ಲೋಕಾಯುಕತ್ರ ಬಲೆಗೆ
ಕಿ ಬಿದಿರುವ ಬಗೆ
2(5) ದೂರು 21 / 97-98
29/07/1997
20/07/2010
20/07/201 3-5-11
1
ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಎಸ್ ಪಾಟೀಲವರ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ : 13/99 ರ ಲ್
ಶೋಭಾರವರು ವ ಗ ಜಿಲಾ ಉ ನಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಪಾದನೆಗಳ ಬಗೆ
02/05/2000
01/10/2010
01/10/201 3-5-11
2(5) ದೂರು 5 : 00-01
ಹನುಮಂತಪಪ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ರಾಮಚಂದರ್ರಾವ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು .ಎಸ್ ರೇಮಠ್ ಮತುತ್ ಗಜನಾನನ
ಇವರುಗಳ ಮೇ ನ ಆರೋಪಗಳ ಬಗೆ
17/07/1999
27/11/2009
27/11/201 3-5-11
2(5)/ದೂರು/13/19990
2000
ರ್ೕ. ಎ. ಟಿ ಚಾಮರಾಜ, ೇತರ್ ೕಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಭದಾರ್ವತಿ ೕವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರುಗಳ ಬಗೆಗ್.

556

17450

557

18939

558

19900

559

35186

560

2258

561

2264

562

2284

563

39506

564

2185

565

2313

566

2339

567

2349

568

13066

16/08/2007
03/07/2009
2[4].20.ದೂರು/200405
ಎನ್.ಡಿ ಂಘೆ. ಸ.ನಿ. ಹುನಗುಂದ. ಬಾಗಲಕೊಟೆ. ರವರ ಅಮಾನತಿತ್ನ ಬಗೆಗ್.

03/07/201
0

3-5-12

569

26036

3-5-12
ರುವ ಬಗೆಗ್

570

26039

13/09/2004
24/03/2009
24/03/201
25ದೂರು/2004-05
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಮಾ ತಿ ಂಧು ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಡಿ. ಗಳನುನ್ ಖರೀದಿಸಲು ನಕ ಆದೇಶ ಜಾರಿಗೊ
ಕ ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆ
18/02/2005
24/03/2009
24/03/201
25ದೂರು-26/2004-05
ರ್ೕಮತಿ ಜಯಮಮ್ ಆರ್.ಪಾಟೀಲ್, ಇವರ ಕಾಯರ್ಪೂವರ್ ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಬಗೆಗ್.

571

2282

2(4) ದೂರು 25 : 04-05

02/02/2005

26/11/2009

26/11/201 3-5-12
0
ಡಿ. ಶಂಕರ್ ಂದಿನ ಉ.ನಿ ದಾರವಾಡ ಗಾರ್ಮೀಣ ಕರ್ಪಾಂಕ ಪಡೆದು ಕಷ್ಕರಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ
ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಶೇಷ ನೇಮಕಾತಿಯಡಿಯ
ಕಷ್ಕರನು ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿ ಳಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
10/12/2002
10/11/2010
10/11/201 3-5-12
2(5) ದೂರು 61 : 02-03
1
ಎಸ್.ಎಲ್ ಚವಾಹ್ಣ್ ಬಿಇಓ ಭದಾರ್ವತಿ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಖರೀದಿಯ ಲ್ ಅವಯ್ವಹಾರ
25/10/2003
21/07/2010
21/07/201
2(5) ದೂರು 43/03-04
ರ್ೕ ವೈ.ಎನ್ ರಾಮಕರ್ಷಣ್ಯಯ್, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮಧುಗಿರಿ ಇವರು ಅಧಿಕಾರ
ದುರುಪ ೕಗ ಪಡಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಬಗೆ
05/12/2004
03/07/2009
03/07/201
2(5) ದೂರು 18: 04-05
ಜಿ.ಆರ್ ತಿಪೆಪ್ಸಾವ್ಮಿ ಬಿ.ಇಓ ದಾವಣಗೆರೆ

2(5) ದೂರು 38 : 99-00

20/11/1999

03/07/2009

03/07/201
0

3-5-12
3-5-12

3-5-12
3-5-13
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ಜೆ.ಎಸ್ ಲಮಾಣಿ ಮತುತ್ ಅಬುದ್ಲ್ ರಜಾಕ್ ನಿವಥ್ತತ್ ಬಿಇಓ
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1/10/2016

572

16200

573

17351

574

17512

575

26025

576

40143

577

34308

578

35706

579

40140

580

40698

581

41965

582

43038

583

45866

584

46291

585

63818

586

65516

587

67005

22/04/2008
15/12/2010
15/12/201 3-5-13
2[5] ದೂರು 02/20081
09
ರ್ೕ. ಯು. ಚಂದರ್ಶೇಖರ್, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ
ಸಂಬಂಧ ಇಡಿ 122 ಡಿಪಿಐ 2008
27/06/2008
15/12/2010
15/12/201 3-5-13
2[5].08.ದೂರು/20081
09
18 ಅಂಶಗ ಗೆ ವ ೕಗಗ್ ಉ.ನಿ.ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ ಮಾ ತತಿಯಿಲ್ ಹಲವಾರು ಮಾ ತಿಗಳು ಅಪೂಣರ್
ಹಾಗೂ ಅಸ ಷ ವಾಗಿರುವ ಬಗೆ
07/07/2008
15/12/2010
15/12/201 3-5-13
25.11.ದೂರು/2008-09
1
ಮಾನಯ್ ಆಯುಕತ್ರು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ ಹರಿಹರ ನಗರದ ಜಿ.ಬಿ.ಎಮ್.ಎಸ್.
ಶಾಲೆಯ ಹೆಚು ವರಿ ಮಾಡಿದ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆ ಸಳಾಂತರಿಸದೆ ಉ ನಿ ೇ ಅವ ವಹಾರ ನಡೆ
06/03/2004
24/03/2009
24/03/201 3-5-13
25ದೂರು-63/2003-04
ಖ ೕಲ್ ಅಹಮ್ದ್ ಷರೀಫ್ , ಉ.ನಿ. ಮಧುಗಿರಿ ಇವರ ಆಡ ತ ವೈಖರಿ ಬಗೆಗ್.
25.31.ದೂಪರ್/2009

29/12/2009

15/12/2010

15/12/201

3-5-13

ೕ ಎಸ್ ಎಲ್ ಚವಾಣ್ ವಮೂಗ ಉ ನಿ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ನ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಭ ಷಾ ಚಾರ ಆಡ ತ
25/06/2009
19/01/2013
19/01/201 3-5-14
2[5].13.ದೂರು/2009
ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ಯ ರ್ೕ ಹೆಚ್. .ಹನುಮಂತರಾಯ, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,ಮಧುಗಿರಿರವರ
ಕತರ್ವ ನಿಲರ್ಕಷ್ ತೆ ಬಗೆ
ನ ಕ ಮ ಕುರಿತು
14/08/2009
19/01/2013
19/01/201 3-5-14
25 ದೂರು 16/2009-10
ರ್ೕ. ಕೆ. ಶಂಕರಪಪ್, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರುಆಡ ತ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್. ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ
ಸಂಬಂಧ
29/12/2009
19/01/2013
19/01/201 3-5-14
25.30.ದೂಪರ್/2009
.ಟಿ.ಇ.ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇಲಲ್ನ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಕಟಕದೂಂಡಾ ಇವರ ಮೇಲೆ ಸುತ್ ಕರ್ಮ ತೆಗೆದುಕೋಳಲು
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
22/01/2010
19/01/2013
19/01/201 3-5-14
2(5)/ದೂಪರ್/32/20094
10
ರ್ೕ. ೕರಣಣ್ ಎಸ್ ಜತಿತ್, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಹರಪನಹ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇಲೆ ರ್ೕ.
ವಮೂತಿರ್ ವಕೀಲರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಅಧ ಕಷ್ರು ಚಿತ ದುಗರ್ ಜಿಲಾ
20/02/2010
19/01/2013
19/01/201 3-5-14
25.34.ದೂಪರ್/2010
ಚಂದರ್ಮಮ್,ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,ಡಯಟ್, ವಮೂಗಗ್ ಇವರು ಪರೀ ಾ ನಿಯಮ ಉಲಲ್ಂಘಿ ರುವ ಬಗೆಗ್
22/03/2010
19/01/2013
19/01/201 3-5-14
2(5)/ದೂಪರ್/37/20094
10
ರ್ೕ. ಹುಚಚ್ಯಯ್, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಮಧುಗಿರಿ ಇವರ ದುರಾಡ ತದ ಬಗೆಗ್ ದೂರು
09/06/2010
19/01/2013
2(5)/ದೂಪರ್/02/2010
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಕುರಿತು ಕರ್ಮ

19/01/201

3-5-14

02/07/2010
19/01/2013
19/01/201 3-5-14
2(5)/ದೂಪರ್/05/20104
11
ರ್ೕ. ಕೆ. ಶಂಕರಪಪ್, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ಮೇ ನ ಅವಾಂತರ ಪತರ್ಕೆ
ಸಂಪಾದಕರು ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆ
25/02/2011
19/01/2013
19/01/201 3-5-14
25.25.ದೂಪರ್/2011
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಹೊಸದುಗರ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಮಕಕ್ಳ ಅನುಪಾತ ಕಡಿಮೇ
ಇದರೂ ಬಿ ಇ ಒ ಹೊಸದುಗರ್ ವೇತನ ನಿಡುತಿರುವ ದು ಮತು ಹೆಚು ವರಿ ಕಷ್ಕರು ಆಗಿ ಗುರುತಿಸದೆ ಮೂಲ
2(5)/ದೂಪರ್/27/201029/03/2011
19/01/2013
19/01/201 3-5-14
11
4
ರ್ೕ. ಟಿ. ಎನ್. ಅಂಜನಪಪ್, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಕೊರಟಗೆರೆ ಇವರನುನ್ ಲೋಕಾಯುಕತ್ ೕ ೕಸರು
ದಸಗಿರಿ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು
12/05/2011
19/01/2013
19/01/201 3-5-14
2(5)/ದೂಪರ್/04/20114
12
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016
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67598
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89397

590

89527
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92072
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92174
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93023
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95474
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95840
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95844
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96025
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96435
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96439

ರ್ೕ. ಎಂ. ನಾಗರಾಜ, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಸಾ ಇಲಕಾಖೆ, ಸಾಗರ ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ
ದೂರಿನ ಬಗೆ
25.08.ದೂಪರ್/2011
03/06/2011
19/01/2013
19/01/201 3-5-14
Harasment to Tamil Minarity educational institutions at Hiriyur, Citradurga
25
ದೂರು.201112.ಇ /2011

07/12/2011

19/01/2013

19/01/201
4

3-5-14

ಕೆ ಐ ಸಂಖೆಯ್ 4739 ಪಿ ಟಿ ನಂ 2010ರ ವಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಆ ೕಗದ ಆದೇಶದ ಬಗೆಗ್ ಕರ್ಮ ವ ಸಲುವ
ಕುರಿತು
09/12/2011
19/01/2013
19/01/201 3-5-14
2
4
5.201112.ದೂಪರ್/2011
ರ್ೕ ಪರಮ ವಪಪ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ವ ಗಗ್ ರ್ೕ ಕಮಲಾಕರ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವ ಗಗ್ ರ್ೕ
ಪಾಟೀಲ್ ಇ ಒ ವ ಗ ಇವರುಗಳು ಅಧಿಕಾರ ದುಬರ್ಳಕೆ ಮಾಡಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅನಾ ಯ ಮಾಡುತಿರುವ
2(5)/ದೂಪರ್/35
25/01/2012
19/01/2013
19/01/201 3-5-14
/2011/2012
4
ರ್ೕ ಕೊಟೆರ್ೕಶ್ , ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಗಳೂರು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್( ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ ಸದಸಯ್ರು ಕಷ್ಕರು
ಮತು ೕಷಕರು ನೀಡಿರುವ ದೂರು)
2 (5)/ಮಾ.ಹ.ಅ/36
30/01/2012
19/01/2013
19/01/201 3-5-14
/2011/2012
4
ರ್ ಅಬುಬ್ಲ್ ಜಬಾಬ್ರ್ ಕಲಬುಗಿ ಪರ್ದಾನ ಸಂಪಾದಕರು ಸುಪರ್ ಟೈಮಸ್ ದಿನಪತಿರ್ಕೆ ಇಲಕಲ್ 587 125 ತಾ
ಹುನಗುಂದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ೕ ಬೊಮೆ ಗೋಡ ೇತ
2(5)/ದೂಪರ್/22/2011/2
17/02/2012
19/01/2013
19/01/201 3-5-14
012
4
ಜಿ ರಘುನಾಥ್ ಸದಸಯ್ರು ಗೃ ನಿ ಸ ಸಂ ನಿ ಜವಹರ ನಗರ ರಾಯಚೂರು ಇವರು ಅಪರ ಅಯುಕತ್ರು ಗುಲಬ್ಗಾ
ಹಾಗೂ ಉಪನಿದೇ ಶಕರು ರಾಯಚೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿ ನಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡದಿರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆ
12/04/2012
17/01/2014
17/01/201 3-5-14
2(5)ದೂರು/01/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/2
5
012-13/2012
ರ್ೕ ಎಸ್ ಚಲವಾದಿ ಪತಾರ್ಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರು ಉಪನಿದೇ ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇಲಾಖೆ ಬಿಜಾಪುರ ◌ಿವರ
ಕೆ ಎ ಟಿ ಯ ದಾಖ ರುವ ಅಜಿ ಸಂಖೆ 4253/2001ರ ಬಗೆ
2 (5)/ದೂಪರ್/10/201223/04/2012
08/03/2013
08/03/201 3-5-14
13/2012
4
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ 9 ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಗಳ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವೇತನ ಳಂಬದ ಬಗೆಗ್ ದೂರು
ಉಪನಿದೇ ಶಕರು ರಾಜಶೇಖರ್ ಹಾಗೂ ೕ ಭಾಷಾ ರವರುಗಳ ಮೇ ನ ದೂರು
2 (5)/ದೂಪರ್/13/201223/04/2012
08/03/2013
08/03/201 3-5-14
13/2012
4
ಕಾನೂನು ಉಲಲ್ಂಘನೆ ಮಾಡಿ ಹ ಳ್ಯ ಲ್ದದ್ ಕಷ್ಕರನುನ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಟಿಗೆ ಡೆಪೂಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರನಾ ಗಿ ನೇಮಿ ರುವ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ ◌ುಪನಿದೇ ಶಕರು ಹಾಗೂ ದ ಣ ವಲಯ ೇತ
2 (5)/ಮಾಹಆ/16/2012- 02/05/2012
19/01/2013
19/01/201 3-5-14
13/2012
4
ರ್ೕ ಮಧುಸೂಧನ್ ಹೊಸದುಗ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ರ್ೕ ಶಂಕರಪಪ್ ನಿವೃತತ್
ಉಪನಿದೇ ಶಕರು ಇವರು ೕಮತಿ ಶೋಭಾ ಇವರಿಗೆ ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ಸಂಬಂಧ ದೂರಿನ ಬಗೆ ಮಾ ತಿ
16/05/2012
19/01/2013
19/01/201 3-5-14
2
4
(5)/ಮಾ.ಹ.ಅ/15/201213/2012
ರ್ೕ ಎನ್ ಟಿ ಜಯಕುಮಾರ್ ವ ಗಗ್ ◌ಿವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ವ ಗಗ್ ಪುರದಾಳು
ಶಾಲೆಯ ಮತು ಉಪನಿದೇ ಶಕರು ವ ಗ ◌ಿವರ ಮೇ ನ ಚಾರಣಾ ವರದಿ ಕೋರಿ
2
16/05/2012
19/01/2013
19/01/201 3-5-14
(5)/ಮಾ.ಹ.ಅ/20/20124
13/2012
ರ್ೕ ಉಮೇಶ್ ಮ ಕೋಳಕೂರ, ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸಯ್ರು ಪಾರವಡ ಮತ ೇತರ್, ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್
ಬಿಜಾಪ ರ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ
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600

96440

601

97624

602

99470

603

100247

604

103773

605

105908

606

113313

607

114260

608

2681

609

2684

610

2696

611

2944

2
16/05/2012
19/01/2013
19/01/201 3-5-14
(5)/ಮಾ.ಹ.ಅ/21/20124
13/2012
ರ್ೕ ಉಮೇಶ್ ಮ ಕೋಳಕೂರ, ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸಯ್ರು, ಸಾರವಡ ಮತ ೇತರ್ ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್
ಬಿಜಾಪ ರ ◌ಿವರು ಮಾ ತಿಹಕು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ
14/06/2012
19/01/2013
19/01/201 3-5-14
2
4
(5)/ಮಾ.ಹ.ಅ/27/201213/2012
ನವೆಂಬರ್ 2007ರ ಲ್ ರ್ೕ ಸದಾ ವಮೂತಿ ನಿವೃತತ್ ಉಪನಿದೇ ಶಕರು ಸಾ ಇಲಾಖೆ ಮಧುಗಿರಿ ಇವರ
ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆ ಸಹ ನಿದೇ ಶಕರಾದ ೕ ಗಂಗಪ ಗೌಡ ◌ಿವರು ಚಾರಣೆ ನಡೆ ನೀಡಿರುವ ಪೂಣ
2
07/08/2012
19/01/2013
19/01/201 3-5-14
(5)/ಮಾ.ಹ.ಅ/39/20124
13/2012
ರ್ೕ ಪರ್ಭು ಉದಿದ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ಸ ಲ್ ರುವ ದಿನಾಂಕ 29-6-2012ರ ಅಜಿ ಗೆ
ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ (ಸಕಾ ರದ ಪತ ಸಂಖೆ ಇಡಿ 102 ಡಿಎಅರ್ 2012 ದಿ: 26 7 2012
2 (5)/ದೂಪರ್/41/201227/08/2012
19/01/2013
19/01/201 3-5-14
13/2012
4
ರ್ೕ ಎನ್ ಇ ಜಯಕುಮಾರ್ ವ ಗಗ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ರ್ೕ ಎನ್ ಎಸ್ ಕುಮಾರ್ ಉಪನಿದೇ
ಶಕರು(ಆಡ ತ) ಸಾ ಇಲಾಖೆ ವ ಗ ಇವರ 1995 ರಿಂದ 2011 12ರ ವಷ ಕೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ
2
19/12/2012
08/03/2013
08/03/201 3-5-14
(5)/ಮಾ.ಹ.ಅ/55/20124
13/2012
ರ್ೕ ಕೆ ರಾಮಶೆಟಿಟ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾವೇರಿ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರುಗಳ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿಯನುನ್
ಕೋರಿ( ೕ ಎಸ್ ಎಫ ತಾವರೆ ರೇಮಠಚಾಳ ಉಮಾಶಂಕರನಗರ 1ನೇ ಮೇನ್ ಎ ಕಾ ಸ್ ಸಾ//
2
28/01/2013
28/11/2014
28/11/201 3-5-14
(5)/ಮಾ.ಹ.ಅ/62/20125
13 ದಿ28-1-2012/2013
ರ್ೕ ಸಂಗಮೇಶವ್ ಬಸಪಪ್ ಎತಿತ್ನಗುಡಡ್ ಎಟ್ ಮನೂಸ್ರು ೕಸ್ಟ್ ಮನಗುಂಡಿ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಲ್ಕು/ಜಿಲೆಲ್
ಮತು ೕಪರಶುರಾಮ ಂಗ್ ಜಿ ಹಜೇರಿ ಬುಟೇಣವರ ಓಣಿ ಉಣಕಲ್ ಹುಬ ತಾಲೂಕು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲೆ
2(5)/ದೂಪರ್/41/201317/09/2013
05/06/2014
05/06/201 3-5-14
14/2013
5
ರ್ೕ ಅಪಪ್ಸಾವ್ಮಿ, ಇವರು ರಚಿ ಪರ್ಕಟಗೊ ದ ಪುಸತ್ಕದ ಮಾರಾಟ ಹಣವನುನ್ ಕೊಡಿ ಕೊಡುವ ಕುರಿತು
(ಸಕಾ ರದ ಅಧೀನ ಕಾಯ ದ ಗಳು ಬ ಂಧಿ ಮತು ಆಡ ತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆ (ಜನಸ ಂದನ ಕೋಶ)
2(5)/ದೂಪರ್/48/201324/10/2013
06/12/2013
06/12/201 3-5-14
14/2013
4
ರ್ೕ ಅರ್ ನಾಗರಾಜ ನಿವೃತತ್ ಜಿಲಾಲ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಸನ ಇವರ ವೇತನ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ[ಸಕಾ ರದ ಪತ ಸಂಖೆ ಇಡಿ 09 ಡಿಪಿಐ 2013 ದಿನಾಂಕ 7 9 2013]
2[1]ಪಅದೂ:30:199811/01/2005
25/01/2010
25/01/201
3-6-1
1999, ಭಾಗ-3, 4, ಹಾಗೂ
1
5]
ಬೀದರ್ ಜಿಲಾಲ್ ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್ ಬರುವ ಅನುದಾನಿತ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಲ್ ನಡೆಯಿತೆತ್ನನ್ಲಾದ
ಅವ ವಹಾರಗಳ ಭಗಿಗಳಾಗಿದರೆನ ಲಾದ ಆಧಿಕಾರಿ / ನೌಕರರ ಮೇ ನ ಸು ಕ ಮ
2[1]ಪಅದೂ:13:199303/07/2004
26/05/2008
26/05/200
3-6-1
1994
9
ರ್ೕ ಕೆ.ಪುರುಷೋತತ್ಮರೆಡಿಡ್ ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರೇ ಂಧಗಿ, ಕೊಪಪ್ಳ ತಾ,
ನಾ ಯಾಲಯದ ಪ ಕರಣದ ಬಗೆ
24/02/2005
16/02/2009
16/02/201
3-6-1
2[1]ಪಅದೂ:18:20040
2005
ರ್ೕ ಶಂಕರ್ಪಪ್, ಕಷ್ಣಾಧಿಕರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ರಾಯಚೂರು, ಇವರ ರುದಧ್ ಸುತ್ ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
31/01/2005
22/10/2008
22/10/200
3-6-1
2(1) ಪ.ಅದೂ :02/049
05
ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಜಗದಾಂಬ ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ರುವ
ನಡೆಯಲಾದ ಅವ ವಹಾರಗಳ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ರುದ ಸು ಕ ಮ
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612

2956

2(1) ಪ.ಅದೂ : 04/0402/09/2004
25/01/2010
25/01/201
05
1
ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಆಯುಕಾತ್ಲಯಕೆಕ್ ಸಂಬಂದಪಟಟ್ ಕಾಗದ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ರವಾನಿಸುವ ಬಗೆಗ್

613

3032

614

3151

615

3291

616

10348

617

11847

618

15731

619

19158

620

19381

14/07/2006
20/05/2008
20/05/200
3-6-1
2(6) ಪ ಅದೂ 3/06-07
ರ್ೕಮತಿ ರೇಣುಕ ತಾಯ್ಗರಾಜು ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ. ಬಿ ನಾರಾಯಣಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ರುದ ದೂರು
2(5) ದೂರು 34: 200228/08/2002
23/07/2009
23/07/201
3-6-1
03
0
ಬಿಎಸ್.ಅರ ಬಿಇಓ ಮತುತ್ ರ್ೕ ರಾಧಾಕೃಷಣ್ ಮೇನೇಜರ್ ದ.ಪ.-2 ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರುಗಳ ರುದದ್ದ
ಲೋಕಾಯುಕದ ಪ ಕರಣದ ಬಗೆ
06/05/2005
19/02/2009
19/02/201
3-6-1
2(7) ದೂರು 10:20050
06
ಕೆ ಎಸ್.ನಿಂಗಪಪ್ ಮು.ಕಾನಿಅ,ಜಿಲಾಲ್ಪಂಚಾಯತ್ ತುಮಕೂರು ಇವರ ಮೇಲೆ ಸಾ ಇ ಬೇಧಕೇತರ ಕಷ್ಕ
ಸಬ ಂದಿಯ ವಗಾರ್ವಣೆಯನು ಮತು ಕಷ್ಕರುಗಳ ನಿ ೕಜನೆಯನು ನಿಯಮ ಬಾ ರವಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ
19/09/1996
22/10/2008
22/10/200
3-6-1
c2(1)pa.aa.du-11/969
97
payment of subsistance allowance to Sri.K.G.Saigal, Retd H.M.,
Government High School Hireaurad Gulbarga
29/05/2007
15/09/2008
15/09/200
3-6-1
C2(6pa.aa.du9
03/2007-08
Complaint against Smt.Taj Parveen,HM, GHS, N.G.Hulkur, Bangarpet Tq.
Kolar Dt
14/03/2008
25/01/2010
25/01/201
3-6-1
2[6] ಪ.ಅ.ದೂ
12/2007-08
1
ರ್ೕ. ದದ್ ಂಗ ಸಾವ್ಮಿ, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್-ಯರಮರಸ್ ರಾಯಚೂರು 2005-06ಡಿಇಡಿ
ದಾಖಲಾತಿ ಅನು ೕದನೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಉಲಂಘನೆ
27ದೂರು 27/2008-09
25/11/2008
19/07/2012
19/07/201
3-6-1
ರ್ೕ. ಬಿ.ಎ. ರಾಜಶೇಖರ್, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ತುಮಕೂರು ಇವರು ರೂ.150/ ಕೋಟಿ ನಷಟ್
ಉಂಟು ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆ
11/12/2008
24/07/2009
24/07/201
3-6-1
27:ದೂರು-35:2008-09
0
ಎಸ್ ರಾಜಕುಮಾರ್, ಂದಿನ ೇ. . ಗುಬಿಬ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.
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31563

622

33765

623

35583

624

36884

625

36887

626

36893

3-6-1

08/04/2009
25/01/2010
25/01/201
3-6-1
26 ದೂರು 5/2009
ರ್ೕ. ಎಂ.ವೈ. ರಾಜವಾಡ, ಮು. . ರ್ೕಮತಿ ಪುಟಟ್ಮಮ್ ಕುರುವತತ್ಪಪ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಹನಗವಾಡಿ ಹರಿಹರ ತಾ: ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಒಲೆ ಇವರು ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂ ತ ಜಾರಿಯ ರುವಾಗ
02/06/2009
25/01/2010
25/01/201
3-6-1
26 ಇತರೆ ದೂರು
6/2009-10
1
ರ್ೕ. ಎಂ. ಎಂ. ವಾ ೕಕಾರ್, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಮುಸಲವಲಗಿ, ಂದಗಿ ತಾ: ಬಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು
ಮತು ತಾಲೂಕಿನ ೕ ೕಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಜಮೇದಾರ್ ಇವರುಗಳು ಡಿ ಇ ಡಿ ಪ ರೀ ಾ ಮೌಲ ಮಾಪನ
10/08/2009
28/04/2010
28/04/201
3-6-1
26 ಪ ಅ ದೂ 6/20071
08
ರ್ೕ. ಮುನಿವೆಂಕಟಾರಾಮಾಚಾರಿ, ಂದಿನ ಮು. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಚೋಳನಯಕನಹ ಳ್, ದ ಣ ವಲಯ-1
ಬೆಂ ದ ನ ಜಿಲೆ ಹಾ ಉ ಪಾ ಂ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಟೇಕಲ್ ಮಾಲೂರು ತಾ: ಇವರು ಸ ರುವ
24/09/2009
28/04/2010
28/04/201
3-6-1
2 (6)/ಇತರೆ/ವಗಾರ್/2009
1
ರ್ೕಮತಿ. ಅಸಮ್ತ್ ಬಸುಸ್ಮ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಎಲೆರಾಂಪುರ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ:
ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲೆ ಇವರನು ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ವಗಾರ್ವನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಸಕಾರ್ರದ ಪತ
24/09/2009
28/04/2010
28/04/201
3-6-1
2 (6)/ಇತರೆ/ವಗರ್/2009
1
ರ್ೕ. ಹನುಮಂತನಾಯಕ್, ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜು, ಹರಪನಹ ಳ್, ದಾವಣಗೆರೆ
ಜಿಲೆ ಇವರನು ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಸಕಾರ್ರದ ಪತ
24/09/2009
28/04/2010
28/04/201
3-6-1
2(6)/ದೂರು/ವಗಾರ್/2009
1
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ರ್ೕ ಸಣಣ್ಸಾವ್ಮಿಗೌಡ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಲೆಲ್ೕನಹ ಳ್, ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ ತಾ: ಮಂಡಯ್
ಜಿಲೆ ಇವರನು ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಸಕಾರ್ರದ ಪತ
2(6)/ದೂರು/ವಗರ್23//20
25/09/2009
28/04/2010
28/04/201
3-6-1
09
1
ರ್ೕ. ಅಶೋಕಕುಮಾರ್ ಬಿಆರ್. . ಭಂಟಾವ್ಳ ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ದೂರುನ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
25/09/2009
28/04/2010
28/04/201
3-6-1
2(6)/ದೂರು/ವಗರ್25/200
1
9
ರ್ೕ. ಪರುಶುರಾಮಪಪ್, ಇ. ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಸಾಗರ ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್
ದೂರುನ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಸಕಾರ್ರದ ಪತ
04/01/2010
28/04/2010
28/04/201
3-6-1
2(6)
1
ಇತರೆ/ದೂರು/ನೀ. /35/09/2010
ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಕನಸವಾಡಿ, ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ: ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್
ಪಾ ಂಶುಪಾಲರಾದ ೕಮತಿ ಜಿ ಎಂ ಅನುಸೂಯ ನಿವ ತ ಮತು ೕ ಕ ಷಮೂತಿರ್ ಪ ದ ಸ ಇವರುಗಳ
2(7)/ದೂಪರ್/ದೂರು:
22/02/2010
19/07/2012
19/07/201
3-6-1
43/2009-10/
3
ೇತರ್ ಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಾ. .ಇ. ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ತಾ: ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರು ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು, ರ್ೕ
ದರಾಮೇಶ ರ ದಾ ಸಂಸೆ ಬೇವೂರು ಇವರನು ನಿಂದಿ ದಾರೆಂಬ ದೂರಿನ ಬಗೆ
2(6)ಪ.ಅ.ದೂರು/ಇತರೆ/
07/04/2010
07/04/2010
07/04/201
3-6-1
ನೀ. /31//2000-01
1
ದಿ: 10-5-98ರಂದು ನಡೆದ ದವ್.ದ.ಸ./ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಪ್ದಾರ್ತಮ್ಕ ಪರೀ ೆಸಂಬಂದಿ
ಸಾದಿಲಾ ರು/ಸಂಬಾವನೆ ಬಿಲು ಕುರಿತು
2(1)ಪ.ಅ.ದೂರು/ಇತರೆ/
07/04/2010
07/04/2010
07/04/201
3-6-1
ನೀ. /9//2007-08
1
ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್, ಕೊಪಪ್ಳ, ಇವರ ಕತರ್ವಯ್ ವೈಪಲಯ್ದ ಬಗೆಗ್ ದೂರು ಕುರಿತು.
07/04/2010
07/04/2010
07/04/201
3-6-1
2(6)ಪ.ಅ.ದೂರು/ಇತರೆ/
1
ನೀ. /23//2002-03
2002ನೇ ಮಾಚಿರ್ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. . ಪರೀ ೆಯ ಲ್ 20%ಕಿಕ್ಂತ ಕಡಿಮೆ ಪರಿತಾಮಶ ಬಂದಿರುವ ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌ ಢಶಾಲಾ ಮು ಗಳ ಬಗೆ ಸುಕ ಮ ಕುರಿತು
2(6)ದೂರು/ಇತರೆ/ನೀ. /
07/04/2010
07/04/2010
07/04/201
3-6-1
31/2001-02
1
2001ನೇ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. . ಪರೀ ೆಯ ಪ ತಾಂಶದ ಲ್ 20%ಕಕ್ಮೀತ ಕಡಿಮೆ ಪ ತಾಂಶ ಬಂದಿರುವ ಸ.
ಪೌ ಢಶಾಲಾ ಮುಕ ಕಷ್ಕರ ರ ರುದ ಸುಕ ಮ ಕುರಿತು
2(6)ಪ/ಅ.ದೂರು/ಇತರೆ/
07/04/2010
07/04/2010
07/04/201
3-6-1
ನೀ. /11//1997-98
1
ರ್ೕ. ಎಂ ಚಂದರ್ ೕಖರ , ,ಉ. . ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯ್ ಬೆಂ.ದ.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ
ದೂರು ಸುಕ ಮ ಕುರಿತು
2(7)/ದೂಪರ್/19/201029/09/2010
19/07/2012
19/07/201
3-6-1
11
3
ರ್ೕ.. . ಎಂ. ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿಗೌಡ, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ರಾಮನಗರ, ರ್ೕ ವಪಪ್, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಚನ ಪಟ ಣ ತಾಲೂಕು ೕ ನಾಗರಾಜರ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಸಾ ಇಲಾಖೆ
15/11/2010
19/07/2012
19/07/201
3-6-1
2(7)/ದೂಪರ್/25/20103
11
ರ್ೕ. ಟಿ. . ಚಂದರ್ಯಯ್ ಉ.ನಿ.ಆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಸಾವರ್ಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ
ನೀಡುತಿದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ೕ ರಂಗಪ ನವರುಮ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆ
30/11/2010
17/07/2012
17/07/201
3-6-1
2(7)/ . ಪರ್/28/20103
11
ರ್ೕ ಹನುಮಂತಪಪ್, ೇ. .,ಸಾ. .ಇ., ದೇವನಹ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಬೆಂ.ಗಾರ್.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
17/06/2011
19/07/2012
19/07/201
3-6-1
2(7)/ದೂಪರ್/10/20113
12
ರ್ೕ.ನಂಜುಂಡಯಯ್, ೇ. .ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳುರು ದ ಣ ವಲಯ-4 ಇವರು ಸವ್ಂತ ಕಾರನುನ್ ಬಳ
ಸಕಾರ್ರದ ಹನವನು ದುರುಪ ೕಗ ಮಾಡಿದಾರೆ ಎಂಬ ದೂರಿನ ಬಗೆ
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2(7)/ದೂಪರ್/16//201111/07/2011
19/07/2012
19/07/201
3-6-1
12
3
ರ್ೕ ಬಿಜೆ.ಪರ್ಭುಸಾವ್ಮಿ, ಂದಿನ ಜಿಲಾಲ್ ವಯಸಕ್ರ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಹಾ
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ
ಕಛೇರಿ ತುಮಕೂರು ಇವರ ಅಮಾನತಿನ ಅವಧಿಯನು ಕತರ್ವ ದ ದಿನಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿ ಆದೇ ಸುವ
13/02/2006
03/07/2014
03/07/201
3-6-2
2(7) ದೂರು 52:20055
06
ರ್ೕ ಕೆ ಕಾಳಪಪ್ ಉ.ನಿ. ಬೆಮಗಳೂರು ದ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನ
ರ ತ ಶಾಲೆಗಳ ವ ವಹಾರಣೆಯ ಎಸಗ್ಇರುವರನ ಲಾದ ಲೋಪದೋಷಗಳನು ಕುರಿತು
28/12/2006
04/09/2014
04/09/201
3-6-2
2[7] ದೂರು 26/20065
07
ರ್ೕ.ಎ. ದೇವಪರ್ಕಾಶ್, ಉ.ನಿ. ಬೆಂಗಳುರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ನಿಗಧಿಯ ಲ್ ಅವಯ್ವಹಾರ
ಮಾಡಿದಾರೆಂಬ ಬಗೆ ದೂರು
06/09/2008
18/06/2014
18/06/201
3-6-2
27 ದೂರು 14/2008-09
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್. ಎನ್. ಪರ್ತಿಮಾ, ನಿದೇರ್ಶಕರು ಉದುರ್ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಳ
ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ ಮತು ೕ ಪರಮೇಶ ರಪ ಸಂಸ ತ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ಇವರುಗಳ ಮೇ ನ ದೂರಿನ
19/11/2009
05/02/2014
05/02/201
3-6-2
2(7)/ದೂರು/30/2009
ರ್ೕ. ಚಂದರ್ಶೇಖರ ಬಾಬು, ೇ. .ಬಾಗೇಪ ಲ್ ಬಾಗೇಪ ಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು
29/12/2009
03/06/2014
03/06/201
3-6-2
2(7)/ದೂಪರ್/35/2009
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್. ಎನ್. ಪರ್ತಿಮಾ ನಿದೇರ್ಶಕರುಇತರೆ ಪರೀ ೆಗಳು, ಕ.ಪೌರ್ . ಪರೀ ಾ ಮಂಡ ,
ಮಲೇಶ ರಂ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆ
23/08/2010
10/06/2014
10/06/201
3-6-2
2(7)/ . ಪರ್/12/20105
11
ರ್ೕ ಡಿ.ಎಸ್.ರಾಜಣಣ್, ನಿದೇರ್ಶಕರುಪಾರ್. ಹಾಗೂ ಇತರರ ರುಧ ರ್ೕ ಎಂ. .ನಾಗರಾಜು, ಇವರು
ಹೆಚ್ ಆರ್ ಸಂ: 4790/2010ರ ಸ ರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆ
09/12/2010
26/08/2014
26/08/201
3-6-2
2(7)/ದೂಪರ್/31/20105
11
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ರುದಧ್ ರ್ೕ. ಗೋಪಾಲಯಯ್, ಹಾ ಪದನಿಮಿತತ್
ಸದಸ ರು ಮಾಜಿ ಅಧ ಕಷ್ರು ಸಾಲ ಮೇಲುಸುವಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾ ಶಾಲೆ ತಿರುಮಲಕೋಡು
22/02/2011
10/06/2014
10/06/201
3-6-2
2(7)/ದೂಪರ್/37/20105
11
ರ್ೕ ಬಸವರಾಜು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರುಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳುರು ಇವರ ಮೇಲೆ ಶರ್
ವಸಂತಕುಮಾರ್ ಇವರು ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆ
19/07/2011
10/06/2014
10/06/201
3-6-2
2(7)/ದೂಪರ್/18//20115
12
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಡಲ್ಘಟಟ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅವಯ್ವಹಾರ ಹಾಗೂ ದ ತ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
ಆಗುತಿರುವ ಅನಾ ಯ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆ ದೂರು
21/10/2011
24/12/2014
24/12/201
3-6-2
2(7)/ಇ /34//2011-12
5
ರ್ೕ ಪಿ ಬಿ ಬಸವರಾಜು ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತುತ್ ಪಾತಣಣ್ ಬಿ ಅರ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
ೕ ಮರಿಸಾ ಮಿ ಗೌಡ ತಿಪಟೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೇ ರುವ ಅಜಿರ್
26/06/2012
26/08/2014
26/08/201
3-6-2
2(7) ದೂರು 25/20125
13/ದೂಪರ್/25/201213/2012
ರ್ೕ ಕೆ.ಕಾಳಪಪ್ ಗೊರೂರ್ ಮತುತ್ ರ್ೕ ಜೆ ಭಾಸಕ್ರಯಯ್ ಂದಿನ ಉ.ನಿ , ರ್ೕ ಮಂಜಪಪ್ ಮತುತ್
ಎಸ್ ಎಲ್ ಗಂಗಾಧರಗೌಡ ಂದಿನ ೇ ಮತು ಬಿ ಎಸ್ ಪ ಭಾಕರ್ ಮು
ೕ ಮಾರುತಿ ಪೌ ಢ ಶಾಲೆ
2(7) ದೂರು 27/201229/06/2012
03/06/2014
03/06/201
3-6-2
13/ದೂಪರ್/27/20125
13/2012
ೇ. ಮತುತ್ ಬಬ್ಂದಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದ.ವ-4 ಇವರು 2012-13 ನೇ ಸಾ ನ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ
ಕಷ್ಕರ ಪರಸ ರ ವಗಾ ವಣೆ ಕುರಿತು ದೂರು
15/03/2008
28/04/2010
28/04/201
3-6-3
2 6 ಪ ಅ ದೂ 13` 20071
08
ರ್ೕ. ಸೋಮಪಪ್ . ಮುಖಯ್ ಆದೀಕಷ್ಕರು ಹಾಗು ಮು. . ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ. ಹರಪನಹ ಳ್. ದಾವಣಗೆರೆ
ಜಿಲೆ ಇವರು ಕೆ ಓ ಎಸ್ ಪದಿಯಯ ಪರೀ ಾ ಕೇದ ದಲ್ಇನ ಅವ ವಹಾರದ ಅರೀಪ ಕುರಿತು
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07/06/2008
25/01/2010
25/01/201
3-6-3
- 26 ಇತರೆ ದೂರು
9/2008-09
1
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಗೂರ್ಪ್-ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ರುದದ್ ಬಂದಿರುವ ದೂರುಗಳನುನ್ ಸಂಬಂದಿ ದ
ಜಿಲಾ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರಿಗೆ ಕಳು ಕೊಡುವ ಬಗೆ
26 ಪ.ಅ./ದೂರು4/2009
23/03/2009
24/09/2010
24/09/201
3-6-3
1
ರ್ೕ. .ಎಸ್.
ೕಹನಕುಮಾರ , ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತೂದೂರು ತೀಥರ್ಹ ಳ್
ತಾ: ವ ಗ ಜಿಲೆ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು ಸುಕ ಮ ಕುರಿತು
07/08/2009
25/01/2010
25/01/201
3-6-3
26 ದೂರು 11/2009
ರ್ೕಮತಿ ಮನೋರಂಜಿನಿ , ಂದಿನ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮಸಗ ಲ್, ಹೊಸನಗರ ತಾ:
ವ ಗ ಜಿಲೆ ಇವರು 2006 07ನೇ ಸಾ ನಶಾಲಾಅನುದಾನ ರೂ 2 50 ಲಕಷ್ಗನು ದುರುಪ ೕಗ
26 ದೂರು 12/2009
22/08/2009
19/07/2010
19/07/201
3-6-3
ರ್ೕ. ಮಹಮದ್ ಇ ಯಾಸ್, ಕಲ್ಷಟ್ರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ,ಕ ಲ್ಹಾಳ್ ಕಲ್ಷಟ್ರ್, ಸಮೂಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ
ಕೇಂದ ಕ ಹಾಳ್ ಭದಾ ವತಿ ಥ: ವ ಗ ಜಿಲೆ ಇವರು ಸಹ ಕಷ್ಕರುನು ನಿಯಮಬಾ ರವಾಗಿ ಕಾ ಸ್
10/11/2011
05/11/2014
05/11/201
3-6-3
2(7)/ದೂರು/ಇ /44//20
5
11-12
ರ್ೕ ಎ ದೇವಪರ್ಕಾಶ್ ನಿದೇರ್ಶಕರುಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಣ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ಮೇಲೆ ೕ ಕೆ ಪಿ ಎ ದೇಶ್ ಅರಫಾ ದಾ ದೇಂದ ಉಪಿ ನಂಗಡಿ ಇವರು ಲೋಕಾಯುಕ ಕಛೇರಿಯ ದೂರು
07/04/2012
26/08/2014
26/08/201
3-6-3
2(7)/ಮಾ.ಹ.ಅ//04/201
5
2-13/2012
ಗರ್ಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆಯ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ನ ಅವಯ್ವಹಾರದ ಬಗೆಗ್ ವರದಿಯ ಪರ್ತಿ ನೀಡಲು
ಮಾ ತಿ ಹಕು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
2(7) ದೂರು 18/201214/06/2012
30/04/2015
30/04/201
3-6-3
13/ದೂಪರ್/18/20126
13/2012
ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಕನಕಪುರ ತಾ. ೇ. ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ರುದದ್ ದೂರು

654

17052

655

25119

656

35547

657

35849

658

87516

659

95298

660

97622

661

104746

08/01/2013
18/05/2015
18/05/201
3-6-3
2(7)ದೂರು
6
54/2012/ದೂಪರ್/54/2012
/2013
ರ್ೕ ಕನನ್ಯಯ್/ಶಮೀಮ್ ತಾಜ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಇವರ ವಗಾ ವಣೆ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

662

105852

663

105897

24/01/2013
17/12/2014
17/12/201
3-6-3
2(7)ದೂರು 58/20125
13/ದೂಪರ್/58/201213/2013
2012 ಮೇ ನ ಲ್ ನಡೆದ ಬಿಆರ್ / ಆರ್ ಪಿ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಆಯೆಕ್ ಪರೀ ೆ ಕೌನಸ್ ಂಗ್ ನ ಲ್ ಆಗಿರುವ ನೂಯ್ನಯ್ತೆ
ಬಗೆ
2(7)ದೂರು 60/201224/01/2013
20/09/2014
20/09/201
3-6-3
13/ದೂಪರ್/60/20125
13/2013
ರ್ೕ ಪದಮ್ನಾಭ ಎಸ್. ಉ.ನಿ(ಆ) ಕೋಲಾರ ಇವರ ಮೇ ನ ಸುತ್ ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

664

107316

665

108194

666

108418

28/02/2013
05/06/2014
05/06/201
3-6-3
2(7)ದೂರು 66/20125
13/ದೂಪರ್/66/201213/2013
ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶಯಯ್ ನಿದೇ ಶಕರು ಕ.ಪೌರ್. .ಪ.ಮಂ.ಬೆಂ.ಇವರ ಮೇಲೆ ಮ ಳಾಆ ೕಗಕೆಕ್ ದೂರು
ಸ ರುವ ಬಗೆ
2(7)ದೂರು 67/201221/03/2013
27/12/2013
27/12/201
3-6-3
13/ದೂಪರ್/67/2012/2013
4
ರ್ೕ ಡಿ. ವಕುಮಾರ್ ೇ. .ಕನಕಪುರ ತಾ.ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಕತ ವಯ್ಲೋಪದ ರುದದ್ ಸುತ್ ಕರ್ಮ
ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆ
23/03/2013
30/06/2014
30/06/201
3-6-3
2(7)ದೂರು 69/20125
13/ದೂಪರ್/69/2013
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667

109115

2012-13 ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ ಬಳಕೆಯ ಳಂಬಕೆಕ್ ಕಾರಣರಾದ ಬಬ್ಂದಿಯ ಮೇಲೆ ಕರ್ಮ
ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆ (ಉಪನಿದೇ ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಕೋಲಾರ)
2(7)ದೂರು
10/04/2013
20/10/2014
20/10/201
3-6-3
03/2013/ದೂಪರ್/03/2013
5
ಕ.ಪೌ. .ಪ.ಮಂ.ಬೆಂಗಳೂರು ಕಛೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆದಾಯ ತೆರೆಗೆ ವಂಚನೆ ಬಗೆಗ್

668

109377

669

109735

670

110266

671

110340

672

110625

673

114333

674

115318

2(7)ದೂರು
05/2013/ದೂಪರ್/05/2013

20/04/2013

19/08/2014

19/08/201
5

3-6-3

ಆರ್.ಟಿ.ಇ.ಕಾಯೆದ್ಯಡಿಯ ಲ್ ಮಕಕ್ಳ ದಾಖಲಾತಿ ಸಂಖೆಯ್ಯನುನ್ ಆನ್ ಲೆಯ್ನ್ ತಂತಾರ್ಂಶದ ಲ್ ನೂನ್ ನನ್ತೆ
ಸರಿಪಡಿಸದೇ ಇವರು ೇ ಹಾಗೂ ಉಪನಿದೇ ಶಕರಿಗೆ ನೋಟೀಸ್ ಜಾರಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
30/04/2013
14/08/2014
14/08/201
3-6-3
2(7)ದೂರು 12/20135
14/ದೂಪರ್/12/2013
ರ್ೕ ಆಂಜಿನಪಪ್ ತೋ. .ಇವರ ಕಡತ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವ ಸಂಬಂದ ಹೊಣೆಗಾರರಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ರುದದ್
ಕ ಮ ತೆಗೆದುಕೊಳು ವ ಬಗೆ(ಮಾ ತಿ ಆ ೕಗದ ಆದೇಶದಂತೆ)
23/05/2013
03/06/2014
03/06/201
3-6-3
2(7)ಲೋ.ದೂರು18/201
5
3-14/ದೂಪರ್/18/2013
ರ್ೕ ಶಾಮಣಣ್ ತುಮಕೂರು ಇವರು, ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ನ ಅವಯ್ವಹಾರಗಳ ತನಿಖೆ ಬಗೆಗ್
ಲೋಕಾಯುಕರಿಗೆ ದೂರು ಸ ರುವ ಬಗೆ
2(7)ದೂರು 19/201325/05/2013
04/06/2014
04/06/201
3-6-3
14/ದೂಪರ್/19/2013
5
ಮೆ. ದಾದ್ಥ ಇನೊಫ್ೕಟೆಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ನಿದೇ ಶಕರು(ಪರೀ ೆಗಳು) ಕ.ಪೌರ್. .ಪ.ಮಂ.ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರ ಮೇಲೆ ದೂರು ನೀಡಿರುವ ಬಗೆ
2(7)ದೂರು 22/201304/06/2013
03/06/2014
03/06/201
3-6-3
14/ದೂಪರ್/22/2013
5
ಉಪನಿಧೇ ಶಕರು ರಾಮನಗರ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
25/10/2013
26/08/2014
26/08/201
3-6-3
2(7)ದೂರು 35/20135
14/ದೂಪರ್/35/2013
ೇ. .ಕಛೇರಿ ಮಾಗಡಿ ಇ ಲ್ ಕಡತ ನಿವ ಹಣೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಬಗೆಗ್ ಸುತ್ ಕರ್ಮಕಾಕ್ಗಿ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅ ೕಗದ ದೂರು
2(7)ದೂರು( ಹೆ.ಬಾ.ಭ)
04/12/2013
30/04/2015
30/04/201
3-6-3
45/2013/ದೂಪರ್/45/2013
6
ಹೆಚ್.ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ನ ಲ್ ವೇತನ ಬಟವಾಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಮನೆ ಭಾಡಿಗೆ ಭತೆಯ್ ಸೆಳೆಯುವ ಬಗೆಗ್.

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

675

115848

676

115895

677

116398

678

116399

17/12/2013
13/01/2015
13/01/201
3-6-3
2(7)ದೂರು46/20136
14/ದೂಪರ್/46/2013
ಕಷ್ಣ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ 2009 ರಡಿಯ ಲ್ ಶಾಲಾ ಮಕಕ್ಳ ದಾಖಲಾತಿ ಬಗೆಗ್ ನಿಲ ಕಷ್ತೆ ತೋರಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ರುದ ದೂರು
19/12/2013
05/03/2014
05/03/201
3-6-3
2(7)ದೂರು49/20135
14/ದೂಪರ್/49/2013
ರ್ೕ ಶಂಕರಪಪ್ ನಿ. ಕಷ್ಕರು ಇವರು ೇ. .ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರ ಮೇಲೆ ದೂರು ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್
03/01/2014
24/12/2014
24/12/201
3-6-3
2(7)ದೂರು54/20135
14/ದೂಪರ್/54/2014
ಎಸ್.ಕೆ ಚನನ್ಬಸಪಪ್ ಂದಿನ ಉಪನಿದೇ ಶಕರು(ಆ)ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ರುದದ್ ಲೋಕಾಯುಕತ್
ದೂರು
2(7)ದೂರು55/201303/01/2014
22/08/2014
22/08/201
3-6-3
14/ದೂಪರ್/55/2014
5
ರಾಜಯ್
ೕಜನಾ ನಿದೇ ಶಕರಿಗೆ (ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ) ಸುತ್ ಪಾರ್ಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವನುನ್ ಪರ್ತಾಯ್ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

679

118135

19/02/2014
30/04/2015
30/04/201
3-6-3
2(7)ದೂರು63/20136
14/ದೂಪರ್/63/2014
ರ್ೕ ಹನುಮನಾಯಕ ೇ. . ನೆಲಮಂಗಲ ಇವರ ಮೇಲೆ ಲೋಕಾಯುಕತ್ಕೆಕ್ ದೂರು ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್

680

122237

681

122355

19/06/2014
24/12/2014
24/12/201
3-6-3
2(7)ದೂರು12/20145
15/ದೂಪರ್/12/2014
ರ್ೕ ರಂಗಸಾವ್ಮಿ ೇ. .ಮಾಗಡಿ ಇವರ ರುದದ್ ಅಪರ
ಲ್ ನಾಯ್ಯಾಧೀಶರು ಮಾಗಡಿ , ರಾಮನಗರ
ಜಿಲೆ ಇವರು ದೂರು ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು
2(7)ದೂರು 13/201421/06/2014
20/10/2014
20/10/201
3-6-3
15/ದೂಪರ್/13/2014
5
ನಿದೇ ಶಕರು (ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಣ) ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

682

125700

683

3134

684

44977

685

45812

686

83043

687

86229

688

89393

689

94261

690

95299

691

97367

692

97372

20/09/2014
30/04/2015
30/04/201
CPIBM226ದೂಪರ್2014
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

3-6-3

24/02/2002
15/01/2013
15/01/201
3-6-4
2(5) ದೂರು 77/20024
03
ರ್ೕ ಆರ್ ಮಲೆಲ್ೕಗೌಢ ಂದಿನ ೇ ಅ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೋಲಾರ ಇವರು ಲಂಚ ಪಡೆಯುತತ್ದಾದ್ಗ
ಲೋಕಾಯುಕರ ಬಲೆಗೆ ಕ ಬಿದಿರುವ ಬಗೆ
13/05/2010
30/05/2015
30/05/201
3-6-4
2(7)/ದೂಪರ್/ದೂರು:05/2
6
010-11/
ರ್ೕ ಎಸ್. .ಪಧಮ್ನಾಭ, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮುಳುಬಾಗಿಲು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಹಾ್ಊ ರ್ೕ
ಬಿ ಜೆ ನಾರಾಯಣಸಾ ಮಿ ೇತ ಸವನ ಯಾಧಿಕಾಋಇಗಳು ಇವರ ಮೆ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆ
2(7)/ದೂಪರ್/07/2010
08/06/2010
11/03/2013
11/03/201
3-6-4
ರ್ೕ. ಟಿ. ಚಂದರ್ಯಯ್, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ
ಅನುದಾನಿತ ಪಾ ಥಮಿಕ ಮತು ಪೌ ಢ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ನಾಕಾರಣ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತಿದಾರೆ ಎಂಬ
26/09/2011
19/03/2013
19/03/201
3-6-4
2(7)ದೂರು/ . ಪರ್/32/2
4
011-12/2011
ರ್ೕ ಟಿ. .ಚಂದರ್ಯಯ್, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಇವರ ಮೇಲೆ ಸಮತಾ ಸೈನಿಕ ದಳ,
ಗಾಂಧೀನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ನೀಡಿದ ದೂರು
2(7)/ದೂಪರ್/39/201128/10/2011
20/06/2015
20/06/201
3-6-4
12/2011
6
ರ್ೕ ಗಣಪತಿ ಭಟಟ್ ಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಾನಯ್ ಕಷ್ಣ ಸಚಿವರ ಕಛೇರಿ, ಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ಮೇ ನ ದೂರು
2747.20112012.ದೂಪರ್
07/12/2011
21/01/2013
21/01/201
3-6-4
/2011
4
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಪರೀ ೆಯ ಹಳೆಯ ಉತತ್ರ ಪತಿರ್ಕೆ ಮಾರಾಟದ ಟೆಂಡರ್ ನ ಲ್ ತೂಕದ ಲ್ ವಯ್ತಾಯ್ಸ ಮಾಡಿ
ಸಕಾರ್ರಕೆ ನಷ ಉಂಟು ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು
2(7)/ದೂಪರ್/63/2011/2
12/03/2012
21/01/2013
21/01/201
3-6-4
012
4
ರ್ೕ ಅಶವ್ಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಗೌಡ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉತತ್ರ ವಲಯ 3 ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮೇ ನ
ದೂರಿನಬಗೆ
07/04/2012
22/05/2015
22/05/201
3-6-4
2(7)/ದೂಪರ್//03/20126
13/2012
ರ್ೕಮತಿ ಶಮೀನ್ ತಾಜ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಗೌರಿವಬಿದನೂರು ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ
ಮೇಲೆ ದೂರು
2(7) ದೂರು 14/201207/06/2012
08/08/2013
08/08/201
3-6-4
13/ದೂಪರ್/14/124
13/2012
ರ್ೕ ಸಂಜಪಪ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಂ.ವಗ ಮತುತ್ ಅಲವ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಇಲಾಖೆ ಕೋಲಾರ ಇವರನುನ್
ಅಮಾನತುಗೊ ಸುತಿರುವ ಬಗೆ
07/06/2012
21/01/2013
21/01/201
3-6-4
2(7) ದೂರು 10/20124
13/ದೂಪರ್/10/201213/2012
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ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆನೇಕಲ್ ಮತುತ್ ಉಪನಿದೇ ಶಕರು ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಇವರುಗಳ ಮೇ ನ ದೂರು

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

693

100303

29/08/2012
21/01/2013
21/01/201
3-6-4
2(7) ದೂರು 33/20124
13/ದೂಪರ್/33/201213/2012
ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ 2012-13ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ಮಟಟ್ದ ಉತತ್ಮ ಕಷ್ಕರ ಆಯೆಕ್ ಬಗೆಗ್ ದೂರು.

694

101605

17/10/2012
22/08/2013
22/08/201
2(7) ದೂರು 45/20124
13/ದೂಪರ್/45/201213/2012
ಉಪನಿದೇ ಶಕರು ಸಾ. .ಇ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

695

105560

21/01/2013
21/01/2013
21/01/201
3-6-4
2(7)ನಿ.ಗರ್ಂ.ಇ.ದೂರು
02/2007/ದೂಪರ್/02/2007
4
/2013
ರ್ೕ ಪಿ.ಪ್.ರಾಜೇಂದರ್ಕುಮಾರ್ ನಿದೇ ಶಕರು ಗರ್ಂಧಾಲಯ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂ.ಇವರ ರುದದ್ ಸುತ್ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್

696

112633

697

116400

19/08/2013
20/06/2015
20/06/201
3-6-4
2(7)ದೂರು29/20126
14/ದೂಪರ್/29/2013
ರ್ೕ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ .ಸ.ನಿ ರಾಜಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ದಾಯ್ಥಿ ಗಳ ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ ಬೆ0ಗಳೂರು ಇವರ ಮೇ ನ
ದೂರಿನ ಬಗೆ
2(7)ದೂರು53/201303/01/2014
05/11/2014
05/11/201
3-6-4
14/ದೂಪರ್/53/2014
5
ಹೆಚ್.ಎನ್.ತಿಮೆ ಗಾಡ ೇ. ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಬೆಂ.ಗಾರ್.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

698

126905

699

131741

700

3319

701

65968

702

68612

703

100428

704

107580

CPIBM240ದೂಪರ್2014
ರ್ೕ ಬಿ.ಕೆ ಬಸವರಾಜೇಗಾಢ ೇತರ್
ಬಗೆ
CPIBM47ದೂಪರ್2015
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇ

3-6-4

23/10/2014
07/07/2015
07/07/201
3-6-4
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಂ.ಉ.ವ.-2 ಇವರ ರುದದ್ ಸುತ್ ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸುವ
17/04/2015
28/09/2015
ಲ್ನ ಅಧಿಕಾರಿ/ ನಾಕರರ ರುದದ್ ದೂರು

28/09/201

3-6-4

30/09/2005
22/04/2008
22/04/200
3-6-5
2(7) ದೂರು 38:20059
06
ರ್ೕ ಹೊನನ್ಯಯ್ ನಿವೃತಿತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮಾಗಡಿ ಟೌನ್ ಇವರ ಪರಿ ಷಟ್ ವೇತನ ಬಾಬುತ್ 6015/- ರೂ
ಪಾವತಿ ಲದಿರುವ ಬಗೆ ಲೋಕಾಯುಕರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆ
12/04/2011
20/06/2015
20/06/201
3-6-5
2(7)/ದೂಪರ್/01/20116
12
ರ್ೕ. ಡಿ. ಎಸ್. ರಜಣಣ್ನಿವೃತತ್ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್. ಟಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ
ಮುದ ಣಕೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಸಕಾರ್ರಕೆ 2 97 ಕೋಟಿ ನಷ ಉಂಟು ಮಾಡಿರುತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ೕ ಕೆ
17/06/2011
08/03/2013
08/03/201
3-6-5
2(7)/ದೂಪರ್/11/20114
12
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರುಆಡ ತ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಹಾಗೂ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ದೇವನಹ ತಾ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆ
04/09/2012
21/01/2013
21/01/201
3-6-5
2(7) ದೂರು 34/20124
13/ದೂಪರ್/34/201213/2012
ಉಪನಿದೇ ಶಕರು ಬೆಂ.ಗಾರ್.ಜಿಲೆಲ್ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ಕಷ್ಕರನು ಸಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆ ದೂರು
2(7)ದೂರು 69/201106/03/2013
12/07/2013
12/07/201
3-6-5
12/ದೂಪರ್/69/2013
4
2010-11 ನೇ ಸಾ ನ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. ಪರೀ ೆಯ ಲ್ ಅವಯ್ವಹಾರ ನಡೆ ರುವ ಬಗೆಗ್ ದೂರು(ಬೆಂ.ಗಾರ್)

52
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
705

109579

2(7)ದೂರು
06/2013/ದೂಪರ್/06/2013

25/04/2013

20/06/2015

20/06/201
6

3-6-5

ಉಪನಿದೇ ಶಕರು ಬೆ0ಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.
706

114856

19/11/2013
22/05/2015
22/05/201
2(7)ದೂರು 41/20136
14/ದೂಪರ್/41/2013
ರ್ೕ ಕೆ.ಪರ್ಕಾಶ್ ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ರಾಮನಗರ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

3-6-5

707

26033

09/05/2005
24/03/2009
25ದೂರು-02/2005-06
ಜಿ.ನಾಗೇಂದರ್ಪಪ್, ಪಾರ್ಂ. ಡಯಟ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಕಿರ್ಮಿನಲ್ ಕೇ ನ ಬಗೆಗ್.

5-7-2

ಶಾಖೆ: EST3

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

24/03/201

ಒಟುಟ್: 760

1

6148

13/09/2006
26/06/2008
26/06/200
3(7) ಪಾರ್. .ದಾವೆ
9
113/06-07
ರೇಣುಕಾ ಡಿ.ಆರ್. ಸ. , ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಶಹಾಪುರ ತಾ, ಕೆಎಟಿ 5845/06

--0

2

6149

13/09/2006
26/06/2008
26/06/200
3(7) ಪಾರ್. .ದಾವೆ
114/06-07
9
ಮಂಚೇಗೌಡ ಸ. , ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಗೊಂಡಡಿಗಿಲ್ ಯಾದಗಿರಿ ತಾ, ಕೆ.ಎ.ಟಿ 5847/06

--0

3

6150

13/09/2006
26/06/2008
26/06/200
3(7) ಪಾರ್. .ದಾವೆ
115/06-07
9
ಸುರೇಶ್ ಎಸ್.ಆರ್ ಸ. ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಜಾನೇಕಲ ಮಾನಿವ್ ತಾ, ಕೆಎಟಿ ನಂ 5035/06

--0

4

5309

06/05/2006
3(7)
ಪಾರ್. .ದಾವೆ.269/05-06
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

5

18572

03/10/2008
29/10/2009
29/10/201 10-3-3
32ಪಾರ್. .ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಭಾ
ಅ0ಮು.132/08-09
0
ರ್ೕಮತಿ ಒ0ಕಾರಮಮ್, ಸ ,ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಅಗುಗ್0ದ,ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ. ಇವರ ಭಾಗಶಃ ಮ0ಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

6

2583

19/08/2004
24/07/2009
24/07/201
3(2) ಪಾರ್. ಅ.ರಾ ವಗರ್
34/03-04
0
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ ೕಮಾರೋನ್ ಸ. ಪರ್.ಶಾಲ ಕಾಮಾ ಪುರಂ ಅಂತರಜಿಲಾಲ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

10-7-2

7

2647

24/02/2005
30/04/2009
392) ಪಾರ್. ದೂರು
58/04-5
ರ್ೕ ಟಿ ೕರಣಣ್ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಸ ಪಾರ್.ಶಲೆ ಜಾಗನೂರು ಚಳಳ್ಕರೆ ದೂರು

10-7-2

8

10498

9

5603

02/03/2007
16/04/2009
16/04/201
6-6-1
3(2)ಪಾರ್ .ಸಾಭನಿ.ಭಾಅಂ
0
ಮು.175/2006-07
ಸಾಭನಿ. ರ್ೕ.ಬಿ.ಟಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್,ಮು. . ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ. ಬಿಳಗುಂಬ,ರಾಮನಗರ ತಾ: ಬೆಂಗಳೂರು
ಗಾ ಮಾಂತರ ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ಶೇಕಡ 75 ಮಂಜೂರಾತಿ
3(1) ಪಾರ್. . ನೇ /03-23/01/2004
11/07/2008
11/07/200
8-1-1
04
9
2003-04 ನೇ ಸಾ ನ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ಬಿಟುಟ್ ಹೋಗಿರುವ ಬಗೆಗ್

10

5604

26/06/2008

23/12/2002
18/03/2009
3(1) ಪಾರ್. . ನೇಮಕ
8/02-03
2003-04 ನೇ ಸಾ ನ ನೇಮಕಾತಿ ಕಡತ (5000) ಕಷ್ಕರು

26/06/200
9

30/04/201
0

18/03/201
0

1-2-14

8-1-1
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

11

5723

08/01/2004
18/03/2009
18/03/201
8-1-1
3(1) ಪಾರ್ . ಕಷ್ಕರ
0
ನೇ.ಹುದೆದ್ ರದುದ್ 1/03-04
ರಾಜಯ್ದ ಸ.ಪಾರ್.ಶಾ ಹಾ ಇರುವ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳ ಲ್ 5000 ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ರದುದ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

12

5727

08/03/2006
10/07/2008
3(1) ಪಾರ್. . ನೇ.ಇತರೆ 12/0506
ಉದೊಯ್ೕಗ ನಿಮಯ ಕೇಂದರ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕ ಬಗೆಗ್

10/07/200
9

8-1-1

13

5735

18/02/2005
09/07/2015
3(1) ಪಾರ್. . &ಆರ್
ಪರಿಷಕ್ರಣೆ 47/04-05
ಸಾ. .ಇ ಕೊರ್ೕಢೀಕರ್ತ ವರ್ಂದ ಮತುತ್ ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಪರಿಷಕ್ರಣೆ ಬಗೆಗ್

09/07/201
6

8-1-1

14

5736

18/02/2005
3(1) ಪಾರ್. . ನೇ-1/9596
& ಆರ್ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಬಗೆಗ್ ಕಡತ 1 ವಾಲೂಯ್ಮ್ 2

09/07/2015

09/07/201
6

8-1-1

15

5749

21/08/2003
10/07/2008
3(1) ಪಾರ್. ನೇ. 06/0203
2002-03 ನೇ ಸಾ ನ ಬಾಯ್ಕ್ ಲಾಗ್ ಪಾರ್.ಶಾ. ನೇಮಕಾತಿ ಕಡತ

10/07/200
9

8-1-1

16

5760

22/06/2006
11/07/2008
3(1) ಪಾರ್. . ದೈ. 8/0607
ಸ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರ ಕೊರತೆ ನಿವಾರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

11/07/200
9

8-1-1

17

5764

04/08/2005
10/07/2008
10/07/200
3(1) ಪಾರ್. ನೇ ಇತರೆ
01/05-06
9
3500 ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾಇ ಯಾವಾಗ ಎಂದು ಪತಿರ್ಕೆಯ ಲ್ ಪರ್ಕಟವಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ್

8-1-1

18

5765

21/01/2006
10/07/2008
3(1) ಪಾರ್. ಡಿ.ಪಿ.ಎ.ಆರ್
58/05-06
ರ್ೕ ಎಂ.ಎ ಮಂಜುನಾಥ್ ಇವರ ಗಾರ್ಮೀಣ ವಾಯ್ಸಂಗ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ದ ಬಗೆಗ್

8-1-1

19

5766

21/01/2006
10/07/2008
10/07/200
3(1) ಇತರೆ ಡಿಪಿಎಆರ್ 9
60/05-06
ಯಾದಗಿರಿ ತಾ. ಬಾಚವಾರದ ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. ಸದಸಯ್ರು ಸ ಲ್ ದ ಮನ ಬಗೆಗ್

8-1-1

20

5769

22/01/2006
10/07/2008
3(1) ಪಾರ್. . ಡಿಪಿಎಆರ್
54/05-06
ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಸ್.ನಾಯಕ್ ಇವರು ಡಿಪಿಎಆರ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಮನ ಬಗೆಗ್

10/07/200
9

8-1-1

21

5801

22/01/2006
3(1) ಪಾರ್. 981
ಡಿಪಿಎಅರ್-3/04-05
ರ್ೕ ಎನ್.ಪಿ ರೇಡೇಕರ್, ಬೆಳಗಾ ಇವರ ಮನ

10/07/2008

10/07/200
9

8-1-1

22

5810

22/01/2006
3(1) ಪಾರ್. 349
ಡಿಪಿಎಆರ್ 7/04-05
ರ್ೕ ಅಜುರ್ನ್ ಕಾಳ, ಗೋಕಾಕ್ ಇವರ ದೂರು

10/07/2008

10/07/200
9

8-1-1

23

5812

22/01/2006
10/07/2008
3(1) ಪಾರ್. 957
ಡಿಪಿಎಆರ್ 18/05-06
ರ್ೕ ಬಿ.ಎಸ್ ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ ಸಾವ್ತಂತರ್ಯ್ ಹೋರಾಟಗಾರರ ದೂರು

10/07/200
9

8-1-1

24

5815

3(1) ಪಾರ್. . ಡಿಪಿಎಆ್
53/05-06

10/07/200
9

8-1-1

22/01/2006

10/07/2008

10/07/200
9

54
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
ಹಾಸನ ಜಿಲಾಲ್ ನಿರೋದೊಯ್ೕಗಿ ಕಷ್ಕರ ದೂರು

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

25

5819

22/01/2006
10/07/2008
10/07/200
3(1) ಪಾರ್. ಇತರೆ
64/05-06
9
ಪರ್ಸುತ್ತ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಕಷ್ಕರು ಮತೆತ್ ಪರೀ ೆ ತೆಗೆದೊಕೊಂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

8-1-1

26

5829

18/07/2005
3(1) ಪಾರ್. .ವಾ ಇತರೆ
/05-06
ರ್ೕ ಅಶೋಕ್ ಭಜಂತಿರ್ ಇವರ ನೇಮಕ

11/07/2008

11/07/200
9

8-1-1

27

5836

22/11/2005
10/07/2008
3(1) ಪಾರ್. 42 ಚಿತರ್ಕಲೆ
/05-06
ಜಯಲ ಮ್ ಫಕೀರಪಪ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ನೇಮಕ ಬಗೆಗ್ (ಚಿತರ್ಕಲೆ)

10/07/200
9

8-1-1

28

5838

08/12/2005
10/07/2008
3(1) ಪಾರ್. . 48.
.ನೇ/05-06
ಪಾರ್.ಶಾ. .ನೇ ಪರೀ ಾ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆ ಸಥ್ಗಿತ ಗೊ ದ ಬಗೆಗ್ ವರದಿ

10/07/200
9

8-1-1

29

5841

05/09/2005
3(1) ಪಾರ್. . ಚಿಕವಾ.
ನೇ 24/05-06
ರ್ೕ ಎಂ ಮಾಚಯಯ್, ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕ

10/07/2008

10/07/200
9

8-1-1

30

5847

01/12/2005
3(1) ಪಾರ್. 46. . ನೇ
/05-06
ರ್ೕ ಮಲಲ್ಪಪ್ ಬೆಳಗಾಂ ಇವರ ನೇಮಕ ಬಗೆಗ್

14/05/2015

14/05/201
6

8-1-1

31

5860

05/10/2005
10/07/2008
10/07/200
3(1) ಪಾರ್. . ಡಿಪಿಎಆರ್
32/05-06
9
ರ್ೕ ಎಸ್. ಮುರ ೕಧರ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರ ಡಿಪಿಎಆರ್ ಮನ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್

8-1-1

32

5861

18/04/2005
3(1) ಪಾರ್. .ನೇ 11/0506
2004-05 ನೇ ಬಗೆಗ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆಲ್

11/07/2008

11/07/200
9

8-1-1

33

5862

18/08/2004
3(1) ಪಾರ್. 23. .ನೇ
/04-05
2003-04 ನೇ ಸಾ ನ ಬಗೆಗ್ ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್

10/01/2013

10/01/201
4

8-1-1

34

5863

10/04/2006
3(1) ಪಾರ್. ಇತರೆ
03/06-07
ಸ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗಳ ಚಿತರ್ಕಲೆ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್

10/07/2008

10/07/200
9

8-1-1

35

5868

13/08/2004
10/07/2008
10/07/200
3(1) ಪಾರ್. 3374
9
ಗಾರ್.ಕರ್.ನೇ 21/04-5
ರ್ೕಮತಿ ಮಮತಾಜ್ ಬೇಗಂ ಇವರ ಗಾರ್.ಕರ್.ಯ ಲ್ ವಗರ್-1 ರ ಲ್ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8-1-1

36

5869

02/08/2004
10/07/2008
3(1) ಪಾರ್. ಬಾಯ್ಕ್ ಲಾಗ್
222/04-05
ಕೆ.ಎಂ. ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ ಇವರನುನ್ ಬಾಯ್ಕ್ ಲಾಗ್ ನೇ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್

10/07/200
9

8-1-1

37

5872

01/08/2005
11/07/2008
11/07/200
3(1) ಪಾರ್. ಚಿತರ್ಕಲೆ
23/05-06
9
ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ಯ 03-04 ನೇ ಸಾ ನ ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗೆಳ ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್

8-1-1

55
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38

5880

03/01/2005
10/07/2008
10/07/200
3(1) ಪಾರ್. . 8005
9
ಗಾರ್.ಕರ್.ನೇ 40/04-05
ರ್ೕ ಪರ್ಭು ಂಗ ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ ಮು. , ಇವರ 9839 ರ ನೇ ಬಗೆಗ್ (ಬೆಳಗಾ ಜಿಲೆಲ್)

39

5882

08/08/2003
11/07/2008
11/07/200
8-1-1
3(1) ಪಾರ್. . ಗಾರ್.,ಕರ್
9
ಇತರೆ 4/03-04
ಗಾರ್.ಕರ್ ದನವ್ಯ ಬೇರೆ ಶಾಖೆಯ ಲ್ ನೇಮಕವಾಗಿ ವಜಾ ಆಗಿದುದ್ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

40

5899

41

5905

42

5927

07/10/2005
11/07/2008
11/07/200
8-1-1
3(1) ಬಾಯ್ಕ್.ಲಾಗ್
37/05-06
9
ರ್ೕ ರಾಮಣಣ್ ಬಿನ ಗಂಗಪಪ್ ಇವರು ಪಾರ್.ಶಾ. ಬಾಯ್ಕ್ ಲಾಗ್ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ಅಧಾಯ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು
ದೂರಿರುವ ಬಗೆ
3(1) ಪಾರ್. .ಗಾರ್.ಕರ್.ನೇ 05/04/2006
10/07/2008
10/07/200
8-1-1
1/06-07
9
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಮರು ನೇಮಕಗೊಂಡ ಗಾರ್.ಕರ್.ಶಾಲೆಗೆ ಂದಿ ಸೇವೆ & ಇತರೆ ಸೌಲಭಯ್ಗಳು
ಮುಂದುವರಿ ರುವ ಬಗೆ
21/12/2005
10/07/2008
10/07/200
8-1-1
3(1) ಪಾರ್. 38 ಕೆ.ಎ.ಟಿ
8975/05-06
9
ರ್ೕ ಶವ್ನಾಥ್ ಬೀದರ್ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ

43

9508

24/08/2006
03/07/2015
3(1)
ಪಾರ್.ಶಾ. .18/2006-07
ರ್ೕಮತಿ ಶಹನಾಜ್ ಬೇಗಂ, ಮಿಜರ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತಂತೆ ದಾವೆ

03/07/201
6

8-1-1

44

9512

11/09/2006
03/07/2015
3(1) ಪಾರ್.ಶಾ. .
24/2006-07
ರ್ೕ ಕೇಶವಮೂತಿರ್ ಇವರು ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತಂತೆ ಕೆಎಟಿ ದಾವೆ

03/07/201
6

8-1-1

45

9517

13/09/2006
09/07/2015
3(1) ಪಾರ್.ಶಾ. .
26/2006-07
ಶೇಷ ನೇಮಕಾತಿ ಲ್ರುವ ಕಷ್ಕರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗೆಗ್

09/07/201
6

8-1-1

46

9524

10/11/2006
11/07/2008
11/07/200
8-1-1
3(1)
9
ಪಾರ್.ಶಾ. .32/2006-07
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಸಕಾ್ರಕೆಕ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

47

9527

23/11/2006
18/03/2009
3(1)
ಪಾರ್.ಶಾ. .352006-07
ರ್ೕಮತಿ ಹಲಮಾಬಿ ಜೋರಾಪುರಪೇಠೆ ಬಿಜಾಪುರ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್

18/03/201
0

8-1-1

48

9537

11/12/2006
04/08/2009
04/08/201
3(1)
0
ಪಾರ್.ಶಾ. .43/2006-07
ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ ಆಯೆಕ್ ಪಾರ್ಧಿಕಾರಿಯನಾನ್ಗಿ ಕೇಂದಿರ್ಕೃತ ದಾಖಲಾತಿ ಘಟಕಕೆಕ್ ವ ಸುವ ಬಗೆಗ್

8-1-1

49

10234

23/02/2007
11/07/2008
11/07/200
8-1-1
3(1)/ನೇಮಕಾತಿ
ಅಧಿಸೂನೆ 70/2006-07
9
2006-07 ನೇ ಸಾ ನ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಪರಿಷಕ್ೃತ ಮಾಯ್ಟಿರ್ಕ್ಸ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

50

10610

07/03/2007
14/05/2015
14/05/201
3(1)ಪಾರ್ ದಾಎ 75/
6
2006-07
ಕೆಎಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಖೆಯ್ 857/2007 ರ್ೕ.ಎಸ್.ಕೆ,ರ ಕುಮಾರ್ ರುದಧ್ ಉ.ನಿ.ಹಾಸನ ಮತಿತ್ತರರು

8-1-1

51

11560

ಪಾರ್3(2)ಪಾರ್ .ಅನು.ನೇಮ
ಕ.05/2007-08

8-1-1

07/05/2007

16/12/2009

16/12/201
0

8-1-1
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ಕು.ಕೆ.ವನಜ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
c31pra shi.ne 33/0719/11/2007
18/03/2009
18/03/201
8-1-1
08
0
K.A.T apli no 108/06. Shri kuppanna Appointment.Gulbarga dist.

52

14124

53

14125

c31pra shi ne 27/-719/11/2007
18/03/2009
08
K>A.T no34/2000.Shri nigappa.Hanororiya teacher.

54

14476

55

14511

56

14695

57

15074

04/12/2007
29/10/2009
29/10/201
8-1-1
c32pE.anu.Nemaka.2
0
5/2007-08
compassinate appointment to Sri. S.manjunathachari, S/O late
G Subbarachari chikkaballapura Dist
05/12/2007
29/10/2009
29/10/201
8-1-1
C32PE.Anu.Nemaka.
0
26/2007-08
Compasionate Appointment to Kum.Soundarya Shastri, D/o Late Hiriyanna
Shastri Hosanagara Taluk Shimoga Dist
06/09/2007
18/03/2009
18/03/201
8-1-1
31ಪಾಫ್ರ್. .ಗು. .ನೆ.28/07
0
-08.
ರ್ೕ.ನಬಿರಸೂಲ ಗೌರವ ಕಫ್ಕ್ಷ್ಕರು ಸ. .ಪಾಫ್ರ್.ಶಾಲೆ ಉ ಕೆ0ಭಾನಿ ಸುರಪುರ ತಾ. ಇವರಿಗೆ ಕೆ.ಎ.ಟಿ
ಅ ಸ0 80/2000 ರ ತೀಪಿರ್ನ ಅದೆಶ ದ ಪ ಕಾರ ನೆಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
11/01/2008
10/07/2015
10/07/201
8-1-1
563
2006-07 ನೇ ಸಾ ನ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್

58

15524

25/02/2008
21/03/2009
21/03/201
8-1-1
31ಪಾರ್. .ನೇ48/20070
2008
ರ್ೕಮತಿ ರಾಘ ,ಸ. . ಸ, .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಕೂಬಿಹಾಳ,ಕುಂದಗೋಳ ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ ಅಪೀ ನ ಬಗೆಗ್.

59

15844

20/03/2008
02/05/2015
02/05/201
31ಪಾರ್ 21ಕೆಎಟಿ442/20
6
07-2008.
ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅ.ಸಂಖೆಯ್442/08 ರ್ೕ ಗಣೇಶ.ಬಿ.ತಿಗಡಿ ಇವರು ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

60

15927

61

16371

62

17060

63

17881

27/03/2008
07/06/2014
07/06/201
8-1-1
31ಪಾರ್. .ನೇ55/20075
2008.
ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದೊಯ್ೕಗದ ಲ್ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ನ ವ ೕಮಿತಿ ಸಡ ಕೆ ಮಾಡಿ
ನೇಮಕಾತಿಯ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆ
29/04/2008
29/04/2015
29/04/201
8-1-1
31 ಪಾರ್. .1 ದಾವೆ
3697/07-08
6
ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ಅಜಿರ್ಸ0ಖೆಯ್: 369-07 ರ ಲ್ ರ್ೕಮಡಿವಾಳಪಪ್ ಕಬಾಡ್ ಇವರು ಗಾರ್ಮೀಣ ಮೀಸಲಾತಿಯಿ0ದ
ಅ 0ದುವಾದ ಶಯದ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆ ಉತರ ಕನ ಡ ಜಿಲೆ
07/06/2008
29/10/2009
29/10/201
8-1-1
32 ಅ.ಆ.ನೇ.01-08-09
ರ್ೕಮತ್ತಿ ಕೆ.ವ ೕದಾ ಖಾನ0 ಎ0.ಎಫ್ಫ್ ಅಲಾಲ್ ಭಕಶ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕ0ಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಕ ಕಿ ಯಾಗಿ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆ
12/08/2008
14/05/2015
14/05/201
8-1-1
31 ಪಾರ್. .ದಾವೆ.57
6
2006-07
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ದಾವೆ ಸ0ಖೆಯ್:428/2007 ರ್ೕ ಬಿ.ಟಿ. ರ್ೕಧರ ರುಧ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತಿತ್ತರರು.

64

18119

29/08/2008
09/07/2015
31ಪಾರ್. .ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ದಾವೆ61
98/27/05-06
2002-2003ನೇ ಸಾ ನ ಬಾಯ್ಕ್ ಲಾಗ್ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

65

19422

31ಪಾರ್. .5320/08/200
8-09

16/12/2008

02/05/2015

18/03/201
0

8-1-1

8-1-1

09/07/201
6

8-1-1

02/05/201
6

8-1-1
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ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅ.ಸಂ.5320/08 ರ ಲ್ ರ್ೕಮತಿ ಮೀನಾ ಇವರು ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.
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66

35149

28/07/2009
07/06/2014
CPI.312.ದಾವೆ/2009
ಅಜಿರ್ ಸಂ.2792-2803/2009, ರ್ೕನಿವಾಸ ಗೌಡ,ಮತುತ್ ಇತರರು

67

36056

68

36972

31/08/2009
07/12/2013
07/12/201
8-1-1
¸ 31ಪಾರ್. ನೇ16/20094
10.361.ಇತರೆ/2009
29 ವಷರ್ ವ ೕಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಪಟಿಟ್ಯಲ್ ಆಯೆಕ್ಯಾಗಿರುವ ಅಭಯ್ಥೀರ್ಯ
ಗಾ ಮೀಣ ವಾ ಸಂಗ ಪ ಮಾಣ ಪತ ದ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆ
31ಪಾಫ್ರ್. ದಾವೆ19/200926/09/2009
25/06/2011
25/06/201
8-1-1
2010.411.ಇತರೆ/2009
2

07/06/201

8-1-1

ಸಂ.1049610497/2001ರ ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ಗಳ ಮೇ ನ 20.02.2009ರಂದು ಆದೇಶವನುನ್
ಜಾರಿಗೋ ಸುವ ಬಗೆ
03/12/2009
01/09/2010
01/09/201
8-1-1
31ಪಾರ್. .ಮಾ.ಹಕುಕ್14/2
1
0092010.591.ಇತರೆ/2009
ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕ್, ಬಿನ್ ಸದಾನಂದ ನಾಯಕ್ ಉಡುಪಿ ಜಿ ಇವರು ಮಾ ಹ ಅಧಿ ನಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ
ಬಗೆ ರೂ 10/ ಲಗತಿ ದೆ
3(1).ಪಾರ್. .ನೇ.ದೂರು.3
10/02/2010
03/07/2015
03/07/201
8-1-1
9/20096
2010/ನೇಮಕ/39/2010
1999 ರ ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ಆಯೆಕ್ಗೊಂಡಿರುವ
ಅಂಗ ಕಲ ಅಭ ಥಿರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ದೂರಿನ ಬಗೆ
31ಪಾರ್. .ಮಾ.ಹಕುಕ್2/20
26/04/2010
14/09/2010
14/09/201
8-1-1
101
2011.2.ಮಾ.ಹ.ಅ/2010
ೕರಪಪ್ ಗಂಗಾಧರಪಪ್ ಅಂಗಡಿ, ಧಾರವಾಡ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ
ಮಾ ತಿಯನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ
31ಪಾರ್. ಕೆ.ಎ.ಟಿ4/201015/05/2010
29/04/2015
29/04/201
8-1-1
2011.5.ನೇಮಕ/2010
6
ಕೆ ಎ ಟಿ ಅ ಸಂ 3074/2002, ದಿ 16/12/2009 ರ ಆದೇಶವನುನ್ ಜಾರಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್-ಪಿ ಜೆ
ಗೋ ಂದರಾಜು ಇವರ ಮನ
3(1)ಪಾರ್. .ಮಾ.ಹಕುಕ್9/2
01/07/2010
31/08/2010
31/08/201
8-1-1
0101
2011/ಮಾ.ಹ.ಅ/9/2010
ರ್ೕ ಕೆ.ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

69

39610

70

41504

71

44091

72

45088

73

46281

74

46891

21/07/2010
31/08/2010
31/08/201
3(1)ಪಾರ್. .ನೇ/ಮಾ
ಹ.10/20101
2011/ನೇಮಕ/10/2010
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆಲ್ಯ 2009-2010ನೇ ಸಾ ನ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

75

48333

76

91474

12/08/2010
10/07/2015
10/07/201
8-1-1
3(1)ಪಾರ್. .ನೇ.ಎಸ್.ಎಲ್.
6
ಪಿ.1/20102011/ಸನಾಯ್/1/2010
ರಿಟ್.ಅ.ಸಂ.150/10ಎಸ್-ಆಇರ್ಎ ರ್.ಪಿ.ನಂ.22173/05 ದಿನಾಂಕ 21-7-2010ರ ತೀಪಿರ್ನ ರುದದ್
ಎಸ್ ಎಲ್ ಪಿ ದಾಖ ಸುವ ಬಗೆ
3(1) ಪಾರ್ .04/201116/01/2012
29/04/2015
29/04/201
8-1-1
12/ನೀ. /04/20116
12/2012
ಸಕಾರ್ರದ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕಾಯರ್ವೈಖರಿ ಬಗೆಗ್

8-1-1

58
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

77

92899

78

93109

79

93125

21/02/2012
29/04/2015
29/04/201
3(9) ಪಾರ್ ಇತರೆ
6
26/201112/ಇ /26/201112/2012
ಕಲಪ್ನಾ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಬಾಣಾವರ ಅರ ೕಕೆರೆ ಇವರ ಪುನರ್ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್

8-1-1

80

99201

31/07/2012
3(1)ಪಾರ್
ನಕಸ್ಲ್.ಬಾ,ಪರ್,02/201112/ನೀ. /02/201112/2012
ನಕಸ್ಲ್ ಭಾದಿತ ಪರ್ದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದಿದ್ ಬಗೆಗ್

8-1-1

81

117132

82

5743

23/01/2014
29/04/2015
29/04/201
8-1-1
7(7)ಪಾರ್. .ಅ/ಶಾ.ನೋ1
6
3/201314/sakala/13/2014
ಶಾಂತಕೃಷನ್ನ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾ ಟೌನ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6-8ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧ ಮ ನೊಂದಣಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
3(1) ಪಾರ್. .ನೇ 20(ಎ)
28/09/2005
25/06/2011
25/06/201
8-1-2
ಭಾಗ 2 /05-06
2
2005-06 ನೇ ಸಾ ನ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ನ ಅಂಕಗಳ ಗಣನೆ ಬಗೆಗ್

83

5759

13/08/2004
10/01/2013
3(1) 236 .ನೇ 22/0405
ಪಾರ್.ಶಾ. ನೇಮಕಾತಿ ಕನಿಷಟ್ ದಾಯ್ಹರ್ತೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

10/01/201
4

8-1-2

84

5948

18/07/2005
07/06/2014
3(1) ಪಾರ್. . 16
ಅಂದ. .ನೇ /05-06
ರಿ.ಅ.ಸಂ. 1264/04 ಅಖಿಲ ಕ. ಅಂಧ, ಕಷ್ಕರ ಸಂಘ, ಇವರ ನೇ ಬಗೆಗ್

07/06/201
5

8-1-2

85

5949

22/12/2005
14/05/2015
14/05/201
3(1) ಪಾರ್. 39 ಕೆ.ಎ.ಟಿ,
6
ದಾವೆ/05-06
ಕೆ.ಎ.ಟಿ, ಅ.ಸಂ. 4341, 4496 & 5070/- ಮಂಜುಳಾ, ಗೌರೇಶವ್ರ, ಇವರ ನೇಮಕ ಬಗೆಗ್

8-1-2

86

5950

13/03/2006
3(1) ಪಾರ್. 50 ಕೆ,ಎ.ಟಿ
188/06/05-06
ರ್ೕ ಡಿ.ಎಸ್. ನಾಗಮಣಿ, ಕೋಲಾರ, ಇವರ ದಾವೆ ಬಗೆಗ್

14/05/2015

14/05/201
6

8-1-2

87

5999

14/06/2005
3(1) ಪಾರ್. , 10 ಕೆ,.ಎ,ಟಿ
3039/05-06
ರ್ೕಮತಿ ಶೈಲಜ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತಿತ್ತರು

07/06/2014

07/06/201
5

8-1-2

15/02/2012
29/04/2015
29/04/201
8-1-1
3(1)ಪಾರ್
6
ಇತರೆ/24/201112/ಇ /24/201112/2012
ಗಾರ್ಮೀಣ ಕೃಪಾಂಕ ಮೀಸಲಾತಿಯಡಿಯ ಲ್ ಆಯೆಕ್ಯಾಗಿ ನಂತರ ಗಾರ್ಮೀಣ ಕೃಪಾಂಕ ರ ತವಾಗಿ
ತಯಾಯಿ ದ ಬಗೆ
3(1)
18/02/2012
07/06/2014
07/06/201
8-1-1
ಪಾರ್ ಅ3161/2007/ಕೆ.ಎ.ಟಿ
5
/3161/07/2012
ಕೆಎಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂ316107 ಕುರಿತು

07/06/2014

07/06/201
5
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ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

88

8781

89

9500

90

9501

24/08/2006
03/07/2015
03/07/201
3() ಪಾರ್.ಶಾ. 11/20066
07
ಮಬನೂದ್ ಖಾನುಂ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತಂತೆ ಕೆಎಟಿ ದಾವೆ

8-1-2

91

9514

11/09/2006
03/07/2015
3(1)
ಪಾರ್.ಶಾ. .23/2006-07
ರ್ೕಮತಿ ಮೇರಿ ನಿಮರ್ಲ ಇವರ ನೇಮಾತಿ ಕುರಿತಂತೆ ಕೆಎಟಿ ದಾವೆ

8-1-2

92

15075

11/10/2008
19/05/2015
19/05/201
8-1-2
2925
ಷಯ ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ : 2925/07 ರ್ೕಮತಿ P.S.ಸುಮಿತರ್ v/s ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು ರಾಯಚೂರು

93

15085

11/01/2008
03/07/2015
03/07/201
8-1-2
3684
Kaveri Rajpoot D/o Narasing, Aged about 24 Years.Gandhi Chowk. Bijapur.

94

15137

21/01/2008
03/07/2015
03/07/201
31ಪಾರ್. ನೇ45/20076
2008.
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದಂತೆ ತತಶ್ಮಾನ ಅಹರ್ತೆಯ ಕುರಿತು.

95

15138

96

15157

97

15508

21/01/2008
10/07/2015
10/07/201
8-1-2
31ಪಾರ್. ನೇ 13/20076
2008.
ರಿಟ್ ಅ.ಸಂ 15456/07ರ ನಾಯ್ಯಾಲಯ ತೀಪಿರ್ನ ರು ದದ್ ಮೇಲಮ್ನ ಸ ಲ್ಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ
ಬಗೆ
22/01/2008
03/07/2015
03/07/201
8-1-2
31ಪಾರ್. .ನೇ.ದೂರು22/2
6
007-2008.
ರ್ೕ ಸಂತೋಷ ರಿ.ನಂ.563523 ಇವರು ಮೆಯ್ಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಪಾರ್.ಶಾ. ಕಷ್ಕರ ನೇಇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ಅನಾಯ್ಯ
ಮಾಡಿದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿರುವ ಬಗೆ
23/02/2008
07/06/2014
07/06/201
8-1-2
31ಪಾರ್. 8ಎ/ರಾ.ಉ.ನಾಯ್
5
8306/07/07-2008.
ದಿನಾಂಕ9-8-2001ರ .ಅಂಡ್ ಆರ್ ಪರ್ ನ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.ಡಬೂಲ್ ಪಿನಂ8306/2007.

98

16066

99

16372

100

16375

101

16377

102

16389

3(1)
06/01/2007
25/06/2011
25/06/201
8-1-2
ಪಾರ್. .ನೇಮಕ/2006-07
2
2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ನ ಲಪ್ ಕಲಾ
ಮತು ಕೆ ಎಸ್ ೕಲಾಂಬಿಕೆ ರವರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆ
3(1) ಪಾರ್.ಶಾ. .10/0625/08/2006
02/05/2015
02/05/201
8-1-2
07
6
ರ್ೕ ನಿಂಗನಗೌಡ ಕೊಪಪ್ಳ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತಂತೆ ಕೆಎಟಿ ದಾವೆ

03/07/201
6

8-1-2

10/04/2008
05/01/2010
05/01/201
8-1-2
31 ಪಾರ್. .ನೆ 2/08-09
ಕುಮಾರಿ ಸಬಿಹಾ ಸುಲಾತ್ನಾ ತ0ದೆ ಸಯಯ್ದ್ ಉಸಾಮ್ನ್ ರಿಜಿಸಟ್ರ್ ನ0. 735309 ಈ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗೆ ನೆಮಕಾತಿ
ಆದೆಶ ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
29/04/2008
13/05/2015
13/05/201
8-1-2
31 ಪಾರ್. . 4 ದಾವೆ
3752/07-08
6
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ಸ0ಖೆಯ್:3752/07 ರ ಲ್ ರ್ೕಮತಿ ನಿಶಾತ ಬೇಗ0 ಇವರು ಗಾರ್ಮೀಣಮೀಸಲಾತಿಯಿ0ದ
ಅ 0ದುವಾದ ಶಯ ದ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆ ಗುಲ ಗಾರ್ ಜಿಲೆ
29/04/2008
13/05/2015
13/05/201
8-1-2
31ಪಾರ್. . 2 ದಾವೆ
3711/07-08
6
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ಸ0ಖೆಯ್:3711/07 ರ ಲ್ ಮುನಿರಾಜು ಕೊಟ್ ವಾಲ್ ಇವರು ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ
ಬಗೆ ಬಾಗಲಕೊಟೆ ಜಿಲೆ
31 ಪಾರ್. .5 ದಾವೆ
29/04/2008
13/05/2015
13/05/201
8-1-2
3754/07-08
6
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ಸ0ಖೆಯ್:3752/07 ರ ಲ್ ಅಬುದ್ಲ್ ಸಾಹೇಬ್ ಇವರು ನೇಮಕಾತಿ ಶಯ ದ ಲ್ ದಾವೆ
ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆ ಬೆಳಗಾ0 ಜಿಲೆ
30/04/2008
07/06/2014
07/06/201
8-1-2
31 ಪಾರ್. .ದಾವೆ /20075
08
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ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

103

16391

104

16852

105

17102

ಕೆ.ಎ.ಟ. ಅಜಿರ್ ಸ0ಖೆಯ್:763/08 ರ್ೕಮತಿ ಕೆ W/O ಕರಿನಾಗಪಪ್, 0ಗನಹ ಳ್,ಪಾವಗಡ ತಾ ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್
ರುದ ರಾಜ ಸಕಾರ್ರ
31 ಪಾರ್. .ದಾವೆ /200730/04/2008
07/06/2014
07/06/201
8-1-2
08
5
ಕೆ.ಎ.ಟ. ಅಜಿರ್ ಸ0ಖೆಯ್:659/08 ರ್ೕಮತಿ ನಾಗವೇಣಿ D/O ವೆ0ಕಟರಮಣಪಪ್,ಪಾವಗಡ ತಾ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್
ಸಕಾರ್ರ
26/05/2008
14/05/2015
14/05/201
8-1-2
31ಪಾರ್. .ದಾವೆ
03/2008-2009
6
ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅ.ಸಂ 1296/2008ರ ಮದಯ್ಂತರ ತೀಪಿರ್ನ ಬಗೆಗ್. ರ್ೕ ವೆಂಕಟರಾಮು,ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್.
31 ಪಾರ್. .7 ನಿ0 ದಾವೆ
648/08-09ಭಾಗ್ 2
ನಿ0ದನಾ ದಾವೆ ಸ0ಖೆಯ್:

12/06/2008

09/07/2015

648/2007ರ ಬಗೆಫ್ಗ್.

09/07/201
6

8-1-2

03/07/2015
03/07/201
8-1-2
31 ಪಾರ್. .ನೇ-4:2008- 27/06/2008
6
09
ರ್ೕ ಜಿ ರಾಧಿಕಾ ಉಚಚ್ಕ್ನಾಯ್ಯಾಲಯ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ಸ0ಖೆಯ್: 4399/20008 ದಿನಾ0ಕ 26-052008ರ
ತೀಪಿರ್ನ ರುದ ಮೇಲ ನ ಸ ಸು ಅನುಮತಿ ಕೊರಿ
18/09/2009
03/02/2011
03/02/201
8-1-2
31ಪಾರ್. ಮಾ.ಹಕುಕ್11/20
2
08-2009
ರ್ೕ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ. .ಅವರಾದಿ,ದಾರವಾಡ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ
ಬಗೆ ಚಿತ ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು
25/09/2008
04/12/2009
04/12/201
8-1-2
31ಪಾರ್. .ಹೆಚ್.ಆರ್. 20/
0
2008-2009.
ಹೆಚ್.ಆರ್. .ಸಂಖೆಯ್ 2607/2008ರ ಪರ್ಕರಣದ ಲ್ ವರದಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

106

17358

107

18368

108

18465

109

18618

07/10/2008
25/06/2011
¸ 31ಪಾರ್. .ನೇ25/20082009.
ರ್ೕಬಿ.ಸುರೇಶ್,ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

110

18890

31/10/2008
22/07/2010
22/07/201
8-1-2
31ಪಾರ್. .ನೇ27/20081
2009
ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಸಂ 14176-14178/02ರತೀಪುರ್ದಿನಾಂಕ 23-7-2008ಅಅನುನ್ ಜಾರಿಗೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

111

19421

16/12/2008
13/05/2015
31ಪಾರ್. .11/5298/08/2
008-2009
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅ.ಸಂ.5298/08 ರ ಲ್ ರ್ೕ ಕುಮಾರ್ ಇವರು ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

13/05/201
6

8-1-2

112

19423

16/12/2008
13/05/2015
13/05/201
31ಪಾರ್. ,9/ಕೆ.ಎ.ಟಿ
5514-15/2008-09
6
ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ಅ.ಸಂ.5514-5/2008 ರ ಲ್ ಗುರು ಮೂತಿರ್ ಇತರರು ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

8-1-2

113

20235

17/01/2009
10/07/2015
10/07/201
31ಪಾರ್. .ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ದಾವೆ56
/2006-2007
6
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಸಂ.179/2007 ರ್ೕಮತಿ ಸುನಿತಾ ಪಾಟೀಲ್ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ.

8-1-2

114

32636

115

34719

29/04/2009
07/12/2013
07/12/201
8-1-2
31ಪಾರ್. .ನೇ1/20094
2010
ರ್ೕ ಸಣಣ್ದುರುಗಪಪ್ ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅ.ಸಂ.7591/2001ರ ತೀಪಿರ್ನಂತೆ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
14/07/2009
07/12/2013
07/12/201
8-1-2
31ಪಾರ್. .ನೇ6/20094
2010
ರ್ೕಮತಿ ಸುಜಾತ.ಜಿ.ಕೆ.ತೀಥರ್ಹ ಲ್, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಆಯೆಕ್ಪಟಿಟ್ಯಂತೆ
ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ

25/06/201
2

8-1-2
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ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
116

34927

117

35881

118

35976

31ಪಾರ್. .ಮಾ.ಹಕುಕ್7/20
21/07/2009
02/09/2010
02/09/201
8-1-2
09-2010
1
ರ್ೕ ಬಸವರಾಜ ತೆಮಿಮ್ನಾಳ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರ
ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
24/08/2009
12/05/2015
12/05/201
8-1-2
31ಪಾಫ್ರ್. .2194
6
ದಾವೆ/20092010.350.ದಾವೆ/2009
ಅಜಿರ್ ಸಂ.2194/2009,ಕೆ.ಬಿ.ಹೇಮಾವತಿ,ತುಮಕೂರು
3(1)ಪಾರ್.
.ನೇ6/2008-2009(ಭಾಗ1)/ಇತರೆ/6/2009

28/08/2009

09/07/2015

09/07/201
6

8-1-2

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.2009-2010.ಭಾಗ-1ರಕಡತ.

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

119

37988

29/10/2009
07/06/2014
07/06/201
8-1-2
31ಪಾರ್. .22/20095
2010.527.ಇತರೆ/2009
ಅಂಗ ಕಲ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳ ಅಧಿನಿ 1995 ರ ಪರಿಚೆಚ್ೕದಗಳನುನ್ ಸಮಪರ್ಕವಾಗಿ ಅನುಷಾಠ್ನಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

120

48578

23/08/2010
07/06/2014
07/06/201
31ಪಾರ್. .ನೇ.ರಿ.ಅ
5/20025
03.5.ನಾಯ್ಪರ್/2010
ಇಡಿ 394 ಪಿ ಎಂ ಡಬೂಲ್ಯ್ 2005 ರ, ರಿ.ಪಿ. 2452/06 , ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ನೀಡಲು ಕೋರಿ.

121

49198

31ಪಾರ್. .ನೇ 11/20102011.11.ನೇಮಕ/2010

122

49926

123

50760

124

51236

125

54230

126

81365

09/09/2010

07/06/2014

07/06/201
5

8-1-2

8-1-2

2009-10 ನೇ ಸಾ ಬೀದರ್ ಜಿ ಪಾರ್ ಶಾ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ಗಾರ್ ಅಭಯ್ಧಿರ್ಯಾಗಿ ಆಯೆಕ್ಯಾಗಿರುವುದನುನ್
ಕೆ ಬಿಟು ಭಾಷಾ ಜಾತಿ ಅಧವಾ ಮೇರಿಟ್ ಮಾನದಂಡದ ಮೇಲೆ ಆಯೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಮನ
20/09/2010
25/05/2015
25/05/201
8-1-2
31ಪಾರ್. .ನ
6
31ಪಾರ್. . ನೇ ಕೆ.ಎ.ಟಿ
ದಾವೆ9/20102011.9.ಕೆ.ಎ.ಟಿ/2010
ರುದದ್
ಕೆ ಎ ಟಿ ಅ ಸಂ 5971/2003 ರ ಲ್ನ ಶಾಯ್ಮರಾವ್ ಬಾಳಕೃಷಣ್ ಬಜಂತಿರ್,ಅಧಣೆ ಜಿ,ಬೆಳಗಾಂ
ಸಕಾರ್ರ ಮತಿತರರು
3(1)ಪಾರ್. .ನಿಂ.ದಾವೆ196
28/09/2010
07/06/2014
07/06/201
8-1-2
/10-11(ಭಾಗ5
2)/ನಾಯ್ನಿಂಪರ್/10/2010
ರ್ೕ ಮತಿ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಭಾಗಯ್ಮಮ್ ,ಮಧುಗಿರಿ ಇವರು ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಯ ಲ್ ನಿಂಧನಾ ದಾವೆ 196/2010 ರ ಲ್ ದಾವೆ
ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆ
31ಪಾರ್. .ನೇ.ಮಾ.ಹ
05/10/2010
03/02/2011
03/02/201
8-1-2
26/20102
2011.26.ಮಾ.ಹ.ಅ/2010
ದೆದ್ೕಶ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್, ಬಿನ್ ದದ್ಪಪ್ ಹೆಚ್ ಪಿ,ಹಾಸನ ಜಿ ಇವರು ಮಾ ಹ ಅಧಿ ನಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
ರೂ 20/ ರ ೕಸ ಲ್ ಆಡರ್ರ್ ಲಗತಿ ದೆ
04/11/2010
03/07/2015
03/07/201
8-1-2
3(1)ಪಾರ್. .ಮಾ ತಿ14/2
6
0102011/ನೇಮಕ/14/2010
ದಿನಾಂಕ 1-1-2010 ರ ಲ್ದದ್ಂತೆ ಪರಿ ಷಟ್ ಜಾತಿ/ಪಂಗಡ ವಗರ್ಗಳ ಜನಾಂಗಕೆಕ್ ಪಾರ್ತಿನಿದಯ್ತೆ ನೀಡಿರುವ
ಬಗೆ ಮಾ ತಿ ಬಗೆ
09/09/2011
03/07/2015
03/07/201
8-1-2
CPI.4168/2008.ಕೆ.ಎ.ಟಿ/
6
2011
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ಕ ಆ ನಾಯ್ಯ ಮಂಡ ಯ ಅಜಿರ್ ಸಂ:4168/2008 ರ ಲ್ ದಿ:27/6/11ರಂದು ನೀಡಿದ ತೀಪಿರ್ನ ಅನುಷಾಠ್ನದ
ಬಗೆ
31 ಪಾರ್ 15/201122/11/2011
07/05/2015
07/05/201
8-1-2
12.15/11-12.ಇ /2011
6
09-10ನೇ ಸಾ ನ ಪಾರ್ ಶಾ ಆಯೆಕ್ಯ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ ಆಯೆಕ್ಯಾದ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
3(1)ಪಾರ್. .ನೇ/ಕೆ.ಎ.ಟಿ10
26/12/2013
12/05/2015
12/05/201
8-1-2
/20136
14/ನೇಮಕ/10/2013
ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂ 3851/2007,ದಿನಾಂಕ 25-9-2013 ರ ತೀಪೀರ್ನ ಬಗೆಗ್. ರ್ೕಮತಿ ೕಮಾಬಾನು ಇವರ
ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆ
CPIBM1ಅಆನೇ2015
11/02/2015
02/05/2015
02/05/201
8-1-2
ದಿ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಸಜರ್ಮಮ್ನಹ ಳ್ ಮಧುಗಿರಿ ರವರ ಮಗನಾದ ಬಿ ಹೆಚ್
ಆನಂದಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ಅ ಆ ಮೇರೆಗೆ ಪಾ ಶಾಲಾ ಸ ಹುದಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
31ಪಾರ್. .ಕೆ.ಎ.ಟಿ5425/0
16/12/2008
13/05/2015
13/05/201
8-1-3
8/2008-09
6
ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅ.ಸಂ.5425/08 ರ ಲ್ ರ್ೕಮಂಜುನಾಥ ಇವರು ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

127

88175

128

116101

129

130315

130

19426

131

16855

132

18684

133

2618

134

17260

135

17893

136

18127

137

18888

30/10/2008
32ಪಾರ್ .ಸಾಬನಿ.ಮು.ಕ.0
1/2008-09
ಜಿ.ಪಿ.ಎಪ್ ಮುಕಾತ್ಯಗೊ ದ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಗಳು.

138

19301

15/06/2005
20/08/2009
20/08/201
8-2-1
32ಪಾರ್ .ಡಬೂಲ್ಯ್ಪಿ
ನಂ:3989/05-06
0
ರ್ೕ ಎನ್. ಸೂಯರ್ನಾರಾಯಣ,ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಗ ಗೆಕೆರೆ, ಗುಬಿಬ್ ತಾ. ಇವರ ಕ.ನಿ.ಅ ಬಗೆಗ್.

139

32015

15/04/2009
32ಪಾರ್ ವ್ಋ ಬದಲಾವಣೆ
65/2006-07
ಇಫಾರ್ನ್ ಅಹಮದ್ ರವರ ವ್ಋಂದ ಬದಾಲಾಣೆ ಬಗೆಗ್.

26/05/2008
07/12/2013
07/12/201
8-1-4
31ಪಾರ್. .ನೇ08/20074
2008.
2007-2008ನೇ ಸಾ ನ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಪಟಿಟ್ಯನುನ್
ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆ
17/10/2008
23/09/2009
23/09/201
8-1-4
31ಪಾರ್. ನೇ25/20080
2009.
2007-2008ನೇ ಸಾ ನ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ಕಾವಯ್ ರ್ೕ ಎಂಬ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಯ
ಆಯ ಯ ಬಗೆ
11/07/2005
30/04/2009
30/04/201
8-2-1
3(2) ಪಾರ್. ದೂರು
26/05-06
0
ದದ್ ಂಗೇಶವ್ರ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಅರಪಪ್ನಹಾರದ ಬಗೆಗ್
20/06/2008
29/10/2009
29/10/201
8-2-1
32ಪಾರ್ ವೃ.ಬ/02/20080
09
ರ್ೕ.ಕೆ. ರ್ೕನಿವಾಸ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ.ಗಣಗಲೂರು.ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ.ಇವರಿಗೆ ವೈಧಯ್ಕೀಯ
ಆದಾರ ವ ಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆ ಕಡತ
13/08/2008
29/10/2009
29/10/201
8-2-1
32 ಪಾಫ್ರ್. .ವೃ0.ಬ
10/2008-09
0
ರ್ೕ ಬೀರಪಪ್,ಸ. .ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ದಿನೆನ್ಗೊಲಲ್ರಹಬಿಬ್,ಮಧುಗಿರಿ ತಾ.ಇವರ ಭೊಧಕೇತರ ವೃ0ದಕೆಕ್
ಬದಲಾವಣೆ ಕೊರಿರುವ ಬಗೆ
32ಪಾರ್. .ವೃ0
30/08/2008
29/10/2009
29/10/201
8-2-1
ಬ.11/2008-09
0
ರ್ೕ ಮುನಿರಾಜು,ಸಹ ಕಷ್ಕರುಬಿ ಆರ್ ಪಿಹೊಸಕೊಟೆ ತಾ, ಇವರನುನ್ ವೃ0ದ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್.
29/10/2009

29/10/2009

29/10/201
0

29/10/201
0

8-2-1

8-2-1

63
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:
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21/08/2007
22/01/2010
22/01/201
8-2-1
32ಪಾರ್ ಡಬೂಲ್ಪಿ11535/2
1
007-08
ನಾಗರಾಜು ಕೋ ಗೋಪಾಲರಾವ್ ತಾಡಿಗಾರ್ಮ ಐ.ಡಿ.ಹ ಳ್,ಹೋಬ ,ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲುಲ್ಕು ಇವರು
ಉಚ ನಾ ಯಾಲಯದ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆ
17/04/2009
14/12/2009
14/12/201
8-2-1
32ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿಧಿ.ಭಾಅಂ
0
ಮು/1/200910.176.ಇತರೆ/2009
ರ್ೕರಂಗಯಯ್ ಮು. ಸ ಪರ್ಶಾ ಬಿ.ಎ.ಗುಡಿಪಾಳಯ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶ: ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆ
si32/pri
20/04/2009
04/12/2009
04/12/201
8-2-1
tea/gpf/10/20090
10.185.ಇತರೆ/2009
ಎನ್ ಜಯಮಮ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ, ಕುಣಾಘಟಟ್, ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂ ಬಗೆಗ್

140

32124

141

32163

142

32248

143

32254

20/04/2009
04/12/2009
SI32/PR
TE/gpf/11/200910.186.ಇತರೆ/2009
ಎನ್ ಯಶೋಧಮಮ್, ಆರ್ ಪಿ, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂ ಬಗೆಗ್

04/12/201
0

8-2-1

144

32256

20/04/2009
si32/pri
tea/gpf/13/2009-10
shyamala bai taecher saction of GPF

29/10/2009

29/10/201
0

8-2-1

145

32264

32/ಪಾಫ್ರ್ /ಸಾ.ಬ.ನಿ/15/2
009-10.189.ಇತರೆ/2009

04/12/2009

04/12/201
0

8-2-1

146

32270

147

32285

148

32357

ಚಂದಾರ್ವತಿ ಕೆ ಜಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ, ಮಲವಗೊಪಪ್, ವ ಗೆಗ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
20/04/2009
04/12/2009
04/12/201
8-2-1
si32/pri
0
tea/GPF/17/2009-10
gulzerunnies teacher G.h.p.s.harlapur,herihara tq GPF saction
20/04/2009
04/12/2009
04/12/201
8-2-1
si32/pri
0
tea/GPF/21/200910.194.ಇತರೆ/2009
ಕೆ.ಎಂ.ನರ ಂಹಮೂತಿರ್ ಮು. ಸ ಪಾರ್ಶಾ ಕೆ.ಆರ್.ಬಡಾವಣೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶ:
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
32/ಪಾರ್. /ಸಾಭನಿ/27/20
21/04/2009
04/12/2009
04/12/201
8-2-1
09-10.200.ಇತರೆ/2009
0
ಅಪಸ್ರಿ ಬಾನು ಎಸ್ ಆರ್,

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

149

32635

150

32662

20/04/2009

ಪಾರ್ ಶಾ, ಯಲಾಲ್ಪುರ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ◌್ಎಇಷಠ್ ಮುಂಗಡ ಮಂ ಬಗೆಗ್

29/04/2009
04/12/2009
04/12/201
8-2-1
ci32/GPF/AD.28/2009
0
-10.203.ಇತರೆ/2009
ಮಹದೇವಮಮ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ಶಾ ಹೊಸಪೇಟೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಅಂತಿಮ ಮುಂ ಹಣ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
32/ಪಾರ್ .ಸಾಭನಿ.ಭಾಗಶಂ
30/04/2009
29/10/2009
29/10/201
8-2-1
/33/20090
10.209.ಇತರೆ/2009
ಆರ್ ಎಸ್ ಮೂಂಪೂರಯಯ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ, ಗುಬಿಬ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂ ಬಗೆಗ್

64
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:
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151

32664

32/ಪಾರ್ .ಸಾಭನಿ/ಭಾಗಶಂ
30/04/2009
29/10/2009
29/10/201
/34/20090
10.210.ಇತರೆ/2009
ಪರ್ಭಾ ಕೆ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ, ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂ ಬಗೆಗ್

152

32688

153

32689

30/04/2009
29/10/2009
29/10/201
8-2-1
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ.ಮು/35/
0
200910.211.ಇತರೆ/2009
ಚನನ್ಪಪ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ, ಅಡ ಂಗನಪಾಳಯ್, ಮಾಗಡಿ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಅಂತಿಮ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ.ಮು36/
30/04/2009
29/10/2009
29/10/201
8-2-1
20090
10.212.ಇತರೆ/2009
ಎಸ್ ಅಶವ್ತಧ್ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟಿಟ್, ಸ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

154

32690

30/04/2009
29/10/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ.ಮು37/
200910.213.ಇತರೆ/2009
ಪಿ ನಾಗಲ ಮ್ೕ, ಸ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

155

33071

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/42/20
09-10.219.ಇತರೆ/2009
ಕೃಷಣ್ಶೆಟಿಟ್, ಮು , ಸ

156

33072

06/05/2009

11/08/2009

8-2-1

29/10/201
0

8-2-1

11/08/201
0

8-2-1

ಪಾರ್ ಶಾ, ಜರಗನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಗಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
06/05/2009

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/43/20
09-10.220.ಇತರೆ/2009

11/08/2009

11/08/201
0

8-2-1

ಎನ್ ವ ಂಗಯಯ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ, ಹೊಸಹ ಳ್, ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂ ಬಗೆಗ್
157

33233

ಕೆ ಬಸವರಾಜು, ಮು , ಸ
158

33235

11/05/2009

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/47/20
09-10.225.ಇತರೆ/2009

160

33295

33404

11/08/201
0

8-2-1

ಪಾರ್ ಶಾ, ಜೆಡಿಡ್ಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂ ಬಗೆಗ್

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/49/20
09-10.227.ಇತರೆ/2009

11/05/2009

ತಾಜ್ ಖಮರ್ ಬಾನು, ಸ , ಸ ಉ
159

11/08/2009

11/08/2009

11/08/201
0

8-2-1

ಪಾರ್ ಶಾ, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾ ಬಗೆಗ್

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/ಭಾಮಂ/
200910.231.ಇತರೆ/2009
ಹನುಮಂತಯಯ್ ಎಂ, ಮು ಸ

12/05/2009

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/53/20
09-10.240.ಇತರೆ/2009

18/05/2009

11/08/2009

11/08/201
0

8-2-1

ಪಾರ್ ಶಾ, ತುರುವೇಗೆರೆ ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂ ಬಗೆಗ್
11/08/2009

11/08/201
0

8-2-1

11/08/201
0

8-2-1

ರ್ೕ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಹೆಚ್.ಎನ್.ಮು. .ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ.ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
161

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

33405

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/54/20
09-10.241.ಇತರೆ/2009

18/05/2009

11/08/2009
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162

33438

ಹೆಚ್ ಕೆ ಉಷಾ, ಸ , ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ, ಬಾಯ್ಟರಾಯಣಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/55/20
20/05/2009
11/08/2009
11/08/201
8-2-1
09-10.242.ಇತರೆ/2009
0
ಶಾಂತಮಮ್, ಸ , ಸ

163

33439

ಪಾರ್ ಶಾ, ಹೊಸಕೆರೆಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/56/20
09-10.243.ಇತರೆ/2009

20/05/2009

11/08/2009

11/08/201
0

8-2-1

11/08/2009

11/08/201
0

8-2-1

11/08/2009

11/08/201
0

8-2-1

ಜಿ ಗಂಗುಲಪಪ್, ಸ , ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
164

33441

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/58/20
09-10.245.ಇತರೆ/2009

20/05/2009

ಬಸಪಪ್ ಜಿ.ಮು. .ರವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
165

33445

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/59/20
09-10.246.ಇತರೆ/2009

20/05/2009

ಬಿ ರಂಗದಾಸಪಪ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ, ಕಲೆಲ್ೕನಹ ಳ್ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂ ಬಗೆಗ್
166

33447

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/60/20
09-10.247.ಇತರೆ/2009

20/05/2009

11/08/2009

11/08/201
0

8-2-1

ಆರ್ ಸುರೇಪ.ಮು. . ಬಸವಣಣ್ನಗರ ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
167

33549

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/62/20
09-10.249.ಇತರೆ/2009

23/05/2009

11/08/2009

11/08/201
0

8-2-1

ಬಿ.ಎಂ.ಹನುಮಂತಪಪ್ ಪದ ೕದರೇತರ ಮು. .ಇವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
168

33665

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/65/20
09-10.257.ಇತರೆ/2009

27/05/2009

11/08/2009

11/08/201
0

8-2-1

11/08/201
0

8-2-1

11/08/201
0

8-2-1

11/08/201
0

8-2-1

ನ ೕದಾ ಸುಲಾತ್ನ ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
169

34301

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/67/20
09-10.262.ಇತರೆ/2009

25/06/2009

11/08/2009

.ಮುದುದ್ಶೇಖರಮಮ್ ಸ. .ಬಳಳ್ಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮಂಮೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
170

34303

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/69/20
09-10.264.ಇತರೆ/2009

25/06/2009

11/08/2009

ತಾಜುನಿನ್ೕಸ .ಸ. .ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮುಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
171

34337

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/71/20
09-10.267.ಇತರೆ/2009

27/06/2009

11/08/2009

ಬಿ.ಎ.ಪೆರ್ೕಮ ೕಲಾ ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
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172

34338

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/72/20
09-10.268.ಇತರೆ/2009

27/06/2009

11/08/2009

11/08/201
0

8-2-1

11/08/201
0

8-2-1

ತಿಮಮ್ಯಯ್ .ಮು. .ಕುಣಿಗಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
173

174

34339

34439

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/73/20
09-10.269.ಇತರೆ/2009

27/06/2009

11/08/2009

ಬಿ.ಆರ್.ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ ಸ. .ರವರ ಮಗು ನ ನಾಮಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
01/07/2009
11/08/2009
11/08/201
8-2-1
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/75/20
0
09-10.271.ಇತರೆ/2009
ಡಿ.ನಾಗಪಪ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಭಾಗಶ: ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

175

34440

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/76/20
09-10.272.ಇತರೆ/2009

01/07/2009

11/08/2009

11/08/201
0

8-2-1

11/08/2009

11/08/201
0

8-2-1

11/08/2009

11/08/201
0

8-2-1

ಕೆ.ಕೆ.ರ ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿಧಿಯಿಂದ ಭಾಗಶ: ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
176

34449

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/79/20
09-10.275.ಇತರೆ/2009

01/07/2009

ಜೊಯ್ೕತಿ ಕರಿಬಸವಮಮ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
177

34467

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/82/20
09-10.279.ಇತರೆ/2009

02/07/2009

ಕೆ.ದೇವೇಂದರ್ಪಪ್ ಸ. .ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
178

34555

06/07/2009
11/08/2009
11/08/201
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ85/200
0
9-10.283.ಇತರೆ/2009
ಮೇರಿ ಶ ಕಲಾ ರತನ್ ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

8-2-1

179

34559

06/07/2009
24/07/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ86/200
9-10.284.ಇತರೆ/2009
. ವಕುಮಾರ್ ಮು. .ರವರ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

24/07/201
0

8-2-1

180

34560

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/87/20
09-10.285.ಇತರೆ/2009

24/07/2009

24/07/201
0

8-2-1

24/07/2009

24/07/201
0

8-2-1

24/07/201
0

8-2-1

06/07/2009

ಡಿ.ಸೋಮಶೇಖರಪಪ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
181

34563

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/88/20
09-10.286.ಇತರೆ/2009

06/07/2009

ಶೊಭಾದೇ ಸ. ಇವರ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
182

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

34739

15/07/2009
24/07/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ90/200
9-10.299.ಇತರೆ/2009
.ಎನ್.ರಾಜಣನ್ ಸ. .ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
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183

34740

15/07/2009
24/07/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ91/200
9-10.300.ಇತರೆ/2009
ಸಾ ತರ್ಮಮ್ ಎಸ್.ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

184

34916

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/92/20
09-10.301.ಇತರೆ/2009

20/07/2009

04/12/2009

24/07/201
0

8-2-1

04/12/201
0

8-2-1

11/08/201
0

8-2-1

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಶೋಭ ಸ. .ಇವರ ಸಾಭನಿ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
185

34917

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/93/20
09-10.302.ಇತರೆ/2009

20/07/2009

11/08/2009

ರಾಜೇಶವ್ರಿ .ಜಿ.ದೆಯ್. .ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
186

34919

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/94/20
09-10.304.ಇತರೆ/2009

20/07/2009

11/08/2009

11/08/201
0

8-2-1

ಟಿ.ಎಸ್.ಸತಯ್ವತಮಮ್ ಸ. .ಹೋಸಕೋಟೆ ತಾ.ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
187

35025

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/96/20
09-10.307.ಇತರೆ/2009

24/07/2009

11/08/2009

11/08/201
0

8-2-1

ರಾಮಶೇಷಶಮರ್ ಹೆಚ್.ಮು. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಬನಿ.ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
188

35027

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/98/20
09-10.309.ಇತರೆ/2009

24/07/2009

11/08/2009

11/08/201
0

8-2-1

ಕೆ ಎಸ್ ತಿಪೆಪ್ೕಶ್ ಪ.ಮು. . ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
189

190

35044

35589

32/ಪಾರ್. /ಸಾಭನಿ/99/20
09-10.310.ಇತರೆ/2009

24/07/2009

11/08/2009

11/08/201
0

8-2-1

ಸತಯ್ಮೂತಿರ್ ದೈ ಸ ಪಾರ್ಶಾ ಮೇ ನ ಪೇಟೆ ಕೊಪಪ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರು ಸಾ.ಭ.ನಿ ಬಾಗಶ:
ತತ್
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
10/08/2009
29/10/2009
29/10/201
8-2-1
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/100/2
0
009-10.315.ಇತರೆ/2009
ಆರ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮು. .ಇವರ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

191

35591

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/101/2
009-10.316.ಇತರೆ/2009

10/08/2009

29/10/2009

29/10/201
0

8-2-1

29/10/201
0

8-2-1

29/10/201
0

8-2-1

ಜಯಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್ ಸ. .ಇವರ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
192

35594

10/08/2009
29/10/2009
32/ಪಾರ್ /103/200910.318.ಇತರೆ/2009
.ಎಸ್.ಶ ಕಲಮಮ್ ಸ. .ರವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

193

35595

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/104/2
009-10.319.ಇತರೆ/2009

10/08/2009

29/10/2009

ಗಂಗಮ್ಮ ಮು. .ಗುಬಿಬ್ ರವರ ಸಾಭನಿ.ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
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35671

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ109/20
09-10.325.ಇತರೆ/2009

13/08/2009

29/10/2009

29/10/201
0

8-2-1

ಎಸ್.ಎನ್.ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್ ಸ. .ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ.ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
195

35773

19/08/2009
29/10/2009
29/10/201
32ಪಾರ್ ಸಾ ಭಾ
ನಿ110/20090
10.334.ಇತರೆ/2009
ಕೆ.ರೇಣುಕ ಎಂ.ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

196

35774

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/111/2
009-10.335.ಇತರೆ/2009

19/08/2009

29/10/2009

8-2-1

29/10/201
0

8-2-1

29/10/201
0

8-2-1

29/10/201
0

8-2-1

ರ್ೕ ಬಸವ ಂಗಪಪ್ ಮು. .ರವರ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
197

35775

32/ಪಾರ್. /ಸಾಭನಿ/112/2
009-10.336.ಇತರೆ/2009

19/08/2009

29/10/2009

ಎಸ್.ಅಶೋಕ ಸ. .ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
198

35776

32/ಪಾರ್. /ಸಾಭನಿ/113/2
009-10.337.ಇತರೆ/2009

19/08/2009

29/10/2009

ರ್ೕಮತಿ ಆರ್.ಹೇಮಾವತಿ ಮು. .ರವರ ಸಾಭನಿ. ಂತೆಗೆತ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಬಗೆಗ್
199

35824

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/114/2
009-10.341.ಇತರೆ/2009

21/08/2009

29/10/2009

29/10/201
0

8-2-1

04/12/201
0

8-2-1

04/12/201
0

8-2-1

04/12/2009

04/12/201
0

8-2-1

04/12/2009

04/12/201
0

8-2-1

04/12/201
0

8-2-1

ಬಸವರಾಜಮಮ್ ಮು. . ರವರ ಸಾಭನಿ ಂತೆಗೆತ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಬಗೆಗ್
200

35861

32/ಪಾರ್. /ಸಾಭನಿ/15/20
09-10.344.ಇತರೆ/2009

24/08/2009

04/12/2009

ಎನ್.ಎಚ್.ರಾಮಚಂದರ್ಯಯ್ ಮು. .ಇವರ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
201

35862

32/ಪಾರ್ /116/ಸಾಭನಿ/2
009-10.345.ಇತರೆ/2009

24/08/2009

04/12/2009

ರ್ೕಮತಿ ಪಾವರ್ತಮಮ್ ಸ. .ಇವರ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
202

35863

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/117/2
009-10.346.ಇತರೆ/2009

24/08/2009

ಎಂ.ರಾಜಣಣ್ ಸ. .ಇವರ ಸಾಭನಿ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
203

35882

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/119/2
009-10.351.ಇತರೆ/2009

25/08/2009

ದುಗರ್ಯಯ್ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಮು. .ರವರ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
204

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

35885

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/120/2
009-10.352.ಇತರೆ/2009

25/08/2009

04/12/2009
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ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
ಚಂದರ್ಯಯ್ ಕೆ.ಎಂ.ಮು. .ರವರ ಸಾಭನಿ.ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
205

35886

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/121/2
009-10.353.ಇತರೆ/2009

25/08/2009

04/12/2009

04/12/201
0

8-2-1

04/12/2009

04/12/201
0

8-2-1

04/12/2009

04/12/201
0

8-2-1

04/12/201
0

8-2-1

ದದ್ರಾಮಯಯ್ .ಟಿ.ಮು. .ರವರ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
206

35903

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/122/2
009-10.354.ಇತರೆ/2009

26/08/2009

ಮಲಲ್ಯಯ್ ಮು. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
207

35966

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/123/2
009-10.355.ಇತರೆ/2009

28/08/2009

ಜಯಕುಮಾರಿ ಆರೆ ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
208

35967

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/124/2
009-10.356.ಇತರೆ/2009

28/08/2009

04/12/2009

ಕೆ. .ವೆಂಕಟರವಣಪಪ್ ಸ. .ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ.ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
209

35968

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/125/2
009-10.357.ಇತರೆ/2009

28/08/2009

04/12/2009

04/12/201
0

8-2-1

04/12/201
0

8-2-1

04/12/201
0

8-2-1

29/10/201
0

8-2-1

29/10/201
0

8-2-1

ಪುಷಪ್ಲತಾ ಎಸ್.ಮು. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ.ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
210

35969

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/126/2
009-10.358.ಇತರೆ/2009

28/08/2009

04/12/2009

ಅಶವ್ನಾಥ ಮು. .ರವರ ಸಾಭನಿ ಂತರಗೆತ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಬಗೆಗ್
211

35970

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/127/2
009-10.359.ಇತರೆ/2009

28/08/2009

04/12/2009

ಗಂಗಾಧರಯಯ್ ಎಸ್.ಮು. .ರವರ ಸಾಭನಿ ವಾಪಸಾತಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
212

36171

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/128/2
009-10.364.ಇತರೆ/2009

03/09/2009

29/10/2009

ೕಹನ್ ಕುಮಾರಿ ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ.ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
213

214

36172

36175

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/129/2
009-10.365.ಇತರೆ/2009

03/09/2009

29/10/2009

ಎನ್. ದದ್ರಾಮಯಯ್,ಮು ಸ ಪಾರ್ಶಾ ಬೆಳಚಿಕಕ್ನಹ ಳ್ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
03/09/2009
29/10/2009
29/10/201
8-2-1
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/130/2
0
009-10.366.ಇತರೆ/2009
ಹನುಮಂತಯಯ್ ಕೆ. .ಮು. .ಇವರ ಸಾಭನಿ.ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016
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ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
215

36357

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/143/2
009-10.368.ಇತರೆ/2009

08/09/2009

04/12/2009

04/12/201
0

8-2-1

ಡಿ.ರುದರ್ಸಾವ್ಮಿ ಮು. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಸಂಖೆಯ್ ಇಡಿಎನ್:64412 ಕೆಕ್ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
216

36364

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/149/2
009-10.369.ಇತರೆ/2009

09/09/2009

04/12/2009

04/12/201
0

8-2-1

04/12/201
0

8-2-1

ೕತಾ ಹೆಬಾಬ್ರ್ ಸ. .ಸಾಗರ ಇವರಿಗೆ ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
217

36373

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/139/2
009-10.378.ಇತರೆ/2009

09/09/2009

04/12/2009

ಬಸವರಾಜಪಪ್ ಜಿ.ಡಿ.ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
218

36375

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/138/2
009-10.379.ಇತರೆ/2009

09/09/2009

04/12/2009

04/12/201
0

8-2-1

04/12/201
0

8-2-1

04/12/201
0

8-2-1

04/12/201
0

8-2-1

04/12/201
0

8-2-1

04/12/201
0

8-2-1

ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ಎ.ಡಿ.ಸ. .ಇವರ ಜಿ.ಪಿ.ಎಪ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
219

36376

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/137/2
009-10.380.ಇತರೆ/2009

09/09/2009

04/12/2009

ಜಯಲ ಮ್ ಪಿ.ಬಿ.ಸ. .ಇವರ ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
220

36377

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/136/2
009-10.381.ಇತರೆ/2009

09/09/2009

04/12/2009

ಜೆ.ಜಯಲ ಮ್ ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ.ವಾಪಸಾತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
221

36379

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/13420
09-10.383.ಇತರೆ/2009

09/09/2009

04/12/2009

ಈರಪಪ್ ಭೋ ಮು. .ಸಾಗರ ಇವರ ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್.ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
222

36380

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/133/2
009-10.384.ಇತರೆ/2009

09/09/2009

04/12/2009

ಎ.ಆರ್.ಗೋಪಾಲಪಪ್ ದೆಯ್. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
223

224

36491

36492

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/150/2
009-10.389.ಇತರೆ/2009

10/09/2009

04/12/2009

ರಾಮಯಯ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ, ತಿಪಪ್ನಾಯಕ್ನಹ ಳ್, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭಿ ನಿ ಯಿಂದ ಭಾಗಶ:ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆ
10/09/2009
04/12/2009
04/12/201
8-2-1
32/ಪಾರ್ /ಸಾಬನಿ/151/2
0
009-10.390.ಇತರೆ/2009
ವನಜಾ ಸ. .ರವರ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

225

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

36493

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/152/2
009-10.391.ಇತರೆ/2009

10/09/2009

04/12/2009

04/12/201
0

8-2-1

71
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಎಂ.ಆರ್.ಮು. .ರವರ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶ: ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
226

227

36711

36821

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/154/2
00910.2.ಕುಂದುಕೊರತೆ/2009

15/09/2009

04/12/2009

04/12/201
0

8-2-1

ಹೆಚ್.ಎಂ. ದದ್ರಾಮಯಯ್ ಸ ಸಕಿಪಾರ್ಶಾ,ಹು ಸಂದರ್ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ ಇವರ ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಭಾಗಶ:
ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಬಗೆ
22/09/2009
04/12/2009
04/12/201
8-2-1
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/156/2
0
009-10.398.ಇತರೆ/2009
ಭಾರತಿ ಆರ್ .ಸ. .ಸವ್ಣರ್ಕುಪಪ್ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ರವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಬಗೆಗ್

228

36822

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/158/2
009-10.399.ಇತರೆ/2009

22/09/2009

04/12/2009

04/12/201
0

8-2-1

04/12/2009

04/12/201
0

8-2-1

ಪಿ.ವನಜಾಕಚ್ಮಮ್ ಸ. .ರವರ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
229

36824

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/157/2
00910.2.ಕುಂದುಕೊರತೆ/2009

22/09/2009

ಬಡಿತ್ ಮು. .ಇವರ ಮಗಳ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಂತೆಗೆದುಕೋಳಲ್ಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
230

231

36976

37009

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/164/2
00-10.412.ಇತರೆ/2009

29/09/2009

04/12/2009

04/12/201
0

8-2-1

ಆರ್ ಸುಮಿತರ್ಮಮ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ, ಆರ್ ಅಗರ್ಹಾರ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
ಬಗೆ
29/09/2009
04/12/2009
04/12/201
8-2-1
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/167/2
0
009-10.415.ಇತರೆ/2009
ಶಾಂತಮಮ್ .ಎಸ್.ಸ. .ತರಬೇನಹ ಳ್ ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ.ವಾಪಸಾತಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

232

37010

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/168/2
009-10.416.ಇತರೆ/2009

29/09/2009

04/12/2009

04/12/201
0

8-2-1

ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಕೇಶವಮೂತಿರ್ ದೆಯ್. .ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ವಾಪಸಾತಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
233

37015

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/171/2
009-10.419.ಇತರೆ/2009

29/09/2009

04/12/2009

04/12/201
0

8-2-1

04/12/2009

04/12/201
0

8-2-1

04/12/201
0

8-2-1

ಎಂ.ನಾಗರಾಜು ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ.ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
234

37019

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/174/2
009-10.422.ಇತರೆ/2009

29/09/2009

ಡಿ.ಆರ್.ರಂಗನಾಥ ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾಥಿ ಬಗೆಗ್
235

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

37022

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/176/2
009-10.424.ಇತರೆ/2009

29/09/2009

04/12/2009

72
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
ವಕುಮಾರ ಟಿ ಎ, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ, ತೇಜೂರು, ಹೊಳೇನರ ೕಪುರ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/184/2
01/10/2009
04/12/2009
04/12/201
8-2-1
0090
10I.434.ಇತರೆ/2009
ಂಗಣಣ್ಪಪ್ ಸ. .ಕೆಂಪಾಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

236

37116

237

37279

12/10/2009
04/12/2009
04/12/201
8-2-1
3(2)/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/188/
0
200910/ಇತರೆ/188/2009
ಮದಿದ್ರೆಡಿಡ್ ಸ. .ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಕೆ.ಗೊಲಲ್ಹ ಳ್. ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಬಗೆಗ್.

238

37281

12/10/2009
04/12/2009
32/ಪಾರ್. ./ಸಾಭನಿ/190/
200910.444.ಇತರೆ/2009
ಗೋ ಂದಯಯ್ ಮು. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

04/12/201
0

8-2-1

239

37291

12/10/2009
01/12/2009
01/12/201
3(2)/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/200/
0
200910/ಇತರೆ/200/2009
ಜೆ.ಅರ್.ಕರ್ಷಣ್ಯಯ್ ಮು. ೕ. ಗ್ಔಡ ಳ್, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ಸಾ.ಭ.ನಿಧಿ ಬಗೆಗ್.

8-2-1

240

37302

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/211/2
009-10.464.ಇತರೆ/2009

12/10/2009

01/12/2009

01/12/201
0

8-2-1

01/12/2009

01/12/201
0

8-2-1

01/12/201
0

8-2-1

ತಿಮಮ್ಚಾಯರ್ ಮು. .ಇವರ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
241

37303

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/212/2
009-10.465.ಇತರೆ/2009

12/10/2009

ವೆಂಕಟ ಕೃಷನ್ ಎನ್.ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಭಾಗಶ: ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
242

243

244

37306

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/215/2
009-10.468.ಇತರೆ/2009

12/10/2009

01/12/2009

37307

ಜೆ.ರಂಗಪಪ್ ಮು. ಸ ಪಾರ್ಶಾ ದೊಡಡ್ಕುಂಚೆ ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಬಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
12/10/2009
01/12/2009
01/12/201
8-2-1
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/216/2
0
009-10.469.ಇತರೆ/2009

37310

ರುದರ್ಪಪ್ ಕೆ.ಎನ್,ಮು. ಸ ಪಾರ್ಶಾ ಗುಡೆಡ್ೕನಹ ಳ್ ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
12/10/2009
01/12/2009
01/12/201
8-2-1
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/219/2
0
009-10.472.ಇತರೆ/2009
ಕೆ.ಹೆಚ್.ಅಂಜನಪಪ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ಶಾ ಬಾಡ ಇವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

245

37322

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/222/2
009-10.475.ಇತರೆ/2009

13/10/2009

01/12/2009

01/12/201
0

8-2-1

ಹೆಚ್ ಕೆ ಚಂದರ್ಶೆಟಿಟ್ .ಸಂ. ಹಾಸನ. ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

73
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
246

37840

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/269/2
009-10.482.ಇತರೆ/2009

27/10/2009

01/12/2009

01/12/201
0

8-2-1

ಬಿ ರೇಣುಕ, ಸ , ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ, ಮಂಗಳವಾರಪೇಟೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
247

37841

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/268/2
009-10.483.ಇತರೆ/2009
ಬಿ ಆರ್ ಹರಿದಾಸ್, ಬಿ ಆರ್

248

37842

27/10/2009

01/12/2009

01/12/201
0

8-2-1

01/12/201
0

8-2-1

ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/267/2
009-10.484.ಇತರೆ/2009

27/10/2009

01/12/2009

ಜಿ ಎಲ್ ನಾಗರಾಜು, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ, ಮಳೆಕೋಟೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
249

37844

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/265/2
009-10.486.ಇತರೆ/2009

27/10/2009

01/12/2009

01/12/201
0

8-2-1

ಲ ಮ್ೕದೇ ಎಸ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ, ಹಡೇನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
250

251

37846

37847

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/263/2
009-10.488.ಇತರೆ/2009

27/10/2009

01/12/2009

01/12/201
0

8-2-1

ಎ. .ಮುನಿಯಪಪ್ ಮು ಸ ಪಾರ್ಶಾ ದೊಡಡ್ಮಲೆಲ್.ಮಾಲೂರು.ತಾ.ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಖಾತೆಯ ಲ್ ಭಾಗಶಃ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
27/10/2009
01/12/2009
01/12/201
8-2-1
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/262/2
0
009-10.489.ಇತರೆ/2009
ಜಿ ಮುಬೀನಾ ಬಾನು, ಸ , ಜಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾ ಮಂ ಬಗೆಗ್

252

37848

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/261/2
009-10.490.ಇತರೆ/2009
ಪಿ ಗುರುಮಾದಯಯ್, ಸ , ಸ

253

37849

27/10/2009

01/12/2009

01/12/201
0

8-2-1

ಪಾರ್ ಶಾ, ನಾಗವಾರ, ರಾಮನಗರ ಜಿ ಇವೆರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/260/2
009-10.491.ಇತರೆ/2009

27/10/2009

01/12/2009

01/12/201
0

8-2-1

ಅಲುಮೇಲಮಮ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ, ಡಗನಹ ಳ್, ರಾಮನಗರ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
254

37851

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/258/2
009-10.493.ಇತರೆ/2009
ಬಿ ರಂಗಸಾವ್ಮಿ, ಸ , ಸ

255

37853

256

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

37854

01/12/2009

01/12/201
0

8-2-1

ಪಾರ್ ಶಾ, ಕೆಂಪಸಾಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/256/2
009-10.495.ಇತರೆ/2009
ಬಿ ಬಾಗರಾಜು, ಮು , ಸ

27/10/2009

27/10/2009

01/12/2009

01/12/201
0

8-2-1

01/12/201
0

8-2-1

ಪಾರ್ ಶಾ, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/255/2
009-10.496.ಇತರೆ/2009

27/10/2009

01/12/2009

74
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
ಟಿ.ರಾಜಣಣ್ ಸ. .ರವರ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
257

37859

ಚೆನನ್ಪಪ್ ಎಂ ಸ , ಸ
258

37860

260

37861

37862

37863

27/10/2009

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/250/2
009-10.501.ಇತರೆ/2009

01/12/201
0

8-2-1

01/12/2009

01/12/201
0

8-2-1

ಪಾರ್ ಶಾ, ವಗಂಗೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/249/2
009-10.502.ಇತರೆ/2009

27/10/2009

ಎಲ್ ಮುನಿ ದದ್ಯಯ್, ಮು , ಸ

ಪಾರ್ ಶಾ, ಮತಿತ್ಘಟಟ್, ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/248/2
009-10.503.ಇತರೆ/2009

27/10/2009

ಕೆ
261

01/12/2009

ಪಾರ್ ಶಾ, ಬೆಂಡೆಕಟಿಟ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್

ಕನಕರತನ್ಮಮ್, ಸ , ಸ
259

27/10/2009

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/251/2
009-10.500.ಇತರೆ/2009

ಅನನ್ಪೂಣರ್, ಸ , ಸ

01/12/2009

01/12/2009

01/12/201
0

8-2-1

01/12/201
0

8-2-1

01/12/201
0

8-2-1

01/12/201
0

8-2-1

01/12/201
0

8-2-1

ಪಾರ್ ಶಾ, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾ ಮಂ ಬಗೆಗ್
27/10/2009

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/247/2
009-10.504.ಇತರೆ/2009

01/12/2009

ಕೆ ಗಂಗನಗೌಡ,ಬ ಮು , ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
262

37866

27/10/2009

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/244/2
009-10.507.ಇತರೆ/2009

01/12/2009

ಬಿ ಪರ್ಕಾಶ್, ಬಿ ಆರ್ ಪಿ, ತೀಧರ್ಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
263

264

265

266

37868

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/242/2
009-10.509.ಇತರೆ/2009

27/10/2009

ಪಾರ್ ಶಾ, ರಂಗೇನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಅಂತಿಮ ಪಾವತಿ ಮಂ

37869

ಎಸ್ ಹೊರಕೇಶಪಪ್, ಮು , ಸ
ಬಗೆ
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/240/2
009-10.510.ಇತರೆ/2009

37877

ಎಂ ಆರ್ ವಮೂತಿರ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ, ಬರಗೀಹ ಳ್, ಚಿ ನಾ ಹ ಳ್ ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂ
ಬಗೆ
27/10/2009
30/11/2009
30/11/201
8-2-1
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/232/2
0
009-10.518.ಇತರೆ/2009

37878

ವೈ ಎನ್ ೕನಪಪ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ, ಬಿ ದೇವಾಲಯ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮು ಮಂ
ಬಗೆ
27/10/2009
30/11/2009
30/11/201
8-2-1
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/231/2
0
009-10.519.ಇತರೆ/2009
ಟಿ ಚಂದರ್ಮಮ್, ಸ , ಸ ಉ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

27/10/2009

01/12/2009

01/12/2009

01/12/201
0

8-2-1

ಪಾರ್ ಶಾ, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್

75
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
267

37879

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/230/2
009-10.520.ಇತರೆ/2009

27/10/2009

30/11/2009

30/11/201
0

8-2-1

ಟಿ ಆರ್ ಜಯಂತಿ, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ, ದಿಬೂಟ್ರು, ಉ ವ-4, ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
268

269

270

37881

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/228/2
009-10.522.ಇತರೆ/2009

27/10/2009

30/11/2009

30/11/201
0

8-2-1

37885

ಬಿ ಎಸ್ ಸಬೀಯಬೇಗಂ, ಸ ,ಸ ಪಾರ್ ಶಾ, ದೊಡಡ್ಕೊಂಡಗೋಳ, ಹಾಸನ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆ
27/10/2009
30/11/2009
30/11/201
8-2-1
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/226/2
0
009-10.524.ಇತರೆ/2009

37886

ಡಿ ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿಗೌಡ, ಮು , ಸ
ಬಗೆ
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/225/2
009-10.525.ಇತರೆ/2009

ಪಾರ್ ಶಾ, ಮಾದಿಹ ಳ್, ಬೇಲೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂ
27/10/2009

30/11/2009

30/11/201
0

8-2-1

30/11/201
0

8-2-1

30/11/2009

30/11/201
0

8-2-1

30/11/2009

30/11/201
0

8-2-1

30/11/201
0

8-2-1

ಕಾಳೇಗೌಡ ಮು. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ.ಹನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
271

38218

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/272/2
009-10.529.ಇತರೆ/2009

30/10/2009

30/11/2009

ನ ರ್ೕನ್ ಬಾನು, ಸ , ರಾಮನಗರ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
272

38655

32ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/276/20
09-10.534.ಇತರೆ/2009
ೕಲಾವತಿ, ಸ

273

38662

ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/282/2
009-10.539.ಇತರೆ/2009
ಜಿ ಎನ್ ಮಂಜುನಾಧ್,

274

38925

06/11/2009

06/11/2009

ಆರ್ ಪಿ, ಯಲೂದ್ರು ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/286/2
009-10.543.ಇತರೆ/2009

11/11/2009

30/11/2009

ಎಸ್ ಶಾರದ ಸ. . ಕನಕಪುರ ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
275

38935

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/287/2
009-10.544.ಇತರೆ/2009

12/11/2009

30/11/2009

30/11/201
0

8-2-1

30/11/201
0

8-2-1

30/11/201
0

8-2-1

ಗಿರಿಯಪಪ್ ಮು. .ರವರ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
276

39105

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/304/2
009-10.551.ಇತರೆ/2009

17/11/2009

30/11/2009

ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ್ ಸ. .ರವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
277

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

39108

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/301/2
009-10.554.ಇತರೆ/2009

17/11/2009

30/11/2009

76
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
ಕೆ. .ಶಂಕರ್ ಸ. .ರವರ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗಗ್
278

39112

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/297/2
009-10.558.ಇತರೆ/2009

17/11/2009

30/11/2009

30/11/201
0

8-2-1

30/11/2009

30/11/201
0

8-2-1

07/01/2010

07/01/201
1

8-2-1

ನೇತಾಜಿ .ಟಿ.ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
279

39119

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/291/2
009-10.564.ಇತರೆ/2009

17/11/2009

ಪಾವರ್ತಮಮ್ ಮು. .ರವರ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
280

39529

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/326/2
009-10.576.ಇತರೆ/2009
ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿ, ಮು , ಸ

281

39536

30/11/2009

ಪಾರ್ ಶಾ, ಹೊನಾನ್ಯಕನಹ ಳ್ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/323/2
009-10.583.ಇತರೆ/2009

30/11/2009

07/01/2010

07/01/201
1

8-2-1

ರುದಾರ್ಣಮಮ್ ಕೆ.ಅರ್.ಸ. .ರವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
282

39537

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/318/2
009-10.584.ಇತರೆ/2009
ಬಿ ಕೃಷೆಣ್ೕಗೌಡ, ಸ , ಸ

283

39538

30/11/2009

07/01/2010

07/01/201
1

8-2-1

ಪಾರ್ ಶಾ, ಮೆಸಳೆ, ಹಾಸನ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/317/2
009-10.585.ಇತರೆ/2009

30/11/2009

07/01/2010

07/01/201
1

8-2-1

ವಸಾವ್ಮಿ ಎಸ್ , ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ, ಕಕೆಕ್ಹ ಳ್, ಹಾಸನ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
284

39541

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/315/2
009-10.588.ಇತರೆ/2009
ಜರೀನಾಬೇಗಂ, ಸ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ಸಉ

30/11/2009

07/01/2010

07/01/201
1

8-2-1

ಪಾರ್ ಶಾ, ಬೇಲೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್

285

39915

16/12/2009
07/01/2010
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/341/2
00910.341.ಸಾಮಂ/2009
ಕೆ.ಜಯಮಮ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಭಾಗಶ: ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

07/01/201
1

8-2-1

286

39917

16/12/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/340/2
00910.340.ಸಾಮಂ/2009
.ಗಂಗಣಣ್ ಮು. .ರವರ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

07/01/201
1

8-2-1

287

39920

16/12/2009
07/01/2010
07/01/201
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/339/2
1
00910.339.ಸಾಮಂ/2009
ನಾರಾಯಣಮಮ್ ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿಧಿಯ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

8-2-1

07/01/2010
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288

39921

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/338/2
16/12/2009
07/01/2010
07/01/201
8-2-1
0091
10.338.ಸಾಮಂ/2009
ಹೆಚ್.ಸುಜಾತ ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ನಿಧಿಯ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

289

39923

16/12/2009
07/01/2010
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/337/2
00910.337.ಸಾಮಂ/2009
ಎಂ.ಬಾಳಪಪ್ ಗುಬಿಬ್ ರವರ ಸಾಬನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

07/01/201
1

8-2-1

290

39925

16/12/2009
07/01/2010
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/336/2
00910.336.ಸಾಮಂ/2009
ಕೆ.ಪರ್ಭಾಕರ ಸ. .ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

07/01/201
1

8-2-1

291

40062

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/342/2
009-10.342.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2009

07/01/201
1

8-2-1

07/01/2010

40428

ಸುಜಾತ ಹೆಚ್,ಸ ಸ ಪಾರ್ಶಾ ಹೊಸಹ ಳ್ ವ ಗಗ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
11/01/2010
21/01/2010
21/01/201
8-2-1
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/371/2
1
009-10.371.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

293

2452

ಬಿ ರಾಮಯಯ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ, ಹೊರಮಾವು, ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಪರ್ಧಮ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
26/08/1996
19/01/2013
19/01/201
8-2-2
3(2) ಪಾರ್. ದೂರು
07/96-97
4
ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ. ಗುರುಭವನ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣದ ಲ್ ಹಣ ದುರುಪ ೕಗ

294

2600

29/04/2005
30/04/2009
3(2) ಪಾರ್. ದೂರು
13/04-05
ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ನುಗುಟಟ್ ಕಾಮನಸಮುದರ್ ಮು. . ದೂರು

30/04/201
0

8-2-2

295

2623

28/06/2005
30/04/2009
30/04/201
3(2) ಪಾರ್. ದೂರು
13/06-07
0
ವ ಗಗ್ ನಗರ ಪರ್ದೇಶದ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ನಗರ ಸಂಬಂದ ಲ್ ಹೆಚ್.ಆರ್ ಎ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8-2-2

296

2853

30/01/2006
19/01/2013
19/01/201
8-2-2
3(2)/ಪಾರ್ಶ ಮಾಹ
98/05-06
4
ರ್ೕ ಎಮ್ ಕಷ್ಣಮಮ್ಖಪಪ್ ಸೂರಟೂರು ಹುಂಬ ಹೊನಾನ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ನಿಯಮದ ಬಗೆಗ್.

297

9441

c3(2)pry.edn.sangha
manyate-35/2006-07

292

298

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

22/12/2009

9446

28/08/2006

19/01/2013

19/01/201
4

karnataka state pry school teachers assn, (r)
kaqnataka state pry school shikshak and shikshaki tr assn manyte
30/01/2006
19/01/2013
19/01/201
c3(2)pry.edn.ma.hak
4
ku.98/2005-06
Sri.M.Shanmukhappa s/o.gOOlappa.H.Kadadakatte
Soratur Honnali taluk reg appointment

8-2-2

8-2-2
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

299

10342

300

10403

301

14060

06/01/2006
22/01/2010
22/01/201
C32P.E.K.I.C.92/2005
1
-06
Sri.G.NAgaraja, A.M..GHPS, THADI, wants information - K.I.C

302

14516

303

16902

16/07/2007
29/10/2009
29/10/201
8-2-2
C32PE.V.Badalavane
0
. 11/2007-08
Cadre change of Smt. S.R.Kumudini, AM, GLPS, Obalapura, Hosakote
Taluk Bangalore Rural Dist
29/05/2008
19/01/2013
19/01/201
8-2-2
ಸ0ಖೆಯ್: 32 ಮಾ.ಹಕುಕ್/08/09
4
ರ್ೕ ಎ0.ಶಣುಮ್ಕಪಪ್ ಬಿನ್ ಗೂಳಪಪ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿಯ ಲ್ ಕೊರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.

304

31880

15/04/2009
21/12/2009
21/12/201
32/ಪಾರ್ ದೂರು53/2005
0
-06
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಸಂತೇಬೀದಿ, ಯಶವಂತಪುರ ಇ ಲ್ನ ಮುಖಯ್- ಕಷ್ಕರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

8-2-2

305

31895

15/04/2009
21/12/2009
32ಪಾರ್ .ದೂರು.94/2005
-06
ಭದಾರ್ನಾಯಕ್ ಸ. .ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಹೆಬಾಬ್ಳ,ಇವರ ಅಮಾನತಿತ್ನ ಬಗೆಗ್.

21/12/201
0

8-2-2

306

31919

15/04/2009
11/08/2009
32ಪಾರ್ .ಅಂ.ರಾ.ನಿ ೕಜ
ನೆ69/2003-04
ನೀಲುಕುಮಾರಿ ಂಗ್ ಇವರ ಅಂತರ ರಾಜಯ್ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

11/08/201
0

8-2-2

307

31920

15/04/2009
32.ಪಾರ್ .ಅಂ.ರಾ.ವಗರ್34
/2004-05
ೕಮಾಸೋಟ್ ಇವರ ಅಂತರ ರಾಜಯ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

04/12/201
0

8-2-2

308

31971

15/04/2009
04/12/2009
04/12/201
32ಪಾರ್ ವರ್.ಬ.15/20030
04
ಬೀಮರಾಯ ಸ. .ಸ.ಬಾ.ಮಾ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ ಇವರ ವರ್ಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್.

8-2-2

309

32084

15/04/2009
32ಪಾರ್ ಇತರೆ37/200607
ದಂತ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನೀಡುವ ಬಗಗ್

24/07/2009

24/07/201
0

8-2-2

310

32085

15/04/2009
29/10/2009
32ಪಾರ್ ಶಾಲೆ
ಸಥ್ಳಾಂತರ26/2006-07
ಭದಾರ್ವತಿ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಸಕಾರ್ರಿ ಶಾಲೆಯ ಸಥ್ಳಾಂತರದ ಬಗಗ್.

29/10/201
0

8-2-2

311

32089

15/04/2009
32ಲಯ್. .ಟಿಪಪ್ಣಿ/06-07
ದಿ4-7-06 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಸಭೆಯ ಮಾ ತಿ

29/10/2009

29/10/201

8-2-2

312

32090

15/04/2009
32ಪಾರ್ ಇತರೆ ಸಪರ್/200
6-07
ಡಿ.ಅರ್.ಪಾಟೀಲರ್ವರ ಪರ್.ಸಂ567 ಕಕೆಕ್ ಉತತ್ರ

29/10/2009

29/10/201
0

8-2-2

3(2)ಪಾರ್. .ಮಾ.ಹ
26/02/2006
19/01/2013
19/01/201
8-2-2
98/2005-06
4
ರ್ೕ.ಎಂ ಷಣಮ್ಖಪಪ್ ಬಿನ್.ಗುಳಪಪ್ ಎಂ.ಕಡದಕಟೆಟ್ ಸೊರೆಟೂರು ಪಿಂ ಹೊನಾನ್ವ
ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಬಗೆಗ್
(ದಾಖಲೆಗಳನು ನೀಡುವ್ ಬಗೆ)
ಸಂ. 3(2)(8)ಪಾರ್ .ದೂರು.
26/08/1996
19/01/2013
19/01/201
8-2-2
7/96-97
4
ದೂಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಗುರುಭವನ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣದ ಲ್ ನಡೆದಿರುವ ಭರ್ಷಟ್ಚಾರದ ಕುರಿತು.

04/12/2009

8-2-2
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313

32111

32ಪಾರ್
15/04/2009
29/10/2009
ಮಾ.ಹ.ವೇತಾ/2008-09
ಬಿ.ಅರ್.ಪರ್ಸಾದರ್ವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನ ಲ್ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ

314

32208

18/04/2009
04/12/2009
04/12/201
8-2-2
32ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
0
ಭಾಮಂ/2/200910.177.ಇತರೆ/2009
ಅಶವ್ತಧ್ನ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ, ತೋಟಿಲ್, ಕೋಲಾರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

315

32209

18/04/2009
04/12/2009
04/12/201
8-2-2
32ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಬಾಮಂ/3/20090
10.178.ಇತರೆ/2009
ಜಿ.ಹುಚಚ್ಪಪ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ಶಾ ಜಗಳೂರು ಇವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶ: ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

316

32210

18/04/2009
04/12/2009
04/12/201
8-2-2
32ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ.ಭಾಮಂ/4
0
/200910.179.ಇತರೆ/2009
ಎಂ ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿ, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ, ಪಾದರಹಟಿಟ್, ಚೆನನ್ಪಟಟ್ಣ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್

317

32211

32ಪಾರ್ ಸಾಭನಿಭಾ/5/20
09-10.180.ಇತರೆ/2009
ವಯಯ್, ಸ , ಸ

318

32213

319

32216

320

32255

321

32257

29/10/2009

29/10/201
0

8-2-2

8-2-2

ಪಾರ್ ಶಾ, ಮಳವ ಳ್ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

32ಪಾರ್ ಸಾಭನಿಭಾ/6/20
09-10.181.ಇತರೆ/2009
ವೆಂಕಟರಾಮಪಪ್

18/04/2009

29/10/201
0

18/04/2009

04/12/2009

04/12/201
0

8-2-2

ಮು. . ಲಕೂಕ್ರು ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

32ಪಾರ್ ಸಾಭನಿಭಾ/7/20
09-10.182.ಇತರೆ/2009

18/04/2009

ರಾಜಶೇಖರ ಲಮಾಣಿ, ಸ , ಸ

ಪಾರ್ ಶಾ, ರಾಮನಗರ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್

04/12/2009

04/12/201
0

8-2-2

20/04/2009
04/12/2009
04/12/201
8-2-2
si32/pri
0
Tea/GPF/12/200910.187.ಇತರೆ/2009
ಹೆಚ್ ನಂದೀಶಪಪ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ, ಗುಡುಗೊಂದನಹ ಳ್, ತಿಪಟೂರು ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂ
ಬಗೆ
32/ಪಾಫ್ರ್ /ಜಿಪಿಎಪ್ಫ್/14/2
20/04/2009
04/12/2009
04/12/201
8-2-2
009-10.188.ಇತರೆ/2009
0
ರೂಪಾಕಷ್ಯಯ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ, ಮಂಚಗೊಂಡನಹ ಳ್, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂ ಬಗೆಗ್

322

32267

32ಪಾಫ್ರ್. /ಸಾ.ಬ.ನಿ/16/2
009-10.190.ಇತರೆ/2009
ಎಸ್ ಮಲಲ್ಪಪ್, ದೈ

323

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

32278

20/04/2009

04/12/2009

04/12/201
0

8-2-2

04/12/2009

04/12/201
0

8-2-2

ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂ ಬಗೆಗ್

si32/pRi
tea/GPF17/200910.191.ಇತರೆ/2009

20/04/2009

80
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ಕೆ.ಎನ್.ನಿಂಗೇಗೌಡ ಮು.
324

32280

325

32283

326

32293

ಪಾರ್ಶಾ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶ: ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

20/04/2009
04/12/2009
04/12/201
8-2-2
si32/pri tea/20/20090
10.192.ಇತರೆ/2009
ಸೂಯರ್ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ, ಮಿ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ, ಕೋಲಾರ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂಜೂರಿ
ಬಗೆ
si32/pri
20/04/2009
04/12/2009
04/12/201
8-2-2
tea/GPF/19/20090
10.193.ಇತರೆ/2009
ಶಾಂತಮಮ್ ಸ ಸಕಿಪರ್ಶಾ ತಿಪೂಪ್ರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಗರಿಷಠ್ ಮುಂ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
32/ಪಾರ್. /ಸಾಭನಿ/23/20
09-10.196.ಇತರೆ/2009

20/04/2009

29/10/2009

29/10/201
0

8-2-2

ಎಂ ಬಿ ನಾಗರಾಜು ಆರ್ , ದಬೆಬ್ೕಘಟಟ್, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂ ಬಗೆಗ್
327

32295

32/ಪಾರ್ /ಸಾ.ಭ.ನಿ/24/2
009-10.197.ಇತರೆ/2009

20/04/2009

04/12/2009

04/12/201
0

8-2-2

ಟಿ ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿ, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ, ಮಾಡಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
328

32296

20/04/2009
04/12/2009
04/12/201
8-2-2
32ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/25/200
0
9-10.198.ಇತರೆ/2009
ವಾಣಿ ಜಿ ಎನ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ, ವ ಗಗ್ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

329

32297

20/04/2009
04/12/2009
04/12/201
32ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ26/200
0
9-10.199.ಇತರೆ/2009
ವಸಂತಮಮ್, ಹೆಚ್, ಮು , ಪಾರ್ ಶಾ, ದೊಡಡ್ಶೆಟಿಟ್ಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಶಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂ ಬಗೆಗ್

8-2-2

330

32641

29/04/2009
04/12/2009
04/12/201
ci32/GPF/full30/20090
10.205.ಇತರೆ/2009
ಪಿ ಜಯರಾಮ್, ಬ ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್

8-2-2

331

32649

32/ಪಾರ್. /ಸಾ.ಭ.ನಿ/31/2
009-10.207.ಇತರೆ/2009
ಟಿ ತಿಮಮ್ಯಯ್, ಮು , ಸ ಮಾ

04/12/2009

04/12/201
0

8-2-2

ಪಾರ್ ಶಾ, ತುರುವೇಗೆರೆ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂ ಬಗೆಗ್

332

32657

30/04/2009
29/10/2009
29/10/201
32/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ.ಬಾಗ
0
ಶಂ/32/200910.208.ಇತರೆ/2009
ಗಂಗಪಪ್, ದೈ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ, ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂ ಬಗೆಗ್

8-2-2

333

32691

30/04/2009
29/10/2009
29/10/201
32/ಪ್ಋಆ ಸಾಭನಿ.ಭಾಗ
0
38/200910.214.ಇತರೆ/2009
ಪಾಡಿಗಾರ, ಸ , ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಶ, ಬೆಂ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್

8-2-2

334

33068

32/ಪಾರ್. /ಸಾಭನಿ/39/20
09-10.216.ಇತರೆ/2009
ಕೆ ಜಿ ಗೋಪಾಲ, ಮು , ಸ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

29/04/2009

06/05/2009

04/12/2009

04/12/201
0

8-2-2

ಪಾರ್ ಶಾ, ಅಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

81
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
335

33069

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/40/20
09-10.217.ಇತರೆ/2009

06/05/2009

29/10/2009

29/10/201
0

8-2-2

29/10/2009

29/10/201
0

8-2-2

04/12/2009

04/12/201
0

8-2-2

ಗಂಗಮಮ್ ಮು. .ರವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
336

33070

06/05/2009

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/41/20
09-10.218.ಇತರೆ/2009

ಅಕತ್ರುನಿನ್ೕಸಾ ಸ. .ರವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
337

33073

06/05/2009

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/44/20
09-10.221.ಇತರೆ/2009
ತಮಮ್ಯಯ್, ಸ , ಸ

ಪಾರ್ ಶಾ, ಹಂದನಕೆರೆ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಗರಿಷಟ್

ತತ್ದ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್

338

33075

06/05/2009
11/08/2009
11/08/201
8-2-2
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/45/20
0
0910..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009
ಜಯರತನ್ಮಮ್ ಬಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ, ಯಲಾಲ್ಪುರ, ತುಮಕೂರು ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂ ಬಗೆಗ್

339

33232

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/46/20
09-10.224.ಇತರೆ/2009
ಜಿ

340

33234

11/05/2009

33236

11/05/2009

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/48/20
09-10.226.ಇತರೆ/2009

33551

8-2-2

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/63/20
09-10.250.ಇತರೆ/2009

ಸ

11/08/2009

11/08/201
0

8-2-2

ಪಾರ್ ಶಾ, ಮಾಯಸಂದರ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂ ಬಗೆಗ್

11/05/2009

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/50/20
09-10.228.ಇತರೆ/2009
ಶಾರದಮಮ್ ಎಸ್ ಆರ್, ಸ

342

11/08/201
0

ಚಿಕಕ್ರಂಗಯಯ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ, ತುಮಕೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂಜೂರು ಬಗೆಗ್

ಪಾವರ್ತಮಮ್ ಎಂ ಯು, ಮು , ಸ ಮಾ
341

11/08/2009

11/08/2009

11/08/201
0

8-2-2

11/08/2009

11/08/201
0

8-2-2

11/08/2009

11/08/201
0

8-2-2

11/08/201
0

8-2-2

ಪಾರ್ ಶಾ, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
23/05/2009

ಬಿ.ಎಸ್.ಓಂಕಾರಪಪ್ ದೆಯ್. .ಇವರ ಸಾಭನಿ ವಾಪಸಾತಿ ಬಗೆಗ್
343

33664

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/64/20
09-10.256.ಇತರೆ/2009

27/05/2009

ಚಿಕುಕ್ನನ್ .ಆರ್.ಪಿ.ನಾರಾಯಣಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
344

34300

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/66/20
09-10.261.ಇತರೆ/2009

25/06/2009

11/08/2009

ಶೆಯ್ಲಕುಮಾರಿ ಮು. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

82
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
345

34302

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/68/20
09-10.263.ಇತರೆ/2009

25/06/2009

11/08/2009

11/08/201
0

8-2-2

11/08/2009

11/08/201
0

8-2-2

19/01/201
4

8-2-2

11/08/201
0

8-2-2

11/08/201
0

8-2-2

11/08/2009

11/08/201
0

8-2-2

11/08/2009

11/08/201
0

8-2-2

11/08/2009

11/08/201
0

8-2-2

ಎ.ಪಿ.ನಿಂಗಮಮ್ ಸ. .ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
346

34307

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/70/20
09-10.265.ಇತರೆ/2009

25/06/2009

ಪಿ.ಕೆ.ಗುರುಮೂತಿರ್ ದೆಯ್. .ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
347

34321

26/06/2009
19/01/2013
32/ಪಾರ್ /ದಾವೆ1/200910.266.ದಾವೆ/2009
ಅಜಿರ್ ಸಂ:2100/2009,ಮಧುಸುದನ್ ರಾವ್,ಕೋಲಾರ

348

34340

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/74/20
09-10.270.ಇತರೆ/2009

27/06/2009

11/08/2009

ಸೆಯ್ಯದ್ ಅಬುದ್ಲ್ ಅಜೀಜ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಭಾಗಶ: ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
349

34447

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/77/20
09-10.273.ಇತರೆ/2009

01/07/2009

11/08/2009

ಬಿ.ಎ.ಸು ಲ ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿಧಿಯಿಂದ ಭಾಗಶ:ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
350

34448

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/78/20
09-10.274.ಇತರೆ/2009

01/07/2009

ಟಿ.ರೇಣುಕಮಮ್ ಮು. .ರವರ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
351

34451

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/80/20
09-10.276.ಇತರೆ/2009

01/07/2009

ಬಿ.ಟಿ.ನಾಗರತನ್ಮಮ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
352

34454

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/81/20
09-10.277.ಇತರೆ/2009

01/07/2009

ರ್ೕಮತಿ ಮೀನಾ ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿಧಿಯಿಂದ ಅಂತಿಮ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
353

34468

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/83/20
09-10.280.ಇತರೆ/2009

02/07/2009

11/08/2009

11/08/201
0

8-2-2

11/08/201
0

8-2-2

ರಾಜೇಶವ್ರಿ ಬಿ.ಆರ್.ಸ. .ಮಾಗಡಿ ತ.ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ. ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
354

34486

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/84/20
09-10.281.ಇತರೆ/2009

03/07/2009

11/08/2009

ಎಸ್.ಸೂರ್ ಜವಾನ ಬೇಗಂ ಸ. .ಉದುರ್ ಪಾವರ್ತಿಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರು ಬಗೆಗ್
355

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

34564

06/07/2009
24/07/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ89/200
9-10.287.ಇತರೆ/2009
ಲೂದುರ್ಮೇರಿ ಮು. .ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

24/07/201
0

8-2-2

83
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
356

34614

32/ಪಾರ್ /ದೂರು/25/200
08/07/2009
19/01/2013
19/01/201
8-2-2
910.2.ಕುಂದುಕೊರತೆ/200
4
9
ಜಯಕುಮಾರ್,ಚನನ್ಪಪ್,ಗನಪತಿನಾಯ್ಕ್ ಮುರು ಜನ ಕಷ್ಕರುಗಳ ರುದದ್ ಸುತ್ ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್

357

34918

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/95/20
09-10.303.ಇತರೆ/2009

20/07/2009

11/08/2009

11/08/201
0

8-2-2

ಸು ೕಲಮಮ್ ಸ. .ದೋಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
358

359

35414

35592

32/ಪಾರ್ /ದೂರು30/2009
-10.2.ಕುಂದುಕೊರತೆ/2009

05/08/2009

19/01/2013

19/01/201
4

8-2-2

ಸಕಾರ್ರಿ ಮಾದರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಮಲಲ್ಸಂದರ್ ಉತತ್ರ ವಲಯ-1 ಅಪರಿಚಿತ ವಯ್ಕಿತ್ಯೂಬಬ್ ಶಾಲಾ
ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ
ಖಾತೆಯ ಚಕ್ ಪಡೆದು ಹಣದುರುಪ ೕಗದ ಬಗೆ
10/08/2009
29/10/2009
29/10/201
8-2-2
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/102/2
0
009-10.317.ಇತರೆ/2009
ಇ.ನಂಜುಂಡಸಾವ್ಮಿ ಸ. .ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

360

35596

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/105/2
009-10.320.ಇತರೆ/2009

10/08/2009

29/10/2009

29/10/201
0

8-2-2

29/10/201
0

8-2-2

29/10/201
0

8-2-2

19/01/201
4

8-2-2

ರ್ೕಮತಿ ಉಮಾ .ಕೆ.ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
361

35598

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ107/20
09-10.322.ಇತರೆ/2009

10/08/2009

29/10/2009

ರ್ೕಮತಿ ಜರೀನ್ ತಾಜ್ ಸ. .ಇರವರಿಗೆ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
362

35672

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ108/20
09-10.326.ಇತರೆ/2009

13/08/2009

29/10/2009

ಬಸವರಾಜು ಸ. .ಕಾಯ್ಸಾಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ.ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
363

364

35737

35854

32/ಪಾರ್ /ದೂರು32/2009
-10.2.ಕುಂದುಕೊರತೆ/2009

17/08/2009

19/01/2013

ರ್ೕ ಅಜುರ್ನ್ ಭಗುನು ಚವಾಹ್ಣ ಸ. . ರ ಹಾಗೂ ರ್ೕ ಕೆ.ಡಿ.ಪವಾರ ಸ. .ರಾಮನಗರ ಇವರುಗಳ ಮೇ ನ
ದೂರಿನ ಬಗೆ
24/08/2009
19/01/2013
19/01/201
8-2-2
32/ಪಾರ್. /ದೂರು
35/20094
10.2.ಕುಂದುಕೊರತೆ/2009
ಸಾದ ಗಾರ್ಮದ ಮಾ. .ಪಾರ್.ಶಾ.ಸಹ ಕಷ್ಕರಾದ ಎಸ್.ನಾಗೇಶ್ ಎಂಬ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

365

36366

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/147/2
009-10.371.ಇತರೆ/2009

09/09/2009

04/12/2009

04/12/201
0

8-2-2

ಬಿ.ಅರ್.ಮೀನಾಕಷ್ಮಮ್ ಸ. .ರವರ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

84
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
366

36370

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/142/2
009-10.375.ಇತರೆ/2009

09/09/2009

04/12/2009

04/12/201
0

8-2-2

04/12/201
0

8-2-2

04/12/201
0

8-2-2

04/12/201
0

8-2-2

ಸೆಯ್ಯದ್ ಉಲಪ್ತ್ ಫಾತಿಮ ಮು. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
367

36378

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/135/2
009-10.382.ಇತರೆ/2009

09/09/2009

04/12/2009

ಲ ಮ್ ಬಿ.ಆರ್.ಸ. .ಗೂಳೂರು ರವರ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
368

36755

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/155/2
009-10.395.ಇತರೆ/2009

16/09/2009

04/12/2009

ಎನ್.ಚಂದರ್ಶೇಖರ ರೆಡಿಡ್ ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
369

36823

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/159/2
009-10.400.ಇತರೆ/2009

22/09/2009

04/12/2009

ಟಿ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶಯಯ್ ಮು. .ಮೂಳಬಾಗಿಲು ರವರ ಸಾಬನಿ ಂತೆಗತ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಬಗೆಗ್
370

36827

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/162/2
009-10.404.ಇತರೆ/2009

22/09/2009

04/12/2009

04/12/201
0

8-2-2

04/12/2009

04/12/201
0

8-2-2

04/12/2009

04/12/201
0

8-2-2

04/12/201
0

8-2-2

ಎಸ್.ಎಂ.ಮಂಜುನಾಥ ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
371

36892

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/163/2
009-10.409.ಇತರೆ/2009

24/09/2009

ಜೆ.ಮಂಜುನಾಥ ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
372

37007

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/165/2
009-10.413.ಇತರೆ/2009

29/09/2009

ಪುಟಟ್ಯಯ್ ಎಲ್.ಆರ್.ಸ. .ರವರ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
373

37008

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/166/2
009-10.414.ಇತರೆ/2009

29/09/2009

04/12/2009

ಬಿ.ನರ ಂಹಯಯ್ ಮು. .ಮಾಲೂರು ರವರ ಸಾಭನಿ ಮತೆಗೆತ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಬಗೆಗ್
374

37016

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/172/2
009-10.420.ಇತರೆ/2009

29/09/2009

04/12/2009

04/12/201
0

8-2-2

ಜಿ.ಬಸವರಾಜು ಸ. .ಕೋಟಗಡಡ್ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
375

376

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

37018

37021

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/173/2
009-10.421.ಇತರೆ/2009

29/09/2009

04/12/2009

04/12/201
0

8-2-2

ಎಸ್ ಆರ್ ಕುಲೇರ್, ಬಡಿತ್ ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ, ಛುಚಿರ್ಗುಂಡಿ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
29/09/2009
04/12/2009
04/12/201
8-2-2
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/175/2
0
009-10.423.ಇತರೆ/2009

85
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
ರೇಣುಕಾರಾದಯ್, ಮು , ಸ
377

37027

ಜಿ ಎಂ ವೇರಯಯ್ ಸ , ಸ
378

37257

ಪಾರ್ ಶಾ, ರಿಸಾವೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
29/09/2009

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/180/2
009-10.428.ಇತರೆ/2009

04/12/2009

04/12/201
0

8-2-2

ಪಾರ್ ಶಾ,ಕಂಚನಹ ಳ್ ಹರಿಹರ ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮಂ ಬಗೆಗ್
08/10/2009

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/186/2
009-10.438.ಇತರೆ/2009

04/12/2009

04/12/201
0

8-2-2

ಕೆ. .ಆನಂದ್ ಸ. .ಬಂಗಾರಪೆಟೆ ರವರ ಸಾಬನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಬಗೆಗ್
379

380

37317

37318

37850

01/12/2009

01/12/201
0

8-2-2

ಟಿ ಎನ್ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನಯಯ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ, ಎನ್ ನಂದಿಹ ಳ್, ಗುಬಿಬ್ ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ಮುಂ ಬಗೆ
13/10/2009
01/12/2009
01/12/201
8-2-2
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/220/2
0
009-10.474.ಇತರೆ/2009
ಪಿ ಎಸ್ ಜಯಣಣ್, ಸ

381

13/10/2009

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/221/2
009-10.473.ಇತರೆ/2009

ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ, ಕೆ ನಾಗೇನಹ ಳ್, ಗುಬಿಬ್ ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
27/10/2009

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/259/2
009-10.492.ಇತರೆ/2009

01/12/2009

01/12/201
0

8-2-2

ನಾಗನರ ಂಹಯಯ್, ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ, ಬೀರವಾರ, ರಾಮನಗರ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
382

383

384

37852

37855

37865

27/10/2009

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/257/2
009-10.494.ಇತರೆ/2009

ಟಿ ಎನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ, ದೊಡಡ್
ಬಗೆ
27/10/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/254/2
009-10.497.ಇತರೆ/2009
ಬಿ ಎಂ ಶಂಕರೇಗೌಡ, ಬಡಿತ್ ಮು

ಸ

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/245/2
009-10.506.ಇತರೆ/2009

27/10/2009

ಹೆಚ್ ಇ ಗಂಗಮಮ್, ಮು , ಸ
385

386

37867

37872

01/12/201
0

8-2-2

ೕರಾಘಟಟ್, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ವಾ ಮಂ
01/12/2009

01/12/201
0

8-2-2

ಪಾರ್ ಶಾ, ಆಲೇನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
01/12/2009

01/12/201
0

8-2-2

ಪಾರ್ ಶಾ, ಉಪುಪ್ಕುಂಟೆ, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂ ಬಗೆಗ್

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/243/2
009-10.508.ಇತರೆ/2009

27/10/2009

ಕೆ ಪದಾಮ್ವತಿ,ಶಾಲಾ ಮಾತೆ, ಸ

ಪಾರ್ ಶಾ, ಇಂದಿರಾನಗರ, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂ ಬಗೆಗ್

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/237/2
009-10.513.ಇತರೆ/2009

27/10/2009

ಆರ್ ಕರಿಯಪಪ್, ಮು , ಸ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

01/12/2009

01/12/2009

01/12/2009

01/12/201
0

01/12/201
0

8-2-2

8-2-2

ಪಾರ್ ಶಾ, ಮ ಲ್ಗೆರೆ, ಚಿ ನಾ ಹ ಳ್ ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂ ಬಗೆಗ್
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ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
387

388

37883

38653

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/227/2
009-10.523.ಇತರೆ/2009

38657

30/11/2009

30/11/201
0

8-2-2

ಕೆ ರತನ್ಮಮ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ, ದೊಡಡ್ಕೊಂಡಗೋಳ, ಹಾಸನ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮುಂ ಮಂ
ಬಗೆ
06/11/2009
30/11/2009
30/11/201
8-2-2
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/274/2
0
009-10.532.ಇತರೆ/2009
ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ, ಸ

389

27/10/2009

ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂ ಬಗೆಗ್

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/278/2
009-10.535.ಇತರೆ/2009

06/11/2009

30/11/2009

30/11/201
0

8-2-2

ಚಂದರ್ಶೇಖರ ಆರ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ, ಬಂಟಮನೆ, ಸಾಗರ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
390

42942

18/03/2010
19/01/2013
19/01/201
32/ಪಾಫ್ರ್ /ಮಾ.ಹ.ಅದಿ
1/20094
10.1.ಮಾ.ಹ.ಅ/2010
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್-ರಂಗನಾಥ ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಪತರ್ 10ರೂ. ೕಸಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್ ದೋಂದಿಗೆ

391

97831

392

18745

22/06/2012
19/01/2013
19/01/201
8-2-2
3(2)/ಪಾರ್. ./ಸೇಸೇ/30/2
4
012
ಆಂಜಿನಪಪ್ ದೈ ದು ರ್ಗೆರೆ, ಚನನ್ಗಿರಿ, ಇವರಿಗೆ ಂದಿನ ಸೇವೆಯನುನ್ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನಕೆಕ್ ಸೇರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಸೇವಾಪ ಸಕ
01/08/2008
29/10/2009
29/10/201
8-2-3
32ಪಾರ್ . 0ಬರಹವ .01
/2008-09
0
0ಬರಹ ವ

393

35597

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ106/20
09-10.321.ಇತರೆ/2009

10/08/2009

29/10/2009

8-2-2

29/10/201
0

8-2-3

04/12/201
0

8-2-3

04/12/201
0

8-2-3

04/12/201
0

8-2-3

04/12/201
0

8-2-3

ಭಾಗಿರಥಮಮ್ ಬಿ.ಮು. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
394

36365

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/148/2
009-10.370.ಇತರೆ/2009

09/09/2009

04/12/2009

ರಾಮ ಂಗಾಚಾರ್ ಸ. .ರವರ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
395

36367

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/146/2
009-10.372.ಇತರೆ/2009

09/09/2009

04/12/2009

ಪೆರ್ ಲಾಲ್ ಫನಾರ್ಂಡಿಸ್ ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
396

36368

32/ಪಾರ್ /ಸಾಬನಿ/145/2
009-10.373.ಇತರೆ/2009

09/09/2009

04/12/2009

ಸಾಬೆದುನಿನ್ಸಾ ಸ. .ರವರ ಸಾಭನಿ ವಾಪಸಾತಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
397

36369

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/144/2
009-10.374.ಇತರೆ/2009

09/09/2009

04/12/2009

ವಮಮ್ ಟಿ. .ಮು. .ಬೋಮಮ್ನಹ ಳ್ ರವರ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶ: ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

87
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
398

36371

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/141/2
009-10.376.ಇತರೆ/2009

09/09/2009

04/12/2009

04/12/201
0

8-2-3

04/12/201
0

8-2-3

ಎನ್.ಕೆ.ಪರಮೇಶ ಸ. .ಇವರ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
399

36372

09/09/2009

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/140/2
009-10.377.ಇತರೆ/2009

04/12/2009

ಜಹರಾ ಖಾತೂನ್ ಸ. .ಉದುರ್ ಪಾರ್.ಶಾ.ಇವರಿಗೆ ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
400

36381

09/09/2009

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/132/2
009-10.385.ಇತರೆ/2009

04/12/2009

04/12/201
0

8-2-3

04/12/2009

04/12/201
0

8-2-3

04/12/2009

04/12/201
0

8-2-3

ಭಾಗಯ್ಮಮ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
401

36382

09/09/2009

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/131/2
009-10.386.ಇತರೆ/2009

ಜಿ.ಎಸ್.ಸು ೕಲಮಮ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
402

403

36494

36825

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/153/2
009-10.392.ಇತರೆ/2009

10/09/2009

ಆರ್ ನಾರಾಯಣಪಪ್, ಮು , ಸ

ಪಾರ್ ಶಾ, ವೇದಲವೇಣಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/160/2
009-10.402.ಇತರೆ/2009

22/09/2009

04/12/2009

04/12/201
0

8-2-3

04/12/201
0

8-2-3

04/12/201
0

8-2-3

.ನಾರಾಯಣಪಪ್ ದೆಯ್. .ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
404

37013

29/09/2009

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/170/2
009-10.418.ಇತರೆ/2009

04/12/2009

ಹೆಚ್.ಎಲ್.ನರ ಂಹಯಯ್ ಮು. .ರವರ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
405

406

37023

37024

37026

ಪಾರ್ ಶಾ,ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂ ಬಗೆಗ್

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/179/2
009-10.427.ಇತರೆ/2009
ಡಿ ಆರ್ ಕುಲೇರ್, ಸ , ಸ ಉ

408

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

37040

04/12/2009

ಸಾ ತರ್ಮಮ್, ದಥ ಕ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ, ರ ೕಂದರ್ನಗರ, ಹಾಸನ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
29/09/2009
04/12/2009
04/12/201
8-2-3
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/178/2
0
009-10.426.ಇತರೆ/2009
ರೇಣುಕಾ ಬಸಪಪ್, ಸ , ಸ

407

29/09/2009

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/177/2
009-10.425.ಇತರೆ/2009

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/181/2
009-10.430.ಇತರೆ/2009

29/09/2009

04/12/2009

04/12/201
0

8-2-3

ಪಾರ್ ಶಾ, ಚುಚಿರ್ಗುಂಡಿ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
29/09/2009

04/12/2009

04/12/201
0

8-2-3

88
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
ಕೆ.ವೆಂಕಟಯಯ್ ಸ. .ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ.ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
409

37041

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/182/2
009-10.431.ಇತರೆ/2009

29/09/2009

04/12/2009

04/12/201
0

8-2-3

04/12/2009

04/12/201
0

8-2-3

04/12/201
0

8-2-3

04/12/2009

04/12/201
0

8-2-3

04/12/2009

04/12/201
0

8-2-3

ಕಾಯ್ತಯಯ್ ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಬಗೆಗ್
410

37042

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/183/2
009-10.432.ಇತರೆ/2009

29/09/2009

ಎಂ.ರಂಗನಾಥಯಯ್ ಸ. .ರವರ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
411

37258

08/10/2009
04/12/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/185/2
00910I.439.ಇತರೆ/2009
ರ್ೕಮತಿ ಗಂಗಮಮ್ ಬಿ.ಮು. .ಇವರ ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

412

37270

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/187/2
009-10.442.ಇತರೆ/2009

12/10/2009

ಗಗ್ ಇಮಾಂಬಿ ಖಾ ೕಮ್ ಸಾಬ್ ಇವರ ಸಾಭನಿ ಬಗೆಗ್
413

37280

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/189/2
009-10.443.ಇತರೆ/2009

12/10/2009

ಮದುರ ಎ.ಬಿ.ಮು. .ದೋಡಡ್ಗೋಲಲ್ರಹಟಿಟ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
414

37282

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/191/2
009-10.445.ಇತರೆ/2009

12/10/2009

04/12/2009

04/12/201
0

8-2-3

02/12/201
0

8-2-3

01/12/201
0

8-2-3

01/12/201
0

8-2-3

01/12/201
0

8-2-3

ಕರಿಯಪಪ್ ಮು. .ರವರ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
415

37283

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/192/2
009-10.446.ಇತರೆ/2009

12/10/2009

02/12/2009

ಎಚ್.ಗೋಪಾಲನಾಯಕ್ ಇವರ ಸಾಭನಿ. ಭಾಗಶ: ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
416

37284

12/10/2009
01/12/2009
32/ಸಾಭನಿ/193/200910.447.ಇತರೆ/2009
ಎಸ್.ಎಲ್.ರಂಗನಾಥ ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

417

37285

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/194/2
009-10.448.ಇತರೆ/2009

12/10/2009

01/12/2009

ಎನ್.ಎಸ್.ರಾಜಶೇಖರ ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
418

37286

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/195/2
009-10.449.ಇತರೆ/2009

12/10/2009

01/12/2009

ಟಿ.ಎನ್.ಜಗದಾಂಬ ಸ. .ರವರ ಸಾಭನಿ.ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016
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ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
419

37287

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/196/2
009-10.450.ಇತರೆ/2009

12/10/2009

01/12/201
0

8-2-3

01/12/2009

01/12/201
0

8-2-3

01/12/2009

01/12/201
0

8-2-3

01/12/201
0

8-2-3

01/12/2009

ಸು ಲ ಬಿ.ಎ.ಮು. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಬಗೆಗ್
420

37288

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/197/2
009-10.451.ಇತರೆ/2009

12/10/2009

ರ ಕೆ.ಕೆ.ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಬಗೆಗ್
421

37289

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/198/2
009-10.452.ಇತರೆ/2009

12/10/2009

ಬಿ.ಗಂಗಾಧರ ಸ.ಕಿ.ಪರ್.ಶಾ.ರವರ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
422

37290

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/199/2
009-10.453.ಇತರೆ/2009

12/10/2009

01/12/2009

ಎಂ.ಡಿ.ದೇವರಾಜಯಯ್ ಮು. ಹಾಗೂ ಜೆ.ಅರ್.ಕೃಷಣ್ಯಯ್ ಮು. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
423

37292

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/201/2
009-10.454.ಇತರೆ/2009

12/10/2009

01/12/2009

01/12/201
0

8-2-3

01/12/2009

01/12/201
0

8-2-3

01/12/2009

01/12/201
0

8-2-3

01/12/201
0

8-2-3

01/12/201
0

8-2-3

ಎಚ್.ಬಿ. ಜಯಕುಮಾರ್ ಇವರು ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
424

37293

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/202/2
009-10.455.ಇತರೆ/2009

12/10/2009

ಕೆ.ಎಚ್.ಮಹೇಶವ್ರಪಪ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
425

37294

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/203/2
009-10.456.ಇತರೆ/2009

12/10/2009

ಕೆ.ಎನ್.ದೇವರಾಜಯಯ್ ಸ. .ರವರ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
426

37295

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/204/2
009-10.457.ಇತರೆ/2009

12/10/2009

01/12/2009

ಸೆಯ್ಯಯ್ದ್ ಉನಿನ್ೕಸಾ ಸ. .ರವರ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
427

37297

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/206/2
009-10.459.ಇತರೆ/2009

12/10/2009

01/12/2009

ಕೆ.ವೆಂಕಟರಮಣಚಾರ್ ದೆಯ್. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ.ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
428

37298

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/207/2
009-10.460.ಇತರೆ/2009

12/10/2009

01/12/2009

01/12/201
0

8-2-3

01/12/201
0

8-2-3

ಕೆ.ರುಕಿಮ್ಣಿ ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
429

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

37299

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/208/2
009-10.461.ಇತರೆ/2009

12/10/2009

01/12/2009
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ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
ಕೃಷಣ್ಮಮ್ ದೆಯ್. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
430

37300

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/209/2
009-10.462.ಇತರೆ/2009

12/10/2009

01/12/2009

01/12/201
0

8-2-3

01/12/201
0

8-2-3

01/12/201
0

8-2-3

ಗಂಗಮಮ್ ಎಸ್.ಡಿ.ಮು. .ರವರ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
431

37301

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/210/2
009-10.463.ಇತರೆ/2009

12/10/2009

01/12/2009

ಕೆ.ಅರ್.ಪದಮ್ಲತಾ ಮು. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
432

37304

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/213/2
009-10.466.ಇತರೆ/2009

12/10/2009

01/12/2009

ಟಿ. .ತಮಮ್ಣಣ್ ಮು. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ.ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
433

434

37305

37308

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/214/2
009-10.467.ಇತರೆ/2009

12/10/2009

01/12/2009

01/12/201
0

8-2-3

ಷಹತಾಜ್ ಬೇಗಂ ಸ ಸಉಮಾಪಾರ್ಶಾ,ಪಾದರಾಯನಪುರ ಇವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ ನಿಧಿಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಹಣ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
12/10/2009
01/12/2009
01/12/201
8-2-3
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/217/2
0
009-10.470.ಇತರೆ/2009
ಭೀಮಮಮ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ಶಾ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

435

37309

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/218/2
009-10.471.ಇತರೆ/2009

12/10/2009

01/12/2009

01/12/201
0

8-2-3

ಅಕಬ್ರ್ ಆ ಖಾನ್ ಮು ಸ ಪಾರ್ಶಾ ಹರಿಹರ ಇವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
436

37490

20/10/2009
01/12/2009
01/12/201
8-2-3
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ
223/20090
10.479.ಇತರೆ/2009
ಪಿ ಎಂ ಮಹೇಶವ್ರನ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ, ಸೋಮಲಾಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂ ಬಗೆಗ್

437

37643

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/224/2
009-10.481.ಇತರೆ/2009

23/10/2009

01/12/2009

01/12/201
0

8-2-3

ರಹತುನಿನ್ೕಸಾ, ಸ , ಸ ಉ ಪಾರ್ ಶಾ, ಹೆಗಗ್ಡೆ ಕಾಲೋನಿ, ತುಮಕೂರು ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂ ಬಗೆಗ್
438

37845

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/264/2
009-10.487.ಇತರೆ/2009

27/10/2009

01/12/2009

01/12/201
0

8-2-3

ರತನ್ಮಮ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ, ಚನಿನ್ಗಪಪ್ನಪಾಳಯ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂ ಬಗೆಗ್
439

37858

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/252/2
009-10.499.ಇತರೆ/2009

27/10/2009

01/12/2009

01/12/201
0

8-2-3

ಮಂಗಳಗೌರಮಮ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ, ಕರೇಕಲ್ ಪಾಳಯ್, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
ಬಗೆ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016
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ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
440

37864

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/246/2
009-10.505.ಇತರೆ/2009
ಗಂಗಮಮ್, ಮು , ಸ

441

442

37870

37874

27/10/2009

01/12/2009

01/12/201
0

8-2-3

ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ,ಯಲಲ್ಂಪ ಲ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/239/2
009-10.511.ಇತರೆ/2009

27/10/2009

01/12/2009

01/12/201
0

8-2-3

ಖು ರ್ದ್ ಅಫಾಜ್ ಬೇಗಂ, ಮು , ಸ ಉ ಪಾರ್ ಶಾ, ಎ ಎಸ್ ಕೆ ಪಾಳಯ್, ತುಮಕೂರು ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ಮಂ ಬಗೆ
27/10/2009
01/12/2009
01/12/201
8-2-3
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/235/2
0
009-10.515.ಇತರೆ/2009
ಶೇಷಣಣ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ, ರಾಯಶೇಟಿಟ್ಹ ಳ್, ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್

443

37875

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/234/2
009-10.516.ಇತರೆ/2009

27/10/2009

30/11/2009

30/11/201
0

8-2-3

30/11/2009

30/11/201
0

8-2-3

30/11/2009

30/11/201
0

8-2-3

ಟಿ.ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ ಇವರ ಸಾಭನಿ ವಾಪಸಾತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
444

37876

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/233/2
009-10.517.ಇತರೆ/2009

27/10/2009

ಪಾಪಣನ್ ಎಂ.ರವರ ಸಾಭನಿ.ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
445

37880

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/229/2
009-10.521.ಇತರೆ/2009
ಹೆಚ್ ಓಂಕಾರಪಪ್, ಸ , ಸ

446

37947

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/271/2
009-10.526.ಇತರೆ/2009

27/10/2009

ಪಾರ್ ಶಾ, ಮಲಗಳಲೆ, ಆಲೂರು ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
29/10/2009

30/11/2009

30/11/201
0

8-2-3

30/11/2009

30/11/201
0

8-2-3

30/11/201
0

8-2-3

30/11/201
0

8-2-3

ಪಿ ಎಂ ಚಂದರ್ಯಯ್, ಮು , ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂ ಬಗೆಗ್
447

38654

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/275/2
009-10.533.ಇತರೆ/2009
ವಣಣ್ ಎಂ ಆರ್, ಸ

06/11/2009

ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂ ಬಗೆಗ್

448

38656

06/11/2009
30/11/2009
3(2)/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/277/
200910/ಇತರೆ/277/2009
ಕರ್ಷಣ್ಪಪ್ ಮು. . ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ತಿಪಟೂರು ತಾಲುಲ್ಕು ಇವರ ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್

449

38658

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/279/2
009-10.536.ಇತರೆ/2009

06/11/2009

ಎನ್ ಇ ಚಂದರ್ಶೇಖರಪಪ್, ಮು , ಸ
450

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

38659

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/280/2
009-10.537.ಇತರೆ/2009

30/11/2009

ಪಾರ್ ಶಾ,ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂ ಬಗೆಗ್

06/11/2009

30/11/2009

30/11/201
0

8-2-3
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ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
ಎನ್ ಲೋಕಪಪ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ, ಹುಣಸೆಕಟಿಟ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾ ಮಂ ಬಗೆಗ್
451

38663

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/283/2
009-10.540.ಇತರೆ/2009

06/11/2009

30/11/2009

30/11/201
0

8-2-3

ಎಸ್.ಎಲ್ ಸ ತ ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ.ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
452

38749

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/284/2
009-10.541.ಇತರೆ/2009

09/11/2009

30/11/2009

30/11/201
0

8-2-3

ಜಯರಾಜು ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
453

38824

10/11/2009
18/11/2009
18/11/201
8-2-3
32/ಪಾರ್. /285/20090
10.542.ಇತರೆ/2009
ಎನ್.ಪೂಜಾರಯಯ್ ಮು. .ಗುಡೇಮಾರನಹ ಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

454

38936

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/288/2
009-10.545.ಇತರೆ/2009

12/11/2009

30/11/2009

30/11/201
0

8-2-3

ಚಿಕಕ್ ಮೂಡಲಯಯ್ ಮು. .ಕುಪಾಪ್ಳು ತಿಪಟೂರು ರವರ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
455

39103

456

39104

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/306/2
009-10.549.ಇತರೆ/2009

17/11/2009

30/11/2009

30/11/201
0

8-2-3

30/11/201
0

8-2-3

30/11/201
0

8-2-3

30/11/201
0

8-2-3

30/11/201
0

8-2-3

30/11/201
0

8-2-3

ಎನ್ ರಾಮಕೃಷಣ್ರೆಡಿಡ್ ಸ. .ರವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/305/2
009-10.550.ಇತರೆ/2009

17/11/2009

30/11/2009

ಎಸ್. ದದ್ನರಸಯಯ್ ಮು. .ರವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
457

39106

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/303/2
009-10.552.ಇತರೆ/2009

17/11/2009

30/11/2009

ಬಿ.ಹೆಚ್.ಹೇಮಲತಾ ಮು. .ರವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
458

39107

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/302/2
009-10.553.ಇತರೆ/2009

17/11/2009

30/11/2009

ಎಂ.ಎನ್.ಗಂಗಾಧರಯಯ್ ಮು. .ರವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
459

39109

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/300/2
009-10.555.ಇತರೆ/2009

17/11/2009

30/11/2009

ಕೆ.ಹೆಚ್.ದೋಡಡ್ಹನುಮಯಯ್ ಮು. .ರವರ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
460

39110

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/299/2
009-10.556.ಇತರೆ/2009

17/11/2009

30/11/2009

ಕೆ.ಜಿ. ರ್ೕನಿವಾಸ ಸ. .ಕುಣಿಗಲ್ ರವರ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

93
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
461

39111

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/298/2
009-10.557.ಇತರೆ/2009
ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ ಸಂ

462

39113

17/11/2009

30/11/2009

30/11/201
0

8-2-3

30/11/201
0

8-2-3

30/11/2009

30/11/201
0

8-2-3

30/11/2009

30/11/201
0

8-2-3

30/11/2009

30/11/201
0

8-2-3

30/11/2009

30/11/201
0

8-2-3

30/11/2009

30/11/201
0

8-2-3

30/11/2009

30/11/201
0

8-2-3

ೕಜಕರು ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/296/2
009-10.559.ಇತರೆ/2009

17/11/2009

30/11/2009

ಪಾಪೇಗೌಡ ಮು. . ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
463

39114

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/295/2
009-10.560.ಇತರೆ/2009

17/11/2009

ಪುಷಪ್ಲತಾ ಟಿ.ಕೆ.ಪಿ.ಇವರ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
464

39115

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/294/2
009-10.561.ಇತರೆ/2009

17/11/2009

ಜಿ.ಆರ್. ರ್ೕನಿವಾಸ ಸ. .ರವರ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
465

39116

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/293/2
009-10.562.ಇತರೆ/2009

17/11/2009

ಹು ರಾಮಯಯ್ ಕೆ.ಸ. .ರವರ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
466

39117

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/292/2
009-10.563.ಇತರೆ/2009

17/11/2009

ಸರೋಜ ಸ. .ಇವರ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
467

39120

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/291/2
009-10.565.ಇತರೆ/2009

17/11/2009

ಹ ೕನ ಉನಿನ್ೕಸಾ ಸ. .ರವರ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾಥಿ ಬಗೆಗ್
468

39121

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/289/2
009-10.566.ಇತರೆ/2009
ಎಸ್ ಹೆಚ್ ದಾಸರ್, ಬ ಮು

17/11/2009

ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾ ಮಂ ಬಗೆಗ್

469

39183

18/11/2009
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ//.569.
ಇತರೆ/2009
ನಾಗಪಪ್ ಸ. .ಸಾಭನಿ ಭಾಗಷ: ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

30/11/2009

30/11/201
0

8-2-3

470

39276

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/309/2
009-10.571.ಇತರೆ/2009

24/11/2009

30/11/2009

30/11/201
0

8-2-3

-

ಜಿ.ಸಂಜೀವರೆಡಿಡ್ ಮು. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ.ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
471

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

39279

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/310/2
009-10.572.ಇತರೆ/2009

24/11/2009

30/11/2009

30/11/201
0

8-2-3

94
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
ಎಸ್ ದಾಸಾಯ್ನಾಯಕ್ ಸ. . ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಬ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
472

39280

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/311/2
009-10.573.ಇತರೆ/2009

24/11/2009

30/11/2009

30/11/201
0

8-2-3

30/11/2009

30/11/201
0

8-2-3

30/11/201
0

8-2-3

ಓದೇಶ್ ಸ. .ಸಾಭನಿ ಭಾಗಷ: ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
473

39281

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/312/2
009-10.574.ಇತರೆ/2009

24/11/2009

ನಾಗವೇಣಿ ಜಿ.ಜೆ.ಸ. . ಸಾಭನಿ ಭಾಗಷ: ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
474

475

39282

39530

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/313/2
009-10.575.ಇತರೆ/2009

24/11/2009

30/11/2009

ಬಿ.ಆರ್.ರುಕಿಮ್ಣಿಯಮ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ

ೕಜಕರು ರವರ ಸಾಭನಿ ಂತೆಗಿತ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಬಗೆಗ್

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/325/2
009-10.577.ಇತರೆ/2009

30/11/2009

07/01/2010

07/01/201
1

8-2-3

07/01/201
1

8-2-3

07/01/201
1

8-2-3

ೕಗಪಪ್ ಎ.ಬಿ.ಸ. .ಇವರ ಸಾಭನಿ.ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
476

39531

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/324/2
009-10.578.ಇತರೆ/2009

30/11/2009

07/01/2010

ವೆಂಕಟರತನ್ಮಮ್ ಪಿ.ಬಡಿತ್ ಮು. .ರವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
477

39532

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/319/2
009-10.579.ಇತರೆ/2009

30/11/2009

07/01/2010

ಅಷವ್ಕ್ ಉನಿನ್ಸಾ ಸ. .ಇವರ ಮಗನ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಸಾಭನಿ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
478

39533

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/320/2
009-10.580.ಇತರೆ/2009

30/11/2009

07/01/2010

07/01/201
1

8-2-3

07/01/201
1

8-2-3

ಎ.ಎನ್.ಸುನಂದಮಮ್ ಸ. .ಇವರ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
479

39534

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/321/2
009-10.581.ಇತರೆ/2009

30/11/2009

07/01/2010

ಚಿಕಕ್ಯಲಲ್ಪಪ್, ಮು , ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ, ತಿಗಳರಪೇಟೆ, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
480

39535

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/322/2
009-10.582.ಇತರೆ/2009
ಕಾಳೆಗೌಡ,ಮು , ಸ

481

39539

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

07/01/2010

07/01/201
1

8-2-3

ಪಾರ್ ಶಾ, ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/327/2
009-10.586.ಇತರೆ/2009
ಸುಭಾಷ್ ಹೆಚ್ ಎಂ,

30/11/2009

30/11/2009

ಆರ್ ಪಿ, ಕೆ ಆರ್ ಪುರಂ, ವ

07/01/2010

07/01/201
1

8-2-3

ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್

95
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
482

39540

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/316/2
009-10.587.ಇತರೆ/2009

30/11/2009

ಲಕಷ್ಮ್ಣಗೌಡ ಹೆಚ್ ಟಿ, ಬ ಮು , ಸ
483

39542

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/314/2
009-10.589.ಇತರೆ/2009

07/01/2010

07/01/201
1

8-2-3

ಪಾರ್ ಶಾ, ಯಡೇಹ ಳ್, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷ ಮಂ ಬಗೆಗ್

30/11/2009

07/01/2010

07/01/201
1

8-2-3

07/01/201
1

8-2-3

07/01/2010

07/01/201
1

8-2-3

07/01/2010

07/01/201
1

8-2-3

ಕೆ. ರಸಪಪ್ ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಬಗೆಗ್
484

39702

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/334/2
009-10.334.ಇತರೆ/2009

08/12/2009

07/01/2010

ಎಂ.ರಾಮಕೃಷಣ್ ಪಪ್ ಸ. .ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
485

39703

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/333/2
009-10.333.ಇತರೆ/2009

08/12/2009

ಬಕೆಕ್ೕಗೌಡ ಸ. .ಗುಬಿಬ್ ರವರ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
486

487

39704

39705

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/332/2
009-10.332.ಇತರೆ/2009

ರೇಣುಕಮಮ್ ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಮಗಳ ಹುಟುಟ್ಹಬಬ್ದ ಕಾಯರ್ಕಾಕ್ಗಿ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮುಂಗಡ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
08/12/2009
07/01/2010
07/01/201
8-2-3
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/331/2
1
009-10.331.ಇತರೆ/2009
ಕೆ

488

39706

08/12/2009

ಕೃಷಣ್ಪಪ್, ಮು ,ಸ

ಪಾರ್ ಶಾ, ಕೆ ಕಲಲ್ಹ ಳ್, ಗುಬಿಬ್ ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂ ಬಗೆಗ್

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/330/2
009-10.330.ಇತರೆ/2009

08/12/2009

07/01/2010

07/01/201
1

8-2-3

ನಂಜಾಚಾರಿ ಮು. .ಹಾದನೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
489

39707

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/329/2
009-10.329.ಇತರೆ/2009

08/12/2009

07/01/2010

07/01/201
1

8-2-3

07/01/2010

07/01/201
1

8-2-3

07/01/2010

07/01/201
1

8-2-3

30/01/2010

30/01/201
1

8-3-1

ಟಿ.ಹನುಮಂತ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
490

39708

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/328/2
009-10.328.ಇತರೆ/2009

08/12/2009

ಜಿ.ಎನ್.ಈಶವ್ರಪಪ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
491

39756

32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/335/2
009-10.335.ಇತರೆ/2009

10/12/2009

ದಾ ಾಯಣಮಮ್ ಸ. . ರವರ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
492

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

3310

3(4)ಪಾರ್. .ವೈವೆಮ.07/0
5-06

06/08/2005

96
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
ರ್ೕಮತಿ.ಫಿಲೋಮಿನಾ ರೀಟಾ ಲೆಸಾತ್ದೊ.ಸ. ,ಕುವೆಟುಟ್-ದ.ಕ.

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

22/01/2007
25/06/2008
25/06/200
8-3-1
3(3)ಪಾಫ್ರ್. .ವೆಯ್.ವೆ.ಮ.ಪಾ.
9
20/2006-07
ಹಲಾಲ್, ಮೆಯ್ಸೂರು, ಇವರ ವಯ್ದಯ್ಕಿಯ
ರ್ಮತಿ.ಪೆರ್ ಲಾಲ್ರೊಡಿಗಸ್, ಸ. . ಸ. .ಪಾರ್..ಶಾಲೆ, ಎನ.ಆರ್
ವೆಚ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
33ಪಾರ್ .ವೆಯ್.ವೆ.ಮ.ಪಾ.11
26/12/2008
30/01/2010
30/01/201
8-3-1
/2008-09
1
ರ್ೕ.ಮಾಯಿಲಪಪ್ ಗಡ, ಸ. , ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಕೊ ತ್ಗೆ, ಪುತೂತ್ರು ತಾ, ಮ0ಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ
ತಾಯಿಯವರ ವೆ ದ ಕೀಯ ವೆಚ ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ12/09/2011
01/04/2012
01/04/201 8-3-10
ಭಾಅಂಮುಂ.319/20113
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ಕೆ ದಾಸಪಪ್ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಕೊಡಿಯಾಲ ಗುಬಿಬ್ ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್ 92611
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ15/09/2011
01/04/2012
01/04/201 8-3-10
ಭಾಅಂಮುಂ.329/20113
12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ಯಲಲ್ಯಯ್ ಎ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಬಂಡಿಲಕಕ್ನ ಕೊಪಪ್ಲು ಬೇಲೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ ಇಡಿಎನ್ 144645
3(4)ಪಾರ್. /ದೂರು/58/20
02/02/2001
12/08/2011
12/08/201
8-4-1
00-01.
2
ರ್ೕ.ಏನ್. .ದೇವೇಗೌಡ,ಸ. .,ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ,ಕಟಾಟ್ಯ,ಹಾಸನ ತಾ.ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

493

9627

494

19740

495

81492

496

81813

497

2966

498

3047

499

3051

500

3085

501

3111

14/10/2004
27/08/2011
27/08/201
3(4)ಪಾರ್. .ದೂರು.24/04
2
-05
ರ್ೕ.ಹಾಲೇಶ, ಕಷ್ಕ ಇವರ ಮೇಲೆ ಅವರ ಪತಿನ್ ರ್ೕಮತಿ ಕಲಪ್ನ ನೀಡಿರುವ ದೂರು

8-4-1

502

3114

24/11/2004
12/08/2011
12/08/201
3(4)ಪಾರ್. .ದೂರು2
36/04-05
ರ್ೕ.ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನಯಯ್.ಸ. ,ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾ,ನರ ೕಪುರ,ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ. ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್

8-4-1

503

3157

30/12/2005
3(4)ಪಾರ್. .ಪಾರ್. .ಉದಾಯ್.
ಅನು/44/05-06
ಪಾರ್.ಶಾ. ಕಷ್ಕರ ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗ ಕಡಿತ.

8-4-1

504

3197

17/09/2005
09/08/2011
09/08/201
8-4-1
3(4)ಪಾರ್. .ಕ.ನಿ.ಅ.29/0
2
5-06
ರ್ೕ. ದದ್ರಾಜು,ಸ. ,ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ,ಕಗಗ್ಲೂರು ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಇವರ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣ ಅವಧಿ ಬಗೆಗ್.

02/08/2003
27/08/2011
27/08/201
8-4-1
3(4)ಪಾರ್. .ದೂರು.15/03
2
-04
ರ್ೕ.ಎನ್. .ರಾಜು, ಸ. ,ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ. ಸಾರೇಮೇಗಲ ಕೊಪಪ್ಲು ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಇವರ ಮೇ ನ
ದೂರಿನ ಬಗೆ
05/03/2004
07/11/2012
07/11/201
8-4-1
3(4)ಪಾರ್. .ಸೇ.ಸೇಪರ್ಡೆ3
50/03-04
ಹೆಚ್.ಎಂ.ರೇವಣಪಪ್ ಮು. ,ಸ.ಪಾರ್.ಶಾ. ಮೈಲಾರಪಟಟ್ಣ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಇವರ ಸೈನಿಕ ಸೇವೆ ಸೇರಿ
ಕೊಡುವ ಬಗೆ
3(4)ಪಾರ್. .ದೂರು14/03/2005
12/08/2011
12/08/201
8-4-1
61/04-05
2
ರ್ೕ.ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿ,ಸ.ಪಾರ್.ಶಾ,ಚೆನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ದುನರ್ಡತೆ ಬಗೆಗ್

26/02/2009

26/02/201
0
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

505

3285

3(4)ಪಾರ್. .ವಗರ್/ದೂರು11/07/2006
16/11/2007
16/11/200
19/06-07
8
ರ್ೕಮತಿ.ದಮಯಂತಿ.ಸ. ,ಪಡುತೊನೆಸ್ ಶಾ.ಲಾ.ಸ. ಅಧಯ್ಕಷ್ಕರು ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳು 5

506

5970

27/08/2011
27/08/201
8-4-1
c3(4)pry,tecr.sta.seve 04/09/2006
2
.skram/36/06-07
primary school teachers reg-regularisation of local candidates services.

507

6059

20/09/2006
3(4) ಪಾರ್. ದೂರು
37/06-07
ರ್ೕ ಚಂದರ್ ಶೇಖರ್ ಸ. . ಸ. ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ದೂರು ಅಜಿರ್

508

8990

509

9623

510

9872

511

9890

512

9949

11/01/2007
27/08/2011
27/08/201
8-4-1
No.c3(4)pry.sha.ama
2
nath/51/2006-07
Shri.bheema.am.GLpS.pandavapura-reg-continuation of
suspension period
27/08/2011
27/08/201
8-4-1
c3(4)pry.edn.sa.du.vi/ 06/02/2007
2
55/2006-07
sree.shreenivasa, a.m, G.L.p.S. T.malligere, evara GiS, reg rigistration in
SR
19/08/2006
27/08/2011
27/08/201
8-4-1
3(4)ಪಾರ್. .ದೂರು.30(ಭಾ
2
ಗ-2)/2006-07
ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೇರೂರು, ಬೈಂದೂರು ವಲಯ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಮುಚು ವ ಬಗೆ
3(4)ಪಾರ್. .ಅ.ರದುದ್..30(
29/12/2006
27/08/2011
27/08/201
8-4-1
ಭಾಗ-14)/2006-07
2
ರ್ೕ.ಚಿಕಕ್ತಿಮಮ್ಯಯ್, ಮು. , ಸ.ಮಾ. .ಪಾರ್.ಶಾ, ಬಸರಾಳು/ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಭೀಮನಹ ಳ್, ಇವರ
ಅಮಾನತ್ ಬಗೆ
3(4)ಪಾರ್. .ದೂರು.30
18/01/2007
09/08/2011
09/08/201
8-4-1
(ಭಾಗ-20)/2006-07
2
ರ್ೕಮತಿ.ಅನನ್ಪೂಣರ್, ಸ. , ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಹೆಬಾಬ್ಳು, ಕುಂಬಾರಕೊಪಪ್ಲು,ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು.

513

9961

514

9967

515

10028

516

10113

517

10431

518

11116

27/08/2011

27/08/201
2

8-4-1

8-4-1

3(4)ಪಾರ್. .ದೂರು.8224/
05/10/2006
27/08/2011
27/08/201
8-4-1
2006-07
2
ರ್ೕ.ಎ.ಎಲ್.ರಾಮಣಣ್, ಮು. , ಸ. ...ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ವಡಡ್ರಗುಡಿ, ಇವರು ಅಕಿಕ್ಹೆಬಾಬ್ಳು, ಜಯಬಾಯ್ಂಕಿನಿಂದ
ಮನೆ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
05/09/2006
27/08/2011
27/08/201
8-4-1
ಸಂ. 3(4)ಪಾರ್. .ಇತರೆ.56
(ಆ)/2004-05
2
ರ್ೕಮತಿ.ಸಂಕಿಯಾನ ತುಂಗ ಇವರ ಮನ .
20/02/2007
27/08/2011
27/08/201
8-4-1
3(4)ಪಾರ್ .ದೂರು/30/ಭಾ.
2
26/2006-07
ರ್ೕಮತಿ.ಮಂಚಮಮ್, ಪರ್.ಮು. .ಸ: .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ದಾಸನದೋಡಿಡ್, ಮಳವ ಳ್ ತಾ: ಇವರ ಮೇಲೆ ಅದೇ
ಶಾಲೆಯ ದ್ಐ ಕ ಕಷ್ಕರಾದ ೕ ಎನ್ ಎಂ ಪ ಕಾಶ್ ಇವರ ಹಲೆ ನಡೆ ದ ಬಗೆ
3(4)ಪಾರ್
ಂಬರಹ 621/02/2007
09/08/2011
09/08/201
8-4-1
7/2006-07
2
ಂಬರಹದ ವ
ಸಂ. 3(4)ಪಾರ್ .ಗಾರ್.ವೇ.
28/02/2006
27/08/2011
27/08/201
ಧಾ/60/2006-07
2
ದಿ.ಕು.ಬಿ.ಎಸ್.ಹೇಮಾವತಿ.ಸ. .ಸ.ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ನಾಟನಹ ಳ್, ಇವರ ಜೀವ ಮಾ
ಪಾಲ ಸಂ 722362013 ಇತ ಥರ್ ಬಗೆ ( ಗಾ ಹಕರ ನಾ ದಾ ಸಂ 2061/2006 )
02/04/2007
27/08/2011
27/08/201
3(3)ಪಾರ್ .ದೂರು.01/20
2
07-08

8-4-1

8-4-1
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

519

11139

520

11486

521

12009

522

12696

523

13156

22/08/2007
09/08/2011
ಸಮ್. 34ಪಾಫ್ರ್ಶಾ..ಇತರೆ/22/
2007-08
ಮಾನಯ್ ಮ0ತಿರ್ಗಳವರಿ0ದ ಬ0ದ0ತಹ ಅಜಿರ್ಗಳ ಕದತ -ಮಯ್ಸೂರು ಭಾಗ.

524

13315

34ಪಾರ್. .ಇತರೆ..25/200
7-08
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೊ ರು ಜಿಲೆಲ್ಗೆ ಬರುವ

525

13316

526

14753

527

15434

03/04/2007
27/08/2011
27/08/201
8-4-1
3(4)ಪಾರ್ .ದೂರು.2/200
2
7-08
ರ್ೕ.ಕಾಲಯಯ್, ಸ. , ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ನಾರಾಯಣಪುರ, ಚಿನಾಕುರು (ಹೋ, ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ, ಇವರ
ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆ
02/05/2007
09/08/2011
09/08/201
8-4-1
ಸಂ. 3(4)ಪಾರ್. .ದೂರು/04
/2007-08
2
ರ್ೕ.ಎಂ.ಎಂ.ರಮೇಶ ಪರ್ಭಾರ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು .ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ.ಬೊಳನಹ ಳ್. ಕಷ್ಕರ ಸಂಘದ ಅಧಯ್ಕಷ್ರು
ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆ
ಸಂ. 3(4)ಪಾರ್. .ದೂರು.14
12/06/2007
27/08/2011
27/08/201
8-4-1
/2007-08
2
ರ್ೕ.ವಜೀರ ಖಾನ್.ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂರು ಮುಗ ಕುಂದಾಪುರ ತಾ.ಇವರ
ಮೇಲೆ ದೂರು
ಸಂ. 34ಪಾರ್ .ಇತರೆ/19/2
20/07/2007
09/08/2011
09/08/201
8-4-1
007-08
2
ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಬಂದಂತಹ - ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟಟ್ಂತಹ ಮನಿ ಬಗೆಗ್ ಕಡತ.

01/09/2007
ಕಸ್ಕರ

09/08/2011

ರುದದ್ ದೂರಿನ ಕಡತ.

09/08/201
2

8-4-1

09/08/201
2

8-4-1

01/09/2007
09/08/2011
09/08/201
34ಪಾರ್. .ಅ.ಮು.ಅ..26/2
2
007-08
ರ್ೕ.ಎ.ಡಿ.ಚ0ದರ್ಪಫ್ಪ್.ಸ. .ಸ.ಉ. .ಪಾಫ್ರ್.ಶಾ.ಕಡೊರು ಮತುತ್ ರ್ೕಮತಿ. ಡಿ.ಸುಜಾತ
ಸ ಸ ಮಾ ಪಾ ಶಾ ಬಿರೊರು ಇವರುಗಳ ಅಮಾನತ್ ಮು0ದುವರೆಸುವ ಬಗೆ
15/12/2007
12/08/2011
12/08/201
34ಪಾರ್. .ಕೆ.ಎ.ಟಿ.36/200
2
7-08
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್.ಸ0.4134/01 ರ್ೕ.ಅರ.ಮ0ಜುನಾಥ. ಸ. .ಸ. .ಪಾಫ್ರ್.ಶಾ.ಸನಾಯ್ ಹ ಳ್
ಬೆಲೂರು ತಾ ಹಾಸನ ಜಿಲೆ ರುದ ರಾಜ ಸಕಾರ್ರ ಅನುಚಿತ ವತರ್ನೆ ಮತು ದುನರ್ಡತೆ ಬಗೆ
16/02/2008
27/08/2011
27/08/201
34ಪಾರ್. .ಇತರೆ.42/200
2
7-08
ರ್ೕ.ಎಸ್.ಕೆ.ರಾಮಣಣ್. ಸಹ ಕಫ್ಶ್ಕರು, ಸ. .ಪಾಫ್ರ್.ಶಾ.ಅಬಲವಾಡಿ ಮದೊದ್ರು ತಾ. ಇವರ ಮೇ
ದೊರಿನ ಬಗೆ
13/03/2008
22/08/2011
22/08/201
34ಪಾರ್. .ಅ.ಸೆ.47/2007
2
-08
ನಿವೃತಿತ್ ವೆತನಕೆಕ್ ಅಹತಾದಾಯಕ ಸೆವೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್. 30 ವ.ತರುವಯ

8-4-1

8-4-1

8-4-1
ನ

528

15712

529

16420

25/04/2008
22/08/2011
34ಪಾರ್. .ಇತರೆ.10/200
8-09
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಕೊಡಗು ಭಾಗಕೆಕ್ ಸೆರಿದ ಕಷ್ಕರ ಬಗೆಗ್.

530

16423

531

16424

02/05/2008
18/08/2011
18/08/201
8-4-1
34 ಪಾರ್. .ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಸೇವೆ
-01-08-09
2
ರ್ೕಮತಿ ಖದುರ ಜಹಾನ ನಿವೃತಿತ್ ಸ. . ಸ.ಕಿ.ಉ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ.ನ0ಜನಗೂಡು ಮೆಯ್ಸೂರು.ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ಸೇವಾ ಅವಧಿ ಸೇರಿಸುವ ಬಗೆ
34 ಪಾರ್. .ದೂರು-02-0802/05/2008
27/08/2011
27/08/201
8-4-1
09
2
ರ್ೕ ಎ0.ಕೆ.ಮಹದೇವಯಯ್ ಮುಖೊಯ್ಪಾಧಾಯ್ಯರು ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ.ಮಳವ ಳ್,ಮ0ಡಯ್.ಇವರ ಮೇಲೆ
ಕಾನೂನು ಕ ಮ ಕೆ ಗೊಳು ವ ಕುರಿತು

22/08/201
2

8-4-1

8-4-1
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

532

16440

34 ಪಾರ್. .ಇತರೆ ಮ0ಡಯ್ 02/05/2008
09/08/2011
50-07-08
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಶ್ಕರ ಅಜಿರ್ ಇತಯ್ಥರ್ ಪರ್ಕರಣಗಳು

09/08/201
2

8-4-1

533

16496

06/05/2008
09/08/2011
34ಪಾರ್. .ದೂರು-11-0809
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಕಶ್ಕರುಗಳ ಮೇ ನ ದೂರು ಅಜಿರ್ಗಳ ಕಡತ

09/08/201
2

8-4-1

534

16683

535

16687

536

16688

537

16936

19/05/2008
27/08/2011
27/08/201
8-4-1
34 ಪಾರ್. . ದೂರು 132
08-09
ರ್ೕ.ಎ ಜಾನ್ನರತನ್ ನಿವೃತತ್ ಕಶ್ರು,ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ,ಚಾಮರಾಜನಗರ. ಇವರ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯ ಲ್
ಉ0ಟಾಗಿರುವ ಸೇವಾಭ0ಗವನು ಸರಿಪಡಿ ಕೊಡುವ ದರ ಬಗೆ
19/05/2008
27/08/2011
27/08/201
8-4-1
34 ಪಾರ್. . 26372
ಮೇಲಮ್ನ - 15-08-09
ರ್ೕ ಮುನಿಸಾವ್ಮಿ,ಬಡಿತ್ ಮುಖಯ್ ಕಶ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೇವುಕಲುಲ್
ಮ0ಡ ಸ ಪಾ ಶಾಲೆ ಹು ಕೆರೆ ಕೊಪ ಲು ಮ0ಡ ಇವರ ಮೇಲ ನ ಬಗೆ
19/05/2008
09/08/2011
09/08/201
8-4-1
34 ಪಾರ್. . ಪರ್.ರಜೆ. 082
08-09
ರ್ೕಮತಿ ಗೀತಾ. ಸ. .ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ.ಹಳೇಬೀಡು ಬೇಲೂರು ತಾ`` ಇವರ್ರಿಗೆ ಪರ್ಸೂತಿ ರಜೆ ಮ0ಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
30/05/2008
27/08/2011
27/08/201
8-4-1
34 ಪಾರ್. . ದೂರು 5707-08
2
ರ್ೕ ಹೊನನ್ಮಮ್.ಮು. .ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ.ಹನುಗನಹ ಳ್.ಮ0ಡಯ್ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆಗ್.

538

16989

02/06/2008
09/09/2011
09/09/201
8-4-1
34 ಪಾರ್. .ದೂರು
63/2001-02
2
ರ್ೕ.ಕೆಂಪಣಣ್ .ಆರ್. . ಹು ಲ್ಹ ಳ್, .ಆರ್. .ಕೇಂದರ್.ನಂಜನಗೂಡು ತಾ// ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

539

17032

540

17098

03/06/2008
09/08/2011
09/08/201
8-4-1
34 ಪಾರ್. .ಉ.
2
ವಾಯ್.ದೂರು 16-08-09
ರ್ೕಮತಿ ಡಿ.ಎನ್ ಮೀನಾ ಸ. .ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ.ಎನ್.ಇ ಶರ್ ಪೆನೆನ ಹಲಾಲ್.ಹಾಸನ ಸಕಾರ್ರದ
ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ರೆಗೂ ಲರ್ ಬಿಇಡಿ ವಾ ಸಂಗಕೆ ಕಳು
ಸಖಬಳ ನೀಡುತಿರುವ ಬಗೆ
34
10/06/2008
09/08/2011
09/08/201
8-4-1
ಪಾಫ್ರ್. .ಉ.ವಾಯ್.ರೆಗೂಯ್ಲರ್
2
17-08-09
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಶ್ಕರ ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸ0ಗ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

541

17982

542

18188

543

18286

544

18288

21/08/2008
09/08/2011
09/08/201
8-4-1
34 ಪಾರ್. . ಉ.ಪಾರ್ 24 2
ವೇ-ರ-ರ-08-09
ರ್ೕಮತಿ ಉಮಾದೇ ಸ. .ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ.ದೊಡಡ್ನನಾಲ,ಹೊಕೊಟೆ ಬೆ0ಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾ9ತರ ಇವರಿಗೆ
ಉನ ತ ವಾ ಸ0ಗ ಮಾಡಲು ವೇತನ್ ರ ತ ರಜೆ ಮ0ಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
08/09/2008
09/08/2011
09/08/201
8-4-1
34 ಪಾರ್. . ಇತರೆ 26-082
09
ಸಕಾರ್ರದಿ0ದ ಬ0ದಿರುವ ಉಡುಪಿ ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಕರ ದೂರು ಬಗೆಗ್ಗಿನ ಕಡತಗಳು.
12/09/2008
27/08/2011
27/08/201
8-4-1
34ಪಾರ್. .ಲೈ0ಗಿಕ
ಹಗರಣ.27/2008-09
2
ರಾಜಯ್ದ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಧಾಯ್ಥಿರ್ನಿಯರ ಮೇಲೆ ಕಷ್ಕರಿ0ದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಲೈ0ಗಿಕ
ಹಗರಣದ ಬಗೆ ೕ ಎ0 ಜಿ ಸುಬ ಮಣ 0 ಸ ಪಾ ಶಾಲೆ ವಳಗೆರೆ ಹ ಮದೂರು ಮ0ಡ ಜಿಲೆ
34 ಪಾರ್. .ಉ.ವಾಯ್. 2812/09/2008
02/03/2009
02/03/201
8-4-1
08-09
0
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸ0ಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆ ೕ ಬಿ ರುದೆ ೕಶ ಧೆ
ಸ ಪಾ ಶಾಲೆ ಚತ ಖಾನೆ ಆನೇಕಲ್ ಬೆ0ಗಳೂರು ದ ಜಿಲೆ ಬಿ ಪಿ ಎಡ್
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

545

18341

546

18474

547

18994

548

18998

549

19082

550

19173

551

19213

552

19415

553

19628

23/12/2008
c34
pri.edu.hi.edu.per.4708-09
displinary action by lokayukta

554

19891

555

20010

01/01/2009
09/08/2011
09/08/201
8-4-1
c34pry.edu.Hi.edu.co
2
m.48/08-09
Higher education permission of petition committee ques.no.416/2008shri Sadanakshatra GHPS tindlu devanahalli Bangalore rural
05/01/2009
09/08/2011
09/08/201
8-4-1
c34 pry.edu.mahithi
2
hakku-49-08-09

556

22211

557

34900

34
17/09/2008
27/08/2011
27/08/201
8-4-1
ಪಾರ್. .ಸೇ.ಪರ್.ಮಾ.ಹಕುಕ್.29
2
.08.09
ರ್ೕ. . ರ್ೕನಿವಾಸ,ಸ. .ಸ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ.ಚಾಮಲಾಪುರ,ಬೇಲೂರು ಹೊಬ ,ನಾಗಮ0ಗಲ ತಾ.ಮ0ಡಯ್ ಇವರ
ಸೇವಾ ಪ ಸಕದ ಪ ತಿಯನು ನೀಡುವ ಬಗೆ
25/09/2008
27/08/2011
27/08/201
8-4-1
34ಪಾರ್. . ವೇ.ಬ 322
2008-09
ರ್ೕ.ಡಿ.ಕೆ.ಗಿರಿಗೌಡ ಸ. .ಸ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಅಕಿಕ್ಹೆಬಾಬ್ಳ ಕೃಷಣ್ರಾಜ ಪೇಟೆ ತಾ.ಮ0ಡಯ್ ಇವರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ವೇತನ
ನೀಡುವ ಬಗೆ
10/11/2008
22/08/2011
22/08/201
8-4-1
34ಪಾರ್. .ಇತರೆ,39-082
09
ರ್ೕ.ಕೆ.ಎಸ್.ನೀಲಕ0ಠರಾವ್,ನಿ. .ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಹುಣಸೂರು,ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಸ0ಖೆಯ್
3253/2001 ದಿ 04 09 08 ವೇತನ ಸಮಾನ0ತರಿಸುವ ಬಗೆ
11/11/2008
27/08/2011
27/08/201
8-4-1
34ಪಾರ್. .ದೂರು-40-082
009
ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೇಲೂರು,ಮ0ಡಯ್ ತಾಲೂಲ್ಕು,ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಸಮುದಾಯ ದತತ್ ಶಾಲಾ
ಕಾಯರ್ಕ ಮಗಳನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆ
27/08/2011
27/08/201
8-4-1
34ಪಾಫ್ರ್. .ವೇ.ತಾ.41-08- 17/11/2008
2
09
1. ರ್ೕ ಮಹದೇವಯಯ್ ಸ. .ಸಕಾರ್ರಿ ಸ0ಯುಕತ್ ಪೌಫ್ರ್ವ್ಢಶಾಲೆ ರಾಣಿ ಬೊಮಮ್ನಹ ಳ್,ಮಳವ ಳ್ ತಾ,ಮ0ಡಯ್
2 ದೇವರಾಜು ಸ ಸ ಪಾ ಶಾಲೆ ಚೀರನಹ ಮ0ಡ ತಾಲೂಕು ಇವರುಗಳ ವೇತನ
27/11/2008
23/08/2011
23/08/201
8-4-1
34 ಪಾರ್. . ದೂರು 422008-09
2
ರ್ೕ.ಬಿ.ಜೆ.ಮ0ಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಜವರೇಗೌಡ,ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ.ಲಕೂಕ್ರು,ರಾಮನಾಥಪುರ ಹೊಬ ಹಾಸನ
ಜಿಲೆ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆ
02/12/2008
27/08/2011
27/08/201
8-4-1
c34pry.edu.suspend
2
44-2008-09
Sri.s.m. Naganna, phy.edu teacher, melukote, pandavapura taluk,revoke of
his suspension and reinstate in the same school
15/12/2008
27/08/2011
27/08/201
8-4-1
c34 pry.edu.oth.462
08-09
Sri.a.n.Anil,C.R.P ,B.R.C center, K.R.Pete Mandya - Complaint
09/08/2011

09/08/201
2

8-4-1

Mahithi-hakku A.Annapoorna a.t mysore -duru by krishnamurthy.m.c. Civil
Engineer
07/02/2009
09/08/2011
09/08/201
8-4-1
34 ಪಾರ್. .ಇತರೆ 54-0809
2
ಕೊಡಗು ಜಿಲಾಲ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಬಗೆಗ್ ದೂರು ಕಡತಗಳು
c34pry.edu.
high.edu.08.09-10

20/07/2009

09/08/2011

09/08/201
2

8-4-1
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Smt. Kavitha M.G. GHPS Alor, Hassan, final year BSc permission
558

34914

20/07/2009
c34
pry.edu.higher.edu.0
9-09-10
B.P.E.D HIGER EDUCATION

09/08/201
2

8-4-1

559

34922

20/07/2009
09/08/2011
09/08/201
C34
2
PRY.EDU.HIGH.EDU.
PER.10-2009-10
PRIMARY SCHOOL TEACHERS- B.E.D. PERMISSION-2009-10

8-4-1

560

35743

17/08/2009
C34
PRY.EDU.HI.EDU.12.2009-10
BED PERMISSION 2009-2010

8-4-1

561

41177

562

49144

06/02/2010
26/08/2011
26/08/201
8-4-1
3(4)ಪಾರ್. .4968
2
ಂ.ಸೇ.21-0910/ವೇನಿ/21/2010
ರ್ೕ. ರಾಘವೇಂದರ್, ಸ. . ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಹಯಯ್ಂಗಾರ, ಬೈಂದೂರು ಉಡುಪಿ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ
ೕ ೕಸ್ ಪೇದೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆ
3(4)/ಪಾರ್ /ಉವಾಯ್ಪ/01/
08/09/2010
23/08/2011
23/08/201
8-4-1
2010
2
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗ ಬಿಇಡಿ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

563

49147

08/09/2010
23/08/2011
23/08/201
3(4)ಪಾರ್. ./ಉವಾಯ್ಪ/02/
2
2010
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾಶ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗ ಬಿಇಡಿ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8-4-1

564

49148

08/09/2010
23/08/2011
23/08/201
3(4)ಪಾರ್. ./ಉವಾಯ್ಪ/02/
2
2010
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾಶ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗ ಬಿಇಡಿ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8-4-1

565

49155

08/04/2010
23/08/2011
3(4)ಪಾರ್. ./ಉವಾಯ್ಪ/04
ಬಿಪಿಇಡಿ/2010-11
ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗ ಬಿಪಿಇಡಿ ವಾಯ್ಸಂಗಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

23/08/201
2

8-4-1

566

49168

3(4) ಪಾರ್. ಉ.ವಾಯ್.ಅ
ಬಿಪಿಡಿ/ದೂಪರ್/10/2010-11

23/08/201
2

8-4-1

08/09/2010

09/08/2011

23/08/2011

23/08/2011

23/08/201
2

ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ ಬಿಪಿಇಡಿ ವಾಯ್ಸಂಗಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

567

76990

568

76998

569

77290

29/04/2009
22/08/2011
22/08/201
8-4-1
3(4)ಪಾರ್. /ಉವಾಯ್ಪ/ಅ.3
2
0//2008-09
ರ್ೕಮತಿ ತುಳಜಾ ಭವಾನಿ. ಸ. . ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಬಲಗುಂದ, ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ, ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ
ಉನ ತ ವಾ ಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
3(4)ಪಾರ್.
22/08/2011
22/08/2011
22/08/201
8-4-1
ಇತರೆ/ . ಪರ್/02-/20102
11
ರ್ೕ. ವೈ.ಎಂ ತಿಪೆಪ್ೕಶ ಸ. . ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ರಾಜಾಜನಗರ, ಬೀರೂರು, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಅಮಾನತು ಬಗೆ
12/08/2009
27/08/2011
27/08/201
8-4-1
3(4)ಪಾರ್. /ದೂಪರ್/ಇತರೆ
13826-/2009-10
2
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

570

77292

571

77293

572

2947

573

2992

574

2995

575

3003

576

3021

577

3025

578

3077

579

3136

580

3140

581

3150

582

3198

ರ್ೕ. ಇ ಯಾಸ್ ಪಾಷ ಮು. . ಸ.ಉ. ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಿರುಗಾವಲು ಮಂಡಯ್ ಇವರ ಅಮಾನತುತ್
ರದುಗೊ
ಕತರ್ವ ಕೆ ಹಾಜರು ಪಡಿ ಕೊಳು ವ ಬಗೆ
3(4)ಪಾರ್. /ದೂಪರ್/ಇತರೆ
27/08/2011
27/08/2011
27/08/201
8-4-1
18/2005-06/
2
ರ್ೕ. ದಸತ್ಗೀರ ಖಾನ್ ಸ. ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಬೆಟಟ್ದ ಮಲೆಲ್ೕಣ ಹ ಳ್, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಅಮಾನತುತ್
ತೆರವ ಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
3(4)ಪಾರ್. /ಗು.ಅ.ಸೇ
23/06/2006
27/08/2011
27/08/201
8-4-1
ಸ/06-/06-07
2
ರ್ೕಮತಿ ಜಾನನ್ ಡಿ ಎನ್ .ಸ. ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಮುದಿಗೆರೆ, ಮಂಡಯ್ ಇವರ ಸೇವಾ ಸಕಷ್ಮದ ಬಗೆಗ್
21/08/1996
05/09/2011
05/09/201
8-4-2
3(4)(11)ಪಾರ್. .ರಿ.ಅ3/9
2
6/97
ರ್ೕ.ಬಿ. .ಪರಮೇಶವ್ರಪಪ್ ಮತುತ್ ಇತರರು.
1)ಕ ಆ ನ ಅಜಿರ್ ಸಂ 3749/94 3936
3(4)ಪಾರ್. .ದೂರು14/02/2002
18/08/2011
18/08/201
8-4-2
79/01-02
2
ರ್ೕಮತಿ ದಿ.ಎಸ್.ಪೆರ್ೕಲಮಾವತಿ, ಬನ್ ಸಾಯ್ಮುಯಲ್ ಸ. ,ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ.ಅರಪಾಳಯ್ ಗಾರ್ಮ,ಕೆಂಪನ
ಪಾಳ ಕೊಳೆಗಾಲ ತಾ ಇವರ ಎಲ್ ಐ ಬಾಬುಗ ಗೆ
3(4)ಪಾರ್. .ದಿ.ಅ.20/0212/06/2002
09/09/2011
09/09/201
8-4-2
03
2
ಕನಾರ್ಟಕ ಆಡ ತ ನಾಯ್ಯ ಮಂಡ ಅಜಿರ್ ಸಂ:6838/2002 ರ್ೕ.ಎಂ.ಎ.ಕೃಷಣ್ಯಯ್ ರುದದ್ ರಾಜಯ್
ಇತರರು
05/02/2003
09/09/2011
09/09/201
8-4-2
3(4)ಪಾರ್. .ರಿ.ಅ.57/022
03
ಕೆ.ಎ.ಬಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂ:807/01 ರ್ೕಮತಿ ಲಕಷ್ಮಮ್ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ(ಸೇ.ಪು)
22/02/2003
3(4)ಪಾರ್. .ದೂರು59/02-03
ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ.ನ ಲ್ ಕೆಲಸ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಮ
ಪ ರುಷ ಕಷ್ಕರಿಂದ ಕಿರುಕುಳ
3(4)ಪಾರ್. .ರಿ.ಅ.59/0309/03/2004
04
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್.4698/03 ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಎಂ.ಪುಟಟ್ರಾಜು,ಸ.
ಆಗಿರುವ ಬಗೆ
18/06/2003
3(4)ಪಾರ್. .(ಶಧು)06-07

18/08/2011

18/08/201
8-4-2
2
ಳಾ ಕಷ್ಕಿಯವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ09/09/2011

09/09/201
8-4-2
2
.ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ.ಬಂಕವಾಡಿ-2ನೇ ಮದುವೆ
18/08/2011

18/08/201
8-4-2
2
ರ್ೕ.ಎಸ್.ಪಿ.ಶ ಧರ ಬಿನ್ ದೊರೆಯಪಪ್ ನಾರಾಯಣಪುರ ಇವರ ಕಾನೂನು ಬಾ ರವಾಗಿ 1996 ರ ಲ್ನ ಕಷ್ಕ
ಹುದೆ ಪಡೆದಿರುವ ಬಗೆ
04/08/2005
18/08/2011
18/08/201
8-4-2
3(4)ಪಾರ್. .ಉ.ದಾಯ್.2
19/04-05
ರ್ೕಮತಿ.ಗೀತ.ಎಸ್.ಬಿ.ಸ. ,ಸ. .ಪಾರ್,.ಶಾ.ಕೀಸರಿಕೆ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು-ಇವರ ಅಂತಿಮ ಬಿ.ಎಸ್. .
ವಾ ಸಂಗದ ಬಗೆ
01/04/2005
18/08/2011
18/08/201
8-4-2
3(4)ಪಾರ್. .ದೂರು.68/04
2
-05
ರ್ೕ.ಚಕರ್ವತಿರ್.ಮು. ,ಮತುತ್ ಸ. . ರ್ೕ.ರಾಮಚಾರಿ ಸ.ಪಾರ್.ಶಾ.ಬಿ ಗಿರಿರಂಗನಬೆಟಟ್,ಯಳಂದೂರು
ತಾ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆ
14/03/2006
09/09/2011
09/09/201
8-4-2
3(4)ಪಾರ್. .ರಿ.ಅ.60/052
06
ರ್ೕಮತಿ.ನಾಗವೇಣಿನಾಯಕ್,ಸ. ,ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ.ಸಾರಂಗಿ, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ,ತಾ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ
ಕೆ ಎ ಟಿ ಅ ಸಂ 2441/99ರ ಬಗೆ
16/11/2007
16/11/200
8-4-2
3(4)ಪಾರ್. .ಇತರೆ-28/05- 14/09/2005
8
06
ರ್ೕಮತಿ.ಬಿ.ಟಿ.ಮಂಜುಳ ಸ. .ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ. ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್.

103
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
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583

3258

26/06/2006
26/02/2009
26/02/201
3(4)ಪಾರ್. .ದೂರು-8/060
07
ರ್ೕಮತಿ.ವಸಂತಕುಮಾರಿ.ದೈ. .ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ.,ಶಾಂತೀನಗರ-ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

584

3313

05/03/2004
18/08/2011
18/08/201
8-4-2
3(4)ಪಾರ್. .(ಸಾದೂ )51
2
/03-04
ರ್ೕ.ಮಾದೇಶ. ಕಷ್ಕ ಸ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಕೊಮಮ್ಡಿಕಿಕ್ ಗಾರ್ಮ,ಕೊಳೆಳ್ಗಾಲ ತಾ. ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು.

585

3316

586

6066

23/02/2004
18/08/2011
18/08/201
8-4-2
3(4)ಪಾರ್. .ಇತರೆ.2
47/03-04
ರ್ೕ.ಎಸ್.ಎನ್.ರಾಜಣಣ್.ಸ. ,ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ.ಬೆಳವಾಡಿ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ತಾ. ಇವರ ರುದದ್ ಇಲಾಖಾ
ಚಾರಣೆ ಬಗೆ
3(1) ಪಾರ್. ದೂರು
29/09/2006
18/08/2011
18/08/201
8-4-2
40/06-07
2
ರ್ೕ ಉಮೇಶ್ ಪಿ.ಆರ್.ಪಿ ಇವರ ಮೇಲೆ ದೂರು

587

7785

588

9132

589

9234

590

9237

591

9238

592

9884

593

9955

23/11/2006
09/09/2011
09/09/201
8-4-2
3(4)ಪಾರ್. .ಇತರೆ./20/20
2
06-07
ರ್ೕಮತಿ.ಕಕೆ.ಪಿ.ನಾಗರತನ್ಮಮ್, ಸ. , ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ, ಕೂಡಾಲ್ಪುರ, ಇವರ ಸೇ.ಪು. ಮತುತ್ ಅ.ವೇ.ಪ.ಬಗೆಗ್.

594

9956

595

9966

23/11/2006
09/09/2011
09/09/201
8-4-2
3(4).ಪಾರ್. .ಇತರೆ.27//2
2
006-07
ರ್ೕ.ಎಸ್.ಸಂತಾನರಾಮನ್, ಸ. ೕ, ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ನಾಯ್ಮಾನಹ ಳ್, -ಪಾಂಡುಪುರ ತಾ, ಇವರ ವೇತನ
ರ ತ ರಜೆ
01/09/2006
18/08/2011
18/08/201
8-4-2
3(4)ಪಾರ್. .ನಿ.1017/200
2
6-07
ರ್ೕ.ಕೆ.ಗೋಪಾಲಯಯ್ ಸ. .ಸಕಾರ್ರಿ .ಪಾರ್.ಶಾ.ಮಾಂಬ ಳ್ ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

596

10393

8-4-2

15/11/2006
29/08/2011
29/08/201
8-4-2
3(4)ಪಾಫ್ರ್. .ನಿ.ಸೆ.ಸ./46/
2
2006-07
ರ್ೕ.ಹೆಚ.ಎನ.ಬೊಮಮ್ಣಣ್.ನಿ.ಮು. . ಸರಕಾರಿ ರಿಯ ಪಾಫ್ರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ ಸಾದರಹ
ಚಿಕ್ ಮಗಳೂರು ಸೇವೆ ಸಕ ಮ ಬಗೆಗೆ
16/12/2006
18/08/2011
18/08/201
8-4-2
3((4)ಪಾಫ್ರ್ .ಮೈ.47/200
2
6-07
Sri.S.D.vaddar.G.H.P.S.bilagadde koppa Tq
appeal for suspenstion
16/12/2006
09/09/2011
09/09/201
8-4-2
3(4)ಪಾರ್. .ಕೆ.ಎ.ಟಿ./48/2
2
006-07
ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:7838/2006 ರ್ೕ.ಬಿ.ನಾಗರಾಜು, ಸ. , ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಕಸು ನಹ ಳ್, ಕಳಲೇ
ೕಸ್ ನಂಜನಗೂಡು ತಾ ಮೆ ಸೂರು ಜಿಲೆ
18/01/2007
09/09/2011
09/09/201
8-4-2
3(4)ಪಾರ್. .ಕೆ.ಎ.ಟಿ./52/2
2
006-07
ಕೆ.ಎ.ಟಿಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:6902/2006 ರ್ೕ.ಕೆ.ಎಂ.ಪಂಚ ಂಗಯಯ್, ಸ. , ಸ.ಉ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಶುಗರ್ ಟೌನ್
ಮಂಡ ಜಿಲೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅವಧಿಯ ಗೆ ರುಹಾಜರಿ ಬಗೆ
19/01/2007
18/08/2011
18/08/201
8-4-2
3(4)ಪಾರ್. .ದೂರು/53/20
2
06-07
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ ತಾ, ಚಾನರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್. ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಮಾಡದಿರುವ
ಬಗೆ
27/12/2006
09/09/2011
09/09/201
8-4-2
3(4)ಪಾರ್. .ಇತರೆ 30
(ಭಾಗ-11)/2006-07
2
ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕದ ಲ್ ಪರಿ ಷಟ್ ವಗರ್ ಎಂದು ನಮೂದಿ ದ ಬಗೆಗ್.

3(4)ಪಾರ್. .ಅ.ಆನೇ./30
ಭಾಗ-28/2006-07

27/02/2007

18/08/2011

18/08/201
2

8-4-2
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ದಿವಂಗತ ರ್ೕ. .ಚೆನನ್ಪಪ್, ಸ. , ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲಕಕ್ರಸನ ಪಾಳಯ್ಗಾರ್ಮ ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ
ತಾ ಇವರ ಮಗ ಮಧುಚಂದ ನ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೌಕರಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಸಂ. 3(4)ಪಾರ್ .ದೂರು. ಕರ್
22/03/2007
18/08/2011
18/08/201
8-4-2
.64/2006-2007
2
ರ್ೕ.ಬಿ.ರಮೇಶ.ದೆಯ್ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರು.ಸರಕಾರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಜೆರ್ ಕಡೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು,
ಚಿಕ ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆ ಸು ಕ ಮ
ಸೊ. 3(4)ಪಾರ್ .ಭೇ.ವ./66
24/03/2007
18/08/2011
18/08/201
8-4-2
/2006-07
2
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ.22-08-2006 ಮತುತ್ 22-08-2006
ರಂದು ಮಾನ ಆಯಕರು ಸಾವರ್ ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪ ವಾಸ
ಸಂ. 3(4)ಪಾರ್. .ದೂರು.05
07/04/2007
18/08/2011
18/08/201
8-4-2
/2007-08
2
ರ್ೕ.ಎಸ್.ನಾಗರಾಜ.ಪ.ಮು. .ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ.ಹನೂರು ಕಳೊ ಳ್ೕಗಾಲ ತಾ
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು ಬೇರೆಕಡೆಗೆ ವಗರ್ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಸಂ. 3(4)ಪಾರ್. .ದೂರು.08
23/04/2007
18/08/2011
18/08/201
8-4-2
/2007-08
2
ರ್ೕ.ವಸಂತಕುಮಾರ.ಸ. .ಸ, .ಪಾರ್.ಶಾ.ಹೌ ಂಗ ಬೋಡರ್ ಬಡಾವಣೆ
ಜೊ ೕತಿನಗರ ಚಿಕ ಮಗಳೂರು ಇವರ ಅಮಾನತ್ ಬಗೆ
ಸಂ. 3(4)ಪಾರ್. .ಧೂರು.09
07/05/2007
18/08/2011
18/08/201
8-4-2
/2007-08
2
ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೂಡಡ್ರಾಯನಪೇಟೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ
ಕಷ್ಕರ ರುದ ದೂರು
3(4)ಪಾರ್. .ದೂರು.11/20
22/05/2007
18/08/2011
18/08/201
8-4-2
07-08
2
ರ್ೕಮತಿ.ಕೆ.ಹನುಮಂತಮಮ್,ಮು. , ಹಾಗೂ ರ್ೕಮತಿ.ಎಸ್.ಆರ್.ಸುವಣರ್ಮಮ್, ಸ. , ಸ.ಮಾ. .ಪಾರ್.ಶಾ,
ತುದೀಪೇಟೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆ
06/06/2007
18/08/2011
18/08/201
8-4-2
3(4)ಪಾರ್. .. .ಕರ್/12/200
2
7-08
ರ್ೕ.ಕೆ.ಸುರೇಶ.ದಯ್. .ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ.ಕೆಸೂತ್ರು ಗಾರ್ಮ ಯಳಂದೂರು ತಾ ಇವರು ವರದ ಣೆ ಸಂಬಂಧ
ನಾ ಯಾಲಯ ತೀಪಿರ್ಗೆ ಒಳಪಟಿ ರುವ ಬಗೆ
01/09/2007
18/08/2011
18/08/201
8-4-2
34ಪಾರ್. . .ಅ.ಮ.ಅ..24/
2
2007-08
ರ್.ಪಾಪಣಣ್ .ಸ. .ಸ. .ಪಾಫ್ರ್.ಶಾ. ರವಾಸೆ. ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ತಾ,
ಇವರಿಗೆ ಅಮಾನತನ ಮು0ದುವರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆ
10/04/2008
29/08/2011
29/08/201
8-4-2
34 ಪಾರ್. .ಇತರೆ 052008-09
2
ಬಾಸಾಪುರ ಗಾರ್ಮಕೆಕ್ ಮಾಧಯ್ಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮ0ಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

597

10878

598

10958

599

11194

600

11342

601

11554

602

11742

603

11932

604

13308

605

16071

606

16072

10/04/2008
18/08/2011
18/08/201
8-4-2
3 4 ಪಾರ್. . ದೂರು 032
08-09
ಎ.ಇ.ಅಶೊಕ, ಬಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಶಾಲೆ, ಕೊಪಪ್ ಇವರ ಅನಾಗರಿಕ,ಅ ಲ್ೕಲ ವತರ್ನೆ ಬಗೆಗ್.

607

16546

15/05/2008
07/11/2012
07/11/201
34 ಪಾರ್. . . ಪರ್ 45-073
08
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ದೇ ಪರ್ವಾಸ ಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್ ಹಾಗೂ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

608

16550

609

16682

15/05/2008
29/08/2011
29/08/201
8-4-2
34 ಪಾರ್. .ಅಹರ್ತಾ ಸೇವೆ
07-09
2
ಎಸ್ ಡಿ ಆಂಜನೇಯ,ಮು . ಸ. .ಶಾಲೆ, ಕೊಪಪ್ ಚಿಕಕ್ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಮೇ ನ ದಂಡನೆಯನುನ್ ರದುದ್
ಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
34 ಪಾರ್. . ದೂರು 1419/05/2008
09/09/2011
09/09/201
8-4-2
08-09
2
ರ್ೕಮತಿ. ಜಿ.ಪಿ.ಲ ತಾಕಿಶ್ ಸ. . ಸ. .ಪಾರ್. .ಶಾಲೆ.ಮೆಯ್ಸೂರು ಇವರ ತರಭೇತಿಯ ಅವಧಿಯ ನಿಣರ್ಯದ
ಬಗೆ

8-4-2
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610

18092

32
ಪಾಫ್ರ್. .ಉ.ವಾಯ್.ಅನು/232007-08
ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸ0ಗ .

08/11/2012

08/11/201
3

8-4-2

611

18220

10/07/2008
14/09/2011
34 ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಣ
ಇತರೆ 28/08-09
ಬಿ.ಟಿ ಮ0ಜುಳ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಮ0ಡಯ್ರ್ ಇವರ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

14/09/201
2

8-4-2

612

20180

613

41188

614

41189

615

45691

15/01/2008
18/08/2011
18/08/201
8-4-2
c34 pry.edu.oth 502
2008-09
Sri devaraj H.M. and Nirmala A.T , G.M.P school, kodagu about displinary
actions
06/02/2010
18/08/2011
18/08/201
8-4-2
3(4)ಪಾರ್. . ಂ.ಸೇ.
2
ಪರಿಗಣನೆ 06-0910/ವೇನಿ/06/2010
ರ್ೕ.ಹೆಚ್. ಎಸ್. ಪರ್ಶಾಂತ, ಸ. . ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಎಸ್ ಗೊಲಲ್ರ ಹಟಿಟ್, ಕಡೂರು, ಚಿಕಕ್ಮಂಗಳೂರು
ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಪರಿಗಣನೆ ಬಗೆ
3(4) ಪಾರ್. . ಸೇವೆ
06/02/2010
18/08/2011
18/08/201
8-4-2
ಪರಿಗಣನೆ 14-092
10/ವೇನಿ/14/2010
ರ್ೕ. ಯು.ಕೆ.ರ ೕಂದರ್. ಸ. . ಸ.ಮಾ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಭಂಡಿಗಡಿ, ಕೊಪಪ್, ಚಿಕಕ್ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಂದಿನ
ಸೇವೆ ೕ ೕಸ್ ಪೇದೆ ಪರಿಗಣನೆ ಬಗೆ
3(4)ಪಾರ್. .ಉ.ವಾಯ್.0304/06/2010
07/11/2012
07/11/201
8-4-2
20103
11/ ಂ.ಪಾ.ತ/03/2010
ಬಿಇಡಿ ವಾಯ್ಸಂಗಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.2010-2011

616

3262

26/06/2006
26/02/2009
3(4)ಪಾರ್. .ದೂರು10/06-07
ರ್ೕ.ಭೀಮೇಗೌಡ.ಸ. .ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ,ಬಳಹತ್ ಕುಪೆಪ್-ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು.

26/02/201
0

8-4-3

617

3268

27/06/2006
16/11/2007
16/11/200
3(4)ಪಾರ್. .ದೂರು(ಸಾದೂ
8
ವ)-12/06-07
ಉಡುಪಿ ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯಿತ್,ಹೆರಂಬಾಲು,ಕುಂದಾಪುರ ತಾ.ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು

8-4-3

618

3286

21/07/2006
26/02/2009
26/02/201
3(4)ಪಾರ್. .ದೂರು0
01/06/07
ರ್ೕ.ಎಂ.ಮಹದೇವಪಪ್.ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ,ಮಾಗನೂರು-ಅಮಾನತ್ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8-4-3

619

3300

05/01/2006
16/11/2007
16/11/200
8-4-3
3(4)ಪಾರ್. .ದೂರು8
48/05-06
ರ್ೕಮತಿ.ರೂಪ ರ್ೕ.ಸ. ,ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾ,ಮಿಂಟಿ ಗಾರ್ಮ, ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ತಾ.ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

620

3308

621

5787

24/06/2005
09/01/2009
09/01/201
8-4-3
3(4)ಪಾರ್. .ದೂರು0
40/05-06
ರ್ೕ.ಎಂ.ಕೆ.ಗೋ ಂದಪಪ್.ದೈ. .ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ,ಇಬಬ್ಗೆ ಸ.ಗೊಡು,ನರ ಂಹರಾಜ ಪುರ,ತಾ.ಇವರು
ದಾ ಥಿರ್ಗಳೊ ಂದಿಗೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವತಿರ್ ದ ಬಗೆ ದೂರು
c3(4).pra.shi.
05/10/2006
16/11/2007
16/11/200
8-4-3
u.vya.anu.41/2006-07
8

28/08/2008

T.M.Savita, A.M, G.H.P.S, Kodamadagu, Pavagada T,

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016
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622

6039

07/07/2006
16/11/2007
16/11/200
3(4) ಪಾರ್.ಶಾ ಉ.ಪಾರ್.
8
17/06-07
2006-07 ನೇ ಸಾ ನ, ಪಾರ್.ಶಾ ಕಷ್ಕರಗೆ ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿದ ಬಗೆಗ್

8-4-3

623

6041

10/07/2006
16/11/2007
3(4) ಪಾರ್. ಇತರೆ
18/06-07
ಗೌರವಾಧರ್ ಸೇವೆ ಸಂಭಾವನೆಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್ ಎ ಸಂಗೀರಾಜ ಸ.

16/11/200
8

8-4-3

624

9231

27/05/2004
3(2)ಪಾರ್. .ಉ.ವಾಯ್.ಅ.05
/2004-05
ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

09/08/201
2

8-4-3

625

9873

19/08/2006
16/11/2007
16/11/200
8-4-3
3(4)ಪಾರ್. .ದೂರು.30(ಭಾ
8
ಗ-3)/2006-07
ರ್ೕ. ದೆದ್ೕಗೌಡರು, ಸ. , ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾವೇನಹ ಳ್, ಕಷ್ಕರ ರುದಧ್ ದೂರು

626

9950

20/01/2007
16/11/2007
3(4)ಪಾರ್. .ಅ.ಕೊ.30(ಭಾ
ಗ-22)/2006-07
ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುಡೊನ್ೕರು, ಕಷ್ಕರ ಕೊರತೆ ಬಗೆಗ್.

627

9959

13/10/2006
16/11/2007
16/11/200
8-4-3
3(4)ಪಾರ್. .ವೇ.ನಿ./7901/
8
2006-07
ಕೆ. .ಪುಷಪ್ಲತಾ, ಸ. , ಸ. .ಪಾರ್ಶಾ, ಡಣಾಯಕನ ಪುರ, ಟಿ ನರ ೕಪುರ ತಾ, ಇವರ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್.

628

9960

629

10616

630

13067

26/09/2006
16/11/2007
16/11/200
8-4-3
3(4)ಪಾರ್. ,
8
ಇತರೆ./7040/2006-07
ರ್ೕ.ಪಿ.ಬಸವರಾಜು, ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು,ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಟಟ್ಹ ಳ್, ಗುಂಡಲ್ಪೇಟೆ ತಾ,
ಇವರ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಬಗೆ
3(4)ಪಾರ್ .ಉವಾಯ್ಅ/41.
22/02/2007
26/02/2009
26/02/201
8-4-3
ಭಾಗ-2)2006-2007
0
2006-2007 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗದ ನೀ ೕಜನೆ
ಅನುಮತಿಗಾಗಿ
34ಪಾರ್. .ಉ.ವಾಯ್.ಅ.21/
17/08/2007
26/02/2009
26/02/201
8-4-3
2007-08
0
ಸರಕಾರಿ ಪಾಫ್ರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಫ್ಕ್ಷ್ಕರಿಗೆ ಉನಫ್ನ್ತ ವಾಫ್ಯ್ಸಾ0ಗದ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

631

13522

24/09/2007
34ಪಾರ್. .ಉ.ವಾಯ್.ಅ.27/
2007-08
ಪಾರ್.ಶಾ. .ಗೆ.ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸ0ಗ ಅನುಮತಿ.

632

13582

01/10/2007
26/02/2009
26/02/201
34ಪಾರ್. .ಉ.ವಾಯ್.ಅ..32/
0
2007-08
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಶ್ಕರಿಗೆ ಉನನ್ತ್ತ ವಾಯ್ಸ0ಗಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ 2006-07ನೆ ಸಾ ಗೆ.

8-4-3

633

15260

30/01/2008
09/08/2011
¸ಸ. 34ಪಾಫ್ರ್. .ಉ.ವಾಫ್ಯ್.ಅ
ನು.41/2007-08
ಸರಕಾರಿ ಪಾಫ್ರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಫ್ಕ್ಷ್ಕರಿಗೆ ಉನನ್ತ ವಾಫ್ಯ್ಸ0ಗ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

09/08/201
2

8-4-3

634

15432

16/02/2008
26/02/2009
26/02/201
34ಪಾಫ್ರ್ .ಉ.ವಾಯ್.ಅ.43/2
0
007-08
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸ0ಗಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಕಡತ.

8-4-3

635

17880

34 ಪಾರ್. .
ದೂರು52/0207-08

8-4-3

12/08/2008

09/08/2011

26/02/2009

25/08/2011

16/11/200
8

26/02/201
0

25/08/201
2

8-4-3

8-4-3
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ಎ0.ಬಿ.ಮ0ಚೇಗೌಡ, ಸ. .ಸ. .ಪಾಫ್.ಶಾಲೆ.ಭಕತ್ರ ಹ ಳ್,ಆಲೂರು,ಹಾಸನ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

636

18609

637

2978

638

2984

18/05/2001
25/08/2011
25/08/201
8-4-4
3(4)ಪಾರ್. .ವೇ.ನಿ.9/012
02
ರ್ೕ.ಕೆ. .ಪರ್ಕಾಶ್,ಸ. .ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾ.ಕೆಲಕೊಡಿಲ್-ಇವರ ಗುತಿತ್ಗೆ ಆಧಾರದ ಸೇವೆ ಅವರಿಗೆ ವೇತನ ನಿಗದಿ

639

2988

640

3007

641

3033

19/02/2002
09/01/2009
09/01/201
8-4-4
3(4)ಪಾರ್. .ಅಮಾನತಿತ್ನ
ಅ.ಮಂ-84/01-02
0
ರ್ೕ.ಎ.ಜಿ.ರಾಮಚಂದರ್ಪಪ್ ಮು. .ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ., ವನಿ ಆರ್.ಎಸ್.ತರೀಕೆರೆ ತಾ. ಇವರ ಅಮಾನತಿತ್ನ
ಅವಧಿ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗೆ
3(4)ಪಾರ್. .ಅವಧಿ.ಮಂ/4/
08/04/2002
16/11/2007
16/11/200
8-4-4
02-03
8
ರ್ೕ.ಎಂ.ಮರಿಮಾದಯಯ್.ಸ. .,ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ,ಪೂರಿಗಾ ,ಮಳೆಹ ಳ್ ತಾ.ಅಮಾನತಿತ್ನ ಅವಧಿ
ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗೆ
09/01/2004
16/11/2007
16/11/200
8-4-4
3(4)ಪಾರ್. .ದೂರು.41/03
8
-04
ಹೆಚ್.ಪಿ.ಉದಯ ಸ. ,ಸ.ಪಾರ್.ಶಾ.ವಡಡ್ರ ಕೊಪಪ್ಲು-ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ.ಇವರ ಅಮಾನತಿತ್ನ ಬಗೆಗ್

642

3059

27/06/2003
25/08/2011
25/08/201
8-4-4
3(4)ಪಾರ್. .ಕಡಾಡ್ಯ
ನಿವೃತಿತ್-07/03-04
2
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಪಾರ್.ಶಾ. ಕಷ್ಕರನುನ್ ಕೆ ಎಸ್ಅರ್.285(4)ರಡಿಯ ಲ್ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿವೃತಿತ್ ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

643

3064

644

3070

645

3073

646

3117

647

3120

648

3124

649

3129

08/03/2004
25/08/2011
25/08/201
8-4-4
3(4)ಪಾರ್. .ಇತರೆ(ಸಾದೂ)
2
55/03-04
ರ್ೕ.ರಾಮಭದೆರ್ೕಗೌಡ,ಮು. .ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ. ಂಗಪಪ್ನಕೊಪಪ್ಲು,ಹಳೇಬೀಮ ಹೋಬ ಬೇಲೂರು ತಾ.
ಇವರ ಮೇ ನ
3(4)ಪಾರ್. .ಇತರೆ(ಸದೂ
08/03/2004
16/11/2007
16/11/200
8-4-4
)-56/03-04
8
ರ್ೕ.ರಂಗಸಾವ್ಮಿ.ಮು. ,ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ,ಹೊನನ್ಮಾರನ ಹ ಳ್ ಇವರು ರ್ೕಮತಿ.ಮಂಜುಳರವರನುನ್ ಬಿ
ಊಟದ ಹುದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗಿದವರನು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿ ಕೊಳ ದೆ ಇವರು ಬಗೆ
3(4)ಪಾರ್. .ದೂರು.32/03
29/11/2003
16/11/2007
16/11/200
8-4-4
-04
8
ಕುಮಾರಿ ಸುನಂದಾ, ಸ. ,ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾ,ಮಣಿಪುರಿ ಇವರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ ವೇತನಕೆಕ್ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ
ಕತರ್ವ ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಬಗೆ ದೂರು
26/11/2004
25/08/2011
25/08/201
8-4-4
3(4)ಪಾರ್. .ಇತರೆ(ಸಾದೂ
)39/04-05
2
ರ್ೕ. ಂಗರಾಜು ಬಿ. .ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾ,ಕಸಬಾ ಹೋಬ ಹೊನಾನ್ವರ,ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ ತಾ. ಇವರು ಸುಳುಳ್
ಪ ಮಾಣ ಪತ ನೀಡಿ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಬಗೆ
16/10/2004
25/08/2011
25/08/201
8-4-4
3(4)ಪಾರ್. .ದೂರು2
28/04-05
ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಅಣಣ್ ರ್ೕ.ಜಿ. .ದೇವರಾಜರವರ ಹೆಸರಿನ ಲ್ ರ್ೕ.ಗಂಗಣಣ್ ಎಂಬುವರು ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್
ಪಡೆದಿರುವ ಬಗೆ
3(4)ಪಾರ್. .ಇತರೆ-45/05- 03/01/2006
16/11/2007
16/11/200
8-4-4
06
8
ರ್ೕ.ಟಿ.ಎಸ್.ಪರ್ಕಾಶ್,ಸ. .ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ, ರೀಸಾವೆ ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ತಾ. ಇವರಿಗೆ ನಾಯಿ ಕಡಿತ ರಜೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
10/03/2005
16/11/2007
16/11/200
8-4-4
3(4)ಪಾರ್. .ದೂರು8
59/04-05

07/10/2008
26/02/2009
26/02/201
8-4-3
34ಪಾರ್. .48-07-08
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಎಲ್.ಅನುಸೂಯ ಶಾಲಾಮಾತೆ ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ.ಹೊಸನ0ದೂರು ಇವರ ವೇತನವನುನ್
ಇವರಿಗಿ0ತ ಕಿರಿಯವರಾದ ೕಮತಿ ಎ0 ಎಸ್ ಇ0ದಾ ಣಿಯವರು ಶಾ ಮಾ ಸ ಶಾಲೆ ಇವರ ವೇತನಕೆ
03/12/2001
16/11/2007
16/11/200
8-4-4
3(4)ಪಾರ್. .ದೂರು8
92/01-02
ರ್ೕ.ಹಲಗೇಗೌಡ ಮು. .ಮತುತ್ ರ್ೕಮತಿ.ಜಿ. .ಸುಜಾತ,ಸ. .ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ.ಹಾಸನ-ಇವರ ನಡು ನ ಕಲಹ
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
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ರ್ೕ.ಡಿ. ರೂಪಾಕಷ್ಪಪ್.ಬಿನ್.ದುಗರ್ಪಪ್,ಸ. ,ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ.ಗುಣವಂತೆ ಬಿಡವಾಣಿ,ಕೊಪಪ್ ತಾ,. ಇವರ ಮೇ ನ
ದೂರಿನ ಬಗೆ
3(4)ಪಾರ್. .ದೂರು.47/04
05/02/2005
09/01/2009
09/01/201
8-4-4
-05
0
ರ್ೕ.ಪರಮೇಶವ್ರಪಪ್ ಸ. ,ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ.ಹೊಸಹ ಳ್,ಬೇಲೂರು,ವಲಯ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

650

3132

651

3168

652

3181

653

3212

654

3220

05/12/2005
16/11/2007
16/11/200
8-4-4
3(4)ಪಾರ್. .ದೂರು.36/05
8
-06
ರ್ೕಮತಿ. .ಜಿ.ಎ ಕಟುಟ್,ಸ. .ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ.ಗೆರಿಯಾ ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ತಾ. ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು ಬಗೆಗ್.

655

3237

26/04/2005
16/11/2007
16/11/200
8-4-4
3(4)ಪಾರ್. .ದೂರು-04/8
05-06
ರ್ೕ.ಸನನ್ತ್ ಕುಮಾರ,ಮು. ,ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ,ಹೊಸಾಮ್ರು,ಕಾಕರ್ಳ ತಾ, ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

656

3305

657

6047

05/08/2005
16/11/2007
16/11/200
8-4-4
3(4)ಪಾರ್. .ದೂರು8
25/05-06
ಬೇಲೂರು ತಾ.ದೊಡಡ್ ಮೇದೂರು.ಉ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಲ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ 2 ವಷರ್ಗಳ
ಂದೆಯೇ ಬೀಗಹಾಕಲಾಗಿದರು ಕಷ್ಕರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆ
ಸಂ. 3(4) ಪಾರ್. ದೂರು
05/08/2006
25/08/2011
25/08/201
8-4-4
27/06-07
2
ಹಳೇ ಬೀಡು ಗಾರ್ಮದ ಲ್ರುವ ಸ ಪಾರ್.ಶಾಗೆ ಸೇರಿದ ಆ ತ್ ಅಕರ್ಮವಾಗಿ ಅನುಭ ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

658

7318

659

8690

660

9233

661

9857

662

9877

22/10/2005
26/02/2009
26/02/201
8-4-4
3(4)ಪಾರ್. .ಕಡಾಡ್ಯ.ನಿ.ಅ.
0
-35/05-06
ರ್ೕ.ಬೋರೇಗೌಡ ಸ. ,ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ,ಹೊಸಕೋಟೆ,ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ. ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅವಧಿ19-072002ರಿಂದ 21 11 92 ಕ ನಿ ಅ ಬಗೆ
3(4)ಪಾರ್. .ಉದಾಯ್.0504/12/2005
16/11/2007
16/11/200
8-4-4
06
8
ಕುಮಾರಿ ಎ. .ಮಮತ ಸ. .ಸ.ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ, ಹುಲಲ್ಹ ಳ್.ನಂಜನಗೂಡು,ತಾ.ಇವರ ಅಂತಿಮ
ಬಿ ಎಸ್
ವಾ ಸಂಗ
03/06/2005
25/08/2011
25/08/201
8-4-4
3(4)ಪಾರ್. .ಇತರೆ(ಸಾದೂ
)04/2005-06)
2
ರ್ೕ.ರಾಮಾಚಂದಾರ್ಚಾರ್ ಸ. ,ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ.ಕಣಕಟಟ್ಯ ಲ್ ಮು. ,ರಾಗಿದಾದ್ಗ ಹಣ ದುರುಪ ೕಗ ಬಗೆಗ್.

27/10/2006
25/08/2011
25/08/201
8-4-4
c3(4).prashi.hu.ba.43
/2006-07
2
Sri.M.H.Topanayak, A.M, govt.H.P.S, mulluru, H.D.kote T, mysore D, ivrige,
reg changa of tes cadra to non tesh cadra post
No.c3(4)pry.techr/U.v
11/12/2006
26/02/2009
26/02/201
8-4-4
ya/50/7004/06-07
0
Pry.teachr.Bed-training and promotion reg.
3(4)ಪಾರ್.ಶಾ.25/200121/07/2001
25/08/2011
25/08/201
8-4-4
02
2
ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:6012/2001 ರ್ೕ. ದದ್ಪಪ್, ಪರ್.ಮು. . ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಹೊಸಹ ಳ್, ಬೇಲೂರು ತಾ,
ಹಾಸನ ಜಿಲೆ
15/02/2007
25/08/2011
25/08/201
8-4-4
3(4)ಪಾರ್. .ನಿ.ಬಾ.ಕತರ್ವಯ್
/57/2006-07
2
ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಚನಹ ಳ್ ಇ ಲ್ ರ್ೕ.ಹೇಮಶೆಟಿಟ್ ಮತುತ್
ೕಮತಿ ಸುಮತಿ ಎಂಬುವರು ನಿಯಮ ಬಾ ರವಾಗಿ ಕತರ್ವ ಮಾಡುತಿರುವ ಬಗೆ
ಚಾರಣೆ
3(4)ಪಾರ್ .ದೂರು.30(ಭಾ
21/08/2006
16/11/2007
16/11/200
8-4-4
ಗ-5)/2006-07
8
ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೊಂದಿ ಬಸವನಹ ಳ್, ಮುಳುಳ್ಸೋಗೆ, ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರ ಮೇ ನ
ದೂರು
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663

9880

664

9881

665

9882

22/09/2006
16/11/2007
16/11/200
8-4-4
3(4)ಪಾರ್. .ದೂರು (ಭಾಗ8
9)/2006-07
ರ್ೕಮತಿ.ಬೆಡೀಕಟ್ ಮಥಾಯಿಸ್, ಮು. , ಜಿ.ಪಂ.ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ, ಪುಲಲ್ಕೇರಿ, ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು.

666

9886

667

9946

29/12/2006
25/08/2011
25/08/201
8-4-4
3(4)ಪಾರ್. .ದೂರು.30
(ಭಾಗ-13)/2006-07
2
ರ್ೕ.ಎಸ್.ಗಿಡೆಡ್ೕಗೌಡ, .ಆರ್.ಪಿ. ರ್ೕ.ಡಿ.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ, .ಆರ್.ಪಿ, ರ್ೕ.ಕೆ. .ಕೃಷೆಣ್ೕಗೌಡ ದೈ. ,
ಹಾಗೂ ೕ ಎನ್ ಸುರೇಶ್ ಬಿ ಆರ್ ಪಿ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು
19/02/2007
25/08/2011
25/08/201
8-4-4
3(4)ಪಾರ್. .ದೂರು.30/58
/2006-07
2
ರ್ೕ.ಎಂ.ಎಸ್.ಸಾವ್ಮಿಗೌಡ ಸ. ,ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಹಾಲೇನಹ ಳ್, ಹಾಸನ ತಾ, ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

668

9952

05/02/2007
25/08/2011
25/08/201
3(4)ಪಾರ್. .ಇತರೆ
30(ಭಾಗ-24)/2006-07
2
ಪರ್ವಾಸ ಸಮಯದ ಲ್ ಜನತಾದಶರ್ನ-ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಜಿರ್.

8-4-4

669

9953

17/01/2007
3(4)ಪಾರ್. .ದೂರು.30(ಭಾ
ಗ-25)/2006-07
ಬೇಲೂರು ಮತುತ್ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಕಷ್ಕರಿಂದ ಮನ .

8-4-4

670

9963

671

9964

672

9973

27/09/2006
25/08/2011
25/08/201
8-4-4
3(4)ಪಾರ್. .ದೂರು.7197/
2
2006-07
ರ್ೕ. ರ್ೕಧರ್, ಮು. .ಮತುತ್ ರ್ೕ.ರಾಜೇಗೌಡ, ಸ. ,ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾ. ಚಿಕಕ್ಮಮ್ನಹ ಳ್, ಬೇಲೂರು ತಾ, ಹಾಸನ
ಜಿಲೆ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು
20/09/2006
25/08/2011
25/08/201
8-4-4
3(4)ಪಾರ್. .ಇತರೆ/8575/
2
2006-07
ಪರಿ ಷಟ್ ಜಾತಿ ಪರಿ ಷಟ್ ಪಂಗಡ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೂ ದ ತೇತರ ಕಷ್ಕರಿಗೂ ವೇತನ
ತಾರತಮ ದ ಬಗೆ
05/09/2006
16/11/2007
16/11/200
8-4-4
ಸಂ. 3(4)ಪಾರ್. .ಇತರೆ.56
(ಇ)/2004-2005
8
ರ್ೕಮತಿ.ನಯನ.ಪಿರ ಸ. .ಪಾರ್.ತಿಂಗಳಾಡಿಯ ಲ್ ಕೆಲಸ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಕಷ್ಕಿಯ ಮೇಲೆ ದೂರು.

673

9975

01/09/2006
16/11/2007
16/11/200
ಸಂ. 3(4)ಇತರೆ.56(ಅ)/20
8
04-05
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲ ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರುಗಳು ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಮನ ಅಜಿರ್.

674

10540

675

10792

676

12157

05/03/2007
25/08/2011
25/08/201
8-4-4
3(4)ಪಾರ್ .ಮೈ.ನ.ಪಮ.
2
ಬಾ.ಭ./62/2006-07
ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ ನಗರ ಪರಿಹಾರ ಭತೆಯ್ ಹಾಗೂ ಮನೆಬಾಡಿಗೆ ಭತೆಯ್
ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಸಂ. 3(4)ಪಾರ್ .ದೂರು/63/
15/03/2006
25/08/2011
25/08/201
8-4-4
2006-07
2
ರ್ೕ.ಕೆ.ಆರ್. ಹನ್.ದೆಯ್. .ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ.ಇಬಿಬ್ೕಡು( ಂದಿನ ಶಾಲೆ ಬೆಣೂಣ್ರು) ಇವರ ಮೇ ನ ಗಂಭೀರ
ಆರೋಪಗಳ ಬಗೆ
21/06/2007
25/08/2011
25/08/201
8-4-4
ಸಂ. 3(4)ಪಾರ್. ..ಕ.ಅ/17/
2
2007-08

3(4)ಪಾರ್. .ದೂರು (ಭಾಗ22/08/2006
25/08/2011
25/08/201
8-4-4
7)/2006-07
2
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಟೆ, ಅರಕಲಗೂಡು, ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಖಾಯಂ ಆಗಿ ಕಷ್ಕರನುನ್
ಹಾಕುವ ಬಗೆ
3(4)ಪಾರ್. .ದೂರು.(ಭಾಗ22/08/2006
25/08/2011
25/08/201
8-4-4
8)/2006-07
2
ರ್ೕ.ಎಂ.ತಿರುಕಪಪ್, ಕಷ್ಕರು, ಅರೇಹ ಳ್, ಬಾಣಾವರ (ಹೋ), ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ, ಕಷ್ಕರ ಮೇಲೆ ದೂರು.

25/08/2011

25/08/201
2

8-4-4
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ರ್ೕ.ಜೆ.ಜವರೇಗೌಡ,ಮು. .ಸ. .ಪಾರ್.ಸಾ.ಕ.ಎ.ಆರ್.ಪಿ.ಬಾಡಿಗಾಡರ್ ಲೈನಶ್ ಮೈಸೂರು-ವಗಾರ್ವಣೆ ಅವಧಿ
ಇತ ಥ್ರ್ ಬಗೆ
34ಪಾರ್. .ದೂರು.33/200
09/10/2007
26/08/2011
26/08/201
8-4-4
7-08
2
ರ್ೕ. ವಣಣ್. ಸಹ ಕಫ್ಕ್ಷ್ಕರು.ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾಫ್ರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೂದರಾಮನಹ ಳ್ ಇವರು 4 ನ ತರಗತಿ
ಎ0ಬ ದಾ ಥಿರ್ ಮೆಲೆ ಹಲೆ ಮಾಡಿದ ಬಗೆ
10/12/2007
09/01/2009
09/01/201
8-4-4
34ಪಾರ್. .ಇತರೆ..36/200
0
7-08
ಕಸ್ಣ ಅದಾಲತ- ರ್ೕ.ಎಸ.ಕೆ.ಮಸ . ಸ. .ಸ. .ಪಾಫ್ರ್.ಶಾ.ಹೆಬಾಬ್ಡಿಹು0ಡಿ, ರ್ೕರ0ಗಪಟಟ್ಣ.
ಮ0ಡ ಜಿಲ ಇವರ್ 10 ವಾಶರ್ಕ ಬಡಿ ಬಗೆ
21/01/2008
26/08/2011
26/08/201
8-4-4
34ಪಾರ್. .ಅಮಾನತ್
ತೆ...40/2007-08
2
ರ್ೕ.ರಾಜಶೇಖರ, ಸ. .ಸ. .ಪಾಫ್.ಶಾ.ಕುದರೆಗು0ಡಿ, ಹಾಸನ ತಾ. ಇವರ ಅಮಾನತ್ ತೆರವು ಬಗೆಗ್
ವಕೀಲರ ಮುಖಾ0ತರ ಮೇಲ ನ
34 ಪಾರ್. .ದೂರು. 0410/04/2008
25/08/2011
25/08/201
8-4-4
08-09
2
ಬಿ.ಎಸ್. ರ್ೕಕ0ಠಯಯ್. ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕ್ಕರು,ಇವರ ತಡೆ ಡಿದಿರುವ ಎರಡು ವಾಫಿಕ ನಿಲುಗಡೆ ಬಡಿತ್ ಮ0ಜುರಾತಿ
ಮಾಡಿ ನಿವ ತಿ ವೆತನ ಪ ನರ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
02/05/2008
25/08/2011
25/08/201
8-4-4
34 ಪಾರ್. .ದೂರು-54-082
09
ಉಣಸೂರಿನ ಲ್ ಕಶ್ಕರು ಚೀಟಿ ಮತುತ್ ಇತರೇ ಅವಯ್ವಹಾರ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಕುರಿತು.

677

13690

678

14632

679

15143

680

16070

681

16425

682

16454

03/05/2008
25/08/2011
25/08/201
8-4-4
34 ಪಾರ್. . ದೂರು 552
07-08
ಕೃಶನ್, ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಶರ್ವಣಬೆಳಗೊಳ ಹಾಸನ ಇವರ ಮೇಲೆ ಕೆ.ಶಣುಮ್ಕ ಇವರು ದೂರು ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

683

17107

684

18260

685

18637

686

18756

687

20438

12/06/2008
25/08/2011
25/08/201
8-4-4
34 ಪಾರ್. .
2
ದೂರು.18/2008-09
ರ್ೕ ಶರ್ನಾಥರಾವ್ ನಿ ಮು . ಸ. . ಪಾರ್. ಹೆಕಕ್ನಕುಪೆಪ್ ಇವರ ಮೇ ಲ್ನ ಆರೊಪಗಳ ಬಗೆಗ್ ಸುತ್ ಕರ್ಮ
ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆ
34ಪಾರ್ .ಉ.ವಾಯ್.ಅ.
11/08/2008
26/02/2009
26/02/201
8-4-4
23.08.08.
0
ರ್ೕಮತಿ
ವ್ಯಾ ಬೆರ್ಗಸ್ಸ್. .ದ.ಕ.ಜಿ.ಪ0. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಕುಮೆದ್ೕ ಅ0ಚೆ ಪರ್ದು,ಬ0ಟಾವ್ಳ,ದ ಣ ಕನನ್ಡ
ಬಿಇಡಿ ಅನುಮತಿ ಬಗೆ
13/10/2008
25/08/2011
25/08/201
8-4-4
34ಪಾರ್.
2
ದೂರು.30/2008-09
ಕು.ಲ ಮ್ೕದೇವಮಮ್.ಸ. .ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ.ಹೆಡತಲೆ, ನ0ಜಗೂಡು ತಾ.ಇವರಿಗೆ ಮಾನ ಕ 0ಸೆ
ನೀಡುತಿರುವ ಬಗೆ
34ಪಾರ್. . .ರ.37-08-09 23/10/2008
25/08/2011
25/08/201
8-4-4
2
ರ್ೕಮತಿ ಎಲ್ ಕೆ.ಶಾ0ತಮಣಿ,ನಿ. .ಸ. .ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಸೇವಾಪುಸತ್ಕ ಪತೆತ್ ಹಚಿಚ್ಕೊಡುವ
ಬಗೆ ಹಾಗೂ ಕನ ಡ ಭಾಷೆ ಪರೀ ೆ ಬಡಿ ಬಗೆ
21/01/2009
25/08/2011
25/08/201
8-4-4
c34 pry.edu.duru 512
07-08
Sri.M.S. Ravindra, H.M. GHPS Madapur, Arakalagudu, Hassan _ complaint

688

30837

689

33772

03/04/2009
25/08/2011
25/08/201
8-4-4
34 ಪಾರ್. .ಗಾರ್.ಕೃ.01-092
10
ರ್ೕ.ಬಿ. .ರಮೇಶ್ ಸ. . ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಕಣಿಯನ ಹುಂಡಿ, ಹೆಚ್.ಡಿ ಕೋಟೆ ತಾ. ಇವರ ಗಾರ್ಮೀಣ
ಕ ಪಾಂಕ ಸೇವಾ ಅವಧಿ ಸೇರಿಸುವ ಬಗೆ
02/06/2001
25/08/2011
25/08/201
8-4-4
C34 PRY.EDU 05-092
10
K.MAHADEVAIH- AGANAIST LAKSHMIDEVAMMA EX.H.M CHARGE
HEDATALE GRAMMA NAMJANAGOODU MYSORE COMPLAINT

111
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
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3(4) ಪಾರ್. .
06/02/2010
25/08/2011
25/08/201
8-4-4
4974/ಅನು.ಸೇವೆ.ಸೇ.23.0
2
9-10/ವೇನಿ/23/2010
ರ್ೕಮತಿ ಸವರ್ಮಂಗಳ, ಸ. . ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ನಂಜನಗೂಡು, ಮೈಸೂರು ಇವರ ಂದಿನ ಅನುದಾನಿತ
ಶಾಲೆಯ ಸ ದ ಸೇವೆಯನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆ
06/01/2011
25/08/2011
25/08/201
8-4-4
3(4)ಪಾರ್. ./ನಿ&ಪಿಂ/162
2010-/2011
ರ್ೕ. ಬಿ ಗಿರಿ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ತಲಕಾಡು, ಹೊಸಬೀದಿ, ಟಿ ನರ ೕಪುರ, ಮೆಯ್ಸೂರು, ಇವರಿಗೆ
ಅಶಕತಾ ನಿವ ತಿ ವೇತನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
3(4)ಪಾರ್. .ಅಮಾನತಿತ್ನ
30/06/2003
11/01/2013
11/01/201
8-4-5
ಅ.ಮುಂ-09/03-04
4
ಎಸ್.ಗಿರೀಶ್,ದೈ. ,ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ.ಹೆಬಬ್ಕಲಾಡಿ, ಇವರ ಅಮಾನತಿತ್ನ ಬಗೆಗ್

690

41180

691

58232

692

3054

693

3278

03/07/2006
11/01/2013
11/01/201
8-4-5
3(4)ಪಾರ್. .ದೂರು4
16/06-07
ರ್ೕ.ಆನಂದನಾಯಕ.ಸ. .,ಶಂಕ ಳ್ ಗಾರ್ಮ,ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾ-ಇವರ ಮೇಲೆ ಕೊಲೆ ಆಪಾದನೆ.

694

6044

25/07/2006
20/11/2012
3(4) ಪಾರ್. ಉ.ದಾ.ಅ
23/06-07
2006-07 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗ ಅನುಮತಿಗೆ ಸಕಾರ್ರ ಬಗೆಗ್

695

9895

696

10324

05/01/2007
20/11/2012
20/11/201
8-4-5
3 3(4)ಪಾರ್. .ಅ.ಆ.ನೇ..
3
30(ಭಾಗ-15)/2006-07
ದಿ.ವೆಂಕಟೇಶ, ದೈ. , ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ, ಒಡನಹ ಳ್, ಇವರ ಎರಡನೇ ಪತಿನ್ ರ್ೕಮತಿ.ನೀಲಮಮ್, ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೌಕರಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಸಂ. 3(4)ಪಾರ್. .ದೂರು/30
24/02/2007
11/01/2013
11/01/201
8-4-5
.ಭಾ-27/2006-2007
4
ರ್ೕ.ರೇಣುಕಪಪ್ ಅವಾಜಿ.ದೈ. .ಸ.ಉ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾ.ಗುತತ್ಲಕಾಲೋನಿ,ಮಂಡಯ್ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ರುದದ್ದೂರು.

697

10475

698

11055

699

12008

700

12312

701

17169

702

18595

20/11/201
3

8-4-5

01/03/2007
11/01/2013
11/01/201
8-4-5
ಸಂ. 3(4)ಪಾರ್. . .ಕರ್.ಮೇ/
4
60/2006-07
ರ್ೕ.ಕೆ. .ಹನುಮಂತಯಯ್.ಸಹ ಕಷ್ಕರು,ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸುಂದರೇಶಬಡಾವಣೆ ಇವರ
ಮೇಲ ನ ಬಗೆ
3(4)ಪಾರ್. .ದೂರು/3028/03/2007
11/01/2013
11/01/201
8-4-5
ಭಾ-30/2006-07
4
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ. ಬಿ ಗಿರಿ ರಂಗನ ಬೆಟಟ್ ಶಾಲೆಯ ಒಂದನೇ ತರಗತಿ ದಾಯ್ಥಿರ್ ರ ಕಿರಣ ಎಂಬ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗೆ
7ನೇ ತರಗತಿ ಸರತ್ ಎಂಬ ದಾ ಥಿರ್ಯು ಕಣಿಗೆ ಚುಚಿ ದ ಬಗೆ
ಸಂ 3(4)ಪಾರ್. .ಗು.ಗಾ.ಭ/
12/06/2007
22/11/2012
22/11/201
8-4-5
13/2007-08
3
ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲೂಲ್ಖಿ ನೌಹರರಿಗೆ ಸಕಾರ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಗುಡಡ್ಗಾಡು ಭತೆಯ್ ಮತುತ್ ಶೇಷ
ಭತೆ ನೀಡುವ ಬಗೆ
26/06/2007
11/01/2013
11/01/201
8-4-5
¸ 3(4)ಪಾರ್. .ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ದಾವೆ
/18/2007-08
4
ದಾವೆ.ಸಂ.2605 & 2606/2007 ರ್ೕಮತಿ.ಪುಟಟ್ಲ . ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು,ವರುಣಾಹೋಬ ಮತುತ್
ೕಮತಿ ಆರ್ ಎನ್ ಅನ ಪೂಣರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು ಮೆ ಸೂರು ತಾಲೂಕು ಮೆ ಸೂರು ಇವರ ರುದ
17/06/2008
11/01/2013
11/01/201
8-4-5
34ಪಾರ್. .ದೂರು.19/200
4
8-09
ರ್ೕ.ಜಿ.ಪಿ.ಚಂದರ್ಶೇಖರ್, ಸ. ೕ, ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಕಡೇಶಾವ್ಲಯ್, ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾ, ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್.
ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ೆಯನು ರದುಗೊ
ನಾ ಯ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ
06/10/2008
11/01/2013
11/01/201
8-4-5
34 ಪಾರ್. .35-2008-09
4
ರ್ೕ.ಎ0.ಡಿ.ದೇವರಾಜಯಯ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,ಸ.ಮಾ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಸೊಮವಾರ ಪೇಟೆ ಇವರ ಬಗೆಗ್. ದೂರು.
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703

18963

704

18964

705

19416

706

19418

707

20082

708

20302

709

31672

710

37045

711

41191

712

82371

713

82373

714

85694

06/11/2008
11/01/2013
11/01/201
8-4-5
34
4
ಪಾರ್. . .ಅ.ಆ.39/200708
2007-08 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ದಿನಾ0ಕ 15-12-2007 ರ0ದು ನಡೆದ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ಕಷ್ಣ ಅದಾಲತ್
ಗಳ ಕಡತ ಮ0ಗಳಗೌರಿ
06/11/2008
11/01/2013
11/01/201
8-4-5
34
4
ಪಾರ್. . .ವೃ.ಬ.38/200708
ರ್ೕ ಗೊಪಾಲ ಸಪಲಯ್,ಸ. .ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಕೊಳಕೆ, ಬ0ಟಾವ್ಳ, ಇವರು ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯಿ0ದ ಬೊದಕೇತರ
ಹುದೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು
15/12/2008
11/01/2013
11/01/201
8-4-5
c34 pry.edu.oth.454
08-09
k.c.krishnamurthy,retired h.m.govt.pry.school,Athaguru, maddur
mandya about pensionary benefit
15/12/2008
22/11/2012
22/11/201
8-4-5
c34pry.edu.duru 473
2008-09
B.R.Vinutha.a.t.govt.higher primary school, agguda, arsikere, hassan about
duty join
07/01/2008
22/11/2012
22/11/201
8-4-5
c34 pry.edu.duru-513
2008-09
Sri.B.J. Chandra, H.M. G.H.P.S. Ragavendra caloney, Hassan
19/01/2009
11/01/2013
11/01/201
8-4-5
C34
4
pry.edu.52/32672-0809
Sri kempanna,a.t. ghps, kthvadipura,Nanjangoodu, Mysore about
compulsory waiting period in the time of transfer
09/04/2009
11/01/2013
11/01/201
8-4-5
34 ಪಾರ್. . ಇತರೆ
02.2009-2010
4
ರ್ೕಮತಿ ಪುಟಟ್ಲಕಿಚ್ಮ್, ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು ಮಥ್ಸೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರು ಸಕಾರ್ರಿ ಭವನದ ಮನೆ ಸಂಖೆಯ್- 2
ನು ಮುರುಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸುಳು ಅಜಿರ್ ಸ ಸುತಿರುವ ಬಗೆ
C3(4) PRY.EDU. HO.
29/09/2009
11/01/2013
11/01/201
8-4-5
SE.PARI.19-094
10/ಇತರೆ/19/2009
SMT. SHAKUNTALA,RETIRED TEACHERS, GHS ARKERE,
SRIRANGAPATANAM MANDYA DISTRICT ADDING OF PREVIOUS SERVICE
3(4) ಪಾರ್. . 18 ದೂರು
06/02/2010
11/01/2013
11/01/201
8-4-5
21996-094
10/ವೇನಿ/18/2010
ರ್ೕ. ಈಶವ್ರ, ಮು. . ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಪ ಳ್ಪಡಿ, ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಇವರು ಶಾಲಾಭಿವೃದಿದ್ ಮತುತ್
ಮೇಲುಸುವಾರಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹಣ ದುರುಪ ೕಗ ತನಿಖೆ ಬಗೆ
12/08/2009
11/01/2013
11/01/201
8-4-5
3(4)ಪಾರ್. ಇತರೆ
16594/ಅಮಾನತುತ್/20094
/2010
ರ್ೕ. ಕೆ ಆರ್ ಗುರುರಂಗ ಸ. ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್, ಕೆ.ಆರ್ ಪೇಟೆ ಮಂಡಯ್ ಇವರ ಅಮಾನತುತ್
ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗೆ
3(4)ಪಾರ್.
28/10/2010
17/01/2013
17/01/201
8-4-5
ದೂರು/ದೂಪರ್/574684
/2010-11
ರ್ೕ. ಬಿ ವಣಣ್, ಮು. . ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಪಣಯ್ದ ಹುಂಡಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ನಾಯ್ಯಾಲಯಕೆಕ್
ವ ತಿರಿಕವಾಗಿ ಸಾ ನೀಡಿರುವ ದರಂದ ಸು ಕ ಮ ಕೆ ಗೊಳು ವ ಬಗೆ
24/10/2011
11/01/2013
11/01/201
8-4-5
3(4)ಪಾರ್. /ದೂಪರ್/23//2
4
011-12
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715

88283

716

98582

717

2972

718

3010

719

3031

720

3148

721

6038

722

8198

ರ್ೕ. ಆರ್ ನಾಗೇಂದರ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಕಾರಗೆರೆ, ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ ಮಂಡಯ್ ಇವರ
ಮೇ ನ ದೂರುನ ಬಗೆ ಲೆ ಂಗಿಕ ಹಗರಣ
3(4)ಪಾರ್. //ಅಗೈಹಾ/02/
23/11/2011
11/01/2013
11/01/201
8-4-5
2011-12
4
ಆರ್ ಅನಂತಲ ಮ್, ಸ. . ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಹಬಬ್ಲಗುಪೆಪ್, ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ, ಅನಧೀಕೃತ ಗೈರುಹಾಜರಿ ಬಗೆಗ್
10/07/2012
11/01/2013
11/01/201
8-4-5
3(4)ಪಾರ್. . ವೈ ಆಧಾರ/
4
ಸವ್ ಇಚಾಚ್
ನಿವೃತಿ./ಅನು/11/2012
ರ್ೕ ಎಸ್ ಕೆ ರಮೇಶ್ ಸ. ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಗೇರುದಡ, ಕೆ ಆರ್ ನಗರ ತಾ. ಇವರು ವೈದಯ್ಕೀಯ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ಸ ಇಚಾ ನಿವ ತಿ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
3(4)ಪಾರ್. .ಇತರೆ(ಮೇಲಮ್
13/10/2000
11/01/2013
11/01/201
8-4-6
ನ )32/2000-01
4
ರ್ೕಮತಿ.ಸಾ ತಿರ್ಬಾಯಿ.ಆರ್.ಸ. ,ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ. ಅಬಿಬ್ಗದೆದ್,ಕೊಪಪ್ ತಾ.ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್
ಕತರ್ವ ದಿಂದ ವಜಾಮಾಡಿದ ಬಗೆ
3(4)ಪಾರ್. .ದೂರು19/11/2002
11/01/2013
11/01/201
8-4-6
47/02-03
4
ರ್ೕ.ಚಂದರ್ಶೇಖರಯಯ್.ಸ. ,ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ,ಮಂಚನಕಪಫ್ಲು,ಮಳವ ಳ್, ತಾ.ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು.
3(4)ಪಾರ್. .ಮೇಲಮ್ನ .28
11/11/2003
11/01/2013
11/01/201
8-4-6
/03-04
4
ರ್ೕ. .ಜಿ.ಸುಬರ್ಹಮ್ಣಯ್, ಕಷ್ಕರು,ಸ.ಪಾರ್.ಶಾ.ನಿಂಬೇಹ ಳ್-ಮಾಖೆ ಸೈನಿಕರೆಂಬ ಸಟಿರ್ಪಿಕೇಟ್
ನೀಡಿ ನೇಮಕಾತಿ ಕೆ ಮಾರುತಿರಾವ್ ಅಪೀಲು
3(4)ಪಾರ್. .ಅಜಿರ್.20/0512/07/2005
11/01/2013
11/01/201
8-4-6
06
4
ರ್ೕಮತಿ.ಸಾ ತಿರ್ಬಾಯಿ.ಆರ್.,ನಿವೃತಿತ್ ಸ. ,ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ,ಅಬಿಬ್ಗದೆದ್,ಕೊಪಪ್ ತಾ.ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು
ಜಿಲೆ ಕೆ ಎ ಟಿ ಹಾ ಸಂ 4919/05ರ ಬಗೆ
28/07/2005
11/01/2013
11/01/201
8-4-6
3(4) ಪಾರ್.ಶಾ. ಮೇಲಮ್ನ
24/05-06
4
ರ್ೕ ಬಿ.ಆರ್ ರಮೇಶ್ ದೈ. ಸ, .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆಗ್
ಸಂ. 3(4)ಪಾರ್ .ಉ.ವಾಯ್./ಅ
ನು/ಸುತೊತ್ೕಲೆ/7/2006-07

22/11/2006

09/08/2011

09/08/201
2

8-4-6

18/06/2007
11/01/2013
11/01/201
ಸಂ. 3(4)ಪಾರ್. .ಕೆ.ಎ.ಟಿ.
4
ದಾ/16/2007-08
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ದಾವೆ.ಸಂ.2843/2007. ರ್ೕ.ಬಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ.ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ
ರಿಯ ಪಾ ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾಡಿಗೆರೆ ಚಿಕ ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆ ದಂಡನಾದೇಶದ ರುದ ದಾವೆ
ಸೊ. 34ಪಾಫ್ರ್ಶಾ.ಸೆವೆಸಕರ್
20/09/2007
11/01/2013
11/01/201
ಮ./28/2007-08
4
ರ್ೕ.ಬಸವರಾಜು. ಕಷ್ಕರ ಇವರ ಸೆವೆ ಸಕರ್ಮ ಬಗೆಗ್.

8-4-6

ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಸುತೊತ್ೕಲೆ ಕಡತ.
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723

12084

724

13487

725

17146

726

17641

727

18598

8-4-6

16/06/2008
11/01/2013
11/01/201
8-4-6
4ಪಾರ್. .ಅ.14/2054
2006
ರ್ೕ ಬ. ರ್ೕಕ0ಠಯಯ್ ಸ. .ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ.ಕೆನಾನ್ಳು.ಪಾ0ವಪುರ ತಾ//ರವರು ಸಥ್ ೕಯ ಸೇವೆಯನುನ್
ಸಕ ಮಗೊ ಸುವ ಬಗೆ ಕೆ ಎ ಟಿ 4086/2005
21/07/2008
11/01/2013
11/01/201
8-4-6
34
4
ಪಾರ್. .ದೂರು.22.08.09
ರ್ೕಮತಿ. ಎ ಮಣಿಮೇಘಲ, ಸ. ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ,ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
34 ಪಾರ್. .ಇತರೆ 342008-09

06/10/2008

11/01/2013

11/01/201
4

8-4-6

114
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ರ್ೕ. .ಆರ್.ಕೃಷಣ್ಮುತಿರ್,ನಿವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು, ಸ.ಬಾ. .ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರ ಸೇವಾಪುಸತ್ಕ
ಹಾಗೂ ಕನ ಡ ಬಡಿ ಬಗೆ
3(4)ಪಾರ್. .ಬಿಪಿಇಡಿ/ಉ
17/06/2011
11/01/2013
11/01/201
8-4-6
ವಾಯ್ಪ/05/2011-12
4
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಬಿಪಿಇಡಿ ವಾಯ್ಸಂಗಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

728

68534

729

68535

17/06/2011
11/01/2013
11/01/201
3(4)ಪಾರ್. .ಬಿಇಡಿ/ಉವಾಯ್
4
ಪ/06/2011-12
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಬಿಇಡಿ ವಾಯ್ಸಂಗಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8-4-6

730

68797

20/06/2011
11/01/2013
3(4)ಪಾರ್. .ಬಿಇಡಿ/ಉವಾಯ್
ಪ/10/2011-12
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಬಿಇಡಿ ವಾಯ್ಸಂಗಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/01/201
4

8-4-6

731

75618

3(4)ಪಾರ್. ./ಉವಾಯ್ಪ/ಬಾ.
ಅಂಚೆ.01/2011/2011-12

11/01/201
4

8-4-6

732

76754

733

81465

734

95164

735

95357

736

96161

737

7472

738

23521

739

23533

740

23557

01/08/2011

11/01/2013

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರು ಬಾಹಯ್ವಾಗಿ/ ಅಂಚೆ ಮತುತ್ ತೆರಪಿನ ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗ ಪಡೆಯಲು
ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆ
18/08/2011
11/01/2013
11/01/201
8-4-6
3(4)ಪಾರ್. ./ಉವಾಯ್ಪ/ಅ
4
ನು (ಭಾಗ-3)/2011-12
ರ್ೕ. ವಣಣ್. ಸ. . ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾ. ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಬಿಎ ಸ್ ಪಿ ಎಂಗೆ
ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದು ಕತರ್ವ ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
3(4)
12/09/2011
11/01/2013
11/01/201
8-4-6
ಪಾರ್. /ದೂಪರ್/20//20114
12
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಇತರೇ ದೂರು ಪರ್ಕರಣಗಳು
02/04/2012
11/01/2013
11/01/201
8-4-6
3(4)ಪಾರ್. ./ಖಾಪೂಸೇ/01
4
-/2012
ರ್ೕಮತಿ ಶಂಷದ್ ಉನಿನ್ೕಸಾ ಸ. . ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಉದುರ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಖಾಯಂ
ಪೂವರ್ ಸೇವಾವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
3(4)ಪಾರ್. /ಉವಾಯ್ಪ/03
09/04/2012
11/01/2013
11/01/201
8-4-6
ಬಿಪಿಇಡಿ/2012
4
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಬಿಪಿಇಡಿ ವಾಯ್ಸಂಗಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
3(4)ಪಾರ್. ./ಖಾಪೂಸೇ/04
//2012
ರ್ೕಮತಿ ಶೇತಾ ಕೆ ಆಂಗಲ್ ಭಾಷಾ
ಸೇವಾವಧಿ ಬಗೆ
3(5) ಪಾರ್. . ದಾವೆ ಪು.ನೇ
21/06-07
ರ್ೕ ಎಂ,
ವಾನಂದ ನಿವರ್ತತ್ ಸ,

07/05/2012

11/01/2013

11/01/201
8-4-6
4
ಕಷ್ಕಿ ಗಿರಿಜನ ಆಶರ್ಮ ಶಾಲೆ, ಕದಿರ್, ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಖಾಯಂ ಪೂವರ್

28/09/2006

23/03/2009

23/03/201
0
ಬನೂನ್ರು ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರ ಇಡಿ 172/ಪಿ.ಬಿ.ಎಸ್/06

8-5-1

10/08/2004
23/03/2009
23/03/201
8-5-1
3[5] ಪಾರ್ ನಿ ೕಜನೆ
38/2004-05
0
ರ್ೕಮತಿ.ಪಿ.ನಾಗರತನ್, ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಕಷ್ಕರ ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ನಿ ೕಜನೆ ಮೂಲಕ ಸೇವೆ
ಸ ಸುತಿರುವ ದನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗೆ
ದ3[5] ಪಾರ್ ಅ ಇತರೆ
16/12/2004
23/03/2009
23/03/201
8-5-1
1/2004-05
0
ಮಕಕ್ಳ ಸಾಗಾಣೆ ಮತುತ್ ಮಾರಾಟದ ರುದಧ್ ಆಂದೋಳನ
3[5] ಪಾರ್ ವೇ ತಾ
13/2004-05

28/05/2004

11/01/2010

11/01/201
1

8-5-1

115
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
741

23559

742

23571

743

23572

744

23586

745

23591

746

23627

747

33448

748

35026

ರ್ೕಮತಿ.ಸೌಭಾಗಯ್ಮಮ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೂ ಕೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ
ವಲಯ 1 ರವರ ವೇತನವನು ಕಿರಿಯ ನೌಕರರ ವೇತನಕೆ ಸಮಾನಾಂತರಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
3[5] ಪಾರ್ ವೇ ನಿ
16/02/2006
23/03/2009
23/03/201
8-5-1
58/2005-06
0
ರ್ೕ.ಕೆ.ಎಸ್.ಚಂದರ್ಶೇಖರ್, ಸ. , ಸ. .ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಕಾಡ ಅಗರ್ಹಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ-4 ರವರ
ವೇತನವನು ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ನಿಯಮ 41[ ]ರಂತೆ ನಿಗಧಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
3[5] ರಜೆ ಇತರೆ 1/200714/02/2007
23/03/2009
23/03/201
8-5-1
08
0
ರ್ೕ.ಟಿ.ವೆಂಕಟಸಾವ್ಮಿ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ೕಲನಹ ಳ್, ದೇವನಹ ಳ್
ತಾಲೂಕು ಇವರಿಗೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
10/03/2003
23/03/2009
23/03/201
8-5-1
3[5] ಪಾರ್ ವೇ ಬ
52/2001-02
0
ಜಿಲಾಲ್ ವಲಯದ ಲ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವೇತನವನುನ್ ಳಂಬವಾಗಿ ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್
ವರದಿ [ಸುತೋಲೆ ಪ ತಿಗಳೊ ಂದಿಗೆ]
3[5] ಪಾರ್ ನಿ ೕಜನೆ
20/12/2008
11/01/2010
11/01/201
8-5-1
ರದುದ್ 624/2008-09
1
ರ್ೕ. .ಎ.ದೇವರಾಜೇಗೌಡ, ಕಷ್ಕರ ನಿ ೕಜನೆಯನುನ್ ರದುದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
20/12/2001
23/03/2009
23/03/201
8-5-1
3[5] ಪಾರ್ ಹೈ ವೇ ನಿ
137/2001-02
0
ರ್ೕ.ಎಂ. .ದೇವಶೆಟಿಟ್ಗೌಡ, ನಿವೃತತ್ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕನಾರ್ಟಕ ಸಕಾರ್ರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಇವರಿಗೆ
ಹೆ ದರಾಬಾದ್ ವೇತನ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
3[5] ಪಾರ್ ನಿ ೕ
20/06/2006
23/03/2009
23/03/201
8-5-1
1/2006-07
0
ಜಿ.ಎಂ.ಮಂಜುನಾಥ, ಸ. , ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ದೇಬೂರು, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಲ್ಕು ರವರನುನ್ ಕಿವುಡ
ಮಕ ಳ ಶಾಲೆಗೆ ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/61/20
20/05/2009
11/08/2009
11/08/201
8-6-2
09-10.248.ಇತರೆ/2009
0
ಎಸ್.ಮಂಜುಳ ಸ ಸಮಾ ಪಾರ್ಶಾ ನಾಗಶೇಟಿಟ್ಹ ಳ್ ಬೆಂ ಉವ-2 ಮಗನ ಹುಟುಟ್ ಹಬಬ್ದ ಸಾ.ಭ.ನಿಯಿಂದ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
24/07/2009
11/08/2009
11/08/201
8-6-2
32/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/97/20
0
09-10.308.ಇತರೆ/2009
ಕೆ.ಎಸ್.ಸುನಂದ ಮು. .ಇವರ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

749

6065

3(4) ಪಾರ್. ದೂರು
39/06-07
ರ್ೕಮತಿ ಫಾತೀಮಾ ಫಿ

28/09/2006

09/01/2009

750

5248

11/05/2006
3(7) ಪಾರ್. ವಗರ್.
1/2006-07
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

13/01/2009

751

10376

752

12255

27/02/2007
21/01/2009
21/01/201
8-7-1
3(7)ಪಾರ್. ವಗರ್
46/2006-07
0
ಸಕಾರ್ರದ ಆದೇಶ ಸಂಖೆಯ್ ಇಡಿ:781 ಇಟಿಆರ್ 2006ರ ಆದೇಶದ ಲ್ ರ್ೕ ಜಸ ಮತುತ್ ರ್ೕಮತಿ
ಶ ಕಲಾರವರ ಹೆಸರುಗಳು ಸೇಪರ್ಡಿ ಬಗೆ ಸಕಾರ್ರಕೆ ವರದಿ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ
c3(7) transfer
16/06/2007
16/01/2009
16/01/201
8-7-1
13/2007-08
0
Nagaraj a.m glps Hanur ,chamarajanagar ,diost, compliant against transfer

753

13185

09/01/201
0
ೕರ್ಸ್ ಮು. ಸ.ಉ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಲ ಮ್ೕಶನಗರ, ಕಡೂರು

37
ಪಾರ್. .ಗೌ .25/2007-08

23/08/2007

16/01/2009

13/01/201
0

16/01/201
0

8-6-3

8-7-1

8-7-1
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ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಗೌರವ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಖಾಯಂಗೊ
14104

17/11/2007
16/01/2009
16/01/201
8-7-1
c37 complaint/ 060
07..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2007
ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೇಯ ಲ್ ಸಾಗರ ಮತುತ್ ಸೋರಬ ೇ. .ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಅವಯ್ವಹಾರ ಬಗೆಗ್

755

14300

26/11/2007
16/01/2009
c37 phy.tea.shift
5/200708.71.ಸಥ್ಳಾಂತರ/2007
ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ಲ್ ಆಟದ ಮೆಯ್ದಾನ ಲಲ್ದ ಸ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ದೆಯ್ ಕ ಕಷ್ಕರ ಬಗೆಗ್

16/01/201
0

8-7-1

756

15058

07/01/2008
13/01/2009
c37 courtcase
1/2006-07
c.n.Sharadamba .a.m glps dibbur KAT NO 963/07

13/01/201
0

8-7-1

757

17956

37/ವಗಾರ್ವಣೆ/ಇತರೇ/20
0809.2.ಕುಂದುಕೊರತೆ/2008

13/01/201
0

8-7-1

758

14752

759

7859

760

7882

20/08/2008

13/01/2009

ಸದಾನಣದ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಕುಲುಮಿಬೀಮಸಂದರ್ ರಾಮನಗರ ಜಿ ಇವರನುನ್ ಇದೇ ಸಧ್ಳದ ಲ್ ಇರಲು ಅನು
ಬಗೆ
12/12/2007
13/01/2009
13/01/201
8-7-2
-c37 pry transfer
0
1/2006-07
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಕಷ್ಕರಾದ ರ್ೕಮತಿ ಶೈಲಜ ಮತುತ್ ಎಲ್.ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ ರವರು ವಗಾರ್ವಣೆಯಿಂದ
ಸೇರಿಕೆ ಅವಧಿ ಇತ ಥರ್ ಬಗೆ
22/06/2004
11/02/2010
11/02/201
9-1-1
7(8) ಪಾರ್ ಪಿಂ ನಿ ವೇ
ಇತರೆ 2/04-05
1
ರ್ೕಮತಿ ಎನ್ ಆರ್ ನಾಗಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್ ,ನಿ , ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ ಶು ಹಾರ ನಿ ಸೌಲಭಯ್ಗಳ ಬಗೆಗ್
15/09/2006
30/04/2009
30/04/201
7(8) ಪೂ ಪಾರ್ ಶಾ ಸಂ
ಪಿಂ40/2006-07
0
ರ್ೕಮತಿ ನಾಗಮಮ್, ಆಯಾ ಪೂ ಪಾರ್ ಶಾ, ರಿಯೂರು, ಪಿಂಚಣಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

ಶಾಖೆ: PHYEDN

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ವಬಗೆಗ್

754

9-1-1

ಒಟುಟ್: 192

1

29701

13/11/2003
07/05/2010
ದೈ 5 ರಾಷಟ್ರ್ ಹಾಕಿ 17
25/03-04
2003-04ನೇ ಸಾ ನ ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಹಾಕಿ ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟದ ಬಗೆಗ್

2

29974

3

30320

02/03/2002
20/06/2009
20/06/201 03-07-4
ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್/ ವಾ ಬಾಲ್
/43/2002-03
0
2002-03 ನೇ ಸಾ ನ 17 ವಾ ಬಾಲ್ ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಸಪ್ದೆರ್ಮದಯ್ಪರ್ದೇಶದ ರೇವಾ ಇ ಲ್ ದಿನಾಂಕ
ನಡೆಯುವ ಬಗೆ
ದೈ 5 ರಾಷಟ್ರ್ ಹಾಕಿ
03/12/2004
07/05/2010
07/05/201 03-07-4
522004-05
1
2004-05ನೇ ಸಾ ನ ಹಾಕಿ ಕಿರ್ೕಢಾ ಕೂಟ

4

30622

ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್.ಅಧೆಲ್ೕಟಿಕ್ಸ್
/17 2004-05
ಅದೆಲ್ೕಟಿಕ್ಸ್ ನಡೆಯವ ಬಗೆಗ್

28/01/2005

07/05/2010

07/05/201 03-07-4
1

5

30624

ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್. ವಾ.ಬಾ.17
2004-05

01/02/2005

27/06/2009

27/06/201 03-07-4
0

07/05/201 03-07-2
1

117
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ 17 ಬಾಲಕ ಬಾಲಕಿ ವಾ ಬಾಲ್ ನಡೆಯವ ಬಗೆಗ್

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

6

30625

22/02/2004
27/06/2009
ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್/ ಜಿಮಾನ್ ಟ್ಕ್ಸ್
/04-05
2004-05ನೇ ಸಾ ನ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಜಿಮಾನ್ ಟ್ಕ್ ಕಿರ್ೕಡಾ ಕೂಟದ ಬಗೆಗ್

27/06/201 03-07-4
0

7

30650

16/02/2006
27/06/2009
ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್ ಹಾಯ್ಂಡ
ಬಾಲ್45/05-2006
ರಾಷಟ್ರ್ ಮಟಟ್ದ 17 ಹಾಯ್ಂಡಬಾಲ್ ತಂಡವನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

27/06/201 03-07-4
0

8

30783

04/11/2006
ದೈ 5 cpi ರಾಕಿರ್ೕಕೂಟ
25/2006
ಲಾನ್ ಟೆನಿನ್ೕಸ್ ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

27/06/2009

27/06/201 03-07-4
0

9

30791

21/10/2004
27/06/2009
ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್ ಕಿರ್ೕಕಟ್
42/2004-05
50 ನೇ ರಾಷಟ್ರ್ ಮಟಟ್ದ ಕಿರ್ಕರ್ಟ್ ಕಿರ್ಡಾ ಕೂಟದ ಲ್ ಭಾಗವ ಸುವ ಬಗೆಗ್

27/06/201 03-07-4
0

10

30794

13/12/2004
27/06/2009
27/06/201 03-07-4
ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್ ಕು ತ್ 20040
05
ರಾಜಯ್ಮಟಟ್ದ ಕು ತ್ 14ಮತುತ್ 17 ಬಾಲಕ ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟದ ಲ್ ಭಾಗವ ಸುವ ಬಗೆಗ್

11

30795

28/07/2009
07/05/2010
ದ್ಐ 5/ ರಾಷಟ್ರ್ . ವಾ.
ಬಾಲ್ 46 -2004-2005
ರಾಷಟ್ರ್ ಮಟಟ್ದ ವಾ ಬಾಲ್ ಕಿರ್ಡಾ ಕೂಟದ ಲ್ ಭಾಗವ ಸುವ ಬಗೆಗ್

12

29546

ದೈ 5 SGFI 6/2002-03

31/05/2002

20/06/2009

13

29680

01/01/2004
ದೈ 5 ರಷಟ್ರ್ ಕವಡಿ 17 3230-04
2003-04ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಕಬಡಿ ಪಂದಾಯ್ವ ಬಗೆಗ್

20/06/2009

20/06/201 03-07-5
0

14

29696

ದೈ 5 ರಾಷಟ್ರ್ ಕರಾಟೆ 06-004
ಕರಾಟೆ ಕಿರ್ೕಡೆ ಬಗೆಗ್

19/11/2003

20/06/2009

20/06/201 03-07-5
0

15

29709

13/11/2003
ದೈ 5 ರಾಷಟ್ರ್ ಕಿರ್ೕಕೆಟ್
18/03-04
2003-04ನೇ ಸಾ ನ ಕಿರ್ೕಕೆಟೆ ಕೂಟ ದ ಬಗೆಗ್

20/06/2009

20/06/201 03-07-5
0

16

29713

17

29742

18

29789

02/09/2003
20/06/2009
20/06/201 03-07-5
ದೈ ರಾ.ಮ. ಕಿರ್ೕ. 6/20030
04
2003-04 ನೇಸಾ ನ ರಾಜಯ್ಮಟಟ್ದ ಪಂದಾಯ್ವ ೕ/ಸಪ್ದೆರ್ಗಳನುನ್ ನಡೆಸಲು .ಕಿರ್ೕನಿ ಯಿಂದ ವೆಚಚ್ವಾಗಿ
ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
17/01/2003
20/06/2009
20/06/201 03-07-5
ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್/ಪುಟಬಾಲ್
14 46/2002-03
0
2002-03ನೇ ಸಾ ನ 14 ಪುಟಬಾಲ್ ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಸಪ್ದೆರ್ನ ಲ್ ದಿನಾಮಕ 18-12-02 ರಿಂದ 22-122002 ರವರಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಬಗೆ
ದೈ 5 ರಾಷಟ್ರ್ ಈಜುಮ2714/11/2003
20/06/2009
20/06/201 03-07-5
03-04
0
2003-04ನೇ ಸಾ ನ ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಈಜು ಕಿರ್ೕಡಾ ಕೂಟ

07/05/201 03-07-4
1

20/06/201 03-07-5
0
ಸೂಕ್ಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಸಭೆ ದಿನಾಂಕ1-7 ಜೂನ್ 2002 ರಂದು ಫರೀದ್ ಕೋಟ್ ಇ ಲ್ ನಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

19

29793

03/10/2003
20/06/2009
ದೈ 5 ಕಿರ್ೕನಿ ಆಕ ಮ್ಕ
14/03-04
2003-04ನೇಸಾ ನ ಕಿರ್ೕನಿಯಿಂದ ಆಕ ಮ್ಕ ವೆಚಚ್ದ ಬಗೆಗ್

20

30011

21

30032

03/11/2003
27/06/2009
27/06/201 03-07-5
ದೈ 5/ ರಾಜಯ್ ನ
0
ಬ/1/2002-03
2001-02ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ಮಟಟ್ದ ಸಪ್ದೆರ್ಗಳ ಲ್ ಬಾಗವ
ಜೇತರಾದ ಕಿರ್ೕಡಾಪಟುಗ ಗೆ ನಗದು
ಬಹುಮಾನ ಮ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್/ ಕಿರ್ಕಟ್ 14/
10/02/2003
27/06/2009
27/06/201 03-07-5
51/2002-03
0
2002-03 ನೇ ಸಾ ನ ಕಿರ್ಕಟ್ 14 ಸಪ್ದೆರ್ ರಾ,ಮಆಂದರ್ ಜಯವುಡಿ ಲ್ ನಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್

22

30895

14/11/2005
27/06/2009
27/06/201 03-07-5
ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್ ಲಾಂಗ್
ಟೆನಿನ್ೕಸ್ 42-2005-06
0
ರಾಜಯ್ ಮಟಟ್ದ ತಂಡವನುನ್ ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಲಾಂಗ್ ಟೆನಿನ್ೕಸ್ ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

23

30899

24/12/2005
27/06/2009
ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್ ಕು ತ್
65/2005-06
ರಾಜಯ್ ತಂಡವನುನ್ ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಕು ತ್ ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

27/06/201 03-07-5
0

24

31034

05/11/2007
ದೈ 5/ ರಾ ಕಿರ್ೕ ಕೂಟ
ಕಿರ್ಕೇಟ್ 16 36/2007
16 ಕಿರ್ಕೇಟ್ ರಾಜಯ್ ತಂಡವನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

27/06/201 03-07-5
0

25

30027

26

29505

27

44805

29/06/2004
27/06/2009
27/06/201 03-07`-5
ದ್ಐ 5/ ರಾಷಟ್ರ್.
0
ಕಿರ್ೕನ,ಬ.2/2003-04
2002-03 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ರಾಷಟ್ರ್ ಮಟಟ್ದ ಕಿರ್ೕಡೆಗಳ ಲ್ ಭಾಗವ
ಜೇತರಾದ ಕಿರ್ೕಡಾಪಟುಗ ಗೆ ನಗದು
ಬಹುಮಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ದೈ 5 ರಾಜಯ್ /ನ.ಬ.3/0319/07/2004
20/06/2009
20/06/201 3-07-5
04
0
ಧ ಸಪ್ಧೆರ್ಗ ಲ್ ಭಾಗವ
ಜೇತರಾದ ಕಿರ್ೕಡಾಪಟುಗ ಗೆ ಕ
2002-03 ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ಮಟಟ್ದ
ರಾ ದಾ ಥಿರ್ ೇಮಾಭವ ಧಿ ನಿದಿಯಿಂದ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಮರಿಬಗೆ
13/10/2009
16/08/2010
16/08/201
3-2-4
CPI ದೈ. 1
41/ಇ /ರಾ.ಕಿರ್ೕ.ಕೂ/2009
ಖೋ-ಖೋ-14 ರಾಜಯ್ ತಂಡವನುನ್ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಕಿರ್ೕಡಾ ಕೂಟಕೆಕ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.

28

30318

18/11/2004
ದೈ 5 ರಾಷಟ್ರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಲ್
45/2004-05
2004-05 ಬಾಯ್ಸಕ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಕಿರ್ೕಡಾ ಕೂಟ

26/06/201
0

3-7-1

29

30323

09/11/2004
26/06/2009
26/06/201
ದೈ 5/ ರಾಜಯ್ಮಟಟ್
ಸಟಿರ್ಫಿಕೇಟ್ಸ್. ಮುದರ್ಣಿ400
2004-05
2004-05 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಇಲಾಖಾವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿರ್ರುವ ಮದರ್ಣ ಮಾಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3-7-1

30

30325

26/10/2004
ದೈ 5/
ರಾಷಟ್ರ್,ಪು.ಬಾ.36/20042005
50ನೇ ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದಕಿರ್ೕಡಾಮೂಟದ ಬಗೆಗ್

26/06/2009

26/06/201
0

3-7-1

31

30326

28/12/2004
ದೈ 5 ರಾಷಟ್ರ್ ಜೋಡೋ
2004-05
2004-05ನೇ ಸಾ ನ ಜೋಡೋ ಕಿರ್ೕಡಾ ಕೂಟ

26/06/2009

26/06/201
0

3-7-1

27/06/2009

26/06/2009

20/06/201 03-07-5
0
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32

30330

ದೈ 5 ರಾಷಟ್ರ್ ಚೆಸ್ /200413/12/2004
05
2004-05ನೇ ಸಾ ನ ಚಸ್ ಕಿರ್ೕಡಾ ಕೂಟದ ಬಗೆಗ್

26/06/2009

26/06/201
0

3-7-1

33

30332

21/03/2005
ದೈ 5 sgfi 2005-06 23
2004-05
S.G.F.I ಕಿರ್ೕಡಾ ಕೂಟ ವನುನ್ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್

26/06/2009

26/06/201
0

3-7-1

34

30336

14/12/2005
26/06/2009
ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್/ಈಜು
43/2004-2005
50ನೇ ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಈಜು ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟದ ಲ್ ಭಾಗಬ ಸುವ ಬಗೆಗ್

26/06/201
0

3-7-1

35

30823

12/04/2005
ದೈ 5/ ಸಾ. ವೆ. 12/ 200405
ದಯ್ ಕ ಕಷ್ಣ ಬಾಗದ ಲ್ ಅವಶಯ್ಕ ರುವ ವೆಚಚ್ಗಳನುನ್

26/06/201
0
ಕಿರ್ೕ ನಿಧಿಯ ಸಾದಿಲಾವ್ರು ವೆಚಚ್ದ್ ಬಗೆಗ್

3-7-1

36

47296

14/06/2010
26/09/2012
CPI ದೈ /ಕಿರ್ೕ.ಸಂ/14
ಉನಿಕಾಭಾ/2010
ದೈ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ಕಿರ್ೕಡಾ ಭಾಗದ ಕಾಯರ್ಭಾರದ ಬಗೆಗ್

26/09/201
3

3-7-1

37

47303

27/07/2010
26/09/2012
CPI ದೈ /ಕಿರ್ೕ.ನಿ.ನಿ/19
ಕಿರ್ ನಿ ಪರ್ ಭತೆಯ್/2010
ದಾಯ್ಥಿರ್ ಕಿರ್ೕಡಾನಿಧಿಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗು ಬಬ್ಂದಿಗಳ ಪರ್ವಾಸ ಭತೆಯ್

26/09/201
3

3-7-1

38

47449

CPI ದೈ /ಕಿರ್ೕ.ನಿ.ನಿ/23ಬಾ
ಸೌಕ್ ಆಂಡ್ ಗೈಡ್/2010

26/09/201
3

3-7-1

03/08/2010

26/06/2009

26/09/2012

ಭಾರತ್ ಸೌಕ್ಟ್ಸ್ ಮತುತ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಸಂಸೆಥ್ಯಿಂದ ಜಾಂಬೋರೇಟ್ ಅ

ೕಜನೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

39

47450

03/08/2010
CPI ದೈ /ಇ /23
ಇತರೆ/2010
ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರ ಬೇಡಿಕೆ ಕುರಿತು

40

47451

41

47869

42

50100

43

50101

03/08/2010
26/09/2012
26/09/201
3-7-1
CPI ದೈ /ಕಿರ್ೕ.ಸಾ.ಖ/22
3
ೕ ಕಿರ್ೕಹ ಹಂ/2010
ಸಕಾರ್ರಿ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಾಲೇಜು ಅಗಲಗುಕಿರ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅವಶಯ್ಕತೆಯಿರುವ ಕಿರ್ೕಡಾ
ಸಾಮಗ ಬಗೆ
CPI ದೈ .17ಪರ್
07/08/2010
26/09/2012
26/09/201
3-7-1
ರೈಲು.ಕಿರ್ೕ.ಸಂ/2010
3
ಸಕಾರ್ರದ ಪರ್ದಾನ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗ ಗೆ ಮನ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.2010 ರ ಲ್ ಕಾಮನೆವ್ಲ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ ಪೆರ್ಸ್ ಕಿರ್ೕಡೆ
ಮತು ಮಾ ತಿ ಬಗೆ
14/09/2010
26/09/2012
26/09/201
3-7-1
CPI ದೈ
3
31/ಕಿರ್ೕ.ನಿ.ನಿ/ರಾಜಯ್ ಕಿರ್ೕ
ಕೂಪ ಪತರ್/2010
ರಾಜಯ್ ಮಟಟ್ದ ಕಿರ್ೕಡಾ ಕೂಟಗಳ ಲ್ ಭಾಗವ
ಜೆಯಿತ ರಾದ ಕಿರ್ೕಡಾಪಟುಗ ಗೆ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್
ನೀಡುವಲು ಮುದಿ ಸುವ ಕುರಿತು
CPI ದೈ 28/ಕಿರ್ೕ.ನಿ.ನಿ/ಕಿರ್ೕ
02/09/2010
26/09/2012
26/09/201
3-7-1
ಕೂ ರೈಲು/2010
3

26/09/2012

26/09/201
3

3-7-1

2010-11ನೇ ಸಾ ನ ರೈಲುಟಿಕೇಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
44

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

50104

CPI ದೈ
27/ಕಿರ್ೕ.ಸಂ/ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್/2010

20/08/2010

04/10/2012

04/10/201
3

3-7-1
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45

50107

22/09/2010
04/10/2012
04/10/201
3-7-1
CPI ದೈ 34/ಕಿರ್ೕ.ಕೂ/ಕಿರ್ ಸ
3
ಪೈಕಾ/2010
ಯುವಜನ ಸೇವಾ ಮತುತ್ ಕಿರ್ೕಡಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಡೆಸುವ ಪೈಕಾ ಕಿರ್ೕಡಾ ಕೂಟ ಸಂಘಟನೆ ಕುರಿತು

46

65398

15/09/2010
CPI/ಕಿರ್ೕ.ಸಂ/ದೈ .32/ .
ಕಿರ್ೕ.ನಿ.ಠೇವಣಿ/2010
ದಾಯ್ಥಿರ್ ಕಿರ್ೕಡಾನಿಧಿ ಠೇವಣಿ ಇಡುವ ಕುರಿತು.

26/09/201
3

3-7-1

47

65466

06/08/2010
26/09/2012
26/09/201
CPI/ಸಾಂ.ಕಾ/ದೈ .15/1
3
ಸಾವ್.ದಿ.ನ್ಆ.2010/2010
ಸಾವ್ತಂತರ್ಯ್ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಂದು ನೀಡುವ ಬಹುಮಾನ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

3-7-1

48

65467

24/09/2010
CPI/ಕಿರ್ೕ.ನಿ.ನಿ/ದೈ .35. .
ಕಿರ್ೕನಿಧಿ/2010
ದಾಯ್ಥಿರ್ ಕಿರ್ೕಡಾನಿಧಿ ಬಡಿಡ್ ಹಣದ ಬಗೆಗ್.

04/10/2012

04/10/201
3

3-7-1

49

65475

28/10/2010
CPI/ಕಿರ್ೕ.ಸಂ/ದೈ .41.ಮಾ
ತಿಹಕುಕ್/2010
ರ್ೕ.ಎಸ್.ಜಿ.ನಲಗೆರೆ ಇವರು ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್,

04/10/2012

04/10/201
3

3-7-1

50

65477

CPI/ಕಿರ್ೕ.ಸಂ/ದೈ .43.ಇತ
ರೆ/2010
ಕನನ್ಡ ಬರಹ ಸಂಕಲನದ ಬಗೆಗ್.

04/10/2012

04/10/201
3

3-7-1

51

65585

26/10/2010
04/10/2012
CPI/ಕಿರ್ೕ.ಕೂ/ದೈ .39.ರಾ.
ಕಿರ್ೕ.ಕ್ಊಟ/2010/2010
ರಾಟಿರ್ೕಯ ಕಿರ್ೕಡಾಕ್ಊಟಕೆಕ್ ಈಜು ತಂಡವನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.

04/10/201
3

3-7-1

52

65658

14/12/2010
04/10/2012
04/10/201
3-7-1
CPI/ಕಿರ್ೕ.ಕೂ/ದೈ .57.ರಾ.
3
ಕಿರ್ೕ.ಕೂಟ/2010
ಎಸ್.ಜಿ.ಎಫ್.ಐ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ಪುಟ್ ಬ್ಆಲ್,ಬಾಯ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬಾಲ್ ತಂಡವನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.

53

65666

09/12/2010
04/10/2012
04/10/201
CPI/ಕಿರ್ೕ.ಕೂ/ದೈ54.ರಾ.ಕಿರ್ೕ.
3
ಕೂಟ/2010
ಎಸ್.ಜಿ.ಎಫ್.ಐ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ಕಿರ್ಕೇಟ್ ತಂಡವನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3-7-1

54

65667

09/12/2010
04/10/2012
04/10/201
CPI/ಕಿರ್ೕ.ಕೂ/ದೈಇ.59.ರಾ.
3
ಕಿರ್ೕ.ಕೂಟ.77/2010
ಎಸ್.ಜಿ.ಎಫ್.ಐ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿನ್ೕಸ್ ತಂಡವನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3-7-1

55

65670

26/10/2010
04/10/2012
04/10/201
CPI/ಕಿರ್ೕ.ಕೂ/ದೈ .40.ರಾ.
3
ಕಿರ್ೕ.ಕೂಟ.ಚೆಸ್/2010
ಎಸ್.ಜಿ.ಎಫ್.ಐ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ಥೊರ್ೕಬಾಲ್ ತಂಡವನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3-7-1

56

70790

24/03/2007
04/10/2012
04/10/201
CPI/ಕಿರ್ೕ.ನಿ.ನಿ/ದೈ .ಭಾರತ
ಸೇವಕ ಸಮಾಜ
3
ಅನುದಾನ/2007
ಭಾರತ ಸೇವಕ ಸಮಾಜ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 2007-08 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3-7-1

57

7846

16/11/2006
27/06/2007
ದೈ 5 ರಾ ಕಿರ್ೕ ಕೂ
30/2006
U 14 ಬಾಯ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ ರಾಜಯ್ತಂಡವನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

3-7-2

02/11/2010

26/09/2012

27/06/200
8
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ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
58

23756

CPI.8.ಕಿರ್ಯಾ

ೕ/2009

59

29653

17/03/2004
07/05/2010
ದೈ 5 ಸುತೊತ್ೕಲೆ 588/ಕಿರ್ೕ
ನ ಬ 2003-04
2003-04ನೇ ಸಾ ನ ನಗದು ಬಹುಮಾನಕೆಕ್ ಅಜಿರ್ಕರೆಯುವ ಬಗೆಗ್

07/05/201
1

3-7-2

60

30344

22/01/2008
26/06/2009
26/06/201
ದೈ .ರಾ ಕಿರ್ೕ ಕೂಟ
26/2007
0
ಹಾಯ್ಂಡಬಾಲ್ ಕಿರ್ೕಡಾತಂಡವನುನ್ ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

3-7-2

61

30347

16/01/2008
26/06/2009
ದೈ ರಾ.ಕಿರ್ೕ.ಕೂಟ
45/2007
ಲಾನ್ ಟೆನಿನ್ೕನ್ ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ ರಾಜಯ್ತಂಡ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

26/06/201
0

3-7-2

62

30350

12/11/2007
26/06/2009
ದೈ 5/ ರಾ.ಕಿರ್ೕ ಕೂಟ 50/
2007
14 ವಾ ಬಾಲ್ ಬಾಲಕರು ತಂಡವನುನ್ ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟಗಳನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

26/06/201
0

3-7-2

63

30353

21/01/2008
26/06/2009
ದೈ ರಾ.ಕಿರ್ೕ ಕೂಟ 39/
2007
ಪುಟಬಾಲ್17 ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ ರಾಜಯ್ ತಂಡ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

26/06/201
0

3-7-2

64

30362

21/01/2008
26/06/2009
ದೈ . ರಾ.ಕಿರ್ೕ. ಕೂಟ
49/2007
ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಬಾಯ್ಟಮಿಟನ್ ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ ರಾಜಯ್ ತಂಡ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

26/06/201
0

3-7-2

65

30660

14/01/2008
ದೈ ರಾಕಿರ್ೕ ಕೂಟ 54/07
ಥೊರ್ೕಬಾಲ್ ತಂಡವನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

27/06/2009

27/06/201

3-7-2

66

30702

18/03/2008
26/06/2009
ದೈ ಮ ತಿ ಹಕುಕ್
64/2008
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇಲೆ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

26/06/201
0

3-7-2

67

30721

01/02/2006
26/06/2009
26/06/201
ದ್ಐ 5/ ಹಾಯ್ಂಡಬಾಲ್ 14
0
57-2005-06
ಹಾಯ್ಂಡಬಾಲ್ 14 ರಾಜಯ್ ತಂಡವನುನ್ ರಾಷಟ್ರ್ ಮಟಟ್ದ್ ಕಿರ್ಡಾಕೂಟಕೆಕ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

3-7-2

68

30726

ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್ ಜಿಮಾನ್ ಟ್ಕ್
59-2005-2006

26/06/201
0

3-7-2

26/06/201
0

3-7-2

18/03/2009

18/06/201
3-7-2
5
2008-09ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ವೈದಯ್ನಾಥನ್ ಸಮಿತಿ ಪಾರಸುಸ್ ಅನುಷಾಠ್ನಕ್ಕ್ ಬಿಡುಗಡೆಅದ ಅನುದಾನದ ಬಗೆಗ್

22/02/2006

18/06/2014

26/06/2009

ಜಿಮಾನ್ ಟ್ಕ್ ರಾಜಯ್ ತಂಡವನುನ್ ರಾಷಟ್ರ್ ತಂಡವನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

69

30728

07/02/2008
26/06/2009
ದೈ ಬಾಸೇಸ ನಿವೃತಿತ್
ವೇತನ 50/-08
ರ್ೕಮತಿ ಲಕಷ್ಮಮ್ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರ ಇವರ ನಿವೃತಿ ವೇತನ ಕುರಿತು

70

30733

06/02/2008
26/06/2009
26/06/201
3-7-2
ದೈ ಡಿ ಬಿಲುಲ್ ಮೇಲುಸ
0
58/08
ಮುಂದುವರೆದ
ೕಜನೆಅಡಿಯ ಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನದ ಬಿಲುಲ್ಗ ಗೆ ಮೇಲುಸ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

71

30738

ದೈ ಭಾ ಸೇ ದ ಸವ್ಂ ನಿ
55/07

21/01/2007

26/06/2009

26/06/201
0

3-7-2

122
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72

30758

ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್ ಕುದುಸ್ ಜಿಲಾಲ್ ಸೇವಾದಲ ಕಷ್ಣ ಬೋದಕರು ಇವರ ಸವ್ಂ ನಿವೃತಿತ್ ಪಡೆಯಲು
ಅನುಮತಿನೀಡುವ ಬಗೆ
ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್ ವಾ ಬಾಲ್
22/02/2006
27/06/2009
27/06/201
17/50/ 2005-06
0
ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ 17 ವ ೕಮಿತಿ ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟಕೆಕ್ ರಾಜಯ್ ತಂಡವನುನ್ ಕಳು ಸುವ

3-7-2

73

30780

ದೈ 5 ರಾಕಿರ್ೕ ಕೂಟ 36/06

3-7-2

13/12/2006

26/06/2009

ಅಥೆಲ್ೕಟಿಕ್ ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟಕೆಕ್ ತಂಡವನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

26/06/201
0

74

31132

06/04/2009
18/06/2014
18/06/201
3-7-2
ದೈ 1 ಬಾಸೇದ /09
ಭಾರತ ಸೇವಾದಲ ಬಬ್ಂದಿ ರ್ೕ ಎಫ ಡಿ ಹಳಳ್ಪಪ್ನವರ್ ಉಪದಲಪತಿ ಇವರ ಸವ್ಂ ನಿವೃತಿತ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

75

35901

76

44886

77

47298

11/08/2009
07/06/2014
07/06/201
3-7-2
ದೈ 20 ಕಿರ್ೕ ಸ ಖ2009
ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಕಿರ್ೕಡಾ ಕೂಟದ ಲ್ ಭಾಗವ ಸದ ಕಿರ್ೕಡಾ ಪಟುಗ ಗೆ ಮತುತ್ ಕಿರ್ೕಡಾಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಸಮವಸ ಖರೀದಿ
ಕುರಿತು
11/03/2010
06/06/2014
06/06/201
3-7-2
CPI ದೈ. 5
04/ಇ /ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್/2010
ವ ಂಗಯಯ್, ಗೆರ್ೕ-1 ದೈ. . ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ, ತುಮಕೂರು ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ
ಅಜಿರ್ಸ ಸುವ ಬಗೆ
CPI ದೈ /ಕಿರ್ೕ.ಸಾ.ಖ/08
30/03/2010
07/06/2014
07/06/201
3-7-2
ಮುಂದುವರೆದ
5
ೕಜನೆ/2010
ವೈಧಯ್ನಾಥನ್ ಸಮಿತಿ ಫಾರ ಸ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ ಬಳೆಸುವ ಬಗೆಗ್

78

47453

79

65586

80

65589

81

65654

82

68935

25/04/2011
06/06/2014
CPI/ಕಿರ್ೕ.ಕೂ/ದೈ 4.ಬಾ.ಸೇ.
ಅನು/2011
ಭಾರತ ಸೇವಾದಲ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

06/06/201
5

3-7-2

83

69658

19/04/2011
CPI/ಕಿರ್ೕ.ಸಾ.ಖ/ದೈ 2
ಮುಂದುವರೆದ
ೕಜನೆ
1/2011
ೕಜನೆ ಲೆಕಕ್ ೕ ರ್ಕೆ ಅಡಿಯ ಲ್ ಮುಂದುವರೆದ
ಪಡಿಸುವ ಬಗೆ

06/06/201
5

3-7-2

04/08/2010
06/06/2014
06/06/201
3-7-2
CPI ದೈ /ಕಿರ್ೕ.ನಿ.ನಿ/24
ಕಿರ್ೕ ನಿ ನಗದು
5
ಬಹುಮಾನ/2010
2009-10ನೇ ಶಾಲಾಮಕಕ್ಳ ಕಿರ್ೕಡ ಕೂಟದ ಲ್ ರಾಜಯ್ ಮತುತ್ ರಾಷಟ್ರ್ ಮಟಟ್ದ ಕಿರ್ೕಡಾ ಕೂಟದ ಲ್ ಬಾಗವ
ಜೇಯಿತರಾದ ಕಿ ೕಡಾ ಪಟುಗ ಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
CPI/ಕಿರ್ೕ.ಕೂ/ದೈ .51.ರಾ
23/11/2010
06/06/2014
06/06/201
3-7-2
ಟ್ರ್ೕಯ
5
ಕಿರ್ೕ.ಕ್ಊಟ.ಬಾಯ್ಸೆಕ್ಟ್
ಬಾಲ್/2010
ಎಸ್.ಜಿ.ಎಫ್.ಐ ರಾಷಟರ್ಮಟಟ್ದ ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟಕೆಕ್ ಬಾಯ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬಾಲ್ ತಂಡವನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.
10/11/2010
06/06/2014
06/06/201
3-7-2
CPI/ಕಿರ್ೕ.ಕೂ/ದೈ .47.ರಾ.
5
ಕಿರ್ೕ.ಕೂಟ./2010
ಎಸ್.ಜಿ.ಎಫ್.ಐ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಹಾಕಿ,ಖೋ-ಖೋ, ಹಾಯ್ಂಡಾಬ್ಲ್ ತಂಡಗಳನುನ್
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ
03/02/2011
06/06/2014
06/06/201
3-7-2
CPI/ಕಿರ್ೕ.ಸಂ/ದೈ .71.ಕಿರ್ೕ
5
ಡಾ ಸಮವಸ /2010
ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಕಿರ್ೕಡಾಕ್ಊಟದ ಲ್ ಭಾಗವ ಸುವ ಕಿರ್ೕಡಾಪಟುಗ ಗೆ ಸಮವಸತರ್ ತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

06/06/2014

ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಲ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಅಭಿವರ್ದುದ್

123
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ದೈ /ಕಿರ್ೕ.ಸಾ.ಖ/17/2011

84

75808

85

76002

86

109596

87

29603

88

29606

89

29715

90

29767

91

30042

92

30242

16/06/2005
26/06/2009
26/06/201
ದೈ 5/ sgfl ನಾಯ್. ಗೇಮ್ಸ್
06/2003-04
0
ಕೇರಳ ರಾಜಯ್ದ ಲ್ ನಡೆಯ ಲ್ 49 ನೇ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ನ ಲ್ ಭಾಗವ ಸುವ ಬಗೆಗ್

3-7-3

93

30267

ದೈ 5/ sgfi/10/2003-04

10/03/2003

26/06/2009

26/06/201
0
2003-04 ನೇ ಸಾ ನ ಸೂಕ್ಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಪೇಡರೇಶನಿನ್ನ ಪತರ್ ವಯ್ವಹಾರಗಳ ಬಗೆಗ್

3-7-3

94

30276

ದೈ 5/ ಕಿರ್ೕ ನಿಧಿ ಪರ್ಮಾನ
ಪತರ್ ಮುದರ್ ಣ 36/05-06

01/11/2005

07/05/2010

3-7-3

95

30302

96

30317

03/08/2011

06/06/2014

06/06/201
3-7-2
5
2011-12ನೇ ಸಾ ನ ರಾಷಟ್ರ್ ಮಟಟ್ದ ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟಗಳ ಲ್ ಭಾಗವ ಸುವ ಕಿರ್ೕಡಾಪಟುಗಳು
ಮೇ ಚಾರಕರಿಗೆ ಸಮವಸ ಗಳನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗೆ [ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವ ಬಗೆ]
05/08/2011
06/06/2014
06/06/201
3-7-2
ದೈ /ಕಿರ್ೕ.ಕೂ/ಪರ್ಪರ್ಮು5
24/2011
2011-12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಂಘಟಿಸುವ ಭಾಗ ಮಟಟ್ ಮತುತ್ ರಾಜಯ್ ಮಟಟ್ದ ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟಗಳ ಲ್ ಜೇತರಾದ
ಕಿ ೕಡಾಪಟುಗ ಗೆ ನೀಡುವ ಪ ಮಾಣ ಪತ ಗಳನು ಮುದ ಣ ಮಾಡಿಸುವ ಬಗೆ
CPI/ಕಿರ್ೕ.ಕೂ/ವಾ ಬಾಲ್ 25/04/2013
18/06/2014
18/06/201
3-7-2
02/2013
5
58ನೇ ರಾಷಟ್ರ್ ಮಟಟ್ದ 14 ವಷರ್ ವ ೕಮಿತಿಯ ಬಾಲಕ/ಬಾಲಕಿಯರ ವಾ ಬಾಲ್ ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ ರಾಜಯ್ದ
ತಂಡವನು ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ
ದೈ 5 ರಾಷಟ್ರ್/ಪೂಟ್
14/12/2002
20/06/2009
20/06/201
3-7-3
ಬಾಲ್/41/02/03
0
2002-03ನೇಸಾ ನ ಲ್ 17 ಪೂಟ್ ಬಾಲ್ ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಸಫ್ಧ್ರ್ ಮದಯ್ಪರ್ದೇಶದ ಇ ಲ್ ದಿನಾಂಕ 26-112002ರಿಂದ 0112 2002 ರವರಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಬಗೆ
16/01/2003
20/06/2009
20/06/201
3-7-3
ದೈ 5/ರಾಷಟ್ರ್ ವಾ ಬಾಲ್
45/2002-03
0
2002-03 ನೇಸಾ ನ ಲ್ 14 ಬಾ ಬಾಲ್ ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಸಪಧೆರ್ ರಾಜಸಾಧ್ನದ ಇ ಲ್ ದಿನಾಂಕ 26-122002ರಿಂದ 30 12 2002 ರವರಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಬಗೆ
ದೈ 5 ರಾಷಟ್ರ್
ೕಗ
07/01/2004
20/06/2009
20/06/201
3-7-3
34/03-04
0
2003-04ನೇ ಸಾ ನ ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ
ೕಗ ಕಿರ್ೕಡೆ ಬಗೆಗ್
24/02/2002
20/06/2009
20/06/201
3-7-3
ದೈ 5/ರಾಷಟ್ರ್/ ಬಾ ಮಿ.
0
ಟೆನಿನ್ೕಸ್.
ೕಗ
/54/2002-03
2002-03 ನೇ ಸಾ ನ ಬಾ ಡ್ ಮಿಟನ್14-17 ಲಾನಟೆನಿನ್ೕಸ್ 14-17
ೕಗ 14-17 ಬಾಲಕ ಬಾಲಕಿರ
ರಾಷ ಮಟ ದ ಸದಪಧ್ಎಗಳು ಸೂರತೆಗುಜರಾತ್ ಇ ನಡೆಯುವ ಬಗೆ
ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್/ ಲಾನೆಟ್ನಿನ್ೕಸ್
22/12/2003
27/06/2009
27/06/201
3-7-3
28/03-04
0
2003-04 ನೇ ಸಾ ನ ದೈ 5/ರಾಷಟ್ರ್ ಲಾನೆಟ್ನಿನ್ೕಸ್.14 ಬಾಲಕ /ಬಾಲಕಿ

07/05/201
1

ರಾಜಯ್ ಮಟಟ್ದ ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟದ ಲ್ ಭಾಗವ ವ ಜೇಯತರಾದ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆ
28/06/2006
26/06/2009
26/06/201
3-7-3
ದೈ 5/ ರಾ ಟ್ರ್ೕ ಕಬಡಿ
39/05-06
0
ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಕಬಡಿ ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ ತಂಡ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್
16/10/2004
26/06/2009
26/06/201
3-7-3
ದೈ 5/ ಕಿರ್ೕ,ಈ
0
ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟ 2004-05
2004-05 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಘಟಿಸುವ ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟಗಳನುನ್ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು

124
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97

30358

14/02/2008
26/06/2009
ದೈ 5/ ರಾ .ಕಿರ್ೕ. ಕೂಟ
48/2007
ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಬಾಯ್ಟಮಿಟನ್ ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ ರಾಜಾಯ್ತಂಡ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

26/06/201
0

3-7-3

98

30381

17/01/2008
26/06/2009
ದೈ . ರಾ , ಕಿರ್ೕ ಕೂಟ
51/2007
ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಹಾಕಿ ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ ರಾಜಯ್ತಂಡವನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

26/06/201
0

3-7-3

99

30732

22/02/2006
26/06/2009
ದೈ ರಾಷಟ್ರ್ ಬಾಯ್ಸಟಾಬ್ಲ್
17 -58-2005-06
ಬಾಯ್ಸಟಾಬ್ಲ್ 17 ರಾಜಯ್ ತಂಡವನುನ್ ರಾಷಟ್ರ್ ಕಿರ್ೕಡಾ ಕೂಟಕೆಕ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

26/06/201
0

3-7-3

100

30771

12/12/2006
ದೈ ರಾಷಟ್ರ್ ಜೋಡೊ ಕಿರ್ೕ
ಕೂಟ 35/2006
ಜೋಡೋ ತಂಡವನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

26/06/2009

26/06/201
0

3-7-3

101

30772

16/12/2006
ದೈ 5 ರಾಕಿರ್ೕ ಕೂಟ 372006
ಈ ಜು ತಂಡವನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

26/06/2009

26/06/201
0

3-7-3

102

30778

30/12/2006
26/06/2009
ದೈ 5/ ರಾ ಕಿರ್ೕ.ಕೂ 31
2006
14 ಕಿರ್ಕೇಟ್ ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ ರಾಜಯ್ ತಂಡವನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

26/06/201
0

3-7-3

103

30788

ದೈ 5 ರಾಕಿರ್ೕ ಕೂಟ 38/06

26/06/201
0

3-7-3

14/12/2006

26/06/2009

ಕಬಡಿ 14ತಂಡವನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್
104

30890

14/11/2005
26/06/2009
ದೈ 5/ರಾಷಟ್ರ್ ಖೋ ಖೋ
41-2005-06
ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಖೋ ಖೋ ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ ರಾಜಯ್ ತಂಡವನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

26/06/201
0

3-7-3

105

44783

CPI ದೈ. /ಇ /ತಪಾಸಣೆ03/2009

06/06/201
5

3-7-3

28/03/2009

06/06/2014

ದಾಯ್ಥಿರ್ ಕಿರ್ೕಡಾ ನಿಧಿ ಲೆಕಕ್ ಪತರ್ಗಳ ತಪಾಸಣೆ 2004-05ರಿಂದ 2007-08ರ ವರೆಗಿನ ತಪಾಸಣೆ
106

47301

07/07/2010
06/06/2014
06/06/201
CPI ದೈ /ಕಿರ್ೕ.ನಿ.ನಿ/15
5
ಸಾವ್ ದಿನಾ/2010
2010ರ ಸಾವ್ತಂತಯ್ರ್ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಾಂಸಕ್ರ್ತಿಕ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್

3-7-3

107

48421

12/08/2008
07/06/2014
07/06/201
CPI/ಕಿರ್ೕ.ಕೂ/ದೈ. .25. .
5
ಕಿರ್ೕ.ನಿ.ಸಮವಸ /2010
ರಾಷಟ್ರ್ ಮಟಟ್ದ ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟದ ಲ್ ಭಾಗವ ಸುವ ತಂಡಗ ಗೆ ಸಮವಸರ್ ಖರೀದಿ ಬಗೆಗ್.

3-7-3

108

48671

26/08/2010
07/06/2014
CPI/ಇ /ದೈ. .61/ರಾ.ಕಿರ್ೕ.
ಕೂ.ಥೊರ್ೕಬಾಲ್/2010
ಥೊರ್ೕಬಾಲ್ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಕಿರ್ೕಡಾ ಕೂಟಕೆಕ್ ರಾಜಯ್ ತಂಡ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.

07/06/201
5

3-7-3

109

50102

CPI ದೈ 29/ಕಿರ್ೕ.ನಿ.ನಿ/ಜಿ
ಕಿರ್ೕ ಅನು/2010

06/06/201
5

3-7-3

13/09/2010

2010-11ನೇ ಸಾ ನ ಜಿಲಾಲ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ ಕಿರ್ೕಡಾ ನಿಧಿ ಅನು

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

06/06/2014

ದನೆಕುರಿತು

125
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
110

65394

CPI/ಕಿರ್ೕ.ಸಂ/ದೈ .45.ರಾ.
30/11/2010
06/06/2014
06/06/201
ಕಿರ್ೕ.ತರಭ್ಏತಿ/2010
5
ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಕಿರ್ೕಡ್ಆಕೂಟದ ಲ್ ಭಾಗವ ಸುವ ಕಿರ್ೕಡಾಪಟುಗ ಗೆ ತರಭೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3-7-3

111

65480

04/04/2008
07/06/2014
CPI/ಕಿರ್ೕ.ಕೂ/ದೈ .ತಪಾಸಣೆ
.2/2008
ಬಿ.ಇ.ಒ ಕಛೇರಿ ದೇವನಹ ಳ್ ಇ ಲ್ನ ಕಿರ್ೕಡಾನಿಧಿ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ.

07/06/201
5

3-7-3

112

65652

04/03/2011
06/06/2014
06/06/201
CPI/ಕಿರ್ೕ.ಸಂ/ದೈ .76. ಕಿರ್ೕ
5
ನಿ.ದೈ ಸಭೆ/2010
ವದಾಯ್ಥಿರ್ ಕಿರ್ೕಡಾನಿಧಿ ಮತುತ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಬಗೆಗ್ ಸಭೆ ಆ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

3-7-3

113

68863

CPI/ಕಿರ್ೕ.ನಿ.ನಿ/ದೈ. .06.ಎ
ಸ್.ಜಿ.ಎಫ್.ಐ.ಸಭೆ.ನಿ/2011

3-7-3

04/05/2011

06/06/201
5

2011-2012ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಎಸ್.ಜಿ.ಎಫ್.ಐ ಮಹಾಸಭೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನ

ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

114

68927

17/03/2011
CPI/ಕಿರ್ೕ.ಕೂ/ದೈ .82. .ಕಿರ್.
ನಿ.ಪರ್ವಾಸಭತೆಯ್/2011
ಪರ್ವಾಸಭತೆಯ್ ಬಿಲುಲ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

06/06/2014

06/06/201
5

3-7-3

115

68933

CPI/ಕಿರ್ೕ.ಕೂ/ದೈ .30.ಮು.
.ಭಾ.ಸೇ.ದಲನು/2011

06/06/2014

06/06/201
5

3-7-3

116

68936

06/06/2014
06/06/201
3-7-3
CPI/ಕಿರ್ೕ.ಸಂ/ದೈ .65.ಮಾ
5
ತಿ ಹಕುಕ್/2010
ರ್ೕ.ಎಸ್.ಆರ್. ರ್ೕನಿವಾಸರಾವ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

117

69631

12/04/2011
07/06/2014
CPI/ಕಿರ್ೕ.ನಿ.ನಿ/ದೈ 01
ಕಿರ್ೕ ನಿ ಸಭೆ/2011
ದಾಥಿರ್ ಕಿರ್ೕಡಾನಿಧಿ ಮಹಾಸಭೆ ಅ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

07/06/201
5

3-7-3

118

69638

22/06/2011
06/06/2014
06/06/201
CPI/ಸಾಂ.ಕಾ/ದೈ 15 ರಾ
ಹ ಸಾವ್ ದಿ 2011/2011
5
2011ರ ಸಾವ್ತಂತರ್ಯ್ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಲ್ ಸಾಂಸ್ಕ್ಋತಿಕ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3-7-3

119

70781

CPI/ಕಿರ್ೕ.ಸಂ/ದೈ 4.ರಾಷಟ್ರ್
ಕಿರ್ೕಡಾ.ಉಡುಪು.ಕೊಟೇಷನ್.
11/2011

3-7-3

18/09/2010

ಭಾರತ ಸೇವಾದಲ ಸಂಸಥ್ಗೆ ಮುಂದುವರೆದ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

06/06/2014

120

109389

121

18516

122

29565

ೕಜನೆ ಹಾಗೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಅನುದಾನದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

14/01/2011

15/03/2007

06/06/2014

06/06/201
5

2003-2004ನೇ ಸಾ ಗೆ ರಾಜಯ್ದಿಂದ ಪರ್ತಿನಿಧಿಸುವ ಶಾಲಾಮಕಕ್ ಗೆ/ತಂಡದ ಮಾಯ್ನೇಜರ್/ಜನರಲ್
ಮಾ ನೇಜರ್ ಗ ಗೆ
ೕತಾ ಹದಾಯಕವ್ಆಗಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಕಿ ೕಡಾ ಉಡುಪ ಗಳ ಸರಬರಾಜಿನ ಸಂಬಂಧ
20/04/2013
18/06/2014
18/06/201
3-7-3
CPI/ಇ /ದೈ /ರಾಕಿರ್ೕಕೂ:ತ
/55/2013
5
2012-13ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ನಡೆಯ ರುವ 58ನೇ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟಗ ಗೆ ಆಯೆಕ್ಯಾಗಿರುವ
ಕಿ ೕಡಾಪಟುಗ ಗೆ ತರಬೇತಿ ಭಿರಗಳನು ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ದೈ ಜೀಪ್ ದುರ ತ್ 32/08
04/08/2008
06/06/2014
06/06/201
3-7-4
ಈ ಶಾಖೆ ವಾಹನ ಕೆಎ 01 821 ದುರ ತ್ ಮಾಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ದೈ 5 ರಾಷಟ್ರ್/ ಜೆಮಾರ್ ಪ್ಕ್,
ಆವರ್ರ್/50/02-03

28/12/2003

20/06/2009

20/06/201
0

3-7-4

126
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
2002-03 ನೇ ಸಾ ನ ಜೆಮೃಸಪ್ಕ್ ಆರಭರಿ ರಾಷಟ್ರ್ ಮಟಟ್ದ ಸದಪಧಗ್ಳೂ ದಿ18-01-03 ರಿಂದ22-01-03
ರವರಿಗೆ ಕೂಲ ತ ಇ ನಡೆಯುವ ಬಗೆ
ದೈ 5
08/11/2002
20/06/2009
20/06/201
3-7-4
ರಾಷಟ್ರ್/ನ/ಬ/2/2002/03
0
ದಿಜೇನರಾದವರಿದಗೆ ದಾಧ್ಥಿರ್ ನಿಧಿಯಿಂದ ನಗದು ಬಹುಮಾನ
2001-02 ನೇಸಾ ನ ಲ್ ಬಾಗವ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ದೈ 5 ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟ
04/12/2004
20/06/2009
20/06/201
3-7-4
ಸಂಘಟನೆ 05/02-03
0
2002-03ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಇಲಾಖಾವತಿಯಿಂದ ಶಾಲಾ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ
ಧ ಹಂತದ ಕಿರ್ೕಢಾ ಸಂಘಟಿಸುವ
ಕುರಿತು
ದೈ 5 ರಾಷಟ್ರ್ ಬಾಸಕ್ಟ್
19/01/2004
20/06/2009
20/06/201
3-7-4
ಬಾಲ್ 14 22/03-04
0
2003-04ನೇ ಸಾ ನ ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಬಾಯ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಕಿರ್ಡಾ ಕೂಟದ ಬಗೆಗ್

123

29573

124

29705

125

29706

126

29738

15/11/2003
20/06/2009
20/06/201
ದೈ 5/ರಾಜಯ್ ಮಟಟ್
ಕಿರ್ೕಡೆಗಳು 07-02-03
0
2002-03 ನೇಸಾ ನ ರಾಜಯ್ಮಟಟ್ದ ಸಪ್ದೆರ್ಗಳು ಸಂಘಟಇನೆ ನಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್

127

29747

02/05/2003
20/06/2009
20/06/201
3-7-4
ದೈ 5 ರಾಷಟ್ರ್/
0
ಖೊಖೊ42/02-03
2002-03 ನೇಸಾ ನ 17 ಖೊಖೋ ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಸಪ್ದೆರ್ಮದಯ್ಪರ್ದೇಶದ ದೇವಸ್ ಇ ಲ್ ನಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್

128

29995

24/12/2003
20/06/2009
ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್/
ಜೆಮಾನ್ ಟ್ಕ್/19/30-04
ಜೆಮಾನ್ಸಟ್ಕ್ 14/17 ಬಾಲಕ ಬಾಲಕಿರ ಪಂಜಾಬಿನ ಲ್ ನಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್

20/06/201
0

3-7-4

129

30376

ದೈ ರಾಷಟ್ರ್ ಕೂಟ 44/2007

27/06/201
0

3-7-4

06/02/2008

27/06/2009

17 ಖೋಖೋ ಪಂದಾಯ್ವ ೕ ರಾಷಟ್ರ್ ತಂಡ ಕಲು ಸುವ ಬಗೆಗ್

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

3-7-4

130

30653

10/01/2006
27/06/2009
ದೈ 5 ರಾಷಟ್ರ್ ಹಾಕಿ66/0506
ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಹಾಕಿ 17ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ ರಾಜಯ್ತಂಡ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

27/06/201
0

3-7-4

131

30781

29/01/2007
07/05/2010
ದೈ 5/ ರಾಕಿರ್ೕ ಕೂಟ ಹಾಕಿ
14 ಬಾಕ್ಸಟ್ಟಾಬ್ಲ್17
40/2006
ರಾಷಟ್ರ್ ಮಟಟ್ದ 14-ಹಾಕಿ ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ ರಾಜಯ್ ತಂಡವನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

07/05/201
1

3-7-4

132

30784

29/01/2007
27/06/2009
ದೈ 5/ ರಾ ಕಿರ್ೕ ಕೂಟ ಕಬಡಿಡ್
43 2006
ರಾಷಟ್ರ್ ಮಟಟ್ದ ಕಬಟಿಟ್ ಪಂದಾಯ್ವ ೕಗೆ ರಾಜಯ್ತಂಡವನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

27/06/201
0

3-7-4

133

44970

03/12/2009
06/06/2014
ದೈ. -52/ಇ /ಅನುದಾನ
ಬೇಡಿಕೆ/2009
ೕಜನೆ ಅನುದಾನದ ಬಗೆಗ್.
2010-11ನೇ ಸಾ ನ ಮುಂದುವರೆದ

06/06/201
5

3-7-4

134

44971

10/08/2009
06/06/2014
06/06/201
ದೈ. 5
21/ಕಿರ್ೕ.ಕೂ/ರಾ.ರಾ.ಕಿರ್ೕ.ನಗ
ದು ಬ/2009
ರಾಜಯ್ ಮತುತ್ ರಾಷಾಟ್ರ್ ಮಟಟ್ದ ಕಿರ್ೕಡೆಗಳ ಜೇತರಾದ ಕಿರ್ೕ.ಪ.ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3-7-4

127
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
135

65396

CPI/ಕಿರ್ೕ.ನಿ.ನಿ/ದೈ 2.ಮಾ
ತಿಹಕುಕ್2010 ಭಾಗ2/2010

05/01/2010

06/06/2014

06/06/201
5

3-7-4

06/06/201
5

3-7-4

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ ಅಂಬರಸನ್ ಇವರ ಅಫೀಲು ಬಗೆಗ್.
136

65471

28/10/2010
06/06/2014
CPI/ಕಿರ್ೕ.ಸಂ/ದೈ .42.ಮಾ
ತಿಹಕುಕ್/2010
ರ್ೕ.ರಮೇಶ.ಜಿ.ಸಾಯಿ ರವರು ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

137

65476

17/01/2010
CPI/ಕಿರ್ೕ.ಸಂ/ದೈ .66.ಮಾ
ತಿಹಕುಕ್/2010
ರ್ೕ.ಎಸ್.ಆರ್. ರ್ೕನಿವಾಸರಾವ್ ಇವರು ಪತಾಂಜ

138

65478

20/12/2010
06/06/2014
06/06/201
3-7-4
CPI/ಕಿರ್ೕ.ಸಂ/ದೈ .ಎಲ್.ಎ.
5
ಎಲ್. /2010
ಧಾನಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ.ಗಣೇಶ ಕಾಣಿರ್ಕ್ ರವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ಗೆ ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

139

65479

CPI/ಕಿರ್ೕ.ಕೂ/ದೈ ರಾಕಿರ್ೕಕ್
ಊಟ29/2007
ಎಸ್.ಜಿ.ಎಫ್.ಐ.ವತಿಯಿಂದ ಆ

05/10/2007

06/06/2014

06/06/201
3-7-4
5
ೕಗ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯದ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.

06/06/2014

ೕಜಿಸುವ ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟದ ಬಗೆಗ್.

06/06/201
5

3-7-4

14/12/2010
06/06/2014
06/06/201
3-7-4
CPI/ಕಿರ್ೕ.ಕೂ/ದೈ .53.ರಾ.
5
ಕಿರ್ೕ.ಕೂಟ/2010
ಎಸ್.ಜಿ.ಎಫ್.ಐ ವತಿಯಿಂದ ದೆಹ ಯ ಲ್ ನಡೆಯುವ ಜುಡ್ಓ ಖೋ-ಖೋ,ಬಾಯ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬಾಲ್ ತಂಡಗಳನುನ್
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ
CPI/ಕಿರ್ೕ.ಸಂ/ದೈ .ಗಣರಾ
14/12/2010
06/06/2014
06/06/201
3-7-4
ಜೊಯ್ೕತಸ್ವ.2011/2010
5
2011ನೇ ಗಣರಾಜೊಯ್ೕತಸ್ವ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.

140

65588

141

65653

142

65668

22/12/2010
06/06/2014
06/06/201
CPI/ಕಿರ್ೕ.ಕೂ/ದೈ .49.ರಾ.
5
ಕಿರ್ೕ.ಕೂಟ/2010
ಎಸ್.ಜಿ.ಎಫ್.ಐ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ಅಥೆಲ್ಟಿಕ್ಸ್ ತಂಡವನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3-7-4

143

68925

CPI/ಕಿರ್ೕ.ಕೂ/ದೈ. .7.ಅಂಗ
ಕಲ. .ಕಿರ್ೕ.ಕೂ.ಸ/2011

3-7-4

20/05/2011

06/06/2014

06/06/201
5

ಅಂಗ ಕಲ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್.
144

69665

09/03/2011
06/06/2014
06/06/201
3-7-4
CPI/ಕಿರ್ೕ.ಸಂ/ದೈ 78 ದೈ
ಕಾ ಕಟಟ್ಡ/2010
5
ಸಕಾರ್ರಿ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಾಲೇಜು ಅಗಲ ಗುಕಿರ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಕಾಲೇಜಿನ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕಟಟ್ದ ಬಗ

145

70767

CPI/ಕಿರ್ೕ.ನಿ.ನಿ/ದೈ .5. .ಕಿರ್ೕ
.ನಿಧಿ.ತಪ್ಆಸಣೆ.44/2006

15/03/2007

07/06/2014

07/06/201
5

3-7-4

1998-99 ರಿಂದ 2003-04ರ ವರೆಗೆ ದಾಯ್ಥಿರ್ ಕಿರ್ೕಡಾನಿಧಿ ತಪಾಸಣೆ ವರದಿ ಬಗೆಗ್ ಅನುಪಾಲನ ವರದಿ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

146

29582

147

29650

10/05/2002
20/06/2009
20/06/201
3-7-5
ದೈ 5 ರಾಷಟ್ರ್/
0
ಹಾಕಿ/5/2002/03
2001-02 ನೇ ಲಾ ನ14ರ ವ ೕಮಿತಿಯ ಬಾಲಕ ಬಾ ಕ ರಾಷಟ್ರ್ ಮಟಟ್ದ ಹಾಕಿ ಸಪ್ಧಗ್ರ್ಳೂ ದಿನಾಂಕ
12 5 02ರಿಂದ 16 5 02 ರವರೆಗೆ ಮದ ಪ ದೇಶ ನಡೆಯುವ ಬಗೆ
22/04/2002
20/06/2009
20/06/201
3-7-5
ದೈ ರಾಷಟ್ರ್
ೕಬಾ 3/020
03

128
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2001-02ನೇ ಸಾ ನ 14 ಪೂಟಾಬ್ಲ್ ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಸವ್ಧೆರ್ ಅಸಾಸ್ಂ
148

29651

ದೈ 5 ರಾಷಟ್ರ್ ಕಬಡಿ 14
29/03-04
ಕಬಡಿ ಪಂದಾಯ್ವ ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್

149

29655

31/01/2004
ದೈ 5 ರಾಷಟ್ರ್ ಆಚರ್ರಿ /0304
2003-04ನೇ ಸಾ ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಅಚರ್ರಿ ಕಿರ್ೕಡೆ ಬಗೆಗ್

150

29758

151

29776

10/02/2002
20/06/2009
20/06/201
3-7-5
ದೈ 5/ರಾಷಟ್ರ್ ಈಜು
0
/13/2002-03
2002-03 ನೇ ಸಾ ನ 14ಮತುತ್17 ಈಜು ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಸಪ್ದೇರ್ ಮಹಾರಾಷಟ್ರ್ದ ಪುಣಿ ಇ ಲ್ ನಡೆಯುವ
ಬಗೆ
ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್/ ವಾ ಬಾಲ್
31/01/2004
20/06/2009
20/06/201
3-7-5
21/03-04
0
2003-04 ವಾ ಬಾಲ್ 14/17 ಬಾಲಕ ಬಾಲಕಿಯರ ರಾಷಟ್ರ್ ಮಟಟ್ ಕಿರ್ಡಾನಡೆಯುವಬಗೆಗ್

152

29797

12/11/2003
20/06/2009
20/06/201
ದೈ 5 ರಾಷಟ್ರ್ ಪೂ ತ
17/03-04
0
ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಕಿರ್ೕಡಾ ಕೂಟದ ಲ್ ಬಾಗವ ಸುವ ಕಿರ್ೕಡಾ ಪಟುಗ ಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

153

29988

154

30014

30/12/2002
20/06/2009
ದೈ 5/ ದೈ
ತರಭೇತಿ
7/2002-03
ರಾಜಯ್ದ ಎಲಾಲ್ ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ಲ್ ಆಯುದ್ ಉತಿತ್ಮ ಪಾರ್ಥಮಿಕ/ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ದ್ಐ
ಇಲಾಖೆ ಭಾರತಿಯ ಕಿ ೕಡಾಪಾ ಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಾ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ
ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್ ಟಿ.ಟಿ /55/0228/11/2003
27/06/2009
03
2002-03 ನೇ ಸಾ ಗೆ ನಡೆಯುವ ರಾ.ಮ. ಸಪ್ದೆರ್ಬಗೆಗ್

155

30684

22/02/2006
27/06/2009
ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್ ಟಿ.ಟಿ
55/2005-06
ರಾಷಟ್ರ್ ಮಟಟ್ದ ಟಿ.ಟಿ ಪಂದಾಯ್ವ ಗ ರಾಜಯ್ ತಂಡ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

27/06/201
0

3-7-5

156

30873

ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್. ಖೋ,ಖೋ
50 2004-05

27/06/201
0

3-7-5

10/12/2003

03/12/2004

20/06/2009

20/06/201
0

3-7-5

20/06/2009

20/06/201
0

3-7-5

27/06/2009

3-7-5

20/06/201
3-7-5
0
ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಯುವಜನ ಸೇವಾ
ಧ ಬಿರಗಳನು ನಡೆಯುವ
27/06/201
3-7-5
0

50 ನೇ ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಖೋ ಖೋ14ಮತುತ್ 17 ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟದ ಲ್ ಭಾಗವ ಸುವ ಬಗೆಗ್

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

157

30902

14/12/2005
27/06/2009
ದೈ 5/ ಅಥೆಲ್ಟಿಕ್
64/2005-06
ರಾಷಟ್ರ್ ಮಟಟ್ದ ಅಥೆಲ್ಟಿಕ್ ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟವನುನ್ ತಂಡವನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

27/06/201
0

3-7-5

158

30905

14/12/2005
27/06/2009
ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್ ಪುಟಬಾಲ್
17 61 2005-06
ಪುಟಬಾಲ್ 17 ರಾಜಯ್ತಂಡವನುನ್ ರಾಷಟ್ರ್ ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

27/06/201
0

3-7-5

159

31052

160

31064

04/07/2007
20/06/2009
20/06/201
3-7-5
ದೈ 5/ ಸಾವ್ತಂತರ್
0
ದಿನಾಚರಣಿ 2007-08
15-08 2007 ರಂದು ಸಾವ್ತಂತರ್ ದಿನಾಚರಣಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಶಾಲಾ ಮಕಕ್ ಂದ ಸಾಂಸಕ್ರ್ತಿಕ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ
ನೀಡುವ ಬಗೆ
08/01/2008
07/05/2010
07/05/201
3-7-5
ದೈ 5/ ರಾ ಕಿರ್ೕ ಕೂಟ ಚಸ್
1
53- 2007
ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಕಿರ್ೕಡಾ ಕೂಟದ ಲ್ ಚಸ್ ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟಕೆಕ್ ರಾಜಯ್ ತಂಡ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

21/02/2011
06/06/2014
06/06/201
3-7-5
CPI/ಕಿರ್ೕ.ನಿ.ನಿ/ದೈ 74.ಮಾ
5
ತಿಹಕುಕ್/2010
ಭಾರತಸೇವಾದಳ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಪಡದ ಕಷ್ಕರ ೇಮಾಭಿವೃದಿಧ್ ಕಷ್ಕರ ಸಂಘ ರಿ ಇವರು ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
CPI/ಕಿರ್ೕ.ಕೂ/ದೈ .70.ಹೊ
02/02/2011
06/06/2014
06/06/201
3-7-5
ಸಕಿರ್ೕಡೆವುಶು//2010
5
ವುಶು ಕಿರ್ೕಡೆಯನುನ್ ಶಾಲಾ ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟಗಳ ಲ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

161

65377

162

65400

163

65401

31/01/2011
06/06/2014
CPI/ಕಿರ್ೕ.ಕೂ/ದೈ /69/ಹೊ
ಸಕಿರ್ೕಡೆ/2010
ಹೊಸ ಕಿರ್ೕಡೆ ಎಜುಕ್ಏಷನ್ ಕಿರ್ೕಡೆಯನುನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

164

65403

19/04/2010
06/06/2014
06/06/201
3-7-5
CPI/ಕಿರ್ೕ.ನಿ.ನಿ/ದೈ 2ಇತರೆ/
5
2010
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ರ್ೕ.ಗಂಗಪಪ್ ಇವರು ಕ್ಓರಿರುವ ಮ್ಆ ತಿ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.

165

65414

21/12/2010
CPI/ಕಿರ್ೕ.ಕೂ/ದೈ 61.ಮಾ
ತಿಹಕುಕ್/2010
ಖೋ-ಖೋ ಪಂದಾಯ್ವ ಯ ಕಿರ್ೕಡಾಕ್ಊಟದ ಮಾ ತಿ.

166

65464

167

65468

11/03/2010
06/06/2014
06/06/201
3-7-5
CPI/ಸಾಂ.ಕಾ/ದೈ 06/ಗಣ
5
ರಾಜೊಯ್ೕತಸ್ವ
ದ್ಊರು/2010
2009ನೇ ಜನವರಿ 26 ರಂದು ನಡೆದ ಗಣರಾಜೊಯ್ೕತಸ್ವ ಸಮಾರಂಭದ ಅಂಗವಾಗಿ ಚೈತನಯ್ ಭಾರತ
ಕಾಯರ್ಕ ಮಕಾ ಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಹಣದ ಬಗೆ
CPI/ಕಿರ್ೕ.ಸಾ.ಖ/ದೈ. .64.
03/01/2011
06/06/2014
06/06/201
3-7-5
ಕಿರ್ೕ.ತ.ಇತರೆ/2010
5
ಬೆಂಗಳೂರು ಸೂಕ್ಲ್ ಸೊಪ್ೕಟ್ ಫೌಂಡ್ಏಷನ್ ಬೆಂಗಳೂರು

168

65469

12/01/2011
06/06/2014
CPI/ಕಿರ್ೕ.ಸಂ/ದೈ .ಸನಿ.ಆ
ಶಾ.2/2010
ಕೇಂದರ್ ಮಾನವ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಇಲಾಖೆ ಸಭೆ ಬಗೆಗ್.

06/06/201
5

3-7-5

169

65470

20/12/2010
06/06/2014
CPI/ಕಿರ್ೕ.ಸಂ/ದೈ .60.ಮಾ
ತಿಹಕುಕ್/2010
ರ್ೕ.ಸೂಯರ್ನಾರಾಯಣ. .ಎಂ.ನರಗುಂದಕರ ಇವರು ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ

06/06/201
5

3-7-5

170

65582

10/11/2010
06/06/2014
CPI/ಕಿರ್ೕ.ಕೂ/ದೈ .48.ರಾ.
ಕಿರ್ೕ.ಕೂಟ/2010
ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟಕೆಕ್ ವಾ ಬ್ಆಲ್ ತಂಡವನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.

06/06/201
5

3-7-5

171

65660

24/12/2010
06/06/2014
CPI/ಕಿರ್ೕ.ಕೂ/ದೈ .56.ರಾ.
ಕಿರ್ೕ.ಕೂಟ.ಹಾಕಿ/2010
ಎಸ್.ಜಿ.ಎಫ್.ಐ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ಹಾಕಿ ತಂಡವನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.

06/06/201
5

3-7-5

172

65662

01/01/2011
06/06/2014
06/06/201
CPI/ಕಿರ್ೕ.ಕೂ/ದೈ .63.ರಾ.
5
ಕಿರ್ೕ.ಕೂಟ/2010
ಎಸ್.ಜಿ.ಎಫ್.ಐ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ಜಿಮಾನ್ ಟ್ಕ್ ತಂಡವನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3-7-5

173

68864

16/03/2011
CPI/ಕಿರ್ೕ.ನಿ.ನಿ/ದೈ. .81. .
ಕಿರ್ೕ.ನಿ.ತಪಾಸಣೆ/2010
ದಾಯ್ಥಿರ್ ಕಿರ್ೕಡಾ ನಿಧಿಯನುನ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3-7-5

06/06/2014

06/06/2014

06/06/201
5

06/06/201
5

06/06/201
5

3-7-5

3-7-5
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174

68924

CPI/ಕಿರ್ೕ.ಕೂ/ದೈ 03.ಮುಂ
ದುವರೆದ
ೕಜನೆ.2/2011

19/04/2011

06/06/2014

06/06/201
5

3-7-5

06/06/2014

ವೈದಯ್ನಾಥನ್ ಸಮಿತಿ ಫಾರಸುಸ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
175

69653

03/03/2011
CPI/ಕಿರ್ೕ.ನಿ.ನಿ/ದೈ 76
ಕಿರ್ೕನಿ ಬಾಕಿ/2010
ದಾಯ್ಥಿರ್ ಕಿರ್ೕಡಾನಿಧಿ ಬಾಕಿ ವಸೂ ಮಾಡುವ ಬಗಗ್

06/06/201
5

3-7-5

176

84107

3-7-5

177

87393

07/10/2011
06/06/2014
06/06/201
CPI/ಸಾಂ.ಕಾ/ದೈ. /ಕ.ರಾ:
5
37/2011
2011-12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ನಡೆಯ ರುವ ಕನನ್ಡ ರಾಜೊಯ್ೕತಸ್ವ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಕೆಕ್ ಮಾನಯ್ ಮುಖಯ್
ಮಂತಿ ಗಳನು ಮತು ಮಾನ ಕಷ್ಣ ಸಚಿವರನು ಆಹಾ ನಿಸುವ ಬಗೆ
CPI/ಕಿರ್ೕ.ಸಂ/ದೈ .08.ಭಾ.
23/05/2011
07/06/2014
07/06/201
ಸೇ.ಸಮಾಜ.ಅನು/2011
5

3-7-5

ಭಾರತ ಸೇವಕ ಸಮಾಜ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
178

29654

01/01/2004
20/06/2009
20/06/201
ದೈ 5 ರಾಷಟ್ರ್ ಪುಟ್ ಬಾಲ್
17/31/03-04
0
2003-04ನೇ ಸಾ ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಲ್ ನಡೆಯುವ ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಕಿರ್ೕಡಾ ಕೂಟ ಸಂಘಟನೆ ಬಗೆಗ್

179

29659

23/12/2003
20/06/2009
20/06/201
3-7-6
ದೈ 5 ರಾಷಟ್ರ್ ಅಥೆಲ್ೕಟಿಕ್
35/03-04
0
2003-04ನೇ ಸಾ ನ ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಅಥೆಲ್ೕಟಿಕ್ ಕಿರ್ೕಡಾ ಕೂಟ ಕೆಕ್ ರಾಜಯ್ ತಂಡ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

180

29691

11/02/2003
ದೈ 5 ರಾಷಟ್ರ್ ಜೋಡೋ
ಚಸ್ ಕು ತ್ 30-30-04
ದೆಹ ಯ ಲ್ ನಡೆಯುವ ಕಿರ್ೕಡೆಗಳ ಬಗೆಗ್

181

29753

182

29969

10/01/2003
20/06/2009
20/06/201
3-7-6
ದೈ 5/ರಾ.ಮ ಪೂ.ತ,
0
.39/2002-03
2002-03 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ರಾ.ಮ. ಸಪ್ದೆರ್ಗ ಗೆ ಭಾಗವ ಸುವ ಕಿರ್ೕಡಾಪಟುಗ ಗೆ ಪೂವರ್ಭಾ ತರಭೇತಿ
ಬಿರ ನಡೆಯುವ ಬಗೆ
ದೈ 5/
24/11/2003
20/06/2009
20/06/201
3-7-6
ರಾಕಿರ್ೕಕೂ/ದೂರು15/20030
04
2003-04 ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ ಮಟಟ್ದ ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟಗಳು ಕಿರ್ಡಪಟುಗಳ ಆಯಕ್ಯ ಲ್ನ ದೂರುಗಳ ಬಗೆಗ್

183

30742

16/02/2006
27/06/2009
ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್ ಜೋಡೂ 442005-06
ರಾಷಟ್ರ್ ನಮಟಟ್ದ ಜೋಡೂ ಪಂದಾಯ್ವನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

27/06/201
0

3-7-6

184

30744

02/11/2007
ದೈ ರಾ ಕಿರ್ೕ ಕೂಟ
34/2007
ಪುಟ್ ಬಾಲ್ 14 ತಂಡವನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

27/06/2009

27/06/201
0

3-7-6

185

30753

ದೈ ರಾಕಿರ್ೕ ಕೂಟ 41/2007

27/06/2009

27/06/201
0

3-7-6

27/06/2009

27/06/201
0

3-7-6

13/12/2007

20/06/2009

ಖೋ ಖೋ ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ ತಂಡವನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್
186

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

31024

ದೈ 5/ SGFI ಮಹಾ ಸಭೆ
2006-/05-06

06/04/2006

20/06/201
0

3-7-6

3-7-6

131
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
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187

31029

28/07/2009
07/05/2010
07/05/201
ದೈ ರಾ ಕಿರ್ೕ ವಾ ಬಾಲ್
17 ಬಾಲಕ ಬಾಲಕಿ ಕೂಟ
1
25 /2007
ವಾ ಬಾಲ್ 17 ಕಿರ್ೕಡಾ ತಂಡವನುನ್ ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಕಿರ್ೕಡಾ ಕೂಟಕೆಕ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

3-7-6

188

31031

28/07/2009
07/05/2010
07/05/201
ದೈ 5/ ಗಣ ರಾಜೊಯ್ೕತಸ್ವ
2005-2004-05
1
ಜನವರಿ 2005 ರ ಲ್ ನಡೆಯವ ರಾಜಯ್ಮಟಟ್ದ ಗಣರಾಜೊಯ್ೕತಸ್ವ ದಿನಾಚರಣಿ ಆಚರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3-7-6

189

31040

14/11/2007
20/06/2009
ದೈ 5/ ರಾ ಕಿರ್ೕ ಕೂಟ ಕಬಡಿಡ್
17 40 /2007
ಕಬಡಿಡ್ 17 ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ ರಾಜಯ್ ತಂಡವನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

20/06/201
0

3-7-6

190

31047

04/10/2007
20/06/2009
ದೈ 5/ ರಾ. ಕಿರ್ೕ ಕೂಟ
ಕಬಡಿಡ್ 30/2007
ಕಬಡಿಡ್ 14 ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ ರಾಜಯ್ ತಂಡ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

20/06/201
0

3-7-6

191

31060

14/11/2007
ದೈ 5/ ರಾ ಕಿರ್ೕ ಕೂಟ
ಅಥೆಲ್ೕಟಿಕ್ 38 /2007
ಅಥೆಲ್ೕಟಿಕ್ ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ ರಾಜಯ್ ತಂಡ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

20/06/201
0

3-7-6

192

31067

01/12/2007
27/06/2009
27/06/201
ದೈ 5/ ರಾ ಕೂಟ ಬಾಯ್ಸಕ್ಟ್
ಬಾಲ್ 42/2007
0
ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ 14 ಬಾಯ್ಸಕ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ ರಾಜಯ್ ತಂಡ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

3-7-6

20/06/2009

ಶಾಖೆ: EST1

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ಒಟುಟ್: 1359

1

28458

18/12/1995
30/03/2009
12ನಾಯ್.ಪ-7/ಜೇಷಠ್ತಾ
ಪಟಿಟ್/1995-96
ಎಂ.ಕೆ. ಅಶದ್ಥ್ ನಾರಾಯಣ ಸಾವ್ಮಿ, ಇವರ ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್

30/03/201
0

1-1-1

2

28462

27/09/1996
110ರ.ವ-8/1996-97
ಸಾ. . ಇಲಾಖೆಯ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ಕುರಿತು.

30/03/201

1-1-1

3

28470

4

28486

5

28492

05/07/1997
30/03/2009
30/03/201
1-1-1
11ಜೇಷಠ್ತಾ-2/1997-98
ಎ, ದಜೆರ್ಯ ದಾಯ್ಧಿಕಾರಿಯ ಜೇಷಥ್ತೆಯ ಲ್ ಪ.ಜಾತಿ/ಪಂಗಡದ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಅನಾಯ್ಯ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ
ಮನ ಬಗೆ
21/01/2001
30/03/2009
30/03/201
1-1-1
110ರ.ವ-1/1998-99
ಸಾ. .ಇ. ಯ ಲ್ ನಿಯಮ-32ರ ಮೇರೆಗೆ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಗೂರ್ಪ್-ಎ ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ
ಪದೋನ ತಿ ಬಡಿ ಕುರಿತು
03/08/1998
30/03/2009
30/03/201
1-1-1
11ನಿ ೕಜನೆ:ಡಿ.ಪಿಇಪಿ0
3/1998-99
ಡಿ.ಪಿ.ಇ.ಪಿ. ಕೇಂದರ್ ಕಛೇರಿಗ ಗೆ ಉಪ ೕಜನಾ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

6

28500

28/08/1999
30/03/2009
30/03/201
11ದಾವೆ-3/1999-2000
ಕೆ.ಎ.ಟಿ. 3421/99-ಮುರುಘೇಂದರ್ ಮಲಲ್ಪಪ್, ಂದೂರು, ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಜೇಷಠ್ತೆ ನಿಗದಿಗ ಬಗೆಗ್.

1-1-1

7

28505

1-1-1

8

28508

17/07/1999
30/03/2009
30/03/201
11ದಾವೆ-2/1999-2000
ಡಬೂಲ್ಯ್.ಪಿ. 21199/99 ಪಿ.ಎ. ರಾಮಕೃಷಣ್, ರೀಡರ್ .ಟಿ.ಇ. ಮೈಸೂರು . .ಎ ನಿಮಿತತ್ ಬಡಿತ್
ಳಂಬವಾಗಿರುವ ಬಗೆ
29/11/2000
30/03/2009
30/03/201
11ಜೇಷಠ್ತೆ:ಡಿ.ಪಿ.ಐ0
3/2000
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

30/03/2009

1-1-1
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9

28511

10

28520

11

28524

12

28528

13

28530

11/06/2001
30/03/2009
30/03/201
11ಇತರೆ-09/2001
ಲ್ ಸ್ಟ್ ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಮತುತ್ ಬಿ. ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ

14

28533

15

28535

16

28541

17

28543

17/09/2002
30/03/2009
30/03/201
1-1-1
11ದಾವೆ/1/2002-03
ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್: 11930/2002 ಶಂಕರಪಪ್, ೇ. ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
28/01/2003
30/03/2009
30/03/201
1-1-1
11ಗಣಕ:ನಿ ೕಜನೆ0
3/2003
ಇ.ಗವರ್ನ್ಸ್ ಸಾಟ್ರ್ಟಜಿ ಫಾರ್, ಕನಾರ್ಟಕ ಅನುಷಾಟ್ನಗೊ ಸುವುದಕಾಕ್ಗಿ ಕಾಯರ್
ೕಜನೆ ಈ
ಕಾಯರ್ಕ ಮಕೆ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೇಮಕದ ಬಗೆ 1 ಪ ಭಾ ಅಲೆಗಾ ಂಡರ್ 2 ಜಿ ಚಂದ ಶೇಖರ್
11ಎಂ.ಎಂ.ಎಸ್.
04/06/2003
30/03/2009
30/03/201
1-1-1
ನಿ ೕಜನೆ-11/2003-04
0
ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಕೆಕ್ ಗೂರ್ಫ್ ಎ ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೋಡಲ್
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಕುರಿತು
11ಇತರೆ-27/2003-04
24/11/2003
30/03/2009
30/03/201
1-1-1
ಪೆರ್ೕಮಾದೇ ಹೆಚ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು,ಇವರ ಸೇವಾ ಮಾ ತಿ ಹಾಗೂ ಸ ಬಗೆಗ್ .ಓ.ಡಿ ತನಿಖೆ

18

28546

19

28550

20

28553

21

28557

22

28560

23

28564

30/03/201
1-1-1
0
ಠಲ್ ದಾಸ್ ಬನನ್ಂತಿ, ೇ. . ಅಧಿಕಾರಿ ಬಳತ್ಂಗಡಿ, ರವರು ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ದಾವೆ
ಸಂಖೆ :1257/2000ರ ಬಗೆ
01/03/2001
30/03/2009
30/03/201
1-1-1
11ನಿ ೕಜನೆಇತರೆ0
56/2000
ಕನಾರ್ಟಕ ವಸತಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಸಂಘ, ಬೆಂ. ಇ ಲ್ಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಬ್ರನುನ್
ಎರವಲು ಸೇವೆ ಮೇರೆಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಕುರಿತು
11ದಾವೆ-01/2001
22/06/2001
30/03/2009
30/03/201
1-1-1
ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ದಾವೆ 3874/2001 ರ್ೕ ಉದಿದ್ಪರ್ಭು, ರೀಡರ್, .ಟಿ.ಇ. ಮಂಗಳೂರು ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಬಡಿ ಬಗೆ
11_ಕಾ.ನಿ:ವರದಿ31/07/2001
30/03/2009
30/03/201
1-1-1
14/2001
0
ಕೆ.ಜೋಸೆಫ್, ಉ.ನಿ. ಬಿಜಾಪುರ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ನಿವಾರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳ ಕುರಿತು.
11ಇತರೆ:ದಾವೆ-41/2000

21/12/2000

30/03/2009

1-1-1

21/01/2004
30/03/2009
30/03/201
1-1-1
11ನಿ ೕಜನೆ-27/20030
04
ಸುಕನಯ್ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಜನಶಾಲಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನುನ್ ಯೂನಿಸೆಫ್
ಇ ನಡೆಸುವ ಕಾಯಿ ರ್ ೕಜನೆಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಕುರಿತು
21/10/2003
30/03/2009
30/03/201
1-1-1
11ಪರ್ಭಾರೆ-16/2003-04
0
ಹೆಚ್.ರಘುರಾಮ ಸೋಮಯಾಜಿ, ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಜನಶಾಲಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಇವರ ಜರಾ ಅವಧಿಯ ಲ್
ಪ ಭಾರ ವ ವಸೆ ಕುರಿತು 10 11 03 ರಿಂದ 09 12 2003
14/06/2004
30/03/2009
30/03/201
1-1-1
11ಜ.ಶಾ.ಕಾ.ವಗರ್0
10/2004-05
ಜನಶಾಲಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮವು ದಿ:31/12/04ರಂದು ಮುಕಾತ್ಯಗೊಳುಳ್ವುದರಿಂದ ಕಛೇರಿ, ಬಬ್ಂದಿ/ಅಧಿಕಾರಿ
ಹಾಗೂ ಸಾಮಗಿ ಗಳನು ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆ
11ಇತರೆ-1/2004-05
07/01/2005
30/03/2009
30/03/201
1-1-1
ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, .ಕೆ. ಆರ್. ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ ಮಾನಯ್ತೆ ಕುರಿತು. .ಓ.ಡಿ
10/01/2005
30/03/2009
30/03/201
1-1-1
11ವಗರ್-05/2004-05
ಜಿ.ಉಮಾದೇ , ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರ ೇ. ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು
ಇ ಗೆ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆ
11ಉ.ನಿ.ಬಿ:ಮುಂ24/03/2005
30/03/2009
30/03/201
1-1-1
1/2004-05
0
ಅವೃತತ್ ಬೆಟದ್, ಉ.ನಿ ಬೀದರ್ ಇವರನುನ್ ಈಗಿನ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
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24

28567

25

28572

26

28576

27

28586

28

28590

29

3662

30

3696

31

3776

32

9474

33

9485

34

10124

35

11296

36

12474

37

15485

11ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ.
16/06/2004
30/03/2009
30/03/201
1-1-1
ನಿ ೕಜನೆ-11/2004-05
0
ಡಯಟ್ ಬೆಂ.ನ.ಜಿಲೆಲ್, ಇ ಲ್ಂದ ಇಬಬ್ರು ನಿ ೕಜಿತ .ಉಪನಾಯ್ಸಕರ ನಿ ೕಜನೆಯನುನ್ ರದುದ್ಗೊ ಸುವ
ಬಗೆ
11ಉ.ನಿ. ಪದೋನನ್ತಿ
15/04/2005
30/03/2009
30/03/201
1-1-1
ಬಡಿತ್-1/2005-06
0
ಎಂ.ಎಂ.ರಮೇಶ್, ಂದಿನ .ಸ.ನಿ. ಪರ್ಸುತ್ತ .ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್, ಬೆಂ.ಗಾರ್ಂ. ಇವರ ಉ.ನಿ.
ವ ಂದಕೆ ಪದೋನ ತಿ ಕುರಿತು
11ಸ.ನಿ.ಪೂ.ಬಡಿತ್24/08/2005
30/03/2009
30/03/201
1-1-1
2/2005-06
0
ಆರ್. ನರೇಂದರ್,ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, .ಟಿ.ಇ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರನುನ್ .ಟಿ.ಇ ಜಮಖಂಡಿ ಇವರಿಗೆ ದಿ:317/03ರಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸ ನಿ ವ ಂದಕೆ ಪೂವಾರ್ನ ಯ ಬಡಿ ನೀಡಿಕೆ ಕುರಿತು
11ಇತರೆ:ಸಂಸಕ್ೃತ ಶಾಖೆ
22/08/2005
30/03/2009
30/03/201
1-1-1
ಪರ್ತಾಯ್ ೕಜನೆ-9/20050
06
ಸಾ. .ಇ. ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಉದುರ್ ಇತರೆ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ , ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ
ಸಂಸ ತ ಶಾಖೆಯನು ನಿದೇರ್ಶಕರ ಪೌ ಇವರ ಆಡ ತ ವಾ ಪಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು
07/04/2006
30/03/2009
30/03/201
1-1-1
11ಉ.ನಿ.ಬಡಿತ್-1/20060
07
ಯಶೋಧ ಬೋಪಣಣ್, ಂದಿಮ ಬಿ.ಇ.ಓ ದ ಣ ವಲಯ, ಪರ್ಸುತ್ತ ಉನಿ ವೃಂದ ಇವರ ಪದೋನನ್ತಿತ್ ಕುರಿತು.
10/02/2003
06/12/2013
06/12/201
2-1-1
1(10 ಬಡಿತ್-3/2003
ರ್ೕಮತಿ ಕೆಂಪರಾಜಮಮ್ , ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಚಂದಕವಾಡಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಇವರ
ಬಡಿ ಕುರಿತು
04/03/2006
09/01/2013
09/01/201
2-1-1
1(1) ಬಡಿತ್ -02/06-2007
4
ರ್ೕ ನಜೀಬುಲಾಲ್ಖಾನ್ ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್ ತುಮಕೂರು, ಇವರಿಗೆ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಂದ
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ವ ಂದಕೆ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
13/06/2005
21/01/2013
21/01/201
2-1-1
1(1) ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಹು.ಸಥ್.
/2005-06
4
ಸಾ. ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಶಾಖೆಯನುನ್ ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹ
ನಿದೇರ್ಶಕರು ಮತು ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಬ ಂದಿ ವಗರ್ದ ಹುದೆ ಸ ಜನ ಕುರಿತು
1(1) ಬಡಿತ್ 6/2006-07
31/01/2007
23/03/2009
23/03/201
2-1-1
ರ್ೕ ಎಂ ಕೆ ಜಮಖಂಡಿ ನಿ-32ರನವ್ಯ ಎ ದಜೆರ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ದುದ್ ಇವರಿಗೆ
ಖಾಯಂ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎ ದಜೆರ್ಗೆ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
31/01/2007
21/01/2013
21/01/201
2-1-1
1(1) ಪೂ ಬಡಿತ್ 64/20064
2007
ಆರ್ ಹಲಗತಿತ್ ಉಪನಿದೇಶಕರು ಚಿಕೋಡಿ ಇವರಿಗೆ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯ ಬಡಿತ್ ಕುರಿತು
1(1) ಇತರೆ 68/2006-07

21/02/2007

27/11/2008

27/11/200
2-1-1
9
ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಣ ವಾ ರ್ಕ ಪರೀ ೆ/ ದಿವ್ತೀಯ ಪಿ.ಯು. . ಪರೀ ೆಯ ಪರ್ಶೆನ್ ಪತಿರ್ಕೆಗಳ ಸುರಕಷ್ತೆ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಕುರಿತು
16/04/2007
09/01/2013
09/01/201
2-1-1
1(1) ಕ.ನಿ.ಅ 01/07-08
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ಗೂರ್ಪ್-ಎ ರಿಯ ಮತುತ್ ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರಿಈಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ
ಘೋ ಸುವ ಕುರಿತು
07/07/2007
23/03/2009
23/03/201
2-1-1
11.ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರ
ಬಡಿತ್/19/2007-08
0
ರ್ೕ ಎನ್ ಹೆಷ್ ಕಟಕದೋಂಡ ರೀಡರ್ ಟಿಇ ಜಮಖಂಡಿ ಇವರ ಪದೋನನ್ತಿ ಬಗೆಗ್
20/02/2008
21/01/2013
21/01/201
2-1-1
11, ಎ /ಸನಿಹುಮಂ/55/
4
2007-08
ಕೇಂದಿರ್ೕಕಯ್ತ ದಾಖಲಾತಿ ಘಟಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ಗೆ ಸಹನಿದೆರ್ಶಕರ ಹುದೆದ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು
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38

16612

39

23871

40

35858

41

36414

42

41114

43

57526

44

60597

45

68869

21/06/2011
21/01/2013
21/01/201
CPI/ನೇಮಕ/ 1(1)ಇತರೆ.
4
ಸ.ನಿ.ನೋ.ಅ.ನೇ18/201112/2011
ಜಂಟೀ ನಿದೇರ್ಶಕರುಆಡ ತ ಇವರನುನ್ ಪರಿ ೕಲನಾ ಸದಸಯ್ರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

2-1-1

46

69106

19/05/2011
02/02/2013
CPI/ಇ / 1(1)ಇತರೆ.ಶ.ಅ
.ವಗರ್.ಬಿ.08/201112/2011
ಕತರ್ವಯ್ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ/ಪರ್ಭಾರ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

02/02/201
4

2-1-1

47

69108

22/12/2010
21/01/2013
1(1)/ಇ /ಇತರೆ.ಹು.ದಿ.ಸ.
49/2010-11/2011
ರ್ೕ ಆರ್.ಟಿ.ದೇಸಾಯಿ, ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು, ಇವರ ಜನಮ್ ದಿನಾಂಕ ಕುರಿತು.

21/01/201
4

2-1-1

48

69109

49

75856

23/03/2011
07/12/2013
07/12/201
2-1-1
1(1)/ನಿ ೕ/ಇತರೆ.ಉ.ನಿ
4
.ನಿ.69/2010-11/2011
ೕಜನೆ ಸಂಬಂಧ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ವೃಂದದ ನಿ ೕಜನೆ/ವಗರ್
ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿಲಾಲ್ ಮಕಕ್ಳ ತಾರಕಷ್ಣೆ
ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
1(1)/ಇ /ಇತರೆ.ಕ.ನಿ.ಅ.3
29/10/2010
07/12/2013
07/12/201
2-1-1
9/2010-11/2011
4
ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು.

50

77541

05/01/2008
21/01/2013
21/01/201
2-1-1
11.ಇತರೆ.ಅ.ನೆ/01/2007
4
-08
ಸಾ ಇಲಾಖೆಯ
ಧ ಯೇಜನೆಗಳನುನ್ ಸಾಧಿ ರುವ ಪರ್ಗತಿ ಪರಿ ೕ ಸಲು ಜಿಲೆಲ್ಗೆ ಒಬಬ್ರಂತೆ ನೋಡಲ್
ಅಧಿಕಾರಿಗನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
19/03/2009
21/01/2013
21/01/201
2-1-1
1[1]ಇತರೆ.ವಗರ್.[ದೂರು]4
39/2008-09
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು / ಬಿಇಓ ರುದಧ್ ದೂರು - ಚುನಾವಣೆಯ ನೆನ್ಲೆಯ ಲ್ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ
ಕುರಿತು
11ಇತೆರೆ.ಕೆಎಟಿ.ನಾಯ್.ಪರ್24/08/2009
21/01/2013
21/01/201
2-1-1
23/2009-10
4
ಎಸ್.ಎಸ್.ಚೌದರಿ, ಬಿಇಓ, ಕಾಗವಾಡ ಇವರು ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಕುರಿತು
09/09/2009
21/01/2013
21/01/201
2-1-1
1[1]/ಇತರೆ/4774
01/2008-09
ಕೆಎಟಿ ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್:3335/2008 ರ ಲ್ ರ್ೕ ವರಾಮ ಗಣಪತಿ ಭಟ್, ನಿವೃತತ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಇವರು
ರಾಜ ಹಾಗು ಇತರರ ರುದ ದಾವೆ ಕುರಿತು
05/02/2010
21/01/2013
21/01/201
2-1-1
1[1]ಇತರೆ/ಕ.ನಿ.ಅ/45/20
4
10
ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು
23/12/2010
05/08/2013
05/08/201
2-1-1
15.42/20104
2011.ಪರ್ಭ/2010
ನಿಯಮ 32/68ರಡಿಯ ಲ್ ಕತರ್ವಯ್ ನಿವರ್ ದ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು.
ಎಸ್ ಎಂ ಜಯಪ ಕಾಶ ಮುಉ ಸಪೌ ಶಾ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಕಾಲೋನಿ ಎಸ್ ಪಿ ಎಸ್ ನಗರ ದಾವಣಗೆರೆ
CPI/ .ಸ & ಪ
09/02/2011
21/01/2013
21/01/201
2-1-1
ಪರ್./64/2011
4
ರ್ೕ ಟಿ ಬಿ ಜಯಚಂದರ್, ಶಾಸಕರು, ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್ಸಂಖೆಯ್-64ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

1(1)/ನಿ

ೕ//19/2011

29/08/2011

21/01/2013

ಸಾಕಷ್ರ ಭಾರತ ಬಗೆಗ್ ನಡೆಯುವ ರಾ ಟ್ೕಯ ಸಮೆ ಳನಕೆಕ್ ಅಧಿಕರಿ ನಿ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

21/01/201
4
ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್

2-1-1
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

51

79280

1(1)/ವಗರ್//01/2011
03/09/2011
21/01/2013
21/01/201
2-1-1
ಸಾ. ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಷ್ಣಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗು ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

52

85954

53

98392

54

98400

55

98401

56

98406

57

98407

58

98409

59

98415

60

98417

28/10/2011
21/01/2013
21/01/201
2-1-1
1[1]ಇತರೆ/ಇ /ನೋ.ಅ.
4
ನೇ.24/2011-12
ಸಕಾರ್ರದ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕಾಯರ್ ವೈಖರಿ ಬಗೆಗಿನ ಟೀಕೆ ಟಿಪಪ್ಣಿಗ ಗೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣವನುನ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆ [ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕ ಕುರಿತು]
1(1)/ಇ / ಎ .ಪರ್ಭಾರ.
16/11/2011
05/06/2014
05/06/201
2-1-1
27/2011-12/2012
5
ಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೇಂದಿರ್ೕಕೃತ ದಾಖಲಾತಿ ಘಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಹುದೆದ್ಯ ಪರ್ಭಾರ ವಯ್ವಸೆಥ್,
ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
1(1)ಇತರೆ/ಇ /ಪಿಯು .
25/02/2012
05/06/2014
05/06/201
2-1-1
ಪರ್.ಪಲಕರ.ನೇ.51/20115
12/2012
2012 ನೇ ಸಾ ನ ದಿವ್ತೀಯ ಪಿಯು ಪರೀ ೆ ಪರ್ಶೆನ್ ಪತಿರ್ಕೆಗಳನುನ್ ಖಜನೆಯ ಲ್ಡಲು ಬಿಇಓ/ಬಿಆರ್ ಸೇವೆ
ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು
02/03/2012
04/02/2013
04/02/201
2-1-1
1(1)ಇತರೆ/ಇ /ನೋ.ಅ.
4
ನೇ.52/2011-12/2012
ಪಾರ್ಥಮಿಕ/ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಇನಿನ್ತರೆ ಬಾಬುತ್ಗಳನುನ್ ಪಡೆಯಲು ತೊಂದರೆ
ಆಗುವ ದನು ನಿವಾರಿಸಲು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು
1(1)ಇತರೆ/ಇ /ಅ.ಬ.ನೇ.
19/03/2012
05/06/2014
05/06/201
2-1-1
56/2011-12/2012
5
ರ್ೕ ಪಿವೆಂಕಟರಮಣಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಇವರಿಗೆ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ವೃಂದದ ಲ್ ವೇತನ
ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು
1(1)ಇತರೆ/ಇ / .ಅ.ಸಾಥ್.
29/03/2012
02/02/2013
02/02/201
2-1-1
ಬ (ಪೂ) 59/20114
12/2012
ರ್ೕ ಬಿಹೆಚೊಗ್ೕನಾಳ, ಬಿಇಒ, ಕುಷಠ್ಗಿ, ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ಲ್ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ
ಬಡಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
1(1)ಇತರೆ/ಮಾ.ಹ.ಅ/63/
28/02/2011
21/01/2013
21/01/201
2-1-1
2010-11/2012
4
ರ್ೕ ನಿಂಗಪಪ್ ಅನಪಪ್ನಾ , ಇವರು ಮ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯನುನ್
ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು
1(1)ಇತರೆ/ಇ /ಜ.ವ. .ಅ
03/01/2012
21/01/2013
21/01/201
2-1-1
.37/2011-12/2012
4
ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಜಿಲಾಲ್ ವಯಸಕ್ರ ಕಷ್ಣಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನು ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ [ಸಾಕಷ್ರ ಭಾರತ್ ಕಾಯರ್ಕ ಮ ಅನುಷಾನಕೆ ಸಂಬಂಧ]
1(1)ಇತರೆ/ಇ / .ಸ.ನಿ.ಅ
17/03/2012
30/04/2015
30/04/201
2-1-1
.ಬ.54/2011-12/2012
6
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ನ ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು ರವರ ಆಂತರಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

61

99294

62

99298

63

99303

19/06/2012
05/06/2014
05/06/201
2-1-1
1(8)ಇತರೆ./ಜೇಪ/ಹೆಸೇ.2
5
0/2012-13/2012
ರ್ೕ ಜಿಡಿದಾಸರ್ ನಿವೃತತ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಇವರ ಹೆಸರನುನ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ಲ್ ಜೆಯ್ೕಷಠ್ತಾ
ಪಟಿ ಯ ಹೆಸರನು ಸೇಪರ್ಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
21/01/2012
05/06/2014
05/06/201
2-1-1
1(8)ಇತರೆ./ಇ /ಅಮಾ.4
5
0/2011-12/2012
ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದಾಯ್ಹರ್ತೆ ವರ ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು
03/12/2011
05/06/2014
05/06/201
2-1-1
1(8)ಇತರೆ./ಇ / .ಮು. .
5
ಅ.ವಗರ್.33/201112/2012
ರ್ೕಮತಿ ಎನ್ಎಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಿ, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಂದಿ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ ಮೈಸೂರು ಈ ಹುದೆದ್ಗೆ ಅಹರ್
ದಾ ಹರ್ತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

64

99306

65

99311

66

99313

67

99385

68

104798

69

104842

70

104853

71

104898

72

104915

73

105012

74

105065

75

105504

76

105512

1(8)ಇತರೆ./ಕ.ನಿ.ಅ/12/2
25/05/2012
28/04/2015
28/04/201
2-1-1
012-13/2012
6
ರ್ೕ ಚಂದರ್ಕಾಂತ, ಉ, ಡಯಟ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಇವರ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾವಧಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಕುರಿತು
1(8)ಇತರೆ./ಕ.ನಿ.ಅ/66/2
07/03/2011
21/01/2013
21/01/201
2-1-1
010-11/2012
4
ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾವಧಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು
17/01/2011
28/04/2015
28/04/201
2-1-1
1(8)ಇತರೆ./ಕ.ನಿ.ಅ/53/2
6
010-11/2012
ರ್ೕ ಕರೀಗೌಡ, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾವಧಿಯನುನ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
1(1)ಇತರೆ/ಮುಂಬಡಿತ್/ .ಅ.
03/08/2012
29/04/2015
29/04/201
2-1-1
ಸಾಥ್.ಬ(ಪೂ)/27/20126
13/2012
ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್ ವಾಜೀದ್ ಖಾಜಿ, ಸನಿ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ಲ್
ಪೂವಾರ್ನ ಯವಾಗಿ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
1(1)ಇತರೆ/ಇ /ಕ.ಹಾ.ಬ/
03/01/2013
05/06/2014
05/06/201
2-1-1
52/2012-13/2013
5
ರ್ೕ ಎನಾನ್ಗರಾಜು, ಉಪನಿದೇಱಶಕರು ಅಂಕಿಅಂಶ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂ ಇವರು ಕತಱವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರಾದ
ಬಗೆ
1(1)ಇತರೆ./ನಿ ೕ/ /ಅ.
30/10/2012
05/06/2014
05/06/201
2-1-1
44/2012-13/2013
5
ರ್ೕ ಹೊರಪೇಟೆ ಮಲೆಲ್ೕಶಪಪ್, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಇವರನುನ್ ಜಲಸಂಪನೂಮ್ಲ ಸಚಿವರ ಶೇ ಆಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ
ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು
1[1]ಇತರೆ.ಟಿಎ
18/12/2010
04/02/2013
04/02/201
2-1-1
ಕೆಲ್ೕಮು/ನಿ&ಪಿಂ/47/20104
11
ರ್ೕ ಚಿದೆರ್ ಶಂಕರಯಯ್ ಸಾವ್ಮಿ, ನಿವೃತತ್ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಇವರು ಸವ್ಂತ ಸಥ್ಳಕೆಕ್ ಹೋಗಿರುವುದಕೆಕ್ ಪರ್ಯಾಣ ಭತೆಯ್
ನೀಡುವ ಬಗೆ
19/01/2012
02/02/2013
02/02/201
2-1-1
1[1] ಇತರೆ.
4
.ಅ.ನಿ.32/ಮುಂಬಡಿತ್/39/2
011-12
ರ್ೕಮತಿ ಅಲಾಮ್ಸದ್ ಪ ರ್ನ್ ತಾಜ್, ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು,
ಕೋಟೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಗೂ ಪ್ಎ ಕಿರಿಯ ಶೆ ೕಣಿ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ವ ಂದದ ನಿ32 ರಡಿ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆ
04/06/2011
04/02/2013
04/02/201
2-1-1
1[1]
4
ಇತರೆ.ಉನಿ/ಮುಂಬಡಿತ್/12/2
011-12
ರ್ೕಮತಿ ರತಾನ್ಬಾಯಿ ಲಾಖೆ, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಬೀದರ್ ಇವರಿಗೆ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ
ಹುದೆಗೆ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
05/07/2008
02/02/2013
02/02/201
2-1-1
1[1]ಇತರೆ.ಅ.ಹುದೆದ್/ವೃಂ
4
ನೇನಿ/ಹಡಿತ-20/2008-09
ಟಿಇ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ ಒಂದು ರೀಡರ್ ಮತುತ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಕಡಿತಗೊ ಸುವ ಕುರಿತು
29/10/2010
21/01/2013
21/01/201
2-1-1
1[1]ಇತರೆ./ಕ.ನಿ.ಅ/38/2
4
010-11
ರ್ೕ ಎ ಸೋಮಶೇಖರ್, [ದಿವಂಗತ] ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್, ಇಳಕಲ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಕಡಾಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿಯನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
06/03/2010
21/01/2013
21/01/201
2-1-1
1[1]ಇತರೆ/ .ಸ & ಪ
ಪರ್./11/2009-10
4
ರ್ೕ ಕೆ ಟಿ ರ್ೕಕಂಠೇಗೌಡ, ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರು ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್11ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ
ಸ ಸುವ ಕುರಿತು
22/07/2006
21/01/2013
21/01/201
2-1-1
1[1]ಇತರೆ/ಮಾ.ಹ.ಅ/19/
4
2006-07
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105562

2005 ರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯಿದೆಗಳನುನ್ ಅನುಷಾಠ್ನಗೊ ಸುವ ಷಯಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟಟ್ಂತೆ
ಕಾಯರ್ಗಳನು ನಿವರ್ಹಣೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಯನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆ
ಸನಿ[ಆ]ಆಪತ್
28/07/2008
21/01/2013
21/01/201
ಶಾಖೆ/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/01/2008-09
4

78

105621

ಕೆಎಟಿ ಅಜಿರ್ 278990/2001 ರ ಲ್ ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ ಮತುತ್ ಇತರರು ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ
ಕುರಿತು
28/04/2008
21/01/2013
21/01/201
2-1-1
1[1]ಇತರೆ.ಅ.ಸೇವೆ/ನೀ.
/03/2008-09
4
ಕೆಪಿಎ ಸ್ ಇಂದ ನಡೆಯುವ ಸಪ್ಧಾರ್ತಮ್ಕ ಪರೀ ೆಗೆ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು / ಬಿಇಓ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

79

105626

80

105634

81

105673

77

2-1-1

30/07/2010
21/01/2013
21/01/201
2-1-1
1[1]ಇತರೆ. ಅ.ವ/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/
4
4510/2010-11
ರ್ೕ ಬಿ ಉಮಾದೇ , ಬಿಇಓ,
ಳಕಾಲೂಮ್ರು, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರು ವಗಾರ್ವಣೆ ಆದೇಶದ ರುದದ್
ಕೆಎಟಿಯ ತಡೆಯಾ ೆ ತಂದಿರುವ ಕುರಿತು
1[1]ಇತರೆ.ವ.ಅ/ವಗರ್/08
23/04/2010
21/01/2013
21/01/201
2-1-1
/2010-11
4
ರ್ೕ ವೈ ಟಿ ಗುರುಮೂತಿರ್, ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು [1] ಇವರಿಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಭತೆಯ್ ಮತುತ್ ಪರ್ಯಾಣ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
7[1]ಇತರೆ. ಬಿಇಓ
27/03/2008
21/01/2013
21/01/201
2-1-1
ನೇಮಕ/ವಗರ್/60/2007-08
4
ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

82

106031

83

107618

84

112252

85

112253

86

112254

87

112255

88

112256

89

112258

22/11/2012
05/08/2013
05/08/201
2-1-1
1(8)/ಪರ್ಭ/ಮಂ.64/2012
4
-13/2013
ರ್ೕ ಎನ್ಎಸುಸ್ಧಾಕರ್, ರಿಯ ◌ುಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಚಿತರ್ದುಗ , ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
1(5)/ಕ.ನಿ.ಅ/31/201202/07/2012
05/08/2013
05/08/201
2-1-1
13/2013
4
ರ್ೕಮತಿ ವಮಮ್ ◌ುಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ ಕಡಾಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
1(5)/ಪರ್ಭ/164/201201/08/2013
05/08/2013
05/08/201
2-1-1
13/2013
4
ಎನಿಬ್ಪಾಟೀಲ್ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
26/06/2013
05/08/2013
05/08/201
2-1-1
1(5)/ಪರ್ಭ/57/20134
14/2013
ರ್ೕ ಪಿಹುಚಚ್ಯಯ್, ನಿವೃತತ್ ◌ುಪನಿದೇ ಶಕರು, ಸಾ ಇ, ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ ಟಿಎಬಿಲುಲ್ಗ ೕಗೆ
ಕಾಲ ಳಂಬ ಮನಾ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
1(5)/ಪರ್ಭ/120/201201/08/2013
05/08/2013
05/08/201
2-1-1
13/2013
4
ಕೆ ಎನ್ ಲ ಮ್ೕಕಾಂತ ಪರ್ಬಾರಿ ಮು ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ ಮಂಚೇನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಬತೆಯ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
1(5)/ವೈ ವೆ
01/08/2013
05/08/2013
05/08/201
2-1-1
ಮು/67/2013-14/2013
4
ಕತರ್ವಯ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ದದ್ ಅವದಿಯ ಲ್ನ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ದ ಮರುಪಾವತಿ ಬಿಲುಲ್ಗಳು ಕೆಲ್ೕಮ್
ಮಾಡಿಕೂಡದಿರುವ ಬಗೆ
1(5)/ಪರ್ಭ/113/201201/08/2013
05/08/2013
05/08/201
2-1-1
13/2013
4
ಅನಸ್ರ್ ಅ ಬೇಗ್ ಕಷ್ಣಾದಿಕಾರಿಗಳು ಕಷ್ಣಾದಿಕಾರಿಗಳು ಪರ್ಭಾರ ಬತೆಯ್ ಮಂಜೂರು ಬಗೆಗ್
1(5)/ಪರ್ಭ/123/201213/2013

01/08/2013

05/08/2013

05/08/201
4

2-1-1
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ಪರ್ ೕಣಾ ಬಿರಾದಾರ ಪರ್ಮು ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ ಚೀಲೂರು ಇವರ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

01/08/2013
05/08/2013
05/08/201
2-1-1
1(5)/ಪರ್ಭ/162/20124
13/2013
ಸುಧಾಕರ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಉಪನಾಯ್ ಡಯಟ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ಪರ್ಭಾರ ಬತೆಯ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸರಿಪಡಿ
ಕ ಸುತಿರುವ ಬಗೆ
1(5)/ಪರ್ಭ/34/201301/08/2013
05/08/2013
05/08/201
2-1-1
14/2013
4
ಪರ್ ೕಣಾ ಬಿರಾದಾರ ಪರ್ಮು ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ ತೋಕಸಂದರ್ ಇವರ ಪರ್ಭಾರ ಬತೆಯ್ ಮಂಜೂರು ಬಗೆಗ್

90

112261

91

112266

92

112267

01/08/2013
05/08/2013
05/08/201
1(5)/ಪರ್ಭ/110/20124
13/2013
ವ ಂಗಯಯ್ ಪರ್ಭಾರಿ ಮು ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ ಸಬಮ್ಂಗಲ ಇವರ ಪರ್ಭಾರಿ ಬತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿಬಗೆಗ್

93

112268

94

112270

01/08/2013
05/08/2013
05/08/201
2-1-1
1(5)/ಪರ್ಭ/16/20134
14/2013
ಕೆ ಟಿ ಲೋಕೇಶ ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ ಬಿಳಗುಂಬ ಮತುತ್ ಕಾಡಪಪ್ ಹೆಚ್ ಹಂಚಿನಾಳ ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ ಜೆ ಪುರ ಇವರ
ಪ ಬಾರ ಬತ ಮಂಜೂರು ಬಗೆ
1(5)/ಪರ್ಭ/121/201201/08/2013
05/08/2013
05/08/201
2-1-1
13/2013
4
ಹೆಚ್ ಪುರುಷೋತತ್ಮ ಸ ನಿ 68 ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ ದೂಡಡ್ಹುಲೂಲ್ರು ಪರ್ಭಾರ ಬತೆಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

95

112271

01/08/2013
05/08/2013
05/08/201
2-1-1
1(5)/ಪರ್ಭ/23/20134
14/2013
ರ್ೕನಿವಾಸ ಹೆಚ್ ಪರ್ಮು ಮತುತ್ ಲಕಕ್ಯಯ್ ಸ ಇವರುಗಳ ಪರ್ಭಾರ ಬತೆಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

96

112296

02/08/2013
05/08/2013
1(5)/ಪರ್ಭ/55/201213/2013
ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಎಸ್ ಕೆ ವನಂಜಯಯ್ ಸ

97

112297

98

112298

99

112299

100

112300

101

112301

102

117307

03/06/2013
05/08/2013
05/08/201
2-1-1
1(5)/ಪರ್ಭ/27/20134
14/2013
ರ್ೕ ಕೆನಾಗೇಂದರ್ ಕುಮಾರ್, ಲೆಕಕ್ ಧೀಕಷ್ಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇ, ಬೆಂ ರವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
1(5)/ಮಾ.ಹ.ಅ/05/2013
02/08/2013
05/08/2013
05/08/201
2-1-1
-14/2013
4
ಸಂತೋಷಕುಮಾರ ಎ ಹೂಗಾರ ಮುಪಾ ತಡಕಲ್ ಆಳಂದ ಗುಲಬಗಾರ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ 20ರೂಗಳ ೕಸ ಲ್ ಆಡರ್ರ್ ಲಗತಿ ದೆ
1(5)/ಪರ್ಭ/35/201302/08/2013
05/08/2013
05/08/201
2-1-1
14/2013
4
ಆರ್ ಕೆ ಪರ್ಸಾದ್ ಪರ್ಭಾರಿ ದೈ ಅಧೀಖಷ್ಕರು ೇ ಕಛೇರಿ ಕೂಪಪ್ ಇವರ ಪರ್ಭಾರ ಬತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ
ಪ ಸಾವನೆ ಸ ಸುತಿರುವ ಬಗೆ
18/06/2013
05/08/2013
05/08/201
2-1-1
1(5)/ವೈವೆಮ/50/20134
14/2013
ರ್ೕ ಸಂಜೀವಯಯ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಸರಗೂರು ಬಾಲಕಿಯರ , ಹೆಚಿಡ್ಕೋಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು
ರವರಿಗೆ ಹ ದಯ ಶಸ ಚಿಕಿತೆ ಗೆ ವೆ ದ ಕೀಯ ವೆಚ ಕೆ ಮುಂಗಡದ ಬಗೆ
1(5)/ಪರ್ಭ/53/201302/08/2013
05/08/2013
05/08/201
2-1-1
14/2013
4
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ಪರ್ಭಾರ ಬತೆಯ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸರಿಪಡಿ
ಜಯಕುಮಾರ್
ಕ ಸುತಿರುವ ಬಗೆ
1(1)/ಇ /ಅಮಾ.23/201
17/07/2013
05/06/2014
05/06/201
2-1-1
3-14/2014
5
ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕಗಳ ಪೂರೈಕೆಯ ಲ್ನ ಲೋಪದೋಷಗಳ ಕುರಿತು

05/08/201
4

2-1-1

2-1-1
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

103

117311

104

117324

105

117327

106

117332

107

117352

108

126420

109

126527

09/08/2014
CPI-BM25ನಿ ೕ2014
ರ್ೕಮತಿ ಲತಾ ಕೋಟೆ ಮಠ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ರವರ ನಿ

30/04/2015
ೕಜನೆಬಗೆಗ್

30/04/201

2-1-1

110

126576

15/09/2014
29/04/2015
CPI-BM44ನಿ ೕ2014
ರ್ೕ ಬಿ. ರೇವಣಣ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅರಕಲಗೂಡು ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

29/04/201

2-1-1

111

126578

08/09/2014
30/04/2015
30/04/201
2-1-1
CPI-BM39ನಿ ೕ2014
ರ್ೕ ಜಿ.ಲೋ ತ್ . ಕಷ್ಣಾದಿಕಾರಿಗಳು . ಉಪನಿದೇಱಶಕರ ಕಚೇರಿ ವ ಗಗ್ ◌ಿವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್

112

126597

19/09/2014
30/04/2015
30/04/201
2-1-1
CPI-BM34ನಿ ೕ2014
ರ್ೕ ಎಮ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ಚ ಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ◌ಿವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

113

127132

25/03/2014
06/11/2014
06/11/201
CPI-BM01ವಗರ್2013
ರ್ೕ ಅಜಿತ್ ಪರ್ಸಾದ್ ಉಪನಿದೆಱಶಕರು ಸಾ. ಇ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುಇರ ರವರ ವಗಾಱವಣ ಬಗೆಗ್

2-1-1

114

127136

10/01/2014
06/11/2014
06/11/201
CPI-BM55ಜೇಪ2013
ರ್ೕ ಬಸವೇಗ್ಔಡ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಡಯಟ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ರವರ ಜೇಷಟ್ತೆ ಬಗೆಗ್

2-1-1

115

127141

116

127142

06/12/2013
06/11/2014
06/11/201
2-1-1
CPI-BM51ನಿ ೕ2013
ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್ ವಾಜಿದ್ ಖ ಜಿ ಕಾಯಱಕರ್ನಮಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎ ಬೆಂಗಳುರು ರವರನುನ್ ಆರ್ ಡಿ
ಪಿಆರ್ ಗೆ ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
08/08/2012
06/11/2014
06/11/201
2-1-1
CPI-BM30ಇ 2013
ಕನಾಱಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ ಮಂಡಳ ಯ ಲ್ ತಾಂತಿರ್ಕ ಹುದೆದ್ಗಳು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

117

127153

22/01/2014
28/04/2015
28/04/201
CPI6
BM57ಮಾ.ಹ.ಅ2014
ರ್ೕ ಅನನ್ದಾನೇಶ್ ಗುಲಬ್ಗಱ ರವರು ಮಾ ರಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರು ಮಾ ತಿ.

118

127154

02/04/2014
30/04/2015
30/04/201
2-1-1
CPI-BM1ಇ 2014
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ರಸೆತ್ ಸುರ ಾಕೋಶ ಸಾಥ್ಪನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್

1(1)/ಇ /ಕ.ಹಾ.ಬ.40/2
30/10/2013
28/04/2015
28/04/201
2-1-1
013-14/2014
6
ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಉಪನಿದೇ ಶಕರ ವೃಂದದ ಧಿಕಾರಿಗಳು ಕತ ವಯ್ಕೆಕ್
ಹಾಜರಾದ ಬಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
1(1)/ನಿ&ಪಿಂ/ಇ.ಅ.ನಿ.08/
30/04/2013
28/04/2015
28/04/201
2-1-1
2013-14/2014
6
ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದ ರುವ ಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ಕತ ವಯ್ದಿಮದ ಬಿಡುಗಡೆ/ ಪರ್ಭಾರಿ ವಯ್ವಸೆಥ್, ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
30/06/2013
28/04/2015
28/04/201
2-1-1
1(1)/ನಿ ೕ/12/20136
14/2014
ರ್ೕ ಉಮೇಶ್ಎಸ್ ರಹಟಿಟ್ಮಠ, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಉನಿಕಛೇರಿ, ಚಿಕೊಕ್ೕಡಿ ಇವರನುನ್ ಮಾನಯ್ ಬಕಾರಿ ಸಚಿರ
◌ಾಪ ಕಾಯ ದ ಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
1(1)/ಇ /ಕ.ಹಾ.ಬ.61/2
01/03/2013
05/06/2014
05/06/201
2-1-1
012-13/2014
5
ರ್ೕ ಪಿಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ, ಡಿವೈಪಿ , ಬಳಾಳ್ರಿ, ಇವರು ವಗಾ ಯಿ ರುವ ಸಥ್ಳದ ಲ್ ಕತ ವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರಾಗದಿರುವ
ಕುರಿತು
04/06/2013
05/06/2014
05/06/201
2-1-1
1(1)/ವೇನಿ/ಉ.ನಿ.ಸಪ್
(◌ೆ◌ಂ.ಎಂ.ಎಸ್)/13/2013
5
-14/2014
ರ್ೕ ಕೆಎಂಗುರುರಾಜ್, ಪೌ ಠ್ಕಾಂಶ ಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಹನಿದೇ ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಎಂಎಂಎಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ ವೇತನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
CPIBM116ನಿ ೕ2014
11/10/2014
29/04/2015
29/04/201
2-1-1
6
Regarding deputation of Sri B Siddappa. Lecturer C T E chitradurga.

2-1-1
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

119

127157

120

127162

121

127163

122

127164

123

127165

124

127167

20/05/2014
28/04/2015
CPI-BM10ಇ 2014
ರ್ೕ ಸಾ ತಿರ್ ಬಳಾಲ್ರಿ ರವರು ಮಾ ಇ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

28/04/201

2-1-1

125

127174

21/07/2014
CPI-BM27ಇ 2014
ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಕುರಿತು

30/04/201

2-1-1

126

127181

127

127193

28/01/2014
28/04/2015
28/04/201
2-1-1
CPI-BM59ಇ 201314
ರ್ೕ ಶಾಂತಪಪ್ ಬಾಬುಬಿಲ್ ರಿಯ ◌ುಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ಕಮಲಾಪುರ ◌ಿವರಿಗೆ ಸಾತ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆ
26/08/2010
07/11/2014
07/11/201
2-1-1
CPI-BM27ಇ 2010
ಕನಾಱಟಕ ರಾಜಯ್ ಮಕಕ್ಳ ಹಕುಕ್ಗಳ ರಕಷ್ಣಾ ಆ ೕಗಕೆಕ್ ಸ ಇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಕುರಿತು

128

127246

CPI-BM26ಇ 2006
ರ್ೕ ಸುಭಾಶ್ ಚಂದರ್ಭೋಸ್

129

127252

17/06/2014
28/04/2015
CPI-BM17ಇ 2014
ರ್ೕ ಮಂಟೇ ಂಗಾಚಾರಿ ಟಿ ಜಮಖಂಡಿ ಇವರ ಸೇವಾ ವರನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

28/04/201

2-1-1

130

127257

03/11/2011
07/11/2014
07/11/201
CPI-BM2ಇ 2014
ರ್ೕ ಹೆಚ್. ಜಿ ವ ಂಗಯಯ್ .ಸ.ನಿ ಆಯುಕತ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಕೆ.ಎ.ಟಿ ದಾವೆ

2-1-1

131

127261

15/06/2014
28/04/2015
28/04/201
CPI-BM15ಇ 2014
ರ್ ಸಣೆಣ್ೕಗ್ಔಡ ಮಂಡಯ್ ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

2-1-1

132

127263

29/05/2013
30/04/2015
30/04/201
CPI-BM5ಇ 2013
ಕ.ಪೌರ್. ಪ ಮಂ ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇಱಶಕರ ಹ್ುದೆದ್ಯನುನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

2-1-1

133

127268

134

130431

23/07/2013
30/04/2015
30/04/201
2-1-1
CPI-BM27ಇ 2013
60 ವಷಱ ಪೂಐರ್ ರುವ ವ ೕ ನಿವ್ಋತಿತ್ ಹೊಂದ ರುವ ಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ಕತಱಱವಯ್ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
19/02/2015
30/04/2015
30/04/201
2-1-1
CPIBM2ವಗರ್2015
ಕೆ ಹೆಚ್ ಚಂದರ್ಪಪ್ ಉನಿ ಅಪರ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಕಬ್ಲುಗಿರ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

135

130432

136

130975

CPI-BM34ಇ 2014
22/12/2012
30/04/2015
30/04/201
2-1-1
ರ್ೕ ಜಿ ದಿವಾಕರ್ ಅಪರ ನಿದೆಱಶಕರು ಸಾ. ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಹುದೆದ್ ಪದನಾಮ
ಮರುನಾಮೀಕರಿಸುವ ಬಗೆ
21/07/2014
28/04/2015
28/04/201
2-1-1
CPI-BM28ಇ 2014
ರ್ೕ ಗೀರೀಶ್ ಎಮ್ .ಜೆ ಪತರ್ಕತಱರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅದಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
17/07/2014
28/04/2015
28/04/201
2-1-1
CPI-BM26ಇ 2014
ರ್ೕಮತಿ ಪದಮ್ಜ ಕ್ಐಜಲಗಿ ರಿಯ ಕಾಯಱಕರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಇವರ ಸವ್ಯಂ ನಿವ್ಋತಿತ್ ಹೊಂದಿದುದ್
30/06/2014 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊ ರುವ ಬಗೆ
26/02/2014
28/04/2015
28/04/201
2-1-1
CPI6
BM66ಮಾ.ಹ.ಅ2013
ೕ ಬಿ ಬಸವರಾಜಪ ◌ುಪನಿದೆಱಶಕರು ವ ಗ ◌ಿವರ ಮ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
05/03/2014
28/04/2015
28/04/201
2-1-1
CPI-BM67ಇ 2014
ರ್ೕ ಬಿ.ಎ ರಾಜಶೇಖರ್ ಸಹನಿಧೇಱಶಕ ರವರು ಕಾಯಱನಿವಱ ದ ಕಛೇರಿಗಳ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

30/04/2015

04/09/2006
07/11/2014
07/11/201
ಉ ರವರ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾವದಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

29/04/201
2-1-1
6
ಶಾಂತಪಪ್ ಬಾಬು ಬಿಲ್ ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ಬೆಳಗಾ ಇವರಿಗೆ ಉನಿ ಹುದೆದ್ಗೆ ಮುಂಬಡಿತ್
ನೀಡುವ ಬಗೆ
10/03/2015
30/04/2015
30/04/201
2-1-1
CPIBM4ನಿ ೕ2015
ರ್ೕ ಎ ರ್ೕಧರ, ಆಡ ತಾಧಿಕಾರಿ, ರೀಜನಲ್ ಇನಿಸ್ಟೂಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನು ಮಾತ ಇಲಾಖೆಗೆ ಂದಿರುಗಿಸುವ ಬಗೆ
CPIBM10ಮುಂಬಡಿತ್2015

19/02/2015

2-1-1

29/04/2015
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1/10/2016

137

3681

1(1) ಉ.ನಿ ಪೂ.ಬಡಿತ್ 08/09/2005
23/03/2009
23/03/201
5/2005-06
0
ರ್ೕ ಶಂಕರಪಪ್ ರೀಡರ್, .ಟಿ.ಇ ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿಕೆ ಕುರಿತು

138

3688

139

3722

140

3730

30/09/2005
23/03/2009
23/03/201
2-1-2
1(1) ಇ.ಓ ಪೂ.ಬಡಿತ್
0
9/2005-06
ರ್ೕ ಎಂ.ಎಸ್ ಲೂತಿಮಠ್ ನಿವರ್ತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್-ಎ ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿ, ವರ್ಂದದ ಲ್ ಬಡಿತ್
ನೀಡುವ ಕುರಿತು
1(1) ಕ.ನಿ.ಅ 15/200627/06/2006
23/03/2009
23/03/201
2-1-2
07
0
ಗೂರ್ಪ್-ಎ ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿ ಕಷ್ಣಾದಿಕಾರಿ ವರ್ಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವದಿ ಮಂಜೂರು
(ಸಕಾರ್ರದಿಮದ ಬಂದಿರುವ ಆದೇಶ) ಸಂಬಂಧಿ ದ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ
03/08/2006
23/03/2009
23/03/201
2-1-2
1(1)ಕ.ನಿ.ಅ/01/06-07
ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿ ಅದಿಕಾರಿಗಳ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ

141

3744

142

3759

143

3765

144

3793

145

3846

146

6325

147

7509

1(1) ವಗರ್ 12/2005-06

13/03/2006

2-1-2

27/11/2008

27/11/200
2-1-2
9
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ಗೂರ್ಪ್-ಎ ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿ ಇ.ಓ ವರ್ಂದದ ಲ್ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಒಂದೇ ಸಳದ 5 ವಷರ್ ಸೆವೆ ಸ ಂತ ತಾ ಜಿಲೆ ಹಾಗೂ ಮಾನ ಶಾಸಕರು ಸಚಿವರುಗ ಂದ ಬಂದತಂಹ
21/08/1998
07/06/2014
07/06/201
2-1-2
1(1) ಇತರೆ -ಬಡಿತ್ 20/9899
5
ಕೆ. ಎಸ್.ಆರ್ 53 (ಎಫ್) ರನವ್ಯ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ ಟಿ.ಬಿ.ಎಪ್ ರ್ಫಾಮ್ ಬಡಿತ್ ವೇತನ
ನಿಗಧಿ ಬಗೆ ಎ ಜಿ ರವರಿಗೆ ಸ ಕೆ ಪತ
11/06/2002
25/03/2009
25/03/201
2-1-2
1(1) ಇತರೆ ನಿ ೕಜನೆ 01-2002
0
ೕಜನಾ ಮುಖಯ್ ಸಥ್ರು ಅಜೀಮ್ ಪೆರ್ೕಂಜಿ
ರ್ೕ ಎಂ.ಎನ್ ಬೇಗ್ ಪರ್ಸುತ್ತ ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರು ವರ್ಂದ ರಾಜಯ್
ಪೌಂಢೇಷನ್ ಬೆಂಗಳುರು ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆ
02/01/2006
25/03/2009
25/03/201
2-1-2
1(1) ಇತರೆ ನಿ ೕಜನೆ
24/2005-06
0
ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ನ ನಾಯ್ಯಾಲಯ/ಉಚಚ್ನಾಯ್ಯಾಲಯ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ಗಳ ಬಗೆಗ್ ಇಲಾಖೆ
ಸಕಾರ್ರಕೆ ವರದಿ ಸ ಸುವ ಬಗೆ ಒಬ ಸಮನ ಯಾಧಿಕಾರಿನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆ ಹಾಗೂ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಾಯೆ /
1(1) ಉ.ನಿಪೂ.ಬಡಿತ್
09/05/2005
01/10/2007
01/10/200
2-1-2
04/ಕೆ.ಎ.ಟಿ 4672/2005
8
ರ್ೕ ಅಮರ್ತ ಬೆಟಟ್ದ್, ರೀಡರ್ .ಟಿ.ಈ ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಇವರ ಪೂವರ್ನವ್ಯ ಬಡಿತ್ ಸಂಬಂಧ
25/09/2006
23/03/2009
23/03/201
2-1-2
1(1)ಇತರೆ:ಬಡಿತ್:32/200
0
6_07
ಯು.ಪಿ ಖ ೕಲ್ ಅಹಮ್ದ್ ಷರೀಫ್ ರವರಿಗೆ ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬದಿತ್ ನೀಡುವ
ಕುರಿತು
1(1) ಇತರೆ ಉ.ನಿ
17/08/2006
01/10/2007
01/10/200
2-1-2
(ಸ0ಸಕ್ತ) 22/2006-2007
8
ರ್ೕ ಕೆ.ಎಂ ಮಹದೇವಯಯ್ ಪರ್ಭಾರಿ ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕರು, ಎಸ್. . ಸಕಾರ್ರಿ ಮಹಾರಾಜ ಸಂಕಕ್ವ್ತ ಕಾಲೆಜು
ಮೆ ಸೂರು ಇವರನು ಉ ನಿ ಹುದೆಗೆ ನಿ ೕಜನೆ ಕುರಿತು
08/12/2006
23/03/2009
23/03/201
2-1-2
1(1) ಬಡಿತ್55/20060
2007
ಡಯನಾ ಎಪ ಪರ್ಭು ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಇವರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

148

8184

149

8248

14/06/2006
27/11/2008
27/11/200
2-1-2
1(1) ವಗರ್ ತ ಆ ಜೇ
9
01/2006-2007
ರ್ೕ ಟಿ ಸುಬಬ್ಯಯ್ ಬಿ ಇ ಒ ಬೆಂ ದ ವ 4 ಇವರ ವಗರ್ವಣೆ ಯನುನ್ ಕೆ ಎ ಟಿ ಯಿಂದ ತಡೆಯಾ ೆ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

150

11335

21/04/2007
27/11/2008
27/11/200
2-1-2
() ಬಡಿತ್-3 /2007-08
ಡಿ.ವೆಂಕಟೇಶಪಪ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
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ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
151

11892

1(1) ವಗಾರ್ವಣೆ
01/06/2007
27/11/2008
27/11/200
09/2007-2008
9
ಮಾನಯ್ ಮುಖಯ್ ಮಂತಿರ್ ಗಳ ಜನತಾ ದಶರ್ನದ ಲ್ ವ್ೕಕರಿ ದ ಮನ ಕುರಿತು

152

12475

153

12784

07/07/2007
23/03/2009
23/03/201
2-1-2
11.ವಗಾರ್ವಣೆ/0721/20
0
07-08
2007-08 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಾ. . ಇಲಾಖೆ, ಗೂರ್ಪ್-ಎ ರಿಯ ಮತುತ್ ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಆದೇಶದ ರುವ ನೂ ನ ತೆಗಳು/ಖಡಾಯ ನಿರೀ ೆಯ ರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಳ ನಿಯುಕಿ
27/07/2007
10/01/2013
10/01/201
2-1-2
11 ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ದಾವೆ4
26/2006-07
ರ್ೕಮತಿ. ಕುಮದಿನ ಬೈರಣಣ್ನವರ್ ರವರು ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಯ ಲ್ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್: 3525/07ರ ಲ್ ಹೂಡಿರುವ ಕುರಿತು.

154

13057

155

13282

156

13322

157

13778

158

15229

159

15258

160

15658

161

18028

162

34762

163

69115

16/08/2007
27/11/2008
27/11/200
11ಹೆ.ಪಿ31/2007-08
ರ್ೕ ಅಮರಪಪ್ ಬಿ ಇ ಒ ಂಧನೂರು ಇಚರ ಹೆಸರು ತಪಾಪ್ಗಿರುವುದನುನ್ ಸರಿಪಡಿಸುಚ ಕಿರಿತು

2-1-2

2-1-2

31/08/2007
21/01/2013
21/01/201
2-1-2
11.ಉ.ನಿ. ಬಡಿತ್/38/20
4
07-08
ರ್ೕ ರತನ್ಕುಮಾರ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಡಯಟ್ ಉಡುಪಿ ಇವರಿಗೆ ಪೂವಾರ್ನನ್ಯವಾಗಿ ಬಡಿತ್ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಕುರಿತು
03/09/2007
23/03/2009
23/03/201
2-1-2
11.ಇತರೆ.ಕ.ನಿಅ.41/200
0
7-08
ರ್ೕ ಜಿ.ಎಣ ಜಯಕುಮಾರ್ ಉಪನಾಥ್ಸಕರು ಟಿಇ ಜಮಖಂಡಿ ಇವರ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು
25/10/2007
27/11/2008
27/11/200
2-1-2
11.ಇತರೆ.ನಿ ೕಜನೆ.46/
9
07-08
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಕೋಲಾರ ಇ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದೆದ್ಗೆ ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
29/01/2008
27/11/2008
27/11/200
2-1-2
11.ಇತರೆ.ಕ.ನಿ.ಅ.54/20
9
07-08
ರ್ೕ ಎಂ.ನೀಲಯಥ್ ರೀಡರ್ ಟಿಇ ಜಮಖಂಡಿ ಇವರ ಸಧ್ಳ ನಿರೀಕಷ್ಣಾವಧಿಯನುನ್ ಕಡಾಡ್ಯ
ನಿರೀಕಷ್ಣಾವಧಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆ
30/01/2008
21/01/2013
21/01/201
2-1-2
1[1]ಇತರೆ:ಕನಿಅ:53:20
4
07-08
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಗೂರ್ಪ್-ಎ ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಥ್ಳ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿಯನುನ್
ಕಡಾಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಕುರಿತು
07/03/2008
27/11/2008
27/11/200
2-1-2
11.ಇತರೆ.ಕ.ನಿ./57/2007
9
-08
ರ್ೕ.ಕೆಂಪರಾಜೇಗೌಡ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಡಯಟ್ ಮಥ್ಸೂರು ಇವರ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ ಕುರಿತು
25/08/2008
09/01/2013
09/01/201
2-1-2
11.ಎತರೆ. ಅಕಾವೇನಿ.24
/2008-09
4
ನಿಯಮ32ರಡಿ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಸಾನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ಹೋಂದಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ
ಕೆ ಎಸ್ ಅರ್ ಅಧಿನಿಯಮ43ರಂತೆ ಕಾಲ ನಿಕವಾಗಿ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
11 ಕಷ್ಣಾದಾಕಾರಿ.ಸಾಧ್ನ.ಪ
25/01/2007
09/01/2013
09/01/201
2-1-2
ನನ್ 58/2006-07
4
ನಿಯಮ-32ರ ಅಡಿಢ್ಯ ಲ್ ಕಷ್ಣಾಧಾಕಾರಿಗಳ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಸಾಧ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
1(1)/ಇ /ಇತರೆ. ಎಒ.ಕ.
ಹಾ.59/2010-11/2011

08/02/2011

09/01/2013

09/01/201
4

2-1-2

ರ್ೕ ವಣಣ್, ಎಒ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರಾಗಿದುದ್, ಇವರ ಎಲ್.ಪಿ.
ಯನು ಸ ಸುವಂತೆ ಕೋರಿಕೆಯ ಬಗೆ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016
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ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
164

70373

165

70376

166

98408

167

98411

15/03/2011
02/02/2013
02/02/201
2-1-2
1(1)/ವಗರ್/ಇತರೆ.ನಿದೇರ್ಶ
4
ಕರು.ನಿ.67/201011/2011
ರ್ೕ ಕೆ.ಪಿ.ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು ಪೌರ್ಢ, ರವರನುನ್ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಆರ್ ಐ ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇ ಗೆ ವಗರ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
05/02/2011
21/01/2013
21/01/201
2-1-2
1(1)/ಕ.ನಿ.ಅ/ಇತರೆ.ಕ.ನಿ.
4
ಅ.57/2010-11/2011
ರ್ೕ ಟಿ.ಶಂಕರಪಪ್, ಬಿಇಒ, ಹೊಸದುಗರ್ ಇವರಿಗೆ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು.
23/05/2012
05/06/2014
05/06/201
2-1-2
1(1)ಇತರೆ/ಇ /ಜೆ.ಪ.ಹೆ.
5
ಸೇ.14/2012-13/2012
ರ್ೕ ಕೆಎ ಹ್ರೇಮಠ, ನಿವೃತತ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಇವರ ಹೆಸರನುನ್ ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ ಸೇರಿಸುವ ಕುರಿತು ಸಹ
ನಿದೇರ್ಶಕರ ವ ಂದಕೆ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
1(1)ಇತರೆ/ಇ / .ಅ.ಸಥ್.ನಿ
22/03/2012
07/12/2013
07/12/201
2-1-2
ಯುಕಿತ್.58/2011-12/2012
4
ರ್ೕ ಅಮರಪಪ್ ಬೋ , ಡಿವೈಪಿ , ರಾಯಚೂರು, ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ರುವ ಕುರಿತು

168

98413

169

99308

170

104802

171

105664

172

117306

173

117319

174

126526

175

126529

04/09/2014
03/07/2015
03/07/201
CPI6
BM43ಅಮಾನತುತ್2014
ರ್ೕ ಬಸವರಾಜಪಪ್ ಉಪನಿದೇಱಶಕರು ಸಾ. ಇ ರವರ ಬಡಿತ್ ಪರ್ಕರಣ ಅಮಾನತಿತ್ನ ಬಗೆಗ್

176

126530

19/08/2014
29/04/2015
29/04/201
2-1-2
CPI6
BM34ಮಾ.ಹ.ಅ2014
ರ್ಮತಿ ಲತಾ ಮಿ ಕ್ನ್ ಗದಗ ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

16/06/2012
05/06/2014
05/06/201
2-1-2
1(1)ಇತರೆ/ಇ /ವಗರ್/ಬಡಿತ್
5
.ಬಿ/19/2012-13/2012
201213 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ವಗಾರ್ವಣೆ/ ಬಡಿತ್ ಹೊಂದಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಕತರ್ವಯ್ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ
ಕುರಿತು
1(8)ಇತರೆ./ಕ.ನಿ.ಅ/35/2
05/10/2010
21/01/2013
21/01/201
2-1-2
010-11/2012
4
ರ್ೕ ಎಂಆ ರ್ವರಾಂ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಟಿಇ,ಮೈಸೂರು ಇವರ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾವಧಿ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
1(1)ಇತರೆ/ನೇಮಕ/ನಿ.ಅ.
02/01/2013
05/06/2014
05/06/201
2-1-2
ಸೇ/51/2012-13/2013
5
ರ್ೕ ಎನಿಬ್ಪಾಟೀಲ್, ನಿನಿ, ಇವರನುನ್ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಣ ಹಱತಾ ಚೌಕಟುಟ್ ನಿವಱಹಣಾ ಇ ಲ್ಗೆ ಗುತಿತ್ಗೆ
ಆದಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
7[1]ಇತರೆ.ಕನಿಅ/ಕ.ನಿ.ಅ/
13/04/2010
21/01/2013
21/01/201
2-1-2
ವೇ.ಪಾ-05/2010-11
4
ರ್ೕ ಕೆ ಜಗದೀಶ್, ಬಿಇಓ, ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ಇವರ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿಯ ವೇತನ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ
ಕುರಿತು
1(1)/ನಿ ೕ/29/201306/08/2013
05/06/2014
05/06/201
2-1-2
14/2014
5
ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶಯಯ್, ಕಾಯ ನಿವ ಹಣಾಧಿಕಾರಿ, ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯತ್, ತುಮಕೂರು ಇವರ ಸೇವೆ
ಆಡಿರ್ಪಿಎಆರ್ ಗೆ
ೕನಗೊ ಸುವ ಕುರಿತು
1(1)/ಪರ್ಭ/ವ.ಅ.07/2013
25/04/2013
05/06/2014
05/06/201
2-1-2
-14/2014
5
ರ್ೕ ವೈಟಿಗುರುಮೂತಿ , ನಿದೇ ಶಕರು, ಕನಾ ಟಕ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ, ◌ಿವರಿಗೆ ವಗಾ ವಣೆ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
20/08/2014
29/04/2015
29/04/201
2-1-2
CPI-BM30ಮ.ಹ.ಆ2014
6
ರ್ೕ ಆರ್. ಚಂದುರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
2-1-2
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177

126533

CPI-BM45ಮಾಹಆ2014

15/10/2014

ರ್ೕ ಜಯ ಕುಮಾರ್ ಎನ್. ಟಿ ವ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

29/04/2015

29/04/201
2-1-2
6
ಗಗ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೇ ರುವ ಬಗೆಗ್

178

126535

CPI-BM31ಮ.ಹ.ಆ2014

179

126573

CPI-BM29ಮ.ಹ.ಆ2014

180

126574

181

126579

182

126588

183

126852

184

127065

185

127101

186

127182

187

127186

188

127244

189

127255

190

127260

CPI-BM11ಮುಂಬಡಿತ್2013

191

127546

15/11/2014
29/04/2015
29/04/201
2-1-2
CPIBM121ಮಾ.ಹ.ಅ201
6
4
ರ್ೕ ಮರಿ ಂಗಗ್ಔಡ ಮಾ ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

19/08/2014

29/04/2015

29/04/201
2-1-2
6
ರ್ೕಮದುಸೂದನ್ .ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
21/08/2014

29/04/2015

29/04/201
2-1-2
6
ರ್ೕ ಕನನ್ಡಾಂಬೆ ರಾಮಮೂತಿಱ ಗ್ಔಡ ಸಂಪಾದಕರು ಲೋಕಾಯುಕತ್ ನ್ಊಸ್ ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಡಿ
ಆ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
15/10/2014
18/07/2015
18/07/201
2-1-2
CPIBM115ಜೇಪ2014
ರ್ೕ ಹನುಮಂತಪಪ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರಜನಮ್ದಿನಾಂಕ ಜೇಷಟ್ತ ಪಟಿಟ್ಯ ಲ್
ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
25/09/2014
29/04/2015
29/04/201
2-1-2
CPI-BM42ಮಾಹಆ2014
6
ರ್ೕ ಎಮ್ ಜೆ ಗಿರೀಶ್ ರರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೇ ರುವ ಬಗೆಗ್
15/10/2014
03/07/2015
03/07/201
2-1-2
CPIBM117ಇ 2014
ರ್ೕ ಬಸವರಾಜು ಂದಿನ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾ. ಮ್ಐಸೂರು ಉತತ್ರ ವಲಯ ಇವರ ಸೇವಾ ವರ ನೀಡುವ
ಬಗೆ
20/10/2014
29/04/2015
29/04/201
2-1-2
CPIBM119ಮಾ.ಹ.ಅ201
6
4
ರ್ೕ ಪರ್ನವ್. ಕೇರಳ ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
30/10/2014
29/04/2015
29/04/201
2-1-2
CPIBM120ಮಾ.ಹ.ಅ201
6
4
ಎಸ್ ಸಾ ತಿರ್ ನಾಗರಕಟೆಟ್ ಕೂಡಿಲ್ಗಿ ಬಳಾಳ್ರಿ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ
ಬಗೆ 10ರೂಗಳ ೕಸ ಲ್ ಆಡರ್ರ್ ಲಗತಿ ದೆ
27/08/2013
14/05/2015
14/05/201
2-1-2
CPI-BM31ನಿ ೕ2013
ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ ಆರ್ ನಿ ೕಜನೆ
18/07/201
2-1-2
6
ರ್ೕ ಎ. ಬಿ ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿ ಗ್ಔಡ ಬಿ.ಇ ಒ ಕೆ ಆರ್ ಪೇಟೆ ಇವರಿಗೆ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ವ್ಋಂದದ ಲ್ ಪೂವಾಱನವ್ಯ
ಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
04/04/2014
03/07/2015
03/07/201
2-1-2
CPI-BM3ಮುಂಬಡಿತ್2014
ರ್ೕ ಕೆ.ಎಮ್ ಗುರುರಾಜ್ ಉಪನಿದೆಱಶಕರು ಬೆಂಗಳೂರು ಗರ್ ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ ಪೂವಾ್ನವ್ಯ ಬಡಿತ್
ನೀಡುವ ಬಗೆ
11/02/2014
28/04/2015
28/04/201
2-1-2
CPI-BM61ನಿ ೕ2014
ರ್ೕ ಎ ಎನ್ ಅನಿಲ ◌ುಪನಾಯ್ಸಕರು ಟಿ ಇ ಮಂಗಳುರು ರವರನುನ್ ಓ ಓ ಡಿ ಮೇಲೆ ಸಣನ್ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರ
◌ಾಪ ಶಾಖೆಗ ನೀಡುವ ಬಗೆ
08/04/2014
03/07/2015
03/07/201
2-1-2
CPI-BM4ನಿ ೕ2014
ರ್ೕಮತಿ ಟಿ.ಎಲ್ ಶಾರದಮಮ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಡಯಟ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಲ್ಪುರ ◌ಿವರನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್
CPI-BM46ಮುಂಬಡಿತ್2012

31/10/2012

18/07/2015

31/05/2013

18/07/2015

18/07/201
6
ರ್ೕ ಕೆ ವೇಗ್ಔಡ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಡಯಟ್ ಇವರಿಗೆ ಪೂವಾಱನವ್ಯ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

2-1-2
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

192

128062

193

128063

194

128204

195

128886

196

128887

197

128888

30/12/2014
29/04/2015
29/04/201
CPIBM128ಮಾ.ಹ.ಅ201
6
4
ರ್ೕ ಸುದೀಪ್ ಜ್ಐನ್ ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

198

128889

CPIBM115ಮಾಹಆ2014

199

128890

30/12/2014
29/04/2015
29/04/201
2-1-2
CPIBM129ಮಾ.ಹ.ಅ201
6
4
ರ್ೕ ಮ ಲ್ಕಾಜುಱನ ದದ್ರಾಮಪಪ್ ಖೂಬಾ ರವರು ಮ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

200

128891

30/12/2014
29/04/2015
29/04/201
CPIBM130ಮಾ.ಹ.ಅ201
6
4
ರ್ೕ ಮಹೇಶ್ ಕಾರಂತ್ ರವರು ಮ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

201

129912

28/01/2015
03/07/2015
03/07/201
2-1-2
CPIBM5ಮುಂಬಡಿತ್2015
ಕೆ ಜಿ ಹನುಮಂತಪಪ್ ಉನಿ ಸಾ ಇ ಗುಲಬ್ಗರ್ ಇವರಿಗೆ ಉನಿ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನಿಡುವ ಬಗೆಗ್

202

129992

31/01/2015
29/04/2015
29/04/201
CPIBM1ಮಾ.ಹ.ಅ2015
ರ್ೕ ವೈ ಹೆಚ್
ೕಹನ್ ರೆಡಿಡ್ ಬೆಂ, ರವರಿಗೆ ಮಾ ಹ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ

203

130344

204

130550

205

131409

206

131450

12/02/2015
18/07/2015
18/07/201
2-1-2
CPIBM3ನಿ ೕ2015
ಕೆ ಮಂಜುನಾಧ ಉಪ ೕಜನಾ ಸಮನವ್ಯಾದಿಕಾರಿ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಮಾದಯ್ಮಿಕ ಕಷ್ಣ ಅಬಿಯಾನ ಉನಿ
ಕಚೇರಿ ಚಿಕ ಬಳಾ ಪ ರ ಇವರನು ಗಾ ಮೀಣಾಬಿವ ದಿ ಮತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ
24/02/2015
30/04/2015
30/04/201
2-1-2
CPIBM1ಮ.ಹ.ಆ2015
ಮಂಜುನಾಥ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
10ರೂಗಳ ೕಸ ಲ್ ಆಡರ್ರ್ ಲಗತಿ ದೆ
04/04/2015
03/07/2015
03/07/201
2-1-2
CPIBM15ಮುಂಬಡಿತ್2015
6
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವಾಗ ನಮಮ್ ಸೇವಾ ಜೇಷಠ್ತೆಯನುನ್ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ರ್ೕ ಹೆಚ್
ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತು ೕ ಮತು ೕಮತಿ ಫಾತೀಮ ಬಿ
04/04/2015
29/04/2015
29/04/201
2-1-2
CPIBM5ಮಾ.ಹ.ಅ2015
ರ್ೕ ಹೊನೆನ್ಗ್ಔಡ ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

CPIBM122ಮಾ.ಹ.ಅ201
28/11/2014
29/04/2015
29/04/201
2-1-2
4
6
ರ್ೕ ವ್ಐ ಹೆಚ್
ೕಹನ್ ರೆಡಿಡ್ ಬೆಮಗಳೂರು ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ
ಬಗೆ
28/11/2014
29/04/2015
29/04/201
2-1-2
CPIBM123ಮಾ.ಹ.ಅ201
6
4
ಮಾಕನ ಹ ಲ್ ಜೆ ಗಿರೀಶ್ ತರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
03/12/2014
29/04/2015
29/04/201
2-1-2
CPIBM125ಮಾ.ಹ.ಅ201
6
4
ರ್ೕ ಎಮ್ ಜೆ ಗಿರೀಶ್ ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಬಸವರಾಜೇಗವ್ಡ ರವರ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
30/12/2014
29/04/2015
29/04/201
2-1-2
CPIBM126ಮಾ.ಹ.ಅ201
6
4
ರ್ೕ ಬಸವರಾಜ ರಾಜಯ್ ಕಾಯಱದ ಱ ಕನಾಱಟಕ ಪತರ್ಕತಱರ ಸಂಘ ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
30/12/2014
29/04/2015
29/04/201
2-1-2
CPIBM127ಮಾ.ಹ.ಅ201
6
4
ರ್ೕ ವ್ಐ ಹೆಚ್
ೕಹನ ರೆಡಿಡ್ ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್,

30/12/2014

2-1-2

29/04/2015

29/04/201
2-1-2
6
ರ್ೕ ಎ ಸುರೇಶ್ ಚಂದರ್ ಬಾಬು ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ◌್ಬಗೆಗ್

2-1-2

2-1-2
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207

131875

208

131878

209

132211

210

132281

211

133686

212

3684

213

3703

214

9354

215

13401

216

20017

217

20185

218

34542

219

34787

CPIBM6ಮಾ.ಹ.ಅ2015
25/04/2015
03/07/2015
03/07/201
2-1-2
ರ್ೕಮತಿಎಸ್ ಮೀನಾ , ಧಾರವಾಡ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯ ಲ್ ಕೇ ರುವ ಮಾ ತಿ
ನೀಡುವ ಕುರಿತು
25/04/2015
03/07/2015
03/07/201
2-1-2
CPIBM7ಮಾ.ಹ.ಅ2015
ರ್ೕಮತಿ ಮೀನಾ ದಾರವಾಡ ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಜಿಲಾಲ್ ಉಪನಿದೇಱಶಕರು
(ಆಡ ತ) ◌ಿವರ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
02/05/2015
03/07/2015
03/07/201
2-1-2
CPIBM8ಮಾ.ಹ.ಅ2015
ಶರಣು ಎಂ ರ್ೕನಗರ ಬೆಂ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್ 10ರೂಗಳ
ೕಸ ಲ್ ಆಡರ್ರ್ ಲಗತಿ ದೆ
05/05/2015
03/07/2015
03/07/201
2-1-2
CPIBM11ಮಾ.ಹ.ಅ2015
6
ಹೆಚ್ ಟಿ ರ್ೕನಿವಾಸ ದಟಟ್ಗ ಳ್ ಮೈಸೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
03/07/201
2-1-2
6
ಎನ್ ಎಂ ದಾವರಾಜು ಮೈಸೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
10ರೂಗಳ ೕಸ ಲ್ ಆಡರ್ರ್ ಲಗತಿ ದೆ
01/10/2005
21/01/2013
21/01/201
2-1-3
1(1) ಸ.ನಿ.ಪೂ. ಬಡಿತ್
7/2005-06
4
ರ್ೕ . ತಿರುಮಲರಾವ್, ನಿವರ್ತತ್ ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರು (ಶಾಲಾ ಕಷ್ಣ) ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಆಯುಕರ್ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪೂವಾರ್ನ ಯ ಬಡಿ ಬಗೆ
1(1) ಕ.ನಿ.ಅ. 20/04-05
18/11/2004
10/01/2013
10/01/201
2-1-3
4
ಸಾ. ಇಲಾಖೆಯ ಗೂರ್ಪ್-ಎ ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ವರ್ಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ೕ ಬಸವಣಪ ಉ ನಿ ವ ಗ ಇವರ ಕಡಾಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ ಬಗೆ
27/12/2007
23/03/2009
23/03/201
2-1-3
1(1) ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ.ಸಾಥ್ನಪ
0
ನನ್58/2006-07
ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಯ್ೕದದ ಲ್ ನಿ-32ರಡಿಯ ಲ್ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ
ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಸಾನಪನ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
11.ಇತರೆ.ಕನಿಅ.41.200
10/09/2007
27/11/2008
27/11/200
2-1-3
7-08
9
ರ್ೕ ಆರ್ ವಂಕಟರಾಮು ಸಹಜಿದೇರ್ಶಕರು ಎಂ ಎಂ ಎಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
06/01/2009
10/01/2013
10/01/201
2-1-3
11.ಕನಿಅ.23/2008-09
ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ

CPIBM17ಮಾ.ಹ.ಅ2015

12/06/2015

03/07/2015

15/01/2009
09/01/2013
09/01/201
2-1-3
11ಇತರೆ
4
ಸಂಪಕರ್.ಅ.ನೇ26/200809
ಶೆವ್ಕಷ್ಣೆಕ ಮತುತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಧಯ್ಯನ ಸಂಸೆಧ್ಯಿಂದ ಸಲಹೆ/ಅಭಿಪಾರ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಸಂಪಕರ್
ಅಧಿಕಾರಿಯನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆ
25/06/2009
09/01/2013
09/01/201
2-1-3
1[1]ಇತರೆ.ಕನಿಅ4
06/2009-10
ರ್ೕಮತಿ ಫಾಮಿದಾ ರ ೕಂ, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್, ರಾಮನಗರ, ಇವರು ಸಥ್ಳ ನಿರೀ ೆಯ ಲ್ದದ್
ಅವಧಿಯನು ಕಡಾಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾವಧಿ ಎಂದು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
13/07/2009
05/06/2014
05/06/201
2-1-3
1[1]ಇತರೆ.ಕೇಡರ್ ಹುದೆದ್
ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣ-9/2009-10
5
ವೃಂದ ಮತುತ್ ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳನವ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹುದೆದ್ಗಳ ಬಗೆಗ್ ಸಚ್ ಠ್ೕಕರಣ ಕುರಿತು

220

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

35363

04/08/2009
1[1]ಇತರೆ.ಕನಿಅ.17/200
9-10
ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು

21/01/2013

21/01/201
4

2-1-3
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1/10/2016

221

35681

1[1]ಇತರೆ. .ಉ.ಮ. .1
13/08/2009
21/01/2013
21/01/201
9/2009-10
4
ಹೊಸ ಡಯಟ್ಗ ಗೆ ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ರವರನುನ್ ಮರು ನಾಯ್ಸಗೊ ಸುವ ಕುರಿತು

222

36119

223

37077

224

40447

02/09/2009
02/02/2013
02/02/201
2-1-3
1[1]/ಇತರೆ/ಉ.ನಿ.ಪ.ವೇ.
4
ಆ.ಸೌ.25/2009-10
ರ್ೕ ಮಂಟೇ ಂಗಾಚಾರಿ, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಪರಿಷ ತ ವೇತನದ ಆಥಿರ್ಕ ಸೌಲಭ ಗಳನು ನೀಡುವ ಬಗೆ
1[1]ಇತರೆ/ನಾಯ್.ಪರ್/ವಗರ್.
10/09/2009
21/01/2013
21/01/201
2-1-3
30/2009-10
4
ರ್ೕಮತಿ ಬಿ ಉಮಾದೇ , ಬಿಇಓ,
ಳಕಾಲೂಮ್ರು ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಸಂಬಂಧ ಕೆಎಟಿ ನಿದೇರ್ಶನ ನೀಡಿದುದ್
ಮುಂದುವರೆಯುವ ಬಗೆ
1[1]ಇತರೆ.ಉ.ನಿ.ಪೂ.ಬಡಿತ್
11/01/2010
02/02/2013
02/02/201
2-1-3
/ಇ /42/2009-2010
4
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ವೃಂದದ ಲ್ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯಬಡಿತ್ನೀಡುವ ಕುರಿತು

225

68370

14/06/2011
21/01/2013
21/01/201
2-1-3
1(1)/ಮುಂಬಡಿತ್/
4
ಇತರೆ.u.ni.badti14/201
1
Regarding promotion of Shri. JJ.Doddamani, Senior lecturer, DIET, Bijapur.

226

69097

227

69113

228

83994

229

85781

27/05/2008
21/01/2013
21/01/201
2-1-3
1(1)/ವೇಬ/ಇತರೆ. .ಅ.
4
ಪೂ.ಬಡಿತ್/2008-09/2011
ರ್ೕಮತಿ ರತಾನ್ಬಾಯಿ ಲಾಬೆ, ಹರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಬೀದರ್ ಇವರಿಗೆ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ
ವ ಂದದ ಪೂವಾರ್ನ ಯ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
1(1)/ನೇಮಕ/ 1(1)ಇತ
03/06/2011
02/02/2013
02/02/201
2-1-3
ರೆ. .ಪ.ಸಂ.ಪಾರ್.ಹು.ನೇ.11/
4
2011-12/2011
ಸರಕಾರಿ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಲ್ನ ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಲರ ಹುದೆದ್ಯಾಗಿ
ಮರುನಾಮೀಕರಿ ರುವ ಬಗೆ
1[1]/ವಗರ್/16/2011-12
04/10/2011
02/02/2013
02/02/201
2-1-3
4
ರ್ೕ ಎಂ ರಾಜು ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಎಂ.ಎಂ.ಎಸ್, ಮೈಸೂರು, ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆಯನುನ್ ರದುದ್ಗೊ
ಹಾ
ಸಳದ ಯೇ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗೆ
24/10/2011
07/12/2013
07/12/201
2-1-3
1[1]/ರಾ.ವ. ೕ/22/20
4
11-12
ರಾಜಯ್ ಮಕಕ್ಳ ಕಿರ್ಯಾ
ೕಜನೆ ಸಂಬಂಧ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನುನ್ ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು

230

86743

02/11/2011
02/02/2013
02/02/201
11/.23/114
12.ನಿ ೕ/2011
Reconstitution of Regional Advisory Committee the Regional

231

98389

1(1)/ಇ /ಇತರೆ.ಅ.ಸೇ.
ವರ/20/2011-12/2012

232

98390

233

98394

12/10/2010

21/01/2013

21/01/201
4

2-1-3

2-1-3

2-1-3

1 ರ್ೕ ಎ ರ್ೕಧರ್ ರವರ ಸೇವಾ ವರ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
2 ೕ ಎ ಕೆಂಪರಂಗಯ ಬಿಇಒ ಕುರುಗೋಡು ರವರ ಸೇವಾ ವರ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
20/10/2011
02/02/2013
02/02/201
2-1-3
1(1)/ಇ /ಇತರೆ.ಪತರ್.ರ.2
4
1/2011-12/2012
ಇತರೆ ಷಯಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಅಪರ ಆಯುಕತ್ರು ಧಾರವಾಡ/ ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ರವರಿಂದ ವರದಿ ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು
1(1)/ಇ /ನಿ.ಅ.ಸೇ/32/2
011-12/2012

02/12/2011

05/06/2014

05/06/201
5

2-1-3
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234

98397

ಕೇಂದಿರ್ೕಕೃತ ದಾಖಲಾತಿ ಘಟಕ, ಇ ಲ್ ನಿವೃತಿತ್ಯಿಂದ ತೆರವಾದ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ತಾತಾಕ್ ಕವಾಗಿ
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸಲು ಗುತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ೕ ಬಿನಾರಾಯಣ ನಿವ ತ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ರವರ
1(1)ಇತರೆ/ಇ / .ಅ.ಸೇ.
29/11/2011
07/12/2013
07/12/201
2-1-3
/31/2011-12/2012
4
ರ್ೕ ಸಂಜಪಪ್, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಇವರ ಸೇವೆಯನುನ್ ಆಡಿರ್ಪಿಆರ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಂಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು

235

236

237

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

99283

1(1)ಇತರೆ/ನೇಮಕ/ಅ.ವ.
ಸಥ್.ನಿ.41/2011-12/2012

23/01/2012

04/02/2013

04/02/201
4

2-1-3

99289

ಆಡ ತ ದಕಷ್ತೆ ಹೆಚಿಚ್ಸುವ ದೃ ಟ್ಯಿಂದ ಬಿಇಓ/ಡಿಡಿಪಿಐ ರವರನುನ್ ಸಥ್ ೕಯವಾಗಿ ವಗರ್/ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ದನು ನಿಬರ್ಂಧಿಸುವ ಕುರಿತು
25/07/2012
05/06/2014
05/06/201
1(8)ಇತರೆ./ವೇನಿ/ಕನಿಅ.
5
ವೇ.ಪ.25/2012-13/2012

99292

ರ್ೕ ಹರೀಶ್ ಎಲ್ ಗಾಂವಕರ್, ಡಿವೈಪಿ , ಆಎರ್ಂಎಸ್ಎ, ರ , ಇವರ ಕನಿಅವಧಿ ಸಂಬಂಧ ವೇತನ
ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
05/02/2012
04/02/2013
04/02/201
2-1-3
1(8)ಇತರೆ./ಇ /ನೋ.ಅ.
4
ನೇ/45/2011-12/2012

238

99299

239

99307

240

99309

241

104801

242

104908

243

104910

244

104916

2-1-3

ಐಎಸ್ ಇ ಮತುತ್ ಐಎಸ್ ಎಸ್ ಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು
ೕನೊಗಾರ್ಫ್ ಆನ್ ದಿ ಸೆಟ್ೕಟಸ್ ಆಫಾ ವುಮೆನ್
ಇನ್ ಕನಾರ್ಟಕ ಷಯದ ಬಗೆ ನಡೆಸ ರುವ ಅಧ ಯನ ಕುರಿತು
17/03/2012
06/11/2014
06/11/201
2-1-3
1(8)ಇತರೆ./ನೇಮಕ/ನೊ.
5
ಅ.(ಬ-2)55/201112/2012
ಖಜಾನೆ 2 ರ ಅವಶಯ್ಕತೆಗ ಗಾಗಿ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನುನ್ ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು
31/08/2007
21/01/2013
21/01/201
2-1-3
1(8)ಇತರೆ./ಕ.ನಿ.ಅ/39/2
4
007-08/2012
ಎಶಾಯ್ಮಸುಂದರ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಕೊಪಪ್ಳ ಇವರ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾವಧಿ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
1(8)ಇತರೆ./ಕ.ನಿ.ಅ/ವೇ.ಬಿ
03/12/2010
05/06/2014
05/06/201
2-1-3
.46/2010-11/2012
5
ರ್ೕ ಡಿವೆಂಕಟೇಶಯಯ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾವಧಿಅಗೆ
ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
1(1)ಇತರೆ/ಇ /ವ.ಅ.39/
05/10/2012
05/06/2014
05/06/201
2-1-3
2012-13/2013
5
ರ್ೕ ಎಸಜ್ಯಕುಮಾರ್,ಉಪನಿದೇಱಶಕರು, ಇವರಿಗೆ ಟಿಜಿ ಮತುತ್ ಟಿಎ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು
21/04/2010
02/02/2013
02/02/201
2-1-3
1[1]
4
ಇತರೆ.ಉನಿ.ಪೂ.ಬಡಿತ್/ಮುಂಬ
ಡಿ/06/2010-11
ರ್ೕ ಟಿ ಚಂದರ್ಯಯ್, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ ಬಡಿತ್
ನೀಡುವ ಬಗೆ
1[1]
09/12/2009
04/02/2013
04/02/201
2-1-3
ಇತರೆ.ಮಾಬಕು/ವೇನಿ/37/2
4
009-10
ರ್ೕಮತಿ ಜಿ ಪಿ ಚಂದಮ್ಮ್, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್ ಇವರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ವೇತನ
ನಿಗದಿಗೊ ಸುವ ಕುರಿತು
06/07/2010
04/02/2013
04/02/201
2-1-3
1[1]
4
ಇತರೆ.ಪೂ.ಉ.ಬಡಿತ್/ವೇನಿ/21
/2010-11
ರ್ೕ ಎಂ ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿಗೌಡ, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್ ಇವರಿಗೆ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ವೃಂದ ಲ್
ಪೂವಾರ್ನ ಯ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
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1/10/2016

245

105002

246

105006

247

105059

248

105615

249

105636

250

105650

251

105668

252

105687

253

105697

254

117309

255

117313

256

117315

1[1]ಇತರೆ/ಮಾ.ಹ.ಅ/17/
20/06/2011
04/02/2013
04/02/201
2-1-3
2011-12
4
ಅಧಯ್ಕಷ್ರು, ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಎಸ್ಎ / ಎ ಟ್ ಆ ೕಗ, ರಾಜಯ್ ಎ ಸ್/ಎ ಟ್ ಆ ೕಗ ಕಛೇರಿ, ನವದೆಹ ಇವರಿಗೆ
ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
26/09/2011
04/02/2013
04/02/201
2-1-3
1[1]ಇತರೆ.ಆಗ.ಉ.ಸ/ಅ
4
ನು/15/2011-12
6ನೇ ಆಥಿರ್ಕ ಗಣತಿಯನುನ್ ಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಕುರಿತು ಚಾಲನಾ ಉಸುತ್ವಾರಿ ಸಮಿತಿಗಳನುನ್ ರಚಿ ದ ಕುರಿತು
26/08/2008
21/01/2013
21/01/201
1[1]ಇತರೆ.ನಿದೇರ್ಶಕರು.
4
ಪು.ನೇ./ನೇಮಕ/46/200708
ರ್ೕ ಕೆ ರ್ೕಕಂಠೇಶವ್ರ್, ನಿವೃತತ್ ಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತತ್ ಜಂಟಿ ನಿದೇರ್ಶಕರು [
ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ಇವರನು ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಲಹೆಗಾರರನಾ ಗಿ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆ
02/07/2008
21/01/2013
21/01/201
1[1]ಇತರೆ. ಇಅ.ಐಎಎಸ್
4
/ನೀ. / ಫಾರಸುಸ್19/2008-09
ಭಾಆಸೇ ವೃಂದಕೆಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
22/07/2010
1[1]ಇತರೆ. .ಉ./ನಿ ೕ
/02/2009-10
ಆಎರ್ಂಎಸ್ಎ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಕೆಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ನಿ

21/01/2013
ೕಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

21/01/201
4

2-1-3

ೕಜನೆ]
2-1-3

2-1-3

29/04/2010
21/01/2013
21/01/201
2-1-3
7[1]ಇತರೆ.
4
ಬಿಇಓ/ವಗರ್/11/2010-11
ರ್ೕಮತಿ ಟಿ ಆರ್ ಲತಾ, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರನುನ್ ಬಿಇಓ ಕುಣಿಗಲ್
ಇ ಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡದಿರುವ ಬಗೆ
7[1]ಇತರೆ./ವಗರ್/ಬಿಡುಗ
01/12/2004
21/01/2013
21/01/201
2-1-3
ಡೆ.ನಿವೃತಿತ್.22/2004-05
4
ರ್ೕ ವೆಂಕಟರಮಣಯಯ್, ಲೆಕಾಕ್ಧಿಕಾರಿ ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಕತರ್ವ ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
1[1]
02/02/2010
22/01/2013
22/01/201
2-1-3
ಇತರೆ/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/ಅ.ಸಂ.281/2
4
010
ರ್ೕ ಎಸ್ ಹೆಚ್ ಬಟೂಟ್ರ್, ರೀಡರ್, ಟಿಇ, ಜಮಖಂಡಿ ಇವರಿಗೆ ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರ ವೃಂದಕೆಕ್ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯ
ಬಡಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೆಎಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆ 281/2010 ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆ
25/02/2010
22/01/2013
22/01/201
2-1-3
1[1]
4
ಇತರೆ.ಉನಿ.ವೃಂದ.ಅ/ನಿ
ೕ/51/2009-10
ಆಪಿರ್ಇ ಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಉಪನಾಯ್ಸಕರ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಕುರಿತು
15/03/2013
05/06/2014
05/06/201
2-1-3
1(1)/ಪರ್ಭ/ವಗಾ ವಣೆ.
5
ಅನುದಾನ.64/201213/2014
ರ್ೕಮತಿ ಬಿಸುವಣ ದೇ , ಸಹನಿದೇ ಶಕರು [ಶಾ ], ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ವಗಾ ವಣೆ
ಅನುದಾನ/ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವಚ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
1(1)/ವಗರ್/55/201218/01/2013
05/06/2014
05/06/201
2-1-3
13/2014
5
ರ್ೕ ಎಂಆಕೃರ್ಷಣ್ಪಪ್, ಜಿಲಾಲ್ ವಯಸಕ್ರ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಇವರನುನ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಉತತ್ರ ವಲಯಕೆಕ್
ವಗಾ ವಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
1(1)/ಪರ್ಭ/ವ. .62/201212/03/2013
05/06/2014
05/06/201
2-1-3
13/2014
5
ರ್ೕ ಎಟಿಚಾಮರಾಜು, ನಿವೃತತ್ ಸಹನಿದೇ ಶಕರು, ಇವರಿಗೆ ವಗಾ ವಣೆ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಕುರಿತು
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257

117316

258

117321

259

117325

260

117328

261

117329

262

117349

263

4159

264

4176

265

4188

266

4332

267

4345

268

4357

269

4363

270

5786

1(1)/ಪರ್ಭ/ವ.ಅ.52/2012
04/01/2013
05/06/2014
05/06/201
2-1-3
-13/2014
5
ರ್ೕ ಬಿಎರಾಜಶೇಖರ, ◌ುಪನಿದೇ ಶಕರು ಪಾರ್ಥಮಿಕ ◌ಾಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ವಗಾ ವಣೆ
ಅನುದಾನ ಮತು ಪ ಯಾಣ ಭತೆ ಯನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
1(1)/ನಿ ೕ/ .ಅ.ನಿ ೕ
18/04/2013
05/06/2014
05/06/201
2-1-3
ಜನೆ.ಪ.06/20135
14/2014
ರ್ೕ ಎ ರ್ೕಧರ್, ಆಡ ತಾಧಿಕಾರಿ, ಆಇರ್ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಸಂಬಂಧ ಷರತುತ್ ಮತುತ್
ನಿಬಂಧನೆಗಳನು ಧಿಸುವ ಕುರಿತು
1(1)/ಮುಂಬಡಿತ್/49/2012
12/12/2012
05/06/2014
05/06/201
2-1-3
-13/2014
5
ರ್ೕ ಎನೆಕ್ಂಚೇಗೌಡ, ಕಾಯ ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಆಎರ್ಂಎಸ್ಎ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಉಪನಿದೇ ಶಕರ
ವ ಂದಕೆ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
1(1)/ಇ / ಸನಿ.ಕಾಯ
01/08/2013
05/06/2014
05/06/201
2-1-3
ಹಂಚಿಕೆ.27/20135
14/2014
ರ್ೕ ಎಸ್ಆಸರ್ವರಿನಾಧನ್, ಸನಿ, ಇಆಡ ತ, ಸಕಾಲ ಹಾಗೂ ಆಟಿರ್ಐ ತಂತಾರ್ಂಶ ◌ಿವುಗಳನುನ್ ಹಂಚಿಕೆ
ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
1(1)/ನಿ ೕ/ .ಅ.10/20
25/05/2013
05/06/2014
05/06/201
2-1-3
13-14/2014
5
ರ್ೕ ಎಸಾರ್ಜೇಂದರ್, ಮಾನಯ್ ◌ಾಯುಕತ್ರ ◌ಾಪತ್ ಕಾಯ ದ ಹಾಗು ಸನಿ, ಇವರನುನ್ ಮಾನಯ್ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ
ಮತು ಯುವಜನ ಸೇವೆ ರಾಜ ಸಚಿವರ ಪ ಕಾಯ ದ ಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
1(1)/ಪರ್ಭ/ಇತರೆ.ಆಯುಕತ್
18/09/2013
05/06/2014
05/06/201
2-1-3
ರು.ವ. .36/20135
14/2014
ರ್ೕ
ಹಮಮ್ದ್
ಹ ನ್ ಆಯುಕತ್ರು ರವರ ವಗಾ ವಣೆ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
03/03/2005
24/11/2008
24/11/200
2-2-1
1(2)ಮು. .ಬಡಿತ್-02/049
05
ರ್ೕ.ಬಿ.ಮುನಿಯಪಪ್.ಸ. .,ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸುಲಾತ್ನ್ ಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ
ದಿ:24 09 1999ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮುಖ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆಗೆ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
26/07/2005
24/11/2008
24/11/200
2-2-1
1(2)ಮು. .ಸಾಥ್ಪ.ಬಡಿತ್9
02/05-06
ರ್ೕ.ಎಲ್.ಬಿ.ಲಮಾಣಿ,ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,ಎಂ.ಟಿ.ಯು.ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಕಗೊಗ್ೕಡ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಪೂವಾರ್ನ ಯವಾಗಿ ಸಾನಪನ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಸ.1(2)ಮು. ./ಸಾಥ್.ಪ.ಬಡಿತ್24/10/2005
12/08/2009
12/08/201
2-2-1
10/02-03(ಪಿ)
0
ಎಸ್.ಎಂ.ಚಿನನ್ಣಣ್ವರ,ಮು. -ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.
17/06/1997
24/11/2008
24/11/200
2-2-1
1(2) ದಾವೆ-2/97-98
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:2305/97ರ ಬಗೆಗ್- ರ್ೕ. . ವಮೂತಿರ್,ಮು. .ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ಪಲಲ್ವನಹ ಳ್
ರಿಯೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾನಪನ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
11/09/2000
24/11/2008
24/11/200
2-2-1
1(2) ರಿಟ್-02/2000-01
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:01/2001- ರ್ೕ.ಟಿ. .ರಾಮು ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲಲೆ, ತಾವರೆಕೆರೆ, ರಾ ತಾ:
ತುಮಕೂರು ಜಿ:ಇವರಿಗೆ ಮುಖ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆಯ ಪೂವಾರ್ನ ಯವಾಗಿ ಸಾನಾಪನ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
14/02/2001
24/11/2008
24/11/200
2-2-1
1(2) ರಿಟ್-11/2000-01
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:1469/99- ರ್ೕ.ಎ.ಎಸ್.ಗುರು ಂಹ,ನಿವೃತತ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,ಡಯಟ್,ದಾವಣಗೆರೆ
ಇವರು ಗೂ ಪ್ ಬಿ ಮುಖ ಕಷ್ಕರ ವ ಂದಕೆ ಪೂವಾರ್ನ ಯವಾಗಿ ಸಾನಾಪನ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
1(2) ಬಡಿತ್-29/2001-02
26/12/2001
12/08/2009
12/08/201
2-2-1
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:11984/02- ರ್ೕ.ಎಂ.ಬಸವರಾಜಪಪ್,ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು(ನಿ.32),ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆ ಆಲೂರು ರಿಯೂರು ತಾ:ಕ ನಾ ನೇ ನಿ 32ರಂತೆ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆ
26/03/1999
24/11/2008
24/11/200
2-2-1
1(2)ದಾವೆ 12/98-99
ರ್ೕ .ಗಂಗಪಪ್, ಮತಿತ್ತತ್ರರು ಸಕಾರ್ರದ ರುದದ್- ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್
ಕೆ ಎ ಟಿ 1460 63/99
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271

8676

272

8727

273

9023

274

10289

275

10594

276

13510

277

15227

278

15537

279

15962

280

16063

281

16824

282

17101

283

17336

284

17576

1(2)/ಮು. /ಸಾಥ್[ಬಡಿತ್/01/
31/01/2006
24/11/2008
24/11/200
2-2-1
04-05/(ಪಿ-1)
9
ಗೆರ್ೕಡ್-1 ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ / ನಿ-32 ರಡಿ ಕತರ್ವಯ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ
ಮುಖ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆಗೆ ಸಾನಪನ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
1(2)ಸಾಥ್.ಪ.ಬ-04/200603/01/2007
24/11/2008
24/11/200
2-2-1
07.16.ಸಾಥ್.ಪ.ಬಡಿತ್/2007
9
ಗಿರಿಷಾಚಾರ್ ನಿ.ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯೆಟ್ ಬಳಾಳ್ರಿ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದದ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್
ನೀಡುವ ಬಗೆ
16/03/2002
24/11/2008
24/11/200
2-2-1
1(2)ರಿಟ್-4/2001-02
ರ್ೕ ಎಸ್.ಬಿ. ಅನವಟಿಟ್, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಇವರಿಗೆ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಸಾನ ಪನ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ ಕ ಎ ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆ : 1810/2002 ಸ ರುವ ಬಗೆ
24/04/2007
24/11/2008
24/11/200
2-2-1
1(2)ಸಾಥ್.ಪ.ಬಡಿತ್9
07/2006-07
ಗೆರ್ೕಡ್-1 ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ / ನಿ-32ರಡಿ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದದ ಲ್ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವವರಿಗೆ
ಮುಖ ಕಷ್ಕರ ಗೂ ಪ್ ಬಿ ವ ಂದದ ಹುದೆಗೆ ಸಾನಪನ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
06/03/2007
24/11/2008
24/11/200
2-2-1
1(2)ಸಾಥ್.ಪ.ಬ/11/20069
07
2006-07 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ರುವ
ಆದೇಶದ ನಿಯಮ 32 ರನ ಯ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿರುವ ಮುಖ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಶಾಲೆಯ ಳಾಸ ತಿದುಪಡಿ
24/09/2007
12/08/2009
12/08/201
2-2-1
12ಸಾಥ್.ಪ.ಬ.ಹೆ.ಬ/.21.
0
ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2007-08
ರ್ೕ.ಎಸ್.ಬಿ.ಪೂಜಾರ್.ಮು. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.ದೇವರಹುಬಬ್ ಳ್. ಧಾರವಾಡ.ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಸಾನಪನ ಬಡಿಯನು ನೀಡಿರುವ ಆದೇಶದ ಹೆಸರಿನ ತಿದುಪಡಿ ಕುರಿತು
1(2).ಸಾಥ್.ಪ.ಬಡಿತ್29/01/2008
12/08/2009
12/08/201
2-2-1
23/2007-08
0
ಳಕಾಲೂಮ್ರು ತಾಲೂಲ್ಕು,
ಎಸ್.ಟಿ.ಬರ್ಹಾಮ್ನಂದ ಮು. ನಿ-32, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಬಾಂಡಾರ್ ,
ಚಿತ ದುಗರ್ ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ಪೌ ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆಗೆ ಸಾನಪನ ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ಮರು
1(2)ಸಾಥ್.ಪ.ಬ-27/200726/02/2008
12/08/2009
12/08/201
2-2-1
08
0
ರ್ೕ ಮಹಮ್ದ್ ನಿಜಾಮುದಿದ್ೕನ, ನಿವೃತತ್ ಷಯ ಪರ ೕಕಷ್ಕರು ನಿ-32 ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ,
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ಯಾದಗಿರಿ ಇವರಿಗೆ ಪೌ ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆಗೆ ಸಾನಪನ
25/04/2006
17/03/2010
17/03/201
2-2-1
1(2)ರಿಟ್-07/2000-01
(ಪಿ)
1
ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 1688/2000 ರ್ೕ ಎಸ್.ಬಿ. ಹುರಿಕಡಿಲ್ ಮತುತ್ ಸಕಾರ್ರ ನಡುವೆ
09/04/2008
12/08/2009
12/08/201
2-2-1
1(2).ಸಾಥ್.ಪ.ಬಡಿತ್0
01/2008-09
ರ್ೕಮತಿ ಗೀತಾ ಕುಲಕಣಿರ್ ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಇವರಿಗೆ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರ ವ ಂದದ ಹುದೆಗೆ ಪೂವಾರ್ನ ಯವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸಾನಪನ ಬಡಿಯನು ನೀಡುವ ಬಗೆ
24/05/2008
15/01/2009
15/01/201
2-2-1
12ದಾವೆ-03/2008-09
ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 5119/2007 ರ್ೕ ಎಸ್. ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿ, ಂದಿ ಕಷ್ಕರು, ನಿಯಮ-32 ರಡಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ಮುಖ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆಗೆ ಬಡಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಅಜಿರ್
12/06/2008
12/08/2009
12/08/201
2-2-1
(2)ಸಾಥ್.ಪ.ಬ-05/20080
09
ರ್ೕ ಎಲ್.ಕೆ. ಆರೇರ, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ನಿ-32 ಇವರಿಗೆ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಸಾನಪನ ಬಡಿಯನು ನೀಡುವ ಬಗೆ
06/12/2006
12/08/2009
12/08/201
2-2-1
1(2)ಸಾಥ್.ಪ.ಬಡಿತ್-3/20060
07(ಪಿ)
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
1(2)ದಾವೆ-06//2008-09

16/07/2008

18/08/2009

18/08/201
0

2-2-1
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ಅ.ಸಂ:2400/2001 ಠಠ್ಲ ಶೆಟಿಟ್ ನಿವೃತತ್ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ, ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ
ಸಕಾರ್ರ ಮತು ಇತರರ ನಡುವೆ
12ರಿಟ್-4/2002-03
09/07/2002
17/03/2010
17/03/201
2-2-1
ರ್ೕ ಕೆ.ಸಾವ್ಮಿ, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಇವರಿಗೆ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ಯನುನ್
ನೀಡುವ ಬಗೆ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆ : 5871/2001
11/11/1997
24/11/2008
24/11/200
2-2-1
12ರಿಟ್-03/1997-98
ರ್ೕ ಎ. ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ ಮತುತ್ ಇತರರು ಸ ಲ್ ರುವ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್: 3267-74/97 ಕುರಿತು

285

18529

286

19140

287

19142

288

19143

289

19144

290

19145

23/10/1998
24/11/2008
24/11/200
12ರಿಟ್-8/1998-99
ರ್ೕ ಗಂಗಪಪ್ ಇವರು ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 1194/98 ಕುರಿತು

2-2-1

291

19154

09/07/2002
25/11/2008
25/11/200
12ರಿಟ್-3/2002-03
ರ್ೕ ಎಂ. ಬಸವರಾಜಪಪ್ ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 6925/2002 ಕುರಿತು

2-2-1

292

20520

293

22447

294

23548

295

25073

296

25077

13/08/1996
23/03/2009
23/03/201
12ಸಾಥ್ಪ.ಬ/2/1995-96
ಗೆರ್ೕಡ್ -1 ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2-2-1

297

25080

10/02/1996
23/03/2009
12 ಬಡಿತ್-ನಾಯ್/12/199596
ರ್ೕ ಬಿ. ತಿಮಮ್ಪಪ್ ಶೆಟಿಟ್ಗಾರ್, ಇವರ ನಾಯ್.ಪರ್ಕರಣ-470/96

23/03/201
0

2-2-1

298

25083

23/03/201
0
ಜೆ.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ್ ಮತುತ್ ಇತರರ ಮೇಲೆ ನಾಯ್ಯಾಲಯ ಪರ್ಕರಣ 1565-66/95

2-2-1

299

25086

300

25089

21/06/1989
23/03/2009
23/03/201
2-2-1
12ಬಡಿತ್-7/1988-90
ಸಕಾರ್ರಿ ಹಾಗೂ ಂದಿನ ತಾಲೂಲ್ಕು ಅಭಿವೃದಿದ್ ಮಂಡ ಮತುತ್ ಪುರಸಭೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸ. ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಬಡಿತ್
ನೀಡುವಾಗ ಅನುಪಾತದ ಬಗೆ
30/01/1996
23/03/2009
23/03/201
2-2-1
12ಇತರೆ-ನಾಯ್-11:19950
96
ಎಸ್.ಬಿ. ಅನವಟಿಟ್, ಮು. . ಇವರ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಪರ್ಕರಣ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್: 71/95 ನಿಂದನಾ:6/96

09/06/1998
24/11/2008
24/11/200
1(2)ರಿಟ್-1/1998-99
ರ್ೕ ಆರ್. . ಗುರುದೇವಯಯ್, ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 2420/98 ಕುರಿತು.

2-2-1

20/10/1997
24/11/2008
24/11/200
2-2-1
1(2)ನಿಂದನಾ ದಾವೆ9
10/1997-98
ಕೆ. ಪುರುಷೋತತ್ಮಮ್ ರೆಡಿಡ್ ಇವರು ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ನಿಂದನಾ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 615-617/97
ಕುರಿತು
1(2)ನಿಂದನಾ ದಾವೆ16/06/1998
24/11/2008
24/11/200
2-2-1
03/1998-99
9
ರ್ೕ .ಎಸ್. ಭಜಂತಿರ್ ಇವರು ಕೆ.ಎಟಿ.ಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ನಿಂದನಾ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್: 175/98 ಕುರಿತು

18/08/201
2-2-1
0
ರ್ೕಮತಿ ಅಜುರ್ಮನ್ದ್ ಬಾನು, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ನಿ-32, ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ದೊಡೂಡ್ರು,
ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ವಲಯ ಇವರು ಕೆ ಎ ಟಿ ಯ ಸ ರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆ : 5814/2008 ಕುರಿತು
11/10/2002
12/08/2009
12/08/201
2-2-1
12ರಿಟ್-06/2002-03
ರ್ೕ ಎ. ಸುಂಧರ್ ಭಟ್, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,
ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ಪೌ ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆಗೆ ಪೂವಾರ್ನ ಯವಾಗಿ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ
15/03/2002
17/03/2010
17/03/201
2-2-1
1(2)ರಿಟ್-3/2001-02
ರ್ೕ ಎಸ್. . ಮಡಗಾಂವಕರ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕಾನಗೋಡು, ದಾದ್ಪುರ
ತಾಲೂಕು ಉತರ ಕನ ಡ ಜಿಲೆ ಇವರು ಕೆ ಎ ಟಿ ಯ ಸ ರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆ : 2190/2002 ಕುರಿತು
20/09/1995
23/03/2009
23/03/201
2-2-1
12ಸಾತ್.ಪ.ಬ:2:1995-96
0
ಗೆರ್ೕಡ್-1 ಪೌರ್.ಶಾ. ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್.ಪ. ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
1(2)ದಾವೆ-13/2008-09

12 ಬಡಿತ್:ನಾಯ್-1:1995-96

23/01/2009

12/01/1996

18/08/2009

23/03/2009
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301

25091

12ಬಡಿತ್-ನಾಯ್-9/1995-96

06/01/1996

23/03/2009

ಟಿ. .ಚಂದರ್ಶೇಖರಯಯ್, ನಿ.ಮು. . ಇವರ ನಾಯ್.ಪರ್ಕರಣ ಬಗೆಗ್: 2725/93

2-2-1

302

25094

12/03/2001
23/03/2009
12ಬಡಿತ್-2/1995-96
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸ. ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಮು. ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

23/03/201

2-2-1

303

25096

14/09/2000
12ಬಡಿತ್-2/1995-96
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಮು. ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್

23/03/2009

23/03/201

2-2-1

304

25097

18/04/2000
12ಬಡಿತ್-2/1995-96
ಪೌರ್ಢ ಸ. ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ಸಾಥ್.ಪ ಬಡಿತ್

23/03/2009

23/03/201

2-2-1

305

25099

23/12/1999
12ಬಡಿತ್-2/1995-96
ಸಾಥ್.ಪ.ಬಡಿತ್ ಹೊಂದಿದ ಮು. . ಹೆಸರು ತಿದುದ್ಪಡಿ ಬಗೆಗ್.

23/03/2009

23/03/201

2-2-1

306

25122

01/08/1996
23/03/2009
12ಬಡಿತ್-3/1996-97
ಎಸ್.ಎಸ್. ರೇಮಠ್, ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ ಬಡಿತ್

23/03/201

2-2-1

307

25343

22/07/2002
12ಬಡಿತ್/ಮಾಪರ್ಡು17/2002-03
ವರಾಜಪಿಟಲ್, ಇವರ ಬಡಿತ್ ಸಥ್ಳ ಮಾಪರ್ಡು ಬಗೆಗ್.

23/03/201
0

2-2-1

308

25349

11/02/2003
23/03/2009
23/03/201
12ಬಡಿತ್/ಮಾಪರ್ಡು0
122/2002-03
ಕೆ.ಎಸ್. ವಜನಾ , ಜಾಫರ್ ಸ ೕದ್, .ಟಿ. ಮಾನೇಮಿ, ಇವರ ಬಡಿತ್ ಸಥ್ಳ ಮಾಪರ್ಡು

2-2-1

309

33119

12ನಿ-32/ಸಥ್.ನಿ-01/ಪಿ/21

22/06/2006

23/03/2009

12/05/2009

ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿ ನಿಯಮ-32 ರಡಿ ನಿಯುಕಿತ್ ಸಥ್ಳ ಮಾಪಾರ್ಡು ಬಗೆಗ್
310

33367

311

33368

312

34799

313

42751

314

81770

315

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

23/03/201
0

11739

12/05/201
0

2-2-1

25/05/2001
12/08/2009
12/08/201
2-2-1
12ಬಡಿತ್-21/2000-01
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನಿಯಮ-32 ರಡಿ ಸವ್ತಂತರ್ ಪರ್ಭಾರದ ಲ್ರಿ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ
ಬಗೆ
02/02/2006
12/08/2009
12/08/201
2-2-1
12ನಿ0
32/ಸಥ್>ನಿ/01/2005-06ಪಿ
ರ್ೕ ಲ ಮ್ೕನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಇವರಿಗೆ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ ಪರಿ ೕ ಸುವ
ಬಗೆ
12ಸಾಥ್.ಪ.ಬ-07/200008/12/2000
12/08/2009
12/08/201
2-2-1
01
0
ರ್ೕ ಎನ್.ಡಿ. ಸಾ ಇವರಿಗೆ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆ
26/03/2001
17/03/2010
17/03/201
2-2-1
1(2)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/ರಿಟ್1
14//2000-2001
ರ್ೕ ಎಂ. ರಾಮೇಗೌಡ, ನಿವೃತತ್ ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ನಿ-32 ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು,
ಜಾಲಮಂಗಲ ರಾಮನಗರ ತಾಲೂಕು ಇವರು ಸಾನಪನ ಬಡಿಯನು ನೀಡುವಂತೆ ಮು ಹುದೆಗೆ ಕೋರಿ
CPI/ಕುಕ ೕ/ 1(6)ಸಾ
04/08/2010
14/09/2011
14/09/201
2-2-1
ೕ.1/2010-11/2011
2
ರ್ೕ ಚಿದೆರ್ ಶಂಕರಯಯ್ ಸಾವ್ಮಿ, ನಿವೃತತ್ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಪೌರ್ ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಗುಂಪು ಮೆ ಹಾಗೂ
ಕುಟುಂಬ ಕಲಾ ಣ ನಿಧಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
24/05/2007
07/04/2010
07/04/201
2-2-2
1(2)ನಿ-32/ಬಡಿತ್-02/071
08
ನಿಯಮ-32 ರನವ್ಯ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸವ್ತಂತರ್ ಪರ್ಭಾರದ ಲ್ರಿ ಸಥ್ಳ
ನಿಯುಕಿಗೊ ರುವ ಸಳ ಬದಲಾವಣೆ / ತಿದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವ ಬಗೆ
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316

25228

16/06/2000
23/03/2009
12ಬಡಿತ್-3/2000-01
ಎಮ.ಎಸ್.ಲೂತಿಮಠ, ಇವರ ಮು. . ಹುದೆದ್ ಸಾಥ್.ಪ.ಬಡಿತ್

317

25233

318

25239

21/03/2001
23/03/2009
23/03/201
2-2-2
12ರಿಟ್ -12/2000-01
ಕೆ. .ಮಹಾಬಲೇಶವ್ರ ಭಟ್, ಮತುತ್ ಎ.ಸುಂದರ್ ಭಟ್ ಇವರ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 1339/2001 ಮತುತ್
1348/2001
14/08/2000
23/03/2009
23/03/201
2-2-2
12ಬಡಿತ್-5/2000-01
ಪೌರ್.ಶಾಲಾ ಸ. . ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ ನಿಯಮ-32ರಡಿ ಬಡಿತ್

319

25241

04/10/2000
23/03/2009
12ಅಹರ್ತಾ ದಿನಾಂಕ3/2000-01
ಪೌರ್.ಶಾಲಾ ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯ ಬಡಿತ್/ಅಹರ್ತಾ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ

23/03/201
0

2-2-2

320

25245

08/03/2002
12ಬಡಿತ್-16/2000-01
ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ ನಿಯಮ-32ರಡಿ ಬಡಿತ್

23/03/2009

23/03/201

2-2-2

321

25251

30/09/2000
23/03/2009
12ಬಡಿತ್-10/2000-01
ಆರ್.ಕಿ.ಕಾಂಬಳೆ, ಇವರಿಗೆ ಮು. ಹುದೆದ್ಗೆ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯ ಸಾಥ್.ಪ ಬಡಿತ್

23/03/201

2-2-2

322

25254

12ಬಡಿತ್-13/2000-01
ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್.ಪ. ಬಡಿತ್

18/12/2000

23/03/2009

23/03/201

2-2-2

323

25258

12ಇತರೆ-6/2000-01
ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್.ಪ. ಬಡಿತ್

24/04/2001

23/03/2009

23/03/201

2-2-2

324

25262

12ಬಡಿತ್-ಮಾಪರ್ಡು26/2000-01
ಬಡಿತ್ ಹುದೆದ್ ಸಥ್ಳ ಮಾಪರ್ಡು

07/03/2002

23/03/2009

23/03/201
0

2-2-2

325

25266

12ಬಡಿತ್-79/2000-01
23/12/2000
23/03/2009
ನಾರಾಯಣ ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

23/03/201

2-2-2

326

25270

04/09/2000
12ಕುಂದು-ಕೊರತೆ2/2000-01
.ಜಿ. ಸೋಮಣಣ್, ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್.ಪ. ಬಡಿತ್

23/03/2009

23/03/201
0

2-2-2

327

25273

06/10/2001
12ಬಡಿತ್-ಮಾಪರ್ಡು25/2000-01
ಮು. ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ಸಥ್ಳ ಮಾಡರ್ಡು

23/03/2009

23/03/201
0

2-2-2

328

25276

17/08/2000
23/03/2009
23/03/201
12ಬಡಿತ್-6/2000-01
ಅಬುದ್ಲ್ ಸುಬಾನ್ ಮತುತ್ ಎಸ್.ಬಿ. ಹುರಕಡಿಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯ ಬಡಿತ್

2-2-2

329

25280

02/11/2000
23/03/2009
12ಬಡಿತ್-12/2000-01
ಟಿ.ಡಿ.ಬಿ. ಮತುತ್ ಪುರಸಭೆ ಘಟಕಗಳ ಪ.ಜಾ/ಪಂ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಮು. ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್

23/03/201

2-2-2

330

25287

23/01/2001
23/03/2009
12ಇತರೆ-6/2000-01
ಬಡಿತ್ ಹೊಂದಿ ಮು. . ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.

23/03/201

2-2-2

331

25290

26/02/2001
12ಬಡಿತ್-24/2000-01
ಎಸ್. ದದ್ರಾಜು, ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್.ಪ. ಬಡಿತ್

23/03/2009

23/03/201

2-2-2

332

25298

22/09/2001
12ಇತರೆ-3/2001-02
ದಿ:01/03/96ರ ನಂತರ ನೀಡಿದ ಬಡಿತ್ ಪರ್ಕರಣದ ವರ

23/03/2009

23/03/201

2-2-2

333

25300

23/03/2009

23/03/201

2-2-2

12ಬಡಿತ್-27/2001-02

20/11/2001

23/03/201

2-2-2

155
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
ಗೋ ಂದಪಪ್ ನವರ್, ಮತುತ್ ಯಮನಕಕ್ನವರ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಥ್.ಪ. ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

334

25305

25/11/2002
23/03/2009
23/03/201
12ಪಿಂಚಣಿ/ಇತರೆ0
1/2001-02
ಸುಲಾತ್ನ್ ಅಬುದ್ಲ್ ಕದೀರ್ ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಆಥಿರ್ಕ ಸೌಲಭಯ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

2-2-2

335

25306

12/09/2001
12ಬಡಿತ್/ಮಾಪರ್ಡು18/2001-02
ನಿಯಮ-32ರಡಿ ಬಡಿತ್ ಹೊಂದಿದ ಸಥ್ಳ ಮಾಪರ್ಡು

23/03/2009

23/03/201
0

2-2-2

336

25307

25/05/2001
12ಬಡಿತ್-16/2001-02
ನಿಯಮ32ರಡಿ ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್

23/03/2009

23/03/201

2-2-2

337

25310

24/04/2001
12ಬಡಿತ್-2/2001-02
ನಿಯಮ-32ರಡಿ ಮು. ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್

23/03/2009

23/03/201

2-2-2

338

25315

05/12/2001
23/03/2009
12ಬಡಿತ್/ಮಾಪರ್ಡು27/2001-02
. . ಪಪ್ ಳ್, ಇವರಿಗೆ ಮು. ವೃಂದದ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್, ಸಥ್ಳ ಮಾಪರ್ಡು

23/03/201
0

2-2-2

339

25319

28/04/2001
23/03/2009
12ಬಡಿತ್-16/2001-02
ಎಸ್.ಎನ್. ಗೌಡ, ಇವರ ನಿಯಮ-32ರಡಿ ಬಡಿತ್ ಸಥ್ಳ ಮಾಪರ್ಡು

23/03/201

2-2-2

340

25320

19/06/2001
12ಬಡಿತ್-13/2001-02
ನಿಯಮ-32ರಡಿ ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್

23/03/2009

23/03/201

2-2-2

341

25324

02/07/2002
23/03/2009
12ಬಡಿತ್-11/2002-03
ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ. ಮು. . ಹುದೆದ್ಯ 10ನೇ ಬಾಲ್ಕ್ ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಬಗೆಗ್

23/03/201

2-2-2

342

25328

03/04/2002
23/03/2009
12ಬಡಿತ್-1/2002-03
ನಿಯಮ-32ರಡಿ ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ಸಥ್ಳದ ಲ್ ಹಾಜರಾಗದವರ ಬಗೆಗ್.

23/03/201

2-2-2

343

25332

16/01/2003
23/03/2009
12ಪೂವಾರ್ನವ್ಯ ಬಡಿತ್23/2002-03
.ಕೆ. ರ್ೕಗಿರಿ ಇವರಿಗೆ ಮು. ಹುದೆದ್ಗೆ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯ ಬಡಿತ್

23/03/201
0

2-2-2

344

25336

16/01/2003
23/03/2009
12ಪೂವಾರ್ನ ಬಡಿತ್20/2002-03
ಜಿ.ಪಿ.ಅಪಾತ್ಗಿರಿ, ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯ ಬಡಿತ್

23/03/201
0

2-2-2

345

25341

03/07/2002
12ಬಡಿತ್/ಮಾಪರ್ಡು14/2002-03
ನಿಯಮ-32ರಡಿ ಬಡಿತ್ ಸಥ್ಳ ಮಾಪರ್ಡು

23/03/2009

23/03/201
0

2-2-2

346

25347

03/10/2002
23/03/2009
12ಬಡಿತ್/ಮಾಪರ್ಡು18/2002-03
ಮಹಮದ್ ಅ ೕ ಬಡವಗೋಳ ಇವರ ಬಡಿತ್ ಸಥ್ಳ ಮಾಪರ್ಡು ಬಗೆಗ್.

23/03/201
0

2-2-2

347

25353

16/01/2003
23/03/2009
23/03/201
2-2-2
12ಪೂವಾರ್ನವ್ಯ ಬಡಿತ್0
22/2002-03
ಎ. . ಗಿರಿತಮಮ್ಣಣ್ ನವರ್, ಇವರಿಗೆ ಪೂವರ್ನವ್ಯ ಸಾಥ್.ಪ. ಬಡಿತ್ ನೀಡಿ ಆಥಿರ್ಕ ಸೌಲಭಯ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

348

25358

26/06/2002
23/03/2009
12ಬಡಿತ್/ಮಾಪರ್ಡು9/2002-03
ನಿಯಮ-32ರಡಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ರದುದ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

23/03/201
0

2-2-2

156
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
349

25167

12/02/1988
23/03/2009
23/03/201
12ರಿಟ್-1/1987-88
ಎ.ಎಸ್. ಕಲೆಕ್ರಿ ಮತುತ್ ಆರ್.ಎಲ್. ನಾಡಗೌಡ ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್: 471-72/88

2-2-3

350

25169

26/03/1988
23/03/2009
12ರಿಟ್-2/1987-88
ಕೆ.ಎನ್. ಕುಲಕಣಿರ್, ಇವರ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್: 329/88

23/03/201

2-2-3

351

25171

26/10/1991
23/03/2009
12ಕೆ.ಎ.ಟಿ-6/1989-90
ಬಿ.ಆರ್. ನರ ಂಹಮೂತಿರ್ ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್: 4330/94

23/03/201

2-2-3

352

25174

23/03/201
0

2-2-3

17ಕೆ.ಎ.ಟಿ-08/1989-90

18/11/1989

23/03/2009

ಎ.ಡಿ. ೕರಪಪ್, ಮತುತ್ ಇತರರು ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 5821-26/89
353

25176

01/02/1990
23/03/2009
12ಕೆ.ಎ.ಟಿ-9/1989-90
ಜಿ.ಆರ್. ಬಿದನೂರು ಮಠ ಇವರ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 6860/89

23/03/201

2-2-3

354

25180

01/02/1991
12ಕೆ.ಎ.ಟಿ-4/1990-91
ಕೆ.ಲ ಮ್ೕಪತಯಯ್, ಇವರ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 1/91

23/03/2009

23/03/201

2-2-3

355

25182

22/02/1992
23/03/2009
12ರಿಟ್ -12/1991-92
ಪಿ.ಎಂ. ನಂಜುಂಡಯಯ್, ಇವರ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 4739/91

23/03/201

2-2-3

356

25185

23/03/2009

23/03/201
0

2-2-3

357

25189

28/09/1992
23/03/2009
17ಕೆ.ಎ.ಟಿ-8/1992-93
ಅಬುದ್ಲ್ ಕೈಯೂಮ್ ಷರೀಫ್, ಇವರ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 3199/92

23/03/201

2-2-3

358

25191

07/10/1996
12ಬಡಿತ್ -6/1993-94
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್.ಪ ಬಡಿತ್

23/03/201

2-2-3

359

25197

29/09/1994
23/03/2009
23/03/201
12ಇತರೆ-10/1994-95
ಬಿ. ರಿಯಣಣ್ ಮತುತ್ . . ಲ ಮ್ೕನರಸಯಯ್ ಇವರ ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್: 1495/94 ಮತುತ್ 1504/94

2-2-3

360

25200

11/01/1995
23/03/2009
23/03/201
12ಬಡಿತ್-14/1994-95
ಬಸವರಾಜ ಬಂಡಾರಿ, ಇವರ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 4811/94 ಮತುತ್ ನಿಂದನಾ ದಾವೆ 106/95

2-2-3

361

25203

18/04/1994
23/03/2009
12ಇತರೆ-1/1994-95
ಗುರುಬಸಯಯ್, ಮತುತ್ ಇತರರು ಸ ಲ್ ರುವ ಅ.ಸಂಖೆಯ್: 674-78/94

23/03/201

2-2-3

362

25208

18/04/1994
23/03/2009
23/03/201
12ಇತರೆ, ಕೆ.ಎ.ಟಿ0
2/1994-95
ಎಮ.ಎಸ್. ಬೀರಾದರ್ ಮತುತ್ ಇತರರು ಸ ಲ್ ರುವ ಅ.ಸಂಖೆಯ್: 744-762/94

2-2-3

363

25215

364

25219

365

25104

11/03/1998
23/03/2009
23/03/201
2-2-3
12ಇತರೆ-1/1994-95
ಂದಿನ ತಾಲೂಲ್ಕು ಅಭಿವೃದಿದ್ ಮಂಡ ಮತುತ್ ಪುರಸಭಾ ಪೌರ್.ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿ ರುವ ಬಡಿತ್
ಅನುಪಾತದ ಪರಿಷ ರಣೆ ಬಗೆ ಅ ಸಂಖೆ : 674 678/94
12ಇತರೆ-1/1994-95
12/03/1998
23/03/2009
23/03/201
2-2-3
ಂದಿ ನ ಟಿ.ಡಿ.ಬಿ ಮತುತ್ ಪುರಸಭೆ ಸ. ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್. ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 674-678/94 ಮತುತ್ 744762/94
06/05/1996
23/03/2009
23/03/201
2-2-4
12ಅಹರ್ತಾದಿನಾಂಕ ನಿಗ0
1:1996-97
ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಿದ ನಿಯಮ-32ರ ಮು. . ಅಹರ್ತಾ ದಿನಾಂಕ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

366

25106

12ಕೆ.ಎ.ಟಿ-11/1992-93

14/12/1992

ಎಸ್.ತಬಿತ್ ಇವರ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 3784/92

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

12ಬಡಿತ್-1/1996-97

04/07/2000

23/03/2009

23/03/2009

23/03/201

2-2-4

157
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
ಗೆರ್ೕಡ್-1 ಸ. . ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ಪ.ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

367

25108

16/07/1996
12ಸಾಥ್.ಪ.ಬಡಿತ್-1/199697
ಪೌರ್.ಸ. . ಮು. ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್.ಪ. ಬಡಿತ್

23/03/201
0

2-2-4

368

25111

16/07/1996
23/03/2009
23/03/201
12ರಿಟ್-2/1996-97
ಕೆ.ಪುರುಷೋತತ್ಮ ರೆಡಿಡ್, ಇವರ ಕೆ.ಎ.ಟಿಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 3870-72/96

2-2-4

369

25113

20/01/1997
23/03/2009
12ರಿಟ್-5/1996-97
ಎಸ್. ಗುರುಮೂತಿರ್ ನಾಯಕ್, ಇವರು ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 8135/96

23/03/201

2-2-4

370

25114

05/08/1996
23/03/2009
12ಬಡಿತ್-10/1996-97
ಪ.ಜಾ/ಪ.ಪಂ ಸ. ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಪೌರ್.ಶಾ ಮು. ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್.ಪ.ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

23/03/201

2-2-4

371

25120

06/03/1997
12ರಿಟ್-6/1996-97
ಕೆ.ಲ ಮ್ೕಪತಯಯ್, ಇವರ ಕೆಎ.ಟಿ.ಅ.ಸಂಖೆಯ್: 1269/97

23/03/2009

23/03/201

2-2-4

372

25125

26/03/1997
23/03/2009
12ಬಡಿತ್-18/1996-97
ವರಾಮಶೆಟಿಟ್ ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್.ಪ. ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

23/03/201

2-2-4

373

25128

29/08/1996
23/03/2009
12ಬಡಿತ್-12/1996-97
ಪಿ. ತಂಗಮಣಿ, ಇವರಿಗೆ ಮು. ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್.ಪ. ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

23/03/201

2-2-4

374

25129

02/09/1996
23/03/2009
12ಬಡಿತ್-13/1996-97
ಟಿ. ಮಹದೇವಪಪ್.ಇವರಿಗೆ ಮು. .ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್.ಪ. ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

23/03/201

2-2-4

375

25132

22/04/1997
23/03/2009
12ರಿಟ್-1/1997-98
ಎಸ್.ಬಿ. ಅನವಟಿಟ್, ಇವರ ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 1879/97

23/03/201

2-2-4

376

25134

18/01/1998
23/03/2009
12ದಾವೆ-13/1997-98
ಎನ್. ಕೇಶವ ಮೂತಿರ್, ಇವರ ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್: 5493/97

23/03/201

2-2-4

377

25136

16/11/1998
23/03/2009
12ಬಡಿತ್-4/1998-99
ಟಿ.ಎಸ್. ಚಂದರ್ಶೇಖರ್, ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಸಾಥ್.ಪ. ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

23/03/201

2-2-4

378

25137

23/10/1998
23/03/2009
12ದಾವೆ-7/1998-99
ಎಂ.ಜಿ.ಕಾಯ್ತನ್, ಇವರ ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ಸಂಖಯ್: 3482/98

23/03/201

2-2-4

379

25140

03/11/1999
23/03/2009
12ಬಡಿತ್-9/1999-2000
ರ್ೕ ಜಿ.ನಿವತಿರ್ ಇವರ ಜೇಷಟ್ತಾ ಪಟಿಟ್ ಕರ್.ಸಂ ಸವ್ ಟ್ೕಕರಣದ ಬಗೆಗ್.

23/03/201

2-2-4

380

25143

24/01/2000
23/03/2009
12ಬಡಿತ್-16/1999-2000
ಎಸ್.ಬಿ.ನಂದಿ, ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್.ಪ. ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

23/03/201

2-2-4

381

25144

07/10/1999
12ಬಡಿತ್-8/1999-2000
ಬಿ.ಜಿ. ಸುಬರ್ಹಮ್ಣಯ್ ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್

23/03/2009

23/03/201

2-2-4

382

25147

20/03/2000
23/03/2009
12ಬಡಿತ್-22/1999-2000
ಎಂ.ಜಿ. ಗಂಗೇಗೌಡ, ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್.ಪ. ಬಡಿತ್

23/03/201

2-2-4

383

25148

12/08/1999
23/03/2009
12ಬಡಿತ್-4/1999-2000
ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಸಹ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್.ಪ. ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

23/03/201

2-2-4

384

25150

27/11/1999
12ರಿಟ್ -1/1999-2000
ವೆಂಕಣಾಣ್ಚಾರ್ ಇವರಿಗೆ ರಿಟ್ ಸಂಖೆಯ್: 35453/99

23/03/2009

23/03/201

2-2-4

385

25152

23/03/2009

23/03/201

2-2-4

12ದಾವೆ-1/1999-2000

30/06/1999

23/03/2009
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ಡಿ.ದುಮಮ್ಣಣ್ ಗೌಡ, ಇವರ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್: 13065/99
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386

25154

04/10/1999
12ರಿಟ್-7/1999-2000
ಎಂ.ಜಿ. ಕಾಯ್ತನ್, ಇವರ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್: 21619/99

23/03/2009

23/03/201

2-2-4

387

25157

17/01/2000
23/03/2009
12ಬಡಿತ್-13/1999-2000
ಡಿ.ಅಬುದ್ಲ್ ಸುಬಾನ್, ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್.ಪ. ಬಡಿತ್

23/03/201

2-2-4

388

25159

12ಬಡಿತ್-9/1999-2000
ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ. ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್.ಪ. ಬಡಿತ್

23/03/2009

23/03/201

2-2-4

389

25162

28/12/1999
12ಬಡಿತ್-ಮಾಪರ್ಡು12/1999-2000
ಬಿ.ಬಿ.ಐರೆಡಿಡ್, ಇವರ ಬಡಿತ್ ಮತುತ್ ಸಥ್ಳ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್.

23/03/2009

23/03/201
0

2-2-4

390

4416

391

16186

392

20509

393

23236

394

23256

395

23257

396

23302

10/11/2004
25/08/2008
25/08/200
2-3-1
1(3)ವೇಬಾಬಪಾ-18/049
05.
ಬಿ.ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ ರಾವ್.ನಿವೃತತ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ವೇತನದ ಬಾಕಿಯನುನ್
ಳಂಬವಾಗಿ ಪಾವತಿ ರುವ ದಕೆ ಬಡಿ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆ
21/04/2008
08/08/2013
08/08/201
2-3-1
13 ವಾ.ಕಾ.ವ.02/20084
09
ಗೂರ್ಪ್-ಎ ರಿಯ/ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 2007-08ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿ
ಸ ಕೆ ಬಗೆ
23/01/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
CPI.71.ಖಾಪೂಸೇ/2009
ಚಾಂದಬಿ, ಮುಖಯ್ ಗುರುಗಳು ಸ.ಪೌರ್..ಶಾಲೆ ಕೊಡಲಹಂಗರಿಗಾ ಆಳಂದ ತಾ. ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಪರಿ ೕಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ ತ ಪಿಕರವೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
05/03/2009
28/10/2009
28/10/201
2-3-1
17
0
ಹೆಚ್.ಎಸ್. .ಕಾ.ನಿ.ವ.33/2
008-09
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶಪಪ್, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು,ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು
06/03/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
17
0
ಎಸ್.ಎನ್.ಮ.ಕಾ.ನಿ.ವ:34/
2008-09
ರ್ೕ ಎಸ್. ನಾಗೇಂದರ್ ಮಧಯ್ಸಥ್, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉಡುಪಿ ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ
ವರದಿಗಳು
06/03/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
17
0
ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಕೆ.ಎಸ್. ರ್ೕನಿ
ವಾಸಕಾ.ನಿ.ವ:35/200809
ರ್ೕ ಕೆ.ಎಸ್. ರ್ೕನಿವಾಸಲು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ
ಸಂಸೆಗಳ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು
07/03/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
17
0
ಕೆ.ಎಂ.ಕಾ.ನಿ.ವ.37/200809
ರ್ೕ ಕೆ. ಮಂಜುನಾಥ, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೋಲಾರ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು

397

23303

398

23304

25/11/1999

07/03/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
17ಎ.ಸು.ಕಾ.ನಿ.ವ.38/20
0
08-09
ರ್ೕಮತಿ ಎ.ಸುಭದರ್, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು
07/03/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
17
0
ಫ.ರ ೕಂ.ಕಾ.ನಿ.ವ.39/200
8-09
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ರ್ೕಮತಿ ಫಹಮೀದ ರ ೕಂ, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಡಿಎಸ್ಇಆರ್ ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು
17
07/03/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
ಉ.ಬ.ಗಂ.ಕಾ.ನಿ.ವ400
2008-09
ರ್ೕಮತಿ ಉಷಾ, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಡಿ ಎಸ್ ಇ ಆರ್ ಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು
07/03/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
17
0
ಜಿ.ಆರ್.ಬಿಕಾ.ನಿ.ವ.41/200
8-09
ರ್ೕ ಜಿ.ಆರ್.ಬಸವರಾಜು, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ.ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು
09/03/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
17
0
ಅಂ.ಎಂ.ವ.ಕಾ.ನಿ.ವ:43/20
08-09
ರ್ೕ ಅಂದಾನಪಪ್.ಎಂ.ವಡಿಗೇರಿ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು

399

23305

400

23306

401

23354

402

23355

403

23356

404

23357

405

23358

406

23359

09/03/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
17
0
ಜಿ.ಆರ್.ಬಿ.ಕಾ.ನಿ.ವ:48/200
8-09
ರ್ೕ ಜಿ.ಆರ್.ಬಸವರಾಜಪಪ್, ಡಿ.ವೆಯ್.ಪಿ. .ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

407

23360

408

24868

09/03/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
17
0
ಎನ್.ಜಿ.ಗು:ಕಾ.ನಿ.ವ:49/20
08-09
ರ್ೕ ಎನ್.ಜಿ.ಗುರುಪರ್ಸಾದ್, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರ
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು
12/10/2004
23/03/2009
23/03/201
2-3-1
13ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ:04:200
0
4-05
ಬೆಳಳ್ಶೆಟಿಟ್, .ಸ.ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

409

24871

09/03/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
17
0
ಕೆ. .ಎಂ.ಕಾ.ನಿ.ವ:44/200
8-09
ರ್ೕ ಕೆ. .ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹೊನಾನ್ ,ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವಾಹಣಾ ವರದಿಗಳು
09/03/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
17
0
ಜಿ.ಆರ್.ತಿ.ಕಾ.ನಿ.ವ.45/200
8-09
ರ್ೕ ಜಿ.ಆರ್.ತಿಪೆಪ್ೕಶಪಪ್, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚನನ್ಗಿರಿ,ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವಾಹಣಾ ವರದಿಗಳು
09/03/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
17
0
ಎಂ.ಎಸ್.ಪಿ.ಕಾ.ನಿ.ವ:46/20
08-09
ರ್ೕ ಎಂ.ಎಸ್.ಪರ್ಸನನ್ ಕುಮಾರ್. ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಯ, ಉತತ್ರ ವಲಯ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ವಾ ರ್ಕ
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು
09/03/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
17
0
ಬಿ.ಕೆ.ರು.ಕಾ.ನಿ.ವ:47/2008
-09
ರ್ೕ ಬಿ.ಕೆ.ರುದರ್ಮುನಿ, ಡಿ.ವೆಯ್.ಪಿ. .ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

13ಕ.ನಿ.ಅ-72:2002-03

18/01/2003

23/03/2009

23/03/201
0

2-3-1
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ರ್ೕಮತಿ ಜಿ. ಮಂಗಳ, ಮು. . ಇವರ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀ ಾ ಅವಧಿ ಬಗೆಗ್.
410

24875

23/03/2009

23/03/201
0

2-3-1

07/11/2005
13ಪರ್.ಭ.ಮಂ:01:200405
ಗೂರ್ಫ್ ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್.ಭ.ಮಂ. ಬಗೆಗ್.

23/03/2009

23/03/201
0

2-3-1

11/03/2005

23/03/2009

23/03/201
0

2-3-1

13ಕ.ನಿ.ಅ-38:2002-03

20/08/2002

ಕೆ.ವೈ ನಾರಾಯಣ ಪರ್ಸಾದ್, ಇವರ ಕ.ನಿ.ಅ ಬಗೆಗ್.
411

24878

412

24881

13ವೈ.ವೆ.ಮ:6:2004-05

ರಾಧಾಕೃಷಣ್ ಎಲ್. ಸ.ನಿ. ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.
413

24883

08/07/2002
13ಕ.ನಿ.26:2002-03
ಎಸ್.ಎನ್. ಶೈಲಜಾ ಇವರ ಕ.ನಿ.ಅ ಬಗೆಗ್.

23/03/2009

23/03/201

2-3-1

414

24886

27/12/2002
13ಕನಿ.ಅ:57:2002-03
ಎಂ.ಜಿ. ಕುಮಾರ ಸಾವ್ಮಿ, ಇವರ ಕ.ನಿ.ಅ ಬಗೆಗ್.

23/03/2009

23/03/201

2-3-1

415

24890

28/09/2002

23/03/2009

23/03/201
0

2-3-1

23/03/2009

23/03/201
0

2-3-1

30/06/2003

23/03/2009

23/03/201
0

2-3-1

14/09/2006
135 ಪರ್.ಭ.ಮ:06:200304
ಗೂರ್ಫ್ ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್.ಭ.ಮಂ ಬಗೆಗ್.

23/03/2009

23/03/201
0

2-3-1

23/03/2009

23/03/201

2-3-1

13ಕ.ನಿ.ಅ-47:2002-03

ಎಸ್.ಎಲ್. ಇಂಗಳೇಶವ್ರ, ಮು. . ಇವರ ಕ.ನಿ.ಅ ಬಗೆಗ್.
416

24893

13ಕ.ನಿ.ಅ:50:2002-03

24/10/2002

ನರ ಂಹಯಯ್, ಮು. . ಇವರ ಕ.ನಿ.ಅ ಬಗೆಗ್.
417

24899

13ಕ.ನಿ.ಅ:ರಾ:2003-04
ಶಾಂತರಾಜ್ ಇವರ ಕ.ನಿ.ಅ ಬಗೆಗ್.
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418

24902

419

24907

420

26633

07/10/1986
25/03/2009
25/03/201
13ಆ.ಋ.ಪ-157/19860
87
ಟಿ. ಚಂದರ್ಶೇಖರಯಯ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, .ಟಿ.ಇ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ಆ ತ್ ಋಣಪಟಿಟ್

2-3-1

421

26637

03/06/1987
25/03/2009
25/03/201
13ಎ.ಎಸ್.ಎಲ್-7/19870
88
ಹೆಚ್. ಗಂಗಾಧರಪಪ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, .ಟಿ.ಇ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ಆ ತ್ ಋಣಪಟಿಟ್

2-3-1

422

26639

29/12/1987
25/03/2009
13ಆ.ಋ.ಪ-116/198788
ಬಿ. ರಾಮಚಂದರ್, ಾಣಾಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರ ಆ ತ್ ಋಣಪಟಿಟ್

25/03/201
0

2-3-1

423

26645

22/07/1989
25/03/2009
13ಆ.ಋ.ಪ-207/198990
ಎಸ್.ಎಲ್. ಮಂಜಪಪ್, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಇವರ ಆ ತ್ ಋಣಪಟಿಟ್

25/03/201
0

2-3-1

14/07/2003
13ಕನಿ.ಅ:2:2003-04
ರ್ೕಮತಿ ಐ.ಗೆರ್ೕಸ್ ಪೆರ್ೕಮಕುಮಾರಿ ಇವರ ಕ.ನಿ.ಅ ಬಗೆಗ್.
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424

26648

25/03/201
0
ಕೆ.ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಭಟ್, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರ ಆ ತ್ ಋಣಪಟಿಟ್

2-3-1

425

26650

16/06/1989
25/03/2009
13ಆ.ಋ.ಪ-159/198990
ಎಂ.ಎಂ.ರಮೇಶ್, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರ ಆ ತ್ ಋಣಪಟಿಟ್

25/03/201
0

2-3-1

426

26654

25/03/201
0

2-3-1

05/03/1990
25/03/2009
25/03/201
13ಎ.ಎಸ್.ಎಲ್.0
325/1989-90
ಎನ್.ಗಂಗಾಧರಪಪ್, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರ ಆ ತ್ ಋಣಪಟಿಟ್

2-3-1

13ಆ.ಋ.ಪ-36/1989-90

13ಆ.ಋ.ಪ-37/1989-90

15/03/1990

01/02/1990

25/03/2009

25/03/2009

.ಎಂ. ರಂಗಸಾವ್ಮಿ, ೇ. . ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ಆ ತ್ ಋಣಪಟಿಟ್
427

26659

428

26665

25/03/201
0

2-3-1

25/03/201
0

2-3-1

25/03/201
0

2-3-1

25/03/201
0

2-3-1

14/06/1993
25/03/2009
25/03/201
18ಆ.ಋ.ಪ-4/1993-94
ರ್ೕ ಟಿ.ಎಸ್. ರಾಜಗೋಪಾಲ್, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರ ಆ ತ್ ಋಣಪಟಿಟ್

2-3-1

13ಆ.ಋ.ಪ-44/1989-90

19/03/1990

25/03/2009

ರ್ೕಮತಿ ನಾಗಮಮ್, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರ ಆ ತ್ ಋಣಪಟಿಟ್
429

26670

430

26672

26/11/1990
25/03/2009
13ಆ.ಋ.ಪ359/139/1990-91
ಕೆ.ಟಿ. ರಂಗಪಪ್, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರ ಆ ತ್ ಋಣಪಟಿಟ್
13ಆ.ಋ.ಪ-20/1990-91

20/02/1991

25/03/2009

ಆರ್. ರಂಗಯಯ್, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರ ಆ ತ್ ಋಣಪಟಿಟ್
431

26688

13ಆ.ಋ.ಪ-01/1991-92

17/03/1991

25/03/2009

ಎಂ.ಬಿ.ನಿಂಗಪಪ್, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರ ಆ ತ್ ಋಣಪಟಿಟ್

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

432

26694

433

26712

27/03/2002
25/03/2009
13ನಿವೃತಿತ್-73/2001-02
ಪುಟಟ್ಮಾದಪಪ್, ಗರ್ಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ, ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನದ ಬಗೆಗ್.

25/03/201

2-3-1

434

26715

10/09/2001
25/03/2009
25/03/201
13ನಿ.ಸೌ.ಬಡಿಡ್-24/20010
02
ಕೆ.ಎಸ್. ವೆಂಕಟಕೃಷಣ್ಯಯ್, ನಿವೃತಿತ್ ಸ.ನಿ. ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ಸೌಲಭಯ್ಗಳ ಬಡಿಡ್ ಹಣ ಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

2-3-1

435

26721

04/12/2001
25/03/2009
25/03/201
16 1-4:ಪಿಂಚಣಿ-ಕೆ.ಎ.ಟಿ0
1/2001-02
ವೈ.ಎನ್. ಸೋಮಶೇಖರ್, ನಿ.ಮು. ಮಂಡಯ್, ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

2-3-1

436

30074

437

30078

02/04/2009
28/10/2009
28/10/201
2-3-1
1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:01/20090
10
ರ್ೕ ಎನ್. ದೇ ಪರ್ಸಾದ್, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು. .ಟಿ.ಇ. ಮೈಸೂರು ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ
ವರದಿಗಳು
02/04/2009
28/10/2009
28/10/201
2-3-1
1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:02/20090
10
ರ್ೕ ಎಸ್.ಎಂ.ಶಾಂತರಾಜು, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, .ಟಿ.ಇ.ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ
ವರದಿಗಳು
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:03/200902/04/2009
28/10/2009
28/10/201
2-3-1
10
0
ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್ ಅ ೕಂ, ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು, ಕ.ಪೌರ್. .ಪ.ಮಂ.ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು
02/04/2009
28/10/2009
28/10/201
2-3-1
.1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:04/20090
10
ರ್ೕ ಪಾಲಾಕಷ್ಯಯ್, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಣ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇ.ಬೆಂಗಳೂರು ,ಇವರ
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು
02/04/2009
28/10/2009
28/10/201
2-3-1
1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:05/20090
10
ರ್ೕ ಕೆ.ಪರ್ಭಾಕರ, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಅಂಕಿ-ಅಂಶ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು,
ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು
02/04/2009
28/10/2009
28/10/201
2-3-1
1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:06/20090
10
ರ್ೕ ನಾಗೇಂದರ್ ಕುಮಾರ್, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು
02/04/2009
28/10/2009
28/10/201
2-3-1
1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:07/20090
10
ರ್ೕ ಬಿ.ಎ.ರಾಜ ಶೇಖರ, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ತುಮುಕೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು
02/04/2009
28/10/2009
28/10/201
2-3-1
1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ.08/20090
10
ರ್ೕಮತಿ ಪಿ.ಪದಮ್ಮಮ್, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಹಾಸನ ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು,

438

30080

439

30085

440

30124

441

30128

442

30132

443

30134

444

30135

445

30413

446

30421

447

30427

448

30433

02/04/2009
28/10/2009
28/10/201
2-3-1
1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:14/20090
10
ರ್ೕ .ಚನನ್ ೕರಪಪ್, ರೀಡರ್, .ಟಿ.ಇ.ಮೈಸೂರು,ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

449

30440

02/04/2009
28/10/2009
28/10/201
2-3-1
1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:15/20090
10
ರ್ೕ ಬಸವಣೆಣ್ೕಪಪ್. ರೀಡರ್, .ಟಿ.ಇ.ಚಿತರ್ದುಗರ್,ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

450

30445

02/04/2009
28/10/2009
28/10/201
2-3-1
1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:16/20090
10
ರ್ೕಬಿ.ನಂಜುಂಡ ಭಟಟ್, ರೀಡರ್, .ಟಿ.ಇ.ಚಿತರ್ದುಗರ್,ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

451

30449

1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:17/200910

02/04/2009
28/10/2009
28/10/201
2-3-1
1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:09/20090
10
ರ್ೕ ಎಂ. ಮಹಮದ್ ಬ ೕರ್, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಕೊಡಗು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಐ್ ಣೀಔ್ಃನ
ಔಋಧೀಘಲೂ
02/04/2009
28/10/2009
28/10/201
2-3-1
1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:11/20090
10
ರ್ೕ ಮಂಟೇ ಂಗಾಚಾರಿ, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು, ಇವರ
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು
02/04/2009
28/10/2009
28/10/201
2-3-1
1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:12/20090
10
ರ್ೕ ಚಾಮೇಗೌಡ, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು
02/04/2009
28/10/2009
28/10/201
2-3-1
1 7 ಕಾ.ನಿ. ವ:13/20090
10
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಜಿ.ಕಮಲ, ರೀಡರ್, .ಟಿ.ಇ.ಮೈಸೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

02/04/2009

28/10/2009

28/10/201
0

2-3-1
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ರ್ೕ ಕೆ.ಶಂಕರಪಪ್,ರೀಡರ್, .ಟಿ.ಇ.ಚಿತರ್ದುಗರ್, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

452

30455

02/04/2009
28/10/2009
28/10/201
2-3-1
1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:18/20090
10
ರ್ೕ ಬಿ. .ಮ ದಾಸ, ರೀಡರ್, .ಟಿ.ಇ.ಮಂಗಳೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

453

30459

02/04/2009
28/10/2009
28/10/201
2-3-1
1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:19/20090
10
ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಸುವಣರ್, ರೀಡರ್, .ಟಿ.ಇ.ಮೈಸೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

454

30462

455

30467

456

30610

457

30611

02/04/2009
28/10/2009
28/10/201
2-3-1
1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:20/20090
10
ರ್ೕ ಸೈಯದ್ ಖಲಂದರ್, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು
02/04/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:21/20090
10
ರ್ೕ ನರ ಂಹಯಯ್, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ
ವರದಿಗಳು
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
¸ 1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:22/2009- 03/04/2009
0
10
ರ್ೕಮತಿ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಲೋಬೋ, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್, ಮಂಗಳೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು
03/04/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:23/20090
10
ರ್ೕ .ಎ.ರಂಗಯಯ್, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್, ಕೂಡಿಗೆ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು

458

30612

03/04/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:24/20090
10
ರ್ೕ ರತನ್ಕುಮಾರ್, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್, ಉಡುಪಿ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು

459

30613

460

30614

461

31564

462

31565

463

31566

464

31567

03/04/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:25/20090
10
ಜೋಹರಾ ಜಬೀನ್.ಎಂ. ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್, ಮಂಡಯ್, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ
ವರದಿಗಳು
03/04/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:26/20090
10
ರ್ೕ ಕೆ.ಗೋಪಾಲ್, ಪಾರ್ಂಸುಪಾಲರು, ಡಯಟ್, ಚಿಕಕ್ ಮಗಳೂರು ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ
ವರದಿಗಳು
08/04/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:27/20090
10
ರ್ೕಮತಿ ಅರ , ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಅನುಷಾಠ್ನಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕ.ರಾ. .ಕ.ನಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು
1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:28/200908/04/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
10
0
ರ್ೕ ವಪಪ್, ಕಾಯರ್ ಕರ್ಮ ಅನುಷಾಠ್ನಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕ.ರಾ. .ಕ.ನಿ,ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು
08/04/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:29/20090
10
ರ್ೕಮತಿ ಟಿ.ಎಲ್.ಶಾರದಮಮ್, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಅನುದಾನ ಪಾರ್ಐಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು
08/04/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:30/20090
10
ೕಜನಾ ಶಾಖೆ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ರ್ೕಮತಿ ಸಂದಾಯ್ ಎಂ ಪಾಟೀಲ್, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಬೆಡಂಗಳೂರು ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು
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465

31568

466

31640

467

31641

468

31642

469

31643

470

31912

471

31914

472

31915

473

32123

474

32131

475

32133

476

32328

477

32330

478

32331

08/04/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:31/20090
10
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎನ್.ರಾಜು, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ.
ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು
09/04/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:44/20090
10
ರ್ೕ ಎಸ್.ವಸಂತ ಶೆಟಿಟ್, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬರ್ಹಾಮ್ವರ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ
ವರದಿಗಳು
09/04/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:45/20090
10
ರ್ೕ ಬಿ.ಹೆಚ್. ರಾಮಪಪ್ ಗೌಡ, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಾಕರ್ಳ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ
ವರದಿಗಳು
09/04/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:46/20090
10
ರ್ೕ ಡಿ.ಮಂಜುನಾಥಯಯ್, ೇತದ್ರ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉಡುಪಿ ವಲಯ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು
09/04/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:47/20090
10
ರ್ೕ ಎಸ್.ಆರ್.ಬಂಡೀ ೕರಪಪ್, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೊರಟಗೆರೆ, ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು
15/04/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:48/20090
10
ರ್ೕ ನಂಜಯಯ್, , ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತುಮಕೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.
15/04/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:49/20090
10
ರ್ೕ ಎಸ್.ರಾಜಕುಮಾರ್, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗುಬಿಬ್, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ
ವರದಿಗಳು
15/04/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:50/20090
10
ರ್ೕ .ರಂಗಧಾಮಯಯ್, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತಿಪಟೂರು ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ
ವರದಿಗಳು
16/04/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:69/20090
10
ರ್ೕ ಎಂ.ಉದಯ ಕುಮಾರ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, .ಟಿ.ಇ.ಮೈಸೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ
ವರದಿಗಳು
16/04/2009
28/10/2009
28/10/201
2-3-1
1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:76/20090
10
ರ್ೕ ಡಿ.ಕೆ. ವಕುಮಾರ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ತುಮಕೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು
16/04/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:78/200910
0
ರ್ೕ ವಾಲಟ್ರ್ ಎಚ್. ಡಿ. ಮೆಲೊಲ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಮಂಗಳೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು
21/04/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
17
0
ಕಾ.ನಿ.ವ:100/2009-10
ರ್ೕ ಕೆ.ಎಂ.ಗಂಗಾಧರ ಸಾವ್ಮಿ, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಚಿತರ್ದುಗರ್, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು
17
21/04/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
ಕಾ.ನಿ.ವ:101/2009-10
0
ರ್ೕ ಡಿ.ಆರ್.ಅಮಿತ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಚಿತರ್ದುಗರ್, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ
ವರದಿಗಳು
21/04/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
17
0
ಕಾ.ನಿ.ವ:102/2009-10

165
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
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479

32333

480

32334

481

32336

482

32337

483

32338

484

32339

485

32341

486

32342

487

32343

488

32344

489

32346

490

32347

491

32350

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎನ್.ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ತುಮಕೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು
17
21/04/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
ಕಾ.ನಿ.ವ:103/2009-10
0
ರ್ೕ ಕೆ.ರತನ್ಯಯ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ತುಮಕೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ
ವರದಿಗಳು
17
21/04/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
ಕಾ.ನಿ.ವ:104/2009-10
0
ರ್ೕ ಆರ್.ಕೆಂಪರಾಜು, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ತುಮಕೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು
17
21/04/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
ಕಾ.ನಿ.ವ:105/2009-10
0
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಆರ್.ಕಾಮಾ , ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ತುಮಕೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು
17
21/04/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
ಕಾ.ನಿ.ವ:106/2009-10
0
ರ್ೕಮತಿ ಸುಜಾತ, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ತುಮಕೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ
ವರದಿಗಳು
17
21/04/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
ಕಾ.ನಿ.ವ:107/2009-10
0
ರ್ೕ .ಜಿ.ಲೋಕೇಶ, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ತುಮಕೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ
ವರದಿಗಳು
17
21/04/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
ಕಾ.ನಿ.ವ:108/2009-10
0
ರ್ೕ .ತಿಮಮ್ಯಯ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಉಡುಪಿ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ
ವರದಿಗಳು
17
21/04/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
ಕಾ.ನಿ.ವ:109/2009-10
0
ರ್ೕ ಭಾಸಕ್ರ ಶೆಟಿಟ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಉಡುಪಿ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ
ವರದಿಗಳು
17
21/04/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
ಕಾ.ನಿ.ವ:110/2009-10
0
ರ್ೕ ರ ಶಂಕರ್ ರಾವ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಉಡುಪಿ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ
ವರದಿಗಳು
17
21/04/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
ಕಾ.ನಿ.ವ:111/2009-10
0
ರ್ೕ ರಾಮ
ಗೇರ, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಉಡುಪಿ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ
ವರದಿಗಳು
1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:
21/04/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
112/2009-10
0
ರ್ೕಮತಿ ಜಾಙ್ಹಣ್ , ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಉಡುಪಿ ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ
ವರದಿಗಳು
21/04/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
17
0
ಕಾ.ನಿ.ವ:113/2009-10
ರ್ೕ ರಂಗಧಾಮಪಪ್. . ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಉಡುಪಿ ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ
ವರದಿಗಳು
17
21/04/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
ಕಾ.ನಿ.ವ:114/2009-10
0
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಆರ್.ಮಾರುತಿ, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಹಾಸನ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು
17
21/04/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
ಕಾ.ನಿ.ವ:116/2009-10
0
ರ್ೕ ಸ ೕಂಭಾಷಾ, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಹಾಸನ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ
ವರದಿಗಳು
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492

32351

493

32352

494

32353

495

32532

496

32533

497

32534

498

32535

499

32536

500

32537

501

32539

502

32541

503

32543

504

32544

06/11/2009
06/11/201
2-3-1
1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:129/2009- 28/04/2009
0
10
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಆರ್.ಶೈಲಜಕುಮಾರಿ, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲೆಲ್.

505

32546

1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:130/200910

17
21/04/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
ಕಾ.ನಿ.ವ:117/2009-10
0
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಎಂ.ಇಂದಿರಮಮ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಹಾಸನ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು
17
21/04/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
ಕಾ.ನಿ.ವ:118/2009-10
0
ರ್ೕ ಬಿ.ಹೆಚ್.ಕೋಮಾರಯಯ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಹಾಸನ ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು
17
21/04/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
ಕಾ.ನಿ.ವ:119/2009-10
0
ರ್ೕ ಎಂ.ಡಿ. ವಕುಮಾರ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಮಂಡಯ್, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ
ವರದಿಗಳು
17
28/04/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
ಕಾ.ನಿ.ವ:120:2009-10
0
ರ್ೕ ಡಿ.ವೆಂಕಟೇಶಪಪ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಮಂಡಯ್, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ
ವರದಿಗಳು
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:121/2009- 28/04/2009
0
10
ರ್ೕಮತಿ ಭಾರತಿ, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಮಂಡಯ್, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ
ವರದಿಗಳು
28/04/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
17
0
ಕಾ.ನಿ.ವ:122/2009-10
ರ್ೕ ಎನ್.ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಮಂಡಯ್, ಇವರ ವಾಚಿರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ
ವರದಿಗಳು
17
28/04/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
ಕಾ.ನಿ.ವ:123/2009-10
0
ರ್ೕ ಎಸ್.ಎಸ್,.ಕೃಷೆಣ್ೕಗೌಡ, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಮಂಡಯ್, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು
17
28/04/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
ಜಕಾ.ನಿ.ವ:124/2009-10
0
ರ್ೕಮತಿ ಬೀ.ಬೀ.ಸಮೀನ ಸವರ್ತ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಮಂಡಯ್, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು
1 90
28/04/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
ಕಾ.ನಿ.ವ:125/2009-10
0
ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಜಿ.ಭಾಗಯ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಮಂಡಯ್, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ
ವರದಿಗಳು
1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:126/2009- 28/04/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
10
0
ರ್ೕಮತಿ .ನಾಗಮಣಿ, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು
28/04/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
17
0
ಕಾ.ನಿ.ವ:127/2009-10
ರ್ೕ ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿ, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,ಡಯಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ನಗರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು
1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:128/2009- 28/04/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
10
0
ರ್ೕಮತಿ ಸಬೀರುನಿನ್ೕಸ, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲೆಲ್.

28/04/2009

06/11/2009

06/11/201
0

2-3-1
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

506

32548

507

32557

508

32559

509

32562

510

32567

511

33411

512

40123

513

65611

514

68445

515

91386

516

107628

517

112114

ರ್ೕ ಕೆ.ಎಂ.ಗುರುರಾಜ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು
1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:131/2009- 28/04/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
10
0
ರ್ೕ .ಎಂ.ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿಗೌಡ, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳುರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು
28/04/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
17
0
ಕಾ.ನಿ.ವ:135/2009-10
ರ್ೕ ಕೆ.ಎನ್.ಜಯಣಣ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು
1 ಕಾ.ನಿ.ವ:136/200928/04/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
10
0
ರ್ೕ ರಾಮಕೃಷಣ್ಯಯ್.ವೈ.ಎನ್. ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:138/2009- 28/04/2009
0
10
ರ್ೕ ವನಗೌಡ ಬ ಪಾಟೀಲ್, ಶಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ, ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್, ದಾವಣ ಗೆರೆ,
ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು
28/04/2009
06/11/2009
06/11/201
2-3-1
17
0
ಕಾ.ನಿ.ವ:140/2009-10
ರ್ೕಮತಿ ದಯಾವತಿ, ಕಷ್ಣ
17
ಸವ್.ಚಾ.ಬಡಿತ್:152/2009-10

19/05/2009

06/11/2009

06/11/201
0

2-3-1

ರ್ೕ ಎನ್.ಪುಟಟ್ ನಂಜಯಯ್, ಭಾಗೀಯ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಸಾ. .ಇ.ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಸ ಯಂಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
26/12/2009
23/07/2014
23/07/201
2-3-1
13 ನಿ.ವೇ. 11/20095
10.26-122009.ನಿ&ಪಿಂ/2009
ರ್ೕ.ಹೆಚ್. ಸದಾ ವಮೂತಿರ್,ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,ಉನಿ ಕಛೇರಿ,ಸಾ ಇ,ಮಂಡಯ್ರವರ ನಿವೃತಿತ್
ವೇತನದ ಪ ಸಾವನೆ ಬಗೆ
13 ನಿ.ವೇ. 36/201031/03/2011
21/05/2015
21/05/201
2-3-1
11.31-036
2011.ನಿ&ಪಿಂ/2011
ಬಿ.ಬಿ.ನಾರಾಯಣ ಶೆಟಿಟ್,ನಿವೃತತ್ ಮು ,ಸಪೌರ್ಶಾ,ಚಿಕಕ್ನಹ ಳ್ ಕಾರ್ಸ್,ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ತಾ,ಇವರ
ತಡೆ ಡಿದಿರುವ ಡಿ ಆರ್ ಜಿ ಕಮು ಟೇಸನ್ ಹಣವನು ಬಡಿ ಸಮೇತ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
13 ವ.ಗೃ.ದಂ.ಬಾ.
15/06/2011
18/07/2015
18/07/201
2-3-1
16/2011-12.156
06.ದೂಪರ್/2011
ರ್ೕ.ಬಿ ಜಿ ನಾಯಕ, ಂದಿನ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಹಾ ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರುಮದಾಯ್ಹನ್ ಉಪಹಾರ
ೕಜನೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಬೆಳಗಾ ಯ ಸಕಾರ್ರಿ ವಸತಿಗ ಹವನು ತೆರವ ಗೊ ಸದೇ ಇರುವ ಕುರಿತು
12/01/2012
21/05/2015
21/05/201
2-3-1
1(3)ನಿವೇ.32/116
12/ನಿ&ಪಿಂ/12/01/2012/2
012
ರ್ೕಮತಿ ಗುಲಾತ್ಜ್ ಅದೀಬಾ, ರಿಯ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ರವರ ನಿವೃತಿತ್
ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
11/03/2013
18/07/2015
18/07/201
2-3-1
1(3)/ನಿ&ಪಿಂ/52/20126
13/2013
ರ್ೕ ಟಿ. .ಚಂದರ್ಯಯ್. ಸಹ ನಿದೇ ಶಕರು ಹಾಗೂ ಪರ್ಭಾರಾಧಿಕಾರಿಗಳು,ಕನಾ ಟಕ ರಾಜಯ್ ಕಷ್ಕರ ಕಲಾಯ್ಣ
ನಿಧಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ
10/09/2012
18/07/2015
18/07/201
2-3-1
1(3)/ನಿ&ಪಿಂ/20/20126
13
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ರ್ೕ ಬಿ ನ ೕದಾಸ್, ಸಹ ನಿದೇ ಶಕರು, ಕರಾ ಕನಿಧಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಿಂಚಣಿ ಕಡತ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

518

112122

05/03/2012
18/07/2015
18/07/201
1(3)/ನಿ&ಪಿಂ/50/20126
13
ಎನಿಡ್ಸಾ ನಿವೃತತ್ ◌ುಪನಿದೇ ಶಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಪಿಂಚಣಿ ಕಡತ

2-3-1

519

112123

03/04/2013
18/07/2015
1(3)/ನಿ&ಪಿಂ/02/201314
ರ್ೕ ಹೆಚಕ್ಟಕದೊಂಡ ನಿದೇ ಶಕರು ಆಐರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಕಡತ

2-3-1

520

113303

521

114381

522

115465

523

115924

524

117431

525

119024

526

119957

16/09/2013
21/05/2015
21/05/201
2-3-1
1(3)/ನಿ&ಪಿಂ/17/2013
ರ್ೕಮತಿ ಕೌಲಗಿ ಪದಮ್ಜಾ, ರಿಯ ಕಾಯ ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ, ರಾಜಯ್
ೕಜನಾ ನಿದೇ ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸವ ಕಷ್ಣ
ಭಿಯಾನ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ
26/10/2013
21/05/2015
21/05/201
2-3-1
1(3)/ನಿ&ಪಿಂ/20/20136
14/2013
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್,ಎನ್ ಶೈಲಜಮಮ್, ಕಿರಿಯ ಕಾಯ ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ, ರಾಜಯ್
ೕಜನಾ ನಿದೇ ಶಕರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವತಿ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ
1(3)/ನಿ&ಪಿಂ/15/2013
06/12/2013
18/07/2015
18/07/201
2-3-1
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ರಾಮರಾವ್. ನಿವೃತತ್ ನಿದೇ ಶಕರು, ಡಿ.ಎಸ್.ಇ,ಆರ್.ಟಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್
ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ
19/12/2013
21/05/2015
21/05/201
2-3-1
1(3)/ನಿ&ಪಿಂ/23/2013
ರ್ೕ ಎಸ್.ಎಂ.ಶಾಂತರಾಜು, ನಿದೇ ಶಕರು, ಇತರೆ ಪರೀ ೆಗಳು, ಕ.ಪೌರ್. .ಪ.ಮಂ. ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರ
ನಿವ ತಿ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ
28/01/2014
21/05/2015
21/05/201
2-3-1
1(3)/ನಿ&ಪಿಂ/26/2014
ರ್ೕ ನೈ.ಟಿ.ಗುರುಮೂತಿ , ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕ ನಿದೇ ಶಕರು, ಕನಾ ಟಕ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ಪಿಂಚಣಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ
19/03/2014
21/05/2015
21/05/201
2-3-1
1(3)/ನಿ&ಪಿಂ/31/20136
14/2014
ರ್ೕ ೕಣಾ ಆರ್ ನಾಯಕ್, ನಿದೇ ಶಕರು, ಉದು ಮತುತ್ ಇತರೆ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳ
ನಿದೇ ಶನಾಲಯ ಆಯುಕರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ
c1[3]/ನಿ&ಪಿಂ/33/2014
23/04/2014
18/07/2015
18/07/201
2-3-1
Sri A devaprakesh. DPI Eamination, ksee Board, penton file

527

122928

1[3]/ನಿ&ಪಿಂ/312/1205/07/2014
14/07/2015
14/07/201
13
6
ರ್ೕ ಕಂಬರ್ಯಯ್ ಪಾರ್ಚಾಯ ರು ಡಯಟ್ ರಾಮನಗರರವರ ಪಿಂಚಣಿ ಇತಯ್ಥ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

528

122929

529

122930

05/07/2014
14/07/2015
14/07/201
2-3-1
1[3]/ನಿ&ಪಿಂ/38/12-13
ಎನ್ ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ, ಸಹ ನಿದೇ ಶಕರು, ಮೈಸೂರು ಭಾಗ ಸಾ ಇಲಾಖೆ ಮೈಸೂರು,ರವರ ನಿವೃತಿತ್
ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
05/07/2014
14/07/2015
14/07/201
2-3-1
1[3]/ನಿ&ಪಿಂ/23/12-13
ಎಂಎಸ್ ಗಣೇಶ ನಿವೃತತ್ ◌ುಪಪಾರ್ಂಶಪಾಲರು, ಜಿಜೆ ತೀಥ ಹ ಳ್ರವರ ಪಿಂಚಣಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ

530

122937

531

123674

532

126475

533

3861

534

3914

18/07/201
6

2-3-1

05/07/2014
14/07/2015
14/07/201
2-3-1
1[3]/ನಿ&ಪಿಂ/04/12-13
ರ್ೕಮತಿ ಗೌ ಯ ಬೇಗಂ ನಿವೃತತ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಡಯಟ್ ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆ
25/07/2014
21/05/2015
21/05/201
2-3-1
1(3)/ನಿ&ಪಿಂ/38/2014
ರ್ೕ ಹೆಚ್. . ವೆಂಕಟೇಶಪಪ್, ಸಹ ನಿದೇ ಶಕರು, ಸಾವ ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಕಡತ
11/11/2013
18/07/2015
18/07/201
2-3-1
CPI-BM22ನಿ&ಪಿಂ2013
ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ಅಜಿ ಸಂಖೆಯ್2204/2013.
ೕಮತಿ ಬಿ ಎಸ್ ಅರ ನಿವ ತ ◌ುಪನಿದೇ ಶಕರು ಸಾ ಇಲಾಖೆ ರುದ ರಾಜ ಸಕಾ ರ ಮತು ಇತರರು
07/10/1985
01/10/2008
01/10/200
2-3-2
1(3)ಆಋಪ-35/85-86.
ಎಂಗೋಪಾಲ ಇವರ ಆ ತ್ಋಣ ಪಟಿಟ್ ಕಡತ.
1(3) ಆಋಪ-202/8687.

14/11/1986

01/10/2008

01/10/200
9

2-3-2
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ಗೌಸ್ ಬೇಗ್ ಇವರ ಆ ತ್ ಋಣ ಪಟಿಟ್ ಕಡತ.
535

4004

1(8) ಆಋಪ-196/89-90

07/07/1989

12/11/2008

12/11/200
9

2-3-2

20/09/2008

20/09/200

2-3-2

12/11/2008

12/11/200
9

2-3-2

2-3-2

ರೇಖಾಯ್ನಾಯಕ್ ಇವರ ಆ ತ್ಋಣ ಪಟಿಟ್ ಕಡತ.
536

4012

537

4024

26/10/1989
1(3)ಆಋಪ 14/89-90.
ಆರ್ ರತನ್ಯಯ್ ಇವರ ಆ ತ್ಋಣ ಪಟಿಟ್ ಕಡತ.
1(3) ಆಋಪ-45/89-90.

22/03/1990

ಠಲ್ ದಾಸ್ ಬನನ್ಂಟೆ ಇವರ ಆ ತ್ಋಣ ಪಟಿಟ್ ಕಡತ.

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

538

4308

18/05/1998
19/08/2008
19/08/200
1(8)ಆಋಪ-2/98-99.
ಲ್ ುವ ಬಗೆಗ್.
ನಿಯಮ32 ರಿಂದ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ಯ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಆ ತ್ಋಣ ಪಟಿಟ್ ಸ ಸ

539

4408

29/01/1998
31/12/2008
31/12/200
2-3-2
1(6)(ಆ7-3) ಪಿಂಚಣಿ9
5/97-98.
ದಿವಂಗತ ಕೆ.ಬಿ.ರಾಜೇಂದರ್ ಂದಿನ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಡಯಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣೆ ಬಗೆಗ್.

540

4411

21/05/2003
30/01/2009
30/01/201
2-3-2
1(6)ಪಿಂಚಣಿ-4/20030
04.
ರ್ೕ ಜನಾಧರ್ನ ಹತಾವ್ರ್ ನಿವೃತತ್ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಸಾ ಇ ಮೈಸೂರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್.

541

4419

16/12/2004
28/01/2009
28/01/201
2-3-2
1(3)ನಿವೃತಿತ್/02/20040
05.
ರ್ೕ ಜೆ. ನಾಯಕ್ ನಿವೃತತ್ ನಿದೇರ್ಶಕರು,ಸಾ ಇ ಗುಲಬ್ಗರ್ ಇವರ ನಿ್ಋತಿತ್ ವೇತನ ಸೌಲಭಯ್ ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್.

542

4425

14/06/2005
15/01/2009
1(3)ಪಿಂ.ಪರ್-16/05-06.
ದಿವಗಂತ ತಿಮಮ್ಯಯ್ ಇವರ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್.

15/01/201

2-3-2

543

4447

08/03/2006
11/09/2008
11/09/200
1(3)ಪಿಂಚಣಿ/ಇತರೆ
/47/05-06.
9
ರ್ೕ ಎಂಬಿ.ನಿಂಗಪಪ್ ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕ್ಉ ಡಯಟ್ ಮೈಸೂರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

2-3-2

544

4455

545

4457

546

4463

28/04/2006
09/04/2009
09/04/201
2-3-2
1(3) ನಿ.ವೇ-03/06-07.
ರ್ೕ ಶ ಧರರಾವ್ ನಿವೃತಿತ್ ಮು ಮತುತ್ ಇತರರು ನಿವೃತತ್ ವೇತನ ದರ ಹೆಚಿಚ್ಸುವಂತೆ ಕೆ.ಎಟಿ ಯ ಲ್
ಸ ರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆ :6290 6362/95 ಕುರಿತು
29/04/2006
30/01/2009
30/01/201
2-3-2
1(3)ನಿವೇ-5/06-07.
ರ್ೕ ಕೆ.ಮರಿಯಪಪ್ ನಿವೃತತ್ ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ಯರಮರಸ ಇವರ ನಿವೃತತ್ ಉಪದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಬಗೆ
18/05/2006
28/01/2009
28/01/201
2-3-2
1(3)ನಿವೇ-11/06-07.
ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು,ಸಾ ಇ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನದ ಬಗೆಗ್.

547

4489

548

4490

549

4492

550

4497

22/04/2003
28/01/2009
28/01/201
1(3)ವೆ.ನಿವೃತಿತ್/01/030
04.
ಕೆಎಸ್. ಷಡಾಕಷ್ರಪಪ್ ನಿವೃತತ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಡಯಟ್ ವ ಗಗ್ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನದ ಬಗೆಗ್.
1(3) ಪಿಂಚಣಿ 23/04-05.

02/01/2005

30/01/2009

1(3)ನಿವೃತಿತ್ 71/01-02

18/03/2002

28/06/2008

2-3-2

30/01/201
2-3-2
0
ಕೆ ಜೋಸೆಫ್ ಬಾಘೀಯ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು ಕ.ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ ಮಂಡ ಹಗೂ ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರು
ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಕಡತ
06/03/2004
30/01/2009
30/01/201
2-3-2
1(3) ಪಿಂಚಣಿ37/03-04.
ಆರ್ ಮಲೆಲ್ೕಗೌಡ ನಿವೃತತ್ ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ಕೋಲಾರ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಕಡತ.
28/06/200

2-3-2
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

551

4502

552

7913

553

8329

554

10637

555

11949

556

15208

557

15601

558

15603

559

15860

560

16445

561

16740

562

17008

563

24834

12/05/2000
30/01/2009
30/01/201
2-3-2
1(1)ದನೇಡಯಟ್0
1/2000/04-05.
ಡಯಟ್/ ಟಿಇ ಗಳ ಲ್ನ ಉಪನಾಯ್ಸಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನೂನ್ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ತುಂಬುವ ಬಗೆಗ್ ವೃಂದ ಮತುತ್
ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಕರಡು ತಿದುಪಡಿ ಆದೇಶದ ಬಗೆ ಆ ೇಪಣೆಗಳು
1(3) ಪಿಂಚಣಿ-07/200422/06/2004
31/12/2008
31/12/200
2-3-2
05
9
ರ್ೕ.ಟಿ. ಮಾರಾ ನಾಯಕ್, ಬಿ.ಇ.ಓ.(ನಿವೃತತ್), ಕೊರಟಗೆರೆ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್.
23/12/2006
30/01/2009
30/01/201
2-3-2
1(3) ನಿ.ವೇ. 41/20060
07
ರ್ೕ. ಡಿ. ಶಂಕರ್, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್, ಕೂಡಿಗೆ, ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆ
08/03/2007
05/07/2008
05/07/200
2-3-2
1(3) ನಿ.ವೇ. 51/20069
07
ರ್ೕಮತಿ. ರಹಮತುತ್ನಿನ್ೕಸ, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್
ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
06/06/2007
30/01/2009
30/01/201
2-3-2
1(3) ನಿ.ವೇ. 11/20070
08
ರ್ೕ.ಜಿ. ನಾಗೇಂದರ್ಪಪ್, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
21/01/2008
25/10/2008
25/10/200
2-3-2
13 .ಅದಾಲತ್9
34/2007-08
ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರೆಂದು ಪರಿಗಣಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
13 ನಿ.ವೇ. 41/2007-08

01/03/2008

25/10/2008

25/10/200
2-3-2
9
ೕಜನೆ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್

ರ್ೕ. .ಟಿ. ವೇಗೌಡ, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು
ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
01/03/2008
13 ನಿ.ವೇ.-42/2007-08

28/06/2008

28/06/200
2-3-2
9
ರ್ೕ.ಎನ್.ಎಲ್. ಗಂಗಾಧರ ಗೌಡ, ನಿವೃತತ್ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ತುಮಕೂರು ಇವರ ಬೇಬಾಕಿ ಪರ್ಮಾಣಪತರ್
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ
24/03/2008
25/10/2008
25/10/200
2-3-2
13 ನಿ.ವೇ.50/2007-08
ರ್ೕ.ಡಿ.ಎಂ. ಮಂಟೂರ, ನಿದೇರ್ಶಕರು ಇತರೆ ಪರೀ ೆಗಳು, ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ ಮಂಡ ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವ ತಿ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
02/05/2008
30/01/2009
30/01/201
2-3-2
13ನಾಯ್.ದಾ.ಪು.06/20080
09
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ದಾವೆಗಳ ಲ್
ಧ ಆಯುಕಾತ್ಲಯಗಳ ಆಯುಕತ್ರು/ಅಪರ ಆಯುಕತ್ರನುನ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ
ದಾವೆಗ ಗೆ ಪ ತಿವಾದಿಗಳಾಗಿ ನಮಾದಿಸುವ ಬಗೆ
21/05/2008
30/01/2009
30/01/201
2-3-2
13 ಕಾ.ನಿ.ವ. ಘಟಕ
09/2008-09.210
05.ಕಾನಿವ/2008
ಆಯುಕತ್ರು, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ
ವರದಿಗಳನು ನಿವರ್ ಸಲು ಪ ತೆ ೕಕ ಘಟಕ ಸ ಜಿಸುವ ಬಗೆ
13 ನಿ.ವೇ. 13/2008-09
04/06/2008
01/10/2008
01/10/200
2-3-2
9
ರ್ೕ. ರೇಖಾಯ್ ನಾಯಕ್, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಕನಾರ್ಟಕ ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರ ನಿವ ತಿ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
27/01/2006
23/03/2009
23/03/201
2-3-2
13ಪರ್.ಭ.ಮಂ: 9:20050
06
ಗೂರ್ಫ್ ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
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564

24836

13ಪರ್.ಭ.ಮಂ:11:200505/11/2005
23/03/2009
06
ನಜೀಬುಲಾಲ್ಖಾನ್ ಇವರ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

23/03/201
0

2-3-2

565

24841

23/03/2009
13ವೈ.ವೆ.ಮಪಾ:5:2005- 15/12/2005
06
ಕೆ.ಆರ್. ಉದಯಶಂಕರ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

23/03/201
0

2-3-2

566

24844

01/02/2006
23/03/2009
13ವೈ.ವೆ.ಪ-07:200506
ಕೆ.ಪರ್ಹಾಲ್ದಾಚಾರ್ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

23/03/201
0

2-3-2

567

24847

24/01/2006
13ಪರ್.ಭ.ಮಂ:07:200506
ಗೂರ್ಫ್ ಬಿ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

23/03/2009

23/03/201
0

2-3-2

568

26316

12/12/2005
25/03/2009
13 ಪಿಂಚಣಿ 19/05-06
ರ್ೕ.ಜಿ. . ರಾಮಾಂಜನೇಯಪಪ್, ಬಿ.ಇ.ಓ., ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

25/03/201

2-3-2

569

26325

12/01/2006
25/03/2009
13 ಪಿಂಚಣಿ-23/05-06
ರ್ೕಮತಿ.ಎನ್.ಎ.ಪಾವರ್ತಿ, ಮು. . ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

25/03/201

2-3-2

570

26328

571

26330

572

26332

12/01/2006
13 ಪಿಂಚಣಿ-29/05-06
ರ್ೕಮತಿ.ಬಿ.ಎಂ.ರಾಧಾ, ಮು. . ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

25/03/2009

25/03/201

2-3-2

573

26343

08/01/2003
13 ನಿವೃತಿತ್-67/02-03
ರ್ೕ. . ವಮಮೂತಿರ್, ಮು. .,ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನದ ಬಗೆಗ್.

25/03/2009

25/03/201

2-3-2

574

26346

13/06/2002
25/03/2009
25/03/201
2-3-2
13 ನಿವೃತಿತ್ 22/02-03
ರ್ೕಮತಿ.ಕೆ. ರಂಗಮಮ್, ನಿ.ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಕೋಲಾರ ಇವರ ಕುಟುಂಬ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನದ ಬಗೆಗ್.

575

26354

13 ನಿವೃತಿತ್ 21/2002-03

25/03/201
2-3-2
0
ರ್ೕ.ಪಿ.ಹೆಚ್.ದೇಮಯಯ್, ನಿವೃತತ್ .ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:
3147/2004
12/01/2006
25/03/2009
25/03/201
2-3-2
13 ಪಿಂಚಣಿ-28/05-06
ರ್ೕ.ಎಂ. ರ್ೕನಿವಾಸ, ಮು. . ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.
1(3)ನಿವೃತಿತ್ 15/2002-03

08/05/2002

07/06/2002

25/03/2009

25/03/2009

25/03/201
0

2-3-2

25/03/2009

25/03/201
0

2-3-2

ರ್ೕ.ಕೆ. ಮುನಿಸಾವ್ಮಿ, ಮು. ಕಷ್ಕರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್.
576

26356

13 ನಿ.ವೇ. 10/2002-03

17/04/2002

ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಸೋಮನಾಥ್, ನಿ.ಮು. ., ಇವರ ಪರಿಷಕ್ೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.
577

26364

04/04/2002
25/03/2009
13 ನಿವೃತಿತ್-01/02-03
ರ್ೕ.ಹೆಚ್. ರ್ೕಕಂಠಯಯ್, ನಿ.ಮು. . ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನದ ಬಗೆಗ್.

25/03/201

2-3-2

578

26367

13 ಪಿಂಚಣಿ 34/2003-04

25/03/201
0

2-3-2

25/03/201
0

2-3-2

14/08/2003

25/03/2009

ದಿ:ಕೆ.ಜೆ. ಮಹದೇವಯಯ್, ಬಿ.ಇ.ಓ. ಬೇಲೂರು ರವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.
579

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

26371

13 ವ.ನಿವೃತಿತ್ 05/200304

22/04/2003

25/03/2009
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ರ್ೕ.ಎ.ಎಸ್. ರಾಮಪಪ್, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್, ಬೆಂ.ಗಾರ್.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನದ ಬಗೆಗ್.
13 ನಿವೃತಿತ್ 27/2003-04

580

26375

581

26382

03/02/2004
25/03/2009
13 ನಿವೃತಿತ್ ಪಿಂಚಣಿ
47/2003-04
ರ್ೕ.ಬಿ.ಟಿ. ಪೆಮಮ್ಯಯ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು ಪೌರ್. . ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

582

26387

583

26474

28/03/2005
25/03/2009
25/03/201
2-3-2
13 ಪಿಂ.ಪ./ಇತರೆ0
05/2004-05
ರ್ೕ.ಆರ್.ಕೆ.ಪರ್ಸನನ್ಕುಮಾರ್, ನಿ.ಉಗಾರ್ಣ ಪಾಲಕರು, ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ಪರಿಷಕ್ೃತ ಪಿಂಚಣಿ
ಬಗೆ
13 ಪಿಂಚಣಿ 30/2005-06
12/01/2006
25/03/2009
25/03/201
2-3-2
0
ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ತಿಮಮ್ಪಪ್, ಮು. . ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್.

584

26485

585

26496

586

26500

587

26505

13 ಪಿಂಚಣಿ 01/2005-06

02/05/2005

25/03/2009

25/03/201
0
ರ್ೕಮತಿ.ಪಿ. ಶಾರದಮಮ್, ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

2-3-2

588

26508

13 ಪಿಂಚಣಿ 02/2005-06

24/05/2005

25/03/2009

25/03/201
0
ರ್ೕ.ಕೆ. . ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ, ಉ.ನಿ.ನಿವೃತತ್, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್.

2-3-2

589

26516

14/06/2005
25/03/2009
25/03/201
13 ಪಿಂಚನಿ 8/2005-06
ರ್ೕ.ಎಸ್. ಚಿದಂಬರನ್, .ಪ., ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ, ಬೆಂ.ಗಾರ್.ಜಿ: ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

2-3-2

590

26525

13 ಪಿಂ.ಪರ್.10/2005-06

2-3-2

591

26537

592

26543

593

26556

25/03/201
0
ರ್ೕ.ಎ. ರ್ೕಕಾಂತ್, ನಿವೃತತ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, .ಟಿ.ಇ., ಚಿತರ್ದುಗ್ರ್ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

13 ಪಿಂಚಣಿ 31/2005-06

13/08/2003

12/01/2006

25/03/2009

2-3-2

25/03/2009

25/03/201
2-3-2
0
ರ್ೕ.ಬಿ.ಎಂ. ನಾಗಭೂಷನಾರಾಧಯ್, ಉಪ ಪಾರ್ಂ. ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಬಾಗೇಪ ಲ್ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಇತಯ್ಥರ್ದ
ಬಗೆ
06/03/2006
25/03/2009
25/03/201
2-3-2
13 ಪಿಂಚನಿ 44/2005-06
0
ರ್ೕಮತಿ.ಎಸ್.ಎ. ಸಾಧಿಕಾಬಾನು, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.
08/03/2006
25/03/2009
25/03/201
2-3-2
13 ಪಿಂಚನಿ ಇತರೆ
48/2005-06
0
ರ್ೕ.ಬಿ.ಡಿ.ತಲವಾರ್, ಮು. . ಕಾಕಾ , ಸುರಪುರ, ಗುಲಬ್ಗರ್ ಇವರ ಸೇವಾಪುಸತ್ಕ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.

16/06/2005

25/03/2009

25/03/201
0
ರ್ೕ.ಪರಪಪ್, ಮು. ., ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಕಲಮರಹ ಳ್, ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

14/06/2005
25/03/2009
25/03/201
2-3-2
ಸೊ13ಪಿಂಚಣಿ/2005-06
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಎಸ್. ಜಯ ರ್, ಮು. , ಸ.ಉ.ಪೌರ್.ಶಾ. ರಾಮಚಂದರ್ಪುರ, ಬೆಂ.ಉ. ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.
13ಪಿಂಚಣಿ-13/2005-06

14/06/2005

25/03/2009

25/03/201
0

2-3-2

25/03/2009

25/03/201
0

2-3-2

ರ್ೕಮತಿ ಜಿ. ಸುಂದರ ಲ ಮ್, ಮು. . ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

25/03/201
0

2-3-2

13ಕು.ನಿ.ವೇ-14/200607

26/04/2006

173
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
ದಿ:ಅಬುದ್ಲ್ ಅಜೀಮ್ ಕಾನ್ , ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಟಿ.ಟಿ.ಐ ಇವರ ಕು.ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

594

26561

14/08/2006
25/03/2009
13ನಿ.ವೇ-29/2006-07
ರ್ೕ ಎನ್.ಎಲ್. ಗಂಗಾಧರ ಗೌಡ, ಉ.ನಿ. ತುಮಕೂರು, ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

25/03/201

2-3-2

595

26567

17/08/2006
25/03/2009
13ನಿ.ವೇ-31/2006-07
ರ್ೕ ಆರ್. ಕೋಡಯಯ್, ನಿವೃತತ್ ಗೂರ್ಪ್-ಬಿ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

25/03/201

2-3-2

596

26708

13/12/2000
25/03/2009
13ನಿ.ವೇ.02/2000-01
ರ್ೕ .ಬಿ.ನಾಯಕ್, ಮು. . ಇವರ ನಿವೃತತ್ ವೇತನದ ಬಗೆಗ್.

25/03/201

2-3-2

597

3860

19/05/2006
26/03/2009
26/03/201
1(4) ಗೂರ್ಪ್.ಬಿ ವಗರ್ ( )
0
-5/06-07
2006-07 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ದ ವಗಾರ್ವಣಾ ಪರ್ಕರಣಗಳು

2-4-1

598

3883

28/06/2006
30/04/2008
1(4) ಗೂರ್ಪ್.ಬಿ ವಗರ್
ಬಿಡುಗಡೆ -9/2006-07
ವಗಾರ್ವಣೆಗೊಂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ಕತರ್ವಯ್ದಿಮದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

30/04/200
9

2-4-1

599

3907

10/07/2006
30/04/2008
30/04/200
1(4) ಅ.ದಾ.ಸ.ನಿ ಹುದೆದ್
ಭತಿರ್ -17/2006-07
9
ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

2-4-1

600

3917

601

3997

602

4040

603

6139

604

6680

605

6767

606

8158

607

10681

16/10/2002
28/03/2009
28/03/201
2-4-1
1(4) ನಿ ೕಜನೆ ವಗರ್0
1/2002-03
ಪಿ.ಆರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮು. ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಬಾಗಲೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ರವರನುನ್
ಆರ್ ಟಿಪ ಪಿ ಎಸ್ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಶಕಿನಗರ ರಾಯಚೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ
1(4) ಗೂರ್ಪ್-ಬಿ
25/01/2006
14/11/2008
14/11/200
2-4-1
ನಿ ೕಜನೆ -46/2005-06
9
ಡಾ. ಹನುಮಂತರಾಯ ಎಸ್. ಜಮದಗಿನ್ ಮು. ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಹೊಸಹ ಳ್, ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ. ಬೆಂ ಗರ್ಂ
ಜಿಲೆ ರವರ ನಿ ೕಜನೆ
1(4) ಎರವಲು-ನಿ ೕ26/09/2005
14/11/2008
14/11/200
2-4-1
29/2005-06
9
2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಎಸ್. /ಎಸ್.ಟಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲಪ್ಡುವ
ರಾಜಿರ್ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ
ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಮುಖ ಕಷ್ಕರುಗಳನು ಎರವಲು ಸೇವೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿ ಜಿಸುವ ಬಗೆ (1) ಬಿ
1(4)ನಿ ೕಜನೆ:39/200
30/09/2006
26/03/2009
26/03/201
2-4-1
6-07
0
ರ್ಮತಿ ಪಿ.ಎನ್.ಮಂಜುಳ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಕೋನಬೇವು ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರನುನ್
ಚಿತ ದುಗರ್ದ ಸವರ್ ಕಷ್ ಅಭಿಯಾನದ ಸಹಾಯಕ
ೕಜನಾ ಸಮನ ಯಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ
22/07/2006
28/03/2009
28/03/201
2-4-1
1(4)ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ.
0
ಕೆ.ಎ.ಎಸ್.
ಪರಿ ೆ:19/2006-07
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ.ವೃಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆ ಇ ಎಸ್ ಪರೀ ೆಗೆ ಅಜಿರ್ ಸ ಸಲು ಸೇವಾ ದ ಢೀಕರಣ ಪತ ನೀಡುವ ಬಗೆ
1(4)ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ಹು.ಸಠ್:38/
18/09/2006
28/03/2009
28/03/201
2-4-1
2006-07
0
2006-07ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಮಂಜೂರಾದ ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ನ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ
ಹುದೆಗಳನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆ
05/12/2006
28/03/2009
28/03/201
2-4-1
14)
0
ಕ.ಲೋ.ಸೇ.ಆ.ಅ47/200607
ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆ ೕಗವು ಸಕಾರ್ರಿ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್
ಧ ಷಯಗಳ
ಉಪನಾ ಸಕರ ಹುದೆಗಳ ಆಯೆ 2006 ಕೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ ಸುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
12/03/2006
14/11/2008
14/11/200
2-4-1
1(4)ಉ.ವಾಯ್.ಅ.:60/200
9
6-07

174
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

608

10961

609

11872

610

11873

611

11960

612

11996

613

12349

614

12375

615

12394

616

12440

617

12975

618

12980

619

13087

620

13091

ರ್ೕಮತಿ ಪದಮ್ ರ್ೕ ಆರ್.ಪಿ. ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು (ನಿ ೕಜನೆ) ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಪಿ ಹೆಚ್ ಡಿ ವಾ ಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
1(4)ಮು. .ಹು.ಸ.:61/20
26/03/2007
29/11/2008
29/11/200
2-4-1
06-07
9
ರ್ೕ ವೈ.ಗೋಪಾಲ್ ಇವರು 1999ನೇ ಸಾ ನ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಅಜಿರ್ಗೆ ಲಗತಿ ದ ಮೂಲ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ ಮಾಣ ಪತ ವನು ಪ ನರ್ ಪರಿ ೕಲನೆಗೆ
25/05/2007
14/11/2008
14/11/200
2-4-1
1(4) .ವರ್.ಪ:02/20079
08
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗು ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಹುದೆದ್ಗಳು,ಇತರೆ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಶೇಷ ವೃಂದದ
ಹುದೆಗಳು ಹಾಗೂ ಭೋದಕೇತರ ಬ ಂದಿಯನು ಭಗಿಯ ವ ಂದಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಕಾರ್ರಕೆ
30/05/2007
30/04/2008
30/04/200
2-4-1
1(4)ಇತರೆ:05/2007-08
9
2006-07ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ನ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲಾ ಭಾಗದ ಜವಬಾರಿಯನು ಪೂಣರ್ಕಾ ಕವಾಗಿ ಪಾ ಶುಂಪಾಲರನು ನಿಯುಕಿಗೊ ಸುವವರೆಗೆ ಮುಖ
08/06/2007
30/04/2008
30/04/200
2-4-1
1(4) ಇತರೆ:07/20079
08
ಸಕಾರ್ರಿ ಂದಿ ಕಷ್ಕ ಪರ್ ಕಷ್ಣ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ ಮ್ಐಸೂರು ಇ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಉಪನಾಯ್ಸಕರ
ಹುದೆಗಳನು ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
11/06/2007
30/04/2008
30/04/200
2-4-1
1(4 ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
9
ವಗರ್:11/2007-08
2007-08 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ
ತತ ಮಾನ ವ ಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆಯ ಬಗೆ
1(4) ಮು. .ಹು.ಸಥ್28/06/2007
14/11/2008
14/11/200
2-4-1
15/07-08
9
2006-07 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಮಂಜೂರಾದ ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ನ ಮು.
ಹುದೆಗಳು ಸಾ ಂಪಿಂಗ್ ಪಾ ಟನ್ರ್ ಪ ಕಾರ ಇಲದಿರುವ ದರಿಂದ ಈ ಹುದೆಗಳ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿರುವ
1(4)ಮು. .ಹು.ಸಥ್.:17/20
30/06/2007
26/03/2009
26/03/201
2-4-1
07-08
0
2007-08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಮಂಜೂರಾದ ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ನ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ
ಹುದೆಗಳು ಸಾ ಪಿಂಗ್ ಪಾ ಟ ನ್ ಪ ಕಾರ ಇಲದಿರುವ ದರಿಂದ ಈ ಹುದೆಗಳ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿರುವ
02/07/2007
26/03/2009
26/03/201
2-4-1
1(4)
0
ಮು. .ಹು.ಸಥ್.:18/2007-08
2007-08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಮಂಜೂರಾದ ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ನ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ಭಾಗದ ಮುಖ ಕಷ್ಕರನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸಳನಿಯುಕಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
05/07/2007
26/03/2009
26/03/201
2-4-1
1(4) ಗೂರ್ಪ್-ಬಿ.ವಗರ್
20/2007-08
0
2007-08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್-ಬಿ ವೃಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆಯ ಬಗೆ ( ೕಮತಿ ಉಮಾದೇ ಮತು ೕ ಮುನಿರಾಜಪ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆಯ
14ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
07/08/2007
30/04/2008
30/04/200
2-4-1
ವಗರ್26/2007-08
9
ರ್ೕಮತಿ ಜಯಲ ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರಿ ಎ.ಎಸ್ ಬಿ ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು
ಆನೇಕಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ ಣ ಜಿಲೆ ಇವರ ವಗಾರ್ವನೆ ಬಗೆ
14 ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
08/08/2007
30/04/2008
30/04/200
2-4-1
ವಗರ್:27/2007/08
9
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
14.ಮಾ.ಹ/28/2007-08
17/08/2007
28/03/2009
28/03/201
2-4-1
0
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯಿದೆಹಟಿ ರ್ೕಮತಿ ಬಿ,ಎಸ್ ಪುಪಪ್ ಮು, ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಹರನಹ ಲ್ ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ
ತಾಲೂಕ್ ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಮಾ ತಿಯನು ನೀಡುವ ಬಗೆ
29/11/2008
29/11/200
2-4-1
14ಮು. .ಹು.ಸಧ್31/2007- 17/08/2007
9
08
2007-08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಮಂಜೂರಾದ ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ನ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ಭಾಗದ ಮಖ ಕಷ್ಕರನು ಬೇರೆ ಕಡಗೆ ಸಳ ನಿಯುಕಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
ೕ ಬಾಬು ಫತು ಸಾಬ
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

621

13245

622

13249

623

13262

624

13283

625

13297

626

13302

627

13306

628

13307

629

13309

630

13453

631

13604

632

13646

633

13648

634

13649

28/08/2007
30/04/2008
30/04/200
2-4-1
14.ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
9
.ವಗರ್.33/2007-08
2007-08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ತತಸ್ಮಾನ ವರ್ಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
14.ಗೂರ್ಪ್.ಬಿ.ವಗ್.32/20
28/08/2007
30/04/2008
30/04/200
2-4-1
07-08
9
2007-08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ
ಭೋಧಕ ಅಧಿಖಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
28/08/2007
30/04/2008
30/04/200
2-4-1
14.ಗೂರ್ಪ್. ಬಿ
9
ವಗರ್.34/2007-08
ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಎನ್.ಲ ತಮಮ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹು ಕೋಟೆ ಗದಗ್ ತಾಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
14ಗೂರ್ಪ್,ಬಿ
31/08/2007
30/04/2008
30/04/200
2-4-1
ವಗರ್35/2007-08
9
ಸಾವರ್ನಜಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಉಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ತತನ್ಮಾನ ವರ್ಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆ
30/08/2007
30/04/2008
30/04/200
2-4-1
14 ನಿ ೕಜನೆ ರದುದ್9
34/07-08
ರ್ೕ ಎಲ್ ರಾಮಸಾವ್ಮಿ, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಬೊಮಮ್ಗಟಿಟ್, ಸೊಂಡೂರು ತಾ ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿ ಇವರ
ನಿ ೕಜನೆ ರದು ಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
14ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
10/08/2007
30/04/2008
30/04/200
2-4-1
ವಗರ್:29/2007-08
9
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
14ಗೂರ್ಪ್.ವಗರ್.36/2007
03/09/2007
30/04/2008
30/04/200
2-4-1
-08
9
2007-08ನೇ ಸಾಲೊನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಮುಉಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗು ತತನ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪಿಬ್ ವಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
03/09/2007
30/04/2008
30/04/200
2-4-1
14ಗೂರ್ಪ್
9
22/ವಗರ್.31/2007-08
2007-08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಮುಖಥ್ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ತತಣ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ವಥ್ಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
14.ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ವಗರ್
03/09/2007
30/04/2008
30/04/200
2-4-1
,37.2007-08
9
200708ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ
ತತಮಾನ ವ ಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಶು ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
14ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
17/09/2007
29/11/2008
29/11/200
2-4-1
ವಗರ್:44/2007-08
9
2007-08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
14 ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
03/09/2007
30/04/2008
30/04/200
2-4-1
ವಗರ್:39/2007-08
9
2007-08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
14ಸ. ೕಸ.ನಿ.ಬ.:47/2
04/10/2007
14/11/2008
14/11/200
2-4-1
007-08
9
ೕಜನಾ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್
ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಜಿಲಾಲ್ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಹಾಯಕ
ಪೂಣರ್ಕಾ ಕವಾಗಿ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ
03/09/2007
30/04/2008
30/04/200
2-4-1
14ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
9
ವಗರ್:40/2007-08
2007-08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
03/10/2007
30/04/2008
30/04/200
2-4-1
14 ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
9
ವಗರ್:46/2007-08
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

635

13710

636

13729

637

14635

638

14639

639

14683

640

14711

641

14723

642

14728

643

14734

644

15106

645

15637

646

15696

647

16333

2007-08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
14ಗೂರ್ಪಿಬ್
15/10/2007
30/04/2008
30/04/200
2-4-1
ವಗರ್.48/2007-08
9
2007-08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ತತನ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ವತ್ಂದದ
ಬೋದಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಸ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
14/ಗೂರ್ಪ್.ಬಿ.ವಗರ್.47.2
17/10/2007
30/04/2008
30/04/200
2-4-1
007-08
9
2007-08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮ. ಮತುತ್ ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ವಯ್ಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
11/12/2007
30/04/2008
30/04/200
2-4-1
14ಗೂರ್ಪ್
9
ಬಿವಗರ್/58/2007-08
2007-08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಉಖಥ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ತತನ್ಮಾನ ವೃಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
14ಮು. .ಇ.ಬ:60/2007
11/12/2007
30/04/2008
30/04/200
2-4-1
-08
9
ರ್ೕ ಜಿ.ಎಂ.ಮುಂದಿನಮನಿ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ಬೆಳಗಾ ಇವರು ಮ ಳಾ ಮತುತ್ ಮಕಕ್ಳ ಕಲಾಯ್ಣ
ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಪರ್ಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
12/12/2007
14/11/2008
14/11/200
2-4-1
14 ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ವಗರ್:
9
61/2007-08
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಲ್ನ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ತತಸ್ಮಾನ
ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಮತುತ್ ಮಧಾಯ್ಹನ್ ಉಪಹರ
ವ ಂದದ ಭೋದಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದೆಗಳನು ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
14 ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
13/12/2007
30/04/2008
30/04/200
2-4-1
ವಗರ್:62/2007-08
9
ಮಾಯಕೊಂಡ ಸಕಾರ್ರಿ ಪ.ಜಾ/ಪ.ಪಂ ವಸತಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಮಾಜ ಕಲಾಯ್ಣ ಇಲಾಳೆಯ ಅಂಗ
ಸಂಸಯಾದ ಕನಾರ್ಟಕ ವಸತಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಗಳ ಸಂಘಕೆ ವಗಾರ್ಯಿ ರುವ ಬಗೆ
14 ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ವಗರ್
13/12/2007
30/04/2008
30/04/200
2-4-1
63/2007-08
9
ಸಥ್ಳ ನಿರಿ ೆಯ ಲ್ರುವ ರ್ೕ ಕೆ.ಆರ್ ರಾಮಚಂದರ್ಪಪ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಕೌನಿ ಂಗ್ ಮೂಲಕ ಬದ ಹುದೆಗೆ ಸಳ ನಿಯುಕಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
14ಉ.ಪಾರ್.ಹು.ರ:64/200
14/12/2007
14/11/2008
14/11/200
2-4-1
7-08
9
ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಜೆ. . ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ನ ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರ
ಹುದೆಯನು ರದುಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
24/10/2007
30/04/2008
30/04/200
2-4-1
14 ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ವಗರ್
52/2007-08
9
ರ್ೕಮತಿ ಜಯಮಮ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ೕಗೆ ಹಾಸನ ತಾ: ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ಕೆ.ಎ.ಟಿ
ಆದೇಶದಂತೆ ಸಳನಿಯುಕಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
14 .ಅ.ಗು0:69/200716/01/2008
14/11/2008
14/11/200
2-4-1
08
9
ದಿನಾಂಕ:03.12.2007ರಂದು ಗುಲಬಗಾರ್ದ ಲ್ ನಡೆದ ಕಷ್ಣ ಅದಾಲತ್ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ
ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಮಲಾಪ ರ ಗುಲಬಗಾರ್ ಜಿಲೆ ಇ ನ ಉಪಪಾ ಂಶುಪಾಲರ ಹುದೆಯನು ಭತಿರ್
03/03/2008
14/11/2008
14/11/200
2-4-1
14ಬೆಂ.ವಾತ್.ವಾ.ಅ.73/20
9
07-08
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಜಿ. ಜಯಲ ಮ್ ಮು. ಇವರು ಕೇಂದರ್ ಸಧ್ಳದಿಂದ ಹೂರಗೆ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು
ವಾ ಪಿಯೂ ಗೆ ವಾ ಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
11/03/2008
14/11/2008
14/11/200
2-4-1
14ಮು. .ಹು.ನೇ.ಬ.74/2
9
007-08
ರ್ೕಮತಿ. ಜಲಜಾ ಎಂ.ಎಸ್.ಕೊಂ.ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್. .ಪಿ ಇವರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
24/10/2007
30/04/2008
30/04/200
2-4-1
14 ಮು. .
9
ಹು.ಸಥ್:53/2007-08
ರ್ೕ ಎ.ಬಿ ವಾಡೆ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾ ಸಥ್ಳ
ನೀರಿ ೇಯ ರುವವರು ಇವರಿಗೆ ಸಳ ನಿಯುಕಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
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648

16334

649

16335

650

16336

651

16338

652

16341

653

16680

654

16808

655

17462

656

17463

657

17493

658

17707

659

17709

660

17969

661

17978

14 ಮು ಹು
26/10/2007
30/04/2008
30/04/200
2-4-1
ಸಥ್:54/2007-08
9
ರ್ೕ ಎ. . ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಚಿಂತಾಮಣಿ
ಇವರಿಗೆ ಹಾ ಸಳ ನಿರಿಕಷ್ಯ ರುವವರು ಇವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸಳನಿಯುಕಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
14 ಮು ಹು
27/10/2007
30/04/2008
30/04/200
2-4-1
ಸಥ್:55/2007-08
9
ರ್ೕ ಬಿ.ಕೆ. ದಾಯ್ಮಣಣ್ ಸ. . ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಗೂ ಹಟಿಟ್ ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ ಸಾಥ್ನಪನನ್
ಬಡಿಯ ರುವವರು ಇವರಿಗೆ ಮುಖ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆಗೆ ಮರು ಸಳನಿಯುಕಿಗೊ ಸಲು ಕೌನಿ ಂಗ್ ಕರೆಯುವ
14 ಒ ಒ ಡಿ :65/200701/01/2007
30/04/2008
30/04/200
2-4-1
08
9
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರ ಸಂಘ ರಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ದಿ: 05 01 2008ರಂದು ಬೆಳಗಾ ಯ ಹಮಿ ಕೊಂಡಿರುವ ರಾಜ ಮಟ ದ ಶೆ ಕಷ್ಣಿಕ
03/09/2007
30/04/2008
30/04/200
2-4-1
14 ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
9
ವಗರ್:42/2007-08
2007-08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ
ಬೋದಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
28/03/2009
28/03/201
2-4-1
14 ಮಾ ಹ :03/2008-09 10/04/2008
0
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರ ರೀತಾಯ್ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ರುವ ರ್ೕ ಕೃಷಣ್ಗೋ ಂದಪಪ್ ಂಪಿ ಎಂಬುವರಿಗೆ
ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತಂತೆ
19/05/2008
27/01/2009
27/01/201
2-4-1
CPI. 14 ಗೂರ್ಪ್
ಬಿ.ಅ.ಸಥ್.ನಿ.:06/20080
09.ಇತರೆ/2008
ಡಾ:ಸೋಮಶೇಖರಯಯ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಐ ಕಷ್ಕರ ವೃಣದದವರು ಇವರನುನ್ ಕನನ್ಡ ಮತುತ್
ಸಂಸ ತಿ ಇಲಾಖೆ ಮೆ ಸೂರು ಇ ನ ನಿ ೕಜನೆಯಿಂದ ಮಾತ ಇಲಾಖೆಗೆ ಂದಿರುಗಿ ರುವ ದರಂದ
CPI. 14
23/05/2008
28/03/2009
28/03/201
2-4-1
ಇತರೆ:08/20080
09.ಇತರೆ/2008
ಸ.ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ಚಂದಕಾವಾಡಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕ್ ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಭಾಗದ ಸಮಸ ಜಾಜರ್ನು ಉಪಪಾ ಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ವ
ಕೊಡದಿರುವ ಬಗೆ
14 ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಸಥ್
03/07/2008
14/11/2008
14/11/200
2-4-1
ನಿ:12/2008-09
9
ರ್ೕ ಯು.ನಿಂಗಪಪ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಕೆ ಎಸ್ ನಿಯಮ 32ರ ಅನ ಯ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ತತ ಮಾನ ವ ಂದದ ಹುದೆಗೆ ನೀಡಿರುವ
14
03/07/2008
14/11/2008
14/11/200
2-4-1
ಮು. .ಸಥ್.ನಿ:11/2008-09
9
ಸಥ್ಳ ನಿರಿ ೆಯ ಲ್ರುವ ರ್ೕಮತಿ ಮನೋರಂಜಿನಿ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ತಾಲೂಲ್ಕ್
ಪಂಚಾಯತ್ ಹೊಸನಗರ ವ ಗ ಜಿಲೆ ಇವರನು ಬದ ಹುದೆಗೆ ಸಳನಿಯುಕಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
14 ಇತರೆ:45/2007-08
27/09/2007
14/11/2008
14/11/200
2-4-1
ಜಿಲಾಲ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ೕಗಳ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಪಾರ್ಚಾಯರ್ರು ಮತುತ್ ಉಪಪಾರ್ಚಾಯರ್ರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್
ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ನಿ ೕಜನೆಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
26/07/2008
14/11/2008
14/11/200
2-4-1
14ಗೂರ್ಪ್.ಬಿ.
9
ಸಧ್.13/2008-09
ರಾಜಿರ್ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಇವರನುನ್ ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಗೆ
ರ್ೕ ವ ಕುಮಾರ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು
ವಾಪಸು ಪಡೆಯುವ ಬಗೆ
26/07/2008
14/11/2008
14/11/200
2-4-1
14ಗೂರ್ಪ್.ಬಿ.ಅ.ಸೇವಾ ವ
9
ರ15/2008-09
ರ್ೕ ಚನನ್ಬೈರೇಗೌಡ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು. ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತತ್ ಸಹಾಯಕ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು.ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆ ಬೇಗೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆ ಇವರ ಸೇವಾ ವರವನು ಸ ಸುವ ಬಗೆ
CPI.35.ಬಿವೃಂಅನಿ/2008
21/08/2008
14/11/2008
14/11/200
2-4-1
ಬಿ. .ಹೇಮಲತಾ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಕನಾರ್ಟಕ ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ, ಬನಶಂಕರಿ ಬೆಂ.ಇವರನುನ್
ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಹುದೆಗೆ ಪ ತಿನಿ ೕಜನೆಯ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳು ವ ಬಗೆ
21/08/2008
28/03/2009
28/03/201
2-4-1
CPI.36.ಇತರೆ/2008
ರ್ೕಮತಿ ಬದುರ್ನಿನ್ಸ ಬೇಗಂ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಹಾರಗದೆದ್ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕ್
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆ ಇವರ ಎಲ್ ಪಿ
ಬಗೆ

178
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
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18376
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674
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23537

27331

14/07/2007
14/11/2008
14/11/200
2-4-1
14
9
ಎಲ್. .ಕೂಯ್:41/2008
ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರಾದ ಮಾನಯ್ ರ್ೕ ಪುಟಟ್ಣಣ್ ಕಷ್ಕರ ೇತರ್ ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್:41ಕೆಕ್
ಉತರ ಸ ಸುವ ಕುರಿತು
CPI.38.ಬಿವೃಂಅನಿ/2008
09/09/2008
08/12/2009
08/12/201
2-4-1
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಗಾರ್ಮೀಣಾಭಿವೃದಿದ್ ಮತುತ್
ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ
14 ಕ.ಬಿ.ಅ. :19/200817/09/2008
14/11/2008
14/11/200
2-4-1
09
9
ರ್ೕಮತಿ ಗುಲಾನ್ರ್ ಜಾನ್.ಎಸ್.ಎ. ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ನಿ-32ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಹಂಪನಕುಪೆಪ್ ಆಲೂರು ತಾ,
ಹಾಸನ ಜಿಲೆ ಇವರು ಪ ಪೂ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಾ ಸಕರ ಹುದೆಗೆ ಸಾನಪನ ಬಡಿ ಹೋಂದಿರುವ ದರಿಂದ
18/09/2008
14/11/2008
14/11/200
2-4-1
CPI.39.ಇತರೆ/2008
ಆರ್.ಐ.ಇ. ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ನ ಬೋಧಕ ಉಪನಾಯ್ಸಕರ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್
12/11/2008
28/03/2009
28/03/201
2-4-1
CPI.47.ಇತರೆ/2008
ರ್ೕ ಬಿ.ಜೆ. ಚಿದಾನಂದಮೂತಿರ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಬಿ, ಇ,ಓ, ಕಛೇರಿ ತುರುವೇಕೆರೆ ಇವರಿಗೆ
ಹೆಚು ವರಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿರುವ ಬಿ ಆರ್ ಹುದೆಯನು ರದುಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
20/12/2008
28/03/2009
28/03/201
2-4-1
CPI.54.ಇತರೆ/2008
ರ್ೕ ಮಹಮ್ದ್ ಸಾಹೇಬ್ ಧಮರ್ತ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಮೀರಕೋರನಹ ಳ್, ಹಡಗ
ತಾಲೂಕ್ ಬಳಾ ರಿ ಜಿಲೆ ಇವರ ಹೆಸರು ತಿದುಪಡಿ ಬಗೆ
20/12/2008
28/03/2009
28/03/201
2-4-1
CPI.55.ಇತರೆ/2008
ಎಸ್ಎಸ್.ಎಲ್. ಪರೀ ಾ ಫ ತಾಂಶ ತ ದೃ ಟ್ಂದ ಡಯಟ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಉಪನಾಯ್ಸಕರ
ನಿ ೕಜನೆಕುರಿತಿ
22/12/2008
28/03/2009
28/03/201
2-4-1
CPI.56.ಬಿವೃಂಅನಿ/2008
ನನ್ಂಪೇಟೆ
ಎಸ್ ಪಿ ಮಹದೇವ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ಇವರನುನ್ ತಾ.ಸಮಾಜ ಕಲಾಯ್ಣಾಧಿಖಾರಿ
ಹುದೆಯ ಪ ಭಾರವನು ವ ಕೊಳ ಲು ಬಿ ಮಾ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
23/01/2009
08/12/2009
08/12/201
2-4-1
14 ಎಇಒ.ಬಗೆಗ್:50/200
0
8-09.50.ಇತರೆ/2009
ಸಮೂಹದ ಲ್ನ ಕಲ್ಸಟ್ರ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತುತ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆಗಳ ನ ಎಇಒ ಹುದೆ ಬಗೆ
14
18/02/2009
08/12/2009
08/12/201
2-4-1
ಎಲ್. .ಕೂಯ್:109/20080
09
ಮಾನಯ್ ರ್ೕ ಮರಿತಿಬೆಬ್ೕಗೌಡ ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರು ಇವರ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್:109ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
27/02/2009
08/12/2009
08/12/201
2-4-1
14
0
ಕೆ.ಎ.ಎಸ್.ಪ.ಅ:58/200809
ರ್ೕ ಶ ಕಾಂತ ವರಾಮ ಘ ತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ನೆ ರ್, ಹುಕೆಕ್ೕರಿ ತಾಲುಲ್ಕ್, ಬೆಳಗಾ
ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಮುಖ ಪರೀ ೆಗೆ ಅಜಿರ್ ಸ ಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
11/03/2009
08/12/2009
08/12/201
2-4-1
ಸಂಖೆಯ್:ಮು. .ವೃ.ಅನಿ:59/2
0
008-09.59.ಇತರೆ/2009
ಹುಣಸೂರು ಮತುತ್ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕುಗಳ ಬಿ.ಆರ್. .ಗಳು ಖಾಯರ್ನಿವರ್
ತೋರಿರುವ ದರಿಂದ ಅವರ ಬದ ಗೆ ಬೇರೆಯವರನು ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ
16/03/2009
08/12/2009
14
ಗೂರ್ಪ್.ಬಿ.ವಗಾರ್ವಣೆ:60/20
0809.60.ಬಿವೃಂಅವ/2009
ಲೋಕಸಭಾ ಸಾವರ್ತಿರ್ಕ ಚುನಾವಣೆ 2009ರ ನೆನ್ಲೆಯ ಲ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ಯ
ಸೇವೆಯ ರುವ ಗೂ ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನು ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
14ಅಂ. .ವಗಾರ್ವಣೆ02/11/2004
26/03/2009
2//2004-05
2004-05ನೇ ಸಾ ನ ಅಂತರ ಭಾಗೀಯ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

ಸುವ ಲ್ ನಿಲರ್ಕಷ್ಯ್
08/12/201
0

2-4-1

ಲ್ನ 3 ವಷರ್ಕಿಂತ ಹೆಚಿಚ್ನ
26/03/201
0

2-4-1
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676

27335

25/01/2005
14ಬಿ.ಆರ್. /ಬ2/200405
ಶ ರ್ೕ ಜನನಾನ್ಥರೆಡಿಡ್, ಬಿ.ಆರ್. . ಚಿಂಚೋ ಳ್, ಇವರ ನಿ

677

27338

678

27344

679

27345

680

27350

07/03/2005
26/03/2009
26/03/201
2-4-1
14ಮ.ಉ. ೕ/ಜಿ.ಪ0
01/2004-05
ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮವನುನ್ ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್/ತಾ.ಪಂಚಾಯತ್ ಗಾರ್.ಪಂಚಾಯತ್ ಗೆ
ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆ
14ಗೂರ್ಪ್-ಬಿ ವಗರ್24/08/2005
26/03/2009
26/03/201
2-4-1
19/2005-06
0
ಎಸ್.ಎಸ್.ಚಂದರ್ಶೇಕರ, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಮಾಗಡಿ, ಬೆಂ.ಗಾರ್ಂ. ರವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
14ವಗರ್-ತಿದುದ್ಪಡಿ15/12/2005
26/03/2009
26/03/201
2-4-1
42/2005-06
0
ಎನ್.ಭಾಗಯಯ್, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಮಾಜಿಪುರಸಭೆದಾವಣಗೆರೆ ಉತತ್ರ ತಾ,
ವಗಾರ್ವಣೆ ಆದೇಶದ ಹೆಸರು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
24/08/2005
26/03/2009
26/03/201
2-4-1
14ಗೂರ್ಪ್.ಬಿ.ವಗರ್0
18/2005-06
2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

681

27353

31/08/2005
26/03/2009
26/03/201
14ಗೂರ್ಪ್-ಬಿ.ವಗರ್0
21/2005-06
2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಗೂರ್ಪ್-ಬಿ ಮು. . ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

2-4-1

682

27356

21/07/2005
26/03/2009
26/03/201
14ಗೂರ್ಪ್-ಬಿ ವಗರ್0
4/2005-06
2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಗೂರ್ಫ್-ಬಿ ಮು. ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

2-4-1

683

27359

30/07/2005
26/03/2009
14ಗೂರ್ಫ್-ಬಿ.ವಗರ್
ಮಾಪರ್ಡು-6/2005-06
2005/06ನೇ ಸಾ ನ ಗೂರ್ಪ್-ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

2-4-1

684

27362

685

27364

686

27366

30/06/2005
26/03/2009
26/03/201
2-4-1
14ಗೂರ್ಪ್-ಬಿ ವಗರ್0
2/2005-06
2005/06ನೇ ಸಾ ನ ಪೌರ್.ಶಾ ಮು. ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ಗೂರ್ಪ್-ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆಯ ಲ್ ಸಕಾರ್ರದ
ಆದೇಶದ ಅನುಸಾರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಜಾರಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
14ಅ.ದಾ.ಸ.ನಿ-ನೇಮಕ21/10/2005
26/03/2009
26/03/201
2-4-1
34/2005-06
0
ಮದಾಯ್ಹನ್ದ ಬಿ ಯೂಟ
ೕಜನೆಯ ಲ್ನ ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರ
ಹುದಗ ಗೆ ಗೂ ಪ್ ಬಿ ವ ಂದದ ಸ ಪೌ ಶಾ ಕಷ್ಕರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆ
14ಗೂರ್ಪ್-ಬಿ ವಗರ್-200521/07/2005
26/03/2009
26/03/201
2-4-1
06
0
2005/06ನೇ ಸಾ ನ ಗೂರ್ಪ್-ಬಿ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

687

27371

688

27378

689

27383

26/03/2009

26/03/201
0
ೕಜನೆಯನುನ್ ರದುದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

26/03/201
0

2-4-1

01/12/2005
26/03/2009
26/03/201
2-4-1
14ಅ.ದಾ.ಸನಿ.ನಿ ೕಜನೆ
ರದುದ್-40/2005-06
0
ಳಕಾಲೂಮ್ರು ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್
ಎಸ್.ಬಿ. ವಣಣ್, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯತ್
ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ರದು ಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
14ವಗರ್/ತಿದುದ್ಪಡಿ16/11/2005
26/03/2009
26/03/201
2-4-1
37/2005-06
0
ರ್ೕಮತಿ ಸಾಜೀದಾ ಬೇಗಂ, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ, ದೊಡಡ್ ವಾರ, ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಆದೇಶದ ಲ್ ಳಾಸ
ತಿದುಪಡಿ ಬಗೆ
03/06/2005
26/03/2009
26/03/201
2-4-1
14ಗೂರ್ಪ-ಬಿ ವಗರ್0
1/2005-06
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2005/06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬೋಧಕ ವೃಂದದ ಗೂರ್ಪ್-ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

690

27387

20/05/2005
26/03/2009
26/03/201
14ಪೌರ್.ಶಾ. . ವಗರ್0
2/2005-06
2005/06ನೇ ಸಾ ನ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಜಾರಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

691

27393

692

27395

27/07/2005
26/03/2009
26/03/201
2-4-1
14ಗೂರ್ಪ್-ಬಿ ವಗರ್0
9/2005-06
2005/06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ಮು. . ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್-ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
14ಗೂರ್ಪ್-ಬಿ ವಗರ್22/08/2005
26/03/2009
26/03/201
2-4-1
17/2005-06
0
2005/06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಗೂರ್ಪ್-ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

693

27400

23/07/2005
26/03/2009
14ಬಿ.ಆರ್. ಮಾಪರ್ಡು5/2005-06
ಬಿ.ಆರ್. . ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕ ಮು. ಸಥ್ಳ ಮಾಪರ್ಡು

694

27404

30/05/2005
26/03/2009
26/03/201
2-4-1
14ಗೂರ್ಪ್-ಬಿ, ಮು.
ವಗರ್-1/2005-06ಭಾಗ-2
0
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಮು. . ವಗಾರ್ವಣೆ ಜಾರಿಗೊ ಸಲು ಸಕಾರ್ರದ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿಏಕ ಕಡತ ಪದದ್ತಿ

695

27423

23/08/2006
26/03/2009
26/03/201
2-4-1
14ಎ.ಲ್.ಎ/ಎಲ್. 0
29/2006-07
ರ್ೕ ಪಾಟೀಲ್ ಡಿ.ಆರ್. ಗದಗ್ ಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರು ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್.ಸಂ567ರ ಬಗೆಗ್.

696

27430

697

27434

698

27438

699

27440

30/08/2006
26/03/2009
26/03/201
2-4-1
14ಇತರೆ-32/2006-07
ಕೆ. . ರ್ೕನಿವಾಸಮೂತಿರ್, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ೕರಲಗುಂದಿ, ಪಾವಗಡ ತಾ: ಇವರಿಗೆ ನ ೕದಯ
ದಾ ಲಯ ಪಾ ಂಶುಪಾಲರ ಹುದೆಗೆ ಅಜಿರ್ಸ ಸಲು ಸೇವಾ ದ ಢೀಕರಣದ ಬಗೆ
19/09/2006
26/03/2009
26/03/201
2-4-1
14ಬಿ.ಆರ್. ಹುದೆದ್ ಬಡಿತ್18/2006-07ಭಾಗ-2
0
ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಬಿ.ಆರ್. . ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ವೇತನ ಸ ತ ಸಥ್ಳನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ
ಬಗೆಈಶ ರಪ ನೀರಡಗಿ
14ಗೂರ್ಪ್-ಬಿ ವಗರ್31/05/2006
26/03/2009
26/03/201
2-4-1
1/2006-07
0
2005/06ನೇ ಸಾ ನ ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ಪೌರ್.ಶಾಲಾ ಮು. . ಹಾಗೂ ಗೂರ್ಪ್-ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆ
14ವಗರ್-1/2006-07
30/05/2006
26/03/2009
26/03/201
2-4-1
2005/06ನೇ ಸಾ ನ ಗೂರ್ಪ್-ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.ಬಸವರಾಜ್ ವಪುರ

700

27442

26/03/201
2-4-1
0
ಎಂ. ೕಲಾರಾಣಿ, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ನೆಲೂಲ್ರು, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ: ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

701

27445

702

27448

26/03/201
2-4-1
0
ಕ.ರಾ.ಪೌರ್.ಶಾ.ಮು. . ಹಾಗೂ ಸಂ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರ ಸಂಘ , ಬೆಂ. ಇವರು 16/12/2006ರಂದು
ಉಡುಪಿಯ ಹಮಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಶೆ ಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್ಕಮದ ಭಾಗವ ಸುವವರಿಗೆ ಓ ಓ ಎಂದು
17/08/2006
26/03/2009
26/03/201
2-4-1
14ಇತರೆ-27/2006-07
ಆರ್. ರಾಮಾರಾಧಾಯ್ ಇವರನುನ್ ಡಿ.ಆರ್. . ಹುದೆದ್ಯಿಂದ ಮು. ಮೂಲ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

703

27450

14ಗೂರ್ಪ್-ಬಿ-1/2006-07

14ಓ.ಓ.ಡಿ-48/2006-07

14ಡಿ.ಆರ್. ನಿ
32/2005-06
ಕೆ.ವಂಕಟೇಶ್, ನಿ

ೕಜನೆ-

25/05/2006

26/03/2009

11/12/2006

26/03/2009

07/10/2005

26/03/2009

ೕಜಿತ ಬಿ.ಆರ್. ಬೆಂಗಳೂರು ದ.ತಾ: ಇವರ ನಿ

26/03/201
0

2-4-1

2-4-1

26/03/201
2-4-1
0
ೕಜನೆ ರದುದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
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14ನಿ ೕಜನೆಎಪಿ. 25/2
09/09/2005
07/01/2010
07/01/201
2-4-1
005-06
1
ವರಾಜಪಪ್ ವಾ , ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್ ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಇವರನುನ್ ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಗೆ
ಎಪಿ ಯಾಗಿ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ
06/09/2005
26/03/2009
26/03/201
2-4-1
14ಬಿ.ಆರ್.
0
ಪೂಣರ್ಕಾ ಕ -24/200506
ಡಿಪಿಇಪಿ ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ಲ್ ನಿ ೕಜನೆ ಮೇರೆಗೆ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್
ಪೂಣರ್ಕಾ ಕವಾಗಿವೇತನ ಸ ತ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆ
16/07/2005
26/03/2009
26/03/201
2-4-1
14ಗೂರ್ಪ್-ಬಿ ವಗರ್-ಅ.ಬ0
2/2005-06
ಎ.ಎಸ್. ಸುರೇಶ್, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಮತುತ್ ಎನ್.ವೆಂಕಟೇಶ್, ಎಪಿ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂ ದ ಜಿಲೆ ಇವರ ಪರಸ ರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
14ಗೂರ್ಪ್-ಬಿ ಸೇವಾ
28/07/2005
26/03/2009
26/03/201
2-4-1
ವರ-10/2005-06
0
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಮು. . ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೇವ ವರಗಳ ಬಗೆ
17ಪರ್.ಮು. .
16/08/2000
26/03/2009
26/03/201
2-4-1
ತತಪ್ರಿಣಾಮ-1/2000
0
ಗಣಕಯಂತರ್ ಪಡೆದ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ ನೀಡಿದುದ್ ತತಪ್ರಿಣಾಮ ಮು. ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಮಾಪರ್ಡು
ಕುರಿತು
17ನಿ ೕ- .ಟಿ.ಇ07/07/2000
26/03/2009
26/03/201
2-4-1
2/1999-2000
0
ಎಂ.ಮಂಜುನಾಥಸಾವ್ಮಿ,ಮು. . ಇವರನುನ್ .ಟಿ.ಇ ಚಿತರ್ದುಗರ್ಕೆಕ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಕುರಿತು.

704

27455

705

27459

706

27464

707

27467

708

27486

709

27494

710

27496

711

27501

712

27506

713

27508

22/03/2002
26/03/2009
17ವಗರ್-1/2002
2002ನೇ ಸಾ ನ ಮು. .ವೃಂದ ಅದಿಕಾರಿಗಳ ಮಾ ತಿ ಕುರಿತು

26/03/201

2-4-1

714

27510

17/11/2000
26/03/2009
17 ರ್.ಮು. . ವಗರ್10/2000
1999ನೇ ಸಾ ನ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ವರಗಳ ಕುರಿತು.

26/03/201
0

2-4-1

715

27639

01/10/2008
28/03/2009
28/03/201
2-4-1
14ಇತರೆಆಡಿಟ್ ಮಾ ತಿ0
21/2008-09
ಅಕೌಂಟ್ ಜನರಲ್ .ಅಂಡ್ ಎಕನಾರ್ಟಕ ಅವರ ಪತರ್ದ ದಿ:25/09/2008ಕೆಕ್ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

716

29365

19/05/2000
01/04/2009
01/04/201
2-4-1
17ಇತರೆ-6/2000
ರಾಲ್ಡ್ ಕಾವ್ಡರ್ಸ್, ಕೋಆಡಿನೇಟರ್ ಸಂಚಾರಿ ಶಾಲೆ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

717

29376

718

29380

28/07/2000
17ಸಮಾಜ-1/2000-01
.ಪಿ.ಮೂಲಮನಿ, ಮು. , ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಕುರಿತು.

26/03/201

2-4-1

17/04/1999
26/03/2009
26/03/201
2-4-1
17ನೇಮಕಾತಿ-1/19990
2000
26/04/99ರಂದು ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಏಪರ್ಡಿ ರುವ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗ ಗೆ ಆಗುವ ಖಚುರ್ನುನ್ ಕಷ್ಕರ
ಕಲಾ ಣ ನಿಧಿಯಿಂದ ಭರಿಸುವ ಬಗ
06/09/2000
26/03/2009
26/03/201
2-4-1
17ಭರವಸೆ-1/2000-01
ಭರವಸೆ ಸಂಖೆಯ್:681/98 ಮು. . ನೇರನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು

11/08/2002
01/04/2009
14ಟಿ.ಟಿ.ಐ-ಇತರೆ01/2002-03
ಸ.ಟಿ.ಟಿ.ಐ ಕೊಪಪ್ಳ ಇ ಲ್ಗೆ ಬಿ ದಜೆರ್ಯನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿ ಬಡಿತ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ನಿ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

26/03/2009

14ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ
ೕಜನೆ-3/2002-03

04/05/2002

01/04/2009

01/04/201
0

2-4-1

01/04/201
0

2-4-1
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ರಾಜಯ್ ೕಜನಾ ಕಛೇರಿಗೆ ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಇ ಲ್ಗೆ ಕಿರಿಯ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್
ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆ
14ಶಾ. .ಅ. ಎ.ಪಿ.ಓ
03/03/2002
01/04/2009
01/04/201
2-4-1
ನಿ ೕ-1/2002-03
0
ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕ ಕುರಿತು.

719

29387

720

29392

01/04/201
2-4-1
0
ಚಂದರ್ಶೇಖರ ಬಾಬು,ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಕೋಟೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ: ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು

721

29396

11/08/2003
01/04/2009
01/04/201
14ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ/ನಿ ೕ0
1/2003-04
ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಬಿ.ಆರ್. /ಎ.ಪಿ. ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

722

29397

723

29398

724

29400

725

29404

726

29408

26/02/2004
01/04/2009
01/04/201
2-4-1
14ಸ. .ಅಭಿ.ನಿ ೕಜನೆ0
4/2003-04
ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಲ್ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಬಿ.ಆರ್. . ಮತುತ್ ಎ.ಪಿ. ಗಳನುನ್
ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
14ಸ. .ಅ. ಶೈ.ಜಿ. 16/12/2002
01/04/2009
01/04/201
2-4-1
1/2004-05
0
ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನದಡಿಯ ಲ್ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಎಪಿ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ಗ ಗೆ
ಸಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆ
14ಮು.ರ.ದೇ. ಸಥ್.ನಿ10/03/2004
01/04/2009
01/04/201
2-4-1
4/2003-04
0
ರಾಜಿರ್ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕಂದ , ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ ಕತರ್ವಯ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ತಮಮ್ಣಣ್ ಗೌಡ,
ಪಾ ಂಶುಪಾಲರು ಇವರಿಗೆ ಮಾತ ಇಲಾಖೆಯ ಸಳ ನಿಯುಕಿಗೊ ಸುವ ಕುರಿತು
14ಇತರೆ/ಸೇ. .27/07/2004
01/04/2009
01/04/201
2-4-1
1/2004-05
0
ಡಿ. ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ, ವಾಣಿಜಯ್ ತೆರಿಗೆ ಆಯುಕತ್ರು,ನಿ ಇವರು ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಗೆಜಿಟೆಡ್ ಪರ್ಬೇಷನರಿ
ಆಗಿದು ಇವರು ಸೇವಾ ವರ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ
14ಇತರೆ ಇಲಾಖೆ ನಿ ೕ30/11/2004
01/04/2009
01/04/201
2-4-1
1/2004-05
0
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ. ಮು. ಮತುತ್ ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ ಆಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

727

29411

728

29415

729

29424

730

29430

731

29436

26ಪ.ಅ.ದೂ-9/2003-04

17/06/2004

01/04/2009

2-4-1

11/01/2005
01/04/2009
01/04/201
2-4-1
14ಇತರೆ-ನಿ ೕಜನೆ0
ಬಿ1/2004-05
ೕಜನೆ ಸಮನಾವ್ಧಿಕಾರಿ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ. ಉನಿ ಕಛೇರಿ ವ ಗಗ್ ಇವರನುನ್
ಎಸ್.ಕೆ. ಸುಮಾ, ಸಹಾಯಕ
ಕನಾರ್ಟಕ ಗ ಹ ಮಂಡ ಬೆಂ ಇ ಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ
14ಇತರೆ/ಕು.ಪು.ನಿ ೕ27/08/2004
01/04/2009
01/04/201
2-4-1
1/2004-05
0
ಪಿ.ನಾಗರಾಜ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್ ವ ಗಗ್ ಇವರನುನ್ ಕುವೆಂಪು ಶವ್ ದಾಯ್ಲಯಕೆಕ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ
ಕುರಿತು
01/01/2005
01/04/2009
01/04/201
2-4-1
14ವಾ.ವೇ.ಬ-ಜಿ0
01/2004-05
ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಲ್ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮತು ಇತರೆ ಭತೆ ಯನು ನೀಡುವ ಬಗೆ 53ಎಫ್ ಅಗತ ತೆ ಇಲದಿರುವ ಬಗೆ
14ಹು.ದಿಮಾ:01/200423/02/2005
01/04/2009
01/04/201
2-4-1
05
0
1999ನೇ ಸಾ ನ ಪರ್ಬೇಷನರಿ ಮು. . ಹುಟಿಟ್ದ ದಿನಾಂಕದ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು,
ಕನಾರ್ಟಕ ಇವರಿಗೆ ಕಳು ಸುತಿರುವ ಬಗೆ
17/02/2004
01/04/2009
01/04/201
2-4-1
14ಸಾ. .ಅ.ನಿ ೕ0
5/2004-05
ತೊತ್ಂದು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ನಿ ೕಜನೆ
ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಬಿಯಾನ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿಯ ಲ್ ಒಂದು ಜಿಲೆಲ್ಯಿಂದ
ಮೇಲೆ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿರುವ ಬಿ ಆರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿ ೕಜನೆ ರದು ಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
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732

29441

733

29444

734

29449

735

29452

736

29455

14ಇತರೆ/ಇ.ನಿ ೕ22/12/2004
01/04/2009
01/04/201
2-4-1
1/2004-05
0
ಎನ್. ನರ ಂಹಸಾವ್ಮಿ, .ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು,ಉನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರನುನ್ ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ಯ
ಯುವಜನ ಮತು ಕಿ ೕಡಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದೆಗೆ ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
14ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
22/03/2005
01/04/2009
01/04/201
2-4-1
ಸೇವಾ ಚಾರಣೆ-2/20040
05
ಜಯಮಮ್, ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಬಾ.ಸಂ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಆರ್. ರಸೆತ್, ಹಾಸನ ಇವರ ಮೇ ನ
ದೂರಿನ ಬಗೆ
21/05/2005
01/04/2009
01/04/201
2-4-1
14ಮು. .ಖಾ.ಹು.ಪರ್0
01/2004-05
ರಾಜಯ್ದ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಮು. . ಹುದೆದ್ ಖಾ /ಮಂಜೂರಾಗದೆ ಇವರು ಶಾಲೆಗಳ ಲ್
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿರುವ ರಿಯ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಪದನೋನ ತಿ ನೀಡಿ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
14ಬಿ.ಆರ್. -ಬಿ-1/200417/01/2005
01/04/2009
01/04/201
2-4-1
05
0
ಬಿ.ಆರ್. . ಸಮನಾವ್ಧಿಕಾರಿ ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಅಳಂದ ಇವರನುನ್ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗಗ್.
10/01/2002
01/04/2009
01/04/201
14 .ವ.ಅ.ಸ.ವಶಾ0
01/2001-02
ಕನಾರ್ಟಕ ವಸತಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಘ, ಂದು ದ ವಗರ್ಗಳ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಮತುತ್ ಇತರೆ ನ ೕದಯ/
ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಪಾ ಂಶುಪಾಲರ ಹುದೆಗಳನು ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
14ಸಾ. .ಅ. ಬಿ.ಆರ್. 07/02/2004
01/04/2009
01/04/201
1/2004-05
0
ಜನಶಾಲಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿಯ ಲ್ ಬಿ.ಆರ್. . ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2-4-1
ರಾಜಿರ್

737

29456

738

29459

28/01/2005
01/04/2009
01/04/201
14ಡಿ.ಆರ್. .ಅ.ಆ.ದಾ0
1/2004-05
ಅಪರ ಆಯುಕಾತ್ಲಯ , ಧಾರವಾಡ ಇ ಲ್ಯ ಬಿ.ಆರ್. . ಸಮನಾವ್ಧಿಕಾರಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್.

2-4-1

739

29474

04/02/2005
01/04/2009
14ಬಿ.ಆರ್. :ನಿ ೕ3/20
04-05
ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ಯ , ಬಿಜಾಪುರ ತಾ, ಬಿ.ಆರ್. . ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿ

01/04/201
0
ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

2-4-1

740

29477

22/03/2005
01/04/2009
01/04/201
14ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ. ಸೇವಾ
ಚಾರಣೆ-1/2004-05
0
ಹೆಚ್.ಎಸ್. ದೇಶ್ ಮುಖ್, ಎ.ಪಿ. , ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ ಗುಲಬ್ಗರ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

2-4-1

741

29481

07/10/2005
01/04/2009
01/04/201
2-4-1
14ನಿ ೕಜನೆ-31/20050
06
ಗಂಗಪಪ್, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ. ಎಲೆಕಾಯ್ತನಹ ಳ್, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ: ಬೆಂ.ಗಾರ್ಂ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

742

29485

04/08/2005
01/04/2009
01/04/201
14ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ವಗರ್
ಮಾಪರ್ಡು-13/2005-06
0
ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ. ಮು. . ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಪರ್ಡುಗಳ ಬಗೆಗ್ತಾರಾಮಣಿ/ಬಂಡಶೆಟಿಟ್,

2-4-1

743

29488

27/07/2005
01/04/2009
01/04/201
14ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ. ವಗರ್0
8/2005-06
ರಿಯಾಜ್ ಉನಿನ್ೕಸಾ, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ. ಕೋಟೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

2-4-1

744

29493

14ಉದುರ್-ಮು. .ನೇಮಕ36/2005-06

17/11/2005

01/04/2009

01/04/201
0

2-4-1

2-4-1

ಸ.ಉದುರ್ ಪೌರ್.ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಮು. . ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
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29496

14ಮು. . ಮುಂದುವರಿಕೆ41/2005-06

07/12/2005

01/04/2009

01/04/201
0

ಗೀತಾ ಕೆ. ಮು. , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ. ನಡುಗೊಡು, ಮಂಗಳೂರು ತಾ: ಇವರನುನ್ ಸದರಿ ಶಾಲೆಯ ಲ್
ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗೆ
11/07/2005
01/04/2009
01/04/201
14ಮು. .ನಿ ೕ0
15/2005-06
ಪೌರ್.ಶಾಲಾ ಮು. . ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.ಟಿ.ಎನ್. ಮಂಜುಳ, ಚಿತರ್ದುಗರ್

2-4-1

746

29500

747

29503

748

29509

749

29512

17/06/2006
01/04/2009
01/04/201
2-4-1
14ಇತರೆ-52./2005-06
ಆರ್.ಟಿ. ಪದಮ್ ರ್ೕ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್ ನಗರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಅಜಿರ್ಯನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.

750

29516

751

29519

15/12/2005
01/04/2009
01/04/201
2-4-1
14ಮು.ವ.ಶಾ-43/20050
06
ಮು ಲ್ೕಂ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
24/01/2006
01/04/2009
01/04/201
2-4-1
14ಗೂರ್ಪ್ ವಗರ್0
45/2005-06
ಎಂ. ೕಲಾರಾಣಿ, ಮು. . ಬಾ.ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ. ನೆಲೂಲ್ರು, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ: ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

752

29524

753

29528

754

29533

755

29536

756

29539

757

29543

2-4-1

04/06/2005
01/04/2009
01/04/201
2-4-1
14ಬಿ.ಆರ್. /ಸಥ್ಳ
ಮಾಪರ್ಡು-1/2005-06
0
ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ೇತರ್ ಸಂಪೂಮ್ಲ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಆಯೆಕ್ ಯಾಗಿರುವವ
ಸಳ ಮಾಪರ್ಡು ಕುರಿತು
14ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ವಗರ್31/08/2005
01/04/2009
01/04/201
2-4-1
20/2005-06
0
2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಮು. . ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

01/09/2005
01/04/2009
01/04/201
2-4-1
14ಗೂರ್ಪ್ ವಗರ್-ಬಿಡುಗಡೆ0
22/2005-06
2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಗೂರ್ಫ ಬಿ. ಮು. ./ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ/ಕತರ್ವಯ್ದಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
14 .ಟಿ.ಇ/ಹೊಸ.ಡಯಟ್01/02/2005
01/04/2009
01/04/201
2-4-1
49/2005-06
0
ಡಯಟ್ ಗಳನಾನ್ಗಿ ಉನನ್ತೀಕರಿ ದ ಸಕಾರ್ರಿ ಕಷ್ರಕ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಲ್ನ ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್
ಉಪನಾ ಸಕರನಾ ಗಿ ಪದನಾಮಿಕರಿ ಅದೇ ಸಂಸೆಯ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗೆ
14ಇತರೆ-ಇಲಾಖೆ ನಿ ೕ04/05/2005
01/04/2009
01/04/201
2-4-1
1/2005-06
0
ಉದಯಕುಮಾರ,ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ. ಎಮೆಮ್ಮಾಡು,ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ: ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ
ಬಗೆ
14ಇತರೆ-56/2005-06
20/03/2006
01/04/2009
01/04/201
2-4-1
ಹನುಮನಾಯಕ,ಮು. , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ. ಹಾಸನ ಇವರನುನ್ ಎಂ.ಇ.ಡಿ ತರಬೇತಿಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಕುರಿತು.
04/03/2005
01/04/2009
01/04/201
14ಸಥ್ಳನಿಯುಕಿತ್0
ಅನುಸಮರ್ತನೆ-54/200506
ಚನನ್ಬಸಪಪ್ ಮುದೊಳ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಯರಮರಸ್, ಹಾಗೂ ಎಸ್. . ಗಂಗಪಪ್,
ಪಾ ಚಾಯರ್ರು ನ ೕದಯ ಮಾದರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಅಡಕಮಾರನಹ ಬೆಂ ಉ ಜಿಲೆ
25/07/2005
01/04/2009
01/04/201
14ಮಾ ತಿ ತಂತರ್ ಾನ0
7/2005-06
ಮಾ ತಿ ತಂತರ್ ಾನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2-4-1

2-4-1
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29548

759

29552

760

29558

761

29567

762

29571

763

29575

764

29581

765

32396

766

34803

767

35159

768

35645

769

35670

770

36512

14ಹೊಸ ಡಯಟ್, ಗೂರ್ಪ್
ಬಿ ವಗರ್-35/2005-06

25/10/2005

01/04/2009

01/04/201
0

2-4-1

2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಪಾರ್ರಂಭವಾಗಿರುವ ಡಯಟ್ ಗಳ ಲ್ನ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
09/05/2005
01/04/2009
01/04/201
2-4-1
14ಬಿ.ಆರ್. /ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ
/ಸಥ್.ನಿ ೕ-1/2005-06
0
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ
ೕಜನೆಯಡಿ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಬಿ.ಆರ್. . ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್
ನೀಡುವ ಬಗೆ
14ಎಲ್. .ಕೂಯ್18/07/2007
01/04/2009
01/04/201
2-4-1
245/2007
0
ನಾಯ್ಮಗೌಡ ದುದ್ಭೀಮಪಪ್, ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರು, ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಕೆಯ್: 245ಕೆಕ
ಉತರ ನೀಡುವ ಬಗೆ
14ವಗರ್ ಮಾ ತಿ05/09/2006
01/04/2009
01/04/201
2-4-1
35/2006-07
0
2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಸಂಬಂಧ ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ವಗಾರ್ಯಿಸುವಂತೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ
ಬಂದಿರುವ ಪ ಕರಣಗಳ ಮಾ ತಿ
14ನಿ ೕಜನೆ-37/200613/09/2006
01/04/2009
01/04/201
2-4-1
07
0
ಸಕಾರ್ರಿ ಎಸ್. /ಎಸ್.ಟಿ. ಪರ್ತಿಭಾವಂತ ಬಾಲಕಿಯರ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ. ವಸತಿ ಸ ತಿ ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಈ
ಶಾಲೆಯ ಮುಖೊ ೕಪಾಧಾ ಯರ ನಿ ೕಜನೆ ರದುಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
10/07/2007
01/04/2009
01/04/201
2-4-1
14ಎಲ್.ಎ. ಕೂಯ್0
327/2007-08
ಪರ್ಭಾಕರ ಬಂಗೇರ ಕೆ. ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ, ಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರು, ಇವರ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂ:3327ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ
ಬಗೆ
14ಎಲ್.ಎ.ಕೂಯ್10/07/2007
01/04/2009
01/04/201
2-4-1
222/2007-08
0
ನಿಂಗಪಪ್, ಕುಣಿಗಲ್ ಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರು, ಇವರ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್: 222ರ ಬಗೆಗ್.
21/04/2009
08/12/2009
08/12/201
2-4-1
14 ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
0
ವಗಾರ್ವಣೆ:03/2009-10
ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ 2009ರ ನೆನ್ಲೆಯ ಲ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ
ವ ಂದದ ಗೂ ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನು ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
14
17/07/2009
08/12/2009
08/12/201
2-4-1
ನಿ ೕಜನೆ:17/20090
10.17.ಬಿವೃಂಅನಿ/2009
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲಾಲ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಉಪ ಪಾರ್ಚಾಯರ್ರ ಪತಾರ್ಂಕಿತ ಭೋದಕರ ಹುದೆಧ್ಗಳನುನ್
ಭತಿರ್ಮಾಡುವ ಬಗೆ
14ಮು. .ವೃ.ಅ.ನಿ:23/20
28/07/2009
08/12/2009
08/12/201
2-4-1
090
10.23.ಬಿವೃಂಅನಿ/2009
ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಭಾಗದ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಹುದೆಧ್ಗೆ ಪೂಣರ್ ಕಾ ಕ ನಿ ೕಜನೆ
ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಬಗೆ ಯತಿಕು ಮಾರ್ ಮು ಸಪೌ ಶಾ ಬೆಳಗವಾಡಿ ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕು
14 ಚಾ.ಕ.ಪರ್:31/200912/08/2009
08/12/2009
08/12/201
2-4-1
10
0
ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರ
ಹುದೆಯ ಚಾ ಕತರ್ವ ಗಳ ಪ ಭಾರದ ಬಗೆ
13/08/2009
08/12/2009
08/12/201
2-4-1
14
0
ನಿ ೕಜನೆ:33/200910.33.ಇತರೆ/2009
ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆದ್ ಬೆಳಗಾ ಇ ಲ್ಂದ ಉಪನಾಯ್ಸಕರನುನ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಿ ೕಜನೆ ಮೇಲೆ ಜಿಲಾಲ್
ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ ಕಾಉರ್ ನಿವರ್ಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿ ೕಜನೆಮಾಡಿರುವ ಬಗೆ
14 ಮು. ನಿ.:36/200910/09/2009
08/12/2009
08/12/201
2-4-1
10.36.ಇತರೆ/2009
0

186
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
ಬಿ.ಆರ್.ಶೇಖರಪಪ್ ಮು. ಸಪೌರ್ಶಾ ಗಬಲ್ಲ್ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾ ಇವರನುನ್ ನಿ
771

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
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36551

772

36589

773

36660

774

36676

775

36743

776

36756

777

36891

778

37050

779

37092

780

39174

1(4) ಅ.ಸ.ಅ:35/200910/ಇತರೆ/ಅ.ಸ.ಅ/2009

28/08/2009

08/12/2009

ೕಜಿಸುವ ಕುರಿತು.
08/12/201
0

2-4-1

ಡಾ:ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ. ಹೆಚ್. ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ
ಇ ಎಲ್ ಎಫ್ ಯು ಹೆ ದಾರಬಾದ್ ಹುದೆಗ ಗೆ ಅಜಿರ್ ಸ ಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
14/09/2009
08/12/2009
08/12/201
2-4-1
1(4) ಮಾ.ಹ:37/20090
10/ಇತರೆ/ಮಾ.ಹ/2009
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ರ್ೕ ಕೆ.ಪಿ. ಹೇಮಂತರಾಜು ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಪರ್ಸುತ್ತ ನೇಮಕ
ಮಾಡಿಕೊಳ ಲು ಉದೆ ರುವ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌ ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ ಕಷ್ಕರ ಖಾ ಹುದೆಗಳ ಳಾಸದ
14ಸ.ನಿ.ಭತಿರ್:38/200915/09/2009
08/12/2009
08/12/201
2-4-1
10.ಸ.ನಿ.ಭತಿರ್:38.ಇತರೆ/2
0
009
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಹುದೆಧ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
15/09/2009
08/12/2009
08/12/201
2-4-1
1(4)
0
ನಿ ೕಜನೆ:39/200910/ಬಿವೃಂಅನಿ/ನಿ ೕಜನೆ:3
9/2009
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಟಯಟ್ ಇ ಲ್ನ ಉಪನಾಯ್ಸಕರಾದ ರ್ೕ ಂಗರಾಜು ಇವರ ನಿ ೕಜನೆಯನುನ್
ರದುಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
14ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
16/09/2009
08/12/2009
08/12/201
2-4-1
ವಗರ್:42/2009-10.ಗೂರ್ಪ್
0
ಬಿ
ವಗರ್:42.ಬಿವೃಂಅವ/2009
ಎ.ಎನ್.ಅನಿಲ, ೇತರ್ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ,ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ,ಇವರನುನ್ ತುರುವೇಕೆರೆಗೆ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
16/09/2009
08/12/2009
08/12/201
2-4-1
14 ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
0
ವಗರ್:43/2009-10.ಗೂರ್ಪ್
ಬಿ
ವಗರ್:43.ಬಿವೃಂಅವ/2009
ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಅಕಷ್ರದಾಸೋಹ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿ ಈ ಹುದೆದ್ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಮೂಲಕ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
14 ಸಥ್.ನಿ:43/200924/09/2009
08/12/2009
08/12/201
2-4-1
10.ಸಥ್.ನಿ:43.ಇತರೆ/2009
0
ರ್ೕ ಬಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್, ೇತರ್ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಟಾವ್ಳ ಇವರ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ ಬಗೆಗ್
30/09/2009
08/12/2009
08/12/201
2-4-1
14
0
ನಿ ೕಜನೆ:45/200910.ನಿ ೕಜನೆ:45.ಇತರೆ/2
009
ಂದು ದ ವಗರ್ದ
ರಾಜಿರ್ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿಶಾಲೆ. ಅಡಕಿಮಾರನಹ ಳ್ ಇ ಲ್ಗೆ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ಮುಖ ಕಷ್ಕರನು ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
01/10/2009
08/12/2009
08/12/201
2-4-1
14
0
ನಿ ೕಜನೆ:46/200910.ನಿ ೕಜನೆ:46.ಬಿವೃಂಅ
ನಿ/2009
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಲ್ ನಡೆಯತಿತ್ರುವ ಕಿತೂತ್ರು ರಾಣಿ ಚೆನನ್ಮಮ್ ವಸತಿ
ಶಾಲೆಯ ಪಾ ಂಶುಪಾಲರ ಹುದೆಗೆ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌ ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ ಕಷ್ಕರನು ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ
14 ಇತರೆ:57/200918/11/2009
08/12/2009
08/12/201
2-4-1
10.57.ಇತರೆ/2009
0

187
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
ಸಪಪೂಕಾ,ಕಿರುಗಾವಲು, ಮಳವ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು,ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ನ ಪರ್ಥಮ ಧಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.
ತರಗತಿಗಳನು ನಡೆಸಲು ಲಕೊಠಡಿಗಳನು ಬಿಟು ಕೊಡದೇ ಇರುವ ಬಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜಿನ
ಷ
1(4)CPI/ಅನು/88/2011
25/03/2011
02/06/2014
02/06/201
2-4-2
5
ರ್ೕಮತಿ ಸುಮ, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ-1 ಭಾಗ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಸಾ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನು ಮ್ಐಸೂರು ಂದಿ ಪ ಚಾರ ಪರಿಷದ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಗೆ ಗ್ಔರವ
29/06/2011
02/06/2014
02/06/201
2-4-2
1(4)CPI
5
ಂಬರಹ/ಇ /30/2011
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಷಯಗಳ ಬಗೆಗ್ ಬಂದಿರುವ ಮನ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕರ್ಮ
ತೆಗೆದುಕೊಳು ವ ಬಗೆ
1(4)CPI/ವಗರ್/40/2011
25/07/2011
12/08/2013
12/08/201
2-4-2
4
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆ
03/11/2011
10/01/2013
10/01/201
2-4-2
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/76/2011
4
ರ್ೕ ಬಾಲಚಂದರ್ ಮಾಧವ ಭಟಟ್ ರವರು, ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.

781

71032

782

72850

783

75020

784

86823

785

86838

10/01/201
4
ರ್ೕ ದೆದ್ೕಶ್ ಎಂ.ಪಿ. ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.

786

87442

10/01/201
4
ರ್ೕ ಮಹೇಂದರ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.

787

87445

10/01/201
4
ರ್ೕ ದೆವೇಂದರ್ಪಪ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.

788

93211

789

790

791

1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/77/2011

1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/79/2011

1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/80/2011

1(4)/ .ಸ & ಪ ಪರ್./ಎಲ್
ಕೂಯ್/734/201112/2012

03/11/2011

10/01/2013

2-4-2

10/11/2011

10/01/2013

2-4-2

10/11/2011

10/01/2013

2-4-2

22/02/2012

15/01/2013

15/01/201
4

2-4-2

93214

ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಕೆ.ಪರ್ತಾಪ ಚಂದರ್ ಶೆಟಿಟ್ (ಸಥ್ ೕಯ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ೇತರ್) ಇವರ ಚುಕೆಕ್
ಗುರುತಿನ ಪ ಶೆ ಸಂಖೆ : 734 ಕೆ ಉತರ ಸ ಸುವ ಕುರಿತು
22/02/2012
15/01/2013
15/01/201
2-4-2
1(4)/ .ಸ & ಪ ಪರ್./ಎಲ್
ಕೂಯ್/498/20114
12/2012

93215

ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಮರಿತಿಬೆಬ್ೕಗೌಡ ( ಕಷ್ಕರ ೇತರ್) ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್:
498 ಕೆ ಉತರ ನೀಡುವ ಬಗೆ
22/02/2012
15/01/2013
15/01/201
2-4-2
1(4)/ .ಸ & ಪ ಪರ್./ಎಲ್
ಕೂಯ್/326/20114
12/2012

93221

ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ವೈ.ಎ.ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ, ಕಷ್ಕರ ೇತರ್ ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್
ಸಂಖೆ : 326 ಕೆ ಉತರ ಸ ;ಸುವ ಕುರಿತು
22/02/2012
15/01/2013
15/01/201
2-4-2
1(4)/ .ಸ & ಪ ಪರ್./ಎಲ್
ಕೂಯ್ ನಿಯಮ/330/20114
12/2012
ಕನಾರ್ಟಕ ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಕಾಯರ್ ಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡವ ಕೆಯ ನಿಯಮ 330 ರ ಮೇರೆಗೆ ನೀಡಿರುವ
ಸೂಚನಾ ಪತ ದ ಬಗೆ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
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792

93488

793

93594

794

93595

795

93596

796

93598

797

93599
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

1(4)/ವಗರ್/107/2012
27/02/2012
15/01/2013
15/01/201
2-4-2
ರ್ೕ ಎ.ಆರ್. ಮಂಜಪಪ್ ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲೆಉ, ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ನಾವುಂದ, ಬೈಂದೂರು
ವಲಯ ಕುಂದಾಪ ರ ತಾಲೂಕು ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
28/02/2012
15/01/2013
15/01/201
2-4-2
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/108/201
4
1-12/2012
ರ್ೕ ಕೆ.ಗೋಪಾಲ ಕೃಷಣ್, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.
07/12/2011
15/01/2013
15/01/201
2-4-2
1(4)/ .ಸ & ಪ
ಪರ್./1012/2012
4
ಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ರಮೇಶ ಬಂಡಿ ದೆದ್ೕಗೌಡಉಬಿ ರ್ೕರಂಗ ಪಟಟ್ಣ ಇವರ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್
1012ಕೆ ಉತ ಸ ಸುವ ಕುರಿತು
1(4)/ .ಸ & ಪ
02/11/2011
15/01/2013
15/01/201
2-4-2
ಪರ್./489/2012
4
ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಪುಟಟ್ಣಣ್ ಕಷ್ಕರ ೇತರ್ ಇವರು ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 489 ಕೆಕ್
ಉತರ ಸ ಸುವ ಕುರಿತು
1(4)/ .ಸ & ಪ
03/11/2011
15/01/2013
15/01/201
2-4-2
ಪರ್./483/2012
4
ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಮರಿತಿಬೆಬ್ೕಗೌಡ ಕಷ್ಕರ ೇತರ್ ಇವರ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 483 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ
ಸ ಸುವ ಕುರಿತು
1(4)/ .ಸ & ಪ
07/12/2011
15/01/2013
15/01/201
2-4-2
ಪರ್./1033/2012
4
ಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಬಂಡೆಪಪ್ ಕಾಶೆಂಪೂರ್ ಬೀದರ್ ದ ಣ ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್
ಸಂಖೆ 1033 ಕೆ ಉತರ ಸ ಸುವ ಕುರಿತು
1(4)/ .ಸ & ಪ
03/11/2011
15/01/2013
15/01/201
2-4-2
ಪರ್./477/2012
4
ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಡಾದೊಡಡ್ರಂಗೇಗೌಡ ನಾಮ ನಿದೇರ್ಶನ ಹೊಂದಿರುವವರು ಇವರ
ಪ ಶೆ ಸಂಖೆ 477 ಕೆ ಉತರ ಸ ಸುವ ಕುರಿತು
1(4)/ವಗರ್/110/2012
02/03/2012
15/01/2013
15/01/201
2-4-2
ರ್ೕಮತಿ .ಟಿ. ಸೌಮಯ್ ಕುಮಾರಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಬಳಗನೂರು, ಂಧನೂರು
ತಾಲೂಕು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
18/01/2012
15/01/2013
15/01/201
2-4-2
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/98/2012
4
ರ್ೕ ಹೆಚ್ಎಸ್ ಸೋಮಶೇಖರ, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್
2

10/01/201
2-4-2
4
ರ್ೕ ಸುನಿಲಕುಮಾರ ಎಂ, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.

2

15/01/201
2-4-2
4
ರ್ೕ ಕಾಂತರಾಜ ಟಿ.ಎಂ. ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.

1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/111/201

94052

1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/112/201

06/03/2012

10/01/2013

06/03/2012

15/01/2013

803

94150

804

98314

805

98315

27/03/2012
15/01/2013
15/01/201
2-4-2
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/116/201
4
1-12/2012
ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶ್ಎಸ್ಎನ್, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್

806

98316

1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/118/201
1-12/2012

07/03/2012
15/01/2013
15/01/201
2-4-2
1(4)/ವಗರ್/4/2012
ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶಪೆಪ್ನ್, ಬಿ.ಆರ್. ., ರ್ೕ ದೇಶನಾಯಕ್, ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
20/03/2012
15/01/2013
15/01/201
2-4-2
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/115/201
4
1-12/2012
ರ್ೕ ಹೆಚ್ ನ ೕನ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್

28/03/2012

15/01/2013

15/01/201
4

2-4-2
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ರ್ೕ ವೆಂಕಪಪ್ ಭಟ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

27/03/2012
15/01/2013
15/01/201
2-4-2
1(4)/ .ಸ & ಪ
ಪರ್./ಎಲ್. .ಕೂಯ್/285/2011
4
-12/2012
ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಮರಿತಿಬೆಬ್ೕಗೌಡ ಕಷ್ಕರ ೇತರ್ ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 285
ಕೆ ಉತರ ಸ ಸುವ ಕುರಿತು
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/117/201
27/03/2012
15/01/2013
15/01/201
2-4-2
1-12/2012
4
ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶ್ಎಸ್ಎನ್, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್

807

98318

808

98319

809

98323

30/04/2012
15/01/2013
15/01/201
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/03/2012
4
-13/2012
ರ್ೕ ವೆಂಕಪಪ್ ಭಟ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್

2-4-2

810

98324

30/04/2012
15/01/2013
15/01/201
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/04/2012
4
-13/2012
ರ್ೕ ನಾಗರಾಜು, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್

2-4-2

811

98325

30/04/2012
15/01/2013
15/01/201
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/05/2012
4
-13/2012
ರ್ೕ ನಾಗರಾಜು, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್

2-4-2

812

98326

30/04/2012
10/01/2013
10/01/201
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/06/2012
4
-13/2012
ರ್ೕ ನಾಗರಾಜು, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್

2-4-2

813

98328

30/04/2012
10/01/2013
10/01/201
2-4-2
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/08/2012
4
-13/2012
ರ್ೕ ಅಮೀತ್ ಕುಮಾಎರ್ಂಎನ್, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್

814

98330

14/05/2012
10/01/2013
10/01/201
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/10/2012
4
-13/2012
ರ್ೕ ನಾಗರಾಜು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್

2-4-2

815

98331

14/05/2012
10/01/2013
10/01/201
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/11/2012
4
-13/2012
ರ್ೕ ನಾಗರಾಜು, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್

2-4-2

816

98335

05/06/2012
15/01/2013
15/01/201
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/16/2012
4
-13/2012
ರ್ೕ ದೆದ್ೕಗೌಡ, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್

2-4-2

817

98336

05/06/2012
15/01/2013
15/01/201
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/17/2012
4
-13/2012
ರ್ೕಮತಿ ಪರ್ತಿಭಾಎಸ್, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್

2-4-2

818

98337

05/06/2012
15/01/2013
15/01/201
2-4-2
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/18/2012
4
-13/2012
ರ್ೕ ಉಮಾಶಂಕಹೆರ್ಚ್ಎನ್, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್

819

98340

18/06/2012
10/01/2013
10/01/201
2-4-2
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/21/2012
4
-13/2012
ರ್ೕ ಹೊನನ್ಗಂಗಯಯ್ಎಸೆಕ್, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

820

101415

16/07/2012
15/01/2013
15/01/201
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/30/2012
4
-13/2012
ರ್ೕ ನಾಗರಾಜ, ಇವರು ಮ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್

2-4-2

821

101425

20/08/2012
15/01/2013
15/01/201
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/34/2012
4
-13/2012
ರ್ೕ ನಟರಾಜ ಪಿ ಟಿ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್

2-4-2

822

101429

823

101430

07/08/2012
02/06/2014
02/06/201
2-4-2
1(4)/ನೇಮಕ/ಧಾ.ಆ/42/2
5
012-13/2012
ಧಾರವಾಡ ಅಯುಕತ್ರ ವಯ್ಪಿತ್ಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ವ ಂದದ ಬೋಧಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೇವಾ ಷಯಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಪತ ಗಳನು ಧಾರವಾಡ
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/44/2012
10/09/2012
15/01/2013
15/01/201
2-4-2
-13/2012
4
ರ್ೕ ಂಗರಾಜು ಎಂ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್

824

101441

22/09/2012
15/01/2013
15/01/201
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/52/2012
4
-13/2012
ರ್ೕಮತಿ ಶಂಸುನಿನ್ಸಾ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾಹತಿಯ ಬಗೆಗ್

2-4-2

825

101443

22/09/2012
15/01/2013
15/01/201
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/53/2012
4
-13/2012
ರ್ೕ ಆನಂದ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್

2-4-2

826

101444

22/09/2012
15/01/2013
15/01/201
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/54/2012
4
-13/2012
ರ್ೕ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್

2-4-2

827

101445

22/09/2012
15/01/2013
15/01/201
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/55/2012
4
-13/2012
ರ್ೕ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರು ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್

2-4-2

828

101453

01/10/2012
15/01/2013
15/01/201
2-4-2
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/61/2012
4
-13/2012
ರೇಖಾ ಗಿರಿಯಣಣ್ ನಾಯಕ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್

829

101455

830

101460

01/10/2012
15/01/2013
15/01/201
2-4-2
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/62/2012
4
-13/2012
ರ್ೕ ವಾನಂದ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಹಂಪಿಹೊಳೆ, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ
ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆ
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/64/2012
01/10/2012
15/01/2013
15/01/201
2-4-2
-13/2012
4
ರ್ೕ ಸೋಮಶೇಖರಕೆಎಸ್, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್

831

101570

16/10/2012
15/01/2013
15/01/201
2-4-2
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/72/2012
4
-13/2012
ರ್ೕ
ಹಮಮ್ದ್ ಶುಜಾವುದಿದ್ೕನ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.

832

102486

17/10/2012
15/01/2013
15/01/201
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/74/2012
4
-13/2012
ರ್ೕಮತಿ ಕೆಎಂ ವ ೕಲ, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್

833

104136

1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/94/2012
-13/2012

24/12/2012

15/01/2013

15/01/201
4

2-4-2

2-4-2
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834

105158

835

105193

836

105197

837

105407

838

106243

839

106523

840

106717

841

107471

842

108052

843

108592

844

108787

845

112013

846

112015

847

113095

848

114639

849

115534

15/01/201
2-4-2
4
ರ್ೕ ಮಹಾಂತೇಶ ೕರನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಕೋರಿರುವ
ಮಾ ತಿ ಬಗೆ
28/12/2012
02/06/2014
02/06/201
2-4-2
1(4)/ಇ /98/2012
ಗುಲಬಗಱ ◌ಾಯುಕಾತ್ಲಯದ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಸರಕಾರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್
ಬಿ ವ ಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೇವಾ ಷಯಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಪತ ಗಳನು ಗುಲಬಗಱ ಆಯುಕಾಲಯಕೆ
08/01/2013
25/07/2013
25/07/201
2-4-2
1(4)/ವಗರ್/101/2013
ರ್ೕ ಓಂಕಾರಪಪ್ ಬಿ, ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸರಕಾರಿ ಪದ ಪೂವ ಕಾಲೇಜು, ಉಪುಪ್ಂದ ◌ುಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ವಗಾ ವಣೆ ಬಗೆ
10/01/2013
25/07/2013
25/07/201
2-4-2
1(4)/ವಗರ್/107/2013
ರ್ೕಮತಿ ಕೌಸಲಯ್ , ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮ ಲ್ಯಬಾದ್ ಕಾಯ್ಂಪ್, ರಾಯಚೂರು
ತಾಲೂಕು ಮತು ಜಿಲೆ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆಯ ಬಗೆ
09/01/2013
25/07/2013
25/07/201
2-4-2
1(4)/ವಗರ್/105/2013
ರ್ೕ ವೈಜಿ ವಣಣ್ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಪಾಂಡವಪುರ,
ಮಂಡ ಜಿಲೆ ಇವರನು ೕ ವಕುಮಾರ್ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ತಾಲೂಕು
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/116/201
08/02/2013
25/07/2013
25/07/201
2-4-2
3
4
ರ್ೕ ಮಹೇಶ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/23/2013

11/01/2013

15/01/2013

13/02/2013
25/07/2013
25/07/201
2-4-2
1(4)/ವಗರ್/118/2013
ರ್ೕಮತಿ ನೋದ ಕುಮಾರಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ತೊರೆಹಡುಲ್, ಶೃಂಗೇರಿ, ತಾಲೂಲ್ಕು,
ಚಿಕ ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
04/03/2013
25/07/2013
25/07/201
2-4-2
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/128/201
4
3
ರ್ೕ ಮಹೇಶ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.
18/03/2013
25/07/2013
25/07/201
2-4-2
1(4)/ವಗರ್/132/2013
ರ್ೕ ಎಂ.ಮಂಜು, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಹರಿಸಂದರ್ ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಮತುತ್ ರ್ೕಮತಿ ರ್ೕದೇ
ಎನ್ ಉಪಪಾ ಂಶುಪಾಲರು ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಕೋಣನೂರು ಹಾಸನ ಜಿಲೆ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
25/03/2013
25/07/2013
25/07/201
2-4-2
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/133/201
4
3
ರ್ೕ ವಾನಂದ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಹಂಪಿಹೊ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ
ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆ
01/04/2013
25/07/2013
25/07/201
2-4-2
1(4)/ವಗರ್/01/2013
ರ್ೕ ನಾರಾಯಣ ಕೆ., ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಚೆಂಬು, ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
17/11/2013
25/07/2013
25/07/201
2-4-2
1(8)/ನಿ ೕ/82/20124
13/2013
ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥಪಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕೆಬೆಳಗಲುಲ್, ರಗುಪಪ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರನು ಮುಖ ಕಷ್ಕರು ಆದಶ ದಾ ಲಯ ಪಾವಗಡ ತಾಲುಕು ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆ ಇ ಗೆ ವಗಾ ವಣೆ/
1(4)/ನಿ ೕ/08/201330/04/2013
25/07/2013
25/07/201
2-4-2
14/2013
4
ರ್ೕಮತಿ ೕಲಾವತಿಪಿಎಸ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್ ಕೂಡಿಗೆ ಕೊಡಗು, ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್
29/08/2013
02/06/2014
02/06/201
2-4-2
1(4)/ವಗರ್/67/20135
14/2013
ರ್ೕ ಸಾವ್ಮಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಸುತಗಟೆಟ್, ಸೌದತಿತ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಬೆಳಗಾ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ
ವಗಾ ವಣೆಯ ಬಗೆ
01/10/2013
02/06/2014
02/06/201
2-4-2
1(4)/ವಗರ್/85/20135
14/2013
ರ್ೕಮತಿ ಜಯಾ ಎಂ ಕುಲಕಣಿ ಮತುತ್ ರ್ೕ ಗಂಗರೆಡಿಡ್, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದದ
ಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರ ವಗಾ ವಣೆ ಬಗೆ
CPI/ವಗರ್/99/2013
06/11/2013
02/06/2014
02/06/201
2-4-2
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850

115883

851

117929

852

10336

853

41054

854

55693

855

68530

856

68573

857

69072

858

83389

859

85666

860

87692

861

93227

862

93260

863

93284

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್ [ ರ್ೕ ಶಂಕರೇಗೌಡ ಮತುತ್
ಇತರರು]
CPI/ವಗರ್/125/2013
18/12/2013
02/06/2014
02/06/201
2-4-2
ರ್ೕಮತಿ ಬಟಟ್ಮಮ್. ಎಂ., ಮು. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಭೀಮನಬೀಡು, ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಚಾಮರಾಜನಗರ
ಜಿಲೆ ಇವರು ವಗಾರ್ವಣೆ ಆದ ಸಳದ ಕತರ್ವ ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗೆ
01/02/2014
02/06/2014
02/06/201
2-4-2
1(4)CPI/ವಗರ್/134/201
5
4
ರ್ೕ ಚೆನನ್ಪಪ್ ಹೆಚ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಹರೇಖೇಡ, ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಕೊಪಪ್ಳ
ಜಿಲೆ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
20/12/2006
06/08/2013
06/08/201
2-4-3
1(4)
4
ನಿ ೕಜನೆ:51/2006-07
ರ್ೕ ಟಿ.ಪಿ.ಬಾಪೂಜಿ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಹರಿಹರಪುರ ಹೊಳೆನರ ೕಪುರತಾ: ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ನಿ ೕಜನೆಯನು ರದು ಪಡಿ ಮೂಲ ಶಾಲೆಗೆ ಂದಿರುಗಿಸುವ ಬಗೆ
1(4)ಹೆಸರು
04/02/2010
01/08/2013
01/08/201
2-4-3
ತಿದುದ್ಪಡಿ/ಅನು/80/2010
4
ಡಯಟ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರಾದ ರ್ೕಮತಿ ಸುಮಿತರ್ ಹೊನನ್ಪಪ್ ಚಲುವಾದಿ ಇವರ ಹೆಸರನುನ್ ಸುಮಿತರ್ ಹೆಚ್. .
ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗೆ
¹1(4)CPI
18/11/2010
10/01/2013
10/01/201
2-4-3
ಮು. .ಹು.ಪರ್/ಅನು/74/201
4
0
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗು ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲಾ ಭಾಗದ ಉಪ ಪಾ ಂಶುಪಾಲರುಗಳ ಹುದೆ ಖಾ ಯಾದಗ ಪ ಭಾರದ ಡುವ ಬಗೆ
03/06/2011
02/06/2014
02/06/201
2-4-3
1(4)CPI/ನಿ ೕ/01/20
5
11
ರ್ೕಮತಿ ಅನಿತಾ ಆರ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮೇಳಯ್, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು,
ಚಿಕ ಬಳಾ ಪ ರ ಜಿಲೆ ಇವರನು ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ
21/05/2011
12/08/2013
12/08/201
2-4-3
CPI/ನಿ ೕ/ 1(4)
4
ನಿ ೕಜನೆ14/2011
ಡಿಎಸ್ಇಆರ್ ಟಿ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯದ ಲ್ ಇರುವ ರಾ ಟ್ೕಯ ಸೇವಾ
ೕಜನಾ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ
ಸಂ ೕಜನಾಧಿಕಾರಿ ಹುದೆಯನು ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
1(4)
22/06/2011
15/01/2013
15/01/201
2-4-3
CPI/ನಿ ೕ/29/2011
4
ರ್ೕ ಟಿ.ಕೆ. ರಾಘವೇಂದರ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್ ಕೋಲಾರ ಇವರನುನ್ ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು
ಇ ಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ
1(4)/ವಗರ್/68/2011
30/09/2011
15/01/2013
15/01/201
2-4-3
ರ್ೕಮತಿ ವೇದಾವತಿ ಬಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮಣಿಕಾರ, ಪಾಲತ್ಡಿ ಗಾರ್ಮ, ಪುತೂತ್ರು
ತಾಲೂಕು ದ ಣ ಕನ ಡ ಜಿಲೆ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
23/09/2011
01/08/2013
01/08/201
2-4-3
1(4)ವಗಾರ್ವಣೆ/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/5
4
4 (ಭಾಗ)/2011
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್. ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:5801/2011 ಬೇಬಿ
ಸುನಿತಾ ರುದ ರಾಜ ಸಕಾರ್ರ ಹಾಗೂ ಇತರರು
15/11/2011
12/08/2013
12/08/201
2-4-3
1(4)/ನಿ ೕ/82/2011
ರ್ೕಮತಿ ಬದುರ್ನಿನ್ಷಾ ಬೇಗಂ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಹಾರಗದೆದ್, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು,
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆ ಇವರನು ಅಲ ಸಂಖಾ ತರ ಕಲಾ ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ
22/02/2012
15/01/2013
15/01/201
2-4-3
1(4)/ವಗರ್/85/20114
12/2012
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎನ್. ನಟರಾಜು, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮಾಗಡಿ ಪಾಳಯ್ ಕಾರ್ಸ್, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ,
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
1(4)/ವಗರ್/99/201122/02/2012
15/01/2013
15/01/201
2-4-3
12/2012
4
ರ್ೕ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಚಂದರ್ಶೇಖರ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್, ಮಂಡಯ್ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
22/02/2012
17/01/2013
17/01/201
2-4-3
1(4)/ವಗರ್/100/20114
12/2012
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864

93610

865

93641

866

98303

867

98320

868

98344

869

101409

870

101411

871

101412

872

101414

873

101417

874

101422

875

101438

876

101439

877

101452

ರ್ೕ ಡಿ.ರಾಜೇಗೌಡ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಬಾಲಕಿಯರ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕಿಕೇರಿ, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ,
ಮಂಡ ಜಿಲೆ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆಯ ಬಗೆ
1(4)/ವಗರ್/105/2012
24/02/2012
10/01/2013
10/01/201
2-4-3
ರ್ೕ ವಣಣ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮಡೇನಹ ಳ್, ಮದೂದ್ರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
01/02/2012
10/01/2013
10/01/201
2-4-3
1(4)/ವಗರ್/101/2012
ರ್ೕ ಡಿ ರಾಜು, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ, ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ,ತರೀಕೆರೆ,
ಚಿಕ ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆ ಮತು ೕ ಕೆಎಸ್ ಪ ಕಾಶ್ ಬಿಆ ರ್ ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ತರೀಕೆರೆ ಚಿಕ ಗಳೂರು
10/01/2013
10/01/201
2-4-3
1(4)/ವಗರ್/ವಗಾರ್ವಣೆ.86/ 15/12/2011
4
2011-12/2012
ರ್ೕ ಸಾವ್ಮಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಚಿಕುಕ್ಂಡಿ, ಸವದತಿತ್ ತಾ, ಬೆಳಗಾ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
1(4)/ವಗರ್/01/201217/04/2012
15/01/2013
15/01/201
2-4-3
13/2012
4
ರ್ೕಮತಿ ಬಿ ಹೇಮಲತ, ಸಹಾಯಕ
ೕಜನಾ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ, ಜಿಲಾಲ್
ೕಜನಾ ಸಮನ ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತರ ಜಿಲೆ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
12/06/2012
25/07/2013
25/07/201
2-4-3
1(4)/ಇ /ಆರ್.ಟಿ.ಐ/ಮೇ
4
ಲಮ್ನ /22/201213/2012
ರ್ೕ ಟಿಕೆವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಕಲೂಲ್ಡಿ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿ ಲ್ ರವರ ಆಟಿರ್ಐ ಮೇಲನ್ನ
ಸಂಖೆ 22/2012
1(4)/ನಿ ೕ/24/201204/07/2012
15/01/2013
15/01/201
2-4-3
13/2012
4
ರ್ೕ ಪರ್ಕಾಶ್ ಟಿ ಎಸ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮಚರ್ಟ್, ರಾಯಚೂರು, ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ
ಬಗೆ
1(4)/ವಗರ್/26/201205/07/2012
15/01/2013
15/01/201
2-4-3
13/2012
4
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ಆಡ ತಾತಮ್ಕ
ದ ಯಿಂದ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ 1 ೕ ಎಂಟಿಶರಣಪ 2 ಜಿಚೌಡಪ 3 ಎಸ್ಎಂ ಚರಂತಿಮಠ್
1(4)/ವಗರ್/27/201211/07/2012
15/01/2013
15/01/201
2-4-3
13/2012
4
ರ್ೕ ಟಿಎನಿಲ್ಂಗೇಗೌಡ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕಾಯ್ಸಾಪುರ, ರಾಮನಗರ ತಾ, ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆಯ ಬಗೆ
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/29/2012
16/07/2012
15/01/2013
15/01/201
2-4-3
-13/2012
4
ರ್ೕ ಹರೀಶ್ ಕೆ ಓ, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್
16/07/2012
15/01/2013
15/01/201
2-4-3
1(4)/ನಿ ೕ/32/20124
13/2012
ರ್ೕಮತಿ ಬೇಬಿ ರಾಣಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕಲಕ್ಟಟ್ ಮಂಜನಾಡಿ, ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆ
28/07/2012
15/01/2013
15/01/201
2-4-3
1(4)/ವಗರ್/38/20124
13/2012
ರ್ೕ ಎಲ್ ಎಂ ಬಳೂಟಗಿ, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ, ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ
ಸಕಲೇಶಪ ರ ಹಾಸನ ಜಿಲೆ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
10/09/2012
25/07/2013
25/07/201
2-4-3
1(4)/ವಗರ್/48/20124
13/2012
ರ್ೕ ಟಿಪಿಪರ್ಭಾಕರ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಎ ಹು ಕೆರೆ ಮಂಡಯ್ ದ ಣ ವಲಯ ಇವರನುನ್ ರ್ೕ
ಪ ಟ ಸಾ ಮಿ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ಗಣಿತ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಮಂಡ ಇವರ ಸಳಕೆ ವಗಾರ್ವಣೆ
1(4)/ವಗರ್/49/201211/09/2012
25/07/2013
25/07/201
2-4-3
13/2012
4
ರ್ೕ ವೈಎಸೆದ್ೕವೂರು, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಗುಡಡ್ದ ಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ವಗರ್ವಣೆ ಬಗೆ
29/09/2012
25/07/2013
25/07/201
2-4-3
1(4)/ವಗರ್/60/20124
13/2012
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ರ್ೕಮತಿ ವೇದಾವತಿ ಪಿ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಉಪನಿದೆರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಹಾಸನ, ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/63/2012
01/10/2012
15/01/2013
15/01/201
2-4-3
-13/2012
4
ರ್ೕ ವಸಾವ್ಮಿ ಕೆಎಂ, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್

878

101459

879

101464

23/07/2012
15/01/2013
15/01/201
2-4-3
1(4)/ .ಸ & ಪ
4
ಪರ್./ಶೂನಯ್
ವೇಳೆ.ಪರ್ಶೆನ್/201213/2012
629 ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್ ರ್ೕ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟಿಟ್ ಎಂಎ ಸ್ ರವರಿಂದ

880

101465

881

101466

882

101568

883

102480

884

102481

885

102482

886

104110

887

104112

888

104114

889

104118

18/07/2012
15/01/2013
15/01/201
2-4-3
1(4)/ .ಸ & ಪ ಪರ್./ಎಲ್
ಕೂಯ್ 416/20124
13/2012
ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಮರಿತಿಬೆಬ್ೕಗೌಡ ಕಷ್ಕರ ೇತರ್ ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್
416 ಕೆ ಉತರ ಸ ಸುವ ಕುರಿತು
1(4)/ .ಸ & ಪ
19/07/2012
15/01/2013
15/01/201
2-4-3
ಪರ್./ಎಲ್. .ಕೂಯ್/ನಿಯಮ/72
4
/2012-13/2012
ಕನಾರ್ಟಕ ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಕಾಯರ್ ಧಾನ ಹಾಗೂ ಸನವ ಕೆಯ ನಿಯಮ 72 ರ ಮೇರೆಗೆ ನೀಡಿರುವ
ಸೂಚನಾ ಪತ ದ ಬಗೆ ಉತರ
1(4)/ವಗರ್/33/201220/07/2012
15/01/2013
15/01/201
2-4-3
13/2012
4
ರ್ೕ ಹೆಚಿವ್ಜಯರಾಮ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಅಬಲವಾಡಿ, ಮದೂದ್ರು ತಾ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರನು ಮಂಡ ಡಯಟ್ ನ ಉಪನಾ ಸಕರ ಹುದೆಗೆ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆ
1(4)/ವಗರ್/43/201222/08/2012
15/01/2013
15/01/201
2-4-3
13/2012
4
ರ್ೕ ರ್ೕನಿವಾಸಯಯ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಯಂಟಗಾನಹ ಲ್, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾ ಜಿ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆಯನು ರದುಪಡಿ ಹಾ ಕತರ್ವ ನಿವರ್ ಸುತಿರುವ ಸಳದ ಯೇ
1(4)/ವಗರ್/73/201217/10/2012
15/01/2013
15/01/201
2-4-3
13/2012
4
ಕು ರೇಖಾ ಜಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ರೇ ಅರಳೇಹ ಳ್ ಯಲುಬ್ಗಾರ್ ತಾ, ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿ
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
1(4)/ವಗರ್/ನಿ ೕ/45/2
10/09/2012
15/01/2013
15/01/201
2-4-3
012-13/2012
4
ರ್ೕಮತಿ ಸುಮಜಿಕೆ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ರಿಗೇರಿ, ರಗುಪಪ್ ತಾ, ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ/ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆ
1(4)/ವಗರ್/24/201204/07/2012
10/01/2013
10/01/201
2-4-3
13/2012
4
ರ್ೕ ಕೆಎಂ ವ ಂಗಯಯ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆಲನಾಥ, ಕನಕಪುರ ತಾ, ರಾಮನಗರ
ಜಿಲೆ ಇವರ ವಗಾಱವಣೆ ಬಗೆ
10/10/2012
01/08/2013
01/08/201
2-4-3
1(4)/ವಗರ್/70/20124
13/2012
ರ್ೕಮತಿ ಅನಿತಾಬಿಎನ್, ೇತರ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಸವಱ ಕಷ್ಣ ಭಿಯಾನ ಹರಿಹರ ತಾ
ದಾವಣಗೆರೆ ಮತು ೕಮತಿ ಎಂಶ ಕಲ ◌ುಪನಾ ಸಕರು ಡಯಟ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರುಗಳನು
1(4)/ನಿ ೕ/79/201217/11/2012
18/05/2015
18/05/201
2-4-3
13/2012
6
ರ್ೕ ಬುರಾನುದಿದ್ೕನ್ ಚೋಪಾದ್ರ್, ಮು , ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ದೋರನಾಳ್, ತರೀಕೆರೆ ತಾ,
ಚಿಕ ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆ ಇವರನು ಅಲ ಸಂಖಾ ತ ಕಲಾ ಣ ◌ಿಲಾಖೆ
ರಾಜಿಱ ದೇಸಾಯಿ ಮಾದರಿ ವಸತಿ
1(4)/ನಿ ೕ/81/201217/11/2012
15/01/2013
15/01/201
2-4-3
13/2012
4
ೕಟನಹ ಳ್, ಯಾದಗಿರಿ ತಾ ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್
ರ್ೕ ನಾಗರಾಜು, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ಇವರನು ಮಂಡ ಜಿಲೆಯ ಯಾವ ದಾದರು ತತ ಮಾನ ಹುದೆಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ
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890

104120

891

104121

892

104124

893

104126

894

104127

895

104128

896

104135

897

104137

898

105159

899

105177

900

105179

901

105190

902

105195

903

105201

904

105202

17/11/2012
15/01/2013
15/01/201
2-4-3
1(4)/ಇ /ಮು. .ಹು.ಸಥ್.ಬ/
4
83/2012-13/2012
ರ್ೕಮತಿ ದಾಯ್ಗಣಪತಿ ಶೆಟಿಟ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ಗಬೂಬ್ರು, ದೇವದುಗಱ ತಾ,
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆ ಇ ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿರುವ ◌ಿವರಿಗೆ ದ ಣ ಕನ ಡ ಜಿಲೆಯ ಸಳ ಬದಲಾವಣೆ
1(4)/ನಿ ೕ/84/201217/11/2012
15/01/2013
15/01/201
2-4-3
13/2012
4
ರ್ೕಮತಿ ೕಲಾವತಿಪಿಎಸ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಕೂಡಿಗೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ
ಯಾವ ದಾದರೂ ತತ ಮಾನ ಹುದೆಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ
1(4)/ವಗರ್/87/201222/11/2012
25/07/2013
25/07/201
2-4-3
13/2012
4
ರ್ೕ ಟಿದಿನೇಶ್, ೇತರ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಸಮನವ್ಯಾದಿಕಾರಿ, ಎಸ್ಎಸ್ಎ, ಬೈಂದೂರು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ವಗಾಱವಣೆಯ ಬಗೆ
1(4)/ವಗರ್/89/201222/11/2012
01/08/2013
01/08/201
2-4-3
13/2012
4
ರ್ೕ ಹರೀಶೆಹ್ಚಿಜ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಉಲೊಲ್ೕಡು, ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ವಗಾಱವಣೆ ಬಗೆ
28/11/2012
25/07/2013
25/07/201
2-4-3
1(4)/ವಗರ್/91/20124
13/2012
ರ್ೕ ದದ್ರಾಜು, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ಕುಬೇರ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಇವರ ವಗಾಱವಣೆ ಬಗೆಗ್
03/12/2012
15/01/2013
15/01/201
2-4-3
1(4)/ .ಸ & ಪ
ಪರ್./204/2012-13/2012
4
ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಪುಟಟ್ಣಣ್, ಕಷ್ಕರ ೇತರ್ ◌ಿವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 204ಕೆಕ್
ಉತರ ಸ ಸುವ ಬಗೆ
1(4)/ನೇಮಕ/ಮು ನೇಬ/
13/11/2012
25/07/2013
25/07/201
2-4-3
78/2012-13/2012
4
ರ್ೕ ಕೆಎನಿಲ್ಂಗರಾಜು, ಕೆಪಿಎ ಸ್ ಯಾರ್ಂಕ್ 429 ಇವರಿಗೆ ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/96/2012
26/12/2012
15/01/2013
15/01/201
2-4-3
-13/2012
4
ರ್ೕ ಟಿಜೆಆನಂದ ◌ಿವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅದಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್
29/09/2012
15/01/2013
15/01/201
2-4-3
1(4)/ನಿ ೕ/58/2013
ರ್ೕಮತಿ ಶಾರದಮಮ್ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರನು ರಾಜ ಆಂಗ ಕಲ ಅಧಿನಿಯಮ ಆಯುಕರ ಕಛೇರಿಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ
20/10/2012
15/01/2013
15/01/201
2-4-3
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/75/2013
4
ರ್ೕ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಟಿ ಎನ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್
27/11/2012
15/01/2013
15/01/201
2-4-3
1(4)/ನಿ ೕ/90/2012
ರ್ೕ ಎನ್ ಚಲಪತಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸರಕಾರಿ, ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ದೇವರಾಯನಸಮುದರ್, ಮುಳಬಾಗಿಲು
ತಾಲೂಕು ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆ ಇವರನು ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಬಿಆ ರ್ ಹುದೆಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ
28/12/2012
25/07/2013
25/07/201
2-4-3
1(4)/ವಗರ್/97/2012
ರ್ೕಮತಿ ಆರ್ ಶೆವ್ೕತ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ೕರಾ, ಮಾನಿವ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ರಾಯಚೂರು
ಜಿಲೆ ಇವರ ವಗಾಱವಣೆ ಬಗೆ
08/01/2013
25/07/2013
25/07/201
2-4-3
1(4)/ನಿ ೕ/99/2012
ರ್ೕಮತಿ ಅಸುಂತ ಕೆವ್ೕರಾ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸರಕಾರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕುದುರೆಗುಂಡಿ, ಕೊಪಪ್ ತಾಲೂಲ್ಕು,
ಚಿಕ ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆ ಇವರನು ವ ಗ ಡಯಟ್ ನ ಉಪನಾ ಸಕರ ಹುದೆಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ
1(4)/ನಿ ೕ/103/2013
09/01/2013
25/07/2013
25/07/201
2-4-3
4
ರ್ೕ ಎಸ್ಎಂ ೕರಭದರ್ಯಯ್, ◌ುಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸರಕಾರಿ ಪದ ಪೂವಱ ಕಾಲೇಜು, ಹೊಸಪೇಟೆ,
ಬಳಾ ರಿ ಜಿಲೆ ಇವರನು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಯ ಉಪ ಪಾ ಚಾಱಯಱರ ಹುದೆಗೆ
09/01/2013
01/08/2013
01/08/201
2-4-3
1(4)/ವಗರ್/104/2013
ರ್ೕ ಶಂಕರಪಪ್ ಎಂ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸರಕಾರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಚೇಳೂರು ಬಾಗೇಪ ಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು,
ಚಿಕ ಬಳಾ ಪ ರ ಜಿಲೆ ಇವರ ವಗಾಱವಣೆಯ ಬಗೆ
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905

105291

906

105344

07/02/2009
16/01/2013
16/01/201
2-4-3
1(4)/ಇ /01/2009
ಮಂಗಳೂರಿನ ಲ್ ನಡೆಯುವ ಶೆಕಷ್ಣಿಕ ಸಮೆ ಳನಕೆಕ್ ಓ ಓ ಡಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/110/201

16/01/2013

25/07/2013

1(4)/ಇ /ಮು. .ಹು.ಸಥ್.ಬ:
47/2012-13(ಭಾಗ)/2012

31/12/2012

17/01/2013

3
907

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

105361

25/07/201
4
ರ್ೕ ಆರ್. ನಾಗರಾಜ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.
17/01/201
4

2-4-3

2-4-3

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ 629 ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಆಯೆಕ್ ಆಗಿ
ಕೌನಿ ಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸಳ ಆಯೆ ಪಡೆದಿರುವ ಅಭ ಥಿರ್ಗಳ ಸಳ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆ
31/03/2011
01/08/2013
01/08/201
2-4-3
1(4)/ವಗರ್/01/20104
11(ಭಾಗ)/2011
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್
ಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ನಿಯಂತರ್ಣಅಧಿನಿಯಮ 2007ರಡಿಯ ಲ್
ರೂಪಿಸಲಾಗಿರುವ ನಿಯಮಗಳಂತೆ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆಗಳನು 2011ರ ಏಪಿ ಲ್ ಮೇ ಜೂನ್ ನ
08/01/2013
25/07/2013
25/07/201
2-4-3
1(4)/ವಗರ್/100/2013
ರ್ೕ ಗಣೇಶ ವೈ, ಬಿಆ ರ್ ಕೊಪಪ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ಬಿಆ ರ್ ಸಾಗರ ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ಗೆ
ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆ
04/02/2013
25/07/2013
25/07/201
2-4-3
1(4)/ .ಸ & ಪ
ಪರ್./253/2013
4
ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಮರಿತಿಬೆಬ್ೕಗೌಡ ಕಷ್ಕರ ೇತರ್ ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್
253ಕೆ ಉತರ ಸ ಸುವ ಕುರಿತು
1(4)/ .ಸ & ಪ
05/02/2013
25/07/2013
25/07/201
2-4-3
ಪರ್./191/2013
4
ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಕಾಯ್ಪಟ್ನ್ ಗಣೇಶ್ ಕಾಣಿರ್ಕ್ ( ಕಷ್ಕರ ೇತರ್) ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್
ಸಂಖೆ :191ಕೆ ಉತರ ಸ ಸುವ ಕುರಿತು
1(4)/ವಗರ್/119/2013
13/02/2013
25/07/2013
25/07/201
2-4-3
ರ್ೕಮತಿ ರ್ೕ ಶೈಲಮಮ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ ಂಗದಹ ಳ್, ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು
ಮತು ಜಿಲೆ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
14/02/2013
01/08/2013
01/08/201
2-4-3
1(4)/ವಗರ್/120/2013
ರ್ೕ ಎನ್ ಜಯ ಂಹ ಮತುತ್ ರ್ೕ ರಾಮಮೂತಿರ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದ ಇವರನುನ್
ಪರಸ ರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
14/02/2013
25/07/2013
25/07/201
2-4-3
1(4)/ನಿ ೕ/122/2013
4
ರ್ೕ ಟಿ ದಿನೇಶ್, ೇತರ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ, ಬೈಂದೂರು, ಉಡುಪಿ
ಜಿಲೆ ಇವರನು ಚಿತ ದುಗರ್ ಜಿಲೆಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ
28/03/2013
25/07/2013
25/07/201
2-4-3
1(4)/ನಿ ೕ/134/2013
4
ರ್ೕ ಚಂದರ್ಶೇಖರ ಪಿ, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ, ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ,
ಸುಳ ದ ಣ ಕನ ಡ ಜಿಲೆ ಇವರನು ಅರೆಭಾಷೆ ಸಂಸ ತಿ ಮತು ಸಾ ತ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಕೊಡಗು
20/04/2013
25/07/2013
25/07/201
2-4-3
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/07/2013
4
ರ್ೕ ಜಯ್ ಕೀತಿರ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.

908

105367

909

105535

910

106307

911

106308

912

106753

913

106848

914

107194

915

108633

916

109408

917

112147

25/06/2013
29/11/2014
1(4)/ವಗರ್/28/201314/2013
ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದದ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್

918

121839

919

125319

12/06/2014
28/11/2014
28/11/201
2-4-3
1(4)/ವಗರ್/13/2014
ರ್ೕಮತಿ ಲಾವಣಯ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಬಾಯ್ತ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆ
04/07/2014
28/11/2014
28/11/201
2-4-3
CPI-BM24ವಗರ್2014
ರ್ೕ ಎನ್.ಒ. ರೂಪಾಕಷ್ಪಪ್, ಸಹಾಯಕ ನಿದೆ ಶಕರು ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಕಾಯ ಕರ್ಮ, ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ,
ವ ಗ ಇವರ ವಗಾ ವಣೆ ಬಗೆ

29/11/201
5

2-4-3
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

920

12012

921

15652

922

15956

923

18757

924

113858

925

116348

926

116349

02/01/2014
CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/23/201314/2014
ಬಳಕೆದಾರರ ವೇದಿಕೆ- ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಡತ

19/05/2015

19/05/201
6

2-4-5

927

116350

02/01/2014
CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/22/201314/2014
ಜೆ.ಎಂ.ರಾಜಶೇಖರ- ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಡತ

19/05/2015

19/05/201
6

2-4-5

928

116351

02/01/2014
CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/25/201314/2014
ಬಿ.ಎಸ್.ನಾಗರಾಜ- ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಡತ

19/05/2015

19/05/201
6

2-4-5

929

118416

930

118417

931

118418

932

118479

933

121864

04/03/2014
19/05/2015
19/05/201
2-4-5
CPI/ಮಾಹಆ/39/20136
14/2014
srimati.s.padmaja ravaru maahiti hakku adiniyamadadi kooriruva mahiti
needuva bagge
CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/38/201304/03/2014
19/05/2015
19/05/201
2-4-5
14/2014
6
sri.s.k.ajeeya ravaru mahiti hakku adiniyamadadi kooriruva mahiti needuv
bagge
CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/37/201304/03/2014
19/05/2015
19/05/201
2-4-5
14/2014
6
sri.j.c.prakash ravaru mahiti hakku adiniyamadadi kooriruv mahiti needuva
bagge
CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/14/201306/03/2014
19/05/2015
19/05/201
2-4-5
14/2014
6
ರ್ೕ.ಎಸ್.ಕೆ.ಅಜೇಯ,ಗುಲಬ್ಗಾ ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯನುನ್
ನೀಡುವ ಬಗೆ
13/06/2014
19/05/2015
19/05/201
2-4-5
CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/09/20146
15/2014
.ಡಿ.ನರ ಂಹಮೂತಿ .ಕೋಂ.ಆದಿನಾರಾಯಣರೆಡಿಡ್,ದೋಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧೊಇ
ನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ

19/05/201
2-4-5
6
ರ್ೕ ಎಂಟಿ.ಜೋ , ನಿವೃತತ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ
ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ
06/03/2008
02/05/2015
02/05/201
2-4-5
1(2)ಇತರೆ-29/2007-08
6
ಘನತೆವೆತತ್ ರಾಜಯ್ಪಾಲರ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ವ್ೕಕರಿಸಲಾದ ಮನ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್
1(2).06.ಇತರೆ/2007-08

13/06/2007

19/05/2015

31/03/2008
05/06/2014
05/06/201
2-4-5
1(2).ಸಾಥ್.ಪ.ಬಡಿತ್5
31/2007-08
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ನೀಡಿರುವ ಆದೇಶದ ಲ್ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ಸೇವಾ ಪ ಸಕ / ಎಲ್ ಪಿ ಯ ರುವ ಹೆಸರಿನ ವ ತಾ ಸಕೆ ತಿದುಪಡಿ / ಸ ೕಕರಣ ನೀಡುವ ಬಗೆ
1(2)ಬಡಿತ್-11/2008-09
23/10/2008
05/06/2014
05/06/201
2-4-5
ಗುಲಬಗಾರ್ ಮತುತ್ ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕಾತ್ಲಯ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್ ಬರುವ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದದ
ಹುದೆಗ ಗೆ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಪ ಕರಣಗಳ ಪ ಸಾವನೆಗಳನು ಸಂಬಂಧಿ ದ ಆಯುಕಾಲಯಗ ಗೆ
09/10/2013
19/05/2015
19/05/201
2-4-5
CPI/ಮುಂಬಡಿತ್/13/20136
14/2013
ರ್ೕ.ಎಸ್.ಕೆ.ಅಜೇಯ,ಗುಲಭ್ಗಾರ್ ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆ
CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/24/201302/01/2014
19/05/2015
19/05/201
2-4-5
14/2014
6
ಉದಯಶಂಕರ-ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಡತ
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

934

121865

935

123174

936

4281

937

5776

938

11412

939

11455

940

12509

941

13192

942

13243

943

13486

944

14910

945

15415

946

15529

947

17485

948

18290

CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/10/201413/06/2014
19/05/2015
19/05/201
2-4-5
15/2014
6
.ಡಿ.ನರ ಂಹಮೂತಿ ,ದೋಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮ ತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ
CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/13/201414/07/2014
19/05/2015
19/05/201
2-4-5
15/2014
6
ರ್ೕ.ಎಂ.ಜೆ.ಗಿರೀಶ್,ಪತರ್ಕತ ರು ರವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಆಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆ
1(5) .ಪು.ಅ 24/200627/06/2006
09/02/2010
09/02/201
2-5-1
07
1
ಎಸ್.ಎಸ್ ಶೈಲಜಮಮ್ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸದ
ಅನುಮತಿ ಬಗೆ
03/10/2006
19/05/2008
19/05/200
2-5-1
1{5)/ ಪರ್ಅ/ಪಾಸೊಪ್ೕಟ್/
9
04/2006-07
ಕೆ.ಜಿ.ಆಂಜನಪಪ್ .ಪ. ೕಕಷ್ಕರು, ಉ.ನಿ ಕಛೇರಿ,ಬೆ.ದ ಣ ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್ ೕಟ್ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ
26/04/2007
09/02/2010
09/02/201
2-5-1
1(5). .ಪರ್ಅ/03/20071
08
ಎಸ್.ಎನ್. ೕಲಾವತಿ ಸಹಾಯಕ
ೕಜನಾಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್ ೕಟರ್ಮಾಡಿಸಲು ಹೋಂದಲು ನಿರಾಪೇಣಾ ಪತ ನೀಡುವ ಬಗೆ
28/04/2007
09/02/2010
09/02/201
2-5-1
1(5.)ಪರ್ಭ/04/2007-08
ನಿಯಮ 68ರಡಿ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಮು ವೃಂದದವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
11/07/2007
01/04/2009
01/04/201
2-5-1
14ಆ.ಶಾ.1/2007-08
2007-08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಮಳವ ಳ್ಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದದ್
ಹೊಸ ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜನು ಬಾಲಕಿಯರ ಹಳೆಯ ಪೌ ಢ ಶಾಲೆಯ
23/08/2007
08/08/2013
08/08/201
2-5-1
13 ಕಾ.ನಿ.ವ. 25/20074
08
ಗುಲಬ್ಗರ್/ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕಾತ್ಲಯ, ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಛೇರಿಗ ಗೆ ಅಗತಯ್ ಕರ್ಮಕಾಕ್ಗಿ
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳನು ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ
28/08/2007
24/02/2010
24/02/201
2-5-1
15.ಪರ್.ಭ.ಮಂ.23/07-08
1
ಕೆ. .ಎಸ್.ಅರ್ ನಿಯಮ 32/68ರಡಿ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರಿ ಕುರಿತು
21/09/2007
24/02/2010
24/02/201
2-5-1
15.ಪರ್ಭಮಂ.26.20071
08
ಕೆ ಎಸ್ ಅರ್ ನಿಯಮ 38/68ರಡಿ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುಚ ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಬತೆಯ್
ಮಂಜೂರಿಕುರಿತು
31/12/2007
19/05/2008
19/05/200
2-5-1
15ಮಾ.ದ./30/2007-08
9
ಜಿ.ಎನ್.ದೇವರಡಿಡ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ನಿಯಮದದಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್
14/02/2008
19/05/2008
19/05/200
2-5-1
15, ಪುಅ/38/07-08
ಆರ್. ವಣನ್ ರೆಡಿಡ್ ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೆರ್ಶಕರು ಆಯಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸ
ಅನುಮತಿ ಬಗೆ
26/02/2008
19/05/2008
19/05/200
2-5-1
15ಕ.ನಿ.ಅ/45/2007-08
9
ರ್ೕಮತಿ ಉ ಾ ಆರ್.ಕೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸರಕಾರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಾಚೀನಹ ಳ್ ಮಾಗಡಿ ತಾ. ಇವರ ಕಡಾಡ್ಯ
ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ ಬಗೆ
04/07/2008
09/02/2010
09/02/201
2-5-1
15.ಪರ್ಭಮಂ/09/20081
09
ಹೆಚರ್.ಕೆ.ಪಾಂಡು ಕಷೇತರ್ ಕಷ್ನಧೀಕಾರಿಗಳು ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆತ್
ಮಂಜೂರಿ ಬಗೆ
15/09/2008
09/02/2010
09/02/201
2-5-1
15/ಹಜಾಯ್ತೆರ್/ಅನುಮತಿ/14
/2008=2009
1

199
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
949

19539

950

19586

ಮೀಒರ್ಬೇದುಲಾಲ್ ನಿದೇರ್ಶಕರಿ ಪಾರ್ಧಮಿಕ ಕಷ್ಣ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೊ ರು ಇವರಿಗೆ ಹಜರ್ಯಾತೆರ್ಗೆ
ಅನುಮರಿ ಬಗೆ
15 .ಪರ್.ಅ/27/200819/12/2008
09/01/2009
09/01/201
2-5-1
09
0
ರ್ೕಮತಿ. ಆರ್. ೕತಾಲ ಮ್, ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗೂ ಪದ ನಿಮಿತತ್ ಸಮೂಹ ಸಹಾಯಕ
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಬಸವನಗುಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ 1 ಇವರಿಗೆ ದೇಶ
22/12/2008
07/01/2010
07/01/201
2-5-1
15 ಪರ್ಭಮಂ 28/20081
09.22-12-.ಪರ್ಭಮಂ/2008
ಗೂರ್ಪರ್-ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

09/01/2009
18/11/2009
18/11/201
15. ಪ್ೞೃ.31/2008-09
ರ್ೕಮತಿ ಬೋರಪಾಟಿ ಹೆಲನ್ ಮು. ಸರಕಾರಿ ಪೌಢಶಾಲೆ ದೋಡಡ್ನೆಕಿಂದಿ ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್
ೕಟರ್ರಿನೋಮಾಡಿಸಲು ಎನ್ ಒ
ನೀಡುವ ಬಗೆ
15/01/2009
30/01/2010
30/01/201
15.ಪರ್.ಭ.ಮಂ/32/20081
09
ಗೊರ್ಪ್ ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೊರಿ ಬಗೆಗ್

2-5-1

20370

21/01/2009
08/01/2010
08/01/201
15.ಪರ್ಭಮಂ/34.20081
09
ಕೆ. .ಎಸ್.ಆರ್ ನಿಯಮ 32/68ನವ್ಯ ಗೊರ್ಪ್ ಬಿ ಅದಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಪರ್ಭಾರಿ ಮಂಜೂರಿ ಕುರಿತು

2-5-1

954

21179

955

22874

956

23554

957

23561

958

24814

30/01/2009
18/11/2009
18/11/201
2-5-1
15 ಪರ್.37/2008-09
ೕಮತಿ ಬಿ.ಆರ್.ಶೈಲಜಕುಮಾರಿ ರಿಯ ಉಪನಾಶ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ದೇಶ
ಪ ವಾಸಕೆ ಅನುಮತಿ ಬಗೆ
21/02/2009
18/11/2009
18/11/201
2-5-1
15. ಪರ್.42.2008-09
ರ್ೕಮತಿ ದಯಾವತಿ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಅಷರಮದಾಸೋಹ ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪ ವಾಸಕೆ ಹೋಗಲು ಪಾಸ್ ೕಟ್ರ್ ಪಡೆಯಲು ನಿರಾಕೇಕಷ್ಣಾ ಪತ ನೀಡುವ ಬಗೆ
17/03/2009
18/11/2009
18/11/201
2-5-1
15. ಪರ್.45/2008-09
ರ್ೕಮತಿ ಟಿ.ಜಿ. ೕಲಾವತಿ ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್ ಪಾಸ್
ೕಟ್ರ್ ಪಡೆಯಲು ಎನ್ ಒ ಹಾಗು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
17/03/2009
18/11/2009
18/11/201
2-5-1
15. ಪರ್.46.2008=09
ಹೆಚ್.ಕೆ ಂಗರಾಜು ಮುಖಥ್ ಮಂತಿರ್ಯವರ ಶೇ ಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖಥ್ ಮಂತಿರ್ಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ದಾನಸೌಧ
ಬೆಂಗಳೊ ರು ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪ ವಾಸಕೆ ಪಾಸ್ ೕಡ್ರ್ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
29/10/2005
23/03/2009
23/03/201
2-5-1
13ಪರ್.ಭಮಂ-6:2005-06
0
ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ

959

24816

06/10/2005
13ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ:3:2005
-06
.ಪಿ.ಐ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

23/03/2009

23/03/201
0

2-5-1

960

24820

14/02/2006
23/03/2009
13ಪ.ಭಾ-2:2005-06
ಎಂ.ಆರ್. ನರ ಂಹಮೂತಿರ್, ಇವರ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

23/03/201

2-5-1

961

24825

25/03/2006
23/03/2009
13ಪರ್.ಭಮಂ:57:200506
ಬಿ.ಡಿ.ನಾಯಕ್ ಇವರ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

23/03/201
0

2-5-1

962

24829

29/08/2006
23/03/2009
15ಪರ್.ಭಾ.ಮಂ:
02:2006-07
ದೊಡಡ್ಮಲಲ್ಪಪ್. ಎಸ್. ಇವರ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

23/03/201
0

2-5-1

963

24831

13ವೈ.ವೆ.ಮ:01:200506

23/03/201
0

2-5-1

951

20101

952

20165

953

24/02/2006

23/03/2009

2-5-1

200
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
ಕೆ.ಪರ್ಹಾಲ್ದಾಚಾರ್ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.
964

24858

28/07/2006
23/03/2009
15ಪರ್.ಭಾರಿ:35:200607
ಎ.ಎ.ಕುಟಿನೋ ಇವರ ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

23/03/201
0

2-5-1

965

24861

03/07/2006
23/03/2009
23/03/201
15ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ:27:200
0
6-07
ಎಂ.ಮದನ್ ಗೋಪಾಲ್, ಆಯುಕತ್ರು ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

2-5-1

966

24862

20/07/2006
15ಪರ್.ಭ.ಮಂ:32:200607
ವೈ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ್ ಇವರ ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆಯ್ ಬಗೆಗ್.

23/03/2009

23/03/201
0

2-5-1

967

24864

02/09/2006
23/03/2009
15ವೈ.ವೆ.ಮ:01:200607
ಆರ್. ವೆಂಕಟರಾಮ್, ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

23/03/201
0

2-5-1

968

24877

27/01/2006
23/03/2009
15ಪರ್.ಭ.03:2003-04
ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

23/03/201

2-5-1

969

31135

970

32061

971

33495

972

35387

973

35834

974

35971

975

100599

976

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

37614

15. ಪರ್.ಅ.02/2009-10

06/04/2009

18/11/2009

18/11/201
2-5-1
0
ರ್ೕಮತಿ ನೆಲೆಲ್ೕರಿ ಉಮೇಶವ್ರಿ ಸಹಾಯಕ ನೆದೇರ್ಶಕರು ಇ ಎಂಔಎಸ್ ಇ ಆಡ ತ ಘಟಕ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ
ನ ಪತುಂತ ರಸೆ ಬೆಂಗಳೊ ರು ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪ ವಾಸಕೆ ಎನಾ ಒ ನೀಡುವ ಬಗೆ
16/04/2009
18/11/2009
18/11/201
2-5-1
15. ಪರ್.4/2009-10
ರ್ೕಮತಿ ಉಮೆಮ್ ಅಸಾಮ್ ಮುಖರ್ ಕಷ್ಕರು ಸರಕಾರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಉದುರ್ ಮತುತ್ ಆಂಗಳ್ಗೋರಿಪಾಳರ್ ದ ವ
ಬೆಂಗಳೊ ರು ದ ವ ಇವರಿಗೆ ಹಜ್ ಯಾತೆ ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲು ಅನುಮತಿ ಹಾಗೂ ಎನರ್ ಒ ನೀಡುವ ಬಗೆ
22/05/2009
18/11/2009
18/11/201
2-5-1
15. ಪರ್/08/2009-10
ಗುಲಾಣ್ಜ್ ಬಾನು ಮು ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನೇರಳ ಕುಪೆಪ್ ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ ಸೌಧಿ
ಅರೇಬಿಯಾ ಧಾಮಿರ್ಕ ಯಾತೆ ಗೆ ಎನ್ ಒ ನೀಡುವ ಬಗೆ
05/08/2009
01/12/2009
01/12/201
2-5-1
15. ಪರ್.13/2009-10
ಅಬುದ್ಲ್ ಅ ೕಂ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ ಮಂಡ ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ ಹಜ್ ಯಾತೆ ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
22/08/2009
09/02/2010
09/02/201
2-5-1
15. ಪರ್/16/2009-10
ರ್ೕಮತಿ ಸಾಬೇರಾಬೇಗಂ ಮು ಹಾಗೂ ಸಮೂಹ ಸಹಾಯಕ ಕಷ್ಂಆಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌಢಶಾಲೆ
ಗೊರಗುಂಟೆ ಪಾಳ ಬೆಂಗಳೊ ರು ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪ ವಾಸಕೆ ಅನುಮತಿ ಬಗೆ
28/08/2009
18/11/2009
18/11/201
2-5-1
1(5) .ಪರ್.ಮಂ.
0
17/2009-10/ ಪರ್ಅ/288-/2009
ರ್ೕಮತಿ. ಬಷರತ್ ಜಹಾನ ಬೇಗಂ, ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಮಡಿವಾಳ, ದ.ವ.2
ಇವರಿಗೆ ಹಜ್ ಯಾತೆ ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲು ಎನ್ ಒ
ನೀಡುವ ಬಗೆ
11/09/2012
16/07/2013
16/07/201
2-5-2
1(8)ಸಾ
ೕ/ಕುಕ ೕ/
4
34/2012-13/2012
ರ್ೕ
ಹಮಮ್ದ್ ಬ ೕರ್, ನಿವೃತತ್ ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಶಾಲಾ ಕಷ್ಣ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು,
ಇವರಿಗೆ ನಿವ ತಿ ನಂತರ ಕುಟುಂಬ ಕಲಾ ಣ ನಿಧಿ ಮತು ಸಾಮೂ ಕ ಗುಂಪ ಮೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
23/10/2009
04/03/2014
04/03/201
2-5-3
CPI
5
1(5)ಪರ್.ಭ.ಮಂ/21/2009
-10/ಪರ್ಭಮಂ/21/200910/2009
ಕೆ. .ಎಸ್.ಆರ್.ನಿಯಮ 32/68ರನವ್ಯ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರಿ ಬತೆಯ್ ಮಂಜೂರಿ ಬಗೆಗ್
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1(5) ಪರ್ಭಮಂ-30/200929/12/2009
04/03/2014
04/03/201
2-5-3
10/ಪರ್ಭ/29-125
2009/2009
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಗೂರ್ಪ್-ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಕೆ. .ಎಸ್.ಆರ್. ನಿಯಮ 32/68ರನನ್ಯ
ಪ ಭಾರ ಭತೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ
23/06/2010
04/03/2014
04/03/201
2-5-3
15.ಪರ್ಭಮಂ.13.20105
11/ಪರ್ಭ/2010-11/2010
ಕೆ. .ಎಸ್,ಆರ್ ನಿಯಮದನವ್ಯ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಗೊರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಬತೆಯ್
ಮಂಜೂರಿ ಬಗೆ
1(6) ರಜೆ 05/03-04.
02/06/2003
18/03/2009
18/03/201
2-6-1
ರ್ೕ ಆಂಜನೇಯ ರೆಡಿಡ್ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗರ್.

977

40156

978

46149

979

3663

980

3763

19/10/2005
25/11/2008
25/11/200
1(6) ಖಾಸೇಘೋ 87/059
06.
ರ್ೕ ಹನುಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ಸೇವಾ ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಬಗೆಗ್ರ.

2-6-1

981

8286

21/12/2006
23/04/2008
23/04/200
1(6) ರ.ಮಂ-64/06-07
ರ್ೕ .ಟಿ. ವೇಗೌಡ, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು( ೕಜನೆ)- ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

2-6-1

982

15355

983

16663

984

16685

985

21009

986

21010

987

21384

988

21562

989

21784

990

23177

08/02/2008
05/06/2008
05/06/200
2-6-1
16 ಖಾ.ಪೂ.ಸೇ.ಘೋ9
72/07-08
ರ್ೕ ಎನ್.ಎಸ್. ಖಾನಗೌಡರ, ಮು. , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಶೆವ್ೕಶವ್ರ ನಗರ, ಹುಬಬ್ ಲ್, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಖಾಯಂ ಪೂಚರ್ ಸೇವಾ ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
16ಅ.ಸೇ.ಸೇ-11/08-09
19/05/2008
28/04/2010
28/04/201
2-6-1
1
ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನಕಾಕ್ಗಿಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆಬಗೆಗ್-4 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 1ಕೆ. ೕಗೀಶ್ 2ದೇವರಾಜ
3ಫಯಾ ಜ್ ಅಹಮದ್ 4ಶೇಖರ್
19/05/2008
12/08/2009
12/08/201
2-6-1
16 ಮ.ಸೇ.ಸೇ-12/080
09
ರ್ೕ ವಪಪ್, ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಅನುಷಾಠ್ನಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಟಿ.ಬಿ.ಎಫ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್
16 ಅ.ಸೇ.ಸೇ-39/08-09

21/01/2009

16/11/2009

16 ಅ.ಸೇ.ಸೇ-50/08-09

02/03/2009

12/08/2009

16/11/201
2-6-1
0
ರ್ೕ ಡಿ.ಎಂ.ಸುಬೆಬ್ೕಗೌಡ, ಬಿ.ಇ.ಓ, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ - ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ
ಬಗೆ
09/01/2009
28/08/2009
28/08/201
2-6-1
16 ಅ.ಸೇ.ಸೇ*-36/080
09
ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್ ಕಲಾಂ, ನಿವೃತತ್ ಮು. , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಬಿ.ಜಿ.ಕೆರೆ,
ಳಕಾಲೂಮ್ರು ತಾ- ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ
ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಸೇವೇ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆ
20/01/2009
24/04/2010
24/04/201
2-6-1
16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ-38/081
09
ರ್ೕ ಪದಮ್ನಾಭ, ನಿವೃತತ್ .ಪ, ಉ.ನಿ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ಇವರು ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ದ
ಂದಿನ ಸೇವೆಯನು ಸೇಪರ್ಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
02/02/2009
12/08/2009
12/08/201
2-6-1
16.ಸವ್ಇನಿ.43/2008-09
0
ಬಿ.ಅರ್.ಕೃ ಷಣ್ನ್ ಜಂಟಿ ನಿಧೇರ್ಶಕರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಚ್
ನಿವ ತಿ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆ
31/01/2009
28/08/2009
28/08/201
2-6-1
16 ಂ.ಸೇ..ಸೇ.42/2008
0
-09
ರ್ೕ ವೆಂಕಟರಮಣಪಪ್.ಇ.ಓ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್
12/08/201
2-6-1
0
ರ್ೕ ಯು.ಆರ್. ಂಗರಾಜೇಅರಸ್, ಬಿ.ಇ.ಓ, ಹನೂರು ತಾ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನಕೆಕ್ ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ
ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆ
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16 ಅ.ಸೇ.ಸೇ-49/08-09

991

23181

992

23246

993

23366

994

23367

995

23369

996

23370

997

24234

998

24241

999

24248

1000

24252

20/08/2001
20/03/2009
16: ಂ.ಸೇ.ಸೇ:10:2001
-02
ಮುನಿಶಾಮಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ಸನಿ, ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವಾ ಸೇಪರ್ಡೆ

1001

24257

1002

24271

1003

24278

1004

24284

08/05/2006
20/03/2009
20/03/201
2-6-1
16:ಖಾಂ.ಫೂ.ಸೇ.ಘೋ12
0
:2006-07
ಹಮಮ್ದ್ ಗುಲ ನ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ, ಬೀದರ್ ಇವರ ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ಸಾವಾ
ಅವಧಿ ಘೋ ಸವ ಬಗೆ
27/06/2006
20/03/2009
20/03/201
2-6-1
16ನಿವೃತಿತ್.ಸವ್.ಗಾರ್ಮ.ಪರ್.ಭ
0
ತೆಯ್-6:26:2006-07
ಹೆಚ್.ರಘುರಾಮ ಸೋಮ ಜಿ, ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಸವ್ಗಾರ್ಮಕೆಕ್ ಪರ್ಯಾಣ ಭತಯ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
16ಗರನ:40:2006-07
02/08/2006
20/03/2009
20/03/201
2-6-1
ಆರ್. ನರೇಂದರ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತತ್ ನಂತರದ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
16ಗರನ-17:2006-07
18/05/2006
20/03/2009
20/03/201
2-6-1
ಬಿ.ಟಿ. ಪೆಮಮ್ಯಯ್, ನಿವೃತತ್ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

1005

24290

02/03/2009

28/04/2010

28/04/201
2-6-1
1
ರ್ೕ ಎಂ.ರಾಜು, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತಾ.ಪಂ, ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ
ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆ
05/03/2009
24/04/2010
24/04/201
2-6-1
16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ-53/081
09
ರ್ೕ ಶಂಕರಪಪ್ ವಣಿಕಾಯ್ಳ, ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್
03/12/2008
12/08/2009
12/08/201
2-6-1
16 ಸವ್.ಇ.ನಿ-31/08-09
ರ್ೕ ಮುಕುಂದ ರೆಡಿಡ್, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಹಾನರ್ಹ ಳ್, ವ ಗಗ್ ತಾ ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಚ್
ನಿವ ತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
16 ಸವ್.ಇ.ನಿ-32/08-09
05/01/2009
12/08/2009
12/08/201
2-6-1
ರ್ೕಮತಿ ವೈ.ಜಿ. ಮಂಜುಳಾಂಬ, ಮು. , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ರ್ೕರಾಮನಗರ, ಹಾಸನ ತಾ ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಸ ಇಚಾ ನಿವ ತಿ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
25/08/2008
12/08/2009
12/08/201
2-6-1
16 ಸವ್.ಇ.ನಿ-24/08-09
ರ್ೕಮತಿ ನಾಗಮಣಿ, ಮು. , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಎಂ.ಎಲ್ ಹ ಳ್, ಸಾಗರ ತಾ ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಚ್
ನಿವ ತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
05/01/2009
12/08/2009
12/08/201
2-6-1
16 ಸವ್.ಇ.ನಿ-33/08-09
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎನ್. ಅನಂತರಾಮು, ಮು. , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ, ಹಾಸನ ತಾ ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ಸ ಇಚಾ ನಿವ ತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
27/09/2003
20/03/2009
20/03/201
2-6-1
16ಟಿ.ಎ.ಬಿಲ್-48:20030
04
ಕೆ.ರಾಮಯಯ್,ನಿವೃತತ್ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಕ.ರಾ.ಪೌರ್,ಪರೀ ಾ ಮಂಡ ಇವರ ಪರ್ವಾಸ ಭತೆಯ್ ಮೇಲು ಸ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
27/10/2003
20/03/2009
20/03/201
2-6-1
16ಟಿ.ಎ:ಬಿ ವ್. 55:2003
0
-04
ಎಸ್. ಸೂಯರ್ನಾರಾಯಣ, ಂದಿನ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾ. .ಇ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಪರ್ಯಾಣ ಭತೆಯ್
ಬಿ ಗೆ ಳಂಬ ನಾಯಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
04/07/2002
20/03/2009
20/03/201
2-6-1
16ಖಾ.ಪೂ.ಸೇ.ಅ.ಘೋ0
1:2001-02
1999ನೇ ಸಾ ನ ರ್ಬೇಷನರಿ ಮು. ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ಸೇವಾವಧಿ ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
20/03/201
0

2-6-1

20/03/2009
20/03/201
2-6-1
16ಶ.ಸಂ:ವೆಚಚ್:43:2006- 08/08/2006
0
07
ಎಂ.ಎಂ.ರಮೇಶ್, ಉ.ನಿ ಆ.ಕ. ಸಾ ಇ, ಇವರ ಶವಸಕ್ಸಾಕ್ರಕೆಕ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
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1006

24295

16ಜಿ.ಐ.ಎಸ್.
01/07/2006
21/03/2009
21/03/201
ಇತರೆ:32:2006-07
0
ಜೆ.ಡಿ.ಪಾಟೀಲ್, ನಿ.ಮು. . ಸ.ಉ. ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಇವರ ಜಿ.ಐ.ಎಸ್. ಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

1007

24299

07/04/2006
20/03/2009
20/03/201
2-6-1
16ಸಾ. . ೕ0
04:2006-07
ಡಿ.ಜಗನಾನ್ಥರಾವ್, ನಿವೃತತ್, ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಇವರ ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

1008

24304

16ಖಾ.ಪೂ.ಸೇ03:2004-05
1999ನೇ ಸಾ ನ

1009

24311

10/11/2004
20/03/2009
20/03/201
16ಕು.ಕ.ನಿ.ಸಾ. . ೕ0
4:2004-05
ಎಸ್.ಆರ್. ರೋಳ ಇವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ ಹಣವನುನ್ ಂತಿರುಗಿಸ ಬಗೆಗ್.

2-6-1

1010

24316

13/09/2005
20/03/2009
16ಅ.ಪರ್.ಭಮ.ಪಾ68:2005-06
ಪದಾಯ್ಣಗಣಪತಿ ಭಟ್, ಬೆಳಗಾ ಇವರ ಪರ್ಯಾಣ ಭತೆಯ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

2-6-1

1011

24320

1012

24324

20/03/2009
20/03/201
2-6-1
16ಸಾ.
ೕ-48:2005- 11/08/2005
0
06
ಜೆ.ಭಾಸಕ್ರಯಯ್, ನಿವೃತತ್ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ದಿ:31-07-05 ನಿವೃತತ್ರಾದ ನಂತರ ಮೆ ಮತುತ್ ಕುಟುಂಬ ನಿಧಿ
ಹಣ ಂದಿರುಗಿಸುವ ಬಗೆ
12/12/2005
20/03/2009
20/03/201
2-6-1
16ಗರನ-117:2005-06
ಎಂ.ಜವರಯಯ್, ನಿವೃತತ್ ರೀಡರ್, .ಟಿ.ಇ. ಮೈಸೂರು ಇವರ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

1013

24328

02/01/2006
20/03/2009
16ಗರನ:ಪರಮ:112:20
05-06
ಕೆ.ಗಂಗಪಪ್ಗೌಡ, ಉ.ನಿ. ಇವರಿಗೆ ಪರಿವತಿರ್ತ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

20/03/201
0

2-6-1

1014

24333

29/07/2005
20/03/2009
16ಸವ್ಯಂ.ನಿವೃತತ್37:2005-06
ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್, ಉ.ನಿ. ಸವ್.ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತತ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

20/03/201
0

2-6-1

1015

24338

29/07/2005
20/03/2009
20/03/201
14ಸೇ.ಪ.6-1:2005-06
1999ನೇ ಸಾ ನ ರ್ೕಬೇಷನ್ ಮು. . ಎನ್.ಓ. ಮತುತ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2-6-1

1016

24344

16ಖಾ.ಪೂ.ಸೇ05:2005-06
1999ನೇ ಸಾ ನ

1017

24352

17/11/2005
20/03/2009
16ಪ.ರ.ಮ:106:200506
ಶೇಖರಯಯ್, ಇವರಿಗೆ ಪರಿವತಿರ್ತ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

20/03/201
0

2-6-1

1018

24402

26/03/2004
08/04/2009
16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ91:200304
ಎಂ. . ಪಾಥರ್ಸಾರಥಿರಾಜು, ಸ. . ಇವರ ಸೇವಾ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.

08/04/201
0

2-6-1

1019

24409

03/06/1999
21/03/2009
16 ಂ.ಸೇ5:99-2000
ಕೆ.ಹೆಚ್. ಚಂದರ್ಪಪ್, ಮು. . ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ

21/03/201

2-6-1

1020

24423

16: ಂ.ಸೇ.ಸೇ:11:2001
-02

21/03/201
0

2-6-1

24/06/2005

2-6-1

21/03/201
2-6-1
0
ರ್ಬೇಷನ್ ಮು. . ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ಸೇವಾ ಅವಧಿ ತೃಪಿತ್ಕರವೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

21/06/2005

21/03/2009

20/03/201
0

21/03/201
2-6-1
0
ರ್ೕಬೇಷನರಿ, ಮು. . ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ಸೇವಾ, ತೃಪಿತ್ಕರ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

28/08/2001

21/03/2009

21/03/2009
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ಎಂ.ಪಿ.ನಾಯಕ್, ಉ.ನಿ. ಸಾ. .ಇ. ಮಂಡಯ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಬಗೆಗ್.

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

1021

24534

1022

24537

1023

24539

17/01/2008
21/03/2009
21/03/201
16 .ಮಂ:ಇತರೆ:1:2007
0
-08
ಹೆಚ್.ಡಿ. ಗೋ ಂದಯಯ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, .ಟಿ.ಇ ಜಮಖಂಡಿ ಇವರಿ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

1024

24542

1025

24546

15/07/2008
21/03/2009
21/03/201
2-6-1
16ಸಾ
ೕ-17:20080
09
ಆರ್. . ಈಶವ್ರಯಯ್, ನಿವೃತತ್ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆ
29/08/2008
21/03/2009
21/03/201
2-6-1
16ರ.ಮಂ:27:2008-09
ರ್ೕಮತಿ ಸಂಧಾಯ್ ಎಂ ಪಾಟೀಲ್, .ಸ.ನಿ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಇವರಿಗೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

1026

24550

06/06/2007
21/03/2009
21/03/201
2-6-1
16ಗರನ-23:2007-08
ಬಿ.ನಂಜುಂಡೇಶವ್ರ, ಸ.ನಿ. ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಸೌಲಭಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

1027

24554

1028

24556

1029

24559

08/01/2008
21/03/2009
21/03/201
2-6-1
16ರ.ಮಂ:3:2007-08
ಹೆಚ್.ಎನ್. ರಾಜು, .ಸ.ನಿ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗಧೀಕರಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
21/10/2008
21/03/2009
21/03/201
2-6-1
16ಗರನ ಮಂ:2:20080
09
ಟಿ.ಮಾರಾನಾಯಕ್, ನಿವೃತತ್ ಬಿ.ಇ.ಓ ಕೊರಟಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
25/10/2007
21/03/2009
21/03/201
2-6-1
16ಕ.ಪತರ್:1:2007-08
ಹೆಚ.ಎಸ್. ರಾಮಚಂದರ್ರಾವ್, ನಿವೃತತ್ ಮು. . ಜಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

1030

24562

20/02/2008
21/03/2009
21/03/201
2-6-1
16ಸಾ . ೕ:ರ.ಮಂ:01
0
:2007-08
ಪಿ.ಈಶವ್ರ ಭಟ್, ನಿವೃತತ್ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

1031

24566

1032

24569

1033

24571

05/05/2008
21/03/2009
21/03/201
2-6-1
16ರಮಂ:ಸಾ
ೕ0
03:2008-09
ಕೆ.ಗಂಗಪಪ್ ಗೌಡ, ನಿವೃತತ್ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಗ ಕೆ ರಜೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನಯ್ ಮಾ
ೕಜನೆ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆ
12/03/2008
21/03/2009
21/03/201
2-6-1
16ರ.ಮಂ:02:2007-08
ಜಿ.ಎಸ್. ವಾಜಿದ್ ಪಾಷಾ, ನಿವೃತತ್ ಉ.ನಿ. ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರೆಣ ಸೌಲಭಯ್
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
15/07/2008
21/03/2009
21/03/201
2-6-1
16ಸಾ
ೕ/ಗರನ0
18:2008-09
ೕಜನೆ ಮತುತ್ ಗ ಕೆ ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ರೇಖಾಯ್ನಾಯಕ್, ಇವರಿಗೆ ಮಾ

1034

24576

1035

24577

17/07/2008
21/03/2009
21/03/201
2-6-1
16ರ.ಮಂ:19:2008-09
ಎಸ್. . ಮಡಗಾವಕರ್, ನಿವೃತತ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, .ಟಿ.ಇ. ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ ರಜೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
05/06/2008
21/03/2009
21/03/201
2-6-1
16ರಮಂ:ಸಾ
ೕ01:2
0
008-09
ಡಿ.ಎಂ. ಮಂಟೂರ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಇತರೆ ಪರೀ ೆಗಳು ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಗ ಕೆ ರಜೆ
2-6-1

08/01/2008
21/03/2009
21/03/201
2-6-1
16ರಮಂ:2::2007-08
ರ್ೕಮತಿ .ಎಸ್. ನಾಗಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್, ಶಾಲಾ ಮು.ವೈದಾಯ್ಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
28/08/2008
21/03/2009
21/03/201
2-6-1
16ಸವ್.ಇ.ನಿ-26:2008-09
0
.ಮಂಜಪಪ್, ಮು. . ಸ.ಸಂ.ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜು, ಕಾ ೕಪುರ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರೆ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್
ಕುರಿತು
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

20/08/2008
21/03/2009
21/03/201
2-6-1
16ರಸವ್.ಇ.ನಿ-22:20080
09
ರಾಮಾ ಜಿ. ಭಟ್, ಮು. , ದೊರನಾಳು, ತರೀಕೆರೆ , ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ಗೆ ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ
05/05/2008
21/03/2009
21/03/201
2-6-1
16ಸವ್.ಇ.ನಿ-5:2008-09
ರ್ೕಮತಿ ಅನುಸೂಯ, ಮು. . ಕೆಂಗೇರಿ ಉಪನಗರ, ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

1036

24579

1037

24582

1038

24583

1039

24586

1040

24587

18/10/2007
21/03/2009
21/03/201
16ರಮಂ:1:2007-08
ಹೆಚ್. . ವೆಂಕಟೇಶಪಪ್, .ಸ.ನಿ. ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಇವರಿಗೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

1041

24589

04/10/2007
21/03/2009
21/03/201
2-6-1
16ರ.ಮಂ-53:2007-08
ಅಬುದ್ಲ್ ಅ ೕಮ್, ಉ.ನಿ. ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆರಜೆ. ನಗೀಕರಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

1042

24594

24/08/2002
21/03/2009
21/03/201
2-6-1
16ಖಾ. .ಸೇ:ತಡೆ0
32:2002-03
1999ನೇ ಸಾ ನ ರ್ಬೇಷನರಿ ಮು. .ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ಸೇವಾ ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆ ತಡ ಡಿದಿರುವ ಬಗೆಗ್.

1043

24597

30/08/2001
21/03/2009
21/03/201
16ಖಾ.ಪೂ.ಸೇ.ಅ:ಅ ೇಪ
0
ಣೆ ಕಡತ:12:2001-02
1999ನೇ ಸಾ ನ ಮು. . ಖಾ.ಪೂ.ಸೇ. ಘೋಷಣೆ ಬಗೆಗ್ ಆ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ಕ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

1044

26314

1045

26320

1046

31126

1047

33639

1048

33773

1049

34800

1050

35436

21/08/2008
21/03/2009
21/03/201
2-6-1
16ಸವ್.ಇಚಾಚ್
0
ನಿ:25:2008-09
ಎನ್. ಮುನಿಸಾವ್ಮಿ, ಮು. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.ಸೊರಾಪುರ, ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ ಇವರ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು
ಅನುಮತಿ ಬಗೆ
14/02/2008
21/03/2009
21/03/201
2-6-1
16ಹೆಚ್.ಟಿ. .
0
ಮಂ:01:2007-08
ಬಿ.ಟಿ. ಹಾಲಪಪ್, .ಸ.ನಿ ವೃತಿತ್ಇವರಿಗೆ ಹೆಚ್.ಟಿ. . ಸೌಲಭಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

16 ಅ.ಸೇ.ಸೇ-56/08-09

25/03/2009

2-6-1

2-6-1

12/08/2009

12/08/201
2-6-1
0
ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಇಂದಾರ್ಣಿ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, .ಟಿ.ಇ, ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನಕೆಕ್ ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ
ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆ
25/03/2009
12/08/2009
12/08/201
2-6-1
16ಅ.ಸೇ.ಸೇ-57/08-09
0
ರ್ೕ ಬಿ.ಹರೀಶ್ ಪರ್ಸಾದ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, .ಟಿ.ಇ, ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ ಅಹರ್ತಾ
ದಾಯಕ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆ
06/04/2009
12/08/2009
12/08/201
2-6-1
16 ಅ.ಸೆ.ಸೇ-01/20090
10
ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶಯಯ್, ಕಾಯರ್ನಿವಾರ್ಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾಲೂಲ್ಕ್ ಪಂವಾಯತ್, ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ, ಹಾಸನ
ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ನಿವ ತಿ ವೇತನಕಾ ಗಿ ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆ
05/05/2009
18/11/2009
18/11/201
2-6-1
16 ಅ.ಸೇ.ಸೇ-07/09-10
0
ರ್ೕ ನಜೀರ್ ಅಹಮದ್, ನಿವೃತತ್ ಮು. , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಅರಕಲಾಪುರ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ, ಇವರಿಗೆ
ನಿವ ತಿ ವೇತನಕಾ ಗಿ ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆ
19/04/2008
28/04/2010
28/04/201
2-6-1
16 ಅ.ಸೇ.ಸೇ-02/08-09
1
ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ ಅಹರ್ತಾ ದಾಯಕ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್ - ಎಂ.ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ್, ನರ ಂಹಮೂತಿರ್,
ಸುಬ ಯ ಗಂಗಾಧರ ಹೆಚ್ ಪೆ ೕಮಕುಮಾರಿ ಪಿ
16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ-01/0824/04/2008
09/12/2009
09/12/201
2-6-1
09
0
ರ್ೕ ಎ.ಎಸ್. ಜೋಡಿಗೇರಿ, ಂದಿನ ಬಿ.ಇ.ಓ ಪರ್ಸುತ್ತ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, .ಟಿ.ಇ ಜಮಖಂಡಿ ಇವರ ಂದಿನ
ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆ
05/01/2009
10/11/2009
10/11/201
2-6-1
16 ಸಫ್ವ್ಇ.ನಿ-34/08-09
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

1051

35649

1052

35650

1053

35715

1054

73285

1055

76151

1056

76186

1057

76190

1058

76230

1059

83025

1060

89556

1061

90117

1062

90958

ರ್ೕ ದ್ಐಯದ್ ಸನಾವುಲಾಲ್ , ಮು. , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಪುರದಾಳು, ವ ಗಗ್ ತಾ ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸವ್
ಇಚ ನಿವ ತಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
16 ಂ.ಸೇ,ಸೇ-4/08-09
05/05/2008
12/08/2009
12/08/201
2-6-1
0
ರ್ೕ ಓಂಕಾರ್ ನಾಯಕ್, ಮು. , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಕಾಕೋಳು, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆ
14/10/2008
12/08/2009
12/08/201
2-6-1
160 ಂ.ಸೇ.ಸೇ-28/080
09
ರ್ೕ . ಪಾಪಣಣ್, ನಿವೃತತ್ ಜಿ.ದೈ. . ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಉ.ನಿ ಕಚೇರಿ, ಮಡಕೇರಿ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ
ಬಗೆ
15/10/2008
14/08/2009
14/08/201
2-6-1
16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ-29/080
09
ರ್ೕ ಎನ್. ವೆಂಕಡೇಶಪಪ್, ೇತರ್ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ, ಬಾಗೇಪ ಲ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆ
14/06/2011
26/05/2012
26/05/201
2-6-1
CPI/ಗರನ/ 1(6)(8)ಗರನ/
3
ಸಾ
ೕ.40/201112/2011
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಜಿ.ಕಮಲ, ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು ಶಾಲಾ ಕಷ್ಣ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಕೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
CPI/ಗರನ/ 1(6)(8)ರ.
02/11/2009
26/05/2012
26/05/201
2-6-1
ಮಂ.50/2009-10/2011
3
ರ್ೕ ಪಾಲಾಕಷ್ಯಯ್, ಉನಿಪಾರ್ , ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇ, ಬೆಂ, ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಸೌಲಭಯ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
CPI/ರಮಂ/ 1(6)(8)ರ.
24/07/2010
05/07/2012
05/07/201
2-6-1
ಮಂ.ಇತರೆ.1/20103
11/2011
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಎನ್.ಪರ್ತಿಮಾ, ನಿದೇರ್ಶಕರುಮೈನಾರಿಟಿಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
14/03/2011
29/05/2012
29/05/201
2-6-1
CPI/ರಮಂ/ 1(6)(8)/201
3
1
ರ್ೕ ಎಸ್.ಶಾಂತರಾಜು, ಸನಿ, ಸಾ ಇ, ಬೆಂ ನಿ ೕಜನೆಯ ಲ್ರುವರು, ಇವರಿಗೆ ಪರಿವತಿರ್ತ ಗ ಕೆ ರಜೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
24/01/2011
08/03/2012
08/03/201
2-6-1
CPI/ರಮಂ/ 1(6)(8)ವೈ.ರ
3
.ಮಂ.37/2010-11/2011
ರ್ೕ ಬಿ.ಆರ್.ಗೋಪಾಲ್, ಮು , ಸ.ಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಹಂಗರಹ ಳ್, ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ ತಾ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ
ವೆ ದ ಕೀಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
26/09/2011
05/07/2012
05/07/201
2-6-1
1(8)
3
ಸಾ
ೕ/ಗರಮಂ/ಗರನ/4
1/2011-12/2011
ರ್ೕ ಮೀರ್ ಒಬೇದುಲಾಲ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು ಇತರೆ ಪರೀ ೆಗಳು, ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ ಮಂಡ ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ನಿವ ತಿ ನಂತರದ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
09/12/2011
26/05/2012
26/05/201
2-6-1
.ಮಂ
3
45/201112.ಗರನ/2011
ರ್ೕ ಬಿನಾರಾಯಣ, ನಿವೃತತ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಸಂಸಕ್ೃತ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ನಿವ ತಿ ನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣದ ಬಗೆ
1(8)/ಗರನ/ಮಂ.48/201
16/12/2011
05/07/2012
05/07/201
2-6-1
1-12/2011
3
ರ್ೕ .ಎನ್.ನರ ಂಹಮೂತಿರ್, ನಿವೃತತ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್, ಮಂಡಯ್, ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ
ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
1(8)/ಇ /ಇತರೆ.
02/01/2012
29/03/2012
29/03/201
2-6-1
02/2011-12/2012
3
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಕೊಟೆರ್ೕಶ್, ಂದಿನ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ತಾತಗುಣಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
ದ ಣ ಜಿಲೆ ಇವರು ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆ
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1063

92133

1064

92825

1065

93524

1066

93772

1067

94375

1068

94458

1069

94866

1070

96857

1071

3673

1072

3679

1(8)/ಮಾ.ಹ.ಅ/4/201128/01/2012
26/05/2012
26/05/201
2-6-1
12/2012
3
ರ್ೕಮತಿ ಸಾ ತಿರ್ ಬಾಯಿ ಮಿ ಕ್ನ್, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆ
1(8)ಇತರೆ/ಮಾ.ಹ.ಅ/05/
13/02/2012
26/05/2012
26/05/201
2-6-1
2011-12/2012
3
ರ್ೕ ಪರ್ಹಾಲ್ದ ಗೌಡ, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾ ಇ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
1(8)/ಗರನ/ಮಂ.54/201
27/02/2012
29/05/2012
29/05/201
2-6-1
1-12/2012
3
ರ್ೕ ಪಿ.ಹುಚಚ್ಯಯ್, ನಿವೃತತ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರದ ಗ ಕೆ ರಜೆ
ನಗದೀಕರಣವನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
1(8)/ಗರನ/ಮಂ.55/201
01/03/2012
29/05/2012
29/05/201
2-6-1
1-12/2012
3
ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಅರ , ಪರ್ವಾಚಕರು, ಟಿಇ, ಬೆಳಗಾ , ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರದ ಗ ಕೆ ರಜೆ
ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
14/03/2012
26/05/2012
26/05/201
2-6-1
1(8)/ಗರನ/ಮಂ.
3
57/2011-12/2012
ರ್ೕ .ಯು.ಚಂದರ್ಶೇಖರಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲ್ಎ ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ
ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
1(8)/ .ಸ & ಪ
15/03/2012
29/05/2012
29/05/201
2-6-1
ಪರ್./ಎಲ್. .ಕೂಯ್.
3
58/2011-12/2012
ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್: 164 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. [ ರ್ೕ ಗೋ.ಮಧುಸೂಧನ್, ಪದ ೕಧರ
ೇತ ]
1(8)/ಇ /62/201127/03/2012
26/05/2012
26/05/201
2-6-1
12/2012
3
ರ್ೕ ರಾಮೇಗೌಡ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.
31/01/2012
26/05/2012
26/05/201
2-6-1
1(8)/ಗರನ/46/20113
12/2012
ರ್ೕ ಎಂಮರಿಮಾದಾ ನಾಯಕ್, ನಿವೃತತ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್, ಬಳಾಳ್ರಿ, ಇವರಿಗೆ ಬೇಬಾಕಿ ಪತರ್
ನೀಡಿರುವ ಬಗೆ
1(6) ರಜೆ ಮಂ◌ಂ 71/0521/09/2005
12/08/2009
12/08/201
2-6-2
06
0
ರ್ೕಮತಿ ನಾಗಮಮ್ ಪರಿವತಿರ್ತ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
1(6) ರಜೆ ಮಂ 08/06/07

27/04/2006

12/03/2010

ರ್ೕ ಸುರೇಶ್ ಎನ್ ಹುಗಿಗ್ ವೈದಯ್ಕೇಯ ಕಾರಣಕಾಕ್ಗಿ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

12/03/201
1

2-6-2

1073

3682

03/07/2006
23/04/2008
23/04/200
1(6) ರಜೆ ಮಂ 34/069
07.
ರ್ೕ ಕೆ ಆರ್ ಉದಯಶಂಕರ್ ವೈದಯ್ಕೀಯ ಕಾರಣಕಾಕ್ಗಿ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

2-6-2

1074

3689

13/07/2006
18/11/2008
1(6) ರಜೆ ಮಂ◌ಂ 36/0607.
ರ್ೕ ಎಸ್ ರಾಮ ಂಗು ವೈದಯ್ಕೀಯ ಕಾರಣಕಾಕ್ಗಿ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

18/11/200
9

2-6-2

1075

3717

18/03/1995
1(6) ಸೇ.ಸೇ 28/9495.
ರ್ೕ ಕೆಕೆ ಭೀಮಯಯ್ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.

26/11/200
9

2-6-2

26/11/2008

208
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
1076

3721

1077

3729

1(6) ಸೇಸೇವೇನಿ
22/07/2005
29/05-06.
ರ್ೕ ಜಿ ಎಸ್ ಪಮಾಣಿ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.
1(6) ಸೇಸೇ 24/06-07.
ರ್ೕ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

13/06/2006

ಹೆಚ್ ಶವ್ನಾಥ್ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.

19/01/2013

19/01/201
4

2-6-2

28/04/2010

28/04/201
1

2-6-2

28/10/2005
16/11/2009
16/11/201
2-6-2
1(6) ಖಾಸೇಘೋ 98
/05-06.
0
ರ್ೕಮತಿ ಜಯಮಮ್ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್-ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ಸೇವಾ ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಬಗೆಗ್-ತಿದುದ್ಪಡಿ ಆಧೇಶದ
ಬಗೆ
1(6) ಖಾಸೇಘೋ 98/0524/09/2005
16/11/2009
16/11/201
2-6-2
06.
0
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ ಗೀತಾ -ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ೕವಾ ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಬಗೆಗ್ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಆಧೇಶದ ಬಗೆಗ್.

1078

3772

1079

3775

1080

6844

19/08/2006
21/01/2013
21/01/201
1(2)ವೃ. .ಗೆರ್ೕ-1/ಜೇ.ಪ4
1/2006-07
ಗೆರ್ೕಡ್-1 ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರ ಪರಿಷಕ್ೃತ ಜೇಷಟ್ತಾ ಪಟಿಟ್ ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಬಗೆಗ್

1081

7790

1082

7820

30/09/2002
23/04/2008
23/04/200
2-6-2
1(6) ಈ ವಲಯ-34/029
03
ಈಶಾನಯ್ ವಲಯ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಪತರ್ ಆಯುಕಾತ್ಲಯ ಗುಲಬ್ಗರ್ ಕೆಕ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್(ಜೆ.ಕೆ.
ಬಗ ನಿವ ತ ಮು
ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂ ಬಗೆ
05/06/2008
05/06/200
2-6-2
1(6).57.ಗ.ರ/ಪ.ರ.ಮಂ/2 16/11/2006
9
006-07
ಪಿ.ಎಸ್.ದೇಸಾಯಿ ಗೌಡ ಇವರ ಗ ಕೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

1083

7850

1084

8450

1085

8958

1086

9255

1087

9420

1088

10433

1089

10845

1090

11140

2-6-2

17/11/2006
05/06/2008
05/06/200
2-6-2
1(2)(3)/ವೃ. .ಬಡಿತ್ ಇತರೆ9
11/06-07
ರ್ೕ ರ ೕಂದರ್ಕುಮಾರ್ ಚ ಬೆಟಕೇರಿ, ಪರ್ಭಾರಿ ಮು. , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ,ಪೇಟ ರೋರ,-ಇವರ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯ
ಬಡಿ ಬಗೆ
1(6) ರ.ಮಂ-66/06-07
27/12/2006
23/04/2008
23/04/200
2-6-2
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ವಪಪ್, ಉ.ಪಾರ್ಂ, ಸ.ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜು, ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆ
11/01/2007
23/04/2008
23/04/200
2-6-2
1(6) ರ.ಮಂ-68/20069
07
ರ್ೕ ಎ.ಎ. ಕುಟಿನೋ, ನಿದೇರ್ಶಕರು- ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ ಗ ಗೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಸೌಲಭಯ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
22/01/2007
25/04/2008
25/04/200
2-6-2
1(6) ಎನ್ ಇ ಆರ್ ಟಿ/
ತ.ಅ.ನಿ-70/06-07
9
ಎನ್ ಇ ಆರ್ ಟಿ ಇವರ ವತಿಯಂದ ನೆಡೆಯುವ ತರಬೇತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೀ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್
06/04/2005
23/04/2008
23/04/200
2-6-2
1(6) ರಜೆ-01/05-06
ರ್ೕ ಜಲಗೇರಿಮಠ, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು(ಚಿತರ್ಕಲೆ), ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ- ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಜೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
01/03/2007
23/04/2008
23/04/200
2-6-2
1(6) ರ.ಮಂ-76/06-07
ರ್ೕ ಕೆ.ಪರ್ಭಾಕರ, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು(ಅಂಕಿ ಅಂಶ),ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ
ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
1(60 ಗ.ರ.ನ-80/06-07
20/03/2007
05/06/2008
05/06/200
2-6-2
9
ರ್ೕ ಟಿ.ಸುಬಬ್ಯಯ್, ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಅನುಷಾಠ್ನಾಧಿಕಾರಿ, ಟಿಬಿಎಫ್, ಬೆಂಗಳೂರು -ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
03/04/2007
21/01/2013
21/01/201
2-6-2
1(60 ಂ.ಸೇ.ಸೇ4
01/07/-08
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ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.
1091

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

11265

1092

11266

1093

11501

1094

11576

1095

11600

1096

11610

1097

11752

1098

11754

1099

11830

1100

11870

1101

12013

1102

12068

1103

12074

1104

12080

ಮಲ, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಡಿಪಿಇಒಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

1(6) ರ. ಮಂ-04/06-07

13/04/2007

23/04/2008

23/04/200
2-6-2
9
ೕಜನೆ), ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. . ಇಲಾಖೆ ಇವರಿಗೆ

ರ್ೕಮತಿ ಸಂಧಾಯ್ ಎಂ ಪಾಟೀಲ್, .ಸ.ನಿ(
ಸಂಬಂದಿ ದ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
13/04/2007
25/04/2008
25/04/200
2-6-2
1(6) ಎ.ಟಿ.ಐ ತ.ಅ.ನಿ9
03/07-08
ಆಡ ತ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್(ಎ.ಟಿ.ಐ),ಮೈಸೂರು ಇ ಲ್ ನೆಡೆಯುವ ತರಬೇತಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗ ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
1(3) ಕಾ.ನಿ.ವ.
15/03/2006
26/07/2013
26/07/201
2-6-2
ಇತರೆ/2005-06
4
ರ್ೕ. ಎನ್.ಎಂ. ಪನಾ , ಂದಿನ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಉದುರ್ ಮತುತ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಳು ಇವರು
ಕೆ ಎ ಟಿ ಯ ಹೂಡಿರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆ : 1347/2007ರ ದಾವೆ ಕುರಿತು
1(6) ಂ.ಸೇ.ಸೇ-10/0708/05/2007
23/04/2008
23/04/200
2-6-2
08
9
ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್ ವಾಜೀದ್, ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್
10/05/2007
27/11/2008
27/11/200
2-6-2
1(1) ಇತರೆ ಪರ್ಭಾರೆ
06/2007-08
9
ರ್ೕ.ಜಿ. ಚಂದರ್ಶೇಖರ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು (ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಣ), ಆಯಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ರಜೆಯ
ಮೇಲೆ ತೆರಳುತಿದು ಸದರಿ ಹುದೆಗೆ ಪ ಭಾರಿ ವ ವಸೆ ಕುರಿತು
1(6) .ಅ/ ಸಂ.ನೃ.ನಾ08/05/2007
23/04/2008
23/04/200
2-6-2
ನಿ ೕಜನೆ-ಇತರೆ-11/079
08
ಭಾಗೀಯ ಅಧೀಕಷ್ಕರು (ಸಂಗೀತ, ನೃತಯ್, ನಾಟಕ) ಹುದೆದ್ಗೆ ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
25/05/2007
27/09/2007
27/09/200
2-6-2
1(6) ಗರನ-18/07-08
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಎನ್. ಪರ್ತಿಮಾ, ಸ.ನಿ(ಶಾಲಾ ಕಷ್ಣ), ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ
ನಗದೀಕರಣ ಸೌಲಭ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
25/05/2007
25/04/2008
25/04/200
2-6-2
1(6)ನೂಯ್ಪ ತರಬೇತಿ9
ನಿ ೕ-19/07-08
ನೂಯ್ಪ- ನವದೆಹ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನೆಡೆಯ ರುವ ತರಬೇತಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗ ಗೆ ಅಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
1(6) ರ.ಮಂ-21/07-08
28/05/2007
09/12/2009
09/12/201
2-6-2
ರ್ೕ . ತಿಮಮ್ಯಯ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಉಡುಪಿ ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆ
30/05/2007
23/04/2008
23/04/200
2-6-2
1(6) ರ.ಮಂ-22/07-08
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಎಸ್. ಬಿ ಲ್ಸ್, .ಸ.ನಿ, ಉದುರ್ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಳ
ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
13/06/2007
23/04/2008
23/04/200
2-6-2
1(6) ಸವ್.ಇ.ನಿ-25/07-08
9
ರ್ೕ ಎಂ,ಗೋಪಲ, ಡಿ.ವೈ.ಪಿ. , ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ, ಉಡುಪಿ ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ
15/06/2007
11/11/2008
11/11/200
2-6-2
1(6) ರಜೆ ಇತರೆ-26/079
08
ರ್ೕ ವಪಪ್, ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಅನುಷಾಠ್ನಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಟಿ.ಬಿ.ಎಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಕಾಲದ ಅವಧಿ
ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
16/06/2007
25/04/2008
25/04/200
2-6-2
1(6) ವ ೕ.ನಿ.ಪಟಿಟ್9
27/2007-08
2008 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ನಿವೃತತ್ರಾಗ ರುವ ಸಾ. . ಇಲಾಖೆಯ ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಮತುತ್ ಬಿ ಬೋಧಕ ವೃಂದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟಿ ಪ ಕಟಿಸುವ ಬಗೆ
16/06/2007
25/04/2008
25/04/200
2-6-2
1(6) ಹೆ.ಸೇ.ಸೇ-28/079
08
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1105

12398

1106

12970

1107

13040

1108

13092

1109

13289

1110

13290

1111

13370

1112

13375

1113

13824

1114

13862

1115

13896

1116

13897

1117

14568

1118

14918

ರ್ೕ ಎನ್. ಪುಟಟ್ನಂಜಯಯ್, ಭಾಗೀಯ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗ,ಇವರಗೆ
ಎಸ್ ನಿಯಮ 247 ಎ ರಂತೆ ಹೆಚು ವರಿ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
1(6) ರ.ಮಂ-29ಎ/07-08
16/06/2007
23/04/2008
23/04/200
2-6-2
9
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಮರಂಕಯಯ್, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಂಚಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಜೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
07/08/2007
25/04/2008
25/04/200
2-6-2
16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ-42/079
08
ರ್ೕ ಸೈಯದ್ ರಿಯಾಜ್, .ಸ.ನಿ, ಉದುರ್ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಳ
ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ ಆಯುಕರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆ
14/08/2007
23/04/2008
23/04/200
2-6-2
16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ-43/079
08
ರ್ೕ ಕೆ. ಬಸವರಾಜ, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. . ಇಲಾಖೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ
ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆ
18/08/2007
23/04/2008
23/04/200
2-6-2
16 ರ.ಮಂ/ಸಾ. . ೕ9
45/07-08
ರ್ೕ ಆರ್. ವೆಂಕಟರಾಮ್, ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರುಮ.ಉ. ೕ, ಸಾ. . ಇಲಾಖೆ, ಕೆ.ಜಿ. ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ/ಸಾಮಾನ ಮಾ
ೕಜನೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ-46/0731/08/2007
12/08/2009
12/08/201
2-6-2
08
0
ರ್ೕ ಕೆ.ಎಸ್. ಬಲರಾಮ, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಉ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ
ಬಗೆ
31/08/2007
23/04/2008
23/04/200
2-6-2
16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ47/07-08
9
ರ್ೕ ಸೊಮಣೆಣ್ೕಗೌಡ, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಮ.ಉ. ೕ, ಟಿ.ಪಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ ಇವರ ಂದಿನ
ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆ
06/09/2007
23/04/2008
23/04/200
2-6-2
16 ರ.ಮಂ/ಗುಂ. 9
48/07-08
ರ್ೕಮತಿ ಉಷಾದೇ . ಕೆ, ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಕ.ಪೌರ್. .ಪ.ಮಂ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ
ರಜೆ/ಗುಂಪ ಮೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ-49/0706/09/2007
17/12/2013
17/12/201
2-6-2
08
4
ರ್ೕ ಎಫ್.ಹೆಚ್. ಚಲವಾದಿ,
ರ್ೕಬೇಷನರಿ ಅಭಕಾರಿ ಉಪ ನಿರೀಕಷ್ಕರು ಂದಿನ ಮು. , ಕನಾರ್ಟಕ
ೕ ೕಸ್ ಅಕಾಡಮಿ ಮ್ಐಸೂರು ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆ
29/10/2007
05/06/2008
05/06/200
2-6-2
16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ-54/079
08
ರ್ೕ ಬಿ.ರಾಮಪಪ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಕಷ್ಕರ ಪರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ನಾಗಮಂಡಲ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ
ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆ
05/11/2007
12/08/2009
12/08/201
2-6-2
16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ-56/070
08
ರ್ೕ ಮಹದೇವಪಪ್.ಆರ್, ಬಿ.ಆರ್. ಕೋ ಅಡಿರ್ನೇಟರ್, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ, ಮಂಡಯ್ ಉತರ್ ವಲಯ ಇವರ
ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆ
07/11/2007
05/06/2008
05/06/200
2-6-2
16 ಸವ್. ಇಚಾಚ್ ನಿ-58/079
08
ರ್ೕ ಆರ್. ಈಶವ್ರಯಯ್, ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಕನಾರ್ಟಕ ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಸ ಇಚಾ ಇವ ತಿ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿಯನು ನೀಡುವ ಬಗೆ
07/11/2007
05/06/2008
05/06/200
2-6-2
16 ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ಬನಿ-59/079
08
ರ್ೕಮತಿ ನಾಜ್ ಉಜಾರ್ ಯಾ ನ್, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರಿ ಾ ಮಂಡ ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸ ಇಚಾ ನಿವ ತಿ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
04/12/2007
05/06/2008
05/06/200
2-6-2
16 ಸಾ. . ೕ-61/079
08
ರ್ೕಮತಿ ಗಾಯತಿರ್ ದೇ ದತ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಆರ್.ಐ.ಇ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ ಸಾ. . ೕ
ಮತು ಕುಟುಂಬ ಕಲಾ ಣ ನಿಧಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
01/01/2008
25/04/2008
25/04/200
2-6-2
16 ಸವ್.ಇ.ನಿ-64/07-08
ಕೆ
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ರ್ೕ ಎಂ. ನೀಲಯಯ್, ರೀಡರ್, ಟಿಇ, ಜಮಖಂಡಿ, ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆ
CPI.72.ಕಾವೇಬ/2009
23/01/2009
06/11/2009
06/11/201
2-6-2
ಎಂ ಡಿ ಗಾಂಜಿ, ಜಿ ವಯಸಕ್ರ , ಬೆಳಗಾಂ ಇವರ 10 ವ ಕಾ ಬಡಿತ್ ಮಂ ಮಾ ಬಗೆಗ್

1119

20510

1120

24444

28/06/2006
21/03/2009
12ಗರ.ಮಂ:27:200607
ಎಂ.ನಜಫುಲಾಲ್ ಬೇಗ್, ಸನಿ, ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

1121

24445

1122

24447

1123

24449

25/08/2006
21/03/2009
21/03/201
2-6-2
16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ:ಸೇ. ವರ:
0
ಇತರೆ:2006-07
ಕೆ.ಎಂ. ನಾಗೇಶ್, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ. ಚಿಕಕ್ಬಾಯ್ಡರಹ ಳ್, ಪಾಂಡವಪುರ, ಇವರ ಸೇವಾ ವರಗಳನುನ್
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ
17/08/2006
21/03/2009
21/03/201
2-6-2
16ಪಾ.ಪ,
0
ಘಟಕ:ತ.ನಿ3:2006-07
ಪಾ
ಪಾಲ್ನಿಂಗ್ ಘಟಕ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಇ ಲ್ ನಡೆಯುವ ತರಬೇತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿ ೕಜನೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
01/01/2003
21/03/2009
21/03/201
2-6-2
16ಪಿಂಚಣಿ:44:2002-03
0
ಹೆಚ್.ಕೆಂಚಮಾರಯಯ್, ೇ. , ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ, ಮೈಸೂರು ರವರ ಮನ ಬಗೆಗ್.

1124

24452

06/05/2004
21/03/2009
21/03/201
16ರಜೆ-10:2004-05
ಎಸ್.ಕೆ. ಚನನ್ಬಸಪಪ್, ದಿವ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

1125

24455

1126

24457

07/05/2005
21/03/2009
21/03/201
2-6-2
16ರಜೆ-7:2005-06
ಎನ್.ಎಂ. ಪನಾ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಉದುರ್ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಳು ಇವರ ಗ ಕೆ
ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
29/06/2004
21/03/2009
21/03/201
2-6-2
16ರಜೆ ವಗರ್27:20040
05
ರೇಖಾಯ್ನಾಯಕ್, ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ, ರವರಿಗೆ ಪರಿವತಿರ್ತ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

1127

24460

05/11/2005
21/03/2009
16ನಿ.ಮ.ಪು-01:200506
ಎ,ಎಸ್, ಬಳಗಾನೂರ, ನಿವೃತತ್ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು, ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

1128

24464

1129

24466

16/08/2005
21/03/2009
21/03/201
2-6-2
16ಸಾ. . ೕ0
42:2005-06
ಟಿ. ವೆಂಕಟರಮಣಯಯ್, .ಸ.ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಕಾರ್ಫ್ಟ್, ಇವರ ಮೆ ಮತುತ್ ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ ಹಣವನುನ್
ಂದಿರುಗಿಸುವ ಬಗೆ
25/11/2003
21/03/2009
21/03/201
2-6-2
15ರಜೆ-31:2003-04
ಜಿ.ಚಂದರ್ಶೇಖರ್. ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು, ಮ.ಉ. ೕ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣದ ಬಗೆಗ್.

1130

24468

1131

24474

1132

24479

1133

24481

21/03/201
0

21/03/201
0

2-6-2

2-6-2

2-6-2

21/02/2004
21/03/2009
21/03/201
2-6-2
16ರಜೆ-67:2003-04
ಎನ್.ಎಂ. ಪನಾ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಉದುರ್ ಮತುತ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಇವರ ಪರಿವತಿರ್ತ ರಜೆ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
03/06/2005
21/03/2009
21/03/201
2-6-2
16ರಜೆ-39:2004:2005
ಜೆ. ಭಾಸಕ್ರಯಯ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು, ರವರಿಗೆ ಪರಿವತಿರ್ತ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
03/03/2005
21/03/2009
21/03/201
2-6-2
16ನಿವೃತಿತ್: ಸವ್ಗಾರ್ಮ
0
ಪರ್ಯಾಣ ಭತೆಯ್:68:200405
ಎಸ್.ಆರ್. ರೋಳ, ನಿವೃತತ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಸಂಗೀತ, ನಾಟಕ ರವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಸವ್.ಗಾರ್ಮಕೆಕ್
ಪ ಯಾಣ ಭತೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
12/03/2003
21/03/2009
21/03/201
2-6-2
15ಕು.ಕ.ನಿ:ಸಾ.
ೕ:ಇ
0
ತರೆ:24:2002-03
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ೕಜನೆ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಶಾಂತಿಮತಿ, ನಿವೃತತ್ ಇವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ ಮಾ
ಬಗೆ
16ಕು.ಪಿಂಚಣಿ-45:200310/09/2003
21/03/2009
21/03/201
2-6-2
04
0
ನಾಪತೆತ್ಯಾಗಿರುವ ಹೆಚ್. . ನರ ಂಹಗೌಡ, ನಿವೃತತ್ ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಚುಂಚನಕಟೆಟ್, ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ,
ಇವರ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
10/09/2001
21/03/2009
21/03/201
2-6-2
16ಪಿಂಚಣಿ:2:2000-01
ಟಿ.ನರ ಂಹರಾಜು, ಮು. . ಮಳವ ಳ್, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಇತಾಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್.

1134

24487

1135

24491

1136

24493

1137

24497

21/03/2002
21/03/2009
16ಮೈ. .ಸಾ.ಪು:ಇತರೆ:2
:2001-02
ಎ.ಮಹಾಬಲೇಶವ್ರರಾವ್, ನಿವೃತತ್ ಮು. . ಇವರ ಸೇವಾಪುಸತ್ಕ ಕುರಿತು.

21/03/201
0

2-6-2

1138

24499

07/05/2002
21/03/2009
21/03/201
16ಮೈ. .ಪಿಂಚಣಿ0
16:2002-03
ಡಿ.ಎಂ. ಪರಮ ವಪಪ್, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ. ನೇರಳೆಕೆರೆ, ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್,

2-6-2

1139

24504

08/03/2002
21/03/2009
21/03/201
16ಮಾಯ್.ನಿ:ಪಿಂಚಣಿ:13:2
0
001-02
ಕೆ. ವರಾಮೇಗೌಡ, ಮು. ,ಸುಳಯ್ ತಾ: ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

2-6-2

1140

24507

11/06/2007
21/03/2009
21/03/201
2-6-2
16ರ.ಮಂ:24:2007-08
ಎಂ. ಮದನ್ ಗೋಪಾಲ್, ಮಾನಯ್ ಆಯುಕತ್ರು, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

1141

24510

1142

24513

01/01/2003
21/03/2009
21/03/201
2-6-2
16
0
ಖಾ. .ಸೇ.ಅ:ತಿ.ಪ43:20
02-03
ಸ ದಾ ನಾ ದ್ ಫಾತಿಮಾ, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ, ಮಾಸೆತ್ೕನಹ ಳ್, ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ
ಖಾ
ಸೇ ಘೋಷಣೆ ಹೆಸರು ತಪಾ ಗಿರುವ ಬಗೆ
09/09/2005
21/03/2009
21/03/201
2-6-2
16ಇತರೆ ರಜೆ-63:20050
06
ಗಂಗಾಧರ್ ಎನ್. ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆಯ ಗ ಕೆ ರಜೆ ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್.

1143

24516

1144

32864

1145

34656

1146

35714

1147

35716

07/01/2002
21/03/2009
21/03/201
16ಪಿಂಚಣಿ:2:2001-02
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ. ಯಶೋಧ, ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್, ಬಾಲಕಿಯರಮಂಗಳೂರು, ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್,

2-6-2

15/03/2004
21/03/2009
21/03/201
2-6-2
16ಇತರೆ-73:2003-04
ೕಜನಾ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸ. .ಅಭಿ, ಇವರ ಹೆಸರಿನ ಲ್
ರ್ೕಮತಿ ನೆಲೆಲ್ೕರಿ ಉಮೇಶವ್ರಿ, ಸಹಾಯಕ
ತಪ ನು ತಿದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
04/05/2009
15/10/2010
15/10/201
2-6-2
16 ಅ.ಗೈ.ಇತರೆ-06/091
10
ರ್ೕಮತಿ ನಾಗರತನ್ಮಮ್, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರುವೃತಿತ್ ಕಷ್ಣ, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ರಾಮನಗರ ಇವರ
ಅನಧಿಕ ತ ಗೆ ರು ಹಾಜರಿಯ ಬಗೆ
09/06/2009
18/05/2015
18/05/201
2-6-2
16 ಅ.ಸೆ.ಸೇ-23/09-10
ರ್ೕಮತಿ ಚಂದರ್ಕಲಾ, ಮು. , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಕನನ್ಮಂಗಲ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್
ವೇತನಕಾ ಗಿ ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆ
25/01/2008
14/08/2009
14/08/201
2-6-2
16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ-67/070
08
ರ್ೕ ಎಂ.ಪಿ. ಜಾಙ್ನೇಶ್, ೇತರ್ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಸ್.ಎಸ.ಎ, ಮದೂದ್ರು, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆ
21/02/2008
14/08/2009
14/08/201
2-6-2
16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ-76/070
08
ರ್ೕಮತಿ ರತನ್ಮಮ್, .ಸ.ನಿ, ಕ.ಪೌರ್. .ಪ.ಮಂಡ , ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆ
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1148

35717

1149

35718

1150

35879

1151

36042

05/02/2008
14/08/2009
14/08/201
2-6-2
16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ-69/070
08
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ. ೕಲಾರಾಣಿ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್. ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆ
29/03/2008
14/08/2009
14/08/201
2-6-2
16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ-79/070
08
ರ್ೕಮತಿ ಆರ್. ಕಾಮಾಕಷ್ಮಮ್, ೇತರ್ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆ
24/08/2009
26/07/2013
26/07/201
2-6-2
CPI.102.ಕಾವೇಬ/2009
Regarding sanction of 10 years TBA to B. Venkataswamy Reddy and
sanction of an additional increment for having passed KLE
1950ಪರ್ಭಮಂ.19/2009
29/08/2009
04/03/2014
04/03/201
2-6-2
-10/ಪರ್ಭಮಂ/2009/2009
5
ಕೆ. .ಎಸ್,ಅರ್ ನಿಯಮ 32/68ರನವ್ಯ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಬತೆಯ್ ಮಂಜೊರಿ ಬಗೆಗ್

1152

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

40157

1153

43423

1154

44813

1155

59708

1156

59805

1157

73038

1158

73355

1159

73921

1160

75357

CPI/ವೇನಿ/ 1 (7) ವೇ.ನಿ
163/2009-10/2009

29/12/2009

22/01/2013

22/01/201
4

2-6-2

ರ್ೕ ಎಸ್. ಚಲವಾದಿ, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ನಿವೃತತ್ ಡಯಟ್, ಧಾರವಾಡ, ಇವರಿಗೆ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
31/12/2009
02/11/2010
02/11/201
2-6-2
1(6)ಸವ್.ಇ.ನಿ/ನಿ&ಪಿಂ/1
62/09-10/2010
ರ್ೕ ಎಸ್. . ನಾಗರಾಜರಾವ್, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಎಂ.ಎಂ.ಎಸ್, ಟಿ.ಪಿ, ಡಲ್ಘಟಟ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ
ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ಸ ಇಚಾ ನಿವ ತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
CPI/ಅನು/ 1 (6)
11/05/2010
02/11/2010
02/11/201
2-6-2
ಸವ್.ಇ.ನಿ.62/20091
10/2010
ರ್ೕ ಎಸ್. . ನಾಗರಾಜರಾವ್, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ, ತಾಲುಲ್ಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ
ಕಾಯಾಲಯ ಡೆಘಟ ಚಿಕ ಬಳಾ ಪ ರ ಜಿಲೆ ಇವರು ಸ ಇಚಾ ನಿಋತಿ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
17ಹೆ.ಬಡಿತ್:24 201027/01/2011
21/01/2013
21/01/201
2-6-2
11.24:27-014
2011.ಕಾಸವ್ವೇಬ/2011
ಎಂ.ಪಾಂಡು,ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ನೆಲಮಂಗಲ,ಇವರಿಗೆ 20
ವಷರ್ದ ಹೆಚು ವರಿ ಬಡಿಯನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಸೇವಾವ ಲಗತಾಗಿದೆ
17
28/01/2011
21/01/2013
21/01/201
2-6-2
ಸವ್.ಚಾ.ಬ.25.ಕಾಸವ್ವೇಬ/20
4
11
ವೆಂಕಟರಮಣಪಪ್,ಮು ,ಸಪೌರ್ಶಾ,ಅಚೇಪ ಲ್ ಕಾರ್ಸ್,ಬಾಗೇಪ ಲ್ ತ,ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ ಲಲ15
ವಷರ್ಗಳ ಸ ಯಂಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ನೀಡುವ ಲಬಗೆ ಸೇವಾವ
02/07/2011
07/08/2012
07/08/201
2-6-2
CPI/ಗರನ/ 1(8)ಗರನ.58
/2011-12/2011
3
ರ್ೕ ಡಿ.ವೆಂಕಟೇಶಯಯ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು ಪರೀ ೆಗಳು, ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ ಮಂಡ , ಬೆಂಗಳೂರು,
ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
CPI/ಗರನ/ 1(8)ಗರನ.59
04/07/2011
07/08/2012
07/08/201
2-6-2
/2011-12/2011
3
ರ್ೕ ನಾಗರಾಜನ್, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾ ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ, ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣಕೆಕ್
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
CPI. 18 ಂ.01/201113/07/2011
16/10/2012
16/10/201
2-6-2
12.ಇ /2011
3
ೕನಿರ್ಯ ಗೆ ಹೋಗಲು
ಬಿ ಎ ರಾಜಶೇಖರ ಉ ನಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರಿಗೆ ಅಮೇರಿಕಾ ದೇಶದ ಕಾಯ್
ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ
06/11/2007
31/07/2012
31/07/201
2-6-2
CPI/ರಮಂ/ 1(6)(8)ರ.
3
ಮಂ.57/2007-08/2011
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1161

75372

1162

75744

1163

76196

1164

76225

1165

76227

1166

76588

1167

76798

1168

76851

1169

76884

1170

77325

1171

81829

1172

82975

ರ್ೕ ಬಿ.ಟಿ.ಹಾಲಪಪ್, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರುವೃತಿತ್, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
CPI/ಗರನ/ 1(6)(8)ರ.
24/05/2010
12/07/2012
12/07/201
2-6-2
ಮಂ.ಇತರೆ.9/20103
11/2011
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಸದಾ ವಮೂತಿರ್, ನಿವೃತತ್ ಇಒ, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ
ನಿವ ತಿ ನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಸೌಲಭ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
CPI/ಇ / 1(6)(8)ಹೆಚ್.ಟಿ
07/04/2011
12/07/2012
12/07/201
2-6-2
. .ಮಂ.1/2011-12/2011
3
ರ್ೕ ಬಿ.ಟಿ.ಹಾಲಪಪ್, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರುವೃತಿತ್ ಇವರಿಗೆ ಹೆಚ್.ಟಿ. ಸೌಲಭಯ್ಕೆಕ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
17/11/2009
12/07/2012
12/07/201
2-6-2
CPI/ಗರನ/ 1(6)(8)ರ.
3
ಮಂ.09-10/2011
ರ್ೕ ಬಿ.ಎಸ್.ಬಸವರಾಜು, ಉನಿ, ಪೌರ್ಶ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇ, ಬೆಂ, ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ
ಸೌಲಭ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
18/06/2011
16/10/2012
16/10/201
2-6-2
CPI/ಗರನ/ 1(6)(8)ಗರನ
3
ಮಂ.42/2011-12/2011
ರ್ೕ ಬಿ.ಜಿ.ನಾಯಕ, ಜಂಟಿ ನಿದೆರ್ಶಕರುಮ.ಉ. ೕ, ಸಾ ಇ, ಬೆಂ, ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಗ ಕೆ ರಜೆ
ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
06/07/2010
31/07/2012
31/07/201
2-6-2
CPI/ರಮಂ/ 1(6)(8)ಕಹಾ.
3
ರಜೆ.ಇತರೆ.1/201011/2011
ರ್ೕ ಜಿ.ಆರ್.ರಾಮಮೂತಿರ್, ಎ.ಓ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇ, ಬೆಂ, ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಜೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
16ದೈ. .ಸಂಘ.ಬೇಡಿಕೆ/59
16/08/2011
18/12/2013
18/12/201
2-6-2
/.ಇ /2011
4
ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ವೃಂದ ಮತುತ್ ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಷಾಟ್ನ ಹಾಗು ರ್ೕ.ವೈದಯ್ನಾಧನ್
ವರದಿ ಸಲ ರುವ ಮನ ಗೆ ಕ ಮ ತೆಗೆದುಕೊಳು ವ ಬಗೆ
1(6)ಅ./ಸೇಸೇ/78/2007
06/03/2008
21/01/2013
21/01/201
2-6-2
-08//2011
4
ರ್ೕಮತಿ ಪಿ.ಸುಮಂಗಲ ಮತುತ್ ಎನ್. ರ್ೕಮತಿ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
1(6) ಂ./ಸೇಸೇ//14/0819/05/2008
22/01/2013
22/01/201
2-6-2
09//2011
4
ರ್ೕ ಎಸ್. .ಮಂಜುನಾಥ್ ಲೋಕಸೇವ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿ ೕಜನೆ ಮೇರೆಗೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಸಮಬಂಧಿ ದ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆ
1(6)ಅ.ಅ.ದಾ.ಗು/ಸೇಸೇ/
02/08/2010
21/01/2013
21/01/201
2-6-2
ಂ.ಇತರೆ-01/2011
4
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಪರ ಆಯುಕತ್ರು ಧಾರವಾಡ ಮತುತ್ ಗುಲಬಗಾರ್ ಆಡ ತ ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆ ಬರುವ
ಮನ ಗಳನು ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ
27/08/2011
22/01/2013
22/01/201
2-6-2
17
/./45.ಕಾಸವ್ವೇಬ/2011
4
ರ್ೕ ಎನ್.ದೇವರಾಜು, ಬಿಇಒ,ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ
15 ವಷರ್ಗಳ ಸ ಯಂ ಚಾ ತ ಬಡಿ ಬಗೆ
CPI/ಅಗೈಹಾ/ 1(6)
04/05/2009
31/07/2012
31/07/201
2-6-2
ಅಗೈ.ಇತರೆ.6/20093
10/2011
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ನಾಗರತನ್ಮಮ್, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಣ, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ರಾಮನಗರ
ಜಿಲೆ ಇವರ ಅನಧೀಕ ತ ಗೆ ರು ಹಾಜರಿಯ ಬಗೆ
13/07/2007
07/08/2012
07/08/201
2-6-2
1(6)(8)ನೂಯ್ಪ.ಡಿ.ತ.ನಿ./
3
ಸೇ ನಿ ತ/1/201112/2011
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1/10/2016

1173

83051

1174

83209

1175

85526

1176

85674

1177

86938

1178

89562

1179

89891

1180

91074

1181

91543

1182

93401

1183

94376

1184

94460

1185

95252

ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

26/09/2011
11/10/2012
11/10/201
2-6-2
1(6) ಂ/ಸೇಸೇ/107//20
3
11
ರ್ೕಮತಿ ಪಿ. ನಿಮರ್ಲ ಮು> . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಕಿರುಗಂದೂರು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆ
28/09/2011
22/01/2013
22/01/201
2-6-2
4
1(7)ಸವ್.ಚಾ.ಬ//ಕಾಸವ್ವೇಬ/5
0/11-12/2011
ರ್ೕ ಡಿ ಎ ತಿಮಮ್ಣಣ್ ೇತರ್ ಕಚ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಚಳಳ್ಕೆರೆ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಯಂಚಾ ತ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆ
1 7.55.ಕಾಸವ್ವೇಬ/2011
22/10/2011
22/01/2013
22/01/201
2-6-2
4
15 ವಷರ್ಗಳ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ ಮನ ಎಸ್ ಮಮತಾ ಬಿ ಇ ಒ ಅರಕಲಗೂಡು.
24/10/2011
21/01/2013
21/01/201
2-6-2
1(7)//ಕಾಸವ್ವೇಬ/56/114
12/2011
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಸವ್ಯಂಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
18.ಮ0.41/201104/11/2011
12/07/2012
12/07/201
2-6-2
12.ಗರನ/2011
3
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಮರಂಕಯಯ್, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಂಚಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ
ನಗಧೀಕರಣದ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
18.ಮಂ
09/12/2011
27/09/2012
27/09/201
2-6-2
46/201112.ಗರನ/2011
3
ರ್ೕ ಜೋಸೆಫ್, ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಶಾಲಾ ಕಷ್ಣ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ
ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
16ದೈ ಪರಿ./172/.ವಗರ್/
14/12/2011
21/01/2013
21/01/201
2-6-2
2011
4
ರ್ೕ ಎಸೆಹ್ಚಬ್ಂಕಾಪೂರ ದೈ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ಬಿಇಒ ಕಛೇರಿ ಶೃಂಗೇರಿ ತಾ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
04/01/2012
18/05/2015
18/05/201
2-6-2
1(6) ಂ./ಸೇಸೇ//179/20
6
12
ರ್ೕ ಎ.ಎಲ್.ಉಮೇಶ್ ನಿವೃತತ್ ಜಂಟಿ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಇವರಿಗೆ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್
16/01/2012
21/01/2013
21/01/201
2-6-2
1(6) ಂ./ಸೇಸೇ//191/20
4
12
ರ್ೕಮತಿ ಮಸೂಸ್ರ ಎಂ.ಮು. . ಬಂಗಾರತಿರುಪತಿ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ
ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆ
24/02/2012
15/01/2013
15/01/201
2-6-2
1(6)/ಸೇಸೇ/219/20114
12/2012
ರ್ೕ ಜಿ.ರಾಮಾಂಜನಯಯ್, ಕಷ್ಣಾದಿಕಾರಿಗಳು, "ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ" ಜಿ.ಪಂ, ತುಮಕೂರು ರವರು ಈ ಂದೆ
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ರುವ ಕಛೇರಿಗ ಂದ ಬೇಬಾಕಿ ದ ಢೀಕರಣ ಪತ ಗಳನು ಸ ಸುವ ಬಗೆ
1(*)/ಕುಕ ೕ/ಗ.ರ.ಗು. .
14/03/2012
06/08/2012
06/08/201
2-6-2
ಮಂ.56/2011-12/2012
3
ರ್ೕಮತಿ ಗುಲಾತ್ಜ್ ಅದೀಬಾ, ನಿವೃತತ್ ರಿಯ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ ನಿವ ತಿ ನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಮತು ಗುಂಪ ಮೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
15/03/2012
06/08/2012
06/08/201
2-6-2
1(8)ನಿ/ಗರನ/ಮಂ.59/20
3
11-12/2012
ರ್ೕ ಎನ್.ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ, ಜೆಡಿಪಿಐ, ಮೈಸೂರು, ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ
ಸೌಲಭ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
05/04/2012
09/12/2013
09/12/201
2-6-2
1(6)ವೃ. . .ಪ/ಮುಂಬಡಿತ್/
4
236/2012-13/2012
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

1186

95396

1187

96748

1188

97113

1189

97143

1190

97201

1191

97279

1192

97437

1193

97535

1194

97539

1195

97661

1196

98254

1197

98258

ರ್ೕ ಬಿ.ಎನ್.ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಣ ಇವರಿಗೆ ರೋಸಟ್ರ್ ಬಿಂದು 14ರ ಲ್
ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
1(8)/ಗರನ/ಮಂ.01/201
10/04/2012
06/08/2012
06/08/201
2-6-2
2-13/2012
3
ರ್ೕ ಜಿ.ಭೀಮಣಣ್, ನಿವೃತತ್ ರಿಯ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್
ನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
1
23/05/2012
22/07/2014
22/07/201
2-6-2
(7)//ನೌ.ಸೇ.ಭ/ ಂ,ಸೇ,ಸೇ/
5
08/12-13/2012
ರ್ೕ ಎ ಡ್ರಾಮಚಂದರ್ ಮುಕಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬೋಗಾ
ಮೆ ಸೂರು ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೇಯನು
ಧ ಸೌಲಭ ಗ ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆ ಅಡಕಸೇವಾ ಪ ಸಕ
1(7)/ಸೇಸೇ//32/1201/06/2012
22/07/2014
22/07/201
2-6-2
13/2012
5
ರ್ೕ ಅರಸಪಪ್ ಡಿ ಮು ಸ ಪೌರ್,ಶಾ ಕರಡಗೆರೆ ಕಾವಲ್ ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ
ಬಗ
1(6)ಸವ್.ಇಚಾಚ್./ನಿ&ಪಿಂ/06 02/06/2012
15/01/2013
15/01/201
2-6-2
//2012
4
ರ್ೕ ಡಿ.ಎನ್. ವರುದರ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೀಚನಹ ಳ್ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾ. ಮೈಸೂರು
ಜಿಲೆ ಇವರು ಸ ಇಚಾ ನಿವ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
1(8)ಇತರೆ/ರಮಂ/6/201
23/04/2012
12/07/2012
12/07/201
2-6-2
2-13/2012
3
ರ್ೕ ನಾಗರಾಜನ್, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾ ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಪರಿವತಿರ್ತ ರಜೆ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
1(8)ಇತರೆ/ಕುಕ ೕ/ಗು.
05/06/2012
06/08/2012
06/08/201
2-6-2
.ಮಂ.6/2012-13/2012
3
ರ್ೕ ಎನ್.ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ, ನಿವೃತತ್ ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾ ಇ, ಮೈಸೂರು ಭಾಗ, ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್
ನಂತರ ಕುಟುಂಬ ಕಲಾ ಣ ಮತು ಗುಂಪ ಮೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
08/06/2012
22/07/2014
22/07/201
2-6-2
1(7)/ಸೇಸೇ//37/125
13/2012
ರ್ೕ ಸುರೇಂದರ್ನಾಥ್ ಕೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಯಾಕಾಲ್ರಹ ಳ್, ಮಧುಗಿರಿ ತಾ
ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆಯನು ಪರಿಗಣಿ ಪಿಂಚಣಿ ಮತು ಇತರೆ ಸೌಲಭ ಗಳನು ನೀಡುವ ಬಗೆ ಅಡಕಸೇವಾ
1(8)ಇತರೆ/ಗರನ/ಮಂ.19
11/06/2012
06/08/2012
06/08/201
2-6-2
/2012-13/2012
3
ರ್ೕಮತಿ ಗೌ ಯಾ ಬೇಗಂ, ನಿವೃತತ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್, ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ
ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಸೌಲಭ ವನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
1(8)/ರಮಂ/20/201211/06/2012
27/09/2012
27/09/201
2-6-2
13/2012
3
ರ್ೕಮತಿ ಡಿ.ಎಂ.ರಾಜಲ ಮ್, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ
ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
1(8)ಇತರೆ.ಗು. .ಮಂ./ಕು
15/06/2012
06/08/2012
06/08/201
2-6-2
ಕ ೕ/20/20123
13/2012
ದಿವಂಗತ ರ್ೕ ಎಸ್.ಆರ್. ವಣಣ್, ಸಹಾಯಕ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಸ್ ಎಸ್ ಎ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ
ಜಿಲೆ ಇವರ ಗುಂಪ ಮೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
1(7)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/02/1202/07/2012
21/01/2013
21/01/201
2-6-2
13/2012
4
ಪರೀ ೆಗಳ ಗೌಪಯ್ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ಖಜಾನೆ ಭದರ್ಕೊಠಡಿಗಳ ಲ್ ಅಭಿರ ೆಯ ಲ್ರುವ ಬಗೆಗ್
02/07/2012
27/09/2012
27/09/201
2-6-2
1(8)/ಕುಕ ೕ/ಗು. .ಮಂ
3
.23/2012-13/2012
ರ್ೕ .ಜೋಸೆಫ್, ನಿವೃತತ್ ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು (ಶಾಲಾ ಕಷ್ಣ), ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಗುಂಪು
ಮೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
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1198

98481

1199

98632

1200

98633

1201

98634

1202

98840

1203

99443

1204

101217

08/10/2012
22/07/2014
1(7)/ಸೇಸೇ/ ಂ,ಸೇ,ಸೇ/6
9/12-13/2012
ಎಸ್ ರೇವಣಣ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

1205

105639

1206

110317

1207

110914

1208

111903

1209

111912

21/01/2013
21/01/2013
21/01/201
2-6-2
1(6)/ಇ /01/20054
06/2013
ಜಿಲಾಲ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ನ ವೃತಿತ್ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರ ಮೂರನೇ ಒಂದರಷ್ಟ್ಉ ಹುದೆದ್ಯನುನ್
ಸಂಗೀತ ಷಯಪರಿ ೕಕಷ್ಕರ ಹುದೆಯನಾ ಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಸುವ ಬಗೆ
1(6)/ಉವಾಯ್ಪ/08/2013
24/05/2013
14/05/2015
14/05/201
2-6-2
6
ರ್ೕಮತಿ ಜಿ.ನಾಗರತನ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ದಾಯ್ವಪಪ್ನಗುಡಿ ಡಲ್ಘಟಟ್ ತಾ. ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ಪಿ ಹೆಚ್ ಡಿ ಪ ವೇಶಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
19/06/2013
14/05/2015
14/05/201
2-6-2
1(6)/ಉವಾಯ್ಪ/15/2013
6
ರ್ೕಮತಿ ಖಮರ್ ಸುರ್ಲಾತ್ನ ಮತುತ್ ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಎಸ್. ನುತ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಇವರು ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗ
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
20/07/2013
22/07/2014
22/07/201
2-6-2
1(7)
5
ಂ.ಸೇ.ಸೇ/ಸೇಸ/1314/2013
ರ್ೕಮತಿ ಪರ್ಮೀಳ ಹೆಚ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೊತೆತ್ೕಗಾಲ ಹುಣಸೂರು ತಾಲೊಲ್ೕಕು
ಮೆ ಸೂರು ಜಿಲೆ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆ
1(7)
10/07/2013
22/07/2014
22/07/201
2-6-2
ಂ.ಸೇ.ಸೇ/ಸೇಸ/135
14/2013
ರ್ೕ ಹರೀಶ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಸವಾಪಟಟ್ನ ಹಾಸನ ತಾ ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿ
ಸೇವೆ ಸೇಪಱಢೆ ಬಗೆ

06/07/2012
05/06/2014
05/06/201
2-6-2
1(7)/ಸೇಸ//48/125
13/2012
ರ್ೕ ನಾಗರಾಜು ಸಹಾಯಕ ಸಕಾರ್ರಿ ಅಭಿ ೕಜಕರು ಇವರ ಪಿಂಚಿಣಿ ಉದ್ಏಶಕಕ್ ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ
ಸೇವೆಯನು ಸೇರಿಸುವ ಬಗೆ
1(8)ಇತರೆ/ಸೇ ನಿ
11/05/2012
12/07/2012
12/07/201
2-6-2
ತ/ತರಬೇತಿ/5/20123
13/2012
ಭಾರತ ಸಕಾರ್ರವು ಏಪರ್ಡಿ ರುವ `International Policy Dialogue Forum on Teacher
Challenges for EFA in India` ತರಬೇತಿಗೆ ಸಾ ಇಲಾಖೆಯ ಗೂ ಪ್ ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನು
1(8)/ಮಾ.ಹ.ಅ/4/201226/04/2012
12/07/2012
12/07/201
2-6-2
13/2012
3
ರ್ೕ ಹಲೆಲ್ೕಗೆರೆ ಶಂಕರ್, ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್, ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
23/05/2012
12/07/2012
12/07/201
2-6-2
1(8)ಖಜಾನೆ/ಸೇ ನಿ
ತ/ತರಬೇತಿ/15/20123
13/2012
ಕನಾರ್ಟಕ ಸಕಾರ್ರದ ಆಥಿರ್ಕ ಇಲಾಖೆಯು ದಿನಾಂಕ 24/5/2012 ಮತುತ್ 25/5/2012 ಗಳಂದು
ಆ ೕಜಿ ರುವ ತರಬೇತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನು ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ
1(8)ಇತರೆ./ಗರನ/ಮಂ.2
18/07/2012
16/10/2012
16/10/201
2-6-2
6/2012-13/2012
3
ರ್ೕ .ಕೆ.ಕರಿಯಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ದಬೆಬ್ೕಗಟಟ್,
ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಇವರಿಗೆ ನಿವ ತಿ ನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
1(8)/ಸೇ ನಿ
24/11/2011
07/08/2012
07/08/201
2-6-2
ತ/ತರಬೇತಿ.01/20113
12/2012
ಎನ್ಇಆಡಿರ್ ತರಬೇತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್
22/07/201
5

2-6-2
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1210

111927

1211

111965

1212

112835

1213

115444

1214

115448

1215

115450

1216

115451

1217

115456

1218

115461

1219

115463

1220

118608

1221

119231

1222

119233

12/06/2013
22/07/2014
22/07/201
2-6-2
1(7)
5
ಂ.ಸೇ.ಸೇ/ಸೇಸ/1314/2013
ರ್ೕ ಸತೀಶ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಂಗಾರು ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ತಾಲೊಲ್ೕಕು ದ ಣ ಕನನ್ಡ
ಜಿಲೆ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆ
24/05/2013
22/07/2014
22/07/201
2-6-2
1(7) ಂಸೇಸೇ/ಸೇಸ/15/5
13-14/2013
ರ್ೕ ಸುರೇಶ್ ಜಿ ನಾಯಕ್ ◌ುಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಸಕಾಱರಿ ಪದ ಪೂವಱ ಕಾಲೇಜು ಬೈಂದೂರು ಉಡುಪಿ
ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆ
1(7) ಂ.ಸೇ.ಸೇ/ಸೇಸ/60
26/08/2013
22/07/2014
22/07/201
2-6-2
/2013
5
ರ್ೕ ರಾಜಯಯ್ ಎಸ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಳ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ
ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆ
1(7)/ಸೇಸೇ/81/1323/10/2013
22/07/2014
22/07/201
2-6-2
14/2013
5
ರ್ೕ ರಾಘವೇಂದರ್ ಎಸ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಆಯನೂರು ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ
ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆ
1(7)/ಸೇಸೇ/85/1323/10/2013
22/07/2014
22/07/201
2-6-2
14/2013
5
ರ್ೕ ಜಿ ಶ ೕಧರ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೊನಘಟಟ್ ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ ಇವರ ಂದಿನ
ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆ
1(7)/ಸೇಸೇ/87/1324/10/2013
22/07/2014
22/07/201
2-6-2
14/2013
5
ರ್ೕಮತಿ ಗಾಯತಿರ್ ಪಿ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮುದುವಾಡಿ ಕೋಲಾರ ತಾ ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆ
1(7)/ಸೇಸೇ/89/1324/10/2013
22/07/2014
22/07/201
2-6-2
14/2013
5
ರ್ೕ ಎಸ್ ಪಿ ನಾಗರಾಜು ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಸಗ ಲ್ ಹೊಸನಗರ ತಾ ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆ
1(7)/ಸೇಸೇ/95/1307/11/2013
22/07/2014
22/07/201
2-6-2
14/2013
5
ರ್ೕ ಅಚಱನಾ ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬನಿನ್ಮಕೊಂಡುಲ್ ಕನಕಪಜುರ
ತಾ ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆ
CPI/ಸೇಸೇ/99/1307/11/2013
22/07/2014
22/07/201
2-6-2
14/2013
5
ರ್ೕಮತಿ ಮಂಗಳ ಟಿ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಡುವಣಗೆರೆ ಕನಕಪುರ ತಾ ರಾಮನಗರ
ಜಿಲೆ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆ
CPI/ಸೇಸೇ/101/1307/11/2013
22/07/2014
22/07/201
2-6-2
14/2013
5
ರ್ೕ ನ ೕನ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕರೂಡಿ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ
ಜಿಲೆ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆ
16/12/2013
22/07/2014
22/07/201
2-6-2
1(7)/ಸೇಸೇ/102/135
14/2014
ರ್ೕಮತಿ ಸಂಗೀತಾ ಪಿ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಸಕಾಱರಿ ಟಿ ಟಿ ಐ ಬಾಚನಹ ಳ್ ಮಳವ ಳ್ ತಾ ಮಂಡಯ್ ◌ಿವರ
ಂದಿನಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆ
16/12/2013
22/07/2014
22/07/201
2-6-2
1(7)/ಸೇಸೇ/116/135
14/2014
ರ್ೕ ಬ್ಉಲ್ ರವೂಫ್ ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಸಕಾಱರಿ ಪದ ಪೂಖವಱ ಕಾಲೇಜು ಕಾಣಿಯೂರು ಪುತೂತ್ರು
ತಾ ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲೆ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆ
1(7)/ಸೇಸೇ/118/1316/12/2013
22/07/2014
22/07/201
2-6-2
14/2014
5
ರ್ೕ ಮೈಲೇರಪುಪ್ಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಸಕಾಱರಿ ಪದ ಪೂವಱ ಕಾಲೇಜು ಡಿಎನ್ ದೊಡಿಡ್ ಮಾಲೂರು
ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆ
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1223

119234

1224

119238

1225

119248

1226

119266

1227

119268

1228

119279

1229

119282

1230

129171

1231

7709

1232

1(7)/ಸೇಸೇ/119/1316/12/2013
22/07/2014
22/07/201
2-6-2
14/2014
5
ರ್ೕಮತಿ ಮಾಲಾ ಎಂ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೋಪಸಂದರ್ ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು
ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆ
CPI/ಸೇಸೇ/122/1328/12/2013
22/07/2014
22/07/201
2-6-2
14/2014
5
ರ್ೕಮತಿ ಸುಮನಾ ಟಿಎಸ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೊಳೆಹೊನುನ್ರು ಬದಾರ್ವತಿ ತಾಲೂಲ್ಕು
ವ ಗ ಜಿಲೆ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆ
CPI/ಸೇಸೇ/133/1328/01/2014
22/07/2014
22/07/201
2-6-2
14/2014
5
ರ್ೕಮತಿ ೕಣಾ ಎಂಟಿ ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಸಕಾಱರಿ ಪದ ಪೂವಱ ಕಾಲೇಜು ಬೆಳಾಳ್ರೆ ಸುಳಯ್ ತಾ
ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆ
CPI/ಸೇಸೇ/151/1319/02/2014
22/07/2014
22/07/201
2-6-2
14/2014
5
ರ್ೕ ಗಜೇಂದರ್ ◌ೆಸ್ ಹೆಚ್ ಉಪನಯ್ಶಕರು ಟಿಟಿಐ ಆನವಟಿಟ್ ವ ಗೆಗ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
19/02/2014
22/07/2014
22/07/201
2-6-2
CPI/ಸೇಸೇ/153/135
14/2014
ರ್ೕ ಸುರೇಶ್ ಕೆ ಎಸ್ ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಮದನಹ ಳ್ ಕಾರ್ಸ್ ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ
ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆ
CPI/ಸೇಸೇ/161/1327/03/2014
22/07/2014
22/07/201
2-6-2
14/2014
5
ರ್ೕ ಅರ ಂದ ಕೆ ಎಸ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಅದರಹ ಳ್ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆ
CPI/ಸೇಸೇ/164/1327/03/2014
22/07/2014
22/07/201
2-6-2
14/2014
5
ರ್ೕ ರ್ೕನಿವಾಶ ◌ೆ◌ಂ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರಮಾಪುರ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ
ಜಿಲೆ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆ
CPI07/01/2015
04/07/2015
04/07/201
2-6-2
BM86ಮಾ.ಹ.ಅ2013
6
ರ್ೕ ಅಜೇಯ ಎಸ್.ಕೆ. ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.
1(6) ಂಬರಹ 1/06-07
ಂಬರಹ ನೀಡುವ ವ

13/11/2006

15/01/2013

15/01/201

2-6-3

11972

08/06/2007
04/03/2014
04/03/201
CPI.9.ಪರ್ಭಮಂ/2007
ನಿ-32 ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್.ಭತೆಯ್ ಶುಲಕ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು.

2-6-3

1233

46064

2-6-3

1234

49685

18/06/2010
04/03/2014
04/03/201
15.ಪರ್ಭಮಂ/12/20105
11.2010-11.ಪರ್ಭ/2010
ಸಾ ಇ ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿ ಲಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಲಬಿ ವ ಷಭೇಂದ ಸಾ ಮಿ ಹಾಗೂ ಜಿ ಕೊಟೆ ೕಶ್ ಉಪನಾ ಸಕರುಗಳು ಟಿಇ ಚಿತ ದುಗರ್
17/09/2010
04/03/2014
04/03/201
1(5).ಪರ್ಭಮಂ/26//ಇ /2
5
010-11/2010
ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

1235

52692

26/10/2010
04/03/2014
04/03/201
1(5)/ಪರ್ಭ/31/20105
11/2010
ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ನಿಯಮ 32/68ರನವ್ಯ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರು ಬಗೆಗ್.

1236

57040

1237

57424

09/12/2010
04/03/2014
04/03/201
2-6-3
15.38/20105
11.ಪರ್ಭ/2010
ನಿಯಮ 32ರಡಿಯ ಲ್ ಕತರ್ವಯ್ ನಿವರ್ ದ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು.
ಎನ್ ಜೆ ಸಜನ್ ಮು ಉದುರ್ ಸ ಸಂ ಪೌ ಶಾ ಮಲೇಬೆನೂ ರು ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕು
15.39.ಪರ್ಭ/2010
21/12/2010
04/03/2014
04/03/201
2-6-3

2-6-3

2-6-3
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ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
ಎಸ್.ಸುಂದರ್, ಂದಿನ
ೕಜನಾ ಲುಪ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು,ಇದೇ ಕಛೇರಿ,ಇವರ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
1(5).ಪರ್ಭಮಂ/47/ಪರ್ಭ/2
27/01/2011
04/03/2014
04/03/201
2-6-3
010/2011
5
ಕೆ ಎಸರ್ ನಿಯಮ32/68ರನವ್ಯ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅದಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಬತೆಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

1238

59715

1239

61908

17/02/2011
04/03/2014
04/03/201
2-6-3
1(5).ಪರ್ಭಮಂ/ಪರ್ಭ/49/2
5
010/2011
ಕೆ ಎಸ್ಆರ್ ನಿಯಮ 32/68ರನವ್ಯ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

1240

65021

1241

67619

18/03/2011
04/03/2014
04/03/201
2-6-3
1(5)./ಪರ್ಭ/53/2010/20
5
11
ಕೆ. ಎಸ್.ಆರ್,ನಿಯಮ 32/68ರನವ್ಯ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
04/06/2011
04/03/2014
04/03/201
2-6-3
1(5)/12//ಪರ್ಭ/20115
12/2011
ಕೆ ಎಸ್ಅರ್ ನಿಯಮ 32/68ರನವ್ಯ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

1242

81698

17/12/201
2-6-3
4
ರ್ೕ ಎಂ.ಆಯ್, ಸೌದಾಗರ, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಇವರ ಮನ ಬಗೆಗ್ ಸೂಕತ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
ಸಕಾರ್ರಕೆ ಪ ಸಾವನೆ ಸ ಸುವಂತೆ ನಿದೇರ್ ರುವ ಬಗೆ
16/09/2011
06/06/2014
06/06/201
2-6-3
CPI/ನಿ&ಪಿಂ/ 1(8)ವ.ನಿವೃ
5
ತಿತ್.ಪಟಿಟ್.3/2011-12/2011
16ಇಡಿ.75/.85/.ಇ /201

14/09/2011

17/12/2013

1

1243

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

81952

1244

89797

1245

89820

1246

95596

1247

97059

1248

97728

1249

98564

1250

98566

2012 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ವ ೕಮಿತಿ ಪೂರೈ ಸಕಾರ್ರಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತತ್ರಾಗ ರುವ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಖೆಯ `ಬಿ` ದಜೆರ್ಯ ಅಫಿ ಯೇಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಗೂ ಪ್ `ಎ` ಬೋಧಕ ವ ಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾ ತಿ
14/12/2011
05/06/2014
05/06/201
2-6-3
16.163.ಮಾ.ಹ.ಅ/2011
5
ರ್ೕ ಗೋಪಾಲರಾ ಪಡವಳಕರ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಅಶೋಕನಗರ ಭಾ ಕ್ ಬೀದರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು
ಮಾ ತಿ ಹಕು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
14/12/2011
28/04/2015
28/04/201
2-6-3
16./166.ಮಾ.ಹ.ಅ/201
6
1
ರ್ೕ ಯತೀಶಎನ್ ಕಾಕರ್ಳ ಇವರು ರ್ೕ ಠಲ ಶೆಟಿಟ್ ಇವರ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
17/04/2012
29/04/2015
29/04/201
2-6-3
1(6)ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ/ಉವಾಯ್ಪ/
6
242/2012-13/2012
ರ್ೕಮತಿ ವೇದಾವತಿ.ಬಿ ಮು. . ಸ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಣಿಕಕ್ರ ಪುತೂತ್ರು ತಾ. ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಉನನ್ತ
ವಾ ಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
1(6)/ಉವಾಯ್ಪ/05//2012
31/05/2012
29/04/2015
29/04/201
2-6-3
6
ಗೂರ್ಪ್-ಎ ಮತುತ್ ಗೂರ್ಪ್-ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಗೆ ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
16/06/2012
05/06/2014
05/06/201
2-6-3
1(6)ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ/ಮಾ.ಹ.
5
ಅ/09//2012
ರ್ೕಮತಿ ಲ ಮ್ೕ ದೇವಮಮ್ ಹಾಸನ ಇವರು ರ್ೕ ಕೆ.ನಾರಾಯಣಪಪ್ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಇವರ
ಸೇವಾ ಮಾ ತಿ ಬಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕು ಅದಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
1(6)/ಉವಾಯ್ಪ/11/1209/07/2012
14/05/2015
14/05/201
2-6-3
13/2012
6
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಜಿ.ಹರೀಶ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಉಲೊಲ್ೕಡು ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾ. ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ
ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ಪಿ ಹೆಚ್ ಡಿ ಅಧ ಯನ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
09/07/2012
16/05/2015
16/05/201
2-6-3
1(6)/ಉವಾಯ್ಪ/12/20126
13/2012
ರ್ೕ ಪಾಂಡುರಂಗ ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಕ.ಪ.ಪು.ಸಂ ಇವರಿಗೆ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಅಧಯ್ಯನ ಮಾಡಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
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1251

100544

1252

102783

1253

104580

1254

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

105423

1255

106664

1256

107361

1257

107364

1258

107992

1259

109365

1260

110389

1261

110778

1262

112963

1263

112990

1(6) ಂದಿ.ಎಂಎ/ಉವಾಯ್ಪ
07/09/2012
05/05/2015
05/05/201
/21/2012
6
ರ್ೕ ಆರ್ ಹೇಮಂತಕುಮಾರ್ ಇವರು ಂದಿ ಎಂ.ಎ ಪರೀ ೆ ದೂರ ಕಷ್ಣದ ಲ್ ಪರೀ ೆ ಬರೆಯಲು
ಘಟನೋತರ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
1(6)/ಉವಾಯ್ಪ/30/2012
19/11/2012
29/04/2015
29/04/201
6
ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗಕೆಕ್ ಇಲಾಖಾ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
1(6)/ಮಾ.ಹ.ಅ/32/2013

03/01/2013

ರ್ೕ ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆ ನಹ ಳ್ ಸಾಗರ ತಾ. ವ
ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
18/01/2013
1(6)/ಉವಾಯ್ಪ/33/2013

2-6-3

2-6-3

05/06/2014

05/06/201
2-6-3
5
ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ
14/05/2015

14/05/201
2-6-3
6
ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ

ರ್ೕ ಪಿ.ನಾಗರಾಜ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ವ
ಬಗೆ
12/02/2013
29/04/2015
29/04/201
2-6-3
1(6)/ಉವಾಯ್ಪ/36/126
13/2013
ರ್ೕಮತಿ ನ ದಾ ಖಾನಂ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಯು.ಜಿ. ನೆಟ್ ಪರೀ ೆ ಬರೆಯಲು
ಮತು ಪಿ ಹೆಚ್ ಡಿ ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
1(6)/ಮಾ.ಹ.ಅ/37/2013
01/03/2013
05/06/2014
05/06/201
2-6-3
5
ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ವಕೀಲರು ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಣ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರ ಬಗೆಗ್
ಕೇ ರುವ ಮಾ ತಿ ಸ ಸುವ ಬಗೆ
01/03/2013
14/05/2015
14/05/201
2-6-3
1(6)/ಉವಾಯ್ಪ/38/2013
6
ರ್ೕಮತಿ ರಾಧಾಮಣಿ ಟಿ.ಎಸ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರೋಣೂರು, ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾ.
ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ಉನ ತ ವಾ ಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
15/03/2013
04/12/2013
04/12/201
2-6-3
1(6)
4
ದೈ. .ಪರಿ.ಪರ್.ಇ./ನಿ ೕ/40
/2013
ರ್ೕ ಶಂಕರ ಕೆ.ಸೋನಾರ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಯಾದಗಿರಿ ಇವರನುನ್
ಪ ವಾಸೋಮ ಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಿ ೕಜಿಸಲು ಇಲಾಖಾ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
1(6)/ಮಾ.ಹ.ಅ/03/2013
19/04/2013
29/04/2015
29/04/201
2-6-3
6
ರ್ೕ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ ಜಿ.ಬಿ ಪುತೂತ್ರು ದ.ಕ. ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
05/06/2014
05/06/201
2-6-3
1(6)ವೃ. . ಪಹುಬಡಿತ್/ಕೆ.ಎ 28/05/2013
5
.ಟಿ/1879/2013
ರ್ೕ ಮಾನಪಪ್.ಕೆ.ಪತಾತ್ರ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದಾಸರಕೊಪಪ್ಲು ಹಾಸನ ತಾ. ಮತುತ್
ಜಿಲೆ ಇವರು ಂದಿ ಬಿ ಎ ಪರಗಣಿ ವ ತಿ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರ ಹುದೆಗೆ ಬಡಿ ನೀಡಿಲವೆಂದು ಕೆಎಟಿಯ
13/06/2013
04/12/2013
04/12/201
2-6-3
1(6)/ಮಾ.ಹ.ಅ/ನಿ.13/20
4
13
ಪರ್ಧಾನ ಕಾಯರ್ದ ರ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ವೃತಿತ್
ಕಷ್ಕರ ಜೇಷತಾ ಪಟಿ ಅನುಸಾರ ಬಡಿ ಬಗೆ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
02/09/2013
29/04/2015
29/04/201
2-6-3
1(6)/ಮಾ.ಹ.ಅ/21/2013
6
ರ್ೕ ಕೆ. ೕಗಾನಂದ ಎಂ.ಎಸ್.ಆರ್.ಇ ಕಾಲೇಜು ರಸೆತ್ ಮತಿತ್ೕಕೆರೆ ಬೆಂಗಳೂರು-54 ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
03/09/2013
14/05/2015
14/05/201
2-6-3
1(6)/ಉವಾಯ್ಪ/22/2013
6
ರ್ೕ ಜಿ.ಆರ್.ಪರ್ಶಾಂತ್. ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು(ಸಮಾಜ ಾನ) ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ,
ಚಿಕ ಮಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಉನ ತ ವಾ ಸಂಗಕೆ ನಿರ ೇಪಣಾ ಪತ ನೀಡುವ ಬಗೆ
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1264

112991

1265

112994

1266

113107

1267

113456

1268

113518

1269

114094

1270

114095

1271

116087

1272

116878

1273

117094

1274

118284

1275

118286

1276

118309

1277

118457

05/06/201
2-6-3
5
ರ್ೕ ಕೆಎಸ್ ಪರಮೇಶವ್ರಯಯ್ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ಸಂಸಕ್ೃತ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು
ಮಾ ತಿ ಹಕು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
01/08/2013
05/06/2014
05/06/201
2-6-3
1(6)/ಮಾ.ಹ.ಅ/19/2013
5
ರ್ೕ ಎಂಮಾರುತಿ ಶಾಂತಿನಗರ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ
ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
06/09/2013
14/05/2015
14/05/201
2-6-3
1(6)ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ/ಉವಾಯ್ಪ/
6
25/2013
ರ್ೕಮತಿ ಟಿ.ಎನ್.ನಾಗರತನ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ತರಭೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ ರಾಜರಾಜೇಶವ್ರಿ ನಗರ
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಪಿ ಹೆಚ್ ಡಿ ಅಧ ಯನ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
1(6)ದೈ. .ಪ./ಮುಂಬಡಿತ್/3
23/09/2013
29/04/2015
29/04/201
2-6-3
1/2013
6
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಗೆರ್ೕಡ್1 ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್
ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗೆ
24/09/2013
14/05/2015
14/05/201
2-6-3
1(6)/ಉವಾಯ್ಪ/27/2013
6
ರ್ೕ ಹರಿಪರ್ಸಾದ್ .ಜಿ. . ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ,ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗ
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
19/10/2013
29/04/2015
29/04/201
2-6-3
1(6)ಸವ್.ಇ/ನಿ&ಪಿಂ/32/20
6
13
ರ್ೕ ಜಿ.ಪುಟಟ್ಯಯ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್ಬಾಣಗೆರೆ, ರಾ ತಾ. ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ವೆ ದ ಕೀಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿವ ತಿ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
12/09/2013
14/05/2015
14/05/201
2-6-3
1(6)/ಉವಾಯ್ಪ/28/2013
6
ರ್ೕಮತಿ ಮಂಜುಳಾಶೆಟಿಟ್ ಬೋಧಕಿ ಸಕಾರ್ರಿ ಕಷ್ಕ ಕಷ್ಣ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಪಿಹೆಚಿಡ್
ವಾ ಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಬಗೆ
26/12/2013
14/05/2015
14/05/201
2-6-3
1(6)/ಉವಾಯ್ಪ/36/2013
6
ರ್ೕಮತಿ .ಸು ೕಲ, ◌ುಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಭಾಗೀಬಾಯಿ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು
ಇವರಿಗೆ ದೂರ ಕಷ್ಣಧಡಿ ಉನ ತ ವಾ ಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
20/01/2014
29/04/2015
29/04/201
2-6-3
1(6)/ಮಾ.ಹ.ಅ/37/2014
6
ರ್ೕ ಸೂಯರ್ನಾರಾಯಣ.ಪಿ ಮೇಲಂತಬೆಟಟ್ ಅಂಚೆ ದ.ಕ. ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ
ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
21/01/2014
07/06/2014
07/06/201
2-6-3
1(6)ದೈ. .ಪರಿ. ೕ/ನಿ
5
ೕ/40/2014
ರ್ೕಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರ
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆ
1(6)/ಮಾ.ಹ.ಅ/47/2014
25/02/2014
29/04/2015
29/04/201
2-6-3
6
ರ್ೕ ಮಾಧವ ಬಿನ್ ಅಚುಚ್ತ ಶೆಟಿಟ್ಗಾರ ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
25/02/2014
29/04/2015
29/04/201
2-6-3
1(6)/ಮಾ.ಹ.ಅ/49/2014
6
ರ್ೕ ಮಧು ಅರನಾಳ್ ಗೋಕುಲ ಹುಬಬ್ ಳ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
1(6)/ಮಾ.ಹ.ಅ/20/2013

26/08/2013

05/06/2014

26/02/2014
29/04/2015
29/04/201
2-6-3
1(6)ಸವ್,ಇ/ನಿ&ಪಿಂ/51/20
6
14
ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇಱಶಕರು ಕೆ.ಎಸ್.ಇ.ಇ.ಬಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಸವ್
ರ್ೕಮತಿ ಟಿ. ವ್ೕಟಿ ಕಲಾಂಜ
ಇಚಾ ನಿವ ತಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
24/01/2006
04/03/2014
04/03/201
2-6-3
1(3)(5)/ಪರ್ಭ/6/20055
06/2014
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ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
1278

119027

1279

119094

1280

119827

1281

120320

1282

120714

1283

120746

1284

121596

ಸಾವ ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ◌ಿಲಾಖೆಯ ಲ್ ಕಾಯ ನಿವ ಸುತಿತ್ರುವ ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿ ವೃಂದದ ಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ
ಕೆ ಎ 32/68 ರನ ಯ ಪ ಭಾರ ಭತೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
1(6)/ಮಾ.ಹ.ಅ/55/2014
19/03/2014
14/05/2015
14/05/201
2-6-3
6
ರ್ೕಮತಿ ಹೇಮಲತಾ.ಪಿ ದ.ಕ. ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
1(6)/ಮಾ.ಹ.ಅ/56/2014

22/03/2014

15/07/2015

15/07/201
2-6-3
6
ರ್ೕಧರ್ ಕನಕಪುರ ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವಂತೆ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
21/04/2014
16/05/2015
16/05/201
2-6-3
1(6)/ಮಾ.ಹ.ಅ/01/2014
6
ರ್ೕ ಭರತ್ ಭೀಮಯಯ್ ಕೆ. ವಕೀಲರು ಸೋಮಾವಾರಪೇಟೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
08/05/2014
15/05/2015
15/05/201
2-6-3
1(6)/ಮಾ.ಹ.ಅ/02/2014
6
ರ್ೕಮುತತ್ಪಪ್ ರಾವತಪಪ್ ಪಪ್ರಗಿ ಬಿಜಾಪುರ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅದಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ
ಬಗೆ
19/05/2014
16/05/2015
16/05/201
2-6-3
1(6)/ಮಾ.ಹ.ಅ/03/2014
6
ರ್ೕ ಜಯಪರ್ಕಾಶ್ ರೆಡಿಡ್ ರಾಯಚೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
1(6)/ಉವಾಯ್ಪ/04/2014

20/05/2014

16/05/2015

ರ್ೕಮತಿ ಶಭನಾ ಅಂಜುಮ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ವ
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
07/06/2014
29/04/2015
1(6)/ಮಾ.ಹ.ಅ/06/2014
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

1285

122724

1286

122725

1287

124562

1288

125326

1289

125588

1290

130292

1291

130898

16/05/201
2-6-3
6
ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಡಲು

29/04/201
6
ರ್ೕ ವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್ ವಕೀಲರು ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

15/07/201
2-6-3
6
ರ್ೕ ಮ ಲ್ಕಾಜುಱನ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಸಕಾಱರಿ ಟಿ.ಟಿ.ಐ ಚಾಚನಹ ಳ್ ಮಳವ ಳ್ ತಾ. ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಉನ ತ ವಾ ಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
02/07/2014
14/05/2015
14/05/201
2-6-3
1(6)/ಉವಾಯ್ಪ/09/2014
6
ರ್ೕಮತಿ ವನಮಾಲ.ಕೆ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ವ ಗಗ್ ಇವರ ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗದ ಬಗೆಗ್
1(6)/ಉವಾಯ್ಪ/09/2014

02/07/2014

2-6-3

15/07/2015

21/08/2014
28/04/2015
28/04/201
2-6-3
CPIBM115ಮಾ.ಹ.ಅ201
6
4
ಕೆ.ಮ ಲ್ಕಾಜುಱನ ಮಾಜಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸಯ್ರು ಉಜಾಜ್ಳಪೇಟೆ ಕುರುಗೋಡು ಅಂಚೆ ಬಳಾಳ್ರಿ
ಜಿಲೆ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿ ನಡಿ ಕೇ ರುವ ಮಾ ತಿ
10/09/2014
28/04/2015
28/04/201
2-6-3
CPIBM116ಮಾ.ಹ.ಅ201
6
4
ರ್ೕಮತಿ ಶಾಂತಕುಮಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಖಾಯಂ ಪೂವಱ ಸೇವಾವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಸಂಬಂಧ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
16/09/2014
28/04/2015
28/04/201
2-6-3
CPIBM118ಮಾ.ಹ.ಅ201
6
4
ರ್ೕ ಲೋಲಾಕಷ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
10/02/2015
15/07/2015
15/07/201
2-6-3
CPIBM3ಮಾ.ಹ.ಅ2015
ರ್ೕಮತಿ ನಾಗರತನ್ಮಮ್ ಎಸ್, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು(ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಣ) ಉಪನಿದೇಱಶಕರ ಕಛೇರಿ ಸಾ. ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾ ಮಾಂತರ ಜಿಲೆ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವಂತೆ
07/03/2015
15/07/2015
15/07/201
2-6-3
CPIBM4ಮಾ.ಹ.ಅ2015
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ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

1292

130899

1293

131892

1294

132269

1295

132279

1296

132570

1297

132953

1298

132967

1299

133447

1300

135953

1301

137930

1302

3705

1303

7822

1304

12845

1305

14117

1306

15985

ಅಶೋಕ ರಾಮಣಾಣ್ ಪಾಟೀಲ ಬಿಜಾಪುರ ಇವರು ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಣ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ದ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನು ಕೊಡುವಂತೆ ಮಾ ತಿ ಹಕು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
CPIBM2ನಿ&ಪಿಂ2015
07/03/2015
15/07/2015
15/07/201
2-6-3
ರ್ೕ ಎಸ್.ಬಾಲಕೃಷಣ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗೊಟಿಟ್ಗೆರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಸವ್ಯಹಂ
ನಿವ ತಿ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
25/04/2015
15/07/2015
15/07/201
2-6-3
CPIBM4ನಿ&ಪಿಂ2015
ಡಾ ವರಾಮ ರೆಡಿಡ್.ಎನ್, ಸಹ ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕರು, ಸ .ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ,
ಚಿಕ ಬಳಾ ಪ ರ ಇವರ ಸ ಯಂ ನಿವ ತಿ ಬಗೆ ಸರಕಾರ ಮಾ ತಿ ಕೇ ರುವ ಬಗೆ
CPIBM10ಮಾ.ಹ.ಅ2015
05/05/2015
15/07/2015
15/07/201
2-6-3
6
ತಮಮ್ಯಯ್ ಜಯಾನಂದನಗರ ಬೆಂ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
05/05/2015
14/07/2015
14/07/201
2-6-3
CPIBM1ಮಾಹಆ2015
ರ್ೕ ವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್ ನಾಯ್ಯವಾದಿಗಳು ರಾಯಚೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
14/05/2015
14/05/2015
14/05/201
2-6-3
CPIBM3ಉವಾಯ್ಪ2015
ರ್ೕಮತಿ ರಾಜಾಮಣಿ .ಎಸ್ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ಸಾ. .ಇಲಾಕೆ, ಮಂಡಯ್ ◌ಿವರಿಗೆ ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗ
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
CPIBM21ಮುಂಬಡಿತ್2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/201
2-6-3
6
.ಟಿ.ಇ ಡಯಟ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು (ಕಾಯಾಱನುಭವ) ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
22/05/201
2-6-3
6
ರ್ೕ ಶಾಂತಪಪ್ ಮ ಳ್ ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು ಕಲಬುರಗಿ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ
ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
05/06/2015
15/07/2015
15/07/201
2-6-3
CPIBM5ಉವಾಯ್ಪ2015
ಸವರಿನಾಧನ್ ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇಱಶಕರು ಹಾಗೂ ಮಾನಯ್ ◌ಾಯುಕತ್ರ ◌ಾಪತ್ ಕಾಯಱದ ಱಗಳು
ಇವರಿಗೆ ಉನ ತ ವಾ ಸಮಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆ
15/07/2015
15/07/2015
15/07/201
2-6-3
CPIBM7ಉವಾಯ್ಪ2015
ಗೂರ್ಪ್-ಬಿ ವೃಂದದ ಧಿಕಾರಿ/ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಂತೆ
ಸಕಾ್ರಕೆ ಪತ ಬರೆದಿರುವ ಬಗೆ
05/07/2014
01/08/2015
01/08/201
2-6-3
CPI-BM01ವಗರ್2014
ರ್ೕ ಎಸ್.ಮಲಲ್ಪಪ್ ಜಿಲಾಲ್ ದೈ ಕ ೕಕಷ್ಣ ಧೀಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ನಾಗರಾಜಯಯ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಧೀಕಷ್ಕರು
ಇವರುಗಳ ವಗಾಱವಣೆ ಬಗೆ
29/03/2005
27/04/2010
27/04/201
2-6-4
1(6) ಸವ್.ಇ.ನಿ 77/04-05
1
ರ್ೕಮತಿ ಸುಕನಯ್ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್.
CPIBM13ಮಾ.ಹ.ಅ2015

22/05/2015

22/05/2015

16/11/2006
09/12/2009
09/12/201
2-6-4
1(6) ಂ.ಸೇ.ಸೇ-13 /
0
06-07
ರ್ೕಮತಿ ಆರ್. ಜಯಲ ಮ್ ,ನಿವೃತತ್ ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್,ಕೋಲಾರ-ಇವರ ಮದಿನ ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆ
31/07/2007
04/03/2014
04/03/201
2-6-4
15/ಪರ್.ಭ.ಮಂ/21/20075
08
ಕೆ. .ಎಸ್ಅರ್ ನಿಯಮ 32/68ರನುವ್ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವಗೂತ್ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿತ ಗೆ ಪರ್ಭಾರಿ
ಭತ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುಬ ಬಗೆ
19/11/2007
04/03/2014
04/03/201
2-6-4
15.ಪರ್ಭಮಂ/32/20075
08
ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರಿ ಬತೆಯ್ ಮಂಜೂರಿ ಕುರಿತು
02/04/2008
04/03/2014
15.ಪರ್ಭಮಂ.01.200809.
ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರ ಬತೆಯ್ ಮಂಜೂಇರ ಕುರಿತು

04/03/201
5

2-6-4
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1307

31516

1308

32063

1309

32789

1310

33437

1311

33640

1312

34612

1313

34615

1314

34634

1315

34817

1316

34850

1317

35342

1318

35648

1319

36040

16 ಅ.ಸೇ.ಸೇ-03/09-10

08/04/2009

16/11/2009

16/11/201
0
ರ್ೕ ಜಿ.ಎಸ್. ವಾಜೀದ್ ಪಾಷಾ, ನಿವೃತತ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಅಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. ., ಇಆಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ನಿವ ತಿ ವೇತನಕಾ ಗಿ ಅಹರ್ತಾ ದಾಯಕ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆ
16/04/2009
04/03/2014
04/03/201
15. ಪರ್ಭ ಮಂ.03.20095
10
ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರ ಬತೆಯ್ ಮಂಜೊರಿ ಬಗೆಗ್

2-6-4

2-6-4

02/05/2009
28/08/2009
28/08/201
2-6-4
16 ಅ. ಂ.ಸೇ.ಸೇ0
04/09-10
ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಎನ್. ಸೌಭಾಗಯ್ಮಮ್, ನಿವೃತತ್ ಮು. , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಕನಕಪುರ ಟೌನ್, ಇವರ ಸಥ್ ೕಯ
ಅಭ ಥಿರ್ ಸೇವೆಯನು ನಿವ ತಿ ವೇತನಕೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆ
16 ಅ.ಸೇ.ಸೇ ಇತರೆ20/05/2009
28/04/2010
28/04/201
2-6-4
01/09-10
1
ರ್ೕ ಬಿ. ಚಿಕಕ್ಪಪ್ಯಯ್, ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್, ಉಪ ಅರಣಾಯ್ಧಿಕಾರಿ, ಹ ಯಾಳ ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ
ಅಹರ್ತಾ ದಾಯಕ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆ
20/04/2009
12/08/2009
12/08/201
2-6-4
16 ಸವ್.ಇ.ನಿ-03/09-10
ಯಂ, ಮು. , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಹನುಮಂತನಗರ ಉಡುಪಿ ತಾ ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್
ರ್ೕ ಇಗೆನ್ೕ ಯಸ್ ಜಾಕೋಬ್
ಇವರಿಗೆ ಸ ಇಚಾ ನಿವ ತಿ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
08/07/2009
16/11/2009
16/11/201
2-6-4
16 ಸ್.ಇ.ಇ-29/09-10
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಜಿ. ಜಯಲ ಮ್, ಮು. , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಮಾಕ , ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಛ್
ನಿವ ತಿ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
08/07/2009
04/03/2014
04/03/201
2-6-4
15.ಪರ್ಭ.ಮಂ.11.20095
10
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರ ಬತೆಯ್ ಮಂಜೂರಿ ಕುರಿತು
16 ಅ.ಸೇ.ಸೇ-18/09-10

27/05/2009

10/05/2010

10/05/201
2-6-4
1
ರ್ೕ ಕೆ.ಶಂಕರಪಪ್, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆ
17/07/2009
09/12/2009
09/12/201
2-6-4
16 ರ.ಮಂ-34/09-10
ರ್ೕ ಎ. ರ್ೕಧರ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಕೂಡಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ವೈದಯ್ಕೀಯ ನೆಲೆಯ ಲ್ ರಜೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
05/06/2009
28/04/2010
28/04/201
2-6-4
16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ-20/091
10
ರ್ೕ ಜಿ.ಎ. ಲೋಕೇಶ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, .ಟಿ.ಇ ಮೈಸೂರು ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್
27/07/2009
24/04/2010
24/04/201
2-6-4
16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ-37/091
10
ರ್ೕಮತಿ ಶ್ಐಲಜಮಮ್ ಎಸ್.ಎನ್, ಎಜುಕೇಶನ್ ಡೆವಲೆಪ್ ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್, ನಿ ೕಜನೆ ಮೇರೆಗೆ,
ಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆ
19/07/2008
12/08/2009
12/08/201
2-6-4
16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ-20/080
09
ರ್ೕ ಕೆ. ವೆಂಕಟೇಶ, ಬಿ.ಆರ್,. . , ಗುಡಿಬಂಡೆ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್
1(5).ಪರ್ಭಮಂ.18/200910/ಪರ್ಭಮಂ/2009/2009

29/08/2009

04/03/2014

04/03/201
5

2-6-4

ಕೆ. .ಎಸ್.ಆರ್ ನಿಯಮ32/68ರನವ್ಯ ಪರ್ಭಾರ ಬತೆಯ್ ಮಂಜೂರಿ ಬಗೆಗ್
1320

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

36741

03/08/2009
09/12/2009
09/12/201
2-6-4
1(6)/ರಮಂ/ಇತರೆ0
38/09-10/2009
ರ್ೕಮತಿ ಡಿ. ಭಾಗೀರಥಿ, ಮು. , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ-1 ಇವರಿಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆಯ
ಅವಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದತೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

25/09/2009
20/03/2010
20/03/201
1(6)// ಂಸೇಸೇ/ಅ.ಸೇ.
1
ಸೇ-44/09-10/2009
ರ್ೕ ದದ್ರಾಮಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ದೈ. . ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್
ವೇತನಕಾ ಗಿ ಅಹರ್ತಾ ದಾಯಕ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆಗಪ ಸುವ ಬಗೆ
1(5).ಪರ್ಭಮ.ಗೊರ್ಪ್
08/04/2010
04/03/2014
04/03/201
ಎ/02/2010-11/ಪರ್ಭ/8-45
2010/2010
ಕೆ ಎಸ್ಆರ್ ನಿಯಮ 32/68ರನವ್ಯ ಗೊರ್ಪ್ ಎ ಆಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೊರಿ ಬಗೆಗ್

1321

36916

1322

43431

1323

43979

1324

45472

1325

46316

1326

53587

1327

54778

1328

67127

1329

76570

1330

93257

1331

101461

01/10/2012
04/07/2015
04/07/201
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/65/2012
6
-13/2012
ರ್ೕ ಅಜೇಯ ಎಸ್ ಕೆ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್

1332

105205

1333

115749

10/01/2013
27/09/2014
27/09/201
2-6-4
1(4)/ಇ /108/2013
2012ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸರಕಾರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ನೇಮಕ ಆಗಿರುವವರ ಪರ್ಥಮ
ವೇತನ ಪ ಮಾಣ ಪತ ದ ಬಗೆ
CPI/ವಗರ್/124/2013
12/12/2013
05/06/2014
05/06/201
2-6-4
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

1334

127812

2-6-4

2-6-4

23/04/2010
04/03/2014
04/03/201
2-6-4
1(5).ಪರ್ಭಮಂಮಂ.6.201
5
0-11/ಪರ್ಭ/201011/2010
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅದೀಕಾರಿಗ ಗೆ ಕೆ. .ಎಸ್ಅರ್ ನಿಯಮ 32/68ರನವವ್ಯ
ಪ ಭಾರ ಬತೆ ಮಂಜೂರಿ ಕುರಿತು
1(5).ಪರ್ಭಮಂ.16.201029/05/2010
04/03/2014
04/03/201
2-6-4
11/ಪರ್ಭ/2010/2010
5
ಕೆ. .ಎಸ್.ಅರ್ ನಿಯಮ 32/68ರನವ್ಯ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅದಿಕಾರಿಗ ಹೆ ಪರ್ಭಾರ ಬತೆಯ್ ಮಂಜೂರಿ ಬಗೆಗ್
02/07/2010
04/03/2014
04/03/201
2-6-4
1(5).ಪರ್ಭಮಂ.14.20105
11/ಪರ್ಭ/2010/2010
ಕೆ. .ಎಸ್ಆರರ್ ನಿಯಮ 32/68ರನವ್ಯ ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಬತೆಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
1(5)/ಪರ್ಭ/32/2010-11
29/10/2010
04/03/2014
04/03/201
2-6-4
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಕೆ. .ಎಸ್.ಆರ್
ನಿಯಮ 30/68 ರಂತೆ ಪ ಭಾರ ಭತೆ ಮಂಜೂರಿ ಕುರಿತು
09/11/2010
04/03/2014
04/03/201
2-6-4
1(5)/ಪರ್ಭ/33/2010
ಕೆ. .ಎಸ್.ಅರ್ ನಿಯಮ 32/68 ರನವ್ಯ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಆಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
17/05/2011
04/03/2014
04/03/201
2-6-4
1(5)/ಪರ್ಭ/10/20115
12/2011
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಂ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗ ೕಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರು ಕುರಿತು
CPI. 15ಪರ್ಭ.ಮಂ.19/20
16/08/2011
04/03/2014
04/03/201
2-6-4
11-12.ಪರ್ಭ/2011
5
ಧ ತಾ: ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪರ್ಮು ಗ ಗೆ ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲಾಲ್ ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆ ಬರುವ
ಬಗೆ ಅಡಕ 1 ವಷರ್ದ ಮೇಲ ಟ ಪ ಸಾವನೆಗಳು
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/96/2011
22/02/2012
04/07/2015
04/07/201
2-6-4
-12/2012
6
ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್.ಎಂ.ಕೆ, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.

04/07/201
2-6-4
6
ರ್ೕ ವಾನಂದ ಮ. ಹಂಪಿಹೊಳೆ, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.

CPI-BM95ಮಾಹಆ2014

20/11/2014

2-6-4

04/07/2015
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1335

127813

21/11/2014
04/07/2015
04/07/201
2-6-4
CPI6
BM96ಮಾ.ಹ.ಅ2014
ರ್ೕ
ಮಮ್ದ್ ವಾಜೀದ್ ಬೈಗ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.

1336

128207

03/12/2014
04/07/2015
04/07/201
CPI6
BM101ಮಾ.ಹ.ಅ2014
ರ್ೕ ಲಕಷ್ಮ್ಣ ಹೆಚ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.

1337

129195

08/01/2015
04/07/2015
04/07/201
2-6-4
CPI6
BM106ಮಾ.ಹ.ಅ2015
ರ್ೕ
ೕಹನ್ ಬಾಬು ಕೆ.ಎಂ. ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.

1338

129196

08/01/2015
04/07/2015
04/07/201
CPI6
BM107ಮಾ.ಹ.ಅ2015
ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಅಜಿರ್ಯ ಬಗೆಗ್.

1339

129202

08/01/2015
04/07/2015
04/07/201
2-6-4
CPI6
BM108ಮಾ.ಹ.ಅ2015
ರ್ೕ ಫಕುರ್ಸಾಬ್ ಕೆ.ನಡಾಫ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.

1340

134983

CPI-BM118ಮನ 2015

04/07/2015

04/07/2015

2-6-4

2-6-4

04/07/201
6

2-6-4

04/07/201
6
RTI APPLICATION OF SRI SUNIL KUMAR G, C N HALLI, TUMKUR

2-6-4

RTI APPLICATION OF SRI DINESH KUMAR H G

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

1341

134984

CPI-BM126ಮನ 2015

1342

134988

04/07/2015
04/07/2015
04/07/201
2-6-4
CPI6
BM19ಮಾ.ಹ.ಅ2015
RTI APPLICATION OF VENKATARAMANACHAR, SAGAR TQ SHIMOGA

1343

134990

04/07/2015
04/07/2015
04/07/201
CPI6
BM135ಮಾ.ಹ.ಅ2015
RTI APPLICATION OF RANGAHANUMAIAH.T, TUMKUR DIST

2-6-4

1344

134992

04/07/2015
04/07/2015
04/07/201
CPI6
BM133ಮಾ.ಹ.ಅ2015
RTI APPLICATION OF UMAPATHI H C, DAVANAGERE DIST

2-6-4

1345

73338

1346

91860

1347

135941

1348

32348

02/06/2008
16/01/2012
16/01/201
2-6-6
CPI/ತ.ಪರ್/ 1(6)ಅ.ನ.ಸಾ.
3
ಸಂಸೆಥ್.ತ.ನಿ.1/200809/2008
ಅಬುದ್ಲ್ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ ರಾಜಯ್ ಗಾರ್ಮೀಣ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಸಂಸೆಥ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ತರಬೇತಿಗೆ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆ
1(6) ಂ/ಸೇಸೇ/201/201
21/01/2012
07/11/2012
07/11/201
2-6-6
1-12/2012
3
ರ್ೕ ಆರ್.ತಿಪೆಪ್ೕಸಾವ್ಮಿ ನಿವೃತತ್ ಮು. ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಗುಂಡೇರಿ ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾ. ಇವರ ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ
ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆ
CPIBM6ಉವಾಯ್ಪ2015
15/07/2015
15/07/2015
15/07/201 20-6-3
ರ್ೕಮತಿ ಕುಸುಮಲತ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹಂಡರ್ಂಗಿ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ. ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ◌ುನ ತ ವಾ ಸಂಗದ ಬಗೆ
21/04/2009
06/11/2009
06/11/201
3-2-1
17
0
ಕಾ.ನಿ.ವ:115/2009-10

04/07/2015

04/07/2015

228
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
1349

1350

1351

1352

1353

1354
1355

1356

1357
1358

1359

ರ್ೕ ಕೆ.ಎನ್.ಪರ್ಕಾಶ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಹಾಸನ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ
ವರದಿಗಳು
1(4) ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಸೇಔಆ
09/02/2007
19/11/2009
19/11/201
3-3-1
ವರ-59/06-07
0
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ
ತತ ಮಾನ ಗೂ ಪ್ ಬಿ ವ ಂದದ (ಬೋಧಕ ವಗರ್) ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೇವಾ ವರದ ಬಗೆ
14ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
14633
11/12/2007
19/11/2009
19/11/201
3-3-1
ವಗರ್:59/2007-08
0
2007-08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ತತನ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ವಥ್ಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಟೆ ಬಗೆ`
14 ಅದಾ.ಸನಿ:68/200715072
11/01/2008
19/11/2009
19/11/201
3-3-1
08
0
ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಯಥಾ ಥ್ತಿಯ ಲ್ ಮುಂದುವರೆಸಲು
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
16485
12/10/2007
19/11/2009
19/11/201
3-3-1
14ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
0
ವಗರ್:50/2007-08
2007-08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ವಗಾರ್ವಣೆಯ ನ ತಿದುಪಡಿ ಬಗೆ
14 ಗು. ಆ. :04/200816486
02/05/2008
19/11/2009
19/11/201
3-3-1
09
0
ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಆಯುಕಾತ್ಲಯ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ವ ಂದದ ಅಧೀಕಾರಿಗಳ ಸೇವಾ ಷಯಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಪತ ಗಳನು ಗುಲ ಗಾರ್ ಆಯುಕಾಲಯಗ ಗೆ
17232
20/06/2008
19/11/2009
19/11/201
3-3-1
14 ಧಾ.ಆ:09/2008-09
ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕಾತ್ಲಯ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ
ಗೂ ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೇವಾ ಷಯಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಪತ ಗಳನು ಧರವಾಡ ಆಯುಕಾಲಯಕೆ
20408
21/01/2009
19/11/2009
19/11/201
3-3-1
14ಪರ್.ನೀ.ಬ:48/20080
09.48.ಇತರೆ/2009
ಸಕಾರ್ರಿ ಬಾ ಕಾ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ರಾ ಇ ಲ್ ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರ ಹುದೆದ್ ಮಂಜೂರಾಗಿದುದ್
ಜೇಷತೆಯ ರುವ ರಿಯ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಪ ಭಾರ ನೀಡುವ ಬಗೆ ಮನ
14 ಪರ್.ನೀ.ಬ:49/200820486
23/01/2009
19/11/2009
19/11/201
3-3-1
09.66.ಇತರೆ/2009
0
ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಮಡಿವಾಳ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ನ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ರಿಯ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
ಪಾ ಚಾಯರ್ರಿಂದ ಪೌ ಢಶಾಲಾ ಭಾಗದ ಛಾಜರ್ ವ ಕೊಡಲು ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಬಗೆ
16 ಸವ್.ಇ.ನಿ-23/08-09
21667
20/08/2008
12/08/2009
12/08/201
4-5-2
ರ್ೕಮತಿ ಉಮಾಬಾಯಿ, ಮು. , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಕುಕಕ್ರಹ ಳ್, ಮ್ಐಸೂರು ದ ಣ ವಲಯ ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಚ್
ನಿವ ತಿ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
29420
08/02/2005
01/04/2009
01/04/201
6-4-2
14 ಂದಿ ಟಿ.ಟಿ.ಐ0
1/2004-05
ಸಕಾರ್ರಿ ಂದಿ ಅಧಾಯ್ಪಕರ ಪರ್ ಕಷ್ಣ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ ಇ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಉಪನಾಯ್ಸಕರ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
17
32564
28/04/2009
06/11/2009
06/11/201
7-6-3
ಕಾ.ನಿ.ವ:139/2009-10
0
ರ್ೕ ನಾಗೇಂದರ್ ಮಧಯ್ಸಥ್, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ , ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್, ಉಡುಪಿ ಇವರ
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು
ಶಾಖೆ: EST5
ಒಟುಟ್: 1633
9850

1

9431

2

36610

5[1] ಇತರೆ09/2006-07

12/06/2006

05/04/2007

5(1)/ಇತರೆ/01/2005-06

14/09/2009

24/09/2009

05/04/200
1-1-1
8
ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ ಪರ್,ದ,ಸ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಕೋಲಾರ ಇವರ ಸೇವಾ ವರಗಳ ಬಗೆಗ್.

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಇ-ಆಡ ತ ಘಟಕ ಸಾಥ್ಪಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

24/09/201
0

1-1-1

229
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
5(1)/ನಿ ೕ/17/200514/09/2009
24/09/2009
24/09/201
1-1-1
06
0
ರ್ೕಮತಿ .ಕೆ.ಧನಲ ಮ್ ದಿವ್ದಸ ಸಕಾರ್ರಿ ಕಷ್ಕರ ತರಭೇತಿ ಕೇಂದರ್ ಹೊಸದುಗರ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆ
14/09/2009
24/09/2009
24/09/201
1-1-1
5(1)/ಇತರೆ/07/2005-06
0
ರ್ೕ ರಂಗಸಾವ್ಮಯಯ್ ದಿವ್ದಸ ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ವತೂರ್ರು ಇವರ ದಿನಾಂಕ:20-5-2005
ರಿಂದ 20 6 2005ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯನು ಕಡಾಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆ
14/09/2009
24/09/2009
24/09/201
1-1-1
5(1)/ನಿ ೕ/21/20050
06
2005-06ನೇ ಸಾ ಗೆ ಬೋದಕೇತರ ನೌಕರರ ತಾತಾಕ್ ಕ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್. ರ್ೕಮತಿ ಜಯ ೕಲ ದಿವ್ದಸ

3

36611

4

36613

5

36616

6

36617

14/09/2009
24/09/2009
24/09/201
5(1)/ವಗರ್/4/2005-06
2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬೋದಕೇತರ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆಗಳ ಬಗೆಗ್.

1-1-1

7

36618

14/09/2009
24/09/2009
5(1)/ಇತರೆ/01/2009
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ` `ಮತುತ್ `ಡಿ` ದಜೆರ್ ನೌಕರರುಗಳ ಸೇವಾ

24/09/201
ರಗಳ ಬಗೆಗ್.

1-1-1

8

36619

14/09/2009
24/09/2009
5(1)/ಇತರೆ/8/2005-06
ಸಾ. .ಇ ಯ ಲ್ನ ಭೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್.

24/09/201

1-1-1

9

36620

10

36621

14/09/2009
24/09/2009
24/09/201
1-1-1
5(1)/ನಿ ೕ/14/20050
06
ರ್ೕ.ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಪೈ ದಿವ್ದಸ ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ.ಸಾ. .ಇ.ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ
ಬಗೆ
14/09/2009
25/09/2009
25/09/201
1-1-1
5(1)/ವಗರ್/41/2005-06
0
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಕೃಷೆಣ್ಗೌಡ ಮತುತ್ ಇತರ ಬೋದಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

11

36622

12

36623

13

36625

14

36629

15

36630

16

36631

5(1)/ಇತರೆ/01/2005-06

14/09/2009

25/09/2009

25/09/201
1-1-1
0
ರ್ೕ.ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ,ಪರ್ದಸ ಡಯಟ್ ಮೈಸೂರು ಮತುತ್ ರ್ೕ ರ್ೕನಿವಾಸ್ ಕುಲಕಣಿರ್ ಪರ್ದಸ ಡಿಡಿಪಿಐ ಕಛೇರಿ
ಕೊಪ ಳ ಇವರನು ಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಕಳು
ಕೊಡುವ ಬಗೆ
14/09/2009
25/09/2009
25/09/201
1-1-1
5(1)/ಇತರೆ/18/2005-06
0
ಮಾನಯ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಸಚಿವರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ವ್ೕಕೃತವಾಗುವ ಪತರ್ಗಳು/ಟಿಪಪ್ಣಿಗಳ
ಛಾಯ ಪ ತಿಗಳನು ನೀಡುತಿರುವ ಬಗೆ
14/09/2009
25/09/2009
25/09/201
1-1-1
5(1)/ಇತರೆ/23/2005-06
0
ಹುದೆದ್ಗಳು ಮಂಜೂರಾಗದೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಬಳವನುನ್ ಪಾವತಿ ರುವ ಕುರಿತು ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರಿಂದ
ಪರಿ ೕಲನೆ ನಡೆಸುವ ತಂಡಕೆ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ
14/09/2009
25/09/2009
25/09/201
1-1-1
5(1)/ನಿ ೕ/10/20050
06
ರ್ೕ ಸೈಯದ್ ವಜೀರ್ ಅಹಮ್ದ್ ಪರ್ದಸ ಇವರನುನ್ ಕನನ್ಡ ಅಬೀವೃಧಿ ಪಾರ್ಧಿಕಾರದ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ನಿ ೕಜನೆ
ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗೆ
14/09/2009
25/09/2009
25/09/201
1-1-1
5(1)/ನಿ ೕ/13/20050
06
2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬೋಧಕೇತರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.[ ರ್ೕ. .ಕೆ ನಾಗೇಂದರ್ ಕುಮಾರ್]
ೕ/9/2005-06

14/09/2009

25/09/2009

5(1)/ನಿ

2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ನ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ನಿ
17

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

36637

5(1)/ನಿ
06

ೕ/11/2005-

15/09/2009

ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.
25/09/2009

25/09/201
0

1-1-1

25/09/201
0

1-1-1

230
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
18

36638

19

36639

ರ್ೕ ರಾಮಂಚದರ್ರಾವ್ ಎನ್.ಪರ್ದಸ/ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ. ಬೂರಗಿಮಾಕನಹ ಳ್,ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ.ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ
ಶೆ ಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆ ಇವರನು ಗಾ ಮೀಣಾಭಿವ ದಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಗೆ
ೕನಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
5(1)/ನಿ ೕ/3/2005-06
15/09/2009
25/09/2009
25/09/201
1-1-1
0
2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ನ ಭೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್. [ ರ್ೕನಿವಾಸ ದಿವ್ದಸ]
5(1)/ವಗರ್/36/2005-06

15/09/2009

25/09/2009

1-1-1

2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ನ ಭೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.[ ರ್ೕ
ಬೋರೇಗೌಡ ೕಮತಿತಾರ ೕನಾಗೇಶ್]
15/09/2009
25/09/2009
25/09/201
1-1-1
5(1)/ವಗರ್/2/2005-06
ರ್ೕ.ನಾಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್,ಪರ್ದಸ.ಉ.ನಿ.ರ ಕಛೇರಿ,ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.ದಾವೆ
ಸಂ:8247/2005
15/09/2009
25/09/2009
25/09/201
1-1-1
5(1)/ವಗರ್/37/2005-06
0
2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ನ ಭೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.[ ರ್ೕ ಹನುಮರೆಡಿಡ್ ಕುಪೆಪ್ಲೂರು
ಸುರೇಶ್ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು]
15/09/2009
25/09/2009
25/09/201
1-1-1
5(1)/ವಗರ್/1/2005-06
ರ್ೕ.ಎಂ.ಶಂಕರಪಪ್ ಅಧಿಕಷ್ಕರು,ಅಪಾರ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ. ಸಾ. .ಇ.ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಇವರನುನ್ ವಗಾರ್ಯಿ ರುವ
ಬಗೆ
15/09/2009
25/09/2009
25/09/201
1-1-1
5(1)/ವಗರ್/6/2005-06
2005-06ನೇ ಸಾ ನವರೆಗಿನ ವಗಾರ್ವಣೆಗಳ ಬಗೆಗ್.[ಎಸ್.ಕೆ.ಸುರೇಶ್]

20

36640

21

36641

22

36642

23

36643

24

36644

15/09/2009
25/09/2009
25/09/201
1-1-1
5(1)/ಬಡಿತ್/2/2005-06
ಪರ್ದಸ/ ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರ ವೃಂದದಿಂದ ಅಧೀಕಷ್ಕರ ವೃಂದಕೆಕ್ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿದುದ್ ಳಾಸ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಬಗೆಗ್.

25

36645

26

36646

27

36647

25/09/201
1-1-1
0
ರ್ೕ,ಬಿ,ಎಸ್,ನಾಗೇಶ್. ದಿವ್ತಿಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರು,ಕ್ಏತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ತಿಪಟೂರು
ತಾ ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆ ಇವರ ಅಮಾನತನು ತೆರವ ಗೊ
ಸಳ ನಿಯುಕಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
15/09/2009
25/09/2009
25/09/201
1-1-1
5(1)/ನಿ ೕ/15/20050
06
2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ನ ಭೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.[ ರ್ೕಮತಿ ಎನ್.ಶೋಭ ಕಿರಿಯ
ಸಹಾಯಕರು]
15/09/2009
25/09/2009
25/09/201
1-1-1
5(1)/ನಿ ೕ/21/20050
06
2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ನ ಭೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

28

36648

29

36649

30

36650

5(1)/ಇತರೆ/72/2005-06

15/09/2009

25/09/2009

ೕ/9/2005-06

15/09/2009

25/09/2009

5(1)/ಇತರೆ/12/2004-05

15/09/2009

25/09/2009

25/09/201
1-1-1
0
ರ್ೕ.ಸೂಯರ್ ಪರ್ಕಾಶ್ ದಿವ್ದಸ ಸ ತ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು,ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ,ಇವರ ಸೇವೆಯನುನ್
ಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ವ ಸುವ ಬಗೆ
15/09/2009
25/09/2009
25/09/201
1-1-1
5(1)/ಅ.ಬ/2/2004-05
ಆಂತರಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್.
5(1)/ನಿ

ಅತುಯ್ತತ್ಮ ಪರ್ಗತಿ ಸಾಧಿ ದ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಬಬ್ಂದಿಗೆ ರಾಜಯ್ ಪರ್ಶ ತ್ ಬಗೆಗ್.

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

25/09/201
0

31

36651

32

36652

5(1)/ಇತರೆ/12/2004-05

15/09/2009

25/09/2009

ೕ/8/2004-05

15/09/2009

25/09/2009

25/09/201
0

1-1-1

25/09/201
1-1-1
0
ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿಯ ಖಾತೆಗ ಗೆ ನೌಕರರ ವಂತಿಗೆ ಕರ್ಮಬದದ್ವಾಗಿ ಜಮಾ ಆಗದ ಕುರಿತು.
5(1)/ನಿ

25/09/201
0

1-1-1
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ರ್ೕಮತಿ,ಪಾವರ್ತಿ,ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ಸಾ ಇ,ಬೆಂಗಳೂರು
ಭಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆ
5(1)/ಇತರೆ/5/2004-05
15/09/2009
25/09/2009
25/09/201
1-1-1
ರ್ೕ ನಾಗರಾಜ್ ದೋಣಿ, ಘರ್ ಪಿಗಾರರು,ಅಪರ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,ಸಾ. .ಇ.ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಇವರ ವೃಂದ
ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆ
15/09/2009
25/09/2009
25/09/201
1-1-1
5(1)/ಇತರೆ/4/2004-05
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ. .ಗಿರಿಜಾ,ಪರ್ದಸ.ಮುರಾಜಿರ್ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ದದ್ರ ಬೆಟಟ್,ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ.ತುಮಕೂರು
ಜಿಲೆ ಇವರನು ಮಾತ ಇಲಾಖೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಿದು ಸಳ ನಿಯುಕಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
15/09/2009
25/09/2009
25/09/201
1-1-1
5(1)/ಇತರೆ/30/2004-05
0
ರಾಜಯ್
ಲ್ ಸೇವೆಯ ಲ್ನ ಗೂರ್ಪ್-ಎ ಮತುತ್ ಗೂರ್ಪ್-ಬಿ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ಅಂಗ ಕಲರಿಗೆ
ಮೀಸಲಾತಿ ಕ ಸುವ ಬಗೆ
15/09/2009
25/09/2009
25/09/201
1-1-1
5(1)/ಇತರೆ/19/2004-05
0
2004-05ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ನ ಭೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

33

36653

34

36655

35

36656

36

36657

37

36658

25/09/201
1-1-1
0
ಕನಾರ್ಡಕ ರಾಜಯ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖಾ ಪಿಕ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್.

38

36661

39

36663

40

36665

41

36666

42

36667

43

36668

25/09/201
1-1-1
0
ವಾತಾರ್ ಮತುತ್ ಯುವಜನ ಸೇವಾ ಮತುತ್ ಕಿರ್ೕಡಾ ಇಲಾಖೆಯ ಭಾಗಿಯ ರದದ್ತಿಗೆ ಸಂಭಂದಿ ದಂತೆ
ಹೆಚು ವರಿ ಹುದೆಗಳನು ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗ ಗೆ ಮರು ಹೋಂದಾಣಿಕೆ ಬಗೆ
15/09/2009
25/09/2009
25/09/201
1-1-1
5(1)/ಇತರೆ/7/2004-05
ಸಾ. .ಇ.ಯ ಲ್ನ ಖಾ ಇರುವ ಭೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಬಬ್ಂದಿ ಮತುತ್ ಆಡ ತ ಸುಧಾರಣೆ
ಇಲಾಖೆಯ Redeployment cellಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ
15/09/2009
25/09/2009
25/09/201
1-1-1
5(1)/ಇತರೆ/15/2004-05
0
1993ರ ನಂತರ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲಾದ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುದೆದ್ ಮಂಜೂರು ಹಾಗೂ 11
ಜಿಲೆಗ ಗೆ ಭೋಧಕೇತರ ಬ ಂದಿಯನು ಮಂಜೂರು ಮತಿತರ
15/09/2009
25/09/2009
25/09/201
1-1-1
5(1)/ಇತರೆ/22/2004-05
0
ಕಛೇರಿ ವೇಳೆ ಯ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರರ ಚಲನವಲನವನುನ್ ನಿಯಂತಿರ್ಸಲು ಚಲನವಲನವ ಯ ನಿವರ್ಹಣೆಯ
ಬಗೆ
15/09/2009
25/09/2009
25/09/201
1-1-1
5(1)/ಇತರೆ/24/2004-05
0
1995ರ ಜನವರಿಯಿಂದ 1997ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅವಧಿಯ ಲ್ ವ್ಕೃತಿ,ರವಾನೆ ನತುತ್ ಬೆರಳಚುಚ್ ಶಾಖೆಯ ಲ್
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ದ ಬ ಂದಿಗಳ ವರ ನೀಡುವ ಬಗೆ
15/09/2009
25/09/2009
25/09/201
1-1-1
5(1)/ವಗರ್/32/2004-05
0
2004-05ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ನ ಭೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.[ ರ್ೕ ಜಿ.ಡಿ.ದಾಸರ್]

44

36669

15/09/2009
25/09/2009
25/09/201
1-1-1
5(1)/ನಿ ೕ/18/20040
05
ರ್ೕ.ಅಲಾತ್ಫ್ ಪಾಷಾ,ದಿವ್ದಸ ಇವರನುನ್ ದಾಯ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಗಾರ್ಮೀಣಾಭಿವೃದಿದ್ಗೆ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

45

36670

46

36671

25/09/201
1-1-1
0
ಸಾ. .ಇ.ಯ ಖಾ ಇರುವ ದಿವ್ದಸ/ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ವೃಂದದ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಸಂಖಾಯ್ರಿಕತ್ ನೌಕರರನುನ್
ಮರು ನಾ ಸಗೊ ಸುವ ಬಗೆ[ಮೆ ಸೂರು ಜಿಲೆ]
15/09/2009
25/09/2009
25/09/201
1-1-1
5(1)/ಇತರೆ/13/2004-05
0
ಸಂಖಾಯ್ರಿಕತ್ ನೌಕರರನುನ್ ಮರು ನಾಯ್ಸಗೊ ಸಲು ಖಾ ಇರುವ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹಾಗೂ ಗೂರ್ಪ್ ವೃಂದದ
ಹುದೆಗಳ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ

5(1)/ಇತರೆ/25/2004-05

5(1)/ಇತರೆ/11/2004-05

5(1)/ಇತರೆ/27/2004-05

15/09/2009

25/09/2009

15/09/2009

25/09/2009

15/09/2009

25/09/2009
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47

36672

48

36673

5(1)/ನಿ ೕ/17/200415/09/2009
05
2004-05ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ನ ಭೋಧಕೆತರ ನೌಕರರ ನಿ
5(1)/ಇತರೆ/32/2004-05

15/09/2009

ಸಾ. .ಇ.ಯ ಲ್ನ ಭೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ

25/09/2009

25/09/201
1-1-1
0
ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.[ ರ್ೕ.ತಾಯ್ಗರಾಜ್ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು]
25/09/2009

25/09/201
0
ಮತುತ್ ಡಿ ವೃಂದದ ಹುದೆದ್ಗಳ ಸಥ್ಳಾಂತರದ ಬಗೆಗ್.

49

36674

50

36929

51

36930

26/09/2009
29/09/2009
5(1)/ನಿ ೕ/23/200304
ರ್ೕ V.N.ಜಗದೀಶ್ ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರ ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ ಸಾ. .ಇ.ಮೈಸೂರು ನಿ

52

36932

53

36933

54

36934

55

36935

26/09/2009
29/09/2009
29/09/201
1-1-1
5(1)/ಇತರೆ/1/2003-04
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಹಾ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಸಕಾರ್ರಿ ಭೋಧಕೇತರ ಅಧಿಕಾರಿ:ನೌಕರರ ಪರಿ ಷಟ್
ಜಾತಿ:ವಗರ್ಕೆ ಸೇರಿರುವ ವರ ಜಾತಿವಾರು ವರದ ಬಗೆ
26/09/2009
29/09/2009
29/09/201
1-1-1
5(1)/ಇತರೆ/1/2003-04
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಹಾ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಸಕಾರ್ರಿ ಭೋಧಕೇತರ ಅಧಿಕಾರಿ:ನೌಕರರ ಪರಿ ಷಟ್
ಜಾತಿ:ವಗರ್ಕೆ ಸೇರಿರುವ ವರ ಜಾತಿವಾರು ವರದ ಬಗೆ
26/09/2009
29/09/2009
29/09/201
1-1-1
5(1)/ಇತರೆ/37/2003-04
0
ಸಾ. .ಇ.ಯ ಕಛೇರಿ ಬಬ್ಂದಿ ಇಲಾಖೆಯ ನೌಕರರ ಆಂತರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದುದ್ ಕತರ್ವಯ್ದಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
26/09/2009
29/09/2009
29/09/201
1-1-1
5(1)/ಇತರೆ/03/2003-04
0
ಪರ್ತಿ ಕಡತ ಪುಡಗ ಗೆ ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್ ಹಾಗೂ ಪಟಿಟ್ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

56

36936

15/09/2009
25/09/2009
25/09/201
1-1-1
5(1)/ಇತರೆ/1/2004-05
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ನ ಭೋಧಕೇತರ ಮತುತ್ ಡಿ ವೃಂದದ ಮಂಜೂರಾದ ಹುದೆದ್ಗಳು
ಶಾಲಾ/ಕಾಲೇಜುಗಳ ನ ಕಷ್ಕರ ದಾ ಥಿರ್ಗಳ ಸಂಖೆ ಯ ವರ ನೀಡುವ ಬಗೆ
5(1)/ಇತರೆ/36/2003-04
26/09/2009
29/09/2009
29/09/201
1-1-1
0
ಸಾ. .ಇ.ಯ ಭೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ಪ.ಜಾ/ಪ.ವಗರ್ ಜಾತಿವಾರು ವರದ ಬಗೆಗ್.

5(1)/ಇತರೆ/29/2003-04

26/09/2009

29/09/2009

ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
57

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

1-1-1

36937

5(1)/ಇತರೆ/14/2003-04

26/09/2009

29/09/201
0
ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

29/09/201
0

1-1-1

1-1-1

29/09/2009

29/09/201
1-1-1
0
ಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತತ್ರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಮತವಾರು

ದಿ:31/3/2000 ರ ಲ್ ಸಕಾ್ರದ
ವರದ ಬಗೆ
26/09/2009
29/09/2009
29/09/201
1-1-1
5(1)/ಇತರೆ/9/2003-04
ರ್. .ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸಹಾಯಕ ಸಂಖಾಯ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ. .ಇ.ಬೆಂ ಇವರ ಗೈರುಹಾಜರಿ ಬಗೆಗ್.

58

36938

59

36939

26/09/2009
29/09/2009
29/09/201
1-1-1
5(1)/ನಿ ೕ/25/20030
04
ರ್ೕ.ಎಂ.ಕೆ ವರುದರ್ಪಪ್,ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ೇ. .ಗಳ.ಕಛೇರಿ,ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

60

36940

61

36941

26/09/2009
29/09/2009
29/09/201
1-1-1
5(1)/ನಿ ೕ/16/20030
04
ರ್ೕ.ಬಾಗವಾನ ಅಬುದ್ಲ್ ಘರ್ ಪಿಗಾರರು,ಡಯಟ್ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,ಬೀದರ ಇವರನುನ್ ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್
ಬಿಜಾಪ ರ ಇ ನ ಖಾ ಇರುವ ಹುದೆಗೆ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆ
26/09/2009
29/09/2009
29/09/201
1-1-1
5(1)/ಇತರೆ/34/2003-04
0

233
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
ರ್ೕ.ಕೆ.ಎಸ್ ರ ಶಂಕರ್,ಪರ್ದಸ ಡಯಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ದಿ:23/2/2004 ರಿಂದ
25/2/2004ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿ ಹಾಗೂ 26/2/2004 ರಿಂದ 3/3/2004ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯ ಬಗೆ
5(1)/ಇತರೆ/33/2003-04
26/09/2009
29/09/2009
29/09/201
1-1-1
0
ರ್.ಬಿ.ಎಸ್.ವಾಸುಕಿ ಪರ್ಸನನ್ ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಳನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

62

36942

63

36943

26/09/2009
29/09/2009
29/09/201
5(1)/ಅ.ಬ/2/2003-04
2003-04ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬಬ್ಂದಿಯನುನ್ ಆಂತರಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್.

1-1-1

64

36944

26/09/2009
29/09/2009
29/09/201
5(1)/ಅ.ಬ/3/2003-04
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ. .ಇ.ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ನ ಬಬ್ಂದಿಯ ಆಂತರಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್.

1-1-1

65

36945

66

36948

67

36949

68

36950

69

36951

29/09/201
1-1-1
0
ಸಾ. .ಇ.ಭೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ಸೇವಾಪುಸತ್ಕಗಲನುನ್ ಬಡಿತ್/ಜೇಷಟ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ ಸೇರಿಸಲು ಕೋರಿ
ಸ ರುವಂತೆ
26/09/2009
29/09/2009
29/09/201
1-1-1
5(1)/ಇತರೆ/25/2003-04
0
ರ್.ಎಸ್.ಅಶೋಕ್,ದಿವ್ದಸ.ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ಕಮಲಾಪುರ ತಾ.ಗುಲಬ್ಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಮತುತ್ ರ್ೕಮತಿ ಶೋಭ ದಿವ್ದಸ
ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜುಬಾಲಕಿಯರಗುಲ ಗರ್ ಇವರ ಸೇವೆಯನು ಸಾ ಇ ಗೆ ಂತಿರುಗಿಸುವ
26/09/2009
29/09/2009
29/09/201
1-1-1
5(1)/ಇತರೆ/30/2003-04
0
ಸಾ. .ಇ.ಯ ಹಣ ತೆಗೆಯುವ ಮತುತ್ ಬಟವಾಡೆ ಮಾಡುವ ಅಧೀಕಾರಿ ನಿಯಂತರ್ಣ ಅಧೀಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ
ಇಲಾಖಾ ಮುಖ ಸರಿಂದ ಮಾನವ ಸಂಪನೂ ಲ ದತಾಂಶ[ಡೇಟ ಸಂಗ ಹಣೆ ಬಗೆ]
26/09/2009
29/09/2009
29/09/201
1-1-1
5(1)/ನಿ ೕ/8/2003-04
0
ರ್ೕಮತಿ ಅಂಬುಜ ಪರ್ದಸ ಮತುತ್ ರ್ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಪರ್ದಸ ಕಛೇರಿ ಬಬ್ಂದಿ ಶಾಖೆ ಇವರುಗಳ
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆ
26/09/2009
29/09/2009
29/09/201
1-1-1
5(1)/ಇತರೆ/1/2003-04
ಕಛೇರಿ ಬಬ್ಂದಿ ಇಲಾಖೆಯ ನೌಕರರಿಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆಯಾಗಿದುದ್/ಕತರ್ವಯ್ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

70

36952

5(1)/ಇತರೆ/34/2003-04

26/09/2009

29/09/2009

5(1)/ಇತರೆ/17/2003-04

26/09/2009

29/09/2009

ಜಾಣ್ನ ನಿವಾರ್ಹಣಾ ಪದದ್ತಿಯನುನ್ ಸೃಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

1-1-1

26/09/2009
29/09/2009
29/09/201
1-1-1
5(1)/ನಿ ೕ/23/20030
04
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,ಸಾ, ,ಇ.ಬೆಂಗಳೂರು,ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸ.ಪೌರ್. .ಪ.ಮಂಡ ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆ
26/09/2009
29/09/2009
29/09/201
1-1-1
5(1)/ವಗರ್/7/2003-04
2003-2004 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ನ ವಗಾರ್ವಣಾ ಮಾಪಾರ್ಡುಗಳ ಬಗೆಗ್.

71

36953

72

36954

73

36955

26/09/2009
29/09/2009
29/09/201
1-1-1
5(1)/ಅ.ಬ/1/2003-04
ಸಾ. .ಇ.ಯ ಲ್ನ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ನ ಭೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ ನೌಕರರ ಆಂತರಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್.

74

36956

29/09/201
0
ಸಾ. .ಇ. ಪಿಕ ನೌಕರರ ಸಂಘ/ಭೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್.

75

36957

5(1)/ಇತರೆ/31/2003-04

26/09/2009

29/09/2009

5(1)/ಇತರೆ/25/2003-04

26/09/2009

29/09/2009

ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ,ಸಾ. .ಇ.ಉಡುಪಿ ಇಲದ ನ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
76

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

29/09/201
0

36958

29/09/201
0

1-1-1

1-1-1

26/09/2009
29/09/2009
29/09/201
1-1-1
5(1)/ಬಡಿತ್/3/2003-04
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ ರತನ್ಮಮ್ ಪರ್ದಸ.ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಬಾಲಕಿಯರ ಚಿತರ್ದುಗರ್,ಇವರಿಗೆ ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್
ಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
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ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
77

36959

78

36961

5(1)/ವಗರ್/1/2003-04
26/09/2009
29/09/2009
29/09/201
2003-2004ನೇ ಸಾ ನ ಭೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ ಅಧೀಕಾರಿಗಳ/ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
5(1)/ಅ.ಬ/39/2000-01

26/09/2009

07/10/2009

ಆಂತರಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು

1-1-1

79

36962

80

36963

81

36964

82

36965

83

36966

84

36967

85

36968

86

36969

26/09/2009
07/10/2009
5(1)/ಇತರೆ/93/98-99
ಯು.ಎನ್.ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಟ್ಂ ಕಷ್ಣ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಕಛೇರಿಗೆ ಬಬ್ಂದಿಯನುನ್ ನಿ

07/10/201
ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

1-1-1

87

36977

29/09/2009
07/10/2009
5(1)/ಇತರೆ/20/98-99
ಕಛೇರಿ ಬಬ್ಂದಿ ಶಾಖೆಯ ಷಯ ನಿವಾರ್ಹಕರ ಕೆಲಸದ ಮರುಹಂಚಿಕೆ ಬಗೆಗ್.

07/10/201

1-1-1

88

36978

29/09/2009
5(1)/ಇತರೆ/1/98-99
ಕಛೇರಿ ಬಬ್ಂದಿ ಶಾಖೆಗೆ ಒಬಬ್ರು ಸಹಾಯಕರನುನ್ ನಿ

07/10/2009
07/10/201
ೕಜಿಸಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

1-1-1

89

36979

26/09/2009
07/10/2009
07/10/201
1-1-1
5(1)/ಇತರೆ/155/20000
01
ಭಾಗಿಯ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು ಕ.ಪೌರ್. .ಪಾರ್ದೇ ಕ ಪರೀ ಾ ಮಂಡ ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತತ್ ಜಂಟಿ
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಗಳ ನ ಹುದೆಗಳನು ಬಳ ಕೊಳು ವ ಬಗೆ
26/09/2009
07/10/2009
07/10/201
1-1-1
5(1)/ಅ.ಬ/82/2001-02
0
ಈ ಕಛೇರಿಯ ನೌಕರರ ಆಂತರಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್.
26/09/2009
07/10/2009
07/10/201
1-1-1
5(1)/ಇತರೆ/19/94-95
ಹೊಸದಾಗಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಸಕಾರ್ರಿ ಪರ್ವಢ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜುಗ ಗೆ ಪಿಕ ವೃಂದದ
ಹುದೆಗಳನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡದೆ ಇರುವ ಬಗೆ
5(1)/ವಗರ್/59/90-91
26/09/2009
07/10/2009
07/10/201
1-1-1
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಆದೇಶಗಳು ಮತುತ್ ಸುತೊತ್ೕಲೆಗಳು.
26/09/2009
07/10/2009
07/10/201
1-1-1
5(1)/ಇತರೆ/141/96-97
ದಾಯ್ನಗರ ಬೆಂ.ಇ ಲ್ಗೆ ಮಂಜೂರಾದ
ಸಕಾರ್ರಿ ಕಷ್ಕರ ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಓಟಿ ಹಾಗೂ ಇಎ ಟ್
ಖಾ ಹುದೆಗಳ ಬಗೆ
26/09/2009
07/10/2009
07/10/201
1-1-1
5(1)/ಇತರೆ/3/97-98
ರ್ೕ. .ಡಿ.ನಾಯಕ್ ಪರ್ದಸನಿವೃತಿತ್ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ, ನಾಡುಮಾಸೆಕ್ೕರಿ,ಕುಮಾಟ ತಾ. ಉ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಅಹರ್ತಾ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಿ ಕ ಆ ನಾ ಮಂಡ ಯ ದಾವೆ ಸಂ:2621/97 ಹುಡಿರುವ ಬಗೆ
26/09/2009
07/10/2009
07/10/201
1-1-1
5(1)/ಇತರೆ/112/2009
ಪಿಕ ವಗರ್ದ ನೌಕರರ/ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೃಂದ ಮತುತ್ ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯನಗಳ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಬಗೆಗ್.

5(1)/ಇತರೆ/75/99-2000
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಲ್

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

07/10/201
0

1-1-1

29/09/2009

07/10/2009

ಧ ಮರುಹಂಚಿಕೆ ಂಗಡಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

07/10/201
0

1-1-1

1-1-1

90

36980

29/09/2009
07/10/2009
07/10/201
5(1)/ಇತರೆ/37/2
0
2000-01
ಈ ಕಛೇರಿಯ
ಧ ಶಾಖೆಗಳ ಲ್ ಕೆಲಸ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಷಯಗಳ ಪಟಿಟ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

91

36981

92

36982

07/10/201
1-1-1
0
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಬಬ್ಂದಿ-3ಶಾಖೆಯ ಲ್ ಹಾಗೂ ಕಛೇರಿ ಬಬ್ಂದಿ ಶಾಖೆ ಇ ಲ್.ಪರ್ದಸರಾಗಿ
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿರುವ ೕಮತಿ ಸೂಯರ್ಕಲಾ ಹಾಗೂ ೕಮತಿ ಮುದುರತ ಇವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕರನು
29/09/2009
07/10/2009
07/10/201
1-1-1
5(1)/ಅ.ಬ/67/99-2000
0
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ಆಂತರಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್.
5(1)/ಇತರೆ/45/2000-01

29/09/2009

07/10/2009

235
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
93

36983

07/10/201
0

1-1-1

29/09/2009
07/10/2009
07/10/201
5(1)/ಇತರೆ/142/20010
02
.ಆ.ಸು.ಇಲಾಖೆಯ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ದೂರು ನಿವಾರಣಾ ಭಾಗಕೆಕ್ ಸ ಲ್ ದ ಮನ ಬಗೆಗ್.

1-1-1

5(1)/ಅ.ಬ/39/2000-01

29/09/2009

07/10/2009

ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ಆಂತರಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್.
94

36984

95

36987

5(1)/ಇತರೆ/71/2001-02

29/09/2009

07/10/2009

ವೇತನ ಸಮಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಮಾ ತಿಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
96

36989

97

36990

98

36991

99

36992

100

36994

101

36995

102

36997

36998

29/09/2009
07/10/2009
07/10/201
1-1-1
5(1)/ಇತರೆ/9/2001-02
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಶಾಖಾವಾರು/ ಷಯ ನಿವಾರ್ಹಕರವಾರು ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಲೆಕಕ್ ಮಾಡಿ ಮರುಹಂಚಿಕೆ
ಕುರಿತು
29/09/2009
07/10/2009
07/10/201
1-1-1
5(1)/ಅ.ಬ/2/2001-02
ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ಬದಲಾವಣೆ/ನಾಯ್ಯಲಯ ಪರ್ಕರಣಗಳ ೕಘರ್ ಲೆವಾರಿಗೆ ಬಬ್ಂದಿಯನುನ್
ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆ
29/09/2009
07/10/2009
07/10/201
1-1-1
5(1)/ಅ.ಬ/1/2001-02
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ಆಂತರಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್.
5(1)/ಇತರೆ/58/2002-03

29/09/2009

5(1)/ಇತರೆ/40/2002-03

29/09/2009

ಆಡ ತದ ಲ್ ಕಾಯರ್ತಂತರ್ ಮತುತ್ ಕಿರ್ಯಾ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

104

37001

105

37002

106

37003

107

37005

1-1-1

29/09/2009
07/10/2009
07/10/201
1-1-1
5(1)/ಇತರೆ/143/20010
02
ಪಾರ್ದೇ ಕ ಅಸಮತೋಲನೆಯನುನ್ ನಿವಾರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾರತ ಸಂ ಧಾನದ ಅನುಚೆಚ್ೕದ 371 ಕೆಕ್
ತಿದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
29/09/2009
07/10/2009
07/10/201
1-1-1
5(1)/ಇತರೆ/145/20010
02
ಸ ೕರ್ಚಚ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯ,ಕನಾರ್ಟಕ ಉಚಚ್ನಾಯ್ಯಾಲಯ ಮತುತ್ ಕನಾರ್ಟಕ ಆಡ ತ ನಾಯ್ಯಮಂಡ ಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಪ ಕರಣಗಳ ಮಾ ತಿ ಬಗೆ
29/09/2009
07/10/2009
07/10/201
1-1-1
5(1)/ಇತರೆ/148/20010
02
ವಗರ್ವಣೆ ಮಾಗರ್ಸೂಚಿ [ಸುತೊತ್ೕಲೆ]ಮತುತ್ ಆಂತರಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್.

07/10/2009

ಬಡಿತ್ ಹೊಂದಿದ ನೌಕರನುನ್ ಕತರ್ವಯ್ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
103

07/10/201
0

07/10/2009

ೕಜನೆ 2002-2003ರ ಬಗೆಗ್.

5(1)/ಇತರೆ/73/2002-03

29/09/2009

07/10/2009

5(1)/ಇತರೆ/83/2002-03

29/09/2009

07/10/2009

07/10/201
0

1-1-1

07/10/201
0

1-1-1

07/10/201
1-1-1
0
ಕನಾರ್ಟಕ ಮಾ ತಿ ಪಡೆಯಲು ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2002ರ ಸೆಷನ್ 3ರಡಿಯಂತೆ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಗೆಯ
ಮಾ ತಿಯನು ನೀಡುವ ಬಗೆ
29/09/2009
07/10/2009
07/10/201
1-1-1
5(1)/ಇತರೆ/12/2002-03
0
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಗೂರ್ಪ್` `ಹಾಗೂ`ಡಿ`ನೌಕರ ಖಾ ಹುದೆದ್ ಮಾ ತಿಯನುನ್
[ಜಿಲಾವಾರು]ಜಿಲಾಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ
29/09/2009
07/10/2009
07/10/201
1-1-1
5(1)/ಅ.ಬ/1/2002-03
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ಆಂತರಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್.
07/10/201
0

1-1-1

236
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
108

37012

109

37014

ಕಛೇರಿ ಬಬ್ಂದಿ ಶಾಖೆಯಿಂದ ವಗಾರ್ವಣೆಗೊಂಡ/ಆಂತರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗೊಂಡ ನೌಕರರನುನ್ ಕತರ್ವಯ್ದಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
5(1)/ಅ.ಬ/1/2002-03
29/09/2009
08/10/2009
08/10/201
1-1-1
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ಆಂತರಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್.
5(1)/ಇತರೆ/50/2002-03

29/09/2009

08/10/2009

ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗದ ಪಿಕ ನೌಕರ ಹುದೆದ್ ಸಥ್ಳಾಂತರದ ಬಗೆಗ್.
110

37017

111

37020

112

37025

113

37028

114

37029

115

37030

116

37031

08/10/2009

29/09/2009
08/10/2009
08/10/201
1-1-1
5(1)/ಬಡಿತ್/75/2002-03
ರ್ೕ. .ಪಿ.ರಾಮಾಂಜನಪಪ್,ಪರ್ದಸ.ಬಿಇಓ,ಕಛೇರಿ ಆನೇಕಲ್ ತಾ.ಬೆಂ.ದ.ಜಿಲೆಲ್,ಇವರ ಬಡಿತ್ ಮಾಪಾರ್ಡು
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
29/09/2009
08/10/2009
08/10/201
1-1-1
5(1)/ಜೇಪಟಿಟ್/95/20020
03
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ನ ದಿ:19/12/95ರ ನಂತರ ನೇಮಕಗೊಂಡವರ ಪರ್ದಸ ಜೇಷಟ್ತಾ ಪಟಿಟ್
ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆ
29/09/2009
08/10/2009
08/10/201
1-1-1
5(1)/ವಗರ್/23/2002-03
0
2002-03 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
29/09/2009
08/10/2009
5(1)/ಅ.ಬ/1/2002-03
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ಆಂತರಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್.
5(1)/ಇತರೆ/17/2002-03

29/09/2009

08/10/201

1-1-1

08/10/2009

08/10/201
0

1-1-1

08/10/2009

08/10/201
0

1-1-1

08/10/201

1-1-1

08/10/201
0

1-1-1

ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ನಡೆಯುವ ಸಭಾ ಸೂಚನೆಗಳ ಬಗೆಗ್.
117

37033

118

37034

119

37035

5(1)/ಇತರೆ/17/2002-03

29/09/2009

ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಇಯ ಲ್ನ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯಕೆಕ್ ಪತರ್ವಯ್ವಹರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
29/09/2009
08/10/2009
5(1)/ಬಡಿತ್/71/2002-03
ಸಾ. .ಇಲಶಖೆಯ ಪರ್ದಸ ಲೆಕಾಕ್ಧಿಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
5(1)/ಇತರೆ/61/2002-03

29/09/2009

08/10/2009

` `ಮತುತ್`ಡಿ`ಗುಂಪಿನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹುದೆದ್ಗಳ ವಯ್ತಾಯ್ಸದ ಬಗೆಗ್.

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

120

37036

121

37037

1-1-1

08/10/201
1-1-1
0
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಸಾ. .ಇ.ತುಮಕೂರು ದ ಣ, ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಪರ್ದಸ.ರಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ
ಬಗೆ
29/09/2009
08/10/2009
08/10/201
1-1-1
5(1)/ಇತರೆ/17/2002-03
0
ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದಿರ್ಕರಣದ ಬಗೆಗ್.
5(1)/ಇತರೆ/93/2002-03

29/09/2009

08/10/201
0

08/10/201
1-1-1
0
ರ್ೕ ಎನ್.ನಾಗರಾಜು ದಿವ್ದಸ.ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ಹೊಸದುಗರ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರು KATಯ ಲ್ ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ
ಸಂಖೆ 3300/2002
29/09/2009
08/10/2009
08/10/201
1-1-1
5(1)/ಇತರೆ/35/2003-04
0
ರ್ೕ.ಎಂ.ಎಲ್. ರ್ೕನಿವಾಸ್ ಮೂತಿರ್,ಪರ್ದಸ ಧಾನಸಭೆಯ ಮಾನಯ್ ಉಪಸಭಾಧಯ್ಕಷ್ಕರ ಆಪತ್
ಸಹಾಯಕರಾಗಿದು ಕತರ್ವ ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊ ದು ಸಳನಿಯುಕಿಇ ನೇಡುವ ಬಗೆ
5(1)/ಇತರೆ/62/2002-03

29/09/2009

08/10/2009
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ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
122

37093

5(1)/ವಗರ್/02/2006-07

01/10/2009

08/10/2009

2006-07ನೇ ಸಾ ನ ಬೋದಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
123

37095

124

37097

125

37100

126

37102

127

37103

08/10/2009

01/10/2009
08/10/2009
08/10/201
1-1-1
5(1)/ನಿ ೕ/27/20060
07
ರ್ೕ ಆರ್.ಎನ್.ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು,ಪರ್ದಸರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಅಡಡ್ಗಲುಲ್, ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾ:ಇವರನುನ್
ೕನಿವಾಸಪ ರ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ನಿ ೕಜಿ ರುವ ದನು ರದು ಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
01/10/2009
08/10/2009
08/10/201
1-1-1
5(1)/ಇತರೆ/41/2006-07
0
ಇತರೆ ಕಛೇರಿಗಳ ಲ್ ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಳಳ್ ಬೇಕಾದ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಛೇರಿಗ ಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.
08/10/201
0

1-1-1

01/10/2009
08/10/2009
08/10/201
5(1)/ಬಡಿತ್/10/2006-07
ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದ ಪರ್ದಸ/ ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರಿಗೆ ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

1-1-1

5(1)/ವಗರ್/32/2006-07

01/10/2009

08/10/2009

ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
128

37104

129

37105

5(1)/ವಗರ್/03/2006-07

01/10/2009

08/10/2009

08/10/201
0

1-1-1

08/10/2009

08/10/201
0

1-1-1

08/10/2009

08/10/201
0

1-1-1

08/10/2009

08/10/201
0

1-1-1

08/10/2009

08/10/201
0

1-1-1

08/10/2009

08/10/201
0

1-1-1

08/10/2009

08/10/201
0

1-1-1

ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
130

37107

5(1)/ವಗರ್/16/2006-07

01/10/2009

ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.[ ರ್ೕ.ಕೆ.ಎನ್.ನಂಜುಂಡರಾವ್]
131

37108

5(1)/ವಗರ್/02/2006-07

01/10/2009

2006-07ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
132

37109

5(1)/ಇತರೆ/18/2006-07

01/10/2009

ಬೋಧಕೇತರ ` `ಗಂಪಿನ ಖಾ ಹುದೆದ್ಗಳ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.
133

37110

5(1)/ವಗರ್/17/2006-07

01/10/2009

2006-07ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
134

37111

5(1)/ವಗರ್/03/2006-07

01/10/2009

2006-07ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
135

37112

5(1)/ಇತರೆ/71/2006-07
ಖಾ ಹುದೆದ್ಗಳ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

1-1-1

08/10/201
1-1-1
0
ಧಾನ ಸಭೆ: ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಅಧಿವೇಶನಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕೆಲಸಗಳನುನ್ ನಿವರ್ ಸಲು ಬಬ್ಂದಿ
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆ
01/10/2009
08/10/2009
08/10/201
1-1-1
5(1)/ಇತರೆ/40/2006-07
0
ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಕರ್ಮದ ಅಗತಯ್ತೆ ಇಲಲ್ದ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಕಡತಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
5(1)/ಇತರೆ/01/2006-07

01/10/2009

08/10/201
0

01/10/2009

238
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
136

37113

5(1)/ಇತರೆ/01/2006-07

01/10/2009

08/10/2009

08/10/201
0

1-1-1

01/10/2009

08/10/2009

08/10/201
0

1-1-1

ಖಾ ಹುದೆದ್ಗಳ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.
137

37119

5(1)/ವಗರ್/19/2005-06

2006-07ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
138

37120

01/10/2009
5(1)/ವಗರ್/2/2005-06
2006-07ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

08/10/2009

08/10/201

1-1-1

139

37121

01/10/2009
5(1)/ವಗರ್/7/2005-06
2006-07ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

08/10/2009

08/10/201

1-1-1

140

37123

01/10/2009
08/10/2009
5(1)/ಬಡಿತ್/13/2005-06
ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.[ ತ್ೕ.ಕೆ.ಜಿ.ವಾ ಕರ್.ಪರ್ದಸ]

08/10/201

1-1-1

141

37125

142

37126

01/10/2009
08/10/2009
08/10/201
1-1-1
5(1)/ಬಡಿತ್/11/2005-06
ಪರ್ದಸ/ ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರ ವೃಂದದಿಂದ ಅಧೀಕಷ್ಕರ ವೃಂದಕೆಕ್ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿ ಸಥ್ಳನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ದುದ್
ಬಡಿ ಸಳ ಮಾಪಾರ್ಡು ಬಗೆ
01/10/2009
08/10/2009
08/10/201
1-1-1
5(1)/ಬಡಿತ್/ಭಾಗ-1/20050
06
ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

143

37127

01/10/2009
5(1)/ಬಡಿತ್/5/2005-06
ರ್ೕ ಪುರಂದರ ಡಿ.ಇವರ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ

144

37128

01/10/2009
13/10/2009
5(1)/ಬಡಿತ್/14/2005-06
ರ್ೕ ಹನುಮಂತರಾಜು.ಹೆಚ್.[ಕಿರ್.ಸತ್.171]ಇವರ ಹೆಸರಿನ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಬಗೆಗ್.

145

37129

146

37130

147

37131

148

37132

149

37133

08/10/2009
08/10/201
ೕನ ರದುದ್ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
13/10/201

1-1-1

13/10/201
0
ರ್ೕ. .ಕೃಕಷ್ಣ್ ಕುಮಾರ್,ಇವರಿಗೆ ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಯಾದ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್
ಸಳನಿಯುಕಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
01/10/2009
13/10/2009
13/10/201
5(1)/ನಿ ೕ/5/2005-06
0
2005-06ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

1-1-1

5(1)/ಇತರೆ/38/2005-06

01/10/2009

13/10/2009

37135

5(1)/ವಗರ್/10/2005-06

01/10/2009

13/10/2009

13/10/201
0

1-1-1

5(1)/ವಗರ್/20/2005-06

01/10/2009

13/10/2009

13/10/201
0

1-1-1

13/10/2009

13/10/201
0

1-1-1

2005-06ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
151

37136

5(1)/ವಗರ್/18/2005-06

01/10/2009

2005-06ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

1-1-1

01/10/2009
13/10/2009
13/10/201
1-1-1
5(1)/ಇತರೆ/3/2005-06
ೕಜನಾ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು,ಇಲಲ್ನ ಬಬ್ಂದಿ ಇವರನುನ್ ಮಾತೃ
ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ
ಇಲಾಖೆಯಾದ ಸಾ ಇ ಗೆ ಂತಿರುಗಿ ರುವ ಬಗೆ
01/10/2009
13/10/2009
13/10/201
1-1-1
5(1)/ವಗರ್/7/2005-06
2005-06ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

2005-06ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
150

1-1-1
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ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
152

37137

5(1)/ವಗರ್/28/2005-06

01/10/2009

13/10/2009

13/10/201
0

1-1-1

13/10/2009

13/10/201
0

1-1-1

2005-06ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
153

37138

5(1)/ವಗರ್/24/2005-06

01/10/2009

2005-06ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
154

37140

155

37141

5(1)/ಇತರೆ/25/2005-06

01/10/2009

13/10/2009

13/10/201
1-1-1
0
2005-06ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿ ವಗಾರ್ವಣೆಯಾಗಿದುದ್,ಕತರ್ವಯ್ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
5(1)/ಇತರೆ/16/2005-06

01/10/2009

13/10/2009

13/10/201
0

1-1-1

13/10/2009

13/10/201
0

1-1-1

13/10/2009

13/10/201
0

1-1-1

13/10/2009

13/10/201
0

1-1-1

06/06/2014

06/06/201
5

1-1-1

ಕತರ್ವಯ್ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.[ ರ್ೕಮತದಿ.ಬಿ.ಕೆ.ನಾಗಲ ಮ್,ಪರ್ದಸ]
156

37142

157

37143

01/10/2009
5(1)/ನಿ ೕ/19/200506
2005-06ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.
5(1)/ನಿ

ೕ/1/2005-06

01/10/2009

2005-06ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿ ನಿ
158

37145

5(1)/ವಗರ್/21/2005-06

ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

01/10/2009

2005-06ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
159

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

45659

160

48781

161

95413

162

5932

163

6057

164

8084

165

36416

5[4]/ಇ /ಟಾಟಾಡೇಟಾಕಾಡರ್-26/2010-10

03/06/2010

ಮಾನಯ್ ಆಯುಕತ್ರ ಬಳಕೆಯ ಲ್ರುವ ಟಾಟಾ ೕಟಾನ್ ಪಲ್ಸ್ ಡಾಟಾ ಕಾಡ್ರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ
ದೂರವಾಣೀ ಶುಲ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆ
30/08/2010
20/08/2011
20/08/201
1-1-1
CPI
2
5(9)/ನೌ.ಸೇ.ಭ/54/2010
-11
ರ್ೕ ಮಹದೇವ.ಡಿ. ಪರ್.ದ.ಸ., ಬಿ.ಇ.ಓ. ಕಛೇರಿ, ರಾಜಪೇಟೆ, ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನಾಯ್ಯಾಂಗ
ಇಲಾಖೆಯ ಸೇವೆಯನು ನಿಯಮ 252ಬಿ ಪ ಕಾರ ಸೇವಾ ಭದ ತೆ ಹಾಗೂ ವೇತನ ರಕಷ್ಣೆ ನೀಡುವ ಬಗೆ
10/04/2012
06/06/2014
06/06/201
1-1-1
5(4)ಅ.ಆ.ನೇ5
06/ಇ /06/2012
2012-13 ನೇ ಸಾ ನ ಸಾ. .ಇ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ/ನಿವಾಸದ ದಾರವಾಣಿ ಶುಲಕ್ವನುನ್
ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಸಂಸೆಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆ
09/10/2006
26/04/2008
26/04/200
1-1-2
5(1) ನಿ ೕಜನೆ 26/0607
9
ರ್ೕಮತಿ ಜೊಯ್ೕತಿಗೋಪಾಲ್, ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು, ಕನಾರ್ಟಕ ಸಕಾರ್ರ ಸಚಿವಾಲಯ ಸೇವೆ ಇವರನುನ್ ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಸೊರಬ ಇ ಗೆ ನಿ ೕಜನೆ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
06/10/2006
24/04/2008
24/04/200
1-1-2
5(1) ವಗರ್ 48/06-07
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ ( ಕೆ ರಂಗಣ)
5[1] ನಿ ೕಜನೆ
29/11/2006
24/04/2008
24/04/200
1-1-2
35/2006-07
9
ರ್ೕಬದರಿನಾಥ್ ಪರ್.ದ.ಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಇವರನುನ್ಕನನ್ಡ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಪಾರ್ಧಿಕಾರದ ಲ್ ನಿ ೕಜನೆ ಮೇಲೆ
ತೆಗೆದುಕೊಳು ವ ಬಗೆ
09/09/2009
14/09/2009
14/09/201
1-1-2
5(1)/ಇತರೆ/108/97-98
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ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
166

36675

167

36677

ರ್ೕ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ,ಪರ್ದಸ ಬಾಲ್ಕ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಸೇಡಂ ಇವರು ಕೆ.ಎ.ಟಿಯ ಲ್ ಹೂಡಿರುವ ಅಜಿರ್
ಸಂಖೆ :2033/96
5(1)/ಇತರೆ/08/2004-05
15/09/2009
25/09/2009
25/09/201
1-1-2
0
2006-07ನೇ ಸಾ ನ ಭೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
5(1)/ವಗರ್/15/2006-07

15/09/2009

25/09/2009

2006-07ನೇ ಸಾ ನ ಭೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
168

36678

169

36679

25/09/201
0
ಈ ಕಛೇರಿಯ ವಗರ್ಯಿತ ನೌಕರರನನ್ನು ಕತರ್ವಯ್ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

170

36680

25/09/201
0
ರ್ೕಮತಿ ವರಹಾಲಮಮ್ ಪರ್ದಸ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಮಧುಗಿರಿ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

171

36681

1-1-2

15/09/2009

25/09/2009

25/09/201
1-1-2
0
ರ್ೕ ಗುಲಾಂ ದಸತ್ಗಿರ್ ಪರ್ದಸ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಬಳಾಳ್ರಿ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ರದುದ್ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
15/09/2009

25/09/2009

1-1-2

5(1)/ವಗರ್/23/2006-07

15/09/2009

25/09/2009

1-1-2

5(1)/ವಗರ್/02/2006-07

15/09/2009

25/09/2009

5(1)/ವಗರ್/09/2006-07

5(1)/ವಗರ್/06/2006-07

ಭೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

25/09/201
0

1-1-2

172

36682

173

36683

174

36684

25/09/201
1-1-2
0
ರ್ೕ ಪಾದರಾವ್ ಪರ್ದಸ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಬಳಾಳ್ರಿ ಇವರ ನಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಪಾರ್ಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

175

36686

176

36687

25/09/201
1-1-2
0
ರ್ೕ.ಎಂ.ಚಂದರ್ಶೇಖರ,ದಿವ್ತಿಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರು,ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಸುಭಾಷನಗರ,ಸಾಗರ ಇವರನುನ್
ೇತ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಸಾಗರ ಇ ಗೆ ವಗರ್ಮಾಡಿದು ಕತರ್ವ ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿ ಕೊಳ ದಿರುವ ಬಗೆ
15/09/2009
25/09/2009
25/09/201
1-1-2
5(1)/ವಗರ್/44/2006-07
0
2006-07ನೇ ಸಾ ನ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಭೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

177

36688

178

36689

25/09/201
1-1-2
0
ರ್ೕಜೆ.ಆರ್.ನಾರಾಯಣ ಶೆಟಿಟ್ ಪರ್ದಸ ೇತರ್ ಕಷ್ನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಬಂಗಾರ ಪೇಟೆ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಮಾಪರ್ಡಿನ ಬಗೆ
15/09/2009
25/09/2009
25/09/201
1-1-2
5(1)/ವಗರ್/11/2006-07
0
2006-07ನೇ ಸಾ ನ ಭೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.[ ರ್ೕ.ಡಿ.ಜಿ.ನಾರಾಯಣ ಪರ್ದಸ]
5(1)/ವಗರ್/18/2006-07

5(1)/ವಗರ್/13/2006-07

5(1)/ವಗರ್/46/2006-07

15/09/2009

25/09/2009

15/09/2009

25/09/2009

15/09/2009

25/09/2009

15/09/2009
5(1)/ವಗರ್/5/2006-07
ಸಾ. .ಇ.ಯ ಭೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
5(1)/ವಗರ್/29/2006-07

15/09/2009

25/09/2009

25/09/201

1-1-2

25/09/2009

25/09/201
0

1-1-2

25/09/2009

25/09/201
0

1-1-2

ಸಾ. .ಇ.ಯ ಭೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
179

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

25/09/201
0

36691

5(1)/ವಗರ್/36/2006-07

15/09/2009
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ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
2006-07ನೇ ಸಾ ನ ಭೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ರದುದ್ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

180

36692

25/09/201
1-1-2
0
ರ್ೕ.ಬಿ.ಎಸ್.ರಾಜಶೇಖರ್,ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಹಾವೇರಿ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

181

36695

182

36696

183

36697

25/09/201
1-1-2
0
ರ್ೕಮತಿ ೕಲಾವತಿ ಘರ್ ಪಿಗಾರರು ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಣ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನುನ್ ಲೋಕ ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
15/09/2009
25/09/2009
25/09/201
1-1-2
5(1)/ವಗರ್/280
29/2006-07
2006-07ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಪಾರ್ಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆಯನುನ್
ರದುಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
5(1)/ವಗರ್/12/2006-07
15/09/2009
25/09/2009
25/09/201
1-1-2
0
2006-07ನೇ ಸಾ ನ ಭೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಪಾರ್ಡು ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

184

36698

185

36702

186

36703

187

36705

188

36706

189

36707

190

36708

25/09/201
0
[ ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಇ. ೕಣಾ]2006-07ನೇ ಸಾ ನ ಭೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

191

36709

25/09/201
0
[ ರ್ೕ. .ನಂಜಪಪ್]2006-07ನೇ ಸಾ ನ ಭೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

192

36710

25/09/201
0
[ ರ್ೕ.ಗುರುಶಾಂತಪಪ್]2006-07ನೇ ಸಾ ನ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

5(1)/ವಗರ್/21/2006-07

5(1)/ವಗರ್/52/2006-07

15/09/2009

25/09/2009

15/09/2009

25/09/2009

15/09/2009

25/09/2009

15/09/2009

25/09/2009

15/09/2009

25/09/2009

1-1-2

15/09/2009

25/09/2009

1-1-2

15/09/2009

25/09/2009

1-1-2

25/09/201
1-1-2
0
ರ್ೕ ಗಂಗಾಧರಯಯ್ ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಅರಕಲಗೂಡು ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
15/09/2009
25/09/2009
25/09/201
1-1-2
5(1)/ವಗರ್/25/2006-07
0
ರ್ೕಮತಿ ಶಾರದ ದಿವ್ದಸ ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಪರಶುರಾಂಪುರ ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ.ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆ
15/09/2009
25/09/2009
25/09/201
1-1-2
5(1)/ವಗರ್/14/2006-07
0
ರ್ೕ ಎಂ. ವಶಂಕರ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ೆತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಮಳವ ಳ್,ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆ
15/09/2009
25/09/2009
25/09/201
1-1-2
5(1)/ವಗರ್/03(A)/20060
07
2006-07ನೇ ಸಾ ನ ಭೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
5(1)/ವಗರ್/10/2006-07

25/09/201
1-1-2
0
ರ್ೕಮತಿ.ಸರೋಜ,ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧೀಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಗುಬಿಬ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆ
15/09/2009
25/09/2009
25/09/201
1-1-2
5(1)/ವಗರ್/30/2006-07
0
[ ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಕೆ.ಓಂಕಾರಪಪ್]2006-07ನೇ ಸಾ ನ ಭೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
5(1)/ವಗರ್/41/2006-07

5(1)/ವಗರ್/40/2006-07

5(1)/ವಗರ್/37/2006-07

5(1)/ವಗರ್/45/2006-07
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193

36712

5(1)/ವಗರ್/42/2006-07

15/09/2009

25/09/2009

15/09/2009

25/09/2009

5(1)/ವಗರ್/19/2006-07

15/09/2009

25/09/2009

5(1)/ವಗರ್/26/2006-07

15/09/2009

25/09/2009

[ ರ್ೕ

25/09/201
0
ೕರೆ ಹಣಮಂತ]2006-07ನೇ ಸಾ ನವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

194

36713

25/09/201
1-1-2
0
[ ರ್ೕ ಎನ್. ವಕುಮಾರ್,ಪರ್ದಸ]2006-07ನೇ ಸಾ ನ ಭೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

195

36714

196

36715

25/09/201
1-1-2
0
[ ರ್ೕ ಎಂ.ಕೆ.ಸತಯ್ನಾರಾಯಣಗೌಡ,ಅಧೀಕಷ್ಕರು]2006-07ನೇ ಸಾ ನ ಭೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆ
15/09/2009
25/09/2009
25/09/201
1-1-2
5(1)/ವಗರ್/22/2006-07
0
[ ರ್ೕಧರ್ ಕುಲಕಣಿರ್ ಪರ್ದಸ]2006-07ನೇ ಸಾ ನ ಭೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

197

36716

5(1)/ವಗರ್/35/2006-07

ಸಾ. .ಇ.ಗೂರ್ಪ್

ಮತುತ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

25/09/201
0

1-1-2

1-1-2

198

36717

5(1)/ವಗರ್/22/2006-07

15/09/2009

25/09/2009

25/09/201
0
ರ್ೕ ಡಿ.ಎಸ್. ವಸಾವ್ಮಿ ಪರ್ದಸ.ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು. ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಪಾರ್ಡಿನ ಬಗೆಗ್.

199

36718

5(1)/ವಗರ್/51/2006-07

15/09/2009

25/09/2009

2006-07ನೇ ಸಾ ನ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

1-1-2

25/09/201
0

1-1-2

200

36719

15/09/2009
25/09/2009
25/09/201
1-1-2
5(1)/ನಿ ೕ/30/20060
07
ಎನ್. .ಸವೆರ್ಶವ್ರ.ಪರ್ದಸ ಇವರನುನ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ಜಗಳೂರು ಇ ಲ್ಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

201

36720

202

36721

25/09/201
1-1-2
0
ರ್ೕಮತಿ ಡಿ.ಜಯಲ ಮ್.ದಿವ್ದಸ ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜು ಮೈ ಮನೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾ.ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆ
15/09/2009
25/09/2009
25/09/201
1-1-2
5(1)/ವಗರ್/47/2006-07
0
2006-07ನೇ ಸಾ ನ ಭೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

203

36722

204

36723

205

36724

206

36725

15/09/2009

25/09/2009

5(1)/ಇತರೆ/51/2006-07

15/09/2009

25/09/2009

5(1)/ವಗರ್/48/2006-07

15/09/2009

25/09/2009

5(1)/ವಗರ್/02/2006-07

25/09/201
1-1-2
0
ರ್ೕ ಷಫಿಖಾನ್,ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು,ಲೋಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನುನ್ ಕತರ್ವಯ್ದಿಂದ ನಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡಿ ಮಾತ ಇಲಾಖೆಗೆ ಂತಿರುಗಿ ರುವ ಬಗೆ
15/09/2009
25/09/2009
25/09/201
1-1-2
5(1)/ವಗರ್/27/2006-07
0
ರ್ೕ ಟಿ.ನಾರಾಯಣಪಪ್ ದಿವ್ದಸ ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾಮಂಡ .ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನುನ್
ೇತ ಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಗೆ ವಗರ್ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆ
15/09/2009
25/09/2009
25/09/201
1-1-2
5(1)/ವಗರ್/50/2006-07
0
2006-07ನೇ ಸಾ ನ ಭೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
25/09/201
0

1-1-2
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ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
[ ರ್ೕ ಕೆ. ರಂಗಣಣ್]2006-07ನೇ ಸಾ ನ ಭೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

207

36726

25/09/201
1-1-2
0
[ ರ್ೕ ಎಂ. .ರುದರ್ಮುನಿ ದಿವ್ದಸ]2006-07ನೇ ಸಾ ನ ಭೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

208

36727

25/09/201
1-1-2
0
[ ರ್ೕ ಸುಂದರರಾಜ ಕಮಾಲಾಕರ ದಿವ್ದಸ]2006-07ನೇ ಸಾ ನ ಭೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

209

36728

210

36729

211

36733

212

36734

213

36735

16/09/2009
25/09/2009
25/09/201
5(1)/ನಿ ೕ/ಎರವಲು
39/2006-07
0
[ ರ್ೕ.ಎಲ್.ಎನ್.ಮೂತಿರ್.ಪರ್ದಸ]ಇವರನುನ್ ಎರವಲು ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

214

36736

215

36881

16/09/2009
25/09/2009
25/09/201
1-1-2
5(1)/ನಿ ೕ/45/20060
07
ರ್ೕ ಬಿ. .ಪರ್ದಸ ಬಾಬು.ಅಧೀಕಷ್ಕರು,ಇವರನುನ್ ಮಾನಸ್ ಪೌರಾಡ ತ ಸಚಿವರ ಆಪತ್ ಶಾಖೆ ಸಹಾಯಕರನಾನ್ಗಿ
ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆ
24/09/2009
25/09/2009
25/09/201
1-1-2
5(1)/ನಿ ೕ/( ೕ2)/20
0
06-07
ಆತುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ
ೕಜನಾ ಶಾಕೆಗೆ ಭೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

216

36882

217

36883

218

36885

219

36888

220

36890

5(1)/ವಗರ್/38/2006-07

5(1)/ವಗರ್/15/2006-07

15/09/2009

25/09/2009

15/09/2009

25/09/2009

15/09/2009
5(1)/ವಗರ್/0/2006-07
ರ್ೕಮತಿ ಮುಲಾಲ್ಖಾದಿ
ಟಿ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

25/09/2009

25/09/201

1-1-2

15/09/2009
25/09/2009
25/09/201
1-1-2
5(1)/ನಿ ೕ/29/20060
07
ನಿದೇರ್ಶಕರು ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಣ ಇವರು ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಅನುದಾನ ಶಾಖೆಗೆ ಭೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿ ನಿ ೕಜನೆ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
16/09/2009
25/09/2009
25/09/201
1-1-2
5(1)/ನಿ ೕ/43/20060
07
ರ್ೕ ಡಿ ಜಿ ಗಂಗಹನುಮಯಯ್ ದಿವ್ತಿಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರು,ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು,ಜಾಲಮಂಗಲ,ರಾಮನಗರ
ತಾ ಇವರ ನಿ ೕಜನೆಯನು ರದುಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
16/09/2009
25/09/2009
25/09/201
1-1-2
5(1)/ನಿ ೕ/37/20060
07
[ ರ್ೕಮತಿ ತಾರಾ. .ಪರ್ದಸ] ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.
1-1-2

24/09/2009
25/09/2009
25/09/201
1-1-2
5(1)/ನಿ ೕ/12/20060
07
ರ್ೕ.ವೈ.ಕೆ.ಕಂದಗಲಲ್,ಅಧೀಕಷ್ಕರು,ಡಯಟ್ ಇಲಕಲ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ
ಜಾಪ ರ ಇ ಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ
24/09/2009
25/09/2009
25/09/201
1-1-2
5(1)/ನಿ ೕ/17/20060
07
ರ್ೕ,ಪಿ.ಎಸ್.ಕರುಣಾಕರ್,ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಕನನ್ಡ ಶವ್ ದಾಯ್ಲಯ ಹಂಪಿ ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.
24/09/2009
25/09/2009
25/09/201
1-1-2
5(1)/ನಿ ೕ/12/20060
07
ರ್ೕ ಕೆ.ಎಂ ನಯ ಕುಮಾರ್,ಅಧಿಕಷ್ಕರು,ಬಿ.ಇ.ಓ.ಕಛೇರಿ ಗದಗ ಇವರನುನ್ ಕನನ್ಡ ಮತುತ್ ಸಂಸಕ್ೃತಿ ಇಲಾಖೆಗೆ
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ
24/09/2009
25/09/2009
25/09/201
1-1-2
5(1)/ನಿ ೕ/20/20060
07
ರ್ೕ.ನಾರಾಯಾಣ ಸಾವ್ಮಿ,ಅಧಿಕಷ್ಕರು,ಡಯಟ್ ಹಾವೇರಿ ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.
5(1)/ನಿ
07

ೕ/23/2006-

24/09/2009

25/09/2009

25/09/201
0

1-1-2
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ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ರ್ೕಮತಿ.ಶರಾವತಿ.ಪಿ.ಓ ಕೂಪಪ್,ಡಿ.ದಜೆರ್ ನೌಕರರು,ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿ,ರಾಣಿಬೆನೂನ್ರು ಇವರ ನಿ
ಬಗೆ
5(1)/ವಗರ್/18/2004-05
30/09/2009
08/10/2009
08/10/201
0
2004-05ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ನ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ[ಹೆಚ್.ಎ.ಪದಮ್ನಾಭ]

ೕಜನೆ

221

37051

222

37053

223

37054

224

37055

225

37056

226

37057

227

37058

228

37059

229

37060

30/09/2009
08/10/2009
08/10/201
1-1-2
5(1)/ಇತರೆ/75/96-97
15 ವಷರ್ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ದ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೇರ್ ಸಹಾಯಕರುಗ ಗೆ ಪರ್ದಸರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಮೇಲದ್ಜೆರ್ಗೇರಿ ದ ಬಗೆಗ್.

230

37064

30/09/2009
08/10/2009
08/10/201
1-1-2
5(1)/ವಗರ್/36/93-94
ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಮಾರಿರುವ ವಗಾರ್ವಣೆಗಳ ಲ್ ಅಕರ್ಮಗಳು ನಡೆದಿರುವ ಬಗೆಗ್.

231

37065

30/09/2009
08/10/2009
5(1)/ಇತರೆ/133/96-97
ರ್ೕ.ಆರ್.ನಾಗರಾಜು,ದಿವ್ದಸ ಇವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

232

37066

30/09/2009
08/10/2009
08/10/201
1-1-2
5(1)/ಇತರೆ/50/93-94
ರ್ೕ.ಬಿ.ಎಸ್.ಹೊಸಮನಿ ಪರ್ದಸ ಜಿಜೆ ಮುಂಡಗೋಡ ಇವರನುನ್ ಂದಿ ಕಷ್ಕರನಾನ್ಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

233

37067

30/09/2009
08/10/2009
08/10/201
1-1-2
5(1)/ಇತರೆ/1/93-94
ರ್ೕ.ಎಸ್. .ನಾಯಕ್ ಪರ್ದಸ ಇವರು ಕ.ಆ.ನಾಯ್.ಮಂಡ ಯ ಲ್ ದಾಖ ರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 141/93ರ ಬಗೆಗ್.

234

37068

30/09/2009
08/10/2009
08/10/201
1-1-2
5(1)/ನಿ ೕ/28/20030
04
ರ್ೕ.ಲಕಷ್ಮ್ಣ ದಿವ್ದಸ ಇವರನುನ್ ಅಭೀವೃದಿದ್ ಆಯುಕತ್ರ ಬಬ್ಂದಿ ಶಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

235

37071

30/09/2009
5(1)/ಇತರೆ/108/94-95
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:3752-57/95

08/10/2009

236

37072

30/09/2009

08/10/2009

237

37073

08/10/201
1-1-2
0
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಕೇಂದಿರ್ಕೃತ ದಾಖಲಾತಿ ಘಟಕಕೆಕ್ ತಾಂತಿರ್ಕ ಸಹಾಯಕರ
ಹುದೆಯನಾ ಗಿ ಸಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆ
30/09/2009
08/10/2009
08/10/201
1-1-2
5(1)/ನಿ ೕ/ಅನುಮತಿ42
/99-2000
0

08/10/201
1-1-2
0
ರ್ೕ.ಬಿ.ಹಂಪೆ ಂಗಯಯ್ ಇವರು ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಿ
ಸಳನಿಯುಕಿಗೊ ರುವ ಬಗೆ
30/09/2009
08/10/2009
08/10/201
1-1-2
5(1)/ವಗರ್/9/2004-05
1990-91ನೇ ಸಾ ನ ಸಾಮಾನಯ್ ವಗಾರ್ವಣಾ ಅವಧಿಯ ಲ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ನ
ಕಷ್ಕರುಗಳ ಪ ದಸ/ದಿ ದಸ/ವಗಾರ್ವಣೆಯ ಬಗೆ
30/09/2009
08/10/2009
08/10/201
1-1-2
5(1)/ಇತರೆ/1/94-95
ರ್ೕ.ಜೆ.ಪಿ.ಚೆನೆನ್ೕಗೌಡ ನಿವೃತತ್ ಪರ್ದಸ ಇವರು ಕ.ಆ.ನಾಯ್ ಮಂಡ ಯ ಲ್ ದಾಖ ರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್
1085:94ರ ಬಗೆ
30/09/2009
08/10/2009
08/10/201
1-1-2
5(1)/ಇತರೆ/44/94-95
`ಒ`ಎಸ್.ಸಂಖೆಯ್:261:94ರ ಬಗೆಗ್.
5(1)/ಇತರೆ/26/2004-05

30/09/2009

1-1-2

08/10/2009

30/09/2009
08/10/2009
08/10/201
1-1-2
5(1)/ಇತರೆ/13/91-92
ೕಘರ್ ಇಪಿಗಾರರಗೆ ಸಂಬಂಧದ ಲ್ ಬಿಂದು ವಷರ್ದ ಅವಧಿಗೆ ಪರ್ದಸ ತರಬೇತಿಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
30/09/2009
08/10/2009
5(1)/ಇತರೆ/74/96-97
ಟಿಡಿಬಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆಸೇರಿದ ದಿವ್ದಸಗ ಗೆ ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

08/10/201

1-1-2

30/09/2009
08/10/2009
08/10/201
5(1)/ಇತರೆ/161/96-97
ರ್ೕ ಆರ್.ದೊಡಡ್ಪಪ್ ದಿವ್ದಸ ಇವರು ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸೇರಿದ ದಿನಾಂಕವನುನ್ ಸೂಚಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

1-1-2

5(1)/ಇತರೆ/10/2003-04

08/10/201

08/10/201

1-1-2

1-1-2
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ರ್ೕ.ಎಂ.ಆರ್.ಚಿಕಕ್ರಾಮೇಗೌಡ ಪರ್ದಸ ಸಾ. .ಇ.ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿ
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37078

01/10/2009
5(1)/ನಿ ೕ/20/200405
2004-05ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ನ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ನ

08/10/2009
ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.
08/10/201
0

1-1-2

01/10/2009
08/10/2009
08/10/201
1-1-2
5(1)/ನಿ ೕ/31/20060
07
ಭಾಗೀಯ ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಬೆಳಗಾಂ ಇ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಬೋಧಕೇತರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ವಗಾರ್ವಣೆ
ನಿ ೕಜನೆ ಮೂಲಕ ತುಂಬುವ ಬಗೆ
01/10/2009
08/10/2009
08/10/201
1-1-2
5(1)/ಇತರೆ/63/2000-01
0
ೕನಗೊ ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್.
ವಯಸಕ್ರ ಕಷ್ಣ ಸಮಿತಿ ನೌಕರರನುನ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಬಬ್ಂದಿ ಎಂದು ಸಕಾರ್ರದ ಲ್

239

37079

240

37080

241

37081

242

37082

243

37083

01/10/2009
5(1)/ಇತರೆ/5/91-92
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:22060/91ರ ಬಗೆಗ್.

08/10/2009

244

37085

01/10/2009

08/10/2009

245

37086

08/10/201
1-1-2
0
ರ್ೕ ಸೈಯದ್ ಬಮರುದಿದ್ೕನ್,ಪರ್ದಸ.ಉನಿ.ಕಛೇರಿ ರಾಯಚೂರು ಇವರು ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ಅಹರ್ತಾ
ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಿರುವ ಕುರಿತು
01/10/2009
08/10/2009
08/10/201
1-1-2
5(1)/ಇತರೆ/1/98-99
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಚ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ರುವ ಪರ್ತಿ ವೃಂದದ ಲ್ನ ಒಟುಟ್ ಹುದೆದ್ಗಳ ಸಂಖೆಯ್ಯ ವರ ಕುರಿತು.

246

37088

247

37089

248

37090

249

60

250

12160

251

22484

252

37147

01/10/2009
08/10/2009
08/10/201
1-1-2
5(1)/ವಗರ್/35/98-99
1998-99ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ವೈಧಯ್ಕೀಯ ಕಾರಣಗಳ ಮೇಲೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡಲು ಕೋರಿ ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಯ ಲ್ ದಾವೆ
ಸ ರುವ ಬಗೆ
01/10/2009
08/10/2009
08/10/201
1-1-2
5(1)/ಇತರೆ/5/92-93
ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 376/93 ರಬಗೆಗ್.[ ರ್ೕಮತಿ ಪಿ.ಸುನಂದಮಮ್]

5(1)/ಇತರೆ/43/99-2000

08/10/201

1-1-2

01/10/2009
08/10/2009
08/10/201
1-1-2
5(1)/ಇತರೆ/5/98-99
ಧ ನೌಕರರುಗಳ ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್
ದಿವ್ದಸ ಹಾಗೂ ಪರ್ದಸ ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಗಳ ಸಂಬಂಧ ಬಂದಿದದ್
ಂತಿರುಗಿಸುವ ಬಗೆ
01/10/2009
08/10/2009
08/10/201
1-1-2
5(1)/ಬಡಿತ್/9/2003-04
ರ್ೕ.ಆರ್.ಬಿ.ಕದಮ್,ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಯಿಂದ ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
01/10/2009
08/10/2009
5(1)/ವಗರ್/110/200102
2001-02ನೇ ಸಾ ನ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

08/10/201
0

1-1-2

27/06/2006
08/04/2008
08/04/200
1-1-3
5[1]ಬಡಿತ್:03:20069
2007
ರ್ೕ .ಎಸ್.ತಿಮಮ್ಯಯ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಮಧುಗಿರಿ, ಇವರಿಗೆ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರ
ಹುದೆಗೆ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
21/06/2007
08/04/2009
08/04/201
1-1-3
5(1) ಬಡಿತ್ 7/2007-08
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಶ ಕಲ, ಪರ್.ದ.ಸ, ಬಿ.ಇ.ಒ ಕಛೇರಿ, ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ವಲಯ, ಮಂಗಳೂರು ಇವರ
ಹೆಸರು ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಬಡಿಯ ಕೆ ಬಿಟಿ ರುವ ಬಗೆ
12/02/2009
08/04/2009
08/04/201
1-1-3
5[1] ಕೆಎಟಿ 31170
3121/2002/08-09
ರ್ೕ ವಣಣ್ ಮತುತ್ ಇತರರು [ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್] ಕನಾರ್ಟಕ ಆಡ ತ ನಾಯ್ಯ ಮಂಡ ಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್
ಸಂ>3117 3121 2002/08 09
01/10/2009
13/10/2009
13/10/201
1-1-3
5(1)/ಇತರೆ/13/2006-07
0
ರ್ೕ.ಟಿ.ರೇವಣ ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಪರ್ದಸ ಇವರಿಗೆ ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ಅಹರ್ತಾ ದಿನಾಂಕ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸುವ
ಬಗೆ
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253

10723

5(2)
14/03/2007
02/01/2012
ಪ.ವಯ್./ರ.ಮಂ.ಇತರೆ100/0
6-07
ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರುಗ ಗೆ ರಜವನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

02/01/201
3

1-2-1

254

11911

04/06/2007
19/07/2012
19/07/201
5(2)
3
ಸ.ನಿ.ಹು.ಹಾ.23/07-08
ರ್ೕ ಬಿ.ಹೆಚ್. ಲಕಷ್ಮ್ಣ್ ಇವರು ಈ ಕಛೇರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಹಾಜರಾದ ಬಗೆಗ್.

1-2-1

255

17774

256

18587

257

18972

258

19512

259

19856

260

19905

261

22382

31/07/2008
08/04/2009
08/04/201
1-2-1
51ನಿ ೕಜನೆ 12/20080
09
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಇ ಲ್ಗೆ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.[ ರ್ೕಮತಿ
ಜೆ ಎಸ್ ಅಹಲ ]
04/10/2008
29/04/2010
29/04/201
1-2-1
52 ಹೆ.ಸೇ.ಪ. ಇತರೆ
07/08-09
1
ರ್ೕ. ದದ್ ಂಗಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ಪ.ವಯ್. ಬಿ ಇ ಓ ಕಛೇರಿ, ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್. ಇವರಿಗೆ 247ಎ
ಪ ಕಾರ ಸೇವೆಯ ಪರಿಗಣನೆ ಬಗೆ
52ಸ.ನೀ.ಬಿ. ಇತರೆ
06/11/2008
04/02/2010
04/02/201
1-2-1
11/08-09
1
ರ್ .ಹೆಚ್. ಭೀಮಸೇನರಾವ್ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರುಆಡ ತ ಇವರನುನ್ ಕತರ್ವಯ್ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
52 ಕ.ನಿ.ಅ. ಇತರೆ
16/12/2008
04/02/2010
04/02/201
1-2-1
16/08-09
1
ರ್ೕ ಬಿ ಎಂ ಆನಂದ ಮೂತಿರ್, ಪ.ವಯ್., ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ರಾಮನಗರ ಇವರ ಸಥ್ಳ ನರೀಕಷ್ಣಾ
ಅವಧಿಯನು ಕಡಾಯ ನರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆ
5 2 ಹೆ.ಸೇ.ಸೇ.ಇತರೆ
29/12/2008
23/04/2010
23/04/201
1-2-1
18/08-09
1
ರ್ೕ ಜಿ ಜಯಣಣ್, ಪ.ವಯ್. ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿ, ಕೊಪಪ್ ತಾ. ಇವರಿಗೆ 247ಎರನವ್ಯ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನಕೆಕ್ ಸೇವೆಯನುನ್
ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆ
5 2 ಕಾ.ಬಡಿತ್ ಇತರೆ 14
27/11/2008
04/02/2010
04/02/201
1-2-1
ಎ/08-09
1
ರ್ೕ ಎಂ ಎಂ ಮಹಾದೇವಯಯ್, ಪ.ವಯ್, ಬಿ ಇ ಒ ಕಛೇರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5[1] ನಿ ೕಜನೆ
10/02/2009
08/04/2009
08/04/201
1-2-1
34/2008-09
0
ೕಜನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ಗೆ ಬಬ್ಂದಿ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.
ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಮದಾಯ್ಹನ್ ಉಪಹಾರ

262

22523

263

24132

264

31472

265

35413

266

60508

16/02/2009
04/02/2010
04/02/201
1-2-1
5 2 ಕ.ನಿ.ಅ.ಇತರೆ
20/08-09
1
ರ್ೕ ಐ ಎಂ ರಾಮಚಂದರ್, ಪ.ವಯ್, ಬಿ ಇ ಒ ಕಛೇರಿ, ಹರಪನಹ ಳ್ ತಾಲೊಲ್ೕಕ್ ಇವರಿಗೆ ಕಡಾಡ್ಯ ನರೀಕಷ್ಣಾ
ಅವಧಿಯ ಬಗೆ
20/03/2009
04/02/2010
04/02/201
1-2-1
5 2 ಕ.ನಿ.ಅ.ಇತರೆ
24/08-09
1
ರ್ೕ ಎನ್ ಮಂಜುನಾಥಪಪ್, ಪ.ವಯ್, ಬಿ ಇ ಓ ಕಛೇರಿ, ಬಾಗೇಪ ಲ್ ತಾಲೊಲ್ೕಕ್ ಇವರ ಕಡಾಡ್ಯ ನರೀಕಷ್ಣಾ
ಅವಧಿಯ ಬಗೆ
08/04/2009
04/02/2010
04/02/201
1-2-1
5 2 ಕ.ನಿ.ಅ.01/09-10
ರ್ೕ ಎನ್ ಶವ್ನಾಥ್, ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವ ಸಾಥ್ಪಕರು, ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿ, ರಾಜನಗರ ತಾಲೊಲ್ಕು ಇವರ ಕಡಾಡ್ಯ
ನರೀಕಷ್ಣ ಅವಧಿ ಬಗೆ
5 2 ಕ ನಿ ಅ 08/09-10
28/07/2009
04/02/2010
04/02/201
1-2-1
ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಈಶವ್ರಾಚಾರ್, ಪ.ವಯ್, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ
ಅವಧಿ ಬಗೆ
08/02/2011
17/01/2013
17/01/201
1-2-1
5 [2]/ ಪರ್ಅನು/08/2011
4
ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಎನ್ ರಾಜಶೇಖರಯಯ್, ಪ.ವಯ್, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ದೇಶ
ಪ ವಾಸ ಕೆ ಗೊಳ ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
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64459

268

66745

269

68511

270

75220

271

75225

272

75237

273

76799

274

87749

275

90081

276

90090

277

90227

278

92768

279

98676

280

98858

281

98948

282

98949

283

99445

5[2].12. ಪರ್ಅನು/2011

03/03/2011

17/01/2013

17/01/201
4
ರ್ೕ ಎಂ.ಬೋರೇಗೌಡ,ಪರ್ತಾಂಕಿತ ವಯ್ವ,ಮಂಡಯ್ ,ಇವರು ದೇಶ ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್ ತೆರಳಲು ಪಾಸ್
ಪಡೆಯಲು ಅನಕಷ್ರಿ ಬಿ ಕೋರಿ ಪ ಸಾವನೆ ಬಗೆ
11/05/2011
04/01/2012
04/01/201
5 [2].02.ಇ /2011
ರ್ೕ ಬಿ ನಿಂಗಯಯ್, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಇವರು ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರಾದ ಬಗೆಗ್

1-2-1
ೕಟರ್
1-2-1

16/06/2011
17/01/2013
17/01/201
1-2-1
5 [2].05.ಇ /2011
ಪರ್ಭು ಸೋನಾಳೆ ರಿಯ ಸಹಾನಿದೇರ್ಶಕರು ಇವರಿಗೆ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ಅಹರ್ತಾ ದಿನಾಂಕವನುನ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ
ಬಗೆ
28/07/2011
19/07/2012
19/07/201
1-2-1
5[2]/ಇ /15/2011
ರ್ೕ ಉಮೇಶ್ ಆಚಾರ್, ಪಪ.ವಯ್, ಬಿ.ಇ.ಒ ಕಛೇರಿ, ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ವಲಯ ಇವರನುನ್ ಜಿಲಾಲ್ ತರಬೇತಿ
ಸಂಸೆಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ
28/07/2011
17/01/2013
17/01/201
1-2-1
5[2]/ ಪರ್ಅನು/04/2011
4
ರ್ೕಮತಿ ಗಿ ನೋದ, ಸಹಾ. ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಮ.ಉ. ೕ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸ ಅನುಮತಿ
ಬಗೆ
28/07/2011
19/07/2012
19/07/201
1-2-1
5[2]/ವಗರ್/12/2011
2011-12ನೇ ಸಾ ನ `ಬಿ` ದಜೆರ್ [ಬೋಧಕೇತರ] ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
19/08/2011
04/01/2012
04/01/201
1-2-1
5
[2]/ಮಾ.ಹ.ಅ/15/2011
3
ರ್ೕ ರಮಣಕುಮಾರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
5 [2]/ ಪರ್ಅನು/25/2011

15/11/2011

19/07/201
1-2-1
3
ರ್ೕ ಎಂ ಚಂದರ್ಯಯ್, ಸಹಾ.ನಿ., ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸ ಕೈಗೊಳಳ್ಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
16/12/2011
19/07/2012
19/07/201
1-2-1
5 [2]/ವೇನಿಪ/23/2011
ಶರಣಯಯ್ ಸಾವ್ಮಿ/ಎಂ ಎ ಗಫೂರ್, ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರುನಿವೃತಿತ್ ಇವರ ನಿಯಮ-32ರ ಪರ್ಕಾರ
ನೀಡುವ ಬಗೆ
16/12/2011
19/07/2012
19/07/201
1-2-1
5 [2]/ಅಆನೇ/27/2011
ರ್ೕ ಎಂ.ಜಿ.ನಾಗೇಶ್, ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು-ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್
19/12/2011
5 [2]/ನಿ ೕ/29/2011
ರ್ೕ ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ, ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ನಿ

19/07/2012

19/07/2012
ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್

19/07/201

1-2-1

10/02/2012
19/07/2012
19/07/201
1-2-1
5 (2)/ಇ /33/2012
ಬೆಳಗಾಂ ಭಾಗದ ಖಾ ಇರುವ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರುವಾಣಿಜಯ್ ಹುದೆದ್ಯ ಹಕಕ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ
ಸಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆ
13/07/2012
17/01/2013
17/01/201
1-2-1
5 (2)/ಕ.ನಿ.ಅ/04/2012
ರ್ೕಮತಿ ಜಿ ನೋದ, ಪ.ವಯ್. ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿ, ಶೃಂಗೇರಿ ತಾಲೊಲ್ಕು ಇವರ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ ಬಗೆಗ್
ೕ/04/2012

19/07/201
1-2-1
3
ರ್ೕ ಡಿ ರಾಧಾಕೃಷಣ್ರಾವ್, ಪ.ವಯ್. ಬಿ.ಇ.ಒ ಕಛೇರಿ, ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾಲೊಲ್ಕು ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್

¸ 5 (2)/ನಿ

19/07/2012

19/07/2012

23/07/2012
17/01/2013
5 (2)/ಇ /08/2012
ರ್ೕ ಜಗನಾನ್ಥ ಆರ್ ಕಾಳೆ, .ಸ.ನಿ., ಇವರು ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರಾದ ಬಗೆಗ್

17/01/201

1-2-1

23/07/2012
17/01/2013
17/01/201
1-2-1
5 (2)/ರಮಂ/09/2012
ರ್ೕ ಎಸ್ ಎನ್ ಮರುಳ ದದ್ಪಪ್, ಪ.ವಯ್. ಬಿ.ಇ.ಒ ಕಛೇರಿ, ಸಕಲೇಶಪುರ ಇವರಿಗೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
07/08/2012
17/01/2013
17/01/201
1-2-1
5 (2)/ ಪರ್ಅನು/11/2012
4
ರ್ೕಮತಿ ಎಲ್ ಕಮಲಮಮ್, ಪ.ಸಹಾಯಕರು, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್
ೕಟರ್ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
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284

101869

285

101906

286

7833

287

7864

288

8613

289

11091

290

11298

291

11655

292

12121

293

12405

294

12849

295

12979

296

13036

297

13098

298

13145

26/10/2012
17/01/2013
17/01/201
1-2-1
5(2)/ರಮಂ/21/2012
ರ್ೕ ಂಗಿರ್ಗೌಡ, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇಱಶಕರು, .ಎ. , (ಪರ್ಸುತ್ತ ಪರೀ ಾ ಮಂಡ ) ಇವರಿಗೆ ರಜೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
30/10/2012
17/01/2013
17/01/201
1-2-1
CPI/ಮನ /ಅ.ಸೇ.ಪ4
22/2012
ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥ.ಟಿ. ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು,ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿ, ಕಡೂರು ಇವರಿಗೆ ಅಹಱತಾ ಸೇವೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್
16/11/2006
08/04/2009
08/04/201
1-2-3
5(1) ಜೇಷಟ್ತೆ ಇತರೆ
49/2006-07
0
ರ್ೕ .ಆರ್.ರಾಘವನ್ ಮತುತ್ ರ್ೕ ಎಸ್.ರಾಮು, ಪರ್.ದ.ಸ, ಅಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರುಗಳ
ಪ ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆಯ ಜೇಷ ತೆ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
5(1) ಬಡಿತ್ 12/2006-07
17/11/2006
08/04/2009
08/04/201
1-2-3
ರ್ೕಮತಿ ಭಾಗಯ್ಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ಅಹರ್ತಾ
ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿ ವೇತನ ಪರಿಷ ರಿ ದನು ರದುಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
27/06/2006
07/04/2009
07/04/201
1-2-3
5[1]ಕೆಎಟಿಅಜಿರ್ 3741 04/06-07
0
ವೈಕುಂಠಯಯ್ ದಿವ್ ದ ಸ ಇವರ ಕೆ ಎ ಟಿ ಅಜಿ ಸಂ.3741/2006
29/03/2007
08/04/2009
08/04/201
1-2-3
5(1)ಮಾ. ಹಕುಕ್ 65/
0
2006-2007
ರ್ೕಗೋಪಾಲಕೃಷಣ್, ಕುರಹಟಿಟ್ ಹೂಸೂರು ಕೊಳೆಳ್ಗಾಲ ತಾ// ಇವರು ರ್ೕ ರ ಂದರ್ಪರ್ಸಾದ್
ದಿ ದ ಸ ಎಂಬುವರ ಸೇವಾ ವರಗಳನು ಮಾ ತಿ ಹಕು ಕೊರಿರುವ ಬಗೆ
17/04/2007
08/04/2008
08/04/200
1-2-3
5[1] ಬಡಿತ್ 02/2007-08
ರ್ೕ ಧಮರ್ಪಪ್ ದಿವ್.ದ.ಸ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಇವರ ಮೇ ನ ಇಲಾಖಾ ಚಾರಣೆ
ಮುಕಾಯಗೊಂಡಿರುವ ದರಿಂದ ನಿಯಮ 32ರಡಿ ಪ ದ ಸ ಹುದೆಗೆ ಸಳ ನಿಯುಕಿಗೊ ದ ಆದೇಶವನು
17/05/2007
08/04/2009
08/04/201
1-2-3
5(1) ನಿ ೕಜನೆ
7/2007-08
0
ರ್ೕ ಎನ್.ಹೆಚ್.ಸತೆಯ್ೕಶ್, ದಿವ್.ದ.ಸ, ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ, ದೇವಲಾಪುರ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ಬೆಂಗಳೂರು
ನಗರ ಜಿಲಾ ಸಾಕಷ್ರತಾ ಸಮಿತಿಗೆ ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5(1) ವಗರ್ 5/2007-08
19/06/2007
07/04/2009
07/04/201
1-2-3
ರ್ೕ ಕೆ.ಆಂಜನಪಪ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಕನಕಪುರ ಇವರು ಅವಧಿಪೂವರ್
ವಗಾರ್ವಣೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
03/07/2007
08/04/2008
08/04/200
1-2-3
5[1] ನಿ ೕಜನೆ
12;2007-08
9
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎನ್ ಪರ್ಸನನ್ಮೂತಿರ್ ಲೆಕಾಕ್ಧೀಕಷ್ಕರು,ಕಾಯರ್ದ ರ್ ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತತ್ ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ
ಮೆ ಸೂರು ಭಾಗ ಮೆ ಸೂರು ಇವರನು ಮೆ ಸೂರು ಜಿಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಪ ತಿ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ
5[1] ವಗರ್ 13/2007-08
31/07/2007
24/04/2008
24/04/200
1-2-3
9
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿಯ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್ , ರ್ೕ.ಎಸ್.ಎನ್ ಸಂತೋಷ್
ಮತು ಇತರರು
08/08/2007
08/04/2008
08/04/200
1-2-3
51 ನಿ ೕಜನೆ
17/2007-08
9
ರ್ೕ ಎಲ್.ಪರ್ಭಾಕರ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಗುಬಿಬ್ ಇವರನುನ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ
ಕಛೇರಿ ಚಳ ಕೆರೆ ಇ ಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ
5[1] ಮಾ ಹಕುಕ್ 132007- 02/08/2007
24/04/2008
24/04/200
1-2-3
08
9
ರ್ೕ ದಿ ಹೆಚ್ ತಿಮಮ್ಯಯ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಮಧುಗಿರಿ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
18/08/2007
25/09/2007
25/09/200
1-2-3
51 ನಿ ೕಜನೆ
18/2007-08
8
ರ್ೕ ಎಂ.ಆರ್.ಚಿಕಕ್ರಾಮೇಗೌಡ, ಪರ್.ದ.ಸ, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾವುತನಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆ
21/08/2007
24/04/2008
24/04/200
1-2-3
5[1] ವಗರ್ 18/2007-08
9
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299

13189

300

13193

301

13271

302

13374

303

13395

304

13402

305

13439

306

13572

307

13585

308

13620

309

13629

310

13630

311

13745

312

13845

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್ [ ರ್ೕ ಪಿ.ಕರಿಬಸಪಪ್ ಮತುತ್ ರ್ೕ
ಬಿ ಆರ್ ಮ ಕಾಜುರ್ನಸಾ ಮಿ]
51 ನಿ ೕಜನೆ
23/08/2007
17/04/2009
17/04/201
1-2-3
19/2007-08
0
ರಾಜಯ್
ೕಜನಾ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು ಮತುತ್ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆಗಳನು ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
[5 5[1] ವಗರ್
24/08/2008
08/04/2008
08/04/200
1-2-3
20/2007-08
9
ಪದ ಪೂವರ್ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ದದ್ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರುಗಳ ಸೇವೆಯನುನ್ ಮಾತೃ
ಇಲಾಖೆಗೆ ಂತಿರುಗಿ ದು ಸಳ ನಿಯುಕಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
51 ವಗರ್ 27/2007-08
29/08/2007
24/04/2008
24/04/200
1-2-3
2007-08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ ಗೂರ್ಪ್ `ಬಿ` ` ` ಮತುತ್ `ಡಿ` ದಜೆರ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ /
ನೌಕರರುಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆಯ ಬಗೆ
06/09/2007
08/04/2008
08/04/200
1-2-3
51 ವಗರ್ 35/2007-08
ರ್ೕ ಟಿ.ಎಂ.ತಿಮಮ್ಯಯ್, ದಿವ್ದಸ, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
07/09/2007
08/04/2008
08/04/200
1-2-3
5[1] ವಗರ್ 37/2007-08
9
ಕುಂದಾಪುರ ಧಾನ ಸಭಾ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ವಗಾರ್ವಣೆಯಿಂದ
ತೆರವಾಗಿರುವ ಸಾನಕೆ ಪಯಾರ್ಯ ವ ವಸೆ ಕ ಸುವ ಕುರಿತು
10/09/2007
08/04/2008
08/04/200
1-2-3
51 ಸಥ್.ನಿ 38/2007-08
ರ್ೕ ಬಸವರಾಜ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪದ ಪೂವರ್ ಮತುತ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,
ರಾಯಚೂರು ಇವರ ಸೇವೆಯನು ಮಾತ ಇಲಾಖೆಗೆ ಂದಿರುಗಿ ದು ಸಳ ನಿಯುಕಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
12/09/2007
08/04/2008
08/04/200
1-2-3
5[1]ಇತರೆ 21/2007-08
9
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ 18ನೇ ಜಾನುವಾರು ಗಣತಿ ಬಗೆಗ್.
29/09/2007
08/04/2008
08/04/200
1-2-3
5[1]ನಿ ೕಜನೆ
25/2007-08
9
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಬಿ.ಆರ್. ಗ ಗೆ ಒಬಬ್ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರನುನ್
ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
¸ 5[1] ಖಾ ಹು ಭತಿರ್
12/06/2007
08/04/2009
08/04/201
1-2-3
092007-08
0
ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ ಮಂಡ ಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಬೋಧಕೇತರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಬತಿರ್ ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
5[1] ಮು.ಮಂ.ಜ.ದಶರ್ನ
05/10/2007
08/04/2008
08/04/200
1-2-3
23/2007-08
9
ಮಾನಯ್ ಮುಖಯ್ ಮಂತಿರ್ಗಳ ಜನತಾ ದಸರ್ನ ಕಾಯರ್ಕತ್ಮದ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಮನ ಗಳನುನ್
ಇತ ಥರ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
05/10/2007
08/04/2008
08/04/200
1-2-3
51 ವಗರ್ ದೂರು
40/2007-08
9
ರ್ೕ ಎಂ.ಪರ್ಭಾಕರ, ಲೆಕಾಕ್ಧೀಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ರ್ೕಮತಿ ಮಹಾಲ ಮ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು ಹಾಗೂ
ಪದನಿಮಿತ ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗ ಇವರುಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಕತರ್ವ ಕೆ
51
ಟಿ ಹುದೆದ್
05/10/2007
08/04/2008
08/04/200
1-2-3
24/2007-08
9
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಉಡುಪಿ ಇ ಲ್ನ . .ಟಿ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಯನಾನ್ಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಸುವ
ಬಗೆ
5[1] ಸಥ್ ನಿ 45/2007-08
22/10/2007
08/04/2008
08/04/200
1-2-3
ಮಾನಯ್ ಗಾರ್ಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ನೈಮರ್ಲಯ್ ಹಾಗೂ ಸಕಕ್ರೆ ಸಚಿವರ ಆಪತ್ ಸಹಾಯಕರಾಗಿದದ್ ರ್ೕ
ಕೆ ಎಸ್ ವೇದಮೂತಿರ್ ದಿ ದ ಸ ಇವರನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊ ದು ಸಳನಿಯುಕಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
02/11/2007
24/04/2008
24/04/200
1-2-3
51 ವಗರ್ ಇತರೆ
26/2007-08
9
ರ್ೕ ಮಹದೇವು, ದಿವ್.ದ.ಸ, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಮಳವ ಳ್, ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಸಂಬಂಧದ ಲ್ನ
ಕಾಯು ಕೆ ಅವಧಿಯನು ಇತ ಥರ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
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14989
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5[1] ಸಥ್ ನಿ 48/2007-08
03/11/2007
24/04/2008
24/04/200
1-2-3
ಮಾನಯ್ ಪೌರಾಡ ತ ಸಚಿವರ ಆಪತ್ ಸಹಾಯಕರಾಗಿದದ್ ರ್ೕ ಬಿ. ಪರ್ಸಾದ್ ಬಾಬು ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಇವರನುನ್
ಕತರ್ವ ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊ ದು ಸಳ ನಿಯುಕಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
05/11/2007
08/04/2008
08/04/200
1-2-3
5[1] ವಗರ್ ಇತರೆ
28/2007-08
9
ರ್ೕಮತಿ ಎನ್ ಮಹಾಲ ಮ್ ಪರ್ ದ ಸ ಡಯಟ್ ಹಾಸನ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಸಂಬಂಧದ ಕಾಯು ಕೆ
ಅವಧಿಯನು ಇತ ಥರ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
5[1] ವಗರ್ 492007-08
06/11/2007
24/04/2008
24/04/200
1-2-3
ರ್ೕ ಮುನಿರಾಜಣಣ್ `ಡಿ` ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
07/11/2007
08/04/2008
08/04/200
1-2-3
¸ 5[1] ನಿ ೕಜನೆ
9
27/2007-08
ರ್ೕಮತಿ ಪಿ. ಗೌರಿ ಪರ್.ದ.ಸ. ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು
ಮೆ ಸೂರು ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆ
5[1] ನಿ ೕಜನೆ
15/11/2007
08/04/2008
08/04/200
1-2-3
29/2007-08
9
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಕೆ ಅನಂತಕುಮರ್ , ದಿವ್.ದ.ಸ, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆಲದಹ ಳ್, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು,
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆ ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ರದುಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
51 ನಿ ೕಜನೆ
23/11/2007
08/04/2008
08/04/200
1-2-3
30/2007-08
9
ರ್ೕ ಎಂ.ಎನ್.ಅಯೂಬ್ ಪಾಷ, ಪರ್.ದ.ಸ, ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ ಮಂಡ , ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆ
5[1] ಸಥ್ಳ ನಿ 32/200704/12/2007
08/04/2008
08/04/200
1-2-3
08
9
ಮಾನಯ್ ಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರ ಆಪತ್ ಸಹಾಯಕರನುನ್ ಕತರ್ವಯ್ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊ
ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಗೆ
ಂತಿರುಗಿ ದು ಸಳ ನಿಯುಕಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆ [ ೕ ಕೆ ಎಸ್ ರ ಶಂಕರ್ ಪ ದ ಸ]
07/12/2007
08/04/2008
08/04/200
1-2-3
5[1] ಇತರೆ
9
35:2007/08
ಇಲಾಖೆಯ ಆಂತರಿಕ ತಪಾಸಣಾ ಭಾಗದ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
07/12/2007
08/04/2009
08/04/201
1-2-3
[5]1 ಬಡಿತ್ 09/2007-08
ಪರ್ ೕಟಿ ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರಿಗೆ ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ಯ ಲ್ ಆಗಿರುವ ಅನಾಯ್ಯವನುನ್ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
[5]1 ವಗರ್ 51:2007-08

07/12/2007

08/04/2009

08/04/201
1-2-3
0
ರ್ೕ ಎಲ್ ಎನ್ ಮೂತಿರ್ ಪರ್.ದ.ಸ. ಮತುತ್ ರ್ೕಮತಿ ಸುಮಾ ಜಯರಾಂ ಪರ್.ದ.ಸ. ಇವರುಗಳ ಪರಸಪ್ರ
ವಗಾರ್ವಣ ಬಗೆ
08/04/2008
08/04/200
1-2-3
51 ಕ.ನಿ.ಅವಧಿ 39/2007- 22/12/2007
08
9
ರ್ೕಮತಿ .ಆರ್. ಜಯಲ ಮ್, ರಿಯ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಉತತ್ರ ವಲಯ1 ಬೆಂಗಳುರು ಇವರು ಸಳ ನಿಯುಕಿಗಾಗಿ ಕಾಯ ಅವಧಿಯನು ಇತ ಥರ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
03/01/2007
23/04/2010
23/04/201
1-2-3
5 2 ನೇಮಕ 77/07-08
ರ್ೕ ಡೇನಿಯಲ್ ಕಿರ್ ಟ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಆರೋಕಯ್ ಮೇರಿ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
03/01/2008
08/04/2009
08/04/201
1-2-3
51 .ನೌ.ಬೇಡಿಕೆ
44/2007-08
0
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪಿಕ ನೌಕರರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನುನ್ ಈಡೇರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
04/01/2008
17/04/2009
17/04/201
1-2-3
ಸಂ 51ನಿ ೕಜನೆ
0
33/2007-08
ರ್ೕಮತಿ ಸರೋಜಮಮ್ `ಡಿ`ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಸ.ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಹಳೇವಾಣಿ ಲಾಸ ಕೋಟೆ ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆ
21/01/2008
08/04/2008
08/04/200
1-2-3
5[1] ಮೀಸಲಾತಿ ಇತರೆ
52/2007-08
9
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328

15405

329

15416

330

15484

331

15651

332

15743

333

15849

334

15886

335

15940

336

16344

337

16412

338

16973

339

16987

340

17062

341

17069

2006-07ನೇ ಸಾ ನ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ್ಂತೆ ನಮೂನೆ 4ರ ಲ್ ವಾ ರ್ಕ ವರದಿ ಸ ಲ್ಸುವ
ಬಗೆ
5[1] ನೇಮಕ ಇತರೆ
14/02/2008
08/04/2008
08/04/200
1-2-3
56/2007-08
9
ರ್ೕ ಎಸ್ ಕುಮಾರ್ ದಿವ್ ದ ಸ ಇವರನುನ್ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹುದೆದ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಇಲಲ್ದಿರುವ
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ೕಪತಿ ಹ ಮಾಗಡಿ ತಾ ಇ ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆ
5[1]ಪ.ಪೂ. .ಇ. ೕನ14/02/2008
08/04/2009
08/04/201
1-2-3
57/2007-08
0
ರ್ೕಮತ.ಆರ್. ಜಯಲ ಮ್ `ಡಿ`ದಜೆರ್ ನೌಕರರು,ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು,ವತೂರ್ರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂವರ್
ತಾ ಇವರ ಸೇವೆಯನು ಪದ ಪೂವರ್ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ಡನೆ
ೕನಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
51 ಸಥ್.ನಿ 53/2007-08
20/02/2008
08/04/2009
08/04/201
1-2-3
ರ್ೕ ಬಿ.ಎನ್.ಜಯ ಂಹ, ಪರ್.ದ.ಸ ಇವರನುನ್ ಮಾನಯ್ ಸಭಾಪತಿಗಳು , ಕನಾರ್ಟಕ ಧಾನ ಪರಿಷತುತ್ ಇವರ
ಆಪ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊ ದು ಮಾತ ಇಲಾಖೆಯ ಸಳ ನಿಯುಕಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
03/03/2008
07/04/2009
07/04/201
1-2-3
51 ಸಥ್.ನಿ /2007-08
ರ್ೕಮತಿ .ಭುವನೇಶವ್ರಿ, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಲೋಕ ಕಷ್ಣ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಮಾತ ಇಲಾಖೆಯ ಸಳ ನಿಯುಕಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
15/03/2008
08/04/2008
08/04/200
1-2-3
5 2 ನಿ ೕಜನೆ 38/079
08
ರ್ೕ ಆರ್ ಹುಸೇನ್ ಖಾನ್, ಪರ್.ದ.ಸ. ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರ
ನಿ ೕಜನೆ ರದುಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
20/03/2008
08/04/2009
08/04/201
1-2-3
5[1]ವೃಂ.ಬ.64/20070
08
ರ್ೕ.ಶಂಕರ್ ನಾಯಕ್ ,ವಾಹನ ಚಲಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಕಾಕರ್ಳ ವಲಯ ಇವರ ವೃಂದ
ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು
24/03/2008
08/04/2008
08/04/200
1-2-3
51 ನಿ ೕಜನೆ
40/2007-08
9
ರ್ೕ ಎ.ಯು ಲೋಕೇಶ್ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಪೌಢ ಶಾಲಾ
ಭಾಗ ತಾ ಮಗೊಂಡು ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ ಇವರನು ಡಿ ಇಸ್ ೕರಯ ಸದಸ ರು ಕನಾರ್ಟಕ ಧಾನ
5[1] ನಿ ೕಜನೆ
28/03/2008
08/04/2008
08/04/200
1-2-3
41/2007-08
9
ರ್ೕ ಕೆ ಗಿರೀಶ್ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರು ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ತರಭೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ ಮಂಡಯ್ ಇವರನುನ್
ಉಪನಿದೇರ್
5[1]ಇತರೆ /2008-09
28/04/2008
07/04/2009
07/04/201
1-2-3
ರ್ೕ ಟಿ ಎನ್ ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಕನಾರ್ಟಕ ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ ಇವರಿಗೆ ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ವರದಿ
ಮಾಡಿಕೊಂಡ ದಿನಾಂಕದ ಪೂವರ್ದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
30/04/2008
07/04/2009
07/04/201
1-2-3
5[1] ಸಥ್.ನಿ 04/2008-08
0
ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ದಿವ್.ದ.ಸ ಸಕಾರ್ರಿ ಪ ಪೂ ಕಾಲೆಜು ಆನಂದಪುರಂ ಸಾಗರ ತಾ. ಇವರನುನ್
ಕತರ್ವ ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದು ಮಾತ ಇಲಾಖೆಯ ಸಳ ನಿಯುಕಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
31/05/2008
07/04/2009
07/04/201
1-2-3
5[1]ಇತರೆ 14/2008-09
0
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ ಸುವಣರ್ ಪರ್ .ದ .ಸ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್,ಇವರು ಸಥ್ಳ
ನಿಯುಕಿಗಾಗಿ ಕಾಯ ಅವಧಿಯನು ಇತ ಥರ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
12/05/2008
08/04/2009
08/04/201
1-2-3
5[1] ಂ ವಗರ್ ಅಂ.ಅಂಶ
10/2008-09
0
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಂದು ದ ವಗರ್ಗಳ ಆ ೕಗಕೆಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಜಾತಿವಾರು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನುನ್
ನೀಡುವ ಕುರಿತು
5[1] ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್
09/06/2008
07/04/2009
07/04/201
1-2-3
06/2008-09
0
ಘನತೆವೆತತ್ ರಾಜಯ್ಪಾಲರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಲ್ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ದುದ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿರುವ ರ್ೕಮತಿ
ಕೆ ಮಹದೇವಮ ದಿ ದ ಸ ಇವರನು ಮಾತ ಇಲಾಖೆಯ ಸಳನಿಯುಕಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
09/06/2008
07/04/2009
07/04/201
1-2-3
5[1] ನಿ ೕಜನೆ
07/2008-09
0
ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಜಯಪರ್ಕಾಶ್ ದಿವ್.ದ.ಸ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗಬಬ್ಲಗೂಡು,ಬೇಲೂರು ತಾ.ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರನು ಮಾನ ಸಚಿವರಾದ ೕ ಹಾಲಪ ಇವರ ಆಪ ಸಹಾಯಕರನಾ ಗಿ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ
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342

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

17134

343

17167

344

17173

345

17888
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18107

347

18161

348

19687

349

19813

350

20097

351

22449

352

31536

353

31538

354

16

355

11222

5[1] ಇತರೆ ಸೇವಾಪುಸತ್ಕ
/18/2008-09

13/06/2008

08/04/2009

08/04/201
0

1-2-3

ರ್ೕ ಕೆ .ಶಾಂತರಾಜು ನಿವೃತತ್ ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ದಾವಣಗೆರೆ
ದ ಣ ವಲಯ ಇವರಿಗೆ ಪರಿಷ ತ ವೇತನ ಶೆ ೕಣಿಯ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು
18/06/2008
08/04/2009
08/04/201
1-2-3
5[1] ನಿ ೕಜನೆ
0
08/2008-09
ರ್ೕ ನ ೕದ್ ಅಹಮ್ದ್ ಇಮಾರ್ನ್ ಪರ್.ದ.ಸ. ಬಿ ಇ ಒ ಕಛೇರಿ ಉತತ್ರ ವಲಯ-3 ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನುನ್
ಡಾ ಮುಮಾಜ್ ಅ ಖಾನ್ ಮಾನ ಸಚಿವರು ಇವರ ಆಪ ಶಾಖೆಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ
51 ನಿ ೕಜನೆ
18/06/2008
07/04/2009
07/04/201
1-2-3
04/2008-09
0
ಮಾನಯ್ ಮುಖಯ್ ಮಂತಿರ್ಯವರ ಸಚಿವಾಲಯ ನವ್ಕರರನುನ್ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್. ರ್ೕ.ಷಡಕಷ್ರಿ ದಿವ್.ದ.ಸ
12/08/2008
07/04/2009
07/04/201
1-2-3
¸ 51 ನಿ ೕಜನೆ
15/2008-09
0
ರ್ೕ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಪರ್ಸಾದ್.ಪರ್.ದ.ಸ.ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರನು ಮಾನ ಕಷ್ಣ ಸಚಿವರ ಆಪ ಸಹಾಯಕರನಾ ಗಿ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ
51ನಿ ೕಜನೆ 16:200829/08/2008
07/04/2009
07/04/201
1-2-3
09
0
ರ್ೕ ಎಸ್. . ವೆಂಕಟೇಶ ಬಾಬು. ಪರ್.ದ.ಸ ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು,ಹಳೇ ವಾಣಿ ಲಾಸ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನು ಮಾನ ಶಾಸಕರಾದ ೕ ಜಿ ಪರಮೇಶ ರ್ ಇವರ ಆಪ ಸಹಾಯಕರನಾ ಗಿ
02/09/2008
08/04/2009
08/04/201
1-2-3
51ನಿ ೕಜನೆ17/20080
09
ರ್ೕ ಎಂ.ಬಿ.ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ. ಪರ್.ದ.ಸ, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ತಾಲೂಲ್ಕು ವಲಯ ಮೈಸೂರು,ಇವರ
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆ
26/12/2008
08/11/2010
08/11/201
1-2-3
5[1] ನಿ ೕ 27/20081
09
ರ್ೕ ಮುರ . ಪರ್.ದ.ಸ. ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ನೆಲಮಂಗಲ ಇವರನುನ್ ಇ.ಗೌನರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಖೆಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
29/12/2008
08/04/2009
08/04/201
1-2-3
5[1] ವಗರ್ 18/2008-09
0
ಮಾನಯ್ ಮುಖಯ್ ಮಂತಿರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾನಯ್ ಸಚಿವರು/ಶಾಸಕರುಗ ಂದ ಬಂದಂತಹ ಟಿಪಪ್ಣಿಗಳ ಮೇಲೆ
ಕ ಮ ಕೆ ಗೊಳು ವ ಬಗೆ
26/12/2008
08/04/2009
08/04/201
1-2-3
5[1]ವಗರ್ 17/2007-08
ವಗಾರ್ವಣೆ ಆದೇಶದ ಲ್ರುವ ರ್ೕ ಆರ್.ನರ ಂಹೇಗೌಡ.ದಿವ್.ದ.ಸ, ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಇಮಮ್ಡಿಹ ಳ್ ಇವರನುನ್
ಕತರ್ವ ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿ ಕೊಳು ವ ಬಗೆ
11/02/2009
07/04/2009
07/04/201
1-2-3
5[1]ನಿ ೕಜನೆ
35/2008-09
0
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಂ ೕರಯಯ್, ದಿವ್.ದ.ಸ, ಸಹಾಯಕ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಕಾಕೋಳು, ಉತತ್ರ ವಲಯ-4
ಇವರನು ಮಾನ ಶಾಸಕರಾದ ೕ ವೆ ಸಂಪಂಗಿ ಇವರ ಆಪ ಸಹಾಯಕರನಾ ಗಿ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಕುರಿತು
5[1] ನಿ ೕಜನೆ/200818/07/2008
08/04/2009
08/04/201
1-2-3
09
0
ಮಾನಯ್ ಉನನ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಚಿವರ ಆಪತ್ ಬಬ್ಂದಿ ಶಾಖೆಗೆ ನೌಕರರನುನ್ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್[ ರ್ೕ ಬಿ. .ಪರ್ಸಾದ್
ಬಾಬು]
16/10/2008
08/04/2009
08/04/201
1-2-3
5[1] ನಿ ೕಜನೆ
21/2008-09
0
ರ್ೕಮತಿ ರ ಮ್ ಎಂ.ಎನ್ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತಾವರೆಕೆರೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ. ಇವರನುನ್ ಬೆಂಗಳೂರು
ನಗರದ ಯಾವ ದಾದರೊಂದು ಕಛೇರಿಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ
5(1)ವಗರ್.5/2003-04
29/05/2003
08/11/2010
08/11/201
1-2-4
ರ್ೕ ಧರಣೇಂದರ್ಯುಯ್, ಪರ್.ದ.ಸ. ಇವರ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ ಬಗೆಗ್.
10/04/2007
08/11/2010
08/11/201
1-2-4
5(1) ವಗರ್ ಮಾಪಾರ್ಡು
2/2007-08
1
2006-07ನೇ ಸಾ ನ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಪಾರ್ಡಿನ ಬಗೆಗ್. ( ಕು: .ಸುರೇಖ, ಪರ್.ದ.ಸ,
ಡಯಟ್ ಹಾಸನ)
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356

12133

357

12390

358

13147

359

13235

360

13281

5(1) ಇತರೆ 10/2007-08

08/11/201
1
ಬಬ್ಂದಿ ಮತುತ್ ಆಡ ತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ತಪಾಸಣಾ ತಂಡದ ಅನಿರೀ ತ ಭೇಟಿ ಬಗೆಗ್.

08/11/2010

1-2-4

16/06/2007
08/11/2010
08/11/201
1-2-4
5[1] ದೂರು ವಗರ್
1
04;2007-08
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಲ್ನ ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿಗಳ ಲ್ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಬಬ್ಂದಿಯನುನ್ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
5[1]ಇತರೆ 16/2007-08

21/08/2007

08/04/2009

08/04/201
0

1-2-4

08/04/201
0

1-2-4

1995 ರಿ
ದ 2005ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಗಳ ಪರಿ ಷ ಜಾತಿಪಂಗಡ ಮತು
28/08/2007
24/04/2008
24/04/200
1-2-4
5[1] ವಗರ್ 252007-08
ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್[ಬಿ.ಎಸ್.ನಾಗೇಶ್ ಮತುತ್ ಇತರರು]
5[1] ಇತರೆ 202007-08
ನಕ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

20/06/2007

31/08/2007

08/04/2009

ಕಷ್ಕರ ಪರ್ಕರಣಕೆಕ್ ಸಂಭಂದಿ ದಂತೆ.

01/09/2007
24/04/2008
24/04/200
1-2-4
51 ವಗರ್ 30/2007-08
ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿ ವಗರ್ದವರ ವಗಾರ್ವಣೆ [ಎಸ್.ಜಿ. ಗೋ ಂದರಾಜು , ಪರ್.ದ.ಸ ಮತುತ್ ಇತರರು]
[ಇಡಿ 118 ಎಸ್ಬಿಪಿ 2007 ದಿನಾಂಕ:22 8 2007]
01/09/2007
24/04/2008
24/04/200
1-2-4
51 ವಗರ್ 31/2007-08
ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿ ವಗರ್ದವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್ [ಹೆಚ್.ಡಿ.ಸವರ್ಮಂಗಳ ಮತುತ್ ಇತರರು] [ಇಡಿ 144
ಎಲ್ಬಿಪಿ 2007 ದಿನಾಂಕ:28 8 2007]
25/09/2007
08/04/2009
08/04/201
1-2-4
5[1] ಮಾ ಹಕುಕ್
22/2007-08
0
ರ್ೕ ವಾನಂದ ಕೆ ನಾಯಕ್ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಜಿಲಾಲ್ಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾಯಾರ್ಲಯ ಕಾರವಾರ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
51 ವಗರ್ ನಿ ೕಜನೆ
29/09/2007
08/04/2008
08/04/200
1-2-4
24/2007-08
9
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ರುದದ್ ದೂರಿನನವ್ಯ
ನೌಕರರ ಸಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮತು ನಿ ೕಜನೆ ರದುಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
5[1] ವಗರ್ 41/2007-08
06/10/2007
24/04/2008
24/04/200
1-2-4
9
ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಗದಗ ಜಿಲೆಲ್ ಗದಗ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

361

13312

362

13313

363

13526

364

13571

365

13650

366

13737

5[1] ವಗರ್ 44/2007-08

18/10/2007

24/04/2008

24/04/200
9
ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್[ ರ್ೕ ಎನ್ ಜಿ ರಾಮಪಪ್ ಮತುತ್ ರ್ೕ ಬಿ.ರ ೕಂದರ್]

1-2-4

367

13842

5[1] ಜೇಷಢ್ತೆ 25/200708
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ

31/10/2007

08/04/2009

1-2-4

368

13867

369

14520

370

14532

ಧ ವೃಂದಗಳ ಜೇಷಥ್ತೆಯನುನ್ ಪರ್ಕಟಿಸುವ

08/04/201
0

05/11/2007
07/04/2009
07/04/201
1-2-4
5[1] ವಗರ್ ಇತರೆ
29/2007-08
0
ರ್ೕ ಗೋ ಂದರಾಜು ದಿವ್ ದ ಸ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಈಜಿಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಸಂಬಧದ ಕಾಯು ಕೆ ಅವಧಿಯನು ಇತ ಥರ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
51 ಜೇಷಠ್ತೆ 34/2007-08
05/12/2007
08/11/2010
08/11/201
1-2-4
1
ರ್ೕ ಕಾಯ್ ಮರ್ ನರೋನಹ್ ಪರ್.ದ.ಸ. ಜಿಲಾಲ್ ಪಥಯ್ಪುಸತ್ಕ ಮ ಗೆ,ಶವ ೕಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಯಿಂದ
ಪ ದ ಸ ಹುದೆಗೆ ಬಡಿ ನೀಡುವಾಗ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ದಾ ಂಕ್ ಕಡೆಗನಿ ರುವ ದನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
06/12/2007
08/04/2009
08/04/201
1-2-4
5[1] ವಗರ್ 50/2007-08
0
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

371

14783

372

14811

373

14980

374

15158

375

15401

376

15530

377

15570

378

15749

379

15887

380

16125

381

16130

382

17867

383

18414

384

18583

ದಾವಣಗೆರೆ ಮತುತ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ಲ್ನ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ನ ಬೋಧಕೇತರ
ಅಧಿಕಾರಿನೌಕರರುಗಳನು ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆ
5[1] .ಕಾ
ೕನ ಇತರೆ
18/12/2007
08/11/2010
08/11/201
1-2-4
36/2007-08
1
ಕಾಯರ್ದ ರ್ ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತತ್ ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಪಾರ್ದೇ ಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ ಮಂಡ ಮೈಸೂರು
ಭಾಗ ಮೆ ಸೂರು ಈ ಕಛೇರಿಯನು ಡಿ ಎಸ್ ಇ ಆರ್ ಟಿ ಕಛೇರಿ ಜೊತೆ
ೕನಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
5[1] ಎಲ್ ಕುಯ್
22/12/2007
08/11/2010
08/11/201
1-2-4
1410ಎ2007-08
1
ಡಾಎಲ್ ಹನುಮಂತಯಯ್ ಮಾಜಿ ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರು ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂ.1410ಎ ಗೆ
ಉತರ ನೀಡುವ ಬಗೆ
51 ಕಷ್ಣ ಅದಾಲತ್
03/01/2008
08/04/2009
08/04/201
1-2-4
42/2007-08
0
ದಿನಾಂಕ:15-12-2007ರಂದು ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ಕಷ್ಣ ಅದಾಲತ್ನ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಮನ ಗಳನುನ್
ಇತ ಥರ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
5[1] ಪ ಜಾ ಆ ೕಗ
22/01/2008
08/04/2009
08/04/201
1-2-4
ಇತರೆ 54/2007-08
0
ಪರಿ ಷಟ್ ಜಾತಿಗಳ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಆ ೕಗದ ಮೂರನೇ ಸಭೆಯ ಸೂಚಾಯ್ದೇಶ[Minutes]ಗಳ ಬಗೆಗ್
14/02/2008
08/11/2010
08/11/201
1-2-4
5[1] ದಿ ಗೂ ನೌ ಇತರೆ
55/2007-08
1
ಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಲ್ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದುದ್
01-07-1984ರ ಪೂವರ್ದ ಲ್ ದಿನಗೂ ನೌಕರರಾಗಿ
ಸಕ ಮಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಖಾ ತಿರಿಕ ನೌಕರರನು
ಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ನ ಖಾಯಂ ಹುದೆಗಳ ಮರು
5[1] ಬಬ್ಂದಿ ಸೇವಾ
26/02/2008
08/04/2009
08/04/201
1-2-4
ವರ 59/2007-08
0
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ
ಧ ಶಾಲೆಕಛೇರಿಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಲ್ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಬೋಧಕೇತರ
ಅಧಿಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸೇವಾ ವರಗಳ ಬಗೆ
1 ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ
28/02/2008
24/04/2008
24/04/200
1-2-4
60/2007-08
9
ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಗೆಲಭಯ್ ರುವ ಗೂರ್ಪ್-ಬಿ ಮತುತ್ ವೃಂದದ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್
ವರದಿ ಸ ಸುವ ಕುರಿತು
5[1] ಹು ಮಂ 61/200717/03/2008
08/04/2009
08/04/201
1-2-4
08
0
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್,ಈ ಕಛೇರಿಗೆ
ಹೆಚು ವರಿಯಾಗಿ 04 ಪ ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆಗಳನು ಮಂಜೂರು ಮಾಟುವ ಬಗೆ
24/03/2008
08/11/2010
08/11/201
1-2-4
51 ವಗರ್ 54/2007-08.
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ಕಛೇರಿಗಳ ಲ್ 05 ವಷರ್ಗ ಗಿಂತ ಹೆಚುಚ್ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಬೋಧಕೇತರ
ಬ ಂದಿಯನು ವಗರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆ
16/04/2008
08/11/2010
08/11/201
1-2-4
51 ನಿ ೕಜನೆ
02/2008-09
1
ರ್ೕ ಭೀಮರಾಮ. ದಿವ್.ದ.ಸ ಡಯಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆ
17/04/2008
08/11/2010
08/11/201
1-2-4
5[1] ವೃಂ ಬ ಇತರೆ
02/2008-09
1
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ ಎನ್ ನಾಗಮಣಿ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು ಜಿಲಾಲ್ ವಯಸಕ್ರ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಮೈಸೂರು
ಇವರ ವ ಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆ
11/08/2008
07/04/2009
07/04/201
1-2-4
51 ನಿ ೕಜನೆ 14200809
0
ರ್ೕ ಜಿ.ಎನ್. ವಕುಮಾರ್,ಪರ್.ದ.ಸ ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ ಮಂಡ .ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆ
22/09/2008
08/04/2009
08/04/201
1-2-4
5!ವಗರ್ 03/2008-09
2008-09ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
04/10/2008
08/04/2009
08/04/201
C51varga04/200809
Transfer of Non Teaching Staff during the year 2008-09

1-2-4
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385

18654

51ವಗರ್05/2008-09
14/10/2008
08/04/2009
2008-09 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಭೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

386

18656

387

18677

388

18721

389

18889

390

18987

391

18989

392

19326

393

19670

394

19684

395

19763

396

19803

397

20048

398

20105

399

20120

14/10/2008
08/11/2010
08/11/201
1-2-4
c51TRN06/2008-09
Transfer of non teaching staff during 2008-09
[ED 474 496 and 502]
17/10/2008
08/11/2010
08/11/201
1-2-4
51 ವಗರ್ 06/2008-09
ರ್ೕ. ಜೀವನ್ ಶೇಖರಪಪ್ ಬಾ ಮನಿ, ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರು ಇವರನುನ್ ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತಿ ವ ಗಗ್
ಇ ಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
22/10/2008
08/11/2010
08/11/201
1-2-4
51 ವಗರ್ 08/2008-09
2008-09 ನೇ ಸಾ ನ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ ಅಧೀಕಷ್ಕರುಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆ ಇಡಿ 546 ಎಲ್ಬಿಪಿ 2008 ದಿ:14 10 2008
31/10/2008
08/11/2010
08/11/201
1-2-4
51ವಗರ್ 10/2008-09
2008-09 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್ , ಇಡಿ 566ಎಲ್ ಬಿ 2008 ದಿ:21-102008 ಇಡಿ 515 ಎಲ್ಬಿ 2008 ದಿ:17 10 2008
07/11/2008
08/04/2009
08/04/201
1-2-4
c5[1]DCRE Ithare
0
31/2008-09
Verification of Caste in respect of M.Ramachandra Rtd.
Suptd
07/11/2008
08/11/2010
08/11/201
1-2-4
5[1] ನಿ ೕಜನೆ
25/2008
1
ರ್ೕ.ಶರನಪಪ್ ಹಡಪದ ,ದಿವ್.ದ.ಸ. ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕಡಬಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಇವರನುನ್
ಕನಾರ್ಟಕ ಸಕಾರ್ರ ಸಚಿವಾಲಯಕೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಕುರಿತು
5[1] ವಗರ್ 16/2008-09
08/12/2008
08/04/2009
08/04/201
1-2-4
0
2008-09ನೇ ಸಾ ನ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್ [ಇಡಿ 305ಎಲ್
ಬಿಪಿ2008ದಿ:27 11 2008 ಮತು ಇಡಿ 661ಎಲ್ ಬಿಪಿ 2008 ದಿ:27 11 2008]
23/12/2008
08/11/2010
08/11/201
1-2-4
5[1] ಇತರೆ 34/20081
09
ರ್ೕ ಎಲ್.ಉಮೇಶ್. ಪರ್.ದ.ಸ. ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ. ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯತ್, ಮಂಡಯ್ ಇವರನುನ್ ಆಹಾರ
ಮತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆಗೆ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆ
23/12/2008
07/04/2009
07/04/201
1-2-4
5[1]ಇತರೆ 35/2008-09
0
ರ್ೕ ಕೆ.ಎಸ್.ಶೇಷಾದಿರ್ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಬಾಲಕರ ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ಇವರನುನ್ ಮಾತೃ
ಇಲಾಖೆಯ ಕತರ್ವ ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿ ಕೊಳು ವ ಬಗೆ
27/12/2008
08/11/2010
08/11/201
1-2-4
5[1] ನಿ ೕಜನೆ
29/2008-09
1
ರ್ೕ ಬಿ.ಆರ್. ಸದಾ ವಪಪ್, ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪದ ಪೂವರ್ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,
ವ ಗ ಇವರನು ಮಲೆನಾಡು ಅಭಿವ ದಿ ಮಂಡ ವ ಗ ಇ ಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ
5[1] ನೇಮಕಾತಿ ಇತರೆ25/06/2008
08/04/2009
08/04/201
1-2-4
19/2008-09
0
ಗೂರ್ಪ್ ಮಟಟ್ದ ಹುದೆದ್ಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದಂತೆ 2007-08ನೇ ಸಾ ಗೆ ವಾ ರ್ಕ ವರದಿ
ಸ ಸುವ ಬಗೆ
5[1] ವಗರ್ 19/2008-09
07/01/2009
08/11/2010
08/11/201
1-2-4
1
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ಅಂತರ ಆಯುಕಾತ್ಲಯ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.[ಇಡಿ 675
ಎಲ್ ಬಿ ಪಿ/2008 09 ದಿನಾಂಕ:06 01 2009
12/01/2009
08/04/2009
08/04/201
1-2-4
5[1] ವಗರ್ 20/2008-09
0
2008-09ನೇ ಸಾ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್[ಇಡಿ 707 ಎಲ್ ಬಿಪಿ 2008 ದಿ.07-012008]
12/01/2009
08/11/2010
08/11/201
1-2-4
5[1]ವಗರ್ 21/2008-09
2008-09ನೇ ಸಾ ಗೆ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ
[ಇಡಿ754 ಎಲ್ ಬಿಪಿ 2008 ದಿನಾಂಕ:06 01 2009]

08/04/201

1-2-4
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400

20612

401

20613

402

21097

403

22085

404

23164

405

31528

406

31529

407

31531

408

31533

409

31545

410

31550

411

31551

412

31553

5[1] ನಿ ೕಜನೆ
27/01/2009
08/11/2010
08/11/201
1-2-4
26/2008-09
1
ರ್ೕ ಡಿ.ಪುರುಷೋತತ್ಮ, ದಿವ್.ದ.ಸ ಇವರನುನ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೆಗಗ್ನಹ ಳ್ ಉತತ್ರ ವಲಯ-1 ಇ ಲ್
ನಿ ೕಜನೆ ಮೇಲೆ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗೆ
5[1]ಮಾ ಹಕುಕ್ 13/2008- 27/01/2009
08/04/2009
08/04/201
1-2-4
09
0
ರ್ೕ ಎಂ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎಂಬುವವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ,ಸಕಾರ್ರಿ ಕಛೇರಿಗಳ ಲ್ನ ಖಾ
ಹುದೆಗಳ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
29/01/2009
08/11/2010
08/11/201
1-2-4
5[1] ಖಾ.ಹು.ಭತಿರ್ ಇತರೆ
22/2008-09
1
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ
ಧ ಕಛೇರಿ/ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಬೋಧಕೇತರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5[1]ಮಾ.ಹಕುಕ್.ಅ
06/02/2009
08/04/2009
08/04/201
1-2-4
47/200809
0
ರ್ೕ ಬಿ.ಜಿ.ರಂಗೇಗೌಡ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,ಮೈಸೂರು
ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಅಜಿರ್ ಸ
ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
02/03/2009
08/11/2010
08/11/201
1-2-4
5[1] ವೃಂ.ಬ ಇತರೆ
52/2008-09
1
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ವ ಳ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಈಸ್ಟ್ ಜಯಪುರ, ದೇವನಹ ಳ್
ತಾಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾ ಮಂತರ ಜಿಲೆ ಇವರ ವ ಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆ
5[1] ವಗರ್ 05/200826/11/2008
08/04/2009
08/04/201
1-2-4
09{ಭಾಗ}
0
ರ್ೕ ಎನ್.ಸತಯ್ನಾರಾಯಣರಾವ್, ಪರ್.ದ.ಸ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಡಲ್ಘಟಟ್, ಇವರ
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿರುವ ಸಳ ತಿದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5[1] ಖಾಹುಭ ಇತರೆ
04/10/2008
08/04/2009
08/04/201
1-2-4
26/2008-09
0
ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ ಮಂಡ ಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್
ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5[1] ನಿ ೕಜನೆ
21/02/2008
08/04/2009
08/04/201
1-2-4
37/2007-09
0
ರ್ೕಮತಿ ಅನುರಾಧ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು,ಕ.ಪೌರ್. .ಪ.ಮಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.
28/10/2008
08/04/2009
08/04/201
1-2-4
5[1]
0
ಸ.ನೌ.ಸ.ಇತರೆ31/200809
ವ ಗಗ್ದ ಲ್ ನಡೆಯ ರುವ ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರರ ಸಮೆ ಳನಕೆಕ್ ಜಿಲೆಲ್ ನೌಕರರಿಂದ ಪರ್ತಿನಿಧಿ ಶುಲಕ್
ಸಂಗ ಸುವ ಬಗೆ
09/09/2008
08/04/2009
08/04/201
1-2-4
5[1] ನಿ ೕಜನೆ
19/2008-09
0
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಉಷಾರಾಣಿ,ದಿವ್.ದ.ಸ. ಸ ತ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು, ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿ ಹಾಸನ ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ
ಬಗೆ
31/05/2008
08/04/2009
08/04/201
1-2-4
5[1] ನಾಯ್.ಆ.ಅನುಷಾಟ್ನ
15/2008-09
0
ರಾಜಯ್ ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯ ಮತುತ್ ಕನಾರ್ಟಕ ಆಡ ತ ನಾಯ್ಯ ಮಂಡ ಯ ಲ್ ಆದ ತೀಪುರ್ ಆದೇಶಗಳನುನ್
ಕಾಲಮಿತಿ ಳಗೆ ಅನುಷಾ ನಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
07/08/2008
08/04/2009
08/04/201
1-2-4
5[1]ನಿ ೕಜನೆ
13/2008-09
0
ರ್ೕ ೕರಭದರ್ ಗೂರ್ಪ್ `ಡಿ` ನೌಕರರು ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರು-1 ಶಾಖೆ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಣಗಳೂರು ಇವರ
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆ
5[1] ಇತರೆ 42/2008-09
21/01/2009
08/04/2009
08/04/201
1-2-4
0
ದಿನಾಂಕ 31-03-2008ರ ಲ್ದದ್ಂತೆ ಸಕಾರ್ರಿ ಸೇವೆಯಲಗ ತುವ ನೌಕರರ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
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413

31554

414

31556

415

32149

416

34613

417

35113

418

39505

419

40246

420

40693

421

6315

422

12196

423

12839

424

12847

31/01/2007
24/04/2008
24/04/200
1-2-5
51 ವಗರ್ 12/2007-08
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿಯ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್ [ಜಿ.ಕೆ.ಸುರೇಶ್ ಮತುತ್ ಇತರರು]

425

12895

426

12972

03/08/2007
24/04/2008
24/04/200
1-2-5
51 ವಗರ್ 14/2007-08
ರ್ೕಮತಿ ಜಯ ೕಲ, ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ,
ಮೆ ಸೂರು ಜಿಲೆ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
07/08/2007
24/04/2008
24/04/200
1-2-5
51 ವಗರ್ 16/2007-08
ರ್ೕ ಜಿ.ಬಿ.ರಂಗಸಾವ್ಮಿ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಡಯಟ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

427

13188

23/08/2007
08/11/2010
08/11/201
1-2-5
51 ಮಾ.ಹಕುಕ್ 17/20071
08
ರ್ೕ ಪಿ.ಬಿ.ಕುಟಟ್ಪಪ್ ಎಂಬುವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

428

13232

5[1] ವಗಾರ್ವಣೆ
24/2007-08

11/08/2008
08/04/2009
5[1]
ನಿ ೕಜನೆ01/2008-09
ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗದ ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಯನುನ್ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ
5[1] ಇತರೆ 01/2008-09

04/10/2008

08/04/201
1-2-4
0
ೕನಗೊ ರುವ ಬಗೆಗ್.

08/04/201
1-2-4
0
ರ್ೕ ಹೆಚ.ಬಿ.ನಟರಾಜ್, ಪರ್.ದ.ಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನುನ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತರ ಜಿಲೆ ಇ ಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ
17/04/2009
08/11/2010
08/11/201
1-2-4
5[1]ಬಡಿತ್ 01/2009-10
ರ್ೕ ಟಿ.ಶಂಕರ್,ಪರ್.ದ.ಸ. ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಕಷ್ಕರ ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆಯ ಪೂವಾರ್ನ ಯವಾಗಿ ಅಹರ್ತಾ ದಿನಾಂಕ ಮತು ವೇತನ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
5[1] ನಿ ೕಜನೆ
07/07/2009
08/11/2010
08/11/201
1-2-4
01/2009-10
1
ರ್ೕಮತಿ ಪದಮ್, ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರು, ಬಿ.ಇ.ಒ ಕಛೇರಿ ಮುಳಬಾಗಿಲು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್
ಮಾನ ಉನ ತ ಕಷ್ಣ ಸಚಿವರ ಆಪ ಶಾಖೆಗೆ ನಿ ೕಜನೆ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5[1] ಸಥ್ ನಿ.06/2009-10
27/07/2009
08/11/2010
08/11/201
1-2-4
1
ರ್ೕ ಎಲ್. ಬದರೀನಾಥ್ ಪರ್.ದ.ಸ ಇವರನುನ್ ಕನನ್ಡ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಪಾರ್ಧಿಕಾರದ ನಿ ೕಜನೆಯಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆಗೊ
ಮಾತ ಇಲಾಖೆಗೆ ಂತಿರುಗಿ ರುವ ಬಗೆ
27/11/2009
08/11/2010
08/11/201
1-2-4
5[1]/ವಗರ್/11/2009
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್
ವಗಾರ್ವಣೆ ಮೂಲಕ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
02/01/2010
08/11/2010
08/11/201
1-2-4
5[1]
1
ದಿವ್ದಸ/ನೇಮಕ/14/2010
ಕ.ಲೋ.ಸೇ.ಆ ೕಗದ ಮೂಲಕ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ಆಯಕ್ಗೊಂಡು ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು
ಗುಡಿಬಂಡೆ ಇ ಗೆ ಸಳ ಆಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಕು ಎನ್ ಗಿರಿಜ ಇವರಿಗೆ ಸಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5[1]/ನಿ ೕ/08/2010
22/01/2010
08/11/2010
08/11/201
1-2-4
ರ್ೕ ಎ.ಸೆಬಾ ಟ್ಯನ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು [ಬಿ.ಇ.ಓ. ಕಛೇರಿ ಅರ ೕಕೆರೆ ಇ ಲ್ಗೆ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ ಆದೇಶದ ಲ್ರುವವರು]
ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆ
05/10/2006
08/11/2010
08/11/201
1-2-5
5(1) ದಿವ್.ದ.ಸ ಜೇಷಟ್ತೆ
ಇತರೆ 36/06-07
1
ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಜೇಷಟ್ತೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಲ್ ವಯ್ತಾಯ್ಸ ಆಗಿರುವುದನುನ್ ಸರಿಪಡಿಸುವ
ಬಗೆ
5(1) ವಗರ್ 6/2007-08
22/06/2007
24/04/2008
24/04/200
1-2-5
2007-08ನೇ ಸಾ ಗೆ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್. [ಮಾನಯ್ ಮುಖಯ್ ಮಂತಿರ್ಗ ಂದ
ಅನು ೕದನೆ ಆಗಿರುವ ಪ ಕರಣಗಳು]
31/08/2007
24/04/2008
24/04/200
1-2-5
5[1] ವಗರ್ 11/2007-08
9
ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.[ ರ್ೕ ವಸುಂದರ್ ಮತುತ್ ಇತರರು]

28/08/2007

08/04/2009

24/04/2008

24/04/200
9

1-2-5
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ರ್ೕ ಕೆ.ಎಸ್. ಶವ್ನಾಥ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಬಿ.ಇ.ಒ ಕಛೇರಿ, ರಹಟಿಟ್, ಗದಗ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

429

13272

430

13314

431

13369

432

13723

433

13736

434

13752

435

13812

436

13981

437

15404

438

16147

439

16523

440

18128

441

18223

442

18329

443

18828

30/08/2007
17/04/2009
17/04/201
1-2-5
51 ನಿ ೕಜನೆ
20/2007-08
0
ಹೊಸದಾಗಿ ರಚನೆ ಆಗಿರುವ ರಾಮನಗರ ಜಿಲಾಲ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಗೆ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ
ನಿ ೕಜನೆ ಬ ಗೆ
51 ವಗರ್ 32/2007-08
01/09/2007
24/04/2008
24/04/200
1-2-5
ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್ [ ರ್ೕ ನಟಶೇಖರಾಚಾರ್ ಮತುತ್ ಇತರರ] [ಇಡಿ 189 ಎಲ್ಬಿಪಿ
2007 ದಿ:31 8 2007 ಮತು ಇಡಿ 167 ಇಟಿಆರ್ 2007 ದಿ:23 8 2007]
05/09/2007
24/04/2008
24/04/200
1-2-5
5[1]ವಗರ್33/2007-08
ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್ [ಇಡಿ190,132,193,176 ಎಲ್ ಬಿಪಿ2007/2007-08
17/10/2007
24/04/2008
24/04/200
1-2-5
51 ವಗರ್ 43/2007-08
ಹೊಸದಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ರಾಮನಗರ ಜಿಲಾಲ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ
ಕಛೇರಿಯ ಖಾ ಇರುವ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರುಗಳನು ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆ
18/10/2007
07/04/2009
07/04/201
1-2-5
5[1] ನಿ ೕಜನೆ ಸಥ್ ನಿ
26/2007-08
0
ಮಾನಯ್ ಕೃ ಸಚಿವರ ಆಪತ್ ಶಾಖೆಯ ಲ್ ಆಪತ್ ಸಹಾಯಕರಾಗಿದದ್ ರ್ೕ .ಎಂ ನಾಗರಾಜ ದಿವ್ ದ ಸ ಇವರನುನ್
ಕತರ್ವ ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊ ದು ಸಳನಿಯುಕಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
5[1]ವಗರ್ 46/2007-08
22/07/2007
08/11/2010
08/11/201
1-2-5
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
5[1] ವಗರ್ 47/2007-08

27/10/2007

24/04/2008

24/04/200
1-2-5
9
ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್[ಇಡಿ 144 ಎ ಬ್ಪ 2007 ದಿ .28-8-2007 ರ್ೕಮತಿ
ಪಿ ವನಜ ಪ ದ ಸ]
15/11/2007
08/04/2009
08/04/201
1-2-5
51 ನಿ ೕಜನೆ
28/2007-08
0
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಆರ್.ನಾಗೇಶ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಬಿ.ಇ.ಒ ಕಛೇರಿ ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.
14/02/2008
08/04/2009
08/04/201
1-2-5
5[1] ನಿ ೕಜನೆ
35/2007-08
0
ರ್ೕ ಟಿ ಆರ್ ಸುರೇಶ್ ದಿವ್ ದ ಸ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆ
5[1] ಮ.ಹಕುಕ್.03/200817/04/2008
08/11/2010
08/11/201
1-2-5
09
1
ರ್ೕಮತಿ ಮಂಜುಳಾದೇ ಎಂಬುವವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿ ನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
12/05/2008
17/04/2009
17/04/201
1-2-5
5 ಮಾ ಹಕುಕ್ 09/20080
09
ಜೆ ಗೋಪಾಲ್ ಕಾಯರ್ದ ರ್ ರ ೕಂದರ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ನೌಕರರ ೇಮಾಭಿವೃದಿಧ್ ಸಂಘ ಚಳಳ್ಕೆರೆ ಚಿತರ್ದುಗರ್
ಜಿಲೆ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
30/08/2008
08/04/2009
08/04/201
1-2-5
51 ವಗರ್ 02/2008-09
ರ್ೕ ಕೆ ಎಂ ಸತಯ್ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ಹುಬಬ್ ಳ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆ
09/09/2008
08/04/2009
08/04/201
1-2-5
5 ನಿ ೕಜನೆ 18/20080
09
ರ್ೕ ಎಸ್. ವಕುಮಾರ್,`ಡಿ` ದಜೆರ್ನೌಕರರು ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಉತತ್ರ ವಲಯ-3
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನು ಮಾನ ಹಜ್ ವಕ್ ಮತು ಅಲ ಸಂಖಾ ತರ ಕಲಾ ಣ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಚಿವರ ಆಪ
16/09/2008
08/11/2010
08/11/201
1-2-5
¸ 51 ಮಾ ಹಕುಕ್ 24/20081
09
ರ್ೕಮತಿ ಸುರೇಖ ನಾಯಕ ಎಂಬುವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
51 ನಿ ೕಜನೆ
23/2008-09

25/10/2008

08/04/2009

08/04/201
0

1-2-5
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ರ್ೕ.ಎನ್. ನಾಗಭೂಷಣ ಶಮುರ್ , ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕ ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ನ ಪರೀ ಾ ಮಂಡ ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆ
5[1] ಮಾ.ಹಕುಕ್/200805/01/2008
08/11/2010
08/11/201
1-2-5
09
1
ರ್ೕ ಎಸ್.ಬಾಲಾಜಿ ಎಂಬುವವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

444

20004

445

20056

446

28395

447

28408

448

28416

449

32652

450

32653

451

33324

452

33565

453

33567

454

33837

455

34350

456

34574

06/07/2009
C51.46.ಮಾಹಅ/2009
ಎಸ್.ಜೆ.ಬೋಜ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವಬಗೆಗ್ ರೂ:10ರ

457

34575

C51.47.ಮಾಹಅ/2009

07/01/2008
08/04/2009
08/04/201
1-2-5
5[1] ಸಥ್.ನಿ ಇತರೆ/20080
09
ರ್ೕ. .ಜಿ.ನಾರಾಯಣ ಮೂತಿರ್, ದಿವ್.ದ.ಸ. ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ ಮಂಡ , ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನು ಮಂಡ ಯ ಕತರ್ವ ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊ ದು ಬೇರೆ ಹುದೆಗೆ ಸಳ
30/03/2009
08/11/2010
08/11/201
1-2-5
5[1] ಮಾ.ಹ.ಆ
53/2008-09
1
ರ್ೕಮತಿ ಕಮಲಾ ಕೆ ಭೋಜ್ ಎಂಬುವವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ ಅಜಿರ್
ಸ ರುವ ಬಗೆ
5[1] ಮಾ.ಹ.ಅ.
30/03/2009
08/11/2010
08/11/201
1-2-5
54/2008-09
1
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಜೆ.ಭೋಜ್ ಎಂಬುವವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ರುವ
ಬಗೆ
5[1] ಮಾ.ಹ.ಅ
30/03/2009
08/11/2010
08/11/201
1-2-5
55/2008-09
1
ರ್ೕಮತಿ ಕಮಲಾ .ಜೆ.ಭೋಜ್ ಎಂಬುವವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ ಅಜಿರ್
ಸ ರುವ ಬಗೆ
5[1] ಮಾ.ಹ.ಅ
29/04/2009
08/11/2010
08/11/201
1-2-5
02/2009-10
1
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ವನಂಜೇಗೌಡ, ನಿವೃತತ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು,ಹೆತತ್ ಗೌಡನಹ ಳ್. ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇವರು
ಮಾ ತಿ ಹಕು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ ಅಜಿರ್ ಸ ರುವ ಬಗೆ
5[1] ಮಾ.ಹ.ಅ
29/04/2009
08/11/2010
08/11/201
1-2-5
03/2009-10
1
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ವನಂಜೇಗೌಡ, ನಿವೃತತ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು,ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿ ಅಜಿರ್ ಸ ರುವ ಬಗೆ
5[1] ಮಾ ಹ ಅ
14/05/2009
08/11/2010
08/11/201
1-2-5
05/2009-10
1
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ವನಂಜೇಗೌಡ, ನಿವೃತತ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
5[1] ಮಾ.ಹ.ಅ
23/05/2009
08/11/2010
08/11/201
1-2-5
07/2009-10
1
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ವನಂಜೇಗೌಡ, ನಿವೃತತ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
5[1] ಮಾ ಹ ಅ
23/05/2009
08/11/2010
08/11/201
1-2-5
08/2009-10
1
ರ್ೕ ಬಿ.ಎಸ್.ಅಳಗು ಎಂಬುವವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ, ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಎಲಾಲ್ ಬಿ.ಇ.ಓ
ಕಛೇರಿಗಳ ನ ಬ ಂದಿ ವರ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
06/06/2009
08/11/2010
08/11/201
1-2-5
5[1]
1
ಮಾ.ಹ.ಅ.10/2009-10
ರ್ೕ ಎನ್.ಅ ೕಘವಷರ್ ಎಂಬುವವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ , ಬೆಂಗಳೂರು
ಭಾಗದ ದಿ ದ ಸ ಖಾ ಹುದೆಗಳ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
5[1]ಮಾ. ಹ. ಅ/200927/06/2009
08/11/2010
08/11/201
1-2-5
10
1
ರ್ ಗಂಗಾಧರಗೌಡ ಎಂಬುವವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೊರಿರುವ ಬಗೆಗ್

06/07/2009

08/11/2010
ೕಸಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್

08/11/201

1-2-5

08/11/2010

08/11/201

1-2-5
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ೕಸಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್

458

39673

05/12/2009
08/11/2010
08/11/201
1-2-5
5[1]/ಮಾಹಅ/23/2009
ರ್ೕಮತಿ ಉಮಾದೇ ಎನ್.ಎಂಬುವವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

459

39875

08/11/201
1-2-5
1
ರ್ೕ ಎಂ.ರಾಜಪಪ್ ಎಂಬುವವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

460

40288

08/11/201
1
ರ್ೕಮತಿ ಡಿ.ಎಲ್.ಲತಾ ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

461

40289

08/11/201
1-2-5
1
ರ್ೕ ಪಿ.ಎಸ್.ಅರ ಂದನ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರಡಿ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಯ ಬಗೆಗ್.

462

40304

08/11/201
1-2-5
1
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಡಿ.ರಾಮ ಂಗಯಯ್ ಎಂಬುವವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

463

40626

08/11/201
1
ರ್ೕ ಟಿ. ವಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

464

40661

08/11/201
1-2-5
1
ರ್ೕ ಡಿ.ಆರ್.ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ ಎಂಬುವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

465

42450

466

42701

467

43069

08/11/201
1-2-5
1
ರ್ೕ ಎಲ್.ರ ಎಂಬುವವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ , ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್. ಮೂಲಕ ದಿವ್.ದ.ಸ
ಹುದೆಗಳನು ತುಂಬಿರುವ ಬಗೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನು ನೀಡಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
11/03/2010
08/11/2010
08/11/201
1-2-5
5[1]/ಮಾ.ಹ.ಅ/37/2010
1
ರ್ೕ ಡಿ.ಎಂ. ವಶಂಕರ್ ಎಂಬುವವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರ ಖಾ ಹುದೆಗಳ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
24/03/2010
08/11/2010
08/11/201
1-2-5
5[1]/ಮಾ.ಹ.ಅ/41/2010
1
ರ್ೕ ಆರ್.ರಾಮಣಣ್ ಬಿನ ರಂಗಯಯ್ ಎಂಬುವವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

468

6317

469

8744

470

11982

471

12258

5[1]/ಮಾ.ಹ.ಅ/20/2009

5[1]/ಮಾ.ಹ.ಅ/25/2010

5[1]/ಮಾ.ಹ.ಅ/26/2010

5[1]/ಮಾ.ಹ.ಅ/27/2010

5[1]/ಮಾ.ಹ.ಅ/28/2010

5[1]/ಮಾ.ಹ.ಅ/29/2010

5[1]/ಮಾ.ಹ.ಅ/35/2010

15/12/2009

08/11/2010

05/01/2010

08/11/2010

05/01/2010

08/11/2010

05/01/2010

08/11/2010

20/01/2010

08/11/2010

21/01/2010

08/11/2010

08/03/2010

08/11/2010

1-2-5

1-2-5

05/10/2006
08/11/2010
08/11/201
1-2-6
5(1) ಪರ್.ದ.ಸ ಜೇಷಟ್ತೆ
ಇತರೆ 37/06-07
1
ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಜೇಷಟ್ತೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಲ್ ವಯ್ತಾಯ್ಸ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನುನ್ ಸರಿಪಡಿಸುವ
ಬಗೆ
08/08/2006
08/11/2010
08/11/201
1-2-6
5(1) ನಿ ೕಜನೆ 18/0607
1
ರ್ೕ ಎಲ್.ಗಣೇಶ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ, ರೇಮಲಲ್ನಹೊಳೆ, ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರನುನ್ ಜಿಲಾಲ್
ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚಿತ ದುಗರ್ ವಾ ಪಿಯ ಕಛೇರಿಗಳ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ
11/06/2007
08/11/2010
08/11/201
1-2-6
5[1] ವಗರ್03/2007-08
2007-08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆಯ ಬಗೆಗ್.
5[1] ಜೇಷಠ್ತೆ ಇತರೆ
11ಲ2007-08

25/06/2007

08/11/2010

08/11/201
1

1-2-6
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ರ್ೕ ಎ ಬಾಬು ಪರ್.ದ.ಸ ,ಬಿ ಇ ಓ ಕಛೇರಿ ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ಅಹರ್ತಾ ದಿನಾಂಕ
ನಿಗದಿಪಡಿ ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಹುದೆಗೆ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
51 ನಿ ೕಜನೆ
30/07/2007
08/04/2009
08/04/201
1-2-6
16/2007-08
0
ರ್ೕ ಎಸ್.ಸದಾ ವನ್, ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು ಹಾಗೂ ಆಯುಕತ್ರ ಆಪತ್ ಸಹಾಯಕರು ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

472

12844

473

13698

12/10/2007
24/04/2008
24/04/200
1-2-6
5[1]ವಗರ್ 42/2007-08
ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿಯ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.[ಇಡಿ 198 ಎಲ್ ಬಿಪ 2007 ಆರ್.ಎಸ್.ನಾಗರಾಜ್ ದಿವ್ ದ ಸ]

474

14298

475

14810

26/11/2007
08/04/2008
08/04/200
1-2-6
5[1ನಿ ೕಜನೆ
31/2007-08
9
ರ್ೕ ಟಿ ಎಸ್ ಫಣಿಕುಮಾರ್ ಪರ್ ದ ಸ ಇವರನುನ್ ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾನಯ್ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಆಪತ್ ಸಹಾಯಕರ
ಹುದೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊ ದು ಸಳ ನಿಯುಕಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
5[1] ಆಂ ತ ಘಟಕ ಇತರೆ
22/12/2007
08/04/2008
08/04/200
1-2-6
372007-08
9
ಡಿ ಎಸ್ ಇ ಆರ್ ಟಿ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಆಂತರಿಕ ತಪಾಸಣಾ ಘಟಕವನುನ್ ಸಂಘಟಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

476

14983

03/01/2008
07/04/2009
07/04/201
5[1]ಕಲ್ಸಟ್ರ್ ಹು ಮಂ
0
43/2007-08
ಕಲ್ಸಟ್ರ್ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಬೋಧಕೆತರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

477

15127

478

15748

479

15839

480

16525

481

18249

482

18335

483

18695

484

18744

485

18997

07/04/201
1-2-6
0
ಕನಾರ್ಟಕ ಕಾಮಿರ್ಕ ಕಲಾಯ್ಣ ಮಂಡ ಯ ಮುಚಚ್ಲಾದ ಕಾಮಿರ್ಕ ಕೇಂದರ್ಗಳ ಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ್ದದ್
ನೌಕರರನು
ಧ ಇಲಾಖೆಗಳ
ೕನಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
17/03/2008
07/04/2009
07/04/201
1-2-6
5[1] ನಿ ೕಜನೆ
39/2007-08
0
ೕಜನೆ
ರ್ೕಮತಿ ಪದಮ್. ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರು ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೆರಿ ಮದಾಯ್ಹನ್ ಉಪಹಾರ
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆ
51 ಸಥ್.ನಿ 63/2007-08
20/03/2008
24/04/2008
24/04/200
1-2-6
ರ್ೕಮತಿ .ಶಾರದ, ದಿವ್.ದ.ಸ, ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು[ಮಾಜಿ ಪುರಸಭೆ] ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರನುನ್
ಕತರ್ವ ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊ ದು ಮಾತ ಇಲಾಖೆಯ ಸಳ ನಿಯುಕಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
13/05/2008
07/04/2009
07/04/201
1-2-6
5[1] ನಿ ೕಜನೆ ರದುದ್
05/2008-09
0
ರ್ೕ ಎಂ ಆರ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ನಿ ೕಜನೆ ಮೇಲೆ ರೀಜನಲ್ ಇನಿಸ್ಟ್ಟೂಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಮಾತ ಇಲಾಖೆಯ ಸಳ ನಿಯುಕಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
51 ನಿ ೕಜನೆ
10/09/2008
08/04/2009
08/04/201
1-2-6
20/2008-09
0
ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು ಮದಾಯ್ಹನ್ ಉಪಹಾರ
ೕಜನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ
ಬೋಧಕೇತರ ಹುದೆಗಳನು ತುಂಬುವ ಬಗೆ
51 ಸೇವೆ ಇತರೆ
16/09/2008
08/11/2010
08/11/201
1-2-6
25/2008-09
1
ರ್ೕ ಜಿ.ಎಸ್. ಪರ್ಕಾಶ್. ದಿವ್.ದ.ಸ. ಡಯಟ್ ಹಾಸನ ಇವರು ಗಾರ್ಮೀಣಾಭಿವೃದಿಧ್ ಮತುತ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್
ಇಲಾಖೆಯ
ೕನ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
51 ನಿ ೕಜನೆ ರದುದ್
21/10/2008
08/11/2010
08/11/201
1-2-6
22/2008-09
1
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ. ಆರ್, ರಮಾದೇ , ಗರ್ಂಥಪಾಲಕರು, ರಾಜಯ್ ಕಷ್ಣ ಗರ್ಂಥಾಲಯ ಸೆರಿಕ್ ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ
ರದು ಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
51
23/10/2008
08/11/2010
08/11/201
1-2-6
2008-09 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವನೆ ಬಗೆಗ್, ಇಡಿ 544ಎಲ್ಬಿ 2008 ದಿ:21-102008 ಇಡಿ 501 ಎಲ್ಬಿಪಿ 2008 ದಿ:17 10 2008
11/11/2008
08/11/2010
08/11/201
1-2-6
51 ವಗರ್ 11/2008-09
2008-09ನೇ ಸಾ ಗೆ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್ [ಇಡಿ 279 ಡಿಪಿಐ 2008 ದಿ:14-102008 ಇಡಿ 564 ಎಲ್ ಬಿಪಿ 2008 ದಿ:30 10 2008 ೕಮತಿ ನಲಮ ಕು:ಶೆ ೕತಾ ಬಿ ಕೆ]
5[1]ಇತರೆ 51/2007-08

18/01/2008

1-2-6

07/04/2009
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

19221

5[1] ವಗರ್ 15/2008-09

02/12/2008

08/11/2010

08/11/201
1

1-2-6

08/11/201
1

1-2-6

2008-09ನೇ ಸಾ ಗೆ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
[ಇಡಿ 660 666 579 640 615 560 ಎಲ್ ಬಿಪಿ2008 ದಿ 27 11 08 ಇಡಿ 689 557 576 ಎಲ್ ಬಿಪಿ
26/12/2008
07/04/2009
07/04/201
1-2-6
5[1]ಇತರೆ 36/2008-09
0
ರ್ೕ.ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಕರೀಗೌಡ ಎಂಬುವವರನುನ್ ಗುಮಾರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

487

19802

488

19925

27/11/2008
08/11/2010
5[1] ವಗರ್ 05/200809[ಭಾಗ-2]
2008-09ನೇ ಸಾ ಗೆ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆಬಗೆಗ್.

489

20326

490

20390

20/01/2009
08/11/2010
08/11/201
1-2-6
5[1] ಗೈ.ಹಾಜರಿ ಇತರೆ
41/2008-09
1
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕತ್ರ ಘಟಕ ಕಛೇರಿಗಳ ಲ್ನ ಬಬ್ಂದಿಯ ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರು
ಹಾಜರಿ/ದೀಘರ್ ಕಾಲದ ಗೆ ರು ಜಾಜರಿ ಬಗೆ ಆಯಾ ಕಛೇರಿಗಳ ಎದುವರೆಗೆ ಇರುವ ಪ ಕರಣಗಳ ಕುರಿತು
21/01/2009
08/11/2010
08/11/201
1-2-6
5[1]ಖಾ.ಹುದೆದ್.ಮಾ ಇತರೆ
43-2008-09
1
ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದಗಳ ಲ್ನ ಖಾ ಹುದೆದ್ಗಳ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.

491

21296

492

21394

493

22500

494

22770

495

22908

496

23172

497

31300

498

32661

499

33365

31/01/2009
08/11/2010
08/11/201
1-2-6
5[1]ಸಥ್ ನಿ ಇತರೆ
46/2008-09
1
ಪದ ಪೂವರ್ ಕಷ್ಣ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ನ
ಲ್ ಹುದೆದ್ಗಳ ಲ್ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ನೌಕರರುಗಳನುನ್ ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್
ಸಳ ನಿಯುಕಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
5[1] ನಿ ೕಜನೆ
21/01/2009
08/11/2010
08/11/201
1-2-6
33/2008-09
1
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ನ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.
12/02/2009
08/11/2010
08/11/201
1-2-6
5[1] ಸಥ್.ನಿ ಇತರೆ
49/2008-09
1
ರ್ೕಮತಿ ದಧ್ಗಂಗಮಮ್ ಪರ್.ದ.ಸ ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ, ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೈಸೂರು ಇವರು
ಸಳ ನಿಯುಕಿಗಾಗಿ ಕಾಯ ಅವಧಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5[1] ನಿ ೕಜನೆ
20/02/2008
07/04/2009
07/04/201
1-2-6
36/2008-09
0
ರ್ೕ ಎ.ರೇವಣ ದದ್ಪಪ್, ಪರ್.ದ.ಸ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ದಾವಣಗೆರೆ,
ಇವರನು ಮಾನ ಉಪ ಸಭಾಪತಿಗಳು ಕನಾರ್ಟಕ ಧಾನ ಪರಿಷತು ಇವರ ಆಪ ಶಾಖೆಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ
5[1] ಎಲ್ಎಕೂಯ್
14/02/2009
08/11/2010
08/11/201
1-2-6
03/2008-09
1
ಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಬಾಲಕೃಷಣ್ ಹೆಚ್. ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂ.143ರ ಬಗೆಗ್.
03/03/2009
08/11/2010
08/11/201
1-2-6
5[1]ಸಥ್.ನಿ 23/2008-09
.ಮುನಿರಾಜು, ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರು,ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಜೆ. .ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರ ಸೇವೆಯನು ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಂತಿರುಗಿ ರುವ ಬಗೆ
06/04/2009
08/11/2010
08/11/201
1-2-6
5[1] ಸಥ್.ನಿ. 01/2009-10
1
ರ್ೕ ಬಿ.ಎಸ್. ವಾಸುಕಿ ಪರ್ಸನನ್, ಮಾನಯ್ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸಯ್ರು ಮಂಡಯ್ ಇವರ ಆಪತ್ ಸಹಾಯಕರು, ಇವರನುನ್
ಮಾತ ಇಲಾಖೆಗೆ ಂತಿರುಗಿಸುವ ಬಗೆ
30/04/2009
08/11/2010
08/11/201
1-2-6
5[1] ಇತರೆ/04/2009-10
1
ರ್ೕ ಬಿ.ಜಿ.ರಂಗೇಗೌಡ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ಇವರ ಅಮಾನತುತ್
ತೆರವ ಗೊ ದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಕತರ್ವ ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಕೊಂಡ ದಿನಾಂಕದವರೆಗಿನ ಗೆ ರು ಹಾಜರಿ
15/05/2009
08/11/2010
08/11/201
1-2-6
5[1] ಕ.ಹಾ.ಇತರೆ
06/2009-10
1
ರ್ೕ ಕೆ. ಎ.ಪರ್ದೀಪ್, ದಿವ್.ದ.ಸ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಮೈಸೂರು ಇವರನುನ್
ದೀಘರ್ ರಜೆ ನಂತರ ಕತರ್ವ ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿ ಕೊಳು ವ ಬಗೆ
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500

33493

501

33762

502

34830

503

35368

504

39220

505

39454
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40040

507

43289

508

43306

509

44776

510

45018

511

47146

512

48253

513

16327

5[1] ವಗರ್ 03/2009-10

22/05/2009

08/11/2010

08/11/201
1-2-6
1
ರ್ೕ ನಂಜುಂಡಸಾವ್ಮಿ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಹೆಗಗ್ಡದೇವನ ಕೋಟೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
01/06/2009
08/11/2010
08/11/201
1-2-6
5[1] ಇತರೆ ನಿ-32/20091
10
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಪರ್ಸುತ್ತ ಕ.ನಾ.ಸೇ ನಿಯಮ-32ರಡಿ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
17/07/2009
08/11/2010
08/11/201
1-2-6
5[1] ಹು.ಸಥ್.ಇತರೆ
14/2009-10
1
ರ್ೕ .ವೆಂಕಟೇಶ್, `ಡಿ` ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಡಯಟ್ ಕೋಲಾರ ಇವರನುನ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಡಯಟ್ಗೆ
ಸಳಾಂತರಿಸದೆ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಕೋಲಾರ ಇವರ ವಾ ಪಿಯ ನ ಖಾ ಹುದೆಗೆ ನಿಯುಕಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
5[1] ನಿ ೕಜನೆ
04/08/2009
08/11/2010
08/11/201
1-2-6
03/2009-10
1
ರ್ೕ ಕೆ.ಆಂಜನಪಪ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರನು ಕನ ಡ ಅಭಿವ ದಿ ಪಾ ಧಿಕಾರಕೆ ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
21/11/2009
08/11/2010
08/11/201
1-2-6
CPI/ವಗರ್/ 5[1]ವಗರ್
ಇತರೆ22/2009-10/2009
1
2003-04ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ- ರ್ೕ ಹೆಚ.ಎಸ್.ಚಂದರ್ಶಾಖರ ಪರ್.ದ.ಸ
ಇವರು ಕತರ್ವ ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ ಲು ಕಾಯ ಅವಧಿ ಇತ ಥರ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
5910/ನಿ ೕ/05/2009
26/11/2009
08/11/2010
08/11/201
1-2-6
1
ಜಿ.ದೇವರಾಜು, ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು ಇವರನುನ್ ಮಾನಯ್ ಶಾಸಕರಾದ ರ್ೕ ಕೆ.ಜೆ.ಜಾಜ್ರ್ ಇವರ ಆಪತ್
ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಗೊ
ಮಾತ ಇಲಾಖೆಗೆ ತಿರುಗಿ ರುವ ಬಗೆ
21/12/2009
08/11/2010
08/11/201
1-2-6
5[1]/ಇ /ಹು.ಸಥ್.ಇತರೆ/20
1
09
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ಎಲಾಖೆ ಅನುಮತಿ ಇಲಲ್ದೆ ಹುದೆದ್ ಸಥ್ಳಾಂತರ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.
03/04/2010
08/11/2010
08/11/201
1-2-6
CPI/ಮುಂಬಡಿತ್/28/2010
ರ್ೕ ವೆಂಕಟರಮಣಯಯ್, ದಿವ್ದಸ ನಿಯಮ-32 [ನಿವೃತತ್] ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಯಲಹಂಕ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾನಾ ಪನ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
03/04/2010
08/11/2010
08/11/201
1-2-6
5[1]/ಮುಂಬಡಿತ್/29/2010
1
ರ್ೕ ಜಿ.ಹೆಚ್ ರಾಮಚಂದರ್ ಮೂತಿರ್, ದಿವ್.ದ.ಸ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ರಿಯೂರು ಇವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ
ಹುದೆಗೆ ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು
11/05/2010
08/11/2010
08/11/201
1-2-6
5[1]
1
ಗ ಕೆ/ರಮಂ/03/2010
ರ್ೕಮತಿ ದಧ್ಗಂಗಮಮ್ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರು, ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಜಿಲಾಲ್
ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆ ಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
CPI/ನಿ ೕ/ಸಥ್.ನಿ
14/05/2010
08/11/2010
08/11/201
1-2-6
04/2010
1
ರ್ೕ ಹೆಚ್. .ಜಯಪರ್ಕಾಶ್. ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರು ಇವರನುನ್ ಂದಿನ ಮಾನಯ್ ಆಹಾರ ಮತುತ್
ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಮತು ಗಾ ಹಕರ ವ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರ ಆಪ ಬ ಂದಿ ಶಾಖೆಯ ಕತರ್ವ ದಿಂದ
5[1]/ನೇಮಕ/ಬಿಡುಗಡೆ
24/07/2010
08/11/2010
08/11/201
1-2-6
10/2010
1
ರ್ೕ ಎನ್.ಕುಮಾರ್ ಪರ್.ದ.ಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಮುಖ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆಗೆ ಆಯೆ ಗೊಂಡಿದು ಪ ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
5[1]
10/08/2010
08/11/2010
08/11/201
1-2-6
ಸಥ್.ನಿ/ವಗರ್/10/2010
1
ರ್ೕ .ಜಿ.ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ಪರ್.ದ.ಸ ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನನ್ಯ ಕತರ್ವಯ್ದಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆಗೊ ದು ಸಳ ನಿಯುಕಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
26/04/2008
08/04/2009
08/04/201
1-2-8
5[1] ಮಾ ಹಕುಕ್ ಇತರೆ
062008-09
0
ರ್ೕ ಜಿ.ತಿಮಮ್ಪಪ್ಯಯ್ ನಿವೃತತ್ ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿ ನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿದಾಖಲೆ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
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5[1] ಂಬರಹ2007-08
ಂಬರಹ ವ

514

15020

515

18106

51 ವಗರ್ 01/2008-09
29/08/2008
29/11/2010
29/11/201 1-2-10
2008-09ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

516

19524

517

19938

518

20788

519

33810

520

59636

521

60211

522

61815

29/11/201 1-2-10
1
2008-09ನೇ ಸಾ ಗ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾಘವಣೆ ಬಗೆಗ್, [ಇಡಿ 538,587 ಎಲ್ ಬಿಪಿ/2008
ದಿನಾಂಕ2/12/2008 ಇಡಿ 667 ಎಲ್ ಬಿಪಿ 2008 ದಿ 29/11/2008 ಇಡಿ 553 ಎಲ್ ಬಿಪಿ 2008
03/01/2009
08/11/2010
08/11/201 1-2-10
5[1] ನಿ ೕಜನೆ
30/2008-09
1
ರ್ೕ ಎನ್. .ನರ ಂಹಮೂತಿರ್ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು [ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಭಾಗ]
ತಾಯಲೂರು ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆ ಇವರನು ಕನಾರ್ಟಕ ಸಕಾರ್ರ ಸಚಿವಾಲಯ ಸೇವೆಗೆ
5[1]
28/01/2008
17/01/2013
17/01/201 1-2-10
ಕು.ಕೊ. .ಇತರೆ/200809
4
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಭಾಗದ ಕಡತಗಳನುನ್ ನಿವರ್ ಸಲು ಷಯ ನಿವಾರ್ಹಕರನುನ್ ನೇಮಿಸುವ
ಕುರಿತು
5[1]ಕ.ಬೆ.ನೇ:03:200904/06/2009
08/11/2010
08/11/201 1-2-10
10
1
ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆ ೕಗದಿಂದ ಕನನ್ಡ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಆಯೆಕ್ಯಾಗಿರುವ ರ್ೕಮತಿ
ಆರ್ ಭಾರತಿ ಇವರನು ಕತರ್ವ ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿ ಕೊಳು ವ ಬಗೆ
25/01/2011
17/01/2013
17/01/201 1-2-10
5[1]/ನೌ.ಸೇ.ಭ/58/2011
4
ರ್ೕ ದಿನೇಶ್.ಡಿ.ಇ ಇವರು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದೆದ್ಯಿಂದ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ
ಪ ದ ಸ ಹುದೆಗೆ ವಾಪಸಾಗುವ ಬಗೆ
03/02/2011
17/01/2013
17/01/201 1-2-10
5[1]/ವಗರ್/34/2011
ರ್ೕಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಕೊರವರ `ಡ` ದಜೆರ್ ನೌಕರರು ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ ಹಾವೇರಿ,
ಇವರನು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಗುತೂರು ಹರಿಹರ ತಾ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆ ಇ ಗ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆ
17/02/2011
17/01/2013
17/01/201 1-2-10
5[1]
4
ಪರ್.ದ.ಸ/ಮುಂಬಡಿತ್/23/2011

523

62548

524

62831

525

64279

526

64884

527

65405

528

66353

529

66391

530

66650

¸ 5[1]ವಗರ್ 17/2008-09

02/04/2007

20/12/2008

24/04/2008

24/04/200

1-2-10

29/11/2010

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯುಕಾತ್ಲಯ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್ ಸೇವ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ದಿವ್ತೀಯ
ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರುಗ ಗೆ ಪ ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕ ಹುದೆಗೆ ಸಾನಾಪನ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
19/02/2011
17/01/2013
17/01/201 1-2-10
5[1]/ಸೇಸ/62/2011
ರ್ೕ ಪದಮ್ನಾಭ ಅಮೀನ್ ಹಾಗೂ ಚಂದರ್ ಹಾಸ.ಬಿ ಪರಿಚಾರಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಮು ಕ್
ಮಂಗಳೂರು ತಾ ದ ಣ ಕನ ಡ ಜಿಲೆ ಇವರುಗಳ ಸೇವಾಭಂಗದ ಅವಧಿಯನು ಸಕ ಮಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
21/02/2011
17/01/2013
17/01/201 1-2-10
5[1]/ಇ /63/2011
ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಸಂತೇಬಾಚಹ ಳ್, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ ನ ಪದ ಪೂವರ್
ಕಷ್ಣ ಭಾಗದ ಡಿ ದಜೆರ್ ಹುದೆಯ ಕತರ್ವ ನಿವರ್ ಸುತಿರುವ ೕಮತಿ ಗಾಯತಿ ಇವರ ವೇತನವನು
28/02/2011
17/01/2013
17/01/201 1-2-10
CPI/ವಗರ್/39/2011
ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ನ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರು ವಗಾರ್ವಣೆ ಷಯದ ಲ್ ಮಾನಯ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ದಾವೆ
ಹೂಡುತಿರುವ ಬಗೆ
11/03/2011
17/01/2013
17/01/201 1-2-10
5[1]/ವಗರ್/17/2011
ರ್ೕಮತಿ .ಆರ್.ಸುಜಾತ. ದಿವ್.ದ.ಸ ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಮೂಕರ್ವಾಡ ಹ ಯಾಳ ತಾಲುಲ್ಕು
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
26/03/2011
17/01/2013
17/01/201 1-2-10
5[1]/ವಗರ್/46/2011
ರ್ೕ ಅಸಾರ್ರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್, ದಿವ್.ದ.ಸ ಬಾಲಕಿಯರ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ, ಮೈಸೂರು
ಜಿಲೆ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
5[1]/ವಗರ್/08/2011
27/04/2011
17/01/2013
17/01/201 1-2-10
ರ್ೕಮತಿ ಎಲ್.ಸೌಭಾಗಯ್ಮಮ್ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಲಕಾಪುರ
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ ಚಿಕ ಬಳಾ ಪ ರ ಜಿಲೆ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
28/04/2011
17/01/2013
17/01/201 1-2-10
5[1]/ವಗರ್/09/2011
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಪಿ.ಮುತತ್ಣಣ್, ಪರ್.ದ.ಸ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನೇರಳೆಕೆರೆ, ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
09/05/2011
17/01/2013
17/01/201 1-2-10
5[1]/ವಗರ್/14/2011
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531

67471

532

67622

533

68006

534

68824

535

76100

536

76802

537

87322

538

90301

539

93933

540

95572

541

33348

542

48715

543

51480

544

52702

545

52707

546

56350

547

57665

ರ್ೕ ಬಿ.ನಿತಾಯ್ನಂದ ದಿವ್.ದ.ಸ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೊಂಡಿಕೊಪಪ್, ನವಲಗುಂದ ತಾ.ಧಾರವಾಡ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಾವ ದಾದರು ಶಾಲೆಗೆ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆ
5[1]/ಜೇಪ/13/2011
01/06/2011
17/01/2013
17/01/201 1-2-10
ರಾಜಿರ್ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಗಾಜನೂರು ವ ಗಗ್ ತಾ ಇ ಲ್ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿದ ಅಡಿಗೆ
ಬ ಂದಿಯನು ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ `ಡಿ` ದಜೆರ್ ನೌಕರರ ಜೇಷತಾ ಪಟಿ ಯ
04/06/2011
17/01/2013
17/01/201 1-2-10
5[1]/ವಗರ್/13/2011
2011-12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಅನು ೕದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ
ವಗಾರ್ವಣೆಗಳನು ಜಾರಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
09/06/2011
17/01/2013
17/01/201 1-2-10
5[1]/ಇ /16/2011
ರ್ೕ ಬಿ.ಜಿ.ಗಂಗೇಗೌಡ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಮೈಸೂರು
ಇವರಿಗೆ ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಹುದೆಗೆ ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ಂಪಡೆಯುವ ಬಗೆ
5[1]/ವಗರ್/15/2011
21/06/2011
17/01/2013
17/01/201 1-2-10
2011-12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ಅಂತರ ಆಯುಕಾತ್ಲಯ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
08/08/2011
17/01/2013
17/01/201 1-2-10
5(1)/ನೇಮಕ/25/2011
ರಾಜಯ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತುತ್ ತರಬೇತಿ ನಿದೇಶನಾಲಯಕೆಕ್ ಗರ್ಂಥಪಾಲಕರ ಹುದದ್ಗಳನುನ್ ಬತಿರ್ಮಾಡುವ
ಕುರಿತು
19/08/2011
17/01/2013
17/01/201 1-2-10
51.19.ವಗರ್/2011
ಟಿ.ಧನಲ ಮ್,ಪರ್ ೕಗಾಲಯ ಸಹಾಯಕಿ,ಸಪೌರ್ಶಾ,ಕಲುಲ್ದಾಸರಹ ಳ್,ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು,ಹಾಸನ
ಜಿಲೆ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆಯ ಬಗೆ
09/11/2011
17/01/2013
17/01/201 1-2-10
5(1)/ವಗರ್/23/2011
ರ್ೕ.ಪಿ.ಅ ೕಂದರ್ನಾಥ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಉಪನಿದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಸಾ. .ಇ ಕೋಲಾರ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ರದುಪಡಿಸಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
¸ 5(1)/ಅನು/42/2011
20/12/2011
17/01/2013
17/01/201 1-2-10
ಕಳೆದ 5 ವಷರ್ಗಳ ಲ್ ಇರುವ ಖಾ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಬಾಹಯ್ಮುಲದಿಂದ ಭತಿರ್ಮಾಡಿದ ಹುದೆದ್ಗಳ ಜಿಲಾಲ್ವಾರು
ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ
05/03/2012
17/01/2013
17/01/201 1-2-10
5(1)/ವಗರ್/30/2012
ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್ ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಮತುತ್ ಗಣಯ್ ವೈಕಿತ್ಗ ಂದ ಮನ ಗಳು
16/04/2012
17/01/2013
17/01/201 1-2-10
¸ 5(1)/ಕ.ನಿ.ಅ/03/2012
ರ್ೕ. ೕಗೀಶ್ ಬರತ್ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಆಲಟಿಟ್ ಸೂಳಯ್ ತಾಲೊಲ್ೕಕ್ ಇವರಿಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಅವಧಿಯ ಕಾಯ ಅವಧಿಗೆ ಕಡಾಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ ಕುರಿತು
14/05/2009
17/01/2013
17/01/201 1-2-11
5[1]ವಗರ್ 02/2009-10
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕತ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು,ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಮತುತ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಆಯುಕತ್ರು ಧಾರವಾಡ,
ಇವರನು ನೇಮಕಾತಿ ಪಾ ಧಿಕಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆ ಇಚಾ ಪತ ಗಳನುಸಾರ ಬೋಧಕೇತರ
28/08/2010
17/01/2013
17/01/201 1-2-11
5[1]/ಹು.ಮಂ/ಇತರೆ
22/2010
4
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇ ಲ್ಗೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಹುದೆದ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5[1]/ಮಾ.ಹ.ಅ/31/2010
11/10/2010
18/01/2013
18/01/201 1-2-11
4
ರ್ೕ ಎಸ್.ಜಿ.ಪರ್ಸನನ್ ಎಂಬುವವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
18/01/201 1-2-11
4
ರ್ೕ ಮಹದೇಔ ಹೆಚ್.ಡಿ ಎಂಬುವವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್
ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ದಿ ದ ಸ ಹುದೆ ಮತು ಇತರೆ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
26/10/2010
18/01/2013
18/01/201 1-2-11
5[1]/ಮಾ.ಹ.ಅ/36/2010
4
ರ್ೕ ತಿಮಮ್ರಾಜಯಯ್ ಎಂಬುವವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
5[1]/ಮಾ.ಹ.ಅ/33/2010

26/10/2010

18/01/2013

26/11/2010

18/01/2013

18/01/201 1-2-11
4
ರ್ೕಮತಿ ಲತಾ.ಎಸ್ ಎಂಬುವವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ಬೋಧಕೇತರ ಖಾ
ಹುದೆಗಳ ಮಾ ತಿ ಕೊರಿರುವ ಬಗೆ
28/12/2010
18/01/2013
18/01/201 1-2-11
5[1]/ಮಾ.ಹ.ಅ/49/2010
4
5[1]/ಮಾ.ಹ.ಅ/44/2010
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ರ್ೕ ಪರ್ ೕಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ , ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್. ಮೂಲಕ
ದಿ ದ ಸ ಹುದೆಗೆ ಆಯೆ ಗೊಂಡು ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಅಭ ಥಿರ್ಗಳ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
5[1]/ವಗರ್/40/2011
04/03/2011
17/01/2013
17/01/201 1-2-11
ರ್ೕಮತಿ ಸುಕನಯ್, ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗೆಜಜ್ಲಗೆರೆ ಮದೂದ್ರು ತಾ ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
18/06/2011
17/01/2013
17/01/201 1-2-11
5[1]/ವಗರ್/14/2011-12
4
2011-12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಅನು ೕದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ
ವಗಾರ್ವಣೆಗಳನು ಜಾರಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
21/06/2011
17/01/2013
17/01/201 1-2-11
CPI/ಕಾ.ಕೋ.ಸ/19/2011
4
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಕಾನೂನು ಕೋಶವನುನ್ ರಚಿ ರುವ ಬಗೆಗ್

548

64516

549

68634

550

68835

551

83035

552

92500

553

92813

554

105566

555

105568

556

105569

06/09/2010
21/01/2013
21/01/201
5[1]/ಮಾ.ಹ.ಅ/21/2010
4
-11
ರ್ೕ ಟಿಡಿಅಶೋಕ್ ಎಂಬುವವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

557

105572

558

105573

29/09/2010
21/01/2013
21/01/201 1-2-11
5[1]/ಮಾ.ಹ.ಅ/29/2010
4
-11
ರ್ೕ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ದಾರ್ಮಪಪ್ ಖೂಬಾ, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಅಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ
ಬಗೆ
25/08/2010
21/01/2013
21/01/201 1-2-11
5[1]/ಮಾ.ಹ.ಅ/20/2010
4
-11
ರ್ೕ ಶೈಲೇಶ್ಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

559

105579

03/09/2010
21/01/2013
21/01/201 1-2-11
5[1]/ಮಾ.ಹ.ಅ/24/2010
4
-11
ರ್ೕ ಬಿಎಗುರುಪರ್ಸಾದ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

560

105581

05/08/2010
21/01/2013
21/01/201
5[1]/ಮಾ.ಹ.ಅ/15/2010
4
-11
ರ್ೕಮತಿ ಜಿಎನಿಗ್ೕತಾ, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

561

105583

10/07/2010
21/01/2013
21/01/201 1-2-11
5[1]/ಮಾ.ಹ.ಅ/09/2010
4
-11
ರ್ೕ ಹೆಚೆಜ್ಶೇಖರ್ ಇವರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ 201011ನೇ ಸಾ ನ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಕುರಿತು

26/09/2011
17/01/2013
17/01/201 1-2-11
5(1)/ವಗರ್/20/2011
2011-12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಕುರಿತು ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ವರ/ಮಾ ತಿ ಕೇಳಲಪ್ಟಟ್ ಪರ್ಕರಣಗಳು
ಕುರಿತು
06/02/2012
17/01/2013
17/01/201 1-2-11
5(1)/ವಗರ್/28/2012
ಮಾನಯ್ ಮುಖಯ್ಮಂತಿರ್ಗಳ ಜನತಾ ದಶರ್ನದ ಲ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
13/02/2012
17/01/2013
17/01/201 1-2-11
5(1)/ವಗರ್/29/2012
ರ್ೕ.ಕೆ.ಎಸ್.ಆಚಾರ್ ಪರ್.ದ.ಸ. ಡಯಟ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರನುನ್ ಬಿ.ಇ.ಒ.ಕಛೇರಿ ಉತತ್ರ ವಲಯ ದಾವಣಗೆರೆ
ಇ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿರುವ ೕಮತಿ ಬಿ ಹೆಚ್ ಶೆ ಲಜ ಇವರ ಜಾಗಕೆ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆ
06/08/2010
21/01/2013
21/01/201 1-2-11
5[1]/ಮಾ.ಹ.ಅ/16/2010
4
-11
ವೈಎಂ ಎ ಟರ್ಸ್ಟ್[ರಿ], ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯದಡಿ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
19/06/2010
21/01/2013
21/01/201 1-2-11
5[1]/ಮಾ.ಹ.ಅ/06/2010
4
-11
ರ್ೕ ತಿಮಮ್ರಾಜಯಯ್ ಎಂಬುವವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
1-2-11

1-2-11
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562

105584

06/08/2010
21/01/2013
21/01/201 1-2-11
5[1]/ಮಾ.ಹ.ಅ/14/2010
4
-11
ರ್ೕ ಎಂಎಸ ಕಾಶ್, ವಕೀಲರು, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

563

105589

564

105594

565

105595

566

105597

15/11/2011
21/01/2013
21/01/201 1-2-11
5[1]/ಇ /ಖಾ ಹುದೆದ್:
4
ದೂರು:36/2011-12
ಬಡಿತ್ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಖಾ ಹುದೆದ್ಗಳ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಸರಿಯಾಗಿ
ನೀಡದೇ ಅನಾ ಯ ಮಾಡಿದಾರೆಂದು ದೂರು
5[1]/ಸೇಸ/ಅನಯ್ಸೇವೆ:
12/09/2011
21/01/2013
21/01/201 1-2-11
ೕನ:28/2011-12
4
ರ್ೕ ಹೆಚೆಕ್ಅನಂತಕುಮಾರ್, ದಿವ್ದಸ, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಲನಹ ಳ್, ತುರುವೇಕರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು,
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆ ಇವರ ಜಿಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸೇವೆಯ
ೕನ ಕುರಿತು
5[1]/ನಿ ೕ/36/201031/12/2010
21/01/2013
21/01/201 1-2-11
11
4
ರ್ೕ ಗೋ ಂದರಾಜು, ದಿವ್ದಸ, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಘಲಯ, ಕೆಆಪೇರ್ಟೆ ತಾ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರನುನ್
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಯಾವ ದಾದರೊಂದು ಕಛೇರಿಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ
04/11/2011
21/01/2013
21/01/201 1-2-11
5[1]/ವಗರ್/35/2011-12
4
ರ್ೕ ಎಲ್ಎನಾ ಗರಾಜು, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಡಯಟ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನುದಾನ ಕುರಿತು

567

105598

568

105599

569

105601

570

105602

571

105611

572

105747

573

105749

574

105750

575

105751

11/07/2011
21/01/2013
21/01/201 1-2-11
5[1]/ನಿ ೕ/05/20114
12
ರ್ೕ ಕೆಆ ರ್ವಾನಂದ, ರಿಯ ಅಕಷ್ರ ಸಂ ೕಜಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರನುನ್
ಪ ದಸ ಹುದೆಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ
06/07/2011
21/01/2013
21/01/201 1-2-11
5[1]/ಅಧೀ/ನಿ ೕ/04/20
4
11-12
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ಪಾಲರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಲ್ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸಲು ಬಬ್ಂದಿ / ಸಹಾಯಕರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್
[ ೕ ರಾಘವೇಂದ ರಾವ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು]
31/12/2010
21/01/2013
21/01/201 1-2-11
5[1]/ಇ /35/2010-11
ರ್ೕ ಎನಿವ್ನರ ಂಹಮೂತಿರ್, ದಿವ್ದಸ, ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ ಮಂಡ , ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ
ಸೇವಾ ಪ ಸಕ ಕಳು ಸದೆ ಇರುವ ಬಗ
14/09/2010
21/01/2013
21/01/201 1-2-11
5[1]/ನಿ ೕ/23/20104
11
ರ್ೕಮತಿ ಎ ಜ್ರೂಪಾ, ಪರ್ದಸ, ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, [ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ],
ಪಟ ನಾಯಕನಹ
ರಾ ತಾ ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆ
10/04/2011
21/01/2013
21/01/201 1-2-11
5[1]/ನಿ ೕ/ದಿವ್.ದ.ಸ/ನಿ
4
ೕ:18/2011-12
ರ್ೕ ಪಿಎಂಪಾವನ್ಕುಮಾರ್, ದಿವ್ದಸ, ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, [ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ],
ಶ ಂಗೇರಿ ಇವರನು ಪದ ಪೂವರ್ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬಿಟು ಕೊಡುವ ಬಗೆ
5[1]/ಬೋ.ನೌ/ವಗರ್/10/
15/05/2011
22/01/2013
22/01/201 1-2-11
2011-12
4
201112ನೇ ಸಾ ನ ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿ / ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಸಂಬಂಧ ಖಾ ಹುದೆದ್
ಮಾ ತಿ ಕೊ ೕಢೀಕರಿಸುವ ಬಗೆ
03/08/2011
22/01/2013
22/01/201 1-2-11
5[1]/ಬೋ.ನೌ/ವಗರ್/ಇತ
4
ರೆ:18/2011-12
ರ್ೕ ರಮೇಶ್, ದಿವ್ದಸ, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, [ಬಾಲಕಿಯರ], ಆನೇಕಲ್ ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್,
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
5[1]/ವಗರ್/ಸ.ಅನು ೕ/2
31/03/2011
22/01/2013
22/01/201 1-2-11
4[ಎ]/2011-12
4
201112ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರ ಅನು ೕದನೆ ನೀಡಿರುವ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಜಾರಿ
ಕುರಿತು
02/12/2011
22/01/2013
22/01/201 1-2-11
5[1]/ವಗರ್/ಸ.ಅನು ೕ:2
4
4/2011-12
201112ನೇ ಸಾ ಗೆ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಸಕಾರ್ರ ಅನು ೕದನೆ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್
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576

105752

30/01/2012
22/01/2013
22/01/201 1-2-11
5[1]/ವಗರ್/ಸ.ಪರ್ಕರಣ:26
/2011-12
4
ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾಔವಣೆ ಕುರಿತು ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಮಾ ತ / ಖಾ ಹುದೆದ್ ವರ ಕೇ ರುವ ಬಗೆಗ್

577

105753

578

105755

28/12/2011
22/01/2013
22/01/201 1-2-11
5[1]/ವಗರ್/ಸ.ಪರ್ಕರಣ:26
4
/2011-12
201112ನೇ ಸಾ ನ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಸಂಬಂಧ ಮಾ ತಿ / ಖಾ ಹುದೆದ್ ಬಗೆಗ್
ಅಭಿಪಾ ಯ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
5[1][4]/ಇ / ಬಬ್ಂದಿ.ಸೇ
05/07/2010
22/01/2013
22/01/201 1-2-11
ವಾ. ವರ:30/2009-10
4
ದಿನಾಂಕ31072011ರ ಲ್ರುವಂತೆ ಪರ್ದಸ, ದಿವ್ದಸ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರ ಹುದೆದ್ಗಳ
ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ
04/06/2007
22/01/2013
22/01/201 1-2-11
5[1]/ಇ /ಸೇವಾ
ಮಾ ತಿ:01/2007-08
4
ಓಡಿ ತನಿಖಾದಳಕೆಕ್ ಬಬ್ಂದಿ ಸೇವಾ ವರ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು

579

105772

580

105773

15/11/2011
22/01/2013
22/01/201 1-2-11
5[1]ಅನು.ವೇ/ಖಾಹುಮಾ/
4
37/2011-12
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲು ಖಾ ಹುದೆದ್ಗಳ ವರ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್

581

38565

04/11/2009
18/01/2013
18/01/201
CPI/ಮಾಹಅ/ 5[1]
4
ಮಾ.ಹ.ಅ 20/200910/2009
ರ್ೕ ಜೆ.ಜಿ.ಭೋಜ್ ಎಂಬುವವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

582

42688

583

42702

584

44543

585

44544

586

46126

587

56351

588

56706

18/01/201 1-2-12
4
ರ್ೕ ನಂಜೇಗೌಡ ಎಂಬುವವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2009ರವರೆಗಿನ
ಪ ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಜೇಷತಾ ಪಟಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
11/03/2010
18/01/2013
18/01/201 1-2-12
5[1]/ಮಾ.ಹ.ಅ/38/2010
4
ರ್ೕ ಭೀಮ ಂಗಣಣ್ ಎಂಬುವವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ಈ ಕಛೇರಿ ಾಪನ ಕಡತ
ಸಂ 5[1] ವಗರ್ 04/2009 10ರ ನ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
04/05/2010
18/01/2013
18/01/201 1-2-12
5[1]/ಮಾ.ಹ.ಅ/01/2010
4
ರ್ೕ ನರ ಂಹ ಎಂಬುವವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್
. .ಟಿ ಬಡಿತ್ ಸಂಬಂಧ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
04/05/2010
18/01/2013
18/01/201 1-2-12
5[1]/ಮಾ.ಹ.ಅ/02/2010
4
ರ್ೕ ರ್ೕನಿವಾಸ ಎಂಬುವವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್
. .ಟಿ ಬಡಿತ್ ಸಂಬಂಧ
ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
23/06/2010
18/01/2013
18/01/201 1-2-12
5[1]/ಮಾ.ಹ.ಅ/06/2010
4
ರ್ೕ ಎಲ್.ಎಸ್.ನಂದಗೊಂಡ ಎಂಬುವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಸೇವೆ
ಸ ಸುತಿರುವ ಅಂಗ ಕಲರಲದ/ಅಂಗ ಕಲ ನೌಕರರ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
26/11/2010
18/01/2013
18/01/201 1-2-12
5[1]/ಮಾ.ಹ.ಅ/45/2010
4
ರ್ೕ ಪರ್ಸನನ್.ಎಸ್.ಜಿ ಎಂಬುವವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮತುತ್
ಗಾ ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಗಳ ಪ ದ ಸ ಮತು ದಿ ದ ಸ ಖಾ ಹುದೆಗಳ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
02/12/2010
17/01/2013
17/01/201 1-2-12
5[1]/ನಿ ೕ/32/2010
ರ್ೕ ಎಂ.ಎಂ.ದೇವರಾಜ್, ಲೆಕಾಕ್ಧೀಕಷ್ಕರು, ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಮೈಸೂರು ಭಾಗ
ಮೆ ಸೂರು ಇವರನು ತಿ ನರ ೕಪ ರ ತಾಲೂಕಿನ ಬನೂ ರು ಪಟ ಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖಾ ಧಿಕಾರಿ ಹುದೆಗೆ
5[1]/ಮಾ.ಹ.ಅ/36/2010

10/03/2010

1-2-12

18/01/2013
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589

57855

590

58925

591

58970

592

61421

15/02/2011
17/01/2013
5[1]/ನಿ ೕ/46/2011
ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಣ ಶಾಖೆಗೆ ಒಬಬ್ `ಡಿ` ದಜೆರ್ ನೌಕರರನುನ್ ನಿ

593

64834

18/01/201 1-2-12
4
ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಸುನಂದ ಎಂಬುವವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

594

65283

18/01/201
4
ರ್ೕ ಆರ್.ರಾಜಣಣ್ ಎಂಬುವವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧೀನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

595

66471

596

66546

597

66604

598

67500

599

85927

600

90426

601

94808

602

100396

603

105576

5[1]/ಮಾ.ಹ.ಅ/51/2011

18/01/201 1-2-12
4
ರ್ೕ ರಾಹುಲ್ ಎಸ್.ಮೇತಿರ್ ಎಂಬುವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ದಿವ್.ದ.ಸ ಸ ತ
ಬೆರಳಚು ಗಾರರಿಗೆ ಪ ದ ಸ ಹುದೆಯ ಅಹರ್ತಾ ದಿನಾಂಕ ನಿಗಧಿಪಡಿ ರುವ ಕುರಿತು ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ
12/01/2011
18/01/2013
18/01/201 1-2-12
5[1]/ಮಾ.ಹ.ಅ/55/2011
4
ರ್ೕ ಕೆ.ಜಿ. ರ್ೕಪಾದರಾವ್ ಎಂಬುವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ 2006
ರಿಂದ 2010ರವರೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಬಡಿಗಳ ಬಗೆ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
13/01/2011
17/01/2013
17/01/201 1-2-12
5[1]
4
ಆಂ.ಬ/ಇ /56/2011
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬಬ್ಂದಿ ಆಂತರಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್.

5[1]/ಮಾ.ಹ.ಅ/70/2011

5[1]/ಮಾ.ಹ.ಅ/71/2011

03/01/2011

18/01/2013

10/03/2011

18/01/2013

24/03/2011

18/01/2013

30/04/2011

18/01/2013

17/01/201
ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

1-2-12

1-2-12

18/01/201 1-2-12
4
ರ್ೕ ವೆಂಕಟರಮಣ, ಅಂಗ ಕಲ ರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್
ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
03/05/2011
22/01/2013
22/01/201 1-2-12
5[1]
4
ಬೋ.ನೌ./ವಗರ್/10/2011
2011-12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕೇತರ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
5[1]/ಮಾ.ಹ.ಅ/04/2011

05/05/2011
18/01/2013
18/01/201 1-2-12
5[1]/ವಗರ್/05/2011
ರ್ೕ ಪಿ.ಆರ್.ನರ ಂಹ ಸಾವ್ಮಿ ದಿವ್.ದ.ಸ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ಪ ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆಗೆ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
01/06/2011
17/01/2013
17/01/201 1-2-12
5[1]/ನಿ ೕ/03/2011
ರ್ೕ ಎನ್. .ನರ ಂಹಮೂತಿರ್ ದಿವ್.ದ.ಸ ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ ಮಂಡ , ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನುನ್
ಕನಾರ್ಟಕ ಸಕಾರ್ರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ
¸ 5(1)/ನಿ ೕ/17/2011
28/10/2011
17/01/2013
17/01/201 1-2-12
2011-12 ನೇ ಸಾ ನ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್
21/12/2011
17/01/2013
17/01/201 1-2-12
CPI
4
5(1)/ನಿ ೕ/22/2011
ರ್ೕ. ರ್ೕನಿವಾಸಮೂತಿರ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಬಿ.ಇ.ಒ.ಕಛೇರಿ ಮದೂದ್ರು ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ನೆಲಮಂಗಲ
ಶಾಸಕರ ಆಪ ಸಹಾಯಕರನಾ ಗಿ ನಿ ೕಜಿ ರುವ ಬಗೆ
5(1)/ವೇನಿ/47/2012
26/03/2012
18/01/2013
18/01/201 1-2-12
ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರು ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಪೂವರ್ನವ್ಯವಾಗಿ ಬದಿತ್ ಹೊಂದಿದಾಗ
ಅಹರ್ತಾ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ನಿಯಮ 42ಬಿ ಪ ಕಾರ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಕುರಿತು
ಸ/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/06/2012
03/09/2012
18/01/2013
18/01/201 1-2-12
ರ್ೕ. ಕೆ ರಮೇಶ್ ಪರ್.ದ.ಸ. ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರಿಗೆ ಅಧೀಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ಕುರಿತು ದಾವೆ
07/06/2011
21/01/2013
21/01/201
5[1]/ಮಾ.ಹ.ಅ/15/2011
4
-12
ರ್ೕ ನರ ಂಹನ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

1-2-12
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604

105606

12/07/2011
21/01/2013
21/01/201 1-2-12
5[1]/ಇ /ಹೆಚುಚ್ವರಿ
4
ಬಬ್ಂದಿ:ಆಂ.ಬ:21/201112
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಬಬ್ಂದಿ ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ಆಂತರಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಕೋರಿಕೆ ಕುರಿತು

605

105607

21/01/2012
21/01/2013
21/01/201
5[1]/ಇ /ಆಂ.ಬ:21/201
4
1-12
ರ್ೕ ರ್ೕನಾಥ್, ಪರ್ದಸ, ಇವರನುನ್ ಆಡಿಟ್ ಭಾಗದಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

606

105614

5[1]/ನಿ ೕ/ಮ.ಆ:07/2
011-12
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಮ ಳಾ ಆ

23/07/2011
ೕಗಕೆಕ್ ಬಬ್ಂದಿ ನಿ

1-2-12

21/01/2013

21/01/201 1-2-12
4
ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್ [ಬಿಆನಂದ್, ದಿವ್ದಸ, ಡಿಎಸ್ಇಆಟಿರ್]

607

105616

29/08/2011
5[1]/ಇ /ಬಿಡುಗಡೆ:16/2
011-12
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ನೌಕರರ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

608

105618

609

105622

610

105683

611

105689

612

105706

28/06/2011
21/01/2013
21/01/201 1-2-12
5[1]/ವಗರ್/ಇತರೆ:01/20
4
11-12
ಅಧೀಕಷ್ಕರ ನಿ ೕಜನೆಯನುನ್ / ವಗಾರ್ವಣೆಯ ಬಗೆಗ್ [ರಮೇಶ್, ಲೆಕಾಕ್ಧೀಕಷ್ಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಕೆನಾಗೇಂದ ಕುಮಾರ್ ಲೆಕಾ ಧೀಕಷ್ಕರು ಎಸ್ಎಸ್ಎ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಣಭೀಮಣ ಲೆಕಾ ಧೀಕಷ್ಕರು
26/07/2011
21/01/2013
21/01/201 1-2-12
5[1]/ಮುಂಬಡಿತ್/ದಿವ್.ದ.ಸ:
4
ಮಾ ತಿ/2011-12
ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ ದಿವ್ದಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು [ಪರ್ಭು ಂಗ, ದಿವ್ದಸ,
ಮತು ಎಸೆಚ ತೆ ೕಶ್ ದಿ ದಸ ಇವರಿಗೆ]
5[1]/ವಗರ್/20/2010-11
23/08/2010
22/01/2013
22/01/201 1-2-12
4
ರ್ೕಮತಿ ಬಿಕೆಲತಾ, ಪರ್ದಸ, ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಬಿ ಗೆರೆ, ತಿಪಟೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
07/07/2011
22/01/2013
22/01/201 1-2-12
5[1]/ವಗರ್/ದೂರು/16/20
4
11-12
ರಾಜಯ್ ಕಷ್ಕರ ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ ಕಛೇರಿ ಕಷ್ಕರ ಸದನ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ನ ಬಬ್ಂದಿಯವರನುನ್ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಮಾಡುವಂತೆ ದೂರು
25/07/2011
22/01/2013
22/01/201 1-2-12
5[1]ಕಂ.ಇ/ಮುಂಬಡಿತ್/ಮಾ
4
ತಿ ಕೋರಿಕೆ:22/2011-12

613

105724

614

105727

615

105729

616

105741

21/01/2013

21/01/201
4

1-2-12

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಗಾರ್ಮ ಲೆಕಾಕ್ಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಮೇಲದ್ಜೆರ್ಗೇರಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಖೆಯ ಮುಂಬಡಿ ನೀಡುವ ಮಾ ತಿ ಕುರಿತು
30/10/2010
22/01/2013
22/01/201 1-2-12
5[1]/ವಗರ್/24/2010-11
4
ರ್ೕಮತಿ ಗೌರಮಮ್, ಪರ್ದಸ, ಡಿಎಸ್ಇಆಟಿರ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರನುನ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಗರ್ಹಾರ
ಬಡಾವಣೆ ಯಲಹಂಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಗೆ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆ
23/08/2010
22/01/2013
22/01/201 1-2-12
5[1]/ವಗರ್/19/2010-11
4
ರ್ೕ ಅಲಲ್ಮಪರ್ಭು ಹುನಗುಂದ, ದಿವ್ದಸ, ಬಾಲಕಿಯರ ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ,
ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
06/09/2010
22/01/2013
22/01/201 1-2-12
5[1]/ನಿ ೕ/22/20104
11
ರ್ೕ ಟಿಸಂದೀಪ್ ತೇಜ ವ್, ಪರ್ದಸ, ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ, ದ ಣ ವಲಯ2, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರನುನ್ ಕೇಂದಿರ್ೕಕೃತ
ದಾಖಲಾತಿ ಘಟಕೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ
16/08/2010
22/01/2013
22/01/201 1-2-12
5[1]ಸಥ್.ನಿ/ರಮಂ/ರಜೆ:ಇತ
4
ರೆ/19/2010-11
ಪದ ಪೂವರ್ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ಸೇವೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ನೌಕರರು ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಸಥ್ಳ
ನಿಯುಕಿಗಾಗಿ ಕಾಯ ಅವಧಿಯನು ಇತ ಥರ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
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617

105775

618

105776

619

105777

620

105778

621

105780

622

105782

5[1]/ಅಗೈಹಾ/ವಗರ್:25/2
21/12/2011
22/01/2013
22/01/201 1-2-12
011-12
4
ರ್ೕಮತಿ ಟಿಜಯಲ ಮ್, ದಿವ್ದಸ, ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು [ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ], ಬೇಲೂರು ರಸೆತ್,
ಚಿಕ ಮಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ದಿ06072005 ರಿಂದ ದಿ22062006ರ ಅವಧಿ ಇತ ಥರ್ಕುರಿತು
10/08/2010
22/01/2013
22/01/201 1-2-12
5[1]/ ಕಾ ನಿ/17/20104
11
ಕಛೇರಿ ಬಬ್ಂದಿಯ ಶಾಖೆಯ ಕಾಯರ್ ಹಂಚಿಕೆ ಬಗೆಗ್
22/01/201 1-2-12
4
ರ್ೕ ಕೆಎನೆಕ್ಸಾವ್ಮಿರಾಜು, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಕೊರಟಗೆರೆ, ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
5[1]/ವಗರ್/06/2011-12

11/04/2011

22/01/2013

05/10/2010
22/01/2013
22/01/201 1-2-12
5[1]/ಮುಂಬಡಿತ್/ಅಧೀ
ಬಡಿತ್:22/2009-10
4
ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಯಿಂದ ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ಹೊಂದಿರುವ ನೌಕರರನುನ್ ಕತರ್ವಯ್ದಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
05/06/2010
22/01/2013
22/01/201 1-2-12
5[1]/ಇ /ಅಧೀ ಸಥ್ಳ
ನಿಯುಕಿತ್:02/2010-11
4
ನಿ ೕಜನೆಯ ಲ್ರುವ ನೌಕರರನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊ ದನವ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಸೂಕತ್ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ ಬಗೆಗ್
5[1]/ವಗರ್/10/2009-10

26/10/2009

22/01/2013

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
623

105784

624

105786

625

105788

626

105789

627

19391

628

41956

629

45142

5[1]/ .ಸ & ಪ
ಪರ್./ಚು.ಗು.ಪರ್:73/2010-11

26/03/2011

22/01/2013

22/01/201
4

1-2-12

22/01/201
4

1-2-12

ಮಾನಯ್ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಇ ಯಾಸ್ ಅಜಿಮ್ ಇವರು ಮಂಡಿ ರುವ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್5390ಕೆಕ್
ಉತರ ಸ ಸುವ ಬಗೆ
23/03/2011
22/01/2013
22/01/201 1-2-12
5[1]/ನೇಮಕ/26/20104
11
ಕನಾರ್ಟಕ ಧಾನ ಮಂಡಲದ ಂದು ದ ವಗರ್ಗಳ ಮತುತ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಕಲಾಯ್ಣ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗೆ
ಂದು ದ ವಗರ್ದವರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಮೀಸ ರಿ ರುವ ಕುರಿತು ಮಾ ತಿ ಮಂಡಿಸುವ ಬಗೆ
17/07/2010
22/01/2013
22/01/201 1-2-12
5[1]/ವೃಂದ
4
ಬದಲಾವಣೆ/07/2010-11
ರ್ೕ ಆ ವ್ನ್ ಪರ್ಕಾ ಡ್ಕುನಹ್, ದಿವ್ದಸ, ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಮಾಚಗೊಂಡನಹ ಳ್,
ಚಿಕ ಮಗಳೂರು ತಾ ಇವರ ವ ಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆ
5[1]/ವಗರ್/16/2010-11
16/08/2010
22/01/2013
22/01/201 1-2-12
4
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್ [ವಗಾರ್ವಣೆ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ
ನಂತರ ಬಂದಿರುವ ಟಿಪ ಣಿ / ಮನ ಗಳ ಬಗೆ]
15/12/2008
08/04/2009
08/04/201 1-2-13
5[1] ಮಾ ಹಕುಕ್
33/2008-09
0
ರ್ೕ ಎ.ಆ್.ಎಸ್.ಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ ಅಜಿರ್
ಸ ರುವ ಬಗೆ
20/02/2010
18/01/2013
18/01/201 1-2-13
5[1]/ಮಾ.ಹ.ಅ/34/2010
4
ರ್ೕ ಎಂ.ರಾಘವೇಂದರ್ ಎಂಬುವವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ
ಬಗೆ
17/05/2010
18/01/2013
18/01/201 1-2-13
5[1]
4
ಪರ್.ದ.ಸ/ಜೇಪ/ತಿ.05/2010
ದಿನಾಂಕ.17.12.2009ರಂದು ಪರ್ಕಟಿ ರುವ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ ನೌಕರರ
ಹೆಸರನು ಸೇಪರ್ಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
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630

51639

631

53035

632

54443

633

56777

634

57804

635

58890

636

59303

637

59598

638

62969

639

64833

640

65885

641

66601

642

66606

643

66770

644

82986

5[1]/ಮಾ.ಹ.ಅ/32/2010

13/10/2010

18/01/2013

18/01/201 1-2-13
4
ರ್ೕ ವಶಂಕರ್, ನಿವೃತತ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು [ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ] ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ
28/10/2010
17/01/2013
17/01/201 1-2-13
5[1]/ನಿ ೕ/ಇತರೆ
37/2010
4
ರ್ೕಮತಿ ವರಲ ಮ್ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರು, ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಇವರನುನ್ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಿ ೕಜನೆ
ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5[1]/ಮಾ.ಹ.ಅ/40/2010
04/11/2010
18/01/2013
18/01/201 1-2-13
4
ರ್ೕ ಗಂಗಾಧರಪಪ್.ಪಿ ಎಂಬುವವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿಯಮದಡಿ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
03/12/2010

18/01/2013

18/01/201 1-2-13
4
ರ್ೕ ಎಂ. ಇಮಾರ್ನ್ ಖಾನ್ ಎಂಬುವವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ಮೈಸೂರು ಸಹ
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಯಲನ ಹುದೆ ಮತು ಬ ಂದಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
31/12/2010
17/01/2013
17/01/201 1-2-13
5[1]/ನಿ ೕ/ಅ.ಸ
35/2010
4
ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ತರಭೇತಿ ಸಂಸೆಥ್, ತುಮಕೂರು ಇ ಲ್ಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡಿರುವುದಕೆಕ್
ಅನುಸಮಥರ್ನೆ ನೀಡುವ ಬಗೆ
5[1]/ಮಾ.ಹ.ಅ/54/2011
12/01/2011
18/01/2013
18/01/201 1-2-13
4
ರ್ೕ ರವೂಫ್ ಸಾಭ್ಎಂಬುವವರು ಮಾಹ.ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ವೃಂದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ
ಸಕಾರ್ರಿ ಆದೇಶದ ಪ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
18/01/2011
17/01/2013
17/01/201 1-2-13
5[1]/ನಿ ೕ/40/2011
ೕಜನೆ ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಗೆ ಬಬ್ಂದಿ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.
ಮದಾಯ್ಹನ್ ಉಪಹಾರ
5[1]/ಮಾ.ಹ.ಅ/46/2010

24/01/2011
17/01/2013
17/01/201 1-2-13
5[1]/ನಿ ೕ/42/2011
ಅಬುದ್ಲ್ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ ರಾಜಯ್ ಗಾರ್ಮೀಣ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಸಂಸೆಥ್, ಮೈಸೂರು ಇ ಲ್ ನಿ ೕಜನೆ ಮೇಲೆ ಸೇವೆ
ಸ ಸುತಿರುವ ೕ ಪಿ ಕೆ ಮಹದೇವ ದಿ ದ ಸ ಇವರ ನಿ ೕಜನ ರದು ಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
22/02/2011
17/01/2013
17/01/201 1-2-13
5[1]/ನಿ ೕ/48/2011
ೕಜನಾ
ರ್ೕ . ವರುದರ್ಯಯ್, ಲೆಕಾಕ್ಧೀಕಷ್ಕರು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಹಾಗೂ ಪದ ನಿಮಿತತ್
ಸಮನ ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಕೋಲಾರ ಇವರನು ರೀಜನಲ್ ಇನ್ ಟೂ ಟ್
10/03/2011
18/01/2013
18/01/201 1-2-13
5[1]/ಮಾ.ಹ.ಅ/69/2011
4
ರ್ೕ ರ ೕಂದರ್ ಶಟಿಟ್ ಎಂಬುವವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
5[1]/ಮಾ.ಹ.ಅ/02/2011

11/04/2011

18/01/2013

18/01/201 1-2-13
4
ರ್ೕ ಎಸ್. ನಾಯಗಂ ಎಂಬುವವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿ ನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
5[1]
ಪರ್.ದ.ಸ/ಮುಂಬಡಿತ್/04/2011

05/05/2011

18/01/2013

18/01/201
4

1-2-13

ರ್ೕಮತಿ ಶಾರದಮಮ್ ದಿವ್.ದ.ಸ, ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್, ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆಗೆ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
05/05/2011
18/01/2013
18/01/201 1-2-13
5[1]/ಮುಂಬಡಿತ್/07/2011
4
ರ್ೕ ಬಿ. ರ್ೕನಿವಾಸ್, ದಿವ್.ದ.ಸ ಸಕಾರ್ರಿ ಮಹಾರಾಜ ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಾಲೇಜು ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ
ಹುದೆಗೆ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
11/05/2011
18/01/2013
18/01/201 1-2-13
5[1]/ಮಾ.ಹ.ಅ/09/2011
4
. .ಟಿ ಮತುತ್ ದಿವ್.ದ.ಸ
ರ್ೕ ಶೇಖರಪಪ್ ಎಂಬುವವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್
ವ ಂದಗಳ ಬಡಿ ಬಗೆ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
26/09/2011
17/01/2013
17/01/201 1-2-13
5(1)/ನಿ ೕ/24/2011
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ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ನೌಕರರ ಆಂತರಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್
84456

646

84708

647

84929

648

85208

649

89609

650

89613

651

90304

652

92956

653

93614

654

93753

655

99056

656

105691

26/07/2011
22/01/2013
22/01/201
5[1]/ವಗರ್/ಬೋ.ನೌ/ಇತ
4
ರೆ/17/2011-12
201112ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ವಗಾರ್ವಣೆಗೊಂಡ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ಸಥ್ಳ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು

657

105709

658

105711

07/09/2010
22/01/2013
22/01/201 1-2-13
5[1]/ಮುಂಬಡಿತ್/ಪರ್.ದ.ಸ:1
4
1/2010-11
ರ್ೕ ಎಂಓಲ ಮ್ೕನಾರಾಯಣ ಮೂತಿರ್, ಪರ್ದಸ, ಡಯಟ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ, ಇವರಿಗೆ ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್
ಪೂವಾರ್ನ ಯವಾಗಿ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
5[1]/ಮಾ.ಸೈ/ನೇಮಕ/ನೌ
23/07/2010
22/01/2013
22/01/201 1-2-13
ಕರಿ ಮನ :22/2011-12
4

659

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

13/10/2011
17/01/2013
17/01/201 1-2-13
5(1)/ನಿ ೕ/13/2011
ಬೆಂ.ಮ.ನ.ಪಾ.ಕಾಯರ್ಚರಣೆ ಪಡೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಪಿಕ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ನಿ ೕಜನೆ ಮೇರೆಗೆ
ಭತಿರ್ಮಾಡುವ ಬಗೆ
15/10/2011
17/01/2013
17/01/201 1-2-13
5(1)/ನಿ ೕ/14/2011
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ. .ಗಿರಿಜ ಪರ್.ದ.ಸ. ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ತುಮಕೂರು ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ರದುದ್ ಕುರಿತು

645

105716

17/10/2011
17/01/2013
17/01/201 1-2-13
5(1)/ನಿ ೕ/31/2011
ಪದ ಪೂವರ್ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಸಾ. .ಇ.ನೌಕರರನುನ್ ಬಿದುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ
ಬಗೆ
¸ 5(1)/ನಿ ೕ/15/2011
19/10/2011
17/01/2013
17/01/201 1-2-13
ರ್ೕ ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ ಕೆ.ಪರ್.ದ.ಸ. ಸಾ. .ಇ.ಇವರ ತಾಲೊಲ್ಕ್ ಪಂಚಾಯಿತ್ ಕಾಕರ್ಳ ಇವರ ನಿ ಜನೆಯನುನ್
ರದುಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
12/12/2011
18/01/2013
18/01/201 1-2-13
CPI
4
51.29.ಮುಂಬಡಿತ್/2011
ರ್ೕಕೆಗೋಪಾಲ ದಿವ್ದಸ ಸಪೌರ್ಶಾನಲೂಲ್ರು ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾಲೊಲ್ೕಕ್ ಬಡಿತ್ ಮೇರೆಗೆ ಪರ್ದಸ ಆಗಿ ದಾವನಗೆರೆ
ನಗರ ವಾ ಪಿಗೆ ಸಳನಿಯುಕಿ ಕುರಿತು
CPI
12/12/2011
17/01/2013
17/01/201 1-2-13
51.20.ನಿ ೕ/2011
4
ರ್ೕಕೆಯುಲಕಷ್ಮ್ಣ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಬಿಇಒಕಛೇರಿ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಇವರ ಸಥ್ಳಾಂತರ ರದದ್ತಿ ಕುರಿತು
20/12/2011
17/01/2013
17/01/201 1-2-13
CPI
4
5(!)/ನಿ ೕ/21/2011
ರ್ೕಮತಿ ಕ ತ ಪಿ. ಪರ್.ದ.ಸ. ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ. ಬಾಚೇನಹಟಿಟ್ ಮಾಗಡಿ ತಾಲೊಲ್ೕಕ್ ಇವರ ಸೇವೆಯನುನ್
ರಾಜ ಲೆಕ ಪತ ಇಲಾಖೆಗೆ
ೕನ ಕುರಿತು
5(1)/ಗು.ಅ.ಸೇ
16/02/2012
17/01/2013
17/01/201 1-2-13
ಸ/45/2012
4
ಹೋರಗುತಿತ್ಗೆ ಆದಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್.ವತಿಯಿಂದ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರನುನ್ ನೇಮಕಮಾಡಿಕೋಳುಳ್ವ
ಬಗೆ
5(1)/ನಿ ೕ/24/2012
28/02/2012
17/01/2013
17/01/201 1-2-13
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಕಷ್ಕರ ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ ಮತುತ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ೇಮಾಭಿವೃದಿದ್ ನಿಧಿ ಕಛೇರಿಗೆ ನಿ ೕಜನೆ
ಕುರಿತು
01/03/2012
17/01/2013
17/01/201 1-2-13
5(1)/ಮುಂಬಡಿತ್/34/2012
4
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ. .ಇ. ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ದುದ್ ಬಡಿತ್/ವಗರ್ ಹೊಂದಿರುವ
ಅಧಿಕಾರಿ/ ಬ ಂದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
¸ 5(1)/ವಗರ್/18/2012
26/07/2012
17/01/2013
17/01/201 1-2-13
ರ್ೕ.ಎನ್.ಜಿ.ಶಾಯ್ಮಸುಂದರ್ ಪರ್.ದ.ಸ.ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನುದಾನ ಕುರಿತು
1-2-13

ರ್ೕ ಜೇಮ್ಸ್, ಮೇನೇಜರ್, ಇವರು ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಾಗಿದುದ್, ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ದಾಯ್ಹರ್ತೆ ಆಧರಿ
ನೌಕರಿ ನೀಡಲು ಮನ ಸ ಸುವ ಬಗೆ
25/07/2011
22/01/2013
22/01/201 1-2-13
5[1]/ಸಥ್.ನಿ/ಇ /ನಿರೀಕಷ್ಣಾ
ಅವಧಿ:23/2011-12
4
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ರ್ೕಮತಿ ಆ ರ್ಜಯಲ ಮ್, ರಿಯ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು, ಬಿಇಓಕಛೇರಿ, ಉತತ್ರ ವಲಯ1, ಬೆಂಗಳೂರು
ಉತರ ಜಿಲೆ ಇವರ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿಯನು ಕತರ್ವ ದ ಅವಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆ
5[1]/ಗೂರ್ಪ್.ಡಿ/ನೇಮಕ/ಇ
06/08/2011
22/01/2013
22/01/201 1-2-13
ತರೆ:13/2011-12
4
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖಾ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್ ಬರುವ ಕಛೇರಿ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ
ಗೂ ಪ್ಡಿ ನೌಕರರ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು
5[1]/ವಗರ್/18/2010-11
20/08/2010
22/01/2013
22/01/201 1-2-13
4
ರ್ೕ ಚ ಳ್ಶ ಧರ, ದಿವ್ದಸ, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಕೂಕ್ರು, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

660

105719

661

105722

662

105731

663

105733

664

105738

665

105740

666

105742

18/10/2010
22/01/2013
5[1]/ಇ /ಅಧೀ.ಹೆ.ಪರ್/20
10-11
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ನ ಸಭಾನಡವ ಗಳನುನ್ ಅನುಷಾಠ್ನಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

667

105745

20/11/2012
22/01/2013
22/01/201 1-2-13
5[1]/ವಗರ್/ಇತರೆ:27/20
4
11-12
ಮಾನಯ್ ಮಂತಿರ್ಗಳು, ಗಣಯ್ವಯ್ಕಿತ್ಗ ಂದ ಬಂದಿರುವ ವಗಾರ್ವಣೆ ಸಂಬಂಧ ಟಿಪಪ್ಣಿ / ಮನ ಗಳ ಕುರಿತು

668

105791

669

44818

670

63838

671

66769

22/01/201 1-2-13
4
201011ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯು ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯುಕಾತ್ಲಯ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ
ಬೋಧಕೇತರ ವ ಂದದ ಗೂ ಪ್ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
11/05/2010
10/11/2014
10/11/201 1-2-14
CPI/ಮುಂಬಡಿತ್/02/2010
ರ್ೕ ಕೆ. ೕತಾರಾಮ ಪುರಾಣಿಕ್, ಪರ್.ದ.ಸ ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ವಲಯ. ಇವರಿಗೆ
ಪ ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆಯ ಅಹರ್ತಾ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿ ವ ಬಗೆ
25/02/2011
17/12/2013
17/12/201 1-2-14
5[1]/ನಿ ೕ/21/2011
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಕೆ ನೌಕರರಾದ ರ್ೕಮತಿ .ಎಲ್.ರೇವತಿ ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು ಇವರನುನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
ಡಯಟ್ನ ಖಾ ಇದ ೕಘ ಪಿಗಾರರ ಹುದೆಗೆ ನಿ ೕಜಿ ರುವ ಬಗೆ
11/05/2011
17/12/2013
17/12/201 1-2-14
5[1]/ಮಾ.ಹ.ಅ/08/2011
4
ರ್ೕ ಎಸ್.ನಾಗರಾಜ ಎಂಬುವವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

672

77352

673

82159

674

83546

11/01/2010
22/01/2013
22/01/201 1-2-13
5[1]/ನಿ ೕ/01/20104
11
ರ್ೕ ಕೆಎಸಶ್ ಧರ, ದಿವ್ದಸ, ಸ ತ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು,
ಇವರನು ಒಂದು ವಾರದ ಕಾಲ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ಕೋಲಾರ ಇ ಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ
12/08/2010
22/01/2013
22/01/201 1-2-13
5[1]/ಇ /18/2010-11
ಪದ ಪೂವರ್ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ನೌಕರರು ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗಾಗಿ
ಕಾಯ ಅವಧಿಯನು ಇತ ಥರ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
28/10/2010
22/01/2013
22/01/201 1-2-13
5[1]/ನಿ ೕ/27/20104
11
ರ್ೕ ಈಶವ್ರಪಪ್, ಪರ್ದಸ, ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ಉಗಾರ್ಣ, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ತುಮಕೂರು,
ಇವರ ಬದಲಾವಣಗೆ ಬಗೆ
06/09/2010
22/01/2013
22/01/201 1-2-13
5[1]/ಇ /ಖಾ.ಹು.ಭತಿರ್:2
4
6/2010-11
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆಂಗೇರಿ ಉಪನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ಗೆ ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್

5[1]/ವಗರ್/01/2010-11

01/07/2010

22/01/201
4

1-2-13

22/01/2013

27/08/2011
18/12/2013
18/12/201 1-2-14
5(1)/ನಿ ೕ/09//20114
12
ರ್ೕ.ಎನ್.ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಪರ್ಸಾದ್ ಪರ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಇವರನುನ್ ಮಾನಯ್ ಜವ ಸಚಿವರ
ಕಛೇರಿಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ
17/09/2011
18/12/2013
18/12/201 1-2-14
5(1)/ನಿ ೕ/09/2011
ರ್ೕ. ೕಹನ್ ರಾಮ್ ಆರ್.ಎಮ್. ದವ್ ದ.ಸ ಕ.ಪೌರ್. .ಪ.ಮ. ಬೆಂ ಇವರನುನ್ ಸಚಿವಾಲಯಕೆಕ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ
ಬಗೆ
01/10/2011
18/12/2013
18/12/201 1-2-14
5(1)/ನಿ ೕ/11/2011
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ರ್ೕ.ಎಂ.ರಾಜೇಂದರ್ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಬಿ.ಇ.ಒ.ಕಛೇರಿ ದ.ವ.02 ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನುನ್ ಕನಾರ್ಟಕ
ಸಕಾರ್ರದ ಸಚಿವಾಲಯಕೆ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆ
5(1)/ನಿ ೕ/12/2011
01/10/2011
18/12/2013
18/12/201 1-2-14
ರ್ೕ.ಎನ್.ಎಸ್.ಲೋಕೇಶ್ ದವ್.ದ.ಸ. ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಾರೇನಹ ಳ್ ದ.ವ.2.ಬೆಂ.ಇವರನುನ್
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಜಾನ ಮತು ತಂತ ಜಾನ ಸಚಿವರ ಕಚೇರಿಗೆ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆ
15/10/2011
18/12/2013
18/12/201 1-2-14
¸ 5(1)/ಮನ /30/2011
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ಪಿಕ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಬೆಂ.ಇವರು ನೀಡಿದ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್

675

83599

676

84802

677

85676

24/10/2011
¸ 5(1)/ನಿ ೕ/12/2011
ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ನಿ ೕಜನೆ ಕುರಿತು

18/12/2013

18/12/201

1-2-14

678

85754

5(1)/ನಿ ೕ/06/2011
ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ನಿ

18/12/2013

18/12/201

1-2-14

679

92596

680

95074

681

95165

682

95441

08/02/2012
27/12/2013
27/12/201 1-2-14
5(1)/ನಿ ೕ/23/2012
ರ್ೕ. ಎಲ್. ಉಮೇಶ್ ಪರ್.ದ.ಸ.ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೊಸಹ ಲ್ ಮಂಡಯ್ ಇವರನುನ್ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆ
31/03/2012
18/02/2014
18/02/201 1-2-14
5(1)/ಮಾ.ಹ.ಅ/42/2012
5
ರ್ೕ. ವಶಂಕರಯಯ್ ನಿವೃತತ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಹಾಸನ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಆಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
02/04/2012
18/02/2014
18/02/201 1-2-14
5(1)/ಮುಂಬಡಿತ್/01/2012
5
ಆಯುಕತ್ರ ಕಚೇರಿ ಸಾ. .ಇ.ಬೆಂ.ಇ ಲ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ಹಾಗೂ ವಗರ್ವಣೆ ಮೂಲಕ ಬಂದಂತಹ ನೌಕರರಿಗೆ
ಸಳನಿಯುಕಿ ಕುರಿತು
11/04/2012
18/02/2014
18/02/201 1-2-14
5(1)/ ಕಾ ನಿ/02/2012
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬಬ್ಂಧಿ ಆಂತರಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು

683

97589

12/06/2012
10/11/2014
5(1)/ವಗರ್/09/2012
2012-13ನೇ ಸಾ ನ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಸಕಾರ್ರ ಅನು

10/11/201 1-2-14
ೕದನೆ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು

684

100708

5(1)/ನಿ ೕ/10/2012
ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ನಿ

22/09/201

685

100753

686

100848

24/09/2012
22/09/2014
5(1)/ನಿ ೕ/11/2012
ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ತಾತಾಕ್ ಕ ನಿ ೕಜನೆ ಕುರಿತು

22/09/201

1-2-14

687

100849

24/09/2012
22/09/2014
5(1)/ನಿ ೕ/12/2012
ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ತಾತಾಕ್ ಕ ನಿ ೕಜನೆ ಕುರಿತು

22/09/201

1-2-14

688

101503

16/10/2012
22/09/2014
22/09/201 1-2-14
5(1)/ವೃಂದ
5
ಬದಲಾವಣೆ/16/2012
ರ್ೕ. ರ ೕಂಪಾಷಾ ವಾಹನಚಾಲಕರು ಡಯಟ್ ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ವೃಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು

689

103030

10/11/201 1-2-14
ೕದನೆ ನೀಡಿರುವ

690

1891

24/11/2012
10/11/2014
5(1)/ವಗರ್/21/2012
2012-13ನೇ ಸಾ ನ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಸಕಾರ್ರ ಅನು
ಪ ಕರಣಗಳ ಕುರಿತು
19/01/2006
10/01/2013
5[3]ಜೆವಾನಿ:07:20062007
40 ಕೆ. .ಎ ಜನರೇಟರ್ನ ವಾ ರ್ಕ ನಿವರ್ಹಣೆ

10/01/201
4

1-3-1

691

6023

5(2)/ ಅಜೆಯ್ೕ/52/200506

01/01/201
0

1-3-1

24/10/2011
ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್

17/09/2012
ೕಜನೆ ಕುರಿತು

22/09/2014

21/09/2012

22/09/2014

1-2-14

22/09/201 1-2-14
5
ರ್ೕಮತಿ.ಲ ತ.ಬಿ.ಪರ್.ದ.ಸ.ಡಯಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಗರ್ಂಥಪಾಲಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನಿಯುಕಿತ್ ಕುರಿತು
5(1)/ಮುಂಬಡಿತ್/09/2012

24/08/2005

01/01/2009
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ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀಕಷ್ಕರ ವೃಂದದ ಜೆಯ್ೕಷಟ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು
692

10261

01/12/1994
10/12/2013
10/12/201
5(10)(2)ಇತರೆ/59/199
4
4-95
ರ್ೕ ಕೆ.ಎಂ.ಪಳಂಗಪಪ್,ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು,ಇವರಿಗೆ ಪೂವಾ ನವ್ಯವಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

693

11897

694

15419

695

29798

02/06/2007
13/12/2013
13/12/201
1-3-1
5(2) ನಿ ೕಜನೆ.ಇತರೆ
4
22/07-08
ರ್ೕ ಎಸ್. ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ, ಪ.ವಯ್ವಸಾತ್ಪಕರು, ಉಪ ನದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರ
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆ
5 2 ನೇಮಕ 95/07-08
15/02/2008
01/01/2009
01/01/201
1-3-1
ರ್ೕ ಡಿ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಡಾಕೇಶ್ ಗೌಡ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸ.
ಹುದೆಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
24/05/2002
01/04/2009
01/04/201
1-3-1
56ದೂರು-15/2002-03
ಡಿ. . ಜಯಕುಮಾರ್, ಪರ್.ದ.ಸ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ. ಅಡಾಡ್ವರ ಹೊಸಹ ಳ್, ಹಾಸನ ಇವರ ರುದದ್ ಚಾರಣಾ ಬಗೆಗ್.

696

29805

25/11/2002
01/04/2009
01/04/201
52ದೂರು-67/2002-03
ಬಿ. ಉಮಾಶಂಕರ್, ಪರ್.ದ.ಸ ೇ. . ಕುಣಿಗಲ್ ಇವರ ಅಮಾನತುತ್ ತೆರವುಗೊ ಸು ಬಗೆಗ್.

1-3-1

697

29809

03/12/2002
01/04/2009
01/04/201
56ದೂರು-73/2002-03
ಎಸ್.ನಾಗರಾಜ್, ದಿವ್.ದ.ಸ ಕ.ಪೌರ್. .ಪ.ಮಂಡ , ಬೆಂ. ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರು ಹಾಜರಿ ಬಗೆಗ್.

1-3-1

698

29816

02/11/2002
01/04/2009
56ದೂರು-54/2002-03
ಕೆ.ಎನ್. ಜಯದೇವಯಯ್ , ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರು ಹಾಜರಿ ಬಗೆಗ್.

1-3-1

699

29819

700

29824

701

29827

702

29830

703

29834

25/10/2002
01/04/2009
01/04/201
1-3-1
56ಇತರೆ-50/2002-03
ತಮಮ್ಣಣ್ಗೌಡ, ಪರ್ಭಾರಿ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಮತುತ್ ರ್ೕಕಂಠಯಯ್, ಪರ್.ದ.ಸ ಸಕಾರ್ರಿ ಟಿ.ಟಿ.ಐ ನಾಗಮಂಗಲ ಇವರ
ಮೇ ನ ದೂರು ಕುರಿತು
27/09/2002
01/04/2009
01/04/201
1-3-1
56ದೂರು-41/2002-03
ಗೋಪಾಲ, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ಡಯಟ್, ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಕತರ್ವಯ್ ನಿಲರ್ಕಷ್ತೆಯಿಂದ ವಾಹನ ಕಳುವಾದ
ಬಗೆ
19/09/2002
01/04/2009
01/04/201
1-3-1
52ದೂರು-40/2002-03
ಟಿ. ಸುರೇಶ, ರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, .ಟಿ.ಇ, ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಕತರ್ವಯ್ ನಿಲರ್ಕಷ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗೈರು
ಹಾಜರಿ ಬಗೆ
31/08/2002
01/04/2009
01/04/201
1-3-1
56ದೂರು-13/2002-03
ೕಜರ್ರಿ,
ರೆಹನಾಬೇಗಂ, ಪರ್.ದ.ಸ ಉನಿ. ಕಛೇರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರನುನ್ ಬಟವಾಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ
ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಆರೋಪಗಳ ಬಗೆ
28/11/2002
01/04/2009
01/04/201
1-3-1
56ದೂರು-ಪಿ21/2002-03
0
ವಾರಿಜಾಕಷ್ಮಮ್, ದಿವ್.ದ.ಸ ೇ. . ಕಛೇರಿ, ಭದಾರ್ವತಿ ರವರು ಮಾಡಿರುವ ಹಣ ದುರುಪ ೕಗೆದ ಬಗೆಗ್.

704

29838
ಸ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

705

29839

706

29842

707

34232

01/04/201

1-3-1

02/09/2002
01/04/2009
01/04/201
1-3-1
56ದೂರು-32/2002-03
ೕರ್ತತ್ಮರಾವ್, ಪರ್.ದ.ಸ ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ, ಬೆಂ. ಅನಧಿಕೃತ ಗೃರು ಹಾಜರಿ ಬಗೆಗ್.

01/04/201
1-3-1
0
ಕೆ.ಎನ್. ಗೋ ಂದರಾಜು, ದಿವ್.ದ.ಸ ಸ.ಪೌರ್.ಶ. ಚಂದಕವಾಡಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ
ದೂರಿನ ಬಗೆ
25/10/2002
01/04/2009
01/04/201
1-3-1
56ದೂರುಪಿ16/2002-03
0
ರಾಮಚಂದರ್ಭಟ್, ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ೇ. . ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.
56ದೂರುಪಿ33/2002-03

15/02/2003

01/04/2009

22/06/2009
10/01/2013
10/01/201
1-3-1
53 ಸಚಿವಾಲಯ ಕಂ.ಸ
10/2009-10
4
ಕಷ್ಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಇ-ಆಡ ತ ಚಟುವಟಿಕೆಗ ಗಾಗಿ ಇತಿತ್ೕಚೆಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರುವ ಎರಡು ಗಣಕ
ಯಂತ ಗಳನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ
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708

37183

709

37606

710

37607

711

37608

712

37610

713

37611

714

37612

24/10/201
0
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪಿಕ ನೌಕರರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನುನ್ ಈಡೇರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

1-3-1

715

37625

23/10/2009
24/10/2009
5(2)/ಬಡಿತ್/5/91-92
ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು ವಾಣಿಜಯ್ ಹುದೆದ್ಗೆ ಮುಂಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

24/10/201

1-3-1

716

37626

23/10/2009
24/10/2009
24/10/201
5(2)/ದೂರು/10/95-96
ರ್ೕ.ಬಾಯ್ಪಿಟ್ಸ್ಟ್ ಸಂತ ಮೇಜರ್,ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ಇವರಿಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

1-3-1

717

37627

718

37628

719

37629

23/10/2009
5(2)/ನಿ ೕ/12/200102
ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

24/10/2009

720

37630

23/10/2009

24/10/2009

24/10/201
1-3-1
0
ಸಾ. .ಇ.ಯ ಎರಡು ಅಧಿಕಷ್ಕರುಗಳ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಪ.ಪೂ. .ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಥ್ಳಾಂತರ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

721

37631

23/10/2009

24/10/2009

722

37632

24/10/201
1-3-1
0
ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು/ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ಇವರು ನಿಯಮ 32ರ ಮೇರೆಗೆ ಕತರ್ವಯ್ ನಿವರ್ ದ ಅವಧಿಗೆ
ಪ ಭಾರ ಭತ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
23/10/2009
24/10/2009
24/10/201
1-3-1
5(2)/ಇತರೆ/1/2004-05

06/10/2009
13/10/2009
13/10/201
1-3-1
5(2)/ನೇಮಕ/88/20050
06
ಚಿ.ಎಂ.ರೂಪೇಶ್,ತಂದೆ ದಿ.ಕೆ.ಮಹೇಶವ್ರಪಪ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು,ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಇವರಿಗೆ
ಅನುಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿ ದಸ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
23/10/2009
24/10/2009
24/10/201
1-3-1
5(2)/ಇತರೆ/25/2003-04
0
ಭಾಗೀಯ ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಗಳ ಲ್ನ ಪತಾರ್ಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ಬಗೆಗ್ ಸಪ್ ಠ್ಕರಣ ಕೋರಿರುವ
ಬಗೆ
23/10/2009
24/10/2009
24/10/201
1-3-1
5(2)/ಇತರೆ/22/2003-04
0
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಎ ಮತುತ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಪಿಕ ನೌಕರರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
23/10/2009
24/10/2009
24/10/201
1-3-1
5(2)/ಇತರೆ/20/2003-04
0
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರಿಗೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
24/10/201
1-3-1
0
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪಿಕ ವರಂದದ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಸಕರುಗಲು/ವಯ್ವಸಥ್ಪಕರುಗಳ ಪರ್ಭಾರ
ಭತ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
23/10/2009
24/10/2009
24/10/201
1-3-1
5(2)/ಇತರೆ/24/2002-03
0
ಮಧಾಯ್ಹನ್ದ ಊಟದ
ೕಜನಾ ಕಛೇರಿಗ ಗೆ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇಶಕರನುನ್ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
5(2)/ಇತರೆ/27/2002-03

5(2)/ಇತರೆ/21/2002-03

23/10/2009

24/10/2009

23/10/2009

24/10/2009

23/10/2009
24/10/2009
24/10/201
1-3-1
5(2)/ಬಡಿತ್/1/96-97
ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ ಮಂಡ ಯ ಲ್ರುವ ಪಿಕ ವೃಂದದ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್
ತುಂಬುವ ಬಗೆ
23/10/2009
24/10/2009
24/10/201
1-3-1
5(2)/ವೇನಿ/26/2001-02
0
ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ್, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಇವರ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್.

5(2)/ಇತರೆ/39/2001-02

5(2)/ಇತರೆ/29/2001-02

24/10/201
0

1-3-1
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723

37633

ರ್ೕ ಜಯನ್ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು[ಆಡ ತ] ಪ.ಪೂ. .ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನುನ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ
ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕರ ಕಛೇರಿಯ ನ ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಹುದೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿರುವ ಬಗೆ
5(2)/ನಿ ೕ/7/2004-05
23/10/2009
24/10/2009
24/10/201
1-3-1
0
ರ್ೕ.ಎಂ.ಕೆ.ಸುರಪಪುರ ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು[ನಿ.32] ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

724

37634

5(2)/ಇತರೆ/09/2004-05

23/10/2009

24/10/2009

ಈ ಕಛೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು.

1-3-1

1-3-1

725

37635

24/10/201
0
ಈ ಕಛೇರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರುಗ ಗೆ ಚ್ಉವರಿ ಕಾಯರ್ಭಾರ ವ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

726

37636

727

37638

24/10/201
1-3-1
0
ರ್ೕ.ಬಿ.ನಿಂಗಯಯ್ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಕ.ಪೌರ್. .ಪರೀ ಾ ಮಂಡ ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ಕಟಟ್ಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
23/10/2009
24/10/2009
24/10/201
1-3-1
5(2)/ಇತರೆ/40/2005-06
0
ಕಛೇರಿ ಬಬ್ಂದಿ ಶಾಖೆಯ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತಂತೆ ನಡೆಯುವ ಸಭೆಗಳ ಬಗೆಗ್.

728

37639

23/10/2009

24/10/2009

5(2)/ಇತರೆ/42/2005-06

23/10/2009

24/10/2009

5(2)/ಇತರೆ/82/2005-06

23/10/2009

24/10/2009

5(2)/ಇತರೆ/08/2004-05

ರ್ೕಮತಿ.ಎಂ.ಜೆ.ಗೀಈತಾ, ಆಧಿಕಷ್ಕರು ಡಯಟ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರ ನಿ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

24/10/201
0

729

37640

730

37641

731

37642

732

37644

733

37645

734

73391

735

73495

736

75033

23/10/2009

24/10/2009

5(2)/ಇತರೆ/10/2006-07

23/10/2009

24/10/2009

(5)3/ಪಿರ್ಂಟರ್/15/201112

26/07/2011

10/01/2013

24/10/201
0
ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

1-3-1

24/10/201
1-3-1
0
ಇ-ಆಡಳತ ವಭಾಗಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಈ ಕಛೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಬಬ್ಂದಿಗಳನುನ್ ತರಬೇತಗೆ
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ
23/10/2009
24/10/2009
24/10/201
1-3-1
5(2)/ಬಡಿತ್/46/2005-06
ರ್ೕಮತಿ,ಹೆಚ್.ಆರ್.ಉಷಾ, ಇವರನುನ್ ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ, ಕಾಕರ್ಳ ದ ಣ
ವಲಯ ಮೂಡಬಿದೆ ಇ ಕತರ್ವ ಕೆ ಹಾಜಪರ್ಡಿ ಕೊಳು ವ ಬಗೆ
23/10/2009
24/10/2009
24/10/201
1-3-1
5(2)/ಇತರೆ/02/2005-06
0
ಸಾವರ್ಜನಿಕರುಗಳ ವತಿಯಿಂದ ವ್ೕಕರಿಸಲಾಗುವ ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಕುರಿತು.
5(2)/ಇತರೆ/41/2005-06

24/10/201
1-3-1
0
ರ್ೕನಿವಾಸರಾವ್,ನಿವೃತತ್ ಪತಾರ್ಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರು,ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ,ಬೀದರ್ ಇವರಿಗೆ
ಪೂವರ್ನ ಯವಾಗಿ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
23/10/2009
24/10/2009
24/10/201
1-3-1
5(2)/ಇತರೆ/21/2006-07
0
ರ್ೕ.ಆರ್. ಜಯನ್,ನಿವೃತತ್ ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು ವರಿಗೆ ನಿವೃತತ್ ನಂತರಗ ಕೆ ರಜೆ ಸೌಲಭಯ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
05/07/2011
10/01/2013
10/01/201
1-3-1
53.ಹೊ ರಾ ಗ ಭಾ ಕ
12/2011-12.ಇ /2011
4
ಹೊರ ರಾಜಯ್ದ ಹಾಗೂ ರಾಜಯ್ದ ಗಡಿ ಭಾಗಗಳ ಲ್ ನೆಲೆ ರುವ ಕನನ್ಡಿಗರ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ
ಅವಶ ಕತೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಪರಿ ೕ ಸಲು ರಚಿಸಲಾಗಿದ ಶೇಷ ಜಂಟಿ ಸದನ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಸಮಿತಿಯು
5(3)/ಇ / ದುಯ್ತ್ ವಯ್ವಸೆಥ್
06/07/2011
10/01/2013
10/01/201
1-3-1
8//2011-12
4
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಉತತ್ರ ಭಾಗದ ಶಾಖೆಗಳ ದುಯ್ತ್ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
10/01/201
4

1-3-1
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ಮಾನಯ್ ಆಯುಕತ್ರ ಆಪತ್ ಶಾಖೆಗೆ ಕಲರ್ ಪಿರ್ಂಟರ್ ಅಳಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

737

75239

738

80499

739

81556

740

98945

741

100592

742

100704

743

101939

744

103228

745

104325

746

104448

747

110120

748

110235

749

111750

750

113209

751

114335

752

114670

753

114671

28/07/2011
25/11/2014
25/11/201
1-3-1
5[2]/ಕ.ನಿ.ಅ/13/2011
ರ್ೕ ಎಂ ಎಸ್ ಕಾಳಪಪ್, ಪ.ವಯ್. ಬಿ.ಇ.ಒ ಕಛೇರಿ, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲೊಲ್ಕು ಇವರ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ
ಬಗೆ
05/09/2011
13/12/2013
13/12/201
1-3-1
5 [2]/ಅಆನೇ/17/2011
ಈ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಬೋಧಕೇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ರಜವನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
12/09/2011
13/12/2013
13/12/201
1-3-1
5 [2].20.ನಿ ೕ/2011
ರ್ೕ.ಬಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್. ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ಸಾದ್ಪಕರು, ಬಿ.ಇ.ಓ.ಮೈಸೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ
ಬಗೆ
5 (2)/ವಗರ್/05/2012
23/07/2012
21/12/2013
21/12/201
1-3-1
2012-13ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಾ. .ಇ.ಯ ಬೆಂ. ಆಯುಕಾತ್ಲಯ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್ನ ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
11/09/2012
10/12/2013
10/12/201
1-3-1
5(2)/ಮುಂಬಡಿತ್/16/2012
4
ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಎನ್. ಜಯಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇಱಶಕರು(ವಾಣಿಜಯ್) ಇವರಿಗೆ ರಿಯ ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರು (ವಾಣಿಜ )ಹುದೆಗೆ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
17/09/2012
13/12/2013
13/12/201
1-3-1
5(2)/ರಮಂ//ಕ.ಬಿ.ಬ4
15//2012
ರ್ೕ ಜಗನಾನ್ಧ ಆರ್ ಕಾಳೆ .ಸ.ನಿದೇರ್ಶಕರು(ಆಡ ತ)ಇವರಿಗೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ
ಕತಱವ ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5(2)/ಅಆನೇ/43/2012
31/10/2012
25/11/2014
25/11/201
1-3-1
ದಿ: ರ್ೕ .ಬಿ. ಹಾಲೇಶ್, ಸ. ., ಸ.ಮಾ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಮಾರಗೌಡನಹ ಳ್, ಮಳವ ಳ್ ತಾ:: ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಅವಲಂಬಿತರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
30/11/2012
05/06/2014
05/06/201
1-3-1
5(2)/ಕ.ನಿ.ಅ/26/2012
ರ್ೕ ಸೈಯದ್ ವಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ರಿಯೂರು
ಇವರಿಗೆ ಕಡಾಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆ
31/12/2012
03/06/2014
03/06/201
1-3-1
5(2)/ಸೇ ನಿ ತ/28/2012
5
ಜಿಲಾಲ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ಯ ತರಬೇತಿಗ ಗೆ ಬಬ್ಂಧಿಗಳನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
01/01/2013
25/11/2014
25/11/201
1-3-1
4(2)/ಸೇಸೇ/31/2013
ರ್ೕ ಕೆ.ಎಸ್.ರಾಜಶೇಖರಯಯ್ ನಿವೃತತ್ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿ,ಮಧುಗಿರಿ ಇವರಿಗೆ 247-ಎ ಅಡಿ
ಅಹಱತಾದಾಯ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆ
17/05/2013
25/11/2014
25/11/201
1-3-1
5(2)/ವೃಂದ
5
ಬದಲಾವಣೆ/02/2013
ರಾಜಯ್ ಕಷ್ಣ ಗಾರ್ಂಥಾಲಯದಿಂದ ಶಾಖಾ ಗಾರ್ಂಥಪಾಲಕರನುನ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾತ್ತ
ಶಾಲೆಗಳ ನಿದೇ ಶನಾಲಯಕೆ ಸಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆ
5(2)/ಸೇಸೇ/04/2013
22/05/2013
25/11/2014
25/11/201
1-3-1
ಕೆ
ೕಗಸಾವ್ಮಿ ನಿವೃತತ್ ಪತಾರ್ಂಸಹಾಯಕರು ಇವರಿಗೆ ನಿಯಮ247ಎ ಪರ್ಕಾರ ಅಹರ್ದಾಯಕ ಸೆವೆಯನುನ್
ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆ
20/07/2013
25/11/2014
25/11/201
1-3-1
5(2)/ಅಆನೇ/43/2013
ರ್ೕ ಕಿರಣ್ ಎನ್ ತಂದೆ ದಿ: ಎಲ್. ನಂಜಯಯ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಣತಿ,
ಚನ ರಾಯಪಟ ಣ ತಾ: ಹಾಸನ ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ದಿ ದ ಸ ಹುದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
13/09/2013
25/11/2014
25/11/201
1-3-1
5(2)/ಅಆನೇ/58/2013
ರ್ೕ ಮನು. . ದಿ:ಪಿ.ವೆಂಕಟರಾಮ, ಮು. ., ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಚಂದಗಾಲ, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ, ತಾ: ಮೈಸೂರು
ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ದಿ ದ ಸ ಹುದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆ
5(2)/ಮುಂಬಡಿತ್/18/2013
25/10/2013
25/11/2014
25/11/201
1-3-1
5
ರ್ೕ ಕೆ. ರ್ೕನಿವಾಸ ನಾಯಕ್, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇ ಶಕರು(ಬೋಧಕೇತರ)ರವರು ಕತ ವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಹರಾದ
ಬಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಷಯಗಳ ಬಗೆ
08/11/2013
25/11/2014
25/11/201
1-3-1
CPI/ ಪರ್ಅನು/09/2013
ಕೆ ರ್ೕನಿವಾಸ ನಾಯಕ್ ಪತಾರ್ಂ, ಸಹಾಯಕರು, ಉಪ ನಿದೇ ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇ., ದ ಣ ಕನನ್ಡ,
ಇವರುಪಾಸ್ ೕಟರ್ ಮಾಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
08/11/2013
10/12/2013
10/12/201
1-3-1
5(2)/ಸೇಸೇ/06/2013
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ಕೆ ಶಾರದಮಮ್ ನಿವೃತತ್ ಪತಾರ್ಂವಯ್ವ ೇ ಕಛೇರಿ ಕೂರಟಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ ನಿಯಮ 224 ಬಿನಂತೆ
ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಸೆವೆಯನು ಸೆಪರ್ಡೆಗೆ ಸೆವಾ ಪ ಸಕವನು ಸ ಸುತಿರುವ ಬಗೆ ಸೇವಾಪ ಸಕ ಲಗತಿ ದೆ
5(2)/ವಗರ್/10/2013
08/11/2013
03/06/2014
03/06/201
1-3-1
ರ್ೕಮತಿ ಡಿ.ಜಿ. ಶರಾವತಿ, ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ಇವರ ವಗಾ ವಣೆ ಬಗೆಗ್

754

114676

755

114841

18/11/2013
CPI/ನಿ ೕ/23/2013
ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಣ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯಕೆಕ್ ಬಬ್ಂದಿಯನುನ್ ನಿ

756

116770

757

118180

18/01/2014
25/11/2014
25/11/201
1-3-1
5(2)/ಅಆನೇ/83/2014
ರ್ೕ ಬೈರೇಶ ಎಂ ಬಿನ್ ದಿ: ಮಂಜುನಾಧ ಬಿ. ದಿವ್.ದ.ಸ. ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ ಕರಕುಚುಚ್, ತರೀಕೆರೆ ತಾ:
ಚಿಕ ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿ ದಸ ಹುದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು
CPI/ ಪರ್ಅನು/28/2014
20/02/2014
05/06/2014
05/06/201
1-3-1
ಬಿ ಹೆಚ್ ಲಕಷ್ಮ್ಣ್ ಪತಾರ್ಂವಯ್ವಸಾದ್ಪಕರು ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್ ೕಟ್ರ್ ಮಾಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

758

118335

759

118505

760

118675

761

118907

762

120495

763

120770

764

122989

765

123177

766

123310

767

125768

768

126940

769

127870

13/12/2013
ೕಜಿಸುವ ಕುರಿತು

13/12/201

1-3-1

28/02/2014
25/11/2014
25/11/201
1-3-1
5(2)/ಅಆನೇ/97/2014
ರ್ೕ ಎಸ್.ಪಿ. ಮಾದೇಗೌಡ, .ಆರ್.ಪಿ., ಹನೂರು ವಲಯ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಕುಟುಂಬದ
ಅವಲಂಭಿತರಿಗೆ ವೆ ದ ಕೀಯ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
07/03/2014
25/11/2014
25/11/201
1-3-1
5(2)/ಅಆನೇ/100/2014
5
ರ್ೕಮತಿ ಪುಷಪ್ .◌ೆ◌ಂ. ಪತಿ ದಿ: ವೆಂಕಟೇಶಮೂತಿ .ಎ. ಸ. ., ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಕಡೆಲ್ಮಕಿಖ್,
ನರ ಂಹರಾಜಪ ರ ತಾ: ಚಿಕ ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರ ದಿ ದ ಸ ಹುದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
12/03/2014
25/11/2014
25/11/201
1-3-1
5(2)/ಅಆನೇ/102/2014
5
ರ್ೕ ಎಸ್.ಎನ್. ಕಾತಿ ಕ್ ತಂದೆ ದಿ: ನಟೇಶ್, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯತಿ, ಉಡುಪಿ ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರ ದಿ ದ ಸ ಹುದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆ
15/03/2014
25/11/2014
25/11/201
1-3-1
5(2)/ಅಆನೇ/104/2014
5
ಕು:
ೕನಿಕಾ ಬಿನ್ ದಿ: ಟಿ.ಎನ್. ಕೃಷಣ್ಮೂತಿ , ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರು, ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಂಕನಹ ಳ್,
ೕರಂಗಪಟ ಣ ತಾ: ಮಂಡ ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರ ದಿ ದ ಸ ಹುದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆ
09/05/2014
25/11/2014
25/11/201
1-3-1
5(2)/ಅಆನೇ/88/2014
ಎಸ್ ಸುಬಬ್ಯಯ್ ಬಿನ್ ಬಿ ಜಿ ಕನಿನ್ಕಾ ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ ದ ಲ್ ನೌಕರಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
22/05/2014
25/11/2014
25/11/201
1-3-1
5(2)/ಅಆನೇ/08/2014
ರ್ೕ ಎಸ್ ಪುನಿತ್ ಕುಮಾರ್, ಪತಿನ್ ದಿವಂಗತ ರ್ೕಮತಿಗೀತಾ,ಸ ,ಸ. .ಪಾರ್ಥ.ಶಾಲೆ, ಉತತ್ವ ಳ್,
ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕು ಮತು ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಪ ಥಮ ದಜೆರ್
07/07/2014
25/11/2014
25/11/201
1-3-1
5(2)/ಅಆನೇ/22/2014
ರ್ೕ ಎಂ ಶಾಯ್ಮ್ ಸುಂದರ್ ಬಿನ್ ದಿ: ವೆಂಕಟಯಯ್ ಮು> ., ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಚನಿನ್ೕಪುರ, ಮಳವ ಳ್ ತಾ:
ಮಂಡ ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ ಮೇಲೆ ದಿ ದ ಸ ಹುದೆಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
14/07/2014
25/11/2014
25/11/201
1-3-1
5(2)/ಅಆನೇ/23/2014
ದಿ: ಕೆ.ಎನ್. ಗುರುರಾಜ್, ದಿವ್.ದ.ಸ, ಸ.ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ದಾಸನೂರು, ನಂಜನಗೂಡು ತಾ:, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಕುಟುಂಬದ ಅವಲಂಭಿತರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
17/07/2014
25/11/2014
25/11/201
1-3-1
5(2)/ಅಆನೇ/26/2014
ರ್ೕ ಬಿ.ಎಂ. ಪರ್ಸಾದ ತಂದೆ ದಿ: ಬಿ. ಮಹದೇವಯಯ್, ಮು. ., ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಸರಗೂರು,
ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕು ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರ ದಿ ದ ಸ ಹುದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆ
22/09/2014
25/11/2014
25/11/201
1-3-1
CPIBM381ಅಆನೇ2014
5
ದಿ ಕೆ.ಎನ್. ಗುರುರಾಜ್, ದಿವ್.ದ.ಸ. ಸ.ಪೌರ್.ಸಾಲೆ, ದಾಸನೂರು, ನಂಜನಗೂಡು ತಾ ಇವರ ಮಗಳಾದ ಕು ಜಿ.
ಯಶ ನಿ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರಿ ಪಡೆಯುಉವ ಬಗೆ
25/10/2014
25/11/2014
25/11/201
1-3-1
CPIBM396ಅಆನೇ2014
5
ಡಿ ದಿ ೕಪ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಎಂ ಬಿ ಧನಂಜಯ ಮಜಜ್ನಕೂಪಪ್ಳು ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ ಮೆಲೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆ
24/11/2014
25/11/2014
25/11/201
1-3-1
CPIBM408ಅಆನೇ2014
5
ರ್ೕಮತಿ ಎ.,ಎಸ್. ಯಶೋದ ಸಹೋದರ ದಿ ಎಸ್. ದದ್ಮೂತಿ, ಸ. ., ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಚುಂಚನಹ ಳ್,
ನಂಜನಗೂಡು ತಾ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆ
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770

189

771

217

772

240

773

246

774

5800

775

5822

776

8708

777

9598

778

11093

779

11478

5[2]ವ ೕ
21/11/2005
23/09/2008
23/09/200
1-3-2
ನಿವೃತಗಿತ್:69:2005-2006
9
2006ರ ವಷರ್ದಲಲ್;ಇ ವ ೕ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದ ರುವ ಪಿಕ ವೃಂದದ ಎ ಮತುತ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟಿಟ್
ಪ ಕಟಿಸುವ ಬಗೆ
5[2]ಪಿಂದಚಣಿ:22:200610/07/2006
23/09/2008
23/09/200
1-3-2
2007
9
ರ್ೕ ಕೆ. .ಗಣೇಶ್, ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರಿಗೆ ಸ ಸುವ ಬಗೆ
06/04/2004
04/10/2008
04/10/200
1-3-2
5[2][6]ಕೆಎಟಿ:1566/20
9
04-2005
ಆರ್.ಎಂ.ಸುರೇಂದರ್ ತಂದೆ ಮಂಚೇಗೌಡ ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್
ಸಂಖೆ :1566/2004
30/09/2004
04/10/2008
04/10/200
1-3-2
5[2][6]ನೇಮಕ:ಕೆಎಟಿ:15
9
70:2004
ಬಿ. .ಅಶೋಕ್ ತಂದೆ ದಿವಂಗತ ಬಿ. .ವೈಕುಂಠಯಯ್ ಅನುಕಂಪ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.
05/09/2006
23/09/2008
23/09/200
1-3-2
5(2)/ಪಿಂಚಣಿ 35/20069
07
ರ್ೕ.ಎಸ್.ಎನ್.ಜಯರಾಮ್, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರಿಗೆ ಸ ಸುವ ಬಗೆ
18/09/2006
23/09/2008
23/09/200
1-3-2
5(2)/ಬಡಿತ್ ಇತರೆ
/41/2006-07
9
ರ್ೕ.ಎಸ್.ಕುಮಾರ ಶೆಟಿಟ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ವಲಯ ಇವರಿಗೆ ಬಡಿತ್
ನೀಡುವ ಕುರಿತು
5(2) ಇತರೆ 72/2006-07
03/01/2007
03/10/2007
03/10/200
1-3-2
8
ರ್ೕ.ನಿಂಗೇಗೌಡ, ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ಕಷ್ಕರ ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ (ಟಿ.ಬಿ.ಎಫ್) ಇವರಿಗೆ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಗೆ ಅಗತಯ್ವಾದ
ಪ ಮಾಣ ಪತ ಕಳುಹ ಉವ ಬಗೆ
17/03/2003
23/09/2008
23/09/200
1-3-2
5(2){ 5(9) ಇತರೆ
1/2002-03
9
ಅದೀಕಷ್ರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಧ್ಳಾಂತರಿಸುವ
ಬಗೆ
(2) ವ ೕನಿವೃತಿತ್
29/03/2007
23/09/2008
23/09/200
1-3-2
(61)8146/2006/2007
9
2007ನೇ ವಷರ್ದ ಲ್ ವ ೕನಿವೃತಿತ್ ಹೋಂದ ಲ್ರುವ ಭೋದಕೇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟಿಟ್ ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಬಗೆಗ್
5(2) ಪ.ವಯ್.ತ.ವರ್.ಅ.ವಗರ್
13/07-08

30/04/2007

01/01/2009

01/01/201
0

1-3-2

ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

780

11531

781

11871

782

12017

04/05/2007
01/01/2009
01/01/201
1-3-2
5(2)
0
ಪ.ವಯ್.ಸ.ನಿ.ಬೇ.ಭಾ.ಪ.14/0
7-08
ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು/ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ ಅದಿಕಾರಿಗಳ ಪಿಂಚಣಿ
ಹಾಗೂ ಬೇಬಾಕಿ ಪತ ದ ಬಗೆ
30/05/2007
23/09/2008
23/09/200
1-3-2
5(2) ನಿ.ವೇ.ಪರ್. 20/079
08
ರ್ೕ ಲ ಮ್ಕಾಂತ ಕುಲಕಣಿರ್, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಆಯುಕ ರ ಕಛೇರಿ, ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರಿಗೆ ಸ ಸುವ ಬಗೆ
13/06/2007
01/01/2009
01/01/201
1-3-2
5(2)
0
ಪ.ವಯ್.ಪ.ಸ.ವಗರ್(ಧಾ)25/0
7-08
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

2007-08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪ.ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
(ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕಾಲಯ)
5(2)
13/06/2007
01/01/2009
01/01/201
1-3-2
ಪ.ವಯ್.ಪ.ಸ.ವಗರ್(ಗು)
0
26/07-08
2007-08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪ.ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರ ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
(ಗುಲ ಗಾರ್ ಆಯುಕಾಲಯ ವ ಪಿ)
52 ಸವ್.ಇ.ನಿ.45/07-08
20/09/2007
23/09/2008
23/09/200
1-3-2
ರ್ೕಮತ ಗೀತಾ ಬಿ ಸಾವುಕಾರ್ ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ಬಿ ಇ ಒ ಕಛೇರಿ, ಮಾಲೂರು ಇವರ
ಸ ಇ ನಿವ ತಿ ಬಗೆ
19/12/2007
01/01/2009
01/01/201
1-3-2
5 2 ಇತರೆ 69/07-08
ರ್ೕ ಎಸ್ ಎಂ ಲೋಕಯಯ್, ಪ.ವಯ್. ಇವರು ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರಾದ ಬಗೆಗ್

783

12018

784

13475

785

14789

786

14790

01/01/201
1-3-2
0
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಸೇವೆ ಸ ಸ
ಲ್ ುತಿತ್ರುವ ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ ನೌಕರರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು

787

14825

788

15922

789

18974

790

37349

24/12/2007
01/01/2009
01/01/201
1-3-2
52 ಇತರೆ 74/07-08
ರ್ೕ ಟಿ ಟಿ ಗಿರಿಯಪಪ್, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಭಾಗೀಯ ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ ಮ ಗೆ. ಮಡಿವಾಳ, ಬೆಂಗಳುರು
ಇವರಿಗೆ ಸಳ ನಿಯುಕಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
27/03/2008
01/01/2009
01/01/201
1-3-2
52 ಸವ್.ಇ.ನಿ.ಇತರೆ
107/07-08
0
ರ್ೕ ಬಿ ಎಸ್ ಪಾಲಾಕಷ್, ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾತ್ಪಕರು, ಬಿ.ಇ.ಒ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ. ಉತತ್ರ ವಲಯ-1 ಇವರಿಗೆ
ಸ ಯಂ ನಿವ ತಿ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
52ಹ.ಯಾ ಇತರೆ13/0806/11/2008
08/04/2009
08/04/201
1-3-2
09
0
ರ್ಮತಿ, ನೂರ್ುಜಹಾನ್ ಬೀ.ವೈ.ಎಂ. ಪ.ಸ ಉನಿಕಛೆರಿ ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ ಕೈಗೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆ
14/10/2009
14/10/2009
14/10/201
1-3-2
5(2)/ಬಡಿತ್/5/94-95
ಪತಾರ್ಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

791

37651

792

37654

793

37655

794

37656

795

37657

796

37673

797

37674

52 ಹು. ಮಂ. 70/07-08

19/12/2007

01/01/2009

23/10/2009
24/10/2009
24/10/201
1-3-2
5(2)/ಇತರೆ/6/2002-03
ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ೕಘರ್ ಪಿಗಾರ ಮತುತ್ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರ ಬಾಯ್ಕ್ ಲಾಗ್ ಹುದೆದ್ಗಳ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
23/10/2009
24/10/2009
24/10/201
1-3-2
5(2)/ಇತರೆ/29/2002-03
0
ರ್ೕ ಎಂ ಎಂ ಚಿಕೆಕ್ೕರಿ ವಯ್ದವಸಾಥ್ಪಕರು ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ ಹುಬಬ್ ಳ್ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಸೌಲಭಯ್ಗಳ
ಇತ ಥರ್ದ ಬಗೆ
23/10/2009
24/10/2009
24/10/201
1-3-2
5(2)/ಇತರೆ/26/2002-03
0
ರ್ೕ ಎಂ ನಾರಾಯಣ ಸಾವ್ಮಿ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರ ವೇತನ
ಸಮಾನಾಂತರಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
23/10/2009
24/10/2009
24/10/201
1-3-2
5(2)/ವೇನಿ/19/2002-03
0
ರ್ೕ ಎಸ್ ಎನ್ ಜಯರಾಮ್ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಇವರು ಂದಿನ ಹುದೆದ್ಯ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಲ್
ಮುಂದುವರಿಇಯುವ ಕುರಿತು
23/10/2009
24/10/2009
24/10/201
1-3-2
5(2)/ಇತರೆ/7/2002-03
ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಕೆ.ಕುಮಾರ್ ಗೌಡ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ೇ. .ಕಛೇರಿ,ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ಸೌಲಭಯ್ಗಳ ಕುರಿತು.
24/10/2009
24/10/2009
24/10/201
1-3-2
5(2)/ನಿವೇಮ/1/20020
03
ರ್ೕ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮುಕಿಬ್ಲ್ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಇವರ ನಿವೃತಿ ವೇತನ ಸೌಲಭಯ್ಗಳನುನ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
24/10/2009
24/10/2009
24/10/201
1-3-2
5(2)/ನಿವೇಮ/30/20020
03
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ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
798

37675

799

37676

800

37677

801

37678

802

37679

803

37680

ರ್ೕ ಎಸ್ ಆರ್ ೕಳ್ ಪತಾರ್ಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರು ಸ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬೆಳಗಾಂ ಭಾಗ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಸೌಲಭ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5(2)/ನಿವೇಮ/33/200224/10/2009
24/10/2009
24/10/201
1-3-2
03
0
ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.[ ರ್ೕ ವೈ ಎನ್ ವಣಣ್]
24/10/201
1-3-2
0
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಸುರ ತ ರಕಷ್ಣೆಯ ಲ್ಟಿಟ್ರುವ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ವೃಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೇವಾಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಗೆ ರವಾನಿಸುವ ಬಗೆ
24/10/2009
24/10/2009
24/10/201
1-3-2
5(2)/ಇತರೆ/17/2002-03
0
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ದಿನಾಂಕ 1.1.2003ರಿಂದ31.12.2003ರ ವರೆಗೆ ವ ೕಮಿತಿ ನಿವೃತಿತ್
ಹೊಂದಿರುವ ಬಿ ದಜೆರ್ಯ ಭೋಧಕೇತರ ವ ಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟಿ ಯನು ಕಳು
ಕೊಡುವ ಬಗೆ
24/10/2009
24/10/2009
24/10/201
1-3-2
5(2)/ನಿ ೕ/20/20020
03
ಡೆಪುಯ್ಟಿ ವಾಡರ್ನ್ ಹುದೆದ್ಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಭೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿಯನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
5(2)/ಇತರೆ/36/2002-03

24/10/2009

24/10/2009

24/10/2009
24/10/2009
24/10/201
5(2)/ನಿ ೕ/31/20020
03
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.[ ರ್ೕ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂಗಡಿ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ೇ ಕಛೇರಿ ಗಾಗ್ಂವ್]
5(2)/ಇತರೆ/35/2002-03

24/10/2009

24/10/2009

ರ್ೕ ಬಿ ನಿಂಗಯಯ್ ಇವರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಖರಿದಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

1-3-2

24/10/201
0

1-3-2

1-3-2

804

37681

24/10/2009
24/10/2009
24/10/201
5(2)/ಇತರೆ/5/2002-03
ೕಟಾರು ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಎಸ್ ಪಿ ಹೇಮಗಿರಿ ಮಠ,ಇವರಿಗೆ

805

37683

24/10/201
1-3-2
0
ರ್ೕ ಕುಡಿರ್ಕರ್ ಬಾಬು, ಇವರಿಗೆ ೇತಾರ್ವಧಿಯ ಲ್ ಸವ್ಗಾರ್ಮ ಪರ್ವಾಸ ಸೌಲಭಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

806

37684

807

37685

24/10/201
1-3-2
0
ರ್ೕ ಖಾಜಿ ಸೈಯದ್ ಮುಬೀನ್ ಇವರಿಗೆ ಜನವರಿ-2004ರ ಲ್ ಹಜ್ ಯಾತೆರ್ ಕೈಗೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆ
24/10/2009
24/10/2009
24/10/201
1-3-2
5(2)/ಇತರೆ/3/2002-03
ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ಅಹರ್ತಾ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

808

37686

809

37687

810

37688

811

37690

24/10/2009

24/10/2009

5(2)/ಇತರೆ/37/2002-03

24/10/2009

24/10/2009

ೕ/4/2002-03

24/10/2009

24/10/2009

5(2)/ಇತರೆ/39/2002-03

24/10/201
0
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು/ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಮತುತ್ ಅಧಿಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ ತರಬೇತಿಗೆ
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ
24/10/2009
24/10/2009
24/10/201
5(2)/ಇತರೆ/32/2002-03
0
ಆಡ ತ ಯಂತರ್ವನುನ್ ಚುರುಕುಗೋ ಸಲು/ದಕಷ್ತೆ ಹೆಚಿಚ್ಸಲು ಕಾಯರ್ಗಾರ ನಡೆಸವ ಬಗೆಗ್.
5(2)/ನಿ

1-3-2

24/10/201
1-3-2
0
ಶರ್ ೕ ನಾಗರಾಜ ಡೋಣಿ,ಇವರಿಗೆ ಸೇವಾ ಜೇಷಠ್ತೆಯ ಆದಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಬಡಿತ್ ಅಹರ್ ದಿನಾಂಕವನುನ್
ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
24/10/2009
24/10/2009
24/10/201
1-3-2
5(2)/ವೇನಿ/09/2001-02
0
5(2)/ಇತರೆ/60/2001-02

24/10/2009

1-3-2

24/10/2009
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ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
ರ್ೕಮತಿ ಬಿ. .ನೀಲಮಮ್ ಇವರಿಗೆ 15ವಷರ್ದ ಸವ್ಯಂಚಾ ತ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಬಗೆಗ್.
812

37693

5(2)/ಇತರೆ/25/2001-02

24/10/2009

24/10/2009

24/10/201
1-3-2
0
ೕನಿವೃತತ್ರಾಗ ರುವ ಬೋಧಕೇತರ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟಿಟ್ ಪರ್ಕಟಿಸುವ

813

37694

2001ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ವ
ಬಗೆ
5(2)/ಇತರೆ/32/2001-02

24/10/2009

24/10/2009

1-3-2

814

37695

5(2)/ಇತರೆ/15/2001-02

24/10/2009

24/10/2009

24/10/201
1-3-2
0
ದವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತಯ್

24/10/201
0
ರ್ೕಮತಿ ರಾಮಾನುಜಮಮ್ , ಇವರ ನಿವೃತತ್ ವೇತನ ಸೌಲಭಯ್ಗಳನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

ಅಧಿಕಷ್ಕರುಗಳು ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿ ಕತರ್ವಯ್ನಿವರ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
24/10/2009
24/10/2009
5(2)/ಇತರೆ/14/2001-02

815

37697

816

37698

817

37700

24/10/2009
24/10/2009
5(2)/ಬಡಿತ್/4/2001-02
ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು/ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರುಗ ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿದ ಬಗೆಗ್.

24/10/201

1-3-2

818

37702

24/10/2009
24/10/2009
5(2)/ಬಡಿತ್/8/2001-02
ರ್ೕಮತಿ ವೈ ಶಾರದಾ. ಇವರಿಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

24/10/201

1-3-2

819

37703

5(2)/ಇತರೆ/36/2001-02

24/10/201
0

1-3-2

24/10/201
1-3-2
0
ಸಾಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು/ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ಇವರು ನಿಯಮ 32ರ ಮೇರೆಗೆ ಕತರ್ವಯ್ ನಿವರ್ ದ ಅವಧಿಗೆ
ಪ ಭಾರ ಭತ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
24/10/2009
24/10/2009
24/10/201
1-3-2
5(2)/ಬಡಿತ್/2/2001-02
ಸಾಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು/ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ಇವರ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

24/10/2009

24/10/2009

ರ್ೕ. .ಜೆ.ಭೀಮಣಣ್,ಇವರಿಗೆ ಮನೆಕಟಟ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
820

37707

821

37708

822

37710

823

37724

824

37726

825

37727

24/10/2009
27/10/2009
27/10/201
1-3-2
5(2)/ಇತರೆ/76/04-05
ರ್ೕಪುಟಟ್ ಸಾವ್ಮಯಯ್,ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು,ಇವರಿಗೆ ದಿವ್ತಿಯ ದಜೇರ್ ಸಹಾಯಕ ಹುದೆದ್ಗೆ ವೃಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್.
24/10/2009
27/10/2009
27/10/201
1-3-2
5(2)/ಇತರೆ/77/04-05
ರ್ೕಮತಿ ನಾಗಮಣಿ ಎಂ,ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾತಿರ್,ಇವರ ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ಸೇವಾವಧಿ ತೃಪಿತ್ಕರವೆಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ
24/10/2009
27/10/2009
27/10/201
1-3-2
5(2)/ಇತರೆ/2004/04-05
0
ದಿನಾಂಕ 15-8-2004ರ ಭಾನುವಾರದಂದು ನಡೆಯುವ ಸಾವ್ತಂತರ್ಯ್ ದಿನಾಚರಣೆ ಬಗೆಗ್.
5(2)/ಇತರೆ/11/2006-07

24/10/2009

27/10/2009

27/10/201
1-3-2
0
ಬಿ. .ನಿಲಮಮ್, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು,ಇವರಿಗೆ ಎಲ್.ಟಿ. ಸೌಲಭಯ್ ಬಳ ಕೊಳಳ್ಲು
ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆ
24/10/2009
27/10/2009
27/10/201
1-3-2
5(2)/ಇತರೆ/5/2006-07
ರ್ೕ ವೈ. ದದ್ಮಲಲ್ನಗೌಡ,ಇವರಿಗೆ ರಜೆ ಪರ್ಯಾಣ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸೌಲಭಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
5(2)/ಇತರೆ/24/2003-04

24/10/2009

27/10/2009

ರ್ೕ ಎಂ ದದ್ಶೆಟಿಟ್,ಇವರ ನಿವೃತತ್ ಉಪದಾನದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.
826

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

37754

1-3-2

27/10/201
1-3-2
0
ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ರ್ೕ ಎಸ್.ಎನ್.ಜಯರಾಮ್,ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಶೇಷ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್
ಕಾನೂನು ಘಟಕ ಇವರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
5(2)/ಇತರೆ/32/2003-04

26/10/2009

27/10/201
0

27/10/2009
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ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
827

37755

5(2)/ಇತರೆ/42/2003-04

26/10/2009

27/10/2009

ರ್ೕ.ಭಾಸಕ್ರ್.ಎಲ್.ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ಸೌಲಭಯ್ದ ಬಗೆಗ್.
828

37756

5(2)/ಇತರೆ/30/2003-04

26/10/2009

27/10/2009

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್ ರಾಧ ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
829

830

37757

37758

831

37760

832

37762

833

37763

834

37764

835

37765

836

37766

837

37768

838

37769

839

37770

26/10/2009
5(2)/ನಿ ೕ/16/200304
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರ ನಿ
5(2)/ಇತರೆ/08/2003-04

27/10/2009
ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

26/10/2009

37771

27/10/201
0

1-3-2

27/10/201
0

1-3-2

27/10/201
1-3-2
0
ಟಾರು ಕಾರನುನ್ ಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ

ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಎನ್ ರಾಜಶೆಖರಯಯ್,ಇವರಿಗೆ ಹಳೆಯ ಮಾರುತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ
26/10/2009
27/10/2009
5(2)/ಇತರೆ/12/2003-04

27/10/201
1-3-2
0
ಜಿಲಾಲ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುವ
ಎ ನಿಯಮವ ಮತುತ್ ಸಕಾರ್ರಿ ವಯ್ಜಯ್ಗಳ ನಿವರ್ಹಣೆ
ಬಗೆ ತರಬೇತಿ ಬಿರಕೆ ಅಭ ಥಿರ್ಗಳನು ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ
26/10/2009
27/10/2009
27/10/201
1-3-2
5(2)/ಇತರೆ/27/2003-04
0
ಜಿಲಾಲ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ನಗರಇಲಲ್ನ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಮತುತ್ ರಜೆ ನಿಯಮಗಳ ಬಗೆಗ್. ತರಬೇತಿ ಬಿರಕೆಕ್
ಬ ಂದಿ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆ
26/10/2009
27/10/2009
27/10/201
1-3-2
5(2)/ಇತರೆ/17/2003-04
0
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಎ ಮತುತ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಪತಾರ್ಂಕಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ಆಡ ತ ತರಬೇತಿ
ಸಂಸೆಯ ನಡೆಯುವ ತರಬೇತಿಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ
26/10/2009
27/10/2009
27/10/201
1-3-2
5(2)/ಇತರೆ/43/2003-04
0
ರ್ೕ ಎಸ್.ಬಿ.ಚಲವಾದಿವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ಇವರಿಗೆ ಪತಾರ್ಂಕಿತ ಸಹಾಯಕ ಪರಿ ಟ್ತ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
5(2)/ಇತರೆ/36/2003-04

26/10/2009

27/10/2009

27/10/201
1-3-2
0
ರ್ೕ ಎಸ್.ಪಿ.ಹೇಮಗಿರಿ ಮಠ, ಇವರ ಂದಿನ ಸಥ್ ೕಯ ಅಭಯ್ಥಿರ್ ಸೇವೆಯ ಬಗೆಗ್ ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕದ ಲ್
ದಾಖ ಸುವ ಬಗೆ
26/10/2009
27/10/2009
27/10/201
1-3-2
5(2)/ಇತರೆ/37/2009
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಶಾಲಾ/ಕಛೇರಿಗಳ ಲ್ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಅಧಿಕಾರಿ
ನೌಕರರಿಗೆ ಸಮೂಹಸಭೆಗಳ ಭಾಗವ ಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
26/10/2009
27/10/2009
27/10/201
1-3-2
5(2)/ಇತರೆ/35/2003-04
0
ರಾಜಯ್ದ ತರಬೇತಿಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಲ್ ಅತಿಥಿ ಉಪನಾಯ್ಸಕರಾಗಿ ಭಾಗವ ಸುವ ಅದಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಕತರ್ವಯ್ವನುನ್
ಸಕಾರ್ರದ ಅನ ಕಾಯರ್ ನಿಮಿತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆ
26/10/2009
27/10/2009
27/10/201
1-3-2
5(2)/ಇತರೆ/31/2003-04
0
ಪಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
5(2)/ಇತರೆ/25/2003-04

26/10/2009

27/10/2009

5(2)/ಇತರೆ/45/2003-04

26/10/2009

ರ್ೕ ಶರಣಪಪ್.ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರದ ಸೌಲಭಯ್ಗಳ ಬಗೆಗ್.

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

1-3-2

27/10/2009

ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು/ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರ ಹುದೆದ್ಯ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
840

27/10/201
0

27/10/2009

27/10/201
0

1-3-2

27/10/201
0

1-3-2
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ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
841

37772

5(2)/ಇತರೆ/33/2003-04

26/10/2009

2004ನೇ ಸ ನ ಲ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದ ರುವ
842

37773

5(2)/ಇತರೆ/22/2005-06

27/10/201
1-3-2
0
ಪಿಕ ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟಿಟ್ ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

26/10/2009

27/10/2009

27/10/2009

ಕಛೇರಿ ಅಗತಯ್ ಕಾಯರ್ ಹಾಗೂ ಸಭೆಗಳ ಲ್ ನಿವರ್ಹಣೆಗಾಗಿ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಬಗೆಗ್.
843

37774

5(2)/ಇತರೆ/46/2003-04

26/10/2009

27/10/2009

ರ್ೕ ತಿಪಪ್ಣಣ್.ಜಿ.ಮ ಳ್.ಇಲವರ ನಿವೃತಿತ್ ಉಪದಾನದ ಬಗೆಗ್.

1-3-2

27/10/201
0

1-3-2

1-3-2

844

37775

26/10/2009
27/10/2009
27/10/201
5(2)/ಇತರೆ/1/2003-04
ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವವರ ಹಾಗೂ ಖಾ ಹುದೆದ್ಗಳ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ.

845

37776

846

37777

847

37778

848

37780

27/10/201
1-3-2
0
ೕಜನೆ ಯಡಿಯ ಲ್ ತಾಲುಲ್ಕುಗಳ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿಗೆ ಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ
ಮಧಾಯ್ಹನ್ದ ಬಿ ಊಟದ
ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಈ ಹುದೆಗೆ ಭೋದಕೇತರ ವ ಂದದ ಬಡಿ ನೀಡಿ ತುಂಬುವ ಬಗೆ
26/10/2009
27/10/2009
27/10/201
1-3-2
5(2)/ಇತರೆ/14/2003-04
0
ಜಿಲಲ್ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಸಡೆಸುವ ಆಯವಯ್ಯ ಮತುತ್ ಬಿಲುಲ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆ
ಬಗೆ ತರಬೇತಿ ಬಿರಕೆ ಅಭ ಥಿರ್ಗಳನು ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ
26/10/2009
27/10/2009
27/10/201
1-3-2
5(2)/ಇತರೆ/24/2003-04
0
ರ್ೕಮತಿ ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರರು ಇವರಿಗೆ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರಿಂದ ದಿವ್.ದ.ಸ.ಹುದೆದ್ಗೆ ವೃಂದ ಬದಲಾವಣೆ
ನೀಡುವ ಬಗೆ
26/10/2009
27/10/2009
27/10/201
1-3-2
5(2)/ಇತರೆ/31/2003-04
0
ರ್ೕಮತಿ ಸರಸವ್ತಿ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು ಇವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸಕರಾಗಿ ವೃಂದ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಡುವ ಬಗೆಗ್.

849

37781

5(2)/ಇತರೆ/15/2003-04

26/10/2009

27/10/2009

5(2)/ಇತರೆ/18/2003-04

26/10/2009

27/10/2009

27/10/201
0

1-3-2

27/10/201

1-3-2

ರ್ೕ ಟಿ ನಾರಾಯಣಪಪ್,ಇವರ ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕದ ಬಗೆಗ್.

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

27/10/201
0

850

37782

26/10/2009
27/10/2009
5(2)/ಬಡಿತ್/10/2003-04
ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನಂತರ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್.

851

37783

26/10/2009
27/10/2009
27/10/201
1-3-2
5(2)/ನಿ ೕ/06/20030
04
ಜಿಲಾಲ್ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುವ ವೃತಿತ್ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

852

37785

853

37786

27/10/201
1-3-2
0
ಜಿಲಾಲ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ ಬೆಂಗಳೂರುನಗರ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುವ ಗಣಕಯಂತರ್ ಬಳಕೆಯ ಬಗೆಗ್
ಅಲಾ ವಧಿಯ ತರಬೇತಿಗೆ ಅಭ ಥಿರ್ಗಳನು ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ
26/10/2009
27/10/2009
27/10/201
1-3-2
5(2)/ಇತರೆ/14/2003-04
0
2005ನೇ ವಷರ್ದ ಲ್ ವ ೕನಿವೃತಿತ್ ಹಂದ ರುವ ಪಪಿಕ ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟಿಟ್ ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

854

37787

855

37788

5(2)/ಇತರೆ/11/2003-04

26/10/2009

27/10/2009

26/10/2009

27/10/2009

27/10/201
1-3-2
0
ಜಿಲಾಲ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್,ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಹಾಗೂ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ತರಬೇತಿಗ ಗೆ
ನೌಕರರನು ನಿ ೕಜಿಸುವ ಕುರಿತು
26/10/2009
27/10/2009
27/10/201
1-3-2
5(2)/ಇತರೆ/83/96-97
5(2)/ಇತರೆ/27/2004-05
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ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
ಕೆಎಟಿ-ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್-1786/2000
856

37789

26/10/2009
5(2)/ವೇನಿ/4/96-97
ಎಂ.ನರ ಂಹ ರೆಡಿಡ್,ಇವರ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್.

857

37790

858

37791

26/10/2009
27/10/2009
27/10/201
1-3-2
5(2)/ಬಡಿತ್/4/96-97
ಸಾವರ್ಜಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ರುವ ವತ್ವಸಾಥ್ಪಪಕರು/ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್
ಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
26/10/2009
27/10/2009
27/10/201
1-3-2
5(2)/ಇತರೆ/33/98-90
ರ್ೕ ಎಂ ಸಾವ್ಮಿ ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು ನಿವೃತತ್ ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ಮುಂಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

859

37792

860
861

862

37793

26/10/2009
27/10/2009
27/10/201
5(2)/ಇತರೆ/2/98-99
ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರುಆಡ ತರವರ ಕಾಯರ್ಭಾರವನುನ್ ವ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

1-3-2

37794

5(2)/ಇತರೆ/10/99-2000

27/10/2009

27/10/201
1-3-2
0
ದ ಅವಧಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತಯ್

ಅಧಿಕಷ್ಕರು ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿ ಕತರ್ವಯ್ ನಿವರ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
26/10/2009
27/10/2009
5(2)/ಇತರೆ/18/2000-01
ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

863

37796

864

37797

37798

1-3-2

27/10/2009

27/10/201

1-3-2

26/10/2009

27/10/2009

27/10/201
0

1-3-2

27/10/2009

27/10/201
0

1-3-2

5(2)/ವೇನಿ/17/2000-01

5(2)/ಇತರೆ/17/2000-01
ತರಬೇತಿಗೆ ನಿ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

27/10/201
0

26/10/2009
5(2)/ಇತರೆ/3/2000-01
ಪರ್ಭಾರ ಭತಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

ಸವ್ಯಂಚಾ ತ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಲ್ ವೇತನ ನಗದಿ ಬಗೆಗ್.
865

1-3-2

1-3-2

26/10/2009

27/10/2009

27/10/201

27/10/201

37795

26/10/2009
5(2)/ಇತರೆ/1/98-99
ಪರ್ಭಾರ ಭತಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

27/10/2009

ೕಜಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

26/10/2009

866

90225

19/12/2011
23/07/2015
23/07/201
1-3-2
5 [2]/ಸೇಸೇ/28/2011
ರ್ೕ ಬಿ.ಹಾಲಪಪ್, ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು-ಪಿಂಚಣಿಗಾಗಿ ಅಹರ್ ಸೇವೆಯ ಬಗೆಗ್ ಅಡಕ:-ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕ

867

102867

868

103635

20/11/2012
10/06/2014
10/06/201
1-3-2
5(2)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/ದಾವೆ5
24/2012
ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ಅಜಿಱ ಸಂಖೆಯ್ : 5627/2012 ರ್ೕ ಗುರುನಾಥ, ನಿವೃತತ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಬೆಳಗಾ ಇವರು
ಸ ರುವ ಅಜಿಱ ಕುರಿತು
5(2)/ನಿ ೕ/27/2012
13/12/2012
23/07/2015
23/07/201
1-3-2
ರ್ೕ ಸೈಯದ್ ವಜೀರ್ ಅಹಮಮ್ದ್, ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್

869

104566

870

106306

871

106606

872

107436

03/01/2013
27/04/2015
27/04/201
1-3-2
5(2)/ನಿ ೕ/32/2013
ರ್ೕ ಬಿ. .ಪರ್ಸಾದ್ ಬಾಬು,ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು,ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿ,ಬಾಗೇಪ ಲ್ ತಾ::ಇವರನುನ್ ಮಾನಯ್
ಆರೋಗ ಮತು ಕುಟುಂಬ ಕಲಾ ನ ಸಚಿವರ ಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆ
04/02/2013
27/04/2015
27/04/201
1-3-2
CPI/ನಿ ೕ/39/2013
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಪರ್ಕಾಶ್, ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿ, ಬಂಟಾವ್ಳ, ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ಸಾರಿಗೆ
ಇಲಾಖೆಯ ರಸೆ ಸುರಕಷ್ತಾ ಕೋಶಕೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ
11/02/2013
16/09/2015
16/09/201
1-3-2
CPI/ಪರ್ಭ/40/2013
ರ್ೕ ಬಾಯ್ಪಿಟ್ಸ್ಟ್ ಮೇಜರ್,ನಿವೃತತ್ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು(ನಿ-32)ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿ, ಮೂಡಬಿದೆರ್ ವಲಯ,ದ.ಕ. ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ಪ ಭಾರ ಭತೆ ಮಂಜೂರ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
04/03/2013
16/09/2015
16/09/201
1-3-2
5(2) ಪರ್.ಅನು6
43/ ಪರ್ಅನು/43/2013
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ಕ.ಪೌರ್. .ಪ.ಮಂಡ ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಪಾಸೆ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

873

110747

874

112516

875

112731

876

112850

877

114524

878

119290

879

121230

880

121854

881

125780

882

125782

883

128709

884

128722

885

128934

886

129158

887

130182

888

130352

889

131488

ೕಟ್ರ್ ಪಡೆಯಲು ನಿರಪೇಕಷ್ಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/06/2013
16/09/2015
16/09/201
1-3-2
CPI/ವೇನಿ/42/2013
ಎಸ್ ರಾಮಚಂದರ್ಯಯ್ ನಿವೃತತ್ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು ವೇತನ ನಿಗದಿಗೂ ಸಲು ಳಂಬ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ
ಕುರಿತು
12/08/2013
16/09/2015
16/09/201
1-3-2
5(2)/ವಗರ್/07/2013
2013-2014 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಾವ ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕೇತರ ವಗ ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾ ವಣೆ
ಬಗೆ
24/08/2013
27/04/2015
27/04/201
1-3-2
5(2)/ ಪರ್ಅನು/14/2013
6
ರ್ೕಮತಿ ಹೇಮಲತಾ ಡಿ ನಾಯಕ್, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇ ಶಕರು(ವಾಣಿಜಯ್), ಕೆ.ಎಸ್.ಇ.ಇ.ಬಿ. ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರು ಪಾಸ್ ೕಟ ಪಡೆಯಲು ನಿರಾಪೇಕಷ್ಣಾ ಪತ ನೀಡುವ ಬಗೆ
28/08/2013
16/09/2015
16/09/201
1-3-2
5(2)/ವಗರ್/08/2013
2013-14 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬೋಧಕೇತರ ವಗ ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾ ವಣೆ ಬಗೆಗ್
30/10/2013
09/07/2015
09/07/201
1-3-2
5(2)/ಮೇಆ/20/2013
ರ್ೕ ಜಿ. ಹಷ ತಂದೆ ರ್ೕ ೕತರಾಮಗೌಡ, ನಿವೃತತ್ ದಿವ್.ದ.ಸ., ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಕೆಯೂಯ್ರು, ಪುತೂತ್ರು
ತಾ: ದ ಕ ಜಿಲ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನೌಕರಿ ಬಗೆ ಸ ರುವ ಮೇಲ ನ
5(2)/ವೇಬ/34/2014
28/03/2014
27/04/2015
27/04/201
1-3-2
ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ಸೂಯ ವಂ , ಪತಾರ್ಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರು, ಉಪ ನಿದೇ ಶಕರು, ಸಾವ ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,
ಮಂಡ ಇವರಿಗೆ ಸಗಿತವೇತನ ಬಡಿಯನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
31/05/2014
16/09/2015
16/09/201
1-3-2
5(2)/ಪರ್ಭ/08/2014
ರ್ೕ ನರೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಕೆ ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಉಡುಪಿ ವಲಯ, ಉಡುಪಿ ಇವರಿಗೆ
ಪ ಭಾರ ಭತೆ ಯನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
13/06/2014
16/09/2015
16/09/201
1-3-2
5(2)/ವಗರ್/12/2014
2014-15 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾ ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
22/09/2014
27/04/2015
27/04/201
1-3-2
CPIBM360 ಪರ್ಅನು201
6
4
ಆರಿಫ್ ಉಲಾಲ್ ಖಾಣ್ ಎಸ್ ಪತಾರ್ಂಕಿರ ವಯ್ವಸಾದ್ಪಕರು ೇ ಕಚೇರಿ ಮೈಸೂರು ರವರಿಗೆ ನಿರಾ ೇಪಣಾ
ಪತ ನೀಡುವ ಬಗೆ
22/09/2014
16/09/2015
16/09/201
1-3-2
CPIBM361ವಗರ್2014
2014-15 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾದ್ಪಕರ ವಗಾರ್ವಣೆಯ ಬಗೆಗ್
22/12/2014
27/04/2015
27/04/201
1-3-2
CPIBM361 ಪರ್ಅನು201
6
4
ರ್ೕ ಲಕಷ್ಮ್ಣ್, ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ-4
ಇವರು ದೇಶ ಪ ವಾಸಕೆ ಹೋಗಲು ಇಲಾಖಾ ಅನುಮತಿಯನು ನೀಡುವ ಬಗೆ
23/12/2014
16/09/2015
16/09/201
1-3-2
CPIBM362 ಪರ್ಅನು201
6
4
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಆರ್. ನಾಗೇಶ್, ಪ. ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ ಮಂಡಯ್
ಜಿಲೆ ಇವರು ದೇಶ ಪ ವಾಸ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
02/01/2015
27/04/2015
27/04/201
1-3-2
CPIBM1 ಪರ್ಅನು2015
ರ್ೕ ರಮೇಶ ಎಂ ತುಂಬೆ, ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಮಂಗಳೂರು
ದ ಣ ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪ ವಾಸಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
07/01/2015
27/04/2015
27/04/201
1-3-2
CPIBM2 ಪರ್ಅನು2015
ರ್ೕ ಎಂ. ಬೋರೇಗೌಡ, ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಉತತ್ರವಲಯ,
ಮಂಡ ◌ಿವರು ದೇಶ ಪ ವಾಸ ಕೆ ಗೊಳ ಲು ಅನಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
CPIBM11ಅಆನೇ2015
05/02/2015
09/07/2015
09/07/201
1-3-2
ರ್ೕ ಟಿ ಜೆ ಪರ್ ೕಣ್ ಬಿನ್ ದಿ ಜೋಯಪಪ್, ಮು. ., ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ದೂಡಡ್ಭಂಡಾರ ಸೋವಾರಪೇಟೆ ತಾ
ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ ಮೇಲೆ ನೌಕರಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
13/02/2015
27/04/2015
27/04/201
1-3-2
CPIBM3 ಪರ್ಅನು2015
ರ್ೕಮತಿ ಜೆ.ಎಸ್. ಕೃಷಣ್ವೇಣಿ, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ ಮಂಡ ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪ ವಾಸಕೆ ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
07/04/2015
16/09/2015
16/09/201
1-3-2
CPIBM2ರಮಂ2015
ರ್ೕ ಬಿ.ಆರ್. ನಾಗರಾಜಯಯ್, ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಹೊನಾನ್ ,
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

890

139265

891

140171

892

140172

16/09/2015
16/09/2015
16/09/201
CPIBM25ವಗರ್2015
2014-15 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

893

49348

894

186

895

235

896

236

897

261

15/09/2010
12/11/2010
12/11/201
1-3-4
5 2.19.ಅಆನೇ/2010
ರ್ೕಮತಿ ಪುಷಾಪ್ವತಿ ಕೋಂ ಶೇಷಗಿರಿಗೌಡ,ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವಬಗೆ
28/06/2005
12/11/2010
12/11/201
1-3-6
5[2]ಪರ್ಭಮ:28:20051
2006
ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ದ ನೌಕರರುಗ ಗೆ ನಿಯಮ-32ರ ಅಡಿಯ ಲ್
ಪ ಭಾರ ಭತೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
09/08/2005
06/05/2010
06/05/201
1-3-6
5[2]ಕೆಎಟಿ:18613:47:2
1
005-2006
ಹೆಚ್.ಬಿ.ಸುರೇಶ್ ಪತಿನ್ ದಿವಂಗತ ರತನ್ಮಮ್, ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್. ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್
ಸಂಖೆ :18613/2005
14/11/2002
06/05/2010
06/05/201
1-3-6
5[2]ಕೆಎಟಿ:13556:2002
1
-2003
ಕೆ.ಜೆ. ವೇಕ್ ತಂದೆ ಕೆ.ಬಿ.ಜಯಪರ್ಕಾಶ್, ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್. ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್
ಸಂಖೆ :13556/2002
19/10/2005
06/05/2010
06/05/201
1-3-6
5[2][6]ದಾವೆ:ಕೆಎಟಿ:95:
1
2001-2002
ಕೆ.ಆರ್. ಶವ್ನಾಥ ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್. ಎಸ್.ಎಲ್.ಪಿ 82/2002

898

7505

04/11/2006
06/05/2010
06/05/201
1-3-6
CPI.51.ನಾಯ್.ಪರ್/2006
ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 6375/2006 - ರ್ೕ.ಸುಹೇಲ್ ಅಹಮ್ದ್ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತಿತ್ತತರು

899

12872

02/08/2007
12/11/2010
12/11/201
52 .ಸ.ನಿ.ಹಾ.ಇತರೆ
39/07-08
1
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಪಿ. ಬೋಳಳ್ಮಮ್, .ಸ.ನಿ ಈ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರಾದ ಬಗೆಗ್

900

13492

901

13789

21/09/2007
06/05/2010
06/05/201
1-3-6
52 ದಾವೆ 47/07-08
ಕ.ಆ.ನಾಯ್.ಮಂ ಅಜಿರ್ ಸಂ.4018/07 ರ್ೕ ೕರಶೆಟಿಟ್ ಚೌಕನಪ ಲ್, ಬೀದರ್ ಇವರ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ
ಮತಿತರರು
25/10/2007
06/05/2010
06/05/201
1-3-6
52 ದಾವೆ 54/07-08
ಕ.ಆ.ನಾಯ್.ಮಂ. ಅಜಿರ್ ಸಂ.4073/07 ರ್ೕ ಭಿಮೇಗೌಡ - ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಇತರರು

902

21236

903

39955

904

39958

905

41017

CPIBM144ಅಆನೇ2015

02/09/201
1-3-2
6
ರ್ೕ ಟಿ.ಎನ್. ಶವ್ನಾಥ ಬಿನ್ ದಿ ನಾರಾಯಣ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಹರದನಹ ಗಾ ಮ ನಂಜನಗೂಡು ತಾ ಮೆ ಸೂರು ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
16/09/2015
16/09/2015
16/09/201
1-3-2
CPIBM24ವಗರ್2015
2014-15 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

52 ಕ.ಆ.ನಾಯ್.ಮಂ.ದಾವೆ
02/08-09

02/09/2015

30/01/2009

02/09/2015

06/05/2010

06/05/201
1

1-3-2

1-3-6

1-3-6

ಕ.ಆ.ನಾಯ್.ಮಂ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂ.146/09 ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಗೌಡ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಹಾಗೂ
ಮತಿತರರು
16/12/2009
06/05/2010
06/05/201
1-3-6
5(2)/ಆಖಅ/14/2009
ರ್ೕ ರಮೇಶ ಎಂ ತುಂಬೆ. ಪ.ವಯ್., ಬಿಇಒ ಕಛೇರಿ, ಮಂಗಳೂರು ತಾ. ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ
5(2)/ಆಖಅ/17/2009
16/12/2009
12/11/2010
12/11/201
1-3-6
ರ್ೕ ವೈ ಯಲಲ್ಪಪ್, ಪ.ವಯ್. ಬಿಇಒ ಕಚೇರಿ, ಬೆಂ.ದ. ವಲಯ-3 ಇವರಿಗೆ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆ
03/02/2010
06/05/2010
06/05/201
1-3-6
5 2.19. ಪರ್ಅನು/2010
ಎಂ.ಎಸ್.ಪುಟಟ್ರಾಜಪಪ್,ಪತಾರ್ಂವಯ್ವ, ೇ ಕಛೇರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ: ಇವರು ದೇಶ ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್ ತೆರಳಲು
ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಪ ಸಾವನೆ ಸ ಸುತಿರುವಬಗೆ
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906

109715

907

352

908

353

909

357

910

358

911

359

912

367

913

1031

914

1957

23/12/2002
09/12/2010
5(5) (2ಎ) ಸಥ್.ಅ.ಸ.ಸೇ
56 2002-03
ಎಂ.ಎನ್ ಂಗರಾಜು ಪರ್.ದ.ಸ ಇವರ ಸಥ್ ೕಯ ಅಭಯ್ಥಿರ್ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

915

10847

916

11454

20/03/2007
09/12/2010
09/12/201
1-4-1
5(5) ಲೆಕಾಕ್ಧೀ ಬ.ವೇ
54/2006-07
1
ರ್ೕಮತಿ ಗೌಹರ್ ಖಾನಂ, ಹೆಚ್, ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ
ೕಜನಾ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ ಲೆಕಾ ಧೀಕಷ್ಕರ ಬಡಿ ಹುದೆಯ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆ
5(9) ರಜೆ 03/2007-08
27/04/2007
11/04/2008
11/04/200
1-4-1
ಈ ಕಛೇರಿ ಬಬ್ಂದಿ ವಗರ್ದವರಿಗೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

917

11746

918

11843

919

11940

si5(2)/ಅಆನೇ/14/2013
29/04/2013
25/11/2014
25/11/201
ಮಹಮಮ್ದ್ ಸಲಾಮ್ನ್ ಬಿನ್ ಎ ಎಂ ಮಹಮಮ್ದ್ ರಾಜ್ ಕೆ ಆರ್ ನಗರ ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ ಮೇರೆಗೆ
ದಿ ದಸಹುದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು
01/06/2005
09/12/2010
09/12/201
5[5]ಸವ್.ಚಾ.ವೇ:15/2005
1
-2006
ಎನ್.ಜಿ.ನಟರಾಜ್, ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

1-3-20
1-4-1

27/06/2005
11/04/2008
11/04/200
1-4-1
5[5]ಸವ್.ಇ.ನಿ:19:20059
2006
ರ್ೕ ಕೆ.ಆರ್.ಕರುಣಾಕರ್, ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು, ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸ ಇಚಾ ನಿವ ತಿ ಬಗೆ
17/01/2006
11/04/2008
11/04/200
1-4-1
5[5]ಕೆಎಟಿ:64:[ಎ]]2005
9
-2006
ರ್ೕ ಕೆ.ಆರ್.ಕರುಣಾಕರ್ ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು, ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು3 ಇವರ ಸ ಇಚಾ ನಿವ ತಿ ಬಗೆ ಕೆ ಎ ಟಿ ದಾವೆ
25/01/2006
09/12/2010
09/12/201
1-4-1
5[5]ವೇ.ಸ:70:20051
2006
ಪುಟೆಟ್ೕಗೌಡ ನಿವೃತತ್ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರ ವೇತನ
ಸಮಾನಾಂತರದ ಬಗೆ
31/03/2006
09/12/2010
09/12/201
1-4-1
5[5]ಹೆವೇ:ಬಡಿತ್:82:2005
1
-2006
ರ್ೕಮತಿ ಮೀನಾ ರಾಜಶೇಖರ್, ನಿವೃತತ್ ಗರ್ಂಥಪಾಲಕರು ಇವರಿಗೆ ಇಲಾಖಾ ಪರೀ ೆ ತೇಗರ್ಡೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ಬಡಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
21/07/2006
09/12/2010
09/12/201
1-4-1
5[5]ಸವ್.ಚಾ.ಬ:ಇತರೆ:19:
1
2006-2007
ರ್ೕಮತಿ ಪಿ.ಶೋಭಾದೇ , ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗೊರಗುಂಟೆ ಪಾಳಯ್, ಬೆಂಗಳೂರು
ಉತರ ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗದ ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರಿಂದ ಸ ಯಂ ಚಾ ತ ಬಡಿ ಮಂಜೂರಾತಿ
10/04/2006
05/03/2010
05/03/201
1-4-1
5[9]ವಾವೇಬ:03:20061
2007
ಈ ಕಛೇ್ರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
09/12/201
1

1-4-1

21/05/2007
11/04/2008
11/04/200
1-4-1
5(9) ಸೇ.ಪು.ಕ 5/20079
08
ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಕಛೇರಿಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ / ನಿ ೕಜನೆಗೊಂಡ ನೌಕರರ ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕ ಕಳು ಸುವ
ಬಗೆ
25/05/2007
30/04/2008
30/04/200
1-4-1
5(9) ಪ.ವೇ.ನಿ 6/20079
08
2007ರ ಪರಿಷಕ್ೃತ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಲ್ ವೇತನ ನಿಗಧಿ
06/06/2007
09/10/2013
09/10/201
1-4-1
5(10)ಅಸಂ.4181/10/2
4
007-08
ಕನಾರ್ಟಕ ಆಡ ತ ನಾಯ್ಯ ಮಂಡ ಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 4181/04 ರ್ೕ ಸೈಯದ್ ಅತಿಕ್
ರಹಮಾನ್ ಮತು ಇತರರು ರುದ ರಾಜ ಸಕಾರ್ರ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆ
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920

12846

921

12889

922

13223

923

13594

924

13632

925

13791

926

13931

927

14457

928

14570

929

14798

930

14799

931

14800

932

14801

933

14802

934

14803

31/01/2007
09/12/2010
09/12/201
1-4-1
55 ಹೆ.ಸೇವೆ 17/20071
08
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ರುದಾರ್ಚಾರಿ,ನಿವೃತತ್ ಪರ್.ದ.ಸ, ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ, ಉಪಪ್ರಿಗೇನಹ ಳ್, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ
ಕ ಸ ಸೇ ನಿ 247ಎ ರೀತ ಸೇವೆ ಪರಿಗಣನೆ ಬಗೆ
01/08/2007
09/12/2010
09/12/201
1-4-1
55 ಕಾ.ಮಿ.ಬ 18/20071
08
ರ್ೕ ಎಂ.ಆರ್.ಮಂಜುನಾಥ್, ನಿವೃತತ್ ದಿವ್.ದ.ಸ, ಅಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
21/08/2007
04/01/2011
04/01/201
1-4-1
55 ಸಥ್.ವೇ.ಬ 25/20072
08
ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
09/10/2013
09/10/201
1-4-1
510ರಿ.ಅ424620/2007- 03/10/2007
4
08
ರ್ೕ. . ರ್ೕನಿವಾಸ ಬಿನ್ ದಿವಂಗತ .ವೆಂಕಟಪಪ್ ಮನಿನ್ಗನಹ ಳ್, ಮುರುಗಮಲಲ್ ಹೋಬ ,ಚಿಂತಾಮಣಿ
ತಾಲೂಕ್ ಕೋಲರ ಜಿಲೆ ಇವರು ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜ ಸಕಾರ್ರ ಮತು ಇತರರ ರುದ ಕನಾರ್ಟಕ ಆಡ ತ
28/09/2007
11/04/2008
11/04/200
1-4-1
55 ವೇ.ಸ 35/2007-08
ರ್ೕ ಎಂ. .ನಾಗರಾಜ್, ದಿವ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ ಆಪತ್ ಶಾಖೆ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಪರಿಷ ತ ವೇತನ ಶೆ ೕಣಿ ನಿಗಧಿ ಸಮಯದ ಆಗಿರುವ ವೇತನ ಸಮಾನಾಂತರದ ಬಗೆ
23/10/2007
30/04/2008
30/04/200
1-4-1
55 ವೇ.ಸ 36/2007-08
1998ರ ಪರಿಷಕ್ೃತ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಲ್ ರಿಯ ನೌಕರರಿಗಿಂತ ಕಿರಿಯ ನೌಕರರಿಗೆ ಹೆಚಿಚ್ಗೆ ವೇತನ
ನಿಗಧಿಯಾಗಿದು ವೇತನ ಸಮಾನಾಂತರದ ಬಗೆ [ಎಂ ನಾಗರಾಜಪ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು]
13/11/2007
11/04/2008
11/04/200
1-4-1
55 ಸವ್.ಗಾರ್.ಸೌ 42/20079
08
ರ್ೕಮತಿ .ಸೂಯರ್ಕಲಾ, ಪರ್.ದ.ಸ, [ .ಎ. ] ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಗಾರ್ಮ
ಪ ಯಾಣಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
03/12/2007
30/04/2008
30/04/200
1-4-1
55 ಕಾ.ಮಿ.ಬ 46/20079
08
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಗುರುಪರ್ಸಾದ್, ಪರ್.ದ.ಸ, [ ಬಬ್ಂದಿ-1 ಶಾಖೆ] ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
10/12/2007
09/12/2010
09/12/201
1-4-1
55 ವಾ.ಬ 47/2007-08
ರ್ೕ ಎಲ್.ಎನ್.ಮೂತಿರ್, ಪರ್.ದ.ಸ [ನಿಯಮ-32} ಡಯಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್.ಜಿಲೆಲ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಅಮಾನತಿನ ಅವಧಿಯನು [19 7 05 ರಿಂದ 15 9 2005] ಮುಂದೂಡಿ ವಾ ರ್ಕ
15/12/2007
11/04/2008
11/04/200
1-4-1
55 ಸವ್.ಗಾರ್.ಸೌ 48/20079
08
ರ್ೕ ಎನ್.ಜಿ.ನಟರಾಜ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಗಾರ್ಮ ಪರ್ಯಾಣ ರಿಯಾಯಿತಿ
ಸೌಲಭ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
15/12/2007
11/04/2008
11/04/200
1-4-1
55 ಸವ್.ಗಾರ್.ಸೌ 49/20079
08
ರ್ೕ ಎಂ.ಎಸ್. ವ ಂಗಪಪ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಗಾರ್ಮ ಪರ್ಯಾಣ
ರಿಯಾಯಿತಿ ಸೌಲಭ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
15/12/2007
11/04/2008
11/04/200
1-4-1
55 ಸವ್.ಗಾರ್.ಸೌ 50/20079
08
ರ್ೕ ಎಸ್.ಸದಾ ವನ್, ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಗಾರ್ಮ ಪರ್ಯಾಣ
ರಿಯಾಯಿತಿ ಸೌಲಭ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
15/12/2007
11/04/2008
11/04/200
1-4-1
55 ಸವ್.ಇ.ನಿ 51/20079
08
ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್ ಮತೀನ್, ಪರಿಚಾರಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:31-3-2008
ರಿಂದ ಸ ಇಚಾ ನಿವ ತಿ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
17/12/2007
09/12/2010
09/12/201
1-4-1
55 ವೇ.ಸ 52/2007-09
ರ್ೕ ರಂಗನಾಥಪಪ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೇತನ ತಾರತಮಯ್
[ಸಮಾನಾಂತರ] ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
17/12/2007
09/12/2010
09/12/201
1-4-1
55 ವೇ.ನಿ 53/2007-08
ರ್ೕ ಟಿ.ನಾರಾಯಣಗೌಡ, ಪರ್.ದ.ಸ, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ [ವೃಂದ
ಬದಲಾವಣೆ] ವೇತನ ಮತು ವೇತನ ಶೆ ೕಣಿ ನಿಗಧಿ ಬಗೆ
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935

14978

936

14979

937

15060

938

15111

939

15117

940

15118

941

15200

942

15230

943

15231

944

15251

945

15726

946

15755

947

15929

948

15934

949

16281

28/12/2007
11/04/2008
11/04/200
1-4-1
55 .ವೇ.ಬ 57/20079
08
ರ್ೕ ಬಿ.ನರೇಂದರ್ಕುಮಾರ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 12ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ
ಅಂಗ ಕಲರ ಅಥೆಟಿಕ್ ಕಿ ೕಡಾ ಕೂಟದ ಎರಡು ಪ ಥಮ ಒಂದು ತ ತೀಯ ಸಾನ ಪಡೆದ ಮೇರೆಗೆ ಶೇಷ
20/12/2007
11/04/2008
11/04/200
1-4-1
55 ವೇ.ನಿ 55/2007-08
ರ್ೕ .ಟಿ.ಶಂಕರ ಂಗಯಯ್, ನಿವೃತತ್ ದಿವ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್.
07/01/2008
55 ನಿ.ಗ.ರ.ನ 58/200708
ನಿವೃತತ್ ನೌಕರರ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣದ ಬಗೆಗ್.
55 ವೇ.ಸ. 59/2007-08

11/01/2008

30/04/2008

30/04/200
9

1-4-1

30/04/2008

30/04/200
1-4-1
9
2007ರ ಪರಿಷಕ್ೃತ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಲ್ ರಿಯ ನೌಕರರಿಗಿಂತ ಕಿರಿಯ ನೌಕರರಿಗೆ ಹೆಚಿಚ್ಗೆ ವೇತನ
ನಿಗಧಿಯಾಗಿದು ವೇತನ ಸಮಾನಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆ [ಹೆಚ್ ಎಸ್ ವಸುಂದರ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಮತು
11/01/2008
09/12/2010
09/12/201
1-4-1
55 ವೇ.ಸ 61/2007-08
1998ರ ಪರಿಷಕ್ೃತ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಲ್ ವೇತನ ಸಮಾನಾಂತರದ ಬಗೆಗ್ [ಕೆಂಪಜೋಗಯಯ್ ಇವರ ವೇತನ
ಸಮಾನಾಂತರಕೆ ಪಿ ರ ಚಾಲಕರು ಇವರ ಸೇವಾ ಪ ಸಕವನು ಮೆ ನಾರಿಟಿ ಕಛೇರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ]
55 ಸವ್.ಗಾರ್.ಸೌ 60/200711/01/2008
11/04/2008
11/04/200
1-4-1
08
9
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಜಿ.ಗೌರಮಮ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಗಾರ್ಮ ಪರ್ಯಾಣ
ಅನುಮತಿ ಬಗೆ
07/01/2008
12/06/2008
12/06/200
1-4-1
54 ನೇಮಕ 112/20079
08
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಕು: .ಪೂಣಿರ್ಮ ರವರಿಗೆ ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
28/12/2007
11/04/2008
11/04/200
1-4-1
55 ಅಂ. .ಭ 56/20079
08
ಅಂಗ ಕಲ ಮಾ ಕ ನಿವರ್ಹಣಾ ಭತೆಯ್ಯನುನ್ ರೂ.200-00 ರಿಂದ ರೂ.400-00ಕೆಕ್ ಹೆಚಿಚ್ ರುವು ಬಗೆಗ್ [ ರ್ೕ
ಬಿ ನರೇಂದ ಕುಮಾರ್ ಪ ದ ಸ ಆಯುಕರ ಕಛೇರಿ]
23/01/2008
11/04/2008
11/04/200
1-4-1
55 ಅಧಿ ಬಡಿತ್ ವೇ
64/2007-08
9
ರ್ೕ ಸೈಯದ್ ಅಂಜದ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು [ಸೆರಿಕ್ ಶೇಷಾದಿರ್ಪುರಂ] ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಬಡಿತ್
ಹುದೆಯ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆ
55 ಸವ್.ಚಾ.ಬ 65/200725/01/2008
30/04/2008
30/04/200
1-4-1
08
9
ರ್ೕಮತಿ ಡಿ.ಎನ್.ರಮಾಮಣಿ, . .ಟಿ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
11/03/2008
11/04/2008
11/04/200
1-4-1
55 .ಪರ್.ಅ 73/20079
08
ರ್ೕ ಎಂ.ಆರ್.ನರ ಂಹಮೂತಿರ್, ಲೆಕಾಕ್ಧೀಕಷ್ಕರು, ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಕಷ್ಕರ ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿಗಳ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್ ೕಟ್ರ್ ಪಡೆಯಲು ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತ ನೀಡುವ ಬಗೆ
14/03/2008
12/06/2008
12/06/200
1-4-1
54 ನೆಮಕ 125/20079
08
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರ್ೕಮತಿ ಜಿ.ಅಮರಾವತಿ ರವರಿಗೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
26/03/2008
09/12/2010
09/12/201
1-4-1
55 ಹೆ.ಸೇ.ಸೇ 74/20071
08
ರ್ೕ ಹಬೀಬುಲಾಲ್, ನಿವೃತತ್ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ [ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿ] ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರು ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ
ಸೇವೆಯನು ನಿವ ತಿ ವೇತನಕೆ ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಸೇವೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆ
01/03/2008
30/04/2008
30/04/200
1-4-1
55 ವೇ.ಸ 71/2007-08
ರ್ೕ ಟಿ.ಎಸ್.ವಸಂತ, ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು ಇವರ ವೇತನವನುನ್ ರ್ೕ ಎಂ.ರಾಮಮೂತಿರ್, ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು,
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತರ ಜಿಲೆ ಇವರ ವೇತನಕೆ ಸಮಾನಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆ
22/04/2008
09/12/2010
09/12/201
1-4-1
55 ಸವ್.ಚಾ.ಬ 4/2008-09
1
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ರ್ೕ ಬಿ.ನರೇಂದರ್ಕುಮಾರ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
55 ವೇ.ನಿ 5/2008-09
22/04/2008
09/12/2010
09/12/201
1-4-1
ರ್ೕ ಎಂ.ಎಸ್. ರ್ೕನಿವಾಸ, . .ಟಿ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ವೇತನ ನಿಗಧಿಯ ಲ್
ತಪಾ ಗಿರುವ ದನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
22/04/2008
09/12/2010
09/12/201
1-4-1
55 ಬಡಿತ್ ವೇ.ನಿ 6/20081
09
ರ್ೕ ದೇವರಾಜ, ಗೂರ್ಪ್ `ಡಿ` ನೌಕರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಬಡಿತ್
ಹುದೆಯ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆ
04/04/2008
09/12/2010
09/12/201
1-4-1
55 ಹೆ.ವೇ.ಬ 2/2008-09
1
ರ್ೕಮತಿ ಜಯಮಮ್, ಗೂರ್ಪ್ `ಡಿ` ನೌಕರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 20 ವಷರ್ದ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ಬಡಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
28/04/2008
09/12/2010
09/12/201
1-4-1
55 ಖಾ.ಪೂ.ಸೇ.ಘೋ
8/2008-09
1
ಕು: ಗೌತಮಿ ರಜಪೂತ್.ಟಿ.ಎಸ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಖಾಯಂ ಪೂವರ್
ಸೇವಾವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಬಗೆ
55 ಖಾ.ಪೂ.ಸೇ.ಘೋ
12/05/2008
09/12/2010
09/12/201
1-4-1
13/2008-09
1
ರ್ೕ ಸತೀಶ್ಕುಮಾರ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ಬಿ.ಇ.ಒ ಕಛೇರಿ, ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಖಾಯಂ
ಪೂವರ್ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯನು ತ ಪಿಕರವೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
55 ಸೇ.ಸೇ 16/
27/05/2008
09/12/2010
09/12/201
1-4-1
ರ್ೕ ಡಿ.ಎನ್.ಮಹದೇವಪಪ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರಿಗೆ
ಕ ಸ ಸೇ ನಿಯಮ 247ಎ ರೀತ ಹೆಚು ವರಿ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆ
55 .ಪರ್.ಅ 18/200802/06/2008
09/12/2010
09/12/201
1-4-1
09
1
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಆರ್.ನಾಗೇಶ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಬಿಇಒ ಕಛೇರಿ, ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ, ಬೆಂ.ಗಾರ್.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಪಾಸ್ ೕಟ್ರ್ ಪಡೆಯಲು ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತ ನೀಡುವ ಬಗೆ
19/08/2008
25/05/2010
25/05/201
1-4-1
59ಹೆವೇಬ/07/2008-09
1
ರ್ೕಮತಿ ಬಿ. .ಗಿರಿಜಮಮ್, ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು, ನಿದೇರ್ಶಕರುಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣಆಪತ್ಶಾಖೆ,ಮತುತ್ ಎನ್.ಸರೋಜ,
ಆಂಗ ಬೆರಳಚು ಗಾರರು ಚಾ ಶಾಖೆ ಆಯುಕರ ಕಛೇರಿಇವರಿಗೆ 20ವಷರ್ಸೇವೆಗೆ ಹೆಚು ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿ
19/08/2008
08/12/2010
08/12/201
1-4-1
59ಸಥ್.ವೇ.ಬ./08/20081
09
ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಸುಜಾತ, ಪರ್.ದ.ಸ. ಬಬ್ಂದಿ ಶಾಖೆ-1ಎ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ , ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ
ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
29/08/2008
25/05/2010
25/05/201
1-4-1
49 ವೇ.
1
ಸಮಾ/06/2008-09
ರ್ೕ.ಹೆಚ್. ಬಿ. ಮಂಜುನಾಥ್, ನಿವೃತತ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಖೆ ತುರುವೆಕೆರೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆ ಇವರ ವೇತನವನು ಸೇವೆಯ ಇವರಿಗಿಂತ ಕಿರಿಯವರಾದ ೕ
59ಕಾ.ಮಿ.ಬ/09/200801/09/2008
08/12/2010
08/12/201
1-4-1
09
1
ರ್ೕ. ಎಂ. ಕೃಷನ್, ಗೂರ್ಪ್`ಡಿ`ನೌಕರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ನ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
20/09/2008
08/12/2010
08/12/201
1-4-1
59ಸವ್.ಚಾ.ವೇ.ಬಡಿತ್/11/20
1
08-09
ರ್ೕಜಿ.ಮಂಜುನಾಥ್,ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ಆರಿಕುಂಟೆ, ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ
ತಾಲೂಕ್ ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ 15ವಷರ್ಗಳ ಸ ಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
22/09/2008
08/12/2010
08/12/201
1-4-1
59ಸೇ.ಸೇ./12/2008-09
1
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ರ್ೕನಿವಾಸಮೂತಿರ್, ಪರ್.ದ.ಸ. ಇವರ ವೇತನವನುನ್ ರ್ೕ ಕೆ.ಅನಂತಪದಮ್ನಾಭ, ಪರ್.ದ.ಸ.
ಇವರ ವೇತನಕೆ ಸಮಾನಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆ
22/09/2008
08/12/2010
08/12/201
1-4-1
59ಸವ್.ಚಾ.ಬ/15/20081
09
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ರ್ೕಮತಿ ಎನ್. ಸುನಂದರಾಣಿ, ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ಭಾರತೀಯ
ಾನಮಂದಿರ ಬೆಂ ಉತರ ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 15ವಷರ್ಗಳ ಸ ಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿ
5916/2008-09
23/09/2008
08/12/2010
08/12/201
1-4-1
ರ್ೕ.ಎನ್.ಜಿ.ಶಾಮಸುಂದರ, ಪರ್.ದ.ಸ.ಆಡಿಟ್ ಶಾಖೆ, ಆಯುಕರ್ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು,
ಇವರಿಗೆ ತಡೆ ಡಿದಿರುವ ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ ಬಡಿ ಮತು ಇತರೆ ಭತೆ ಗಳನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
07/10/2008
08/12/2010
08/12/201
1-4-1
9ಸವ್ಚಾಬ/17/2008-09
ರ್ೕಮತಿ ಸಥ್ಯದ್ ನೂರ್ ಫಾತೀಮ, ಪರ್.ದ.ಸ. ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ನೂತನ ಕೋಟೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
04/11/2008
06/06/2009
06/06/201
1-4-1
55
0
ನಿವೇಶನ/ಖ/ಅನುಮತಿ/49/0
8-09
ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಜಿ. ಮಂಜುಳಾದೇ , ಪರ್.ದ.ಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಖರೀದಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಬಗೆ
04/11/2008
08/12/2010
08/12/201
1-4-1
59 ವೇಬ/23/2008-09
1
ರ್ೕ. ಜಿ.ಎಸ್.ಶ ಧರ್ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 20 ವಷರ್ಗಳ ಹೆಚು ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿಯನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
04/11/2008
08/12/2010
08/12/201
1-4-1
59 ಕಾ.ಮಿ.ಬ/22/20081
09
ರ್ೕ. ಆರ್.ರಮೇಶ್,ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.
ಇವರಿಗೆ 10 ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿಯನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
25/11/2008
08/12/2010
08/12/201
1-4-1
59ವೇನಿ/25/2088-09
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಆರ್. ರ್ೕನಿವಾಸಮೂತಿರ್, ಪರಿಚಾರಕರು, ಕನಾರ್ಟಕ ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ, ಇವರಿಗೆ ಬಡಿತ್
ನೀಡುವಾಗ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ವೇತನ ಶೆ ೕಣಿ ತಪಾ ಗಿರುವ ಬಗೆ
29/11/2008
08/12/2010
08/12/201
1-4-1
5{9}ವೇ.ಸ/26/2008-09
1
ರ್ೕ.ಟಿ.ಆರ್.ವೆಂಕಟೇಶಮೂತಿರ್,ಪರ್.ದ.ಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು,
ಇವರ ವೇತನವನು ಸೇವೆಯ ಇವರಿಗಿಂತ ಕಿರಿಯವರಾದ ೕ ಕೆ ಕೇಶವರಾವ್ ಪ ದ ಸ ಆಯುಕರ
27/12/2008
08/12/2010
08/12/201
1-4-1
59ಕಾಮಿವೇ/35/20081
09
ರ್ೕ. ಎಂ.ಆರ್.ಜಗದೀಶ್,ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರು, ಸನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ,ಮ.ಉ. ೕ ಸಾವರ್ಜನಿಕ
ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 10 ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ ಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿಯನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
27/12/2008
08/12/2010
08/12/201
1-4-1
59 ಸವ್ಚಾಬ/36/2008-09
1
ರ್ೕ. .ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ್, ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತರ ಜಿಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 15 ವಷರ್ಗಳ ಸ ಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನ
03/01/2009
08/12/2010
08/12/201
1-4-1
59ಇತರೆ/40/2008-09
ರ್ೕ.ಎಸ್.ಕೆ.ಸೂಯರ್ಪರ್ಕಾಶ್, . .ಟಿ.ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಇವರನುನ್ ಈ ಕಛೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತುತ್
ಬ ಂದಿಗಳ ರುದ
ಎ ನಿಯಮಗಳಡಿಯ ಇಲಾಖಾ ಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ನಿವ ತ
02/07/2008
08/12/2010
08/12/201
1-4-1
59ಸವ್.ಚಾ.ಬ/30/20081
09
ರ್ೕ. ೕರಭದರ್ಪಪ್, ಪರ್.ದ.ಸ.ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ, ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆ
28/07/2008
08/12/2010
08/12/201
1-4-1
59ವೇ.ಬಡಿತ್/4/2008-09
ರ್ೕಮತಿ .ರಾಗಿಣಿ, ದಿವ್.ದ.ಸ.ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಬಗೆ
12/02/2009
08/12/2010
08/12/201
1-4-1
59ಸವ್ಚಾಬ/50/2008-09
1
ರ್ೕಮತಿ.ರಂಗಲ ಮ್,ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರಿಗೆ 15
ವಷರ್ಗಳ ಸ ಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿಯನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
12/02/2009
08/12/2010
08/12/201
1-4-1
59ಹೆವೇಬ/51/2008-09
1
ರ್ೕಮತಿ.ಎಸ್. ಮಲ, ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 20
ವಷರ್ಗಳ ಹೆಚು ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿಯನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
12/02/2009
08/12/2010
08/12/201
1-4-1
59ಇತರೆ/52/2008-09
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979

22504

980

22898

981

23361

982

24913

983

25951

984

25958

985

33339

986

34220

987

34229

988

35132

989

35135

990

35137

991

35143

992

35144

ರ್ೕಎಂ.ಎಸ್.ಶ ಧರ್, ದಿವ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ
ಸೇವಾಪ ಸಕದ ಸ ಗಾ ಮ ಳಾಸವನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
59ಪಿ.ರಜೆ/53/2008-09
12/02/2009
08/12/2010
08/12/201
1-4-1
ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಆರ್.ಗುರುಪರ್ಸಾದ್,ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಚೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ , ಬೆಂಗಲೂರು,
ಇವರಿಗೆ ಪಿತ ತ ರಜೆಯನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
28/04/2009
28/04/201
1-4-1
5 5 ಸವ್.ಇ.ನಿ. /61/2008- 24/02/2009
0
09
ರ್ೕಮತಿ ಟಿ.ಎಸ್.ಪೆರ್ೕಮ, ಪರ್.ದ.ಸ.ಸಕಾರ್ರಿ ಬಾ ಕಾ ಪಪೂಕಾ 13ನೇ ಅಡಡ್ರಸೆತ್, ಮಲೆಲ್ೕಸವ್ರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ ಸ ಯಂ ನಿವ ತಿಗೆ ಅನುಮತಿ
09/03/2009
05/01/2011
05/01/201
1-4-1
59ವೇ.ಸಮಾ/55/20082
09
ರ್ೕಮತಿ ಟಿ.ಟಿ.ಹೇಮಲತ.ಪರ್.ದ.ಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ
ವೇತನವನು ಸೇವೆಯ ಇವರಿಗಿಂತ ಕಿರಿಯವರಾದ ೕಮತಿ ಕೆ ಭವಾನಮ ಪ ದ ಸ ಆಯುಕರ ಕಛೇರಿ
23/03/2009
05/01/2011
05/01/201
1-4-1
59ಸಥ್.ವೇ.ಬ/56/20082
09
ರ್ೕಮತಿ.ಭಾಗಯ್ಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್, ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು,ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ದಲ ಸಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿಯನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
24/03/2009
05/01/2011
05/01/201
1-4-1
59ಕಾ.ಮಿ.ವೇ/57/20082
09
ರ್ೕ.ಬಿ. .ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ಲೋಕ ಕಷ್ಣ ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಕಾಲ ಮಿತಿ
ವೇತನ ಬಡಿಯನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
24/03/2009
05/01/2011
05/01/201
1-4-1
59ಕಾ.ಮಿ.ವೇ/58/20082
09
ರ್ೕ.ರಾಜಗೋಪಾಲಚಾರಿ, ಪರ್.ದ.ಸ, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ಸಾರಕಿಕ್, ದ.ವ-1 ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಕಾಲ ಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿಯನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
14/05/2009
06/12/2013
06/12/201
1-4-1
57 ಮಾ ಹ ಇ 01/09-10
4
ರ್ೕ ಜಯ ಕುಮಾರ್ ವಕೀಲರು ಇವರು ಮ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅದಿನಿಯಮದ ಲ್ ಕೇ ರುವ ನ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
22/06/2009
08/12/2010
08/12/201
1-4-1
59ಸವ್.ಚಾ.ಬ/09/20091
10
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಚಂದರ್ಕಾರಾಣಿ,ಪರ್.ದ.ಸ, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂ.ದ.ವಲಯ1 ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 15 ವಷರ್ಗಳ ಸ ಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
22/06/2009
08/12/2010
08/12/201
1-4-1
59ಕಾ.ಮಿ.ಬ/10/20091
10
ರ್ೕ.ಕೆ.ಎಸ್. ೕಹನ್ ಕುಮಾರ್ ,ಪರ್.ದ.ಸ,ಡಯಟ್, ಬೆಂ.ಗಾರ್.ಜಿಲೆಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 10 ವಷರ್ಗಳ
ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
27/05/2008
08/12/2010
08/12/201
1-4-1
55ಉ.ವಾಯ್/15/2008-09
1
ರ್ೕ.ಎಂ.ಜೆ.ಕಿರಣ್, ದಿವ್.ದ.ಸ, ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ದಾರದಹ ಳ್,ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ೂಲ್, ಇವರಿಗೆ ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗ
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
22/06/2005
08/12/2010
08/12/201
1-4-1
55 ನಿ.ಖ.ಅ 17/20051
2006
ರ್ೕ ಮುನಿಯಪಪ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಉ/ನಿ ಸಾ.ಕಿ.ಎ.ಬೆಂ.ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಬಿ.ಡಿ.ಎ ವತಿಯಿಂದ
ಮಂಜುರಾಗಿರುವ ನಿವೇತನ ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನಿದುವ ಬಗೆ
09/05/2007
08/12/2010
08/12/201
1-4-1
5[5] ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್
1448/03-04/2007-08
1
ಕನಾರ್ಟಕ ಆಡ ತ ನಾಯ್ಯಮಂಡ ಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ೕ:1148/2003 ರ್ೕ ಸುರೇಶ್, ಪರ್.ದ.ಸ
ಮತು ಇತರರು ರುದ ರಾಜ ಸಕಾರ್ರ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆ
5[5] ಹು.ದಿ.ದೃ.ಪ /200619/05/2007
08/12/2010
08/12/201
1-4-1
07
1
ಆರ್.ಸುಧಾ, ಪರ್.ದ.ಸ, ಪರ್ಥಮಿಕ ಅನುದಾನ ಶಾಖೆ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಹುಟಿಟ್ದ
ದಿನಾಂಕ ದ ಢೀಕರಣ ಪತ ನಿಡುವ ಬಗೆ
01/07/2008
08/12/2010
08/12/201
1-4-1
5[5] ಹೆ.ವೇ.ಬ 27/20081
09
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ರ್ೕ ವೈ. .ರ ೕಂದರ್ ಪರ್.ದ.ಸ. ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 20 ವಷರ್ ಸೇವೆಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಬಡಿತ್
ಮಂಜುರಾತಿ ಬಗೆ
5[5] ಉ.ಹು.ಅ/07-08
22/01/2008
08/12/2010
08/12/201
1-4-1
ಉನನ್ತ ಹುದೆದ್ಗೆ ಇಲಾಖಾ ಮುಖಾಂತರ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

993

35147

994

35148

15/06/2007
08/12/2010
5[9] ಸೇ.ಪರ್.ಪತರ್ /200708
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸೇವಾ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ ನಿಡುವ ಬಗೆಗ್.

995

35150

996

35152

17/06/2008
08/12/2010
08/12/201
1-4-1
5[5] ಖಾ.ಪೂ.ಸೇ.
1
22/08-09
ರ್ೕ.ಎಂ. .ಲೋ ತ್ ಕುಮಾರ್ ಪರ್.ದ.ಸ, ಸ.ಪಾರ್.ಶಾ. ಜೋಳದಾಳು ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾಲುಲ್ಕು ಇವರ ಖಾಯಂ
ಪೂವರ್ ಸೇವಾವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಬಗೆ
5[9] ಸೇ.ಪರ್.ಪತರ್ 200809/07/2008
08/12/2010
08/12/201
1-4-1
09
1
ರ್ೕ ಟಿ.ಹಂಪೇ ಂಗಯಯ್, ಪರ್.ದ.ಸ ಇವರಿಗೆ ಸೇವಾ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ ನಿಡುವ ಬಗೆಗ್.

997

35154

998

35155

999

35157

1000

35161

1001

35162

1002

35164

1003

38297

1004

39904

1005

39926

1006

42319

08/12/201
1

1-4-1

05/07/2008
08/12/2010
08/12/201
1-4-1
ಸ5[9] ಉ.ಹು.ಬ /08-09
ರ್ೕಮತಿ ದಾಯ್ ಹೆಗಡೆ,
ೕಜನಾ ಸಹಾಯಕರು, ಪಾರ್.ಶಾ. ಕಷ್ಕರು ಇವರಿಗೆ ಉಪನಾಯ್ಸಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್
ಬಗೆಗಿನ ಮಾ ತಿ ಸ ಕೆ ಬಗೆ
15/07/2008
08/12/2010
08/12/201
1-4-1
5[5] ರಜೆ.ಮಂ.
1
30/2008-09
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ರತನ್ಮಮ್, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು, ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಇವರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
05/05/2008
08/12/2010
08/12/201
1-4-1
ಎ2/ಸನಿ/ಪರ್ದಸ/ರಾಜೀನಾ
1
ಮೇ ಕುರಿತು 06/2008-09
ರ್ೕ.ಬಿ.ಆರ್.ಗೌರೀಶ್ ಪರ್.ದ.ಸ., ಅಕಚ್ರ ದಾಸಸೋಹ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಲ್ಕ್ ಇವರ
ರಾಜೀನಾಮೆ ಕುರಿತು
5[5] ಕಾ.ಮಿ.ಬ 25/0818/06/2008
08/12/2010
08/12/201
1-4-1
09
1
ರ್ೕ ನ್.ಎಸ್. ಸೋಮಶೇಖರ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
27/06/2008
08/12/2010
08/12/201
1-4-1
5[5] ಸವ್.ಚಾ.ಬ. 25/081
09
ರ್ೕ.ಟಿ.ಎಸ್.ಶಂಕರೇಗೌಡ, ಗೂರ್ಪ್ `ಡಿ` ನೌಕರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಯಂ
ಚಾ ತ ಬಡಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
02/07/2008
08/12/2010
08/12/201
1-4-1
5[5] ವೇ.ಸ.29/20081
09
ರ್ೕ ಬಿ.ಎಸ್. ವರಾಜೇಂದರ್ ಪರ್ಸಾದ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ರಿಯನೌಕರರು, ಇವರ ವೇತನವನುನ್ ರ್ೕ ಕೆ.ಅನಂತ
ಪದ ನಾಭ ಪ ದ ಸ ಇವರ ವೇತನಕೆ ಸಮಾನಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆ
31/10/2009
31/10/2009
31/10/201
1-4-1
5(4)(5)/ನೇಮಕ/77/200
0
2-03
ದಿವಂಗತ .ಎನ್. ವಾನಂದಪಪ್/ .ಎನ್.ಬಸವರಾಜು ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.
ಹುದೆ ನೀಡುವ ಬಗೆ
16/12/2009
09/12/2010
09/12/201
1-4-1
CPI/ಕಾಸವ್ವೇಬ/ಕಾ ವೇ
ಬ/2009
1
ರ್ೕ ಜಿ ರ್ೕನಿವಾಸಮೂತಿರ್ ಪರ್ ದ ಸ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಉ ವ 1 ಇವರಿಗೆ15ವX◌್ಗಳ ಕಾ
ವೇ ಬ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
CPI/ಕಾಸವ್ವೇಬ/ಕಾ ವೇ
16/12/2009
08/12/2010
08/12/201
1-4-1
ಬ/2009
1
ರ್ೕ ಬಿ ಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ದಿವ್ ದ ಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಕಾ ವೇ ಬ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
5(5)/ವೇನಿ/21/2006-07

02/03/2010

08/12/2010

08/12/201
1

1-4-1
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1007

42320

1008

42321

1009

61619

1010

61716

1011

61722

1012

64960

1013

66090

1014

66731

1015
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66732

1016

67453

1017

67554

1018

68371

ಎಂ ನಂಜುಂಡಸಾವ್ಮಿ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಬಿ.ಇ.ಒ. ಕಛೇರಿ, ಟಿ ನರ ೕಪುರ ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್. ಇವರಿಗೆ ಅದೀಕಷ್ಕರ
ಹುದೆಯ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆ
5(9)/ರಮಂ/01/200602/03/2010
08/12/2010
08/12/201
1-4-1
07
1
ಪಿ ಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಆಡ ತ ಶಾಖೆ ಇವರಿಗೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
02/03/2010
08/12/2010
08/12/201
1-4-1
ಎ2/ಕಾಸವ್ವೇಬ/01/20081
09
ಎಂ.ಆರ್ ರ ಚಂದರ್ ಪರ್.ದ.ಸ ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಜಾಲಹ ಳ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಕುರಿತು
15/02/2011
18/05/2012
18/05/201
1-4-1
5(5)ರ.ಪರ್.ಸೌ3
02/ರಮಂ/02/2011-12
ರ್ೕ.ಎನ್.ನಾಗರಾಜ್, .ವಾ.ಚಾಲಕರು,ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,ಸಾ. .ಇ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ರಜಾ ಪರ್ಯಾಣ
ರಿಯಾಯಿತಿ ಸೌಲಭ ವನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5(5) .ಪರ್.ಅ/03/ ಪರ್ಅನು
17/02/2011
06/04/2013
06/04/201
1-4-1
/03/2011-12
4
ರ್ೕಮತಿ.ಶಭಾನಾ ಫಾತಿಮ,ದಿವ್.ದ.ಸ,ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ,ಬೆಂಗಳೂರು.ಇವರಿಗೆ 2011ರ ಹಜ್ ಯಾತೆರ್ಗೆ
ತೆರಳಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
5(5).ಅನು/10/ಅನು/10/2
17/02/2011
07/09/2011
07/09/201
1-4-1
011-12
2
ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆ ೕಗ ನಡೆಸುವ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು/ಪರ್ದಸ/ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ
ಅಜಿರ್ಸ ಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
16/03/2011
06/04/2013
06/04/201
1-4-1
5(5) .ಪರ್.ಅ
4
14/ ಪರ್ಅನು/14/2010-11
ರ್ೕ ಲೋಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್,ಪರ್.ದ.ಸ, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ ಲೇ-ಔಟ್, ದ ಣ ವಲಯ3 ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಟ್ರ್ ಮಾಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
20/04/2011
21/12/2013
21/12/201
1-4-1
c5(5)filed/91/ಇ /91/2
4
011
The letters not required any action in this office-filed.
5(5) .ಪರ್.ಅ03/ ಪರ್ಅನು/03/2011-12

11/05/2011

11/07/2013

11/07/201
4

1-4-1

ರ್ೕ.ಎಸ್ ಎನ್ ಸುರೇಶ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ರಾಜಯ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತುತ್ ತರಬೇತಿ
ಇಲಾಖೆ ಬನಶಂಕರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪ ವಾಸಕೆ ತೆರಳಲು ನಿರಪೇಕಷ್ಣಾ ಪತ ನೀಡುವ ಬಗೆ
11/05/2011
26/07/2013
26/07/201
1-4-1
5(5) .ಪರ್.ಅ 4
04/ ಪರ್ಅನು/04/2011-12
ರ್ೕ.ಬಿ ಎಸ್ ರಾಜಶೇಖರ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ರಾಜಯ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತುತ್ ತರಬೇತಿ
ಇಲಾಖೆ ಬನಶಂಕರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪ ವಾಸಕೆ ತೆರಳಲು ನಿರಪೇಕಷ್ಣಾ ಪತ ನೀಡುವ ಬಗೆ
31/05/2011
26/07/2013
26/07/201
1-4-1
5(5) .ಪರ್
4
.ಅ.05/ ಪರ್ಅನು/05/201112
ರ್ೕ.ಮು ೕರ್ ಅಹಮದ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,ಸಾ. .ಇ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2011ರ ಹಜ್
ಯಾತೆ ಗೆ ಗೆ ತೆರಳಲು ನಿರಪೇಕಷ್ಣಾ ಪತ ನೀಡುವ ಬಗೆ
03/06/2011
12/03/2014
12/03/201
1-4-1
5(5)ಭಾ.ಸ. .07/ಭಾ.ಸ.
/07/2011-12
5
`Ethics in Governance`realating to`Simplifying Transaction`
5(5)ಪರೀ ೆ
ಅನುಮತಿ.08/ಉವಾಯ್ಪ/08/
2011-12

14/06/2011

06/04/2013

06/04/201
4

1-4-1
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1019

71503

1020

71672

1021

73547

1022

73827

1023

77342

1024

77580

1025

81456

1026

81457

1027

82571

1028

82790

1029

84016

1030

84870

ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆ ೕಗ ಮತುತ್ ಇತರ ಸಂಸೆಥ್ಗಳು ನಡೆಸುವ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ಸಲು
ನಿರಪೇಕಷ್ಣಾ ಪತ /ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
5(5) .ಪರ್.ಅ.36/ ಪರ್ಅನು
28/06/2011
11/01/2013
11/01/201
1-4-1
/36/2010-11
4
ರ್ೕ.ಎನ್.ನಾಗರಾಜ್, ರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,ಸಾ. .ಇ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
2011ರ
ದೇಶಕೆ ತೆರಳಲು ನಿರಪೇಕಷ್ಣಾ ಪತ ನೀಡುವ ಬಗೆ
5(5) .ಪರ್.ಅ.09/ ಪರ್ಅನು
29/06/2011
11/01/2013
11/01/201
1-4-1
/09/2011-12
4
ಕು. ೕನಾ.ಜೆ.ಎಸ್.,ಪರ್.ದ.ಸ, ಸಕಾರ್ರಿ ನೂತನ ವಾಣಿ ಲಾಸ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಾಲೇಜುಪೌರ್ಢಶಾಲಾ
ಭಾಗ
ಪ ರಂ ದ ಣ ವಲಯ 1 ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಟ್ರ್ ನ ೕಕರಣ ಮಾಡಿಸಲು
5(5)ಸವ್.ಇ.ನಿ07/07/2011
12/03/2012
12/03/201
1-4-1
13/ಅನು/13/2011-12
3
ರ್ೕಮತಿ.ಬಿ.ಪಿ.ರೇಣುಕಾ,ಪರ್.ದ.ಸ,ರಾಜಯ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತುತ್ ತರಬೇತಿ
ಇಲಾಖೆ ಬನಶಂಕರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸ ಯಂ ನಿವ ತಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
5(5)ಸವ್.ನಿ.ಅ13/07/2011
01/03/2012
01/03/201
1-4-1
13/ನಿ&ಪಿಂ/13/2011-12
3
ರ್ೕ.ಎಲ್.ಬದಿರ್ನಾಥ್,ಪರ್.ದ.ಸ,ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,,ಬೆಂಗಳೂರು-1.ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್ಗೆ
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
5(5)ಗೂರ್.ಡಿ.ನಿ27/08/2011
21/12/2013
21/12/201
1-4-1
18/ನಿ ೕ/18/2011-12
4
2011-12ನೇ ಸಾ ನ ಗೂರ್ಪ್ `ಡಿ` ನೌಕರರನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್
5(5) .ಪರ್.ಅನು20/ ಪರ್ಅನು/20/2011-12

30/08/2011

18/05/2012

18/05/201
3

1-4-1

ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಎಂ.ಬಕೆಕ್ೕಶ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ಜಗಳೂರು,ದಾವಣಗೆರೆ.ಇವರಿಗೆ
ದೇಶ ಪ ವಾಸಕೆ ತೆರಳಲು ಹಾಗೂ ೕಸಾ ಪಡೆಯಲು ಇಲಾಖಾ ನಿರಪೇಕಷ್ಣಾ ಪತ ನೀಡುವ ಬಗೆ
12/09/2011
21/12/2013
21/12/201
1-4-1
5(5)ಗೂರ್.ಡಿ.ನಿಯುಕಿತ್4
21/ನಿ ೕ/21/2011-12
ಈ ಕಛೇರಿಯ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರನುನ್ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್
12/09/2011
21/12/2013
21/12/201
1-4-1
5(5)ಗೂರ್.ಡಿ.ಪಹರೆ4
22/ನಿ ೕ/22/2011-12
ಕಛೇರಿ ಗೂರ್ಪ್ `ಡಿ` ನೌಕರರನುನ್ ಸಾವರ್ತಿರ್ಕ ರಜಾ ದಿನದಂದು ಈ ಕಛೇರಿ ಹಗಲು/ರಾತಿರ್ ಪಹರೆ ಕೆಲಸಕಾಕ್ಗಿ
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ
5(5)ಸವ್.ಇ.ನಿ.ಅನು21/09/2011
18/05/2012
18/05/201
1-4-1
24/ನಿ&ಪಿಂ/24/2011-12
3
ರ್ೕ.ಎ.ಎನ್.ಗೋಪಿನಾಥ್,ಪರ್.ದ.ಸ.ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ,ತಾ.ಪಂಚಾಯಿತಿ,ಚನನ್ಗಿರಿ,ದಾವಣಗೆರೆ
ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ಸ ಯಂ ನಿವ ತಿ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
5(5) .ಪರ್.ಅನು23/09/2011
06/04/2013
06/04/201
1-4-1
25/ ಪರ್ಅನು/25/2011-12
4
ರ್ೕಮತಿ.ಪ ರ್ನ್ ತಾಜ್,ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಡಯಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲೆಲ್,ಬೆಂಗಳೂರು.ಇವರಿಗೆ ದೇಶ
ಪ ವಾಸಕೆ ತೆರಳಲು ಹಜ್ ಯಾತೆ ಗೆಇಲಾಖಾ ನಿರಪೇಕಷ್ಣಾ ಪತ ನೀಡುವ ಬಗೆ
04/10/2011
18/05/2012
18/05/201
1-4-1
5(5)ಸವ್.ಗಾರ್.ಪರ್3
30/ರಮಂ/30/2011-12
ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಉಷಾದೇ ,ಅಧೀಕಷ್ಕರು,ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು.ಇವರಿಗೆ ಸವ್
ಗಾ ಮ ಪ ಯಾಣ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸೌಲಭ ನೀಡುವ ಬಗೆ
5(5) .ಪರ್.ಅನು17/10/2011
11/01/2013
11/01/201
1-4-1
28/ ಪರ್ಅನು/28/2011-12
4
ರ್ೕ ಕೆ. ರ್ೕಧರ್,ಪರ್.ದ.ಸ, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ,ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್,ಬೆಂಗಳೂರು.ಇವರಿಗೆ ದೇಶ
ಪ ವಾಸಕೆ ತೆರಳಲು ಪಾಸ್ ೕಟ್ರ್ ಪಡೆಯಲು ಇಲಾಖಾ ನಿರಪೇಕಷ್ಣಾ ಪತ ನೀಡುವ ಬಗೆ
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1031

86860

1032

88600

1033

89808

1034

90538

1035

91120

1036

91797

1037

92405

1038

92951

1039

93447

1040

93756

1041

94086

1042

94266

1043

95456

1044

97799

03/11/2011
06/04/2013
06/04/201
1-4-1
5(5)ರ.ಪರ್.ರಿ4
30/ರಮಂ/30/2011-12
ರ್ೕಮತಿ.ಹೆಚ್.ಗೀತಾಬಾಯಿ.,ಪರ್.ದ.ಸ.,ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,ಸಾ. .ಇ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ರಜಾ ಪರ್ಯಾಣ
ರಿಯಾಯಿತಿ ಸೌಲಭ ವನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
55 ಪರ್ಅನು
29/11/2011
18/05/2012
18/05/201
1-4-1
31.31. ಪರ್ಅನು/2011
3
ರ್ೕಬಿ ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,ಸಾ ಇ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್ ೕಟ್ರ್
ಪಡೆಯಲು ನಿರಪೇಕಷ್ಣಾ ಪತ ನೀಡುವ ಬಗೆ
55ಸವ್ನಿಅನು32.32.ನಿ&
14/12/2011
30/08/2012
30/08/201
1-4-1
ಪಿಂ/2011
3
ರ್ೕಪದಮ್ನಾಭರಾವ್ಎಂಕೆ,ಅಧೀಕಷ್ಕರು,ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ,ಸಾ ಇಲಾಖೆ,ಮಧುಗಿರಿಇವರಿಗೆ ಸವ್ಯಂ
ನಿವ ತಿ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
5(5)ರಾಜೀನಾಮೆ ಅನು23/12/2011
18/05/2012
18/05/201
1-4-1
33/ನಿ&ಪಿಂ/33/2011
3
ರ್ೕ.ಬಿ.ಉನಿನ್ಕುಮಾರ್.,ಪರ್.ದ.ಸ, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ1 ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಬಗೆ
06/01/2012
02/08/2012
02/08/201
1-4-1
5(5)ಸವ್.ಇ.ನಿ.ಅನು3
36/ನಿ&ಪಿಂ/36/2012
ರ್ೕಮತಿ ಅನುರಾಧ.ಎಸ್.ಎಂ,ಅಧೀಕಷ್ಕರು,ಕ.ಪೌರ್. .ಪ.ಮಂಡ ,ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ,ಬೆಂಗಳೂರು.ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಯಂ
ನಿವ ತಿ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
5(5)ಸವ್.ಇ.ನಿ.ಅನು20/01/2012
02/08/2012
02/08/201
1-4-1
39/ನಿ&ಪಿಂ/39/2012
3
ರ್ೕ.ಕೆ. .ನಾಗರಾಜಪಪ್,ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ತಿಪಟೂರು,ತುಮಕೂರು.ಇವರಿಗೆ
ಸ ಯಂ ನಿವ ತಿ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
5(5) .ಪರ್.ಅನು04/02/2012
02/08/2012
02/08/201
1-4-1
41/ ಪರ್ಅನು/41/2012
3
ರ್ೕ ಖಾ ದ್ ಅಹಮ್ ದ್ ಮತುತ್ ರ್ೕ ಅಯುಬ್ ಪಾಷಾ,ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರು,ಕ.ಪೌರ್.ಶ.ಪ.ಮಂಡ
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಹಜ್ ಯಾತೆ ಗೆ ತೆರಳಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಸ5(5) ಆ.ಖ.ಅ16/02/2012
18/05/2012
18/05/201
1-4-1
42/ಆಖಅ/42/2012
3
ರ್ೕ.ಟಿ. . ಶುಕುಮಾರ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರಿಗೆ ಆಲೊಟ್ೕ ಕಾರು
ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
5(5)ರಾಜೀನಾಮೆ ಅನು25/02/2012
18/05/2012
18/05/201
1-4-1
43/ಅನು/43/2012
3
ರ್ೕಮತಿ ಅಂಬಿಕಾ ಜಯರಾಂ.,ಪರ್.ದ.ಸ,ಕ.ಪೌರ್. .ಪ.ಮಂ,ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ,ಬೆಂಗಳೂರು.ಇವರ ರಾಜೀನಾಮೆ
ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಬಗೆ
5(5)ಸವ್.ಇ.ನಿ.ಅನು01/03/2012
02/08/2012
02/08/201
1-4-1
44/ನಿ&ಪಿಂ/44/2012
3
ರ್ೕ.ಎಲ್.ಬದಿರ್ನಾಥ್,ಪರ್.ದ.ಸ,ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,,ಬೆಂಗಳೂರು-1.ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್ಗೆ
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
5(5)ರಾಜೀನಾಮೆ ಅನು07/03/2012
18/05/2012
18/05/201
1-4-1
46/ನಿ&ಪಿಂ/46/2012
3
ಕುಮಾರಿ ಎಂ ಜಿ ಸ ತ.,ಪರ್.ದ.ಸ,ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು(ಪೌರ್.ಶಾ. ),ಪಾವಗಡ,ತುಮಕೂರು.ಇವರ
ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಬಗೆ
5(5) .ಪರ್.ಅನು12/03/2012
12/03/2014
12/03/201
1-4-1
47/ ಪರ್ಅನು/47/2012
5
ರ್ೕ. .ಕೆ.ನಾಗೇಂದರ್ಕುಮಾರ್, ಲೆಕಾಕ್ಧೀಕಷ್ಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,ಸಾ. .ಇ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ದೇಶಕೆ ತೆರಳಲು ಇಲಾಖಾ ನಿರಪೇಕಷ್ಣಾ ಪತ ನೀಡುವ ಬಗೆ
5(5) .ಪರ್.ಅನು12/04/2012
11/01/2013
11/01/201
1-4-1
02/ ಪರ್ಅನು/02/2012
4
ರ್ೕಮತಿ.ದಿವಯ್.ಜಿ.ಎನ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,ಸಾ. .ಇ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಯು.ಎಸ್.ಎ.ಗೆ
ತೆರಳಲು ನಿರಪೇಕಷ್ಣಾ ಪತ ನೀಡುವ ಬಗೆ
21/06/2012
06/04/2013
06/04/201
1-4-1
5(5) .ಪರ್.ಅನು4
07/ ಪರ್ಅನು/07/2012
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ರ್ೕ
ೕಹನ್ ಕುಮಾರ್, ಪರ್ದಸ, ಸಹ ನಿದೇರ್ಸಕರ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ಭಾಗ, ಮೈಸೂರು.ಇವರಿಗೆ
ದೇಶ ಪ ವಾಸ ಕೆ ಗೊಂಡ ಬಗೆ ಘಟನೋತರ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
5(7)ಹರಾಜು01/ಇ / 5(
09/07/2012
19/06/2014
19/06/201
1-4-1
7)ಹರಾಜು01/2012
5
ಆಯುಕತ್ರಕಛೇರಿಯ ಲ್ನ ಅನುಪಯುಕತ್ ವಾಹನಗಳನುನ್ ಬ ರಂಗ ಹರಾಜಿನ ಲ್ ಲೇಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

1045

98568

1046

98596

10/07/2012
08/05/2014
08/05/201
5(5) ಸವ್.ಪರ್.ಅ5
08/ಅನು/08/2012
ಸವ್ಗಾರ್ಮ ಪರ್ಯಾಣ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸೌಲಭಯ್ ಬಳ ಕೊಳಲ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

1047

98940

1048

100997

1049

101183

1050

103080

23/07/2012
30/08/2012
30/08/201
1-4-1
5(5) ರ.ಪರ್.ಅನು3
0/ಅನು/09/2012
ರ್ೕಮತಿ.ಎಸ್ ಕೋಮಲ.,ಪರ್.ದ.ಸ.,ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,ಸಾ. .ಇ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ರಜಾ ಪರ್ಯಾಣ
ರಿಯಾಯಿತಿ ಸೌಲಭ ವನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5(5) .ಪರ್.ಅನು04/10/2012
08/05/2014
08/05/201
1-4-1
15/ ಪರ್ಅನು/15/2012
5
ರ್ೕ ಎನ್ ಉಮೇಶ್,ಪರ್.ದ.ಸ, ಡಯಟ್, ತುಮಕೂರು. ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಟ್ರ್ ಮಾಡಿಸಲು ಇಲಾಖಾ
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
5(5) ಕು.ಕ. ೕ08/10/2012
06/04/2013
06/04/201
1-4-1
16/ಕುಕ ೕ/16/2012
4
ರ್ೕ ಲೋಕೇಶ್ ರಾಜು, ದಿವ್.ದ.ಸ, .ಎ. , ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರಿಗೆ ಕು.ಕ. ೕಜನೆಯಡಿ ಒಂದು ವಾ ರ್ಕ
ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5(5) ಸವ್.ಗಾರ್.ಪರ್ಯಾಣ27/11/2012
08/05/2014
08/05/201
1-4-1
19/ಅನು/19/2012
5
ಸವ್ಗಾರ್ಮ ಪರ್ಯಾಣ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸೌಲಭಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

1051

105537

21/01/2013
05/06/2014
05/06/201
1-4-1
5(7) ವಾಹನ ಹಂಚಿಕೆ
19/12-13/ಕವಾ/18-015
2013/2013
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ವಾಹನಗಳನುನ್/ಚಾಲಕರನುನ್ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ/ತಾತಾಕ್ ಕವಾಗಿ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

1052

106849

1053

106850

1054

106851

1055

108709

1056

111305

1057

111392

18/02/2013
08/05/2014
08/05/201
1-4-1
5(5) .ಪರ್.ಅ5
23/ ಪರ್ಅನು/23/2013
ರ್ೕ ರಮೇಶ್., ಪರ್.ದ.ಸ, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್ ೕಟರ್ ಮಾಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
5(5) .ಪರ್.ಅ18/02/2013
08/05/2014
08/05/201
1-4-1
24/ ಪರ್ಅನು/24/2013
5
ರ್ೕಮತಿ ಶೈಲಜಾ ಆರ್., ಪರ್.ದ.ಸ, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್ ೕಟರ್ ಮಾಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
5(5) .ಪರ್.ಅ18/02/2013
08/05/2014
08/05/201
1-4-1
25/ ಪರ್ಅನು/25/2013
5
ರ್ೕ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಬಿ ಆರ್., ಪರ್.ದ.ಸ, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಪಾಸೊ ೕಟ್
5(5) .ಪರ್.ಅ.28/ ಪರ್ಅನು
30/03/2013
08/05/2014
08/05/201
1-4-1
/28/2013
5
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಹ ೕಮಾಬಾನು., ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು, ಸ. .ಅ, ಸಾ. .ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್ ೕಟರ್ ಮಾಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
5(5) .ಪರ್.ಅನು03/07/2013
08/05/2014
08/05/201
1-4-1
04/ ಪರ್ಅನು/04/2013
5
ರ್ೕಮತಿ ಭಾರತಿ ಆರ್., ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರಿಗೆ ದೇಶ
ಪ ವಾಸಕೆ ತೆರಳಲು ನಿರಪೇಕಷ್ಣಾ ಪತ ನೀಡುವ ಬಗೆ
09/07/2013
08/05/2014
08/05/201
1-4-1
5(5) .ಪರ್.ಅನು5
06/ ಪರ್ಅನು/06/2013
ರ್ೕ. ಹಮಮ್ದ್ ಜಬೀವುಲಲ್, ದಿವ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,ಸಾ. .ಇ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಹಜ್ ಯಾತೆರ್ಗೆ.ಗೆ
ತೆರಳಲು ಪಾಸ್ ೕಟರ್ ಪಡೆಯಲು ನಿರಪೇಕಷ್ಣಾ ಪತ ನೀಡುವ ಬಗೆ

1-4-1
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1058

115483

1059

116115

1060

117915

1061

120345

1062

120346

1063

122208

1064

123073

1065

659

1066

9007

1067

14805

1068

15649

1069

18083

1070

19654

1071

19692

06/12/2013
06/12/2013
06/12/201
1-4-1
5(7)/ಪರ್ಭ/ನಿ/2013
ಆಗೆನ್ೕಲ ಈಶಾಂತ ಡಯಾಸ ಡಿ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರು ೇ ಕಛೇರಿ ರ ಇವರಿಗೆ ನಿವರ್ಹಣಾ ಬತೆಯ್
ಮಂಜೂರಿಸುವ ಕುರಿತು
26/12/2013
12/04/2014
12/04/201
1-4-1
5(7)/ಅಆನೇ/16/2013
Sri N.S.Dattatreya S/o late M.R.Lakshmidevamma, Asst.Tchr., GHPS, Oballi,
Gubbi Taluk Tumkur Dist seeking CG Appointment
12/02/2014
04/06/2014
04/06/201
1-4-1
5(7)/ .ಸ & ಪ
ಪರ್./1687/2014
5
ಕನಾರ್ಟಕ ಧಾನ ಸಬೆಯ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ ಸುಬರ್ಮಣಯ್ ಇವರಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 1687ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ
ಬಗೆ
5(5) .ಪರ್.ಅನು08/05/2014
08/05/2014
08/05/201
1-4-1
05/ ಪರ್ಅನು/05/2014
5
ರ್ೕಮತಿ ಶಾಯ್ಮಲಾಬಾಯಿ., ಪರ್ದಸ, ಕ.ಪೌರ್. .ಪ.ಮಮ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್[ಸೌದಿ
ಅರೇಬಿಯಾ] ತೆರಳಲು ಇಲಾಖಾ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
5(5) .ಪರ್.ಅನು08/05/2014
08/05/2014
08/05/201
1-4-1
06/ ಪರ್ಅನು/06/2014
5
ರ್ೕಮತಿ ಹೇಮಾವತಿ., ಪರ್ದಸ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರಿಗೆ ದೇಶ
ಪ ವಾಸಕೆ ಪಾಸ್ ೕಟ್
ಇಲಾಖಾ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
C5(7)/ಇ /Driver
19/06/2014
19/06/2014
19/06/201
1-4-1
Appointment/01/115
12/2014
Regularisation of contract basis drivers from Health & Family Welfare
Department
C5(7)/ಇ /Vahana
09/07/2014
09/07/2014
09/07/201
1-4-1
Haraju 01/20115
12/2014
Permission for auction of KA01 G 2053 Mahindra Jeep (Bangalore South
DDPI Office)
5[6][2]ದೂರು:92:2000
31/10/2000
06/08/2010
06/08/201
1-4-2
-2001
1
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಲ್.ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್, ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರ
ಮೇ ನ ಆರೋಪದ ಬಗೆ
12/01/2006
27/09/2007
27/09/200
1-4-2
5(4) ನೇಮಕ8
128/2006-07
ಜಿ.ಬೆಂ.ಜಿ.ರವರ ಪತರ್ದ ಸಂ. ದಿವ್,ದ.ಸ .ಆರ್ 851/2003-04 ದಿನಾಂಕ : 25-12-2006 ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ೕಮತಿ ಮಧುಶೆ ಲಜ ರವರಿಗೆ ದಿ ದ ಸ ಹುದೆ ನೀಡುವ ಬಗೆ
55 ಸುತೊತ್ೕಲೆ 54/200717/12/2007
11/04/2008
11/04/200
1-4-2
08
9
ವರದ ಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ದಿರುವ ಬಗೆಗ್ ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರರು ಘೋಷಣಾ ಪತರ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್. [ಸಕಾರ್ರದ
ಸುತೋಲೆ ಸಂಖೆ : ಆಸುಇ 52 ಸೇನಿ 2007 ದಿನಾಂಕ:7 11 2007]
06/03/2008
28/04/2009
28/04/201
1-4-2
55 ಸವ್ ಇ ನಿ 70/2007-08
0
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್. ೕಲಾವತಿ, ಪರ್ದಸ, ಕನಾರ್ಟಕ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ, ಹೊಸಕೆರೆಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು-85
ಇವರಿಗೆ ದಿ:30 4 2008ಕೆ ಸೇವೆಯಿಂದ ಸ ಇಚಾ ನಿವ ತಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಬಗೆ
28/08/2008
28/04/2009
28/04/201
1-4-2
55ವಾಹನ/ಖ/ಅನುಮತಿ/4
0
2/2008-09
ರ್ೕ. ಎಲ್. ಎಸ್. ಗಂಗರಾಜು, ಪರ್.ದ.ಸ , ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇ-ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಮಾರುತಿ
ಆಲೊ ೕಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆ
5[5] ಪರ್/52/2008-09
23/12/2008
28/04/2009
28/04/201
1-4-2
ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಜಿ.ಮಂಜುಳಾದೇ , ಪರ್.ದ.ಸ. ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್ ೕಟರ್ ಮಾಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
26/12/2008
28/04/2009
28/04/201
5 5 ರಾಜಿನಾಮೆ
ಅನುಮತಿ/ 38/2008-09
0
ರ್ೕ ಬಿ.ಆರ್.ಗ್ಔರೀಶ್, ಪರ್ದಸ, ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ, ನೆಲಮಂಗಲ ಇವರ ರಾಜಿನಾಮೆ ಬಗೆಗ್

1-4-2
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1072

19987

5[6]ದೂರು:25:2008-09

05/12/2008

06/08/2010

ರಾಮನಗರ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಬಬ್ಂದಿ ಕತರ್ವಯ್ ನಿಲರ್ಕಷ್ತೆ ಬಗೆಗ್.

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

1073

22066

1074

32921

1075

38686

1076

42847

1077

42848

1078

42849

1079

42850

1080

42851

1081

42852

1082

42853

1083

42854

1084

42855

06/08/201
1

1-4-2

06/02/2009
28/04/2009
28/04/201
1-4-2
55
0
ಖಾ.ಫೂ.ಅ.ಘೋ/59/200809
ರ್ೕಮತಿ .ರಾಧಾ, ಪರ್ದಸ,
ರಾಜಿರ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಗಾಜನೂರು, ವ ಗಗ್ ಇವರ ಖಾಯಂ ಪೂವರ್
ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಬಗೆ
04/05/2009
06/06/2009
06/06/201
1-4-2
55 ಸವ್.ನಿ.ಅ.: 04: 20090
10
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಎನ್.ಕಮಲಮಮ್, ಪರ್.ದ.ಸ. ಬಿಇಒ ಕಛೇರಿ, ಗುಬಿಬ್ ಇವರು ಸವ್ ಇಚ್ಚ್ಆ ನಿವೃತಿತ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
07/11/2009
07/11/2009
07/11/201
1-4-2
5[4][5]/ನೇಮಕ/81/200
0
5-06
ದಿ.ಟಿ.ನರ ಂಹಮೂತಿರ್/ಎಂ.ಆರ್.ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
17/03/2010
17/03/2010
17/03/201
1-4-3
5(5)(7)/ವೇನಿ/05/20051
06
ರ್ೕ ಕೆ.ಆರ್. ಗೋ ಂದ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಇವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ 15 ವಷರ್ಗಳ ಸವ್.ಚಾ.ವೇ. ಬಡಿತ್ ಹಾಗೂ
ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಹುದೆಯ ವೇತನ ಬಡಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
17/03/2010
17/03/2010
17/03/201
1-4-3
5(5)(7)/ವೇಬ/07/20051
06
ರ್ೕ ಎಂ.ಎಸ್. ವ ಂಗಪಪ್, ಪರ್.ದ.ಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಇವರಿಗೆ 10 ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
17/03/2010
17/03/2010
17/03/201
1-4-3
5(5)(7)/ವೇಬ/09/20051
06
ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಸಂಧಾಯ್, ಪರ್.ದ.ಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಇವರಿಗೆ 15 ವಷರ್ಗಳ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನ
ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
17/03/2010
17/03/2010
17/03/201
1-4-3
5(5)(7)/ವೇಬ/11/20051
06
ರ್ೕ ಜಿತೇಂದರ್ ಕುಮಾರ್, ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಇವರಿಗೆ 10 ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ
ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
17/03/2010
17/03/2010
17/03/201
1-4-3
5(5)(7)/ವೇಬ/13/20051
06
ರ್ೕ ಕೆ.ಎಸ್. ರ ಶೇಖರ್, ಪರ್.ದ.ಸ ನಿ-32ಇವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ 20 ವಷರ್ಗಳ ಸೇವೆ
ಪೂಣರ್ವಾಗಿರುವ ದರಿಂದ ಒಂದು ಶೇಷ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
17/03/2010
17/03/2010
17/03/201
1-4-3
5(5)(7)/ವೇಬ/14/20051
06
ಜಿ.ನ ನಿ, ಪರ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಇವರಿಗೆ 10 ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
17/03/2010
17/03/2010
17/03/201
1-4-3
5(5)(7)/ವೇಬ/16/20051
06
ರ್ೕ ಎ.ಎಸ್. ಮುದದ್ಣಣ್, ದಿವ್.ದ.ಸ ಸ.ಪ.ಪೂಕಾಲೇಜು, ಶವ್ನಾಥಪುರ, ದೇವನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ
ಹಾಗೂ ಸ ಚಾ ವೇ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
17/03/2010
17/03/2010
17/03/201
1-4-3
5(5)(7)/ವೇನಿಪ/20/200
1
5-06
ರ್ೕ ಎಂ.ಎನ್ ಅಯಾಬಾ ಪಾಷಾ, ಮತುತ್ ಜಿ.ನ ನಿ, ಪರ್.ದ.ಸ ಇವರಿಗಿಂತ ಸೇವೆಯ ಲ್ ಕಿರಿಯ ನೌಕರರಾದ
ೕ ಅನಂತ ಪದ ನಾಭ ಕೆ ಪ ದ ಸ ಇವರ ವೇತನಕೆ ಸಮನಾಂತರ ಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
17/03/2010
17/03/2010
17/03/201
1-4-3
5(5)(7)/ಇ /23/20051
06
ರಾಜಯ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಪನೂಮ್ಝಲ ಮತುತ್ ಮಾ ತಿ ಕೇಂದರ್ ರಿಕಗ್ರ್ಂಥಾಲಯಕೆಕ್ ಹಣ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
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1085

42856

5(5)(7)/ಇ /24/200517/03/2010
17/03/2010
17/03/201
1-4-3
06
1
ಟ್ರ್ ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಎಂ.ಚಿನನ್ಪಪ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್

1086

42857

1087

42858

1088

42860

17/03/2010
17/03/2010
17/03/201
1-4-3
5(5)(7)/ಇ /25/20051
06
ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಕತರ್ವಯ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ನೌಕರರಿಗೆ ಸೇವಾ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ ಹಾಗೂ ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್
ನೀಡುವ ಬಗೆ
17/03/2010
17/03/2010
17/03/201
1-4-3
5(5)(7)/ವೇಬ/26/20051
06
ರ್ೕ ಬಲರಾಮ, ಪರ್.ದ.ಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಇವರಿಗೆ 15 ವಷರ್ಗಳ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
17/03/2010
17/03/2010
17/03/201
1-4-3
5(5)(7)/ಇ /27/20051
06
ರ್ೕ ಎಸ್.ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ , ಇವರ ಪರಿ ೕಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಬಗೆಗ್.

1089

42861

1090

42862

1091

42863

1092

42864

1093

42872

1094

42873

1095

42874

1096

42875

1097

42876

1098

42877

17/03/2010
17/03/2010
17/03/201
1-4-3
5(5)(7)/ ಪರ್ಅನು/28/20
1
05-06
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ನೀ:ತಾಭಟ್, ಪರ್.ದ.ಸ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ಯಾಣ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆ
17/03/2010
17/03/2010
17/03/201
1-4-3
5(5)(7)/ಪರ್ಭ/28/20051
06
ರ್ೕ ಎಂ.ಕೆ.ಸುರಪುರ, ಕ.ಪಾರ್.ಪೌರ್. .ಪ.ಮಂಡ ಪದನಿಮಿತತ್ ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ಪ ವಾಸ ಭತೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು
17/03/2010
17/03/2010
17/03/201
1-4-3
5(5)(7)/ಇ /30/20051
06
ರ್ೕ ಮಹೇಶ್ ಮತುತ್ ರ್ೕಮತಿ ಯಶೋದಮಮ್, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಇವರ ಪರಿ ೕಕಷ್ಣಾ
ಅವಧಿ ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
17/03/2010
17/03/2010
17/03/201
1-4-3
5(5)(7)/ವೇಬ/31/20051
06
ರ್ೕ ಜಿ.ಎನ್. ವಕುಮಾರ್, ಪರ್.ದ.ಸನಿ-32ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
17/03/2010
17/03/2010
17/03/201
1-4-3
5(5)(7)/ವೇಬ/32/20051
06
ರ್ೕಮತಿ ಎ.ಟಿ.ಸುವಣರ್ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಇವರ 15 ವಷರ್ಗಳ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನ
ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
17/03/2010
17/03/2010
17/03/201
1-4-3
5(5)(7)/ಇ /21/20051
06
ಎಸ್.ದ ಣಾಮೂತಿರ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಉನಿಕಛೇರಿ, ಬೆಂ.ದ ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಕುರಿತು
17/03/2010
17/03/2010
17/03/201
1-4-3
5(5)(7)/ವೇಬ/35/20051
06
ರ್ೕ .ಹನುಮಂತ ರಾಜು, ಪರ್.ದ.ಸ ನಿ-32ಇವರಿಗೆ 20ನ ವಷರ್ಗಳ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
17/03/2010
17/03/2010
17/03/201
1-4-3
5(5)(7)/ವೇಬ/37/20051
06
ರ್ೕ ಜಿ.ಎನ್. ವಕುಮಾರ್, ಪರ್.ದ.ಸ ನಿ-32ಇವರಿಗೆ 20ನ ವಷರ್ಗಳ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
17/03/2010
17/03/2010
17/03/201
1-4-3
5(5)(7)/ವೇಬ/38/20051
06
ರ್ೕ ಕೆ.ಎನ್. ರ್ೕನಿವಾಸ ಮೂತಿರ್, ಪರ್.ದ.ಸ ನಿ-32ಇವರಿಗೆ 20ನ ವಷರ್ಗಳ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
17/03/2010
17/03/2010
17/03/201
1-4-3
5(5)(7)/ವೇಬ/38/20051
06
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1099

42878

1100

42879

1101

42881

1102

42882

1103

61226

1104

61230

1105

61232

1106

61234

1107

84014

1108

33159

1109

36860

1110

46024

1111

57773

1112

81464

ರ್ೕ ಜಿಮೀಲ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ರಾನಿ, ದಿವ್.ದ.ಸ, ಇವರಿಗೆ 20ನ ವಷರ್ಗಳ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5(5)(7)/ವೇಬ/39/200517/03/2010
17/03/2010
17/03/201
1-4-3
06
1
ರ್ೕ ರಮೇಶ್, ಪರ್.ದ.ಸ ನಿ-32ಇವರಿಗೆ 20ನ ವಷರ್ಗಳ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
17/03/2010
17/03/2010
17/03/201
1-4-3
5(5)(7)/ವೇಬ/40/20051
06
ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಸುಧಾ, ಪರ್.ದ.ಸ, ನಿ-32ಇವರಿಗೆ 20ನ ವಷರ್ಗಳ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
17/03/2010
17/03/2010
17/03/201
1-4-3
5(5)(7)/ವೇಬ/41/20051
06
ಒಂದೇ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ಬಡಿತ್ ಇಲಲ್ದೇ 20 ವಷರ್ಗಳ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ ದ ನೌಕರರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
17/03/2010
17/03/2010
17/03/201
1-4-3
5(5)(7)/ವೇನಿ/48/20051
06
ರ್ೕ ಜಿ. ವಶಂಕರ, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಇವರಿಗೆ ರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್
ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
14/02/2011
11/01/2013
11/01/201
1-4-3
5(5) .ಪರ್.ಅ/04/ ಪರ್ಅನು
/04/2011-12
4
ರ್ೕ.ಎಂ.ಎಸ್.ಶಂಕರನಾರಾಯಣ, ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,ಸಾ. .ಇ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
2011ರ ಜುಲೆ /ನವೆಂಬನರ್ ಯು ಎಸ್ ಎ ಗೆ ತೆರಳಲು ನಿರಪೇಕಷ್ಣಾ ಪತ ನೀಡುವ ಬಗೆ
5(5) .ಪರ್.ಅ/05/ ಪರ್ಅನು
14/02/2011
11/01/2013
11/01/201
1-4-3
/05/2011-12
4
ರ್ೕ.ಕೆ.ಜಿ. ರ್ೕನಿವಾಸ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,ಸಾ. .ಇ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2011ರ
ಜುಲೆ /ನವೆಂಬನರ್ ಯು ಎಸ್ ಎ ಗೆ ತೆರಳಲು ನಿರಪೇಕಷ್ಣಾ ಪತ ನೀಡುವ ಬಗೆ
5(5) .ಪರ್.ಅ/06/ ಪರ್ಅನು
14/02/2011
11/01/2013
11/01/201
1-4-3
/06/2011-12
4
ರ್ೕ.ಎಂ.ಎಂ.ಪರ್ಕಾಶ್, ದಿವ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,ಸಾ. .ಇ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2011ರ
ಜುಲೆ /ನವೆಂಬನರ್ ಯು ಎಸ್ ಎ ಗೆ ತೆರಳಲು ನಿರಪೇಕಷ್ಣಾ ಪತ ನೀಡುವ ಬಗೆ
5(5) .ಪರ್.ಅ/07/ ಪರ್ಅನು
14/02/2011
11/01/2013
11/01/201
1-4-3
/07/2011-12
4
ರ್ೕ.ಎಂ.ಎಸ್.ರಮೇಶ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,ಸಾ. .ಇ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2011ರ
ಜುಲೆ /ನವೆಂಬನರ್ ಯು ಎಸ್ ಎ ಗೆ ತೆರಳಲು ನಿರಪೇಕಷ್ಣಾ ಪತ ನೀಡುವ ಬಗೆ
5(5)ಸವ್.ಗಾರ್.ಪರ್04/10/2011
18/05/2012
18/05/201
1-4-3
29/ರಮಂ/29/2011-12
3
ರ್ೕ ಎನ್.ಜಿ.ಶಾಯ್ಮ್ ಸುಂದರ್,ಪರ್.ದ.ಸ,ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು.ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಗಾರ್ಮ
ಪ ಯಾಣ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸೌಲಭ ನೀಡುವ ಬಗೆ
59ರಜೆ/03/2009-10
07/05/2009
10/02/2012
10/02/201
1-4-5
2009-10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಈ ಕಛೇರಿ ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿ ವಗರ್ದವರಿಗೆ ಗ ಕೆ/ಪರಿವತಿರ್ತ ರಜೆ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
23/09/2009
11/01/2013
11/01/201
1-4-6
5(9)ವೇ.ಬ.ಮಂ/ವೇನಿ//26
/2009-10/2009
4
ರ್ೕ.ನಾಗಯಯ್, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜುಕಲುಲ್ ಕಟಟ್ಡ ಮಂಡಯ್, ಇವರಿಗೆ ಕಾಲ
ಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿ ಸಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿಯನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
17/06/2010
10/01/2013
10/01/201
1-4-6
5(9)/ವೇನಿ/32//20104
11
ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ಹೊಂದಿದ ಹುದೆದ್ ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ಹೊಂದಿದ
ಹುದೆಯ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
30/12/2010
11/01/2013
11/01/201
1-4-6
5(9)/ವೇನಿಪ/84/20104
11
ರ್ೕಮತಿ. .ಆರ್.ಅನುರಾಧ,ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೆರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ
ವೇತನವನು ೕಮತಿ ಎಂ ಸುವಣರ್ ಪ ದ ಸ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂ ದ ಜಿಲೆ
09/09/2011
10/01/2013
10/01/201
1-4-6
5(9)ಬ/ವೇನಿ/29//20114
12
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1113

83229

1114

89582

1115

91344

1116

91676

1117

91726

1118

92226

1119

92507

1120

92915

1121

93697

1122

93945

1123

94107

1124

94124

1125

94688

ರ್ೕ.ಕೆಂಪುಜೋಗಯಯ್, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ರಿಯ
ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ವೇತನ ನಿಗಧಿಯನು ಮುಂದೂಡುವ ಬಗೆ
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/33/201
28/09/2011
10/01/2013
10/01/201
1-4-6
1-12
4
ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ಹೊಂದಿರುವ ರ್ೕ.ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರಿಗೆ ಬಡಿತ್ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ವೇತನ ನಿಗಧಿ
ಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
09/12/2011
10/01/2013
10/01/201
1-4-6
59 ವಾ.52.ವೇನಿ/2011
4
ರ್ೕಆಬಿರ್ಲೋಕೇಶ್, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ರಿಯ
ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಹುದೆಯ ವೇತನ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
11/01/2012
10/01/2013
10/01/201
1-4-6
5(9)/ವೇನಿ/57/2011/2012
4
ರ್ೕ.ಬಿ.ಎಸ್.ನಾಗೇಶ್, ಪರ್ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್
ವೇತನ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
5(9)ವಾ/ವೇಬ/60/201117/01/2012
10/01/2013
10/01/201
1-4-6
/2012
4
ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್. .ಭಾಗಯ್ಮಮ್, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ಬಾಕಿ ವಾ ರ್ಕ ವೇನ ಬಡಿಗಳನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5(9)ಸಥ್/ವೇಬ/61/201118/01/2012
10/01/2013
10/01/201
1-4-6
/2012
4
ರ್ೕಮತಿ ಭಾಗಯ್ಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿ 4ನೇ
ಸ ವೇ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/62/201
31/01/2012
10/01/2013
10/01/201
1-4-6
1-/2012
4
ರ್ೕಹೆಚ್.ಎಸ್.ಚಂದರ್ಶೇಖರಯಯ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ತುಮಕೂರು
ಇವರಿಗೆ 15 ವಷರ್ಗಳ ಸ ಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿಯನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5(9)ಹೆ/ವೇನಿ/63/201106/02/2012
10/01/2013
10/01/201
1-4-6
/2012
4
ರ್ೕಮತಿ.ಶೋಭಾದೇ , ಪರ್.ದ.ಸ, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಗೊರಗುಂಟೆಪಾಳಯ್, ಉ.ವ-1, ಬೆಂ.ಉ .ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ 20 ವಷರ್ಗಳ ಹೆಚು ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿಯನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/64/201
15/02/2012
11/01/2013
11/01/201
1-4-6
1-/2012
4
ರ್ೕ.ವೆಂಕಟೇಶ್ಬಾಬು, ಪರ್.ದ.ಸ, ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಹಳೆಯ ವಾಣಿ ಲಾಸ,
ಬೆಂ ದ ವಲಯ 2 ಬೆಂ ದ ಜಿಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಕಾಲ ಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿ ಸಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನ
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/66/201
29/02/2012
10/01/2013
10/01/201
1-4-6
1-/2012
4
ರ್ೕ.ಎಂ.ನಾಗರಾಜು, ದಿವ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 15 ವಷರ್ಗಳ
ಸ ಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿಯನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5(9)ಬ/ವೇನಿ/69/201105/03/2012
10/01/2013
10/01/201
1-4-6
/2012
4
ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ಹೊಂದಿರುವ ರ್ೕ.
ಎಂ ಬಿ ಚಿಕ ಣ ೇ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂ ಉತರ ವಲಯ 04 ಬೆಂ ಉತರ ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ಬಡಿ ಹುದೆಯ ವೇತನ
07/03/2012
10/01/2013
10/01/201
1-4-6
5(9)ಪಿ/ರಮಂ/71/2011/2012
4
ರ್ೕಟಿ.ಹಂಪೇ ಂಗಯಯ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಪಿತೃತವ್ ರಜೆ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/72/201
07/03/2012
10/01/2013
10/01/201
1-4-6
1-/2012
4
ರ್ೕ.ಜಿ.ಎ.ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್,ಗೂರ್.ಡಿ.ನೌಕರರು, ಲೋಕ ಕಷ್ಣ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ ಕಾಲ ಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿಯನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5(9)/ವೇನಿ/73/201121/03/2012
10/01/2013
10/01/201
1-4-6
/2012
4
ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ಹೊಂದಿರುವ ರ್ೕ.ನಾಗರಾಜಪಪ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು ೇ. .ಇಲಾಖೆ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,
ತಿಪಟೂರು ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ಬಡಿ ಹುದೆಯ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
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1126

94716

1127

94834

1128

94840

1129

95401

1130

97674

1131

97686

1132

97687

1133

97717

1134

98099

1135

98220

1136

98480

1137

99705

1138

99707

5(9)/ರಮಂ/75/201122/03/2012
10/01/2013
10/01/201
1-4-6
/2012
4
ರ್ೕ.ಸೈಯದ್ ಪ ೕರ್ಸ್ ಅಹಮದ್, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5(9)ಬ/ವೇನಿ/76/201126/03/2012
10/01/2013
10/01/201
1-4-6
/2012
4
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್. ಮಲ, ರಿಯ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಬಡಿ ಹುದೆಯ ವೇತನ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
5(9)ಹೆ/ಕಾಸವ್ವೇಬ/77/20
26/03/2012
10/01/2013
10/01/201
1-4-6
11-/2012
4
ರ್ೕಮತಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ವನಜಾ , ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೇ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ ಹೆಚು ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5(9)/ವೇನಿ/.ಸಮಾ/2012- 10/04/2012
10/01/2013
10/01/201
1-4-6
12/2012
4
ರ್ೕಮತಿ.ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಸುಜಾತ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಕ.ಪೌರ್. .ಪರೀ ಾ ಮಂಡ , ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೇತನವನುನ್
ೕಮತಿ ಕೆ ವನಜಾ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಕ ಪೌ ಪರೀ ಾ ಮಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೇತನಕೆ
16/06/2012
10/01/2013
10/01/201
1-4-6
5(9)ಬ/ವೇನಿ/13/20124
13/2012
ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ಹೊಂದಿರುವ ರ್ೕ.ಟಿ. . ಶುಕುಮಾರ್ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ ಬಡಿ ಹುದೆಯ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
5(9)ಬ/ವೇನಿ/15/201216/06/2012
10/01/2013
10/01/201
1-4-6
13/2012
4
ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ಹೊಂದಿರುವ ರ್ೕ.ಡಿ.ಈ. ೕಗಾನಂದ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,
ಸಾ ಇಲಾಖೆ ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ ಬಡಿ ಹುದೆಯ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/16/201
16/06/2012
10/01/2013
10/01/201
1-4-6
2-13/2012
4
ರ್ೕ. .ಎಸ್.ಯತೀಶ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,
ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಕಾಲ ಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿ ಸಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿಯನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/17/201
16/06/2012
10/01/2013
10/01/201
1-4-6
2-13/2012
4
ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಎಂ. ೕರಯಯ್, ದಿವ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 15 ವಷರ್ಗಳ
ಸ ಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿಯನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/18/201
26/06/2012
10/01/2013
10/01/201
1-4-6
2-13/2012
4
ರ್ೕ.ಬಿ.ರ .ಶಂಕರ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ರ್ೕ.
ಎ ಎಂ ಬಿ ದ ಣಾಮೂತಿರ್ ಪ ದ ಸ ಬೆಂ ಪೂ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇವರಿಗೆ ಕಾಲ ಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿ
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/21/201
30/06/2012
10/01/2013
10/01/201
1-4-6
2-13/2012
4
ರ್ೕ.ಎಂ.ಎಸ್. ರ್ೕನಿವಾಸ, . .ಟಿ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ
ವೇತನ ಬಡಿಯನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/26/201
06/07/2012
10/01/2013
10/01/201
1-4-6
2-13/2012
4
ರ್ೕ.ಬಿ.ಎನ್. ರ್ೕನಿವಾಸ, ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ರಾಮನಗರ,
ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿಯನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5(9)ಸವ್ಚಾಬ/29/201214/08/2012
21/01/2013
21/01/201
1-4-6
13/ಕಾಸವ್ವೇಬ/28/09/201
4
2/2012
ಎಂ.ಎಂ ಪರ್ಕಾಶ್ ದಿವ್.ದ.ಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ .ಇ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ 15 ವಷರ್ಗಳ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನ
ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5(9) ಹೆವೇಬ/30/201214/08/2012
21/01/2013
21/01/201
1-4-6
13/ಮುಂಬಡಿತ್/28/08/2012/
4
2012
ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶ ಮೂತಿರ್ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ 20 ವಷರ್ಗಳ
ಹುಚು ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿಯನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
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1139

99710

1140

99711

1141

99712

1142

99714

1143

99716

1144

99718

1145

99720

1146

100290

1147

100313

1148

100591

1149
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100869

5(9)ಹೆವೇಬ/31/201214/08/2012
21/01/2013
21/01/201
1-4-6
13/ಇ /28/07/2012/201
4
2
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಬೇಬಿ, ಪರ್.ದ.ಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇ ಇವರಿಗೆ ನಗದು ನಿವರ್ಹಣಾ ಭತಯ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
14/08/2012
21/01/2013
21/01/201
1-4-6
5(9)ಸವ್ಚಾಬ/33/20124
13/ಕಾಸವ್ವೇಬ/08/08/201
2/2012
ರ್ೕ ಎಂ.ಆರ್ ಜಗದೀಶ್ ಪರ್.ದ.ಸ ಇವರಿಗೆ 15 ವಷರ್ಗಳ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
14/08/2012
21/01/2013
21/01/201
1-4-6
5(9)ಸವ್ಚಾಬ/34/20124
13/ಕಾಸವ್ವೇಬ/09/08/201
2/2012
ರ್ೕ ಎಂ.ಆರ್ ರ ಚಂದರ್ ಸ.ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಜಾಲಹ ಳ್ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ 15 ವಷರ್ಗಳ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5(9)
14/08/2012
21/01/2013
21/01/201
1-4-6
ಕಾ.ಮಿ.ವೇ/35/2012-13
4
ಬ/ಕಾಸವ್ವೇಬ/9/08/2012/
2012
ರ್ೕ ಜಿ. ವೆಂಕಟರೆಡಿಡ್ ಪರ್.ದ.ಸ ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
5(9)ಕಾಮಿವೇ/36/201213/ಕಾಸವ್ವೇಬ/09/08/201
2/2012

14/08/2012

21/01/2013

21/01/201
4

1-4-6

ರ್ೕ
ೕಗಾನಂದ ಪರ್.ದ.ಸ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತುರುವೇಕೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
14/08/2012
21/01/2013
21/01/201
1-4-6
5(9)ಕಾವೇಬ/37/20124
13/ಕಾಸವ್ವೇಬ/09/08/201
2/2012
ರ್ೕ ಪಿ.ಎಂ ಶೈಲಮೂತಿರ್ ಪರ್.ದ.ಸ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತುರುವೇಕೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5(9)ಹೆವೇಬ/38/201214/08/2012
21/01/2013
21/01/201
1-4-6
13/ಕಾಸವ್ವೇಬ/10/08/201
4
2/2012
ರ್ೕ ಕೆ.ಜಿ ರ್ೕನಿವಾಸ ಮೂತಿರ್ ಇವರಿಗೆ 20 ವಷರ್ಗಳ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಮಂಜುರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
28/08/2012
10/01/2013
10/01/201
1-4-6
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/39/201
4
2-13/2012
ರ್ೕ.ಕೆ.ಎಸ್.ಗುರು ಂಗಯಯ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಉ.ನಿ.ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಕೆ, ರಾಮನಗರ, ಇವರಿಗೆ
15ವಷರ್ಗಳ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
29/08/2012
10/01/2013
10/01/201
1-4-6
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/41/201
4
2-13/2012
ರ್ೕ.ಪಿ.ರ , ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ
15ವಷರ್ಗಳ ಸ ಚಾ ವೇತನ ಬಡಿಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
11/09/2012
10/01/2013
10/01/201
1-4-6
5(9)I ಹೆ/ವೇನಿ/47/20124
13/2012
ರ್ೕ ಎನ.ಜಿ. ಜಯಕುಮಾರ್, ಪರ್.ದ.ಸ,ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ 20 ವಷರ್ಗಳ ಹೆಚು ವರಿ ವೇತನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
26/09/2012
21/01/2013
21/01/201
1-4-6
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/49/201
4
2-13/2012
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1150

100870

1151

101355

1152

102822

1153

104174

1154

105122

1155

105124

1156

105125

1157

105130

1158

105131

1159

105133

1160

105135

1161

105136

1162

105137

ರ್ೕ.ಡಿ. .ಸುದಶರ್ನ್ ಪರ್.ದ.ಸ,ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಶಾಖೆ, ತಾಲೂಲ್ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕ್
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/49/201
26/09/2012
10/01/2013
10/01/201
1-4-6
2-13/2012
4
ರ್ೕ.ಡಿ. .ಸುದಶರ್ನ್ ಪರ್.ದ.ಸ,ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಶಾಖೆ, ತಾಲೂಲ್ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕ್
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/57/201
11/10/2012
11/01/2013
11/01/201
1-4-6
2-13/2012
4
ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಪಿ.ಸುರೇಶ, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ಲೋಕ ಕಷ್ಣ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ ಬೆಂಗಳೂರು,
ಇವರಿಗೆ 15ವಷರ್ಗಳ ಸ ಚಾ ವೇತನ ಬಡಿಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5(9)ಹೆ/ವೇನಿ/60/201219/11/2012
21/01/2013
21/01/201
1-4-6
13/2012
4
ರ್ೕಮತಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಪೂಣೀರ್ಮಾ, . .ಟಿ, ಆಉಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 20ವಷರ್ದ
ಹೆಚು ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿಯನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/64/201
28/12/2012
21/01/2013
21/01/201
1-4-6
2-13/2012
4
ರ್ೕ.ಮಹಾದೇವ್.ಹೆಚ್.ಪರ್.ದ.ಸ,ಉ.ನಿ.ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂ.ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ 15ವಷರ್ಗಳ
ಸ ಚಾ ವೇತನ ಬಡಿಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5(9)/ವೇಬ/ಸವ್ಚಾಬ:34/2
11/01/2013
11/01/2013
11/01/201
1-4-6
012-13
4
ರ್ೕ ಎಂಆರರ್ ಚಂದರ್, ಪರ್ದಸ ಸಪಪೂಕಾಲೇಜು, ಪೌರ್ಶಾ ಜಾಲಹ ಳ್, ಬೆಂಉಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ 15 ವಷರ್ಗಳ
ಸ ಚಾವೇಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
11/01/2013
11/01/2013
11/01/201
1-4-6
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/35/201
4
2-13
ರ್ೕ ಜಿ ವೆಂಕಟರೆಡಿಡ್, ಪರ್ದಸ ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಶಾಖೆ, ತಾಪಂಚಾಯತ್, ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ
ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
11/01/2013
11/01/2013
11/01/201
1-4-6
5(9)/ವೇಬ/ಹೆ.ವೇಬ:60/2
4
012-13
ರ್ೕಮತಿ ಡಿಪಿಪೂಣಿರ್ಮ, ಟಿ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 20 ವಷರ್ಗಳ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
11/01/2013
11/01/2013
11/01/201
1-4-6
5(9)/ವೇಬ/ಸವ್ಚಾಬ:64/2
4
012-13
ರ್ೕ ಮಹಾದೇವ ಹೆಚ್ಎಂಪರ್ದಸ, ಉನಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂದಜಿಲೆಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 15 ವಷರ್ಗಳ
ಸ ಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
11/01/2013
11/01/2013
11/01/201
1-4-6
5(9)/ವೇಬ/37/2012-13
4
ರ್ೕ ಪಿಎಂ ರ್ೕ ಶೈಲಮೂತಿರ್, ಪರ್ದಸ ೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ತುರುವೇಕೆರೆ ಇವರಿಗೆ 20
ವಷರ್ಗಳ ಹೆಚು ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
11/01/2013
11/01/2013
11/01/201
1-4-6
5(9)/ವೇಬ/ಹೆ.ವೇ.ಬ30/2
4
012-13
ರ್ೕ ಆರ್ ವೆಂಕಟೇಶ ಮೂತಿರ್, ಗೂರ್ಪ್ `ಡಿ` ನೌಕರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ 20
ವಷರ್ಗಳ ಹೆಚು ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
11/01/2013
17/01/2013
17/01/201
1-4-6
5(9)/ವೇಬ/ಹೆ.ವೇ.ಬ:38/
4
2012-13
ರ್ೕ ಕೆಜಿ ರ್ೕನಿವಾಸ ಮೂತಿರ್, ಪರ್ದಸ ನಿ32 ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಇವರಿಗೆ 20 ವಷರ್ಗಳ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ
ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
11/01/2013
11/01/2013
11/01/201
1-4-6
5(9)/ವೇಬ/ಹೆ.ವೇ.ಬ:38/
4
2012-13
ರ್ೕ ಕೆಜಿ ರ್ೕನಿವಾಸ ಮೂತಿರ್, ಪರ್ದಸ ನಿ32 ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಇವರಿಗೆ 20 ವಷರ್ಗಳ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ
ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
11/01/2013
11/01/2013
11/01/201
1-4-6
5(9)/ವೇಬ/ಸವ್.ಚಾ.ಬ:29/
4
2012-13
ರ್ೕ ಎಂಎಂಪರ್ಕಾಶ್, ದಿವ್ದಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಇವರಿಗೆ 15 ವಷರ್ಗಳ ಸವ್ಚಾವೇತನ
ಬಡಿಯನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
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1163

105142

5(9)/ರಮಂ/ಕ. .ಹಾ:49/
11/01/2013
11/01/2013
11/01/201
2011-12
4
ರ್ೕಮತಿ ಜಿಚೈತನಯ್, ದಿವ್ದಸ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಇವರ ಗೈರು ಹಾಜರಿ ಬಗೆಗ್

1-4-6

1164

105144

1-4-6

1165

105145

11/01/2013
11/01/2013
11/01/201
5(9)/ಪರ್ಭ/ ಭತೆಯ್:32:/20
4
12-13
ರ್ೕಮತಿ ಎಸೆಬ್ೕಬಿ, ಪರ್ದಸ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂ ಇವರ ನಗದು ಶಾಖೆಯ ಲ್
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿರುವ ದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ನಗದು ನಿವರ್ಹಣಾ ಭತೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
11/01/2013
11/01/2013
11/01/201
5(9)/ಅಗೈಹಾ/50:/2012
4
-13
ರ್ೕ ಆಮರ್ಹೇಶ್, `ಡಿ` ಗೂರ್ಫ್ ನೌಕರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂ ಇವರ ಗೈರು ಹಾಜರಿ ಬಗೆಗ್

1166

105146

1167

105147

1168

105148

1169

105150

1170

17830

1171

40485

1172

40486

1173

66036

1174

66450

1175

67457

1176

69137

1-4-6

11/01/2013
11/01/2013
11/01/201
1-4-6
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/ಕಾ.ಮಿ.ಬ
4
:36/2012-13
ರ್ೕ
ೕಗಾನಂದ, ಪರ್ದಸ , ೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ತುರುವೇಕೆರೆ, ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ
ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
11/01/2013
11/01/201
1-4-6
5(9)/ವೇಬ/ಸವ್.ಚಾ.ಬ:33:/ 11/01/2013
4
2012-13
ರ್ೕ ಎಂಆಜರ್ಗದೀಶ್, ಪರ್ದಸ ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಲಕೆಕ್ೕನಹ ಳ್, ಗುಬಿಬ್ ತಾ ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ 15
ವಷರ್ಗಳ ಸ ಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
11/01/2013
11/01/2013
11/01/201
1-4-6
5(9)/ವೇನಿಪ/58/20104
11
ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ ಪರ್ದಸ ವೃಂದದಿಂದ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ಹೊಂದಿರುವ ಅಧೀಕಷ್ಕರಿಗೆ
ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
11/01/2013
11/01/2013
11/01/201
1-4-6
5(9)/ಇ /12/2009-10
ಕಛೇರಿಯ ಇತರೆ ಷಯಗಳು
510ಹೆಚ್.ಆರ್.ಎಂಎಸ್./
ಸೇ.ಪು.ಮಾ/05/2008-09

04/08/2008

06/12/2013

06/12/201
4

1-4-7

ಮಾನವ ಸಂಪನೂಮ್ಲ
ೕಜನೆಯ ಲ್ ಬಬ್ಂದಿ/ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕದ ಪೂಣರ್ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್
ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆ
12/01/2010
26/07/2013
26/07/201
1-4-7
CPI
4
5(9)/ವೇನಿ/49/2010
ರ್ೕ ಟಿ.ಎಸ್.ವಸಂತ್, ಕನನ್ಡ ರಿಯ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ 100 220ರ ವೇತನ ಶೆ ೕಣಿಯನು ನೀಡಿ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
CPI
12/01/2010
26/07/2013
26/07/201
1-4-7
5(9)/ವೇಬ/50/2010
4
ರ್ೕ ಟಿ.ಎಸ್.ವಸಂತ್, ಕನನ್ಡ ರಿಯ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರು ಸೇವೆಗೆ ಸೇರುವಾಗ ಕನ ಡ/ಆಂಗ ಪೌ ಢ ಬೆರಳಚು ದಾ ಹರ್ತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಹೆಚು ವರಿ
5(9)ವಾ./ವೇಬ/02//201
18/04/2011
26/07/2013
26/07/201
1-4-7
1-12
4
2011-12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಕಛೇರಿ ಬಬ್ಂದಿ ವಗರ್ದವರಿಗೆ ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
29/04/2011
26/07/2013
26/07/201
1-4-7
5(9)/ವೇಬ/06//20114
12
ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ಹೊಂದಿದ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಬಡಿತ್
ಹುದೆಯ ವೇತನ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
01/06/2011
26/07/2013
26/07/201
1-4-7
5(9)/ಗರನ/13/2011-12
4
2011-12 ನೇ ಸಾ ನ ೇತಾರ್ವಧಿಯ ಲ್ ಈ ಕಛೇರಿಯ ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂಧಿ ವಗರ್ದವರಿಗೆ ಗ ಕೆ
ರಜೆಯನು ಅಧ ಪಿರ್ ನಗಧೀಕರಣ ಸೌಲಭ ವನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
23/06/2011
26/07/2013
26/07/201
1-4-7
5(9)ಸೇ.ವ.ರ/ಮನ /17//
4
2011-12
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

1177

100851

1178

101264

1179

101301

1180

104172

1181

104180

1182

104579

1183

104683

1184

104708

1185

104709

1186

105378

1187

106081

1188

106188

1189

106269

24/09/2012
06/12/2013
06/12/201
1-4-7
5(9)ಹೆ/ವೇಬ/48/20124
13/2012
ರ್ೕ.ರಾಜಶೇಖರಪಪ್, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ 25
ವಷರ್ಗಳ 2ನೇ ಹೆಚು ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5(9)ಬ/ವೇನಿ/51/201209/10/2012
09/12/2013
09/12/201
1-4-7
13/2012
4
ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ಹೊಂದಿದ ಪರ್.ದ.ಸಹಯಕರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸುವ
ಬಗೆ
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/55/201
10/10/2012
26/07/2013
26/07/201
1-4-7
2-13/2012
4
ರ್ೕ.ಎಂ.ನಾಗರಾಜ , ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು,
ಇವರಿಗೆ 15ವಷರ್ಗಳ ಸ ಚಾ ವೇತನ ಬಡಿಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5(9)ಹೆ/ವೇನಿ/62/201228/12/2012
26/07/2013
26/07/201
1-4-7
13/2012
4
ರ್ೕ.ಬಿ.ಗಣೇಶ, ಪರ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 20 ವಷರ್ಗಳ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ವೇತನವನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5(9)ಬ/ವೇನಿ/69/201228/12/2012
09/12/2013
09/12/201
1-4-7
13/2012
4
ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ಹೊಂದಿದ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ವೇತನ ನಿಗಧಿ
ಪಡಿಸುವ ಬಗೆ ಹಾಸನ ಜಿಲೆ
5(9)/ವೇನಿ/ಸಮಾ/75/20
03/01/2013
26/07/2013
26/07/201
1-4-7
12-13/2013
4
ರ್ೕ.ಬಿ.ಜಿ.ಪರ್ಕಾಶ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ೇ. ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಉತತ್ರ ವಲಯ-03,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಇವರ ವೇತನವನು ೕಮತಿ ಕೆ ಭವಾನಮ ಪ ದ ಸ ಆಯುಕರ ಕಛೇರಿ
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/77/201
07/01/2013
26/07/2013
26/07/201
1-4-7
2-13/2013
4
ರ್ೕ. .ಆರ್. ವಕುಮಾರ್, . .ಟಿ, ಲೋಕ ಕಷ್ಣ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ,ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ
ಕಾಲಮಿತಿವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/78/201
07/01/2013
26/07/2013
26/07/201
1-4-7
2-13/2013
4
ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಆರ್.ಗುರುಪರ್ಸಾದ್, ಪರ್.ದ.ಸ,ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 15
ವಷರ್ಗಳ ಸ ಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5(9)/ವೇನಿ/ಸಮಾ/79/20
07/01/2013
06/12/2013
06/12/201
1-4-7
12-13/2013
4
ರ್ೕ.ಶಾಂತರಾಜು ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ೇ. .ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ತೀಥರ್ಹ ಳ್, ಇವರ ವೇತನವನುನ್
ೕ ಬಿ ಆರ್ ನಾಗರಾಜಯ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಉ ನಿ ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇಲಾಖೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ವೇತನಕೆ
5(9)ಹೆ/ವೇನಿ/81/201217/01/2013
26/07/2013
26/07/201
1-4-7
/2013
4
ರ್ೕ.ಕೆ. .ಮಹೇಶ್, . .ಟಿ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 20 ವಷರ್ಗಳ
ಹೆಚು ವರಿ ವೇತನವನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
30/01/2013
26/07/2013
26/07/201
1-4-7
5ಹೆ/ವೇನಿ/82/2012/2013
4
ರ್ೕಮತಿ.ಜಿ. ನುತ, ಸ. , [ಸಹಸಂಪಾದಕರು] ಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 20
ವಷರ್ಗಳ ಹೆಚು ವರಿ ವೇತನವನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5(9)/ವೇನಿ/ಸ/85/2012/
02/02/2013
26/07/2013
26/07/201
1-4-7
2013
4
ರ್ೕಮತಿ.ಎಂ.ಶಕುಂತಲ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಕ.ಪೌರ್. .ಪರೀ ಾ ಮಂಡ , ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೇತನವನುನ್
ಸೇವೆಯ ಕಿರಿಯ ನೌಕರರಾದ ೕಮತಿ ಕೆ ವನಜಾ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಕ ಪೌ ಪ ಮಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು
04/02/2013
26/07/2013
26/07/201
1-4-7
5(9)ಹೆ/ವೇನಿ/85/2012/2
4
013
ರ್ೕ. .ಬಸವರಾಜು, ಪರ್.ದ.ಸ,ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ , ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ 20
ವಷರ್ಗಳ ಹೆಚು ವರಿ ವೇತನವನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

1190

106289

1191

107183

1192

107184

1193

107995

1194

108003

1195

108111

1196

108498

1197

108801

1198

109290

1199

109544

1200

109550

1201

109551

1202

110479

1203

110481

04/02/2013
26/07/2013
26/07/201
1-4-7
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/86/201
4
2/2013
ರ್ೕ.ಎನ್.ಜಗದೀಶ್, ಪರ್.ದ.ಸ,ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಬೆಳಾಳ್ , ತುಮಕೂರು ತಾ ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ಇವರಿಗೆ 10
ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿಯನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/89/201
22/02/2013
26/07/2013
26/07/201
1-4-7
2-/2013
4
ರ್ೕ.ಎನ್.ನಾಗೇಂದರ್, ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 15
ವಷರ್ಗಳ ಸ ಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/88/201
22/02/2013
06/12/2013
06/12/201
1-4-7
2-/2013
4
ರ್ೕ.ಸ ೕರ್ತತ್ಮರಾವ್, ಪರ್.ದ.ಸ,ಸಕಾ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಇಡಗೂರು, ಗುಬಿಬ್ತಾ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ಇವರಿಗೆ
10 ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿಯನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/91/201
15/03/2013
26/07/2013
26/07/201
1-4-7
2-/2013
4
ರ್ೕ.ರಾಜೇಶವ್ರ.ಆರ್.ಪಿ. ಪರ್.ದ.ಸ,ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹಕಾಯರ್ಕರ್ಮ,ರಾಮನಗರ ತಾ ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ 15
ವಷರ್ಗಳ ಸ ಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿಯನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
15/03/2013
26/07/2013
26/07/201
1-4-7
5(9) /ರಮಂ/92/2012/2013
4
ರ್ೕ.ಎ.ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ ಪರ್ಸಾದ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ ವೆ ಧ ಕೀಯ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಶೇಷ ರಜೆಯನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5(9)ಸಥ್/ವೇಬ/95/2012/2
19/03/2013
26/07/2013
26/07/201
1-4-7
013
4
ರ್ೕಮತಿ.ಪಿ.ವೈದೇ , ಗರ್ಂಥಪಾಲರು, ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು{ಪೌರ್.ಶಾ. ಭಾಗ]ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ,18ನೇ ಕಾರ್ಸ್
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
26/03/2013
26/07/2013
26/07/201
1-4-7
5(9)ಹೆ/ವೇನಿ/98/2012/2013
4
ರ್ೕಮತಿ.ಜಯ, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 20
ವಷರ್ಗಳ ಹೆಚು ವರಿ ವೇತನವನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/3/201301/04/2013
26/07/2013
26/07/201
1-4-7
14/2013
4
ರ್ೕ.ಬಿ. .ಹರೀಶ್, ದಿವ್.ದ.ಸ, ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂ.ಉತತ್ರ ತಾಲೂಲ್ಕ್ ಇವರಿಗೆ 10 ವಷರ್ಗಳ
ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿಯನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5(9)/ಅಆನೇ/09/201318/04/2013
26/07/2013
26/07/201
1-4-7
14/2013
4
ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ ¸ದೇವಮಮ್ , ಕೋಂ ದಿ.ಶಂಕರ ಂಗಯಯ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ್ ರಿ
ರಿಯ ಪಾ ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆನಾ ಯಕನಹ ತಿಪಟೂರು ತಾ ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ಗೂ ಪ್ ಡಿ
5(9)ಅಂ. .ಭತೆಯ್/ಇ /12/
24/04/2013
26/07/2013
26/07/201
1-4-7
2013-14/2013
4
ರ್ೕ.ಆರ್.ದೇವರಾಜಪಪ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಅಂಗ ಕಲ ಭತೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5(9)ಪಿ/ರಮಂ/13/201324/04/2013
26/07/2013
26/07/201
1-4-7
14/2013
4
ರ್ೕ.ಜೆ.ಪಿ. ದೆದ್ೕಶವ್ರ, ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ,
ಇವರಿಗೆ ಪಿತ ತ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/14/201
24/04/2013
26/07/2013
26/07/201
1-4-7
3-14/2013
4
ರ್ೕ.ರಾಘವೇಂದರ್.ಜಿ.ಎನ್.ಪರ್.ದ.ಸ, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,
ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಕಾಲ ಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆ
(9)ಸಥ್/ವೇಬ/21/201330/05/2013
06/12/2013
06/12/201
1-4-7
14/2013
4
ರ್ೕ.ಮುನಿ ವಣೆಣ್ೕಗೌಡ ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು, ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ತಾ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕನಕಪುರ
ತಾ ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ಪ ಥಮ ಸಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
30/05/2013
06/12/2013
06/12/201
1-4-7
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/22/201
4
3-14/2013
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1204

110485

1205

110517

1206

110619

1207

110620

1208

110694

1209

111304

1210

111371

1211

113689

1212

113695

1213

113696

1214

113699

1215

113703

1216

113705

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಪಿ.ದೇ ಕಾ, ಪರ್.ದ.ಸ, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಉತತ್ರ ವಲಯ -01,
ಬೆಂ ಉತರ ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
CPI/ವೇಬ/23/201330/05/2013
26/07/2013
26/07/201
1-4-7
14/2013
4
ರ್ೕ.ರಜನೀಕಾಂತ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ದ ಣ ವಲಯ -02,
ಬೆಂ ದ ಣ ಜಲೆ ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5(9)ಹೆ/ವೇಬ/25/201331/05/2013
26/07/2013
26/07/201
1-4-7
14/2013
4
ರ್ೕ.ಹರೀಶ್ ಪಿ.ಕುಲಕಣಿರ್ ಪರ್.ದ.ಸ,, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 20
ವಷರ್ಗಳ ಹೆಚು ವರಿ ವೇತನವನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5(9)/ಅಆನೇ/26/201304/06/2013
06/12/2013
06/12/201
1-4-7
14/2013
4
ರ್ೕ. .ಅರ್.ವೆಂಕಟೇಶಮೂತಿರ್.ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಪಿತ ತ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5(9)ಸಥ್/ವೇಬ/27/201304/06/2013
06/12/2013
06/12/201
1-4-7
14/2013
4
ರ್ೕಮತಿ.ಜಿ.ಹೆಚ್.ಸರಸವ್ತಮಮ್, ರಿಯ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಪ ಥಮ ಸಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5(9)ಸಥ್/ವೇಬ/28/201307/06/2013
26/07/2013
26/07/201
1-4-7
14/2013
4
ರ್ೕ. .ಪಿ.ರಾಮಾಂಜನಪಪ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು,
ಇವರಿಗೆ ಪ ಥಮ ಸಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5(9)ಹೆ/ವೇನಿ/30/201303/07/2013
06/12/2013
06/12/201
1-4-7
14/2013
4
ರ್ೕ.ಲೋಕೇಶ್,ಪರ್.ದ.ಸ, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಗುಬಿಬ್ ತಾ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ 20 ವಷರ್ಗಳ ಹೆಚು ವರಿ ವೇತನವನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/31/201
06/07/2013
06/12/2013
06/12/201
1-4-7
3-14/2013
4
ರ್ೕ.ಎನ್.ಎಸ್.ಸೋಮಶೇಖರ್, ಪರ್.ದ.ಸ,, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 15
ವಷರ್ಗಳ ಸ ಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿಯನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5(9)/ವೇನಿ/ಸಮಾ/35/20
03/10/2013
06/12/2013
06/12/201
1-4-7
13-14/2013
4
ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ನಿಂಗೇಗೌಡ,ಪರ್.ದ.ಸ, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ೕಗೆ,ಹಾಸನತಾ, ಇವರ ವೇತನವನುನ್ ಸೇವೆಯ ಲ್
ಕಿರಿಯ ನೌಕರರಾದ ೕ ಮುರುಗೇಂದ ಯ ಪ ದ ಸ ೇತ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಅರ ೕಕೆರೆ ಇವರ
5(9)ಸಥ್/ವೇಬ/41/201303/10/2013
06/12/2013
06/12/201
1-4-7
14/2013
4
ರ್ೕ.ಕೇಶವರಾವ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ
ಬಡಿಯನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5(9)ಹೆ/ವೇಬ/42/201303/10/2013
06/12/2013
06/12/201
1-4-7
14/2013
4
ರ್ೕಮತಿ.ರಮಾಮಣಿ, . .ಟಿ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ 20
ವಷರ್ಗಳ ಹೆಚು ವರಿ ವೇತನವನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
03/10/2013
06/12/2013
06/12/201
1-4-7
5(9)ಸಥ್/ವೇಬ/44/20134
14/2013
ರ್ೕ.ಜೆ.ಮಂಚೇಗೌಡ, ಪರ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ
ಬಡಿಯನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/45/201
03/10/2013
06/12/2013
06/12/201
1-4-7
3-14/2013
4
ರ್ೕಮತಿ. .ತಾರಾ, ಪರ್.ದ.ಸ,, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ 10
ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿಯನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5(9) ಹೆ/ವೇಬ/46/201303/10/2013
06/12/2013
06/12/201
1-4-7
14/2013
4
ರ್ೕ.ಬಿ.ನರೇಂದರ್ಕುಮಾರ್ ಪರ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
20ವಷರ್ಗಳ ಹೆಚು ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿಯನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

05/10/2013
06/12/2013
06/12/201
1-4-7
5(9)ಸಥ್/ವೇಬ/49/20134
14/2013
ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಪೀಟರ್
ೕನಾಡರ್ ಪರ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಸಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿಯನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/50/201
23/10/2013
06/12/2013
06/12/201
1-4-7
3-14/2013
4
ರ್ೕಮತಿ.ಭಾಗಯ್ಜೊಯ್ೕತಿ.ಆರ್, ಪರ್.ದ.ಸ,ಅಕಷ್ರದಾಸೋಹ, ಹೊಸಕೋಟೆ, ಬೆಂ.ಗಾರ್.ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ
ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಬಗೆ
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/51/201
23/10/2013
06/12/2013
06/12/201
1-4-7
3-14/2013
4
ರ್ೕ.ಕೆ.ಅಶವ್ಥ್ ಕುಮಾರ್ , ಪರ್.ದ.ಸ,ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
ದ ಣ ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಬಗೆ
5(9)/ವೇಬ/52/201323/10/2013
06/12/2013
06/12/201
1-4-7
14/2013
4
ರ್ೕಮತಿ ಸುನಂದರಾಣಿ, ಪರ್.ದ.ಸ,ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಭಾರತೀಯ ಾನ ಮಂದಿರ ಉತತ್ರವಲಯ -2
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತರ ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ 20 ವಷರ್ಗಳ ಹೆಚು ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
13/11/2013
06/12/2013
06/12/201
1-4-7
5(9)/ವೇನಿಪ/54/20134
14/2013
ರ್ೕ.ಕೆ.ಆಂಜನಪಪ್, ನಿ.ಪ.ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೈಂದೂರು
ವಲಯ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆ ಇವರ ವೇತನವನು ಪರಿಷ ರಿಸುವ ಬಗೆ
5(7) ಅನುಕಂಪ ರಿ ಅಜಿರ್
19/10/2006
07/04/2007
07/04/200
1-4-8
ಸಂಖೆಯ್ 35661/2004
8
ಪರ್ ೕಣ್ ಕುಮಾರ್ ಜೆ.ಆರ್. .ಎಲ್. ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ

1217

113745

1218

114236

1219

114237

1220

114238

1221

114774

1222

7217

1223

66171

1224

83894

1225

93273

1226

94714

1227

95419

1228

95713

1229

97685

16/06/2012
26/07/2013
26/07/201
1-4-8
5(9)ಬ/ವೇನಿ/14/20124
13/2012
ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ಹೊಂದಿರುವ ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

1230

98105

5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/19/201
2-13/2012

23/04/2011
06/12/2013
06/12/201
1-4-8
5(9)/ರಮಂ/03/20114
12
2011-12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಕಛೇರಿಯ ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿ ವಗರ್ದವರಿಗೆ ಗ ಕೆ/ಪರಿವತಿರ್ತ ರಜೆಯನುನ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
03/10/2011
06/12/2013
06/12/201
1-4-8
5(9)/ ಕಾ ನಿ/36/20114
12
ಕಛೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತುತ್ ಬಬ್ಂದಿ ವಗರ್ದವರು ನಿಗಧಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಬ ೕಮೆಟಿರ್ಕ್ ಮುಖೇನ
ಹಾಜರಾತಿಯನು ದಾಖ ಸುವ ಬಗೆ
22/02/2012
26/07/2013
26/07/201
1-4-8
5(9)ಬ/ವೇನಿ/65/2011/2012
4
ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ಹೊಂದಿರುವ ರ್ೕ.ಕೆ.ಎಸ್.ಗುರು ಂಗಯಯ್, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ,
ಸಾ ಇಲಾಖೆ ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಬಡಿಹುದೆಯ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
5(9)/ವೇನಿಪ/74/201121/03/2012
26/07/2013
26/07/201
1-4-8
/2012
4
ರ್ೕ.ಎಂ.ಜೆ.ನಾಗೇಶ್,ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಳಂಗಡಿ ದ ಕ ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ 1987ರ ಪರಿಷ ತ ವೇತನ ನಿಗಧಿಯ ಆಗಿರುವ ವ ತಾ ಸವನು
5(9)/ವೇನಿ/ಸಮಾ/201210/04/2012
06/12/2013
06/12/201
1-4-8
13/2012
4
ರ್ೕ.ಕೆ.ಆರ. ರ್ೕನಿವಾಸ, ಪರ್.ದ.ಸ,ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ವೇತನವನು ೕಮತಿ ರಾಜರಾಜೇಶ ರಿ ಪ ದ ಸ ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಲ ಮಂಡ
5(9)ವಾ/ವೇಬ/04/201219/04/2012
06/12/2013
06/12/201
1-4-8
13/2012
4
2012-13ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಕಛೇರಿ ಬಬ್ಂದಿ ವಗರ್ದವರಿಗೆ ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

26/06/2012

13/12/2013

13/12/201
4

1-4-8
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1231

98275

1232

98376

1233

99708

1234

100312

1235

100480

1236

101373

1237

808

1238

874

1239

925

1240

7481

1241

11040

1242

11210

1243

11428

ರ್ೕ.ಆರ್.ಆಂಜಿನಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಪಾವಗಡ
ತಾಲೂಕ್ ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ಕಾಲ ಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿ ಸಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿಯನು
5(9)/ಅಗೈಹಾ/22/201203/07/2012
06/12/2013
06/12/201
1-4-8
13/2012
4
ಕಛೇರಿಗೆ ತಡವಾಗಿ ಆಗಮಿಸುವ ಬಬ್ಂದಿಗಳ ರುದದ್ಕರ್ಮಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
04/07/2012
03/06/2014
03/06/201
1-4-8
5(9)ಬ/ವೇನಿ/23/20125
13/2012
ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ಹೊಂದಿರುವ ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ [ಈ
ಕಛೇರಿ ಬ ಂದಿ]
5(9) ಹೆವೇಬ/31/201214/08/2012
06/12/2013
06/12/201
1-4-8
13/ವೇಬ/28/07/2012/20
4
12
ಈ ಕಛೇರಿ ಬಬ್ಂದಿಗ ಗೆ 25 ವಷರ್ಗಳ 2ನೇ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
29/08/2012
26/07/2013
26/07/201
1-4-8
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/40/201
4
2-13/2012
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಕಛೇರಿಯ ನೌಕರರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ
ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/45/201
06/09/2012
26/07/2013
26/07/201
1-4-8
2-13/2012
4
ಈ ಕಛೇರಿಯ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್/ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿತ್/ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ವೇತನ ಬಡಿಯನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5(9)ಬ/ವೇನಿ/58/201211/10/2012
03/06/2014
03/06/201
1-4-8
13/2012
5
ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ಹೊಂದಿದ ಪರ್.ದ.ಸಹಯಕರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸುವ
ಬಗೆ ಹಾಸನ ಜಿಲೆ
5[6]ದೂರು:ದೂರು:2005- 21/05/2005
06/06/2009
06/06/201
1-5-4
2006
0
ರ್ೕ ಬಿ. . ರೇಹಾಳುಮಠ, ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಹರಿಜನಹ ಳ್,
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆ
07/03/2006
06/06/2009
06/06/201
1-5-4
5[6]ದೂರು:39:20050
2006
ರ್ೕ ಆರ್.ಎನ್.ಸುರೇಶ್ಬಾಬು ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ತಾಲೂಲ್ಕು ಸಮಾಜ ಕಲಾಯ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ತುಮಕೂರು
ಇವರ ಮೇಲೆ ಸು ಕ ಮ ಜರುಗಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
03/06/1993
11/09/2008
11/09/200
1-5-4
5[6][2]ದೂರು:08:1993
9
-1994
ರ್ೕ ಎಸ್.ಕುಮಾರಶೆಟಿಟ್, ಅಧೀಕಷ್ಕುರ್, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು, ಇವರು ಲೋಕಾಯುಕತ್ರ
ಬಲೆಗೆ ಬಿದ ಬಗೆ
15/12/2005
06/06/2009
06/06/201
1-5-4
5(6) ದೂರು 32/20050
06
ರ್ೕನಿವಾಸ, ದಿವ್.ದ.ಸ, ಸಕಾರ್ರಿ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ಮ ಗೆ, ಮಡಿವಾಳ, ಬೊಮಮ್ನಹ ಳ್ ಇವರು ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್
ಗೆ ರುಹಾಜರಾದ ಬಗೆ
28/03/2007
06/06/2009
06/06/201
1-5-4
5(6)ದೂರು/55/2006/20
0
07
ರ್ೕ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾದಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಉತತ್ರವಲಯ-2 ಗಾಂಧಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ ನೆಡೆಯುತಿತ್ರುವ
ಅವ ವಹಾರಗಳ ಬಗೆ
09/04/2007
15/04/2008
15/04/200
1-5-4
5(6) ದೂರು/01/07-08
ರ್ೕ ಎಂ.ಎಂ. ಮಹಾದೇವಯಯ್ ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಟಿ .ನರ ೕಪುರ
ಮೆ ಸೂರು ಜಿಲೆ ಇವರನು ಅಮಾನತು ಗೂ ರುವ ಬಗೆ
5(6)ದೂರು/ಇತರೆ/32967
26/04/2007
06/06/2009
06/06/201
1-5-4
/2007-2008
0
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ರಾಮರಾವ್. ಂದಿನ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಮೈಸೂರು ಇವರ ಮೇ ನ ಚಾರಣೆ ಬಗೆಗ್.
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1244

14449

1245

15109

1246

15336

1247

15729

1248

16919

1249

17036

1250

17498

1251

18124

1252

20078

1253

32654

1254

775

1255

13681

1256

13748

1257

14223

03/12/2007
06/06/2009
06/06/201
1-5-4
5[6]ದೂರು: ಸುತ್ಕರ್ಮ:17:
0
2007-08
ರ್ೕ ಪಿ.ಎಂ.ಸೋಮಶೇಖರಯಯ್, ಗೂರ್ಪ್.ಡಿ ನೌಕರರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಲಕೆಕ್ೕನಹ ಳ್, ಗುಬಿಬ್ ತಾ,
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆ ಇವರ ಕಿ ಮಿನಲ್
ಕದಮೆ ಸಂಖೆ :43/2007 ಮತು 48/2007ರ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ
16/01/2008
06/06/2009
06/06/201
1-5-4
56 ದೂರು 24/2007-08
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಬಬ್ಂದಿ ವಗರ್ದವರ ರುದದ್ ದೂರು
56 ದೂರು /26/2007-08

06/02/2008

06/06/2009

56 ದೂರು/15/2008-09

05/07/2008

06/06/2009

06/06/201
1-5-4
0
ರ್ೕ.ಬಿ.ಎಸ್ .ಮಂಜು,ದಿವ್.ದ.ಸ ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ನೂಯ್ಟಾನ್ ಭದಾರ್ವತಿ ಇವರ ಮೇ ನ
ಆರೂಪ
14/03/2008
06/06/2009
06/06/201
1-5-4
ಸಂಖೆಯ್: 56 ದೂರು
86342/2007-08
0
ರ್ೕ ರಫುನಂದನ ಕಾಯ್ ಯರ್ ಬಿಇಒ ಕಛೇರಿ, ಕೊಳೆಳ್ಗಾಲ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರ ಮೇಲೆ ಅಟಾರ್ ಟಿ ಕೇಸ್
ಆಗಿರುವ ಬಗೆ
56 ದೂರು` 7`2008-09
30/05/2008
06/06/2009
06/06/201
1-5-4
ರ್ೕ ಚನನ್ ೕರನಾಯಕ್, ಪರ್ದಸ, ಬಿಇಒ ಕಛೇರಿ, ಹರಪನಹ ಳ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಅಮಾನತತ್ನುನ್
ರೀಕರಿಸಲು ದಾವಣಗೆರೆ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಕೋರಿದೆ
05/06/2008
06/06/2009
06/06/201
1-5-4
56ಅ.ಗೈ.ಹಾ/ ಸುತ್ಕರ್ಮ/1
0
0/2008-09
ರ್ೕಲೋಕಾಭಿರಾಮ, ಪರ್.ದ.ಸ. ಬಬ್ಂದಿ-03 ಶಾಖೆ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಇವರ ಅನಧಕೃತ ಗೈರುಹಾಜರಿ ಬಗೆಗ್.
06/06/201
1-5-4
0
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ವಲಯ-4, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗೆ ಜೆ.ಡಿ ಎ, ರವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಬಗೆಗ್
ವರದಿ ಸುಕ ಮ
30/08/2008
06/06/2009
06/06/201
1-5-4
56 ದೂರು/ಕುಂ.ಕೊ/
/
0
2008-09
ರ್ೕ.ಮಸಾತ್ಕ್ ಅಹಮದ್, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ
ಸೇವಾವ ಕಳೆದಿರುವ ಬ ಂದಿ ಮೇ ನ ಕ ಮ
07/01/2009
06/06/2009
06/06/201
1-5-4
56 ದೂರು/ 36/2008-09
0
ರ್ೕ ವಶಂಕರ್, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ಕತರ್ವ ನಿಲರ್ಕಷ್ತೆ ಸುಕ ಮ
29/04/2009
06/06/2009
06/06/201
1-5-4
¸ 56 1
0
ನಿ ೕಜನೆ/ದೂರು:
41/2006-07
ರ್ೕ ಎಂ.ಎಲ್. ರ್ೕನಿವಾಸಮೂತಿರ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಬಿಇಒ ಕಛೇರಿ, ಮದೂದ್ರು ಇವರ ಗೈರು ಹಾಜರಿ ಇತಯ್ಥರ್ದ
ಬಗೆ
5[6][2]ದೂರು:17:2004
20/09/2004
06/08/2010
06/08/201
1-6-1
-2005
1
ರ್ೕ ಎಸ್.ಆರ್. ರ್ೕಕಂಠ, ನಿವೃತತ್ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಕನಕಪುರ, ಇವರ
ಮೇ ನ ಸು ಕ ಮ ಕೆ ಗೊಳು ವ ಬಗೆ
12/09/2007
11/09/2008
11/09/200
1-6-1
56 ಇತರೆ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಸಾಲ
4/07-08
9
ಕೋಲಾರ
ಲ್ ಜಡ್ಜ್ ರವರ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ರುವ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್: ಇಎಕ್ಸ್ 112/04ರ ಕುರಿತು- ರ್ೕ
ಕೆ ಆರ್ ಗೋ ಂದ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಆಡಟ್ ಶಾಖೆ ಇವರಿಂದ ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿ ಬಗೆ
5[6]ದೂರು / ಸುತ್
22/10/2007
06/08/2010
06/08/201
1-6-1
ಕರ್ಮ/13/2007-08
1
ರ್ೕ.ಕೆ.ರಮೇಶ್, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು,[ ನಿ ೕಜನೆ]ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಣ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ,ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಸಾ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮೇಲೆ ಸು ಕ ಮ ತೆಗೆದುಕೊಳು ವ ಬಗ
20/11/2007
06/08/2010
06/08/201
1-6-1
56 ದೂರು ಸುತ್ಕರ್ಮ
114/07-08
1
ರ್ೕ ವೈ.ಡಿ. ದಾಸರ್ ಂದಿನ ಬಿ.ಇ.ಓ. ಮತುತ್ ರ್ೕ ಎಂ.ಎಂ. ಕಿರಣ್ ದಿವ್ ದ.ಸ. ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ
ಕಛೇರಿ ರಾಜ ಪೇಟೆ ಇವರುಗಳ ಮೇ ನ ಸು ಕ ಮದ ಬಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಮಾ ನೇಜರ್ ಮತು ಅಧೀಕಷ್ಕರ
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1258

16757

1259

16900

1260

17002

1261

17179

1262

18930

1263

20356

1264

20358

1265

33366

1266

33885

1267

47397

1268

59756

1269

69453

1270

69462

1271

70639

56ದೂರು/6/2008-09
22/05/2008
06/08/2010
06/08/201
1-6-1
ರ್ೕದೇವರಾಜು,ವಾಹನಚಾಲಕರುನಿ ೕಜನೆಉದುರ್ಮತುತ್ ಇತರ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷೆಗಳ
ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ ಇವರ ಕತರ್ವ ನಿಲರ್ಕಷ್ತೆ ಬಗೆ
29/05/2008
28/03/2009
28/03/201
1-6-1
5[6] ನೇಮಕ 19/20060
07
ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಕೆ.ದಿನೇಶ್ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಹೆಚ್.ಇ. ಕೆಂಚಯಯ್ , ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಬಿ.ಇ.ಒ.ಕಛೇರಿ, ಸಕಲೇಶ್ ಪುರ,
ಹಾಸನ ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
03/06/2008
06/08/2010
06/08/201
1-6-1
56ಸಂಖೆಯ್.ಎ11:ಪರ್ದಸ/ಅ
1
ಗೈಹಾ/ ಕರ್ 56/2004-05
ರ್ೕಬಿ.ಎಸ್.ನಾರಾಯಣಮೂತಿರ್ ಪರ್ದಸ,ಬಿಇಜ ಕಛೇರಿ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು,ಇವರ ಅನಧಿಕೃತ ಗೈಹಾಜರಿ
ಸು ಕ ಮ
18/06/2008
06/08/2010
06/08/201
1-6-1
56ದೂರು13`2008-09
ರ್ೕ ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ. ದಿವ್.ದ.ಸ.ವ್ಋತಿತ್ ಕಷ್ಣ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ, ಇವರ ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರುಹಾಜರಿ
ಸುಕ ಮ
04/11/2008
06/08/2010
06/08/201
1-6-1
56ನಕ ಜಾತಿ ಪತರ್
/ದೂರು/ / 2008-09
1
ರ್ೕ.ಕೆ. ಚಂದರ್ಶೇಖರ್, ದವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಎಂ.ಎಲ್. ಹ ಳ್, ಸಾಗರ
ತಾಲೂಕು ವ ಗ ಜಿಲೆ ಇವರ ಮೇಲೆ ಕಿ ಮಿನಲ್ ಪ ಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಬಗೆ ಸುಕ ಮ
56 ದೂರು/ 38/ 200820/01/2009
06/08/2010
06/08/201
1-6-1
09
1
ರ್ೕ ಎಂ.ಆರ್.ಚಿಕಕ್ರಾಮೇಗ್ಔಡ, ಪರ್ದಸ, ಸಂಯುಕತ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪ್ರ್ಔಢಶಾಲೆ, ರಾವುತತ್ನಹ ಳ್, ಬರಂಗಳೂರು
ಉತರ ತಾಲೂಕು ಇವರನುಚಿತ ವತರ್ನೆ ಕತರ್ವ ನಿಲರ್ಕಷ್ತೆ ಬಗೆ ದೂರು
20/01/2009
06/08/2010
06/08/201
1-6-1
56 ದೂರು/ 39/2008-09
1
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಹನುಮಂತಪಪ್, ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ಬಿಇಒ ಕಛೇರಿ, ಚನನ್ಗಿರಿ,ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು
ಸಕಾರ್ರದ ಹಣ ದುರುಪ ೕಗಪಡಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಬಗೆ
15/05/2009
06/08/2010
06/08/201
1-6-1
5[6] ದೂರು /06/20091
10
ರ್ೕ.ಶರ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾಯರ್, ಪರ್.ದ.ಸ. ಬಿ.ಇ.ಓ.ಕಛೇರಿ ಕೊಪಪ್ಳ,ಇವರು ಕೆ.ಎ.ಟಿಯ ಲ್ ದಾಖ ರುವ ಅಜಿರ್
ಸಂಖೆ :3945/2002 ರ ಮೇಲೆ ಕ ಮ
08/06/2009
06/08/2010
06/08/201
1-6-1
5[6] ದೂರು ? 13:
1
2009-10
ರ್ೕ ಡಿ.ಬೈಲಪಪ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಜಂಟಿ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಧಯ್ಹನ್ ಉಪಹಾರ
ೕಜನೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ವರ ಅನಧಿಕ್ಋತ ಗ್ಐರು ಹಾಜರಿ ಬಗೆ
31/07/2010
06/08/2010
06/08/201
1-6-1
5[6]/ದೂಪರ್/26/20091
10
ರ್ೕ .ರಾಮಯಯ್, ಪರ್.ದ.ಸ., ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಎಲಚಾಗಹ ಳ್,
ಹೊಳನರ ೕಪ ರ [ತಾ ಇವರು ನಕ ದಾಖಲೆ ನೀಡಿ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿರುವ ಬಗೆ
27/01/2011
24/08/2012
24/08/201
1-6-2
5(6)/ . ಪರ್/62/20103
11
ರ್ೕ ಕೆ.ನರ ಂಹಯಯ್, ನಿವೃತತ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು,ಉ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಮಂಡಯ್ ಇವರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಲ್
ಕತರ್ವ ನಿವರ್ ಸುತಿದಾಗ ೕ ಜಿ ಎನ್ ರಂಗಯ ನಿವ ತ ಕಷ್ಕರು ಇವರ ಸೇವಾವ ಕಳೆದಿರುವ ಬಗೆ
23/06/2011
24/08/2012
24/08/201
1-6-2
5(6)/ದೂಪರ್/29/20093
10
ಕುಷಟ್ಗಿ ಬಿಇಒ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಪದ ೕಧರ ಕಷ್ಕರ ಕೆಜಿಐಡಿ/ಜಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಜಮಾ
ಮಾಡದ ಬಗೆ
23/06/2011
28/05/2012
28/05/201
1-6-2
5(5)/ಖಾಪೂಸೇ/53/200
3
9-10
ರ್ೕಕೆ.ಎನ್.ಈಶವ್ರಾಚಾರಿ, ಟಿ,ಇವರ ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಬಗೆಗ್
27/06/2011
24/08/2012
24/08/201
5(6)/ . ಪರ್/08/20093
10
ರ್ೕ ಪಿ.ಆರ್.ಮಂಜುನಾಥ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಎ ಸೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

1-6-2
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1272

73753

5(6)/ . ಪರ್/21/201111/07/2011
24/08/2012
24/08/201
1-6-2
12
3
ರ್ೕ ಪಿ. ಶವ್ನಾಥ್, ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ೇ. .ಕಛೇರಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ ಇವರ ರುಧದ ಆರೋಪಗ ಗೆ ಸುತ್ ಕರ್ಮ

1273

82061

1274

82818

17/09/2011
24/08/2012
24/08/201
1-6-2
5(5)/ಖಾಪೂಸೇ/04/201
3
1-12
ರ್ೕ ಪಿ.ಎಂ.ಮಹಮಮ್ದ್ ಅನೀಫ್, ಪರ್.ದ.ಸ., ೇ. .ಕಛೇರಿ, ಡಲ್ಘಟಟ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ 2
ವಷರ್ಗಳ ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ಸೇವಾವಧಿ ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
23/09/2011
24/08/2012
24/08/201
1-6-2
5(6)/ದೂಪರ್/31/20113
12
ರ್ೕ ಜಿ.ಪರ್ಕಾಶ್, ದಿವ್.ದ.ಸ., ಡಯೆಟ್, ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ದೀಘಾರ್ವಧಿಯ ರಜೆಯ ಬಗೆಗ್

1275

83198

1276

96419

1277

661

1278

681

08/10/2002
11/09/2008
11/09/200
5[6][2]/ದೂರು -609
2002-03
ರ್ೕ ಪಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್, ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿ, ತುರುವೇಕೆರೆ ಇವರ ಚಾರಣೆ ಬಗೆಗ್

1279

897

1280

7232

1281

9110

1282

9216

1283

9331

31/03/2003
08/11/2010
08/11/201
1-6-3
5[6][2]ದೂರು[ಪಿ]38:20
1
02-2003
ೕಜನಾ ನಿದೇರ್ಸಕರ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಲೆಕಾಕ್ದಿಕಾರಿಯಾಗಿದದ್ ರ್ೕ
ಜನಶಾಲಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ರಾಜಯ್
ರಮೇಸ್ ಕೆ ದಾರವಾಡಕರ್ ಇವರನು ಅಮಾನತಿನ ರಿಸುವ ಬಗೆ
16/10/2006
15/04/2008
15/04/200
1-6-3
5[6]/ದೂರು/ಇತರೆ/35/20
9
06-07
ರ್ೕ.ಎಂ.ಐ.ಪಟಟ್ಣ ಶೆಟಿಟ್, ನಿವೃತತ್ ಪರ್.ದ.ಸ. ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ-ತಾಲೂಲ್ಕ ಪಂಚಾಯಿತಿ,
ಹುನಗುಂದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆ ಇವರ ಮೇ ನ ಚಾರಣೆ ಬಗೆ ಬಿ ಇ ಓ ಕಛೇರಿಯ ್ಬಂದಿಯ ಮೇಲೆ
14/08/2006
15/04/2008
15/04/200
1-6-3
5(6) ದೂರು ಇತರೆ
20/2006-07
9
ರ್ೕ ವಕುಮಾರ್ ಸಹಾಯಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ದಮಮ್ನಿಂಗಲ, ಶರ್ವಣಬೆಳಗೋಳ, ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ
ತಾ ಹಾಸನ ಜಿಲೆ ಇವರ ಮೇಲೆ ಕ ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು
5(6) (2) ಇತರೆ ಗೈ.ಹಾ
19/01/2007
08/11/2010
08/11/201
1-6-3
230/97-98
1
ರ್ೕ ಟಿ.ಎನ್.ಚಂದರ್ಶೇಖರ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ಬಿ.ಇ.ಒ ಕಛೇರಿ, ದೇವನಹ ಳ್ ಇವರ ವೇತನ ರ ತ ರಜೆ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡಿರುವ ದನು ವೆ ದ ಕೀಯ ಆಧಾರದ ಮೆಲೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆ
5[6]
24/01/2007
28/03/2009
28/03/201
1-6-3
ದೂರು/ಇತರೆ/37/2006-07
0

28/09/2011
24/08/2012
24/08/201
1-6-2
5(6)/ದೂಪರ್/34/20113
12
ರ್ೕ ಜಿ.ಎನ್. ವಕುಮಾರ್, ಪರ್.ದ.ಸ., ನಿ ೕಜಿತ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇ., ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ಮೇಲೆ ದೂರು
16/05/2012
28/05/2012
28/05/201
1-6-2
5(6)/ . ಪರ್/03/2012
ರ್ೕ ಎಂ.ಎಸ್.ರಾಜು, ಪರ್.ದ.ಸ., ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೇತುಪುರ,ಟಿ.ನರ ೕಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮೈಸೂರು
ಜಿಲೆ ( ಂದಿನ) ಇವರಿಂದ ಹಣ ದುರುಪ ೕಗವಾಗಿರುವ ಬಗೆ ಸು ಕ ಮದ ಕುರಿತು
27/07/2001
11/09/2008
11/09/200
1-6-3
5[6]ಗೈ,.ಹಾ:21:20019
2002
ರ್ೕ ಚಾಂಚ್ಪಾಷಾ, ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು, ಬೆರಳಚುಚ್ ಶಾಖೆ, ಇವರ ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರುಹಾಜರಿ ಬಗೆಗ್.
1-6-3

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಚೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ನ ದುರಾವಷೆಥ್ಯ ಬಗೆಗ್

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

1284

9333

1285

9452

24/01/2007
11/09/2008
11/09/200
1-6-3
5[6]ದೂರು/ಇತರೆ/28/20
9
06-07
ರ್ೕಮತಿ.ಎನ್.ಶೋಭ, ಪರ್.ದ.ಸ.ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಲೇಜು,ಬೈಲೂರು ಕುಂದಪುರ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ರುದ ದೂರು ಕುರಿತಂತೆ
14/08/2006
30/09/2011
30/09/201
1-6-3
5(6) ನೇಮಕ.11/20062
07
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

1286

9814

1287

9817

ರ್ೕಮತಿ ಕಮಲ w/o ಲೇಟ್ ಟಿ.ಆರ್ ನಂಜುಂಡ ಸಾವ್ಮಿ, ಸ. ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಗೊದಲಹುಂಡಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಮತು ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ಗೂ ಪ್ ಹುದೆಗೆ
5(6)
30/11/2006
15/04/2008
15/04/200
1-6-3
/ದೂರು/ಇತರೆ/38/20069
07
ರ್ೕ
ಾನ ಮಿತರ್ಕುಮಾರ್, ಪರ್.ದ.ಸ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾದಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ಇವರ ಅಮಾನತುತ್
ಆದೆಶವನು ತರೆವ ಗೊ
ಕತರ್ವ ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
05/02/2007
15/04/2008
15/04/200
1-6-3
5(6)
9
ದೂರು/ಇತರೆ/46/2006-07
ರ್ೕಮತಿ ಮಂಜುಳಮಮ್ ಮತುತ್ ರ್ೕ ತಿಮಮ್ಯಯ್ ಪರ್.ದ.ಸ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ರುದ ದೂರು ಕುರಿತು
20/02/2007
11/09/2008
11/09/200
1-6-3
5(6)/ನೇಮಕಾತಿ/42/200
9
6-2007
ರ್ೕಮತಿ ಕಮಲಮಮ್ W/O ದಿ//ಕೆ.ಕುಳೆಳ್ೕಗೌಡ ಸಹಶಕಷ್ಕರು ಹುಣಸೂರು ತಾ// ಮೆಯ್ಸೂರು ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಬಗೆ
08/03/2007
15/04/2008
15/04/200
1-6-3
5(6)ದೂರು ಇತರೆ/
9
52/2006-2007
ರ್ೕ.ಬಿ.ಪಿ. ಮಹದೇವ ಪರ್.ದ.ಸ. (ಅಮಾನತುತ್)ಬಿ.ಇ.ಒ.ಮದೂದ್ರು ಇವರ ಅಮಾನತತ್ನುನ್ ರದುದ್ ಗೂ ಸುವ
ಬಗೆ
5(6)ದೂರು/ಇತರೆ/02/20
18/04/2007
15/04/2008
15/04/200
1-6-3
07-2008
9
ರ್ೕಬಿ.ಕೆ. ಕರಿಯಪಪ್,ನಿವೃತತ್ ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು ಇವರು ರ್ೕಉಮೇಶ್ ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು ಇವರ ರುದದ್
ದೂರು ಸ ರುವ ಬಗೆ
05/05/2007
15/04/2008
15/04/200
1-6-3
5(6)
9
ದೂರು/ಇತರೆ/32591/2007
-2008
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಎ. .ಇ.ಮೈಸೂರು ಇ ಲ್ನ ಬಬ್ಂದಿಯ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

1288

10097

1289

10633

1290

11307

1291

11534

1292

11539

05/05/2007
15/04/2008
15/04/200
5(6)
9
ದೂರು/ಇತರೆ/31423/2007
-2008
ರ್ೕ ಶಾಯ್ಮುಸ್ಂದರ್, ಪರ್.ದ.ಸಶಹಾಯಕರು,ಡಯಟ್ ಬಳಾಳ್ರಿ ಇವರ ರುದದ್ ದೂರು ಕುರಿತು

1293

11587

1294

11845

1295

11964

1296

12089

1297

12428

10/05/2007
15/04/2008
15/04/200
1-6-3
5(6)
9
( 7(4)/ದೂರು/07/2007/2
008
ರ್ೕ ಎನ್.ಎಸ್. ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ್, ಂದಿನ ದವ್.ದ.ಸಾಹಾಯಕರು, ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ
ನಿಯಮಗ ಗೆ ವ ತಿರಿಕವಾಗಿ ಮಾ ತಿ ಸ ರುವ ಬಗೆ
29/05/2007
15/04/2008
15/04/200
1-6-3
5[6]ದೂರು/ಇತರೆ/07/079
08
ರ್ೕ ಗುಲಾಮ್ ದಸತ್ಗೀರ್, ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಚೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,ಬಳಾಳ್ರಿ ಇವರ
ರುದ ದೂರು ಕುರಿತು
06/06/2007
15/04/2008
15/04/200
1-6-3
5[6]
9
ದೂರು/ಇತರೆ/34046/2007
-08
ರ್ೕ.ಮಹಾದೇವಪಪ್ ದಿವ್.ದ.ಸ.ಸಕಾರ್ರಿ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು,ಕ ಲ್ೕಹಾಳ್, ಭದಾರ್ವತಿ ತಾ. ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ರುದ ದೂರು ಕುರಿತು
06/06/2007
15/04/2008
15/04/200
1-6-3
5[6]ದೂರು
/ಇತರೆ/38396/2007-08
9
ರ್ೕ.ಸುರೇಶ್, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು , ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಪಾವಗಡ ಇವರ ಬಾಕಿ ವೇತನವನುನ್
ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆ
22/07/2005
28/03/2009
28/03/201
1-6-3
5(6)( 2(7)/ದೂರು23/2
0
005-2006

1-6-3
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ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರಿಗೆ 2002-03ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಹಣವನುನ್
ಉಪ ೕಗಿ ಕೊಳ ದೆ ಲಾ ಪ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆ
56 ನೇಮಕ ಅಆನೇ
06/08/2007
07/08/2010
07/08/201
1-6-3
10/2007-08
1
ರ್ೕ .ಚಿಕಕ್ಣಣ್ ಬಿನ್ ದಿ:ಜವರನಾಯಕ, ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ , ಸಕಾರ್ರಿ ಂದಿ ಅಧಾಯ್ಪಕ ಪರ್ ಕಷ್ಣ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ,
ಮೆ ಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೂ ಪ್ ಡಿ ಹುದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
5[6]ದೂರು: ಸುತ್
03/12/2007
15/04/2008
15/04/200
1-6-3
ಕರ್ಮ:16:2007-08
9
ರ್ೕ ಟಿ.ಹೆಚ್.ಚಂದರ್ಶೇಖರ್, ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾದಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ತುಮಕೂರು, ಇವರ
ಕಿ ಮಿನಲ್
ಕದಮೆಯ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಬಗೆ
56 ದೂರು ಇತರೆ
10/12/2007
15/04/2008
15/04/200
1-6-3
18/2007-08
9
ರ್ೕ . .ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ, ನಿವೃತತ್ ದಿವ್.ದ.ಸ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ರ್ೕ ಂಗಣಣ್, ನಿವೃತತ್ ಆದೀಕಷ್ಕರು,
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ದ ಣ ಜಿಲೆ ಇವರ ರುದ ದೂರು ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು
56 ಸುತ್ ಕರ್ಮ :2007-08
18/12/2007
28/03/2009
28/03/201
1-6-3
0
ರ್ೕ ಪರ್ಕಾಶ್,ಪರ್ದಸ, ಡಯಟ್ ಮ್ಐಸೂರು ಇವರ ಮೇಲೆ ಸುತ್ ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್

1298

13678

1299

14447

1300

14883

1301

14885

1302

15063

10/01/2008
28/03/2009
28/03/201
1-6-3
ಸಂಖೆಯ್. 56ದೂರು/ಇತರೆ/7
0
2432/2007-2008
.ಆ.ಸು.ಇಲಾಖೆಯವರು ಕೋಲಾರ ಡಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ.ಕಛೇರಿ ಅನಿರೀ ತ ತಪಾಸಣಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್ ಕರ್ಮ

1303

15105

1304

15174

1305

15338

16/01/2008
28/03/2009
28/03/201
1-6-3
56ದೂರು/23/2007-08
ಕಲಕ್ತಾತ್ದ ಲ್ ನಡೆದ 2008ನೇ ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟಕೆಕ್ ರಾಜಯ್ ತಂಡ ಕಳು ಸುವ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ನ
ಅವ ವಸೆ ಬಗೆ
23/01/2008
28/03/2009
28/03/201
1-6-3
¹E 56 ನೇಮಕ 28`20070
08
ರ್ೕರಾಜೀನಾಯಕ ತಂದೆ ದಿ//ವಸಂತರಾಜು ತಾಯೂರು ಗಾರ್ಮ-ಅಂಚೆ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾ// ಮೈಸೂರು
ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ಗೂ ಪ್ ಡಿ ಹುದೆ
06/02/2007
15/04/2008
15/04/200
1-6-3
56
9
ದೂರು/78960/2007-08
ರ್ೕ.ಟಿ.ಆರ್. ವೆಂಕಟೇಶ ತಿರ್,ಪರ್ದಸ ಆಯವಯ್ಯ ಶಾಖೆ ಇವರ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

1306

15384

1307

15474

1308

15700

1309

15828

1310

15831

14/02/2008
28/03/2009
28/03/201
1-6-3
56 ದೂರು` 28` 20070
08
ರ್ೕ ಎ. ರ್ೕಪಾದಾಚಾರ್, ನಿನೃತತ್ ಕಷ್ಕರು, ಅಗರ್ಹಾರ, ಮುಳಬಾಗಿಲು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ , ಇವರು ಅಧೀಕಷ್ಕರ
ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ದೂರು
19/02/2008
28/03/2009
28/03/201
1-6-3
5 6 ದೂರು`31`2007-08
0
ರ್ೕ ಎಂ.ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಇವರು ಎ.ಟಿ.ಎಂ. ಕಾಡ್ ಬಳ
ಅಕ ಮವಾಗಿ ಹಣ ಡಾ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆ
12/03/2008
06/01/2010
06/01/201
1-6-3
ಸಂಖೆಯ್: 56
1
ದೂರು/33/07/08
ರ್ೕ ಜಿ. ಶಮಕರಮೂತಿರ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಡಿಡಿಪಿಐ ಕಛೇರಿ, ವ ಗಗ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು
19/03/2008
28/03/2009
28/03/201
1-6-3
ಸಂಖೆಯ್: 56 ಜನತಾ
ದಶರ್ನ/ನೇಮಕ/85464/07
0
-08.
ರ್ೕ ಹನುಮಂತ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಕಾಳಯಯ್ ಕಟಿಟ್ೕಪುರ-ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ// ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೂ ಪ್ `ಡಿ` ಹುದೆಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
19/03/2008
28/03/2009
28/03/201
1-6-3
ಸಂಖೆಯ್: 56 ಜನತಾ
ದಶರ್ನ/ನೇಮಕ/84484/07
0
-08.
ರ್ೕ ಸುಬರ್ಮಣಯ್ ಭಟಟ್ ಬಿನ್. ವೆಂಕಟರಮಣ ಭತ ಶೆಟಿಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಆಮುವ್ಂಜೆ, ಬಂಟಾವ್ಳ ಕಾ/ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ಕಕನ/ಜವಾನ ಹುದೆಗೆ ನೇಮಕದ ಬಗೆ
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56 ದೂರು/38/2007-08.

1311

15889

1312

16233

1313

16300

1314

16691

19/05/2008
28/03/2009
28/03/201
56ಅ ಗೈ. ಹಾ`52`20050
06
ಎಂ.ಎಸ್. ರ್ೕನಿವಾಸ.
ಟಿಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಇವರ ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರುಹಾಜರಿ

1315

17270

1316

17507

24/06/2008
28/03/2009
28/03/201
1-6-3
56 ನೇಮಕ/7828/20080
09
ರ್ೕ.ಎಸ್.ರ ತಂದೆ ದಿ.ಆರ್. ರ್ೕನಿವಾಸಮೂತಿರ್, ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ರ್ೕ ರಾಮಪುರ ಮಯ್ಸೂರು ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಮೇಲೆ ನೌಕರಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
07/07/2008
06/01/2010
06/01/201
1-6-3
56
1
ಮಾ ತಿಹಕುಕ್/11308/0809
ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲಾಲ್ ಖಾನ್ ರ ೕಮ್ಖಾನ್ಲೋಧಿ, ಇವರು ಮಾ ತಿಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

1317

17737

1318

21989

1319

23168

1320

45184

1321

67282

1322

68508

1323

69441

28/03/201
1-6-3
0
ರ್ೕಮತಿ ಎಲ್. ೕಲಾ, ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ಬಿಇಒ ಕಛೇರಿ, ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ-ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಲೆಲ್
ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು
23/04/2008
28/03/2009
28/03/201
1-6-3
562/ದೂರು.ಪಿ.44/20030
04.
ರ್ೕ ಹೆಚ್. ರಮೇಶ್, ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಮಂಗಳೂರುರವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ
ಬಗೆ
25/04/2008
28/03/2009
28/03/201
1-6-3
5[6]ದೂರು/ಮೇಲವ್ನ 0
2/2008-09
ರ್ೕ.ಜಿ.ಗಂಗಾಧರ ಸಾವ್ಮಿ , ದಿವ್.ದ.ಸ.ಬಿ.ಇ.ಒ ಕಛೇರಿ ಕುಣಿಗಲ್ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ

55
ಸವ್.ಇ.ನಿ.ಅನು/33/2008-09

24/03/2008

25/07/2008

28/03/2009

28/04/2009

28/04/201
0

1-6-3

1-6-3

ರ್ೕಮತಿ ಡಿ. . ತೇಜೋವತಿ ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ತುಮಕೂರುದ
ರವರು ಸ ಇಚಾ ನಿವ ತಿ ಹೊಂದುವ ಇಲಾಖಾ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
06/02/2009
06/06/2009
06/06/201
1-6-3
¸ 56 ದೂರು/ದಾವೆ/27 :
0
2008-09
ರ್ೕ ಎಂ.ಆರ್.ಚಿಕಕ್ರಾಮೇಗೌಡ, ಪರ್.ದ.ಸ. ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ , ರಾವುತತ್ನಹ ಳ್, ಉತತ್ರವಲಯ1 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಉಚ ನಾ ಯಾಲಯದ ದಾಖ ದ ರಿಟ್ 1838 42/2009
02/03/2009
07/08/2010
07/08/201
1-6-3
56ನೇಮಕ/30/2008-09
1
ರ್ೕಮತಿ ಜಯ ಪತಿ ದಿ.ಆರ್. ರ್ೕನಿವಾಸಮೂತಿರ್ ಇವರ ಮಗ ಎಸ್.ರ ಇವರಿಹೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
18/05/2010
16/01/2013
16/01/201
1-6-3
5[8]/ಇ /ಸ.ಖ-09/2010
4
2010-11ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ ಮುಂದುವರೆದ
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿ ಪುಸತ್ಕ ಸಗಟು ಖರೀದಿ
ಜನೆ
ಅನುಷಾ ನ ಕುರಿತು
23/05/2011
10/01/2013
10/01/201
1-6-3
5(6)/ . ಪರ್/7/2011-12
4
ಮ ಳಾ ಕೋ ಆಪರೇಟೀವ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಶೇಷಾದಿರ್ಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಬಾಯ್ಂಕಿನಿಂದ ಪಡೆದ ಸಾಲ
ಮರುಪಾವತಿಸದ ನೌಕರರಿಂದ ವಸೂಲಾತಿ ಬಗೆ
16/06/2011
26/09/2011
26/09/201
1-6-3
5(8)/ವಾಚನ/51/20102
11
ರಾಷೊಟ್ರ್ೕತಾಥ್ನ ಸಾ ತಯ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಂದ ಭಾರತ-ಭಾರತಿ ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ
ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
23/06/2011
10/01/2013
10/01/201
1-6-3
5(6)/ದೂಪರ್/12/20064
07
ರ್ೕ ಎಂ.ರಾಮಕೃಷಣ್,ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನ್ಔಕರರು,ಬಿಇಒ ಕಛೇರಿ, ದವ-3, ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಸದ ಬಗೆಗ್
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1324

69468

1325

69477

1326

74113

1327

102564

1328

105464

19/01/2013
CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/64/2013
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

1329

105542

1330

113438

1331

130204

21/01/2013
08/07/2015
08/07/201
1-6-3
5(6)/ದೂಪರ್/37/2013
ೕಣಾ. ಜಿ. ಬಿನ್ ಟಿ.ಎ.ಗೋಪಾಲ, ಉಪಪ್ ಳ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಸುಳುಳ್ ಜಾತಿ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್
ನೀಡಿ ಸಕಾರ್ರಿ ಕೆಲಸಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತಾರೆ ಎಂಬ ದೂರಿನ ಬಗೆ
21/09/2013
12/09/2014
12/09/201
1-6-3
5(6)/ದೂಪರ್/26/2013
ರ್ೕ. ಲೋಕೇಶ, ಪರ್.ದ.ಸ., ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆ
09/10/2014
10/04/2015
10/04/201
1-6-3
CPI6
BM27ಅಮಾನತುತ್201415

5(6)/ದೂಪರ್/49/201023/06/2011
19/01/2013
19/01/201
1-6-3
11
4
ರ್ೕ ಬಿ.ಎಸ್.ನಾಗೇಶ್,ಪರ್ದಸ,ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,ಸಾ ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ತಿಪಟೂರು ಂಡಿಕೇಟ್
ಬಾ ಂಕಿನಿಂದ ಪಡೆದ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಸದ ಬಗೆ
24/06/2011
10/01/2013
10/01/201
1-6-3
5(6)/ . ಪರ್/66/20104
11
ರ್ೕ ಆರ್.ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ್, ನಿವ್ಋತತ್ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಇವರು ಚಿಕಕ್ಪೇಟೆ ಎಸ್.ಬಿ.ಎಂ.ನಿಂದ ಪಡೆದ
ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಸದ ಬಗೆ
14/07/2011
17/01/2013
17/01/201
1-6-3
CPI/ನಾಯ್ಪರ್/23/2011-12
ರ್ೕ ಟಿ.ಎಸ್.ಶಂಕರೇಗೌಡ,ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳುರು ಇವರಿಂದ ದಿ ಭಾರತ್ ಕೋ
ಆಪರೇಟೀವ್ ಬಾ ಂಕಿಗೆ ಜಮೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಸಾಲದ ಹಣ ರೂ 93000/ ಗಳನು ನಾ ಯಾಲಯದ
5(6)/ಮನ /31/2012
13/11/2012
05/06/2014
05/06/201
1-6-3
ರ್ೕ. ಬಿ. . ಚಂದೆರ್ೕಗೌಡ, ದಿವ್ದಸ ಡಯಟ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರ ಮನ ಬಗೆಗ್.
19/01/2013

19/01/201

ರ್ೕ. ರಾಮರಾವ್, ಪರ್.ದ.ಸ. ಬಬ್ಂದಿ4 ಶಾಖೆ, ಇವರ ದುವರ್ತರ್ನೆ ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತುತ್ಗೊ
1332

135158

04/04/2013
08/07/2015
08/07/201
CPI-BM1ದೂಪರ್201314
ಹೆಚ್. ಲಕಷ್ಣ್ಮ್ಣ ಪ.ವಯ್. ೇ ಕಛೇರಿ, ಕೆ. ಆರ್. ಪುರ್ಂ ಇವರ ಮೇಋ ನ ದೂರು

1333

135159

CPIBM38ಅಮಾನತುತ್201314

06/01/2014

1-6-3

ದ ಬಗೆಗ್.
1-6-3

08/07/2015

08/07/201
6

1-6-3

08/07/201

1-6-3

08/07/201
6
ಇಲಾಖೆ ಆನೇಕಲ್, ಇವರ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

1-6-3

ರ್ೕ. ಪಿ. ರಾಮಯಯ್, ಪರ್.ದ.ಸ. ಇವರ ಅಮಾನತಿತ್ನ ಬಗೆಗ್.

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

1334

135161

22/04/2013
08/07/2015
CPI-BM04ದೂಪರ್2015
ಬಿ. ರ ೕಂದರ್, ಪರ್.ದ.ಸ. ಇವರ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿ

1335

135168

CPIBM55ದೂಪರ್201314
ರ್ೕಧರನ್,ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ೇ

11/03/2014
ಕಛೇರಿ, ಸಾ

08/07/2015

1336

135173

30/11/2013
08/07/2015
CPIBM35ಮನ 201314
ಪದಮ್ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಕೆ. . ದಾಸಪಪ್, ಬಂಟಾವ್ಳ ಇವರ ಮನ ಬಗೆಗ್.

08/07/201
6

1-6-3

1337

135199

09/07/2014
08/07/2015
CPIBM09ಅಗೈಹಾ201415
ರ್ೕ ಎಂ. ಎಲ್. ನಂಜಯಯ್, ದಿವ್.ದ.ಸ. ಇವರ ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರುಹಾಜರಿ ಬಗೆಗ್.

08/07/201
6

1-6-3

1338

135226

01/10/2014
08/07/2015
08/07/201
CPI-BM01ಇ 201314
ರ್ೕ. ಎ. ಸಬಾ ಟ್ಯನ್, ಗರ್ಂಥಪಾಲಕರು, ಇವರ ಮೇ ನ ್ತುಕರ್ಮದ ಕುರಿತು,ಮಾ ತಿ.

1-6-3
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

1339

135265

1340

135268

1341

135270

22/11/2014
08/07/2015
08/07/201
CPI6
BM33ದೂಪರ್201415
ರ್ೕ. ಹೆಚ್. ಎಸ್. ವಸುಂದರ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಬಬ್ಂದಿ2 ಶಾಕೆ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು

1-6-3

1342

135276

07/01/2015
08/07/2015
CPIBM32ದೂಪರ್201415
ರ್ೕ. ಕೆ. . ನಾಗರಾಜ್, ಪರ್.ದ.ಸ. ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

08/07/201
6

1-6-3

1343

135282

17/09/2014
08/07/2015
08/07/201
CPI6
BM23 . ಪರ್201415
ರ್ೕ. ಬಿ., . ಶ ಧರಬಾಬು, ದಿವ್.ದ.ಸ., ಇವರನುನ್ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

1-6-3

1344

135286

03/01/2015
08/07/2015
CPIBM41ದೂಪರ್201415
ರ್ೕ. ಟಿ. ಜೆ. ಮಹೇಶ್ಕುಮಾರ್, ಪರ್ದಸ ಇವರ ಮೇ ನ ದುರಿನ ಬಗೆಗ್.

08/07/201
6

1-6-3

1345

135288

23/09/2014
08/07/2015
08/07/201
CPI6
BM26ದೂಪರ್201415
ರ್ೕ. ಕೆ. ರ್ೕನಿವಾಸ ನಾಯಕ್, ಸನಿ ಇವರ ಮೇಲೆಇನ ಹಣಕಾ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

1-6-3

1346

135319

22/12/2014
09/07/2015
CPIBM40ದೂಪರ್201415
ರ್ೕ. ಗಿರೀಶ್ ಪರ್.ದ.ಸ. ಬಬ್ಂದಿ2 ಶಾಖೆ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್/

1-6-3

1347

20107

1348

5988

12/01/2009
06/01/2010
06/01/201
1-6-4
56 ದೂರು/ 67./ 20011
02
ರ್ೕ ಎ. .ಅಮರನಾರಾಯಣ, ಪರ್ದಸ, ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ, ಕೋಲಾರ ಇವರು 2ನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ
ಬಗೆ
05/05/2006
05/03/2010
05/03/201
1-7-1
5(7) ವಾಹನ ದುರ ತ್
ಇತರೆ09/06-07
1
ಕೆಎ01 ಜಿ 3534 ಮಾರುತಿ ಆಮಿನ್ ವಾಹನದ ದುರ ತ್ ಬಗೆಗ್

1349

7475

04/04/2006
05/03/2010
05/03/201
5(7)ವಾದು.ಇತರೆ/5/200
1
6-07
ಕೆಎ 01 ಜಿ2603 ಮಹೇಂದರ್ ಜೀಪ್ ವಾಹನವನುನ್ ದುರ ತ್/ಸ ೕರ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

1-7-1

1350

7581

18/05/2006
5(7) ವಾ.ದು.ಇತರೆ
13/2006-07
KA01G-2505 ಅಂಬಾಜಿಡರ್ ವಾಹನ ನಿವರ್ಹಣೆ ಬಗೆಗ್

05/03/201
1

1-7-1

1351

7623

26/10/2006
05/03/2010
05/03/201
5(7) ವಾ.ಸು.ಇತರೆ
1
04/06-07
KA01G-3525 ಮಹೇಂದರ್ ಜೀಪ್ ವಾಹನವನುನ್ ದುರ ತ್ /ಸ ೕರ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

1-7-1

1352

8101

5(7)ವಾಹನ ದುರ ತ್ ಇತರೆ
2/2006-07

1-7-1

20/01/2015
08/07/2015
08/07/201
1-6-3
CPI6
BM46ದೂಪರ್201415
ರ್ೕ. ಎಸ್. ಜನಾಧರ್ನರಾವ್, ಪರ್ದಸ. ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು
CPI29/10/2014
08/07/2015
08/07/201
1-6-3
BM31ದೂಪರ್201415
6
ರ್ರ್ೕ. ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್, ಪರ್ದಸ, ಸ.ಪ.ಪೂ,.ಕಾ ಮಸಷಕ್ಲ್ ತುಮಕೂರು ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು

03/04/2006

05/03/2010

05/03/2010

09/07/201
6

05/03/201
1
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ಕೆ.ಎ.01 ಜಿ. 3533 ಮಾರುತಿ ಆಮಿನ್ ವಾಹನವನುನ್ ದರ ಥ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

1353

9335

07/03/2005
(5)7 ವಾಆಬ
ಇತರೆ01/06-07
ವಾಹನಗಳನುನ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

1354

10920

1355

13224

24/04/2006
19/12/2008
19/12/200
1-7-1
5(7) ವಾ ಚಾ ನಿ ಇತರೆ
9
07/06-07
ಬಿ ಎ ತಿಮಮ್ಯಯ್ ವಾಹನಚಾಲಕರು ಡಯಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ಕತರ್ವಯ್ದಿಂಧಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು
112233
02/06/2007
05/03/2010
05/03/201
1-7-1
SRI VASANTHA KUMAR DRIVER S DEPUTATION

1356

13517

1357

13937

1358

17425

1359

26439

1360

33737

1361

42763

1362

42764

1363

42765

1364

42766

1365

42767

1366

42768

05/03/2010

05/03/201
1

1-7-1

57 ವಾ ಚಾ ವೇ
18/09/2007
05/03/2010
05/03/201
1-7-1
01/2007-08.
1
ರ್ೕ ಸುರೇಶ್ ಟಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಕಷ್ಕ ಕಷ್ಣ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ ಕೋಡಿಯಾಲಬೈಲು ಇವರ ವೇತನ ಡಾರ್
ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
57 ವಾ ಚಾ ಬದಿತ್ 02/0725/09/2007
05/03/2010
05/03/201
1-7-1
08.
1
ಶಶ ರ್ೕ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು ಸ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ತಲಪಾಡಿ ಪತನ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ವಾಹನಚಾಲಕರ ಹುದಗೆ ಬದಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
24/06/2008
04/03/2010
04/03/201
1-7-1
57 ವಾ ಚಾ ಸಥ್ ನಿ01/081
09
ರ್ೕ ಎಂ ರಾಜೇಂದರ್ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ವೃ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಳನಿಯುಕಿತ್ ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
11/03/2009
05/03/2010
05/03/201
1-7-1
57 ವಾಹನ ನಿ ೕಜನೆ
08-09
1
2009ಏಪಿರ್ಲ ತಿಂಗ ನ ಲ್ ನಡೆಯ ರುವ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಕೆಲಸಗ ಗೆ ವಾಹನಗಳನುನ್
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ
57 ನಾಯ್ ದಾ 35/08-09
27/08/2008
05/03/2010
05/03/201
1-7-1
ರ್ೕಮತಿ ಕಛ್ಷಣ್ವೇಣಿ ದೇವಕಕ್ ಗದಗ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಕ ಆ ನಾಯ್ ಮಂಡ ಯ ಲ್ ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆಯ ತೀಪರ್ನುನ್
ಅನುಷಾನಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
12/03/2010
12/03/2010
12/03/201
1-7-1
5(5)(7)/ಇ /40/20011
02
ಸಕರ್ಮಗೊಂಡ ದಿನಗೂ ನೌಕರರು, ಮತುತ್ ಸಾದಿಲಾವ್ರು ವೆಚಚ್ದಿಂದ ವೇತನ ಪಡೆಯುವ ಪೂಣರ್ಕಾ ಕ
ನೌಕರರ ವೇತನವನು ತಪಾ ಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿ ರುವ ಬಗೆ ತನಿಖೆ
12/03/2010
12/03/2010
12/03/201
1-7-1
5(5)(7)/ಇ /01/20041
05
ಅಪಾರ ಆಯುಕತ್ರು, ಸಾ. .ಇ. ಧಾರವಾಡ ಮತುತ್ ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಆಯುಕಾತ್ಯಗ ಗೆ ಕಳು ಸುವ ಪತರ್ಗಳ
ಕುರಿತು
12/03/2010
12/03/2010
12/03/201
1-7-1
5(5)(7)/ಇ /68/20001
01
ಸಾದಿಲಾವ್ರು ವೆಚಚ್ದಿಂದ ವೇತನ ಪಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪೂಣರ್ಕಾ ಕ ನೌಕರರ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಪರಿಷಕ್ರಣೆ
ಕುರಿತು
12/03/2010
12/03/2010
12/03/201
1-7-1
5(5)(7)/ಇ /01/20051
06
ರ್ೕ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ದಿ:ನಾರಾಯಣ ಅಂಗ ಕಲ ಇವರಿಗೆ ದಿನಕೂ ನೌಕರರನುನ್ ನೇಮಿ ಕೊಳುಳ್ವ
ಕುರಿತು
12/03/2010
12/03/2010
12/03/201
1-7-1
5(5)(7)/ಇ /01/20061
07
ದಿ: ರ್ೕ ಎಂ.ಎಂ.ಉಗರಗೋಳ, ಪಾಯಿ, ಂದಿನ ೇ, , ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ, ಇವರಿಗೆ ನಿವರ್ತಿತ್ ವೇತನ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
12/03/2010
12/03/2010
12/03/201
1-7-1
5(5)(7)/ಇ /11/20051
06
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ಗೂರ್ಪ್ `ಡಿ` ಹುದೆದ್ಯಿಂದ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

1367

42769

12/03/2010
12/03/2010
12/03/201
5(5)(7)/ಇ /19/20001
01
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರಿ `ಡಿ` ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರ ಕೇಂದರ್ ಸಂಘದ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್.

1-7-1

1368

42771

12/03/2010
12/03/2010
12/03/201
5(5)(7)/ಇ /11/20031
04
ರ್ೕ ರಾಮಯಯ್ `ಡಿ` ದಜೆರ್ ನೌಕರರು ಇವರನುನ್ ಕತರ್ವಯ್ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು.

1-7-1

1369

42772

1370

42773

12/03/2010
12/03/2010
12/03/201
1-7-1
5(5)(7)/ಇ /155/20021
03
ರ್ೕಮತಿ ರ್ೕದೇ ,ಪತಿ ದಿ:ಸದಾ ವ ಕಂಬಾಳೆ, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೂರ್ಪ್ `ಡಿ` ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆ
12/03/2010
12/03/2010
12/03/201
1-7-1
5(5)(7)/ಇ /01/20041
05
ರ್ೕ ಸ ೕರ್ ಅಹಮದ್, ಪರಿಚಾರಕರು, ಇವರನುನ್ ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ವ ಕುರಿತು.

1371

42774

12/03/2010
5(5)(7)/ಇ /07/200405
ಗೂರ್ಪ್ `ಡಿ` ನೌಕರರ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಕುರಿತು.

1372

42775

1373

42776

12/03/2010
12/03/2010
12/03/201
1-7-1
5(5)(7)/ಇ /10/20041
05
ರ್ೕ ಅಣಣ್ಯಯ್ ಸಂಖಾಯ್ತಿರಿಕತ್ ದಿನಗೂ ನೌಕರರನುನ್ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ `ಡಿ` ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಮರು ನಾ ಸಗೂ ರುವ ಬಗೆ
12/03/2010
12/03/2010
12/03/201
1-7-1
5(5)(7)/ಇ /02/20041
05
ಕಷ್ಣ ಸಚಿವರ ಕಾಯಾರ್ಲಯಕೆಕ್ ಗೂರ್ಪ್ `ಡಿ` ನೌಕರರನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸು ಬಗೆಗ್.

1374

42537

09/03/2010
09/03/2010
09/03/201
1-7-2
5(7)(10)/ಅಆನೇ/32/20
1
04-05
ರ್ೕ ಗುರುಸಾವ್ಮಿ ಬಿನ್ ದಿ:ದಾಸಪಪ್, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

1375

42564

1376

42890

1377

42891

1378

42892

1379

42893

09/03/2010
09/03/2010
09/03/201
1-7-2
5(7)(10)/ಅಆನೇ/88/20
1
04-05
ಆರ್.ಮುನಿರಾಜು ತಂದೆ ದಿ: ರಾಮಯಯ್, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆ
18/03/2010
18/03/2010
18/03/201
1-7-3
(5)(7)/ಇ /33/2005-06
1
ರ್ೕಮತಿ ನಾಗರತನ್, ಗೂರ್ಪ್ `ಡಿ` ನೌಕರರು, ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಬಸವನಗುಡಿ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಸ ಯಂ ನಿವ ತಿ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
18/03/2010
18/03/2010
18/03/201
1-7-3
(5)(7)/ಇ /42/2005-06
1
ಸೇವೆಯ ಲ್ ರಿಯ ನೌಕರರಾದ ರ್ೕ ಎನ್.ಬಿ.ಬಸವರಾಜಪಪ್, ಪರ್.ದ.ಸ ಇವರ ವೇತನವನುನ್ ಸೇವೆಯ ಲ್
ಕಿರಿಯ ನವಕರರಾದ ೕ ಡಿ ದೇವರಾಜು ಪ ದ ಸ ಇವರ ವೇತನಕೆ ಸಮಾನಾಂತರಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
18/03/2010
18/03/2010
18/03/201
1-7-3
(5)(7)/ಇ /43/2005-06
1
ರ್ೕಮತಿ ಎಫ್. ನಿಲೋಫರ್ ಬೇಗಂ, ಸ.ಕಿ.ಬಾಲಕಿಕಾಲೇಜು, ಕೋಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಹಜ್ ಯಾತೆರ್
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
18/03/2010
18/03/2010
18/03/201
1-7-3
(5)(7)/ವೇಬ/45/20051
06
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಎಸ್. ದದ್ಗಂಗಮಮ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಬಾಲಕಿಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ

12/03/2010

12/03/201
1

1-7-1
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1380

42894

1381

42895

1382

42896

1383

42897

1384

42898

1385

42899

1386

42900

1387

42901

1388

42902

1389

42903

1390

42904

1391

42905

1392

42906

1393

42907

18/03/201
1
ರಿಯ ನೌಕರರ ವೇತನವನುನ್ ಕಿರಿಯ ನೌಕರರ ವೇತನಕೆಕ್ ಸಮಾನಾಂತರಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
(5)(7)/ಇ /46/2005-06

18/03/2010

18/03/2010

1-7-3

18/03/2010
18/03/2010
18/03/201
1-7-3
(5)(7)/ವೇಬ/50/20051
06
ರ್ೕ ಎಸ್. ಸದಾ ವನ್, ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಇವರಿಗೆ 15 ವಷರ್ಗಳ ಸೇವೆಗೆ ಸವ್ಯಂ
ಚಾ ತ ಬಡಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
18/03/2010
18/03/2010
18/03/201
1-7-3
(5)(7)/ವೇಬ/52/20051
06
ರ್ೕ ಸೋಮಣಣ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ಸಂಸಕ್ೃತ ಶಾಖೆ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಇವರಿಗೆ ಸಣಣ್ಕುಟುಂಬ
ೕಜನೆ ಅಳವಡಿಕೆ
ಸಂಬಂಧದ ಒಂದು ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿ ಹಾಗೂ ವ ತಿ ತೆರಿಗೆ ನಾಯಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
18/03/2010
18/03/2010
18/03/201
1-7-3
(5)(7)/ವೇಬ/53/20051
06
ರ್ೕ ಆರ್.ಬಸವನಗೌಡ, ಡಿ ದಜೆರ್, ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಹಾರಪಪ್ನಹ ಳ್, ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿತ್ಯನುನ್
ಘಟನೊ ೕತರವಾಗಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಸ ೕಕರಣ ಕುರಿತು
18/03/2010
18/03/2010
18/03/201
1-7-3
5(7)ವಾಚಾ/ಮುಂಬಡಿತ್/01/
1
2009-2010/
ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಾಯರ್ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ವಾಹನ ಚಾಲಕರುಗ ಗೆ ರಿಯ
ವಾಹನ ಚಾಲಕರಾಗಿ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
(5)(7)/ವೇಬ/54/200518/03/2010
18/03/2010
18/03/201
1-7-3
06
1
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಮಹೇಂದರ್ಕುಮಾರ್, ದಿವ್.ದ.ಸ. ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂ, ಇವರಿಗೆ 15 ವಷರ್ಗಳ ಸೇವೆ
ಪೂರೆ ದಕಾ ಗಿ ಸ ಯಂ ಚಾ ತ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
18/03/2010
18/03/2010
18/03/201
1-7-3
(5)(7)/ಇ /55/2005-06
1
ರ್ೕ ಎ.ಬಸವರಾಜಪಪ್,ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂ. ಇವರಿಗೆ ಕೆ. .ಎಸ್.ಆರ್.247ಎಪರ್ಕಾರ
ಹೆಚು ವರಿ ಅಹರ್ತಾ ಸೇವೆ ಕೊಡಿ ಕೊಡುವ ಬಗೆ
18/03/2010
18/03/2010
18/03/201
1-7-3
(5)(7)/ವೇಬ/56/20051
06
ರ್ೕ ಖಂಡೋಜಿರಾವ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
18/03/2010
18/03/2010
18/03/201
1-7-3
(5)(7)/ವೇಬ/57/20051
06
ರ್ೕ ಆರ್. ದದ್ ಂಗಮೂತಿರ್, `ಡಿ` ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂ. ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿತ್
ನೀಡುವ ಬಗೆ
18/03/2010
18/03/2010
18/03/201
1-7-3
(5)(7)/ವೇಬ/58/20051
06
ರ್ೕ ಬಿ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್,ಪರ್.ದ.ಸ ನಿ-32ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂ, ಇವರಿಗೆ 20 ವಷರ್ಗಳ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಒಂದು
ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
18/03/2010
18/03/2010
18/03/201
1-7-3
(5)(7)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/60/20
1
05-06
ರ್ೕಮತಿ ಡಿ.ರಾಧ, ಪರ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
18/03/201
1-7-3
1
ರ್ೕಮತಿ ಬಿ. .ನೀಲಮಮ್ ಪತಾರ್ಂಕಿತ ಸಹಾಯಕು, ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ಇವರ ವೇತನ
ಸಮಾನಾಂತರಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
18/03/2010
18/03/2010
18/03/201
1-7-3
(5)(7)/ ಪರ್ಅನು/67/200
1
5-06
ರ್ೕ ಎನ್ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಪರ್ಸಾದ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ಬಬ್ಂದಿ ಶಾಖೆ-3 ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್ ೕಟ್ರ್ ನೀಡಲು
ನಿರಾ ೇಪಣಾಪತ ನೀಡುವ ಬಗೆ
18/03/2010
18/03/2010
18/03/201
1-7-3
(5)(7)/ವೇಬ/681
69/2005-06
(5)(7)/ಇ /66/2005-06

18/03/2010

18/03/2010

326
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
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ರ್ೕ ಎಸ್.ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು, ಮತುತ್ ರ್ೕ ಎಲ್. ಬೋರಯಯ್,ಪರ್.ದ.ಸನಿ-32ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂ ಇವರುಗ ಗೆ
20 ವಷರ್ ಸೇವೆ ಸ ದ ಪ ಯುಕ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
(5)(7)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/71/20
18/03/2010
18/03/2010
18/03/201
1-7-3
05-06
1
ರ್ೕ ಎಂ.ಜಯರಾಂ ಮತುತ್ ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು ಇವರುಗ ಗೆ 15 ವಷರ್ ಸೇವೆಗಾಗಿ
ಸ ಯಂ ಚಾ ತ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
18/03/2010
18/03/2010
18/03/201
1-7-3
(5)(7)/ವೇಬ/76/20051
06
ರ್ೕ ಡಿ.ಜೆ.ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್,ಪರ್.ದ.ಸನಿ-32ಇವರಿಗೆ 20 ವಷರ್ಗಳ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
18/03/2010
18/03/2010
18/03/201
1-7-3
(5)(7)/ ಪರ್ಅನು/78/200
1
5-06
ರ್ೕ ಡಿ.ಎಸ್.ಗಣಿಕುಮಾರ್, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂ, ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್ ೕಟ್ರ್ ನೀಡಲು ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್
ನೀಡುವ ಬಗೆ
18/03/2010
18/03/2010
18/03/201
1-7-3
(5)(7)/ಇ /79/2005-06
1
ರ್ೕ ಎನ್.ರಮೇಶ್,ಪರ್.ದ.ಸ ನಿ-32ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂ ಇವರ ವೇತನ ನಿಗಧಿಯ ಲ್ ವಯ್ತಾಯ್ಸವನುನ್
ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
18/03/2010
18/03/2010
18/03/201
1-7-3
(5)(7)/ವೇನಿ/80/20051
06
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕ ವೃಂದದ ಪರ್.ದ.ಸ ಮತುತ್ ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರ ವೃಂದದಿಂದ
ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಹುದೆಗೆ ಸಾನಪನ ಬಡಿ/ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
18/03/2010
18/03/2010
18/03/201
1-7-3
(5)(7)/ವೇಬ/20/20051
06
ರ್ೕಮತಿ ಸುರಮಂಜರಿ, ಪರ್.ದ.ಸ ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿ ಪಾವಗಡ ಇವರು ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ ತೇಗರ್ಡೆಗಾಗಿ ಒಂದು
ಹೆಚು ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
18/03/2010
18/03/2010
18/03/201
1-7-3
(5)(7)/ವೇಬ/17/20051
06
ಈ ಕಛೇರಿಯ ನೌಕರರಿಗೆ ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ ಪರೀ ೆ ತೇಗರ್ಡೆ/ ನಾಯಿತ್ ಪರ್ಯುಕತ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ನೀಡುವ ಬಗೆ
18/03/2010
18/03/2010
18/03/201
1-7-3
(5)(7)/ರಮಂ/20/20001
01
ಈ ಕಛೇರಿಯ ನೌಕರರಿಗೆ 2001-02ನೇ ೇತಾರ್ವಧಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗಧೀಕರಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

1394

42908

1395

42909

1396

42910

1397

42911

1398

42912

1399

42913

1400

42914

1401

42915

1402

42916

18/03/2010
18/03/2010
(5)(7)/ವೇಬ/01/200001
ಗೂರ್ಫ್ ಡಿ ನೌಕರರ ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು.

18/03/201
1

1-7-3

1403

42917

18/03/2010
18/03/2010
(5)(7)/ರಮಂ/14/200203
ಈ ಕಛೇರಿಯ ನೌಕರರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗಧೀಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

18/03/201
1

1-7-3

1404

42918

1405

42919

1406

42920

18/03/2010
18/03/2010
18/03/201
1-7-3
(5)(7)/ವೇಬ/08/20021
03
ರ್ೕ ವ ಂಗಪಪ್, ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು,ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್, ಕನಿಷಠ್ ವೇತನ ನಿಗದಿಯಿಂದಾಗಿ
ಂದೆ ಮಂಜೂರಾದ ಹೆಚು ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿ ಪ ತಿ ಫಲ ನೀಡುವ ಬಗೆ
18/03/2010
18/03/2010
18/03/201
1-7-3
(5)(7)/ರಮಂ/42/20021
03
ಈ ಕಛೇರಿಯ ನೌಕರರಿಗೆ 2003-04ನೇ ೇತಾರ್ವಧಿಯ ಲ್ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗಧೀಕರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆ
18/03/2010
18/03/2010
18/03/201
1-7-3
(5)(7)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/20/20
1
02-03
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರಿಗೆ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
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1407

42921

1408

42923

1409

42924

1410

42925

1411

42926

1412

42928

1413

42929

1414

42930

1415

42933

1416

42934

1417

42936

1418

42943

1419

42944

1420

42945

(5)(7)/ಇ /02/2001-02

18/03/2010

18/03/2010

18/03/201
1-7-3
1
ರ್ೕಮತಿ ಕುಮುದಮಮ್,ಪರ್.ದ.ಸ ಚಾ ತ್ ಶಾಖೆ, ಇವರಿಗೆ ರಜೆ ಪರ್ವಾಸ ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿಎಲ್.ಟಿ. ನೀಡುವ
ಬಗೆ
18/03/2010
18/03/2010
18/03/201
1-7-3
5(5)(7)/ವೇಬ/27/20011
02
ಜಿ.ಐ.ಬಿಜಾಪುರ, ನಿವೃತತ್ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂ, ಇವರಿಗೆ ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ ಪರೀ ೆ
ತೇಗರ್ಡೆ ಹೊಂದಿದ ಪ ಯುಕ ಹೆಚು ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
18/03/2010
18/03/2010
18/03/201
1-7-3
5(5)(7)/ಇ /01/20011
02
ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ೕಜನೆಯನುನ್ ಡಿ ಗೂರ್ಫ್ ನೌಕರರಿಗೆ ಹೊರತು ಪಡಿ ಎಲಾಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರರಿಗೂ
ಜಾರಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
18/03/2010
18/03/2010
18/03/201
1-7-3
5(5)(7)/ಇ /09/20011
02
ದಿನಾಂಕ:01-04-01ರ ಲ್ದದ್ಂತೆ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರರ ಸೇವಾ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
18/03/2010
18/03/2010
18/03/201
1-7-3
5(5)(7)/ವೇಬ/04/20031
04
ಕಾರಣಾಂತರಗ ಂದ ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಈ ಕಛೇರಿಯ ದಜೆರ್
ನೌಕರರಿಗೆ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
18/03/2010
18/03/2010
18/03/201
1-7-3
5(5)(7)/ರಮಂ/16/2003
1
-04
2003-04ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ನಿವೃತತ್ರಾದ ನೌಕರರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗಧೀಕರಣಕಾಕ್ಗಿ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
18/03/2010
18/03/2010
18/03/201
1-7-3
5(5)(7)/ಇ /26/20031
04
ಈ ಕಛೇರಿಯ ಬಬ್ಂದಿ ವಗರ್ದವರಿಗೆ 2004-05ನೇ ೇತಾರ್ವಧಿಯ ಲ್ ಸವ್ಗಾರ್ಮ ಪರ್ಯಾಣ ಸೌಲಭಯ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
18/03/2010
18/03/2010
18/03/201
1-7-3
5(5)(7)/ವೇಬ/01/20031
04
ಈ ಕಛೇರಿಯ ದಜೆರ್ ನೌಕರರಿಗೆ ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
18/03/2010
18/03/2010
18/03/201
1-7-3
5(5)(7)/ರಮಂ/01/2003
1
-04
2003-04ನೇ ೇತಾರ್ವಧಿಯ ಲ್ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್ ಸಕಾರ್ರದ ಆದೇಶ
ಸಂಖೆ :ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಸ್/02 ದಿ:28 12 02ರ ಬಗೆ
18/03/2010
18/03/2010
18/03/201
1-7-3
5(5)(7)/ವೇಬ/06/20041
05
ಕಾರಣಾಂತರಗ ಂದ ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಈ ಕಛೇರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವೇತನ
ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
18/03/2010
18/03/2010
18/03/201
1-7-3
5(5)(7)/ರಮಂ/15/2004
1
-05
ರ್ೕ ಎಲ್.ಭದರಿನಾಥ್, ಪರ್.ದ.ಸ , ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂ, ಇವರಿಗೆ ರಜೆ ಪರ್ಯಾಣ ರಿಯಾತಿತ್ ಸೌಲಭಯ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
18/03/2010
18/03/2010
18/03/201
1-7-3
5(5)(7)/ರಮಂ/25/2004
1
-05
ರ್ೕ ರಾಮಚಂದರ್ರಾವ್, ಸಹಾಯಕ ಸಾಂಖಾಯ್ಂಶಾ ಅಧಿಕಾರಿ , ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. , ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂ,
ಇವರಿಗೆ ರಜೆ ಪ ಯಾಣ ರಿಯಾಯಿ ಸೌಲಭ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
18/03/2010
18/03/2010
18/03/201
1-7-3
5(5)(7)/ರಮಂ/02/2004
1
-05
2005-05ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ನಿವೃತತ್ರಾದ ನೌಕರರಿಗೆ ನಿವೃತದ್ತಿನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
18/03/2010
18/03/2010
18/03/201
1-7-3
5(5)(7)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/4/20
1
04-05
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ರ್ೕ ಎನ್.ನಾಗರಾಜು`ಡಿ` ದಜೆರ್ ನೌಕರರು ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರದು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

1421

42947

18/03/2010
18/03/2010
5(5)(7)/ವೇಬ/01/200405
ಈ ಕಛೇರಿಯ ನೌಕರರ ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

1422

42949

1423

42950

18/03/2010
18/03/2010
18/03/201
1-7-3
5(5)(7)/ರಮಂ/35/2005
1
-06
ರ್ೕಮತಿ ಕಲಾವತಿಯಮಮ್, ಸ. , ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. . ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂ, ಇವರಿಗಸೆ ರಜೆ ಪರ್ಯಾಣ
ರಿಯಾಯಿ ಸೌಲಭ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
18/03/2010
18/03/2010
18/03/201
1-7-3
5(5)(7)/ರಮಂ/01/2005
1
-06
ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಹ ಕೆ ರಜೆ ನಗಧಿಕರಿಸಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

1424

42952

18/03/2010
18/03/2010
5(5)(7)/ವೇಬ/05/200506
ಈ ಕಛೇರಿಯ ನೌಕರರಿಗೆ ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ ಮಂಜುರಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

1425

42954

1426

7099

1427

8723

1428

8724

1429

11248

18/03/2010
18/03/2010
18/03/201
1-7-3
5(5)(7)/ವೇಬ/04/20051
06
ಕಾರಣಾಂತರಗ ಂದ ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದೆ ಇರುವ ನೌಕರರಿಗೆ ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
19/10/2006
15/03/2008
15/03/200
1-8-1
5(7) ಸವ್.ಅ.ಇತರೆ 13/0506
9
ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸವ್ಭತೆಗಾರರುರ (ಅರೆಕಾ ಕ) ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ ಮಂಡಯ್ ತಾ, ಇವರನುನ್ ಕೆಲಸದಿಂದ
ತೆಗೆದುಹಾಕಿರುವ ಬಗೆ
03/01/2007
29/09/2011
29/09/201
1-8-1
5[7]
2
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ದಾವೆ.79998000/2006-07
ರ್ೕ.ಸಚಿನ್ ಮತುತ್ ರ್ೕಮತಿ.ಸುರೇಖಾ ಇವರುಗಳು ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತಂತೆ
ಕೆ ಎ ಟಿ ಯ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆ [ದಾವೆ ಸಂಖೆ :7999 8000/2006]
5[7] ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ದಾವೆ03/01/2007
29/09/2011
29/09/201
1-8-1
8002/2006-07
2
ರ್ೕ.ಹನುಮಂತಪಪ್ ಬಿನ್ ಕಾಶಪಪ್ ದಾದ್ಪುರ ಇವರು ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತಂತೆ
ಕೆ ಎ ಟಿ ಯ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆ [ ಕೆ ಎ ಟಿ ದಾವೆ ಸಂಖೆ :8002/2006]
(5)7 ನಾಯ್ ಪರ್ 01/200711/04/2007
29/09/2011
29/09/201
1-8-1
08
2
ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 727/2003 ರೇವಣ ಧಪಪ್

1430

11250

11/04/2007
(5)7 ನಾಯ್ ಪರ್ 02/200708
ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 747/2007 ಗುರುರಾಜ್

29/09/2011

29/09/201
2

1-8-1

1431

11251

11/04/2007
29/09/2011
(5)7 ನಾಯ್ ಪರ್ 03/200708
ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 13307/03 ಪರ್ತಾಪ ರಾಮಚಂದರ್ ಬಹುರೂಪಿ

29/09/201
2

1-8-1

1432

11253

11/04/2007
(5)7 ನಾಯ್ ಪರ್ 04/200708
ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 1634/2003 ಕುಮಾರಿ ಪದಾಮ್ ಸಂಕೊ ಳ್

29/09/2011

29/09/201
2

1-8-1

1433

11255

11/04/2007
29/09/2011
(5)7 ನಾಯ್ ಪರ್ 06/200708
ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 4140/2004 ವೇಕಾನಂದ ಲಕಕ್ಪಪ್ ಹಾಲೂರ

29/09/201
2

1-8-1

18/03/201
1

18/03/201
1

1-7-3

1-7-3
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1434

11572

08/05/2007
29/09/2011
29/09/201
5(7) ನಾಯ್ ಪರ್
2
07/2007/2008
ಕನಾರ್ಟಕ ಆಡ ತ ನಾಯ್ಯಮಂಡ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್4449/2004 ರ್ೕಜಿಎನ್.ರಮೇಶ್. ರುದಧ್

1435

11827

1436

12113

28/05/2007
19/12/2008
19/12/200
1-8-1
(5)7 ವಾಹನ ವಗಾರ್ವಣೆ
9
ಇತರೆ01/2007-08
ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾಮಾಂತರ ಜಿಲಾಲ್ ಡಯಟ್ ನ ಲ್ರುವ ವಾಹನ ಸಂಖೆಯ್ ಕೆ ಎ 01ಜಿ 2625 ಅನುನ್ ವಗಾ್
ಯಿಸುವ ಬಗೆ
(5)7 ನಾಯ್ ಪರ್ 12/07-08
05/06/2007
29/09/2011
29/09/201
1-8-1
ಕ ಆನಾಯ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 3427/2004 ಕುಮಾರಿ ರಾಜಲಕಿ ರುಧ ಸಕಾರ್ರ.

1437

12116

05/06/2007
29/09/2011
29/09/201
(5)7 ನಾಯ್ ಪರ್ 14/07-08
ಕೆ ಎ ತಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 3900/04 ರ್ೕ ನೋದುಕ್ಮಾರ್ ರುಧ ಸಕಾರ್ರ ಮತಿತ್ತರು.

1-8-1

1438

12117

05/06/2007
29/09/2011
29/09/201
(5)7 ನಾಯ್ ಪರ್ 15/07-08
ಕೆ ಎ ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 3418/04 ರ್ೕಮತಿ ಮುತುರ್ಜಾ ನದಾಫ್ ರುಧ ಸಕಾರ್ರ ಮತಿತ್ತರು.

1-8-1

1439

12118

05/06/2007
29/09/2011
29/09/201
(5)7 ನಾಯ್ ಪರ್ 16/07-08
ಕೆ ಎ ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 6014/05 ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್ ಗನಿ ರುಧ ಸಕಾರ್ರ ಮತಿತ್ತರು.

1-8-1

1440

12119

(5)7 ನಾಯ್ ಪರ್ 17/07-08.

05/06/2007

29/09/2011

29/09/201
1-8-1
2
ರ್ೕ ನಾಥತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಖಂಡಾಳ್ ರುಧ ಸಕಾರ್ರ

ಕೆ ಎ ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 4642/2005 ರ್ೕ
ಮತಿತರು
(5)7 ನಾಯ್ ಪರ್ 19/07-08
05/06/2007
29/09/2011
29/09/201
ಕೆ ಎ ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 1153/04 ರ್ೕ ದಯಾನಂದ ಕುಮಾರ್ ರುಧ ಮತಿತ್ತರು.

1441

12122

1442

12145

05/06/2007
29/09/2011
29/09/201
(5)7 ನಾಯ್ಪರ್ 21/20072
08
ಕೆ ಎ ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 3841/04 ರ್ೕ ಅಮರಪಪ್ ಕೆ ಹೆರೂರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ರುಧ ಸಕಾರ್ರ.

1443

12146

05/06/2007
29/09/2011
29/09/201
1-8-1
(5)7 ನಾಯ್ ಪರ್ 22/07-08
ಕೆ ಎ ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 4829/04 ರ್ೕ ಪರ್ಶಾಂತ ಮಹದೇವಪಾಟೀಲ್ ಬೆಳಗಾಂ ರುಧ ಮತಿತ್ತರು

1444

12147

05/06/2007
08/09/2011
08/09/201
(5)7 ನಾಯ್ಪರ್ 23/07-08
ಕೆ ಎ ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 5084/2003 ರ್ೕ ಎಂ ಮನು ರುಧ ಸಕಾರ್ರ ಮತಿತ್ತರು

1-8-1

1445

12149

05/06/2007
29/09/2011
si(5)7 ನಾಯ್ಪರ್ 24/200708
ಕೆ ಎ ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 645/05 ರ್ೕ ಬಿ ಬಿ ರಾಜಪುತ ರುಧ ಸಕಾರ್ರ.

29/09/201
2

1-8-1

1446

12151

29/09/201
2

1-8-1

(5)7 ನಾಯ್ ಪರ್ 25/07-08.

05/06/2007

29/09/2011

ಕೆ ಎ ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 3861/03 ರ್ೕ ಸಂತೋಶುಕ್ಮಾ ರ್ರುಧ ಸಕಾರ್ರ.

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

1-8-1

1-8-1
1-8-1

1447

12154

05/06/2007
29/09/2011
(5)7 ನಾಯ್ಪರ್ 28/07-08
ಕೆ ಎ ಟಿ ಅಜಿ್ ಸಂಖೆಯ್ 1548/05 ರ್ೕ ಮೃತಯ್ಂಝೈಫರ್ಫರ್ಪಪ್ ರುಧ ಸಕಾರ್ರ

29/09/201

1-8-1

1448

12155

05/06/2007
29/09/2011
(5)7 ನಾಯ್ಪರ್ 29/07-08
ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 4182/04 ರ್ೕ ಅಕಕ್ಸಾ ೕ ರ ಕುಮಾರ್ ರುಧ ಸಕಾರ್ರ.

29/09/201

1-8-1

1449

12156

05/06/2007
29/09/2011
29/09/201
(5)7 ನಾಯ್ಪರ್ 30/07-08
ಕೆ ಎ ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 4709/2005 ರ್ೕ ಶಾಲ್ ಸುಭಾಶ್ ಟೊಜಿ ರುಧ ಸಕ್ಆರ.

1-8-1

1450

33399

18/05/2009
57 ಚಾ ಬ ವಯ್ 01/09-10
ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಬದ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಕುರಿತು

1-8-1

16/01/2013

16/01/201
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1451

76253

CPI/ಇ /09/08/2011/20
09/08/2011
16/01/2013
16/01/201
1-8-1
11
4
ಸಾ ಇ ಯ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್ ಬರುವ ಕಛೇರಿಗ ಗೆ ಬಾಡಿಗೆವಾಹನ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

1452

81966

16/09/2011
28/01/2013
28/01/201
1-8-1
CPI 5(7) ಬಾ ಮೂ
4
ಅನುಮತಿ01/2011-12/ಇ /16/09/2011/201
1
ಕೆ ಎಸ್ ಕಯ್ ಎ ಒ ಕಛೇರಿಗೆ ಬಾಹಯ್ಮೂಲಗ ದ ಬಬ್ದಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

1453

83364

07/02/2008
29/09/2011
29/09/201
CPI/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/110/2008
Sri Jellani.K.Ahmed jammedar went to K.A.T for C.G appointment

1454

83366

1455

83406

1456

101033

18/03/2010
29/09/2011
29/09/201
1-8-1
5(7) ನಾನ್.ಪರ್.ಇತರೆ/092
10/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/5445/2003
ರ್ೕಮತಿ ಸುಮಾ ಲಕಷ್ಣರಾವ್ ಕುಲಕಣಿರ್ ನಿವೃತತ್ ಪರ್.ದ.ಸ. ಉ.ನಿ ಕಛೇರಿ ಇವರು ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಯ ಲ್ ಹೂಡಿರುವ
ದಾವೆ
5(7) ವಾಹನ ನಿವರ್ಹಣೆ
28/09/2010
17/01/2013
17/01/201
1-8-1
10/10-11/ಇ /10/20104
11
ಕೆಎ-01-ಜಿ-3525 ಮ ೕಂದರ್ ಜೀಪನುನ್ ಸ ೕರ್ಸ್/ದುರ ತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್ ಉ.ನಿ ಪಾರ್ ಕಷ್ಣ ಇವರಿಗೆ
ಬಳಕೆಗೆ ನೀಡುವ ವಾಹನ
04/10/2012
16/01/2013
16/01/201
1-8-1
5(7) ವಾಹನ ಹರಾಜು
09/12-13/ಕವಾ/24-84
2012/2012
ಕ.ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ ಮಂಡ ಯ ಮಹೇಂದರ್ ಜೀಪ್ ಸಂಖೆಯ್: ಕೆ01 ಜಿ 2054 ಬ ರಂಗ ಹರಾಜು ಕುರಿತು.

1457

101035

1458

105379

1459

105380

1460

1461

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

105383

105385

1-8-1

04/10/2012
16/01/2013
16/01/201
1-8-1
5(7) ವಾ.ಹಖ. 11/124
13/ಕವಾ/03-092012/2012
ಡಿಎಸ್ ಇ ಆರ್ ಟಿ ವಾಹನ ಕೆ.ಎ.01 ಜಿ.2644 ಹರಾಜು ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಹೊಸ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
5(7) ವಾಹನ ನಿವರ್ಹಣೆ
17/01/2013
17/01/2013
17/01/201
1-8-1
03/10-11/ಕವಾ/23-044
2010/2013
ಕೆಎ01ಜಿ.3534 ಮಾರುತಿ ಆಮಿನ್ ಕಾರಿನ ಸ ರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ದುರ ತ್ ಬಗೆಗ್.
5(7) ವಾಹನ
ನಿವರ್ಹಣೆ05/1011/ಕವಾ/27-042010/2013
ಕೆಎ01ಜಿ.2960 ಟಾಟಾ ಸು
5(7) ವಾಹನ ನಿವರ್ಹಣೆ
ಇತರೆ01/09-10/ಕವಾ/1308-2009/2013

17/01/2013

17/01/2013

17/01/201
4

1-8-1

ೕ ವಾಹನವನುನ್ ಸ ೕರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ದುರ ತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್
17/01/2013

17/01/2013

17/01/201
4

1-8-1

ಕೆಎ01ಜಿ.3072 ಅಂಬಾಸಡರ್ ಕಾರಿನ ಸ ೕರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ದುರ ತ್ಯ ಬಗೆಗ್.(ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ
ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ವಾಹನ
17/01/2013
17/01/2013
17/01/201
1-8-1
5(7) ವಾಹನ ದುರ ತ್
02/08-09/ಕವಾ/20-054
2008/2013
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ಕೆಎ01ಜಿ.2505 ಅಂಬಾಸಡರ್ ಕಾರಿನ ದುರ ತ್ ಬಗೆಗ್. (ನಿದೇರ್ಶಕರು(ಪಾರ್ಥಮಿಕ)ರವರ ಬಳಕೆಗೆ ನೀಡಿರುವ
ವಾಹನ
5(7) ವಾಹನ ನಿವರ್ಹಣೆ
17/01/2013
17/01/2013
17/01/201
1-8-1
03/10-11/ಕವಾ/06-074
2010/2013
ಕೆಎ01ಜಿ.3534 ವಾಹನದ ದುರ ತ್ಯ ಬಗೆಗ್.(ಆಯುಕತ್ರ ಆಪತ್ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳ ವಾಹನ)

1462

105388

1463

105389

17/01/2013
17/01/2013
17/01/201
5(7)
4
ವಾ.ದು.ಇತರೆ14/0607/ಕವಾ/23-052006/2013
ಕೆಎ01ಜಿ.4275 ಮಾರುತಿ ಎ ಟ್ೕಮ್ ವಾಹನವನುನ್ ಸ ೕರ್ಸ್ ಮಾಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

1-8-1

1464

105392

17/01/2013
17/01/2013
17/01/201
5(7) ವಾಹನ ನಿವರ್ಹಣೆ4
01/2011-12/ಕವಾ/0804-2011/2013
ಕೆಎ01ಜಿ.4275 ಮಾರುತಿ ಎ ಟ್ೕಮ್ ವಾಹನವನುನ್ ಸ ೕರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ದುರ ತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

1-8-1

1465

105393

1466

105394

17/01/2013
17/01/2013
17/01/201
1-8-1
5(7) ವಾಹನ ನಿವರ್ಹಣೆ4
04/2011-12/ಕವಾ/1407-2011/2013
ಕೆಎ01ಜಿ.2895 ಮ ೕಂದರ್ ಜೀಪಿನ ಸ ೕರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ದುರ ತ್ಗಳ ಬಗೆಗ್(ಮುಖಯ್ ಲೆಕಾಕ್ಧಿಕಾರಿಗಳು
ಉಪ ೕಗಿಸುತಿರುವ ವಾಹನ)
5(7) ವಾ.ನಿ.15/200517/01/2013
17/01/2013
17/01/201
1-8-1
06/ಕವಾ/31-084
2005/2013
ಕೆಎ01ಜಿ 3230 ವಾಹನದ ಕಡತ

1467

105891

24/01/2013
28/01/2013
28/01/201
1-8-1
5(7) ಮಾ.ಹ.ಆ.04/094
10/ಕವಾ/18-022010/2013
ಬಾಹಯ್ ಮೂಲ ನೇಮಕಾತಿಗಳ ಕುರಿತು ಮಾನವ ಹಕುಕ್ಗಳ ಆ ೕಗಕೆಕ್ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

1468

105892

24/01/2013
28/01/2013
5(7) ವ.ನಿ.01/0809/ಕವಾ/17-042008/2013
ಈ ಕಛೇರಿಯ ವಾಹನಗಳನುನ್ ಅನಯ್ ಕಾಯರ್ ಕೆಲಸಗ ಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

1469

105898

24/01/2013
28/01/2013
28/01/201
5(7)
4
ಬಾ.ಮೂ.ನೌ.ವೇ.ಪಾ/01/09
-10/ಕವಾ/04-032010/2013
ಬಾಹಯ್ ಮೂಲದಿಂದ ನೌಕರರನುನ್ ನೀಡಿದದ್ ಏಜೆನಿಸ್ಯವರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

1-8-1

1470

105899

5(7) ಬಾ.ಮೂ.ಅನುಮತಿ01/11-12/ಕವಾ/09-082011/2013

1-8-1

24/01/2013

28/01/2013

28/01/201
4

28/01/201
4

1-8-1

ವಾಹನಗಳ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನುನ್ ಹರಾಜು ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗ್ 57 ವಾಬಿಡಿಭಾಗಹರಾಜು 01/0708
1471

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

8876

C(5)7 ವಾ ದು ಇತರೆ
15/06-07

26/10/2006

10/05/2010

10/05/201
1

1-8-2
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ಕೆ ಎ 01 ಜಿ3072 ಅಂಬಾ ದರ್ ವಾಹನಕೆಕ್ ದುರ ತ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1472

8896

1473

9212

10/05/2010
10/05/201
(5)7 ವಾ ದು ಇತರೆ 3/06- 03/04/2006
1
07
ಕೆ ಎ 01 ಜಿ 2895 ಮಹೇಂದರ್ ಜೀಪ್ ವಾಹನವನುನ್ ದುರ ತ್ ಸ ೕರ್ಸ್ ಮಾದುವ ಕುರಿತು
5(7) ವಾ.ದು.ಇ10/06-07
ಸು

1474

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

10118

19/01/2007

10/05/2010

10/05/201
1

1-8-2

10/05/2010

10/05/201
1

1-8-2

10/05/201
1

1-8-2

ವಾಹನವನುನ್ ಸ ೕರ್ಸ್ ದುರ ಥ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

(5)7 ವಾ ದು ಇತರೆ
12/06-07
ಕೆಎ 01ಜಿ2960 ಟಾಟಾಸು

17/05/2006

1-8-2

ೕ ವಾಹನಕೆಕ್ ದುರ ತ್ ಮಾದಿಸುವ ಕುರಿತು

1475

11167

04/04/2007
10/05/2010
(5)7 ವಾಹನ ದುರ ತ್
01/2007-08
ವಾಹನ ಸಂಖೆಯ್ ಕೆ ಎ 01ಜಿ3525 ವಾಹನ ದುರ ತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

1476

11237

11/04/2007
10/05/2010
10/05/201
1-8-2
(5)7 ವಾಹನ ನಿವರ್ಹಣೆ
02/2007-08
1
ಈ ಕಛೇರಿವಾಹನ ಕೆ ಎ 01/ಜಿ3534ಮಾರುತಿಆಮಿನ್ ವಾಹನವನುನ್ ಸ ೕರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ದುರ ತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

1477

11274

16/04/2007
10/05/2010
10/05/201
(5) ವಾಹನ
1
ನಿವರ್ಹಣೆ03/07-08
ಅಂಬಾ ಡರ್ ವಾಹನ ಕೆಎ01/3072ಕೆಕ್ ಸ ೕರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ದುರ ತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

1-8-2

1478

12423

02/05/2007
10/05/2010
(5) ವಾಹನ ನಿವರ್ಹಣೆ
04/07-08
ಕೆ ಎ 01/ಜಿ 3533 ಮಾರುತಿ ಆಮಿನ್ ವಾಹನದ ಸ ೕರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ದುರ ತ್ ಬಗೆಗ್.

10/05/201
1

1-8-2

1479

22585

17/02/2009
57 ವಾಹನ ದುರ ತ್
11/2008-09
ಕೆ ಎ 01ಜಿ1788 ಅಣಬ ಡರ್ ಕಾರಿನ ದುರ ತ್ ಬಗೆಗ್

10/05/201
1

1-8-2

1480

30311

02/04/2009
03/06/2014
03/06/201
57 ವಾಹನ
5
ನಿವರ್ಹಣೆ01/09-10
ಕೆ ಎ01ಜಿ3533 ಮಾರುತಿ ಆಮನಿ ವಾಹನವನುನ್ ಸ ೕರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ದುರ ತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

1-8-2

1481

30826

03/04/2009
10/05/2010
57 ವಾಹನ ನಿವರ್ಹಣೆ
03/09-10
ಕೆ ಎ 01 ಜಿ3072 ಅಂಬಾ ಡರ್ ಕಾರಿನ ದುರ ತ್ಯ ಬಗೆಗ್

10/05/201
1

1-8-2

1482

30833

03/04/2009
10/05/2010
57 ವಾಹನ ನಿವರ್ಹಣೆ
02/09-10
ಸೆ ಎ 01/ಜಿ 2895 ಮ ೕಂದರ್ ಜೀಪನುನ್ ದುರ ತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

10/05/201
1

1-8-2

1483

33061

06/05/2009
10/05/2010
57 ವಾಹನ
ನಿವರ್ಹಣೆ04/2009-10
ಕೆ ಎ 01/4275ಮಾರುತಿ ಆಮಿನ್ ವಾಹನದ ಸ ೕರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ದುರ ತ್ ಬಗೆಗ್

10/05/201
1

1-8-2

1484

33316

57 ವಾಹನ ನಿವರ್ಹಣೆ
05/09-10
ಕೆ ಎ 01/2960 ಟಾಟಾಸು

10/05/201
1

1-8-2

14/05/2009

10/05/2010

10/05/2010

ೕ ವಾಹನದ ಸ ೕರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ದುರ ತ್ಗಳ ಬಗೆಗ್
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

1485

33844

57 ವಾಹನ ನಿವರ್ಹಣೆ
06/06/2009
10/05/2010
10/05/201
06/09-10
1
ಕೆ ಎ 01/3534ಮಾರುತಿ ಆಮಿನ್ ವಾಹನದ ಸ ೕರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ದುರ ತ್ಗಳ ಬಗೆಗ್

1-8-2

1486

33846

57 ವಾಹನ ನಿವರ್ಹಣೆ
07/09-10
ಕೆ ಎ 01ಜಿ3092 ಟಟಾಸು

1-8-2

06/06/2009

10/05/2010

ೕ ವಾಹನದ ಸ ೕರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ದುರ ತ್ಗಳ ಬಗೆಗ್

10/05/201
1

09/09/2010
16/01/2013
16/01/201
1-8-2
5[8]/ರಾಪು ೕ/ಸಖಪು
4
ಸಾ-21/2010
2009-10ನೇ ಸಾ ನ ಪುಸತ್ಕ ಸಗಟು ಖರೀದಿ
ೕಜನೆಯಡಿ ರಾಜಯ್ಮಟಟ್ದ ಪುಸತ್ಕ ಆಯೆಕ್ ಸಮಿತಿಯು
ಆಯೆ ಮಾಡಿದ ಗ ಂಥಾಲಯ ಪ ಸಕಗಳನು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌ ಢ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ತರಿಸಲು ಜಿಲಾ ಉಪ
5[8].68.ವೈವೆಮ/2011
21/06/2011
15/01/2013
15/01/201
1-8-2
ರ್ೕಮತಿ.ಎಸ್.ಗೀತಾ, ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು,ಕೇಂದಿರ್ೕಕೃತ ದಾಖಲಾತಿ ಘಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತಿಯ
ವೆ ದ ಕೀಯ ವೆಚ ದ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
10/08/2011
15/01/2013
15/01/201
1-8-2
5(8)/ವೈವೆಮ/28/20114
12
ರ್ೕ. ಹೆಚ್. ಪಿ. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ ಸಹಯಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಬಂಗರು
ಪೇಟೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆ ಇವರ ವೆ ದ ಕೀಯ ವೆಚ ಮರು ಪಾವತಿಗೆ ಶೇಷ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
19/08/2011
17/01/2013
17/01/201
1-8-2
CPI/ಇ /09/08/2011/20
4
11
ಕೆ ಎ 01ಗಿ1788 ಅಂಬಾ ಡಕಾರ್ರನುನ್ ಸ ೕರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ದುರ ತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

1487

49195

1488

68868

1489

76340

1490

76855

1491

83274

29/09/2011
03/06/2014
CPI/ಇ /14/07/2011/20
11
ಕೆ ಎ01ಜಿ2603 ಮ ೕಂದರ್ ಜೀಪನುನ್ ದುರ ತ್ಗಿ ಸುವ ಬಗೆಗ್

1492

85659

1493

98576

24/10/2011
15/01/2013
15/01/201
1-8-2
58.43.ನಿ&ಪಿಂ/2011
ದಿವಂಗತ ರ್. ಗಿರೀಶ, ಗೂರ್ಪದ ಡಿ ನೌಕರರು ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಉಡುಪಿ ವಲಯ, ಉಡುಪಿ
ಇವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ ರಿಗೆ ಮರಣಾನಂತರ ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ ೕಂ ಅಡಿ ಸೌಲಭ ಗಳನು ಮಂಜೂರು
10/07/2012
03/06/2014
03/06/201
1-8-2
5(7)ನಿವಱಹಣೆ06/ಇ /
5
5(7)ನಿವಱಹಣೆ/2012
ಕೆಎ01ಜಿ2505 ಅಂಬಾ ಡರ್ ಕಾರನುನ್ ಸ ೕಱಸ್ ಹಾಗೂ ದುರ ತ್ ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

1494

98577

10/07/2012
03/06/2014
03/06/201
5(7)ನಿವಱಹಣೆ05/ಇ /
5
5(7)ನಿವಱಹಣೆ05/2012
ಕೆಎ01ಜಿ 3072 ಅಂಬಾ ಡರ್ ಕಾರನುನ್ ಸ ೕಱಸ್ ಹಾಗೂ ದುರ ತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

1-8-2

1495

98578

10/07/2012
03/06/2014
03/06/201
5(7)ನಿವಱಹಣೆ02/ಇ /
5
5(7)ನಿವಱಹಣೆ02/2012
ಕೆಎ01ಜಿ 3525 ಮಹೇಂದರ್ ಜೀಪನುನ್ ಸ ೕಱಸ್ ಹಾಗೂ ದುರ ತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

1-8-2

1496

98593

1497

98822

10/07/2012
03/06/2014
03/06/201
1-8-2
5(7)ನಿವಱಹಣೆ/ಇ / 5(7
)ನಿವಱಹಣೆ01/2012
5
ಕೆಎ01ಜಿ 3536 ಮಾರುತಿ ಆಮಿನ್ ವಾಹನದ ಸ ೕಱಸ್ ಹಾಗೂ ದುರ ತ್ಗಳ ಬಗೆಗ್ (ಉಪನಿದೇಱಶಕರು
ೕಜನಾ ಶಾಖೆ)
CPI 5(7) ವಾಹನ
18/07/2012
03/06/2014
03/06/201
1-8-2
ನಿವಱಹಣೆ 02/115
12/ಇ / 5(7) ವಾಹನ
ನಿವಱಹಣೆ 02/201112/2012
ಕೆಎ01ಜಿ 3534 ಮಾರುತಿ ಆಮಿನ್ ವಾಹನವನುನ್ ಸ ೕಱಸ್ ಹಾಗೂ ದುರ ಥ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್ ಆಯುಕತ್ರ

03/06/201
5

1-8-2
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1498

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

101029

5(7) ಮಾ.ಹ.ಅ.07/1213/ಇ /21-8-2012/2012

04/10/2012

06/12/2013

06/12/201
4

1-8-2

ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ರ್ೕ. ರ ಚಂದರ್ ಶವ್ನಾಥ
ಮಹಾಲೆ ರವರು ಸ ರುವ ಅಜಿರ್ಯ ಕುರಿತು
04/10/2012
03/06/2014
03/06/201
1-8-2
5(7) ವಾಹನ ದುರ ತ್
08/12-13/ಕವಾ/21-085
2012/2012
ಈ ಕಛೇರಿಯ ಕೆಎ 01 ಜಿ 5432 ವಾಹನದ ದುರ ತ್/ಸ ರ್ ಂಗ್ ಕಡತ.

1499

101030

1500

104718

08/01/2013
03/06/2014
03/06/201
5(7) ವಾ.ನಿ. 18/125
13/ಕವಾ/10-122012/2013
ಈ ಕಛೇರಿಯ ವಾಹನ ಸಂಖೆಯ್: ಕೆಎ 01 ಜಿ. 2960ರ ಸ ೕರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ದುರ ತ್ ಬಗೆಗ್.

1-8-2

1501

105279

15/01/2013
15/01/2013
15/01/201
5(7) ವಾಹನ ನಿವರ್ಹಣೆ4
01/10-11/ಕವಾ/15-042010/2013
ಕೆಎ 01 ಜಿ. 2895 ಮ ೕಂದರ್ ಜೀಪನುನ್ ಸ ೕರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ದುರ ತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

1-8-2

1502

105280

15/01/2013
15/01/2013
15/01/201
5(7) ವಾಹನ ನಿವರ್ಹಣೆ4
03/11-12/ಕವಾ/23-042011/2013
ಕೆಎ01ಜಿ 2603 ಮ ೕಂದರ್ ಜೀಪನುನ್ ಸ ೕರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ದುರ ತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

1-8-2

1503

105281

1504

105282

15/01/2013
15/01/2013
15/01/201
1-8-2
5(7) ವಾಹನ ದುರ ತ್
01/08-09/ಕವಾ/15-024
2007/2013
ಕೆಎ01ಜಿ 2603 ಮ ೕಂದರ್ ಜೀಪಿನ ದುರ ತ್ ಬಗೆಗ್.ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ( ೕಜನೆ) ಇವರ ಬಳಕೆಯ ಲ್ರುವ
ವಾಹನ
5(7) ವಾಹನ ನಿವರ್ಹಣೆ15/01/2013
15/01/2013
15/01/201
1-8-2
04/10-11/ಕವಾ/23-044
2010/2013
ಕೆಎ01ಜಿ 2603 ಮ ೕಂದರ್ ಜೀಪನುನ್ ಸ ೕರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ದುರ ತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

1505

105283

15/01/2013
15/01/2013
15/01/201
5(7) ವಾಹನ ನಿವರ್ಹನೆ
07/10-11/ಕವಾ/30-044
2010/2013
ಕೆಎ01ಜಿ 1788 ಅಂಬಾ ಡರ್ ಕಾರನುನ್ ಸ ೕರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ದುರ ತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

1-8-2

1506

105880

24/01/2013
30/01/2013
30/01/201
5(8)/ಪರ್ಭ/25/2013
ರ್ೕ. ಆರ್. ಗಂಗಾಧರೇಶ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಇವರ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

1-8-2

1507

105882

1508

105883

1509

118514

1510

413

24/01/2013
30/01/2013
30/01/201
1-8-2
5(8)/ವೈವೆಮ/68/2013
ರ್ೕ. ಆರ್. ಐ. ತಲರ್ಗಟಿಟ್, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ೇ. . ಕಛೇರಿ, ಮುಂಡಗೋಡ, ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
24/01/2013
02/02/2013
02/02/201
1-8-2
5(8)/ವೈವೆಮ/9/2013
ರ್ೕ. ಎಸ್. ವಾಸುದೇವ, ಪರ್.ದ.ಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಇವೆ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.
07/03/2014
C5(7)/ಡಿ ಬಿ/01/2014
CPI Office vehilces fuel bills

03/06/2014

03/06/201

1-8-2

31/05/2004

04/03/2010

04/03/201
1

1-8-3

5[6]ನೇಮಕ:ಇತರೆ:02:2
003-2004
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ಧಾರವಾಡ ಮತುತ್ ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಆಯುಕಾತ್ಲಯಕೆಕ್ ಕಳು ಸುವ ಕಡತ ಮತುತ್ ಪತರ್ಗಳ ಮಾ ತಿ ಕುರಿತು.
1511

7101

19/10/2006
07/04/2007
5(10 ಇತರೆ 14/200001
ಅರೆಕಾ ಕ ಸವ್ಚಚ್ತೆಗಾರರು ಮಾ ಕ ಸಂಭಾವನೆಯನುನ್ ಹೆಚಿಚ್ಸುವ ಕುರಿತು

07/04/200
8

1-8-3

1512

9851

05/02/2001
22/07/2015
(5)7 ವಾಹನ ಮೆ
63/2000-01
ವಾಹನ ಸಂಖೆಯ್ ಕೆಎ01-3536 ಮಾರುತಿ ಆಮಿನ್ ಮೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

22/07/201
6

1-8-3

1513

9852

05/02/2001
22/07/2015
(5)7 ವಾಹನ ಮೆ
61/2000-01
ವಾಹನ ಸಂಖೆಯ್ ಕೆಎ01ಜಿ 3533 ಮಾರುತಿಆಮಿನ್ ಮೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

22/07/201
6

1-8-3

1514

9853

05/02/2001
22/07/2015
(5)7 ವಾಹನ ಮೆ
62/2000-01
ವಾಹನ ಸಂಖೆಯ್ ಕೆಎ01ಜಿ3534 ಮಾರುತಿ ಆಮಿನ್ ಮೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

22/07/201
6

1-8-3

1515

9854

16/03/1998
22/07/2015
(5)7ವಾಹನ ಮೆ 64/9596
ವಾಹನ ಸಂಖೆಯ್ ಕೆಎ01ಜಿ 1788ಅಂಬಾ ಡರ್ ಮೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

22/07/201
6

1-8-3

1516

11352

(5)7 ಬಾಹಯ್ಮೂಲಗ ಂದ
ಗೂರ್ಪ್ ಹಾಗೂಡಿ
ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ತುಂಬುವ
ಕುರಿತು.

23/12/201
4

1-8-3

26/06/2006

23/12/2013

ಖಾ ಹುದೆದ್ ತುಂಬುವ ಬಗೆಗ್

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

1517

14051

24/07/2006
22/07/2015
22/07/201
¹57 ªÁºÀ£À «ªÉÄ
6
04/06-07
ವಾಹನ ಸಂಖೆಯ್ ಕೆ ಎ 01/ಜಿ 4275 ಮಾರುತಿ ಎ ತ್ೕಮ್ ಕಾರಿನ ವಮೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

1-8-3

1518

14782

18/12/2007
57 ವಾಹನ ಮೆ/992000
ಕೆ ಎ 01ಗಿ2960 ವಹನದ ಮೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

1-8-3

1519

50228

1520

76732

1521

81971

23/09/2010
16/01/2013
16/01/201
1-8-3
CPI/ರಾಪು ೕ/ರಾಸಾಪುಖ
4
-28/2010
2010-11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರವು ಒದಗಿ ರುವ ಅನುದಾನದ ಲ್ ರಾಷೊಟ್ರ್ೕತಾಥ್ನ ಸಾ ತಯ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ
ಪ ಸಕಗಳನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗೆ
18/08/2011
15/01/2013
15/01/201
1-8-3
5(8)/ವೈವೆಮ/67/20104
11
ರ್ೕಮತಿ ಜಿ. ಚೈತನಯ್, ದಿವ್. ದ. ಸಹಯಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ
ಕುರಿತು
16/09/2011
15/01/2013
15/01/201
1-8-3
si5(8)/ವೈವೆಮ/02/2011
4
smt. Divya. G.N. F.D.A. o/o the cpi-Medical re-imbursement regarding

1522

86643

1523

95085

22/07/2015

22/07/201
6

02/11/2011
17/01/2013
17/01/201
1-8-3
5(8)/ವೈವೆಮ/46/20114
12
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್. ಗೀತಾ, ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು, ಕೇಂದಿರ್ೕಕೃತ ದಾಖಲಾತಿ ಘಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತಿಗೆ
ಕ ತಕ ಕಾಲು ಜೋಡಣೆಗಾಗಿ ಭರಿ ರುವ ವೆಚ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
31/03/2012
15/01/2013
15/01/201
1-8-3
5(8)/ವೈವೆಮ/76/2012
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ರ್ೕ. ನಾಗರಾಜ, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ಇವರೆ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

1524

95112

31/03/2012
15/01/2013
15/01/201
1-8-3
5(8)/ವೈ ವೆ
4
ಮು/76/2012
ಹೆಚ್. ಎಂ. ಪರ್ಭುಸಾವ್ಮಿ., ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

1525

95443

1526

95444

1527

95632

1528

96091

11/04/2012
15/01/2013
15/01/201
1-8-3
5(8)/ವೈವೆಮ/01/2012
ರ್ೕ. ಬಿ. ರ ೕಂದರ್, ದಿವ್.ದ.ಸ. ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಇವರ ಪತಿನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮರುಪಾವತಿ
11/04/2012
16/01/2013
16/01/201
1-8-3
5(8)/ವೈವೆಮ/02/2012
ರ್ೕ. ಕೆ. ಕೇಶವ ರಾವ್, ಪರ್.ದ.ಸ. ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತಿನ್ಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ವೆ ದ ಕೀಯ ವೆಚ ಮರುಪಾವತಿ
18/04/2012
16/01/2013
16/01/201
1-8-3
5(8)/ವೈವೆಮ/03/2012
ರ್ೕ. ಬಾಲಸುಬರ್ಮಣಯ್ಂ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಡಯಟ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ
ಕುರಿತು
04/05/2012
15/01/2013
15/01/201
1-8-3
5(8)/ವೈವೆಮ/16/2012
ರ್ೕಮತಿ ದದ್ರತನ್ಮಮ್, ಪರ್ ದ ಸ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರು ಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

1529

96337

1530

96614

1531

98820

1532

99014

1533

99259

1534

99439

1535

100417

1536

101039

1537

103886

1538

104157

1539

114993

14/05/2012
15/01/2013
15/01/201
1-8-3
5(8)/ವೈವೆಮ/20/2012
ರ್ೕ. ಹರೀಶ್ ಪಿ ಕುಲಕಣಿರ್, ಪರ್ದಸ, ಆಯುಕತ್ರು ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರು
ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
19/05/2012
15/01/2013
15/01/201
1-8-3
5(8)/ವೈ ವೆ
4
ಮು/22/2012
ರ್ೕ. ಆರ್. ಗೌರಣಣ್, ಆಪತ್ ಸಹಾಯಕರು, ಅಪರ ಆಯುಕತ್ರು(ಆಡ ತ) ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ
ಬಗೆ
5(7) ವಾಹನ ನಿವಱಹಣೆ
18/07/2012
03/06/2014
03/06/201
1-8-3
08/10/11/ಇ / 5(7)
5
ವಾಹನ ನಿವಱಹಣೆ
08/10/11/2012
ಕೆಎ01ಜಿ 3092 ಟಾಟಾಸು ೕ ವಾಹನವನುನ್ ಸ ೕಱಸ್ ಹಾಗೂದುರ ತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್ [ಜಂಟಿ
ನಿದೇಱಶಕರು ಇವರ ನಿಯಂತ ಣದ ರುವ ವಾಹನ]
5(8)/ವೈವೆಮ/31/2012
24/07/2012
15/01/2013
15/01/201
1-8-3
ರ್ೕ. ಜಿ. ಪಿ. ವಾಸು, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು(ಕೇಂದರ್), ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.
01/08/2012
15/01/2013
15/01/201
1-8-3
5(8)/ವೈವೆಮ/32/2012
ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಪಿ. ಪೂಣಿರ್ಮಾ, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು (ದೈ. ) ಇವರ ತಾಯಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆ
06/08/2012
15/01/2013
15/01/201
1-8-3
5(8)/ವೈವೆಮ/33/2012
ರ್ೕ. ಎಂ. . ಕೃಷಣ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಆಯುಕತ್ ಆಪತ್ ಶಾಖೆ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ
04/09/2012
15/01/2013
15/01/201
1-8-3
5(8)/ವೈವೆಮ/37/2012
ರ್ೕ. . ಲೋಕೇಶರಾಜು, ದಿವ್ ದ ಸ, ಕೇಂದಿರ್ೕಕೃತ ದಾಖಲಾತಿ ಘಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
04/10/2012
22/07/2015
22/07/201
1-8-3
5(7) ಇಂಧನ ವೆಚಚ್
15/12-13/ಕವಾ/25-096
2012/2012
ಸಾ. .ಇಲಾಖಾ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ವಾಹನಗ ಗೆ ಪರ್ವಾಸ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ ತುತಾರ್ಗಿ ಇಂಧನ ವೆಚಚ್
ಭರಿ ದ ಬಾಬು ತ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
5(8)/ವೈವೆಮ/46/2012
22/12/2012
15/01/2013
15/01/201
1-8-3
ಕು|| ಪದಾಮ್ . ಪರ್ದಸ(ನಿ ೕಜನೆ) ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರು ಪಾವತಿ
ಬಗೆ (ಜಂಟಿ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ(ಮಉ ೕ) ಬೆಂಗಳೂರು 2)
28/12/2012
15/01/2013
15/01/201
1-8-3
5(8)/ವೈ ವೆ
4
ಮು/44/2012
ರ್ೕ ರಂಗನಾಯಕ ಡಿ ಗುಂಪು ನೌಕರರು ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಇವರಿಗೆ ಹೃದಯ ಶಸ ಚಿಕಿತೆಸ್
ಸಲುವಾಗಿ ವೆ ದ ಕೀಯ ವೆಚ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5(7)/ಕವಾ/3092/2013
23/11/2013
22/07/2015
22/07/201
1-8-3
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ಟಾಟಾಸು

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ೕ ಕೆಎ 01 ಜಿ 3092 ಇವರ ಮಾನ ೕಕರಣ ಬಗೆಗ್

1540

115006

23/11/2013
22/07/2015
/ಕವಾ/3525/2013
ಕೆಎ-01-ಜಿ-3525 ಮ ೕಂದರ್ ಜೀಪಿನ ಮೆ ನ ಕರಣದ ಬಗೆಗ್

22/07/201

1-8-3

1541

115008

23/11/2013
22/07/2015
/ಕವಾ/5432/2013
ಕೆಎ-01-ಜಿ-5432 ಟಾಟಾ ಇಂಡಿಗೋ ವಾಹನದ ಮೆ ನ ಕರಣದ ಬಗೆಗ್.

22/07/201

1-8-3

1542

117168

1543

40538

1544

68866

1545

75854

1546

77063

24/01/2014
02/05/2015
02/05/201
1-8-3
5(7)/ದೂಪರ್/01/2014
ರ್ೕಮತಿ ಕೆಂಪಮಮ್ ಕೋಂ ದಿವಂಗತ ಚಿಕಕ್ಬೈರಯಯ್, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನ್ಔಕರರು, ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಬಾಚೇನಹಟಿಟ್,
ಮಾಗಡಿ ತಾ// ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆ ;
5[8]/ವೈವೆಮ/77/2010
15/01/2010
07/12/2013
07/12/201
1-8-4
ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಮಹೇಂದರ್ಕುಮಾರ್, ದಿವ್.ದ.ಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ಹೃದೊರ್ೕಗ ಚಿಕಿತೆಸ್ಗಾಇ
ಮುಂಗಡವನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
21/06/2011
27/05/2014
27/05/201
1-8-4
5[8]/ವೈವೆಮ/01/2011
ರ್ೕ.ಎಚ್.ಎಂ. ೕರಯಯ್, ದಿವ್.ದ.ಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ತಾಯಿಯವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮರುಪಾವತಿ ಕುರಿತು
04/08/2011
07/12/2013
07/12/201
1-8-4
5(8)/ವೈವೆಮ/05/20114
12
ರ್ೕಮತಿ ಬಿ. ಮ ಲ್ಕಾ, ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರು, ಬಿ.ಇ.ಓ. ಕಛೇರಿ ಸುಳಯ್ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
24/08/2011
03/06/2014
03/06/201
1-8-4
58.30.ವೈವೆಮ/2011
ರ್ೕ ದಯಾನಂದ ನಾಯ್ಕ್, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು-ವೈದಯ್ಕೀಓಯ ವೆಚಚ್ದ ಬಗೆಗ್

1547

96027

02/05/2012
07/12/2013
07/12/201
1-8-4
5(8)/ವೈವೆಮ/13/2012
ೕಜನಾ ಶಾಖೆ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ. ಕೆ. ಅನಂತಪದಮ್ನಾಭ, ಪರ್ ದ ಸ ,

1548

96615

1549

98108

1550

98850

19/05/2012
07/12/2013
07/12/201
1-8-4
5(8)/ವೈ ವೆ
4
ಮು/23/2012
ರ್ೕ. ಮು ೕರ್ ಅಹಮ್ದ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಆಡಿಟ್ ಶಾಖೆ, ಇವರ ಮಗಳ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಭರಿಸಲು ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
5(8)/ವೈವೆಮ/26/2012
26/06/2012
07/12/2013
07/12/201
1-8-4
ರ್ೕ. ಬಿ. ಎಸ್. ವರಾಜೇಂದರ್ಪರ್ಸಾದ್,ಪರ್.ದ.ಸ. ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ತಾಯಿಯ ಸಂಬಂಧದ ವೆ ದ ಕೀಯ ವೆಚ ಮರುಪಾವತಿ ಕುರಿತು
19/07/2012
07/12/2013
07/12/201
1-8-4
5(8)/ವೈವೆಮ/30/2012
ಕೆಆರ್ ಗೋ ಂದರಾಜು ಪರ್ದಸ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

1551

100868

1552

101749

1553

103884

1554

103945

1555

103951

1556

105312

1557

105340

26/09/2012
07/12/2013
07/12/201
1-8-4
5(8)/ವೈವೆಮ/39/2012
ರ್ೕ. ಆರ್. ದೇವರಾಜಪಪ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ
ವೆಚ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
19/10/2012
07/12/2013
07/12/201
1-8-4
5(8)/ವೈವೆಮ/41/2012
ರ್ೕ ಮಹದೇವಯಯ್ ಕೆ.ಎಂ. ಪರ್ದಸ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ
ರವರ ಪತಿ ಯ ವೆ ದ ಕೀಯ ವೆಚ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
22/12/2012
07/12/2013
07/12/201
1-8-4
ಸ್
4
5(8)/ವೈವೆಮ/54/2012
ಎ ಎಸ್ ಧರಣೇಂದರ್ಕುಮಾರ್ ಪರ್ದಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೈ.ವೆ.ಮರು
ಪಾವತಿ ಬಗೆ
5(8)/ವೈವೆಮ/47/2012
24/12/2012
07/12/2013
07/12/201
1-8-4
ರ್ೕ ಎಂ ಕೃಸಣ್ `ಡಿ`ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ
ವೆಚ ಮರು ಪಾವತಿ ಬಗೆ
5(8)/ವೈವೆಮ/45/2012
24/12/2012
07/12/2013
07/12/201
1-8-4
ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಎಂ. ಪರ್ಭುಸಾವ್ಮಿ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೈ.ವೆ.ಮ
ಪಾವತಿ ಬಿಲು ಬಗೆ
16/01/2013
07/12/2013
07/12/201
1-8-4
5(8)/ನಿ&ಪಿಂ/52/2013
ಜನವರಿ-2013 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್-2013ರ ಅವಧಿಯ ಲ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದುತಿತ್ರುವ ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ
ಎಲಾ ಸಕಾರ್ರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತು ನೌಕರರ ಮಾ ತಿಯನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ
16/01/2013
07/12/2013
07/12/201
1-8-4
5(8)/ವೈವೆಮ/84/2013
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1558

105346

1559

110767

1560

110770

1561

110794

1562

110821

1563

110825

1564

110826

1565

111344

1566

111348

1567

111350

1568

111353

1569

111354

1570

111356

1571

111357

1572

113734

1573

113739

1574

113747

ರ್ೕಮತಿ ಜಿ. ಚೈತನಯ್ ದಿವ್ದಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ತಂದೆಯ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರು
ಪಾವತಿ ಕುರಿತು
5(8)/ವೈವೆಮ/53/2013
16/01/2013
07/12/2013
07/12/201
1-8-4
ರ್ೕಮತಿ ಗೌತಮಿ ರಜಪೂತ್ ಪರ್ದಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ
ಬಗೆ
12/06/2013
27/05/2014
27/05/201
1-8-4
5(8)/ವೈವೆಮ/01/2013
ಕೆಂಪಯಯ್ ಜಿ ಪಿ ದಿವ್ದಸ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್ ಮೂಲಬಿಲುಲ್ಗಳೂಂದಿಗೆ
12/06/2013
03/06/2014
03/06/201
1-8-4
5(8)/ವೈವೆಮ/02/2013
ರ್ೕ ದದ್ರಾಜೇಗೌಡ. ಪರ್.ದ.ಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ. .ಇ.ಬೆಂ-01 ಇವರ ಪತಿನ್ಯವರಿಗೆ ವೈದಯ್ಕೀಯ
ಚಿಕಿತೆ ಪಡಿ ದಕೆ ವೆ ವೆ ಮರು ಪಾವತಿ ಬಗೆ
5(8)/ವೈವೆಮ/08/2013
13/06/2013
27/05/2014
27/05/201
1-8-4
ರ್ೕ ಎ. ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ ಪರ್ಸಾದ್ ಪರ್.ದ.ಸ. ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ (ದೈ. .ಶಾ) ಸಾ. .ಇ. ಇವರ ಸವ್ಂತ
ವೆ ದ ಕೀಯ ಚಿಕಿತೆ ಪಡಿ ದಕೆ ವೆ ವೆ ಮರು ಪಾವತಿ ಬಗೆ
14/06/2013
03/06/2014
03/06/201
1-8-4
5(8)/ವೈವೆಮ/09/2013
ರ್ೕಮತಿ. ಗೌತಮಿ ರಜಪೂತ್ ಪರ್.ದ.ಸ. ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ. .ಇ ಬೆಂ-01 ಇವರ ಸವ್ಂತ ವೈದಯ್ಕೀಯ
ಚಿಕಿತೆ ಪಡಿ ದಕೆ ವೆ ವೆ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
14/06/2013
27/05/2014
27/05/201
1-8-4
5(8)/ವೈವೆಮ/13/2013
ರ್ೕ ಆ್.ಗಂಗಾಧರೇಶ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು(ಧೈ. . ) ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸವ್ಂತ ಹಾಗೂ ಪತಿನ್ಯ
ವೆ ದ ಕೀಯ ಚಿಕಿತೆ ಪಡಿ ದಕೆ ವೆ ವೆ ಮರು ಪಾವತಿ ಬಗೆ
14/06/2013
27/05/2014
27/05/201
1-8-4
5(8)/ವೈವೆಮ/17/2013
ರ್ೕ ಎಲ್. ಬೋರಯಯ್ ಪರ್.ದ.ಸ.ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ. .ಇ ಬೆಂ-01 ರವರ ಪತಿನ್ಯವರಿಗೆ ವೈದಯ್ಕೀಯ
ಚಿಕಿತೆ ಪಡಿ ದಕೆ ವೆ ವೆ ಮರು ಪಾವತಿ ಬಗೆ
05/07/2013
27/05/2014
27/05/201
1-8-4
5(8)/ವೈವೆಮ/18/2013
ರ್ೕ ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಜೆ ಪಿ ದಿವ್ದಸ ಆಡಿಟ್ ಶಾಖೆ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ ಇವರ ಪತಿನ್ಯ ಹೆರಿಗೆ ವೈ ವೆ ಮ ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
06/07/2013
27/05/2014
27/05/201
1-8-4
¸ 5(8)/ವೈವೆಮ/22/2013
5
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಪರ್ಭುಸಾವ್ಮಿ ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ ಬೆಂ-01 ರವರ ಸವ್ಂತ ಹಾಗೂ
ತಾಯಿಯವರ ವೆ ದಜೂತ ಚಿಕಿತೆ ಪಡಿ ದಕೆ ವೆ ವೆ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
06/07/2013
03/06/2014
03/06/201
1-8-4
5(8)/ವೈವೆಮ/24/2013
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ. ಭವಾನಮಮ್ ಪರ್.ದ.ಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂ-01ರವರ ಪತಿಯವರ
ವೆ ದ ಕೀಯ ಚಿಕಿತೆ ಪಡಿ ದಕೆ ವೆ ವೆ ಮರು ಪಾವತಿ ಬಗೆ
06/07/2013
27/05/2014
27/05/201
1-8-4
5(8)/ವೈವೆಮ/07/2013
ರ್ೕ ಕೆ.ಎಸ್. ರ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂ-01 ರವರ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ
ವೆ ದ ಕೀಯ ಚಿಕಿತೆ ಪಡಿ ದಕೆ ವೆ ವೆ ಮರು ಪಾವತಿ ಬಗೆ
(8)/ವೈವೆಮ/21/2013
06/07/2013
03/06/2014
03/06/201
1-8-4
ರ್ೕ ಎಂ.ಎಲ್. ರ್ೕನಿವಾಸಮೂತಿರ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇ.ಬೆಂ-01 ರವರ ಸವ್ಂತ
ವೆ ದ ಕೀಯ ಚಿಕಿತೆ ಪಡಿ ದಕೆ ವೆ ವೆ ಮರು ಪಾವತಿ ಬಗೆ
06/07/2013
27/05/2014
27/05/201
1-8-4
5(8)/ವೈವೆಮ/20/2013/
5
2013
ರ್ೕ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್. ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ. .ಇ ಬೆಂ-01ನ ರವರ ಸವ್ಂತ
ವೆ ದ ಕೀಯ ಚಿಕಿತೆ ಪಡಿ ದಕೆ ವೆ ವೆ ಮರು ಪಾವತಿ ಬಗೆ
06/07/2013
03/06/2014
03/06/201
1-8-4
5(8)/ವೈವೆಮ/23/2013/
5
2013
ರ್ೕ ಟಿ.ಎಂ ಮುರು ೕಧರ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ. .ಇ ಬೆಂ-01 ರವರ ಸವ್ಂತ
ವೆ ದ ಕೀಯ ಚಿಕಿತೆ ಪಡಿ ದಕೆ ವೆ ವೆ ಮರು ಪಾವತಿ ಬಗೆ
05/10/2013
03/06/2014
03/06/201
1-8-4
5(8)/ವೈವೆಮ/30/2013
ರ್ೕ ಚಿಕೆಕ್ೕಗೌಡ ಪರ್ದಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್
05/10/2013
03/06/2014
03/06/201
1-8-4
5(8)/ವೈವೆಮ/35/2013
ರ್ೕ ರ್ೕನಿವಾಸಶೆಟಿಟ್
ಟಿ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ವೆ ದ ಕೀಯ ವೆಚ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
05/10/2013
27/05/2014
27/05/201
1-8-4
5(8)/ಖಾಪೂಸೇ/38/201
5
3
ರ್ೕ ಕೃಷಣ್ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್
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1575

113748

1576

113753

1577

113754

1578

113755

1579

114953

1580

114962

1581

114975

1582

115078

1583

116329

1584

117364

1585

117367

1586

118004

1587

119348

1588

119349

1589

119358

1590

20411

1591

45515

1592

75627

05/10/2013
03/06/2014
03/06/201
1-8-4
5(8)/ವೈವೆಮ/39/2013
ರ್ೕ ನಾಗೇಂದರ್ ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ
ಬಗೆ
05/10/2013
07/12/2013
07/12/201
1-8-4
5(8)/ವೈವೆಮ/45/2013
ದಿವಂಗತ ನಾಗೇಶ್ ಪರ್ದಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್
05/10/2013
03/06/2014
03/06/201
1-8-4
5(8)/ವೈವೆಮ/46/2013
ರ್ೕ ಜಿಎಸ್ ಶ ಧರ್ ಪರ್ದಸ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಮಂಡಯ್ ಮಂಡಯ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
05/10/2013
03/06/2014
03/06/201
1-8-4
5(8)/ವೈವೆಮ/47/2013
ರ್ೕ ರ್ೕನಿವಾಸ ಮೂತಿರ್.ಕೆ.ಜಿ ಪರ್ದಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
23/11/2013
27/05/2014
27/05/201
1-8-4
5(8)/ವೈವೆಮ/50/2013
ರ್ೕಮತಿ ಸುವಣ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತಿಯ ವೈದಯ್ಕೀಯ
ವೆಚ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
23/11/2013
06/12/2013
06/12/201
1-8-4
5(8)/ಸಾ ಬಿ/57/2013
ರ್ೕ ಮುನಿರಾಜಣಣ್ ಡಿ ದಜೆ ನೌಕರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾಮೂ ಕ
ಮಾ
ೕಜನೆಯ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5(8)/ವೈವೆಮ/59/2013
23/11/2013
03/06/2014
03/06/201
1-8-4
ರ್ೕ ರ್ೕನಿವಾಸ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ವೆ ದ ಕೀಯ ವೆಚ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
23/11/2013
03/06/2014
03/06/201
1-8-4
5(8)/ಖಾಪೂಸೇ/61/201
5
3
ರ್ೕ ರೂಪಾಕಷ್ ಪರ್ದಸ ,ಹೆಬಾಬ್ಳ ಧಾನ ಸಭಾ ೇತರ್ದ ಆಪತ್ ಸಹಾಯಕರು ಇವರ ಖಾಯಂಪೂವ
ಸೇವಾವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಬಗೆ
02/01/2014
03/06/2014
03/06/201
1-8-4
5(8)/ವೈವೆಮ/66/2014
ರ್ೕಮತಿ, ಶಾ ನಿ ೕಣಾಕುಮಾರಿ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಸಾ ಇ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ವೆ ದ ಕೀಯ ವೆಚ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
27/01/2014
03/06/2014
03/06/201
1-8-4
5(8)/ವೈವೆಮ/78/2014
ಟಿ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ರ್ೕಮತಿ ರೋ ಣಿ ಕೆ ಎನ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
27/01/2014
03/06/2014
03/06/201
1-8-4
5(8)/ಖಾಪೂಸೇ/76/201
5
4
ರ್ೕ ಪರ್ಭುದೇವ ಪಾಟೀಲ್ ಪರ್ ದ ಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಖಾಯಂ ಪೂವ ಸೇವಾ
ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
15/02/2014
27/05/2014
27/05/201
1-8-4
5(8)/ವೈವೆಮ/79/2014
ರ್ೕಮತಿ ನಾಗಮಣಿ.ಪಿ.ಎಸ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
01/04/2014
27/05/2014
27/05/201
1-8-4
5(8)/ವೈವೆಮ/82/2014
ರ್ೕ ಪರಮೇಶ್ ಪರ್ದಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತಿನ್ಯ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
01/04/2014
27/05/2014
27/05/201
1-8-4
5(8)/ವೈವೆಮ/84/2014
ರ್ೕ ಎ ಬಾಬು ಪರ್ದಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮಗಳ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ
ಬಗೆ
01/04/2014
27/05/2014
27/05/201
1-8-4
5(8)/ವೈವೆಮ/89/2014
ರ್ೕ ಡಿ ಎಸ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
5[8]
21/01/2009
07/12/2013
07/12/201
1-8-5
ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ.46/20084
09
ರ್ೕಮತಿ.ಮು ಕ್ ಸುಗಂಧಿ ನಾಗೇಶ್, ದಿವ್.ದ.ಸ.ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮರುಪಾವತಿ ಕುರಿತು
31/05/2010
07/12/2013
07/12/201
1-8-5
5[8].89.ವೈವೆಮ/2010
ಟಿ.ನರ ಂಹಮೂತಿರ್,ಪತಾರ್ಮವಯ್ವ,ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಿಲುಲ್ ಮೆಲುಸ
ಮಾಡಿಕೂಡುವಬಗಗೆ ಮೂಲರ ೕದಿಯೂಂದಿಗೆ
01/08/2011
05/03/2014
05/03/201
1-8-5
5(8)/ನಿ&ಪಿಂ/49/2011
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

1593

75853

1594

93086

1595

95781

1596

96336

1597

98158

1598

101720

1599

103887

1600

103941

1601

104155

1602

105567

1603

105570

1604

110771

1605

110796

1606

110827

1607

111345

1608

111362

1609

113698

1610

113732

1611

113735

ದಿ|| ಮು ಕ್ ಸುಗಂಧಿ ನಾಗೇಶ, ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಇವರ ಮರಣಾ ನಂತರ
ದೊರೆಯುವ ಆಥಿರ್ಕ ಸೌಲಭ ಗಳನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
5(8)/ಪರ್ಭ/17/2009-10
04/08/2011
07/12/2013
07/12/201
1-8-5
ರ್ೕ. ಹೆಚ್. ಆರ್. ಸಾರಂಗಪಾಣಿ, ನಿವೃತತ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಹೊಸನಗರ,
ವ ಗ ಜಿಲೆ ಇವರ ಪ ಭಾರ ಭತೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
18/02/2012
07/12/2013
07/12/201
1-8-5
5(6)/ದೂಪರ್/50/2012
ರ್ೕಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಬೋಕರ್ರ್, ದಿವ್.ದ.ಸ., ಇವರ ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ಸೇವಾವಧಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗದಿರುವ
ಬಗೆ ಸೇವೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊ ದ ಕುರಿತು
21/04/2012
07/12/2013
07/12/201
1-8-5
5(8)/ವೈವೆಮ/5/2012
ರ್ೕ ಎಸಾಭ್ಸಕ್ರ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರುವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್ ಅಡಕ
14/05/2012
18/12/2013
18/12/201
1-8-5
5(8)/ವೈವೆಮ/19/2012
ರ್ೕ. ಜಿ. . ಹನುಮಯಯ್, ಸಹಾಐಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು(ವಾ ), ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ ವೆ ದ ಕೀಯ ವೆಚ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
28/06/2012
07/12/2013
07/12/201
1-8-5
5(8)/ವೈವೆಮ/27/2012
ರ್ೕ ಓಂಪರ್ಕಾಶ್, ಪರ್ದಸ, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೊಟಗಾಲರ್ಹ ಳ್, ಮಧುಗಿರಿ ತಾ
ಇವರಿಗೆ ವೆ ದ ಕೀಯ ವೆಚ ದ ಮರು ಪಾವತಿ ಬಗೆ
19/10/2012
26/07/2013
26/07/201
1-8-5
5(8)/ನಿ&ಪಿಂ/42/2012
ರ್ೕ ರಂಗಸಾವ್ಮಿ,ಅಧೀಕಷ್ಕರು (ಡಯಾಟ್ ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರಿಗೆ
ನಿವ ತಿ ವೇತನ ಸೌಲಭ ಗಳನು ;ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ದಿಲದ ಬಗೆ
22/12/2012
07/12/2013
07/12/201
1-8-5
5(8)/ವೈವೆಮ/51/2012
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಗುರುಪರ್ಸಾದ್ ಪರ್ದಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೈ ವೆ ಮ ಪಾ
ಬಗೆ
24/12/2012
07/12/2013
07/12/201
1-8-5
5(8)/ವೈವೆಮ/57/2012
ದಿವಂಗತ ರ್ೕ ವೆಂಕಟರಮಣಯಯ್ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಯಂಟಗಾನಹ ಳ್, ನೆಲಮಂಗಲ
ತಾಲೊಕು ಇವರ ಸಂಬಳ ರ ತ ಅವಧಿಯ ವೆ ದ ಕೀಯ ವೆಚ ಮರು ಪಾವತಿ ಕುರಿತು ಸ ೕಕರಣ
28/12/2012
07/12/2013
07/12/201
1-8-5
¸ 5(8)/ವೈವೆಮ/56/2012
4
ರ್ೕ ನಾಗರಾಜ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ವೆ ದ ಕೀಯ ವೆಚ ಮರು ಪಾವತಿ ಬಗೆ
21/01/2013
03/06/2014
03/06/201
1-8-5
5(8)/ನಿ&ಪಿಂ/37/2013
ರ್ೕಮತಿ ಲಕಷ್ಮಮ್ ಬಿನ್ ನರ ಂಹಯಯ್, ಕಂಚಾಘಟ್( ದಾಯ್ನಗರ) ತಿಪಟೂರು, ತುಮಕೂರು ರಸೆತ್, ಇವರ
ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣೆ ಸಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಬಗೆ ಮನ
21/01/2013
26/07/2013
26/07/201
1-8-5
5(8)/ನಿ&ಪಿಂ/58/2013
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಕೆ. ಗಿರಿಜಾಂಬ ನಿವೃತತ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಡಯಟ್, ವಸಂತ ಮಹಲ್, ಮೈಸೂರು ಇವರ ಗ ಕೆ ರಜೆ
ನಗಧೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿ ಪ ನರ್ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲು ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರು ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
12/06/2013
03/06/2014
03/06/201
1-8-5
5(8)/ವೈವೆಮ/04/2013
ರ್ೕ.ಆರ್. ದೇವರಾಜಪಪ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ. .ಇ ಬೆಂ-01 ರವರ ಸವ್ಂತ ವೈದಯ್ಕೀಯ ಚಿಕಿತೆಸ್
ಪಡಿ ದಕೆ ವೆ ವೆ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
13/06/2013
27/05/2014
27/05/201
1-8-5
5(8)/ವೈವೆಮ/15/2013
ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಬಿ ನಾಗರಾಜು ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು ಸಪಪೂಕಾ ಪೂನನ್ಂಪೇಟೆ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮರುಪಾವತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
14/06/2013
27/05/2014
27/05/201
1-8-5
5(8)/ವೈವೆಮ/19/2013
ರ್ೕ ಆರ್. ಬಿ. ಲೋಕೇಶ್. ವಾಹನಚಾಲಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇ ಬೆಂ-01 ರವರ ಸವ್ಂತ
ವೆ ದ ಕೀಯ ಚಿಕಿತೆ ಪಡಿ ದಕೆ ವೆ ವೆ ಮರು ಪಾವತಿ ಬಗೆ
05/07/2013
27/05/2014
27/05/201
1-8-5
5(8)/ವೈವೆಮ/26/2013
ರ್ೕಮತಿ ಡಿವ್ನ್ ಫಎನಾಂಡಿಸ್ ಪರ್.ದ.ಸ ಬಿಇಒ ಕಛೇರಿ, ಮೂಡಬಿದೆರ್ ವಲಯ ಇವರ ಪತಿಯ ವೈದಯ್ಕೀಯ
ವೆಚ ಮರು ಪಾವತಿ ಬಗೆ
5(8)/ವೈವೆಮ/25/2013
06/07/2013
27/05/2014
27/05/201
1-8-5
ರ್ೕಮತಿ ಜಯಮಮ್ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು ಡಯಟ್ ಮಂಡಯ್ ಇವರ ಮತುತ್ ಮಗಳ ವೈದಯ್ಕೀಯ ಚಿಕಿತೆಸ್
ಪಡಿ ದಕೆ ವೆ ವೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಕಾಲ ಳಂಬ ಮನಾ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಅಹರ್ತಾ
ತ ನಿಗದಿ
03/10/2013
27/05/2014
27/05/201
1-8-5
5(8)/ವೈವೆಮ/01/2013
ರ್ೕ ಕೆಂಪಜೋಗಯಯ್ ದಿವ್ ದ ಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ರವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್
05/10/2013
03/06/2014
03/06/201
5(8)/ವೈವೆಮ/28/2013
ರ್ೕ ರ ಪಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತಿನ್ಯ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
5(8)/ವೈವೆಮ/31/2013
05/10/2013
03/06/2014
03/06/201

1-8-5
1-8-5
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

1612

113736

1613

113737

1614

113742

1615

113749

1616

113756

1617

114955

1618

114958

1619

115891

1620

116328

1621

116330

1622

116332

1623

117362

1624

11573

1625

12114

1626

12120

05/06/2007
29/09/2011
29/09/201
(5)7 ನಾಯ್ಪರ್ 18/07-08
ಕೆ ಎ ಟಿ ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್ 8217/2003 ರ್ೕ ಈರನಗೋಡ ರುಧ ಸಕಾರ್ರ ಮತಿತ್ತರು.

1-8-7

1627

12138

05/06/2007
29/09/2011
29/09/201
(5)7 ನಾಯ್ಪರ್ 20/07-08
ಕೆ ಎ ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 3162/2004 ರ್ೕ ಸತಯ್ಬೋಧರಾಮಚಂದರ್ ದೇಸಾಯಿ ರುಧ ಸಕಾರ್ರ

1-8-7

1628

12153

05/06/2007
29/09/2011
(5)7 ನಾಯ್ಪರ್ 27/07-08
ಕೆ ಎ ಟಿ ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್ 872/05 ರ್ೕವಸಂತಲಕಶಂಇ ರುಧ ಸಕಾರ್ರ.

29/09/201

1-8-7

1629

15032

14/12/2007
05/08/2011
59 ಚುನಾವಣೆ ಪಟಿಟ್
7/2007-08
ಚುನಾವಣಾ ಕಾಯರ್ಕೆಕ್ ಈ ಕಛೇರಿ ನವಕರರ ಪಟಿಟ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು.

05/08/201
2

1-8-7

05/10/2013
27/05/2014
27/05/201
1-8-5
5(8)/ವೈವೆಮ/33/2013
ರ್ೕ ಎಂ ಶ ಕುಮಾರ್ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು ಸಪಪೂಕಾ(ಪೌಶಾ )ಕೋಡಾಲ್ಪುರ, ಮಧುಗಿರಿ ಇವರ
ವೆ ದ ಕೀಯ ವೆಚ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
05/10/2013
03/06/2014
03/06/201
1-8-5
5(8)/ವೈವೆಮ/34/2013
ರ್ೕ ಟಿಜಿ ಪರ್ಕಾಶಪಪ್ ಪರ್ದಸ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನೆಲವಾಗಿಲು ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ
ವೆಚ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
05/10/2013
03/06/2014
03/06/201
1-8-5
5(8)/ವೈವೆಮ/37/2013
ರ್ ದೇವರಾಜು ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ
ಬಗೆ
5(8)/ವೈವೆಮ/41/2013
05/10/2013
03/06/2014
03/06/201
1-8-5
ರ್ೕ ೕರಯಯ್ ಹೆಚ್ಎಂ ದಿವ್ದಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್
05/10/2013
27/05/2014
27/05/201
1-8-5
5(8)/ವೈವೆಮ/48/2013
ರ್ೕಕರಿಯಪಪ್ ಎಂ ಆರ್ ದಿವ್ದಸ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಜಗೂರು ತಿಪಟೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ವೆ ದ ಕೀಯ ವೆಚ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
23/11/2013
27/05/2014
27/05/201
1-8-5
5(8)/ವೈವೆಮ/52/2013
ರ್ೕ ರೂಪಾಕಷ್ ಪರ್ದಸ ಸ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಪರ್ಕಾಶನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತಿನ್ಯ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
23/11/2013
06/12/2013
06/12/201
1-8-5
5(8)/ಸಾ ಬಿ/54/2013
ರ್ೕ ದಾಸಪಪ್ ಡಿ ದಜೆ ನೌಕರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾಮೂ ಕ
ಮಾ
ೕಜನೆಯ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
19/12/2013
03/06/2014
03/06/201
1-8-5
5(8)/ವೈವೆಮ/63/2013
ರ್ೕಮತಿ ಶೃತಿ.ಕೆ.ಎಸ್ ದಿವ್ ದ ಸ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಕಾರಿಪುರ ತಾ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ
ವೆಚ ಮರುಪಾವತಿ ಪ ಸಾವನೆಯನು ಶೇಷ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಸಕಾ ರಕೆ ಸ ಸುವ ಬಗೆ
02/01/2014
03/06/2014
03/06/201
1-8-5
5(8)/ವೈವೆಮ/65/2014
ರ್ೕ ಟಿ ಕೃಷಣ್ಮೂತಿ , ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ಸಾ ಇ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
02/01/2014
03/06/2014
03/06/201
1-8-5
5(8)/ವೈವೆಮ/67/2014
ರ್ೕ ದಧ್ರಾಜು,ಪರ್ದಸ, ಸಾ ಇ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್
02/01/2014
27/05/2014
27/05/201
1-8-5
5(8)/ವೈವೆಮ/68/2014
ರ್ೕ ಮುನಿರಾಜಣಣ್ ಡಿ ದಜೆ ನೌಕರರು, ಸ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಚೆನನ್ಹ ಳ್, ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಗಾ ಮಾಂತರ ಜಿಲೆ ಇವರ ವೆ ದ ಕೀಯ ವೆಚ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
27/01/2014
27/05/2014
27/05/201
1-8-5
5(8)/ವೈವೆಮ/73/2014
ರ್ೕ ರಾಜೇಂದರ್ ಎಂ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ತಾಯಿಯ
ವೆ ದ ಕೀಯ ವೆಚ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
08/05/2007
29/09/2011
29/09/201
1-8-7
5(7) ನಾಯ್.ಪರ್ .10/ 20072
2008
ಕನಾರ್ಟಕ ಆಡ ತ ನಾಯ್ಯಮಂಡ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 2526/04 ರ್ೕ. ಮಹಾಂತಗೌಡ ಲಕಷ್ಮ್ನಗೌಡ
ಪಾಟೀಲ್ ರುದ ಸಕಾರ್ರ ಮತಿತರು
(5)7 ನಾಯ್ ಪರ್ 13/07-08
05/06/2007
29/09/2011
29/09/201
1-8-7
ಕ ಆ ನಾಯ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 3869/2003 ರ್ೕ ನರ ಂಹ ಭ ಧರ್ ರಾಲಕರ ರುಧ ಸಕಾರ್ರ ಮತಿತ್ತರು.
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1630

35728

1631

5635

1632

1332

1633

104207

1

84828

59ಮಾ.ಹ.ಅ/19/200914/08/2009
06/08/2011
06/08/201
1-8-9
10
2
ರ್ೕ.ಕೆ.ಎಸ್.ಪರಮೇಶವ್ರಯಯ್ ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಲ್ನ ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ಕಛೇರಿಗಳ ಲ್ ಯಾವ
ಯಾವ ಹುದೆಗಳ ಸೇವೆ ಸ ರುವಸೇವಾ ವರವನು ಮಾ ತಿ ಹಕು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ೕಮತಿ
16/09/2006
10/11/2006
10/11/200 20-1-6
CPI.1.ನಿ ೕ/2006
ಕಿರ್ಸಣ್ ರವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್
20/04/2001
07/04/2009
07/04/201
5[3]ಚಾ.ಶಾಕಂ:5:20010
2002
ಚಾ ತ್ ಶಾಖೆಯ ವ್ೕಕೃತಿ ಭಾಗಕೆಕ್ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ಪಿರ್ಂಟರ್ ಹಾಗೂ ಯು.ಪಿ.ಎಸ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

29/12/2012
21/12/2013
21/12/201
6-3-1
5(6)/ದೂಪರ್/35/2012
ರ್ೕ. ಆರ್. ಸುರೇಶ್, ಪರ್.ದ.ಸ. ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ, ಕೆ. ಆರ್. ನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರು ಪತರ್ಕತರ್ರಾಗಿ
ಕತರ್ವ ನಿವರ್ ಸುತಿದಾರೆ ಎಂಬ ದೂರಿನ ಬಗೆ
ಶಾಖೆ: PPU
ಒಟುಟ್: 1
03/10/2011
17/10/2011
CPI/ಇ.ಎಲ್.ಪಿ/ELDP 1/2011
ELDP -1, State Level Program file 2011-12

ಶಾಖೆ: RECONCILIATION

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

4-1-1

17/10/201
2

1-1-1

ಒಟುಟ್: 1

15/06/2011
05/06/2014
05/06/201
1-1-1
ಮ ಹೊ 04 /20095
2010/ಲೆಮರು/15.06.201
1/2011
2010-2011 ನೇ ಸಾ ನ ಲೆಕಕ್ಮರುಹೊ0ದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು, ಹಾಗೂ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ವರದಿ
ನೀಡುವ ಕಡತ
ಶಾಖೆ: EST2
ಒಟುಟ್: 1848

1

68467

1

11581

2

126180

3

126201

4

136946

5

32528

6

6162

06/09/2006
19/12/2008
19/12/200
8(2) ಶಾ. ,ಅ ಖಾ,ಹು.ಅ
9
20/06
ಸಂತ ಮೇರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆ ಖಾ,ಹು.ಭ.ಅನು

7

18747

20/10/2008
13/10/2011
13/10/201
4-1-2
ಸಂಖೆಯ್.ಮಾ ತಿ
2
ಹಕುಕ್/130/08-09
ರ್ೕ ವೆಂಕಟೆಶ್,ಬಾಪೂಜಿನಗರ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಕುರಿತು

.8(3) ಶಾ ಅ. ನೇ.ಅ.
14/04/2007
23/04/2008
23/04/200
1-4-1
8.2007-08
9
ಅಂಜುದಮಾಮ್ಳ್ ಗಾಡಿ ಚೆಲುವರಾಯಶೆಟಿಟ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು
ಉತರ
28/09/2014
28/09/2014
28/09/201 10-5-3
CPIBM794ವಗರ್2014
ಅರುಣ್ ಪರ್ಸಾದ್ ರೈ, ದೈ. , ಕುಮಾರಪಾಕರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಾಯ್ಲೇಸ್ ಗುಟಟ್ಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
28/09/2014
28/09/2014
28/09/201 10-5-3
CPIBM796ವಗರ್2014
ರ್ೕ.ಗಂಗಾಧರಯಯ್, ದೈ ಗೆರ್ೕಡ್-2 ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
18/07/2015
12/08/2015
12/08/201
2-1-2
CPIBM210ಹೊಶಾಪಾರ್20
6
15
ಜಯ ಕಿರಣ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಎಕಸ್ಲೆನ್ಸ್,
ಈ ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು 2015 16ನೇ ಸಾ ಗೆ ಪಾ ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ
29/05/2004
12/09/2009
12/09/201 20-3-1
8[2ಎ] ಶಾ ನೇ ಅನು
3/2004
0
ರ , ಸ. , ರ್ೕ.ಪರಪಪ್ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್ ಸಕಾರ್ರದ ಪತರ್
3-5-3
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1/10/2016

8

3589

8(2)ಶಾ. .(2ಎ)ಅನು17/12/2003
19/12/2008
19/12/200
12/03
9
ಗಾಂಧಿ ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ಚಿಕಕ್ಳಲೆ ಮದೂದ್ರು ಕೆ.ಎಸ್.ಪುಟೆಟ್ೕಗೌಡ ದೈ. .ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ.

5-0-1

9

3601

25/03/2006
16/12/2008
8(1)ಶಾ ಅ ಅ.ಅ.ನೇ
ಅನು/05-06
ರ್ೕ ಎಮ್ ಎ ಅರುಣ್ ಪೆರ್ೕಮ್ ಅನುದಾನದ ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿ.

16/12/200
9

5-1-1

10

3628

24/12/2004
16/12/2008
16/12/200
8(1) ಶಾ ಅ ಖಾ
ಹು.ಭತಿರ್ -03/04-05
9
ರ್ೕ ಆಂಜನೇಯ ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ದೊಮಮ್ತಮಾರಿ ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ.

5-1-1

11

7921

06/09/2006
27/12/2008
27/12/200
5-1-1
8(1)ಶಾ ಆ ಖಾ ಹು ಭ
ಆನು 10/2006-07
9
ರ್ೕ ಬೊಮಮ್ ಂಗೆಶವ್ರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ ರೆಡೆಲ್ಕೋಣ ರಾ ತಾ ಖಾ ಹುದೆದ್ ಬತಿರ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

12

7983

16/11/2006
09/04/2009
09/04/201
5-1-1
8(7)
0
ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅನು
133/06-07
ರಾಮದುಗರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಮದೇವರ ಬೆಟಟ್ದ ಬೀದಿ, ರಾಮನಗರ ತಾ, ಕನನ್ಡ ಕಷ್ಕರ ಖಾ.ಹು.ಭ.ಬಗೆಗ್

13

8963

14

8965

18/12/2006
31/12/2008
31/12/200
5-1-1
8(10ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.ಪೌರ್.
9
ಶಾ.ಅನು 6/2006-07
ಓ.ಹೆಚ್.ಎಂ.ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಹೊ ನಹ ಳ್ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ.ವಾಗೆದ್ೕ
ಧಾಯ್ಪೀಠ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್.ಶಾ
ತೆರೆಯಲುಅನುಮತಿ ಕೊರುವ ಬಗೆ
8(1)ಶಾ. ಅ.ಅ.ನೇ.
18/12/2006
27/12/2008
27/12/200
5-1-1
6/2006-07
9
ರ್ೕ.ಕೆ.ಎಸ್.ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ತಂದೆ ದಿ.ಕೆ.ಆರ್ ರ್ೕನಿವಾಸ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.ನೇ.ಬಗೆಗ್.

15

10582

06/03/2007
27/12/2008
27/12/200
8(1)ಶಾ ಅ
9
ವೇತನಾನುದಾನ 9/200607.9.ಇತರೆ/2007
ತಮಮ್ಣಣ್ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್ಶಾಲೆ ಕುರುಬರಹ ಳ್ ರಾ ತಾ: ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

5-1-1

16

10875

22/03/2007
26/09/2008
8(!)ಶಾ ಅ ಶಾಮು ಬಗೆಗ್
23/200607.16.ಹಸಾಂ/2007
ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪರ್ಶಾಲೆ ಹನೂರು ಶಾಲೆ ಮುಚುಚ್ವ ಬಗೆಗ್.

5-1-1

17

11199

07/04/2007
20/01/2009
20/01/201
5-1-1
8(1) ಶಾ ಅ ಖಾ ಹು ಬ
ಅನು 1/20070
08.42.ಖಾಹುಭನು/2007
ಮಿಧಿಲಾ ಪೌರ್ಶಾಲೆ,ಮಿಲೆರ್.ಕೆ.ಆರ್>ನಗರ ತಾ: ಂದಿ ಭಾಷಾ ಕಷ್ಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಕುರಿತು ಮೇಲಮ್ನ .

18

11201

19

11378

07/04/2007
27/12/2008
27/12/200
5-1-1
8(1) ಶಾ ಅ ಪಿಂಚಣೀ
/20079
08.44.ಪಿಂಚಿಣಿ/2007
ತಿಪಪ್ವಾವ್ ಕೋಂ ರಾಮಚಂದರ್ ನಿಂಬಾಳಕ್ರ್ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ಮತುತ್ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿ
8(1) ಶಾ ಅ ಖಾ ಹು ಭ
24/04/2007
27/12/2008
27/12/200
5-1-1
ಅನು 4/2007-08
9
ಟಿ ಎಸುಸ್ಬಬ್ಣಣ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ ತಾ ೕರು ನಂಜನಗೂಡು ಖಾ ಹುದೆದ್ ಬತಿರ್ಗೆ ಅನಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆ

26/09/200
9
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8(1) ಶಾ ಅ ಹೊ ಪೌರ್
14/05/2007
19/05/2008
19/05/200
5-1-1
ಅನು 3/2007-08
9
ಕಾವೇರಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಹುಣಸೊರಿ ಈ ಅಡ ತ ಮಂಡ ಯಿಂದ ಹೊಸ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8(1) ಶಾ ಅ ಹೂ ಪೌರ್
21/05/2007
19/05/2008
19/05/200
5-1-1
ಅನು 15/2007-08
9
ರ್ೕ ಅಧಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಷ್ಣ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ ರವರ ವತಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ ಯ ಲ್ ಹೂಸದಾಗಿ ಪೌರ್ಡ
ಶಾಲೆಯನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8(1) ಶಾ ಅ ಮಾ ನ
25/05/2007
27/12/2008
27/12/200
5-1-1
6/2007-08
9
ಮಾನಸ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ ಗಾಯಿತಿರ್ಪುರಂ ಮೆಯ್ಸೂರು ಈ ಶಾಲೆ ದಾ ಹಾ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

20

11623

21

11730

22

11757

23

14925

24

18556

25

19549

26

25734

27

25757

28

25760

08/08/2007
25/03/2009
25/03/201
81ಶಾ ಅದೂರು/3/2000
0
-01
ರ್ೕ ವೆಯ್ಸರಾಜು,ದೆಯ್ ಎಮ್ ಎಸ್.ಕೆ. ಪೌರ್ಢಸಾಲೆ.ಮಲಪುರ,ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ ಇವರ ರುದದ್ ದೂರು

29

25762

04/12/2007
25/03/2009
25/03/201
5-1-1
81ಶಾ ಅ.ಹೆ /1/20010
02
ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಮಹಾ ದಾಯ್ಪಿಠ,ಮೆಯ್ಸೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ ಹೆಚದ್ವರಿ ಭಾಗ ತೆರೆಯುವ ಕುರಿತು

30

25767

13/12/2007
25/03/2009
25/03/201
81ಶಾ ಅಶಾಲಾಕಟಟ್ಡ/27
/2002-03
0
ನಂಜನಗೊಡು ಸುತೊತ್ೕರು ಗಾರ್ಮದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡದ ಕುರಿತು

31

25772

05/05/2004
24/03/2009
24/03/201
5-1-1
81ಶಾ ಅಹುದೆದ್ಭತಿರ್/1/20
0
03-04
ರ್ೕ ಕನಕಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಕಾಳಮಮ್ನಕೊಪಪ್ಲು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ರುವ ಖಾ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ತುಂಬುವ ಬಗೆಗ್

32

25777

33

25780

16/01/2004
24/03/2009
24/03/201
5-1-1
81ಶಾ ಅಇತರೆ/54/200
0
3-04
ಬಿ. ರ್ೕಕಂಠಮೂತಿರ್ ಸ. ರ್ೕ ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಗೋಕುಲ ಮೆಯ್ಸೂರು ಇವರ ಅಮಾನತಿತ್ನ ಆದೇಶ
ರದುಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
19/11/2003
24/03/2009
24/03/201
5-1-1
81ಶಾ ಅಹೆ ಖಾವೆ/46/2
0
003-04

01/01/2008
22/07/2009
22/07/201
5-1-1
87ಶಾ. ಅ.ಇತರೆ
164/07-08
0
ಗಣಯ್ವೆಯ್ಕಿತ್ಗಳು ಸಾವರ್ಜನಿಕರು ಇವರುಗ ಂದ ಬಂದ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಸೂಕತ್ಕರ್ಮಕಾಕ್ಗಿ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರುಗ ಗೆ
ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆ ಬೆಂ ಗಾ ಜಿಲೆ
15/09/2008
19/01/2009
19/01/201
5-1-1
81ವೇತಾನುದಾನ/115/0
0
8-09
ರ್ೕ ನರ ಂಹಸಾವ್ಮಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬಿಸೂಕ್ರು,ಮಾಗಡಿ ತಾ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಹಾಯನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
18/12/2008
14/08/2009
14/08/201
5-1-1
81ಆ.ಆನೇಅನು/152/080
09
ಬಣಕಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬಣಕಲ್, ಮೂಡಿಗೆರೆ ಶಾಲೆಯ ರ್ೕಮತಿ ಜೊಯ್ೕತಿಶೆಟಿಟ್ ಇವರನುನ್ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಿ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
07/06/2008
25/03/2009
25/03/201
5-1-1
81ಶಾ ಮು ಬಡಿತ್ಅನು/56
/2008-09
0
ಜಗದುಗ್ರು ತರಳಬಾಳು ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ರಿಗೆರೆ,ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿದದ್ನುನ್
ಅನು ೕದಿಸುವ ಕುರಿತು
81ಶಾ ಅಸಥ್ಳಾಂತರ/2/2
08/05/2007
25/03/2009
25/03/201
5-1-1
000-01
0
ಕಲಾಭಾರತಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್,ಜನತಾನಗರ ,ಮೆಯ್ಸೂರು ಈ ಶಾಲೆ ಸಥ್ಳಾಂತರದ ಬಗೆಗ್
5-1-1

5-1-1
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ರ್ೕಮತಿ ಸುನಾಲನ ಸಾಯ್ಮೂಯ್ಯಲ್ ಸ. ,ಟಿ.ಎನ್.ಸುಬಬ್ಣಣ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಆಗರಮಾಂಬಳಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಹೆಚವರಿ ವೇತನ ಕುರಿತು
81ಶಾ ಅನೇಅಬಗೆಇತರೆ/
18/10/2003
24/03/2009
24/03/201
5-1-1
36/2003-04
0
ಹೆಚ್.ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ್, ಂದಿ ಕಷ್ಕರು,ಶಾಯ್ಮರಾಯನಪಾಳಯ್,ಪಾವಗಡ ಇವರ ಇವರ ಮನ ಕುರಿತು

34

25794

35

25798

11/02/2005
24/03/2009
24/03/201
5-1-1
85ಶಾ ಅ
0
ದೂರು/104/2004-05
ಂದುವ ಳ್ ಮಹದೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಮೆಯ್ಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಪಾಠಗಳು ನಡೆದಿರದ ಬಗೆಗ್ ದೂರು

36

25804

85ಶಾ ಅವರ್ತಿತ್ ನೇ/16/2
004-05
ವರ್ತಿತ್ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು

07/06/2004

24/03/2009

ೕದನೆ ಕುರಿತು

24/03/201
0

5-1-1

37

25808

07/05/2004
24/03/2009
24/03/201
5-1-1
85ಶಾ ಅಶಾಲಾ
ಸಥ್ಳಾಂತರ/4/2004-05
0
ಸವರ್ಜಞ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ತೂಣನಕೊಪಪ್ಲು,ಕುವೆಂಪುನಗರ,ಮೆಯ್ಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಾಥ್ಳಾಂತರದ ಬಗೆಗ್

38

25814

05/10/2004
24/03/2009
24/03/201
5-1-1
81ಶಾ ಅ ಅನ್ ಲೆಯ್ನ್/040
05
2004-05ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಮಾ ತಿ ಅನ್ ಲೆಯ್ನ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

39

25819

24/03/2009
81ಶಾ ಅಪಪಂ/ಪಜಾನೇಅ 22/12/2004
/90/2004-05
ಪರಿ ಷಟ್ ಜಾತಿ/ಪ.ಪಂಗಡ ಶಾಲೆಗಳ 2ನೇ ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು

24/03/201
0
ೕದನೆ ಕುರಿತು

5-1-1

40

25828

04/06/2004
24/03/2009
24/03/201
85ಶಾ ಅನೇಅನು/15/20
0
04-05
ರ್ೕಕಾಂತ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಅಗರ ಮೆಯ್ಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 3 ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು

5-1-1
ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

29/03/2005
24/03/2009
24/03/201
5-1-1
85ಶಾ ಅಹೆ /4/20040
05
ದೆದ್ೕಶವ್ರಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಹರಿಹರಪುರ ಪಾವಗಡ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 10ನೇತರಗತಿ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗ
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
01/01/2005
24/03/2009
24/03/201
5-1-1
85ಶಾ ಅದೂರು/98/200
0
4-05
ಎಂ.ಆರ್. ರ್ೕಧರಮೂತಿರ್ ಎಸ.ಎಂ.ಎಸ್.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಂದುವ ಳ್ ಇವರ ಮನ ದೂರು

41

25926

42

25933

43

25940

08/02/2005
24/03/2009
85ಶಾ ಅವೇಅ/99/2004
-05
ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬಿ.ಆರ್.ಮಮತ ಇವರ ವೇತನ ಕುರಿತು

44

25947

45

25955

46

25982

14/06/2004
24/03/2009
24/03/201
5-1-1
85ಶಾ ಅಅಆನೇ/6/2004
0
-05
ದದ್ಗಂಗಯಯ್ ಬಿನ್ ದಿ:ದೇವರ ದದ್ಯಯ್ ಕಾ ದಾಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಕೊರಟಗೆರೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು
15/05/2004
24/03/2009
24/03/201
5-1-1
85ಶಾ ಅಖಾಹುಭನು/3/2
0
004-05
ಅಂಜನೆಯಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಪಾವಗಡಮೀ ಶಾಲೆಯ ಂದಿ ಕಷ್ಕರ ಖಾ ಹುದೆದ್ ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಕುರಿತು
30/09/2004
24/03/2009
24/03/201
5-1-1
85ಶಾ ಅಆನೇ/10/2004
0
-05
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್. ವಮಮ್ ಬಿನ್ ದಿ: ವಣಣ್ ಜೆ.ಎಸ.ಎಸ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೋಳೆಳ್ೕಗಾಲ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು

24/03/201
0

5-1-1
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47

25988

48

25991

49

25995

85ಶಾ ಅಹೆ ಅ/86/200
06/02/2004
24/03/2009
24/03/201
5-1-1
4-05
0
ಟಿ.ಮರಿಯಪಪ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್,ಕೆ.ಅರ್.ನಗರ ಮೆಯ್ಸೂರು ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚದ್ವರಿ ಭಾಗ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಕುರಿತು
24/12/2004
24/03/2009
24/03/201
5-1-1
81ಶಾ ಅಖಾವೆಇತರೆ/14/
0
2004-05
ವಾನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ತುಂಬಾಡಿ ಈ ಶಾಲೆಯಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು
25/11/2004
85ಶಾ ಅಬೋಕೇನೆಅ/74/
2004-05
ರ್ೕ ಎಂ.ಮಹದೇವ,ಪರ್.ಶಾ.ಸ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು

24/03/2009
ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

24/03/201
0

5-1-1

50

26007

27/11/2004
24/03/2009
24/03/201
5-1-1
81ಶಾ ಅವೇಖನೇ/3/200
0
4-05
ರಂಗನಾಥಪೌರ್ಢಸಾಲೆ,ಕಾಳಾಪುರ ಈ ಶಾಲೆಯ 2004-05ನೇ ಸಾ ನ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣದ ಕುರಿತು

51

26012

15/12/2005
24/03/2009
24/03/201
85ಶಾ ಅ
0
ಇತರೆ/130/2005-06
ಸದಿವ್ದಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಮೆಯ್ಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಅದಾಯ್ಪಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು

5-1-1

52

26019

29/05/2005
24/03/2009
24/03/201
85ಶಾ ಹೊಪೌರ್ಶಾನ /8
0
2/2005-06
ಹೊಸ ಶಾಲೆಗಳ ನೊಂದಣಿ ಆದೇಶವನುನ್ 2006-07ನೇ ಸಾ ಗೆ ನ ೕಕರಣ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

5-1-1

53

26024

31/12/2005
24/03/2009
85ಶಾ ಅಇತರೆ/140/20
05-06
ಮಲಾನ್ಡ್ ಕನನ್ಡ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ನಲೂಲ್ರು ,ಮಯ್ಸೂರು ಇವರ ಸೇವಾ ಭದರ್ತೆ ಬಗೆಗ್

5-1-1

54

26030

55

26035

02/03/2005
24/03/2009
24/03/201
5-1-1
81ಶಾ ಅಧನಸಹಾಯಯ/
0
41/2005-06
ಟಿ.ಎಸ.ಸುಬಬ್ಣಣ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಮಾಂಬ ಳ್ ಯಳಂದೂರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಈ ಸಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ
ನಿಮಾರ್ಣಕಾ ಗಿ ಧನಸಹಾಯಕ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
81ಸ ೕಆಶೂಸ ೕಔಘ್/1/
12/07/2005
24/03/2009
24/03/201
5-1-1
2005-06
0
ಎಂ.ಜಿ.ಆರ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರ ಕುರಿತು

56

26040

19/08/2005
24/03/2009
24/03/201
5-1-1
81ಶಾ ಕಾ
0
ಬದಲಾವಣೆ/29/2005-06
ಗಲಸ್ರ್ ಹೊಂ ದಾಯ್ಸಮತಿ ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಗೌರವ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು

57

26044

58

26048

59

26051

19/07/2005
24/03/2009
24/03/201
5-1-1
81ಶಾ ಅಇತರೆ/22/200
0
5-06
ವೇಕಾನಂದ ಗಿರಿಜನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬಿ ಗಿರಿರಂಗನಬೆಟಟ್ ಯಳಂದೂರು ಚಾಮರಕನಗರ ಇದಕೆಕ್ ಅನುದಾನ
ನೀಡುವ ಕುರಿತು
07/06/2005
24/03/2009
24/03/201
5-1-1
81ಶಾ ಅಇತರೆ/21/200
0
5-06
ಗೌತಮ್ ಸಂಸಕ್ರತಾ ಸಾಮಾಜಿಕಾ ಶೆಯ್ಕಷ್ಣಿಕ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್,ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಸವ್ಂತ ಆ ತ್ಯನುನ್
ಬಾ ಂಕಿಗೆ ಅಡ ಡುವ ಕುರಿತು
03/08/2005
24/03/2009
24/03/201
5-1-1
81ಶಾ ಅಇತರೆ/26/200
0
5-06
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು

60

26053

85ಶಾ ಅಇತರೆ/170/20
05-06

25/12/2005

24/03/2009

24/03/201
0

24/03/201
0

5-1-1
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ಎಸ.ಎಸ.ಸವೂರ್ದಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೆಸರನುನ್ ರ್ೕ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಎಂದು ಹೆಸರನುನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ
ಕುರಿತು
85ಶಾ ಅಕಾವೇ/141/20
30/12/2005
24/03/2009
24/03/201
5-1-1
05-06
0
ರಮೇಶ್ ವರ್ತಿತ್ ಕಷ್ಕರು ಇವರ ಕಾಲಪ್ನಿಕ ವೇತನ ಬಗೆಗ್

61

26055

62

26056

28/09/2005
24/03/2009
85ಶಾ ಅದೂರು/81/200
5-06
ಗೊಪಿಕಾ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಮೆಯ್ಸೂರು ಈ ಆದೇಶದ ರುದದ್ ದೂರು

63

26060

30/12/2005
24/03/2009
24/03/201
5-1-1
85ಶಾ ಅಬೊಹುಮಂ/51/
0
2005-06
ಗುರುಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬೆನಕನಹ ಳ್ ಟಿ.ನರ ಪುರ ಈ ಸಾಲೆಗೆ ಬೋದಕ ಹುದೆದ್ ತುಂಬುವ ಬಗೆಗ್

64

26064

20/09/2005
24/03/2009
85ಶಾ ಅದೂರು/64/200
5-06
ಎ.ಶಫೀಉಲಾಲ್ ಇವರು ಮುಖಯ್ ಕಷ್ರ ರುದದ್ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಸ ಲ್ ರುವ ದೂರು

65

26069

66

26073

67

26076

68

26078

20/02/2006
24/03/2009
24/03/201
5-1-1
85ಶಾ ಅಶಾಹಸಾತ್ಂತರ/1
0
72/2005-06
ಸೆಂಟ್ ಮೇರಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಸಾಲೆ,ಮೆಯ್ಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ನಮರ್ತ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ಗೆ
ಹಸಾಂತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆ
81ಶಾ ಅಹೆವೆತೆ/246/ ತೆ
30/11/2005
24/03/2009
24/03/201
5-1-1
/2/2005-06
0
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಪಾವಗಡ ದೊಮಮ್ತಮರಿ ರ್ೕ ಅಂಜನೆಯಸಾವ್ಮಿ ದಾಯ್ಪಿಠ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚಚ್ವರಿ
ತರಗತಿಗ ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
85ಶಾ ಅಮು ಬಡಿತ್/6/20
26/07/2005
24/03/2009
24/03/201
5-1-1
05-06
0
ಎನ್.ಅಂಜನಪಪ್,ಮು. ,ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಂಗದಹ ಳ್ ಪಾವಗಡ ಇವರಿಗೆ ಮುಖ್ಐ ಕಷ್ಕರ
ವೇತನದ ನಿಗಧಿ ಬಗೆ
30/08/2005
24/03/2009
24/03/201
5-1-1
85ಶಾ ಅಇತರೆ/63/200
0
5-06
ರ್ೕ.ಎಂ.ಎನ್.ಗೋಪಾಲ್ ಇವರು ಜಯ ಠಲ ಶಾಲೆಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

69

26082

20/09/2005
24/03/2009
24/03/201
81ಶಾ ಅಖಾಹುಭನು/2/2
0
005-06
ಅನುದಾನಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದುದ್ ಅನು ೕದನೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

70

26087

71

26089

16/03/2006
24/03/2009
24/03/201
5-1-1
85ಶಾ ಅಖಾಹುಭಅನು/3/
0
2005-06
ದೆದ್ೕಶವ್ರಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಹರಿಹರಪುರ ಪಾವಗಡ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಹುದೆದ್ಗಳ ನೇಮಕಾತಿ
ಅನು ೕದನೆ ಪ ಸಾವನೆ
07/04/2005
24/03/2009
24/03/201
5-1-1
85ಶಾ ಅ ಂಬರಹ/4/20
0
05-06
2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಂಬರಹ ಕಡತ

72

26092

73

26095

24/03/201
0

24/03/201
0

5-1-1

5-1-1

5-1-1

06/12/2005
24/03/2009
24/03/201
5-1-1
81ಶಾ ಅವ್ಐಬಿಲುಲ್ಪಾ/40
/2005-06
0
ವೆಯ್ದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್ಜಯರಾಮಯಯ್ ಸ. ಕಾ ದಾಸ
ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಜೊ ೕತಿನಗರ ತುಮಕೂರು
81ಶಾ ಅ.49783/ದೂರು/
29/12/2005
24/03/2009
24/03/201
5-1-1
5/2005-06
0
ರ್ೕಮತಿ ಚಂದರ್ಮಮ್ ಕೊಂ ಎನ್.ಪರಮೇಶವ್ರಪಪ್ ಕಷ್ಕರು ಎಸ್. . ಶಾಲೆ ಬಯಲುದೂರೆ ರಾ ಇವರ
ಸಂಬಳ ಕುರಿತು
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74

26100

02/09/2005
81ಶಾ ಅರಿಟಿಪ್.18292/ಇ
ತರೆ/30/2005
ರಿ.18292/05ರ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಕುರಿತು

75

26103

76

26148

13/06/2006
24/03/2009
24/03/201
5-1-1
87ಶಾ ಅವನಿ/2/20050
06
ಸ ೕರ್ದಯ ಸ ರ್ಸ್ ಸೊಸಯ್ಟಿ ಡಿ.ಬಿ.ಪುರ ಇವರ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕೆಕ್ ಅನುದಾನ ಕೊರಿರುವ
ಕುರಿತು
04/09/2007
24/03/2009
24/03/201
5-1-1
81ಶಾ ಅವೇನಿಇತರೆ/24/
0
2007-08
. .ಜೋ ,ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು ಮಾಡರ್ಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಇವರ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಕುರಿತು

77

26156

78

26160

79

27675

80

27678

81

27683

82

27691

83

27700

84

27705

21/04/2006
28/03/2009
81ಶಾ ಅ/794.ಶೌಹಂ/1/
2006-07
ರ್ೕ ಚರ ಂಗೇಶವ್ರ ದಾಯ್ವದರ್ಕ ಸಂಘದ
ನಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು

85

27709

86

27716

28/07/2006
28/03/2009
28/03/201
5-1-1
81ದೂರು/4/2006-07
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಅನುದಾನರ ತ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸೇವಾನಿರತ ನೌಕರರಿಗೆ ಸೇವಾಭದರ್ತೆ
ಒದಗಿ ಅನುದಾನಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು
81ಶಾ ಅ.ಪಾರ್ದೂರುಸಂ.
10/04/2006
28/03/2009
28/03/201
5-1-1
ಪ/171/ದೂರು.1/2006-07
0

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
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27727

24/03/201
0

5-1-1

24/03/2009
24/03/201
5-1-1
81ಶಾ ಅಪಜಾ/ಪಂಅನು/1 05/09/2007
/2007-08
0
1-6-1987 ರಿಂದ 1-7-92ರ ಅವಧಿಯ ಲ್ ಪಜಾ/ಪ.ಪಂಗಡದ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯಿಂದ ಆರಂಭಿ
ಸತತವಾಗಿ ನಡೆಯುತಿರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಕುರಿತು
25/03/2008
24/03/2009
24/03/201
5-1-1
81ಶಾ ಅವಧಿ
0
ಸತ್ರಣೆ/2007-08
ರ್ೕಮತಿ ಎನ್.ಎನ್. ರ್ೕಮತಿ ಸಂಸಖಯ್ತ ಬಾಷಾ ಕಷ್ಕರು ನಿಮರ್ಲ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಇವರು ಶೆಯ್ಕಷ್ಣಿಕ
ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಕುರಿತು
812727.ಖಾಹುತುಂಅನು/
14/06/2005
28/03/2009
28/03/201
5-1-1
ಇತರೆ/2/2006-07
0
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ತೀತಾ ಗಾರ್ಮದ ವಾಣಿ ದಾಯ್ಸಮತಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಖಾ
ಇರುವ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆ ತುಂಬುವ ಬಗೆ
81ಶಾ ಅದೂರು/22/0608/03/2007
28/03/2009
28/03/201
5-1-1
07
0
ಮಹಾತಮ್ ಗಾಂಧಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಗುಂಡಾರಹ ಳ್,ಪಾವಗಡ ತಾ ನ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು
ನಾ ಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಉಲಂಘನೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆ
13/02/2007
28/03/2009
28/03/201
5-1-1
81ಶಾ ಅ
0
ಮೇಲಮ್ನವರ/8/2006-07
ರ್ೕ ಎಂ.ರಂಗಪಪ್ ಲಾಯ್ಬೂರೇಟರಿ ಅಟೆಂಡರ್ ರ್ೕ ಮಹದೇಶವ್ರ ರೂರಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು
ಮಾನ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳ ನಾ ಯಾಲಯದ ಮೆಲ ನ ಸ ರುವ ಕುರಿತು
81ಶಾ ಅಹೊಪೌರ್ಶಾ/182
27/06/2006
28/03/2009
28/03/201
5-1-1
/2006-07
0
ಬಿ.ಎಸ್.ಮಾದಪಪ್ ಸಾಮ್ರಕ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ಇವರು ಖಾಸಗಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
85ಶಾ ಅ.ಸ ಪನು/183/
23/06/2006
28/03/2009
28/03/201
5-1-1
06-07
0
ಗುರುಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಸಹ ಕಷ್ಣ ಶಾಲೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು

ದೇವರಾಜ ಅರಸು,
87

24/03/2009

28/03/201
0

5-1-1

ೕರಾಜಿರ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ ನಿಲಯ,ಡಿ. .ಹ ಳ್ ಈ ನಿಲಯದ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

81ಶಾ ಅ.ನೇಮಕ.ಅನು/0
1/06-07

19/04/2006

28/03/2009

28/03/201
0

5-1-1
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ಡಿ.ಪರ್ಸನನ್ಕುಮಾರ್,ಸ. ,ನಿಡಗಲುಲ್ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಪಾವಗಡ ಇವರ ಹುದೆದ್ ಅನು
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1/10/2016

88

31113

89

31587

90

31623

91

33267

92

34396

93

34398

94

34628

95

34778

96

34779

97

34780

98

34782

99

35384

100

39420

ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

31/03/2009
30/06/2009
30/06/201
5-1-1
81ನಿವೇಪರಿಗಣನೆ/193/2
0
008-09
ರ್ೕ ವೆಯ್.ಎಲ್. ವಣಣ್,ದಿವ್ದಸ ದಾದ್ಥರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಚಿಕಕ್ಮಸಕ್ಲ್,ಮಾಗಡಿ ತಾ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆಯನುನ್
ನಿವ ತಿ ವೇತನಕೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
05/09/2006
08/04/2009
08/04/201
5-1-1
8[7]ಶಾ ಅ:ವೇ.ಅ:ನೇ:5
0
7:2006-07
ಸಂಗಮ ದಾಯ್ಟರ್ಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಸಂಗಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಕಲ್ ಬಾಳು, ಕನಕಪುರ
ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯನು ಅನುದಾನಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
25/10/2007
09/04/2009
09/04/201
5-1-1
871ಶಾ ಅ
0
ಬಡಿತ್/141/2007-08
ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಪಿ. ಜಯಲ ಮ್,ಸ. , ನಿವ ರ್ಟಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರು ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಬಡಿತ್
ನೀಡುವ ಕುರಿತು
82 ಶಾ ಅ ಹೊ ಪೌರ್ ಶಾ
11/05/2009
07/09/2009
07/09/201
5-1-1
35/2009
0
ದೀಷಾ ಹೈ ಶಾಲೆ ನಂ.49/2 ಶವ್ಮಾನವ ೇತರ್ಸಲಕವಾರ ಅಂಚೆ ಹುಲುಲ್ಕಸವನಹ ಳ್ ಹಣಣಿ ಹೋಬ
ಆನೇಕಲ್ ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯನು 2009 10ನೇ ಸಾ ನ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
81ಹೊಪರ್ಶಾಅನು/19/20
29/06/2009
27/11/2009
27/11/201
5-1-1
09-10
0
ಷಂಸುಲ್ ಹುದಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ದುಗಾರ್ ಹಲಾಲ್,ಗುರಪಪ್ನಮಠ ರಸೆತ್, ಜಯಪುರ,ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ ಈ
ಶಾಲೆಗೆ 2009 10ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಆಂಗ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
29/06/2009
27/11/2009
27/11/201
5-1-1
81ಹೊಪೌರ್ಶಾಅನು/21/20
0
09-10
ಅನಂತ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಆವತಿ,ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ ಇ ಲ್ 2009-10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ
ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
03/07/2009
27/07/2009
27/07/201
5-1-1
81ಹೊಪೌರ್ಶಾಅನು/23/20
0
09-10
ಕನನ್ಡ ಸಂಘರಿ ಬೀರೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಕರ್ಮಕ ಪಾರ್ಲೆಗೆ 2009-10ನೇ
ಸಾ ನ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
15/07/2009
27/11/2009
27/11/201
5-1-1
81ಹೊಪೌರ್ಶಾ
0
ಅನು/25/2009-10
ಸೆಕ್ಯ್ವಾಡರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಸುಬಾಷ್ ಚಂದರ್ ಬೋಸ್ ರಸೆತ್,ನೆಲಮಂಗಲ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2009-10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
ಹೊಸ ಪೌ ಢ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
81ಹೊಪೌರ್ಶಾಅನು/26/20
15/07/2009
27/11/2009
27/11/201
5-1-1
09-10
0
ನಿಸಗರ್ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ತಾಯ್ಮಗೊಂಡುಲ್ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2009-10ನೇ
ಸಾ ನ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
15/07/2009
27/11/2009
27/11/201
5-1-1
81ಹೊಪೌರ್ಶಾಅನು/27/20
0
09-10
ನೂಯ್ಸೆಂಚುರಿ ಪೌರ್ಢಶಶಾಲೆ,ಸೊಂಡೆಕೊಪಪ್ ರಸೆತ್,ನೆಲಮಂಗಲ ಈ ಸಂಸೆಥ್ವತಿಯಿಂದ 2009-10ನೇ
ಸಾ ನ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
15/07/2009
27/11/2009
27/11/201
5-1-1
81ಹೊಪೌರ್ಶಾಅನು/28/20
0
09-10
ಮಾಗಡಿ ಕೆಂಪೆಗೌಡ ದಾಯ್ಲಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬೆಯ್ರವೇಶವ್ರನಗರ ನೆಲಮಂಗಲ ಇ ಲ್ 2009-10ನೇ
ಸಾ ನಿಂದ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
25/07/2009
14/08/2009
14/08/201
5-1-1
ೕ81ಅ ಮು/31/2009-10
0
ಬಣಕಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬಣಕಲ್,ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮದ ಭಾಗವನುನ್
ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗೆ
25/11/2009
19/08/2010
19/08/201
5-1-1
8[2]/ಹೊಶಾಅನು/150/2
1
009-10
ಪಾಲ್ರೆನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ[ರಿ], ಹೂಡಿ ಬಸವಣಣ್ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-10, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯು ವತಿಯಿಂದ
2009 10ನೇ ಸಾ ನ ಆಂಗ ಮಾಧ ಮ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
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101

40359

102

43280

103

43283

104

43284

105

43285

106

46323

107

46325

108

46382

109

46384

110

86033

111

89938

112

89949

28/12/2009
19/08/2010
19/08/201
5-1-1
8[2]
1
ಶಾ ಅ/ದೂರು/184/200910
ರ್ೕಮತಿ.ಹೆಚ್.ಶೋಭ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಲೂದುರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಬಬ್ನ್ ಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ಸಂತಾನಹರಣ ಶಸ ಚಿಕಿತೆ ಯ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
22/03/2010
19/08/2010
19/08/201
5-1-1
8[2]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/2
1
62/2009-10
ಆರ್.ಕೆ.ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್[ರಿ], ನಂ:2, ನಿಮರ್ಲ ಲಾಸ್ ದಾಯ್ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-45, ಇವರ
ವತಿಯಿಂದ 2010 11ನೇ ಸಾ ನ ಆಂಗ ಮಾಧ ಮದ ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ
8[2]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/2
22/03/2010
19/08/2010
19/08/201
5-1-1
64/2009-10
1
ಬೆಂಗಳೂರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್[ರಿ], ನಂ:482, ಅವಲಪಪ್ ಬಡಾವಣೆ, ಚಾಮುಂಡಿನಗರ, ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2010 11ನೇ ಸಾ ನ ಆಂಗ ಮಾಧ ಮ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು
8[2]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/2
22/03/2010
19/08/2010
19/08/201
5-1-1
65/2009-10
1
ಶಾರ್ಂತಿ ಪೌರ್ಂಡೇಷನ್ [ರಿ], ನಂ:2, ಜಾಜ್ರ್ ಟ್ರ್ೕಟ್, ಸಂತೇ ಮೈದಾನ, [ಮುಂಬಾಗ] ಕಾಡುಗೋಡಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2010 11ನೇ ಸಾ ನ ಆಂಗ ಮಾಧ ಮ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು
8[2]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/2
22/03/2010
19/08/2010
19/08/201
5-1-1
66/2009-10
1
ಟಲ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ರಾಮಮೂತಿರ್ನಗರ, ನಂ:343, 5ನೇ ಕಾರ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ
ವತಿಯಿಂದ 2010 11ನೇ ಸಾ ನ ಆಂಗ ಮಾಧ ಮ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8[2]
26/04/2010
19/08/2010
19/08/201
5-1-1
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/19/201
1
0-11
ಎಲ್ಎನ್ಆರ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಾ ೕಹ ಳ್, ಕೆಂಗೇರಿ [ಹೊ] ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧ ಮ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
26/04/2010
19/08/2010
19/08/201
5-1-1
8[2]
1
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/21/201
0-11
ಶವ್ಭಾರತಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ಮಾಗಡಿ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ
ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
06/07/2010
19/08/2010
19/08/201
5-1-1
8[2]
1
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/37/201
0
ಭಾರತಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಸಂಗೋ ಳ್ ರಾಯಣಣ್ ಟ್ರ್ೕಟ್, ಆನೇಕಲ್ [ರಿ], ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 2010-11ನೇ
ಸಾ ನ ಆಂಗ ಮಾದ ಮ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
06/07/2010
19/08/2010
19/08/201
5-1-1
8[2]
1
ಶಾ ಅ/ವೇಬ/39/2010
ಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ
ರ್ೕ.ಎಂ.ಎನ್.ಕುಸುಮ ಂದಿ ಕಷ್ಕರು, ಆರ್. .ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಶಸ ಚಿಕಿತೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
CPI
03/09/2011
12/02/2013
12/02/201
5-1-1
8[1]/ಮುಂಬಡಿತ್/44/2011
4
-12
ಎ0.ಪಿ.ಮಸ , ಸ. .,ಸ ೕ ದಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರ್ೕರಾಮಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆಮು. .ಭಡಿತ್
ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
15/12/2011
30/01/2013
30/01/201
5-1-1
81/4/ಶಾ ಅಮು ಬಡಿತ್/02
4
/201112.02.ಮುಂಬಡಿತ್/20
11
ರ್ೕಮತಿ ಟಿಎ ಗ್ೕತಾ, ಸ ವಾ ಕಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಿಹೆಚ್,ರಸೆತ್, ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್
ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನುಮೀಓದಿಸುವ ಬಗೆ
15/12/2011
30/01/2013
30/01/201
5-1-1
81/ಶಾ ಆ
4
ಮು ಬ/06/201112.06.
ಮುಂಬಡಿ/2011
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113

90746

114

99853

115

106072

116

114205

117

114206

118

114207

119

114208

120

114209

121

114210

122

114212

123

114219

124

114220

ರ್ೕಮತಿ ವೃಂದಾವತಿ ,ಸ ಭಾರತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆಳದಿ ಸಾಗರ ತಾ, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
CPI
27/12/2011
30/01/2013
30/01/201
5-1-1
8(1)/ಶಾ ಅ.ಮು ಬಡಿತ್/13
4
/201112/ಮುಂಬಡಿ/13/2011
ರ್ೕ ಬಿ.ಎಂ. ದದ್ಪಪ್ ಸ. . ಮಿತರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸುಬರ್ಹಮ್ಣಯ್ನಗರ ಉತತ್ರ ವಲಯ-2 ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ
ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
8(1)/ಶಾ ಅ.ಮು. .ಬ/41
18/08/2012
30/01/2013
30/01/201
5-1-1
/20124
13/ನೇಅನು/41/2012
ರ್ೕ ಡಿ.ಪಿ. ೕತಾರಾಮಯಯ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಯುನಿವಸಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪ ಚ್ಮ ಕಾಡ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
ಇವರ ಮುಖ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
8[1] ಶಾ ಅ/ಇ /ಸವ್ ಇ ನಿ
30/01/2013
30/01/2013
30/01/201
5-1-1
76/2013
4
ರ್ೕಮತಿ.ಶೋಭಾ ಮೆನನ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸ ಇ ನಿ ಅನುಮತಿ ಬಗೆ
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ನಿ
23/10/2013
23/10/2013
23/10/201
5-1-1
53/2011-12/2013
4
ಗಾಂಧಿ ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾವಲ್ ಬೈರಸಂದರ್, ಈ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಕಾಲಪ್ನಿಕ ವೇತನವನುನ್
ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
8[1] ಶಾ ಅ/ಇ /ದೂರು
23/10/2013
23/10/2013
23/10/201
5-1-1
ಇತರೆ 08/2011-12/2013
4
ಆರ್ ಟಿ ಐ ಮೇಲಮ್ನ ಸಂಖೆಯ್: 03/2012 ಎಂ.ಪಾರಿ, ನಗರಸಭಾ ಸದಸಯ್ರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಅಜಿರ್
ಬಗೆ
23/10/2013
23/10/2013
23/10/201
5-1-1
8[1] ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೆ ನಿ
70/2012-13/2013
4
ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರುಗಳನುನ್ ಗುರುತಿ ಕಾಯರ್ಭಾರ ರುವ
ಪೌ ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ ಮರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
8[1] ಶಾ ಅ/ಇ /ಸವ್ ಇ ನಿ
23/10/2013
23/10/2013
23/10/201
5-1-1
87/2012-13/2013
4
ಬಿ.ಕೆ.ಪುರುಷೋತತ್ಮ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಗಾಂಧಿನಗರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸವ್ ಇ ನಿ ಬಗೆಗ್
23/10/2013
23/10/2013
23/10/201
5-1-1
8[1] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮಾ ನ
74/2012-13/2013
4
ನಾಯಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಂಜನಾ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2009-10ರಿಂದ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
8[1] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು ಬ
23/10/2013
23/10/2013
23/10/201
5-1-1
90/2012-13/2013
4
ರ್ೕ.ಚಂದರ್ಶೇಖರ್.ಡಿ.ಎಂ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಬಾಪು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಯಶವಂತಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಬಡಿತ್
ಬಗೆ
23/10/2013
23/10/2013
23/10/201
5-1-1
8[1] ಶಾ ಅ/ಇ /ಸವ್ ಇ ನಿ
68/2012-13/2013
4
ರ್ೕಮತಿ.ಇಂದಿರಾ.ಎನ್. ,ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸೆಟ್ಲಾಲ್ ಮೇರೀಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗಾಯಿತಿರ್ದೇ ಪಾಕರ್,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸ ಇ ನಿವ ತಿ ಬಗೆ
8[1] ಶಾ ಅ/ಇ /ಸವ್ ಇ ನಿ
23/10/2013
23/10/2013
23/10/201
5-1-1
84/2012-13/2013
4
ಅ ವ್ನಿ ಪರ್ಸಾದ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಶಾರದಾ ದೇ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗುಂಡಪಪ್ಶೆಡ್, ವ ಗಗ್ ಇವರ ಸವ್
ಇ ನಿ ಬಗೆ
23/10/2013
23/10/2013
23/10/201
5-1-1
8[1]ಶಾ ಅ/ಇ /ಸವ್ ಇ ನಿ
11/2011-12/2013
4
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ಮಂಜುನಾಥ.ಬಿ, ದಿವ್ದಸ, ಶಾಂತಿನಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪರ್ಕಾಶ ನಗರ, ಉತತ್ರ ವಲಯ ಇವರ ಸವ್ ಇ ನಿ ಬಗೆಗ್
125

114222

126

114223

127

114228

128

114232

129

114262

130

114267

131

114273

132

114283

133

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

114286

134

114291

135

114295

23/10/2013
23/10/2013
23/10/201
5-1-1
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಸವ್ ಇ ನಿ
53/2012-13/2013
4
ಸಟ್ರ್ ಕೆ.ಪಿ ಮೇರಿ, ಗರ್ಂಥಪಾಲಕರು, ಸೆಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಿಲಲ್ಸ್ರ್ ರಸೆತ್,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸ ಇ ನಿ ಬಗೆ
8[1] ಶಾ ಅ/ಇ /ಸವ್ ಇ
23/10/2013
23/10/2013
23/10/201
5-1-1
ನಿ/2013
4
ರ್ೕಮತಿ.ರ ೕದುನಿನ್ೕಸಾ, ಸಾಗರ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸಾಗರ ಇವರ ಸವ್ ಇ ನಿ ಬಗೆಗ್
23/10/2013
23/10/2013
23/10/201
5-1-1
8[1] ಶಾ ಅ/ಇ /ವಗರ್
4
141/2011-12/2013
ಸೆಟ್ಲಾಲ್ ಮೇರಿಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ವೈಯಾ ಕಾವಲ್, ಉತತ್ರ ವಲಯ-2 ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
8[1] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು
23/10/2013
23/10/2013
23/10/201
5-1-1
ಬ 98/2012-13/2013
4
ರ್ೕಮತಿ.ಬಿ. ಮಂಜುಳ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಒಕಕ್ ಗರ ಸಂಘ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರ್ೕ.ಗಂಧಧಕಾವಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ ಮುಖ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
8[1]ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು ಬ
24/10/2013
24/10/2013
24/10/201
5-1-1
109/2012-13/2013
4
ಜಿ.ಡಿ.ಪವಾರ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ. ದಧ್ರಾಮೇಶವ್ರ ಗಾರ್ಮೀಣ ದಾಯ್ವದರ್ಕ ಸಂಘ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಶಕುನಹ ಳ್,
ಸೊರಬ ತಾಲೂಕು ವ ಗ ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ಮುಖ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
8[1] ಶಾ ಅ/ಇ /ಸಂ ಹೆ
24/10/2013
24/10/2013
24/10/201
5-1-1
ಬ 123/2011-23/2013
4
ರ್ೕ.ರಾಮೇಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿಯನುನ್ ನಾಯಕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮತುತ್ ಸೋ ಯಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್
ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಸುವ ಬಗೆ
24/10/2013
24/10/2013
24/10/201
5-1-1
8[1] ಶಾ ಅ/ಇ /ವಗರ್
17/2013-14/2013
4
ರ್ೕ.ಕೆ. .ಬಸವಯಯ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ.ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ವಗರ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
8[1] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು
24/10/2013
24/10/2013
24/10/201
5-1-1
ಬ 182/2012-13/2013
4
ರ್ೕಮತಿ.ಫರೀದಾಭಾನು, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಆಜಾದ್ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ವ
ಅನು ೕದನೆ
24/10/2013
24/10/2013
8[1] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು
ಬ 34/2012-13/2013

ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಮು. ಬಡಿತ್
24/10/201
4

5-1-1

ರ್ೕಮತಿ. ಮಲಾಬಾಯಿ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಧಮರ್ರಾಜ ಕೋಯಿಲ್ ರಸೆತ್,
ವಾಜಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮು ಬಡಿ ಅನು ೕದನೆ
24/10/2013
24/10/2013
24/10/201
5-1-1
8[1] ಶಾ ಅ/ಇ /ಸವ್ ಇ ನಿ
14/2013-14/2013
4
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಗರ್ಹಾರ ದಾಸರಹ ಳ್, ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ, 2ನೇ ಹಂತ,
ರ್ೕಮತಿ.ಪಿ.ನ ನ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಪಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸ ಇ ನಿ ಅನುಮತಿ
24/10/2013
24/10/2013
24/10/201
5-1-1
8[1] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು ಬ
ಅ 15/2013-14/2013
4

136

125883

ರ್ೕ.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಚಂದರ್ಶೇಖರ್,ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಹೆಚ್. ವ ಂಗಪಪ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸಾಗರ, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಮು ಬಡಿ ಬಗೆ
24/09/2014
24/09/2014
24/09/201
5-1-1
CPIBM886ದೂರು2014
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 40466-69/2010 ರಾಜಣಣ್ ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ ದಾವೆಬಗೆಗ್

137

125940

CPIBM901ದೂರು2014

24/09/2014

24/09/2014

24/09/201

5-1-1
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125942

139

125943

140

3630

141

8944

18/11/2006
27/12/2008
8(1)ಶಾ. .ಆ.ಖಾ.ಹು.ಭ.2
6/2006-07
ರ್ೕರಾಮ ಪೌರ್.ಶಾ.ಕೋಮಲಾಪುರ ಪಿರಿಯಪಟಟ್ಣ ತಾ ಖಾ.ಹು.ಭ.ಬಗೆಗ್.

27/12/200
9

5-1-2

142

18592

30/09/2008
ಸಂಖೆಯ್.ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್/126/08-09
ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನ ಸಂಬಂದದ ಪತರ್ ವಯ್ವಹಾರದ ಬಗೆಗ್

02/01/2014

02/01/201
5

5-1-2

143

66383

27/09/2010
19/07/2015
8(1)/ಮಾ.ಹ.ಅ/66/2010
-11
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

19/07/201
6

5-1-2

144

77133

145

87092

146

91258

24/10/201
5-1-2
4
ರ್ೕ ಕೆ.ಮಂಜಪಪ್, ಸ. , ರ್ೕಮತಿ ಶಕುಂತಲ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊಸಬಾಳೆ, ಸೂರಬ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿ ನೀಡಿದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
05/04/2011
05/11/2011
05/11/201
5-1-2
8(1)/ಹೊಶಾಪಾರ್/109/20
2
10-11
ದದ್ ಂಗೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ರಿಸುಭಾಷ್ ನಗರ, ನೆಲಮಂಗಲ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯಿಂದ 2011-12ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
09/01/2012
06/02/2013
06/02/201
5-1-2
CPI
4
8[1]/ಮುಂಬಡಿತ್/45/2012
8(1)/ಮುಂಬಡಿತ್/39/2011

24/08/2011

24/10/2013

100803

ರ್ೕ .ಆರ್.ಲಮಾಣಿ ಸ. . .ಸಂ. ಪೌರ್.ಶಾ ನಿಸರಾಣಿ, ಸೊರಬ ತಾ: ವ
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
23/09/2012
06/02/2013
8[1] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು ಬ
10 ಎ/2012

148

100804

ರ್ೕಮತಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ನ ನಿ, ಸ. , ಕೆಟಿಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರುಇವರಿಗೆ ಮು. ಬಡಿತ್
ಬಗೆ
23/09/2012
06/02/2013
06/02/201
5-1-2
8[1] ಶಾ ಅ/ಇ /ಇತರೆ
26/2012
4
ಧೀನಬಂಧು ಪೌರ್ಢ, ಕಾರಿಪುರ ಈ ಶಾಲೆಯ ನೌಕರರಿಗೆ ವೇತನ ಸೌಲಭಯ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

149

100806

147

150

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ಕಲಾಲ್ನಿ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್, ಜಾಲಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿ ಡೊನೇಷನ್
ವಸೂ ಮಾಡುತಿರುವ ಬಗೆ
CPIBM903ದೂರು2014
24/09/2014
24/09/2014
24/09/201
5-1-1
ಆರ್.ಎಸ್.ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್,ಇವರಿಂದ ಪಾತಿಮಾ ಶಾಲೆಯ ಬಬ್ಂದಿ ವಗರ್ಕೆಕ್ ಆಗುತಿತ್ರುವ ಕಿರುಕುಳದ
ಬಗೆ
24/09/2014
24/09/2014
24/09/201
5-1-1
CPIBM904ದೂರು2014
ವದರ್ಮಾನ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೆಣಸಮನೆ, ಭದಾರ್ವತಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಸಹ ಕಷ್ಣ ನಡೆಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8(1) ಶಾ ಅ ನೇ.ಅ.
01/07/2005
26/09/2008
26/09/200
5-1-2
ಇತರೆ 5/04-05
9
ರ್ೕ ತಿರ್ಯಂಬುಕೇಶವ್ರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರಂಗಸಮುದರ್ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ದೂರು.

138

100808

8[1] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು ಬ
01/2012

23/09/2012

06/02/2013

ಗಗ್ ಜಿ: ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಬಡಿತ್
06/02/201
4

06/02/201
4

5-1-2

5-1-2

ರ್ೕಮತಿ.ಪರ ವಮೂತಿರ್ ಸ ತ, ಸ , ಹೆಚ್ ಎಂ ಟಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಾಲಹ ಳ್, ಉತತ್ರ ವಲಯ-2,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಮು ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
23/09/2012
06/02/2013
06/02/201
5-1-2
8[1] ಶಾ ಅ/ಇ /ದಿವ್ದಸ
ಬಡಿತ್ 08/2012
4

354
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ರ್ೕ.ನಾರಾಯಣ.ಆರ್.ವೈ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಬಾಪೂಜಿ ನಿವಾ ತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾಗಡಿ ರಸೆತ್,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ದಿ ದಸ ಬಡಿ ಬಗೆ
8[1] ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೆ ತೆ
23/09/2012
06/02/2013
06/02/201
5-1-2
ಅ 13/2012
4
ಡಾ//ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಎಜುಕಷನ್ ಮತುತ್ ಸೊ ಯಲ್ ವೆಲ್ ಫೇರ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್
ನಡೆಸುತಿರು ಶಾಲೆಯ ಕನ ಡ ಭಾಗ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆ
8[1] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು
23/09/2012
06/02/2013
06/02/201
5-1-2
ಬಡಿತ್ 35/2012
4
ಕೆ.ಎಲ್. ರ್ೕರಾಮಯಯ್, ಸ. , ಟಾಯ್ಗೂರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಮಾರಪಪ್ನಪಾಳಯ್, ಯಶವಂತಪುರ, ಇವರ ಮು.
ಬಡಿ ಬಗೆ
8[1]
23/09/2012
06/02/2013
06/02/201
5-1-2
ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು ಬಒ
4
136/2012
ರ್ೕ.ರಜನೀಶ್, ಸ. , ಇಕೆಕ್ೕರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಯಡಜಿಗಳಮನೆ, ಸಾಗರ ಇವರ ಮು. ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

151

100809

152

100813

153

100815

154

100819

23/09/2012
06/02/2013
06/02/201
5-1-2
8[1] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು
ಬ 137/2012
4
ರ್ೕಮತಿ.ಬಿ.ಪಿ ಉಷಾರಾಣಿ, ಸ. , ಶೇಷಾದಿರ್ಪುರಂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಮು. ಬಗೆಗ್

155

100820

156

100822

23/09/2012
06/02/2013
06/02/201
5-1-2
8[1] ಶಾ ಅ/ಇ /ಬಡಿತ್
64/2012
4
ರ್ೕ.ಎಸ್.ರಾಮಾನಾಯಕ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು ಜನತಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಾರಂದೂರು, ಭದಾರ್ವತಿ ತಾಲೂಲ್ಕು,
ಇವರಿಗೆ ದಿ ದಸ ಬಡಿ ಬಗೆ
8[1] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು
23/09/2012
06/02/2013
06/02/201
5-1-2
ಬಡಿತ್ 17/2012
4
ರ್ೕ.ಅಶವ್ತಥ್ನಾರಾಯಣ, ಸ. , ಪಿಕೆಬಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾರಸಂದರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮು. ಬಗೆಗ್

157

100823

158

100827

159

100828

23/09/2012
06/02/2013
06/02/201
8[1] ಶಾ ಅ/ಇ /ಇತರೆ
42/2012
4
ರಾಜ ಮಹಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಾಗಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ನಿವೇಶನ ಬಗೆಗ್ ವಾಯ್ಜಯ್

5-1-2

160

100831

8[1] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು ಬ
ಅ 48/2012

23/09/2012
06/02/2013
06/02/201
5-1-2
8[1] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು
ಬ 46/2012
4
ರ್ೕಮತಿ.ಯಶೋದಮಮ್, ಸ. , ಎಸ್.ರಾಮಯಯ್,ಸ ೕರ್ದಯ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ
ಮುಖ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಬಡಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
8[1] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು
23/09/2012
06/02/2013
06/02/201
5-1-2
ಬ/2012
4
. ಂತಿಯಾ ಪಿ ಪಾಯ್ ಸ. ಇವರ ಮು. ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

23/09/2012

06/02/2013

06/02/201
4

5-1-2

ರ್ೕಮತಿ.ಸುವಣರ್ಮಮ್ ಇವರ ಮ, ಬಡಿತ್ ಬಗ್

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

161

100836

23/09/2012
8[1] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು
ಬ 52/2012
ಬಿ.ರಾಜಶೇಖರ, ಸ. ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

06/02/2013

06/02/201
4

5-1-2

162

100840

23/09/2012
06/02/2013
8[1] ಶಾ ಅ/ಇ /ದಾ ಹಾ
ಮನಾನ್ 124/2012
ಹೋಪ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾ ಹಾ ಮನಾನ್

06/02/201
4

5-1-2

163

100841

8[1] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು
ಬ 67/2012

06/02/201
4

5-1-2

23/09/2012

06/02/2013
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114266

165

114276

166

114292

167

114294

168

117440

169

117449

170

117450

171

117451

172

117452

173

117453

174

117457

175

117458

176

117460

8[1] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು ಬ
09/2013

24/10/2013

24/10/2013

24/10/201
4

5-1-2

ರ್ೕಮತಿ.ಉಮಾದೇ , ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಶೆವ್ೕಶವ್ರಯಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಜಗೋಪಾಲನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರ ಮುಖ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿ ಅನು ೕದನೆ
24/10/2013
24/10/2013
24/10/201
5-1-2
8[1] ಶಾ ಅ/ಇ /ವಗರ್
103/2012-13/2013
4
ರ್ೕಮತಿ. ೕಲಾಕುಮಾರ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಆಚಾಯರ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಇವರ ವಗರ್
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
8[1] ಶಾ ಅ/ಇ /ಸವ್ ಇ
24/10/2013
24/10/2013
24/10/201
5-1-2
ನಿ/2013
4
ರ್ೕಮತಿ.ಸವ್ಣರ್ ಕುಮಾರಿ.ಜೆ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಎಂ.ಎಲ್ ಎ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ದಿ: 31 05 2013ರಂದು ಸ ಇ ನಿ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8[1] ಶಾ ಅ/ಇ /ವಗರ್
24/10/2013
24/10/2013
24/10/201
5-1-2
ಅನು 34/2013-14/2013
4
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವಗರ್
ರ್ೕಮತಿ.ರೀಟಾ.ಎ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಎಜಿ
ಅನು ೕದನೆ
8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
28/01/2014
07/06/2014
07/06/201
5-1-2
30/2014
5
ಟಿವ್ಂಕಿಲ್ಂಗ್ ಸಾಟ್ರ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ H.B.R ಬಡಾವಣೆ ಬೆಂ-43 ಇವರಿಗೆ 2014-15ನೇ
ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢ ಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
28/01/2014
07/06/2014
07/06/201
5-1-2
37/2014
5
ಸೆಂಟ್ ಆನಸ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಬಾಲಾಜಿನಗರ ತಿಗಳರ ಪಾಳಯ್ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್ 2ನೇ ಹಂತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
2014 15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢ ಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
28/01/2014
07/06/2014
07/06/201
5-1-2
38/2014
5
ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ನಂ:240, 11ನೇ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್ H.B.R 1ನೇ ಹಂತ
5ನೇ ಬಾಕ್ ನಾಗವಾರ ಮುಖ ರಸೆ ಇವರಿಗೆ 2014 15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢ ಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು
8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
28/01/2014
07/06/2014
07/06/201
5-1-2
39/2014
5
ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ಸ್ ಆಮಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ ಢ ಶಾಲೆ ನೆಲಗೆದರನಹ ಳ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014-15ನೇ
ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢ ಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
28/01/2014
07/06/2014
07/06/201
5-1-2
40/2014
5
ವಮರ್ ◌ಿ◌ಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸಖ್ಲ್ ನಂ21/2-21/6 10ನೇ ಮುಖಯ್ರಸೆತ್ 6ನೇ ಬಾಲ್ಕ್
ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014 15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢ ಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
28/01/2014
07/06/2014
07/06/201
5-1-2
41/2014
5
ಮದಸರ್ ಪಬಿಲ್ಕ ಸೂಕ್ಲ್ ನಂ 158 14ನೇ ಮುಖ್◌್ಯ ರಸೆತ್ ಮುನೇಶವ್ರ ಬಾಲ್ಕ್ ಮಹಾ ಪುರಂ ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ 2014 15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢ ಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
28/01/2014
07/06/2014
07/06/201
5-1-2
45/2014
5
ೕ ಸ್ ಠಾಣೆ ಮುಂಭಾಗ ಮಾಡರ್ನ್ ಲೇಔಟ್ ದೇವರಜೀವನಹ ಳ್
ಇಂಡಿಯನ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ನಂ19
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014 15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢ ಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
28/01/2014
07/06/2014
07/06/201
5-1-2
46/2014
5
ಸ ತ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ 5ನೇ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್ N.G.F ಕಾಲೋನಿ ಸಂಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
2014 15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢ ಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
28/01/2014
07/06/2014
07/06/201
5-1-2
8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
5
48/2014
ಮುಕತ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಚೋಳನಾಯಕನಹ ಳ್ R.T.ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014-15ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಹೊಸ ಪೌ ಢ ಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
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177

117472

178

117479

179

117482

180

118145

181

118150

182

118152

183

125857

184

125866

185

125873

186

125889

187

125941

188

125944

189

125953

190

125969

191

125971

8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
28/01/2014
07/06/2014
07/06/201
5-1-2
55/2014
5
ರ್ೕ ಸತಯ್ ಸಾಯಿಶವ್ರಿ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಈರಣಯ್ಪಾಳಯ್ KHB ರಸೆತ್ ನಾಗವಾರ ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ 2014 15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢ ಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
28/01/2014
10/06/2014
10/06/201
5-1-2
61/2014
5
P.M.S ಪೌರ್ಔಢ ಶಾಲೆ ಕುದರಗೆರೆ ಮುಖಯ್ರಸೆತ್ ಬೆಟಟ್ಹಲಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014-15ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಹೊಸ ಪೌ ಢ ಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
28/01/2014
07/06/2014
07/06/201
5-1-2
64/2014
5
ಸುಕೃಪ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪರ್ಢ ಶಾಲೆ J.R.ಲೇಔಟ್ ಚೋಳನಾಯಕನಹ ಳ್ R.Tನಗರ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ
ಡೆಂಟೆಲ್ ಕಾಲೇಜ ಹತಿರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014 15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢ ಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು
8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
19/02/2014
07/06/2014
07/06/201
5-1-2
43/2014
5
ಅಚಲಾ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ನಂ31 ಅಚಲಮಠ ಕಾಯ್ಂಪಸ್ ಕಂಠೀರವ ನಗರ
ನಂದಿನಿ ಬಡಾವಣೆ ಬೆಂಗಳೂರು 2014 15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢ ಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಬಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
19/02/2014
07/06/2014
07/06/201
5-1-2
8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
5
68/2014
ಎಲ್.ಜಿ. ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ H.T,L ರಸೆತ್ ಪಾವರ್ತಿನಗರ ಲಗೆಗ್ರೆ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ2014-15ನೇ
ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢ ಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಬಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
19/02/2014
10/06/2014
10/06/201
5-1-2
70/2014
5
G.K.ನಾಯುಡ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಬಾಗಲೂರು ಮುಖಯ್ರಸೆತ್ ಯಲಹಂಕ ಬೆಂ-64 ಇವರಿಗೆ2014-15ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಹೊಸ ಪೌ ಢ ಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಬಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
CPIBM872ದೂರು2014
24/09/2014
24/09/2014
24/09/201
5-1-2
ಡಿ.ಪಿ. ೕತಾರಾಮಯಯ್, ಎ.ಎಂ ಯುನಿವಸರ್ಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್
27/2008 09
24/09/2014
24/09/2014
24/09/201
5-1-2
CPIBM880ದೂರು2014
ನಳಂದ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ತಾಳಗುಪಪ್, ಸಾಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇ ಲ್ನ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿಯಿಂದ ಹಣ
ನಿ ೕಗಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
24/09/2014
24/09/2014
24/09/201
5-1-2
CPIBM787ನಿ&ಪಿಂ2014
5
ಹೆಚ್.ಜಿ.ಗಾಯಿತಿರ್, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು,ಆರ್.ಪಿ.ಎ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸವ್ ಇ ನಿವೃತಿತ್
ಬಗೆ
24/09/2014
24/09/2014
24/09/201
5-1-2
CPIBM890ದೂರು2014
ಡಿ.ಎಂ.ಸುರೇಶಬಾಬು ಇವರು ಸೆಂಟ್ ಕಾಲ್ರೆನ್ಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ರುದಧ್ ನೀಡಿರುವ
ದೂರಿನ ಬಗೆ
24/09/2014
24/09/2014
24/09/201
5-1-2
CPIBM902ದೂರು2014
ಎಸ್.ಎ. ೕರಭದರ್ಯಯ್, ಗರ್ಂಥಪಾಲಕರು, ಹಾಗೂ ಬಿ.ಜಯರತನ್ ಸೇವಕಿ, ರ್ೕ.ಪಂಡಿತಾರಾಧಯ್ ಪ.ಪೂ.ಮಹಾ
ಪಾಠಶಾಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತರ ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ಬಡಿ ರಜೆ ಮತಿತರೆ ಸೌಲಭ ನೀಡದಿರುವ ಬಗೆ
24/09/2014
24/09/2014
24/09/201
5-1-2
CPIBM905ದೂರು2014
ರ್ೕಮತಿ.ಭಾರತಿ.ಜಿ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು[ ಂದಿ], ಟಲ್ ಏಂಜಲ್ ಆಂಗಲ್ ಶಾಲೆ, ಮೈಯಾಯ್ ಕಾವಲ್,ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ದೂರಿನ ಬಗೆ
24/09/2014
24/09/2014
24/09/201
5-1-2
CPIBM911ದೂರು2014
ರ್ೕನಿವಾಸಮೂತಿರ್, ನಿವೃತತ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸೇವಾಶರ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರ್ೕರಾಂಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
25 30 ವಷರ್ದ ಬಡಿ ಬಗೆ
24/09/2014
24/09/2014
24/09/201
5-1-2
CPIBM810ದಾಹಾಮ201
5
4
ಆಕಸ್ಫಡ್ರ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ, ಕೋಗಿಲು ರಸೆತ್,ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ
ದಾಖಲಾತಿ ಕೊರತೆಮನಾ ಬಗೆ
24/09/2014
24/09/2014
24/09/201
5-1-2
CPIBM811ದಾಹಾಮ201
5
4
ಬಿ.ಕೆ.ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್
ಮಾಡಿ ಮಾನ ತೆ ನ ೕಕರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
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CPIBM788ನಿ&ಪಿಂ2014

24/09/2014

24/09/2014

24/09/201
5-1-2
5
ರ್ೕಮತಿ.ಅಂಚೆ ನ್.ಎಂ, ಕುಟಿನಾನ್ ಲಾಯ್ಬ್ ಅಟೆಂಡರ್,ಸೆಟ್ಲಾಲ್ ಮೇರಿಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ವೈಯಾಯ್ ಕಾವಲ್,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಸ ಇಚಾ ನಿವ ತಿ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಬಗೆ
24/09/2014
24/09/2014
24/09/201
5-1-2
CPIBM788ವೇನಿ2014
ಬಿ.ಕೆ. ವಕುಮಾರ್,ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಬಿಇಎಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಾಲಹ ಳ್,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಬಾಕಿ ವೇತನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
24/09/2014
24/09/2014
24/09/201
5-1-2
CPIBM813ದಾಹಾಮ201
5
4
ರ ಶಂಕರ್ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜೆ.ಹೆಚ್.ಪಟೇಲ್ ಬಡಾವಣೆ, ವ ಗಗ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ
ಕೊರತೆ ಬಗೆ
24/09/2014
24/09/2014
24/09/201
5-1-2
CPIBM789ನಿ&ಪಿಂ2014
5
ರ್ೕಮತಿ.ಪೀಲೋಮಿನಾನಾಧನ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,ಗಾಂದಿ ದಾಯ್ಶಾಲಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರ್ೕರಾಂಪುರ, ಉತತ್ರ
ವಲಯ 2 ಇವರ ಸ ಇಚಾನಿವ ತಿ ಬಗೆ
15/07/2006
27/12/2008
27/12/200
5-1-3
8(1) ಶಾ ಅ ಖಾ ಹು ಭ
ಅನು 1/2006-07
9
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ ಎನ್ ನಾಗರತನ್ಮಮ್ ಕನನ್ಡ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್
ಅನುಮತಿ ಬಗೆ
8(1)ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.ಹು.ಭ
25/09/2006
27/12/2008
27/12/200
5-1-3
13 / 2006-07
9
ರ್ೕ.ಮಲೆಮಹದೇಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿ ಕೃಪಾ ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪೌರ್.ಶಾ.ಖಾ.ಹು.ಭ.ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
8(1) ಶಾ ಅ ಖಾ ಹು ಬ
29/03/2007
27/12/2008
27/12/200
5-1-3
ಅನು 53/20069
07.40.ಖಾಹುಭನು/2007
ರ್ೕ ಕುವೆಂಪು ದಾಯ್ಪರಿಷತುತ್ ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲಾ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಅಧಿನದ ಲ್ರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಖಾ
ಇರುವ ಭೋಧಕೆ ಹುದೆಗಳನು ಭತಿರ್ ಮಾಡುಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆ 2 ಪ ಸಾವೆನೆ ಂದಿಗೆ
8(4)/ಧಾಕೊಅನು/264/20
23/10/2010
25/06/2014
25/06/201
5-1-3
10
5
ರ್ೕ ರೂಪಾಕಷ್ಯಯ್ ಸಾರಂಗಮಠ ಸ ಎಂ.ಎಸ್. ರಾಮಯಯ್ ಪೌರ್ಶಾ, ಎಂ.ಎಸ್.ಆರ್ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರು ಈ ಂದೆ ಕನಾರ್ಟಕ ಂದಿ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಅ ನೂ ರಸೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ನ ಅವಧಿಯ ಏಪಿ ಲ್ 04
25/10/2010
16/09/2011
16/09/201
5-1-3
8(4)/ದಾಹಾಮ/93/2010
2
ರ್ೕ ಗುರುಮಹಾರುದರ್ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಲಕೆಕ್ೕನಹ ಳ್ ಬೆಂ.ಉ.ಜಿ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಹಾಜರಾತಿ/ದಾಖಲಾತಿ
ಕಡಿಮೆ ಇದು ಈ ಬಗೆ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವೇತನ ನೀಡುವ ಬಗೆ
25/10/2010
25/06/2014
25/06/201
5-1-3
8(4)/ದೂರು/136/2010
ರ್ೕಮತಿ . ಕುಮುದ, ಸ , ಭಗಿನಿ ನಿವೇದಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದಿನೂನ್ರು ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ ಇವರು ರಾಜಯ್
ಉಚನಾ ಯಾಲಯದ ದಾವೆ ಸಂ 6136/2008ರ ಬಗೆ
30/10/2010
25/06/2014
25/06/201
5-1-3
8(40/ದೂರು/71/2010
ರ್ೕಮತಿ ಜೆ. ಮೇರಿ ಸು ೕಲಾ ರವರು ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
28/01/2014
24/09/2014
24/09/201
5-1-3
8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
5
60/2014
M.E.S ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾಪಯಯ್ ಬಡಾವಣೆ ಮಾರುತಿ ನಗರ ಯಲಹಂಕ ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ 2014 15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢ ಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ವಗರ್
13/07/2014
07/09/2014
07/09/201
5-1-3
63/2014
5
ಎಂ.ಎಸ್.ರಾಜಯಯ್ ದಿವ್ದಸ, ರ್ೕ.ಜಿ ಡಿಎನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅರ ೕಕೆರೆ ಹರಪನಹ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು,
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆ ಇವರ ಅಂತರ್ ಆಡ ತ ಮಂಡ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಅನು
13/07/2014
07/09/2014
07/09/201
5-1-3
ನೇ ಅನು 28/2014
5
ಕು.ಮಾತಾ ಸುಭಾಸ ಬಡಿಗೇರ, ದಿವ್ದಸ, ಆಂಗೊಲ್ೕ ಉದುರ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗದಗ ಇವರ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
CPIBM788ಉನಾಯ್2014
24/09/2014
24/09/2014
24/09/201
5-1-3
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207

125901

208

125914

209

125915

210

125916

211

125917

212

125918

213

125919

214

125920

215

125922

216

125923

217

125933

218

125935

219

125936

220

8304

221

8947

222

8975

223

186082

ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 982/2011 ರ್ೕ.ಎಂ.ಆರ್.ಚಂದರ್ಪಪ್ ರುದಧ್
ೕ ರಂಗನಾಥಸಾ ಮಿ ದಾ ಸಂಸೆಮತಿತರರು
CPIBM789ಉನಾಯ್2014
24/09/2014
24/09/2014
24/09/201
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 34529-34533/2011 ಮತುತ್ 35121-123/2011 ರ್ೕ.ತಿಮಮ್ನಗೌಡ.ಜಿ
ರಾಜ ಸಕಾರ್ರ
24/09/2014
24/09/2014
24/09/201
CPIBM793ಉನಾಯ್2014
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 6136/2008 ರ್ೕಮತಿ.ಕುಮುದಾ,ಸಹ ಕಷ್ಕರು,ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಸಕಾರ್ರ ಮತು ಇತರರು
24/09/2014
24/09/2014
24/09/201
CPIBM794ಉನಾಯ್2014
ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಸಂಖೆಯ್ 33040-33041/2011 ರ್ೕ.ಧಮಾರ್ರತಾನ್ಕರ ರಾವಬ್ಹುದೂದ್ಮರ್ತುತ್
ೕ ಟಿ ಎಸ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ರುದ ಸಕಾರ್ರ
CPIBM795ಉನಾಯ್2014
24/09/2014
24/09/2014
24/09/201
ಇ.ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ ಮತುತ್ ಇತರರು 1865-72/2011ರ ದಾವೆ ಬಗೆಗ್

5-1-3
ರುದಧ್
5-1-3
ರುದಧ್
5-1-3
5-1-3

24/09/2014
24/09/2014
24/09/201
5-1-3
CPIBM796ಉನಾಯ್2014
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 31913-15/2011ಆರ್.ಬಿ.ಜಯಪಪ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಬಸವೇಶವ್ರ
ಪೌ ಢಶಾಲೆ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ರುದ ಸಕಾರ್ರ
24/09/2014
24/09/2014
24/09/201
5-1-3
CPIBM797ಉನಾಯ್2014
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 4248/20101 ರ್ಮತಿ. ಜಯ ಪೆರ್ೕಮಕುಮಾರಿ ಸಹ ಕಷ್ಕರು[ನಿವೃತತ್] ಮಿತಾರ್ಲಯ
ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಮಿಷನ್ ರಸೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರುದ ಸಕಾರ್ರ
24/09/2014
24/09/2014
24/09/201
5-1-3
CPIBM798ಉನಾಯ್2014
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 36680/2010 ರ್ೕಮತಿ.ಸರೋಜಿನಿ ವೈ ಜಾ ಹಾಳ, ಕೋಕನಟ್
ಗಾಡರ್ನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ರುದ ಸಕಾರ್ರ ಮತು ಇತರರು
24/09/2014
24/09/2014
24/09/201
5-1-3
CPIBM799ಉನಾಯ್2014
ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಸಂಖೆಯ್ 62085/2012 ರ್ೕ.ಗುರುಕಾಡ ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಗಾರ್ಮೀಣ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್
ಸಕಾರ್ರ
24/09/2014
24/09/2014
24/09/201
5-1-3
CPIBM801ಉನಾಯ್2014
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 40284/2010 ಮೇರಿ ಸು ೕಲಾ ಮತುತ್ ಇತರರು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ನಿಯಮ
ಮೀರಿ ಶುಲ ಧಿಸುತಿರುವ ಬಗೆ
24/09/2014
24/09/2014
24/09/201
5-1-3
CPIBM802ಉನಾಯ್2014
ರಿ ಪಿಸಂಖೆಯ್ 7129-33/2012 ರ್ೕ.ಕೃಷಣ್ ಐಯಯ್ರ್, ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು ಅಸೋ ಯೇಷನ್ ಮಾಯ್ನೇಜ್
ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ ಇಂಗೀಷ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸೂ ಲ್ ಇನ್ ಕನಾರ್ಟಕ [ರಿ] ಮತಿತರರು ರುದ ರಾಜ ಸಕಾರ್ರ
24/09/2014
24/09/2014
24/09/201
5-1-3
CPIBM810ಉನಾಯ್2014
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 7477-7459/2011 ರ್ೕ.ಹರೀಬಾಬು ಮತುತ್ ಇತರರು ವ ಗಗ್ ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ
ದಾವೆ ಬಗೆ
24/09/2014
24/09/2014
24/09/201
5-1-3
CPIBM786ವೇನಿ2014
ರಾಜಮಹಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಾಗಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಬಬ್ಂದಿಗ ಗೆ 10, 15 ಮತುತ್ 20
ವಷರ್ಗಳ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
24/09/2014
24/09/2014
24/09/201
5-1-3
CPIBM785ಮಾನ2014
ಈಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೂಕ್ಲ್, ಹೆಆರ್ ಬಿಆರ್ ಲೇಔಟ್, ಕಲಾಯ್ಣ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ
ನ ೕಕರಿಸುವ ಕುರಿತು
18/12/2006
27/12/2008
27/12/200
5-1-4
8(1)ಶಾ ಅ ನೇ ಅನು
10/2006-07
9
ದಳವಾಯಿ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ ಡಿ ಬನುಮಯಯ್ ರಸೆತ್ ಮೆಯ್ಸೊರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಸ. ನೇಮಕಾತಿ
ಅನು ೕದನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
23/11/2006
27/12/2008
27/12/200
5-1-4
8(1)ಶಾ. .ಅ.ನೇ.ಅನು
9/2006-07
9
ರ್ೕ.ಶಾಂತಲಾ ಪೌರ್.ಶಾ.ಚಿಕಕ್ನಹ ಳ್ ರಾ ತಾ.ಬಾಯ್ಕ್ ಲಾಗ್ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
29/12/2006
27/12/2008
8(1)ಶಾ. .ಅ.ನೇ.ಅ
11/2006-07
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಕೊಳೆಳ್ಗಾಲ ತಾ. ಬಂಕಾಪುರ ಪೌರ್.ಶಾ.ಯ ನೇ.ಆ.ಬಗೆಗ್.

27/12/200
9

5-1-4

15/02/2015
29/06/2016
29/06/201
5-1-6
CPI-BM-182-ಶಾ.ಮು6
2015-16
ಆದಿತಯ್ ಆಂಗಲ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದಿನೂನ್ರು ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್, ಆರ್.ಟಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು32 ಈ
ಶಾಲೆಯನು 201617ನೇ ಶೆ ಕಷ್ಣಿಕ ಸಾ ನಿಂದ ಶಾಶ ತವಾಗಿ ಮುಚು ವ ಬಗೆಅನುದಾನ ರ ತ ಶಾಲೆ
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224

16750

225

16515

226

26145

227

10352

228

11192

229

13202

230

13415

231

16472

232

25404

233

31379

234

31421

235

32470

236

34400

81ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್ಶಾ.ಅ
20/05/2008
05/08/2009
05/08/201
5-1-7
ನು/39/08-09
0
ರೆಹಬರ್ ಗಾರ್ಜುಯೆಟ್ ಅಸೋ ಯೇಷನ್ ಮೆಯ್ಸೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2008-09 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ
ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8[7]ಖಾ ಅ:ಅನುದಾನ
23/04/2008
25/09/2008
25/09/200
5-1-9
:05:ಅನುದಾನ:05:20089
09
ಸೆಂಟ್ ಮಾಥರ್ಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮೂಡಿಗೆರೆ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 2008-09ನೇ ಸಾ ಗೆ
ವೇತನಾನುದಾನಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
30/05/2005
24/03/2009
24/03/201 5-1693981ಶಾ ಅಹೊಪೌರ್ಶಾತೆಅ
0
1
ನು/11/2007-08
ವಶಂಕರ್ ದಾಯ್ವದರ್ಕ ಸಂಘ,ಕಬಂಗ ಬೆಳಗಾ ಇವರಿಗೆ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಕುರಿತು
8(2)ಶಾ. .ಅ.ಅನುದಾನ
05/08/2006
19/12/2008
19/12/200
5-2-1
2 /06-07
9
ಅ ವ್ನಿಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಘಟಕಾಮದೇನಹ ಳ್ ಕೆ.ಜಿ.ಎಪ್ ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್. 90 -91 ನೇ ಸಾ ನಿಂದ
ತಿದುಪಡಿಮಾಡಿ ವೇ ಅ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
8(2) ಶಾ. .ಅ.ಇತರೆ
02/04/2007
19/12/2008
19/12/200
5-2-1
06/2007-08
9
ರ್ೕಮತಿ ವತಸ್ಲ ಂದಿ ಕಷ್ಕಿ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬೆಳಕವಾಡಿ ಮಳವ ಳ್ ತಾ. ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ (ದುಬೈಗೇ
ವೇದೇಶಕೆ ) ಹೋಗಿ ಬರಲು ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು
8 2 ಶಾ ಅ. ದವ್.ದ.ಸ ಹು.
16/08/2007
24/03/2009
24/03/201
5-2-1
ಭತಿರ್ 65/2007-08
0
ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್. ಪಿ. ಸಂಸಕ್ರ್ತ ಕಾಲೇಜು ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗಉಡುಪಿ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಖಾ ಇರುವ ದಿವ್.ದ.ಸ
ಹುದೆ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
82 ಶಾ ಅ ವೇ ಬಡಿತ್ ಮ
01/09/2007
16/10/2007
16/10/200
5-2-1
74/2007-08
8
ರ್ೕ ಸೈಯದನೂರುಲಾಲ್ ಸ/ಅ ಲೇಟ್ ಸೂಯದ್ ಈ ಸೂಚಿತ ನಿವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು ದಾಯ್ಭೃದಿದ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ವಕ ಲೇರಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆ ಇವರ ನಿವ ತಿ ವೇತನ ಸೌಲಭ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8[1]ಶಾ ಅ:ಖಾಹುಬ:ಅನು 05/05/2008
09/01/2014
09/01/201
5-2-1
:06:2008-09
5
ಸೈಂಟ್ ಮೈಕಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹುಬಬ್ ಳ್, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ರುವ ಸಹ ಕಷ್ಕರ [ಪಿ. .ಎಂ] ಹಗೂ ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರ
ಹುದೆ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
15/02/2004
24/03/2009
24/03/201
5-2-1
8[8]ಶಾ ಅ:ಅಮಾನತುತ್:
0
ವೇ.ಭ:27:2003-04
ರ್ೕ ವೈ.ರಂಗಸಾವ್ಮಿ, ಮು. , ಡಾ|| ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ಇವರಿಗೆ ಂಬಡಿತ್
ನೀಡಿದ ನಂತರ ಅಮಾನತಿನ ಟಿ ರುವ ಅವಧಿಗೆ ವೇತನ ನೀಡಿಕೆ ಬಗೆ
26/12/2008
17/12/2013
17/12/201
5-2-1
8[3] ಶಾ ಅ ರಿ ಅಫೀಲು
ನಂ.1805/07/2008-09
4
ಮೈಸೂರು ಕಿಲೊರ್ಸಕ್ರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಟರ್ಸ್ಟ್,ಹರಿಹರ, ದಾವಣಗೆರೆ ರವರು ರಾಜಯ್ ಉಚಛ್
ನಾ ಯಾಲಯದ ಹೂಡಲಾದ ರಿಟ್ ಅಫೀಲು ಸಂಖೆ : 1805/2007ರ ಇಲಾಖೆ ಇತರರ ಬಗೆ
25/08/2007
21/12/2013
21/12/201
5-2-1
8[2] ಶಾ ಅ ಖಾ ಹು ತುಂ
ಅ/70/2007-08
4
ರ್ೕಮತಿ.ಮೆಹರಾಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆಜಿಎಫ್, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್
ಭತಿರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
22/04/2009
10/06/2014
10/06/201
5-2-1
81ರಿಟ್
5
ಅಜಿರ್.3416/8/04/200910
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್.3416/08 ರ್ೕ ಶಂಕರ ಂಗೇಗೌಡ,ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಮತುತ್ ಇತರರು
85 ಶಾ ಅ : ರಿಟ್ ಅಜಿರ್
32/200910.300.ರಿಅಸಂ/2009

30/06/2009

10/06/2014

10/06/201
5

5-2-1
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237

34886

238

36019

239

43924

240

53092

241

53299

242

53914

243

57439

244

100216

245

100516

246

102387

247

107606

ರ್ೕ ತಿರುಮಲ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ರಿ, ಮೂಡಿಗೆರೆ, ತರಿಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ರ್ೕ
ಆಂಜನೇಯ ಸಾ ಮಿ ಗಾ ಮಾಂತರ ಪೌ ಢ ಶಾಲೆ ಹೊನೆ ೕನಹ ಹೊಸದುಗರ್ ತಾಲೂಕು ಈ ಶಾಲೆಯ
82 ಶಾ ಅ ಪಿ ಹೆ ವೇ
29/06/2009
10/06/2014
10/06/201
5-2-1
84/2009
5
ರ್ೕ ಬೆ ಗಣೇಶ ಸೋಮಾಯಾಜಿ ಸ. ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು ರೋಸಾರಿ ೕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ
ಪಿಂಚಣೆಯ ಹೆಚು ವೇಥನ ಕಟಾಯಿಸುವ ಬಗೆ
8[2] ಶಾ ಅ ಸವ್ಇನಿ
27/07/2009
09/12/2009
09/12/201
5-2-1
97/2009/ಇತರೆ/97/2009
0
ರ್ೕಮತಿ.ಶೋಭಾ, ದಿವ್ದಸ, ಬಿಇಎಂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಇವರ ಸವ್ಇಚಾಛ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
31/03/2010
10/06/2014
10/06/201
5-2-1
8(1)/ರಿಪಿ/4090/20095
10
ರ್ೕ ಜೋಸಪ್ ರುಡಾಲಸ್,ದವ್ದ.ಸ ಗರ್ಂಥಪಾಲರು, ಮೌಂಟನ್ ವೂಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರು
ಅನುದಾನರ ತ ಅವದಿಗೆ ವೇತನ ನೀಡಲು ಮನ ಸ ರುವ ಬಗ
18/12/2009
17/12/2013
17/12/201
5-2-1
8[3][1]ಶಾ ಅ/ರಿಪಿ/297
4
39[J[ಎಸ್]/2009-10
ರಾಜಯ್ ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂ. 29739/09 [ಎಸ್] ದಿ: ರಮೇಶ ಇವರ ಪತಿನ್ ರ್ೕಮತಿ
ರೇಣುಕಾ ಇವರು ದುಗಾರ್ಂಬಿಕಾ ಪೌ ಶಾ ಹೊಂಡದರಸೆ ದಾಔಣಗೆರೆ ಇವರ ರುದ ಇತರರು
8[3]ಶಾ ಅ/ಉನಾಯ್/209
18/09/2010
19/12/2013
19/12/201
5-2-1
66-967/2010/2010-11
4
ರಾಜಯ್ ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್:20966-967/2010 21945/2010 ರ್ೕ ಶೌಕತ್
ಆ
ಹೆಚ್ ಜಿ ಬಿ ಹರೀಶ್ ಸ
ೕ ಮ ಕಾಜುರ್ನಸಾ ಮಿ ಗಾ ಂ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಶಾ ಗಲೆ ದಾವಣಗೆರೆ
22/02/2007
17/12/2013
17/12/201
5-2-1
8[3]ಶಾ ಅ/ಇ /ವ.ನಿ.43
4
1//2006-07
ಗಾಯತಿರ್ ಗಾರ್ಮೀಣ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕೆಕ್ ಕೇಂದರ್ಕೆಕ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
ಸ ಸುವ ಬಗೆ
8
22/12/2010
20/12/2013
20/12/201
5-2-1
(2)/ಶಾಹೆಬ/176/2010-11
4
ಪೂಣರ್ಪರ್ಗತಿ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ ಬಿ. ನಾರಾಯಣಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 016 ಈ ಶಾಲಾ ಆಡ ತ
ಮಂಡ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿರುವ ಪೂಣರ್ಪ ಗತಿ ಆಂಗ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಎಂದು ಇರುವ ಹೆಸರನು ಅಲನ್
26/08/2012
16/07/2014
16/07/201
5-2-1
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಬಾಯ್
ಸಾ ಅ 148/2012
5
ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ [ರಿ] ಬನೂನ್ರು, ಟಿ.ನರ ೕಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಸಾಲ
ಬಗೆ
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮಾ ನ
07/09/2012
17/07/2014
17/07/201
5-2-1
65/2012
5
ಬಿಟಿಎಲ್ ದಾಯ್ವಾ ನಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆಸರೆ, ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
07/11/2012
26/06/2014
26/06/201
5-2-1
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
5
ಶಾ ಅ
ನೇಅನು:148/201213/2012
ಸಾವಱಜನಿಕರಿಂದ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಂದ ಸಕಾಱರದಿಂದ ರ ಜಯ್ಪ ಲರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಇತರರಿಂದ
ೕಕರಿ ದ ಮನ ಗಳನು ಉಪ ನಿದೇಱಶಕರ ಹಂತದ ಕ ಮ ವ ಸಲು ರವಾನಿಸುತಿರುವ ಬಗೆ
CPI
08/03/2013
21/06/2013
21/06/201
5-2-1
218/ಹೊಶಾಪಾರ್/ಶಾ ಅ
4
8(8)/2013
ರ್ೕ ಗುರುದೇವ ಮಠ ಟರ್ಸ್ಟ್ (ರಿ) ದೇವರಗುಡೆಡ್ ಧಮಱಸಥ್ಳ, ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ತಾ: ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ
2013 14ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗ ಮಾಧ ಮ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
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248

111119

249

115881

250

117192

251

120031

252

120111

253

120114

254

125575

255

134533

256

134608

257

134653

258

137630

259

137911

260

100157

26/06/2013
05/12/2013
05/12/201
5-2-1
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(6)
4
ಶಾ ಅ ಮು. .ಬಡಿತ್:
04/2013-14/2013
ರ್ೕ ಬಿ.ರ , ಂದಿ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ ಮ ಲ್ಕಾಜುಱನಸಾವ್ಮಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೇಮಗಿರಿ, ಕಡೂರು
ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಮು ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
18/12/2013
18/12/2013
18/12/201
5-2-1
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಇತರೆ
ದೂರು 157/2013
4
ಕೆ.ಎಂ.ಜಯ ೕಲ ತಂದೆ ಕೆ.ಎನ್.ಮಹಾದೇವಪಪ್ ದೊಡಡ್ಬೀದಿ, ಕಾಗಲವಾಡಿ,ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು
ಲೋಕಾಯುಕರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿರುವ ಬಗೆ
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೃ
24/01/2014
10/07/2014
10/07/201
5-2-1
ನೇ 173/2014
5
ಹೆಚ್.ಪಿ.ಮಧು, ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು, ಬೃಂದಾವನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮೈಸೂರು ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಡಿ
28/04/2014
16/07/2014
16/07/201
5-2-1
ದಜೆರ್ ನೌ ನೇ ಅನು
5
192/2014
ತಜಮುಲ್ ಪಾಷಾ, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಲಾಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗಗೇರ್ಶವ್ರಿ, ಟಿ.ನರ ೕಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು,
ಮೆ ಸೂರು ಜಿಲೆ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮಾ ಹ
30/04/2014
16/07/2014
16/07/201
5-2-1
11/2014
5
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
30/04/2014
18/08/2015
18/08/201
5-2-1
8[2]
6
ಶಾ ಅ/ಇ /ಖಾಹುಭ ಅನು
08/2014
ರ್ೕ.ಸಂಗಮೆಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸೋಮನಹ ಳ್, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ
ಹುದೆಗಳನು ಭತಿರ್ಸಲು ಇಲಾಖಾ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
CPIBM809ದಾಹಾಮ201
16/09/2014
14/08/2015
14/08/201
5-2-1
4
6
ಲೆನಿನ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ
ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾ ಬಗೆ
29/06/2015
18/08/2015
18/08/201
5-2-1
CPIBM19ನಿ&ಪಿಂ2015
ರ್ೕಮತಿ.ಎಂ.ಎನ್.ರಾಜಲ ಮ್ೕ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು[ಪಿ ಎಂ], ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಬಾಲಕಿಯರ
ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಮಂಡ ಇವರ ಸ ಯಂ ನಿವ ತಿಗೆ ಇಲಾಖಾ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
30/06/2015
01/07/2015
01/07/201
5-2-1
CPIBM82ಮುಂಬಡಿತ್2015
6
ರ್ೕ.ರಂಗಸಾವ್ಮಿ ಪರ್ ೕಗ ಶಾಲಾ ಸಹಾಯಕರು, ಗಾರ್ಮೀಣ ವಸತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಕರ್ಭಾ , ಹು ಕಟೆಟ್,
ಇವರಿಗೆ ದಿ ದಸ ಬಡಿ ಬಗೆ
01/07/2015
01/07/2015
01/07/201
5-2-1
CPIBM86ಮುಂಬಡಿತ್2015
6
ಗೆರ್ೕಗರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಾಡ, ಬೈಂದೂರು ವಲಯ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರನಾನ್ಗಿ
ನೇಮಿ ರುವ ೕ ಪ ಭು ಸ ನ್ ಇವರ ಮುಖ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿ ಬಗೆ
24/07/2015
26/08/2015
26/08/201
5-2-1
CPIBM82ವಗರ್2015
ದಯಾನಂದ ಅನುದಾನಿತ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಹೊಸಗಾರ, ಕೃಷಣ್ರಾಜನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿರುವ ಪೌ ಢಶಾಲೆಗಳ ನ ಬ ಂದಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
31/07/2015
14/08/2015
14/08/201
5-2-1
CPIBM10ಮಾನ2015
ಆದಶರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ [ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ], ಮಳವ ಳ್, ಮಳವ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ
ಮಾನ ತೆ ನ ೕಕರಣದ ಬಗೆ
26/08/2012
12/06/2014
12/06/201
5-2-2
8[2]
5
ಶಾ ಅ/ಇ /ಖಾಹುಭ ಅ
01/2012
ರ್ೕರಾಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊಸೂರು, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ
ಆಂಗ ಭಾಷಾ ಸ ರ ಹುದೆ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
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261

100244

8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೆಸರು
ಬದ 41/2012

27/08/2012

10/07/2014

10/07/201
5

5-2-2

ಮಹಾ ೕರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

262

105736

263

105796

264

118501

265

121481

266

128250

267

129056

268

130377

269

131594

270

132485

271

194519

22/01/2013
17/07/2014
17/07/201
5-2-2
8[2]
5
ಶಾ ಅ/ಇ / ರ್ೕ.ಆ.ಚುಂ. .
ಸಂ ಬಾಯ್ಕ್ ಲಾಗ್ ಹುದೆದ್ ಅನು
69/2013
ರ್ೕ.ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಷ್ಣ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ] ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ರುವ
ಬಾ ಕ್ ಲಾಗ್ ಹುದೆ ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ಬಗೆ
8[2]
22/01/2013
18/08/2015
18/08/201
5-2-2
ಶಾ ಅ/ಇ /ಖಾಹುಭ ನು
6
121/2013
ಪಾಂಡವಪುರ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು [ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ], ಪಾಂಡವಪುರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್
ಖಾ ಇರುವ ಂದಿ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಭತಿರ್ಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
07/03/2014
16/07/2014
16/07/201
5-2-2
C8[2] SHA SHI
5
A/ಇ /VACANT FILL
UP PERMISSION
194/2014
RURAL COMPSITE PRE UNIVERSITY COLLEGE, KEREGODU, MANDYA
DIST VACANT FILL UP PERMISSION
06/06/2014
18/08/2015
18/08/201
5-2-2
8[2]
6
ಶಾ ಅ/ಇ /ಖಾಹುಭ ಅನು
34/2014
ರ್ೕ.ಟಿ.ಮರಿಯಪಪ್ ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆ.ಆ
05/12/2014
18/08/2015
18/08/201
5-2-2
CPIBM823ಖಾಹುಅನು20
6
14
ಜೆ.ಪಿ.ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೌಡೆಲ್, ಮದೂದ್ರು ತಾ, ಮಂಡಯ್, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಕನನ್ಡ
ಸಹ ಕಷ್ಕರನು ಭತಿರ್ಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
05/01/2015
18/08/2015
18/08/201
5-2-2
CPIBM7ಖಾಹುಅನು2015
6
ಗಾಂಧಿ ಸಂ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು, ಚಿಕಕ್ಳಲೆ, ಮದೂದ್ರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಈ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯಲಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಪಿ ಎಂ
ಹಾಗೂ ಂದಿ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆಗಳನು ಭತಿರ್ಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
16/02/2015
18/08/2015
18/08/201
5-2-2
CPIBM23ಖಾಹುಅನು201
6
5
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾರಗೌಡನಹ ಳ್, ಉತತ್ರ ವಲಯ, ಮಂಡಯ್ ◌ೀ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ ಹುದೆದ್
ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
10/04/2015
18/08/2015
18/08/201
5-2-2
CPIBM67ಖಾಹುಅನು201
6
5
ರ್ೕ.ಉ.ಜ.ಸ. ಲ. ಾ ದಾಯ್ಪೀಠ [ರಿ], ಉಜಜ್ಯಿನಿ, ಕೂಡಿಲ್ಗಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ
ಧ ಭಾಗಗಳ ನಡೆಯುತಿರುವ ಅನುದಾನಿತ ಪೌ ಢಶಾಲೆಗಳ ಖಾ ಇರುವ ಬೋದಕ ಹುದೆಗಳನು
11/05/2015
26/08/2015
26/08/201
5-2-2
CPIBM73ಖಾಹುಅನು201
6
5
ರ್ೕ.ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತುರುಗನೂರು, ಟಿ.ನರ ೕಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ
ಶಾಲೆಯ ನ ಖಾ ಹುದೆಗಳನು ಭತಿರ್ಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
28/06/2016
22/07/2016
22/07/201
5-2-2
CPIBM-34-ದಾಹಾಮ6
2016
ರ್ೕ ವಾ ಕ್ಕಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರಾಜನಹ ಳ್. ದಾವಣಗೆರೆ 2015-16ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
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26/03/2007
19/12/2008
19/12/200
5-2-5
8 (2) ಶಾ ಅ ಖಾ ಹು.ಭ
ಅ 74/2006-07
9
ಗಾರ್ಮ ಭಾರತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ಭತಿರ್
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆ
8(2) ಶಾ. .ಅ ನೇ .ಅನು
04/09/2006
19/12/2008
19/12/200
5-3-1
10/06
9
ಸುಮತಿ ಜೈನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ , ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ತುಂಬಿಕೊಳಳ್ಲು
ಅನುಮತಿ
8(2) ಶಾ. .ಅ ಖಾ,ಹು.ಅ
14/08/2006
19/12/2008
19/12/200
5-3-1
8/06
9
ರೈತರ ಕಷ್ಣ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹನಕೆರೆ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್

272

11001

273

6154

274

6165

275

7496

276

10140

277

11188

278

12409

30/05/2007
26/12/2008
8(3)
ಶಾ. .ಹೊ.ಪಾರ್.30/2007
ಆಚಾಯರ್ ಗುರು ಪರಂಪರ ದಾಯ್ಲಯ ದಾಸನಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ

279

12922

280

13118

26/07/2007
23/03/2009
23/03/201
5-3-1
8 2 ಶಾ ಅ ನಿ ವೇ
60/2007-08
0
ರ್ೕ ನಾಗರಾಜಯಯ್ ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು ಕವೇರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರ್ೕ ರಂಗಪಟಟ್ಣ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಬಗೆ
8[3]ಶಾ ಹೊಪೌರ್ಶಾಅ.04
07/04/2007
26/12/2008
26/12/200
5-3-1
/2007-08
9
ಸೇವಾ ಸಾಗರ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ] ಸಾಗರ ವ ಗಗ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಗೆಗ್.

281

13159

282

13161

283

13162

284

13164

19/10/2006
19/12/2008
19/12/200
5-3-1
8 (2) ಶಾ ಅ ಖಾ ಹು ಭ
ಅ 40 / 2006
9
ಜೆ ಇ ಬಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ವನ ಸಮುದರ್ ಮಳವ ಳ್ ಯ ಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಎರುವ ಬೋದಕರ ಹು,◌್,ಎ
ತುಂಬಿ ಕೊಳ ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
19/02/2007
26/12/2008
26/12/200
5-3-1
8(3)ಶಾ. .ಹೊ.ಪೌರ್.ಅ.42
9
8 /2006-07
ಎಸ್. .ಎಸ್.ಎಜಿಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ರವರ ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ನೆಲಗದರಹ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತರ
8 (9)(2) ಶಾ ಅ ಅಂ
02/02/2007
19/12/2008
19/12/200
5-3-1
ಭಾಗ ವಗರ್ 114/20069
07
ಮೆಥಾಡಿಸ್ಟ್ ಚಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರವರ ಚಿರಂಜೀ ಪೌರ್,.ಶಾ. ಯಾದಗೀರ್.
26/12/200
9

5-3-1

03/06/2007
26/09/2008
26/09/200
5-3-1
8[3]ಶಾ .ಹೊಪೌರ್ಅ.115/
9
2007-08
ರ್ೕ ಕರಿ ದೆದ್ೕಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಚನನ್ಗಿರಿ ಸಂತೆ ಬೆನೂನ್ರು ದಾವಣಗೆರೆ-2007-08ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ
02/05/2007
26/09/2008
26/09/200
5-3-1
8[3]ಶಾ .ಹೊಪೌರ್ಶಾಅ.1
9
15/2007-08
ರ್ೕ ಮರುಳ ದೆದ್ೕಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ನಾಗನೂರು ದಾವಣಗೆರೆ ತಾ: ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್.
04/05/2007
26/09/2008
26/09/200
5-3-1
8[3]ಶಾ .ಹೊಸಪೌರ್ಶಾಅ.
9
11/2007-08
ರ್ೕ ದಿಧ್ ನಾಯಕ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನೋಭನಗರ ದಾವಣಗೆರೆ 2007-08ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ
8[3]ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್ಶಾ.3
11/05/2006
26/09/2008
26/09/200
5-3-1
6/2006-07
9
ರ್ೕ ಮಾತಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ] ದಾವಣಗೆರೆ-ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್
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285

13166

08/05/2007
26/09/2008
26/09/200
5-3-1
8[3]ಶಾ .ಹೊಪೌರ್ಶಾ.ಅ.0
9
4/2007-08
ಕನಾರ್ಟಕ ನ ೕದಯ ಆಶರ್ಮ ಮಾರು ಲೇಔಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್

286

13167

8[3]ಶಾ ಅಅ476/2006- 09/03/2007
07
ರ್ೕ ರಾಜೇಶವ್ರಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ][ ನೋಭನಗರ ವ

287

13168

288

13169

09/03/2007
26/09/2008
26/09/200
5-3-1
8[3]ಶಾ .ಹೊಪೌರ್ಅ.462/
9
2006-07
ಕೆ.ಟಿ.ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ನಂಜುಂಡೇಶವ್ರನಗರ ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು-76 ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ತೆರೆಯುವ ಬಗೆ
20/05/2007
26/09/2008
26/09/200
5-3-1
8[3]ಶಾ .ಹೊ್ಪೌರ್ಶಾ.ಅ.
9
14/2007-08
ನೂಯ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು 2007-08ನೇ ಸಾ ಗೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್

289

13170

14/05/2007
26/09/2008
26/09/200
5-3-1
8[3]ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್ಶಾ.4
9
3/2006-07
ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಕಡದಕಟೆಟ್, ಭದಾರ್ವತಿ ಇ ಲ್ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್

290

13171

291

13172

10/07/2007
26/09/2008
26/09/200
5-3-1
8[3]ಶಾ .ಹೊಪೌರ್ಶಾಅ.1
9
10/2007-08
ನೂಯ್ ಸಾಟ್ಂಡಡ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಾಜಗೋಪಾಲನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ 2007-08ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
ಪೌ ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆ
8[3]ಶಾ .ಹೊಪೌರ್ಶಾ.18/
24/04/2007
26/09/2008
26/09/200
5-3-1
2007-08
9
ಮಹದೇಶವ್ರ ಎ [ರ] ಮಹದೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 8ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

292

13173

293

13174

294

13175

295

13176

296

13177

297

13178

298

13179

26/09/2008

26/09/200
9
ಗಗ್ ಹೊಸ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್

5-3-1

07/05/2007
26/09/2008
26/09/200
5-3-1
8[3]ಶಾ .ಹೊಪೌರ್ಅ.12/2
9
007-08
ಮಿಲೇನಿಯಂ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ಶಾಲೆ ರಾಮಚಂದರ್ಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 2007-08ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆ
30/06/2007
26/09/2008
26/09/200
5-3-1
8[3]ಶಾ ಹೊಪೌರ್ಶಾಅ.10
9
2/2007-08
ನಾಗಜುರ್ನ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಬೂಪಸಂದರ್ ಬಡಾವಣೆ ಸೂ ೕರ್ದಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರಾಜಾನುಕುಂಟೆ
ಬೆಂಗಳೂರು 2007 08ನೇ ಸಾ ಗೆ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆ
8[3]ಶಾ ಹೊಪೌರ್ಶಾಅ.92
21/06/2007
26/12/2008
26/12/200
5-3-1
/2007-08
9
ಎಲೆಲ್ನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಮಾ ಪಾಳಯ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ 2007-08ನೇ ಸಾ ನ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ತೆರೆಯುವ ಬಗೆ
8[3]ಶಾ .ಹೊಪೌರ್ಶಾಅ.2
08/05/2007
26/09/2008
26/09/200
5-3-1
8/2007-08
9
ರ್ೕ ಗಿರಿ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮಾರಾನಾಯಕನಃ ಳ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ 2007-08ನೇ
ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆ
8[3]ಶಾ .ಹೊಪೌರ್ಶಾಅ.4
05/02/2007
26/09/2008
26/09/200
5-3-1
25/2006-07
9
ಾನ ನೈವೇದಯ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಅನುದಾನರ ತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್
31/05/2007
26/09/2008
26/09/200
8[3]ಶಾ .ಹೊ್ಪೌರ್ಶಾಅ.
9
116/2007-08
ರ್ೕ ನಿಧಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರ್ೕನಿಧಿ ಕಲಾಯ್ಣನಗರ ಟಿ. ದಾಸರಹ ಳ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಹೊಸ ಶಾಲೆ
ಪಾ ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ
12/05/2006
26/09/2008
26/09/200
8[3]ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್ಶಾ.3
9
5/2006-07

5-3-1

5-3-1
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19/02/2007
26/12/2008
26/12/200
5-3-1
8[3]ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್ಶಾಅ.
9
428/2006-07
ಎಸ್. .ಎಸ್. ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ -ನೆಲಗದರಹ ಳ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ
ಬಗೆ
8[3]ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್ಶಾಅ.
30/05/2007
26/09/2008
26/09/200
5-3-1
27/2007-08
9
ಟ್ಲ್ ಆ ಮ್ ಗಿಟ್ಸ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಮರಿಯಣಣ್ಪಾಳಯ್ ಬೆಂಗಳೂರು-24 ಹೊಸ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್

299

13180

300

13181

301

13874

302

13877

303

13879

304

13880

305

13886

05/11/2007
19/12/2008
19/12/200
5-3-1
8 2 ಶಾ ಅ ಮಾನಯ್ತೆ.
9
ನ ೕ 92/2007-08
ರ್ೕ ಕನಕ ಮ ಳಾ ಮಂಡ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ , ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್. ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣದ ಬಗೆಗ್.

306

15293

307

15295

308

15675

309

15679

310

15680

311

15760

17/01/2008
19/12/2008
19/12/200
5-3-1
87ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.ಹು.ತುಂ.
9
ಅ. 121/2007-08
ರ್ೕ ಕೆ. ಸುಬಾರ್ಹಮ್ನಭಟ್ ಸ. ,.ನಿಟೂಟ್ರು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬರ್ಹಾಮ್ನಮಠ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್. ಇವರಿಗೆ ಆಡ ತ
ಮಂಡಳಯ ನೀಡಿರುವ ಮು ಹುದೆ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
82ಶಾ. .ಅ.ವಗರ್ ಅ.
20/01/2008
23/03/2009
23/03/201
5-3-1
114/2007-08
0
ರ್ೕ ಆನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೆಮಾಮ್ಡಿ ಕುಂದಾಪುರ ತಾ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ರುತುತ್ಬಾಯ್ ಬಾಲಕಿಯರ
ಪೌ ಢಶಾಲೆಗೆ ಬೆ ಂದೂರು ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆಯ ನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
82ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.
06/03/2008
18/07/2009
18/07/201
5-3-1
143/2007-08
0
ರ್ೕಮತಿ ಶಾರದಮಮ್ ಚನನ್ಮಮ್ ಕಷ್ಣ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿಚಿಣಯ್ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ
2008 09ನೇ ಶ ನ ಹೊಸಪೌ ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
07/03/2008
03/12/2008
03/12/200
5-3-1
82ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.
9
145/2007-08
ಅಭುಯ್ದಯ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ ಉತತ್ರಾಧಿ ಮಠದ ರಸೆತ್ ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ತಾ. ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 200809ನೇ ಸಾ ನ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
82ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.
07/03/2008
23/03/2009
23/03/201
5-3-1
147/2007-08
0
ರ್ೕ ಬಾಲಗಂಗಾದರ ಸಾವ್ಮಿ ಕಷ್ಣ ಟರ್ಸಟ್ ರಿ ಚಂದಗಾಲು ಮಂಡಯ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 208-09ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
84ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.ಆ.ಪೌರ್.
12/03/2008
23/03/2009
23/03/201
5-3-1
ಶಾ.ತೆ.ಅನು 13/2007-08
0
ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬೆಂ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ನಂ.8:4 .22 ನೇ ಕಾರ್ಸ್ ಮರಿಯಪಪ್ನಪಾಳಯ್ ಭುವನೇಶವ್ರಿ
ನಗರ ಬೆಂ

01/10/2007
19/12/2008
19/12/200
5-3-1
8 2 ಶಾ ಅ ಮಾ ನ ೕ.
9
83/2007-08
ಆದಿ ಚುಂಚನಗಿರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಆನೆಗೊಳ ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ ತಾ. ಮುಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್. ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆಯನುನ್
2003 04 ರಿಂದ 2004 05ರ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆ
8 2 ಶಾಶ ಅ ವೃತಿತ್ ಅನು.
16/10/2007
19/12/2008
19/12/200
5-3-1
86/2007-08
9
ರ್ೕ ವೆಂಕಟರಾಮಪಪ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನೇತಾಜಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮುಷೂಟ್ರು, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ.
ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯನು ವೇತನಾನುದಾನಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
8 2 ಶಾ ಅ ಖಾ ಹು. ತು.
19/10/2007
19/12/2008
19/12/200
5-3-1
ಅ. 88/2007-08
9
ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ `ಡಿ` ಹಲಹ ಳ್ ಮಳವ ಳ್ ತಾ. ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ
ಬೋಧಕ ಹುದೆಯನು ಭತಿರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8 2 ಶಾ ಅ ಖಾ. ಹು.
19/10/2007
19/12/2008
19/12/200
5-3-1
ತುಂ. ಅ 89/2007-08
9
ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರನುನ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
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312

15781

8$ಶಾ. .ಅ.ಹೊ,ಪೌರ್.ಶಾ.
13/03/2008
23/03/2009
23/03/201
ತೆ.ಅನು 28/2007-08
0
ಪ ತರ್ ಪಬಲ್ಕ್ ಪ್ಋಔಢಶಾಲೆ ಭಾವನ ರಸೆತ್ ಹೆಬಬ್ಗೋಡು ಆನೇಕಲ್ ತಾ. ಬೆಂ.

313

15913

314

16212

315

16359

316

16399

317

16400

318

16509

319

17186

320

17189

321

17387

322

17617

323

18317

324

18476

325

25291

26/03/2008
23/03/2009
23/03/201
5-3-1
82ಶಾ. .ಅ.ಅಂ.ಜಿ.ವಗಾರ್
0
150/07-08
ರ್ೕಮತಿ ಸಚಾರಮಮ್ ಕ.ಭಾ. . ಮೇರಿನಾಥ್ ಎಫ್ ಶಾಲೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್
ಹೆಣುಮಕ ಳ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಸಕಲೇಶಪ ರ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
82ಶಾ. .ಅ.ನೇ.ಅನು
22/04/2008
23/03/2009
23/03/201
5-3-1
03/2006-07
0
ರ್ೕ ಕಾ ಕಾಂಬ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ದೊಡಡ್ರ ನಕೆರೆ ಮದೂದ್ರು ತಾ. ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ರ್ೕ ಎಂ.ಕೆ. ಜಯರಾವ್ ದೈ. .
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
83ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.
24/04/2008
16/12/2008
16/12/200
5-3-1
ಅ.10/2008-9
9
ಸೆಕೆರ್ೕಡ್ ಸಾಟ್ರ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಡಾವಣೆ ಲಗೆಗ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು -58 ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2008-09ನೇ
ಸಾ ಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ ಮಾದ ಮ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
08/04/2008
19/12/2008
19/12/200
5-3-1
82ಶಾ. .ಅ. ಅಂತರ್
ಜಿಲಾಲ್ ವಗಾರ್ 07/2008-09
9
ಕಾಯ್ಥೊ ಕ್ ಕಷ್ಣ ಮಂಡ ರಿಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಅಧೀನದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಣದ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
82ಶಾ. .ಅ.ವಗರ್
26/04/2008
19/12/2008
19/12/200
5-3-1
09/2008-09
9
ರ್ೕ ಆರ್.ಡಿ ಮ ಲ್ನಾಥ . . ರಮಾ ಮಾಧವ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಹುಳದೇವನಹ ಳ್ ಮಾಲೂರು ತಾ. ಕೋಲಾರ
ಜಿಲೆ ಇವರ ವಗಾ್ವಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
83ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.
12/05/2008
16/12/2008
16/12/200
5-3-1
21/2008-09
9
ಕೆನೆಟ್ ಜಾಜ್ರ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಆರ್.ಡಿ.ನಗರ ಬೆಂಗಳುರು -32 ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2008-09ನೇ
ಶಾ ಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
82ಶಾ. .ಅ.ಕಾ.ಬಡಿತ್
19/06/2008
24/03/2009
24/03/201
5-3-1
34/2008-09
0
ತಾಯಮಮ್ ಚನೆನ್ೕಗೌಡ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬೆಸಗರ ಹ ಳ್ ಮದೂದ್ರು ತಾ. ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯು ಬಬ್ಂಧಿಗೆ
ಒಂದು ವಷರ್ದ ಸೇವೆಗೆ ಗೆ ೕಡ್ 1 ಹುದೆಯ ವೇತನ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆ
82ಶಾ. .ಅಖಾ.ಅ. ಅ. .
17/06/2008
18/07/2009
18/07/201
5-3-1
ಜೇಷಠ್ 37/2008-09
0
ಅನುದಾನಿತ ಖಾಸಗಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳಂದ ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಬಡಿತ್ ಮೂಲಕ ತುಂಬಲು
ಜೇಷತೆಯನು ನಿದರ್ರಿಸುವ ಬಗೆ
8 2 ಶಾ ಅ ಕಾಮಿ. ಬಡಿತ್.
28/06/2008
23/03/2009
23/03/201
5-3-1
45/2008-09
0
ರ್ೕ ಮತಿ ಎಂ. ಆರ್ ಉಮಾದೇ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಬಾಲಕಿಯರ ಪ. ಪೂ.ಕಾ. ಪಾಂಡವಪುರ ಇವರ
ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
83ಶಾ. .ಅ.ಆ.ನೇ.ಅ
19/07/2008
23/01/2009
23/01/201
5-3-1
92/200809
0
ದಿವಂಗತ ಬೋಮಣಣ್ ಪರ್ ೕಗ ಶಾಲಾ ಸಹಾಯಕರು ತುಂಗಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
.83ಶಾ ಅ. ಅ.ಆ.ನೇ.
02/08/2008
23/01/2009
23/01/201
5-3-1
119/2008-09
0
ರ್ೕ. ವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್. ನಾಗೇಂದರ್ಪಪ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಜಯಭಾರತಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಇವರಿಗೆ
ಅ ಅ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
83ಶಾ. .ಅ.ಪುನರ್
25/09/2008
23/01/2009
23/01/201
5-3-1
ನೇಮಕ 91/2007-08
0
ರ್ೕ ಅಶವ್ಥನಾರಾಯಣ ಬಿ.ಎಸ್. . ಬಿ.ಇಡಿ ಸ, . ಸ ೕರ್ದಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರ್ೕರಾಮಪುರಂ ಬೆಂಗಳೂರು
21/ ಇವರ ಸೇವೆ ಯನು ಶೆ ಕಷ್ಣಿಕ ವಗರ್ದ ಅಂತ ದವತರೆಗೆ ಮುಂಧುವರೆಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
16/04/2002
23/03/2009
23/03/201
5-3-1
8[2]ಶಾ ಅ:1:2002-03
0

5-3-1
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326

25293

8[2.ಶಾ :ರಿಟ್:6:20022003
ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:3172/2002

327

25299

328

25386

329

25387

330

25389

331

25391

332

25392

333

25393

334

25395

17/06/2008
23/03/2009
23/03/201
5-3-1
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊಪೌರ್ಶಾ:5
0
9:2008-09
ಉದಯ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ, ಹಳೇ ಮಂಗಮಮ್ನಪಾಳಯ್ ರಸೆತ್, ಮುನೇಶವ್ರ ವೃತತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಸ ಶಾಲೆ
ಪಾ ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆ
18/03/2003
24/03/2009
24/03/201
5-3-1
8[3]ಶಾ ಅ:ಅ.ನೇ:206:
0
2002-03
ವೇಕ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಕೋಟ, ಇ ಲ್ನ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗಕೆಕ್ ಸಂಸಕ್ೃತ ಅಧಾಯ್ಪಕರ
ನೆಮಕಾತಿಯನು ಶೇಷ ನೆಲೆಯ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
02/11/2002
24/03/2009
24/03/201
5-3-1
8[2.ಎ]ಶಾ ಅ:ಹು.ಅನು:1
0
5:2002-03
ರ್ೕ ಎಸ್.ನಾಗರಜು, ಗರ್ಂಥಪಾಲಕರು, ಮದಕರಿ ಶಾಲೆ, ಕೆ.ಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್, ಮದೂದ್ರು, ಇವರ ಹುದೆದ್
ವೇತನಾನುದನಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
04/06/2002
24/03/2009
24/03/201
5-3-1
8[3]ಶಾ ಅ:ಗೆರ್ೕಡ್:37:2
002-03
0
20 ವಷರ್ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ ದ ಗೆರ್ೕಡ್-2 ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಗೆರ್ೕಡ್-1 ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಉನನ್ತೀಕರಿ ಬಡಿತ್
ನೀಡುವ ಸೌಲಭ ವನು ಅನುದಾನಿತ ಪೌ ಢಶಾಲಾ ದೆ ಕ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಸರಿಸುವ ಬಗೆ
13/03/2003
24/03/2009
24/03/201
5-3-1
8[2.ಎ]ಶಾ :ಅನು:19:20
0
02-03
ಗಾರ್ಮಭಾರತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೃಷಣ್ರಾಜಪೇಟೆ ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ ಸೇವೆಯ ಲ್ಸುತಿತ್ದದ್ ನಿಧನರಾಗಿರುವವರ
ಮಗನಿಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡುವ ಬಗೆ
07/01/2003
24/03/2009
24/03/201
5-3-1
8[3]ಶಾ ಅ:ನಿವೇ:174:2
0
002-03
ಬಿ.ಪಿ.ಪಾರಂಬ ಳ್, ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಬರ್ಹಾಮ್ವರ, ಇವರಿಗೆ 15
ವಷರ್ಗಳ ಸ ಯಂ ಚಾ ತ ಬಡಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು
15/01/2002
24/03/2009
24/03/201
5-3-1
8[2.ಎ]ಶಾ ಅ:ಅನುಕಂಪ:
0
7:2001-02
ರ್ೕಮತಿ ರಾಣಿ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಅಂದಾನಯಯ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
18/09/2002
24/03/2009
24/03/201
5-3-1
8[2.ಎ]ಶಾ :ದೂರು:09:2
0
002-03
ಪಾಂಡವಪುರ ಜಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, .ರಮಚಂದರ್, ದೈ. ., ಹುದೆದ್ ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

335

25397

336

25399

337

25401

338

25409

31/07/2002

23/03/2009

23/03/201
0

5-3-1

04/05/2002
24/03/2009
24/03/201
5-3-1
8:ಶಾ :ಅನುಕಂಪ:3:200
0
2-03
ಶೆವ್ೕಶವ್ರಯುಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಯ್ತನಹ ಳ್, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಕೆಲಸ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ದದ್ ಎಸ್. ದದ್ರಾಜು ಇವರ
ನಿಧನ ಹೊಂದಿದು ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಕೆ ಜಯಮ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ
03/12/2002
24/03/2009
24/03/201
5-3-1
8[2.ಎ]ಶಾ :ಹು.ಅನು:19
0
:2002-03
ಗೌ ಯಾ ಸಂಸೆಥ್, ಮಂಡಯ್, ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಇ ಲ್ಗೆ ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
19/07/2003
24/03/2009
24/03/201
5-3-1
8[8]ಶಾ ಅ:ಕೇ:ಅಸು:ಇತ
0
ರೆ:43:2003-04
ರ್ೕ ಭುವನೇಶವ್ರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಂಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರು ಬೂದಿಕೋಟೆ,
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆ ಇ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕೆ ಕೇಂದ ಸಕಾರ್ರದ ಅನುದಾನ ಕೋರಿಕೆ
08/08/2002
24/03/2009
24/03/201
5-3-1
8[8]ಶಾ ಅ:ಹೆ. :ಮ.ಸಥ್.
0
ಹಂ:01:2002-03
ಕೋಲಾರ ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್, ಕೋಲಾರ ಇ ಲ್ನ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ ಮರಯು ಸಥ್ಳ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶ ನೀಡುವ
ಬಗೆ [ಎಂ ಸದಾ ವ ದೆ ]
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339

25412

340

25415

341

25417

342

25419

343

25420

344

25424

345

25428

346

25432

347

25439

348

25442

349

25445

350

29386

351

29616

8[8}ಶಾ :8797:ನೇ,ಅ
09/09/2002
24/03/2009
24/03/201
5-3-1
ನು:2002-03
0
ರ್ೕ ಆರ್.ಮುರ ೕಧರ, ಗರ್ಂಥಪಾಲಕರು, ಜನತಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆಂಬೋಡಿ, ಕೋಲಾರ ಇವರ
ನೇಮಕಾತಿಯನು ಅನುದಾನ ಸ ತ ಅನು ೕದನೆ ಮಾಡಿ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
03/09/2002
24/03/2009
24/03/201
5-3-1
8[8]ಶಾ :ಎಜಿ:ತ.ವ:01:
0
ಇತರೆ:2002-03
ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಲೆಕಕ್ ತಪಾಸಣೆಯ ಲ್ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು ಕನಾರ್ಟಕ ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಆ ೇಪಣೆಗೆ ಉತರ ನೀಡುವ ಬಗೆ
15/02/2003
24/03/2009
24/03/201
5-3-1
8[2.ಎ]ಶಾ :ದೂರು:14:2
0
003-04
ರ್ೕ ತಮಮ್ಯಯ್, ಸ. ., ಮಂಡಯ್ ನಗರ ಎಜುಕೇಷನ್ [ರಿ] ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಕೆ.ಆರ್.ಉಮಾಪತಿ ಇವರು ಮತುತ್
ಇತರರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತಿರುವ ಬಗೆ
16/12/2003
24/03/2009
24/03/201
5-3-1
8[8]ಶಾ ಅ:ನೇಮಕ:ದೂ
0
ರು:95:2003-04
ಬಾಪೂಜಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ, ಕೋಲಾರ ಇ ಲ್ನ ಬಾಯ್ಕ್ಲಾಗ್ ಹುದೆದ್ ನೇಮಕದ ಲ್ ಅನಾಯ್ಯದ ಬಗೆಗ್
ದೂರು
30/01/2004
24/03/2009
24/03/201
5-3-1
8[8]ಶಾ ಅ:ನೇಮಕ:ಇತ
0
ರೆ:18:2003-04
ರ್ೕ ವರ ದಿದ್ ನಾಯಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಂಗ , ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್, ಇ ಲ್ ಬಾಯ್ಕ್ಲಾಗ್
ಹುದೆಗೆ ದೆ ಕ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಹೆಚು ಅಂಕಪಡೆದವರನು ಆಯೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಬಗೆ
26/05/2001
24/03/2009
24/03/201
5-3-1
8[2.ಎ]ಶಾ :ಹು.ಅ:2001
0
-02
ರ್ೕ ಕಾ ಕಾಂಬ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್ರ ನಕೆರೆ ಮದೂದ್ರು ತ, ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
30/10/2001
24/03/2009
24/03/201
5-3-1
8[2.ಎ]ಶಾ ಅ:ಹು.ಅನು:8
0
:2001-02
ಕೆರಗೋಡು ಸಂಸೆಥ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಡಿ.ದಜೆರ್ ನೌಕರರಾದ ರ್ೕ ರಾಮಚಂದರ್ ಇವರನುನ್
ಅನುದಾನ ಸ ತ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
05/03/2001
24/03/2009
24/03/201
5-3-1
8[3]ಶಾ :ಶು. :01:200
0
1-02
ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ಮಕಕ್ ಗೆ ಶುಲಕ್ ನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
8[8]ಶಾ ಅ:ಹೂ.ಪೌರ್.ಶಾ:
ಅನು:19:2000-01[ಬಾಗ]

29/10/2000

24/03/2009

24/03/201
0

5-3-1

ಸಂಸಕ್ೃತಿ ಕಷ್ಣ ಟರ್ಸ್ಟ್[ರಿ], ಮಾಲೂರು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್, 2000-10ನೇ ಸಾ ಗೆ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ
ಪೌ ಢಶಾಲೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ ಅನುಮತಿ ಪತ ದ ಪ ತಿ ನೀಡಿಕೆ ಬಗೆ
04/09/2000
24/03/2009
24/03/201
5-3-1
8[2.ಎ]ಶಾ :ದೂರು:2:20
00-01
0
ರ್ೕ ಎಂ.ಎಸ್.ಕೃಷಣ್ಪಪ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾಯಗೋನಹ ಳ್, ನಾಗಮಂಗಲ
ತಾ ಇವರ ರುದ ದೂರಿನ ಬಗೆ
27/01/2001
24/03/2009
24/03/201
5-3-1
8[4]ಶಾ :ಮೇಲಮ್ನ :62:
0
2000-01
ಎನ್,ಗೋಪಾಲ ಕೃಷಣ್ಯಯ್ ಶೆಟಿಟ್, ಸ. ., ಂದಿ ನೆಹರೂ ಕೆನಡಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೆಜು, ಬೈರ ಮಗ್ ಇವರ
ಬಾಕ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರರ ರುದ ಹೂಡಿರುವ ಮೇಲ ನ ಬಗೆ
08/11/2005
01/04/2009
01/04/201
5-3-1
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೆ. :64:20
0
05-06
ಜನತಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಸವಪಟಟ್ನ, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 8ನೇ ತರಗತಿಯಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
03/11/2005
01/04/2009
01/04/201
5-3-1
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೆ. :61:20
0
05-06
ಸೌಂದಯರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹಾವನೂರು, ಎ ಟೇನ್ಷನ್, ನಾಗಸಂದರ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್
ಹೆಚು ವರಿ ಭಾಗ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆ
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8[3]ಶಾ ಅ:ನೇ.ಅ:6:20
02/05/2005
06/04/2009
06/04/201
5-3-1
05-06
0
ಇಕೆಕ್ೕರಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಶಾರದಾಪುರ, ಸಾಗರ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ತಿರಸಕ್ೃತವಾದ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಮರುಪತಿರ್ಕಾ
ಪ ಕಟಣೆ ನೀಡುವ ಬಗೆ
21/08/2006
06/04/2009
06/04/201
5-3-1
8[3]ಶಾ ಅ:ಸವ್ಇನಿ:01:2
0
005-06
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ನಾಮಣಿ, ಸ. , ಗಾಂಧಿ ದಾಯ್ಶಾಲಾ ಪೌರ್ಢಶಲೆ, ಇವರ ಸವ್ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್ ತಿದುದ್ಪಡಿ

352

31157

353

31158

354

31159

07/07/2005
06/04/2009
8[3]ಶಾ ಅ:ಕುಂದು
ಕೊರತೆ:ದೂರು:2005-06
ಎ.ಕೃಷಣ್ಪಪ್, ಇವರು ಶಾಲೆಯ ರುದದ್ ದೂರು ಸ ಲ್ ದದ್ ಬಗೆಗ್

06/04/201
0

5-3-1

355

31160

06/09/2006
8[3]ಶಾ ಅ:ದಿವ್ದಸ:176:
2006-07
ಡಿ.ವೈ.ಜಗದೀಶ್, ದಿವ್.ದ.ಸ, ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

06/04/201
0

5-3-1

356

31161

357

31162

30/05/2006
06/04/2009
06/04/201
5-3-1
8[3]ಶಾ ಅ:ವೇ.ಬಿ:2006
0
-07
ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ 6 ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಬೋಧಕ ಹಾಗೂ ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿಯ ಸಂಬಳ
ಕುರಿತು
11/09/2006
06/04/2009
06/04/201
5-3-1
8[3]ಶಾ ಅ:ಬ.ದೂರು:19
0
4:2006-07
ಶಾರದಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಸಂತೆಬೆನೂನ್ರು, ಚೆನನ್ಗಿರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ಬಗೆಗ್ ದೂರು.

358

31163

359

31164

360

31165

361

31166

362

31167

363

31168

364

31169

365

31170

06/04/2009

26/10/2006
06/04/2009
06/04/201
5-3-1
8[3]ಶಾ ಅ:ಆಂಗಲ್
ಅನುಮತಿ:65:2006-07
0
ಮಿತಾರ್ಲಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಿ.ಕಾ ಂಗ ರಾವ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಭಾಗ
ಪರಿವತಿರ್ಸುವ ಬಗೆ
8[3]ಶಾ ಅ:ಅಆನೇ:486:
13/02/2007
06/04/2009
06/04/201
5-3-1
2006-07
0
ರ್ೕ ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್, ದೇವಾಂಗ ಸಂಘ ಕನನ್ಡ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಂಪಂಗಿರಾಮನಗರ,ಇವರನುನ್
ಕತರ್ವ ದ ಮೇಲೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವ ಬಗೆ/
29/05/2006
06/04/2009
06/04/201
5-3-1
8[3]ಶಾ ಅ:ನೇಮಕ:ಅನು
0
:24:2006-07
ಆದಿಕನಾರ್ಟಕ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ವಸತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನಲುಕ್ಂಡ, ದಾವಣಗೆರೆ ಈ
ಶಾಲೆಯ ನ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
04/09/2006
06/04/2009
06/04/201
5-3-1
8[3]ಶಾ ಅ:ಸವ್
ಇನಿ:168:2006-07
0
ರ್ೕ ಪಿ.ವಾಗೀಶಪಪ್, ಸ. , ಜಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸಂತೆಬೆನೂನ್ರು, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಸವ್ಇಚಾಚ್
ನಿವ ತಿ ಬಗೆ
8[3]ಶಾ ಅ:ವನಿ:9:2006
02/05/2006
06/04/2009
06/04/201
5-3-1
-07
0
ಸೆನ್ೕಹಭಾರತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ತಪಾಸಣೆ ವರದಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
18/05/2006
06/04/2009
06/04/201
5-3-1
8[3]ಶಾ ಅ:ಶಾಲಾ
ಸಂಕೇತ:18:2006-07
0
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಾನಯ್ತೆ ಪಡೆಯದ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಸಂಕೇತ ಪಡೆಯದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ರುದಧ್ ಕರ್ಮ
ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆ
8[3]ಶಾ ಅ:ಅಹುಬ:142:
26/08/2006
06/04/2009
06/04/201
5-3-1
2006-07
0
ದಾದ್ಥರ್ ಗೌತಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಮಾ ಪಾಳಯ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಖಾ ಇರುವ ಂದಿ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್
ಬಗೆ
02/06/2006
06/04/2009
06/04/201
5-3-1
8[3]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ:2006
0
-07
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09/08/2006
06/04/2009
06/04/201
5-3-1
8[4]ಶಾ ಅ:ನೇ.ಅ:2005
0
-06[ಭಾಗ-2]
ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ದಿ:17/01/2004ಕೆಕ್ ಪೂವರ್ದ ಲ್ ಆಯೆಕ್ಯಾಗಿ ಅನು ದನೆ ಆಗದೆ
ಇರುವ ಬೋಧಕ ಬ ಂದಿಯ ಕೊ ೕಡೀಕ ತ ವರದಿ ಬಗ
8[3]ಶಾ ಅ:ಪರ್ವಾಸ:126
23/02/2006
06/04/2009
06/04/201
5-3-1
:2005-06
0
ರ್ೕಮತಿ ಮಂಗಾಕರ್ರಾ , ಲೈಬರ್ರಿಯನ್, ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗಾರ್ಂಡ್ ರಸೆತ್,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಅಮೇರಿಕಾ ಪ ವಾಸಕೆ ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ ಬಗ್
22/03/2006
06/04/2009
06/04/201
5-3-1
8[3]ಶಾ ಅ:ಸಥ್ಳಾಂತರ:1
0
32:2005-06
ಮದರ್ ಮೇರಿ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಕಕ್ಬಾಣಸವಾಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹಾ ಶಾಲೆ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಹಳೇ
ಕಟ ಡದಿಂದ ಸಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆ
18/08/2006
06/04/2009
06/04/201
5-3-1
8[3]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ:2005
0
-06
ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳನುನ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಮತುತ್ ಸಕಾರ್ರೇತರ ಸಮಾರಂಭಗಳ ಲ್ ಭಾಗವ ಸುವ ಬಗೆಗ್

366

31171

367

31172

368

31173

369

31174

370

31175

07/05/2005
06/04/2009
06/04/201
5-3-1
8[3]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ:3:20
0
05-06
ರಾಜಮಹಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಾಗಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಟಟ್ಡದ ಮ ಕತವ್ ಕುರಿತು.

371

31176

08/12/2005
06/04/2009
06/04/201
5-3-1
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು. :ಬಡಿತ್:7
0
4:2005-06
ರ್ೕಮತಿ .ಕೆ.ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್, .ಸ. , ಥಕಕ್ರ್ ಭಾಷಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಮು. .ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

372

31178

373

31179

374

31181

14/07/2005
06/04/2009
06/04/201
5-3-1
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೆ,ಮು,ಬಡಿತ್:1
0
5:2005-06
ಸಟ್ರ್ ಮೇರಿ, ಮು. , ನಿಮರ್ಲ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೆಣೂಣ್ರು ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ
ನಿವ ತಿಯಾಗ ದು 2005 06ನೇ ಸಾ ನ ವಷರ್ದ ಅಂತ ದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗೆ
28/03/2006
06/04/2009
06/04/201
5-3-1
8[3]ಶಾ ಅ:ಮಾನಯ್ತೆ:14
0
2:2005-06
ನೀಲಗಂಗೇಶವ್ರ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ಮಲೆಲ್ೕನಹ ಳ್ ಇವರ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಕಲೆಲ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಯಳಗೇರಿ ಹಾಗೂ ತೊಗ ರ್ ಪೌ ಢಶಲೆಗಳ ಬಗೆ ಮಾನ ತೆ ಬಗೆ
28/01/2006
06/04/2009
06/04/201
5-3-1
8[3]ಶಾ ಅವೇತನ
ಪರಿಷಕ್ೃರಣೆ:115:2005-06
0

375

31182

376

31183

377

31184

378

31185

ಜಿ.ಎಂ. ವದೇವಯಯ್, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಟಿ.ಎಂ.ಎ.ಇ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಿಲುಗುಂದ ಹರಪನಹ ಳ್,
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆ ಇವರ ವೇತನ ಪರಿಷ ರಣೆ ಬಗೆ
26/07/2005
06/04/2009
06/04/201
5-3-1
8[3]ಶಾ ಅ:ದೂರು:42:2
0
005-06
ರ್ೕಮತಿ ಕಾಂತಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್ ವೆಂಕಟಚಲಪತಿ ಶೆಟಿಟ್, ಹೈಸೂಕ್ಲ್, ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರು ರಿಯ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
ದುರುದೇಶದಿಂದ ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನು ಬದ
ಒಳಸಂಚಿನಿಂದ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತಿರುವ ಬಗೆ
05/07/2005
06/04/2009
06/04/201
5-3-1
8[3]ಶಾ ಅ:ಮಾನಯ್ತೆ:37
0
:2005-06
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಕಂದನ ಕೋ ಗಾರ್ಮದ ಆಂಜನೇಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪರ್ಥಮ ಮನನ್ಣೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
02/08/2005
06/04/2009
06/04/201
5-3-1
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೆ.ಬಡಿತ್:03:2
0
005-06
.ಎನ್.ಪರಮೇಶವ್ರಪಪ್, ದಿವ್.ದ.ಸ ರ್ೕಮತಿ ದದ್ಮಮ್ ಗಾರ್ಮೀಣ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಲಲ್ಗಟೆಟ್, ಜಗಳೂರು,
ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಬಡಿ ಬಗೆ
02/09/2008
06/04/2009
06/04/201
5-3-1
832ಶಾ ಅಸಹ
ಕಷ್ಣಅನು/139/2008-09
0
ಚೆಯ್ತರ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಕಿರುಗಾವಲು,ಮಳವ ಳ್ ತಾ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಹ ಕಷ್ಣಾ ಶಾಲೆಯನಾನ್ಗಿ
ಪರಿವತಿರ್ಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
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379

31186

380

31187

381

31188

382

31189

383

31190

384

31191

385

31192

386

31193

387

31194

388

31195

389

31196

390

31197

391

31198

392

31199

8[3]ಶಾ ಅ:ನೇಮಕ:03:
24/09/2005
06/04/2009
06/04/201
5-3-1
2005-06
0
ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ದಿ:17.01.2006ರ ಪೂವರ್ದ ಲ್ ಆಯೆಕ್ಯಾಗಿರುವ
ಅನು ೕದನೆಯಾಗದೇ ಇರುವ ಬೋಧಕ ಬ ಂದಿ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
28/01/2006
06/04/2009
06/04/201
5-3-1
8[3]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ:111:
0
2005-06
ಗಾರ್ಮೀಣ ಜನಸೇವಾ ಸಂಸೆಥ್, ಅನವಟಿಟ್, ಸೊರಬ ತಾ, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ
ಪೌ ಢಶಾಲೆಯ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶದ ಪ ತಿಯನು ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ
27/12/2005
06/04/2009
06/04/201
5-3-1
8[3]ಶಾ ಅ:ವಗರ್:ಅನು:8
0
6:2005-06
ರ್ೕಮತಿ ಸಟ್ರ್ ಪಿ ಲಾಲ್ ಡಿ ಲಾಲ್, ಸ. , ಗುಲಾಬಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಯಮಹಲ್ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಉತರ ಜಿಲೆಯಿಂದ ಮಂಗಳುರು ಜಿಲೆಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಕೋರಿ
04/02/2006
06/04/2009
06/04/201
5-3-1
8[3]ಶಾ ಅ:ಗೆರ್ೕಡ್0
1:116:2005-06
ಕೆ.ಶೇಷಾದಿರ್, ಕನನ್ಡ ಪಂಡಿತ್, ಶೇಷಾದರ್ಪುರಂ, ಬಾಲಕರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಶೇಷಾದಿರ್ಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು,
ಇವರ ಗೆ ೕಡ್ 1 ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆ
24/04/2004
06/04/2009
06/04/201
5-3-1
8[3]ಶಾ ಅ:ದೂರು:05:2
0
004-05
ಎಸ್.ಪರ್ಕಾಶ್ ಮತುತ್ ಇತರರು ವೇತನ ಬಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.
18/05/2004
06/04/2009
06/04/201
5-3-1
8[3]ಶಾ ಅ:ವ.ನಿ:5:200
0
4-05
ಸತಯ್ಸಾಯಿ ಾನ ಆನಂದಂ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರು ಕಷ್ಣದ ಲ್ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ
ನಿಲಯಕೆ ಕೇಂದ ಸಕಾರ್ರದ ಅನುದಾನ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
30/04/2004
06/04/2009
06/04/201
5-3-1
8[3]ಶಾ ಅ:ದೂರು:6:20
0
04-05
ರ್ೕಮತಿ .ಜಿ.ಗುರು ಇವರು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದೇಣಿಗೆ ರೂಪದ ಲ್ ಸು ಗೆ ಕುರಿತು.
21/04/2004
06/04/2009
06/04/201
5-3-1
8[3]ಶಾ ಅ:ನೇ.ಅ:7:20
0
04-05
ರ್ೕ ಲಕಷ್ಮ್ಣ ನಾಯಕ್, ಸ. , ರ್ೕ ಲ ಮ್ರಂಗನಾಥ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದೇವರಜೀವನಹ ಳ್, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ, ಇವರ
ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆ
08/04/2004
06/04/2009
06/04/201
5-3-1
8[3]ಶಾ ಅ:ಅ.ವ.ಕೇಂದರ್:
0
1:2004-05
ವ್ಮ್ ಸೋಣಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಇನ್ಟೂಯ್ಟ್ ಅಫ್ ಮಾಯ್ನ್ ಕೈಂಡ್ ಇವರ ಕಷ್ಣದ ಲ್ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ
ನಿಲಯಕೆ ಕೇಂದ ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
21/03/2005
06/04/2009
06/04/201
5-3-1
8[3]ಶಾ ಅ:ಅನುದಾನ:2
0
1:2004-05
ರ್ೕ ಬೀರ ಂಗೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಮಲೇಬೆನೂನ್ರು, ಹರಿಹರ ತಾ, ಇದರಡಿಯ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ
ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು ವೇತನಾನುದಾನಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
21/05/2004
06/04/2009
06/04/201
5-3-1
8[3]ಶಾ ಅ:ವಸತಿ
ನಿಲಯ:6:2004-05
0
ಪಾಲಾ ರ್ೕ ಮ ಳಾ ಸವ್ ಸಹಾಯ ಸೇವಾ ಸಂಸೆಥ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಕಷ್ಣದ ಲ್ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ
ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಕೇಂದ ಸಕಾರ್ರದ ಅನುದಾನ ಕುರಿತು
8[3]ಶಾ ಅ:ಸಥ್ಳಾಂತರ:3
01/06/2004
06/04/2009
06/04/201
5-3-1
:2004-05
0
ಮಾಂಟಸರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಅನುದಾನ ರ ತವಾಗಿ ನಡೆಯುತಿತ್ರಿವ
ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು ಸಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆ
19/08/2004
06/04/2009
06/04/201
5-3-1
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೆ. :ಅನು:0
0
2:2004-05
ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ವ ಗಗ್, ಇ ಲ್ 8, 9 10ನೆ ತರಗತಿಗಳ ಲ್ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ಭಾಗ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆ
15/05/2004
06/04/2009
06/04/201
5-3-1
8[3]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ:4:20
0
04-05
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393

31200

394

31201

395

31263

396

31274

397

31284

398

31287

399

31770

400

31771

401

31772

402

31773

403

31774

404

106581

405

111097

ಸಾವರ್ಜನಿಕರು ಮತುತ್ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಗ ಂದ ಬಂದ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಸಕಾರ್ರವು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ರವಾನಿ ರುವ
ಬಗೆ
8[3]ಶಾ ಅ:ಅನುದಾಣ16
26/10/2004
06/04/2009
06/04/201
5-3-1
:2004-05
0
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರದ ಲ್ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಮದ ನಡೆಯುವ ಕನನ್ಡ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್
ಅನುದಾನಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
06/04/2009
06/04/201
5-3-1
8[3]ಶಾ ಅ:ಕ.ಸಥ್ಳಾಂತರ: 22/03/2004
0
215:2003-04
ಮದರ್ ಮೇರಿ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಬಾಣಸವಾಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹಾ ಶಾಲೆ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಹಳೇ
ಕಟ ಡದಿಂದ ಹೊಸ ಕಟ ಡಕೆ ವಗಾರ್ಯಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆ
24/03/2006
07/04/2009
07/04/201
5-3-1
8[3]ಶಾ ಅ:ಮಾನಯ್ತೆ:13
0
6:2005-06
ಆರ್.ಜಿ.ಅಯಯ್ರ್ ನಿವಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 9ನೆ ಮುಖಯ್ರಸೆತ್, ರ್ೕರಾಂಪುರಂ, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಗೆ 0506ನೇ ಸ ನಿಂದ ಮಾನ ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆ
03/06/2005
07/04/2009
07/04/201
5-3-1
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊಪೌರ್ಶಾ:7
0
1:2005-06
ಅಸರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ, ವ ಗಗ್, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಾನೋದಯ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಅಯನೂರು ವ ಗ ಇ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆ
20/03/2008
07/04/2009
07/04/201
5-3-1
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊಪೌರ್ಶಾ:3
0
16:2007-08
ಸೆಂಟ್ ನ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಲೇಔಟ್, ಕಾವಲ್ ಬೈರಸಂದರ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಗೆ 0809ನೇ ಸಾ ಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆ
02/08/2008
07/04/2009
07/04/201
5-3-1
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊಪೌರ್ಶಾ:1
0
21:2008-09
ಕಾಮರ್ಲ್ ಗಾಡ್ರ್ನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಂಜುಂಡೇಶವ್ರನಗರ, ನಂದಿನ ಲೇಔಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಗೆ 0809ನೇ ಸಾ ಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆ
19/10/2007
10/04/2009
10/04/201
5-3-1
8[3]ಶಾ ಅ:ಸ.ಅ.ಬಿ:189
0
:2007-08
ಆನಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಯಶವಂತಪುರ, ಬಂಡೆಪಪ್ ಕಾಲೋನಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ ಕ ಸಲು ರೂ 25 00 ಲಕಷ್ಗಳ ಸಹಾಯಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
24/12/2007
10/04/2009
10/04/201
5-3-1
8[3]ಶಾ ಅ:ಪರ್.ಮು. .
0
ಮುಂ:228:2007-08
ಬಿ.ರಂಗಸಾವ್ಮಿಗೌಡ, ಪರ್.ಮು. , ಒಕಕ್ ಗರ ಸಂಘ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರ್ೕಗಂಧದ ಕಾವಲು, ಬೆಂಗಳೂರು,
ಇವರನು ಪ ಭಾರಿ ಮುಖ ಕಷ್ಕರನಾ ಗಿ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗೆ
14/08/2006
10/04/2009
10/04/201
5-3-1
8[3]ಶಾ :ವಸತಿ ಶಾಲಾ
ತಪಾಸಣೆ:138:2006-07
0
ಮೈತೆರ್ೕಯ ಮ ಳಾ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಬಗೆಗ್
10/04/2009
10/04/201
5-3-1
8[3]ಶಾ ಅ:ಪ.ಜಾತಿ:ಪರ್:2 24/12/2007
0
22:2007-08
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಮೇರಿ ಎ ಜಿಬತ್, ಮು. , ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರು ಸುಳುಳ್ ಜಾತಿ
ಪ ಮಾಣ ಪತ ನೀಡಿ ನೌಕರಿ ಪಡೆದಿರುವ ಬಗೆ
28/07/2007
10/04/2009
10/04/201
5-3-1
8[3]ಶಾ ಅ:ಪಿಂಚಣಿ:ಮರು
0
ನಿಗದಿ:128:2007-08
.ಹೆಚ್.ಲಕಷ್ಮ್ಣಾಚಾರ್, ಸ. .[ನಿವೃತಿತ್], ಮೈ ಇನಸ್ಟಿಟೂಯ್ಟ್, ಟಿ. .ಹೆಚ್ ಕಾಲೇಜು, ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವ ತಿ ಸೌಲಭ ದ ಬಗೆ
11/02/2013
11/02/2013
11/02/201
5-3-1
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ *3(
4
ಶಾ ಅ
. . 516/2007/2013
ರ್ೕಮತಿ ವಸಂತ ಕಮಲ.ಸ. . ಹೊಂಬೇಗೌಡ ಬ ಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಂ-ಇವರ ನಿಂದನಾ ದಾವೆ ಬಗೆಗ್
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(6)
ಶಾ ಅ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
01/2013-14/2013

25/06/2013

10/06/2014

10/06/201
5

5-3-1
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ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರಡಿ ಮಾ ತಿದಾರರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

21/08/2006
19/12/2008
19/12/200
5-3-2
8(2) ಶಾ. .ಅ ಖಾ.ಹು.ಅ
12/06-07
9
ಜೆ.ಪಿ ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮದೂದ್ರು ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಬೋ. ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ತುಂಬಿಕೊಳಳ್ಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8(2) ಶಾ. .ಅ
21/08/2006
19/12/2008
19/12/200
5-3-2
.ಭಾ.ಹು.ತುಂ.ಅ 9/06-07
9
ಸೈಂಟ್ ಪಾರ್ ಸ್ಸ್ ಕೆಲ್ೕಮಿಯರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಉದಾಯ್ವರ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್, ಖಾ ಇರುವ
ಭೋಧಕ ಹುದೆ ತುಂಬಿಕೊಳ ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8(2) ಶಾ. ಖಾ.ಹುದೆದ್
23/08/2006
19/12/2008
19/12/200
5-3-2
ಪೂ.ಅ 14/06
9
ಸೈಂಟ್ ಜೋನ್ಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಶಂಕರಪುರ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ಯನುನ್
ತುಂಬಿಕೊಳು ವ ಬಗೆ
8(2) ಶಾ. .ಅ ಖಾ.ಹು.ಅ
23/08/2006
19/12/2008
19/12/200
5-3-2
16/06
9
ಸಂತಲಾರೆನ್ಸ್ ಪೌರ್ಢಶಲೆ, ಅತೂತ್ರು ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್

406

6025

407

6153

408

6156

409

6167

410

6380

411

7499

412

11714

413

11811

414

12299

415

12300

07/06/2007
26/09/2008
8[3]ಶಾ ವಗಾರ್ವಣೆ.712
007-08
ರ್ೕ ವಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಟಿ. ೕರಭದೆರ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗೋಣಿಬೀಡು- ವ

416

12577

27/02/2007
04/11/2010
04/11/201
5-3-2
8 2 ಶಾಶ ವೇ.ತಾ.
1
ಇತರೆ. 29/2006-07
ಅನುದಾನಿತ ಖಾಸಗಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ತಾರತಮಯ್ವನುನ್ ಸಮಾನಂರತಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

417

12925

30/07/2007
19/12/2008
19/12/200
8 2 ಶಾ ಅ ಮಾ. ನ ೕ
63/2007-08
9
ಆತೆರ್ೕಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ . . ನಗರ ಮಂಡಯ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣ ಬಗೆಗ್.

418

14086

07/11/2007
04/11/2010
04/11/201
5-3-2
82 ಶಾ ಅ ನಿ ಜನೆ
93/2007-08
1
ರ್ೕ ಪಿ. ದಾಸಪಪ್ ಸ. . ಕೋಲಾರ ತಾ. ವಕಕ್ಲೇರಿ ಗಾರ್ಮ ದಾಯ್ಭೃದಿಧ್ ಪೌರ್ಢಾಶಾಲೆ ಇವರನುನ್ ಬೆಂಗಳೂರು
ನಗರ ಪಾ ಕೆ ಪೌ ಢಶಾಲೆಗೆ ನಿ ಜನೆ ಅಥವಾ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆ

04/09/2006
19/12/2008
19/12/200
5-3-2
8(2) ಶಾ. .ಅ.ನೇ.ಅನು
1/06
9
ಸಂ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ ಗಂಗೊ ಳ್, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿರುವ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
8 (2) ಖಾ ಅ- ಅನು.ನೆ
05/05/2006
19/12/2008
19/12/200
5-3-2
2/2006-07
9
ದಿ. ಮಂಜುನಾಥನಾಯಕ್ ಸ ಎಸ್. ಹೆಚ್ ಪಿ ಎಸ್ ಗಂಗೊಳ್ ಎವರ ಪತಿನ್ಗೆ ರ್ೕಮತಿ ರೇಶಾಮ್ಯಾತಿ
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆ
8[3]ಶಾ .ವಗಾರ್ವಣೆ.25/
26/04/2007
26/09/2008
26/09/200
5-3-2
2007-08
9
ರ್ೕ ಜಿ. ನಾಗರಾಜ, ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು ಇವರ ಅಂತರಾಡ ತ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣದಿಂದ
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತರ
25/12/2006
04/11/2010
04/11/201
5-3-2
8 (2) ಶಾ ಅ ಇತೆರ
25/2006-07
1
ಬಿ ಗುರು 8ನೇ ತರಗತಿ ಭಾರತಿ ವಸತಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಲೇಜು ಹನುಮಂತನಗರ ಮದೂದ್ರು ತಾ.
ದಾ ಥಿರ್ಯ ಆಕ ಕ ಸಾ ನ ಬಗೆ ವರದಿ
8[3]ಶಾ .ವಗಾರ್ವಣೆ94/2
21/06/2006
26/09/2008
26/09/200
5-3-2
007-08
9
ರ್ೕ ಜಯಪರ್ಕಾಶ ನಾರಾಯಣ್ ಶಾಲೆ ಐನೂರು ದಾವಣಗೆರೆ ಶಾಲೆಯ ಪರಸಪ್ರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್- ವ ಗಗ್
26/09/200
5-3-2
9
ಗಗ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

5-3-2
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

8 2 ಶಾ ಅ ವೇ. ಬಿ.
17/11/2007
19/12/2008
19/12/200
5-3-2
96/2007-08
9
ಸಟ್ರ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕೆ.ಜಿ. ಸೆಮಟರ್ ಆನ್ಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾಲಹ ಳ್, ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ
ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
83 ಪಿಂ.ತೆ .
03/12/2007
04/11/2010
04/11/201
5-3-2
ಮಾ.ವರದಿ/2007-08
1
ಪಿಂಚಣಿ ತೆ ಮಾ ಕ ವರದಿ ಬಗೆಗ್.

419

14102

420

14433

421

17849

25/07/2008
23/01/2009
23/01/201
5-3-2
83
0
ಶಾಲ .ಕೋ.ಎಜು.111.0809
ಮಲೆನಾಡು ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಹೊಸನಗರ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಕೋ-ಎಜುಕೇಷನ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

422

18320

.83ಶಾ,. .ಅ. ಹೊ.ಪಾರ್.
ಶಾಲೆ. 142. 2008-09

423

19228

424

24378

425

29922

426

31177

427

31202

428

31215

429

31303

430

31371

431

31395

06/09/2008

20/12/2008

20/12/200
9

5-3-2

ಕ್ಔಟಿಲಯ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ಮದೂದ್ರು ತಾ> ಈ ಶಾಲೆಗೆ 8 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ
03/12/2008
04/11/2010
04/11/201
5-3-2
83ಶಾ. ,.ಅ,. ಂ.ದಾವಣ
1
ಗೆರೆ 219/2008-09
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಂಬರಹದ ಪತರ್ಗಳು
13/03/2009
08/08/2009
08/08/201
5-3-2
83ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್ಶಾಆ/2
0
49/08-09
ರಾಜರಾಜೇಶವ್ರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸಟ್ರಿದೊಡಡ್ಮಲದೊಡಿಡ್, ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ್ ನಿಸಗರ್
ದಾ ಮಂದಿರ ಪೌ ಢಶಾಲೆಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿ ಯಿಂದ್ ಆಂಗ ಮಾಧ ಮ ಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊಪೌರ್ಶಾ:9
10/01/2006
01/04/2009
01/04/201
5-3-2
3:2006-07
0
ರ್ೕ ರಾಕುಂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರ್ೕ ಕೃಷಣ್ದೇವಸಾತ್ನದ ರಸೆತ್, ಇಂದಿರಾನಗರ, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ
ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
26/03/2009
06/04/2009
06/04/201
5-3-2
83ಶಾ ಅಹೊಪೌರ್ಶಾಅ/2
0
64/2008-09
ನೂಯ್ ಆಕಸ್ಫಡರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಗೊ ಂದ ಪೆಯ್ನವರ ಬೀದಿ, ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ತಾ ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 200910ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು ಬ:119
04/07/2007
07/04/2009
07/04/201
5-3-2
:2007-08
0
ರ್ೕಮತಿ ಶಾರದಮಮ್, ಸ. , ಬಾಪು ಸಂ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, [ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ] ಯಶವಂತಪುರ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಖ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿ ಬಗೆ
17/02/2009
04/11/2010
04/11/201
5-3-2
8[3] ಶಾ ಅ ಅಗೈಹಾ
233/2008-09
1
ರ್ೕ.ಬಿ.ಇ.ಚಂದರ್ಶೇಖರ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ನ ೕದಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊನೆನ್ೕನಹ ಳ್ ಇವರ ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರು
ಹಾಜರಿ ಬಗೆ
23/07/2007
04/11/2010
04/11/201
5-3-2
8[3] ಶಾ ಅ ಎಲ್ ಕೂಯ್
991/2007-08
1
ಎಂ.ಎಲ್. ಪುಟಟ್ಣಣ್ ರವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್: 991[732]ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
24/01/2009
04/11/2010
04/11/201
5-3-2
8[3] ಶಾ ಅ 10 15 20
1
ವಷರ್ಗಳ ಬಡಿತ್ 223/200809
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಖಾಸಗಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಬಬ್ಂದಿಗ ಗೆ ಹುದೆದ್ಗಳು ಅನು ೕದನೆಗೊಂಡ
ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಅಂದರೆ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ವೇತನ ಸೇವಾ ರಿತನ ಹಾಗೂ 10 15 20
01/12/2008
04/11/2010
04/11/201
5-3-2
8[3] ಶಾ ಅ ಜ ಕೋ
183/2008-09
1
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31426

433

32956

434

33092

435

33095

436

33098

437

33101

438

33230

439

33975

440

53912

441

54253

442

54255

443

54258

444

54261

8[3] ಶಾ ಅ ವೃ ಸ. .2 ಬಡಿತ್ ಅ 237/2008-09

25/02/2009

04/11/2010

04/11/201
1

5-3-2

ರ್ೕ. ದಧ್ನಂಜಯಯ್, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು, ವಾ ನಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಾಲಹ ಳ್, ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ
ಪೌ ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಗೆ ೕಡ್ 2[ಕನ ಡ] ಹುದೆಗೆ ಬಡಿ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
26/03/2009
04/11/2010
04/11/201
5-3-2
83 ಶಾ ಅ ಹೊಪೌರ್ಶಾ
ಅ/262/2008-09
1
ಕುವೆಂಪು ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ವೆಯ್.ಅಗರ್ಹಾರ , ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊಸ
ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು 2009 10ನೇ ಸಾ ನ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
84 ಶಾ ಅ ಇತರೆ
17/03/2006
07/05/2009
07/05/201
5-3-2
74/2006-07
0
ಸೈಂಟ್ ಅನೆನ್ನ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೇಂಬಿರ್ಡ್ಜ್ ರಸೆತ್ ಅಲಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ನ ಕಸ್ಕರಿಗೆ
ದೂರಿನ ಬಗೆ
842 ಇತರೆ 48/200620/11/2006
07/05/2009
07/05/201
5-3-2
07
0
ಗುರುರಾಜ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬೈರಸಂದರ್ ಜಯನಗರ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್.
01/02/2007
07/05/2009
07/05/201
5-3-2
84ಶಾ ಅ ಇತರೆ /20070
08
ರ್ೕ ಟಿ. .ರಾಮದಾಸಯಯ್ ಎಂಎ ಬಿ.ಇಡಿ. ಕಷ್ಕರು ಇತಿಹಾಸ ಮತುತ್ ಕನನ್ಡಿ ರ್ೕ ಚೌಡೇಶವ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಇಟ ಮಡು ಕತ ಗಾಪ ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ ಹಂಡ ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯ
ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿವರ್ ರುವ ಬಗೆ
06/06/2007
07/05/2009
07/05/201
5-3-2
842 ಶಾ ಇತರೆ /200708
0
ರ್ೕ ಕೆಂಚಪಪ್ ಕುಂಬಳಗೂಡು ಇವರ ಮನ ಬಗೆಗ್.
08/05/2009
04/11/2010
04/11/201
5-3-2
83ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್ಶಾಅ/2
1
2/2009-10
ಕೆ ಸಟ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಮಣಿಪಾಲಬರ್ಹಮ್ವರ ವಲಯ,ಉಡಪಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2009-10ನೇ
ಸಾ ನಿಂದ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
83ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್ಶಾ.ಅ/
15/06/2009
04/11/2010
04/11/201
5-3-2
44/2009-10
1
ಆಕಾಶ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ,ಅಂಝನೆಯ ಬಡಾವಣೆ ರವರ ವತಿಯಿಂದ 2009-10ನೇ ಸಾ ಗೆ ಕಾಸಮ್ನ್
ಆಂಗ ಮಾದ ಮ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಇ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8[3]ಶಾ ಅ/ನೇಅನು/82/
09/09/2010
26/08/2011
26/08/201
5-3-2
2010-11
2
ದಿ: ಅಖಿಲಾ ಭಾನು, ಸ , ಜಯ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು [ಪೌರ್ ] ಪಾಂಡವಪುರ ಇವರ ಮಗ ಸಯಯ್ದ್
ಸಾದಿಕ್ ಅಹಮ ದ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ದಿ ದಸ ಹುದೆ ನೀಡುವ ಬಗೆ
23/08/2006
04/11/2010
04/11/201
5-3-2
8[2]ಶಾ ಅ/ತಪಾ/ಇತರೆ.
1
7/2006-07
ಮಾಲೂರು ತಾ: ತೋರನಹ ಳ್ ರಮಾ ಮಾಧವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಆಥಿರ್ಕ ಅವಯ್ವಹಾರಗಳನುನ್
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕ ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆ
8[2]ಶಾ ಅ/ಕನಿದು/ದುರ ತ್
23/11/2006
04/11/2010
04/11/201
5-3-2
.01/2006-07
1
ಬಿ ಜಿ ಎಂ ಎಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆಜಿಎಫ್, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಕಾರ್ರದ ವಶಕೆಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಕಟ ಡ ದುರ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
8[2]ಶಾ ಅ/ದೂಪರ್/ಇತರೆ.
23/11/2006
04/11/2010
04/11/201
5-3-2
20/2006-07
1
ಶೆವ್ೕಶವ್ರಯಯ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಕಾಯ್ತನಹ ಳ್ ಇವರು ಸವರ್ ಸದಸಯ್ರ ಸಭೆ ಹಾಗು ಅಕರ್ಮ ಚುನಾವಣೆ
ಹಾಗು ಅವ ವಹಾರಗಳ ಬಗೆ
04/05/2007
04/11/2010
04/11/201
5-3-2
8[2]ಶಾ ಅ/ಕುಕ ೕ/ಉ
1
ಪದಾನ.24/2007-08
ದಿ: ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ್, ಉಡುಪಿ ಇವರಿಗೆ ತಡವಾಗಿ ಪಾವತಿ ದ ಉಪದಾನದ ಮೇಲೆ ಬಡಿಡ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆ
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28/08/2006
04/11/2010
04/11/201
5-3-2
8[2]ಶಾ ಅ/ದೂಪರ್/ಇತರೆ.
1
7/2006-07
ಕೆಜಿಎಫ್ ರಾಬಟ್ರ್ಸನ್ಪೇಟೆ ಸಂತ ತೆರೇಸಾ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಲ್ ತಮಿಳು ಕಷ್ಕರನುನ್
ನೇಮಿಸದೆ ದಾ ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯಿಂದ ಅನಾ ಯವಾಗುತಿರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆ
8[2]ಶಾ ಅ/ನೇಅನು/ಬೋ
05/09/2007
04/11/2010
04/11/201
5-3-2
ದಕೇತರ. .ನೇ.75/20071
08
ರ್ೕ ಡಿ ವೆಂಕಟೇಶಮೂತಿರ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಜೆ ಪಿ ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೇಡೆಲ್, ಮದೂದ್ರು ತಾ: ಮಂಢಯ್
ಜಿಲೆ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
27/11/2006
04/11/2010
04/11/201
5-3-2
8[2]ಶಾ ಅ/ಹೆ ಮಾ/ಪಾರ್.
1
3/2006-07
ರ್ೕ ವರ ದಿದ್ ನಾಯಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಂಗ ಶಾಲೆಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗಗಳನುನ್
ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8[2]ಶಾ ಅ/ಅನು/ಹೆಚುಚ್ವ
27/01/2007
04/11/2010
04/11/201
5-3-2
ರಿ. .4/2006-07
1
ಜನತಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೆಂಬೋಡಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಲ್
ಒಂದು ಆಂಗ ಮಾದ ಮ ಭಾಗ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
8[2]ಶಾ ಅ/ಉನಾಯ್/ರಿ.ಅ./
16/02/2006
04/11/2010
04/11/201
5-3-2
2005-06
1
ರಾಜಯ್ ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ರುವ ದಾವೆ ಪರ್ಕರಣಗಳು ಜಿಲಾಲ್ ಹಂತದ ಲ್ದುದ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.

445

54267

446

54270

447

54273

448

54275

449

54277

450

54321

16/04/2008
04/11/2010
8[2]/ತಪಾ/ಅಧೀಕಷ್ಕರು1/2008-09
ಡಿ.ಪಿ.ಎ.ಆರ್ ತಪಾಸಣೆ ಸಂಬಂಧ ಅನುಸರಣಾ ವರದಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

451

54324

452

54328

453

54347

22/11/2006
04/11/2010
04/11/201
5-3-2
8[2]ಶಾ ಅ/ನೇಅನು/ಇತ
1
ರೆ.18/2006-07
ರ್ೕ ಆರ್ ರ ಬಿನ್ ರಾಜ ಸಂತ ಮೇರೀಸ್ ಬಾಲಕರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆಜಿಎಫ್ ಇವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆ
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/
18/12/2006
04/11/2010
04/11/201
5-3-2
ಮಾ.ನ.ಅ.324/2006-07
1
ರ್ೕ ಉದಯ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ವತಿಯ ಸೆಟ್ಲಾಲ್ ಮೇರೀಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಜೇಶವ್ರಿನಗರ, ಲಗೆಗ್ರೆ
ಬೆಂಗಳೂರು 8ನೇ ತರಗತಿ ಪಾ ರಂಬಿಸುವ ಬಗೆ ಅನುಮತಿ
8[3]ಶಾ ಅ/ಇ /6/2006
10/01/2007
04/11/2010
04/11/201
5-3-2
-07
1
ಧಾನ ಮಂಡಲದ ಉಭಯ ಸದನಗಳ ಲ್ ಮಂಡಿ ರುವ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಬಗೆಗ್ ಷಪ್ ಟ್ೕಕರಣ

454

54348

455

54349

456

54350

457

54352

04/11/201
1

5-3-2

19/04/2006
04/11/2010
04/11/201
5-3-2
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/6
1
4/2005-06
ವೇಕಾನಂದ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ] ನಾಯ್ಮತಿ ಹೊನಾನ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯಡಿ ಎಸ್.ಎಸ್.ಆಂಗಲ್
ಮಾದ ಮ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು
16/09/2005
04/11/2010
04/11/201
5-3-2
8[3]ಶಾ ಅ/ಕೇಪು ೕ/ವ
1
ನಿ.7/2004-05
ಪಿರ್ಯಾಂಕ ರಾಜೀವಗಾಂಧಿ ದಾಯ್ ಸಂಸಥ್ [ರಿ] ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಕಷ್ಣದ ಲ್ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ
ನಿಲಯಕೆ ಕೇಂದ ಸಕಾರ್ರದ ಅನುದಾನ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
28/03/2005
04/11/2010
04/11/201
5-3-2
8[3]ಶಾ ಅ/ಸಥ್ಹ/1/2005
1
-06
ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್[ರಿ] ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಜಂಬು ಂಗನಹ ಳ್ ಗಾರ್ಮದ ಲ್
ಪಾ ರಂಭಿ ದು ಅವ ಗಳನು ಅಲಗಿಲವಾಡ ಮತು ಕಾಗಿಮಡಲವಾಡ ಗಾ ಮಕೆ ಸಳಾಂತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ
15/09/2006
04/11/2010
04/11/201
5-3-2
8[3]ಶಾ ಅ/ಇ /ಗೌ. .2
1
27/2006-07
ರ್ೕ ಜ ರುದಿದ್ೕನ್, ಂದಿ ಕಷ್ಕರು, ದೀನಬಂದು ದಾಯ್ಪೀಠ ನಿವಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸೇವೆಯನುನ್
ಮುಂದುವರೆಸಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
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458

54357

459

54361

460

54362

461

54363

462

54365

463

54366

464

54367

465

54369

466

54371

467

54372

468

54373

469

54375

470

54378

8[3]ಶಾ ಅ/ಕಾಸವ್ವೇಬ/1
12/09/2006
04/11/2010
04/11/201
5-3-2
9/2006-07
1
ಮದಕರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆ.ಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್, ಮದೂದ್ರು ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕಿಗೆ 10 ವಷರ್ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿತ್, 15
ವಷ್ರ್ ಸ ಯಂಚಾ ತ ಬಡಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
8[2]ಶಾ ಅ/ವೇಬ/ಮ.73/
27/08/2007
04/11/2010
04/11/201
5-3-2
2007-08
1
ರ್ೕ ಯದುಶೈಲ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮೇಲುಕೋಟೆ, ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ತಡೆ ಡಿದಿರುವ ವಾ ರ್ಕ
ಬಡಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
04/11/2010
04/11/201
5-3-2
8[2]ಶಾ ಅ/ಹೆ ಮಾ/ವಗರ್ 11/06/2007
1
.37/2007-08
ರ್ೕ ಸಂಗಮೇಶವ್ರಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸೋಮನಹ ಳ್, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆಯನು ಹೆಚು ವರಿ ಕಷ್ಕರಿಂದ ವಗಾರ್ವಣೆಯಿಂದ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
8[2]ಶಾ ಅ/ನಿ&ಪಿಂ/ಸೌಲ
05/09/2006
04/11/2010
04/11/201
5-3-2
ಭಯ್ಇ.12/2006-07
1
ರ್ೕ ಕೆ ಎಂ ನಂಜೇಗೌಡ, ನಿವೃತತ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು, ಭಾರತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಭಾರತಿನಗರ, ಮದೂದ್ರು ತಾ:
ರವರ ನಿವ ತಿ ಆಥಿರ್ಕ ಸೌಲಭ ಇತ ಥರ್ದ ಬಗೆ
18/11/2002
04/11/2010
04/11/201
5-3-2
8[3]ಶಾ ಅ/ನೇಅನು/70/
1
2000-01
ರ್ೕಮತಿ ಅನುಸೂಯಮಮ್ ಕೋಂ ಹನುಮಂತಪಪ್ ಇವರನುನ್ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೂಯ್ನ್ ಕಮ್
ವಾಚ್ಮೆನ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ದಕೆ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
29/03/2003
04/11/2010
04/11/201
5-3-2
8[3]ಶಾ ಅ/ನೇಅನು/ನೇ.
1
203/2002-03
ಕು: ಸ ತ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ್, ಡಾ:ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಂಜನಾಪುರ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8[3]ಶಾ ಅ/ .ಅ/174/20
20/09/2007
04/11/2010
04/11/201
5-3-2
07-08
1
ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗದ ಕಷ್ಣ ಅದಾಲತ್ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಲ್ ವ್ೕಕರಿ ದ ಅಜಿರ್ಗಳ ಲೇವಾರಿ ಕುರಿತು
16/10/2009
04/11/2010
04/11/201
5-3-2
8[3]ಶಾ ಅ/ಮುಂಬಡಿತ್/ .
1
115/2009-10
ರ್ೕಮತಿ ಸುಧಾ, ಸ , ರ್ೕ ೕರಭದೆರ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಯ್ ನಕೆರೆ, ಹೊನಾನ್ ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8[3]ಶಾ ಅ/ನಿ&ಪಿಂ/ಇತ
21/04/2007
04/11/2010
04/11/201
5-3-2
ರೆ.1/2007-08
1
ಪಿಂಚಣಿ ಪರ್ಕರಣ ಇತರೆ ಬಗೆಗ್ ಬಂದಿರುವ ಪತರ್ಗಳು
15/12/2005
04/11/2010
04/11/201
5-3-2
8[2]ಶಾ ಅ/ಅರಶಾನೌ
1
ಮಾ/ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. .ಫ.0
8/2005-06
ಮಾಚ್ರ್ 2005 ರ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. ಪರೀ ೆಯ ಲ್ ಶೇ.10 ಕಿಕ್ಂತ ಕಡಿಮೆ ಫ ತಾಂಶ ಬಂದಿರುವ ಖಾಸಗಿ
ಅನುದಾನಿತ/ಅನುದಾನ ರ ತ ಶಾಲೆಗಳ ರುದ ಕ ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆ
22/11/2005
04/11/2010
04/11/201
5-3-2
8[2]ಶಾ ಅ/ಮುಂಬಡಿತ್/ಬ.
1
25/2005-06
ರ್ೕಮತಿ ಪೆರ್ೕಮ ೕಲ, ಸ , ಎಸ್.ಕೆ.ಇ.ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹು ವಾನ ಮಂಡಯ್ ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
11/01/2005
04/11/2010
04/11/201
5-3-2
8[2]ಶಾ ಅ/ನೇಅನು/ಪ.
1
ಜಾ.ಪ.ಪಂ/2004-05
ರಾಜಯ್ದ ಪ.ಜಾ/ಪ.ಪಂಗಡದ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಹಾಗು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ
ಬ ಂದಿ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8[2]ಶಾ ಅ/ಮಾ.ಹ.ಅ/3/
19/04/2007
04/11/2010
04/11/201
5-3-2
2006-07
1
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 4[4] ಪರ್ಕಾರ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
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471

54379

8[2]ಶಾ ಅ/ಇ /217/20
17/12/2007
04/11/2010
07-08
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಂಬರಹದ ಪತರ್ಗಳು

472

54382

473

54383

474

54384

475

54386

17/12/2007
04/11/2010
04/11/201
5-3-2
8[3]ಶಾ ಅ/ಇ / ಂ. ವ
1
ಗಗ್ 218/2007-08
ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಇತರೆ ಗಣಯ್ ವಯ್ಕಿತ್ಗ ಂದ ಹಾಗು ಅಜಿರ್ದಾರರಿಂದ ವ್ೕಕೃತವಾದ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ
ಕಛೇರಿಗೆ ಂಬರಹದ ಮೂಲಕ ಕಳು ಸವ ಬಗೆ
8[3]ಶಾ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/13
14/12/2009
04/11/2010
04/11/201
5-3-2
6/2009-10
1
ನಾಯ್ಷನಲ್ ಚಿಲದ್ರ್ನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹಾಲಹ ಳ್ ಬಡಾವಣೆ ಮಂಡಯ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ನೊಂದಣಿ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
8[3]ಶಾ ಅ/ಇ /ಸಂಚಿತ
29/03/2010
04/11/2010
04/11/201
5-3-2
ನಿಧಿ.214/2009-10
1
ಸಂತಮ ಜೋಸೆಫ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುಂದಾಫುರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿಯಿಂದ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ಭಾಗಗಳನುನ್
ಬದ ಸಲು [ಖರೀಧಿಸಲು] ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
06/05/2004
04/11/2010
04/11/201
5-3-2
8[3]ಶಾ ಅ/ಅನು/ಚಿತರ್ಕ
1
ಲಾ.210/2003-04
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಡಿ.ಎಂ. ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ ಡಿ.ಎಂ. ಪರೀ ೆಗಳನುನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

476

54387

477

54389

478

54390

479

54391

480

54392

481

54393

482

54409

483

54413

04/11/201
1

5-3-2

09/06/2004
04/11/2010
04/11/201
5-3-2
8[3]ಶಾ ಅ/ಅನುಒ/ಪ.ಜಾ
1
.ಪ.ಪಂ.1/2002-03
ದಿ:01-06-1987 ರಿಂದ 31-03-92 ರ ಅವಧಿಯ ಲ್ ಪ.ಜಾ.ಪ.ಪಂ.ಆಡ ತ ಮಂಡ ಗಳ ವತಿಯಿಂದ
ಪಾ ರಂಭಿ ಸತತವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಗ ಗೆ ವೇತನಾನುದಾನ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8[3]ಶಾ ಅ/ನೇಅನು/192
17/10/2003
04/11/2010
04/11/201
5-3-2
/2003-04
1
ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ೕರಮಮ್ ಕೋಂ. ದಿ. ೕರಭದರ್ಪಪ್ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು ಹೆಚ್ ವ ಂಗಪಪ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಸಾಗರ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ಹುದೆ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8[3]ಶಾ ಅ/ಅನುಒ/ವೇ.ತ
19/02/2008
04/11/2010
04/11/201
5-3-2
.262/2007-08
1
ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ] ಸೂಗೂರು, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಹಾಯಾನುದಾನವನುನ್ ತಡೆ
ಡಿಯದೇ ಇರುವ ಬಗೆ
8[3]ಶಾ ಅ/ದೂಪರ್/ಇತರೆ.
02/01/2007
04/11/2010
04/11/201
5-3-2
25/2006-07
1
ಜೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಗಾಯಿತಿರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾಲೂರು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.
07/08/2006
04/11/2010
04/11/201
5-3-2
8[3]ಶಾ ಅ/ರಿಪಿ/41021/
1
2/2006-07
ದಿ: ಎನ್ ವೆಂಟಕರಮಣಪಪ್, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬುರುಡುಗುಂಟೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ:
ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆ ರುದ ಇಲಾಖೆ ಮತು ಇತರರು
8[2]ಶಾ ಅ/ಉನಾಯ್/ಇತರೆ
18/02/2006
04/11/2010
04/11/201
5-3-2
/2005-06
1
ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ಸ ಲ್ಸಲಾದ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ಗಳ ವರ ಮತುತ್ ಹಂತ ಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್.
17/08/2007
04/11/2010
04/11/201
5-3-2
8[2]ಶಾ ಅ/ಮೇಪಾರ್/67/2
1
007-08
ರ್ೕ ಕೆ ಕೃಷಣ್ಕುಮಾರ್, ನಿವೃತತ್ ಸ , ಜಯ [ಸಂಯುಕತ್] ಪಪೂಕಾ, ಪಾಂಡವಪುರ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್
ನಿಬಂಧನೆ ಅವಧಿಯನು ಸಕ ಮಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
25/07/2009
04/11/2010
04/11/201
5-3-2
8[2]ಶಾ ಅ/ಇ /74/200
1
9-10
ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮಮ್ಪಪ್, ಮು , ಬಿಸಲೇರಿ ಬಸಮಮ್ ಭೀಮಪಪ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಡಜಿಜ್ ಇವರು ಶಾಲಾ ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್
ಹಾಜರಾತಿ ಬಗೆ
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1/10/2016

54415

485

54417

486

54423

487

54427

488

54429

489

6152

490

6155

491

6158

492

6989

493

31275

494

53009

495

89344

496

90565

8[2]ಶಾ ಅ/ನೇಅನು/ಸಂ
ಸಕ್ೃತ.ಹು.49/2010-11

19/06/2010

04/11/2010

04/11/201
1

5-3-2

ರ್ೕಮತಿ ಪೂಣಿರ್ಮ ಪರ್ಭು ಇವರನುನ್ ರ್ೕ ಮದ್ ಭುವನೇಂದರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಕರ್ಳ ತಾ ಇ ಲ್ಯ ಸಂಸಕ್ೃತ
ಹುದೆಯನು ತುಂಬಲು ದಾ ಹರ್ತೆ ಬಗೆ ಸ ೕಕರನ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
25/03/2008
04/11/2010
04/11/201
5-3-2
8[2]ಶಾ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/15
1
3/2007-08
ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನ ರ ತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಸಂಖೆಯ್:25% ಕಿಕ್ಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದದ್ ಲ್
ಅಂತಹ ಶಾಲೆಗಳ ನೋಂದಣೆಯನು ರದು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
8[2]ಶಾ ಅ/ತಪಾ/ಆಡಿಟ್
22/04/2008
04/11/2010
04/11/201
5-3-2
ಅಧೀ.01/2008-09
1
2006-07ನೇ ಸಾ ನ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಯ ಆ ೇಪಣೆ ಕಂಡಿಕೆಗೆ ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
27/10/2007
04/11/2010
04/11/201
5-3-2
8[2]ಶಾ ಅ/ಸಥ್ಹ/98/200
1
7-08
ಇಂದಿರಾಜೀ ಮೆಮೇರಿಯಾಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, [ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ] ಅಶೋಕನಗರ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಅಲಂಬಾಡಿ ಮಾಲೂರು ತಾ: ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಗೆ ಸಳಾಂತರ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
10/06/2008
04/11/2010
04/11/201
5-3-2
8[2]ಶಾ ಅ/ನೇಅನು/ಮು
1
.ಬಡಿತ್.47/2008-09
ಸೇಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಪಾಲಹ ಳ್ ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ತಾ: ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ
ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆ
8(2) ಶಾ. .ಅ ನೇ.ಅ
21/08/2006
19/12/2008
19/12/200
5-3-3
11/06-07
9
ಸೈಂಟ್
ೕಸ್ ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ಳ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್, ಖಾ ಹುದೆದ್ ತುಂಬಿಕೊಳಳ್ಲು
ಅನುಮತಿ
8(2) ಶಾ. .ಅ ಬಾ.ಹು.ಕು.
23/08/2006
19/12/2008
19/12/200
5-3-3
615/06
9
ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಚಚ್ರ್ ರೋಡ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಬೋಧಕ ಸಪ್ಧೆರ್
ತುಂಬಿಕೊಳ ಲು ಅನುಮಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8(2) ಶಾ. .ಅ ಖಾ.ಹು.ಅ
06/09/2006
19/12/2008
19/12/200
5-3-3
621/06
9
ಸವ್ಲಾಲ್ ಮಾರಿಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗಂಗೊ ಳ್, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹು. ತು,ಅನು
02/09/2006
15/09/2011
15/09/201
5-3-3
8(7) ಶಾ. .ಅ ಹೆ. .ವೇ
65/06-07
2
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಅನುದಾನಿತ ಖಾಸಗಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಗುರುತಿ ದುದ್ ವೇತನ
ತಡೆ ಡದಿರುವ ಬಗೆ
8[3] ಶಾ ಅ ಇತರೆ
16/04/2007
15/01/2013
15/01/201
5-3-3
15/2007-08
4
ರ್ೕ.ರಾಮಚಂದರ್ ಆಚಾಯರ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಮಣಿಪಾಲ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಮಣಿಪಾಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅಮಾನತುತ್
ಜೀವನ ನಿವರ್ಹಣೆ ಭತೆ ಯನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
03/10/2009
15/01/2013
15/01/201
5-3-3
8[3]ಶಾ ಅ/ಕಾಸವ್ವೇಬ/1
4
04/2009-10
ರ್ೕಮತಿ ಮರೀನಾ ಸರೋಜ,ಸ , ದಾಯ್ ಸಮುದರ್ ತೀಥರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಿದಿಯೂರು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
05/12/2011
02/02/2013
02/02/201
5-3-3
¸ 832.62.ಮುಂಬಡಿತ್/2011
4
ರ್ೕ ಎಸರ್ಮೇಶ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು ನಿತಾಯ್ನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಿಗಣಿ, ಆನೆಕಲ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ
ಬಡಿ ನೀಡಿದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
23/12/2011
02/02/2013
02/02/201
5-3-3
CPI/ಖಾಹುಅನು/ 8(3)ಶಾ
4
ಅ.ಮು. ಬಡಿತ್ಅ/96/1112/2011
ರ್ೕಮತಿ ಶಾರದಾಂಬ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಶಾರದಾ ೕ ಸಮಾಜ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ-2
ಇವರ ಮುಖ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
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497

97933

498

97934

499

97935

500

97936

501

97937

502

98034

503

98036

504

98038

505

98039

506

98041

507

98044

508

98045

509

98053

510

98056

15/03/2012
25/06/2012
25/06/201
5-3-3
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
3
43/2011-12
ರ್ೕ ಎನುಜ್ಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, [ರಿ], ಶಂಕರ ಕಾಂಪೆಲ್ಕ್ಸ್ ಟಾಕೀಸ್ ರಸೆತ್, ಕೋಲಾರ, ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ
ವತಿಯಿಂದ 201213ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
15/03/2012
25/06/2012
25/06/201
5-3-3
39/2011-12
3
ಆದಿಶಕಿತ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್[ರಿ], 1ನೇ ಅಡಡ್ರಸೆತ್, ಧಮರ್ರಾಯ ದೇವಸಾಥ್ನದ ಹತಿತ್ರ, ಕಾರಂಜಿ ಕಟೆಟ್,
ಕೋಲಾರ ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ವತಿಯಿಂದ 201213ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
15/03/2012
25/06/2012
25/06/201
5-3-3
45/2011-12
3
ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸಟ್[ರಿ], ಕಠಾರಿಪಾಳಯ್, ಕೊಲೂರ ಪಣಸಮಾಕಲಹ ಳ್, ಕಾರ್ಸ್, ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ
ತಾ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ವತಿಯಿಂದ 201213ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
15/03/2012
25/06/2012
25/06/201
5-3-3
44/2011-12
3
ಶರ್ ಕನುಗೊಂಡರಾಯಸಾವ್ಮಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸಡ್, ವೈಅಗರ್ಹಾರ, ರ್ೕನಿವಾಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್,
ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ವತಿಯಿಂದ 201213ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು ಪಾ ರಂಭಿಸಲು
15/03/2012
25/06/2012
25/06/201
5-3-3
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
3
40/2011-12
ರ್ೕ ಜೊಯ್ೕತಿ ರಾಧಾಕೃಷಣ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್[ರಿ], ಮುನಿಯಪಪ್ ಲೇಔಟ್, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ, ಕೋಲಾರ
ಜಿಲೆ ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ವತಿಯಿಂದ 201213ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು ಪಾ ರಂಭಿಸಲು
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
12/03/2012
26/06/2012
26/06/201
5-3-3
28/2011-12
3
ಅಮರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್[ರಿ], ದೊಡಡ್ಮಗಿಗ್ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ
ವತಿಯಿಂದ 201213ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
12/03/2012
26/06/2012
26/06/201
5-3-3
30/2011-12
3
ಭಾರತಿ ಮ ಳಾ ಸಮಾಜ ಹಳಳ್ದಹ ಳ್, ದೇವನೂರು, ಕಡೂರು ತಾಲೂಲ್ಕ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್, ಈ
ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ವತಿಯಿಂದ 201213ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
12/03/2012
26/06/2012
26/06/201
5-3-3
27/2011-12
3
ಕಾಲೇಗೌಢ ಪುಟಟ್ಮಮ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಹಾಸನ ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ವತಿಯಿಂದ 201213ನೇ
ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
12/03/2012
26/06/2012
26/06/201
5-3-3
29/2011-12
3
ಹಲಾಲ್, ಹಾಸನ, ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ವತಿಯಿಂದ
ಎಪಿಎ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್[ರಿ], ಪೆನ್ಷನ್
201213ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
12/03/2012
26/06/2012
26/06/201
5-3-3
31/2011-12
3
ಾನೋದಯ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್[ರಿ], ಬಾಗೇಶಪುರ, ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ
ವತಿಯಿಂದ 201213ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
12/03/2012
26/06/2012
26/06/201
5-3-3
33/2011-12
3
ೕರಾ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಅರೇಹ ಳ್, ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ
ವತಿಯಿಂದ 201213ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
12/03/2012
26/06/2012
26/06/201
5-3-3
32/2011-12
3
ಬಾಪೂಜಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಆದಶರ್ನಗರ, ಹಾಸನ, ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ವತಿಯಿಂದ 201213ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/2
31/03/2012
26/06/2012
26/06/201
5-3-3
30/2011-12
3
ಬೆಲ್ ರ ೕಂದರ್ ಭಾರತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಪತೆತ್ೕಖಾನ್ ಪೇಟೆ, ನೆಲೂಲ್ರು, ಅಂದರ್ಪರ್ದೇಶ, ಈ ಆಡ ತ
ಮಂಡ ಯ ವತಿಯಿಂದ 201213ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
19/03/2012
26/06/2012
26/06/201
5-3-3
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
3
52/2011-12

381
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
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511

98061

512

98063

513

98064

514

98066

515

98068

516

98070

517

98072

518

98075

519

98076

520

98077

521

98078

522

98096

523

98098

ರ್ೕನಗರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್[ರಿ], ರಾಮಾಂಜನೇಯ ರಸೆತ್, ರ್ೕನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಆಡ ತ
ಮಂಡ ಯ ವತಿಯಿಂದ 201213ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/2
31/03/2012
26/06/2012
26/06/201
5-3-3
19/2011-12
3
ಅಮಮ್ಣಿ ಹಯಗೆರ್ೕವರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಲಕಷ್ಮ್ಣಪುರ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು
ದ ಣ ಜಿಲೆ ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ವತಿಯಿಂದ 201213ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/2
31/03/2012
26/06/2012
26/06/201
5-3-3
12/2011-12
3
ನೆಕ್ಸ್ಜೆನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಕಾಸೆಟೆಟ್, ಅಯಯ್ಪಪ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಮಾದಾಪುರ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಈ ಆಡ ತ
ಮಂಡ ಯ ವತಿಯಿಂದ 201213ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/2
31/03/2012
26/06/2012
26/06/201
5-3-3
11/2011-12
3
ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್[ರಿ], ಕಾಯ್ಲಸನಹ ಳ್, ಆನೇಕಲ್ ತಾ,
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆ ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ವತಿಯಿಂದ 201213ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
16/03/2012
26/06/2012
26/06/201
5-3-3
92/2011-12
3
ಫ ಮುನಿನ್ೕಸಾಸ್ ಜಮೀಸಾರ್ಬ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸಟ್, ನಂ37, ಜಯನಗರ ಪೂವರ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಆಡ ತ
ಮಂಡ ಯ ವತಿಯಿಂದ 201213ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/2
31/03/2012
26/06/2012
26/06/201
5-3-3
10/2011-12
3
ನೆಕ್ಸ್ಜೆನ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್[ರಿ], ಹೈದರಾಬಾದ್, ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ವತಿಯಿಂದ 201213ನೇ
ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/2
31/03/2012
26/06/2012
26/06/201
5-3-3
14/2011-12
3
ಸನ್ ಮೂನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಕಾವೇರಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ವತಿಯಿಂದ
201213ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/2
31/03/2012
26/06/2012
26/06/201
5-3-3
17/2011-12
3
ಬಾಶಯ್ಂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಚಂದರ್ಮೌ ನಗರ, ಗುಂಟೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಆಡ ತ
ಮಂಡ ಯ ವತಿಯಿಂದ 201213ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/2
31/03/2012
26/06/2012
26/06/201
5-3-3
24/2011-12
3
ಭಾರತ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, 98/2,
ದಲನೆ ಬಾಲ್ಕ್, ಜಯನಗರ ಪೂವರ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಆಡ ತ
ಮಂಡ ಯ ವತಿಯಿಂದ 201213ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/2
31/03/2012
26/06/2012
26/06/201
5-3-3
26/2011-12
3
ಶರ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ಟರ್ಸ್ಟ್[ರಿ], ಬಿಇಎಸ್ ಸೂಕ್ಲ್, ನಾಯಕನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ
ಜಿಲೆ ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ವತಿಯಿಂದ 201213ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು ಪಾ ರಂಭಿಸಲು
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/2
31/03/2012
26/06/2012
26/06/201
5-3-3
18/2011-12
3
ನೂಯ್ ನೊಬೆಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಅರಕೆರೆ, ಲೇಔಟ್, ಬನೆನ್ೕರುಘಟಟ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್, ಈ
ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ವತಿಯಿಂದ 201213ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
31/03/2012
26/06/2012
26/06/201
5-3-3
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/2
3
20/2011-12
ಭಾರತ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಅರೆಕೆಂಪನಹ ಳ್, ಲ್ಸ್ನ್ ಗಾಡ್ರ್ನ್, ಜಯನಗರ 1ನೇ
ಬಾಕ್ ಹೊಸೂರು ಮೂಖ ರಸೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ವತಿಯಿಂದ 201213ನೇ ಸಾ ಗೆ
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/2
31/03/2012
26/06/2012
26/06/201
5-3-3
13/2011-12
3
ಜಯನಗರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಜಯನಗರ, 7ನೇ ಬಾಲ್ಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಆಡ ತ
ಮಂಡ ಯ ವತಿಯಿಂದ 201213ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
15/03/2012
26/06/2012
26/06/201
5-3-3
37/2011-12
3
ಾನೇಶವ್ರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್[ರಿ], ಬೂದಿಕೋಟೆ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಆಡ ತ
ಮಂಡ ಯ ವತಿಯಿಂದ 201213ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
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524

98101

525

98104

526

99559

527

100110

528

106226

529

106229

530

106240

531

122329

532

122331

533

6160

534

31230

535

31268

536

53016

24/04/2012
26/06/2012
26/06/201
5-3-3
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/2
3
38/2011-12
ರ ೕಂದರ್ ಭಾರತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ[ರಿ] ಪತೇಖಾನ್ಪೇಟೆ, ಮುಖಯ್ರಸೆತ್, ನಲೂಲ್ರು, ಆಂದರ್ಪರ್ದೇಶ, ಈ
ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ವತಿಯಿಂದ 201213ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
19/03/2012
26/06/2012
26/06/201
5-3-3
51/2011-12
3
ಶವ್ಭಾರತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್[ರಿ], 6ನೇ ಅಡಡ್ರಸೆತ್, ಭುವನೇಶರ್ವರಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಆಡ ತ
ಮಂಡ ಯ ವತಿಯಿಂದ 201213ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
8(3)
09/08/2012
13/12/2012
13/12/201
5-3-3
ಶಾ ಅ/ಇ /ಸವ್.ಇ.ನಿ.ಅ/50/
3
12-13/2012
ರ್ೕ.ಕೆ.ಎಂ. ಶಾವ್ರಾಧಯ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ.ಕೋಡಿಮಠ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಾಣಾವಾರ, ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ,
ಹಾಸನ ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ಸ ಇಚಾ ನಿವ ತಿ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆ
8[3][7]ಶಾ ಅ/ಮುಂಬಡಿತ್/
09/09/2011
24/08/2012
24/08/201
5-3-3
ಅನು:81/2011-12
3
ರ್ೕ ಎನ್ಎಂಗಂಗೇಗೌಡ, ಸ , ವೇಕಾನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೇಲೂರು, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ
ಮುಖ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆಗೆ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8[3] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು
04/02/2013
04/02/2013
04/02/201
5-3-3
ಬಡಿತ್ 73/2013
4
ರ್ೕಮತಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಉಮಾ ದೇ , ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಉಭಯಭಾರತಿ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹುಲುಗುಂಡಿ
ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕು ಇವರಿಗೆ ಮುಖ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8[3] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು
04/02/2013
04/02/2013
04/02/201
5-3-3
ಬಡಿತ್ 206/2013
4
ರ್ೕಮತಿ.ಸಬಿಹಾ ಸಮೀನಾ ಯಾ ಣ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಎಂಎ ಬಾಲಕರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ೕ ನಪುರ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂಎ ಬಾಲಕರ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಮಾ ನಪ ರ ಬೆಂಗಳೂರು ಮು ಬಡಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
8[3] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು
04/02/2013
04/02/2013
04/02/201
5-3-3
ಬಡಿತ್ 47/2013
4
ರ್ೕ.ಮುನಿ ೕರಪಪ್. , ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ನೋಬಬಾವೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸೋಲೂರು, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಮು
ಬಡಿ ಬಗೆ
8(3)
21/06/2014
04/07/2014
04/07/201
5-3-3
ಶಾ ಅ/ದಾಹಾಮ/12/45
15/2014
ಅನಿಕೇತನ
ದೋದೆದ್ೕಶ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊಳೇನರ ೕಪುರ, ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ/ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
8(3)
21/06/2014
04/07/2014
04/07/201
5-3-3
ಶಾ ಅ/ಅರಶಾನೌಮಾ/ಮು.
5
.ಬಡಿ.ಅ/11/2014
ರ್ೕ.ಸಾವ್ಮಿ, ಸ. , ಜೈ ಪರ್ಕಾಶ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊಳೇನರ ೕಪುರ, ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್
ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
8(2) ಖಾ.ಹು.ಅ 618/06
05/09/2006
19/12/2008
19/12/200
5-3-4
ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಪ.ಪೂ.ಕಾ ಮೂಡಬೆ ಳ್, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಜಿಲೆಲ್ ಖಾ.ಹು.ಬ.ಅನು
06/01/2009
24/08/2012
24/08/201
5-3-4
8[3] ಶಾ ಅ ದೂರು
207/2008-09
3
ಕೇಂದಿರ್ೕಯ ದಾಯ್ಲಯ, ಬೆಮೆಲ್ ನಗರ, ಕೆಜಿಎಫ್, ಕೋಲಾರ ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು,
ೕಷಕರುಗಳು ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆ
8[3] ಶಾ ಅ ಡಿಡಿ ಜಮಾ
07/12/2007
24/08/2012
24/08/201
5-3-4
ನ ೕಕರಣ 214/2007-08
3
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ/ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗ/ಸಥ್ಳಾಂತರ/ಹಸಾತ್ಂತರ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ ಬಗೆಗ್ ಬಾಯ್ಂಕ್
ಹುಂಡಿಗಳನು ನಗದು ಜಮೆ/ನ ೕಕರಿ ಸ ಸುವ ಬಗೆ
8[3]ಶಾ ಅ/ದೂರು/205/
17/03/2010
24/08/2012
24/08/201
5-3-4
2009-10
3
ಕೋಲಾರ ನಗರದ ಎಸ್.ಡಿ.ಎ ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಮೇಲೆ ೕಷಕರ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

383
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
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537

92953

538

98048

539

98059

540

98079

541

98080

542

98081

543

98082

544

98091

545

98094

546

98095

547

98100

548

98102

549

100056

CPI
16/02/2012
13/12/2012
13/12/201
5-3-4
8[3]ಶಾ ಅ/ಮುಂಬಡಿತ್/10
3
8/2012
ರ್ೕಮತಿ ಎನ್ ಕಮಲ ಸ. . ರ್ೕ ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಪೌರ್ಶಾ, ಹನುಮಂತನಗರ ಇವರಿಗೆ
ಮು ಬಡಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
31/03/2012
26/06/2012
26/06/201
5-3-4
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/2
3
21/2011-12
ಇಮಾಮ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್[ರಿ] ಇ ಯಾಸ್ನಗರ, ಜೆಪಿನಗರ ೕಸ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಆಡ ತ
ಮಂಡ ಯ ವತಿಯಿಂದ 201213ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/2
31/03/2012
26/06/2012
26/06/201
5-3-4
29/2011-12
3
ಭಾರತಿ [ಖಾಸಗಿ] ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ದೇವಾಂಗಪೇಟೆ, ಆನೇಕಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಆಡ ತ
ಮಂಡ ಯ ವತಿಯಿಂದ 201213ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/2
31/03/2012
26/06/2012
26/06/201
5-3-4
25/2011-12
3
ಬಾಯ್ಶಯ್ಂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಗುಂಟೂರ್, ಆಂದರ್ ಪರ್ದೇಶ, ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ವತಿಯಿಂದ
201213ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/2
31/03/2012
26/06/2012
26/06/201
5-3-4
22/2011-12
3
ಕಮಿಲ್ನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ನಟರಾಜ ಲೇಔಟ್, ಜೆಪಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ
ವತಿಯಿಂದ 201213ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/2
31/03/2012
26/06/2012
26/06/201
5-3-4
27/2011-12
3
ನೆಕ್ಸ್ಜೆನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್[ರಿ], ಕಾಸೆಟೆಟ್ ಹೈಟ್ಸ್, ಅಯಯ್ಪಪ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಮಾದಾಪುರ, ಹೈದರಾಬಾದ್,
ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ವತಿಯಿಂದ 201213ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು ಪಾ ರಂಭಿಸಲು
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/2
31/03/2012
26/06/2012
26/06/201
5-3-4
23/2011-12
3
ಬಾಶಯ್ಂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಗುಂಟೂರ್, ಆಂದರ್ಪರ್ದೇಶ, ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ವತಿಯಿಂದ
201213ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/2
31/03/2012
26/06/2012
26/06/201
5-3-4
16/2011-12
3
ಇಂಡಿಯನ್ ಗೊಲ್ೕಬಾಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್[ರಿ], ಬ ಗಾರನಹ ಳ್, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಬೆಂಗಳೂರು
ದ ಣ ಜಿಲೆ ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ವತಿಯಿಂದ 201213ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/2
18/04/2012
26/06/2012
26/06/201
5-3-4
36/2011-12
3
ಭಾಷಾಯ್ಂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಗುಂಟೂರು, ಆಂದರ್ ಪರ್ದೇಶ, ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ವತಿಯಿಂದ
201213ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/2
17/04/2012
26/06/2012
26/06/201
5-3-4
35/2011-12
3
ಬಾಷಾಯ್ಂ ಬೂಲ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಗುಂಟೂರು, ಆಂದರ್ಪರ್ದೇಶ, ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ವತಿಯಿಂದ
201213ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
23/04/2012
26/06/2012
26/06/201
5-3-4
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/2
3
39/2011-12
ಫಿಲಾಡೆ ಪ್ಯಾ ಪೆ ಸ್ ಟವಸ್ರ್ ಚಾರಿಟೆಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, 3ನೇ ಮುಖಯ್ರಸೆತ್, ಪಟೇಲ್ ನಂಜುಂಡಪಪ್ ರಸೆತ್,
ರಾಮಸಾ ಮಿಪಾಳ ಕಮ ನಹ ಮುಖ ರಸೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ವತಿಯಿಂದ
31/03/2012
26/06/2012
26/06/201
5-3-4
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/2
3
15/2011-12
ಬೆ ಟ್ ವೇ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಯಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್[ರಿ], ಮುನಿಯಪಪ್ ಬಡಾವಣೆ, ಮುರುಗೇಶ್ಪಾಳಯ್,
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ವತಿಯಿಂದ 201213ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು
8(1)/ಶಾ ಅಮು ಬಡಿತ್/45/ 23/08/2012
02/02/2013
02/02/201
5-3-4
20124
13/ನೇಅನು/45/2012
ರ್ೕ ಎಂ.ಜ ೕರಾ ಬೇಗಂ, ಸ. . ರ್ೕ ಧಮರ್ಸಾಗರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದೊಮಮ್ಸಂದರ್, ಆನೇಕಲ್ ತಾ,
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಇವರಿಗೆ ಮುಖ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆಗೆ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
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550

100109

551

100111

552

100112

553

103685

554

103686

09/11/2011
24/08/2012
24/08/201
5-3-4
8[3][7]ಶಾ ಅ/ಮುಂಬಡಿತ್/
3
80/2011-12
ರ್ೕ ಹೆಚ್ಎಸ್ಈಶವ್ಪ್ರಪಪ್, ಸ , ಕೆಎಸ್ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹಳೇಬೀಡು, ಬೇಲೂರು ತಾ, ಇವರಗೆ
ಮುಖ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಬಡಿಯನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
8[3][7]ಶಾ ಅ/ಮುಂಬಡಿತ್/
19/07/2011
24/08/2012
24/08/201
5-3-4
ಅನಿ:69/2011-12
3
ರ್ೕ ನಂಜುಂಡಪಪ್, ಸ , ನ ೕದಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ, ಇವರಿಗೆ
ಉಪಪಾ ಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
8[3][7]ಶಾ ಅ/ಮುಂಬಡಿತ್/
19/07/2011
24/08/2012
24/08/201
5-3-4
68/2011-12
3
ರ್ೕ ತಿಮೆ ಗೌಡ, ಸ , ರ್ೕ ಅರುಣೋದಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದಿಡಗ, ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ತಾ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್,
ಇವರಿಗೆ ಮು ಹುದೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಬಡಿಯನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
14/12/2012
14/12/2012
14/12/201
5-3-4
ಶಾ ಅ ದಾ.ಮ 62/20123
13/2012
ರಮಣ ದಾಯ್ ನಿಕೇತನ ◌ಾ◌ಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಮಮೂತಿಱನಗರ ಬೆ< ದ. ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ
ದ ಹಾ ಮನಾ ಬಗೆ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
14/12/2012
14/12/2012
14/12/201
5-3-4
ಶಾ ಅ ದಾಹಾಮ;64/123
13/2012
ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್

555

103687

14/12/2012
14/12/2012
14/12/201
5-3-4
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
3
ಶಾ ಅದಾಹಾಮನಾನ್/21/12
-13/2012
ಎ.ಎಂ. ಅಮೇರಿಕನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಲೆಕ್ರೆ ಬನೆನ್ೕರುಘಟಟ್ ರಸೆತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಶಾಲೆಯ ದಾ:ಹಾ: ಮನಾನ್

556

103688

CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
ಶಾ ಅ ದಾಹಾಮ/59/1213/2012

557

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

103689

558

103690

559

103691

560

103694

14/12/2012

14/12/2012

14/12/201
3

5-3-4

ಶೈಲೇಂದರ್ ◌ಾ◌ಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೋಳೂರು ಕೋಲಾರ ಶಾಲೆಯ ದಾಹಾ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
14/12/2012
14/12/2012
14/12/201
5-3-4
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
3
ಶಾ ಅ ದಾಹಾಮ/58/1213/2012
ಜೈನ್ ಗೊಲ್ೕಬಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
14/12/2012
14/12/2012
14/12/201
5-3-4
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
3
ಶಾ ಅದಾಹಾಮ:60/1213/2012
ರ್ೕ ಯಳಮಮ್ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಟಮಕ, ಕೋಲಾರ ◌ೀ ಶಾಲೆಯ ದಾ:ಹಾ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
14/12/2012
14/12/2012
14/12/201
5-3-4
ಶಾ ಅದಾಹಾ61/123
13/2012
ವೇಮನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ ಹ ಜರಾತಿ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
ಶಾ ಅಹೆ. :82/1213/2012

14/12/2012

14/12/2012

14/12/201
3

5-3-4
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ರ್ೕ ಮಂಜಪಪ್ ಸ. .ನ
561

103697

ೕದಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಚ.ರ .ಪಟಟ್ಣ ◌ಿವರನುನ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಎಂದು ಗುರುತಿ ರುವ ಬಗೆಗ್

CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
ಶಾ ಅ ಅ.ಆ.ನೇ:01/1213/2012

14/12/2012

14/12/2012

14/12/201
3

5-3-4

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ. .ಶಾಂತಮಮ್ ◌ಿವರ ನುಕಂಪದ ◌ಾಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

562

106589

563

29772

564

53028

565

89775

566

89972

567

90233

568

97932

569

97938

570

97939

571

98047

572

98051

11/02/2013
11/02/2013
11/02/201
5-3-4
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
4
ಶಾ ಅ
ರಿ.ಅ:199/2000/2013
ರಿಟ್ ಅಜಿಱ ಸಂಖೆಯ್: 395/1998,3250,1999,ಮತುತ್ 2796.2001ರ ತಿಪಪ್ಸಂದರ್ ◌ಾಕಸ್ಫ್ಡಱ್ ◌ೆಜುಕೇಷನ್
ಸೊಸೆ ಟಿ (ರಿ) ಇವರ ನಾ ಲಯ ಪ ಕರಣ
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊಪೌರ್ಶಾ:0
10/01/2006
01/04/2009
01/04/201
5-3-5
9:2006-07
0
ರ್ೕ ಅರ ಂದ ದಾಯ್ಮಂದಿರ, ಕಮಲಾನಗರ, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ
29/06/2010
15/01/2013
15/01/201
5-3-5
8[3]ಶಾ ಅ/ಖಾಹುಅನು/5
4
7/2010-11
ನಿಟೂಟ್ರು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಿಟೂಟ್ರು, ಬರ್ಹಾಮ್ವರ ವಲಯ, ಉಡುಪಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್
ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
CPI. 82ಮು ಬಅ71/201
13/12/2011
02/02/2013
02/02/201
5-3-5
112.ಖಾಹುಅನು/2011
4
ರ್ೕಮತಿ ಸು ೕಲಮಮ್, ಸ , ಭಾರತಮಾತಾ ದಾಯ್ಮಂದಿರ, ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಹನುಮಂತನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಮುಖ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆಗೆ ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
83ಶಾ ಅ.97.ಮುಂಬಡಿತ್/2
15/12/2011
02/02/2013
02/02/201
5-3-5
011
4
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ
ರಾಹಲ ಮ್ೕ ಸ ಕೆ
ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ದಿಸುವಗೆ
19/12/2011
02/02/2013
02/02/201
5-3-5
CPI/ವಗರ್/ 8(3)ಸಾ ಅ/ವ
4
ಗಾರ್ವಣೆ-68/2011
ರ್ೕಮತಿ ಮಂಜು ರ್ೕ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕನಕಪುರ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/2
31/03/2012
25/06/2012
25/06/201
5-3-5
33/2011-12
3
ಮೆರಿಟ್ ಮದರ್ ಥೆರೆಸಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರೂರಲ್ ಇಂಟಿಗೆರ್ೕಟೆಡ್ ಟೆಕಾನ್ಲಜಿ, ಚಾಮರೆಡಿಡ್ಹ ಳ್ ಕಾರ್ಸ್,
ಕೆಬೆ ಯಪ ರೋಡ್ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆ ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ವತಿಯಿಂದ
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
15/03/2012
25/06/2012
25/06/201
5-3-5
42/2011-12
3
ಸಪ್ಂದನ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಸೆಥ್, ರಾಮಚಂದರ್ರಾವ್ ರಸೆತ್,ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ, ಕೋಲಾರ, ಈ ಆಡ ತ
ಮಂಡ ಯ ವತಿಯಿಂದ 201213ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
23/03/2012
25/06/2012
25/06/201
5-3-5
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
3
41/2011-12
ರ್ೕ ರಾಜಾಜಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಪಂಪ್ಹೌಸ್ ಹತಿತ್ರ, ಕಾರಹ ಳ್, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಕೋಲಾರ
ಜಿಲ್ಎಲ ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ವತಿಯಿಂದ 201213ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು
31/03/2012
26/06/2012
26/06/201
5-3-5
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/2
3
31/2011-12
ಸೆಂಟ್ ಪೀಟಸ್ರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಹು ಮಾವು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ವತಿಯಿಂದ
201213ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
17/03/2012
26/06/2012
26/06/201
5-3-5
91/2011-12
3
ಪರ್ಕೃತಿ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಟರ್ಸ್ಟ್, ನಂ36, 7ನೇ ಮುಖಯ್ರಸೆತ್, ಹೊಸಕೆರೆಹ ಳ್, ಬಿಎಸೆಕ್ 3ನೇ ಹಂತ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ವತಿಯಿಂದ 201213ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು
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573

98092

574

98093

575

98103

576

99849

577

100054

578

103681

579

103683

580

103684

581

103693

582

103695

19/03/2012
26/06/2012
26/06/201
5-3-5
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
3
50/2011-12
ನೆಕಸ್ಟ್ನ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್[ರಿ], ನಂ304, ಕಾಸಟೆಟ್ ಹೈಟ್ಸ್, ಅಯಯ್ಪಪ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಮಾದಾಪುರ,
ಹೆ ದಾ ಬಾದ್ ಆಂದ ಪ ದೇಶ ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ವತಿಯಿಂದ 201213ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/2
31/03/2012
26/06/2012
26/06/201
5-3-5
28/2011-12
3
ಜೈ ಂದ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಗಾವೆರ್ಭಾ ಪಾಳಯ್, ಬೊಮಮ್ನಹ ಳ್ ಅಂಚೆ, ಚಾಮುಂಡೇಶವ್ರಿ
ದೇವಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ವತಿಯಿಂದ 201213ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
19/04/2012
26/06/2012
26/06/201
5-3-5
61/2011-12
3
ಆಪರೇಶನ್
ಬೈ ಜೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ[ರಿ], ಭೈರತಿ ಬಂಡೆ, ದೊಡಡ್ಗುಬಿಬ್ ಅಂಚೆ, ವಯಾ
ಬಾಗಲೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ವತಿಯಿಂದ 201213ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
8(3)
18/08/2012
02/02/2013
02/02/201
5-3-5
ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು. .ಬಡಿತ್.ಅ/3
4
5/2012-13/2012
ರ್ೕ.ಎಂ. .ದಾನಪರ್ಕಾಶ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಬರಮತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸಗಟುರು, ಕೋಲಾರ ತಾ, ಇವರಿಗೆ
ಮುಖ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿಗೆ ಅನು ೕದನೆ
8(3)/ಶಾ ಅಮು ಬಡಿತ್/53/ 23/08/2012
27/11/2012
27/11/201
5-3-5
20123
13/ನೇಅನು/53/2012
ಬಿ.ಎಲ್. ಶವ್ನಾಥ್ ಸ. .ನವಭಾರತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಾಗಿವಾಳು, ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ಮುಖ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
CPI/ಮಾನ/ 8(3)ಶಾ ಅ
14/12/2012
14/12/2012
14/12/201
5-3-5
ಮಾನಯ್ತೆ106/20113
12/2012
ರ್ೕ ಪಂಚಮುಖಿ ಗಣಪತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತ ವರೆಕೆರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ◌ೀ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ
ಮನಾ ಬಗೆ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
14/12/2012
14/12/2012
14/12/201
5-3-5
ಶಾ ಅ ಕಾ ಸವ್ ಚಾ ಬಡಿತ್
3
103/11-12/2012
ರ್ೕ ಬಿ. ಎಸ್. ಮ ಲ್ಕಾಜುಱನಯಯ್ ಸ. . ಆಚಾಯಱ ಪಾಠಶಾಲಾ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಸೋಮನಹ ಳ್
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
14/12/2012
14/12/2012
14/12/201
5-3-5
ಶಾ ಅ
3
ದಾಹಾಮ:81/201213/2012
ಶಾರದ ನಿಕೇತನ ◌ಾ◌ಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಿಸಾವೆ ಚ.ರಾ.ಪಟಟ್ಣ ◌ೀ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ/ಹಾಜರಾತಿ
ಮನಾ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
14/12/2012
14/12/2012
14/12/201
5-3-5
ಶಾ ಅ ಹೆ.67/123
13/2012
ಮಾಳ ಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹಾಸನ ◌ೀ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರನುನ್ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
ಶಾ ಅ 88/12-13/2012

14/12/2012

14/12/2012

14/12/201
3

5-3-5

ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ಸಂಬಂಧ ಸಥ್ಳ ಮರು ಹೊಂದಾಣಿಕ ಬಗೆಗ್
583

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

106227

04/02/2013
04/02/2013
04/02/201
8[3] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು
4
ಬಡಿತ್ 234/2013
ಕೆ.ರಾಜಪಪ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಮಾನಪುರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮು ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

5-3-5
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584

106231

585

106236

586

106237

587

106238

588

6376

589

13627

590

15630

591

18808

592

22870

593

33871

594

39855

595

52836

596

52880

8[3] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು
04/02/2013
04/02/2013
04/02/201
5-3-5
ಬಡಿತ್ 12/2013
4
ರ್ೕ.ಎಂ. ವಣಣ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ದಾಧ್ಥರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ [ವಸತಿ] ಮಧುಗಿರಿ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆ
8[3] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು
04/02/2013
04/02/2013
04/02/201
5-3-5
ಬಡಿತ್/2013
4
ರ್ೕ.ಎಸ್. .ಮಾಧು, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಬಿಇಎಸ್ ಕನನ್ಡ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಬಡಿತ್
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
8[3] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು
04/02/2013
04/02/2013
04/02/201
5-3-5
ಬಡಿತ್ 75/2013
4
ಕೆ.ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಧಮರ್ಸಾಗರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ , ದೊಮಮ್ಸಂದರ್, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು
ಇವರಿಗೆ ಮುಖ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆ ಬಡಿ ಅನು ೕದನೆ
8[3] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು
04/02/2013
04/02/2013
04/02/201
5-3-5
ಬಡಿತ್ 34/2013
4
ಕೆ.ರಾಮಚಂದರ್ ಭಟ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಜನಸೇವಾ ದಾಯ್ಕೇಂದರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚನೆನ್ೕನಹ ಳ್ ಇವರ ಮು ಬಡಿತ್
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
30/05/2006
19/12/2008
19/12/200
5-3-6
8(2) ಶಾ. .ಅ ನೇ.ಅನು
3/06-07
9
ಭಾರತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಭಾರತಿನಗರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ಮಾಡಿಕೊಮಡ ನಂತರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
87ಶಾ ಅ.ಮುಬಅ.125/2
01/10/2007
17/05/2008
17/05/200
5-3-6
007-08
9
ರ್ೕ ಎಲ್. ನಾಗರಾಜ, ಸ , ವೇಕಾನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸೂ ಬೆಲೆ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ
ಬಗೆ
03/03/2008
18/12/2013
18/12/201
5-3-6
82ಶಾ. .ಅ.ದಿವ್.ದ.ಸ.ಬಡಿತ್
132/2007-08
4
ರ್ೕ ವೆನಿಸ್ ಸ್ ಜಾನ್ ರಯಾಸ್ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು ಎಸ್.ಎಮ.ಎಸ್. ಪ.ಪೂ. ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಭಾಗಬ ಹಾ ವರ ಇವರಿಗೆ ದಿ ದ ಸ ಹುದಗೆಗ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
82 ಶಾ ಅ
22/10/2008
21/12/2013
21/12/201
5-3-6
ಉಪ.ಪಾರ್.ಹು.ಮಂ.119/20
4
08
ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರ ಹುದೆದ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
16/02/2009
21/12/2013
21/12/201
5-3-6
82 ಶಾ ಅ ರಿ. ಅ
187/2008
4
ರ್ೕಮತಿ ೕಲಮಣಿ ಬಿನ್ ಎಮ. ಮರಿಯಪಪ್ ಶೆಟಿಟ್ ದೈ. . ಎನ್.ಎಸ್. .ಕೆ. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪದಮ್ನಾಭನಗರ
ಬೆಂ 70 ಇವರ ರುದ ಸಕಾರ್ರ ಮತು ಇತರರು
82 ಶಾ ಅ ವೇತನ
25/05/2009
26/12/2013
26/12/201
5-3-6
ದೂರು 53/2001
4
ಪದಮ್ವತಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಅಡಗೋಡಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಬಬ್ಂದಿಗೆ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
8(2)
ಶಾ ಅ/ರಿಅಸಂ/175/2009

10/12/2009

21/12/2013

21/12/201
4

5-3-6

ರಿ.ಅ. 34427/2009 ರ್ೕ ಪರಮೇಶ ಡಿ ಜೋಳದತಿತ್ ರ್ೕಮತಿ ಜಯಲ ಮ್ ನಿವೃತಿತ್ ಗಿರಿನಗರ ಇವರ
ರುದಾ ಸಕಾರ್ರ ಮತು ಇತರರ ರುದ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆ
23/08/2010
17/12/2013
17/12/201
5-3-6
8[3]ಶಾ ಅ/ಅನುಒ/79/2
4
010-11
ಅ ವ್ನಿ ಗಾರ್.ಪೌರ್ಶಾ ಘಟಟ್ಕಾಮದೇವನಹ ಳ್ ಕೆಜಿಎಫ್ ವಲಯ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೊ ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
09/09/2010
17/12/2013
17/12/201
5-3-6
8[3]ಶಾ ಅ/ಜಿವ ೕ/90/
4
2010
ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್
ಶೇಷ ಘಡಕ
ೕಜನೆ ಹಾಗು ಗಿರಿಜನ ಉಪ

388
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
597

99555

09/08/2012
20/12/2013
20/12/201
5-3-6
/ದಾಹಾಮ/03/124
13/2012
.ಇ.ಎಸ್.ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜರಗದಹ ಳ್, ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ/ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

598

110453

30/05/2013
16/12/2013
16/12/201
5-3-6
8(3)ಶಾ ಅ/ಅರಶಾನೌ
4
ಮಾ/ವಗರ್ 115/201213/2013
ರ್ೕಮತಿ.ಕೆ.ಎಸ್.ಸುಧಾ, ಸ. . ಆರ್. .ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಟಾಟಾ ಲ್ಕ್ ಫಾರಂ, ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

599

112065

26/07/2013
02/08/2013
02/08/201
8(3) ಶಾ ಅ/ನಿ&ಪಿಂ/ ಚ್
ಇ ನಿ 28/13-14/2013
4
ರಮಾ ಮಾಧವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತೂನರ್ಹ ಳ್, ಮಾಲೂರು ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಛ್ ನಿವರ್ತಿತ್ ಬಗೆಗ್

5-3-6

600

113245

5-3-6

601

113248

13/09/2013
16/12/2013
16/12/201
CPI/ನೇಮಕ/C8(3)Com
4
ppasionate
Appointmenti 46/1314/2013
Ambedkar High School, Hassan -M ARUN- Compassionate Ground
Appointment
CPI/ನೇಮಕ/C8(3)45/13
13/09/2013
16/12/2013
16/12/201
-14 Compassionate
4
Appointment/2013

5-3-6

Guruprasad HM Appointment on Compassionate Ground Hassa

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

602

114116

19/10/2013
16/12/2013
16/12/201
CPI/ಮುಂಬಡಿತ್/C8(3) HM
4
Promotion/2013
Sri Lakshmijanardhan High School HM Promotion Anandmurthy

5-3-6

603

114547

CPI/ವೇನಿ/C8(3)1231/10/2013
13/2013
Group D Salary Grants HASSAN

16/12/201
4

5-3-6

604

114630

07/11/2013
16/12/2013
16/12/201
CPI/ಅನು/56/134
14/2013
Maruti High School Arsikere, Permission to fill vacant post

5-3-6

605

114714

12/11/2013
16/12/2013
CPI/ವೇನಿ/C8(3)42/1213/2013
Jai Prakash High School, Eraju Salary Grants

16/12/201
4

5-3-6

606

116120

CPI/ಮುಂಬಡಿತ್/C8(3)HM
Prmtn/68/13-14/2013

12/06/201
5

5-3-6

607

116798

608

116799

27/12/2013

16/12/2013

12/06/2014

Sri Siddannayya High School, Sakleshpur Taluk Hassan District Sri
Omkaramurthy HM Promotion
19/01/2014
06/06/2014
06/06/201
5-3-6
8[3]
5
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/82/201
4
ದೇವಮಾತ ಎಜಕೇಷನಲ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ [ರಿ], ಧಮಾರ್ವರಂ ಕಾಲೇಜು, ಧಮಾರ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-22
ಇವರಿಗೆ 2014 15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
19/01/2014
06/06/2014
06/06/201
5-3-6
8(3)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
5
22/13-14/2014

389
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

609

116812

610

116814

611

116816

612

116817

613

116818

614

116819

615

116822

616

116823

617

116824

618

116827

619

116828

ನ ದಯ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ವೇಕಾನಂದ ರಸೆತ್ ತಾಯ್ಗರಾಜನಗರ ಇವರಿಗೆ 2014-15ನೇ
ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢ ಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8[3]
19/01/2014
10/06/2014
10/06/201
5-3-6
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/114/20
5
14
ರ್ೕ.ರಂಗನಾಥ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಕೆಂಚಮಾರನಹ ಳ್, ಹಾಸನ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ 201415ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
19/01/2014
10/06/2014
10/06/201
5-3-6
8[3]
5
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/112/20
14
ಟಿಜನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಆಜಾದ್ ರಸೆತ್ ಂಭಾಗ, ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ 2014-15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
19/01/2014
10/06/2014
10/06/201
5-3-6
8(3)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
5
19/2013-14/2014
ಹೆರಿಟೇಜ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ನಂ 20,8ನೇ ಕಾರ್ಸ್ 5ನೇ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್ ರ್ೕನಿಧಿ
ಬಡಾವಣೆ ಬೆಂಗಳೂರು 62 ಇವರಿಗೆ 2014 15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢ ಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಸಲು ಅನುಮತಿ
19/01/2014
06/06/2014
06/06/201
5-3-6
8[3]
5
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/87/201
4
ಬಸವೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], ದೊಡಡ್ ಅಯೂಯ್ರು, ಕೋಲಾರ ಇವರಿಗೆ 2014-15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
19/01/2014
06/06/2014
06/06/201
5-3-6
8[3]
5
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/85/201
4
ನೂಯ್ ಜೊಯ್ೕತಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ [ರಿ], ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ 2014-15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
19/01/2014
06/06/2014
06/06/201
5-3-6
8(3)ಶಾ ಆ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
5
18/2013-14/2014
ಸಹನ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ನಾಗನಾಥಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014-15ನೇ
ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢ ಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8[3]
19/01/2014
06/06/2014
06/06/201
5-3-6
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/94/201
5
4
ಮಾಡರ್ನ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ 2014-15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
19/01/2014
06/06/2014
06/06/201
5-3-6
8[3]
5
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/93/201
4
ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ ರ ತ ಮಾಡರ್ನ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಮಾಲೂರು ಇವರಿಗೆ 2014-15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
19/01/2014
06/06/2014
06/06/201
5-3-6
8(3)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
5
17/2013-14/2014
ನೂಯ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ನಾಯಂಡಹ ಳ್ ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್ ಇವರಿಗೆ 2014-15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8[3]
19/01/2014
10/06/2014
10/06/201
5-3-6
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/91/201
5
4
ರ್ೕ.ಆದಿಶಕಿತ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ಧಮರ್ರಾಯಸಾವ್ಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಬ , ಕಾರಂಜೆಟಿಟ್, ಕೋಲಾರ
ಇವರಿಗೆ 2014 15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
19/01/2014
06/06/2014
06/06/201
5-3-6
8[3]
5
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/90/201
4
ಅಕಾರ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಮತುತ್ ಕಲದ್ರಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ],
ಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014-15ನೇ
ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ

390
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

620

116829

621

116830

622

116831

623

116833

624

116835

625

116838

626

116840

627

116844

628

116845

629

116846

630

116847

8(3)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
19/01/2014
10/06/2014
10/06/201
5-3-6
23/2013-14/2014
5
ಎ.ಐ.ಆರ್.ಡಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಕತರ್ಗುಪೆಪ್ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್ ದಾಯ್ಪೀಠ ವೃತ ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ. 3ನೇ
ಹಂತ ಬೆಂಗಳೂರು 85ಇವರಿಗೆ 2014 15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢ ಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಸಲು ಅನುಮತಿ
8[3]
19/01/2014
06/06/2014
06/06/201
5-3-6
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/89/201
5
4
ಇಮಾಮ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ಇ ಯಾಸ್ ನಗರ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 76 ಇವರಿಗೆ 201415ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
19/01/2014
06/06/2014
06/06/201
5-3-6
8[3]
5
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/88/201
4
ರ್ೕ.ಕನುಗೊಂಡರಾಯಸಾವ್ಮಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ವೈ.ಅಗರ್ಹಾರ, ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು
ಇವರಿಗೆ 2014 15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
19/01/2014
10/06/2014
10/06/201
5-3-6
8(3)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
5
24/2013-14/2014
ಪೇಟಾರ್ಯಿಟ್ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ನಂ9 1ನೇ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್ ರ್ೕನಿವಾಗಲು
ವೇಕನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು 47 ಇವರಿಗೆ 2014 15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢ ಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಸಲು
8[3]
19/01/2014
15/03/2014
15/03/201
5-3-6
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/99/201
5
4
ರ್ೕ.ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಸುಂದರಪಾಳಯ್, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ 2014-15ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
19/01/2014
10/06/2014
10/06/201
5-3-6
8[3]
5
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/97/201
4
ಕಾಂಗಿರ್ಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಯ್ಟೆಕಿಸ್ಟ್ ಸಟ್ರ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ಸ್, ಶಾಂತಿನಿಲಯಂ, ಎಲೇನಹ ಳ್, ಬೇಗೂರು
ಅಂಚೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014 15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
19/01/2014
06/06/2014
06/06/201
5-3-6
8[3]
5
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/110/20
14
ರಾಜರಾಜೇಶವ್ರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ಆದಶರ್ನಗರ, ನಾಗರಭಾ , ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 201415ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
19/01/2014
06/06/2014
06/06/201
5-3-6
8[3]
5
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/107/20
14
ರ್ೕ.ರಾಜಾಜಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ಹತಿತ್ರ, ಕಾಗಹ ಳ್, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ
2014 15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
19/01/2014
06/06/2014
06/06/201
5-3-6
8[3]
5
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/106/20
14
ಭಾರತ್ ರೂರಲ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಡೇವಲಪ್ ಮೆಂಟ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ಕಾಮಸಮುದರ್ಂ, ಕೆಜಿಎಫ್ ಇವರಿಗೆ
2014 15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
19/01/2014
06/06/2014
06/06/201
5-3-6
8[3]
5
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/105/20
14
ಅಕಾರ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಮತುತ್ ಕಲಚ್ರಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ],
ಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014-15ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
19/01/2014
10/06/2014
10/06/201
5-3-6
8[3]
5
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/104/20
14
ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಕಾವೇರಿ ನದಿ ರಸೆತ್, ಬೃಂದಾವನ ನಗರ, ಗ ೕಪುರಂ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014 15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
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631

116849

632

116851

633

116854

634

116855

635

116856

636

116857

637

116858

638

116859

639

116863

640

116865

641

116931

8[3]
19/01/2014
06/06/2014
06/06/201
5-3-6
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/102/20
5
14
ಆರ್.ಕೆ.ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ಠಲೇಶವ್ರಪಾಳಯ್, ಮುಳಬಾಗಿಲು ಇವರಿಗೆ 2014-15ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
19/01/2014
10/06/2014
10/06/201
5-3-6
8[3]
5
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/131/20
14
ಬನಶಂಕರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಯಲ್ ಆಗರ್ನೈಸೇಷನ್ [ರಿ], ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಔಟ್,ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ 2014 15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
19/01/2014
06/06/2014
06/06/201
5-3-6
8[3]
5
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/133/20
14
ಫಿಲಾಡಾ ಫ್ಯಾ ಪೈಸ್ ಟವಸ್ರ್ ಚಚ್ರ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], 3ನೇ ಮುಖಯ್ರಸೆತ್, ಕಮಮ್ನಹ ಳ್,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014 15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
19/01/2014
10/06/2014
10/06/201
5-3-6
8[3]
5
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/134/20
14
ಬಿ.ಎನ್.ಆರ್ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿ[ರಿ], ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-36 ಇವರಿಗೆ 2014-15ನೇ
ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
19/01/2014
10/06/2014
10/06/201
5-3-6
8[3]
5
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/135/20
14
ನಿಧಿ ಅಸೋ ಯೇಷನ್ [ರಿ], ಕೋರಮಂಗಲ, ಜಕಕ್ಸಂದರ್, ಬೆಂಗಳೂರು - 34 ಇವರಿಗೆ 2014-15ನೇ
ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
19/01/2014
10/06/2014
10/06/201
5-3-6
8(3)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
5
28/2013-14/2014
ಸಕ್ಂದಾಸ್ ದಾಯ್ಲಯ ನಂ:19/6 ದೊಡಡ್ಬ ತ್ ಗಾರ್ಮ ಸರ್.ಎಂ. ಶೆವ್ೕಶವ್ರಯಯ್ ಬಡಾವಣೆ 4ನೇ ಹಂತ
ಉಲಾಳು ಬೆಂಗಳೂರು 56 ಇವರಿಗೆ 2014 15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢ ಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಸಲು ಅನುಮತಿ
8[3]
19/01/2014
06/06/2014
06/06/201
5-3-6
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/136/20
5
14
ರಡಿ ಸಾಯಿನಾಥ ಚಿಲಡ್ರ್ನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ನಾಗರಬಾ , ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014-15ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
19/01/2014
06/06/2014
06/06/201
5-3-6
8[3]
5
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/137/20
14
ತಾ ೕರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ದೇವರಾಜ್ ಅರಸುನಗರ, ಹಳೇಗುಡಡ್ದಹ ಳ್, ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ 2014 15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
19/01/2014
06/06/2014
06/06/201
5-3-6
8[3]
5
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/140/20
14
ಲವ್ ಡೇಲ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ [ರಿ], ದೊಡಡ್ಗುಬಿಬ್, ಬೆಂಗಳೂರು - 77 ಇವರಿಗೆ 2014-15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
19/01/2014
06/06/2014
06/06/201
5-3-6
8[3]
5
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/130/20
14
ಜೈ ಂದ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ತಿರುಜಿರಾಪ ಲ್ - 62005 ಇವರಿಗೆ 201415ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
20/01/2014
10/06/2014
10/06/201
5-3-6
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
5
44/2014
ಸಡ್ಂ ಇನಿಸ್ಟ್ಟೂಯ್ಟ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014-15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
ಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಕುರಿತು
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642

116932

643

116944

644

116946

645

116953

646

116954

647

116956

648

121549

649

121550

06/06/2014
06/06/2014
06/06/201
5-3-6
8(3)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
5
58/2014
ಗುಡ್ ಷಪಡಱ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

650

121551

651

121552

652

121553

653

122316

06/06/2014
06/06/2014
06/06/201
5-3-6
8(3)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
5
59/2014
ಡಿಎಂಎಂ ಮೆ ರಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಇ ಯಾಸ್ ನಗರ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಡ ತ
ಮಂಡ ವತಿಯಿಂದ ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ 100 ಅಡಿ ರಿಂಗ್ ರಸೆ ಇ ಯಾಸ್ ನಗರ ಜೆ ಪಿ ನಗರ
06/06/2014
06/06/2014
06/06/201
5-3-6
8(3)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
5
41/2014
ರ್ೕ ಗೋಕುಲಂ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್(ರಿ) # 71, ಮರಿಯಪಪ್ನ ಪಾಳಯ್, ಾನಭಾರತಿ ಅಂಚೆ, ಕೆಂಗೇರಿ
ಹೋಬ ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ
8(3)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
06/06/2014
06/06/2014
06/06/201
5-3-6
60/2014
5
ವತಸ್ಲ ರೇವಣ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್(ರಿ) ಗೋ ಂದರಾಜನಗರ, ಸಾಯಿರಂಗ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್,
ನಾಯಕನಗರ ರಾ ೕಹ ಅಂಚೆ ಕೆಂಗೇರಿ ಇ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ
8(3)
21/06/2014
04/07/2014
04/07/201
5-3-6
ಶಾ ಅ/ಶಾಹೆಬ/05/145
15/2014

20/01/2014
10/06/2014
10/06/201
5-3-6
8[3]
5
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/145/20
14
ಕಾಯ್ಮಿಲ್ನ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014-15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
ಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಕುರಿತು
20/01/2014
06/06/2014
06/06/201
5-3-6
8[3]
5
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/148/20
14
ಬೆ ಟ್ ವೇ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಯಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ನಂ.240, 2ನೇ ಕಾರ್ಸ್, ಮುನಿಯಪಪ್ ಲೇಔಟ್,
ಎನ್ ಎ ಎಲ್ ರಸೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014 15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು
20/01/2014
06/06/2014
06/06/201
5-3-6
8[3]
5
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/149/20
14
ಸೆಂಟ್ ಪೀಟಸ್ರ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಹು ಮಾವು, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014-15ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಕುರಿತು
20/01/2014
10/06/2014
10/06/201
5-3-6
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
5
54/2014
ಇಲಾಮ್ ವೆಲ್ ಫೇರ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014-15ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಕುರಿತು
8[3]
20/01/2014
10/06/2014
10/06/201
5-3-6
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/155/20
5
14
ರ್ೕ. ನಾಯಕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ [ರಿ], ಗೊಟಿಟ್ಗೆರೆ ಗಾರ್ಮ, ಬೆಂಗಳೂರು-83 ಇವರಿಗೆ 2014-15ನೇ
ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಕುರಿತು
20/01/2014
06/06/2014
06/06/201
5-3-6
8[3]
5
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/156/20
14
ಾನ ಕಾಸ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], ಪರ್ಶಾಂತ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 79 ಇವರಿಗೆ 2014-15ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಕುರಿತು
06/06/2014
06/06/2014
06/06/201
5-3-6
8(3)
5
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/171/20
14
ಎಸ್.ಎನ್.ಶಾರದ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಇ ಲ್ 9ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
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654

9261

655

31235

656

31237

657

31384

658

43030

659

52929

660

53065

661

113368

662

116807

663

116808

664

116810

665

116825

ಪರಮಹಂಸ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಹೆಸರನುನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್. ಪರಮಹಂಸ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್
ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಸುಬ ಮಣ ಪ ರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್ ನಾ ಷನಲ್ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಸುಬ ಮಣ ಪ ರ ಎಂದ
8(3)ಶ. .ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅ.:3
20/01/2007
02/08/2013
02/08/201
5-3-7
33/06-07
4
ಜೆ.ಎಸ್.ಎಪ್.ಮಹಾ ಧಾಯ್ ಪೀಠ ರ್ೕ.ಗುರುಬಸಪಪ್ ಪೌರ್.ಶಾ.ಅಂಕೆರೆ ಹೊನಾನ್ ತಾ.ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್.
05/09/2008
16/12/2013
16/12/201
5-3-7
8[3] ಶಾ ಅ ಮೇಲಮ್ನ
4
17/2008-09
ರ್ೕ.ಪೂಜಾರಿ ಪರ್ಭುದೇವರು, ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರು, ಡಿಆಆರ್ರ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್, ಪಿ.ಬಿ.ರಸೆತ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರು
ಮಾನ ಆಯುಕರ ನಾ ಯಾಲಯದ ಸ ರುವ ಮೇಲ ನ ಬಗೆ
8[3] ಶಾ ಅ ಮೇಲಮ್ನ
05/09/2008
16/12/2013
16/12/201
5-3-7
16/2008-09
4
ರ್ೕ.ಜೆ.ರಮೇಶ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ರೂರಲ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್, ಮಾಗೋರ್ಂಡನಹ ಳ್, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮಾನಯ್
ಆಯುಕರ ಮುಂದೆ ಸ ರುವ ಮೇಲ ನ ಬಗೆ
8[3] ಶಾ ಖಾ ಹು ಭ ಅ
04/12/2006
19/12/2013
19/12/201
5-3-7
313/2006-07
4
ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಹಾ ದಾಯ್ಪೀಠ, ಮೈಸೂರು ರವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಗೋ ನಕೋ
ೕ ಗುರುಬಸಪ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಅರಕೆರೆ ಹೊನಾ ತಾಲೂಕು ದಾವಣಗೆರೆ ಖಾ ಹುದೆ ಭತಿರ್ ಬಗೆ
8[3]
06/03/2010
17/12/2013
17/12/201
5-3-7
ಶಾ ಅ/ಖಾಹುಅನು/183/20
4
09-10
ರ್ೕ.ಯು.ಹೆಚ್. .ಜಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತಲವಾಗಲು, ಹರಪನಹ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ ಖಾ
ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
02/06/2010
17/12/2013
17/12/201
5-3-7
8[3]ಶಾ ಅ/ಮೇನಿ/2/200
4
9
ರ್ೕ ಮನೋಹರಾಚಾರಿ, ಪಿ.ಆರ್. ಬಿನ್ ರಾಮಾಚಾರಿಗುಡಿಪಪ ಲ್ ಗಾರ್ಮ ಅಂಚೆ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ: ಇವರು
ಆಡ ತ ಮಂಡ ಮತು ಇಲಾಖೆ ಇವರು ರುದ ದಾವೆ ಮೇಲ ನ ಸಂ 02/2009
05/08/2010
17/12/2013
17/12/201
5-3-7
8[3]ಶಾ ಅ/ಉನಾಯ್/206
4
93/2010-11
ರಾಜಯ್ ಉಚಚ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:20693/2010 ರ್ೕ ಚಂದರ್ಶೇಖರ್, ಸ , ಜನತಾ
ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಕೆಂಬೋಡಿ ಕೋಲಾರ ತಾ: ಜಿಲೆ ಇವರು ಇಲಾಖೆ ಸಕಾರ್ರ ಇತರರ ರುದ ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ
CPI/ನೇಮಕ/C(3) Trs
19/09/2013
16/12/2013
16/12/201
5-3-7
Grants 141/094
10/2013
Manjulamma MN Tailoring
teacher Ambedkar High School Kodihalli
8[3]
19/01/2014
10/06/2014
10/06/201
5-3-7
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/73/201
5
4
ಅಂಜುಮನ್ ಇ ತಯಾಯ್ಬಿ ದಾವೂದಿ ಬೊಹರ್ ಜಮತ್, ನಂ.53, ಲಾಲ್ ಬಾಗ್, ಕೋಟೆ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ 2014 15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
19/01/2014
10/06/2014
10/06/201
5-3-7
8[3]
5
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/72/201
4
ರ್ೕ.ಮಂಜುನಾಥ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ಹರಪನಹ ಳ್ ಗೇಟ್, ಜಿಗಣಿ, ಆನೇಕಲ್
ತಾಲೂಕು ಇವರಿಗೆ 2014 15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
19/01/2014
10/06/2014
10/06/201
5-3-7
8(3)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
5
20/2013-14/2014
ರ್ೕ ರಾಮಕೃಷಣ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ಬೂದಿಕೋಟೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಕೋಲಾರ ಇವರಿಗೆ
2014 15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢ ಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8[3]
19/01/2014
10/06/2014
10/06/201
5-3-7
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/86/201
5
4

394
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
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666

116843

667

116861

668

116862

669

116923

670

116948

671

116949

672

116951

673

126645

674

8807

675

11144

676

18926

677

19227

ವೇಕಾನಂದ ದಾಯ್ಮಂದಿರ [ರಿ], ಹುಣ ೕಕಟೆಟ್, ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ 2014-15ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8(3)ಶ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/12
19/01/2014
10/06/2014
10/06/201
5-3-7
6/2013-14/2014
5
ಡಿಮೈನ್ ಮ ರ್ ಸೂಕ್ಲ್ ನಂ70 ಕಣೂಣ್ರು ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್ ಕಣೂಣ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು-49ಇವರಿಗೆ 2014-15ನೇ
ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢ ಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8[3]
19/01/2014
10/06/2014
10/06/201
5-3-7
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/139/20
5
14
ರ್ೕ.ಗೀತಾಂಜ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ವತೂರ್ರು ಹೋಬ ೕ, ಬೆಂಗಳೂರು - 87ಇವರಿಗೆ 201415ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
19/01/2014
10/06/2014
10/06/201
5-3-7
8(3)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
5
29/2013-14/2014
ಜೆ.ಇ.ಎಸ್. ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಎನ.ಜಿ.ಇ.ಎಫ್ ಬಡಾವಣೆ ನಾಗರಭಾ ಬೆಂಗಳೂರು-72 ಇವರಿಗೆ 201415ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢ ಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8[3]
20/01/2014
10/06/2014
10/06/201
5-3-7
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/143/20
5
14
ಮೇರು ಆಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಬನಶಂಕರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014-15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆ
20/01/2014
10/06/2014
10/06/201
5-3-7
8[3]
5
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/150/20
14
ರ್ೕನಗರ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಪೌಂಡೇಷನ್ [ರಿ], ರ್ೕನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014-15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಕುರಿತು
20/01/2014
10/06/2014
10/06/201
5-3-7
8[3]
5
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/151/20
14
ಲಾಡ್ರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ಹು ಮಾವು, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014-15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಕುರಿತು
20/01/2014
10/06/2014
10/06/201
5-3-7
8[3]
5
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/153/20
14
ಇಂಡಿಯನ್ ಗೊಲ್ೕಬಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ಅತಿತ್ಬೆಲೆ, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ 2014-15ನೇ
ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಕುರಿತು
16/10/2014
16/10/2014
16/10/201
5-3-7
CPIBM799ವಗರ್2014
ಸಂಗಮೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಶೂನಯ್ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಮಾಡಿ,
ಕಷ್ಕರನು ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
08/01/2007
20/12/2013
20/12/201
5-3-8
8 (8) ಶಾ. .
4
ಖಾ.ಹು.ಭತಿರ್.ಅ.
147/2006 - 07
ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಸಂಯುಕತ್ ಪದವ ವರ್ ಕಾಲೇಜು (ಪೌರ್ಡಶಾಲಾ ಭಾಗ) ದೊಡದಡರಾಡನೂರು
ಹೊಳೆನರ ಂಹಪ ರ ತಾ: ಹಾಸನ ಜಿಲೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ನ ಖಾ ಹುದೆ ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8(3) ಶಾ. .,ರಿ. .ಸಂ
02/03/2007
02/08/2013
02/08/201
5-3-8
16998/2006-07
4
ಶಾರದ ಮುನೀಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಪಿ. .ಎಂ.ಗೆ ಬದಲು ಪಿ.ಎಂ.ಇ. ದಾಯ್ಹರ್ತೆ ಬಗೆಗ್.
04/11/2008
24/01/2014
24/01/201
5-3-8
87ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭತಿರ್
5
ಅನು 162/2007-08
ಎ. .ರಂಗನಾಥ ಪೌರ್.ಶಾ. ಚಿಕೆಕ್ೕನಹ ಳ್ ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ತಾ. ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ
ಬೋಧಕ ಹುದೆಗಳನು ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
03/12/2008
02/08/2013
02/08/201
5-3-8
83ಶಾ. .ಅ. ಂಬರಹ
ಉಡುಪಿ 140/2008-09
4
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678

40949

679

41406

680

42316

681

52729

682

52827

683

52830

684

53105

685

53117

686

53120

687

53125

688

53127

689

53135

ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಗಣಯ್ ವಯ್ಕಿತ್ಗ ಂದ ಹಾಗೂ ಅಜಿರ್ ದಾರಿಂದ ವ್ೕಕೃತವಾದ ಪತರ್ಗಳನುನ್
ಸಂಬಮಧಿ ದ ಕಛೇರಿಗೆ ಂಬರಹದ ಮೂಲಕ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ
8[7]ಶಾ ಅ/ಖಾಹುಅನು/9
01/02/2010
24/01/2014
24/01/201
5-3-8
4/2009-2010
5
ರ್ೕ ಹಾಲು ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಗಾರ್.ಪೌರ್ಶಾ. ರಿಯೂರು, ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ
ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆ ಭತಿರ್ ಬಗೆ
8[3]
06/01/2010
17/12/2013
17/12/201
5-3-8
ಶಾ ಅ/ಸಥ್ಹ/106/20094
2010
ಸಂತ ಮೇರಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಉಡುಪಿ ಇದನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
11/05/2009
17/12/2013
17/12/201
5-3-8
8[3]
4
ಶಾ ಅ/ .ನೇ/25/200910
ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ತೊನರ್ಹ ಳ್ ರಮಾ ಮಾಧವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗೆ ಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕದ ಬಗೆಗ್
[ರದುಗೊ ಸುವ ಬಗೆ]
26/10/2010
27/12/2012
27/12/201
5-3-8
88.ಮಾ ತಿ.ಹಕುಕ್.100/2
3
010-11..ಮಾ.ಹ.ಅ/2010
ರ್ೕ ನಯಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಮತುತ್ ವಾಯ್ಪಾರಿಗಳು, ಕ್ೃ ಇಲಾಖೆ ಎದುರು, ಬಾಲೈರ್ನ್
ರಸೆ ಮಧುಗಿರಿ ಟೌನ್ ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ
24/04/2010
17/12/2013
17/12/201
5-3-8
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೆ.ತ/17/20
4
10
ಸೈಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾ ಪೌರ್ಶಾ, ಉಡುಪಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗಗಳನುನ್ ತೆರೆಯುವ ಕುರಿತು
08/09/2010
17/12/2013
17/12/201
5-3-8
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೆ.ತ/86/20
4
10
ಮಹಾತಮ್ ಗಾಂಧಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಸಾಯ್ಬರ್ಕಟೆಟ್, ಬರ್ಹಾಮ್ವರ ವಲಯ ಉಡುಪಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗ
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
17/10/2002
17/12/2013
17/12/201
5-3-8
8[3][1]ಶಾ ಅ/ರಿಪಿ/182
4
33/2002-03
ರ್ೕಮತಿ ಎಲ್. ದಾಯ್ವತಿ, ರ್ೕಮತಿ ಅರ ಂದ ತಾಯರ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಶಾ, ಕೆಜಿಎಫ್ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್
ಸಕಾರ್ರ ಹಾಗು ಇತರರು
8[2]ಶಾ ಅ/ರಿಪಿ/40953/
24/01/2005
21/12/2013
21/12/201
5-3-8
2004-05
4
ಕೊಟರ್ಪಪ್ ಬಾ ಕಟೆಟ್ ಹರಪನಹ ಳ್ ಇವರು ರಾಜಯ್ ಮತುತ್ ಇತರರು ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ ಸಂ. 40853/2004
24/06/2006
17/12/2013
17/12/201
5-3-8
8[2]ಶಾ ಅ/ರಿಪಿ/38/200
4
6-07
ರ್ೕ ಅರ ಂದ ಹಾಜೀಬೇಗಂ ಸೈಯದ್ ಮಸೂಸ್ದ್ ಖ ೕಲ್ ಇವರು ರಾಜಯ್ ಉಚಛ್ ನಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್
ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ ಸಂ 3521/2006
27/02/2006
17/12/2013
17/12/201
5-3-8
8[2]ಶಾ ಅ/ನಾಯ್ನಿಂಪರ್/3/
4
2006-07
ರ್ೕ ನಾಗೇಶ್ ಕೃಷಣ್ ನಾಯಕ್, ಸ , ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಪೌರ್ಶಾ, ಹೊನಾನ್ವರ, ಉ.ಕ.ಇವರು ರಾಜಯ್ ಉಚಛ್
ನಾ ಯಾಲಯದ ಹೂಡಿರುವ ನಿಂದನಾ ದಾವೆ
24/04/2004
17/12/2013
17/12/201
5-3-8
8[2]ಶಾ ಅ/ರಿಪಿ/199/20
4
04-05
ರ್ೕ . . ಜಗದೀಶ್ ಮತುತ್ ಇತರರು ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಎಸ್ ತಿಮಮ್ಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
ಮ ಗೇನಹ ದಾವಣಗೆರೆ
06/08/2004
17/12/2013
17/12/201
5-3-8
8[2]ಶಾ ಅ/ರಿಪಿ/8/2004
4
-05
ರ್ೕ ನಾರದಮುನಿ ಪೌರ್ಶಾ, ಚಿಗಟೇರಿ ಹರಪನಹ ಳ್ ತಾಳ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ತೆರವಾದ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಮ ಳಾ
ಅಭ ಥಿರ್ಯನು ಅಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳು ವ ಬಗೆ ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ ಸಂ 28246/2004
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53140

691

53144

692

53160

693

53359

694

53362

695

53478

696

99558

697

113392

8[2]ಶಾ ಅ/ರಿಪಿ/5/2004
21/06/2004
21/12/2013
21/12/201
5-3-8
-05
4
ರ್ೕ ಕೊಟರ್ಬಸಪಪ್ ರ್ೕ ನಾರದಮುನಿ ಪೌರ್ಶಾ,ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರು ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ
ಸಂ 16998/2004ಕೆ ಕಂಡಿಕೆವಾರು ಉತರ ನೀಡುವ ಬಗೆ
27/12/2001
21/12/2013
21/12/201
5-3-8
8[2]ಶಾ ಅ/ದೂರು/7/20
4
00-01
ಹರಪನಹ ಳ್ ತಾ: ಉಚಚ್ಂಗಿದುಗರ್ ಹಾಗು ರೇಮಾಗಳಗೆರೆ ಪೌರ್ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕ
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಹುದೆಗಳು
19/04/2005
21/12/2013
21/12/201
5-3-8
8[3]ಶಾ ಅ/ರಿಪಿ/01/200
4
5-06
ರ್ೕ ಭಾಸಕ್ರ್ ನಾಯಕ್, ಂದಿ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ ಆಂಜನೇಯ ಪೌರ್ಶಾ, ಕೊಂಡದಹ ಳ್, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ: ಇವರು
ಸ ರುವ ಮೇಲ ನ
10/07/2009
19/12/2013
19/12/201
5-3-8
8[3]ಶಾ ಅ/ದೂಪರ್/65/2
4
009-10
ರಮಾ ಮಾಧವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹುಳದೇನಹ ಳ್, ಮಾಲೂರು ತಾ: ಶಾಲೆಯ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯು ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತಿರುವ ಬಗೆ
09/04/2010
19/12/2013
19/12/201
5-3-8
8[3]ಶಾ ಅ/ಸಥ್ಹ/C.08/2
4
010-11
ಅಲ್ ಅಜಾರ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೆಜಮಾಡಿ, ಉಡುಪಿ ಇದರ ಸಥ್ಳಾಂತರಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆ
29/10/2010
27/12/2012
27/12/201
5-3-8
88.ಮಾ ತಿ.ಹಕುಕ್.ಸ್ಪ್
ಠ್ೕ/97/20103
11..ಮಾ.ಹ.ಅ/2010
ಎಂ.ಹೆಚ್.ಜಗನಾನ್ಥ ತಂದೆ ಹನುಮಯಯ್ ಮಾದೇನಹ ಳ್,ಹನುಮಾನಹ ಳ್ ಮಧುಗಿರಿ ತಾ,ಇವರು ಮಾ ತಿ
ಹಕು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
8(3)/ .ನೇ/ಆ.ನೇ.ಅ/31/
09/08/2012
20/12/2013
20/12/201
5-3-8
12-13/2012
4
ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾ್ಲೆ, ಅರಕೆರೆ, ಅರ ೕಕೆರೆ, ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಆಡಳತಾಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
CPI/ಮೇನಿ/C8(3)
19/09/2013
25/06/2014
25/06/201
5-3-8
Salary Release76/125
13/2013
Shardha High School Hassan Release of Salary

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

24/10/2013
24/10/2013
24/10/201
5-3-8
8[1] ಶಾ ಅ/ಇ /ವಗರ್
31/2013-14/2013
4
ರ್ೕ.ಕಲೆಲ್ೕಶವ್ರೆ ದಾಯ್ದರ್ಕ ಸಂಘ [ರಿ], ಗಾಗ್, ಸೊರಬ ತಾಲೂಲ್ಕು, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ
ನಡೆಯುತಿರುವ ಅನುದಾನಿತ ಪೌ ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಪರೆಸ ರ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ
CPI/ವೇನಿ/Grants
28/10/2013
16/12/2013
16/12/201
5-3-8
release 11/134
14/2013
GVP High School Salary Grants Release Arsikere, Hassan Dist

698

114288

699

114394

700

114794

14/11/2013
16/12/2013
16/12/201
CPI/ . ಪರ್/C8(3)/101/1
4
2-13/2013
Shri Vidya Ganapathi High School, Hassan, KS Krishna

5-3-8

701

118531

08/03/2014
08/03/2014
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಹುಭ
ಅನು 84/2014
ಎಂ.ಎಂ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಬಿಜಡ್ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್

5-3-8

08/03/201
5
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702

122315

703

126522

704

129819

705

136298

706

136299

707

136301

708

136303

709

136607

710

53078

711

113247

712

121851

713

125681

714

128409

715

128410

8(3)
21/06/2014
15/11/2014
15/11/201
5-3-8
ಶಾ ಅ/ಮಾನ/ಶೂನಯ್
5
ಶಾಲೆ/44/13-14/2014
ರ್ೕ.ಧನರಾಜ್ ಪೌಲ್ ಚಂದ್ ಂದಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೊಟ್ೕರಿಯಾ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್, ಈ
ಶಾಲೆಯನು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆ
15/10/2014
24/11/2014
24/11/201
5-3-8
CPIBM821ಮುಂಬಡಿತ್201
5
4
ರ್ೕ.ಕೆ.ಟಿ.ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ, ಸ. , ಆದಶರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಯಲಮನೆ ದಿನೆನ್, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ, ಇವರಿಗೆ
ಮುಖ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
23/01/2015
03/07/2015
03/07/201
5-3-8
CPIBM3ಮುಂಬಡಿತ್2015
ರ್ೕಮತಿ.ದಾ ಾಯಣಮಮ್, ಸ. , ಜನತಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ
ಮುಖ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
16/07/2015
16/07/2015
16/07/201
5-3-8
CPIBM13ದೂರು2015
ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಪ್, ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರು, ಜಯಪರ್ಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಎಂ ಅಗ ಹಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕು ಇವರು ನೀಡಿರುವ ದೂರು
16/07/2015
16/07/2015
16/07/201
5-3-8
CPIBM175ಖಾಹುಅನು20
6
15
ರ್ೕ.ವರ ದಿಧ್ ನಾಯಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಂಗ , ಮುಳಬಾಗಿಲು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ
ಹುದೆಗಳನು ಭತಿರ್ ಬಗೆ
16/07/2015
16/07/2015
16/07/201
5-3-8
CPIBM94ಮುಂಬಡಿತ್2015
6
ರ್ೕ. .ಕೆ.ವಾಸುದೇವನ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಇವರಿಗೆ ಮು ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್
16/07/2015
16/07/2015
16/07/201
5-3-8
CPIBM48ಇ 2015
ಕೆ.ಆರ್.ಮಂಜುನಾಥ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು[ಕಲಾ], ರ್ೕ.ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು, ಕೋಲಾರ ◌ಿವರ
ನೇಮಕಾತಿ ಂಪಡೆದಿರುವ ಬಗೆ
17/07/2015
17/07/2015
17/07/201
5-3-8
CPIBM63ವಗರ್2015
ಸಟ್ರ್ ಗೆರ್ೕಸ್ ಮಾಗರ್ರೇಟ್ ಮತುತ್ ಸಟ್ರ್ ಜು ಯನ್ ಇವರುಗಳ ಪರಸಪ್ರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದಿಸುವ
ಬಗೆ
01/06/2009
24/01/2014
24/01/201
5-3-9
8[3]ಶಾ ಅ/ರಿಪಿ/ನೇಅ.40
/2009-10
5
ಕೆ.ಎನ್.ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಟಿ.ಬಿ.ಬಡಾವಣೆ, ನಾಗಮಂಗಲ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಾನ ಕಷ್ಕರನುನ್ ನೇಮಕ
ಮಾಡಿಕೊಳ ಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
CPI/ನೇಮಕ/C8(3)
13/09/2013
16/12/2013
16/12/201
5-3-9
Compassionate
4
Appointment/2013
Kumar KB SDA Compassionate Apoointment
13/06/2014
04/07/2014
04/07/201
5-3-9
8(3) ಶಾ ಅ/ಮು. ಬಡಿತ್5
16/ಮುಂಬಡಿತ್/201415/2014
ಸಟ್ರ್ ಎಸ್ ನಿಮರ್ಲರಾಣಿ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸೇಂಟ್ಸ್ ಅನ್ಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಎಂ.ಬಿ. ರಸೆತ್, ಕೋಲಾರ ಇವರಿಗೆ
ಮುಖ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆಗೆ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
CPIBM794ಮುಂಬಡಿತ್201
19/09/2014
19/09/2014
19/09/201
5-3-9
4
5
ರ್ೕ.ಕೆ.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಸ. , ಧಮರ್ಸಾಗರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದೊಮಮ್ಸಂದರ್, ಆನೇಕಲ್ ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಮು.
ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
10/12/2014
10/12/2014
10/12/201
5-3-9
CPIBM851ಮುಂಬಡಿತ್201
5
4
ರ್ೕ.ಕೆ.ರಾಮಕೃಷಣ್ಪಪ್, ಸ. , ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸುಬರ್ಮಣಯ್ಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಮು. ಬಡಿತ್
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
10/12/2014
10/12/2014
10/12/201
5-3-9
CPIBM852ಮುಂಬಡಿತ್201
5
4
ರ್ೕ.ಕೆಂಪರಾಜು, ಪರ್ ೕಗ ಶಾಲಾ ಸಹಾಯಕರು, ರ್ೕ ನವಚೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾಗಡಿ ರಸೆತ್,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಇದೇ ಶಾಲೆಯ ಖಾ ಇರುವ ದಿ ದ ಸ ಹುದೆಗೆ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
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CPIBM787ಮಾನ2014
10/12/2014
10/12/2014
10/12/201
5-3-9
ಪರ್ಶಾಂತ ಗೌತಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುಪಪ್ ಳ್, ಹಾಸನ ತಾ, ಕಲ ೕರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹಾಸನ ತಾ/ಜಿಲೆಲ್,
ೕ ಗೌರಿಶಂಕರ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಹಗರೆ ಬೇಲೂರು ತಾ ಹಾಸನ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನ ತೆ ಂಪಡೆಯುವ ಬಗೆ
18/12/2014
18/12/2014
18/12/201
5-3-9
CPIBM785ವೇಬ2014
ರ್ೕ. . .ಕೃಷಣ್ಪಪ್, ಸ. , ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಯಲೂದ್ರು, ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್, ಈ
ಶಾಲೆಯ ನ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವೇತನ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
10/02/2015
10/02/2015
10/02/201
5-3-9
CPIBM3ನಿ&ಪಿಂ2015
ರ್ೕ.ವೆಂಕಟಸಾವ್ಮಿ.ಕೆ, ಸ. , ರ್ೕ ಜಯಭಾರತಿ ಸಹಕಾರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅತಿತ್ಬೆಲೆ, ಆನೇಕಲ್ ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಸವ್
ಇಚಾ ನಿವ ತಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
12/02/2015
10/03/2015
10/03/201
5-3-9
CPIBM1ಶಾಹೆಬ2015
ಟಿಎಸ್ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಸೋಮೇಶವ್ರನಗರ, ಜಯನಗರ 1ನೇ ಬಾಲ್ಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯ
ಹೆಸರನು ಟಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಎಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
12/02/2015
09/03/2015
09/03/201
5-3-9
CPIBM17ಅನುಒ2015
ದಿವಯ್ಜೊಯ್ೕತಿ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ನಗರ, ಅರಕೆರೆ, ಬನೆನ್ೕರುಘಟಟ್ ರಸೆತ್, ಈ
ಶಾಲೆಯ ವೇತನಾನುದಾನಕೆ ಒಳಪಡದ ಹುದೆಯನು ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
20/02/2015
09/03/2015
09/03/201
5-3-9
CPIBM6ನಿ&ಪಿಂ2015
ರ್ೕ. . .ತಿಮಮ್ಪಪ್, ದೈ. , ನ ೕದಯ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು(ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ) ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ,
ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ ಸ ಇಚಾ ನಿವ ತಿ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
25/02/2015
09/03/2015
09/03/201
5-3-9
CPIBM20ಅನುಒ2015
ಅರ ಂದ ಕನನ್ಡ/ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಹಾಸನ, ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ ನೀಡುವ
ಬಗೆ
09/03/2015
09/03/2015
09/03/201
5-3-9
CPIBM5ಸಥ್ಹ2015
ಎ ಅಂಡ್ ಎ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ರಾಮಮೂತಿರ್ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ
ನಡೆಯುತಿರುವ ನೂ ಪಬಿಕ್ ಸೂ ಲ್ ರಾಮಮೂತಿರ್ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನು ಹೊರಮಾವ
12/03/2015
03/06/2015
03/06/201
5-3-9
CPIBM27ಹೊಶಾಪಾರ್201
6
5
ಾನ ಮಿತರ್ ◌ೆಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ(ರಿ) ಎಸ್.ಬಿ.ಎಂ ಕಾಲೋನಿ, ಬನಶಂಕರಿ 1ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ
ಶಾಲೆಯನು ಪಾ ರಂಭಿಸುವ ಕುರಿತು
23/03/2015
29/04/2015
29/04/201
5-3-9
CPIBM31ಹೊಶಾಪಾರ್201
6
5
ಜಿಷುಣ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಕಲಚ್ರಲ್ ಅಂಡ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್(ರಿ) ಟಿಪುಪ್ ನಗರ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ, ಕೋಲಾರ
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಜಿಷು ಆಂಗ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೋಲಾರ ಈ ಹೊಸ ಆಂಗ ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು
23/03/2015
29/04/2015
29/04/201
5-3-9
CPIBM39ಹೊಶಾಪಾರ್201
6
5
ದಿ ಕಾಂಗಿರ್ಗೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಟ್ಸ್ರ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಅಯಯ್ಪಪ್ನಹ ಳ್, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ,
ಕೋಲಾರ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಅಯ ಪ ನಹ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ ಕೋಲಾರ
23/03/2015
03/08/2015
03/08/201
5-3-9
CPIBM41ಹೊಶಾಪಾರ್201
6
5
ಭೈರವೇಶವ್ರ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ವೇಕಾನಂದ ನಗರ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ, ಕೋಲಾರ, ಇವರ
ವತಿಯಿಂದ ಕೇಂಬಿ ಡ್ ಪಬಿಕ್ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ವೇಕಾನಂದ ನಗರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ ಕೋಲಾರ ಈ
23/03/2015
29/04/2015
29/04/201
5-3-9
CPIBM45ಹೊಶಾಪಾರ್201
6
5
ರೇವತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಸಂಸೆಥ್, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಜಯ ೕಲಮಮ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಅಮರಾವತಿ ಬಡಾವಣೆ ಬಂಗಾಪೇಟೆ ತಾ ಕೋಲಾರ ಈ ಶಾಲೆಯನು ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
08/04/2015
29/04/2015
29/04/201
5-3-9
CPIBM52ಹೊಶಾಪಾರ್201
6
5
ಆರತಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್(ರಿ) ದಾಯ್ಪೀಠ ರಸೆತ್, ಕೆಂಗೇರಿ, ಇವರು ನೂಯ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ದಾ ಪೀಠ ರಸೆ ಕೆಂಗೇರಿ ಈ ಶಾಲೆಯನು ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
08/04/2015
29/04/2015
29/04/201
5-3-9
CPIBM53ಹೊಶಾಪಾರ್201
6
5
ಎ.ಆರ್.ಕೆ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಅಸೋ ಯೇಷನ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನ ೕದಯ ಶಾಲೆ,
ಸಾ ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ರಸೆ ತಾ ಗರಾಜನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನು ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
08/04/2015
29/04/2015
29/04/201
5-3-9
CPIBM54ಹೊಶಾಪಾರ್201
6
5
ಮೈಸೂರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಫೇರ್ ಅಸೋ ಯೇಷನ್, 38ನೇ ಮುಖಯ್ರಸೆತ್, ಜಯನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಪೀಪಲ್ ಟಿ ೕ ಅಕಾಡಮಿ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಈ ಶಾಲೆಯನು ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
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CPIBM40ಅನುಒ2015
28/04/2015
05/05/2015
05/05/201
5-3-9
ಆರ್.ನಾರಾಯಣ ಸಾವ್ಮಿ, ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರು, ಆಂಜನಾದಿರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಎಮೆಮ್ನೆತತ್, ಮುಳಬಾಗಿಲು,
ಕೋಲಾರ ಇವರನು ವೇತನಾನುದಾನಕೊ ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
29/04/2015
29/04/2015
29/04/201
5-3-9
CPIBM58ಹೊಶಾಪಾರ್201
6
5
ಆಪರೇಷನ
ಬಲೈಜೇಷನ್ ಇಂಡಿಯ, 2/2/96 ಲೋಗೋಸ್ ಭವನ ಮದಚಲ್ ರಸೆತ್ ಜೀಡಿ ಟಾಲ್ ಲೇಜ್
ಆಂಧ ಪ ದೇಶ ಈ ಸಂಸೆ ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
29/04/2015
29/04/2015
29/04/201
5-3-9
CPIBM59ಹೊಶಾಪಾರ್201
6
5
ಬಾನು ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ ಕೆಂಗೇರಿ ಉಪನಗರ, ಈ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ ಬಾನು ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
29/04/2015
29/04/2015
29/04/201
5-3-9
CPIBM60ಹೊಶಾಪಾರ್201
6
5
ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಟರ್ಸ್ಟ್(ರಿ) ಜಿಗಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರು 15-16ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
29/04/2015
29/04/2015
29/04/201
5-3-9
CPIBM61ಹೊಶಾಪಾರ್201
6
5
ರ್ೕ ಲ ಮ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಟರ್ಸ್ಟ್(ರಿ) 9, 2ನೇ ಕಾರ್ಸ್, ಕಬಬ್ನ್ ಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ
ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
29/04/2015
29/04/2015
29/04/201
5-3-9
CPIBM62ಹೊಶಾಪಾರ್201
6
5
ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥ ದಾಯ್ಕೇಂದರ್(ರಿ) 607 ಲಕಷ್ಮ್ಣರಾವ್ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರು 2015-16ನೇ
ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
29/04/2015
29/04/2015
29/04/201
5-3-9
CPIBM63ಹೊಶಾಪಾರ್201
6
5
ಬೆ ಟ್ ವೇ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಯಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್(ಋಇ), 240-2ನೇ ಅಡಡ್ರಸೆತ್, ಮುರುಗೇಶ್ ಪಾಳಯ್,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
30/04/2015
30/04/2015
30/04/201
5-3-9
CPIBM65ಹೊಶಾಪಾರ್201
6
5
ಬಾಲ ಕುಟೀರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ನಾಗರಬಾ , ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ
ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
30/04/2015
30/04/2015
30/04/201
5-3-9
CPIBM66ಹೊಶಾಪಾರ್201
6
5
ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ(ರಿ) ಜರಗನಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರು ಫಾಲ್ರೆನ್ಸ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್
ಜರಗನಹ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
30/04/2015
30/04/2015
30/04/201
5-3-9
CPIBM67ಹೊಶಾಪಾರ್201
6
5
ಸೆವೆನ್ ಸಾಟ್ರ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ೕಗೇಹ ಳ್, ಗೋರ್ನಗರ, ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ
ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
30/04/2015
30/04/2015
30/04/201
5-3-9
CPIBM68ಹೊಶಾಪಾರ್201
6
5
ಫಿ ಡೆಲಫ್ಯಾ ಪೆ ಸ್ ಟವಸ್ರ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್(ರಿ) ಕಮಮ್ನಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ
ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
30/04/2015
30/04/2015
30/04/201
5-3-9
CPIBM69ಹೊಶಾಪಾರ್201
6
5
ನೆಕಸ್ಜ್ಜನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್(ರಿ) ಮಾದಾಪೂರ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2015-16ನೇ
ಸಾ ನ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
30/04/2015
30/04/2015
30/04/201
5-3-9
CPIBM70ಹೊಶಾಪಾರ್201
6
5
ಕನಾರ್ಟಕ ನಾಯರ್ ಸ ರ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿ(ರಿ) ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ
30/04/2015
30/04/2015
30/04/201
5-3-9
CPIBM71ಹೊಶಾಪಾರ್201
6
5
ಅದೆವ್ೖತ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
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132257
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132660

754

133321

755

133322

756

133323

757

133324

758

135917

759

135920

CPIBM72ಹೊಶಾಪಾರ್201
04/05/2015
04/05/2015
04/05/201
5-3-9
5
6
ರ್ೕ ಜಯ ರ್ೕ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್(ರಿ) ರೀಸಾವೆ, ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ತಾ, ಹಾಸನ, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 201515ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು ಪಾ ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ
04/05/2015
04/05/2015
04/05/201
5-3-9
CPIBM73ಹೊಶಾಪಾರ್201
6
5
ಇಂಡಿಯನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ(ರಿ) ಹಾನುಬಾಳು, ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ, ಹಾಸನ, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ
2015 15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು ಪಾ ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ
04/05/2015
04/05/2015
04/05/201
5-3-9
CPIBM74ಹೊಶಾಪಾರ್201
6
5
ಜೇನುಕಲ್ ದೆಧ್ೕಶವ್ರ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಅರ ೕಕೆರೆ, ಹಾಸನ, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2015-15ನೇ
ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು ಪಾ ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ
04/05/2015
04/05/2015
04/05/201
5-3-9
CPIBM75ಹೊಶಾಪಾರ್201
6
5
ಪಾಂಡಿತಯ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್(ರಿ) ವೇಕನಗರ ರಿಂಗ್ ರಸೆತ್, ಹಾಸನ, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2015-15ನೇ
ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು ಪಾ ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ
04/05/2015
04/05/2015
04/05/201
5-3-9
CPIBM76ಹೊಶಾಪಾರ್201
6
5
ಎಂಎಸ್ಎಸ್ ಸೇವಾ ಸಂಸೆಥ್, ಬಿ ಕಾಟೇಹ ಳ್, ಹಾಸನ, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2015-15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು ಪಾ ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ
04/05/2015
04/05/2015
04/05/201
5-3-9
CPIBM77ಹೊಶಾಪಾರ್201
6
5
ನೆಕ್ಸ್ ಜೆನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್(ಋಇ) ಮಾದಾಪೂರ, ಹೈದರಾಬಾದ್-81, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 201515ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು ಪಾ ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ
04/05/2015
04/05/2015
04/05/201
5-3-9
CPIBM78ಹೊಶಾಪಾರ್201
6
5
ಎಸ್.ಜೆ.ಟಿ ಮ ಳಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ(ರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2015-15ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು ಪಾ ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ
18/05/2015
13/08/2015
13/08/201
5-3-9
CPIBM83ಹೊಶಾಪಾರ್201
6
5
ಡೆಕಕ್ನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ(ರಿ) ಗುಲಭ್ಗಾರ್, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ
03/06/2015
03/06/2015
03/06/201
5-3-9
CPIBM95ಹೊಶಾಪಾರ್201
6
5
ಪವನ್ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಆಂಧರ್ಪರ್ದೇಶ್, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ
ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
03/06/2015
03/06/2015
03/06/201
5-3-9
CPIBM96ಹೊಶಾಪಾರ್201
6
5
ರ್ೕ ರೇವಣ ದೆಧ್ೕಶವ್ರ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಆನೇಕಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ
ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
03/06/2015
03/06/2015
03/06/201
5-3-9
CPIBM97ಹೊಶಾಪಾರ್201
6
5
ರ್ೕ ಕರಿಬಸವೇಶವ್ರ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ಗಾರ್ಮೀಣಾಭಿವೃದಿಧ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ
ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
03/06/2015
03/06/2015
03/06/201
5-3-9
CPIBM98ಹೊಶಾಪಾರ್201
6
5
ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ◌ೆಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ(ರಿ) ಡಿ. .ಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ
ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
15/07/2015
28/07/2015
28/07/201
5-3-9
CPIBM182ಹೊಶಾಪಾರ್20
6
15
ರಡಿ ಸಾಯಿನಾಥ ಚಿಲಡ್ರ್ನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ನಂ.22, 1ನೇ ಬಾಲ್ಕ್ 2ನೇ ಹಂತ, ನಾಗರಬಾ ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಸೆ ವತಿಯಿಂದ 2015 16ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ
15/07/2015
28/07/2015
28/07/201
5-3-9
CPIBM185ಹೊಶಾಪಾರ್20
6
15
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132665
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ವಾಸ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಂದೂಸಾಥ್ನ್ ಗಾರ್ಫೈಟ್ ಫಾಯ್ಕಟ್ರಿ ರಸೆತ್, ಉತತ್ರ ಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್
ವತಿಯಿಂದ 2015 16ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ
CPIBM188ಹೊಶಾಪಾರ್20
15/07/2015
28/07/2015
28/07/201
5-3-9
15
6
ಕೌ ಷ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಯಲ್ ವೆಲ್ ಫೇರ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ನಂ.55/56, ಅಶವ್ತಥ್ನಗರ,
ಥಣಿಸಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಸೆ ವತಿಯಿಂದ 2015 16ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸುವ
12/03/2015
05/08/2015
05/08/201 5-3-10
CPIBM29ಹೊಶಾಪಾರ್201
6
5
ರೀಡೆವ್ಲ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್(ರಿ) ಮಹಾಲ ಮ್ೕ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ
08/04/2015
03/08/2015
03/08/201 5-3-10
CPIBM55ಹೊಶಾಪಾರ್201
6
5
ರ್ೕ ಸರಸವ್ತಿ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಅಸೋ ಯೇಷನ್, ವಾಣಿ ಲಾಸ್ ರಸೆತ್, . .ಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ
ವತಿಯಿಂದ ಸರಸ ತಿ ದಾ ಮಂದಿರ ಚನ ಮ ನಕೆರೆ ಅಚು ಕಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನು
30/04/2015
30/04/2015
30/04/201 5-3-10
CPIBM64ಹೊಶಾಪಾರ್201
6
5
ಟಾಯ್ಡ್
ೕರ್ ಅಕಾಡಮಿ ನಿಮಾರ್ಣ್ ಲೇಔಟ್, ಕೊಪಪ್, ಹು ಮಂಗಲ ಅಂಚೆ, ಜಿಗಣಿ ಹೋಬ , ಆನೇಕಲ್
ತಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
18/05/2015
05/08/2015
05/08/201 5-3-10
CPIBM85ಹೊಶಾಪಾರ್201
6
5
ೕತಮಮ್ ಮಂಜಪಪ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್(ರಿ) ಕೋರಮಂಗಲ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ
ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ
18/05/2015
05/08/2015
05/08/201 5-3-10
CPIBM88ಹೊಶಾಪಾರ್201
6
5
ಎಡಾನ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಕೊತತ್ನೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ
ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ
18/05/2015
29/08/2015
29/08/201 5-3-10
CPIBM92ಹೊಶಾಪಾರ್201
6
5
ನಿಮರ್ಲ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ(ರಿ) ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನೂಯ್ ನಾಯ್ಷನಲ್
ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
07/07/2015
17/08/2015
17/08/201 5-3-10
CPIBM24ನಿ&ಪಿಂ2015
ರ್ೕಮತಿ.ಡಿ.ಕೆ.ಭಗವತಿ, ಸ. , ಕೆಂಗೇರಿ ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು(ಪೌರ್. ) ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ
ಸ ಇಚಾ ನಿವ ತಿ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
15/07/2015
05/08/2015
05/08/201 5-3-10
CPIBM183ಹೊಶಾಪಾರ್20
6
15
ಎಸ್ ಪಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ನಂ.5, 7ನೇ ಕಾರ್ಸ್, 1ನೇ ಮುಖಯ್ರಸೆತ್, ನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ, ನಾಯಂಡಹ ಳ್,
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಸೆ ವತಿಯಿಂದ 2015 16ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ
15/07/2015
28/07/2015
28/07/201 5-3-10
CPIBM184ಹೊಶಾಪಾರ್20
6
15
ಛೇಮರ್ನ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ನಂ.41, 5ನೇ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್, ಬಾಯ್ಟರಾಯನಪುರ ಎಕಸ್ಟೆನಷ್ನ್, ಆವಲಹ ಳ್
ಮುಖ ರಸೆ ಮೆ ಸೂರ ರಸೆ ಬೆಂಗಳೂರು 26 ಈ ಸಂಸೆ ವತಿಯಿಂದ 2015 16ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
15/07/2015
28/07/2015
28/07/201 5-3-10
CPIBM186ಹೊಶಾಪಾರ್20
6
15
ಸಹಾಯ್ದಿರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ನಂ.351, 2ನೇ ಕಾರ್ಸ್, ನಂಜಪಪ್ರೆಡಿಡ್ ಲೇಔಟ್, ರಾಮಮೂತಿರ್ನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು 16 ಈ ಸಂಸೆ ವತಿಯಿಂದ 2015 16ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ
15/07/2015
05/08/2015
05/08/201 5-3-10
CPIBM187ಹೊಶಾಪಾರ್20
6
15
ಾನಜೊಯ್ೕತಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ನಂ.61, 6ನೇ ಅಡಡ್ರಸೆತ್, ಕೆ.ಎಲ್.ಆರ್ ಪಾಲ್ಜ, ಕಾವೇರಪಪ್,
ಇಂಡ ೕಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಎನ್ ಎಸ್ ಪಾಳ ಬನೆ ೕರುಘಟ ರಸೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಸೆ ವತಿಯಿಂದ
15/07/2015
10/08/2015
10/08/201 5-3-10
CPIBM5ಶಾ.ಮು2015
ರ್ೕ.ಬೈರವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬರಗೂರು ಹಾಯ್ಂಡ್ ೕಸ್ಟ್, ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ
ಶಾಲೆಯನು ಕಾಯರ್ಸಾಧುವಲದ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿ ಮಾನ ತೆ ಂಪಡೆಯುವ ಬಗೆ
21/07/2015
05/08/2015
05/08/201 5-3-10
CPIBM220ಹೊಶಾಪಾರ್20
6
15
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775

137340

776

21485

777

22859

778

31326

779

31868

780

34867

781

34870

782

36022
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ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ನಂ.82/3 1ನೇ ಕಾರ್ಸ್, ಕಸೂತ್ರಿ ಬಾ ನಗರ ಮೈಸೂರು
ರಸೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2015 16ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
CPIBM221ಹೊಶಾಪಾರ್20
21/07/2015
05/08/2015
05/08/201 5-3-10
15
6
ನೆಕೆಸ್ಜ್ನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ನಂ.304, ಕಾಸೆಟಿಟ್ ಹೈಟ್ಸ್, ಅಯಯ್ಪಪ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಖಾನಾವೆಟ್
ಮಾದಾಪ ರ ಹೆ ದಾರಬಾದ್ ಇವರಿಗೆ 2015 16ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
21/07/2015
05/08/2015
05/08/201 5-3-10
CPIBM223ಹೊಶಾಪಾರ್20
6
15
ಮಾನ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ಬಿ
ಲೇಔಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು - 40 ಇವರಿಗೆ 201516ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
30/01/2009
07/09/2009
07/09/201
5-4-2
82 ಶಾ ಅ ಮನೆಬಾಡಿಗೆ
170-2008
0
ರ್ೕ ಚನನ್ಕೇಶವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಿದರ ಹ ಳ್ ಬೆಂಗಳೂರು ದ.ವ. ಈ ಶಾಲಾ ಬಬ್ಮದಿಗೆ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಎ . .ಅ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
82 ಶಾ ಅ ವ.ನಿಲಯ
16/02/2009
07/09/2009
07/09/201
5-4-2
179/2008
0
ಸಮಥರ್ನಮ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಕಷ್ಣದ ಲ್ ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕೆಕ್
ಕೇಂದ ಸಕಾರ್ರದ ಅನುದಾನ ಕೋರುವ ಬಗೆ
82 ಶಾ ಅ ಮ.ಬಾ ಭ.
07/03/2009
07/05/2009
07/05/201
5-4-2
207/2008
0
ಆಚಾಯರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಸೋಮನಹ ಳ್ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕಷ್ಣ ಜೆಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲ ಬ್ಬ್ಂದಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು
ಮಹಾನಗರ ಪಾ ಕೆದರದ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ ನಗರ ಪರಹಾರ ಬತ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
82ಶಾ ಅ ಮ ಭತೆಯ್ 08
13/04/2009
07/09/2009
07/09/201
5-4-2
/2009-10
0
ರ್ೕ ಗಂಗಾಧರೇಶವ್ರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರಾ ೕಹ ಳ್ ಬೆಂ-ಈ ಶಾಲಾ ಬಬ್ಂಧಿಗೆ ಮನೆಬಾಡಿಗೆ ಭತೆಯ್
ಮತು ನಗರ ಪರಿಹಾರ ಭತ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
82 ಶಾ ಅ . ಪರ್
18/06/2009
07/09/2009
07/09/201
5-4-2
63/2009
0
ಫಾ ಕೆಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಸಕ್ರೀ ಸಃಸ್ ಮು ಸಂತ ಸಬೆ ತ್ಯನಾನ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಉಳಾಳ್ಂ ಪೆಮಿರ್ನನ್ಲು ಮಂಗಳೂರು
ತಾ ದ ಕ ಜಿಲೆ ಇವರ ರೇಶ ಪ ವಾಸ ಕೆ ಗೋಳು ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
82 ಶಾ ಅ ಮನೆ ಬಾ
22/06/2009
07/09/2009
07/09/201
5-4-2
ಮತುತ್ 67/2009
0
ರ್ೕ ಶಾರದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತಿಪಪ್ಸಂದರ್ ಗುಂ ಜೂರು ಅಂಚೆ ವತೂರ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು 87 ಈ ಶಾಲಾ ಬಬ್ಂದಿಗೆ
ಬೆಂತಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾ ಕೆ ಮನೆ ಬಾಡಿ ನಗರ ಪರಿಹಾರ ಭತೆ ಬಾಕಿಯ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
8[2] ಶಾ ಅ ಮಭಾಭ
27/07/2009
07/09/2009
07/09/201
5-4-2
100/2009/ಇತರೆ/100/20
0
09
ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಶಾಲಾ ಬಬ್ಂದಿಗೆ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಗರ ಪರಿಹಾರ ಭತೆಯ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
28/04/2010
19/08/2010
19/08/201
5-4-3
8[2]
1
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/26/201
0
ಆ ಸನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ಬನಶಂಕರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
28/04/2010
20/08/2010
20/08/201
5-4-3
8[2]
1
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/29/201
0
ದಿ ಇಮಾಮ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ಇ ಯಾಸ್ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 78 ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧ ಮ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
28/04/2010
19/08/2010
19/08/201
5-4-3
8[2]
1
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/30/201
0
ಬಿಎಲ್ ಮದರ್ ಥೆರೆಸಾ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನಿಸ್ಟಿಟೂಯ್ಷನ್ ಬಿಬಿಕೆ 1ನೇ ಸೆಟ್ಜ್ ಕಾಳಪಪ್ ಬಾಲ್ಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು
ದ ಣ ಜಿಲೆ ಈ ಸಂಸೆಗೆ ಆಂಗ ಮಾಧ ಮ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
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786

46408

787

46410

788

15600

789

8702

790

8703

791

9232

8[2]
ಶಾ ಅ/ಮುಂಬಡಿತ್/49/2010

04/05/2010

19/08/2010

19/08/201
1

5-4-3

ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಗೋ ಂದಪಪ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಪಾಂಚಜನಯ್ ದಾಯ್ಪೀಠ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಲಲ್ತತ್ಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ ಮುಖ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
04/05/2010
20/08/2010
20/08/201 5-4-17
8[2]
1
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/51/201
0
ಎಸ್.ಎಸ್. .ಕೆ ಪದಮ್ನಾಭನಗರ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 2010-11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
22/02/2008
24/12/2008
24/12/200
5-5-1
88ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ
ತೆರೆಯಲು ಅನು
9
2007/2007-08
ಬಿ.ಜಿ.ಎಸ್. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೋಟೆ ಅರಕಲಗೂಡು ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 2008-09 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
ಆಂಗ ಮಾದ ಮ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8(7) ಶಾ. .ಅ ಖಾ.ಹು.ಅ
29/12/2006
24/02/2010
24/02/201
5-7-1
172/06-07
1
ಮಲೆನಾಡು ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್,ಶಾಲೆ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಬೋಧಕ
ಹುದೆಗಳನು ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8(7) ಶಾ. .ಅ ಖಾ.ಹು.ಅ
30/12/2006
24/02/2010
24/02/201
5-7-1
173/06-07
1
ಮೌಂಟನ್ ವೂಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8(9)ಶಾ. ಅ.ಆ.ನೇ.57/0
20/01/2007
24/04/2010
24/04/201
5-7-1
6-07.78.ಖಾಹುಭನು/2007
1
ಹೆಚ್ ಜಿ ಪರ್ ೕಣ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೇ. ನೇಮಖಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
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26/06/2007
27/12/2008
27/12/200
5-7-1
8(1) ಶಾ ಅ ಖಾ ಹು ಭ
ಅನು9/2007-08
9
ರ್ೕ ವಾಣಿ ದಾಯ್ ಸಮಿತಿ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ ತೀತಾ ಕೂರಟಗೆರೆ ತಾ; ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗದಿಂದ
ತೆರೆವಾದ ಖಾ ಹುದೆ ಬತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
81 ಂದಿ
17/01/2009
27/08/2009
27/08/201
5-7-1
ಸಪ್ ಟ್ಕರಣ/171/2008-09
0
ಂದಿ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂಬಂದ ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

792

12315

793

20319

794

20452

22/01/2009
15/02/2010
15/02/201
5-7-1
81ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆ,ಘೋಷಣೆ/175/20081
09
ಎಂ.ಎಂ.ಯು ಬಾ ಕಾ ಆಂಗಲ್ಶಾಲೆ,ರಾಮನಗರ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

795

31622

796

33442

797

36853

10/11/2006
09/04/2009
09/04/201
5-7-1
871ಶಾ ಅಅನುನೇ/126/
0
2006-07
ರ್ೕ ಕಿರಣ್ ಬಿನ್ ದಿ:ವೆಂಕಟಾಚಲ ಡಿ ದಜೆ ನೌಕರರು ಆನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಮಾ ತಿ ಕೊರಿರುವ ಕುರಿತು
18/05/2009
28/11/2009
28/11/201
5-7-1
81ಹೊಪೌರ್ಶಾಅನು/9/200
0
9-10
ನೋದ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬಾಶೆಟಟ್ಹ ಳ್,ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2009-10ನೇ ಸಾ ನಿಂದ ಹೊಸ
ಪೌ ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
22/09/2009
12/07/2010
12/07/201
5-7-1
8(1)/ನೇಅ/ಅಅನೇಅನು/4
1
4/2008-2009
ದಿ:ಎ.ಎಸ್.ಉಮಾದೇ , ಂದಿ ಕಷ್ಕಿ, ವೇಕಾನಂದ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಸಂಯುಕತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರವಾಸೆ,
ಚಿಕ ಮಗಳೂರು ತಾ ಇವರ ಮಗಳಾದ ಕು: ಸಾ ತ ಜಾವ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ

404
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798

18809

23/10/2008
09/12/2009
82 ಶಾ ಅ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
120/2008
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

799

20578

03/11/2008
09/12/2009
09/12/201
6-2-2
82 ಶಾ ಅ ದೂರು
0
125/2008
ಸೆಂಟ್ ಅನನ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಆಲಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

800

20580

801

20591

802

20593

803

21429

804

21700

805

31860

806

31871

807

33117

808

33312

809

36061

10/11/2008
09/12/2009
09/12/201
6-2-2
82 ಶಾ ಅ ಮಾ.ಹಕುಕ್
127/2008
0
ರ್ೕ ವೆಂಕಪಪ್ಯಯ್ ಬಿನ್.ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಮನೆ ಕಾವು ಪುತೂತ್ರು ತಾ. ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮ ತಿ ಹಕುಕ್ ಈ
ನಿಯಮದ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
82 ಶಾ ಅ ಮಾ. ಹಕುಕ್
18/11/2008
09/12/2009
09/12/201
6-2-2
135/2008
0
ರ್ೕ ಟಿ.ಆರ್. ರ್ೕನಿವಾಸ್ ವಕೀಲರು ಮಾಗಡಿ ರಸೆತ್ ಬೆಂಗಳೂರು-23 ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿ
ನಿಯಮದಡಿಯ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
19/11/2008
09/12/2009
09/12/201
6-2-2
82 ಶಾ ಅ ಮಾ ಹಕುಕ್
137/2008
0
ರ್ೕ ಬಿ.ಗಣೇಶ ಸೋಮಾಯಾಜಿ ಚಿತರ್ ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು ರೊಸಾರಿ ೕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಗಳೂರು ರವರು
ಮಾ ತಿ ಹಕು ಅಧಿನಿಯಮದ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
82 ಶಾ ಅ ದೂರು ಎತರೆ
08/12/2008
09/12/2009
09/12/201
6-2-2
145/2008
0
ರ್ೕಮತಿ ಶಾರದ ಪತಾತ್ರ್ ಸ. . ಸಂ.ಪ.ಪೂ ಕಾ ರಗುಪಪ್ ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಜೇಷಠ್ತಾ ಆದಾರದ
ಮೇಲೆ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
842 ಶಾ ಅ ಇತರೆ
28/11/2007
09/12/2009
09/12/201
6-2-2
/2007-08
0
ಸಂಗಮೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಕೇಂದರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ವೇತನ ಬಟವಾಡೆ ಅಧಿಕಾರ
ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆ
82 ಶಾ ಅ ಹೊ
31/03/2009
09/12/2009
09/12/201
6-2-2
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 237/2008
0
ರ್ೕ ವಾಯ್ಸ ಮಹ ರ್ ದಾಯ್ಪೀಠ ಕಿಲಾವ್ಡಿ ಮು ಕ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್
ನೊಂದಾಯಿಸುವ ಬಗೆ
82 ಶಾ ಅ ಹೊ ಪೌರ್ಶಾ
13/04/2009
09/12/2009
09/12/201
6-2-2
12/2009
0
ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಕನೆವ್ಂಟ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮರಿಯಪಪ್ನ ಪಾಳಯ್ ಭುವನೇಶವ್ರಿನಗರ ಬೆಂ-23 ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
2009 10ನೇ ಸಾ ನ ಪಾ ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ
84 ಶಾ ಅ ಇತರೆ
26/06/2007
09/12/2009
09/12/201
6-2-2
3/2007-08
0
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಧಿಸುವ ಬೋದನಾ ಶುಲಕ್ ಅಭಿವೃದಿದ್ ಶುಲಕ್ ಇತರೆ ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ವೆಬ್
ಸೆಟ್ ಗೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆ
82 ಶಾ ಅ ಮಾ ಹಕುಕ್
12/05/2009
09/12/2009
09/12/201
6-2-2
40/2009
0
ಎಂ. ರ್ೕನಿವಾಸ್ ರೆಡಿಡ್ ನಮ 1304 9ನೇ ಕಾರ್ಸ್ 1ನೇ ವೇಸ್ ಜೆ.ಪಿ ನಗರ ಬೆಂ -78 ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ
8[2] ಶಾ ಅ ಮಾ
01/09/2009
09/12/2009
09/12/201
6-2-2
ಹಕುಕ್/ಇತರೆ/116/2009-10
0

810
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39413

09/12/201
0

6-2-2

ರ್ೕ.ಸುರೇಶ್ ಕೇರಾಫ್ ಸಂಜೆ ಟೈಮ್ ನಂ.177, 2ನೇ ಮಹಡಿ, 4ನೇ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್, ಎಚ್.ಎಸ್.ಆರ್
ಲೇಔಟ್ 7ನೇ ಸೇಕ ರ್ ಬೆಂಗಳೂರು 102 ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
25/11/2009
09/12/2009
09/12/201
6-2-2
8[2]/ಇತರೆ/ಅ.ನಿ.ರಜೆ/14
0
4/2009-10
ಮೂಡಬಿದಿರೆ ಆಳಾವ್ಸ್ ಕಷ್ಣ ಪರ್ತಿಷಾಠ್ನದ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ 6, 7 ಮತುತ್ 8 2009 ರಂದು ನಡೆಯುವ
ಸಮೆ ಳನಕೆ ಭಾಗವ ಸುವ ಬಗೆ
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811

9519

812

10453

813

11143

20/03/2007
28/03/2009
28/03/201
6-4-1
8(3)ಶಾ. .ಮಾ.ಹ.ನಿಯ
0
ಮ 508/2006-07
ರ್ೕ ರಾಮಕೃಷಣ್ ಮಂಜ ಬಸವೇಶವ್ರ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ನಿಯಮದಡಿ ಕೇ ರುವ ಬಗೆಗ್

814

11728

815

14895

22/09/2006
27/12/2008
27/12/200
6-4-1
8(1) ಶಾ ಅ ಖಾ ಹು ಭ
ಅನು 9/2007-08
9
ರಾ ರ್ಟ್ೕಯ ದಾಯ್ ಪೀಠ (ಪೌರ್ಡ ಶಾಲಾ ಬಾಗ ) ವೆಯ್ ಎನ್ ಹೂಸಕೋಟೆ ಪಾವಗಡ ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ
ಖಾ ಹುದೆ ಬತರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
c84 shashi mahiti
29/12/2007
18/12/2008
18/12/200
6-4-1
3/07-08
9
k.c. narasimha murthy

816

16428

84 ಶಾ ಮಾನ 4/0702/05/2008
18/12/2008
08.2-52008.ಇತರೆ/2008
ಗಿರ್ೕನ್ ಲಾನ್ಸ್ ಪೌರ್.ಶಾ. ಬೆಂ. ಶಾಲೆಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

817

17771

818

17810

819

23541

820

23545

821

27786

02/08/2008
23/01/2009
23/01/201
6-4-1
83ಶಾ. .ಅ.ವೇ.ಅ.112/2
0
008-09
ರ್ೕ ಗಂಗಾಧರೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬೆಂಗಳುರು ಉ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
05/08/2008
25/09/2008
25/09/200
6-4-1
87ಖಾ. .ಅ.ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.
9
64/2008-09
ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ ನಲ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಕೋರ ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ರ್ೕ ರಾಮ ಕೃಷನ್ ಮಹಾ ದಾಯ್ಪೀಠ
ಟ ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು 2008 09ನೇ ಸಾ ಗೆ ಕನ ಡ ಮಾದ ಮ ಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
84ಶಾ .ಹಾಮಂ.2/2008
16/01/2009
02/05/2009
02/05/201
6-4-1
-09
0
ಡಿ.ಎಂ.ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್, ಲಗೆಗ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ದಾಖಲಾತಿ / ಹಾಜರಾತಿ
ಕೊರತೆ ಮನಾ
12/02/2009
02/05/2009
02/05/201
6-4-1
84ಶಾ ಅ.ಕಾವೇಬ.218/
0
2008-09
ರ್ೕ ಟಿ. ಎಂ. ದದ್ರಾಮಯಯ್, ದೈ , ರ್ೕ ದದ್ಗಂಗಾ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅದಲಗೆರೆ ಗುಬಿಬ್ ತಾ:
ಇವರ ಕಾಲ ನಿಕ ವೇತನ ಬಗೆ
07/08/2008
28/03/2009
28/03/201
6-4-1
8[3]ಶಾ ಅ:ಅ.ಆ.ನೇ:11
0
3:2008-09
ಎಸ್. .ರಾಜೀವ್, ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

822

27799

823

27801

8(3)
27/01/2007
25/03/2009
25/03/201
6-4-1
ಶಾ. .ಅ.ಶಾ.ವೇ.ಅ.143/2
0
006-07
ದಿ 01-06-1987 ರ ಪೂವರ್ದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲಾದ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನರ ತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳನುನ್
ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಹೊಸನಗರ ಭದಾ ವತಿ
28/02/2007
28/03/2009
28/03/201
6-4-1
8[3]ಶಾ ಅ:ಅನೇ:442:2
0
006-2007
ರ್ೕ ಕೆ.ಹೆಚ್. ರ್ೕನಿವಾಸ ದಿವಂಗತ ಹೆಚ್.ಕೆಂಚಪಪ್, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

18/12/200
9

6-4-1

25/08/2008
28/03/2009
28/03/201
6-4-1
8[4]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ:2008
0
-09
.ಜಯಣಣ್, ಎಸ್.ಜಿ.ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಇವರ ಮಾತೃ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಹಾಗೂ ವ ೕ ನಿವೃತಿತ್ಯಿಂದ ತೆರವಾದ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ
31/05/2008
28/03/2009
28/03/201
6-4-1
8[4]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ:2008
0
-09
ತೇಜ ವ್ನಿ ಪೌರ್ಢಾಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
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8[4]ಶಾ ಅ:ನಿ ೕಜನೆ:0
05/07/2008
28/03/2009
28/03/201
6-4-1
1:2008-09
0
ಎಲ್. ವರಾಜು, ಸ. , ಇವರನುನ್ ಧಾನಸಭೆಯ ಮಾನಯ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಮುಖಯ್ ಸಚೇತಕರ ಆಪತ್ ಶಾಖೆಗೆ
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ
01/10/2008
28/03/2009
28/03/201
6-4-1
8[4]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ:2008
0
-09
ಸುಬಬ್ರಾಯಪಪ್, ಪರ್.ಶಾ.ಸ., ಡಕಕ್ರ ಭಾಷಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾಗಡಿ ರಸೆತ್, ಇವರ ಜನಮ್ ದಿನಾಂಕ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಬಗೆಗ್

824

27803

825

27809

826

27810

17/03/2007
28/03/2009
8[4]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ:76:2
006-07
ತುಂಬೇ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಪೌರ್.ಶಾ. ಭಾಗಕೆಕ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

827

27813

07/12/2006
28/03/2009
28/03/201
6-4-1
8[4]ಶಾ ಅ:ಹುಭಅ:88:2
0
006-07
ಮಾಡಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾಲು ಹುದೆದ್ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

828

27816

15/03/2007
28/03/2009
8[4]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ:73:2
006-07
ರ್ೕ ರಾಜರಾಜೇಶವ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣದ ಬಗೆಗ್

829

27820

830

27822

831

27825

23/09/2008
28/03/2009
28/03/201
6-4-1
8[4]ಶಾ ಅ: .ವೇ.ಬ:11
0
5:2008-09
ಮಹೇಶವ್ರಪಪ್.ಕೆ.ಎಂ, ಸ. , ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳುರು, ಇವರಿಗೆ 20
ವಷರ್ಗಳ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
01/10/2008
28/03/2009
28/03/201
6-4-1
8[4]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ:2008
0
-09
ಎಸ್. ಶವ್ಭಾರತಿ ದಾಯ್ಕೇಂದರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನೆಲಗೆದರನಹ ಳ್, ನಾಗಸಂದರ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್
ಭಾಷೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆ
29/05/2008
28/03/2009
28/03/201
6-4-1
8[4]ಶಾ ಅ:ಬಾಷೆ
ಬದಲಾವಣೆ:2008-09
0
ಅಲಬ್ದಿರ್ಯಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೃಷಾಣ್ಪುರ, ಮಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ ಪರ್ಥಮ ಭಾಷೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್

832

27826

31/10/2006
28/03/2009
28/03/201
6-4-1
8[46]ಶಾ ಅ:ಹೊಪೌರ್ಶಾ:
0
44:2006-07
ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಪೌರ್ಢಶಲೆ, ಅ ಲ್ಪಾಡೆ, ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾ, ಹೊಸ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

833

27828

28/11/2007
28/03/2009
28/03/201
6-4-1
8[4]ಶಾ ಅ:ಹುಬಅ:200
0
7-08
ಸಂಯುಕತ್ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಮಂಚೇನಹ ಳ್, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ, ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

834

27829

835

27830

06/11/2007
28/03/2009
28/03/201
6-4-1
8[4]ಶಾ ಅ:ನಿ.ಪಿಂಚಣಿ:2
0
007-08
ರ್ೕ ಪಿ.ವೆಂಕಟರಮಣಭಟ್, ಸ. , ರ್ೕರಾಮಕೃಷಣ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅರೇಕಲಾ, ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಪರಿಷ ರಿಸುವ ಬಗೆ
27/02/2008
28/03/2009
28/03/201
6-4-1
8[4]ಶಾ ಅ:ರಿ.ಅ:32020
/2007-08
0
ಎಸ್.ಯೇಸುವರಾಜ್, ದೈ. , ಯುನೈಟೆಡ್ ಮಿಷನ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್

836

27831

04/12/2007
28/03/2009
28/03/201
6-4-1
8[4]ಶಾ ಅ:ಹುಬ:83:20
0
06-07
ಮಹದೇವ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಾಪೂಜಿನಗರ, ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

837

27833

8[4]ಶಾ ಅ:ಹುಬಅ:78:2
006-07

20/11/2006

28/03/2009

28/03/201
0

28/03/201
0

28/03/201
0

6-4-1

6-4-1

6-4-1
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838

27835

839

27837

840

27842

841

27845

842

27847

843

27849

844

27852

845

27856

846

27858

847

27861

848

27868

849

27872

850

27878

ಶಾರದಾ ೕ ಸಮಾಜ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್
ಅನು ೕದನಗೆ ಬಗೆ
8[4][3]ಶಾ ಅ:ಸವ್.ಇ.ನಿ
19/06/2008
28/03/2009
28/03/201
ವೃತಿತ್:64:2008-09
0
ಎಂ.ಎಸ್.ಹಗಗ್ಡೆ, ಸ. , ಪರ್ಭಾರಿ ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರು, ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್

6-4-1

02/09/2008
28/03/2009
28/03/201
6-4-1
8[4][3]ಶಾ ಅ:20.ವ.ಬ.
0
ಮಂ:138:2008-09
ಜಿ.ಎಂ.ಮಠ, ರ್ೕ ಅಲಲ್ಮಪರ್ಭು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬ ಳ್ಗಾ , ಕಾರಿಪುರ ತಾ, ವ ಗೆಗ್, 20 ವಷರ್ಗಳ ವೇತನ
ಬಡಿ ಬಗೆ
07/03/2007
28/03/2009
28/03/201
6-4-1
8[4][3]ಶಾ ಅ:ಅ.ಆ.ನೇ:
0
472:2006-07
ಎಸ್.ನಾಗನಗೌಡ, ವಾನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ವನಪಾದ, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ದಿ ದ ಸ ಹುದೆ ನೀಡುವ ಬಗೆ
10/01/2008
28/03/2009
28/03/201
6-4-1
8[4][3]ಶಾ ಅ:ಕ.ಹಾ:23
0
3:2007-08
ರ್ೕ ಗುರು ಮಹಾರುದರ್ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಲಕೆಕ್ೕನಹ ಳ್, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಇ ಲ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಗೊಂಡ ಶಾಲೆಯ
ಸ ರನು ಕತರ್ವ ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡದೆ ಇರುವ ಬಗೆ
25/02/2008
28/03/2009
28/03/201
6-4-1
8[4][3]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ:ಶರ್.
0
ಹೋ.ಭಾ. :263:200708
ಶರ್ವಣದೋಷದಿಂದ ಕ ಕೆಯ ಲ್ ತೊಂದರೆಯಿರುವ ಮಕಕ್ ಗೆ ಓದುತಿತ್ರು ಶಾಲೆಯ ಲ್ಯೇ ಪರೀ ಾ ಕೇಂದರ್
ನೀಡಲು 2ನೇ ಮತು 3ನೇ ಬಾಷೆಯಿಂದ ನಾಯತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
25/02/2008
28/03/2009
28/03/201
6-4-1
8[4][3]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ:26
0
6:2007-08
ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಬಾಲಕರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಲ್ ರ್ೕ ಎಸ್.ಸಂಪತ್, ಇವರ ಮಗನ ದಾಖಲಾತಿ ಕುರಿತು.
23/11/2007
28/03/2009
28/03/201
6-4-1
8[4][3]ಶಾ ಅ:ಮಾ.ನ:2
0
07:2007-08
ನೇತಾಜಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಅನಧಿಕೃತ ವಾಗಿ ನ ೕಕರಣವಾಗಿರುವ ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್ ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
21/05/2007
28/03/2009
28/03/201
6-4-1
8[4][3]ಶಾ ಅ:ವೇ.ಬಿ:46
0
:2007-08
ರ್ೕ ಜಗದುಗ್ರು ಜಯದೇವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಮಾ ಪಾಳಯ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯ
ಬ ಂದಿಯವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ತಡೆ ಡಿದಿರುವ ಬಗೆ
03/08/2007
28/03/2009
28/03/201
6-4-1
8[4][3]ಶಾ ಅ:158:20
0
07-08
ರ್ೕರಾಜಣಣ್, ಸ. , ಕಮಲಾ ಬಾಯಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆಂಪಾಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಮನ ಬಗೆಗ್
13/11/2007
28/03/2009
28/03/201
6-4-1
8[4][3]ಶಾ ಅ:ವೇ.ಬಿ:19
0
8:2007-08
ಡಾ|| ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದೇವರಜೀವನಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
10/03/2007
28/03/2009
28/03/201
6-4-1
8[4][3]ಶಾ ಅ:ವೇ.ಬಿ:29
0
0:2007-08
2007-08ನೇ ಸಾ ಗೆ ಅನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಟಟ್ ಖಾಸಗಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ ಸಹಾಯಾನುದಾನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
07/08/2008
28/03/2009
28/03/201
6-4-1
8[4][3]ಶಾ ಅ:ದಾವೆ
0
ಸಂಖೆಯ್:6136:2008-09
ರ್ೕಮತಿ ಕುಮುದಾ, ಸ. , ಇವರ ರುದಧ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಇತರರು, ರಾಜಯ್ ಉಚಚ್ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್
ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ ಸಂಖೆ :6136/2008ರ ಬಗೆ
29/08/2006
28/03/2009
28/03/201
6-4-1
8[4][3]ಶಾ ಅ:ಮು ಬಡಿತ್:
0
143:2006-07
ಚಾಯಾದೇವಮಮ್, ಸ. , ಟಾಯ್ಗೂರು ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಸೂಕ್ಲ್, ಮಾರಪಪ್ನಪಾಳಯ್, ಯಶವಂತಪುರ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಮು ಬಡಿ ಅನುಮತಿ ಬಗೆ
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851

27882

25/09/2006
28/03/2009
28/03/201
8[4][3]ಶಾ ಅ:ಮು ಬ:1
0
15:2006-07
ಕೆ. ವಪಪ್, ಸ. , ಮಲಾನ್ಡು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತತೂತ್ರು, ಸೊರಬ ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಮು. .ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

6-4-1

852

27885

14/09/2006
28/03/2009
28/03/201
8[4][3]ಶಾ ಅ:ಮು. ಬಡಿತ್
0
:216:2006-07
ರ್ೕ .ನಂಜಪಪ್, ಸ. , ಹೆಚ್.ಎಂ.ಟಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಮು. .ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

6-4-1

853

27888

854

27942

855

27944

14/09/2006
28/03/2009
28/03/201
6-4-1
8[4][3]ಶಾ ಅ:ಮು ಬಡಿತ್:
0
215:2006-07
ಕೆ. .ಲ ಮ್ೕನಾರಾಯಣಬಟಟ್, ಸ. , ದಾಯ್ಭಿವೃದಿಧ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಿಸಾರಾಣಿ, ಸೊರಬಾ ತಾ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ
ಬಡಿ ಬಗೆ
18/09/2006
28/03/2009
28/03/201
6-4-1
8[4]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ:42:2
0
006-07
ರಾಮಚಂದರ್ ಆಚಾರ್, ಸ. , ಬಡಗಬೆಟುಟ್ ೕಸಟ್, [ಪಕರ್ಳ, ಮಂಗಳೂರು, ಮಣಿಪಾಲ್ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು,
[ಪೌ ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ] ಇವರನು ಅಮಾನತುಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
09/06/2006
28/03/2009
28/03/201
6-4-1
8[4]ಶಾ ಅ:3104:ವಾ.
0
ವೇ.ಬಡಿತ್:ಇತರೆ:18:200607
ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ, ಸ. , ಎ.ಪಿ.ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸೋಮನಹ ಳ್, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

856

27945

12/05/2006
8[4]ಶಾ ಅ:1854:ರಿ.ಅ.:
01:2006-07
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:2249/2005

13/07/2009

13/07/201
0

6-4-1

857

27947

02/09/2006
8[4]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ:38:2
006-07
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳ ಹುದೆದ್ / ನೇಮಕಾತಿ ಅನು

28/03/2009

28/03/201
0

6-4-1

858

27948

859

27950

860

27953

861

27958

862

27960

863

27962

ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

24/08/2006
28/03/2009
28/03/201
6-4-1
8[4]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ:34:2
0
006-07
ರ್ೕಮತಿ ತರೇಜಾ.ಡಿಸೋಜಾ, ಉ.ಪಾರ್, ಮಿಲಾಗಿರ್ೕಸ್ ಪ.ಪೂ.ಕಾ, ಮಂಗಳೂರು, ಇವರ ರಜೆ ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣದ
ಬಗೆ
15/05/2006
28/03/2009
28/03/201
6-4-1
8[4]17545:ಶಾ ಅ:ಸೇ.
0
ಸ.ಕೊ:ಇತರೆ:12:2006-07
ರ್ೕಮತಿ ಫರ್ನಿನ್ೕಸಾಸ್, ನಿ. ಕಷ್ಕರು, ಕಮುಯ್ನಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ
ಂದಿನ ಸೇವೆಯನು ಸೇರಿ ಕೊಡುವ ಬಗೆ
25/08/2006
28/03/2009
28/03/201
6-4-1
8[4]ಶಾ ಅ:ಮ.ದಾ:ಇತರೆ
0
:36:2006-07
ಲೂದ್ರ್ ಬಾಲಕರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಲಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ಳ ದಾಖಲಾತಿಗೆ
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
03/10/2006
28/03/2009
28/03/201
6-4-1
8[4][3]ಶಾ ಅ:ಪಾರ್ :25
0
5:2006-07
ಫಾ ಮ ವ್ನ್ .ಜೆ ಫನಾರ್ಂಡಿಸ್, ಸ. , ಹಾಸನದಿಂದ ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ಗೆ
ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆ
05/09/2006
28/03/2009
28/03/201
6-4-1
8[4]ಶಾ ಅ:ವಗರ್:141:2
006-07
0
ಗುರು ಮಹಾರುದರ್ಸಾವ್ಮಿ ಗುರುಕುಲ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ
ಕಷ್ಕರುಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ
8[4][3]ಶಾ ಅ:ಉ.ಪಾರ್.ಬ
28/06/2006
28/03/2009
28/03/201
6-4-1
ಡಿತ್:43:2006-07
0
ಎ ಜಬತ್, ಸ. , ಇಂದಿರಾನಗರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಮು. ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
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8[4]ಶಾ ಅ:ಶಾಮದ:24:
23/10/2006
28/03/2009
28/03/201
2006-07
0
ರ್ೕ ಲ ಮ್ೕದೇ ರಾಮಣಣ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ
ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆ
13/11/2006
28/03/2009
28/03/201
8[4]ಶಾ ಅ:ಶಾ.ಮಾ.ನ:2
0
0:2006-07
ರ್ೕ ಕನಕ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರ್ೕನಿವಾಸನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣದ ಬಗೆಗ್

6-4-1

27969

14/11/2006
28/03/2009
28/03/201
8[4]ಶಾ ಅ:ಶಾ.ಮಾ.ನ:2
0
2:2006-07
ಾನಭಾರತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಠಲನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6-4-1

867

27971

868

27974

869

27975

26/12/2006
28/03/2009
28/03/201
6-4-1
8[4]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ:57:2
0
006-07
ಟಿ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸೋಮೇಶವ್ರನಗರ, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
19/09/2006
28/03/2009
28/03/201
6-4-1
8[4]ಶಾ ಅ:ಹಾಮ:15:2
0
006-07
ರ್ೕ ರಾಜರಾಜೇಶವ್ರಿ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬನಶಂಕರಿ 1ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಗೆ
ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
06/09/2006
28/03/2009
28/03/201
6-4-1
8[4]ಶಾ ಅ:ನಿ.ವೇ:04:2
0
006-07
.ತಿಪೆಪ್ೕಸಾವ್ಮಿ, ಮು. , ರ್ೕ ೕರಭದರ್ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸೂಗೂರು, ರಿಯೂರು ತಾ, ಇವರ ಅಜಿರ್ಬಗೆಗ್

870

27977

26/05/2006
28/03/2009
28/03/201
6-4-1
8[4]3105:ಶಾ ಅ:ಶಾ.ಸಥ್
0
:03:2006-07
ಪಂಚ ೕಲ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪ ಟಟ್ಣಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಥ್ಳಾಂತರಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

871

27980

15/05/2006
28/03/2009
28/03/201
8[4]17206:ಶಾ ಅ:ಶಾ
0
ಮಾ:06:2006-07
ರ್ೕವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗಂಗೊಂಡಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇದರ ಮಾನಯ್ತೆ ಬಗೆಗ್

872

27982

17/03/2007
28/03/2009
28/03/201
6-4-1
8[4]ಶಾ ಅ:ಶಾಮಾ:75:
0
2006-07
ಸಮಥರ್ನಂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹು ಮಾವು, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

873

27985

874

27986

19/09/2006
28/03/2009
28/03/201
6-4-1
8[4]ಶಾ ಅ:ಹಾ.ಮ:14:2
0
006-07
ರ್ೕರಾಘವೇಂದರ್ಸಾವ್ಮಿ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೋರಮಂಗಲ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ
ನ ೕಕರಿಸಲು ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
13/11/2006
28/03/2009
28/03/201
6-4-1
8[4]ಶಾ ಅ:ಶಾ.ಮಾ.ನ:1
0
6:2006-07
ಾನ ಮಂದಿರ ಪೌರ್ಢಶಲೆ, ಕನಕನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

875

27987

19/06/2006
28/03/2009
28/03/201
8[4]ಶಾ ಅ:ಶಾ.ಮಾ.ನ:1
0
9:2006-07
ಾನಜೊಯ್ೕತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಾಗೇಂದರ್ ಬಾಲ್ಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

876

28016

14/05/2007
28/03/2009
8[4]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ:03:2
007-08
ಾನಮಂದಿರ ಕನನ್ಡ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ರ ಮೇಲೆ ಕಿರ್ಮಿನಲ್

877

28019

8[4]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ:02:2
007-08

864

27965

865

27967

866

11/04/2007

28/03/2009

6-4-1

6-4-1

6-4-1

28/03/201
6-4-1
0
ಕದದ್ಮೆ ಹೂಡುವ ಬಗೆಗ್
28/03/201
0

6-4-1
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ಗಿರ್ೕನ್ ವುಡ್ ಹೈಟರ್ಸರಟ್ ಮತುತ್ ಗಿರ್ೕನ್ ವುಡ್ ಎಜುಫೆ ಒ ಟಿಸ್, ಸಜಾರ್ಪುರ ರಸೆತ್, ಸಾಲಾ ಪಡೆಯಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8[4]ಶಾ ಅ:ಮಾ.ನ:02:2
23/07/2007
28/03/2009
28/03/201
6-4-1
007-08
0
ಮಹಮದೀಯ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಅನುದಾನ ರ ತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲು, ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್

878

28022

879

28024

02/08/2007
28/03/2009
8[6]ಶಾ ಅ:ಮಾ.ನ:02:2
007-08
ಟಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್

880

28027

881

28032

882

28037

07/06/2007
28/03/2009
28/03/201
6-4-1
8[4]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ:ಮಾ.ಹ
0
:1:2007-08
ಟಲ್ ರೋಜಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಐ.ಟಿ.ಐ ಕಾಲೋನಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯದಿಡು ಮಾ ತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ
24/03/2007
28/03/2009
28/03/201
6-4-1
8[4]ಶಾ ಅ:ಮಾ.ನ:8:20
0
07-08
ಾನಗಂಗಾ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಳಾಳ್ರೆ, ಸುಳಯ್ ತಾ, ಇ ಲ್ನ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
25/03/2008
28/03/2009
28/03/201
6-4-1
8[4]ಶಾ ಅ:ಹಾ.ಮಾ:7:2
0
007-08
ರಾಜಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗಂಜೀಮಠ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯ ಹಾಜರಾತಿ/ದಾಖಲಾತಿ ಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್

883

28040

01/01/2008
28/03/2009
28/03/201
8[4]ಶಾ ಅ:ಹಾ.ಮ:200
0
7-08
ಕನಾಯ್ಕುಮಾರಿ ಕನನ್ಡ ಮತುತ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

884

28076

885

28081

03/07/2007
28/03/2009
28/03/201
6-4-1
8[3][4]ಶಾ ಅ:ವಗಾರ್ವಣೆ
0
:105:2007-08
ಬಿ.ಡಿ. ದದ್ಗಂಗಯಯ್, ಸವರ್ಜಟ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಟನ್ ಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆ
22/09/2007
28/03/2009
28/03/201
6-4-1
8[4]ಶಾ ಅ:ಮನೆ
ಬಾ.ಭತೆಯ್:1:2007-08
0
ಚನನ್ಕೇಶವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಿದರಹ ಳ್, ಈ ಶಾಲೆಗೆ ನಗರ ಭತೆಯ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

886

28196

8[3]ಶಾ ಅ:ಚು.ನೆ:2001- 17/01/2005
02
ಚುನಾವಣೆಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

30/03/2009

30/03/201
0

6-4-1

887

28200

03/07/2001
8[10]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ:8:2
001-02
ನೊಂದಣಿ ಮತುತ್ ಮಾನಯ್ತೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

30/03/2009

30/03/201
0

6-4-1

888

28202

11/11/2000
30/03/2009
8[3]ಶಾ ಅ:ಕಟಟ್ಡ
ನಿಮಾರ್ಣ:2000-01
ತಾಳಗುಪಪ್ ನಲಂದ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣದ ಬಗೆಗ್

30/03/201
0

6-4-1

889

28205

890

28209

28/09/2001
30/03/2009
30/03/201
6-4-1
8[3]ಶಾ ಅ:ನೇ.ಅ:8:20
0
01-02
ಎಂ.ಬಿ.ಪರಪಪ್ಗೌಡ, ಂ. , ಎಸ್.ಎಸ್.ಜಿ.ಪಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಶಕುವನಹ ಳ್, ಸೊರಬ ತಾ, ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ
ಅನು ೕದನೆ ಬಗ
20/06/2002
30/03/2009
30/03/201
6-4-1
8[4]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ:10:2
0
002-03
ರ್ೕ ಡಿ.ರೀಟಾ, ಡಿ.ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಸೇಕೆರ್ೕಡ್ ಹಾಟ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಇವರ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ
ವೇತನ ಬಡಿ ಬಗೆ

28/03/201
0

6-4-1

6-4-1
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891

28213

892

28215

893

28218

8[10]ಶಾ ಅ:ಹೆ. :4:20
11/07/2002
30/03/2009
30/03/201
6-4-1
02-03
0
ಮೌಟ್ ಹಮರ್ನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಎಲಾಲ್ ಕಷ್ಕರುಗಳನುನ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಎಂದು ಗುರುತಿ ಕೌನಿಸ್ ಂಗ್ ಮೂಲಕ
ಬೇರೆಡಗೆ ವಗರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
29/11/2003
30/03/2009
30/03/201
6-4-1
8[6]ಶಾ ಅ:ವೇಅ:3:200
0
3-40
ಕೆನರಾ ವೆಲ್ಫೇಟ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಆಂಕೋಲಾ ಬೋದಕ ಹುದೆದ್ ತುಂಬುವ ಬಗೆಗ್
03/01/2004
30/03/2009
30/03/201
8[10]ಶಾ ಅ:ನೇಮಕ:15
0
2:2003-04
ರ್ೕಮತಿ ಹೇಮಾ, ಸ. , ಕುಮಾರ ಪಾಕ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು
ಬಗೆ
05/02/2005
30/03/2009
30/03/201
8[3]ಶಾ ಅ:ದೂರು:2004
0
-05
ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಷೋಷಣೆ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

6-4-1
ೕದನೆ

894

28220

895

28222

896

28224

897

28227

898

28230

899

28231

14/06/2004
30/03/2009
30/03/201
8[3]ಶಾ ಅ:ದೂರು:7:20
0
04-05
ರ್ೕ ರ ಕುಮಾರ್. ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6-4-1

900

28233

03/03/2005
83]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ:200405
ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

6-4-1

901

28239

902

28242

27/03/2005
30/03/2009
30/03/201
6-4-1
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೆ. :17:20
0
04-05
ಮೇರಿ ಇಮಾಕೂಯ್ಲೇಟ್ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ವ ಗಗ್, ಇ ಲ್ನ 8, 9ನೇ ತರಗತಿ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಬಾಗ
ನೀಡುವ ಬಗೆ
02/03/2005
30/03/2009
30/03/201
6-4-1
8[3]ಶಾ ಅ:ಮೇಲಮ್ನ :1
0
6:2004-05
ಎಸ್.ಬಸವರಾಜು, ಎ.ಜಿ.ಬಿಡಿವಾಲೆ, ರ್ೕ ಶಂಬು ಂಗ ಬಸಯಯ್ ಡಾರ್ಯಿಂಗ್ ಕಷ್ಕರು, ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆಗ್

903

28243

904

28245

6-4-1

05/03/2005
30/03/2009
30/03/201
6-4-1
8[3]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ:2004
0
-05
ಪರಿ ಷಠ್ ಜಾತಿಯ ಜನಾಂಗದವರೆಂಬ ಕಾರಣಕೆಕ್ ಬಸವೇಶವ್ರ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ
ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯವರು ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತಿರುವ ಬಗೆ
26/03/2005
30/03/2009
30/03/201
6-4-1
8[4]ಶಾ ಅ:ಅನುದಾನ:0
0
8:2004-05
ರ್ೕ ಬುದಧ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟ, ಇವರ ಾನ ದೇಗುಲ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜೈಭೀಮಾನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು,
ವೇತನಾನುದನದ ಬಗೆ
30/04/2004
30/03/2009
30/03/201
6-4-1
8[3]ಶಾ ಅ: ಳಂ
ನಾಯತಿ:32004-05
0
ಬಿ.ಜಿ.ಜಗದೀಶ, ಸ. , ರ್ೕ ಶಾಭ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ವೆಂಕಟೇಶವ್ರಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಬಾಕಿ
ವೇತನದ ಬಗೆ
8[3]ಶಾ ಅ:ದೂರು:7:20
30/04/2004
30/03/2009
30/03/201
6-4-1
04-05
0
ಎ.ರ ಕುಮಾರ್, ಮತುತ್ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ ಇವರ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್ ದೂರು.

30/03/2009

30/03/201
0

04/12/2005
30/03/2009
30/03/201
6-4-1
8[3]ಶಾ ಅ:ವೇ.ಬಿ:2004
0
-05
ಇಂದಿರಾನಗರ, ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಇಂದಿರಾನಗರ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಬಬ್ಂದಿಗ ಗೆ 2001ರಿಂದ 2004ನೇ
ಸಾ ನ ವರೆಗೆ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
29/11/2004
30/03/2009
30/03/201
6-4-1
8[3]ಶಾ ಅ:ಬೋ.ಸಥ್:200
0
4-05
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ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್ ರಗುಪಪ್ ತಾ, ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಲ್ ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿಗೆ ಸಥ್ಳಹಂಚಿಕೆ
ಬಗೆ
8[3]ಶಾ ಅ:ದೂರೂ:200
04/04/2004
30/03/2009
30/03/201
6-4-1
4-05
0
ರ್ೕ ರ ತರ ೕಮಠ, ಂ. , ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು.

905

28248

906

28252

11/10/2004
30/03/2009
30/03/201
8[3]ಶಾ ಅ: ಕಷ್ಕರ
0
ವೇತನ:01:2004-05
ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

6-4-1

907

28253

18/04/2004
30/03/2009
30/03/201
8[3]ಶಾ ಅ:ದೂರು:01:2
0
004-05
ರ್ೕ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಸವರಾಜಪಪ್, ದಿವ್.ದ.ಸ ಇವರನುನ್ ಹುದೆದ್ಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವ ಬಗೆಗ್

6-4-1

908

28257

19/05/2005
30/03/2009
30/03/201
8[3]ಶಾ ಅ:ಅ.ನೇಮಕ:2
0
004-05
ದಿವಂಗತ ಆರ್.ರಮುನಿನ್ೕಸಾಸ್, ದಿವ್.ದ.ಸ ಇವರ ಕುಟುಂಟ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6-4-1

909

28258

28/06/2004
30/03/2009
30/03/201
6-4-1
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊಪೌರ್ಶಾ:2
0
004-05
ಹಾಲಮಮ್ ಶಾಮನೂರು ವಪಪ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಮೂಲ ಪರ್ತಿ ಲಭಯ್ ಲಲ್ದಿರುವ ಬಗೆಗ್

910

28260

14/09/2005
8[3]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ:26:2
005-06
ಮಾನಯ್ ಮುಖಯ್ ಮಂತಿರ್ಯವರ ಮನ ಬಗೆಗ್

911

28262

912

28263

913

28266

16/07/2005
30/03/2009
30/03/201
6-4-1
8[3]ಶಾ ಅ:ಅ.ನೇಮಕ:3
0
9:2005-06
ರ್ೕ ಜ ರುದಿದ್ೕನ್.ಇ. , ದೀನಬಂಧು ದಾಯ್ಫೀಠ ನಿವಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾರಿ ಪುರ ಇವರ ಸೇವೆಯನುನ್
ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗೆ
29/07/2005
30/03/2009
30/03/201
6-4-1
8[3]ಶಾ ಅ:ದೂರು:01:2
0
005-06
ವ ಗಗ್ ನಗರದ ದೇ ಯ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ನಿಯಮ
ಪಾಲನೆಯಾಗದಿರುವ ಬಗೆ
21/05/2006
30/03/2009
30/03/201
6-4-1
8[3]ಶಾ ಅ:ವೇ.ಅ:ಅನು
0
ದಾನ:2005-06
ರ್ೕ ಹುಚೆಚ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಾರಂಗಿ ಸೊರಬ, ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

914

28268

915

28270

916

28274

917

28275

30/03/2009

30/03/201
0

29/07/2005
30/03/2009
30/03/201
8[3]ಶಾ ಅ:ದೂರು:01:2
0
005-06
ಬಿ.ಇ.ಓ., ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಉ.ವ-2, ಗಾಂದಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಬರ್ಷಾಠ್ಚಾರದ
ಅಪರಾಧಕರವಾಗಿರುವ ಜವಾನನ ಬಗೆ
28/07/2005
30/03/2009
30/03/201
8[3]ಶಾ ಅ:ನೇಮಕ:43:
0
2005-06
ನಿವೃತಿತ್ ಮರಣಗ ಂದ ಖಾ ಇರುವ ಹುದೆದ್ಗಳ ಬಗೆಗ್

6-4-1

6-4-1

6-4-1

17/08/2005
30/03/2009
30/03/201
6-4-1
8[3]ಶಾ ಅ:ಅ. .ಮನನ್:4
0
1:2005-06
ಾನ ಜೊಯ್ೕತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಯಲಹಂಕ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇದರ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ದಾಖಲಾತಿ
ಮನಾ ಬಗೆ
20/07/2005
30/03/2009
30/03/201
6-4-1
8[3]ಶಾ ಅ:ದೂರು:2005
0
-06
ಖಾಸಗಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಲ್ ನಿಯಮ ಬಾ ೕರವಾಗಿ ಕಷ್ಕರುಗಳನುನ್ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗ್
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8[3]ಶಾ ಅ:ಜನಮ್
25/07/2005
30/03/2009
30/03/201
6-4-1
ದಿನಾಂಕ:2005-06
0
ಎನ್.ಕೆ.ನರ ಂಹ ಮೂತಿರ್, ಂ. , ಎಂ.ಎಸ್.ರಾಮಯಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗೋಕುಲ ಇವರ ಜನಮ್ದಿನಾಂಕದ
ಬಗೆ
8[3]ಶಾ ಅ:ಕ.ಬಾ.ಹೆ.ವೆ:
30/11/2005
30/03/2009
30/03/201
6-4-1
2005-06
0
ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ ಪರೀ ೆಯ ಲ್ ಉತಿತ್ೕಣರ್ರಾದವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

918

28278

919

28279

920

28282

18/11/2005
30/03/2009
8[3]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ:2005
-06
ಸಾಮಾನಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಬಬ್ಂದಿಗ ಗೆ ಕನಿಷಠ್ ವೇತನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

30/03/201
0

6-4-1

921

28284

11/11/2005
30/03/2009
8[3]ಶಾ ಅ:ದೈ ಗೆರ್ೕಡ್2:2005-06
ದೈ. , ಗೆರ್ೕಡ್-2 ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

30/03/201
0

6-4-1

922

28285

25/10/2005
8[3]ಶಾ ಅ:ನೇಅ:200506
ಮಂಜುನಾಥ ಗಣಪತಿ ಹೆಗಗ್ಡೆ, ವೃ. , ನೇಮಕಾತಿ ಅನು

30/03/201
0

6-4-1

30/03/2009
ೕದನೆ ಕುರಿತು,.

923

28288

22/06/2005
30/03/2009
30/03/201
6-4-1
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊಪೌರ್ಢಶಾ
0
2005-06
ಹರಪನಹ ಳ್ೕ ತಾ, ರಾಮಘಟಟ್ ಗಾರ್ಮಕೆಕ್ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

924

28290

24/12/2005
30/03/2009
8[3]ಶಾ ಅ:ಸಂ.ನಿ.ಹ:20
05-06
ಕಿರ್ೕಡಾ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿಯಿಂದ ಕಿರ್ೕಡಾ ವಸುತ್ಗಳನುನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

30/03/201
0

6-4-1

925

28292

20/08/2005
30/03/2009
8[3]ಶಾ ಅ:ಮಾನಯ್ತೆ:9:
2005-06
ದೇವಾಂಗ ಸಂಘ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

30/03/201
0

6-4-1

926

28294

17/05/2005
30/03/2009
30/03/201
8[3]ಶಾ ಅ:ಸವ್.ನಿ.:2005
0
-06
ಮೆವ ಇನ್ ಟ್ಟೂಯ್ಟ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಅನುದನ ರ ತವಾಗಿ ನಡೆ ಕೊಮಡು ಹೋಗುವ ಬಗೆಗ್

6-4-1

927

28296

26/07/2005
30/03/2009
30/03/201
8[3]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ:44:2
0
005-06
ಕನಾರ್ಟಕ ಕಡಾಡ್ಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಣ ಅದಿನಿಯಮ 2005 ಅಭಿಪಾರ್ಯ ಕೋರಿ.

6-4-1

928

28299

26/07/2005
30/03/2009
30/03/201
8[3]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ:45:2
0
005-06
ಸಹಾಯಾನುದಾನ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅನುದಾನವನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6-4-1

929

28303

930

28306

931

28308

25/01/2006
30/03/2009
30/03/201
6-4-1
8[3]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ:106:
0
2005-06
ಸೊಗರಯಯ್, ಸ. , ಮತೋ ರ್ೕ ರಮಾಬಾಯಿ ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ವಾಡಿ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ ಸಂಖೆಯ್:
222/98ರ ಬಗೆ ಂಬರಹ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
13/01/2006
30/03/2009
30/03/201
6-4-1
8[3]ಶಾ ಅ:ಕಾ.ಬ:95:20
0
05-06
ಪಿ.ಕಸೂತ್ರು, ನಿ.ಸ. , ಬೆಂಗಳೂರ ತಮಿಳು ಸಂಗ ಕಾಮರಾನ ಪೌರ್ಢಶಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ
ವೇತನ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
23/08/2005
30/03/2009
30/03/201
6-4-1
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೆ. ಭಾಗ:9
0
7:2005-06
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1/10/2016

932

28312

15/09/2006
30/03/2009
30/03/201
8[3]ಶಾ ಅ:ಸ.ಹ. .ಬಡಿತ್:
0
221:2006-07
ಎನ್.ಎ.ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಪೌರ್. ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

933

28315

31/12/2007
30/03/2009
30/03/201
6-4-1
8[4]ಶಾ ಅ:ಮಾಹ:4:20
0
07-08
ರ್ೕ ಎ.ಜಿ.ನಾರಾಯಣ, ಸುಳಯ್, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೇ ರುವ ಮಾ ತಿ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

934

28317

935

28319

14/08/2007
30/03/2009
30/03/201
6-4-1
8[4]ಶಾ ಅ:ವೇತನಾನು
0
ದಾನ:2007-08
ರ್ೕ ಅರ ಂದ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಚೇಳೂರು, ಬಾಗೇಪ ಲ್ ತಾ, ಬಾ ಕಾ ವಸತಿ ನಿಲಯಕೆಕ್ ಅನುದಾನ ಕೋರಿರುವ
ಬಗೆ
01/01/2008
30/03/2009
30/03/201
6-4-1
8[4]ಶಾ ಅ:ಮಾಹ:5:20
0
07-08
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಶೋಭಾ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅದಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೇ ರುವ ಬಗೆಗ್

936

28459

22/03/2005
30/03/2009
30/03/201
8[4]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ:13:2
0
004-05
ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರ್ ಬೋಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಮು. . ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

937

32172

10/09/201
0
ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಗಂಗೊಂಡನಹ ಳ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಷ್ಕರುಗಳ ಬಾಕಿ ವೇತನ ಬಗೆಗ್

938

33170

939

33248

940

33249

941

33250

942

33253

943

46140

944

46991

945

89432

84ಶಾ

238/08-09

31/03/2009

10/09/2009

6-4-1

6-4-1

6-4-1

02/05/2009
11/09/2009
11/09/201
6-4-1
84 ಶಾ ನಿವೇ ಅ
17/2009-10
0
ರ್ ಪಿ.ಎಸ್. ಜಗನಾನ್ಥ್ ದಾಸ್ ಡಿ. .ಜಿ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೆ.ಹೆಚ್ ಬಿ.ಕಾಲೋನಿ ಆಗರ್ಹಾರ ದಾಸರಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ
ಅಹರ್ತಾ ದಾಯಿಕ ಶೇಷ ಹೆಚು ವರಿ ಸೌಲಭ ಗಳನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ
81 ಅ ಗ1/2007-08
01/04/2008
11/05/2009
11/05/201
6-4-1
ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಬರುವ ಸುತೊತ್ೕಲೆಗಳನುನ್ ಈ ಕಛೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಬಬ್ಂದಿಗಳ ಗಮನಕೆಕ್ ತರುವ ಸಂಬಂದಿತ
ಕಡತ
04/01/2007
11/05/2009
11/05/201
6-4-1
84 ಶಾ ಇತರೆ/20070
08
ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಇಂಗಿಲ್ೕಷನ್ ಲ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
20/06/2008
11/05/2009
11/05/201
6-4-1
84 ಶಾ ಮಾ ಹ
100/2008-09
0
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ದದ್ರಾಮೇಶವ್ರ ಕೇಂದರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಲೆಲ್ೕನಹ ಳ್ ಮಾ ತ್ಗೊಂಡನಹ ಳ್ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆ ಮಾ ತಿ ಹಕು ಅದಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
26/11/2008
11/05/2009
11/05/201
6-4-1
84 ಶಾ ಬಾ ವೇ
172/2008-09
0
ರ್ೕ .ಕೆ. ರ್ೕಧರ ಸ. .ದೇ ೕಯ ದಾಯ್ ಶಾಲಾ ಸಂಯುಕತ್ ಪ.ಪೂ ಕಾ ವ ಗಗ್ ಇವರ ಸೇವಾಜೇಷಠ್ತೆ
ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆ ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ವೇತನ ನೀಡುವ ಬಗೆ
17/06/2010
07/09/2010
07/09/201
6-4-1
8[7]/ವೇನಿ/31/2010
ಸಹಕಾರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೌ ಂಗ್ ಬೋಡ್ರ್ ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಬಬ್ಂದಿಗೆ
ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
CPI/ವೇಬಿ/43/2010
14/07/2010
07/09/2010
07/09/201
6-4-1
ಜೈಪರ್ಕಾಶ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಡಾ: ಅಂಬೇಢಕ್ರ್ನಗರ, ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ನೌಕರರಿಗೆ
ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
08/12/2011
11/03/2013
11/03/201
6-4-1
8[4]ಶಾ ಅ.ಮು ಬಡಿತ್
ಅನು91.ಮುಂಬಡಿತ್/2011
4
ರ್ೕ ಮಂಜನಾಯಕ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕಮತಿ ಹಳದಮಮ್ದೇ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊನಾನ್ ತಾಲೂಲ್ಕು,
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ಮುಖ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಹುದೆಯನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
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946

94777

947

94784

948

94785

25/03/2012
12/06/2012
12/06/201
6-4-1
8[4]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
3
84/11-12/2012
ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ಬಸವನಾಳ್ ಕಾರ್ಸ್ ದಾವಮಗೆರೆ ಇ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

949

94786

25/03/2012
12/06/2012
12/06/201
6-4-1
8(4)
3
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/144/11
-12/2012
ಎಂ.ಇ.ಎಸ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ಬೆಳುಳ್ಡಿ ಹರಿಹರ ದಾವಣಗೆರೆ ಇ ಲ್ ಪಾರ್ಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನಿಡುವ ಬಗೆಗ್

950

94789

951

94790

25/03/2012
12/06/2012
12/06/201
6-4-1
8(4)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
3
46/11-12/2012
ಚಾಮುಂಡೇಶವ್ರಿ ಕಮಮ್ಡ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಕೆ.ಕೆ.ನಗರ ದೇವರಾಜನಗರ ಬೇತೂರು ರಸೆತ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಇ ಲ್
ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನಿಡುವ ಬಗೆ
8(4)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
25/03/2012
12/06/2012
12/06/201
6-4-1
87/11-12/2012
3
ಬಾಬಾ ಸಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ಹರಿಹರ ದಾವಣಗೆರೆ ಇ ಲ್ ಪಾರ್ರಮಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

952

94791

953

94794

954

94804

955

94805

956

94806

957

94824

958

94826

CPI
25/03/2012
12/06/2012
12/06/201
6-4-1
8(4)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
3
88/2012
ಗೋಲಡ್ನ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಡಿ ಎಂ ಲೇಔಟ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಶಾಲೆ
ಪಾ ಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
25/03/2012
12/06/2012
12/06/201
6-4-1
CPI
3
8(4)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
47/11-12/2012
ಮದಸರ್ ಟಚ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಕೆಟಿಜೆ ನಗರ ದಾವಣಗೆರೆ ಇ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

25/03/2012
12/06/2012
12/06/201
6-4-1
8(40ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
3
40/11-12/2012
ರ್ೕ ಮೈಲಾರ ಂಗೇಶವ್ರ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ನಿಜ ಂಗಪಪ್ ಲೇಔಡೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಇ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ
8(4)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
25/03/2012
12/06/2012
12/06/201
6-4-1
49/11-12/2012
3
ಗುರುಕುಲ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ (ಆಂಗಲ್) ಲೋಕಿಕೆರೆ ರಸೆಥ್ ತುಚರ್ಘಟಟ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಇ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ
8(4)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
25/03/2012
12/06/2012
12/06/201
6-4-1
64/11-12/2012
3
ಸೊ
ೕರ್ಧಯ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಜಾ ಕಟೆಟ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ
8(40ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
25/03/2012
12/06/2012
12/06/201
6-4-1
59/11-12/2012
3
ರ್ೕ ಸೂರ್ ದಾಸಜಿ ಸಂಗೀತ,ನೃತಯ್ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ಮಲಾಲ್ಡಿಹ ಳ್ ಹೊಳಲಕ್ರೆ(ತಾ) ಇ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8(40ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
25/03/2012
12/06/2012
12/06/201
6-4-1
73/11-12/2012
3
ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ಕನನ್ಡ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಗಂಜಿಗುಂಟೆ ಚೆಳೆಳ್ಕೆರೆ ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಶಾಲೆ
26/03/2012
12/06/2012
12/06/201
6-4-1
8(4)ಶಾ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/17
3
8/2011-12
ಡೋಮೆನಿಕ್ ಸಾ
ೕ ವಸತಿಯುತ ಕನನ್ಡ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆಳಗೋಟೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್, ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
26/03/2012
12/06/2012
12/06/201
6-4-1
8(4)ಶಾ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/18
3
3/2011-12
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959

94853

960

100026

961

103893

962

109133

963

113994

964

113998

965

114684

966

116633

967

116636

968

116638

969

116639

ರ್ೕ ರುದೆರ್ೕಶವ್ರ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8(4)ಶಾ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/15
27/03/2012
12/06/2012
12/06/201
6-4-1
7/2011-12
3
ಸೂ ೕರ್ಧಯ ಕನನ್ಡ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಾ ಕಟೆಟ್, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ತಾ, ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8[4]ಶಾ ಅ/ಮಾನ/ಮಾ
07/03/2012
22/08/2012
22/08/201
6-4-1
ತಿ.ಇತರೆ:154/2011-12
3
ಜೆ ಎಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಲಾಯ್ಣನಗರ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳುರು, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅನುದಾನ
ರ ತವಾಗಿ ಪ ಥಮ ಮಾನ ತೆ ನೀಡುವ ಬಗೆ
24/12/2012
24/12/2012
24/12/201
6-4-1
8[4]
3
ಶಾ ಅ/ಇ /ಖಾಹುಭ ಅನು
114/2012
ತರಳಬಾಳು ಜಗದುಗ್ರು ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], ರಿಗೆರೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ
ಶಾಲೆಗಳ ನ ಖಾ ಹುದೆ ಭತಿರ್ ಬಗೆ 46 ಕಡತಗಳು
10/04/2013
14/06/2014
14/06/201
6-4-1
8(4)/ಅರಶಾನೌಮಾ/ಶಾ
5
ಅ.ಇತರೆ/2013
ಹೊಸ ಬಬ್ಂದಿ ರಚನೆ ಬಗೆಗ್
12/10/2013
12/10/2013
12/10/201
6-4-1
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ವಗರ್
ನು 11/13-14/2013
4
ಬಿ.ಎಸ್. ದೆದ್ೕಶ, ಆಂಗಲ್ ರ್ೕ.ಬೊಮಮ್ ಂಗೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಸವನಕೋಟೆ, ಜಗಳೂರು
ತಾಲೂಕು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ವಗರ್
12/10/2013
12/10/2013
12/10/201
6-4-1
ಅನು 08/2013-14/2013
4
ರ್ೕ.ಡಿ.ಜಿ.ರಾಮಚಂದರ್, ಬಿಜಡ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸದುಗ್ರು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಸರಿಕಟೆಟ್, ಕೊಪಪ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಸವ್ ಇ ನಿ
09/11/2013
09/11/2013
09/11/201
6-4-1
ಅನು 25/2013
4
ರ್ೕ. ವಕುಮಾರ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ.ಮರುಳ ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಸವ್ ನಿ ಅನುಮತಿ
ಬಗೆ
8[4]
11/01/2014
06/06/2014
06/06/201
6-4-1
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/60/201
5
4
ಮೌಂಟ್ ಾನ ಕಾಮೆರ್ಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ಡಾ//ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ರಸೆತ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ 1ನೇ ಬಾಲ್ಕ್,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2014 15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಬಿಸುವ ಬಗೆ
11/01/2014
06/06/2014
06/06/201
6-4-1
8[4]
5
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/66/201
4
ಶಾರದಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ಪಾಮೇನಹ ಳ್ ರಸೆತ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2014-15ನೇ
ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆ
11/01/2014
06/06/2014
06/06/201
6-4-1
8[4]
5
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/73/201
4
ರ್ೕ.ಗುರುದೇವ ದಾಯ್ಸಮಿತಿ ಜ[ರಿ], ಕೆ.ಬಿ.ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2014-15ನೇ
ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆ
11/01/2014
06/06/2014
06/06/201
6-4-1
8[4]
5
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/72/201
4
ರ್ೕ.ಕೋಲಶಾಂತೇಶವ್ರ ಜನ ಕಲಾಯ್ಣ ಕೇಂದರ್ [ರಿ] ಅರ ೕಕೆರೆ, ಹರಪನಹ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ
2014 15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆ
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121884

11/01/2014
06/06/2014
06/06/201
6-4-1
8[4]
5
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/71/201
4
ರ್ೕ.ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], ಬಂಗಾರಕಕ್ನಗುಡೆಡ್, ಹುಚಚ್ವವ್ನಹ ಳ್ ಅಂಚೆ, ಜಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ
2014 15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆ
11/01/2014
06/06/2014
06/06/201
6-4-1
8[4]
5
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/70/201
4
ರ್ೕ.ವಾಸವಾಂಬ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಬಡಾವಣೆ ಬೂದಾಳ್ ರಸೆತ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ
ವತಿಯಿಂದ 2014 15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆ
11/01/2014
06/06/2014
06/06/201
6-4-1
8[4]
5
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/69/201
4
ಎಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ[ರಿ], ಕುಂಬಾರ ಬೀದಿ, ಚನನ್ಗಿರಿ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2014-15ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆ
11/01/2014
06/06/2014
06/06/201
6-4-1
8[4]
5
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/68/201
4
ರ್ೕ.ಗುರುದೇವ ದಾಯ್ಸಮಿತಿ [ರಿ], ಕೆ.ಬಿ.ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ [ ದಾಯ್ಸಾಗರ] ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 201415ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆ
28/01/2014
06/06/2014
06/06/201
6-4-1
8[4]
5
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/84/201
4
ಆರುಂಧತಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ & ಕಲದ್ರಲ್ ಇನಿಸ್ಟ್ಟೂಯ್ಟ್ [ರಿ], ಜೆ.ಜೆ.ಹಟಿಟ್, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ 2014 15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆ
28/01/2014
06/06/2014
06/06/201
6-4-1
8[4]
5
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/87/201
4
ಟ್ಲ್ ಫೇರೀಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಫೇರ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ಜೆ. .ಆರ್ ಬಡಾವಣೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರಿಗೆ
2014 15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆ
08/03/2014
08/03/2014
08/03/201
6-4-1
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ದಾ ಹಾ
ಮನಾನ್ 75/2014
5
ರಾಮ ಂಗೇಶವ್ರ ಕನನ್ಡ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್
08/03/2014
08/03/2014
08/03/201
6-4-1
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು
ಬಡಿತ್ ಅನು 55/2014
5
ಹೆಚ್.ಟಿ.ರುದೆರ್ೕಶ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಗ ೕರಂಗನಾಥ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆಲಘಟಟ್, ಹೊಸದುಗರ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ
ಮುಖ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು
08/03/2014
08/03/2014
08/03/201
6-4-1
ಬಡಿತ್ ಅನು 54/2014
5
ಎನ್.ಎಸ್.ಗುರುಮೂತಿರ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ.ಚಿನೂಮ್ಲಾದಿರ್ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ
ಮುಖ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
08/03/2014
08/03/2014
08/03/201
6-4-1
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ವಗರ್
49/2014
5
ರ್ೕಮತಿ.ಎನ್.ಸು ೕಲ, ಉ ಪಾರ್, ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಮಲಾಲ್ಡಿಹ ಳ್, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
8[4]
14/06/2014
14/06/2014
14/06/201
6-4-1
ಶಾ ಅ/ಇ /ಮಾ ತಿ/2014
5
ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ವತಿಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಪಾರ್ರಂಭಿ ನಡೆಸಲಾಗುತಿತ್ರುವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ
ಸಹಾಯಾನುದಾನ
14/06/2014
14/06/2014
14/06/201
6-4-1
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ಬಿ
ಇತರೆ 01/2014
5
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ರ್ೕಮತಿ.ಎಂ.ಬಿ.ಸವರ್ಮಂಗಳಮಮ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ.ಜಗದುಗ್ರು ರೇಣುಕಾಚಾಯರ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆ,
ದೊಡಬಿ ಗೆರೆ ಚನ ಗಿರಿ ತಾಲೂಕು ಎಂ ಎ> [ಇಎಟಿ] 11 2009 ದಿ: 25 04 2013
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಇತರೆ
14/06/2014
14/06/2014
14/06/201
6-4-1
3/2014
5
ಹೆಚ್.ಕಾಂತರಾಜು, ದೈ. , ರುದೆರ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೆಬಾಬ್ಳು, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರನುನ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಸೇವೆಗೆ
ೕನಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ
14/06/2014
14/06/2014
14/06/201
6-4-1
ಅನು ಇತರೆ 108/2014
5
ಎಂ.ಇಮಾಮ್ ಹುಸೇನ್, ಸೇವಕರು, ರ್ೕ.ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆಡನೂರು, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ
ತಾಲೂಕು ಚಿತ ದುಗರ್ ಜಿಲೆ ಇವರನು ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಸವ್ ನಿ
14/06/2014
14/06/2014
14/06/201
6-4-1
ಅನು 199/2014
5
ಟಿ.ಕೃಷಣ್ಪಪ್, ಪರ್.ಶಾ.ಸ, ರ್ೕ.ಹಾಯ್ಳೇದ ೕರಪಪ್ ವ ಂಗಪಪ್ ಸಂ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು, ಅಣಜಿ, ದಾವಣಗೆರೆ
ಇವರ ಸ ಯ ನಿ ಂ ಬಗೆ
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ದೂರು
14/06/2014
14/06/2014
14/06/201
6-4-1
09/2014
5
ಜೂಟೂರು ವೆಂಕಟೇಶುಲು, ಮು. , ಎಸ್.ಎಸ್.ಆರ್.ಎಲ್ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ
ಅಮಾನತು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
14/06/2014
14/06/2014
14/06/201
6-4-1
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ
ಅನು 60/2014
5
ರ್ೕ.ಉಮೇಶ್.ಎಂ.ಪಿ ಕನನ್ಡ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಅಂಜುಂ ಕನನ್ಡ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಭಾಷಾ ನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ
ನೇಮಕಾತಿ ಅನುದಾನಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಇತರೆ
14/06/2014
14/06/2014
14/06/201
6-4-1
23/2014
5
ಟಿ.ಜರೀನಾ ಬೇಗಂ, ಇಸಾಮುದರ್, ಭರಮಸಾಗರ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರು ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
14/06/2014
14/06/2014
14/06/201
6-4-1
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಇತರೆ
01/2014
5
ಕೆ.ಆರ್.ರಾಮ ಂಗಪಪ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಕಟೆಟ್ರಂಗನಾಥ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನೇರಲೆಕೆರೆ, ಹೊಸದುಗರ್ ◌ಿವರ
ಮೇಲೆ ದೂರು
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ದೂರು
14/06/2014
14/06/2014
14/06/201
6-4-1
12/2014
5
ಬಿ.ಮನೋಹರ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಪಟೇಲ್ ಪಾಪನಾಯಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನನಿನ್ಹಾಳ್, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ
ಅಮಾನತಿನ ಅವಧಿ ಇತ ಥರ್
14/06/2014
14/06/2014
14/06/201
6-4-1
8[4]
5
ಶಾ ಅ/ಇ /ಜ04/2014
ಜಿ.ಹೆಚ್.ತಿಮಮ್ಪಪ್, ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರು, ಹೆಗೆಗ್ರೆ ತಾಯಮಮ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಳಳ್ಕೆರೆ,
ಚಿತ ದುಗರ್ ಜಿಲೆ ಇವರನು ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು
14/06/2014
14/06/2014
14/06/201
6-4-1
ಬಡಿತ್/2014
5
ಜಯ ಪರ್ಕಾಶ ನಾರಾಯಣ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], ನೇರಲಗುಂಟೆ, ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ
ಸಂಸೆಯ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಮು ಬಡಿ ಬಗೆ
8(4)ಶಾ ಅ/ಇ /ವಗರ್
13/07/2014
07/09/2014
07/09/201
6-4-1
ಅನು37/14-15/2014
5
ರ್ೕ ತೆಗಿಗ್ನಮಠ ಆಟ್ರ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ (ರಿ) ಹರಪಪ್ನಹ ಳ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಆಢ ತ ಮಂಢ
ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿರು ಪ ಛಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆಗಳನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ವಗರ್
13/07/2014
07/09/2014
07/09/201
6-4-1
ಅನು 53/2014
5
ರ್ೕ.ಒಂಕಾರ ಹುಚಚ್ ನಾಗ ಂಗೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಮುಷೂಟ್ರು, ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ನೌಕರರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
13/07/2014
07/09/2014
07/09/201
6-4-1
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ವಗರ್
50/2014
5

419
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
ರ್ೕ.ರಂಗನಾಥಸಾವ್ಮಿ ಪರಿ ಷಟ್ ಜಾತಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

995

123808

996

123862

997

125087

998

8118

999

14659

1000

17745

1001

18498

1002

31023

1003

32171

1004

32762

1005

94852

1006

100002

1007

103896

30/07/2014
07/09/2014
07/09/201
6-4-1
8(4)ಶಾ ಅ/ನೇಅನು/83/
5
2014-15/2014
ರ್ೕಮತಿ.ಪಿ. .ಆಶಾ, ಸ. , ದಿವಯ್ ಭಾರತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಗಳೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ
ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು
8(4) ಶಾ ಅ/ವಗರ್/ಅನು
31/07/2014
07/09/2014
07/09/201
6-4-1
48/2014-15/2014
5
ಬಾಪೂಜಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್(ರಿ) ಚಿತರ್ದುಗರ್, ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ
ಕಷ್ಕರನು ವಗಾರ್ಯಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
CPIBM812ದೂರು2014
07/09/2014
07/09/2014
07/09/201
6-4-1
ಕೆ.ಎಸ್. ಜಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು,ಚೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಭಗತ್ ಂಗ್ ನಗರ,ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ
ಮೇ ನ ದೂರು
15/10/2006
19/12/2008
19/12/200
6-4-2
8(6)5859;ಶಾ ಹ 1/0506
9
ಮಹ ರ್ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಪರ್ವ್ಢಶಾಲೆ ಕಿಲಲ್ಪಾಡಿ ಗಾರ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಹಸಾತ್ಂರಗೊ ಸುವ
ಬಗೆ
18/10/2007
24/12/2012
24/12/201
6-4-2
88ಶಾ. .ಅ.
3
ವೇತನಾನುದಾನ
145/2007-08
ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ರಿ ಮೂಡದಕೆರೆ ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ. ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಆಡ ತ ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ
ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಕಪ ಗೆರೆ ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ ಚಿತ ದುಗರ್ ಜಿಲೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ನು ವೇತನಾಣುದಾನ ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವ
83ಶಾ. .ಅ.ವೇ.ಬ.ಅ.ನೇ
29/07/2008
23/01/2009
23/01/201
6-4-2
107/2008-09
0
ಬಿ.ಜಿ.ಕೆ. ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ ಬೆಂಗಳೂರು -03 ಈ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ರ್ೕ
ಬಸವೇಶ ರ ಪ್ಋಔಢಶಾಲೆ ಗಂಗೊಂಡನಹ ಲ ೕಪ ರ ಅಂಚೆ ಉತರ ವಲಯ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ವೇತನ
843ಶಾ. .ಅ.ವೃ. .ನೇ.ಅ
26/09/2008
23/01/2009
23/01/201
6-4-2
113/2008-09
0
ರ್ೕ ಯಶವಂತನಾಯಕ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಷ್ಕರು ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ
ತಟ ಕೆರೆ ಹೊಸಕೊಪ ವ ಗ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯನು ವೇತನಾಣುದಾನಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ
84ಶಾ ಇತರೆ 236/0804/04/2009
10/09/2009
10/09/201
6-4-2
09.31-30
2009.ಇತರೆ/2009
ಮರಿಯಾನಿಕೇತನ ಪೌರ್.ಶಾಳೆ ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಬೆಂ. ಶಾಲೆಯ ರಿಯ ಕಷ್ಕರ ವೇತನವನುನ್ ಕಿರಿಯ
ೕಕಷ್ಕರ ವೇತನಕೆ ಸಮಾಂತರಗೊ ಸುವ ಬಗೆ ಸೇವಾಪ ಸಕ ಡೂ ಡೂ ಜಾಜ್ರ್ ಕಲೆ ಅರ ಎನ್
84ಶಾ
237/08-09
31/03/2009
10/09/2009
10/09/201
6-4-2
0
ರ್ೕ ಜಯರಾಮಭಟ್ ನಿ ಮು ಇವರ ಸತ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
01/01/2009
02/05/2009
02/05/201
6-4-2
84 ಶಾ ಅ ವೇ ವಯ್
180/2008-09
0
ರ್ೕ ಹೆಚ್. ಎನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ್ ಸ. ಡಿ. . ಎನ್ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ವ ಗಗ್ ಇವರ
◌್ಏತನ ತಾರತಮ ದ ಬಗೆ
8(4)ಶಾ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/19
27/03/2012
12/06/2012
12/06/201
6-4-2
5/2011-12
3
ಪರ್ಬೋಧಿನಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಳಸ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾ, ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ
8[4]ಶಾ ಅ/ಮಾ.ಹ.ಅ/02
07/07/2011
22/08/2012
22/08/201
6-4-2
/2011-12
3
ರ್ೕ ಭೀಮಯಯ್ ಬಿನ್ ಆರರ್ಂಗಸಾವ್ಮಯಯ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಕೋರಿರುವ
ಮಾ ತಿಯನು ನೀಡುವ ಬಗೆ
24/12/2012
24/12/2012
24/12/201
6-4-2
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಸವ್ ನಿ
ಅನು 64/2012
3
ಟಿ.ಹನುಮಂತಪಪ್, ದಿವ್ದಸ, ಜಗದುಗ್ರು ರೇಣುಕಾಚಾಯರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್ಬಿಬ್ಗೆರೆ, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು
ಇವರ ಸ ಯಂ ನಿವ ತಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ

420
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:
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1008

103897

1009

103898

1010

103899

1011

103900

1012

103901

1013

103902

1014

103903

1015

103904

1016

103905

1017

103906

1018

103907

8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ವಗಾರ್
ಅನು 62/2012

24/12/2012

24/12/2012

24/12/201
3

6-4-2

ಜಿಲಾಲ್ ಮದಕರಿ ನಾಯಕ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], ಚಿತರ್ದುಗಱ ಮತುತ್ ಬಾಪೂಜಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], ಚಿತರ್ದುಗರ್ ◌ೀ
ಶಾಲೆಯ ನ 2 ಕಷ್ಕರುಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
24/12/2012
24/12/2012
24/12/201
6-4-2
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ದಾ ಹಾ
ಮನಾನ್ 65/2012
3
ತರಳಬಾಳು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತೊಣಚಿಕೊಪಪ್ಲು, ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್ [ ರಿಗೆರೆ
ದಾ ಸಂಸೆ ] ಚಿತ ದುಗರ್
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಸವ್ ನಿ
24/12/2012
24/12/2012
24/12/201
6-4-2
ಅನು ಇತರೆ 03/2012
3
ಕೆಬಿಎನ್ ರಾಜು, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ.ಜಗದುಗ್ರು ಜಡೆಯ ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊನಾನ್ ಇವರ ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್
ಅನುಮತಿ ಬಗೆ
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಹಾ ದಾ
24/12/2012
24/12/2012
24/12/201
6-4-2
ಮನಾನ್/2012
3
ರ್ೕ.ಗುರುಕಿರ್ಸತ್ ಶರಣ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೀರೂರು, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
8[4]
24/12/2012
24/12/2012
24/12/201
6-4-2
ಶಾ ಅ/ಇ /ಅನುಕಂಪ ನೇ
3
ಇತರೆ 02/2012
ಯು.ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಡಾ//ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೊಕೆಕ್, ಜಗಳೂರು
ತಾಲೂಕು ಇವರ ಪತಿ ಗೆ ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೆ
24/12/2012
24/12/2012
24/12/201
6-4-2
ಮ 66/2012
3
ರ್ೕಮತಿ.ಅಜಿತಕುಮಾರಿ ಲೋಬೋ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ರ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಚಿಕ ಮಗಳೂರು ಇವರನು ಹೆಚು ವರಿ ಎಂದು ಗುರುತಿ ದು ಮರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಅನು
24/12/2012
24/12/2012
24/12/201
6-4-2
ನೇ ಅನು 43/2012
3
ರ್ೕ.ಬಿ. ವಕುಮಾರ, ದಿವ್ದಸ, ನಾಯಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆನಕನಹ ಳ್, ಹೊನಾನ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ದಾವಣಗೆರೆ
ಜಿಲೆ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು
24/12/2012
24/12/2012
24/12/201
6-4-2
ಬಡಿತ್ ಅನು 74/2012
3
ರ್ೕ.ಎಂ.ಓಂಕಾರಪಪ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ.ಆಂಜನೇಯ ವಸತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜರೀಕಟೆಟ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಈ
ಶಾಲೆಯ ನ ಮುಖ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆಗೆ ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೆ
24/12/2012
24/12/2012
24/12/201
6-4-2
ಮ 61/2012
3
ರಾಣೀಕೆರೆ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮೀರಸಾಬಿಹ ಳ್, ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಅನುದಾನಿತ
ಶಾಲೆಯ ನ ಹೆಚು ವರಿ ಭಾಗಗ ಗೆ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆ ಭತಿರ್ ಬಗೆ
8[4]
24/12/2012
24/12/2012
24/12/201
6-4-2
ಶಾ ಅ/ಇ / ಂಬರಹ
3
79/2012
ಎನ್.ಎಂ.ಗಾಯಿತಿರ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಮೌಂಟನ್ ವೂಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದಾಯ್ನಗರ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರ
ಸ ಇಚಾ ನಿವ ತಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಸಥ್ಳಾಂ
24/12/2012
24/12/2012
24/12/201
6-4-2
ಅನು 113/2012
3
ಮಹಾತಮ್ ಗಾಂಧಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

1019

103908

1020

103909

24/12/2012
24/12/2012
24/12/201
6-4-2
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಹಾ
3
ಮನಾನ್ 59/2012
ಶಂಕರ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾರುತಿನಗರ, ನಲೂಲ್ರು ಗೇಟ್, ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ/ಹಾಜರಾತಿ
ಕೊರತೆ ಮನಾ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
24/12/2012
24/12/2012
24/12/201
6-4-2
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು
ಬಡಿತ್/2012
3

421
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

1021

103910

1022

103911

1023

103912

1024

103913

1025

103914

1026

103917

1027

103918

1028

103919

1029

103920

1030

106205

1031

106208

1032

106209

1033

106210

ಟಿ.ಬಸವರಾಜ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ.ಜಿ. . .ಡಿ.ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅರ ೕಕೆರೆ, ಹರಪನಹ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು,
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ಮು ಬಡಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಹಾ
24/12/2012
24/12/2012
24/12/201
6-4-2
ಮನಾನ್ 76/2012
3
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಮೂರು ಶಾಲೆಗಳ ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್ ಕುರಿತು.
24/12/2012
24/12/2012
24/12/201
6-4-2
8[4]
3
ಶಾ ಅ/ಇ /ಸಹಾಯಾನುದಾ
ನ 11/2012
ಬಕರ್ಮನ್ಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಶೆಟಿಟ್ಕೊಪಪ್, ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು
24/12/2012
24/12/2012
24/12/201
6-4-2
ಬಡಿತ್ ಅನು 57/2012
3
ಹೆ.ಟಿ.ರಾಮಚಂದರ್, ಸ. , ಬಣಕಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಣಕಲ್, ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ ಮು. ಬಡಿತ್
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು
24/12/2012
24/12/2012
24/12/201
6-4-2
ಬಡಿತ್ ಅನು 155/2012
3
ಹೆಚ್.ಶೇಖರಪಪ್, ಸ. , ರ್ೕ.ಬನಶಂಕರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಸಲೆರಿ, ಕಡೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರ
ಮುಂಬಡಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ / ಂ ಹು
24/12/2012
24/12/2012
24/12/201
6-4-2
ಭ 69/2012
3
ರ್ೕಮತಿ.ಲಂಬಾಣಿ ರೇಖಾ ನಾಯಕ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ.ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗುಂಡಗತಿತ್, ಹರಪನಹ ಳ್
ತಾಲೂಕು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆ ಇವರನು ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೊ ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ
24/12/2012
24/12/2012
24/12/201
6-4-2
ಅನು 06/2012
3
ರ್ೕ.ಜಿ.ನ ೕನ್ ಕುಮಾರ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಪಟೇಲ್ ಕೆಂಚಪಪ್ ತಿಮಮ್ಯಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹತಿರ್ಕೋಟೆ,
ರಿಯೂರು ತಾಲೂಕು ಚಿತ ದುಗರ್ ಜಿಲೆ ಇವರನು ವೇತನಾನುದಾನಕೊ ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ವಗರ್
24/12/2012
24/12/2012
24/12/201
6-4-2
ಅನು 26/2012
3
ಎಸ್.ಜೆ.ಎಂ ಮುರುಘಾಮಠ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ನ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
24/12/2012
24/12/2012
24/12/201
6-4-2
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ
ಅನು 41/2012
3
ಜಿ.ಎ.ರುದರ್ಪಪ್, ಸ. , ಆಂಗಲ್, ರ್ೕ.ತಿರುವಂಜಲೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಲೆಕ್ರೆ, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು,
ಚಿತ ದುಗರ್ ಜಿಲೆ ಇವರನು ವೇತನಾನುದಾನಕೊ ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು
24/12/2012
24/12/2012
24/12/201
6-4-2
ಬಡಿತ್ 56/2012
3
ಕೆ. .ಜಗನಾನ್ಥಶೆಟಿಟ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಬಾಪೂಜಿ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ
ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಹಾ
03/02/2013
03/02/2013
03/02/201
6-4-2
ಮನನ್ 69/2013
4
ಎಡಿ ಎಸ್ ಅಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ, ಸಾಸೆವ್ಹ ಳ್, ಹೊನಾನ್ ತ ಲೂಲ್ಕು, ದ ವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ
ಹಜರ ತಿ ಮನ ಬಗೆ
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ದಾ
03/02/2013
03/02/2013
03/02/201
6-4-2
ಮನಾನ್ 68/2013
4
ಗೋಪಾಲಪುರ ರ್ೕಮತಿ ನಾಗಪಪ್ ಬಸಪಪ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದ ವಣಗೆರೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಹ ಜರ ತಿಮನನ್
03/02/2013
03/02/2013
03/02/201
6-4-2
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ದಾ ಹಾ
4
ಮನನ್ 70/2013
ಲಯನ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಕ ಲೋನಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಉತತ್ರ ವಲಯ ದಾ ಹ
ಮನ
03/02/2013
03/02/2013
03/02/201
6-4-2
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು
ಬಡಿತ್ 92/2013
4
ರ್ೕ.ಎನ್.ಪಿ.ಮೃತುಯ್ಂಜಯಪಪ್, ಸ. ಇವರ ಮು ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
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8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು
ಬಡಿತ್ 78/2013
ಎಸ್. ದದ್ಪಪ್, ಸ. , ಇವರ ಮು

03/02/2013

03/02/2013

03/02/201
4

6-4-2

ಬಡಿತ್

1035

18479

19/08/2008
08/02/2013
¸ 84ಶಾ ಮೇಲಮ್ನ
10/08-09
ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಚಂದರ್ಪಪ್ ತಾವರೆಕೆರೆ ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆಗ್

08/02/201
4

6-4-3

1036

36062

8[2] ಶಾ ಅ ಮಾ
ಹಕುಕ್/ಇತರೆ/117/2009-10

09/12/201
0

6-4-3

27/08/2009

09/12/2009

ರ್ೕ.ಬಿ.ಎಸ್.ಅಲಗು ನಂ.132/150 ರ್ೕ.ಸಾಯಿ ನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ರಸೆತ್, ಬಳಾಳ್ರಿ ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ
ಹಕು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
09/02/2010
09/02/2010
09/02/201
6-4-3
CPI/ಇ /1/2010
ರ್ೕ ರ್ೕನಿವಾಸ, ಮು. ಸೆಂಟ್ ಕಾಯ್ತರಿನ್ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಕಾಟನ್ ಪೇಟೆ, ಬೆಂಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

1037

41294

1038

41295

09/02/2010
09/02/2010
CPI/ಇ /77/2010
ರ್ೕ ಜಿ.ಕೃಷಣ್ಪಪ್, ಚಿ.ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು, ಪುತೂತ್ರು ಇವರ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್.

1039

41298

1040

41299

09/02/2010
09/02/2010
09/02/201
6-4-3
8(3)/ಮಾ.ಹ.ಅ/66/2008
1
-09
ಎಸ್.ಎಂ.ಶಾಯ್ಮಲ ರೇವಣಣ್ ದದ್, ಕೋರಮಂಗಲ, ಬೆಂ-47 ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ
ಮಾ ಡಿ ಸ ಸುವ ಬಗೆ
09/02/2010
09/02/2010
09/02/201
6-4-3
8(3)/ಇ /16/2006-07
ಆರ್. .ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,
ಪುರಂ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮುಚುಚ್ವ ಬಗೆಗ್.

1041

41300

1042

41301

1043

41302

09/02/2010
09/02/2010
09/02/201
6-4-3
8(3)/ಇ /3/2007-08
ನಾಗರಾಜ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ. ಕೆ.ಪಿ.ಅಗರ್ಹಾರ ಈ ಶಾಲೆಯ 4 ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಷ ಸೇ ದ ಬಗೆಗ್.

1044

41303

09/02/2010
09/02/2010
09/02/201
6-4-3
8(3)/ನಿ&ಪಿಂ/5/20071
08
ಕೆ.ಎಸ್. ರಂಗನಾಥ್ ಟಾಟಾ ಚಾರ್, ಮಾಜಿ ಕಷ್ಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನದ ಬಗೆಗ್.

1045

41304

09/02/201
6-4-3
1
ಕಾಲ್ರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಮಮ್ಸಂದರ್ ಪಾಳಯ್, ಬೆಂ, ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

1046

41305

1047

41307

1048

41308

09/02/2010
09/02/2010
09/02/201
6-4-3
8(3)/ದೂರು/47/20061
07
ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ತಾತಗುಣಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾದ ಬಿ.ಎನ್ ಪರ್ಭಾಕರ್, ಇವರ ದೂರಿನ
ಬಗೆ
09/02/2010
09/02/2010
09/02/201
6-4-3
8(3)/ಇ /60/2006-07
ರ್ೕ ಎಸ್.ಎನ್ ಕಲಲ್ಪಪ್ನ ಮಠ ೕರಭದರ್ಸಾವ್ಮಿ, ಬೆಂ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶದ ಲ್ ಇನ್ ಯಲ್ ತಪಾಪ್ದ
ಬಗೆ
09/02/2010
09/02/2010
09/02/201
6-4-3
8(3)/ದೂರು/04/20051
06

09/02/201

09/02/2010
09/02/2010
09/02/201
8(3)/ನೇಅನು/2/20071
08
ರ್ೕಮತಿ ಜವರಮಮ್, ಡಿ.ದಜೆರ್ ನೌಕರರು ಭಾರತಿ ದಾಯ್ಶಾಲಾ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
09/02/2010
09/02/2010
09/02/201
8(3)/ಮಾನ/49/20061
07
ನಳಂದ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಜಿ.ಪಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣದ ಬಗೆಗ್.

8(3)/ಮಾನ/6/2007-08

09/02/2010

6-4-3

6-4-3

6-4-3

09/02/2010
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ರ್ೕ ಎಂ.ಎಸ್.ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ, ಸ , ಶವ್ಭಾರತಿ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಮೇಲುಕೋಟೆ, ತುಮಕೂರು ಇವರ ಮನ
ಬಗೆ
8(3)/ಇ /35/2008-09
09/02/2010
09/02/2010
09/02/201
6-4-3
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಆರ್.ಸಾಯಿ ಲಾ, ರಾಣಿ ಸರಳಾದೇ , ಬೆಂ, ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್ ನೀಡದಿರುವ ಬಗೆಗ್.

1049

41311

1050

41312

1051

41313

1052

41314

1053

41315

1054

41317

09/02/2010
09/02/2010
09/02/201
8(3)/ಮಾ.ಹ.ಅ/71/2008
1
-09
ರ್ೕ ಬಿ.ಅಲಾಲ್ಳಪಪ್,ಅನೇಕಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

1055

41318

09/02/2010
09/02/2010
09/02/201
6-4-3
8(3)/ಮಾ.ಹ.ಅ/70/2008
1
-09
ರ್ ವೆಂಕಟೇಶ ರಮಣಪಪ್ ವಕೀಲರು ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

1056

41319

09/02/2010
09/02/2010
09/02/201
8(3)/ಮಾ.ಹ.ಅ/68/2008
1
-09
ಂಗರಾಜು, ಪುರಂ, ಬೆಂ, ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6-4-3

1057

41320

09/02/2010
09/02/2010
09/02/201
8(3)/ಮಾ.ಹ.ಅ/11/2008
1
-09
ರ್ೕ ಎಸ್.ಸುಗವನಂ, ಚೆನೈ, ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6-4-3

1058

41321

09/02/2010
09/02/2010
09/02/201
6-4-3
8(3)/ಮಾ.ಹ.ಅ/44/2008
1
-09
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಅಮರನಾಥ್, ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

1059

41322

1060

52895

09/02/2010
09/02/2010
09/02/201
6-4-3
8(3)/ಮಾ.ಹ.ಅ/72/2008
1
-09
ರ್ೕ ಎಸ್.ಕೆ.ದಯಾನಂದ, ಕಡೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ
30/06/2010
24/12/2012
24/12/201
6-4-3
8[3]ಶಾ ಅ/ಖಾಹುಅನು/5
3
1/2010
ರ್ೕ ದೆದ್ೕಶವ್ರ ವಸತಿ ಪೌರ್ಶಾ, ಕಂಚಿಕೆರೆ, ಹರಪನಹ ಳ್ ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್

1061

52983

1062

58795

09/02/2010
09/02/2010
09/02/201
6-4-3
8(3)/ಇ /8/2009-10
ರ್ೕಮತಿ ಆರ್. ಲ ಮ್ೕದೇ ,ಸ ,ಗಾಂಧಿ ದಾಯ್ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರ್ೕರಾಂಪುರ ಬೆಂ, ಇವರ ಹುದೆದ್ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್.
09/02/2010
09/02/2010
09/02/201
6-4-3
8(3)/ಮಾ.ಹ.ಅ/67/2008
1
-09
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಜಿ.ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ,ರಾಣಿಸರಳಾದೇ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಇ ಲ್ ಕತರ್ವಯ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ದುದ್, ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೇ ರುವ ಬಗೆ
09/02/2010
09/02/2010
09/02/201
6-4-3
8(3)/ಮಾಹಆ/69/20081
09
ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಎ.ಶಾಂತಕುಮಾರಿ, ಸ , ಡಿ ಜನ್ಸ್ ಸಂಯುಕತ್ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ
ಹಕು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
09/02/2010
09/02/2010
09/02/201
6-4-3
8(3)/ಮಾ.ಹ.ಅ/65/2008
1
-09
ರ್ೕ ಶೇಖ್ ಷಫಿ ಅಹಮದ್, ಗುಲಬ್ಗಾರ್, ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
6-4-3

07/09/2009
24/12/2012
24/12/201
6-4-3
8[3]ಶಾ ಅ/ನೇಅನು/97/
3
2009-2010
ರ್ೕ ಕೆ.ಬಿ. ದದ್ನಗೌಡ, ಸ , ರ್ೕ ಆಂಜನೇಯ ಪೌರ್ಶಾ, ಯರಗುಂಟೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
23/02/2009
07/01/2011
07/01/201
6-4-3
8[4]ಶಾ /ಇ /276/200
2
8-09
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1063

91260

1064

94811

1065

94815

1066

99484

1067

103894

1068

103915

1069

103916

1070

106206

1071

106214

ರ್ೕ ಮೀರ್ ಅಜೀಜ್ ಅಹಮದ್ [ಸಥ್ ೕಯ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ೇತರ್] ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಉರು ಇವರ ಚುಕೆಕ್
ಗುರುತಿನ ಪ ಶೆ ಸಂಕೆ 276 ರ ಬಗೆ
8[4]ಖಾ ಅ/ಖಾಹುಅನು/1
09/01/2012
24/12/2012
24/12/201
6-4-3
29/2012
3
ದಿವಯ್ಜೊಯ್ೕತಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್[ರಿ], ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಎರಡು ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ
ಖಾ ಹುದೆ ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8(4)ಶಾ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/16
26/03/2012
24/12/2012
24/12/201
6-4-3
8/2011-12
3
ತಾಹ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರಿಯೂರು ಟೌನ್, ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆ
8(4)ಶಾ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/18
26/03/2012
24/12/2012
24/12/201
6-4-3
6/2011-12
3
ನಾಯಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗಾರ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಸೆತ್, ಬಾನುವ ಳ್ ಹರಿಹರ, ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು
08/08/2012
24/12/2012
24/12/201
6-4-3
ಬಡಿತ್ 18/2012
3
ಎಂ. ಶವ್ನಾಥ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಬೀರ ಂಗೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ [ಬಾಲಕಿಯರ] ಮಲೆಬೆನೂನ್ರು, ಹರಿಹರ ಇವರ
ಮುಖ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿ ಅನ ೕದನೆ ಬಗೆ
8[4]
24/12/2012
24/12/2012
24/12/201
6-4-3
ಶಾ ಅ/ಇ /ಖಾಹುಭ ಅನು
3
51/2012
ಕಡತ-2, ಜಗದುಗ್ರು ರೇಣುಕಾಯರ್ ವಸತಿಯುತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್ಬಿಬ್ಗೆರೆ, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ
ಶಾಲೆಯ ನ ನೇಮಕಾತಿಗಳನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಉ ವಾಯ್
24/12/2012
24/12/2012
24/12/201
6-4-3
ಅನು 55/2012
3
ರ್ೕ.ರಾಜಪಪ್.ಟಿ.ಕೆ, ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರು, ಬಾಪೂಜಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಮಗಿರಿ, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ
ತಾಲೂಕು ಚಿತ ದುಗರ್ ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ಬಿಪಿಇಡಿ ದಾ ಬಾ ಸ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8[4]
24/12/2012
24/12/2012
24/12/201
6-4-3
ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇತನಾನುದಾ
3
ನ 82/2012
ಎಸ್.ಜೆ.ಎಂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ
ಬಗೆ
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಇತರೆ
03/02/2013
03/02/2013
03/02/201
6-4-3
202/2013
4
ಡಿ ಕಸೂತ್ರಪಪ್ ವಾಣಿಜಯ್ ತೆರಿಗೆ ಅದಿಕ ರಿ, ಮೈಸೂರು ವಲಯ ◌ಿವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಕುರಿತು
8[4]
ಶಾ ಅ/ಇ /ಬಡಿತ್ಅನು
105/2013
ಹೆಚ್.ಆಂಜನೆಯ, ಪರ್

03/02/2013

03/02/2013

03/02/201
4

6-4-3

ೕಗ ಲಯ ಸಹ ಯಕರು ಇವರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

1072

106215

03/02/2013
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು
ಬಡಿತ್ ಅನು 84/2013
ಕೆ.ಎಂ.ಬಸವರಾಜಯಯ್, ಸ. , ಇವರ ಮು ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

03/02/2013

03/02/201
4

6-4-3

1073

106216

03/02/2013
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು
ಬಡಿತ್ 67/2013
.ಎಂ.ಕೊಟರ್ಯಯ್, ಸ. ಇವರ ಮು ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

03/02/2013

03/02/201
4

6-4-3

1074

106217

03/02/2013
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು
ಬಡಿತ್ 80/2013
ಎ.ಬಿಲ. ಜಯಕುಮಾರ್, ಸ. , ಇವರ ಮು ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

03/02/2013

03/02/201
4

6-4-3
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1075

106218

8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು
03/02/2013
03/02/2013
03/02/201
ಬಡಿತ್ 72/2013
4
ಎನ್.ಎಂ.ಅನುಸೂಯ, ಸ. , ವೇಕಾನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಇವರ ಮು ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

6-4-3

1076

106219

03/02/2013
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಸವ್ ನಿ
ಅನು 77/2013
ಕೆ.ಕುಪೆಂದರ್ಪಪ್, ಮು. ಇವರ ಸವ್ ನಿ ಅನುಮತಿ

6-4-3

1077

106220

03/02/2013
03/02/2013
03/02/201
6-4-3
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು
ಬಡಿತ್ 94/2013
4
ರ್ೕ.ಕಲುಮ್ರಢೆಶವ್ರ ದಾಯ್ ಸಂಸೆತ್ [ರಿ], ದೊಡಡ್ಮಟ, ಹು ಕೆರೆ, ಕಡೂರು ಈ ಸಂಸೆತ್ಯ ಮು. ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

1078

106221

03/02/2013
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು
ಬಡಿತ್ ಅನು 85/2013
ರ್ೕ.ರಾಜಕುಮಾರ.ಪಿ, ಸ. ಮು ಬಡಿತ್

1079

33908

1080

40831

1081

40832

1082

40833

08/06/2009
12/06/2012
12/06/201
6-4-4
8(5) ಶಾ ಅ: ಇತರೆ 20:
3
2009-10
ರ್ೕಮತಿ ತೀತಾಲ ಮ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು,( ಾನ) ರ್ೕ ವಾಗೆದ್ೕ ಕನನ್ಡ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಲಕಕ್ವವ್ನಹ ಳ್,
ರಿಯೂರು ತಾಲೂಕು ಚಿತ ದುಗರ್ ಇವರನು ಅನುದಾನಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವಾಗ ಕೆ ಬಿಟು ಬೇರೆಯವನು ಆಯೆ
28/01/2010
16/02/2010
16/02/201
6-4-4
8 8[2]6/ಇ /2/20071
08
ರ್ೕ. .ಡಿ. ಪಾಪೇಗೌಡ ನಂ 284
ದಲನೆ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್, 2ನೇಕಾರ್ಸ್,ಚಾಮುಂಡೇಶವ್ರಿ
ಲೇಒಔಟ್ ದಾ ರಣ ಪ ರ ಬೆಂ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕು ಅದಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೇಳುವ ಬಗೆ
28/01/2010
16/02/2010
16/02/201
6-4-4
8 8[2]6/ಇ /5/20071
08
ರ್ೕ ಕೆ. .ನಗರಾಜು, ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು ಎಸ್.ಬಿ.ಎಂ.ಕಾಲೋನಿ,ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅದಿನಿಯಮದಡಿ
ಮಾ ತಿ ಕೇಳುವ ಬಗೆ
28/01/2010
16/02/2010
16/02/201
6-4-4
8 8[2]6/ಇ /138/081
09
ರ್ೕ.ಎಸ್.ಸುಗವನಂ,ಚೆನೆನ್ೖ,ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅದಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೇಳುವ ಬಗೆಗ್.

1083

40839

1084

41645

1085

41661

1086

41663

1087

41668

1088

41731

1089

41740

03/02/2013

03/02/2013

03/02/201
4

03/02/201
4

6-4-3

28/01/2010
16/02/2010
16/02/201
6-4-4
8[4]2/ನಾಯ್ಪರ್/7/08-09
ರ್ೕ ಜಿ.ಎಸ್.ವೇಂಕಟೇಶ್ ,ರಾಣಿ ಸರಳಾದೇ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ, ಇವರ ಬಾಕಿವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ
15/02/2010
15/02/2010
15/02/201
6-4-4
8(4)/ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. .
1
ಪರೀಕ/135/2005-06
2005 ಮತುತ್ 2006ನೇ ಸಾ ನ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. .ಪರೀ ೆಗಳ ಲ್ ಶೇ0%ಕಿಕ್ಂತ ಕಡಿಮೆ
ಪ ತಾಂಶಪಡೆದಿರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಮಾನ ತೆ ಂಪಡೆಯುವ ಬಗೆ
8(4)/ಇ /02/2007-08
15/02/2010
15/02/2010
15/02/201
6-4-4
ಪದಾಮ್ವತಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಆಡುಗೋಡಿ, ಬೆಂ.ದ.ಜಿಲೆಲ್ ಚೀಟಿ ವರದಿ ಕಡತದ ಬಗೆಗ್.
15/02/2010
15/02/2010
15/02/201
6-4-4
8(4)/ಇ /11/2008-09
ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂ ತೆ ಜಾರಿಯ ಲ್ರುವಾಗಲೇ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡುವ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆ ಸಥ್ಗಿತಗೊ ಸುವ
ಬಗೆ
15/02/2010
15/02/2010
15/02/201
6-4-4
8(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/28/2006
1
-07
.ಆರ್. ಜಯಕುಮಾರಿ, ಂದಿ ಕಷ್ಕಿ, ಬಿ. .ಪಿ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ತಾ: ಇವರು ಮಾ ತಿ
ಹಕು ನಿಯಮದಡಿ ಕೇ ರುವ ದಾಖಲೆ ಬಗೆ
16/02/2010
17/02/2010
17/02/201
6-4-4
8(4)/ಮಾನ/1/2008-09
1
ನೂಯ್ ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಪೌರ್.ಶಾ. ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
8(4)/ದೂರು/40/200708

16/02/2010

17/02/2010

17/02/201
1

6-4-4
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ಬಿ. . ಸುಧಾ, ಂದಿ ಕಷ್ಕರು, ದಾಯ್ರಣಯ್ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,ಕುರುಬರ ಹ ಳ್ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ಇವರ ದೂರು ಅಜಿರ್
ಬಗೆ
8(4)/ದೂರು/1/2007-08
16/02/2010
17/02/2010
17/02/201
6-4-4
1
ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ತಾತಗುಣಿ, ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬಡಾವಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

1090

41742

1091

41744

1092

41748

1093

41789

1094

41790

1095

41826

1096

41827

17/02/2010
17/02/2010
8(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/21/2008
-09
ರ್ೕ ಪಿ. ದದ್ಪಪ್, ಬೆಂ.ದ.ತಾ: ಬೆಂ-68 ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

1097

41848

1098

41874

1099

42017

1100

43460

1101

52190

1102

52354

1103

52361

18/02/2010
18/02/2010
18/02/201
6-4-4
8(4)/ನೇಅನು/58/20061
07
ದಿವಂಗತ ಎಲ್.ರಾಮೇಗೌಡ ಸ. . ದದ್ ಂಗೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಯಡಿಯೂರು ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಮಗಳು ಆರ್ ೕಲಾವತಿ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡಿವ ಬಗೆ
18/02/2010
18/02/2010
18/02/201
6-4-4
8(4)/ವ.ನಿ.ಅ.ಮಂ/02/20
1
05-06
ಅವೇಶ್ ಸಂಸೆಥ್, ತುಮಕೂರು ಇವರು ಕಷ್ಣದ ಲ್ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ನಡೆಸಲು ಕೇಂದರ್ದ ಅನುದಾನ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
22/02/2010
12/06/2012
12/06/201
6-4-4
85ಶಾ ಅ : ದೂರು
105/2009-10.3
.ದೂರು/2010
ರ್ೕ ಆರ್. ಗೋ ಂದಪಪ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ ಗ ರಂಗನಾಥಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ದೇವಪುರ ಬೋ ಹಟಿಟ್,
ಹೊಸದುಗರ್ ತಾಲೂಕು ಇವರ ಮಕ ಳು ಎರಡು ಕಡೆ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾಗಿದರೆಂಬ ದೂರಿನ ಬಗೆ
10/04/2010
04/02/2012
04/02/201
6-4-4
85ಶಾ ಅ ಹೊ.ಶಾ. ಅನು
02/2010-11.3
.ಹೊಶಾಪಾರ್/2010
ಡಾನ್ ಬಾಸೊಕ್ೕ ಸೊಸೈಟಿರಿ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ,ಇವರು ಎನ್. ಹೆಚ್-4, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಕನನ್ಡ
ಮಾಧ ಮ ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8(4)/ದೂರು/137/2010
23/10/2010
17/08/2011
17/08/201
6-4-4
ರ್ೕ ನಂಜೇಗೌಡ, ಮು . ಅರುಣೋದಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಮಾ ಪುರ ಲೇಜ್, ಖಾಯ್ತ ೕಸ್ಟ್, ಹೆಸರುಘಟಟ್
ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಯನು ಸಕಾರ್ರದ ಆ ಯ ನಡೆಸುತಿರುವ ಬಗೆ
8(4)/ದೂರು/160/2010
25/10/2010
17/08/2011
17/08/201
6-4-4
ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಉಚಛ್ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಪರ್ಕರಣಗಳು ಯಾವ ಹಂತದ ಲ್ವೆ / ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್ ಕೇ ದುದ್ ಉ.ನಿ.ಗ ಗೆ
ಮಾ ತಿ ಕೇ ರುವ ಬಗೆ
25/10/2010
17/08/2011
17/08/201
6-4-4
8(4)/ಹೆ ಮಾ/01/2010

17/02/201
1
ರ್ೕ .ಡಿ ಪಾಪೇಗೌಡ, ಾನಮಂದಿರ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಜೆಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂ ಇವರ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.
8(4)/ದೂರು/4/2007-08

16/02/2010

17/02/2010

6-4-4

16/02/2010
17/02/2010
17/02/201
6-4-4
8(4)/ವಗರ್/167/20081
09
ಆನಂದ ಸೋ ಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇ ನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಯಶವಂತಪುರ, ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯ ನೌಕರರುಗಳ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
17/02/2010
17/02/2010
17/02/201
6-4-4
8(4)/ಇ /2/2008-09
ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರ್ ಬೋಸ್ ಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಕೋಡಂಗಿ ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾ: ಇ ಲ್ನ ದೈ. ಕಿರ್ೕಡಾ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನು ನಡೆಸದಿರುವ ಬಗೆ
17/02/2010
17/02/2010
17/02/201
6-4-4
8(4)/ನಿ&ಪಿಂ/3/20081
09
ರ್ೕ ರ್ೕಮಂತ ಕಾರಂತ್ , ಕೆಪಿಎಸ್ ಕೆ ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ. ಮಂಗಳೂರು ತಾ: ಇವರ ಸೇವಾವಧಿ ರಜೆ
ಮತು ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ ನೀಡುವ ಬಗೆ
17/02/2010
17/02/2010
17/02/201
6-4-4
8(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/224/200
1
7-08
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.
17/02/201
1

6-4-4
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1/10/2016

1104

52382

1105

52411

1106

52412

1107

84171

ರ್ೕ ಕೆ. ಎಸಾಮ್ಯಿಲ್ ಮು ರ್ೕ ಪರ್ಭಂಜನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮುಳುಕುಂಟೆ, ತುಮಕೂರು ತಾ: ಇವರನುನ್ ದಿ: 1-695 ರಿಂದ ಆಂಗ ಭಾಷಾ ಕಷ್ಕರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆ
8(4)/ದೂರು/86/2010
25/10/2010
17/08/2011
17/08/201
6-4-4
ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಕಿರುಕುಳದಿಂದ . ಅನಿಲ್ ಎಂಬ ದಾಯ್ಥಿರ್ ಆತಯ್ಹತೆಯ್ ಪರ್ಯತನ್ದ ಬಗೆಗ್ ರಾ ಪಟಟ್ಣದ ರ್ೕ
ವಾಸ
ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆ ರುದ ಕ ಮಕೆ ಮನ
25/10/2010
17/08/2011
17/08/201
6-4-4
8(4)/ದೂರು/134/2010
ರೋ ತ್ ವೇಕಾನಂದ ಪೌರ್ಶಾ ದಾಯ್ನಗರ ಬಡಾವಣೆ ತುಮಕೂರು ಈ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗೆ ದುಯ್ತ್ ಸಪ್ಶರ್ದಿಂದ
ಆದ ಸುಟ ಗಾಯಗಳ ಬಗೆ ದೂರು
25/10/2010
17/08/2011
17/08/201
6-4-4
8(4)/ದೂರು/222/2010
ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಬಬ್ಂದಿ/ನೌಕರರುಗಳ
ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ ಇತ ಥರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
8[5] ಶಾ ಅ/ಇ /ದೂರು
06/12/2008
12/06/2012
12/06/201
6-4-4
17/2008-09
3
ರ್ೕ.ಆರ್.ನಿಂಗಾನಾಯಕ್, ದಿವ್ದಸ, ಅಕಕ್ಮಹಾದೇ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಭರಮಸಾಗರ, ಚಿತರ್ದುಗಱ ತಾಲೂಲ್ಕು
ಇವರಿಗೆ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಅಮಾನತಿನ ಅವಧಿಯ ಜೀವನಾಧಾರ ಭತೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಬಗೆ
28/06/2011
12/06/2012
12/06/201
6-4-4
8[3]ಶಾ ಅ/ಇ /ಪೌರ್
ದೂರು/2011-12
3
ರ್ೕಮತಿ.ರಜೀಯಾ ಬೇಗಂ ಸ. , ಸಬಿರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆರೆಬಿಳಚಿ, ಚನನ್ಗಿತಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ಮೇಲೆ
ಸ ದ ರೂರು
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಸ.
12/09/2011
29/05/2012
29/05/201
6-4-4
ಅನು 74/2011-12
3
ರ್ೕಮತಿ.ದೇ ರಮಮ್ ಕುರುವೆತತ್ಪಪ್ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಣಜಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಸಹ ಕಷ್ಣದ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
CPI
25/03/2012
12/06/2012
12/06/201
6-4-4
8(4)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
3
41/2011-12/2012
ಾನಜೋತಿ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ಗುಡಾಳ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

1108

84188

1109

84196

1110

94780

1111

94782

25/03/2012
12/06/2012
12/06/201
CPI
3
8(4)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
37/11-12/2012
ಸು ತ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ಆಲೂದ್ರು ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6-4-4

1112

94783

25/03/2012
12/06/2012
12/06/201
CPI
3
8(4)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
38/11-12/2012
ಕೇಂಬಿರ್ಡ್ಜ್ ಸಖರಾಯಪಟಟ್ಣ ಕಡೂರು ಇ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6-4-4

1113

94788

25/03/2012
12/06/2012
12/06/201
6-4-4
8(4)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
3
90/11-12/2012
ನಾಯಕ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾ ದಾವಣಗೆರೆ ಇ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

1114

94793

1115

94795

1116

94796

25/03/2012
12/06/2012
12/06/201
6-4-4
8(4)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
3
36/11-12/2012
ಪೂಣರ್ ಚಂದರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಲಕಕ್ವ ಳ್ ತರೀಕೆರೆ (ತಾ) ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ
8(4)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
25/03/2012
12/06/2012
12/06/201
6-4-4
94/11-12/2012
3
ರ್ೕಮಾಲತೇಶ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ಮಲೆಬೆನೂನ್ರು ಹರಿಹರ(ತಾ) ದಾವಣಗೆರೆ ಇ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ
25/03/2012
12/06/2012
12/06/201
6-4-4
8(4)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
3
74/11-12/2012
ಮಿನವರ್ ಕಾನವ್ಂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಟೌನ್ ಇ ಲ್ ಪಾರ್ರಮಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ
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1117

94797

8(4)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
25/03/2012
12/06/2012
12/06/201
58/11-12/2012
3
ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ಪ.ಪೂ ಕಾ {ಪೌರ್ ಶಾ}ಪಾರ್ರಮಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

1118

94799

25/03/2012
12/06/2012
12/06/201
6-4-4
8(4)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
3
80/11-12/2012
ಮೌಂಟನ್ ವೂಯ್ವ್ ಆಂಗಲ್ ಶಾಲೆ ಈರಜಜ್ನಹಟೆಟ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್ (ತಾ) ಇ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

1119

94801

25/03/2012
12/06/2012
12/06/201
6-4-4
8(4)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
3
66/11-12/2012
ನವಚೇತನ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ಜವನಗೂಂಡನಹ ಳ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

1120

94802

25/03/2012
12/06/2012
12/06/201
6-4-4
8(4)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
3
62/11-12/2012
ದಾಯ್ ಚೇತನ ಪೌರ್ ಢ ಶಾಲೆ ಭರರಮಸಾಗರ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

1121

94807

1122

94821

1123

94828

1124

95915

1125

96873

1126

97554

25/03/2012
12/06/2012
12/06/201
6-4-4
8[4]
3
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/163/20
12
ರ್ೕ.ಸ ೕರ್ದಯ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪರುಶುರಾಂಪುರ, ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಹೊಸ ಶಾಲೆ
ಪಾ ರಂಭ
26/03/2012
12/06/2012
12/06/201
6-4-4
8(4)ಶಾ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/16
3
1/2011-12
ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಟೌನ್, ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ
8(4)ಶಾ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/16
26/03/2012
12/06/2012
12/06/201
6-4-4
7/2011-12
3
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ವೆಲ್ ಫೇರ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಎಪಿ ಬಡಾವಣೆ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ತಾ, ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8[4]ಶಾ ಅ/ಮೇಆ/ಇತರೆ:
27/04/2012
29/05/2012
29/05/201
6-4-4
26/2012
3
ಬಣಜಾರ ಸಂಘ, ಚಿತರ್ದುಗರ್[ರಿ], ಈ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಮೂರು ಶಾಲೆಗಳ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರ ಅಮಾನತು ರದುಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
8[4]ಶಾ ಅ/ಪರ್.ವ.ಅನು/1
28/05/2012
28/05/2012
28/05/201
6-4-4
10/2012
3
ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿ / ಅನುದಾನರ ತ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್ ಹೋಗಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8[4]ಶಾ ಅ/ಇ / ಂಬರಹ
17/09/2011
12/06/2012
12/06/201
6-4-4
:03/2011-12
3
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಂಬರಹ ಕಡತ

1127

97555

12/06/2012
8[4]ಶಾ ಅ/ಇ / ಂಬರಹ
:02/2011-12
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಂಬರಹ ಕಡತ

12/06/2012

12/06/201
3

6-4-4

1128

97562

24/11/2011
8[4]ಶಾ ಅ/ಇ /1/2011
-12
ಅದಾಲತ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಷಯಗಳು

12/06/2012

12/06/201
3

6-4-4

1129

97571

30/04/2012
8[4]ಶಾ ಅ/ಇ /01/201
1-12
ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಶಾಲೆಗಳ ಮಾ ತ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್

12/06/2012

12/06/201
3

6-4-4

6-4-4
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1130

99970

8[4]ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇತನ
03/07/2012
22/08/2012
22/08/201
6-4-4
ಪರಿಷಕ್ರಣೆ:3/2012-13
3
2012ರ ಪರಿಷಕ್ೃತ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿಗಳನುನ್ ಅನುದಾನಿತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಬಬ್ಮದಿಗೆ ಸತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

1131

99982

1132

99988

1133

41838

1134

41839

30/05/2012
22/08/2012
22/08/201
6-4-4
8[4]ಶಾ ಅ/ಇ /ವಗರ್
3
ಅನು:34/2012-13
ರ್ೕ ಭೀಮಪಪ್ ನಾಯಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್, ಕೆಬಿಎ ಟೇನಷ್ನ್, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
[ ಂಬರಹ ಕಡತ]
8[4]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/ಇ
11/06/2012
22/08/2012
22/08/201
6-4-4
ತರೆ:02/2011-12
3
ಎಜು ಏಷಾಯ್ ವಡ್ರ್ಲ್ ಸೂಕ್ಲ್ ರಾಣೆಬೆನೂನ್ರು, ಇ ಲ್ 6 ಮತುತ್ 7ನೇ ತರಗತಿ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್
ಪಾ ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ
8(4)/ಇ /21/2002-03
17/02/2010
17/02/2010
17/02/201
6-4-5
ಸದಾರ್ರ್ ವಲಲ್ಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ. ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಕಾಯರ್ಗಾರ ಸಮಿತಿಗೆ
ವ ಕೊಡುವ ಬಗೆ
17/02/2010
17/02/2010
17/02/201
6-4-5
8(4)/ಇ /15/2004-05
ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ. ಜಾಣಗೆರೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯ ದಿವ್ದಸ ಇವರ ಗೈರು ಹಾಜರಿ ಬಗೆಗ್.

1135

41840

1136

41841

1137

41842

1138

41843

1139

41844

8(4)/ಇ /483/2006-07

17/02/2010

17/02/2010

17/02/201
6-4-5
1
ಗಗ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ. ಭದಾರ್ವತಿ ವ
ಒಳಪಡಿ ರುವ ದನು ಂದಕೆ ಪಡೆಯಲು ತಿ ಸುವ ಬಗೆ
17/02/2010
17/02/2010
17/02/201
8(4)/ಇ /52/2006-07
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಅನುದಾನ ರ ತ ಪೌರ್.ಶಾ ಹಾಜರಾತಿ ಕನಿಷಠ್ 75% ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಬಗೆಗ್.

6-4-5

17/02/2010
17/02/2010
17/02/201
6-4-5
8(4)/ಇ /69/2006-07
ಯುವಕ ಕಾಸ ಮಂಡ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಮಾರತಹ ಳ್, ಬೆಂ.ದ ಈ ಶಾಲೆಯ ಬಟವಾಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್
ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗೆ
17/02/2010
17/02/2010
17/02/201
6-4-5
8(4)/ಇ /189/2008-09
1
ರ್ೕ ದದ್ಗಂಗಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪಾರ್/ಪೌರ್ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.
8(4)/ಇ /101/2008-09

17/02/2010

17/02/2010

17/02/201
1

6-4-5

17/09/201
1

6-4-6

Calling for Information v/s 1336 of the I T Act-1961

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

1140

49785

17/09/2010
8(4)/ಖಾಹುಅನು/53/201
0
ಪಿ ಪಿ ವೆಲ್ ಫೇರ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು

1141

49900

20/09/2010
20/09/2010
20/09/201
6-4-6
8(4)/ಶಾಹೆಬ/03/2010
ಮಾರುತಿ ದಾಯ್ಸಂಸಥ್ ರಿ ನಂ. 717 ನೇ . ಅಡಡ್ರಸೆತ್, 4ನೇ ಬಾಲ್ಕ್ ಬಸವೇಶವ್ರನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು

1142

4853

13/02/2003
14/02/2007
14/02/200
6-4-7
8(7)ಶಾ ಅ ಅ ಜಿ ಸಂ
1:01-02.
8
ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಡೆದು ಪಾರ್ತಂಭಿ ರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಸ ಲ್ಸುಬವ ಬಗೆಗ್.

1143

49732

17/09/2010
17/09/2010
17/09/201
8(4)/ಸಥ್ಹ/65/2010
ಗೌತಮ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಗೃಹಲ ಮ್ ಬಡಾವಣೆ ಬಸವೇಶವ್ರನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು

1144

49578

1145

50971

16/09/2010
16/09/2010
16/09/201 6-4-20
8(4)/ಅನುಒ/79/2010
ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಜನಾನ್ಪುರ ಭದಾರ್ವತಿ ಇ ಲ್ನ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ
ಬಗೆ
01/10/2010
01/10/2010
01/10/201 6-4-22
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/146/20
1
10

17/09/2010

6-4-17
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ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
ಆತೆರ್ೕಯ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜೆ. .ನಗರ ಕುರುಬರಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು
1146

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

83308

1147

8689

1148

8921

1149

11358

1150

11368

1151

11479

1152

13476

1153

14413

1154

14827

1155

15967

1156

16842

1157

17212

1158

18305

8(4)/ಶಾ. .ಅ;ಖಾ.ಹು.ಭ.
ಅ./114(1)/200910/ಖಾಹುಅನು/114/2011

29/09/2011

05/03/2013

05/03/201
4

6-4-27

ರ್ೕ ಸೋಮ ಂಗೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸೋಮಗುಡಡ್, ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್
ಮಾಡೆಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
03/01/2007
20/03/2008
20/03/200
6-5-1
8(7)ಶಾ ಅ.32.ನೇಅ/20
9
07
ಎನ ಎಸ್ ದಿನೇಶ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ದಿವ್ದಸ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾ.ಬಗೆಗ್ ದದ್ಪಪ್ ಎನ್ ಎಂ. ಇವರ
ಸೇವಾಪ ಸಕ
07/10/2006
27/12/2008
27/12/200
6-5-1
8(1)ಶಾ. .ಅ.ಮೇಲಮ್ನ
13/2006-07
9
ರ್ೕಪಾದ್ ಲೋಕಪಪ್ ಖೌಜಲಗಿ ನಿವೃತತ್ ಸ. .ಬೆನಾನಸ್ಮಿತ್ ಪರ್ವ.ಶಾ.ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆಗ್.
04/04/2007
20/03/2008
20/03/200
6-5-1
8(7) ಶಾ ಅ ಖಾಹುಭ
05/07-08
9
ರ್ೕ ಗ ರಂಗನಾಥ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ದೊಡಡ್ ಎಣೆಣ್ಗೆರೆ ಚಿ.ನಾ ಹ ಳ್ ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಕಷ್ಕರ
ಹುದೆಯನು ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8(7) ಶಾ ಅ
23/04/2007
20/03/2008
20/03/200
6-5-1
ಖಾಹು.ಭ.ಅ13/07-08
9
ಸ ೕರ್ದಯ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ತಿಪಟೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಖಾ
ಇರುವ ಹುದೆಗಳನು ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8(7) ಶಾ ಅ ಖಾಹುಭ.ಅ
30/04/2007
20/03/2008
20/03/200
6-5-1
23/07-08
9
ರ್ೕ ಚಂಪಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಸಂಪಿಗೆ, ತುರುವೆಕೆರೆ ತಾ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್
ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8[7]ಶಾ ಅ:ಅನೇಅ:114:
14/09/2007
20/03/2008
20/03/200
6-5-1
2007-08
9
ದಿ: ನಿಸಾಸ್ರ್ಭಾಷಾ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಇವರ ಪತಿನ್ ಮುಬೀನಾ ಬಾನು, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
31/07/2007
17/04/2009
17/04/201
6-5-1
8 8 ಶಾ ವೇ ತಾ,.
0
85/2007-08
ರ್ೕ ಕೆ. ರಾಜಸೇಖರಾಚ್ಆರಿ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ರ್ೕ ಬಿ. ಜೆ ನಂಜುಂಡಪಪ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು ಪಿರ್ಯದ ರ್ನಿ
ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಅರ ಕೆರೆ ಇವರ ವೇತನ ತಾರತಮ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
87ಶಾ ಅ.ಅನೇ.156/20
24/12/2007
20/03/2008
20/03/200
6-5-1
07-08
9
ದಿ: ರ್ೕ ಎನ್. ೕರಪಪ್, ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರು, ರ್ೕ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನಸಾವ್ಮಿ ಗಾರ್.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ.
ರೇನಲೂರು ಕಡೂರು ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆ
25/03/2008
29/07/2009
29/07/201
6-5-1
87ಶಾ. .ಅ.ಹು.ಪರ್.ಶಾ.
0
232/2007-08
ಾನ ಕಾಸ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ತಾ. ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
88ಹೊ,ಪೌರ್. ತೆ.ಅನು
03/03/2008
24/12/2008
24/12/200
6-5-1
212/2007-08
9
ನಿಮರ್ಲ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಎಂ. ದಾಸಾಪುರ ಅಕಕ್ನಹ ಳ್, ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 2008-09ನೇ
ಸಾ ನಿಂದ ಆಂಗ ಮಾದ ಮದ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
88ಶಾ.ಪು.ಪಾರ್.ಅನು
11/06/2008
13/04/2009
13/04/201
6-5-1
42/2008-09
0
ಕೌ ಕ ಗಾರ್ಮ ಹಾಸನ ತಾ. ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಪುನರ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ನಿದೇರ್ಶ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
81ಇತರೆ.ಮನ /113/08
-09

12/09/2008

09/06/2014

09/06/201
5

6-5-1
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ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದಂತೆ ಪತರ್ವಯ್ವಹಾರದ ಕುರಿತು

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

1159

18307

12/09/2008
18/06/2014
81ಇತರೆ.ಮಾ ತಿ/114/0
8-09
ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ ಪತರ್ವಯ್ವಹಾರದ ಕುರಿತು

1160

22919

1161

26983

1162

26984

1163

28616

1164

28619

1165

31493

1166

31497

1167

32229

1168

32230

24/02/2009
19/11/2009
19/11/201
6-5-1
87ಶಾ ಅ,ಹೊಪೌರ್ಶಾ.17
0
8/2008-09
ರೋಟರಿ ಸನ್ ರೈಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ ಎಸ್.ಜೆ. . ರಸೆತ್, ಹಾಸನ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 2008-09ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಆಂಗ ಮಾಧ ಮ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
847ಶಾ. .ಅ.ಮಾಮಿ.1/2
05/08/2002
25/03/2009
25/03/201
6-5-1
002-03
0
ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್.ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ಮ ಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಶೇ.30 ರಷುಟ್ ಉದೆದ್ ಮೀಸ ಸಲು
ಕೋರಿ
11/08/2005
25/03/2009
25/03/201
6-5-1
81ಶಾ. .ಅ..ಸಂ.ಹೆ.ಡಾರ್.4
0
2/2005-06
ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ. ದಾಯ್ಪೀಠ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ವೈ.ಎನ್.ಹೊಸಕೋಟೆ, ಪಾವಗಡ ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿಯಿಂದ
ಹಣ ಡಾ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
8[7]ಶಾ ಅ:ಸಹಾಯಾನು
05/07/2008
30/03/2009
30/03/201
6-5-1
ದಾನ:53:2008-09
0
ರ್ೕ ಜಗದುಗ್ರು ರೇಣುಕಾಚಾಯರ್ ಕಷ್ಣ ಪರ್ತಿಷಾಠ್ನ, ಬಾಳೇಹೊನೂನ್ರು, ದಾಯ್ಥಿರ್ನಿಲಯ ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್
ಸಹಾಯಾನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
14/07/2008
30/03/2009
30/03/201
6-5-1
8[7]ಶಾ ಅ:ವೇ.ಬಿ:54:2
0
008-09
ಟಿ.ವೆಂಕಟರಾಮಯಯ್, ಸ. , ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ, ಇವರ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
24/03/2009
08/04/2009
08/04/201
6-5-1
8[7]ಶಾ ಅ.ಮಾ.ಹ.190/
0
2008-09
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಹೆಚ್. ಈಶವ್ರ, ವಕೀಲರು, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರ ಅಡಿಯ ಲ್ ಕೋರಿರುವ
ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
17/02/2009
08/04/2009
08/04/201
6-5-1
8[7]ಶಾ ಅ.ಆಶಾಸವ.17
0
3/2008-09
ಕಕೋಟು ಪರಂಬು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಜಪೇಟೆ ತಾ: ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್
ವ ಕೊಳು ವ ಬಗೆ
87 ಶಾ ಅ ಇತರೆ
14/10/2008
18/04/2009
18/04/201
6-5-1
107/2008-09
0
ರ್ೕ ಎಂ.ಕೆ.ಬಾಲಭಾಸಕ್ರ್, ಪರ್.ಶಾ ಸ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ ಸಂಖೆಯ್ 21/2004 ದಿನಾಂಕ 6-2-2006ರ
ಆದೇಶವನು ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
87 ಶಾ ಅ ಇತರೆ
14/11/2008
18/04/2009
18/04/201
6-5-1
112/2008-09
0
ರ್ೕ ಎಸ್.ಎ. ಕೇಲೂರ ಇವರನುನ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಕುರಿತು.

1169

32231

1170

32236

1171

34959

18/06/201
5

6-5-1

26/03/2001
18/04/2009
18/04/201
6-5-1
817 ಶಾ ಅ ದೂರು
11/2000-01
0
ರ್ೕ ದದ್ಗಂಗಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ತುಮಕೂರು ಇವರ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ
ಬ ಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಎ
ಎ ನೀಡುವ ಬಗೆ
87 ಶಾ ಅ ದೂರು
27/07/2008
18/04/2009
18/04/201
6-5-1
9/2000-01
0
ಅಜಿರ್ ಸಮಿತಿ ಸಂಖೆಯ್ 20/2001 ರ್ೕ ಡಿ.ಎಸ್ ಓಂಕಾರ ಮೂತಿರ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ ಮಾರುತಿ
ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಚಿಕ ಬಿದರೆ ಚಿಕ ನಯ ನಹ ತಾಲೂಕು ಇವರ ಬಾಕಿ ವೇತನ ಪಾವತಿ ಬಗೆ
81ನೇಅ
22/06/2009
14/08/2009
14/08/201
6-5-1
ಸಪ್ ಟ್ಕರಣ/30/2009-10
0
ರ್ೕ ನಿವಾಹರ್ಣ ದಯಾಸಂಸೆಥ್,ದೇಗುಲಮಠ,ಕನಕಪುರ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯಡಿ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆಗಳ
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ ಸ ಕರಣ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
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ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
1172

36429

8[7]ಶಾ ಅ./ಇತರೆ/42/2
01/09/2009
009
ರ್ೕ ಕೆ ಎಂ ಕೋ , ವಕೀಲರು, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಆ

1173

39177

1174

52184

1175

52241

30/01/2009
19/11/2009
19/11/201
6-5-1
8[7]ಶಾ ಅ./ಇತರೆ/168/
0
2008-09
ಕೆ.ಐ. . 7417/ ಒಎಂ/2008 ರ್ೕ ವ ೕಗಿ ದದ್ಪಪ್ ಗಡಡ್ದ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಮುಂಡರಗಿ ಇವರು ಮಾ ತಿ
ಹಕು ಆ ೕಗಕೆ ಸ ರುವ ಮೇಲ ನ ಬಗೆ
23/10/2010
18/06/2014
18/06/201
6-5-1
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/01/201
5
0
ರ್ೕ ಎಸ್.ಜಿ. ಚಂದರ್ಪಪ್, ಡಿ. ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಇಕೆಕ್ೕರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಯಡಜಿಗಳೆ ಮನೆ, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್
ನಿವ ತಿ ಸೌಲಭ ಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆ
¸ 8(4)/ದೂರು/1/2010
23/10/2010
25/06/2014
25/06/201
6-5-1
ರಾಜರತನ್ಂ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಮತುತ್ ರ್ೕ ಶಾರದ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ವಾದದ ಬಗೆಗ್

1176

52494

1177

53668

1178

53686

1179

76714

1180

81599

1181

97071

19/11/2009

19/11/201
0
ೕಗಕೆಕ್ ಸ ಲ್ ರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

6-5-1

25/10/2010
25/06/2014
25/06/201
6-5-1
8(4)/ದೂರು/93/2010
ರ್ೕ
ಹಮಮ್ದ್ ಮನನ್, ವಾಜಿನಗ ಬೆಂ.1 ಇವರು ಗುಡ್ ಲ್ ಗಲ್ಸ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಪೆರ್ೕಜರ್ ಟೌನ್ ಇ ಲ್
ದಾ ಥಿರ್ಗ ಂದ ಹೆಚಿ ನ ಶುಲ ವಸೂ ಮಾಡುತಿರುವ ಬಗೆ
8(40/ದೂರು/5106/201
30/10/2010
25/06/2014
25/06/201
6-5-1
0
5
ಹೆಚ್.ಆರ್. ಸಂಖೆಯ್: 5106/2010 ಕೆ.ಪಿ.ಟಿ. .ಎಲಸ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ
ದಾ ಥಿರ್ಗಳು ರಾಜ ಮಾನವ ಹಕು ಆ ೕಗಕೆ ಸ ರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆ
30/10/2010
26/06/2014
26/06/201
6-5-1
8(40/ದೂರು/26174/20
5
10
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂ: 26174/2010 ರ್ೕ ನಾಯಕ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ ಜಯನಗರ ಇವರ ರಿ.ಅ. ಬಗೆಗ್
21/12/201
6-5-1
4
ರ್ೕ ಕೆ. .ವೆಂಕಟೇಶ ರೆಡಿಡ್ c/o ಮಂಜು ರ್ೕ ನಿಲಯ ಗಂಗಾಧರಪುರ,ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ,ಬೆಂ.ಗಾರ್. ರವರು
ಮಾ ಹ ಅ ದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
13/09/2011
13/09/2011
13/09/201
6-5-1
8[8]ಶಾ ಅ/ಮಾ.ಹ.ಅ/60
[09]/2011-12
2
ರ್ೕ ವೈಲೆಟ್ ಮಸಕ್ರೇನಸ್, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಎನ್.ಐ.ಟಿ.ಕೆ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆ ರ್ೕನಿವಾಸನಗರ,
ಮಂಗಳೂರು ದ ಣ ಕನ ಡ ಜಿಲೆ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಅಜಿರ್ ಸ
ಮಾ ತಿ
CPI
31/05/2012
21/12/2013
21/12/201
6-5-1
8[5]/ಮಾ.ಹ.ಅ/33/2012
4
8[5]/ಮಾ.ಹ.ಅ/03/2011

18/08/2011

21/12/2013

ರ್ೕ ಕೃಷನ್ಮೂತಿಱ, ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ◌ಿವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
1182

1183

1184

97072

CPI
8[5]/ಮಾ.ಹ.ಅ/32/2012

31/05/2012

21/12/2013

21/12/201
4

6-5-1

97074

ರ್ೕ ಜಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ , ಕೃಷಣ್ಪಪ್ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ, ಪಿ.ಯು ಕಾಲೇಜ್ ರೋಡ್, ಸೂ ಬೆಲೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ:
ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
31/05/2012
21/12/2013
21/12/201
6-5-1
CPI
4
8[5]/ಮಾ.ಹ.ಅ/09/2012

97079

ರ್ೕ ಎನ್.ಮುನಿರಾಜು ಸ. . ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ಪೌರ್.ಶಾ, ರಾಜಘಟಟ್, ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ: ಇವರು ಮಾ ತಿ
ಹಕು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
31/05/2012
21/12/2013
21/12/201
6-5-1
CPI
4
8[5]/ಮಾ.ಹ.ಅ/15/2012
ರ್ೕ
ಯಂ, ಸುಭಾಶ್ ನಗರ, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ: ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016
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1185

1186

1187

1188

1189

97080

CPI
8[5]/ಮಾ.ಹ.ಅ/24/2012

31/05/2012

21/12/2013

21/12/201
4

6-5-1

97083

ರ್ೕ ಕೆ.ಗೋ ಂದಪಪ್, ಇತಿಹಾಸ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ನಾಯಕ ಪ.ಪೂ.ಕಾ, ಹಾಗಲವಾಡಿ, ಗುಬಿಬ್ ಇವರು
ಮಾ ಹ ಅ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
31/05/2012
21/12/2013
21/12/201
6-5-1
CPI
4
8[5]/ಮಾ.ಹ.ಅ/45/2012

97086

ರ್ೕಮತಿ ಸಂಜೀವಮಮ್ ಕೋಂ ರ್ೕ ಟಿ. ರ್ೕನಿವಾಸ, ಶಾಂತಿನಗರ, ರೈಲೆವ್ ನಿಲಾದ್ಣದ ಹತಿತ್ರ,
◌ಾ◌ಂಜನೇಯಸಾ ಮಿ ದೇವಸಾನದ ಹತಿರ ತಮ ಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ತುಮಕೂರು ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕು
31/05/2012
07/01/2013
07/01/201
6-5-1
CPI
4
8[5]/ಮಾ.ಹ.ಅ/47/2012

97147

ರ್ೕ ಪರ್ಸನನ್ಕುಮಾರ್ ಶೆಟಿಟ್, ದೈ. .ಗೆರ್ೕ-1 ಶಾರದಾ ಪೌರ್.ಶಾ. ಬೇಕಾಱಡಿ, ಉಡುಪಿ ತಾ ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು
ಮಾ ತಿ ಹಕು ಅಧನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
02/06/2012
21/12/2013
21/12/201
6-5-1
CPI
4
8[5]/ಮಾ.ಹ.ಅ/40/2012

97155

ರ್ೕ ತಮಮ್ಣಣ್ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ದೆದ್ೕಗೌಡ, ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ತಾ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
02/06/2012
21/12/2013
21/12/201
CPI
4
8[5]/ಮಾ.ಹ.ಅ/38/2012

6-5-1

ರ್ೕ ರ್ೕನಿವಾಸ ತಂ: ಪಟಿಟ್ ಂಗರಯಯ್ ಹಾರೋಹ ಳ್ ಇವರು ಮಾ.ಹ. . ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

1190

100136

25/08/2012
21/12/2013
21/12/201
6-5-1
CPI/ದೂರು/26/2012
ರ್ೕ ಪೆರ್ೕಮಾನಂದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮಾಹತಿ ಹಕುಕ್ ಅದನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

1191

112393

1192

112812

1193

113321

1194

113410

1195

114580

05/08/2013
03/07/2015
03/07/201
6-5-1
8(6)ಶಾ ಅ
6
ಮು. .ಬಡಿತ್/ಅರಶಾನೌಮಾ/2
7/2013
ರ್ೕಮತಿ ಜಯಾಭಟ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಎಸ್. . ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಆಡ ತ ಮಂಡ
ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
8(7)ಶಾ ಅ;ಬಡಿತ್.
27/08/2013
27/06/2014
27/06/201
6-5-1
ಅನು/./ಮುಂಬಡಿತ್/48/20135
14./2013
ಕೆ.ಎಲ್.ಇ. ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆದ್ ಭಳಗಾ ಆಡ ತ ಮಂಡ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ .ಎಸ್.ಕೆ. ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ಅಥಣಿ ಜಿಲೆ ಬೆಳಗಾ ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಹ ಕಷ್ಕರಾದ ೕ ಡಿ ವೆ ದುಗಾಣಿ ಇವರಿಗೆ ಮುಖೊ ೕಪಾಧಾ ಯರ
8[7]ಶಾ ಅಮು. .ಬಡಿತ್/ಅ
17/09/2013
27/06/2014
27/06/201
6-5-1
ನು//ಮುಂಬಡಿತ್/55/20135
14./2013
ರ್ೕ. ಎನ್.ಕೆ. ನಾಗೇಂದರ್ ,ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಗೌಡ ಳ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಗೌಡ ಳ್, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು
ಕೊಡಗು ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಮುಖ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
CPI
20/09/2013
10/03/2014
10/03/201
6-5-1
39/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(6)
5
ಶಾ ಅ.ಸವ್.◌ಿ.ನಿ.ಅನು:39/2
013-14/2013
ರ್ೕ.ಓಂಕಾರಪಪ್.◌ೆನ್. ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕಚಿನಮ್ರಡಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಶಾಯ್ನುಭೋಗನಹ ಳ್,
ತರೀಕೆರೆ ತಾ: ಚಿಕ ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆ ಇವರು ದಿ: 01 12 2013ರಂದು ಚಾ ನಿವ ತಿ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(6)
05/11/2013
05/02/2015
05/02/201
6-5-1
ಶಾ. .ಅ.ಮು. .ಬಡಿತ್:54/20
6
13-14/2013
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

1196

115838

1197

115865

1198

116635

1199

116989

1200

117245

1201

117250

1202

117258

1203

117259

1204

117260

1205

117263

1206

117264

1207

117266

ಶೊರ್ೕ. ೕಹನ್ ರಾಜ್ ಚೌಟ. ಹೆಚ್. ಸ. ./ ಜೈನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮೂಡಬಿದೆರ್ ವಲಯ, ದ.ಕ. ◌ಿವರಿಗೆ
ಮು ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
8[7]/ಶಾ ಅ/ಮು. .ಬ/ ನು
16/12/2013
27/06/2014
27/06/201
6-5-1
//ವೇಬ/70/20135
14./2013
ರ್ೕ. ಎಲ್.ಐ.ನಾಯಕ್, ಸ. [ಕಲಾ]ಮಲೆನಾಡ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ಕಾವಂಚೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ದದ್ಪುರ, ರ
ಶೆ ಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಮುಖೊ ೕಪಾಧಾ ಯರ ಹುದೆಗೆ ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು
8[1]ಶಾ ಅ/ಮುಂಬಡಿತ್/ಮು
17/12/2013
24/06/2014
24/06/201
6-5-1
. .ಬ:78/2013
5
ರ್ೕ ರಘು ಹಳದಮಮ್ನವರ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ ದದ್ ಂಗೇಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾರಿಪುರ, ಇವರಿಗೆ
ನೀಡಿರುವ ಮುಖ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
8[4]
11/01/2014
06/06/2014
06/06/201
6-5-1
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/65/201
5
4
ಸುವಣರ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], ಡಿ ಎಂ ಲೇಔಟ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2014-15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆ
21/01/2014
10/06/2014
10/06/201
6-5-1
CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/ 8(6)ಶಾ.
5
.ಅ.ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.74/2014
-15/2014
ಾನಗಂಗೋತಿರ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಎನ್.ಹೆಚ್ 206, ಕಡೂರು ತ ಲೂಲ್ಕು, ಇ ಲ್ 2014-15ನೇ
ಸಾ ನ ಆಂಗ ಮಾಧ ಮದ 9ನೇ ತರಗತಿ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8(5).ಶಾ. .ಅ./ಹೊಶಾಪಾರ್ 25/01/2014
09/06/2014
09/06/201
6-5-1
/186//2014
5
ರ್ೕ ಬಾಲಾಜಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಹೊಸಕೋಟೆ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯಿಂದ ಡಾನ್ ಬಾಸೊಕ್ೕ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಪ್ ಔಢಶಾಲೆ ಪಿಲಗುಂಪೆ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾ ಮಾಂತರ ಜಿಲೆ ತೆರೆಯಲು ನೋಂದಣಿ
8(5)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
25/01/2014
09/06/2014
09/06/201
6-5-1
82/2014
5
ನ ೕದಯ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ವಪುರ ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ 201415ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಹೊಸ ಪೌ ಡ ಸಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8(5)_ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/
25/01/2014
09/06/2014
09/06/201
6-5-1
175/2014
5
ವೇಕಾನಂದ ದಯ್ನಿಕೇತನ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ದೇವನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ 2014-15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಹೊಸ ಪೌರ್ಡ
ಸಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
CPI
25/01/2014
09/06/2014
09/06/201
6-5-1
8[5]ಶಾ. .ಅ.ವೇ.ಶೆರ್ೕ.ಪ/
5
ಹೊಶಾಪಾರ್/197/1314/2014
ನಿತಾಯ್ನಂದ ಗುರುಕುಲ ದಾಯ್ಪೀಠ,ಕಲುಲ್ಗೋಪಹ ಳ್,ಬಿಡದಿ,ರಾಮನಗರ ತಾಲಲ್;◌ೂಕು,ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ
ಸಂಸೆಯಿಂದ ನಿತಾ ನಂದ ಗುರುಕುಲ ದಾ ಪೀಠ ಕಲುಗೋಪಹ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ
8(5)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
25/01/2014
09/06/2014
09/06/201
6-5-1
76/2014
5
ದಾಬಸ್ ಪೇಟೆ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಲಕೂಕ್ರು ಕೊರಟಗೆರೆ ರಸೆತ್ ನೆಲಮಂಗಲ ಇವರಿಗೆ 2014-15ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಆಹೊಸ ಪೌ ಡ ಸಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
CPI 8(5)/ಹೊಶಾಪಾರ್/19
25/01/2014
09/06/2014
09/06/201
6-5-1
6/13-14/2014
5
.ಎನ್.ಎನ್.ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಜಯನಗರ ರಾಮನಗರ ಟ್ಔನ್,ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯಿಂದ ◌ಾಕಸ್ಫ್ಡಱ ಪಬಿಬ್ಕ್
ಸೂ ಲ್ ಜಯನಗರ ರಾಮನಗರ ಟ್ಔನ್ ಹೊಸ ಪ್ ಔಢಶಾಲೆಯನು ತೆರೆಯಲು ನೋಂದಣಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8(5)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
25/01/2014
09/06/2014
09/06/201
6-5-1
91/2014
5
ರತುತ್ ಬಾ ಜನತಾ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಬೈಂದೂರು ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ 2014-15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಹೊಸ ಪೌರ್ಡ
ಸಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
25/01/2014
09/06/2014
09/06/201
6-5-1
CPI. 8(5)/ಹೊಶಾಪಾರ್/19
5
5/13-14/2014
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ರ್ೕ ನೇತಾಜಿ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್,ಹನುಮಂತನಗರ ಮರಳವಾಡಿ,ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕುರಾಮನಗರ
ಜಿಲೆ ಈ ಸಂಸೆಯಿಂದ ೕ ನೇತಾಜಿ ಇಂಟರ್ ನಾ ಷನಲ್ ಸೂ ಲ್ ಕನಕಪ ರ ರಾಮನಗರಜಿಲೆ ಇ ಹೊಸ
8(5)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
25/01/2014
09/06/2014
09/06/201
6-5-1
89/2014
5
ಶಾಂತಿಧಾಮ ಗುರುಕುಲ ◌ಾ◌ಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಕೋಟೇಶವ್ರ ಕುಂದಾಪುರ ಇವರಿಗೆ 201415ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಹೊಸ ಪೌ ಡ ಸಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8(5)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
25/01/2014
09/06/2014
09/06/201
6-5-1
88/2014
5
ನಮಮ್ ನಳಂದ ದಾಯ್ಪೀಠ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಹಟಿಟ್ಯಂಗಡಿ ಬೈಂದೂರು ವಲಯ ಇವರಿಗೆ
2014 15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಹೊಸ ಪೌ ಡ ಸಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
CPI
25/01/2014
09/06/2014
09/06/201
6-5-1
8[5]ಶಾ. .ಅ/ಹೆ. .ಸಥ್.ಹಂ
5
ಚಿಕೆ.153/21314/ಹೊಶಾಪಾರ್/194/201314/2014
ರ್ೕ ವ ೕಗಿ ಮುನೇಶವ್ರಸಾವ್ಮಿ ದಾಯ್ ಪೀಠ,ಮರಳೇಗಾ ಮಠ,ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು ರಾಮನಗರ
ಜಿಲೆ ಈ ಸಂಸೆಯಿಂದ ೕ ಎಸ್ ◌ೆಸ್ ಎಂ ಎಸ ಆಂಗ ಮಾಧ ಮ
CPIBM785ಮೇ.ಕಾ2014
24/09/2014
24/09/2014
24/09/201
6-5-1
5
ಜಿತೇಂದರ್ ಕುಮಾರ್.ಟಿ.ಆರ್. ಮತುತ್ ಇತರರು ಪಿಟಿಷನ್ ಸಂಖೆಯ್ 133[2]ರ ಬಗೆಗ್

1208

117267

1209

117268

1210

117270

1211

125902

1212

125907

24/09/2014
24/09/2014
24/09/201
6-5-1
CPIBM895ದೂರು2014
ರ್ೕ.ಮುನಿಯಪಪ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಪಿಕೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾರಸಂದರ್ ಇವರದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್ 19390/2011ರ ಬಗೆಗ್

1213

125909

1214

125924

1215

125925

24/09/2014
24/09/2014
24/09/201
6-5-1
CPIBM897ದೂರು2014
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 13010/2008 ರ್ೕ.ಎಸ್.ಬಿ.ಕರಿಯಪಪ್, ದಿವ್ದಸ, ಇಂಡಿಯನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಿಟಟ್ದಹ ಳ್,
ಕಾರಿಪ ರ ರುದ ಸಕಾರ್ರ
24/09/2014
24/09/2014
24/09/201
6-5-1
CPIBM803ಉನಾಯ್2014
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 27042-59 ಮತುತ್ 27709-10 ರ್ೕ. .ಗಜೇಂದರ್ಪಪ್ ಮತುತ್ ಇತರರು ಹಾಗೂ
ೕ ಬಸವರಾಜಪ ಮತು ಇತರರು ಸ ರುವ ದಾವೆ ಬಗೆ
24/09/2014
24/09/2014
24/09/201
6-5-1
CPIBM804ಉನಾಯ್2014
ರಿ ಪಿ ಸಂಖೆಯ್ 23105/2012 [ಎಸ್.ಆರ್] ರ್ೕಮತಿ.ಫಹಮುದಿದ್ೕನಿನ್ೕಸಾ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ

1216

125926

1217

125927

1218

125929

1219

125931

1220

126009

1221

126015

1222

126016

24/09/2014
24/09/2014
24/09/201
6-5-1
CPIBM805ಉನಾಯ್2014
ಸಂಖೆಯ್ 689-691/2012 ರ್ೕಮತಿ.ಬೆ ಸ್ ಹೆನಿರ್
ನಿಂದನಾ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್ 589/2012 ಮತುತ್
ಮತಿತರರು ರುದ ರಾಜ ಸಕಾರ್ರ
24/09/2014
24/09/2014
24/09/201
6-5-1
CPIBM806ಉನಾಯ್2014
ರಿ ಪಿ ಸಂಖೆಯ್ 7636/2012 ರ್ೕ.ಸೈಯಯ್ದ್ ಪೈಚಾನ್ ಅಹಮ್ದ್ ಇವರ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ
24/09/2014
24/09/2014
24/09/201
6-5-1
CPIBM807ಉನಾಯ್2014
ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಸಂಖೆಯ್ 35506/2011 ರ್ೕ.ಬಿ.ಪಾಲಾಕಷ್ಪಪ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ.ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ವ ಗ ರುದ ರಾಜ ಸಕಾರ್ರ
24/09/2014
24/09/2014
24/09/201
6-5-1
CPIBM809ಉನಾಯ್2014
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 8092-93/2010 ಬಸವೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ವ ಗಗ್ ಸ ಲ್ ರುವ ದಾವೆ ಬಗೆಗ್
24/09/2014
24/09/2014
24/09/201
6-5-1
CPIBM912ದೂರು2014
ೕಣಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ
ಹೆಚ್ ಜೆ ರಮೇಶ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಇವರ ಮೇಲೆದೂರು
CPIBM798ಹೊಶಾಪಾರ್20
24/09/2014
24/09/2014
24/09/201
6-5-1
14
5
ದಾಯ್ ನೂತನ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಎ.ಎನ್. ರಸೆತ್,ವೆಂಕಟೇಶನಗರ, ವ ಗಗ್ ಇ ಲ್ 9ನೇತರಗತಿ
ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
24/09/2014
24/09/2014
24/09/201
6-5-1
CPIBM799ಹೊಶಾಪಾರ್20
5
14
ರಾಮಕೃಷಣ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅ ಗೇರಿಮಂಡಿರ್,ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇ ಲ್ 9ನೇತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

1223

126017

1224

127458

1225

127479

1226

128579

1227

128581

1228

129957

1229

129958

1230

129966

1231

134574

1232

134583

1233

134584

1234

134586

1235

134591

1236

134609

1237

134611

CPIBM800ಹೊಶಾಪಾರ್20
24/09/2014
24/09/2014
24/09/201
6-5-1
14
5
ಗುರುಕುಲ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನವುಲೆ, ವ ಗಗ್ ಇ ಲ್ 9ನೇತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆ
14/11/2014
03/07/2015
03/07/201
6-5-1
CPIBM799ನಿ&ಪಿಂ2014
6
ರ್ೕಮತಿ.ಬಿಟೆ ಸ್ ಪದಾಮ್ವತಿ, ಮು. . ಬಿ.ಎಂ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಉಳಾಳ್ಲ, ಮಂಗಳೂರು, ಇವರ ಸವ್ ಇಚಾಚ್
ನಿವ ತಿ ಅನುಮತಿ ಬಗೆ
14/11/2014
03/07/2015
03/07/201
6-5-1
CPIBM846ಮುಂಬಡಿತ್201
6
4
ರ್ೕ.ಜುಂಚಪಪ್ ಶೆಟಿಟ್, ಸ. , ದುಗಾರ್ಪರಮೇಶವ್ರಿ ದೇವಳ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಕಟೀಲು, ಮಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ
ಮು ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
18/12/2014
03/07/2015
03/07/201
6-5-1
CPIBM806ನಿ&ಪಿಂ2014
6
ಸಟ್ರ್ ಝಕೆಲ್ೕಮಿ ಫೆನಾಱಂಡೀಸ್ ಸ. . ಹೋ ರೋಜರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮೂಡುಬಿದೆರ್, ದ.ಕ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಬಗೆ
18/12/2014
03/07/2015
03/07/201
6-5-1
CPIBM793ಅರಶಾನೌಮಾ
6
2014
ಡಾ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಎಂ. ಸಜಜ್ನ, ◌ೆ◌ಂ.ಎ. ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಕನನ್ಡ ◌ುಪನಾಯ್ಸಕರು, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಣ (ಜೆ.ಓ. )
ಕೋಸುಱಗಳು ೕ ಜಿ ಎಂ ಕಲಾ ಣಶೆಟಿ ಪದ ಪೂವಱ ಕಾಲೇಜು ಬಾದಾಮಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆ ಇವರ
30/01/2015
04/07/2015
04/07/201
6-5-1
CPIBM5ಮುಂಬಡಿತ್2015
ರ್ೕ.ಕೆ.ನಂಜುಂಡರೆಡಿಡ್, ಸ. , ಪತಿತ್, ಆದಿನಾರಾಯಣ ರಾಮಲಕಷ್ಮ್ಮ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮುಂಗಾನಹ ಳ್, ಚಿಂತಾಮಣಿ
ತಾ ಚಿಕ ಬಳಾ ಪ ರ ಇವರಿಗೆ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯು ಮುಖ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು
30/01/2015
04/07/2015
04/07/201
6-5-1
CPIBM6ಮುಂಬಡಿತ್2015
ರ್ೕ.ಭೈರೆಡಿಡ್, ಸ. , ಬಾಪೂಜಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆಂಚಾಲಹ ಳ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ, ಇವರ ಮು. ಬಡಿತ್
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
30/01/2015
03/07/2015
03/07/201
6-5-1
CPIBM1ಇ 2015
ಅವರ್ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಕಟ್ರೀಸ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ, ಕೊಡಗು, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್
ಸಹ ಕಷ್ಣ ಪಾ ರಂಭಿಸುವ ಕುರಿತು
30/06/2015
02/07/2015
02/07/201
6-5-1
CPIBM78ಮುಂಬಡಿತ್2015
6
ರ್ೕ.ಎನ್.ಷಡಾಕಷ್ರಸಾವ್ಮಿ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ.ಶಾರದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೋಡಿಹ ಳ್, ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು,
ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆ ಇವರ ಮುಖ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿ ಬಗೆ
30/06/2015
02/07/2015
02/07/201
6-5-1
CPIBM79ಮುಂಬಡಿತ್2015
6
ರ್ೕ. ವ ೕಗಿ ಮುನೇಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿ ವಸತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮರಳೆಗಾ ಮಠ, ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ
ಶಾಲೆಯ ೕ ವರದರಾಜು ಇವರ ಮು ಬಡಿ ಬಗೆ
30/06/2015
02/07/2015
02/07/201
6-5-1
CPIBM80ಮುಂಬಡಿತ್2015
6
ಡಾ//ನಾಗರಾಜು, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ.ರಾಮಕೃಷಣ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊಸದುಗರ್, ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ
ಮು ಬಡಿ ಬಗೆ
30/06/2015
02/07/2015
02/07/201
6-5-1
CPIBM81ಮುಂಬಡಿತ್2015
6
ರ್ೕ.ಎಸ್.ಎಂ.ರಾಜು, ಪರ್ಭಾರಿ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಅಕೂಕ್ರು ಹೊಸಹ ಳ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊಸಹಳ್ಇ,
ಚನ ಪಟ ಣ ತಾಲೂಕು ಇವರ ಮು ಬಡಿ ಬಗೆ
30/06/2015
01/07/2015
01/07/201
6-5-1
CPIBM21ನಿ&ಪಿಂ2015
ರ್ೕ.ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ, ಜವಾನ, ಎನ್.ಎಸ್.ಎ.ಎಂ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು [ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ], ನಿಟೆಟ್,
ಕಾಕರ್ಳ ತಾಲೂಕು ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆ ಇವರ ಸ ಯಂ ನಿವ ತಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಬಗೆ
30/06/2015
01/07/2015
01/07/201
6-5-1
CPIBM83ಮುಂಬಡಿತ್2015
6
.ಎಸ್.ಪರ್ಭಾಕರಯಯ್, ಕೊಂಗಾಡಿಯಪಪ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ಮುಖ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿ ನೀಡಿ ನೇಮಿ ರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
30/06/2015
01/07/2015
01/07/201
6-5-1
CPIBM22ನಿ&ಪಿಂ2015
ರ್ೕ.ವೈ.ಚಂದರ್ಶೇಖರ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸೆಂಟ್ ಜೋನ್ಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಶಂಕರಪುರಂ, ಉಡುಪಿ ಇವರ ಸವ್ಯಂ
ನಿವ ತಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
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134619

CPIBM84ಮುಂಬಡಿತ್2015

1239

134620

ರ್ೕಮತಿ. .ಪಿರ್ೕತಿ ಜೂ ಯಾನ ಕಾರ್ಸ್ಟ್, ಸಂತ
ಬಗೆ
30/06/2015
CPIBM85ಮುಂಬಡಿತ್2015

1240

134657

1241

7031

1242

7256

1243

8012

1244

8139

1245

10994

1246

14821

1247

15466

1248

16033

1249

16035

1250

24835

30/06/2015

01/07/2015

01/07/201
6-5-1
6
ೕಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಉಡುಪಿ ವಲಯ ಇವರ ಮು ಬಡಿತ್

01/07/201
6
ರ್ೕ.ಪಿ.ಜನಾಧರ್ನ ಮಹಾದೇ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಪು, ಉಡುಪಿ ವಲಯ ಇವರ ಮು ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

6-5-1

01/07/201
6-5-1
6
ರ್ೕ.ತಿಪೆಪ್ೕಶ, ಬಿ.ಎಸ್.ಎ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಟೌನ್, ಇವರನುನ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರನಾನ್ಗಿ ಬಡಿತ್
ನೀಡಿರುವ ಬಗೆ
19/09/2006
20/03/2008
20/03/200
6-5-2
8(7) ಶಾ. .ಹು.ಭ 91/0607
9
ರ್ೕ ಎಸ್.ಆರ್ ವಕುಮಾರ್ . ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಶಾಲೆ ಹೊಸಕೆರೆ ಗುಬಿಬ್ ತಾ ನೇಮಕಾತಿ
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
09/10/2006
20/03/2008
20/03/200
6-5-2
8(7) ಶಾ. .ಅ
9
ಖಾ.ಹು.ಭ.,ಅ 106/06-07
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಆವತಿ ಜೀವನಹ ಳ್ ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್
ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
.8(7)
22/11/2006
20/03/2008
20/03/200
6-5-2
ಶಾ ಅ,ಖಾ.ಹುಭ.141.069
07
ರ್ೕ. ಗಂಗಾಧರೇಶವ್ರ ಸನಿವಾಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಪಾಲಸಂದರ್, ತುಮಕೂರು ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್.
CPIBM87ಮುಂಬಡಿತ್2015

01/07/2015

01/07/2015

01/07/2015

18/10/2006
20/03/2008
20/03/200
6-5-2
8(7) ಶಾ. .ಅ ಹು.ಭ.ಅನು
116/06-07
9
ರ್ೕ ಗುರುಕರ್ಪ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಗಿರಿಯಾಪುರ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ತುಂಬಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8(7) ಶಾ. .ಅ.ಅ.ನು.ನೇ.
26/03/2007
20/03/2008
20/03/200
6-5-2
249/2006-07
9
ಬಿ. ಅರುಣಕುಮಾರ್ S/O ಬಿ. ಬೈರಪಪ್ ರ್ೕ ಕಾಲಭೈರವೇಶವ್ರ ಸಂಸಕ್ೃತ ವೇದ ಆಗಮ ಕಾಳೇಜು ರ್ೕ
ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ೇತ ನಾಗಮಂಗಲ ಇವರ ಅನು ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆ
20/12/2007
27/01/2010
27/01/201
6-5-2
88ವೃತಿತ್. .ಹು.ಭತಿರ್
ಅನು. 177/2007-08
1
ಲೋ ೕಲಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಗೌಡೇನಹ ಳ್ ಹಾಸನ ತಾ. ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಉ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರ
ಹುದೆಉನು ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
87ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.
19/02/2008
19/03/2008
19/03/200
6-5-2
ಮ.213/2007-08
9
ಜೀಸಸ್ ಲವ್ಸ್ ಮಿನಿ ಟ್ರ್ ರಿ ವಡಡ್ರಹ ಳ್ ತುಮಕೂರು ತಾ. ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
31/03/2008
24/12/2008
24/12/200
6-5-2
87ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್ಶಾ.24
9
4/2007-08
ಸಾಯಿ ಕೃಪ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಹೊಸಕೋಟೆ 2008-09ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ತೆರೆಯುವ ಬಗೆ
87ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್ಶಾ.24
31/03/2008
02/12/2008
02/12/200
6-5-2
6/2007-08
9
ಜೀ ೕಸ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ ಜಯಪುರ 2008-09ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆ
87ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.ಪೌರ್.10/
25/02/2004
23/03/2009
23/03/201
6-5-2
2003-04
0
ಸೆಂಟ್ ತಾಮಸ್ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಇ ಲ್ 2003-04ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಅಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆ
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1251

31278

1252

68300

1253

88455

1254

97082

1255

103097

1256

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

103098

1257

110506

1258

116548

1259

116549

1260

116575

1261

116576

27/12/2008
16/12/2013
16/12/201
6-5-2
8[3] ಶಾ ಅ ದಿವ್ದಸ ಖಾ
ನೇ ಅ 204/2008-09
4
ಉಡುಪಿಯ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಪಿ ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಾಲೇಜು, ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಭಾಗದ ಲ್ ನಿವೃತಿತ್ಯಿಂದ ತೆರವಾಗಿರುವ
ದಿ ದಸ ಹುದೆಯನು ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ [ ೕಮತಿ ಸಾಧನ ಬಿ ಎಸ್ ಡಿ ಎ]
8(3)/ಮುಂಬಡಿತ್/46/2011
10/06/2011
20/12/2013
20/12/201
6-5-2
-12
4
ಲೂಯಿಸ್.ಜಿ, ಫನಾಂಡಿನ್. ಸ. , ಇವರಿಗೆ ಮು. ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.
22/11/2010
20/12/2013
20/12/201
6-5-2
8(2)
4
ಶಾ ಅ.ವೇ.ಸಕರ್ಮ/ಅನುಒ/1
46/2010-11
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಆರ್.ಸು ೕಲಾ ಸ. . ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಿರ್ಯಾಂಡ್ ವೃತತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ವೇತನ ಸಕ ಮಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
CPI
31/05/2012
25/06/2014
25/06/201
6-5-2
8[5]/ದೂರು/18/2012
5
ರ್ೕ ಹನುಮಂತರಾಜು ಮು. . ರ್ೕ ಭೈರವೇಶವ್ರ ಪೌರ್.ಶಾ. ನೆಲಮಂಗಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನುನ್ ಕೆಲಸದಿಂದ
ತೆಗೆದುಹಾಕಿರುವ ಬಗೆ
CPI/ಅನುಒ/ 8(8)
27/11/2012
20/07/2013
20/07/201
6-5-2
ಶಾ ಅಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೇ
4
ಅನು:152/2012-13/2012
ರ್ೕ ಡಿ ರಂಗಧಾಮಯಯ್ ಡಿ ದಜೆಱ ನೌಕರರು ರ್ೕ ಉಮಾ ಪರ್ಗತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ತಾ: ಇವರ ಹುದೆಯನು ವೇತನಾನುದಾನಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಮು
27/11/2012
20/07/2013
CPI/ಅನುಒ/ 8(8)
ಶಾ ಅಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೇ
ಅನು:152/2012-13/2012

ರೇದೊಡಡ್ವಾಡಿ ತುಮಕೂರು
20/07/201
4

6-5-2

ರ್ೕ ಡಿ ರಂಗಧಾಮಯಯ್ ಡಿ ದಜೆಱ ನೌಕರರು ರ್ೕ ಉಮಾ ಪರ್ಗತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರೇದೊಡಡ್ವಾಡಿ ತುಮಕೂರು
ತಾ: ಇವರ ಹುದೆಯನು ವೇತನಾನುದಾನಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಮು
30/05/2013
06/01/2014
06/01/201
6-5-2
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
5
ಶಾ ಅ
ಮು. .ಅನು23/201314/2013
ಜಯಪರ್ಕಾಶಾನ್ರಾಯಣ ಸಾಮ್ರಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರಾಜಪೇಟೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಸಹ
ಕಷ್ಣಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8[7]ಶಾ ಅ/ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.
09/01/2014
09/01/2014
09/01/201
6-5-2
ಪರ್. ನು//ಹೊಶಾಪಾರ್/62/201
5
1-12./2014
ರ್ೕ.ಲ ಮ್ೕನರ ಂಹಸಾವ್ಮಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಬಿಡದಿ, ರಾಮನಗರ ತಾ: ಇವರು 10ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧ ಮದ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು
8[5]ಶಾ ೕಅ/ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ
09/01/2014
09/01/2014
09/01/201
6-5-2
.ಪಾರ್.ಅನು//ಹೊಶಾಪಾರ್/59/
5
2011-12./2014
ರ್ೕ. ವ ೕಗಿ ಮುನೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ರ್ೕ. ಮರಳೇಗಾ ಮಠ, ಕನಕಪುರ ತಾ: 2012-13ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಹೊಸ ಆಂಗ ಪೌ ಢ ಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8[5]ಶಾಶ /ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.ಅ
09/01/2014
09/01/2014
09/01/201
6-5-2
ನು//ಹೊಶಾಪಾರ್/57/20115
12/2014
ಲುಮಬಿನಿ ಗುರುಕುಲ,ಚೀಲೂರು ಕಾರ್ಸ್,ಚೀಲೂರು, ಕನಕಪುರ ತಾ: 2012-13ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್
ಪೌ ಢ ಶಾಲೆಯನು ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
81][5]/ಹೊಸಾಪಾರ್//ಹೊ
09/01/2014
09/01/2014
09/01/201
6-5-2
ಶಾಪಾರ್/97/20115
12./2014
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ದಿವಯ್ ಚೇತನ ಶವ್ ಸಂಸೆಥ್ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ◌ಿವರ ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

1262

116577

1263

116578

1264

116580

1265

116813

1266

116836

1267

116860

1268

126084

1269

131319

1270

7242

1271

8914

1272

8940

1273

13049

09/01/2014
09/01/2014
09/01/201
6-5-2
8[5]ಶಾ ಅ/ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.
5
ಪಾರ್/ಅನು//ಹೊಶಾಪಾರ್/61/2
011-12./2014
ರ್ೕ. ವಗಂಗಾ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮಾಯಗಾನಹ ಳ್, ರಾಮನಗರ ತಾ: 2012-13ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧ ಮ ಪೌ ಢ ಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ
8[5]/ಶಾ ಅ/ಹೊ/ಪೌರ್.ಶಾ.
09/01/2014
09/01/2014
09/01/201
6-5-2
ಅನು//ಹೊಶಾಪಾರ್/56/2011
5
-12./2014
ಪಾರಂಗ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ತೊರೆಪಾಳಯ್, ಮಾಗಡಿ ತಾ: 2012-13ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ
ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8[5]ಶಾ ಅ/ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.
09/01/2014
09/01/2014
09/01/201
6-5-2
ಅನು//ಹೊಶಾಪಾರ್/55/2011
5
-12./2014
.ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಾಡೆಲ್ ಸೂಕ್ಲ್, ದೋಣಿಕುಪೆಪ್, ಮಾಗಡಿ ತಾ: 2012-13ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
8[3]
19/01/2014
10/06/2014
10/06/201
6-5-2
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/113/20
5
14
ರ್ೕ.ಶಾರದ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಸುಂದರಪಾಳಯ್, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ 2014-15ನೇ
ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
19/01/2014
10/06/2014
10/06/201
6-5-2
8[3]
5
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/98/201
4
ಬೆಳೂರು ಕೃಷಣ್ಮಾಚಾರ್ ಮತುತ್ ಶೇಷಮಮ್ ಸಾಮ್ರಕ ನಿಧಿ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ಕುಮಾರ ಸಾವ್ಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
2014 15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
19/01/2014
10/06/2014
10/06/201
6-5-2
8[3]
5
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/138/20
14
ರ್ೕ.ಹಳದಮಮ್ದೇ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ದಾಯ್ರಣಯ್ಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014-15ನೇ
ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
26/09/2014
20/06/2015
20/06/201
6-5-2
CPIBM914ದೂರು2014
ರ್ೕ.ಕೊಟೆರ್ೕಶ್ ನಂಜನಗೂಡು ಇವರು ಟಿಜನ್ಸ್ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಂಜನಗೂಡು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಪರೀ ಾ ಕೇಂದ ದ ನಡೆಯುವ ಅಕ ಮಗಳ ಬಗೆ ದೂರು ನೀಡಿರುವ ಬಗೆ
27/03/2015
15/05/2015
15/05/201
6-5-2
CPIBM27ಅನುಒ2015
ರ್ೕ.ಜಲಾಲುದಿದ್ೕನ್, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ, ರ್ೕ.ರಂಗನಾಥ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೈರೇನಹ ಳ್, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು,
ಮಧುಗಿರಿ ಶೆ ಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯನು ಅನುದಾನಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
06/10/2006
20/03/2008
20/03/200
6-5-3
8(7)
9
ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅ
96/06-07
ರ್ೕ ಪರ್ಗತಿಪರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಾ ನಹ ಳ್ ಗುಬಿಬ್ ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಸ. ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್
ಭತಿರ್ಮಾಡುವ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8(1)ಶಾ ಅ.ಅ.ಆ.ನೇ.7.2
28/12/2006
27/12/2008
27/12/200
6-5-3
006-07
9
ರ್ೕ. ವಾನಂದ ವಪಪ್ ಒಗಗ್ರಣೆ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು.
04/11/2006
27/12/2008
27/12/200
6-5-3
8(1)ಶಾ. .ಅನು.ನೇ.4/20
9
06-07
ದಿ.ರಂಗಪಪ್ ಇವರ ಪತಿನ್ ರ್ೕಮತಿ ಪಿ.ಮಂಗಳಗೌರಿ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ.ದಜೆರ್
ನೌಕರರಾಗಿ ನೌಕರಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
20/09/2003
30/12/2013
30/12/201
6-5-3
81 ಶಾ ಅ ಮೇಲಮ್ನ
22/2003-04
4
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1274

34630

1275

36266

1276

40529

1277

52143

1278

52734

1279

53221

1280

53225

1281

67169

1282

81613

1283

110456

1284

112144

1285

113232

ರ್ೕ ಅರ್ ರಂಗನಾಥಪಪ್ ನಿವರ್ತತ್ ದಯ್ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ ಹು ಕುಂಟ ರಾತಾ ಇವರು ಮಾನಯ್
ನಿದೇರ್ಶಕರ ನಾ ಯಾಲಯದ ಮೇಲ ನ ಸ ರುವ ಬಗೆ
88.ಶಾ.ವೇತನಾನುದಾನ.
09/07/2009
14/09/2011
14/09/201
6-5-3
ದೂರು.48/20092
10..ಸಾದೂರು/2009
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್ ಸಹಾಯನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಅನುದಾನರ ತ ಶಾಲೆಗಳ
ಕಡತಗಳು ಳಂಬಾಗುತಿರುವ ಬಗೆ ದೂರು
8(3)/ನೇಅ/ವೇಅನು/79/2
07/09/2009
24/01/2014
24/01/201
6-5-3
009-10
5
ಸರಸವ್ತಿ ಮಂದಿರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಉಚಚ್ಲ ಉಡಪಿ ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ
ಬಗೆ
13/01/2010
14/09/2011
14/09/201
6-5-3
8(8).ಶಾ. . .ಸ.99/200
2
9-10/ಅನುಒ//2010
ಪಿ.ಯು. ನಂತರದ ಡಿ ಲ್ೕ ೕ ಕನನ್ಡವು ತತಸ್ಮಾನ ಪದ ಯ ಕನನ್ಡಕೆಕ್ ಸಮಾನ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ
ಬಗೆ
8(8).ವ.ನಿ.ಅನು.ನೀ.ಬಗೆಗ್.2 22/10/2010
14/09/2011
14/09/201
6-5-3
03/20082
09/ಅನುಒ//2010
ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ ೕಜಿತ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿ ರ್ೕಕಂಠೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಇವರು ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕೆಕ್
ಕೇಂದ ಸಕಾರ್ರದ ಅನುದಾನ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
8(8).ಶಾ.ದಾ.ಸಪ್ ಠ್ೕ.147/
26/10/2010
14/09/2011
14/09/201
6-5-3
2009-10/ಇ //
2
ಭಾರತ ದೇಶದ ಹೊರಗಿನ ದೇಶದ ಲ್ ಓದುತಿತ್ರುವ ಮಕಕ್ಳನುನ್ ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಹೊಂದಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ ಮಗಳ ಬಗೆ ಸ ೕಕರಣ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8(8).ಶಾ. .ದೂರು.160/2
28/10/2010
14/09/2011
14/09/201
6-5-3
009-10/ದೂಪರ್//
2
ರ್ೕಮತಿ ರ್ೕಕೃಪ ಪತಿ ಎಸ್. .ಧನಂ.ಜಯಕುಮಾರ್ ಮಹಾ ೕರ ರಸೆತ್, ಸಾ ಗಾರ್ಮ, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ:
ಮೆ ಸೂರು ಜಿಲೆ ಇವರ ದೂರಿನ ಬಗೆ
8(8).ಶಾ.ದೂರು.172/20
28/10/2010
14/09/2011
14/09/201
6-5-3
09-10/ದೂಪರ್//
2
ಅಧಯ್ಕಷ್ರು ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಯುವ ಸೇನೆ ರಿ ಹಯದೇವನಗರ, ಮೈಸೂರು ಇವರು ಮಾತೃಮಂಡ
ದಾ ಸಂಸೆಯ ಪೌ ಢಶಾಲೆಯ ನೇಮಕಾತಿಯ ಮೇಸಲಾತಿ ಪಾ ಸದಿರುವ ಬಗೆ ದೂರು ಸ ದು
8(3)/ಖಾಹುಅನು/139/20
11/01/2011
20/12/2013
20/12/201
6-5-3
10-11
4
ಶಾರದ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಯಾಗಿರುವ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್
ಭತಿರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ ಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆ
13/09/2011
14/09/2011
14/09/201
6-5-3
8[5]ಶಾ ಅ/ಇ /ಶಾಲೆ
ಸಂ ೕ:166/2005-06
2
ಮೈಸೂರು ಶಾರದಾ ಲಾಸ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಮತುತ್ ಬಾಲಕರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಸಂ ೕಜಿಸಲು ಇಲಾಖಾ
ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು
8(3)
30/05/2013
20/12/2013
20/12/201
6-5-3
ಶಾ ಅ.ವೇ/ಅನುಒ/185/12
4
-13/2013
ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಬೆಬ್ೕನಹ ಳ್, ಮಾಲೂರು, ಕೋಲಾರ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
8(7)ಶಾ ಅರಿಸಂ/44/201
29/07/2013
25/06/2014
25/06/201
6-5-3
3-14/ರಿಪಿ/44/2013
5
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್;36161/2012ರ ತೀಪಿರ್ನ ಬಗೆಗ್
13/09/2013
12/12/2013
12/12/201
6-5-3
8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ಸವ್ ಇ ನಿ
4
ಅನು 54/2013
ರ್ೕ. .ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನಯಯ್, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ.ಮಾರುತಿ ದಾಯ್ಪೀಠ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಿ.ಗೌಡನಕಟೆಟ್,
ತಿಪಟೂರು ತಾಲೂಖು ಇವರ ಸ ಯಂ ನಿವ ತಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
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1286

114848

1287

116802

1288

116826

1289

116834

1290

126697

1291

126743

1292

127469

1293

127474

1294

129964

1295

130284

1296

16511

1297

16957

1298

16961

18/11/2013
27/06/2014
27/06/201
6-5-3
8[7]ಶಾ ಅ/ಮು. .ಬ/ ನು/
5
/ಮುಂಬಡಿತ್/67/2013414./2013
ರ್ೕ.ಎಂ.ಪಿ.ಲಕಷ್ಮ್ಣಪಪ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಮಲೆನಾಡು ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಗೌತಮಪುರ, ಸಾಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ವಮೂಗಗ್
ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ಆಡ ತ ಮಂಡ ನೀಡಿರುವ ಮುಖ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿಯನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
19/01/2014
10/06/2014
10/06/201
6-5-3
8[2]
5
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/76/201
4
ಓಂ ರ್ೕ ಸಾಯಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ನಂ.22, ಬಸವೇಶವ್ರ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014-15ನೇ
ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
19/01/2014
10/06/2014
10/06/201
6-5-3
8[2]
5
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/92/201
4
ರ್ೕ.ಭಗವಾನ್ ಮಹಾ ೕರ್ ಜೈನ್ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಕಲಚ್ರಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು
ಇವರಿಗೆ 2014 15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
19/01/2014
10/06/2014
10/06/201
6-5-3
8[3]
5
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/100/20
14
ಸೆಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಮಿಲಲ್ರ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014-15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
17/10/2014
02/02/2015
02/02/201
6-5-3
CPIBM825ಮುಂಬಡಿತ್201
6
4
ರ್ೕ ಸ ೕರ್ತತ್ಮ ಬೋಕರ್ರ್, ಸ. , ರ್ೕ ಪಂಚ ಂಗೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಈಶವ್ರ ಮಂಗಲ, ಪುತೂತ್ರು ತಾ,
ಇವರಿಗೆ ಮು ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
17/10/2014
29/01/2015
29/01/201
6-5-3
CPIBM828ಮುಂಬಡಿತ್201
6
4
ರ್ೕ.ಅಜುರ್ನ್ ಸೇವು ಪವಾರ್, ಮು. , ಎಂ.ಇ.ಎಸ್. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ
ಮು ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
14/11/2014
05/02/2015
05/02/201
6-5-3
CPIBM836ಮುಂಬಡಿತ್201
6
4
ರ್ೕ.ರುದರ್ಪಪ್.ಬಿ.ಎಂ, ಸ. , ರ್ೕ.ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೀರುರು ವಲಯ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ
ಮು ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
14/11/2014
29/01/2015
29/01/201
6-5-3
CPIBM841ಮುಂಬಡಿತ್201
6
4
ರ್ೕಮತಿ.ಚಂದಿರ್ಕಾ.ಎಂ, ಸ. , ಮಂಜುನಾಥೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ತಾ, ಮಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ
ಮು ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
30/01/2015
03/07/2015
03/07/201
6-5-3
CPIBM3ದಾಹಾಮ2015
ಬಾಲ್ಸಂ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಡಿಕೇರಿ, ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ದಾಖಲಾತಿ/ಹಾಜರಾತಿ
ಕೊರತೆ ಮನಾ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
10/02/2015
03/07/2015
03/07/201
6-5-3
CPIBM16ಅನುಒ2015
ಅರೆ ರಂಗನಾಥಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸುಂಕದಕಟೆಟ್, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡದೆ ಇರುವ ಆಂಗಲ್
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆಯ ಅಭ ಥಿರ್ಯನು ವೇತನಾನುದಾನಕೊ ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
19/04/2008
19/05/2008
19/05/200
6-5-4
8[7]ಖಾ ಅ:ಮಾನ:01:2
9
008-09
ಅಂಕಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮರಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಪರ್ಥಮ ಮಾನಯ್ತೆ ಕುರಿತು. ದಾಖಲಾತಿ / ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ
ಮನಾ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
28/05/2008
24/12/2008
24/12/200
6-5-4
87ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.
9
ಅಸ.23/2008-09
ರ್ೕ ಾನ ಬಾರತಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರ್ೕ ಹು ಯೂರು ದುಗರ್ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್.
2008 09 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗ ಮಾದಗ ಮ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ತರಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
87ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.
29/05/2008
18/12/2008
18/12/200
6-5-4
25/2008-09
9
ಸು ಾನ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಹಳೇಪಾಳಯ್ ತಿಪಟೂರು ತಾ. ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 2008-09 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಗಯ್ಮ
ಪೌ ಢಶಾಲೆ ತರಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
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1299

17866

1300

19971

1301

7249

1302

7250

1303

7695

1304

7707

1305

8125

1306

8919

1307

10438

1308

10439

1309

10671

1310

15277

1311

15577

1312

18304

11/08/2008
24/12/2008
24/12/200
6-5-4
88ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.ತೆ.ಅನು.
9
66/2008-09
ರ್ೕ ರಾಜರಾಜೇಶವ್ರಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಕೊಟೂಟ್ರು ಗಾರ್ಮ ಚೇರಂಖಾಣೆ ಅಂಛೆ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್
2008 09ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗ ಮಾದ ಮ ದ 8ನೇ ತರಗತಿಯನು ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
87.ಶಾ.ಸಥ್ಳಾಂತರ ಅನು
03/06/2008
17/04/2009
17/04/201
6-5-4
26/2008-09
0
ರ್ೕ ನರ ಂಹಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಾಳೊ ೕನಹೊ.ಅರಕಲಗೂಡು.ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್.ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ ಹಾಸನ ಇ ಗೆ ಸಳಾಂತರಿ ನಡೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8(7) ಶಾ. .ಅ
09/10/2006
20/03/2008
20/03/200
6-5-5
ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅ 100/06-07
9
ಜನತಾ ಸಂಯುಕತ್ ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ ಶೆಟಿಟ್ಕೆರೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್
ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8(7) ಶಾ.. .ಅ
09/10/2006
20/03/2008
20/03/200
6-5-5
ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅ 10/06-07
9
ಮಹಾತಮ್ಗಾಂಧಿ ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಗುನಾನ್ಕೆರೆ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಸ, . ಹುದೆದ್
ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
13/11/2006
27/12/2008
27/12/200
6-5-5
8(1) ಶಾ ಅ ಅನು ನೇ
5/2006-07
9
ದಿವಾಂಗತ ನಾಗಣಣ್ ಅಟೆಂಡರ್ ದಾಯ್ ವಧರ್ಕ ಪ ಪೂ ಕಾ ಮೆಯ್ಸೂರು ಇವರ ಮಗನಾದ ರ್ೕ ನಾಗೇಶ್ ಗೌಢ
ಅನುಕಂಪದ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೆಮಕಾತಿ ಬಗ
8(1)ಶಾ ಅ ನೇ ಅನು
05/07/2006
27/12/2008
27/12/200
6-5-5
3/2006-07
9
ೕ ನಗರ್ಂದರ್ ದೆಯ್
ೕ ಶಂಬು ಂಗೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ ಚಿಲವಾಡಿ ಕೋಳೆಳ್ಗಾಲ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್
02/12/2006
14/02/2007
14/02/200
6-5-5
8(7) ಶಾ. .ಅ ಮು. .ಬ
149/06-07
8
ರ್ೕ ಬಿ. ವಾಮಹೇವಪಪ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ರ್ ಅಕಕ್ಮಹಾದೇ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೀರೂರು ಕಡೂರು ತಾ,
ಇವರ ಮು ಹುದೆಯ ಬಡಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
8(1)ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅನು 06/10/2006
02/08/2013
02/08/201
6-6-1
/16/2006-07
4
ರ್ೕ.ಗಂಗಧರೇಶವ್ರ ಪೌರ್.ಶಾ.ತು ನಕೆರೆ ಖಾ.ಹು.ಭ.
28/02/2007
05/09/2011
05/09/201
6-6-1
8[7]ಶಾ ಅ:ಅಆನೇ:225:
2
2006-2007
ಎ. .ಎನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮೂಗಬಾಳ, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯ
ಆಡ ತ ಮಂಡ ಗಳ ಮೇಲೆ ದೂರು ಬಗೆ
28/02/2007
19/12/2013
19/12/201
6-6-1
8[7]ಶಾ ಅ:ಅಬಾವೇಬಿ:2
4
26:2006-2007
ಬಿ.ಡಿ.ನಾರಾಯಣ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ ದದ್ ಂಗೇಶವ್ರ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಯಡಿಯೂರು,
ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಬಾಕಿ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
09/03/2007
06/02/2013
06/02/201
6-6-1
8(7)ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.ಶಾ.ಅ.
4
235/2006-07
ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ ರ ತವಾಗಿ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಕರ್ಮವನುನ್ ಸಥ್ಗಿತಗೊ ಸಲು
ಆದೇಶ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆ
87ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅ.
31/01/2008
27/04/2011
27/04/201
6-6-1
178/2007-08
2
ಜಯಪುರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಜಯಪುರ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಲೆಯ ಲ್ ಇರುವ ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
88ಮಾ ತಿ 200/200716/02/2008
30/03/2010
30/03/201
6-6-1
08
1
ರ್ ಎಸ್.ಎಸ್. ರ ೕಂದರ್ನಾಥ್ ಬಿನ್. ನಂಜಪಪ್ ನರ ೕಪುರ ಕಣಕಟಿಟ್ ಹೋಬ ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ. ಹಾಸನ
ಜಿಲೆ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿ ನ ಕೇ ರುವ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
06/09/2008
07/09/2009
07/09/201
6-6-1
81ಇತರೆ
0
ಮಾ ತಿ/112/08-09
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

1313

36431

1314

37570

1315

40512

1316

43103

1317

44444

1318

46104

1319

50670

1320

52175

1321

52923

1322

53527

1323

53528

1324

66406

1325

66408

07/09/2009
06/02/2013
06/02/201
6-6-1
8[7]ಶಾ ಅ./ಮೇಲಮ್ನ /4
4
4/2009
ಮೇಲಮ್ನ ಸಂಖೆಯ್. 20/2009 ರ್ೕಮತಿ ಬಿ ಪದಾಮ್ವತಿ ರಾಜಪೇಟೆ ತಾ: ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ರುದಧ್ ಇಲಾಖೆ
ಮತು ಇತರರು
8[7]ಶಾ ಅ./ಹಸಾತ್ಂ/50/2
07/10/2009
08/02/2013
08/02/201
6-6-1
009-10
4
ಜಯಲ ಮ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ] ರ್ೕರಾಮಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ರ್ೕ ಜಯಲ ಮ್
ಪೌ ಢಶಾ ಎಲ್ ಎನ್ ೕರಾಮಪ ರ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನು ಜಗದುರು ೕ ವಾನಂದ
11/01/2010
23/10/2010
23/10/201
6-6-1
8[7]ಶಾ ಅ/ಇ /84/200
1
9-2010
ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
01/10/2008
30/03/2010
30/03/201
6-6-1
8[7]ಶಾ ಅ/ಖಾಹುಅನು/9
1
5/2008-09
ಪರ್ಸುತ್ತ 9 ಅನುದಾನಿತ ಭಾಗಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿದ ಸಂಗಮೇಶವ್ರ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು,
[ಪೌ ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ] ಅಮೀನಗಡ ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬ ಂದಿ
85ಶಾ ಅ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್
03/05/2010
07/02/2013
07/02/201
6-6-1
10/2010-11.4
.ಅರಶಾನೌಮಾ/2010
ರ್ೕ ಪಿ. ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ, ಂದಿನ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ ಲ ಮ್ೕನರ ಂಹ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್ತೇಕಹ ಳ್,
ಡಘಟ ತಾಲೂಕು ಚಿಕ ಬಳಾ ಪ ರ ಜಿಲೆ ಇನಿ ತರರು ರಾಜ ಉಚ ನಾ ಯಾಲದಯ ನೋಂದಾಯಿ ದ
85ಶಾ ಅ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್
21/06/2010
07/02/2013
07/02/201
6-6-1
30/2010-11.4
.ಅರಶಾನೌಮಾ/2010
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 13246-252/2010 ರ್ೕ ಜಿ. ಬಿ. ಗೋಪಾಲ, ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ ಸರಸವ್ತಿ ಕಾನೆವ್ಂಟ್
ಪೌ ಢ ಶಾಲೆ ಡಘಟ ರುದ ರಾಜ ಸಕಾರ್ರ ಇತರರು ಹೆಚು ವರಿ ಕಷ್ಕರ ಬಗೆ
8[7]ಶಾ ಅ/ಸಥ್ಹ/61/201
03/09/2010
23/10/2010
23/10/201
6-6-1
0-11
1
ಖಾಸಗಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಪಾರ್ರಂಭಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ ಹಾಗು ಸಥ್ಳಾಂತರಗೊ ಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ
ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
22/10/2010
20/07/2013
20/07/201
6-6-1
8(8).ವೃತಿತ್. .ನೇ.ಅನು.13
4
7/2009-10/ನೇಅನು//
ರ್ೕ ಕೆ.ಎಂ.ರಂಗನಾಥ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು ರ್ೕ ದಧ್ ಂಗೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್, ಮಧುಗಿರಿ ತಾ: ಮಧುಗಿರಿ
ಶೆ ಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯನು ಅನುದಾನಸ ತವಾಗಿ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
8[3]ಶಾ ಅ/ಖಾಹುಅನು/6
27/07/2010
07/01/2013
07/01/201
6-6-1
8/2010
4
ರ್ೕ ಕಾಂತೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಶಾ ಕಾಂತಾವರ, ಕಾಕರ್ಳ ವಲಯ, ಇ ಲ್ ತೆರೆವಾದ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ತುಂಬಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8(1),ಶಾ. .ಅ.ದಾವೆ.03/2 29/10/2010
18/12/2013
18/12/201
6-6-1
004-05/ನಾಯ್ಪರ್//
4
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 6975/2005 ಎಸ್ ಮಾಲೂರಪಪ್ ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ರಾ್ ಟ್ರ್ೕಯ ದಾಯ್ಪೀಠ
ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ವೆ ಎನ್ ಹೊಸಕೋಟೆ ಪಾ ವಗಡ ತಾ:
8(1),ಮೇಲಮ್ನ .4/2001
29/10/2010
18/12/2013
18/12/201
6-6-1
-02/ನಾಯ್ಪರ್//
4
ರ್ೕ ಕೆ.ಎನ್.ವಾಸುದೇವಯಯ್ ಸ. ರಾಷಟ್ರ್ಯ ದಾಯ್ಪೀಠ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ವೈ.ಎನ್ ಹೊಸಕೋಟೆ,
ಪಾವಗಡ ತಾ:
8(8)/ಮೇಆ/29/2011
28/04/2011
20/12/2013
20/12/201
6-6-1
ಮೇಲಮ್ನ ಸಂ: 29/2005 ರ್ೕ. ಟಿ.ಎನ್.ಅಶಸವ್ತತ್ಪಪ್, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ. ಜಯಮಂಗ ಗಾರ್ಮಾಂತರ
ಪೌ ಢಶಾಲೆ ನಿಟ ಹ ಮಧುಗಿರಿ ತಾ::
28/04/2011
17/12/2013
17/12/201
6-6-1
8(8)/ಅನುಒ/35/2011
ರ್ೕ. ಆರ್.ಭೂತಯಯ್ ಮತುತ್ ಇ.ಹನುಮಯಯ್ `ಡಿ` ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರು ಇವರು ತಮಮ್ ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
ೕ ಮಂಡಿ ರಂಗನಾಥ ಸಾ ಮಿ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಕಳುಬೆಳ ರಾ ತಾ||
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1326

90604

1327

92212

1328

92816

1329

96479

1330

97032

1331

97037

1332

97038

1333

97069

1334

97087

1335

1336

8(7)
24/12/2011
06/02/2013
06/02/201
6-6-1
ಶಾ ಅ/ಖಾಹುಅನು/59/201
4
1
ರ್ೕಮತಿ ಸಟ್ರ್
ಯಾ ಸಾಂಕಿತ್ಸ್ ಸ. .ಲೊಯಲಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗದಗ ಇವರಿಗೆ ಮು. .ಬಡಿತ್
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
31/01/2012
07/01/2013
07/01/201
6-6-1
CPI
4
8[5]/ಮುಂಬಡಿತ್/43/2012
ರ್ೕ ಬೈಲಾಂಜನೇಯ ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್.ಶಾ.,ಬೈರಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಯ ರ್ೕ
ವೆ
ತಿಮ ಯ ಇವರಿಗೆ ಮುಖ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆಗೆ ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
13/02/2012
07/01/2013
07/01/201
6-6-1
CPI/ಮುಂಬಡಿತ್/46/2012
ರ್ೕ ವೆಂಕಟಯಯ್ ಪರ್.ಮು. ., ಎಂ.ಇ.ಎಸ್. ಪೌರ್ಢಸಾಲೆ, ಮರಳವಾಡಿ, ಕನಕಪುರ ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಆಡ ತ
ಮಂಡ ಯವರು ಮುಖ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆಗೆ ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
17/05/2012
07/01/2013
07/01/201
6-6-1
CPI
4
8[5]ಹೆ. .ತೆ.ಅ./ಅನುರ
ಶಾ/38/2012
ರತುತ್ಬಾಯ್ ಜನತಾ ಪೌರ್.ಶಾ. ಬೈಂದೂರು ಇ ಲ್ ಅನುದಾನರ ತವಾಘಿ, ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಭಾಗ ತೆರೆಯಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
CPI
31/05/2012
07/01/2013
07/01/201
6-6-1
8[5]/ಸೇ.ವ/ಅನುಮತಿ
4
79/2012
ರ್ೕಮತಿ ಇಕಾಬ್ಲ್◌್ ಉನಿನ್ಸಾ ಸ. .[ಆಂಗಲ್] ಕೊಂಗಾಡಿಯಪಪ್ ಪೌರ್.ಶಾ. ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ◌ಿವರನುನ್
ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊ ರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
CPI 8[5]/ಮಾನ/ಇತರೆ
31/05/2012
07/01/2013
07/01/201
6-6-1
01/2012
4
ರ್ೕ ಸಂಘಮಿತರ್ ಪೌರ್.ಶಾ., ನಂದಗುಡಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ: ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ
ಮಾನ ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆ
31/05/2012
07/01/2013
07/01/201
6-6-1
CPI
4
8[5]/ಅಮಾನತುತ್/ಅನುಮ
ತಿ 36/2012
ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶಯಯ್ ಸ. .ಅಮಾನತುತ್ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್.ಶಾ. ಹಾರೋಹ ಳ್,ಕನಕಪುರ ◌ಿವರನುನ್
ಮಾನತುಗೊ ರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
CPI
31/05/2012
07/01/2013
07/01/201
6-6-1
8[5]/ಮುಂಬಡಿತ್/ಡಿ.ದ.ಬ.ಅ.
4
04/2012
ರ್ೕ.ಜೆ. ರ್ೕಕಾಂತ್, ಡಿ ದಜೆಱ ನ್ಔಕರರು ಆತಮ್ರಾಮ ಪೌರ್.ಶಾ. ನರ ೕಪುರ, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ: ಬೆಂ.ಗಾರ್
ದಿ ದ ಸ ಹುದೆಗೆ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
CPI
31/05/2012
07/01/2013
07/01/201
6-6-1
8[5]/ಮುಂಬಡಿತ್/13/2012
4

97088

◌ೆಸ್.ಎಂ.ಎಸ್. ಪದ ಪೂವಱ ಕಾಲೇಜು ಬರ್ಹಾಮ್ವರ ಇ ಲ್ಯ ರ್ೕ ರ್ೕನಿವಾಸ ಭಟ್ ಇವರಿಗೆ ಉಪ
ಪಾ ಂಶುಪಾಲರ ಹುದೆಗೆ ಭಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
31/05/2012
07/01/2013
07/01/201
6-6-1
CPI
4
8[5]/ಮಾ.ಹ.ಅ/07/2012

97091

ರ್ೕ ಸತೀಶ ಭಟ್ ಬಿನ್ ವರಾಮ ಭಟ್.ಎಸ್.ಸಾಂತೊ ಳ್, ಹೆಬಿರ್ ಗಾರ್ಮ ಮತುತ್ ಅಂಚೆ ಕಾಕಱಳ ತಾ:
ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
31/05/2012
07/01/2013
07/01/201
6-6-1
CPI
4
8[5]/ಮಾ.ಹ.ಅ/08/2012
ರ್ೕ ಕೆ. ೕತಾರಾಮ ಶೆಟಿಟ್ ಬಿನ್ ಜಗನಾನ್ಥ್ ಶೆಟಿಟ್, ನೆಲೆ, ಪರ್ತಾಪನಗರ, ಕೆದೂರು ಗಾರ್ ಮತುತ್ ಅಂಚೆ
ಕುಂದಾಪ ರ ತಾ: ಉಡುಪಿ ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016
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1/10/2016

1337

97908

1338

99512

1339

99643

CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/10/2012

1340

99644

13/08/2012
07/01/2013
07/01/201
6-6-1
CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/09/20124
13/2012
ಎಸ್ ಜೆ ಅರ್ ಎಸ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕೋಟೆ ಈ ಸಾಲೆಗೆ ಸಹ ಕಷ್ಣ ಪದದ್ತಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

1341

99646

13/08/2012
07/01/2013
07/01/201
CPI/ಹೆ ಮಾ/08//2012
ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಖಾಸಗಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಶಕಷ್ಕ ಬಬ್ಂದಿ ವಗಾ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

1342

99689

1343

100145

1344

100149

1345

100155

1346

100159

1347

100162

1348

100163

14/08/2012
07/01/2013
07/01/201
6-6-1
CPI/ನೇಅನು/156/2012
ರ್ೕಶಾರದ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಛೇಕಾಡಿ ಬರ್ಹಾಮ್ವರ ವಲಯ ಉಡುಪಿ ಇ ಲ್ಯ ಮು. ರ್ೕ ಮತಿ ದಮಯಂತಿ
ಇವರು ನಿವ ತಿಯಿಂದ ತೆರವಾದ ಹುದೆಗೆ ೕ ನರ ಂಹಬಾ ರಿ ಇವರಿಗೆ ಮು ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು
26/08/2012
07/01/2013
07/01/201
6-6-1
CPI/ನೇಅನು/05/2012
ರ್ೕ ಕೆ.ಇನ್. ಕೇಶವಮೂತಿ ಸ. ಜನತಶ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್.ಶಾ ಲ ೕ ಪುರ ರಾಮನಗರ ತಾ ಇವರಿಗೆ
ಮು ಬ ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು
26/08/2012
07/01/2013
07/01/201
6-6-1
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/21/20
4
12
ಆನಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತುತ್ ಶೈಕಷ್ಣೆಕ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಯಶವಂತಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ
ವಗಾ ವಣೆ ಕುರಿತು
26/08/2012
07/01/2013
07/01/201
6-6-1
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/23/20
4
12
ಓಕಕ್ ಗರ ಸಾವ ಜನಿಕ ದಾಯ್ಥಿ ನಿಲಯ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಅಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಯುವ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರ
ವಗಾಱವಣೆಗ ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
26/08/2012
07/01/2013
07/01/201
6-6-1
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/29/20
4
12
ರ್ೕ ಜಿ.ಡಿ.ಜಯರಾಮು ಸ. . ದೀಪಿತ್ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಚಂದರ್ ಬಡವಾಣೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನುನ್
ಸಾವಾಱಜನಿಕ ಸಂಯುಕ ಪ ಪೂವಱ ಕಾಲೇಜು ಫೌ ಚನ ಪಟ ಣ ◌ಿ ಗೆ ವಗಾಱವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
26/08/2012
07/01/2013
07/01/201
6-6-1
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/66/20
4
12
ರ್ೕ ಡಿ.ಜಯರಾಮಯಯ್ ಸ. . ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ೕಟಗಾನಹ ಳ್ ಮಾಗಡಿ ತಾ. ಇವರ
ಸಯಂನಿವೆ ತಿ ಹೋಂದಲು ಅನಿಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
26/08/2012
07/01/2013
07/01/201
6-6-1
CPI/ದಾಹಾಮ/91/2012
ಪಾರಂಗ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತರೆಪಾಳಯ್ ಮಾಗಡಿ ತಾ. ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾ/ಹಾ ಮನಾನ್ ಕುರಿತು

1349

100166

1350

100167

26/08/2012
07/01/2013
07/01/201
6-6-1
CPI/ದಾಹಾಮ/36/2012
ಜಾಣ್ನಧಾಮ ಪರ್ಗತಿಪರ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತಾತ್ಮಗೋಂಡುಲ್ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಧಾ/ಹಾ ಮನಾನ್
ಕುರಿತು
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/22/20
26/08/2012
07/01/2013
07/01/201
6-6-1
12
4
ರ್ೕ ಕಿರಣುಕ್ಮಾರ್.ಕೆ ಶಾರೀರಿಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರ ಗೆರ್ೕಡ್-1 ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

1351

100168

CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/67/2012

CPI/ಮುಂಬಡಿತ್/ 8(7)
23/06/2012
06/02/2013
06/02/201
6-6-1
ಶಾ ಅ ಮು. .ಬಡಿತ್ ಅನು
4
03/2012-13/2012
ರ್ೕಮತಿ ಉಷಾಮಕರಂದಂ ಸ. . ಪಂಚಗಿರಿ ಬೋಧನಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರ ಮು. . ಬಡಿತ್
ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು
08/08/2012
07/01/2013
07/01/201
6-6-1
CPI/ದಾಹಾಮ/37/2012
ಜಿ.ಕೆ. ಪೌಢಶಾಲೆ ದೊಡಡ್ಬಳಾಲ್ಪುರ.ತಾ. ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
13/08/2012

07/01/201
6-6-1
4
ರ್ೕ ಶಾರದ ದಾಯ್ಪೀಠ (ರಿ) ತಾಯ್ಮಗೊಂಡಲ್ ನೆಲಮಂಗಲ ಬೆಂ .ಗಾರ್ ಇವರಿಗೆ ಸಹ ಕಷ್ಣ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

26/08/2012

07/01/2013

07/01/2013

07/01/201
4
ರಭದರ್ಸಾಮಿ ಟರ್ಸ್ಟ್ (ರಿ) ಟಿಪುಪ್ ಸುಲಾತ್ನ್ ರಸೆತ್ ದೇವನಹ ಳ್ ಟೌನ್ ಭಂಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ

6-6-1

6-6-1
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1352

100169

1353

100170

1354

100171

1355

100172

1356

100173

1357

100174

1358

100175

1359

100176

CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/71/2012

1360

100177

1361

100178

1362

100179

1363

100180

1364

100181

1365

100182

CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/74/2012

26/08/2012

07/01/2013

07/01/201
6-6-1
4
ವಾಣೆ ದಾಯ್ ಕೇಂದರ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೋಟೆ ಬೀದ ದೇವನಹ ಲ್ ತಾ. ಬೆಂಗಳೂರು
ಗಾ ಮಾಂತರ ಜಿಲೆ
26/08/2012
07/01/2013
07/01/201
6-6-1
CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/73/2012
4
ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ◌ೆಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಸವಱಜಣ್ ಆಂಗಲ್ ಪಾರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
26/08/2012
07/01/2013
07/01/201
6-6-1
CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/75/2012
4
ಷಂಶುಲ್ ಹುದಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ಷಂಶುಲ್ ಹುದಾ ಆಂಗಲ್ ಪಾರ್ಢಶಾಲೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆ
26/08/2012
07/01/2013
07/01/201
6-6-1
CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/70/2012
4
ಕಂಬಿರ್ಡ್ಜ್ ಪಬಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಬೆಂಗಳುರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್
26/08/2012

07/01/2013

26/08/2012

07/01/2013

CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/63/2012

26/08/2012

07/01/2013

CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/68/2012

26/08/2012

07/01/2013

07/01/201
6-6-1
4
ರಾಜೇಶವ್ರಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ (ರಿ) ನೀತಕಲುಲ್ ವತಿಯಿಂದ ರ್ೕ ರಾಜರಾಜೇಶವ್ರಿ ಪಾರ್ಢಶಾಲೆ ಹೆಗುಗ್ಂದ
ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ ಬೆಂ ಗಾ ಜಿಲೆ
26/08/2012
07/01/2013
07/01/201
6-6-1
CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/77/2012
4
ರ್ೕ ಮಾತಾ ಇಂಟನಾಯ್ರ್ಷನಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕನನವಾಡಿ ಮದುರೆ ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು
ಗಾ ಮಾಂತರ ಜಿಲೆ
26/08/2012
07/01/2013
07/01/201
6-6-1
CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/77/2012
4
ಡಿವೈನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪವರ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಶಾಲೆ ಮಾರೋಹ ಳ್ ಟಿ.ಬೇಏಗೂರು ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು
CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/65/2012

07/01/201
6-6-1
4
ದಿವಯ್ ಜೋತಿ ದಾಯ್ಸಂಸಥ್ ತಾವರೆಕೆರೆ ಲೋಟಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತಾವರೆಕೆರೆ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ.ಬೆಂ.ಗಾರ್.ಜಿಲೆಲ್

07/01/201
6-6-1
4
ಮಾತಾ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸಠ್ (ರಿ) ಸುಬಾಷನ್ಗರ ನೆಲಮಂಗಲ ಸಂಟ್ ತೆರಸಾ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಶಾಲೆ ಸುಭಾಷನ್ಗರ
ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾ ಜಿಲೆ
26/08/2012
07/01/2013
07/01/201
6-6-1
CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/14/2012
4
ಅಂತಯ್ಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸಟ್ ◌ೆ◌ಂ.ಬಿ. ಬಡಾವಣೆ ಹೊಸಕೋಟೆ ಇಲಲ್ ಕಾಲೆಡ್ವ್ಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ದೊಡಗಟಿಗನಬೆಟ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಅನುಮತಿಕುರಿತು
26/08/2012
07/01/2013
07/01/201
6-6-1
CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/78/2012
4
ಪರಶುರಾಮ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಮೆಂಟ್ ಡರ್ಸಟ್ (ರಿ) ಭನನ್ಮಂಲ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ.
ನ್ುಯ ಪಬಕ್ ಅಂಗ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ ಬಿನ ಮಂಗಲ
26/08/2012
07/01/2013
07/01/201
6-6-1
CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/69/2012
4
ವೇಕಾನಂದ ◌ೆಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸಟ್ನಿಂದ ವೇಕಾನಂದ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಅನುಮತಿ ಕರಿತು ದೇವನಹಳ
26/08/2012
07/01/2013
07/01/201
6-6-1
CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/76/2012
4
ಗುರುರಾಘವೇಂದರ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸಟ್ (ರಿ) ಲಕಕ್ಸಂದರ್ ತೂಬಗೆರೆ ಅಂಚೆ ಡಿ.ಬಿ. ಪುರ
07/01/201
4

6-6-1
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1366

100310

1367

100433

1368

100716

1369

100797

1370

102382

1371

102398

1372

102414

1373

102433

1374

104365

1375

104687

1376

104689

1377

104690

1378

104699

1379

104700

ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ಔರ ಪ.ಜಾ/ಪ.ಪ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಗೋಲದ್ನಾವ್ಯ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಶಾಲೆ ಅನುಮತಿ
ಚೀಮಂಡಹ ಹೊಸಕೋಟಿ ತಾ
8(5)/ದಾಹಾಮ/53/2012
29/08/2012
07/01/2013
07/01/201
6-6-1
4
ನಿಸಗರ್ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತಾಯ್ಮಗೊಂಡುಲ್ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ. ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್
ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನ ತೆ ದಾಜರಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
04/09/2012
07/01/2013
07/01/201
6-6-1
CPI/ನೇಅನು/28/2012
NIVEDITA HIGH SCHOOL BASOOR UDUPI
CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/02/2012

17/09/2012

07/01/2013

07/01/201
6-6-1
4
ರ್ೕ ವಪರಮೇಶವ್ರಿ ದಾಯ್ ಸಂ ಚಿಕಕ್ಕುಂಚನಹ ಳ್ ರಾಮನಗರ 201112 ನೇ ಸಾ ಲ್ನ ಲ್ ಹಸ ಪೌರ್ಢಶಲೆ
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
22/09/2012
15/01/2013
15/01/201
6-6-1
CPI/ನೇಅನು/30/2012
ರ್ೕ ಎಂ.ಎಲ್.ಕಾಂತರಾಜು ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು (ಪೌ.ಶಾ. )
ಚನ ಪಟ ಣ ಟೌನ್ ಇವರಿಗೆ ಅಡ ತ ಮಂಡ ಯವರು ದಿತೀಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು
07/11/2012
21/06/2014
21/06/201
6-6-1
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
5
ಪೌರ್ಶಾ ವೇ.ನಿ.107/1213/2012
ಖಾಸಗಿ ಅನುದ ನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ದಿ:01-08-2008ರ ನಂತರ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವೃತಿತ್
ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಮತು ಗೆ ೕಡ್ 2 ದೆ ಕ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ರೂ:6800 13000ರ ವೇತನ ಶೆ ೕಣಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
CPI/ದೂರು/ 8(8)ಶಾ ಅಇ
07/11/2012
26/06/2014
26/06/201
6-6-1
ತರೆ ದೂರು124/125
13/2012
ರ್ೕ ಜಿ.ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ಸ. . ರ್ೕ ದದ್ ಂಗೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದದ್ಗಂಗಾಮಠ ತುಮಕೂರು ಇವರ ಮೇ ನ
ದೂರಿನ ಬಗೆ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
07/11/2012
07/09/2013
07/09/201
6-6-1
ಪೌರ್ಶಾ ದೂರು117/124
13/2012
ರ್ೕ ಕೆ. . ಮ ಲ್ಕಾಜುಱನಯ್ ಸ. .ಉಮಾಪರ್ಗತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಯ್ತಸ್ಂದರ್ ◌ಿವರನುನ್ ಸೇವೆಯಿಂದ
ಅಮಾನತು ಗೊ ರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
CPI/ನೇಅನು/ 8(8)ಶಾ ಅ
07/11/2012
04/12/2013
04/12/201
6-6-1
:ನೇಅನು:132/124
13/2012
ರ್ೕ ಜಿ. ಆರ್. ಂಗರಾಜು, ದಿವ್.ದ.ಸ. ಬಾಪೂಜಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಾವಗಡ ◌ಿವರ ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್
ಅನುಮ ◌ೋದಿಸುವ ಬಗೆ
CPI/ .ನೇ/ 8(8)ಶಾ ಅ
01/01/2013
23/07/2013
23/07/201
6-6-1
ವೇ.ಬ :158/20124
13/2013
ರ್ೕ ಮರುಡಿ ರಂಗನಾಥಸಾವ್ಮಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಳಳ್ಂಬೆಳಳ್ ಗಾರ್ಮ ರಾ ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಯ
ವೇತನ ಬಟವಠಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನು ಂಪಡೆಯುವ ಬಗೆ
07/01/2013
07/01/2013
07/01/201
6-6-1
CPI/ದೂರು/01/2013
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮತುತ್ ನಾಯಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಈ ಎರಡು ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಅನುದಾನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
07/01/2013
07/01/2013
07/01/201
6-6-1
CPI/ದಾಹಾಮ/37/2013
ರ್ೕ ಮಹಾಂತೇಶವ್ರ ಅಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕುದೂರು ಮಾಗಡಿ ತಾ ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ
ಮಾಖಲಾತಿ ಮನಾ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
CPI/ದಾಹಾಮ/10/2013
07/01/2013
07/01/2013
07/01/201
6-6-1
ಶವ್ಸಾಯಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಯೇಗೇಶವ್ರ ಬಡಾವಣೆ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ◌ೀ ಶಾಲೆಯ ಪರ್ಥಮ ಮಾನಯ್ತೆಯ
ಕುರಿತು
CPI/ದಾಹಾಮ/113/2013
07/01/2013
07/01/2013
07/01/201
6-6-1
4
ಶಾಂತಿನಕೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ವೇಕಾನಂದ ನಗರ ರಾಮನಗರ ಟೌನ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ
ಕೊರತೆ ಮನಾ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
07/01/2013
07/01/2013
07/01/201
6-6-1
CPI/ದೂರು/195/2013
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1380

105260

1381

106391

ಎಂ. ವಣಣ್ ಸ.
ರ್ೕ ಉದಾದ್ನ ವ ೕಗಿಶವ್ರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಗಟಟ್ಪುರ ಮಾಗಡಿ ತಾ.
ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆ ಇವರ ಅಮಾನತಿನ ಅವಧಿಯ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
CPI/ನೇಅನು/33/2013
15/01/2013
15/01/2013
15/01/201
6-6-1
ಅಲ್ಅಮೀನ ಅಲ್ ದಾದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಚನನ್ಪಟಠ್ಣ ಟೌನ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ರ್ೕಮತಿ ಸ್ಐಯದ್ ಉನೀಸ್ ರವರ
ನೇಮಕಾತಿಯನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
07/02/2013
07/02/2013
07/02/201
6-6-1
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
4
ಶಾ ಅ ಮು. .ಬಡಿತ್/2013
ರ್ೕ ಡಿ.ಕೆ.ಷಣ್ಂಖಯಯ್ ಸ. . ರ್ೕ ದದ್ರಾಮೇಶ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಜಾಜೂರು, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾ: ಇವರಿಗೆ
ಮು ಬಡಿ ಬಗೆ
07/02/2013
06/01/2014
06/01/201
6-6-1
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
5
ಶಾ ಅ ಕಾ.ಬ.:9900/2013
ರ್ೕ ಯಶವಂತ ಕುಮಾರ್ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು ಸಂಪಾಜಿ ಪದ ಪೂವಱ ಕಾಲೇಜು ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಹೆಚಿ ನ ವೇತನ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆ
CPI/ನೇಅನು/07/2013
09/05/2013
04/12/2013
04/12/201
6-6-1
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಎಸ್. ನೇತಾರ್ವತಿ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಡಿ. .ಪಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,(ಬಾ ಕಾ) ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ತುಮಕೂರು
ಜಿಲೆ ಇವರ ನೇಮಕಾತ ನು ೕದನೆ ಬಗೆ
8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ದಾ ಹಾ
23/07/2013
22/03/2014
22/03/201
6-6-1
ಮನಾನ್ 40/2013
5
ಕಲಾಕೀತಿರ್ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಿಗಿನೇನಹ ಳ್ೕ, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ
ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾ
8(7)ಶಾ ಅ/
27/08/2013
27/06/2014
27/06/201
6-6-1
ಮು. .ಬ/ಅನು//ವೇನಿಪ/51/
5
2013-14./2013
ರ್ೕ.ಎನ್.ಎಸ್. ಚಂದರ್ಶೇಖರ್, ಸ. . ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ಬುರುಡುಗುಂಟೆ,ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ:
ಚಿಕ ಬಳಾ ಪ ರ ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಮುಖ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನುನೋದಿಸುವ
CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/C8(5)126/
19/10/2013
07/06/2014
07/06/201
6-6-1
13-14/2013
5
RTI

1382

106401

1383

109923

1384

111986

1385

112811

1386

114114

1387

116673

8[8]
16/01/2014
26/06/2014
26/06/201
ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ ಹೆ
5
95/2014
ಚಿರಕ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಧುಗಿರಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು ತಿದುದ್ಪಡಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6-6-1

1388

119536

6-6-1

1389

123092

05/04/2014
27/06/2014
27/06/201
8[7]ಶಾ ಅ/ಮು. .ಬ/ ನು/
5
ಮುಂಬಡಿತ್/95/201314/2014
ರ್ೕ.ಕೆ. ರ್ೕನಿವಾಸ,ಸ. . ರ್ೕ.ಚೇತನ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ಕೊಂಡೇನಹ ಳ್,ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು,
ಚಿಕ ಬಳಾ ಪ ರ ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯು ಮುಖ ಕಷ್ಕಾಗಿ ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು
10/07/2014
22/09/2014
22/09/201
8[7]/ಶಾ ಅ/ಸ. .ವಗಱ//
5
ವಗರ್/12/2014-15./2014

1390

123371

1391

123492

ೕದಿಸುವ
6-6-1

ಬೆಥನಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ[ರಿ]ಮಂಗಳೂರು ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ
ಪೌ ಢ ಶಾಲೆಗಳ ನ ಬ ಂದಿಯನು ವಗಾಱಯಿ ರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
18/07/2014
22/09/2014
22/09/201
6-6-1
8[7]ಶಾ ಅ/ಜನಸವ್ಂದನ/
5
ಮಾ ತಿ//ನೌ.ಸೇ.ಭ/14/20
14-15/2014
ರ್ೕ.ಹನುಮಂತಪಪ್.ಮಾ.ಹೂಗಾರ,ಪೇಠಾ ಆಲೂರು,ಮುಂಡರಗಿ ತಾಃ ಗದಗ ಜಿಲೆಲ್,ಇವರು ಕಷ್ಕರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ
ಕುರಿತು ಸಕಾಱರಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವ ಬಗೆ
22/07/2014
22/09/2014
22/09/201
6-6-1
8[7]/ಶಾ ಅ/ಮು. .ಬಡಿತ್/
5
ದೂರು//ದೂಪರ್/15/201415/2014
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1392

127022

1393

129970

1394

130957

1395

134531

1396

134532

1397

134956

1398

137050

1399

137099

1400

137514

1401

137712

1402

19861

1403

52789

1404

53897

1405

89630

1406

114309

ರ್.ಎಸ್.ಜಿ.ಮಾಯಣಣ್ನವರ, ಸ. ರ್ೕ.ರಂಗನಾಥ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ಹಳೂಳ್ರು, ರೇಕೆರೂರು ತಾಃ, ಹಾವೇರಿ
ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ಮುಖ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಕನಾಱಟಕ ರಾಜ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳು ಮತು
CPIBM926ದೂರು2014
28/10/2014
01/04/2015
01/04/201
6-6-1
ಕೆ. . ೕಗೇಶ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ತಮಮ್ಣಣ್ ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುರುಬರಹ ಳ್, ರಾ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ
ಮೇ ನ ದೂರು
30/01/2015
03/07/2015
03/07/201
6-6-1
CPIBM10ಮುಂಬಡಿತ್2015
6
ರ್ೕ.ಆರ್. .ಸಾವಳಗಿಮಠ, ಸ. , ರ್ೕ.ಫಲಹಾರೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಸೂಟಿ, ರೋಣ ತಾ, ಗದಗ, ಇವರ
ಮು ಬಡಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
10/03/2015
06/07/2015
06/07/201
6-6-1
CPIBM3ಇ 2015
ಬಾಪೂಜಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಮೇನಹ ಳ್, ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ
ಬ ಂದಿಯ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
29/06/2015
03/07/2015
03/07/201
6-6-1
CPIBM39ವಗರ್2015
ರ್ೕಮತಿ.ಎಸ್.ಬಿ.ಸೋಮಕಕ್ಳವರ್, ಸ. ,
ಾನ( ಬಿಝಡ್) ಎಸ್.ಆರ್.ಎ.ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್
ಕಾಲೇಜು(ಪೌ ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ) ಬನಹಟಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇವರ ಅಂತರ ಆಡ ತ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
29/06/2015
03/07/2015
03/07/201
6-6-1
CPIBM40ವಗರ್2015
ಸಟ್ರ್ ರೋಜಾ ಅಂಜೆಲಾ ಮೆಂಡೊನಾಸ್, ಸ. , ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಕಾಂಪ ೕ ಟ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಮಡಿಕೇರಿ ಇವರನು ಒಂದೇ ಆಡ ತ ಮಂಡ ನಡೆಸುತಿರುವ ಶಾಲೆಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
03/07/2015
03/07/2015
03/07/201
6-6-1
CPIBM1ಹೆ ಮಾ2015
ಲೋಟಸ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಮುಂಡಗೊಡ, ರ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್
ಹೆಚು ವರಿಯಾಗಿರುವ ದೆ ಕ ಕಷ್ಕರ ಮರು ಸಳ ನಿಯುಕಿ ಕುರಿತು
18/07/2015
19/07/2015
19/07/201
6-6-1
CPIBM83ಇ 2015
ಗಿ.ಎಸ್.ಬಾಬುರೆಡಿಡ್ ಬಿನ್. ಲೇಟ್ ಸುಬಬ್ಯಯ್, ಗೌಡನಹ ಳ್, ಕೆಂಚಾಲರ್ಹ ಳ್, ಅಂಚೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಃ
ಇವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಕಲಾ ಣ ನಿಧಿ ಮತು ಗುಂಪ ಮೆ ಇತ ಥಱದ ಬಗೆ
18/07/2015
19/07/2015
19/07/201
6-6-1
CPIBM86ಇ 2015
2011-12ನೇ ಸಾ ನ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳು ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಬಾಯ್ಂಕ್
ಹುಂಡಿ ಜಮಾ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
23/07/2015
29/07/2015
29/07/201
6-6-1
CPIBM100ಇ 2015
ಸರ್.ಎಂ. .ಎಂ. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ ಸೇವಾ ಜೇಷಠ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರ
ಬಡಿಯ ಬಗೆ
26/07/2015
29/07/2015
29/07/201
6-6-1
CPIBM32ನಿ&ಪಿಂ2015
ರ್ೕ.ಕಲಲ್ಪಪ್ ಬಾಲಪಪ್ ಹೊಟಗೊಂಡ, ನಿವೃತಿತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಐನಾಪುರ ಪೌರ್ ಢಶಾಲೆ, ಐನಾಪುರ,
ಜಯಪ ರ ತಾಲೂಕು ಮತು ಜಿಲೆ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಇತ ಥಱದ ಬಗೆ
06/12/2008
24/01/2014
24/01/201
6-6-2
8ಖಾಹುಭನು/159/08-09
5
ರ್ೕ ರಂಗನಾಥಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ರಾಮನಗರ ಆದಿ ಚುಂಚನಗಿರಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ
ಹುದೆಗಳನು ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
31/03/2010
24/01/2014
24/01/201
6-6-2
8[3]ಶಾ ಅ/ಖಾಹುಅನು/
5
ಹು.ಭ.ಅ.18/2009-10
ಎಸ್. .ಎಸ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು [ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ] ಕಟಪಾಡಿ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ನ ಖಾ
ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8[3]ಶಾ ಅ/ಖಾಹುಅನು/0
07/04/2010
17/12/2013
17/12/201
6-6-2
7/2010-11
4
ಮಣಿಪಾಲ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಮಣಿಪಾಲ [ಪೌರ್ಶಾ ಭಾಗ] ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ನ ಬೋಧಕ ಖಾ
ಹುದೆ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
12/12/2011
11/03/2013
11/03/201
6-6-2
8[4]ಶಾ ಅ.36.ವಗರ್/20
4
11
ರ್ೕ ಓಂಕಾರ ಹುಚಚ್ನಾಗ ಂಗಸಾವ್ಮಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಮಸೂಟ್ರು, ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್,
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿರುವ ಶಾಲೆಗಳ ನ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
24/10/2013
09/01/2014
09/01/201
6-6-2
8[7]ಶಾ ಅ/
5
ಉ.ಪಾರ್/ಬಡಿತ್/ಅನು/ಪಾರ್/ಬಡಿತ್/
ಅನು/60/201314/ಮುಂಬಡಿತ್/60/201314./2013
ರ್ೕ.ಕೆ.ಎಂ.ನಾಗರಾಜು,ಸ. ಪದ ಪೂನಱ ಕಾಲೆಲ್ೕಜು[ಪೌರ್ಢ ಭಾಗ] ಶನಿವಾರಸಂತೆ,ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ
ತಾಲೂಕು ಇವರಿಗೆ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ◌ುಪ ಪಾ ಂಶುಪಾಲರ ಹುದೆ ಅನು ೕದಿಸುವ
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1407

114582

1408

117610

1409

122084

1410

122090

1411

122275

1412

123107

1413

127481

1414

128569

1415

134534

1416

134571

1417

134954

1418

112143

1419

116296

CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(6)
05/11/2013
03/07/2015
03/07/201
6-6-2
ಶಾ. .ಅ.ಮು. .ಬಡಿತ್.ಅನು:5
6
5/2013-14/2013
ರ್ೕ.ಕೆ.ಚಂದರ್ಶೇಖರ ಭಟ್. ಸ. ., ಚೊಕಾಕ್ಡಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುಕಕ್ಜಡಕ್, ಸುಳಯ್, ದ.ಕ. ◌ಿವರಿಹಗೆ ಮು. .ಬಡಿತ್
ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
31/01/2014
10/07/2014
10/07/201
6-6-2
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ನೇ
ಅನು 178/2014
5
ರ್ೕ.ಎನ್.ಟಿ.ಪೆರ್ೕಮಕುಮಾರ್, ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ.ರಂಗನಾಥಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೈಚಾಪುರ
ರಸೆ ಮಾಗಡಿ ಟೌನ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
8[7]ಶಾ ಅ/ವಗಱ//ವಗರ್/
18/06/2014
22/09/2014
22/09/201
6-6-2
07/2014-15/2014
5
ರ್ೕ.ಜಗದುಗ್ರು ತೋಂಟದಾಯಱ ದಾಯ್ಪೀಠ,ಗದಗ,ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ
ಪೌ ಢ ಶಾಲಾ ಬೋದಕ/ಬೋದಕೇತರ ಬ ಂದಿಯವರ ವಗಾಱವಣೆಗಳನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
8[7]ಶಾ ಅ/ವಗಾಱವಣೆ//
18/06/2014
22/09/2014
22/09/201
6-6-2
ವಗರ್/08/2014-15/2014
5
ಮೆಯ್ಸೂರು ಡ ೕ ಸನ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸಯ್ಟಿ,ಮೆಯ್ಸೂರು ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ವತಿಯಿಂದ
ನಡೆಯುತಿರುವ ಪೌ ಢ ಶಾಲಾ ಬೋದಕ/ಬೋದಕೇತರ ಬ ಂದಿಯವರ ವಗಾಱವಣೆಗಳನು
20/06/2014
03/07/2014
03/07/201
6-6-2
8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ವಗರ್
ಅನು 19/2014
5
ರ್ೕ. ದಧ್ಗಂಗಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], ರ್ೕ. ದಧ್ಗಂಗಾಮಠ, ತುಮಕೂರು ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಆಶರ್ಯದ ಲ್
ನಡೆಯುತಿರುವ ಅನುದಾನಿತ ಪೌ ಢಶಾಲಾ ಬ ಂದಿ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
8[7]/ಶಾ ಅ/ಮು. .ವಗಱ
11/07/2014
22/09/2014
22/09/201
6-6-2
/ಅನು//ವಗರ್/11/20145
15/2014
ದಿ.ಮೈಸೂರು ಡಯಾ ಸನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ,ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೇಫ್ ಕಾಂಪೆಲ್ಕ್ಸ್, ಜಯಲ ಮ್ೕಪುರಂ,
ಮೆ ಸೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿರುವ ಪೌ ಢ ಶಾಲೆಗಳ ನ ಬ ಂದಿಯನು ವಗಾಱಯಿ ರುವ ದನು
CPIBM848ಮುಂಬಡಿತ್201
14/11/2014
03/07/2015
03/07/201
6-6-2
4
6
ಧರಣೇಶ, ಸ. , ಕಸೂತ್ರಿ ಬಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಟಟ್ಹ ಳ್, ಕಡೂರು ತಾ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಮು. ಬಡಿತ್
ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
17/12/2014
03/07/2015
03/07/201
6-6-2
CPIBM858ಮುಂಬಡಿತ್201
6
4
ರ್ೕ ತಿಮಮ್ಪಪ್, ಸ. , ರ್ೕ ಕಲೆಲ್ೕಶವ್ರಸಾವ್ಮಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಡೂರು ತಾ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು,
ಇವರಿಗೆ ಮು ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
29/06/2015
03/07/2015
03/07/201
6-6-2
CPIBM41ವಗರ್2015
ರ್ೕ ಜಗದುಗ್ರು ಫಕಿಕ್ೕರೇಶವ್ರ ದಾಯ್ದಾನ ಸಮಿತಿ(ರಿ) ರಹಟಿಟ್, ಗದಗ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ
ನಡೆಯುತಿರುವ ಪೌ ಢಶಾಲೆಗಳ ನ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
30/06/2015
02/07/2015
02/07/201
6-6-2
CPIBM11ಸಥ್ಹ2015
ಎಸ್.ಜೆ.ಆಢರ್.ಎಸ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ ಟೌನ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸವ್ಂತ ಕಟಟ್ಡಕೆಕ್
ಸಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆ
03/07/2015
03/07/2015
03/07/201
6-6-2
CPIBM52ವಗರ್2015
ಾನ( .ಬಿ.ಝಡ್)ಸೆಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಜಪೇಟೆ,
ರ್ೕಮತಿ ಒ ಯಾ ಲವ್ ಲೋಬೂ, ಸ.
ಕೊಡಗು ಜಿಲೆ ಇವರ ಅಂತರ್ ಜಿಲಾ ವಗಾಱವಣೆಯ ಅನುಮತಿ ಬಗೆ
29/07/2013
25/06/2014
25/06/201
6-6-3
8(7)ಶಾ ಅ/ದಾಹಾಮ/42
/2013-14/2013
5
ರೋಟರಿ ಆಂಗಗ್ ಮೂದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಿಟಿಟ್ಂಗಾಲ, ರಾಜಪೇಟೆ (ತಾ) ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ
ದಾಖಲತಿ ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾ ಬಗೆ
8[7]
01/01/2014
27/06/2014
27/06/201
6-6-3
ಶಾ ಅ/ಮು. .ಬ/ಅನು//ವೇ
5
ಬ/71/2013-14/2014
ರ್ೕ. .ವೆಂಕಟರಾಮರೆಡಿಡ್, ಸ. . ರ್ೕ. ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಪರ್ವಢ ಶಾಲೆ ದಿಬೂಬ್ರಹ ಳ್, ಡಲ್ಘಟಟ್ ತಾಲೂಲ್ಕು,
ಚಿಕ ಬಳಾ ಪ ರ ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ಆಡ ತ ಮಂಡ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016
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1420

134535

1421

134955

1422

9388

1423

9823

05/02/2007
02/02/2013
02/02/201
6-7-1
8(1)ಶಾ ಅ ಖಾ ಹು ಬ
4
ಅನು 45/2006-07
ಜೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಶಾಲೆಗ ಲ್ನ ಖಾ ಹುದೆದ್ ಬತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

1424

9981

1425

15979

1426

16180

15/11/2006
02/02/2013
02/02/201
6-7-1
8 (2) ಶಾ ಅ ಖಾ ಹು ಭ
ಅ 46/2006
4
ರ್ೕ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಷ್ಣ ಟರ್ಸ್ಟ್ (ರಿ) ಶವ್ ಮಾನವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೆಮೆಮ್ಹ ಳ್ ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್
ಖಾ ಇರುವ ಹುದೆ ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
82ಶಾ. .ಅ.ಇತರೆ/ಸುತೊತ್ೕ 02/04/2008
24/01/2014
24/01/201
6-7-1
ಲೆ /01/08-09
5
ಅನುದಾನ ಖಾಸಗಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಬೋಧಕ ಹುದದ್ಗ ಗೆ ಮಾಡಲಾದ ನೇಮಕಾತಿಗಳನುನ್
ಸಹಾಯಾನುದಾನ ಸ ತ ಅನು ೕದಿಸಲು ಮತು ಹೊಸದಾಗಿ ಸಂಸೆಗಳನು ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆ
81ಶಾ. .ಅ.ದಾ.ಹಾ,ಮ
10/01/2008
26/09/2008
26/09/200
6-7-1
ನಾನ್ 25/2007-08
9
ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್ ಕುರಿತು

1427

20666

1428

32345

1429

32443

1430

34632

1431

52154

1432

52201

CPIBM42ವಗರ್2015
29/06/2015
03/07/2015
03/07/201
6-6-3
ರ್ೕ.ಹೂಬಟ್ರ್ ಡಯಾಸ್, ಸ. , ಸೆಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಜಪೇಟೆ, ಕೊಡಗು ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
03/07/2015
03/07/2015
03/07/201
6-6-3
CPIBM53ವಗರ್2015
ಾನ(ಪಿ. .ಎಂ)ಸಂತ ಜೋಸೇಫರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ
ರ್ೕ.ಚಂದರ್ಹಾಸ್ ಭಟ್.ಕೆ, ಸ.
ತಾಲೂಕು ಕೊಡಗು ಜಿಲೆ ಇವರ ವಗಾಱವಣೆಯ ಅನುಮತಿ ಬಗೆ
10/01/2007
30/07/2013
30/07/201
6-7-1
8(1`)ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.ಹು.ಭ.
4
ಅನು.-43/06-07
ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳು ಮೈಸೂರು ಇ ಲ್ರು ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡು ವುದರ ಬಗೆಗ್.

10/01/2007
02/02/2013
02/02/201
6-7-1
81
4
ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅನು.43
/2006-07
ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಸರಸವ್ತಿಪುರಂ ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
88 ಮಾ ತಿ.ಹಕುಕ್.
31/03/2009
22/10/2013
22/10/201
6-7-1
235/2008-09
4
ರ್ೕ ಈ.ರಾಜು ನಂ.780/01, ಸುಣಣ್ದಕೇರಿ 3ನೇ ಕಾರ್ಸ್, ಕೆ.ಆರ್. ಹಲಾಲ್, ಮೈಸೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ
ಹಕು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿಯನು ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
88.ಡಿ.ದಜೆರ್.ನೌ.ನೇ.ಅನು.
22/04/2009
29/01/2013
29/01/201
6-7-1
180/2008-09..ನೇಅ/
4
ರ್ೕ ಈ ರಮೇಶ್ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು ಮಹಾಜನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಜಯಲ ಮ್ೕಪುರಂ ಮೈಸೂರು ಇವರ
ಹುದೆಯನು ಬಾ ಕ್ ಲಾಗ್ ಅಡಿಯ ಅನುದಾನ ಸ ತವಾಗಿ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
09/07/2009
17/12/2013
17/12/201
6-7-1
88.ಹೆಚ್.ಆರ್. .ದೂರು.4
4
7/200910..ಸಾದೂರು/2009
ರ್ೕ ಎಂ.ಜಮೀಲ್ ಅಹಮದ್ ಪಾರ್ಧಯ್ಪಕರು ಮೈಸೂರು ಶವ್ ದಾಯ್ನಿಲಯ ಮೈಸೂರು ಇವರು ರಾಜಯ್
ಮಾನವ ಹಕು ಗಳ ಆ ೕಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಸ ರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಸಂಖೆ :
8(8).ಮಾ ತಿಹಕುಕ್.113/
22/10/2010
27/12/2012
27/12/201
6-7-1
20083
09/ಮಾ.ಹ.ಅ//2010
ರ್ೕ ಬಿ.ಹೆಚ್.ಪಾಂಡುರಂಗೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತೇಗೌಡ ಬರಗೂರು ರಾ ತಾ: ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು
ಮಾ ತಿ ಹಕು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಮಾ ತಿಯನು ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
8(8).ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.ಹು.ಭ.
23/10/2010
02/02/2013
02/02/201
6-7-1
ಅನು.43/20064
07/ಖಾಹುಅನು//
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1/10/2016

1433

52511

1434

53083

1435

53249

ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಸರಗೂರು, ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾ: ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ
ಹುದೆಗಳನು ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8(4)/ಮಾನ/67/2010
25/10/2010
29/05/2014
29/05/201
6-7-1
ಎಸ್.ಜೆ.ಎಂ. ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಭಾರತ್ ಮಾತ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧ ಮ ಪೌ ಶಾ ಬಿ ಹೆಚ್ ರಸೆ ತುಮಕೂರು ಶಾಲೆಗೆ ಮಾನ ತೆ ನ ೕಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
22/11/2008
17/12/2013
17/12/201
6-7-1
8[3][1]ಶಾ ಅ/ನೇಅನು/1
4
8/2002-03
1992-93ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಗೌ ಯಾ [ರಿ] ಮಂಡಯ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಗೌ ಯ ಪೌರ್ಶಾ
ಉದುರ್ ಮಂಡ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆ
88.ಮಾ ತಿ.ಹಕುಕ್.105/2
28/10/2010
09/02/2013
09/02/201
6-7-1
010-11..ಮಾ.ಹ.ಅ/2010
4
ರ್ೕಮತಿ ಸಂಪತಕುಮಾರಿ ಹೂಟಗ ಳ್ ಮೈಸೂರು ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ
ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
24/12/2011
30/01/2013
30/01/201
6-7-1
8(8)(4)/ವಗರ್/10/2011
ರ್ೕಲ ಮ್, ದಿವ್.ದ.ಸ ರ್ೕ ನಾಯಕ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ನಿಟೂಟ್ರು, ಗುಬಿಬ್ ತಾ ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
23/01/2012
25/01/2013
25/01/201
6-7-1
CPI
4
8[2]/ವಗರ್/89/2012
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ಸಥ್ಳಾಂತರದ ಬಗೆಗ್

1436

90618

1437

91927

1438

100204

26/08/2012
25/01/2013
8[8] ಶಾ ಅ/ಇ / ಶಾ
ಸೇ ಪ 150/2012
ರ್ೕಮತಿ.ಎ.ಬಿ.ಕಲಾವತಿ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್

25/01/201
4

6-7-1

1439

100207

26/08/2012
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮಾ ಹ
ಅ 120/2012
ರ್ೕ.ನಾಗಶೆಟಿಟ್ ಕುಂಬಾರ್ ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಜಿರ್

17/12/2013

17/12/201
4

6-7-1

1440

100394

C8[2] SHA SHI
AH/ಇ /RTI/2012
RTI

03/09/2012

17/12/2013

17/12/201
4

6-7-1

1441

102389

CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
ಶಾ ಅ ಶಾಮಾನ146/1213/2012

07/11/2012

13/05/2014

13/05/201
5

6-7-1

1442

102416

1443

104082

1444

104371

ಮಾನಯ್ತೆ ಹೊಂದದೇ ಇರುವ ನುದ ನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ ಕನಾಱಟಕ ಕಷ್ಣ ಮಸೂದೆ 1983ರ ಕಷ್ನ್53ರಡಿ ಅನುದಾನವನು ತಡೆ ಡಿದಿರುವ ಬಗೆ
07/11/2012
21/06/2014
21/06/201
6-7-1
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
5
ಪೌರ್ಶಾ ಹೆ. 119/1213/2012
ರ್ೕ ಾನಭಾರತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಱಯಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗವನುನ್
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)( 27/12/2012
27/12/2012
27/12/201
6-7-1
4)ಮಾ ಹ10/20103
11/2012
ರ್ೕ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ತಂದೆ ದಿ: ಎನ್. ಕೆ. ಬಸವಯಯ್ ನಿಟೂಟ್ರು, ಗುಬಿಬ್ ತ :. ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಮ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
01/01/2013
21/06/2014
21/06/201
6-7-1
ಶಾ ಅಮಾನ160/20125
13/2013
◌ೆಸ್. .ಪಿ ಪದ ಪೂವಱ ಕಾಲೇಜು (ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ ತಿಪಟೂರು ತುಮಕೂರು (ದ) ಜಿಲೆಲ್ ಶಾಲೆಯ
10ನೇ ತರಗತಿ ಕನ ಡ ಮಾಧ ಮದ 2009 10ನೇ ಸ ನ ಕಡತಗೊ ಸಲಾದ ಭಾಗಕೆ ಮರು
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

1445

104376

1446

105725

1447

105730

1448

105734

1449

105916

1450

106118

1451

106119

31/01/2013
02/02/2013
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮಾ ಹ
118/2013
ರ್ೕ.ಕಲಾ ಸಾರದ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಜಿರ್

02/02/201
4

6-7-1

1452

106120

31/01/2013
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮಾ ಹ
ಅ 200/2013
ರ್ೕ.ಬಸವರಾಜು ಬ ಬಣೆಣ್ ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಜಿರ್

02/02/201
4

6-7-1

1453

106123

31/01/2013
02/02/2013
02/02/201
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮಾ ಹ
ನಿ 84/2013
4
ರ್ೕ.ಅಂಜಿನಪಪ್ ಉಪನಾಯಕನಹ ಳ್, ಅಂಕ ಸಮುದರ್, ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ಅಜಿರ್

6-7-1

1454

106125

1455

106126

1456

106128

1457

106134

31/01/2013
02/02/2013
02/02/201
6-7-1
8[2]
4
ಶಾ ಅ/ಇ /ಇತರೆ/2013
ಬಿ.ಎಂ.ಬಲೂಲ್ರ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಬೀದರ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ನೌಕರರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನ ೕದನೆ
ಬಗೆ
31/01/2013
02/02/2013
02/02/201
6-7-1
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಇತರೆ
52/2013
4
ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಅನುದಾನಿತ ಸಂಯುಕತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಯಚೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ
ಬೋಧಕ ಹುದೆಗಳನು ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊ
31/01/2013
02/02/2013
02/02/201
6-7-1
ಪೌರ್ ಶಾ 12/2013
4
ಅಂಜುಮನ್ ಮಹದಿ ಯಾ ದಾಯಿದೆ ಇಸಾಲ್ಂ ಸಂಸೆಥ್ ಕಿರುಗಾವಲು ಮಳವ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು 2012-13 ಹೊಸ
ಶಾಲೆ
8[2]
31/01/2013
02/02/2013
02/02/201
6-7-1
ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ ಅ
4
169/2013

CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
01/01/2013
21/06/2013
21/06/201
6-7-1
ಶಾ ಅಮು. .ಅನು164/20
4
12-13/2013
ರ್ೕ ಸುಧಾಕರ ಶೆಣೆನ್: ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಎಸ್. . ಎಸ್. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಂಟಾವ್ಳ ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾ: ದ ಣ ಕನನ್ಡ
ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ಮುಖ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
22/01/2013
01/08/2013
01/08/201
6-7-1
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಶಾ
ಮಾ ನ 104/2013
4
ಡಾಯ್ ಡಿಲ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನೆಹರೂ ನಗರ, ಮಂಡಯ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣದ
ಬಗೆ
8[2]
22/01/2013
25/01/2013
25/01/201
6-7-1
ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ ಅ
4
168/2013
ರ್ೕ.ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ದಾಯ್ಮಂದಿರ, ಕನಕಗಿರಿ, ಮೈಸೂರು ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮಾ ಹ
22/01/2013
19/12/2013
19/12/201
6-7-1
ಮೇಲಮ್ನ 97/2013
4
ರ್ೕಮತಿ.ಎಸ್.ಸುಧಾದೇ , ಕಾಯರ್ದ ರ್, ರ್.ಮದಕರಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಓಬಳಾಪುರ, ವಪುರ ಅಂಚೆ,
ಹಾಗಲವಾಡಿ ಹೋಬ ಗುಬಿ ತಾಲೂಕು ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕು ಅಜಿರ್ ಬಗೆ
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ಪು
28/01/2013
28/08/2013
28/08/201
6-7-1
ನಿ 109/2013
4
ರ್ೕ.ಜಯದೇವಪಪ್, ದೈಹಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ರ್ೕ.ಮಹದೇವಯಯ್, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು ಇವರ ವೇತನ ಪುನರ್
ನಿಗಧಿ ಬಗೆ
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮಾ ಹ
31/01/2013
02/02/2013
02/02/201
6-7-1
118/2013
4
ರ್ೕ.ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ದಾರ್ಮಪಪ್ ಖೂಬ ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ಅಜಿರ್

02/02/2013
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ರ್ೕ.ವೇಣುಗೋಪಾಲ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ರಿಕಾಯ್ತನಹ ಳ್, ಹುಣಸೂರು 2012-13 ಹೊಸ ಶಾಲೆ
1458

106135

1459

106136

1460

106137

1461

106140

1462

106277

1463

106530

1464

106531

31/01/2013
02/02/2013
02/02/201
6-7-1
8[2]
4
ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ
170/2013
ರ್ೕ.ಚಂದರ್ಮೌಳೇಶವ್ರ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಸಾವ್ಮಿ ಮಹಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಮಾದಾಪುರ, ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ, 201112 ಹೊಸ ಶಾಲೆ
8[2]
31/01/2013
02/02/2013
02/02/201
6-7-1
ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ
4
173/2013
ಆಲಾಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಲಚ್ರಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಮೈಸೂರು 2011-12 ಹೊಸ ಶಾಲೆ
31/01/2013
02/02/2013
02/02/201
6-7-1
8[2]
4
ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ
174/2013
ಚಾಣಕಯ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಬೆಟಟ್ದಪುರ, ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ 2011-12 ಹೊಸ
ಶಾಲೆ
8[2]
31/01/2013
02/02/2013
02/02/201
6-7-1
ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ ಅ
4
190/2013
ನಾಡಗೌಡ ಕಷ್ಣ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಟಿ.ಎಸ್.ಛತರ್, ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ 2011-12 ಹೊಸ ಶಾಲೆ
04/02/2013
25/03/2014
25/03/201
6-7-1
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ಬಿ
ಬಗೆಗ್ 142/2013
5
ರ್ೕ.ನಿಂಗಪಪ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಐಒಇ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆಯಿಂದ ಪೌ ಢಶಾಲೆಗೆ ಬಡಿ ಹೊಂದಿವರೆಗೆ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮಾ ಹ
09/02/2013
09/02/2013
09/02/201
6-7-1
124[2]/2013
4
ಎಲ್.ಪನಿನ್ೕರ್ ಸೆಲವ್ಂ ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಜಿರ್
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /86][3]
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್/2013

09/02/2013

09/02/2013

09/02/201
4

6-7-1

.ಎಸ್.ಜಗದೀಶ್ ಮತುತ್ ಇತರರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಜಿರ್

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

1465

106532

09/02/2013
09/02/2013
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮಾ ಹ
124/2013
ಅರುಣಾ ಮೇರಿ ಮತುತ್ ಇತರರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಜಿರ್

09/02/201
4

6-7-1

1466

106533

09/02/2013
09/02/2013
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮಾ ಹ
86/2013
◌ೆ.ಎಲ್ ಸುರೇಶ್ ಚಂದರ್ ಮತುತ್ ಇತರರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಜಿರ್

09/02/201
4

6-7-1

1467

109913

1468

109919

1469

109924

09/05/2013
01/03/2014
01/03/201
6-7-1
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/224/2
5
013
ಎಸ್.ಎಂ.ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಎಸ್.ಐ.ಟಿ ಬಡಾವನೆ, ಬಿ.ಹೆಚ್ ರಸೆತ್, ತುಮಕೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ
ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
09/05/2013
21/06/2013
21/06/201
6-7-1
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/03/20
4
13
ಪಾಕೆಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಸಕ್ರೇನಸ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸೈಂಟ್ ಸೆಬೆ ಟ್ಯನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪೆಮಱನೂರು ಮಂಗಳೂರು
ದ ಣ ವಲಯ ◌ಿವರು ದಿನಾಂಕ: 31 05 2013ರಮದು ಸ ◌ಿಚಾ ನಿವ ತಿ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನಿಡುವ
09/05/2013
10/02/2014
10/02/201
6-7-1
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/08/20
5
13
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ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
1470

110459

1471

110492

ರ್ೕ ಎಂ.ಜಿ.ನರ ಂಹಮೂತಿಱ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ದೇ ೕಯ ದಾಯ್ಪೀಠ ಬಾಲಕರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಚಿಕ ನಾಯಕನಹ ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ಮುಖ ಕಷ್ಕ ಹುದೆಗೆ ಬಡಟಿ ನಿಡುವ ಬಗೆ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
30/05/2013
21/06/2013
21/06/201
6-7-1
ಶಾ. .ಅ.ಸವ್.◌ಿ.ನಿ09/2013
4
-14/2013
ರ್ೕಮತಿ ಮಲ ◌ೆಸ್. ಕಾರಂತ್ ವೃತ್ಇ ಕಷ್ಕರು ಸೈಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೋಳಾರ ಮಂಗಳೂರು
ಉತರ ವಲಯ ◌ಿವರು ಸ ◌ಿಚಾ ನಿವ ತಿ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
30/05/2013
23/06/2014
23/06/201
6-7-1
ಶಾ ಅ21/2013-14/2013
5
ಜೆ.ಪಿ.ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತುರುವೇಕೆರೆ ಟೌನ್ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ತುಮಕುರು (ದ) ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್
ಅನುದ ನರ ತ ◌ಾಮಗ ಮಾಧ ಮ ಹೆಚು ವರಿ ಭಾಗಗಳನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
22/06/2013
04/12/2013
04/12/201
6-7-1
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
4
ಶಾ ಅ ಮುಂಬಡಿತ್:
23/2013-14/2013
ರ್ೕ ಕೆ. ಕೃಷಣ್ಮೂತಿಱ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು ಕಾ ದಾಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಗೇಟ್, ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಗೆರ್ೕಡ್-2
ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆಗೆ ಮುಂಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
CPI/ಅನುಒ/ 8(8)ಶಾ ಅ
22/06/2013
13/05/2014
13/05/201
6-7-1
ಆ ೕಗ: 29/135
14/2013
ರ್ೕ ಕೆ.ಎಂ.ಎಂ. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುರಂಕೋಟೆ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ: ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 17
ವಷಱಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯಱ ನಿವಱ ಸುತಿರುವ ೕ ಜಿ ಆರ್ ಜಯರಂಗಪ ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು ಇವರನು
8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ನಿ
23/07/2013
13/05/2014
13/05/201
6-7-1
31/2013
5
ರ್ೕ.ಸದಾ ವಯಯ್ ಇವರಿಗೆ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್

1472

110991

1473

110999

1474

111973

1475

111981

23/07/2013
26/06/2014
8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ಗೂರ್ ಡಿ
ನೇ ಅನು 36/2013
ಜಿ.ಎನ್.ನರ ಂಹಮೂತಿರ್ ಇವರ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ

26/06/201
5

6-7-1

1476

111989

23/07/2013
20/03/2014
8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೆ ಬಡಿತ್
42/2013
ರ್ೕಮತಿ.ಕೆ. .ರೇಣುಕಮಮ್, ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಬಡಿತ್

20/03/201
5

6-7-1

1477

113230

1478

113233

13/09/2013
13/03/2014
13/03/201
6-7-1
8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ದಾ ಹಾ
ಮನಾನ್ 52/2013
5
ರ್ೕ.ಚಿಕಕ್ಣಣ್ ಸಾವ್ಮಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], ಬನಿನ್ವಾನರಕಟೆಟ್,ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ
ನಡೆಯುತಿರುವ ೕ ಚಿಕ ಣಸಾ ಮಿ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಬನಿ ವಾನರಕಟೆ ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಕು ಈ ಶಾಲೆಯ
8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ಪೌರ್ಶಾ
13/09/2013
20/03/2014
20/03/201
6-7-1
ವೇ ಅನು 55/2013
5

1479

114153

ರ್ೕ.ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದೊಂಬರಹಟಿಟ್, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ
ಶಾಲೆಯ ಸಹ ಕಷ್ಕರ [ ಬಿಜಡ್] ಖಾ ಹುದೆ ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
22/10/2013
22/10/2013
22/10/201
6-7-1
8[2]
4
ಶಾ ಅ/ಇ /ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
113/2013-14/2013
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರಡಿ ಎನ್.ಶೋಭನ, ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

1480

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

114505

30/10/2013
10/03/2014
10/03/201
6-7-1
8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ನಿ
5
61/213-14/2013
ರ್ೕ.ಟಿ.ಗೋ ಂದಪಪ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಎಂಜಿಎಂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಾಯ್ಯದಗುಂಟೆ, ಪಾವಗಡ ತಾಲೂಲ್ಕು,
ಮಧುಗಿರಿ ಶೆ ಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆ ಇವರು ಮಾನ ಮುಖ ಮಂತಿ ಗಳ ಜನಸ ಂದನ ಕಾಯರ್ಕ ಮದ ಸ ರುವ
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

1481

114506

1482

114507

1483

114516

1484

115854

1485

116270

1486

116678

1487

119084

1488

119085

1489

120071

1490

120077

1491

122272

1492

123313

1493

123316

30/10/2013
28/05/2014
28/05/201
6-7-1
8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ನಿ
5
60/2013-14/2013
ಕೆ. ವಣಣ್, ದಿವ್ದಸ, ಸ ತ ಗರ್ಂಥಪಾಲಕರು, ಭಾರತಮಾತಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಾಂದ ಚೌಕ,
ಪಿ ಹೆಚ್ ಕಾಲೋನಿ ತುಮಕೂರು ಇವರ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆ
8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮಾ ನ
30/10/2013
19/12/2013
19/12/201
6-7-1
62/2013
4
ಗಾಂಧಿ ದಾಯ್ಪೀಠ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ತಿಪಟೂರು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2011-12ನೇ
ಸಾ ನಿಂದ ಮಾನ ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆ
8(8)ಶಾ ಅ/ಇ / ಅ
30/10/2013
13/05/2014
13/05/201
6-7-1
ನೇ69/2013
5
ರ್ೕ ಮ ಲ್ಕಾಜುಱನ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವಱ ಕಾಲೇಜು (ಪೌರ್ ಶಾ ಭಾಗ) ಕುಪಾಪ್ಲು ತಿಪಟೂರು ಈ
ಶಾಲೆಗೆ ವೇತನ ಬಟವಾಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಯನು ನೇ ಸುವ ಬಗೆ
8[2]
17/12/2013
17/12/2013
17/12/201
6-7-1
ಶಾ ಅ/ಇ /ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
4
86[3]/2013
ಎಸ್.ನಾಗರಾಜು ತಂದೆ ದಧ್ಯಯ್, ಮಂಡಯ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರಡಿ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
8[8]
31/12/2013
11/02/2014
11/02/201
6-7-1
ಶಾ ಅ/ಇ /ಹುಭಅನು
5
91/2013
ರ್ೕ.ರಾಜಣಣ್,ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಎಇಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಮೃತೂರು, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ಮುಖ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
8[8]ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್
16/01/2014
10/03/2014
10/03/201
6-7-1
ಶಾ 100/2014
5
ಉಪಕಾರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ರಾ, ಮದುಗಿರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ಗೆ ಇವರಿಗೆ 2014-15ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆ
8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು
22/03/2014
22/03/2014
22/03/201
6-7-1
ಬಡಿತ್ ಅನು 107/2014
5
ರ್ೕ.ಬಿ.ಎಸ್. ವರಾಮೇಗೌಡ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಪರ್ಗತಿಪರ ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಸಂಘ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾ ನಹ ಳ್,
ಗುಬಿ ತಾಲೂಕು ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ಮುಖ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆಗೆ ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ
8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ದಾ ಹಾ
22/03/2014
22/03/2014
22/03/201
6-7-1
ಮನಾನ್ 108/2014
5
ನಾಟಯ್ ಸರಸಪ್ತಿ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾ ಟೌನ್, ರಾ, ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ
ದಾ ಥಿರ್ಗಳ ದಾಖಲಾತಿ/ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು
29/04/2014
19/02/2015
19/02/201
6-7-1
ಬಡಿತ್ ಅನು 122/2014
6
ರ್ೕ.ರಾಮರೆಡಿಡ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಡಾ//ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಸನಿವಾಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದಧ್ರಬೆಟಟ್, ಕೊರಟಗೆರೆ
ತಾಲೂಕು ಮಧುಗಿರಿ ಶೆ ಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ಮುಖ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆಗೆ ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ
8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು
29/04/2014
22/05/2014
22/05/201
6-7-1
ಬಡಿತ್ ಅನು 05/2014
5
ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಎನ್.ನರ ಂಹಮೂತಿರ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ.ರಂಗನಾಥ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಳಗು ,
ಚಿಕ ನಾಯಕನಹ ತಾಲೂಕು ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ಮುಖ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆಗೆ ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು
20/06/2014
19/07/2014
19/07/201
6-7-1
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ
ಅನು 16/2014
5
ಹೆಚ್.ಆರ್.ಚಂದರ್ಶೇಖರ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗುಂಡಾಲರ್ಹ ಳ್, ಪಾವಗಡ ತಾಲೂಲ್ಕು
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ನೇ
17/07/2014
24/12/2014
24/12/201
6-7-1
ಅನು 33/2014
5
ರ್ೕ.ರಾಜ ಚವಾಹ್ಣ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು[ ಬಿಜಡ್], ರ್ೕ.ರಂಗನಾಥ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುಂದರನಹ ಳ್
ಗೇಟ್ ಗುಬಿ ತಾಲೂಕು ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆ ಇವರನು ಅನುದಾನಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ವಗರ್
17/07/2014
17/07/2014
17/07/201
6-7-1
ಅನು 36/2014
5
ರ್ೕ.ಗೌತಮ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಕುಣಿಗಲ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಖಾಸಗಿ
ಅನುದಾನಿತ ಪೌ ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

1494

123319

1495

123321

1496

125488

1497

125498

1498

125500

1499

125503

1500

128444

1501

128454

1502

130412

1503

130413

1504

131300

1505

133399

1506

133416

1507

18830

8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ವಗರ್
17/07/2014
19/07/2014
19/07/201
6-7-1
ಅನು 39/2014
5
ಎಸ್ ಪಿ ಎಸ್ ದಾಯ್ಪೀಠ [ರಿ], ರಂಗಾಪುರ, ತಿಪಟೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಆಶರ್ಯದ ಲ್
ನಡೆಯುತಿರುವ ಅನುದಾನಿತ ಪೌ ಢಶಾಲಾ ಬ ಂದಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
8[8]
17/07/2014
22/09/2014
22/09/201
6-7-1
ಶಾ ಅ/ಇ /ಖಾಹುಭ ಅನು
5
41/2014-15/2014
ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಗೆಗ್ರೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯ ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್
13/09/2014
22/09/2014
22/09/201
6-7-1
CPIBM801ದಾಹಾಮ201
5
4
ಚಾಣಕಯ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಬೈಲಾಂಜನೇಯ ದೇವಸಾಥ್ನದ ಹತಿತ್ರ, ಮೂಡಲಪಣೆಣ್, ಕೊರಟಗೆರೆ ಈ ಶಾಲೆಯ
ದಾಹಾ ಮನಾ ಬಗೆ
13/09/2014
22/09/2014
22/09/201
6-7-1
CPIBM804ದಾಹಾಮ201
5
4
ರ್ೕ.ರಂಗನಾಥ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಎನ್.ಹೆಚ್.4, ರಾ ಟೌನ್, ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ ಈ
ಶಾಲೆಯ ದಾ ಥಿರ್ಗಳ ದಾ ಹಾ ಮನಾ ಬಗೆ
13/09/2014
22/09/2014
22/09/201
6-7-1
CPIBM806ದಾಹಾಮ201
5
4
ಆಕ್ಸ್ ಫಢ್ರ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ದೇವರಾಯಪಟಟ್ಣ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ, ತುಮಕೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ
ದಾ ಹಾ ಮನಾ ಬಗೆ
13/09/2014
22/09/2014
22/09/201
6-7-1
CPIBM807ದಾಹಾಮ201
5
4
ರ್ೕ.ಮಹಾಲ ಮ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗೊರವನಹ ಳ್, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಹಾ ಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್
11/12/2014
01/04/2015
01/04/201
6-7-1
CPIBM785ಧಾಕೊಅನು20
6
14
manasa garden english high school, kuvempu nagara, turuvekere taluk,
dakalati hajarati manna
11/12/2014
01/04/2015
01/04/201
6-7-1
CPIBM857ಮುಂಬಡಿತ್201
6
4
C.R.Swamy raja aras, AM, Shree.Maramma devara rural High School,
Doddarampura chikkanayakanahalli Taluk HM promotion approval
18/02/2015
15/05/2015
15/05/201
6-7-1
CPIBM9ನೇಅನು2015
ರ್ೕ.ದಿನೇಶ್.ಎಸ್.ಎಲ್. ಸಹ ಕಷ್ಕರು[ಪಿ ಎಂ], ರ್ೕ.ಪಂಚವಟಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕನನ್ಮೇಡಿ,
ಪಾವಗಡ ತಾಲೂಕು ಮಧುಗಿರಿ ಶೆ ಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯನು ಅನುದಾನ ಸ ತವಾಗಿ
18/02/2015
15/05/2015
15/05/201
6-7-1
CPIBM10ನೇಅನು2015
ರ್ೕ.ಟಿ.ಎ.ಹನುಮಂತರಾಜು, ಸಹ ಕಷ್ಕರು[ಕನನ್ಡ], ರ್ೕ.ಜೊಯ್ೕತಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತೋ ನಕೆರೆ,
ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಕು ಮಧುಗಿರಿ ಶೆ ಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯನು ಅನುದಾನ ಸ ತವಾಗಿ
27/03/2015
15/05/2015
15/05/201
6-7-1
CPIBM9ದಾಹಾಮ2015
ರ್ೕರಂಗ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಡವನಹ ಳ್, ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯ ಹಾಜರಾತಿ
ಕೊರತೆ ಮನಾ ಬಗೆ
05/06/2015
05/06/2015
05/06/201
6-7-1
CPIBM39ಮುಂಬಡಿತ್2015
6
ರ್ೕ.ನಂದಗೋಪಾಲರೆಡಿಡ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು ರ್ೕ.ಮಹದೇಶವ್ರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಶಾರ್ವಂಡನಹ ಳ್,
ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಕು ಮತು ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ಮುಖ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
05/06/2015
05/06/2015
05/06/201
6-7-1
CPIBM15ದಾಹಾಮ2015
6
ರ್ೕ.ಆಂಜನೇಯಸಾವ್ಮಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬರಗೂರು, ರಾ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್
ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾ ಥಿರ್ಗಳ ದಾಖಲಾತಿ/ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
16/10/2008
30/12/2013
30/12/201
6-7-2
88ಮಾನವ
4
ಹಕುಕ್140/2008-09
ಹೆಚ್.ಆರ್. .ಸಂಖೆಯ್ 108/2008 ರಂತೆ ರ್ೕಮತಿ ಗೌರಮಮ್ ಇವರು ಮಾನವ ಹಕುಕ್ಗಳ ಆ ೕಗಕೆಕ್
ಸ ರುವ ದೂರಿನ ಮೇಲೆ ಕ ಮ ಕೆ ಗೊಳು ವ ಬಗೆ
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1508

19365

82ಶಾ. . ಇತರೆ
11/12/2008
30/01/2013
01/2008-09
ರ್ೕ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷಣ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪುತೂತ್ರು ಇ ಲ್ ಹುಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ಬಗೆಗ್.

30/01/201
4

6-7-2

1509

33788

30/05/2009
14/09/2011
88
ಮಾ ತಿ.ಹಕುಕ್.31/200910
ರ್ೕ ಹುಮಾಯನ್ ರ ೕದ್ ನಂ.148 9ನೇ ಕಾರ್ಸ್ ವಾಜಿ ರಸೆತ್, ಎನ್.ಆರ್.
ಮಾ ತಿ ಹಕು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
18/12/2009
22/10/2013
88.ಮಾ ತಿ.ಹಕುಕ್.110/2
009-10..ಮಾ.ಹ.ಅ/2009

14/09/201
2

6-7-2

1510

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

40017

1511

40377

1512

52163

1513

52185

1514

52204

1515

53115

1516

53239

1517

53385

1518

53443

1519

73398

1520

75832

ಹಲಾಲ್ ಮೈಸೂರು ಇವರು
22/10/201
4

6-7-2

ರ್ೕಮತಿ ಸ ತ ರ್ೕನಿವಾಸ್ ನಂ.1063/116 2ನೇ ಮೈನ್, 9ನೇ ಕಾರ್ಸ್, ದಾಯ್ರಣಯ್ಪುರಂ ಮೈಸೂರು
ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
07/01/2010
07/01/2010
07/01/201
6-7-2
8[7]ಶಾ ಅ/ಇ /09/200
1
9-10
ರ್ೕ ತೋಂಟದ ದದ್ ಮಗೇಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಗೆಗ್ರೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಚಂಚಿತ ನಿಧಿ
ಹಣವನು ಖಚುರ್ ಮಾಡಿರುವ ದಕೆ ಅನುಮತಿಯನು ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
22/10/2010
22/10/2013
22/10/201
6-7-2
8(8).ಮಾ ತಿ.ಹಕುಕ್.91/2
4
009-10/ಮಾ.ಹ.ಅ//
ರ್ೕಮತಿ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರಿ ನಂ.683, ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್.ಹೂಟಗ ಳ್, ಮೈಸೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ
8(4)/ನೇಅನು/152/2010
23/10/2010
30/01/2013
30/01/201
6-7-2
4
ರ್ೕ ಮಾತಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಓಬಳಾಪುರ ಗುಬಿಬ್ ತಾ: ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಸಮಬಂಧಪಟಟ್ಂತೆ ಮಾನಯ್ ಆಯುಕತ್ರ
ನಾ ಯಾಲಯದ ಆದೇಶವಾಗಿರುವ ಬಗೆ
23/10/2010
30/01/2013
30/01/201
6-7-2
8(4)/ಮಾನ/16/2010
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಸೋಮಶೇಖರಯಯ್, ದೈ ರ್ೕ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನಸಾವ್ಮಿ ಕಾಂ ೕ ಟ್ ಪಿ.ಯು ಕಾಲೇಜ್ ರ್ೕ
ಗ ಮಠ ಬೆಟ ದಹ ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆ ಇವರ ವೇತನ ಸಮಾನಾಂತರ ಬಗೆ
28/09/2004
26/12/2013
26/12/201
6-7-2
8[2]ಶಾ ಅ/ಇ /01/200
4
4-05
ರ್ೕ ಎಸ್.ಎಚ್. ಹೊನನ್ಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ ದಾದ್ಥರ್ ಸನಿವಾಸ ಪೌರ್ಶಾ, ಮಳವ ಳ್, ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪ ಭತೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
28/10/2010
14/09/2011
14/09/201
6-7-2
88.ಮಾ ತಿ.ಹಕುಕ್.103/2
2
010-11..ಮಾ.ಹ.ಅ/2010
ಹೆಚ್ ಎಸ್ ತಿಪೆಪ್ೕಸಾವ್ಮಿ, ಮೈಸೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಮಯದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ರಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆ
02/12/2009
29/08/2013
29/08/201
6-7-2
8[3]ಶಾ ಅ/ಖಾಹುಅನು/3
4
2/2009-10
ರ್ೕಮತಿ ಎನ್ ಪೂಣರ್ಪರ್ಭ, ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ, ಸ , ಪಾಂಡವಪುರ ಬಾಲಕಿಯರ ಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಇವರ
ನೇಮಕಾತಿಯನು ರದುಪಡಿ ಖಾ ಹುದೆ ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
29/10/2010
22/10/2013
22/10/201
6-7-2
88.ಕ.ರಾ.ಮ.ಆ ೕಗ.
4
ದೂರು.48/201011..ಮ.ಹ.ಆ/2010
ರ್ೕಮತಿ ಡಿ. .ರೂಪಕುಮಾರಿ ಂದಿ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ ರಾಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೋಮಲಾಪುರ, ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ
ತಾ: ಮೆ ಸೂರು ಜಿಲೆ ಇವರು ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜ ಮ ಳಾ ಆ ೕಗದ ದೂರು ಸ ರುವ ಬಗೆ
8[2]/ಮಾ.ಹ.ಅ/60:/201
05/07/2011
02/02/2013
02/02/201
6-7-2
1-12
4
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
8[2]ಶಾ ಅ/ಮುಂಬಡಿತ್/13/
2011-12

04/08/2011

30/01/2013

30/01/201
4

6-7-2
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

1521

85294

1522

90149

1523

91876

1524

92789

1525

92945

1526

93163

1527

94734

1528

94841

1529

99524

1530

99571

1531

99636

1532

99653

ರ್ೕಮತಿ ನನ್ಫೆಡ್ ವೆರೋನಿಕ್ ಪತಾರ್ ೕ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಕೂಳೂರು, ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಂಗಳೂರು ನಗರ
ವಲಯ ಇವರಿಗೆ ಮುಖ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಬಡಿಯನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
CPI.c8[2]88/201120/10/2011
23/12/2013
23/12/201
6-7-2
12.ಮುಂಬಡಿತ್/2011
4
ಅ.ಖಾ.ಪೌರ್.ಶಾಲಾ ನೌಕರರ ಲ್ ಪರ್.ಶಾಲಾ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಯಿಂದ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ಆಡ ತ
ಮಂಡ ಯವರು ಬಡಿ ನೀಡಿದು ಈ ಬಡಿಗೆ ಅನು ದನೆ ನೀಡುವ ಸಂ ಪ ಸಾವನೆ ಸ ರುವ ಬಗೆ ಪಿ
CPI/ . ಪರ್/ 8[2]ಜಿಲಾಲ್ಸ
17/12/2011
22/12/2013
22/12/201
6-7-2
ಮಿತಿ91/11-12/2011
4
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಮೈಸೂರು ಬಗೆಗ್ ಆ ೇಪಣಾ ಪತರ್
21/01/2012
21/11/2012
21/11/201
6-7-2
8[8]ಖಾ ಅ:/ಮುಂಬಡಿತ್/
3
ಮು. .ಬಡಿತ್.ಅನು:120/201
2
ರ್ೕ ಜಿ.ಎನ್.ಮೂತಿರ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಂತ ಅಂತೋನಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಉದನೆ, ರಾಡಿ, ಪುತೂತ್ರು ತಾ,
ಇವರಿಗೆ ಮುಖ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಕುರಿತು
10/02/2012
21/11/2012
21/11/201
6-7-2
C[8]/ಮುಂಬಡಿತ್/126/2012
3
promotin for vasantharaj A.M.Suvarnamukhi H.S Ganadahunase.SIRA
TALUK MADHUGIRI DIST
15/02/2012
21/11/2012
21/11/201
6-7-2
8[8]ಶಾ ಅ/ಮುಂಬಡಿತ್/12
3
9/2012
ರ್ೕ . ವಶಂಕರಪಪ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಭಾರತ ಮಾತಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, .ಹೆಚ್.ಕಾಲೋನಿ, ತುಮಕೂರು,
ಇವರಿಗೆ ಮುಖ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
8[8]ಪೌರ್ ಅ/ಇ /ಸಹ ಕಷ್
21/02/2012
21/11/2012
21/11/201
6-7-2
ಣ:128/2012
3
ರ್ೕ ಹು ಯಾರಮಮ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಹು ಯಾರುದುಗರ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್, ಈ
ಶಾಲೆಯನು ಸಹ ಕಷ್ಣವನಾ ಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/C8(2)16
22/03/2012
02/02/2013
02/02/201
6-7-2
1/2012
4
spoorthi trust Ankanna Shetty pura, Chamarajanagara-2012-13 New School
8[8]ಶಾ ಅ/ನಿ&ಪಿಂ/ಸವ್.ನಿ
26/03/2012
21/11/2012
21/11/201
6-7-2
:172/2012
3
ರ್ೕ ಎಂ.ಬಿ.ಮೂತರ್ಪಪ್, ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು, ಬಾಪೂಜಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಾವಗಡ ಟೌನ್, ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ
ಜಿಲೆ ಇವರ ಸ ಯಂ ನಿವ ತಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8(8) ಶಾ. ಅ.96/1108/08/2012
21/11/2012
21/11/201
6-7-2
12/ಅರಶಾನೌಮಾ/96/201
3
2
ಯು.ಶಾಯ್ಮಲ ರ್ೕನಿವಾಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ವಲಯ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್
ನೀಡುವ ದನು ಅನು ದಿಸುವ ಬಗ್
10/08/2012
19/12/2013
19/12/201
6-7-2
8[2]ಶಾ. .ಅ ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್/ದೂರು/86(1)114
12/2012
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
13/08/2012
21/11/2012
21/11/201
6-7-2
8(8) ಮುಂಬಡಿತ್ 106/113
12/ಮುಂಬಡಿತ್/106/2012
ಎ.ಎನ್ .ವೆಂಕರತನ್ಯಯ್ ಸ. ಆರ್. .ಪಿ. ಸಕಾರ್ರಿ ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ವ್ಐ.ಎನ್.ಎಸ್ ಕೋಟೆ ಪಾವಗಡ ತಾ
ಇವರಿಗೆ ಮುಖ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆಗೆ ಬಡಿ ಅನು ೕದನೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್
8(8)ಶಾ. ಅ.ಇತರೆ
13/08/2012
21/11/2012
21/11/201
6-7-2
114/113
12/ಖಾಹುಅನು/114/2012
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99658

1534

99661

1535

99668

1536

99669

1537

99672

1538

99674

8(8) ಶಾ. ಅ.ಮು. ಬಡಿತ್
120/1112/ಮುಂಬಡಿತ್/120/2012

13/08/2012

21/11/2012

21/11/201
3

6-7-2

ರ್ೕ ಮೂತಿರ್ ಜಿ.ಎಸ್.ಸಂತ ಅಂತೋನಿ ಪಾರ್.ಶಾ. ಉದನೆ ರಾಡಿ ಮು. ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
13/08/2012
21/11/2012
21/11/201
6-7-2
8(8) ಪೌರ್.ಶ. .ಮು. ಬಡಿತ್
126/113
12/ಮುಂಬಡಿ/126/2012
ಎಸ್.ವಸಂತರಾಜು ಸ. ಸುವಣರ್ಮುಖಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತಾಗಿದ ಹುಣಸೆ ರಾ ತಾ ಮಧುಗಿರಿ ಬಡಿತ್
ಅನು ೕದನೆ ಬಗ್ಎ
8(8) ಸಹ ಇ128/1114/08/2012
21/11/2012
21/11/201
6-7-2
12/ಶಾಹೆಬ/128/2012
3
ರ್ೕ ಹು ಯೂರಮಮ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹು ಯೂರು ದುಗರ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಹ ಕಷ್ಣ
ಪದತಿಯನಾ ಗಿ ಪರಿವತರ್ಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8(8) ಶಾ. ಅ.ಮುಂಬಡಿತ್
14/08/2012
21/11/2012
21/11/201
6-7-2
129/113
12/ಮುಂಬಡಿ/129/2012
ರ್ೕ.
ವಶಂಕರಪಪ್ ಸ. ಭಾರತಾ ಮಾತಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ .ಪಿ.ಹೆಚ್.ಕಾಲೋನಿ ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ
ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯವರು ಮು ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗ್ಎ
8(8) ಶಾ. ಅ.ಮು. ಬಡಿತ್
14/08/2012
21/11/2012
21/11/201
6-7-2
132/113
12/ಅರಶಾನೌಮಾ/132/20
12
ರ್ೕ ಮಲೆಲ್ೕಶಯಯ್ ಸ. ಕಾ ದಾಸ ಎಸ್.ಕೆ.ಯು. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೊರಟಗೆರೆ ಮಧುಗಿರಿ ಶ್ಐಎ.ಜಿಲೆಲ್
8(8) ಪ್ಋ.ಶಾ. ಖಾ.ಹು
134/1112/ಖಾಹುಅನು/134/2012

14/08/2012

27/11/2012

27/11/201
3

6-7-2

ಲೂಡಸ್ರ್ ಪೌರ್ಢಸಾಲೆ ಭಜಿಜ್ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ವಲಯ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ನಿವ್ಋತಿತ್ಯಿಂದ ತೆರವಾದ
ಹುದೆಗ ಗೆ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ನಿಡುವ ಬಗ್ಎ
14/08/2012
21/11/2012
21/11/201
6-7-2
8(8) ಇತರೆ 143/113
12/ದೂರು/143/2012
ರ್ೕನಿವಾಸಯಯ್ ಇವರ ಜನಮ್ ದಿನಂಕ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಬಗೆ

1539

99693

1540

100139

26/08/2012
09/02/2013
09/02/201
6-7-2
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮಾ ಹ
135/2012
4
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್ ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ

1541

100143

26/08/2012
28/08/2013
28/08/201
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೆ ಅ
147/2012
4
ಚಿನಮ್ಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಯಲ ಮ್ಪುರಂ, ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಭಾಗಗಳ ಬಗೆಗ್.

6-7-2

1542

100520

07/09/2012
13/12/2013
8[2]
ಶಾ ಅ/ಇ /ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
60[10]/2012
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

6-7-2

1543

101085

05/10/2012
05/10/2012
05/10/201
6-7-2
CPI9552012
ರ್ೕಪಿಜಿ ರ್ೕನಿವಾಸಯಯ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕರಾಮ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆಟಿಹ ಳ್, ಪಾವಗಡ ತಾಲೂಲ್ಕು
ಹುಟಿ ದ ದಿನಾಂಕ ತಿದುಪಡಿ ಕೋರಿ ಮನ ಸ ರುವ ಬಗೆ

13/12/201
4
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1544

101102

1545

102067

1546

102200

1547

102258

1548

102260

1549

102262

1550

102263

1551

102266

1552

102280

1553

102287

1554

102289

1555

102295

1556

102299

CPI9562012
05/10/2012
05/10/2012
05/10/201
6-7-2
ರ್ೕಹು ಯೂರಮಮ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹು ಯೂರು ದುಗರ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್
ಸಹ ಕಷ್ಣಕಾ ಗಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
03/11/2012
21/11/2012
21/11/201
6-7-2
8[8] ಶಾ ಅ ದಾ ಹಾ
ಮನಾನ್/ಇ /147/2012
3
ರ್ೕ.ನಾರಾಯಣಗುರು ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಟಿಪ ಳ್, ಮಂಗಳೂರು ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣಕೆಕ್
ದಾಖಲಾತಿ/ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
06/11/2012
21/11/2012
21/11/201
6-7-2
172/2012
3
ರ್ೕ ಎಂ.ಬಿ.ಮೂತಱಪಪ್, ದಿವ್.ದ.ಸ. ಬಾಪೂಜಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಾವಗಡ ಟೌನ್, ಮಧುಗಿರಿ ಶ್ಐಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಸ ಯಮ ನಿವ ತಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
06/11/2012
21/11/2012
21/11/201
6-7-2
19/12-13/2012
3
ರ್ೕಮತಿ ಮಾಗಱರೇಟ್ ಡಿ ಸೋಜ ದೈ. ಕಾ ಯಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜೆಪುಪ್ ಮಂಗಳೂರು ದಿ: 31-52012ರಂದು ಸೇವೆಯಿಂದ ಚಾ ನಿವ ತಿ ಬಗೆ
CPI/ಮಾನ/ 8(8)20/1206/11/2012
21/11/2012
21/11/201
6-7-2
13/2012
3
ಮಹಾತಮ್ಗಾಂಧಿ ಮೂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೊಡಿಯಾಲೆಬ್ೖಲ್ ಸುಳಯ್ ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 8ನೇ
ತಯರಗತಿಗರ ಪ ಥಮ ಮಾನ ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
06/11/2012
21/11/2012
21/11/201
6-7-2
22/12-13/2012
3
ಬಿ.ಇ.ಎಂ. ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ರಥಬೀಧಿ, ಮಂಗಳೂರು ಈ ಕಷ್ಕರ ◌ಂರ್ ಜಿಲಾಲ್ ವಗಾಱವಣೆ ಬಗೆಗ್
06/11/2012
21/11/2012
21/11/201
6-7-2
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
3
23/12-13/2012
ರ್ೕ ಎಸ್. ಎಸ್. ವಕುಮಾರಯಯ್ ಸ. . ಚಂಪಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸಂಪಿಗೆ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ ಇವರಿಗೆ
ಮು ಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
06/11/2012
21/11/2012
21/11/201
6-7-2
24/12-13/2012
3
ರ್ೕ ಎ. .ವಸಂತ್ ಸ. . ಭುವನೇಶವ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಱಯಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಣಿಕೀಕೆರೆ ತಿಪಟೂರು ತಾ:
ಇವರ ವಗಾಱವಣೆ ಬಗೆ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
07/11/2012
21/11/2012
21/11/201
6-7-2
26/12-13/2012
3
ಅ ೕಸತ್ ಕ್ ಕಾಮೆಱಲ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಮಂಗಳೂರು, ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಗೆ ಒಳಪಟಟ್ ಕಷ್ಕರ ವಗಾಱವಣೆ
ಬಗೆ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
07/11/2012
21/11/2012
21/11/201
6-7-2
ಪೌರ್ಶಾ ವಗಱ31/123
13/2012
ೕಸತ್ ಕ್ ಕಾಮಱಲ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಮಂಗಳೂರು ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಗೆ ಒಳಪಟಟ್ ನುದಾನಿತ
ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಸಹ ಕ ರ ವಗಾಱವಣೆ
CPI/ಮಾನ/ 8(8)ಪೌರ್ಶಾ
07/11/2012
21/11/2012
21/11/201
6-7-2
ದಾ.ಕೊ:33/12-13/2012
3
ಮೌಂಟನೂವ್ಯ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸಾಲಮ್ರ ಪುತುತ್ರು ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣದ
ಬಗೆ
07/11/2012
21/11/2012
21/11/201
6-7-2
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
3
ಪೌರ್ಶಾ ವಗಱ/38/1213/2012
ರ್ೕ ಶವ್ಭಾರತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ (ರಿ) ಮಲಲ್ಸಂದರ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ
ನಡೆಯುತಿರುವ ಪೌ ಢಶಾಲಾ ಬ ಂದಿ ವಗಾಱವಣೆ ಬಗೆ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
07/11/2012
21/11/2012
21/11/201
6-7-2
ಪೌರ್ಶಾ ವಗಱ 41/123
13/2012
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102300

1558

102302

1559

102307

1560

102309

1561

102312

1562

102316

1563

102386

1564

102445

1565

103127

1566

103129

ರ್ೕ ಪರದೇ ಕೇಂದರ್ ಸಾವ್ಮೀಜಿ ದಾಯ್ಪೀಠ (ರಿ) ರಂಗಾಪುರ, ತಿಪಟೂರು ತಾ: ಈ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ
ನಡೆಯುತಿರುವ ಶಾಲೆಯ ಕ ರ ವಗಾಱವಣೆ ಬಗೆ
CPI/ದೂರು/ 8(8)ಪೌರ್ಶಾ
07/11/2012
15/01/2013
15/01/201
6-7-2
ದೂರು:42/12-13/2012
4
ರ್ೕ ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ, ರ್ೕ ದದ್ ಂಗೇಶವ್ರ ಸನಿವಾಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದದ್ಗಂಗಾಮಠ ತುಮಕೂರು ಇವರ
ಮೇ ನ ದೀರಿನ ಬಗೆ
07/11/2012
21/11/2012
21/11/201
6-7-2
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
3
ಪೌರ್ಶಾ ವಗಱ 43/1213/2012
ಕೆಥೋ ಕ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಮಂಗಳೂರು ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಕಷ್ಕರ ವಗಾಱವಣೆ ಬಗೆಗ್
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಸಕಾಲ
ಮಾ ಹ 93/2012

07/11/2012

18/12/2013

18/12/201
4

6-7-2

ರ್ೕ.ಹಂ.ಲಕೆಕ್ೕಗೌಡ, ರಾಜಯ್ ಸಂಚಾಲಕರು , ಕನಾರ್ಟಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಯ್ಯ ರಕಷ್ಣಾ ವೇದಿಕೆ [ರಿ],
ಮೆ ಸೂರು ಇವರ ಸಕಾಲ/ಮಾ ತಿ ಹಕು ಮನ ಗಲ ಲೇವಾರಿ ಬಗೆ
07/11/2012
21/11/2012
21/11/201
6-7-2
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
3
ಪೌರ್ಶಾ ವಗಱ:48/1213/2012
ರ್ೕ ಉರಿಗದಿದ್ಗೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ರ್ೕ ಬೆಟಟ್ದಹ ಳ್ಮಠ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಕ್ರ ವಗಾಱ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
07/11/2012
21/11/2012
21/11/201
6-7-2
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
3
ಪೌರ್ಶಾ ವಗಱ 51/1213/2012
ರ್ೕ ಕಾ ದಾಸ ದಾಯ್ವಧಱಕ ಸಂಘ, ಬಿ.ಹೆಚ್.ರಸೆತ್, ತುಮಕೂರು ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಕಷ್ಕರ ವಗಾಱವಣೆ
ಬಗೆ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
07/11/2012
21/11/2012
21/11/201
6-7-2
ಪೌರ್ಶಾ ವಗಱ55/123
13/2012
ಸುಱ ನ್ ಪಾರ್ನಿಸ್ಕ್ನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ (ರಿ) ದೇರಳಕಟೆಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಕಕ್ರ
ವಗಾಱವನೆ ಬಗೆ
CPI/ನೇಅನು/ 8(8)
07/11/2012
21/06/2013
21/06/201
6-7-2
ಶಾ ಅ ನೇಅನು:148/124
13/2012
ಸಾಲಮ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪುತೂತ್ರು ತಾ ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಬೋಧಕ ಬಬ್ಂದಿಯ
ನೇಮಕಾತಿಯನು ಇ ಅನುದ ನಸ ತವಾಗಿ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
CPI/ನೇಅನು/ 8(8)ಶಾ ಅ
07/11/2012
11/01/2013
11/01/201
6-7-2
ನೇಅನು:136/124
13/2012
ರ್ೕ ಕಿಶೋಕುರ್ಮಾರ್, ಚಿ.ಕ ಕಷ್ಕರು ಸಂತ ಜಾಜ್ ಱ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುಂತೂರು ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
27/11/2012
29/11/2012
29/11/201
6-7-2
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
3
ಶಾ ಅ
ಪರಿವತಱನೆ45/201213/2012
ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ.ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಧುಗಿರಿ ಟೌನ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಭಾಗವನುನ್ ಕನನ್ಡ
ಮಾಧ ಮದಿಂದ ◌ಾ◌ಂಗ ಮಾಧ ಮಕೆ ಪರಿವತಿಱಸುವ ಬಗೆ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
27/11/2012
29/11/2012
29/11/201
6-7-2
ಶಾ ಅಅ:ನೇಮಕ:71/2011
3
-12/2012
ಕೆ. ಎಸ್.ಆದಿಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್ ಕೋಂ ನರ ಂಹಮೂತಿಱ ಹೆಚ್. ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ◌ಾಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ

463
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
1567

103131

CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
ಶಾ ಅ ದೂರು:119/201112/2012

27/11/2012

29/11/2012

29/11/201
3

6-7-2

ರ್ೕ ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಸಂ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ಕೆಸೂತ್ರು, ತುಮಕೂರು ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಪಾರ್ಂಶುಪ ಲರ ಮೆಲೆ ದೂರು

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

1568

103133

1569

103134

1570

103136

1571

103137

1572

105770

1573

105915

1574

105922

1575

106106

1576

106107

31/01/2013
02/02/2013
8[2]
ಶಾ ಅ/ಇ / ಂಬರಹ
63/2013
ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಬಾಗಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಇತರೆ ಪತರ್ಗಳ ಬಗೆಗ್

02/02/201
4

6-7-2

1577

106108

31/01/2013
02/02/2013
02/02/201
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮಾ
4
ಹಕುಕ್ 84[2]/2013
ರ್ೕ.ಮಹಮದ್ ಹಸಮತ್ ಅ , ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ಅಜಿರ್

6-7-2

27/11/2012
29/11/2012
29/11/201
6-7-2
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
3
ಶಾ ಅಮಾಹ:151/201011/2012
◌ೆಸ್. ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ಸ. .ಆಿರ್ೕ ವೇಣುಗೋಪಾಲಸಾವ್ಮಿ ದಾಯ್ಪೀಠ ಬ ಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಾವಗಡ
ಟೌನ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯನು ಅನುದ ನರ ತ ನು ೕದನೆಗೆ ದಾ ಹಱತೆಯ ಸ ೕಕರಣದ ಬಗೆ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
27/11/2012
29/11/2012
29/11/201
6-7-2
ಶಾ ಅಖಾಹುಭ:141/2009
3
-10/2012
ರ್ೕ ವಾನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತುಂಬಾಡಿ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಸ. .ಹುದೆದ್ ಭತಿಱ
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
27/11/2012
29/11/2012
29/11/201
6-7-2
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
3
ಶಾ ೕಆ
◌ಃಊಬ:128/201011/2012
ಘೂಋಊಧೆಔ ಘಱೃಅಂಅಮಥೃ ಫಱೃವಡಸ ಳೇ ೕಖಱ ನ ಶಮಗ(◌ೃಈ) ಧಂಢೀಣಧೀಭಱಭ
◌ಂದೂಘೀಋಈ ಇ ಸ ಳೇಐ ◌ ಏಶ ಊ ಭಧಳ ಔನೇ ಭಘಱಘೇ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ ೕ8(8)
27/11/2012
29/11/2012
29/11/201
6-7-2
ಸ ೕಆಔಎ.ಭೀ:180/2009
3
-10/2012
ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಂಗದಹ ಳ್ ಪಾವಗಡ ◌ೀ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಗುರುತಿ ರುವ ಬಗೆಗ್
22/01/2013
17/12/2013
17/12/201
6-7-2
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮಾ ಹ
113/2013
4
ಕೆ. .ಹೊನನ್ರಾಜು ಇವರು ಡಿ.ಕೆ.ಗೌಡ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಂದೂಪುರ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮೇಲ ನ ಸ ರುವ ಬಗೆ
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಇತರೆ
28/01/2013
29/08/2013
29/08/201
6-7-2
90/2013
4
ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಭಾಗದ ಇತರೆ ಷಯಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ
28/01/2013
18/12/2013
18/12/201
6-7-2
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮಾ ಹ
105/2013
4
ರ್ೕ.ಧನಂಜಯ ಬಿನ್ ಭೀಮೇಗೌಡ, ದೊಡಡ್ವಡಡ್ರಗುಡಿ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
8[2]
31/01/2013
02/02/2013
02/02/201
6-7-2
ಶಾ ಅ/ಇ /63[ಬಿ]/2013
4
ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಭಾಗಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಇತರೆ ಷಯಗಳ ಕಡತ
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1578

106109

31/01/2013
02/02/2013
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮಾ ಹ
60[7]/2013
ರ್ೕ.ವೈ. .ಬೆಟಗೇರಿ, ಹುಬಬ್ ಳ್ ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಜಿರ್

1579

106112

1580

106113

1581

106114

1582

106116

31/01/2013
02/02/2013
02/02/201
6-7-2
8[2]ಶಾ ಅ/ಇ /ಅನು
4
ನೇ/2013
ರ್ೕಮತಿ.ಗಾಯಿತಿರ್ದೇ ಕೋಂ ದಿವಂಗತ ಶರತ್ ಚಂದರ್ಬಾಬು, ಆರ್ ಜೆಎಂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಂಧನೂರು
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊ
31/01/2013
02/02/2013
02/02/201
6-7-2
ಪೌರ್ ಶಾ ಹೆ ತ 131/2013
4
ರ್ೕಮತಿ. ದಧ್ಮಮ್ ಸಂಗಾರ್ಮಪಪ್ ಬಿರಾದಾರ ಕೋ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಎಂದು ಸಕಾರ್ರ ನುಮತಿ
ನೀಡಿರುವ ಹೆಸರಿನ ತಿದುಪಡಿ ಬಗೆ
8[2]
31/01/2013
02/02/2013
02/02/201
6-7-2
ಶಾ ಅ/ಇ /ಸಹಾಯಾನುದಾ
4
ನ/2013
ರ್ೕ.ಗುರುದೇವ ಶಾಂತ ೕರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಡಲಬಾಳು, ಹಗರಿಬೊಮಮ್ನಹ ಳ್, ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ
ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೊ ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ರಾ ಚು
31/01/2013
02/02/2013
02/02/201
6-7-2
ಪರ್/2013
4
ರಾಜಯ್ ಸಭಾ ಚುಕೆಕ್ ರ ತ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್: 2205ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

1583

106117

1584

106121

1585

106138

31/01/2013
02/02/2013
02/02/201
8[2]
4
ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ
187/2013
ಸುಲಾತ್ನ್ ಎ ಂದ್ ವೆಲ್ ಫೇರ್ ಕಮಿಟಿ ಗೌ ಯಾ ನಗರ, ಮೈಸೂರು 2011-12 ಹೊಸ ಶಾಲೆ

6-7-2

1586

106139

31/01/2013
02/02/2013
02/02/201
8[2]
4
ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ
188/2013
ಮೇರಿ ಮಾತಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ರ್ೕ.ರಾಂಪುರ, ಮೈಸೂರು 2011-12 ಹೊಸ ಶಾಲೆ

6-7-2

1587

106534

09/02/2013
09/02/2013
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮಾ ಹ
124[1]/2013
.ಜಿ.ನಾಗಣಣ್ ಮತುತ್ ಇತರರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಜಿರ್

6-7-2

1588

106537

1589

106986

1590

106989

09/02/2013
28/08/2013
28/08/201
6-7-2
8[2]
4
ಶಾ ಅ/ಇ /ಖಾಹುಭ ಅನು
92/2013
ವೇಕಾನಂದ ಗಿರಿಜನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಿ ಗಿರಿರಂಗನಬೆಟಟ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಆಂಗಲ್ ಹಾಗೂ ಪಿ ಎಂ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ಕಷ್ಕರನು ಸಳ ನಿಯುಕಿಗೊ ಸಲು ಆಡ ತ ಮಂಡ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ವಗರ್
19/02/2013
21/06/2013
21/06/201
6-7-2
ಅನು 176/2013
4
ರ್ೕ.ಕೆ.ಆನಂದಪೂಜಾರಿ, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ರ್ೕ.ಮಂಜುನಾಥೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಉಜಿರೆ, ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ
ತಾಲೂಕುಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
19/02/2013
21/06/2013
21/06/201
6-7-2
8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ಸವ್ ಇ ನಿ
177/2013
4

02/02/201
4

6-7-2

31/01/2013
02/02/2013
02/02/201
6-7-2
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮಾ ಹ
200/2013
4
ರ್ೕ.ಸಂಜೀವರಾವ ಕುಲಕಣಿರ್ ಅಧಯ್ಕ್ಷರು,ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲಾಲ್ ಕಾಯರ್ ನಿರತ ಪತರ್ಕತರ್ರ ಸಂಘ ಕೆಂಭಾ
ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಅಜಿರ್
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮಾ ಹ
31/01/2013
02/02/2013
02/02/201
6-7-2
ಅ 118/2013
4
ರ್ೕ.ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಪಪ್ಣಣ್ ಜೋ ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಜಿರ್

09/02/201
4
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1591

107001

1592

107126

1593

109917

1594

110468

1595

1596

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ರ್ೕ.ಉಮೇಶ್ ಆಚಾಯರ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು, ಎನ್ಐಟಿಕೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸುರತಕ್ಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಛ್ ನಿವೃತಿತ್ಗೆ
ಅನುಮತಿ ಬಗೆ
8[8]
19/02/2013
21/06/2013
21/06/201
6-7-2
ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ
4
187/2013
ಮೌಂಟ್
ೕನ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ನೆಟಟ್ಣ ಪುತೂತ್ರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 201314ನೇ ಸಾ ಗೆ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆ
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ದೂರು
20/02/2013
20/02/2013
20/02/201
6-7-2
159/2013
4
ಜಿ.ರಘುನಾಥ, ಜವಾಹರನಗರ, ಮನೆ ನಂ.7.5.60 ಜವಾಹರ ನಗರ, ರಾಯಚೂರು ಇವರು ನೀಡಿರುವ
ಮನ ಯ ಇತ ಥರ್ದ ಬಗೆ
09/05/2013
21/06/2013
21/06/201
6-7-2
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/01/20
4
13
ರ್ೕಮತಿ ರಾಧಿಕಾ ಕೆ. ಸ. .ಕೆನರಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಉವಱ ◌ುತತ್ರ ವಲಯ ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಸವ್
◌ಿಚಾ ನಿವ ತ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
30/05/2013
21/06/2013
21/06/201
6-7-2
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
4
ಶಾ ಅ14/2013-14/2013

110477

ರ್ೕಮತಿ ಕೊಲ್ೕಡಿಯಾ ಲಾಡ್ ಡಿ ಸೋಜ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ರೋಜಾರಿಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬೋಳಾರ ಮಂಗಳೂರು
ಉತರ ವಲಯ ◌ಿವರು ಚಾ ನಿವ ತಿ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
30/05/2013
21/06/2013
21/06/201
6-7-2
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
4
ಶಾ ಅ11/2013-14/2013

110838

ಅ ಸತ್ ಕ್ ಕಾಮೆಱಲ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಮಂಗಳೂರು ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಮುಖ ಕಷ್ಕರ ವಗಾಱವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
15/06/2013
17/06/2014
17/06/201
6-7-2
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಪಿಂಚಣಿ
ಪರ್ಕರಣ 41/2013
5

1597

110957

1598

110992

1599

112837

1600

113367

1601

114154

ರ್ೕ. ದಧ್ ಂಗಸಾವ್ಮಿ, ನಿವೃತತ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ.ಚನನ್ಕೇಶವಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹಲೆಲ್ಗೆರೆ, ಮಂಡಯ್
ತಾಲೂಕುಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆ
21/06/2013
21/06/2013
21/06/201
6-7-2
CPI/ನೇಅನು/ 8(8)ಶಾ ಅ
4
ಅ.ನೇ.106/201112/2013
ದಿ"ದಿನಕರ ಬಂಗೇರಾ ಇವರ ಪತಿನ್ ರ್ೕಮತಿ ಇಂದಿರಾರವರಿಗೆ ಭಾರತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಉಳಾಳ್ಲ, ◌ಿ ಲ್ ಡಿ
ಗೂ ಪ್ ನೌಕರರ ಹುದೆಗೆ ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
22/06/2013
22/06/2013
22/06/201
6-7-2
ಶಾ ಅ ವಗಱ ನು: 24/134
14/2013
ಬೆಥನಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ (ರಿ.) ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ◌ಾಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ನುದಾನಿತ
ಪೌ ಢಶಾಲಾ ಬ ಂದಿ ವಗಾಱವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು
28/08/2013
28/08/2013
28/08/201
6-7-2
8[3] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ಅ
ಒ 65/2011-12/2013
4
ಡಾ//ಸರ್.ಎಂ. ಶೆವ್ೕಶವ್ರಯಯ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], ಹಳೆ ನಗರ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ
ಶಾಲೆಯನು ವೇತನಾನುದಾನಕೊ ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
19/09/2013
16/12/2013
16/12/201
6-7-2
CPI/ನೇಮಕ/C8(3)Trs
4
Grants 110/1011/2013
Nagaraj H Drawing Teacher Veerabhadra Swamy HS
8[2]
ಶಾ ಅ/ಇ /ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
51/2011-12/2013

22/10/2013

22/10/2013

22/10/201
4

6-7-2
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1602

114155

22/10/2013
22/10/2013
22/10/201
8[8][2]/ಇ /ಮಾ ಹ
02/2010-11/2013
4
ಎಂ.ಎಸ್.ಮಣೆ ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅದಿನಿಯಮ 2005ರಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

1603

114256

1604

115882

24/10/2013
22/12/2013
22/12/201
6-7-2
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಅ ಸ
4
ಸಂಖೆಯ್ 49/2009/2013
ರ್ೕ.ಅಬುದ್ಲ್ ಅಜೀಂ ಮಾನಯ್ ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರು ಇವರ ಅಜಿರ್ ಸಮಿತಿ ಅಜಿರ್ 49/2009ಕೆಕ್
ಉತರಿಸುವ ಬಗೆ
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮಾ ಹ
18/12/2013
18/12/2013
18/12/201
6-7-2
52/2013
4
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಜಿರ್ಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ

1605

117466

1606

9979

1607

14420

1608

14773

1609

18826

1610

20668

1611

33269

1612

33380

6-7-2

28/01/2014
06/06/2014
06/06/201
6-7-2
8[4]
5
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/86/201
4
ದಾಯ್ಭಾರತಿ ದಾಯ್ ಮಂದಿರ, ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], ಪಾವಗಡ ರಸೆತ್, ಚಳಳ್ಕೆರೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
2014 15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆ
15/11/2006
02/02/2013
02/02/201
6-7-3
8 (2) ಶಾ ಶ ಅ ಖಾ ಹು ಭ
ಅ 45/2006
4
ಆದಿ ಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಷ್ಣಟರ್ಸ್ತ್ ವೇಕಾನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಟುಟ್ನಹ ಳ್ ಕೊಪಪ್ಲು ಮಳವ ಳ್ ತಾ. ಖಾ ಹುದೆದ್
ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8 2 ಶಾ ಅ ವೇ ಅನು
27/11/2007
29/12/2013
29/12/201
6-7-3
100/2007-08
4
ನವಜೀವನ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೆ.ಅರ್.ಪೇಟೆ ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್. ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
8 2 ಶಾ ಅ ದೂರು
13/12/2007
02/01/2014
02/01/201
6-7-3
108/2007-08
5
ಪಂಚ ಂಗೇಶವ್ರ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಕೆಳಗೋಡು,ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್, ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ನಿಯಮದ ಅಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿಯು
ಸಕಾರ್ರಕೆ ಸ ಸುವ ಬಗೆ
88ಶಾ. .ಅ. ಇತರೆ
03/10/2008
02/02/2013
02/02/201
6-7-3
138/2008-09
4
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ರಾಜಯ್ಪಾಲರ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ /
ಸಕಾರ್ರದಿಂದ/ಮುಖ ಮಂತಿ ಯವರಿಂದ / ಮಂತಿ ಗ ಂದ ಇತರೆ ಗಣ ವ ಕಿಗ ಂದ ೕಕ ತವಾಗಿರುವ
81
10/01/2007
02/02/2013
02/02/201
6-7-3
ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅನು.43
4
/2006-07
ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರಾಮಾನುಜ ರಸೆತ್ ಲ ಮ್ೕಪುರಂ ಮೈಸೂರು ಇ ಲ್ನ ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
82 ಶಾ ಅ ಹೆ.
11/05/2009
11/01/2013
11/01/201
6-7-3
37/2009
4
ರ್ೕ ದುಗಾರ್ಪರಮೇಶವ್ರಿ ಪ.ಪೂ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಅನುದಾನ
ರ ತ ಹೆಚು ವರಿ ಭಾಗವನು ತೆರೆಯುವ ಬಗೆ
88 ರಿ.ಪಿ.ದಾವೆ.11/200916/05/2009
30/12/2013
30/12/201
6-7-3
10..ರಿಅಸಂ/2009
4
ರಾಜಯ್ ಉಚಛ್ನಾಯ್ಯಲಯದ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್: 10384/08 ರ ತೀಪಿರ್ನಂತೆ ಕರ್ಮಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್

1613

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

36038

27/08/2009
25/01/2010
25/01/201
6-7-3
8[2] ಶಾ ಅ ಹೆ ತೆ
1
115/2009/ಹೆ
/115/2009
ರ್ೕ. ದಧ್ಗಂಗಾ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಘುನವ ಳ್, ಕನಕಪುರ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಈ
ಪೌ ಢಶಾಲೆಯ ಹೆಚು ವರಿ ಬಾಗ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ

467
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

1614

40311

1615

52125

1616

52186

1617

52536

1618

53052

1619

53357

24/07/2010
02/02/2013
02/02/201
6-7-3
8[3]ಶಾ ಅ/ಮಾ.ಹ.ಅ/ಅ.
4
66/2010-11
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರಡಿ ಮಾಃಇತಿ ಕೋರಿ ಬಂದಿರುವ ಅಜಿರ್ಗಳ ಲೇವಾರಿ ಬಗೆಗ್

1620

67170

1621

76634

1622

76719

1623

82914

1624

99005

12/10/2011
17/12/2013
17/12/201
6-7-3
8(3)/ಖಾಹುಅನು/122/20
4
10-11
ಚನೆನ್ೕಗೌಡ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹುರುಗಲವಾಡಿಗೇಟ್, ಮದೂದ್ರ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
08/08/2011
17/12/2013
17/12/201
6-7-3
8[3]/ದಾಹಾಮ/72/2011
4
ಇನ್ ಫೆಂಟ್ ಜೀಸಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ, ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ/ಹಾಜರಾತಿ
ಮನಾ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
15/07/2011
29/08/2013
29/08/201
6-7-3
8[3]/ವಗರ್/57/2011
ರ್ೕ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ೇತರ್ ನಾಗಮಂಗಲ,ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆಗಳ ವಗಾ ವಣೆ ಬಗೆ
24/09/2011
21/11/2012
21/11/201
6-7-3
8[8][2]/ನಿ&ಪಿಂ/ಸವ್ಇಚಾಚ್
3
ನಿವೃತಿತ್:59/2011-12
ರ್ೕ ಎನ್.ಇ.ಜಯಪರ್ಕಾಶ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಕಾಂಚನ ವೆಂಕಟ ಸುಬರ್ಹಮ್ಣಯ್ಂ ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಂಚನ,
ಪ ತೂರು ತಾಲೂಕು ಇವರು ಸ ಇಚಾ ನಿವ ತಿಯನು ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8[8]
24/07/2012
24/07/2012
24/07/201
6-7-3
ಶಾ ಅ/ದಾಹಾಮ/01/2012
3

04/01/2009
29/01/2013
29/01/201
6-7-3
8[3]
4
ಶಾ ಆ/ಖಾಹುಅನು/145/20
09-10
ರ್ೕ.ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಷ್ಣ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಆಶರ್ಯದ ಲ್
ನಡೆಯುತಿರುವ ಅನುದಾನಿತ ಪೌ ಢಶಾಲೆಗಳ ಖಾ ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆಗಳನು ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು
02/02/2013
02/02/201
6-7-3
88.ವೇತನಾನುದಾನ.68/2 22/10/2010
4
010-11..ಅನುಒ/2010
ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬನಿನ್ಮಂಟಪ ಮೈಸೂರು ತಾ,ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ
ಬಗೆ
8(4)/ದೂರು/59/2010
23/10/2010
04/02/2013
04/02/201
6-7-3
ಸದಾರ್ರ್ ವಲಲ್ಬಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಮರಿತಿಮಮ್ಯಯ್ ಮತುತ್ .ಎಸ್.
ಪ ಕಾಶ್ ಇವರು ಕೊಟಿ ರುವ ಅಜಿರ್ಯ ಬಗೆ
25/10/2010
07/01/2013
07/01/201
6-7-3
8(4)/ಹೆ ಮಾ/10/2010
ರ್ೕ ಕೆ. ಪುಟಟ್ ಂಗಯಯ್ ಸ ನೆಹರೂ ದಾಯ್ಶಾಲಾ ಪಪೂಕಾ ಮಾಯಸಂದರ್ ಬಿಒ ತುರುವೇಕೆರೆ ಇವರ
ಕುಟುಂಬಕೆ ನಿವ ತಿ ಬಗೆ
15/04/2010
17/12/2013
17/12/201
6-7-3
8[3][1]ಶಾ ಅ/ನೇಅನು/0
4
1/07-08
ರ್ೕ ಲಾಲ್ ಬಹದೂದ್ಶಾರ್ ಪೌರ್ಶಾ, ರೇಕೂಡಿಗೆ, ಕೊಪಪ್ ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಯ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

ಬುರೂಜ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರಝಾನಗರ, ಮಾಡುಪಡುಕೋಟೆ, ಮಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ
ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
13/08/2012
11/01/2013
11/01/201
6-7-3
8(8) ಅನು.ಪೌರ್.ಶಾ.
ಖಾ.ಹು.ಭ/119/114
12/ನೇಅನು/119/2012
ಕೆನರಾ ಹೆಣಮ್ಕಳಳ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಸಂಸಖ್ತ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಕುರಿತು

1625

99657

1626

99671

14/08/2012
21/11/2012
21/11/201
6-7-3
8(8) ಶಾ. ಅ.131/113
12/ಮಾನ/131/2012
ನೆಹರು ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಲೆ ಗೂಳೂರು ತುಮಕೂರು ತಾ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣದ ಬಗೆಗ್

1627

100192

8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ದಾ ಹಾ
ಕೊ ಮ 27/2012

26/08/2012

28/08/2013

28/08/201
4

6-7-3
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ಲನಾಕೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾ-ಹಾ ಕೊ ಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

1628

100201

26/08/2012
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ಸ
146/2012
ಕೆ.ಜಯಶಂಕರ್, ದೈ. ಇವರ ವೇತನ ತಾರತಮಯ್ ಬಗೆಗ್

25/01/2013

25/01/201
4

6-7-3

1629

100205

26/08/2012
8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ಶಾ
ಮಾ ದೂರು 117/2012
ಸೈಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಾನಯ್ತೆ ಬಗೆಗ್ ದೂರು

25/01/2013

25/01/201
4

6-7-3

1630

100217

26/08/2012
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೆ ಸಥ್
ನಿ 89[ಎ]/2012
ರ್ೕಮತಿ.ಸಬಿಹಾಯಾ ನ್ ಇವರ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ ಬಗೆಗ್

31/07/2013

31/07/201
4

6-7-3

1631

101072

1632

101079

1633

101087

1634

101097

05/10/2012
05/10/2012
05/10/201
6-7-3
CPI8092012
ಸುವಣರ್ಮುಖಿ ಸನಿವಾಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗೊಂದಿಹ ಳ್, ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು 201112ನೇ
ಸಾ ನ ಶೆ ಕಷ್ಣಿಕ ಪ ವಾಸಕೆ ಹೋಗಿ ಬರಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆ
05/10/2012
05/10/2012
05/10/201
6-7-3
CPI8162012
ರ್ೕಕಾ ರ್ ಡಿಸೋಜ ೕಸಾತ್ ಗಾರ್ಜೂಯ್ಯೇಟ್ ಡಿಸೋಜ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಜೂನಿಯರ್
ಕಾಲೇಜು ಖಜ ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ನಿವ ತಿ ಸೌಲಭ ಗಳ ಬಗೆ ದೂರು
05/10/2012
05/10/2012
05/10/201
6-7-3
CPI9572012
ರ್ೕಕೆಹೆಚಚ್ಂದರ್ಶೇಖರಯಯ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಎಂಜಿಎಂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗುಂಡಾಲರ್ಹ ಳ್, ಪಾವಗಡ ತಾಲೂಲ್ಕು
ಇವರನು ಇ ಂದ ಊಡಿರ್ಗೆರೆ ಸಂಯುಕ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಇ ಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ/
05/10/2012
05/10/2012
05/10/201
6-7-3
CPI9672012
ಜಿಪರ್ಕಾಶ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೇ ರುವ ಬಗೆಗ್

1635

101104

1636

102203

1637

102208

1638

102213

1639

102216

1640

102217

1641

102233

1642

102243

05/10/2012
05/10/2012
05/10/201
6-7-3
CPI9582012
201112ನೇ ಸಾ ನ ತುಮಕೂರು ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಗುರುತಿ ಮರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
06/11/2012
15/01/2013
15/01/201
6-7-3
CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/ 8(8)17
4
5/2012
ನೆಕಸ್ಜ್ಜನ್ ಎಜುಕೇಷಬ್ ಸೊಸೈಟಿ (ರಿ) ಹೈದರಾಬಾದ್ ಚೈತನಯ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಶಾಲೆಕಾಯ್ತಸ್ಂದರ್
06/11/2012
15/01/2013
15/01/201
6-7-3
CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/ 8(8)18
4
0/2012
ರ್ೕ ದಾಯ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ (ರಿ) ತುಮಕೂರು ಸುಮತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/ 8(8)18
06/11/2012
15/01/2013
15/01/201
6-7-3
5/2012
4
ರ್ೕ ಸಾಯಿ ಾ ನಿಕೇತನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ (ರಿ) ಶಾರದಾದೇ ನಗರ, ತುಮಕೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2012-13ನೇ
ಸಾ ನ ಸ ಯಿ ಾ ನಿಕೇತನ ◌ೆ◌ಂಬ ಹೊಸ ◌ಾ◌ಂಗ ಮಾಧ ಮ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು
CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/ 8(8)18
06/11/2012
15/01/2013
15/01/201
6-7-3
8/2012
4
ತುಮಕೂರಿನ ಲ್ ಡಿ.ಎಂ.ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆಗ್
06/11/2012
15/01/2013
15/01/201
6-7-3
CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/ 8(8)18
4
9/2012
ಕೆ.ಜಿ.ಎನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ (ರಿ) ನೋಬನಗರ ತುಮಕೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಲ್ೕರಾ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧ ಮ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
06/11/2012
11/01/2013
11/01/201
6-7-3
04/2012-13/2012
4
ರ್ೕ ಸುಬರ್ಹಮ್ಣಶ್ವ್ಶರ್ರ ಪ. ಪೂ.ಕಾ (ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ) ಸುಳಯ್ ತಾ: ಇ ಲ್ ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರ ಹುದೆದ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
06/11/2012
21/11/2012
21/11/201
6-7-3
CPI/ದಾಹಾಮ/ 8(8)10/1
3
2-13/2012
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1643

102283

1644

102290

1645

102296

1646

102308

1647

102321

1648

102324

1649

102328

1650

102337

1651

102339

1652

102340

ಅಂಕುರ್ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಎಸ್. ಎಸ್. ಪುರಂ ತುಮಕೂರು ಇ ಲ್ ಹಾಜರಾತಿ ದಾಖಲಾತಿ ಕೊರತೆ
ಮನಾ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
07/11/2012
10/01/2013
10/01/201
6-7-3
ಪೌರ್ಶಾ ವಗಱ/27/124
13/2012
ರ್ೕ ಉದದ್ಂಡಮೂತಿಱ ಹೆಚ್. . ಸ. . ರ್ೕ ಉರಿಗದಿದ್ಶವ್ರ ವಸತಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ
ವಗಾಱವಣೆ ಬಗೆ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
07/11/2012
21/11/2012
21/11/201
6-7-3
ಪೌರ್ಶಾ ವಗಱ/2012
3
ರ್ೕ ಭೈರವೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ (ರಿ) ಭೀಮಸಂದರ್ ತುಮಕೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ
ಪೌ ಢಶಾಲಾ ಬ ಂದ ವಗವರ ವಗಾಱವಣೆ ಬಗೆ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
07/11/2012
26/11/2012
26/11/201
6-7-3
ಪೌರ್ಶಾ ವಗಱ/39/123
13/2012
ರ್ೕ ಉಮಾಪರ್ಗತಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ (ರಿ) ಕಾಯ್ತಸ್ಂದರ್ ತುಮಕೂರು ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ
ಕಷ್ಕರ ವಗಾಱವಣೆ ಬಗೆಗ್
07/11/2012
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
ಪೌರ್ಶಾ ವಗಱ:47/1213/2012
ರ್ೕ ದದ್ಗಂಗಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ (ರಿ) ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ

21/11/2012

21/11/201
3

6-7-3

ಕಷ್ಕರ ವಗಱ

07/11/2012
26/11/2012
26/11/201
6-7-3
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
3
ಪೌರ್ಶಾ ಮಾಹ:59/1213/2012
ರ್ೕ ಡಿ.ಜೆ.ಜುಂಜಪಪ್ ಸ. . ದಾಯ್ರಣಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೊರಟಗೆರೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರಡಿ ಮ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
07/11/2012
26/11/2012
26/11/201
6-7-3
ಪೌರ್ಶಾ ಮಾಹ:61/123
13/2012
ರ್ೕ ಜಯಣಣ್.ಜಿ.ಕೇರಾಫ್ ರ್ೕನಿವಾಸಗುಪತ್ ನಂ:235/3, 2ನೇ ಅಡಡ್ರಸೆತ್, ಗಾಂಧಿನಗರ ರಾ, ತುಮಕೂರು
ಜಿಲೆ ಇವರು ಮ ತಿ ಹಕು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
07/11/2012
26/11/2012
26/11/201
6-7-3
ಪೌರ್ಶಾ ಸ:63/123
13/2012
ರ್ೕ ಎಸ್. .ಎಸ್. ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಂಟಾವ್ಳ ◌ೀ ಶಾಲೆಯ ಕನನ್ಡ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್
07/11/2012
26/11/2012
26/11/201
6-7-3
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
3
ಪೌರ್ಶಾ ಮಾಹ:69/1213/2012
ರ್ೕವಸಮತಕುಮಾರ್ ಅಜಜ್ಂಪುರ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮ ತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
07/11/2012
26/11/2012
26/11/201
6-7-3
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
3
ಪೌರ್ಶಾ ಮಾಹ:70/1213/2012
ರ್ೕಗೌತಮ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ (ರಿ) ಕುಣಿಗಲ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಷ್ಕರ
ವಗಾಱವನೆ ಬಗೆ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
07/11/2012
26/11/2012
26/11/201
6-7-3
ಪೌರ್ಶಾ ;ವಗಱ:71/123
13/2012
ಹಾವನೂರು ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ (ರಿ) ರಾ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರ ವಗಾಱವಣೆ ಬಗೆಗ್
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1653

102341

1654

102346

1655

102371

07/11/2012
26/11/2012
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
ಶಾ ೕಅ ಮಾಹ:97/1213/2012
ಮ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ-2005ರಡಿ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್

26/11/201
3

6-7-3

1656

102373

07/11/2012
26/11/2012
CPI/ದಾಹಾಮ/ 8(8)ಪೌರ್
ಶಾ ದಾ/ಹಾ99/1213/2012
ಜಾಮಿಯಾ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ದಾ/ಹಾ ಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್

26/11/201
3

6-7-3

1657

102374

1658

102383

1659

102405

1660

102437

1661

104651

1662

104652

1663

104653

07/11/2012
26/11/2012
26/11/201
6-7-3
CPI/ದಾಹಾಮ/ 8(8)ಪೌರ್
3
ಶಾ ದಾ/ಹಾಕೊ100/1213/2012
ಸೈಮಟ್ ಜೋನ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಅ ಲ್ಪಾದೆ ಬಂಟಾವ್ಳ ◌ೀ ಶಾಲೆಯ ದಾ/ಹಾಕೊರತೆಯನುನ್ ಮನನ್
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
07/11/2012
11/01/2013
11/01/201
6-7-3
ಪೌರ್ಶಾ ಬಡಿತ್:108/124
13/2012
ದೀಪಿಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ೕಡಂಕಾಪು ಬಂಟಾವ್ಳ ಮಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಮು. .ಹುದೆದ್ಗೆ ಪ.ಜಾ ಸ. .ಬಡಿತ್
ನೀಡುವ ಬಗೆ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
07/11/2012
11/01/2013
11/01/201
6-7-3
ಶಾ ಅಲಕೊನ್ೕ: . ./111/1
4
2-13/2012
ಲಕೊನ್ೕದ ಭಾರತೀಯ ಾ ಪರಿಷತ್ ಎನುನ್ವ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಲ್ ಪದ ಪಡೆದ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ
ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಗೆ ೕಡ್ 1 ಹುದೆಯ ವೇತನ ಶೆ ೕಣಿಯನು ನೀಡುವ ಬಗೆ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
07/11/2012
26/11/2012
26/11/201
6-7-3
ಶಾ ಅ ಶೈ ಪರ್. :135/123
13/2012
ಸೆಕೆರ್ೕಡ್ ಹಾಟ್ ಱ ಶಾಲೆ ಕುಲಶೇಖರ ◌ೀ ಶಾಲೆಯ ದಾಯ್ಥಿಱಗಳು ಹೊರ ರಾಜಯ್ದ ಪರ್ವಾಸ ಮಾಡಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
05/01/2013
05/01/2013
05/01/201
6-7-3
ಶಾ ಇತರೆ 72/20064
07/2013
ಕಾಯ್ಥೋ ಕ್ ಬೋಡ್ ಱ ◌ಾಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಂಗಳುರು ಇವರು ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ
ಸಮಸೆ ಯ ಬಗೆ ಮನ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
05/01/2013
05/01/2013
05/01/201
6-7-3
ಶಾ ಮಾಹ 10/20104
11/2013
ರ್ೕ ಪಿ. ರಾಜಣಣ್ ◌ಂತರಸನಹ ಳ್ ಅರಕೆರೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
ಕೇ ರುವ ಬಗೆ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
05/01/2013
05/01/2013
05/01/201
6-7-3
ಶಾ ಅ ಮಾಃ 118/20094
10/2013

07/11/2012
26/11/2012
26/11/201
6-7-3
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
3
ಪೌರ್ಶಾ ಮಾಹ: 72/1213/2012
ರ್ೕಹರೀಶ ದದ್ ಂಗಯಯ್ ಮಂಜುನಾಥನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಮ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ
ಮ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ
07/11/2012
26/11/2012
26/11/201
6-7-3
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
3
ಪೌರ್ಶಾ ಅನುದಾಕೊ:75/12
-13/2012
ನ ೕದಯ ◌ಾ◌ಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ದಾ/ಹಾಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್
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1664

104654

1665

104655

1666

104656

1667

104657

1668

104658

1669

104659

ರ್ೕ . ಎನ್. ಶಾ ತಂದೆ . ಎಂ. ಶಾ ಮನೆ ನಂ: 4/705 "ನವಮಣಿಲಾ ಗಿರಿಜಾ ಕಷ್ ನಕ್ ಎದುರು,
ಪಾಂಗಳಾಯಿ ರಸೆ ಇವರಿಗೆ ಮ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
05/01/2013
05/01/2013
05/01/201
6-7-3
ಶಾ ಅ .ಸೌ191/20104
11/2013
ರ್ೕ ಬಂದಗದೆದ್ ನಾಗರಾಜ್ ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಷ್ಕರು, ಗಣಪತಿ ಪದ ಪೂವಱ ಕಾಲೇಜು (ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ)
ಮಂಗಳೂರು ವಲಯ ◌ಿವರಿಗೆ ಶೇಷ ಸೌಲಭ ಗಳನು ನೀಡುವ ಬಗೆ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
05/01/2013
05/01/2013
05/01/201
6-7-3
ಶಾ ಅ ಮಾ:ನ ೕ
4
207/2009-10/2013
ಬೆಲ್ಸ್ಟ್ ಕುರಿಯನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗುತಿತ್ಗಾರು ಸುಳಯ್ ◌ೀ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ
ಬಗೆ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
05/01/2013
05/01/2013
05/01/201
6-7-3
ಶಾ ಅ ಮಾಹ: 118/20094
10/2013
ರ್ೕ ಆರ್. ಕೆ. ಪಾಂಗಣಣ್ಯಯ್ ರಾಮಕೃಷಣ್ ನಿಲಯ ಪಾಂಗಣಣ್ಯ ರಸೆತ್, ಹಾರಾಡಿ ಪುತೂತ್ರು ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ
ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
05/01/2013
05/01/2013
05/01/201
6-7-3
ಶಾ ಅ ಮಾಹ 19/20074
08/2013
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
ಶಾ ಅ ಹೆಸರು
ಬದಲಾವಣೆ2010-11/2013

05/01/2013

05/01/2013

05/01/201
4

6-7-3

ರ್ೕ ವೆಂಕಟರಮಣ ಕಷ್ಣ ಪರ್ತಿಷಾಟ್ನ ಮೂಡುಬಿದೆರ್ ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಹೆಸರನುನ್
ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
05/01/2013
05/01/2013
05/01/201
6-7-3
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
4
ಶಾ ೕಆ ◌ಂಅ ◌ಃಖಱಖೂ
182/2010-11/2013
ಝೀ. ಫಱೃಖ ಸ ಥೂಂಖುಋಊ ಈಔಋಈಘೇ ◌ಂಆಃಈಥೀ ಓಧಘೀಶೂಔ ಭಘಱಘೇ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

1670

104660

1671

106127

1672

106129

1673

106130

05/01/2013
05/01/2013
05/01/201
6-7-3
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ ೕ8(8)
4
ಸ ೕಆ
◌ಂಊ. ೕ.ಭಢಱಥೀ
ಆಣೂ288/10-11/2013
ಜಿ.ಎಂ.ಜಯಚಂದರ್ರೆಡಿಡ್ ಸ. . ಉಮಾ ಪರ್ಗತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಾಯ್ತಸ್ಂದರ್ ತುಮಕೂರುರವರ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ
ಬಡಿ ಬಗೆ
8[2]
31/01/2013
02/02/2013
02/02/201
6-7-3
ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ
4
180/2013
ರ್ೕ.ಚಂದರ್ಮೌಳೆಶವ್ರ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನಸಾವ್ಮಿ ಮಹಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಮಾದಾಪುರ 2012-13 ಹೊಸ ಶಾಲೆ
31/01/2013
02/02/2013
02/02/201
6-7-3
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊ
ಪೌರ್ಶಾ 163/2013
4
ವೇಕಾನಂದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಹೊಸಕೋಟೆ ಕೊಪಪ್ಲು, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್
2012 13 ಹೊಸ ಶಾಲೆ
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊ
31/01/2013
02/02/2013
02/02/201
6-7-3
ಪೌರ್ ಶಾ 162/2013
4
ರ್ೕಮತಿ.ದೊಡಡ್ನಿಂಗಮಮ್ ರ್ೕ.ವೆಂಕಟೇಗೌಡ ಉರುಫ್ ಕರೀಗೌಡ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ 2012-13
ಹೊಸ ಶಾಲೆ
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1674

106131

31/01/2013
02/02/2013
02/02/201
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊ
ಪೌರ್ ಶಾ 160/2013
4
ಎಸ್.ಡಿ. .ಎಸ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಯಳಂದೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ 2012-13 ಹೊಸ ಶಾಲೆ

1675

106132

31/01/2013
02/02/2013
02/02/201
6-7-3
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊ
4
ಪೌರ್ಶಾ 159/2013
ಸುಕೃತ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ತುಮಕೂರು ಇವರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ 2012-13 ಹೊಸ ಶಾಲೆ

1676

106133

8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್
ಶಾ 198/2013
ಛಾಯಾದೇ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

31/01/2013

02/02/2013

02/02/201
4

6-7-3

6-7-3

ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಮೈಸೂರು 2012-13 ಹೊಸ ಶಾಲೆ

1677

106141

31/01/2013
02/02/2013
02/02/201
6-7-3
8[2]
4
ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ
201/2013
ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲೂಲ್ಕು ಒಕಕ್ ಗರ ◌ೆಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ , ನಾಗಮಂಗಲ 2011-12 ಹೊಸ ಶಾಲೆ

1678

116557

1679

118499

1680

121483

1681

34631

1682

40899

1683

52521

1684

53672

1685

82104

1686

92925

09/01/2014
10/07/2014
10/07/201
6-7-3
8[2]
5
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/134/20
14
ರ್ೕ.ಶಾರದಾ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಮತುತ್ ಧಮರ್ ಸಂಸೆಥ್
ದಲನೆ ಮಹಡಿ ಎಂ.ಪಿ.ಕಾಂಪೆಲ್ಕ್ಸ್ ರಾಮಾನುಜ ರಸೆತ್,
ಮೆ ಸೂರು ಈ ಸಂಸೆ ವತಿಯಿಂದ 2014 15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ
07/03/2014
10/07/2014
10/07/201
6-7-3
C8[2] sha shi
5
a/ಇ /craft teacher
approval 195/2014
M.GANGADHARA, CRAFT TEACHER[AGRI] SHREE KANTESHWARA RURAL
HIGH SCHOOL GOLLARDODDI MADDURU TALUK MANDYA DIST POST
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಶಾ ಹೆ
06/06/2014
16/07/2014
16/07/201
6-7-3
ಬದ 35/2014
5
ಅಲ್ ಕಬೀರ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬನಿನ್ಮಂಟಪ, ಮೈಸೂರು ಈ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲ್ ಕಬೀರ್
ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಎಂದು ಹೆಸರು ತಿದುಪಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ ಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
88.ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭತಿರ್.4
09/07/2009
20/07/2013
20/07/201
6-7-4
5/20094
10..ಖಾಹುಭನು/2009
ಕೆ ಮಲಲ್ಣಣ್ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಟಾ ೕರನಹ ಳ್ ರಾ ತಾ: ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ ಈ
ಶಾಲೆಯ ಗೆ ೕಡ್ 2 ದೆ ಕ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆಯನು ಅನುದಾನ ಸ ತ ಹುದೆಯನಾ ಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಸುವ ಬಗೆ
88.ವೃತಿತ್. .ಖಾ.ಹು.ಭತಿರ್.
30/01/2010
07/09/2013
07/09/201
6-7-4
ಅನು.124/20094
10..ಖಾಹುಅನು/2010
ಾನಭಾರತಿ ಸನಿವಾಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ವಡೇರಹ ಳ್, ಮಧುಗಿರಿ ತಾ: ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್
ಖಾ ಇರುವ ವ ತಿ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
25/10/2010
05/12/2013
05/12/201
6-7-4
8(4)/ದೂರು/04/2010
ರಿ ಷನ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಮೇಲಮ್ನ 04/2009 ರ್ೕ ಕಂಚಿರಾಯಸಾವ್ಮಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಲೋಕಮಮ್ನಹ ಳ್ ವೃತತ್
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆ
30/10/2010
30/12/2013
30/12/201
6-7-4
8(40/ದೂರು/01/2010
ಕುಮಾರಿ ನಯನ 10ನೇ ತರಗತಿ ಸುಮತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತಿಪಟೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಯ್ಥಿರ್ನಿ ಆತಮ್ಹತೆಯ್
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗೆ
8[8]ದೈ. /ವೇನಿಪ/56/20
17/09/2011
07/09/2013
07/09/201
6-7-4
11-12
4
ರ್ೕ .ಹೆಚ್.ಹೊನನ್ಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ ದೆದ್ೕಶವ್ರಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹರಿಹರಪುರ, ಪಾವಗಡ
ತಾಲೂಕು ದೆ ಕ ಕಷ್ಕರು ವೇತನ ಶೆ ೕಣಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
15/02/2012
20/07/2013
20/07/201
6-7-4
8[8]ಪೌರ್ಶಾ /ಅಆನೇ/12
4
5/2012
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1687

99508

1688

102291

1689

102336

1690

102343

1691

102401

1692

102403

1693

102412

1694

103099

1695

103102

1696

104374

ರ್ೕ ಆರ್.ರಮೇಶ್ ಇವರನುನ್ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ.ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರಾಗಿ ರ್ೕ ನಾಯಕ
ದಾ ಪೀಠ ಪೌ ಢಶಾಲೆ
ನ ಸಮುದ ಪಾವಗಡ ತಾಲೂಕು ಮಧುಗಿರಿ ಶೆ ಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
8(8) ಪೌರ್.ಶಾ. .ಗೂರ್.ಡಿ
08/08/2012
20/07/2013
20/07/201
6-7-4
ನೇ.ಅನು 73/124
13/ಅನುಒ/73/2012
ಸುವಣರ್ ಮುಖಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೋಸ್ಐಟಿ ರಾಗೇಟ್ ಮಧುಗಿರಿ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ
ಪೌ ಢಶಾಲೆಯ ಕತರ್ವ ನಿವರ್ ಸುತಿರುವ ಗೂ ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆಯನು ವೇತಾನಾನುದಾನಕೆ
CPI/ನೇಅನು/ 8(8)ಪೌರ್ಶಾ
07/11/2012
20/07/2013
20/07/201
6-7-4
ನೇ:35/12-13/2012
4
ರ್ೕ ಜಿ. ವರಾಜು ವೃ. .ಕನಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಈಚನೂರು ತಿಪಟುರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
07/11/2012
21/06/2014
21/06/201
6-7-4
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
5
ಪೌರ್ಶಾ ಮಾಹ:68/1213/2012
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
CPI/ಅನುಒ/ 8(8)ಪೌರ್ಶಾ
ನೇಅನು/73/12-13/2012

07/11/2012

23/07/2013

23/07/201
4

6-7-4

ಸುವಣಱಮುಖಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ (ರಿ) ರಾಗೇಟ್ ಮಧುಗಿರಿ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ
ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು ವೆತನಾನುದಾನಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
07/11/2012
06/09/2013
06/09/201
6-7-4
CPI/ನೇಅನು/ 8(8)
4
ಶಾ ಅನೇಅನು:142/1213/2012
ರ್ೕ ಪರಮಾನಂದ ಖಾಂದಾರೆ ಸ. . ( ಬಿಜಡ್) ರ್ೕ ರಂಗನಾಥ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶ ಲೆ,
ಕುಂದುರನಹ ಗೇಟ್ ಗುಬಿ ತಾ: ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯನು ಅನುದಾನಸ ತವಾಗಿ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
07/11/2012
07/09/2013
07/09/201
6-7-4
ಶಾ ಅ:ಜೇಷಟ್ತೆ:144/124
13/2012
ರ್ೕ ದದ್ಗಂಗಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ (ರಿ) ದದ್ಗಂಗಾಮಠ ತುಮಕೂರು ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ನುದಾನಿತ
ಪೌ ಶಾಲೆಯ ಸ ಜೇಷ ತೆಯನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
07/11/2012
07/09/2013
07/09/201
6-7-4
ಪೌರ್ಶಾ ದೂರು116/124
13/2012
ರ್ೕ . ಚನನ್ ೕರಪಪ್ ಸ. .ಗಣಪತಿ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ಗೂಳೂರು ತುಮಕೂರು ಇವರನುನ್ ಸೇವೆಯಿಂದ
ಅಮಾನತು ಪಡಿ ರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
CPI/ಖಾಹುಅನು/ 8(8)ಶಾ
27/11/2012
07/09/2013
07/09/201
6-7-4
ಅಖಾಹಯಭ ನು:153/201
4
2-13/2012
ರ್ೕ ವಾ ಕಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಿ.ಹೆಚ್ ರಸೆತ್, ತುಮಕೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಸ. . ( ಬಿಜಡ್) ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿಱಗೆ
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
27/11/2012
23/07/2013
23/07/201
6-7-4
CPI/ಇ / 8(8)ಶಾ ಅಹು
4
ದಿತಿ:156/2012-13/2012
ರ್ೕ ಜಿ ರ್ೕನಿವಾಸಯಯ್ ಮು. . ರ್ೕರಾಮ ಗರ್ ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆ. ಟಿ.ಹ ಳ್ ಪಾವಗಡ ತಾ: ಮಧುಗಿರಿ
ಶ್ಐಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆ ಇವರ ಜನ ದಿನಾಂಕ ತಿದುಪಡಿ ಬಗೆ
01/01/2013
20/07/2013
20/07/201
6-7-4
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
4
ಶಾ ಅ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಬಡಿತ್ ಅನು:
162/2012-13/2013
ಸ ೕಱದಯ ಗಾರ್ಮ ದಾಯ್ ಪರ್ಚಾರಕ ಸಂಘ (ರಿ) ಕೊಡಿಗೆನಹ ಳ್ ಮಧುಗಿರಿ ತಾ: ಆಡ ತ ಮಂಡ
ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿರುವ ನುದಾನಿತ ಪೌ ಢಶಾಲಾ ಗೂ ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರಿಗೆ ದಿ ದ ಸ ಹುದೆಗೆ ಬಡಿ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016
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1697

104375

1698

105368

1699

1700

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

01/01/2013
20/07/2013
20/07/201
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
4
ಶಾ ಅ ವಗಱ ಅನು
163/2012-13/2013
ರ್ೕ ಗೌತಮ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ (ರಿ) ಕೋಡಿ ತಿಮಮ್ನಹ ಳ್ ತುಮಕೂರು ತಾ: ಇವರ ◌ಾಶರ್ವಯದ ಲ್
ನಡೆಯುತಿರುವ ನುದ ನಿತ ಪೌ ಢಶಾಲಾ ಬ ಂದಿ ವಗಾಱವಣೆಯನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
17/01/2013
20/07/2013
20/07/201
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
4
ಶಾ ಅಮು. .ಬಡಿತ್
ಅನು:170/2012-13/2013

6-7-4

6-7-4

105369

ರ್ೕ ಹೆಚ್.
ಶವ್ನಾಥ್ ಸ. . ರ್ೕ ರಂಗನಾಥ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, , ಸುರಿಗೇನಹ ಳ್ ಗುಬಿಬ್ ತಾ:
ತುಮಕೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ಮು ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
17/01/2013
20/07/2013
20/07/201
6-7-4
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
4
ಶಾ ಅ ಮು. .ಬಡಿತ್ ಅನು:
171/2012-13/2013

105371

ರ್ೕಮತಿ ಲ ತಮಮ್ ಸ. .ಡಾ: ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಮಾಪನ್ಹ ಳ್ ತಿಪಟೂರು ತ :
ತುಮಕೂರು ದ ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ಮು ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
17/01/2013
20/07/2013
20/07/201
6-7-4
CPI/ಸಥ್ಹ/ 8(8)ಶಾ ಅ ಮ
4
ಹೊ:173/2012-13/2013

1701

105372

1702

105373

1703

106873

1704

106992

1705

106996

1706

107004

ರ್ೕ ದಾದ್ಥಱ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ದಾದ್ಥಱನಗರ ತುಮಕೂರು ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ನುದ ನಿತ
ಪೌ ಢಶಾಲೆಗಳ ಖಾ ಇರುವ ಮು ಹುದಗೆಯನು ಭತಿಱ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಬೋಧನ ಷಯ
17/01/2013
23/07/2013
23/07/201
6-7-4
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
4
ಶಾ ಅಮು. .ಬಡಿತ್ಅನು174/
2012-13/2013
ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್. ಎಲ್. ಶ ಕಲ ಮು. .ಕಾ ದಾಸ ಪೌರ್ಢಶ ಲೆ, ಕೊರಟಗೆರೆ ಮಧುಗಿರಿ ಶ್ಐಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ಮು ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
17/01/2013
20/07/2013
20/07/201
6-7-4
ಶಾ ಅ ಮು. .ಬಡಿತ್ ಅನು
4
175/2012-13/2013
ರ್ೕ ಕೆ. ಆರ್. ಪುಟಟ್ಸವ್ ಮಿಗೌಡ ಮು. . ರ್ೕ ದಾದ್ಥಱ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಿ ದೇವಾಲಯ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ;
ತುಮಕೂರು(ದ)ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ಮು ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
18/02/2013
20/07/2013
20/07/201
6-7-4
CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/ 8(8)ಶಾ
4
ೕಅ
ಹೊಪೌರ್ಶಾ:184/201213/2013
ಕೆ.ಇ.ಬಿ.ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಬರಗೂರು ರಾ ತಾ: ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ರಾ ತಾ: ಬರಗೂರು ಗಾರ್ಮದ ಲ್
2013 14ನೇ ಸಾ ನ ಹೊಸ ◌ಾ◌ಂಗ ಮಾಧ ಮ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ನಿ
19/02/2013
20/07/2013
20/07/201
6-7-4
178/2013
4
ರ್ೕ. .ರಾಜಶೇಖರಯಯ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಧುಗಿರಿ ಇವರಿಗೆ 25-30 ವಷರ್ಗಳ
ವೇತನ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ನೇ
19/02/2013
20/07/2013
20/07/201
6-7-4
ಅನು 180/2013
4
ಎಂ.ಟಿ. ರ್ೕನಿವಾಸ ಮೂತಿರ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು[ಆಂಗಲ್] ರ್ೕ.ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ದೊಂಬರಗಟಿ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಕು ಇವರನು ವೇತನಾನುದಾನಕೊ ಳಪಡಿಸುವ ಕುರತು
8[8]
19/02/2013
20/07/2013
20/07/201
6-7-4
ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ
4
189/2013
ರ್ೕ.ರಾಗಿಲಹ ಳ್ ಅಕಕ್ಮಮ್ಬೋರ ಮುದದ್ಣಣ್ ಸಾಮ್ರಕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ರಾ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 201314ನೇ ಸಾ ಗೆ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆ
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1707

107005

1708

107012

1709

107013

1710

107015

1711

107016

1712

107017

1713

107019

1714

107021

1715

107022

1716

107023

1717

107025

19/02/2013
20/07/2013
20/07/201
6-7-4
8[8]
4
ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ
190/2013
ಕುಂಟಿಟಿಗರ ಸಂಘ [ರಿ], ಎನ್.ಹೆಚ್.4, ರಾ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2013-14ನೇ ಸಾ ಗೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಪಾ ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆ
19/02/2013
20/07/2013
20/07/201
6-7-4
8[8]
4
ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ
193/2013
ದಾಯ್ಲಯ ಹೂಯ್ಮನಿ ಟ್ಕ್ ರೂರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅವೇರ್ ನೆಸ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಚನೆನ್ೕನಹ ಳ್ ಕಾರ್ಸ್, ಬೆಳಾಳ್ತಿ,
ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಕು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2013 14ನೇ ಸಾ ಗೆ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಬಿಸಲು
8[8]
19/02/2013
20/07/2013
20/07/201
6-7-4
ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ
4
194/2013
ರ್ೕ. ದಾಯ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ [ರಿ], ಡೋರ್ ನಂ.32, ಎಸ್.ಎಸ್.ಪುರಂ, ತುಮಕೂರು ಇವರ
ವತಿಯಿಂದ 2013 14ನೇ ಸಾ ಗೆ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆ
8[8]
19/02/2013
20/07/2013
20/07/201
6-7-4
ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ
4
195/2013
ಧಾರೂಲ್ ಅಬಾರ್ಂ ಮಹಾದುಲಾಲ್ ಖುರಾನಿ ಟರ್ಸ್ಟ್, ರಿಂಟ್ ರಸೆತ್, ಸದಾ ವನಗರ, ತುಮಕೂರು ಇವರ
ವತಿಯಿಂದ 2013 14ನೇ ಸಾ ಗೆ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆ
8[8]
19/02/2013
20/07/2013
20/07/201
6-7-4
ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ
4
196/2013
ರ್ೕ.ಸಾಯಿ ಾ ನಿಕೇತನ ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], ರ್ೕ.ಸಾಯಿನಿವಾಸ, ಆದಶರ್ನಗರ, ತುಮಕೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ
2013 14ನೇ ಸಾ ಗೆ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆ
8[8]
19/02/2013
04/12/2013
04/12/201
6-7-4
ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ
4
197/2013
ರ್ೕ. ಾನದಾಯಿನಿ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಮಾರುತಿನಗರ, ತುಮಕೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2013-14ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆ
8[8]
19/02/2013
20/07/2013
20/07/201
6-7-4
ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ
4
199/2013
ಲಯನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ [ರಿ], ಕುಣಿಗಲ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2013-14ನೇ ಸಾ ಗೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಪಾ ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆ
8[8]
19/02/2013
20/07/2013
20/07/201
6-7-4
ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ
4
201/2013
ನೆಕಸ್ಜಿನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ[ರಿ], ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚಿತೂತ್ರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2013-14ನೇ
ಸಾ ಗೆ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆ
8[8]
19/02/2013
07/09/2013
07/09/201
6-7-4
ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ
4
202/2013
ಎಸ್ ಎಸ್ ಇನಿಸ್ಟಿಟೂಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೇನೇಜೆಮ್ಂಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಸೈಂಟಿಫೀಕ್ ಸಟ್ಡೀಸ್, ಗಾಂಧಿನಗರ,
ತುಮಕೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2013 14ನೇ ಸಾ ಗೆ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆ
8[8]
19/02/2013
20/07/2013
20/07/201
6-7-4
ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ
4
202/2013
ಎಸ್ ಎಸ್ ಇನಿಸ್ಟಿಟೂಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೇನೇಜೆಮ್ಂಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಸೈಂಟಿಫೀಕ್ ಸಟ್ಡೀಸ್, ಗಾಂಧಿನಗರ,
ತುಮಕೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2013 14ನೇ ಸಾ ಗೆ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆ
8[8]
19/02/2013
20/07/2013
20/07/201
6-7-4
ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ
4
204/2013
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1718

107029

1719

107037

1720

107038

1721

107039

1722

107608

1723

109914

1724

109916

1725

110478

1726

1727
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ರ್ೕ.ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], ರ್ೕ.ಗ ಮಠ ಬೆಟಟ್ದಹ ಳ್, ಗುಬಿಬ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 201314ನೇ ಸಾ ಗೆ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಪಾ ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆ
8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ದಾ ಹಾ
19/02/2013
20/07/2013
20/07/201
6-7-4
ಮನಾನ್ 208/2013
4
ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಡಿಡ್ಹ ಳ್ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್, ತುಮಕೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ಗೂರ್ಪ್
19/02/2013
20/07/2013
20/07/201
6-7-4
ಡಿ ನೇ ಅನು 2013/2013
4
ರ್ೕಮತಿ.ಸವ್ಣರ್ಗೌರಮಮ್, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ, ರ್ೕ.ಉಮಾ ಪರ್ಗತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದೇವರಾಯಪಟಟ್ಣ, ತುಮಕೂರು
ತಾಲೂಕು ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯನು ಅನುದಾನ ಸ ತವಾಗಿ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
19/02/2013
03/08/2013
03/08/201
6-7-4
8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ದಾ ಹಾ
ಮನಾನ್ 214/2013
4
ಆಚಾಯರ್ ದಾಯ್ಫೀಠ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸರಸಪ್ತಿಪುರಂ, ತುಮಕೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ಅಆನೇ
19/02/2013
20/07/2013
20/07/201
6-7-4
215/2013
4
ದಿವಂಗತ ಎಲ್.ದೇ ರಮಮ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಜಿ. .ಪಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹಂದನಕೆರೆ,
ಚಿಕ ನಾಯಕನಹ ತಾಲೂಕು ಇವರ ಮಗನಾದ ೕ ಎಂ ರೇಣುಕಸಾ ಮಿ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
08/03/2013
20/07/2013
20/07/201
6-7-4
CPI
4
220/ಅರಶಾನೌಮಾ/ಶಾ ಅ
8(8)/2013
ಹಜರತ್
ೕಮಿನ್ ಭಾಷಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಿ.ಆರ್.ನಗರ ತುಮಕೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಹ ಕಷ್ಣಕೆಕ್
ಪರಿವತಿಱಸುವ ಬಗೆ
CPI/ನೇಅನು/225/2013
09/05/2013
20/07/2013
20/07/201
6-7-4
ರ್ೕ ಎನ್. ಹೆಚ್ ಕೆಂಪಯಯ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಕಾ ದಾಸ ಪದ ಪೂವಱ ಕ ಲೇಜು (ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಭಾಗ) ರಾಗೇಟ್ ತುಮಕುರು ಇವರಿಗೆ ಉಪ ಪಾ ಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ
09/05/2013
04/12/2013
04/12/201
6-7-4
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/227/2
4
013
ಆಿರ್ೕ .ಎಸ್. ಚಂದರ್ ೕಖರಯಯ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಕಂಚಿರಾಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಲೋಕಮಮ್ನಹ ಳ್ ತುರುವೇಕೆರೆ
ತಾ; ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆ ಇವರ ಮರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಬಗೆ
30/05/2013
20/07/2013
20/07/201
6-7-4
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
4
ಶಾ ಅ16/2013-14/2013

110484

ರ್ೕ ಹೆಚ್. . ಗಂಗಾಧರ್ ಸ. . ಶವ್ಭಾರತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೋಡಾದ್ಲ ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಮುಖ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆಗೆ ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
30/05/2013
20/07/2013
20/07/201
6-7-4
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
4
ಶಾ ಅ18/2013-14/2013

110489

ರ್ೕ ಗುರುಗುಂಡ ಬರ್ಹೆ ಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿ ಬ ಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಟಟ್ನ ಯಕನಹ ಳ್ ರಾ ತಾ: ಮಧುಗಿರಿ
ಶೆ ಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆ ಈ ಶಾಲೆಯನು ಸಹ ಕಷ್ಣ ಪದತಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
30/05/2013
20/07/2013
20/07/201
6-7-4
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
4
ಶಾ ಅ19/2013-14/2013

1728

110997

1729

111978

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಶೈಲಜ ದಿವ್.ದ.ಸ. ರ್ೕಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಜಾಣಗೆರೆ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ: ತುಮಕೂರು (ದ)ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ವಗಾಱವನೆ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
22/06/2013
04/12/2013
04/12/201
6-7-4
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
4
ಶಾ ಅ ವಗಱ ನು: 28/1314/2013
ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ. ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ (ರಿ.) ತುಮಕೂರು ಇವರ ◌ಾಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ
ಬ ಂದಿ ವಗಾಱವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ವಗರ್
23/07/2013
04/12/2013
04/12/201
6-7-4
ಅನು 34/2013
4
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ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

1730

111983

23/07/2013
07/09/2013
07/09/201
6-7-4
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ವಗರ್
ಅನು 38/2013
4
ರ್ೕ.ಮಣಣ್ಮಮ್ ಸಾಮ್ರಕ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಬಬ್ಂದಿ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

1731

111988

1732

112099

1733

112100

1734

113234

1735

114508

1736

114513

1737

114515

1738

114518

23/07/2013
04/12/2013
04/12/201
6-7-4
8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ವಗರ್
4
ಅನು 41/2013
ರ್ೕ.ಲ ಮ್ೕನರ ಂಹಸಾವ್ಮಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], ಕಂಚಾಗಟಿಟ್, ತಿಪಟೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ
ಪೌ ಢಶಾಲೆಗಳ ನ ಬ ಂದಿ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
8(6)ಶಾ ಅ
27/07/2013
03/08/2013
03/08/201
6-7-4
ದಾಹಾಮನಾನ್45/ದಾಹಾಮ/
4
45/2013/2013
ರ್ೕ ಚನನ್ಕೇಶವಸಾವ್ಮಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ನೃಪತುಂಗ ಬಡಾವಣೆ, ತುಮಕೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ
ನಡೆಯುತಿರುವ ಚೆ ತನ ದಾ ಮಂದಿರ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಅಂತರಸನಹ ತುಮಕೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ನ
4546/2013/ಅರಶಾನೌಮಾ 27/07/2013
04/12/2013
04/12/201
6-7-4
/ 8(8)ಶಾ ಅ
4
ಮು. .ಬಡಿತ್45/201314/2013
ರ್ೕ ಕೆ.ಜಿ ಜಯರಾಮ್ ಸ. . ವೇಕಾನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆ. ಹೊನನ್ಮಾಚನಹ ಳ್, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ:
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ಮು ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು
13/09/2013
04/12/2013
04/12/201
6-7-4
ಬಡಿತ್ ಅನು 57/2013
4
ಎ.ಎನ್.ಬಸವ ಂಗಯಯ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು ರ್ೕ.ಗ ರಂಗನಾಥ ದಾಯ್ಪೀಠ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್ ಎಣೆಣ್ೕಗೆರೆವೃತತ್,
ಚಿಕ ನಾಯಕನಹ ತಾಲೂಕು ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ಮುಖ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆಗೆ ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು
8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮಾ ನ
30/10/2013
04/12/2013
04/12/201
6-7-4
63/2013
4
ರ್ೕಮತಿ.ಸಾ ತರ್ಮಮ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ.ವೇಣುಗೋಪಾಲಸಾವ್ಮಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಾವಗಡ
ಟೌನ್ ಮಧುಗಿರಿ ಶೆ ಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ಮುಖ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆಗೆ ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
8(8)ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು
30/10/2013
04/12/2013
04/12/201
6-7-4
ಬಡಿತ್ ಅನು/66/2013
4
ರ್ೕಮತಿ. ಗೀತಾ ಸಹ ಕಹಸಷಕರು ಭಾರತ ಮಾತ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಚಾಂದಿನಿ ಚೌಕ್ ಪಿ.ಹೆಚ್. ಕಾಲೋನಿ
ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಮುಖ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆಗೆ ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
8(8)ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ಅನು
30/10/2013
04/12/2013
04/12/201
6-7-4
68/2013
4
ರ್ೕ ತಿಮನಾಯಕ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು ಗೆರ್ೕಡ್-2 ರಾಷಟ್ರ್ ಪರ್ಗತಿ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ ಪಾವಗಡ ಮಧುಗಿರಿ ಇವರಿಗೆ
ವೇತನಾನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
8(8)ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು
30/10/2013
04/12/2013
04/12/201
6-7-4
ಬಡಿತ್ ಅನು/71/13-14/2013
4

1739

116254

1740

125490

1741

125492

ರ್ೕ ಎಂ. .ರಮೇಶ್ ಸ ಟಿ.ಆರ್.ಎಸ್.ಆರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಹು ಯಾರು ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆಗೆ ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
31/12/2013
01/01/2014
01/01/201
6-7-4
8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು
ಬಡಿತ್ 78/2013
5
ರ್ೕ.ಮಹದೇವಯಯ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ. ದಾಧ್ಥರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದಾಧ್ಥರ್ ನಗರ, ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು
ಇವರ ಮುಖ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
CPIBM802ದಾಹಾಮ201
13/09/2014
22/09/2014
22/09/201
6-7-4
4
5
ಕಿರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚನೆನ್ೕನಹ ಳ್ ಕಾರ್ಸ್,ಬೆಳಾಳ್ ,ತುಮಕೂರು
ತಾಲೂಕು ಮತು ಜಿಲೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾ ಥಿರ್ಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
13/09/2014
22/09/2014
22/09/201
6-7-4
CPIBM803ದಾಹಾಮ201
5
4
ದಿ ಪಾಲ್ರೆನ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬರಗೂರು, ರಾತಾಲೂಲ್ಕು,ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ
ದಾ ಥಿರ್ಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾ ಬಗೆ
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1742

130409

1743

130414

1744

130421

1745

93613

1746

102285

1747

3710

1748

CPIBM13ಮುಂಬಡಿತ್2015

18/02/2015

19/02/2015

19/02/201
6-7-4
6
ರ್ೕ.ಸಬದ್ರುಲಾಲ್ ಖಾನ್.ಹೆಚ್.ಆರ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಹಜರತ್
ೕಮೀನ್ ಭಾಷಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಿ.ಆರ್.ನಗರ,
ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಮುಖ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆಗೆ ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆ
18/02/2015
19/02/2015
19/02/201
6-7-4
CPIBM4ನಿ&ಪಿಂ2015
ರ್ೕ.ಬಸವರಾಜು.ಜಿ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ.ಕೃಷಣ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್ಸಾರಂಗಿ, ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ಸವ್
ಇಚಾ ನಿವ ತಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
18/02/2015
19/02/2015
19/02/201
6-7-4
CPIBM1ವೇಬ2015
ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ಬಬ್ಂದಿಗ ಗೆ 20 ವಷರ್ದ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
28/02/2012
21/11/2012
21/11/201
6-7-5
8[8][2]ಶಾ ಅ/ಮುಂಬಡಿತ್/
3
60/2012
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಎಸ್.ತಂಗಮಮ್, ರ್ೕ ಶಾರದಾ ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ಳ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸುಳಯ್, ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್
ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
CPI/ಧಾಕೊಅನು/ 8(8)ಪೌರ್
07/11/2012
21/11/2012
21/11/201
6-7-7
ಶಾ ಅನುದಾ.ಕೊ:29/123
13/2012
ಸೆಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಡಬ, ಪುತೂತ್ರು, ಮಂಗಳೂರುವಲಯ ◌ೀ ಶಾಲೆಯ
ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
8(8)ಶಾ. .ನೇ.ಅನು.19/03/2004
26/04/2009
26/04/201
6-8-1
6/04-05
0
ಭಗವತಿ ಆಂಜನೇಯ ಪೌರ್.ಶಾ. ರಿಯೂರು ತಾ.ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

6617

8(8)ಶಾ. .ಅ ಇತರೆ
27/06-07
ರ್ೕ ಜಿ. ರಾಮಮೂತಿರ್ ಸ.

18/07/2006

12/09/2009

1749

8383

1750

17286

1751

19284

13/11/2006
11/04/2009
11/04/201
6-8-1
8(8)
0
ಉ,ಪಾರ್.ಹು.ಮಂ107/
2006-07
ರ್ೕ ತಿಪೆಪ್ೕರುದರ್ಸಾವ್ಮಿ ಸಂಯಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ನಾಯಕನಹ ಳ್ ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ
ಶಾಲೆಗೆ ದಾ ಥಿರ್ಗಳ ಸಂಖೆ ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉಪಪಾ ಯರ್ರ ಹುದೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
20/06/2008
12/09/2009
12/09/201
6-8-1
88
0
ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.ತೆ.ಅನು.52/20
08-09
2008-09 ನೇ ಸಾ ನಿಂದ ರ್ೕ ಟಿ.ಮಾರಪಪ್ ಸೋ್
ೕ ಎಜುಕೇ್ಷನಲ್ ಪೌಂಡೇ್ಷನ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಜಾನುಕೊಂಡ ಚಿತ ದುಗರ್ ತಾ: ಜಿಲೆ ಇ ಹೊಸ ಆಂಗ ಮಾಧ ಮ ಪೌ ಢಶಾಲೆಯನು
05/12/2008
26/12/2008
26/12/200
6-8-1
84105ಶಾ. .ಅ.ಹೂ.ಪಾರ್.
9
ಶಾ.40/07-08
ಭಾರತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಾಗೇ ಲ್ ಹೊಸಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್

1752

29315

1753

31124

1754

31848

12/09/201
0
ರ್ೕವಾಣಿ ಲಾಸ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಇವರಿಗೆ ಬಡಿತ್

6-8-1

29/10/2007
15/09/2011
15/09/201
6-8-1
847ಶಾ ಅ142/07-08
ನವರಪತುಂಗ ರಸೆತ್ ಎಸ್ ಐಟಿ ಬಡಾವಣೆ ತುಮಕೂರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ವಂತಿಗೆ
ರ್ೕಮತಿ ಇಂದಿರಮಮ್
ಬಗೆ
06/04/2009
12/09/2009
12/09/201
6-8-1
8(5)
0
ಶಾ ಅ..ಹೊಶಾಅನು
04/2009-10
ಶಾಂತಿನಿಕೇತ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ, ಬಾಗೇಪ ಲ್, ಇವರು ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆಯನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8[7][5] ಶಾ ಅ ವ ನಿ ಅ
04/10/2008
11/04/2009
11/04/201
6-8-1
99/2008-09
0
ರ್ೕ.ಹೊಳೆಹುಚೆಚ್ೕಶವ್ರ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ಗಾರ್ಮೀಣ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], ಗುಳೇದಗುಡಡ್ ಇವರು ಕಷ್ಣದ ಲ್
ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕೆ ಕೇಂದ ಸಕಾರ್ರದ ಅನುದಾನ ಕೋರುವ ಬಗೆ
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1755

32526

1756

32527

1757

32529

1758

32530

1759

35615

1760

52199

1761

52208

1762

52331

1763

52497

1764

52575

1765

52609

1766

53498

1767

53671

1768

89946

8[8] ಶಾ ಅ ಖಾ ಹು
24/03/2005
12/09/2009
12/09/201
6-8-1
ಭತಿರ್ ಅ 208/2006-07
0
ರ್ೕ.ಭಗವತಿ ಆಂಜನೇಯ ಸಂಯುಕತ್ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು [ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ], ರಂಗೇನಹ ಳ್, ರಿಯೂರು
ತಾಲೂಕು ಈ ಶಾಲೆಯ
ಂದಿ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8[8] ಶಾ ಖಾಹುಭತಿರ್ ಅ
25/10/2006
02/02/2010
02/02/201
6-8-1
87/2006-07
1
ರ್ೕ.ಅರುಣೋದಯ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ಚಳಳ್ಕೆರೆ ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯಡಿ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ರ್ೕ.ಮಾರುತಿ
ಗಾ ಮಾಂತರ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ತೊರೆಕೋಲಮ ನಹ ಚಳ ಕೆರೆ ತಾಲೂಕು ಈ ಶಾಲೆಯ ನ ಖಾ ಹು ಭತಿರ್
8[8] ವೃ ನೇ ಅನು
19/10/2007
02/02/2010
02/02/201
6-8-1
146/2007-08
1
ರ್ೕ.ಬಸವೇಶವ್ರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಿ.ಜಿ.ಕೆರೆ,
ಳಕಾಲೂಮ್ರು ತಾ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ
ಶಾಲೆಯ ನ ವ ತಿ ಕಷ್ಕರು[ತೋಟಗಾರಿಕೆ] ಹುದೆಯನು ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8[8] ಶಾ ಬಡಿತ್
27/03/2007
04/05/2009
04/05/201
6-8-1
507/2006-07
0
ರ್ೕ.ತಿಮಮ್ಯಯ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಮಲಾಲ್ಡಿಹ ಳ್ ರವರಿಗೆ ಅನಂತ ಸೇವಾಶರ್ಮ ಟರ್ಸ್ಟ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ಯ
ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಮುಖ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
06/08/2009
10/06/2014
10/06/201
6-8-1
ೕ81ಮೇಲಮ್ನ /3/09-10
ರ್ೕ ಬಿ.ರ ,ತಾಯ್ಗದಕಟೆಟ್ ಇವರು ಗುರು ದದ್ರಾಮೇಶವ್ರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸಯ್ಟಿ,ಮಲಲ್ಪಪ್ನಹ ಳ್,ಹೊಸದುಗರ್
ಇವರು ಈ ಸಂಸೆಯ ನೇಮಕವಾಗಿರುವ ಕಷ್ಕರ ರುದ ನಿದೇರ್ಶಕರುಪೌ ಇವರ ಮೇಲ ನ
23/10/2010
18/06/2014
18/06/201
6-8-1
8(4)/ದೂರು/01/2010
ಗಾರ್ಮೀಣ ಜನಸೇವಾ ನೃಪತುಂಗ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆನವಟಿಟ್ ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ತನಿಖೆ ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
23/10/2010
18/06/2014
18/06/201
6-8-1
8(4)/ದೂರು/292/2010
ದ ಯಾರ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ
ಬೆಂಗಳೂರು ತಮಿಳು ಸಂಘ ಕಾಮರಾಜ ಪೌರ್ಢಶಙಾಲೆ ಅಪಾಪ್ಸಾವ್ಮಿ
ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯನಮು ನಡೆಯುತಿರುವ ಅವ ವಹಾರಗಳ ಬಗೆ ಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆ
25/10/2010
25/06/2014
25/06/201
6-8-1
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/01/201
5
0
ರಿಟ್ ಅಪೀಲು ಸಂಖೆಯ್: 1207/2006 ರ್ೕ ನ ಲ್ತಂಬಿ ಬಿ.ಹಚ್.ಎ ಅ ಮಾನ್ ಬೆ ಸ್ ಹೆಬಿರ್ ನಿವೃತತ್ ಮು. ಬಗೆಗ್.
25/10/2010
30/01/2013
30/01/201
6-8-1
8(4)/ಶಾಹೆಬ/92/2010
ರ್ೕ ಹೆಚ್. ಓಂಕಾರಪಪ್ ನಿವೃತತ್ ದೈ ರ್ೕ ಸವ್ಣಾರ್ಂಭ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೊನುನ್ಡಿಕೆ ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಬಡಿತ್
ನೀಡುವ ಬಗೆ
14/09/2007
18/06/2014
18/06/201
6-8-1
8[4]ಶಾ /ಖಾಹುಅನು/16
5
9/2007-08
ಅನನ್ಪೂಣರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಲ ಮ್ೕಪುರ ದಯ್ರಣಯ್ಪುರ ಅಂಚೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ರಾಜೀನಾಮೆಯಿಂದ
ತೆರವಾದ ಹುದೆಯನು ತುಂಬಿಕೊಳ ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8
03/09/2010
09/12/2013
09/12/201
6-8-1
(2)/ಖಾಹುಅನು/123/20104
11
ಸಾರಸವ್ತ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ರಿ ಮಂಗಳೂರು ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ
ಆನಂದಾಶ ಮ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಸೋಮೇಶ ರ ಅಂಚೆ ಕೋಟೆಕಾರು ಮಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಖಾ
29/10/2010
30/01/2013
30/01/201
6-8-1
8(1).ಶಾ. .ಅ.ಸೇ. .ಇತ
4
ರೆ.16/2004-05/ನಾಯ್ಪರ್//
ರ್ೕ ಮಹಾತಮ್ಗಾಂಧಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ಯ ಅಡಿಯ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಾಯ್ಡನೂರು ಈ
ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರನು ಸೇವೆಯಿಂದ ಮುಕಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
30/10/2010
18/06/2014
18/06/201
6-8-1
8(40/ದೂರು/27778/20
5
10
ರಿ.ಅ.2778/2010ನುನ್ ರ್ೕ ಎಸ್.ರಾಜು ಛೇಮರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಮಾಯ್ನೇಜಿಂಗ್ ಟರ್ ಟ್, ಮೆ. ಆರ್.ಕೆ. ಎಜುಕೇಷನ್
ಟ ಸ್ ಆರ್ ಟಿ ನಗರ ಇವರು ರಾಜ ಉಚ ನಾ ಯಾಲಯದ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸ ದಾರೆ
15/12/2011
30/01/2013
30/01/201
6-8-1
81/4/ಶಾ ಅಮು ಬಡಿತ್ಅ/
4
04/201112.04.ಮುಂಬಡಿತ್/
2011
ರ್ೕ ಸುಧೀಂದರ್, ಸ ಶಾರದಾ ಲಾಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮತೂತ್ರು, ವ ಗಗ್ ತಾ ಮತುತ್ ಜಿ ಇವರು ಮು ಹುದೆದ್ಗೆ
ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ

480
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
1769

101091

1770

102390

1771

102441

1772

104083

1773

105364

1774

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

105370

1775

109915

1776

111328

1777

111346

1778

111524

CPI9612012
05/10/2012
05/10/2012
05/10/201
6-8-1
ಹೆಚ್ಓಂಕಾರಪಪ್, ನಿವೃತಿತ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕಸವ್ಣಾಂಭ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊನುನ್ಡಿಕೆ ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
07/11/2012
09/12/2013
09/12/201
6-8-1
CPI/ಖಾಹುಅನು/ 8(8)ಶಾ
4
ಅ:ಖಾಹುಭ ನು:145/1213/2012
ದಾಯ್ದಾಯಿನಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸುರತಕ್ಲ್ ಮಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಸ. . ಹುದೆದ್ಯನುನ್
ಭತಿಱ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
07/11/2012
03/07/2015
03/07/201
6-8-1
ಶಾ ಅ .ವೇತನ:128126
13/2012
ರ್ೕಮತಿ ಫಲೋಮಿನಾ: ಜೆ. ಪಿಂಟೋ ಸ. . ಸೇಕೆರ್ೕಡ್ ಹಾಟ್ ಪ.ಪೂಕಾಲೇಜು ಇವರು ಉಚಚ್
ನಾ ಯಾಲಯದ ದುರು ದಾಖ ರುವ ಬಗೆ
27/12/2012
27/12/2012
27/12/201
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
3
ಶಾ. ಇತರೆ ಸಥ್ಳಾಂ:44/0910/2012
ರ್ೕ ಕಾಳಕಂಠೇಶವ್ರ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ (ರಿ) ಹೋಪನಹ ಳ್ ತುಮಕೂರು ಶಾಲೆಯ ಸಥ್ಳಾಂತರದ ಬಗೆಗ್
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
ಶಾ ಅ ಮು. .ಬಡಿತ್
ಅನು167/2012-13/2013

17/01/2013

03/07/2015

03/07/201
6

6-8-1

6-8-1

ರ್ೕ ರಾಘವೇಂದರ್ರಾವೆ, ಸ. . ಕೆನರಾ ಬಾಲಕರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಡೊಂಗರಕೇರಿ, ಮಂಗಳೂರು ಉತತ್ರವಲಯ
ದ ಕ ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ಮು ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
17/01/2013
03/07/2015
03/07/201
6-8-1
CPI/ಧಾಕೊಅನು/ 8(8)ಶಾ
6
ಅಮು. .ಬಡಿತ್
ಅನು:172/2012-13/2013
ಸಹಾರ ◌ಾ◌ಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಂಜೀಲ ಕೋಡಿ ಅಡೂಡ್ರು ಮಂಗಳೂರು ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಯ
ದಾಖಲಾತಿ/ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
09/05/2013
09/12/2013
09/12/201
6-8-1
CPI/ನೇಅನು/226/2013
ಸಾರಸವ್ತ ◌ೆಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ (ರಿ) ಮಂಗಳೂರು ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ನುದ ನಿತ
ಪೌ ಢಶಾಲೆಗಳ ನ ಮುಖ ಕಷ್ಕರ ಖಾ ಹುದೆಗೆ ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
04/07/2013
04/12/2013
04/12/201
6-8-1
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(6)
4
ಶಾ ಅ ಮು. .ಬಡಿತ್ ಅನು:
11/2013-14/2013
ರ್ೕಮತಿ ಗೀತಾ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಮೌಂಟ್ ವೂಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದಾಯ್ನಗರ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
06/07/2013
04/12/2013
04/12/201
6-8-1
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(6)
4
ಶಾ ಅ
ಮು. .ಬಡಿತ್.ಅನು:12/201314/2013
ರ್ೕಮತಿ ಗೀತಾ. ಕೆ.ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಮೌಂಟ್ ವೂಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದಾಯ್ನಗರ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಮುಖ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(6)
12/07/2013
05/12/2013
05/12/201
6-8-1
ಶಾ ಅಮು. .ಬಡಿತ್:ಅನು:14/
4
2013-14/2013
ರ್ೕ ಶಂಕರ ಂಗಪಪ್.ಬಿ. ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು , ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹು ಕೆರೆ, ಬೀರುರು ವಲಯ ಕಡುರು
ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
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ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

1779

112000

1780

112003

1781

112381

1782

112391

1783

112392

1784

112627

1785

112628

1786

112712

1787

113676

1788

114263

CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(6)
24/07/2013
04/12/2013
04/12/201
6-8-1
ಶಾ ಅಸ್,ಇ,ನಿ,ಅನು:16/20
4
13-14/2013
ರ್ೕಮತಿ ಗೌರಿ, ಕನನ್ಡ ಪಂಡಿತ್, ಕೆನರಾ ಹೆಣುಣ್ಮಕಕ್ಳ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಡೊಂಗರಕೇರಿ, ಮಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ
ವಲಯ ◌ಿವರು ದಿ: 31 07 2013ರಂದು ಸೇವೆಯಿಂದ ಚಾ ನಿವ ತಿ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
24/07/2013
05/12/2013
05/12/201
6-8-1
CPI/ಮಾನ/ 8(6)ಶಾ ಅ
ಮಾನಯ್ತೆ ಅನು: 18/20134
14/2013
ಾನವಾ ನಿ ಆಂಗಲ್ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೊಪಪ್, ಕೊಪಪ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ
ಬಗೆ
8(6)ಶಾ ಅವಗಱ/ಹೆ ಮಾ
05/08/2013
05/12/2013
05/12/201
6-8-1
/24/2013
4
ರ್ೕ ಬಿ.ಎಂ. ದದ್ನಗೌಡ, ಂದಿ ಕಷ್ಕರು,ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಮ ಬಿಳಗೊಳ ಮೂಡಿಗೆರೆ
ತಾ: ಇವರ ವಗಾಱವಣೆ ಬಗೆ
8(6)ಶಾ ಅ
05/08/2013
05/12/2013
05/12/201
6-8-1
ಸವ್.◌ಿ.ನಿ/ಅರಶಾನೌಮಾ/25/
4
2013
ರ್ೕ ಮಾಯ್ಥೂಯ್ ಫೆ ಕ್ಸ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸೇಕೆರ್ಡ್ ಹಾಟ್ ಱ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುಲಶೇಖರ, ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ದಿ:
31 08 2013ರಂದು ಸ ◌ಿಚಾ ನಿವ ತಿ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
05/08/2013
05/12/2013
05/12/201
6-8-1
8(6)ಶಾ ಅ
4
ಮು. .ಬಡಿತ್/ಅರಶಾನೌಮಾ/2
6/2013-14/2013
ರ್ೕ ಪಾರ್ನ್ಸ್ಇಸ್ ಜೆ.ಬಿ.ಡಿ ಕುನಾಃ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಪೇಜಾವರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಳವಾರು, ಮಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ
ವಲಯ ◌ಿವರಿಗೆ ಮುಖ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
CPI
19/08/2013
05/12/2013
05/12/201
6-8-1
31/ದಾಹಾಮ/ 8(6)ಶಾ ಅ
4
31/2013-14/2013
ರ್ೕದುಗಾಱದೇ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರತನ್ಗಿರಿ, ಶುಂಠಲಪದವು, ನಿಡೊಡ್ೕಡಿ ಮತುತ್ ಅಂಚೆ,
ಮೂಡಬಿದೆ ವಲಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾ:ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾ ಬಗೆ
CPI
19/08/2013
04/12/2013
04/12/201
6-8-1
32/ದಾಹಾಮ/ 8(6)ಶಾ ಅ
4
ದಾ.ಹಾ.ಮನಾನ್:32/201314/2013
ಪೀಸ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಲಾಲ್ಪು, ಪೆಮಱನೂರು, ಮಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ
ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾ ಬಗೆ
23/08/2013
05/12/2013
05/12/201
6-8-1
CPI
4
34/ದಾಹಾಮ/ 8(6)ಶಾ ಅ
ದಾ.ಹಾಮನಾನ್/2013
ತೆಕಿಕ್ಲ್ ಮಾದರಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೀಜದಕಟೆಟ್, ಗೂನಡಿಡ್, ಸಮಪಾಜೆ, ಸುಳಯ್ ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಯ
ದಾಖಲಾತಿ/ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾ ಬಗೆ
03/10/2013
05/12/2013
05/12/201
6-8-1
CPI
4
2/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(6)ಶಾ
ಅಮು. .ಬಡಿತ್/2/201314/2013
ರ್ೕ.ಮತಿ ಕುಸುಮ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಅನುದಾನಿತ ದಾಯ್ದಾಯಿನಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸುರತಕ್ಲ್, ಮಂಗಳೂರು
ಉತರ ವಲಯ ◌ಿವರಿಗೆ ಮುಖ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
8[1] ಶಾ ಅ/ಇ /ವಗರ್
24/10/2013
24/10/2013
24/10/201
6-8-1
37/2013-14/2013
4
ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಸಮಿತಿ [ರಿ], ವ ಗಗ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ
ಬ ಂದಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
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114268

1790

123865

1791

125855

1792

125877

1793

125880

1794

125881

1795

125884

1796

125886

1797

125903

1798

125904

1799

125905

1800

125945

1801

125947

1802

125949

1803

125950

1804

126698

1805

126699

8[1] ಶಾ ಅ/ಇ /ಸಂ ಹೆ
ಬ 124/2011-12/2013

24/10/2013

24/10/2013

24/10/201
4

6-8-1

ಭರಣಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿಯನುನ್ ನಂದಿನಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮತುತ್ ಸೋ ಯಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಎಂಬುದಾಗಿ
ಪರಿವತಿರ್ಸುವ ಬಗೆ
31/07/2014
07/09/2014
07/09/201
6-8-1
8(4)
5
ಶಾ ಅ/ಅನುಒ/68/1415/2014
ಟಿ.ತಿಪಪ್ಯಯ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಪಟೇಲ್ ಪಾಪನಾಯಕ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನನಿನ್ವಾಳ, ಚಳಳ್ಕೆರೆ
ತಾ ಇವರನು ವೇತನಾನುದಾನಕೊ ಳಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು
CPIBM870ದೂರು2014
24/09/2014
24/09/2014
24/09/201
6-8-1
ಬಿ.ಹೆಚ್.ಗ ಯಪಪ್, ಲೋ ತ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ [ರಿ], ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ರುದದ್ ದಾವೆಸಂಖೆಯ್
47/2012
CPIBM882ದೂರು2014
24/09/2014
24/09/2014
24/09/201
6-8-1
ಎನ್.ಜ.ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ.ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗಂಗೋಂಡನಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರ ವಜಾ ಬಗೆ
24/09/2014
24/09/2014
24/09/201
6-8-1
CPIBM883ದೂರು2014
ಎಂಜಿಐಎಸ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಜೆ. .ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಭಾಷಾ ನೀತಿ ಉಲಲ್ಂಘನೆಬಗೆಗ್
24/09/2014
24/09/2014
24/09/201
6-8-1
CPIBM884ದೂರು2014
ರ್ೕ.ಬಿ.ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಬೃ ಬೆಂ ಮ ಪಾ ಪೌರ್ ಶಾ ಗಂಗಾನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ಮೇಲೆ ಸು ಕ ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು
24/09/2014
24/09/2014
24/09/201
6-8-1
CPIBM887ದೂರು2014
ನವಚೇತನ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಹಾಸನುರ ಇ ಲ್ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಜಮೀನು
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
24/09/2014
24/09/2014
24/09/201
6-8-1
CPIBM888ದೂರು2014
ದ ಯಾರ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ
ಬೆಂಗಳೂರು ತಮಿಳು ಸಂಘ, ಕಾಮರಾಜ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಣಣ್ಸಾವ್ಮಿ
ಶಾಲೆ ಮೇಲೆ ದೂರು
24/09/2014
24/09/2014
24/09/201
6-8-1
CPIBM790ಉನಾಯ್2014
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 7909-24/2011ರ ದಿ 25.02.2011ರ ಆದೇಶದ ಲ್ ಮಾನಯ್ ಉಚಛ್ನಾಯ್ಯಾಲಯ
ನೀಡಿದ ಆದೇಶದಮೇಲೆ ಅಫೀಲು
24/09/2014
24/09/2014
24/09/201
6-8-1
CPIBM892ದೂರು2014
ರ್ೕ.ತಿಮಮ್ನಗೌಡ ಮತುತ್ ಇತರು,ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜನಾನ್ಪುರ, ಭದಾರ್ವತಿ ತಾಲೂಲ್ಕು, ರಿಟ್ ಅಜಿರ್
ಸಂಖೆ 32226 32229/1994ರ ಬಗೆ
24/09/2014
24/09/2014
24/09/201
6-8-1
CPIBM893ದೂರು2014
ಹಮದ್ ತಯರ್, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 33135/2003 ಸಕಾರ್ರದ ರುದಧ್
24/09/2014
24/09/2014
24/09/201
6-8-1
CPIBM906ದೂರು2014
ರ್ೕಮತಿ.ಶಾಂತಕುಮಾರಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ.ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ವ ಗಗ್ ಇವರ ಮೇಲೆ ಸುತ್
ಕ ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆ
24/09/2014
24/09/2014
24/09/201
6-8-1
CPIBM907ದೂರು2014
ಸಾಗರ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಸಕಾರ್ರಿ ಶಾಲಾ ಮಕಕ್ ಗೆ ನೀಡುವ
ಸೌಲಭ ವನು ನೀಡುವ ಬಗೆ
24/09/2014
24/09/2014
24/09/201
6-8-1
CPIBM908ದೂರು2014
ರ್ೕ.ಕನನ್ಪಪ್ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಮತುತ್ ಮುಟಿಟ್ಕೋಟ ಗಾರ್ಮಸಥ್ರು,ಚನನ್ ೕರ ದೇ ೕಕೇಂದರ್ಸಾವ್ಮಿ
ಪೌ ಢಶಾಲೆಯ ಸಂಸೆಯ ಮೇಲೆ ದೂರು
24/09/2014
24/09/2014
24/09/201
6-8-1
CPIBM790ಶಾ.ಮು2014
5
ಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಕಿಟಟ್ದಹ ಳ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮುಚುಚ್ವ ಕುರಿತು.
17/10/2014
02/02/2015
02/02/201
6-8-1
CPIBM826ಮುಂಬಡಿತ್201
6
4
ರ್ೕ.ಸೆಬಾ ಸ್ೕನ್.ಕೆ.ಎಸ್, ಸ. , ಸೈಂಟ್ ಆಂಟನೀಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಉದನೆ, ರಾಡಿ, ಪುತೂತ್ರು ತಾ,
ಇವರಿಗ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
17/10/2014
05/02/2015
05/02/201
6-8-1
CPIBM827ಮುಂಬಡಿತ್201
6
4
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1806

126735

1807

126746

1808

126747

1809

126973

1810

126974

1811

126975

1812

127467

1813

127468

1814

127470

1815

127480

1816

127491

1817

128586

1818

128589

1819

3773

ಕೆ.ಎಂ. ಷುಟ್ ಭಟ್, ಪರಿಚಾರಕರು, ಸ ೕರ್ದಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸೂಳಯ್ ಪದವು, ಪುತೂತ್ರು, ಇವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ
ಆಗಿ ಮುಂಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
CPIBM818ಖಾಹುಅನು20
17/10/2014
30/01/2015
30/01/201
6-8-1
14
6
ರ್ೕ ರ್ೕನಿವಾಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಓರಿಯಂಟಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಂಗಳೂರು ಉ.ವ, ದ ಣ ಕನನ್ಡ, ಈ
ಶಾಲೆಯ ಖಾ ಇರುವ ಸ (ಕಲಾ) ಹುದೆಯನು ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
17/10/2014
02/02/2015
02/02/201
6-8-1
CPIBM830ಮುಂಬಡಿತ್201
6
4
ರ್ೕ.ಎವರೆಸ್ಟ್ ಫೆ ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಸಾಮ್, ಸ. , ಕಾ ಸ್ಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜೆಪುಪ್, ಮಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಮು. ಬಡಿತ್
ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
17/10/2014
05/02/2015
05/02/201
6-8-1
CPIBM831ಮುಂಬಡಿತ್201
6
4
.ಸೆಟ್ಲಾಲ್ ಕಾಯ್ಡರ್ಸ್, ಸ. , ಸೇಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ಳ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಂಗಳೂರು ದ.ವ,
ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಮು ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
28/10/2014
03/07/2015
03/07/201
6-8-1
CPIBM800ವಗರ್2014
ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಓ.ಗಣೇಶ್, ಸ. , ರ್ೕ ಕಲೆಲ್ೕಶವ್ರಸಾವ್ಮಿ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು(ಪೌರ್. ) ಂಟಗೆರೆ, ಕಡೂರು ತಾ,
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
28/10/2014
29/01/2015
29/01/201
6-8-1
CPIBM801ವಗರ್2014
ದಿ ಅ ೕಸತ್ ಕ್ ಕಾಮೆರ್ಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ರವಾಡ, ಕಾರವಾರ ಇ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರ ಪರಸಪ್ರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
28/10/2014
03/07/2015
03/07/201
6-8-1
CPIBM802ವಗರ್2014
ಧಮರ್ಸಥ್ಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶವ್ರ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್(ರಿ) ಉಜಿರೆ, ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ತಾ, ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಗಳ
ಬ ಂದಿಯವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
14/11/2014
29/01/2015
29/01/201
6-8-1
CPIBM834ಮುಂಬಡಿತ್201
6
4
ರ್ೕ.ಕೆ.ಎಂ.ಕೇಶವಮೂತಿರ್, ಸ. , ರ್ೕ ಉದಭ್ವ ಗಣಪತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಳವಾಡಿ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ
ಮು ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
14/11/2014
29/01/2015
29/01/201
6-8-1
CPIBM835ಮುಂಬಡಿತ್201
6
4
ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಎನ್.ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ, ಸ. , ರ್ೕ ಜಗದುಗ್ರು ಅಭಿನವ ದಾಯ್ತೀಥರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಶೃಂಗೇರಿ,
ಚಿಕ ಮಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಮು ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
14/11/2014
29/01/2015
29/01/201
6-8-1
CPIBM837ಮುಂಬಡಿತ್201
6
4
ಸಟ್ರ್ ಲತಾಗತಾಲ್ ಕಾಯ್ಸೆತ್ ನೋ.ಎ. , ಸ. , ಸೈಂಟ್ ಆಗೆನ್ೕಸ್ ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ಳ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಂದೂರು,
ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಮು ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
14/11/2014
02/02/2015
02/02/201
6-8-1
CPIBM847ಮುಂಬಡಿತ್201
6
4
ಸಟ್ರ್ ೕವಾ ದಿ ೕಹಸೋಜ, ಸ. , ಲೂಡ್ಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಿಜೆರ್, ಮಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಮು. ಬಡಿತ್
ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
14/11/2014
29/01/2015
29/01/201
6-8-1
CPIBM829ದಾಹಾಮ201
6
4
ಕಾರಣ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಕುಕ್ಂಜೆ, ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ತಾ, ಮಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾ/ಹಾ
ಮನಾ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
18/12/2014
03/07/2015
03/07/201
6-8-1
CPIBM807ನಿ&ಪಿಂ2014
6
ರ್ೕ ಡಿ.ಆರ್. ರ ಜಪಪ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು ( ಂದಿ) ರ್ೕ ಡಿ ದೇವರಾಜೇ ಅರಸ್ ಬಿದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ (ರಿ.)
ಚಿಕ ನ ಯಕನಹ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿರುವ ೕ ಡಿ ದೇವರಾಜೇ ಅರಸ್ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಗಜೆಱ
18/12/2014
05/02/2015
05/02/201
6-8-1
CPIBM860ಮುಂಬಡಿತ್201
6
4
ರ್ೕ ಮನೋಹರ ರೈ. ಎನ್. ಸ. . ರ್ೕ ರಾಮಕೃಷಣ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪುತೂತ್ರು ತಾಲೂಲ್ಕು ದ.ಕ. ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಶಾಲಾ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಮು ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
11/10/2006
26/04/2009
26/04/201
6-8-2
8(8)ಶಾ. .ಹೊ.ಅನು0
16/05-06
2005-06ನೇ ಸಾ ಗೆ ಟೌನ್ ಬಾಸೊಕ್ೕ ಸೊಸೈಟಿ(ರಿ),ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್.ಶಾ. ತೆರೆಯಲು
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1820

3777

31/03/2005
12/09/2009
12/09/201
6-8-2
8(8)ಶಾ. .ಸವ್.ಚಾ.ಬಡಿತ್0
8/04-05
ರ್ೕಮತಿ.ಎಲ್.ವನಜಾ ಸ. , ರ್ೕ.ಭೀಮೇಶವ್ರ ಗಾರ್.ಪೌರ್.ಶಾ.ಭೀಮಸಮುದರ್ 15 ವಷರ್ ಸವ್ಂತ ಚಾ ತ ಬಡಿತ್.

1821

3822

02/06/2006
12/09/2009
12/09/201
6-8-2
8(8)ಶಾ. .ಮು. .ಬಡಿತ್0
2/06-07
ರ್ೕ ಬಿ.ಆರ್.ಬಸವರಾಜಪಪ್ ಸ. . ರ್ೕ.ಬೃಹವಮ್ರ ಸಂ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ಇವರಿಗೆ ಮು. ,ರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

1822

3859

03/05/2006
21/02/2010
21/02/201
6-8-2
8(8)ಶಾ. .ವೇ.ನಿ-13/061
07
ರ್ೕ . ೕರಪಪ್ ಗೆರ್ೕ.1 ಸ. ., ರ್ೕಜಾಙ್ನ ಜೋತಿ ಪೌರ್.ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಕೆರೆ ರಿಯೂರು ತಾ.ವೇತನ ನಿಗದಿಗಾಗಿ

1823

4496

1824

21/07/2005

11/04/2009

6662

01/09/2006
8(8) ಶಾ. .ಅ.ಇತರೆ
53/06-07
ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಪುಟಟ್ಪಪ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್

26/04/2009

1825

10838

1826

17201

1827

17315

17/03/2007
12/09/2009
12/09/201
6-8-2
23489..ಯಾವುದಾದರೊಂ
0
ದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2007
ಪಿ.ಲಕಷ್ಮ್ಣರೆಡಿಡ್,ಸ , ಪಿ ಎಂ ಬಾಪೂಜಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಶಾಲೆ ಗೋಪನಹ ಳ್ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ: ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು
88ಶಾ. .ಮು. . ಬಡಿತ್
22/05/2008
12/09/2009
12/09/201
6-8-2
ಸಪ್ ಠ್ೕ 32/2008-09
0
ರ್ೕ ಎಲ್ ಹಾಲೇಶ್[◌್[ ಸ. .
ಾನ ರ್ೕ ಲ ಮ್ೕ ನರ ಂಹ ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೊಸಕೆರೆ ದೇವಪಪ್
ಹೊಳಲೆ ರೆ ತಾ ಚಿತ ದುಗರ್ ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ಮುಖ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆಗೆ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
88ಶಾ, ಮು. .ಬಡಿತ್.ಅನು
25/06/2008
12/09/2009
12/09/201
6-8-2
47/20080
09.107.ಬಡಿ/2008
ಎಂ ಎಸ್ ವಸಂತಪಪ್ ಸ
ಾನಗಂಗೋತಿರ್ ಪೌರ್ ಶಾ ಮಾ ನಕಟೆಟ್ ಇವರಿಗೆ ಮು ಬಡಿತ್ ನೀ ಬಗೆಗ್

1828

19351

26/04/2009
26/04/201
6-8-2
85ಶಾ. .ಅವಗಾರ್ವಣೆಅನು 10/12/2008
0
20/200809.119.ಇತರೆ/2008
ಬಿ ಟಿ ಜಗದೀಶ ಮು ವರಿಗೆ ಉಪ ಪಾರ್ಚಾಯರ್ರ ಹುದೆದ್ಗೆ ವಗಾರ್ಯಿ ರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

1829

32531

1830

42518

08/11/2004
12/09/2009
12/09/201
6-8-2
8[4][5] ಶಾ ಅ ಇತರೆ
35/2004-05
0
ಕಿಸಾನ್ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಡದನಮರಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇದರ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಇವರ
ಸಂಬಂಧಿಗೆ ಸುಳು ಸೇವಾನುಭವದ ಪ ಮಾಣ ಪತ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆ
09/03/2010
09/03/2010
09/03/201
6-8-2
8(5)ಅನು4-274/ಮು.
ಬಡಿತ್. ನಿ 31/061
07/ಅರಶಾನೌಮಾ/-/2010

1831

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

42519

11/04/201
0
ರ್ೕ.ಕೆ.ಮಂಜುನಾಥನಗರ ಸೋಮೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಸೋಮಗುಟಟ್ ಚಳಳ್ಕೆರೆ ರಿ.ಅ.16942/04
8(8)ಶಾ. .ರಿಅ.5/04-05

26/04/201
0

6-8-2

6-8-2

ರ್ೕ ಜಿ. ತಿಮಯಯ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಅನಾಥ ಸೇವಾಶರ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಮಲಾಲ್ಡಿಹ ಳ್, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ
ತಾಲೂಕು ಇವರಿಗೆ ಮುಖ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
09/03/2010
09/03/2010
09/03/201
6-8-2
8(8)(5)ಶಾ ತೆ. ಮರು
ಅನುಮತಿ 202/20071
08/ಹೊಶಾಪಾರ್/-/2010
ರ್ೕ ಶಾರದ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ರಿ, ನಗರಂಗೆರೆ, ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ ಈ ಆಡ ತ ಮಮಡ ಯವರು ರ್ೕ ಗೌರಿ
ಗಾ ಮಾಂತರ ಪೌ ಢ ಶಾಲೆ ದೋಡೆರಿ ಚಳ ಕೆರೆ ತಾಲೂಕು ಈ ಶಾಲೆ
ಧ ಕಾರಣಗ ಂದ ಮುಚಿ ದು
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1832

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

42521

1833

6666

1834

19196

1835

19551

1836

23158

1837

42691

1838

42693

1839

42694

1840

42695

1841

42696

1842

42697

8(5) ಶಾ ಅ : ಮು.
ಬಡಿತ್ ಅನು 79/200809/ಅರಶಾನೌಮಾ/-/2010

09/03/2010

09/03/2010

09/03/201
1

6-8-2

ಎಸ್. ಜೆ. ಎಂ. ದಾಯ್ಪೀಠರಿ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆಗಳ ಸಹ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಮುಖ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ದನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
01/09/2006
10/03/2010
10/03/201
6-8-3
8(8) ಶಾ. .ಅ..ನೇ.ಅ
55/06-07
1
ಭಾರತೀಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮದಕರಿಪುರ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಭಾಷಾ ಕಷ್ಕರು ಅನು ೕದನಗೆ
ಬಗೆ
85ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.ಹು.ಭತಿರ್
29/11/2008
10/03/2010
10/03/201
6-8-3
ಅ.01/2008-09
1
ರ್ೕ ನರ ಂಹಸಾವ್ಮಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ದಾಯ್ಮವವ್ನಹ ಳ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ತಾ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ
ಪಿ ಎಂ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆಯನು ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
885 ಶಾ ಅ ದೂರು
20/12/2008
21/02/2010
21/02/201
6-8-3
138/20071
08.134.ಇತರೆ/2008
ಸಣಣ್ ದದ್ಯಯ್ ಕೆ ದಿವ್ದಸ ಹಾಗಲಕೆರೆ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
85 ಶಾ ಅ:
ಖಾಹುಭಅ45/200809.179.ಖಾಹುಭನು/2009

02/03/2009

10/03/2010

10/03/201
1

6-8-3

ಎಸ್. ಎಸ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಐಮಂಗಲ, ರಿಯೂರು ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್
ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
10/03/2010
10/03/2010
10/03/201
6-8-3
8(8)ಶಾ. .ದೂರು.
1
57/07-08/ದೂರು/-/2010
ರ್ೕ ಮತಿ ಕಲಾವತಿ, ಂದಿ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆಲೊಲ್ೕಡು ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ, ಇವರ
ಮೇ ನ ದೂರು ಬಗೆ
8(8).ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.ಹು.ಭ
10/03/2010
10/03/2010
10/03/201
6-8-3
ತಿರ್.ಅನು. 96/071
08/ಖಾಹುಅನು/-/2010
ಎಸ್.ಪಿ.ಎಸ್.ಆರ್.ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು,ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ ರಾಂಪುರ, ಳಕಾಲೂಮ್ರು ತಾ ಈ
ಶಾಲೆಯ ನ ಖಾ ಹುದೆಗಳನು ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8(8)(5) ಮಾ ತಿ
10/03/2010
10/03/2010
10/03/201
6-8-3
ಹಕುಕ್.ಅಧಿ. 172/20071
08/ಅನುರಶಾ/-/2010
ರ್ೕ ಡಾ` ಜಿ.ಬಿ.ದೇಶಪಾಂಡೆ,ಗುರುವಾರಪೇಟೆ,ಕಿತೂತ್ರು ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ನೀಢುವ ಬಗೆ
8(8)
10/03/2010
10/03/2010
10/03/201
6-8-3
ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭತಿರ್.ಅನು.
1
161/200708/ಖಾಹುಅನು/-/2010
ಭಾರತೀಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಮದಕರಿಪುರ,ಚಿತರ್ದುಗರ್ ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಆಂಗಲ್ ಕಷ್ಕರ
ಹುದೆಯನು ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಢುವ ಬಗೆ
8(4)(5)ಶಾ. .ಮಾ.ಹ/07
10/03/2010
10/03/2010
10/03/201
6-8-3
-08/ಅನುರಶಾ/-/2010
1
ರ್ೕ ಕೆ. ವರಾಜು,ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಕರಿಗೌಡ,ಕೆರಗೋಡು,ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ
ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8(7)ಶಾ ಅ-ಸೇವಾಪುಸತ್ಕ
10/03/2010
10/03/2010
10/03/201
6-8-3
100/081
09/ಅರಶಾನೌಮಾ/-/2010
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ರ್ೕ ಕೆ.ಆರ್.ಜಮಣಣ್,ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು ,ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಸಾಣೆಕೆರೆ ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ ಇವರ ಸೇವಾಪುಸತ್ಕ
ಂತಿರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು
8(8)ಶಾ. .ದೂರು23/07/2005
05/05/2010
05/05/201
6-8-8
25/05-06
1
ರ್ೕ ೕರಭದರ್ಪಪ್ ಮು. ಇ.ಜನರಲ್ ಕಾಯರ್ಪಪ್ ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್.ಶಾ. ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ವಂಚಿ ರುವ ಬಗೆಗ್.

1843

3755

1844

3862

02/06/2006
05/05/2010
8(8)ಶಾ. .ಅ.ದೂರ06/06-07
ಶವ್ಮಾನವ ವಸತಿಯುತ ಪೌರ್.ಶಾ. ದಾಯ್ಥಿರ್ಯ ಮೇಲೆ ಹಲೆಲ್.

1845

14601

1846

20365

1847

34957

1848

7637

27/08/2007
04/05/2010
04/05/201
6-8-8
88ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅನು
1
114/2007-08
ರ್ೕ ನರ ಂಹಸಾವ್ಮಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ದಾಯ್ಮನಹ ಳ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ತಾ. ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ
ಶಾಲೆಯ ನ ಖಾ ಹುದೆಯನು ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
85 ಶಾ ಅ: ಲೋಕಾ
20/01/2009
04/05/2010
04/05/201
6-8-8
ದೂರು 40/20081
09.147.ಇತರೆ/2009
ರ್ೕ ಬಿ.ಎ. ಶವ್ನಾಥ ರಾವ್, ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು, 16, ಎ.ಪಿ.ಟಿ.311-ಬಿ, ಕಮಾ್ ಫ್ ಟ್ರ್, ಎನ್ ಕೆಲ್ೕವ್,
ಗಂಗಾನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇರುವ ಕನ ಡ ಭಾಷಾ ಹೆಚು ವರಿ ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ ಬಡಿ ಬಗೆ ಲೋಕಾಯುಕ
85 ಶಾ ಅ : ವೃ. . ನೇ
22/07/2009
30/04/2010
30/04/201
6-8-8
ಅನು 42/20091
10.326.ವೇಅ/2009
ಶವ್ಭಾರತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತಾಯ್ಗರಾಜನಗರ, ಚಳಳ್ಕೆರೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
8(3) ಶಾ. .ಶಾ.ಹೆ.
14/08/2006
02/08/2013
02/08/201 8-3-26
ಬ131/06-07
4
ರ್ೕ ಶರಣ ಬಸವ ಬುದದ್ ಭೀಮಜಿ (ರಿ) ಗುಂಗತಿತ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್

ಶಾಖೆ: MINO-SEC

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ಎಂ (6)/ಇ /03/1995-96

05/05/201
1

6-8-8

ಒಟುಟ್: 1255

1

42351

03/03/201
1-8-2
1
ಶಯಕಷ್ಣಿಕವಾಗಿ ಂದು ದ ಪರ್ದೇಶಗಳ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ ಕಷ್ಣ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಕುರಿತು 3ನೇ ಹಂತ

2

4748

16/03/2006
04/05/2009
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ ಆಯವಯ್ಯ
2 2006-07
ಟಿಜನ್, ಬಾಗಯ್ ರ್ೕ ದಾಧ್ಥರ್ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಧ್ಗಳ ಮಾನಯ್ತೆ ರದದ್ತಿ ಬಗೆಗ್

04/05/201
0

20-1-1

3

5785

17/08/2006
04/05/2009
04/05/201
ಎಂ. .1/ಐ.ಇ.ಡಿ.
0
ಮುಂ./23/2006-07
ವ್ಮ್ ಮತುತ್ ಅನನ್ಪೂಣರ್ ಬಿ.ಮಹದೇವಪಪ್ ಐ.ಇ.ಡಿ.ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

20-1-1

4

6587

ಎಂ. .1/ಐ.ಇ.ಡಿ.ಹೊ.ಪರ್/8/
2006-07.10.ಐಇಡಿ/2006

20-1-1

5

7391

6

7576

03/03/2010

16/10/2006

03/03/2010

04/05/2009

04/05/201
0

ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ಸಂಸೆಥ್, ಹುನಗುಂದ ಹಾಗೂ ರೂರಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡೆವಲಪೆಮ್ಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ,ಈ ಎರಡು
ಸಂಸೆಗಳನು ಐಇಡಿ ಕಾಯರ್ಕ ಮದ ಸೇಪರ್ಡಿ ಕೇಂದ ಸಕಾರ್ರಕೆ ಪ ಸಾವನೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ
02/11/2006
04/05/2009
04/05/201 20-1-1
MC1/IED/Per./9/20060
07
Swastha I.E.D. Society permission for implementing the I.E.D. Scheme.
08/11/2006
04/05/2009
04/05/201 20-1-1
ಎಂ. .1/ಆಯವಯ್ಯ/.2.ಐಇ
0
ಡಿ/2006-07
ದಾದ್ಥರ್ ಮ ಳಾ ಕಲಾಯ್ಣ ಸಂಸೆಥ್.ಬಾಗೇಪ ಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣದಡಿಯ ಲ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 200506ನೇ ಸಾ ಗೆ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

15/11/2006
04/05/2009
04/05/201 20-1-1
ಎಂ 1ಐಇಡಿಅ11/20060
07
ಸಮೃದಿಧ್ ಸಂಸೆಥ್ ತೋ ನಕೆರೆ,ಕೊರಟಗೆರೆತಾ,ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್,ಐಇಡಿಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು
ಅನುಮತಿ ಬಗೆ
06/12/2006
02/05/2009
02/05/201 20-1-1
ಎಂ 1 ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಖಾಯೆದ್ 12/2006-07
0
ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಸಾ, ,ಇ. ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರಿಂದ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಖಾಯೆದ್ ಉಲಲ್ಂಘನೆ ಕುರಿತು.

7

7786

8

8164

9

11638

16/05/2007
02/05/2009
02/05/201
ಎಂ 1ಐಇಡಿಅ.14.ಐಇಡಿ/2
0
007-08
ಪರ್ಗತಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸ್ಎ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ೕಜನೆ (ಐಇಡಿ) ಅನುಷಾಟ್ನದ ಬಗೆಗ್.

20-1-1

10

13194

ಎಂ 2 ಶಾಲೆಮುಚುಚ್ವ
34.34. ಕಷ್ಣ ಸಂ/2007-08

20-1-1

11

15076

12

32796

13

32802

14

32893

15

32894

16

32895

17

32906

18

32907

19

32942

24/08/2007

09/09/2011

09/09/201
2

ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉತತ್ರ ವಲಯ ಮೈಸೂರುನಗರ ಇವರ ಆದೇಶದಂತೆ ಕನಾರ್ಟಕ ಉದುರ್
ಪಾ ಶಾಲೆ ಶಾಂತಿನಗರ ಮೆ ಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನು 2007 08 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಮುಚಿ ರುವ ಬಗೆ
11/01/2008
04/05/2009
04/05/201 20-1-1
ಎಂ. .1.06.ಐಇಡಿ/07-08
0
ಕೆಡಬೂಲ್ಯ್ಎಬಿ ಬೆಂ ಇವರ ಅಶರ್ಯದ ಲ್ ಸಮನವ್ಯ ಶಾಲೆಗೆ 8 ರಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ಬಗೆ ಪ ಸಾವನೆ
11/02/2003
04/05/2009
04/05/201 20-1-1
ಎಂ 1
0
ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:36/2002-03
ಚೇತನಾ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ಬಸವೇಶವ್ರ ನಗರ, ಬೆಂಗಳುರು. ಇವರು 2003-04ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಎಂ ಟಿಟಿ
ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
20/10/2004
04/05/2009
04/05/201 20-1-1
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ
0
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:59/2002-03
ಅನನ್ಪೂಣರ್ಮಮ್ ಬಿ.ಮಹದೇವಪಪ್ ಮ ಳಾ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ದಾವಣಗೆರೆ,2002-03ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/ತ
23/12/1995
07/05/2009
07/05/201 20-1-1
ಪಾಸಣೆ:01/1994-95
0
ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲಾಲ್ ಅಂಗ ಕಲ ೇಮಾಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್, ಬಿಜಾಪುರ ಇವರ 1994-05ರ ಸಾ ನ ಐಇಡಿ
ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:31/20
12/01/2003
07/05/2009
07/05/201 20-1-1
02-03
0
ಸೇವಾ ಅಂಧರ ಸಂಸೆಥ್, ರಾಣಿಬೆನೂನ್ರು. ಇವರ 2003-04ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್
ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
26/08/2002
07/05/2009
07/05/201 20-1-1
ಐಇಡಿ/ಜಿ.ಆರ್.ಐ. :26/19
0
91-92
ಅಗ ಕಲ ೇಮಾಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್, ಬಿಜಾಪುರ ಇವರು ಹಣದುರುಪ ೕಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.
24/11/1999
07/05/2009
07/05/201 20-1-1
ಐಇಡಿ/ಎಂ ಟಿಟಿ.ನಾ.ಅ:16/
0
1999-00
1999-00ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ದಾಖಲಾದ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ
ನಾಮಾವ ಪಟಿ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
29/09/2007
07/05/2009
07/05/201 20-1-1
ಎಂ 1ಐಇಡಿ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ:01/
0
2007-08
ತಾಲೂಲ್ಕು ಮತುತ್ ಜಿಲಾಲ್ಮಟಟ್ದ ಲ್ ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
21/08/2009
07/05/2009
07/05/201 20-1-1
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
0
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:11/2002-03
ಜಗದುಗ್ರು ಗುರು ದೆದ್ೕಶವ್ರ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ 2002-03ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮತು 06 ರಿಂದ 16 ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆ
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ಎಂ 1ಸಂ ವೇ.ನಿ:03/200
14/11/2007
07/05/2009
07/05/201 20-1-1
7-08
0
ೕಜನೆಯ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 5ನೇ ವೇತನ ಆ ೕಗದ ಫಾರಸುಸ್ಗಳನುನ್
ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರದ ಐಇಡಿ
ಜಾರಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
21/10/2004
07/05/2009
07/05/201 20-1-1
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
0
ಗಾರ್ಮಟ್ಸ್:53/2002-03
ಟಿಜನ್ ಅಂಗ ಕಲ ಸಂಸೆಥ್, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ// ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್. 2002-03ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
ಎಂ 1ಐಇಡಿ.ಮಾ:01/200
21/10/2005
07/05/2009
07/05/201 20-1-1
5-06
0
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಸೋ ಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಮೆಂಡ ರಿಟಾಕಗೆಡ್ ಟಿಜನ್ ಐಇಡಿ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.

20

32944

21

32954

22

32965

23

32979

22/03/2002
07/05/2009
07/05/201 20-1-1
ನಿಅಸಂಅ.ಸ. :01/20010
02
ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಬ್ಂದಿ ಮತುತ್ ಆಯವಯ್ಯ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

24

32990

25

32991

02/01/2001
05/05/2009
05/05/201
ಐಇಡಿ/ಎಂ ಟಿಟಿ.ನಾ.ಅ/200
0
1-02
2001-02ನೇ ಸಾ ಗೆ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿಗೆ ದಾಖಲಾದ
ಅಭ ಥಿರ್ಗಳ ನಾಮಾವ ಪಟಿ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
21/11/2000
05/05/2009
05/05/201
ಐಇಡಿ/ಎಂ ಟಿಟಿ.ನಾ.ಪ.ಅ:2
0
3/2000-01
2000-01ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿಗೆ ದಾಖಲಾದ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ನಾಮಾವ ಪಟಿಟ್ ಅನು
ಬಗೆ
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
09/02/2005
05/05/2009
05/05/201
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:.ಡ.ಕಾ:34/20020
03
ವ ಗಗ್ ಡಯಟ್ 2002-03ನೇ ಸಾ ನ ಡಯಟ್ ಕಾಂ ೕನೇಟ್ ಶೇಷ ಭತಯ್ ಬಗೆಗ್.

20-1-1

20-1-1
ೕದಿಸುವ

26

32996

27

33013

28

33017

29

33020

30

33028

23/05/2003
05/05/2009
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:11/2003-04
2002-03ನೇ ಸಾ ನ 2ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

05/05/201
0

20-1-1

31

33036

16/10/2002
05/05/2009
05/05/201
ಐಇಡಿ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ:13/20020
03
2003-04ನೇ ಸಾ ನ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣದ ಅನುದಾನದ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

20-1-1

32

33037

22/10/2002
05/05/2009
05/05/201 20-1-1
ಐಇಡಿ/ಅಂ.ಅ. .ಇಲಾಖೆ:17/
0
2002-03
ಅಂಗ ಕಲ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ನಿವರ್ ಸಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಕಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿತು.

ಎಂ 1ಐಇಡಿ:02/2004-05

05/06/2007

20-1-1

05/05/2009

05/05/201 20-1-1
0
ಫಾಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ಆಟ್ರ್ ಅಂಟ್ ಕಲಚ್ರ್ ಫಾರ್ ಡೀಫ್ ಶಂಕರಪುರಂ. ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರಿಗೆ ಸೆಪ್ೕನ್
ಪ ವಾಸಕೆ ಹಣಕಾಸು ಸೌಲಭ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ
29/01/1999
05/05/2009
05/05/201 20-1-1
ಐಇಡಿ/ಎಂ ಟಿಟಿ:03/19990
00
ಜಗದುಗ್ರು ಗುರು ದೆದ್ೕಶವ್ರ ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ಸಂಸೆಥ್, ಇವರಿಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ
ಕೇಂದ ವನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
05/05/2009
05/05/201 20-1-1
ಎಂ 1ಸಂ. .ವೇ.ಬಿ.ಇತರೆ:1 18/10/2007
0
7/2007-08
ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಯ ಲ್ ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಗಳ ಲ್ ಕಾಯನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.
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33

33040

ಐಇಡಿ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ:13/200217/03/2003
05/05/2009
05/05/201
03
0
2003-04ನೇ ಸಾ ನ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣದ ಅನುದಾನದ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

34

33041

35

33045

22/01/1999
05/05/2009
05/05/201 20-1-1
ಐಇಡಿ/ಎಂ ಟಿಟಿ:01/19990
00
ಅಂಗ ಕಲ ಪುನಶೆವ್ೕತನ ಸಂಸೆಥ್, ಗಂಗಾವತಿ, ಇವರಿಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್ವನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
26/02/2003
05/05/2009
05/05/201 20-1-1
ಐಇಡಿ/ಸಪ್ಂದನ:40/20020
03
ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸಪ್ಂದನ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಲ್ ದೂರು ಬಗೆಗ್.

36

33047

37

33048

38

33053

28/09/1988
ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಆಡಿಟ್
ರಿ ೕಟ್ರ್:07/1988-89
1987-88ನೇ ಸಾ ನ ಆಡಿಟ್ ರಿ ೕಟ್ರ್ ಬಗೆಗ್.

39

33054

40

33055

41

33056

03/12/1994
05/05/2009
05/05/201 20-1-1
ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
0
ಟಿ/ಐಇಡಿ/ದೂರು:26/199192
ಕನಾ್ಟಕ ಅಂಧ ೇಮಾಬುಯ್ದಯ ಸಂಸೆಥ್, ಬೆಂಗಳುರು. ಇವರಿಂದ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಬರಬೇಕಾದ ಐಇಡಿ
ಅನುದಾನದ ಬಾಕಿ ಹಣದ ಬಗೆ
20/12/1995
05/05/2009
05/05/201 20-1-1
ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
0
ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಜಿ.ಆರ್.ಎ. :26/1
991-92
ಕನಾರ್ಟಕ ಅಂಧ ೇಮಾಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಂದ 609095=00 ರೂಗಳನುನ್ ವಸೂಲು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
29/10/1992
05/05/2009
05/05/201 20-1-1
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/
0
ಕೋಟ್ರ್/1992-93
ಕೆ.ಬಸವರಾಜು, ಪಿಟಿಷನ್ ನಂ ಎಂಎಇಎಟಿ32/92 ಇದರ ಬಗೆಗ್

42

35275

01/08/2009
01/08/2009
01/08/201
ಎಂ 2 ಇತರೆ ದು
4/2006-07
0
ಕಂ ಯ್ೕಟಗರ್ ಗೆ ದುಯ್ತೆ ಸಂಪಕರ್ಗೂ ಸಲು ವೈರಿಂಗ್ ವಯ್ವಸೆತ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

43

35285

01/08/2009
01/08/2009
01/08/201 20-1-1
ಎಂ 2 ಕ .ಅದುನೀಕರಣ
ೕ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ 8/20060
07
2006-07 ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿ ಅದುನೀಕರಣ ಕಾಯರ್ರ್ಮ ಕುರಿತು ಸಕಾರ್ರಕಕ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

44

43200

01/04/2010
01/04/2010
01/04/201 20-1-1
ಎಂ (2)/ಸನಾಯ್/65/19951
96
ಸ ೕಚಚ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:2099/90 ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ ಪತಿರ್ಕೆಗಳ ಲ್ ಪರ್ಕಟಣೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

45

43201

ಎಂ (2)/ಸಾಂ.ಕಾ/12/200
1-02

20-1-1

27/09/2003
05/05/2009
05/05/201 20-1-1
ಐಇಡಿ/ಕೋ.ಆ.ಬೋಡ್ರ್:09/
0
2002-03
2002-03ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಪರೀಕಷ್ಗೆ ಕೋ ಆಡಿರ್ನೇಶನ್ ಮಂಡ ಅಧಯ್ಕಷ್ರ ಹಾಗೂ
ಸದಸ ರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆ
23/05/2006
05/05/2009
05/05/201 20-1-1
ಎಂ 1ಐಇಡಿ.ಅ. .ವಗರ್:01
/2006-07
0
ಅಂತರ ಭಾಗ ವಗಾರ್ವಣೆ ಕಡತ ಪಾರ್ತಮಿಕ/ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಕರ ಕೌನಿಸ್ ಂಗ್ ಬಗೆಗ್

01/04/2010

05/05/2009

01/04/2010

05/05/201
0

01/04/201
1

20-1-1

20-1-1

20-1-1
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳಡಿಯ ಲ್ ರಾಜಯ್ದ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
2001-2ನೇ ಸಾ ನ ಮುಂದುವರೆದ
ಶಾಲೆಗಳ ಮಕ ಗೆ ಸಾಂಸ ತಿಕ ಕಾಯರ್ಕ ಮ ನಡೆಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ (2)/ಇ /01/2002-03
01/04/2010
01/04/2010
01/04/201 20-1-1
1
1998-99ನೇ ಸಾ ನ .ಎ.ಜೆ ವರದಿ ಎಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಕರಡು ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಇಲಾಖೆ ಉತತ್ರ
ಸ ರುವ ಬಗೆ
01/04/2010
01/04/2010
01/04/201 20-1-1
ಎಂ (2)/ಇ /01/2002-03
1
ಉದುರ್ ಮತುತ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯದಿಂದ ಅನುಷಾಟ್ನಗೊ ದ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಬಗೆಗ್

46

43202

47

43203

48

43204

01/04/2010
01/04/2010
01/04/201 20-1-1
ಎಂ (2)/ಸಾಂ.ಕಾ/33/200
1
2-03
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಉದುರ್ ಶಾಲಾ ಮಕಕ್ ಗೆ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ಪರ್ತೆಯ್ೕಕವಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್.

49

43205

ಎಂ (2)/ಇ /15/2002-03

50

43206

51

43207

52

43208

53

43209

54

43210

55

43211

56

43214

57

43215

58

43216

01/04/2010

01/04/2010

01/04/201 20-1-1
1
2003-04ನೇ ಸಾ ಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದಂತೆ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯದ ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆ ಹಣಕಾ ನ ಬೇಡಿಕೆ ಬಗೆಗ್ ಹಾಗೂ
ಷಯ ಸಮಿತಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಕುರಿತು
01/04/2010
01/04/2010
01/04/201 20-1-1
ಎಂ (2)/ಇ /01/2003-04
1
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ರುವ ೇತರ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕೇಂದರ್ ಮತುತ್ ಗುಚಚ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕೇಂಧರ್ ಗಳ ಲ್ ಉದುರ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ
ವ ಕಿಯನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆ
01/04/2010
01/04/2010
01/04/201 20-1-1
ಎಂ (2)/ಇ /08/2003-04
1
ಸಕಾರ್ರದ ಮುಖಯ್ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಯವರು
ಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಲ್ ನಡೆ ದ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ ಬಗೆಗ್ ತೆಗೆದು
ಕೊಂಡ ಕ ಮದ ಬಗೆ
01/04/2010
01/04/2010
01/04/201 20-1-1
ಎಂ (2)/ಇ /26/2003-04
1
2003-04ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಖಜಾನೆ ನೆಟ್ ವಕರ್
ಮಾನೇಜನೆ ಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ
01/04/2010
01/04/2010
01/04/201 20-1-1
ಎಂ (2)/ಸಾಂ.ಕಾ/09/200
1
4-05
2004-05ನೇ ಸಾ ನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಲ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕಾಯರ್ಕ ಮಗ ಗೆ ಅಯವ ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
01/04/2010
01/04/2010
01/04/201 20-1-1
ಎಂ (2)/ಇ /57/2004-05
1
ರಾಜಯ್ವಲಯ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್, ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯತ್, ಗಾರ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್
ಗ ಗೆ ವಗಾರ್ ಇಸುವ ಬಗೆ
01/04/2010
01/04/2010
01/04/201 20-1-1
ಎಂ (2)/ಇ /31/2004-05
1
ೕಜನೆತರ ಆಯವಯ್ಯಗಳಾದ ವೇತನಗಳು ಮತುತ್ಇ ಇತರೆ ಭತೆಯ್ಗಳ ಅಂದಾಜು
2005-06ನೇ ಸಾ ನ
ತಯಾರಿಕೆ ಕುರಿತು
01/04/2010
01/04/2010
01/04/201 20-1-1
ಎಂ (4)
(2)/ಅನುಒ/62/2004-05
1
ಉದುರ್ ಮತುತ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಅನುದಾನ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಕುರಿತು ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ (2)/ ತಕಾ/21/200401/04/2010
01/04/2010
01/04/201 20-1-1
05
1
2004-05ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ಥ ಭಾಷಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್.
01/04/2010
01/04/2010
01/04/201 20-1-1
ಎಂ (2)/ಭಾಅಶಾಘೋ/03/
1
2004-05
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕೆರೆ ಬಿಳಗಿ ಚನನ್ಗಿರಿತಾ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಕಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
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59

43217

60

43218

61

43219

62

43221

63

43222

64

43223

65

43225

66

43226

67

43227

ಎಂ (2)/ಇ /14/2004-05

01/04/2010

01/04/2010

ಎಂ (2)/ಇ /41/2001-02

01/04/2010

01/04/2010

01/04/201 20-1-1
1
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಲ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಕ ಕಾ ಭೋಧನಾ
2004-05ನೇ ಸಾ ನ
ಉಪ ಕರಣಗಳನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
01/04/2010
01/04/2010
01/04/201 20-1-1
ಎಂ (2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/66/20
1
05-06
ರಾಜಯ್ದ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಇ ಪೂವರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳನುನ್
ಪಾ ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ
01/04/2010
01/04/2010
01/04/201 20-1-1
ಎಂ (2)/ಇ /89/2004-05
1
ಗೊಲ್ೕಬ್ ಗೂರ್ಫ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೋಲಾರ, ಇವರು ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಮಕಕ್ ಗೆ ಗುಣಮಟಟ್ದ ಕಷ್ಣ
ನೀಡುವ ಶಾಲಾ/ಕಾಲೇಜು ಸಾಪಿಸುವ ಬಾವ ಟ ತಯಾರಿಗೆ ಬಗೆ
01/04/2010
01/04/2010
01/04/201 20-1-1
ಎಂ (2)/ಮಾನ/46/20041
05
ಆರ್.ಎಂ.ಉದುರ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಪಾದರಾಯನಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣ ಮತುತ್
ವೇತನ ಬಟವಾಡೆ ಅಧೀಕಾರಿಯನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆ
01/04/2010
01/04/2010
01/04/201 20-1-1
ಎಂ (2)/ವೃಂನೇನಿ/16/199
1
8-99
ಉದುರ್ ಶಾಲಾ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದೆದ್ ಸಮೇತ ಕೇಂದರ್ ಸಾಥ್ನ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಗೆ
ಸಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆ
01/04/2010
01/04/2010
01/04/201 20-1-1
ಎಂ (2)/ನಿ ೕ/01/2000
1
-01
ರ್ೕ.ಉಸಾಮ್ನ್ ಷರೀಫ್, ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು, ಉ.ನಿ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಕುರಿತು
01/04/2010
01/04/2010
01/04/201 20-1-1
ಎಂ (2)/ಇ /23/2001-02
1
ಭಾರತ ಸಂ ಧಾನದಡಿಯ ಲ್ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರುಗ ಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ರಕಷ್ಣಾ
ಕಾಯರ್ಕ ಮಗಳ ಬಗೆ ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜ ದ ರೂಪಿಸ ಬೇಕಾದ ಕಾಯರ್ಕ ಮಗಳ ಬಗೆ
01/04/2010
01/04/2010
01/04/201 20-1-1
ಎಂ (2)/ಇ /46/2001-02
1
ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯದ 2001-02ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ ವರದಿ ಕುರಿತು.

ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್ ನ ಸಾಲದ ಕಂತು ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

68

43229

69

43230

70

43231

71

43232

72

43233

01/04/201
1

20-1-1

01/04/2010
01/04/2010
01/04/201 20-1-1
ಎಂ (2)/ಎಂಎಂಆರ್/08/2
1
001-02
2001-02ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನೆ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಆಯವಯ್ಯಗಳ ಲ್ನ ಖಚಿರ್ನ ವರದ ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್
ಪ ತಿ ಮಾಹೆ ಸ ಸುವ ಬಗೆ
01/04/2010
01/04/2010
01/04/201 20-1-1
ಎಂ (2)/ಸಾಂ.ಕಾ/48/200
1
1-02
2002-03ನೇ ಸಾ ಗೆ ಮುಂದುವರೆದ
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳಡಿಯ ಲ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳ
ಶೆ ಕಷ್ಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಾಯರ್ಕ ಮಗಳ ಅನುಷಾ ನಕಾ ಗಿ ಆಯವ ಯ ಕುರಿತು
01/04/2010
01/04/2010
01/04/201 20-1-1
ಎಂ (2)/ಇ /04/2001-02
1
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಅಂದಾಜು ಆಯವಯ್ಯ ಹಾಗೂ
2001-02ನೇ ಸಳಾಇನ ಮುಂದುವರೆದ
2002 03ನೇ ಸಾ ನ ಆಕಷ್ನ್ ಪಾನ್ ತಯಾರಿಕೆ ಕುರಿತು
01/04/2010
01/04/2010
01/04/201 20-1-1
ಎಂ (2)/ಭಾಅಶಾಘೋ/01/
1
2005-06
ಉಸಮಾ, ಉ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ ಕಾರಿಪುರ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
01/04/2010
01/04/2010
01/04/201 20-1-1
ಎಂ (2)/ಭಾಅಶಾಘೋ/02/
1
2005-06
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ಉಸಮಾ, ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ ಕಾರಿಪುರ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ (2)/ಭಾಅಶಾಘೋ/05/
01/04/2010
01/04/2010
01/04/201 20-1-1
2005-06
1
ಇಖಾರ್ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಮಂಜೂರು, ಕಾರಿ ಪುರ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾ ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
01/04/2010
01/04/2010
01/04/201 20-1-1
ಎಂ (2)/ಎಂಎಂಆರ್/11/2
1
005-06
2005-06ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಅನುಷಾಠ್ನ ಹಾಗೂ ಖಚಿರ್ನ ವರ ಕುರಿತು.

73

43238

74

43241

75

43242

76

43243

77

43244

78

43245

79

43246

80

43247

81

43249

82

43251

01/04/2010
01/04/2010
ಎಂ (2)/ಪರ್.ದಿ/01/199697
ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಸಂಸಕ್ೃತ ಇವರ ತಾತಾಕ್ ಕ ಪರ್ವಾಸದ ಬಗೆಗ್.

83

43252

ಎಂ (2)/ಇ /01/2004-05

84

82390

85

82391

01/04/2010
01/04/2010
01/04/201 20-1-1
ಎಂ (2)/ನೇಅನು/15/2005
1
-06
ನೂಯ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ರಾಯಚೂರು, ಇವರ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ನಯೂ ಮದರಸಾ ಬಾಲಕರ
ಉದುರ್ ಪೌ ಢ ಶಾಲೆ ಇ ನ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು
01/04/2010
01/04/2010
01/04/201 20-1-1
ಎಂ (2)/ಇ /12/2005-06
1
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ದೂರವಾಣಿಯನುನ್ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಶಾಖೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
01/04/2010
01/04/2010
01/04/201 20-1-1
ಎಂ (2)/ಸಾಂ.ಕಾ/74/200
1
4-05
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ರಾಜಯ್
2005-06ನೇ ಸಾ ನ
ಮಟ ದ ಸಾಂಸ ತಿಕ ಸ ದೆರ್ಗಳನು ನಡೆಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
01/04/2010
01/04/2010
01/04/201 20-1-1
ಎಂ (2)/ಇ /02/2005-06
1
2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿ ಸಾಮಾನಯ್ ವೆಚಚ್ಗಳು, ದೂರವಾಣಿ, ಸಾರಿಗೆ , ವೆಚಚ್ಗಳು, ಹಾಗೂ ಪರ್ಯಾಣ
ವೆಚ ಗ ಗೆ ಆಯವ ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು
01/04/2010
01/04/2010
01/04/201 20-1-1
ಎಂ (2)/ಪರ್ಭ/77/20051
06
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರುಗ ಗೆ ಕೆ. ಎಸ್.ಆರ್ ನಿಯಮದಂತೆ ಪರ್ಯಾಣ ಭತೆಯ್
ನೀಡುವ ಬಗೆ
01/04/2010
01/04/2010
01/04/201 20-1-1
ಎಂ (2)/ಇ /64/2005-06
1
ಸಕಾರ್ರಿ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ನೀಡಿರುವ ಮಕಕ್ಳ ಕಷ್ಕರ ಅನುಪಾತದ ಸೌಲಭಯ್ವನುನ್ ಅನುದಾನಿತ
ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಸರಿಸುವ ಬಗೆ
01/04/2010
01/04/2010
01/04/201 20-1-1
ಎಂ (2)/ಇ /34/1995-96
1
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಾಲೇಜುಗ ಗೆ ಗಾರ್ಂಥಲಯಕೆಕ್ ಸಂಸಕ್ೃತ ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

01/04/2010

01/04/201
1

20-1-1

01/04/2010

01/04/201 20-1-1
1
2003-04ನೇ ಸಾ ನ ಎಜಿ ವರದಿಯ ಲ್ ಸೇರಿಸಲು ಉದೆದ್ೕ ರುವ ಕರಡು ಟಿಪಪ್ಣಿ ಎ. ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಲ್ ಹಣ
ಡಾ ಮಾಡಿ ಎನ್ ಡಿ ಕಳು ಸದೇ ಇರುವ ಬಗೆ ಇಲಾಖಾ ಉತರ ನೀಡುವ ಬಗೆ
20/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-1
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
2
ಅ/74/2011
ಸಂತ ಜೂಡರ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕರಿಮಣೇಲು, ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ತಾ// ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಐ ಡಿ ಎಂ ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ ಸಾವನೆ ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
20/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-1
ಅ/75/2010
2
ಗುಡ್ ಫೂಯ್ಚರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಿಳಯ್, ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ತಾ// ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಐ ಡಿ ಎಂ ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ ಸಾವನೆ ಸ ಸುವ ಬಗೆ
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86

82392

87

82393

88

82395

89

82396

90

82397

91

82399

92

82400

93

82401

94

82517

95

82518

96

82519

97

82520

98

4690

99

5780

20/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-1
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
2
ಅ/76/2010
ಜೀವನ್ ಪರ್ಕಾಶ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಹಳೇ ಜೇವಗಿರ್ ರಸೆತ್, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ ಸಾವನೆ ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
20/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-1
ಅ/77/2010
2
ರ್ೕ. ಗುರು ಬಸವ ಂಗ ವಚಾಯರ್ ಉದುರ್ ಮತುತ್ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿದಿರ್
ಮೆ ಲೂರು ಬೀದರ್ ಜಿಲೆ ಈ ಶಾಲೆಯನು ಐ ಡಿ ಎಂ ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
20/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-1
ಅ/78/2010
2
ಬದಿರ್ಯಾ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಕಂದಕ, ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ ಸಾವನೆ ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
20/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-1
ಅ/79/2010
2
ರಾ ಬಾಲಕಿಯರ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಬಬುಬ್ಕಟೆಟ್,ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಐ ಡಿ ಎಂ ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ ಸಾವನೆ ಸ ಸುವ ಬಗೆ
20/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-1
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
2
ಅ/80/2010
ಅಮೃತ್ ಲಾ ಜ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕೆಲರಾಯಿ, ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ
ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ ಸಾವನೆ ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
20/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-1
ಅ/81/2010
2
ಶಕಾಯಿನ್ ಬಾಪಿಪ್ಸ್ಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಾರ್/ಪಾರ್ಢ ಶಾಲೆ, ನವಜೀವನ್ ಲೇವಟ್, ಪಿಟಿ ಕಾವ್ಟರ್ಸ್, ಹಳೇ ಜೀವರ್ಗಿ
ರಸೆ ಗುಲ ಗಾರ್ ಜಿಲೆ ಈ ಶಾಲೆಯನು ಐ ಡಿ ಎಂ ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ ಸಾವನೆ
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
20/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-1
ಅ/82/2010
2
ಹೋ ಫಾಯ್ಮಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಬಜಪೆ, ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ ಸಾವನೆ ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
20/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-1
ಅ/83/2010
2
ರಾಯಲ್ ನಸರ್ರಿ ಮತುತ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮು ಲ್ಂ ಬಾಲ್ಕ್, ಹುಣಸೂರು ತಾ// ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ
ಶಾಲೆಯನು ಐ ಡಿ ಎಂ ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ ಸಾವನೆ ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
21/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-1
ಅ/117/2010
2
ೕಜನೆಯಡಿ
ಯೂನಿಯನ್ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ರ , ಉತತ್ರ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ
ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪಾ ಸಾವನೆಯನು ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
21/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-1
ಅ/118/2010
2
ಮ ಲ್ಗೆ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೂ ನ ಹಡಗ ತಾ// ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪಾ ಸಾವನೆಯನು ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
21/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-1
ಅ/119/2010
2
ಜೈನಾಬಿಯಾ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅ ಲ್ೕಪುರ,ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ// ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ
ಶಾಲೆಯನು ಐ ಡಿ ಎಂ ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪಾ ಸಾವನೆಯನು ಸ ಸುವ
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
21/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-1
ಅ/120/2010
2
ಜೈನಾಬಿಯಾ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಅ ಲ್ಪುರ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ// ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಐ ಡಿ ಎಂ ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪಾ ಸಾವನೆಯನು ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ ಗಾರ್ಯ್ಂಟ್ಸ್ 03
16/11/2004
02/05/2009
02/05/201 20-1-2
2004-05
0
ರ್ೕಮತಿ ಖ ೕಮುನಿನ್ೕಸಾ, ಸುಧಾಕರ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಎಂ. .1/ಐ.ಇ.ಡಿ.ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್/2
1/2004-05

22/08/2006

04/05/2009

04/05/201
0

20-1-2
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ಅನುಕಿರಣ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ಹಾಸನ - ಐ.ಇ.ಡಿ. ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
100

32756

ಎಂ 1
ತಪಾಆಸಣಾ:06/2004-05

29/03/2005

04/05/2009

04/05/201
0

20-1-2

ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್, ಇದರ 2004-05ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.
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21/07/2004
04/05/2009
04/05/201 20-1-2
ಎಂ 1
0
ಎಂ ಟಿಟಿ:09/2004-05
ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ಸಂಸೆಥ್,ಮ ಹುನಗುಂದ ತಾ// ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2004-05ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ
ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆ ಅನುಮತಿ ಬಗೆ
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
14/03/2005
04/05/2009
04/05/201 20-1-2
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:04/2004-05
0
8 ಸಕಾರ್ರೇತರ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.

101

32757

102

32763

103

32775

15/02/2005
04/05/2009
04/05/201 20-1-2
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ
0
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:44ಎ/2004-05
ದಲನೇ ಕಂತು ರೂ, 5-00 ಲಕಷ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
2004-05ನೇ ಸಾ ನ

104

32804

105

32807

20/05/2004
04/05/2009
04/05/201 20-1-2
ಎಂ 1ಐಇಡಿ/ಎಂ ಟಿಟಿ.ತ
0
ಪಾರ್ಅ:09/2004-05
ವ ೕಗಿ ಸಂಗಾಯರ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ತಾ ಕೋಟೆ, ಇದರ 2004-05ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿಗೆ
ಅನುಮತಿ ಬಗೆ
ಎಂ 1
20/07/2004
04/05/2009
04/05/201 20-1-2
ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:10/2004-05
0
ಬಿಜಾಪುರ ಸಮಗರ್ ಗಾರ್ಮೀಣಾ ಅಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್, ಇದರ 2004-05ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ
ಪಾ ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ
13/04/2005
07/05/2009
07/05/201 20-1-2
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ಹೆ.ದಾ.ಅ:1
0
3/2004-05
2004-05ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ದಾಖಲಾತಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

106

32903

107

32910

20/12/2004
07/05/2009
07/05/201
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ:01/20040
05
ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ಜಿಲಾಲ್ ಮಟಟ್ದ ಲ್ ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್.

108

32931

109

32934

03/12/2004
07/05/2009
07/05/201 20-1-2
ಎಂ ೕ1ಎಂ ಟಿಟಿ.ನಾ.ಅ:13
/2004-05
0
ದಾಯ್ರಣಯ್ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಗಾಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2004-05ನೇ ಸಾ ನ
ನಾಮಾವ ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
21/02/2005
07/05/2009
07/05/201 20-1-2
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:21/2004-05
0
ಮಾರುತಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ತರೀಕೆರೆ ತಾ// ಇದರ 2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಐಇಡಿ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್

110

32935

111

32937

112

32939

20-1-2

06/01/2005
07/05/2009
07/05/201 20-1-2
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:9/2004
0
-05
ಬಿ.ಎಂ.ಕರೀಂ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 205-05ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್
ಪಾ ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ
18/03/2005
07/05/2009
07/05/201 20-1-2
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ
0
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:05/2004-05
ಆಶಾ ಕಿರಣ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಕೆಂಗೇರಿ, ಇದರ 2004-05ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:15/20
04-05

14/10/2004

07/05/2009

07/05/201
0

20-1-2
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ನವವಸಂತ ಅಂಗ ಕಲ ಪುನಶೆಚ್ೕತನ ಸಂಸೆಥ್ ಕಾರವಾರ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ ಐಇಡಿ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್.
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26/04/2004
07/05/2009
07/05/201 20-1-2
ಎಂ 91ಐಇಡಿ
0
ದೂರು:06/2004-05
ಬೆತಸಥ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಫ್ ಮೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬಳಾಳ್ರಿ, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯವರಿಗೆ ಸೌಲಭಯ್ ತರಿ ದ ಬಗೆಗ್ ನಕಲು
ಪ ಮಾಣ ಪತರ ನೀಡುರುವ ಬಗೆ
ಎಂ 1ಮ.ತ.ಆಡಿಟ್:01/20
12/10/2004
07/05/2009
07/05/201 20-1-2
04-05
0
ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಗೆ ಮಹಾಲೇಕಪಾಲಕರು ಆಡಿಟ್ ವರದಿ ಆ ೇಪಣೆ ಬಗೆಗ್.

113

32940

114

32945

115

32963

30/03/2005
07/05/2009
07/05/201 20-1-2
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
0
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:52/2004-05
ಚೌಡಾಂಬಿಕೆ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಮಲೆಲ್ಬೆನೂನ್ರು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್. ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯು ಐಇಡಿ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್

116

32964

117

32966

14/04/2005
07/05/2009
07/05/201 20-1-2
ಎಂ 1ನಿವೇಮು/2004-05
ಅಂಗ ಕಲ ಮಕಕ್ ಗೆ ದಾಯ್ಥಿರ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಹಾಗೂ ಇನಿನ್ೕತರ ಷಯಗಳ ಸಪ್ ೕಠ್ ಕರಣ
ನೀಡುವ ಬಗೆ
04/12/2004
07/05/2009
07/05/201 20-1-2
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
0
ೕ.ಅ:01/2004-05
ಐಇಡಿ
ೕಜನೆ ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಗೆ ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

118

32968

119

32969

120

32972

17/03/2005
07/05/2009
07/05/201
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
0
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:40/2004-05
2004-05ನೇ ಸಾ ಗೆ ಸಂಗಾರ್ಮ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಸೇರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

20-1-2

121

32973

19/06/2004
07/05/2009
07/05/201
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ಹೆ.ದಾ:23/
0
2004-05
2004-05ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಎಂ ಟಿಟಿ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಮಿತಿಯನುನ್ ಹೆಚಿಚ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

20-1-2

122

32975

123

33005

124

33006

125

33007

126

82403

29/12/2004
07/05/2009
07/05/201 20-1-2
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:19/20
0
04-05
ಇಂದಿರಾ ಮ ಳಾ ಮಂಡ , ಂಗರಾಜನಗರ, ಹುಬಬ್ ಳ್ ಈಸಂಸೆಥ್ಯ 2005-06ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ
ತರಬೇತಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
12/01/2005
05/05/2009
05/05/201 20-1-2
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ನಾ.ಅ:15/
0
2004-05
ೕರ ಭದೆರ್ೕಶವ್ರ ಎಂ ಟಿಟಿ ಕಷ್ಕರ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕೇಂದರ್, ಂಗಸೂರು, ಇದರ 2005ನೇ ಸಾ ನ
ಅಭ ಥಿರ್ಗಳ ನಾಮಾವ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
13/12/2004
05/05/2009
05/05/201 20-1-2
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ನಾ.ಅ:16/
0
2004-05
ವ ೕಗಿ ಸಂಗಮಾಯರ್ ಎಂ ಟಿಟಿ ಕೇಂದರ್, ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇದರ 2004-05ನೇ ಸಾ ನ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ
ನಾಮಾವ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
24/01/2005
05/05/2009
05/05/201 20-1-2
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ನಾ.ಅ:20/
0
2004-05
ಜಗದುಗ್ರು ಗುರು ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2004-05ನೇ ಸಾ ನ
ಅಭ ಥಿರ್ಗಳ ನಾಮಾವ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
20/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-2
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
2
ಅ/84/2010

02/11/2004
07/05/2009
07/05/201 20-1-2
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
0
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:1712004-05
ನವ ವಸಂತ ಅಂಗ ಕಲ ಸಂಸೆಥ್, ಮುರಗೋಡು, ಕಾರವಾರ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2004-05ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಅನುದಾನಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
06/11/2004
07/05/2009
07/05/201 20-1-2
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:17ಎ2004-05
0
ೕಜನೆ ಅನುದಾನದ ಬಗೆಗ್.
ಶಕಿತ್ ಮ ಳಾ ಜಗಳೂರು, ಐಇಡಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

127

82408

128

82416

129

82419

130

82421

131

82427

132

82428

133

82430

134

82432

135

82435

136

82522

137

82523

138

4709

139

4747

ರಾಯಲ್ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೌ ೕಂಗ್ ಬೋಡ್ ಕಾಲೋನಿ, ವಕಕ್ ಗರ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್
ಈ ಶಾಲೆಯನು ಐ ಡಿ ಎಂ ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ ಸಾವನೆ ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
20/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-2
ಅ/85/2010
2
ಲ್ ಆಸಪ್ತೆರ್ ಹತಿತ್ರ,
ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು,ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಭಾಗ ಬಹಮನಿ ರಸೆತ್,
ಬೀದರ್ ಜಿಲೆ ಈ ಶಾಲೆಯನು ಐ ಡಿ ಎಂ ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ ಸಾವನೆ ಸ ಸುವ
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
20/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-2
ಅ/87/2010
2
ಸೇಂಟ್ ಅಗಿನ್ೕಸ್ ಸೆಪ್ಷಲ್ ಸೂಲ್ಕ್, ಬೆಂದೂರು, ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪಾ ಸಾವನೆಯನು ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
20/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-2
ಅ/88/2010
2
ಜಾ ನ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್, ಗುಲಶ್ನ್-ಎ-ಅರಾಫತ್ ಕಾಲೋನಿ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪಾ ಸಾವನೆಯನು ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
20/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-2
ಅ/89/2010
2
ಮೌಂಟ್ ಕಾಮೆರ್ಲ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಾರ್ಡಿ, ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪಾ ಸಾವನೆಯನು ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
20/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-2
ಅ/90/2010
2
ೕಜನೆಯಡಿ ಧನ
ಕಾವೇರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕುಪೆಪ್ಪದವು, ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ
ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪಾ ಸಾವನೆಯನು ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
20/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-2
ಅ/91/2010
2
ಗಿಬ್ ನಸರ್ರಿ ಮತುತ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎನ್.ಹೆಚ್.17, ಗಿಬ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಹತಿತ್ರ, ಕುಮಟ ತಾ// ಕಾರವಾರ
ಜಿಲೆ ಈ ಶಾಲೆಯನು ಐ ಡಿ ಎಂ ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪಾ ಸಾವನೆಯನು
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
20/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-2
ಅ/92/2010
2
ಖಾದಿರ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ಳ ವಸತಿ ನಿಲಯ, ಇಲಕಲ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆಲ್ ಈ
ಶಾಲೆಯನು ಐ ಡಿ ಎಂ ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪಾ ಸಾವನೆಯನು ಸ ಸುವ
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
20/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-2
ಅ/93/2010
2
ಕಿಂಟೋ ಪಾರ್/ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,54, 5ನೇ ಕಾರ್ಸ್, ಹಳೇಗುಡಡ್ದಹ ಳ್,ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ
ಶಾಲೆಯನು ಐ ಡಿ ಎಂ ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪಾ ಸಾವನೆಯನು ಸ ಸುವ
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
20/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-2
ಅ/94/2010
2
ಸೇಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ದುಗಾರ್ಕೇರಿ, ಹೊನಾನ್ವರ ತಾ//ಕಾರವಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಐ ಡಿ ಎಂ ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪಾ ಸಾವನೆಯನು ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
21/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-2
ಅ/121/2010
2
ಜಾಮಿಯಾ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮಲೆಬೆನೂನ್ರು, ಹರಿಹರ ತಾ//ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಈ
ಶಾಲೆಯನು ಐ ಡಿ ಎಂ ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪಾ ಸಾವನೆಯನು ಸ ಸುವ
21/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-2
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
2
ಅ/122/2010
ಸೇಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅತೂತ್ರು, ಕಾಕರ್ಳ ತಾ// ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಐ ಡಿ ಎಂ ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪಾ ಸಾವನೆಯನು ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್ 20
03/01/2005
04/05/2009
04/05/201 20-1-3
2004-05
0
ರ್ೕ ವ ೕಗಿ ವ ಂಗೇಶವ್ರ (ಎಂ ಎಂ ಎ) ಭಾ ಕ್, ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್, ಜೋಳಕದಾಪ ಐಇಡಿ ಅನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
15/04/2005
04/05/2009
04/05/201 20-1-3
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ ಗಾರ್ಂಡ್ಸ್ 41
2004-05
0
ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥ ಸಾವ್ಮಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಧ್ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಐಇಡಿ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
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140

8080

ಎಂ 2
ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್/13/2006-07
2006-07 ನೇ ಸಾ ನ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

05/06/2006

04/04/2009

04/04/201
0

20-1-3

ೕಜಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳೆಂ.ಎಂ.ಆರ್. ವರದಿ ಕುರಿತು.

141

9015

142

9093

143

10493

02/03/2007
30/07/2009
30/07/201
ಎಂ 2 ಉ ಪೌ ಶಾ
0
ಮಂ.124.ಶಾ.ಸಾಥ್ಪನೆ/200
6-07
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ: ಸ.ಉ.ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಪೌರ್.ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

144

11238

145

11322

146

11324

147

11620

148

12235

149

12909

150

14132

151

14505

11/04/2007
31/07/2009
31/07/201 20-1-3
ಎಂ 2ಸಾಕಾಕರ್.01. ೕಜ
0
ನೆ/2007-08
ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಣ ವಲಯದಡಿಯ ಲ್ ಬರುವ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ (ರಾಜಯ್ ವಲಯ
ೕಜನೆ) ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ 2007 08ನೇ ಸಾ ನ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕಾಯರ್ಕ ಮಗಳ ಅನುಷಾ ನಕೆ
ಎಂ 2 ಉದುರ್
19/04/2007
30/07/2009
30/07/201 20-1-3
ಡಯಟ್.3.ತರಬೇತಿ/20070
08
ಡಯಟ್ ಬಳಾಲ್ರಿಯ ಉದುರ್ ಭಾಗವನುನ್ ಸವ್ತಂತರ್ವಾಗಿ ಸಕಾರ್ರಿ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಎಂದು ಪರ್ತೆಯ್ೕಕವಾಗಿ
ಪರಿವತಿರ್ಸುವ ಬಗೆ
19/04/2007
31/07/2009
31/07/201 20-1-3
ಎಂ 2
0
ಅಲಪ್.2. ಸ ಪ/2007-08
ಅಂಜುಮಾನ್ ಹಾಮಿ- ಈ ಮುಸಲ್ಮೀನ್ ಇಂದ ನಡೆಯುವ ಅಂಜುಮಾನ್ ಅಜಾದ್ ಉದುರ್ ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ
ಬಗೆ ಅಂಜುಮಾನ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆ ಭಟ ಳ ರವರು ಇಲಾಖಾ ರುದ ಅಲ ಸಂಖಾ ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಗಳ
ಎಂ 2 ಉ
14/05/2007
30/07/2009
30/07/201 20-1-3
ಅಕಾಟಮಿ.15. ೕಜನೆ/20
0
07-08
Establishment of Academy for professinal development of urdu medium
teachers
13/05/2005
30/07/2009
30/07/201 20-1-3
ಎಂ 2[ಎಂ 4]
0
ಅನು ೕದನೆ 26/ 200506
ಅನುದಾನಿತ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಂಧನೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ
ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು
04/08/2007
31/07/2009
31/07/201 20-1-3
ಎಂ 2
ಸಂ
0
289/.289.ಅನುದಾನ/200
7-08
CCC No 289/2007 filed by smt Nasima Banu M Belgaumkar, dharwad dist,
v/s state of karnataka
19/11/2007
30/07/2009
30/07/201 20-1-3
◌ಂ 2
ೕ ಕಾ ಆ
ೕ.54. ೕಜನೆ/20070
08
2008-09ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ ವಲಯ
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಆಯವಯ್ಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ
ಬಗೆ
04/12/2007
30/07/2009
30/07/201 20-1-3
ಎಂ 2 ದಾವೆ.50. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2007-08
0

16/08/2006
29/07/2009
29/07/201 20-1-3
Mc2 [c8][3]RIT
0
APEEL 57/2006-07
SAGARA URDU HIGH SCHOOL SAGARA RIT APEEL NO 5115-5387/2000
CW RIT IRALU N0 6659/2000 AS PER RELESE OFAREARS SALAREES
19/08/2003
29/07/2009
29/07/201 20-1-3
MC2/ urdu Bhavana
0
5/2003-04
Urdu bhvan for Bangalore santion for Badgect.
20-1-3

498
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ರ್ೕ ಮಹಮಮ್ದ ಇಸಾಮ್ಯಿಲ್ ,ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸ.ಉ.ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ದೇವರ ಪಪ್ರಗಿ ಇವರ ಕೆಎಟಟಿ ಅಜಿರ್
1975/2002 c/w A No 6696/2001 ಕುರಿತು
ಎಂ 2 ಕಷ್ಕರ ಧೂರು56/
05/12/2007
30/07/2009
30/07/201 20-1-3
2007-08
0
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಟಿ ಡಬುಲ್ ದಾರವಾಡ ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರ ಮೇಲೆ ದೂರು
ಕುರಿತು
05/12/2007
30/07/2009
30/07/201 20-1-3
ಎಂ 2 ಪೌರ್ಡ ಶಾ ರದುದ್
57/ 2007-08
0
ಹೂಸ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ ಂಗಸಗೂರು ತಾ ಕಿನ ಈ ಶಲೆಯನುನ್ ರದುದ್ಪಡಿಸುಲು ಖಾಸಗಿ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಡ
ಶಾಲೆಯನು ಉ ಸುವಂತೆ ಲೋಕಸಬಾ ಸದಸ ರ ಮನ ಕುರಿತು
ಎಂ 2.159.ಅನುದಾನ/20
10/12/2007
30/07/2009
30/07/201 20-1-3
07-08
0
ಕನಾರ್ಟಕ ಇಸಾಲ್ಮಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ವೆಲೆಪ್ೕರ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಚಾಂದಪುರ ಕಾಲೋನಿ ಜಾಪುರ - ಅನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
13/12/2007
30/07/2009
30/07/201 20-1-3
ಎಂ 2.61. .ಬೇಡಿಕೆ/2007
0
-08
ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಗೂ ಕೊಠಡಿಗಳನುನ್ ಕಟಿಟ್ ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್.

152

14506

153

14510

154

14576

155

14701

156

15091

11/01/2008
31/07/2009
31/07/201 20-1-3
M c2 Shi Adalth
0
Arge 64/ 2007-08
2007-08 Shikshna Adalath MYsore on 15-1`2007 received application

157

15100

MC2
14/01/2008
Oppointment..ಯಾವು
ದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್
ಮಾಡಿ/2008
ನಿಡ-ಇ-ತೌಇಡ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ Dandeli U k dist

30/07/2009

30/07/201
0

20-1-3

158

15125

17/01/2008
30/07/2009
Mc2 comp junear
callege.62. .ಬೇಡಿಕೆ/20
07-08
ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

30/07/201
0

20-1-3

159

15126

17/01/2008
30/07/2009
30/07/201
Mc2 u pri
0
shale.63. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2007-08
ಸೈಯಯ್ದ ಮೆಹಮೂದ ಖಾದಿರ್, ಸ. . ಸ.ಉದುರ್ ಪೌರ್.ಶಾ. ಜೇವಗಿರ್ ಇವರ ರುದದ್ ದೂರು

20-1-3

160

15171

161

15222

162

15335

163

15364

23/01/2008
30/07/2009
30/07/201 20-1-3
Mc2 w leave
0
santion.67. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2007-08
ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ// ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಗುವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಶನಿವಾರಕೂಕ್ ಹಾಗೂ
ಶುಕ ವಾರದ ರಜಾ ದಿನವನು ಭಾನುವಾರಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಎಂ. 2
28/01/2008
30/07/2009
30/07/201 20-1-3
ಗರ್ಂಥಾಲಯ:65/2007-08
0
ಭಾರತದ ಮುನೊನ್ೕಟ ಎಂಬ ಪುಸತ್ಕ ಕನನ್ಡ ಮತುತ್ ಉದುರ್ ಭಾಷೆಯ ಗರ್ಂಥಾಲಯ ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಶಾಲೆಗ ಗೆ
ಒದಗಿಸುವ
ೕಜನೆ ಹಮಿ ಕೊಳು ವ ಬಗೆ
ಎಂ 2 ದೂರು.71. ಕಷ್ಣ
06/02/2008
30/07/2009
30/07/201 20-1-3
ಸಂ/2007-08
0
ಹಮ್ದ್ ಅತೀಕ್ ಮಹಮ್ದ್ ಚಿ ತ್, ಪೈವ್ ಸಾಟ್ರ್ ಪತಿರ್ಕಾ ಬಳಗ ರವರ ಅಪಲ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಲ್
ಕಷ್ಕರನು ಖಾಯಂ ಗೊ ಸಲು ಲಂಚ ಕೇಳುತಿರುವ ಬಗೆ
11/02/2008
30/07/2009
30/07/201 20-1-3
ಎಂ. 2.73.ನೇಮಕಾತಿ/20
0
07-08

499
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

Requisition to Provide urdu Knowing Ha`eadmastrs to urdu High Schools
at Navalugund Kundgol and Kalghatg
ಏಂ 2 ಶಾಲೆ
14/02/2008
31/07/2009
31/07/201 20-1-3
ಮೇಲೆದ್ರ್ಜೆಗ್.77. ಕಷ್ಣ
0
ಸಂ/2007-08
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ಯ ರಾ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಪಟಟ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ಗಾರ್ಮದ ಉದುರ್ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಮೇಲಜೆರ್ಗೇರಿಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ 2ಉ ಪೌರ್ಡ ಶಾ
15/02/2008
30/07/2009
30/07/201 20-1-3
ಮಂ.78.ಶಾ.ಸಾಥ್ಪನೆ/20070
08
ಮಂಗಲಗಿ ಗಾರ್ಮದ ಲ್ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಮನ .

164

15412

165

15418

166

16016

05/04/2008
30/07/2009
30/07/201 20-1-3
ಎಂ 2 ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ
0
ಮಂ.80. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2007 08
ಗಂಗಾವತಿ ತಲೂಲ್ಕಿನ ಯರಡೋಣಾ ಗಾರ್ಮದ ಲ್ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

167

16017

05/04/2008
ಎಂ 2 ಪೌರ್ಡ ಶಾ
ಮಂ.81.ಶಾ.ಸಾಥ್ಪನೆ/2007
08
ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿರುವ ಕುರಿತು.

168

16018

169

16474

170

17001

171

17559

172

17652

05/04/2008
31/07/2009
31/07/201 20-1-3
ಎಂ 2 ಶಾಲೆ
0
ಮಂ.79.ಶಾ.ಸಾಥ್ಪನೆ/2007
08
ಬಾಗೇಪ ಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಲ್ ಮುಚಿಚ್ರುವ ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಉಪಾಧಾಯ್ಯರು ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಶಾಲೆ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
05/05/2008
30/07/2009
30/07/201 20-1-3
ಎಂ 2 ಉ ಶಾ ಸಂ ಶಾ
5/2008-09
0
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಕಿರಿಯ/ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಸಂಯುಕತ್ ಮಾಡುವುದನುನ್
ಕೆ ಬಿಡುವ ಬಗೆ
Mc2 seve
03/06/2008
30/07/2009
30/07/201 20-1-3
khayam.10.ಅನುದಾನ/2
0
008-09
ರಫಿಉನಿನ್ೕಸಾಸ್ ಎಂ.ಎ.ಬಿ.ಎಡ್
ಕೋಂ/ತಾಜಿ ೕರ್
15/07/2008
30/07/2009
30/07/201 20-1-3
ಎಂ 2 ಉದುರ್
20/2008-09
0
ೕಳಕಾಲೂಮ್ರು ತಾ` ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಉದುರ್
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ನಾಗಸಮುದರ್ದ ಲ್
ಮಾದ ಮದ ಕಷ್ರ ಹುದೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
MC2.23.ನೇಮಕಾತಿ/2008
22/07/2008
31/07/2009
31/07/201 20-1-3
09
0
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಭಾಗಕೆಕ್ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು.

173

17711

174

17712

175

17775

31/07/2009

31/07/201
0

20-1-3

28/07/2008
31/07/2009
31/07/201 20-1-3
ಎಂ 2 ಸ ಉ ಪೌರ್ ಶಾ ಮಂ
26/ 2008-09
0
ಸಕಾರಿ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಮಡ ಳ್ ಗಾರ್ಮ ತಾ// ಕುಂದಗೂಳ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾದರಿ
ಶಾಲೆಯನಾ ಗಿ ಮೇಲಜೆರ್ಗೇರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪೌ ಢ ಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು ಮನ
ಎಂ 2 ಉ ಶಾ ಕ ಕಷ್ರ
28/07/2008
30/07/2009
30/07/201 20-1-3
ಮಾ 25/2008-09
0
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅದಿನಿಯಮದಡಿ ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಮಂಜೂರಾದ
ಭತಿರ್ಯಾದ ಮತು ಖಾ ಇರುವ ಕನ ಡ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆಗಳ ಮಾ ತಿ [30 06 2008 ರ ಇದಂತೆ ]
04/08/2008
31/07/2009
31/07/201 20-1-3
ಎಂ 2 ಮ ತಿ ಹಕುಕ್ 28
/2008-09
0

500
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
ರ್ೕ ಇಕಾಬ್ಲ್ ಅಹಮದ್ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಆದಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಸಲಲ್ಸಲು
ಉದುರ್ ತಮಿಳು ಮತು ತೆಲುಗು ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಲಾದ ಸಕಾರ್ರಿ ಅನುಧಾನಿತ ಅನುಧಾನ ರ ತ ಬಾಷಾ
MC2.30.ಅನುದಾನ/2008- 04/08/2008
30/07/2009
30/07/201 20-1-3
09
0
Request to Sanction Salary to Al-Hilal Urdu High School, New Kank Colony,
KBN College Road Gulbarga 585104 reg
04/08/2008
30/07/2009
30/07/201 20-1-3
ಎಂ 2 ಕಷ್ಕರ
0
ಬೇಡಿಕೆ.32. .ಬೇಡಿಕೆ/2008
-09
ಉದುರ್ ಟೀಚಸರ್ ಕೌನಿಸ್ಲ್ ಬೇಡಿಕೆಗಳು

176

17782

177

17785

178

17788

04/08/2008
30/07/2009
30/07/201 20-1-3
ಎಂ 2
0
ಬೇಡಿಕೆ.34. .ಬೇಡಿಕೆ/2008
-09
ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಕಷ್ಕರ ಬೇಡಿಕೆಗಾಗಿ ಮನ ಹಾಗೂ ನೂತನ ಶಾಲೆಗಾಗಿ ಅನುಮತಿ.

179

17901

ಎಂ 2 ಶಾಲೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್
ನಿ.37. ೕಜನೆ/2008-09

30/07/2009

30/07/201
0

20-1-3

ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಿಳಘಟಟ್ ವ ಗಗ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮತುತ್
ಕೊಠಡಿಗಳನು ನಿಮಿರ್ಸಲು ಮನ
13/08/2008
30/07/2009
30/07/201 20-1-3
ಎಂ 2 ಉ ಸಂಯೂ
ಹುದೆದ್ಗೆ.38.ನೇಮಕಾತಿ/200
0
8-09
ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

180

17902

181

17903

13/08/2008
30/07/2009
ಎಂ 2 ಇ
ಕಾಯಿದ್ರಿ .39.ವೇತನ/2008
-09
ಇಲಾಖಾ ಚಾರಣೆ ಕಾಯಿದ್ರಿ ಅದನುನ್ ಖುಲಾಸೆ ಗೊ ಸುವ ಕುರಿತು

30/07/201
0

20-1-3

182

17906

ಎಂ 2 ನಕ
ಕಷ್ಕ
ಬ.42. .ಬೇಡಿಕೆ/2008-09

30/07/201
0

20-1-3

ನಕ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

13/08/2008

183

17907

184

18012

185

18013

13/08/2008

30/07/2009

ಕಷ್ಕ ಅನವ್ರ್ ಅಹಮ್ದ್ ಮೇಲೆ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್ ಮೂಲಕ ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್.

13/08/2008
30/07/2009
30/07/201 20-1-3
ಎಂ 2 ಹು ತುಂ
0
ಅನು.43.ನೇಮಕಾತಿ/200809
ಜೇವಗಿರ್ ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಅಧೀನದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ ಉದುರ್ .ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಖಾ ಯಿರುವ ಆರು
ಜನ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆಯನ ತುಂಬುವ ಬಗೆ
23/08/2008
31/07/2009
31/07/201 20-1-3
ಎಂ 2 ಮಾ ತಿ
0
ಹಕುಕ್.44. .ಬೇಡಿಕೆ/200809
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅದಿನಿಯಮ 2005ರಡಿಯ ಲ್ ಎಸ್.ಇಕಾಬ್ಲ್ ಅಹಮದ್ ರವರು ೕಸೆಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್
ಸಂ:67ಇ 627768 ರೊಂದಿಗೆ ಸ ರುವ ಬಗೆ
23/08/2008
31/07/2009
31/07/201 20-1-3
ಎಂ 2 ಶಾಲೆ
0
ಕೂಠಡಿ.45. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2008-09
Permission to use vacant rooms of govt. urdu school ,opposite to KIMS,
Bangalore by Tippu edn society Mysore rood Bangalore

501
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

186

18148

02/09/2008
30/07/2009
30/07/201
ಎಂ 2
0
ವೆಮಂ.50. .ಬೇಡಿಕೆ/200809
ಮೆಟಿರ್ಕ್ ಪೂವರ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ದಾಯ್ಥಿರ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

20-1-3

187

18149

02/09/2008
30/07/2009
30/07/201
ಎಂ 2 ಮಾನಯ್ತೆ
0
ರದುದ್.48. ಕಷ್ಣ ಸಂ/200809
ರೇಡಿಯನ್ ಉದುರ್ ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ ನುಮತಿಯನುನ್ ರದುದ್ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

20-1-3

188

18150

ಎಂ 2 ಕಷ್ಕರ
ಕೋರತೆ.49.ನೇಮಕಾತಿ/20
08-09
ಕಷ್ಕರನುನ್ ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು

30/07/201
0

20-1-3

189

18665

16/10/2008
31/07/2009
31/07/201
ಎಂ 2 ಉ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ
ಮಂ.57.ಶಾ.ಸಾಥ್ಪನೆ/20080
09
ಕಳಸ ಗಾರ್ಮಕೆಕ್ ಉದುರ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

20-1-3

190

19138

191

19644

24/11/2008
30/07/2009
30/07/201 20-1-3
ಎಂ 2 ಡಿ ಇ ಡಿ ಕಾ
ಮಂಜೂರಾತಿ 61/ 200800
09
ಇಂಡಿಯ ಲ್ ಉದುರ್ ಡಿ ಇ ಡಿ ಕಾಲೇಜು ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಟಿಪುಪ್ಸುಲಾತ್ನ್ ಯುವಕ ಸಂಘ ಇಂಡಿ ಇವರ
ಮನ ಕುರಿತು
23/12/2008
30/07/2009
30/07/201 20-1-3
ಎಂ 2 ಉ ಬಾ ಚು
ಪ.65.ಗಣಕ /2008-09
0
ಕ ಪರ್ದೇಶ್ ಕಮಿಟಿ, ಬೀದರ್ ರವರು ಓಟಸ್ರ್ ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಉದುರ್ ಬಾಷೆಯ ಲ್ ಪರ್ಕಟಿಸಲು ಕೋರಿ

192

19646

193

19651

194

19822

195

19823

196

19869

197

19958

02/09/2008

30/07/2009

23/12/2008
30/07/2009
30/07/201 20-1-3
ಎಂ 2 ಉ ಶಾ
0
ಅನುದಾನ.66.ಅನುದಾನ/20
08-09
ಕಾಲ್ ಕ್ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉದಯ ಗಿರಿ ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
23/12/2008
30/07/2009
30/07/201 20-1-3
ಎಂ 2 ಭೂ ಸಾವ್
0
ಕು.68.ದಾಖಲೆ/2008-09
ಕನಾರ್ಟಕ ನಗರಾಭಿವೃದಿಧ್ ಪಾರ್ಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 1987 ಕಾಲಂ 17 ರ ಅಡಿಯುಳಳ್ ನಮಮ್ ಬಾಬುತ್
ಜಮೀನನು ಭೂಸಾ ಧೀನತೆಯಿಂದ ಕೆ ಬಿಡುವ ಬಗೆ
ಎಂ 2 ಮಾ ಹ ನಾ ಪ 67/
29/12/2008
30/07/2009
30/07/201 20-1-3
2008-09
0
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರ ಪರ್ಕಾರ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಮಾ ತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತುತ್ ಮೇಲಮ್ನ
ಪಾ ಧಿಕಾರದ ಹೆಸರುಗಳ ನಾಮಫಲಕ ಹಾಕಿಸುವ ಬಗೆ
29/12/2008
30/07/2009
30/07/201 20-1-3
ಎಂ 2 ಮಂ ಶಾಸನ 69/
2008-09
0
ಧಾನ ಮಂಡಲದ ಅಧೀನ ಶಾಸನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವ ಗಳ ಬಗೆಗ್.
31/12/2008
31/07/2009
31/07/201 20-1-3
ಎಂ 2 ಉ ಅಂ ವಾ
ತೆರೆ.70.ಶಾ.ಸಾಥ್ಪನೆ/20080
09
ರಿಪರ್ಜೆಂಟೇಷನ್ ಫೆರ್ಂ ರ್ೕ ನಝೀಮ್ ಪಾಷಾ ಫಾರ್ ಸಾಟ್ಟಿರ್ಂಗ್ ಆಫ್ ಉದುರ್ ಅಂಗನವಾಡಿಸ್ ಇನ್
ಬೀದರ್ ಜಿಲೆ
03/01/2009
31/07/2009
31/07/201 20-1-3
ಎಂ 2 ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮ 64/2008-09
0
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ರ್ೕ ಇಕಾಬ್ಲ್ ಅಹಮದ್ ಮೈಸೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
05/01/2009
31/07/2009
31/07/201 20-1-3
ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಪರ್
ಶಾ.73.ಅನುದಾನ/20080
09
ಮೂನ್ ಬೆ ಟ್ ಉದುರ್ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಾಂತಿನಗರ ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
05/01/2009
31/07/2009
31/07/201 20-1-3
ಎಂ 2 ಕಷ್ಕರ ಬೇಡಿಕೆ
ಕುರಿತು.71. .ಬೇಡಿಕೆ/2008
0
-09
ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ರುವ ಸ.ಉ. .ಪಾರ್ ಶಾಲೆಯ ಲ್ರುವ ಪದ ಯೇತರ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್
ಹೆಚಿ ಸುವ ಬಗೆ ಹಾಗೂ ಮಕ ಳು ಕಡಿಮೆ ಸಂಖೆ ಇರುವ ಶಾಲೆಯ ಪದ ಯೇತರ ಮುಖ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆಯನು
14/03/2005
04/05/2009
04/05/201 20-1-3
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ
0
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:02/2004-05
2004-05ನೇ ಸಾ ನ 5 ಲಕಷ್ಕಿಂತ ಹೆಚಚಿನ ಅನುದಾನ ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಗ ಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತಾ

198

19997

199

19999

200

32768

201

32770

21/07/2004
04/05/2009
ಎಂ 1/ಎಸ್ಎಸ್ಎ:01/200
4-05
ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು. ಎಸ್ಎಸ್ಎ

04/05/201
0

20-1-3

202

32772

08/10/2004
04/05/2009
04/05/201
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
0
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:17/2004-05
2004-05ನೇ ಸಾ ಗೆ 8 ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್ಗಳನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ.

20-1-3

203

32798

204

32799

21/03/2004
04/05/2009
04/05/201 20-1-3
ಎಂಡೀ1 ಐಇಡಿ
0
ಗಾರ್ಮಟ್ಸ್:28/2004-05
.ಯು.ಆರ್.ಡಿ.ಎಸ್. ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್, ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನ ಹ ಳ್, ಇದರ 2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ
17/03/2005
04/05/2009
04/05/201 20-1-3
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:35/2004-05
0
ೕರ ಭಾರತಿ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್, ಇಲಕಲಲ್, ಜಾಪುರ. ಇದರ 2004-05ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

205

32806

19/08/2004
04/05/2009
04/05/201
ಎಂ 1ಐಇಡಿ.ಅ:02/20040
05
ೕಜನೆ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್.
ನವ ವಸಂತ ಅಂಗ ಕಲ ಪುನಶೆವ್ೕತಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ಭದರ್ವತಿ,ಐಇಡಿ

206

32809

207

32810

02/02/2005
04/05/2009
04/05/201 20-1-3
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ:29/20040
05
ರಾಗವೇಂದರ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಂಫ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಬೆಳಗಾಮ ಜಿಲೆಲ್. ಇವರು 2005-06ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ
ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ ಪಾ ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ
09/03/2005
04/05/2009
04/05/201 20-1-3
ಎಂ 1
0
ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:25/2004-05

208

32811

209

32837

20-1-3

ಬೀರ ಂಗೇಶವ್ರ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್. ಇವರ 2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟ ತರಬೇತಿ
ಕೇಂದ ಪಾ ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ
28/03/2005
04/05/2009
04/05/201 20-1-3
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ನಾ.ಅ:27
0
ಎ2004-05
ವ ೕಗಿ ಜಗಮಾಯರ್ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್, ಇಲಕಲಲ್, ಇದರ 2004-05ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿಗೆ
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
26/05/2004
04/05/2009
04/05/201 20-1-3
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ ಎಂ ಟಿಟಿ
ತ.ಕೇ.ಪಾರ್.ಅ:11/2004-05
0
ಮಾರ್ದಶರ್ನ ಸಂಸೆಥ್, ಹೂ ನ ಪಪ್ರಗಿ, ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ವತಿಯಿಂದ ಹುನಗುಂದ ತಾ// ಎಂ ಟಿಟಿ
ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ ವನು 2004 05ನೇ ಸಾಲ ಗೆ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016
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210

32958

211

32961

212

32976

213

32977

214

32994

28/10/2004
07/05/2009
07/05/201 20-1-3
ಎಂ 1 ೕ.ತ.ಅ:05/200
0
4-05
ದಾಯ್ರಣಯ್ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ಅಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್, ಮಂಡೂರ ಬೆಂಗಳೂರು. ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ
ೕಗ ತರಬೇತಿ ನಡೆಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
28/08/2006
07/05/2009
07/05/201 20-1-3
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
0
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:20/2004-05
ವ ಂಗೇಶವ್ರ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಭಾ ಕ್, ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನದ ಬಗೆಗ್.
30/12/2004
07/05/2009
07/05/201 20-1-3
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
0
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:29/2004-05
ಬಂಡೇಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಕೆಂಗೇರಿ .ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್
ಪ ಸಾವನೆ ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ 1ಐಇಡಿ/ಲೇಸಾಸವ:12
07/06/2004
07/05/2009
07/05/201 20-1-3
/2004-05
0
2004-05ನೇ ಸಾ ಗೆ ಸಮವಸ ಹಾಗೂ ಲೇಖನ ಸಾಮಗಿರ್ಗಳನುನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್:01/2004-05

21/07/2004

05/05/2009

ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ ಕಾಯರ್ಗಾರ ಕುರಿತು.

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

05/05/201
0

20-1-3

215

32995

07/05/2004
05/05/2009
05/05/201 20-1-3
ಐಇಡಿ/ಬೈ. .ಮೌ.ಮಾ:07/
0
2004-05
ಅಂಧ ಮಕಕ್ಳ ಪರೀ ೆಯನುನ್ ಬೆ ಲ್ ಪಿಯ ಲ್ ಬರೆಯುವ ಹಾಗೂ ಮೌಲಯ್ ಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

216

32997

ಎಂ 1ಐಇಡಿ:04/2004-05

217

32999

29/05/2005
05/05/2009
05/05/201 20-1-3
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
0
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ:28/2004-05
ಶುಭೋದಯ ಸೇವಾ ಸಂಸೆಥ್,ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್, ಇದರ 2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಐಇಡಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಬಗೆಗ್

218

33000

02/09/2004
05/05/2009
05/05/201
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
0
ಅ.ಮು:05/2004-05
ರೇವಣ ದೆದ್ೕಶವ್ರ ದಾಯ್ ಪೀಠ, ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇದನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

219

33001

220

33002

16/11/2004
05/05/2009
05/05/201 20-1-3
ಎ 1ದಾ.ಅ:02/2004-05
ದದ್ ಂಗೇಶವ್ರ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್, ಮುದೆದ್ೕಬಿಹಾಳ ಇ ಲ್ನ 2004-05ನೇ ಸಾ ನ ದಾಖಲಾತಿ
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
11/08/2004
05/05/2009
05/05/201 20-1-3
ಎಂ 1ಅನುದಾನ
ಮಂ:12/2004-05
0
ಮಡಿವಾಳೇಶವ್ರ ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಸಂಘ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್. ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

221

33003

10/03/2005
05/05/2009
05/05/201 20-1-3
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ನಾ.ಅ:35/
0
2004-05
ಮಾತೆಕಾ ಕಾದೇ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್ಕೆಕ್ 20 ಹೆಚುಚ್ವರಿ ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು.

222

33008

223

33009

27/01/2005
05/05/2009
05/05/201 20-1-3
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ನಾ.ಅ:25/
0
2004-05
ದದ್ ಂಗೇಶವ್ರ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್, ಇಳಕಲಲ್. 2005ನೇ ಸಾ ನ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ನಾಮಾವ
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
02/03/2005
05/05/2009
05/05/201 20-1-3
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ
0
ನಾ.ಅ:33/2004-05
ರಂಗನಾಥ ಸಾವ್ಮಿ ಗಾರ್ಮೀಣ ಸೇವಾ ಸಂಸೆಥ್. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇದರ 2005-ರ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ನಾಮಾವ
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ

26/08/2004

05/05/2009

05/05/201
0
ತುಲಜಾ ಭವಾನಿ ಕಿವುಡ/ಕುರುಡರ ಸಂಸೆಥ್, ಬೀದರ್ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

20-1-3

20-1-3
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224

33014

ಎಂ 1ಐಇಡಿ
09/09/2004
05/05/2009
05/05/201
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:01/2004-05
0
ಧನ ನಿ ೕಗ ಕಂಡಿಕೆ 2002-03 ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್,ನಂ.9,10,11 ಇಲಾಖಾ ವರದಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

20-1-3

225

33015

24/01/2005
05/05/2009
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ದಾಅ:0/2
004-05
2005ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ಪರೀ ೆಗೆ ನಾಮಾವ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

20-1-3

226

33019

227

33029

26/07/2004
05/05/2009
05/05/201 20-1-3
ಎಂ 1
0
ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:2004-05
ಮಾಡಲ್ಸ್ ಅಂಜನೇಯ ಸಾವ್ಮಿ ಕೇಂದರ್. ಭದರ್ವತಿ. ಇದರ 2004-05ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ
ಕೇಂದ ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
12/10/2004
05/05/2009
05/05/201 20-1-3
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
0
ಸಭೆ:01/2004-05
ಅಂಗ ಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಭಾ ನಡುವ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ.

228

33032

229

33035

230

33038

03/03/2005
05/05/2009
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಅ.ಬಿ:03/2004-05
2003-04 ಮತುತ್ 2004-05ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

05/05/201
0

20-1-3

231

35448

05/08/2009
ಎಂ 2 ಎಂಎಂಆರ್
12/2006-07
2006-07ನೇ ಸಾ ನ ಎಂಎಂಆರ್ ಸಬೆಯ ವರ

05/08/201
0

20-1-3

232

35496

233

41238

234

41251

06/08/2009
06/08/2009
06/08/201 20-1-3
ಎಂ 2 ಅಸಬಾ ಶಾ ಯು ಕಾ
71/2005-06
0
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಲ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಳ
2006-07 ನೇ ಸಾ ನ ಮುಂದುವರದ
ಶೆ ಕಷ್ಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕಾ ಕಾಯರ್ಕ ಮಗಳ ಅನುಷಾ ನಕುರಿತು ಅಯವ ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
ಎಂ (2)/ವೇಬಿ/26/200208/02/2010
26/02/2010
26/02/201 20-1-3
03
1
2003-04ನೇ ಸಾ ನ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತುತ್ ಬಬ್ಂದಿ ವೇತನ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಭತಯ್ಗಳ ಅಂದಾಜು ಆಯವಯ್ಯ
ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆ
08/02/2010
26/02/2010
26/02/201 20-1-3
ಎಂ (2)/ವಾಕ ೕ/92/20
1
03-04
2003-04ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ ವರದಿ ಬಗೆಗ್

235

41255

08/02/2010
26/02/2010
ಎಂ (2)/ವಾಕ ೕ/12/20
01-02
ಈ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯದ 200-01ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ ವರದಿ ಕುರಿತು.

236

41261

237

41266

08/02/2010
26/02/2010
26/02/201 20-1-3
ಎಂ (2)/ .ಸ & ಪ
1
ಪರ್./07/2003-04
ಮುಖಯ್ ಮಂತಿರ್ಯವರು ಧಾನ ಮಂಡಲದ ಲ್ ಮಂಡಿ ದ 2003-04ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯ ಭಾಷಣದ ಲ್
ಘೋ ದ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಅಂಶಗಳ ಅನುಷಾನದ ಕಾಯರ್
ೕಜನೆ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆ
08/02/2010
26/02/2010
26/02/201 20-1-3
ಎಂ (2)/ಪುನಶೆಚ್ೕತರ/32/2
1
003-04

05/05/201
0

22/09/2004
05/05/2009
05/05/201 20-1-3
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:02/20
0
04-05
ದೆದ್ೕಶವ್ರ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ರೋಣ ಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2004-05ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ
ಕಾಲೇಜು ಪಾ ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆ
25/02/2005
05/05/2009
05/05/201 20-1-3
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
0
ಗಾರ್ಮಟ್ಸ್:23/2004-05
09 ಸಕಾರ್ರೇತರ ಸಂಸೆಥ್ಗಳನುನ್ ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

05/08/2009

26/02/201
1

20-1-3
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ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಲ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
2003-04ನೇ ಸಾ ನ ಮುಂದುವರೆದ
ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನಡೆಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ (2)/ಅನುಬಿ ೕ/50/2
08/02/2010
26/02/2010
26/02/201 20-1-3
003-04
1
ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಸಮೆ ಳನ 2003-04ನೇ ಸಾ ನ ದಿನಾಂಕ:25/07/2003 ರಂದು ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್
ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು
08/02/2010
26/02/2010
26/02/201 20-1-3
ಎಂ (2)/ಪೀ.ಖ.ನಿ/10/200
1
1-02
2001-02ನೇ ಸಾ ನ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಎಗ ಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

238

41269

239

41270

240

41271

ಎಂ (2)/ಇ /11/2001-02

241

41272

08/02/2010
26/02/2010
26/02/201
ಎಂ (2)/ ತಕಾ/13/20011
02
2001-02ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್

20-1-3

242

41273

ಎಂ (2)/ಅಬಿ/19/2001-02

26/02/201
1
2002-03ನೇ ಸಾ ನ ವೇತನ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಭತೆಯ್ಗಳ ಆಯವಯ್ಯ ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಖೆ ಬಗೆಗ್

20-1-3

243

41274

244

41694

08/02/2010
26/02/2010
26/02/201 20-1-3
ಎಂ (2)/ಇ /9/1992-93
1992-93ನೇ ಸಾ ಗೆ ಬೋಧನಾಉಪಕರಣ ಗಳಾದ ಗಣಿತ ಚಾಟರ್ ಗೂಲ್ಚ್ ಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
16/02/2010
26/02/2010
26/02/201 20-1-3
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/07/19971
98
ಕಛೇರಿಯ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ರ ೕದಿಗಳ ಡಿ. ಬಿ ಲ್ನ ಬಗೆಗ್ ರೂ,5,732

245

41695

16/02/2010
26/02/2010
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/08/199798
ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ರ ೕದಿಗಳ ಡಿ. ಬಿ ಲ್ನ ಬಗೆಗ್ ರೂ,6473

26/02/201
1

20-1-3

246

41696

16/02/2010
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/09/199798
ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಖರಿದೀ ದ ಡಿ. ಬಿ ಲ್ನ ಬಗೆಗ್ ರೂ,5,000

26/02/2010

26/02/201
1

20-1-3

247

41697

16/02/2010
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/10/199798
ಕಛೇರಿ ಖಚಿರ್ನ ಡಿ. ಬಿ ಲ್ನ ಬಗೆಗ್ ರೂ,630

26/02/2010

26/02/201
1

20-1-3

248

41698

16/02/2010
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/01/199798
ಕಛೆರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ಡಿ. ಬಿ ಲ್ನ ಬಗೆಗ್ ರೂ,4440

26/02/2010

26/02/201
1

20-1-3

249

41699

16/02/2010
26/02/2010
26/02/201
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/01/19971
98
ಕಛೆರಿಯ ವಾಹನದ ಸಂಖೆಯ್ ಎಂ.ಇ.ಟಿ-3496ನ ಬಾಯ್ಟರಿ ದುರ ತ್ ಬಗೆಗ್ ರೂ,4300

20-1-3

250

41700

16/02/2010
26/02/2010
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/03/199798
ಕಛೇರಿಯ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ಖಚಿರ್ನ ಡಿ. ಬಿ ಲ್ನ ಬಗೆಗ್ರೂ,6354

26/02/201
1

20-1-3

251

41743

ಎಂ (2)/ಎಂಎಂಆರ್/26/2
004-05

26/02/201
1

20-1-3

08/02/2010

26/02/201 20-1-3
1
ಲ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಚಾಟರ್ ಗಳ ಸರಬರಾಜು ಕುರಿತು.
2001-02ನೇ ಸಾ ಗೆ ರಾಜಯ್ದ ನ

08/02/2010

16/02/2010

26/02/2010

26/02/2010

26/02/2010
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252

41745

16/02/2010
26/02/2010
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/08/200405
2004-05ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚಚ್ದ ಡಿ. ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಕುರಿತು.

26/02/201
1

20-1-3

253

41747

16/02/2010
26/02/2010
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/05/200405
2004-05ನೇ ಸಾ ನ ದೂರವಾಣಿ ವೆಚಚ್ಗಳ ಡಿ ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಬಗೆಗ್

26/02/201
1

20-1-3

254

82415

255

82436

256

82437

257

82439

258

82440

259

82449

260

82500

261

82501

262

82502

263

82503

264

82504

20/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-3
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
2
ಅ/86/2010
ಸೇಂಟ್ ತರೇಸಾ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮಾದಪುರ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನದ ಪಾ ಸಾವನೆಯನು ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
20/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-3
ಅ/95/2010
2
ಮುಜಲಾಲ್ಯಿ ಅನುದಾಣಿತ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಈದು, ಕಾಕರ್ಳ ತಾ// ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಐ ಡಿ ಎಂ ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪಾ ಸಾವನೆಯನು ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
20/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-3
ಅ/96/2010
2
ೕಜನೆಯಡಿ
ಅಲ್ ಕಬೀರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಬನಿನ್ ಮಂಟಪ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ
ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪಾ ಸಾವನೆಯನು ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
20/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-3
ಅ/97/2010
2
ಎಸ್.ಎನ್.ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಶರ್ವಣ ಬೆಳಗೊಳ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಧನ
ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪಾ ಸಾವನೆಯನು ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
20/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-3
ಅ/98/2010
2
ರ್ೕ.ಅಂಬಿಕಾ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ಶರ್ವಣಬೆಳಗೊಳ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪಾ ಸಾವನೆಯನು ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
20/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-3
ಅ/99/2010
2
ರ್ೕ.ಅಂಬಿಕಾ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶರ್ವಣಬೆಳಗೊಳ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ ಸಾವನೆಯನು ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
21/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-3
ಅ/100/2010
2
ೕಜನೆಯಡಿ
ಟಲ್ ಪಲ್ವರ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ, ಯೂಕತಪೂರ, ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ
ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪಾ ಸಾವನೆಯನು ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
21/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-3
ಅ/101/2010
2
ಆರ್. .ಎಂ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅನುದಾನಿತ ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಐ ಡಿ ಎಂ ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪಾ ಸಾವನೆಯನು ಸ ಸುವ ಬಗೆ
21/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-3
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
2
ಅ/102/2010
ಸೈಯದ್ ಉಮರ್ ಹ ಮ್ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪಾ ಸಾವನೆಯನು ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
21/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-3
ಅ/103/2010
2
ಸಡ್ಮ್ ಉದುರ್ ಮತುತ್ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಾಗೂ ಸ್ಡ್ ಮ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಪೌ ಢ ಶಾಲೆ ದಿ ತಾ ೕಮ್ ಬೀದರ್ ಜಿಲೆ ಈ ಶಾಲೆಯನು ಐ ಡಿ ಎಂ ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಧನ ಸಹಾಯ
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
21/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-3
ಅ/104/2010
2
ಸೇಮಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಮಾಟರ್ ಳ್,ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ ತಾ// ಚಾಮರಾಜನಗರ
ಜಿಲೆ ಈ ಶಾಲೆಯನು ಐ ಡಿ ಎಂ ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪಾ ಸಾವನೆಯನು
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265

82505

266

82506

267

82507

268

82508

269

82509

270

82510

271

82511

272

82512

273

82513

274

82514

275

82515

276

82516

277

82524

278

82525

21/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-3
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
2
ಅ/105/2010
ನಾಯ್ಷನಲ್ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮಸೂರ, ರೇಕೆರೂರು ತಾ// ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಐ ಡಿ ಎಂ ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪಾ ಸಾವನೆಯನು ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
21/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-3
ಅ/106/2010
2
ಮಡೆ ನ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ಮು ಕ್ ತಾ// ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಧನ
ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪಾ ಸಾವನೆಯನು ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
21/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-3
ಅ/107/2010
2
ಸೇಂಟ್
ೕನ್ ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ಳ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ರಸೆತ್, ಬರ್ಹಮ್ಗಿರಿ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಐ ಡಿ ಎಂ ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪಾ ಸಾವನೆಯನು ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
21/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-3
ಅ/108/2010
2
ಇಸಾವ್ಕಿಯಾ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಣಗಿ ತಾ// ಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ
ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪಾ ಸಾವನೆಯನು ಸ ಸುವ ಬಗೆ
21/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-3
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
2
ಅ/109/2010
ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ// ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ
ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪಾ ಸಾವನೆಯನು ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
21/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-3
ಅ/110/2010
2
ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ// ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪಾ ಸಾವನೆಯನು ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
21/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-3
ಅ/111/2010
2
ಕಿನ್ ಕಿಡ್ಸ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಗಜೀವನರಾಂ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಐ ಡಿ ಎಂ ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪಾ ಸಾವನೆಯನು ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
21/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-3
ಅ/112/2010
2
ರ್ೕ.ಚೆಂದಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಆಂಗಲ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತಾಯ್ಗರಾಜನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ
ಶಾಲೆಯನು ಐ ಡಿ ಎಂ ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪಾ ಸಾವನೆಯನು ಸ ಸುವ
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
21/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-3
ಅ/113/2010
2
ಲಾಲ್ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜನಾಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪಾ ಸಾವನೆಯನು ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
21/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-3
ಅ/114/2010
2
ನೂಯ್ ಪೂಲ್ರೆನ್ಸ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್, ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ರೈಲೆವ್ ಸೆಟ್ೕಷನ್ ಹತಿತ್ರ,ದಗಾರ್
ಹಲಾಲ್ , ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್
ಈ ಶಾಲೆಯನು ಐ ಡಿ ಎಂ ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪಾ ಸಾವನೆಯನು
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
21/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-3
ಅ/115/2010
2
ಸುಭಾಷ್ ಮೆ ರಿಯಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಶಾಲೆ, ಪಾದರಾಯನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಐ ಡಿ ಎಂ ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪಾ ಸಾವನೆಯನು ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
21/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-3
ಅ/116/2010
2
ಬಾಯ್ರಿಸ್ ೕಸೈಡ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ , ಕೋಡಿ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾ// ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪಾ ಸಾವನೆಯನು ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
21/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-3
ಅ/123/2010
2
ಎ.ಇ.ಎಸ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಉಪಿಪ್ನ ಬೇಟಗೇರಿ,ಧಾರವಾಡ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪಾ ಸಾವನೆಯನು ಸ ಸುವ ಬಗೆ
21/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-3
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
2
ಅ/124/2010
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ಸೇಂಟ್ ಲಾರೆಸ್ಸ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ಅತೂತ್ರು, ಕಾಕರ್ಳ ತಾ// ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪಾ ಸಾವನೆಯನು ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
21/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-3
ಅ/125/2010
2
ನಂದಿನಿ ಕನನ್ಡ ಮತುತ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಗರಿಬೊಮಮ್ನ ಹ ಳ್ ತಾ// ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್
ಈ ಶಾಲೆಯನು ಐ ಡಿ ಎಂ ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪಾ ಸಾವನೆಯನು
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
21/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-3
ಅ/126/2010
2
ತೋ ಪ್ ಮಿಲಲ್ತ್ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕಲಕೇರಿ, ಂಧಗಿ ತಾ// ಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಐ ಡಿ ಎಂ ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪಾ ಸಾವನೆಯನು ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
21/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-3
ಅ/127/2010
2
ಮ ಲ್ಗೆ ಎಇಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೂ ನ ಹಡಗ ತಾ// ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪಾ ಸಾವನೆಯನು ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
21/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-3
ಅ/128/2010
2
ಸೇಂಟ್ ತೇರಸಸ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ಜೊಯ್ೕತಿ ನಗರ,ಕೇ ನಾತಿ ರಸೆತ್, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಐ ಡಿ ಎಂ ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪಾ ಸಾವನೆಯನು ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
21/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-3
ಅ/129/2010
2
ಆಲ್ ಅಬಾರ್ರ್ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪಾ ಸಾವನೆಯನು ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
21/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-3
ಅ/130/2010
2
ಎಂ.ಜಿ. ಹಳವೂರ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಉಪಿಪ್ನ ಬೇಟಗೇರಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪಾ ಸಾವನೆಯನು ಸ ಸುವ ಬಗೆ
CPI/ಮೂ.ಸೌ.ಅ/131/201
22/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-3
0
2
ಕಾಯ್ಬ್ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಲಾಹ್ರ್, ಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ
ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪಾ ಸಾವನೆಯನು ಸ ಸುವ ಬಗೆ
22/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-3
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
2
ಅ/132/2010
ಸೇಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೋದೆಂಲ್, ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪಾ ಸಾವನೆಯನು ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
22/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-3
ಅ/133/2010
2
ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಗೊರೆಟಿಟ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪಾ ಸಾವನೆಯನು ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
22/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-3
ಅ/134/2010
2
ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಚ್ರ್ ರೋಡ್, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ
ಶಾಲೆಯನು ಐ ಡಿ ಎಂ ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪಾ ಸಾವನೆಯನು ಸ ಸುವ
22/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-3
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
2
ಅ/135/2010
ಮಿಲಲ್ತ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ಅಳನಾವರ್, ದಾರವಾಡ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಧನ
ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪಾ ಸಾವನೆಯನು ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
22/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-3
ಅ/136/2010
2
ೕಜನೆಯಡಿ
ಖಾಜಾ ಬಂದೇ ನವಾಜ್ ಸನಿವಾ , ಕಂಟಾಣ, ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ
ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪಾ ಸಾವನೆಯನು ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
22/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-3
ಅ/137/2010
2
ಎ.ಎಸ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಾಂತಿನಗರ, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪಾ ಸಾವನೆಯನು ಸ ಸುವ ಬಗೆ
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22/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-3
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
2
ಅ/138/2010
ಅಲ್ ಕಬೀರ್ ಉದುರ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬನಿನ್ ಮಂಟಪ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಐ ಡಿ ಎಂ ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪಾ ಸಾವನೆಯನು ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
22/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-3
ಅ/139/2010
2
ಅಲ್ ಕಬೀರ್ ಕನನ್ಡ ಮಾದಯ್ಮ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬನಿನ್ ಮಂಟಪ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಐ ಡಿ ಎಂ ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪಾ ಸಾವನೆಯನು ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
22/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-3
ಅ/140/2010
2
ಅಲ್ ಕಬೀರ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಬನಿನ್ಮಂಟಪ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ
ಶಾಲೆಯನು ಐ ಡಿ ಎಂ ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪಾ ಸಾವನೆಯನು ಸ ಸುವ
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
22/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-3
ಅ/141/2010
2
ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ರೆಹಮಾನ್ ಖಾನ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಐ ಡಿ ಎಂ ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪಾ ಸಾವನೆಯನು ಸ ಸುವ ಬಗೆ
22/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-3
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
2
ಅ/142/2010
ಅಬುದ್ಲ್ ಕಲಾಂ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಬಸ್ ಸಾಟ್ಂಡ್ ಹತಿತ್ರ, ಸಾತಿ ರಸೆತ್, ಅಥಣಿ ತಾ// ಬೆಳಗಾ ಜಿಲೆಲ್ ಈ
ಶಾಲೆಯನು ಐ ಡಿ ಎಂ ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪಾ ಸಾವನೆಯನು ಸ ಸುವ
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
22/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-3
ಅ/143/2010
2
ಬೆಥಾನಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಾಂಗ , ದಬೆರ್, ಪೂತೂತ್ರು ತಾ// ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಐ ಡಿ ಎಂ ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪಾ ಸಾವನೆಯನು ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
22/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-3
ಅ/144/2010
2
ಸೆಟ್ಲಾಲ್ ಮೇರಿಸ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ ಸೂಟ್ಯ್ಷನ್ , ಗಂಗೋ , ಕುಂದಾಪುರ ತಾ// ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ
ಶಾಲೆಯನು ಐ ಡಿ ಎಂ ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪಾ ಸಾವನೆಯನು ಸ ಸುವ
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
22/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-3
ಅ/145/2010
2
ೕಜನೆಯಡಿ ಧನ
ರ್ೕ.ಜಯಕೀತಿರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಗರಗ, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ
ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪಾ ಸಾವನೆಯನು ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
22/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-3
ಅ/146/2010
2
ರ್ೕ.ಜಯಕೀತಿರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗರಗ, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪಾ ಸಾವನೆಯನು ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
22/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-3
ಅ/147/2010
2
ಟಲ್ ಪಲ್ವರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಜೆಜ್, ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪಾ ಸಾವನೆಯನು ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.
22/09/2011
22/09/2011
22/09/201 20-1-3
ಅ/148/2010
2
ಟಲ್ ಪಲ್ವರ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ,ಯಂಕಾಪುರ, ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಧನ
ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪಾ ಸಾವನೆಯನು ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್ 2
22/04/2006
02/05/2009
02/05/201 20-1-4
2004-05
0
ಐಇಡಿ
ೕಜನೆ ಅನುಷಾಠ್ನ ಹಾಗೂ ಪರ್ಗತಿ ತಿರ್ಸದಸಯ್ರ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಬಗಗೆ (ಆಯಕತ್ರ ಅ.ಸ.ಪತರ್)

292

82656

293

82658

294

82661

295

82662

296

82664

297

82666

298

82669

299

82671

300

82673

301

82675

302

82677

303

4754

304

4755

22/08/2005
02/05/2009
ಎಂ 1 ಅಂಅ ನಿ ಆಕ್ಟ್
ಅನುಷಾಠ್ನ 1 2005-06
1995 ರ ಅಂಗ ಕಲ ಅಧಿನಿಯಮಗಳ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್

02/05/201
0

20-1-4

305

5805

ಎಂ. .1/ಐ.ಇ.ಡಿ.
ಇತರೆ/3/2004-05

02/05/201
0

20-1-4

16/08/2006

02/05/2009
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ರ್ೕಮತಿ ಆರ್.ಲ ತಮಮ್, ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕಷ್ಕಿ, ಶೃಂಕಲಬಂಧ ಐ.ಇ.ಡಿ. ಸಂಸೆಥ್, ಪಾವಗಡ, ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಬಗೆ
ಎಂ 2 ಎಂ ಎಂ ಅರ್ ಸಬೆ
23/04/2007
18/08/2011
18/08/201 20-1-4
6/ 2007-08
2
2007-08 ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಎಂ ಅರ್ ವರದಿ ಕುರಿತು

306

11349

307

15370

11/02/2008
18/08/2011
18/08/201 20-1-4
ಎಂ. 2.72. ೕಜನೆ/200
2
7-08
2007-08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಇಲಾಖಾವಾರು ಫಲಾನುಭ ಆಧಾರಿತ
ೕಜನೆಗಳ ಕೈಪಿಡಿ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

308

15378

ಏಂ 2 ಪಾರ್ ಮಂ 15
ಅಂ.75. ೕಜನೆ/2007-08

309

15417

310

17119

311

32753

312

32754

313

32821

314

32822

315

32825

316

32831

317

32833

13/02/2008

18/08/2011

18/08/201
2

20-1-4

ಪರ್ಧಾನ ಮಂತಿರ್ಗಳ 15 ಅಂಶಗಳ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಅನುಷಾಠ್ನ ಪರ್ಗತಿಯ ಅಧರ್ ವಾ ರ್ಕ ವರದಿಯನುನ್
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ
15/02/2008
18/08/2011
18/08/201 20-1-4
ಎಂ 2ಉ ಪೌರ್ಡ ಶಾ
ಮಂ.78.ಶಾ.ಸಾಥ್ಪನೆ/20072
08
ಮಂಗಲಗಿ ಗಾರ್ಮದ ಲ್ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಮನ .
13/06/2008
18/08/2011
18/08/201 20-1-4
ಎಂ 2 ಮಾ ತಿ
2
ಹಕುಕ್.12.ಅಂಕಿಅಂಶ/200809
ರ್ೕ.ಎಸ್.ಇಕಾಬ್ಲ್ ಅಹಮಮ್ದ್, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
31/01/2005
02/05/2009
02/05/201 20-1-4
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:26/20
0
04-05
ಬಿ.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್. ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್
ಪಾ ಂರಭಿಸುವ ಬಗೆ
03/03/2005
02/05/2009
02/05/201 20-1-4
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ
0
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:34/2004-05
ಪರ್ಗತಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಜಯ ಪುರ ಬೆಂ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2004-05ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ
ಕೆ ಬಿಟಿ ರುವ ಬಗೆ
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ:05/200423/07/2004
04/05/2009
04/05/201 20-1-4
05
0
ಶವ್ ಭಾರತಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಅಮೆದಿಹಾಳ ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ 2004-05ನೇ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್
ಅನುಮತಿ ಬಗೆ
30/09/2004
04/05/2009
04/05/201 20-1-4
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ/ಹೆ.ದಾ.ಅ:1
0
3/2004-05
ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ಹುನಗುಂದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 2004-05ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಹೆಚು ವರಿ ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
06/11/2004
04/05/2009
04/05/201 20-1-4
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:09/20
0
04-05
ರ್ೕ ಶೈಲ ಮಲಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಕಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಗಾರ್ಮೀಣ ಅಬಿವರದಿದ್ ಸಂಸೆತ್, ಂಗಸೂರು ತಾ// ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್.
ಈ ಸಂಶೆಯ 2005 06ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ ಪಾ ರಂಬಿಸುವ ಬಗೆ
24/02/2005
04/05/2009
04/05/201 20-1-4
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ.
0
.ಮಾ:34/2004-05
ಐಇಡಿ ಕಷ್ಕರ ದಾಯ್ಹರ್ತೆ, ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ವರದಿ ಸ ಲ್ಕೆ ಬಗೆಗ್.
29/12/2004
04/05/2009
04/05/201 20-1-4
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ
0
.ಅ:18/2004-05
ರ್ೕ ಶೈಲ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ಗಾರ್ಮೀಣ ಅಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್, ಂಗಸೂರು ತಾ// ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್. ಈ
ಸಂಸೆಯ 2005 06ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ ಪಾ ರಂಬಿಸುವ ಬಗೆ

511
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

32835

ಎಂ 1
ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:06/2004-05

23/07/2004

04/05/2009

04/05/201
0

20-1-4

ಜಾಗೃತ ಮ ಳಾ ಮಂಡ , ಕುಷಠ್ಗಿ ತಾ// ಧಾರವಾಡ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 2004-05ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ
ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆ
06/09/2004
07/05/2009
07/05/201 20-1-4
ಎಂ 1ಐಇಡಿ:19/2004-05
0
ಅಂಗ ಕಲ ಮಕ್ಕ ಗೆ ಸಮವಸ /ಉಚಿತ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ತರಣೆ ಬಗೆಗ್ ವ ಗಗ್

319

32879

320

32882

29/07/2004
07/05/2009
ಎಂ 1ಅಂ. .ಮಾ ತಿ:01/2
004-05
ಅಂಗ ಕಲ ಅಧಿನಿಯಮ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

07/05/201
0

20-1-4

321

32884

ಎಮ ೕ1
ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:10/2004-05

07/05/201
0

20-1-4

322

32890

323

32897

324

32900

325

32949

326

33039

327

33043

328

33044

329

33046

330

33049

06/11/2004

07/05/2009

ರ್ೕ ಶೈಲ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಕಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಗಾರ್ಮೀಣ ಅಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್, ಂಗಸೂರು, ಗುಲಬ್ಗಾ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
2005 06ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ ಪಾ ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ
10/06/2004
07/05/2009
07/05/201 20-1-4
ಎಂ 1
0
ಐಇಡಿ.ಹೊ.ಪರ್:14/200405
ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಯಡಿ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ ಅನುಷಾಠ್ನಕಾಕ್ಗಿ 2004-05ನೇ ಸಾ ಗೆ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ
ಕುರಿತು 05ಸಂಸೆಗಳು
16/11/2004
07/05/2009
07/05/201 20-1-4
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ದಾ.ಅ:01/
0
2004-05
ಜಗದುಗ್ರು ಗುರು ದೆದ್ೕಶವ್ವರ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್, ಗುಳೇದ ಗುಡಡ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
2004 05ನೇ ಸಾ ನ ದಾಖಲಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
02/02/2005
07/05/2009
07/05/201 20-1-4
ಎಂ 1
0
ಎಂ ಟಿಟಿ,ನಾ.ಅ:27/200405
ರ್ೕ. ವ ೕಗಿ ಸಂಗಮಾಯರ್ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್. ಇಲಕಲಲ್. ಇದರ 2005 ಮಾಚ್ ಪರೀ ೆಗೆ
ನಾಮಾವ ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು
16/03/2005
07/05/2009
07/05/201 20-1-4
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:39/20
0
04-05
ೕರ ಭಾರತಿ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್, ಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್.ಇವರ 2004-05ನೇ ಸಾ ನ ನಾಮಾವ
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
15/09/2006
05/05/2009
05/05/201 20-1-4
ಎಂ 1ಐಇಡಿ ತಿರ್ ಸದಸಯ್ರ
ವರದಿ:24/2006-07
0
ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಗಳ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣದ ಅನುಷಾಠ್ನದ ತಿರ್ಸದಸಯ್ರ ಜಂಡಿ ವರದಿ ಬಗೆಗ್
12/02/2005
05/05/2009
05/05/201 20-1-4
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:21/20
0
04-05
ಹೆಲನ್ ಕಿಲಲ್ರ್ ಇಂಟಿಗೆರ್ೕಟೆಡ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ತುಮಕೂರು. ಇವರು 2005-06ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ
ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆ ಪಾ ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
24/08/2004
05/05/2009
05/05/201 20-1-4
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
0
ಮಾ:01/2004-05
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್
04/02/2005
05/05/2009
05/05/201 20-1-4
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ನಾ.ಅ:31/
0
2004-05
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಡಯಟ್ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ 04 ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ನಾಮಾವ ಅನು ೕದನೆ
ಕುರಿತು
24/02/2005
05/05/2009
05/05/201 20-1-4
ಎಂ 1ಸಭಾ
0
ನಡುವ :01/2004-05

512
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
ಕಷ್ಕರ ದಾಯ್ಹರ್ತೆ ಮತುತ್ ಎಂ ಟಿಟಿ ಬಗೆಗ್ ಸಭಾ ನಡುವ ಕುರಿತು.
331

33051

27/01/2005
05/05/2009
05/05/201
ಎಂ 1ಐಇಡಿ.ಅ:24/20040
05
ಗಜನಾನ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಕೋಲಾರ ಇವರ 2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಐಇಡಿ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್

20-1-4

332

33052

02/04/2004
05/05/2009
ಐಇಡಿ/ಮಾ ತಿ:02/200405
ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಮಾ ತಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು.

05/05/201
0

20-1-4

333

33833

ಎಂ 2 ವಸತಿ ಸಾ
ದೂರು.29. ಕಷ್ಣ ಸಂ/2009

18/08/201
2

20-1-4

334

34319

335

34320

336

34998

337

35000

338

35048

339

35053

05/06/2009

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಂಧನೂರು ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಕಸೂತ್ರಿಬಾ ಗಾಂಧಿ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ
ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಅವ ವಹಾರ ನಡೆಯುತಿರುವ ಬಗೆ ಸೂಕ ಕ ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು
26/06/2009
18/08/2011
18/08/201 20-1-4
M c2.34. ಕಷ್ಣ ಸಂ/2009
2
Printing of Urdu Text Books of 1st, 2nd and 6th Standare
18/08/201 20-1-4
2
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಹೊನಾನ್ , ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್-ಶಾಲೆಯನುನ್ ಉದುರ್ ರಿಯ
ಪಾ ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆಗೆ
ೕನಗೊ ರುವ ದನು ರದುಪಡಿ ಪ ನ ಶಾಲೆಯನು
23/07/2009
18/08/2011
18/08/201 20-1-4
ಎಂ 2 ಖಾ ಶಾ
2
ಸಥ್ಳಾಂತರ.40.ಶಾ.ಸಾಥ್ಪನೆ/
2009
Shifting of C.M.A Schools
M C2.35. .ಬೇಡಿಕೆ/2009

26/06/2009

341

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

35695

35698

18/08/2011

23/07/2009
18/08/2011
18/08/201 20-1-4
ಎಂ 2 ಉ ಶಾ ಬೇ
2
ವ.42. ಕಷ್ಣ ಸಂ/2009
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕಶಾಲೆ,ಕಾಡುಗೊಂಡನ ಹ ಳ್ಗಾಧೀನಗರ,ಉತತ್ರ ವಲಯ3 ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಉದುರ್ ಇತರೆ ಅಲ ಸಂಖಾ ತ
ಎಂ 2 ಶಾಲೆಗೆ
25/07/2009
18/08/2011
18/08/201 20-1-4
ಅನುದಾನ.44.ಅನುದಾನ/20
2
09
Request to sanction Salary Grant to Al-Hilal Urdu High School, New Bank
Colony KBN College Road Gulbarga
25/07/2009
18/08/2011
18/08/201 20-1-4
ಎಂ 2 ಉ ಸಂ
ಹುದೆದ್.45.ನಿ ೕಜನೆ/2009
2
ಉದುರ್ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂ

340

18/08/2011

ಎಂ 2 ಕ ಮಾ ◌್ರಘೌ ಶಾ
ಮಂ.49.ಶಾ.ಸಾಥ್ಪನೆ/2009

14/08/2009

ೕಜಕರ ಖಾ ಹುದೆದ್ಗೆ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್
18/08/2011

18/08/201
2

20-1-4

Representation from the Muslim Educational Association, Chamarajanagar
Karnataka for starting Kannada medium High School in Beedi colony
14/08/2009
18/08/2011
18/08/201 20-1-4
ಎಂ 2 ಮು ಸಮು
ಸಮಸಯ್.516. .ಬೇಡಿಕೆ/200
2
9
Representation from President, Popular Front of India, Chamarajanagar,
Karnataka on the grievances of Urdu Linguistic Minorities reg

513
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
342

35785

19/08/2009
18/08/2011
18/08/201 20-1-4
ಎಂ 2 ಹು
2
ಮಂ.56. .ಬೇಡಿಕೆ/2009
ಉದುರ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಪೌರ್ಶಶಾಲೆಗೆ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮದ ಾನ ಇಲಲ್ದ ಕಷ್ಕರ ನಿಯುಕಿತ್ಮಾಡಿದ ಬಗೆಗ್.

343

35823

ಎಂ 2 ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್.57.ನೇಮಕಾತಿ/2009

21/08/2009

18/08/2011

18/08/201
2

20-1-4

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
344

36993

29/09/2009
ಎಂ 2 ಉ ಶಾ ಬ.65. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2009
Regarding Problems of Muslims

18/08/2011

18/08/201
2

20-1-4

345

37000

ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಶಾಲೆ
ಬೇಡಿಕೆ.64. .ಬೇಡಿಕೆ/2009

18/08/2011

18/08/201
2

20-1-4

29/09/2009

ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಉದುರ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆಗಳ ಕುರಿತು.
346

37004

347

37070

348

37122

349

37134

350

37153

351

37184

29/09/2009
18/08/2011
18/08/201 20-1-4
ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗ ಮೇ
ಸಂನೇ.66. ಕಷ್ಣ
2
ಸಂ/2009
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ ಮೇಲುಸುತ್ವಾರಿ ಹಾಗೂ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ
ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಉದುರ್ ಮಾಧ ಮದ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು ಮತು ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ರನು ನೇಮಿಸುವ ದು
ಎಂ 2
30/09/2009
18/08/2011
18/08/201 20-1-4
ದೂರು/ .ಬೇಡಿಕೆ/68/20092
10
ಖನೀಜ್ ಫಾತಿಮಾ ಬೆರಳುಚುಚ್ಗಾರರು ಇವರ ಗಂಡ ರ್ೕ ಅಲಾತ್ಫ್ ಪಾಷ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ ಔರಾದ್ ಇವರಮೇಲೆ ದೂರು ಬಗೆ
01/10/2009
18/08/2011
18/08/201 20-1-4
ಎಂ 2 ಎಂ ಎಂ ಆರ್
ವರದಿ.70. ೕಜನೆ/2009
2
ದಿನಾಂಕ:07/10/2009 ಮತುತ್ 08/10/2009 ರಂದು ರಾಜಯ್ಮಟಟ್ದ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಭಾಗೀಯ
ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರುಆಡ ತ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಅಭಿವ ದಿರವರ ಸಭೆ ಕುರಿತು
ಎಮ 2 ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ
01/10/2009
18/08/2011
18/08/201 20-1-4
ಬೇ.71. .ಬೇಡಿಕೆ/2009
2
ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್
03/10/2009
18/08/2011
18/08/201 20-1-4
ಎಂ 2 ಮು ಲ್ಂ ಆಥಿರ್ಕ
ಬೇ.72. .ಬೇಡಿಕೆ/2009
2
ಉದುರ್ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭಯ್ಗಳಾದ ತರಬೇತಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಣೆ,ತರಬೇತಿಗೆ ಕಷ್ಕರನುನ್
ನೇಮಕ ಮಾಡುವಂತೆ ಹಾಗು ಇತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು
ಎಂ 2 ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾ ಕನನ್ಡ
06/10/2009
18/08/2011
18/08/201 20-1-4
ನೇ.74.ನೇಮಕಾತಿ/2009
2
ಅಬುಲ್ ಹಸನ

352

37320

ಸಂ, ರಜಪೂತ ಗ ಲ್, ಅರಕಟ,ಬಿಜಾಪುರ ಇ ಲ್ ಕನನ್ಡ

ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಭಾಷೆ ಬೊ
ಭಗೆಗ್/ಆಡ ತ/80/2009-10

13/10/2009

ಹು ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

18/08/2011

18/08/201
2

20-1-4

ಉದುರ್ ಭಾಷೆಯನುನ್ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆಯನಾನ್ಗಿ ಬೋದಿಸಲು ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ಕುರಿತು
353

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

37321

13/10/2009
18/08/2011
18/08/201 20-1-4
ಎಂ 2 ಶಾ ಕಟಟ್ಡ/ ಕಷ್ಣ
ಸಂ/79/2009-10
2
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಧಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಮ ಲ್ಗೆ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೂ ನಹಡಗ ಇದಕೆಕ್ ಕಟಟ್ಡ ಕುರಿತು

514
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
354

37466

355

37672

356

37761

ಎಂಚಿ2
ದೂರು.83. .ಬೇಡಿಕೆ/2009

38144

18/08/2011

18/08/201
2

20-1-4

ಅಬುದ್ಲ್ ಜಬಾಬ್ರ್ ಉದುರ್ .ಆರ್.ಪಿ ಔರಾದಬಾ ಇವರಿಗೆ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಔರಾದ ಮಾನ ಕ
ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತಿರುವ ಕುರಿತು
24/10/2009
18/08/2011
18/08/201 20-1-4
ಎಂ 2
2
ಬೇಡಿಕೆಗಳು.86. .ಬೇಡಿಕೆ/2
009
ಹಮಮ್ದ್ ಯೂಸುಫ್ ಖಾನ್, ಅಧಯ್ಕಷ್ರು, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾಟಿರ್, ಮಾನಿವ್-ಇವರ ಮನ ಕುರಿತು
ಎಂ 2.88. .ಬೇಡಿಕೆ/2009
ರ್ೕ ಎಂ.ಹೆಚ್.ಬಗ , ಕಷ್ಣ ಸಂ

357

16/10/2009

ಎಂ 2 ಉದುರ್
ಶಾಲೆ.89.ಶಾ.ಸಾಥ್ಪನೆ/2009

26/10/2009

18/08/2011

18/08/201 20-1-4
2
ೕಜಕರು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಬಿಜಾಪುರ-ಇವರ ಕುರಿತು

30/10/2009

18/08/2011

18/08/201
2

20-1-4

ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸುವಯ್ವ ಥ್ತ ರೀತಿಯ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಕೋರಿ
358

38701

ಎಂ 2 ನ
ರದುದ್.93.ನಿ
ನಿ

359

38832

ೕಜನೆ
ೕಜನೆ/2009

07/11/2009

18/08/2011

18/08/201
2

20-1-4

18/08/2011

18/08/201
2

20-1-4

ೕಜನೆಯಿಂದ ವಾಪಸಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ್

ಎಂ 2 ಸ ಉದುರ್ ಶಾಲೆ ಕಷ್
ನೇ.95.ನೇಮಕಾತಿ/2009

11/11/2009

ಎರಡು ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರನುನ್ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

18/12/2009
18/08/2011
18/08/201 20-1-4
ಎಂಚಿ2 ಉದುರ್ ಶಾಲೆ
ೕನ.102.ಶಾಸಥ್&ಹಅನು/
2
2009
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆ.ಆರ್.ಪುರದ ಲ್ರುವುದನುನ್ ದಾಯ್ವಸಂದರ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ದರ ಬಗೆ
31/12/2009
18/08/2011
18/08/201 20-1-4
ಎಂ 2 ಕಛೇರಿಗೆ
2
ಸಥ್ಳಾವಕಾಶ.103.ಕನಿದು/20
09
ಧ ವಗರ್ಗಳ ಲ್ರುವ ಬಬ್ಂದಿಗಳ ಮಾ ತಿ

360

40006

361

40236

362

40435

11/01/2010
ಎಂಚಿ2
ಇತರೆ.108.ಇ /2010
ಉದುರ್ ಶಾಲೆಯ ಮಕಕ್ಳ ದಾಯ್ಭಾಸಯ್ದ ಬಗೆಗ್

363

40436

364

40437

365

40568

11/01/2010
18/08/2011
18/08/201 20-1-4
ಎಂ 2
2
ಇತರೆ.109.ಇ /2010
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಉದುರ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಗೂ ಹಾಜರಾತಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಲು ಮುಖಯ್
ಕಾರಣಗಳ ಕುರಿತು
ಎಂ 2
11/01/2010
18/08/2011
18/08/201 20-1-4
ಇತರೆ.110.ಇ /2010
2
ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳನುನ್ ಈಡೇರಿಸುವ ಲಕುರಿತು ಅಧಯ್ಕಷ್ರು ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ಕೌನಿಸ್ಲ್,ರಾಯಚೂರು
ಜಿಲೆ ಇವರ ಮನ
19/01/2010
18/08/2011
18/08/201 20-1-4
ಎಂ 2
2
ನೇ.104.ಇ /2010

18/08/2011

18/08/201
2

20-1-4

515
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಉದುರ್ ಭಾಗಕೆಕ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕಷ್ಕರನುನ್ ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

366

41033

04/02/2010
ಎಂ 2
ಡಿಇಡಿ.113.ಇ /2010
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಕಷ್ಣದ ಸಮಸೆಯ್ಗಳ ಬಗೆಗ್.

367

41034

368

41035

04/02/2010
18/08/2011
18/08/201 20-1-4
ಎಂ 2 ಉ ಶಾ
2
ಕು/ಇ /112/2010
ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ರತ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕತ್ರು ಪ ಮ ವಲಯ ಬೆಳಗಾ ,ಬಾರತ ಸಕಾರ್ರ ಇವರು
ಕಡಲವೂಂದು ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗಳ ಅಗತ ಕ ಮ ಕೆ ಗೊಳು ಲು ಸೂಚಿ ರುವ ಬಗೆ
ಎಂ 2 ಅಸಂ ಶಾ ಪೀ
04/02/2010
18/08/2011
18/08/201 20-1-4
ಸ.115.ಇ /2010
2
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರಿಗೆ ಗುಣಮಟಟ್ದ ಕಷ್ಣವನುನ್ ನೀಡಲು ಪೀಠೋಪಕರಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

369

41234

08/02/2010
26/02/2010
ಎಂ (2)/ವೇಬಿ/09/200102
2001-02ನೇ ಸಾ ನ ವೇತನ ಆಯವಯ್ಯ ಹಾಗೂ ವೆಚಚ್ ಕುರಿತು.

26/02/201
1

20-1-4

370

41243

08/02/2010
26/02/2010
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/08/200203
2002-03ನೇ ಸಾ ನ ಇಂಧನ ವೆಚಚ್ದ ಡಿ. ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಬಗೆಗ್

26/02/201
1

20-1-4

371

41244

08/02/2010
26/02/2010
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/04/200203
2002-03ನೇ ಸಾ ನ ದೂರವಾಣಿ ವೆಚಚ್ದ ಡಿ. ಬಿ ಲ್ನ ಬಗೆಗ್

26/02/201
1

20-1-4

372

41248

08/02/2010
26/02/2010
26/02/201
ಎಂ (2)/ವೇಬಿ/07/20021
03
2002-03ನೇ ಸಾ ನ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತುತ್ ಬಬ್ಂದಿ ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ ಅಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

20-1-4

373

41249

08/02/2010
26/02/2010
26/02/201 20-1-4
ಎಂ (2)/ಪರ್ಭ/03/20021
03
2002-03ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿ ವೆಚಚ್ ಮತುತ್ ಪರ್ಯಾಣ ವೆಚಚ್ಕಾಕ್ಗಿ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.

374

41254

08/02/2010
26/02/2010
26/02/201 20-1-4
ಎಂ (2)/ವೆ.ಸೈ/46/20011
02
ಕಛೇರಿಯ ಸಂ ಪತ್ ವರದಿಯನುನ್ ತಯಾರಿ ಗಣಕ ಯಂತರ್ದ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನ ಲ್ ಆಳವಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

375

41635

ಎಂ (2)/ನವ/41/1996-97

26/02/201
1
ಹೊಸದಾಗಿ ನಗದು, ಚೆಕುಕ್ ನೊಂದಣಿ ಹಣ ತರಿಸುವ ವ ಗಳನುನ್ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್

376

41637

377

41676

378

41749

379

41767

15/02/2010
26/02/2010
26/02/201 20-1-4
ಎಂ (2)/ ತಕಾ/18/19961
97
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 1996-97ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗ ಗೆ ಎ. ಬಿ ಲ್ನ ಲ್
ಡಾ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
16/02/2010
26/02/2010
26/02/201 20-1-4
ಎಂ (2)/ ತಕಾ/08/19961
97
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 1996-97ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ನಡೆ ರುವ ತರಬೇತಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಖಚಿರ್ನ
ರ ೕದಿಗಳನು ಗಳ ಬಗೆ162 000
16/02/2010
26/02/2010
26/02/201 20-1-4
ಎಂ (2)/ಪೀ.ಖ.ನಿ/13/200
1
4-05
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಲ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗ ಗೆ
2004-05ನೇ ಸಾ ನ
ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಸರಬರಾಜು ಬಗೆ
16/02/2010
26/02/2010
26/02/201 20-1-4
CPI/ಡಿ ಬಿ/01/2000-01

15/02/2010

18/08/2011

26/02/2010

18/08/201
2

20-1-4

20-1-4
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ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
2000-01ನೇ ಸಾ ನ ದೂರವಾಣಿ ವೆಚಚ್ದ ಡಿ. ಬಿಲುಲ್ ಗಳ ಬಗೆಗ್

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

380

41769

16/02/2010
26/02/2010
CPI/ಇ /01/2000-01
ಕಛೇರಿಯ ವಾಹನ ಸಂಖೆಯ್: ಕೆ.ಎ-01-ಜಿ 3229 ದುರ ತ್ ಬಗೆಗ್.

26/02/201

20-1-4

381

41770

16/02/2010
CPI/ಸಾಬಿ/01/2000-01
ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ಡಿ. ಬಿ ಲ್ಗಳ ಬಗೆಗ್

26/02/2010

26/02/201

20-1-4

382

41773

CPI/ಅನುಒ/01/2002-03

16/02/2010

26/02/2010

383

42168

384

42170

385

42177

386

43135

27/03/2010
18/08/2011
ಎಂ 2 ವಾ ರ್ಕ
ವರದಿ.120.ಶೈ.ಅಂ.ಅಂ/20
10
2010-11 ನೇ ಸಾ ನ ನಿವರ್ಹಣಾ ಮುಂಗಡ ಪತರ್ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

387

43136

388

43137

389

43139

390

43140

27/03/2010
18/08/2011
18/08/201 20-1-4
ಎಂ 2 ಶಾ ಆ
2
ಬಗೆಗ್.128.ಇ /2010
ಡಿ.ಜೆ.ಹ ಳ್ ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ಳ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ದೇವರಜೀವನಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು-ಈ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಯ ದಾಯ್ಭಿವೃದಿಧ್
ಬಗೆ ಕೋರಿ ಮನ
ಎಂ 2 ಅ ಸಂ
27/03/2010
18/08/2011
18/08/201 20-1-4
ದಾವೆ.129.ನಾಯ್ಪರ್/2010
2
ಉತತ್ರ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಎರಡು ಶಾಲೆಗಳು ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಆ ೕಗ ನವದೆಹ ಇ ಸ ರುವ ದಾವೆಗಳ ಬಗೆ
ಎಂ 2 ಸಂ ಹು
27/03/2010
18/08/2011
18/08/201 20-1-4
ಸನು.130.ಅನು/2010
2
2009-10 ನೇ ಸಾ ನ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಗೆರ್ೕಡ್-2 ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ` ` ವಗರ್ದ
ಶಾಲೆಯ ನ ಖಾ ಹುದೆಯನು ಸ ಜಿ ಕೊಳು ವ ಬಗೆ
27/03/2010
18/08/2011
18/08/201 20-1-4
ಎಂ 2 ಕೋ
2
ಗಲಬೆ.131.ಸಾಂ.ಸಪ್/2010

391

43142

392

43237

26/02/201 20-1-4
1
ಲ್ ಎರಡು ಕಷ್ಕರುಗಳನುನ್
ಸೈಯದ್ ಕಿಂಡರ್ ಗಾಡರ್ನ್ ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಸುತಾತ್ನ್ ಜಿ,ಗುಂಟಾ ರಸೆತ್, ಬೆಂ.ಇ ಯ
ವೇತನ ಅನುದಾನಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
26/02/2010
18/08/2011
18/08/201 20-1-4
ಎಂ 2.121.ಹೊಶಾಪಾರ್/20
2
10
ಕುಂಟನಹೊಸ ಳ್ ಗಾರ್ಮ ಹಾನಗಲಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭವಾದ ಉದುರ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಚಾಲನೆಯ ಡುವ ಕುರಿತು
26/02/2010
18/08/2011
18/08/201 20-1-4
ಎಂ 2 ಕ ಉ ಶಾ ಆ ಆಧಿ
ನೇ/ .ನೇ/122/2010
2
ಖುರೇ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೋಸೈಟಿ ಬಸವಕಲಾಯ್ಣ ಇವರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಕನನ್ಡ ಮತುತ್ ಉದುರ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ
ಬಸವಕಲಾ ಣ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಯ ಆಡ ತವನು ರದುಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ 2 ಸ ಪೌರ್ ಶಾ ಮ
26/02/2010
18/08/2011
18/08/201 20-1-4
ಉ.124.ಸಾಂ.ಸಪ್/2010
2
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಆಜಾದ್ ನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ-ದೂರು
18/08/201
2

20-1-4

ದಿನಾಂಕ: 2.7.2009 ರಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಲ್ ನಡೆದ ಕೋಮು ಗಲಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ
ಅಲ ಸಂಖಾ ತರ ಆ ೕಗದ ಫಾರಸು ಗಳನು ಅನುಷಾನಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
27/03/2010
18/08/2011
18/08/201 20-1-4
ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಸಂ
ನೇ/ಇ /132/2010
2
ಉದುರ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕಷ್ಕರನನ್ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ದಾಯ್ಹರ್ತೆ ಇರುವ ಕಷ್ಕರನುನ್ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು
01/04/2010
19/08/2011
ಎಂ 2 ಆಶಾಕಿರಣ ವಸತಿ
ಶಾಲೆ ಮಂ.1.ಇ /2010
ಆಶಾಕಿರಣ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಕೊಡಲು ಕೋರಿ

19/08/201
2

20-1-4
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ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
393

43801

20/04/2010
19/08/2011
ಎಂ 2 ಮಾ ತ
ಹಕುಕ್.06.ನೀ. /2010
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್

19/08/201
2

20-1-4

394

44216

ಎಂ 2
ಬೇಡಿಕೆಗಳು.11.ಇ /2010

19/08/201
2

20-1-4

28/04/2010

ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಆ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

19/08/2011

ೕಗ, ನವದೆಹ -ಇವರಿಗೆ ವರದಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

06/05/2010
19/08/2011
19/08/201 20-1-4
ಎಂ 2ಉದುರ್ ಶಾ ಗು
ಮಾ ತಿ/ಪಾರ್, .ನೇ/14/201
2
0
ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗಲ ಗುಣಮಟಟ್ವನುನ್ ಹೆಚಿಚ್ಸಲು ಕರ್ಮ ಈ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಕನನ್ಡ ಬಲಲ್ವರನುನ್ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು
ಕೆ ಗೊಂಡ ಕ ಮದ ಕುರಿತು
14/06/2010
19/08/2011
19/08/201 20-1-4
ಎಂ 2 ಉ ಶಾ ಉ
ನಿ.20.ಹೊಪೌರ್ಶಾಅನು/201
2
0
ಉನನ್ತೀಕರಿ ರುವ ಉದುರ್ ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಮೆಹಬೂಬಿ ಕಾಲೋನಿ, ಂಧನೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್ಇದಕೆ 9 ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
14/06/2010
20/08/2011
20/08/201 20-1-4
ಎಂ 2
2
ಬೇಡಿಕೆಗಳು.21.ಉ&ಅರೇ/2
010
ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅರೆಬಿಕ್ ಲುದುರ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಟೀಚಸ್ರ್ ಅಂಡ್ ಸಾಟ್ಫ್ ಅಸೋ ಯೇಷನ್,ಗುಲಬಗಾರ್ರವರ
ಮನ
23/06/2010
19/08/2011
19/08/201 20-1-4
M c2
2
miss.22.ಇ /2010
ಜಾಮಿಯಾ ಮಸಜೀದ್ ಮತುತ್ ಮು ಲ್ಂ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಫಂಡ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು-ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ ಮನ
ಬಗೆ
Mc2/ಇ /23/2010-11
25/06/2010
19/08/2011
19/08/201 20-1-4
Urdu pre- primary schools permisson for manvi Raichoor pragathi
education socity manvi
16/08/2010
19/08/2011
19/08/201 20-1-4
Mc2/ಇ /29/2010-11
Urdu Text book less than indent for Bangalore Rural Dist

395

44653

396

45969

397

45970

398

46128

399

46183

400

48379

401

48485

402

48486

403

48487

20/08/2010
20/08/2011
20/08/201
Mc2
2
Anganwadies.34.ಇ /
2010
Comments on Anganwadi functioning in Bhadravathi Taluk

20-1-4

404

48840

31/08/2010
20/08/2011
20/08/201
Mc2 mis.37.ಇ /2010
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಉದುರ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕೇಂದರ್ಕೆಕ್ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಕಿಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್

20-1-4

405

48841

31/08/2010
20/08/2011
20/08/201 20-1-4
Mc2.38.ಇ /2010
ಭಾಲಾ ಭೇಟಿ ವರದಿ-ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೀಡಿ ಕಾಲೋನಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

Mc2
mislenes.32.ಇ /2010

20/08/2010

19/08/2011

19/08/201
2

20-1-4

Teaching staff recruitment and to look out the damaged Government urdu
schools
20/08/2010
20/08/2011
20/08/201 20-1-4
Mc2
2
bewike.33.ಇ /2010
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಮು ಲ್ಂದ ಜನಾಂಗದ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್

518
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

406

48843

407

48844

408

48870

409

48871

410

48876

411

49143

412

49145

413

49149

414

49152

08/09/2010
20/08/2011
Mc2 Mis.48.ಇ /2010
5 ರಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಉದುರ್ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್

20/08/201

20-1-4

415

49153

08/09/2010
Mc2 Mis.49.ಇ /2010
ಅಪೀಲ್ ಫಾರ್ ಫೈನಾನಿಸ್ಯಷ್ ಏಡ್

20/08/2011

20/08/201

20-1-4

416

50564

27/09/2010
19/08/2011
Mc2G H Sc
permi.53.ಇ /2010
ಹೊಸ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

19/08/201
2

20-1-4

417

53802

418

53805

02/11/2010
20/08/2011
20/08/201 20-1-4
CPI.59.ಇ /2010
ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಜೇವಗಿರ್ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗ ಗೆ
ಮತು ಅರೇಬಿಕ್ ಮದರಸಾಗ ಗೆ ಕಳೆದ 2 ವಷರ್ಗ ಂದ ಕೇಂದ ಮತು ರಾಜ ಸಕಾರ್ರದ ಪ ಧಾನ
02/11/2010
19/08/2011
19/08/201 20-1-4
CPI.58.ಇ /2010
ಟಿಪುಪ್ ಸುಲಾತ್ನ್ ಅವರ ವಂಶಸಥ್ರಿಗೆ ಪುನರ್ ವಸತಿ ಸೌಲಭಯ್ ಕ ಪ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

419

54020

03/11/2010
Mc2 mis.61.ಇ /2010
ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರ ಬಗೆಗ್ ದೂರು

19/08/201

20-1-4

420

54023

03/11/2010
19/08/2011
19/08/201
Mc2 Mis.56.ಇ /2010
ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಉದುರ್ಗೋಳಾಬಿ ಶಾಲೆಯ ಲ್ರುವ ಸಮಸೆಯ್ಗಳ ಬಗೆಗ್.

20-1-4

421

54026

422

54054

03/11/2010
20/08/2011
20/08/201 20-1-4
Mc2 mis/ಇ /60/2010
All India Muslim Minority Equal Oppprtunity Rights Assocition Gulbaga
ursu schools Javargi Ta gulbarga Pri 15 poins no Implemant
03/11/2010
19/08/2011
19/08/201 20-1-4
Mc2 Misc.63.ಇ /2010
2
ಚಿಂಚೋ ಪಟಟ್ಣದ ಲ್ ಉದುರ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ಳ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

Mc2 mis.39.ಇ /2010
31/08/2010
20/08/2011
20/08/201 20-1-4
ಉದುರ್ ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೇನಗರ ಬಡಾವಣೆ, ಮಂಡಯ್ ಟೌನ್ ಇ ಲ್ಗೆ ಕಟಟ್ಡ
ನಿಮಾರ್ಣಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಕೋರಿ
31/08/2010
20/08/2011
20/08/201 20-1-4
MC2/ಇ /36/2010-11
Govt urdu Modle school Mondya teachers problums
Mc2 U H
01/09/2010
20/08/2011
20/08/201 20-1-4
sc.41.ಇ /2010
2
ಬಾಯ್ಡಿಗ್ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪರ್ತೆಯ್ೕಕ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಉದುರ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಪಿ.ಯು. . ಕಾಲೇಜ್ ಸಾಥ್ಪನೆ
ಕುರಿತು ಮನ
Mc2 U Scho
01/09/2010
19/08/2011
19/08/201 20-1-4
Prob.42.ಇ /2010
2
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಉದುರ್ ಸಾಲೆಗ ಹಲವಾರು ಸಮಸೆಯ್ಗಳ ಸಮಸೆಯ್ಗಳ ಪರಿಹಾರಕಾಕ್ಗಿ ಲೋಕೋಪ ೕಗಿ
ಸಚಿವರು ದಿ:10/07/2010ರಂದು ಬರೆದ ಪತ ದ ಬಗೆ ಕ ಮಕೆ ಗೊಳು ವ ಬಗೆ
Mc2 mis/ಇ /43/201001/09/2010
20/08/2011
20/08/201 20-1-4
11
2
All india Arebic urdu school Teacher`s Staff,Asso Gulbarga
urdu Eco posts Cancel and Graguate Teacher posts Fill up for H S
08/09/2010
20/08/2011
20/08/201 20-1-4
Mc2 Mis.44.ಇ /2010
ಸಕಾರ್ರಿ ಮಜೀದ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಉದುರ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ತರಗತಿಗ ಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ಭಾಗ ಹಾಗೂ ಹುದೆ ಮಂಜೂರಿ ಕುರಿತು
08/09/2010
20/08/2011
20/08/201 20-1-4
Mc2 Mis.45.ಇ /2010
ಎಸಾಯಿಲ್ ಲಮುದಾ ೕರ್,ಪರ್ಧಾನ ಕಾಯರ್ದ ಒರ್ಗಳು,ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅರೆಬಿಕ್ ಉದುರ್ ಲಸೂಕ್ಲ್
ಟೀಚರಸ್ ಸಾ ಫ್ ಅಸೋ ಯೇಷನ್ ಗುಲ ಗಾರ್ ಇವರು ಜಿಲಾ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ರುದ ಸ ರುವ
08/09/2010
20/08/2011
20/08/201 20-1-4
Mc2 Mis.46.ಇ /2010
ಗುತತ್ಲ ಗಾರ್ಮದ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

19/08/2011

519
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
423

54055

424

54057

425

54059

426

55732

427

56654

428

56672

429

56692

430

56693

431

57663

432

59847

03/11/2010

19/08/2011

03/11/2010

19/08/2011

19/08/201 20-1-4
2
ಉದುರ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಾಗೂ ಈದಾಗ್ ಮೈದಾನ್ ಅಭಿವೃದಿಧ್ಗಾಗಿ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
19/11/2010
19/08/2011
19/08/201 20-1-4
Mc2
2
Mislenes.67.ಇ /2010
Mc2 Mise.65.ಇ /2010

ಕನಾರ್ಟಕ ಸಕಾರ್ರವು
ಧ ಇಲಾಖೆಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಪರ್ತಿ ವಷರ್ ಎಷುಟ್
ತತ್ವನುನ್ ಬಾಡಿಗೆ
ರೂಪದ ಪಾವತಿಸುತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
01/12/2010
19/08/2011
19/08/201 20-1-4
ಎಂ 2
ೕ ಕಾ ಪೀ
ಸ./25/.69.ಇ /2010
2
ಎನ್.ಡಿ ಬಿಲಲ್ನುನ್ ಮೇಲು ಸ ಗಾಗಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
01/12/2010
19/08/2011
19/08/201 20-1-4
ಎಂ 2 ಹುದೆದ್
2
ಸಥ್ಳಾಂತರ.70.ಇ /2010
ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು ರೇಂಜ್ ನ ಲ್ರುವ ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರನುನ್ ಜಿಲಾಲ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ
ಕಛೇರಿಗೆ ಸಳಾಂತರಿ ಕೊಡುವ ಬಗೆ
ಎಂ 2 ಶಾಲೆ
01/12/2010
19/08/2011
19/08/201 20-1-4
ದೂರು.71.ಇ /2010
2
ವ ಗಗ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಹೊಳಲೂರು ಗಾರ್ಮಕೆಕ್ ಸಕಾರ್ರಿ ವಸತಿ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಎಂ 2 ಶಾಲೆ
01/12/2010
19/08/2011
19/08/201 20-1-4
ದೂರು.72.ಇ /2010
2
ಬಡಿತ್ ಪಡೆದು ಹೊಸ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ ಪರ್ಧಾನ ಗುರುಗ ಂದ ನಾಶದ ಅಂಚಿನತತ್ ಸಾಗುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆಗಳ
ತನಿಖೆಯ ಬಗೆ
mc2
28/12/2010
19/08/2011
19/08/201 20-1-4
mis.92.ನೀ. /2010
2
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನೂಗಲಬಂಡೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್-ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಮತುತ್
ಒಂದು ಉದುರ್ ಮಾಧ ಮದ ಭಾಗವನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
ಎಂ 2
29/01/2011
20/08/2011
20/08/201 20-1-4
ದೂರು/ಇ /114/2010-11
2

60183

ಎ ಎನ್.ಅಂಬಲಗಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ನೂರಾನಿ
ಹಲಾಲ್ ಗುಲಬ್ಗರ್ ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ಅದಯ್ಕಷ್ರ
ದುರಾಡ ತದ ಬಗೆ ದೂರು ಕುರಿತು
03/02/2011
20/08/2011
20/08/201 20-1-4
ಎಂ 2 ಪಾರ್ ಶಾ ಪೌರ್ಢ ಶಾ
ಸಹ ಬಡಿತ್.116.ಇ /2011
2

434

62897

ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ೕಧರ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಗೆರ್ೕಡ್-2 ಹುದೆದ್ಗೆ
ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಕಲಾ ಕಷ್ಕರೆಂದು ಪರಿಗಣಿ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
22/02/2011
19/08/2011
19/08/201
ಎಂ 2
2
ದೂರು.118.ಇ /2011
ರ್ೕಮತಿ ಜರೀನಾ ಪ ೕರ್ನ್ ಇವರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್ ಮನ ಕೋರಿ

435

70104

433

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

19/08/201 20-1-4
2
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಲ್ ಹೆಚಿಚ್ನ ಸಂಖೆಯ್ಯ ಲ್ ಇರುವ ಮು ಲ್ಂ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಎಲಾಲ್
ರೀತಿಯ ಅನುಕೂಲತೆಗಳ ಬಗೆ
03/11/2010
19/08/2011
19/08/201 20-1-4
Mc2
2
Mise/ಎಲ್.ಪಿ.ಓ/64/2010
-11
All Hudha urdu nursery School Kunigal Ex thumkur Dist R T I Infarmetion
Mc2 Misc.62.ಇ /2010

ಎಂ 2 ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್.125.ಇ /2011

25/06/2011

19/08/2011

19/08/201
2

20-1-4

20-1-4

520
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

436

81380

ಎಂ 2 ಎಂಎಂ
ಆರ್/ಇ /1/2008--09
2008-09 ನೇ ಸಾ ನ

437

4697

10/09/2005
04/05/2009
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ ಅನು ಖಾ
ಸಭೆ 01 2005-06
ಐಇಡಿ ಸಭಾ ನಡವ ಬಗೆಗ್ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ ಸ ಲ್ಕೆ ಕುರಿತು

438

4705

439

4751

18/02/2006
04/05/2009
04/05/201 20-1-5
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ ಹೆಚುಚ್. .ನೇ
0
24 2005-06
ರ್ೕ ಜಗದುಗ್ರು ಗುರು ದೆಧ್ೕಶವ್ರ, ಅಮರೇಶವ್ರ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಧ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್ 5
08/02/2005
04/05/2009
04/05/201 20-1-5
2005-06
0
ೕಜನೆ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್ ದೂರು
ಟಿಜನ್ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆದ್ ಡಲ್ಗಟಟ್

440

4752

09/09/2011

09/09/201
2
ೕಜನಾಶ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಲ್ ಎಂಎಂಆರ್ ಪರ್ಗತಿ ಬಗೆಗ್

06/05/2005
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ ಅ 5
2005-06
ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೋಸ್ ಗಳ ರದದ್ತಿ ಮತುತ್ ಆರ್

09/09/2011

02/05/2009
ಐ ಮಾನಯ್ತೆ ಬಗೆಗ್

04/05/201
0

20-1-4

20-1-5

02/05/201
0

20-1-5

441

4765

03/04/2006
04/05/2009
04/05/201
ಎಂ 1 ಸಂ ಖಾಯಂ 19
0
2005-06
ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ೕಜನೆಯ ಲ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕಷ್ಕರ ಸೇವಾ ಬದರ್ತೆ ಬಗೆಗ್ ವರದಿ ಸ ಲ್ಕೆ

20-1-5

442

4785

14/03/2006
02/05/2009
02/05/201
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ ದೂರು 17
0
2005-06
ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲಾಲ್ ಅಂಗ ಕಲರ ೇಮಾಭಿವೃದಿಧ್ ಸಂಸೆಧ್ ಸಮನವ್ಯ ಶಾಲೆ ಅವಯ್ವಹಾರದ ಬಗೆಗ್

20-1-5

443

5446

01/04/2005
ಎಂ. 10 ಂದಿ 2
ಅರೇಬಿಕ್ ರ್.ನಿ.ಠೇ 05-06
ಥ್ರ ನೀತಿ ಠೇವಣಿ ಪತರ್ಕೆಕ್ ಮೇಲು ಸ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

20-1-5

444

8021

445

10020

27/11/2006
04/05/2009
04/05/201 20-1-5
ಎಂ. .1/ಐ.ಇ.ಡಿ./.29.ನೇ
0
ಮಕಾತಿ/2005-06
ೕಜನೆಯಡಿ ಖಾ ಇರುವ
ಆದಶರ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಸಂಗನಕಲುಲ್ 2006-07ನೇ ಸಾ ಗೆ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ಹುದೆಗೆ ಸಂಪನೂ ಲ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಿ ಕೊಳ ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಎಂ 2/ಉ ಫ ಡ ಪಾರ್ 36/
20/09/2006
29/08/2009
29/08/201 20-1-5
2006-07
0
ಗೊರಿ ಬದನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಲ್ ಉದುರ್ ಮಾದಯ್ಮ ಫೌಡ ಶಾಲೆ ಮಂಜುರಾತಿ ಕುರಿತು.

446

14692

12/12/2007
18/08/2011
18/08/201
ಎಂ 2.60. .ಬೇಡಿಕೆ/2007
2
-08
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅದಿನಿಯಮ 2005ರ ಸೆಕಷ್ನ್ 63ರ ಪರ್ಕಾರ ಅಜಿರ್ಯನುನ್ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್

447

17018

MC2nemaka
anumodane.11.ಅನುದಾ
ನ/2008-09
ಅಚಿಯಾ ಬಿ. ಇವರ ಪತರ್

05/06/2008

02/09/2011

02/09/201
2

20-1-5

448

17786

ಎಂ 2
ಫಾರಸುಸ್.33.ನೇಮಕಾತಿ/2
008-09

04/08/2008

18/08/2011

18/08/201
2

20-1-5

30/07/2009

30/07/201
0

20-1-5

521
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದ ಸಾಚಾರ್ ಸಮಿತಿಯ ಫಾರಸುಸ್ಗಳ ಬಗೆಗ್

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

449

18282

12/09/2008
26/08/2011
26/08/201
ಎಂ 2 ಸಕೂಯ್ಲರ್ ಪರ್
2
ಬೇಡಿಕೆ.47. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2008-09
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ರುವ ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗಳ ಹಲವಾರು ಸಮಸಯ್ಗಳನುನ್ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

450

18324

451

19998

16/09/2008
26/08/2011
26/08/201 20-1-5
ಎಂ 2 ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಮಂ
/53/ 2008-09
2
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಜಡ ಗಾರ್ಮ ಸೂರಬ ತಾ| ವಮಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ
ಮನ ಕುರಿತು
ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಭಾಷಾ
05/01/2009
18/08/2011
18/08/201 20-1-5
ಸಂಕೀಣರ್.71.ಆಥಿರ್ಕ/2008
2
-09
ಉದುರ್ ಭಾಷಾ ಕಾರಿಗಾರ ಚಾರ ಸಂಕೀಣರ್ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್

452

23520

16/03/2009
02/09/2011
..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009
ತಡಸ ಗಾರ್ಮಕೆಕ್ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

453

32136

454

32642

16/04/2009
18/08/2011
18/08/201 20-1-5
ಎ 2 ಹೆಚುಚ್ ಕಷ್ಕರು 05/
2
2009-10
ಫಜುಲ್ ಉಲೂಂ ಕಷ್ಖ ಸಂಸೆಥ್ ಗುಲಬ್ಗರ್ ಇವರು ಸಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಹೆಚುಚ್ಚರಿ
ಕಷ್ಕರನು ಅನುದಾನಿತ ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಮರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
29/04/2009
27/08/2011
27/08/201 20-1-5
..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009
2
List Of Privately Managed Institutions

455

32755

28/07/2005
04/05/2009
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಸಭಾ.ನ:11/2005-06
ದಿ:17/06/2005 ರಂದು ನಡೆದ ಸಬಾ ನಡುವ ಬಗೆಗ್ ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಳಳ್ವ ಬಗೆಗ್.

04/05/201
0

20-1-5

456

32758

17/08/2005
04/05/2009
04/05/201
ಎಂ 1ಪಿಡೂಯ್ಲ್ಡಿ:01/20050
06
16/08/2005 ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಡಾವ ಗಳ ಬಗೆಗ್ ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್.

20-1-5

457

32759

ಎಂ 1
ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:03/2005-06

20-1-5

458

32765

459

32880

460

32881

27/04/2005

04/05/2009

02/09/201
2

04/05/201
0

20-1-5

20-1-5

ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್, ಹುನಗುಂದ , ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ
ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ ಪಾ ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ
29/11/2005
04/05/2009
04/05/201 20-1-5
ಎಂ 1ಐಇಡಿ.ಮಾ:19/200
0
5-06
ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ೕಜನೆ ಅಹರ್ ಫಲಾನುಭ ಗಳು, ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕಷ್ಕರು ಸೌಲಭಯ್ಗಳು ಹಾಘೂ ಸೇವಾ
ಭದ ತೆ ಬಗೆ
14/06/2005
07/05/2009
07/05/201 20-1-5
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ
0
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:10/2005-06
ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು, ಸೊ ಯಲ್ ವೆಲ್ ಫೇರ್, ಮಾಯ್ನ್ ಕೈಡ್, ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು,
ಅನ ಪೂಣರ್ಮ ಬಿ ಮಹದೇವಮ ಮ ಳಾ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆ ಇದರ 2004 05ನೇ ಸಾ ನ
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
25/10/2005
07/05/2009
07/05/201 20-1-5
ಪರಾಮಶೆರ್:06/2005-06
0
Tecsok ಸಂಸೆಥ್ಯಿಂದ ಐಇಡಿ ಯ ೕಲೇಷನ್ ಬಗೆಗ್.
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

461

32891

10/11/2005
ಎಂ 1ಐಡಿಇ.ಮಾ:11/200
5-06
ಐ.ಇ. .ವೈ.ಡಿ ಗೆ ಮಾ ತಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

07/05/201
0

20-1-5

462

32892

20-1-5

463

32911

16/05/2005
07/05/2009
07/05/201
ಎಂ 1ಮ.ಸಬೆ.ಕರ್:01/2005
0
-06
ಮ ಳಾ ಕಾಯರ್ಪಡೆಯ ಸಮಿತಿಯು ನೀಡುರುವ ಫಾರಸುಸ್ಗ ಗೆ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖಾವತಿಯಿಂದ
ಕೆ ಗೊಂಡಿರುವ ಕೆ ಗೊಳ ಬಹುದಾದ ಕ ಮ
28/05/2005
07/05/2009
07/05/201
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
0
ಆಯವಯ್ಯ:03/2005-06
07 ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಗಳನುನ್ 2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯದ ಲ್ ಸೇರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

464

32912

28/04/2005
07/05/2009
07/05/201
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
0
ದೂರು:04/2005-06
ರ್ೕಮತಿ.ಡಯಾನ.ಎಸ್ ಪರ್ಭು, ಪಾರ್ಂಸುಪಾಲರು, ಡಯಟ್ ಮಂಗಳೂರು. ಇವರ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

465

32917

466

32932

04/05/2009
18/08/2011
18/08/201 20-1-5
..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009
2
ರ್ೕ. ಮುಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ಪರ್ಭಾರಿ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,
ಚಾಮರಾಜನಗರ ರವರು ತಿ ನರ ೕಪ ರ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಸೇರಿದ ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆ
ಎಂ 1ವೇ.ದೂರು:03/2005
27/06/2005
07/05/2009
07/05/201 20-1-5
-06
0
ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ಪಾವತಿ ಕುರಿತು. ರ್ೕಮತಿ. ಮಡಿಲಾಡ್ ಪೆರ್ೕಮಕುಮಾರಿ ಇವರ ದೂರು.

467

32936

10/06/2005
07/05/2009
07/05/201 20-1-5
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
0
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:09/2005-06
ಸೇವಾ ಸದನ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್. ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ, ಇದರ 2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಐಇಡಿ
ೕಜನೆ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್.

468

32938

469

32948

14/09/2005
07/05/2009
07/05/201 20-1-5
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ
0
.ಅ.ಮಂ:14/2005-06
ಅನನ್ಪೂಣರ್ಮಮ್ ಬಿ.ಮಹಾದೇವಮಮ್ ಹಾಗೂ ಸೊ ಯಲ್ ವೇಲ್ ಫೇರ್ ಆಫ್ ಮಾನ್ ಕೈಡ್. ದಾವಣಗೆರೆ
ಜಿಲೆ ಇದರ 2005 06ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವ ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
ಎಂ 1ಐಇಡಿ.ಸಭೆ:04/200
02/06/2005
07/05/2009
07/05/201 20-1-5
5-06
0
ಅಂಗ ಕಲ ಮಕಕ್ಳನುನ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಣ ವಾ ನಿಯ ಲ್ ತರುವ ಬಗೆಗ್.

470

32967

28/05/2005
07/05/2009
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:07/2005-06
ಶವ್ಭಾರತಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್. ಇವರ ಐಇಡಿ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್.

07/05/201
0

20-1-5

471

32970

21/07/2005
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಮಾ:12/2005-06
ರಾಯಚೂರು ಡಿಡಿಪಿಐ ಐಇಡಿ ಸಪ್ ಠ್ೕಕರಣದ ಬಗೆಗ್.

07/05/201
0

20-1-5

472

32978

13/08/2005
07/05/2009
07/05/201
ಎಂ 1ದಾ.ಅ ಂದಿ:07/200
0
5-06
ಂದಿ ಬಿಇಡಿ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

20-1-5

473

33010

04/04/2005
05/05/2009
05/05/201 20-1-5
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ಕೇ.ತ:01/
0
2005-06
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್ಗಳ ತಪಾಸಣೆ/ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ವರದಿ ಸ ಲ್ ರುವ ಕಡತಾ

474

33012

ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಕಾಯರ್ಗಾರ:13/2005-06

04/08/2005

07/05/2009

07/05/2009

05/05/2009

05/05/201
0

20-1-5

20-1-5

20-1-5
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475

33022

10/02/2006
05/05/2009
05/05/201
ಎಂ 1ಉಪಗರ್ಹ.ತ:01/200
0
5-06
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಉಪಗರ್ಹ ಆಧಾರಿತ ತರಬೇತಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಕುರಿತು

20-1-5

476

33024

23/06/2005
05/05/2009
ಎಂ 1ಅ.ಅ.ನಿ.ಜಾ:02/200
5-06
ಅಂಗ ಕಲ ಅಧಿನಿಯಮ 1995ರ ಕಲಂ-30ರಂತೆ ಜಾರಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

20-1-5

477

33025

17/03/2006
05/05/2009
05/05/201 20-1-5
ಎಂ 1ಅ. .ಬೇಡಿಕೆ:12/200
0
5-06
ೕಶೇಷ ಅಗತಯ್ವುಳಳ್ ಅಂಗ ಕಲ ಮಕಕ್ ಗೆ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಕಷ್ಕರ ಅಹವಾಲು ಬಗೆಗ್.

478

33026

23/02/2006
05/05/2009
ಎಂ 1ಸ. . ೕ.ಅ.ಸಂ:01
/2005-06
ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ೕಜನೆಯ ಪರಿ ಲನಾ ಸಭೆಯ ವರರದಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

05/05/201
0

20-1-5

479

33030

13/12/2006
05/05/2009
05/05/201
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ಆ.ಅ:01/2
0
005-06
2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ನಾಮಾವ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

20-1-5

480

33033

27/03/2006
05/05/2009
ಎಂ 1ಸ. .ಬೇ:26/200506
ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್ ಹಾಗೂ ಗಾರ್ಜುಟಿ ಸೌಲಭಯ್ದ ಬಗೆಗ್.

20-1-5

481

33413

482

33452

483

34472

19/05/2009
18/08/2011
18/08/201 20-1-5
ಎಂ 2 ಇತರೆ.11 /20092
10. .ಬೇಡಿಕೆ/2009
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ದ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜಯ್ದ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ಲ್ ಗುಣಮಟಟ್ದ ಕಷ್ಣ
ಜಾಗ ತಿ ಮೂಡಿಸುವ ತಾ/ಮತು ಜಿಲಾ ಮಟ ದ ಸಭೆಗಳ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ಪಾಲೊಳ ಲು ಆಯ ತಾ/ ಮತು
ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಶಾಲೆ 13
20/05/2009
18/08/2011
18/08/201 20-1-5
/2009-10.13. ಕಷ್ಣ
2
ಸಂ/2009
ಉದುರ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಶಾಲೆ ಬಿಟಿಟ್ರುವ ಮಕಕ್ಳನುನ್ ಗುರುತಿ ಉದುರ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಪರೀ ೆ ತೆಗೆದುಕೊಳು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಬಗೆ
ಎಂ 2.36.ವಗಾರ್ವಣೆ/200
02/07/2009
18/08/2011
18/08/201 20-1-5
9
2
ಉದುರ್ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವಗಾರ್ವಣೆಯ ಲ್ ಕೆಲ ಂದು ಕಷ್ಕರ ಹೆಸರುಗಳನುನ್ ಬಿಡುವಂತೆ ಕೋರಿ

484

34967

485

34987

486

35093

05/05/201
0

05/05/201
0

22/07/2009
18/08/2011
18/08/201 20-1-5
ಎಂ 2 ಶಾ ಕ ಆನು
ಬಿಡು.37.ಅನುದಾನ/2009
2
ಅನವ್ರ್ ಖಾನ್ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್,ಪಿಲಯ್,ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ,ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಅನುದಾನ ನಿಧಿಯಿಂದ
ಶೇಷ ಅನುದಾನವನು ಬಿಡಿಗಡೆಗೊ ಸುವ ಬಗೆ ಕನಾರ್ಟಕ ಅಲ ಸಂಖಾ ತರ ಅಭಿವ ದಿ ನಿಗಮ
ಎಂ 2 ಪರ್ ಮಂ 15
22/07/2009
18/08/2011
18/08/201 20-1-5
ಅಂಶ.25.ಕೇಂದರ್ಪಾರ್ ೕ/2
2
009
ಇಲಾಖೆಯ ರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಂಥನ-2 ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ದಿನಾಂಕ: 26/27.06.2009
27/07/2009
26/08/2011
26/08/201 20-1-5
ಎಂ 2 ೕನೇತರ
2
ಅಯವಯ್ಯ.7. ೕಜನೆ/200
9
2008-09 ನೇ ಸಾ ನ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಗಾರ್ಂಟ್-17ಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ
ಹೆಚು ವರಿ/ಉ ತಾಯ ಧನ ನಿ ೕಗ ಕಂಡಿಕೆಗ ಗೆ ಇಲಾಖಾ ಉತರಗಳನು ದಪಡಿ ಉತರಗಳನು
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ಎಂ 2 ಆ ಮ ತಿ 52/
14/08/2009
18/08/2011
18/08/201 20-1-5
2009-10
2
ಜಿಲಾಲ್ ಮಟಟ್ದ ಲ್ ಅಲಲ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಳ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತರಭೇತಿ ನೀಡಲು ಸಂಪನೂಮ್ಲ ತಂಡಗನುನ್
ರಚಿಸುವ ಬಗೆ
01/10/2009
18/08/2011
18/08/201 20-1-5
ಎಂ 2 ಸಂ ಎಇಆರ್ ಪಿ
ನೇ ನಿ/ಆಡ ತ/69/20092
10
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರ ಮತುತ್ ಎಇ ಆರ್ ಪಿ ಗಳ ನೇಮಕ /ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್

487

35727

488

37139

489

37202

07/10/2009
02/09/2011
ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಶಾ
ಮಂ.76. ಕಷ್ಣ ಸಂ/2009
ಬೀದರ್ ಜಿ ಬಂಪ ಳ್ ಗಾರ್ಮಕೆಕ್ ಯ ಶಾ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

490

37208

491

39172

07/10/2009
02/09/2011
02/09/201 20-1-5
ಎಂ 2/ ಕಷ್ಣ
2
ಸಂ/75/2009-10
ರ್ೕಮತಿ ಜಹರಾ ಬಿ ಮುಖೊಯ್ೕಪಾದಾಯ್ಯರು ಸ ಉ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಸಕಲೇಶಪುರ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು
ವಕೀಲರ ನೊಟೀಸು ಕಳು ರುವ ಬಗೆ
ಎಂ 2 ನಾಯ್ ಆ ಬಿ ಗಳು
18/11/2009
18/08/2011
18/08/201 20-1-5
/.91.ಆಡ ತ/2009
2
ನಾಯ್ಯಮೂತಿರ್ ಕೆ ಜಗನಾನ್ಥಶೆಟಿಟ್ ಚಾರಣಾ ಆ ೕಗದ ಅಭಿಪಾರ್ಯಗಳು

492

39898

493

40398

494

40438

495

41252

496

41256

497

41631

498

41634

499

41639

500

41674

02/09/201
2

20-1-5

16/12/2009
18/08/2011
18/08/201 20-1-5
ಎಂ 2
2
ಬೇ.99.ಇ /2009
My absent period from June 1st 2008 to July 8th 2008 may be treated as
best kind of leave
ಎಂ 2/ಇ /107/2010
08/01/2010
29/08/2011
29/08/201 20-1-5
2009-10 ನೇ ಸಾ ನ ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ
ದಾ ಥಿರ್ ವೇತನ ಚಕು ಗಳನು ತರಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
11/01/2010
26/08/2011
26/08/201 20-1-5
ಎಂ 2
2
ಇತರೆ.111.ಇ /2010
Reduction of teachers working in excess strength in Govt. Higher Primary
School Uchagaon Belgaum Taluk Transfer of Smt H I Ustad reg
ಎಂ (2)/ಮೂ.ಸೌ.ಅ/10/2
08/02/2010
26/02/2010
26/02/201 20-1-5
001-02
1
ಎಸ.ಡಿ.ಎಂ. ಮುಖಾಂತರ 2001-02ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಸರಬರಾಜು ಬಗೆಗ್
08/02/2010
26/02/2010
26/02/201 20-1-5
ಎಂ (2)/ಐ.ಇ.ಡಿ.ರಾ.ಪು/19
/2002-03
1
ಸ. .ಅ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿಯ ಲ್ ಅಂಗ ಕಲ ಮಕಕ್ ಗೆ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣಕಾಕ್ಗಿ ರೂ,55.00ಲಕಷ್ಗಳು
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆ
ಎಂ (2)/ ತಕಾ/45/199515/02/2010
26/02/2010
26/02/201 20-1-5
96
1
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಉದುರ್ ಶಾಲಾ ತನಿಕಾಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ದಿ:16/10/1995 ರಿಂದ 20/10/1995ರ 5ದಿನಗಳ
ತರಬೇತಿ ಕಾಯರ್ಕ ಮ ನಡೆಸುವ ಬಗೆ
15/02/2010
26/02/2010
26/02/201 20-1-5
ಎಂ (2)/ಎ ಬಿ/12/19961
97
1996-97ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ಆಯವಯ್ಯದ ಲ್ ಡಾರ್ ಮಾಡಲು ಎ. ಬಿಲುಲ್ಗಳ ವರ
15/02/2010
26/02/2010
26/02/201
ಎಂ (2)/ಸಾಬಿ/21/19951
96
ಕಛೇರಿಯ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿಗಾಗಿ ರೂ,20.000/.ಗಳ ಖಚುರ್ಗಳ ರ ೕದಿಗಳ ಎನ್.ಡಿ. ಬಿಲಲ್ನುನ್
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ
16/02/2010
26/02/2010
26/02/201
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/07/19961
97

20-1-5

20-1-5

525
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
ದಿ:04/10/1996 ರಂದು ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಖರೀದಿ ಬಗೆಗ್

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

16/02/2010
26/02/2010
26/02/201 20-1-5
ಎಂ (2)/ ತಕಾ/07/19961
97
ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಮೈಸೂರು ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ಲ್
ನಡೆ ರುವ ಖಚಿರ್ನ ಎನ್ ಡಿ ಬಿಲನು ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ
16/02/2010
26/02/2010
26/02/201 20-1-5
ಎಂ (2)/ಇ /10/1996-97
1
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ರುವ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಉದುರ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಉದುರ್ ,ಕನನ್ಡ ನಿಘಂಟುಗಳ ಸರಬರಾಜು ಬಗೆಗ್

501

41675

502

41677

503

41683

16/02/2010
01/03/2010
01/03/201
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/20/19971
98
ನಿದೇರ್ಶಕರ ನಿವಾಸದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ್ 3482269 ಇದರ ಬಿ ಲ್ನ ಬಗೆಗ್ ರೂ,2,555

20-1-5

504

41690

16/02/2010
26/02/2010
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/04/199798
ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ಖಚಿರ್ನ ರ ೕದಿಗಳ ಡಿ. ಬಿಲುಲ್ ರೂ,6,608

20-1-5

505

41692

506

41701

16/02/2010
26/02/2010
26/02/201 20-1-5
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/05/19971
98
1997-98ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿಯ `ಡಿ` ಗೂರ್ಫ್ ಮತುತ್ ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಸಮವಸ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ
ಡಿ ಬಿ ನ ಕುರಿತು
16/02/2010
01/03/2010
01/03/201 20-1-5
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/01/19971
98
ರೂ, 7884/- ಗಳ ಎನ್.ಡಿ ಬಿಲುಲ್ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್ ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ಹಣ

507

41702

16/02/2010

01/03/2010

01/03/201 20-1-5
1
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗ ಗೆ 1997-98ನೇ ಸಾ ಗೆ ಮಾಯ್ಪಯ್ಚಾಟರ್ ಸರಬರಾಜು ಕುರಿತು.

508

41706

16/02/2010
ಎಂ (2)/ . ಪರ್/04/199798
ಸಂಸಕ್ೃತ ಶಾಖೆಯ ಲ್ ಹಣ ದುರುಪ ೕಗದ ಬಗೆಗ್

01/03/2010

509

41714

510

41716

16/02/2010
01/03/2010
01/03/201 20-1-5
ಎಂ (2)/ವೇಬಿ/14/19961
97
1997-98ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯ ಪಕಿರ್ಯೆ ಅನುಸೂಚಿ `ಬಿ` ವೇತನಗಳ ಮತುತ್ ಇತರೆ ನಿಗಧಿತ ಭತೆಯ್ಗಳ
ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆ
16/02/2010
01/03/2010
01/03/201 20-1-5
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/16/19961
97
ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರು ಖಚಿರ್ನ ಡಿ. ಬಿ ಲ್ನ ಬಗೆಗ್ ರೂ,5950

511

41719

512

41721

513

41725

ಎಂ (2)/ಇ /10/1997-98

26/02/201
1

01/03/201
1

20-1-5

16/02/2010
01/03/2010
01/03/201 20-1-5
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/10/19961
97
1996-97ನೇ ಸಾ ಗೆ ಅಲಪ್ ಸಂಕಾಯ್ತ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನಡೆ ರುವ ಖಚಿರ್ನ ಎನ್.ಡಿ ಬಿಲಲ್ನುನ್
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ
16/02/2010
01/03/2010
01/03/201 20-1-5
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/15/19961
97
ಕಛೇರಿಯ ವಾಹನ ಸಂಖೆಯ್-ಎಂ.ಇ.ಟಿ-3496ನ ರಿಪೇರಿಯ ಡಿ. ಬಿ ಲ್ನ ಕುರಿತು. ರೂ,14,840
16/02/2010
01/03/2010
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/02/199697
ಕಛೇರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಸಮವಸ ನೀಡುವ ಡಿ. ಬಿ ಲ್ನ ಬಗೆಗ್

01/03/201
1

20-1-5

526
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
514

41727

ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/04/199616/02/2010
01/03/2010
01/03/201
97
1
ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಮುದಾರ್ಣಲಯಕೆಕ್ ರೂ 243, ಗಳ ಪಾವತಿ ಕುರಿತು ಡಿ. ಬಿ ಲ್ನ ಬಗೆಗ್.

515

41736

ಎಂ (2)/ಇ /74/2004-05
2005-06ನೇ ಸಾ ನ

516

41738

26/02/201 20-1-5
1
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಆಯವಯ್ಯ ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಕೆ ಕುರಿತು.

ಎಂ (2)/ಇ /28/2004-05

16/02/2010

26/02/2010

16/02/2010

26/02/2010

ಕಛೇರಿಯ ವಾಹನ ಸಂಖೆಯ್: ಕೆ.ಎ.01-ಜಿ-3229 ದುರ ತ್ ಬಗೆಗ್
517

41739

518

41741

519

41750

26/02/201
1

20-1-5

16/02/2010
26/02/2010
26/02/201 20-1-5
ಎಂ (2)/ಪರ್ಭ/04/20041
05
2004-05ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿ ವೆಚಚ್ ಹಾಗೂ ಪರ್ಯಾಣ ವೆಚಚ್ ಸಾರಿಗೆ ಮತುತ್ ದೂರವಾನಿ ವೆಚಚ್ಗಳ
ಆಯವ ಯ ಕುರಿತು
16/02/2010
26/02/2010
26/02/201 20-1-5
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/07/20041
05
2004-05ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿ ವೆಚಚ್ಗಳ ಡಿ. ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಬಗೆಗ್
ಎಂ (2)/ಇ /69/2004-05

16/02/2010

01/03/2010

2004-05ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ ವರದಿ ಕುರಿತು.

01/03/201
1

20-1-5

520

41752

16/02/2010
01/03/2010
01/03/201
ಎಂ (2)/ವೇಬಿ/03/20041
05
2004-05ನೇ ಸಾ ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತುತ್ ಬಬ್ಂದಿ ವೇತನದ ಆಯವಯ್ಯ ಕುರಿತು .

20-1-5

521

41753

ಎಂ (2)/ಇ /10/2004-05

20-1-5

2004-05ನೇ ಸಾ ನ
522

41754

523

41756

524

41757

16/02/2010

01/03/2010

01/03/201
1
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಅಯವಯ್ಯ ಅನುಷಾಠ್ನ ಕುರಿತು.

16/02/2010
01/03/2010
01/03/201 20-1-5
ಎಂ (2)/ಪಿರ್ಂಟರ್/67/200
1
4-05
2004-05ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿ ಆಧುನಿಕರಣ ಆಯವಯ್ಯದ ಲ್ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್, ಯು.ಪಿ.ಎಸ್ ಹಾಗೂ ಲೇಜರ್
ಪಿ ಂಟಸರ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗೆ
16/02/2010
01/03/2010
01/03/201 20-1-5
ಎಂ (2)/ಪೀ.ಖ.ನಿ/23/200
1
3-04
2003-04ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿಯ ಆಧುನೀಕರಣ ಆಯವಯ್ಯದ ಲ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಯಂತರ್ ಖರಿದೀಸುವ ಬಗೆಗ್
ಎಂ (2)/ಇ /23/2004-05

16/02/2010

01/03/2010

2004-05ನೇ ಸಾ ನ ಸಕಾರ್ರದ ಕಛೇರಿಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ ಕುರಿತು.

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

20-1-5

525

41760

526

41761

527

41763

01/03/201
1

20-1-5

16/02/2010
01/03/2010
01/03/201 20-1-5
ಎಂ (2)/ಭಾಅಶಾಘೋ/04/
1
2004-05
ಎ.ಹೆಚ್.ಐ ರೆಹಮಾನಿಯಾ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ರಾಮನಗರ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಗೋ ಸುವ ಬಗೆ
16/02/2010
01/03/2010
01/03/201 20-1-5
ಎಂ (2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/41/20
1
04-05
ಸ.ಬಾ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇದರ ಲ್ ಉದುರ್ ಮಾಧಯ್ಮದ 8ನೇ ತರಗತಿ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ
ಕುರಿತು
16/02/2010
01/03/2010
01/03/201 20-1-5
ಎಂ (2)/ದೂರು/52/20041
05

527
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ಯು.ಬಿ.ಎಂ. ಬಾರ್ ಮ್ನ್ ಅನುದಾನಿತ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
2004 05 ಸಾ ನ ಶೆ ಕಷ್ಣಿಕ ವಷರ್ದಿಂದ ಶಾಶಾ ತವಾಗಿ ಮುಚು ವ ಬಗೆ
ಎಂ (2)/ನಿ&ಪಿಂ/01/1999
01/03/2010
01/03/2010
01/03/201 20-1-5
-00
1
ರ್ೕ.ಸಂಪಮಗಿ, ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಉದುರ್ ಮತುತ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಮತು ಉಪದಾನದ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
01/03/2010
01/03/2010
01/03/201 20-1-5
ಎಂ (2)/ಇ /01/1999-00
1
ಕಛೇರಿ ವಾಹನದ ಇಂದನದ ಡಿ ಬಿ ಲ್ನ ಬಗೆಗ್

528

42239

529

42240

530

42241

01/03/2010
ಎಂ (2)/ಸಾಬಿ/01/199900
ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರರಿನ ಡಿ ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಬಗೆಗ್

01/03/2010

01/03/201
1

20-1-5

531

42242

01/03/2010
01/03/2010
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/01/199900
1999-00ನೇ ಸಾ ನ ದೂರವಾಣಿ ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಡಿ. ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಬಗೆಗ್

01/03/201
1

20-1-5

532

42243

01/03/2010
01/03/2010
01/03/201 20-1-5
ಎಂ (2)/ಕಲೇಸಾ/01/1999
1
-00
ಕಛೇರಿ ಕೆಲಸಕೆಕ್ ಅವಶಯಕ ಲೇಖನ ಸಾಮಾಗಿರ್ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

533

42244

ಎಂ (2)/ಇ /08/1999-00

534

42245

535

01/03/2010

01/03/2010

42250

01/03/2010
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/01/200001
2000-01ನೇ ಸಾ ನ ಇಂಧನ ದ ಡಿ ಬಿ ಲ್ನ ಬಗೆಗ್

01/03/2010

536

42953

18/03/2010
02/09/2011
02/09/201 20-1-5
.e.ಇ /2010
ಸಕಾರ್ರಿ .ಕೆ.ಓ. ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕನನ್ಡ ಕಷ್ಕಿಯ ಮೇಲೆ ದೌಜರ್ನಯ್ ನಡೆದಿರುವ ಬಗೆಗ್

537

43220

538

44172

01/04/2010
01/04/2010
01/04/201 20-1-5
ಎಂ 2 ಉದು ಸಂ ಹು
ಮಂ.133.ನೇಮಕ/2010
1
ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಾಯಾರ್ಲಯದ ಲ್ ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರ ಹುದೆದ್ ಸೃ ಟ್
ಮಂಜೂರ ಮಾಡಲು ಅಪರ ಆಯುಕರು ಸಾ ಇಲಾಖೆ ಗುಲ ಗಾರ್ ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸುವ ಕುರಿತು
28/04/2010
26/08/2011
26/08/201 20-1-5
ಎಂ 2 ಉ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ನಿವೇ
ದಾವೆ.10.ನಾಯ್ಪರ್/2010
2

539

44652

540

46181

541

49158

01/03/201 20-1-5
1
`ಡಿ` ದಜೆರ್ ಮತುತ್ ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ 1999-00ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಮವಸ ಮಂಜೂರು ಹಾಗೂ ಡಿ ಬಿ ಲ್ನ
ಬಗೆ
01/03/2010
01/03/2010
01/03/201 20-1-5
ಎಂ (2)/ಇ /01/1999-00
1
1999-00 ನೇಸಾ ನ ವಾಹನ ದುರ ತ್ಯ ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಬಗೆಗ್
01/03/201
1

20-1-5

ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಿನಾಜ್ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್
ವರದಿ ನೀಡುತಿರುವ ಬಗೆ
06/05/2010
26/08/2011
26/08/201 20-1-5
ಎಂ 2 ಮಾ ತಿ
2
ಹಕುಕ್/ಇ /13/2010
ರ್ೕ ಎಂ.ಎಂ. ಸೈಫಾ ಬೇಲೂರು ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆಗಳ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿರುವ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಇಲಾಖಾ ಮತು ಕನ ಡ ಭಾಷಾ ಪರೀ ೆ ಅವಶ ಕತೆ
Mc2 Miss.24.ಇ25/06/2010
26/08/2011
26/08/201 20-1-5
ಆಡ ತ/2010
2
ಡಾ.ಅ ೕಮಾ ಫೀರದೋಸ್, ಉದುರ್ ರ್ಫೆಸರ್-ಇವರ ಅಲಫಾಜ್ ಕಿ ದುನಿಯಾ ಪುಸತ್ಕವನುನ್ ಕಷ್ಣ
ಸಂಸೆಗಳ ಕೋಸರ್ನಾ ಗಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಿ
Mc2 Mis.50.ಇ /2010
08/09/2010
25/08/2011
25/08/201 20-1-5
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542

52472

ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಗಾಯ್ಸೆಟಿಯರ್ ಪರಿಷಕ್ೃತ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ಆವೃತಿತ್ಯ ಪರ್ಕಟಣೆಗಾಗಿ ಅಧಾಯ್ಯ-9 ಆಡ ತ ಇದಕೆಕ್
ಮಾ ತಿ ಸಂಗ ಹಣೆ ಕುರಿತು
CPI/ಇ /54/2010-11
25/10/2010
26/08/2011
26/08/201 20-1-5
Urdu B R P, C.R P and E C O saminor for theee days ssa budjuct

543

57810

Mc2 grnt.93.ಇ /2011

544

57811

545

57812

01/01/2011
26/08/2011
26/08/201
Mc2 U S
2
Sait.95.ಇ /2011
ಕೂಡಿಲ್ಗಿ ಪಟಟ್ಣದ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಕಟಟ್ಡಕೆಕ್ ನಿವೇಶನ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್

546

58806

547

60529

548

67392

10/01/2011
18/08/2011
18/08/201 20-1-5
ಎಮ್ 2
2
ಇತರೆ.236.ಇ /2011
ಡಾ.ದೊಡಡ್ರಂಗೇಗೌಡ, ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರು-ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್: 232 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ
ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಎಂ 2 ಉ ಪೌರ್ಡ ಶಾ
09/02/2011
02/09/2011
02/09/201 20-1-5
ಅನುದಾನ
2
ಒಳ.117.ಅನುಒ/2011
ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ತಿಪಟೂರು-ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು
ಎಂ 2 ಉ ಪೌರ್ಢ ಶಾ
28/05/2011
29/08/2011
29/08/201 20-1-5
ಮಂ.37.ಇ /2011
2
ಐನಾಪೂರ ಗಾರ್ಮದ ಲ್ ಉದುರ್ ಪರ್ಶಾ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

549

77213

550

77218

551

77223

552

77228

553

81362

554

81379

01/01/2011

29/08/2011

29/08/201 20-1-5
2
ಅನುದಾನಿತ ಅಲ್-ಹುದಾ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ನ ಲ್ ನೇಮಕ
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೂರು ಜನ ಕಷ್ಕರನು ಅನುದಾನಕೆ ಒಳಪಡಿ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಮನ
01/01/2011
29/08/2011
29/08/201 20-1-5
Mc2 Grant
2
ad.94.ಇ /2011
ಅಲ್ ಲಾಲ್ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ರವರ ವೇತನ ಅನುದಾನ ಸಾಲರಿ ಗಾರ್ಂಟ್ ಬಗೆಗ್ ಅಜಿರ್
20-1-5

26/08/2011
26/08/2011
26/08/201 20-1-5
ಎಂ 2
2
ಇತರೆ/ಇ /66/2011
ಗವಾನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೋಸೈಟಿ ಬೀದರ್ ಇವರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಹೆಚ್ಎಂಎಸ್ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ
ಬೀರದ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿಯಂದ ಅಗತ ಸಾಮಗಿ ಗಳನು ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆ
ಎಂ 2 ಉ ಶಾ ಅನು
26/08/2011
26/08/2011
26/08/201 20-1-5
ಕು/ಇ /54/2010-11
2
ಸ ಉ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಕೆಂಗೇರಿ ಸಕಾರ್ರಿ ಮಾದರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅನುದಾನ ಮತುತ್ ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ ಕೊರತೆ
ಬಗೆ
ಎಂ 2 ಮೈ
26/08/2011
26/08/2011
26/08/201 20-1-5
ಸಮಿನಾರ್/ಇ /115/2010
2
-11
ನಾಯ್ಷನಲ್ ಕಮೀಷನರ್ ಫಾರ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಡನುಕೇಶನ್ ಇನೂಯ್ಟೂಯ್ಷನ್ಸ್ ಭಾರತ ಸಕಾರ್ರ ನವದೆಹ
ಇವರು ಎಂಪವರ್ ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗಲ ರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗೆ ಸಮಿನಾರ್ ಚನೆ ನ ದಿನಾಂಕ: 02/02/2011
26/08/2011
26/08/2011
26/08/201 20-1-5
ಎಂ 2 ಅಲಪ್ಸಂ ವಟು
ಮಾಗರ್ ಸೂ/ಇ /28/20102
11
ಜಿಲಾಲ್ ಹಾಗೂ ಬಾಲ್ಕ್ ಹಂತದ ಲ್ ಅ ಷಕ್ೃತ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಚಟುವಟಿಕಗಳ ಅನುಷಾಟ್ನದ ಮಾಗರ್ ಸೂಚಿ ಎಸ್
ಎಸ್ ಎ ವತಿಯಿಂದ ಗೊರಡಿ ರುವ ಬಗೆ
09/09/2011
09/09/2011
09/09/201 20-1-5
ಎಂ 2 ವಾ ರ್ಕ
2
ವರದಿ/ಇ /79/2008--09
2008-09 ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ ವರದಿ ಕುರಿತು.
ಎಂ 2 ಆಯವಯ್ಯ
ತ/ಇ /29/2006--07

09/09/2011

09/09/2011

09/09/201
2

20-1-5
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4803

556

7692

13/11/2006
04/05/2009
MC1/Addl Teacher
Apt.15.ಐಇಡಿ/2005-06
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮನ . NAB - IED Schools

04/05/201
0

20-1-6

557

32777

07/12/2005
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
.ಮಾ:21/2005-06
ಅಂಗಿಕಲ ಅಧಿನಿಯಮ 1995ರ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್.

04/05/2009

04/05/201
0

20-1-6

558

32780

20/12/2006
ಎಂ 1
ಆರ್. .ಐ.ಮಾ:25/200506
ಐಇಡಿ ಇಮಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಅ ಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿ ೕರ್ಟ್ ಬಗೆಗ್.

04/05/2009

04/05/201
0

20-1-6

559

32783

560

32790

28/05/2005
04/05/2009
04/05/201 20-1-6
ಎಂ 1ಐಇಡಿ ಅನುದಾಣ
:02/2005-06
0
ೕಜನೆಯ ಲ್ 1997-ರಿಂದ 2004ರ ವರೆಗೆ ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಗ ಗೆ
9ನೇ ಮತುತ್ 10ನೇ ಪಂಚವಾ ರ್ಕ
ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಉವ ಬಗೆ ಮಾ ತಿ ಕುರಿತು
ಎಂ ೕ1ಎಂ ಟಿಟಿ.ತ.ದಾ.ತಿ
01/04/2005
04/05/2009
04/05/201 20-1-6
ದುದ್ಪಡಿ:01/2005-06
0
1994ರ ಎಂ ಟಿಟಿ ದಾಖಲಾತಿ ನಿಯಮಾವ ಗ ಗೆ ತಿದುದ್ಪಡಿ ತರುವ ಬಗೆಗ್.

561

32794

23/07/2005
04/05/2009
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ
ತ.ವಾ:16/2005-06
ಐಇಡಿ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಗೆಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.

562

32805

563

32817

10/06/2005
04/05/2009
04/05/201 20-1-6
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:06/20
0
05-06
ಪರಂಜೊಯ್ೕತಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇದರ 2005-06ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್
ಪಾ ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ
08/12/2004
04/05/2009
04/05/201 20-1-6
ಎಂ 1
0
ಎಂ ಟಿಟಿ.ತ:18/2005-06

04/05/201
0

20-1-6

32820

ಪರ್ಗತಿ ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್.ಇವರ 2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ
ಕೇಂದ ಪಾ ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ
27/04/2005
04/05/2009
04/05/201 20-1-6
ಎಂ 1
0
ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:02/2005-06

565

32824

ನವಚೇತನಾ ದಾಯ್ ಮಂದಿರ ಹೊಸಕೋಟೆ, ಇದರ 2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಭೆತಿ ಕೇಂದರ್
ಪಾ ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ
01/03/2006
04/05/2009
04/05/201 20-1-6
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ನಾ.ಅ:12/
0
2005-06
ಸೇವಾ ಅಂಧರ ಸಂಸೆಥ್, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ 2005-06ನೇ ಸಾ ನ ನಾಮಾವ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

566

32829

564

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

2007-08 ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನೇತರ ಆಯವಯ್ಯ ಪತರ್ದ ಅಂದಾಜು ಅನುಬಂಧ ಆಂದಾಜು ರಾಜಯ್
ವಲಯ ವೆಚ ಗಲ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗೆ
ಎಂ 1 ಶರ್ ದೋಷ ಬೇಡಿಕೆ
22/06/2006
02/05/2009
02/05/201 20-1-6
29 2005-06
0
ಮೈಸೂರು ಶರ್ವಣ ದೋಷ ಕಷ್ಕರ ಬೇಡಿಕೆ ಬಗೆಗ್

555

08/03/2006
04/05/2009
04/05/201 20-1-6
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
0
ದೂರು:25/2005-06
ೕಜನೆ, ದೊಡಡ್ ಬಳಾಳ್ಪುರ , ಬೆಂ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್. ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಸಂಪನೂಮ್ಲ
ಸ ೕರ್ದಯ ಐಇಡಿ
ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವೇತನದ ಬಗೆ ದೂರು
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ಎಂ 1 ಎಂ ಟಿಟಿ
28/05/2005
04/05/2009
04/05/201 20-1-6
ಅ:08/2005-06
0
ಅಮರೇಶವ್ರ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಸುರಪುರ ತಾ// ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ 2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ
ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ ಪಾ ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
05/12/2005
07/05/2009
07/05/201 20-1-6
ವಗಾರ್ವಣೆ:01/2005-06
0
ಐಇಡಿ ಕಾಯರ್ಗಾರ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ ಗೆ ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

567

32834

568

32887

569

32889

10/07/2005
07/05/2009
07/05/201
ಎಂ 1ಸಂ. .ವಗರ್:10/200
0
5-06
ರ್ೕಮತಿ.ಸಂತೋಷ ಕುಮಾರಿ.ಅಕಾರ್ಚಾರಿ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

20-1-6

570

32913

22/08/2005
ಎಂ 1
.ಅ.ಅ.ನಿ.ಅನು:01/200506
ಅಂಗ ಕಲ ಅಧಿನಿಯಮ 1995ರ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್.

20-1-6

571

32953

572

33042

27/11/2005
07/05/2009
07/05/201 20-1-6
ಎಂ 1ಐಇಡಿ ತರಬೇತಿ
0
:18/2005-06
Foundation Course On Education Of Children With Disablities For in
Service Teachers ಬಗೆ
ಎಂ 1ಸಭೆ.ಮಾ.ಮ:23/20
07/02/2006
05/05/2009
05/05/201 20-1-6
05-06
0
ಮ ಳಾ ಮತುತ್ ಮಕಕ್ಳ ಅಭಿವೃದಿದ್ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ದಿ:13/01/2006 ರಂದು ಜರುಗಿ ದ ಸಭಾ ನಡುವ ಬಗೆಗ್.

573

33050

574

37467

575

37671

576

39555

577

41217

578

41220

579

41223

07/05/2009

07/05/201
0

08/03/2006
05/05/2009
05/05/201
ಎಂ 1ಐಇಡಿ.ಅ:27/20050
06
ಜಾವೇದ್ ಅಬಿದಿ ಎಕ್ಸ್ಇಕೂಯ್ಟೀವ್ ಡೈರೆಕಟ್ರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಪಾರ್ ಪರ್ ೕಷನ್ ಆಫ್
ಎಂಪಾಯಿಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಎಬಲ್ ಇವರು ಪ ಧಾನ ಮಂತಿ ಗ ಗೆ ಸ ರುವ ವರದಿ ಬಗೆ
16/10/2009
16/01/2013
16/01/201
ಎಂ 2 ತ ಸಂ
4
ಪಟಿಟ್.84. ಕಷ್ಣ ಸಂ/2009
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

20-1-6

20-1-6

24/10/2009
13/06/2014
13/06/201 20-1-6
ಎಂ 2
ೕ ಕಾ
5
ಆಯವಯ್ಯ.85. ೕಜನೆ/20
09
2010-11 ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ವಲಯ ಮುಂದುವರೆದ
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಮತುತ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ಘಟಕ/ಹೊಸ ಘಟಕ ಕಾಯರ್ಕ ಮಗಳ ಆಯವ ಯ ಪ ಸಾವನೆಯನು ಸ ಸುವ ಬಗೆ
01/12/2009
09/06/2014
09/06/201 20-1-6
ಎಂಚಿ2
5
ಮೇಲಮ್ನ .97. .ಬೇಡಿಕೆ/20
09
ಮೇಲಮ್ನ
ರ್ೕಮತಿ ಶಹನಾಜ್ ಬೇಗಂ ನಯಾ
ಹಲಾಲ್ ಗುಲಬ್ಗರ್ ಇವರ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮೇಲಮ್ನ
ಫೆ ಜುಲ್ ಉಲೂಂ ಉದುರ್ ಪಾ ಶಾಲೆ ಗುಲ ಗರ್
08/02/2010
01/04/2010
01/04/201 20-1-6
ಎಂ (2)/ವೇಬಿ/03/20031
04
2003-04ನೇ ಸಾ ನ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತುತ್ ಬಬ್ಂಧಿಯವರ ವೇತನ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.
08/02/2010
01/04/2010
01/04/201 20-1-6
ಎಂ (2)/ಎಂಎಂಆರ್/30/2
1
003-04
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗ ಲ್ ಖಚುರ್ ವೆಚಚ್ಗಳ ಎಂ.ಎಂಆರ್ ಗೆ ಮಾ ತಿ ಸ ಲ್ಸುವ
2003-04ನೇ ಸಾ ನ
ಬಗೆ
08/02/2010
01/04/2010
01/04/201 20-1-6
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/1/20031
04
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ರೂ,11,273 ಗಳ ಇಂಧನ ವೆಚಚ್ದ ಎನ್.ಡಿ ಬಿಲುಲ್ ಮಾಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್
08/02/2010
01/04/2010
01/04/201 20-1-6
ಎಂ (2)/ಎ ಬಿ/33/20031
04
2003-04ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ವಾಹನದ ಇಂಧನಕಾಕ್ಗಿ ಎ. ಬಿ ಲ್ನ ಲ್ ಡಾರ್ ಮಾಡುವ ಬಗಗ್ ಹಾಗೂ ಎನ್.ಡಿ.
ಬಿ ನು ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಖರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ
08/02/2010
01/04/2010
01/04/201 20-1-6
ಎಂ (2)/ಪರ್ಭ/02/20031
04
2003-04ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿ ವೆಚಚ್ ಹಾಗೂ ಪರ್ಯಾಣ ವೆಚಚ್ಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

580

41225

581

41227

582

41228

08/02/2010
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/21/200304
2003-04ನೇ ಸಾ ನ ದೂರವಾಣಿ ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಬಗೆಗ್

01/04/2010

01/04/201
1

20-1-6

583

41233

08/02/2010
01/04/2010
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/29/200304
ಕಛೇರಿಯ ವಾಹನ ಸಂಖೆಯ್- ಕೆ.ಎ.01 ಜಿ-3229ರ ದುರ ತ್ ಕುರಿತು.

01/04/201
1

20-1-6

584

41240

08/02/2010
26/02/2010
26/02/201 20-1-6
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/01/20021
03
ಕಛೇರಿಯ ವಾಹನದ ಸಂಖೆಯ್ ಕೆ.ಎ.01 ಜಿ-3229ರ 2002-03ನೇ ಸಾ ನ ದುರ ತ್ಯ ಡಿ. ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಬಗೆಗ್

585

41250

586

41257

587

41258

08/02/2010
01/04/2010
01/04/201 20-1-6
ಎಂ (2)/ಅನುಬಿ ೕ/25/2
1
003-04
2003-04ನೇ ಸಾ ಗೆ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಷಾಠ್ನಕಾಕ್ಗಿ ಆಯವಯ್ಯ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಪಿಠೋಪಕರಣಕಾ ಗಿ
08/02/2010
26/02/2010
26/02/201 20-1-6
ಎಂ (2)/ .ಎ.ಜಿ.ತ.ವ/23/
1
2002-03
1998-99ನೇ ಸಾ ನ .ಎ.ಜಿ ವರದಿ
ಲ್ ರ ಲ್ನ ಕಂಡಿಕಡ 3,9,33 ರ ಲ್ 11ಕೆಕ್ ಇಲಾಖಾ
ಉತರಗಳನು ಸ ಸುವ ಬಗೆ
08/02/2010
26/02/2010
26/02/201 20-1-6
ಎಂ (2)/ವಾಕ ೕ/44/20
1
02-03
2002-03ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ ವರದಿ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

588

41259

08/02/2010
26/02/2010
26/02/201
ಎಂ (2)/ ೕ.ಅನು.ಬಿ/71/
1
2003-04
ೕಜನೇತರ ಆಯವಯ್ಯ ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಖೆ ಬಗೆಗ್.
2004-05ನೇ ಸಾ ನ

20-1-6

589

41260

08/02/2010
26/02/2010
26/02/201
ಎಂ (2)/ಆ.ಅ( ೕಜನೇತ
1
ರ)/81/2003-04
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಆಯವಯ್ಯ ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಕೆ ಬಗೆಗ್
2004-05ನೇ ಸಾ ನ

20-1-6

590

41262

08/02/2010
26/02/2010
ಎಂ (2)/ಸಾಬಿ/76/200304
2002-03ನೇ ಆ ನ ಲೇಖನ ಸಾಮಾಗಿರ್ ಸರಬರಾಜು ಕುರಿತು.

26/02/201
1

20-1-6

591

41264

ಎಂ (2)/ಇ /06/2003-04

08/02/2010

26/02/2010

26/02/201
1
2002-03ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ದಾಸಾತ್ನು ಪರೀ ಲನೆ ಕುರಿತು.

20-1-6

592

41267

ಎಂ (2)/ಇ /31/2003-04

08/02/2010

26/02/2010

2003-04ನೇ ಸಾ ನ ಮುಂದುವರೆದ
ಗಣಿತದ ಕಿಟ್ ಸರಬರಾಜು ಕುರಿತು

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

26/02/201 20-1-6
1
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಅಗತಯ್
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ಎಂ (2)/ಇ /68/2003-04

08/02/2010

26/02/2010

41681

ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/18/199798
ಕಛೇರಿ ಖಚಿರ್ನ ಬಿಲುಲ್. 1,991

16/02/2010

01/03/2010

01/03/201
1

20-1-6

604

41682

16/02/2010
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/19/199798
ವಾಹನದ ಇಂದನಕಾಕ್ಗಿ ಡಿ. ಬಿಲುಲ್ ರೂ,1,900

01/03/2010

01/03/201
1

20-1-6

605

41684

16/02/2010
01/03/2010
01/03/201
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/11/19971
98
ಪೆಟೊರ್ೕಲ್ ಬಿಲುಲ್ಗಳು ಮತುತ್ ಇತರೆ ಕಛೇರಿಯ ಖಚಿರ್ನ ರ ೕದಿಗಳ ಬಗೆಗ್ ರೂ,5,292

20-1-6

606

41685

ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/21/199798

20-1-6

593

41268

594

41275

595

41610

596

41611

597

41613

598

41614

599

41625

600

41678

601

41679

602

41680

603

26/02/201 20-1-6
1
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳದ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ ಶಾಲೆಗಳ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ
2002-03ನೇ ಸಾ ನ
ಅನುಷಾನ ಕುರಿತು ಮಹಾಲೇಕಪಾಲಕರು ಖಚುರ್/ವೆಚ ದ ಆ ೇಪಣೆ ಬಗೆ
08/02/2010
01/04/2010
01/04/201 20-1-6
ಎಂ (2)/ಸಾಂ.ಕಾ/33/200
1
3-04
2003-04ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಅಲಪ್ ಸಮಖಾಯ್ತ ಮಕಕ್ ಗೆ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಭಾಷಾ ಸಪ್ಧೆರ್ಗಳನುನ್
ನಡೆಸುವ ಬಗೆ
15/02/2010
26/02/2010
26/02/201 20-1-6
ಎಂ (2)/ಪೀ.ಖ.ನಿ/07/199
1
5-96
1995-96ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಅನುಷಾಟ್ನಗೊ ಸಲು ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
15/02/2010
26/02/2010
26/02/201 20-1-6
ಎಂ (2)/ಪೀ.ಖ.ನಿ/13/199
1
4-95
1994-95ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನಾ ಆಯವಯ್ಯದ ಲ್ ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಉದುರ್
ಮರಾಠಿ ತೆಲಗು ಮಾಧ ಮದ ಗಾ ಂಥಲಯ ಪ ಸಕಗಳ ಸರಬರಾಜು ಬಗೆ
15/02/2010
26/02/2010
26/02/201 20-1-6
ಎಂ (2)/ಪುನಶೆಚ್ೕತರ/32/1
1
995-96
1995-96ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ಅನುಷಠ್ನಗೊ ಸಲು ಉದುರ್ ಮರಾಠಿ ತೆಲಗು
ತಮಿಳು ಭಾಷಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾಯರ್ಕ ಮಗಳನು ಹಮಿ ಕೊಳು ವ ಕುರಿತು
15/02/2010
26/02/2010
26/02/201 20-1-6
ಎಂ (2)/ಎನ್. . /44/19
1
95-96
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 1995-96ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗ ಗೆ ಎ. ಬಿ ಲ್ನ ಲ್
ಹಣ ಡಾ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
15/02/2010
26/02/2010
26/02/201 20-1-6
ಎಂ (2)/ಎ ಬಿ/09/19961
97
ಉದುರ್ ಪಾರ್/ಪೌರ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 1996-97ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ನಡೆ ರುವ ತರಬೇತ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಖಚಿರ್ನ
ಎನ್ ಡಿ ಬಿಲು ರೂ 1 00 ಲಕಷ್ಗಳ ಕುರಿತು
16/02/2010
01/03/2010
01/03/201 20-1-6
ಎಂ (2)/ಅಬಿ/07/1996-97
1
1996-97ನೇ ಸಾ ಗೆ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ, ಪೀಠೋಪಕರಣ, ಪಾಠೋಪಕರಣ
ಗಾ ಂಥಲಯ ಪ ಸಕ ಹಾಗೂ ಇ ಟಿ ಪರೀ ೇಯನು ತೆಗೆದು ಕೊಳು ವ ಅಲ ಸಂಖಾ ತ ದಾ ಥಿರ್ಗ ಗೆ
16/02/2010
01/03/2010
01/03/201 20-1-6
ಎಂ (2)/ಕಲೇಸಾ/19/1996
1
-97
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆ ಗೆ ಗಾರ್ಂಥಲಯ ಪುಸತ್ಕ ಮತುತ್ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಸರರಾಜು ಕುರಿತು
1996 97
16/02/2010
01/03/2010
01/03/201 20-1-6
ಎಂ (2)/ಸಾಬಿ/17/19971
98
ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರು ಖಚಿರ್ನ ರ ೕದಿಗಳ ಬಿಲುಲ್ ರೂ,6,232

16/02/2010

01/03/2010

01/03/201
1
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ಎಲೆಟಾರ್ನಿಕ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ,2,648
607

41686

16/02/2010
01/03/2010
01/03/201
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/13/19971
98
ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರು ಮತುತ್ ಪೆಟೊರ್ೕಲ್ ಖಚಿರ್ನ ರ ೕದಿಗಳ ಡಿ. ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಬಗೆಗ್ ರೂ,5,228

20-1-6

608

41687

16/02/2010
01/03/2010
01/03/201
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/15/19971
98
ನಿದೇರ್ಶಕರ ನಿವಾಸದ ದೂರವಾಣಿಯ ಖಚಿರ್ನ ಡಿ. ಬಲುಲ್ಗಳ ಬಗೆಗ್ ರೂ,7131

20-1-6

609

41689

ಎಂ (2)/ಇ /01/1996-97

16/02/2010

01/03/2010

01/03/201
1
ಕಛೇರಿಯ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ್-2213766 ಇದರ ಬಿಲಲ್ನುನ್ ಪಾವತಿಸುವ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

20-1-6

610

41710

ಎಂ (2)/ಇ /39/1997-98

16/02/2010

01/03/2010

611

41775

612

42246

613

42247

614

42248

ಎಂ (2)/ಇ /03/1999-00

01/03/2010

01/03/2010

615

42249

616

42251

617

42252

618

42253

619

59629

01/03/201 20-1-6
1
1998-99ನೇ ಸಾ ಗೆ ಕನಾರ್ಟಕ ಉದುರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೆಂ ಇವರ ಉದುರ್, ಕನನ್ಡ ನಿಘಂಟು ಸರಬರಾಜು
ಕುರಿತು
16/02/2010
26/02/2010
26/02/201 20-1-6
CPI/ ತಕಾ/01/2000-01
1
ಶಾಲಾ ಕಷ್ಣದ ಲ್ ಸಮುದಾಯ ಸಕಿರ್ಯ ಪಾತರ್ ಎಂಬ ಚಚಾರ್ ಗೊ ಠ್ಗೆ ಎ. ಬಿಲುಲ್ ರೂ,35,000 ಹಾಗೂ
ಖಚುರ್ಗಳ ಎನ್ ಡಿ ಬಿಲುಗಳ ಬಗೆ
01/03/2010
01/03/2010
01/03/201 20-1-6
ಎಂ (2)/ ತಕಾ/43/19981
99
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತೆಲುಗು ಮತುತ್ ತಮೀಳು ಕಷ್ಕರಿಗೆ 1998-99 ನೇ ಸಾ ನ ತರಬೇತಿ
ಕಾಯರ್ಗಾರ ನಡೆ ರುವ ದರ ಬಗೆ
01/03/2010
01/03/2010
01/03/201 20-1-6
ಎಂ (2)/ಇ /17/1999-00
1
2000-01ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯ
ೕಜನೆತರ ರಾಜಯ್ಮಟಟ್ದ ಆಯವಯ್ಯ ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಕೆ ಬಗೆಗ್
01/03/201 20-1-6
1
ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ, ಪರಿಚಾಲಕರು, ಇವರು ದೈವಾದೀನರಾಗಿರುವುದರ ಬಗೆಗ್ ಶವಸಂಸಕ್ರಕೆಕ್ ಹಣ ಪಾವತಿ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
01/03/2010
01/03/2010
01/03/201 20-1-6
ಎಂ (2)/ಇ /07/1999-00
1
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗ ಯಡಿ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
1999-00ನೇ ಸಾ ನ ಮುಂದುವರೆದ
ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಡಿಸು ಗಳ ಸರಬರಾಜು ಕುರಿತು
01/03/2010
01/03/2010
01/03/201 20-1-6
ಎಂ (2)/ಸಾಂ.ಕಾ/08/199
1
9-01
1999-00ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಉದುರ್ ಶಾಲಾ ಮಕಕ್ ಗೆ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ಸೆದ್ೕರ್ಗಳನುನ್ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್
01/03/2010
ಎಂ (2)/ವೇಬಿ/01/199900
1999-00ನೇ ಸಾ ಗೆ ಖಛೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಮತುತ್
ಭತೆ ಗ ಗೆ ಆಯವ ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
01/03/2010
ಎಂ (2)/ಪೀ.ಖ.ನಿ/06/199
9-00
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳಡಿಯ
1999-00ನೇ ಸಾ ನ
Mc2
misle/ಇ /11/2010-11

25/01/2011

01/03/2010

01/03/201 20-1-6
1
ಬಬ್ಂದಿ ವಗರ್ದವರಿಗೆ ವೇತನ ಮತುತ್ ಇತರೆ

01/03/2010

01/03/201 20-1-6
1
ಲ್ ಮಾಯ್ಪ್ ಗಳ ಸರಬರಾಜು ಕುರಿತು.

09/06/2014

09/06/201
5

20-1-6

H S schools for Monday fist language for urdu

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

534
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
620

66022

621

67949

622

82893

623

89481

624

96777

25/05/2012
11/06/2014
ಎಂ 2 ಹೆರಾಕ್ಸ್ ಯಂಟಫ
ಖ/ಇ /19/2012
2012-13 ನೇಸಾ ಗೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಯಂತರ್ಕೆಕ್ ಟೋನರ್ ಖರೀಧಿ ಬಗೆಗ್

625

96779

25/05/2012
11/06/2014
11/06/201 20-1-6
ಎಂ 2 2012-13 ನೇ
ಸಾಲೆಗೆ ಜನತಾ ಬ ಲೇ ಸಾ
5
ಖ/ಇ /18/2012
2012-13 ನೇ ಸಾಲೆಗೆ ಕಛೇರಿಗೆ ಅವಶಯ್ಕ ಲೇಖನ ಇತರೆ ಸಾಮಗಿರ್ಗಳನುನ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿವ ಬಗೆಗ್.

626

96781

ಎಂ 2
ೕ ಅನು ಹವಾ ನಿ
ಖರೀಧಿ/ಮೂ.ಸೌ./13/2012

627

96784

628

97793

15/04/2011
17/06/2014
17/06/201 20-1-6
Mc2
5
meting.26.ಇ /2011
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ ಕಲಾಯ್ಣ ಸಚಿವರ ಅಧಯ್ಕಷ್ತೆಯ ಲ್ ನಡೆದ ಚಚೆರ್ಯ ಸಭೆಯ ನಡವ ಬಗೆಗ್ ಕೈಗೊಂಡ ಕರ್ಮದ
ವರದಿ ಬಗೆ
ಎಂ 2 ಮಾ ತಿ
09/06/2011
09/06/2014
09/06/201 20-1-6
ಹಕುಕ್.40.ಇ /2011
5
ರ್ೕ ಆಯ್.ಎಚ್.ಖಾಜಿ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರಡಿಯ ಲ್ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ
ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು
ಎಂ 2 ಉ ಶಾ
24/09/2011
13/06/2014
13/06/201 20-1-6
ಮಾ ತಿ/ಇ /81/2011
5
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ ಇರುವ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ ಢ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಕಷ್ಕರ ವರ ಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್
ರಾಜ ದ ಎಲಾ ಉ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
ಎಂ 2 ಪ
08/12/2011
13/06/2014
13/06/201 20-1-6
ಭರವಸೆ.95. .ಸ & ಪ
5
ಪರ್./2011
ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ 112 ಅಧಿವೇಶನದ ಲ್ ನೀಡಲಾದ ಭರವಸೆಗಳ ಬಗೆಗ್

25/05/2012

11/06/2014

11/06/201
5

11/06/201
5

20-1-6

20-1-6

2012-13ನೇ ಸಾ ಗೆ
ೕಜನಾ ಅಯವಯ್ಯದ ಲ್ ಕಛೇರಿಗೆ ಅವಶಯ್ಕವಾದ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕೊಠಡಿಗೆ ಹವಾ
ನಿಯಂತ ಣ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆ (ಎ
ಖರೀದಿ ಕುರಿತು)
ಎಂ 2 ವಾಹನದ ದುರ ತ್
25/05/2012
11/06/2014
11/06/201 20-1-6
&ಇತರೆ/ಇ /10/2012
5
2012-13 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಕಛೇರಿ ವಾಹನ ದುರ ತ್ ಮತುತ್ ಇತರೆ ವೆಚಚ್ ಕುರಿತು.
ಎಂ 2 ಉ ಪೌರ್ಢ ಶಾ
ಬೇಡಿಕೆಗಳು/ಇ /26/2012

21/06/2012

09/06/2014

09/06/201
5

20-1-6

20-1-6

ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ದ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

629

98774

18/07/2012
11/06/2014
11/06/201
ಎಂ 2 ಕಛೇರಿ
5
ಆಧುನೀಕರಣ/ಕಾ ೕ/24/2
012
2012-13 ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನಾ ಅನುದಾನದ ಲ್ ಕಛೇರಿ ಆಧುನೀಕರಣ ಕುರಿತು.

630

100323

631

107511

31/08/2012
11/06/2014
11/06/201 20-1-6
ಎಂ 2 ೕ.ಅನು
ಗಣಕಯಂತರ್
5
ಖ/ಇ /12/2012
2012-13ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಅನುದಾನದ ಲ್ ಕಚೇರಿ ಆಧುನೀಕರಣ ಮತುತ್
ೕತೊ ೕಪಕರಣ ಖರೀಧಿ ಅನುದಾನದ ಗಣಕ ಯಂತ ಖರೀಧಿ ಕುರಿತು
05/03/2013
13/06/2014
13/06/201 20-1-6
ಎಂ 2ಸ ಶಾ ಹಳೆ ಪೀ ನೀ
ಕು/ಇ /53/2013
5
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ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
ಸಕಾರಿ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ನ ಹಳೆ ಪೀಠೊಪಕರಣಗಳನುನ್ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

632

108642

633

112867

28/03/2013
11/06/2014
11/06/201 20-1-6
ಎಂ 2 2012-13ನೇ
ಸಾ ನ ಡ ತ ವಾ
5
ವರದಿ/ಇ /03-201213/2013
2013/14ನೇ ಸಾ ನ ಶೇಷ ಅಭಿವೃದಿದ್
ೕಜನೆಗ ಗೆ ಕಿರ್ಯಾ
ೕಜನೆಗಳನುನ್ ಹಾಗೂ ಅಗತಯ್ ಪೂರಕ
ಮಾ ಇತಿಗಳನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ
Mc2 Urdu Teachers
29/08/2013
13/06/2014
13/06/201 20-1-6
Pro/ಇ /05/2013
5
Suggestions/ comments on Direction of DIRECTOR of Urdu and linguistic
Minority Languases bering NoDMinAsha/Meeting/4/2012/13
30/08/2013
13/06/2014
13/06/201 20-1-6
Mc2 State
5
Faince/ಇ /01/2013
2009/10ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ ಹಣಕಾ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ 13ನೇ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಲೆಕಕ್ ಪತರ್ ಸಮಿತಿಯ
ಫಾರಸು ಗ ಗೆ ಕಂಡಿಕೆವಾರು ಉತರ ಸ ಸುವ ಬಗೆ
Mc2 G.U Sc
09/06/2014
09/06/2014
09/06/201 20-1-6
Complt/ಇ /107/20115
12/2014
Nagmongla City Govt Urdu G P S SDmc Complant

634

112881

635

121625

636

121676

11/06/2014
11/06/2014
Mc2Ac Bills & NDC
Bills/1/2012/ಇ /01/20
12-13/2014
2012-13 Preparation For AcBills & NDC Bills

11/06/201
5

20-1-6

637

121678

11/06/2014
11/06/2014
Mc2 Plan Bud
leazer Printer
Pur/67/ಇ /201213/2014
Purchase For Leazer Printer For 2012-13

11/06/201
5

20-1-6

638

121680

11/06/2014
11/06/2014
Mc2 Telephone DC
Bills For
2012/ಇ /07/201314/2014
Telephones Bills Ex DC Bills For 1012-13.

11/06/201
5

20-1-6

639

121684

11/06/2014
11/06/2014
Mc2/Office CG DC
Bills/ಇ /06/201213/2014
Preparation For Office CG DC Bills For 2012-13.

11/06/201
5

20-1-6

640

121686

11/06/2014
MC2/ Plan Sceems
Fur per/ಇ /62/201213/2014
Purchase For Furnecher For 2012-13

11/06/2014

11/06/201
5

20-1-6

641

121797

ಎಂ 2 ಉದು ಮೈ
ಸಭೆ/ಇ /31/201314/2014

13/06/2014

13/06/201
5

20-1-6

12/06/2014
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ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
ಉದು ಕಷ್ಕರ ಮತುತ್ ಉದು ಶಾಲೆಗಳ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಬಗೆಗ್ ಸಭೆ ಕರೆಯುವ ಕುರಿತು

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

642

121800

643

121801

644

14364

645

16473

646

17495

647

17784

648

18151

649

18322

650

20230

651

20790

12/06/2014
13/06/2014
13/06/201 20-1-6
ಎಂ 2
ೕ ಕಾ
5
ಆಯವಯ್ಯ/ಇ /87/201112/2014
2012-13 ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನಾ ಕಾಯಱಕರ್ಮ ಮತುತ್ ಹೆಚಚ್ವ್ವರಿ ಘಟಕ/ಹೊಸಘಟಕ ಕಾಯಱಕರ್ಮಗಳ
ಪ ಸಾವನೆ ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ 2
ೕ ಕಾಯಱ
12/06/2014
13/06/2014
13/06/201 20-1-6
ಅನು/ಇ /57/20105
11/2014
2011-12 ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನಾ ಕಾಯಱಕರ್ಮಗಳ ಅನುಷಾಠ್ನ ಕುರಿತು ಅಯವಯ್ಯ ◌ಂದಾಜು
ತಯಾರಿಕೆ ಬಗೆ
ಎಂ 2
29/11/2007
01/06/2010
01/06/201 20-1-7
ಬೇಢಿಕೆಗಳು.55. .ಬೇಡಿಕೆ/2
1
007-08
ಸೆಂಟರ್ಲ್ ಮು ಲ್ಂ ಅಸೋ ಯೇಷನ್ ಅಫ್ ಕನಾರ್ಟಕ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಕೆಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾ ತ ಆ ೕಗಕೆ ಸ ರುವ ಮನ ಬಗೆ
05/05/2008
01/06/2010
01/06/201 20-1-7
ಎಂ 2ಉ ಬಾ ದಿವ್ / ತೃ ಬಾ
ಭೂ
1
ಕು.06.ಶಾ.ಸಾಥ್ಪನೆ/200809
Inclusion Of URDu as 2nd 3rd Language in High School Syllabus from
Academic Year 2008 09
05/07/2008
26/05/2010
26/05/201 20-1-7
MC2.19. ಕಷ್ಣ ಸಂ/20081
09
ರ್ೕ ಹಾ ೕಂಪೀರ ಹುಸೇನಸಾಬ ಮುಲಾಲ್ ಸಮಾಜಕಾಯರ್ ಕತರ್ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಲ್ಕಾ ಚಡಚಣ ವಲಯದ
ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗಳ ತಿ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದು ಕೊಡಲೆ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
04/08/2008
01/06/2010
01/06/201 20-1-7
ಎಂ 2
1
ಇತರೆ.31. .ಬೇಡಿಕೆ/200809
ಮು ಲ್ಂ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಜಾಗೃತ ಸಮಿತಿ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಮನ
02/09/2008
26/05/2010
26/05/201 20-1-7
ಎಂ ೕ2 ಶಾ
1
ಮಮಜೂರಾತಿ.51.ಶಾ.ಸಾಥ್ಪ
ನೆ/2008-09
ಹೊಳೆಹೊನೂನ್ರು ಗಾರ್ಮ ಭದಾರ್ವತಿ ತಾ. ಇ ಲ್ಗೆ ಒಂದು ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರುವ ಬಗೆ
ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಪುಸತ್ಕ
16/09/2008
30/07/2009
30/07/201 20-1-7
ಖರೀದಿ.54.ಶಾ.ಸಾಥ್ಪನೆ/200
0
8-09
Redefining Urdu Politics in india ಎಂಬ ಪುಸತ್ಕವನುನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
17/01/2009
26/05/2010
26/05/201 20-1-7
ಎಂ 2 ಬೇಡಿಕೆ
1
ಕುರಿತು.74. .ಬೇಡಿಕೆ/2008
-09
ಅಂಜುಮನ್ ತಾರೀಖ್ ಉದುರ್ ಕನಾರ್ಟಕ ಇವರು ಭಾರತ ಸಕಾರ್ರದ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ
ಆ ೕಗದ ಕಾಯರ್ದ ಗ ಗೆ ಸ ರುವ ಮನ ಯ ಬಗೆ
28/01/2009
26/05/2010
26/05/201 20-1-7
ಎಂ 2 ಉದು ಕು
ಕೋ.77. ಕಷ್ಣ ಸಂ/20081
09
ಉದುರ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ
ಧ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳ ಬಗೆಗ್ ಮನ .
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ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
652

22431

ಎಂ 2 ಕೇ ಸ ಉ ನೇ
80.80. ಕಷ್ಣ ಸಂ/2008-09

10/02/2009

04/06/2010

04/06/201
1

20-1-7

ಮಿನಿಮಮ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಅಂಡ್ ರ್ಫೇಷನಲ್ ಕಾಯ್ ಫಿಕೇಷನ್ ಫಾರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮೆಂಟ್ ಆಫ್
ಉದುರ್ ಟೀಚಸ್ರ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಂಟ ಸ ನ ಡರ್ ೕಮ್ ಆಫ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಂಗೆ ೕಜ್
12/02/2009
26/05/2010
26/05/201 20-1-7
ಎಂ 2
1
ದೂರು.81.ನೇಮಕಾತಿ/200
8-09
ರ್ೕ.ಎಸ್.ಎಂ.ಖಾದಿರ್ ಸ, ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಜೇವಗಿರ್ ಇವರ ರುದದ್ ದೂರು.

653

22475

654

22757

20/02/2009
26/05/2010
26/05/201
ಎಂ 2 ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ
1
ವಗರ್.82.ವಗಾರ್ವಣೆ/200809
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರನುನ್ ನಮಮ್ ಶಾಲೆಗೆ ವಗಾರ್ ರುವ ಬಗೆಗ್ ಕುರಿತು ಸಪ್ ಠ್ೕಕರಣಕಾಕ್ಗಿ ಕೋರಿದೆ.

655

23830

19/03/2009
26/05/2010
26/05/201 20-1-7
Mc2 u sch
1
rent.87. ಕಷ್ಣ ಸಂ/200809
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಿಜಾಮಿಯ , ಮೈಸೂರು . ಶಾಲೆಯ ಬಾಡಿಗೆ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್.

656

24780

657

24828

23/03/2009
04/06/2010
04/06/201 20-1-7
Mc2 urdu
1
schools.89. .ಬೇಡಿಕೆ/20
08-09
ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ರುವ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ಮೂಲ ಭೂತ ಸೌಕಯರ್ಗಳ ಕೊರತೆ
ಸರಿಪಡಿ ಕೊಳು ವ ದರ ಬಗೆ
23/03/2009
26/05/2010
26/05/201 20-1-7
Mc2 vidhana ma ka
1
sa ma 88/ 2008-09

20-1-7

Karnataka vidhana mondalada sc/st kalyana samethi mahithi niduva kuritu

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

658

30335

02/04/2009
26/05/2010
26/05/201 20-1-7
ಎಂ 2 ಶಾ ಭೆ
1
ವೆ.85.ಆಡ ತ/2008-09
ದೈ. . ಮತುತ್ ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು ಹಾಜರಾತಿಯ ಲ್ ಸ ಮಾಡದಿರುವ ಬಗೆಗ್ ಕೈಗೊಂಡ ಕರ್ಮದ ಕುರಿತು.

659

30560

ಎಂ 2

660

31115

06/04/2009
29/05/2010
29/05/201 20-1-7
ಎಂ 2 ಕ ನಿ
1
ಕು.02.ನಿ ೕಜನೆ/200910
ರ್ೕಮತಿ ರೂಪ ಟಿ.ಪಿ. ನಿ ೕಜನೆ ಕನನ್ಡ ಕಷ್ಕಿ, ಇವರನುನ್ ಇದೇ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗೆಗ್.

661

31480

662

31513

663

32024

08/04/2009
29/05/2010
29/05/201 20-1-7
..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009
1
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ ಉದುರ್ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕ/ ಕಷ್ಕಿಯರಿಂದ ನಿಲರ್ಕಷ್ದಿಂದ ದಾಖಲಾತಿ ಕುಂಠಿತವಾಗುತಿತ್ದುದ್,
ಅವರ ವಾ ಪಿಯ ಕತರ್ವ ದ ಸಕಿ ಯವಾಗಿ ಪಾಲೊಳ ಲು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲು ಮನ
ಎಂ 2 ಇತೆರೆ.04. ಕಷ್ಣ
08/04/2009
29/05/2010
29/05/201 20-1-7
ಸಂ/2009-10
1
2009-10 ನೇ ಸಾ ನ ಶಾಙಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗು ದ ಮಕಕ್ಳ ಕಾಯರ್ತಂತರ್ದಡಿ ಸಂಘ ಸಂಸೆಥ್ಗಳು
ಎನ್ ಜಿ ಒ ಭಾಗವ ಸುವ ಬಗೆ
16/04/2009
29/05/2010
29/05/201 20-1-7
..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009
1

ಹು ತು 1/2009

03/04/2009

29/05/2010

29/05/201 20-1-7
1
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್ಯ ನ
ಲ್ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ತುಂಬಲು ಕುರುತು
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ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

664

32503

665

32761

666

32797

667

32801

668

32808

669

32823

670

32828

ಸಕಾ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಲ್ ವಾಯ್ಮಸಂಗ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಮು ಲ್ಂ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಧಮರ್ದ ಪಾರ್ಥರ್ನೆ ಮಾಡಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಸ ೕಕರಣ ಕೋರಿದೆ
ಎಂ 2 ಉ ಬೇ
24/04/2009
29/05/2010
29/05/201 20-1-7
07/2009-10
1
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಉದುರ್ ಟೀಚಸ್ರ್ ಅಸೋ ಯೇಷನ್ ರಿ ವ ಗಗ್ ಬಾರ್ಂಚ್ ಇವರ ಕೆಲವೂಂದು
ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು
ಎಂ 1
07/07/2003
04/05/2009
04/05/201 20-1-7
ಐಇಡಿ:ವಾ.ತಪಾಸಣೆ:20/20
0
03-04
2003-04ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ೕಜನೆಯನುನ್ ಅನುಷಾಠ್ನಗೊ ಸುವ ಸಕಾರ್ರೇತರ
ಸಂಸಗಳನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
26/05/2003
04/05/2009
04/05/201 20-1-7
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ
0
ವಾ.ಪಂ:12/2003-04
2003-04ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಮನವ್ಯ ಇಕಷ್ಣದ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್ ಡಯಟಗ್ಳು ನಿವರ್ ಸಬೇಕಾದ ವಾ ರ್ಕ
ಕಿ ಯಾ
ೕಜನೆಯ ಕುರಿತು
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ
04/04/2005
04/05/2009
04/05/201 20-1-7
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:105/2003-04
0
ನ ೕದಯ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಗದಗ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇದರ 2003-04ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್,
27/01/2004
04/05/2009
04/05/201 20-1-7
ಎಂ 1ಐಇಡಿ ಎಂ ಟಿಟಿ
ಅ.:54/2003-04
0
ರಂಗನಾಥ ಸಾವ್ಮಿ ಗಾರ್ಮೀಣ ಸೇವಾ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ, ಇದರ 2004-05ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ
ಕೇಮದ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಎಂ 1ಮಾಗರ್ಸೂಚಿ:13/20
27/05/2003
04/05/2009
04/05/201 20-1-7
03-04
0
2003-04ನೇ ಸಾ ಗೆ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ ಅನುಷಾಠ್ನಗೊ ಸುತಿತ್ರುವ ಸಕಾರ್ರೇತರ ಸಂಸೆಥ್ಗಳು ಹಾಗೂ
ಡಯಟ್ ಗಳು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಬಗೆ ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
06/09/2003
04/05/2009
04/05/201 20-1-7
ಐಇಡಿ/ರಾಜಯ್ ವಲಯ
ತರಬೇತಿಗಳು:35/2003-04
0
ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ರಾಜಯ್ ವಲಯದಡಿ ತರಬೇತಿಗಳಗಾಗಿ ಮಂಜೂರಾದ ಹಣವನುನ್
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
17/01/2004
07/05/2009
07/05/201 20-1-7
ಐಇಡಿ:ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:49/200
0
3-04
ೕರ ಭಾರತಿ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್, ಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2004-05ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್
ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆ
12/06/2006
07/05/2009
07/05/201 20-1-7
ಎಂ 1 ಮಾ ತಿ:03/20060
07
ಅಂಗ ಕಲರ ಅಧಿನಿಯಮಕೆಕ್ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ -2005-06

671

32883

672

32885

673

32886

01/03/2005
07/05/2009
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:02/2003-04
2003-04ನೇ ಸಾ ನ ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಗ ಗೆ 2ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

674

32888

675

32898

676

32908

08/03/2004
07/05/2009
07/05/201 20-1-7
ಐಇಡಿ/ಅ.ಬಿ:64/2003-04
ಟಿಜನ್ ಅಸೋ ಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ರೂರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 2002-03ನೇ ಸಾ ನ
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
ಐಇಡಿ.ಡ.ಕಾಂ:34/200328/10/2001
07/05/2009
07/05/201 20-1-7
04
0
ೕಜನೆಯಡಿ 2002-03ನೇ ಸಾ ನ 1ನೇ 2ನೇ ಮತುತ್ 3ನೇ ಕಂತಿನ ಹ ಬಿಡುಗಡೆ
ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣದ
ಬಗೆ
26/07/2003
07/05/2009
07/05/201 20-1-7
ಐಇಡಿ/ಅ. .ಪ.ಕಾ:28/200
0
3-04
ಅಂಗ ಕಲ ದಾಯ್ತರ್ಗಳ ಪರೀಕಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಾಲಾವಕಾಶವನುನ್ ಕಲಪ್ಸುವ ಕುರಿತು.

07/05/201
0

20-1-7

539
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
677

ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಎಂ ಟಿಟಿ.ಪಾರ್.ಅ:2003-04

27/02/2004

07/05/2009

07/05/201
0

20-1-7

ದಾಯ್ರಣಯ್ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ಅಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್, ಮಂಡೂರು,ಬೆಂಗಳೂರು. ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯವತಿಯಿಂದ ಪೆರ್ೕರಣ
ಸಮನ ಯ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ ಮಂಡೂರ ಇದಕೆ 2004 05ನೇ ಸಾ ನ ಪಾ ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ
19/06/2003
07/05/2009
07/05/201 20-1-7
ಐಇಡಿ/ಉದೀಪಾ:18/20030
04
ಅಂಗ ಕಲ ಮಕಕ್ಳನುನ್ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಲು ಅಗತಯ್ ನಮೂನೆಗಳನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

678

32933

679

32946

25/07/2003
07/05/2009
07/05/201
ಐಇಡಿ/ಅ. :27/2003-04
ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ೕಜನೆ ಜಾರಿಗೊ ಸುವ ಲ್ ಇರುವ ತೊಂದರೆಗಳನುನ್ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

680

32962

681

32971

23/05/2003
07/05/2009
07/05/201 20-1-7
ಎಂ 1
0
ಎಂ ಟಿಟಿ.ತ.ಕೇ.ಪಾರ್.ಅ:10/
2003-04
ಮಾತೆ ಕಾ ಕಾದೇ ಮ ಳಾ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ಚನನ್ಗಿರಿ .ಇವರು 2003-04ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ
ಕೇಂದ ಪಾ ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
28/11/2004
07/05/2009
07/05/201 20-1-7
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
0
ಗ್ಆಂಟ್ಸ್:06/2003-04
2003-04ನೇ ಸಾ ನ ಸಕಾರ್ರೇತರ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ 2ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

682

32992

13/05/2003
05/05/2009
05/05/201
ಐಇಡಿ/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ.ದಾ.ಅ:0
0
8/2003-04
ಎಂ ಟಿಟಿ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್ದ ಲ್ ಅಭಯ್ಥೀರ್ಗಳ ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

20-1-7

683

32993

27/10/2003
05/05/2009
05/05/201
ಐಇಡಿ/ಮ.ಕೆ. .ನಾ.ಪಟಿಟ್:43/
0
2003-04
2003-04ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ ಕಷ್ಕರ ನಾಮಾವ ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು.

20-1-7

684

33004

685

33018

686

33027

687

33031

03/10/2003
05/05/2009
05/05/201 20-1-7
ಐಡಿಇ/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಕೆ.ಆ.ಬೋ:
0
42/2003-04
2003-04ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಟಿ ತರಬೇತಿ ಪರೀ ೆಗೆ ಕೋ ಆಡಿರ್ನೇಷನ್ ಮಂಡ ಯ ಅಧಯ್ಕಷ್ರು ಹಾಗೂ
ಸದಸ ರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆ
ಐಇಡಿ/ಎಂ ಟಿಟಿ.ತ.ಕೋ.ಅ:
25/06/2003
05/05/2009
05/05/201 20-1-7
05/2003-04
0
ಶವ್ ಭಾರತಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಂಗಸೂರು ತಾ// ರಾಯಸೂರು ಜಿಲೆಲ್. ಇವರ 2003-04ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ
ತರಬೇತಿ ಕೇಂದಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಎಂ 1ಐಇಡಿ.ದ.ಕಾ:50/20
09/01/2003
05/05/2009
05/05/201 20-1-7
03-04
0
ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ೕಜನೆಯಡಿ 2003-04ನೇ ಸಾ ಗೆ ಡಯಟ್ ಕಾ ೕನೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಮಕಕ್ ಗೆ
ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
19/06/2003
05/05/2009
05/05/201 20-1-7
ಐಇಡಿ/ಅಂ. .ಮ.ಅ.ನಿ:17/2
0
003-04
ಅಂಗ ಕಲ ಅಧಿನಿಯಮ 1995ನುನ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಷಾಠ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

688

33034

689

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

32915

33057

ಐಇಡಿ/ರಾಜಯ್
ವಲಯ/ .ವೇ:19/2003-04

21/06/2003

05/05/2009

05/05/201
0

20-1-7

20-1-7

2003-04ನೇ ಸಾ ಗೆ 31/03/1990ಕೆಕ್
ದಲು ನೇಮಕಾತಿಯಾಗಿ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಲ್ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ
ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಶೇಷ ಭತ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
31/05/2003
05/05/2009
05/05/201 20-1-7
ಎಂ 1ಐಇಡಿ/ಎ.ಡಿಐ.ಪಿ/ ಕ್ೕ
0
ಮ್:2003-04
ಅ ಸಟ್ಸೆಸ್ಟು ಡಿಸೆಎಬಲ್ಡ್ ಪಸರ್ಸೆಸ್ ಫಾರ್ ಪಚೇರ್ ಸ್ ಫಿಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಸ್ ಅಪಾಲ್ಯಸ್ಸ್ ಕ್ೕಮ್ ಪುಸತ್ಕ
ಖರಿದಿಸುವ ಬಗೆ

540
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
690

33502

ಎಂ 2ಉ ಅ ಅನು
22/05/2009
01/06/2010
01/06/201 20-1-7
16.16.ಆಥಿರ್ಕ/2009
1
Release of Budget for 1st half year to Karnataka Urdu Academy, Bangalore.

691

33546

22/05/2009
ಎಂಚಿ2 ಉ ಪು
ಪರ್15.15. ಕಷ್ಣ ಸಂ/2009
ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಉದುರ್ ಪರ್ದಶರ್ನ.

29/05/2010

692

33555

ಎಂ 2 ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ದೂ
ೕ ಸೌ 17/2009-10
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರರಿಗೆ

29/05/2010

29/05/201
1

20-1-7

29/05/201
1
ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ದೂರೆಯವ ಸೌಲಭಯ್ಗಳ ಬಗೆಗ್.

20-1-7

23/05/2009
ಧ

693

33653

27/05/2009
29/05/2010
29/05/201 20-1-7
ಎಂ
1
2.18.ಯಾವುದಾದರೊಂದ
ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009
ರ್ೕ ಜಯಕುಮಾರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

694

33657

ಎಂ 2
ಇತರೆ.19.

27/05/2009

29/05/2010

ೕಜನೆ/2009

29/05/201
1

20-1-7

2009-10 ನೇ ಸಾ ನ ಚೈತರ್ದ ಚಿಗುರು ಬೇ ಗೆ ಬಿರ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮವನುನ್ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಎಂಚಿ2 ಇತರೆ 21/2009-10

695

33660

696

33771

697

33831

05/06/2009
01/06/2010
01/06/201
ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಪೌರ್ ಶಾ
ಮುಂ.27. ಕಷ್ಣ ಸಂ/2009
1
ಕುಂದೂರು ಗಾರ್ಮಕೆಕ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

698

33832

ಎಂ 2.28. .ಬೇಡಿಕೆ/2009

699

33834

700

33998

701

34996

27/05/2009

29/05/201 20-1-7
1
2009-10 ನೇ ಸಾ ನ ಬೇ ಗೆ ಅವಧಿಯ ಲ್ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗೂ ದ ಮಕಕ್ ಗಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಚಿಣಣ್ರ
ಅಂಗಳ ಕಾಯರ್ಕ ಮ ಮೌಲ ಮಾಪನದ ಬಗೆ
02/06/2009
01/06/2010
01/06/201 20-1-7
ಎಂ 2 ಉ
1
ವಗರ್ವಣೆ.26. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2009
ನನನ್ ೇತರ್ದ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರನುನ್ 2009ನೇ ಸಾ ಗಾಗಿ ವಗಾರ್ವಣೆಯನುನ್ ಮಾಡಬಾರದು.

05/06/2009

20-1-7

01/06/201 20-1-7
1
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಂಧನೂರು ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
05/06/2009
29/05/2010
29/05/201 20-1-7
ಎಂ 2 ಪ ಸಾ ಸಥ್ಳ
30/2009-10
1
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಹೃದಯ ಭಾಗದ ಲ್ರುವ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಪಕಕ್ದ ಲ್ರುವ ಪಾಲು ಭೂಮಿಯ ಲ್
ಅಲ ಸಂಖಾ ತ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ತರೆಯಲು ಅನುಮಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಎಂ 2 ಉದು ಸಂ ೕ
16/06/2009
29/05/2010
29/05/201 20-1-7
ತು.464.ನೇಮಕಾತಿ/2009
1

01/06/2010

ಉತತ್ರ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗಳ ಷಯ ಸಂ

ೕಜಕ ಖಾ ಇದದ್ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

ಎಂ 2 ಉ ಸಂ ೕ ಹು
ನಿ.38.ನಿ ೕಜನೆ/2009

01/06/2010

23/07/2009

ರಿಯಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಇವರನುನ್ ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

29/05/2010

ೕಜಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನಿ

01/06/201
1

20-1-7

ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್

541
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
702

34997

703

34999

704

35050

705

35120

706

35699

707

35784

708

35786

709

35845

ಎಂ 2 ಖಾ ಶಾಲೆಗೆ ಾನ
ಸಾ ಸ.39. .ಬೇಡಿಕೆ/2009

23/07/2009

29/05/2010

29/05/201
1

ಹರಿಹರ ಮಲೇಬೆನೂನ್ರು ಗರ್ಮದ ಲ್ರುವ ಜಾಮೀಯಾ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಉದುರ್ ಪೌರ್.ಶಾಲೆಗೆ ಾನ
ಉಪಕೆಣಗಳನು ಪೂರೆ ಸುವ ಬಗೆ
23/07/2009
29/05/2010
29/05/201
ಎಂ 2 ಆರ್ ಕೇಂದರ್
ಸಥ್ಳಾಂತರ.41. ಕಷ್ಣ
1
ಸಂ/2009
ಉದುರ್ .ಆರ್.ಪಿ. ಕೇಂದರ್ ಹೆರಗು ಈ ಕೇಂದರ್ವನುನ್ ಹಾಸನ ನಗರದ ಬಿ.ಆರ್. . ಕೇಂದರ್ಕೆಕ್
ಸಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ 2 ಮೀಸಲಾತಿ
25/07/2009
29/05/2010
29/05/201
ನಿಗದಿ.43.ಆಡ ತ/2009
1
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಮೀಸಲಾತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು

20-1-7

20-1-7

20-1-7

28/07/2009
29/05/2010
29/05/201 20-1-7
ಎಂ 2 ಕಷ್ಕರ
1
ನೇಮಕ.46.ನೇಮಕಾತಿ/200
9
ಸಕಾರ್ರಿ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್, ಕುಮಟಾದ ಲ್ ಉದುರ್ ಭಾಗದ ಲ್ ಉದುರ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಬೋಧಕರ
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
14/08/2009
29/05/2010
29/05/201 20-1-7
ಎಂ 2 ಅನುದಾನ
ಸಮಿತಯ ಎಸ್ ಎಸ್
1
ಎ.51.ಅನುದಾನ/2009
Minutes of the 10th meeting of the Grant-in-Aid Committee GIAC held on
2 7 2009
ಎಂ 2 / ಕಷ್ಕರ
19/08/2009
01/06/2010
01/06/201 20-1-7
ವಗಾರ್ವಣೆ.54.ವಗಾರ್ವಣೆ/2
1
009
ಎನ್.ಜೆ.ಜೈನೆಖಾನ,ಮು.ಗು,ಉದುರ್ ಸ ಪಾರ್ಶಾ,ಮಹಾ ಂಗಪುರ,ಮುಧೋಳ ತಾ:, ಬಾಗಲಕೋಟೆ
ಜಿಲೆ ಇವರು ಪಾಲಕರ ಸುಳು ಸ ಸಂಗ
ಕೊಂಡ ಕುರಿತು
19/08/2009
29/05/2010
29/05/201 20-1-7
ಎಂ 2 ಹು
1
ತುಂ.55.ನೇಮಕಾತಿ/2009
ದಿನಾಂಕ: 11.08.2009 ರಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಕಷ್ಕರ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
ಶಾಲೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಅನಿದಿರ್ಷ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಪ ತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
22/08/2009
29/05/2010
29/05/201 20-1-7
ಎಂ 2 ಕನನ್ಡ ಭಾ ಯನುನ್ ಇ
ಭಾ ಕ ಕೆ.53.ಆಡ ತ/2009
1
Learning Kannada.

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

710

35878

711

35920

712

36970

21/08/2009
29/05/2010
29/05/201 20-1-7
ಎಂ 2 ಉ ಶಾ ಕನನ್ಡ
1
ಕಷ್ಕರ / 58/2009-10
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ದೇವನಹ ಳ್ ನಗರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಕನನ್ಡ ಕಷ್ಕರನನ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಎಂದು
ಗುರುತಿ ಕೌನಿ ಂಗ ಮೂಲಕ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡಿರುವದರಿಂದ ಮಕ ಳ ಧಾ ಬಾ ಸಕೆ
ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಶಾಲೆ
27/08/2009
29/05/2010
29/05/201 20-1-7
ಮಂ/ ಕಷ್ಣ ಸಂ/60/20091
10
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕಷ್ಣ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಕೆಲವೂಂದು ಬಡಾವಣೆಗಳ ಲ್ ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ
ಸಾವರ್ಜನಿಕರ ಮನ ಬಗೆ
26/09/2009
29/05/2010
29/05/201 20-1-7
ಎಂ 2 ಶಾ ಮಾ ಬೂ
ಸಾ.67. ಕಷ್ಣ ಸಂ/2009
1
ಉದುರ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ಗುರಪಪ್ಮಠ,ಒಜಯಪುರ ಟೌನ್,ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ:,ಈ
ಶಾಲೆಗೆ ಅವಶ ಕ ರುವ ಸವಲತುಗಳನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ

542
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
713

39184

714

39895

ಎಂ 2 ಕಛೇರಿಗೆ ಪೀ ಖ
19/11/2009
28/04/2012
28/04/201 20-1-7
ಬಗೆಗ್.78.ಆಥಿರ್ಕ/2009
3
ಉದುರ್ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಳ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯಕೆಕ್ ಅವಶಯ್ಕ ಪೀಠೋಪಕರಣ
ಖರೀದಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಮಾ
16/12/2009
29/05/2010
29/05/201 20-1-7
ಕಷ್ಕರ ನೇ.100.ಇ /2009
1
ಉದುರ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಬೋಧಿಸುವ ಕಲಾ,ಗಣಿತ,

715

40844

716

41037

717

42175

ಾನ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

28/01/2010
01/06/2010
01/06/201 20-1-7
ಎಂ 2
1
ತರಬೇತಿ.`01.ಇ /2010
ಕನಾರ್ಕಟ ಉದುರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಸೆಂಟರ್ಲ್ ಇನ್ಸ್ ಟೂಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲಾಂಗೆವ್ೕಜ್
ಭಾರತ ಸಕಾರ್ರ ಇವರ ಸಮು ಕದ ಉದುರ್ ಪಾ ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಪ ನಶೆ ೕತನ ಪಠ ಕ ಮ
ಎಂ 2
04/02/2010
01/06/2010
01/06/201 20-1-7
ದೂರು.117.ಇ /2010
1
ಫಿಯಾರ್ದುದಾರರಾದ ರ್ೕ
ಹಮದ್ ಮುಸಾತ್ಫ-ಇವರು ಈ ಕಛೇರಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
ಎಂ 2 ಉ ಪ ಪೂ ಕಾ
ಮಂ.123.ಕಾವ್.ಇ.ಮ/2010

26/02/2010

01/06/2010

01/06/201
1

20-1-7

Sanction of Urdu PU College of Minority Languages - Reg.

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

718

42282

719

42291

720

42292

721

42293

722

42294

723

42296

724

42298

725

42299

02/03/2010
02/03/2010
02/03/201 20-1-7
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/13/19931
94
ಕಛೇರಿ ಸಾವ್ದಿಲಾವ್ರಿನ ರ ೕದಿಗಳ ರೂ,10,000ಗಳ ರ ೕದಿಗ ಗೆ ಎನ್.ಡಿ. ತಯಾರಿ
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ
02/03/2010
02/03/2010
02/03/201 20-1-7
ಎಂ (2)/ಇ /03/1993-94
1
ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ರ ೕದಿಗ ಗೆ ರೂ,5,000/-ಗಳ ಎನ್.ಡಿ ಬಿಲಲ್ನುನ್ ತಯಾರಿ
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ
02/03/2010
02/03/2010
02/03/201 20-1-7
ಎಂ (2)/ಇ /01/1993-94
1
ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ರ ೕದಿಗಳ ರೂ,5,000/- ಗಳ ಎನ್.ಡಿ ಬಿಲಲ್ನುನ್ ತಯಾರಿ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ
02/03/2010
02/03/2010
02/03/201 20-1-7
ಎಂ (2)/ಇ /02/1993-94
1
ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ರ ೕದಿಗಳ ರೂ,5,000/-ಗಳ ಎನ್.ಡಿ ಬಿಲಲ್ನುನ್ ತಯಾರಿ ಮಹಾಲೇಕಪಾಲಕರಿಗೆ
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ
02/03/2010
02/03/2010
02/03/201 20-1-7
ಎಂ (2)/ ತಕಾ/10/19931
94
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾಯರ್ಗಾರ ಮತುತ್ ಬೋಧನಾ ಉಪಕರಣ ಹಾಗೂ ಮಾ ತಿ
ಪ ಸಕಗಳನು 1993 94ನೇ ಸಾ ನ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
02/03/2010
02/03/2010
02/03/201 20-1-7
ಎಂ (2)/ ತಕಾ/20/19931
94
ದಿನಾಂಕ:11/11/1993 ರಿಂದ 18/11/1993 ರಂದು ಬೆಳಗಾಂನ ಲ್ ನಡೆದ ತರಬೇತಿ ಬಗೆಗ್
ಎಂ (2)/ಇ /21/1993-94

02/03/2010

02/03/2010

02/03/201 20-1-7
1
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗ ಗೆ 1993-94ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಗಾರ್ಂಥಾಲಯ ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು
ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆ
02/03/2010
02/03/2010
02/03/201 20-1-7
ಎಂ (2)/ಇ /14/1993-94
1
ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ಲ್ ಅವಶಯ್ಕ ಲೇಖನ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ಜನತಾ ಬಜಾರಿನ ಲ್ ಖರೀದಿಸಲು ದರ ಪಟಿಟ್
ಕೊರುವ ಬಗೆ

543
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
726

42300

ಎಂ (2)/ಇ /12/1993-94

02/03/2010

02/03/2010

ಕಛೇರಿಯ ದೂರವಾಣಿ ಖಚಿರ್ನ 1993-94ನೇ ಸಾ ನ ಡಿ ಬಿ ಲ್ನ ಬಗೆಗ್

20-1-7

727

42301

ಎಂ (2)/ಇ /17/1993-94

02/03/2010

02/03/2010

02/03/201 20-1-7
1
1993-94ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ `ಡಿ`ಗೂರ್ಫ್ ಮತುತ್ ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಸಮವಸ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

728

42302

ಎಂ (2)/ಇ /18/1993-94

02/03/2010

02/03/2010

02/03/201
1

20-1-7

02/03/2010

02/03/201
1

20-1-7

02/03/2010

02/03/201
1

20-1-7

ಕಛೇರಿ ವಾಹನ ಸಂಕೆಯ್:ಎಂ.ಇ.ಟಿ-3496ರ ರಿಪೇರಿ ಕುರಿತು.
729

42304

ಎಂ (2)/ಇ /21/1993-94

02/03/2010

ದಿನ ಪತಿರ್ಕೆಗಳ 1993-94 ಸಾ ನ ಡಿ ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಬಗೆಗ್
730

42305

ಎಂ (2)/ಇ /07/1993-94

02/03/2010

ಕಛೇರಿಯ ಕನನ್ಡ ಮತುತ್ ಆಂಗಲ್ ಬೆರಳಚುಚ್ ಯಂತರ್ಗಳ ದುರ ತ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

02/03/201
1

731

42306

732

42307

733

42308

734

42310

735

42311

736

42312

737

42336

738

42338

739

42341

ಎಂ (2)/ಇ /07/1991-92

02/03/2010

02/03/2010

ಎಂ (2)/ಇ /76/2007-08

03/03/2010

03/03/2010

ಎಂ (2)/ಇ /01/2000-01

03/03/2010

03/03/2010

02/03/201 20-1-7
1
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗ ಗೆ 1991-92ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬೋಧನೋಪಕರಣಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
02/03/2010
02/03/2010
02/03/201 20-1-7
ಎಂ (2)/ಇ /08/1990-91
1
ಅಲ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗ ಗೆ 1990-91ನೇ ಸಾ ಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿರುವ ಬೋಧನಾಉಪಕರಣಗಳಾದ
ಮಾ ಫ್ ಚಾಟ್ ಗೂಬಳ ಬಗೆ
02/03/2010
02/03/2010
02/03/201 20-1-7
ಎಂ (2)/ಇ /11/1989-90
1
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗ ಗೆ 1989-90ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಮಾಯ್ಫ್ಸ್ ಚಾಟ್ಸ್ ಗೂಲ್ಚ್ ಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು
ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆ
02/03/2010
02/03/2010
02/03/201 20-1-7
ಎಂ (2)/ ತಕಾ/15/19931
94
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಭಾಷಾ ಮಾಧಯ್ಮದ ಉದುರ್,ಮರಾಠಿ,ತೆಲುಗು,ತಮಿಳು ಗಳ ಲ್ ತರಬೇತಿ
ಕಾಯರ್ಕ ಮಗಳನು ನಡೆ ರುವ ರೂ 1 96 000/ ಗಳ ಎನ್ ಡಿ ಬಿಲಗಳನು ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ
02/03/2010
02/03/2010
02/03/201 20-1-7
ಎಂ (2)/ಇ /16/1993-94
1
ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ರ ೕದಿಗಳ ರೂ,10,000/-ಗಳ ಎನ್.ಡಿ ಬಿಲಲ್ನುನ್ ಮಹಾಲೇಕಪಾಲಕರಿಗೆ
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ
02/03/2010
02/03/2010
02/03/201 20-1-7
ಎಂ (2)/ಇ /06/1993-94
1
ಕಛೆರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ಎ. ಬಿಲಲ್ನುನ್ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
03/03/201 20-1-7
1
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ ಸಮುದಾಯದ ಪರ್ತಿನಿಧಿ ಯಾಗಿ ಶವ್ ದಾಯ್ನಿಲಯ ಸೆನೆಟ್ ಅದಸಯ್ತವ್ಕೆಕ್
ನಾಮನಿದೇರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
03/03/2010
03/03/2010
03/03/201 20-1-7
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/01/19951
96
1995-96ರ ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿಯಸಾದಿಲಾವ್ರು ಮತುತ್ ದೂರವಾಣಿ ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಡಿ ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಬಗಗ್
03/03/201
1

20-1-7

544
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
ಕಛೇರಿ ವಾಹನದ ಇಂಧನಕಾಕ್ಗಿ ರೂ,13,786/-ಗಳನುನ್ ಎ ಬಿ ಲ್ನ ಲ್ ಡಾರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

740

42343

741

42344

742

42349

743

42350

744

49150

745

72091

746

91325

747

93077

748

96726

749

121710

750

121790

ಎಂ (2)/ಇ /09/2000-01

03/03/2010

03/03/2010

03/03/201 20-1-7
1
2001-02ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯ ಪತರ್ದ ಅನುಚೂಚಿ `ಬಿ` ವೇತನಗಳ ಆಯವಯ್ಯ ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಕೆ
ಬಗೆ
03/03/2010
03/03/2010
03/03/201 20-1-7
ಎಂ (2)/ಇ /03/2000-01
1
2000-01ನೇ ಸಾ ನ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ರಿವಸರ್ಬೆಲ್ ಡೆಸಕ್ಗ್ಳ ಸರಬರಾಜು ಬಗೆಗ್
03/03/2010
03/03/2010
03/03/201 20-1-7
ಎಂ (6)/ಹೊಪೌರ್ಶಾಅನು/0
1
1/2000-01
ೕಜನೆಯಡಿ ಹೊಸ ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್. ಮಾ ತಿ
ದೊದೆದ್ೕಶ ಅಭೀವೃದಿದ್
1 ಬಾಗಲಕೋಟೆ 2 ಬಿಜಾಪ ರ 3 ಗುಲ ಗಾರ್ 4 ಬೀದರ್
ಎಂ (6)/ಅನುಬಿ ೕ/02/1
03/03/2010
03/03/2010
03/03/201 20-1-7
995-96
1
ೕಜನೆಗಾಗಿ ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರ
ಶೈಕಷ್ಣಿಕವಾಗಿ ಂದು ದ ಪರ್ದೇಶಗಳ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರಿಗೆ ರೂಪಿ ರುವ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದ 2ನೇ ಕಂತಿನ ಬಗೆ
08/09/2010
16/01/2013
16/01/201 20-1-7
Mc2 Mis.47.ಇ /2010
ಅಲ್ ೕರಾ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ದಿದ್ೕಖ್ ತಾ ಮ, ಬೀದರ್-ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಅಡಿಯ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅಲ್
ಮಖೂಮ ರಿಯ ಪಾ ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಖಾಜಾ ಎ ಖಾಜಗಾನ್ ರಿಯ ಪಾ ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
30/06/2011
11/06/2014
11/06/201 20-1-7
ಎಂ 2 ೕ ಸಾ ಕಾ
ಸವ್ಪಧರ್
5
ಆನು.02.ಇ /2011
2011-12 ನೇ ಸಾ ನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿಯ ಲ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಳ
ದಾ ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಶೆ ಕಷ್ಣಿಕ ಸಾಂಸ ತಿಕ ಸ ಧೆರ್ ನಡೆಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ 2
ೕ ಅನು ಬಿ
11/01/2012
11/06/2014
11/06/201 20-1-7
ಯುಪಿಎಸ್
5
ಖರೀದಿ/ಅನುಬಿ ೕ/102/2
012
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗ ಗೆ ಮೂರನೇ ತೆ ಮಾ ಕ
201112 ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ ವಲಯ ಮುಂದುವರೆದ
ಅವಧಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
18/02/2012
16/01/2013
16/01/201 20-1-7
ಎಂ 2 ಸು ಶಾ
4
ದೂರು/ಇ /106-1112/2012
ಮುಖಯ್ ಸಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ಶಾಲಾಭಿವೃದಿದ್ ಸಮಿತಿ ಅಧಯ್ಕಷ್ರ ಅನುಚಿತ ವತರ್ನೆ ಬಗೆಗ್
ಎಂ 2
ೕಕಾ ಸಾ ಕಾ
ಅನು/ಅನುಬಿ ೕ/04/2012

22/05/2012

11/06/2014

11/06/201
5

20-1-7

2012-13 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಳ ಮಕಕ್ ಗೆ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ಭಾಷಾ
ಸ ಧೆರ್ಗಳನು ನಡೆಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
11/06/2014
11/06/2014
11/06/201 20-1-7
ಎಂ 2 ಮ.ಹ ಲೇ ಪಾ
ವರದಿ/ಇ /38/20035
04/2014
2001-02 ನೇ ಸಾ ನ ಲೆಕಕ್ ಪತರ್ ತಪಾಸಣೆಯನುನ್ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರು ಕೈಗೊಮಡ ವರದಿಯ
ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ
ಎಂ 2
ೕ ಅನು ಬಿಡು
12/06/2014
12/06/2014
12/06/201 20-1-7
ಎಂಪಿಕ್/ಇ /05/20125
13/2014
2012-13 ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ದ ಅನುದಾನದ ಲ್ ಖಚಿಱ ಎಂಪಿಕ್ ವರ
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751

7077

ಎಂ. .10/ ಂದಿ-1/ ಥ್ರ ನಿಧಿ
24/01/2002
10/05/2010
10/05/201
ಠೇವಣಿ ನ ೕಕರಣ/8/20011
02
ಥ್ ನಿಧಿ ಠೇವಣಿ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಂದಿ ದಾಯ್ಲಯಗಳ ಹಾಗೂ ಪರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ರ

20-1-8

752

9346

25/01/2007
26/03/2009
ಎಂ 10 ಂ.ಮಾ.ಹ..102.
ನೇಮಕಾತಿ/2006-07
Application under right information act,2005.

20-1-8

753

12436

754

13489

755

14786

756

16251

757

17077

05/07/2007
10/05/2010
10/05/201 20-1-8
mc10[hindi02].11.ಅರೇ
1
ಬಿಕ್/2007-08
ನೂಯ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಸೂಕ್ಲ್, ಬಾಗಲಕೋಟ, ಆ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಸೇವಾ ನಿವೃತಿತ್ಯಿಂದ ಖಾ ಯಾದ ಸಹ ಕಷ್ಕರ
ಹುದೆಯನು ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
mc10.hindi01.11.ಅರೇ
21/09/2007
10/05/2010
10/05/201 20-1-8
ಬಿಕ್/2007 08
1
ಕನಾರ್ಟಕ ಪರ್ದೇಶ ಂದಿ ಸಾ ತಯ್ ಸಮೆಮ್ಳನ ಕೇಂದರ್ , ಗುಲಬ್ಗರ್ ಇದಕೆಕ್ ಂದಿ ಕಷ್ಕ್ ತರಬೇತಿ ಕೋಸ್ರ್
ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಎನ್ ಟಿ ಇ ಮಾನ ತೆ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆ
ಎಂ. .10
19/12/2007
10/05/2010
10/05/201 20-1-8
ಂದಿ2.35.ಅರೇಬಿಕ್/2007
1
-08
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ರುವ ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜುಗಳನುನ್ ಉನನ್ತ ಕಷ್ಣ ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆ
ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆ
24/04/2008
10/05/2010
10/05/201 20-1-8
ಎಂ. 101
ಂದಿ1.13.ಅರೇಬಿಕ್/2007
-08
2007-08 ನೇ ಸಾ ಗೆ ರ್ೕ ರೇಣುಕಾ ಂದಿ ದಾಯ್ಲಯ ,ಅರ ಂದ ನಗರ ಹಳೇಹುಬಬ್ ಳ್, ಈ ಶಾಲೆಯ
ಮಾನ ತೆ ಕುರಿತು
10/06/2008
26/03/2009
26/03/201 20-1-8
mc10
0
hindi01.05. ಂದಿ/2008
09
High School Hindi Teachers Training Programmes for 2008-09

758

17338

26/06/2008
ಎಂ 2 ಮ. ಲೇ ಪಾ
ತ.15.ಆಥಿರ್ಕ/2008- 09
AG Inspection intimation

11/06/2014

11/06/201
5

20-1-8

759

17904

ಎಂ 2 ಸ ಉ ತ ಭೇ
ಸಂ.40. .ಬೇಡಿಕೆ/2008-09

13/12/2013

13/12/201
4

20-1-8

760

18925

761

19165

13/08/2008

26/03/201
0

ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ ಸಂಖರ್ಯಾತ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಉನನ್ತೀಕರಣದ ಂದಿನ ಆದೇಶ ರದುದ್
ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು
04/11/2008
10/05/2010
10/05/201 20-1-8
mc10[hindi01].14.ಅರೇ
1
ಬಿಕ್/20009
ಕೇಂದಿರ್ೕಯ ಂದೀ ಸಂಸಾಥ್ನ, ಆಗಾರ್ , ರವರ ಅಧೀನದ ಲ್ ಂದೀ ಪಾರಂಗತ್ ಕೋಸ್ರ್ ಮಾಡಿದ ಸೇವಾ
ನಿರತ ಕಷ್ಕರ ಮುಂಬಡಿಗೆ ಅಹರ್ರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆ
27/11/2008
11/06/2014
11/06/201 20-1-8
ಎಂ 2
ೕ ಜನೇತರ
ಅಯವಯ್ಯ
5
ತ.62. ೕಜನೆ/2008-09
2009-10ನೇ ಸಾ ನ ಅಯವಯ್ಯ ಅಂದಾಜುಗಳನುನ್ ಅಪೆಡಿಕ್ಸ್ ಬಿ ಮತುತ್ ಇತರೆ ನಿಗಧಿತ ಭತೆಯ್ಗಳ
ಅನುಂಧಗಳ ಮತು ವೆಚ ಗಳ ಅಂದಾಜುಗಳನು ಸ ಸುವ ಬಗೆ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

762

19479

763

22164

764

23454

12/03/2009
ಎಂ 10[ ಂದಿ02.16. ಂದಿ
/2008 09
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ.

765

41246

766

42281

767

42283

768

42284

769

42285

08/02/2010
02/03/2010
02/03/201 20-1-8
ಎಂ (2)/ಅನುಬಿ ೕ/08/2
1
002-03
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಗಳ ಅನುಷಾಠ್ನಕಾಕ್ಗಿ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ
2002-03ನೇ ಸಾ ನ ಮುಂದುವರೆದ
ಖರಿದಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
02/03/2010
02/03/2010
02/03/201 20-1-8
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/11/19931
94
ಉದುರ್ ಕಷ್ಕ ಕೈಪಿಡಿ ತಯಾರಿಕೆ ಮತುತ್ ಒಂದು ದಿನದ ಚಾರ ಸಂಕೀಣರ್ ನಡೆ ರುವ ಖಚಿರ್ನ ರ ೕದಿಗಳ
ಡಿ ಬಿ ನ ಬಗೆರೂ 82 500/
02/03/2010
02/03/2010
02/03/201 20-1-8
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/13/19931
94
ಕಛೇರಿ ಸಾವ್ದಿಲಾವ್ರಿನ ರ ೕದಿಗಳ ರೂ,10,000ಗಳ ರ ೕದಿಗ ಗೆ ಎನ್.ಡಿ. ತಯಾರಿ
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ
02/03/2010
02/03/2010
02/03/201 20-1-8
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/14/19931
94
ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ಖೈಪಿಡಿ ತಯಾರಿಕೆ ಮತುತ್ ಕಷ್ಕರ ಪರ್ಶೆನ್ ಪತಿರ್ಕೆ ತಯಾರಿಕೆ ಕಾಯರ್ಗಾರ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್
ರೂ 1 10 000/ ಗಳ ರ ೕದಿಗ ಗೆ ಎನ್ ಡಿ ಬಿಲು ತಯಾರಿ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ
02/03/2010
02/03/2010
02/03/201 20-1-8
ಎಂ (2)/ಇ /05/1993-94
1
ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ರ ೕದಿಗಳ ಎನ್.ಡಿ ಬಿಲುಲ್ ತಯಾರಿ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

770

42286

771

42287

772

42288

773

42289

774

42290

mc10
17/12/2008
10/05/2010
10/05/201 20-1-8
hindi02.03.ಅರೇಬಿಕ್/20
1
08 09
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಆರ್ ಟಿ ಐ ಆಕ್ಟ್ 2005 ರಡಿ ಅರಾಬಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳ ಪಟಿಟ್ ಕೋರಿ ಮನ ರೂ.10/- ರ
ೕಸ ಲ್ ಆಡರ್ರ್ ಲಗತಿ ದೆ
07/02/2009
10/05/2010
10/05/201 20-1-8
ಎಮ. 10
1
ಂದಿ1.20.ಅರೇಬಿಕ್/2008
-09
ಂದಿ ಕಷ್ಣ ಪರಾಂಗತ ಪಠಯ್ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.

ಎಂ (2)/ಇ /07/1993-94

02/03/2010

10/05/2010

10/05/201
1

20-1-8

02/03/2010

02/03/201 20-1-8
1
ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ಖಚಿರ್ನ 5,000/- ಗಳ ರ ೕದಿಗ ಗೆ ಎನ್.ಡಿ ಬಿಲಲ್ನುನ್ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ
02/03/2010
02/03/2010
02/03/201 20-1-8
ಎಂ (2)/ಇ /08/1993-94
1
ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ರ ೕದಿಗ ಗೆ ಎನ್. ಡಿ ಬಿ ಲ್ನುನ್ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್ 5,000/02/03/2010
02/03/2010
02/03/201
ಎಂ (2)/ಎನ್. . /09/19
1
93-94
ಉದುರ್ ಭಾಷಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 08 ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಕಾರವಾರದ ಲ್ ನಡೆ ರುವ ಬಗೆಗ್
ರೂ 55 000/ ಗಳ ರ ೕದಿಗಳ ಎನ್ ಡಿ ಬಿಲನು ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ
02/03/2010
02/03/2010
02/03/201
ಎಂ (2)/ಇ /10/1993-94
1
ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ರ ೕದಿಗಳ ರೂ,10,000/-ಗಳ ರ ೕದಿಗಳ ಎನ್.ಡಿ ಬಿಲಲ್ನುನ್
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ
02/03/2010
02/03/2010
02/03/201
ಎಂ (2)/ಇ /04/1993-94
1
ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ರ ೕದಿಗ ಗೆ ರೂ,5,000/-ಗಳ ಎನ್.ಡಿ ಬಿಲಲ್ನುನ್ ತಯಾರಿ
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ

20-1-8

20-1-8

20-1-8
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03/03/2010
03/03/2010
03/03/201 20-1-8
ಎಂ (2)/ ತಕಾ/01/19951
96
ಉದುರ್ ಶಾಲಾ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ರಾಜಯ್ ಮಟಟ್ದ ತರಬೇತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಲ್ ದಿನಾಮಕ:14/10/1996
ರಿಂದ 18/10/1996ರ ವರೆಗೆ ನಡೆ ರುವ ಪ ಭಾರ ಭತೆ ನೀಡುವ ಬಗೆ
03/03/2010
03/03/2010
03/03/201 20-1-8
ಎಂ (2)/ಇ /01/2001-02
1
13,786ರೂ ಗಳ ಎನ್.ಡಿ ಬಿಲುಲ್ಗಳನುನ್ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ ಕಳೂ ಸುವ ಬಗೆಗ್

775

42337

776

42340

777

42346

03/03/2010
03/03/2010
03/03/201 20-1-8
ಎಂ (2)/ಸಾಂ.ಕಾ/02/200
1
0-01
2000-01ನೇ ಸಾ ನ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳ ಮಕಕ್ ಗೆ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್

778

42347

ಎಂ (6)/ಇ /01/2000-01

779

42348

780

42359

781

42362

782

42363

783

43197

01/04/2010
10/05/2010
10/05/201
ಎಂ 10
1
ಂದಿ1.17.ಪರ್ಭ/2010
2009-10 ನೇ ಸಾ ನ ಪರ್ಯಾಣ ಭತೆಯ್ ಬಿಲುಲ್ಗಳನುನ್ ಮೇಲು ಸ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಕೋರಿ

20-1-8

784

44713

ಎಂ (10)
ಂದಿ1/ಮಾಹಆ/23/2010

20-1-8

03/03/2010

03/03/201 20-1-8
1
ಇಸಾಲ್ಮಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಸೋ ಯೇಷನ್ ಶಾಂತಿಫಾಲ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನರಿಂಗಾನ ಬಂಟಾವ್ಳ
ಸಂಸೆಯ ಬಗೆ ಮಾ ತಿ
03/03/2010
03/03/2010
03/03/201 20-1-8
ಎಂ (6)/ಇ /05/2001-02
1
ರ್ೕಮತಿ ಅನಿತ ನೂನ,
ರ್ೕಗಾರ್ಮ್-ಕೋ-ಆಡಿನೇಟರ್, ಎನ್. .ಇ.ಆರ್.ಟಿ ನವದೆಹ , ಇವರ ಬೇಟಿಯ
ಬಗೆ
03/03/2010
03/03/2010
03/03/201 20-1-8
ಎಂ (6)/ಇ /26/1998-99
1
1998-99ನೇ ಸಾ ನ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಲ್ ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಗ ಗೆ ಒಟುಟ್
ರೂ 42 00 ಲಕಷ್ಗಳ ಆಯವ ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು
03/03/2010
03/03/2010
03/03/201 20-1-8
ಎಂ (2)/ಇ /14/1998-99
1
1999-00ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯ ಪತರ್ದ ಅನುಚೂಚಿ `ಬಿ` ವೇತನಗಳ ಮತುತ್ ನಿಗಧಿತ ಭತೆಯ್ಗಳ
ಅಂದಾಜುಗಳ ರಾಜ ಮಟ ದ ಆಯವ ಯ ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಕೆ ಬಗೆ
03/03/2010
03/03/2010
03/03/201 20-1-8
ಎಂ (2)/ಇ /08/1998-99
1
1998-99ನೇ ಸಾ ನ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಮತುತ್ ಉದುರ್ ಗರ್ಂಥಾಲಯ ಪುಸತ್ಕಗಳ ಸರಬರಾಜು ಬಗೆಗ್

10/05/2010

03/03/2010

10/05/2010

10/05/201
1

ಎಸ್.ಬಾಲಾಜಿ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

785

44715

786

44716

787

64683

10/05/2010
10/05/2010
10/05/201 20-1-8
ಎಂ/ಮಾ.ಹ.ಅ/39/20081
09
ಎ.ಬಿ.ಹೊಸಮನಿ, ರಾಜಯ್ ಪರ್ಧಾನ ಕಾಯರ್ದ ರ್, ಕನ್ ಪಾಟಿರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
10/05/2010
10/05/2010
10/05/201 20-1-8
ಎ/ಮಾ.ಹ.ಅ/06/2008-09
1
ಮಹಮದ್
ೕ ನ್, ಮೌಲಾನ, ಪೈಜೂಲ್ ಉಲಳಂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ,ರೋಜಾಕೆ ಇವರು
ಮಾ ತಿ ಹಕು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
07/03/2011
11/06/2014
11/06/201 20-1-8
ಏಂ 2 ವಾ ವರದಿ 201011/ಇ /122/2011
5
2010-11ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ ವರದಿ ಕುರಿತು
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ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
788

102542

789

107515

790

121702

791

121705

13/11/2012
11/06/2014
11/06/201 20-1-8
ಎಂ 2
ೕಜನೇತೆ
ಆಯವಯ್ಯ
5
ಅಂದಾಜು/ಅನುಬಿ ೕರ/47
/2012
201314ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯ ಅಂದಾಜುಗಳ ರಾಜಸವ್ ಮತುತ್ ಜಮೆ ಅಂದಾಜುಗಳ ಹಾಗೂ ಆಯವಯ್ಯ
ವೆಚ ಅಂದಾಜುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗೆ
ಎಂ 2 2012-13ನೇ
05/03/2013
11/06/2014
11/06/201 20-1-8
ಸಾ ನ ಡ ತ ವಾ
5
ವರದಿ/ನೀ. /53/2013
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ 201213ನೇ ಸಾ ನ ಆಡ ತ ವಾ ರ್ಕ ವರದಿಯನುನ್
ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆ
Mc2/ AG I
11/06/2014
11/06/2014
11/06/201 20-1-8
Repr/ಇ /30/20055
06/2014
ಮಹಾಲೇಕಪಾಲಕರು ಈ ನಿದೇಶನಾಲಯದ 2002-03 ರಿಂದ 2004-05 ರವರೆಗೆ ಲೆಕಕ್ಪತರ್ ತಪಾಸಣೆಯ
ವರದಿ
11/06/2014
11/06/2014
11/06/201 20-1-8
ಎಂ 2
ೕಜನೇತರ
5
ಯ/ಇ /20011-12/2014
2011-12 ನೇ ಸಾ ನ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ೕಜನೇತರ ಆಯವಯ್ಯ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.

792

121707

11/06/2014
ಎಂ 2 ವಾ ಕ
ವರದಿಯ/ಇ /02/201213/2014
2011-12 ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ ವರದಿ

793

121771

12/06/2014
12/06/2014
12/06/201 20-1-8
Mc2 Plan Pro
5
Bud/ಇ /03/201112/2014
2011-12 Plan Sceem Bud Office Modranaision & Pur Of Missinary Office CG

794

121772

12/06/2014
12/06/2014
Mc2 Vehical Petrol
Ac bills Ndc
Bills/ಇ /52/201314/2014
2011-12 Vhical Petrol Exp AC & NDC Bills

12/06/201
5

20-1-8

795

121773

12/06/2014
12/06/2014
Mc2 Pl Bud UPS
PUR/ಇ /105/201112/2014
2011-12 Plan Sceem Bud UPS Purchase

12/06/201
5

20-1-8

796

121778

797

121779

12/06/2014
12/06/2014
12/06/201 20-1-8
ಎಂ 2 ಜ ಬ ಲೇ ಸಾ
5
ಖ/ಇ /33/201112/2014
2011-12 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಕಛೇರಿಗೆ ಅವಶಯ್ಕ ಲೇಖನ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಸಾಮಗರ್ಗಳನುನ್ ಜನತಾ ಬಜಾನರ್ ಲ್
ಖರೀದಿ ಬಗೆ
ಎಂ 2
ೕ ಕ ಪೀ
12/06/2014
12/06/2014
12/06/201 20-1-8
ಖ/ಇ /103/ 20115
12/2014
2011-12 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಕಛೇರಿಗೆ ಅವ ಯ್ ಗಣಕ ಯಂತರ್ಗಳ ಖರೀದಿ ಬಗೆಗ್

11/06/2014

11/06/201
5

20-1-8
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798

121782

ಎಂ 2
ೕಜನ ಲಾಯ್ಪ್
12/06/2014
12/06/2014
12/06/201
ಟಾಪ್ ಖ/ಇ /114/20115
12/2014
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ ಕರ್ಮದ ಲ್ ಕಛೇರಿಗೆ ಲಾಯ್ಪ್ ಟಾಪ್ ಖರೀದಿ ಬಗೆಗ್.
2011-12 ನೇ ಸಾ ನ

20-1-8

799

121783

ಎಂ 2
ೕ ಕ ಪೀ
ಖ/ಇ /110/201112/2014
2011-12 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್

20-1-8

800

801

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

121784

121785

ಎಂ 2
ೕ ಅನು ಬಿಡು
ಎಂಪಿಕ್/ಇ /201112/2014
2011-12 ನೇ ಸಾ ನ

12/06/2014

12/06/2014

12/06/201
5

ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ದ ಲ್ ಕಛೇರಿಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಖರೀದಿ ಬಗೆಗ್.
12/06/2014

12/06/2014

12/06/201
5

20-1-8

12/06/201
5

20-1-8

ೕಜನಾ ಅನುದಾನದ ಖಚಿ ಎಂಪಿಕ್ ಬಗೆಗ್

12/06/2014
ಎಂ 2 ಕಛೇ ಸಾ ವೆ ಡಿ ,
ಬಿಲಲ್/ಇ /06/201112/2014
2011-12 ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿ ಸಾಮಾನಯ್ ವೆಚಚ್ದ ಡಿ

12/06/2014

ಬಿಲುಲ್ಗಳು

802

121786

12/06/2014
12/06/2014
12/06/201
ಎಂ 2 ವಾ ದು &
5
ಸವರ್/ಇ /1/201112/2014
2011-12 ನೇ ಸಾ ನ ವಾಹನ ದುರ ಥ್ ಮತುತ್ ಸ ೕರ್ಸ್ ವೆಚಚ್ದ ಡಿ ಬಿಲುಲ್ಗಳು

20-1-8

803

121787

12/06/2014
12/06/2014
ಎಂ 2 ದೂರವಾಣಿ ವೆಚಚ್ದ
ಡಿ ಬಿಲುಲ್/ಇ /04/201112/2014
2011-12 ನೇ ಸಾ ನ ದೂರವಾಣಿ ವೆಚಚ್ದ ಡಿ ಬಿಲುಲ್ಗಳು

12/06/201
5

20-1-8

804

5469

15/07/1999
10/05/2010
10/05/201
ಎಂ. 10, ಂದಿ2,
1
ಅರೇಬಿಕ್ ಕೆ.ಅ.ನೇ 07/9798
ಅನುದಾನಿತ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗ ಗೆ ತಿರ್ ದ ಸೌಲಭಯ್
ೕಜನೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

20-1-9

805

5477

806

16252

807

16349

29/05/2006
10/05/2010
10/05/201 20-1-9
ಎಂ. 10 ಂದಿ1 ,
1
ಪಾರ್.ಸ.ನಿ ಂದಿ) ಇತರೆ
01/06-07
2006-07 ನೇ ಸಾ ನ ಬಿಎಡ್ ಕಾಲೇಜು ದಾಧ್ಥರ್ ನಗರ, ಮೈಸೂರು ಇ ಲ್ಗೆ ಇಬಬ್ರು ಕಷ್ಕರನುನ್
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ. 1024/04/2008
26/03/2009
26/03/201 20-1-9
ಂದಿ1.01.ಅರೇಬಿಕ್/2007
0
-08
2007-08 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಂದಿ ಕಷ್ಣ ಪಾರಂಗತ್ ತರಬೇತಿಗೆ ಪರ್ವೇಶ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆ ಸಂಬಂಧ ರಾಜಯ್
ಪತ ಪ ಕಟಣೆಯನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
28/04/2008
26/03/2009
26/03/201 20-1-9
ಎಂ 100
ಂದಿ2.44.ಅರೇಬಿಕ್/2007
-08
ಎಂ.ಎಂ.ಮುಳಗುಂದ ಸ. ೕ. ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್

808

16351

ಎಂ 10ಂದಿ2.46.ಅರೇಬಿಕ್/2007
-08

28/04/2008

10/05/2010

10/05/201
1

20-1-9
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ಅಂಜುಮಾನ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜು, ಂದಗಿ, ಭಿಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಸನ್ 2007-08 ರಿಂದ 2011-12 ರವರೆಗೆ
ಮಾನ ತೆ ನ ೕಕರಣ ಕುರಿತು
ಎಂ 1028/04/2008
10/05/2010
10/05/201 20-1-9
ಂದಿ2.47.ಅರೇಬಿಕ್/2007
1
-08
2007-08 ನೇ ಸಾ ನಿಂದ 2011-12 ರವರೆಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಕುರಿತು.

809

16352

810

16353

811

16732

812

17043

06/06/2008
26/03/2009
26/03/201 20-1-9
mc10
0
hindi01.01. ಂದಿ/2008
09
ಅಜುರ್ನ ತಾ. ಕೊರಟಕರ ಜಮಖಂಡಿ ಇವರು ಂದಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಾಥ್ಪಿಸಲು ಕೋರಿರುವ ಮನ ಯ ಬಗೆಗ್

813

17078

814

17079

10/06/2008
26/03/2009
26/03/201 20-1-9
mc10
0
hindi02.05.ಅರೇಬಿಕ್/20
08 09
ದಾವಲ ಮ ಕ ಮಹಮದೀಯ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ ಚಿಣಮಗೇರಾ ತಾ// ಅಫಜಲಪೂರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 199900ನೇ ಶಾ ಗೆ ಮಾನ ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆ
10/06/2008
26/03/2009
26/03/201 20-1-9
mc10
0
hindi01.07. ಂದಿ/2008
09
ಂಧಿ ಕಷ್ಕ್ ಪರಿ ೇಗಳನುನ್ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ಹಾಗೂ ಮಾನಯ್ತೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

815

17080

816

17081

817

17089

11/06/2008
26/03/2009
mc10
hindi02.04.ಅರೇಬಿಕ್/20
08 09
ಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳ ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

26/03/201
0

20-1-9

818

17818

05/08/2008
ಎಂ. 10ಂದಿ1.10.ನಿ ೕಜನೆ/200
8-09
ಕೇಂದಿರ್ೕಯ ಂದಿ ಸಂಸಾಥ್ನ ಕೆ ನಿದೇರ್ಶಕ ಪಡ್ ಕಾ

26/03/201
0

20-1-9

28/04/2008
26/03/2009
26/03/201 20-1-9
ಎಂ 100
ಂದಿ2.48.ಅರೇಬಿಕ್/2007
-08
2007-08 ರಿಂದ 2011-12 ರವರೆಗೆ ತಹತಾನಿಯಾ 1 ರಿಂದ ಅಫಜಲ್-ಉಲ್ - ಉಲಾಮ್ ಉತತ್ಮಾ
ಅಂತಿಮ 2ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಅನುದಾನ ಸ ತ ಮಾನ ತೆ ನ ೕಕರಣ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
21/05/2008
10/05/2010
10/05/201 20-1-9
mc10
1
hindi02.02.ಅರೇಬಿಕ್/20
08 09
ಬೆಳಗಾ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ ರ ತ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಸಹಾಯಾನುದಾನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

10/06/2008
10/05/2010
10/05/201 20-1-9
mc10
1
hindi01.04. ಂದಿ/2008
09
ಕನಾರ್ಟಕ ಮ ಳಾ ಂದೀ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 7 ಂದೀ ಕಷ್ಕ್ ತರಬೇತಿ
ಕಾಲೇಜುಗ ಗೆ 2008 09 ನೇ ಸಾ ಗೆ ದಾ ಥಿರ್ಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಬಗೆ ಸಂದಶರ್ನ ಪ ಯುಕ ತಮ
10/06/2008
26/03/2009
26/03/201 20-1-9
mc10
0
hindi01.06. ಂದಿ/2008
09
Expansion of Academic Activitics in Karnataka

26/03/2009

ಾಪನ
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

819

17856

mc10
08/08/2008
hindi02.11.ಅರೇಬಿಕ್/20
08 .09
ಟಿಪುಪ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

26/03/2009

26/03/201
0

20-1-9

820

18053

26/08/2008
mc10
hindi01.16.ಅರೇಬಿಕ್/20
08 09
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ.

10/05/2010

10/05/201
1

20-1-9

821

18216

822

18688

823

18728

824

19480

825

20253

826

20547

827

22106

828

22111

829

25335

09/09/2008
26/03/2009
26/03/201 20-1-9
MC10
0
[HINDI02].18.ಅರೇಬಿಕ್/
2008 09
ಮದರಾಸಾ ಅರಬಿಬ್ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅಜಿರ್ ನಮೂನೆ ಕ ಕೊಡುವುದು ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೇಯ ಲ್ ೕಗುವ
ಸೌಲಭ ಕುರಿತು ಮಾ ತಿ ಕ
ಕೊಡುವ ಬಗೆ
20/10/2008
10/05/2010
10/05/201 20-1-9
ಎಂ. 10 ಂದಿ2.18.ಅರೇಬಿ
1
ಕ್/2008-09
ದಿ ಜಾಪುರ ಜಿಲಾಲ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಟಿ, ಜಾಪುರ, ಇದರಡಿಯ ಲ್
ನಡೆಯುತಿರುವ ಹಾಜಿ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ ಮುಳವಾಡ ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಾ ಭಾ ಕ
ಎಂ 10 ಂದಿ1.13.ಅರೇಬಿ
22/10/2008
26/03/2009
26/03/201 20-1-9
ಕ್/2008-09
0
ಕು.ಆರ್. ಮೈತರ್ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ರ್ೕರಂಗಮುತತ್ಯಯ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಕುರಿತಂತೆ ಸ ೕಕರಣದ ಬಗೆ
mc10
17/12/2008
10/05/2010
10/05/201 20-1-9
hindi02.27.ಅರೇಬಿಕ್/20
1
08 09
2/02/2008ರಂದು ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ ಕೊಪಪ್ಳ ಇವರಿಗೆ ಸ ಲ್ ದ ತಕರಾರು ಅಜಿರ್ ಕುರಿತು
ತಮಿ ಂದ ಮಾ ತಿಗಾಗಿ
19/01/2009
10/05/2010
10/05/201 20-1-9
ಎಂ 10 ಂಧಿ2.30.ಅರೇಬಿ
1
ಕ್/2008-09
ರ್ೕಮತಿ ಕೂಯ್.ಎಹ್.ಕಿಲೆಲ್ೕದಾರ ಸ. . ಅಂಜುಮಾನ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಂದಗಿ ಇವರು ಸ. . ಹುದೆದ್ಗೆ
ರಾಜಿನಾಮೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಅನುಮತಿ ಬಗೆ
ಎಂ 10 ಂದಿ1.18. ಂದಿ/2
24/01/2009
26/03/2009
26/03/201 20-1-9
008-09
0
ರ್ೕಮತಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಪರ್ತಿಮಾ, ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳು ಇವರು ಮಾನಯ್ ಸಚಿವರು
ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಸ ಸದೇ ಇರುವ ಬಗೆ
06/02/2009
26/03/2009
26/03/201 20-1-9
ಎಂ. 10
0
ಂದಿ1.19.ಅರೇಬಿಕ್/2008
-09
ಬಾಪೂಜಿ ಂದಿ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊರಪಢಟೆ, ತುಮಕೂರು ಜಿ ಇ ಲ್ ಂದಿ ತರಗತಿಗಳನುನ್ ನಡೆಸಲು 82-83
ನೇ ಸಾ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಪ ತಿ ಕಳು ಕೋರಿ ಮನ
06/02/2009
10/05/2010
10/05/201 20-1-9
ಎಂ. 10 ಂದಿ2.33.ಅರೇಬಿ
1
ಕ್/2008-09
ಮೈನಾರಿಟಿ ವೇಲ್ ಫೇರ್ ಕಮೀಟಿ ಜಾಪುರ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಯಿಂದ ಪಾರ್ರಂಭಿ ದ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆಗ ಗೆ
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
23/03/2009
26/03/2009
26/03/201 20-1-9
mc10[hindi02.44.ಅರೇ
0
ಬಿಕ್/2008 09
Release of salaries of gulbarga district arabic aided school teachers.

830

25346

mc10[hindi02.45.ಅರೇ
23/03/2009
10/05/2010
10/05/201
ಬಿಕ್/2008 09
1
ನೂರೂನ್ ನಬಿ ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜು, ಬಿಜಾಪುರ, ಇ ಲ್ ನಿವೃತಿತ್ಯಿಂದ ಖಾ ಯಾದ ಹುದೆದ್ಯನುನ್
ತುಂಬಿಕೊಳ ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ

20-1-9

552
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
831

27148

ಎಂ 10 ಂದಿ2/ಅರೇಬಿಕ್/ಇ
01/07/2008
ತರೆ:08/2008-09
ಅಬುದ್ಲ್ ರಜಾಕ್ ರವರ ಮನ ಬಗೆಗ್

26/03/2009

26/03/201
0

20-1-9

832

27199

21/08/2008
ಎಂ 10/ ಂದಿ1/ಇತರೆ:04/
2008-09
ಂದಿ ಪರೀ ಾ ಕೇಂದರ್ಗಳ ಪಟಿಟ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

26/03/2009

26/03/201
0

20-1-9

833

27205

01/01/2009
26/03/2009
26/03/201
ಎಂ. 10 ಂದಿ1/ಪರ್.ಭ.ಬಿ.
0
ವೇ/2008-09
ರ್ೕ.ಮಹಮದ್ ಬ ೕರ್ ಅಹಮಮ್ದ್, ಇವರ ಪರ್ಯಾನ ಭತೆಯ್ ಬಿಲುಲ್ ಮೇಲು ಸ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

20-1-9

834

27209

06/10/2001
ಎಂ. 10 ಂದಿ2/ಅರೇಬಿಕ್/
ರಿ.ಪಿ.34361/2001-02
ಮಹಮಮ್ದ್ ಹನೀಫ್ ಮುಕ್ತ್ಬ್ ಸಾಬ್ ಮತುತ್ ಇತರರು

20-1-9

835

41245

836

41723

08/02/2010
02/03/2010
02/03/201 20-1-9
ಎಂ (2)/ಅನುಬಿ ೕ/13/2
1
002-03
2002-03ನೇ ಸಾ ನ ಮುಂದುವರೆದ
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿ ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ
ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಗಣಿತ ಕಿಟ್ ಸರಬರಾಜು ಕುರಿತು
16/02/2010
09/03/2010
09/03/201 20-1-9
ಎಂ (2)/ಕಲೇಸಾ/16/1996
1
-97
ಕಛೇರಿಗೆ ಅವಶಯ್ಕ ರುವ ಲೇಖನ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ಜನತಾ ಬಜಾರ್ ನಿಂದ ಖರೀದಿ ರುವ ಬಗೆಗ್

837

42339

03/03/2010
03/03/2010
03/03/201 20-1-9
ಎಂ (2)/ಕವಾ/02/19941
95
1994-95ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿಯ ವಾಹನ, ದೂರವಾಣಿ ಮತುತ್ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ಡಿ ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಬಗೆಗ್

838

42342

ಎಂ (2)/ಇ /05/2000-01

03/03/2010

03/03/2010

839

42345

ಎಂ (2)/ಇ /03/2000-01

03/03/2010

03/03/2010

840

42352

841

42353

ಎಂ (6)/ಇ /03/1997-98

03/03/2010

03/03/2010

842

42354

843

42355

ಎಂ (6)/ಇ /01/1998-99

03/03/2010

03/03/2010

03/03/201
1

20-1-9

03/03/2010

03/03/201
1

20-1-9

26/03/2009

03/03/201
1
2000-01ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿ ವೆಚಚ್ ಮತುತ್ ಪರ್ಯಾಣ ವೆಚಚ್ಕಾಕ್ಗಿ ಆಯವಯ್ಯ ಕುರಿತು.

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

42356

20-1-9

03/03/201 20-1-9
1
2000-01ನೇ ಸಾ ನ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ರಿವಸ್ರ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಭಾಗ 1
03/03/2010
03/03/2010
03/03/201 20-1-9
ಎಂ (6)/ಇ /03/1995-96
1
ಶಯಕಷ್ಣಿಕವಾಗಿ ಂದು ದ ಪರ್ದೇಶಗಳ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ ಕಷ್ಣ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಕುರಿತು 3ನೇ ಹಂತ
03/03/201 20-1-9
1
ಕೇಂಧರ್ ಪಾರ್ ೕಜಿತ ಶೈಕಷ್ಣಿಕವಾಗಿ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ 3ನೇ ಹಂತದ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಕಾಕ್ಗಿ
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಭಾಗ 2
03/03/2010
03/03/2010
03/03/201 20-1-9
ಎಂ (6)/ಡಿ ಬಿ/01/19981
99
1998-99ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿಯ ದೂರವಾಣಿ ಖಚಿರ್ನ ಡಿ ಬಿ ಲ್ಗಳ ಬಗೆಗ್.

ಕಛೇರಿಯ ವಾಹನದ ದುರ ತ್ಯ ಡಿ ಬಿ ಲ್ನ ಬಗೆಗ್
844

26/03/201
0

ಎಂ (6)/ಸಾಬಿ/01/199899

03/03/2010

553
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
1998-99ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ಡಿ ಬಿ ಲ್ನ ಬಗೆಗ್

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

845

42357

03/03/2010
03/03/2010
ಎಂ (6)/ಡಿ ಬಿ/01/199899
1998-99ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿಯ ಇಂಧನದ ವೆಚದ್ದ ಡಿ ಬಿ ಲ್ನ ಬಗೆಗ್

846

42358

847

42360

03/03/2010
03/03/2010
03/03/201 20-1-9
ಎಂ (6)/ತಮಾತ/40/199
1
8-99
ಉದುರ್ ಭಾಷಾ ಜೆಂಡಲ್ ಸಮಾನಕೆಕ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಪುಸತ್ಕ ಡಿ.ಟಿ.ಪಿ ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿಗೆ ಹಣ
ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ
03/03/2010
03/03/2010
03/03/201 20-1-9
ಎಂ (6)/ಇ /01/1998-99
1
1999-00ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ ವರದಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

848

42361

849

42484

850

42485

09/03/2010
09/03/2010
09/03/201 20-1-9
ಎಂ (2)/ ತಕಾ/02/19951
96
ದಿ:29/01/1996 ರಿಂದ 02/02/1996ರ ವರೆಗಿನ ತೆಲುಗು ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಬಗೆಗ್ ಬೆಂಗಳೂರು

851

42486

09/03/2010
09/03/2010
09/03/201 20-1-9
ಎಂ (2)/ ತಕಾ/03/19951
96
ದಿಂ29/01/1996 ರಿಂದ 03/02/1996ರ ವರೆಗಿನ ತಮಿಳು ಕಷ್ಕರ ಕಾಯರ್ಗಾರದ ಬಗೆಗ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್

852

42487

853

42488

854

42489

09/03/2010
09/03/2010
09/03/201 20-1-9
ಎಂ (2)/ ತಕಾ/04/19951
96
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಜಾಷ್ನ ಮತುತ್ ಗಣಿತದ ಬಗೆಗ್ ದಿ:24/02/1996 ರಿಂದ
28/02/1996 ರವರೆಗಿನ ತರಬೇತಿ ಬಗೆ
09/03/2010
09/03/2010
09/03/201 20-1-9
ಎಂ (2)/ ತಕಾ/05/19951
96
ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ//ದಿ:18/09/1995 ರಿಂದ 20/09/1995ರ ವರೆಗಿನ ತಮಿಳು ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಮತುತ್
ಕಾಯರ್ಗಾರದ ಬಗೆ
09/03/2010
09/03/2010
09/03/201 20-1-9
ಎಂ (2)/ ತಕಾ/06/19961
97
ದಿ:22/02/1996 ರಿಂದ 24/02/1996ರ ವರೆಗಿನ ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್ಯ ತೆಲುಗು ಕಷ್ಕರ ಕಾಯರ್ಗಾರದ ಬಗೆಗ್

855

42490

09/03/2010
09/03/2010
09/03/201 20-1-9
ಎಂ (2)/ ತಕಾ/07/19951
96
1995-96ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಡಯಟನ್ ಲ್ ನಡೆ ರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್

856

42491

09/03/2010
09/03/2010
09/03/201
ಎಂ (2)/ ತಕಾ/08/19961
97
ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ದಿ:24/02/1996 ರಿಂದ 28/02/1996ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಬಗೆಗ್.

857

42492

09/03/2010
09/03/2010
09/03/201 20-1-9
ಎಂ (2)/ ತಕಾ/09/19951
96
ದಿ:23/11/1995 ರಿಂದ 25/11/1995ರ ವರೆಗಿನ ರಾಜಯ್ ಮಟಟ್ದ ತಮಿಳು ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಬಗೆಗ್

03/03/201
1

20-1-9

03/03/2010
03/03/2010
03/03/201 20-1-9
ಎಂ (6)/ಶಾ.ನೊಂ/14/199
1
8-99
ರಿ.ಅ ಸಂಖೆಯ್:30769/98 ಮು ಲ್ಂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಮೈಸೂರು ಇವರ ಎಂ.ಇ.ಎಸ್ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧ ಮ ಪಾ ಶಾಮೆ ಸೂರು ಈ ಶಾಳೆಗೆ ನೊಂದಣಿ ಕುರಿತಂತೆ
09/03/2010
09/03/2010
09/03/201 20-1-9
CPI/ ತಕಾ/01/1995-96
1
ದಿ:11/03/1996 ರಿಂದ 15/03/1996ರ ಬೆಂಗಳುರು ದಕಷ್ಣ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಬಗೆಗ್

20-1-9

554
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ಎಂ (2)/ ತಕಾ/10/199609/03/2010
09/03/2010
09/03/201 20-1-9
97
1
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ದಿ:03/02/1996- ರಿಂದ 07/02/1996ರ ವರೆಗಿನ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ಮತತ್ ಾನ
ಬಗೆ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಬಗೆ
09/03/2010
09/03/2010
09/03/201 20-1-9
ಎಂ (2)/ ತಕಾ/32/19951
96
ಉದುರ್ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ಹಮಿಮ್ಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್

858

42493

859

42494

860

42495

09/03/2010
09/03/2010
09/03/201 20-1-9
ಎಂ (2)/ ತಕಾ/11/19961
97
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ದಿ:02/09/1996 ರಿಂದ 06/09/1996ರ ವರೆಗಿನ ಕಾಯರ್ಗಾರದ ಬಗೆಗ್

861

42496

862

42497

863

42498

864

42499

865

42500

866

42501

867

42566

868

42567

869

44718

09/03/2010
09/03/2010
09/03/201 20-1-9
ಎಂ (2)/ ತಕಾ/12/19961
97
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ದಿ:09/09/1996 ರಿಂದ 13/09/1996ರ ವರೆಗಿನ ಾನ ಮತುತ್
ಗಣಿತ ಕಾಯರ್ಗಾರ ಬಗೆ
09/03/2010
09/03/2010
09/03/201 20-1-9
ಎಂ (2)/ ತಕಾ/12/19961
97
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ದಿ:07/11/1996 ರಿಂದ 11/11/1996ರ ವರೆಗಿನ ಕಾಯರ್ಗಾರದ
ಬಗೆ
09/03/2010
09/03/2010
09/03/201 20-1-9
ಎಂ (2)/ ತಕಾ/13/19961
97
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ದಿ:26/08/1996 ರಿಂದ 30/08/1996ರ ವೆರಗಿನ ಜಾಷ್ನ ಮತುತ್
ಗಣೀತದ ತರಬೇತಿ ಬಗೆ
09/03/2010
09/03/2010
09/03/201 20-1-9
ಎಂ (60/ಅನುಬಿ ೕ/01/1
1
993-94
ಶೈಕಷ್ಣಿಕವಾಗಿ ಂದಿ ದ ಪರ್ದೇಶಗಳ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರಿಗಾಗಿ ರೂಪಿ ರುವ
ೕಜನೆಗಾಗಿ ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದ ಬಗೆ ಭಾಗ 1
09/03/2010
09/03/2010
09/03/201 20-1-9
ಎಂ (6)/ಅನುಬಿ ೕ/01/1
1
993-94
ೕಜನೆಗಾಗಿ ಕೇಂದರ್
ಶೈಕಷ್ಣಿಕವಾಗಿ ಂದು ೕದ ಪರ್ದೇಶಗಳ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರಿಗಾಗಿ ರೂಪಿ ರುವ
ಸಕಾರ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದ ಬಗೆ
09/03/2010
09/03/2010
09/03/201 20-1-9
ಎಂ (6)/ಅನುಬಿ ೕ/01/1
1
993-94
ೕಜನೆಗಾಗಿ ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರ
ಶೈಕಷ್ಣಿಕವಾಗಿ ಂದು ದ ಪರ್ದೇಶಗಳ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರಿಗಾಗಿ ರೂಪಿ ರುವ
ಬಿಡುಗಡೆ ಅನುದಾನದ ಬಗೆ ಭಾಗ 03
09/03/2010
09/03/2010
09/03/201 20-1-9
ಎಂ (2)/ಸಾಂ.ಕಾ/01/200
1
0-01
ಉದುರ್ ಮತುತ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲಾ ಮಕಕ್ ಗೆ ಸಾಮಸಕ್ೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಶಯಕಷ್ಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ತಾ//
ಜಿಲಾ ಸ ಧೆರ್ಗಳು ನಡೆ ದ ಬಗೆ ವರ
09/03/2010
09/03/2010
09/03/201 20-1-9
ಎಂ (2)/ಇ /01/2000-01
1
2000-01ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಡೆಸುಕ್ಗಳ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿ ಬಿ.ಇ.ಓ ಗ ಂದ ದೃಡೀಕರಣ ಪಡೆದ ವ್ೕಕೃತಿಗಳ
ಬಗೆ
10/05/2010
10/05/2010
10/05/201 20-1-9
ಎಂ/ಸಥ್ಹ/01/2003-04
ಂದಿ ಕಷ್ಕ್ ಕಾಲೇಜನುನ್ ಹುಬಬ್ ಳ್ ಯಿಂದ ◌ಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

870

44719

10/05/2010
10/05/2010
ಎ/ಇ /01/1994-95
ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯ ಲ್ನ ಶೇಷ ದಿನ ಭತೆಯ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

10/05/201

20-1-9

871

44741

10/05/2010
10/05/2010
ಎಂ (10) ಂದಿ2ಅರೇಬಿಕ್/
ಇ /07/2008-09
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಸೌಲಭಯ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

10/05/201
1

20-1-9

555
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
872

9031

873

42572

874

42573

09/03/2010
12/03/2010
12/03/201 20-1-11
ಎಂ (2)/ಸಾಂ.ಕಾ/01/200
1
7-08
2007-08ನೇ ಸಾ ನ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಜಿಲಾಲ್ವಾರು ಮಾ ತಿಗಳ ಬಗೆಗ್

875

42574

09/03/2010
12/03/2010
12/03/201 20-1-11
ಎಂ (2)/ಸಾಂ.ಕಾ/01/200
1
5-06
2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಖಚುರ್ಗಳ ವರದ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.

876

42576

ಎಂ (2)/ಇ /01/2005-06

Mc2 / school close
23/11/2005
25/10/2007
25/10/200 20-1-11
52/2005-06
8
Central Muslim Association of Karnataka Bangalore Rening C M A Urdu H
P School Close
09/03/2010
12/03/2010
12/03/201 20-1-11
ಎಂ (2)/ಸಾಂ.ಕಾ/01/200
1
6-07
2006-07ನೇ ಸಾ ನ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಜಿಲಾಲ್ವಾರು ಮಾ ತಿಗಳ ಬಗೆಗ್

09/03/2010

12/03/2010

ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳ ಮಾ ತಿ ಸಂಗರ್ ಸುವ ಬಗೆಗ್
877

42577

878

42578

879

42579

09/03/2010
ಎಂ (2)(4)/ಇ /120/200
5-06
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಆ ೕಗಕೆಕ್ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/03/2010

12/03/201 20-1-11
1

880

42580

09/03/2010
12/03/2010
ಎಂ (2)(4)/ಇ /50/2005
-06
ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಸದಸಯ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/03/201 20-1-11
1

881

42581

882

42582

883

42583

09/03/2010
12/03/2010
12/03/201 20-1-11
ಎಂ (2)/ಸಾಂ.ಕಾ/15/200
1
4-05
2004-05ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಲ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ .ಪಾರ್.ಶಾ ಮಕಕ್ ಗೆ
ಸಾಮಸ ತಿಕ ಮತು ಭಾಷಾ ಸ ಧೆರ್ಗಳನು ನಡೆಸುವ ಬಗೆ
09/03/2010
12/03/2010
12/03/201 20-1-11
ಎಂ (2)/ ತಕಾ/81/20041
05
2004-05ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಡಯಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀಡಿದ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ
ವರ
09/03/2010
12/03/2010
12/03/201 20-1-11
ಎಂ (2)/ಶಾಸಥ್&ಹಅನು/51/
1
2004-05
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಭಟಕ್ಳ ಇದನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದರ ಬಗೆಗ್

884

42584

ಎಂ (2)/ಇ /01/2004-05

09/03/2010

12/03/2010

42585

2005-06ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ ಮಟಟ್ದ
ಪ ಸಾವೆನಯನು ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆ
09/03/2010
ಎಂ (2)/ಇ /55/2004-05

12/03/2010

885

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ಎಂ (2)/ಇ /70/2005-06

12/03/201 20-1-11
1

09/03/2010

12/03/2010

12/03/201 20-1-11
1
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ ಭಾಷೇಗಳ ಸಾಥ್ನಮಾನಗಳ ಕುರಿತು ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದ ಭಾಷಾ ಆಯುಕತ್ರ
ಪ ಶಾ ವ ಗ ಗೆ ಮಾ ತಿ ಕಳು
ಕೊಡುವ ಬಗೆ
09/03/2010
12/03/2010
12/03/201 20-1-11
ಎಂ (2)/ಉನಾಯ್/53388/0
1
3/2005-06
ಉಚಚ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯ ರಿ.ಪಿ ಸ:53388/2003ಇಡಿಎನ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ವೇಲ್ ಫೇರ್ ಬಿಜಾಪುರ ಬಗೆಗ್

12/03/201 20-1-11
1
ೕಜನೆತರ ಲೆಕಾಕ್ ಪಿರ್ಕೆಗಳ ವೇತನೇತರ ಆಯವಯ್ ಅಂದಾಜು
12/03/201 20-1-11
1

556
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಮ ಳಾ ಆ
886

42586

887

42587

888

42588

889

42747

ೕಗ ಬೆಂ. ಇವರ ಬೇಡಿಕಡಗಳ ಬಗೆಗ್

09/03/2010
12/03/2010
12/03/201 20-1-11
ಎಂ (2)(4)/ಇ /16/2004
1
-05
ಧ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ ಸಂಕಾಯ್ತರ ಸಮಸೆಯ್ಗಳ ಕುರಿತು ಕರ್ಮ
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ದ ಲ್ ವಾ ಸುತಿತ್ರುವ
ಕೆ ಗೊಳು ವ ಬಗೆ
09/03/2010
12/03/2010
12/03/201 20-1-11
ಎಂ (2)(4)/ಇ /04/2004
1
-05
ಕೇಮದರ್ ಸಕಾರ್ರದ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ ಆಯುಕತ್ರ 36ನೇ ವರದಿಯ ಲ್ನ ಪಾರಸುಸ್ಗಳನುನ್
ಜಾರಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
09/03/2010
12/03/2010
12/03/201 20-1-11
ಎಂ (2)(4)/ಇ /07/2004
1
-05
ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ ಆ ೕಗದ ಫಾರಸುಸ್ಗಳನುನ್ ಜಾರಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಎಂ (2)/ಇ /01/2002-03

12/03/2010

12/03/2010

12/03/201 20-1-11
1

ರಾಜಯ್ದ ಲ್ ಕಷ್ಣಕಾಕ್ಗಿ ಮಾಡಿದ ಖಚಿರ್ನ ಬಗೆಗ್.

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

890

5454

26/10/2004
27/08/2011
ಎಂ. 10, ಂದಿ-2,
ಅರೇಬಿಕ್ ರಿ.ಪಿ. 2142/05
ಸೇವಾ ಸೌಲಭಯ್ ಮತುತ್ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್ ಎ.ಎ ಖಾಜಿ ಸ.

27/08/201 20-1-15
2

891

7201

20/10/2003
27/08/2011
ಎಂ. .10/ ಂದಿ1/ರಿ.ಪಿ./45070/2004
ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ವಾಲೆ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಮತುತ್ ಇತರರು

27/08/201 20-1-15
2

892

13554

893

16242

894

17857

895

18689

27/08/2011
27/08/201 20-1-15
mc10hindi02.20.ಅರೇಬಿ 27/09/2007
2
ಕ್/2007-08
Submission of stay order granted by the Hon`ble High court of Karnataka
on 13/09/2007 in w p No 14201/2007
ಎಂ. 1024/04/2008
27/08/2011
27/08/201 20-1-15
ಂದಿ2.37.ಅರೇಬಿಕ್/2007
2
-08
ನೂರ್-ಉನ್-ನಬಿ ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜು, ಬಿಜಾಪುರ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಅಫಜಲ್ ಉಲ್ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಕಷ್ಕರ
ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳು ವ ಬಗೆ
08/08/2008
27/08/2011
27/08/201 20-1-15
ಎಂ 10
2
ಂದಿ02.12.ಅರೇಬಿಕ್/200
8 09
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ರುವ ಅರೇಬಿಕ್ ಮದರಸಾ:ಮಕತ್ಬ್ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಮಧಾಯ್ಹನ್ ಉಪಹಾರ
ೕಜನೆಯನುನ್
ಸರಿಸುವ ಬಗೆ
20/10/2008
27/08/2011
27/08/201 20-1-15
ಎಂ 10 ಂದಿ2.19.ಅರೇಬಿ
2
ಕ್/2008-09
ಮುಖಯ್ಗುರುಗಳ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ಹೊಂದಿರುವ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಅನು ೕದನೆಗೆ ಕುರಿತು.

896

18917

03/11/2008
27/08/2011
mc10[hindi02.17.ಅರೇ
ಬಿಕ್/2008 09
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ರುವ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲಾ/ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮಾ ತಿ ಕುರಿತು.

897

19481

17/12/2008
28/02/2011
28/02/201 20-1-15
mc10
2
hindi02.28.ಅರೇಬಿಕ್/20
08 09
ಕುಬಾ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ,ನವನಗರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇದಕೆಕ್ ಅನುದಾನ ರ ತವಾಗಿ ತಹತಾನಿಯಾ 1ನೇ
ತರಗತಿಯನು 2008 09ನೇ ಸಾ ನಿಂದ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ

27/08/201 20-1-15
2

557
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

898

27454

mc10
26/03/2009
hindi02.46.ಅರೇಬಿಕ್/20
08 09
ಅರಬಿಬ್ ಶಾಲೆ ನಡೆಯಲಾರದ ಬಗೆಗ್ ಕುರಿತು ಅಜಿರ್.

899

32146

900

34626

17/04/2009
27/08/2011
27/08/201 20-1-15
mc10[hindi]01.22. ಂ
2
ದಿ/2008 09
ಂದಿ ಪಾಠಶಾಲೆಗ ಗೆ 2009-10 ನೇ ಸಾ ನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಬಿ : ಡಿಹೆಚ್ ಗೆ ಮಾ ತಿ ಸೇರಿಸಲು ಮಾ ತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ
mc10hindi02.15.ಅರೇಬಿ 09/07/2009
27/08/2011
27/08/201 20-1-15
ಕ್/2009
2
ಫೌಖಾನಿಯಾ ಪರೀ ೆ ತತಸ್ಮಾನ ಕುರಿತು

901

35318

902

36960

903

39123

27/08/2011
27/08/201 20-1-15
mc10hindi02.35.ಅರೇಬಿ 17/11/2009
2
ಕ್/2009
ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ಪಟಟ್ಣದ ಲ್ ಕನನ್ಡ, ಉದುರ್, ಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಲ್ ಮದರಸ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

904

44689

07/05/2010
ಎ.4. ಂ.ಪಾ.ತ/2010
ಸಕಾರ್ರಿ ಂದಿ ಬಿ.ಎಡ್.ಕಾಲೇಜು ಕುರಿತು

905

59798

906

60341

28/01/2011
27/08/2011
27/08/201 20-1-15
ಎಂ 10
2
ಂದಿ2ಅರೇಬಿಕ್.66.ಮುಂಬ
ಡಿ/2011
ರ್ೕ ಇಸಾಲ್ಮಲ್ ಹಕ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಖೇಡಗಿ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇಂಡಿ-ಇವರಿಗೆ ಸ ಹುದೆದ್ಯಿಂದ
ಮುಖ ಗುರುಗಳ ಹುದೆಗೆ ಬಡಿ ಕುರಿತು
mc10hindi01.30.ಇ /2
07/02/2011
27/08/2011
27/08/201 20-1-15
011
2
Release of funds for Centrally Sponsored Central Plan Schemes.

907

60703

mc10,hindi01.31.ಇ /
10/02/2011
27/08/2011
27/08/201 20-1-15
2011
2
ಧ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಹಾಗೂ ಸಂಘ ಸಂಸೆಥ್ಗಳು ಸ ಲ್ ರುವ ಮನ ಗಳ ಬಗೆಗ್
ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ

908

66488

30/04/2011
27/08/2011
mc10
hindi01.03.ಮಾ.ಹ.ಅ/20
11
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್

909

5451

04/03/1999
27/08/2011
27/08/201 20-1-16
ಎಂ. 10, ಅರೇಬಿಕ್ ,
2
ನೇ.ಅ 06, 98-99
ಅಂಜುಮನ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜು ಜೋಡ ಮಸಾದ್ ಇಳಕಲ್, ಬಬ್ಂದಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

910

6393

ಎಂ 7
ಆಂ.ಇಂ.ಶು.ಮ.15/200607

27/08/2011

27/08/201 20-1-15
2

27/08/2011
27/08/201 20-1-15
mc10hindi02.26.ಅರೇಬಿ 03/08/2009
2
ಕ್/2009
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಹಾಗು ಸಂಸಕ್ೃತ ಶಾಲಾ ನೌಕರರ ಸಂಘದ
ಅಧ ಕಷ್ರು ನವಬಾಗ ಜಾಪೂರ ಇವರು ಮನ ಯ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳ ಕನ ಡ ಭೋದನೆಗಾಗಿ
mc10hindi02.31.ಅರೇಬಿ 26/09/2009
27/08/2011
27/08/201 20-1-15
ಕ್/2009
2
ಅರಬಿಬ್ ಮದರಸಾ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

29/08/2006

27/08/2011

30/01/2010

27/08/201 20-1-15

27/08/201 20-1-15
2

30/01/201
1

20-2-1
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2006-07 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗೊಲ್ೕ-ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯದ 1 ರಿಂದ 10 ನೇ ತರಗತಿಗಳ ಲ್ ವಾಯ್ಸಂಗ
ಮಾಡುತಿರುವ ದಾ ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಶುಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಎಂ 4ಅನುದಾನ.84.ಅನು
08/01/2007
30/01/2010
30/01/201 20-2-1
ದಾನ/2006-07
1
ಉದುರ್ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಮನ ಬಗೆಗ್.

911

8814

912

11252

913

15315

914

15317

15/06/2009
MC4TamilCRP.30.ಬಿ.ಆ 05/02/2008
ರ್. /2007-08
ಶವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ಗೆ ತಮಿಳು ಆರ್ ಪಿ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ್.

915

16320

26/04/2008
15/06/2009
15/06/201 20-2-1
CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ
ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008
0
ಮರಾಠಿ ಮಾಧಯ್ಮದ ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ ಸಮಿತಿಯ ಲ್ ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯವರಿಗೆ ಪಾರ್ತಿನಿಧಯ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

916

16326

917

17986

918

18353

03/03/2008
28/04/2009
28/04/201 20-2-1
ಎಂ 4 ಸಭರವಸೆ51/200
0
7-08
ಧಾನಸಭಾ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಮನೋಹರ್ ಕಲಲ್ಪಪ್ ಕಿನೇಕರ್ ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್
871ಕೆ / ಭರವಸೆ ಸಂಖೆ 235/12/2005
22/08/2008
02/02/2010
02/02/201 20-2-1
ಎಂ 7.01.ಆಂಇಂಶುಲಕ್/20
1
08-09
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ 1ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಮುದಾಯದ
ದಾ ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಶುಲ ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆ
02/09/2008
30/01/2010
30/01/201 20-2-1
ಎಂ 4ಇತರೆ ವೇ30/2008
1
-09
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ದಾಯ್ಥಿರ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

919

18358

920

19497

921

19499

922

19503

923

19504

12/04/2007
12/06/2009
12/06/201 20-2-1
MC4Decl(corr).03.
0
ಘೋಷಣೆ/2007-08
ಮೆಡೋಡಿಸ್ಟ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಸಂ.ಕಿ.ಕಾಲೇಜು ಕೋಲಾರ ; ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
MC4.32.ಘೋಷಣೆ/200705/02/2008
23/04/2008
23/04/200 20-2-1
08
9
ಅಲ್ ಖತೀಬ್ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್, ಓ.ಟಿ. .ರಸೆತ್, ಬೆಂ-53, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಸಾಥ್ನ ಮಾನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
15/06/201
0

20-2-1

15/06/2009
15/06/201 20-2-1
ಎಂ 4.31.ಘೋಷಣೆ/2008- 18/09/2008
0
09
ಏಡೆಡ್ ಮಿಷನ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಮಗೆರೆ, ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲ ಸಂಖಾ ತರ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೊ ಸುವ ಬಗೆ
12/06/2009
12/06/201 20-2-1
ಎಂ 4.36.ಘೋಷಣೆ/2008- 20/12/2008
0
09
ಸೇಂಟ್ ಅನ್ಸ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಗೊಕುಂಟೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
12/06/2009
12/06/201 20-2-1
ಎಂ 4.54.ಘೋಷಣೆ/2008- 20/12/2008
0
09
ಸೆಂಟ್ ಚಾಲ್ಸ್ರ್ ಕನನ್ಡ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಕಮಮ್ನ ಹ ಳ್ ಬೆಂಗಳುರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
12/06/2009
12/06/201 20-2-1
ಎಂ 4.48.ಘೋಷಣೆ/2008- 20/12/2008
0
09
ದ ಮೇರಿ ಸೆಲೈನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಚಾಮರಾಜನಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳುರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ
ನಡೆಯುತಿರುವ ಸೇಂಟ್ ರೀಟಾ ಪೌ ಢಶಾಲೆ ಅಲ ಸಂಖಾ ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
12/06/2009
12/06/201 20-2-1
ಎಂ 4.40.ಘೋಷಣೆ/2008- 20/12/2008
0
09
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಗೋ ಸಲು ಅಗತಯ್ವಾದ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
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ಎಂ 4.33.ಘೋಷಣೆ/2008- 20/12/2008
12/06/2009
12/06/201 20-2-1
09
0
ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಎಂ. .ಬಿ.ಎಸ್. ಭವನ ವ ಗಗ್ ಇವರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಗುಡ್
ಶಫಡ್ರ್ ರಿಯ ಪಾ ಥಮಿಕಶಾಲೆ ರಿಪ ನ್ ಪೇಟೆ ಈ ಶಾಲೆಯನು ಅಲ ಸಂಖಾ ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
12/06/2009
12/06/201 20-2-1
ಎಂ 4.41.ಘೋಷಣೆ/2008- 20/12/2008
0
09
ಸಂತ ಅಗ ಟ್ೕನರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಕನನ್ಡ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಫಾಸಕ್ಲ್ ನಗರ ಜಾಗೇರಿಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ ಈ
ಶಾಲೆಯನು ಮತೀಯ ಅಲ ಸಂಖಾ ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
21/08/2008
15/06/2009
15/06/201 20-2-1
ಎಂ 4ಘೋ27/2008-09
ತುಂಬೆ ಸೆಂಟರ್ಲ್ ಆಂಮಾ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತುಂಬೆ, ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾ..ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅ.ಸಂ.ಶಾಲೆ
ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ 4ಘೋ23/2008-09
25/07/2008
15/06/2009
15/06/201 20-2-1
ಟಿಜನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತಾಯಲೂರು, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ.. ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅ ಸಂಖಾ ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
22/08/2008
15/06/2009
15/06/201 20-2-1
ಎಂ 4ಘೋ26/2008-09
ಸಂತ ಥಾಮಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗೋಣಿಕೊಪಪ್, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
31/03/2008
15/06/2009
15/06/201 20-2-1
ಎಂ 4ಎಂ 4ಘೋ78/200
0
7-08
ಸಂತ ಅಣಣ್ಮಮ್ ಸಂಯುಕತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಜಪೇಟೆ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
16/09/2008
15/06/2009
15/06/201 20-2-1
ಎಂ 4ಘೋ32/2008-09
ಸಂತ ಮೇರಿ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಕೆದಮುಳೂಳ್ರು, ವರಾಜಪೇಟೆ ತಾ.. ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
28/02/2008
15/06/2009
15/06/201 20-2-1
ಎಂ 4ಘೋ48/2007-08
ಸೇಕೆರ್ಡ್ ಹಾಟ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಾಗನ ಹ ಳ್, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
31/03/2008
15/06/2009
15/06/201 20-2-1
ಎಂ 4ಘೋ76/2007-08
ಎಡಮಕಿಕ್ ಫೀಡರ್ ಕಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೆಗಗ್ಳ, ರಾಜಪೇಟೆ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯಅಲಪ್
ಸಂಖಾ ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
17/10/2008
15/06/2009
15/06/201 20-2-1
ಎಂ 4ಘೋ38/2008-09
ನಿಮರ್ಲ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಿ.ಜಿ.ಪಾಳಯ್, ಕೊಳೆಳ್ಗಾಲ ತಾ.. ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲ ಸಂಖಾ ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
17/10/2008
15/06/2009
15/06/201 20-2-1
ಎಂ 4ಘೋ37/2008-09
ನಿಮರ್ಲ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಿ.ಜಿ.ಪಾಳಯ್, ಕೊಳೆಳ್ಗಾಲ ತಾ..ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
27/02/2008
15/06/2009
15/06/201 20-2-1
ಎಂ 4ಘೋ45/2007-08
ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
25/07/2009
30/01/2010
30/01/201 20-2-1
ಎಂ 4ಅನುಕಂಪಆ.27.ನೇ
1
ಮಕಾತಿ/2009
ರ್ೕಮತಿ
ಲ್ ಮೇರಿ ಕೋಂ. ದಿವಂಗತ ಅಂತೋಣಿ ಸಾವ್ಮಿ-ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ಉದೊ ೕಗ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಎಂ 7ಆಂಇಂಶುಮ/ಇ /26
04/06/2005
30/01/2010
30/01/201 20-2-1
/2005-06
1
ಆಂಗೊಲ್ೕ-ಇಂಡಿಯನ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

924

19511

925

19514

926

33960

927

33961

928

33962

929

33963

930

33964

931

33966

932

33967

933

33968

934

33969

935

33970

936

35058

937

40890

938

40935

30/01/2010
01/02/2010
01/02/201
CPI/ಭಾಅಶಾಘೋ/34/199
1
9-00
ಗಾ ಬೆ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಬಳಾಳ್ರಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

939

40936

30/01/2010
01/02/2010
01/02/201 20-2-1
CPI/ಭಾಅಶಾಘೋ/46/200
1
2-03
ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ ಆಯುಕತ್ರ 40ನೇ ವಾ ರ್ಕ ವಂತಿಕೆ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಒದಗಿಸುವ
ಬಗೆ

20-2-1
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940

41064

941

58038

942

18361

943

18363

944

19498

945

19526

946

19528

947

19610

948

20660

949

20663

950

33714

951

33720

952

33721

953

33722

954

33750

ಎಂ (4)/ವಗರ್/27/2006-7

05/02/2010

05/02/2010

05/02/201 20-2-1
1
ಮತಿಯಾ ಬೋನಿಪೇಸ್, ಸ. , ಸಮತವಾದ ತಮಿಳು ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಗೋರಿ ಪಾಳಯ್, ಈ ಶಾಲೆಯಿಂದ
ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಪಾ ಶಾಲೆ ಇ ಗೆ ವಗಾರ್ ಸುವ ಬಗೆ
05/01/2011
19/07/2011
19/07/201 20-2-1
ಎಂ 4.89.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
2
011
ಪಿರ್ನಸ್ಟನ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಾಗಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು-94-ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
30/01/2010
30/01/201 20-2-2
ಎಂ 4.29.ಘೋಷಣೆ/2008- 18/09/2008
1
09
ಗುಡ್ ಷಫಡ್ರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಅಮಮ್ತಿತ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ
22/08/2008
30/01/2010
30/01/201 20-2-2
ಎಂ 4ಘೋ28/2008-09
ಸಂತ ಅಂಥೋನಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ನನ್ಂಪೇಟೆ, ರಾಜಪೇಟೆ ತಾ.. ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅ.ಸ>ಶಾಲೆ
ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
20/12/2008
30/01/2010
30/01/201 20-2-2
ಎಂ 4.310.ಘೋಷಣೆ/200
1
8-09
ಆ ೕವಾದ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
15/07/2008
30/01/2010
30/01/201 20-2-2
ಎಂ 4ಘೋ21/2008-09
ಭಾತರ ಮಾತಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೊಪಪ್, ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ. ತಾ..ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
15/07/2008
30/01/2010
30/01/201 20-2-2
ಎಂ 4ಘೋ19/2008-09
ಭಾರತ ಮಾತಾ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಪಪ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
23/12/2008
30/01/2010
30/01/201 20-2-2
ಎಂ 4ಘೋ.52.ಘೋಷಣೆ/2
1
008-09
ರಿವರ್ ವೂಯ್ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
27/01/2009
30/01/2010
30/01/201 20-2-2
ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ65/20081
09
ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಕನನ್ಡ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಅರ ೕಕೆರೆ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
27/01/2009
30/01/2010
30/01/201 20-2-2
ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ67/20081
09
ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅರ ೕಕೆರೆ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
27/02/2008
30/01/2010
30/01/201 20-2-2
ಎಂ 4ಘೋ44/2007-08
ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮಕೆ.ಆರ್.ನಗರ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
29/05/2009
30/01/2010
30/01/201 20-2-2
ಎಂ 4ಮಸಂ.13.ಘೋಷಣೆ/
1
2009
ಕಿರ್ಸತ್ರಾಜ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹನೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
29/05/2009
30/01/2010
30/01/201 20-2-2
ಎಂ 4ಮಸಂ.14.ಘೋಷಣೆ/
1
2009
ಕಿರ್ಸತ್ರಾಜ ಕನನ್ಡ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹನೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಮಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
29/05/2009
30/01/2010
30/01/201 20-2-2
ಎಂ 4ಮಸಂ.15.ಘೋಷಣೆ/
1
2009
ಆ ೕವಾರ್ದ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
01/06/2009
30/01/2010
30/01/201 20-2-2
ಎಂ 4ಮಸಂ.18.ಘೋಷಣೆ/
1
2009
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ಸೇಕೆರ್ಡ್ ಹಾಟರ್ ಖಾಸಗಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೀ ನಪಾರೆ ಜಡಕ್ಲ್, ಉಡುಪಿ. ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾ ತ ಸಮಸೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ 4.25.ಘೋಷಣೆ/2009
09/07/2009
30/01/2010
30/01/201 20-2-2
1
ಆರಾಧನಾ ಸೋ ಯಲ್ ಸ ೕರ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿ,ರಿಪಪ್ನ್ ಪೇಟೆ ತಾ.-ಇವರ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ
ನವಜೊ ೕತಿ ಆಂಗ ಮಾಧ ಮ ಪಾ ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋ ಗೆ ಈ ಶಾಲೆಯನು ಧಾಮಿರ್ಕ ಅಲ ಸಂಖಾ ತ ಕಷ್ಣ
10/07/2009
30/01/2010
30/01/201 20-2-2
ಎಂ 4.26.ಘೋಷಣೆ/2009
1
ಫಾತಿಮಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುಶಾಲನಗರ-ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
13/08/2009
30/01/2010
30/01/201 20-2-2
ಎಂ 4.34.ಘೋಷಣೆ/2009
1
ಮದರ್ ಮುಜೀದ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಂಡ ಳ್, ಹನೂರು ವಲಯ-ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
12/01/2010
30/01/2010
30/01/201 20-2-2
ಎಂ 4.53.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
1
010
ಮಾತೃ ರ್ೕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿರಿ, ಕಾಫಿ ಬೋಡ್ರ್, ಬೆಂಗಳೂರು-ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ
ಕೆನಿ ತ್ ಜಾಜ್ರ್ ಆಂಗ ಶಾಲೆ ೕ ಭುವನೇಶ ರಿನಗರ ಕೆಂಪಾಪ ರ ಕಾಫಿ ಬೋಡ್ರ್ ಲೇಔಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು
12/01/2010
30/01/2010
30/01/201 20-2-2
ಎಂ 4.55.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
1
010
ನವಚೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚನನ್ಗಿರಿ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ
12/01/2010
30/01/2010
30/01/201 20-2-2
ಎಂ 4.54.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
1
010
ಎಂ.ಪಿ.ಎಂ. ದಾಯ್ಲಯ, ಮುರ, ಪುತೂತ್ರು- ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
12/01/2010
30/01/2010
30/01/201 20-2-2
ಎಂ 4.56.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
1
010
ಒ.ಎಲ್. . ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ-ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
16/01/2010
30/01/2010
30/01/201 20-2-2
ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.58.ಭಾಅ
1
ಶಾಘೋ/2010
ಮಹಾ ೕರ ದಾಯ್ ಮಂದಿರ, ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ರ್ೕರಾಂಪುರ , ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಳೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾ ತ ಶಾಳೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.59.ಭಾಅ
16/01/2010
30/01/2010
30/01/201 20-2-2
ಶಾಘೋ/2010
1
ಜೈನ ಎಜುಏಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ರ್ೕರಾಂಪುರ , ಮೈಸೂರು . ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಸೇರಿದ ಮಹ ೕರ ದಾಯ್ಮಂದಿರ
ಪಾ ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನು ಧಾಮಿರ್ಕ ಶಾಳೆಯೆಂದು ಘೋ ಸಲು ಪ ಸಾವನೆ ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.61.ಭಾಅ
19/01/2010
30/01/2010
30/01/201 20-2-2
ಶಾಘೋ/2010
1
ಸೇಂಟ್ ಅಂಟೋನೀಸ್ ಅನುದಾನಿತ .ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಸಂದನ ಪಾಳಯ್, ಹನೂರು ವಲಯ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಮತೀಯ ಅಲ ಸಂಖಾ ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
30/01/2010
30/01/2010
30/01/201 20-2-2
ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ/ಭಾಅಶಾ
1
ಘೋ/41/2010
ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಆಂ.ಮಾ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಇಂದಿರಾನಗರ, ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲ ಸಂಖಾ ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/2/2003
05/02/2010
05/02/2010
05/02/201 20-2-2
-04
1
ಶೇಕೆರ್ೕಡ್. ಹಾಟ್ರ್ ಪಾರ್ಥಾಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೇಶವ ಪುರ ಆಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.
05/02/2010
05/02/2010
05/02/201 20-2-2
ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/14/200
1
3-04
ತರೇ ಯನ್ ಬಾಲಕಿಲಯರ ಪೌರ್ಶಶಾಲೆ ದಾದ್ಥ್ರ್ ಲೇವಟ್ ಮೈಸೂರು ಆಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
10/11/2006
30/01/2010
30/01/201 20-2-3
ಎಂ 4ಘೋ59/2006-07
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ಮು ಲ್ಂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕಾಯ್ಂಪ್ ಬೆಳಗಾ ಇವರಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುತಿತ್ರುವ ಇಸಾಲ್ಮಿಯ
ಡಿ ಇ ಡಿ ಕಾಲೇಜನು ಉದುರ್ ಅಲ ಸಂಖಾ ತರ ಸಂಸೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ 4ತಘೋ66/2005-06
02/09/2005
26/10/2007
26/10/200 20-2-3
8
ಸೇಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಕಷ್ಕ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ ಮಂಗಳೂರು ಇದನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ
ಸಂಸೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
24/11/2006
30/01/2010
30/01/201 20-2-3
ಎಂ 4ಘೋ63/2006-07
ನಾಯ್ಷನಲ್ ಕಮೀಷನ್ ಫಾರ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ನವದೆಹ ನೋಟೀಸ್ ಸಂಖೆಯ್1378/2006 ಅಂಜುಮನ್
ಮ ಳಾಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಭಟ ಳ ಈ ಸಂಸೆಯನು ಅಲ ಸಂಖಾ ತ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
08/12/2006
30/01/2010
30/01/201 20-2-3
ಎಂ 4ಘೋ68/2006-07
ನಾಯ್ಷನಲ್ ಕಮೀಷನ್ ಫಾರ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನಿಸ್ಟೂಯ್ಟ್ ನವದೆಹ ,ನೋಟೀಸುಸಂಖೆಯ್ 430/06
ಕಾನೆ ಂಟ್ ಹೆ ಸೂ ಲ್ ಕೇಶವಪ ರ ಹುಬ ಅಲ ಸಂಖಾ ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
26/12/2006
30/01/2010
30/01/201 20-2-3
ಎಂ 4ಘೋ.74.ಘೋಷಣೆ/2
1
006-07
ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 1371 2006 ಸೇಕೆರ್ೕಡ್ ಹಾಟ್ರ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಪೆ ಮರಿ ಸೂಕ್ಲ್, ಹುಬಬ್ ಳ್ .ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 1376
ಅಂಜುಮಾನ್ ಪೆ ಮರಿ ಉದುರ್ ಸೂ ಲ್ ಭಟ ಳ ಈ ಸಂಸೆಗಳನು ಅಲ ಸಂಖಾ ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಯೆಂದು
18/01/2007
26/10/2007
26/10/200 20-2-3
CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ
ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2007
8
ಖೂಶೂರ್ ಚಾರಿಟೆಬಲ್ ಟರ್ಸಟ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಗಳೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ 6ಘೋಷಣೆ58/200524/01/2006
23/04/2008
23/04/200 20-2-3
06
9
ಅಂಜುಮಾನ್ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್,ಇಂಡಿ ಇದನುನ್ ಭಾಷಾ /ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ
ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
21/04/2007
30/01/2010
30/01/201 20-2-3
ಎಂ 4ಘೋ.04.ಘೋಷಣೆ/2
1
007-08
ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಯವರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳನುನ್
ಅಲ ಸಂಖಾ ತರ ಶಾಲೆಗಳೆಂದು ಘೋ ಸಲು ಪ ಸಾವನೆ ಸ ಸುವ ಕುರಿತು
04/06/2007
23/04/2008
23/04/200 20-2-3
ಎಂ 4ಅಭಿ.13.ಘೋಷಣೆ/20
9
07-08
ಸಜೆಜ್ಶನ್ ಆಫ್ ಬಟಟ್ಮೇರ್ಂಟ್ ಆಪ್ ಎಜುಯ್ಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೈನಾರಿಟಿಸ್
30/01/2010
30/01/2010
30/01/201 20-2-3
ಎಂ
1
(4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/11/200
6-07
ಆ ರ್ವಾದ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್,ಯಡಿ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಸೇಂಟ್ ಪಾಲ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲ್ಒ
ಸಂಖಾ ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
30/01/2010
30/01/2010
30/01/201 20-2-3
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/47/
1
2008-09
ಸೇಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಮಿಯರ್ ಪಾಳಯ್, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ಥ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
21/06/2010
24/08/2010
24/08/201 20-2-3
ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.24.ಭಾಅ
1
ಶಾಘೋ/2010
ಸಂತ ಅಂತೋನಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕುಟಿನೋ ಪದವು, ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು-ಈ
ಶಾಲೆಯನು ಅಲ ಸಂಖಾ ತರ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
12/06/2009
12/06/201 20-2-4
ಎಂ 4.44.ಘೋಷಣೆ/2008- 20/12/2008
0
09
ಸೆಂಟ್ ಅಂಥೋನಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೌದ ಳ್, ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
30/01/2010
30/01/201 20-2-4
ಎಂ 4.51.ಘೋಷಣೆ/2008- 20/12/2008
1
09
ಸಲಾಮತ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ನಂ,84/1 . .ನಗರ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಟಿ ಬಡಾವಣೆ ಆರ್.ಟಿ ನಗರ ಬೆಂ. ಈ
ಶಾಲೆಗೆ ಮತೀಯ ಅಲ ಸಂಖಾ ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
12/06/2009
12/06/201 20-2-4
ಎಂ 4.68.ಘೋಷಣೆ/2008- 29/01/2009
0
09
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ಶಾಂತಿ ನಿಕೇತನಾ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಎಂ. .ಬಿ.ಎಸ್ ಭವನ ವ ಗಗ್ ಇವರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಸೈಂಟ್
ಅಂತೋನಿಸ್ ಕನ ಡ ಮಾಧ ಮ ಪಾ ಶಾ ಇಡುವ ಸಾಗರ ತಾ// ಈ ಶಾಲೆಯನು ಮತೀಯ ಅಲ
ಎಂ 4.69.ಘೋಷಣೆ/2008- 29/01/2009
12/06/2009
12/06/201 20-2-4
09
0
ಸೇಂಟ್ ಆನ್ಸ್ .ಪಾರ್.ಶಾ ಮರಿಯಂಪೇಟೆ, ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾ// ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಗೋ ಸುವ ಬಗೆ
30/01/2010
30/01/2010
30/01/201 20-2-4
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/35/
1
2009-10
ಕಾಲ್ರೆಸ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್, ಡಾರಲ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
30/01/2010
30/01/2010
30/01/201 20-2-4
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/40/
1
2009-10
ಸೆಟ್ಲಾಲ್ ಮೇರಿರ್ ಕನನ್ಡ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಗಾ ತಿರ್ ಬಡವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಈಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ೕಸುವ ಬಗೆ
30/01/2010
30/01/2010
30/01/201 20-2-4
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/46/
1
2009-10
ಸೇಂಟ್ ಚಾಲ್ಸ್ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಒಡಡ್ರ ಹಳಗಿಳ್, ಹನೂರು ವಲಯ, ಕೊಲೆಲ್ಗಾಳ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಅಲ ಸಂಖಾ ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
30/01/2010
30/01/2010
30/01/201 20-2-4
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/45/
1
2009-10
ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ತಮಿಳು .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಒಡಡ್ರ ದೊಡಿಡ್, ಹನೂರು ವಲಯ, ಕೊಳೆಳ್ಗಾಲ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಮತೀಯ ಅಲ ಸಂಖಾ ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
30/01/2010
30/01/2010
30/01/201 20-2-4
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/47/
1
2009-10
ರಾಯಲ್ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಣಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
30/01/2010
30/01/2010
30/01/201 20-2-4
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/49/
1
2009-10
ದಿ ಮೈಸೂರು ಡಯಾ ಸನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇವರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಸಂತ ಅಗ ಟ್ನರ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ
ಪಾಕೆ ನಗರ ಕೊಳೆಗಾಲ ತಾ// ಈ ಶಾಲೆಯನು ಮತೀಯ ಅಲ ಸಂಖಾ ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
30/01/2010
30/01/2010
30/01/201 20-2-4
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/44/
1
2009-10
ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಆಲೊಪ್ೕನ್ಸ್ ನಗರ, ಚನನ್ರಾಯ ಪಟಟ್ಣ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾ ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
30/01/2010
30/01/2010
30/01/201 20-2-4
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/43/
1
2009-10
ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಆಲೊಪ್ೕನ್ಸ್ ನಗರ, ಚನನ್ರಾಯ ಪಟಟ್ಣ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾ ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
30/01/2010
30/01/2010
30/01/201 20-2-4
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/38/
1
2009-10
ಬಮನ್ ಷಾವ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಭದರ್ವಾತಿ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
30/01/2010
30/01/2010
30/01/201 20-2-4
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/57/
1
2009-10
◌ಃಓ ರೆಡಿಮಾರ್ ಕನನ್ಡ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಹೊಸನಗರ ವ ಗಗ್, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾ ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
30/01/2010
30/01/2010
30/01/201 20-2-4
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/42/
1
2009-10
ಶಾಂತಿ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಶಾಂತಿಪುರ, ಹುಣಸೂರು ತಾ// ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾ ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
30/01/2010
30/01/2010
30/01/201 20-2-4
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/46/
1
2009-10
ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಮಾಲಹ ಳ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
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ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/73/
30/01/2010
30/01/2010
30/01/201 20-2-4
2009-10
1
ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ ಕಂಕನಾಡಿ ಮಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾ ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
30/01/2010
30/01/2010
30/01/201 20-2-4
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/34/
1
2009-10
ಪುಷಾಪ್ ಕನನ್ಡ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ೕಕಾರಿಪುರ, ವ ಗಗ್ ಜಿ್ಲಲೆ. ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾ ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
30/01/2010
30/01/2010
30/01/201 20-2-4
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/14/
1
2009-10
ಸೆಟ್ಲಾಲ್ ಮೇರಿಸ್ ಅನುದಾನ ರ ತ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಗಂಗೊ ಳ್, ಕುಂದಾಪುರ ತಾ// ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಮತೀಯ ಅಲ ಸಂಕಾ ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
30/01/2010
30/01/2010
30/01/201 20-2-4
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/8/2
1
008-09
ಗುಡ್ ಶಫಡ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಳೆ, ಅಮಮ್ತಿತ್, ರಾಜಪೇಟೆ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಗಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
30/01/2010
30/01/2010
30/01/201 20-2-4
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/52/
1
2007-08
ಮರಿಯಾ ನಿಕೇತನಾ ಕನನ್ಡ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಬೋಗಾದಿ, ಮೈಸೂರು ತಾ// ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಲ್ಪ
ಸಂಖಾ ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
30/01/2010
30/01/2010
30/01/201 20-2-4
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/70/
1
2007-08
ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಂಕನಾಡಿ ಮಂಗಳೂರು , ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾ ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
30/01/2010
30/01/2010
30/01/201 20-2-4
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/55/
1
2007-08
ಸೇಮಟ್ ಚಾಲ್ಸ್ರ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕಮಮ್ನಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಕಾಯ್ತ
ಶಾಳೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
30/01/2010
30/01/2010
30/01/201 20-2-4
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/18/
1
2008-09
ಸಂತ ಅನನ್ಮಮ್ ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ರಾಜಪೇಟೆ ತಾ// ಈ ಶಾಳೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
30/01/2010
30/01/2010
30/01/201 20-2-4
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/22/
1
2008-09
ಸಾಯ್ನ್ ಥೋಂ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಆಸವಟಿಟ್, ಸೊರಬ ತಾ// ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
30/01/2010
30/01/2010
30/01/201 20-2-4
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/57/
1
2007-08
ಸವ್ ತ್ ರ್ೕ ನೇಮಿ ಸಾಗರ ವಣಿರ್ಜಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಿಯಂಗಡಿ, ಕಾಕರ್ಳ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಜೈನ
ಮತೀಯ ಅಲ ಸಂಖಾ ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
30/01/2010
30/01/2010
30/01/201 20-2-4
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/5/2
1
008-09
ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ ಗೆರ್ೕಟೆಡ್ ಡೆವಲಫ್ ಮೆಮಟ್ ಆಕಷ್ನ್,ಸೊರಬ ತಾ// ಇವರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಸಾಯ್ನ್
ಥೋಂ ರಿಯ ಪಾ ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನು ಮತೀಯ ಅಲ ಸಂಖಾ ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೊ ಸುವ ಬಗೆ
30/01/2010
30/01/2010
30/01/201 20-2-4
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/74/
1
2008-09
ಆಲ್-ಅಂಇನ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
30/01/2010
30/01/2010
30/01/201 20-2-4
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/01/
1
2006-07
ಜೈನಬಿಯಾ ನಾಯ್ಷನಲ್ , ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಘೋತೆನಹ ಳ್, ಗೌರುಬಿದನೂರು ತಾ// ಈ
ಶಾಲೆಯನು ಅಲ ಸಂಕಾ ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
20/12/2008
12/06/2009
12/06/201 20-2-5
ಎಂ 4.7.ಘೋಷಣೆ/20080
09
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

1010

19518

1011

19531

1012

20378

1013

20386

1014

20940

1015

21005

1016

40900

1017

40902

1018

40905

1019

40906

1020

40907

1021

40908

1022

40926

1023

40929

ಸೆಂಟ್ ಚಾಲ್ಸ್ರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಮಮ್ನಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳುರು, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ 4.45.ಘೋಷಣೆ/2008- 20/12/2008
12/06/2009
12/06/201 20-2-5
09
0
ಸೆಂಟ್ ಅಂಟೋನಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕೌದ ಳ್, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಮಕಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
10/10/2008
12/06/2009
12/06/201 20-2-5
ಎಂ 4ಘೋ34/2008-09
ಸೆಟ್ಲಾಲ್ ಮೆರಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
12/06/2009
12/06/201 20-2-5
ಎಂ 4.59.ಘೋಷಣೆ/2008- 21/01/2009
0
09
ಶಾಂತಿನಿಕೇತನಾ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಸೊಸೈಟಿರಿ ಎಂ. .ಬಿ.ಎಸ್ ಭವನ ವ ಗಗ್ ಇವರ ಆಶರ್ಯದ ಲ್
ನಡೆಸುತಿರುವ ಸೆ ಂಟ್ ಅಂತೋನೀಸ್ ಕನ ಡ ಮಾಧ ಮ ಪೌ ಢ ಶಾಲೆ ಇಡುವ ಸಾಗರ ತಾ// ಈ
12/06/2009
12/06/201 20-2-5
ಎಂ 4.60.ಘೋಷಣೆ/2008- 21/01/2009
0
09
ಶಾಂತಿ ನಿಕೇತನಾ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಎಂ. .ಬಿಎಸ್ ಭವನ ವ ಗಗ್ ಇವರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಸಾನ್
ಜೋನ್ ಕನ ಡ ಮಾಧ ಮ ಪೌ ಢ ಶಾಲೆ ಗಾಡೀ ಕೊಪ ವ ಗ ಈ ಶಾಲೆಯನು ಮತೀಯ ಅಲ ಸಂಖಾ ತ
12/06/2009
12/06/201 20-2-5
ಎಂ 4.70.ಘೋಷಣೆ/2008- 29/01/2009
0
09
ದೀ ಗೆ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ರಿ ಸಣೆಣ್ೕನಹ ಳ್, ನೊಣ ನಕೆರೆ ತಿಪಟೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಸೆಟ್ಲಾಲ್
ಮೇರಿಸ್ ಶಾಲೆ ಕುಣಿಗಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನು ಮತೀಯ ಅಲ ಸಂಖಾ ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
12/06/2009
12/06/201 20-2-5
ಎಂ 4.72.ಘೋಷಣೆ/2008- 29/01/2009
0
09
ಬಕ್ ಮೂನ್ಸ್ ಪೌರ್ಢ ಆಲೆ, ಶೆಟಿಟ್ ಕೊಪಪ್ ನರ ಂಹರಾಜಪುರ ತಾ/ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಮತೀಯ ಅಲ ಸಂಖಾ ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
30/01/2010
30/01/2010
30/01/201 20-2-5
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/51/
1
2009-10
ಅರಾಪ್ ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಉಪಿಪ್ನಂಗಡಿ, ಪುತೂತ್ರು ತಾ// ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದುಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
30/01/2010
30/01/2010
30/01/201 20-2-5
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/52/
1
2009-10
ಅರಾಫ್ ದಾಯ್ ಕೇಂದರ್, ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಏ ಶಾಲೆ, ಉಪಿಪ್ನಂಗಡಿ, ಪುತೂತ್ರು ತಾ// ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಮತೀಯ ಅಲ ಸಂಖಾ ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
30/01/2010
30/01/2010
30/01/201 20-2-5
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/36/
1
2009-10
ಕಾಮೆರ್ಲ್ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ಸೂಕ್ಲ್, ಬನಶಂಕರಿ, 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳುರು. ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಲೆಯೆಂದು ಘೊ ಸುವ ಬಗೆ
30/01/2010
30/01/2010
30/01/201 20-2-5
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/39/
1
2009-10
ಸೆಟ್ಲಾಲ್ ಮೇರಿಸ್ ಆಂಗಲ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ. ಗಾ ತಿರ್ ದೇ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲ ಸಂಖಾ ತ ಶಾಲೆಯೆಮದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
30/01/2010
30/01/2010
30/01/201 20-2-5
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/42/
1
2009-10
ಆಲ್ ಅಸಮ್ತ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಭದರ್ವತಿ ಇವರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಮಾಡಲ್ ಉದುರ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯನುನ್
ಮತೀಯ ಅಲ ಸಂಖಾ ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
30/01/2010
30/01/2010
30/01/201 20-2-5
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/37/
1
2009-10
ಪಾಲ್ರೆನ್ಸ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್, ಪಿ ಅಂಡ್ ಟಿ ಕಾಲೋನಿ ಅರ್.ಟಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮತೀಯ
ಅಲ ಸಂಖಾ ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
30/01/2010
30/01/2010
30/01/201 20-2-5
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/81/
1
2008-09
ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮಾಟರ್ ಳ್, ಕೊಳೆಳ್ಗಾಲ ತಾ// ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲ ಸಂಖಾ ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
30/01/2010
01/02/2010
01/02/201 20-2-6
CPI/ಭಾಅಶಾಘೋ/45/200
1
5-06
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1024

40930

1025

40931

1026

40933

1027

40934

1028

40937

1029

40938

1030

40939

1031

40940

1032

40942

1033

16321

1034

5425

ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಸಟ್ರ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ ಆನಿನ್ ಬೆಂಗಳುರು, ಪಾರ್ ನ್ಸ್, ತಂಬುಚಟಿಟ್ ಪಾಳಯ್ಂ, ಕೃಷಟ್ರಾಜಪುರ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ಕಷ್ಕರನು ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
CPI/ಭಾಅಶಾಘೋ/56/200
30/01/2010
01/02/2010
01/02/201 20-2-6
5-06
1
ರ್ೕಮತಿ, ಎಸ್.ಸಂಪತ್ ರಾಣಿ, ತಂಇಳು, ಸ. ೕ, ಡಾ// ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಕನನ್ಡ ಮತುತ್ ತಂಇಳು, ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
30/01/2010
01/02/2010
01/02/201 20-2-6
CPI/ಭಾಅಶಾಘೋ/45/200
1
5-06
ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಅಂತರ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
30/01/2010
01/02/2010
01/02/201 20-2-6
CPI/ಭಾಅಶಾಘೋ/38/200
1
5-06
ಜತತ್ನನ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆತ್, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಕಾಕರ್ಳ ತಾ// ಇವರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳನುನ್ ಅಲಲ್ಪ
ಸಂಖಾ ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
30/01/2010
01/02/2010
01/02/201 20-2-6
CPI/ಭಾಅಶಾಘೋ/52/200
1
5-06
ಆರ್.ಟಿ. ಬಾಲಕಿಯರ ರಿಯ ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಪೆರ್ೕಜರ್ ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳುರು. ಈ ಶಾಲೆಗೆ ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಮತು ವಗಾರ್ವಣೆ
30/01/2010
01/02/2010
01/02/201 20-2-6
CPI/ಭಾಅಶಾಘೋ/07/200
1
2-03
ಲಠೆಠ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಯ ನೂಯ್ಸೆಂಕರಿ ಸೂಕ್ಲ್, ಬೋಜ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಯ ಜೈನ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
01/02/2010
01/02/201 20-2-6
CPI/ಮೂ.ಸೌ.ಅ/37/2004- 30/01/2010
1
05
ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದ ಭಾಷಾ ಆಯುಕತ್ರ 42ನೇ ವಾ ರ್ಕ ವರದಿಗೆ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್
30/01/2010
01/02/2010
01/02/201 20-2-6
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/18/
1
2004-05
ಎಂ.ಇ.ಎಸ್ ಮೈಸೂರು ಇವರ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಎರಡು ಶಾಲೆಗಳ ಕಷ್ಕರ ಪರಸಪ್ರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆ
30/01/2010
01/02/2010
01/02/201 20-2-6
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/11
1
0/2005-06
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಸಚಿವರ ದಿ:18/02/2006ರ ಟಿಪಪ್ಣಿಗೆ ವರ/ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
30/01/2010
01/02/2010
01/02/201 20-2-6
ಎಂ (4)/ಶಾಪಾರ್/12/20051
06
ಸಂತ ಫಲೋಮಿನಾ ಬಾಲಕರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
ಕುರಿತು
26/04/2008
18/08/2011
18/08/201 20-2-7
CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ
ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008
2
ಕೊಡವ ಸಮಾಜರವರು ಮೈಸೂರಿನ ಲ್ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಕಾವೇರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪಪೂ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಭಾಷಾ
ಅಲ ಸಂಖಾ ತ ಸಾನಮಾನ ನೀಡುವ ಬಗೆ
06/01/2005
26/03/2009
26/03/201 20-2-10
ಎಂ 10 ಂದಿ 2 ಅರೇಬಿಕ್
ಇತರೆ 56 2004-05
0
ಉತತ್ರ ಕನಾರ್ಟಕ ಮೈಣಾರಿಟಿ ಸಮಾಜದ ಬೇಡಿಕೆಯ ಬಗೆಗ್ (ಬಿಜಾಪುರ)

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

1035

5928

24/08/2006
26/03/2009
ಎಂ. .10/ ಂದಿ1/ನಾಯ್.ಪರ್.ಮಾ./8/200607
ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಪರ್ಕರಣಗ ಗೆ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

26/03/201 20-2-10
0

1036

5929

ಎಂ. .10/ ಂದಿ1/.6. ಂದಿ/2006

26/03/201 20-2-10
0

09/10/2006

26/03/2009
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ಕನಾರ್ಟಕ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಔರಾದ್ ಇವರಿಗೆ ಔರಾದ್ ನಗರದ ಲ್ ಂದಿ ಬಿ.ಇಡಿ ಕಾಲೇಜು
ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
mc10[arabic].97.ಅರೇ
17/01/2007
26/03/2009
26/03/201 20-2-10
ಬಿಕ್/2007
0
ಎನ್ ಎಂ ಸೊಸೈಟಿ , ಬಿಜಾಪುರ ಇ ಲ್ ಬಡಿತ್ಯಿಂದ ಖಾ ಇರುವ ಹುದ್ದ್ಎ ತುಂಬುವ ಬಗೆಗ್.

1037

9049

1038

9849

1039

10899

1040

10902

1041

10905

1042

11316

1043

11317

19/04/2007
26/03/2009
MC10
HINDI2.34.ಅರೇಬಿಕ್/200
7-08
ರ್ೕ ಸೈಯದ್ ತೌಫಿಕ ಹುಸೇನ ಮು. .ಇವರ ವೇತನ ಪುನರ್ ನಿಗದಿ ಕುರಿತು.

1044

11818

1045

11822

26/05/2007
26/03/2009
26/03/201 20-2-10
mc 10
[.01.ಅರೇಬಿಕ್/2007-08
0
ಜಾಮಿಲಲ್ ಉಲೂಮ್ ಮಹಮದಿಯ ಟರ್ಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಕುರಿತು
mc.10[hindi28/05/2007
26/03/2009
26/03/201 20-2-10
01.03.ಅರೇಬಿಕ್/2007-08
0

17/02/2007
26/03/2009
26/03/201 20-2-10
ಎಂ 10- ಂದಿ 10
ಕೇ. .ಸ. .ನಿ ;15/200607
ಕೇಂದಿರ್ೕಯ ಂದಿ ಸಂಸಾಥ್ನ ಅಗರ್ ಇವರು ನಡೆಸುವ ಂದಿ ತರಬೀತಿಗೆ ಕಷ್ಕರು/ಉಪನಾಯ್ಸಕರನುನ್
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ
23/03/2007
26/03/2009
26/03/201 20-2-10
mc10 hindi 2
0
[arebic].33.ಅರೇಬಿಕ್/20
07
1985-86ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಅಲ್-ಖದರ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ ಸಹಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
23/03/2007
26/03/2009
26/03/201 20-2-10
ಎಂ 10
0
ಂದಿ2.34.ಅರೇಬಿಕ್/2006
-07
1985-86ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ದೀನಿ ದಸರ್ಗಾಹೇ ರಹಮತ- ಲ್ಲ್-ಅಲ ಅಮೀನ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ ಬೀದರ
ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
23/03/2007
26/03/2009
26/03/201 20-2-10
ಎಂ 10
0
ಂದಿ2ಅರೆಬಿಕ[ಇತರೆ35/20
06- 07
ಅಲ್ ಬದರಅರೇಬಿಕ ಶಾಲೆ ಮಹಮದೀಯ ಕಾಲೋನಿ ಚಿದಿರ್ಗಾರ್ಮ ಇದನುನ್ ಸಹಾಯದನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ
ಬಗೆ
19/04/2007
26/03/2009
26/03/201 20-2-10
MC10 HINDI
0
2.01.ಅರೇಬಿಕ್/2007 08
ರ್ೕ ಸೈಯದ್ ಸಾದಿಕ ಇವರ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಕುರಿತು.
26/03/201 20-2-10
0

ರೆಫರನ್ಸ್ ಕೋಸ್ರ್ ಫಾರ್ ಹೈಸೊಕ್ಲ್ ಂದಿ ಟೀಚಸ್ರ್ ಮೈಸೊರು ಜಿ:

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

1046

11930

1047

12056

06/06/2007
26/03/2009
26/03/201 20-2-10
ಎಂ 10[ ಂದಿ01].01. ಂ
0
ದಿ/2007-08
2007-08 ನೇ ಸಾ ಗೆ ನಮಮ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ಂದಿ ಕಷ್ಕ್ ಟೆ ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜನುನ್ ಪುನರಾಂಭ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
mc1015/06/2007
26/03/2009
26/03/201 20-2-10
hindi01.03.ಅರೇಬಿಕ್/20
0
07-08
ಸೆವ್ೖಚಿಚ್ಕ ಂದಿ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್.
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ಎಂ. .10[ ಂದಿ01].05.ಅ
10/07/2007
26/03/2009
26/03/201 20-2-10
ರೇಬಿಕ್/2007-08
0
ಮೈಸೂರು ಂದಿ ಪರ್ಚಾರ ಪರಿಷದ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಂದಿ ಾ ಪಾರಂಗತ್ ಕೋಸ್ರ್ ನಡೆಸಲು
ಮಾನ ತೆ ನೀಡುವ ಬಗೆ
mc10[hindi01].06.ಅರೇ
12/07/2007
26/03/2009
26/03/201 20-2-10
ಬಿಕ್/2007-08
0
High school hindi teachers training programmes for 2007-08

1048

12486

1049

12534

1050

12928

06/08/2007
26/03/2009
26/03/201 20-2-10
mc100
hindi02.15.ಅರೇಬಿಕ್/20
07-08
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ`ಕೆ.ಹೊಸಹ ಳ್ ಗಾರ್ಮಕೆಕ್ ಅರಬೀಕ್ ಶಾಲೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

1051

13577

mc10hindi01.11.ಅರೇಬಿ 01/10/2007
ಕ್/2007-08
207-08 ನೇ ಸಾ ನ ಪರ್ ಕಷ್ಣಾಥಿರ್ಗಳ ಪಟಿಟ್ಯ ಅನು

26/03/2009
ೕದನೆ.

26/03/201 20-2-10
0

1052

13701

12/10/2007
26/03/2009
ಎಂ. .10. ಂದಿ,2.23ಎ.ಅ
ರೇಬಿಕ್/2007-08
ಸಾದಿಕ್ ಬಾಶಾಸಾಹೇಬ್ ಮುಜಾವರ್ ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ ಮನ

1053

13755

1054

14204

1055

14206

23/10/2007
26/03/2009
26/03/201 20-2-10
mc10[hindi01].12.ಅರೇ
0
ಬಿಕ್/2007=08
ಂದಿ ಷಯದ ಪದ ೕಧರರಿಗೆ ಆಗುತಿತ್ರುವ ಅನಾಯ್ಯವನುನ್ ಸರಿಪಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಪದ ಪ.ಪೂ.ಕಾ.
ಂದಿ ಉಪನಾ ಸಕದ ಹುದೆಗಳನು ಹೆ ಬಗೆ
ಎಂ 10[ ಂದಿ02.27.ಅರೇ
21/11/2007
26/03/2009
26/03/201 20-2-10
ಬಿಕ್/2007-08
0
ಫುಖಾರ್ನಿಯಾ ಅರೆಬಿಕ್ ಶಾಲೆ,ವಾ ಕಿನಗರ ಬೆಂ ಇವರ ಬಬ್ಂದಿ ವಗರ್ದ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆಯನುನ್ ಉ ನಿ
ಕಛೇರಿಯ ಯೇ ಮುಂದುವರಿ ಕೊಡುವ ಬಗೆ
ಎಂ 10[ ಂದಿ2.29.ಅರೇಬಿ
21/11/2007
26/03/2009
26/03/201 20-2-10
ಕ್/2007-08
0
Recruitment of junior commissioned officer religious teacher in to the army

1056

14231

1057

14255

1058

14694

1059

16249

26/03/201 20-2-10
0

22/11/2007
26/03/2009
26/03/201 20-2-10
mc100
hindi02.31.ಅರೇಬಿಕ್/20
07-08
ಮಹಮ್ಮದ ಉಮರ ಕಾದರಿ ಸ ಶಹಾನೂರ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ ಕರೋ ಇವರಿಗೆ 20 ವಷರ್ದ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಬಗೆಮೂಲ ಸೇವಾಪ ಸಕದೊಂದಿಗೆ
24/11/2007
26/03/2009
26/03/201 20-2-10
ಎಂ. 10
0
ಂದಿ2.32.ಅರೇಬಿಕ್/2007
-08
ರಿ.ಪಿ.ಸಂ 6677/2007 ಜಿ.ಎಂ.ಇತರೆ ರ್ೕಮತಿ ಹಾಜರಾ ಬೇಗಂ ಬಸವ ಕಲಾಯ್ಣ ರುದಧ್ ಕನಾರ್ಟಕ
ಸಕಾರ್ರ ಮತು ಇತರರು
12/12/2007
26/03/2009
26/03/201 20-2-10
mc10[hindi02.33.ಅರೇ
0
ಬಿಕ್/2007-08
ಪಿಂಚಣಿ ಮಂಜೂರಿ ಕುರಿತು.
24/04/2008
ಎಂ .10ಂದಿ1.14.ಅರೇಬಿಕ್/2007
-08
ಂದಿ ಪರ್ಚಾರ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಲ್ನ ಅವಯ್ವಹಾರದ ಬಗೆಗ್

10/05/2010

10/05/201 20-2-10
1

569
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ಎಂ. 1024/04/2008
10/05/2010
10/05/201 20-2-10
ಂದಿ2.40.ಅರೇಬಿಕ್/2007
1
-08
ರ್ೕ ಮಹಮ್ದ ಇಸಾಲ್ಮ ಮುಲ್ ಹಕ್ , ಸ. . ಅಣಜುಮಾನ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ ಖೇಡಗಿ, ಇಂದಿ ತಾ: ಇವರ
ವೇತನ ತಾರತಮ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು
28/04/2008
26/03/2009
26/03/201 20-2-10
ಎಂ. 100
ಂದಿ1.18.ಅರೇಬಿಕ್/2007
-08
Petition Requesting for recognition of shiksha visharad awarded by Hindi
sahitya sammelan allahabad equivalant to B Ed degree exam
28/04/2008
26/03/2009
26/03/201 20-2-10
ಎಂ 100
ಂದಿ1.17.ಅರೇಬಿಕ್/2007
-08
ಂದಿ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಬಗೆಗ್ ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

1060

16250

1061

16345

1062

16346

1063

16347

1064

16348

1065

16350

28/04/2008
26/03/2009
26/03/201 20-2-10
ಎಂ 100
ಂದಿ1.19.ಅರೇಬಿಕ್/2007
-08
ಪದ ಹೊಂದಿದ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸ. . ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಸಪ್ ಠ್ೕಕರಣ ಕೋರಿ

1066

16354

1067

22109

1068

27128

28/04/2008
10/05/2010
10/05/201 20-2-10
ಎಂ 101
ಂದಿ2.49.ಅರೇಬಿಕ್/2007
-08
ಅಲ್ ಖಾದಿರ ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜು, ಶಾಪೇಟ, ಜಾಪುರ ಕಾಲೇಜಿನ ಸನ್ 2007-08, 08-09, 09-10,
10 11 2011 12 ನೇ ಸಾ ನ ಐದು ವಷರ್ದ ಮಾನ ತೆ ನ ೕಕರಣ ಅನುದಾನ ಸ ತ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
10/05/2010
10/05/201 20-2-10
ಎಂ. 10 ಂದಿ2.1.ಅರೇಬಿಕ್ 06/02/2009
/2007-08
1
ರ್ೕ ಎಂ.ಡಿ. ಪೀರ್ ಜಾದೆ, ಸ. . ನಾ ೕದಾ ಅಖತ್ರ್, ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ, ರಗುಪಪ್ ಇವರಿಗೆ
ಮುಖೊ ೕಪಾಧಾ ಯರ ಹುದೆಗೆ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಎಂ 10/
26/06/2008
26/03/2009
26/03/201 20-2-10
ಂದಿ1/ಇತರೆ:09/20080
09
ಂದಿ ಭಾಷೆಯನುನ್ ಕಷ್ಣ ೇತರ್ದ ಲ್ ಉಧಾ ನತೆ ತೋರುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

1069

27131

30/03/2008
ಎಂ 10
ಂದಿ1/ಇತರೆ:17/200708
ಂದಿ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಬಗೆಗ್ ಸಪ್ ಠ್ೕಕರಣ

26/03/2009

26/03/201 20-2-10
0

1070

27139

23/10/2007
26/03/2009
ಎಂ 10 ಂದಿ2ಅರೇಬಿಕ್/ಇ
ತರೆ:23/2007-08
ಉದುರ್ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಮನ ಗಳ ಬಗೆಗ್

26/03/201 20-2-10
0

28/04/2008
26/03/2009
26/03/201 20-2-10
ಎಂ 100
ಂದಿ2.41.ಅಂಕಿಅಂಶ/200
7-08
ಆಲಾಡಿ ಎಂಬ ಕಿರಿ-ಬಡ ಪರ್ದೇಶದ ಲ್ರುವ ಬದಿರ್ಯಾ ಜುಮಾಮ್ ಮ ೕದಿಯ ಕಟಟ್ಡವನುನ್
ತ್ೕಣರ್ಕೆಕ್
ಹಣಕಾ ನ ನೆರವ ಬಗೆ
28/04/2008
26/03/2009
26/03/201 20-2-10
ಎಂ 100
ಂದಿ2.43.ಅರೇಬಿಕ್/2007
-08
ಅರೇಬಿಕ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
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1071

27143

ಎಂ 10 ಂದಿ2/ಅರೇಬಿಕ್/ಅ
24/02/2005
26/03/2009
26/03/201 20-2-10
ನುಮತಿ:01/2004-05
0
ಲ ೇಶವ್ರ ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

1072

27212

22/10/2007
26/03/2009
26/03/201 20-2-10
ಎಂ 10 ಂದಿ2/ಅರೇಬಿಕ್/ಇ
0
ತರೆ:22/2007-08
ಫೈಜೂಲ್ ಊಲೂಂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿಗಟ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಮನ ಗಳ ಬಗೆಗ್

1073

44736

ಎಂ/ ಂ.ಪಾ.ತ/02/200708
ಂದಿ ಕಷ್ಕರ ಟೆ ನಿಂಗ್ ಬಗೆಗ್.

1074

44738

1075

44739

10/05/2010
10/05/2010
10/05/201 20-2-10
ಎಂ (10) ಂದಿ2ಅರೇಬಿಕ್/
1
ಮಾನ/09/2008-09
ಅಬುಲ್ ಹಸನ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ,, ಬಾಆಮಿ ಈ ಶಾಲೆಯ 2001-02 ರಿಂದ 2006-07ನೇ ಸಾ ನವರಗೆ
ಮಾಣ ತೆ ನ ೕಕರಣ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
10/05/2010
10/05/2010
10/05/201 20-2-10
ಎಂ (10) ಂದಿ2ಅರೇಬಿಕ್/
1
ಇ /01/2007-08
ಉದುರ್ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಮನ / ವ್ೕಕೃತಿಗಳ ಬಗೆಗ್.

1076

7513

01/04/2006
ಅಂ 10. ಂದಿ1ಂದಿ2(ಇತರೆ)2006-07
2006-07ನೇಸಾ ನ ಲ್ ಮಾ ಕ ಪತರ್ಗಳ ಕಡತ.

1077

32515

25/04/2009
10/05/2010
10/05/201 20-2-11
mc10[hindi02.07.ಅರೇ
1
ಬಿಕ್/2008 09
Request for arebic schools timeing to same sanskrit schools regarding.

1078

32516

25/04/2009
mc10[hindi01.01. ಂದಿ
/2008 09
Hydrabad meeting notice.

1079

33370

1080

33371

16/05/2009
10/05/2010
10/05/201 20-2-11
ಎಂ 10 ಂದಿ1.02. ಂದಿ/2
1
009
ಎನ್.ಎ.ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಿ,ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,ಸಕಾರ್ರಿ ಂದಿ ಕಷ್ಕರ ಪರ್ ಕಷ್ಣ
ಮಹಾ ದಾ ಲಯ ದಾಥರ್ನಗರ ಮೆ ಸೂರು ಇವರಿಗೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
16/05/2009
10/05/2010
10/05/201 20-2-11
ಎಂ 10 ಂಧಿ1.03. ಂದಿ/2
1
009
ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ನಿಗಧಿತ ನಮೂನೆಯ ಲ್ ಫಾರಸುಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್.

1081

33642

27/05/2009
10/05/2010
10/05/201 20-2-11
ಎಂ 10 ಂದಿ1.05. ಂದಿ/2
1
009
High School hindi teachers traing programmes for 2009-10

1082

33643

1083

35242

1084

35780

27/05/2009
10/05/2010
10/05/201 20-2-11
ಎಂ 10 ಂದಿ2.08.ಅರೇಬಿ
1
ಕ್/2009
ರ್ೕ ಸಯಯ್ದ್ ತೌಫೀಕ ಹುಸೇನಿ, ಮು.ಗು. ಖಾಜಾ ಅಮೀನುದಿದ್ೕನ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಜಾಪುರ, ಇವರ
ವೇತನ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು
mc10hindi02.20.ಅರೇಬಿ 30/07/2009
10/05/2010
10/05/201 20-2-11
ಕ್/2009
1
1992 ನೇ ಸಾ ನವರೆಗೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲಾದ ಅರೇಬಿಕ್ ಮದರಸಾಗಳನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
19/08/2009
10/05/2010
10/05/201 20-2-11
mc10hindi02.08. ಂದಿ/
1
2009

10/05/2010

10/05/2010

10/05/2010

10/05/2010

10/05/201 20-2-10
1

10/05/201 20-2-11
1

10/05/201 20-2-11
1
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ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
Submitting the List of Chief Superintendents and Institutions where we
propose to conduct the Hindi Examination of our Samithi on 29th 30th
m.c10hindi02.32.ಅರೇ
23/10/2009
10/05/2010
10/05/201 20-2-11
ಬಿಕ್/2009
1
ಉಸಾತ್ನಿಯಾಪೌಖಾನಿಯಾ ಪರೀಕಷ್ಗೆ ಕ ತ ಮಕಕ್ ಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ ಮತುತ್ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಮನ ನೀಡುವ
ಬಗೆ
mc10hindi01.09. ಂದಿ/
23/10/2009
10/05/2010
10/05/201 20-2-11
2009
1
ಂದಿಬಿ.ಇಡಿ ಪಾರಂಗತ ಕಾಲೇಜಿನ ಲ್ ನಿ ೕಜನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

1085

37620

1086

37621

1087

37623

1088

39247

1089

39271

24/11/2009
10/05/2010
10/05/201 20-2-11
12/ಅರೇಬಿಕ್/ಎಂ (10)/20
1
09
ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಮತುತ್ ಪತಾರ್ಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರು ಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ಆರೋಪ ಪಟಿಟ್

1090

43149

1091

43180

1092

43448

1093

43451

29/03/2010
10/05/2010
10/05/201 20-2-11
ಎಂ 10
1
ಂದಿ1.01.ಇ /2010
S.B.Murkute B.A., B.Ed., Sahitya Visharad, cross No.2, Anand Nagar,
Vadagaon Belgaum 5
ಎಂ 10 ಂದಿ1.18.ಮಾ.ಹ.
31/03/2010
10/05/2010
10/05/201 20-2-11
ಅ/2010
1
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ್: ಇಡಿ 125 ಪಿಟಿಐ 2003, ದಿ:16.8.2003 ಕೋರಿ ರ್ೕ
ಬಿ ಬಿ ಭಜಂತಿ ವಕೀಲರು ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಅಜಿರ್
ಎಂ 10 ಂದಿ2.50.ಖಾಹುಅ
09/04/2010
10/05/2010
10/05/201 20-2-11
ನು/2010
1
ನಿವೃತಿತ್ಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಸಾವ್ಭಾ ಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಖಾ ಇರುವ ಸಹ ಕಷ್ಕಅರೆಬಿಕ್ ಹುದೆದ್ ತುಂಬಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಎಂ (10) ಂದಿ1/ಇ /16/2
09/04/2010
10/05/2010
10/05/201 20-2-11
010
1
ಕನಾರ್ಟಕ ಂದಿ ಪರ್ಚಾರ ಸಭಾ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಇದರ ಭವನ ನಿಮಿರ್ಸಲು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

1094

44714

1095

5445

10/05/2010
10/05/201 20-2-11
ಎಂ 10 ಂದಿ.33.ಅರೇಬಿಕ್/ 23/10/2009
1
2009
ಅಂಜುಮನ್ ಅರೇಬಿಕ ಶಾಲೆ ಖೇಡಗಿ ಹಾಗು ಅಂಜುಮನ್ ಅರೇಬಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾ ನಹ ಳ್ ಈ ಶಾಲೆಗಳ
ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
23/11/2009
10/05/2010
10/05/201 20-2-11
m,c10hindi02.40.ಅರೇ
1
ಬಿಕ್/2009
ರ್ೕ ಡಿ.ಯಂ.ಈಸಸಾಹೇಬ್, ಹರಪನಹ ಳ್ ಇವರು ಮದರಸಾಗಳ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

10/05/2010
10/05/2010
10/05/201 20-2-11
ಎಂ (10) ಂದಿ1/ಮಾ.ಹ.ಅ
/06/2009-10
1
ರಮೇಶ್ ಚನನ್ಬಸಪಪ್, ಬನಿನ್ಕೋಪಪ್, ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
06/02/2006
26/03/2009
26/03/201 20-2-12
ಎಂ. 10 ಂದಿ 2
0
ಅರೇಬಿಕ್ ಅಮಾ 37/05-06
ಭಾರತ ಸಕಾರ್ರ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

1096

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

5470

09/09/2004
10/05/2010
10/05/201 20-2-12
ಎಂ. 10, ಂದಿ2 ,
1
ಅರೇಬಿಕ್, ಕೆ.ಆ.ನೇ 07-9798
ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ ೕಜಿತ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಮಾ ಡರ್ನೈಜೇಷನ್ ಆಫ್ ಮದರಸಾ ಗ ಗೆ ಸಹಾಯಾನುದಾನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
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1097

5479

08/08/2005
26/03/2009
ಎಂ. 10 ಂದಿ-1,
(ಸವ್.ಸೇ.ಸಂ) ಕೆ.ಆ.ನೇ
20/05-06
ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಸವ್ಸೇವಾ ಆಥಿರ್ಕ ನೆರವು ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

26/03/201 20-2-12
0

1098

5480

14/02/2006
10/05/2010
ಎಂ. 10, ಂದಿ1,
ಹೊ.ಸ,ಕರ್,.ರ ಬಿ.ಎಡ್)
36/05-06
ಂದಿ ಕಷ್ಕರ ಬಿಎಡ್ ಕೋಸರ್ಗೆ ಹೊಸಪಠಯ್ ಕರ್ಮವನುನ್ ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

10/05/201 20-2-12
1

1099

5865

09/10/2006
ಎಂ. .10.5. ಂದಿ/2006
2006-07 ನೇ ಸಾ ನ ಪರ್ ಕಷ್ಣಾಥಿರ್ಗಳ ಪಟಿಟ್ಯ ಅನು

26/03/201 20-2-12

1100

44720

1101

5474

10/05/2010
10/05/2010
10/05/201 20-2-12
ಎ/ಇ /46/2005-06
ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ ಸಂಕಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತಗಳನುನ್ ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಆಯುಕಾತ್ಲಯದ ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆ
ಒಳಪಡುವ ಕಡತಗಳನು ವಗಾರ್ ಸುವ ಬಗೆ
22/08/2005
26/03/2009
26/03/201 20-2-14
ಎಂ. 10, ಂದಿ2,
0
ಅರೇಬಿಕ್ ಇತರೆ 207/0506
ರ್ೕ ಮಹಮದ್ ಸನಾವುಲಾಲ್, ಮುಖೊಯ್ೕಪದಾಯ್ಯರು ಇವರ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಕುರಿತು

1102

8056

1103

12434

1104

13274

1105

17044

06/06/2008
26/03/2009
26/03/201 20-2-14
MC10 hindi
0
2.03.ಅರೇಬಿಕ್/2008-09
ರಾಜಯ್ದ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಕಷ್ಕರ ಸಮಸೆಯ್ಗಳನುನ್ ಇತಯ್ಥರ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

1106

27123

23/06/2008
26/03/2009
ಎಂ. 10
ಂದಿ1/ಇತರೆ:08/200809
ಎಸ್.ಆರ್. ಬೆಂಗಳೂರು ಂದಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪರ್ಕಟಣೆ ಬಗೆಗ್

1107

43150

1108

32302

29/03/2010
10/05/2010
10/05/201 20-2-14
ಎಂ 10 ಂದಿ2.43.ಮಾನ/
1
2010
ಬಿಜಾಪುರ ಮತುತ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ಲ್ರುವ ಅನುದಾನ ರ ತ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳ ಮಾನಯ್ತೆ
ನ ೕಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
10/10/2002
21/04/2009
21/04/201 20-3-1
ನಿಅಸಪಐಇಡಿ/ತಿರ್ವೇಣಿ:10/2
0
002-03
ಸಂ ೕಜಿತ ಕಷ್ಣ ಪಾರ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗೆಗ್

1109

32303

26/03/2009
ೕದನೆ.

28/11/2006
26/03/2009
26/03/201 20-2-14
ಎಂ 10.42. ಂದಿ/2006
ಂದಿ ಕಷ್ಕ್ ಪರ್ ಕಷ್ಕ್ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯವು ಕನಾರ್ಟಕ ಂದಿ ಪರ್ಚಾರ ಸಭಾ ಗುಲಬ್ಗರ್ ಅಡಿಯ ಲ್ 7
ಕೇಂದ ಗಳ ನಡೆಸುತಿರುವ ಂದಿ ಕಷ್ಕ್ ಕೋ ರ್ನ ಮಾನ ತೆ ಬಗೆ NCTE ಸ ಷ ನೆ ಕೋರಿರುವ ಕುರಿತು
05/07/2007
26/03/2009
26/03/201 20-2-14
mc10
0
[hindi02].12.ಅರೇಬಿಕ್/2
007.08
Considering Faukhaniya passed students for ITI and PUC admissions and
releasing order to concerned departments
30/08/2007
26/03/2009
26/03/201 20-2-14
ಎಂ 10 ಂದಿ02.18.ಅರೇ
0
ಬಿಕ್/2007-08
ಫೈಜುಲ್ ಉಲೂಂ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ ಗುಲಬ್ಗರ್ , ಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಯನುನ್ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

ಐಇಡಿ/ರಾಜಯ್
ವಲಯ:02/2002-03
2002-03ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್
ಅನುಷಾನಗೊ ಸುವ ಬಗೆ

09/07/2002

21/04/2009

ೕಜನೆಯ ಅನವ್ಯ ಮಂಜೂರು ಆಗಿರುವ

26/03/201 20-2-14
0

21/04/201 20-3-1
0
ೕಜನೆಯಂತೆ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ
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11/02/2003
21/04/2009
21/04/201 20-3-1
ಐಇಡಿ/ಪಿಡೂಯ್ಡಿ:37/20020
03
ಅಂಗ ಕಲರ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಕುರಿತು ಭಾರತ ಸ ೕರ್ಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದಡಿ ಸಾಥ್ಪಿಸಲಾಗಿರುವ
ಅಂಗ ಕಲರ ಆಯುಕರ ಕಛೇರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ
17/02/2003
21/04/2009
21/04/201 20-3-1
ಐಇಡಿ/ಸ. /ಸಮಿತಿ/ಸಭಾ:3
0
8/2002-03
ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ ಅನುಷಾಠ್ನಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಕನಾರ್ಟಕ ಸಮನವ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ ಬಗೆಗ್

1110

32304

1111

32305

1112

32306

1113

32313

1114

32318

02/09/2002
21/04/2009
21/04/201 20-3-1
ಐಇಡಿ/ಅನುದಾನ/ನಂದಾದೀ
0
ಪಾ:02/2002-03
ನಂದಾ ದೀಪಾ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್, ಇವರ 2001-02ನೇ ಸಾ ನ ಬಳಕೆ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

1115

32332

18/02/2001
ಐಇಡಿ/ಬಾಲ್ಕ್/ತರಬೇತಿ:01/2
001-02
4 ಬಾಲ್ಕ್ ಗಳ ಲ್ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್

21/04/201
0

20-3-1

1116

32360

20/09/1999
21/04/2009
21/04/201
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಕಾ
0
ಯೆದ್:95/1999-00
ರಾಜಯ್ದ ಪರ್ತಿ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ಕನಿಷಢ್ ಎರಡಾದರೂ ಸಮನವ್ಯ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್

20-3-1

1117

32424

24/02/2005
22/04/2009
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:35/2004-05
ಸೂಪ್ತಿರ್ ಸವ್ಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸೆಥ್, ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ// 2005-0ನೇ ಸಾ ಗೆ ಐಇಡಿ

1118

32430

1119

32431

1120

32433

1121

32437

1122

32441

1123

32442

14/10/2004
22/04/2009
22/04/201 20-3-1
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
0
ಗಾರ್ಮಟ್ಸ್:10/2002-03
ನಾಯ್ಷನಲ್ ಅಸೋ ಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬೈಂಡ್, ಬೆಂಗಳುರು ಜಿಲೆಲ್ ಇದರ 2002-03ನೇ ಸಾ ನ ಉ ಕೆ
ಶೇ 50% ರಷು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
20/10/2004
22/04/2009
22/04/201 20-3-1
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:26/2002-03
0
ನವ ಚೇತನಾ ದಾಯ್ ಮಂದಿರ, ಹೊಸಕೋಟೆ, ಬೆಂ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2002-03ನೇ ಸಾ ನ
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
ಎಂ 1/ ಐಇಡಿ
11/10/2004
22/04/2009
22/04/201 20-3-1
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:36/2002-03
0
ಜಾಪುರ ಗಾರ್ಮೀಣ ಅಭಿವೃದಿದ್ ಹಾಗೂ ಪುನಶೆವ್ೕತನಾ ಸಂಸೆಥ್, ಮುದೆದ್ೕಬಿಹಾಳ. ಇದರ 2002-03ನೇ
ಸಾ ನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ:71/200221/10/2004
24/04/2009
24/04/201 20-3-1
03
0
ಶವ್ ಭಾರತಿ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್, ಂಗಸೂರು, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇದರ 2002-03ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
18/03/2005
24/04/2009
24/04/201 20-3-1
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
0
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:27/2004-05
ೕಜನೆ
ವ್ಮ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಹೊಸಮನೆ ಬಡಾವಣೆ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್. ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಐಇಡಿ
ಅನುಷಾನ ಕುರಿತು
28/02/2005
24/04/2009
24/04/201 20-3-1
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
0
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:29/2004-05

29/07/2002
21/04/2009
21/04/201 20-3-1
ಐಇಡಿ/ಬಿ.ಇ.ಓ/ತರಭೇತಿ:07/
0
2002-03
ಅಂಗ ಕಲ ಮಕಕ್ ಗೆ ಸಮಗರ್ ಕಷ್ಣದ ಕೇಂದರ್ ಪುರಸಕ್ೃತ
ೕಜನೆಯಡಿ ರಾಜಯ್ದ ನಾಲುಕ್ ಭಾಗಗಳ ಲ್
ೇತ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾಯರ್ಕ ಮ ಹಮಿ ಕೊಳು ವ ಬಗೆ
03/09/2002
21/04/2009
21/04/201 20-3-1
ಐಇಡಿ/ರಿಸೊಸ್
0
ಟೆ ನಿಂಗ್:2002-03
ಸೇವಾ ನಿರತ ಪಾರ್ಥಮಿತ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಐಇಡಿ ರಿಸೋಸ್ರ್ ಟೆ ನಿಂಗ್ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್

21/04/2009

22/04/201 20-3-1
0
ೕಜನೆ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್.
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ತಾಲೊಲ್ೕಕ್ ಅಂಗ ಕಲ ೇಮಾಬಿವೃದಿದ್ ಸಂಘ, ನಾಗರಾಳ್.ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2005-06ನೇ
ಸಾ ನ ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಯ ಅನುಷಾನದ ಬಗೆ
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
15/01/2005
24/04/2009
24/04/201 20-3-1
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:04/2004-05
0
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲೆಲ್ಯ 2005-06ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಗಳ ಆಯವಯ್ಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗೆಗ್.

1124

32444

1125

32445

18/04/2005
24/04/2009
24/04/201 20-3-1
ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ:10/2005
0
-06
ಸೇವಾ ಅಂಧರ ಸಂಸೆಥ್, ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್, ರಾಣಿ ಬೆನೂನ್ರು. ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆ ಬಗೆಗ್.

1126

32446

27/07/2005
24/04/2009
24/04/201 20-3-1
ಎಂ /ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:11/200
0
5-06
ಅಂಗ ಕಲರ ಪುನಶೆಚ್ೕತನ ಸಂಸೆಥ್, ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿಲೆಲ್. ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್ ಆರ್ ಐ ಮಾಣಯ್ತೆ ಬಗೆಗ್.

1127

32447

18/04/2005
24/04/2009
24/04/201 20-3-1
ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ:09/2005
0
-06
ಆರ್.ಜಿ.ಎಸ್. ಎಂ ಟಿಟಿ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆ ಬಗೆಗ್.

1128

32448

1129

32449

18/04/2005
24/04/2009
24/04/201 20-3-1
ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ:01/2005
0
-06
ಜಗದುಗ್ರು ಗುರು ದೆದ್ೕಶವ್ರ, ಎಂ ಟಿಟಿ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್, ಗುಳೇದಗುಡಡ್, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆ ಬಗೆ
10/06/2005
24/04/2009
24/04/201 20-3-1
ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:10/20
0
05-06
ಉಮಾ ಪರ್ಗತಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ತುಮಕುರು ಜಿಲೆಲ್. ಇವರ 2005-06ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

1130

32450

1131

32453

1132

32455

19/01/2005
24/04/2009
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:06/2004-05
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ಯ 2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಅಯವಯ್ಯ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗೆಗ್.

1133

32458

1134

32459

1135

32461

1136

32462

18/04/2005
24/04/2009
24/04/201 20-3-1
ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ:04/2005
0
-06
ದದ್ ಂಗೇಶವ್ರ ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಸಂಸೆಥ್, ಎಂ ಟಿಟಿ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್, ಮುದೆದ್ೕಬಿಹಾಳ. ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆ ಬಗೆ
10/05/2005
24/04/2009
24/04/201 20-3-1
ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:05/20
0
05-06
ಜಾಪುರ ಗಾರ್ಮೀಣಾಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್, ಅಳಲ್ಗಿ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್. ಇ ಲ್ 2005-06ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ
ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆ ಪಾ ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ
27/07/2005
24/04/2009
24/04/201 20-3-1
ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:13/20
0
05-06
ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಸಹನಾ ಸಂಸೆಥ್, ಬೆಂಗಳೂರು. ಎಂ ಟಿಟಿ ಕೇಂದರ್ ಆರ್ ಐ ಮಾನಯ್ತೆ/ಅಹರ್ ಬಬ್ಂದಿ
ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆ
18/04/2005
24/04/2009
24/04/201 20-3-1
ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ:08/2005
0
-06
ರ್ೕಮಾತೆ ಕಾ ಕಾದೇ , ಎಂ ಟಿಟಿ ಸಂಸೆಥ್, ಚನನ್ಗಿರಿ. ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆ ಬಗೆಗ್.

14/06/2005
24/04/2009
24/04/201 20-3-1
ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:09/20
0
05-06
ರ್ೕ ಶೈಲ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ಅಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್, ಹೊಸಪೇಟೆ, ಇದರ 2005-06ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಎಂ ಟಿಟಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
07/03/2004
24/04/2009
24/04/201 20-3-1
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
0
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:14/2004-05
ಬೆಳಗಾಮ ಜಿಲೆಲ್ಯ 2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಅಯವಯ್ಯದ ತಯಾರಿಕೆ ಕುರಿತು.
24/04/201
0

20-3-1
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1137

32464

ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಆಯವಯ್ಯ:02/2004-05
2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಐಇಡಿ

24/04/201
0
ೕಜನೆಯಡಿ ಅಯವಯ್ಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

20-3-1

1138

32466

20/02/2007
24/04/2009
24/04/201
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
0
ಆಯವಯ್ವ:04/2006-07
ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿಲೆಲ್ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ 2007-08ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಬಗೆಗ್

20-3-1

1139

32467

27/07/2005
24/04/2009
24/04/201 20-3-1
ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:14/20
0
05-06
ಸೇವಾ -ಇನ್-ಆಕಷ್ನ್ ಎಂ ಟಿಟಿ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್, ಬೆಂಗಳೂರು. ಇದರ ಆರ್ ಐ ಮಾನಯ್ತೆ ಬಗೆಗ್.

1140

32468

27/07/2005
24/04/2009
24/04/201 20-3-1
ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:15/20
0
05-06
ಡಿ.ಎಲ್.ಟಿ.ಬಿ ಮ ಟ್ ಕಾಯ್ಟಗರಿ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್,ಬೆಂಗಳುರು-66 ಇದರ ಆರ್ ಐ ಮಾನಯ್ತೆ ಬಗೆಗ್

1141

32472

1142

32475

05/11/2004
24/04/2009
24/04/201
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
0
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:1742004-05
ಅನುಪಮ ಗಾರ್ಮೀಣ ಮ ಳಾ ಅಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2004-05ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಅನುದಾನಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
27/03/2006
24/04/2009
24/04/201
ಆಯವಯ್ಯ:01/2006-07
0
ಬೆಂಗಳುರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ 13 ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್ಯ 2007-08ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ.

1143

32476

1144

32477

1145

32478

1146

32479

19/01/2005
24/04/2009
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:01/2004-05
2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಡಯಟ್ ಕಾಂ ೕಡೆಂಟ್ ಆಯವಯ್ದ ಬಗೆಗ್.

24/04/201
0

20-3-1

1147

32480

01/02/2005
24/04/2009
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:15/2004-05
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ಯ, 2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಐಇಡಿ ಆಯವಯ್ದ ಬಗೆಗ್.

24/04/201
0

20-3-1

1148

32484

17/01/2005
24/04/2009
24/04/201
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
0
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:01/2004-05
ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಡಯಟ್ ಐಇಡಿಯ 2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯ ಬಗೆಗ್.

20-3-1

1149

32491

20/02/2007
24/04/2009
24/04/201
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
0
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:01/2006-07
ಬೆಂಗಳುರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಐಇಡಿ ಸಂಶೆಥ್ಗಳ 2007-08ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯದ ಬಗೆಗ್.

20-3-1

1150

32493

ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:29/2004-05

20-3-1

03/03/2005

24/04/2009

20-3-1

20-3-1

25/01/2005
24/04/2009
24/04/201 20-3-1
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
0
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:19/2004-05
ಶಾರದ ಮ ಳಾ ಮಂಡ , ಇಂದಿರಾ ಮ ಳಾ ಮಂಡ , ಇದರ 2005-06ನೇ ಸಾ ಗೆ ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಗೆ
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
03/11/2004
24/04/2009
24/04/201 20-3-1
ಗಾರ್ಮಟ್ಸ್:1732004-05
0
ಮಾತ ಮ ಳಾ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ದೇವಸಮುದರ್, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇದರ 2004-05ನೇ ಸಾ ನ ಐಇಡಿ
ಅನುದಾನದ ಬಗೆ
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
21/01/2005
24/04/2009
24/04/201 20-3-1
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:8/2004-05
0
ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ಯ 2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಐಇಡಿ ಆಯವಯ್ದ ಬಗೆಗ್.

21/03/2005

24/04/2009

24/04/201
0
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1151

32494

1152

32495

1153

32496

1154

32497

1155

32498

1156

32499

1157

32500

1158

32540

1159

32542

1160

32307

1161

32309

1162

32311

1163

32321

ಮಾರ್ದಶರ್ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್, ಹುನಗುಂದ. ಇದರ 2004-05ನೇ ಸಾ ನ ನಾಮಾವ
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
28/03/2005
24/04/2009
24/04/201 20-3-1
ಗಾರ್ಮಟ್ಸ್:30/2003-04
0
ಮಾತೆ ಕಾ ಕಾದೇ ಮ ಳಾ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ// ಇದರ 2003-04ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
14/03/2005
24/04/2009
24/04/201 20-3-1
ಗಾರ್ಮಟ್ಸ್:28/2004-05
0
ಆಶಾ ಕಿರಣ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇದರ 2004-05ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.
02/04/2005
24/04/2009
24/04/201 20-3-1
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
0
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:56/2003-04
ಬಳಾಲ್ರಿ ಸಮಗರ್ ಗಾರ್ಮೀಣಾಬಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್, ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2003-04ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
30/03/2005
24/04/2009
24/04/201 20-3-1
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:33/2003-04
0
ಸಹಯ್ದಿರ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2003-04ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.
04/06/2005
24/04/2009
24/04/201 20-3-1
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
0
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:49/2004-05
ಅವಾಡರ್ ಫಾರ್ ವುಮನ್ಸ್ ಅಗಿರ್ಕಲಚ್ರ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಫ್ ಮೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್. ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ
2004 05ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
04/04/2005
24/04/2009
24/04/201 20-3-1
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:51/2003-04
0
ಅಸೋ ಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸೆಬಲ್ಸ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿಲೆಲ್. ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ 2003-04ನೇ ಸಾ ನ
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
17/03/2005
24/04/2009
24/04/201 20-3-1
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:31/2004-05
0
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ 2004-05ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.
04/04/2005
28/04/2009
28/04/201 20-3-1
ಎಂ ೕ1/ಐಇಡಿ
0
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:50/2004-05
ಡಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ಗಾರ್ಮೀಣಾಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2004-05ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
24/03/2005
28/04/2009
28/04/201 20-3-1
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:44/2003-04
0
ಅಂತರ ಗಂಗಾ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇದರ 2003-04ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.
05/09/2002
21/04/2009
21/04/201 20-3-2
ಐಇಡಿ/ಎಂ. .ಟಿಟಿ:02/200
0
2-0
ಅಗ ಕಲರ ಕಲಾಯ್ಣಕಾಕ್ಗಿ ಎಂ. .ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್ಗಳ ಲ್ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವವರ ಸಂಖೆಯ್ಯನುನ್
ಹೆಚಿ ಸುವ ಬಗೆ
28/02/2003
21/04/2009
21/04/201 20-3-2
ಐಇಡಿ/ಕ.ಕೆ.ಸಂ:43/20020
03
ಕನಾರ್ಟಕ ಕಿವುಡರ ಸಂಘ, ಮೈಸೂರು ಇವರು ಸಕಾರವು ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಸಕಾ್ರಿ ಮತುತ್ ಅನುದಾನಿತ
ಕಿವ ಡ ಶಾಲೆಗಳ ದಾ ಬಾ ಸ ಬಗೆ ಹಾಗೂ ಶೆ ಕಷ್ಣಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಬಗೆ ಸ ರುವ ಬೇಡಿಕಡಗಳ ಕುರಿತು
08/11/2002
21/04/2009
21/04/201 20-3-2
ಐಇಡಿ/ಅಂ.ವಯ್.ಅಧಿನಿಯಮ:1
0
8/2002-03
ಅಂಗ ಕಲರ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 1995ರ ಬಗೆಗ್
29/07/2002
21/04/2009
21/04/201 20-3-2
ಐಇಡಿ/ಆರ್.ಐ.ಇ
0
ಮೈಸೂರು/ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ:06/
2002-03
ಅಂಗ ಕಲ ಮಕಕ್ ಗೆ ಸಮಗರ್ ಪುರಸಕ್ೃತ
ೕಜನೆಯಡಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ಹಮಿಮ್ಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್
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1164

32322

ಐಇಡಿ/ ಸಭೆ:01/2002-03
12/07/2002
21/04/2009
21/04/201
ರ.
ದಿ:29/05/2002 ರಂದು ಮಾನಯ್ ಆಯುಕತ್ರ ರವರ ಅಧಯ್ಕಷ್ತೆಯ ಲ್ ನಡೆದ ಸಭೆಯ

20-3-2

1165

32325

21/06/2002
21/04/2009
21/04/201
ಐಇಡಿ/ಎನ್.ಜಿ.ಓ/ಚವನ200
0
2-03
ಚೈವನ್ ಆಯರ್ವೇದಿಕ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಇವರ 2000-01ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

20-3-2

1166

32327

1167

32329

03/04/2002
21/04/2009
21/04/201 20-3-2
ಐಇಡಿ/ಯು. :2002-03
2001-02ನೇ ಸಾ ನ 1ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣವನುನ್ 2ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರು ಆಗಿರುವ ಬಗೆಗ್ ಬಳಕೆ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್
ಸ ಸುವ ಬಗೆ
04/12/2002
21/04/2009
21/04/201 20-3-2
ಐಇಡಿ/ಕ ನ :27/20020
03
ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ, ಕ ನ ಪಬಿಲ್ ಟಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

1168

32373

18/11/1996
21/04/2009
21/04/201 20-3-2
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಕಾ
0
ಯರ್ಕರ್ಮ:1997-98ಎ
ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಣ ವಲಯದ 1997-98ನೇ ಸಾ ನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಬಗೆಗ್

1169

32374

1170

32375

12/12/1998
21/04/2009
21/04/201 20-3-2
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಅ
0
ನುದಾನ:16/1997-98
ೕಜನೆಯಡಿ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣಕೆಕ್ ಸಂಬಮಧಿ ದಂತೆ ಸಕಾ್ರೇತರ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ
ಕೇಂದರ್ ಪುರಸಕ್ೃತ
1997 98ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಪರ್
01/02/1997
21/04/2009
21/04/201 20-3-2
ೕಜಲ್/1997-98
0
ಮಂಗಳ ಜೊಯ್ೕತಿ ಸಮನವ್ಯ ಶಾಲೆ, ವಾಮಂಜೂರು ಇವರು ಐಇಡಿ ಅನುದಾನ ಕೇ ರುವ ಬಗೆಗ್

1171

32376

ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/
ಕಾಂ ೕಡೆಟ್/19997-98
1997-98ನೇ ಸಾ ನ ಕಾಂ

19/02/1997

21/04/2009

ೕನೆಂಟ್ ಬಗೆಗ್.

21/04/201
0

20-3-2

29/03/1996
21/04/2009
21/04/201 20-3-2
ಡಿ.ಎಸ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಕಾ
0
ೕನೆಂಟ್/1995-96
1995-96ನೇ ಸಾ ನ ಕಾಂ ೕನಂಟ್ ಶಾಲೆಗಳ ಅಂಗ ಕಲ ಮಕ್ಕ ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
ಆಥಿರ್ಕ ಧನ ಸಹಾಯ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಐಇಡಿ/ಯು. /1991-92
03/02/1991
21/04/2009
21/04/201 20-3-2
1992 ರಿಂದ 2003ನೇ ಸಾ ನ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಗಳು ಹಾಗೂ 1988 ರಿಂದ 2002ರ ವರೆಗೆ ಯು. ಗಳ ಬಗೆಗ್.

1172

32391

1173

32392

1174

32471

1175

32473

1176

32474

1177

32481

19/01/2005
24/04/2009
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:5/2004-05
ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ, 2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಐಇಡಿಯ ಆಯವಯ್ಯದ ಬಗೆಗ್.

24/04/201
0

20-3-2

1178

32482

ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:1ಎ/2004-05

24/04/201
0

20-3-2

12/08/2006
24/04/2009
24/04/201 20-3-2
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ.ಮಾ:20/200
0
6-07
ರಂಗನಾಥ ಸಾವ್ಮಿ, ಸೇವಾ ಸದನ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2006-07ನೇ ಸಾ ನ
ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
04/02/2005
24/04/2009
24/04/201 20-3-2
ಎಂ 1/ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:20/20040
05
ಮುನೇಶವ್ರ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್, ಇದರ 2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಐಇಡಿ
ೕನೆಯ ಅನುಷಾಠ್ನದ
ಬಗೆ
04/09/2004
24/04/2009
24/04/201 20-3-2
ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:16/20
0
04-05
ಮಾದಗ್ಲ್ ಅಂಜನೇಯ ಸಾವ್ಮಿ, ಎಂ ಟಿಟಿ ಸಂಸೆಥ್, 2004-05ನೇ ಸಾ ಗೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

21/03/2005

24/04/2009
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1179

32483

22/01/2005
24/04/2009
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:10/2004-05
ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ 2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಐಇಡಿ ಆಯವಯ್ಯದ ಬಗೆಗ್.

24/04/201
0

20-3-2

1180

32485

25/01/2005
24/04/2009
24/04/201
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
0
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:11/2004-05
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ 2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಅಯವಯ್ದ ಬಗೆಗ್.

20-3-2

1181

32486

07/03/2005
24/04/2009
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:15/2004-05
ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ 2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಅಯವಯ್ದ ಬಗೆಗ್.

20-3-2

1182

32487

22/01/2005
24/04/2009
24/04/201 20-3-2
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
0
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:9/2004-05
ಮಂಗಳ ಜೊಯ್ೕತಿ ಐಇಡಿ ಕೇಂದರ್, ಮಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ 2005-06ನೇಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯದ ಬಗೆಗ್.

1183

32488

02/03/2005
24/04/2009
24/04/201 20-3-2
ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ
ಗಾರ್ಮಟ್ಸ್:01/2004-05
0
ಬೆಂಗಳುರು ನಗರ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್ರುವ ಐಇಡಿ ಹಳೇ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ 2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಸತ್ರಣೆ ಬಗೆಗ್.

1184

32489

24/01/2005
24/04/2009
24/04/201
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
0
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:3ದಾ/2004-05
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ 2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಅಯವಯ್ಯದ ಬಗೆಗ್.

1185

32547

1186

32549

1187

32551

1188

32552

02/04/2005
28/04/2009
28/04/201 20-3-2
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
0
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:36/2003-04
ರ್ೕ. ರಾಮ ಂಗೇಶವ್ರ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ಕೋಳಾಳ ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2003-04ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
24/03/2005
28/04/2009
28/04/201 20-3-2
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:03/2003-04
0
ಗಾಂಧಿ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಂಫ್ ಮೆಂಟ್ ಮತುತ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2003-04ನೇ ಸಾ ನ
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
25/03/2005
28/04/2009
28/04/201 20-3-2
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:28/2003-04
0
ಗುರು ಮುದುಕೇಶವ್ರ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2003-04ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಬಗೆ
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
23/03/2005
28/04/2009
28/04/201 20-3-2
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:115/2004-05
0
ಪರ್ಗತಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2004-05ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

1189

32554

1190

32556

1191

32558

24/04/201
0

20-3-2

04/04/2005
28/04/2009
28/04/201 20-3-2
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
0
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:47/2004-05
ಗಾರ್ಮೀಣಾಭಿವೃದಿದ್ ಮತುತ್ ತಾಂತಿರ್ಕ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2004-05ನೇ ಸಾ ನ
ಅನುದಾನ ಬಡುಗಡೆ ಬಗೆ
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
01/04/2005
28/04/2009
28/04/201 20-3-2
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:13/2004-05
0
ಬಳಾಲ್ರಿ ಸಮಗರ್ ಗಾರ್ಮೀಣಾಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್, ಬಳಾಲ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್, ಇದರ 2004-05ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
04/04/2005
28/04/2009
28/04/201 20-3-2
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:48/2003-04
0
ಗಾರ್ಮೀಣಾಭಿವೃದಿದ್ ಮತುತ್ ತಾಂತಿರ್ಕ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಇಟಗಿ ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2003-04ನೇ ಸಾ ನ
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
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40426

1193

31648

1194

32335

1195

32354

1196

32355

1197

32356

1198

32377

1199

32379

1200

32381

1201

32383

1202

32563

1203

32565

1204

31613

11/01/2010
ಎಂ. .8/ಅ.ಸಂ.ಭಾ. .ಸಂ./
ಶಾಪಾರ್/ಕಾ.ನಿ./28/200910
ರ್ೕ ಎಂ.ಹೆಚ್.ಹೊಂಗಲ, ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು,
ತಾಲೂಕು ಇವರ ಶೆ ಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು
19/12/2000
ಐಇಡಿ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ:19/200102
ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ 2001-02ನೇ ಸಾ

25/08/2011

25/08/201
2

20-3-2

ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಗಾಗ್ಂವ
09/04/2009

09/04/201
0
ನ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಸ
ಲ್ ುವ ಬಗೆಗ್.

20-3-3

15/06/1991
21/04/2009
21/04/201 20-3-3
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಪ
0
ರೀ ೆ-37:15/1992-93
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ರುವ ಐಇಡಿ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್ಗಳ ಲ್ 1995-96ನೇ ಸಾ ಗೆ ಪರ್ವೇಶಕಾಕ್ಗಿ ಅನುಸರಿಸ
ಬೇಕಾದ ದಾಖಲಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಬಗೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಜಿ
17/03/1993
21/04/2009
21/04/201 20-3-3
ಆರ್-ಇ/1992-93
0
ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ೕಜನೆಯನವ್ಯ 1992-93ನೇ ಸಾ ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನವನುನ್
ಬಳ ಕೊಳು ವ ಬಗೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಜಿ
23/12/1994
21/04/2009
21/04/201 20-3-3
ಆರ್/10ಐ/1994-95
0
ೕಜನೆಯ ಅನುದಾನದ ಬಗೆಗ್
1994-95ನೇ ಸಾ ನ ಐಇಡಿ
30/01/1996
21/04/2009
21/04/201 20-3-3
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/
0
ಸಂಬಳ/ಅನುದಾನ/199495
ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಯಡಿ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ಂತೆ 31/03/90ಕೆಕ್
ದಲು ನೇಮಕವಾಗಿರುವ 23
ಸಂಪನೂ ಲ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ರಾಜ ವಲಯ
ೕಜನೆಯಡಿ 1993 94 ಮತು 1994 95ನೇ ಸಾ ನ ವೇತನ
18/02/1997
21/04/2009
21/04/201 20-3-3
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಪರ್
0
ಸಾತ್ವನೆ/1997-98
ೕಜನೆಯನವ್ಯ 1997-98ನೇ ಸಾ ನ ಐಇಡಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯ ಬಗೆಗ್.
ಕೇಂದರ್ ಪುರಸಕ್ೃತ
26/02/1997
21/04/2009
21/04/201 20-3-3
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/
0
ಕಾಂ ೕನೆಂಟ್/1995-96
1995-96ನೇ ಸಾ ನ ಕಾಂ ೕನೆಂಟ್ ಅಂಗ ಕಲ ಮಕಕ್ ಗೆ ಹಾಗೂ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಆಥಿರ್ಕ ಧನ ಸಹಾಯ
ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/ರಾ
04/12/1995
21/04/2009
21/04/201 20-3-3
.ಸವೇ:04/1995-96
0
ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಯಡಿ 31/03/1990ಕೆಕ್
ದಲು ಸೃಜಿಸಲಾದ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ 1995-96ನೇ ಸಾ ನ ವೇತನ
ಹಾಗೂ ಶೇಷ ಭತೆ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಪ
28/03/1995
21/04/2009
21/04/201 20-3-3
ರೀ ೆ:37/15/1995-96
0
ಮ ಟ್ ಕಾಯ್ಟಗಿರಿ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಬಗೆಗ್.
18/08/1998
28/04/2009
28/04/201 20-3-3
ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
0
ಟಿ/ಐಇಡಿ/ರಾಸವೇ:11/199
8-99
ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಯಡಿ 31/03/1990ಕೆಕ್
ದಲು ನೇಮಕವಾದ ಹುದ್ಎಗ ಗೆ 1998-99ನೇ ಸಾ ನ
ವೇತನ ಹಾಗೂ ಶೇಷ ಭತೆ ನೀಡುವ ಬಗೆ
20/04/1998
28/04/2009
28/04/201 20-3-3
ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
0
ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಯು :02/199899
ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ೕಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ 1997-98ನೇ ಸಾ ನ ಬಳಕೆ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ ಹಾಗೂ
ವಾ ರ್ಕ ವರದಿ ಸ ಸುವ ಬಗೆ
04/01/2002
09/04/2009
09/04/201 20-3-4
ನಿಅ.ಸಂಆ.ಶಾ/ಆಂ.ಮಸ. ಕಷ್
ಣ:01/2001-02
0
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1205

31614

1206

32358

1207

32359

1208

32361

1209

32362

1210

32363

1211

32364

1212

32365

1213

32366

1214

32387

1215

32389

1216

32390

1217

31647

ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ಸ. .ಅಭಿಯಾನ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳಡಿಯ ಲ್ ಹಮಿಮ್ಕೊಳಳ್ಲಾಗಿರುವ ಅಂಗ ಕಲ ಮಕಕ್ ಗೆ
ಸಮನ ಯ ಕಷ್ಣ
ೕಜನೆಯ ಅಥರ್ ಪೂಣರ್ ಅನುಷಾ ನಕಾ ಗಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲಾ ಮಟ ಗಳ ಚಾಲನ
ಐಇಡಿ/ಎನ್.ಜಿ.ಓ.ಅನುದಾನ/
21/01/2002
09/04/2009
09/04/201 20-3-4
2001-02
0
ೕಜನೆಯನುನ್ ಅನುಷಟಾನಗೊ ಸುತಿತ್ರುವ ಸಕಾರ್ರೇತರ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ
2001-02ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಐಇಡಿ
ದನನೇ ಕಂತು50% ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
07/03/2000
21/04/2009
21/04/201 20-3-4
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/
0
ಗಾರ್ಮಟ್ಸ್:27/1999-00
ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಯನವ್ಯ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ 1999-00ನೇ ಸಾ ನ
ದಲನೇಯ
ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಕಾ
08/10/1997
21/04/2009
21/04/201 20-3-4
ಯೆದ್:95/1999-00
0
ಅಂಗ ಕಲ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 1995 ಅನುನ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಷಾಠ್ನಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
07/07/1999
21/04/2009
21/04/201 20-3-4
ಐಇಡಿ/ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ:12/199
0
9-00
ಡಯಟ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರುಗ ಗೆ ಮತುತ್ ಇಟಿ ರೀಡರ್ ಗ ಗೆ ಐಇಡಿ ಬಗೆಗ್ ಒಂದು ದಿನದ ಪುನಃಶೆವ್ೕತನ
ಕಾಯರ್ಕ ಮ ಬಗೆ
03/04/1999
21/04/2009
21/04/201 20-3-4
ಐಇಡಿ/ಬಳಕೆ ಪರ್ಮಾಣ
ಪತರ್:06/1999-00
0
ೕಜನೆ ಅನುಷಾಠ್ನಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಬಳಕೆ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್
1998-99ನೇ ಸಾ ನ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ಸ ಸುವ ಕುರಿತು
ಐಇಡಿ/ಎನ್.ಜಿ.ಓ/ತರಬೇತಿ:
27/11/1999
21/04/2009
21/04/201 20-3-4
07/1999-00
0
ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಗಳ ಲ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಐಇಡಿ ಬಗೆಗ್ 2ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಬಗೆಗ್
21/04/1997
21/04/2009
21/04/201 20-3-4
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/
0
ಎಂ. .ಟಿಟಿ/1996-97
1996-97ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎಂ. .ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೋ ರ್ಗೆ ದಾಖಲಾದ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ನಾಮಾವ ಪಟಿಟ್
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಆರ್.ಇ.ಟಿ/ಐಇಡಿ/ರಾ
02/03/1998
21/04/2009
21/04/201 20-3-4
.ಸ.ವೇ:18/1997-98
0
ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಯಡಿ 31/03/1990ಕೆಕ್
ದಲು ನೇಮಕವಾದ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ 1997-98ನೇ ಸಾ ನ
ವೇತನ ಹಾಗೂ ೕಶೇಷ ಭತೆ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/ದಿ
11/06/1998
21/04/2009
21/04/201 20-3-4
ಕಾಂ:03/1997-98
0
1997-98ನೇ ಸಾ ನ ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಕಾಂ ೕನೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗಳ ಅಂಗ ಕಲ ಮಕಕ್ ಗೆ ಹಾಗೂ
ಸಂಪನೂ ಲ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಆಥಿರ್ಕ ಧನ ಸಹಾಯ ನೀಡಲು ಡಯಟ ಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/
23/06/1995
21/04/2009
21/04/201 20-3-4
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:02/1995-96
0
ೕಜನೆಯ ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದ ಅನುದಾನ
1994-95ನೇ ಸಾ ನ ಅಂಗ ಕಲ ಮಕಕ್ಳ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
28/03/1996
21/04/2009
21/04/201 20-3-4
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ.ಇ/ಐಇಡಿ/
0
ಎನ್.ಜಿ.ಓ/ಅನುದಾನ/1995
-96
ಕೇಂದರ್ ಪುರಸಕ್ೃತ
ೕಜನೆಯನವ್ಯ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ಂತೆ ಸಕಾರ್ರೇತರ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ
1995 96ನೇ ಸಾ ನ ಸಹಾಯನುದಾನ ಬಗೆ
05/11/1994
21/04/2009
21/04/201 20-3-4
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಪರ್
0
ಸಾತ್ವನೆ/1995-96
1995-96ನೇ ಸಾ ನ ಐಇಡಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಗಳನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
09/10/2001
09/04/2009
09/04/201 20-3-5
ಐಇಡಿ/ಎನ್.ಜಿ.ಓ/ಅನುದಾನ:
0
2000-01
ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಯ ಅಂಗ ಕಲ ಮಕಕ್ಳ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ ಅನುಷಾಠ್ನಗೊ ಸಲು 2000-01ನೇ ಸಾ ನ
2ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
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1218

31649

ಐಇಡಿ/ಮಾ.ತರಬೇತಿ
03/07/2000
09/04/2009
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ/2001-02
ಡಯಟ್ ಬಬ್ಂದಿಗೆ 15 ದಿನಗಳ ಮಾಸಟ್ರ್ ಟೆ ನಸ್ರ್ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

1219

31650

1220

31651

19/02/2002
09/04/2009
09/04/201 20-3-5
ಐಇಡಿ/ಡಾಕಾಂ/2001-02
ಡಯಟ್ ಕಾಂ ೕನೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಅಂಗ ಕಲ ಮಕಕ್ ಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಹಾಗೂ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
ಶೇಷ ಭತೆ ಕುರಿತು
ಐಇಡಿ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/2001-02
09/07/2001
09/04/2009
09/04/201 20-3-5
0
2002-03ನೇ ಸಾ ನ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣದ ಅನುದಾನದ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

1221

31652

1222

31653

1223
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32561

1224

32568

1225

32570

1226

32600

1227

32601

1228

32610

1229

32603

09/04/201
0

20-3-5

20/03/1995
09/04/2009
09/04/201 20-3-5
ಐಇಡಿ/ಅನುದಾನ:10ಜಿ/199
0
4-05
1994-95ನೇ ಸಾ ನ ಟಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಕಾಂ ೕನೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗಳ ಅಂಗ ಕಲ ಮಕಕ್ ಗೆ ಹಾಗೂ
ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಆಥಿರ್ಕ ಧನ ಸಹಾಯ ನೀಡುವ ಬಗೆ
03/05/1995
09/04/2009
09/04/201 20-3-5
ಐಇಡಿ/ಹೊಸ
0
ಸಂಸೆಥ್/ಅನುದಾನ/1994-95
1994-95ನೇ ಸಾ ನ ಐಇಡಿ ಅನುದಾನಕಾಕ್ಗಿ ಫಾರಸುಸ್ ಮಾಡಿದ ಐದು ಹೊಸ ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಗಳ
ಅನುದಾನದ ಕುರಿತು
12/08/1998
28/04/2009
28/04/201 20-3-5
ಐಇಡಿ
0
/ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ:09/1998-99
ಡಯಟ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರುಗ ಗೆ ಹಾಗೂ ಟಿಇ ರಿಡಯ್ರ್ ಗ ಗೆ ಐಇಡಿ ಬಗೆಗ್ ಒಂದು ದಿನದ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ
ಬಗೆ
13/08/1998
28/04/2009
28/04/201 20-3-5
ಐಇಡಿ/ತರಬೇತಿ:10/19980
99
ಐಇಡಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ನಡೆಸಲು ಡಯಟ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗೂ ಇಟಿ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರುಗ ಗೆ ಹಣ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
07/10/1998
28/04/2009
28/04/201 20-3-5
ಡಿಎಸ್ಇಆರ್ ಟಿ/ಐಇಡಿ
/ಮಾ.ಟೆ :14/1998-99
0
ಡಯಟ್ ಮತುತ್ ಇಟಿ ಉಪನಾಯ್ಸಕರುಗ ಗೆ 15 ದಿನಗಳು ಐಇಡಿ ಬಗೆಗ್ ಮಾಸಟ್ರ್ ಟೆ ನಿಂಗ್ ತರಬೇತಿ
ಕಾಯರ್ಕ ಮ ಬಗೆ
ಐಇಡಿ/ಎನ್.ಜಿ.ಓ/ತರಬೇತಿ:
04/11/1998
28/04/2009
28/04/201 20-3-5
14/1998-99
0
ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಗಳ ಲ್ನ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಐಇಡಿ ಬಗೆಗ್ 2ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಬಗೆಗ್
15/05/1998
28/04/2009
28/04/201 20-3-5
ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
0
ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಅನುದಾನ:05/19
98-99
ಕೇಂದರ್ ಪುರಸಕ್ೃತ
ೕಜನೆಯನವ್ಯ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ 1995-96ನೇ ಸಾ ನ 2ನೇ
ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಮತು 1997 98ನೇ ಸಾ ನ ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
27/05/1996
28/04/2009
28/04/201 20-3-5
ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
0
ಟಿ/ಐಇಡಿ/ರಾಸವೇ:01/199
6-97
ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಯಡಿ 31/03/1990ಕೆಕ್
ದಲು ಸೃಜಿಸಲಾದ ಹುದ್ಎಗ ಗೆ 1996-97ನೇ ಸಾ ನ
ವೇತನ ಹಾಗೂ ಶೇಷ ಭತೆ ನೀಡುವ ಬಗೆ
12/11/1998
28/04/2009
28/04/201 20-3-6
ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
0
ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಎನ್.ಜಿ.ಓ/ಅನುದಾ
ನ:17/1998-99
ಕೇಂದರ್ ಪುರಸಕ್ೃತ
ೕಜನೆಯನವ್ಯ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಸಕಾರ್ರೇತರ ಸಂಸೆತ್ಗ ಗೆ
1998 99ನೇ ಸಾ ನ ಶೇ50% ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
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1230

32604

04/05/1998
28/04/2009
ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/199899
ಕೇಂದರ್ ಪುಸಕ್ೃತ
ೕಜನೆಯಡಿ 1998-99ನೇ ಸಾ ನ ಐಇಡಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ.

1231

32605

1232

32611

1233

32612

31/05/1996
28/04/2009
28/04/201 20-3-6
ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
0
ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಎಂ ಟಿಟಿ/199697
ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಯಡಿ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಬಗೆಗ್, 1ನಾಮಾವ ಪಟಿಟ್ ಅನು ೕದನೆ. 2 ಕೋ-ಆಡಿನೇಷನ್
ಮಂಡ
02/04/1997
28/04/2009
28/04/201 20-3-6
ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
0
ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಡಿಕಾಂ/1996-97
1996-97ನೇ ಸಾ ನ ಡಿಎಸ್ಇಆರ್ ಟಿ ಕಾಂ ೕನೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗಳ ಅಂಗ ಕಲ ಮಕಕ್ ಗೆ ಹಾಗೂ
ಸಂಪನೂ ಲ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಆಥಿರ್ಕ ಧನ ಸಹಾಯ ನೀಡಲು ಡಯಟ ಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
15/04/1997
28/04/2009
28/04/201 20-3-6
ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಡಿಕಾಂ/1996-97
0
1996-97ನೇ ಸಾ ನ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ವರ ಕಾಂ ೕನೆಂಟ್

1234

32613

14/06/1996
ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/199697
1996-97ನೇ ಸಾ ನ ಐಇಡಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಗಳು,

1235

32615

1236

32616

1237

32617

1238

32618

1239

32620

24/09/1996
28/04/2009
28/04/201 20-3-6
ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
0
ಟಿ/ಐಇಡಿ/1996-97
ಹೊಸ ಕಷ್ಣ ನೀತಿಯನವ್ಯ ಅಂಗ ಕಲ ಕಷ್ಣಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಪಿ.ಬಿ.ಎ92 ಒಂದಿ ದಿನದ ಚಾರ
ಸಂಕೀಣರ್ದ ಪರಿಷ ತ ವರದಿ
ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
24/06/1996
28/04/2009
28/04/201 20-3-6
ಟಿ/ಐಇಡಿ/ತಪಾಸಣೆ/19960
97
ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ೕಜನೆ ಜಾರಿಗೊ ರುವ ಸಕಾರ್ರೇತರ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ವಾ ರ್ಕ ತಪಾಸಣೆ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ
ಬಗೆ
17/12/1996
28/04/2009
28/04/201 20-3-6
ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
0
ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಎನ್.ಜಿ.ಓ/ಅನುದಾ
ನ/1996-97
ಕೇಂದರ್ ಪುರಸಕ್ೃತ
ೕಜನೆಯನವ್ಯ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣಕೆಕ್ ಸಂಬಂದಿ ದಂತೆ, ಸಕಾರ್ರೇತರ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ
1996 97ನೆ ಸಾ ನ ಅನುದಾನದ ಬಗೆ
ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
25/03/1994
28/04/2009
28/04/201 20-3-6
ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಜಿಆರ್/10ಜಿ:199
0
3-94
1993-94ನೇ ಸಾ ನ ಐಇಡಿ ಅನುದಾನಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ಹೊರತುಪಡಿ ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಗ ಗೆ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಬಗೆ
28/03/1994
28/04/2009
28/04/201 20-3-6
ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
0
ಟಿ/ಯಿಡಿ/ಜಿಆರ್/10ಹೆಚ್:19
93-94
1993-94ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

1240

32421

18/04/2005
22/04/2009
22/04/201 5-11-1
ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ:07/2005
0
-06
ಚೇತನಾ ಎಂ ಟಟಿ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್, ಬಸವೇಶವ್ರ ನಗರ ಬೆಂಗಳುರು.ಇದರ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆ ಬಗೆಗ್.

1241

32423

ಎಂ /ಎಂ ಟಿಟಿ.
ಅ:22/2004-05

21/02/2005

28/04/2009

22/04/2009

28/04/201
0

28/04/201
0

22/04/201
0

20-3-6

20-3-6

5-11-1
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1242

32426

1243

32427

1244

32428

1245

32429

1246

32432

1247

32434

1248

32436

1249

32451

1250

32452

1251

32456

1252

32457

1253

32469

1254

32538

1255

1720

ನೂತನ ಮ ಳಾ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್. 2005-06ನೇ ಸಾ ಗಾಗಿ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ
ಕೇಂದ ಪಾ ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ
ಐಇಡಿ/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಪಾರ್.ಅ:1ಎ/
21/05/2004
22/04/2009
22/04/201 5-11-1
2004-05
0
ಶೃಮಬಲ ಭಂಹಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫೆರೆಂಟ್ ಅಶವ್ ಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ.ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು 200405ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
22/07/2004
22/04/2009
22/04/201 5-11-1
ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:20040
05
ಅಮರೇಶವ್ರ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ರೋಳ ತಾ// ನರಗುಂದ. ಇವರ 2004-05ನೇ ಸಾ ಗಾಗಿ ಎಂ ಟಿಟಿ
ಪಾ ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆ
23/07/2004
22/04/2009
22/04/201 5-11-1
ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:07/20
0
04-05
ಜಗದುಗ್ರು ಗುರು ದೆದ್ೕಶವ್ರ ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಮತುತ್ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ಕೇಂದರ್ ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್. ಇವರು 2004-05ನೇ
ಸಾ ಗಾಗಿ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆ ಪಾ ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ
15/07/2005
22/04/2009
22/04/201 5-11-1
ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:09/20
0
05-06
ಸೆನ್ೕಹ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್,ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್. ಇವರು 2005-06ನೇ ಸಾ ಗಾಗಿ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್
ಪಾ ರಂಬಿಸುವ ಬಗೆ
21/10/2004
22/04/2009
22/04/201 5-11-1
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ
0
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:49/2002-03
ನೂತನ ಮ ಳಾ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇದರ 2002-03ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಬಗೆ
ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:08/20
23/07/2004
22/04/2009
22/04/201 5-11-1
04-05
0
ಜಗದುಗ್ರು ಗುರು ದೆದ್ೕಶವ್ರ ದಾಯ್ವದರ್ಕ ಸಂಘ. ಗಜೇಂದರ್ ಘಡ ರೋಣ ತಾ// ಇವರು ಎಂ ಟಟಿ ಕಾಲೇಜು
ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
26/07/2005
22/04/2009
22/04/201 5-11-1
ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ:12/2005
0
-06
ಶವ್ ಭಾರತಿ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್ .ಅಮರಿಹಾಳ, ಂಗಸೂರು ತಾ// ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆ
ಬಗೆ
27/07/2005
24/04/2009
24/04/201 5-11-1
ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:16/20
0
05-06
ರ್ೕ ಶೈಲ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್, ರಾಯಚೂರು ಆರ್ ಐ ಮಾಣಯ್ತೆ ಅಹರ್ ಬಬ್ಂದಿ
ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆ
21/06/2005
24/04/2009
24/04/201 5-11-1
ಎಂ /ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:11/200
0
5-06
ಡಿ.ಕೆ. ವಕುಮಾರ್ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್, ಭಧರ್ವತಿ, 2005-06ನೇ ಸಾ ಗೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
28/02/2005
24/04/2009
24/04/201 5-11-1
ಎಂ /ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:24/200
0
4-05
ಭದೆರ್ೕಶವ್ರ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ತಾ ಕೋಟೆ, ಂಧಗಿ ತಾ// ಇ ಲ್ 2005-06ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ
ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
18/04/2005
24/04/2009
24/04/201 5-11-1
ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ:05/2005
0
-06
ವ ೕಗಿ ಸಂಗಮಾಯರ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ಎಂ ಟಿಟಿ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್, ತಾ ಕೋಟೆ.ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆ ಬಗೆ
03/01/2005
24/04/2009
24/04/201 5-11-1
ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:22/20
0
04-05
ಯುಶಕಿತ್ ಗಾರ್ಮೀಣಾಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ. ಇದರ 2005-06ನೇ ಸಾ ನಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ ಅನುಮತಿ
ಬಗೆ
04/04/2005
28/04/2009
28/04/201
6-8-1
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
0
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:46/2004-05
ಅಸೋ ಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ರಿಯಯ್ಬಿ ಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬೈಂಡ್, ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿಲೆಲ್ ಇದರ 2004-05ನೇ ಸಾ ನ
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
ಎಂ. ರಿ.ಅ 1/04-05
24/01/2005
27/08/2011
27/08/201
8-7-1
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ಐ.ಇ.ಡಿ.

ೕಜನೆಯ ಎ.ಜಿ.ಓಗಳ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕಷ್ಕರ ಸೇನೆ ಸಕರ್ಮ ಕುರಿತು

ಶಾಖೆ: GIAPRY

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ಒಟುಟ್: 431

08/10/2006
28/03/2009
28/03/201 10-1-1
7(1) ಪಾರ್. .ಅ.ಹೆ.
0
74/06-07
ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ನಿಗದಿತ ಕಾಯರ್ಭಾ ಲಲ್ದ ದಿನಾಂಕ 15-2-2005ರ
ಪೂವರ್ದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಹೆಚು ವರಿ ಕಷ್ಕರನು ಮರು ಹೊಂಧಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
7(1) ಪಾರ್. .ಅ
26/05/2006
20/02/2015
20/02/201 10-1-1
ನೊಂದಣಿ18/2006-07
6
ರ್ೕ ರಾಮಕೃಷಣ್ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ವಕಕ್ಲೇರಿ ಕೋಲಾರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮಕೆಕ್
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
7[1]ಪಾರ್ ಅ;ಇತರೆ08/01/2007
28/03/2009
28/03/201 10-1-1
90/2006-07
0
ಕನಾರ್ಟಕ ಅನುದಾನ ರ ತ ಶಾಲೆಗಳ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಗಳ ಸಂಘ [ರಿ] ಇವರ ಮನ ಗಳ ಬಗೆಗ್

1

7602

2

10064

3

10341

4

10411

5

10968

6

11085

7

18018

8

28025

9

28026

10/10/2006
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ . 63/0607
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ಪಟಿಟ್ಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

28/03/201
0

10-1-1

10

28028

23/08/2006
28/03/2009
28/03/201
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ .49/200
0
6-07
ೕಗಪುರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಸತಯ್ಸಾಯಿಬಾಬ ಸಂಸೆಥ್

10-1-1

11

28030

26/12/2006
28/03/2009
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ 71/0607
ಬಿಜಪುರ ಜಿಲಾಲ್ ಬಂಜಾರ ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ಕುರಿತು.

10-1-1

12

28039

13

28041

16/01/2006
28/03/2009
28/03/201 10-1-1
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ 98/060
07
ರ್ೕಮತಿ ಕುಮುದವ ಲ್, ಸ , ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನಸಾವ್ಮಿ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಡಿ.ಜೆ ಹ ಳ್ ಬೆಂ ಇವರನುನ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ಕಷ್ಕರ ಪಟಿ ಯಿಂದ ಕೆ ಬಿಡುವ ಬಗೆ
10/01/2007
28/03/2009
28/03/201 10-1-1
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ 95/060
07
ರ್ೕಮತಿ ಟಿ. ತಾರಾ, ಸ , ಪರ್ಸಾದ್ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಮರಿಯಪಪ್ನಪಾಳಯ್, ಬೆಂ ಇವರ ಸಥ್ಳ
ನಿಯುಕಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆ

17/01/2006
03/04/2009
03/04/201 10-1-1
7[1]ಪಾರ್ ಅ;ಇತರೆ0
61/2006-07
ಬಿ.ಕೆ.ಮಠಪತಿ ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ .ಪಾರ್,ಶಾಲೆ,ಮಹಾಲ ಮ್ೕಪುರ ಬೆಂ-86 ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ
ನೀಡುವ ಬಗೆ
7[1]ಪಾರ್ ಅ/ವಗರ್26/03/2007
28/03/2009
28/03/201 10-1-1
113/2006-07
0
ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣಿ ಬಗೆಗ್
26/03/2007
28/03/2009
28/03/201 10-1-1
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಸವ್.ಚಾ.ಬ0
90/2006-07
ಜಿ.ಬಿ.ಶಂಕರಪಪ್ ದ್ಐ. .ಅಂಬಿಕಾ ಕನನ್ಡ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜ್ಐ ಮಾರುತಿನಗರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್
ಕತರ್ವ ನಿವರ್ ಸುತಿರುವ ಇವರಿಗೆ 15 ವಷರ್ದ ಸ ಯಂಚಾ ತ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
CPI.1.ವಗರ್/2008
23/08/2008
03/04/2009
03/04/201 10-1-1
ರ್ೕಮತಿ ಎಸತ್ರ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ತಮಿಳು ಸ. .ಡಾ:ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ತಮಿಳು .ಪಾರ್.ಶಾ.ಇವನರ್ನು
ಎಸ್ ಐ ಬೆ ಂಗರ್ ಪಾ ಶಾ ಇ ಗೆ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆ
10/10/2006
28/03/2009
28/03/201 10-1-1
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ .64/060
07
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ಪಟಿಟ್ಯಿಂದ ಕೈಬಿಟುಟ್ ಅದೇ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
28/03/2009

28/03/201
0
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

14

28043

21/07/2006
28/03/2009
28/03/201
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ
0
36/06-07
ರ್ೕಮತಿ
ಲ್ ದಯಾಮಣಿ, ಸ , ಇವರನುನ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರಿಂದ ಕೈ ಬಿಡುವ ಬಗೆಗ್

10-1-1

15

28047

12/01/2007
28/03/2009
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ದೂರು
97/06-07
ರ್ೕಮತಿ ಅನನ್ಪೂಣರ್, ಮು , ಇವರ ಜಾತಿ ಚಾರಣೆಯ ಬಾಕಿ ದೂರು

28/03/201
0

10-1-1

16

28048

03/10/2006
28/03/2009
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ
59/06-07
ಅಮರಾವಾಣಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸಥ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

28/03/201
0

10-1-1

17

28051

16/01/2007
28/03/2009
28/03/201 10-1-1
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ 94/060
07
ಕೆ ಜಿ ಜಯಪಪ್, ದೈ , ಸಂಗಮ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಬೈಯಪಪ್ನಹ ಳ್, ಇಂದಿರಾನಗರ ಇವರ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

18

28056

28/09/2006
28/03/2009
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ .44/0607
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತಿದುದ್ಪಡಿಯ ಬಗೆಗ್

19

28058

20

28063

15/05/2006
28/03/2009
28/03/201 10-1-1
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.16/0
0
6-07
ಹಾವೇರಿ ನಾಯ್ನಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್, ಕಾವೇರಿನಗರ, ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ, ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್
ನೀಡುವ ಬಗೆ
21/08/2006
28/03/2009
28/03/201 10-1-1
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ನಿವೇ.77/06
0
-07
ರ್ೕಮತಿ ಗೆರ್ೕ ಡೆನಿನ್ಸಾಸ್, ಮು , ಇವರ ವೇತನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

21

28067

25/07/2007
28/03/2009
28/03/201
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ವೇ.ಅ.1/060
07
ರ್ೕಮತಿ ಸುಲೋಚನ, ಸ , ಯಲಲ್ಮಮ್ ಪೂ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಇವರ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

22

28071

20/06/2006
28/03/2009
28/03/201 10-1-1
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ
24/06-07
0
ರ್ೕಮತಿ ಬಿ ಬಿ ನಾಗರತನ್, ಸ , ಭಾರತಿ ನಸರ್ರಿ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಬಾಗೇಪ ಲ್, ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

23

28074

24

28093

12/12/2006
28/03/2009
28/03/201
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಮಾ.ರ.11/0
0
6-07
ಲೊರೆಟಟ್ ಸೋ ಯಲ್ ಮತುತ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಅಶೋಕನಗರ, ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾನಯ್ತೆಯನುನ್
ರದುಪಡಿ ರುವ ಬಗೆ
31/08/2006
28/03/2009
28/03/201
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಮಾ ಹ ನಿ
50/06-07
0
1982 ರ ಲ್ದದ್ ಹಾಗೆ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

25

28097

27/10/2006
28/03/2009
28/03/201
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ವೇ.ಬಿ.71/0
0
6-07
ಪರ್ಸಾದ್ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಮರಿಯಪಪ್ನಪಾಳಯ್, ಬೆಂ ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

10-1-1

26

28109

02/11/2006
28/03/2009
28/03/201
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.5/060
07
ಸನ್ ರೈಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

10-1-1

27

28113

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ
10/06-07

10-1-1

15/04/2005

28/03/2009

28/03/201
0

28/03/201
0

10-1-1

10-1-1

10-1-1

10-1-1
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

28

28114

28/04/2006
28/03/2009
28/03/201
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ
11/06-07
0
ಾನವಾ ನಿ ಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ, ದಾಯ್ರಣಯ್ಪುರ ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

29

28127

30

28140

25/05/2006
28/03/2009
28/03/201 10-1-1
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ
0
20/06-07
1. ರ್ೕ ಕ ಕ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್,2.ಎಸ್.ಜಿ.ಇ.ಎಸ್. ಶಾಲೆ, ಮೇಡಿಹ ಳ್ 3. ಗೌತಮ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್, 4.
ಲ ೕನರ ಂಹ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ ಸ್ ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತ ನೀಡುವ ಬಗೆ
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್
16/12/2006
28/03/2009
28/03/201 10-1-1
86/06-07
0
ರ್ೕಮತಿ ಜೆ ಂತಾ ಡಿ ಸೋಜ, ಸ , ಕೆ ಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ ಶಾಲೆ ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ, ಬೆಂ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

31

28144

26/11/2006
28/03/2009
28/03/201 10-1-1
7[1]ಪಾರ್ ಅ. ಇತರೆ
83/06-07
0
ರ್ೕಮತಿ ಕೆಂಪಮಮ್, ಸ , ರ್ೕನಿವಾಸ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಅಗರ್ಹಾರ ದಾಸರಹ ಳ್ ಬೆಂ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

32

28148

29/03/2007
28/03/2009
28/03/201 10-1-1
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್
20/06-07
0
ನಾಗಹನುಮಯಯ್, ಸ , ಸಂತ ಜೇಮ್ಸ್ ಪಾರ್ಶಾಲೆ ಮರಿಯಣಣ್ನಪಾಳಯ್, ಬೆಂ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

33

28150

25/07/2006
28/03/2009
28/03/201
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್.3/060
07
ರ್ೕಮತಿ ತೆ ಯಾ, ಸ , ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

10-1-1

34

28162

27/01/2007
28/03/2009
28/03/201
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ
103/06-07
0
ಕೆ ಡಿ ಹುಕೆಕ್ೕರಿ, ಸ , ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಿಪಾಪ್ಣಿ, ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

10-1-1

35

28166

36

28211

37

28217

01/02/2007
28/03/2009
28/03/201 10-1-1
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್
105/06-07
0
ರ್ೕಮತಿ ನೋದವತಿ, ಸ , ಎಸ್.ಪಿ. ಸಂತಕುಮಾರಿ, ಸ , ನಾಯ್ಷನಲ್ ಚಿಲಡ್ರ್ನ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಬೆಂ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
7[2]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.02/0
11/11/2003
30/03/2009
30/03/201 10-1-1
3-04
0
ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ರುವ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ಪೈಕಿ ಪದ ೕಧರ
ಕಷ್ಕರನು ಅನುದಾನಿತ ಪೌ ಢಶಾಲೆಗಳ ರುವ ಖಾ ಹುದೆಗೆ ಸಳ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
07/02/2004
30/03/2009
30/03/201 10-1-1
7[7]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.50/2
0
003-04
ಬೆಳಗಾಂ ಭಾಗದ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ್ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

38

28229

07/01/2004
7[7]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.46/2
003-04
ಅನಧಿಕೃತ ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಮುಚಿಚ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

39

28234

17/07/2003
30/03/2009
30/03/201 10-1-1
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ .ಹಂಚಿಕೆ.
0
ಇತರೆ.20/2003-04
ರ್ೕ ಶಂಕರೇಶವ್ರ ಕ ಪಾರ್ ಪಾ ಶಾಲೆ ಲಗೆಗ್ರೆ ಬೆಂ ಇ ಲ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ಬಗೆಗ್

40

28237

26/01/2004
30/03/2009
30/03/201 10-1-1
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ವೇ.ಪಾ
ಇತರೆ 54/03-04
0
ಹೆಚ್.ಎಂ.ಟಿ. ಆಂಗಲ್ ಪಾರ್ ಶಾ ಜಾಲಹ ಳ್, ಬೆಂ ಇ ಲ್ನ 16 ಜನ ಅಧಾಯ್ಪಕರಿಗೆ ವೇತನ ಪಾವತಿಗಾಗಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ

30/03/2009

30/03/201
0

10-1-1

10-1-1
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
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41

28244

42

28250

43

28256

44

28265

45

28271

46

28300

47

28314

48

28333

49

28340

50

28346

51

28350

52

28355

53

28358

54

28361

7[1]ಪಾರ್ ಅ.ದೂರು.6/20
15/12/2003
30/03/2009
30/03/201 10-1-1
03-04
0
ಸೇಕೆರ್ಡ್ ಹಾಟ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅನಧಿಕೃತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಮುಚಿಚ್ಸಲು ಕೋರಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ
ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗ ಂದ ದೂರು ಬಂದಿರುವ ಬಗೆ
18/09/2003
30/03/2009
30/03/201 10-1-1
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಬೆಂಮಪಾ.ವ
0
ಗರ್.27/03-04
ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಪಾರ್ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳನುನ್ ಬೆಂ ಮಹಾ ನಗರ
ಪಾ ಕೆಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
7[1]ಪಾರ್ ಅ. ರಿ ಅ
29/07/2003
30/03/2009
30/03/201 10-1-1
3/2003-04
0
ರ್ೕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ರ್ೕರಾಂಪುರ ಬೆಂ ಇ ಲ್ಯ ಕಷ್ಕರು ಅಕಾಶವಾಣಿ ಸಪ್ಂದನ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ
ರೆ
ಹೋಗಿರುವ ಬಗೆ
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್ ಇತರೆ
09/07/2003
30/03/2009
30/03/201 10-1-1
17/03-04
0
ರ್ೕ ದೊಡಡ್ ಮುನಿಯಪಪ್, ದೈ , ಗಾಯತಿರ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಗಾಯಿತಿರ್ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನುನ್
ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
06/05/2003
30/03/2009
30/03/201 10-1-1
7[1]ಪಾರ್ ಅ,ಬೆಂ ಮ ನ
ಪಾ ವಗರ್ 5/2003-04
0
ರ್ೕಮತಿ ತಾರಾ ಐ ಹೆಗಡೆ, ಸ
ನಯಕ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಜೆ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾ ಗೆಗೆ
ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆ
7[1]ಪಾರ್ ಅ,ಹೊಶಾಅ.3/
06/05/2003
30/03/2009
30/03/201 10-1-1
03-04
0
ಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಕನನ್ಡ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, 21ನೇ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್, ಸಾಕಮಮ್ ಬಡಾವಣೆ, ನಂದಿನಿಲೇಔಟ್,
ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿ ಅನುಮತಿ
12/08/2008
30/03/2009
30/03/201 10-1-1
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್
09/2008-09
0
ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಅನುದನಿತ ಆಂ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಕೆಜಿಎಫ್ ಇ ಲ್ ಲಭಯ್ ರುವ ಖಾ ಹುದೆದ್ಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ
09/06/2008
30/03/2009
30/03/201 10-1-1
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್.03/08
0
-09
ರ್ೕಮತಿ ಪಿ ಶಾಂತಿ ಸ ಮತುತ್ ರ್ೕಮತಿ ತಿಲಗ, ಸ , ಬಾಬಾ ಕನನ್ಡ ಮತುತ್ ತಮಿಳು ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,
ಚಮುಂಡಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನು ತಮಿಳು ಅನುದನಿತ ಪಾ ಶಾಲೆ ಯಶವಂತಪ ರ ಬೆಂಳೂರು
30/08/2008
30/03/2009
30/03/201 10-1-1
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್
12/2008-09
0
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ ಉಷಾ, ಸ , ನೂಯ್ ಮೇಥಡ್ ಕ ತಮಿಳು ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ರಾಮಚಂದರ್ಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್
22/07/2008
30/03/2009
30/03/201 10-1-1
8/2008-09
0
ರ್ೕಮತಿ ಅಮುದ, ಸ , ರ್ೕ ಬಾಬ ಕ ಮತುತ್ ತ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಚಾಮುಂಡಿನಗರ ಬೆಂ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
04/02/2005
30/03/2009
30/03/201 10-1-1
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ/2004
0
-05
ಕನಾರ್ಟಕ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನಿಸ್ಟ್ಟಿಟೂಯ್ಷನ್ಸ್ [ಪವರ್ ಮತುತ್ ಫಂಗಷ್ನ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಫೀಸಸ್ರ್ ರೂಲ್ಸ್ 2003
ನಿಯಮಗಳನು ಅಂತಿಮಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
15/03/2005
30/03/2009
30/03/201 10-1-1
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.79/0
0
4-05
ಡಿ ಮೇರಿ ಮೇಲೂಲ್, ಸ , ಸೆಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಕ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಗೋಕುಂಟೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ: ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆಯನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
16/12/2004
30/03/2009
30/03/201 10-1-1
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.68/0
0
4-05
ಕನಾರ್ಟಕ ಹರಿಜನ ಗಿರಿಜನ ಕ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಕಂಠೀರವನಗರ, ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ ಹಾಗೂ
ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
26/11/2004
30/03/2009
30/03/201 10-1-1
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.53/2
0
004-05
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55

28364

05/05/2005
30/03/2009
30/03/201 10-1-1
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ
06/04-05
0
ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ಕಿಪಾರ್ಶಾಲ.ಎ, ವನಿಗದಲೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿ ಅನುಮತಿ

56

28375

57

28384

58

28390

27/07/2004
30/03/2009
30/03/201 10-1-1
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.32/2
0
004-05
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್ ಕೆ ಮ ಲ್ಕಾ, ಸ , ರ್ೕ ಜಯಲ ಮ್ ದಾಯ್ಕೇಂದರ್ ಕ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಎಲ್ ಎನ್ ಪುರ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
01/02/2005
30/03/2009
30/03/201 10-1-1
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ
06/04-05
0
ಆರ್. ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್ ಮತುತ್ ಇತರೆ 11 ಕಷ್ಕರು , ಲಪ್ ಅನುದಾನಿತ ಕ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಸುಂಕದಕಟೆಟ್ ಮಾಗಡಿ
ಮುಖ ರಸೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರುಗಳು ಸಕಾರ್ರಕೆ ಪ ನರ್ ಪರಿ ೕಲನಾ ಮೇಲ ನ ಸಂಖೆ 71/2004 ರ
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.80/0
17/01/2005
30/03/2009
30/03/201 10-1-1
4-05
0
ಹೈಯರ್ ಎ ಮೆಂಟರಿ ಶಾಲೆ, ಹೊನಾನ್ವರ, ಉ ಕ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರ ವೇತನಾನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.

59

28393

60

28405

61

28412

62

28432

63

28439

64

28446

65

28453

66

28457

67

28464

30/10/2004
30/03/2009
30/03/201 10-1-1
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.58/0
0
4-05
ಮಾಡರ್ನ್ ಆಂ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಮಾರುತಿ ಬಡಾವಣೆ, ರ್ೕರಾಂಪುರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ ಹಾಗೂ ವೇತನ
ಬಿಡುಗಡೆ
15/03/2006
30/03/2009
30/03/201 10-1-1
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ನಿಂ ಅ ಇತರೆ
2004-05
0
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರಿಗೆ / ಅಜಿರ್ದಾರರಿಗೆ / ಆಡ ತ ಮಂಡ ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಂಬರಹ ಪರ್ತಿಗಳು
11/08/2004
30/03/2009
30/03/201 10-1-1
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.37/2
0
004-05
ರ್ೕಮತಿ ಂಧಿಯಾ ಲೋಬೋ, ಸ , ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪಾರ್ಶಾಲೆ ಬಾಲಕರ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ
ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಬಗೆ
30/12/2007
30/03/2009
30/03/201 10-1-1
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ವಗಾರ್ವಣೆ.2
0
6/07-08
ರ್ೕಮತಿ
ಲ್, ಸ , ನೀಲಕಂಠೇಶವ್ರ ಕ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಯಶವಂತಪುರ ಬೆಂ ಇವರನುನ್ ಫಾತಿಮಾ
ಪಾ ಶಾಲೆ ಕ ಮತು ತ ಜಾಲಹ ಬೆಂ ಇ ಗೆ ಅಂತರ ಮಂಡ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್.09/20
26/10/2007
30/03/2009
30/03/201 10-1-1
07-08
0
ರ್ೕ ಬಿ.ಎಂ. ದದ್ ಂಗಪಪ್, ದೈ , ಮಲತೇಶ್ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಗೋ ಂದರಾಜನಗರ, ಬೆಂ ಇವರನುನ್ ಸೆಟ್ಲಾಲ್
ಮೇರೀಸ್ ಕ ಪಾ ಶಾಲೆ ಉತರ ವಲಯ 2 ಇ ಗೆ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆ
10/01/2008
30/03/2009
30/03/201 10-1-1
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್.27/20
0
07-08
ರ್ೕ ವೈ ಎನ್ ಬಸವರಾಜು, ಸ , ಸಂಗಮ ಕ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಬೈಯಪಪ್ನಹ ಳ್ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂ ಉತತ್ರ
ವಲಯ3 ಇ ಂದ ನಸರ್ತುಲ್ ಇಸಾಂ ಉದುರ್ ಪಾ ಶಾಲೆ ವಾಜಿನಗರ ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ
04/10/2007
30/03/2009
30/03/201 10-1-1
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್ 7/0708
0
ರ್ೕಮತಿ ಜೋಸಫೀನ್ ಮೇರಿ, ಸ , ಸೈಂಟ್ ಸೆಬಾ ಟ್ಯನ್ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಕೆಜಿಎಫ್ ರವರನುನ್ ಸೈಂಟ್
ಯುಪೆ ೕ ಯಸ ಪಾ ಶಾಲೆ ಬೆಂ ಇ ಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
04/03/2008
30/03/2009
30/03/201 10-1-1
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್
74/2007-08
0
ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಎ. ಗಾಯಿತಿರ್, ಸ , ಬಸವಾನಂದ ಕ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಚೋಳನಯಕನಹ ಳ್ ಬೆಂ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಸಭೆ/200725/07/2007
30/03/2009
30/03/201 10-1-1
08
0
ಕನಾರ್ಟಕ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಬಂಧ-1 ಮತುತ್ 3
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

68

28469

69

28477

70

28491

71

28498

72

28501

73

28506

74

28519

75

28529

76

28532

77
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78

28575
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80
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81
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14/03/2008
30/03/2009
30/03/201 10-1-1
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್
0
13/2007-08
ರ್ೕಮತಿ ಟಿ ಪದಾಮ್ವತಮಮ್,ಸ , ಬಸವಾನಂದ ಕ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಚೋಳಣಯಕನಹ ಳ್ ಬೆಂ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್.12/20
28/02/2008
30/03/2009
30/03/201 10-1-1
07-08
0
ರ್ೕಮತಿ ಹುಮರ್ಲ್ ಉನಿನ್ೕಸ, ಸ , ಸಂಗಮ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಚೈಯಪಪ್ನಹ ಳ್ ಬೆಂ ಇ ಲ್ಂದ ಸರ್ ಸೈಯದ್
ಕಿಂಡರ್ ಗಾಡರ್ನ್ ಉ ಪಾ ಶಾಲೆ ನೂ ಬಂಬು ಬಜಾರ್ ರಸೆ ವಾಜಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಗೆ
27/06/2007
30/03/2009
30/03/201 10-1-1
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್
3/2007-08
0
ಹೆಚುಚ್ವರಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿ ರುವ ರ್ೕಮತಿ ಆರೋಗಯ್ಮೇರಿ ಮತುತ್ ಎಂ ಆಲೊಪ್ೕನ್ಸ್, ಸ , ಅದೇ ಆಡ ತ
ಮಂಡ ಯ ಆಂಗ ಮಾ ಶಾಲೆಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ವಗಾರ್
27/06/2007
30/03/2009
30/03/201 10-1-1
04/2007-08
0
ರ್ೕಮತಿ ಟಿ ಅಜಿಮೇರಿ, ಸ , ಸುಭಾ ಣಿ ಕ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಕರಿಯಣಣ್ಪಾಳಯ್ ಮತುತ್ ಪಿ ನಿಮರ್ಲ ಸ ಎಜಿಎನ್
ಕ ಪಾ ಶಾಲೆ ಗಂಗಾನಗರ ಬೆಂ ರವರನು ನಿಮರ್ಲ ಕ ಪಾ ಶಾಲೆ ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸೌ ನ್ ಬೆಂ ಇ ಗೆ
27/06/2007
30/03/2009
30/03/201 10-1-1
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್
2/2007-08
0
ರ್ೕಮತಿ ಸಂದಾಯ್, ಸ , ಇವರನುನ್ ಆರ್.ಟಿ. , ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಫೆರ್ೕಜರ್ ಟೌನ್ ಬೆಂ ಇ ಲ್ಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್ 1/0727/06/2007
30/03/2009
30/03/201 10-1-1
08
0
ನಿಮರ್ಲ ಕ ಪಾರ್ ಶಾಲೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ ಬೆನಡಿಕ್ಟ್ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಸೆಂಟ್ ಪಾಲ್ಸ್ ಕ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
12/11/2007
30/03/2009
30/03/201 10-1-1
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್
11/2007-08
0
ರ್ೕಮತಿ ದೇವಾಂಬು, ಸ , ಡಾ: ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಕ ತ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಮುದದ್ಮಮ್ ಗಾಡರ್ನ್ ಬೆಂ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್
28/09/2007
30/03/2009
30/03/201 10-1-1
06/07-08
0
ರ್ೕಮತಿ ಮಾಗರ್ರೇಟ್, ಸ , ಸೆಂಟ್ ಚಾಲ್ಸ್ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಕಮಮ್ನಹ ಳ್ ಬೆಂ ರವರನುನ್ ನಿಮರ್ಲ
ಪಾ ಶಾಲೆ ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಟೌನ್ ಬೆಂ ಇ ಗೆ ಒಂದೇ ಆಡ ತ ಮಂಡ
ಳಗಿನ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್
22/10/2007
30/03/2009
30/03/201 10-1-1
08/2007-08
0
ರ್ೕಮತಿ ಎ ಹೆಚ್ ಜಯ ರ್ೕ, ಸ , ಇಮಾಯ್ನೂಯ್ಯಲ್ ಕ / ತ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಆರ್.ಎಸ್.ಪಾಳಯ್, ಬೆಂ ರವರನುನ್
ಮರಿಯಾ ನಿಕೇತನ ಕ ಪಾ ಶಾಲೆ ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಟೌನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಗೆ ಅಂತರ ಆಡ ತ ಮಂಡ
7[7]ಪಾರ್ ಅ.
16/06/2003
30/03/2009
30/03/201 10-1-1
ಹೆ .51/2002-03
0
ರ್ೕಮತಿ ಸುಮತಿ ಹೆಗಡೆ, ಸ , ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಬೇಂಗೆರ್, ಭಟಕ್ಳ ಇವರಿಗೆ ಮರು ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಶಾಲೆಯ ಲ್
ಕತರ್ವ ಕೆ ಹಜರು ಪಡಿ ಕೊಳ ದೇ ಇರುವ ದರಿಂದ ಂದಿನ ಶಾಲೆಯ ಯೇ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗೆ
7[1]ಪಾರ್ ಅ. ಅ ಸ 200228/12/2002
30/03/2009
30/03/201 10-1-1
03
0
ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್. 354 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
26/09/2003
30/03/2009
30/03/201 10-1-1
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ
51/2002-03
0
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಆರ್. ಬಾಯ್ , ಸ , ದಾದ್ಥರ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಮುದೆದ್ಬಿಹಾಳ, ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮರು
ಹಂಚಿಕ ಮಾಡಿದ ಶಾಲೆಯ ಕತರ್ವ ಕೆ ಹಾಜರಾಗದಿರುವ ಬಗೆ
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಸಥ್ಳಾಂತರ
06/06/2002
30/03/2009
30/03/201 10-1-1
8/2001-02
0
ದಿ ಆಂದರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಕಸೂತ್ರಿಬಾ ಗಾಂಧಿ ದಾಯ್ಲಯ ಶಾಲೆಯ
ಕಟ ಡವನು ಸಳಾಂತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
27/02/2001
30/03/2009
30/03/201 10-1-1
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ನೇಮಕ
ಅನು 8/2000
0
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28633
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ರ್ೕ ವೆಂಕಟರಮಣ, ದೈ ಪರ್ಗತಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ದಾಯ್ರಣಯ್ಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ.ಬ.36/20
17/09/2002
30/03/2009
30/03/201 10-1-1
02-03
0
ಜಿಂಗಾಡೆ ಆಂಗಲ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಜಾರಕಬಂಡೆ ಕಾವಲ್ ನಂದಿನಿ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರನುನ್
ಲಾಡ್ ಆಂಗ ಪಾ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆ
04/08/2005
30/03/2009
30/03/201 10-1-1
7[7]ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ
ಬಿಜಾಪುರ 51/2002-03
0
ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಎಫ್. ಬೆಳವಲ, ಸ , ಜಗದಾಂಬ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಆಲೂರು ಎಲ್.ಟಿ. ಬಿಜಾಪುರ ಇವರಿಗೆ
ಕೌನಿ ಂಗ್ ಮೂಲಕ ಮೆಉ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಳ ಮಾಪಾರ್ಡುವ ಬಗೆ
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ .ಇತರೆ.4
30/10/2002
30/03/2009
30/03/201 10-1-1
0/2002-03
0
ರ್ೕಮತಿ ಆರ್ ಚಂದಿರ್ಕಾ, ಪದ ೕಧರ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕಿ, ರ್ೕನಿವಾಸ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಕ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಅಗರ್ಹಾರ
ದಾಸರಹ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನು ಹೆಚು ವರಿ ಕಷ್ಕರೆಂದು ಪರಿಗಣಿ ರುವ ದನು ಕೆ ಬಿಡುವ ಬಗೆ
. 7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ .ಬೆ.ಉ.
01/10/2005
30/03/2009
30/03/201 10-1-1
ಜಿ.51/2002-02
0
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಮರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಶಾಲಾ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಮರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಕಷ್ಕರನುನ್
ಕತರ್ವ ಕೆ ಹಜರುಪಡಿ ಕೊಳ ಲು ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ನೀಡದೇ ಇರುವ ಬಗೆ
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.46/2
25/11/2002
30/03/2009
30/03/201 10-1-1
002-03
0
ರ ಕನನ್ಡ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಪೀಣಯ್ 2ನೇ ಹಂತ, ರಾಜಗೋಪಾಲನಗರ, ಬೆಂ ಈ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ಬಿ ಲ್ಗೆ
ಮೇಲು ರುಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
22/10/2002
30/03/2009
30/03/201 10-1-1
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ನೇ.ಅ.39/2
0
002-03
ರ್ೕ ಎಂ. ಷಫಿಉಲಾಲ್, ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು, ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಕಂಬಿಲ್ ಘೋಷ್ ಕ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಕನರ್ಲ್ ರಸೆತ್,
ವಾಜಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ದೆ ಕ ಕಷ್ಕರ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
03/09/2002
30/03/2009
30/03/201 10-1-1
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ವೇತನ
ಇತರೆ.35/02-03
0
ರ್ೕಮತಿ ಚಂದರ್ ಮತುತ್ ಇತರೆ 2 ತಮಿಳು ಕಷ್ಕಿಯರ ತಡೆ ಡಿದ ವೇತನ ಹಾಗೂ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಇತಯ್ಥರ್
ಪಡಿಸುವ ಬಗೆ ಬಿಇಎಲ್ ಶಾಲೆ ಜಾಲಹ
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ನೇ.ಅ.58/2
10/03/2003
30/03/2009
30/03/201 10-1-1
002-03
0
ಕು: ಕಮರ್ಲ್ ಜೆ, ಸ , ಸೇಕೆರ್ಡ್ ಹಾಟ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಲೆವ್ೕಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ
ಅನು ೕದನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
15/02/2003
30/03/2009
30/03/201 10-1-1
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ವೇ.ಬಿ.ಇತರೆ.
0
55/02-03
ರ್ೕ ಶಾಂಭ ಆಂಗಲ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ವೆಂಕಟೇಶಪುರಂ, ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಡ ತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕ ಬಗೆಗ್
31/01/2003
30/03/2009
30/03/201 10-1-1
7[6]ಪಾರ್ ಅ.ನೇ.ಅನು.03/
0
2002-03
1. ಡಾ: ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಕೈವಾರ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ: 2. ರ್ೕ ಮತುತ್ಸಾವ್ಮಿ ಮೆ ೕರಿಯಲ್
ಪಾ ಶಾಲೆ ಚಿಕ ಬಳಾ ಪ ರ ಈ ಶಾಲೆಗಳನು ವೇತನಾನುದಾನಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
28/06/2002
30/03/2009
30/03/201 10-1-1
7[7]ಪಾರ್ ಅ. ಬಿಎಸ್ಇ/2
0
002-03
ಐ ಎಸ್ ಇ / ಬಿ ಎಸ್ ಶಾಲೆಗಳು ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಎನ್ ಒ ಪಡೆದಿದುದ್ ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದಿಂದಿ
ಸಂ ೕಜನೆ ಪಡೆದಿರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಪಟಿ
18/06/2002
30/03/2009
30/03/201 10-1-1
7[7]ಪಾರ್ ಅ./12002-03
0
1994-95 ನೇ ಸಾ ನಿಂದ ಇ ಲ್ಯವರೆ ಗೆ [ಐ ಎಸ್ಈ? ಬಿಎಸ್ಇ ಎನಗ್ ಓ ]ನಿರಾ ೆಪಣಾ ಪತರ್
ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಪಟಿ ಕುರಿತು
08/08/2005
03/04/2009
03/04/201 10-1-1
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ
21/04-05
0
ಜಿ ಎನ್ ಸವ್ಮಿ, ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು, ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
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95

30517

19/05/2005
03/04/2009
03/04/201
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 7/050
06
ರ್ೕಮತಿ ಬಸವರಾಜಮಮ್, ಸ , ಮನೋಹರ್ ದಾಯ್ಲಯ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

10-1-1

96

30519

20/01/2006
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ
63/05-06
ಶಹನಾಬೇಗಂ, ಕ , ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

03/04/201
0

10-1-1

97

30525

03/11/2005
03/04/2009
03/04/201
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ 39/050
06
ಟಿ ತಿಮಮ್ಯಯ್, ಸ , ಮಾರುತಿ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು, ಕೋಲಾರ ಇವರ ಬಗೆಗ್

10-1-1

98

30526

08/11/2005
03/04/2009
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ
46/05-06
ಸೂಯರ್ಪರ್ಭ ಇವರನುನ್ ಮರು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

03/04/201
0

10-1-1

99

30528

08/02/2006
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ
68/05-06
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ಕೌನಿಸ್ ಂಗ್ ಬಗೆಗ್

03/04/201
0

10-1-1

100

30530

06/08/2005
03/04/2009
03/04/201
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ
19/05-06
0
ರಾಘವೇಂದರ್ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಡಲ್ಘಟಟ್, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಕೈಬಿಡುವ ಬಗೆಗ್

10-1-1

101

30532

19/01/2006
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ
62/05-06
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

03/04/201
0

10-1-1

102

30533

17/11/2005
03/04/2009
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ
41/05-06
ರ್ೕ ಪುಲಾರ, ಸ , ಇವರಿಗೆ ಕೌನಿಸ್ ಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸಥ್ಳ ಮಾಪಾರ್ಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

03/04/201
0

10-1-1

103

30536

22/11/2005
03/04/2009
03/04/201
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ
46/05-06
0
ರ್ೕ ವ ಂಗಯಯ್, ಸ , ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶವ್ರಿ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಮತಿತ್ಕೆರೆ ಇವರ ವೇತನದ ಬಗೆಗ್

10-1-1

104

30541

10-1-1

105

30542

13/12/2005
03/04/2009
03/04/201
7[1]ಪಾರ್ ಅ,ಇತರೆ
48/05-06
0
ಫಜರ್ನಾಬೇಗಂ, ಸ , ಬಿಜಿಎಂಎಲ್ ಆಂ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಕೆಜಿಎಫ್ ಇವರನುನ್ ಅದೇ ಶಾಲೆಯ ಲ್
ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗೆ
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 3/0512/05/2005
03/04/2009
03/04/201
06
0
ಅನಧಿಕೃತ ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಮುಚಿಚ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

106

30546

14/02/2006
03/04/2009
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ
70/05-06
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ ಪಾರ್ ಹಂತದಿಂದ ಪ ಪೂ ಹಂತದವರೆಗೆ ಕಷ್ಕರ ಸಮಸೆಯ್ಗಳ ಬಗೆಗ್

03/04/201
0

10-1-1

107

30549

21/03/2006
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಪರ್ ಸಂ
216/05-06
ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂ 216 ಕೆಕ್ ಪರ್ ನ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

03/04/2009

03/04/201
0

10-1-1

108

30620

7[7]ಪಾರ್ ಅ:ಇತರೆ19/2003-04

03/04/2009

03/04/201
0

10-1-1

17/01/2004

03/04/2009

03/04/2009

03/04/2009

10-1-1

592
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
ಕನಾರ್ಟಕ ಮ ಳಾ ಅಭಿವ್ಋದಿದ್

ೕಜನೆ ಸಭಾ ನಡವ ಬಗೆಗ್ ಕರ್ ಕ್ಐ ಗೊಂಡ ಬಗೆಗ್

109

30623

07/12/2001
03/04/2009
7[7]ಪಾರ್ ಅ:ಪಿಂ.53/200
1-02
ಸೇವಾ ಮಾ ತಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಣಕೆಕ್ ಸಂಭಂಧಿ ದ ಮಾ ತಿಗಳು ಬಗೆಗ್

03/04/201
0

10-1-1

110

30633

05/05/2000
03/04/2009
03/04/201
7[4]ಪಾರ್ ಅ:ಇತರೆ ದಾವೆ0
02/2000-01
ಚಚಾನಿ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಸೇವಾಪೀಠ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:1879/98 ರ ಬಗೆಗ್

10-1-1

111

30640

07/11/2002
03/04/2009
03/04/201
7[7]ಪಾರ್ ಅ:ಹೆ
0
ಭಾಗ2002-03
ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಹೆ . ಮರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬಗೆಗ್

10-1-1

112

30646

26/10/2002
7[7]ಪಾರ್ ಅಇತರೆ35/2002-03
ಸಕಾರ್ರದ ಸುತೊತ್ೕಲೆಯನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

03/04/201
0

10-1-1

113

30649

23/06/2003
03/04/2009
03/04/201
7[7]ಪಾರ್ ಅ:ಇತರೆ0
15/2003-04
ರ್ೕ ಮಹಾ ೕರ ಕನನ್ಡ ಪೂ ಪಾರ್. ಶಾಲೆಗೆ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನೊಂದಣಿ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಬಗೆಗ್

10-1-1

114

30654

25/01/2003
03/04/2009
03/04/201 10-1-1
7[7]ಪಾರ್ ಆ: ಇತರೆ0
55/2002-03
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ ಪಾರ್ ಹಾಗೂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಮಧಯ್ಂತರ ಹಾಗೂ ರಜೆ ಅವದಿಯನುನ್ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್

115

48941

71/ಪಾರ್ ಅ.1.ಇ /2010

02/09/2010

ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್ ಪಾರ್. ಪೌರ್.ಶಾಲಾ ಮಕಕ್ ಗೆ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

03/04/2009

29/08/2012

29/08/201
3
ೕಷಕರಿಗೆ ರಕಷ್ಣೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10-1-1

116

27743

21/04/2005
28/03/2009
71ಪಾರ್ ಅ.ಮಾ ತಿ ಹ ನಿ
8/2007-08
1974 ರಿಂದ 1987 ರ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಆದೇಶಗಳ ಬಗೆಗ್

28/03/201
0

10-1-2

117

30574

01/04/1998
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ
40/97-98
ಪೀಣಯ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

03/04/2009

03/04/201
0

10-1-2

118

30580

07/01/2001
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ 25/0102
ಜಿ ಕೃಷಣ್ಪಪ್, ಸ , ಇವರ ಸಥ್ಳ ಹಂಚಿಕೆ ಬಗೆಗ್

03/04/2009

03/04/201
0

10-1-2

119

30581

23/03/2002
03/04/2009
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ
22/01-02
ರ್ೕಮತಿ ಆರ್ ಎಲ್ ರಾಜಾಬಾಯಿ, ಇವರ ಸಥ್ಳ ಮರು ಹಂಚಿಕೆ ಬಗೆಗ್

03/04/201
0

10-1-2

120

30591

14/02/2001
03/04/2009
03/04/201 10-1-2
7[7]ಪಾರ್ ಅ,.ಇತರೆ
32/01-02
0
ಸೆಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ತುಮಕೂರು ಖಾ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

121

17491

122

18866

05/07/2008
07/09/2012
07/09/201 10-2-1
7[1]ಪಾರ್ ಅ:ಮಾ.ಹ.3
07/2008-09
ರ್ೕ ಕೆ.ಎನ್.ಜಗದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಗೇಹ ಳ್ ಸಹಕಾರನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಆಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
C7[1].423.ರಿ.ಪಿ/2008
25/10/2008
23/08/2011
23/08/201 10-2-1

593
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
Reqvest for furnishing information /data of grant-in-Aid Instiutions undder
Higher/Higher Primary
C7[1].1. ೕನ/2008
04/12/2008
03/09/2012
03/09/201 10-2-1
ಎಂ.ಉಮೇಶ್ ಬೋ ಇವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

123

19260

124

32729

125

36374

126

28223

127

7284

7(1)ಪಾರ್ ಭಾನೀ01/200
6-07
ಬಾಷಾ ನೀತಿ ಪಾಲನೆ ಬಗೆಗ್

16/02/201
1

10-2-3

128

10719

02/02/2007
16/02/2010
16/02/201
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್-107/2006-07
1
ಕೆ.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ರಾಜ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಆಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

10-2-3

129

11966

23/05/2007
16/02/2010
si7[1]
pfr.shi.a.others12/2007-08
YANG INDIAN PRIMARY SCHOOL SHIFTING

10-2-3

130

12679

131

13488

23/07/2007
16/02/2010
16/02/201 10-2-3
CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ
1
ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2007
ಮ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯನ-2005ರ ಡಿಯ ಲ್ ಕ. .ಕಾಯೆಸ್-1983 ಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಮಾ ತಿಯನುನ್
ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ20ರೂ ಡಿ ಡಿ ಇರುತದೆ
C7[1].43.ಇತರೆ/2007
21/09/2007
16/02/2010
16/02/201 10-2-3
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಶೋಷಣೆ ಸಂಬಳ ತರಣೆ ಮತುತ್ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

132

16482

C7[1] PRA SHI A 02/2008-09
13 MHATHI

133

17514

134

18117

07/07/2008
23/02/2010
23/02/201 10-2-3
7[1]ಪಾರ್ ಅ:ವಗಾರ್1
06/2008-09
ರ್ೕಮತಿ ನುಸರ್ತ್ ಸ. . .ಎಂ.ಎ.ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಸ್.ಪಿ.ರಸೆತ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣಿ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
c7[1]
31/03/2008
23/02/2010
23/02/201 10-2-3
RTI

135

23142

02/05/2009
20/02/2010
20/02/201 10-2-1
C7[1].14. ೕನ/2009
ಎನ್ ಜಯ, ಸ , ಗಾಂಧಿ , ಎನ್ ಟಿ ಎಂ ಶಾ, ರ್ೕರಾಂಪುರ, ಬೆಂ ಇವರ ಅಂತರ ಮಂಡ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆ
09/09/2009
04/09/2012
04/09/201 10-2-1
C7[1].2.ಮಾ.ಹ./2009
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್-ಜೆ.ಡಿ.ಕುರುಂದಾವ್ಡೆ ಬೆಳಗಾಂ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರಡಿ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ 10ರೂ
ೕಸ ಲ್ ಆಡರ್ರ್ ದೋಂದಿಗೆ
7[2]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.13/2
30/07/2003
30/03/2009
30/03/201 10-2-2
003-04
0
ಸಕಾರ್ರದ ಲ್ ವ್ೕಕೃತವಾಗಿರುವ ಮನ ಹಾಗೂ ಪತರ್ಗಳ ಬಗೆಗ್ ಕರ್ಮ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್

C7[1].13.ಹೆ. .ನೇ/2009
ಜಯಣಣ್, ದೈ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

136

32492

137

1356

,

21/04/2006

02/05/2008

02/03/2009

ರ್ೕಕಂಠೇಶವ್ರ ಕ

16/02/2010

16/02/2010

22/02/2010

ಪಾರ್ ಶಾ, ಬೆಂ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

16/02/201
1

16/02/201
1

22/02/201
1

10-2-3

10-2-3

24/04/2009
16/02/2010
16/02/201 10-2-3
C7[1].14. ಂವಆ/2009
ವೈ ಎನ್ ಬಸವರಾಜು, ಸ , ನಜರತ್ ಉಲಾಲ್ ಎಸಾಲ್ಂ ಉ ಪಾರ್ ಶಾ, ವಾಜಿನಗರ, ಈ ಶಾ ವವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆ
01/04/2009
01/04/201 10-3-1
7(3)ಪರ್ ಅ ದೂರು 10/05- 02/01/2006
0
06

594
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
ಅಂಕುರ ಮಾಂಟರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇತರೆ ಕಡತ.

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

138

6568

02/08/2006
c7(7)pra.shi.aa/he.shi
.42/06-07
hechuvari shikshakara vargavane

28/03/2009

139

16221

23/04/2008

19/05/2009

140

28968

19/05/201 10-3-1
0
ಗುರುಚನನ್ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಎಜು.ಟರ್ಸ್ರ್ಟ್ ಈ ಶಾಲೆಯಿಲ್ 6ಮತುತ್ 7ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ 10 000 ಡಿ ಡಿ ಇರುತದೆ
19/02/2002
31/03/2009
31/03/201 10-3-1
7[4]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ
28/01-02
0
ತುರುವೇಕೆರೆ ಅಮಮ್ಸಂದರ್ ಮೈ ಂಕೋ ಶಾಲೆಯ ಮಕಕ್ ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರುವ ಬಗೆಗ್

141

28978

29/08/2002
31/03/2009
31/03/201
7[2]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 1/020
03
ಜಯ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಕಲಾಯ್ಣನಗರ-ವಸಂತಪುರ ಬೆಂ-61 ಅನಧಿಕೃತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ದೂರು

142

29059

19/07/2001
31/03/2009
31/03/201 10-3-1
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 9/010
02
ರಾಯಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮೈಸೂರು ಇವರ ಆಂ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ಬಗೆಗ್

143

29162

144

29170

145

29344

146

29428

147

29585

148

29598

149

29602

25/03/2006
31/03/2009
31/03/201 10-3-1
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ
43/05-06
0
ಫಣಿ ಭೂಷಣ ದಾಯ್ಪೀಠ ಮಲತೇಶ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ, ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಹು ಭ ಇತರೆ
30/11/2007
31/03/2009
31/03/201 10-3-1
27/07-08
0
ಸೆಕೆರ್ೕಡ್ ಹಾಟ್ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ, ಬೆಂ-75 ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್
ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ
30/11/2005
01/04/2009
01/04/201 10-3-1
25/05-06
0
ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಕೆಲಸ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಕಷ್ಕ ನೌಕರರು ಚುನಾವಣೆಯ ಲ್ ಭಾಗವ ಸುವ
ಬಗೆ ದ ೕಕರಣ
7[3]ಪಾರ್ ಅ. ಮಾ ರ
08/05/2007
01/04/2009
01/04/201 10-3-1
ಇತರೆ 10/07-08
0
ಸೆಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಆಂ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ 1 ರಿಂದ 5ನೇ ತರ ಕ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ನಡೆಸುತಿತ್ದದ್ರೂ ಶಾಲಾ
ಮಾನ ತೆ ರದುಪಡಿ ರುತಾರೆಂದು ದೂರು
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.10/0
19/07/2001
01/04/2009
01/04/201 10-3-1
1-02
0
ಡಾ: ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡಕ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಕನಾರ್ಟಕ ದಾಯ್ಶಾಲೆ, ಶಬೀರ್ ನಗರ ಹುಣಸೂರು ಮೈಸೂರು ಈ
ಶಾಲೆಯ ಹತಿರ ಅನಧಿಕ ತವಾಗಿ ಹಜಾದ್ ನಸರ್ರಿ ಶಾಲೆ ತೆರದಿರುವ ಬಗೆ ಆ ೇಪಣೆ
21/12/2001
01/04/2009
01/04/201 10-3-1
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ
40/01-02
0
ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಆಂ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಕೊಪಪ್, ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ ಶುಲಕ್ ವಸೂಲು
ಮಾಡುತಿರುವ ಬಗೆ ದೂರು
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ
23/07/2002
01/04/2009
01/04/201 10-3-1
17/02-03
0
ರ್ೕ ಠಲ್, ಅಧಯ್ಕಷ್ರು, ದಳವಾಯಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಮೈಸೂರು ಇವರ ಬಗೆಗ್ ದೂರು

150

29604

c72.158.ಅನುಮತಿ/2008

7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ
3/2001-02
ರ್ೕ ದಾಯ್ಶಂಕರ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್

16/06/2001

01/04/2009

ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಮೈಸೂರು ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್

28/03/201
0

01/04/201
0

10-3-1

10-3-1

10-3-1
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151

29676

16/01/2004
01/04/2009
01/04/201
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ದೂರು 6/030
04
ಸವ್ಣಾರ್ಂಬ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಮು ರಾಗಿರುವ ಎನ್ ಕೆ ದೆದ್ೕಗೌಡ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು

10-3-1

152

29744

28/08/2005
01/04/2009
01/04/201
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ದೂರು 2/050
06
ಸೆಂಟ್ ಮೈಖೇಲ್ ಆಂ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಕನಕಪುರ ಬೆಂ ಗಾರ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಗುಮಾಸತ್ನ ಮೇಲೆ ದೂರು

10-3-1

153

29895

11/09/2006
01/04/2009
01/04/201 10-3-1
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ
ಮಾನಯ್ತೆ 28/06-07
0
ಾನಮಂದಿರ ಕ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಕನಕನಗರ, ಬೆಂ ಈ ಶಾಲಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

154

28663

18/03/2006
30/03/2009
30/03/201
7[3]ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ
42/05-06
0
ಸ ೕರ್ದಯ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ತಿಪಟೂರು,ತುಮಕೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊಸ ಕಾಯರ್ದ ರ್ ನೇಮಕ

155

10309

156

42087

157

42192

158

42193

23/02/2007
23/02/2010
23/02/201 10-3-3
7{3] ಪಾರ್ ಅ\ ಹೆ. 1
ಇತರೆ-78 \ 2006-07
ರ್ೕ.ಎಂ. .ಪುಟೆಟ್ೕಗೌಡ, ಸ. .(ಹೆಚುಚ್ವರಿ) ಎ.ಇ.ಎಸ್. ಅನುದಾನಿತ .ಪಾರ್.ಶಾ. ಅಮೃತೂತ್ರು, ಕುಣಿಗಲ್
ಇದೇ ಶಾಲೆಯ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
7(3)/ದೂರು/02/200523/02/2010
01/03/2010
01/03/201 10-3-4
06
1
ಸೌರಭ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ , ಮಾಯಸಂದರ್,ತುಮಕೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾನೂನು ಬಾ ರವಾಗಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್.ಶಾ
ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
26/02/2010
01/03/2010
01/03/201 10-3-4
7(3)/ಇ /07/2005-06
ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಅವಶಯ್ ರುವ ಇತರೆ
ಪಾ ಶಾಲೆಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
26/02/2010
01/03/2010
01/03/201 10-3-4
7(3)/ಇ /20/2005-06
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಮರುಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರು ಪಡಿ ಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್.

159

42195

160

42198

161

42199

162

42202

163

42204

164

42205

165

42207

166

42208

167

42227

10-3-2

26/02/2010
01/03/2010
01/03/201 10-3-4
7(3)/ಇ /13/2005-06
ಸಟ್ರ್ ಅರಳ್ ರಾಜೇಶವ್ರಿ, ಸ , ಸಕೆರ್ೕಡ್ ಹಾಟ್ರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜೀವನಭೀಮನಗರ,
ಇವರನು ಕತರ್ವ ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳು ವ ಬಗೆ
26/02/2010
01/03/2010
01/03/201 10-3-4
7(3)/ಇ /46/2005-06
ರ್ೕ ರಾಜ ಎಸ್. ಇಂಡಿಮೆಂಟ್ ತಮಿಳು .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಕೋಲಾರ ಇವರ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ ಬಗೆಗ್.
26/02/2010
01/03/2010
01/03/201 10-3-4
7(3)/ಇ /61/2006-07
ರ್ೕ ಕುಮಾರ ಸಾವ್ಮಿ, ದೈ. . ರ್ೕ ಶವ್ಭಾರತಿ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ. ಮಲಲ್ಸಂದರ್ ತುಮಕೂರು , ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ಕಷ್ಕರಾಗಿರುವ ಬಗೆ
26/02/2010
01/03/2010
01/03/201 10-3-4
7(3)/ಇ /34/2006-07
ರ್ೕಮತಿ ಡಯಾನ ಪುಪಪ್ಲತಾ, ಹಾಗೂ ರ್ೕಮತಿ ಸುನಿತಾ ಡಾಯ್ನಿಯಲ್ , ಯುನೈಟೆಡ್ ಮಿಷನ್ ಶಾಲೆ, ಬೆಂ
ಇವರ ಹೆಚು ವರಿ ಕಷ್ಕರ ಪಟಿ ಯಿಂದ ಕೆ ಬಿಡುವ ಬಗೆ
26/02/2010
01/03/2010
01/03/201 10-3-4
7(3)/ಇ /03/2006-07
ರ್ೕಮತಿ ಜಯಲಕಷ್ಮಮ್, ಮುಜ. . ಭೂವನೇಶವ್ರಿ ಮ ಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ, ಕನನ್ಡ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
ಬೇಂದೆ ನಗರ ಬೆಂ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶದ ಹೆಸರು ತಿದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
26/02/2010
01/03/2010
01/03/201 10-3-4
7(3)/ಇ /04/2004-05
ಟಾಗೂರು .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ತಿಪಟೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
7(3)/ಇ /10/2008-09
26/02/2010
01/03/2010
01/03/201 10-3-4
ರ್ೕಮತಿ ಲ ಮ್ೕದೇವಮಮ್, ಸ ಮತುತ್ ಎನ್. ಜಯಲ ಮ್,ಸ , ನವಚೇತನ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ. ಭುವನೇಶವ್ರಿ
ನಗರ ಬೆಂ 23 ಹೆಚು ವರಿ ಕಷ್ಕರ ಪಟಿ ಯಿಂದ ಕೆ ಬಿಟಿ ರುವ ಬಗೆ
26/02/2010
01/03/2010
01/03/201 10-3-4
7(3)/ಇ /62/2002-03
.ಎನ್. ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ್, ದೈ. . ಕಾಮನಹ ಳ್, ಆಂಜನೇಯ ಸಾವ್ಮಿ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಕೊರಟಗೆರೆ ಇವರ
ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
26/02/2010
01/03/2010
01/03/201 10-3-4
7(3)/ಇ /38/2006-07
ಅನುದಾನಿತ ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕೌನಿಸ್ ಂಗ್ ಸೂಚನೆ ಆದೇಶ
ನೀಡುವ ಕುರಿತು
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168

42234

7(3)/ಭೇ & ವ/13/200426/02/2010
01/03/2010
01/03/201
05
1
ಎಸ್.ಎಂ. ಆಂಗಲ್ ಪಾರ್.ಶಾಲೆ. ಊಡಿ, ಬೆಂ-48, ಈ ಶಾಲೆಯ ಅನಿರೀ ಭೇಟಿ ಬಗೆಗ್.

169

42237

170

42270

171

1221

26/02/2010
01/03/2010
01/03/201 10-3-4
7(3)/ದೂಪರ್/01/20041
05
ಕೆನ್
ರ್ ಪಾರ್.ಶಾ, ಕೃಷಣ್ರಾವ್ ಪಾಕ್ರ್ ಬಸವನಗುಡಿ, ಹೆಚುಚ್ ಶುಲಕ್ ಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್ ಮತುತ್ ನಿಗಧಿತ
ಪಠ ಪ ಸಕಗ ಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಪಠ ಪ ಸಕಗಳನು ಧಿಸುತಿರುವ ಬಗೆ ದೂರು
01/03/2010
01/03/2010
01/03/201 10-3-4
7(3)/ಇ /42/2008-09
ಸೇಂಟ್ ಅಂತೋನಿ ಸೂಕ್ಲ್ ಗಂಗೊಂಡನ ಹ ಳ್, ಬೆಂ-39, ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕನನ್ಡ ಮದಯ್ಮದಿಂದ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧ ಮಕೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
7(3)ಪಾರ್ ಅ ದಾವೆ
23/01/2004
01/04/2009
01/04/201 10-3-8
18/03-04
0
ನಂ.44687/88/2003. ರ್ೕಮತಿ ಶ ಕಲಾ ಇತರರು.

172

27074

26/03/2009
26/03/201
74ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ .2/0 24/10/2001
0
1-02
ಎಂ.ಜಿ. ಬಡಗೇರಿ, ಉ.ಜ. . ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ 96/2001

173

27077

174

27082

175

27083

12/03/2001
26/03/2009
26/03/201 10-3-9
74ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ
54/2000-01
0
.ಓಂಕಾರಪಪ್, ಸ , ಮಾರಿಕಾಂಬ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಬಿದರಕೆರೆ, ಜಗಳೂರು ತಾ: ಇವರ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್
ಅಪೀಲು
74ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ
02/03/2002
26/03/2009
26/03/201 10-3-9
7/2001-02
0
ಳಕಾಲೂಮ್ರು ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ 14
ಎಸ್. ಗಣೇಶ್ ಮತುತ್ ಇತರರು, ದಾದ್ಥರ್ ಪಾರ್ಶಾಲೆ ನಾಗಸಂದರ್
ರ ಬಗೆ
74ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ
23/07/2002
26/03/2009
26/03/201 10-3-9
3/2002-03
0
ಳಕಾಲೂಮ್ರು ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ
ಸೆಂಟ್ ಜೋನ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್

176

16758

22/05/2008
24/08/2015
24/08/201 10-4-1
74 ಪಾರ್ ಅ ಇ 01/076
08.238.ಅನುಮತಿ/2008
ಗ ರಂಗನಾಥಸಾವ್ಮಿ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ 6ಜನ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನವನುನ್ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗೆಗ್

177

22704

178

27033

19/02/2009
25/06/2009
25/06/201 10-4-1
C74.12. .ನೇ/2009
ಎಂ ಆರ್ ಪರ್ಕಾಶ್, ಸ , ಮುರುಘರಾಜೇಂದರ್ ಪಾರ್ ಶಾ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಮು ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ
ಬಗೆ
24/11/2004
26/03/2009
26/03/201 10-4-1
74ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.22/200
0
4-05
ಬಿ ಟಿ ದದ್ಪಪ್ ಪರ್ಕರಣ

179

27037

30/12/2005
74ಪಾರ್ ಅ. .ಅ.ಸು.ಇ.26
/2005-06
ರ್ೕ ಡಿ ಎಂ ಹಬೀಬುಲಾಲ್, ಇವರು ಅನುದಾನ ಕೋರಿ

26/03/201
0

10-4-1

180

27042

07/12/2005
26/03/2009
26/03/201
74ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.20/050
06
ರ್ೕ ಹೆಚವ್. ಹನುಮಂತಪಪ್ ಇವರು ಶಾಲೆಯ ಲ್ ರೋಸಟ್ರ್ ಅನುಸರಿಸದಿರುವ ಬಗೆಗ್ ದೂರು

10-4-1

181

27046

27/06/2005
26/03/2009
26/03/201
74ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್.02/050
06
ಡಾ: ಕೆ ಎಂ ಕೊಟರ್ಯಯ್ಮ ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಪಾರ್ಶಾ ಹರಪನಹ ಳ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಕುರಿತು

10-4-1

26/03/2009

10-3-4

10-3-9
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182

27048

26/06/2004
26/03/2009
74ಪಾರ್ ಅ.ವೇಅ.15/0405
ಬಸವೇಶವ್ರ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಜಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್

26/03/201
0

10-4-1

183

27050

06/05/2005
26/03/2009
26/03/201
74ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್-2/050
06
ರ್ೕ ನಾಗರಾಜನಾಯಕ್, ಉಚಚ್ಂಗಮಮ್ದೇ
ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ವಗಾರ್ವಣೆ

10-4-1

184

27052

02/08/2004
26/03/2009
74ಪಾರ್ ಅ.ಹಸಾತ್ಂತರ.02/
04-05
ಾನಜೊಯ್ೕತಿ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಬಿಕಕ್ನಹ ಳ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಶಾಲೆ ಹಸಾತ್ಂತರ

26/03/201
0

10-4-1

185

27063

01/01/2005
26/03/2009
26/03/201
74ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್.05/040
05
ಹೆಚ್.ಎನ್. ರುದೆರ್ೕಶ್, ಗುರುದೇವ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಕೊಟೂಟ್ರು,ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ

10-4-1

186

27065

12/06/2003
26/03/2009
74ಪಾರ್ ಅ.ಹಸಾತ್ಂತರ
8/03-04
ಬಸವರಾಜಪಪ್ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ರಾಜನಹ ಳ್ ಹರಿಹರ ತಾ: ಹಸಾತ್ಂತರ ಕುರಿತು

26/03/201
0

10-4-1

187

27069

30/06/2004
26/03/2009
26/03/201
74ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.06/040
05
ದಿ: 01-06-87 ರ ನಂತರ ಪಾರ್ರಂಭವಾದ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

10-4-1

188

27071

24/05/2001
26/03/2009
74ಪಾರ್ ಅ.ಅನುದಾನ
1/01-02
ಆಂಜನೇಯ ಪಾರ್ಶಾಲೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು

26/03/201
0

10-4-1

189

32596

28/04/2009
26/08/2015
26/08/201
C74.14.ಹೆ. .ನೇ/2009
ಉಡುಪಿ ಜಿ ಅನುದಾನಿತ ಖಾ ಪಾರ್ ಶಾ ನೇಮಕಾತಿ ಚಾರವಾಗಿ ಆದ ತೊಂದರೆಯ ಬಗೆಗ್

10-4-1

190

59592

191

76563

192

80701

24/01/2011
24/08/2015
24/08/201 10-4-1
CPI 7(4)/ಶಾಹೆಬ/01/20
6
10-11
ರ್ೕ ಹ ಲ್ ಮಹದೇವಪಪ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ರಿ, ಶಾಯ್ಬನೂರು, ಈ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ಯ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ
ಬಗೆ
16/08/2011
24/08/2015
24/08/201 10-4-1
7[4]ಪಾರ್ ಅ:/ಅನುಒ/ಇತ
6
ರೆ:07:/2011-12
ದಿ:01.06.1987 ರಿಂದ 1994-95ನೇ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಅವಧಿಯ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಗೊಂಡು ಸತತವಾಗಿ ನಡೆದಿರುವ
ಪಾ ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳನು ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಶಾಲೆಗಳ ಮಾ ತಿ ಸ ಸುವ ಬಗೆ
7(4)ಪಾರ್. .ವಗರ್.01/201
05/09/2011
26/08/2015
26/08/201 10-4-1
1-12/ಅರಶಾನೌಮಾ/056
09-2011/2011

193

81278

194

81339

ಳಕಾಲೂಮ್ರುರವರು ಸೆಂಟ್
ರ್ೕಮತಿ ವರುದರ್ಮಮ್ ಸ. , ರ್ೕ ಯರಮಂಚನಾಯಕ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
ಮೇರಿಸ್ ಪಾ ಶಾಲೆ ಗುಡ್ ಶಫಡ್ರ್ ಕಾನೆ ಂಟ್ ಬಳಾ ರಿ ಶಾಲೆಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
08/09/2011
25/08/2015
25/08/201 10-4-1
74ಪಾರ್ ಅ/ಹೆ. ಭಾಗ6
101/2011-12.08-092011.ಹೆ ಮಾ/2011
ರ್ೕಮತಿ ಐರಿನ್ ಸೆಟ್ಲಾಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರನುನ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿಯೆಂದು ಗುರುತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
7(4)ಪಾರ್. .ಅ/ಹೆ. .(ಭಾಗ
-3)01/201112/ಹೆ ಮಾ/08-092011/2011

08/09/2011

26/08/2015

26/08/201
6

10-4-1
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ರ್ೕಮತಿ ಜೆ ಂತ ಲೂ ಮಸಕರೇನಹ್ಸ,ಸ , ಮುನಾರುಲ್ ಇಸಾಲ್ಮಿಯಾ ಅ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಬಂಟಾವ್ಳ,
ದ ಣ ಕನ ಡ ಇವರು ಹೆಚು ವರಿ ಕಷ್ಕರೆಂದು ಗರುತಿಸಲಪಟ ದು ಪಟ ಯಿಂದ ಕೆ ಬಿಧುವ ಬಗೆ
7[4]ಪಾರ್ ಅ/ವಗರ್/03/20
23/09/2011
26/08/2015
26/08/201 10-4-1
11-12
6
ಉ.ಜ. . .ಸಂಘ, ಬಂಡಿ ೕಟು, ಬಳಾಳ್ರಿ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಉ.ಜ. . ರಿಯ
ಪಾ ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೇಹ ಹಾಗೂ ದಾಥಱ ರಿಯ ಪಾ ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗಸಮುದ ಅನುದಾನಿತ
23/09/2011
24/08/2015
24/08/201 10-4-1
7[4]ಪಾರ್ ಅ/ಇ /ವಗಱ:0
6
2/2011-12
ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಅಂತರ್ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಖಾ
ಇರುವ ಹುದೆಗ ಗೆ ಮರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
7(3)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಸ.ಶಾಲೆ
23/12/2011
26/08/2015
26/08/201 10-4-1
01/20116
12/ಹೊಶಾಪಾರ್/23/12/201
1/2011
ಹೊಸದಾಗಿ ಕಿರಿಯ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

195

82853

196

82854

197

90536

198

126497

199

126952

200

127054

201

1811

202

12878

203

15659

204

16235

205

26384

206

27144

17/12/2003
26/03/2009
26/03/201
74ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 49/030
04
ದಿದ್ ನಾಯಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ನೋಬನಗರ ದಾವಣಗೆರೆ ಶಾಲೆಯ ಆಡ ತಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕ

10-4-3

207

27151

23/06/2003
26/03/2009
26/03/201
74ಪಾರ್ ಅ.3784 ವೇಮು
1`/03-04
0
ಎಂ ಬಿ ಮಂಜಣಣ್, ದೈ , ಮಾರಿಕಾಂಬ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಬಿದರೆಕೆರೆ ಇವರ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ

10-4-3

14/10/2014
CPIBM249ಶಾ.ನೊಂ201
4
ಅ ಲಾ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆ.ಆರ್.
ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಬಗೆ
27/10/2014
CPIBM246ಹೆ ಮಾ2014

25/08/2015

25/08/201 10-4-1
6
ಹಲಾಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಕಷ್ಣ ಕಾಯೆದ್ಯಡಿ
25/08/2015

25/08/201 10-4-1
6
ರ್ೕ ಗಜಾನನ ಪಾರ್ಶಾ ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಮಕಕ್ಳ ದಾಖಲಾತಿ ಇಲಲ್ದೇ ಇರುವ ನಿಮಿತತ್ ಸದರಿ
ಶಾಲೆಯ ಅನುದಾನಸ ತವಾಗಿ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿರುವ 2 ಕಷ್ಕರುಗಳನು ಅಗತ ಶಾಲೆಗ ಗೆ
30/10/2014
25/08/2015
25/08/201 10-4-1
CPIBM305ಇ 2014
ರ್ೕಕೆ.ಏಕಾಂತಪಪ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಇವರನುನ್ ಶವ್ಭಾರತಿ ಕನನ್ಡ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಗಾರೆಹಟಿಟ್ ಚಿತರ್ದುಗಱ ಇ ಲ್ಗೆ
ವಗಾಱವಣೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
19/05/2006
20/08/2009
20/08/201 10-4-2
7(4)ಪಾರ್. .ಅ.ಹೆ. .ವೇ.ಬ
0
-10/2006-07
ಅನುದಾನಿತ ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಗುತಿರ್ ತಡೆ ಡಿದಿರುವ ವೇತನ ಮತುತ್
ವಾ ರ್ಕ ಬಡಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
74ಪಾರ್ ಅ ನೊಂ23/06/2007
26/05/2008
26/05/200 10-4-2
20/2007-08
9
2007-08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ತಾ. ಅರಗದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಸಮಾಜ ಪರ್ ೆಗಾಗಿ ರಾಮಕೃಷಣ್
ಕಿರಿಯ ಪಾ ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ ಮಾಧ ಮಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
c74.92.ಅನುಮತಿ/2008
10/03/2008
26/05/2008
26/05/200 10-4-2
ಗೊಲ್ೕಬಲ್ ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ನೋಂದಣಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 10,000
ಡಿ ಡಿ ಇರುತದೆ
23/04/2008
26/05/2008
26/05/200 10-4-2
CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ
ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008
9
ರ್ೕಮತಿ ಶಾಂಭ ಸ. .ಡಿ.ಎ.ಎಸ್. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯಾದ ಎಂ.ಐ.ಪಾರ್.ಶಾ.ಇ ಲ್ಗೆ ಅಂತರ ಆಡ ತ
ಮಂಡ ಯ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
21/01/2001
25/03/2009
25/03/201 10-4-2
76ಪಾರ್ ಅ.ರಿ ಅ
2992/2001-02
0
ಸೇವಾಲಾಲ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ವ ಗಗ್-ದಾವೆ

599
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
208

27152

74ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ
05/01/2002
26/03/2009
48/2001-02
ಆಂಜನೇಯ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಆನೆಕೊಂಡ ಶಾಲೆಯ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್

26/03/201
0

10-4-3

209

27154

02/03/2002
26/03/2009
74ಪಾರ್ ಅ.ಭಾಮಾ.1/20
01-02
ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ ಭಾಷಾ ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್ ಬೋಧಿಸುವ ಕುರಿತು

26/03/201
0

10-4-3

210

27156

01/10/2002
26/03/2009
74ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ
40/2002-03
ಡಾ: ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಢಕ್ರ್ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಕಾರಿಪುರ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ

26/03/201
0

10-4-3

211

27159

31/03/2003
26/03/2009
74ಪಾರ್ ಅ.ವೇ.ಅ.55/0304
01-06-87 ರ ನಂತರ ಪಾರ್ರಂಭವಾದ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ

26/03/201
0

10-4-3

212

27162

24/08/2004
26/03/2009
26/03/201
74ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ 09/040
05
ದುಗಾರ್ಮಾತಾ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ರಾಣಿಬೆನೂನ್ರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕೆರ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ

10-4-3

213

27165

214

27168

31/03/2006
26/03/2009
26/03/201 10-4-3
74ಪಾರ್ ಅ.ವೇ.ಅ.23/200
0
4-05
ರ್ೕ ಮಾಲತೇಶ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಹುಲಲ್ತಿತ್ ತಂಡೆ ರಾಣೆಬೆನೂನ್ರು ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 2004-05ನೇ
ಸಾ ನಿಂದ ವೇತನಾನುದಾನಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
16/04/2004
26/03/2009
26/03/201 10-4-3
74ಪಾರ್ ಅ.ವೇಅ.8/040
05
ಗುರುಮಹಾರುದರ್ಸಾವ್ಮಿ ಪಾರ್ಶಾಲೆ ಭದಾರ್ವತಿ ವ ಗಗ್ ಶಾಲೆಯ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್

215

27170

74ಪಾರ್ ಅ.ವೇ.10/04-05

24/04/2004

26/03/2009

ರ್ೕ ೕರಭದೆರ್ೕಶವ್ರ ಪಾರ್ಶಾಲೆ ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾ: ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

26/03/201
0

10-4-3

29/10/2005
26/03/2009
26/03/201 10-4-3
74ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ .51/2002
0
-03
ರ್ೕಮತಿ ರಫೀಕ್ ಉನಿನ್ೕಸಾ, ಇಲ್ ಮುಲ್ ಉದಾ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರನುನ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಎಂದು
ಗುರುತಿಸುವ ಬಗೆ
09/08/2005
26/03/2009
26/03/201 10-4-3
74ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ
51/2002-03
0
ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಶಾಲೆ ಇಂಡಿ ಬಿಜಾಪುರ ಈ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

216

27174

217

27175

218

27178

15/10/2003
26/03/2009
74ಪಾರ್ ಅ.ಹಸಾಥ್ಂ
38/2003-04
ನವತರಂಗ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಹಸಾತ್ಂತರದ ಬಗೆಗ್

219

27181

05/01/2007
26/03/2009
26/03/201 10-4-3
74ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ
12./2006-07
0
ಸಮಗಮೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಕಾರಿಪುರ ಈ ಶಾಲೆಯ ವೇತನ ಬಟವಾಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಯ ರದುದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

220

27182

221

16488

06/02/2003
26/03/2009
26/03/201 10-4-3
74ಪಾರ್ ಅ.ವೇ.ಅ.4/020
03
01-06-87 ರಿಂದ 31-03-92 ರ ಅವಧಿಯ ಲ್ನ ಎಸ್. ./ಎಸ್.ಟಿ. ಶಾಲೆಗಳ ವೇತನ ಅನುದಾನ ನೀಡುವ
ಬಗೆ
03/04/2008
25/03/2009
25/03/201 10-5-1
C,76_Pra.Shi.Excess.
0
Teacher.

26/03/201
0

10-4-3
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Regarding to transfer oner teacher to Dhumavathi Higher Primary School

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

222

17419

01/07/2008
25/03/2009
C76GIA.Pry:Transfer:
38/200809.293.ವಗರ್/2008
ವಾಣಿ ಲಾಸ ಪಾರ್.ಶಾ. ರ್ೕಮತಿ ಶಾಲಾ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

25/03/201
0

10-5-1

223

17448

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

25/03/201
0

10-5-1

02/07/2008

25/03/2009

ರ್ೕ ದಿವಾಕರ ರಾವ್ ಸ. .ಶಾಂಭ ಖಾ.ಅನು.ಪಾರ್.ಶಾ.ಇವರನುನ್ ಸೆಯ್ಂಟ್ ಥೋಮಸ್ ಇ ಲ್ಗೆ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ
ಬಗೆ
06/09/2008
25/03/2009
25/03/201 10-5-1
C76GAI.Pry/Transfer/
0
41/200809.1.ವಗರ್/2008
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ಇರು ಕೆಯನುನ್ ಕನಿಷಥ್ 2 ವಚರ್ಗಳವರೆಗೆ ಇಸ 2010 ಮುಂದುವರಿಸುವ ಕುರಿತು.

224

18177

225

6579

226

16570

227

25773

228

25952

229

26333

230

850

18/03/2005
24/03/2009
7(6) ಪಾರ್. .ಅ ವಗರ್
30/04-05
ರ್ೕ ದಾಯ್ವಾ ತಿ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಸೂರತಕ್ಲ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ

24/03/201
0

10-6-1

231

867

14/02/2003
24/03/2009
24/03/201
7(6) ಪಾರ್. .ಅ ಇತರೆ
09/03-04
0
ರ್ೕಮತಿ ಮೇರಿ. ಪಾರ್.ಶಾ ಸೈರು. ಮೈಕಲ್ ,ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಶಾಂತಿ ನಗರ, ಸೇವೆ ಪರಿಗಣನೆ ಬಗೆಗ್

10-6-1

232

873

22/11/2004
24/03/2009
7(6) ಪಾರ್. .ಅ ಹೆ. .
01/03-04
ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ಮಾಹತಿ ಬಗೆಗ್

24/03/201
0

10-6-1

233

906

28/04/2003
24/03/2009
24/03/201
7(6) ಪಾರ್. .ಅ ಇತರೆ
0
32/2003-04
ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಕಾಮಗೆರೆ ಹಾಗೂ ಸಂತೆಮಕಕ್ಳ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ಹಂಚಿಕೆ ಬಗೆಗ್

10-6-1

16/10/2006
24/03/2009
24/03/201 10-5-3
7(6) ಪಾರ್. ನೊಂದಾಣೆ
0
13/2006-07
.ಎಸ್.ಐ.ಯೂನಿಟ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೂಳೂರು ಉಚಚ್ಲ ಉಡುಪಿ ಇ ಲ್ 6ನೇ-7 ತರಗತಿಯಗಳನುನ್
ಆಂಗ ಮಾಧ ಮ ದ ನೋಂದಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
c76..ಯಾವುದಾದರೊಂದ
15/05/2008
24/03/2009
24/03/201 10-5-3
ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008
0
ರ್ೕ ಪರ್ಧಿ ರಾಜ್ ಬಲಾಲ್ಳ್ ಸ. . ರ್ೕ ಚಂದರ್ನಾಥ ಅಉ.ಪಾರ್.ಶಾ.ಇವರನನು ದಾಯ್ಬೋದಿನಿ
ಅನು ಪಾ ಶಾ ಇ ಗೆ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆ
76ಪಾರ್ ಅ.ಅನುಮತಿ
16/07/2008
24/03/2009
24/03/201 10-5-3
27/2008-09
0
ಶಾರದ ಗಣಪತಿ ದಾಯ್ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಪುಣಯ್ಕೋಟಿನಗರ, ಕೈರಂಗಳ, ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಗೆ 1
ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿಯನು ಕನ ಡ ಮಾಧ ಮದ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
76ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್.82/200
22/05/2008
24/03/2009
24/03/201 10-5-3
8-09
0
ಕೆಥೋ ಕ್ ಕಷ್ಣ ಮಂಡ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
09/05/2005
25/03/2009
25/03/201 10-5-3
.76ಪಾರ್ ಅ:ವಗರ್:03/20
0
05-06
ದಿ.ಕೆಥೋ ಕ್ ಕಷ್ಣ ಮಂಡ ರಿ ಬಲಮ್ಠ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಅಧಿನದ ಲ್ರುವ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

601
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:
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234

941

7(6) ಪಾರ್. .ಅ ಇತರೆ
27/11/2005
24/03/2009
24/03/201
24/04-05
0
ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಎಸಾಲಯಂ ಅ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಹೆಚುಚ್ ಮಂಗಳುರು ಈ ಶಾಲೆ ಮುಚುಚ್ವ ಬಗೆಗ್

10-6-1

235

970

09/07/2004
25/03/2009
25/03/201
7(6) ಪಾರ್. . ನೇಮಕ
0
01/04-05
ರ್ೕಮತಿ ರೀಟಾ ಗೌರವ ಕಷ್ಕಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆ ದಾಯ್ವಾ ನಿ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಸೂರತಕ್ಲ್

10-6-1

236

12594

237

15635

17/07/2007
24/03/2009
24/03/201 10-6-1
76ಪಾರ್. .ಆ/ಹಸಾತ್ಂತರ0
02/2007-08
ದೊಯ್ೕದಯ ಅನುದಾನಿತ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ರ್ೕ ಮಲೆಮಹದೇಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿ ಕೃಪಾ
ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೆ ಟಿರಿ ಸಾಲೂರು ಬ ಹನ ಠ ಮಲೆಮಹದೇಶ ರ ಬೆಟ ಇವರಿಗೆ ಹಸಾಂತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ
79 ಪಾರ್ ಅ
03/03/2008
24/03/2009
24/03/201 10-6-1
ವಗಾರ್ವಣೆ.87.ಇತರೆ/2008
0
ರ್ೕ ರ್ೕನಿವಾಸ ಪೆಯ್, ರ್ೕ ರಾಮಪುರ ಇವರನುನ್ ಯು.ಬಿ.ಎಂ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗೆ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್

238

16672

19/05/2008
24/03/2009
C76.226.ವಗರ್/2008
ಸತೀಶ್ ಶೆಟಿಟ್ ಸ. .ಇವರನುನ್ ಎ.ಪಿ.ಟಿ.ಪಾರ್.ಶಾ.ಇ ಲ್ಗೆ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್

239

16673

240

16674

19/05/2008
24/03/2009
24/03/201 10-6-1
C76..ಯಾವುದಾದರೊಂದ
ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008
0
ರ್ೕಮತಿ ಉಷಾದೇ ಬಿ.ಸ. .ಅದಮಾರು ಂದು ಅನು.ಶಾ.ಇವರನುನ್ ಕಡಿಯಾ ಅನು.ಪಾರ್.ಶಾ.ಇ ಲ್ಗೆ
ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆ
C76.228.ವಗರ್/2008
19/05/2008
24/03/2009
24/03/201 10-6-1
ದಿ ಅ ೕಸತ್ ಕ್ ಕಾಮರ್ಲ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆದ್ರಿ ಮಂ,ಶಾ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು.

241

16693

242

16708

243

16904

29/05/2008
24/03/2009
C76GIA.Primary:Tran
sfer:35/0809.261.ವಗರ್/2008
ಎಡಾನ್ ಪೆರ್ೕಮ ಕುಮಾರಿ ಸ. .ಇವರ ಅಂತರ ಆಡ ತ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

244

16940

C76GIAPr.Trans:12/2
008-09.263.ವಗರ್/2008

24/03/201

10-6-1

19/05/2008
24/03/2009
24/03/201 10-6-1
c76..ಯಾವುದಾದರೊಂದ
ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008
0
ಕೋನಾಮಿ ತ್ಕಾ ಅನು.ಪಾರ್.ಶಾ.ಇ ಲ್ 6ಮತುತ್ 7ನೇ ತರಗತಿಗಳಲ್ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಭಾಗ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ 10 000 ಡಿ ಡಿ ಇರುತದೆ
c76.232.ವಗರ್/2008
20/05/2008
24/03/2009
24/03/201 10-6-1
ರ್ೕ ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ್ ಅಡಿಗ ಸ. .ಇವರನುನ್ ರ್ೕ ವೆಂಕಟರ್ಮಣ ಅನು.ಶಾ.ಇ ಲ್ಗ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್

31/05/2008

24/03/2009

24/03/201
0

10-6-1

24/03/201
0

10-6-1

ರ್ೕಮತಿ ಆಶಾಲತಾ ಸ. .ಇವರನುನ್ ನಿಮರ್ಲಾ ಖಾ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗೆ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

245

16942

31/05/2008
24/03/2009
24/03/201 10-6-1
C76
0
GIAPr.Trans:30/0809.265.ವಗರ್/2008
ಕೆಥೋ ಕ್ ಕಷ್ಣ ಮಂಡ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

246

17413

01/07/2008
24/03/2009
24/03/201 10-6-1
C76GIAPry.Transfer:
0
23/200809.290.ವಗರ್/2008
ರ್ೕ ರತಾನ್ಕರ ಆರಿಗ ಸ. . ರ್ೕ ಪದಾಮ್ಂಬ ಅನು.ಶಾ.ಕಾಕರ್ಳ ಇವರನುನ್ ೕಸಾರ್ಲು ಅನು.ಶಾ.ಉಡುಪಿ
ಇ ಗೆ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆ
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ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

247

17418

248

17421

249

17445

250

18367

251

18590

252

19305

24/08/201
6
Regaarding Shifting the Schools run by Sahyari Education Trust.

10-6-1

253

25968

22/04/2008
24/03/2009
24/03/201
76ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್.11/200
0
8-09
ವಸಂತಶೆಟಿಟ್, ಸ , ಸುಬೋಧಿನಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಅಲೇಊರು ಉಡುಪಿ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ

10-6-1

254

25972

76ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್.38/200
8-09
ೕಲಾವತಿ, ಸ , ರ್ೕ ಶಾಂಭ

255

26081

256

26231

257

26234

27/05/2005
24/03/2009
24/03/201 10-6-1
C/76
Regarding Transfer in respect of teachers working in Apthosalic Carmal
School
08/06/2005
25/03/2009
25/03/201 10-6-1
C76
0
Pra.Shi.a:vagra:09/20
05-06.
Regarding transfer in respect of Sri.Horthi Anugondi, A.M., Kunja Rani
HPS
28/10/2005
25/03/2009
25/03/201 10-6-1
C76 Pra.Shi.Exceces
0
Teacher:08/2005-06

C76GIA.Pry:Mic.:31/2
11/03/2008
24/03/2009
24/03/201 10-6-1
007-08
0
Regarding reneqal of Recognition to Sri.Venkataramana English Medium
School Kundapura
01/07/2008
29/08/2011
29/08/201 10-6-1
71ಪಾರ್ ಅ:ರಿಟ್ ಅಜಿರ್
ಸಂಖೆಯ್/14/2008-09
2
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:17515/2006 ಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
02/07/2008
24/03/2009
24/03/201 10-6-1
.76ಪಾರ್ ಅ:ವಗಾರ್ವಣೆ:19
0
/200809.294.ವಗರ್/2008
ರ್ೕ ಲಕಷ್ಮ್ಣ ಶೆಟಿಟ್ ಸ. . ರ್ೕ ರಾಮಪರ್ಸಾದ ಪಾರ್.ಶಾ.ಇವರನುನ್ ಸೇಕೆರ್ಡ್ ಹಾಟರ್ .ಪಾರ್.ಶಾ.ಇ ಲ್ಗೆ
ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆ
C76GIA.PRI/Transfer/
18/09/2008
24/03/2009
24/03/201 10-6-1
44/20080
09.384.ವಗರ್/2008
ಜಿ. ರ್ೕಕಾಂತಯಯ್ ಸ. .ಇವರನುನ್ ಒಂದೆ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ ಲ್ಗೆ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ
ಬಗೆ
c79.403.ರಿ.ಪಿ/2008
06/10/2008
09/08/2011
09/08/201 10-6-1
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂ.176/2007 ಬಗೆಗ್
C76 Shifting/01/08-09

02/12/2008

16/06/2008

24/08/2015

24/03/2009

24/03/201 10-6-1
0
ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಗಿ ಯಾರುಕೋಟೆ ಉಡುಪಿ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

258

26237

Regarding to drop the teachers from Excess Teachers List in respect of
Ganapathi Sachidanada H P s
05/10/2005
25/03/2009
25/03/201 10-6-1
C76
0
Gia.Primary:Excees
Teacher:06/2005-06

259

26238

Regarding to drap the name in the excess teachers list in respect of Rayal
English School
01/08/2005
25/03/2009
25/03/201 10-6-1
C76Gia.Primary:Tran
0
sfer:15/05-06
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260

26239

261

26242

262

26246

263

26249

264

26252

265

26255

266

26257

267

26258

268

26260

269

26270

270

26275

271

26279

ರ್ೕ.ಕಾಂತಯಯ್, ಝಿ.ಸ. . ನೇಷನಲಲ್ .ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಹನೇಹ ಳ್, ಉಡುಪಿ ಉತತ್ರ ವಲಯ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆ
.76ಪಾರ್ ಅ:ಹೆ.ಬ:03/200
21/03/2005
25/03/2009
25/03/201 10-6-1
4-05.
0
ದಿವಯ್ ರ್ೕ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೆಯ್ಟಿಯ ಆಡ ತಕೊಕ್ಳಪಟಟ್ ವೇಕಾನಂದ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು
ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆ
10/01/2005
25/03/2009
25/03/201 10-6-1
.76ಪಾರ್ ಅ:ಇತರೆ:2220
0
04-05.
ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಕುಂದಾಪುರ ವಲಯ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ವೇತನ
ಪಾವತಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
05/10/2005
25/03/2009
25/03/201 10-6-1
.76ಪಾರ್ ಅ:ಹೆ. .05/200
0
5-06
ರ್ೕ.ನಟೇಶ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಮಹದೇಶವ್ರ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇವರನ ಹೆಸರನುನ್ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ
ಪಟಿ ಯಿಂದ ಕೆ ಬಡುವ ಬಗೆ
18/11/2004
25/03/2009
25/03/201 10-6-1
.76
0
ಪಾರ್ ಅ:ಇತರೆ:19:200405.
ಉಡುಪಿ ಜಿಲಾಲ್ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ ರ ತ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗ ಗೆ ಪರ್ಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳನುನ್ ಈಡೇರಿಸುವ
ಬಗೆ
17/11/2004
25/03/2009
25/03/201 10-6-1
.76
0
ಪಾರ್ ಅ:ವಗರ್:26/200405.
ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ಯ ನೇತಾಜಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಹಳನಾಸಡು ಇ ಲ್ನ ಸಹ ಕಷ್ರಾದ ಜಯಕರ ಶೆಟಿಟ್
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
25/10/2004
25/03/2009
25/03/201 10-6-1
.76
0
ಪಾರ್ ಅ:ಇತರೆ:15:200405
ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಖಾ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ತುಂಬುವ ಬಗೆಗ್.
21/03/2005
25/03/2009
25/03/201 10-6-1
.76
0
ಪಾರ್ ಅ:ಇತರೆ:28/200405
ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ಥನಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಫೆಬರ್ವರಿ ವೇತನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
17/07/2004
25/03/2009
25/03/201 10-6-1
76ಪಾರ್ ಅ:ವಗರ್:17/200
0
4-05
ಸುಸನನ್ ಪೆ ಸ್ಯಾ ಸ. . ಯಬಿಎಂ ಅನುದಾನಿತ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಾಟಗಾಳ ಗುಡೆಡ್ ಉಡುಪಿ
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
16/01/2004
25/03/2009
25/03/201 10-6-1
.76
0
ಪಾರ್ ಅ:ರಜೆ:ಇತರೆ:7/2003
-04
ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಮಮ್ ಹೊಲ ಬೆಳೆವ್ ಉಡುಪಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕಿರ್ಸಮ್ಸ್ ರಜೆ ನೀಡುವ
ಬಗೆ
02/04/2004
25/03/2009
25/03/201 10-6-1
.76
0
ಪಾರ್ ಅ:ಇತರೆ:31/03-04
ಸಟ್ರ್ ಈ ಲ್ನ್ ಫನಾಂಡಿಸ್ ಸ.ಶ .ಸೆಯ್ಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 20
ವಷರ್ಗಳ ವಶೇಸ ಬಡಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
76
25/02/2004
25/03/2009
25/03/201 10-6-1
ಪಾರ್ ಅ:ಇತರೆ:20.03-04
0
ರ್ೕಮತಿ.ವಾರಿಜ, ಎನ್. ಸ. .ನೂಜಬೆಯ್ಲು .ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಮಂಚಿ, ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ
ಬಗೆ
22/07/2003
25/03/2009
25/03/201 10-6-1
.76ಪಾರ್ ಅ:ಇತರೆ:10/20
0
03-04

604
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:
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ಬೇರೆ ಜಿಲೆಲ್ಯಿಂದ ಇಲಾಖೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ರೆಂದು ಗುತಿರ್ ದ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಒಳಪಟಟ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 20 ವಷರ್ಗಳ
ಹಚು ವರಿ ಬಡಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
.76ಪಾರ್ ಅ:ಇತರೆ:34:03
12/12/2003
25/03/2009
25/03/201 10-6-1
/04
0
ಬೇರೆ ಜಿಲೆಲ್ಗ ಂದ ಬಂದ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ 20 ವಷರ್ಗಳ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

272

26281

273

26283

03/05/2003
25/03/2009
25/03/201 10-6-1
.76ಪಾರ್ ಅ:ದೂರು:01/20
0
03-04
ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಸಾವರ್ಜನಿಕರು ಸಮಾಚಾರ ಪತಿರ್ಕೆ ಮೂಲಕ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಬಗೆಗ್ ದೂರು ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

274

26285

.76
ಪಾರ್ ಅ:ವಗರ್:28/2004-05

275

26290

05/10/2004
25/03/2009
25/03/201 10-6-1
.76
0
ಪಾರ್ ಅ: ಂಬರಹ:13/0405
06 ಮತುತ್ 7ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

276

26293

25/06/2004
25/03/2009
25/03/201
.76
0
ಪಾರ್ ಅ:ಇತರೆ:08/200405.
ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ 8ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

277

26297

.76
ಪಾರ್ ಅ:ನೇಅ:04/2004-05

21/12/2004

25/03/2009

25/03/201
0

10-6-1

ಉಷಾ, ಸ. . ಹೊಸ ತುಲ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಬಡಬಿಡಿಯೂರರು ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್,

02/12/2004

25/03/2009

25/03/201
0

10-6-1

10-6-1

ಮಾಯ್ದೇವಸ್ ಖಾಸಗಿ .ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಪುತೂತ್ರು ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
31/01/2005
25/03/2009
25/03/201 10-6-1
.76ಪಾರ್ ಅ:ಹೆ :26/200
0
4-05
ಕೆಥೋ ಕೆ ಕಷ್ಣ ಮಂಡ ಯ ಅಧೀನದ ಲ್ರುವ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಸಮಸೆಯ್ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿ ನಂತಿ ರುವ
ಬಗೆ
27/01/2005
25/03/2009
25/03/201 10-6-1
.76ಪಾರ್ ಅ:ಹೆ. .03/200
0
4-05
ಕೆಥೋ ಕ್ ಕಷ್ಣ ಮಂಡ ಮಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ಬಗೆಗ್.

278

26302

279

26306

280

26310

06/10/2005
25/03/2009
25/03/201 10-6-1
.76
0
ಪಾರ್ ಅ:ಸಾದುಮಿ:03/0506
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಶವ್ತೀಥರ್ ಖಾಸಗಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇವರು ಧನ ಸಹಾಯ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

281

26317

.76
ಪಾರ್ ಅ:ವಗರ್:18/2005-06

26/08/2005

25/03/2009

25/03/201
0

10-6-1

ರ್ೕ.ಕೆಟಿ.ರಜಪೂತ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ.ಲ ಮ್ೕ ನಾರಾಯಣ .ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಕಾಂಚನ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

282

26322

283

26326

13/06/2005
25/03/2009
25/03/201 10-6-1
.76ಪಾರ್ ಅ:ವಗರ್:10/20
0
05-06
ರ್ೕ.ಮತಿ. ಸೌಮಯ್ಬಾಯಿ, ಸ. . ಅಂಬಾ ಲಾಸ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಳಂಜೆ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
09/05/2005
25/03/2009
25/03/201 10-6-1
.76ಪಾರ್ ಅ:ವಗರ್:03/20
0
05-06
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ದಿ.ಕೆಥೋ ಕ್ ಕಷ್ಣ ಮಂಡ ರಿ ಬಲಮ್ಠ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಅಧಿನದ ಲ್ರುವ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
284

26338

285

26347

286

26351

287

26357

288

31923

289

31924

16/04/2005
25/03/2009
25/03/201 10-6-1
.76ಪಾರ್ ಅ:ಇತರೆ:05/20
0
05-06
ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು ದಾಧ್ಪುರದ ಕೆರ್ಯ್ಸಥ್ ರಾಯಲಲ್ ಇಂಡಿಯನನ್ ಶಾಲೆಯ ಸವ್ತತ್ನುನ್ ಪರಬಾರ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
10/10/2005
25/03/2009
25/03/201 10-6-1
.76ಪಾರ್ ಅ:ವಗರ್:20/20
0
05-06
ಕೆ.ಅಶೋಕ್ ಸ. . ರ್ೕ.ಶಾರದ ಬವನ .ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಪಾದೆಬೆಟುಟ್, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
30/11/2005
25/03/2009
25/03/201 10-6-1
.76ಪಾರ್ ಅ:ವಗರ್:23/20
0
05-06
ಕೆಥೋ ಕ್ ಕಷ್ನ ಮಂಡ ರಿ ಮಂಗಳೂರು, ಇವರ ಅಧೀನದ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
25/06/2004
25/03/2009
25/03/201 10-6-1
.76
0
ಪಾರ್ ಅ:ದೂರು:02/200405.
ಏಡೆಡ್ ಬರ್ದರನ್ ಮಿಷನ್ .ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಕೊಳೆಳ್ಗಾಲ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲಾ ಆಡ ತ
ಮಂಡ ಯವರು ಕಷ್ಕರಿಗೆ ನೀಡುತಿರುವ ಕಿರುಕುಳದ ಬಗೆ
28/10/2003
15/04/2009
15/04/201 10-6-1
7[2] ಪಾರ್ ಅ/ಇತರೆ0
02/2003-04
ರ್ೕ. ವೇಕಾನಂದ ಪಾರ್.ಶಾ. ಜಯನಗರ, ಹೂಟಗಳಳ್ ಗಾರ್ಮ ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಹಸಾತ್ಂತರದ ಬಗೆಗ್.
7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಹಸಾತ್ಂತರ05/ 2003-04

20/02/2004

15/04/2009

15/04/201
0

10-6-1

ದಾಯ್ಭಾರತಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಕ ಪಾರ್ಶಾ, ಮುನೇಶವ್ರನಗರ, ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಹಸಾತ್ಂತರದ ಬಗೆಗ್.

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

17/03/2009
15/04/2009
15/04/201 10-6-1
7[6] ಪಾರ್ ಅ/ ಇತರೆ0
35/2003-04
ಆರ್. .ಮಿಷನ್ ಪಾರ್ಶಾ. ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಹುದದ್ಗಳನುನ್
ಭತಿರ್ಮಾಡುವ ಬಗೆ
7[6]
03/02/2005
15/04/2009
15/04/201 10-6-1
ಪಾರ್ ಅ/ಬೇ.ಬಿ.02/20040
05
ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸ. . ರ್ೕ ಗುರುಕುಲ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಚುಂಚನಕಟೆಟ್,ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ವೇತನ
ಬಿಡುಗಡೆಬಗೆ
04/09/2004
15/04/2009
15/04/201 10-6-1
7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಇತರೆ0
12/2004-05
ರ್ೕ ಗಾಯಿತಿರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಮೈಸೂರು, ಇವರ ಗಾಯಿತಿರ್ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಗೌ ಯಾನಗರ, ಮೈಸೂರು ಈ
ಶಾಲೆ ಮುಚ ಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆ
23/07/2004
15/04/2009
15/04/201 10-6-1
7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಹೆ.ಬ0
01/2004-05
ಜೆ.ಇ.ಎಸ್. ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಸ್ಋಈರಾಂಧಪುರ, ಮೈಸೂರು ಶಾಲಾ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್.

290

31925

291

31927

292

31929

293

31930

294

31934

12/05/2004
15/04/2009
15/04/201
7[6] ಪಾರ್ ಅ/ವಗರ್0
05/2004-05
ಟೆರಿ ಯನ್ ಕಾಮೆರ್ಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

295

31936

27/07/2004
15/04/2009
15/04/201 10-6-1
7[6] ಪಾರ್ ಅ/ದೂರು-04/
0
2004-05
ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ ಹರವ ಗಾರ್ಮದ ಲ್ ಅಕರ್ಮವಾಗಿ ನಡರಯುತಿತ್ರುವ ರ್ೕ ಚನನ್ಬಸವೇಶವ್ರ ನಸರ್ರಿ ಮತುತ್
ಪಾ ಶಾಲೆಯನು ಮುಚು ವ ಬಗೆ

10-6-1

606
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

21/08/2004
15/04/2009
15/04/201 10-6-1
7[6] ಪಾರ್ ಅ/ವಗರ್0
21/2004-05
ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ ತಾ: ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪಾರ್ಶಾಲಾಲಾ ಕಷ್ಕರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಇತರೆ09/11/2004
15/04/2009
15/04/201 10-6-1
17/2004-05
0
ಸುಳುಳ್ ದಾಖಲಾತಿ/ಹಾಜರಾತಿ ತೋರಿ
ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್. ದೂರು

296

31942

297

31945

298

31952

22/03/2005
15/04/2009
15/04/201 10-6-1
7[6]
0
ಪಾರ್ ಅ/ಹೆ.ಬ./04/200405
ವೇಕಾನಂದ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ವೆಂಕಟಯಯ್ನ ಛತರ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್.

299

31966

300

31970

11/07/2005
15/04/2009
15/04/201 10-6-1
7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಇತರೆ0
13/2005-06
ರ್ೕ ಅರುಣ ಆಯರ್ಮಿತರ್, ದೈ. . ಸೈಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಪಾರ್ಶಾ, ಮೈಸೂರು, ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
7[6]
29/11/2005
15/04/2009
15/04/201 10-6-1
ಪಾರ್ ಅ/ಸಥ್ಳಾಂತರ/01/200
0
5-06
ಮೈಸೂರು ಲಯನಸ್ ಕಲ್ಬ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪಾರ್ಶಾ, ಮೈಸೂರು, ಈ ಶಾಲಾ ಸಥ್ಳಾಂತರದ ಬಗೆಗ್.

301

31973

10/10/2005
15/04/2009
15/04/201
7[6] ಪಾರ್ ಅ/ ಹಸಾತ್ಂತರ0
05/2005-06
ಸಂತ ಮರೀನ ಆಂಗಲ್ ಪಾರ್ಶಾ, ಎನ್.ಆರ್. ಹಲಲ್, ಮೈಸೂರು ಹಸಾತ್ಂತತರದ ಬಗೆಗ್.

10-6-1

302

31975

20/12/2005
15/04/2009
7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಸಾದೂ 07/2005-06
ಾನಜೊಯ್ೕತಿ ದಾಯ್ಪೀಠ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

10-6-1

303

31979

304

31981

08/08/2005
15/04/2009
15/04/201 10-6-1
7[6] ಪಾರ್ ಅ/ವಗರ್0
16/2005-06
ಮೈಸೂರು ಡ ೕ ಸನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ , ಮೈಸೂರು ಇವರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ
ಪಾ ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
7[6] ಪಾರ್ ಅ/ ಇತರೆ-01/
04/04/2008
15/04/2009
15/04/201 10-6-1
2005-06
0
ಆರ್. .ಎಂ. ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ ಖಾ ಹುದೆದ್ಗಳ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್.

305

31984

15/11/2005
15/04/2009
7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಹೆ.ಬ01/2005-06
ಸೈಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ

306

43695

307

57877

19/04/2010
23/09/2011
23/09/201 10-6-1
C7[1].1.ನೀ. /2010
ಎಂ.ಜಗದೇಶ್ ವಕೀಲರು ರ್ೕಸತಯ್ಸಾಯಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೇವಾ ಟರ್ಸ್ಟ್ ವಾರಪಟಟ್ಣಣ್ ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು
ಇವರ ಪ ಸಾವನೆಯನ ಉ ನಿ ಪಾರಸು ಮಾಡಿಲದಿರುವ ಬಗೆ
03/01/2011
24/08/2015
24/08/201 10-6-1
C76.01/20106
11.ದೂರು/2011
ಮಾತಾರ್ಂಡ ಮಸನಕಟಿಟ್,ಚಿಂದರ್ಗುತಿತ್, ಸೊರಬ ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

308

57890

04/01/2011
24/08/2015
C76.02/201011.ದೂರು/2011
ಗಂಗಾಧರ ನಾಯಕ್ ಪಿ ಸೊರಬ ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

15/04/201
0

15/04/201
0

24/08/201
6

10-6-1

10-6-1
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309

59249

310

59250

311

82584

312

110642

313

110648

314

110650

315

110663

316

110682

317

110722

318

110742

319

110755

320

110938

321

112737

C76.08/201017/01/2011
24/08/2015
24/08/201 10-6-1
11.ಮಾ.ಹ.ಅ/2011
6
ಗಂಗಾಧರನಾಯಕ್ ಪಿ, ಸ ,ಸೊರಬ ತಾ ಇವರು ಮಾ ಹ ಅಧಿ ನಿ ಮಾ ರಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್ ೕಸಟ್ಲ್
ಆಡರ್ರ್ ಕರುವ ದಿಲ
C76.28/201017/01/2011
24/08/2015
24/08/201 10-6-1
11.ದೂರು/2011
6
ಮಾ ಹ ಅಧಿ ನಿ ಓವರ್ ಲುಕಾಕ್ಗಿರುವ ಕೆ ಬಿ ಪರ್ಶಾಂತ್ ಇವರಿಗೆ ತಪುಪ್ ಮಾ ನೀಡಿರುವ ಬಿ ಇ ಓ ಆ ಮಂ
ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ ಮ ಜರುಗಿ ರುವ ದರ ಬಗೆ
c7(6)/ಸಥ್ಹ/25/2011-12
21/09/2011
26/08/2015
26/08/201 10-6-1
Sri sigandhureshweri higher primary school jog falls Shimoga
C7[6]/ಅರಶಾನೌಮಾ/20/2
05/06/2013
06/03/2015
06/03/201 10-6-1
013
6
ಹೆಚ್. ನಯಕುಮಾರಿ, ಸಹ ಕಷ್ಕಿ, ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಅನುದಾನಿತ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಡುಪಿ ರವರ
ವಗಾವಣೆ ಬಗೆ
05/06/2013
06/03/2015
06/03/201 10-6-1
7[6]/ಅರಶಾನೌಮಾ/ನೌ.
6
ವಗ.21/2013-14/2013
ಸಟ್ರ್ ಗಾಲ್ಡಿ ಫೆಲ್ೕ ವಾಸ್, ಸಹ ಕಷ್ಕಿ, ಕಾಮರ್ಲ್ ಅನುದಾನಿತ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕಶಾಲೆ,ಹ ಯಾಳ,◌ುತತ್ರ
ಕನ ಡ ಜಿಲೆ ರವರ ವಗಾ ವಣೆ
7[6]ಪಾರ್ ಅ. ವಗ್/ಖಾಹು
05/06/2013
06/03/2015
06/03/201 10-6-1
ಅನು/19/2013
6
ಕೆಥೋ ಕ್ ಕಷ್ಣ ಆಡ ತ ಮಂಡ , ಮಂಗಳೂರು, ಈ ಮಂಡ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
ಕಷ್ಕರ ವಗಾಂವಣೆ ಕುರಿತು
7[6]ಪಾರ್ ಅ. ವಗ.23/ಅ
06/06/2013
06/03/2015
06/03/201 10-6-1
ರಶಾನೌಮಾ/20136
14/2013
ಕೆ.ಎಸ್.ಚಂದರ್ಶೇಖರ್, ಸಹ ಕಷ್ಕ, ನುದಾನಿತ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕಶಾಲೆ, ಜಾಂತಾರು ರವರ ವಗಾಱವನೆ
07/06/2013
24/08/2015
24/08/201 10-6-1
7[6]ಪಾರ್ ಅ. ಬಿಎಸ್ಇ.7
6
0/ಅರಶಾನೌಮಾ/201213/2013
ಖ ೕಲ್ ಸಲಾಹ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಪುತೂತ್ರು, ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಎಸ್ಇ
ಪಠ ಕ ಮ ಸ ೕಜನೆ ಬಗೆ
7[6]ಪಾರ್ ಅ/ ವಗ/26/ಅ
10/06/2013
06/03/2015
06/03/201 10-6-1
ರಶಾನೌಮಾ/20136
14/2013
ಅಲಾಪ್ಡ್ರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಎಲಾಲ್ ಸೈಂಟ್ ಥಾಮಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಆಡ ತ ಮಂಡ ಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಕಷ್ಕರ ಪರಸ ರ ವಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
7[6]ಪಾರ್ ಅ/ ವಗ.28/ಅ
11/06/2013
06/03/2015
06/03/201 10-6-1
ರಶಾನೌಮಾ/20136
14/2013
ರ್ೕಮತಿ ಸೆಲೆನ್ ಡಿ ಕೋಸಟ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, .ಎಸ್. ಪಾರ್ಶಾಲೆ ದೇವಾನ್ ಎಸೆಟ್ೕಟ್, ಕೊಪಪ್.ತ್ಆ ರವರ
ವಗ್
7[6]ಪಾರ್ ಅ. ವಗ/ಅರಶಾ
12/06/2013
06/03/2015
06/03/201 10-6-1
ನೌಮಾ/30/2013
6
ಬೆಥನಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸಯ್ಟಿ, ಮಂಗಳೂರು ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಗೆ ಒಳಪಟಟ್ಂತಹ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
ಕಷ್ಕರ ವಗ
7[6]ಪಾರ್ ಅ/ .ವಗ/ಅರ
20/06/2013
06/03/2015
06/03/201 10-6-1
ಶಾನೌಮಾ/35/2013
6
ರ್ೕ.ಸುರೇಂದರ್.ಪಿ ಕೊಡಂಗ ಮತುತ್ ಶಂಕರ.ಎಂ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು ರವರ ವಗಾವಣೆ ಕುರಿತು.
7[6]
ಪಾರ್ ಅ/ಅನುಒ/ಮಾ.ಹಕುಕ್.1
19/2013

24/08/2013

24/08/2015

24/08/201
6

10-6-1
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ಪಿ.ಗಂಗಾಧರನಾಯ್ಕ್, ರಂಗನಾಥ ಕನನ್ಡ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಚಂದರ್ಗುತಿತ್ ಸ್ಒರಬ.ತ್ಆ, ವ ಗಗ್ ಜಿ ಮಾ ತಿ
ಹಕು ಅಧಿನಿಯಮ
7[6]
10/10/2013
24/08/2015
24/08/201 10-6-1
ಪಾರ್ ಅ/ಅನುಒ/52/2013
6
ಗಂಗಾಧರನಾಯ್ಕ್, ಚಂದರ್ಗುತಿತ್,ಸ್ಒರಬ.ತ್ಆ, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್,ಇವರನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
CPIBM244ಇ.ಎ.ಟಿ2014
29/11/2014
24/08/2015
24/08/201 10-6-1
6
ವೈ ಪಿ ಮಂಜುಳ ◌ಿವರು ಸ ಲ್ ರುವ ಮನ ಬಗೆಗ್

322

113872

323

128091

324

432

325

909

326

953

19/05/2006
24/03/2009
24/03/201 10-6-2
796) ಪಾರ್. .ಅ. 01/060
07
ರ್ೕಮತಿ ಡಿ. ರತಾನ್ವ ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥ ಸಾವ್ಮಿ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಧಮರ್ಸಥ್ಳ, ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

327

964

04/04/2005
24/03/2009
24/03/201
7(6) ಪಾರ್. .ಅ ಇತರೆ
02/06-07
0
ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್.ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

328

12656

329

12658

330

12911

331

12931

332

13119

333

16265

334

25649

335

25657

31/05/2006
24/03/2009
24/03/201 10-6-2
7(6).ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್0
12/2006-2007
ಕಿರ್ಸಟ್ನ್ ಲೂ ಸ್ ಸ. .ಸೇಕರ್ಡ್ ಹಾಟಸ್ರ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ನಾಗೇನಹ ಳ್ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಮೈಸೂರು ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ
7(6) ಪಾರ್. .ಅ ಇತರೆ 02
02/04/2006
24/03/2009
24/03/201 10-6-2
/06-07
0
ವೇಕಾನಂದ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ, ಇ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರ ರಾಮಾಚಾರಿ ಇವರ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

10-6-2

20/07/2007
24/03/2009
24/03/201 10-6-2
76ಪಾರ್ ಅ.ನೊಂದಣಿ
46/2007-08
0
ಸೈಂಟ್ ಆನ್ಸ್.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಕೆಲರೈ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ತೆರೆಯಲು
ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ 2007 08 ನೇ ಸಾಲು ದ ಣ ಕನ ಡ ಜಿಲೆ ಮಂಗಳೂರು
76ಪಾರ್ ಅ.ನೊಂ.
20/07/2007
24/03/2009
24/03/201 10-6-2
14/2007-08
0
ಾನಭಾರತಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಪಿಪ್ನ
ಗರು ಇ ಲ್ 6ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ಆರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
76ಪಾರ್ ಆ ನೋಂ
03/08/2007
24/03/2009
24/03/201 10-6-2
502007-08
0
ವೇಕಾನಂದ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಅಂಬಾಗಿಲು ಉಪುಂದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆ 6 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಮುದ ್ಲ
2007 08 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಅನುಮುತಿ ಕುರಿತು
03/08/2007
24/03/2009
24/03/201 10-6-2
76ಪಾರ್ ಆ 512007-08
ಬದಿರಿಯ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಬಜಾಲ್ ನಂತೋರು ದ ,ಕ,ಜಿಲೆ ಮಂಗಳೂರು
ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6 ನೀ ತರಗತಿ ಆಂ ಮಾಅನುಮುತಿ 2007 08 ನೇ ಸಾಲು
21/08/2007
24/03/2009
24/03/201 10-6-2
76ಪಾರ್ ಆ
0
ವಗ್ರ್112007-08
ಕೆ.ಬಿ ನಾಗರಾಜ ಸ ಆಂದರ್ ತೆಲಗು ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಕಮಮ್ಗೋಂಡನಹ ಬೆಂಗಳರ್
ರವರನು ಆರ್ ಮಿಶನ್ ಪಾ ಶಾಲೆ ಕೋಳೇಗಾಲ ಇ ನ
24/03/2009
24/03/201 10-6-2
c76pra.Shi.a.Transfer 24/04/2008
0
.171.ವಗರ್/2008
ರ್ೕ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಅಡಿಗ ಪಿ.ಸ. . ರ್ೕ ವೆಂಕಟರ್ಮಣ ಪಾರ್.ಶಾ.ರವರ ಅಂತರ ಆಡ ತ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
76ಪಾರ್ ಅ.ವಗಾರ್ವಣೆ.13/
22/10/2007
24/03/2009
24/03/201 10-6-2
2007-08
0
ರ್ೕ ಸುಬಬ್ರಾವ್ ಶಾ , ಸ , ಪುಣಚ ಪೆರಿಯಾಲೆತಡಕ್ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಪುಣಚ ಇವರಿಗೆ ಅಂತರ್
ಆಡ ತ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
22/04/2008
24/03/2009
24/03/201 10-6-2
76ಪಾರ್ ಅ. .ವಗರ್.10/2
0
007-08
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ರ್ೕ ಚಂದರ್ಶೇಖರಶೇಟಿಟ್, ಎಸ್, ಸ ,ಮಾಡು

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ಪಾರ್ ಶಲೆ ಬಸೂತ್ರು ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್-

336

25664

76ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ.26/20
07-08
ಹೋ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಅನುದಾನಿತ

337

25672

25/10/2006
24/03/2009
76ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ .29/2006
-07
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಕೌನಿಸ್ ಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ರುವ ಬಗೆಗ್-

24/03/201
0

10-6-2

338

25677

12/04/2006
24/03/2009
24/03/201
76ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ .ಇತರೆ.03/
0
2006-07
ರ್ೕ ಶಾಂತಪುರ್ ಪರ್ಕಾಶ್, ಸ , ಇವರನುನ್ ಕೌನಿಸ್ ಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

10-6-2

339

25683

340

25690

341

25697

342

25704

343

25710

25/10/2006
24/03/2009
24/03/201 10-6-2
76ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.27/200
0
6-07
ಕನಾರ್ಟಕ ಕಷ್ಣ ಕಾಯೆದ್ 1999 ರ ನಿಯಮ 112 ರ ಪರ್ಕಾರ ಅನುದಾನಿತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಲ್ ಈಗಾಗಲೇ
ಪ ಕಟಿಸಲಾದ ಹೆಚು ವರಿ ಕಷ್ಕರುಗಳನು ಅಗತ ರುವ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಮರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
16/05/2006
24/03/2009
24/03/201 10-6-2
76ಪಾರ್ ಅ.ವೇತನ
ಇತರೆ.05/2006-07
0
ರ್ೕ ಎನ್ ರಾಜ, ದೈ ಶಾರದ ಮಿ ರ್ತ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಬಿ.ಬಿ. ಗಾಡರ್ನ್ ಮೈಸೂರು ಇವರ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಬಗೆ
76ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ.15/20
17/01/2007
24/03/2009
24/03/201 10-6-2
06-07
0
ತೌರೀದ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ ಗಂಗೊ ಳ್ ಕುಂದಾಪುರ ತಾ: ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ 6ನೇ
ತರಗತಿಯನು ಆಂಗ ಮಾ:ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ
14/06/2006
24/03/2009
24/03/201 10-6-2
76ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್.13/200
0
6-07
ಕೆಥೋ ಕ್ ಕಷ್ಣ ಮಂಡ ರಿ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಅಧೀನದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲಾಲ್ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಪಾರ್ ಶಾಲಾ
ಕಷ್ಕರುಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
03/06/2006
24/03/2009
24/03/201 10-6-2
76ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್.14/200
0
6-07
ರ್ೕಮತಿ ಸರೋಜಾಬಾಯಿ,ಸ , ಅನುದಾನಿತ ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ರಿಬೀಡು ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ

344

25715

345

25720

346

25724

347

25764

348

25768

12/06/2007

24/03/2009

24/03/201 10-6-2
0
ಪಾರ್ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ

08/01/2007
24/03/2009
24/03/201 10-6-2
76ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್.18/200
0
6-07
ರ್ೕ ಎ ಚಂದರ್ಮೌ ಇವರು ಅನುದಾನಿತ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬೆಳಳ್ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಲೆ ದೇರಳಕಟೆಟ್ ಮಂಗಳೂರು ತಾ: ದ ಣ
ಕನ ಡ ಜಿಲೆ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
08/09/2006
24/03/2009
24/03/201 10-6-2
76ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್.16/200
0
6-07
ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಇಂಟರ್ ಮಾಯ್ನೇಜರ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅಜಿರ್ಗಳನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.
18/08/2006
24/03/2009
24/03/201 10-6-2
76ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.15/200
0
6-07
ರ್ೕ ಕೆ ನಾರಾಯಣ.ಸ , ರ್ೕ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಖಾ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಸೌಡ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ಕಷ್ಕರ ಪಟಿ ಯ ಸೇರಿ ಕೌನಿ ಂಗ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
05/09/2008
24/03/2009
24/03/201 10-6-2
76ಪಾರ್ ಅ.ಖಾ ಹು 200809
0
ಬೆಥನಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮಂಗಳೂರು ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯಿಂದ ನಡೆಸುವ
ಅನುದಾನಿತ ಪಾ ಶಾಲೆಗಳ ಖಾ ಇರುವ ಹುದೆಗಳನು ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
29/03/2006
24/03/2009
24/03/201 10-6-2
76ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ.29/20
0
05-06
ರ್ೕ ಸರಸವ್ತಿ ದಾಯ್ಲಯ ಕನಾಯ್ನ, ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾ: ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧ ಮ ಅನುಮತಿ
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76ಪಾರ್ ಅ.ವಗಾರ್ವಣೆ.49/
23/10/2008
24/03/2009
24/03/201 10-6-2
2008-09
0
ಮಲಾ ಆರ್ ಬಲಾಲ್ಳ್, ಸ , ರ್ೕ ಚಂದರ್ನಾಥ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ನೂರಾಳಬೆಟುಟ್, ಕಾಕರ್ಳ ತಾ:
ಇವರನು ಮುಜಿಲಾ ಯ ಪಾ ಶಲೆ ಈಡು ಕಾಕರ್ಳ ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಗೆ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆ
30/05/2008
24/03/2009
24/03/201 10-6-2
76ಪಾರ್ ಅ.ವಗಾರ್ವಣೆ.36/
0
2008-09
ರ್ೕಮತಿ ಕೊಲ್ಟಿಲಾಲ್ ಫನಾರ್ಂಡಿಸ್, ಸ , ಬೆಳಾಮ್ಯಿ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಬೆಳಾಮ್ಯ
ಬ ಹಾ ವರ ವಲಯ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
19/02/2008
24/03/2009
24/03/201 10-6-2
76ಪಾರ್ ಅ.ವಗಾರ್ವಣೆ.08/
0
2008-09
ರ್ೕ ಎಂ ಮುಕುಂದ ನಾಯಕ ಸ ರ್ೕ ವೆಂಕಟರಮಣ ಖಾಸಗಿ ಅನುದನಿತ ಪಾರ್ ಶಾಲೆಅಮಾರುಮಟೆಟ್
ಉಡುಪಿ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ
19/04/2008
24/03/2009
24/03/201 10-6-2
76ಪಾರ್ ಅ.ವಗಾರ್ವಣೆ.07/
0
2008-09
ರ್ೕಮತಿ ಸಾವ್ತಿ ಕಲೋರ್, ಸ ಅನುದನಿತ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಕುರಿಯಾಳ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

349

25778

350

25793

351

25797

352

25801

353

25811

354

25818

355

25849

356

25854

357

25856

19/11/2007
24/03/2009
24/03/201
76ಪಾರ್ ಅ.ವಗಾರ್ವಣೆ.13/
0
2007-08
ಸೈಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಬೊಂಡೇಲ ಮಂಗಳೂರು ಈ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ

358

25861

359

25867

360

25872

361

25877

17/11/2007
24/03/2009
24/03/201 10-6-2
76ಪಾರ್ ಅ.ವಗಾರ್ವಣೆ.12/
0
2007-08
ರ್ೕ ಎ ಲಕಷ್ಮ್ಣಗೌಡ, ಸ , ಮಲೆನಾಡ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮಲವಂತಿಗೆ ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ತಾ: ಇವರನುನ್
ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ ಅನುದಾನಿತ ಪಾ ಶಾಲೆ ಪ ದವೆಜಾ ಬೆಳಂಗಡಿ ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ
21/09/2007
24/03/2009
24/03/201 10-6-2
76ಪಾರ್ ಅ.ದಿವ್.ಸೇ
ಪು.09/2007-08
0
ರ್ೕ ಮಂಜುನಾತ ಹೆಗಡೆ, ಸ , ಉ ಜಿ ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಪೆಡೂರ್ರು ಉಡುಪಿ ತಾ: ರವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ
ಸೇವಾ ಪ ಸಕವನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
76ಪಾರ್ ಅ.ಬಾಯ್ಂಕ್ ಹುಂಡಿ
04/10/2007
24/03/2009
24/03/201 10-6-2
2007-08
0
2007-08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾ.ದ ಲ್ ಬೋಧಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ
ಸ ದ ಬಾ ಂಕ್ ಹುಂಡಿಯನು ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆ
76ಪಾರ್ ಅ.ಬಾಯ್ಂ,ಹುಂ.ನ.
26/09/2007
24/03/2009
24/03/201 10-6-2
1/2007-08
0
6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾ.ನೋಂ.ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಹುಂಡಿ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

362

25882

13/05/2008
24/03/2009
24/03/201 10-6-2
76ಪಾರ್ ಅ.ವಗಾರ್ವಣೆ.27/
0
2008-09
ರ್ೕ ನ ೕನ ಕುಮಾರ್, ಸ ಸೈಮಟ್ ಫೀಲೋಮಿನಾ ಖಾಸಗಿ ಅನುದನಿತ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಕಲೂಲ್ರು,
ಕುಂದಾಪ ರ ತಾ: ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ
20/05/2008
24/03/2009
24/03/201 10-6-2
76ಪಾರ್ ಅ.ವಗಾರ್ವಣೆ.29/
0
2008-09
ಬೆಥನಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮಂಗಳೂರು ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪಾರ್ ಶಾಲೆಗಳ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
29/05/2007
24/03/2009
24/03/201 10-6-2
76ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ.03/20
0
07-08
ಟ್ಲ್ ಫವರ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಬಜೆಪ್ ಮಂಗಳೂರು 2007-08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 6ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧ ಮದ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
02/07/2007
24/03/2009
24/03/201 10-6-2
76ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ.40/20
0
07-08
ಎಸ್ ಐ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಮಂಗಳೂರು 6ನೇ ತರಗತಿ ಅನುಮತಿ

76ಪಾರ್ ಅ.ವಗಾರ್ವಣೆ.27/
2007-08

26/02/2008

24/03/2009

24/03/201
0

10-6-2

10-6-2
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ರ್ೕಮತಿ ೕನಾ ಡಿಯಾಡೇಸಾ ಅಗಾರ್ರ್ ಚಚ್ ನುದಾನಿತ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಅಗಾರ್ ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾ: ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ
76ಪಾರ್ ಅ.ದೂರು.25/20
22/02/2008
24/03/2009
24/03/201 10-6-2
07-08
0
ಲೋಂಡಾ ಗಾರ್ಮದ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಸ ಕ ಪಾರ್ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿ ರುವ ಬಗೆಗ್

363

25888

364

25925

365

25935

366

25941

367

25946

24/04/2008
76ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್18/2008-09
ಎಲನ್ ನಯ ಕುಮಾರಿ ಎ ಸ ಎಂ ಎಂ ಅನುದಾನಿತ

368

25957

02/07/2008
24/03/2009
24/03/201 10-6-2
76ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್.40/200
0
8-09
ಜಯಂತಿ
ಸಸ್, ಸ , ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಬೋರಿಮಾರು, ಬಂಡಾವ್ಳ ತಾ: ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

369

25962

23/04/2008
76ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್15/2008-09
ರ್ೕ ಗೋಪಾಲಜೋಗಿ, ಸ , ರ್ೕ ರಾಮಪರ್ಸಾದ್ ಖಾ

370

31901

371

10657

372

12576

07/02/2001
15/04/2009
15/04/201 10-6-2
7[6] ಪಾರ್ ಅ/ ಇತರೆ0
46/2000-01
ರ್ೕ ಗುರು ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಖಾ ಇರುವ ಕಷ್ಕರುಗಳ ನೇಮಕಾತಿ
ಅನುಮತಿ ಬಗೆ
7(9) ಪಾರ್ ಅ ವೇ
09/03/2007
23/05/2009
23/05/201 10-7-1
ಅನು60/06-07
0
ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನುಗೆಗ್ೕಹ ಳ್ ಆರ್.ಪಟಟ್ಣ ತಾ/ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ
ಶಾಲೆಯನು ವೇತನಾನುದಾನಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು
79 ಪಾರ್ ಅ/ನೋಂ24/03/2007
23/05/2009
23/05/201 10-7-1
30/2006-07
0
ರ್ೕ. ಾನಭಾರತಿ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಪಿ ಹೊಸ ಳ್ ರ್ೕರಂಗ ಪಟಟ್ಣ ಈ ಶಾಲೆಯ ನೋಂದಣಿ ಬಗೆಗ್

373

12996

374

13064

375

15224

376

15688

28/10/2008
24/03/2009
24/03/201 10-6-2
76ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್.25/200
0
8-09
ಕೆಥೋ ಕ್ ಕಷ್ಣ ಮಂಡ ಮಂಗಳೂರು ಈ ಕಷ್ಣ ಮಂಡ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಕಷ್ಕರುಗಳ
ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
23/05/2008
24/03/2009
24/03/201 10-6-2
76ಪಾರ್ ಅ.ವಗಾರ್ವಣೆ
34/2008-09
0
ಕೆಥೋ ಕ್ ಕಷ್ಣ ಮಂಡ ಮಂಗಳೂರು ಆಡ ತ ಮಂಡ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ
ವಗಾರ್ವಣೆ
76ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್22/04/2008
24/03/2009
24/03/201 10-6-2
13/2008-09
0
ರ್ೕ ರ ರಾಜಶೆಟಿಟ್, ಸ , ಅವಂಜಿ ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಬರ್ಹಾಮ್ವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
24/03/2009

24/03/201
0
ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

10-6-2

24/03/2009

24/03/201 10-6-2
0
ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಮನೂರು, ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

09/08/2007
23/05/2009
23/05/201 10-7-1
79 ಪಾರ್ ಅ ಇತರೆ13/070
08
ಎಸ್.ಬಿ. ರೆ ಡೆನಿಸ್ಯಲ್ ಪಿರ್ -ಪೆ ಮರಿ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಪ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಗುಲಬಗಾರ್
ಈ ಶಾಲೆಯ ದೂರಿನ ಬಗೆ
12/06/2007
23/05/2009
23/05/201 10-7-1
79 ಪಾರ್ ಅ ನೊಂ08/070
08
ಆಲ್ ಅಮೀನ್ ಎಸ್.ಎಸ್.ಶಾಲೆ ಅಶೋಕ ನಗರ ಮಳವ ಳ್ ಟೌನ್ ಮಂಡಯ್ 06ನೇ ತರಗತಿ ಶಾಲಾ
ನೊಂದಣಿ ಬಗೆ
28/01/2008
23/05/2009
23/05/201 10-7-1
si79.63.ನೊಂದಣಿ/2008
ಸುಪರ್ಭಾತ ಪಾರ್.ಶಾ. ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ರವರಿಗೆ 6ಮತುತ್ 7ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್ ತೆರೆಯಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
10/03/2008
23/05/2009
23/05/201 10-7-1
C79.101.ಅನುಮತಿ/2008
0
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15987

ಭಾರತಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಇವರು ಭಾರತಿ ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್
ಅನುದಾನರ ತವಾಗಿ ಪಾ ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
79 ಪಾರ್ ಅ 6 ನೇ ತರಗತಿ
02/04/2008
23/05/2009
23/05/201 10-7-1
ಅನುಮತಿ.126.ಅನುಮತಿ/2
0
008
ನುಮರ್ಲ ದಾಯ್ಭವನ ಪಾರ್.ಶಾ.ಹಟಿಟ್ಹೋಳೆಯ 6ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ
ಬಗೆ 10 000 ಡಿ ಡಿ ಇರುತದೆ
03/05/2008
23/05/2009
23/05/201 10-7-1
CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ
ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008
0
ಅಭಿನವ ಭಾರತಿ ದಾಯ್ಕೇಂದರ್ ರವರು ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ .ಪಾರ್.ಶಾ.ಇ ಲ್ 6 ಮತುತ್ 7ನೇ
ತರಗತಿಯನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆ
c79..ಯಾವುದಾದರೊಂದ
13/02/2009
23/05/2009
23/05/201 10-7-1
ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009
0
ಆಲ್ ಅಮೀನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಶಾ ಮಳವ ಳ್ ರವರಿಗೆ 2009-10 ನೇ ಸಾ 6 7 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾ
ತೆರೆಯಲು ಅನು ನೀಡುವ ಬಗೆ ರೂ 10 000/ ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿ ದೆ
23/11/2006
22/05/2009
22/05/201 10-7-1
79 ಪಾರ್ ಅ ರಿ.ಅ.ಸಂ.
0
13450/2006
ರಿ.ಅ.ಸಂ. 13450/2006 ರ್ೕ ದಾನೋಜಿ ಮತುತ್ ಇತರರು

378

16461

379

22511

380

33529

381

33533

28/03/2007
22/05/2009
79 ಪಾರ್ ಅ
ರಿ.ಅ.ಅಂ.10082/06-07
ರ್ೕಮತಿ ಮನಾನ್ವರ ಫಾತಿಮಾ ರಿ.ಅ.ಅಂ.10082/06-07

22/05/201
0

10-7-1

382

33543

383

33545

79 ಪಾರ್ ಅ ಇತರೆ 03/0607
ಕಷ್ಣ ಅದಾಲತ್ ಅಜಿರ್ಗ
ಳು ಮಂಡ ಜಿಲೆ
79 ಪಾರ್ ಅ ಸಥ್ 19/06-07

21/04/2006

22/05/2009

22/05/201
0

10-7-1

11/12/2006

22/05/2009

22/05/201
0

10-7-1

23/05/2009

23/05/201
0

10-7-1

ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಕೊಪಪ್ ಸಥ್ಳಾಂತರ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

384

33563

79 ಪಾರ್ ಅ ಭಾನೀ
ಆ.ಮಾದೂರು 02/07-08
ಇನ್ ಪಾಯ್ಂಟ್ ಜೀಸಸ್ ಮಂಡಯ್

385

33564

14/06/2006
23/05/2009
23/05/201 10-7-1
79 ಪಾರ್ ಅ ವೇ.ಅ.04/030
04
ಾನಜೊಯ್ೕತಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಮದೂದ್ರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

386

33568

23/03/2006
23/05/2009
23/05/201
7[9] ಪಾರ್ ಅ/ನೇಮಕ0
ಇತರೆ-62/2005-06
ಮಾದರಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ನಾಗಮಂಗಲ ಶಾಲೆಯ ಬಾಯ್ಕಾಲ್ಗ್ ಹುದೆದ್ ತುಂಬುವ ಬಗೆಗ್.

10-7-1

387

33570

28/11/2006
23/05/2009
7[9] ಪಾರ್ ಅ/ಇತರೆ04/2006-07
ರ್ೕ.ವೆಂಕಟ್, ಸ. ಬಸವೇಶವ್ರ ಪಾರ್ಶಾ, ಭಾ ಕ್, ಬೀದರ, ಇವರ ದೂರು.

23/05/201
0

10-7-1

388

33572

11/03/2003
23/05/2009
23/05/201
7[9] ಪಾರ್ ಅ/ಇತರೆ0
55/2002-03
ಅಂಬಿಕ ಪಾರ್ಶಾ, ಶರ್ವಣಬೆಳಗೊಳ, ಹಾಸನ, ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ.

10-7-1

389

33574

7[9] ಪಾರ್ ಅ/ ಕ.ಮ.ಅಉ66/2006-07

10-7-1

07/04/2008

21/03/2007

23/05/2009

23/05/201
0

613
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
ನಿವೇದಿತ ಪಾರ್ ಶಾ. ರಾಯಚೂರು, ಕನನ್ಡ ಮತುತ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
390

33575

23/03/2007
23/05/2009
23/05/201
7[9] ಪಾರ್ ಅ/ ನೋಂದಣಿ0
29/2006-07
ಪಿರ್ಯದ ರ್ನಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ, ಮಂಡಯ್. 6-7- ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ನೋಂದಣಿ ಬಗೆಗ್.

10-7-1

391

33577

20/01/2007
23/05/2009
7[9]
ಪಾರ್ ಅ/ಹೆ. /ನೇಮಕ-ಇತರೆ02/2006-07
ರ್ೕ.ನಾಮದೇವ. ಸ. . ಅಂಬೇಡಕ್ರ ಪಾರ್ಶಾ, ಲಾಡಗೇರಿ, ಬೀದರ್

23/05/201
0

10-7-1

392

33579

7[9] ಪಾರ್ ಅ/ನೋಂದಣಿ18/2006-07

23/05/201
0

10-7-1

01/12/2006

23/05/2009

ಕೇಂಬಿರ್ಡ್ಜ್ ಪಾರ್ಶಾ, ಸಖರಾಯಪಟಟ್ಣ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು 6-7- ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ನೋಂದಣಿ
393

33580

7[9] ಪಾರ್ ಅ/ನೋಂದಣಿ09/2007-08

13/06/2007

23/05/2009

23/05/201
0

10-7-1

23/05/201
0

10-7-1

ಸರಿತ ಪಾರ್ಶಾ, ಕೊಡಗು 6-7- ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.
394

33581

7[9] ಪಾರ್ ಅ/ನೇಮಕಾತಿ
ಅನು ೕದನೆ-01/200405

16/04/2004

23/05/2009

ಪರ್ಸನನ್ ಪಾರ್ಶಾ, ತಣಿಣ್ೕರು ಹಳಳ್, ಹಾಸನ, ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

395

33584

12/11/2003
23/05/2009
7[9] ಪಾರ್ ಅ/ ಸಥ್ಳಾಂತರ02/2003-04
ಸಾಯಿ ಎಂಜಲ್ಸ್ ಪಾರ್.ಶಾ. ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು. ಸಥ್ಳಾಂತರ.

396

33585

7[9] ಪಾರ್ ಅ/ಇತರೆ17/04/2006
23/05/2009
23/05/201 10-7-1
02/2006-07
0
ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಪಾರ್ಶಾ, ಕೊಪಪ್, ಈ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ಸಮಾನಾಂತರ ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

397

10619

398

10626

399

10647

400

10648

401

10650

07/03/2007
02/09/2009
02/09/201 10-7-2
7(9)ಪಾರ್. .ಅ.ವೇ.ಅನು52
/06-07
0
ರ್ೕ ಜಾಙ್ನೋದಯ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಾಗೇಶಪುರ ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ/ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು
7(9)ಪಾರ್ ಅ
07/03/2007
02/09/2009
02/09/201 10-7-2
ವೆ.ಅನು54/06-07
0
ಪರಿಮಳ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಂಡ ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ/ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು
7(9) ಪಾರ್ ಅ ವೇ ಅನು
09/03/2007
02/09/2009
02/09/201 10-7-2
57/06-07
0
ರ್ೕ ಪರ್ಸನನ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆದಶರ್ನಗರ ಅಡಿಲ್ಮನೆ ರಸೆತ್,ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು
7(9) ಪಾರ್ ಅ ವೇ ಅನು
09/03/2007
02/09/2009
02/09/201 10-7-2
58/06-07
0
ರ್ೕ ಪರ್ಸನನ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಣಿಣ್ೕರಹಳಳ್ ಹಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಕುರುತು
09/03/2007
02/09/2009
02/09/201 10-7-2
7(9)ಪಾರ್ ಅ ವೇಅನು
59/06-07
0

23/05/201
0

10-7-1

614
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
ಹೊಯಸ್ಳ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ದಿಡಗ ಚನನ್ರಾಯ ಪಟಟ್ಣ ತಾ/ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು
7(9) ಪಾರ್ ಅ ವೇ ಅನು
12/03/2007
02/09/2009
02/09/201 10-7-2
61/06-07
0
ನಿಮರ್ಲಾ ಕಾನೆವ್ಂಟ್, ವಲಲ್ಬಾಯಿ ರಸೆತ್ ಹಾಸನ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೆತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು
7(9) ಪಾರ್ ಅ ವೇ ಅನು
12/03/2007
02/09/2009
02/09/201 10-7-2
62/ 06-07
0
ಹಾಸನಾಂಬ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಾಸರಕೊಪಪ್ಲು ಹಸನ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು
c79.3.ವಗರ್/2007
17/07/2007
20/02/2010
20/02/201 10-7-2
ೕರ ಡಿ ಸೋಜ ಸ. .ಸೇಕೆರ್ೕಡ್ ಹಾಟರ್ .ಪಾರ್.ಶಾ.ಮೂಡಿಗೆರೆ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗಗ್

402

10662

403

10663

404

12582

405

20641

27/01/2009
23/05/2009
23/05/201
C7[2] ಪಾರ್ ಅ/ ಆ.ತ.ಅ0
2/0910..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009
6 ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾ ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/- ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ

406

24581

407

24584

408

24590

409

24593

01/03/2002
21/03/2009
21/03/201 10-7-2
73ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.50/200
0
1-02
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಮಳವ ಳ್ ತಾ: ಹಲಗೂರು ಗಾರ್ಮದ ಲ್ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಅನಧಿಕೃತ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆಗಳನು ಮುಚಿ ಸುವ ಬಗೆ
05/02/2003
21/03/2009
21/03/201 10-7-2
73ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.47/200
0
2-03
ರ್ೕ ಮಾವನ ಧಮಾರ್ಶರ್ಮ ಶರ್ವಣ ಬೆಳಗೊಳ, ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ತಾ: ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ರ್ೕ ಬಾಹುಬ
ಪಾ ಶಾಲೆ ಶ ವಣ ಬೆಳಗೊಳ ಈ ಶಾಲಾ ಕಟ ಡ ಹಾಗೂ ಜಮೀನನು ಸಕಾರ್ರಕೆ ವ ಸುವ ಬಗೆ
28/06/2002
21/03/2009
21/03/201 10-7-2
73ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.15/200
0
2-03
ಕನಾರ್ಟಕ ದ ತ ಅಭುಯ್ದಯ ಕೇಂದರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ನವಚೇತನ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ
ಮಂಡ ಈ ಶಾಲೆಯನು ಮುಚಿ ಸಲು ಆದೇ ರುವ ಬಗೆ
05/11/2003
21/03/2009
21/03/201 10-7-2
79ಪಾರ್ ಅ. 79ಪಾರ್ ಅ.
0
ಶಾಮು.ಇತರೆ.02/2003-04

10-7-2

ತಾಯಮಮ್ ಮಲಲ್ಯಯ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಶಾಲೆ ಸೋಮನಹ ಳ್ ಮದೂದ್ರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮುಚುಚ್ವ ಬಗೆಗ್.

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

410

24599

411

24602

412

24608

413

24611

414

24614

26/03/2004
21/03/2009
21/03/201 10-7-2
79ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.14/200
0
3-04
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್. . ಜಯಲ ಮ್, ಸ , ಭಾರತಿ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ ಹೈದಾರ್ಬಾದ್ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
07/05/2003
21/03/2009
21/03/201 10-7-2
79ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.07/200
0
3-04
ಮಹೊಳಾ ಕಿರಿಯ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಮಂಡಯ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ಬಗೆಗ್.
14/07/2004
21/03/2009
21/03/201 10-7-2
79ಪಾರ್ ಅ.ವಗರ್.ಇತರೆ.1
0
4/2004-05
ಸಟ್ರ್ ಎಲ್. ಅಂತೋಣಿಯಮಮ್, ಸ , ಸಂತ ಅನನ್ಮಮ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ರಾಜಪೇಟೆ, ಈ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರನುನ್
ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
79ಪಾರ್ ಅ.ದೂರು.06/20
30/07/2004
21/03/2009
21/03/201 10-7-2
04-05
0
ಕೇಂಬಿರ್ಡ್ಜ್ ಪಬ್ಲ್ಇಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಗೆ ಕಾನೂನು ಕರ್ಮವನುನ್ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
79ಪಾರ್ ಅ,ಎನ್.ಓ. .03/
2006-06

05/07/2006

21/03/2009

21/03/201
0

10-7-2

615
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
ಯತೀಂದರ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಹಾಸನ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಎನ್.ಓ. . ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

18/10/2007
21/03/2009
21/03/201 10-7-2
79ಪಾರ್ ಅ.33
0
ಅನು/2006-07
ಟ್ಲ್ ಮಿನ್ ಸಾಟ್ರ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿತರೀಕೆರೆ ಆಡ ತ ಮಂಡ ವತಿಯಿಂದ ಮದರ್ ನಸ ತಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ
ತರೀಕೆರೆ ಇ ಗೆ ವಗಾರ್ಯಿ ರುವ ಬಗೆ
79ಪಾರ್ ಅ.ಹೆ.ಬ.ಇತರೆ.44
18/11/2005
21/03/2009
21/03/201 10-7-2
/2005-06
0
ಗುರುದತತ್ ಾನಜೊಯ್ೕತಿ ಶಾಲೆ ರಾಜಪೇಟೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರನುನ್ ರೋ ಕ್ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಹೆಸರು
ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
79ಪಾರ್ ಅ,ಸಥ್.ಇತರೆ.10/2
12/06/2007
21/03/2009
21/03/201 10-7-2
007-08
0
ಶೋಭ ಕನನ್ಡ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಆವಲಹ ಳ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಕುಂತೂರು
ಗಾ ಮ ಮಳವ ತಾ: ಮಂಡ ಜಿಲೆ ಇ ಗೆ ಸಳಾಂತರ
20/05/2005
20/02/2010
20/02/201 10-7-2
79ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ.04/20
1
05-06
ಅನನ್ಪೂಣೇರ್ಶವ್ರಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ನಿಲುವಾಗಿಲು ಕೊಪಪ್ ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮಕೆಕ್
ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಬಗೆ
26/03/2009
29/10/2009
29/10/201 10-7-2
c79..ಯಾವುದಾದರೊಂದ
ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009
0
ವೇಕಾ ಸಂ,ಹನಕೆರೆ, ಮಂಡಯ್ ತಾ ಈ ಸಂ ದಿ 1/6/1987 ಕೆಕ್ ಮುಂಚೆ ಪಾರ್ರಂಬಿ ,ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ
ವೇಕಾ ಪಾ ಶಾ ಹನಕೆರೆ ಮಂ ಈ ಶಾಲೆಯನು ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
.ಮಾ/ ನೋಂದಣಿ22/05/2009
20/02/2010
20/02/201 10-7-2
03/20091
10.14. .ನೇ/2009
ಸಟ್ರ್ ಲೂದುರ್ ಮೇರಿ ಜಿ.ಮತುತ್ ಕಷ್ಕರು ಸಂತ ಜೋಸೇಫರ ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾ.ಮಡಿಕೇರಿ ಇವರ ಅಂತರ ಜಿಲಾಲ್
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
C79.2.ವಗರ್/2009
15/07/2009
20/02/2010
20/02/201 10-7-2
.
ಯಾ ಎನ್.ಲೋಬೋ ಮು. .ಸಂತ ಅಂಥೋಣಿ .ಪಾರ್.ಶಾ.ಸೋಮವಾಪೇಟೆ ಇವರ ಅಂತರ್
ಜಿಲಾ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
28/01/2008
20/02/2010
20/02/201 10-7-2
CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/14/2010
1
ನಿಮರ್ಲ ಕಾನೆವ್ಂಟ್,ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು 6ನೆ ತರಗತಿ ಅನುಮತಿ

415

24619

416

24622

417

24625

418

24852

419

27073

420

33505

421

34751

422

41963

423

20541

16/01/2009
20/02/2010
c79
gayathri devi.abhinava bharati school mandya

424

34561

425

34620

426

36118

06/07/2009
20/02/2010
20/02/201 10-7-3
7[9] ಪಾರ್ ಅ/ವಗರ್1
03/200910.2.ವಗರ್/2009
ರಾಘವೇಂದರ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಇಂದಿರಾ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ .ಪಾರ್.ಎಸ್.ಕೆ.ಮರಿಯಮಮ್ ಅನು.ಪಾರ್.ಶಾ.ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಅನು ೕದನೆ ನೀಡುವ ಬಗೆ
08/07/2009
20/02/2010
20/02/201 10-7-3
CPI.2.ವಗರ್/2009
ಲ್
ಯಾ ಡಿಸೋಜ ಮತುತ್ ರೀಟಾ ಲೋಬೋ ಕಷ್ಕರುಗಳ
ನಿಮರ್ಲ ಕನೆವ್ಂಟ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ
ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಅನು ೕದನೆ ನೀಡುವ ಬಗೆ
17/06/2003
02/09/2009
02/09/201 10-7-3
7(9)
0
ಪಾರ್ಶ್ಇಅ.ಮೇಲಮ್ನ /ಮೇ
ಲಮ್ನ /ಮೇಲಮ್ನ /2009
ಮೇಲಮ್ನ ಸಂ.02/03-04 ಸಮಾಜ ಸೇವ ಸಂಘ ನಾಗಮಂಗಲ, ಮಂಡಯ್ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ

427

24605

428

34667

20/02/201

10-7-3

19/05/2004
20/02/2010
20/02/201 10-7-4
79ಪಾರ್ ಅ.ದೂರು.01/20
1
04-05
ಪರ್ಸನನ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆಯ ಪಕಕ್ದ ಲ್ ಯೆತೀಂದರ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ಯವರು ಬಾರ್ಂಚ್ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ
ತೆರೆದಿರುವ ಬಗೆ ದೂರು
10/07/2009
20/02/2010
20/02/201 10-7-4
CPI.2.ವಗರ್/2009

616
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
429

1105

430

28077

431

32585

ಬೆಥನಿ ಎಜು.ಸೋ.ಇವರ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗಳ ಕಷ್ಕರ ಪರಸಪ್ರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ
ಬಗೆ
7(4)ಪಾರ್ ಅ.ಸೇ.ಮುಂ12/05/2005
20/08/2009
20/08/201
4-1-1
07/2005-07
0
ಬಿ.ಬಿ. ದದ್ಪಪ್ ಮು. .ಲ ಮ್ೕವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಕಸಗೋಡು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಈ
ಶಾಲೆಯ ಯೇ ಸೇವೆ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗೆ
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ವೇ.ಅ.19/0
28/03/2007
28/03/2009
28/03/201
6-4-2
6-07
0
ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ದಾಯ್ ಮಂದಿರ ಕ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಅಗರ್ಹಾರ ದಾಸರಹ ಳ್ ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
25/03/2009
16/06/2014
16/06/201
9-1-1
78ನಿ .ಸೌ.ವೇ.ಪ./58/085
09
ರ್ೕ/ಆರ್.ವೆಂಕತಪಪ್.ನಿ. . ಅ. ರ್ೕ ೕರಭದರ್ ಸಾವ್ಮಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್.,ಮಾರತ ಹ ಳ್.ಬೆಂ.

ಶಾಖೆ: PLANNING

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ಒಟುಟ್: 196

1

12067

15/06/2007
yo(2)BPL card
clarification 4/200708
BPL card only for to get the food only

06/08/201
0

10-1-1

2

2166

07/01/2005
28/03/2009
28/03/201
ೕ.ಕ.2.ಶಾ.ಸಥ್.ಆದೇಶ.17
0
/04-045
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಮಾಕನೂರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಸಥ್ಳಾಂತರ ಆದೇಶ ರದುದ್

3-1-1

3

2247

19/07/2006
28/03/2009
28/03/201
ೕ.ಕ.2ಶಾ.ಕ. .ಅನು/80
06-07
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣದ ದುರ ತ್ಗೆ ಶೇಷ ಅನುದಾನ

3-1-1

4

6310

5

8831

6

9158

7

9159

8

9211

20/11/2005
28/03/2009
28/03/201
3-1-1
ೕ.ಕ.2.ಗ.ಕಣ.ಗಾರ್.ಶಾ.ಅ
0
ಭಿವರ್ದಿದ್/2005-06
ಗದಗ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಕಣಗಿನಹಾಳ ಗಾರ್ವನುನ್ ವರಾದರಿ ಗಾರ್ಮವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಅಭಿವರ್ದಿದ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷಾಠ್ನ
ಕುರಿತು
ೕಕ2] ಮೈ. ಅದಾಲತ್
18/11/2006
23/05/2008
23/05/200
3-1-1
55/200-07
9
1]2001-02ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭವಾದ ಸ.ಪೌರ್.ಢ.ಶಾಲೆ ಅದಾಲತೆಗ್ ಮನ .
2]ಪೌ ಶಾ ಕಟ ಡ ದುರ ಬನೂ ರು
ೕ ಕ2.ಹೆ ಕೊ.ಅ
13/11/2006
28/03/2009
28/03/201
3-1-1
53/2006-07
0
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಯಲಬುಗ್ ಇ ಲ್ಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ 24 ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾರ್ಣಕಾಕ್ಗಿ ರೂ 37=00ಲಕಷ್
ಕೋರಿ[ಕೊಪ ಳ ಜಿಲೆ]
20/12/2006
28/03/2009
28/03/201
3-1-1
ಐಒ.ಕ.2ಕಾ. .ಹ.60/2006
0
-07
ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ. ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜಾಗದ ಲ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ ನಿಲಯ ನಿಮಾರ್ಣ
ಮಾಡಲು ನಿವಢಶನ ಹಸಾಂತರಿಸಲು ಕೋರಿ
08/09/2006
28/03/2009
28/03/201
3-1-1
ೕ.ಕ.2ಚ.ಗು.ಅ.38/200
0
6-07
ಚನನ್ಪಟಟ್ಣದ ಲ್ ಗುರುಭವನ ನಿಮಿರ್ಸಲು ಅನುದಾನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9

2164

10

2064

06/08/2009

25/11/2004
28/03/2009
28/03/201
4-1-1
ೕ.ಕ.3.ಗು.ನಿ.ದ.ಮ/040
05
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಜಿಲಾಲ್ ಘಟಕ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಸಂಘಕೆಕ್ ಗುರುಭವನ ನಿಮಿರ್ಸಲು 2 ಎಕರೆ
ಜಮೀನು ಮಂಜೂರಾತಿ
13/02/2006
28/03/2009
28/03/201
7-1-1
ೕ.ಕ2. ದಾಯ್..ನಿಲಯ.ನಿ.
0
53/05-06

617
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಹಣಬೆಯಾದ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.ಗೆ ಧಾಯ್ಥಿರ್ ನಿಲಯ ನಿಮಿರ್ಸಲು

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

11

2070

18/07/2005
07/01/2010
07/01/201
7-1-1
ೕ.ಕ2ಸವ್ಂತ.ಕ.13/051
06
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಚಳೆಳ್ಕರೆ ತಾ. ದೆದ್ೕಶವ್ರ ದುಗರ್ ಗಾರ್ಮದ ಸ.ಪಾರ್.ಶಾ.ಸವ್ಂತ ಕಟಟ್ಡ ನಿವಾರ್ಣ

12

2095

03/08/2005
28/03/2009
28/03/201
ೕ.ಕ2.ಶಾ.ಭೂದನ.ಜ/18
0
/05-06
ಹೊಸಕೋಟೆ ಸ.ಪಾರ್.ಶಾ. ದಾನಿಗಳು ನೀಡಿರುವ ಜಮೀನನುನ್ ಂದಿರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್

13

2128

16/01/2006
04/07/2008
04/07/200
7-1-1
ೕ.ಕ2ದಾನಿ.ಕೊಠಡಿ.ದಾವೆ
9
.45/05-06
ಬೆಂಗಳೂರು ವೇಕನಗರ ಹಳೆಯ ಕಟಟ್ಡವನುನ್ ಕೆಡ ದಾನಿಗ ಂದ ಹೊಸ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಿರ್ಸುವ ಕುರಿತು

14

2199

15

2203

01/08/2003
28/03/2009
28/03/201
7-1-1
ೕ.ಕ.2. .ನಿ.ಜಮೀನು.ವ
0
ಗರ್.14/03-04
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಮದೂದ್ರು ವಳಗೆರೆ ದೊಡಿಡ್ ಗಾರ್ಮದ ಸ.ಪಾರ್.ಶಾ. ಧಾಯ್ಥಿರ್ ನಿಲಯಕೆಕ್ ಜಮೀನು ಬಿಟುಟ್ ಕೊಡುವ
ಬಗೆ
ೕ.ಕ.(4)ಬಿ.ಇ.ಬ.ಎ.ನಿ.ಕ
29/12/2005
20/05/2008
20/05/200
7-1-1
ಛೇರಿ-10/05-06
9
ಬಿಇಒ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಗ ಗೆ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು.

16

2220

13/07/2006
20/05/2008
ೕ.ಕ.2.ಶಾ.ಕ.ಕಳಪೆ.23/
06-07
ಗದಿಗ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಮುಂಡರಗಿ ಗಾರ್ಮದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಕ.ಕಾಮಗಾರಿ ಕುರಿತು

17

5021

18

8145

19

8147

20/09/2005
20/02/2010
20/02/201
7-1-1
ೕ(ಕ3)ಸ.ಮಾಪಾರ್.ಶಾಲೆ.
1
ಸೋ.ಪೇಟೆ/35/05-06
ಸಕಾರ್ರಿ ಮಾದರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಸದರಿ ಶಾಲೆಯ 0.50 ಸೆಂಟ್ ಜಾಗದ ಲ್ 0/45
ಸೆಂಟ್ ಜಾಗವನು ಕಷ್ಕರ ಭವನ ನಿಮಿರ್ಸಲು ಕಷ್ಕರ ಸಂಘದ ಹೆಸರಿಗೆ ಪರಭಾರೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ನಂ.
04/12/2006
28/05/2008
28/05/200
7-1-1
ka.2.ve.gra.am56/200
9
6-07
Pavagada taluk venkatapura gramadalli ambedkar bhavana nirmana
maduva bagge
04/12/2006
28/05/2008
28/05/200
7-1-1
yo.ka.2.he.ko.be.45/2
9
006-07
Hechchuvari kotadigala bedike SARKARI PROUDASHALEGALIGE.

20

9149

21

9154

22

11177

23

12197

20/05/200
9

7-1-1

7-1-1

03/11/2006
28/03/2009
28/03/201
7-1-1
ೕಕ
0
ದಾ.ಹೆ,ನಾ.50/2006-07
ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲೆಲ್ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕ್ ಂಗನಮಠ ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ದಾನಿಗಳ ಹಸರು ನೀಡುವ
ಬಗೆ
ೕ.ಕ.2ಖೈ.ಶಾ.ಕಾಂ.39/2 19/09/2006
28/03/2009
28/03/201
7-1-1
006-07
0
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಖೈರವಾಡಗಿ ತಾ. ಂಗಸುಗೂರು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಶಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿಮಿರ್ಸುವ
ಬಗೆ
05/04/2007
06/08/2009
06/08/201
7-1-1
ೕ(2) ಉ.ಬೈ.(ಗಂಡು
ಮಕಕ್ಳು)15/06-07
0
ಗಂಡು ಮಕಕ್ ಗೆ ಉಚಿತ ಬೈ ಕಲ್ ತರಣೆಯ ಸಂಬಂದದ ಸಭೆಗಳ ಕಡತ
22/06/2007
28/03/2009
28/03/201
7-1-1
ೕ[ 7]ನಿ ದಾ ನಾ 2
0
2007/08
ಬೆಂ,ದ, ಜಿಲೆಲ್ ಚೋಳನಾಯಕನಹ ಳ್ ಸ,ಪೌರ್,ಶಾಲೆಗೆ ಬಧಾರ್ ಸ,ಪೌರ್,ಶಾಲೆ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ

618
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
24

12482

ೕ 4 /ಕ7/ಇತರೆ19/0710/07/2007
28/03/2009
08
ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಕಾಲೇಜು ನೆಡೆಸಲು ಸಥ್ಳವಕಾಶ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

25

12816

26

13220

27

13990

29/07/2007
28/03/2009
28/03/201
7-1-1
ೕ7 ಸಾ ,ಜ ನೀ 68 0
2006-07
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಂಗಸೂರು ಪಟಟ್ಣದ ಸಕಾರ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣಕಾಕ್ಗಿ ಸಾ ಇ ಜಮೀನನುನ್
ನೀಡುವ ಬಗೆ
26/08/2007
28/05/2008
28/05/200
7-1-1
ೕ7
9
ಕ.ಮೈ.ಶಾ. .ನಿಲಯ39/07
-08
ಮೈಸೂರು ತಾ/ ಕಡಗೊಳ ಗಾರ್ಮದ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆಯ ಜಮೀನಿನನ್ ಲ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ ನಿಲಯ ಕಟಟ್ಡ
ನಿಮೀರ್ಸಲು ಜಮೀನನು ಬಿಟು ಕೊಡುವ ಬಗೆ
16/11/2007
13/03/2008
13/03/200
7-1-1
ೕ8:ಸ.ಜ. .ಇ.ನೀ:32:2
9
007-08.33.ಆ.ಮೈ/2007

28

15000

29

15040

28/03/201
0

7-1-1

ಹೂಸಕೋಟೆ ತಾ: ದಾಸರಹ ಳ್ ಗಾರ್ಮದ ಸನಂ:ಸ.ಜಮೀನನುನ್ ಶಾಲಾಕಟಟ್ಡ ಕಟಟ್ಲು ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ
ನೀಡುವ ಬಗೆ
04/01/2008
28/03/2009
28/03/201
7-1-1
y.7.danigala.hesaru.p
0
ratime.stapane.anum
ati.37/200708..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008
ದೇವಲಾಪುರಗಾರ್ಮದ ,ಕೆ.ಆರ್.ಶಂಭು ಂಗಯಯ್ ದಾನಿಗಳು,ದೇವಸಾದ್ನ ಕಟಟ್ಲುಹೆಸರು ಇಡಲು ನೀಡುವಬಗೆಗ್.
7ಹಲೆ.ಸ. .ಕ.43/2007
-08..ಯಾವುದಾದರೊಂದ
ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008

09/01/2008

28/05/2008

28/05/200
9

7-1-1

7-1-1

ಶು ಅಭಿವೃದಿದ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಹಾಯಕ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಳೇ ಕಟಟ್ಡಬಗೆಗ್.

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

30

15703

12/03/2008
28/03/2009
28/03/201
y7.g.h.s.niveshana.h
0
astantara60/200708.105.ಕಟಟ್ಡ/2008
ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ ರಾಗಿಬೂಮಮ್ನಹ ಳ್ ಬಿ ಎಂ .ನಿಲಯ ಕಟಟ್ಡ ಕಟಟ್ಲು ಬಿಟುಟ್ಕೂಡುವಬಗೆಗ್.

31

16870

32

33756

33

4852

34

4925

28/05/2008
28/03/2009
28/03/201
7-1-1
ೕ7 ಸ.ಪ್ಔ.ಶಾ
ಜಮೀನು3/08-09
0
2007-08 ಸಾ ನ ರಾ ತಾ/ ನಾರಾಯಣಪುರ ಗೇಟ್ ಬ ಮಂಜೂರಾದ ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡಕೆಕ್
ನಿವೇಶನ ದಾನವಾಗಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ೕ5
01/06/2009
20/02/2010
20/02/201
7-1-1
ಶಾ,ಜ.ಹಸಾತ್ಂತರ01/091
10.176.ಇತರೆ/2009
ಸ.ಉ. .ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಲಷಕ್ರ್
ಹಲ್ ವ ಗಗ್ ಇ ಲ್ಯ ಜಾಗವನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖೆಯ್ತರ ಇಲಾಖೆಗೆ
ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆ
ೕ(ಕ3)ರೋ.ಬೆಂ.ವೆ/1/05
12/05/2005
25/04/2009
25/04/201
7-1-3
-06
0
ಎ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬರ್ರಿ ಫಾರ್ ಚಿಲಡ್ರ್ನ್ ಇನ್ ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ,ಬೆಂಗಳೂರು ವೆಸ್ಟ್ ಇವರು ಸಕಾರ್ರಿ
ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು 13ನೇ ಅಡರಸೆ ಮಲೇಶ ರಂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದ ಕಟ ಡ ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡಲು
24/01/2006
24/11/2009
24/11/201
7-1-3
ೕ(ಕ3)ಮಂ.ಕಾಲೋನಿ/ಬಿ.
0
ಡಿ.ಎ.ನಿವೇ/8005-06
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಮಂಜುನಾಥ ಕಾಲೋನಿ ಇ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಪಾರ್ರಂಭಿ ರುವ ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವ ದಿ ಪಾ ಧಿಕಾರದಿಂದ ನಿವೇಶನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಬಗೆ

619
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
35

5023

36

9250

ೕ(ಕ3)ಅರಕಲಗೂಡು
18/08/2005
25/04/2009
25/04/201
ಶಾಲೆ/23/05-06
0
ಅರಕಲಗೂಡು ಪಟಟ್ಣದ ಕೋಟೆ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾರ್ಣದ ಬಗೆಗ್.
ೕ8ಹ.ಹ.ಆ.2/2004-05

26/04/2004

2004-05ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹನೊನ್ಂದನೇ ಹಣಕಾಸು ಆ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

7-1-3

12/03/2010

12/03/201
7-1-3
1
ೕಗದಡಿಯ ಲ್ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

07/08/2007
24/11/2009
24/11/201
7-1-3
ೕ8:ಮ.ಪಾ.ಜಾ. .ಇ.ಹ:
0
71:2007-08
ಧಾರವಾಡ ಶಹರ ಮಾಕೆರ್ಟ್ ೕಟ್ .ಟಿ.ಎಸ್ 25/ ಎಂ.ಎಫ್/ಜಾಗವನುನ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದ್ು ಶಾಲೆಯ
ಸ ಂತಕಟ ಡ ನಿಮಾರ್ಣಕೆ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆ
04/09/2007
09/04/2009
09/04/201
7-1-3
ೕ8 ಬೆಂ ಗಾರ್ ಹೆ ಕೊ
ಕೋ55/07-08
0
ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕೊಠಡಿ ಕೊರಿಕೆ ಪತರ್ಗಳ ಕಡತ

37

12961

38

13342

39

13372

06/09/2007
09/04/2009
09/04/201
7-1-3
ೕ8ಪಂ.ಸೌ.ಬಿ.ಮೇ.ರು:0
0
1:2007-08
2007-08ನೇ ಸಾ ನ ಪಂಚಸವಲಭಯ್ದಡಿಯ ಅನುದಾನದ ಬಿಲುಲ್ಗ ಗೆ ಮೇಲುರುಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

40

13482

ೕ1ಖಾ ಸಂ.ಪರ್ನಿ. ಫಾರ
ಸುಸ್.ಅನುಬಿ.22/2007-08

41

13799

42

14022

43

14061

44

14355

45

28652

46

28851

20/09/2007

22/08/2011

22/08/201
2

7-1-3

ಪೂವರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಹಂತದಿಂದ ಪ.ಪೂವರ್ ಹಂತದವರೆಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ ಪಡೆದ ಖಾಸಗಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಪ ವೇಶ ನಿಯಂತಿ ಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಧ ಯನ ಮಾಡಿ ಸಕಾರ್ರಕೆ ಫಾರಸು ಗಳನು
26/10/2007
01/03/2010
01/03/201
7-1-3
ೕ8:ಕ.ಜಾ.ಸಾವ್.ಶಾ.ವ:9
1
3:2007-08
ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೀಜಾಡಿ ಮೂಡು ಈ ಶಾಲೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟಟ್ಡ ಮತುತ್ ಸಥ್ಳದ ಲ್
ನಡೆಯುತಿರುವ ಕಟ ಡ ಮತು ಜಾಗವನು ಸಕಾರ್ರ ಸಾ ಧೀನಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶಾಲಾ ವಶಕೆ ನೀಡುವ ಬಗೆ
16/11/2007
02/03/2010
02/03/201
7-1-3
ೕ8:ಆ.ಮೈ.ಜ.ವ:56:20
1
07-08.40.ಇತರೆ/2007
ಕನಕಪುರ ತಾ: ಸಾತನೂರು ಹೋಬ , ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆ ಸೇರಿದ ವೆಂಕಟರಾಯದೊಡಿಡ್ ಶಾಲೆಗೆ ಆರ್.ಡಿ 441 0607ರಂತೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದು ಆ ೇಪಣೆ ರದುಪಡಿ ಅದೇ ಜಾಗದ ಪಾ ಆರೋಗ ಆಸ ತೆ ಕಟ ಲು ಆಗಿರುವ
ೕ8:ಬಂಗಾರಪೇಟೆ.ಬಾ.ಹ
16/11/2007
01/03/2010
01/03/201
7-1-3
.ಪಾ.5:20071
08.50.ಇತರೆ/24-4-2007
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಫಕೀರ್ ಅಹಮದ್ ರೋಡ್ ನೂಯ್ಟೌನ್ ಬಂಗಾರಪೆಟೆಯ ಬಾಡಿಗೆ
ಹಣ ಪಾವತಿ ಬಗೆ
28/11/2008
25/03/2010
25/03/201
7-1-3
ೕ8:ಭೂ.ದಾ.ಜ.ವಾ:109
1
:2007-08
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ತಾಲೂಲ್ಕು ದಾಸನಪುರ ಹೋಬ ಬೈಯಂಡನಹ ಳ್ ಗಾರ್ಮದ ಸವೆರ್ ನಂ:65 ರ ಲ್
1ಎಕರೆ ಬೂದಾನದ ಜಮೀನು ವಾಪಸು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
03/06/2005
01/04/2009
01/04/201
7-1-4
ೕಜನೆಕ3
0
ೇತರ್. .ಕ.ಹೆಸರು.ಬದ
13/2005-06
ಕಾಕರ್ಳ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾದಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಉತತ್ರವಲಯದ ಹೆಸರನುನ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ
ಕಾಕರ್ಳ ವಲಯದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗೆ
ೕಜನೆಕ3
31/07/2004
01/04/2009
01/04/201
7-1-4
ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಹೆಚುಚ್.ಕೊಠಡಿ16/
0
2004-05
ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಿಕೆರ್ರೆ ಮೂಡಬಿದರೆ ೇತರ್ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್
ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚು ವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

620
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
47

29291

48

37383

19/09/2000
01/04/2009
01/04/201
7-1-4
ಕ3 ೕ
0
ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಸ.ವಕೀಲರ
ನೇಮಕ 26/2000-01
ಸಕಾರ್ರಿ ಮಾದರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಾಯ್ಗರಾಜನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ನಿವೇಶನದ ಪಕಕ್ದವರು
ಉಚನಾ ಯಾಲಯದ ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ ಬಗೆ
14/10/2009
22/01/2013
22/01/201
7-1-6
ೕ(1) ಖಜಾನೆ.ಗ.ಸಮಸೆಯ್
09/2009-10/ಇತರೆ/4
/2009
2009-10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಖಜಾನೆ ಗಣಕೀಕರಣಗೊಂಡ ಲೆಕಕ್ ೕ ರ್ಕೆಗಳು-ಅಡಚರಣೆಗಳು

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

49

37489

50

43408

51

43428

52

43665

53

44118

54

44120

20/10/2009
22/01/2013
22/01/201
7-1-6
ೕ1 ರಾ
ೕ ಆಯವಯ್ಯ
10/20094
10/ಇತರೆ/=====/2009
2010 -11ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ವಯ ಮುಂದುವರೆದ
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಮತುತ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಘಟಕ /
ಹೊಸಘಟಕ ಕಾಯ ಮಗಳ ಆಯವ ಯ ಪ ಸಾವನೆಯನು ಸ ಸುವ ಬಗೆ
07/04/2010
22/01/2013
22/01/201
7-1-6
CPI/ಇ /------/2010
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಅನುಷಾಟ್ನಕೆಕ್
201ಒ-11ನೇ ಸಾ ಗೆ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಂದುವರೆದ
ಅನು ೕದನೆ ನೀಡಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
08/04/2010
22/01/2013
22/01/201
7-1-6
CPI/ಇ /---------/2010
ದಲನೇ ತೆ ಮಾ ಕ ಅನುದಾನ ಬಿದುಗಡೆ
2010-11ನೇ ಸಾ ಗೆ ಕೆ ಜಿ ಬಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಗ ಗೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
17/04/2010
22/01/2013
22/01/201
7-1-6
CPI/ಇ /--------------/2010
4
2010-11 ನೇ ಸಾ ನ ಸಕಾರ್ರಿ ಆಧೇಶಗಳು
19/04/2010
22/01/2013
22/01/201
7-1-6
CPI/ಇ / ೕ(1)ಖಜಾನೆ.
4
ಗ.4//2010-11
ೕಜನಾಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನವನುನ್
2010-11ನೇಸಾ ನ ರಾಜಯ್ವಲಯ
ಆನ್ ಲೆ ನ್ ಗಣಕೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
CPI/ಇ / ೕ(1)ಮು ೕ
25/03/2010
22/01/2013
22/01/201
7-1-6
ಕಾ.ಪರ್.11//2010-11
4
2010-11ನೇಸಾ ಗೆ ರಾಜಯ್ವಲಯ
ೕಜನೆಯಡಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ
ಮುಂದುವರೆದ
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕ ಮಗಳ ಅನುಷಾನಕೆ ಅನು ೕದನೆ ಕೋರುವ ಬಗೆ
03/06/2010
22/01/2013
22/01/201
7-1-6
CPI/ಇ / ೕ(1)ಮಿ.ಆ.05
/2010-11/2010
4
2010-11ನೇ ಸಾ ನ ನಿವರ್ಹಣಾ ಮುಂಗಡ ಪತರ್ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಣ

55

47338

56

47339

03/06/2010
22/01/2013
CPI/ಇ / ೕ(1)ನಿ.ಆ.06/
2010-11/2010
2010-11ನೇ ಸಾ ನ ನಿವರ್ಹಣಾ ಮುಂಗಡ ಪತರ್ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ

22/01/201
4

7-1-6

57

47341

14/07/2010
22/01/2013
22/01/201
CPI/ಇ / ೕ(1)ಖಜಾನೆ.
4
ಗ.ಸಮಸೆಯ್.08/201011/2010
2010-11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಖಜಾನೆ ಗಣಕೀಕರಣಗೊಂಡ ಲೆಕಕ್ ೕ ರ್ಕೆಗಳು-ಅಡಚಣೆಗಳು.

7-1-6

58

47342

16/07/2010
22/01/2013
22/01/201
7-1-6
CPI/ಇ / ೕ1)ಗುಉ. ೇ
4
.ಮಹಾಗಾಂವ.09?201011/2010
ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಉತತ್ರವಲಯ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಕಛೇರಿಯನುನ್ ಮಹಾಗಾಂವ ಕಾರ್ಸ್ ನ ಲ್ ತೆರೆಯುವಂತೆ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ

621
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
59

47469

60

48455

61

63645

62

65032

CPI/ಇ / ೕ(1)ಕಂಪಿಲ್.ಶೈ.
ೇತರ್.10/2010-11/2010

04/08/2010

22/01/201
4

7-1-6

ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಹೊಸಪೇಟೆತಾಲೂಲ್ಕು ಕಂಪಿಲ್ ದಾನಸಭಾ ೇತರ್ವನುನ್ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ೇತರ್ವನಾನ್ಗಿ ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
18/08/2010
22/01/2013
22/01/201
7-1-6
CPI/ಇ / ೕ1 ಗಜೇಂದರ್
ಹೊಸ ಶೈ ಬಾಲ್ಕ್ 11/20104
11/2010
ಗಜೇಂದರ್ಗಡ ರೋಣ ತಾ ಗದಗ ಜಿಲೆಲ್ ಬೆಳಗಾಂ ಭಾಗ ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಬಾಲ್ಕ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
28/12/2013
28/12/201
7-1-7
CPI/ಇ / ೕ(1)ರಾ. ೕ. 12/10/2010
4
ಆಯವಯ್ಯ.12/201011/2011
2011-12ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ವಲಯ ಮುಂದುವೆರೆದ
ೕಜನಾಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಮತುತ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಘಟಕ
/ ಹೊಸಘಟಕ ಕಾಯರ್ಕ ಮಗಳ ಆಯವ ಯ ಪ ಸಾವನೆಯನು ಸ ಸುವ ಬಗೆ
/ ೕ1 ಮು
ೕ ಕ ಪರ್
18/03/2011
28/12/2013
28/12/201
7-1-7
13/20104
11/ಇ /18/3/2011/2011
ೕಜನೆಯಡಿ ಪಾರ್/ಪೌರ್ ಕಷ್ಣಕೆಕ್ ಸಂಬಂದಿ ದ ಮುಂದುವರೆದ
2011-12 ನೇ ಸಾ ಗೆ ರಾಜಯ್ವಲಯ
ೕಜನೆ ಕಾಯರ್ಕ ಮಗಳ ಅನುಷಾ ನಕೆ ಅನು ೕದನೆ ಕೋರುವ ಬಗೆ
20/04/2011
27/12/2013
27/12/201
7-1-7
CPI/ಇ / ೕ(1)ಖಜಾನೆ.
4
ಗ.2/2011-12/2011
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ
2011-12ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ವಲಯ
ಅನುದಾನವನು ಆನ್ ಲೆ ನ್ ಗಣಕೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
CPI/ಇ / ೕ(1)ಮು ೕ
07/04/2011
28/12/2013
28/12/201
7-1-7
ಕಾ.ಹಬಿ.01/20114
12/2011
2011-12ನೇ ಸಾ ಗೆ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜಯ್ವಲಯ ಮುಂದುವರೆದ
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ
ಅನುಷಾನಕೆ ಅನು ೕದನೆ ನೀಡಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
CPI/ಇ / ೕ1
23/05/2011
28/12/2013
28/12/201
7-1-7
ನಿ/ಆ/03/2011-12/2011
4
2011/12ನೇ ಸಾ ೕನ ನಿವರ್ಹಣ ಮುಂಗಡ ಪತರ್ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ

63

66192

64

66194

65

67278

66

67279

23/05/2011
CPI/ಇ / ೕ1
ನಿ/ಆ/04/2011-12/2011
2011-12ನೇ ಸಾ ನ ಮುಂಗಡ ಪತರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಣ

28/12/201
4

7-1-7

67

74370

08/07/2011
28/12/2013
28/12/201
CPI/ಇ / ೕ(1)ಖಜಾನೆ.
4
ಗ.ಸಮಸೆಯ್.05/201112/2011
2011-12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಖಜಾನೆ ಗಣಕೀಕರಣಗೊಂಡ ಲೆಕಕ್ ೕ ರ್ಕೆಗಳು-ಅಡಚಣೆಗಳು

7-1-7

68

76782

CPI/ಇ / ೕ(1)ಜಿ.ವ.
ೕ-07/2011-12/2011

7-1-7

19/08/2011

2011-12ನೇ ಸಾ ನ ಜಿಲಾಲ್ವಲಯ
69

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

22/01/2013

77012

28/12/2013

28/12/2013

28/12/201
4

ೕಜನೆಗಳ ಮಾ ತಿ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಕಡತಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

05/08/2011
28/12/2013
ೕ[1]/ಇ /ಇತರೆ
06/2011-12
ಇತರೆ ಆದೇಶಗಳು-ಟಿಪಪ್ಣಿಗಳು 2011-12ನೇ ಸಾ ನ ಇತರೆ ಪತರ್ಗಳು

28/12/201
4

7-1-7

622
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

70

87597

ೕ 1/ಇ / ಅ ಬಿ
11/11/2011
12/2011-12
ಶೇಷ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

28/12/2013

28/12/201
4

7-1-7

71

83371

21/09/2011
ೕ 1/ಇ /ಮಾ ಹ
08/2011-12
2011-12ನೇ ಸಾ ನ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಪತರ್ಗಳ ಕಡತ

30/04/2015

30/04/201
6

7-1-8

72

84399

12/10/2011
30/04/2015
ೕ 1/ಆಬೇ ೕ/ರಾ
ೕ ಆಯವಯ್ಯ/2011
2012-13ನೇ ಸಾ ಗೆ ರಾಜಯ್ ವಲಯದ
ೕಜನಾ ಆಯವಯ್ಯ

30/04/201
6

7-1-8

73

87598

05/11/2011
30/04/2015
30/04/201
7-1-8
ೕ 1/ಇ /ಪಂರಾಕವಾ
ೕಜನೆ 11/2011-12
6
2012-13ನೇ ಸಾ ಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ವಾ ಱಕ
ೕಜನೆಗಳನುನ್ ರೂಪಿಸುವ ಬಗೆಗ್

74

96004

75

101347

76

109397

02/05/2012
30/04/2015
30/04/201
7-1-8
ೕ1 ಖಜಾನೆ
6
ಗ/ಇ /2/2012
2012-13ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ವಲಯ
ೕಜನಾ ಕಾಯಱಕರ್ಮಗಳಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ
ಅನುದಾನವನು ಆನ್ ಲೆ ನ್ ಗಣಕೀರಣ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ೕ1.ರಾ. ೕ.ಆಯವಯ್ಯ
11/10/2012
30/04/2015
30/04/201
7-1-8
/ಇ /07/2012
6
2013-14ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ವಲಯ ಮುಂದುವರೆದ
ೕಜನಾ ಕಾಯಱಕರ್ಮಗಳ ಮತುತ್ ಹೆಚಚ್ವರಿ
ಘಟಕ/ಹೊಸಘಟಕ ಕಾಯಱಕ ಮಗಳ ಆಯವ ಯ ಪ ಸಾವನೆಯನು ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ೕ.1.ಖಜಾನೆ.ಗ./ಇ /03/
20/04/2013
30/04/2015
30/04/201
7-1-8
2013
6
2013-14ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನವನುನ್ ಎನ್.ಎಮ್. ಯ ಲ್ ಆನ್ ಲೈನ್ ಗಣಕೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

77

83370

78

92293

79

93943

80

96000

81

97560

82

99429

ೕ 1/ಇ /Critical
study/secondary pu
education 09/2011-12

29/09/2011

30/04/2015

30/04/201
6

7-1-9

Draft terms of Reference for the critical study of Secondary and pre
university Education sectors in Karnataka
01/02/2012
25/08/2015
25/08/201
7-1-9
ೕ(1)
6
ಕ. ೇ. .ಕಚೇರಿ/ಇ /16/20
12
ಪುತೂತ್ರು ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಕಡಬದ ಲ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್,
05/03/2012
04/07/2015
04/07/201
7-1-9
ೕ(1)ಕನಕ. ೇ. .ಕಛೇರಿ./
6
ಇ /17/2012
ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಕನಕಗಿರಿಯ ಲ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ೕ1ಮು
ೕ ಕಾ ಹ
02/05/2012
30/04/2015
30/04/201
7-1-9
ಬಿ/ಇ /01/2012
6
ೕಜನಾ ಕಾಯಱಕರ್ಮಗಳ
2012-13ನೇ ಸಾ ನ ಕಷ್ಣ ◌ಿಲಾಖೆಯ ರಾಜಯ್ವಲಯ ಮುಂದುವರೆದ
ಅನುಷಾನಕೆ ಅನು ೕದನೆ ನೀಡಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ೕ ಖಜಾನೆ . ಗ .
12/06/2012
30/04/2015
30/04/201
7-1-9
ಸಮಸೆಯ್/ಇ /04/2012
6
2012 -13 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಖಜಾನೆ ಗಣಕೀಕರಣಗೊಂಡ ಲೆಕಕ್ ೕ ರ್ಕೆಗಳು -ಅಡಚಣೆಗಳು.
ೕ(1)ಬ.ಬಾ.ನಿ. ೇ. .ಕ.
ಮಂಜೂರು/ಇ /06/2012

06/08/2012

25/08/2015

25/08/201
6

7-1-9

623
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
83

99430

84

106766

ಬಿಜಾಪುರಜಿಲೆಲ್ಯ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ನಿಡಗುಂದಿಯ ಲ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ೕ(1)ನಿ.ಮು.ಆ/ಇ /05/
06/08/2012
30/04/2015
30/04/201
7-1-9
2012
6
2012-13ನೇ ಸಾ ನ ನಿವಱಹಣಾ ಮುಂಗಡ ಪತರ್[ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ]
ೕ(1)ಮ.◌ು.ಆಯವಯ್ಯ0
9/2012-13/ಇ /09/2013

16/02/2013

29/07/2015

29/07/201
6

7-1-9

2013-14ನೇ ಸಾ ನ ಮ ಳಾ ಉದೆದ್ೕ ತ ◌ಾಯವಯ್ಯದ ಬಗೆಗ್

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

09/04/2013
30/04/2015
30/04/201
7-1-9
ೕ1ಮು
ೕ ಕಾ ಹ
ಬಿ/ಇ /02/2013
6
ೕಜನಾ ಕಾಯಱಕರ್ಮಗಳ
2013-14ನೇ ಸಾ ನ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜಯ್ವಲಯ ಮುಂದುವರೆದ
ಅನುಷಾನಕೆ ಅನು ೕದನೆ ನೀಡಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ೕ(1)ಪಂ.ರಾ.ಕ.ವಾ. ೕ
21/10/2013
30/04/2015
30/04/201
7-1-9
ಜನೆ/ಇ /09/2013
6
ೕಜನೆಗಳನುನ್ ರೂಪಿಸುವ ಬಗೆಗ್,
2014-15ನೇ ಸಾ ನ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ವಾ ಱಕ

85

109085

86

114140

87

2098

29/11/2004
18/06/2009
ೕ.ಕ1.ಪರಿಹಾರ.200405
ರ್ೕಮತಿ ಜೈಬುನಿನ್ಸಾ ರವರಿಗೆ ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಪರಿಹರ ಧನ ಕೊಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

88

2113

23/07/2003
18/06/2009
18/06/201
7-2-1
ೕ.ಕ1.ಶಾ. .ಕ.ದೈ. .
0
ದಾಯ್.ನಿ.6/2000-01
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಾಲೇಜು ಬಾಲಕರ ಧಾಯ್ಥಿರ್ ನಿಲಯದ ಕಟಟ್ಡ ಅನುಧಾನದ ಬಿಡುಗಡೆ

89

2130

90

2142

28/06/2005
18/06/2009
18/06/201
7-2-1
ೕ.ಕ2 .ಇ.ಜಮೀನು.19/
0
04-05
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ 9.20 ಎಕರೆ ಜಮೀನನುನ್ ವೈದಯ್ಕೀಯ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ
ಹಸಾಂತರಿಸುವ ಕುರಿತು
11/05/2006
18/06/2009
18/06/201
7-2-1
ೕ.ಕ.2.ಶಾ.ಇ.ಕ.ಅನುದಾ
0
ನ.05/05-06
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಹರದನಹ ಳ್ ಗಾರ್ಮದ ಸ.ಪಾರ್.ಶಾ. ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

91

5031

92

9145

93

9252

94

12189

95

12251

18/06/201
0

7-2-1

24/08/2005
03/07/2008
03/07/200
7-2-1
ೕ(ಕ3)ಸ.ಪಾರ್ಶಾಲೆ.ನರ
9
ಗುಂದ/25/05-06
ಶಾಸಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನರಗುಂದ ಗದಗ್ ಜಿ: ಈ ಶಾಲೆಯ ಭೂಮಿಯನುನ್ ಕಬ ಸುತಿತ್ರುವ
ಬಗೆ
ೕ8:ಸಾ.ಪೂ.ಹ.ಬಿ:82:2
18/01/2007
20/03/2009
20/03/201
7-2-1
006-07
0
2003-04ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಜಿಲಾಲ್ಪಂಚಾಯತ್
ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗ ಗೆ
ಸಾಮಾಗಿ ಪೂರೆ ಕೆ ಮಾಡಿದ ಉ ದ ಹಣ ರೂ1 44(ಲಕಷ್) ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
26/09/2006
17/12/2008
17/12/200
7-2-1
ೕ8(ಕ3)ಸಾಂ.ಕಾ.ಕೊ.ಕ:
9
49:2006-07
ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಶಾಲಾ ಮಕಕ್ ಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿ ತರಭೇತಿ
ನೀಡಲು ಮಲೇಶ ರಂನ ರುವ ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾ ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಕೊಠಡಿ ಅವಕಾಶವನು
18/06/2007
02/07/2008
02/07/200
7-2-1
ೕ8:
9
ಶಾ.ಕೊ.ಅ.ಮಾಪಾರ್ಡು:48:
2007-08
2006-07 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
ಧ
ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ
ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಪಾರ್ಡು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
25/06/2007
18/06/2009
18/06/201
7-2-1
ಸಂಖೆಯ್
ೕ [7]ಶಾ,ಕ,ನಿ
17/07-08
0

624
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
ಕಟಟ್ಡ ರ ತ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ ಎಮೆಮ್ಮಾಡು ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣ ಬಗೆಗ್
26/06/2007
10/07/2008
10/07/200
7-2-1
ೕ(7) ಜ.ಮಂ.15/20079
08
ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಕಾಯ್ತಮಾರನಹ ಳ್ ಗಾರ್ಮದ ಜಮೀನನುನ್ ಕೇಂದಿರ್ಯ ಂದಿ ಸಂಸಾಥ್ನ ಮೈಸೂರು
ಇವರಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆ
07/08/2007
02/07/2008
02/07/200
7-2-1
ೕ8:ಅಂ.ಕೇಂ.ನ.ಅ:69:2
9
007-08
ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ರುವ ಶಾಲಾ ಆವರಣದ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಕೊಠಡಿಗಳ ಲ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗಳನುನ್
ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
08/08/2007
03/08/2009
03/08/201
7-2-1
ೕ7 ಶಾ.ಕ.ಜ.ಹ32/070
08
ಗುಲಬ್ಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಸುರಪುರ ತಾ/ ಸವೆರ್ನಂ 35ರ 6 ಎಕರೆ ಜಮೀನನುನ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ ಮಲಲ್ ಹಾಗು
ಸ ಪಾ ಶಾಲೆ ಹದನೂರು ಈ ಶಾಲೆಗಳ ಕಟ ಡ ನಿಮಾರ್ಣಕಾ ಗಿ ಹಸಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆ
10/08/2007
18/06/2009
18/06/201
7-2-1
ೕ7 ಶಾ.ಕೊ.ದು32/070
08
ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ವನಿ ತರೀಕೆರೆ ತಾ/ ಕೊಠಡಿಗಳ ದುರ ತ್ ಕೋರಿರಿರುವ ಬಗೆಗ್

96

12308

97

12964

98

12984

99

13026

100

13097

101

13613

102

13777

103

13912

104

13920

105

14026

25/05/2007
02/07/2008
02/07/200
7-2-1
ೕ8:ತಾ.ಸಥ್.ನೀ:25:200
9
7-08
2007-08 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲಾಗುವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಥ್ಳಾವಕಾಶ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

106

14063

107

14480

15/05/2007
02/07/2008
02/07/200
7-2-1
ೕ8:ಅ.ನೂ.ಶಾ.ಕ:14:2
9
007-08
ಬೆಳಗಾ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಐನಾಪುರ ಗಾರ್ಮದ ಪಾರಶೆಟಿಟ್ ತೋಟದ ಲ್ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ
ನೂತನವಾಗಿ ನಿಮಿರ್ಸುತಿರುವ ಶಾಲಾ ಕಟ ಡದ ಉದಾ ಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕೆ ಆ ೇಪಣೆ ಹಾಗೂ ತಕರಾರು
04/12/2007
18/06/2009
18/06/201
7-2-1
7.ವ.ಗೃ.ನಿ.31/20070
08..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2007
ಸಕಾರ್ರಿ ಔಇಬಾಗೀಯ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ಮ ಗೆ ವಸತಿಗೃಹ ಹಾಗು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿಮಿರ್ಸುವಬಗೆಗ್.

108

15002

18/08/2007
30/04/2008
9 ಎಂ.ಎಂ,ಆರ್
04/20072008
2007-08 ನೇ ಸಾ ನ ಜುಲೈ ಮಾಹೆಯ ಎಂಎಂಆರ್ ವರದಿ
ೕ8ಶ. .ಧ.ಸ.90/07/08

04/10/2007

30/04/200
9

7-2-1

03/07/2008

03/07/200
7-2-1
9
ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅ ೕಪಗಂಜ.ಗುಲಬ್ಗಾ ಶಾಲೆಗೆ ಶತಮಾನೋತಸ್ವ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಕಾಕ್ಗಿ
ಶೇಷ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
25/10/2007
18/06/2009
18/06/201
7-2-1
PLAN7.8.ಜ.ಕೋ/2007
ಹಾಸನ ನಗರದ ಲ್ ಹಾ ಇರುವ ಬಾಲಕರ ಬಾಲಕಿಶಾಲೆ ವೈದಯ್ಕೀಯ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆದ್ಗೆ ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
11/11/2007
18/06/2009
18/06/201
7-2-1
ೕ7.19.ಇತರೆ/2007
ವಾಣಿ ಲಾಸ ಸಪೌರ್ಶಾಲೆಮಂಜೂರಾದ ಅನುದನ,ಸ.ಉದುರ್ ಪೌರ್ಶಾಲೆ ಕೂಠಡಿಗೆ ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವಬಗೆ
11/11/2007
18/06/2009
18/06/201
7-2-1
ೕ7.27.ಕಟಟ್ಡ/2007
ಸಳೆ ಹೊಸಹ ಳ್ ಸ.ಕಿ.ಕಾ.ಆವರಣದ ಲ್ ಸ.ಪರ್ದ ಕಾ. ಕಟಟ್ಡದ ನಿವೇಶನಕೆಕ್ ಜಮೀನು ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ `

y7.shifting.of.mysore
.d.d.p.i.offce.39/200708..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008

04/01/2008

18/06/2009

18/06/201
0

7-2-1

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಯನುನ್ ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸದ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್. ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್
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109

15357

08/02/2008
02/07/2008
02/07/200
7-2-1
ೕ8ಎಫ್.ಎಲ್.ಪಿ:134:2
9
007-08
Request for the possible support in Functional Literacy Programme

110

15704

12/03/2008
18/06/2009
y.7.g.h.s.niveshana.5
9/200708.106.ಜಾ.ಮಂ/2008
06-07ನೇ ಸಾ ನಿಲ್ ಹೂಸ ಪೌರ್ಶಾಲೆ ಕಾವಲೆಬ್ೖರಸಂದರ್ ನಿವೇಶನ ಕೋರಿ

111

19475

112

35031

16/12/2008
19/12/2013
19/12/201
7-2-1
y7.maharani.lakshmi
4
ammanni.college/ext
ention.lease/period/3
2/200809.131.ಕಟ ಡ/2008
ಎಕಸ್ಟೆನಷನ್ ಆಫ್ ೕಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಲಯ್ಂಡ್ ಅಲಾಟೆಡ್ ಟು ಮಹಾರಾಣಿ ಲ ಮ್ ಅಮಮ್ನಿನ್ ಕಾಲೇಜು
ಕಾಲೇಜು ಬೆಂ
24/07/2009
19/12/2013
19/12/201
7-2-1
y7.mahiti4
hakku.ಇತರೆ/2009
ಗಂಗಾಧರಗೌಡ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವಬಗೆಗ್,

113

35388

05/08/2009
ೕ7
ಸಾವ್.ಮೌ.ಪರ್..01/200910.ಇತರೆ/2009
ಸವ್ತಂತರ್ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆ 09-10

114

35859

24/08/2009
19/12/2013
19/12/201
7-2-1
ೕ7 ಸ,ಪೌರ್ ಶಾಲೆ
ಂಗಾಪುರ ಜಮೀನು
4
ಹಸಾಂತರ 29/09-10
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್/ಶಾಲೆ ಂಗಾಪುರ ಹೊಳೆನರ ಪುರ ಹಾಸನ ದಾನಿಗಳ ಜಮೀನು ಂದಿರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್

115

36897

25/09/2009
19/12/2013
ೕ7 ೇ. .ಕ ಕೊರಟಗೆರೆ
ಕ,ನಿ32/0910.209.ಕಟಟ್ಡ/2009
ಕೊರಟಗೆರೆ ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿ ಸಥ್ಳಾವಕಾಶ ಹಾಗು ಅನುದಾನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

116

37491

117

37558

20/10/2009
19/12/2013
19/12/201
7-2-1
y7.sha.jaminu.ottuva
4
ri.37/200910.212.ಇತರೆ/2009
ಬಿ.ಎಂ.ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಶಾಲೆ ಚಳಳ್ಕೆರೆ,ಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನ,ಖಾಸಗಿಯವರ ಒತುತ್ವರಿ,ನಾಯ್ಯಾಲಯದದ
ಚಾರಣೆಬಗೆ
ೕ7ಶಾಲಾಜಮೀನು
21/10/2009
19/12/2013
19/12/201
7-2-1
ಒತುತ್ವರಿ35/2009.--4
.ಇತರೆ/2009
ಡ.ಬೂಲ್ಯ್.ಪಿ ನಂ:19351-52//2009.

118

37581

21/10/2009
19/12/2013
y7.shira.b.e.o/durasti
.40/200910.40.ಕ.ದು/2009
ೇ ಕಛೆರಿ ರಾದ ಮೇಲಾಚ್ವಣಿ ಕು ದು ಬಿದುದ್ ಅಪಘಾತವಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ್.

119

44372

y7napoklu/06/201011.06/201011.ಕಿರ್ೕ.ಕೂ/2010

30/04/2010

02/09/2011

19/12/2013

18/06/201
0

02/09/201
2

19/12/201
4

7-2-1

7-2-1

7-2-1

19/12/201
4

7-2-1

19/12/201
4

7-2-1
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120

44378

121

48378

122

60556

123

60564

124

60577

125

62140

126

62203

ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ, ನಾ ೕಕುಲ್ ಇ ಲ್ನ ಮಿನಿ ಕಿರ್ೕಡಾಂಗಣದ ಜಾಗವನುನ್ ಯುವಜನ ಸೇವಾ ಕಿರ್ೕಡಾ ಇಲಾಖೆಗೆ
ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆ
ddpi/beo/02/201030/04/2010
19/12/2013
19/12/201
7-2-1
11.02/20104
11.ಕನಿದು/2010
ೇ ಕಛೇರಿ ತಿಪಟೂರು ಹಾಗು ಈ ತಾ: ಸಪೌರ್ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನುನ್ನೀಡುವಬಗೆಗ್.
16/08/2010
19/12/2013
19/12/201
y7.vi.man.shi.anu/13/
4
2010-11.13/201011.ಸ.ನ/2010
ಧಾನ ಮಂಡಲದ ಕಾಗದ ಪತರ್ಗಳ ಸಮಿತಿಯ 26ನೇ ವರದಿಯ ಲ್ನ ಫಾರಸುಸ್ಗಳ
ಅನುಷಾ ನಗೂ ಸುವಬಗೆ
CPI/ಎಂಪಿಕ್/ ೕ(9)
11/01/2011
29/04/2015
29/04/201
ಅ.ಮ.ಹೋ.ಹೆ.ಅ6
10/2010-11/2011
2010-11ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ವಲಯ ಮುಂದುವರೆದ
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಅನುದಾನ
ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತು ಹೆಚು ವರಿ ಅನುದಾನದ ಬಗೆ
CPI/ಎಂಪಿಕ್/ ೕ(9)ಇ.ಆ
09/09/2010
29/04/2015
29/04/201
ರ್. -02/2009-10/2011
6
ಈ.ಆರ್. - ವೆಚಚ್ ಸುಧಾರಣಾ ಆ ೕಗದವರು ಕೇ ರುವ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡಲು ಇಲಾಖಾ
ಕಾಯರ್ಕ ಮಗಳ ವರದಿಯನು ತಯಾರಿ ಕೊ ೕಢೀಕರಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
09/02/2011
29/04/2015
29/04/201
CPI/ಎಂಪಿಕ್/ ೕ(9)
6
ಪಿ.ಪಿ.ಬಿ-01/201011/2011
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ನಿವರ್ಹಣಾ ಆಯವಯ್ಯದ ವರದಿಯ ಬಗೆಗ್.

7-2-1

7-2-1

7-2-1

7-2-1

18/02/2011
19/12/2013
19/12/201
7-2-1
y7..mu.ra/sahayanud
4
ana/28/201011.28/201011.ಇ /2011
ರ್ೕ ಮುರಘ ರಾಜೇಂದರ್ ಸಾವ್ಮಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆದ್ ಮರಿಯಾಲ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ//ಇ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ
ಕಟ ಡ ಕಾಮಗಾರಿ ವರ ಮತು ಪ ಗತಿ ಪ ಸಾವನೆ ಸ ಸುತಿರುವ ಬಗೆ
y7g.h.s.ja.hastantara
18/02/2011
19/12/2013
19/12/201
7-2-1
26/2010-11.26/20104
11.ಇ /2011
ಮದೂದ್ರು ತಾ. ಕೂಪಪ್ ಸ.ಪರ್.ದಜೆರ್ ಕಾಲೆಜು ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ ನಿವೇಶನ ಹಾಗು ಕಟಟ್ಡ ಒದಗಿಸುವಬಗೆಗ್

127
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62521

128

64160

129

67176

19/02/2011
19/12/2013
y7.g.h.s.ja.ha26/2010
-11.26/201011.ಇ /2011
ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ ಯಂಟಗಾನಹ ಳ್ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿದ ಜಮೀನಿನ
ನಿಮಾರ್ಣಕಾ ಗಿ ನಿವೇಶನ ನೀಡುವಬಗೆ
y7.khasagi.adalita.m
26/02/2011
19/12/2013
andali.da,sa24/200909.24/200910.ಇ /2011
ಮೈಸೂರು ಜಿಲಾಲ್ ಭಾವಸಾರ ಕಷ್ತಿರ್ಯ ಪದ ೕಧರರ ಸಂಘರಿ ಹೆಬಾಬ್ಳ,ಇವರಿಗೆ
ಶಾಲಾಭಿವ ದಿ ಅನುದಾನಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಬಗೆ
CPI/ಎಂಪಿಕ್/ ೕ(9)
18/05/2011
29/04/2015
ಎಂಪಿಕ್.ಮಾ ತಿ01/2011-12/2011

19/12/201
4

7-2-1

ಲ್ ಸಪಪೂಕಾ ಕಟಟ್ಡ
19/12/201
4

7-2-1

29/04/201
6

7-2-1
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130

67178

131

67179

132

67180

133

67841

134

67846

135

67868

136

68566

2011-12ನೇ ಸಾ ನ ಎಂಪಿಕ
ೕಜಿತ ನಮೂನೆಯನುನ್ ದಧ್ಪಡಿ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಹಾಗೂ
ಏಪಿ ಲ್ 11ರಿಂದ ಪ ತೀ ಮಾಹೆಯ ಎಂಪಿಕ್ ವರದಿಯನು ಸಕಾರ್ರಕೆ ಸ ಸುವ ಬಗೆ
CPI/ಎಂಪಿಕ್/ ೕ(9)ಎಸ್.
18/05/2011
29/04/2015
29/04/201
7-2-1
.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ-03/-/2011
6
-ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯದ ಲ್ ಎಸ್. .ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಉಪ ೕಜನೆಯ
ಧ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗ ಗೆ
ಒದಗಿಸಲಾದನುದಾನಕೆ ಕಿ ಯಾ
ೕಜನೆಯನು ಸಕಾರ್ರಕೆ ಹಾಗೂ ಮಾಹೆವಾರು ಪ ಗತಿ ವರದಿಯನು
18/05/2011
29/04/2015
29/04/201
7-2-1
CPI/ಎಂಪಿಕ್/ ೕ(9)
6
ಮೇಲುಸ -04/201112/2011
2011-12ನೇ ಸಾ ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನುನ್ ಡಾರ್ ಮಾಡಲು ಎಸ.ಎಸ್.ಎ, ಕೆ.ಎಸ್.ಇ.ಇ.ಬಿ,
ಡಿಎಸ್ ಇ ಆರ್ ಟಿ ಹಾಗೂ ಎಂ ಎಂ ಎಸ್ ನಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಟಿಎಸ್ 8 ಬಿಲುಗ ಗೆ ಮೇಲುಸ
CPI/ಎಂಪಿಕ್/ ೕ(9).ಸ.
18/05/2011
29/04/2015
29/04/201
7-2-1
ಕೇ.ಮಾ.ನೀ-05/20116
12/2011
2011-12ನೇ ಸಾ ಗೆ ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಕೇಳಲಪ್ಡುವ ಎಂಪಿ, ಎಸ್. .ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಸಂಬಂಧಿತ
ಮಾ ತಿಯನು ನೀಡುವ ಬಗೆ
y7,sa.pro.sha.ko.bedi
08/06/2011
19/12/2013
19/12/201
7-2-1
ke04/20114
12.04/201112.ಇ /2011
ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್ಯ,ಕಟಟ್ಡ ರ ತ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಶಾಲೆ ಗುತಿತ್ಗನೂರು ಶಾಲೆಗೆ ಕೂಠಡಿ ಮಂಜೂರು ಕುರಿತು.
08/06/2011
19/12/2013
19/12/201
7-2-1
y7.jameenu.hastanta
4
ra.29/200910.29/200910.ಇ /2011
ಹೊಳೇ ಸರ ೕಪುರ ತಾ,ಕಸಬಾ ಹೋಬ
ಂಗಪುರ ಗಾರ್ ಸ ನಂ 118/4 ರ ಲ್ 16 ಗುಂಟೆ ಪೌರ್ ಶಾಲೆಯ
ಕಟ ಡಕಾ ಗಿ ದಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದನು ರದುಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
y7.su.ma.adali.anu25
08/06/2011
19/12/2013
19/12/201
7-2-1
/2010-11.25/20104
11.ಇ /2011
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಕಮಮ್ರಡಿ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇ ಲ್ ಸುವಣರ್ ಮಹೋತವ್ವವನುನ್ ಆಚರಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡ ಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿ
y7.de.ka.samste.ka.n
17/06/2011
19/12/2013
19/12/201
7-2-1
i.anu.05/20114
12.5/2011-12.ಇ /2011
ದೆಹ ಕನನ್ಡ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆದ್ಗೆ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಸಮುಚಚ್ಯಕಾಕ್ಗಿ ರೂ:1.00ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಬಗೆಗ್.
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137

74332

19/07/2011
P9/ಅನುಬಿ ೕ/08/201112
2010-11 2011-12 anudanada adyarpne

138

74350

139

76706

19/07/2011
29/04/2015
29/04/201
7-2-1
CPI/ಎಂಪಿಕ್/yo(9).Mahi
6
ti Hakku-07/201112/2011
Regardining to Povide Information to the Applicants asked under RTI-Right
To Infomation Act
7.sha ja adalu17/08/2011
19/12/2013
19/12/201
7-2-1
badalu.anumati.18/20
4
11-12.18/201112.ಇ /2011

29/04/2015

29/04/201
6

7-2-1
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140

80807

141

88532

142

90856

143

91507

144

91831

145

95021

146

95022

147

95023

148

99059

149

99060

150

1947

151

4981

ವ ಗಗ್ ತಾ:,ಹೊಳಲೂರು ಹೋಬ ,ಮಡಿಕೆಚೀಲೂರು ಗಾರ್ಮದ ಸ.ನಂ:77/5,ಹೊಸ ಸ.ನಂ.77/9ರ ಲ್
ಸ ಪಾ ಶಾ ಗೆ ಸೇರಿದ 1 00 ಎಕರೆ ಜಮೀನನು ಮೆ: ಪವರ್ ಜೆನ್ ಸಕ ರೆ ಕಾಖಾರ್ನೆಗೆ ನೀಡಿ ಇದರ
y7.blore-NI06/09/2011
19/12/2013
19/12/201
7-2-1
SI/SHALA
4
SERPDE/16/201112.16/201112.ಇ /2011
ಆಡ ತಾತಮ್ಕ ತದೃ ಟ್ಯಿಂದ ತುಮಕೂರು ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್ಗೆ ಬರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಬಗೆಗ್
28/11/2011
19/12/2013
19/12/201
7-2-1
ೕ 7.ಬೆಂ ಮೆ ಸವೆಱ ನು
24.ಮೂ.ಸೌ./2011
4
ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟೊರ್ೕ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಗೆಗ್ ಸವೆಱ ಮಾಡಲು ಗುತಿತ್ಗೆದಾರರು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ನೌಕರರಿಗೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತರ ಮತು ದ ಣ ಜಿಲೆಗಳ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖಾ ಕಟ ಡಗಳ ಒಳಪ ವೇಶ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸವೆಱ
ೕ 7 ಕ ಪ ನಾ
29/12/2011
19/12/2013
19/12/201
7-2-1
ಮಾ ತಿ/ಅನುಬಿ ೕರ/26/
4
2011
ವರುಣಾ ಧಾನ ಸಭಾ ೇತರ್ದ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್ 2009-10, 2010-11 ಮತುತ್ 2011-12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
ಹಾಗೂ ವೆಚ ದ ಬಗೆ ವರ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
16/01/2012
20/12/2013
20/12/201
7-2-1
ೕ 7 ಸ ಪಾರ್ ದಾ ಹೆ
ನಾ/ಇ /27/2012
4
ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪುತೂತ್ರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ದಾನಿಗಳ ಹೆಸರು ನಾಮಕರಣ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ೕ 7 ೇ ಕ ಯಲಾಲ್ಪುರ
21/01/2012
20/12/2013
20/12/201
7-2-1
ಆ ಅನು/ಇ /29/2012
4
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಯಲಾಲ್ಪುರ ◌ೀ ಕಛೇರಿ ಕಟಟ್ಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡ ತಾತಮ್ಕ
ಅನು ೕದನೆ ನೀಡುವ ಬಗೆ
30/03/2012
20/12/2013
20/12/201
7-2-1
ೕ 7 ಮಾ ಹ
/ಇ /31/2012
4
ಬಾಲಕಿಯರ ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಹುಣಸೂರು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ
ಸೌಕಯರ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ
ೕ 7 ಸ ಪೌರ್ ಶಾ ಚನನ್ಗಿರಿ
30/03/2012
20/12/2013
20/12/201
7-2-1
ವಾ ಮ ನಿ/ಇ /32/2012
4
ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಚನನ್ಗಿರಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮೈದಾನದ ಲ್ ವಾಣಿಜಯ್ ಮ ಗೆಗಳನುನ್ ನಿಮಿರ್ಸುವ
ಬಗೆ
30/03/2012
20/12/2013
20/12/201
7-2-1
ೕ 7 ಶಾ ಹೆ
4
ನಾಮ/ಇ /30/2012
ಕುಂದಾಪುರ ವಲಯದ ಆಲಾಫ್ಡಿ ಗಾರ್ಮದ ಅಡಿರ್ಯ ಲ್ ಚಾರಮಕಿಕ್ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟಿಟ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ
ನಾಮಕರಣದ ಬಗೆ
ೕ 3/ಇ /ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
26/07/2012
03/06/2015
03/06/201
7-2-1
1/2012
6
ರ್ೕಮತಿ.ಶ ಕಲಾ.ಪಿ.ಎನ್ ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
26/07/2012
12/05/2015
12/05/201
7-2-1
ೕ 3/ಇ /ಕಿರ್ಯಾ
ೕಜನೆ 1/2012
6
ೕಜನೆಯಡಿ ಅತೀ
2012-13ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಡಾ//ನಂಜುಂಡಪಪ್ ವರದಿಯನವ್ಯ ಶೇಷ ಅಭಿವೃದಿಧ್
ಂದು ದ ತಾಲೂಕುಗಳ
ಕಷ್ಕರ ವಸತಿ ಗ ಹ ನಿಮಾರ್ಣಕೆ ಕಿ ಯಾ
ೕಜನೆ ತಯಾರಿ ರುವ ಬಗೆ
ೕ 5 ಮೆಟೊರ್ ರೈ 02/0601/05/2006
16/03/2009
16/03/201
7-2-2
07
0
ಮೆಟೊರ್ ರೈಲು
ೕಜನೆಗಾಗಿ ಶಾಲಾ ಜಮೀನು ಕಟಟ್ಡ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ೕ(ಕ3)ಕಂಚಿಕೇರಿ
ಶಾಲೆ/24/05-06

23/08/2005

25/03/2010

25/03/201
1

7-2-2

629
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
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5007

153

5019

154

5122

155

8106

156

8240

157

8454

158

9014

159

12959

160

13808

161

14041

162

14046

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಹರಪನಹ ಳ್ ತಾ.ನ ಕಂಚಿಕೇರಿ ಗಾರ್ಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ
ಪಾ ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದ ಸಳವನು ಖಾಸಗಿಯವರು ಅಕ ಮವಾಗಿ ಪ ವೇಸಮಾಡಿ ಮನೆ ಕಟು ತಿರುವ
ೕ(ಕ3)ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ತೆರವು/
26/10/2004
02/07/2008
02/07/200
7-2-2
26/04-05
9
ಸಕಾರ್ರಿ ಕನನ್ಡ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, . .ರಸೆತ್, ಈದಿಗಾ-2ಈ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡ
ಥಿಲವಾಗಿರುವ ದರಿಂದ ಶಾಲೆಯನು ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾ ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆ ಲಾಸಪ ರದ
ೕ(ಕ3)ಆಕನಿ/32/01-02
05/02/2001
02/07/2008
02/07/200
7-2-2
9
ನಾಗಮಂಗಲದ ಲ್ನ ಬಾಲಕರ ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆಟಕ ವೈದಾನದ ಲ್ ಅಕರ್ಮ ಕಟಟ್ಡ
ನಿಮಿರ್ ರುವ ಬಗೆ
21/07/2006
16/03/2009
16/03/201
7-2-2
ೕ(ಕ3)ಅ.ಕೊ.ದು/25/06
0
-07
ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಜೀವಗಿರ್ ತಾ:ನ ಅತೀವೃ ಟ್ಯಿಂದ ತೀವರ್ತರವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ
ದುರ ಹಾಗೂ ಹೆಚು ವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾರ್ಣದ ಬಗೆ
28/11/2006
25/03/2010
25/03/201
7-2-2
ೕ8(ಕ3):ಶಾ.ಜ.ಉ:58:
1
2006-07
ಆದಿವಾಲ ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿದ ರಿ.ಸ.ನಂ:153:1ರ ಜಮೀನಿನ ಲ್ 0.35 ಗುಂಟೆ
ಜಾಗವನು ಉ ಕೊಡುವ ಬಗೆ
18/12/2006
16/03/2009
16/03/201
7-2-2
ೕ8:ಮೂ.ಸೌ.ಒ:65;20
0
06-07
ಧ
ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಡಡ್ದದೇವಲಾಪುರ ತಾ.ಕು ಟ್ಗಿಗೆ
ಸೌಲಭ ಗಳನು ಒದಗಿ ಕೊಡುವ ಕುರಿತು
27/12/2006
03/07/2008
03/07/200
7-2-2
ೕ8:ಕ.ತೆ.ಬ.76:20069
07
ಹೊನಾನ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬ ಮಾಸಡಿ ಗಾರ್ಮದ ನಮಮ್ ಕಬೆಜ್ ಮತುತ್ ಸಾವ್ಧೀನಾನುಭವದ ಲ್ರುವ
ಸವೆರ್ ನಂ 86/3 ರ ರುವ 0 08 ಜಮೀನನು ಅತಿಕ ಮಣ ಮಾಡಿರುವ ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾ ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
16/01/2007
16/03/2009
16/03/201
7-2-2
ೕ8:
0
ನೂ.ಶಾ.ನಿ:81;2006-07
ಕಾರವಾರ ಜಿಲೆಲ್ ೕಬಡ್ರ್ ನೌಕಾನೆಲೆ ಪುನವರ್ಸತಿ ಕೇಮದರ್ ಮುದಗಾದ ಲ್ರುವ ಸ.ಮಾ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗೆ
ನೂತನ ಶಾಲೆ ನಿಮಿರ್ ಕೊಡುವ ಬಗೆ
ೕ8:ಪರ್.ಮು.ಅ.ಅವಯ್:67:
01/08/2007
24/05/2008
24/05/200
7-2-2
2007-08
9
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಗಂಡು ಮಕಕ್ಳ ರಿಯ ಮಾದರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಥಣಿ, ಅಥಣಿ ತಾ,ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲೆಲ್ಯ
ಶಾಲೆಯ ಪ ಭಾರಿ ಮುಖ ಗುರುಗಳ ಅವಧಿಯ ಅವ ವಹಾರ ಆಗಿರುವ ಬಗೆ
27/10/2007
24/05/2008
24/05/200
7-2-2
ೕ8:ಮ.ನೀ.ಕೊ.ಪ.ಆಂ:9
9
4:2007-08
ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯಿಲ್ನ ಪರಿಕಲಪ್ನೆಯನುನ್ ಶಾಲಾ ಮಕಕ್ಳ ಲ್ ಪರ್ಚಾರ ಪಡಿಸುವ ಆಂದೋಲನ ಕುರಿತು
16/11/2007
02/07/2008
ೕ8:ಅಕರ್ಮ.ಕಟಟ್ಡ.ತಾ:4
0:200708.44.ಇತರೆ/2007
ಸಕಾರ್ರದ ಲ್ ವ್ೕಕೃತವಾಗಿರುವ ಮ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೃಮ ಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್
8047/07 10573/2007 ಎರಡು ಮನ ಗಳು
ೕ8:ಶಾ.ಜಾ.ಅ:3:200716/11/2007
02/07/2008
08.46.ಇತರೆ/9-5-2007

02/07/200
9

7-2-2

02/07/200
9

7-2-2

23/03/201
0

7-2-2

ಸೆಣ ನ ಮರೂರು ಕುಪಪ್ ಗಾರ್ಮದ ಲ್ ಶಾಲಾ ಜಾಗ ಅತಿ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್
163

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

24439

24/02/2003
23/03/2009
ೕಕ3
ಪಾರ್.ಶಾ.ಜಾ.ಅ.ತೆ63/200203
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಹಳೇ ಬಡಾವಣೆ ಕೋಲಾರ ಶಾಲಾ ಜಾಗ ಅತಿಕರ್ಮಣದ ಬಗೆಗ್

630
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
164

24442

ೕಕ3
04/02/2003
23/03/2009
23/03/201
ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ. .ಎ.ನಿ.ಮಂ
0
59/2002-03
ಸ.ಉ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಅಗರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ .ಎ. ನಿವೇಶನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

7-2-2

165

24532

ೕಕ3 ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಜಾ.ತೆ
53/2001-02

7-2-2

166

24551

167

24588

168

24596

08/02/2002

23/03/2009

23/03/201
0

ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಕನನ್ಡ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೋಗುಪಾಳಯ್ ಶಾಲಾವರಣದ ಲ್ ಕಟಿಟ್ರುವ ಕಟಟ್ಡವನುನ್
ತೆರವ ಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
01/01/2002
23/03/2009
23/03/201
7-2-2
ಕಟಟ್ಡ 3ಎ
ೕ ಶಾ.ಆ
30/2001-02
0
ಖಾಸಗಿ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳ ಅನುಕೂಲಕಾಕ್ಗಿ ಶಾಲಾ ಆ ತ್ಯನುನ್ ಪರಿವತಿರ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
03/03/2003
23/03/2009
23/03/201
ೕಕ3 ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಜಾಗ
ಅ.ತೆರವು 64/2002-03
0
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಮುತಾತ್ನಲುಲ್ರು ಆನೇಕಲ್ ತಾ: ಈ ಶಾಲಾ ಆವರಣದ ಲ್ ಪಂಚಾಯಿತ್ ಕಟಟ್ಡ
ನಿಮಿರ್ಸುತಿರುವ ದನು ತೆರವ ಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
ಕ3
ೕ
24/07/2001
23/03/2009
23/03/201
ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ. .ಆ.ಸು.ಇ273
0
ಬಿ.ಜಿ.ಆರ್ 16/2001-02

7-2-2

7-2-2

ಮತೂಕ್ರು ಗಾರ್ಮದ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡವನುನ್ ತೆರವುಗೊ ಸುವ ಕುರಿತು

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
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169

24629

29/06/2001
23/03/2009
ಕ3 ೕ
ಪಾರ್ಶಾ.ಕ.ಆ.ಮೈ.ಅತಿಕರ್ಮ
15/2001-02
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಮೈದಾನದ ಲ್ ಹಾಲು ಉತಾಪ್ದನಾ ಕೇಂದರ್ಕಟುಟ್ತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

23/03/201
0

7-2-2

170

24660

09/10/2001
23/03/2009
23/03/201
ಕ3 ೕ
0
ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಶ.ಜ.ಅತಿಕರ್ಮಣ.
36/2001-02
ಸ. .ಪಾರ್, ಬಾಂಗಾಲ್ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣವನುನ್ ಅತಿಕರ್ಮಿ ರುವುದನುನ್ ತೆರವುಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

7-2-2

171

24666

172

24677

04/10/2001
23/03/2009
23/03/201
7-2-2
ಕ3
ೕ
0
ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ದೂರಸಂಪಕರ್
ಇಲಾಖೆಗೆ ಜಾಗ
ಜ.35/2001-02
ರಿಲೈಯನಸ್ ಕಮೂಯ್ನಿಕೆಷನ್ ಮಿಟೆಡ್ ರವರಿಗೆ ದೂರ ಸಂಪಕರ್ ಸೇವಾಕೇಂದರ್ನಿಮಿರ್ಸಲು ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳ
ಜಾಗವನು ಗುತಿಗೆ ಆದಾರದ ಮೇಲೆ ಬಿಟು ಕೊಡುವ ಬಗೆ
ೕಕ3ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಜಾ.ಭೂ.
24/09/2002
23/03/2009
23/03/201
7-2-2
ಸಾವ್.ಹ.ಜ 30/2002-03
0

173

24702

174

24704

ಸ.ಮಾ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಪೀಣಯ್ ಬೆಂ.ಉ.ವಲಯ ಈ ಶಾಲಾ ಜಮೀನನುನ್ ಭೂಸಾವ್ಧೀನ
ಪಡಿ ಕೊಂಡಿರುವ ದನು ಹಣ ಜಮೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
22/02/2002
23/03/2009
23/03/201
7-2-2
ಕಟಟ್ಡ3ಎ
ೕ. .ನಿ
26/2001-02
0
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಬಾಲಕೀಯರ ದಾಯ್ಥಿರ್ ನಿಲಯಕಾಕ್ಗಿ ಸವ್ಂತ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಿರ್ಸಲು ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಖೆಯ ನಿವೇಶನ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ
ೕಕ3
29/06/2002
23/03/2009
23/03/201
7-2-2
ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಜಾ.13/20020
03

631
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
ಎಲ್.ಎ.ಆಕ್ಟ್ 1894 ರ ಪರ್ಕಾರ ವಶಪಡಿ ಕೊಳಳ್ಲಾದ ಜಮೀನಿನ ವರ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

175

24850

176

24853

10/04/2002
23/03/2009
23/03/201
7-2-2
ಕ3 ೕ.ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಜಾ.ಒ.0
0
2/2002-03
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆ ಬರುವ ಅರೇಹ ಳ್ ಚಿಕಕ್ಲಲ್ಸಂದರ್ ಗೌಡೇನಹ ಳ್ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಜಾಗ
ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ
ೕಕ3 ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ತೆರವು
20/03/2004
23/03/2009
23/03/201
7-2-2
ಬಗೆಗ್ 49/2003-04
0
ಗಡಿಕಟಿಟ್ ಗಾರ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೊನಾನ್ ತಾ.ಇ ಲ್ನ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಹಳೆ ಕಟಟ್ಡವನುನ್ ಕೆಡ
ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾನಗಿ ಇಲದೇ ಡೆ ರಿ ಕಟ ಡ ಕಟು ತಿರುವ ಬಗೆ
18/09/2002
23/03/2009
23/03/201
7-2-2
ಕ3
ೕ ಪಾರ್ಶಾಕ
ಕೊಅ.ತೆ 26/2002-03
0
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲೂಲ್ಕು ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆವರಣದ ಲ್ನ ಸಕಾರ್ರಿ ಕೊಠಡಿಯನುನ್ ಪತಿತ್ನ
ಸಹಕಾರ ಸಮಸೆಯವರು ವಶಪಡಿ ಕೊಂಡಿರುವ ದನು ತೆರವ ಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
ೕ8 ೕ6
09/01/2003
24/03/2009
24/03/201
7-2-2
ಹ.ಹ.ಆ.29/2000-01
0
ಹನೊನ್ಂದನೇ ಹಣಕಾಸು ಆ ೕಗವು ಕನಾ್ಟಕಕೆಕ್ ಉನನ್ತೀಕರಿ ದ ಅನುದಾನ ನೀಡಲು ಫಾರಸುಸ್
ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆ
ೕ86 ಹ.ಹ.ಆ.29/200008/11/2000
24/03/2009
24/03/201
7-2-2
01
0
ಹನೊನ್ಂದನೇ ಹಣಕಾಸು ಆ ೕಗವು ಕನಾರ್ಟಕಕೆಕ್ ಉನನ್ತೀಕರಿ ದ ಅನುದಾನ ನೀಡಲು ಫಾರಸುಸ್
ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆ
30/06/2000
24/03/2009
24/03/201
7-2-2
ೕ86 ಪರ್ಗಾರ್ ೕ
2/2000-01
0
ೕಜನೆಯಡಿ ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭಯ್
ಪರ್ಧಾನ ಮಂತಿರ್ ಗಾರ್ ೕದಯ
ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ
ೕ86
23/01/2002
24/03/2009
24/03/201
7-2-2
ಪರ್ಗಾರ್ ೕ2/2001-02
0
ೕಜನೆಯಡಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ
2001-02 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಪರ್ಧಾನ ಮಂತಿರ್ ಗಾರ್ ೕದಯ
ನಿಮಾ್ಣ ದುರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ ಹಾಗೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿಮಾರ್ಣಕಾ ಗಿ
ೕ86ಪರ್ಗಾರ್ ೕ/200228/01/2003
24/03/2009
24/03/201
7-2-2
03
0
ಪರ್ಧಾನಮಂತಿರ್ ಗಾರ್ ೕದಯ
ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

177

25187

178

25517

179

25519

180

25523

181

25528

182

25533

183

25536

09/07/2002
24/03/2009
ೕ86
ಪರ್ಗಾರ್ ೕ1/2002-03
2002-03 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪರ್ಧಾನ ಮಂತಿರ್ ಗಾರ್ ೕದಯ
ೕಜನೆ

184

25589

04/12/2001
24/03/2009
24/03/201
7-2-2
ಕ3 ೕ ಪಾರ್ಶಾಕು.ನೀರು
ಕಿರ್ಯಾ
ೕ ತಯಾರಿಸುವ
0
ಬಗೆಗ್44/2001-02
A.R.W.S.p
ೕಜನೆಯಡಿ ಕುಡಿಯುವ ನಿರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಕಿರ್ಯಾ ೕಜನೆ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

185

25613

186

25648

187

25682

02/07/1998
24/03/2009
24/03/201
7-2-2
ಅ22:ಪಾರ್.ಕ.ಶಾ.ಆ.ಮೈ:ಇತ
0
ರೆ 8/98-99
ಬೆಂ.ನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ರಾಮಕರ್ಷಣ್ ಹೆಗಡೆ ನಗರದ ಶಾಲಾ ಆಟದ ಮೈದಾನವನುನ್ ಸಂರ
ಸಾ ಧೀನಪಡಿ ಕೋಳ ಬೇಕೆಂದು ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು ಜೆ ಭೀಮಾ ಯುವಕರ ಸಂಘ ಇವರು ಸ ರುವ
ಅ21 ಪಾರ್.ಕ.ಬೆಂ.ಮಾ
26/11/1997
24/03/2009
24/03/201
7-2-2
21/97-98
0
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ಲಭಯ್ ರುವ ಸಕಾರ್ರಿ ಜಮೀನುಗಳ ಪಟಿಟ್ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗ ಗೆ ಮತುತ್ ಸಕಾರ್ರಿ
ಸಾ ಮ ದ ಸಂಸೆಗ ಗೆ ಜಮೀನುಗಳನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಸಕಾರ್ರಿ ಜಮೀನುಗಳ ಪಟಿ ಕಳು ಸುವ
24/03/2009
24/03/201
7-2-2
ಅ22 740 ಪಾರ್ಶಾಕ 28/99- 28/09/1999
0
00

24/03/201
0

7-2-2

632
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
ಓ.ಎಸ್.ನಂ:8553/98 ರ ಬಗೆಗ್
15/03/2006
10/08/2011
10/08/201
ೕ(6) ಖರೀದಿ 1/05-06
ೕಜನಾ ಶಾಖೆ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಖೆಗೆ ಗಣಕಯಂತರ್ ಪಿರ್ಂಟರ್ ◌ಃರೀದಿ ಬಗೆಗ್.

188

1979

189

1991

ೕ(6) ಅ.ಬಿ.ವೆಚಚ್ 3/0506
2005-06 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್

01/04/2006

30/05/2015

190

11297

17/04/2007
pl(6)d.d.meet1/200708
state level dept officers meeting

26/04/2014

191

16669

192

35492

19/05/2008
26/04/2014
26/04/201
7-6-1
ತ1 ತಪಾಮಾ:01/20075
08
2007-08 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ
ಧ ಕಛೇರಿಗಳ ತಪಾಸಣಾ ಕಾಯರ್ಕೆಕ್
ಬ ಂದಿಯನು ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ
06/08/2009
30/05/2015
30/05/201
7-6-1
ೕ6 ಸಭೆ ವೆಚಚ್01/20096
10
ೕಜನಾ ಶಾಖೆಯ ಸಭೆಗಳ ನಿವಾರ್ಹಣ ವೆಚಚ್

193

76310

PL6/ಸೆಮಿಸ್/ ನಿ5/200711
2007-2011ನೇ ಸಾಲುಗಳ

23/06/2007

26/04/201
5

10/08/2011

ೕಜನಾ ಶಾಖೆಯ ಬಬ್ಂದಿ ನಿ

10/08/201
2
ೕಜನೆ-ವಗಾಱವಣೆ

7-6-1

7-6-1

7-6-1

194

82901

24/09/2011
30/05/2015
ೕ(6)ಪರ್.ಪ.ಸಭೆ/01/201
1-12/ಕಾ ೕ/0/2011
ೕಜನಾ ಶಾಖೆಯ ಎಲಾಲ್ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಪರ್ಗತಿ ಪರಿ ೕಲನೆ ಸಭೆ

30/05/201
6

7-6-1

195

1954

19/06/2006
05/11/2007
05/11/200
ೕ 5 ಕ.ಕ.ತೆ 3/06-07
ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗ ಸ>ನಿ. ಕಛೇರಿಯನುನ್ ಇತರೆ ಪರೀ ೆ ಕಛೇರಿ ಸಥ್ಳ ಬಿಟುಟ್ ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್.

9-1-1

196

36522

10/09/2009
ೕ8;ಜ. .ದೂ:33:2009
-10/ದೂರು/-/2009
ಜಮೀನು ಷಯದ ದೂರುಗಳ ಬಗೆಗ್.

9-1-1

ಶಾಖೆ: ADM2

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

30/05/201
6
ೕಜನಾ ಶಾಖೆಯಿಂದ ನಡೆ ದ ಸಭೆ ನಿವರ್ಹಣಾ ಪಟಿಟ್.

7-6-1

26/08/2010

26/08/201
1

ಒಟುಟ್: 23

1

6817

21/09/2005
21/03/2009
21/03/201
ಅ3(3) ಪಾರ್ ಪಿ ಕು ಪಿಂ
0
1/2005-06
ರ್ೕಮತಿ ಚಂದರ್ಮಮ್,ಭೀಮರಾವ್ ಪತಿನ್ ಬಸವಕಲಾಯ್ಣ, ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗೆ

2

8646

21/11/2005
21/03/2009
21/03/201 10-8-1
ಅ3(3) 12228 ಪಾರ್ ಪಿಂ
ನಿವೇ /05-06
0
ರ್ೕಮತಿ ವತಸ್ಲಾಬೊಬಿಬ್ಪಡಿತ್ W/O ಹೂವಪಪ್ಪಡಿತ್ ,ಅಂಕೋಲಾ ತಾಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನದ ಬಗೆಗ್

3

8650

08/03/2006
21/03/2009
21/03/201
ಅ3(3) ಪಾರ್ 1349 ಸಥ್ಗಿತ
ವೇತನ 27/06-07
0
ರ್ೕ ಬೆಳಳ್ಪಪ್ ನಿ ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4

8656

23/08/2006
21/03/2009
21/03/201 10-8-1
ಅ3(3) ಪಾರ್ ಪಿಂ 6750 ಕು
ಪಿಂ 9/06-07
0
ರ್ೕನಿವಾಸ್ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ,ಚಾಮಲಾಪುರ,ನಾಗಮಂಗಲ _ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್
ಕಾಣೆಯಾದ ಕಷ್ಕ

10-8-1

10-8-1

633
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

5

8662

28/09/2006
21/03/2009
ಅ3(3) ಎ ಡಿ ಎಂ ಪಿಂ
76/2006-07
ರ್ೕಮತಿ ಗುಣವತಿ w/o ದಿ: ಜಿ ರಾಮಯಯ್ ಮು - ಆಥರ್ಕ ಸೌಲಬಯ್ಗಳ

6

8762

ಅ3(3) ಸೇವಾಪುಸತ್ಕ
83/06-07
ರ್ೕ ಬಿ ಶೇಷಗಿರಿರಾವ್, ನಿ ,

7

8765

8

12603

9

12750

22/11/2006
21/03/2009
21/03/201 10-8-1
ಅ3(3) ಪಿರಿಷಕ್ೃತ ನಿ ಸೌ
90/06-07
0
ರ್ೕ ಎಂ ಜಿ ನರ ಂಹಯಯ್, ನಿ , ಸಕಿಪಾರ್ಶಾ (ಬಾಲಕರ) ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ _- ಪುನರ್ ನೇಮಕಾತಿ ಅವಧಿಗೆ
ಪರಿಷ ತ ನಿವ ತಿ ವೇತನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಅ33 ಆ ಸು ಇ
13/06/2007
21/03/2009
21/03/201 10-8-1
127/2007-08
0
ರ್ೕ ಮಧುಚಂದರ್ನ್ ದಿ: ಚನನ್ಪಪ್ , ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಲಕಕ್ರಸನಗಾರ್ಮ , ಮರಣಾನಂತರ ದೊರೆಯುವ
ಸೌಲಬ ಗಳ ಬಗೆ
16/11/2006
26/03/2009
26/03/201 10-8-1
ಅ33 ನಿ ಸೌ 89/2006-07
ನಿವೃತಿತ್ ಸೌಲಭಯ್ಗಳ ಬಗೆಗ್

10

18699

21/10/2008
21/03/2009
21/03/201
ಅ33`ಗರುತಿಲಕ` ರಾ.ಮ.
0
ಆ. .ಪರ್.ಭರ್ಷಾತ್ಚಾರದ
/185/2008-09
`ಗರುತಿಲಕ`ರಾಜಯ್ಮಟಟ್ಟ್ದ ಆದಶರ್ ಕಷ್ಕ ಪರ್ಶ ತ್ ಆಯೆಕ್ಯ ಲ್ ಭರ್ಷಾತ್ಚಾರ ನಡೆದ ಬಗೆಗ್.

10-8-1

11

24421

ಅ 3 2 6228 ನ ವ 15 -9596
ಜಅ ಋಬಮ

26/10/2006

21/03/2009

21/03/201
0

10-8-1

12

24573

ಅ3 3 ಪ ಪ ನ ಸ ಧ 1 2004-05
ಸ.ಧೊ.ವ ಬ ವ

17/05/2004

21/03/2009

21/03/201
0

10-8-1

13

24628

ಅ33ರ ಪ ತ ೞ ಠ ಧ 152 2007-08
ಅಧಕರ ಕ ಪ ಶ ಕ ಉ ಜ ಪ

04/10/2007

21/03/2009

21/03/201
0

10-8-1

14

25585

19/08/2002
ಅ3 3 ಪಾರ್ ಪಿ ತ್ರ್ ಮಾ ವ 01 /02-03
ಪಾರ್ತರ್ಮಿಕ ಶಾಲ ಕಷ್ಕರ ನಿ ವೃತತ್ ವೇತನದ ವರದಿ

24/03/2009

24/03/201
0

10-8-1

15

25625

20/08/2008
24/03/2009
ಆ3 ಪಿಂ.ಸ 1376 ಪಾರ್.ಪಿಂ02/2002-03
ಜಿ.ಕೆ ತಿಮಮ್ರಾಯಪಪ್ ಮು. ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್

24/03/201
0

10-8-1

16

25709

06/10/2003
24/03/2009
ಆ33 ಪಾರ್ ಕು ಪಿಂ
25/2003-04
ರಾಮಕೃಷೆನ್ೕಗೌಡ ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ ಇವರ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್

24/03/201
0

10-8-1

17

25789

21/06/2004
24/03/2009
ಅ33ಪಾರ್ ಪಿಂ ಕುಪಿಂ 13/0405
ತಿಮಮ್ಪಪ್, ಸ. . ಬಾಗೆಪ ಲ್, ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನದಬಗೆಗ್.

24/03/201
0

10-8-1

18

25825

ಆ33ಪಾರ್.ಪಿಂ.10/ನಿ.ವೇ01/2005-06

24/03/201
0

10-8-1

21/03/201
0

10-8-1

17/02/201
1
ಪಾರ್ ಶಾ, ರೇಅರ ಹ ಳ್ - ಸೇವಾಪುಸತ್ಕದ ಬಗೆಗ್

10-8-1

09/10/2006

19/04/2005

17/02/2010

24/03/2009

634
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
ರ್ೕಮತಿ ಸುನಂದಮಮ್ ಕೋಂ ಮಹದೇವೇಗೌಡ, ಅಲಪ್ಹ ಳ್ ನಾಗಮಂಗಲ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭಯ್ಗಳ ಬಗೆಗ್
19

25836

ಆ33ಪಾರ್.ಪಿಂ.29/2004-05

30/10/2004

24/03/2009

24/03/201
0

10-8-1

ರ್ೕಮತಿ ಮತುತ್ ಇತರರು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಇವರ ಕು.ಪಿಂ ಬಗೆಗ್
20

99054

ೕ 3/ಇ /01/2012
ಇತರೆ ಷಯಗಳ ಬಗೆಗ್.

03/07/2015

03/07/201

7-1-1

21

13112

18/05/2007
12/02/2013
ಅ33 ನಿ ಸೌ 10/2007-08
ರ್ೕ ಎ ದಾಳಪಪ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ವೆಳಪಿ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ಸೌಲಭಯ್ದ ಬಗೆಗ್

12/02/201

9-1-1

22

33287

12/05/2009
a33 v n 192/2009-10
late lingappaa.m wrong fixation

11/02/2013

11/02/201

9-1-1

23

54922

11/11/2010
03/07/2015
adm2.69/201011.ಇ /2010
ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಒಂದನೇ ತರಗತಿಗೆ ಮಕಕ್ಳನುನ್ ಸೇರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

03/07/201
6

9-1-1

26/07/2012

ಶಾಖೆ: BUDGET

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ಒಟುಟ್: 223

1

25490

21/11/2002
24/03/2009
24/03/201 10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ.1.ಕಂ.ಸು.ಅ.1/2
0
002-03
ಕಂದಾಯ ಸುಧಾರಣಾ ಆ ೕಗಕೆಕ್ ಈ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೀಡಬೇಕಾದ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2

25495

3

25500

4

25504

5

25509

01/04/2003
24/03/2009
24/03/201 10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ.4/ಇತರೆ.2/200
0
3-04
ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಸಂಸಕ್ೃತ ಪಾಠಶಾಲೆಗಳ 1993ನೇ ಸಾ ನಿಂದ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆಯ ಪಟಿಟ್
ಪರಿ ೕಲನೆ ಬಗೆ
02/05/2002
24/03/2009
24/03/201 10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ.1ಇತರೆ.20/200
0
2-03
ಹುದೆದ್ಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ ಇಲಲ್ದೇ ನೌಕರರಿಗೆ ವೇತನ ಪಾವತಿಸುವ ಹಾಗೂ ಇನಿನ್ತರೆ ಲೆಕಕ್ ಪತರ್ಗಳ
ತಪಾಸಣೆಯ ಕಾಯರ್ವನು ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರ ತಂಡವನು ಕೆ ಗೊಳ ದು ಅದಕೆ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
01/04/2001
24/03/2009
24/03/201 10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ.4.ಇತರೆ.9/200
0
1-02
2001-02ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ ಸಂಸತರ ಲ್ ಮಂಡಿಸಲು ಆಥಿರ್ಕ ಮತುತ್ ಪುನರ್ ನಿ ೕಗದ ಲೆಕಕ್
ಗಣಕೀಕರಣದ ಬಗೆ
01/04/2001
24/03/2009
24/03/201 10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ.4/ಇತರೆ.9/200
0
1-02
ಮೈನಾರಿಟಿ:2202-01-104-0-00 Budget Proposal for the Year 2002-03

6

25511

7

25513

8

25516

9

25518

31/12/2002
24/03/2009
24/03/201 10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ.4.ಅಂದಾಜು.3/2
0
002-03
2004-05ನೇ ಸಾ ನ ಪರಿಷಕ್ೃತ ಅಂದಾಜು ಮತುತ್ 2003-04ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯಗಳ
ಬದಲಾವಣೆಗಳನು ಸೂಚಿಸುವ ನಿರೂಪಣಾ ಪಟಿ
01/03/2004
24/03/2009
24/03/201 10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ.4/ಅಂದಾಜು.3/2
0
003-04
2004-05ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯ ಅಂದಾಜು ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಉದುರ್ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ
ಶಾಲೆಗಳ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು
01/03/2004
24/03/2009
24/03/201 10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ.4.ಅಂದಾಜು/3/2
0
003-04
Appendix-`c` Budget 2003-04
ಆಯವಯ್ಯ.4.ಪುನರ್
ನಿ ೕಗ/10/2001-02

01/04/2001

24/03/2009

24/03/201
0

10-9-1

635
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ೕಜನೇತರ ಲೆಕಕ್ ೕ ರ್ಕೆಯ ಲ್ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಕೊರತೆಯನುನ್ ಒಟಾಟ್ರೆ
2001-02ನೇ ಸಾ ನ
ಉ ತಾಯದ ಪ ನರ್ ನಿ ೕಗದ ಮೂಲಕ ಖಚುರ್ ಭರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಆಯವಯ್ಯ.1.ಇತರೆ.ಬೆಂ.ನ.
01/04/1992
24/03/2009
24/03/201 10-9-1
ಪಾ.8/1992-93
0
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾ ಕೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗ ಗೆ ಸಕಾರ್ರದ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿವರ್ಹಣಾ
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಮತು ನಗರ ಪಾ ಕೆಯ ಕಷ್ಣ ಉಪಕರಣದ ಬಗೆ
ಆಯವಯ್ಯ.4/ಹ.ಹಂ.7/200
01/04/2002
24/03/2009
24/03/201 10-9-1
2-03
0
2002-03ನೇ ಸಾ ನ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಂದಿ ದಾಯ್ಲಯಗ ಗೆ ಅಲಾಪ್ವಧಿ ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ ಆಯವಯ್ಯ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಢುವ ಬಗೆ
01/04/2000
24/03/2009
24/03/201 10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ.4.ಹ.ಹಂ.10/20
0
00-01
2000-01ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಂದಿ ದಾಯ್ಲಯಗ ಗೆ ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
01/04/2001
24/03/2009
24/03/201 10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ.1. .ಆ.ಲೇ.6/2
0
001-02
1999-2000ನೇ ಸಾ ನ ನಿ ೕಗ ಲೆಕಕ್ ಮತುತ್ ಆಥಿರ್ಕ ಲೆಕಕ್ಗಳ ಟಿಪಪ್ಣಿಗ ಗೆ ಇಲಾಖಾ ಉತತ್ರ
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ
01/04/2003
24/03/2009
24/03/201 10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ.4.ಹ.ಹಂ.8/200
0
3-04
2003-04ನೇ ಸಾ ನ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಂದಿ ದಾಯ್ಲಯಗ ಗೆ ಅಲಾಪ್ವಧಿ ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ ಆಯವಯ್ಯ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
31/12/2003
24/03/2009
24/03/201 10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ.1.ಅಂದಾಜು.8/2
0
003-04
2004-05ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯ ಪತರ್ದ ಅನುಸೂಚಿ ಬಿ ವೇತನಗಳ ಮತುತ್ ಇತರೆ ನಿಗಧಿತ ಭತೆಯ್ಗಳ
ಅಂದಾಜುಗಳ ೕಜನೇತರರಾಜ ಮಟ ದ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗೆ
01/04/2002
24/03/2009
24/03/201 10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ.4.ಹ.ಹಂ.2/200
0
2-03
2001-02ನೇ ಸಾ ನ ಖಾಸಗಿ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಶಾಲೆಗಳ ಬಬ್ಂದಿಯವರ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಆಯವಯ್ಯ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
01/07/2004
24/03/2009
24/03/201 10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ4.ಎಜಿ.ಆ ೇಪಣೆ/
0
1/2004-05
2002-03ನೇ ಸಾ ನ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರ ತಪಾಸಣೆ ವರದಿಯ ಲ್ನ ಆ ೇಪಣೆಗ ಗೆ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ
ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ಆಯವಯ್ಯ.4/ಹ.ಹಂ.1/200
01/04/2001
24/03/2009
24/03/201 10-9-1
1-02
0
ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಾಲೇಜುಗ ಗೆ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

10

25521

11

25534

12

25539

13

25543

14

25547

15

25550

16

25552

17

25559

18

25564

19

25567

20

25571

21

25573

07/12/2001
24/03/2009
24/03/201 10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ.4.ಪಾರ್. .ಸ.8/2
0
001-02
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಅಂತರ ಜಿಲೆಲ್ಗೆ ಸಥ್ಳಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

22

25577

01/04/2001
24/03/2009
24/03/201 10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ.4.ಇತರೆ.4/200
0
0-01
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ ಅಗತಯ್ ರುವ ನಮೂನೆ/ವ ಗಳನುನ್ ಮುದಿರ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ
ಬಗೆ

01/04/2003
24/03/2009
24/03/201 10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ.4/ಹ.ಹಂ.2/200
0
3-04
2003-04ನೇ ಸಾ ನ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಶಾಲೆಗಳ ಬಬ್ಂದಿಗ ಗೆ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಆಯವ ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
16/04/2000
24/03/2009
24/03/201 10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ.1/ಇತರೆ.6/200
0
0-01
ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದರ್ತಾ
ೕಜನೆಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ, ವರವಾದ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
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ಆಯವಯ್ಯ4.
01/04/2001
24/03/2009
24/03/201 10-9-1
ಇತರೆ.4/2001-02
0
ಜಿಲಾಲ್ ವಲಯ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗ ಗೆ 2000-01ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಅನುದಾನವನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
ಆಯವಯಯ್.1/ಹ.ಹಂ.7/200
01/04/2004
24/03/2009
24/03/201 10-9-1
4-05
0
2004-05ನೇ ಸಾ ನ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಂದಿ ದಾಯ್ಲಯಗಳ ಬಬ್ಂದಿಯವರ ಅಲಾಪ್ವಧಿ
ವೇತನಕಾ ಗಿ ಅಯವಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
13/05/2002
24/03/2009
24/03/201 10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ.1.ಇತರೆ.2/200
0
2-03
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ
ಲೆಕಾ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದೆಗಳನು ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
11/08/2003
24/03/2009
24/03/201 10-9-1
ಆಯವಯಯ್.4/ಇತರೆ.10/20
0
03-04
ಕನಾರ್ಟಕ ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರರ ಮಾನವ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಮಾ ತಿ ಸಂಗರ್
ಸಕಾರ್ರಕೆ ಸ ಸುವ ಬಗೆ
01/04/2001
24/03/2009
24/03/201 10-9-1
ಆಯವಯಯ್.4/ಹ.ಹಂ.2/200
0
1-02
ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಲಾ ಶಾಲೆಗಳ ಬಬ್ಂದಿ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

23

25580

24

25586

25

25588

26

25590

27

25592

28

25615

31/12/2001
24/03/2009
ಆಯವಯ್ಯ.4.ಅಂದಾಜು.5/2
001-02
2002-03ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯ ಅಂದಾಜು ಪಟಿಟ್ ತಯಾರಿಕೆ

29

25624

30

25628

01/04/2003
24/03/2009
24/03/201 10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ.4.ಇತರೆ.1/200
0
3-04
ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಾಲೇಜು/ಚಿತರ್ಕಲಾ ಶಾಲೆಗಳ ಬಬ್ಂದಿಗೆ ವೇತನಾನುದಾನವನುನ್ ಜಿಲಾಲ್
ಮಟ ದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
01/04/2004
24/03/2009
24/03/201 10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ.3/ಚಿ.ಶಾ.ಹ.ಬಿ.1/
0
2004-05
ಚಿತರ್ಕಲಾ ಶಾಲೆಗ ಗೆ 2004-05ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

31

25632

32

25640

33

25645

34

25651

35

25656

36

25661

24/03/201
0

10-9-1

01/04/2002
24/03/2009
24/03/201 10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ.4.ಹ.ಹಂ.1/200
0
2-03
ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಸಂಸಕ್ೃತ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜುಗಳ 2002-03ನೇ ಸಾ ನ
ವೇತನಾನುದಾನಕೆ ಆಯವ ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
18/01/2001
24/03/2009
24/03/201 10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ.1/ .ಮತುತ್
ಎ.ಜಿ.7/2001-02
0
ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಅಕರ್ಮವಾಗಿ ಪಾವತಿಯಾಗಿರುವ ವೇತನ ಅನುದಾನ ಬಗೆಗ್ 2000-01ನೇ ಸಾ ನ
ಆಂಡ್ ಎಜಿಯ ಕರಡು ಕಂಡಿಕೆಗೆ ಇಲಾಖಾ ಉತರ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ
ಆಯವಯ್ಯ.1.ರಾ.ಪಪ್.12/20
11/12/2002
24/03/2009
24/03/201 10-9-1
02-03
0
2001-02ನೇ ಸಾ ನ .ಎ.ಜಿ.ವರದಿರಾಜಪಪ್ ವ್ೕಕೃತಗಳ ಲ್ ಸೇರಿಸಲು ಉದೆದ್ೕ ರುವ ಅಂಕಿ ಆಂಶಗಳ
ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
16/01/1997
24/03/2009
24/03/201 10-9-1
ಆಯವಯಯ್.1. .ಎ.ಜಿ.9/20
0
01-02
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಲೆಕಕ್ ಪತರ್ ಸಮಿತಿ 2ನೇ ವರದಿ10ನೇ ಧಾನ ಸಭೆಯ ಫಾರಸುಸ್ಗ ಗೆ ಇಲಾಖಾ ಕರ್ಮ
ತೆಗೆದುಕೊಳು ವ ಬಗೆ
02/03/2001
24/03/2009
24/03/201 10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ. .ಎ.ಜಿ.9/2001
0
-02
ಲ್ ಯ ಲ್ರುವ ಕರಡು ಕಂಡಿಕೆ ಅ.16.11 ರಿಂದ 6.1.10ಕೆಕ್
1999-2000ನೇ ಸಾ ನ .ಎ.ಜಿ.ಗಳ
ಇಲಾಖಾ ಉತರ ನೀಡುವ ಬಗೆ
10/01/1997
24/03/2009
24/03/201 10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ.1.ಪಿ.ಎ.ಜಿ.10/1
0
997-98
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ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಲೆಕಕ್ ಪತರ್ ಸಮಿತಿ10ನೇ ಧಾನ ಸಭೆಯ15ನೇ ವರದಿಯ ಕಂಡಿಕೆಗ ಗೆ ಇಲಾಖಾ ಉತರ್ರ
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ
ಆಯವಯಯ್.1. .ಮತುತ್
17/05/2001
24/03/2009
24/03/201 10-9-1
ಎಜಿ.9/2001-02
0
1999-2000ನೇ ಸಾ ನ .ಮತುತ್ ಎಜಿ. ಕರಡು ಕಂಡಿಕೆಗ ೕಗೆ ಇಲಾಖಾ ಉತತ್ರ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.

37

25668

38

25671

39

25765

40

25769

41

26678

20/04/2006
25/03/2009
25/03/201 10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.2/200
0
6-07
2006-07ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಸಾದಿಲಾವ್ರು ವೆಚಚ್ಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

42

26683

43

26687

44

26693

45

26697

21/04/2006
25/03/2009
25/03/201 10-9-1
ಅಯವಯ್ಯ.2/ಹಹಂ.3/200
0
6-07
2006-07ನೇ ಸಾ ಗೆ ಉದುರ್ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಭಾಷಾ ಆಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯದ ಸಾದಿಲಾವ್ರು
ವೆಚ ಗ ಗೆ ಆಯವ ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
21/04/2006
25/03/2009
25/03/201 10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.4.200
0
6-07
2006-07ನೇ ಸಾ ಗೆ ಮದಾಯ್ಹನ್ ಉಪಹಾರ
ೕಜನೆ ಕಛೇರಿಯ ಸಾದಿಲಾವ್ರು ವೆಚಚ್ಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
24/04/2006
25/03/2009
25/03/201 10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.5/200
0
6-07
2006-07ನೆ ಸಾ ಗೆ ಸಕಾರ್ರಿ ಂದಿ ಕಷ್ಕ ಪರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಮೈಸೂರು ಇ ಲ್ಗೆ ಸಾದಿಲಾವ್ರು ವೆಚಚ್ಗ ಗೆ
ಆಯವ ಯ ಬಿಡಗಡೆ ಬಗೆ
25/04/2006
25/03/2009
25/03/201 10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.8/200
0
6-07
ೕಜನೆತರ ಅಡಿಯ ಲ್ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.
2006-07ನೇ ಸಾ ಗೆ ಭಾರತ ಸೇವಾದಳಕೆಕ್

46

26714

47

26718

48

26720

49

26724

17/05/2001
24/03/2009
24/03/201 10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ.1/ .ಎ.ಜಿ.3/20
0
02-03
2001-02ನೇ ಸಾ ನ ಎಜಿ ವರದಿ ಲರ್ ಲ್ ಸೇರಿಸಲು ಉದೆದ್ೕ ರುವ ಕರಡು ಟಿಪಪ್ಣಿ ಕಂಡಿಕೆ
ಇರೆಗು ಲರ್ ರಿ ೕಫ್ ಆಫ್ ಗಾ ಂಟ್ ಗೆ ಇಲಾಖಾ ಉತರ ನೀಡುವ ಬಗೆ
22/02/2003
24/03/2009
24/03/201 10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ1.ಕ.ಕಂ.4/2003
0
-04
ಲರ್ ಲ್ ಸೇರಿಸಲು ಉದೆದ್ೕ ರುವ ಕರಡು ಟಿಪಪ್ಣಿ ಕಂಡಿಕೆ Extra
2002-03ನೇ ಸಾ ನ ವರದಿ
expenditure clearing level on other text book ಗೆ ಇಲಾಖೆ ಉತರ ನೀಡುವ ಬಗೆ
01/01/2004
24/03/2009
24/03/201 10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ.1.ಇತರೆ10/200
0
4-05
ರ್ೕ ಎಸ್. ೕಗೀಶ್, ಪರ್.ದ.ಸ. ಇವರ ಪರ್ಯಾಣ ಭತೆಯ್ ಬಿಲಲ್ನುನ್ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

29/04/2006
25/03/2009
25/03/201 10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ./9/200
0
6-07
2006-07ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಲೆಕಕ್ ೕ ರ್ಕೆ2204-00-104-029-101 ಕ.ಕಿರ್ೕ.ಪಾರ್ಧಿಕಾರ ಸಹಾಯಾನುದಾನ
ಇದರಡಿಯ
ೕಜನೇತರದ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
29/04/2006
25/03/2009
25/03/201 10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ.2/ಹಹಂ.10/20
0
06-07
2006-07ನೇ ಸಾ ಗೆ ದ ಣ ಬಾರತ ಆಂಗಲ್ ಭಾಷಾ ಪಾರ್ದೇ ಕ ಾನ ಭಾರತಿ ಕಾಯ್ಂಪಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇ ಗೆ ಆಯವ ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
24/05/2006
25/03/2009
25/03/201 10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.11/20
0
06-07
ನಾಯ್ಸ ಮತುತ್ ಉಂಬ ಗಳ ಮೇ ನ ಬಡಿತ್ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.
22/06/2006
25/03/2009
25/03/201 10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.12/20
0
06-07
2006-07ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆರ್.ಪಿ.ಎಂ. .ಡೆಹರಾಡೂನಿನ ಲ್ ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ
ದಾ ಥಿರ್ವೇತನ ನೀಡುವ ಬಗೆ
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50

26727

ಆಯವಯ್ಯ.2/ಹಹಂ.13/20
21/07/2006
25/03/2009
25/03/201
06-07
0
ವಾಣಿಜಯ್ ಕಷ್ಣಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಪಠಯ್ ವಸುತ್ ಸಮಿತಿಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

51

26729

52

26734

53

26739

54

26747

55

26753

56

26769

02/06/2006
25/03/2009
25/03/201 10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.15/20
0
06-07
2006-07ನೇ ಸಾ ಗೆ ಶಾಲೆಗಳ ಮುಖಯ್ ವೈದಯ್ಕೀಯ ತನಿಖಾಧಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಾದಿಲಾವ್ರು
ವೆಚ ಗಳುಗೆ ಆಯವ ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
29/04/2006
25/03/2009
25/03/201 10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ.2./ಹ.ಹಂ.16/2
0
006-07
ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ರುವ ಸಥ್ ೕಯ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಂದ ನಡೆಸಲಪ್ಡುತಿತ್ರುವ 3 ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ
ವೇತನಾನುದಾನಕೆ ಆಯವ ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
04/09/2006
25/03/2009
25/03/201 10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.18/20
0
06-07
2006-07ನೇ ಸಾ ಗೆ
ೕಜನೇತರ ಲೆಕಕ್ ೕ ರ್ಕೆಯಡಿ ಕ ರನನ್ ಸಕಾರ್ರಿ ವಸತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಮುಧೋಳ ಇ ಗೆ ಬ ಂದಿ ವೇತನ ಮತು ವಸತಿ ನಿಲಯ ನಿವರ್ಹಣೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
05/09/2006
25/03/2009
25/03/201 10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.19/20
0
06-07
2006-07ನೇ ಸಾ ಗೆ ಬಿಜಾಪುರ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆಯ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗಾಗಿ ದಾಯ್ಥಿರ್ವೇನತ, ಆಹಾರ,
ಸಮವಸ ಕಾ ಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
22/04/2006
25/03/2009
25/03/201 10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಇತರೆ.ಆದಯ್ಪರ್
0
ಣೆ,/1/2006-07
2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ರಾಜಯ್ವಲಯ
ೕಜನೇತರ ಲೆಕಕ್ ೕ ರ್ಕೆಗಳ ಉ ಕೆ ಹಣವನುನ್ ಆದಯ್ಪರ್ಣೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಇತರೆ.2/200
05/07/2006
25/03/2009
25/03/201 10-9-1
6-07
0
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ 2005-06ರ ಲ್ ವ್ೕಕರಿಸಲಾದ ಅಜಿರ್ಗಳ ಬಗೆಗ್.

57

26773

08/09/2006
25/03/2009
25/03/201
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಇತರೆ.6/200
0
6-07
2005-06ನೇ ಸಾ ಗೆ ಒದಗಿ ರುವ ಆಯವಯ್ಯಕಿಕ್ಂತ ಕಡಿಮೆ /ಹೆಚುಚ್ ಖಚುರ್ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

10-9-1

58

26794

03/01/2006
25/03/2009
25/03/201
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಇತರೆ.9/200
0
6-07
.ಪ. ಇವರ ಬಾಕಿ ಬಿಲಲ್ನುನ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ ಗಿರಿಜೇಶವ್ರಿದೇ

10-9-1

59

26798

31/01/2006
25/03/2009
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಇತರೆ.10/20
06-07
ವೃಂದ ಮತುತ್ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂಬಂಧ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

25/03/201
0

10-9-1

60

26802

22/09/2007
25/03/2009
ಆಯವಯ್ಯ.2/ಹಹಂ.18/20
07-08
2007-08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಜಾಉರ ಸೈ.ಶಾ. .ವೇ.ಹಣಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

25/03/201
0

10-9-1

61

26804

13/06/2007
25/03/2009
25/03/201 10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹ.ಹ.12/200
0
7-08
2007-08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಶಾಲೆ ಮು.ವೈ.ತಪಾಸಣೆ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಾ.ವೆ.ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

62

26806

29/03/2008
ಆಯವಯ್ಯ2.ಇತರೆ.ಆದಯ್ಪರ್
ಣೆ.2007-08
2006-07 ರ ಲ್ ಉ ಕೆ ಹಣ ಆದಯ್ಪರ್ಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

25/03/2009

25/03/201
0

10-9-1

63

26808

ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹ.ಹ./3/200
7-08

25/03/2009

25/03/201
0

10-9-1

04/05/2007

10-9-1
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2007-08ನೇ ಸಾ ಗೆ ರಾಜಯ್ವಲಯ ಲೆಕಕ್ ೕ ರ್ಕೆಯಡಿಯ ಲ್ .ಇ.ಕಛೇರಿಗ ಗೆ ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ ಆಯವಯ್ಯ
ಬಗೆ
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.2/200
28/04/2007
25/03/2009
25/03/201 10-9-1
7-08
0
2007-08ನೇ ಸಾ ಗೆ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ ಸಾದಿಲಾವ್ರು ವೆಚದ್ಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

64

26810

65

26812

31/05/2007
25/03/2009
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.10/20
07-08
2007-08ನೆ ಸಾ ಗೆ ಭಾರತ ಸೇವಾದಳ ಸಹಾಯಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

25/03/201
0

10-9-1

66

26813

24/04/2007
25/03/2009
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.2/200
7-08
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಾದಿಲಾವ್ರು ವೆಚಚ್ಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

25/03/201
0

10-9-1

67

26819

24/07/2007
25/03/2009
25/03/201
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.15/20
0
07-08
2007-08ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆರ್.ಐ.ಎಂ. .ಡೆಹರಾಡೂನ್ . .ವೇ.ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10-9-1

68

26821

31/05/2007
25/03/2009
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.11/20
07-08
ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಸ.ಸಂ.ಪೌರ್.ಶಾ.2007-08ಆಯವಯ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

10-9-1

69

67083

70

67084

08/04/2009
10/01/2012
10/01/201 10-9-1
CPI
3
ಆಯವಯ್ಯ2/ಹ.ಹಂ/8/0910/ಇ /2008/2009
2009-10ನೇ ಸಾಶ ನ ಉದುರ್ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಬಾಶಾ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯದ ಸಾದಿಲಾಸ್ರು
ವೆಚ ಗ ಗೆ ಆಯವ ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
CPI
08/04/2009
10/01/2012
10/01/201 10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ2/ಹ.ಹಂ..11/RI
3
E/9-10/ಇ /2009/2010

71

67085

72

67086

73

67087

74

67089

25/03/201
0

2009-10 ನೇ ಸಾ ನ ಆರ್.ಐ.ಇ ತರಬೇತಿ ತ ಲ್ರುವ ಪದ ೕದರ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವೇತನ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
29/04/2009
10/01/2012
10/01/201 10-9-1
CPI
3
ಆಯವಯ್ಯ2/ಹ.ಹಂ.9/910/ಇ /2009/2010
2009-10ನೇ ಸಾ ಗೆ ಭಾರತ ಸೇವಾಶುಲಕ್ಕೆಕ್ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
02/02/2009
10/01/2012
10/01/201 10-9-1
CPI
3
ಆಯವಯ್ಯ2/ಹ.ಹಂ.16ಸಂ.
ಪಾ. .ವೇ/910/ಇ /2009/2010
2009-10 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ರಾಜಯ್ದ ಸಂಸಕ್ೃತ ಪಾಠಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ
ಧಾ ಥಿರ್ಗ ಗೆ ದಾ ಥಿರ್ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾದುವ ಬಗೆ
CPI
08/04/2009
10/01/2012
10/01/201 10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ2/ಹ.ಹಂ./06/93
10/ಇ /2009/2010
2009-10ನೇ ಸಾ ನ ಶಾಲೆಗಳ ಮುಖಯ್ ವೈದಯ್ಕೀಯ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗೆ ವೇತನ ಮತುತ್
ಭತ ಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವೆಚ ಗಳ ಆಯವ ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
CPI
08/04/2009
10/01/2012
10/01/201 10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ2/ಹ.ಹಂ./07/93
10/ಇ /2009/2010
2009-10ನೇ ಸಾ ಗೆ ಸಕಾರ್ರಿ ಂದಿ ಕಷ್ಣ ಪರ್. ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಮೈಸೂರು ಇ ಲ್ಗೆ ಸಾದಿಲಾಸ್ರು/ವೇತನ
ವೆಚ ಗ ಗೆ ಆಯವ ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

640
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75

67090

76

67091

77

67092

78

67093

79

67098

80

81

67100

82

67101

83

67102

84

67103

85
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67099

67105

CPI
08/04/2009
10/01/2012
10/01/201 10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ2/ಹ.ಹಂ./04/93
10/ಇ /2009/2010
2009-10ನೇ ಸಾ ಗೆ ಕೂಡಗು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ರುವ ಸಥ್ ೕಯ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಂದ ನೆಡೆಸಲಪ್ಟಿಟ್ರುವ ಪಾರ್ಥಾಮಿಕ
ಶಾಲೆಗ ೕಗೆ ವೇತನಾನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
13/01/2010
10/01/2012
10/01/201 10-9-1
CPI ಆಯವಯ್ಯ2/14/93
10/ಇ /2009/2010
ಕಿತೂತ್ರು ರಾಣಿ ಚೆನನ್ಮಮ್ ಹೆಣುನ್ ಮಕಕ್ಳ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕಿತೂತ್ರು ಇದಕೆಕ್ 2010-11 ನೇ ಸಾಲಗೆ ಆಯವಯ್ಯ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
CPI ಆಯವಯ್ಯ2/ಹ.ಹಂ
05/03/2010
10/01/2012
10/01/201 10-9-1
5/9-10/ಇ /2009/2010
3
2009-10ನೇ ಸಾ ನಲಗ ಪಾರ್ದೇ ಕ ಆಂಗಲ್ ಭಾಷಾ ಸಂಸೆಥ್ಆರ್.ಐ.ಇಬೆಂ ರವರಿಗೆ ಕೋರತೆ ಆಗಿರುವ
ಆಯವ ಯವನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
CPI ಆಯವಯ್ಯ2/ಹ.ಹಂ
06/04/2009
10/01/2012
10/01/201 10-9-1
5/9-10/ಇ /2009/2010
3
2009-10ನೇ ಸಾ ಗೆ ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಾಲೇಜುಗ ಗೆ ವೇತನ ಭತಯ್ಗಳನುನ್ ಹಾಗು ಇತರೆ ವೆಚಚ್ಗ ಗೆ
ಆಯವ ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
CPI
06/04/2009
10/01/2012
10/01/201 10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ2/ಹ.ಹಂ/03/20
3
09-10/ಇ /2009/2010
2009-10ನೇ ಸಾ ಗೆ ಮಧಯ್ಹನ್ ಉಪಹಾರ ಯೂಜನೆ ಆಹಾರ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಕೆಕ್ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಇತರೆ
ವೆಚ ಗ ಗೆ ಆಯವ ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
06/04/2009
10/01/2012
10/01/201 10-9-1
CPI
3
ಆಯವಯ್ಯ2/ಹ.ಹಂ/01/20
09-10/ಇ /2009/2010
ೕಜನೆ ಕಛೇರಿಯ ಸಾದಿಲಾಸ್ರು ವೆಚಚ್ಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ
2009-10ನೇ ಸಾ ನ ಮಧಾಯ್ಹನ್ ಉಪಹಾರ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
05/08/2009
10/01/2012
10/01/201 10-9-1
CPI ಆಯವಯ್ಯ2/ಹ.ಹಂ3
10/RIMC/0910/ಇ /2009/2010
2009-10ನೇ ಸಾ ಗೆ RIMC ಡೆಹರಾಡೂನ್ ನ ಲ್ ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ
ದ ಥಿರ್ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
CPI ಆಯವಯ್ಯ2/ಹ.ಹಂ06/04/2009
10/01/2012
10/01/201 10-9-1
02/093
10/ಇ /2009/2010
2009-10ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತುತ್ ಬಬ್ಂದಿ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಇತರೆ
ಭತೆ /ಸಾದಿಲ ರು ಗ ಗೆ ಆಯವ ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
CPI ಆಯವಯ್ಯ2/15/0930/01/2010
10/01/2012
10/01/201 10-9-1
10/ಇ /2009/2010
3
2009-10ನೇ ಸಾ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಧಿದಂತೆ ಆಗಬಹುದಾದ ಕೋರತೆ ಅನುದಾನದ ಬಗೆಗ್
CPI
ಆಯವಯ್ಯ2/ಮಾ ತಿಹಕುಕ್/1
/09-10/ಇ /2009/2010

01/11/2009

10/01/2012

10/01/201
3

10-9-1

2008-09 ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನೇತರ 2202 ಲೆ. ಯಡಿಯ ಲ್ ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ಅನುದಾನ
ಮತು ಖಚಿರ್ನ ವರದ ಬಗೆ
17/06/2008
10/01/2012
10/01/201 10-9-1
CPI
3
ಆಯವಯ್ಯ2/ಹ.ಹಂ08/0809/ಇ /2008/2009
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86

67106

87

67107

88

67108

2008-09ನೇ ಸಾ ಗೆಉದುರ್ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯದ ಸಾದಿಲಾಸ್ರು
ವೆಚ ಗ ಗೆ ಆಯವ ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
CPI
19/08/2008
10/01/2012
10/01/201 10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ2/ಹ.ಹಂ.15/ಬಿ.
3
ಸೈ.ಶಾ. .ವೇ/0809/ಇ /2008/2009
2008-09 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಬಿಜಾಪುರ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆಯ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ದಾಯ್ಥೀರ್
ವೇತನ ಆಹಾರ ಸಮವಸ ಕಾ ಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
CPI
19/08/2008
10/01/2012
10/01/201 10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ2/ಹ.ಹಂ.16./ .
3
ವೇ/RIMC/0809/ಇ /2008/2009
2008-09ನೇ ಸಾ ಗೆ RIMC ಡೆಹರಡೂನ್ ನ ಲ್ ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ
ದಾ ಥಿರ್ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಡುವ ಬಗೆ
CPI
22/12/2008
10/01/2012
10/01/201 10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ2/ಹ.ಹಂ.17./ಸಂ
3
ಸಕ್ರ್ತ ಪಾಠಶಾಲೆ/ಕಾಲೇಜು
.ವೇ/0809/ಇ /2008/2009
2008-09ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಂಸಕ್ರ್ತ ಪಾಠಶಾಲೆಗ ಲ್ ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ದಾಯ್ಥಿರ್ ವೇತನ ಆಯವಯ್ಯ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
31/10/2008
10/01/2012
10/01/201 10-9-1
CPI
3
ಆಯವಯ್ಯ2/ಹ.ಹಂ.19./RI
C/0809/ಇ /2008/2009
2008-09ನೇ ಸಾ ಗೆ RIC ತರಬೇತಿಯ ಲ್ರುವ ಪದ ೕದರ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವೇತನ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
CPI
31/10/2008
10/01/2012
10/01/201 10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ2/ಗ.ಯಂ.ಖ.ಮು.
3
ಮಂ./ಹ.ಹಂ18/0809/ಇ /2008/2009
ಗಣಕಯಂತರ್ ಖರೀಧಿಸಲು ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

89

67109

90

67110

91

67111

31/10/2008
10/01/2012
10/01/201 10-9-1
CPI
3
ಆಯವಯ್ಯ2/ಹ.ಹಂ17/ಸೋ
.ವಾ, /0809/ಇ /2008/2009
ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ೕಟರ್ ಹಾಗೂ ಗಣಕಯಂತರ್ ಖರೀಧಿಸಲು ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

92

67135

93

67136

94

67137

07/04/2010
10/01/2012
10/01/201 10-9-1
CPI/ಇ /ಆಯವಯ್ಯ2/ಹ.
3
ಹಂ01/2010-11/201011
2010-11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಕ ಪ್ಸಾಲಾಗಿರುವ ಆಯವಯ್ಯವನುನ್ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಬಬ್ಂದಿಯವರಿಗೆ
ವೇತನ ಮತು ಇತರೆ ಭತೆ ಗ ಗೆ ಆಯವ ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
07/04/2010
10/01/2012
10/01/201 10-9-1
CPI/ಇ /ಆಯವಯ್ಯ1/ಹ.
3
ಹಂ2/2010-11/2010-11
2010-11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಕ ಪ್ಸಲಾದ ಆಯವಯ್ಯವನುನ್ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಬಬ್ಂದಿಗೆ ವೇತನ ಮತುತ್
ಇತರೆ ಭತೆ ಯನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
CPI/ಇ /ಆಯವಯ್ಯ2/ಹ.
08/04/2010
10/01/2012
10/01/201 10-9-1
ಹಂ3/2010-11/2010-11
3
2010-11ನೇ ವಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಕ ಪ್ಸಲಾದ ಆಯವಯ್ಯವನುನ್ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಬಬ್ಂದಿಗೆ
ಆಯವ ಯವನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
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95

67138

96

67139

97

67140

98

67141

99

67142

100

67143

101

67144

102

67145

103

67146

104

67183

19/05/2011
CPI.ಆಯವಯ್ಯB2MMR1
1/2010-11.ಇ /2011
ಎಂಎಂಆರ್ ಷಯಕೆಕ್ ಸಂಬಂದಿ ದ ಬಗೆಗ್

105

25803

106

25807

01/07/2001
24/03/2009
24/03/201 10-9-2
ಆಯವಯ್ಯ.1.ಇತರೆ.3/200
0
1-02
ೕಜನೇತರ ಆಡಿಯ ಲ್ ತಾತಾಕ್ ಕವಾಗಿ ಸೃಜಿಸಲಾದ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ 2001-02ನೇ ಸಾ ಗೆ ಮತುತ್
ನಂತರ ಶಾಶ ತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗೆ
18/09/2003
24/03/2009
24/03/201 10-9-2
ಆಯವಯ್ಯ4.ಹು.ಸಥ್.7/2003
0
-04
ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗ ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಇ ಲ್ನ ಸಂಸಕ್ೃತ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರ
ಹುದೆಗಳನು ಆಯುಕರ ಕಛೇರಿಗೆ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರುಸಂಸ ತ ಈ ಶಾಖೆಗೆ ಸಳಾತರಿಸುವ ಬಗೆ

CPI/ಇ /ಆಯವಯ್ಯ1/ಹ.
12/04/2010
10/01/2012
10/01/201 10-9-1
ಹಂ4/2010-11/2010-11
3
2010-11ನೇ ವಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಕ ಪ್ಸಲಾದ ಆಯವಯ್ಯವನುನ್ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಬಬ್ಂದಿಗೆ
ಆಯವ ಯವನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
CPI/ಇ /ಆಯವಯ್ಯ1/ಹ.
12/04/2010
10/01/2012
10/01/201 10-9-1
ಹಂ5/2010-11/2010-11
3
2010-11ನೇ ವಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಕ ಪ್ಸಲಾದ ಆಯವಯ್ಯವನುನ್ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಬಬ್ಂದಿಗೆ
ಆಯವ ಯವನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
CPI/ಇ /ಆಯವಯ್ಯ1/ಹ.
07/04/2010
10/01/2012
10/01/201 10-9-1
ಹಂ6/2010-11/2010-11
3
2010-11ನೇ ವಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಕ ಪ್ಸಲಾದ ಆಯವಯ್ಯವನುನ್ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಬಬ್ಂದಿಗೆ
ಆಯವ ಯವನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
CPI/ಇ /ಆಯವಯ್ಯ2/ಹ.
15/04/2010
10/01/2012
10/01/201 10-9-1
ಹಂ10/2010-11/20103
11
2010-11ನೇ ವಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಕ ಪ್ಸಲಾದ ಆಯವಯ್ಯವನುನ್ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಬಬ್ಂದಿಗೆ
ಆಯವ ಯವನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
11/05/2010
10/01/2012
10/01/201 10-9-1
CPI/ಇ /ಆಯವಯ್ಯಬಿ4/ಬಾ
3
.ಸೇ.ದ.ಳ.ಅ.4/201011/2010-11
2010-11ನೇ ಸಾ ಗೆ ಭಾರತ ಸೇವಾದಳ ಸಹಾಯ ಅನುದಾನದಡಿ ಮೂದಲನೇ ಕಂತಿನ ಆಯವಯ್ಯ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ ೕಜನೇತರದಡಿ
CPI/ಇ /ಆಯವಯ್ಯ4ಬಿ.ಸೈ
28/05/2010
10/01/2012
10/01/201 10-9-1
.ಶಾ.ಸ.ಇತರೆ/8/20103
11/2010-11
2010-11ನೇ ಸಾ ಗೆ ಜಾಪುರ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆಯ ದಯ್ಥಿರ್ವೇತನ ಆಹಾರ,ಸಮವಸ ಕಾಕ್ಗಿ ಅನುದಾನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
CPI/ಇ /ಆಯವಯ್ಯ2/ವೇ.
18/05/2010
10/01/2012
10/01/201 10-9-1
ಬಿಡುಗಡೆ2/20103
11/2010-11
2010-11ನೇ ಸಾ ಗೆ ಕೂಡಗು ಜಿಳೆಲ್ಯ ಲ್ರುವ ಸಥ್ ೕಯ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಂದ ನೆಡೆಸಲಪ್ಟಟ್ ಪಾರ್ಥಾಮಿಕ
ಶಾಲೆಗ ೕಗೆ ವೇತನಾನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
CPI/ಇ /ಬಿ4ಆಯವಯ್ಯ/ಹ.
02/08/2010
10/01/2012
10/01/201 10-9-1
ಹಂ19/2010-11/20103
11
2010-11ನೇ ಸಾ ಗೆ RIE ತರಬೇತಿಯ ಲ್ರುವ ಪದ ೕಧರ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವೇತನ ಅನುದಾನ ವೆಚಚ್
ಆಯವ ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
15/09/2010
10/01/2012
10/01/201 10-9-1
CPI/ಇ /ಆಯವಯ್ಯ
ಬಿ2/ಮಿ. .ವೇ12/20103
11/2010-11
2010-11ನೇಚ ಸಾ ನ ಲ್ ಮಿ ಟರಿ ದಾಯ್ಥಿರ್ ವೇತನಕೆಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
10/01/2012

10/01/201
3

10-9-1
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ಆಯವಯ್ಯ.4/ಇತರೆ.15/20
21/07/2003
24/03/2009
24/03/201 10-9-2
03-04
0
ರ್ೕಮತಿ ಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್ ಹಂಗಾಮಿ, ಸಹಾಯಕಿ , ಬಿ.ಇ.ಓ. ಕಛೇರಿ, ಹುಣಸೂರು ಇವರ 2003-04ನೇ ಸಾ ನ
ವೇತನಕಾ ಗಿ ಆಯವ ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
16/10/2004
24/03/2009
24/03/201 10-9-2
ಆಯವಯ್ಯ.1.ಇತರೆ.9/200
0
4-05
ಶಾಸನ ಬದಧ್ ಆ ೕಗಗಳ ಅಧಯ್ಕಷ್ರು ಮತುತ್ ಸದಸಯ್ರುಗ ಗೆ ನೀಡುತಿತ್ರುವ ವೇತನ/ಭತೆಯ್ಗಳ ಮಾ ತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ
17/11/2004
24/03/2009
24/03/201 10-9-2
ಆಯವಯ್ಯ.1.ಹು.ವೇ.1/200
0
4-05
ರಾಜುಯ್ ವಲಯದ
ೕಜನೇತರ ಲೆಕಕ್ ೕ ರ್ಕೆಗಳನುನ್ ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

107

25813

108

25817

109

25822

110

25826

111

25831

112

25834

113

25839

114

25842

115

25848

116

25853

117

25869

118

25895

01/04/2005
24/03/2009
24/03/201
ಆಯವಯ್ಯ/1/ಇತರೆ.10/20
0
05-06
ಸಹಾಯಾನುದಾನ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅನುದಾನವನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

10-9-2

119

25899

10-9-2

120

25905

01/04/2005
24/03/2009
24/03/201
ಆಯವಯ್ಯ.1.ಹ.ಹಂ.3/200
0
5-06
2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬಬ್ಂದಿಯವರ
ವೇತನಾನುದಾನಕಾ ಗಿ ಆಯವ ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
16/02/2005
24/03/2009
24/03/201
ಆಯವಯ್ಯ.1.ಇತರೆ.19/20
0
05-06

02/05/2004
24/03/2009
24/03/201 10-9-2
ಆಯವಯ್ಯ.4.ಹು.ವೇ.2/200
0
3-04
2003-04ನೇ ಸಾ ಗೆ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುವ ಅನುಬಂಧ ಬಿ ಅಂದಾಜು ಅನುಬಂಧ ಬಿ
ಯ ಮುದಿ ಸಲಾಗಿರುವ ಹುದೆಗ ಗೂ ಇರುವ ವ ತಾ ಸವನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
17/11/2004
24/03/2009
24/03/201 10-9-2
ಆಯವಯ್ಯ.4.ಇತರೆ.13/20
0
03-04
ಸಂಸಕ್ೃತ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕನಾರ್ಟಕ ದಾಯ್ ಸಂಸಕ್ೃತ ಸಂಘ, ನಾಗಪಪ್ ಬಾಲ್ಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್
ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಸ ತ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆಗ ಗೆ ಆಯವ ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
31/12/2001
24/03/2009
24/03/201 10-9-2
ಆಯವಯ್ಯ.4.ಹು.ಸಥ್.12/20
0
01-02
ಈಶಾನಯ್ ವಲಯ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯಕೆಕ್ ಸಥ್ಳಾಂರಿ ರುವ
ಧ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
01/04/2003
24/03/2009
24/03/201 10-9-2
ಆಯವಯ್ಯ.4.ಇತರೆ.12.20
0
03-04
2003-04ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಗಿರುವ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಅವಕಾಶ ಕ ಪ್ಸಲು
ಪ ಸಾವನೆಯನು ಸಕಾರ್ರದ ಆಥಿರ್ಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ
01/04/2004
24/03/2009
24/03/201 10-9-2
ಆಯವಯ್ಯ.1.ಹಹಂ.32/20
0
04-05
ೕಜನೇತರ ಲೆಕಕ್ ೕ ರ್ಕೆಯ ಲ್ ಕೊರತೆ ಇರುವ ಆಯವಯ್ಯಗಳನುನ್
2004-05ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
ಪ ನ ರ್ನಿ ೕಗದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಹೆಚು ವರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
01/04/2004
24/03/2009
24/03/201 10-9-2
ಆಯವಯ್ಯ.4.ಇತರೆ.1.200
0
3-04
2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಸಂಸಕ್ೃತ ಪಾಠಶಾಲೆಗ ಗೆ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಆಯವಯ್ಯ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
01/04/2005
24/03/2009
24/03/201 10-9-2
ಆಯವಯ್ಯ.1.ಹ.ಹಂ.2/200
0
5-06
20050-06ನೇ ಸಾ ಗೆ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಸಂಸಕ್ೃತ ಪಾಠಶಾಲೆಗಳ ಬಬ್ಂದಿ ಮೂಲಕ
ವೇತನಾನುದಾನಕೆ ಆಯವ ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
01/05/2006
24/03/2009
24/03/201 10-9-2
ಆಯವಯ್ಯ.1/ಅ.ರಾ.ಆ.9/2
0
005-06
2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯ ಅಂದಾಜು ಮುದರ್ಣದ ಬಗೆಗ್.
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121

25912

122

25917

123

25921

124

25924

125

25930

126

25936

127

25943

128

26303

129

26305

130

26308

131

26313

132

26334

133

26336

ಖಾಸಗಿ ಸಂಸಕ್ೃತ ಪಾಠಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್ ಆಂಗಲ್ ದಿನ ಪತಿರ್ಕೆಯ ಲ್ ಪರ್ಕಟಗೊಂಡ
ತುಣಕೆಗೆ ವರದಿ ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ಆಯವಯ್ಯ.1.ನಿವೃತತ್
01/04/2005
24/03/2009
24/03/201 10-9-2
ಸೌಲಭಯ್/4/2005-06
0
ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ನಿವೃತತ್ ನೌಕರರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಇತರೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲುಲ್ಗ ಗೆ ಖಚುರ್ ಹಾಕುವ ಬಗೆಗ್.
01/04/2005
24/03/2009
24/03/201 10-9-2
ಆಯವಯ್ಯ.ಹ.ಹಂ.23/200
0
5-06
2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಂದಿ ದಾಯ್ಲಯಗಳ ಬಬ್ಂದಿಯವರ ಅಲಾಪ್ವಧಿ
ವೇತನಾನುದಾನಕೆ ಅಯವ ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
01/04/2005
24/03/2009
24/03/201 10-9-2
ಆಯವಯ್ಯ.1/ಇತರೆ.8/200
0
5-06
2005ನೇ ಜೂನ್ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. .ಪರೀ ೆಯ ವೆಚಚ್ಕಾಕ್ಗಿ ಕಷ್ಕರ ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
ಪಡೆಯುವ ಬಗೆ
16/02/2005
24/03/2009
24/03/201 10-9-2
ಆಯವಯ್ಯ.1.ಇತರೆ.13/20
0
05-06
ಅನುದಾನಗಳ ಪುನ ರ್ನಿ ೕಗಗಳ ಖಜಾನೆ ಗಣಕ ಜಾಲ ನಿವಾರ್ಹಕ ಕೇಂದರ್ದ ಮಾ ತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ಹೊರಡಿಸುವ ಬಗೆ ಸೂಚನೆ
31/12/2005
24/03/2009
24/03/201 10-9-2
ಆಯವಯ್ಯ.1.ಅಂದಾಜು.16/
0
2005-06
2006-07ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯ ಪತರ್ದ ಅಂದಜುಗಳನುನ್ ಅನುಬಂಧ ಬಿ ವೇತನ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಭತೆಯ್ಗಳ
ಅಂದಾಜುಗಳ ಹಾಗೂ ವೆಚ ಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ರಾಜ ಮಟ ದ ಆಯವ ಯ
ೕಜನೇತರ
01/04/2005
24/03/2009
24/03/201 10-9-2
ಆಯವಯ್ಯ.1.ಹ.ಹಂ.1/200
0
5-06
2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಶಾಲೆಗಳ ಬಬ್ಂದಿಯವರ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಆಯವ ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
16/01/2005
24/03/2009
24/03/201 10-9-2
ಆಯವಯ್ಯ
0
ಇತರೆ.22/2005-06
2006-07ನೇ ಸಾ ನಿಂದ ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ: ಕೂಡಿಗೆ ಯ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆ
ಪಾ ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹ.ಹಂ.1/200
09/04/2002
25/03/2009
25/03/201 10-9-2
2-03
0
ರಾಜಯ್ ವಲಯ ಲೆಕಕ್ ೕ ರ್ಕೆಗಳಡಿಯ ಲ್ 2002-03ನೇ ಸಾ ನ ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.
16/04/2002
25/03/2009
25/03/201 10-9-2
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹ.ಹಂ./6/20
0
02-03
ಸಕಾರ್ರಿ ಂದಿ ಪರ್ ಕಷ್ಣ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ, ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾದಿಲಾವ್ರು ವೆಚಚ್ಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
20/04/2002
25/03/2009
25/03/201 10-9-2
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ./7/200
0
2-03
ಕೊಡಗು ಜಿಲಾಲ್ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುವ 4 ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಆಯವಯ್ಯ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
05/05/2002
25/03/2009
25/03/201 10-9-2
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹ.ಹಂ.5/200
0
2-03
ಭಾಗೀಯ ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರುಗಳ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಾದಿಲಾವ್ರು ವೆಚಚ್ಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.
08/04/2002
25/03/2009
25/03/201 10-9-2
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹ.ಹಂ.4/200
0
2-03
ಉದುರ್ ಮತುತ್ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯಕೆಕ್ ಸಾದಿಲಾವ್ರು ವೆಚಚ್ಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ
ಬಗೆ
16/06/2002
25/03/2009
25/03/201 10-9-2
ಅಯವಯ್ಯ.2.ಹ.ಹಂ.9/200
0
2-03
ೕಜನೆ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಾದಿಲಾವ್ರು ವೆಚಚ್ಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.
ಮದಾಯ್ಹನ್ ಉಪಹಾರ
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134

26339

18/07/2002
25/03/2009
25/03/201 10-9-2
ಆಯವಯಯ್.2.ವಗರ್.ವೇ./14/
0
2002-03
ರ್ೕಮತಿ ಜಾಗೆಟ್ ಸವ್ಣರ್ಲತಾ, ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು ಇವರಿಗೆ 20024 ಜುಲೈ ಮಾಹೆಯ ವೇತನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

135

26341

21/04/2002
25/03/2009
25/03/201
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹ.ಹಂ.10/20
0
02-03
ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಾಲೇಜುಗ ಗೆ ಸಾದಿಲಾವ್ರು ವೆಚಚ್ಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

10-9-2

136

26344

08/07/2002
25/03/2009
25/03/201
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಟೆಂಡರ್
ಫಾರಂ.ಹಣಜಮೆ/12/20020
03
ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಮಾರಾಟದ ಹಣವನುನ್ ಲೆಕಕ್ ೕ ರ್ಕೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

10-9-2

137

26345

16/07/2002
25/03/2009
25/03/201
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹ.ಹಂ./13/2
0
002-03
ರಾಷಟ್ರ್ ಮತುತ್ ರಾಜಯ್ ಪರ್ಶ ತ್ ಜೇತ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಸನಾಮ್ನಕಾಕ್ಗಿ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

10-9-2

138

26372

139

26374

16/03/2000
25/03/2009
25/03/201 10-9-2
ಆಯವಯ್ಯ.4/ಪು.ವನಿ ೕಗ
0
/16/2000-01
ೕಜನೇತರ ಲೆಕಕ್ ರ್ಕೆಯಡಿಯ ಲ್ ಒಟಾಟ್ರೆ ಉ ತಾಯದ ಲ್ ಪುನರ್
2000-01ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
ನಿ ೕಗ ಮೂಲಕ ಖಚಿರ್ ಭರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಆಯವಯಯ್.2. .ಉ.ಕ.ಬಾಕಿ/
16/01/2000
25/03/2009
25/03/201 10-9-2
20/2000-01
0
ಸಥ್ ೕಯ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಂದ ಪಾವತಿಬೇಕಾದ ಉಪಕರಣದ ಬಾಕಿ ಕುರಿತು.

140

26376

22/01/2001
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.7/200
0-01
ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಗಳ ವೆಚದ್.

25/03/2009

25/03/201
0

10-9-2

141

26378

01/01/2001
25/03/2009
ಆಯವಯ್ಯ.2.3ಎ.ಎ.ಆರ್.1
7/1982-83
ಹೆಚಿಚ್ವರಿ ಕೊಟಿಟ್ರುವ ಅನುದಾನವನುನ್ ಕಟಾಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

25/03/201
0

10-9-2

142

26381

143

26383

05/06/2001
25/03/2009
25/03/201 10-9-2
ಆಯವಯ್ಯ
0
2.ಲೆ.ಪ.ಆ ೇಪಣೆ/16/200102
ದಿ:31/6/2000 ಅಂತಯ್ಕೆಕ್ 6 ತಿಂಗ ಗೆ ಹೆಚಿದ್ನ ಅವಧಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಲೆಕಕ್ ಪರಿಶೋಧನಾ ಆ ೇಪಣೆಗ ೕಗೆ
ಉತರ
16/06/2001
25/03/2009
25/03/201 10-9-2
ಆಯವಯ್ಯ
0
2./ಹಹಂ.6/2001-02
ಭಾರತ ಸೆವಕ ಸಮಾಜ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

144

26385

18/08/2001
25/03/2009
25/03/201
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಆಡಿಟ್ ವರದಿ
/1/94-95
0
87-88ರ ಅಡಿಟ್ ವರದಿಯ ಲ್ ಸೇರಿರುವ ಕುರಿತು ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಎಲ್ ಟಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

145

26391

146

26395

18/03/2000
25/03/2009
25/03/201 10-9-2
ಆಯವಯ್ಯ.2/ಪುನರ್
ನಿ ೕಗ.25/2001-02
0
ಆಯವಯ್ಯವನುನ್ ಪುನರ್ ನಿ ೕಗ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್. 2001-02ನೆ ಸಾ ನ ಆದಯ್ಪರ್ಣೆ ತಃಖೆತ್. ಸಕಾರ್ರಿ
ಸಂಸ ತ ಕಾಲೇಜಿನ ಖಚಿರ್ನ ತ ಖೆಗಳು
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಇತರೆ.12/9918/01/1999
25/03/2009
25/03/201 10-9-2
2000
0
ಬೆಳಗಾ ನಗರ ಪಾ ಕೆಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಶೇಷ ಅನುದಾನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
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147

25703

ಆಯವಯ್ಯ.1.ಇತರೆ.18.20
16/01/2004
24/03/2009
04-05
15ನೇ ತಂಡದ ಆಥಿರ್ಕ ನಿವರ್ಹಣೆ ಬಗೆಗ್ ತರಬೇತಿ ಬಿರ ಬಬ್ಂದಿಗಳನುನ್ ನಿ

148

25711

149

25718

150

25721

151

25723

152

25729

153

25732

154

25746

01/07/2002
24/03/2009
24/03/201 10-9-3
ಆಯವಯ್ಯ.ಕ.ಕಂ.16/2002
0
-03
2001-03ನೇ ಸಾ ನ ವರದಿ ಲ್ ರ ಲ್ ಸೇರಿಸಲು ಉದೆದ್ೕ ರುವ ಕರಡು ಟಿಪಪ್ಣಿ ಕಂಡಿಕೆFrantned
with drawal of moneyಗೆ ಇಲಾಖಾ ಉತರ ನೀಡುವ ಬಗೆ
18/06/2002
24/03/2009
24/03/201 10-9-3
ಆಯವಯ್ಯ.1.ಕಕಂ.22/200
0
2-03
2002-03ನೇ ಸಾ ನ ಎಜಿ ವರದಿ ಲ್ ರ ಲ್ ಸೇರಿಸಲು ಉದೆದ್ೕ ರುವ ಕರಡು ಟಿಪಪ್ಣಿ ಕಂಡಿಕೆ
Injudicious purchase of uniform cloths resitry in Extra cost of Rs 32 02
18/06/2002
24/03/2009
24/03/201 10-9-3
ಆಯವಯ್ಯ.1/ಕ.ಕಂ.21/20
0
02-03
2002-03ನೇ ಸಾ ನ ಎಜಿ ವರದಿ ಲ್ ರ ಲ್ ಸೇರಿಸಲು ಉದೆದ್ೕ ರುವ ಕರಡು ಟಿಪಪ್ಣಿ ಕಂಡಿಕೆಗೆ
ಇಲಾಖಾ ಉತರ ನೀಡುವ ಬಗೆ
19/01/2002
24/03/2009
24/03/201 10-9-3
ಆಯವಯ್ಯ.ಕ.ಕಂ.19/2002
0
-03
1998-99ನೇ ಸಾ ನ ಎಜಿ.ವರದಿ ಲರ್ ಲ್ರುವ ಕಂಡಿಕೆ 3.93.91 ರಿಂದ 3.96 ಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ
ಇಲಾಖಾ ಉತ ರ ಸ ಸುವ ಬಗೆ
06/01/2003
24/03/2009
24/03/201 10-9-3
ಅಯವಯ್ಯ.1.ಕ.ಕಂ.2/200
0
3-04
2002-03ನೇ ಸಾ ನ ಎ.ಜಿ.ವರದಿ
ಲ್ ರ ಲ್ ಸೇರಿಸಲು ಉದೆದ್ೕ ರುವ ಕರಡು ಕಂಡಿಕೆ ಟಿಪಪ್ಣಿಗೆ
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ತುಮಕೂರು ದ ಣ ವಾ ಪಿಯ 2000 02ರ ಅವಧಿಯ ನಮೂನೆ ಮತು ವ ಗಳ
01/12/2004
24/03/2009
24/03/201 10-9-3
ಆಯವಯ್ಯ.1.2004-05
2004-05ನೇ ಸಾ ನ ಸಂಸಕ್ೃತ ಪಾಠಶಾಲೆಗಳ ಬಬ್ಂದಿಗಳ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ
ಬಗೆ
01/11/2001
24/03/2009
24/03/201 10-9-3
ಆಯವಯ್ಯ.4/ಇತರೆ.11/20
0
01-02
ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಪೂವರ್ ತಾಲೂಲ್ಕನುನ್ ಸೃಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

155

25747

156

25749

157

25750

158

25751

159

25752

160

26074

24/03/201
0
ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10-9-3

16/07/2002
24/03/2009
24/03/201 10-9-3
ಆಯವಯ್ಯ.1. ಎಜಿ.9/200
0
2-03
2001-02ನೇ ಸಾ ನ ಎಜಿ ವರದಿ ಲ್ ರ ಲ್ ಸೇರಿಸಲು ಉದೆದ್ೕ ರುವ ಕರಡು ಟಿಪಪ್ಣಿ ಕಂಡಿಕೆ
ಇರೆನೂ ಲರ್ ರಿ ೕಫ್ ಆಫ್ ಗಾ ಂಟ್ ಗೆ ಇಲಾಖೆ ಉತರ ನೀಡುವ ಬಗೆ
16/07/2002
24/03/2009
24/03/201 10-9-3
ಆಯವಯ್ಯ.1. .ಎಜಿ.8/200
0
2-03
2001-02ನೇ ಸಾ ನ ಎಜಿ ವರದಿ ಲ್ ರ ಲ್ ಸೇರಿಸಲು ಉದೆದ್ೕ ರುವ ಕರಡು ಟಿಪಪ್ಣಿ ಕಂಡಿಕೆ
ಇರೆಗು ಲರ್ ರಿ ೕಫ್ ಆಫ್ ಗಾ ಂಟ್ ಗೆ ಇಲಾಖಾ ಉತರ ನೀಡುವ ಬಗೆ
01/04/2001
24/03/2009
24/03/201 10-9-3
ಆಯವಯ್ಯ.1. ಎಲ್.6/200
0
2-03
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರ ಆ ೇಪಣೆಗ ಗೆ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಲೆಕಕ್ ಪತರ್ ಸಮಿತಿಗೆ ಇಲಾಖಾ ಉತತ್ರವನುನ್ ಒದಗಿಸುವ
ಬಗೆ
16/07/2002
24/03/2009
24/03/201 10-9-3
ಆಯವಯ್ಯ.1 ಲ್/6/200
0
2-03
2001-02ನೇ ಸಾ ನ ಎಜಿ ವರದಿ ಲರ್ ಲ್ ಸೇರಿಸಲು ಉದೆದ್ೕ ರುವ ಕರಡು ಟಿಪಪ್ಣಿ ಕಂಡಿಕೆ
ಇರೆಗು ಲರ್ ರಿ ೕಫ್ ಆಫ್ ಗಾ ಂಟ್ ಗೆ ಇಲಾಖಾ ಉತರ ನೀಡುವ ಬಗೆ
16/08/2003
24/03/2009
24/03/201 10-9-3
ಆಯವಯ್ಯ.4.ಇತರೆ.13ಎ/2
0
003-04
ೕಜನೇತರ ಆಯವಯ್ಯ ಅಡಿಯ ಲ್ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಸಂಸಕ್ೃತ
2002-03ನೇ ಸಾ ನ
ಪಾಠಶಾಲೆಗಳ ಅನು ೕದಿತ ಬ ಂದಿ ವೇತನಕೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿರುವ ಆಯವ ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
01/04/2003
24/03/2009
24/03/201 10-9-3
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹ.ಹ.10/200
0
3-04
ಸ.ಸಂ.ಕಾಲೇಜುಗ ಗೆ ಸಾದಿಲಾವ್ರು ವೆಚಚ್ಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

161

26077

ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹ.ಹಂ./11/2
01/04/2003
24/03/2009
24/03/201
003-04
0
ಸ.ದೈ. ಕಷ್ಣ ಕಾಲೇಜು, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಸಾದಿಲಾವ್ರು ವೆಚಚ್ಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

162

26080

163

26085

164

26088

03/04/2003
24/03/2009
24/03/201 10-9-3
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹ.ಹಂ.21/20
0
03-04
2003-04ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಕೈಗೊಂಡ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ
ಧ ಕಛೇರಿಗಳ ಪರಿ ೕಕಷ್ಣೆ ಮತುತ್
ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ಕಾಯರ್ಕ ಮಕೆ ಪ ಯಾಣ ಭತೆ ಮತು ದಿನಭತೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
02/04/2003
24/03/2009
24/03/201 10-9-3
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹ.ಹಂ.7/200
0
3-04
ಉದುರ್ ಮತುತ್ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯಕೆಕ್ ಸಾದಿಲಾವ್ರು ವೆಚಚ್ಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ
ಬಗೆ
02/04/2003
24/03/2009
24/03/201 10-9-3
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹ.ಹಂ.12/20
0
03-04
ರಾಜಯ್ಮತುತ್ ರಾಷಟ್ರ್ ಪರ್ಶ ತ್ ಜೇತ ಕಷ್ಕರ ಸನಾಮ್ನಕಾಕ್ಗಿ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

165

26099

02/04/2003
24/03/2009
24/03/201 10-9-3
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹ.ಹಂ.3/200
0
3-04
ಸ. ಂ. .ಪರ್ ಕಷ್ಣ, ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ ಮೈಸೂರು ಸಾದಿಲಾವ್ರು ವೆಚಚ್ಗ ಗೆ ಅಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

166

26105

167

26110

03/04/2003
24/03/2009
24/03/201 10-9-3
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹ.ಹಂ.5/200
0
3-04
ಕೊಡಗು ಜಿಲಾಲ್ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುವ 4 ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಅಯವಯ್ಯ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
03/04/2003
24/03/2009
24/03/201 10-9-3
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹ.ಹಂ.6/200
0
3-04
ಮದಾಯ್ನಹ್ ಉಪಹಾರ
ೕಜನೆ ಸಾದಿಲಾವ್ರು ವೆಚಚ್ಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

168

26113

169

26121

170

26132

171

26137

172

26143

16/12/2003
24/03/2009
24/03/201
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಇತರೆ.19/20
0
03-04
ೕಜನೆ ಮತುತ್
ೕಜನೇತರ ಅಂದಾಜು ಪಟಿಟ್ಗಳ ಬಗೆಗ್.
ಪುನ ರ್ಮ ರ್ತ ವಾ ರ್ಕ

173

26155

174

26164

03/12/2003
24/03/2009
24/03/201 10-9-3
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಇತರೆ.23/20
0
03-04
ರ್ೕ ನಾಗೇಂದರ್ಪಪ್, ಗುಮಾಸತ್ರು, ಮಹಾರಾಜ ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು ಇವರ ವೇತನವನುನ್
ತಡೆ ಡಿದಿರುವ ಬಗೆ
01/02/2001
24/03/2009
24/03/201 10-9-3
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹ.ಹಂ.7/200
0
1-02

10-9-3

03/04/2003
24/03/2009
24/03/201 10-9-3
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹ.ಹಂ.8/200
0
3-04
ಶಾಲೆಗಳ ಮುಖಯ್ ವೈದಯ್ಕೀಯ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರು ವೆಚಚ್ಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ
ಬಗೆ
01/07/2003
24/03/2009
24/03/201 10-9-3
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಇತರೆ.19/20
0
03-04
ಕಾಗವಾಡ ವಲಯದ 22 ಹ ಳ್ಗಳನುನ್ ಅಥಣಿ ವಲಯಕೆಕ್ ಜೋಡಿ ದ ಬಗೆಗ್.
08/02/2003
24/03/2009
24/03/201 10-9-3
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಇತರೆ.16/20
0
03-04
2003-04ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಗೊತುತ್ಪಡಿ ದ ಆಯವಯ್ಯ ಅವಕಾಶ, ಬಿಡುಗಡೆಗೊ ರುವ
ತತ್ ಹಾಗೂ
ಉ ಕೆ
ತದ
ರದ ಬಗೆ ಮಾ ತಿ
08/08/2003
24/03/2009
24/03/201 10-9-3
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಇತರೆ.18/20
0
03-04
ಎಂ. ಹಮದ್ ಬ ೕರ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು-ಪರ್ಯಾಣ ಬಿ ಲ್ಗೆ ಮೇಲುಸ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
10-9-3
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ಭಾಗೀಯ ಸ.ನಿ.ಕಛೇರಿಗೆ ಸಾದಿಲಾವ್ರು, ವೆಚಚ್ಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

175

26166

12/02/2001
24/03/2009
24/03/201
ಆಯವಯ್ಯ.2. ಭಾಗೀಯ/2
0
1/2001-02
ಸಕಾರ್ರ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕೆ.ಪಿ.ಟಿ. .ಎಲ್.ಗೆ ದುಯ್ತ್ ಚಛ್ಕಿತ್ ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಬಾಕಿ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಬಗೆಗ್.

10-9-3

176

26171

ಆಯವಯ್ಯ.2. .ಟಿ.ಇ.ದಾವೆ/
106/97/21/99/2000-01

10-9-3

01/02/2000

24/03/2009

24/03/201
0

.ಟಿ.ಇ.ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ದಿನಗೂ ನೌಕರ ಸಂಜೀವಕುಮಾರ್ ಲೇಬರ್ ಕೋಟ್ರ್ ಆದೇಶದಂತೆ ಪುನರ್ ನೇಮಕ
ಬಗೆ
03/06/2000
24/03/2009
24/03/201 10-9-3
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಪರ್.ಭತೆಯ್/ ೕ.
0
26/2000-01
ಬಸಪಪ್ ದಿವ್.ದ.ಸ.ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ, ರಾಯಚೂರು ವೃತಿತ್ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ ಬಗೆಗ್ ಮೇಲು ಸ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

177

26174

178

26176

05/07/2000
24/03/2009
24/03/201
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹ.ಹಂ./4/20
0
00-01
ಕಷ್ಣ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯಗಳು ಹಾಗೂ ಕಷ್ಕ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

179

26261

180

26264

181

26268

01/07/2000
25/03/2009
25/03/201 10-9-3
ಆಯವಯ್ಯ.2/ಸಂಸಕ್ೃತ/ಇತ
0
ರೆ/10/2000-01
ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಾಲೇಜು ಮೈಸೂರು ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ವಸತಿ ಗೃಹಕೆಕ್ ನೀರಿನ ಕಂತಯಕೆಕ್ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ
ಬಗೆ
ಆಯವಯ್ಯ.2/ಇತರೆ/22/20
10/08/2000
25/03/2009
25/03/201 10-9-3
00-02
0
ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಕೂಡಲ್ಗಿ ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಸಾದಿಲಾವ್ರು ವೆಚಚ್ದ ಲ್ ಎಲ್.ಟಿ. .ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ
ಬಗೆ
01/01/2000
25/03/2009
25/03/201 10-9-3
ಆಯವಯ್ಯ.2/ದಾ.ನ.ಪರ್.ಭ./
0
ದಾಯ್/ಹಾಬಿ./18/2000-01

10-9-3

ಮೈಸೂರು ದಸರ ವಸುತ್ ಪರ್ದಶರ್ನದ ಲ್ ಭಾಗವ ರುವ ಸಕಾರ್ರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಬಾಕಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮತುತ್
ದು ತ್ ಶುಲ ವನು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
10/08/2000
25/03/2009
25/03/201 10-9-3
ಆಯವಯ್ಯ.2/ .ಡಿ.ಖಾತೆ/2
0
3/2000-01
ಕ.ಪೌರ್.ಪ.ಮಂಡ ಯ ಲ್ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಪದನಾಮದ ಲ್ .ಡಿ.ಖಾತೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

182

26272

183

26274

03/07/2000
25/03/2009
25/03/201
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹ.ಹಂ.9/200
0
0-01
ದೈ. .ಕಾಲೇಜು, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಸಾದಿಲಾವ್ರು ವೆಚಚ್ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

184

26276

05/06/2000
25/03/2009
25/03/201 10-9-3
ಆಯವಯ್ಯ.4.ಹ.ಹಂ.3/200
0
0-01
ಮಾಯ್ಹನ್ ಉಪಹಾರ
ೕಜನೆ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರು ವೆಚಚ್ಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

185

26278

15/06/2000
25/03/2009
25/03/201 10-9-3
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹ.ಹಂ.17/20
0
00-01
ರಾಷಟ್ರ್ ಮತುತ್ ರಾಜಯ್ ಪರ್ಶ ತ್ ಜೇತ ಗೌರವ ಸಂಭಾವನೆಯನುನ್ ನೀಡಲು ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

186

26280

03/07/2000
25/03/2009
25/03/201
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.14/20
0
00-01
ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಾಲೇಜುಗ ಗೆ ಸಾದಿಲಾವ್ರು ವೆಚಚ್ಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

10-9-3

187

26282

ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹ.ಹಂ.2/200
0-01

10-9-3

10/01/2000

25/03/2009

25/03/201
0

10-9-3
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

188

26284

03/05/2000
25/03/2009
25/03/201
ಆಯವಯ್ಯ.2/ಹಹಂ.5/200
0
0-01
ಕೊಡಗುಜಿಲಾಲ್ ಸಥ್ ೕಯ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

189

26287

190

26288

04/04/2000
25/03/2009
25/03/201 10-9-3
ಆಯವಯ್ಯ.2. ಂದಿಮ. ./1
0
1/2000-01
ಂದಿ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ ವಸಂತಕುಮಾರ್, ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾದಿಲಾವ್ರು ವೆಚಚ್ಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
ಆಯವಯ್ಯ2.ಹ.ಹಂ..6/200
09/04/2000
25/03/2009
25/03/201 10-9-3
0-01
0
ಭಾರತ ಸೇವಕ ಸಮಾಜ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತುತ್ ಧಾರವಾಡ ಕೆಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

191

26289

15/08/2000
ಆಯವಯ್ಯ.2.ದತಿತ್
ಬಡಿತ್/16/2000-01
ದತಿತ್ ಮೇ ನ ಬಡಿತ್ ನೀಡಲು ಅಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

25/03/2009

25/03/201
0

10-9-3

192

26292

16/09/2000
25/03/2009
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹ.ಹಂ.1/200
0-01
ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ಕಛೇರಿಗ ಗೆ ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

25/03/201
0

10-9-3

193

26294

21/12/2000
25/03/2009
25/03/201
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹ.ಹಂ.2/200
0
0-01
ಉದುರ್ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯಕೆಕ್ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

10-9-3

194

26296

06/05/2001
25/03/2009
ಆಯವಯ್ಯ.2.ದತಿತ್
ಬಡಿತ್.ಹ.ಹಂ.12/2001-02
ದತಿತ್ಗಳ ಮೇ ನ ಬಡಿತ್ ನೀಡಲು ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

25/03/201
0

10-9-3

195

26298

07/04/2001
25/03/2009
25/03/201
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹ.ಹಂ.11/20
0
01-02
ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಾದಿಲಾವ್ರು ವೆಚಚ್ಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

10-9-3

196

26402

197

26405

15/06/2004
25/03/2009
25/03/201 10-9-3
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.23/20
0
04-05
ರ್ೕ ಪದಾಯ್ಣ ಗಣಪತಿ ಭಟ್, ನಿವೃತತ್ ಭಾಗೀಐ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಇವರ ಪರ್ಯಾಣ ಬತೆಯ್ ಬಿಲಲ್ನುನ್
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ
18/06/2004
25/03/2009
25/03/201 10-9-3
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.13/20
0
04-05
ನಾಯ್ಸ ಮತುತ್ ಉಂಬ ಗಳ ಮೇ ನ ಬಡಿಡ್ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

198

26407

199

26409

200

26423

10-9-3

22/08/2004
25/03/2009
25/03/201 10-9-3
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.35/20
0
04-05
ಈರಣನ್ ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು, ರಾಯಚೂರು ರವರಿಗೆ ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಬಡಿತ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಬಾಕಿ
ವೇತನವನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
15/05/2004
25/03/2009
25/03/201 10-9-3
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.4/200
0
4-05
2004-05ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಾಲೇಜುಗ ಗೆ ಸಾದಿಲಾವ್ರು ವೆಚಚ್ಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ
ಬಗೆ
16/07/2004
25/03/2009
25/03/201 10-9-3
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.31/20
0
04-05
ದಿ:ಬಿ.ಎಂ.ಸುಂದರ್, ಪರಿಚಾರಕರು, ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಬಲಮ್ಠ, ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಅಂತಯ್ ಸಂಸಾಕ್ರದ
ಖಚರ್ನು ಭರಿಸುವ ಬಗೆ
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ಅಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.34/20
15/08/2004
25/03/2009
25/03/201
04-05
0
2004-05ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಗಾಂಧಿ ತತವ್ ಆಧಾರಿತ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಬೆಳಗುತಿರ್ ಶಾಲೆಗೆ
ಅನುದಾನವನು ಅಳವಡಿಸದಿರುವ ಬಗೆ
15/10/2004
25/03/2009
25/03/201
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.14/20
0
04-05
ರಾಜಯ್ ಮತುತ್ ರಾಷಟ್ರ್ಪರ್ಶ ತ್ ಕಷ್ಕರ ಸನಮ್ನಕಾಕ್ಗಿ ಅಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

201

26432

202

26437

203

26441

11/11/2004
25/03/2009
25/03/201
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.5/200
0
4-05
ಂದಿ ಕಷ್ಕ ಪರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಸಾದಿಲಾವ್ರು ವೆಚಚ್ಕಾಕ್ಗಿ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

204

26447

205

26450

15/06/2004
25/03/2009
25/03/201 10-9-3
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹ.ಹಂ.36/20
0
04-05
ಬಿ.ಇ.ಓ., ಕಛೇರಿಗಳ ಲ್ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರಿಗೆ ಎಫ.ಡಿ.ಎ.ಪರ್ಯಾಣಭತೆಯ್ಯನುನ್
ನೀಡುವ ಬಗೆ
15/03/2004
25/03/2009
25/03/201 10-9-3
ಆಯವಯ್ಯ.2
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಖಚಿರ್ನ ತಃಖೆತ್ಗಳು.

206

26456

15/03/2004
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹ.ಹಂ.26/20
04-05
ಮಾಹೆಯಾನ ಖಚುರ್ವೆಚಚ್ದ ತಃಖೆತ್

25/03/2009

25/03/201
0

10-9-3

207

26460

15/03/2006
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.25/20
04-05
ಎಕಷ್ಟ್ರ್ ನಂ.ನಡೆದ ಪಾರ್ಜೆಕ್ಟ್, 2005-06

25/03/2009

25/03/201
0

10-9-3

208

26467

21/11/2004
25/03/2009
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.1/200
4-05
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಾದಿಲಾವ್ರು ವೆಚಚ್ಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

25/03/201
0

10-9-3

209

26473

210

26486

07/08/2004
25/03/2009
25/03/201 10-9-3
ಅಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.19/20
0
04-05
ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಸಕ್ೃತ ಶಾಲೆ/ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ದಾಯ್ಥಿರ್ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ
ಆಯವ ಯ ಬಿಡುಗಡೆ
06/11/2004
25/03/2009
25/03/201 10-9-3
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.19/20
0
04-05
ಕನನ್ಡ ರಾಜೊಯ್ೕತಸ್ವ ಸಂಬಂಧ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗಾಗಿ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

211

26490

07/11/2004
25/03/2009
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹ.ಹಂ.3/200
4-05
ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಛೇರಿಗ ಗೆ ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

25/03/201
0

10-9-3

212

26492

15/06/2004
ಅಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.11/20
04-05
ಭಾರತ ಸೇವಾದಳಕೆಕ್ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

25/03/201
0

10-9-3

213

26494

09/12/2004
25/03/2009
25/03/201
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.17/20
0
04-05
ಕೆ.ಜಿ.ನಾಡಿಗೇರ, ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯದ ಬಬ್ಂದಿ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

10-9-3

214

26497

13/12/2004
ಆಯವಯ್ಯ.3.ಹಹಂ.8/200
4-05
ವೇತನಕೆಕ್ ಆನುದಾನ ಕೊರತೆ ಬಗೆಗ್.

10-9-3

25/03/2009

25/03/2009

25/03/201
0

10-9-3

10-9-3

10-9-3
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215

26499

13/11/2004
25/03/2009
ಆಯವಯ್ಯ.3.ಹಹಂ.8/200
4-05
ಕೊರತೆಯಿರುವ ಅನುದಾನವನುನ್ ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್.

25/03/201
0

10-9-3

216

26503

05/10/2004
25/03/2009
25/03/201
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.12/20
0
04-05
ಉ.ನಿ., ಹಾವೇರಿ, ಕಛೇರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲು ಆಡ ತಾತಮ್ಕ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

10-9-3

217

26507

218

26510

18/02/2004
25/03/2009
25/03/201 10-9-3
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಇತರೆ.16/20
0
04-05
ಬಾಯ್ಂಕ್ ಗ ಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಇಲಾಖಾ ವತಿಯಿಂದ ವಸೂ ಜವಾಬಾದ್ರಿ ಪತರ್ ನೀಡುತಿತ್ರುವುದನುನ್
ರದುಪಡಿ ರುವ ಬಗೆ
06/06/2004
25/03/2009
25/03/201 10-9-3
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಇತರೆ.16/20
0
04-05
2002-03ರ ಧನ ನಿ ೕಗ ಕಂಡಿಕೆಗ ಗೆ ಇಲಾಖಾ ವರದಿ.

219

26522

16/08/2004
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.29/20
04-05
ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ ಪರೀ ೆ ಹೆಚುದ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್.

25/03/2009

25/03/201
0

10-9-3

220

26524

11/02/2004
25/03/2009
ಆಯವಯ್ಯ.2.
ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಾಪನ/ಕಡತಗೊ ಸಬಹುದಾದ ಪತರ್.

25/03/201

10-9-3

221

26528

15/06/2004
ಆಯವಯ್ಯ.3.ಜಿ.ಪಂ.ಖಚುರ್/
1/2004-05
ಜಿ.ಪಂ.ತಾ.ಪಂ.ಖಚುರ್ ಕೊರತೆ.

25/03/2009

25/03/201
0

10-9-3

222

26530

ಆಯವಯ್ಯ.2.ಆದಯ್ಪರ್ಣೆ
ತಃಖೆತ್.26/2004-05
ಆದಯ್ಪರ್ಣೆ ತಃಖೆತ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

25/03/2009

25/03/201
0

10-9-3

223

67096

1

100361

ಆ8(1)ವೇ.ಶಾ01/09/2012
02/01/2013
/ಇ /01/2012
ಕಛೇರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 2011-12ನೇ ಸಾ ನ ಪರ್ವಾಸ ಭತೆಯ್

02/01/201
4

17-8-1

2

104529

02/01/2013
02/01/2013
02/01/201
ಆ8[1] ವೇ
4
ಶಾ/ಇ /91/2013
2011-12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಜಿಪಿಎಫ್ ಮತುತ್ ಗುಂಪು ಮೆ ಡಾರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

17-8-1

3

104530

02/01/2013
02/01/2013
ಆ8[1] ವೇ
ಶಾ/ಇ /01/2013
ಕಛೇರಿ ಬಬ್ಂದಿಗಳ 2011-12ನೇ ಸಾ ನ ಪರ್ವಾಸ ಭತೆಯ್ ಬಿಲುಲ್ಗಳು

17-8-1

4

104531

02/01/2013
02/01/2013
02/01/201 17-8-1
ಆ8[1] ವೇ
4
ಶಾ/ಇ /01/2013
2011-12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ನೌಕರರ ಜಿಪಿಎಫ್ ಮತುತ್ ಗುಂಪು ಮೆ ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಡಾರ್ ಮಾಡುವ
ಬಗೆ

18/07/2006

31/03/2009
10/01/2012
10/01/201 10-9-3
CPI
3
ಆಯವಯ್ಯ2/ಆದಯ್ಪರ್ಣೆ1/20
082009/ಇ /2008/2009
2008-09ನೇ ಸಾ ಗೆ ರಾಜಯ್ವಲಯ
ೕಜನೇತರ ಲೆ. ಗಳ ಲ್ ಉ ಕೆ ಹಣವನುನ್ ಆಧಗಯಪರ್ಣೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಶಾಖೆ: BILLSECTION
ಒಟುಟ್: 7

02/01/201
4

652
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5

110521

31/05/2013
13/06/2013
13/06/201
ಆ 8 (1)ಪರ್ . ಭ.4
01/ಪರ್ಭ/01/2013
2012-13-ನೇ ಸಾ ನ ಅಧಿಕಾರಿ ವಗರ್ದ ಪರ್ಯಾಣ ಭತೆಯ್ ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಮೇಲು ಸ ಬಗೆಗ್.

17-8-1

6

110522

31/05/2013
13/06/2013
13/06/201
ಆ 8 (1)ಪರ್ . ಭ.4
02/ಪರ್ಭ/02/2013
2012-13-ನೇ ಸಾ ನ ಬಬ್ಂದಿ ವಗರ್ದ ಪರ್ಯಾಣ ಭತೆಯ್ ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಮೇಲು ಸ ಬಗೆಗ್.

17-8-1

7

131682

16/04/2015
16/04/2015
CPIBM1ಪರ್ಭ2015
2013-14ನೇ ಸಾ ನ ಪರ್ಯಾಣ ಭತೆಯ್ ಬಿಲುಲ್ ಮೇಲು ಸ ಬಗೆಗ್

17-8-1

ಶಾಖೆ: CASHSECTION
1

102070

2

102610

3

102987

4

103309

5

6

1

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

16/04/201
ಒಟುಟ್: 6

03/11/2012
05/01/2013
05/01/201 17-8-1
C.S-02//ಇ /C.S-02/
4
OTHER LOAN002//2012
Sri. N.Lakshminarasimhaih, Attender , o/o the C.P.I.Office Blore-1, D.B.Pura
P W D Quartors Light bill amount Recovery Regarding
CASH
13/11/2012
28/04/2015
28/04/201 18-8-1
SECTION/ಇ /C.S.6
02/ N.D.G.L. 005/2012
O/O THE C.P.I. BANGALORE CASH SECTIONS N.D.G.L. LETTERS FILE
DURING THE YEAR 2012 2013 REGARDING
Cash
23/11/2012
28/04/2015
28/04/201 18-8-1
section/ಇ /C.S. 02 /
6
Est payees list 010/2012
Office staff Employees corportation bank s.b. a/c salary and others payees
list during the year 2012 2013 Regarding
cash section/ಇ /C.S04/12/2012
28/04/2015
28/04/201 18-8-1
02 / Other Loan6
012/2012

Sri. T.S.Shankare Gowda, "D" Group Employee o/o the C.P.I. Bangalore-1,
others Loan during the year from 2011 2012 and 2012 2013 Regarding
104648 Cash
05/01/2013
28/04/2015
28/04/201 18-8-1
6
section/ಇ /C.S.02 /
FILE CLOSED -016
//2013
Office cash section file closed during the year 2012-2013
Regarding
121166 cash
30/05/2014
27/04/2015
27/04/201 18-8-1
section/ಇ /C.S.02/Me
6
d Exp Adv -001/
2014-2015//2014
Sri. G.L. DODDAIAH. FIRST DIVISION ASSISTANT. OFFICE OF THE
COMMISSIONER FOR PUBLIC INSTRUCTION BANGALORE 1 Medical
ಶಾಖೆ: EGOVERNANCE
ಒಟುಟ್: 17
7548

19/07/2006
07/03/2008
ಇ-ಆಡ ತ /ಕಛೇರಿ
ಸಾಮಾಗಿರ್ 01/2006-07
ಇ-ಆಡ ತ ಶಾಖೆಗೆ ಅಗತಯ್ ರುವ ಕಛೇರಿ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

07/03/200
9

3-1-1
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2

7549

07/07/2006
06/12/2007
ಡಿಪಿಐ/ಕೆ.ಎಸ್.ಕೂಯ್.ಯು.ಎ/ಕ
.ಸೇ-01/2005-06
ಕನಾರ್ಟಕ ಶಾಲಾ ಗುಣಮಟಟ್ ಮೌಲಾಯ್ಂಕನ ಸಂಸೆತ್ಯ ಪಾರ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೆಚಚ್ ಅನು

06/12/200
8
ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

3-1-1

3

7550

19/02/2006
06/12/2007
ಇ-ಆಡ ತ 03/2006-07
ಇ-ಆಡ ತ ಘಟಕದ ಕಾಯರ್ಗಾರದ ಬಗೆಗ್ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್

06/12/200

3-1-1

4

7551

05/08/2005
ಇ-ಆಡ ತ
ೕಜನೆ
01/2005-06
ಇ-ಆಡ ತ ಶಾಖೆಯ 2005-06 ಆಯವಯ್ಯ

06/12/2007

06/12/200
8

3-1-1

5

7552

07/08/2006
ಇ-ಆಡ ತ ಇ.ಎಂ.ಐ.ಎಸ್
10/2006-07
ಇ.ಎಂ.ಐ.ಎಸ್ ತಂತಾರ್ಂಶವನುನ್ ಉನನ್ತೀಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

29/11/2008

29/11/200
9

3-1-1

6

7554

ಇ-ಆಡ ತ ರ್ೕಕೂಯ್ರ್
ಮೆಂಟ್/2005-06 ಭಾಗ-01

19/01/2013

19/01/201
4

3-1-1

31/12/2005

ಇ-ಆಡ ತ ಘಟಕ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಈ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಗಣಕಯಂತರ್ ಹಾಗೂ
ಇನಿ ತರ ಸಾಮಾಗಿ ಗಳ ಬಗೆ
10/04/2006
19/01/2013
19/01/201
3-1-1
ಇ-ಆಡ ತ ರ್ೕಕೂಯ್ರ್
ಮೆಂಟ್ /2005-06 ಭಾಗ4
02
ಇ-ಆಡ ತ ಘಟಕ ಸಾ. .ಇ ಇ ಲ್ನ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಬಗೆಗ್

7

7555

8

7556

10/07/2006
06/12/2007
ಇ-ಆಡ ತ
/ಕತರ್ವಯ್/06/2006-07
ಇ-ಆಡ ತ ಶಾಖೆಯ ಸದಸಯ್ರಿಗೆ ಕಾಯರ್ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

06/12/200
8

3-1-1

9

7561

21/08/2006
07/03/2008
ಇ-ಆಡ ತ /ತರಬೇತಿ
ಕೇಂದರ್/ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ/200607
ರಾಜಯ್ ಹಂತದ ಲ್ ಗಣಕ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್ ಸಾಥ್ಪಿಸುವ ಬಗೆಗ್

07/03/200
9

3-1-1

10

7565

12/07/2005
ಇ-ಆಡ ತ /ಇ.ಎಂ.ಐ.ಎಸ್
/ .ಜಿ.ಶಾ ತರಬೇತಿ
03/2005-06
ಇ.ಎಂ.ಐ.ಎಸ್ ಮಾ ತಿ ಸಂಗರ್ಹಣೆ 2005-06

06/12/2007

06/12/200
8

3-1-1

11

7568

30/03/2005
ಇ-ಆಡ ತ /02/2005-06
ಇ-ಆಡ ತ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಸಭಾ ನಡವ

07/03/2008

07/03/200

3-1-1

12

7569

21/06/2006
06/12/2007
ಇ-ಆಡ ತ/ಇ-ಮೇಲ್01/2006-07
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಬಳಕೆ ಕುರಿತು

06/12/200
8

3-1-1

13

7571

14

7572

28/06/2005
06/12/2007
06/12/200
ಇ-ಆಡ ತ /11/2005-06
ಮಂಡ ಯ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಸಂಗರ್ಹಣೆ ಹಾಗೂ ಮರು ನಾಯ್ಸ
ಕಾಯರ್ಗಾರಕೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ
ಇ-ಆಡ ತ/ಇ.ಎಂ.ಐ.ಎಸ್
26/11/2005
06/12/2007
06/12/200
ಕಾಯರ್ಗಾರ06/2005-06
8
ಭಾಗಮಟಟ್ದ ಲ್ ನಡೆಯುವ ಇ.ಎಂ.ಐ.ಎಸ್ ಕಾಯರ್ಗಾರದ ಬಗೆಗ್

3-1-1
3-1-1
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15

8741

ಇ-ಆಡ ತ.4.ಇತರೆ/200607

04/01/2007

24/05/2007

24/05/200
8

3-1-1

ವೇತನ ಬಿಲುಲ್ಗಳನುನ್ ಇ. .ಎಸ್. ಮೂಲಕ ನಿವರ್ ಸುವ ಬಗೆಗ್
16

8888

11/01/2007
06/12/2007
06/12/200
3-1-1
ಇ8
ಆಡ ತ/ಇತರೆ.5.ಇತರೆ/20
07
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಕೌನಸ್ ಂಗಾಗಿ ತಂತಾರ್ಂಶವನುನ್ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

17

12158

21/06/2007
06/12/2007
06/12/200
ಇ8
ಆಡ ತ/ಇತರೆ.5.ಇತರೆ/20
07
ಹೊಸದಾಗಿ ಹಾಜರಾದ ರ್ೕಗಾರ್ಮರ್ ಗ ಗೆ ಗಣಕಯಂತರ್ಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್

ಶಾಖೆ: EST4

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

3-1-1

ಒಟುಟ್: 175

1

27775

23/04/2007
09/10/2012
09/10/201
41ಪೌರ್. .ದಾವೆ/13/2007
3
-08
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅ.ಸಂ.3831/04 ಮೂತಾರ್ಚಾರ್ ತಂದೆ ೕರ ಬರ್ಹಾಮ್ಚಾರಿ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ.

4-1-1

2

27791

23/04/2006
13/04/2010
41ಪೌರ್. .ದಾವೆ.18/2007
-08
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅ.ಸಂ.5058/02 ಚೌಡಯಯ್ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ.

13/04/201
1

4-1-1

3

28073

29/08/2007
22/09/2012
22/09/201
41ಪೌರ್. .ದಾವೆ.100/200
3
7-08
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:2384/2007 ಚಂದರ್ನಾಥ ಮೈಸೂರು ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ.

4-1-1

4

28197

22/04/2008
22/09/2012
41ಪೌರ್. .ದಾವೆ/142/200
8-09
ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:1549/2008 ಪುಷಪ್ಲತಾ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ.

22/09/201
3

4-1-1

5

28219

07/07/2008
22/09/2012
41ಪೌರ್. .ದಾವೆ.152/200
8-09
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:2393/2008 ಜೊಯ್ೕತಿ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ.

22/09/201
3

4-1-1

6

28406

08/09/2008
22/09/2012
41ಪೌರ್. .ದಾವೆ.197/200
8-09
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅ.ಸಂ.4088/2008 ಮಹೇಶ್ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ.

22/09/201
3

4-1-1

7

28444

24/11/2008
22/09/2012
22/09/201
41ಪೌರ್. .ದಾವೆ.207/200
3
8-09
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:4018-4026/08 ದೀಪಾ ಕಾಮತ್ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ.

4-1-1

8

32629

16/06/2008
09/07/2013
C41 prou shi
nemaka 77/07-08
recruitment of teachers for the year 2006-07

4-1-1

9

95962

10

5709

28/04/2012
02/03/2013
02/03/201
4-1-1
4(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/1
4
1/2012
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರಡಿ 2011-12ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ ವರದಿಯನುನ್ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಸ ಲ್ಸುವ
ಕುರಿತು
02/09/2003
10/08/2011
10/08/201
4-1-2
4(1) ರಿ.ಅ 106/03-04

09/07/201
4
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ಎನಫ್. .ಪಿಫ್ವ್ಲ್

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

4(1) ಪೌರ್. .ದೈ. .ಬಡಿತ್
19/02/2006
10/07/2013
10/07/201
102/06-07
4
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ /ಸ.ಪೂ.ಕಾ.ಗಳ ಲ್ ಖಾ ಯಾಗಿರುವ ಧೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರ ಗೆರ್ೕಡ್-1
ಹುದೆಗಳನು ಶೇ 50 ರಷು ಬಡಿ ಮೂಲಕ ಭತಿರ್ಮಾಡಲು ಅಂಡ್ ಆರ್ ತಿದುಪಡಿ ಬಗೆ
41 ನೇ. ನಾಯ್. 01/200720/08/2007
10/07/2013
10/07/201
08
4
ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪರ್ತೆಯ್ೕಕವಾಗಿ ಸಕಾರ್ರಿ ವಕೀಲರನುನ್ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4-1-2

23310

06/03/2009
SI41 prou shi others
221/08-09
karnatak dalitha kriya vedike

10/07/201
4

4-1-2

14

27991

18/06/2007
10/08/2011
10/08/201
41ಪೌರ್. . ದಾಯ್ಹರ್ತೆ.ಕನನ್
2
ಡ79/2007-08
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ಕನನ್ಡ ರತನ್ ಪರೀ ೆಯನುನ್ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4-1-2

15

28001

16

28521

17/07/2007
10/07/2013
10/07/201
4-1-2
41ಪೌರ್. .ಜಾ.ಮಾ.84/20
4
07-08
1995 ರಿಂದ 2005ರ ವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯ ಲ್ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿದ ಪ.ಜಾತಿ/ಪಂಗಡ, ಂದು ದ ವಗರ್
ಜಾತಿವಾರು ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
05/03/2009
10/07/2013
10/07/201
4-1-2
41ಪೌರ್. .ಇತರೆ.221/20
4
08-09
ಕನಾರ್ಟಕ ದ ತ ವೇದಿಕೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್.

17

41007

12/01/2010
10/07/2013
4(1)/ಖಾಹುಮಾ/30/200
9-10
ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರ ಗೆರ್ೕಡ್ - 1 ಹುದೆದ್ಗಳ ಖಾ ಹುದೆದ್ ಮಾ ತಿ.

18

41008

19

41010

20

54760

21

55899

22

58855

23

65772

17/12/2009
10/07/2013
10/07/201
4-1-2
4(1)/ಲೋ.ಪರ್/31/20094
10
ರ್ೕ ಧುರ್ವ ನಾರಾಯಣ, ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸಯ್ರು, ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ
ಪ ಶೆ ಸಂಖೆ 2116/09 ಉತರಿಸುವ ಕುರಿತು
21/01/2010
10/07/2013
10/07/201
4-1-2
4(1)/ಇ4
ಆಡ ತ/32/2009-10
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ - ಅಜಿರ್ಗಳ ವ್ೕಕೃತಿ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯನುನ್
ಆನ್ ಲೆ ನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
c41/SC.ST/37/201009/11/2010
10/07/2013
10/07/201
4-1-2
11.37.ಖಾಹುಮಾ/2010
4
ಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಲ್ ಪ.ಜಾತಿ ಪ.ವಗರ್ವಗಳ ಪಾರ್ತಿನಿದಯ್ತೆ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್ ನಿಗದಿತ
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ದ
ನಮೂನೆಯ ಮಾ ತಿಯನು ಕಳು ಸಲು
19/11/2010
10/07/2013
10/07/201
4-1-2
4(1) ಪೌರ್ ಶಾ
ನೇ/32/20104
11/ಪೌರ್. .ನೇ/32/2010
ಕು.ಗು ಫ್ದಾ ಖಾನಂ ಬಿನ್ ಸುಭಾನ್ ಖಾನ್ ಇವರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಿಝಡ್ ಸಂಬಂಧ
ಸ ೕಕರಣ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
45ಉ.ತನಿ./.52/.ಪೌರ್. .
11/01/2011
10/07/2013
10/07/201
4-1-2
ನೇ/2011
4
ಉದೊಯ್ೕಗ ಮತುತ್ ತರಭೇತಿ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ ಇವರಿಗೆ 2008-09 ಮತುತ್ 2009-10ನೇ ಸಾ ನ ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌ ಢಶಾಲಾ ೕಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಮಾ ತಿ ಸಂಗ
ನೀಡುವ ಬಗೆ
07/04/2011
10/07/2013
10/07/201
4-1-2
4(1)/ಪ. .ಭ. /58/201
4
0-11/ಪೌರ್. .ನೇ/58/2011

11

10388

12

13136

13

10/07/2013

10/07/201
4

4-1-2

4-1-2
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24

65797

25

75419

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. ಪರೀ ೆಯನುನ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಭರವಸೆಯಿಂದ ಎದುರಿಸಲು ಕೈಗೊಳಳ್ಬೇಕಾದ ಕರ್ಮಗಳ
ಕುರಿತು
4(1)/ಪೌರ್ಶಾ ನೇ/69/20
07/04/2011
13/05/2014
13/05/201
4-1-2
105
11/ಪೌರ್. .ನೇ/69/2011
2007-08 ನೇ ಸಾ ನ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ರ್ೕಮತಿ ಆಶಾ ರೇವು ಚವಾಹ್ಣ ಇವರಿಗೆ
ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
4(1)/ನೇ. .ಬ/07/201129/07/2011
10/07/2013
10/07/201
4-1-2
12/ಪೌರ್. .ನೇ/07/2011
4
ರ್ೕ ದಿನೇಶ್ ಪರ್ಭು, ಂದಿ ಭಾಷಾ ಕಷ್ಕರು, ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ವಕಾವ್ಡಿ, ಕುಂದಾಪುರತಾ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ
ನೇಮಕಾತಿ ಷಯವನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗೆ
04/08/2011
10/07/2013
10/07/201
4-1-2
4(1)/ಪೌರ್.ಶಾ. .ಹು.ಮಂ./
4
53/201011/ಪೌರ್. .ನೇ/53/2011
ರಾಜಯ್ದ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಷಯವಾರು ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
4[3]ಕೆಎಟಿ 1147/200520/02/2006
29/01/2010
29/01/201
4-3-1
06
1
ಆರ್. . ಭಟ್ ಸ ಸ ಪೌರ್ ಶಾ ಉಮಚಗಿ ಕಾಮಿ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

26

75895

27

984

28

2032

10/07/2006
29/01/2010
4(3)ಸವ್ತಂತರ್ ದಿನಾಚರಣೆ10/06-07
ಆಗಸ್ಟ್ 15-ಸಾವ್ತಂತರ್ ದಿನಾಚರಣೆ ಚಾಟರ್- ತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

29

10184

30

12107

16/01/2007
26/06/2014
26/06/201
4-3-1
4(3) .ಅ. 2/2006-07
ರ್ೕಮತಿ ಐ. ಶಾಂತಮಮ್ ನಿವೃತಿತ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಸ,ಪು.ಪೂ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಾಲೇಜು ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
ದಾವೆ 3 ಇವರಿಗೆ ಕನ ಡ ಭಾಷಾ ಹೆ ವೇ ಬ ಮಂಜೂತಾತಿ ಬಗೆ
21/04/2006
24/08/2011
24/08/201
4-3-1
4(3) ಕ.ಬಾ.ವೇ.ನಿ
6/2005-06
2
ಬಿ.ಎಸ್. ನರ ಂಹಯಯ್ ಇವರ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

31

22849

32

22873

33

22976

34

22988

35

22995

01/11/1981
02/07/2009
43ಸಾವರ್ಜನಿಕ
ಮನ /1/2008-09
ಸಾವರ್ಜನಿಕರಿಂದ ಸಕಾರ್ರದ ಲ್ ವ್ೕಕೃತವಾದ ಮನ ಗಳ ಬಗೆಗ್.

36

23011

43ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್
ಸಂಖೆಯ್:6230/2001

29/01/201
1

4-3-1

31/01/2008
13/07/2009
13/07/201
4-3-1
43 ಕಷ್ಕರ
0
ದಿನಾಚರಣೆ/1/2007-08
ಪರ್ತಿ ವಷರ್ ಕಷ್ಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ದಿನದಂದು ಕಷ್ಕರು/ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. .ಹೆಚುಚ್ ಅಂಕ ಪಡೆದ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ
ಬಹುಮಾನ ತರಣೆ ಬಗೆ
43ಕ.ಭಾ.ಹೆ.ವೇ.ಬ./1/20
21/06/2007
02/07/2009
02/07/201
4-3-1
07-08
0
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಂದಿ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
10/06/2008
02/07/2009
02/07/201
4-3-1
43ಬಿಲುಲ್ ಳಂಬ
ನಾಯಿತ್/1/2008-09
0
ರ್ೕ ಎನ್.ಕೃಷಣ್ಪಪ್, ನಿ.ದೈ. .ರು, ಸ.ಬಾ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ರಾಬಟರ್ಸನ್ ಪೇಟೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್., ರವರ ಬಿ ಲ್ನ
ಬಿಳಂಬ ನಾಯಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
43ನಿವೃತತ್
01/08/2008
02/07/2009
02/07/201
4-3-1
ವೇತನ/1/2008-09
0
ಕು.ಎಸ್.ನಾಗಲ ಮ್ೕ ಬಿನ್ ದಿ.ಪಿ.ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ ಅಯಯ್ರ್, ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

07/05/2007

02/07/2009

02/07/201
0

4-3-1

02/07/201
0

4-3-1
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ರ್ೕ ಡಿ.ಹವಾಲಾದ್ರ್, ನಿ. ಂದಿ ಕಷ್ಕರು, ಸ.ಬಾಲಕಿ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಗಜೇಂದರ್ಗಡ, ರೋಣ ತಾ: ಗದಗ್ ಜಿಲೆಲ್
ನಿವ ತಿ ಬಗೆ
43ಪೌರ್. .ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅ.ಸಂ.2
09/04/2007
02/07/2009
02/07/201
4-3-1
996-97/2001
0
ರ್ೕ ಬಿರಾದಾರ್ ಶಾವ್ನಾಥ್, ತಂದೆ ಅಣೆಣ್ೕಪಪ್, ಸ. ., ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.ಯರನಹ ಳ್, ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್.

37

23012

38

23016

02/07/2009
02/07/201
4-3-1
43ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅ.ಸಂ.12943/ 27/04/2007
0
02
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅ.ಸಂ.12943/02 ರ್ೕ ಸೈಯದ್ ಸಾದಾತುಲಾಲ್ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಇತರರು.

39

23040

02/07/2009
02/07/201
4-3-1
43ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅ.ಸಂ.2317/0 22/09/2008
0
3
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅ.ಸಂ.2317/03 ರ್ೕ ಎಂ.ಗೋ ಂದಭಟ್, ನಿವೃತತ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ.

40

23045

41

23052

02/07/2009
02/07/201
4-3-1
43ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅ.ಸಂ.1181/0 30/06/2007
0
3
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅ.ಸಂ.1181/03 ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಜಿ.ಪರಮೇಶವ್ರಪಪ್, ತರಬೇತಿ ರ ತ ಪ.ದ.ನಿ. ಕಷ್ಕರು, ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,
ಮಾನಗನಹ ಭೀಮನಕೆರೆ ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ ರುದ ರಾಜ
02/07/2009
02/07/201
4-3-1
43118014/ಸ.ನಿ.ವೇ.2/2 02/05/2006
0
005-06
ರ್ೕ ಜಿ.ಎಂ.ಹೂಗಾರ್, ದಿವಂಗತ ಕಷ್ಕರು, ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಕೊಪಪ್ಳ ಇವರ ಪರಿಷಕ್ೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

42

23054

43

23055

44

23056

06/11/2006
02/07/2009
02/07/201
4-3-1
43ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅ.ಸಂ.ಸೇವಾ
0
ಭಂಗ/56/2006-07
ರ್ೕ ಡಿ.ಎಸ್.ಶೇಷಾದಿರ್, ನಿ.ಸ. .ರು, ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಪಾವಗಡ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ದಿ:4/6/2002
ರಿಂದ 8/7/2002 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯನು ಕತರ್ವ ಅವಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆ
43ಪೌರ್. .ದಾವೆ
04/09/2006
02/07/2009
02/07/201
4-3-1
ಕೆ.ಎ.ಟಿ./2157/34/20060
07
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅ.ಸಂ.2157/2006 ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಜಿ.ನಾಗರತನ್ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ.
43ಪೌರ್. .ದಾವೆ/ಕೆ.ಎ.ಟಿ.2
157/34/2006-07
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅ.ಸಂ.5621/06 ರ್ೕ

03/03/2008
ಹಮಮ್ದ್ ಖಾದರ್

02/07/2009

02/07/201
0
ಯಿದಿದ್ೕನ್ ಮತುತ್ ಇತರರು.

4-3-1

45

23057

02/07/2009
43ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅ.ಸಂ.3279/0 02/03/2007
6
ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ಅ.ಸಂ.3279/06 ರ್ೕಮತಿ ಉಮಾದೇ ವೇತನ ಪರಿಷಕ್ರಣೆ ಬಗೆಗ್.

02/07/201
0

4-3-1

46

23071

27/04/2007
02/07/2009
02/07/201
43ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅ.ಸಂ./1059/
0
07
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅ.ಸಂ.1059/07 ರ್ೕ ಕೆ.ಬಿ.ನಟರಾಜು, ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಇತರರು.

4-3-1

47

23072

02/07/201
4-3-1
0
ರ್ೕ ಈರಚೆನನ್ಮಮ್ ನಿ.ಮು. ., ಸ.ಬಾ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ದೇವನಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಕನನ್ಡ
ಭಾಷಾ ವೇತನ ಬಿ ನ ಬಗೆ
02/07/2009
02/07/201
4-3-1
43ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅ.ಸಂ.4079/2 12/12/2007
0
007
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅ.ಸಂ.4077/07 ರ್ೕ ಪರ್ಕಾಶ್.ಬಿ. ಸ. ., ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಬಿ.ವಾಡಿಗೇರ, ಶಹಪೂರ ತಾ: ಗುಲಬ್ಗಾರ್
ಜಿಲೆ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇರಿಸುವ ಬಗೆ
02/07/2009
02/07/201
4-3-1
43ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅ.ಸಂ.3708/0 23/11/2007
0
7
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅ.ಸಂ.3708/07 ರ್ೕ ಬಸಪಪ್ ಶೇಷಪಪ್ ಗುಡಿಗಪಪ್ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತಿತ್ತರರು.
43ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅ.ಸಂ.3199/0

18/07/2007

02/07/2009

7

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

48

23076

49

23078
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

50

23144

51

23148

52

23149

53

33999

54

34000

55

34001

56

34002

57

34003

58

34004

59

34005

09/03/2007
01/07/2009
43 .ತ.ನಿ./1/2006-07
ಎಂ.ಹೆಚ್.ಆರ್.ಡಿ. ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರ, ನವದೆಹ ತರಬೇತಿಗೆ ಕಷ್ಕರನುನ್ ನಿ

01/07/201
ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4-3-1

60

34007

06/11/2006
01/07/2009
01/07/201
43ಚ.ಚಿ.ಪರ್./57/20060
07
Childrens film Screeming during 3rd Indo German films.

4-3-1

61

34011

62

34012

63

34013

64

34014

22/02/2007
01/07/2009
01/07/201
4-3-1
43ಕಭಾ.ಹೆ.ವೇ.1/20060
07
ರ್ೕಮತಿ ಟಿ.ಪೆರ್ೕಮಾವತಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬುಕಾಕ್ಪಟಟ್ಣ, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ: ಕನನ್ಡ
ಭಾಷಾ ಹೆಚು ವರಿ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
17/03/2007
01/07/2009
01/07/201
4-3-1
43ಕ.ಭಾ.ಹೆ.ವೇ.ಬ./1/20
0
06-07
ರ್ೕ ಚಂದರ್ಶೇಖ ರ್.ಬಿ.ಹುಲಮನಿ ನಿವೃತತ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಬಡಿಗೇರ ಓಣಿ, ಮಲೆಬೆನೂನ್ರು, ಹರಿಹರ ತಾ:
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿ: ಕನ ಡ ಭಾಷಾ ಹೆಚು ವರಿ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
28/11/2006
01/07/2009
01/07/201
4-3-1
43ಕ.ನಿ.ಅ./62/2006-07
0
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಬಿ.ಕೋರಗಲ್, ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು, ಬಿ.ಇ.ಓ. ಕಾಯಾರ್ಲಯ, ತಾಲೂಲ್ಕು ವಲಯ
ಬೆಳಗಾ ಬೆಳಗಾ ಜಿಲೆ ಕಡಾಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ವೇತನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
27/12/2006
01/07/2009
01/07/201
4-3-1
43ಕ.ಭಾ.ಪ.ವೇ.ಬಡಿತ್/1/20
0
06-07

43ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅ.ಸಂ.5141/0 26/12/2008
01/07/2009
01/07/201
4-3-1
8
0
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅ.ಸಂ.5141/08 ರ್ೕ ಜಯಶಂಕರ, ಸ. ., ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್
ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿ ಹಾಗೂ ಸ ಯಂ ಚಾ ತ ಬಡಿ ಬಗೆ
16/10/2008
01/07/2009
01/07/201
4-3-1
43ನಿಂದನಾ
0
ಅಜಿರ್/151/2008
ರ್ೕ ಕೂನಪಪ್, ದೈ. .ಗೆರ್ೕಡ್-1, ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಬಂಗಾಡಿ, ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ , ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ನಿಂದನಾ ಅಜಿರ್
ಬಗೆ
43ಉ.ನಾಯ್.ಕೆ.ಎ.ಟಿ.4439/
24/10/2008
01/07/2009
01/07/201
4-3-1
2008
0
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅ.ಸಂ./4439/08 ರ್ೕ ಕೇಶವಯಯ್, ನಿವೃತತ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೋ-ಆಡಿರ್ನೇಟರ್ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್
ಸಕಾರ್ರ
05/10/2006
01/07/2009
01/07/201
4-3-1
43ಕ. .ಅ.46/2006-07
0
ರ್ೕಮತಿ ಹರಿಣಿ.ಎಂ.ನಾಯಕ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜು, ಕುಂದಾಪುರ, ನಿ ೕಜನೆ ರಜೆ
ಅವಧಿಯನು ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
27/12/2006
01/07/2009
01/07/201
4-3-1
43ರಜೆ
0
ಮಂಜೂರು/68/2006-07
ರ್ೕ ಪಿ.ಎಸ್.ಗಂಗಾಧರ, ಂದಿ ಕಷ್ಕರು, ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಬಾಯ್ಲಾಯ್, ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಪರಸಪ್ರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸಮಯದ ವೆ ದ ಕೀಯ ಚಿಕಿತೆ ಮೇರೆಗೆ ಗ ಕೆರಜೆ ಮಂಜೂರು ಬಗೆ
43ಕ.ಭ.ಹೆ.ವೇ.ಬ./70/20
29/01/2007
01/07/2009
01/07/201
4-3-1
06-07
0
ರ್ೕಮತಿ ಎಲ್.ರಂಗಮಮ್, ನಿವೃತತ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು, ಮಹಾರಾಣಿ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ
ಹೆಚು ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
09/11/2006
01/07/2009
01/07/201
4-3-1
43 .ತ./58/2006-07
Educating for a sam society conferrence ಗೆ 10 ಜನ ಕಷ್ಕರ ನಿ ೕಜನೆ ಕುರಿತು.
21/07/2006
01/07/2009
01/07/201
4-3-1
43ಶಬದ್ಮಾ ನಯ್.ಪರ್.ಸಪ್./1/
0
2007-08
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಲ್ ಶಬದ್ಮಾ ನಯ್ ತಡೆಗಟಟ್ಲು ಕೆಲವು ಉಪಾಯಗಳು ಎಂಬ ಬಗೆಗ್
ಪ ಬಂಧ ಸ ದೆರ್ ನಡೆಸುವ ಬಗೆ
01/08/2006
01/07/2009
01/07/201
4-3-1
43ವಾ.ಬ.21/2006-07
ಕೆ.ವೈ.ಕುಲಕಣಿರ್, ನಿವೃತತ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು, ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಇಲಕಲ್, ವಾ ರ್ಕ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

659
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
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ರ್ೕಮತಿ ನಾಗರತನ್ಮಮ್,ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಚನಕಟೆಟ್, ವ ಗಗ್ ತಾ: ಬಾಕಿ ವೇತನ
ಕೂಡಿಸುವ ಬಗೆ
43 ಕಷ್ಕರ
29/08/2007
01/07/2009
01/07/201
4-3-1
ಬೇಡಿಕೆ/1/2007-08
0
ಶೇಷ ಅಗತಯ್ತೆಯುಳಳ್ ಮಕಕ್ ಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಕೇಂದರ್ ಪುರಸಕ್ೃತ ಸಮನಯ್ ಕಷ್ಣ
ೕಜನೆಯಡಿಯ ಸಂಪನೂ ಲ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಸೇವಾ ಭದ ತೆ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು
43ನಿ.ವೇ.ಮಂ.2/200604/07/2006
01/07/2009
01/07/201
4-3-1
07
0
ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಜಯಲ ಮ್ೕ, ನಿವೃತತ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆತೆಲುಗು, ವೇಕನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವ ತಿವೇತನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
20/11/2006
01/07/2009
01/07/201
4-3-1
43 .ಅ.4,5,6/2006-07
0
ರ್ೕ ಎಂ. .ಸೂಯರ್ನಾರಾಯಣಶೆಟಿಟ್, ಟಿ.ಎಸ್.ಬಸವರಾಜಯಯ್, ಎಂ.ಎನ್.ಬಸಪಪ್, ಸ. .,ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,
ವತೂರ್ರು ಬಾಕಿ ಬಿ ನ ಬಗೆ
21/02/2006
01/07/2009
01/07/201
4-3-1
43ಸೇವೆ
0
ಸೇಪರ್ಡೆ/75/2006-07
ರ್ೕ ಎನ್.ಕೆಂಪರಾಮಯಯ್, ಸ. .,ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ತಾಯ್ಮಗೊಂಡುಲ್, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ ಅನುದಾನಿತ
ಶಾಲೆಯ ಇನ ಸೇವೆ ಸೇರಿಸುವ ಬಗೆ
43ಚ. .ಅ.44/2006-07
29/09/2006
01/07/2009
01/07/201
4-3-1
0
ರ್ೕ ನಂದೇಶ್ .ಬಂಡಕ ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಮಕಕ್ ಗೆ ಸಾಹಸ ಚಲನಚಿತರ್
ಪ ದ ರ್ಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆ
02/08/2006
01/07/2009
01/07/201
4-3-1
43ದೂರು.23/2006-07
ಶಂಬೂರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಆವರಣದ ಲ್ ಭಗಧಜ ಹಾರಿ ದ ಬಗೆಗ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ದೂರು.

65

34015

66

34016

67

34017

68

34019

69

34020

70

34021

71

34022

20/01/2007
01/07/2009
01/07/201
43ಪೌರ್. .ಚ.ಚಿ. ೕ/11/20
0
06-07
ಕೇರ್ ಆಫ್ ಫುಟ್ ಪಾತ್ ಚಲನ ಚಿತರ್ವನುನ್ ಎಲಾಲ್ ಶಾಲಾ ಮಕಕ್ಳು ೕ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

72

34023

73

34025

74

34026

75

34027

22/11/2006
01/07/2009
01/07/201
4-3-1
43ಸವ್.ಚಾ.ಬಡಿತ್/60/20060
07
ರ್ೕಮತಿ ಶೋಭಾ, ಉಪನಾಯ್ಸಕಿ, ಸಕಾರ್ರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು, ಮಡಿವಾಳ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸವ್ಯಂ
ಚಾ ತ ಬಡಿ ಬಗೆ
20/07/2006
01/07/2009
01/07/201
4-3-1
43ಅ.ವ. .14/2006-07
0
ಸಕಾರ್ರಿ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಹಳೇಕೋಟೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಅನುಪಯುಕತ್
ವಸುಗಳ ಲೇವಾರಿ ಬಗೆ
27/11/2006
01/07/2009
01/07/201
4-3-1
43ಗು.ಅ.ಸೇ.ಅ./61/200
0
6-07
ರ್ೕಮತಿ ಶಾ ೕದ್ ಪಾರಾನ, ಭೌತ ಶಾಸ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಪ.ಪ,ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ವನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರ ಗುತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಸೇವೆಯನು ಪರಿಗಣಿ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆ
29/09/2006
01/07/2009
01/07/201
4-3-1
43 .ವ.1/2006-07
ಸೆಟ್ನೋಫಿಸೆಸ್ ಫೆ . ಮಿಟೆಡ್ ಇವರು 8,9 ಮತುತ್ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕಕ್ ಗೆ ವಕ್ರ್ ಶಾಪ್ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್.

76

34028

16/10/2006
43ಪರ್.ಸಪ್./1/2006-07
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಮಕಕ್ ಗೆ ಪರ್ಬಂಧ ಸಪ್ದೇರ್ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್.

77

34051

78

34052

25/11/2006
01/07/2009
01/07/201
4-3-1
43ಪೌರ್. .ಜಾಗರ್ತಿ/1/200
0
6-07
ಸುವಣರ್ ಕನಾರ್ಟಕ ಮತುತ್ ಹೆಚ್.ಎನ್.ಸಮ್ರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
ವೆ ಾನಿಕ ಜಾಗ ತಿ ಕಾಯರ್ಕ ಮ ನಡೆಸುವ ಬಗೆ
16/11/2006
01/07/2009
01/07/201
4-3-1
43 22ಕ.ಭಾ.ಹೆ.ವೇ.ಭ./4
0
3/2006-07
ರ್ೕ ಭುಜರಂಗರಾವ್, ನಿವೃತತ್ ರಿಯ ಶಾಲಾ ಕೃ ನಿರೀಕಷ್ಕ ಇವರಿಗೆ ಕ.ಭಾ.ಹೆ.ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್.

01/07/2009

01/07/201

4-3-1

4-3-1
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79

34053

14/07/2006
43ಪೌರ್.ಶಾ.ಮ.ಪ./11/20
06-07
ಮಾಸಟ್ರ್ ಸೆನಸ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನಾರ್ಟಕ 2006-07

80

34054

81

34055

82

34056

24/08/2006
01/07/2009
01/07/201
4-3-1
43ಪರ್ಶ ತ್/1/2006-07
ಮದಾರ್ಸ್ ತೆಲುಗು ಅಕಾಡೆಮಿಉಗಾದಿ ಪುರಸಕ್ೃತಕೆಕ್ ರಾಜಯ್ಕೆಕ್ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. . ಪರ್ಥಮ ಸಾಥ್ನ ಪಡೆದ
ವರ ನೀಡುವ ಬಗೆ
43ಜಪಾನ್ ಫೌಂಡೇಷನ್
06/07/2006
01/07/2009
01/07/201
4-3-1
.ತ./3/2006-07
0
Japan Foundation Group Towns Programme for see day school Education
2006 07 request
43ಕನಕದಾಸ
12/11/2006
01/07/2009
01/07/201
4-3-1
ಜಯಂತಿ/55/2006-07
0
ಕಾಗಿನೆಲೆಯ ಲ್ ಕನಕದಾಸ ಜಯಂತಿಯಂದು ಸಂಗೀತ, ಕಲಾ, ಸಾ ತಯ್, ನಾಟಕೋತಸ್ವ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್.

83

34057

21/11/2006
01/07/2009
01/07/201
43ಪರ್.ಸಪ್.1/2006-07
5 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಪರ್ಬಂಧ ಸರ್ಧೆರ್ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

84

34058

85

34059

86

34060

87

34061

88

34062

89

34063

90

34064

01/07/201
4-3-1
0
ಪದಾಮ್ವತಮಮ್, ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಉದೂದ್ರು, ಮೈಸೂರು ತಾ ಬಾಕಿ ವೇತನ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
09/10/2006
01/07/2009
01/07/201
4-3-1
43ಶಾ.ಕ.47/2006-07
ದಿ:29/10/2006 ರಂದು ನಡೆಯ ರುವ ೕ ೕಸ್ ಕಿರ್ೕಡೆ ಖಿತ ಪರೀ ೆಗಾಗಿ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡ ಹಾಗೂ
ಬ ಂದಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ
15/06/2006
01/07/2009
01/07/201
4-3-1
43ಉ.ವಾಯ್.ಅ.1/20060
07
ಕುಮಾರಿ ಎಂ.ರಾಜೇಶವ್ರಿ, ಸ. ., ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಆಲಘಟಟ್, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ
ಕೊಡುವ ಬಗೆ
27/09/2006
01/07/2009
01/07/201
4-3-1
43ಇತರೆ.1/206-07
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜೋಡಿಹುಸೂಕ್ರು, ಶಾಲೆಯ ಮಕಕ್ಳ ಮೇಲೆ ದುಯ್ತ್ ತಂತಿ ಬಿದುದ್ ಅನಾಹುತ ಆದ
ಬಗೆ
12/09/2006
01/07/2009
01/07/201
4-3-1
43ವೇ.ಪಾ.39/2006-07
0
ಕೆ.ಬಿ.ರಮೇಶ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಸ.ಪ.ಪು.ಕಾಲೇಜು, ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ, ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ತಾ: ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್
ಎಲ್ ಪಿ
ಕೊಡದಿರುವ ಬಗೆ
13/09/2006
01/07/2009
01/07/201
4-3-1
43ಕ.ಭಾ.ಹೆ.ವೇ.34/2006
0
-07
ರ್ೕಮತಿ ಸ ೕಮುನಿನ್ೕಸಾ ಬೇಗಂ, ನಿವೃತತ್ ಸ. ., ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಹಳೇವಾಣಿ ಲಾಸ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರ ಕನ ಡ ಭಾಷಾ ಹೆಚು ವರಿ ವೇತನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
09/08/2006
01/07/2009
01/07/201
4-3-1
43ಕಾಯಾರ್ಗಾರ.ನಿ./1/20
0
06-07
ಾನ ಕಾಯಾರ್ಗಾರಕೆಕ್ ಾನ ಕಷ್ಕರನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

91

34065

09/08/2006
01/07/2009
01/07/201
43ಪೌರ್.ಶಾ.ವಾ.25/2006
0
-07
ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಮತುತ್ ವಾ ರ್ಕೋತಸ್ವ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್.

92

34066

93

34067

19/08/2006
01/07/2009
01/07/201
4-3-1
43ರಾ.ನೀ.33/2006-07
ವಂದೇಮಾತರಂ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಗೀತೆಯನುನ್ ರಾಜಯ್ದ ಎಲಾಲ್ ಶಾಲೆ ಮತುತ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ 7/9/2006 ರಂದು
ಬೆ ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಡುವ ಬಗೆ
18/07/2006
01/07/2009
01/07/201
4-3-1
43ಕ.ಭಾ.ವೇ.ಬ./13/200
0
6-07
ಎ.ಎ.ರಾಬಿಯ, ಸ. ., ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ ಇಲಾಖಾ ಪರೀ ೆ ತೇಗರ್ಡೆಯಾಗಿರುವುದಕೆಕ್ ಒಂದು ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

43ಭಾ.ವೇ./59/2006-07

14/11/2006

01/07/2009

01/07/201
0

4-3-1

4-3-1

01/07/2009

4-3-1
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94

34069

95

34070

96

34072

06/07/2006
01/07/2009
01/07/201
4-3-1
43ಜನಪದ ಕಲೆ/4/20060
07
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಭರತನಾಟಯ್ ಜನಪದ ಕಲೆ ಪರ್ದ ರ್ಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೊಡದಿರುವ ಬಗೆಗ್.

97

34073

17/07/2006
01/07/2009
01/07/201
4-3-1
43ಪೌರ್.ಶಾ. .ಅ.ಕಾ./11/
0
2006-07
ದಿನಾಂಕ:31/7/2006 ರಂದು ಬೆ ಗೆಗ್ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಆಡ ತ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಬಗೆಗ್ ಕಾಯಾರ್ಗಾರ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್ .

98

34074

99

34075

12/07/2006
01/07/2009
01/07/201
4-3-1
43ರಾ.ಮ.ನಿ.ಸ./2006/9/
0
2006-07
ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಮಕಕ್ಳ ಾನ ಸಮಾವೇಶ 2006 ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿ ಅನಯ್ ಕಾಯರ್ ನಿಮಿತತ್ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ
ಬಗೆ
13/07/2006
01/07/2009
01/07/201
4-3-1
43 .ನಿ.10/2006-07
.ಎಂ.ಸುಮತಿ, ಸ. .,ರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹುಲಲ್ಹ ಲ್, ನಂಜನಗೂಡು ತಾ: ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

100

34076

16/03/2006
43ಪು.ಕೊ.ಅ./180/2006
-07
ಪುಸತ್ಕ ಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

101

34107

102

45380

22/08/2005
30/06/2009
30/06/201
4-3-1
43 41ನೇಮಕ/60/200
0
5-06
ದಿ.ಕೆ.ಎನ್.ನಾರಾಯಣ ಇವರ ಮಗಳಾದ ಕು.ಧನಲ ಮ್ೕ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
12/05/2009
21/02/2013
21/02/201
4-3-1
CPI
4
4(3)/ಇ /02/2009-10
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರುಗಳನುನ್ . .ಆರ್.ಟಿ. ತರಬೇತಿಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

103

45435

104

45570

105

45753

106

66256

05/06/2010
16/06/2014
16/06/201
CPI 4(3)/ಇ /ಕಾ.ಮಿ.ಬ./
5
3//2010-11
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ 10,15, 20 ವಷರ್ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

107

66285

11/11/2010
16/02/2013
16/02/201
4-3-1
CPI
4
4(3)/ಇ /01/2010-11
ರ್ೕ ಕೆ.ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ, ಪ.ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಅಂಬಾಲ ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾ: ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್ ವೇತನ
ನಿಗದಿ ರಜೆ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆ

43 .ನಿ.18/2006-07
22/07/2006
01/07/2009
01/07/201
4-3-1
ರ್ೕ ಲಕುಕ್ಂಡ ರ್ೕ ಶೈಲ ಗುರುಪಾದಪಪ್, ಸ. ., ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಹಳಗುನಾರೆ, ಇಂಡಿ ತಾ: ಇವರ ಸೇವೆಯನುನ್
ಸಮಾಜ ಕಲಾ ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀಡುವ ಬಗೆ
14/06/2006
01/07/2009
01/07/201
4-3-1
43 .ಸಾಂ.ರಜೆ/1/20060
07
ಪದ ೕಧರ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಶೇಷ ಸಾಂದಭಿರ್ಕ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

01/07/2009

01/07/201
0

4-3-1

06/08/2009
26/06/2014
26/06/201
4-3-1
CPI
5
4(3)/ಇ /01/2009-10
2008-09ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಎಸ್. ./ಎಸ್.ಟಿ. ಹೆಣುಣ್ಮಕಕ್ ಗೆ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಲ್ ಶೇ.60-70 ಅಂಕ
ಪಡೆದವರಿಗೆ ಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ನೀಡುವ ಬಗೆ
CPI
17/12/2009
24/06/2011
24/06/201
4-3-1
4(3)/ಇ /01/2009-10
2
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಸರಸವ್ತಮಮ್, ನಿವೃತತ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಬಾಲಕರ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಕುಣಿಗಲ್, ತುಮಕೂರು
ಜಿಲೆ ಇವರ ಸೇವಾ ಪ ಸಕದ ಬಗೆ
30/03/2010
26/06/2014
26/06/201
4-3-1
CPI
5
4(3)/ಇ /09/2009-10
ಭಾರತದ ಜನಗಣತಿ ಕಾಯರ್ಕಾಕ್ಗಿ ಸಹ ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
4-3-1
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ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

108

83908

109

84960

110

99360

111

103432

112

109656

113

136746

114

136758

115

10183

116

10226

05/08/2006
16/06/2014
16/06/201
4(3)ದೇ .24/06-07
ರ್ೕ ಕೆಂಪಾಪುರ ಗಣಿತ ಶಾಸ ನಿವೃತತ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಇವರ ವೇತನ ನಿಗದಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

4-3-2

117

22834

23/04/2007
13/07/2009
13/07/201
43ಪೌರ್.ಶಾ.ಅ. ೕ.4/20
0
07-08
ೕಜನೆಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಅಭಿವೃದಿಧ್

4-3-2

118

23001

09/04/2007
02/07/2009
02/07/201
43ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅ.ಸಂ./1068,
0
69,70/98
ರ್ೕ ನಾರಾಯಣ ಹರಿಣಾಕಷ್, ಇಬಾರ್ ಂ, ದೈ. ., ಇವರುಗಳ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್.

4-3-2

119

23006

120

23009

121

23038

13/01/2008
02/07/2009
02/07/201
4-3-2
43ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅ.ಸಂ.26040
05/2000
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂ:2604-05/2000 ರ್ೕ ಬದರಿನಾಥರಾವ್ ಮತುತ್ ಇತರರು ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಬಳಾಳ್ರಿ
ವೇತನ ಸಮಾನಾಂತರ ಬಗೆ
43ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅ.ಸಂ.6920/2 11/01/2008
02/07/2009
02/07/201
4-3-2
001
0
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:6920/2001 ರ್ೕ ದುಗರ್ ಂಗ್.ಪಿ.ರಂಗವಾಲೆ, ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್
ಇತರರು
30/04/2007
02/07/2009
02/07/201
4-3-2
43ಕೆ.ಎ.ಟಿ.
0
ಅ.ಸಂ.6667/03
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅ.ಸಂ.66-67/03, ರ್ೕ ಕೆ.ರಾಮಯಯ್ಗೌಡ ಮತಿತ್ತರರು, ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ವೇತನ ನಿಗದಿ
ಬಗೆ

4(3)/41/ಮಾ.ಹ.ಅ/2011
03/10/2011
17/12/2013
17/12/201
4-3-1
-12/2011
4
ಎಸ್.ಪಾವರ್ತಮಮ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮುದಹದಡಿ ತಾಲೂಲ್ಕ ಜಿಲಾಲ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರು
ಮಾ ತಿ ಹಕು ನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರಿವ ಬಗೆ
4(3).ಸವನ್ಮಿ/42/ಅನು/20
18/10/2011
26/06/2014
26/06/201
4-3-1
11-12/2011
5
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಸವ್ಇಚಾಚ್ ನಿವಥ್ತ್ತ್ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
03/08/2012
16/02/2013
16/02/201
4-3-1
4(3)ವೇನಿ/53/ವೇನಿ/201
4
1=12/2012
ಎ ನಾರಾಯಣ ಸಾವ್ಮಿ ಸ, ಹಾಗೂ ಬಿ ನಂಜುಂಡಪಪ್ ಕಿರಿಯ ಕಷ್ಕರ ವೇತನಕೆಕ್ ವೇತನ
ಸಮಾನಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆ
CPI
07/12/2012
16/02/2013
16/02/201
4-3-1
4(3)/09/ವೇನಿಪ/20124
13/2012
ಪಿ. ನಿಮಱಲ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರಾಮಾಪೂರ ಹನೂರು ವಲಯ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆ
4(3)/ಮೆಲಮ್ನ /ನಿ&ಪಿಂ//
27/04/2013
26/06/2014
26/06/201
4-3-1
65/2011-12/2013
5
ಎಸ್ ನಾಗರತನ್ಮಮ್ ಂದಿನ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಮಲೆಲ್ೕಶ್ಔರಂ
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ನಿವ್ಋತಿ ವೇತನ ನೀಡುವ ಬಗೆ
CPIBM127ಇ 2015
17/07/2015
17/07/2015
17/07/201
4-3-1
6ರಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿ ದಾಯ್ಧಿ ಗೆ ಪರ್ ತ್ ಬಗೆಗ್.
17/07/2015
17/07/2015
17/07/201
4-3-1
CPIBM133ಇ 2015
ಔರಾದ
ಕಕಾತಾಕ್ರು ಕೋಳೆಳ್ಗಾಲ ತಾಲಲ್ಖಿನ ಕಾಮಾಯ ಹಂತದ ಹೆನುನ್ ಮಕಕ್ ಗೆ ರಕತ್ ಈನತೆ ಕುರಿತು
ಪಾ
ೕಗಿಕ ಬಗೆ
19/04/2007
24/06/2011
24/06/201
4-3-2
4(3) ನಿ ೕಜನೆ
4/2006-07
2
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರುಗಳನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
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122

43ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅ.ಸಂ.4811/0

23079
7

123

23143

28/11/2007

02/07/2009

02/07/201
4-3-2
0
ರ್ೕ ಎನ್.ಅಬುಕ್ಲ್ ಗನಿ, ಸ. .ರು, ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,ಉದುರ್ ಗದಗ್, ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನದ ಬಗೆಗ್.
10/02/2008

01/07/2009

01/07/201
4-3-2
0
ರ್ೕ ಟಿ.ಡಿ.ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಯಯ್, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು, ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಎಂ.ಡಿ.ಕೋಟೆ, ರಿಯೂರು ತಾ: ಚಿತರ್ದುಗರ್
ಜಿಲೆ ಇವರ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆ
06/07/2002
30/06/2009
30/06/201
4-3-2
411 43ಪಿಂಚಣಿ/2/2002
0
-03
ದಿ:ನಾರಾಯಣ ಭಟಟ್ ಇವರ ಪತಿನ್ ಪರಮೇಶವ್ರಿ ಇವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
43ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅ.ಸಂ.5421/0

8

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

124

34093

125

66292

126

91437

127

103429

128

110334

129

34095

130

24384

21/03/2009
21/03/2009
45ರಿಅ.03/96-97
ಅ.ಸಂಖೆತ್.1797-1798/96 ರ್ೕವೃಷಬೇಂದರ್ಸಾವ್ಮಿ ಹಾಗು ಮತಿತ್ತರರು

131

30884

132

30889

133

30896

134

30903

04/04/2009
04/04/2009
04/04/201
4-5-1
45ವೇನಿ.ವೃ. .8/990
2000
ರ್ೕಬಿ.ಪಿ ಹನುಮಂತರೆಡಿಡ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು ರೇಷೆಮ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಯಳಗೋಡು ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರಿಗೆ
ಗೆ ೕಡ್ 1 ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆ
04/04/2009
04/04/2009
04/04/201
4-5-1
4553200
ಕೆಎಟಿ/5581/20022003/2002-38/20022003
ರ್ೕ ಮಂ.ಮಂ.ಅಪಪ್ಣಣ್ ನಿವೃತತ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಇವರಿಗೆ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಸರಿಪಡಿಸುವ
ಬಗೆ ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ
04/04/2009
04/04/2009
04/04/201
4-5-1
45ರಿಟ್ ಅ,ಸಂ.11/19970
1998
ರ್ೕ ಕೆ ಹರಿಂಆಕಷ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು ಸ.ಪ.ಪೂ.ಲಾಲೇಜು ಪುತೂತ್ರು ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಇವರು ಕೆಎಟಿಯ ಲ್
ಹೂಡಿರುವ ರಿಟ್ ಅ ಸಂ 1069/98
04/04/2009
04/04/2009
04/04/201
4-5-1
45ರಿಟ್.ಅಜಿರ್.03/19970
1998
ರ್ೕ ಎಸ್.ಬಾಸಕ್ರ ಹೆಗಡೆ ದೈ. .ಸ.ಪೌರ್ಢ.ಶಾಲೆ. ಕೇದೂರು ಇವರು ದಾಖ ದ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್
4162/1997

19/11/2010
03/08/2011
03/08/201
4-3-2
CPI
2
4(3)/ಇ /ಪೌರ್.ಶಾ.ಮ.ದ./
1//2010-11
2011ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಮತದಾರರ ಪಟಿಟ್ ಪರಿಷಕ್ರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷುಟ್ ಬಬ್ಂದಿಯನುನ್ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
4(1)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/37/2012
13/01/2012
30/06/2015
30/06/201
4-3-2
ರ್ೕ ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ ಕೆ. ಪದ ೕದರ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಉನನ್ತೀಕರಿ ದ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ಅಕಣರ್ ಬಂಟಾ ಳ ತಾ ದ ಣ ಕನ ಡ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಪರಿಗಣನೆ ಬಗೆ
07/12/2012
17/07/2015
17/07/201
4-3-2
4(3)
6
/ಸ ರಜೆ/01/ರಮಂ/201213/2012
ಸಹ ಕಷ್ಕರ ವ್ಋಂದದ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಾಗೂ ಖಾಯಂ ಪೂವಱ ಸೇವಾವಧಿ ಘೋ್ ಸುವ
ಬಗೆ
4(3)ವೈಸವ್ನಿ/02/ನಿ&ಪಿಂ/
25/05/2013
28/07/2015
28/07/201
4-3-2
2013-14/2013
6
ರ್ೕ ಮಾಗಡಪಪ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು ಸ.ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಭಕತ್ರಹ ಳ್ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ವೆ ದ ಕೀಯ ಪ ಮಾಣ ಪತ ದ ಮೇಲೆ ಸ ಇಚಾ ನಿವ ತಿ ಬಗೆ
43ಇ.ಕೊ.ಕಲ್ಬ್/60/200328/01/2003
30/06/2009
30/06/201
4-3-3
04
0
ಕನರ್ಟಕದ ಲ್ ಇಕೋ - ಕಲ್ಬ್ ಸಾಥ್ಪಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
21/03/201

4-5-1
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
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135

30907

136

30909

137

30917

04/04/2009
04/04/2009
45ರಿಟ್.ಅ.ಸಂ.2/19981999
ರ್ೕ ಮುಉಸಾತ್ಕ್ ಅಹಮದ್ ಇವರು ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್,

138

30923

139

30927

140

30931

141

30935

04/04/2009
04/04/2009
04/04/201
4-5-1
45ನಾಯ್.ಅಜಿರ್.20010
2002
ಗಿ.ಹೆಚ್.ಪರ್ಭಾಕರ ವೃ. . ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ಚಿಕಕ್ಗೊಂಡನ ಹ ಳ್ ಚಿತರ್ದುಗ್ ಇವರು ನಾಯ್ಯಾಲದ ಲ್ ಅಜಿರ್
ಸ ರುವ ಬಗೆ
04/04/2009
04/04/2009
04/04/201
4-5-1
45ವೇ.ನಿ.31/99-2000
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ರಮಾದೇ ವೃ. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರು 1040-1900ರ ಬದಲು 1400-2750
ವೇತನ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸ ರುವ ಮನ
04/04/2009
04/04/2009
04/04/201
4-5-1
45ರಿ.ಅ.2045/12/990
2000
ರ್ೕ ಎಂ.ಚೃಡಯಯ್ ದೈ. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ. ಂಗಲೂರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರು ಉಚಚ್ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ 13021 ವೇತನ ಶೆ ೕಣಿ ಬಗೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆ
04/04/2009
04/04/2009
04/04/201
4-5-1
45ಕೆಎಟಿ/6434/20020
2003
ಮಸಾತ್ಕ್ ಅಹಮದ್ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

142

30941

143

30946

144

30950

04/04/2009
04/04/2009
04/04/201
45ಕೆಎಟಿ/12190
1220/2000-2001
ರ್ೕ ರ್ೕಕಂಠಯಯ್ ಹೆಚ್. .ಇತರರು ಕೆಎಟಿ ಯ ಲ್ ಅ.ಸಂ.1219-1220 ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

4-5-1

145

30952

04/04/2009
04/04/2009
04/04/201
45ನಾಯ್.ದಾವೆ.01/20000
2001
ಎನ್. .ಹನುಮಂತು ದೈ. . ಗುಡಿಬಂಡೆ ಕೋಲಾರ ಇವರು ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

4-5-1

146

31091

29/05/2002
04/04/2009
45ವೇತನ/166/20022003
ರ್ ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರು ಇವರ ವೇತನ ನಿಗಿಧಿ ಬಗೆಗ್.

4-5-1

147

101353

148

31087

16/11/2012
16/11/201
4-5-1
4(6)/ಪರ್.ಪ/ಲಕೊನ್ೕಪರಿಷತ್ 11/10/2012
3
/45/2008-09/2012
ರ್ೕ ಜೆ.ಭರತ್ ಕುಮಾರ್/ .ಗುಣಶೇಖರನ್ ಇವರು ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿಗೆ
ಭಾರತೀಯ ಾ ಪರಿಷತ್ ಲಕೊ ೕ ಇವರು ನೀಡಿರುವ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪ ಮಾಣ ಪತ ದ ಬಗೆ ಮಾ ತಿ
02/01/2006
04/04/2009
04/04/201
4-5-2
45ಸಂ. .ಬಡಿತ್.45707/20
0
05-2006
ರ್ೕ ಪರ್ಕಾಶ್ ಜೈನ್ ಸಹ ಕಷ್ಕ ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಿರಿಯಾಪುರ ಇವರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡಬೇಕೆಂದು
ಮನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗೆ

45ಕೆಎಟಿ.ಅಜಿರ್.163/200
04/04/2009
04/04/2009
04/04/201
4-5-1
0-16/2000-2001
0
ರ್ೕಮತಿ ಶಾರದಮಮ್ ವೃತತ್. ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ವನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು
ಕೆಎಟಿಯ ಅಜಿರ್ ಸ ರುವ ಬಗೆ
45ಕ.ಆ.ನಾಯ್ಯ
04/04/2009
04/04/2009
04/04/201
4-5-1
ಮಂ.ದಾವೆ.23/20010
2002
ಬಿ.ಕೆ. ಷಣುಮ್ಗಪಪ್ ದೈ. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ. ತತ್ಳಾಳ ರವರು ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ 6228/2001 ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.
04/04/201
0

4-5-1

04/04/2009
04/04/2009
04/04/201
4-5-1
45ದಾವೆ/06/98-99
ಸೈಯದ್ ನಾ ರುದಿದ್ೕನ್ ದೈ. ಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಗುಬಿಬ್ ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.ಅ.ಸಂ.6787ರಿಂದ
6789/1998 1999
04/04/2009
04/04/2009
04/04/201
4-5-1
45ನಾಯ್ದಾಬೆ/20/20000
2001 ಕೆಎಟಿ-2240/2002
ರ್ೕ ಹನುಮಪಪ್ ಬೆಳಕೊಪಪ್ದ ದೈ. .ಗೆರ್ೕಡ್-2 ಹೆಚಿಚ್ನ ವೇತನ ಸೆರ್ೕಣಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

04/04/201
0

665
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
149

31089

150

50820

151

6925

152

9758

28/12/1994
04/04/2009
04/04/201
4-5-2
45ದಾವೆ.36560
58/1994-1995
ರ್ೕ ಪಿ ಧಮರ್ ದೈ. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ತಮಮ್ಡಿಹ ಳ್ ರಿಗೆರೆ, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಮತುತ್ ಇತರರು ಸಕಾರ್ರದ
ರುದ ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ ಸಂಖೆ 3656 58/94ಕೆಎಟಿ
4(5)/ಮಾ.ಹ.ಅ/2005/20
29/09/2010
08/08/2011
08/08/201
4-5-2
10
2
ರ್ೕ ಜಗದೀಶ ಶಾ ತ್ೕ, ವಕೀಲರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರಡಿಯ ಲ್ ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ
ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತದ ಟಿಪ ಣಿ ಪ ತಿಗಳನು ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
18/10/2006
15/01/2009
15/01/201
4-5-3
CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ
ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2006
0
ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಹಾಗೂ ತಾತಾಕ್ ಕ ಆಯೆಕ್ಪಟಿಟ್ ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಬಗೆಗ್
4(5)
ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/2006-07

14/02/2007

03/12/2007

03/12/200
8

4-5-3

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

153

16956

154

21816

155

23298

06/03/2009
19/09/2009
19/09/201
42. ಮಾ,ಹ-06/20080
09
ಮಾ ತಿ ಹಕಕ್ ಅಧನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್, ಕ.ರಾ.ಪೌರ್.ಶಾ.ಸ.ಸಂಘ

156

23501

07/06/2008
19/09/2009
19/09/201
4-6-1
42.ಬಡಿತ್.ಪರ್.ಭ.ಸಪ್0
01/2008-09
ಬಡಿತ್ ಹೊಂದಿ ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರಾದಾಗ ಸೇರಿಕೆ ಅವಧಿ ನಿಯಮದ ಪರ್ಕಾರ ಸೌಲಭಯ್ಗಳ ಬಗೆಗ್ ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣ

157

23773

14/12/2007
19/09/2009
42 .ಕಿ. .ವೇ.ಸಮ
35/2007-08
ಕಿರಿಯರ ವೇತನಕೆಕ್ ರಿಯರ ವೇತನ ಸಮಾನಾಂತರದ ಬಗೆಗ್

19/09/201
0

4-6-1

158

23797

42ಪಾರ್.ಶಾ. .ಬಡಿತ್
15/2007-08
ರ್ೕ ಸಂಗಪಪ್ ಇವರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

27/09/2007

19/09/2009

19/09/201
0

4-6-1

159

23800

42 ಂದಿ ಾ
ಬಡಿತ್/2007-08
ರ್ೕ ಕೆ.ಬಸಪಪ್ ಇವರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

27/07/2007

19/09/2009

19/09/201
0

4-6-1

160

23965

31/12/2008
19/09/2009
42.ಆಯುಕತ್ರಿಗೆ ದೂರು01/2008-09
ದಯಾನಂದ ಬಾಬು ಇವರು ಆಯುಕತ್ರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

19/09/201
0

4-6-1

161

24003

29/09/2007
42ಮಾ.ಹ/2007-08
ೕಕಷ್ರಾಜು ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

19/09/2009

19/09/201

4-6-1

162

24005

10/04/2007
42 ಮಾ.ಹ.ಗೆರ್ೕಡ್-210/2007-08
ಜಯಕುಮಾರ್ ಇವರಿಗರ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

19/09/2009

19/09/201
0

4-6-1

4(5).ಇತರೆ/2008
ಕೆ.ಎಸ್. ೕಹನಕುಮಾರ ಸಂ
ಕಳು ಕೊಡುತಿರುವ ಬಗೆ
45ಮಾ.ಹ.03/20072008
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯಡಿ ಮಾ

31/05/2008
20/09/2008
20/09/200
ಸಸಂಪೌರ್ಶಾ ಮಂಡಘಟಟ್ ಇವರ ಮೂಲಸೇವಾಪುಸತ್ಕವನುನ್
01/06/2007

4-5-3

05/02/2009

05/02/201
4-5-3
0
ತಿ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ರ್ೕ ರಾಜಣಣ್ ಇವರ ಮನ ಗೆ ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
4-6-1

666
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
163

24007

06/11/2007
42 ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್/200708
ಜಿ.ಎನ.ದೇವರೆಡಿಡ್ ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

19/09/201
0

4-6-1

164

24010

05/12/2005
19/09/2009
19/09/201
42.ಅದಾಲತ್/2005-06
ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ಲ್ ನಡೆದ ಕಷ್ಣ ಅದಾಲತ್ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.

4-6-1

165

24013

06/11/2007
19/09/2009
19/09/201
4-6-1
42 ಗೆರ್ೕಡ್-2 ಜೇಷಟ್ತೆ0
01/2005-06
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೇ ರುವ ಕೇಲವು ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಕಡತಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

166

24014

12/07/2007
19/09/2009
42ಪಾರ್.ಶಾ.ದಯ.ಬಡಿತ್11/2007-08
ಬಿ.ಕಾಂತರಾಜು ಇವರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್. ಕಷ್ಣ ಅದಾಲತ್ ಬೆಂಗಳೂರು

19/09/201
0

4-6-1

167

24015

08/04/2008
19/09/2009
19/09/201
42.ಜ.ದ.ಮುಂ.ಸಥ್0
01/2008-09
ಅನನ್ಪೂಣರ್. .ಅ ಕ್ ಇವರು ರಾಜಯ್ಪಾಲರಿಗೆ ಜನತಾ ದಶರ್ನದ ಲ್ ನೀಡಿರುವ ಅಜಿರ್ ಬಗೆಗ್.

4-6-1

168

24016

42 ಮಾ.ಹ-11/2007-08

16/11/2007

19/09/2009

19/09/2009

ಕೆ.ಕೆ.ಸೋಮಶೇಖರ್ ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

19/09/201
0

4-6-1

4-6-1

169

24019

15/11/2007
19/09/2009
19/09/201
42 .ಅದಾಲತ್0
22/2007-08
ನೀಲಪಪ್.ಹ.ಗಾವ್ಗೇರಿ ಮತುತ್ ಕೃಷಣ್ಪಪ್.ಹ.ಕಬಿಬ್ಣದ ಇವರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್. ಕಷ್ಣ ಅದಾಲತ್

170

46086

C4[3]
KAT/ಇ /1147/2005-06

21/02/2005

19/06/2010

19/06/201
1

5-1-14

R.C Bhat, A.M, G.H.S ummachhagi time bond, automatic promotion

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

171

23707

14/08/2008
42ಪೌರ್. .ಬ.13/200809
ರ್ೕ.ಎನ್.ಎನ್.ದೈವಜಞ್ರವರವ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

19/09/2009

19/09/201
0

6-4-1

172

23753

21/08/2007
19/09/2009
42ಪಾರ್. .ಬಡಿತ್ 18/200607
ರ್ೕ ಕೆ.ಕರಿಬಸವಪಪ್ ಮತುತ್ ಟಿ.ಮುನಿಸಾವ್ಮಿ ಇವರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

19/09/201
0

6-4-1

173

23776

174

23804

27/09/2007
19/09/2009
19/09/201
6-4-1
42ಜೇ.ಪ.01/2007-08
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಬಿಟುಟ್ಹೋದ ಪರ್ಕರಣಗಳ ಉಪಸಂಖೆಯ್ ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಬೆರಳಚುಚ್ ಮಾಡಲು
ಬ ಂದಿ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆ
29/05/2007
19/09/2009
19/09/201
6-4-1
42 ಂದಿ ಹುದೆದ್ ಬಡಿತ್
11/2007-08
0
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಂದಿ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

175

23868

1

2260

26/06/2008
19/09/2009
19/09/201
6-4-1
42ಬಡಿತ್ ದೂರು 25/20080
09
ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕ ವೃಂದದಿಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕ ವೃಂದಕೆಕ್ ಬಡಿತ್
ನೀಡುವಾಗ ತಾರತಮ ವಾಗಿರುವ ಬಗೆಗಿನ ದೂರು
ಶಾಖೆ: INSP
ಒಟುಟ್: 91
ತ.ಪ.ಮಾ/444/5/01-02

21/06/2001

29/09/2010

29/09/201

4-7-1

667
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
2000-01ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಒ ಕಛೇರಿ ರಾಮನಗರ,ಕನಕಪುರ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ.

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

2

2283

26/02/2005
29/09/2010
ತ.ಪ.ಮಾ./82/04-05
2003-04ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ.ಗಾರ್.ಜಿಲೆಲ್.

29/09/201

4-7-1

3

2302

24/01/2005
29/09/2010
ತ.ಪ.ಮಾ./74/04-05
2003-04ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಒ ಬೆಂಗಳೂರು ದ.ವ-2 ತಪಾಸಣೆ

29/09/201

4-7-1

4

2408

20/09/2004
01/10/2010
ತ.ಪ.ಮಾ/50/04-05
2003-04ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಓ ರ್ೕನಿವಾಸ ಪುರ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.

01/10/201

4-7-1

5

2415

04/04/2006
29/09/2010
ತ.ಪ.ಮಾ/05/06-07
2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಕೆಜಿಎಫ್ ಬಿಇಒಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.

29/09/201

4-7-1

6

2490

07/01/2005
01/10/2010
ತ.ಪ.ಮಾ/72/04-05
2003-04ನೇ ಸಾ ನ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ಹೊನಾನ್ ತಪಾಸಣೆ.

01/10/201

4-7-1

7

2497

19/01/2006
01/10/2010
ತ.ಪ.ಮಾ/95/05-06
2002-03ನೇ ಸಾ ನ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ಹೊನಾನ್ ಳ್ ತಪಾಸಣೆ.

01/10/201

4-7-1

8

2504

24/07/2006
01/10/2010
ತ.ಪ.ಮಾ/26/2006-07
2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಹೊನನ್ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.

01/10/201

4-7-1

9

2522

03/05/2002
01/10/2010
ತ.ಪ.ಮಾ/35/02-03
01-02ನೇ ಸಾ ನ ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ೕಘಘಟಟ್ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.

01/10/201

4-7-1

10

2535

02/07/2005
29/09/2010
ತ.ಪ.ಮಾ/24/05-06
2004-05ನೇ ಸಾ ನ ಕೆಆರ್ ನಗರ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.

29/09/201

4-7-1

11

2615

13/09/2002
29/09/2010
ತ.ಪ.ಮಾ/60/02-03
2000-01ನೇ ಸಾ ನ ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.

29/09/201

4-7-1

12

2620

30/01/2003
29/09/2010
ತ.ಪ.ಮಾ/97/02-03
2001-02ನೇ ಸಾ ನ ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ಮತುತ್ ಮಂಡಯ್ ಉತತ್ರ ಬಿಇಓ.

29/09/201

4-7-1

13

2637

29/12/2005
29/09/2010
ತ.ಪ.ಮಾ/79/05-06
2005-06ನೇ ಸಾ ನ ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ಬಿಇಓ ಕಛೆರಿ ತಪಾಸಣೆ.

29/09/201

4-7-1

14

2656

21/02/2005
01/10/2010
ತ.ಪ.ಮಾ/78/04-05
2004-05 ನೇ ಸಾ ನ ಅರಕಲಗೂಡು ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.

01/10/201

4-7-1

15

2719

12/01/2006
29/09/2010
ತ.ಪ.ಮಾ/92/05-06
2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಉಡುಪಿ ಡಿಡಿಪಿಐ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.

29/09/201

4-7-1

16

2721

24/07/2006
29/09/2010
ತ.ಪ.ಮಾ/35/06-07
2006-07ನೇ ಸಾ ನ ಉಡುಪಿ ಡಿಡಿಪಿಐ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.

29/09/201

4-7-1

17

2740

ತ.ಪ.ಮಾ/08/05-06
2005-06ನೇ ಸಾ ನ

25/05/2005
29/09/2010
ಧ ಕಛೇರಿಗಳ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ ಬಗೆಗ್.

29/09/201

4-7-1

18

2744

19/09/2005
29/09/2010
ತ.ಪ.ಮಾ/ಅ.ನಿ./ಬೇಟಿ
54/2005-06.
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗ ಗೆ ಅನಿರೀ ತ ಬೇಟಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

29/09/201
1

4-7-1

19

2922

ತ.ಪ.ಮಾ/06-07
2006-07ನೇ ಸಾ ನ

29/09/201

4-7-1

18/04/2006
29/09/2010
ಧ ಕಛೇರಿ ಅಧವಾ ತಪಾಸಣೆ ವರದಿ ಬಗೆಗ್.
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20

8477

17/08/2006
29/09/2010
ತ(1) ತ ಪ ಮಾ /43-200607
2006-07 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿ ಇ ಒ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕಚೇರಿ ತಪಾಸಣೆ ಬಗೆಗ್

29/09/201
1

4-7-1

21

8501

23/09/2006
29/09/2010
29/09/201
ತ (1)ತಪಮಾ /57-20061
07
2004-05ನೇ & 2005-06 ನೇಸಾ ನ ಲ್ ಬಿ ಇ ಒ ಬೆಂ. ದ. ವ. ತಪಾಸಣೆ ಬಗೆಗ್

4-7-1

22

10409

ತ(1)ತಪಮಾ/68/2006-07

23

11340

ಮಾನಯ್ ಆಯುಕತ್ರು
ಸ ಸುವ ಬಗೆ
16/04/2007
29/09/2010
ತ(1) ತ.ಪ.ಮಾ/01/200708
ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರುಗಳ ದಿನಚರಿಯನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

24

11759

24/05/2007
29/09/2010
ತ(1).ತ.ಪ.ಮಾ/10/200708
2007-08 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
ಧ ಕಛೇರಿಗಳ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

25

26090

ತಪಮಾ-51-2004-05
2004-05 ನೇ ಸಾ ನ

26

31624

21/11/2007
29/09/2010
29/09/201
4-7-1
ತ1 ತ ಪ ಮಾ.24/20071
2008
2006-2007ನೇ ಸಾ ನ ೇತೆರ್ ಕಷ್ಣಾದಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ತಪಾಸಣೆ ಬಗೆಗ್

27

32813

28

37587

29

37856

30

40504

31

42575

32

50966

02/05/2009
29/09/2010
29/09/201
4-7-1
ತ1ತ.ಪ.ಮಾ.ಪರ್.ದಿ 1
02/2009-10
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ಇವರು ಪರ್ವಾಸ ದಿನಚರಿಯ ಲ್ ತಪಾಸಣೆಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗ್ ತಪುಪ್
ಮಾ ತಿ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆ
CPI/ತ.ನಿ ೕ/ತ(1)
22/10/2009
04/10/2010
04/10/201
4-7-1
ತ.ಪ.ಮಾ-18//2009-10
1
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಈ ಕಛೇರಿಯ 2005-06 ಮತುತ್ 2006-07 ನೇ ಸಾ ನ
ಅನುಪಾಲನಾವರದಿ ಬಗೆ
CPI/ತ.ಮಾ/ತ(1)ತ.ಪ.ಮಾ
27/10/2009
29/09/2010
29/09/201
4-7-1
-19//2009-10
1
2007-08 ನೇ ಸಾ ನ ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ-2 ಈ ಕಛೇರಿಯ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ
ಬಗೆ
CPI/ಪರ್.ದಿ/ತ(1)ತ.ಪ.ಮಾ13/01/2010
29/09/2010
29/09/201
4-7-1
23//2009-10
1
ಮೈಸೂರು ಮತುತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಾಗದ ಎಲಾಲ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಮತುತ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾದಿಕಾರಿಗಳ ತಪಾಸಣೆ
ಮತು ಬೇಟಿ ಮಾಡಿರುವ ವರದಿ ಬಗೆ
CPI/ಅ.ವ/ತ(1)ತ.ಪಾ.ಮಾ09/03/2010
29/09/2010
29/09/201
4-7-1
37//2009-10
1
2005-06ರಂದ 2006-07 ರವರೆಗೆ ಮತುತ್ 2007-08ನೇ ಸಾ ನ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ಕೆ ಜಿ.ಎಪ್.ವಲಯ
ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ ಬಗೆ
CPI/ಅ.ವ/ತ.ಪ.ಮಾ01/10/2010
01/10/2010
01/10/201
4-7-1
66//2005-06
1
2004-05 ನೇ ಸಾ ನ ಬಿ,ಇ.ಓ.ಮದೂದ್ರು ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಕಛೇರಿಯ ಅನುಪಾಲಾನಾವರದಿ ಬಗೆಗ್

33

50967

27/02/2007

29/09/2010

29/09/201
4-7-1
1
ಧ ಕಛೇರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಅನಿರೀ ತ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ
29/09/201
1

4-7-1

29/09/201
1

4-7-1

07/10/2004
29/09/2010
29/09/201
4-7-1
ಧ ಕಛೇರಿಗಳ ಪರಿ ಕಷ್ಣೆ ಮತುತ್ ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್

01/10/2010
01/10/2010
01/10/201
4-7-1
CPI/ಅ.ವ/ತ(1)ತ,ಪ.ಮಾ1
14//2010-11
2006-07 ನೇ ಸಾ ನ ಬಿ.ಇ.ಓ. ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಕಛೇರಿಯ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ ಬಗೆಗ್
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34

51306

CPI/ಅ.ವ/ತ(1)ತ.ಪ.ಮಾ06/10/2010
13/10/2010
13/10/201
4-7-1
07//2010-11
1
2006-07 ನೇ ಸಾ ನ ಬಿ,ಇ,ಓ,ಕಛೇರಿ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ವಲಯ ಕಛೇರಿಯ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ ಬಗೆಗ್

35

2671

21/02/2006
01/10/2010
ತ.ಪ.ಮಾ/99/05-06
2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಅರಕಲಗೂಡು ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.

01/10/201

4-7-2

36

34608

07/07/2009
29/09/2010
29/09/201
ತ1.ಪ.ಮಾ.-ಉ.ನಿ.ಪರ್.ದಿ/2009-20101
ಬೆಂಗಳೂರುಮತುತ್ ಮೈಸೂರು ಬಾಗದ ಉ,ನಿ.ಆಇವರ ಮೇ-2009 ರ ಪರ್ವಾಸ ದಿನಚರಿ ಬಗೆಗ್

4-7-2

37

37653

38

39960

39

40451

23/10/2009
29/09/2010
29/09/201
4-7-2
CPI/ಇತರೆ/ತ(1)ತ.ಪ.ಮಾ1
16//2009-10
ಅಗಷಟ್-2009 ರ ಮೈಸೂರು ಮತುತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗದ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಆ ಇವರ ಪರ್ವಾಸ ದಿನಚರಿ
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
CPI/ಪರ್.ದಿ/ತ(1)ತ.ಪ.ಮಾ15/12/2009
29/09/2010
29/09/201
4-7-2
22//2009-10
1
ಸೆಪಟ್ಂಬರ್-2009ರ ಮಯ್ಸೂರು ಮತುತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಾಗದ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಪರ್ವಾಸದಿನಚರಿಗಳನುನ್
ಅನುಮೂದಿಸುವ ಬಗೆ
CPI/ಪರ್.ದಿ/ತ(1)ತ.ಪ.ಮಾ11/01/2010
29/09/2010
29/09/201
4-7-2
ಉ.ನಿ.ಪರ್.ದಿ-25//2009-10
1
ಅಕೊಟ್ೕಬರ್-2009ರ ಮಯ್ಸೂರು ಮತುತ್ ಬೆಂಗಳುರು ಬಾಗದ ಉಪನಿದೇಶಕರುಆ ಇವರ ಪರ್ವಾಸ ದಿನಚರಿ
ಬಗೆ
11/01/2010
29/09/2010
29/09/201
4-7-2
CPI/ಪರ್.ದಿ/ತ(1)ತ.ಪ.ಮಾ1
26//2009-10
ನವಂಬರ್-2009ರ ಮೈಸೂರು ಮತುತ್ ಬೆಂಗಳುರು ಬಾಗದ ಉಪನಿದೇಶಕರುಆಇವರ ಪರ್ವಾಸ ದಿನಚರಿ
ಬಗೆ
CPI/ಅ.ವ/ತ(1)ತ.ಪ.ಮಾ06/10/2010
13/10/2010
13/10/201
4-7-2
03//2010-11
1
2007-08 ನೇ ಸಾ ನ ಬಿ.ಇ.ಓ.ಕಛೇರಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕಛೇರಿಯ ಅನುಪಾಲನ ವರದಿ ಬಗೆಗ್.

40

40452

41

51304

42

2493

03/06/2005
29/09/2010
ತ.ಪ.ಮಾ/15/05-06
2004-05ನೇ ಸಾ ನ ಬಿಇಓ ಹರಪನ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.

29/09/201

4-7-3

43

2498

04/02/2006
29/09/2010
ತ.ಪ.ಮಾ/97/05-06
2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಹರಿಹರ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.

29/09/201

4-7-3

44

2552

02/04/2002
29/09/2010
ತ.ಪ.ಮಾ/4/02-03
2001-02ನೇ ಸಾ ನ ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.

29/09/201

4-7-3

45

2554

05/09/2005
29/09/2010
ತ.ಪ.ಮಾ/51/05-06
2004-05ನೇ ಸಾ ನ ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.

29/09/201

4-7-3

46

2555

06/12/2005
29/09/2010
ತ.ಪ.ಮಾ/68/05-06
2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಗುಂಡಲ್ಪೇಟೆ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.

29/09/201

4-7-3

47

2594

24/08/2001
29/09/2010
ತ.ಪ.ಮಾ/50/00-01
2000-01ನೇ ಸಾ ನ ಮಂಡಯ್ ಮತುತ್ ಮಳವಾಳ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.

29/09/201

4-7-3

48

2603

27/02/2002
29/09/2010
ತ.ಪ.ಮಾ/56/01-02
2001-02ನೇ ಸಾ ನ ಮಂಡಯ್ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.

29/09/201

4-7-3

49

2633

05/09/2004
29/09/2010
ತ.ಪ.ಮಾ/53/04-05
2004-05ನೇ ಸಾ ನ ಮಂಡಯ್ ದ ಣ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.

29/09/201

4-7-3
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50

8482

17/08/2006
29/09/2010
29/09/201
ತ(1) ತ ಪ ಮಾ/45/20061
07
2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿ ಎ ಒ ಬೆಂ. ಉ .ವ.-3 ವಾಜಿನಗರ ಕಚೇರಿ ತಪಾಸಣೆ ಬಗೆಗ್

4-7-3

51

8504

23/09/2006
29/09/2010
ತ(1) ತ ಪ ಮಾ/58/200607
2006-07ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿ ಇ ಒ ಉಡುಪಿ ದ ಣ ಕಚೇರಿ ತಪಾಸಣೆ ಬಗೆಗ್

4-7-3

52

36053

53

37074

31/08/2009
29/09/2010
29/09/201
4-7-3
CPI/ತ.ಮಾ/ತ(1)ತ.ಪ.ಮಾ
1
-13/2009-10/2009
2006-07 ಮತುತ್ 2007-08 ನೇ ಸಾ ನ ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಚೇರಿ ಮಂಡಯ್ ದ ೕಣ ವಲಯ ಅನುಪಾಲನಾವರದಿ
ಕಡತದ ಬಗೆ
CPI/ತ.ಮಾ/ತ(1)ತ.ಪ.ಮಾ
30/09/2009
29/09/2010
29/09/201
4-7-3
-08/2007-08/2009
1
2006-07 ನೇ ಸಾ ನ ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿ ಹರಿಹರ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್. ಈ ಕಛೇರಿಯ ಅನುಪಾಲನಾ ವರರಿ ಬಗೆಗ್

54

37106

55

2312

56

2430

04/10/2004
29/09/2010
ತ.ಪ.ಮಾ/53/04-05
2003-04ನೇ ಸಾ ನಲ;◌್ ಬಿಇಓ ತೇಡರ್ಹ ಳ್ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.

29/09/201

4-7-4

57

2439

04/01/2006
29/09/2010
ತ.ಪ.ಮಾ/86/05-06
2002-03ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಓ ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ಕಛೆರಿ ತಪಾಸಣೆ.

29/09/201

4-7-4

58

2443

05/05/2006
29/09/2010
ತ.ಪ.ಮಾ/20/06-07
2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಓ ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ಈ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.

29/09/201

4-7-4

59

2567

18/10/2005
29/09/2010
ತ.ಪ..ಮಾ/59/05-06
2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಮಾಡಿ ಲೆ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.

29/09/201

4-7-4

60

2661

22/02/2005
29/09/2010
ತ.ಪ.ಮಾ/80/04-05
2004-05ನೇ ಸಾ ನ ಬೇಲೂರು ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.

29/09/201

4-7-4

61

2746

23/01/2006
29/09/2010
29/09/201
ತ.ಪ.ಮಾ/96/05-06
ಮಾನಯ್ ಆಯುಕತ್ರ ಡಿಡಿಪಿಐ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಇ ಲ್ಗೆ ಅನಿರೀ ತ ಬೇಟಿ.

4-7-4

62

26065

ತ1_ತಪಮಾ-19/2007-08

63

35254

64

36739

29/09/201
1

01/10/2009
29/09/2010
29/09/201
CPI/ತ.ಮಾ/ತ(1)ತ.ಪ.ಮಾ
1
-17/2009-10
2007-08 ನೇ ಸಾ ನ ಬಿ,ಇ,ಓ.ಕಛೇರಿ ಹರಿಹರ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗೆ
ಅನುಪಾಲಾನಾವರದಿ ಬಗೆ
ತ.ಪ.ಮಾ./106/05-06
18/03/2006
29/09/2010
29/09/201
2004-05ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಒ ಬೆಂ.ದ.ವ.-3 ಈ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.

03/09/2007

4-7-3

4-7-4

29/09/2010

29/09/201
4-7-4
1
ಉ.ನಿ.ಕಛರಿ ಮೈಸೂರು ತಪಾಸಣೆಯನುನ್ ಜಿಲಾಲ್ಪಂಚಾಯತ್ ಮೈಸೂರುಇವರು 2007ರ ಲ್ ತಪಾಸಣ
ನಡೆ ರುವ ಬಗ
01/08/2009
29/09/2010
29/09/201
4-7-4
ತ1 ತಪಮಾ. 09/2009-10
1
2007-08 ನೇ ಸಾ ನ ಬಿ.ಇ.ಓ.ಕಛೇರಿ ಮೂಡಿಗೆರೆ. ಚಿಕಕ್ಮಗಳುರು ಜಿಲೆಲ್ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ ಬಗೆಗ್.
16/09/2009
29/09/2010
29/09/201
CPI/ತ.ಮಾ/ತ.(1)
1
ತ.ಪ.ಮಾ-15/2009-10
2/9/2009/2009
2007-08 ನೇ ಸಾ ನ ಬಿ.ಎ.ಓ. ಕಛೇರಿ ನಂಜನಗೂಡು ಅನುಪಾಲನಾವರದಿ ಬಗೆಗ್

4-7-4
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65

37146

29/09/2010
29/09/201
4-7-4
CPI/ತ.ಮಾ/ತ(1)ತ.ಪ.ಮ.- 01/10/2009
1
25//2009-10
2006-07ನೇ ಸಾ ನ ಡಯಟ್ ಕಛೇರಿ ಕೂಡಿಗೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಕಛೇರಿಯ ಅನುಪಾಲನ ವರದಿ ಬಗೆಗ್.

66

8489

25/08/2006
29/09/2010
ತ (1)ತ ಪ ಮಾ/49/200607
2004-05ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿ ಇ ಒ ಕನಕಪುರ ಕಚೇರಿ ತಪಾಸಣೆ ಬಗೆಗ್

67

35900

68

40855

69

43682

70

43683

26/08/2009
08/11/2010
08/11/201
4-7-5
ತ.1ತ.ಪ.ಮಾ.-12/20091
10
2006-07ನೇ ಸಾ ನ ಬಿ.ಇ.ಓ.ಕಚೇರಿ ಮಡಿಕೇರಿ ತಪಾಸಣಾವರದಿಗೆ ಅನುಪಾಲಾನ ವರದಿ ಕಳು ರುವ
ಬಗೆ
29/01/2010
08/11/2010
08/11/201
4-7-5
CPI/ಪರ್.ದಿ/ತ(1)ತ.ಪ.ಮಾ1
27//2009-10
ಡಿಸಂಬರ್-09ರ ತಿಂಗಳ ಮೈಸೂರು ಮತುತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗದ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರುಆಇವರ ಪರ್ವಾಸ
ದಿನಚರಿ ಬಗೆ
17/04/2010
08/11/2010
08/11/201
4-7-5
CPI/ಪರ್.ವ.ಅನು/ತ(1)ತ.ಪಾ
1
.ಮಾ-01//2010-11
ಬೆಂಗಳೂರು ಮತುತ್ ಮೈಸೂರು ಬಾಗದ ಉಪನಿಧೇಶಕರುಆಢ ತಇವರ ಜನವರಿ -2010ರ ಪರ್ವಾಸ
ದಿನಚರಿ ಬಗೆ
CPI/ಪರ್.ವ.ಅನು/ತ(1)ತ.ಫ.
17/04/2010
08/11/2010
08/11/201
4-7-5
ಮಾ-02//2010-11
1
ಬೆಂಗಳೂರು ಮತುತ್ ಮಯ್ಸೂರು ಭಾಗದ ಉಪನಿಧೇಶಕರು ಆಡ ತಇವರ ಪರ್ವಾಸ ದಿನಚರಿ ಬಗೆಗ್

71

2390

22/12/2005
14/10/2010
ತ.ಪ.ಮಾ/75/05-06.
2004-05ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ ಬಗೆಗ್.

14/10/201

4-7-6

72

2421

10/05/2002
14/10/2010
ತ.ಪ.ಮಾ/40/02-03
2001-02ನೇ ಸಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಓ ಸೊರಗು ಈ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ ಬಗೆಗ್.

14/10/201

4-7-6

73

2428

29/06/2004
14/10/2010
ತ.ಪ.ಮಾ/33/04-05
2003-04ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಡಿಇಡಪಿಐ ವ ಗಗ್ ಈ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆರ.

14/10/201

4-7-6

74

2526

06/12/1997
13/10/2010
ತ.ಪ.ಮಾ/16/97-98
97-98ನೇ ಸಾ ನ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ,

13/10/201

4-7-6

75

2556

01/03/2006
26/11/2010
ತ.ಪ.ಮಾ/101/05-06
2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ.

26/11/201

4-7-6

76

2592

15/02/2001
14/10/2010
ತ.ಪ.ಮಾ/24/00-01
2000-01ನೇ ಸಾ ನ ಮತೂತ್ರು ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.

14/10/201

4-7-6

77

2601

05/01/2002
14/10/2010
ತ.ಪ.ಮಾ/44/01-02
2001-02ನೇ ಸಾ ನ ಮದೂದ್ರು ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.

14/10/201

4-7-6

78

2617

13/01/2003
14/10/2010
ತ.ಪ.ಮಾ/92/02-03
2002-03ನೇ ಸಾ ನ ಮದೂದ್ರು ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.

14/10/201

4-7-6

79

2635

01/12/2005
29/09/2010
ತ.ಪ,ಮಾ/65/05-06
2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಕೆಆರ್ ಪೇಟೆ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.

29/09/201

4-7-6

80

2702

06/04/2002
13/10/2010
ತ.ಪ.ಮಾ/21/02-03
2001-02ನೇ ಸಾ ನ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.

13/10/201

4-7-6

81

2715

04/09/2001
14/10/2010
14/10/201
ತ.ಪ.ಮಾ/25/01-02
2001-02ನೇ ಸಾ ನ ಬರ್ಹಾನ್ವಕ ಉಡುಪಿ ಉತತ್ರ ಬಿಇಒಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.

4-7-6

29/09/201
1

4-7-5
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82

2716

12/08/2003
14/10/2010
ತ.ಪ.ಮಾ/42/03-04
2002-03ನೇ ಸಾ ನ ಬರ್ಹಾನ್ವರ ಉಡುಪಿ ಉತತ್ರ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.

14/10/201

4-7-6

83

2723

19/04/2004
29/09/2010
ತ.ಪ.ಮಾ/08/04-05
2003-04ನೇ ಸಾ ನ ಮಡಿಕೇರಿ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.

29/09/201

4-7-6

84

2730

08/08/2005
29/09/2010
ತ.ಪ.ಮಾ/43/05-06
2004-05ನೇ ಸಾ ನ ಮಡಿಕೇರಿ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.

29/09/201

4-7-6

85

2732

04/04/2006
29/09/2010
ತ.ಪ.ಮಾ/03/06-07
2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಮಡಿಕೇರಿ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.

29/09/201

4-7-6

86

2737

02/06/2006
14/10/2010
ತ.ಪ.ಮಾ/24/06-07
2005-06ನೇ ಸಾ ನ ೕರಾಜಪೇಟೆ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.

14/10/201

4-7-6

87

11400

25/04/2007
14/10/2010
ತ(1)ತ.ಪ.ಮಾ/02/200708
ನಿದೇರ್ಶಕರುಗಳ ದಿನಚರಿಯನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

14/10/201
1

4-7-6

88

25554

28/06/2008
14/10/2010
14/10/201
ತ1.ತ.ಪಮಾ-10/207-08
2007-08ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗೆ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ ತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4-7-6

89

36069

90

51007

01/09/2009
29/09/2010
29/09/201
4-7-6
CPI/ತ.ಮಾ/ತ.(1)ತ.ಪ.
1
ಮಾ-14/2009-10/2009
2007-08 ನೇ ಸಾ ನ. ಬಿ.ಇ.ಓ.ಕಚೇರಿ ಮಡಿಕೇರಿ . ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ,ಅನುಪಾಲನ ವರದಿ ಮುಕಾತ್ಯ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
CPI/ಅ.ವ/ತ(1)ತ.ಪ.ಮಾ01/10/2010
01/10/2010
01/10/201
6-4-6
13//2010-11
1
2007-28 ನೇ ಸಾ ನ ಬಿ,ಇ,ಓ, ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಕಛೇರಿಯ ಅನುಪಾಲನ ವರದಿ ಬಗೆಗ್

91

51009

1

509

03/08/1998
05/06/2014
05/06/201
ಆಡಿಟ್2/ತವ-4/1997-98
ಮಂಡಯ್ ಡಯಟ್ ಮಂಡಯ್ ಈ ಕಛೇರಿಯ 94-95ರಿಂದ 96-97ನೇ ಸಾ ನ ಲೆಕಕ್ ಪತರ್ ತಪಾಸಣೆ

2

515

3

517

4

519

17/09/2005
01/09/2014
01/09/201
7-3-1
ಆಡಿಟ್2/ತವ-5/2005-06
ಸಕಾರ್ರಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಕಷ್ಕಿಯರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸಥ್ ಮೈಸೂರು 98-99 ರಿಂದ 2004-05ನೇ ಸಾ ನ ಲೆಕಕ್
ತಪಾಸಣಾವರದಿ
27/06/2005
15/01/2009
15/01/201
7-3-1
ಆಡಿಟ್3/ತವ-6/2005
ಕುಮುದಾ ಉಮಾಶಂಕರ ಟಿ.ಟಿ.ಐ ಕೊಕಕ್ಣಿ, ಉಡುಪಿ 2001-02 ರಿಂದ 2003-04ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣಾ
ಕಡತ
26/03/2002
25/04/2014
25/04/201
7-3-1
ಆಡಿಟ್ 2/ತ.ವ-30/20015
02
ಡಯಟ್ ಹಾಸನ ಇ ಲ್ನ 1995-96 ರಿಂದ 99-2000ನೇ ಸಾ ನ ಲೆಕಕ್ ಪತರ್ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ

5

521

6

544

7

552

01/10/2010
01/10/2010
01/10/201
6-4-6
CPI/ಅ.ವ/ತ(1).ತ,ಪ,ಮಾ1
11//2010-11
2007-08 ನೇ ಸಾ ನ ಬಿ,ಇ,ಓ,ಕಛೇರಿ ಹೊನಾನ್ , ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಕಛೇರಿಯ ಅನುಪಾಲನಾವರದಿ
ಬಗೆ
ಶಾಖೆ: AUDIT
ಒಟುಟ್: 129
7-3-1

09/07/2002
05/09/2009
05/09/201
7-3-1
ಆಡಿಟ್3/ತವ-2/2002-03
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ದ ಣ ವಲಯ ಮಂಡಯ್ 99-2000 ರಿಂದ 2001ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ಲೆಕಕ್ ಪತರ್
ತಪಾಸಣಾ ಕಡತ
11/05/2004
15/01/2009
15/01/201
7-3-1
ಆಡಿಟ್3/ತವ1/2004-05
ಶಾರದಾ ಕಾಸ ಕಷ್ಣ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ ಕೆ ಪುರಂ,ಮೈಸೂರು 2001-02 ರಿಂದ 2003-04ನೇ ಸಾ ನ
ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ
31/01/2003
15/01/2009
15/01/201
7-3-1
ಆಡಿಟ್3/ತವ8/2002-03
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ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಮಳವ ಳ್ ಇ ಲ್ನ 99-2000 ರಿಂದ 2001-02ರವರೆಗಿನ
ಲೆಕ ಪತ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ
ಆಡಿಟ್3/ತವ01/2005-06
06/05/2005
23/10/2009
23/10/201
7-3-1
ಫರೊಕಿಯಾ ಕಷ್ಕಿಯರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ ಮಹದೇವಪುರ ರಸೆತ್, ಮೈಸೂರು 2001-02 ರಿಂದ 2003-04ನೇ
ಸಾ ನ ಲೆಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ
25/05/1999
25/04/2014
25/04/201
7-3-1
ಆಡಿಟ್ 3(1)ತವ5
1/ಕೋ/1999-2000
ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ ಕೋಲಾರ ಡಯಟ್ 1993-94 ರಿಂದ 1997-98ರ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣೆ
ಜಿಲಾ ಕಷ್ಣ ಮತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆ ಡಯಟ್ ಕೋಲಾರ
ಆಡಿಟ್3/ತವ-06/2006-07
24/06/2006
25/04/2014
25/04/201
7-3-1
5
ಇ ಲ್ನ 2000-01 ರಿಂದ 2001-02ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ ಸ.ದೈ. . ಕಾಲೇಜು ಅಗಲಗುಕಿರ್
ಕೋಲಾರ ಉತರ
02/05/2005
25/04/2014
25/04/201
7-3-1
ಆಡಿಟ್ 3/ತವ-03/20055
06
ಇ ಲ್ನ 2001-02 ರಿಂದ 2003-04ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣಾವರದಿ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ
ಬಾಗೇಪ
15/06/2004
13/05/2015
13/05/201
7-3-1
ಆಡಿಟ್3/ತವ-01/2004-05
6
ಇ ಲ್ನ 2000-01 ರಿಂದ 2002-03ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್
ಕೊಡಿಗೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲೆ
22/11/2003
25/04/2014
25/04/201
7-3-1
ಆಡಿಟ್
5
3(1)ಕ.ಹ ೕದು/ತವ13/2003-04
ಕೋಲಾರ ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ನ ಲ್ ದಾಯ್ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿ ರುವ 3.00 ಕೋಟಿ
ಅವ ವಹಾರದ ಬಗೆ
ಆಡಿಟ್1/ತವ-4/2003-04
18/08/2003
17/07/2015
17/07/201
7-3-1
ಕೊರ್ೕಢೀಕೃತ ದಾಖಲಾತಿ ಘಟಕ ಸೆಂಟರ್ಲ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು 98-99 ರಿಂದ 2001-02ನೇ ಸಾ ನ
ತಪಾಸಣೆ ಕಡತ
12/09/2000
17/07/2015
17/07/201
7-3-1
ಆಡಿಟ್1(3)ತವ-1/19996
2000
ೕಜನೆ 94-95 ರಿಂದ 98-99ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣೆ
ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಮಧಾಯ್ಹನ್ ಉಪಹಾರ

8

556

9

597

10

610

11

619

12

625

13

658

14

666

15

667

16

671

02/02/2000
17/07/2015
17/07/201
ಆಡಿಟ್1(3)ತವ6
10/ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/199
9-2000
ರಾಜಯ್ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ 1997-98 ರಿಂದ 1998-99ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣೆ

17

680

15/02/2000
30/04/2008
30/04/200
7-3-1
ಆಡಿಟ್1(3)ತವ-1/19999
2000
ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ಶಾಲೆಗಳ ಮುಖಯ್ ವೈದಯ್ಕೀಯ ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂ,1994-95 ರಿಂದ 1998-99ರ ತಪಾಸಣೆ

18

698

06/01/2004
30/05/2008
30/05/200
7-3-1
ಆಡಿಟ್1/ಪಠಯ್ ಪು.ಮ/ತವ9
10/2003-04
ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗದ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ಮ ಗೆಯನುನ್ ಲೆಕಾಕ್ಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೈಸೂರು ಇವರ ನಡೆ ದ ತಪಾಸಣೆ

19

700

09/11/1998
30/05/2008
30/05/200
7-3-1
ಆಡಿಟ್1(3)(2)ತವ9
2/1998-99
ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ,ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ 1995/96 ರಿಂದ 1997-98ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣೆ

20

702

ಆಡಿಟ್1/ತವ-15/2005-06

29/03/2006

7-3-1

30/05/2008

30/05/200
7-3-1
9
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, 1998-99 ರಿಂದ 2003-04ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣೆ

674
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21

788

ಆಡಿಟ್1/ತವ-13(ಎ)200210/01/2003
31/07/2008
31/07/200
7-3-1
03
9
ರ್ೕ ಎ. ಕೃಷಣ್ಪಪ್, ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸ.ಪ.ಪೂ ಕಾ. ಜಯಪುರ ಇವರಮೇ ನ ಆರೋಪಗಳ ಬಗೆಗ್

22

797

29/02/2000
20/08/2015
20/08/201
ಆಡಿಟ್1(3)ತವ5/19996
2000
ಸಕಾರ್ರಿ ಕಷ್ಣ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ ಚಿತರ್ದುಗರ್ 93-94 ರಿಂದ 97-98 ತಪಾಸಣೆ

23

807

24

809

07/05/2005
03/04/2014
03/04/201
7-3-1
ಆಡಿಟ್1/ತವ1/2005-06
ಸವರ್ಸೇವಾ ಬೋಧಕ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್ ಮಲಾಲ್ಡಿಹ ಳ್, 2001-02 ರಿಂದ 2003-04ನೇ ಸಾ ನ
ತಪಾಸಣೆ
ಆಡಿಟ್1/ತವ-18/2003-04
14/10/2003
30/05/2008
30/05/200
7-3-1
9
ಬಿ.ಇ.ಓ ಚಿತರ್ದುಗರ್ 2000-01 ರಿಂದ 2002-03ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣೆ

25

829

ಆಡಿಟ್ 1/ತವ-1/.2003-04

18/08/2003

03/04/2014

ಬಿ.ಇ.ಓ ಚಳಳ್ಕೆರೆ 2000-01 ರಿಂದ 2002-03ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣೆ
26

838

ಆಡುಟ್-1/ತವ-9/2006-07

16/06/2006

ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಕಷ್ಣ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ ವ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

27

862

28

866

29

870

30

900

31

903

32

905

33

907

34

997

35

999

03/04/201
5

7-3-1

7-3-1

08/07/2015

08/07/201
7-3-1
6
ಗಗ್ 2005-06 ರಿಂದ 2006-07ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣೆ

11/05/2004
25/04/2014
25/04/201
7-3-1
ಆಡಿಟ್1/ತವ5
ದೂರು1/2004-05
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ತುಮಕೂರು ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ 1999-2000 ರಿಂದ 2001-02ನೇ ಸಾ ನ
ತಪಾಸಣೆ
ಆಡಿಟ್1/ತವ-6/2005-06
21/06/2005
25/04/2014
25/04/201
7-3-1
ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ ಡಿಇಡಿ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ ದದ್ಗಂಗಮಠ ತುಮಕೂರು 2002-03 ರಿಂದ 2004-05
ತಪಾಸಣೆ
27/03/2001
03/04/2014
03/04/201
7-3-1
ಆಡಿಟ್1(3)ತವ-17/20015
02
ರ್ೕ ದಾದ್ಥರ್ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ ಗೊಲಲ್ಹ ಳ್ ತುಮಕೂರು 1994-95 ರಿಂದ 1998-99ನೇ ಸಾ ನ
ತಪಾಸಣೆ
26/05/2006
25/04/2014
25/04/201
7-3-1
ಆಡಿಟ್1/ತವ/2006-07
ರ್ೕ ದಾದ್ಥರ್ ಡಿಇಡಿ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ ದಾದ್ಥರ್ನಗರ 2001-02 ರಿಂದ 2004-05ನೇ ಸಾ ನ
ತಪಾಸಣೆ
28/08/2002
28/07/2015
28/07/201
7-3-1
ಆಡಿಟ್1/ತವ-1/2002-03
ದಾದ್ಥರ್ ಕಷ್ಣ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ ಮರಳೂರು ತುಮಕೂರು 1996-97 ರಿಂದ 2000-01ನೇ ಸಾ ನ
ತಪಾಸಣೆ
18/03/2006
17/07/2015
17/07/201
7-3-1
ಆಡಿಟ್`-1ಪಠಯ್ ಪು
ಮ ಗೆ/2005-06
6
ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ ಂದಿನ ಲೆಕಕ್ ಪತರ್ ತೀರುವ ಬಗೆಗ್
ಆಡಿಟ್1/ತವ-12/2004-05

13/09/2004

30/05/2008

30/05/200
7-3-1
9
ಟಿ.ಎಂ.ಎ.ಇ ಕಾಲೇಜು ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹರಪನಹ ಳ್ ದಾವಣಗೆರೆ 2001-02 ರಿಂದ 2003-04ನೇ
ಸಾ ನ ತಪಾಸಣೆ
14/09/1999
30/05/2008
30/05/200
7-3-1
ಆಡಿಟ್1/ತವ3/19999
2000
ಉದುರ್ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಳ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ 1996-97
ರಿಂದ 1997 98ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣೆ
30/08/2005
10/07/2015
10/07/201
7-3-1
ಆಡಿಟ್1/ಸ. /ರಾಜಯ್/ ೕ/ನಿ
/ತವ-11/2005-06
6
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36

1007

19/07/2004
10/07/2015
ಆಡಿಟ್1/ತವ-8/2004-05
ಬಿ.ಇ.ಓ ಮಾಗಡಿ 2001-02 ರಿಂದ 2003-04ನೇ ಸಾ ನ ಕಡತ

10/07/201

7-3-1

37

1043

ಆಡಿಟ್1/ತವ-12/2006-07

03/04/201
5

7-3-1

23/06/2006

03/04/2014

ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿ ಹರಪನಹ ಳ್ 2005-06 ಸಾ ನ ತಪಾಸಣೆ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

38

1045

20/10/2004
03/04/2014
03/04/201
7-3-1
ಆಡಿಟ್1/ತವ-9/2004-05
ಎಂ.ಎಂ. ಕಷ್ಣ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ 2001-02 ರಿಂದ 2003-04ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣೆ

39

1051

30/07/2004
30/05/2008
30/05/200
7-3-1
ಆಡಿಟ್1/ತವ5/2004-05
ಟಿ.ಎಂ.ಎ.ಇ ಸೋಸೈಟಿ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ ಹರಪನಹ ಳ್ 2001-02 ರಿಂದ 2002-03ರ ತಪಾಸಣೆ

40

1054

29/07/2003
03/04/2014
03/04/201
ಆಡಿಟ್1/ತವ7/2003-04
ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿ ಹರಿಹರ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ 1999-2000ರಿಂದ 2002-03ರ ತಪಾಸಣೆ

7-3-1

41

1056

08/04/2004
30/05/2008
ಆಡಿಟ್1/ತವ-2/2004-05
ಡಯಟ್ ದಾವಣಗೆರೆ 2000-01ರಿಂದ 12-12-2003ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣೆ

30/05/200

7-3-1

42

1077

ಆಡಿಟ್-1/ತವ-4/2005-06

25/04/201
5
ದಾದ್ಥರ್ ಬಿಇಡಿ ಕಾಲೇಜು ತುಮಕೂರು 2001-02 ರಿಂದ 2003-04ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣೆ

7-3-1

43

1079

15/12/1999
20/08/2015
20/08/201
7-3-1
ಆಡಿಟ್1(3)(5)ಐಎನ್.ಎಸ್
12/1998-99
6
ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ ತುಮಕೂರು 1993-94 ರಿಂದ 1997-98ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣೆ

44

1080

21/06/2005
30/05/2008
30/05/200
7-3-1
ಆಡಿಟ್1ತವ-7/2005-06
ರ್ೕ ದದ್ಗಂಗಾ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ ತುಮಕೂರು 2001-02 ರಿಂದ 2004-05ನೇ ಸಾ ನ ತಪಸಣೆ

45

1852

18/11/2002
17/07/2015
17/07/201
ಆಡಿಟ್4/ಎಜಿ/ತವ6
27/2002-03
ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ ಮಂಡ ಯ 2001-02ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ

7-3-1

46

2227

29/12/2003
15/07/2015
15/07/201
ಆಡಿಟ್4/ಎಜಿ/ತವ6
06/2003-04
ಬಿ.ಇ.ಓ ಮಾಲೂರು ಈ ಕಛೇರಿಯ 98-99 ರಿಂದ 2001-02ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ

7-3-1

47

10696

48

11308

49

11543

13/03/2007
23/10/2009
23/10/201
7-3-1
ಆಡಿಟ್3/ತ.ವ/2004-05
ಶಾರದಾ ಲಾಸ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್,(ರಿ) ಶಾರದಾ ಲಾಸ ರಸೆತ್, ಕೃಷಣ್ ತಿರ್ಪುರಂ, ಮೈಸೂರು-04. ಇ ಲ್ನ
2004 05ನೇ ಸಾ ನ ಲೆಕ ಪತ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ ಬಗೆ
18/04/2007
05/09/2009
05/09/201
7-3-1
ಅಡಿಟ್;3/ತವ. 2007-08
ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ ಸುತೂತ್ರು ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್. ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ 2003-04ರಿಂದ 200506ರ ವರೆಗಿನ ತಪಾಸಣಾವರಧಿ ಬಗೆ
05/05/2007
15/01/2009
15/01/201
7-3-1
ಅಡಿಟ್/03/ತ.ವ.03/20070
08
ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಟಿ.ಟಿ.ಐ ಮ ಳಾ ಮಂಡಯ್, ಸಂಸೆಥ್ಯ 2005-06ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಯ ಬಗೆಗ್.

50

11544

51

12525

31/05/2005

25/04/2014

05/05/2007
23/10/2009
23/10/201
7-3-1
ಆಡಿಟ್.3:ತ.ವ:04:20070
08
ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಮ ಳಾ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್, ಸರಸವ್ತಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು, ಇ ಲ್ನ 2004-05ರಿಂದ
2006 07ರ ವರೆಗಿನ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ ಬಗೆ
12/07/2007
13/05/2015
13/05/201
7-3-1
ಆಡಿಟ್2/ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ/
/2005-06
6
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ಕಾಯ್ಪಿಟೋನಿಯಾ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್,ಕಂಕನಾಡಿ, ಮಂಗಳೂರು. ಇ ಲ್ನ 2005-06ನೇ ಸಾ ನ
ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ
ಆಡಿಟ್4/ಅಡಹಾಕ್
05/07/2007
30/05/2008
30/05/200
7-3-1
ಕಮಿಟಿ/07-08
9
2007-08 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಅಡಹಾಕ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್.

52

13607

53

15982

54

16185

55

16262

56

16266

57

16271

15/04/2008
05/06/2014
05/06/201
7-3-1
ಆಡಿಟ್4/ಅ.ಕ.ಸ/1/20085
09
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಂಡಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್ ಅಡಹಾಕ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆ ಕರೆದಿರುವ ಕುರಿತು.

58

17742

23/06/2008
27/08/2015
27/08/201
ಆಡಿಟ್1/ತ.ವ/11/20086
09
ಡಯಟ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್, ಇದರ 2003-04 ರಿಂದ 2006-07ನೇ ಸಾ ನ ಲೆಕಕ್ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ.

59

17777

60

17792

61

17794

23/07/2008
05/06/2014
05/06/201
7-3-1
ಆಡಿಟ್1/ಇತರೆ/10/20085
09
7ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀ ೇಯ ಲ್ ಉ ದಿರುವ ಹಣ ಜಮಾ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪತರ್ಗಳ ವಯ್ವಹಾರದ
ಬಗೆ
31/07/2008
25/11/2014
25/11/201
7-3-1
ಆಡಿಟ್4/ಎಜಿ.ತವ/12/2008
5
-09
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಪುತೂತ್ರು ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಕಛೇರಿಯ ಲೆಕಕ್ಪತರ್ಗಳ ತಪಾಸಣೆಯನುನ್
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು ಕೆ ಗೊಂಡಿರುವ ಬಗೆ
31/07/2008
05/06/2014
05/06/201
7-3-1
ಆಡಿಟ್4/ಇತರೆ1/2008-09
5
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರಿಂದ ಬಂದ ಅಂತಿಮ ವರದಿಯನುನ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಛೇರಿಗ ಗೆ ಕ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

62

18602

63

19135

64

19362

65

19600

31/01/2007
11/12/2008
11/12/200
7-3-1
ಆಡಿಟ್/4ಎಜಿ. ಪಿಐ/8/069
07
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು 2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರ ಲೆಕಕ್ಪತರ್
ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ
21/04/2008
05/06/2014
05/06/201
7-3-1
ಆಡಿಟ್.3/ ತ.ವ.1/20085
09
.ಟಿ.ಇ ಮೈಸೂರು, ಈ ಕಛೇರಿಯ ತಪಾಸಣೆಯ 2001-02 ರಿಂದ 2005-06ರವರೆಗಿನ ಲೆಕಕ್ಪತರ್
ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ
15/02/2008
17/07/2015
17/07/201
7-3-1
ಅಡಿಟ್
6
4/ಸಥ್.ಲೆ.ಪ.ತ/5/2007-08
ಕನಾ ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ ಮಂಡ ಇತರೇ ಪರೀ ೇಗಳುಬೆಂಗಳೂರು, ಕಛೇರಿಯ ತಪಾಸಣೆಯನುನ್
ಸ ೕಯ ಲೆಕ ಪರಿಶೋಧನ ವತು ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆ
ಆಡಿಟ್4/ಎಜಿ.ತವ/8/200703/03/2008
11/08/2015
11/08/201
7-3-1
08
6
ಡಯಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಕಛೇರಿಯ ತಪಾಸಣೆಯನುನ್ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

ಆಡಿಟ್1/ತವ/16/2008-09

31/07/2008

7-3-1

05/06/2014

05/06/201
7-3-1
5
ಆರ್. ಬಿ.ಇಡಿ ಕಾಲೇಜ್, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಕಛೇರಿಯ 2005-06 ರಿಂದ 2007-08ರ ಲೆಕಕ್ ಪತರ್
ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ
22/07/2008
17/07/2015
17/07/201
7-3-1
ಆಡಿಟ್1/ಅಲೆವ/11/20086
09
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಭಾಗ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಕಛೇರಿಯ
2004 05 ರಿಂದ 2007 08ರ ವರೆಗಿನ ಲೆಕ ಪರಿಶೋಧನ ವರದಿ
27/09/2008
05/06/2014
05/06/201
7-3-1
ಅಡಿಟ್4/ಎಜಿ.ತಪಾಸಣೆ/15/
5
2008-09
ಅಯುಕರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಕಛೇರಿಯ ತಪಾಸಣೆಯನು ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು ಕೆ ಗೊಳು ವ
18/08/2003
25/04/2014
25/04/201
7-3-1
ಆಡಿಟ್/ತವ/2003-04
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66

19602

67

19906

68

19908

69

23047

70

32142

71

32950

72

34219

73

34794

74

34818

75

34822

76

36316

77

36317

78

37170

79

39242

ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಚಳಳ್ಕೆರೆ, ತಾ// ಚಿತರ್ದುಗಱ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ನ 2000-01 ರಿಂದ 200203ನೇ ಸಾ ನ ಲೆಕ ಪತ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ
ಆಡಿಟ್1/ತವ1/2007-08
05/07/2007
08/07/2015
08/07/201
7-3-1
ರ್ೕ ದದ್ಗಂಗಾ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್, ಬಿ.ಹೆಚ್. ರಸೆತ್, ತುಮಕೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ 2005-06 ರಿಂದ
2006 07ರ ವರೆಗಿನ ಲೆಕ ಪತ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ
31/03/2008
28/07/2015
28/07/201
7-3-1
ಆಡಿಟ್1/ದೂ 6 /20076
08
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿದ ಹೂಸದುಗಱ ಕಛೇರಿಯ ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ ಬಡಿತ್ಯ ಬಗೆಗ್ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ.
23/11/2004
11/08/2015
11/08/201
7-3-1
ಆಡಿಟ್1/1 ತವ17/20046
05
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ಹೊನಾನ್ , ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಕಛೇರಿಯ 2001-02 ರಿಂದ 2003-04
ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ
26/02/2009
15/07/2015
15/07/201
7-3-1
ಆಡಿಟ್4/ಸಪಮುತ/ 20086
09
ಉ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಸಾ. .ಇ ಕೋಲಾರ ಕಛೇರಿಯ ತಪಾಸಣೆಯನುನ್ ಸಹನಿದೇಱಶಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ
ಮುದ ಣಾಲಯ ಮೆ ಸೂರು ಇವರು ನಡೆ ರುವ ಬಗೆ
15/04/2009
15/07/2015
15/07/201
7-3-1
ಆಡಿಟ್4/ತೆರಿಗೆವಸೂಲಾತಿ/2
/2009-10
6
ಬೆಂಗಳೂರು ಮತುತ್ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ಕಛೇರಿಗ ಂದ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಾತಿ ಕುರಿತು.
07/02/2009
05/01/2012
05/01/201
7-3-1
ಆಡಿಟ್1/ತಪಾಸಣೆ ವರದಿ/
/2008-2009
3
ರಾಜಾಜಿನಗರ ಕಷ್ಣ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು.ಈ ಕಾಲೇಜಿನ 2004-05 ರಿಂದ
2007 08ರ ವರೆಗಿನ ಆಂತರೀಕ ಲೆಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ
ಆಡಿಟ್1/ಅಲೆತ/20/200805/12/2008
11/05/2015
11/05/201
7-3-1
09
6
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಹರಿಹರ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಕಛೇರಿಯ 2006-07 ರಿಂದ 200708ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ
29/06/2009
15/07/2015
15/07/201
7-3-1
ಆಡಿಟ್4/ಎಜಿತ- ಪಿಐ/
/2009-10
6
ಆಯುಕತ್ರು, ಸಾ. .ಇ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಕಛೇರಿಯ ತಪಾಸಣೆಯನುನ್ ಮಹಾಲೇಖಾಪಾಲರು ನಡೆ ದ ಬಗೆಗ್.
02/05/2009
25/11/2014
25/11/201
7-3-1
ಆಡಿಟ್4/ಎಜಿತವ/3/20095
10
◌ು.ನಿ ಕಛೇರಿ ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ ಉತತ್ರ ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಛೆರಿಯ ಲೆಕಕ್ಪತರ್ಗಳ ತಪಾಸಣೆಯನುನ್
ಮಹಾಲೇಖಾಪಾಲರು ಕೆ ಗೊಂಡಿರುವ ಬಗೆ
29/06/2009
08/07/2015
08/07/201
7-3-1
ಅಡಿಟ್4/ಎಜಿತ./ /20096
10
ಉ.ನಿ.ಸಾ. .ಇ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ವಲಯ ಕಛೇರಿಯ ತಪಾಸಣೆಯನುನ್ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು
ಕೆ ಗೊಂಡಿರುವ ಬಗೆ [ZP Sector]
08/09/2009
01/09/2014
01/09/201
7-3-1
/ಆಡಿಟ್/03/ತವ 2/20095
10
ಫರೂಕಿಯ ಕಷ್ಕರ ತರಭೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ ಉದಯಗಿರಿ ಮೈಸೂರು ಈ ಸಂಸಥ್ಯ 2004-05ರಿಂದ 2008-09ನೇ
ಸಾ ನ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ
08/09/2009
10/09/2014
10/09/201
7-3-1
/ಆಡಿಟ್/ಆಡಿಟ್-3/ತ.ವಾ5
3//2009-10
ರ್ೕ ಶಾರದಾ ಲಾಸ ಕಷ್ಣ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ, ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ, ಮೈಸೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ 2007-08ರಿಂದ
2008 09ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ
CPI/ಆಡಿಟ್/ಆಡಿಟ್4/ಎಜಿ
03/10/2009
25/11/2014
25/11/201
7-3-1
ತವ/7//2009-10
5
ಮಹಾಲೇಖಾಪಾಲರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಖೆ ಮಧುಗಿರಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆ ದು ಅನುಪಾಲನ ವರದಿ ಕ ಸುವ ಕುರಿತು
10/11/2009
25/04/2014
25/04/201
7-3-1
CPI/ಆಡಿಟ್/ಆಡಿಟ್2/ತ.ವ//
5
2009-10
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39876
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40020
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47241
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50017

89

50725
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65540

ರ್ೕ ವೇಕಾನಂದ ಕಷ್ಣ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ ಅರ ೕಕೆರೆ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್. 2007-08 ರಿಂದ 2008-09ರ
ವರೆಗಿನ ತಪಾಸಣಾ ಕಡತ
CPI/ತಪಾ/ಆಡಿಟ್4/ದೂರು
15/12/2009
26/06/2014
26/06/201
7-3-1
ತಪಾಸಣೆ/2009-10
5
ರ್ೕ ರಘುನಾಥರೆಡಿಡ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಟಿಇ ಚಿತರ್ದುಗಱ ◌ಿವರು ಚಿಂತಾಮಣಿ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ
ಕೆಲಸ ನಿವಱ ಸುತಿದ ಅವಧಿಯ ನ ಹಣ ದುರುಪ ೕಗದ ಬಗೆ ಲೆಕ ತಪಾಸಣೆ ಕುರಿತು
ಆಡಿಟ್4/
07/11/2009
17/07/2015
17/07/201
7-3-1
//ಆಂ.ಲೆ.ಪ.ತ/ಬಾಕಿ ಕಂಡಿಕೆ
6
ಪ.ಪು.ಮು/2009-10
ಮೈಸೂರಿನ ಸಕಾಱರಿ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ಮುದರ್ಣಾಲಯದ ಲೆಕಕ್ಧಿಕಾರಿಗಳವರು1965-66ರಿಂದ 200708ರವರೆಗಿನ ಲೆಕ ಪತ ವರದಿಗ ಗೆ ನೀಡಲಾದ ಅನುಸರಣಾ ವರದಿಗಳ ಪರಿ ೕಲನಾ ನಂತರ ದಿ30 6
19/12/2009
20/08/2015
20/08/201
7-3-1
ಆಡಿಟ್6
1/ತವ/ಆಂ.ಲೆ.ಪ.ತ/200809/
ರ್ೕ ಶೈಲ ಕಷ್ಣ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ ಹರಿಹರ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ 2004-05ರಿಂದ 200809ರವರೆಗಿನ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ
ಆಡಿಟ್
15/12/2009
17/07/2015
17/07/201
7-3-1
ಅಧೀಕಷ್ಕ/ಆಂ.ಲೆ.ಪ.ತ/ಪಠಯ್ಪು
6
ಸಕ/2009-10
1965-66 ರಿಂದ 2007-08ರವರೆಗಿನ ಲೆಕಕ್ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಯ ಲ್ ತೀರುವ ಯಾಗದಿರುವ ಆ ೇಪಣೆ
ಮತು ವಸೂಲಾತಿ ಪಾ ರಾಗಳ ಕುರಿತು ಉ ನಿ ಬೆಳಗಾ ದ ಣ
ಆಡಿಟ್4/ಲೆ.ಪ.ಪರಿ.ವ/ಸನಿ
02/01/2010
27/07/2015
27/07/201
7-3-1
ಸಥ್.ಲೆ.ಪ.ವ/ಹ.ಮೌ.ಆ/20096
10
ಕ.ಪೌರ್. . ಪರೀ ಾ ಮಂಡ ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪರೀ ೆಗಳು ಕಛೇರಿಯ 200809ನೇ ಸಾ ನ ಲೆಕ ಪತ ತಪಾಸಣೆಯನು ಸಹಾಯಕ ನಿಯಂತ ಕರು ಸ ೕಯ ಲೆಕ ಪರಿ ೕಲನಾ ವತುಱಲ
02/02/2010
15/07/2015
15/07/201
7-3-1
ಆಡಿಟ್4/ಮ.ತ.ವ/ಆಡಿಟ್
ಮಾ ತಿ/9//2009-2010
6
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಆಂತರಿಕ ತಪಾಸಣೆಯನುನ್ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು
08/03/2010
25/11/2014
25/11/201
7-3-1
ಆಡಿಟ್4/ಮ.ತ.ವ/ಎಜಿತವ/1
/09-2010
5
ೕಜನೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಕಛೇರಿಯ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು
ಜಂಟಿನಿದೇರ್ಶಕರು, ಮಧಾಯ್ಹನ್ ಉಪಹಾರ
ತಪಾಸಣೆ ನಡೆ ದ ಬಗೆ
Audit/ತಪಾ/201026/07/2010
08/07/2015
08/07/201
7-3-1
11/2010
6
children education society [r] Shimioga-audit
21/06/2010
25/11/2014
25/11/201
7-3-1
CPI ಆಡಿಟ್
5
4/ಮ.ತ.ವ/02/2010-11
2009-10ನೆ ಸಾ ನ ಲ್ನ ಕಚೆರಿಯ ಲೆಕಕ್ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಮಹಾಲೆಖಪಾಲರು ನೆಡೆ ದುದ್ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ
ಸ ಸುವ ಕುರಿತು
CPI
28/09/2010
11/08/2015
11/08/201
7-3-1
ಆಡಿಟ್5.ತ.ವ./ಲೆ.ಪ.ಪರಿ.ವ/
6
01//2010-11
ರ್ೕ. ದಾಡ್ಥರ್ ಕಫ್ಕ್ಷ್ಣ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯದ 2006-2007 ರಿ0ದ 2009-10ರ ಸ ನ ಲೆಕಕ್ ಪತರ್ ತಪಾಸಣಾ
ವರದಿ ಸರಸ ತಿಪ ರ ಮರಳೂರು ಅ0ಚೆ ತುಮಕೂರು
ಆಡಿಟ್ 5 - ಆಲೇಪ 08
30/03/2011
11/05/2015
11/05/201
7-3-1
/20106
2011/ಲೆ.ಪ.ಪರಿ.ವ/ಬಿಎಡ/2
011
ಎ0 ಎ0 ಬಿ ಎಡ ಕಾಲೇಜು ದಾವಣಗೆರೆ ಸ0ಸದ್ಯ ಆ0ತರಿಕ ಲೆಕಕ್ ಪರಿಸೋದನೆ / ವರದಿಯ ಅವದಿ 20042005 ರ ವರೆಗೆ
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91

65541

ಆಡಿಟ್ 5 - ಆಲೇಪ 09
30/03/2011
08/07/2015
08/07/201
/20106
2011/ಲೆ.ಪ.ಪರಿ.ವ/ ತ
ಸ/2011
ಬಸವೇಶವ್ರ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸ0ಸದ್ 2005-06 ರಿ0ದ 2010-11 ಸಾ ನ ವರೆಗೆ

92

65791

93

68328

07/04/2011
13/05/2015
13/05/201
7-3-1
CPI
6
ಆಡಿಟ್2/ತ.ವ.01/ಲೆ.ಪ.ಪರಿ.
ವ/01/2011-12
ಕಪಿತಾನಿ ೕ ಕಷ್ಕಿಯರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್, ಮಂಗಳೂರು 2007-08 ರಿಂದ 2010-11ನೇ ಸಾ ನವರೆಗೆ
ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ ಪರಿಶೋದನಾ ವರದಿ
ಆಡಿಟ್1/ತ.ವರದಿ .02/
14/06/2011
05/06/2014
05/06/201
7-3-1
20115
2012/ತಪಾ/14.06.2011/
2011
ರಾಜಾಜಿ ನಗರ ಕಸ್ಣ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ ರಾಜಾಜಿ ನಗರ ಬೆ0ಗಳೊ ರು 2008-2009 ರಿ0ದ 2010-2011

94

68522

95

68636

96

71674

97

71679

98

71689

99

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

73688

7-3-1

16/06/2011
15/05/2015
15/05/201
7-3-1
ಆಡಿಟ್3.ತ.ವ.01/20116
2012/ಆಂ.ಲೆ.ಪ.ತ/16.06.
2011/2011
ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕ್ ಪರಿಶೋಧನೆ ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆತ್ ಸುತೂತ್ರು 2006-07 ರಿಂದ 201011 ರವರೆಗೆ
ಆಡಿಟ್3.ತ.ವ.03/201118/06/2011
21/08/2014
21/08/201
7-3-1
2012/ಆಂ.ಲೆ.ಪ.ತ/18.06.
5
0211/2011
ಫರೂಕಿಯಾ ಕಷ್ಕಿಯರ ತರಬೇತಿ ಸ0ಸೆತ್ ಉದಯಗಿರಿ ಮೈಸೂರು ಈ ಕಛೇರಿಯ 2009-10 ರಿ0ದ 201011 ರವರೆಗೆ ಆ0ತರಿಕ ಲೆಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ವರಧಿ
CPI
29/06/2011
25/04/2014
25/04/201
7-3-1
ಆಡಿಟ್2/ತ.ವ.04/20115
12/ಲೆ.ಪ.ಪರಿ.ವ/28.06.20
11/2011
ರೋಸ ಮಿ ತ್ಕಾ ಕಷ್ಕಿಯರ ತರಬೇತಿ ಸ0ಸೆತ್ ಕನಿನ್ಕ0ಬಳ ಮ0ಗಳೂರು ತಾ ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಈ
ಸ0ಸೆಯ 2006 07 ರಿ0ದ 2010 11 ರವರೆಗಿನ ಆ0ತರಿಕ ಲೆಕ ಪರಿಸೋದನಾ ವರದಿ
CPI
29/06/2011
13/05/2015
13/05/201
7-3-1
ಆಡಿಟ್2/ತ.ವ.05/20116
12/ಲೆ.ಪ.ಪರಿ.ವ/29.06.20
11/2011
ರ್ೕ ಆಧಿಚು0ಚನಗಿರಿ ಕಷ್ಣ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ ಚನನ್ರಾಯ ಪಟಟ್ಣ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ದಿನಾ0ಕ 2007.08 ರಿ0ದ
2010 11ರವರೆಗಿನ ಆ0ತರಿಕ ಲೆಕ ಪರಿಶೋದನಾ ವರದಿ
CPI
29/06/2011
27/08/2015
27/08/201
7-3-1
ಆಡಿಟ್05/ತ.ವ.02/20116
12/ಲೆ.ಪ.ಪರಿ.ವ/29.06.20
11/2011
ಸಕಾರ್ರಿ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸ0ಸೆತ್ ಚಿಕಕ್ನ ಹ ಳ್ ರಾ ತಾ . ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ 2009.10 ರಿ0ದ
2010 11 ರ ವರೆಗಿನ ಆ0ತರಿಕ ಲೆಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ
11/07/2011
22/11/2013
22/11/201
7-3-1
CPI ಆಡಿಟ್4/ಆ ಲ ಲೆ ತ
/20114
12/ಆಂ.ಲೆ.ಪ.ತ/11.7.201
1/2011
ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಅ0ಜುಮನ್ ಮ ಳಾ ಉದುರ್ ಕಞ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸ0ಸೆದ್ ದಗಾರ್
ಹಲಾಲ್ ಕೀಲ್ ಕೋಟೆ
ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಯ 2003 04 ರಿ0ದ 2010 11 ರವರೆಗೆ ಆ0ತರಿಕ ಲೆಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ ಕಡತ

680
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75725

CPI ಆಡಿಟ್4/
ಎಜಿ/ಅಡಾಹ್ಕ್/ತ ವ 2/201112Jf//ತ.ವ.02/201112/ಮ.ತ.ವ/02.08.2011/
2011

02/08/2011

15/07/2015

15/07/201
6

7-3-1

ರ್ೕಢ ಕಷ್ಣ
ಅಡಾಹ್ಕ್ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ ದಿನಾಂಕ 29.07.2011 ರಂದು ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು ಪಾರ್ ಮತುತ್
ಇವರ ಅದೆ ಕಷ್ತೆಯ ನೆಡೆ ದ ಸಭೆಯ ಬಗೆ
15/09/2011
25/04/2014
25/04/201
7-3-1
CPI
5
ಆಡಿಟ್/ತ.ವ.07/2011.12/
ಆಂ.ಲೆ.ಪ.ತ/15/09/2011/
2011
ಸ ೕರ್ದಯ ಕಷ್ಣ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ ರಾಜಪೇಟೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸೆದ್ಯ 2009-2010 ರಿಂದ
2010 2011 ರವರೆಗಿನ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ
10/10/2011
25/04/2014
25/04/201
7-3-1
CPI
5
ಆಡಿಟ್3.ತ.ವ.10/201112/ಆಂ.ಲೆ.ಪ.ತ/10.10.20
11/2011
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಯ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕ್ಪರಿಶೋದನ ಕಡತ 2008-09 ರಿಂದ 201011 ರವರೆಗೆ
CPI ಆಡಿಟ್ 8 /ತ
15/05/2012
25/04/2014
25/04/201
7-3-1
ವ01/20125
13/ಆಂ.ಲೆ.ಪ.ತ/15.05.20
12/2012
ಡಯಟ್ ಜಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಕಛೇರಿಯ 2009-10 ಮತುತ್ 2010-11 ಸಾ ನ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಾಕ್ಪರಿಶೋದನ
ವರದಿ
CPI/ಆಂ.ಲೆ.ಪ.ತ/ಆಡಿಟ್22/09/2012
25/04/2014
25/04/201
7-3-1
8/ತವ/2012-13/2012
5
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ , ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಕಛೇರಿಯ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕ್ ಪರಿಶೋಧನಾ
ವರದಿ
CPI/ಆಂ.ಲೆ.ಪ.ತ/ಆಡಿ/201
22/09/2012
25/04/2014
25/04/201
7-3-1
2
5
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಡಲ್ಘಟದ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಕಛೇರಿಯ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕ್
ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ
03/11/2012
05/06/2014
05/06/201
7-3-1
CPI/ಲೆ.ಪ.ಪರಿ.ವ/ಆಡಿಟ್4/
5
ತವ /2012-13/2012
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಬರ್ಹಾಮ್ವರ(ಉತತ್ರ ವಲಯ) ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಕಛೇರಿಯ ಆಂತರಿಕ
ಲೆಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ
Audit-4/ir1/201318/06/2013
05/06/2014
05/06/201
7-3-1
14/ಆಂ.ಲೆ.ಪ.ತ/18-065
13/2013
Rastriya skishana mahavidyalaya shimoga dist IR report 2008-09 to 2011-12

101

81815

102

84284

103

96393

104

100769

105

100771

106

102099

107

110886

108

110887

18/06/2013
08/07/2015
08/07/201
7-3-1
A5/IR-1/20136
14/ಲೆ.ಪ.ಪರಿ.ವ/18-0613/2013
G0vt TTI Hosadurga chitradurga dists IR Report from 2009-10 to 2011-12

109

111321

CPI ಆಡಿಟ್ 5/ತವ03/201314/ಲೆ.ಪ.ಪರಿ.ವ/04-07/2013

04/07/2013

11/05/2015

11/05/201
6

7-3-1

681
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಹೂಸದುಗರ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ 2009-10 ರಿಂದ 2011-12 ನೇ
ಸಾ ನ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ
CPI/ಆಂ.ಲೆ.ಪ.ತ/ಆಡಿಟ್30/10/2013
25/04/2014
25/04/201
7-3-1
5/ಆಂಲೆ.ಪ.ವರದಿ/04/2013
5
-14/2013
ದಾದ್ಥರ್ ಡಿ.ಎದ್ ಕಾಲೇಜು, ಗೊಲಲ್ಹ ಳ್, ತುಮಕೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ 2009-10 ರಿಂದ 11/10/2013ನೇ
ಸಾ ನವರೆಗಿನ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ
CPI ಆಡಿಟ್ 5/ta va
31/10/2013
09/07/2015
09/07/201
7-3-1
/university/20136
14/ಆಂ.ಲೆ.ಪ.ತ/31/10/20
13/2013
principal M.M Education university davanagere.

110

114525

111

114533

112

115543

113

117920

114

118480

115

121325

116

127832

117

584

118

589

119

9841

120

16254

ಅ2/ಪತರ್/2006-07
ಇತರೆ ಪತರ್ಗಳು

121

24638

20/10/2004
21/03/2009
21/03/201
7-3-2
ಆಡಿಟ್2/ತವ4/2004-05
ರ್ೕ ಕಲಾನಿಕೇತನ ಸೂಕ್ಲ್ ಆಫ್ ಆಟ್ಸ್ ಮೈಸೂರು 2000-01ರಿಂದ 03-04ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ.

07/12/2013
13/05/2015
13/05/201
7-3-1
CPI/ಅ.ಲೆ.ಪ/ಆಡಿಟ್6
02/ಆ.ಲೆ.ಪವ.05/201314/2013
ವೇಕಾನಂದ ಕಷ್ಣ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ 2009-10ರಿಂದ
2012 13ನೇ ಸಾ ನವರೆಗಿನ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ
CPI ಆಡಿಟ್ 5/ಲೆ.ಪ.ವ 04
12/02/2014
08/07/2015
08/07/201
7-3-1
/ತುಮಕೂರು/ಡಿ.ಎಡ್
6
ಕಾಲೇಜು/201314/ಅ.ಲೆ.ಪ/12-022014/2014
ರ್ೕ ದದ್ಗಂಗಾ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆದ್ (ಡಿ.ಇಡಿ) ಕಾಲೇಜು , ಬಿ.ಹೆಚ್ ,ರಸೆತ್ ತುಮಕೂರು 572101
06/03/2014
11/05/2015
11/05/201
7-3-1
CPI/ಲೆ.ಪ.ಪರಿ.ವ/ಎ5/ತವ0
6
2/◌ಾ◌ಂ.ಲೆ.ಪ.201213/2014
ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ ಚಿತರ್ದುಗಱ ◌ೀ ಕಛೇರಿಯ 2009-10 ನೇ ಸಾ ನಿಂದ 2011-12ನೇ
ಸಾ ನಿವರೆಗಿನ ◌ಾ◌ಂತಿಕ ಲೆಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ
CPI/ಆಂ.ಲೆ.ಪ.ತ/ಆಡಿಟ್2/
03/06/2014
12/08/2015
12/08/201
7-3-1
ತವ2/ಹಾಸನ/20146
15/2014
ಹಾಸನಾಂಬ ಕಷ್ಣ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ ◌ೀ ಸಂಸೆಥ್ಯ 2009-10ನೇ ಸಾ ನಿಂದ 2013-14ನೇ
ಸಾ ನವರೆಗಿನ ◌ಾ◌ಂತರಿಕ ಲೆಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ
CPIBM32ಅ.ಲೆ.ಪ2014
22/11/2014
08/07/2015
08/07/201
7-3-1
ರ್ೕ ಲೋಕೆಶ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು (ಪೌರ್ಡ) ತಾಳಯ್ ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾ ಇವರು ಅಕರ್ಮ ವೇತನ , ವೇತನ
ಪರಿಷ ರಣೆ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡು ಸಕಾರ್ರದ ಬೊಕ ಸಕೆ ಆಗಿರುವ ನಷ ದ ಬಗೆ
ಆಡಿಟ್2/ತವ-4/2006-07
05/08/2005
06/08/2008
06/08/200
7-3-2
ಎಂ.ಎಲ್. ಎಂ.ಎನ್. ಕಷ್ಣ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು 99-2000 ರಿಂದ 2003-04ನೇ ಸಾ ನ
ಲೆಕ ಪತ ಗಳ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ
13/12/2005
06/10/2008
06/10/200
7-3-2
ಆಡಿಟ್2/ತವ-8/2006-07
ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇ ಲ್ನ 2002-03 ರಿಂದ 2004-05ನೇ ಸಾ ನ ಲೆಕಕ್ ಪತರ್ ತಪಾಸಣಾ
ವರದಿ
17/02/2007
20/03/2010
20/03/201
7-3-2
ಅ2/ತಪಾಸಣಾವರದಿ/ಡಯ
1
ಟ್/2006-07
ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇ ಲ್ನ 2005-06ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣಾವರದಿ.
15/11/2006

20/03/2010

20/03/201

7-3-2

682
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:
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122

24643

ಆಡಿಟ್2/ತವ8/2004-05
10/01/2005
21/03/2009
21/03/201
ಮಹಾಲಸ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಶಾಲೆ ಮಂಗಳೂರು 01-02ರಿಂದ 03-04ರವರೆಗಿನ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ

123

24645

17/06/2002
21/03/2009
21/03/201
7-3-2
ಆಡಿಟ್2/ತವ3/2002-03
ಸಕಾ ರಿ ಕಷ್ಣ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ ಮಂಗಳೂರು. 95-96 ರಿಂದ 99-2000ರವರೆಗೆ ತಪಾಸಣಾವರದಿ

124

24648

ಆಡಿಟ್2/ ◌ಂಕಿಅಂಶ/96-97

01/03/1997

21/03/2009

1996-97ರಿಂದ2006-07ರವರೆಗಿನ ಹಣಮೌಲಯ್ ಆ ೇಪಣೆಗಳ ಕಡತ
125
126

127

128

129

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

21/03/201
0

7-3-2

7-3-2

15/05/2004
23/12/2013
23/12/201
7-3-5
ಆಡಿಟ್ 2/ತವ-2/2004-05
ಇನ್ ಟ್ಟೂಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಓಂಕಾರಮಲ್ ಸೋಮಾನಿಯ .ಮ. ದಾಯ್ಲಯ, ಮೈಸೂರು
99/2000 ರಿಂದ 2003 04 ತಪಾಸಣೆ
16187 ಆಡಿಟ್ 3/ತ.ವ.2/ 2007-08
21/04/2008
23/12/2013
23/12/201
7-3-5
4
ಇನಸ್ಟೂಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಯ್ಕೇಶನ್ ಓಂಕಾರಮಲ್ ಸೋಮಾಯಾನಿ ಕಷ್ಣ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ ಕುವೆಂಪು ನಗರ
ಮೆ ಸೂರು ಈ ಕಾಲೇಜಿನ 1999 2000 ರಿಂದ 2002 03 ವರೆಗಿನ ಲೆಕ ಪತ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ ಬಗೆ
36701 ಆಡಿಟ್.3/ತಪಾಸಣೆ/5/2009
15/09/2009
23/12/2013
23/12/201
7-3-5
4
-10
ರ್ೕ ಜೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮ ಳಾ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್, ಸರಸವ್ತಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ 2007-08
ರಿಂದ 2008 09ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ
65792 CPI
07/04/2011
23/12/2013
23/12/201
7-3-5
4
ಆಡಿಟ್3.ತ.ವ./ಲೆ.ಪ.ಪರಿ.ವ/
01/2011-12
ಕುಮುದ ಉಮಾಶಂಕರ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್, ಕೊಕಕ್ಣಿರ್, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ರವರ 2004-05 ರಿಂದ 201011ರ ವರೆಗೆ ಲೆಕ ಪರಿಶೋದನಾ ವರದಿ
101839 CPI/ಲೆ.ಪ.ಪರಿ.ವ/ಆಡಿಟ್3/
25/10/2012
23/12/2013
23/12/201
7-3-5
ತವ1/2012-13/2012
4
ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ ಉಡುಪಿ ಈ ಕಛೇರಿಯ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕ್ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ.2009-10
ರಿಂದ 2010 11 ರವರೆಗೆ
ಶಾಖೆ: ENDOWMENT
ಒಟುಟ್: 16
505

1

952

ಸಾ. .ಇ/ದತಿತ್/ಮಾ ತಿ20/08/2003
19/08/2015
5/2003-04
ರ್ೕ ಎಂ.ಎಸ್. ಗೋಪಾಲನ್, ಮಾರುತಿ ಟೆಂಪಲ್ ರಸೆತ್, ಇವರ ಮನ

19/08/201
6

7-3-1

2

1121

30/08/1999
19/08/2015
ಪಿಐ/ದತಿತ್1/ ಷೇ.ಬ27/1999-2000
ಶರ್ವಣಬೆಳಗೋಳ ದಾಯ್ಥಿರ್ವೇತನ ಬಿ.ಇ.ಓ ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ

19/08/201
6

7-3-1

3

1152

28/05/1999
19/08/2015
ಪಿಐ/ದತಿತ್1/18/19992000
ರ್ೕಪಾದ ಅಗಲವಾಡಿ ದತಿತ್, ಸ.ಪ.ಪೂ. ಕಾ, ಅರ ೕಕೆರೆ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್

19/08/201
6

7-3-1

4

1158

ಪಿಐ/ದತಿತ್1/ .ವೇಬ76/1999-2000
ಡಿ. ವೆಂಕಟರಾಮಯಯ್ ದತಿತ್

19/08/2015

19/08/201
6

7-3-1

5

1170

15/10/1999
19/08/2015
ಪಿಐ/ದತಿತ್1/ .ವೇ.ಬ/49/19992000
ಕಾಸಲ ಅನುತಪಪ್ ದತಿತ್, ಸ.ಪ.ಪೂಕಾಲೇಜು, ದಾವಣಗೆರೆ

19/08/201
6

7-3-1

6

1211

.ಪಿಐ/ದತಿತ್-1/ .ವೇಬ53/1999-2000

19/08/201
6

7-3-1

17/06/1999

17/06/1999

19/08/2015

683
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:
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ಮುಸಲ್ಂ ಪಾಲ್ಂಟಸ್ರ್ ದತಿತ್, ಸ.ಬಾ. .ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು
7

1216

17/06/1999
19/08/2015
ಪಿಐ/ದತಿತ್-1 .ವೇಬ74/1999-2000
.ತಾಯ್ಗರಾಜ ಐಯಯ್ರ್ ದತಿತ್, ಸ.ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜು, ತುಮಕೂರು

19/08/201
6

7-3-1

8

1223

24/08/1999
19/08/2015
ಪಿಐ/ದತಿತ್-1/ .ವೇಬ24/1999-2000
ದಿ:ಮಿ:ಸೈಯದ್ ಅಬುದ್ಲ್ ಸಾ ಬ್ ದತಿತ್, ಉ.ನಿ,ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,ತುಮಕೂರು

19/08/201
6

7-3-1

9

1227

13/10/1999
31/08/2015
ಪಿಐ/ದತಿತ್1/ .ವೇಬ/ಬಹುಮಾನ23/2004-05
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.ಶಾಂತರಾಜಪುರ, ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್

31/08/201
6

7-3-1

10

1412

16/08/2005
31/08/2015
ಪಿಐ/ದತಿತ್-2/ಆಯವಯ್ಯ02/2005-06
ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದದ್, ಬಿಲುಲ್ ನಗಧೀಕರಣವಾಗದೆ ಇರುವ ಬಗೆಗ್

31/08/201
6

7-3-1

11

1523

22/10/1999
ಪಿಐ/ದತಿತ್-1/ .ವೇಬ59/2002-03
ರಾಜಸೇವಾನಿರತ ಎಸ್.ಶಾಮಣಣ್ ದತಿತ್ ನಿಧಿ

19/08/2015

19/08/201
6

7-3-1

12

1552

21/10/2003
ಪಿಐ/ದತಿತ್2/ಹೊ.ದ01/200
3-04
ಡಾ:ಟಿ. ನಾರಾಯಣ ಉಡುಪಿ ಮೇ ೕರಿಯಲ್ ದತಿತ್

14/08/2015

14/08/201
6

7-3-1

13

1563

12/09/2000
ಪಿಐ/ದತಿತ್-2/ನಿದೇರ್ಶನ01/2004-05
ರ್ೕ ರ್ೕ ಎಂ.ಎನ್. ಗೋಪಾಲನ್ ಮೈಸೂರು

19/08/2015

19/08/201
6

7-3-1

14

1747

17/07/1991
ಸಾ,, .ಇ/ದತಿತ್-2/ಬಡಿಡ್5/1995-96
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಬಾಲಕರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚನನ್ಗಿರಿ ದತಿತ್

19/08/2015

19/08/201
6

7-3-1

15

1748

03/03/1992
19/08/2015
ಪಿಐ/ದತಿತ್2/ಬಡಿಡ್99/1991-92
ಸಕಾರ್ರಿ ಮಾದರಿ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸುಗಗ್ನ ಹ ಳ್, ರಾಮನಗರಂ ತಾ:

19/08/201
6

7-3-1

16

23196

04/03/2009
14/08/2015
14/08/201
CPI.2008.ದತಿತ್/2009
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲಾಲ್ ನ ರ್ಂಗ್ ಸಂಘದ ದತಿತ್ಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಬಗೆಗ್

7-3-1

ಶಾಖೆ: CPE

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

1

4534

2

4538

3

4561

ಒಟುಟ್: 46

26/10/2002
21/01/2013
21/01/201
7-5-1
ಅ4(1)ಸ.ವ.ಮೌ.ಮಾ.32/0
4
2-03
ಸಾಮಾಜಿಕ ತಪಾಸಣೆ ಮತುತ್ ಸಕಾರ್ರದ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗ ಗೆ ಸಮವಸ ಗಳ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನ
ಕುರಿತು(ಐಸಾ ಕಿ)
14/09/2004
19/01/2013
19/01/201
7-5-1
ಅ4(1) ನಿ ೕ.ಸ.ವ.ತಪಾ
4
ಸಣೆ21/04-05
ೕಜನೆಯಡಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಮವಸ ಗಳ ಸಾಯ್ಂಪಲ್
2004-05ನೇ ಸಾ ಗೆ ದಾಯ್ ಕಾಸ
ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸುವ ಬಗೆ
28/06/2005
25/02/2013
25/02/201
7-5-1
ಅ4(1)ಎಲ್ಎಕೂಯ್/103/054
06
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ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:
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2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಧಾನ ಸಭಾ ಪರ್ಶೆನ್ಗ ಗೆ ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
4

4631

06/12/2005
04/02/2013
04/02/201
ಅ4(1)ಸಮವಸ -46/054
06(ಭಾಗ-1)
2006-07ನೇ ಸಾ ಗೆ 2 ಜೊತೆ ಸಮವಸ ಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7-5-1

5

4637

08/09/2005
04/02/2013
ಅ4(1)ಸ.ವ.ಪ.ಪೌರ್.ಬರ್ಷಾಠ್ಚಾ
ರ-50/05-06
ಕಷ್ಣ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ನಡೆದಿರುವ ಬರ್ಷಾಠ್ಚಾರದ ಬಗೆಗ್.

7-5-1

6

8271

7

13901

20/12/2006
22/01/2013
22/01/201
7-5-1
ಆ4(1)
4
ಶ.ಔ.ಖೇ.ಈಶರ್. ೕಫೀ ೕ
06/06-07
2007-08ನೇ ಸಾ ಗೆ ಕೆಎ ಪ್ಪಿ ಸಂಸೆತ್ೕಯಿಂದ ಸಕಾರ್ರಿ ಶಾಲಾ ಮಕಕ್ ಗೆ ಉಚಿತ ಸಮವಸ ಬಟೆಟ್
ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
ಅ4[1]ಸಮವಸ ದರ
19/09/2005
19/01/2013
19/01/201
7-5-1
ಪರಿಷಕ್ರಣೆ:49:2005-06
4
ದಾಯ್ ಕಾಸ
ೕಜನೆಯಡಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಸಮವಸ ಗಳ ದರವನುನ್ ಪರಿಷಕ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8

16183

9

27385

10

27389

01/07/2008
ಅ41ಶಾ.ಬಾಯ್.ಸೇ.ಪು.11/20
08-09
ಸಚಿವರಿಂದ ಬಂದ ಪರ್ಶೆನ್ಗ ೕಗೆ ಮಾ ತಿ ಸ ಲ್ಕೆ.

30/01/2013

30/01/201
4

7-5-1

11

27466

26/08/2005
ಅ41ಇತರೆ./2005-06
ಕತರ್ವಯ್ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ/ಕಾಯರ್ಭಾರ.

29/01/2013

29/01/201

7-5-1

12

27497

19/05/2004
ಅ41ಉ.ಸ.ಪೂ.ಹ.ಬಿಡುಗಡೆ/
3/2004-05
2003-04ರ ಸಾ ಗೆ ಸ.ವ.ಸರಬರಾಜು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ

30/01/2013

30/01/201
4

7-5-1

13

27499

15/07/2003
31/01/2013
31/01/201
ಅ41ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್.ಪರ್.ವರದಿ/
4
4/2002-03
2003-04ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಆಥಿರ್ಕ ಭೌತಿಕ ಪರ್ಗತಿ ವರ ಬಗೆಗ್.

7-5-1

14

27511

ಅ41ಎಲ್ಎ.ಕೂಯ್.2004-05

29/01/201
4

7-5-1

29/01/201

7-5-1

02/04/2008
19/01/2013
19/01/201
7-5-1
ಅ41 ಸಮವಸತ್
4
ಕೊರತೆ/ಹೆಚುಚ್ವರಿ/01/0809
2008-09ರ ಸಾ ಗೆ ದಾಯ್ ಕಾಶ
ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ಸರಬರಾಜಾದ ಸಮವಸ ಗಳ ಕೊರತೆ/ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ಬಗೆ
11/08/2008
29/01/2013
29/01/201
7-5-1
ಅ41ಸಾ.ವೆ.ವ.ಇತರೆ.9/200
4
8-09
ಸಮವಸ ಶಾಲಾಬಾಯ್ಗ್ ನೇ.ಪು.ದೂರು ಬಗೆಗ್.

22/07/2004

29/01/2013

2004-05ರ ಸಾ ಗೆ ಧಾನಸಭೆ ಪರ್ಶೆನ್ಗ ಗೆ ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

04/02/201
4

15

31148

18/07/2008
29/01/2013
ಅ41ಸ.ವ. .7/2008-09
ಹೊರನಾಡಿನ ಭಾಗದ ಲ್ ಓದುತಿತ್ರುವ ಕ.ಮಾ.ಮಕಕ್ ಗೆ ಉ.ಸ. ತರಣೆ.

16

31156

10/03/2008
29/01/2013
29/01/201
7-5-1
ಅ41ಸ.ಸರಬ/40ಎ/20074
08
2008-09ನೇ ಸಾ ಗೆ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಡಿ. .ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗದ ಶಾಲೆಯ ಮಕಕ್ ಗೆ ಸ.ಸರಬರಾಜು ಕೊರತೆ.
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17

33207

08/05/2009
22/01/2013
ಅ41ಸ ವ ವ್ / 3/0910.15.ಸವ /2009
2009-10 ನೇ ಸಾ ತಾ ಪಾರ್ ಪೌರ್ ಶಾ ಉಚಿತ ಸಮವಸ ಕೊರತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬಗೆಗ್

22/01/201
4

7-5-1

18

35533

07/08/2009
a[4] 1.18/200910.ಇತರೆ/2009
ಸವ್ತಂತರ್ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನ ಪರ್ಕರಿಯೆ 2009-10

23/02/201
4

7-5-1

19

35915

27/08/2009
19/01/2013
19/01/201
7-5-1
ಅ[1]
4
ಸ.ವ.ಕೋ..19/200910.ಸವಕೊ/2009
2010-11ನೇ ಸಾ ಗೆ ಸ.ಪಾರ್.ಮತುತ್ ಪೌರ್.ಶಾಲಾ ಮಕಕ್ ಗೆ ಸಮವಸರ್ತ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

20

37957

ಅ4[1] ದಾಯ್. .

29/10/2009

23/02/2013

19/01/2013

19/01/201
4

7-5-1

7-5-1

ನಢ/27//ಸವ /ಸ.ವ. /20
09-10
ದಾಯ್ ಕಾಸ ಯೆಜನೆಯ ಆನು ಕುರಿತು
21

39434

25/11/2009
19/01/2013
19/01/201
ಅ41[]ಸಮ
4
. ತರಣೆ/29/.200910.ಇತರೆ/2009
ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಉಚಿತ ಸಮವಸರ್ತ್ ಮತುತ್ ಪಥಯ್ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ತರಿಸದಿರುವ ಬಗೆಗ್

22

44513

23

44533

24/09/2009
19/01/2013
19/01/201
7-5-1
ಅ4[1]/ಶಾಸ&ಪಪು/ಸ.ವಸ :
4
..ದೂರು/2009-10
ಸಮವಸ ಸರಬರಾಜಾಗಿಲಲ್ ಎಂಬ ಬಗೆಗ್ ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಹುಮನಾಬಾದ್ ಬಸವಕಲಾಯ್ಣ, ಬೀದರ್ ಹಾಗೂ
ಭಾ ತಾಲೂಕುಗ ಗೆ ಪತಿ ಕಾ ವರದಿ ದೂರು ಬಗೆ
CPI
20/04/2010
19/01/2013
19/01/201
7-5-1
ಅ4(1)/ಶಾಸ&ಪಪು/ಕೊರತೆ/
4
ಹೆಚುಚ್ವರಿ/3//2010
2010-11ರ ಸಾ ನ ಸಮವಸತ್ರ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕೊರತೆ ತರಣೆ ಚಾರ

24

44704

07/05/2010
19/01/2013
ಅ41.ಸಮ.ವ ಕೊ
ಹೆ/13/.ಶಾಸ&ಪಪು/2010
ಸಮವಸ ಗಳು ಕೆಲ ಂದು ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಕೊರತೆಯಾದ ಕುರಿತು.

19/01/201
4

7-5-1

25

47002

ಅ41.ಸಮ ವ ಇತರೆ/11/1011.ಶಾಸ&ಪಪು/2010

19/01/201
4

7-5-1

22/07/2010

19/01/2013

ಅಶೋಕ ಇಂಡ ರ್ಟ್ಸ್ ಮಿಟೆಡ್ ರವರ ಜವ ಉತಪ್ನನ್ಗಳನುನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

26

74309

27

74571

28

76040

18/07/2011
19/01/2013
19/01/201
7-5-1
ಅ4[1].ಸಮ ವ/10/114
12.ಶಾಸ&ಪಪು/2011
ೕಜನೆಯಡಿ ಕಾಟನ್ ಕೇಸೆಮ್ಂಟ್ ಬದಲಾಗಿ 2/40 ಪಿ ಸಕ್ಟ್ರ್ ಬಟೆಟ್
2012-13 ನೇ ಸಾ ದಾಯ್ ಕಾಸ
ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಅ4[1].ಎಂ.ಓ.ಯು/42/200
21/07/2011
19/01/2013
19/01/201
7-5-1
9-10.ಶಾಸ&ಪಪು/2011
4
ದಾಯ್ ಕಾಸ
ೕಜನೆಯಡಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್
ಅ4[1].ಗು
ತ.ದಂ/36/201011.ಶಾಸ&ಪಪು/2011

06/08/2011

23/02/2013

23/02/201
4

7-5-1
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

Testing of Uniform cloth samples supplied by SUZUKI TEXTILES LYD for
11 12
ಅ4[1]./25/.ಶಾಬಾಯ್ನೋಪು/ 08/09/2011
22/01/2013
22/01/201
7-5-1
2011
4
ಎ ಪಿ ದಿವಾಕರ್,ಮಾ ೕಕರು,ಈಶವ್ರ್ ಎಂಟರ್ ಪೆ ಸಸ್,ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರು ಸ ಶಾ ನೋಟ್ ಪುಸತ್ಕ
ಬಾ ಗಳನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದರ ಬಾಕಿ
ತವನು ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ನೀಡಿರುವ ನೋಟೀಸು ಇತ ಧರ್ದ
04/03/2006
23/02/2013
23/02/201
7-5-2
ಅ4(1)ಸಮವಸ ತಪಾಸಣೆ4
57/05-06
2006-07ನೇ ಸಾ ಗೆ ಸರಬರಾಜಿ ರುವ ಸಮವಸ ಗಳ ಗುಣಮಟಟ್ ಗುರುತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

29

81341

30

4569

31

4595

24/03/2006
19/01/2013
19/01/201
7-5-2
ಅ4(1)ಸ.ವ.ಕೆಹೆಚ್ ಡಿ
4
ಪಾವತಿ-58/05-06
2006-07ನೇ ಸಾ ಗೆ ಸಮವಸ ಗಳ ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ ಕೆಹೆಚ್ ಡಿ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

32

9349

33

13823

34

15556

35

17076

25/01/2007
23/02/2013
23/02/201
7-5-2
ಅ4(1)ಸಮವಸ ತಪಾಸಣೆ
57/05-06
4
ಜನೆಯಡಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಮವಸ ಗಳ ಗುಣವಟಟ್
2006-07ನೇ ಸಾ ಗೆ ದಾಯ್ ಕಾಸ
ಗುರುತಿಸುವ ಕುರಿತು
ಅ4[1]ಸಮವಸ :ತಪಾಸಣೆ:
22/02/2007
23/02/2013
23/02/201
7-5-2
08:2006-07
4
ೕಜನೆಡಯಿ ಲ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವ ಸಮವಸ ಗಳ
2007-08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ದಾಯ್ ಕಾಸ
ಪರಿ ೕಲನೆ ಬಗೆ
07/02/2008
06/12/2013
06/12/201
7-5-2
ಅ41
4
ಸ.ಸ./ಕೆ.ಹೆಚ್.ಡಿ /ಪಾವತಿ
46/07-08
2008-09 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಗುಲಬ್ಗಾರ್ , ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗದ ಜಿಲೆಲ್ ಗ ಗೆ ಸಮವಸ ಬಟೆಟ್
ಸರಬರಾಜು ಹಣ ಪಾವತಿ
ಅ41ಕೆ.ಎಸ್.ಪಿ.ಡಿ. /ದೂರು/
10/06/2008
26/03/2009
26/03/201
7-5-2
08/2008-09
0
ರ್ೕಹಾಲಸಾವ್ಮಿ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಕೆ.ಎಸ್.ಪಿ.ಡಿ. .ಸಂಸೆಥ್ ಅವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

36

17459

37

20387

38

20562

39

27303

40

33699

04/01/2008
26/03/2013
26/03/201
7-5-2
ಅ4[1]ಸಮವಸ :ತಪಾಸಣೆ:
4
42:2007-08
2008-09ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ಯ ಮಕಕ್ ಗೆ ಸಮವಸ ತರಣೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
21/01/2009
22/04/2013
22/04/201
7-5-2
.6.ಸವ /2009
ಗುರುಭವನ ತುರುವೇಕೆರೆ ಇ ಲ್ ಶಾಲಾ ಮಕಕ್ ಗೆ ತರಿಸಲು ಸಂಗರ್ ಟಿಟ್ದದ್ ಸಮವಸ ದುಯ್ತ್ ಷಾಟರ್
ಸಕೂ ರ್ಟ್ ನಿಂದ ಸುಟು ಹೋಗಿರುವ ಬಗೆ
24/01/2009
02/05/2013
02/05/201
7-5-2
CPI.7.ಸವ /2009
ತುರುವೇಕೆರೆ ಗುರು ಭವನದ ಲ್ ಸಂಗರ್ ದದ್ ಸಮವಸರ್ತ್ಗಳು ದೂಯ್ತ್ ಷಾಟರ್ ಸಕೂಕ್ರ್ಟ್ ನಿಂದ
ಸುಟು ಹೋಗಿರುವ ಬಗೆ
27/06/2007
30/01/2013
30/01/201
7-5-2
ಅ41ಸ.ವ.ಬಾ.ಹೆ.ಬೇ.25/20
4
07-08
2007-08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸ.ಶಾಲೆಗ ಗೆ 8-10ರ ಬಾಲಕರಿಗೆ ಸ.ಸರಬರಾಜು ಹೆ.ಬೇಡಿಕೆ.
29/05/2009
19/01/2013
19/01/201
7-5-2
ಅ41 ಸಮ ವಸತ್
4
ಇತರೆ/8/0910.2.ಇತರೆ/2009
ದಿ 6/03/2008 ರಂದು ಒಂದು ದಿನದ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆಯ ಲ್ ಪ ಜಾತಿ/ಪಂಗಡದವರ ಪರವಾಗಿ ಬಂದ
ಹಕೊ ೕತಾಯಗಳ ಬಗೆ
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41

37084

42

67280

43

106294

CPI/ಶಾಬಾಯ್
/ಅ4(1)ಸಮವಸತ್ರ
ಎಮ.ಓ.ಯು-16/2007-08
ದಿನಾಂಕ; 7-6-07/2009

110424

45

110475

46

27373

19/01/2013

ಅ4(1)ಚುಗುಪರ್// .ಸ & ಪ
ಪರ್./23/2011-2012/2013

04/02/2013

04/02/2013

7-5-2

04/02/201
4

7-5-2

ಕೊಂಡಯಯ್ .ಪ.ಸ. ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 439 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರದ ಬಗೆಗ್.

29/05/2013
14/06/2013
14/06/201
7-5-2
ಅ4(1)/ಮಾ.ಹ.ಅ/ಸಮ.ವ4
26/2011-12
ರ್ೕ ಆರರ್ ಚಂದರ್, ಕೆಹೆಚಿಬ್ ಕಾಲೋನಿ ಯಲಹಂಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿರುವ ಚಾರ
ಅ4(1)/ಶಾಸ&ಪಪು/ಸಮ.ವ.
30/05/2013
13/06/2013
13/06/201
7-5-2
ತರಣೆ:ಇತರೆ ಶಾಲೆ4
8//2011-12
ಕೇಂದರ್ ಪುರಸಕ್ೃತ
ೕಜನೆಯ ಲ್ ರಾಜಯ್ಕೆಕ್ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ 74 ಆದಶಱ ದಾಯ್ಲಯಗಳು ಮಾದರಿ
ಶಾಲೆಗಳ ದಾ ಥಿಱಗ ಗೆ 201112ನೇ ಸಾ ನ ಸಮವಸ ಬಟೆ ತರಣೆ ಬಗೆ
ಅ41ಸ.ಬಣಣ್
30/10/2007
26/03/2009
26/03/201
7-5-3
ಪರಿಷಕ್ರಣೆ/36/2007-08
0
2008-09ನೇ ಸಾ ಗೆ ಸಮವಸ ನಮೂನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್.

ಶಾಖೆ: LOANS&ADV

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

19/01/201
4

ಸಮವಸ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದಂತೆ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಸರಬಲಾಜು ಸಂಸೆಥ್ಗಳೂಂದಿಗೆ ಕರಾರು ವಪಪ್ಂದ
ಮಾಡಕೊಳು ವ ಬಗೆ
23/05/2011
15/06/2013
15/06/201
7-5-2
ಅ4[1]¸.ಸಮ.ವ ಕೊ
ಹೆ/5/20114
12.ಶಾಸ&ಪಪು/2011
ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಸ ಪಾರ್/ಪೌರ್ ಶಾಲೆಗ ಗೆ 2011-12 ನೇ ಸಾ ಉಚಿತ ಸಮವಸ ದ ಕೊರತೆ ಬಗೆಗ್

ರ್ೕ. ಕೆ
44

01/10/2009

ಒಟುಟ್: 72

1

21697

03/02/2009
ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.83/92-93
ಯಲಲ್ಪಪ್ ಎಸ್. ಸಕಿಪಾರ್ಶಾ, ಗುಡಡ್ನಹ ಳ್, ಆನೇಕಲ್

03/07/201

7-5-1

2

24651

21/03/2009
03/07/2009
03/07/201
A91 HDFC Int 137080
09
Sri Darendra kumar FDA Cpi office Bangalore Int Calucation

7-5-1

3

29354

ಆ92.ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.ಬಾಕಿ.ಹಣ.
ಪಾ.ಅನು138/2009-10

7-5-1

4

29648

5

31079

6

33282

01/04/2009

03/07/2009

03/07/2009

03/07/201
0

ರ್ೕಮತಿ.ಎಸ್.ಲ ತಾಮಮ್, ಸ. , ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಗಿರಿಯಪಾಳಯ್, ಮೈಸೂರು ತಾ, ಇವರು ಬಾಕಿ
ಉ ದಿರುವ ಗ ನಿ ಮುಂ ಹಣವನು ಒಂದೇ ಕಂತಿನ ಪಾವತಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆ
01/04/2009
03/07/2009
03/07/201
7-5-1
A9 1/HDFC
0
DOC.O1/2009-10
SRI D V CHANNABASAVARAJU RTD LECTURE RELEASE OF ORIGINAL
DOCUMENT
04/04/2009
03/07/2009
03/07/201
7-5-1
A91 hdfc doc. relese
0
04/09-10
K MAHAMOAD JAFFAR PRINCIPAL GOVT P U COLLEGE KALASAPURA
RELEASE3 OF ORIGINAL DOCUMENTS
12/05/2009
03/07/2009
03/07/201
7-5-1
A 9 1 release of doc
0
10/2009-10

688
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
Sri Shivashankarappa chikkamangalooru

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

7

33283

A9 1 release of doc
12/05/2009
03/07/2009
11/2009-10
Muni nayayakan balance o0f hdfc amount

8

49103

9

50117

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2) GPF
07/09/2010
29/09/2010
29/09/201
7-5-2
Loan 297; 20101
11/2010
Sri: M R Haleshappa M R A Antaragange Badravathi TQ Shimoga Dist GPF
Loan
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)GPF
22/09/2010
22/09/2010
22/09/201
7-5-4
Parshal 330; 20101
11/2010
Smt: B Vijayalakshmi A M Yelahanka Bangalore GPF Parshal

10

20846

A9{2} gpf parshal
307`08-09
D R lelavathi

19/01/2009

05/02/2009

05/02/201
0

7-6-1

11

20860

a9{2} GPF PARSHAL
297:08-09
PUTTAPPA N

12/01/2009

05/02/2009

05/02/201
0

7-6-1

12

23239

04/03/2009
16/03/2009
A9{2} gpf ioan 375
08-09
Smt: R Thriveni H M Krishnapura GPf LOAN Sanction

16/03/201
0

7-6-1

13

23241

04/03/2009
16/03/2009
16/03/201
7-6-1
A9{2} gpf Parshal
0
372 08-09
Sri M Gopalaiah A m Madanahalli : GPF Parshal Amount Sanction

14

23263

05/03/2009
18/03/2009
18/03/201
A9{2} gpf ioan 381
0
08-09
Smt:Annapurnamma Kodugihalli : GPF Loan Sanction

15

23265

05/03/2009
18/03/2009
18/03/201
7-6-1
A9{2} gpf ioan 380
0
08-09
Smt: Shashikala ba Nechanaki A m Kodugihalli GPF Ioan Sanction

16

35870

17

23261

24/08/2009
14/09/2009
14/09/201
A9{2} gpf ioan 178
0
2009-10
sRIPARAMESHWARA K A M gOVT p u COLLEGE RIPPENPETE
HOSANAGAR TQ SANCTION OF GPF LOAN
05/03/2009
21/03/2009
21/03/201
A9{2} gpf ioan 377
0
08-09
Sri: NagarajaGowda Mysore :GPF Loan Sanction

18

23288

06/03/2009
21/03/2009
21/03/201
A9{2} gpf Parshal
0
383 08-09
Sri: M Siddaraju A M Taggahalli : GPF Parshal Amount Sanction

19

23289

A9{2} gpf ioan 382
08-09

06/03/2009

21/03/2009

03/07/201
0

21/03/201
0

7-5-1

7-6-1

7-6-2

7-6-3

7-6-3

7-6-3

689
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
Sri: Jetendra Kumar : p a : cpi offiec Bangalore GPF Loan Sanction
20

23396

21

23719

22

32586

28/04/2009
06/05/2009
06/05/201
A9{2} gpf ioan
0
332009-2010
Sri R Gangadarash Sup pi Office Bangalore Sanction of Gpf Loan

23

32588

28/04/2009
06/05/2009
06/05/201
7-6-3
A9{2} gpf ioan 35
0
2009-2010
Smt: L S Rukmani FDA Vanivalasa kote Bangalore Sanction of GPF Loan

24

46714

13/07/2010
19/08/2010
19/08/201
7-6-3
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)GPF
1
parshal 165;201011/2010
Sri: K S Ravi Sup {Physical Education CPI Office Bangalore GPF Loan

25

20737

28/01/2009
20/09/2010
ಎ4.ಹೆಚ್ ಬಿಎ.87/90-91
ಎನ್. ಶಂಕರಪಪ್ಗೌಡ, ಸ , ಸಪಪೂಕಾ, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್

20/09/201

7-6-4

26

20883

29/01/2009
20/09/2010
ಎ4.ಗೃನಿ.ಮುಂ.43/93-94
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಪಿ. ಮೀರಾಬಾಯಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾ, ಜನಘಟಟ್, ಕೋಲಾರ ತಾ:

20/09/201

7-6-4

27

20903

ಎ4.ಹೆಚ್ ಬಿಎ.147/90-91

20/09/201
1

7-6-4

22/04/201
1

7-6-4

A9{2} gpf Parshal
11/03/2009
21/03/2009
21/03/201
7-6-3
386 08-09
0
Sri: M H Jayanna : BEO Offiec Chitradurga Taluk Chitradurga :GPF Parshal
Amount Sanction
18/03/2009
26/03/2009
26/03/201
7-6-3
A9{2} gpf Parshial
0
392 08-09
Sri: P Ramachandraya Bangalore GPF Parshial Loan Sanction

29/01/2009

20/09/2010

ಎಂ. .ನರ ಂಹಮೂತಿರ್, ಸ , ಸಕಿಕಾ, ರಿಯೂರು, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್
28

20991

ಎ4.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಎ.113/84-85

29/01/2009

22/04/2010

ಎಂ. . ನಾಗಭೂಷಣ್ ರಾವ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಕೆ. ಪಾಲಸಂದರ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

7-6-3

29

20992

29/01/2009
ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.10/93-94
ಪರ್ಹಾಲ್ದ್, ಕಷ್ಕರು, ಉ.ಮ.ಶಾಲೆ ಕನಕಪುರ

22/04/2010

22/04/201

7-6-4

30

21154

30/01/2009
ಎ4.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಎ.2965. .ಆ
ರ್./83-84
ಎಲ್. ನಂಜಪಪ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾ, ಮಾಗಡಿ ಟೌನ್

22/04/2010

22/04/201
1

7-6-4

31

21271

30/01/2009
ಎ4.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಎ.89-90
ಹೆಚ್. ಪುಷಾಪ್ವತಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾ, ವ ಗಗ್

20/09/2010

20/09/201

7-6-4

32

21284

30/01/2009
22/04/2010
ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.19/92-93
ಪಿ.ಎನ್. ಪರಮೇಶವ್ರಯಯ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾ ಕಡೇಹ ಳ್, ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾ:

22/04/201

7-6-4

33

21331

31/01/2009
22/04/2010
ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.52/92-93
ಕುಂದಮಾಲ ಸ , ಪಾರ್ಶಾ, ಬಿಮಲ್ ನಗರ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್

22/04/201

7-6-4

34

21469

31/01/2009
22/04/2010
ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.88/93-94
ವಕುಮಾರಯಯ್, ಸ , ಸ.ಆಯರ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ, ತುಮಕೂರು ಟೌನ್

22/04/201

7-6-4

690
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
35

21472

ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ./93-94
31/01/2009
20/09/2010
20/09/201
ಟಿ.ಆರ್. ಆನಂದಕುಮಾರ್, ಸ , ಸಪಪೂಕಾ, ವಾರಪಟಟ್ಣ, ಮಾಲೂರು ತಾ:

7-6-4

36

21569

ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.225/96-97

22/04/201
1

7-6-4

7-6-4

02/02/2009

22/04/2010

ಹೆಚ್. ಲಕಷ್ಮ್ಯಯ್, ದೈ , ಸ ಪಾರ್ಶಾ, ನಾಗವ ಲ್, ತುಮಕೂರು
37

33915

10/06/2009
22/04/2010
22/04/201
A91 HDFC 17 20091
10
Sri: R B Thuggaladoni Am Hannikeri : HDFC Int calucation

38

35497

39

45802

40

20717

06/08/2009
22/04/2010
22/04/201
7-6-4
ಅ91ಗೃ ನಿ ಮು ಬಡಿಡ್
1
ಮನನ್/40/29-10
ದಿವಂಗತ ಅರ್ ವೆಂಕಟರಮಣಯಯ್ ಸ. ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ತೊಂಡಗೆರೆ ತುಮಕೂರು
ತಾಲೂಕು ಇವರ ಗ ನಿ ಮು ಮೇ ನ ಬಡಿ ಮನ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
CPI ಅ4.ಗೃ.ಕರೀದಿ
08/06/2010
20/09/2010
20/09/201
7-6-4
ಮುಂಗಡ./ಇ /119/19961
97
ರ್ೕ.ಮುನಿನಾರಾಯಣ, ಸ. , ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ತಿರ್ವೇಣಿನಗರ, ಬೆಂ.ದ ಣ ವಲಯ-3 ಇವರ ಗೃಹ
ನಿಮಾರ್ಣ ಮುಂಗಡ ಕಡತ
28/01/2009
02/12/2013
02/12/201
7-6-5
ಎ4.ಹೆಚ್ ಬಿಎ.61/90-91
ಎನ್.ಎಂ. ವಶಂಕರ್ ಶಾ , ಸಕಿಪಾರ್ಶಾ, ದುಡಡ್ಕೋ ಗ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ

41

20741

ಎ4.ಹೆಚ್.ಬಿಎ 205/89-90

28/01/2009

03/12/2013

03/12/201
4

7-6-5

ಹೆಚ್.ಎಲ್. ಗಂಗೇಗೌಡ, ಸ , ಸಬಾಪೌರ್ಶಾ, ತಿಪಟೂರು
42

20898

29/01/2009
03/12/2013
ಎ4.ಗೃನಿಮುಮ.110/9495
ಕೆ.ಜಿ. ರ್ೕರಾಮ, ಪಮು , ಸಬಾ ಮಾಪಾರ್ಶಾ, ಚಿಂತಾಮಣಿ

03/12/201
4

7-6-5

43

20946

29/01/2009
ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.52/93-94
ಪರ್ಭಾಕರ್, ಸಪೌರ್ಶಾ, ಗು ಗೇನಹ ಳ್, ರಾ ತಾಲೂಲ್ಕು

03/12/2013

03/12/201

7-6-5

44

20958

29/01/2009
02/12/2013
ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.30/95-96
ಟಿ. ಗಂಗಾಧರಯಯ್, ಸ ಪಾರ್ಶಾ, ನಾಮಗೊಂಎಲು,ಗೌರಿಬಿದನೂರು

02/12/201

7-6-5

45

20996

ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.161/95-96

03/12/201
4

7-6-5

29/01/2009

03/12/2013

ಹೆಚ್.ಬಿ. ಲ ಮ್ದೇ ಸಕಿಪಾರ್ಶಾ, ವೃದಿಧ್ಕೆರೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

46

21273

30/01/2009
02/12/2013
ಎ4.ಗೃನಿ.ಮು.93-94
ಕೆ. ನಾರಾಯಣಪಪ್, ಸ , ಸಪೌರ್ಶಾ, ಸೋಮನಹ ಳ್, ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾ:

02/12/201

7-6-5

47

21310

31/01/2009
ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.08/93-94
ಜೆ. ಬಸವರಾಜು, ಸ , ಸಪೌರ್ಶಾ, ಚಳಳ್ಕೆರೆ

02/12/201

7-6-5

48

21317

31/01/2009
03/12/2013
03/12/201
ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.95/93-94
ಸುಬರ್ಮಣಣೈ ಪರ್ ೕಗ ಶಾಲಾ ಸಹಾಯಕರು, ವತೂರ್ರು, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ

7-6-5

49

21428

31/01/2009
ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.78/93-94
ಆರ್. ಮಂಜುಳ ಸ ಪಾರ್ಶಾ, ಮಂಚೇನಹ ಳ್

02/12/2013

02/12/201

7-6-5

50

21451

ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.150/95-96

03/12/2013

03/12/201
4

7-6-5

31/01/2009

02/12/2013

691
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
ಎಂ. ತಿಮಮ್ಯಯ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾ, ನಂದಿಗಾನಹ ಳ್, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ:
51

21511

31/01/2009
ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.12/98-99
ತಿಮಮ್ಪಪ್, ಸಕಿಪಾರ್ಶಾ, ತೆಲಗರಹ ಳ್, ಆನೇಕಲ್ ತಾ:

02/12/2013

02/12/201

7-6-5

52

21592

02/02/2009
ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.17/992000
ಕೃಷಣ್ಪಪ್, ಸ ಪಾರ್ಶಾ, ಮಿಣಹನಗುಕಿರ್, ಗೌರಿಬಿದನೂರು

02/12/2013

02/12/201
4

7-6-5

53

21597

02/02/2009
03/12/2013
ಎ4.ಹೆಚ್ ಬಿಎ 213/90-91
ಹೆಚ್. ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾ, ಅಲಕಾಪುರ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು

03/12/201

7-6-5

54

21692

ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.11ಬಿ/98-99

02/12/201
4

7-6-5

02/12/2013

02/12/201
4

7-6-5

03/02/2009

02/12/2013

ಬಸವರಾಜು, ಸ , ಸಕಿಪಾರ್ಶಾ ಬಹುದೂರುಪುರ, ಆನೇಕಲ್ ತಾ:
55

21693

ಎ4.ಹೆಚ್ ಬಿಎ 12/99-2000

03/02/2009

ಆರ್. . ನರಸಪಪ್, ಸಕಿಪಾರ್ಶಾ, ಸೊನಗಾನಹ ಳ್
56

22342

09/02/2009
ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.220/96-97
ದಿ: 3-2-95
ರ್ೕ ರಾಘವಚಾರಿ, ದೈ ,ಸಮಾಪಾರ್ಶಾ, ಆನೇಕಲ್

03/12/2013

03/12/201
4

7-6-5

57

22348

ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.115/90-91

21/12/2013

21/12/201
4

7-6-5

09/02/2009

ರ್ೕಮತಿ ಪಿ. ಸರಸವ್ತಮಮ್, ಸ , ಸಮಾ ಪಾರ್ಶಾ, ಕೆ.ಆರ್. ಪುರಂ, ವ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ಗಗ್

58

56536

20/10/2010
01/12/2010
01/12/201
CPI/ಸಾಮಂ/ಅ9/2/ಸಾಭನಿ/
1
ಮುಂಗಡ/379/201011/2010
ರ್ೕ ಬಸವಯಯ್.ಸ. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಅಚಚ್ಲು ಕನಕಪುರ/ತಾ/ಜಿಪಿಎಪ್ ಮುಂಗಡ

7-6-5

59

99044

ಆ9(1) ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ. ದಾ.ಬಿ.
36/12-13/ಗೃನಿಮುಂ/207-2012/2012

7-6-5

60

109926

61

109928

25/07/2012

20/11/2012

20/11/201
3

ರ್ೕ.ಬಸನಗೌಡ ಅಗ ಮುಂದಿನ, ಕಷ್ಕರು, ಕೇಂದರ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಕೊಪಪ್ಳ ಇವರ ಗೃ.ನಿ.ಮುಂಗಡದ
ಅಡಮಾನದ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
09/05/2013
02/12/2013
02/12/201
7-6-5
ಸಾಲ &
4
ಮುಂಗಡ/ಇ /ಆ9(1)
/ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.ದಾ.ಬಿ.-004 /
2013-2014 //2013
ರ್ೕಮತಿ. ಶಾಕೀರುನಿನ್ೕಸಾ. ಸಹ ಕಷ್ಕಿ, ಸಕಾಱರಿ ಉದುಱ ರಿಯ ಪಾರ್ತಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೃಷಣ್ರಾಜ, ಮೈಸೂರು
ಇವರು ಗ ಹ ನಿಮಾಱಣ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಅಡಮಾನ ವಾಗಿಟಿ ರುವ ಮಾಲ ದಾಖಲೆಗಳನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ
ಸಾಲ ಮತುತ್
09/05/2013
03/12/2013
03/12/201
7-6-5
ಮುಂಗಡ/ಇ /ಆ9(1) /
4
ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.ದಾ.ಬಿ.- 005 /
2013-2014 //2013
ರ್ೕ. . ಸುಬರ್ಹಮ್ಣಯ್ . ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆಱ ಸಹಾಯಕರು. ಸಕಾಱರಿ ಪದ ಪೂವಱ ಕಾಲೇಜು ಕಾಡುಗೋಡಿ.
ಬೆಂಗಳೂರು 67 ಇವರು ಗ ಹ ನಿಮಾಱಣ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿ ರುವ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನು

692
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
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110087

63

110209

64

110404

65

111009

66
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111682

67

111753

68

111996

ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡ
15/05/2013
02/12/2013
02/12/201
7-6-5
ಶಾಖೆ./ಇ /ಆ9(1)
4
/ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.ಬಾ.ಬಿ.-006 /
401 / 2013-2014
//2013
ರ್ೕ. ಜೆ. ಬಸವನಗೌಡ. ನಿವೃತತ್ ಪಾರ್ಚಾಯಱರು. ಸಕಾಱರಿ ಪದ ಪೂವಱ ಕಾಲೇಜು. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್.
ರಾಯಚೂರು ಇವರು ಈ ಂದೆ ಉಪನಾ ಸಕರಾಗಿದಾಗ ಮನೆ ಕಟ ಡದ ಮುಂಗಡಕಾ ಗಿ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿ ದ
ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡದ
21/05/2013
03/12/2013
03/12/201
7-6-5
ಶಾಖೆ/ಇ /ಆ9(1) /
4
ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.ದಾ.ಬಿ.-010 /
2013-2014 //2013
2013-2014 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ರ್ೕ. ಹೆಚ್.ಎಲ್.ಗಂಗೇಗೌಡ. ಸಹ ಕಷ್ಕರು. ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ
ತಿಪಟೂರು ಇವರು ಗ ಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡವನು ಪಡೆಯಲು ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿ ರುವ ಎಲಾ ಮೂಲ
ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡ
29/05/2013
02/12/2013
02/12/201
7-6-5
ಶಾಖೆ/ಇ /ಆ9(1)
4
/ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ. -016 / 20132014 //2013
ರ್ೕ. ಹೆಚ್. . ಜಯಣಣ್. ಪರ್ಥಮ ದಜೆಱ ಸಹಾಯಕರು. ಬಿ.ಇ.ಒ. ಕಚೇರಿ ಮೈಸೂರು ತಾಲೊಲ್ೕಕು ವಲಯ
ಇವರು ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿ ರುವ ಎಲಾ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಸಾಲ ಮತುತ್
22/06/2013
03/12/2013
03/12/201
7-6-5
ಮುಂಗಡ/ಇ /ಆ9(1)
4
/ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.-020 / 2013/
2013-2014 //2013
ರ್ೕ. ಎ. .ಅಶವ್ಥಪಪ್. ನಿವೃತತ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಸಕಾಱರಿ ಪದ ಪೂವಱ ಕಾಲೇಜು, ಗೊರೂರು-573120,
ಹಾಸನ ತಾಲೋಕು ಮತು ಜಿಲೆ ಇವರು ಈ ಂದೆ ಗ ಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡಕಾ ಗಿ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿ ರುವ
17/07/2013
02/12/2013
02/12/201
7-6-5
Loan and
4
advance/ಇ /A9(1) /
H.B.A. Org Doc
Relesed -025 / 2013 /
2013-2014 //2013
Smt. P.Saraswathamma,Priamry school Teacher Govt Model Higher
Primary school K R puram Shivamoga House Building advance Original
20/07/2013
02/12/2013
02/12/201
7-6-5
Loan and
4
advance/ಇ /A9(1) /
H.B.A. Docu
Released -026 / 20132014/2013
Sri. K.S.BORAPPA, Lecturer in Kannada, Govt Pre-university College,
HUNASUR Huasur Taluk Mysore District House Building Advance
24/07/2013
02/12/2013
02/12/201
7-6-5
Loans and
4
Advance/ಇ /A9(1)/
HBA -ORGI-DOC RELEASED -028
/2013/2013-2014
//2013
Sri. Belavthi. Retired Secondary school Assistant Master, M.B.Ngagara,
Dharawada House Building Advance Original Documents ( Records )
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70

112941

71

113021

72
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112353

Loan and
Advances/ಇ /A9(1) /
HBA/ Renewal Loan 30 / 2013-2014 //2013

03/08/2013

02/12/2013

02/12/201
4

7-6-5

Smt. H.S.PADMA, Retired Asst Master, Mahalakshmi lay out, Bangalore-86,
Housing Building Advance 2 nd Mortgage Renewal Loan Regarding
31/08/2013
02/12/2013
02/12/201
7-6-5
Loan and
4
Advances/ಇ /A9(1) /
HBA (TLB) -035 /
2013 / 20132014//2013
Late. Sri. V.M.Lingamurthy, Govt Pre-university college, Malur, Malur-Taluk,
Kolar District ( Guarnatee ) Term Loan Balance for Rs 29 833/= Excluding
Loan and
04/09/2013
02/12/2013
02/12/201
7-6-5
Advances/ಇ /A9(1) /
4
HBA -Org-DocReleased -036 / 2013
/ 2013-2014 //2013

Sri. Basanagowda Agasi Mundin, Retired Primary school Master, center
higher primary school Koppala Koppala Taluk and District House
113187 CPI/ಇ /ಆ9(1)ಸಾಮು
11/09/2013
02/12/2013
02/12/201
7-6-5
(1) ನಿಗೃ ನಿ 72 954
96/2013
ರ್ೕ ಚಂದರ್ಪಪ್ ತಂದೆ ಜೊಯ್ೕತಪಪ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಿಣೆಣ್ೕರೋಡ್ ಗುಲಬ್ರಗ
ತಾ ಜಿ ಇವರ ಗ ಹನಿಮಾರಮಾಣ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
ಶಾಖೆ: MUSIC-DANCE-DRAMA
ಒಟುಟ್: 25

1

12512

ಸಂ: 1ಪರ್.ಕಾ26/02/2007
23/03/2009
2007/2006-07
2007-08ನೇ ಸಾ ನ ಪರ್ತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮವನುನ್ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್.

2

12904

3

13072

4

13095

5

13722

03/08/2007
23/03/2009
23/03/201
7-5-1
ಸಂ: :1/ಕಾ.ಬಂ.ಉ/27/ನಿ
0
ೕಜನೆ/2007-08
ಕೇಂದರ್ ಕಾರಾಗೃಹ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಂಧಿಗಳ ಉಪ ೕಗಕಾಕ್ಗಿ ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರನುನ್
ನಿ ೕಜಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿ
¸ಸಂ: 1:ಘ.ಅ.ನೀ.31:200
17/08/2007
23/03/2009
23/03/201
7-5-1
7-08
0
ರಾಜಯ್ಮಟಟ್ದ ಸುವಣರ್ ಪರ್ತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ
ಬಲಗುವನುನ್ ರಾಜಯ್ಮಟಟ್ದ ಉದುರ್ ಮತುತ್ ಇತರೆ
ಅಲ ಸಂಖಾ ತ ಭಾಷಾ ಶಾಲಾಮಕ ಳ ಸಾಂಸ ತಿಕ ಕಾಯರ್ಕ ಮಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ದಕೆ
18/08/2007
23/03/2009
23/03/201
7-5-1
ಸಂ. .1/ಪರ್.ಕಾ.ಹ.ಸೆ.32/20
0
07-08
ಪರ್ತಿಭಾಕಾರಂಜಿ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ಸಪ್ಧಾರ್ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಕೆಕ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಹಣವನುನ್ ಎ. .ಬಿಲ್ಲ್ ಬದಲು
ಡಿ ಬಿಲ ಸೆಳೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆ
17/10/2007
24/03/2009
24/03/201
7-5-1
ಸಂ. ./ಕೊರ್ೕ.ಅಂ.ಪ..45/20
0
07-08
ಕುಮಾರಿ ಪೆರ್ೕರಣ.ಎಸ್. ಇವರ ಭರತನಾಟಯ್ ಜೂನಿಯರ್ ಪರೀ ೆ ಕೊರ್ೕಢಿಕೃತ ಅಂಕಪಟಿಟ್ ಬಗೆಗ್.

6

13849

23/03/201
0

02/11/2007
24/03/2009
24/03/201
ಸಂ, .1: .ವೇ.ಪರ್,47:200
0
7-08
. ,ಆರ್,ಟಿ ನವದೆಹ ಇವರು ಕೇ ರುವ ಷಯ್ವೇತನದ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.

7-5-1

7-5-1
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7

14146

ಸಂ. .1/ಪರ್.ಕಾ.ಚಂ.50/20
19/11/2007
24/03/2009
24/03/201
7-5-1
07-08
0
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮಕಕ್ಳ ಪರ್ತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಸಪ್ಧೆರ್ ಪರ್ಥಮ ಸೆಮಿಸಾಟ್ರ್ ಅವಧಿಯ ಲ್ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್.

8

14240

23/11/2007
24/03/2009
24/03/201
7-5-1
ಸಂ, 1/ಪರ್.ಕಾ.ಆ.ಮಂ.52/2
0
007-08
ಪರ್ತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಹಾಗೂ ಚೈತರ್ದ ಚಿಗುರು ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ 2008-09 ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯದ ಬಗೆಗ್.

9

14242

10

14693

11

17468

19/11/2007
24/03/2009
24/03/201
7-5-1
ಸಂ: 1/ಪರ್,ಕಾ,ದೂ.51/200
0
7-08
ಎಂ.ಡಿ.ಹನೀಫ್ ಅಧಯ್ಕಷ್ರು ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಸಂಘ ಂಗಸಗೂರು ಇವರ ರುಧ ಚಾರಣೆ ನಡೆ
ವರಧಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
12/12/2007
24/03/2009
24/03/201
7-5-1
ಸಂ. 1/ಸಂ.ನೃ.ನಾ.
56/ನಿ ೕಜನೆ/07-08
0
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿ ಕಡಿಮೇ ಇರುವ ಸಂಗೀತ ನೃತಯ್ ನಾಟಕ ಕಷ್ಕರ
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆ
03/07/2008
24/03/2009
24/03/201
7-5-1
ಸಂ. .1/ಸಂ. .ನಿ.ಭೇ/09/2
0
008-09
ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರ ಸಂಘ ನಿದೇರ್ಶಕರುಪೌರ್. ಇವರೊಡನೆ ಭೇಟಿ ಕೋರಿದ ಬಗೆಗ್.

12

17780

04/08/2008
24/03/2009
24/03/201
ಸಂ. .1/ಇ. .ಬೋ/11/20
0
08-09
ಇತರೆ ಷಯಗಳ ಬೋಧನೆಗೆ ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಬಳ ಕೊಳುಳ್ತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್.

7-5-1

13

24949

23/03/2009
ಅನು7/344/ಸಂ.ಶಾ.ಮಾ.ನ/ 25/07/2005
02/2005-06
ರ್ೕ,ಪಂಚಾಕಷ್ರಿ ಸಂಗೀತಶಾಲೆ ವ ಗಗ್ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7-5-1

14

24993

15

25041

16

25048

17

25222

10/01/2003
23/03/2009
23/03/201
7-5-1
ಸಂ. .1/ಸಮ.ನೃ.ನಾ.ಶಾಲೆ/
0
ಅನು/20/2002-03
ಮೈಸೂರು ಎಜುಯ್ಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿರಿ ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ ಬೆಂಗಳೂರು.ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯವರು ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ
ಸಂಗೀತ ನ ತ ನಾಟಕ ಶಾಲೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಸಂ. 1/ಪಾರ್.ಪೌರ್.ಚೈ.ಚಿ/200
25/10/2005
23/03/2009
23/03/201
7-5-1
3-04
0
ಮೇ 2004ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಚೈತರ್ದಚಿಗುರು ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ 31.500ರೂಗಳ ಡಿ.
ಬಿಲ್ ಖಜಾನೆಯಿಂದ ಂದಿರುಗಿ ದ ಬಗೆ
15/03/2004
23/03/2009
23/03/201
7-5-1
ಸಂ. 1/ಚೈ.ಚಿ/17/20030
04
ಸನಾತನ ಕಲಾ ೇತರ್ರಿ ಇವರು ಕ ಸುವ ಚಲನಚಿತರ್ ಹಾಗೂ ನನ್ಲೆಯನುನ್ ಇಲಾಖ ಅಡಿಯ ಲ್ 200405ನೇ ಸಾ ನ
ದಾ ಥಿರ್ಗಳನು ಪರೀ ೆಗೆ ಕೂರಿಸುವ ಬಗೆ
23/04/2007
23/03/2009
23/03/201
7-5-1
ಸಂ. 1/ಶೃ.ವಾ.ಒ/10/2007
0
-08
ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರಿರುವ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಶೃತಿ ವಾದಯ್ಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

18

25477

19

25626

20

25665

23/03/201
0

20/04/2007
24/03/2009
24/03/201
7-5-1
ಸಂ. 1/ ೕ.ಕಾ.ಮ.ಅ/11/
0
2007-08
ೕಜನೆಯ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನದ ವರದ
2007-08ನೇ ಸಾ ನ
ಬಗೆ
22/09/2003
24/03/2009
24/03/201
7-5-1
ಸಂ. 1/ನಾ.ಶಾ.ಪಾರ್/08/20
0
03-04
ಭರತ ಲ ತ ಕಲಾ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ ವ ಗಗ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 02 ವಷರ್ ಅವಧಿಯ ರಂಗ ಕಷ್ಣದ ಲ್
ಡಿಪ
ತರಗತಿ ಪಾ ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ
17/10/2008
24/03/2009
24/03/201
7-5-1
ಸಂ. 1/ಜೀ.ರ. .ರ/25/200
0
8-09

695
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
ಎಸ್.ಎನ್.ಪಾಟೀಲ್ ರವರ ಜೀವನ ರಕಷ್ಣೆ ಅಜಿರ್ ಬಗೆಗ್.
27/04/2005
23/03/2009
23/03/201
7-5-2
ಸಂ./ದೆ.ಸಾಂ.ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ/0
0
8/2005-06
ದಿ/27/04/2005 ರಿಂದ 29/4/2005ರಂದು ದೆಹ ಯ ಲ್ ನಡೆಯುವ ಸಂಸಕ್ೃತಿಕ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಕೆಕ್
ಪ ತಿಭಾಕಾರಂಜಿ ಸ ಧೆರ್ಯ
ಜೇತರಾದ ಮಕ ಳನು ಕಳ ಕೊಡುವ ಬಗೆ
ಸಂ, 1/ಹ. .ಪ/08/200819/06/2008
23/03/2009
23/03/201
7-5-3
09
0
ಹಳೆ ದವ್ತ್ ಪರೀ ೆಗೆ ಶೆರ್ೕಷಠ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ನಿದೇರ್ಶನದ ಬಗೆಗ್.

21

25057

22

17214

23

38332

24

25

02/12/2008
27/07/2010
27/07/201
7-5-4
ಸಂ. .1/ಪರ್.ಕಾ.ಸು.ಸ/31/2
1
008-09
ಪರ್ತಿಭಾಕಾರಂಜಿ ಷಯಗಳ ಹಾಗೂ ತೀಪುರ್ಗಾರಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಸಮಾನಯ್ ಷಯಗಳ
ಸುಧಾರಣೆ ಬಗೆ
22829 ಸಂ. .1/ಅ.ಸೇ.ನಿ/38/2008
21/02/2009
27/07/2010
27/07/201
7-5-4
1
-09
ರ್ೕಮತಿ, ಸವರ್ಮಂಗಳ ಶಂಕರ್ ಇವರು ಅನುದಾನಿತ ಶೇಷ ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ದ ಸೇವೆಯನುನ್
ನಿವ ತಿ ಅಹರ್ತಾ ಸೇವೆಯ ಸೇರಿಸುವ ಬಗೆ
ಶಾಖೆ: STATISTICS
ಒಟುಟ್: 65

1

28443

22/08/2006
23/07/2013
23/07/201
ಸಾ ಇ/ಅಂಅಂ/3/ಆ ಅಂ/2
4
006-07
2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಆಯದ್ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

7-6-2

2

30556

ಅಂಅಂ/23/ಇಎಂಐಎಸ್/20
07-08
ಇಎಂಐಎಸ್ ತಂತಾರ್ಶದ ಬಗೆಗ್

7-6-2

3

34692

4

40575

22/05/2009
ಅಂಅಂ/10/ರಾಮ ಅ/2009
-10
ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಮಾದಯ್ಮಿಕ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ
ತಯಾರಿಸಲು ತರಬೇತಿಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ
19/01/2010
CPI/ಇ /ಆಸಮಾ/200910
2009-10ನೇ ಸಾ ನ ಆಥಿರ್ಕ ಸಮೀ ೆಗೆ ಮಾ ತಿ ಕಳು

31/10/2009
27/07/2010
27/07/201
music/ಸಂಕಾನಿ/ಸಂ. .1/
1
ಸಂ .ಕಾ.ಆ/44/200910/2009-10
ವ ಗಗ್ / ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಕಾಯರ್ಗಾರದ ಬಗೆಗ್.

7-5-3

19212

05/11/2007

23/07/2013

23/07/201
4

23/07/2013

23/07/201
7-6-2
4
ಲ್ ಜಿಲಾಲ್ ಪಾರ್ಢ ಕಷ್ಣ
ೕಜನೆಯನುನ್

23/07/2013
ಸುವ ಬಗೆಗ್.

23/07/201
4

7-6-2

5

40582

19/01/2010
23/07/2013
23/07/201
7-6-2
CPI/ ಂ.ವ.ಆ/ಅಸಂಆ/200
4
9-10
ಸಕಾರ್ರದ
ಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಲ್ ಸೇವೆಯ ಲ್ ಇರುವ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ನೌಕರರ ಮಾ ತಿ ಕುರಿತು.

6

40587

CPI/ಶೈ.ಅಂ.ಅಂ/ 4(3)ಎ
ನ್. . ಇ.ಆರ್.ಟಿ.01/0809 (ಭಾಗ)/2010

19/01/2010

23/07/2013

23/07/201
4

7-6-2

23/06/2014

23/06/201
5

7-6-3

8ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಣ ಸಮೀ ೆ ಬಗೆಗ್.
7

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

21298

ಅಂ.ಅಂ.17:ನಾಯ್.ಸ. .ಆ/2007-08

31/01/2009

696
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
ಎ.ಚೆ. ಸದಾ ವ ಚಾರಣೆ ಆ ೕಗದ ಸಮೀಕಷ್ಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಪರಿ ಷಟ್ ಜಾತಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ
ಸಮೀ ೆಯ ಬಗೆ
ಅಂ.ಅಂ.:17ನಾಯ್.ಸ. ಆ:20
31/01/2009
23/06/2014
23/06/201
7-6-3
07-08 ಭಾಗ-1
5
ನಾಯ್ಯಮೂತಿರ್ ಎ.ಚೆ.ಸದಾ ವ ಚಾರಣೆ ಆ ೕಗದ ಸಮೀ ೆ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ಯ ಪರಿ ಷಟ್ಜಾತಿ
ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಸಮೀ ೆಯ ಬಗೆ
21/05/2008
23/06/2014
23/06/201
7-6-3
ಅಂಅಂ/9/ ಂವಆ/2008-09
5
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಂದು ದ ವಗರ್ಗಳ ಆ ೕಗಕೆಕ್ ಇಲಾಖೆಯ ಬಬ್ಂದಿಯ ವಗರ್ವಾರು
ಜಾತಿ/ಮತ/ಪಂಗಡವಾರು ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು
11/07/2007
23/06/2014
23/06/201
7-6-4
ಸಾ ಇ/17/ಅಂಅಂ/ನಾಯ್ಸ
5
ಆ/2006-07ಭಾಗ-2
ನಾಯ್ಯಮೂತಿರ್ ಎ.ಜೆ. ಸದಾ ವ ಆ ೕಗದ ಸಮೀ ೆ - ಪರಿ ಷಟ್ ಜಾತಿ ಹಾಗು ಇತರೆ ಆಡ ತ
ಮಂಡ ಗಳು ನಡೆಸುತಿರುವ ಅನುದಾನಿತ ಹಾಗು ಅನುದಾನ ರ ತ ಶಾಲೆಗಳ
ರಗಳ ಬಗೆ
ಸಂ.
11/07/2007
26/03/2009
26/03/201
7-7-1
ಅಂ.ಅಂ/14/ಮಾಹವ/20070
08
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ವರದಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8

21299

9

30179

10

28526

11

27000

12

27006

27/12/2007
26/03/2009
26/03/201
7-7-1
ಅಂಅಂ/29/ಮಾಹಪ/20070
08
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಷ್ಕರ ಸಂಖೆಯ್, ವೆಚಚ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

13

27010

14

27017

07/01/2008
26/03/2009
26/03/201
7-7-1
ಅಂಅಂ/30/ಮಾಹಪ/20070
08
ರ್ೕ ಜಯ್ ಭಗವಾನ್ ಜಾಟ್ವ್, ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಸಮಾಜ ಕಲಾಯ್ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೋರಿರುವ
ಮಾ ತಿ
22/06/2007
26/03/2009
26/03/201
7-7-1
ಅಂಅಂ/12/ಎಂಎಂಆರ್/200
0
7-08
2007-08 ಎಂಎಂಆರ್ ಸಭೆಗೆ ಉಸುತ್ವಾರಿ ಗುರಿಗಳು ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

15

27026

16

27032

23/11/2007
ಅಂಅಂ/25/ ಕರ್ಕು/200708
ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್ಯ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ
ಅಂಅಂ/20/ಇತರೆ/2007-08

26/03/2009
ತ್ನ ಕರ್ಮ ಕಯ್ಗೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್

7-7-1

18/10/2007

26/03/2009

26/03/201
0

7-7-1

ಇತರೆ ಷಯಗಳು

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

26/03/201
0

17

27039

25/05/2007
ಅಂಅಂ/05/ವಾಕಾನಿ/200708
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿ ಬಗೆಗ್

26/03/2009

26/03/201
0

7-7-1

18

27053

30/12/2007
ಅಮಂ/21/ಆಸ/2006-07
ಆಥಿರ್ಕ ಸಮೀ ೆ 2006-07ಕೆಕ್ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್

26/03/2009

26/03/201

7-7-1

19

27057

07/11/2006
26/03/2009
ಸಾ ಇ/ಅಂ.ಅಂ/22/ಮಾಹವ
/2006-07
2006-07ನೇ ಸಾ ಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ವರದಿನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

26/03/201
0

7-7-1

20

27059

30/12/2006
ಅಂಅಂ/20/ಇಮಾಒ/200607
ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗ ಗೆ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವುದು ಕುರಿತು

26/03/201
0

7-7-1

26/03/2009

697
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

21

27067

30/12/2006
ಅಂಅಂ/20/ಇಮಾಕ/200607
ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗ ಗೆ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್

26/03/201
0

7-7-1

22

27080

21/08/2006
26/03/2009
26/03/201
ಸಾ ಇ/ಅಂಅಂ/01/ಸಾಮಾ
0
ನಯ್/2006-07
ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಇವರಿಗೆ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಸಥ್ಳಾವಕಾಶ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

7-7-1

23

27085

21/12/2007
ಸಾ ಇ/19/ಅಂಅಂ/ಉಆಅ/2
006-07
ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಉತತ್ಮ ಆಡ ತ ಅನುಷಾಟ್ನ ಕುರಿತು

26/03/2009

26/03/201
0

7-7-1

24

27089

ಅಂಅಂ/221/ವಾಆವ/200607
ವಾ ರ್ಕ ಆಡಳತ ವರದಿ

26/03/2009

26/03/201
0

7-7-1

25

27094

26

27103

27

27109

28

27115

29

27124

26/08/2006
26/03/2009
26/03/201
7-7-1
ಸಾ ಇ/ಅಂಅಂ/7/ವಾಆವ/2
0
006-07
2004-05 ಮತುತ್ 2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಹಾಗೂ 2006-07ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ ಆಡ ತ ವರದಿಯನುನ್
ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆ
07/11/2006
26/03/2009
26/03/201
7-7-1
ಸಾ ಇ/ಅಂಅಂ/15/ಪವರಾಆ
/2006-07
0
ಪರಿ ಷಡ್ ವಗರ್ಗಳ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಆ ೕಗ ನವದೆಹ ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಥಮ ವರದಿಗಾಗಿ ವರವನುನ್ ಒದಗಿಸುವ
ಬಗೆ
ಸಾ ಇ/ಅಂಅಂ/14/ಎಸ್ಇಎ
22/09/2006
26/03/2009
26/03/201
7-7-1
ಸ್/2006-07
0
Reconciliation of discrepancies in forms ES-1s and Es IVs for the year
2002 03 in respect of karnataka
ಆಸಾ ಇ/ಗಯತ/ಅಂಅಂ/10
13/09/2006
26/03/2009
26/03/201
7-7-1
/2006-07
0
ಪರ್ಮತ ಕಾಯರ್ ಕರ್ಮದಡಿಯ ಲ್ ಈವರೆ ಗೂ ಗಣಕ ಯಂತರ್ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಹಾಗೂ
ಬ ಂದಿ ವಗರ್ದವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಅಂಅಂ/24/ಅಭಾ ಸ/200615/03/2007
26/03/2009
26/03/201
7-7-1
07
0
7ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಣ ಸಮೀ ೆ ಕುರಿತು

30

27563

21/07/2005
28/03/2009
ಅಂಅಂ-1/ ಸಪರ್-5706/0506
ರ್ೕ ನೆ.ಲ. ನರೇಂದರ್ಬಾಬು, ಇವರ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 2706ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

28/03/201
0

7-7-1

31

27566

18/03/2006
28/03/2009
28/03/201
ಅಂ.ಅಂ.1/ .ಪ.ಪರ್0
261/05-06
ರ್ೕ ಮರಿ ತಿಬೆಬ್ೕಗೌಡ ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರು ಇವರ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 261ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ

7-7-1

32

27598

30/06/2005
28/03/2009
28/03/201
7-7-1
ಅಂಅಂ-1/ ಸಪರ್/4509/050
06
ರ್ೕ ಸೋಮಣಣ್ ಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರು ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 4059ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

33

27603

ಅಂಅಂ-1/ ಪಪರ್/77/05-06

34

27608

19/05/2007

08/07/2005

26/03/2009

28/03/2009

28/03/201
7-7-1
0
ರ್ೕ ಡಾ ಎಂ.ಆರ್.ತಂಗ ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರು ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿತ್ಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 77ಕೆಕ್
ಉತರಿಸುವ ಬಗೆ
01/07/2005
28/03/2009
28/03/201
7-7-1
ಅಂಅಂ0
1/ಎಲ್ಎ /351/05-06

698
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ರ್ೕ .ಎಸ್. ಉಗರ್ಪಪ್ ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರು ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ ಎಲ್.ಎ. 351ಕೆಕ್
ಉತರಿಸುವ ಬಗೆ
No.
04/05/2006
28/03/2009
28/03/201
7-7-1
CPI/ST/1/ESS/20060
07
Education in India 97-98 School financial data

35

27680

36

27687

37

27698

38

28507

ಅಂಅಂ/02/ಇಮಾಕ/200815/04/2008
09
ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗ ಗೆ ಮಾ ತಿ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

03/04/2009

03/04/201
0

7-7-1

39

28510

22/08/2007
03/04/2009
ಅಂಅಂ/17/ರಾಮಾಹ/2007
-08
ರಾ ಟ್ೕಯ ಮಾನವ ಹಕುಕ್ಗಳ ಆ ೕಗಕೆಕ್ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್

03/04/201
0

7-7-1

40

29791

02/03/2009
03/04/2009
03/04/201
7-7-1
ಅಂಅಂ/32/ಮಾಹಪ/20080
09
ರ್ೕ ಟಿ.ಎಂ. ಧನರಾಜ್, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್

41

29795

42

29801

43

29806

27/11/2008
03/04/2009
03/04/201
7-7-1
ಅಂಅಂ/26/ಮಾಹಪ/20070
08
ರ್ೕ ಬಿ. . ಮಧುಸೂದನ್ ರಾವ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ
ಕುರಿತು
26/05/2008
03/04/2009
03/04/201
7-7-1
ಅಂಅಂ/10/ಮಾಹಪ/20080
09
ರ್ೕ ಎಂ. ರ್ೕನಿವಾಸ ಮತುತ್ ರ್ೕ ಚಂದರ್ಪಪ್
ೕನೆನ್ೕರಾ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ
ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ
07/10/2008
03/04/2009
03/04/201
7-7-1
ಅಂಅಂ/21/ಮಾಹಪ/20080
09
ರ್ೕ ಬಿ.ಜೆ. ಬಣಕಾರ, ಹಾವೇರಿ ರವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

44

29810

03/03/2007
03/04/2009
ಅಂಅಂ/23/ಮಾಹಪ/200607
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವುದು ಕುರಿತು

03/04/201
0

7-7-1

45

30451

24/09/2008
03/04/2009
03/04/201
ಅಂಅಂ/20/ಕೇರಾಸಾಂಸ/20
0
08-09
ಕೇಂದರ್ ಮತುತ್ ರಾಜಯ್ ಸಾಂಖಿಯ್ಕ ಸಂಸೆಥ್ಯ 15ನೇ ಸಮೆ ಳನದ ಫಾರಸುಸ್ ಕುರಿತು

7-7-1

46

30454

05/05/2008
03/04/2009
03/04/201
7-7-1
ಅಂಅಂ/5/ಕೇರಾಸಾಂಸ/200
0
8-09
ಕೇಂದರ್ ಮತುತ್ ರಾಜಯ್ ಸಾಂಖಿಯ್ಕ ಸಂಸೆಥ್ಯ 14ನೇ ಸಮೆ ಳನದ ಫಾರಸುಸ್ ಸಂಖೆಯ್ 14.5.1ರ ಬಗೆಗ್

47

30460

20/06/2008
03/04/2009
03/04/201
ಅಂಅಂ/14/ನಾತೃಅ/20080
09
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಲ್ ನಾಗರೀಕ ತೃಪಿತ್ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಪರಿಣಾಮವನುನ್ ಹೊರತರುವ ಬಗೆಗ್

27/07/2006
28/03/2009
28/03/201
7-7-1
ಸಾ ಇ/ಅಂಆಮ/27/Rod/2
0
006-07
Reconciliationn of discrepancies in forms ES-IS and ES-IVS for the year
1999 2000 of Karnataka
13/08/2003
28/03/2009
28/03/201
7-7-1
ಅಂಅಂ0
1/11/ಎಸ್ಇಎಸ್/03-04
Selected Education Statistics ES-IS ES-IIS 2002-03

7-7-1

699
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
48

30469

ಅಂಅಂ/15/ಪವಾ/2007-08

30/07/2007

03/04/2009

03/04/201
7-7-1
0
ೕಗ, ನವದೆಹ ಇವರ ಪರ್ಶೆನ್ಗ ಗೆ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್

25/04/2007

03/04/2009

03/04/201
0

7-7-1

03/04/2009

03/04/201
0

7-7-1

03/04/201
0
ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್

7-7-1

ಪರಿ ಷಟ್ ವಗರ್ಗಳ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಆ
49

30504

ಅಂಅಂ/2/ಗಯರಿ/2007-08

ಗಣಕಯಂತರ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
50

30507

ಅಂಅಂ/20/ಇತರೆ/2007-08

18/10/2007

ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಶಾಖೆಗೆ ಸಥ್ಳಾವಕಾಶ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
51

30514

06/10/2006
03/04/2009
ಸಾ ಇ/ಅಂಅಂ/ನಿ ೕಜನೆ/
13/2006-07
ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರುಅಂಕಿ ಅಂಶ ಶಾಖೆಗೆ ಒಬಬ್ `ಡಿ` ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರನುನ್ ನಿ

52

30527

11/06/2008
03/04/2009
ಅಂಅಂ/13/ಉಸಕು/200809
2008-09ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸನಡೆಯುವ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರುಗಳ ಸಭೆ ಕುರಿತು

03/04/201
0

7-7-1

53

30550

05/09/2008
03/04/2009
ಆಮಾಮ/191ಸೌಪಸ/2008-09
ಸಕಾರ್ರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯರ್ಗಳ ಪರಿ ೕಲನಾ ಸಮಿತಿ ಬಗೆಗ್

03/04/201
0

7-7-1

54

30570

ಅಂಅಂ/23/ಇತರೆ/2008-09

24/11/2008

03/04/2009

03/04/201
0
ದ ಣ ರಾಜಯ್ಗಳ ಸಾಂಖಿಯ್ಕ ಇಲಾಖಾ ಸಚಿವರುಗಳ ಪಾರ್ದೇ ಕ ಮಟಟ್ದ ಸಮೆ ಳನ ಕುರಿತು.

7-7-1

55

26592

ಅಂಅಂ/ ಮಾ-1/2000-01

11/08/2000

25/03/2009

7-7-3

ವಲಯವಾರು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಮಾ ತಿ ಪುಸತ್ಕವನುನ್ ಮುದಿರ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
56

26699

57

27620

58

27626

22/01/2005
28/03/2009
28/03/201
7-7-3
ಅಂಅಂ-2/ ಪಪರ್/440/040
05
ರ್ೕ ಮುನಿವೆಂಕಟ ರೆಡಿಡ್ ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರು ಇವರ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 440ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

59

27630

60

27634

20/01/2005
28/03/2009
28/03/201
7-7-3
ಅಂಅಂ-2/ ಪಪರ್/228/05
ರ್ೕ ಎ.ಎಸ್. ಶಂಕರ ಮೂತಿರ್ ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರುನ ಇವರ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 228ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ನೀಡುವ
ಬಗೆ
ಅಂಅಂ-2/ ಪಪರ್/130/0420/01/2005
28/03/2009
28/03/201
7-7-3
05
0
ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರು ಇವರ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 130ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ
ರ್ೕ ಖಾಜಿ ಅರಶದ್ ಆ

61

27641

ಅಂಅಂ-1/ ಪಪರ್/1751/05

01/08/2002
25/03/2009
25/03/201
7-7-3
No. ST-1/10/Exam
0
Results/2002-03
Furnishing of Examination Results in ES-III for the year 2001-02, 2002-03
2003 04 2004 05
20/01/2005
28/03/2009
28/03/201
7-7-3
ಅಂಅಂ-2/ .ಪ.ಪರ್/254/040
05
ರ್ೕ ಎಮ.ಡಿ. ರಮೇಶ್ ರಾಜು ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರು ಇವರ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 25ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

ರ್ೕ ಅರ ಂದ ಂಬಾವ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

25/03/201
0

19/03/2005

28/03/2009

28/03/201
7-7-3
0
ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರು ಇವರ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 1751ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

700
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
62

27661

63

27664

64

27672

65

27676

ಆಂಅಂ-1/ ಸಪರ್/3726/0424/03/2005
28/03/2009
28/03/201
7-7-3
05
0
ರ್ೕ ಶಂಕರ ಂಗೇ ಗೌಡ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರು ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 3726ಕೆಕ್
ಉತರಿಸುವ ಬಗೆ
26/03/2005
28/03/2009
28/03/201
7-7-3
ಅಂಅಂ-1/ ಪಪರ್/883/040
05
ಡಾ. ಎಂ.ಪಿ. ನಾಡಗೌಡ ಇವರ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 883ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
20/01/2005
28/03/2009
28/03/201
7-7-3
ಅಂಅಂ-2/ವುಒಪರ್/341/05
ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ರಾವ್ ಡಿ. ಮಾರೆ ದಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರು ಇವರ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 341/05ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ
ನೀಡುವ ಬಗೆ
ST-1/05/SES/04-05
13/01/2005
28/03/2009
28/03/201
7-7-3
Selected Education Statistics ES IS ES IV S 2003-04

ಶಾಖೆ: JDPI BANGALORE DIV

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ಒಟುಟ್: 94

1

40010

2

75443

3

75821

JD1/A3//ಪರ್.ವ.ಅನು/01/2
03/08/2011
14/10/2011
14/10/201
9-3-1
010-11/2011
2
ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ರಾ ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಶಾಲೆಯ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು

4

75959

20/07/2013
20/07/201
9-3-1
ಸನಿ1/ಎ2/ದೂಪರ್/33/2010- 05/08/2011
4
11/2011
ಕನಾರ್ಟಕ ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬರ್ಷಾಠ್ಚಾರದ ಬಗೆಗ್.

5

75979

05/08/2011
20/07/2013
20/07/201
ಸನಿ1/ಎ2./ದೂಪರ್/17/2009
4
-10/2011
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿ ರುವುದಿಲಲ್ ಎಂದು ದೂರು ಕುರಿತು

6

76337

7

87533

8

88255

9

92530

10

95193

10/08/2011
14/10/2011
14/10/201
9-3-1
JD1/A3/ಅನುಪಾಲನೆ/ಅ.ವ/
2
04/2011-12
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊನುನ್ಡಿಕೆ ಹಾಯ್ಂಡ್ ೕಸ್ಟ್, ತುಮಕೂರು ಶಾಲೆಯ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗ ಗೆ
ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ ಸ ಸುವ ಕುರಿತು
11/11/2011
20/07/2013
20/07/201
9-3-1
ಸನಿ1/ಎ2/ಮಾ.ಹ.ಅ/27/20
4
11
ರ್ೕ ಮುಖೇಶ್.ಎನ್.ರಾವ್ ಎಂಬುವವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್
ಕಷ್ಕರ ಅಮಾನತುತ್
ಬಗೆ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
23/11/2011
20/07/2013
20/07/201
9-3-1
ಸನಿ1/ಎ2//ದೂಪರ್/28//201
4
1-12
ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಮುಚಿಚ್ ಕೋಲಾರದ ಲ್ ಖಾಸಗಿ ಸಭೆ ನಡೆ ರುವ ಡಿ.ಡಿ.ಪಿಐ ರವರ ಬಗೆಗ್ ಕರ್ಮ
ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು
07/02/2012
20/07/2013
20/07/201
9-3-1
ಸನಿ1/ಎ2/ಇ /39/2012
ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನ ಅಡಿಯ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಾಕ್ಸ್ ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ವಲಯ03
ಶಾಲೆಯ ರುವ ಸಮಸೆ ಗಳ ಬಗೆ ವರದಿ ಸ ಸುವ ಕುರಿತು
02/04/2012
20/07/2013
20/07/201
9-3-1
JD1/A3/ಮಾ.ಹ.ಅ/01/20
4
11-12/2012

CPI.ಸನಿ/ಎ2/ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ
18/12/2009
28/10/2011
28/10/201
9-3-1
ಲ್. /ಮೌ.ಮಾ./ .ಕರ್.08/2
2
00910.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. .
ಪರೀಕ/2009
ಮಾಚಿರ್ 2009ರ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. .ಪರೀ ೆಯ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನ ಕಾಯರ್ದ ಲ್ ತಪುಪ್ ಎಸಗಿರುವ ಕಷ್ಕರ
ರುದ ಸುಕ ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆ
ಸನಿ1/ಎ2/ಇ /15/2011
30/07/2011
20/07/2013
20/07/201
9-3-1
ಇತರೆ ಪತರ್ಗಳ ಕಡತ

9-3-1

701
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಂತೆ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
11

95328

12

95330

13

95332

14

95333

15

99246

16

99343

17

103467

18

103468

19

111793

20

111805

09/04/2012
20/07/2013
20/07/201
9-3-1
ಸನಿ1/ಎ3/ಪರ್.ವ.ಅನು/01/2
4
012-13/2012
ರ್ೕ.ಮಹಂತೇಶ್ ಅ.ಕಂಠಿ, ಚಿತರ್ಕಲಾ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ಇವರ 2012-13ನೇ ಸಾ ನ ತಾತಾಕ್ ಕ
ಪ ವಾಸ ಕಾಯರ್ಕ ಮ ಪಟಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
ಸ/ಪರ್.ವ.ಅನು/0/2012
09/04/2012
20/07/2013
20/07/201
9-3-1
ರ್ೕ.ಟಿ. ದದ್ ಂಗಸಾವ್ಮಿ, ಭಾಗೀಯ ಅಧೀಕಷ್ಕರು, (ಸಂಗೀತ,ನೃತಯ್ ಹಾಗೂ ನಾಟಕ)ಇವರ 2012-13ನೇ
ಸಾ ನ ತಾತಾ ಕ ಪ ವಾಸ ಕಾಯರ್ಕ ಮ ಪಟಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
09/04/2012
20/07/2013
20/07/201
9-3-1
ಸ/ಪರ್.ವ.ಅನು/0/2012
ರ್ೕಮತಿ. ಸುಮಾ. ಬಿ.ಎಸ್. ಂದಿ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ಇವರ 2012-13ನೇ ಸಾ ನ ತಾತಾಕ್ ಕ
ಪ ವಾಸ ಕಾಯರ್ಕ ಮ ಪಟಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
09/04/2012
20/07/2013
20/07/201
9-3-1
ಸ/ಪರ್.ವ.ಅನು/0/2012
ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗದ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರುಗಳು (ಆಡ ತ) ಇವರುಗಳ 2012-13ನೇ ಸಾ ನ ತಾತಾಕ್ ಕ
ಪ ವಾಸ ಕಾಯರ್ಕ ಮ ಪಟಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
01/08/2012
22/07/2013
22/07/201
9-3-1
ಸನಿ1/ಎ3/ಮಾ.ಹ.ಅ/08/12
4
-13/2012
ಕೆ ಜಿ ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ನೋಬನಗರ, ವ ಗಗ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
ಸನಿ1/ಎ3/ಖಾಪೂಸೇ/01/20
02/08/2012
20/07/2013
20/07/201
9-3-1
12-13/2012
4
ರ್ೕಮತಿ ರೇಣುಕಾದೇ ಟಿ.ಜಿ. ಂದಿ ಭಾಷಾ ಕಷ್ಕಿ, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮುದೆದ್ೕನಹ ಳ್, ಕಾರಿಪುರ
ತಾ ವ ಗ ಲಜಿಲೆ ವರ ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ಸೇವೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಸನಿ1/ಎ2/ದೂಪರ್/07/2008- 08/12/2012
08/12/2012
08/12/201
9-3-1
09/2012
3
ರ್ೕ.ಮಹದೇವಸಾವ್ಮಿ, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ, ಇವರ ಟಾರ್ಪ್ ಪರ್ಕರಣದ ಲ್
ೕ ಎ ಎನ್ ಲ ನಾರಾಯಣ್ ರವರು ಸ ರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆ
ಸನಿ1/ಎ2/ದೂಪರ್/08/2005- 08/12/2012
08/12/2012
08/12/201
9-3-1
06/2012
3
ಕು.ಬಿ.ಟಿ.ಮಂಜುಳ, ಸ , ಸ.ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಬಸೂಳು, ಮಂಡಯ್ ತಾ. ಇವರಿಗೆ ಮು. .ರವರು ಕಿರುಕುಳ
ನೀಡುತಿರುವ ಬಗೆ
ಸನಿ1/ಎ4/ವೇನಿ/ಪೌರ್ಶಾ .
22/07/2013
22/07/2013
22/07/201
9-3-1
ವೇ.ನಿ 01/2013
4
ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಒ ಶೋಭ. ಸ. ಸ.ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಹೊಸದುಗರ್ ಇವರಿಗೆ ವೇತನ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
ಸನಿ1/ಎ2/ದೂಪರ್/ಉನಿ/ಬಿಇ
ಓ ರುದಧ್ ದೂರು 26/2013

22/07/2013

22/07/2013

22/07/201
4

9-3-1

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಇ.ಓ ರಿಯೂರು ಇವರುಗಳ ಕಾಯರ್ವೈಕರಿ ಬಗೆಗ್ ದೂರು

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

21

111808

22

111810

23

111811

24

111813

22/07/2013
22/07/2013
22/07/201
9-3-1
ಸನಿ1/ಎ2/ಖಾಪೂಸೇ/82/20
4
13
ರ್ೕ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಜಡೆ, ಸೊರಬ ತಾ ಇವರ ಖಾಯಮ
ಪೂವರ್ ಸೇವಾ ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಬಗೆ
22/07/2013
22/07/2013
22/07/201
9-3-1
ಸನಿ1/ಎ2/ನಿ ೕ/04/201
4
3
ರ್ೕ ಕೆ.ಎನ.ರಂಗಪಪ್, ಮು. . ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಸಲೆ ಕಡನೂರು ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾ. ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್
22/07/2013
22/07/2013
22/07/201
9-3-1
ಸನಿ1/ಎ2/ವೇನಿ/ಪೌರ್ಶಾ
4
ಹೆ.ವೇ.ಬಡಿತ್ 36/2013
ರ್ೕ ಡಿ.ರಾಮಚಂದಚ್ ನಿವೃತತ್ ಸ. ಸ.ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಬಸವನಗುಡಿ ದ.ವ-1 ಇವರ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರು ಬಗೆ
22/07/2013
22/07/2013
22/07/201
9-3-1
ಸನಿ1/ಎ2/ಆಖಅ/ಗೃನಿ ಅನು
01/2013
4
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ರ್ೕಮತಿ ಡಿ.ಆರ್.ರೇಖ ಸ. . ಸ.ಪೌರ್ಶಾಲೆ ಜಯನಗರ, ದ.ವ.-3 ಇವರಿಗೆ ಗೃಹ ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಸನಿ1/ಎ2/ದೂಪರ್/ಮೇಲಮ್ನ
22/07/2013
22/07/2013
22/07/201
9-3-1
38/2013
4
ರ್ೕ .ಎಸ್.ಶ ಧರ ಮು> ಸ. .ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಜೋಳದಾಳ್ ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ

25

111817

26

111818

22/07/2013
22/07/2013
22/07/201
9-3-1
ಸನಿ1/ಎ2/ದೂಪರ್/ಮೇಲಮ್ನ
4
62161/12-13/2013
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಭಾರತಿ. ಮು. ಸ. .ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಇಸುವನಹ ಳ್ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆಗ್.

27

111821

28

111827

29

111833

30

111835

31

111846

32

114937

33

75858

22/07/2013
22/07/2013
22/07/201
9-3-1
ಸನಿ1/ಎ2/ದೂಪರ್/57/124
13/2013
ರ್ೕ ಎಸ್.ಎಲ್ ಚವಾಹ್ಣ್. ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಂದಿನ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ
ಆರೋಪಗಳ ಬಗೆ ಸು ಕ ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆ
ಸನಿ1/ಎ2/ದೂಪರ್/ಮೇಲಮ್ನ
22/07/2013
22/07/2013
22/07/201
9-3-1
27/12-13/2013
4
ರ್ೕ ಎಸ್.ಪಿ.ಪುಟೆಟ್ೕಗೌಡ ಸ. ಸ. .ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಇವರಿಗೆ ಧಿ ರುವ ದಂಡನಾದೇಶದ ರುದದ್
ಮೇಲ ನ ಸ ರುವ ಬಗೆ
ಸನಿ1/ಎ3/ಆಖಅ/ಅನುಮತಿ
22/07/2013
22/07/2013
22/07/201
9-3-1
01/12-13/2013
4
ರ್ೕ ೕತಾರಾಮಪಟಗಾರ ಸ. ಸ.ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಆನವಟಿಟ್ ಸಾಗರ ತಾ.ಇವರಿಗ ಗೃಹ ನಿಮಾರ್ಣ
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಸನಿ1/ಎ3/ನಿ&ಪಿಂ/ಸವ್.ನಿ
22/07/2013
22/07/2013
22/07/201
9-3-1
01/12-13/2013
4
ರ್ೕ ಬಿ.ಎಸ್.ಭೃಂಗೇಶ್, ಸ. ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕುಂಬಳಗೂಡು, ದ.ವ-1 ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಚಾಛ್ ನಿವೃತಿತ್
ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಸನಿ1/ಎ2//ದೂಪರ್/ದೂರು22/07/2013
22/07/2013
22/07/201
9-3-1
31/10-11/2013
4
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಕಬಡಿತ್ ಹಾಗೂ ವಗಾರ್ವಣೆಯ ಲ್ ಅನಾಯ್ಯವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಕೊಪಪ್ಳ
ಜಿಲಾ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ರುದ ದೂರು
ಸನಿ1/ಎ2//ದೂಪರ್/0122/11/2013
16/12/2013
16/12/201
9-3-1
2012-13/2013
4
ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಶೆಟಿಟ್ಗಾನಹ ಳ್ ಗಾರ್ಮದ ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ವರದಿ
ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ಸನಿ1/ಅ2/ಪೌರ್ಶಾ /ಮೇಲಮ್ನ 04/08/2011
20/07/2013
20/07/201
9-3-2
/ಅಗೈಹಾ/41/2011
4
ರ್ೕ.ಕೆ ಎನ್ ವೆಂಕಟೇಶಯಯ್,

34

75860

35

75956

36

75961

21/12/2013
21/12/201
ಸನಿ1/ಎ2/ದೂಪರ್/06/2011- 05/08/2011
4
12/2011
ರ್ೕ ಶಂಕರಪಪ್, ಂದಿನ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ರುದಧ್ ದೂರು

37

75984

05/08/2011
28/10/2011
28/10/201
9-3-2
ಸನಿ1/ಎ2.ಪೌರ್ಶಾ /ದೂಪರ್/
2
ದೂರು 28/10-11/2011
ರ್ೕ ಕೆ.ನಾಗೇಶ,ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕರ್ರಿ ಬಾಲಕರ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ನಾಯ್ಮತಿ, ಹೊನಾನ್ ತಾ.
ಇವರು ಗಾ ಮ ಪಂಚಾಯಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಪ ಚಾರದ ಭಾಗಿಯಾಗಿದಾರೆಂಬ ಬಗೆ ದೂರು

ಸನಿ1/ಎ2/ಉನಿ/ದೂಪರ್/11/2 04/08/2011
28/10/2011
28/10/201
9-3-2
010-11/2011
2
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಕಣ ಇಲಾಖೆ ಕೋಲಾರ ಇವರ ರುದಧ್ ರ್ೕ ಕೆ.ಎಂ.ಮುನಿಯಪಪ್ ಕಷ್ಕರು
ಇವರ ದೂರು
21/12/2013
21/12/201
9-3-2
ಸನಿ1/ಎ2/ದೂಪರ್/26/2009- 05/08/2011
4
10/2011
ರ್ೕ ಶಂಕರಪಪ್, ಉ ಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ರುದಧ್ ದೂರು
9-3-2
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38

76247

39

76322

40

77216

41

82843

42

88181

43

90842

44

90851

45

92103

46

95271

47

96180

48

98548

49

111803

50

111806

JD1/A2/ಆ
15/03/2010
26/08/2011
26/08/201
9-3-2
ಶಾ/ ಚಾರಣೆ// . ಪರ್/40/2
2
008-09
ರ್ೕ.ಬಿ ರಾಜಶೇಖರ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ತುಮಕೂರು ಇವರು ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ರೂ1.50
ಕೋಟಿ ನಷ ವ ಂಟುಮಾಡಿದಾರೆಂಬ ಆರೋಪದ ಕುರಿತು
10/08/2011
06/02/2012
06/02/201
9-3-2
JD1/A3/ಅನುಪಾಲನೆ/ಅ.ವ/
3
3/2011-12
ರ್ೕ ಉಮಾಪರ್ಗತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಯ್ತಸಂದರ್, ಮೈದಾಳು ರಸೆತ್, ತುಮಕೂರು-4 ಶಾಲೆಯ ತಪಾಸಣಾ
ವರದಿಗೆ ಅನುಪಾಲನೆ ವರದಿ ಸ ಕೆ ಬಗೆ
ಸನಿ1/ಎ2/ಭೇ &
26/08/2011
28/10/2011
28/10/201
9-3-2
ವ/16/2011
2
ಏಕಲವಯ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್[ರಿ]ಬೆಂಗಳೂರು ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ರ್ೕ ಬಾಲಾಜಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಹುಚ ವ ನಹ ಬಸಾಪ ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಶಾಲೆಯನು ಹರಪನಹ ತಾಲೂಕು ಚಟ ಹ ಗಾ ಮಕೆ
ಸನಿ1/ಎ2/ದೂಪರ್/20/2011
23/09/2011
23/12/2011
23/12/201
9-3-2
2
ರ್ೕ ಸುಬಬ್ರೆಡಿಡ್, ಪರ್ಭಾರಿ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಬಾಲಕಿಯರ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಚಿಕಕ್ಬಳಳ್ಪುರ
ಜಿಲೆ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆ
21/10/2011
12/03/2014
12/03/201
9-3-2
ಸನಿ1/ಅ3/(ಚಿ)/ಅ.ವ/ತ.ವ.ಅ
5
ನು/ಗೈಹಾ-02//2011-12
ಸ. .ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ರಾಂಪುರ, ಳಕಾಲೂಮ್ರು ತಾ.ಶಾಲೆಯ ತಪಾಸಣೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಶಾಲಾ ಚಿತರ್ಕಲಾ
ಕಷ್ಕರ ಗೆ ರು ಹಾಜರಿ ಬಗೆ ಕಡತ
29/12/2011
20/07/2013
20/07/201
9-3-2
ಸನಿ1/ಎ2/ಅಗೈಹಾ/34/201
4
1
ರ್ೕ ಬಾಲಸುಬರ್ಮಣಯ್ ಶಮರ್, ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹುಸೂಕ್ರು, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು,
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆ ಇವರ ಅನಧಿಕ ತ ಗೆ ರು ಹಜರಿ ಬಗೆ
29/12/2011
20/07/2013
20/07/201
9-3-2
ಸನಿ1/ಎ2/ . ಪರ್/35/2011
4
ರ್ೕ ನಾಗರಾಜ, ಸಹ ್ಕಷಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಳಗೊಂಡನ ಹ ಳ್, ಕನಕಪುರ
ತಾಲೂಕು ಇವರಿಗೆ ತಡೆ ಡಿದಿರುವ ವಾ ರ್ಕ ಬಡಿಗಳನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊ ಸಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
27/01/2012
07/12/2013
07/12/201
9-3-2
ಸನಿ1/ಎ2/ದೂಪರ್/38/2012
4
ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ನಡೆ ದ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಗೆರ್ೕಡ್-2 ಬಡಿತ್
ಕೌನಿ ಂಗ್ನ ಖಾ ಹುದೆಗಳನು ಪ ಕಟಿಸದಿರುವ ಬಗೆ
05/04/2012
21/12/2013
21/12/201
9-3-2
ಸನಿ1/ಎ2/ದೂಪರ್/03/2012
4
ರ್ೕ ಕೆ.ಜಿ.ರಾಜೇಂದರ್, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ದೊಡಡ್ಬಳಳ್ಪುರ ಮತುತ್ ರ್ೕ ಹೆಚ್. .ವೆಂಕಟೇಶಪಪ್,
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾ ಮಾಂತರ ಜಿಲೆ ಇವರುಗಳ ಮೇಲೆ ೕ ಹುಚ ಪ ಸಹ ಕಷ್ಕರು
08/05/2012
19/03/2014
19/03/201
9-3-2
ಸನಿ1/ಎ2/ . ಪರ್/06/2012
5
ರ್ೕ ಬೇ ನಹ ಳ್ ನಾಗರಾಜ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಡಬಗೆರೆ, ಉತತ್ರ ವಲಯ-1
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಏಪಿ ಲ್ 2011ರ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಪರೀ ಾ ಕಾಯರ್ದ ಅವ ವಹಾರ ನಡೆ ರುವ
09/07/2012
20/07/2013
20/07/201
9-3-2
ಸನಿ1/ಎ2/ಮಾ.ಹ.ಅ/01/20
4
12
ರ್ೕ ಬಿ.ಎಸ್.ಅಳಗು ಎಂಬುವವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ಮ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
22/07/2013
22/07/2013
22/07/201
9-3-2
ಸನಿ1
4
ಎ2/ಅಗೈಹಾ/ಪಾರ್ಶಾ ನೇ
01/2013
ಸಕಾರ್ರಿ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ತಿಮಮ್ರಾಜನ ಹ ಳ್ ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಲ್ ಕು ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರ ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರು
ಹಾಜರಿ ಬಗೆ
22/07/2013
16/12/2013
16/12/201
9-3-2
ಸನಿ1/ಎ2/ದೂಪರ್/ಮೇಲಮ್ನ
4
10/2013
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ರ್ೕ ವೆಙಂಕಟಸಾವ್ಮಿ ಸ. , ಸ. .ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಮಲಲ್ಮಾಕನಪುರ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ. ಇವರ ಮಾಲಮ್ನ ಬಗೆಗ್
51

111807

52

111822

53

112321

54

112343

55

114883

56

114884

57

114925

58

114934

59

114935

60

114939

61

115135

62

115526

22/07/2013
22/07/2013
22/07/201
9-3-2
ಸನಿ/ಎ2/ದೂಪರ್/ದೂರು
32/2013
4
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಶಾಲೆ ಮೇಲೇಕೋಟೆ ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ. ಶಾಲಾ ಬಬ್ಂದಿ ಮೇಲೆ ರ್ೕಮತಿ ಮಂಜುಳಮಮ್
ತಾ ಪಂ ಸದಸ ರಯ ಇವರು ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆ
ಸನಿ1/ಎ2/ದೂಪರ್/ಮೇಲಮ್ನ
22/07/2013
22/07/2013
22/07/201
9-3-2
02/12-13/2013
4
ರ್ೕ ಡಿ. .ಕೃಷಣ್ಪಪ್ ಪದ ದರೇತರ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸ.ಮಾ ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ದೇವನಗುಂದಿ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ.
ಇವರ ಮೇಲ ನ ಬಗೆ
ಸನಿ1/ಎ2//ದೂಪರ್/ಪಾರ್ಶಾ /
15/03/2013
07/12/2013
07/12/201
9-3-2
ಮೇಲಮ್ನ -75//2012-13
4
ರ್ೕಕೆಡಿದಾ ನರಸಯಯ್, ಮು ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಂಗಾಪುರ, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆಗ್ ಕಡತ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

03/01/2013
16/12/2013
16/12/201
9-3-2
ಸನಿ1/ಎ2(ಎ3)/ಖಾಪೂಸೇ/0
4
2//2012-13
ರ್ೕಮತಿಪಿಗಂಗಮಮ್, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರುಹೊ ಗೆ ಸಪಪೂಕಾಲೇಜು ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ ಉಪಪ್ರಿಗೇನಹ ಳ್,
ಹೊಳಲೆ ರೆ ತಾಲೂಕು ಚಿತ ದುಗರ್ ಜಿಲೆ ಇವರ ಖಾಯಂಪೂವರ್ ಸೇವಾವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಬಗೆ
ಸನಿ1/ಎ2// . ಪರ್/ಮೇಲಮ್ನ
21/11/2013
12/03/2014
12/03/201
9-3-2
-13/2013-14/2013
5
ರ್ೕ ಫಯಾಜ್, .ಆರ್.ಪಿ. ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವವರಿಗೆ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ಚಿಕ ಬಳಾ ಪ ರ ಇವರು ದಂಡನೆ ಧಿ ರುವ ರುದ ಮೇಲ ನ ಸ ರುವ
ಸನಿ1/ಎ2/ಪೌರ್.ಶಾ. / . ಪರ್
21/11/2013
12/03/2014
12/03/201
9-3-2
/-06/2013-14/2013
5
ರ್ೕ ರಮೇಶ್, ಪರ್ಭಾರಿ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ( ಂದಿ ಕಷ್ಕರು) ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಯ ಯೂರು, ದೇವನಹ ಳ್
ತಾಲೂಕು ಇವರ ಮೇ ನ ಆಪಾದನೆಗ ಗೆ ಸು ಕ ಮ ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಸನಿ1/ಎ2// . ಪರ್/ಮೇಲಮ್ನ
22/11/2013
07/12/2013
07/12/201
9-3-2
-93/2013-14/2013
4
ರ್ೕ ಕೆ ಶಂಕರಪಪ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಣಗಲೂರು, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ.
ಇವರಿಗೆ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಬೆಂ ಗಾ ಜಿಲೆ ಇವರು ದಂಡನೆ ಧಿ ರುವ ರುದ ಮೇಲ ನ ಸ ರುವ ಬಗೆ
ಸನಿ1/ಎ2// . ಪರ್/ಮೇಲಮ್ನ
22/11/2013
21/03/2014
21/03/201
9-3-2
-42/13-14/2013
5
ರ್ೕ ರಾಮಚಂದರ್ಯಯ್ ಜಿ.ಎಲ್. ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಮಧುಗಿರಿ ಇವರ
ಮೇಲ ನ ಬಗೆ
ಸನಿ1/ಎ2//ಇ /ಹೆಸರು
22/11/2013
16/12/2013
16/12/201
9-3-2
ಬದಲಾವಣೆ-57/134
14/2013
ರ್ೕಮತಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಲತಾ ಸಹ ಕಷ್ಕಿ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಹೊಂಬೇಗೌಡನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ಹೆಸರನು ಲತಾ ಎಸ್ ಕುಲಕಣಿರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
ಸನಿ1/ಎ2// . ಪರ್/ಮೇಲಮ್ನ
22/11/2013
16/12/2013
16/12/201
9-3-2
-60/12-13/2013
4
ರ್ೕ ಡಿ. ಹೆಚ್.ಕೃಷಣ್ಪಪ್, ಮು. . ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,ಹೆಚ್.ಬಸವನಹ ಳ್, ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ
ಕುರಿತು
ಸನಿ1/ಎ2/ಪೌರ್ಶಾ / . ಪರ್/
26/11/2013
12/03/2014
12/03/201
9-3-2
ಮೇಲಮ್ನ -14/20135
14/2013
ರ್ೕ ಪೆದದ್ಣಣ್ , ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊಸಹ ಳ್, ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಬೆಂಗಳೂರು
ಗಾ ಮಾಂತರ ಜಿಲೆ ಇವರ ಮೇಲ ನ ಬಗೆ
ಸನಿ1/ಎ2// . ಪರ್/ಮೇಲಮ್ನ
19/03/2013
16/12/2013
16/12/201
9-3-2
-81/2012-13/2013
4
ರ್ೕ ನಂಜಪಪ್, ಬಡಿತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಆಹೊರ್ಸಕೋಟೆ, ಪಾವಗಡ
ತಾಇವರ ಮೇಲ ನ ಕಡತ
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63

116188

64

118676

65

118678

66

118797

67

75182

68

75971

69

75978

70

82614

71

88263

72

95244

73

111804

74

111838

75

112167

28/12/2013
26/02/2014
26/02/201
9-3-2
ಸನಿ1/ಎ2//ನಿ&ಪಿಂ/16/201
5
3-14/2013
ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥ ಕೆ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತಿಗಳರಹೊಸಹ ಳ್, ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು,ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರು ಸ ಇಚಾ ನಿವ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
ಸನಿ1/ಎ2/ನಿವೇಶನ
20/01/2014
12/03/2014
12/03/201
9-3-2
ಖರೀದಿ/ಅನು/17//2013-14
5
ರ್ೕ ಗುರುಶಾಂತಪಪ್,ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರುಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಸಹಾಯಕರು, ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ದಾವಣಗೆರೆ
ಇವರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಖರೀದಿಸಲು ಇಲಾಖಾ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
21/07/2013
12/03/2014
12/03/201
9-3-2
ಸನಿ1/ಎ2//ಕಾಸವ್ವೇಬ/01//
5
2013-14
ರ್ೕ ತಾಯಪಪ್, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
15 ವಷರ್ದ ಸ ಯಂಚಾ ತ ಬಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಕಡತ
17/10/2012
15/03/2014
15/03/201
9-3-2
ಸನಿ1/ಎ2(ಎ3)/ಮಾ.ಹ.ಅ/6
5
1/2012-13
ರ್ೕ ವೆಂಕಟರೆಡಿಡ್ ಮಡಿವಾಳ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
ಸನಿ1/ಎ2/ದೂಪರ್/12/2011

28/07/2011

15/07/2014

15/07/201
9-3-3
5
ರ್ೕ ಎಸ್. .ನಾಗರಾಜರಾವ್, ಂದಿನ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಹಾ ನಿವೃತತ್ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಅಕಷ್ರ
ದಾಸೋಹ ಡಘಟ ಚಿಕ ಬಳಾ ಪ ರ ಜಿಲೆ ಇವರ ರುದ ೕ
ೕನಿವಾಸಪ ವ ತ ಉಪ
05/08/2011
30/09/2014
30/09/201
9-3-3
ಸನಿ1/ಎ2./ಕಭಾ /042009
5
-10/2011
ಸಂಸಕ್ೃತ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರಿಗೆ [ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು] ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆ [ಕೆ ಎಸ್ ಪರಮೇಶ ರಯ ]
ಸನಿ1/ಎ2./ದೂಪರ್/ ಚಾರಣೆ
05/08/2011
01/09/2014
01/09/201
9-3-3
37/2009-10/2011
5
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಮಂಜುನಾಥ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ. ಹೆಬಾಬ್ಳ ಇವರು ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ
ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಸಂಘದ ಅಧ ಕಷ್ರು ಎಂದು ಓಡಾಡುತಿರುವ ಬಗೆ ದೂರು
ಸನಿ1/ಎ2/ಮಾ.ಹ.ಅ/ಮೇಲಮ್
21/09/2011
15/07/2014
15/07/201
9-3-3
ನ /2011
5
ರ್ೕ . ರ್ೕನಿವಾಸಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮೇಲಮ್ನ
ಸ ರುವ ಬಗೆ
ಸನಿ1/ಎ2//ಅಗೈಹಾ/29/20
23/11/2011
06/06/2014
06/06/201
9-3-3
11-12
5
ರ್ೕ.ಎಸ್.ದೇವರಾಜ್, ಸ , ಸಕಾರ್ರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಾಗೇಪ ಲ್ ಇವರು ಗೈರು ಹಾಜರಿ ನಂತರ
ಕತರ್ವ ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
05/04/2012
09/06/2014
09/06/201
9-3-3
ಸನಿ1/ಎ2/ . ಪರ್/01/2012
5
ರ್ೕ ನಾರಪಪ್ರೆಡಿಡ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, [ ಂದಿ] ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಿ.ಬಿ.ರಸೆತ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರ ಅ ತ್ನ
ವತರ್ನೆ ಬಗೆ
22/07/2013
09/06/2014
09/06/201
9-3-3
ಸನಿ1/ಎ2/ದೂಪರ್/ದೂರು
53/2013
5
ರ್ೕ ಕಿಟಟ್ಪಪ್ ,ಸ. ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕುಂದೂರು ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ.ಇವರ ಮೇಲೆ ಎಸ್ಡಿಎಂ ನೀಡಿರುವ
ದೂರಿನ ಬಗೆ
22/07/2013
03/09/2014
03/09/201
9-3-3
ಸನಿ1/ಎ3//ಇ /ನಿವೇಶನ
ಹಂ-01/12-13/2013
5
ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದಿದ್ ಪಾರ್ಧಿಕಾರದಿಂದ ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್. 3ನೇ ಹಂತ ಬಾಕಿ ಗುತಿತ್ಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
30/07/2013
15/07/2014
15/07/201
9-3-3
ಸನಿ1/ಎ2//ಮಾ.ಹ.ಅ/ದಂಡ/
5
51/2012-13/2013
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ
ಆ ೕಗ ದಂಡ ಧಿ ರುವ ಬಗೆ ಕಡತ
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76

112319

77

112320

78

112356

79

112360

80

112362

ಸನಿ1/ಎ2(ಎ3)/ಮನ /ಜೀವ
11/12/2012
30/07/2014
30/07/201
9-3-3
ನಾಧಾರ ಭತೆಯ್-01/20125
13
ರ್ೕಮಧು, ಎಸ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಎಲೆಕಾಯ್ತನಹ ಳ್, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ ಇವರಿಗೆ
ಜೀವನಾಧಾರ ಭತೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
24/05/2013
09/06/2014
09/06/201
9-3-3
ಸನಿ1/ಎ2//ದೂಪರ್/ಮೇಲಮ್ನ
5
-43//2013-14
ರ್ೕಕೆಬಾಲಾಜಿನಾಯಕ್,ಸ ಸಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ, ವನಾಪುರ, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆಗ್
26/10/2012
22/09/2014
22/09/201
9-3-3
ಸನಿ1/ಎ2/(ಎ3)/ದೂಪರ್/ದೂ
5
ರು-11//2012-13
ರ್ೕಡಿಎಂದೇವರಾಜ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಸಗ ಲ್, ಹೊಸನಗರ ತಾ ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ರುದ ದೂರಿನ ಬಗೆ ಸು ಕ ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು
ಸನಿ1/ಎ2//ದೂಪರ್/ದೂರು04/12/2012
06/06/2014
06/06/201
9-3-3
17//2012-13
5
ರ್ೕನರ ಂಹರಾಜು, ಸ , ಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊಳವನಹ ಳ್, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ಇವರ ಮೇಲೆ ಗಾರ್ಮಸಥ್ರಿಂದ
ದೂರು ಕುರಿತು
ಸನಿ1/ಎ2//ದೂಪರ್/ಪಾರ್ಶಾ /
19/02/2013
06/06/2014
06/06/201
9-3-3
ಮೇಲಮ್ನ -61//2012-13
5
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ರ್ೕಎನ್ಎಸೆತ್ೕ , ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಸಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್ಮುದೆದ್ೕನಹ ಳ್, ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ
ಕುರಿತು
ಸನಿ1/ಎ2/
22/11/2013
30/09/2014
30/09/201
9-3-3
ಅಂ. ./ಇ /ಭತೆಯ್ ಮಂ5
76/2012-13/2013
ರ್ೕ ನಾಗರಾಜು ಜಿ.ಹೆಚ್. ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರು ಗೆರ್ೕಢ್-1, ಸ.ಬಾ ಕಾ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು, ನೂಯ್ ಟೌನ್
ಭದಾ ವತಿ ಇವರಿಗೆ ಅಂಗ ಕಲ ಸಂಚಾರಿ ಭತೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಸನಿ1/ಎ2/ . ಪರ್/ಮೇಲಮ್ನ
22/11/2013
09/06/2014
09/06/201
9-3-3
-66/12-13/2013
5
ರ್ೕ ವೈ.ಆರ್.ಕುಬೇಂದರ್ ದಿವ್.ದ.ದ. ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಎಲೆರಾಂಪುರ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ
ಮೇಲ ನ ಬಗೆ
ಸನಿ1/ಎ2// . ಪರ್/ಮೇಲಮ್ನ
22/11/2013
25/05/2015
25/05/201
9-3-3
-25/13-14/2013
6
ರ್ೕ ಆರ್.ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ, ದಿವ್.ದ.ಸ. ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಂಗಿರ್ ಹ ಳ್, ಹರಪನಹ ಳ್
ತಾಲೂಕು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆ ಇವರ ಮೇಲ ನ ಬಗೆ
ಸನಿ1/ಎ2// . ಪರ್/ಮೇಲಮ್ನ
06/12/2013
09/06/2014
09/06/201
9-3-3
-20/2013-14/2013
5
ಹೇಮಾವತಿ ಅಂಬಿಗ ದೈ ಸ ಪಾರ್ಶಾ ಹೇರಿಂದಾಯ್ಪನಹ ಳ್ ಕನಕಪುರ ಇವರನುನ್ ಶಾಲಾ ಕತರ್ವಯ್ದ ಮೇಲೆ
ಅನಧಿಕ ತ ಗೆ ರುಹಾಜರಿ ನ ಲೆಯ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊ ರುವ ಬಗೆ
ಸನಿ1/ಎ2//ಮಾ.ಹ.ಅ/15//2
20/06/2013
30/09/2014
30/09/201
9-3-3
013-14
5
ರ್ೕ ಶೇಕ್ ಮುಕಿತ್ಯಾರ್, ಭದಾರ್ವತಿ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

81

114928

82

114943

83

114945

84

115475

85

116160

86

116171

87

118279

88

120645

89

126298

90

126299

01/01/2011
10/10/2014
10/10/201
CPI-BM01ಇ 201011
ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು01 ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗದ ಎ2 ಶಾಖೆಯ ಷಯ ನಿವಾರ್ಹಕರ ದಿನಚರಿ ವ

91

126300

92

126301

93

126306

94

128108

12/03/2008
10/10/2014
10/10/201
9-3-3
CPI-BM01ಇ 201011
ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು01 ನೇಮಕಾತಿ ಶಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗದ ಎ2 ಶಾಖೆಯ ಷಯ ನಿವಾರ್ಹಕರ
ದಿನವ ರಿಜಿಸ ರ್
22/02/2008
10/10/2014
10/10/201
9-3-3
CPI-BM01ಇ 2010 11
5
ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು01 ನೇಮಕಾತಿ ಶಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗದ ಎ2 ಶಾಖೆಯ ಷಯ ನಿವಾರ್ಹಕರ
ದಿನವ ರಿಜಿಸ ರ್
03/03/2008
10/10/2014
10/10/201
9-3-3
CPI-BM01ಇ 2014
ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು01 ನೇಮಕಾತಿ ಶಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗದ ಎ2 ಶಾಖೆಯ ಷಯ ನಿವಾರ್ಹಕರ
ಂಬರಹ ವ
29/11/2014
20/02/2015
20/02/201
9-3-3
CPIBM58ಇ 2014
ರ್ೕ ಗುರುಮಲಲ್ ಕೆ. . ವಜಾಗೊಂಡ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊನಿನ್ಗನಹ ಳ್, ಕನಕಪುರ
ತಾಲೂಕು ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆ ಇವರ ಮೇಲ ನ ಬಗೆ

08/03/2012
30/09/2014
30/09/201
9-3-3
ಸನಿ1/ಎ3/ಮಾ.ಹ.ಅ/107/2
5
012-13
ರ್ೕ ಹೆಚ್ಆಸೋರ್ಮಶೇಖರ ಹನುಮನಹ ಳ್, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಲ್ಕು ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ
ಹಕು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
19/02/2013
25/09/2014
25/09/201
9-3-3
ಸನಿ1/ಎ2//ಮಾ.ಹ.ಅ/51/2
5
013-14/2014
ರ್ೕ
ರ್ೕನಿವಾಸಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕು ಅ ೕಗದ ಪ ಕರಣ 5202ಕೆ
ಸನಿ1/ಎ2//ದೂಪರ್/ಗುರುಭವ
14/05/2014
30/09/2014
30/09/201
9-3-3
ನ ಬಾ.ದು-05/20145
15/2014
ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಗುರುಭವನದ ಬಾಡಿಗೆ ಹಣದ ದುರುಪ ೕಗದ ಬಗೆಗ್ ರ್ೕ ಶಂಕರಪಪ್ ಅಧಯ್ಕಷ್ರು
ಹಾಗೂ ೕ ಬಿ ಸೂಯರ್ಪ ಕಾಶ್ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು ಕ ರಾ ಪಾ ಶಾ ಸಂಘ (ರಿ)ದೊಡಬಳಾ ಪ ರ
CPI-BM01ಇ 200708
04/03/2008
10/10/2014
10/10/201
9-3-3
ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು01, ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗದ ಎ2 ಶಾಖೆಯ ಕಾಯರ್ನಿವಾರ್ಹಕರ ಷಯ ವ
9-3-3

708
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
ಶಾಖೆ: LEGALCELL

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ಒಟುಟ್: 2

1

41430

10/02/2010
10/02/2010
10/02/201
9-7-1
ಎಲ್. .2/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/3/20011
02
ಕೆಎಟಿ ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್:1083/01 ರ್ೕ ಗಣೇಶ್ ಅಯಯ್ರ್, ದಿವ್ದಸ ಪುತೂತ್ರು ಇವರು ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

2

69052

22/06/2011
22/07/2011
22/07/201
9-7-1
CPI/ಉನಾಯ್/ಎಲ್. 2:ಅ.
2
ದಾ-07:2003-04/2011
ಕ.ಆ.ನಾಯ್ಯ ಮಂಡ /ಉಚಚ್ನಾಯ್ಯಾಲಯಗಳ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗಳ ಕುರಿತು. ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

709
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

