
File CompNo FileNo Subject Closed On Closing Catg

1991 ೕ(6) ಅ.ಬಿ.ವೆಚಚ್ 3/05‐06 2005‐06 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ೕಜನಾ ಶಾಖೆಯಿಂದ ನಡೆ ದ ಸಭೆ ನಿವರ್ಹಣಾ ಪಟಿಟ್. 5/30/2015 D
2068 ೕ.ಕ2ಶಾ.ಭೂಧನ.ಕೊ‐06/05‐06 ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಪೀಣಯ್ ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಭೀಧನ ಕೊಠಡಿಗಳ ಕುರಿತು. 6/7/2014 E
4892 ೕ(ಕ3)ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ./25/98‐99ದಾ.ಸಂ.3629/95 ಸ.ಕ.ಮಾ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ತಾಯ್ಗರಾಜನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣವಲಯ‐1 ಈ ಶಾಲೆಗೆ

ಮಂಜೂರಾಗಿದದ್ .ಎ. ನಿವೇಶನ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ರದಾದ್ಗಿರುವುದರಿಂದ ಬದ  
ನವೇಶನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/10/2014 E

4897 ೕ(ಕ3)ಯುನಿಸೆಫ್ (ಬೆಂ.ನಗರ)34/05‐06 2001‐02ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಯೂನಿಸೆಫ್ ಸಹ ೕಗದೊಂದಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಶೌಚಾಲಯ
ಮತುತ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ ಬಾಕಿ ಬಲುಲ್ ಪಾವತಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

6/11/2014 E

4932 ೕ(ಕ3)ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ನೀ.ದುರ ತ್/22/05‐06 ೕರಭದರ್ನಗರ ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲುಗಳ
ದುರ ತ್ ಬಗೆಗ್.

6/10/2014 E

4953 ೕ(ಕ3)ಶಾ.ಆ.ಮೈ/3/99‐2000 ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ.ನಂದಗುಡಿ ಗಾರ್ಮದ ಜಮೀನನುನ್ ಆಟದ ಮೈದಾನಕಾಕ್ಗಿ ಭೂಸಾವ್ಧೀನ
ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/11/2014 E

5000 ೕ(ಕ3)ಪಾರ್.ಶಾ.ಕನಿ/46/04‐05 ತುಮಕೂರು ಜಿಲಾಲ್ ಪಾವಗಡ ತಾ. ವೆಂಕಟಮಮ್ನ ಹ ಳ್ ಗಾರ್ಮದ ಸವಾರ್ಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದಿದ್ಗಾಗಿ
ಶೇಷ ಪಾಯ್ಕೇಜನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/10/2014 E

5013 ೕ(ಕ3)ಆಕನಿ/32/01‐02 ನಾಗಮಂಗಲದ ಲ್ನ ಬಾಲಕರ ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಲ್
ಅಕರ್ಮ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣದ ಬಗೆಗ್.

6/10/2014 E

5028 ೕ(ಕ3)ನೆಲಯ್ಡಕ್ಮೈದಾನ/55/05‐06 ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್ ಸೂಳಯ್ ತಾ. ಅಲೆಟಿಟ್ ಗಾರ್ಮದ ಭೂತಕ ಲ್ನ ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡಿರುವ ಸವೆರ್ ನಂ.532 ಮಂಜ 4.38 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನ ಲ್ ಅತಿಕರ್ಮ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

6/10/2014 E

5070 ೕ(ಕ3)ಸ.ಪಾರ್.ಶಾ.ಅ.ಅಂ.ಕೊ.ನಿ/38/04‐05 ರಾಜಯ್ದ ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಆವರಣದ ಲ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಿರ್ಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/10/2014 E

5073 ರಿ.ಅ.44999/04.ಬಿಜಾಪುರ ಶಾಖೆ/82/05‐06 ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ರಿ.ಅ.ಸಂ.44999/2004,ದಿನಾಂಕ.28‐7‐2005ರನವ್ಯ ಬಿಜಾಪುರ
ವಾಡರ್ನ 40 60 ಅಳತೆಯ ಸಕಾರ್ರಿ ನಿವೇಶನವನುನ್ ಸ.ಉ.ಶಾಲೆ ಬಿಜಾಪುರಕೆಕ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 E

5075 ಯ ೕ(ಕ3)ಸ.ಕ.ಪಾರ್.ಶಾ.ತೆರವು/03‐04 ಹೆಚ್.ಆರ್.ಪ.ಸಂ:338/03‐04ರ ಲ್ ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ದಾವೆ ಹೂಡಿದುದ್,ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡ
ತೆರವುಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/10/2014 E

5077 ೕ(ಕ3)ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ರಿ.ಅ.ಸಂ.11281/37/03‐04 ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಮುತಾತ್ನೆಲೂಲ್ರು ಆನೇಕಲ್ ತಾ. ಈ ಶಾಲಾ ಜಮೀನಿನ ಬಗೆಗ್. 6/10/2014 E
5079 ೕ(ಕ3)ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಜಾ.ರಿಟ್ಅಜಿರ್/1311/01‐08/02‐03 ರಾಜಯ್ ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂ:1311/2001‐ ರ್ೕ ಕೆ.ತಿಪೆಪ್ೕಸಾವ್ಮಿ ರುದದ್ ರಾಜಯ್

ಸಕಾರ್ರ.
6/10/2014 E

5088 ೕ(ಕ3)A2(2)ಶಾಜ,62/96‐07 ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಸುಬೇದಾರ ಪಾಳಯ್ ಯಶವಂತಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಟಟ್ಡವನುನ್
ಎಸ್.ಗೋ ಂದರೆಡಿಡ್ ಎಂಬುವರು ಕೆಡ ರುವ ಬಗೆಗ್ ದಾವೆ ಸಂ.145/96

6/10/2014 E

5092 ೕ(ಕ3)ಪಾರ್.ಶಾ.ಆಟ.ಮೈದಾ.ಅತಿ/32/04‐05 ಸ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಟಿ.ವಡೇರಹ ಳ್,ರಾಮಗಿರಿ ಹೋಬ  ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾ: ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ
ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅತಿಕರ್ಮಣದ ಬಗೆಗ್.

6/10/2014 E



5095 ೕ(ಕ3)ಓ.ಎಸ್.ದಾವೆ.ಸಂ.641(233)/47/05‐06 ನಗರ ಲ್ ದಾವೆ (ಓ.ಎಸ್)ಸಂ:641(233)/2005 ರ್ೕ.ಗುರುಪರ್ಸಾದ್ ರುದದ್
ಮತಿತ್ತರರು.(ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾ.ಅರೇಹ ಳ್)ದಾವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಸಕಾರ್ರಿ ವಕೀಲರನುನ್ ನೇಮಿಸುವ 
ಬಗೆಗ್.

6/7/2014 E

5097 ೕ(ಕ3)ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ. ವಾದ/10/04‐05 ಲ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆ ಸಂ ತೆ 80ರ ರೀತಾಯ್ ನೋಟೀಸ್ ಕುರಿತು. 6/10/2014 E
5099 ೕ(ಕ3)ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ದಾವೆಸಂ;658/03/03‐04 ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಮಾಚೇಹ ಳ್,ದಾಸನಪುರ ಹೋಬ  ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಸದರಿ ಶಾಲೆಯ

ಜಮೀನಿನ ಬಗೆಗ್.
6/7/2014 E

5106 ೕ(ಕ3)ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಜಾ.ಅ.ತೆ/48/02‐03 ಬೆಂ.ದ.ಜಿಲೆಲ್ ಬೇಗೂರು ಹೋಬ ಯ ಸವೆರ್ ನಂ.138ರ ಲ್ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಟಟ್ಡವನುನ್
ನಿಮಿರ್ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್.

6/10/2014 E

5109 ೕ(ಕ3)ನಾಯ್ಯ.ರಿಟ್.ಅಜಿರ್ ಸಂ:ಓಎಸ್30/2005 ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಬೊಮಮ್ನಹ ಳ್ ಕುಪಪ್ಗುಡಡ್ ಹೋಬ  ಸೊರಬ ತಾ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಜಮೀನಿನ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ.ಗಡಿಬಿಡಿ ದಾಯ್ವಪಪ್.

6/10/2014 E

5113 ೕ(ಕ3)ಓ.ಎಸ್.ದಾವೆ.ಸಂ:4221/06‐22/06‐07 ನಗರ ಲ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯ ರಜಾಕಾಲದ ನಾಯ್ಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ನ ಓ.ಎಸ್.ದಾವೆ
ಸಂ:4221/06  ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಬಸವರಾಜ್ ರುದದ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತಿತ್ತರರು ದಾವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ 
ಸಕಾರ್ರಿ ವಕೀಲರನುನ್ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/10/2014 E

5115 ೕ(ಕ3)ಸ.ಕ.ಬಾ .ಪಾರ್.ಶಾ.ಹಸಾತ್ಂ/4/05‐06 ಸಕಾರ್ರಿ ಕನನ್ಡ ಬಾಲಕಿಯರ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,  ಳಕಾಲೂಮ್ರು ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಈ
ಶಾಲೆಯ ಖಾ ನಿವೇಶನವನುನ್ ಹಸಾತ್ಂತರಿಸದೇ ಇರುವ ಬಗೆಗ್.

6/10/2014 E

5117 ೕ(ಕ3)ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಆ.ಮೈ.ಅತಿಕರ್ಮ/10/01‐02 ಅಜಿರ್ ಸಂ:10/2001‐ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ತಾ.ಮಹಾಗಾಂವ್ ಗಾರ್ಮದ ಕನಾಯ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆಟದ
ಮೈದಾನವನುನ್ ಅತಿಕರ್ಮಣ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

6/10/2014 E

5119 ೕ(ಕ3)( ೕ4)ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:236/05‐06 ಅಜಿರ್ ಸಂ:236‐ಪಾವಗಡ ತಾ.ಭೂಪೂರ ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣದ ಬಗೆಗ್. 6/10/2014 E

5126 ೕ(ಕ3)ಬಾಗಲು ಹೊಶಾಹೆ/27/06‐07 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಬೀಳಗಿ ತಾ.ನಮುಳುಗಡೆ ಗಾರ್ಮಗಳ ವಸತಿ ಪರ್ದೇಶದ ಲ್ ಹೊಸ ಶಾಲಾ
ಕಟಟ್ಡ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾರ್ಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತುತ್ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಿರ್ಸುವ 
ಬಗೆಗ್.

6/10/2014 E

8242 ೕ8:ಓ.ಎಸ್.ದಾ;6490/1998;63;2006‐07 ಓ.ಎಸ್.ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್ 6490/1998  ರ್ೕ ಹೇಮಣಣ್ ರುದಧ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತಿತ್ತರರು ನೋಟೀಸ್. 7/28/2014 E

9435 ೕ10 ಇತರೆ03/2005‐06 ೕಜನಾ ಸಹಾಯಕ [ಹುದೆದ್] ನಿ ೕಜನೆಯನುನ್ ವಗರ್ವಣೆ ಮೂಲಕ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ 6/7/2014 E

11297 pl(6)d.d.meet1/2007‐08 state level dept officers meeting 4/26/2014 D
12554 ೕ8:ಅ.ಪರ್.ಒ:86:2006‐07 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ತಾಲೂಲ್ಕು ಉತತ್ರಹ ಳ್ ಹೋಬ ಯ ಲ್ರುವ

ತುರಹ ಳ್ ಕಿರುಅರಣಯ್ ಪರ್ದೇಶಕೆಕ್ ಸೇರಿರುವ ಜಾಗದ ಕಟಟ್ಡದ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ 
ಶಾಲೆ ಕರಿಯನಪಾಳಯ್ದ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಬೇರೆಡೆಗೆ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 E

12556 ೕ2ಪೌರ್. .ತ. 7/2007‐08 ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ `ಕನಸ್ವೇರ್ಶನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ` ಷಯದ ಬಗೆಗ್ ,ಇ,ಇ, ವತಿಯಿಂದ
ತರಬೇತಿ ನಡೆಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/10/2014 E

12852 ೕ8 ನೋ ನಿ 80 ರೀತಯ್ 85 2006‐07 N0TICE UNDER SECTION 80 OF THE CODE CIVEL PROGCEDURE 6/7/2014 E
13340 ೕ8 ನಿ.ಮಂ.ಹ.ಸಮ78/07‐08 ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಹಲ ಮ್ಪುರಂ ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ಗೆ ನಿವೇಶನಕೆಕ್

ಇಲಾಖಾವತಿಯಿಂದ ಹಣವನುನ್ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
6/10/2014 E



13344 ೕ8 ರಿಟ್ಅಜಿ್ 592/07/75/08 ಕನಾರ್ಟಕ ಉಚಚ್ನಾಯ್ಯಲಯದ ಲ್ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂ592/07 [ಎಲ್ ಬಿ,ಯು ] ಸಂಭಂದಿ ದಮತೆ
ಸಕಾರ್ರಿ ವಕೀಲರನುನ್ ನೇಮಿಸಲು ವಾಯ್ಜಾಯ್ಧಿಕಾರಿಯನುನ್ ಹೆಸರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 E

13801 ೕ7.10.ಕಟಟ್ಡ/2007 ರಾಜನಹ ಳ್ ೕತಮಮ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪ ,ಪೂ, ಕಾಲೇಜು ಕಟಟ್ಡ ಕಾಮಗಾರಿ [ಎ ಡ್ಮೆಂಟ್
100.00ಲಕಷ್ಗಳು]

6/7/2014 E

13921 ೕ6/ಉನಿ/ಆಶಾ/ಇತರೆ/01/06‐07 ಬಬ್ಂದಿಗಳ ರಜಾ ಅಜಿರ್ ಮಂಜೂರು 4/24/2014 E
13996 ೕ8:ಚಿ.ಮ.ಜಿ.ಕ.ಕಾ:65:2007‐08.36.ಇತರೆ/2007 ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕುರಿತು. 6/10/2014 E
14095 ೕ8:ಉ.ಶಾ.ಕ.ಒ:98:2007‐08.61.ಇತರೆ/17‐11‐2007 ದಿ:06/11/07ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಸ್ಪೆರ್ಸ್ ದಿನಪತಿರ್ಕೆ,ರೋ ಓವರ್ ನೂಯ್ ಉದುರ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಬಿ ಡ್ಂಗ್ 6/10/2014 E

14335 CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2007 ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಎಂ,ಎಂ,ಆರ್ ವರದಿ 6/7/2014 E
14392 ೕ8ಕ3 ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.52/99‐2000 ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೋಡಿಕುಗುರು ಲೇಜ್ ಸಜಾರ್ಪುರ ಹೋಬ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು

ಓ.ಎಸ್ ನಂ 7/85 ರ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ
6/10/2014 E

14519 ೕ2ಅಪೆಂಡಿಕಸ್‐ಬಿ 15/2007‐08 2008‐09ನೇ ಸಾ ನ ಅಪೆಂಡಿಕಸ್‐ಬಿ ತಯಾರಿಸುವ ಕುರಿತು. 6/10/2014 E
15796 ೕ8:ಹೆ.ಕ.ಅ.ದು:156:2007‐08 ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನದಡಿಯ ಲ್ ಸಕಾ್ರಿ ಕನನ್ಡ ಮಾದಯ್ಮ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ

ದುಗಿರ್ಗುಡಿ ಇ ಲ್ಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಿರ್ಸಲು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ದುರುಪ ೕಗ 
ಆಗಿರುವ ಬಗೆಗ್

6/11/2014 E

16314 ೕ2 ಹು,ಮು,01/08‐09 2008‐09ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ೕಜನೆಯಡಿ ಮುಂದುವರೆಯುವ ಹುದೆದ್ಗಳ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್ 6/10/2014 E

16669 ತ1 ತಪಾಮಾ:01/2007‐08 2007‐08 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಧ ಕಛೇರಿಗಳ ತಪಾಸಣಾ
ಕಾಯರ್ಕೆಕ್ ಬಬ್ಂದಿಯನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/26/2014 D

16883 ೕ8 ಶಾ.ಕ/ದಾವೆ/02/08‐09 ರ್ೕಮತಿ ಪಾವರ್ತಮಮ್ ಮತಿತ್ತರರು ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್ : 2211/08 6/7/2014 E
18055 pl9 m.m.r. 09/2008‐09 april.may,june 2008 monthly progress reports 6/7/2014 E
18195 ೕ8.ಶಾ.ಕ.ಅ. ೕ3/2008‐09 ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಂ ಜಿಲೆಲ್ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡದ ಕುರಿತು ೕಗಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಬಗೆಗ್ 6/7/2014 E
18199 ೕ8ಶಾ.ಕ.ನಿ.ಹ.9/2008‐09 ಶಾಲಾಕಟಟ್ಡ/ನಿವೇಶನ ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 6/10/2014 E
18325 ೕ2 .ಪರ್.ಮ07/2008‐09 ದಾಯ್ಪರ್ಸಾರಕ್ ಮಂಡಲ್ ನೋಂ ಮುಂಬೈ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಅಭಿವೃದಿದ್ಗಾಗಿ ಶೇಷ ಅನುದಾನ

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
6/10/2014 E

18326 ೕ2 ಗೃಹ ನಿಮಾರ್ಣ2/2008‐09 ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪರ್ದೇಶದ ಲ್ರುವ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿಮಾರ್ಣ ೕಜನೆ
2008‐09

6/10/2014 E

19728 ೕ8:ಓ.ಎಸ್.359/08:28:2008‐09 ಓ.ಎಸ್.ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:359/08 ರ ದಾವೆಗೆ ಕುರಿತಂತೆ ನಾಯ್ಯಾಲಯಕೆಕ್ ಹಾಜರಾಗಲು ನೀಡಿರುವ
ನೋಟೀಸ್ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 E

19871 ೕ2ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ 3/2008‐09 2008‐09ನೇ ಸಾ ಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಮತುತ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಅನುದಾನವನುನ್
ಜಿಲಾಲ್ವಾರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 E

19874 ೕ2ಅ.ಶಾ. .ಮಾ.4/2008‐09 ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ವೇತನದ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ. 6/10/2014 E
19875 ೕ2ಪೌರ್. .ಸಾ.5/2008‐09 ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣದ ಸಾವರ್ತಿರ್ೕಕರಣಕೆಕ್ ಸಮಗರ್ ಶಾಲಾ ಮಾ ತಿ ಸಂಗರ್ ಸಲು ಅವಶಯ್ಕವಾದ

ಸಾದಿಲಾವ್ರು ವೆಚಚ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು
6/10/2014 E

19876 ೕ2ಆಡಿಟ್ ವರಣೆ 1/2008‐09 ಆಡಿಟ್ ವರಣೆ ಟಿಪಪ್ಣಿ ಸಂಖೆಯ್6 ಕಷ್ಕರ ವಸತಿ ಗ್ಋಹ ನಿಮಾರ್ಣ ೕಜನೆ 6/7/2014 E



19877 ೕ2ನ.ಶಾ.6/2008‐09 ಜವಾಹರ ನ ೕದಯ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್. 6/10/2014 E
19878 ೕ2ಪ.ವಾ. ೕ.ಮಾ 7/2008‐09 10ನೇ ೕಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 6/10/2014 E
20566 ೕ2ಕೇ.ಪಾರ್.ಶಾ/ಇತರೆ‐01/08‐09 ಕೇಂದರ್ಪಾರ್ ೕಜಿತ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿಯ ಲ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಹೆಸರಿನ ಲ್ ಠೇವಣಿಯನುನ್

ತುಂಬುವುದರ ಬಗೆಗ್.
6/10/2014 E

20567 ೕ2ಕೇ.ಪಾರ್.ಶಾ/ಇತರೆ‐01/08‐09 ಕೇಂದರ್ಪಾರ್ ೕಜಿತ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿಯ ಲ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಹೆಸರಿನ ಲ್ ಠೇವಣಿಯನುನ್
ತುಂಬುವುದರ ಬಗೆಗ್.

6/10/2014 E

20568 ೕ2ಕೇ.ಪಾರ್.ಶಾ/ಇತರೆ‐01/08‐09 ಕೇಂದರ್ಪಾರ್ ೕಜಿತ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿಯ ಲ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಹೆಸರಿನ ಲ್ ಠೇವಣಿಯನುನ್
ತುಂಬುವುದರ ಬಗೆಗ್.

6/10/2014 E

23443 ೕ2 ಇತರೆ 01/08‐09.01.ಇತರೆ/2009 ಸಟ್ಡಿ ಆನ್ ಇನ್ ಸೆಂಟಿವೂಯ್ಸ್ ಇನ್ ಎಜು. ಯುನಿಸೆಫ್ ಪಾರ್ ೕಜಿತ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿಯ ಲ್
ಡಿಲಾಯಿಟ್ ಎ ನಿಲೆಸ್ನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 E

24804 pl9m.m.r.2008‐09 2008‐09 year feb monthly monitering records progres report 6/7/2014 E
24843 pl9 SCP / STP / 01 /2009‐2010 2009‐2010 year scp/Tsp Action plan approval 6/7/2014 E
25118 CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009 ಉಲಾಲ್ಳ್ ಉಪನಗರ ಬಾಯ್ಡರಹ ಳ್ ಕಲ್ಸಟ್ರ್ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯನುನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ‐1 ರ ಲ್ಯೇ

ಮುಂದುವರೆಸಲು ಸೂಚಿ ರುವ ಬಗೆಗ್
6/10/2014 E

25138 CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009 ಕಲ್ಸಟ್ರ್ ೇತರ್ ಂಗಡಣೆ ಕುರಿತು. ಕೃಷಾಣ್ನಂದನಗರವನನ್ ಉತತ್ರ ವಲಯ‐1 ರ ಲ್ ಇರಲು
ಕೊರಿರುತಾತ್ರೆ

6/10/2014 E

25142 CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009 ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ಯನುನ್ ಸಮನಾವಾಗಿ ಂಗಡಿ ವಲಯಗಳನಾನ್ಗಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್. 6/10/2014 E

31986 y7.ja.na.anu.43.ಇತರೆ/2008‐09 ಬೆಂ>ಗಾರ್ಜಿಲೆಲ್ ದೂಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ,ಜವಹರ್ ನ ೕದಯ ದಾಯ್ಲಯಕೆಕ್ ಜಮೀನನುನ್
ಹಸಾತ್ಂತರಿಸಲುಅನುದಾನ ಬಗೆಗ್

6/5/2014 E

35492 ೕ6 ಸಭೆ ವೆಚಚ್01/2009‐10 ೕಜನಾ ಶಾಖೆಯ ಸಭೆಗಳ ನಿವಾರ್ಹಣ ವೆಚಚ್ 5/30/2015 D
35777 ೕ2 ಆಯವಯ್ಯ/ಇತರೆ/01/09‐10.19/8/2009.7ನೇತಬ/2009 7ನೇ ತರಗತಿ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಪರೀ ೆಯ ಉನಿ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಊ ಕೆಯಾದ ಮೂತತ್ ಲೇ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್. 6/10/2014 E

36044 ೕ8:ದಾ.ಸಮ:209/09:28:2009‐
10 ೕ8;ದಾ.ಸಂ:209/09:28:2009‐10/ಇತರೆ/29‐8‐2009/2009

ಮೂಲದಾವೆ ಸಮಖೆಯ್:209/09 ಮದೂದ್ರು ಲ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯ 6/7/2014 E

36045 ೕ2/ ಖಾಶಾ . ವೇ ಬಿ/03/2009‐10.200.ಇತರೆ/2009 ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ವೇತನನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿ ದ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವೇತನ ಅನುದಾನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 E

37340 ೕ2 ಅ.ಬಿಡುಗಡೆ/01/09‐10/ಇತರೆ/=/2009 ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರನುನ್ ವೇತಾನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿ ದುದ್,  ಕಷ್ಕರ ವೇತನಕೆಕ್ ಅನುದಾನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/10/2014 E

37341 ೕ(2)  ಕಷ್ಕರ ವೇತನ/01/09‐10/ಇತರೆ/‐/2009 2007‐08 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಮಂಜೂರಾದ ಹೊಸ ಸ,ಪೌರ್ಶಾಲೆಗ ಗೆ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ
ಉ ದ ಹಣದ ಬಗೆಗ್ ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

6/19/2014 E

37342 ೕ(2)  .ವೇ/01/2009‐10/ಇತರೆ/‐/2009 2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಯೀಜನೆ ಅಡಿಯ ಲ್ಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ಅನುದಾನ
ಖಜಾನೆಯ ಲ್ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/10/2014 E

37345 ೕ(2) ಗೃ.ನಿ/01/09‐10(ಭಾಗ‐2)/ಇತರೆ/‐/2009 ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಅಳಂದ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ನಿಂಬಗಾರ್ದ ಲ್ ಕಷ್ಕರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿಮಾರ್ಣ ಕಾಯರ್
ಸಥ್ಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

6/7/2014 E



37346 ೕ(2) ಗೃ.ನಿ/01/09‐10(ಭಾಗ‐2)/ಇತರೆ/‐/2009 ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಅಳಂದ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ನಿಂಬಗಾರ್ದ ಲ್ ಕಷ್ಕರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿಮಾರ್ಣ ಕಾಯರ್
ಸಥ್ಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

6/7/2014 E

37504 ೕ8:ರಿ.ಅ.ಸಂಖೆಯ್:26877/2009:36:2009‐10/ಇತರೆ/‐/2009 ರಿ.ಅ.ಸಂಖೆಯ್:26877/2009 ಜಿಎಂ‐ಪಿಐಎಲ್ ರ್ೕ ಎ. .ಅಮರನಾಥ್ ರುದಧ್ ಕನಾರ್ಟಕ ಸಕಾರ್ರ 6/10/2014 E

37560 ೕ(2) ಶುಲಕ್ ಮರು ಪಾವತಿ/01/09‐10/ಇತರೆ/‐/2009 2009‐10ನೇ ಸಾ ಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಮತುತ್ ಶುಲಕ್ ಮರು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಅನುದಾನವನುನ್
ಜಲಾಲ್ವಾರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/10/2014 E

37902 ೕ7 ಶತಮಾನೋತಸ್ವ ಶಾ,ಕ, ಕಿರುಹೊತಿತ್ಗೆ44/09‐
10.222.ಇತರೆ/2009

ರಾಜಯ್ದ ಲ್ಯ ನೂರು ವಷರ್ ಅಥವಾ ನೂರು ವಷರ್ಕಿಕ್ಂತ ಮೇಲಪ್ಟುಟ್ ಇತಿಹಾಸ ಉಳಳ್
ಸ.ಪಾರ್.ಹಾಗೂ ಪೌರ್.ಶಾಲೆಗಳ ಪಟಿಟ್ ಹಾಗೂ ಕಿರು ಹೊತಿತ್ಗೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/13/2015 C

39256 ೕ7.ಸ.ಪ.ಪೂ.ಸಮಸೆಯ್ 47/2009‐10/ಇತರೆ/‐/2009 ಸಕಾರ್ರಿ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ಬಸವನಗುಡಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಮಸೆಯ್ಗಳ ಪರಿಹಾರದ ಬಗೆಗ್ 4/13/2015 E
39862 CPI/ಇತರೆ/‐/2009 ಸಕಾರ್ರಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಂದು ದ ಬಾಲ್ಕ್ ಗಳ ಲ್ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್ 6/10/2014 E
42955 ೕ8:w.p.no:4112/2008:51:2009‐10/ನಾಯ್ಪರ್/1‐3‐2010/2010 Writ petition No:4112/2008GM‐cPC on the file of high court of Karnataka Sri 

Srinivasa and others Vs Sri chikkayellappa and others.
6/10/2014 E

43255 ೕ8(ಕ3) .ದಾವೆ 105/2006‐07/ನಾಯ್ಪರ್/16‐9‐2006/ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್105/2006 ರ ಸಮಾಮ್ನೆಸ್ಗ್ ಕೋಟರ್ನ ಲ್ ಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಕೋಟರ್ ಅಥಣಿನ ಲ್
ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 E

43256 ೕ8:ದಾ.ಸಂ:2699/2007:18:2009‐10/ನಾಯ್ಪರ್/29‐7‐2009/ ದಾವೆಸಂಖೆಯ್:2699/2007 ಕೆಕ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಾಗರ,  ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್
ವಾಯ್ಜಾಯ್ಧಿಕಾರಿಗಳನಾನ್ಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ ಬಗೆಗ್.

6/7/2014 E

44383 y7.p.e.t.college53/2009‐10.53/2009‐10. ನೈತ/2010 ಸ.ದೈ. ಕಾಲೇಜು ಅಗಲಗುಕಿರ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ದಾಯ್ದಿರ್ನಿಲಯ ನಿಮಾರ್ಣದ ಬಗೆಗ್. 6/11/2014 E
48530 CPI. ೕಜನೆ8.ಸ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ.ಅ.ದಾಸರಹ ಳ್ ಕ.ನೆ.ಬಗೆಗ್07/2010‐

11.ಇ /2010
ಸಕಾರ್ರಿ ಮಾದರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಗರ್ಹಾರದಾಸರಹ ಳ್,ಉವ‐1 ಬೆಂ,ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಟಟ್ಡ
ನಿಮಾರ್ಣ ನೆಲಸಮದ ಬಗೆಗ್. ವರಣೆ

6/10/2014 E

60551 CPI/ಎಂಪಿಕ್/ ೕ(9) ಆರ.ಎಫ್.ಡಿ‐07/2010‐11/2011 ರಿಸಲ್ಟ್ ಫೆರ್ೕಮ್ ನಮೂನೆಗಳನುನ್ ದಧ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್. 6/7/2014 E
60553 CPI/ಎಂಪಿಕ್/ ೕ(9) ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್‐08/2010‐11/2011 ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಅಜಿರ್ದಾರರಿಗೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. 6/7/2014 E

60556 CPI/ಎಂಪಿಕ್/ ೕ(9) ಅ.ಮ.ಹೋ.ಹೆ.ಅ‐10/2010‐11/2011 2010‐11ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ವಲಯ ಮುಂದುವರೆದ ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಅನುದಾನ
ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತುತ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಅನುದಾನದ ಬಗೆಗ್.

4/29/2015 D

60564 CPI/ಎಂಪಿಕ್/ ೕ(9)ಇ.ಆರ್. ‐02/2009‐10/2011 ಈ.ಆರ್.  ‐ ವೆಚಚ್ ಸುಧಾರಣಾ ಆ ೕಗದವರು ಕೇ ರುವ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡಲು ಇಲಾಖಾ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ವರದಿಯನುನ್ ತಯಾರಿ ಕೊರ್ೕಢೀಕರಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/29/2015 D

60577 CPI/ಎಂಪಿಕ್/ ೕ(9) ಪಿ.ಪಿ.ಬಿ‐01/2010‐11/2011 ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ನಿವರ್ಹಣಾ ಆಯವಯ್ಯದ ವರದಿಯ ಬಗೆಗ್. 4/29/2015 D
64080 y7.manava.hakkuu.11/2010‐11.11/2010‐11.ಇ /2011 HRC No.3131/2010 Reg 4/13/2015 E
67176 CPI/ಎಂಪಿಕ್/ ೕ(9) ಎಂಪಿಕ್.ಮಾ ತಿ‐01/2011‐12/2011 2011‐12ನೇ ಸಾ ನ ಎಂಪಿಕ ೕಜಿತ ನಮೂನೆಯನುನ್ ದಧ್ಪಡಿ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

ಹಾಗೂ ಏಪಿರ್ಲ್‐11ರಿಂದ ಪರ್ತೀ ಮಾಹೆಯ ಎಂಪಿಕ್ ವರದಿಯನುನ್ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.
4/29/2015 D

67177 CPI/ಎಂಪಿಕ್/ ೕ(9) ಎಂಪಿಕ್‐ಜಿ‐02/2011‐12/2011 ಜಿಲೆಲ್ಗ ಂದ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಅನುಷಾಠ್ಣಾಧಕಾರಿಗ ಂದ ಬರುವ ಮಾಹೆವಾರು ಎಂಪಿಕ್
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಕೊರ್ೕಢೀಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/7/2014 E

67178 CPI/ಎಂಪಿಕ್/ ೕ(9)ಎಸ್. .ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ‐03/‐/2011 #NAME? 4/29/2015 D



67179 CPI/ಎಂಪಿಕ್/ ೕ(9) ಮೇಲುಸ ‐04/2011‐12/2011 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 
ಬಿಲುಲ್ಗ ಗೆ ಮೇಲುಸ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/29/2015 D

67851 y7.b.e.o/ddpi.office.building.ni.du.02/2011‐12.02/2011‐
12.ಇ /2011

ಕಛೇರಿ ಕಟಟ್ಡ ಕಾಮಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು. 4/13/2015 C

68087 y7.peetopakarana[desks]khareedi.anu.01/2011‐12.01/2011‐
12.ಅನುಬಿ ೕ/2011

11‐12ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ವಲಯ ೕಜನೆಯಡಿ ಸ.ಪೌರ್ಶಾಲೆ/ಪಪೂಕಾ ಪೀಠೋಪಕರಣ
ಖರೀದಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.

4/13/2015 C

68088 yswamyvivekananda..20/2008‐09.20/2008‐09.ಇ /2011 ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ಕೇಂದರ್ದ ನಿಮಾರ್ಣಕಾಕ್ಗಿ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಜಾಗ ಬಿಟುಟ್ ಕೂಡುವಬಗೆಗ್. 
.ಡಿ.ಲಗತಿತ್ ದೆ.

4/13/2015 C

68903 y7.g,h.s.marikamba.kattada.anudana.06/2011‐12.06/2011‐
12.ಇ /2011

ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಸ.ಪಪೂಕಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆದ್ಯ ಪೌರ್ಶಾಲಾ ಭಾಗಕೆಕ್ ಸಭಾ ಮಂದಿರ
ನಿಮಿರ್ ಕೂಡುವಬಗೆಗ್.

4/13/2015 E

68922 y7.sa.pro.ko.ni.08/2011‐12.08/2011‐12.ಇ /2011 ಚೇಳೂರು ಗಾರ್ದ ಲ್ ಾನೋದಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಶಾಲೆಯವರು,ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನದ ಲ್
ಅಕರ್ಮ ಕಟಟ್ಡ ಕಟುಟ್ತಿತ್ರುವಬಗೆಗ್

4/13/2015 E

73664 y7.sa.sha.dha.he.na.14/2011‐12.14/2011‐12.ಇ /2011 ಸಪೌರ್ಶಾಲೆಗೆ ನಿವೇಶನ ದಾನ ನೀಡಿದ ದಾನಿಗಳು ಬಯ ದ ಹೆಸರು ಶಾಲೆಗೆ ನಾಮಕರಣ
ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

4/13/2015 E

73675 y7.B,E.O/D.D.KA.NI.DU.12/2011‐12.12/2011‐12.ಇ /2011 ಸಾ ಇ ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ, ಚಿಕೊಕ್ೕಡಿ ಕಛೇರಿ ಕಟಟ್ಡಕೆಕ್ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ 4/13/2015 E

73677 Y7.SA.SHA.JA,HASTANTARA.11/2011‐12.11/2011‐
12.ಇ /2011

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂ.ಗೆ ಬನೆನ್ೕರುಘಟಟ್ದ ಲ್ರುವ ಶಾಲೆಯ ಜಾಗವನುನ್
ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/13/2015 E

73681 Y7.SA.KA.MA.NI.KO.ALAVADIKE.10/2011‐12.10/2011‐
12.ಇ /2011

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಲ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಕಟಟ್ಡಗಳ ಲ್ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯಲ್ ಪದದ್ತಿ
ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/13/2015 E

74111 ೕ11/ ಅ ೕ//ವಾಕ ೕ/03/2011‐12 ಎಸ್ ಡಿ ಪಿಯಡಿ 2011‐12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಒದಗಿ ದ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಕರ್ಯಾ ೕಜನೆ
ತಯಾರಿಸುವ ಕುರಿತು

5/18/2015 C

74332 P9/ಅನುಬಿ ೕ/08/2011‐12 2010‐11 2011‐12 anudanada adyarpne 4/29/2015 D
74350 CPI/ಎಂಪಿಕ್/yo(9).Mahiti Hakku‐07/2011‐12/2011 Regardining to Povide Information to the Applicants asked under RTI‐Right To 

Infomation Act.
4/29/2015 D

74887 PL2/ವಾಕ ೕ/01/2010‐11 ilakegalu siddapadisabekada varshika vardiya mahiti 5/5/2015 D
76739 yo2/ನಾಯ್ಪರ್/18‐8‐2011/2011 writ appeal no.8093/2011 reg. 6/10/2014 E
76849 ೕ [2]/ಸೆಮಿಸ್/ಇತರೆ 03/2011‐12 ಮಧಯ್ ಥ್ಕೆಯಿಂದ ವಾಯ್ಜಯ್ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಮತುತ್ ಭೂಸಾವ್ಧೀಣ ಪರ್ಕರಣಗಳ ಇತಯ್ಥಱಕೆಕ್ ಅಧಿಕಾರ

ಮತುತ್ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಬಗೆಗ್.
6/19/2014 E

77112 ೕ[6]/ಇ /ಸ ವೆ 01/2011‐12 ೕಜನಾ ಶಾಖೆಯ ಸಭೆಗಳ ನಿವಱಹಣಾ ವೆಚಚ್ದ ಬಗೆಗ್ 4/26/2014 C
77546 ೕ 8/ಕಾ ೕನೇತರ/ದುರ ತ್ 1/2010‐11 2010‐11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ದುರ ತ್ಗಾಗಿ

ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
6/10/2014 E

81589 ೕ 8/ಹೆಕೊ/ಪಂ ಸೌ ಪೌರ್ಶಾಕೋ/2011‐12 ಹೆಗಗ್ಡದೇವನಕೋಟೆ ಧಾನ ಸಭಾ ೇತರ್ದ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಕೆಲವು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿಮಿಱಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 E



81590 ೕ 8/ಶೌನೀವಯ್/ರೋ ಇಂ 2/2011‐12 ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಐದು ಸಕಾಱರಿ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿಮಿಱ ರುವ ಬಾಬುತ್ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 E

81616 ೕ 8/ಶೌನೀವಯ್/ಪಂ ಸೌ/2011‐12 ಸಕಾಱರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಲ ಬನಿನ್ಕುಪೆಪ್, [ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬ ], ರಾಮನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು
ಶಾಲೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತವ್ದ ಲ್ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 E

81623 ೕ 8/ಶೌನೀವಯ್/ಪಂ ಸೌ 01/2011‐12 ಪಂಚ ಸೌಲಭಯ್ ಜನೆಯಡಿ ಒದಗಿ ರುವ ಅನುದಾನವನುನ್ ಉಪ ೕಗಿ ಕೊಳಳ್ಲು
ನಿದೇಱಶನ ಕೋರಿ

6/10/2014 E

82742 ೕ 7/ಕಾ ೕ/ಕೊ ರ ಸ ಕೊ ನಿ ಅನು ಹಂ 189//2011‐12 2011‐12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ರಾಜಯ್ ವಲಯ ಮುಂದುವರೆಕೆ ೕಜನಾ ಕಾಯಱಕರ್ದಡಿ ಕೊಠಡಿ
ರ ತ ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾಱಣಕಾಕ್ಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/13/2015 E

82745 ೕ 7/ಇ / ೇ  ಕ ◌ು ವ‐1 ದವ‐1 ಶಾ ಬ 16/2011‐12 ಆಡ ತಾತಮ್ಕ ಮತುತ್ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ತದೃ ಠ್ಯಿಂದ ತುಮಕೂರು ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್ ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ಗೆ ಬರುವ
ಎಲಾಲ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಉತತ್ರ ವಲಯ‐4ಕೆಕ್ ಸೇರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/13/2015 E

82788 ೕ 7/ಮಾ.ಹ.ಅ/20/2011‐12 ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ ನಿಯಮದಡಿ ಅಜಿಱದಾರರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 4/13/2015 E
82901 ೕ(6)ಪರ್.ಪ.ಸಭೆ/01/2011‐12/ಕಾ ೕ/0/2011 ೕಜನಾ ಶಾಖೆಯ ಎಲಾಲ್ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಪರ್ಗತಿ ಪರಿ ೕಲನೆ ಸಭೆ 5/30/2015 D
83045 ೕ 3/ಇ /ಇತರೆ 3/2011‐12 ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮುತೂತ್ರು, ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿದ 5.5 ಎಕರೆ

ಜಮೀನಿನ ಲ್ 2.2. ಎಕರೆಯ ಲ್ ಆಟದ ಮೈದಾನ ನಿಮಿಱಸುವ ಬಗೆಗ್
6/10/2014 E

83367 ೕ 8/ಶಾ.ಕಾಂ/ಪಂ ಸೌ ಮೈ ಕಾಂ/2011‐12 ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಲಾಲ್ [ಬಿ], ಸುರುಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಶಾಲೆಯ ಆಟದ
ಮೈದಾನ ಹಾಗೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿಮಿಱಸುವ ಕುರಿತು.

6/10/2014 E

83370 ೕ 1/ಇ /Critical study/secondary pu education 09/2011‐
12

Draft terms of Reference for the critical study of Secondary and pre university 
Education sectors in Karnataka

4/30/2015 D

83371 ೕ 1/ಇ /ಮಾ ಹ 08/2011‐12 2011‐12ನೇ ಸಾ ನ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಪತರ್ಗಳ ಕಡತ 4/30/2015 D
84399 ೕ 1/ಆಬೇ ೕ/ರಾ ೕ ಆಯವಯ್ಯ/2011 2012‐13ನೇ ಸಾ ಗೆ ರಾಜಯ್ ವಲಯದ ೕಜನಾ ಆಯವಯ್ಯ 4/30/2015 D
86501 y02/ಇ /03/2011‐12/2011 gruha nirmana 6/7/2014 E
87598 ೕ 1/ಇ /ಪಂರಾಕವಾ ೕಜನೆ 11/2011‐12 2012‐13ನೇ ಸಾ ಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ವಾ ಱಕ ೕಜನೆಗಳನುನ್ ರೂಪಿಸುವ

ಬಗೆಗ್
4/30/2015 D

89632 ೕ 7 ಸ ಪೌರ್ ಶಾ.ದಾ ಹೆ ನಾ 25.ಇ /2011 ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆನೂರು ಎಂಬ ಹೆಸರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ರ್ೕಪಿಗೋಪಾಲಕೃಷಣ್ಯಯ್ ಸಾಮ್ರಕ
ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/13/2015 C

91508 ೕ 7 ಸ ಪೌರ್ ಶಾ ದಾ ಹೆ ನಾ/ಇ /28/2012 ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುಪೆಪ್ಪದವು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ದಾನಿಗಳ ಹೆಸರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್. 4/13/2015 C

94609  8 ಪಂಸೌ ಕುನಿ ಶೌ/ಇ /2011‐12/2012 ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್; 26877/2009ಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ದಿ; 10.01.2012ರಂದು ಮಾನಯ್ ಉಚಛ್
ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ನಡೆದ ಚಾರಣೆ ಆಧಾರ ನಿವರ್ ಸಬೇಕಾದ ಕರ್ಮಗಳ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 E

94610  8 ಕು ನಿ ಶೌ ಶೆವ್ೕ ಪ/ಇ /2011‐12/2012 ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ
ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು ಶೆವ್ೕತ ಪತರ್ಗಳ ಕಡತ

6/10/2014 E

94611  8 ಮಾ ತಿ/ಇ /01/2012 ರಾಜಯ್ದ ಲ್ ಅದರ್ದಷುಟ್ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ೕೆ ಇಲಲ್ದ ಬಗೆಗ್ ದೂರು 6/10/2014 E
94612  8 ಮಾ ಹ/ಇ /2011‐12/2012 ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಅಜಿರ್ದಾರರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 6/10/2014 E



95025 ೕ 8 ಕು ನಿ ಶೌ/ಇ /1/2012 ರೋಟರಿ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಸಹಭಾಗಿತವ್ದ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು
ಶೌಚಾಲಯ ಮತುತ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/12/2015 B

95026 ೕ 8 ನಕಸ್ಲ್ ಪೀಡಿತ ಮೂ ಭೂ ಸೌ/ಇ /1/2012 ನಕಸ್ಲ್ ಪೀಡಿತ ಜಿಲೆಲ್ಗ ಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯರ್ಗಳ ಕೊರತೆ ವರದ ಕಡತ 6/12/2015 E

95028 ೕ 8 ಸ ಶಾ ದಾ ಹೆ ನಾಮಕರಣ/ಇ /1/2012 ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತರಹುಣಸೆ, ಶಾಲೆಗೆ ದಾನಿಗಳ ಹೆಸರನುನ್ ನಾಮಕರಣ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/12/2015 E

96000 ೕ1ಮು ೕ ಕಾ ಹ ಬಿ/ಇ /01/2012 2012‐13ನೇ ಸಾ ನ ಕಷ್ಣ ◌ಿಲಾಖೆಯ ರಾಜಯ್ವಲಯ ಮುಂದುವರೆದ ೕಜನಾ
ಕಾಯಱಕರ್ಮಗಳ ಅನುಷಾಠ್ನಕೆಕ್ ಅನು ೕದನೆ ನೀಡಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/30/2015 D

96004 ೕ1 ಖಜಾನೆ ಗ/ಇ /2/2012 2012‐13ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ವಲಯ ೕಜನಾ ಕಾಯಱಕರ್ಮಗಳಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ
ಅನುದಾನವನುನ್ ಆನ್ ಲೈನ್ ಗಣಕೀರಣ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/30/2015 D

97290 ೕ 7/ಕನಿಅ/01/2012 ಸಕಾರ್ರಿ ಮಾದರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಳೆಲೆಕ್ರೆ ಟೌನ್ ಆವರಣದ ಲ್ ಡಾ: ಅಂಬೇಡಕ್ರ್
ಭವನ ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/13/2015 E

97292 ೕ/ಕನಿಅ/02/2012 ಬಾಲಕರ ಸಕಾರ್ರಿ ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಟೌನ್ ಆವರಣದ ಲ್ ಶತಮಾನೋತಸ್ವ ಭವನ
ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/13/2015 E

97296 ಯ/ಹೆಕೊ/3/2012 ಅತೀ ಅವಶಯ್ ರುವ ನಗರ ಪರ್ದೇಶದ ಕಟಟ್ಡರ ತ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ ಕೊಠಡಿ
ನಿಮಾರ್ಣಕಾಕ್ಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/13/2015 C

97298 ಯ/ಮೂ.ಸೌ./04/2012 ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. ಪರೀ ಾ ಕೇಂದರ್ಗ ರುವ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆಗ ಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ
ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/13/2015 C

97300 ಯ/ಕನಿದು/05/2012 ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ/  ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗಳ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣ ಹಾಗೂ
ದುರ ತ್ಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

4/13/2015 C

97301 ಯ/ಮೂ.ಸೌ./06/2012 ಖಾಸಗಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗ ಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 4/13/2015 C
97303 ಯ/ಮೂ.ಸೌ./07/2012 ಸಕಾರ್ರಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗ ಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. 4/13/2015 E
97304 ೕ 7/ಕಾ ೕ/8/2012 ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ ನಿಧಿಗೆ ಗಾರ್ಮ ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ ಲಪ್ವನ ನಿಮಿರ್ಸುವ ಬಗೆಗ್ 4/13/2015 E
97305 ೕ 7/ಮಾ.ಹ.ಅ/9/2012 ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ನಿಯಮದಡಿ ಅಜಿರ್ದಾರರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 4/13/2015 C
97306 ೕ 7/ಮೂ.ಸೌ./10/2012 ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ / ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾರ್ಣ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಕಾಕ್ಗಿ

ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
4/13/2015 C

97560 ೕ ಖಜಾನೆ . ಗ . ಸಮಸೆಯ್/ಇ /04/2012 2012 ‐13 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಖಜಾನೆ ಗಣಕೀಕರಣಗೊಂಡ ಲೆಕಕ್ ೕ ರ್ಕೆಗಳು ‐ಅಡಚಣೆಗಳು. 4/30/2015 D

99059 ೕ 3/ಇ /ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 1/2012 ರ್ೕಮತಿ.ಶ ಕಲಾ.ಪಿ.ಎನ್ ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್ 6/3/2015 D

99060 ೕ 3/ಇ /ಕಿರ್ಯಾ ೕಜನೆ 1/2012 2012‐13ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಡಾ//ನಂಜುಂಡಪಪ್ ವರದಿಯನವ್ಯ ಶೇಷ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ೕಜನೆಯಡಿ
ಅತೀ ಂದು ದ ತಾಲೂಲ್ಕುಗಳ ಲ್ ಕಷ್ಕರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ ಕಿರ್ಯಾ ೕಜನೆ 
ತಯಾರಿ ರುವ ಬಗೆಗ್.

5/12/2015 D

99209 ೕ 8 ಪಂ ಸೌ ಕು ನಿ ಶೌ ನಿ ಅನು/ರಾ.ವ. ೕ/01/2012 2012‐13ನೇ ಸಾ ಗೆ ರಾಜಯ್ವಲಯ ಮುಂದುವರೆದ ೕಜನೆಯಡಿ ಎಲಾಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ನಿವರ್ಹಣೆಗೆ 

ೕಜನೆ/ ೕಜನೇತರದಡಿ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/12/2015 B



99430 ೕ(1)ನಿ.ಮು.ಆ/ಇ /05/2012 2012‐13ನೇ ಸಾ ನ ನಿವಱಹಣಾ ಮುಂಗಡ ಪತರ್[ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ] 4/30/2015 D
100850 ೕ7 ಸ.ಶಾ.ಜ.ಹಸತ್‐/ಕಾ ೕ/13/2012 ಸಕಾಱರಿ ಶಾಲಾ ಜಮೀನನುನ್ ಸ. ಕಛೇರಿಗ ಗೆ ನಿ .ನಿವೇಶನ ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವ ಕುರಿತು. 4/13/2015 C
101347 ೕ1.ರಾ. ೕ.ಆಯವಯ್ಯ/ಇ /07/2012 2013‐14ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ವಲಯ ಮುಂದುವರೆದ ೕಜನಾ ಕಾಯಱಕರ್ಮಗಳ ಮತುತ್

ಹೆಚಚ್ವರಿ ಘಟಕ/ಹೊಸಘಟಕ ಕಾಯಱಕರ್ಮಗಳ ಆಯವಯ್ಯ ಪರ್ಸಾಥ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.
4/30/2015 D

102763 ೕ‐8/ಅ.ಕಾ/ಶೌನೀವಯ್/01/12‐13/2012 ಅಭಿವೃದಿದ್ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಬಾಹಯ್ ಮೌಲಯ್ ಮಾಪನದ ಬಗೆಗ್. 4/13/2015 C
102965 ೕ‐7 ಪಂ.ಸೌ.ಕು.ಶೌ./ಶೌನೀವಯ್/15/2012‐13/2012 ಪಂಚ ಸೌಲಬಯ್ ೕಜನೆಯಡಿ ಶುದದ್ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ಸವ್ಚಚ್ ಶೌಚಾಲಯ ನಿ. ಸಂಭಂದ

ಕಿರ್ಯಾ ೕಜನೆ ತಯಾರಿಕೆ.
4/13/2015 C

105868 ೕ‐8ಪಂ.ಸೌ.ಅಡಡ್ ಪರಿ ೕಲನೆ/ಶೌನೀವಯ್/15/2013 12‐13 ನೇ ಸಾ ನ ಪಂಚ ಸೌಲಬಯ್ದಡಿ ನಿಡಿರು ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ಬಳಕೆ ಬಗೆಗ್ ಅಡಡ್ ಪರಿ ೕಲನೆ
ವರದಿ.

6/12/2015 E

109085 ೕ1ಮು ೕ ಕಾ ಹ ಬಿ/ಇ /02/2013 2013‐14ನೇ ಸಾ ನ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜಯ್ವಲಯ ಮುಂದುವರೆದ ೕಜನಾ
ಕಾಯಱಕರ್ಮಗಳ ಅನುಷಾಠ್ನಕೆಕ್ ಅನು ೕದನೆ ನೀಡಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್,

4/30/2015 D

109397 ೕ.1.ಖಜಾನೆ.ಗ./ಇ /03/2013 2013‐14ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನವನುನ್ ಎನ್.ಎಮ್.  ಯ ಲ್ ಆನ್ ಲೈನ್ ಗಣಕೀಕರಣ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್

4/30/2015 D

109826 ೕ8/ ೕಜನೇತರ ಶಾ.ಕೋ02/2012‐13/ಅನುಬಿ ೕರ/02/2013 12‐13ನೇ ಸಾ ನ ೕಜನೇತರ ಲಕಕ್ ಕೆಯಡಿಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಕೋಠಡಿಗಳ ನಿಮಾಣಕೆಕ್
ಬಿಡುಗಡೆ.

6/12/2015 E

110007 ೕ8/ಪಂ.ಕು.ನೀ.ಅನು01/2013=14/ಅನುಬಿ ೕ/01/2013 ಪಂಚ ಸಲಭಯ್ ೕಜನೆಯಡಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತುತ್ ಶಚಾಲಯ ನಿವಹಣೆಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ
ಕುರಿತು.

6/12/2015 B

114140 ೕ(1)ಪಂ.ರಾ.ಕ.ವಾ. ೕಜನೆ/ಇ /09/2013 2014‐15ನೇ ಸಾ ನ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ವಾ ಱಕ ೕಜನೆಗಳನುನ್ ರೂಪಿಸುವ
ಬಗೆಗ್,

4/30/2015 D

119272 CPI/ಬಿಮೇಸ/yo6 bill counter sig/2014 2014‐15 Bill Counter singn 4/26/2014 D


