File
CompNo
146

5[1]ಉ.ನಾಯ್.ಪರ್:39189/99:1999‐2000

149
150

5[1]ನಾಯ್ಪಾರ್:1600‐1602/2000‐2001
5[1] ಟಿ:ದಾವೆ:70:2001‐2002

156
158

5[1]ದಾವೆ:91:2002‐2003
5[1]ದಾವೆ:02:2003‐2004

162
166

5[1]ದಾವೆ:02:2004‐2005
5[1]ರಿಟ್:1:2005‐2006

195

5[2] ೕ :ಬಡಿತ್:91:2005‐2006

198

5[2]ಸ.ನಿ:ಬಡತ್ಪ":95:2005‐2006

223
225
227
241

5[2][9] ಸನಿ:ಜೇಪ:05:2004‐2005
5[2]ಸನಿವಾ:ಬಡಿತ್:05:1991‐1992[ಭಾಗ]
5[2][9]ಪಸ.ಬಡಿತ್:19:2003‐2004
5[2][6]ನೇಮಕ:ಕೆಎಟಿ:75:2001‐2002

256
332

FileNo

ಸ5[2][9]ಕೆಎಟಿ:14299:2002
5[4][5]ಕೆಎಟಿ:140:2004‐2005

369

5[5]ಅಧಿ:ಬಡಿತ್:ವೇನಿ:21/2006‐2007

528
537
543
839
1705
1724

5[6][2]ಇತರೆ:21:1993‐2004
5[6][2] ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:9615/2001
5[6][2]ದೂರು:17:2001‐2002
5[6][1]ವಗರ್:16:2005‐2006
5[3]ಮಾ.ಹ.ನಿ:ಇತರೆ:36:2005‐2006
5[3]ಇತರೆ:40[1]2005‐2006

Subject
ಎಂ.ರಾಮಚಂದರ್ಪಪ್ ನಿಯಮ‐32 ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ, ಇವರ ಉಚಛ್
ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:39189/1999
ರ್ೕ ಶೆವ್ೕಶವ್ರಯಯ್ ಮತಿತ್ತರರ ಕೆ.ಎ.ಟಿ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:1600‐1602/2000
. .ಟಿ ಅಹರ್ತಾ ದಿನಾಂಕದ ಬಗೆಗ್ ಕೆ.ಎ.ಟಿ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:6387‐6402/1996 ಮತುತ್ 6574‐6607/1996

6/5/2014

Closing
Catg
C

6/5/2014
6/5/2014

C
C

ಕೆ.ಎಸ್.ರ ಶಂಕರ್, ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು, ಇವರ ಕೆ.ಎ.ಟಿ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:371‐376:2003
ಕೆ.ಪದಾಮ್ವತಿ, ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಒಳಕಾಡು, ಉಡುಪಿ ಕೆ.ಎ.ಟಿ ದಾವೆ
ಸಂಖೆಯ್:5538/2003.
ಎಂ.ಡಿ.ಖಾಜಾ ಹುಸೇನ್, ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು, ಇವರ ಕೆ.ಎ.ಟಿ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:3980‐88/2004
ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:1565‐66/1995 ಮತುತ್ 3335‐3336/1995ರ ತೀಪಿರ್ನ ಬಗೆಗ್ ನಿಂದನಾ ದಾವೆ
ಸಂಖೆಯ್:119‐122/2001
ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು / ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು ಸ ತ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು ವೃಂದದಿಂದ ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರ ವೃಂದಕೆಕ್
ಮುಂಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ನೌಕರರಿಗೆ ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕ / ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಪದೋನನ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು [ಬೋಧಕೇತರ] ವೃಂದದ ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು [ವಾಣಿಜಯ್] ಹುದೆದ್ಗೆ ಮುಂಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಪತಾರ್ಂಕಿತ ಸಹಾಯಕ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನಪಟನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಆದೇಶ ಂಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್.
ಎ. .ಕೇಶವಮೂತಿರ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್. ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:5922/2001

6/5/2014
6/5/2014

C
C

6/5/2014
6/5/2014

C
C

6/3/2014

C

6/5/2014

A

6/5/2014
6/5/2014
6/5/2014
6/11/2014

A
A
A
B

6/10/2014
11/6/2014

B
B

6/5/2014

B

6/7/2014
6/7/2014
6/7/2014
6/5/2014
6/5/2014
6/5/2014

A
A
A
A
B
B

.ಬಿ.ತಳವಾರ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್. ಕೆ.ಎ.ಟಿ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:14299/2002
ಕನಾರ್ಟಕ ಆಡ ತ ನಾಯ್ಯಾಮಂಡ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:855/2005, ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಇ.ಪರ್ಶಾಂತ ತಂದೆ ದಿವಂಗತ
ಹೆಚ್.ಈಶವ್ರಪಪ್ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಹಾಗೂ ಇತರರು.
ಎಂ.ನಂಜುಂಡಸಾವ್ಮಿ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಟಿ.ನರ ೕಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮೈಸೂರೂ,
ಇವರಿಗೆ ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್.
ಓ.ಎಸ್.ನಂಜಯ್, 5022/2000, ರ್ೕ ಕೆ.ಆರ್.ಕರುಣಾಕರನ್ ರುದಧ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಇತರರು.
ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:9615/2001, ರ್ೕ ಟಿ.ಎಸ್.ಭಾಸಕ್ರ್ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಇತರರು.
ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:2516/2005, ರ್ೕ ಎಂ.ರಾಮಚಂದರ್, ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಇತರರು.
2005‐2006ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ನ ಬೋಧಕೇತರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಕನಾರ್ಟಕ ಸೈಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಫೀಸಸ್ರ್ ಎಂಪಾಲ್ಯೀಸ್ ಖೊ‐ಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಹೌ ಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ.

Closed On

1740
1742
2135
2980

5[3]ಸಾಮ್ಟ್ರ್ಕಾ:02:2006‐2007
5[3]ಮಾ.ಹ.ಅ:03:2006‐2007
2(4) 99‐00 ಭಾಗ
2(3) ಪಅದೂ 15/96‐97

2994

2(6)ಪದೂ 19:04‐05

3005
3042

2(3) ಪಅದೂ 1/2001‐02
2(5) 2(1) 2(3) ದೂರು 24: 1989‐90

3066

2(5) ದೂರುಉ 54:1994‐95

3074

2(5) ದೂರು 47:1998‐99

3101

2(5) ದೂರು 33:2000‐2001

3213

2(3) ಪಅದೂ 66/2005‐06

3217

2(3) ಪಅದೂ 69/2005‐06

3251

2(5) ಕೆಎಟಿ 37:2004‐05

3326

2(7) ದೂರು 52:2005‐06

3351
3631
3737
3758

2(2) ವೇ.ನಿ 15/03‐04
1(1)ಜೆಯ್ೕಷಠ್ತೆ‐2/2000
19(6) ಕಾಮಿ.ಬ 24/93‐94.
1(6) ಕಾಮಿಬ 143/05‐06.

ಕಛೇರಿ ಬಬ್ಂದಿಗೆ ಸಾಮ್ಟ್ರ್.ಕಾ:01:2006‐2007
6/5/2014
6/5/2014
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ರ್ೕ ಅನವ್ರಸನ್
5/18/2015
ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಅವಯ್ವಹಾರಗಳ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಜಿ.ಎನ್ ರಘುನಾಥ್, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾ. .ಇ ಕೊಡಗು ಹಾಗೂ ಇತರರು ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ 66.00 ಲಕಷ್ ರೂ 11/28/2014
ವಂಚನೆ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು
10/10/2014
ರ್ೕ ಎನ್. ವೆಂಕಟೇಶಪಪ್ ಮು. .ರು ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ಪಾತಪ ಲ್ ಕೋಲಾರ ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕವನುನ್ ಜನಮ್ ದಿನಾಂಕ
ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಮಾ ತಿಗಳನುನ್ ತಿದಿದ್ರುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಕೆ.ಜಿ ಸೈಗಲ್ ಮು. ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಯಡತೊರೆ, ಟೀ ನರ ೕಪುರ, ಇವರ ಮೇ ನ ಸುತ್ ಕರ್ಮ
12/27/2014
6/10/2014
ಮಾಲೂರು ಮತುತ್ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕುಗಳ ಲ್ ಕೆಲವು ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ ರಜೆ ಪರ್ವಾಸ ರಿಯಾಯಿತಿ
ಸೌಲಭಯ್ಗಳನುನ್ ಕಾನೂನಿಗೆ ರುದದ್ವಾಗಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.
ಶವ್ ಭಾರತಿ ಕನನ್ಡ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಲಲ್ಸಂದರ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಅನುದಾನ ರ ತವಾಗಿ ಭಜನೆಯಾದ 6/10/2014
4 ಭಾಗಗ ಗೆ ನೇಮಕವಾದ 4 ಮಂದಿ ಕಷ್ಕರುಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗಳನುನ್ ಅನುದೋದಿ ರೂ.10,98,028/‐ ಗಳ
ವೇತನ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
5/18/2015
ೕಜನೆ ಕೆಜಿರಸೆತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಂದೆ
ಹೆಚ್ ರಾಮಪಪ್ ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಬದಾಯ್ಹನ್ ಉಪಹಾರ
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಶಾಲಾ ಕಷ್ಣ ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರುರಾಗಿದದ್ ಅವಧಿಯ ಲ್ ಎಸಗಿರುವ ಅವಯ್ವಹಾರ
ಮತುತ್, ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪ ೕಗದ ಬಗೆಗ್ ಸುತ್ ಕರ್ಮ ಕುರಿತಂತೆ.
1983 ರಿಂದ 1992 ರ ಅವಧಿಯ ಲ್ ತುಮಕೂಉರು ಉ.ನಿ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಉ ನಿ ೇ ಅ ಮತುತ್ ಮಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ
6/5/2014
ಮ ಗೆಯ ಲ್ ಪರ್ ದ ಸ ಆಗಿದದ್ ಪುಟಡ್ರಂಗಪಪ್ ಇವರ ರುದದ್ ಕಿರ್ಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ದಾಖಲು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ,ಎಂ. ಜಯಾ ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್ ಮಂಡಯ್ ಇವರ ಅನುಚಿತ ವತರ್ನೆಯ
ಆರೋಪಗಳ ಬಗೆಗ್ ಸುತ್ ಕರ್ಮ
ಅರಕಲಗೂಡು ಬಿ.ಇ.ಓ ಹಾಗೂ ಬಬ್ಂದಿ ಆರ್,ಡಿ ಖಾತೆ ಕಮಿಶನ್ ಹಣ ಪಡೆಯುತಿತ್ರುವೆಂಬ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
ಆರ್ ಮಲೆಲ್ೕಗೌಢ ನವೃತತ್ ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ಕೋಲಾರ ( ಂದ ನ ಬಿಇಓ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ)
ಇವರು ಕೆಎಟಿ ಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅ ಸಂ:5059/04ರ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಕೆ ಕಾಳಪಪ್ ಉ.ನಿ. ಬೆಮಗಳೂರು ದ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನ
ರ ತ ಶಾಲೆಗಳ ವಯ್ವಹಾರಣೆಯ ಲ್ ಎಸಗ್ಇರುವರನನ್ಲಾದ ಲೋಪದೋಷಗಳನುನ್ ಕುರಿತು ಸಂಬಂಧಪಟಟ್ವರ
ರುದದ್ ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಕೆ. ಬೆಟಟ್ನಾಯಕ ಉ.ತಾ ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ ಮೈಸೂರು
ಸಾ. ಇಲಾಖೆಯ ಗೂರ್ಪ್ ‐ಬಿ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಜೆಯ್ೕಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಬಗೆಗ್ / ತಿದುದ್ಪಡಿ ಕುರಿತು
ರ್ೕ ಭಗವಾನ್ ದಾಸ್ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂ ಬಗೆಗ್.
ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನಬಡಿತ್ ಮಂ ಬಗೆಗ್.

B
B
D
D
E
D
C
B

B

D

11/28/2014

D

11/28/2014

D

6/6/2014

D

7/3/2014

D

9/20/2014
6/6/2014
5/2/2015
4/28/2015

E
A
C
E

3759

1(1) ಇತರೆ ‐ಬಡಿತ್ 20/98‐99

3782
3811

1(6) ಸೇಸೇ (ಕೆ.ಎಟಿ) 26/03‐04.
1(1) ಇತರೆ ಮಾ.ಹ.ಅ./ಪರ್ಭಾರೆ/19/6‐07

3820

1(1) ದವೆ ‐3/97‐98

3823

1(1) ದಾವೆ‐3/97‐98

3869
3886

1(3)ಆಋಪ‐107/85‐86
1(4) ಗೂರ್ಪ್.ಬಿ ನಿ ೕಜನೆ 10/2006‐07

3908
3916
3918
3921

1(3)ಆಋಪ‐192/86‐87.
1(3)ಆಋಪ‐198/86‐87.
1(3)ಆಋಪ‐195/86‐897.
1(4) ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ಮು. ‐1/2005‐06

3924
3927
3932

1(3) ಆಋಪ‐215/86‐87.
1(3)ಆಋಪ‐213/86‐87
1(4) ನೇ.ಪಾರ್.‐1/04‐05

3942
3952
3955
3968
3973
3985
4008
4009
4014
4015
4020

1(3)ಆಋಪ‐81/87‐88.
1(3)ಆಋಪ‐26/88‐89.
1(8) ಅರಫ/64/92‐93.
1(8)ಆಋಪ‐1/88‐89.
1(4) ಬಿ.ಆರ್. ಆಯೆಕ್ ‐1/2004‐05
1(3)ಆಋಪ‐13/88‐89.
1(3)ಆಋಪ‐17/89‐90.
1(3)ಆಋಪ‐07/87‐88.
1(3) ಆಋಪ‐20/89‐90.
1(3)ಆಋಪ‐15/89‐90.
1(8)ಆಋಪ/313/89‐90.

ಕೆ. ಎಸ್.ಆರ್ 53 (ಎಫ್) ರನವ್ಯ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ ಟಿ.ಬಿ.ಎಪ್
ರ್ಫಾಮ್ ಬಡಿತ್ ವೇತನ ನಿಗಧಿ
ಬಗೆಗ್ ಎ,ಜಿ ರವರಿಗೆ ಸ ಲ್ಕೆ ಪತರ್
ರ್ೕ ಬಿಕೆ ನಾಗರಾಜುರಾವ್ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್ ಕೆಎಟಿ ಅ ರ್ ಸಂ‐4934/2003.
2005 ರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ ಅನುಷಾಠ್ನಗೊ ಸುವ ಷಯಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟಟ್ಂತೆ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆಗೆ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅ.ಸಂ 5472 ‐78/97 ರ್ೕ ಹನುಮಂತರೆಡಿಡ್ ನಿ.ಸ. .ಅ ಮತುತ್ ಇತರರು ಅ.ಸಂ 1565 ‐66 /97 ಬಗೆಗ್
ದಿ:3.10/96 ರ ಲ್ ನೀಡಿರುವ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯದ ಲ್ ಸೌಲಭಯ್ವನುನ್ ದಿ.1‐7‐94 ಕೆಕ್ ಮುನನ್ ಸೇವೆಯ ಲ್ ಇದದ್ವರಿಗೆ
ಸತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
(5861/2006) 1(1) ದಾವೆ‐3/96‐97) ಬಿ) ಸಕಾರ್ರಿ ಸೇವೆಯ ಲ್
ೕನಗೊಂಡ ಮಾ ಟಿ.ಡಿ.ಬಿ
/ಮುನಿ ಪಲ್ ನೌಕರರ ಸೇವಾ ಜೆಯ್ೕಷಠ್ತಾ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್ `565‐66/95
ಕೆ ಕೃಷಣ್ ಶೆಟಿಟ್ ಇವರ ಆ ತ್ಋಣ ಪಟಿಟ್ ಕಡತ.
ರ್ೕಮತಿ ಆರ್.ಪಿ ಪದಮ್ ರ್ೕ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ರವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಎಂಜಿ ರಾಜೇವಲೋಚನ ಇವರ ಆ ತ್ ಋಣ ಪಟಿಟ್, ಕಡತ,
ಹೆಚ್ ಸದಾ ವಮೂತಿರ್ ಇವರ ಆ ತ್ ಋಣ ಪಟಿಟ್ ಕಡತ.
ಬಿ ಸುವಣಾರ್ ದೇ ಇವರ ಆ ತ್ ಋಣ ಪಟಿಟ್ ಕಡತ.
2005‐06 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಂಜೂರಾದ ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೆಜುಗಳ ‐ ತತಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಬದಲಾವಣೆ ಕೋರಿ
ಕೆ ಆರ್ ಉದಯಶಮಕರ್ ಇವರ ಆ ತ್ಋಣ ಪಟಿಟ್ ಕಡತ.
ಆರ್ ಮಹದೇಶವ್ರ ಇವರ ಆ ತ್ಋಣ ಪಟಿಟ್ ಕಡತ.
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ನ ಗೂರ್ಪ್.ಬಿ ವರ್ಂದದ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಇಲಾಖಾ ಮುಖಯ್ಸಥ್ರಾದ ಆಯುಕತ್ರು, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು ರವರನುನ್ ನೇಮಕಾತಿ ಪಾರ್ಧಿಕಾರ ಎಂದು ಘೋ ರುವ ಬಗೆಗ್
ಎಂ ಲಕಷ್ಮ್ಯಯ್ ಇವರ ಆ ತ್ಋಣ ಪಟಿಟ್ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಕೆ ಎಸ್ ರಾಜಗೋಪಾಲನ್ ಇವರ ಆ ತ್ಋಣ ಪಟಿಟ್ ಕಡತ.
ಜಿಎಸ್ ವಾಜೀದ್ ಪಾಶಾ ಇವರ ಆ ತ್ಋಣ ಪಟಿಟ್ ಕಡತ./
ಜಿ.ವಸಂತಾಚಾರ್ ಇವರ ಆ ತ್ಋಣಪಟಿಟ್ ಕಡತ.
ಕೌನಿಸ್ ಂಗ್ ಮೂಲಕ ಬಿ.ಆರ್. ಆಯೆಕ್ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆ ಬಗೆಗ್ & ಬಿ.ಆರ್. ಕೋರಿದ ಅಜಿರ್ಗಳು
ಬಿಎನ್ ರಾಮಚಂದರ್ ಇವರ ಆ ತ್ಋಣ ಪಟಿಟ್ ಕಡತ.
ಹೆಚ್ ಡಿ ಗೋ ಂದಯಯ್ ಇವರ ಆ ತ್ಋಣ ಪಟಿಟ್ ಕಡತ.
ಟಿ ಚಂದರ್ಯಯ್ ಇವರ ಆ ತ್ಋಣ ಪಟಿಟ್ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಟಿ ಮಾರಾನಾಯಕ್ ಇವರ ಆ ತ್ಋಣ ಪಟಿಟ್ ಕಡತ.
ಮಹಮಮ್ದ್ ಬ ೕರ್ ಇವರ ಆ ತ್ಋಣ ಪಟಿಟ್ ಕಡತ.
ಟಿ ಸುಬಬ್ಯಯ್ ಇವರ ಆ ತ್ಋಣ ಪಟಿಟ್ ಕಡತ.

6/7/2014

D

4/28/2015
6/6/2014

A
C

6/6/2014

A

6/6/2014

A

5/5/2015
6/5/2014

B
E

5/20/2015
5/20/2015
5/5/2015
9/30/2014

B
B
B
E

5/20/2015
5/20/2015
9/27/2014

B
B
A

5/20/2015
5/20/2015
5/20/2015
5/20/2015
9/30/2014
5/20/2015
5/4/2015
5/4/2015
5/20/2015
5/4/2015
5/4/2015

B
B
B
A
E
B
B
B
B
B
B

4022
4025
4028
4031
4034
4036
4037
4059
4063
4067

ಅಬುದ್ಲ್ ರವುಪ್ ಇವರ ಆ ತ್ಋಣ ಪಟಿಟ್ ಕಡತ.
ಕೆ ಗೋಪಾಲ ಇವರ ಆ ತ್ ಋಣ ಪಟಿಟ್ ಕಡತ.
ಸಾ. ಇಲಾಖೆಯ ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ನಿ ೕಜನೆ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬಿಟುಟ್ಕೊಡುವ
ಬಗೆಗ್
ಇ‐ಆಡ ತ ಘಟಕಕೆಕ್ ಹುದೆದ್ಗೆಳ ಸರ್ಜನೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಥ್ಳಾಂತರ
1(4) ಇ,ಎಂ.ಐ.ಎಸ್ ಸಥ್ಳಾಂತರ ‐1/2004‐05
ಇ‐ಆಡ ತ ಘಟಕಕೆಕ್ ಹುದೆದ್ಗಳ ಸರ್ಜನೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಥ್ಳಾಂತರ
1(4) ಇ,ಎಂ.ಐ.ಎಸ್ ಹು.ಸಥ್. 1/2004‐05
1(3)ಆಋಪ‐16/88‐89.
ಟಿಆರ್ ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಇವರ ಆ ತ್ಋಣ ಪಟಿಟ್ ಕಡತ.
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಎನ್ ೕಲಾವತಿ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್ ತುಮಕುರು, ರವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್
1(4) ನಿ ೕಜನೆ ‐28/2005‐06
1(7) ಆ.ಸು.ಸಭೆ ‐1/2000
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಬೋಧಕ ವರ್ಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಎಸ್. /ಎಸ್.ಟಿ
ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್
1(4) ಇತರೆ ಜಾ.ಮಾ ‐1/2003‐04
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಬೋಧಕ ವರ್ಂದದ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಎಸ್,
/ಎಸ್.ಟಿ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್
1(4) ಪ.ಪೂ.ಕಾ ಮು. ಹುದೆದ್ ಸಥ್ಳಾಂತರ 16/2006‐07 2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ
ಹಾ ಇದದ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
1(8)ಆಋಪ‐21/89‐90.
1(3)ಆಋಪ‐49/89‐90.
194) ಪಾ.ಪಾಲ್.ಘ ನಿ ೕ1/2004‐05

4097
4125
4138

1(8)(11) ಆಋಪ‐54/94‐95.
1(8) (11) ಆಋಪ‐52/95‐96.
1(2)ಬಡಿತ್‐3/01‐02

4142

1(2)ಬಡಿತ್‐‐24/01‐02

4162

1(2)ಬಡಿತ್‐16/02‐03(ಪಿ)

4235

ಸ.1(2)ಗೆರ್ೕಡ್1‐ಜೇಷಟ್ತೆ‐ಅಭಿಪಾರ್ಯ‐41/03‐04

4275

1(2) ವೃ. .ಬಡಿತ್ 35/01‐02

4298

1(2)ಸಂ. .ಪ.ಹುದೆದ್‐01‐05‐06

4314
4323
4325

1(3)ಆಋಪ‐01/99‐00.
1(3)ಆಋಪ‐77/00‐01.
1(2)(3)/ದೈ. .ಬಡಿತ್‐01/04‐05

5/20/2015
5/4/2015
9/30/2014

B
B
E

9/30/2014
9/30/2014
5/20/2015
6/5/2014
9/30/2014

E
E
A
E
E

9/30/2014

E

9/30/2014

E

5/20/2015
ಎಂಎಂ ಕರೀಬೀಮಣಣ್ನವರ್ ಇವರ ಆ ತ್ಋಣ ಪಟಿಟ್ ಕಡತ.
ರ್ೕಮತಿ ಪದಮ್ಜ ಕೌಲಗಿ ಇವರ ಆ ತ್ಋಣ ಪಟಿಟ್ ಕಡತ.
5/4/2015
5/19/2015
ರ್ೕ.ಮಹಮ್ದ್ ಜಕಿರ್ಯಾ,ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕುಲರ್ಗುಂಡಿ,ಬಳಾಳ್ರಿ ತಾ.ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ
ಮು. ‐ವೃಂದಕೆಕ್ ಸಾಥ್ನವನುನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
5/4/2015
ರ್ೕ.ಶಂಕರಮೂಲ ಭಾರತಿ,ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ಸೆಟ್ೕಷನ್ ಗಣಗಾಪುರ, ಅಫಜಲುಪ್ರ
ತಾ:ಗುಲಗ್ಗರ್ ಜಿ:ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ ಮುಖ್ಐ ಕಷ್ಕ ವೃಂದಕೆಕ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಪಿ. .ಮಂಗಳಮಮ್, ಂದಿ ಕಷ್ಕಿ ಮತುತ್ ಇತರರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದದ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. 5/19/2015

B
B
B

ಪರಿ ಷಟ್ ಜಾತಿ/ಪಂಗಡ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಸಹ
ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಂಘದ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್.
06 .ಟಿ.ಇ.,ಮತುತ್ 20 ಡಯಟ್ ಗಳ ಲ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಣ ಉಪನಾಯ್ಸಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಸೃಜಿಸಲಾಗಿದುದ್, ಸದರಿ
ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಜಿಲಾಲ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ನ ವೃತತಿ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರ ಮೂರನೇ ಒಂದರಷುಟ್ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್
ಸಂಗೀತ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರನಾನ್ಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಹೆಚ್. .ವೆಂಕಟೇಶಪಪ್ ಇವರ ಆ ತ್ಋಣ ಪಟಿಟ್ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಎನ್ ಲ ಮ್ೕ ನರ ಂಹಾಚಾರ್ ಇವರ ಆ ತ್ಋಣ ಪಟಿಟ್ ಕಡತ.
ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ದೈ. . ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಜಿಲಾಲ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಅಧೀಕಷ್ಕರ ವೃಂದಕೆಕ್ ಸಾಥ್ನಾಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

B
B

5/4/2015

B

9/18/2014

A

9/3/2014

E

5/4/2015
5/4/2015
8/1/2014

B
B
E

4328
4334

1(3)ಆಋಪ‐52/02‐03.
1(3)ಆಋಪ‐7/04‐05.

ಡಿ.ವೆಂಕಟೇಶಪಪ್ ಇವರ ಆ ತ್ಋಣ ಪಟಿಟ್ ಕಡತ.
ಅಮಾನತಿತ್ನ ಲ್ರುವ ತುಮ ಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಏಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆ ತ್ಋಣ ಪಟಿಟ್ಗಳನುನ್ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್./

5/4/2015
5/20/2015

B
A

4339

1(3)ಆಋಪ‐4/04‐05.

5/20/2015

B

4340
4344
4352
4367

1(3)ಆಋಪ‐1/05‐06.
1(3)ಆಋಪ‐01/05‐06.
1(3)ಆಋಪ/7/05‐06.
1(2) 58/2001‐02

5/20/2015
5/20/2015
5/4/2015
6/5/2014

B
B
E
C

4383
4386
4398
4414

1(3)ಆಋಪ‐20/06‐07.
1(5)ಆಋಪ‐19/06‐07.
1(5)ಸ.ವ.ಗೃ/8/06‐07.
1(2) ದಾವೆ‐02/05‐06/2511/03

5/20/2015
5/20/2015
5/20/2015
6/5/2014

E
E
E
B

4418

1(2) ದಾವೆ‐04/05‐06

6/10/2014

C

4422

1(3)ಪಿಂಚಣಿ/14/2005‐06.

7/4/2014

E

4423

1(2) .ಪ.ಬಡಿತ್/12/05‐06

6/11/2014

B

4470

1(3)ನಿವೇ/14/06‐07.

7/4/2014

E

4479
4495
4506

1(3)ನಿವೇ‐20/06‐07.
1(3)ನಿವೇ 44/01‐02.
1(3) /ಇತರೆ/ಕಾನಿವಮು /04‐05.

ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಸಾ ಇ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯಲ್ಇ ಬರುವ ಅನುದಾನಿತ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಲ್ ನಡೆಯಲಾದ
ಅವಯ್ವಹಾರಗಳ ಲ್ ಭಾಗಿ ಆಗಿದುದ್ ಇಲಾಖಾ ಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ಇಲಲ್ದಂತಹ ನಿವೃತತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ಲ್ ದಾವೆ ಹೂಡುಬ ಬಗೆಗ್.
ರುದದ್
ರ್ೕ ಕೆ.ರಾಜನ್ ರೀಡರ್ ಇವರ ಆ ತ್ಋಣ ಪಟಿಟ್ಗಳ ಬಗೆಗ್.
ಗೂರ್ಪ್ ಎ ರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆ ತ್ ಋಣ ಪಟಿಟ್ಗಳನುನ್ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಕೆ.ಪಿ.ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ್ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಇವರಿಗೆ ವಸತಿ ಗೃಹ ಹಂಚಿಕೆ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ.ಟಿ.ಎನ್.ರಾಮದಾಸ್,ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು ಇವರು ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಯ ಲ್ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್ ‐ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್
ಸಂಖೆಯ್:9976/2001
ರ್ೕ ಎಂ ಶ ಕಲ ಇವರ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಬಿ.ಎನ್ ಸ ತ ಇವರ ಆ ತ್ಋಣ ಪಟಿಟ್ ಕಡತ.
ರೇಖಾ ನಾಯಕ್ ಇವರಿಗೆ ಸಕಾರ್ರಿ ವಸತಿ ಗೃಹ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:2511/2003‐ ರ್ೕ.ಎಲ್.ಬಿ.ಹೊರಪಾಯ್ಟಿ.ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು,ಸ.ಕಿ.ಕಾಲೇಜು, ೕ ೕಸ್
ಕಾಲೋನಿ,ರಾಯಚೀರಿ‐ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:6249/2005‐ ರ್ೕ.ಮಹೇಶ್ ಜಿ.ನಾಯಕ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಉಪನಾಯ್ಸಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್
ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಮುಸಾತ್ಕ್ ಅಹಮದ್ ಜಿಲಾಲ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ಪಿಂಚಣಿ ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್.
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:246/2006, ರ್ೕ ಜಿ.ಕೆ.ಬಾಲರಾಜ್,ಸಹ ಕಷ್ಕರು,ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು,
ವ ಗಗ್ ಇವರಗೆ ವೃತಿತ್ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ದಿವಂಗತ ಅಬದ್ಲ್ ಅಜೀಂ ಖಾನ್ ಅಂದಿನ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ ಚಿಕಕ್ನಹ ಳ್ ಇವರ
ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ ಎನ್ ನಾಗಜೊಯ್ೕತಿ ತಂದೆ ಎನ್ ನಾಗರಾಜು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.
ಹೆಚ್. ರಾಮಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ.
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಥ್ರಾ ತ್ ಮತುತ್ ಚರಾ ಥ್ ನಮೂನೆಗಳನುನ್ ಮುದರ್ಣ ಮಾಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/4/2014
7/4/2014
4/30/2015

E
E
E

4507

1(3)ಕಾ.ನಿ.ವ‐01/2006‐07.

4/30/2015

E

4509
5679

1(3)ಕಾನಿವ‐02/06‐07
1‐3.7.ಇತರೆ/2006

4/30/2015
7/4/2014

E
E

ಗೂರ್ಪ್ ಎ ರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಾಣಾ ವರದಿಗ ಗೆ ಪುನರ್ ಅವಲೋಕನಾಧಿಕಾರಿಗಳ
ಷರಾ ಹಾಗೂ ಸ
ಂದಿಗೆ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ನಃಆ ವರದಿ ಕುರಿತಂತೆ.
PENSION

6485

5(2)/ಓಬಿ5/ನೇಮಕ 1/88‐89

6665

2960ಪಅದೂ‐08/97‐98

6747

1[2]ನಿ‐32/ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್‐16/2006‐07

6945

1(6) ಉ.ವಾಯ್.ಅ‐6/2003‐04

7150

2(2) ಅಧಿಕ ವೆ.ಬ.103/2002‐03

7210

5(10) ನಾಯ್.ದಾ ಕೆಎಟಿ 4449/2004‐03/04‐05

7286
7530

1(3) ಂಬರಹ/2006‐07
5[1] ನಿ ೕಜನೆ 31;2006‐07

7710
7711
7758
7760
7886

1(1) ಉ.ನಿ ಬಡಿತ್ ‐ 43/06‐07
1(1) ಸ.ನಿ ಬಡಿತ್ 44/06‐07
¸ 1(6) 20ವಷರ್. .ಬಡಿತ್ ಸತ್ರಣೆ.55/06‐
1(1) ನಿ.ಬಡಿತ್‐45/06‐07
1(3) ನಿವೇ 36/2006‐07

7893

1(3) ರಿಟ್‐02/00‐01

7956

1(2)(3)/ವೃ. .ಬಡಿತ್‐02/2004‐05

8262

1(4)ಇತರೆ:50/2006‐07

8457
8532

5(2)(7)/ ಬೆಬ 70/2005‐06
2[7] ದೂರು 26/2006‐07

ಆಯೆಕ್ ಪಾರ್ಧಿಕಾರದಿಂದ ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರ ಮತುತ್ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರ ಖಾ ಇರುವ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ನೇಮಕಾತಿ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ.ಎ.ಶಂಕರಪಪ್, ಂದಿನ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ದೊಡೆಡ್ೕರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ
ರುದದ್ ಸುತ್ ಕರ್ಮ.
ರ್.ಎಂ.ಎ ನಾಯಕ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು[ ಂದಿ]ಇವರಿಗೆ ನಿಯಮ ‐32ರ ಮೇರೆಗೆ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ಸವ್ತಂತರ್ ಪರ್ಭಾರದ ಲ್ ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ(ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ) ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/5/2014

A

10/16/2014

D

5/21/2015

B

6/18/2014

C

ರ್ೕ ಹೆಚ್. ವಮುತಿರ್ ನಿವೃತತ್ ಸಹಾಯಕ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಭಧಾರ್ವತಿ ವಮಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್,ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಧಿಕ
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಜಿ.ಎನ್ ರಮೇಶ್ ಸನ್/ಆಪ್ ನಂಜುಂಡಪಪ್ ಇವರು ಇಲಾಖೆ ರುದದ್ ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

6/19/2014

B

6/5/2014

A

ಕೆಳಗಿನ ಕಛೇರಿಗ ಂದ ಬಂದಿರುವ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಂಬರಹ ಮೂಲಕ ಂದಿರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಭಾಗೀಯ ಸಹ ನಿದೆರ್ಶಕರ ಕಛೆರಿ ಬೆಳಗಾಂ ಇ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಬೋಧಕ ಭಾಗೀಯ ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರ
ಕಛೇರಿ ಬೆಳಗಾ ಇ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಬೋಧಖೇತರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ವಗಾರ್ವಣೆ:ನಿ ೕಜನೆ ಮೂಲಕ ತುಂಬುವ
ಬಗೆಗ್ >
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದಿಂದ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ವೃಂದಕೆಕ್ ಬಡಿತ್
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ವೃಂದದಿಂದ ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರ ವೃಂದಕಕ್ ಬಡಿತ್
20ವಷರ್ ಸೇವೆಯ ಶೇಷ ಬಡಿತ್ ಪೌರ್ಶಾಲಾ ಮು ಗೂ ಸತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರ ವೃಂದದಿಂದ ನಿದೇರ್ಶಕರ ವೃಂದಕೆಕ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ. ಕೆ. ಕಾಳಪಪ್, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ಎನ್. ಬಸವರಾಜು, ಮತುತ್ ವೆಂಟೇಶಪಪ್, ಜಿಲಾಲ್ ದೈ. ಅ ಇವರುಗಳು ಕನಾರ್ಟಕ ಉಚಛ್ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್
ಸ ಲ್ ರುವ ದಾವೆ ಸಂ‐11098‐11099/2000 ಬಗೆಗ್‐ಆದೇಶದ ಪರ್ತಿ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಒದಗಿ ದ ಬಗೆಗ್.

5/4/2015
9/22/2014

E
D

6/6/2014
6/6/2014
6/5/2014
4/30/2015
7/4/2014

A
A
B
A
E

8/1/2014

E

6/4/2014

A

9/30/2014

E

6/19/2014
9/4/2014

B
D

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು(ವೃತಿತ್) ಈ
ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತಂತೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆಗಳ ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆ ೕಗಕೆಕ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರ ವೃಂದದಿಂದ ರಿಯ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
ರ್ೕ.ಎ. ದೇವಪರ್ಕಾಶ್, ಉ.ನಿ. ಬೆಂಗಳುರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ನಿಗಧಿಯ ಲ್ ಅವಯ್ವಹಾರ
ಮಾಡಿದಾದ್ರೆಂಬ ಬಗೆಗ್ ದೂರು.

8728

1(4)ಇತರೆ‐53/2006‐07

2006‐07ನೇ ಸಾ ಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ಭಾಗದ ಲ್ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸಥ್ಳನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

9/30/2014

E

8996

1(4) ಮು. .ನೇ.:57/2006‐07

9/30/2014

E

9065

1(2)ಸಾಥ್.ಪ.ಬ/05/2006‐07

5/19/2015

B

9215

5(6) ಸುತ್ ಕರ್ಮ ಕೆಎಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂ:8166/2006

6/5/2014

B

9286
9336

1(1) ಇತರೆ 01/2006‐2007
1(6) ಕಾಮಿಬ (ರಿಟ್) 36/98‐99

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕದ ಪೂವರ್ಬಾ ಪರೀ ೆಯ ಪಠಯ್ ಕರ್ಮದ
ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಟಿ.ಎಸ್. ರಾಮಚಂದರ್ಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರಿಗೆ
ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಅತಾವುರ್ ರಹಮಾನ್ ಷರೀಫ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ಸ.ಬಾಲಕಿಯರ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಕಲುಲ್ಕಟಟ್ಡ, ಮಂಡಯ್ ಇವರು
ಕೆ.ಎ.ಟಿಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 8166/2006ರ ಬಗೆಗ್.
ಕಡತಗೋ ದ ಪತರ್ಗಳು
ರ್ ಎನ್.ಎಲ್. ಶೆವ್ೕಶವ್ರಯಯ್ ನಿವೃತತ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಇವರ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

6/6/2014
6/5/2014

E
B

Complaints against Sri Bhasker Shetty, I/C Principal, DIET, UDUPI reg.,
ಕಾಣೆಯಾದ ರ್ೕ. ಹೆಚ್. . ನರ ಂಹೇಗೌಡ, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಚುಂಚನಕಟೆಟ್,
ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ತಾ: ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಪತಿನ್ ರ್ೕಮತಿ. ಎನ್.ಪುಷಪ್ ಇವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಟಿ.ಎಂ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎಸ್/ಓ ದಿ. ಆರ್ ಮಲಲ್ಪಪ್ ಸ. ., ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಗಿಡಿಗಿರಯಾಪುರ, ತರಿಕೆರೆ
ತಾ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳುರು ಜಿ, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/28/2014
7/4/2014

D
E

6/5/2014

A

Complaint against the Principal, DIET, Udupi reg.,
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಸಂಘಕೆಕ್ ಮಾ ತಿಯನುನ್
ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ದಾಖಲೆ / ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ವಾಹನ ಸಂಖೆಯ್ ಕೆಎ01‐3536 ಮಾರುತಿ ಆಮಿನ್ ಮೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ವಾಹನ ಸಂಖೆಯ್ ಕೆಎ01ಜಿ 3533 ಮಾರುತಿಆಮಿನ್ ಮೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ವಾಹನ ಸಂಖೆಯ್ ಕೆಎ01ಜಿ3534 ಮಾರುತಿ ಆಮಿನ್ ಮೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ವಾಹನ ಸಂಖೆಯ್ ಕೆಎ01ಜಿ 1788ಅಂಬಾ ಡರ್ ಮೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಗೂರ್ಪ್‐ಎ ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗ ಗೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಪಾರ್ಧಿಕಾರವಾದ ಮಾನಯ್
ಆಯುಕತ್ರ ಷರಾ/ ಸ ಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರಾದ ಬಗೆಗ್
ವರದಿಗಳು.
ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ನಿ ೕಜನೆ ಕುರಿತು
ಆಯುಕತ್ರ ಘಟಕದ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ವೃಂದದ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/26/2014
5/4/2015

C
E

5/4/2015
6/4/2014
6/4/2014
6/4/2014
6/4/2014
4/30/2015

E
B
B
B
B
E

6/5/2014

E

6/10/2014
6/3/2014

E
A

9345
9348

si2(3)paadu 40/06‐07
1(3) ಕು.ನಿ.ವೇ. 45/2006‐07.17.ನಿವೇ/2007

9447

5(6) ನೇಮಕ . 28/2006‐07

9555
9578

si2(3)paadu 43/2006‐07
1(2)ಮಾ.ಹ.ಅ‐01/2006‐07

9621
9851
9852
9853
9854
10006

1(2)ಮಾ.ಹ.ಅ/02/2006‐2007
(5)7 ವಾಹನ ಮೆ 63/2000‐01
(5)7 ವಾಹನ ಮೆ 61/2000‐01
(5)7 ವಾಹನ ಮೆ 62/2000‐01
(5)7ವಾಹನ ಮೆ 64/95‐96
1(3) ಕಾ.ನಿ.ವ.04/2006‐07

10094

1(4) ಇತರೆ.1/2006‐07

10273
10315

(5)7 ವಾ ಚಾ ನಿ ಇತರೆ 01/05‐06
5(7)ಡಿ ವೃಂದ ಬಡಿತ್ 01/2005‐06

10557

si2(3)paadu 48/06‐07

10586

1(2)ಸಾಥ್.ಪ.ಬ‐10/2006‐07

10873

1(6) ಉ ಕೆ ಸೇ.ಅ‐01/06‐07

10969

5(6)/ನೇಮಕ 146/2006‐2007

11004

1(4) ಮು.ಮ.ಜ.ದ:62/2006‐07

11240
11411

CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2007
1(6) ಸವ್.ಚಾ.ಬಡಿತ್ 06/2007‐08

11468

1(2)/ಇತರೆ/01‐2007‐08

11553

1(3)ಆ.ಋ.ಪ. 02/2007‐08

11727
11747

1(4) ಡ.ಉ.ಹು.ಬ:01/2007‐08
1(2)ನಿ‐32/ಸಥ್.ನಿ/03/07‐08

11916

5[1]ಕೆಎಟಿ 2539/2007‐08

11926

1(2).5.ಸಾಥ್.ಪ.ಬಡಿತ್/2007‐2008

12012

1(2).06.ಇತರೆ/2007‐08

12082
12334

5(3)ಕಂ.ಖರೀದಿ 11/2007‐08
2[7] ದೂರು 11/2007‐08

12337
12338

1(3) ನಿ.ವೇ.ಮಂ.ಮಾ. 16/2007‐08
1(3) ನಿ.ವೇ.ಪರ್. 17/2007‐08

Disciplinary action against Sri K.G.Saigal, then H.M., Edadore, T.Narasipur Taluk, Mysore
District reg.,
2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದಕೆಕ್ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿ
ಸಥ್ಳನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ರುವ ಸಥ್ಳವನುನ್ ಮಾಪಾರ್ಡು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಎಂ.ನಂಜೇಗೌಡ, ನಿವೃತತ್ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಉ.ನಿ ಕಛೇರಿ ಹಾಸಹ ಇವರ ಉ ಕೆ ಸೇವಾ
ಅವಧಿಯನುನ್ ಮುಂದುವರಿ ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಗುರುರಾಜ ದಿ// ಕೆಂಪಯಯ್, ಡಿ ಗುರ್ಪ್ ನೌಕರರು ಸ:ಪ:ಪೂ:ಕಾಲೇಜು ನಾಗಮಂಗಲ ಮಂಡಯ್ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ಮಾನಯ್ ಮುಖಯ್ ಮಂತಿರ್ಗಳ ದಿನಾಂಕ:30.12.2006ರ ಜನತಾ ದಶರ್ನದ ಲ್ ರ್ೕ ಎನ್.ಆರ್. ಚೋರಮುಲೆ
ಇವರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದಂತೆ ವ ೕಮಿತಿಯನುನ್ ಹೆಚಿಚ್ಸುವ
ಬಗೆಗ್.
ತಮಮ್ಯಯ್,ರಾಜಯ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರವರಿಗೆ ಗೃಹ ಹಂಚಿಕೆ ಬಗೆಗ್
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ ಮು. ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಸವ್ಯಂ
ಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದದ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ
ಹಳೆಯವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಲ್ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ. ಬಿ.ಟಿ. ಹಾಲಪಪ್, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು(ಕಾರ್ಫ್ಟ್), ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರ ಆ ತ್.ಋಣ ಪಟಿಟ್ ಕಡತ
ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಉದುರ್ ಭಾಗಕೆಕ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ನಿಯಮ‐32 ರನವ್ಯ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ರುವ ಸಥ್ಳಗಳನುನ್ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ
ಫಾರಸುಸ್ ಕುರಿತು
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎ ಪದಮ್ನಾಭ ಪರ್.ದ.ಸ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಭುವನಹ ಳ್ ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರು
ಕನಾರ್ಟಕ ಆಡ ತ ನಾಯ್ಯ ಮಂಡ ಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂ.2539/2007
ರ್ೕ ಜಿ.ಚೌಡಪಪ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಸಾರಥಿ, ಹರಿಹರ ತಾಲೂಲ್ಕು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಎಂಟಿ.ಜೋ , ನಿವೃತತ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.
ಇ‐ಆಡ ತ ಅನುಷಾಠ್ನಕಾಕ್ಗಿ ಕಛೇರಿಗೆ ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ಗಳನುನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಕುರಿತು.
ರ್ೕ. ಶಂಕರಪಪ್, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಕೋಲಾರ ಇವರು ಕಷ್ಕರ ಕೌನಿಸ್ ಂಗನ್ ಲ್ ಗೊಂದಲ
ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪದ ಬಗೆಗ್.
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಇತಯ್ಥರ್ಪಡಿ ಕಳು ರುವ ಪತರ್ಗಳ ಕಡತ.
ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಅಧೀನ ಕಛೇರಿಗ ಂದ ಮಾ ತಿಗಾಗಿ ಬಂದ ಪತರ್ಗಳ ಕಡತ.

6/1/2015

D

5/21/2015

B

9/3/2014

E

6/5/2014

A

9/30/2014

E

7/4/2014
6/5/2014

E
A

5/19/2015

B

5/4/2015

B

9/30/2014
5/21/2015

E
B

6/5/2014

C

5/19/2015

B

5/19/2015

D

6/24/2014
6/10/2014

E
E

7/4/2014
7/4/2014

E
E

12659
12856
12910

12ಎಲ್. .ಕೂಯ್‐9/2007‐08
LC1MISC/1/07‐08
14 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ:ನೇ.ನೇ:25/2007‐08

2[5] ಮತುತ್ 2[7] ಶಾಖೆಯ ಲ್ ವ್ೕಕರಿ ದ ಪತರ್ಗಳ ವ್ೕಕೃತಿ.
ರ್ೕ.ಹೆಚ್. ಚಂದರ್ಶೇಖರ್, ನಿವೃತತ್ ಜಿಲಾಲ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಇವರು ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಯ ಲ್ ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ
ಸಂಖೆಯ್: 3000/2007ರ ಕುರಿತು.
ಸಕಾರ್ರಿ ವಸತಿ ಗೃಹ ಹಂಚಿಕೆ ಕೋರಿ ಹೆಸರನುನ್ ನೊಂದಾಯಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್
ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ / ಸಭೆಯ ಸದಸಯ್ರ ಪರ್ಶೆನ್ಗ ಗೆ ಉತತ್ರವನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್,
REGARDING COURT CASES LETTERS
ಡಯಟ್: ಟಿಇ:ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಗ ಗೆ ಉಪನಾಯ್ಸಕರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಖೋಟಾ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

13033
13054

13/ ಎ/24/2007‐08
si23 paadu 18/2007‐08

ಕಳ್ಸಟ್ದಿ ಬಿಇಒ ಗ ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಪರ್ತಾಯ್ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್
Complaint in respect of smt.Tarakeshwari, H.M., G.H.S., Halekote, South Canara Dist., reg.,

7/4/2014
5/14/2015

E
D

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ
ಭೋಧಕ ಅಧಿಖಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
ಧಾನ ಪರಿಕಷ್ತ್ ಸದನಯ್ರಾದ ರ್ೕಚಿಕಕ್ಮಾದುರವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್ ನಂ513ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

9/30/2014

E

6/5/2014

D

Recovery of Rs. 14692, from sri M.Nanjegowda, then a.e.o., arasikere, through civil suit

11/28/2014

D

12450
12454
12501

2[5] [7] ಪತರ್ ವ್ೕಕೃತಿ ಕಡತ/2007‐08
¸ 1(3) ದಾವೆ 20/2007‐08
1(3)ವ.ಗೃ.ಹಂ.5/2007‐08

13248

14.ಗೂರ್ಪ್.ಬಿ.ವಗ್.32/2007‐08

13325

11.ಇತರೆ.ಅ.ಮಾ/2007‐08

13359

si23 paadu 27/86‐87

6/18/2014
9/3/2014

E
E

7/4/2014

E

5/4/2015
7/3/2014
9/30/2014

E
E
E

13434

5[1]ಮಾ ಹಕುಕ್ 18/2007‐08

ರ್ೕ ಎಂ ಎಸ್ ಬಿರಾದಾರ ಎಂಬುವವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮ ತಿದಾಖಲೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

6/5/2014

C

13676
13732

53 ರಿಸೋ.ವಾ.ನಿ20/2007‐08
1(2)ಸಾಥ್.ಪ.ಬ.13/2007‐08

6/5/2014
5/2/2015

B
B

13759
13760
13761
13762
13763
13841

11ಉ.ನಿ ಬಡಿತ್..45/2007‐08
11ಉ.ನಿ ಬಡಿತ್..45/2007‐08
11ಉ.ನಿ ಬಡಿತ್..45/2007‐08
11ಉ.ನಿ ಬಡಿತ್..45/2007‐08
11ಉ.ನಿ ಬಡಿತ್..45/2007‐08
11 ನಿ‐32 ಸವ್.ಪರ್‐47/07‐08

4/30/2015
4/30/2015
4/30/2015
4/30/2015
6/6/2014
6/6/2014

B
B
B
B
A
A

13942

58ಕು.ವೇ.ಮಂ.25/2007‐08

5/24/2014

D

14051

¹57 ªÁºÀ£À «ªÉÄ 04/06‐07

ರಿಸೋಗಾರ್ಫ್ ಯಂತರ್ವನುನ್ ವಾ ರ್ಕ ನಿವರ್ಹಣೆಗೆ ಅಳವಡಿಸುವಕುರಿತು.
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ನೀಡಿರುವ ಸಥ್ಳವುನ್
ಬದಲಾವಣೆ / ಹೆಸರಿನ ತಿದುದ್ಪಡಿ / ಬಡಿತ್ ರದುದ್ ಬಗೆಗ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ವೃಂದ ದಿಂದ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ವೃಂದ ದಿಂದ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ವೃಂದ ದಿಂದ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ವೃಂದ ದಿಂದ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ವೃಂದ ದಿಂದ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಸಾ. ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಗೂರ್ಪ್‐ಎ ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಖಾ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ನಿ‐32 ರಡಿ ಸವ್ತಂತರ್
ಪರ್ಭಾರದ ಲ್ ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು.
ಕಾಣೆಯಾದ ನೌಕರ ರ್ೕ ಚಲುವೆ ಗೌಡ ಗೂರ್ಪ್ `ಡಿ` ನೌಕರ ಸಕಾ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಯಶವಂತಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರ ಪತಿನ್ ರ್ೕಮತಿ ಸ ತ ಎಸ್. ರವರಿಗೆ ವೇತನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.
ವಾಹನ ಸಂಖೆಯ್ ಕೆ ಎ 01/ಜಿ 4275 ಮಾರುತಿ ಎ ತ್ೕಮ್ ಕಾರಿನ ವಮೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/4/2014

B

14248
14507

5[8][12]ಬೋ.ನೌ.ಪಂ.ಪರ್.18/2002‐03
ಉ ನಾಯ್ ದಾವೆ 33/2007‐08

ರ್ೕ.ಎಸ್.ಡಿ. ವರಾಂ,ಪರ್.ದ.ಸ. ಇವರ ವೆತನ ಸೌಲಭಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿಮಕುರಿತು[ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನದಿಮದ
ಹಣಕಾ ನ ನಷಟ್ವನುನ್ ವಸೂ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು]
ರ್ೕಮತಿ ಪದಾಮ್ವತಿ ಕೆ.ಡಿ ಎಂಬುವವರು ಆಯುಕತ್ರು ಮತುತ್ ಇತರರ ರುದಧ್ ಕನಾರ್ಟಕ ಉಚಛ್
ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ ಸಂ 2176/2004[ಎಸ್]
ಗೊರ್ಪ್‐ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆ ತ್ ಋಣ ಪಟಟ್ ಸ ಲ್ಕೆ ಬಗೆಗ್‐ಪತರ್ಗಳ ಕಡತ
ಕೆ ಎ01ಜಿ2653 ವಾಹನದ ಮೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಕೆ ಎ 01ಗಿ2960 ವಹನದ ಮೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಆಡ ತ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/3/2014

B

6/5/2014

C

5/2/2015
6/5/2014
6/4/2014
6/3/2014

B
B
B
A

6/5/2014

A

5/2/2015

A

6/5/2014

C

9/30/2014

E

14584
14781
14782
14967

13ಆಋಪ33/2007‐08
57 ವಾಹನ ಮೆ 01/97‐98.
57 ವಾಹನ ಮೆ/99‐2000
5 2 ಉ.ನಿ ಬಡಿತ್ 75/07‐08

14968

5 2 .ಸ.ನಿ. ಬಡಿತ್ 76/07‐08

14995

(1)ನಿ‐32‐ಸಥ್.ನಿ‐16/2007‐08

15010

5[1] ಜೇಷಠ್ತೆ 462007‐08

15012

14ಪಜಾ:ಪಪಂ:ಜಾಮಾ:66/2007‐08

15030

12ಇತರೆ‐17/2007‐08

ಕೆ. .ಎಸ್.ಆರ್ ನಿಯಮ‐32ರನವ್ಯ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ಸವ್ತಂತರ್ ಪರ್ಭಾರದ ಲ್ರಿ ಸಥ್ಳ
ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ: 29‐11‐2007 ರಿಂದ 01‐12‐2007 ರವರೆ ಗೆ ನಡೆದ ಕೌನಿಸ್ ಂಗನ್ ಲ್
ಹಾಜರಾದ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಅನಯ್ ಕಾಯರ್ ನಿಮಿತತ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್

5/2/2015

E

15061

5 2 ಸ.ನಿ.ಬಡಿತ್ 83/07‐08

6/5/2014

B

15083

12ಸಾಥ್.ಪ.ಬ‐18/2007‐08

ಅಧೀಕಷ್ಕರ ವೃಂದದ ಲ್ನ ನೌಕರರಿಗೆ ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಾಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು/ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್
ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಮಹಾ ಂಗಮಮ್, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಕನಾರ್ಟಕ ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ ಹುದೆದ್ಗೆ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

5/19/2015

B

15098

14 ಮಾ.ಹ.:55/2007/08

6/5/2014

E

6/6/2014

E

5/2/2015

B

15188
15209

¸ 11.ಇತರಡ.ಅ.ಮಾ.ದಿ.ಸ/52/07‐08
1(2)ಇತರೆ‐22/2007‐08

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಆಡ ತಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್
ನೀಡುವ ಕುರಿತು
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನಿಯಮ‐32 ರಡಿ ಸವ್ತಂತರ್ ಪರ್ಭಾರದ ಲ್ರಿ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ರುವ
ಕಷ್ಕರು ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ಕುರಿತು
ರ್ೕ ಜೆ ಜೆ ಭೋಜ್ ಪತಾರ್ಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರು ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಬಳಾಳ್ರಿ ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ಅಹರ್ತಾ ದಿನಾಂಕ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
1995ರಿಂದ 2005ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯ ಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಪರಿ ಷಟ್ಜಾತಿಪರಿ ಷಟ್ಪಂಗಡ ಹಾಗೂ ಂದು ದ
ವಗರ್ಗಳ ಗೊಂಪುಗಳ ಲ್ ಆಯೆಕ್ಯಾಗಿರುವ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಜಾತಿವಾರು ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

ರ್ೕ ಜಿ.ಎನ್.ದೇವರೆಡಿಡ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಹನುಮನಪಾಳಯ್ ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾ: ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾ ಕ ದಿನಚರಿ ಸಮೀ ೆ ಪರಿ ೕಲನೆ ಮಾಡಿ
ವರದಿಯನುತ್ ಎಂ.ಎಂ.ಅರ್ ಸಭೆಗೆ ಪರಿ ೕಲನೆಗೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದಕೆಕ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಲ್ ತಾರತಮಯ್ ‐ ಕನನ್ಡ ಪರ್ಭ ದಿನ ಪತಿರ್ಕೆಯ ಲ್
ಪರ್ಕಟಿ ರುವ ಷಯ ಕುರಿತು.

15269
15424
15652

13 .ದಗೃ.ಪತರ್ 38/2007‐08
53ಜೆಯಂವಾನಿ 31/2007‐08
1(2)ಇತರೆ‐29/2007‐08

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಶೇಷ ವರದಿಯ ದೃಢೀಕರಣ ಪತರ್ ನೀಟುವ ಬಗೆಗ್
ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರವ 6 ಜೆರಾಕ್ಸ್ಯಂತರ್ಗಳನುನ್ ವಾ ರ್ಕ ನಿವರ್ಹಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.
ಘನತೆವೆತತ್ ರಾಜಯ್ಪಾಲರ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ವ್ೕಕರಿಸಲಾದ ಮನ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್

5/2/2015
6/5/2014
5/2/2015

E
B
D

15734

2[7] ದೂರು 34/2007‐08

6/18/2014

B

15814

13ಪಿಂ.ನಾಮ.ನಿ.47/2007‐08

ರ್ೕ. ಮಹಾದೇವಸಾವ್ಮಿ, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಉ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರು ಲೋಕಾಯುಕತ್
ಟಾರ್ಯ್ಪ್ ಬಲೆಗೆ ಲುಕಿದ ಬಗೆಗ್ ಅಮಾನತುತ್ಗೊ ಸುವ ಕುರಿತು.
ನಿವೃತಿತ್ ಸೌಲಭಯ್ಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ನಾಮನಿದೆರ್ಶನಗಳನುನ್ ಮಹಾಲೇಬಪಾಲರಿಗೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

7/4/2014

E

15840
15891

11ಇತರೆ..58.ನಿ.32.ವಗರ್.2007‐08
13 ಆಋಪ‐ಮಾ.ಹಕುಕ್‐15/2007‐08

6/5/2014
5/2/2015

D
E

15956

1(2).ಸಾಥ್.ಪ.ಬಡಿತ್‐31/2007‐08

ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ಮಾಟುವುದರ ಬಗೆಗ್
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ನಿಯಮದಡಿ ರ್ೕ. ಕೆಂಪರಾಜೇಗೌಡ, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಅಭಿವೃದಿಧ್, ಡಯಟ್, ಮೈಸೂರು ಇವರ
ಆ ತ್ ವರದ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ನೀಡಿರುವ ಆದೇಶದ ಲ್ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕ / ಎಲ್.ಪಿ. ಯ ಲ್ರುವ ಹೆಸರಿನ ವಯ್ತಾಯ್ಸಕೆಕ್ ತಿದುದ್ಪಡಿ / ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/5/2014

D

16198

13 ನಿ.ವೇ. 03/2008‐09

7/4/2014

E

16573

56 ಲೋಕಾಯುಕತ್/ದೂರು/3/2008‐09

6/5/2014

A

16578

56ದೂರು/5/2008‐09

6/5/2014

B

2/5/2015
11/28/2014

E
C

4/30/2015

E

5/2/2015
6/5/2014

A
E

6/6/2014

B

9/30/2014

E

16769
16782

53 ಇತರೆ ಪೀ. 06/2008‐09
si23 paadu 4/2008‐09

16798

13 ರಹಸಯ್ ವರದಿ‐10/2008‐09

16986
17050

13 ಆ.ಋ.ಪ. 05/2008‐08
14ಕ.ಪ:08/2008‐09

17091

12ಸಾಥ್.ಪ.ಬ‐04/2008‐09

17464

14 ಮು. .ಹು.ಸಾಥ್:10/2008‐09

ರ್ೕ. ಎನ್. ಪುಟಟ್ನಂಜಯಯ್, ಭಾಗೀಯ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಅ ನರ ೕಯಪಪ್ ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ರ್ೕ ವೈ ಪಾಂಡುರಂಗ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು ಬಿಇಒ ಕಛೇರಿ
ಜಗಳೂರು ಇವರು ಲೋಕಾಯುಕಾತ್ ಟಾರ್ಪ್ ಆಗಿರುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ರೂಪ ಪತಿ ದ//ಚಲುವರಾಜು ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರೇಮರ ಪಾಂಡವಪುರ
ತಾಲೂಲ್ಕು ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ನಕ ದಾಖಲೆ ನೀಡಿ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದಬಗೆಗ್ ದೂರು
ಹಳೆಯ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನುನ್ ಉಪ ನದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಗ ಗೆ ಹಂಚುವ ಕುರಿತು.
Complaints of Corruption against Sri Kemparajegowda, then DDPI., Mysore Dist.regarding
ರ್ೕ.ಪಿ. . ನಾಗರಾಜರಾವ್, ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಮೈಸೂರು ಇವರ ರಹಸಯ್ ವರದಿಯ ಲ್ ಪರ್ತಿಕೂಲ ಷರಾ
ನಮೂದಿ ರುವ ಬಗೆಗ್.
ಗೂರ್ಪ್‐ಎ ರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆ ತ್‐ಋಣ ಪಟಿಟ್ ಕಡತಗಳನುನ್ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ
ಬಂದಿರುವ ಕಡತಗೊ ಸಲಪ್ಡುವ ಪತರ್ಗಳ ಕಡತ
ರ್ೕ ಹೆಚ್. ನಾಗರಾಜು, ನಿವೃತತ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಇಟಗಿ, ರಾಣೇಬೆನೂನ್ರು ತಾಲೂಲ್ಕ್, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ
ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಪುನರ್ ಸಾಥ್ಪಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

17502

14ಮು. .ಹು.ಸಾಧ್10/2008‐09

17568

56ಅಗೈಹಾ`ದೂರು`17`2008‐09

18057
18186

13 ವೃ.ನೇ.ನಿ.‐ಸೇಪರ್ಡೆ‐16/2008‐09.26‐
08.ವೃ&ನೇ/2008
27 ದೂರು 14/2008‐09

18295

52 ಬೆ.ನೇ.ಇತರೆ 06/08‐09

18622

ಸು51 ಕೆಎಟಿ 4429‐33/2008‐09

18633
18638

15 ಪರ್ಭಮಂ/18/2008‐09
13 ನಿ.ವೇ.18/2008‐09.13‐10‐.ನಿವೇ/2008

18663

1(2)ಸಾಥ್.ಪ.ಬ‐10/2008‐09

18757

1(2)ಬಡಿತ್‐11/2008‐09

18973

52ತ.ಹ.ಬಡಿತ್ ಇತರೆ 08/08‐09

19105

13 ಮಾ.ಹಕುಕ್‐21/08‐09

19429
19852
20012

13 ಮಾ.ಹಕುಕ್‐23/2008‐09.16‐12‐
2008.ಆ.ಋ.ಪ/2008
5 2 ವೇ.ನಿ. ಇತರೆ 03/07‐08
5[8] ಕೆಎಟಿ: 4692‐2008/43/2008‐09

ಸಕಾರ್ರಿ ಫೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಇಟಗಿ.ರಾಣೇಬೆನೂನ್ರು ತಾಲೂಲ್ಕ್.ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್
ಪುನರ್ ಸಾದ್ಪಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ವಕುಮಾರ, ಪರ್ದಸ, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಾಟರಿ ಟೌನ್, ಉತತ್ರವಲಯ‐3, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರುಹಾಜರಿ ಸುತ್ ಕೃಮ
ಮ ಳಾ ಕಷ್ಣ ಷಯದ ಲ್ನ ಸಾನ್ತಕೋತರ ಪದ ಯನುನ್ ಅಂಡ್ ನಿಯಮಗಳಡಿಯ ಲ್ ಸೇರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/30/2014

E

6/5/2014

A

7/4/2014

E

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್. ಎನ್. ಪರ್ತಿಮಾ, ನಿದೇರ್ಶಕರು ಉದುರ್ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಳ
ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ ಮತುತ್ ರ್ೕ. ಪರಮೇಶವ್ರಪಪ್ ಸಂಸಕ್ೃತ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ಇವರುಗಳ ಮೇ ನ ದೂರಿನ
ಬಗೆಗ್.
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್. ಶರಣಬಸವ, `ಡಿ`ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಮತುತ್ ಇತರರು ಕನಾರ್ಟಕ ಆಡ ತ ನಾಯ್ಯ
ಮಂಡ ಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂ 4429‐33/2008
ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಿ ಕುರಿತು ಕೆ ಎಸ್ಆರ್ ನಿಯಮ 32/68ರಂತೆ
ರ್ೕ.ನಾಗೇಂದರ್ಪಪ್ ಬಿ ,ನಿವೃತತ್ ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕಂಚುಗಾರನಹ ಳ್, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ:
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿ: ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ಕೆ. .ಎಸ್.ಆರ್.ನಿಯಮ‐32 ರನವ್ಯ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳ ಲ್ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಗೆರ್ೕಡ್‐1/2 ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಗುಲಬಗಾರ್ ಮತುತ್ ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕಾತ್ಲಯ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್ ಬರುವ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದದ
ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಪರ್ಕರಣಗಳ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಗಳನುನ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಆಯುಕಾತ್ಲಯಗ ಗೆ
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ. ಡಿ. ಗುರುನಾಥ, ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಚೇರಿ ಅಫಚಲಪುರ ಇವರಿಗೆ ತಡೆ ಡಿದಿರುವ ಸೌಲಭಯ್ಗಳನುನ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ೕಹನ್ ಕುಮಾರ್, ಸಂಪಾದಕರು, `ನೋ ನದನ` ಪತಿರ್ಕೆ, ಮದೂದ್ರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ರ್ೕ. ಆರ್.
ಅಧಿನಿಯಮದ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಯ ಕುರಿತು.
ರ್ೕ. ಹೆಚ್. .ಜಯರಾಂ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಕುರಿತು

6/18/2014

D

6/5/2014

A

6/5/2014

C

9/12/2014
7/4/2014

E
E

6/5/2014

A

6/5/2014

D

12/3/2014

B

6/5/2014

E

6/5/2014

E

6/5/2014
6/5/2014

A
B

ಅಧಿನ ಕಛೇರಿಗಳ ಲ್ ಕತರ್ವಯ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರ ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್
ದಿ:ಬರಂದಾವತಮಮ್ , ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು,ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ,ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಜಿಲೆಲ್ ರವರ
ಮರಣಾ ನಂತರದ ಸೌಲಭಯ್ಗಳ ಬಗೆಗ್ , ದಿವಂಗತ ನೌಕರರ ತಮಮ್ ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

20228

11.ಸ.ನಿಬಡಿತ್50/2007‐08

20610

14 ಇತರೆ:51/2008‐09.51.ಇತರೆ/2009

20637

16ನೀಪಾ ಪ.ಅ.ನಿ.1/2008‐09

21007

14 ಇತರೆ:53/2008‐09

21140
22476
22687

22924
23106

C11ITARE‐SHI.A.PU.BADTHI.30/2008‐09
5[1] ವಗರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ 98/2001‐02
5[1] ಲೋ.ದೂರು 50/2008‐09

13 .ಪ.ಅಜಿರ್‐04/2009/25/08‐09
CPI. 14 ಕೆ.ಎ.ಎಸ್.ಪ.ಅ:58/2008‐09.ಇತರೆ/2009

23199

13 ಆಋಪ 17/2008‐09

23202

16 ಕೆ.ಎ.ಟಿ‐5345/2008

23213
23269

13 ನಿ.ವೇ.ಬಿ. 26/08‐09.04‐03‐2009.ನಿವೇ/2009
1 7 ಚಿ.ಶಂ.ಸಾವ್.ಕಾ.ನಿ.ವ:36/2008‐09

23413

1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:50/2008‐09

23414

1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ.51/2008‐09

23415

1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:52/2008‐09

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದಕೆಕ್ ಉಪನಿದೆರ್ಶಕರ ವೃಂದದಿಂದ ಬಡಿತ್
ನೀಡುವ ಕುರುತು.
1996ರ ಸಕಾರ್ರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಂತೆ 1999ರ ಲ್ ನೇಮಕಾತಿ ಪೌರ್ಶಾ ಮು. ಹುದೆದ್ ನೇಮಕಾತಿ ಅಭಯ್ಥಿರ್
ದಿ.16.10.96ರಿಂದ 30.11.96ರ ಅವದಿಯ ಲ್ ಲೋಪದೋಷ ರುವ ಮೀಸಲಾತಿ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ ಜಾರಿ
ಮಾಡಿರುವ ತಹ ೕಲಾದ್ರರ ರುದುದ್ ಕರ್ಮ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲು ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ನೀಪ.ನವದೆಹ ರವರ ವತಿಯಿಂದ ನೆಡೆಯುವ
ದ ತರಬೇತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/6/2014

A

9/30/2014

E

4/30/2015

E

ಈ ಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಷಯ ಇತಯ್ಥರ್ವಾಗಿರುವ/ ಬೆರೋಂದು ಕಡತದ ಲ್ ಇತಯ್ಥರ್ವಾಗಿದುದ್,ಕಡತ
ಮುಕಾತ್ಯಗೊ ದ ಮೇಲೆ ಪತರ್ ಬಂದಿದುದ್ ಈ ಪತರ್ವನುನ್ ಆ ಕಡತಕೆಕ್ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಂಕ್ ಮಾಡಲು
ಸಾಧಯ್ ರುವುದಿಲಲ್ವಾದದ್ರಿಂದ ಈ ಕಡತಕೆಕ್ ಸೇರಿ ರುವ ಪತರ್ಗಳ ವರ.

5/31/2014

E

Sri.B.Y.Nayak, BEO, Hukkeri ‐ reg Retrospective Promotion
ಸಕಾರ್ರಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆಗಳ [Monitoring]ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಕೆ.ಎನ್.ಜಗನಾನ್ಥ್ ಮತುತ್ ಇತರರು,ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂ.1565‐66/1995 ಮತುತ್3635‐36/1995 ದಿನಾಂಕ
31‐10‐1996ರ ತೀಪರ್ನುನ್ ಅನುಷಾಠ್ನಗೊ ರುವುದಿಲಲ್ ಎಂದು ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕಾಯುಕತ್ರಿಗೆ ದೂರು
ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.
ಕನಾರ್ಟಕ ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 04/2009ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್‐ ರ್ೕ. ಎಸ್. ರೇಣುಕ,
ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನದ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಶ ಕಾಂತ ವರಾಮ ಘ ತ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಇವರಿಗೆ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್.ಪರೀ ೆಗೆ
ಕು ತುಕೊಳಳ್ಲು ಇಲಾಖಾ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆ ತ್‐ಋಣ ಪಟಿಟ್ ಕಡತಗಳನುನ್ ಗುಲಬ್ಗರ್/ ದಾರವಾಡ
ಆಯುಕಾತ್ಲಯಗ ಗೆ ಅಗತಯ್ ಕರ್ಮಕಾಕ್ಗಿ ಕಳು ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ .ಟಿ. ವೇಗೌಡ, ನಿವೃತತ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಇವರು ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಸಂಬಂಧ ಕೆ.ಎ.ಟಿಯ ಲ್
ದಾಖ ರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 5345/2008 ರ ಬಗೆಗ್
ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಇತಯ್ಥರ್ಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಸುತ್ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಚಿದೆರ್ ಶಂಕರಯಯ್ ಸಾವ್ಮಿ, ನಿದೇರ್ಶಕರು ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ 2007‐08ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿ
ರ್ೕ ಎನ್.ದೇ ಪರ್ಸಾದ್,ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, .ಟಿ.ಇ.ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ
ವರದಿಗಳು
ರ್ೕ ಎನ್.ಎಂ. ಶಾಂತರಾಜು ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ,ಟಿ,ಇ,ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ
ವರದಿಗಳು.
ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್ ಆ ೕಂ, ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು, ಕ.ಪೌರ್. .ಪ.ಮಂ,ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

6/6/2014
6/5/2014
6/5/2014

B
C
C

7/4/2014

E

6/5/2014

E

6/6/2014

E

6/5/2014

B

7/4/2014
4/30/2015

E
E

4/30/2015

E

4/30/2015

E

4/30/2015

E

23416

1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ.53/2008‐09

23419

1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ.54/2008‐09

23422

1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:55/2008‐09

23423

17 ಕಾ.ನಿ.ವ:56/2008‐09

23424

1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:57/2008‐09

23425

1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:58/2008‐09

23426

1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:59/2008‐09

23427
23429

1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:60/2008‐09
1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:61/2008‐09

23430

ರ್ೕ .ಎಂ.ಉಮಾಕಾಂತ್, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಹಾಗೂ ಪರ್ಭಾರಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಟಿ.ಬಿ.ಎಫ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವಾಹಣಾ ವರದಿಗಳು
ರ್ೕ ಪಾಲಾಕಷ್ಯಯ್, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಣ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವಾ ರ್ಕ
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು. ರ್ೕ ಪಾಲಾಕಷ್ಯಯ್, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಕಷ್ಣ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವಾ
ರ್ೕ ಕೆ.ಪರ್ಭಾಕರ, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಅಂಕಿ‐ಅಂಶ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.
ರ್ೕ ನಾಗೇಂದರ್ ಕುಮಾರ್, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು
ರ್ೕ ಬಿ.ಎ.ರಾಜಶೇಖರ, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ತುಮಕೂರು ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ
ವರದಿಗಳು.
ರ್ೕಮತಿ .ಪದಮ್ಮಮ್, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಹಾಸನ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ
ವರದಿಗಳು.
ರ್ೕ ಎಂ.ಮಹಮಮ್ದ್ ಬ ೕರ್, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಕೊಡಗು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

4/30/2015

E

4/30/2015

E

4/30/2015

E

4/30/2015

E

4/30/2015

E

4/30/2015

E

4/30/2015

E

4/30/2015
4/30/2015

E
E

1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:62/2008‐09

ರ್ೕ ಕೆ.ಆನಂದ, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಉಡುಪಿ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.
ರ್ೕ ಮಂಟೇ ಂಗಾಚಾರಿ, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ
ವರದಿಗಳು.
ರ್ೕ .ಚಾಮೇಗೌಡ, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ದ ಣ ಕನನ್ಡ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು,

4/30/2015

E

23433
23434
23435

1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:64/2008‐09
1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ.65/2008‐09
1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:66/2008‐09

ರ್ೕ .ಚನನ್ ೕರಪಪ್, ರೀಡರ್, .ಟಿ.ಇ.ಮೆಯ್ಸೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.
ರ್ೕ ಬಸವೆನನ್ಪಪ್, ರೀಡರ್, .ಟಿ.ಇ. ಚಿತರ್ದುಗರ್, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.
ರ್ೕ ಬಿ.ನಂಜುಂಡ ಭಟಟ್, ರೀಡರ್, .ಟಿ.ಇ.ಚಿತರ್ದುಗರ್, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

4/30/2015
4/30/2015
4/30/2015

E
E
E

23436
23437

1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:67/2008‐09
1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:68/2008‐09

ರ್ೕ ಕೆ.ಶಂಕರಪಪ್, ರೀಡರ್, .ಟಿ.ಇ. ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ವಾ ರ್ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.
ರ್ೕ ಬಿ. .ವ ದಾಸ, ರೀಡರ್, .ಟಿ.ಇ.ಮಂಗಳೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

4/30/2015
4/30/2015

E
E

ರ್ೕಮತಿ ಸುವಣರ್, ರೀಡರ್, .ಟಿ.ಇ.ಮೆಯ್ಸೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕಜ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.
ರ್ೕಮತಿ ಸರೋಜಮಮ್ ಬಿ.ಆರ್. ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಬಿ.ಇ.ಒ.ಕಛೇರಿ ಉತತ್ರವಲಯ‐4 ಯಲಹಂಕ
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಕತರ್ವಯ್ ನಿಲರ್ಕಷ್ತೆ ಬಗೆಗ್ ದೂರು
ರ್ೕ ರಘುನಂದನ್, ಂದಿನ ಬಿ.ಇ.ಓ., ಮಯ್ಸೂರು ದ ಣ ವಲಯ,ಮಯ್ಸೂರು ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

4/30/2015
4/30/2015

E
D

11/28/2014

D

Complaints against Sri Somashekaraiah, B.E.O., Maddur tq. reg.,

11/28/2014

D

23438
23450

1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:69/2008‐09
26 ಇತರೆ ದೂರು 40/2008‐09

23471

23 ಪಅದೂ 43/2008‐09

24157

si23 paadu 44/2008‐09

24162

si23 paadu 45/2008‐09

27341

14ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ ವಗರ್‐47/2005‐06

28188

13 ಕು.ಪಿಂ.27/2008‐09.28‐03‐2009.ನಿವೇ/2009

30138
30311
31473

ೕ 1 7 ಖ.ಣೀ.ಔ:10/2009‐10
57 ವಾಹನ ನಿವರ್ಹಣೆ01/09‐10
1(2)ಇತರೆ‐2/98‐99

31569

1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:32/2009‐10

32566

1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:140/2009‐10

32643

11ಇತರೆ.ಕೆ.ಎ.ಟಿ.1640‐1662/2009

33186

1 7 ಆ:ಋ:ಪಟಿಟ್:147/2009‐10

33187

1 7 ಕಾ:ಮಿ:ಬ:148/2009‐10

33313

13 ನಿ.ವೇ.01/2009‐10.13‐05‐2009.ನಿವೇ/2009

33599

5[6] ದೂರು/09/2009‐10

34234

CPI. 53 ಟಿಎಪಿ 5/2009‐10.ಇತರೆ/2009

34437

13 ಆಋಪ 14 /2009‐10

34589

1(3) ಮಾ.ಹಕುಕ್‐05/2009‐10

Over dues under MSIL Hire Purchase Loans by employees working in the jurisdiction of
B.E.O`s of Chickamagalure Dist reg.,
ಹೆಚ್.ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಮಂಗಳೂರು ರವರನುನ್ ಮಂಗಳೂರು ಡಯಟ್ ಗೆ
ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ದಿ: ರಾಮರಾವ್ ಲಕಷ್ಮ್ಣ ರಾವ್ ಕುಲಕಣಿರ್ ರಾಮಕುಲಕಣಿರ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ., ಬೆಂಗಳೂರು
ರವರ ಪತಿನ್ ರಮಾಬಾಯಿ ರಾಮರಾವ್ ಕುಲಕಣಿರ್ ಇವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಕೆ.ಆನಂದ, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಉಡುಪಿ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.
ಕೆ ಎ01ಜಿ3533 ಮಾರುತಿ ಆಮನಿ ವಾಹನವನುನ್ ಸ ೕರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ದುರ ತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ಯ ಪರ್ಮಾಣವನುನ್ ಶೇ 50 ರಿಂದ ಶೇ 75 ಕೆಕ್ ಹೆಚಿಚ್ಸುವ ಬಗೆಗ್. ಕೆ.ಎ.ಟಿ.
ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 658‐710/2009
ರ್ೕ ಆರ್. ವಣಣ್ರೆಡಿಡ್, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವಾ ರ್ಕ
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.
ರ್ೕಮತಿ ದಯಾವತಿ, ಕಷ್ಣ ರ್ೕಮತಿ ದಯಾವತಿ, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ, ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್,
ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.
ರ್ೕ ಎಂ.ಎಸ್.ಪರ್ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಮತುತ್ ಇತರರು ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಯ ಲ್ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ. ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ
ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೇಷಟ್ತಾ ಪಟಿಟ್ ಬಗೆಗ್ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಕುರಿತು.
2008‐09ನೇ ಸಾ ನ ` ಬಿ `ವೃಂದದ/ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆ ತ್/ಋಣಪಟಿಟ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಗೂರ್ಫ್ ‐ ಬಿ ವೃಂದದ/ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ
ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ.ಆರ್ ಮಲೆಲ್ೕಗೌಡ, ನಿವೃತತ್ ಬಿ.ಇ.ಓ.,ಬಂಗಾರಪೇಟೆ, ಕೋಲಾರ ಜಿ: ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭಯ್ಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ.ಎನ್.ಶೋಭ, ಪರ್.ದ.ಸ. ಸ:ಪ:ಪೂ:ಕಾಲೇಜು, ಬೈಲೂರು , ಉಡುಪಿ ಜಿ್ಎ ಇವರು ಸುಳುಳ್ ದಾಖಲೆ ನೀಡಿ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ರ್ೕ.ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ್,ವಕೀಲರು,ಉಡುಪಿ ಇವರು
ನೀಡಿರುವ ದೂರು
2009‐10 ಸಾ ನ ಮುಂದುವರೆದ
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿಯ ಲ್ ಒದಗಿ ರುವ ಆಯವಯ್ಯ ಬಳಕೆ ವಾ ರ್ಕ
ಬಳಕೆ ಬಗೆಗ್
ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಆ ತ್‐ಋಣ ಪಟಿಟ್ಗಳನುನ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್ ಬಂದಿರುವ
ಮಾ ತಿ ಪತರ್ಗಳು.
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ರ್ೕ. ಎಸ್. .ಪದಮ್ನಾಭ, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ,ಮುಳುಬಾಗಿಲು
ತಾಲೂಲ್ಕು,ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್,ಇವರ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/28/2014

C

6/5/2014

E

7/4/2014

E

5/6/2015
6/3/2014
6/6/2014

C
D
E

4/30/2015

E

4/30/2015

E

6/6/2014

A

6/6/2014

C

6/5/2014

B

7/4/2014

E

6/5/2014

A

[ಇ‐ಆಡ ತ] 6/5/2014
6/6/2014

A

6/6/2014

E

34656

16 ಅ.ಸೆ.ಸೇ‐23/09‐10

34671
34672

13 ಆಋಪ 16/2009‐10
13 ಪಿಂ.ಮಾ.‐06/2009‐10

34684

1(2)ಸಾಥ್.ಪ.ಬ‐02/2009‐10

34700

1(2)ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ದಾವೆ.ಸಂ?2795/2004‐05

34787
34834

1[1]ಇತರೆ.ಕೇಡರ್ ಹುದೆದ್ ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣ‐9/2009‐10
1[1]ಇತರೆ.ಕೆ ಎ ಕಿ 2487/2009

34932
35011

13 ಆಋಪ 17/2009‐10.21‐07‐
2009.ಆ.ಋ.ಪ/2009
5[8] ಕುವೇ:36/2009‐10

35192

1(2)ಸಾಥ್.ಪ.ಬ‐03/2009‐10

35244

13ಮಾ.ಹಕುಕ್07/2009‐10

35539

1 7 ಸವ್.ಚಾ.ಬಡಿತ್, ಹಂತ:2:157/2009‐10

35540

1 7 ಸವ್.ಚಾ.ಬಡಿತ್ ಹಂತ‐2 158/2009‐10

35553
35574
35770

26 ಇತರೆ/ದೂರು 14/2009‐10
si23 paadu 13/2009‐10
5(10)/ಜೇಪಟಿಟ್/ಗೂರ್ ಡಿ ನೌ 06/2009

ರ್ೕಮತಿ ಚಂದರ್ಕಲಾ, ಮು. , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಕನನ್ಮಂಗಲ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್
ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್
2008‐09ನೇ ಸಾ ನ ಆ ತ್‐ಋಣ ಪಟಿಟ್ಗಳ ಸ ಲ್ಕೆ ಬಗೆಗ್‐ ವಯ್ವಹರಣೆ ಕಡತ.
ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ, ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಕೆ ಬಗೆಗ್ ಅಧೀನ ಕಛೇರಿಗ ಂದ ಮಾ ತಿಗಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಪತರ್ಗಳ
ಕಡತ.
ರ್ೕ ಎಸ್.ಎನ್. ಹನುಮಂತ ರಾವ್, ಮು. ನಿ‐32 ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ವಳೂಳ್ರು ಪಾವಗಡ ತಾಲೂಲ್ಕು,
ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/18/2015

D

6/6/2014
7/4/2014

A
E

5/2/2015

D

ರ್ೕ ರಂಗೇಗೌಡ, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಇವರು ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸ ಲ್ ರುವ ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ :
2795/2004 ಕುರಿತು
ವೃಂದ ಮತುತ್ ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳನವ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹುದೆದ್ಗಳ ಬಗೆಗ್ ಸಚ್ ಠ್ೕಕರಣ ಕುರಿತು
ರ್ೕ ಎಸ್ ಎಲ್ ಇಂಗಳೇಶವ್ರ, ಇವರು 10ನೇ ಬಾಲ್ಕ್ ಜೆಯ್ೕಷಟ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಯ ಬಗೆಗ್ ಕೆಎಟಿ ಯ ಲ್ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014

B

6/5/2014
5/2/2015

D
C

6/6/2014
ಗುಲಬ್ಗರ್/ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕಾತ್ಲಯ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ಥ್ರಾ ತ್/ಚರಾ ತ್ ಖರೀದಿ ಅನುಮತಿ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಅಗತಯ್ ಕರ್ಮಕಾಕ್ಗಿ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ.ಲ ಮ್ೕಬಾಯಿ ಕೋಂ ದಿ:ಯಲಲ್ಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು 6/5/2014
ಕುಟುಂಬ ವೇತನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
6/6/2014
ರ್ೕ ಎಂ.ಆರ್. ತುಂಬರಗುದಿದ್, ನಿವೃತತ್ ಸಹಾಯಕ ಕಷ್ಣಾಧಕಾರಿಗಳು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇವರಿಗೆ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದದ ಲ್ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
6/6/2014
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ರ್ೕ.ಬಿ.ನಾರಾಯಣ. .ಸ.ನಿದೇರ್ಶಕರು. ಕೇಂ.ದಾ.ಘಟಕ.ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ಚರ ಮತುತ್ ದ್ರಾ ತ್ಯ ವರ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
6/6/2014
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಗೂರ್ಫ್‐ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ 15 ವಷರ್ಗಳ ಸವ್ಯಂಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.ಹಂತ‐2
6/5/2014
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ಗೂರ್ಫ್‐ಬಿ, ವೃಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ 15 ವಷರ್ಗಳ ಸವ್ಯಂಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಹಂತ‐2
ರ್ೕ. ಸುರೇಶ್, ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ನಾಗವ ಲ್, ತುಮಕೂರು ತಾಳ ಇವರ 1/22/2015
ಶಾಲಾ ಅವಯ್ವಹಾರದ ಬಗೆಗ್ ಸ ಲ್ ರುವ ದೂರು ಕುರಿತು.
complaints against Sri udayakumar, Dypc, DDpi`s office, chamarajanagar Dist., regarding
11/28/2014

A

ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಘಟಕ ಕಛೇರಿಗಳ ಲ್ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
ನೌಕರರ ಜೇಷಟ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

A

6/3/2014

B
A
E
C
B
C
C

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ನ ಎಲಾಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕತರ್ವಯ್ ಲೋಪ, ಭರ್ಷಾಟ್ಚಾರ
ಎಸಗಿರುವರೆಂಬ ಆರೋಪಗಳ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಎಸ್. . ಮಂಜುನಾಥ್, ಪರ್ಸುತ್ತ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸಾ. . ಇಲಾಖೆ, ತುಮಕೂರು ಇವರ
ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಎನ್.ಎ. ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಿ, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, .ಟಿ.ಇ ಂದಿ, ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಜೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಪಿ ರ್ೕನಿವಾಸ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಮಂಗಳೂರು ರವರು ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಕಾಲೇಜು
ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಭೌತಶಾಸ ಉಪನಾಯ್ಸಕರಾಗಿ ಆಯೆಕ್ಯಾಗಿದುದ್, ಕತರ್ವಯ್ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

11/28/2014

C

5/2/2015

C

9/3/2014

E

6/5/2014

B

ರ್ೕ. ಜಿ. ಎಂ. ಬಸವ ಂಗಪಪ್, ಚನನ್ಗಿರಿಯ ಬಿ.ಇ.ಓ.ಬಗೆಗ್ ದೂರು.
ರ್ೕ. ಎ. ಆರ್. ಮಾಲತೇಶ್, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ, ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ,
ಸೊರಬ, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ವಗಾರ್ವನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಸಕಾರ್ರದ ಪತರ್.

4/22/2014
1/5/2015

D
D

ರ್ೕ ಗೋ ಂದ ಬಿ ಯಾ ನಾಯಕ್, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಡೂರು, ಹೊಸನಗರ
ತಾಲೂಲ್ಕು, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ
ಬರುವಂತೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
2(7)/ದೂರು/24‐2009‐10/
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರುಆಡ ತ, ಸಾ. . ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಷಾಟ್ಚಾರ ಉಲಲ್ಂಘನೆ ಮತುತ್
ಹಕುಕ್ ಚುಯ್ತಿ ಮಾಡಿದಾದ್ರೆಂಬ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
14 ಉ.ಪಾರ್.ಹು.ಮ:50/2009‐10.50.ಇತರೆ/2009
ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಭಾಗಕೆಕ್ ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್
ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
13 ಪಿಂಚಣಿ‐08/2009‐10.27‐10‐2009.ನಿವೇ/2009 ಕೆ. .ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ,ನಿವೃತತ್ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು,ಇವರಿಗೆ ಪಾವತಿಯಾದ ನಿವೃತಿತ್ ಸೌಲಭಯ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಡಿಡ್
ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
CPI/ಪಅದೂ/25/2009‐10
ರ್ೕ ಜಿ.ಡಿ.ದಾಸರ್, ಂದಿನ ೇ. ., ರಾಜಪೇಟೆ ಹಾಗೂ ರ್ೕ ಎಂ.ಎಂ.ಕಿರಣ್, ದಿವ್.ದ.ಸ., ಇವರ ರುಧದ
ಆರೋಪಗಳು‐ ಸುತ್ ಕರ್ಮ‐ ಮೇಲಮ್ನ ಕುರಿತು
53.ಮಾ ತಿ 17/2009‐10.ಇತರೆ/2009
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ನಿಯಮ 2005ರಡಿ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
53 ಸಚಿವಾಲಯ ಪೀಠೋಪಕರಣ
ಹಳೆಯ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವಬಗೆಗ್.
ಲೇವಾರಿ.16/2009‐10.ಇತರೆ/2009
53 ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ.20/2009‐10.ಇತರೆ/2009
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಈ ಕಛೇರಿಯ 2008‐09ನೇ ಸಾ ಗೆ ತಪಾಸಣೆ ಅನುಪಾಲನಾ
ವರದಿ ಸ ಲ್ ರುವ ಕುರಿತು
1(3) ಥ್.ಚ.ಅನು 19/2009‐10/ಆ.ಋ.ಪ/13‐11‐
ಗೂರ್ಪ್‐ಎ ರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಥ್ರ‐ಚರಾ ತ್ ಖರೀದಿ/ಮಾರಾಟಕೆಕ್ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್
2009/2009
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.
1[1]/ಇತರೆ/ಕಿ ಬಿ.ಎಮ.ಜಿ.33/2009‐10
TDB, MUNICIPAL AND GOVT. UNITS ‐ INTEGREATED SENIORITY LIST [KAT‐1565‐66/95]

6/6/2014

A

6/7/2014

E

9/30/2014

E

7/4/2014

B

11/28/2014

E

6/5/2014
6/5/2014

B
C

6/5/2014

B

6/6/2014

A

6/6/2014

A

35796

23ಪಅದೂ 14/2009‐10

36233

1(6)/ ಂಸೇಸೇ/14/2008‐09

36237

1(6)/ಗ.ರ/ಪ.ರ.ಮಂ/22/2009‐10

36310

1[1]/ಇತರೆ/ .ಉ.ಕ.ಬಿ.26/2009‐10

36782
36886

37091

37198
37767
37891
37916
38669
38678
38696
39075
39159

c25.24.ದೂರು/2009
2 (6)/ದೂರು/ವಗಾರ್/2009

/ಸಾಥ್.ಪ.ಬಡಿತ್/08/2009‐2010

39173
39221
39230
39677

40058
40123
40147
40165
40248
40349

40350

40721
40966
40990
40994
40998

CPI/ಉವಾಯ್/ವ.ನಿ.ಪಟಿಟ್‐54/09‐10/
5[8].70.ಇತರೆ/2009
1(4) ಇ.ಎಂ.ಐ.ಎಸ. ಸಥ್ಳಾಂತರ:01/2004‐
05/ಇತರೆ/01/2004‐05
1(4) ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ವಗರ್:61/2009‐
10/ಬಿವೃಂಅವ/61/2009

2010 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ದಿ:1/7/10 ರಿಂದ 31/12/10 ರ ಅವಧಿಯ ಲ್ ನಿವೃತತ್ರಾಗ ರುವ ಬೋಧಕ ವೃಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟಿಟ್ ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಬಿ.ಜಿ.ಹರೀಶ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ್, ಕಡೂರು,ಕುಟುಂಬ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನಕೆಕ್ ಅಹರ್ರಾದವರಸೇಪರ್ಡೆಕುರಿತು.
ಸೇವಾಪುಸತ್ಕದೂಂದಿಗೆ.
ಇ‐ಆಡ ತ ಘಟಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದೆದ್ ಸೃಜನೆ ಮತುತ್ ಸಥ್ಳಾಂತರದ ಬಗೆಗ್.

ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇಪಾಪ್ಡಿ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆಯ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ, ಅದೇ ಶಾಲೆಯ
ಮುಖಯ್ ಅಡುಗೆಯವರು ಮತುತ್ ಅವರ ಕಡೆಯ ಗಾರ್ಮಸಥ್ರು ಪಾರ್ಣ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರನುನ್ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
1(3)/ನಿ&ಪಿಂ/10/2009‐10
ರ್ೕ ಜಿ.ಎ. ಗಾಂವಕರ್, ನಿವೃತತ್ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಇವರು ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ನಿಂದನಾ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್3
: 370/2009
13 ನಿ.ವೇ. 11/2009‐10.26‐12‐2009.ನಿ&ಪಿಂ/2009 ರ್ೕ.ಹೆಚ್. ಸದಾ ವಮೂತಿರ್,ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,ಉನಿ ಕಛೇರಿ,ಸಾ ಇ,ಮಂಡಯ್ರವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನದ
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಬಗೆಗ್.
2(7)/ದೂಪರ್/35/2009
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್. ಎನ್. ಪರ್ತಿಮಾ ನಿದೇರ್ಶಕರುಇತರೆ ಪರೀ ೆಗಳು, ಕ.ಪೌರ್ . ಪರೀ ಾ ಮಂಡ , ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.
CPI/ಆಖಅ/ (7) ಇತರ:170/2009‐10/2009
ಇತರೆ/2009‐10
1[1]ಇತರೆ/ನಿ‐32:ಅ.ಸಥ್.ಬ:/ಇ /39/2009‐10
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಗೂರ್ಪ್.ಎ ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ಲ್ ನಿಯಮ‐32ರಡಿ
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
1(4) ದೂರು/ನೇಮಕ/68/2009‐10/2010
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ
ಆ ೕಗವು ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿರುವ ರ್ೕ ರಾಜಶೇಖರ ಚಳಳ್ಗೇರಿ ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್. . ರಾಂಕ್ ಸಂಖೆಯ್102 ಇವರ ಮೇ ನ
ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.
1(2)/ಮುಂಬಡಿತ್/11/2009‐2010
ರ್ೕ ೕರಪಪ್ದೇವರು, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಅರಬಗಟೆಟ್, ಹೊನಾನ್
ತಾಲೂಲ್ಕು, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.
CPI/ಆಋಪ/ 1 7 ಮಾ.ಹ.ಅ:174/2009‐10/2010
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/73/2010
ರ್ೕ ಟಿ. ವಕುಮಾರ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್. ರ್ೕ ಎಂ.ಆರ್.
ಕೃಷಣ್ಪಪ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ ಬೆ.ದ.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮಾ ತಿ.
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/79/2010
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ರ್ೕ ದಾವೂದ್ ಷರೀಪ್ ಇವರು ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್. ರ್ೕಮತಿ
ಮನೋಹರಮಣಿ ಇವರ ಮಾಹತಿ
ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರ ಹುದೆದ್ಯಿಂದ ಸಹಾಯಕನಿದೇರ್ಶಕರುವಾಣಿಜಯ್ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
52.18.ಮುಂಬಡಿತ್/2010
1(2)/ದೂಪರ್/62/09
ಬಬ್ಂದಿ‐1 ಭಾಗದ ಕಡತ ಸಂಖೆಯ್ : 17ಬಡತ್‐3/1989‐90 ಕಡತ ಲಭರ್ಯ ಲಲ್ದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಂದೆ
ಸದರಿ ಕಡತವನುನ್ ನಿವರ್ ದವರ ರುದದ್ ಕರ್ಮ ಕುರಿತು

9/3/2014

E

6/5/2014

B

9/30/2014

E

9/30/2014

E

7/4/2014

B

7/23/2014

D

6/3/2014

D

6/5/2014
6/6/2014

C
A

9/30/2014

E

6/6/2014

A

6/5/2014
1/11/2015

E
E

9/30/2014

E

6/3/2014
6/6/2014

A
A

41203

CPI/ . ಪರ್/39/2009‐2010

41919

CPI/ನಿ&ಪಿಂ/18‐02‐10/2010

41967
42176
42180
42333
42380
42436
42437
42802
43106
43358

43413
43440
43441
44012

ಪರ್ಸನನ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ಆದಶರ್ನಗರ,ಹಾಸನ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪರ್ಸನನ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸಲು ತಪುಪ್/ಸುಳುಳ್ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡಿ ಕತರ್ವಯ್ ಚುಯ್ತಿ ಎಸಗಿರುವ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ರುಧ ಸುತ್ ಕರ್ಮ
zÀ ದಿವಂಗತ ಎನ್. ಹೆಚ್. ಸತಯ್ಮೂತಿರ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು, ರಾಜಯ್ ಕಷ್ಣ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತುತ್ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತಿನ್ ರ್ೕಮತಿ ಎನ್. ಎಸ್, ಮಹಾಲ ಮ್, ಇವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

5/14/2015

D

7/4/2014

B

13 ನಿ.ವೇ.16/2009‐10.20‐02‐2010.ನಿ&ಪಿಂ/2010
53 ಟಿ.ಎ.ಪಿ 5/2009‐10.[ಭಾಗ‐3 ಯುಪಿಎಸ್
ಖರೀದಿ].ಯುಪಿಎಸ್/2010
53 ಲಾಯ್ನ್.32/2009‐10.ಇ‐ಆಡ ತ/2010
13 ಮಾ.ಹಕುಕ್‐17/2009‐10.02‐03‐
2010.ಆಋಪ/2010
13 ಮಾ.ಹಕುಕ್‐18/2009‐10.03‐03‐
2010.ಆಋಪ/2010
1(3) ಮಾ.ಹಕುಕ್.19/2009‐10/ಆಋಪ/6‐3‐
2010/2010
1(3) ಮಾ.ಹಕುಕ್.19/2009‐10/ಆಋಪ/6‐3‐
2010/2010
1(3) ನಿ.ವೇ.22/2009‐10/ನಿ&ಪಿಂ/15‐03‐
2010/2010
5 (2)/ಮುಂಬಡಿತ್/21/2010
2(6)ಇತರೆ/ದೂರ/ನೀ. /47/2009‐/2010

ರ್ೕ.ಕೆ. ಜೋಸೆಫ್, ನಿವೃತತ್ ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಸೌಲಭಯ್ಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.
2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಮುಂದುವರೆದ
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಅಡಿಯ ಲ್ ಒದಗಿ ರುವ ಆಯವಯ್ಯದ ಲ್ ಇ‐
ವಾ ನಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ 19 ಜಿಲಾಲ್ ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿಗೆ ಯು.ಪಿ.ಎಸ್ ಖರೀದಿ ಬಗೆಗ್.
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಲಾಯ್ನ್ ಹಾಗೂ ಬಾರ್ಡ್ಬಾಯ್ಂಡ್ ಸಂಪಕರ್ ಉನನ್ತೀಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ.ಕೆ.ಜಿ. ಆಂಜನಪಪ್, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಉತತ್ರ ವಲಯ‐1, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಆ ತ್ಯ ವರವನುನ್
ಮಾ ತಿಹಕಿಕ್ನಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ರ್ೕ. . ನಂಜಯಯ್, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ತುಮಕೂರು ಇವರ
ಆ ತ್ ವರ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ನಿಯಮ 2005ರಡಿ ಬಭ್ಂದಿ ‐2 ಭಾಗದ ಲ್ನ ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಆ ತ್ ವರ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ನಿಯಮ 2005ರಡಿ ಬಭ್ಂದಿ ‐2 ಭಾಗದ ಲ್ನ ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಆ ತ್ ವರ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ. ಡಯಾನ ಎಫ್.ಪರ್ಭು, ನಿವೃತತ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್, ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಸೌಲಭಯ್ಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.
ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರ ವೃಂದದಿಂದ ರಿಯ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರ ವೃಂದಕೆಕ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ. ಬಿ. ಮುನಿಲಕಷ್ಮ್ಯಯ್, ಮು> . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಮುದುವಾಡಿ ಕೋಲಾರ ತಾ: ಇವರು ಸಾಲೆಗೆ ಮಂಜೂರಾದ
ಅನುದಾನದ ಹಣವನುನ್
ೕಜರ್ರಿ ಸ ಮಾಡಿ ಡಾರ್ಮಾಡಿ ದುರುಪ ೕಗ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು ದೂರು,

7/4/2014
6/5/2014

E
B

6/5/2014
6/6/2014

B
E

5/2/2015

E

6/6/2014

E

6/6/2014

E

7/4/2014

B

6/5/2014
5/20/2014

A
D

13 ಮಾ.ಹಕುಕ್‐01/2010‐11.09‐04‐
2010.ಆಋಪ/2010
13 ಮಾ.ಹಕುಕ್‐02/2010‐11.09‐04‐
2010.ಆಋಪ/2010
13 ಮಾ.ಹಕುಕ್‐03/2010‐11.09‐04‐
2010.ಆಋಪ/2010
1(3) ನಿ.ವೇ.ಪರ್.04/2010‐11/ನಿ&ಪಿಂ/23‐04‐
2010/2010

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ರ್ೕ.ಟಿ. . ಚಂದರ್ಯಯ್, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಥ್ರ/ಚರಾ ತ್ ವರವನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ರ್ೕ.ಕೆಂಪಯಯ್, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಉತತ್ರ ವಲಯ‐1, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ಥ್ರ‐ಚರಾ ತ್ ವರ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ರ್ೕ. ಎಸ್.ಎಂ. ರಮೇಶ್, ಜಿಲಾಲ್ ಉಪ ೕಜನಾ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಥ್ರ‐ಚರಾ ತ್ ವರ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
2010‐11ವಷರ್ದ ಲ್ ವ ೕನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದ ರುವ ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರಿಗೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/6/2014

E

6/6/2014

E

6/6/2014

E

7/4/2014

E

44123
44356
44500
44818
44977
45191
45481
45482

45659
46020
46050

46167
46315
46598
46618
46620

13 ನಿ.ವೇ.ಕಟಾ.05/2010‐11.27‐04‐
2010.ನಿ&ಪಿಂ/2010
2(7)/ದೂಪರ್/04/2010‐11
1(3)ಆಋಫ 02/2010‐11/ಆಋಪ/03‐05‐
2010/2010
CPI/ಮುಂಬಡಿತ್/02/2010

ಕೆ.ಜಿ.ಸೈಗಲ್,ನಿವೃತತ್ ಮುಊ,ಸಪೌರ್ಶಾ,ಪುತಿತ್ಲ,ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ತಾ:,ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್,ಇವರ ನಿವೃತತ್ ವೇತನದ ಲ್ ಕಟಾವಣೆ
ಬಗೆಗ್.
ಹೆಚ್. ಮಂಜುನಾಥ, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗೂ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರುಅಭಿವೃದಿದ್ ಡಯಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಇವರ
ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.
ಗೂರ್ಪ್‐ಎ ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಆ ತ್‐ಋಣಪಟಿಟ್ ಸ ಲ್ಕೆ ಬಗೆಗ್ ‐ ವಯ್ವಹರಣಾ ಕಡತ.

7/4/2014

B

6/9/2014

D

6/6/2014

A

11/10/2014
ರ್ೕ ಕೆ. ೕತಾರಾಮ ಪುರಾಣಿಕ್, ಪರ್.ದ.ಸ ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ವಲಯ. ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಥಮ
ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ಅಹರ್ತಾ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿ ವ ಬಗೆಗ್.
5/30/2015
2(7)/ದೂಪರ್/ದೂರು:05/2010‐11/
ರ್ೕ ಎಸ್. .ಪಧಮ್ನಾಭ, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮುಳುಬಾಗಿಲು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಹಾ್ಊ ರ್ೕ
ಬಿ.ಜೆ.ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ, ೇತರ್ ಸವನವ್ಯಾಧಿಕಾಋಇಗಳು, ಇವರ ಮೆ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
5(6)/ . ಪರ್/12/2010
ರ್ೕ ನಾರಾಯಣ ಸಾವ್ಮಿ, ಅರೆಕಾ ಕ ಕಷ್ಕರು, ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಕಡತವನುನ್ ಬಬ್ಂದಿ ‐4 ರ ಲ್ ಕಳೆದಿರುವ ಬಗೆಗ್ 6/7/2014
ಕರ್ಮ
6/6/2014
13 ಮಾ.ಹಕುಕ್‐10/2010‐11.29‐05‐
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿ ನಿಯಮ 2005ರಡಿ ಎಸ್.ಎ.ಲಮಾಣಿ,ನಿವೃತತ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,ಇವರು
ಕೋರಿರುವ ಅಜಿರ್ಯ ಬಗೆಗ್.
2010.ನಿ&ಪಿಂ/2010
13 ನಿ.ವೇ.09/2010‐11.29‐05‐2010.ನಿ&ಪಿಂ/2010 ರ್ೕ. ಪುಟಟ್ಶಾಮಾಚಾಯರ್, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರುವೃತಿತ್ ಕಷ್ಣ,ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರಕಛೇರಿ,ಸಾ ಇಲಾಖೆ,
7/4/2014
ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್,ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಮಾನಯ್ ಆಯುಕತ್ರ ಬಳಕೆಯ ಲ್ರುವ ಟಾಟಾ
ೕಟಾನ್ ಪಲ್ಸ್ ಡಾಟಾ ಕಾಡ್ರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ದೂರವಾಣೀ
ಶುಲಕ್ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್
1(3) ಮಾ.ಹಕುಕ್ 08/2010‐11/ಆಋಪ/16‐06‐
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ರ್ೕ.ಕೆ.ಜಿ. ಆಂಜಿನಪಪ್, ಬಿ.ಇ.ಓ. ಇವರ ಆ ತ್ ವರ, ವೇತನದ ವರ ಹಾಗೂ
2010/2010
ಇತರೆ ವರಗಳನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. ಅಜಿರ್ದಾರರು: ರ್ೕ.ಟಿ. ವಕುಮಾರ
13.ಮಾ.ಹಕುಕ್/11/2010‐11.2010‐11.ಆಋಪ/2010 ಮಾಧವರೆಡಿಡ್, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾ,ತುಮಕೂರುಜಿಲೆಲ್,ಇವರ ಆ ತ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಮಾ ತಿಯನುನ್
ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿಯ ಲ್ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ರೂ.10‐00ರ ಐಪಿಯ ಸಂ:83ಇ 9112824, ದಿ:22/02/2010ನುನ್
ಲಗತಿತ್ ರುತಾತ್ರೆ.
1(1).ಇತರೆ/ಕಹಾಬ/01/2010‐11/ಇ /2010‐
2010‐11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಗೊಂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಟಿ ಗಳು
ದಗ್ಸದಗ್ದಗ್
CPI/ಆಖಅ/◌್ದದ್ಸ/2010
2(6)/ನೀ. /ದೂರು‐05//2010
ರ್ೕಮತಿ. ಹೊಂಬಾಳಮಮ್, ಮು. . ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಗರಿ, ಗುಂಡಲ್ಪೇಟೆ ತಾ: ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ರುದದ್ ಸುತ್ಕರ್ಮ ಕುರಿತು.
1(3) ಆಋಪ 05/2010‐11/ಆಋಪ/09‐07‐
2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಆ ತ್‐ಋಣ ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಗೂರ್ಪ್‐ಎ ರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಸ ಲ್ಸುವ
2010/2010
ಬಗೆಗ್‐ ಮಾ ತಿ ಪತರ್ಗಳು.
1(3) ನಿ.ವೇ. ಎ.ಜಿ. ಮಾ.ಪ.16/2010‐11/ನಿ&ಪಿಂ/09‐ ನಿವೃತಿತ್ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರಿಂದ ಬಂದ ಮ ತಿ ಪತರ್ಗಳ ಕಡತ.
072010/2010
5[4]/ಇ /ಟಾಟಾ‐ಡೇಟಾಕಾಡರ್‐26/2010‐10

D
D
A
E
E

6/6/2014

D

6/6/2014

E

6/6/2014

E

4/30/2015
4/30/2015
6/11/2014

E
E
D

6/6/2014

A

7/4/2014

E

46662

1(3) ನಿ.ವೇ. 17/2010‐11/ನಿ&ಪಿಂ/12‐07‐/2010

46762

2(6) ಇತರೆ/ದೂರು/ಇ /07//2010‐11

46763

2(6)ದೂರು/ನೀ. /06//2010

46782

2(5)/ದೂಪರ್/09/2010‐11

47043

1(3)/ಆಋಪ/ಮಾ.ಹ:18/2010‐11/

47270

5[1]/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/03/2010

47456

1(2)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/ದಾವೆ‐07/2010‐2011

47474
47632

CPI/ . ಪರ್/13/2010‐11
13 ಮಾ.ಹಕುಕ್ 19//2010‐11.06‐08‐
2010.ಆಋಪ/2010
2(6) ದೂರು/ನೀ. /09//2010

48223

48423

1(3) ಮಾ.ಹ.20/2010‐11/ನಿ&ಪಿಂ/17‐08‐/2010

48600

2(7)/ . ಪರ್/12/2010‐11

48728

25.15.ದೂಪರ್/2010

48989

1(2)/ಮುಂಬಡಿತ್// ಂಬರಹ//2010‐2011

49242

2(5)/ದೂಪರ್/17/2010

49865

1(2)/ಮುಂಬಡಿತ್/‐11//2010‐2011

ದಿವಂಗತ. ಲುಬಾನ್ ತನಿವ್ೕರ್ ಟಿ.ಎಸ್., ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ತುಮಕೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ಸೌಲಭಯ್ಗಳ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ. ಎ ಪರ್ಕಾಶ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮದೆದ್ೕರಿ, ಕೋಲಾರ ತಾ: ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಮೇ ನ
ದೂರು ಶಾಲಾ ತಪಾಸಣೆ ಆಧರಿ ಕರ್ಮಕಾಕ್ಗಿ.
ರ್ೕಮತಿ. ಬಿ ಚಂದಿರ್ಕಾ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸಬ್ ಮಂಗಲ, ಅನೇಕಲ್ ತಾ: ಬೆಂಗಳೂರು
ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಕತರ್ವಯ್ಲೋಪ, ಹಣಕಾ ನ ದುರುಪ ೕಗದ ಬಗೆಗ್ ದೂರು.
ರ್ೕ. . ಯು. ಚಂದರ್ಶೇಖರ್, ಹಾ , ಉ.ನಿ. ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರು ಈ ಂದೆ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾ
ಇಲಾಖೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಆಗಿರುವಾಗ ನಡೆ ರುವ ಅವಯ್ವಹಾರದ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಕುಳೆಳ್ೕಗೌಡ, ನಂ:40/41, ವಶಕಿತ್ ನಗರ ಚುಂಚಘಟಟ್ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್ ಇವರಿಗೆ ರ್ೕಮತಿ ಶಾಬೀರ್ ಉನಿನ್ಸಾ,
ಉಪನಾಯ್ಸಕಿ, ಡಯಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ ಗಂಗಮಮ್.ಕೆ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ತುಮಕೂರು ಇವರು
ಕನಾರ್ಟಕ ಆಡ ತ ನಾಯ್ಯಮಂಡ ಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂ.4114/2010
ಕನಾರ್ಟಕ ಆಡ ತ ನಾಯ್ಯಮಮಡ ಯ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ : 4482‐4497/2010 ರ್ೕ ಕೆ.ಎಸ್. ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ
ಗುಪತ್ ಮತುತ್ ಇತರರು ಹಾಗೂ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಇತರರ ನಡುವೆ
ರ್ೕ ಮಹದೇವ, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಉತತ್ರ ವಲಯ, ಮಂಡಯ್, ಇವರ ರುಧದ ದೂರು
ರ್ೕ.ಆರ್. ೕರಭದರ್ಪಪ್ ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಬಿ.ಇ.ಓ., ಆನೇಕಲ್ ರವರ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಎನ್. ಹನುಮಯಯ್, ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಟಿ ನರ ೕಪುರ ಟೌನ್ ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್
ಮತುತ್ ಇ ಲ್ನ ಗೂರ್ಪ್‐ಡಿ ನೌಕರಳ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಬಗೆಗ್ ದೂರು‐ ಬೇರೆ ಜಿಲೆಲ್ಗೆ ವಗಾರ್ಯಿಸುವಂತೆ ಜಿಲಾಲ್
ಪಂಚಾಯಿತ್ ಮುಖಯ್ ಕಾಯರ್ ನಿವಾರ್ಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಂದ ಪತರ್
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯಡಿ ರ್ೕ.ಎ. ಅರ ಂದ ರಾವ್, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಮಾ ತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಡಿ.ಎಸ್.ರಾಜಣಣ್, ನಿದೇರ್ಶಕರುಪಾರ್. ಹಾಗೂ ಇತರರ ರುಧ ರ್ೕ ಎಂ. .ನಾಗರಾಜು, ಇವರು
ಹೆಚ್.ಆರ್. .ಸಂ: 4790/2010ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
ಅರಹತೂಳಲು ತಾ ಭದಾರ್ವತಿ ಇವರು ರಾಷಟ್ರ್ದವ್ಜಕೆಕ್ ಅಗೌರವ ರ್ೕ. ಸೋಮಶೇಖರಪಪ್, ಬಿ.ಇ.ಓ.ಭದಾರ್ವತಿ
ಇವರ ಮೇಲೆ ದೂರು
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ಕುರಿತಂತೆ ಸ ಲ್ ರುವ ಮನ ಗ ಗೆ ಂಬರಹ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ದಾವಣಗೆರೆ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ರ್ೕ. ಜೆ. ಕ ೕಂಬಾಷ, ನಿವೃತತ್ ಕನನ್ಡ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ಇವರ
ಟಿ.ಎ. ಬಿಲುಲ್ಗಳನುನ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿಲಲ್ವೆಂಬ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಕೆ. ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ ಂಗ್, ನಿವೃತತ್ರು ಇವರಿಗೆ ಸಕಾರ್ರಿ ಕಷ್ಣ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯದ ಉಪನಾಯ್ಸಕರ
ಹುದೆದ್ಯ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ : 5698/2009

7/4/2014

B

4/8/2015

D

6/13/2014

D

4/22/2014

D

6/6/2014

E

6/5/2014

C

6/6/2014

B

5/14/2015
6/6/2014

E
E

8/19/2014

C

7/4/2014

E

6/10/2014

D

5/19/2015

C

6/6/2014

E

6/9/2014

D

6/6/2014

B

50026
50280
50301
51044
51657
51772

51929
51937

13 ನಿ.ಸೌ.ಬಡಿಡ್‐21/10‐11.21‐09‐
ರ್ೕ.ಶಂಕರಪಪ್ ನಿವೃತತ್ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಇವರಿಗೆ ತಡವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲಾದ
2010.ನಿ&ಪಿಂ/2010
ನಿವೃತಿತ್ ಸೌಲಬಯ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಡಿಡ್ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
13 ನಿ.ವೇ. 22/2010‐11.23‐09‐2010.ನಿ&ಪಿಂ/2010 ರ್ೕ.ಅಬುದ್ಲ್ ಅ ೕಂ, ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಶಾಲಾ ಕಷ್ಣ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಕೆ ಬಗೆಗ್. ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್ ಅಡಕ
1(3) ನಿ.ವೇ.23/2010‐11/ನಿ&ಪಿಂ/23‐09‐
ರ್ೕ.ಕೆ.ಆರ್.ಉದಯಶಂಕರ್, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಕೆ.ಎಸ್.ಕೂಯ್.ಎ.ಒ., ಕ.ಪೌರ್. .ಪ. ಮಂಡ , ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಕೆ ಬಗೆಗ್.
2010/2010
2(7)/ದೂಪರ್/21/2010‐11
ಕನಾರ್ಟಕ ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು ಡಿ.ಎಸ್.ಇ. ಆರ್.ಟಿ ಕಟಟ್ಡ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ್ಇನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ಭರ್ಷಾಟ್ಚಾರದ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.
5[1] ಪರ್.ದ.ಸ/ಮುಂಬಡಿತ್/11/2010
ರ್ೕ ಎಂ.ಓ.ಲ ಮ್ನಾರಾಯಣ ಮೂತಿರ್. ಪರ್.ದ.ಸ ಡಯಟ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ 22.02.2000ರಿಂದ
ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
CPI.09.ಆಋಪ/2010
2009‐10ನೇಸಾ ಗಾಗಿ ಅಧಿಒಕಾರಿಗಳು ನೌಕರರು ಸ ಲ್ ರುವ ಲಾ ತ್ ಋಣ ಪಟಿಟ್ಗಳನುನ್ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ
ಬಗೆಗ್.ಆರ್.ರಾಮದಾಸಪಪ್,ಜಿಲಾಲ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಅಧೀಕಷ್ಕರು,ಉನಿ ಕಛೇರಿ,ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇತರೆ 51 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.

51948
52315

53.21/2010‐11.ಇ /2010
53.ಪೀಠೋಪಕರಣ ಲೇವಾರಿ 27/2009‐
10.ಗಯಂತ/2010
53.ಕಂ.ಕಾ 22/2010‐11.ಗಯಂತ/2010
2(3)/ . ಪರ್/21/2010‐11

52881

2(6) ಇತರೆ ದೂರು/ನೀ. /12//2010‐11

53213

1(3)/ನಿವೇ/24/ನಿ&ಪಿಂ/2010‐11/2010

54009

2(5)/ದೂಪರ್/20/2010‐11

55339

2(7)/ದೂಪರ್/26/2010‐11

56281

5(9) ಂ/ಸೇಸೇ/76/2010‐11

56778

1(5)./ವೈವೆಮ/37/2010‐11

7/4/2014

B

2/10/2015

E

2/10/2015

E

5/18/2015

E

6/5/2014

C

6/6/2014

C

ಕರ್ಮ ವ ಸಲಾಗದ ಇತರೆ ಪತರ್ಗಳ ಲೇವಾರಿ ಬಗೆಗ್.
ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ ಉಪಯುಕತ್ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನುನ್ ಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/5/2014
6/5/2014

E
C

ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ಮಾನಿಟರ್ ಕಳುವಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ್.
ಅರಕಲಗೂಡು ನಿವಾ ಯಾದ ರ್ೕ ಬಿ.ಆರ್.ಪರ್ಸಾದ್ ಇವರು 2005ರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್
ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಕಲ್ ಮೈಸೂರು ತಾ: ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಂದ ಸಹ ಕಷ್ಕರಾದ
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್. ಜಿಂತಾಯು, ಇವರಿಗೆ ಅಗುತಿತ್ರುವ ಮಾನ ಕ ಕಿರುಕುಳ ಹಾಗು ಅಥಿರ್ಕ ನಷಟ್ ಕುರಿತು ದೂರು
ಕುರಿತು.
ರ್ೕಡಿ,ಎಸಾರ್ಜಣಣ್ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಪಾರ್ಧಮಿಕ ಕಷ್ಣ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ಬೇಂಗಳೂರು
ಇವರ ನಿವರ್ತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ. ೕರಣಣ್ ಎಸ್ ಜತಿತ್, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಹರಪನಹ ಳ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

6/5/2014
12/4/2014

D
D

4/30/2015

D

7/4/2014

E

11/28/2014

D

12/17/2014

E

6/5/2014

B

9/12/2014

E

ರ್ೕ. ಹೆಚ್. ವರಾಮೇಗೌಡ, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಕನಕಪುರ ರಾಮನಗರಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಕತರ್ವಯ್ಲೋಪ ಹಾಗೂ ಸವ್ಜನಪಕಷ್ಪಾತ ಮಾಡುತಾತ್ರೆ ಎಂಬ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಯಜಮಾನ. ದಿವ್.ದ.ಸ, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ವಣಗೂರು, ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ. ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಈ
ಂದೆ
ೕಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಸೇವೆಗೆ ಕೆ. .ಎಸ್.ಆರ್, ನಿಯಮ 252ಬಿ ಪರ್ಕಾರ ಸೇವಾಭದರ್ತೆ
ಹಾಗೂ ವೇತನ ರಕಷ್ಣೆ ಸೌಲಭಯ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಎಸ್ ಆರರ್.ಸವರಿನಾಧನ್ ಸನಿಪಾರ್.ಅನುದಾನಶಾಖೆಆಯುಕತ್ರ ಕಚೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

ರ್ೕ. ಟಿ. ಆರ್. ಲತಾ ಂದಿನ ೇ. . ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಕುಣಿಗಲ್, ಇವರು ಸಕಾರ್ರೇತರ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ
ಹಣ ಡಾರ್ ಮಾಡಿ ತಾತಾಕ್ ಕ ಹಣ ದುರುಪ ೕಗ ಮಾಡಿರುವರೆಂಬ ಬಗೆಗ್.
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ರುದಧ್ ರ್ೕ. ಗೋಪಾಲಯಯ್, ಹಾ ಪದನಿಮಿತತ್
ಸದಸಯ್ರು ಮಾಜಿ ಅಧಯ್ಕಷ್ರು, ಸಾಲ ಮೇಲುಸುತ್ವಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ತಿರುಮಲಕೋಡು
ಕೋಲಾರ ತಾ ಇವರು ಲೋಕಾಯುಕತ್ಕೆಕ್ ಸ ಲ್ಸುರವ ದೂರಿನ ಬಗ್ಗ್ಎ.
ರ್ೕ .ಎನ್.ನರ ಂಹಮೂತಿರ್, ಂದಿನ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ
ಆರೋಪಗಳು‐ ಸುತ್ ಕರ್ಮ
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರಡಿ ರ್ೕ. ಆನಂದ ಹು ಕಟೆಟ್, ಪತಿರ್ಕಾ ಸಂಪಾದಕರು ಇವರಿಗೆ ರ್ೕ. ಟಿ. .
ಚಂದರ್ಯಯ್, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯಡಿ ರ್ೕ. ಅಪಾಪ್ಜಯಯ್, ಜಿಲಾಲ್ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಕಡತಗ ಸುವಂತಹ ಪತರ್ಗಳು/ಆದೇಶಗಳು/ಇತರೆ ಷಯಗಳ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ. .ಬಿ. ಹನುಮಂತಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಇವರ ಪತಿನ್ಯ ಸರಿಯಾದ ಹೆಸರನುನ್ ತಿ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/3/2015

C

8/26/2014

D

12/4/2014

D

7/5/2014

E

7/5/2014

E

6/5/2014
7/4/2014

D
E

7/5/2014

E

9/10/2014

B

7/5/2014

E

9/30/2014

E

7/5/2014

E

3/31/2015

D

59947

ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಬಾಲಕಿಯರ ಪಪೂಕಾಲೇಜುಮ ಚಿತರ್ ದುಗರ್ ಇವರು ಶಾಲಾ ಬಾಕಿಯರಿಂದ ತಲಾ ರೂ
60/ ರಂತೆ ಹಣ ವಸೂ ಮಾಡಿ ದುರುಪ ೕಗ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್ ದೂರು,
5(3)/ಪೀ.ಖ.ನಿ/ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೋಡ್ರ್ 26//2010‐11 ನಿದೇರ್ಶಕರು[ಪಾರ್. ] ರವರ ಆಪತ್ ಶಾಖೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ ಬರೆಯಲು ಹೊಸ ಬೋಡ್ರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

2/5/2015

E

59949

5(3)/ಕಲೇಸಾ/ಫೈಲ್ ರಾಪರ್ 28//2010‐11

2/5/2015

E

57053

2(7)/ದೂಪರ್/29/2010‐11

57055

2(7)/ದೂಪರ್/31/2010‐11

57080

2(3)/ . ಪರ್/27/2010‐11

57141
57142
57536
57604
57783
57923

58204
58858

58889
59655

1(3) ಮಾ.ಹಕುಕ್‐25/2010‐11/ಆಋಪ/16‐11‐
2010/2010
1(3) ಮಾ.ಹಕುಕ್ 27/2010‐11/ಆಋಪ/13‐12‐
2010/2010
5 (2)/ಇ /10/2010
13 ಕು.ಪಿಂ.ನಾ.28/2010‐11.27‐12‐
2010.ನಿ&ಪಿಂ/2010
13 ನಿ.ವೇ.29/2010‐11.31‐12‐2010.ನಿ&ಪಿಂ/2010
2(7)/ದೂಪರ್/33/2010‐11

1(3) ನಿ.ವೇ. 30/2010‐11/ನಿ&ಪಿಂ/06‐01‐
2011/2011
1(4)CPI:ಪರ್.ನೀ.ಬ/ಅನು/82/2011
1(3) ನಿ.ವೇ.31/2010‐11/ನಿ&ಪಿಂ/11‐01‐
2011/2011
2(6) ಇತರೆ/ದೂರು/ನೀ. /16//2010‐11

ರ್ೕ.ಎಂ.ಎಸ್.ಪಾತೀಲ್,ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರು,ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ ಝಡೀಯಾ. ಕೆ. ಸ ಸ. ಉ.ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಹಳೇಡಯ್ರಾ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ತಾ ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರುವ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ ನಕ ಪಿ.ಯು. ಅಂಕಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಸ ಲ್ ದುದ್
ನೈಜತೆಯ ಲ್ ನಕ ಅಂಕಪಟಿಟ್ಯೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದದ್ರೂ ಸಹ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಇವರ ಸೇವಾ
ಪುಸತ್ಕವನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಸಹಕರಿ ರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಮೇಲೆ ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ.ಕೆ. ಶಂಕರಪಪ್, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ಭಾಗದ ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಪರ್ಭಾರವನುನ್ ರಿಯ ಸಹ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ.ಕೆಂಪರಾಜೇಗೌಡ, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್, ಮೈಸೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

ಕಛೇರಿ ಉಪ

ೕಗಕೆಕ್ ಕಡತದ ಹೊದಿಕೆಗಳನುನ್ [File Wrappers] ಖರೀದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

59950
59953
60199
60204
60214
61221
62448
62573

63075
63966
64825

64971

65319

65321

65611

5(3)/ಕಲೇಸಾ/ಜ.ಯಂ.ಕಾ ಖ 29//2010‐11
5(3)/ಕಲೇಸಾ/ಅಂಚೆ ವೆಚಚ್ 31/2010‐11
1(2)/ಆಋಪ/18/2010‐2011

ಕಛೇರಿಯ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಯಂತರ್ಗ ಗೆ ಕಾಟಿರ್ಡ್ಜ್ ಖರೀದಿ ಬಗೆಗ್.
ಕಛೇರಿಯ ಫಾರ್ಂಕಿಂಗ್ ಯಂತರ್ಕೆಕ್ ಕರೆನಿಸ್ ತುಂಬಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
2009‐2010 ನೇ ಸಾ ನ ಆ ತ್ ಮತುತ್ ಋಣ ಪಟಿಟ್ಗಳನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ನೆನ ೕಲೆ ಬರೆಯುವ
ಕುರಿತು
17ಜ.ಖ.ಅ.14.ಅನು/2011
ಎಂ.ಪರ್ಕಾಶ್,ಮು ,ಸಪೌರ್ಶಾ,ಕಡಬನಹಟಿಟ್,ಚಿತರ್ದುಗರ್ ತಾ:,ಇವರಿಗೆ ಜಮೀನು ಖರೀದಿ ಸಂಬಂಧ ಘಟನೋತತ್ರ
ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ.
2(3)/ . ಪರ್/36/2010‐11
ರ್ೕ ಬಿ.ಎ.ರಾಜಶೇಖರ್, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
c1(3) RIA‐32/10‐11/ಆಋಪ/11‐02‐2011/2011
Regarding Asset/lia of P.Huchaiah, DDPI, Madhugiri.
1(3) ನಿ.ವೇ.33/2010‐11/ನಿ&ಪಿಂ/19/2011
ರ್ೕ. .ಎಂ. ಉಮಾಕಾಂತ್, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಎಸ್.ಡಬುಲ್ಯ್.ಎಫ್., ಕಷ್ಕರ ಸದನ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್
ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
2(6) ಇತರೆ/ದೂರು/ನೀ. /18//2010‐11
ರ್ೕ. ಪರ್ಕಾಶ್. ಎಸ್. ರೇಮಠ್, ಂದಿನ ಉಪ ಪಾರ್ಂ. ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಕುಣಿಗಲ್ ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಹಾ
ಮು> . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಮುತಾನ್ಳ ಬೆಳಗಾ ತಾ: ಇವರು ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರ ಹುದೆದ್ಯ ಪರ್ಭಾರ ನೀಡದೇ
ಕತರ್ವ್ ಲ್ೕಪ ಏಸಗಿರುವ ದೂರು ಕುರಿತು.
2(7)/ದೂಪರ್/37/2010‐11
ರ್ೕ ಬಸವರಾಜು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರುಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳುರು ಇವರ ಮೇಲೆ ಶರ್
ವಸಂತಕುಮಾರ್, ಇವರು ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
2(5)/ದೂಪರ್/26/2010‐11
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಸೊರಬ ಇವರು ರ್ೕ. ಕೆ. ಬಿ. ಪರ್ಶಾಂತ್ ಇವರ ತಪುಪ್ ಮಾ ತಿ
ನೀಡಿರುತಾತ್ರೆ ಎಂಬ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.
13 ನಿ.ವೇ. 34/2010‐11.09‐03‐2011.ನಿ&ಪಿಂ/2011 ರ್ೕ. . .ವಸಂತ ಮಾಧವ, ರಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಉದುರ್ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ
ಶಾಲೆಗಳ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
53.ಸಕಾರ್ರಿ ಲಾಂಛನ 35/2010‐.ಇ /2011
2(6) ದೂರು/ನೀ. /05//2011

ಸಾ ಇ ಮುಖಯ್ ಕಚೇರಿಯ,ಗೋಪುರದ ಲ್ನ 1921ರ,ಲಾಂಛನ ಬದಲಾಗಿ ಶಾಸನಬದದ್ ಕನಾರ್ಟಕ ಸಕಾರ್ರ
ಲಾಂಛನದ ಕಾಮಗಾರಿಕೆಯೂಂದಿಗೆ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಗೌರವ ರಕಷ್ಣಾ ಕಾಯೆದ್ಯ ಘನತೆ ಕಾಪಾಡುವಬಗೆಗ್.

ರ್ೕ ಸಣಣ್ಚಿಕಕ್ಯಯ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಂದಿ ಪರ್ ಕಷ್ಣ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ, ಮೈಸೂರು ಇವರ ಮೇ ನ
ದೂರು ಅನುಚಿತ ವತರ್ನೆ ಹಾಗು ಕಿರುಕುಳ ಕುರಿತು ಸುತ್ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ಸ್
ಬೆಡಂಗಳುರು ರವರ ಟಿಪಪ್ಣಿ.
2(6) ದೂರು/ನೀ. /07//2011
ರ್ೕ. ಈಶವ್ರ ಂದಿನ ಕಲ್ಷಟ್ರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಅರಕಲಗೂಡು, ಹಾ ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಬಾಲಕರ
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಅರಕಲಗೂಡು ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪ ೕಗದ ದೂರು ರ್ೕಮತಿ ಮಂಜುಳ
ಸ. , ಸ. ಪಾರ್ಶಾಲೆ ಇವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲಲ್ದಿದದ್ರೂ ಬಿ.ಇ.ಡಿ ವಾಯ್ಸಂಗಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ಹಾಗು ಈ ಅವಧಿಗೆ
ವೇತನ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು ದೂರು.
13 ನಿ.ವೇ. 36/2010‐11.31‐03‐2011.ನಿ&ಪಿಂ/2011 ಬಿ.ಬಿ.ನಾರಾಯಣ ಶೆಟಿಟ್,ನಿವೃತತ್ ಮು ,ಸಪೌರ್ಶಾ,ಚಿಕಕ್ನಹ ಳ್ ಕಾರ್ಸ್,ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ತಾ,ಇವರ
ತಡೆ ಡಿದಿರುವ ಡಿ. .ಆರ್.ಜಿ ಕಮುಯ್ಟೇಸನ್ ಹಣವನುನ್ ಬಡಿಡ್ ಸಮೇತ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/5/2015
2/5/2015
6/6/2014

E
E
A

5/6/2015

C

11/28/2014

C

7/5/2014
2/10/2015

E
E

6/12/2014

D

6/10/2014

D

6/9/2014

D

7/5/2014

B

6/5/2014

D

8/19/2014

C

4/7/2015

D

5/21/2015

D

65686
65805
65893
65950
65968

66092
66143

66166

11/28/2014
ರ್ೕ ಚಂದಾರ್ ಪಾಟೀಲ್, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಹಾಗೂ ರ್ೕ ನಾಗರಾಜ್,
ಬಿ.ಆರ್.ಪಿ.,ಇವರುಗಳ ಮೇ ನ ದೂರು
7/5/2014
1(3) ನಿ.ವೇ.01/2011‐12/ನಿ&ಪಿಂ/07‐04‐
ರ್ೕ.ಎಲ್. ರಂಗಪಪ್, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್.
2011/2011
2/6/2015
1(3).02/ನಿ&ಪಿಂ/2011‐12/2011
ರ್ೕ ಎಂ.ಬಿ.ಕೆಂಚಣಣ್ವರ ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ
ಮಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
2(6) ಇತರೆ/ದೂರು/ನೀ. /04//2011‐12
ರ್ೕ. ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತೋಕಸಂದರ್ ಕನಕಪುರ ತಾ: ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ 6/7/2014
ಮೇ ನ ದೂರು ಕುರಿತು ಉ.ನಿ ರಮನಗರ ರವರ ವರದಿ ಕುರಿತು.
6/20/2015
2(7)/ದೂಪರ್/01/2011‐12
ರ್ೕ. ಡಿ. ಎಸ್. ರಜಣಣ್ನಿವೃತತ್ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್. ಟಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ಮುದರ್ಣಕೆಕ್
ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ 2.97 ಕೋಟಿ ನಷಟ್ ಉಂಟು ಮಾಡಿರುತಾತ್ರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ರ್ೕ. ಕೆ. ಆರ್. ಗೋ ಂದ
ಎಂಬುವರು ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್,
4/30/2015
17.32.ರವ/2011
ಸಾ ಇ ಗೂರ್ಪ್ ಎ ರಿಯ/ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 2009‐10ಹಾಗು 2010‐11ನೇಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳ ಸ ಲ್ಕೆ ಪತರ್ಗಳು .
7/5/2014
1(3) ಕು.ಪಿಂ.ಮಾ.03/11‐12/ನಿ&ಪಿಂ/21‐04/2011
ರ್ೕಮತಿ.ಕೆ.ಕೆ. ಕೃಷಣ್ಕುಮಾರಿ, ನಿವೃತತ್ ಮು. ., ಪತಿ ರ್ೕ. .ಜಿ. ರಾಮಮೂತಿರ್, ನಿವೃತತ್ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು,
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಸಂಬಂಧ ಅಗತಯ್ ದಾಖಲಾತಿಗಳನುನ್
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರಿಗೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.
1(3) ಆಋಪ 01/2011‐12/ಆಋಪ/23‐04‐11/2011 ಗೂರ್ಪ್‐ಎ ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 2010‐11ನೇ ಸಾ ನ ಆ ತ್‐ಋಣ ಪಟಿಟ್ ಸ ಲ್ಕೆ ಬಗೆಗ್‐ ವಯ್ವಹರಣಾ ಕಡತ.
6/6/2014
2(3)/ದೂಪರ್/01/2011‐12

66620

1(3)/07/ನಿ&ಪಿಂ/2011‐12/2011

66743

5 [2].03.ಪರ್ಭ/2011

ಆರ್. ವಣಣ್ ರೆಡಿಡ್ ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ತಾಯಿಉವರ
ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಬಗೆಗ್
ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರಿಂದ ಬಂದ ಪತರ್ಗಳು ‐ಮಾ ತಿಗಾಗಿ.
ರ್ೕ ಪಿ.ಆರ್.ತಮಮ್ಯಯ್, ಪರ್ದಸ, ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ,ಬೆಂಗಳುರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮದಲನೆ ಪತಿನ್ ಇರುವಾಗ 2ನೇ
ಮದುವೆಯಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ. ಠಲ್ ದಾಸ್ ಬನನ್ಂಜೆ, ನಿವೃತತ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿ ಆದೇಶದ ಲ್ ಪಿ.ಪಿ.ಓ.ಸೇವೆಗೆ
ಸೇರಿದ ದಿನಾಂಕವನುನ್ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಕೋದಂಡರಾಮ ಕೆ ಜಿಲಾಲ್ ವಯಸಕ್ರ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ದ.ಕ. ಜಿಪಂ. ಮಂಗಳೂರುರವರ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿ
2010‐11
ದಿವಂಗತ ರ್ೕ ಟಿ.ಬಿ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಇವರ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಿಣಿ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ಪಿ.ವೆಂಕಟೇಶ,ನಿವೃತತ್ ವಯ್ವಸಾದ್, ೇ ಕಛೇರಿ ತರೀಕೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂಆರಾತಿ ಕುರಿತು

67095

2(5)/ಮಾ.ಹ.ಅ/05/2011‐12

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಅಜಿರ್ಗಳ

66221

1(5) ಪರ್ಪಾ/04//ವೈವೆಮ/2011‐12/2011

66444
66507

1(3) ಎಜಿ ಪತರ್ ಮಾ‐05/2011‐12/ನಿ&ಪಿಂ/29‐
5(6)/ . ಪರ್/04/2011‐12

66508

13 ನಿ.ವೇ.ಪರಿ‐06/2011‐12.02‐05.ನಿ&ಪಿಂ/2011

66542

ಸ.36.ರವ/2011

ಲೆವಾರಿ ಬಗೆಗ್.

E
B
E
D
D

E
B

A

9/12/2014

E

7/5/2014
6/5/2014

E
A

7/5/2014

E

4/30/2015

E

2/10/2015

E

6/19/2014

C

4/30/2015

E

67214

67264
67265
67304
67372
67411
67433

67538
67549
67606
67764
67789
67895
68374
68381
68442
68469

2(6) ಇತರೆ/ದೂರು/ನೀ. /05//2011‐12

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಎಸ್. ೕಲಾವತಿ, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಜೆಟಿಟ್ ಅಗರ್ಹಾರ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ: ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಕತರ್ವಯ್ಲೋಪದ ಬಗೆಗ್ ದೂರು‐ ವಗಾರ್ವನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನ .ಕುರಿತು._ಡಾ.ಜಿ.ಪರಮೇಸವ್ರ ರವರ ಪತರ್.

ರ್ೕ.ಟಿ ಮಲಲ್ಪಪ್ಕುಮಾರ್, ನಿವೃತತ್ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ಸೌಲಭಯ್ಗಳನುನ್
ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
13 ನಿ.ವೇ.10/2011‐12.23‐11‐2011.ನಿ&ಪಿಂ/2011 ರ್ೕಮತಿ.ಗಾಯತಿರ್ ದೇ ದತ್, ನಿವೃತತ್ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾ ಇಲಾಖೆ ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1(3) ನಿ.ವೇ. 11/2011‐12/ನಿ&ಪಿಂ/25‐05‐
ರ್ೕ. .ಎಂ. ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿಗೌಡ, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರುಆಡ ತ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್
2011/2011
ರವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
1(2)/ಆಋಪ/11/2011‐2012
ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಆ ತ್ ಮತುತ್ ಋಣ ಪಟಿಟ್ ಕುರಿತು
ಸಾಮಾನಯ್ ವಯ್ವಹಾರ ಪತರ್ಗಳ ಕಡತ.
13 ನಿ.ವೇ.12/2011‐12.30‐05‐2011.ನಿ&ಪಿಂ/2011 ರ್ೕ.ಮಹಮದ್ ಹಫೀಜುಲಾಲ್ ಷರೀಫ್ ನಿವೃತತ್ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಅಪರ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ,
ಧಾರವಾಡ ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ಸೌಲಭಯ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
2(6)ನ(1) ದೂರು ಇತರೆ//ನೀ. /07./2011‐12
ರ್ೕ ಮಹದೇವಪಪ್ ಬಳಬನವಾರ, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಮತುತ್ ಬಿ.ಎಫ್. ಪಾಟೀಲ, ಮುಖಯ್ ಕಾಯರ್ ನಿವಾರ್ಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ,
ಬಿ ಊಟ ಕಛೇರಿ ಯಾದಗೀರ್ ಇವರ ರುದದ್ ಲೋಕಾಯುಕತ್ ರವರ ಲ್ ಸ ಲ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ದೂರು ಕುರಿತು
ಸಕಾರ್ರದ ಪತರ್ ಸಂಖೆಯ್: ಇಡಿ 78 ಡಿಜಿಎಂ. 2011 ಕುರಿತು. ಸ
ಸಕಾರ್ರದ ಆದೇಶದ ಪರ್ತಿಗಳು
1(1) ಇತರೆ/ ಸ.ಆ.ಪರ್
ರ್ೕ ಟಿ ಬಿ ಜಯಚಂದರ್ ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 572ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
1 (1) ಇತರೆ/ .ಸ & ಪ ಪರ್./ಎಲ್ ಎ/
CPI/ದೂಪರ್/06/2011‐12
ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಯು ಸಕಾಲದ ಲ್ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ತರಣೆ
ಮಾಡಿರುವುದಿಲಲ್ವೆಂಬ ಆರೋಪಗಳು
1(3) ನಿ.ವೇ.08/2011‐12/ನಿ&ಪಿಂ/07‐06‐
ರ್ೕ. .ಯು. ಚಂದರ್ಶೇಖರ್, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಆಡ ತ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ರವರ ನಿವೃತಿತ್
ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
2011/2011
5(6)/ . ಪರ್/56/2010‐11
ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಭಾರತಿ, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇ. ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ರುದಧ್ ಸುತ್
ಕರ್ಮ
1(3)ತಿದುದ್/14/ವೃಂನೇನಿ/2011‐12/2011
ಲೆಕಾಕ್ಧೀಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯಿಂದ ಲೆಕಾಕ್ಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ಮೂಲಕ ಅವಕಾಶ ಕ ಪ್ಸುವ ಲ್ ಇಲಾಖಾ ಅಂಡ್
ಆರ್ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಬಗೆಗ್.
1(3) ನಿ.ವೇ. 15/2011‐12/ನಿ&ಪಿಂ/14‐06/2011
ರ್ೕಮತಿ.ಎಸ್.ಜಿ. ಕಮಲ, ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಶಾಲಾ ಕಷ್ಣ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
CPI/ಇ /Dutyreport. 01/2011
Duty reports of High School Teachers.
1(4) ಇತರೆCPI/ಇ /02/2011
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಭಾಷಾ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಕಲಾ ಪದ ಯ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
1(2)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/ದಾವೆ‐2/2011‐12
ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ : 3069‐3084/2011 ರ್ೕ ಎಂ.ಆರ್. ರಘು ಹಾಗೂ ಇತರರು ಮತುತ್ ಸಕಾರ್ರ ಹಾಗೂ
ಇತರರ ನಡುವೆ.
13 ನಿ.ವೇ.09/2011‐12.23‐05‐2011.ನಿ&ಪಿಂ/2011

7/23/2014

D

7/5/2014

B

7/7/2014

E

2/10/2015

E

6/6/2014

A

7/7/2014

E

6/6/2014

D

6/6/2014
6/5/2014
5/14/2015

A
D
B

7/7/2014

E

6/5/2014

A

7/7/2014

E

7/7/2014

E

6/5/2014
9/27/2014

E
D

6/6/2014

B

68524
68530
68565
68581
68588
68866
69087
69091
69094
69095
69112

5(09) ದಿವ್ದಸ/ಜೇಪ/16//2011‐12

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ತಾತಾಕ್ ಕ ಜೇಷಟ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಯನುನ್
ದಿನಾಂಕ:1.1.2011ರ ಲ್ ಇದದ್ಂತೆ ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
1(4)CPI/ನಿ ೕ/01/2011
ರ್ೕಮತಿ ಅನಿತಾ ಆರ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮೇಳಯ್, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು,
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಟಿ.ಕೆ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.
CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/ 1(4)ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 08/2011
CPI/ನೇಮಕ/ 1(4) .ತ.ಸ.ಹು.ಭ.01/2011
5 ನೇ ವೇತನ ಆ ೕಗದ ವರದಿಅನವ್ಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
1(3) ನಿ.ವೇ.17/2011‐12/ನಿ&ಪಿಂ/17‐06‐
ರ್ೕ.ಬಿ.ನಾರಾಯಣ, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಸಂಸಕ್ೃತ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,
2011/2011
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
5[8]/ವೈವೆಮ/01/2011
ರ್ೕ.ಎಚ್.ಎಂ. ೕರಯಯ್, ದಿವ್.ದ.ಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ತಾಯಿಯವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮರುಪಾವತಿ ಕುರಿತು
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದಿಂದ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ವೃಂದಕೆಕ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
1(1)/ವೇಬ/ಉ.ನಿ.ಬಡಿತ್.42/2010‐11/2011
CPI/ವೇಬ/ 1(1)ಇತರೆ. ಅ.ಸಾಥ್.ಬ.52/2010‐11/2011 ರ್ೕ ಡಿ.ಮಂಜುನಾಥಯಯ್, ಇವರಿಗೆ ಕಷ್ಣಾದಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ಲ್ ಸಾಥ್ನಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ ನೀಡುವ
ಕುರಿತು.
1(1)/ವೇಬ/ಇತರೆ.ಶ.ಅ.ಸಾಥ್.ಬ.32/2010‐11/2011
ರ್ೕ ಟಿ.ಎಲ್.ಚಿನನ್ದಾಸಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಇವರಿಗೆ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ಲ್ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ ಬಡಿತ್
ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ವೃಂದದಿಂದ ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರ ವೃಂದಕೆಕ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
1(1)/ವೇಬ/ಸ.ನಿ.ಬಡಿತ್.43/2010‐11/2011
1(1)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/ಇತರೆ. .ಅ.ಸಾಥ್.ಬ.2011‐12/2011
ರ್ೕ ಡಿ.ವೆಂಕಟೇಶಪಪ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
/ಇತರೆ.ವೈ.ಅ.ಸೇ. .10/2008‐09/2011 ಆರೋಗಯ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ವೈದಯ್ರ ಸೇವೆಯನುನ್ ಂದಕೆಕ್ ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು.
ರ್ೕ ಎ.ನಾಗರಾಜಯಯ್ ಶೆಟಿಟ್,ಪರ್ದಸ,ಇವರ ಮೇ ನ ಸುತ್ ಕರ್ಮ
ಪರ್/55/2010‐11
ರ್ೕ ಎಂಗಿರಿಧರಪರ್ದಸ, ರ್ೕನಿವಾಸನಾಯಕ,ಉನಿಕಛೇರಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು
ಪರ್/73/2009‐10
/ಇತರೆ.ಟಿ.ಬಿ.ಎಫ್.ನಿ(ಪರ್)682010‐11/2011 ಕೆ. .ಎಸ್.ಆರ್‐53ಎಫ್ ರನವ್ಯ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ ನೀಡುವುದರ ಬಗೆಗ್ ಸರಕಾರಕೆಕ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು.

69116
69524
69931
70112

1(1)/ಇ
5(6)/ .
5(6)/ .
1(1)/ಇ

70115

1(1)/ಇ /ಇತರೆ.

71032

1(4)CPI/ಅನು/88/2011

71231
71947
71989
71993

5(6)/ದೂಪರ್/32/2009‐10
5(6)/ನಾಯ್ಪರ್/8807/2001
5(6)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/2790/2005
5(6)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/19/2009‐10

.ಬಡಿತ್.03/2011‐12/2011

ರ್ೕಮತಿ ೕಣಾ.ಆರ್.ನಾಯಕ, ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಕೆ. .ಎಸ್.ಆರ್ 60 ರಡಿ
ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು.
ರ್ೕಮತಿ ಸುಮ, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ‐1 ಭಾಗ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನುನ್ ಮ್ಐಸೂರು ಂದಿ ಪರ್ಚಾರ ಪರಿಷದ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ಗೆ ಗ್ಔರವ ಸದಸಯ್ರಾಗಿ
ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಪರ್ಕಾಶಮೂತಿರ್,ಪರ್ದಸ,ಉನಿ ಕಛೇರಿ, ರಾಮನಗರ ಇವರ ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:3400/2009
ರ್ೕ .ಎಸ್.ಮುದಾದ್ನಾಯಕ,ಇವರ ಕೆಎಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:8807/2001
ರ್ೕ ಶ ಧರ ಶಮರ್,ದಿವ್ದಸ,ಇವರ ಕೆಎಟಿ ಅಜಿರ್ 2790/2005
ರ್ೕ ಎಂ.ಎನ್.ಶೇಖರಪಪ್,ಸಹಾಯಕ ನಿದೆರ್ಶಕರು ಇವರ ಕೆಎಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:2346/2009

6/5/2014

B

6/2/2014

D

6/5/2014
6/5/2014

E
C

2/10/2015

E

5/27/2014

D

6/6/2014
6/6/2014

A
C

6/5/2014

B

6/6/2014
6/6/2014

A
C

6/5/2014
6/7/2014
9/22/2014
6/5/2014

B
A
B
B

6/5/2014

E

6/2/2014

D

6/5/2014
6/7/2014
6/7/2014
6/7/2014

A
A
A
A

72089
72850
72960
73256
73392
73401
73452

2011‐12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ವಗಾರ್ವಣೆಯಾದ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಕತರ್ವಯ್ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ/ಹಾಜರಾದ ಬಗೆಗ್ ವರದಿಗಳು
1(4)CPI ಂಬರಹ/ಇ /30/2011
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಷಯಗಳ ಬಗೆಗ್ ಬಂದಿರುವ ಮನ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕರ್ಮ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವ
ಬಗೆಗ್.
1(6)ಡಯಟ್.(ಕಾ).ಹು.ಬಡಿತ್./ಮುಂಬಡಿತ್/14//2011‐12 ಡಯಟ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರುಕಾಯಾರ್ನುಭವ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
CPI/ತ.ಪರ್/ 1(6)(8)ಎಟಿಐ.ತ.ಅ.ನಿ.6/2011‐12/2011 2011‐12 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಎಟಿಐ ಮೈಸೂರು ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ
ಧ ತರಬೇತಿಗ ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.
5 (3)/ಇ /13//2011‐12
ಕರ್ಮದ ಅವಶಯ್ಕತೆಯಿಲಲ್ದ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಕಡತಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
1(3) ಬೇಬಾಕಿ‐18/2011‐12/ನಿ&ಪಿಂ/30‐06‐
ರ್ೕ.ಎಸ್. ವಣಣ್, ಮುಖಯ್ ಲೆಕಾಕ್ಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಆಥಿರ್ಕ ಸಲಹೆಗಾರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಬಾಕಿ/ಬೇಬಾಕಿ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.
2011/2011
2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಮು0ದುವರೆದ
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿಯ ಲ್ ಒದಗಿ ರುವ ಆಯವಯ್ಯ ಬಳಕೆ ಬಗೆಗ್
5(3)/ಪಿರ್ಂಟರ್/ಟಿ.ಎ.ಪಿ 5//2009‐10
1(4)CPI/ಇ /31/2011

73453

5(3)/ಗಯಂತ/ಟಿ.ಎ.ಪಿ 5//2009‐10

73464
73466
73470
73474
73476
73487
73488
73502
73503
73505

5(3)/ .ಎ.ಜಿ.ತ.ವ/00//2010‐11
5(3)/ಇ /ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ಬಳಕೆ 34//2010‐11
5(3)/ಇ /ಕಛೇರಿ ಸವ್ಚಚ್ತೆ 5//2011‐12
5(3)/ಇ /ನೌ.ಸಂ.ಕೊ 32//2010‐11
5(3)/ಇ /ಕಟಟ್ಡ ನಿವರ್ಹಣೆ 28//2009‐10
5(3)/ಇ /ಕ.ದಾಸಾತ್ನು 34//20090‐10
5(3)/ಇ /ಕ.ದಾಸಾತ್ನು 33//2009‐10
5(3)/ಇ /ಕಂಪೂಯ್ 24//2006‐07
5(3)/ಇ /ಕ.ದಾಸಾತ್ನು 36//2010‐11
5(3)/ಇ /ಸಂದಶರ್ಕರ ಕುಚಿರ್ 23//2010‐11

73556

5(6)/ . ಪರ್/18/2011‐12

73725
73726

2(7)/ದೂಪರ್/14//2011‐12
2(7)/ದೂಪರ್/15//2011‐12

73819

5(6)/ಅಆನೇ/06/2011‐12

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಮು0ದುವರೆದ
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿಯ ಲ್ ಒದಗಿ ರುವ ಆಯವಯ್ಯ ಬಳಕೆ ಬಗೆಗ್
[ಸಾಕ್ನರ್]
ಮಹಾಲೇಖಾಪಾಲಕರ ತಪಾಸಣಾ ಆಡಿಟ್ ಎನ್ಕೆವ್ೖರಿಗೆ ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಕೆ.
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ [ಇಂಟರ್ನೆಟ್] ಅಂತಜಾರ್ಲ ಬಳಕೆ ಬಗೆಗ್.
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಸವ್ಚಚ್ತೆ ಕೆಲಸಗಳ ನಿವರ್ಹಣೆ ಬಗೆಗ್.
ನೂತನವಾಗಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ನೌಕರರ ಸಂಘಕೆಕ್ ಕೊಠಡಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಕಛೇರಿ ಮೇಲಾಛ್ವಣಿ ದುರ ಥ್ ಬಗೆಗ್.
2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ನ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ದಾಸಾತ್ನು ಪರಿ ೕಲನೆ ಬಗೆಗ್.
2008‐09ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ನ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ದಾಸಾತ್ನು ಪರಿ ೕಲನೆ ಬಗೆಗ್.
ಕಛೇರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಹೊಸ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ಗಳನುನ್ ಶಾಖೆಗ ಗೆ ತರಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
2010‐11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ನ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ದಾಸಾತ್ನು ಪರಿ ೕಲನೆ ಬಗೆಗ್.
ಮುಖಯ್ ಲೆಕಾಕ್ಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು [ಶಾಲಾ ಕಷ್ಣ] ರವರ ಕೊಠಡಿಗೆ ಸಂದಶರ್ಕರ
ಕುಚಿರ್ಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಆನಾರ್ಗಭೂಷಣ್,ದಿವ್ದಸ, ಎಎ ಬ್ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಆನೇಕಲ್, ಬೆಂದಜಿಲೆಲ್, ಇವರು
ಪರೀ ಾ ದುರಾಚರಣೆಗಳ ಲ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವರೆಂಬ ಆರೋಪಗಳ ಬಗೆಗ್ ಸುತ್ ಕರ್ಮ
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಕೋಲಾರ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು[ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಣ] ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತುತ್ ಬಬ್ಂದಿ‐3 ಶಾಖೆಯ ಷಯ
ನಿವಾರ್ಹಕರ ರುದದ್ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.
ದಿ: .ಸುಮಿತರ್, ಸ. ., ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಹಲಲ್ಹ ಳ್, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ಪತಿ ರ್ೕ ಡಿ.ಕೇಶವಮೂತಿರ್,
ಇವರನುನ್ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಲ್ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/5/2014

E

6/2/2014

D

6/4/2014
6/6/2014

A
E

6/5/2014
7/7/2014

E
E

6/5/2014

B

6/5/2014

B

6/5/2014
6/5/2014
6/5/2014
2/5/2015
6/5/2014
6/5/2014
6/5/2014
6/5/2014
6/5/2014
2/5/2015

B
E
B
E
D
C
B
B
C
E

9/12/2014

A

1/13/2015
6/21/2014

E
E

5/8/2014

A

73826

CPI. 18ರ.ಮಂ. 03.2011‐12.ಅನು/2011

73938

2 (6) ಇತರೆ /ದೂರು/ನೀ. /16//2011‐12

74107

16 ಂ..50.ಸೇಸೇ/2011

74205

1(6) ಂ//ಸೇಸೇ/36/2011‐12

74345

1(6) .ವೃಂ/ವಗರ್/04/2011

74415

2(7)/ದೂಪರ್/18//2011‐12

75023

1(6) .ಉ.ನಿ./ಮುಂಬಡಿತ್/01/2011‐12

75239

5[2]/ಕ.ನಿ.ಅ/13/2011

75416

16.29.ಸೇಸೇ/2011

75575
75660

23ದೂರು.ಪರ್.ಇ.14/11‐12.14/11‐12.ದೂಪರ್/2011
2(5)/ದೂಪರ್/10/2011

75667
75851

1(6). .ವೃಂ./ಜೇಪ/01/2010‐11
2(7)/ದೂಪರ್/20//2011‐12

75878

5 (2)/ಮುಂಬಡಿತ್/96/2011

75890

1(2)/ಮುಂಬಡಿತ್/ಸಾತ್.ಪ.ಬ.14/2011‐12/2011

ದಿನಾಂಕ 20‐07‐2011ರಿಂದ 30.8.2011 ರವರೆಗೆ ಗೃಹಕಾಯರ್ ನಿಮಿತತ್ 41 ದಿನಗ ಗೆ ಪರಿವತಿರ್ತ ರಜೆ ಬಗೆಗ್.

6/6/2014

E

ರ್ೕಮತಿ ಮನೋರಂಜಿನಿ, ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಬಿ.ಆರ್. . ಕೇಂದರ್ ಮಾಗಡಿ ತಾ: ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಕಾಯರ್ ವೈಖರಿ ಹಾಗು ಬಬ್ಂದಿಗೆ ಮಾನ ಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್ ದೂರು.
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಂ.ನಾಗೇಂದರ್ಮೂತಿರ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಶಾಗಯ್, ಹನೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು,
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.
ಎನ್. ರ್ೕಧರ ಮು. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,ನಾಗನೂರು,ದಾವನಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.

2/11/2015

C

6/6/2014

C

6/6/2014

C

6/5/2014
ದೈ .ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ಜಿಲಾಲ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್ `ಬಿ` ವೃಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ 2011‐12ನೇ ಸಾ ಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
6/10/2014
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಡಲ್ಘಟಟ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅವಯ್ವಹಾರ ಹಾಗೂ ದ ತ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
ಆಗುತಿತ್ರುವ ಅನಾಯ್ಯ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ದೂರು.
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ೕಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಮೇಲದ್ಜೆರ್ಗೇರಿ ದ ಭಾಗೀಯ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರುದೈ. .ಮತುತ್ 6/5/2014
ಜಂಟಿ ನಿದೇರ್ಶಕರುದೈ. ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಎಂ ಎಸ್ ಕಾಳಪಪ್, ಪ.ವಯ್. ಬಿ.ಇ.ಒ ಕಛೇರಿ, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲೊಲ್ಕು ಇವರ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ ಬಗೆಗ್ 11/25/2014
ರ್ೕ ಅನಂದಕುಮಾರ್, ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು,ನ.ರಾ.ಪುರ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆಯ
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.
ಕಾಮಗಾರಿ ಅದರ್ಕೂಕ್ ನಿಂತರೂ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ಬಗೆಗ್ ಅಡಕ
ರ್ೕ ಟಿ ನಾಯಕ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕುಮಟಾ ರವರು ಅವೈ ಾನಿಕವಾಗಿ ಕಷ್ಕರ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಕಷ್ಣದ ಗುಣಮಟಟ್ ಮತುತ್ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಮಕಕ್ಳ ಸಂಖೆಯ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತಿತ್ರುವ ಕುರಿತು ರ್ೕ
ಎಸ್ ಟಿ ವೈದಯ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಅಭಿವೃದಿದ್ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಚಾಯರ್ರು ಡಯಟ್ ಕುಮಟಾ ಉತತ್ರ ಕನನ್ದ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರು ದೂರು ನೀಡಿರುತಾತ್ರೆ
ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ ಶೇಷ ವೃಂದದ ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಬಗೆಗ್ದಿನಾಂಕ:01‐01‐2011
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ವಲಯ‐3 ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ತಪುಪ್
ಮಾ ತಿ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್. [ ರ್ೕ ಎನ್.ಮುನಿಯಪಪ್, ಕತತ್ರಿಗುಪೆಪ್, ಬೆಂ‐85 ಇವರು ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ]
ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರ/ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರ ವೃಂದದಿಂದ ಪತಾರ್ಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರ ವೃಂದಕೆಕ್ ಬಡಿತ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಕನಾರ್ಟಕ ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲದ ತೀಪಿರ್ನ ಸಂಖೆಯ್: 17539‐17602‐653ಎಸ್‐ಕೆಎಟಿ/2010,ದಿ: 16.06.2011
ರನವ್ಯ 30.10.2006 ರಿಂದ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಬಡಿತ್

C
D
A
D

5/18/2015

C

11/28/2014
6/9/2014

D
D

6/5/2014
6/7/2014

B
E

6/5/2014

A

6/6/2014

A

75894

1(3)/ನಿ&ಪಿಂ/ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ‐22/2011‐12

ಎಸ್.ಎಸ್.ಖಾಜಿ, ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು, ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/5/2014

E

75896

1(3)/ನಿ&ಪಿಂ/ನಿ.ವೇ‐23/2011‐12

7/7/2014

E

75906

1[3]/ಮಾ.ಹ.ಅ/21/2011‐12

ರ್ೕಮತಿ ಟಿ.ಬಾಲಸರಸವ್ತಿ, ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರುಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನದ
ಬಗೆಗ್.
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ರ್ೕ ಬಿ.ಎಫ್.ದೊಡಡ್ಮನಿ ಇವರ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/5/2014

E

75988

2(5)/ದೂಪರ್/11//2011‐12

5/19/2015

D

75989

1 (2)ಇತರೆ/ಇ /15//2011‐12

6/6/2014

E

75996

CPI 1(2)ಆಋಪ/ಇ /16/2011‐12

6/6/2014

B

1/11/2015

E

6/6/2014

E

4/30/2015

E

5/14/2015
6/6/2014

A
A

4/30/2015

E

5/6/2015

C

5/21/2015

C

76038

1(4)CPI/ವಗರ್/47/2011

76218

CPI/ಗರನ/ 1(6)(8)ರ.ಮಂ.34/2010‐11/2011

76220

CPI/ರಮಂ/ 1(6)(8)ರ.ಮಂ.1/2009‐10/2011

76256
76351

76589
76665
76680

1(1)/ಮುಂಬಡಿತ್/ಉನಿ.ಬಡಿತ್.09/2011‐12/2011
1(1)ಇತರೆ: ವಗರ್.ನಾಯ್.ಪರ್.05/11‐12.ಕೆ.ಎ.ಟಿ/2011

CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/ 1(7)(8)ಇತರೆ.ಮಾ.ಹ.174/2009‐
10/2011
16ಕೃ .ಇ. ಂ..60.ಸೇಸೇ/2011
16 ಂ.20.ಸೇಸೇ/2011

ಡಯ್ ಯರಮರಸ್ ರಾಯಚೂರು ಇ ಲ್ ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಸೆಪಟ್ಂಬರ್ 2009ರ ಪರ್ಥಮ ಡಿ ಇಡಿ
ಅಭಯ್ಥಿರ್ಸಗಳ ಪಾರ್ ೕಗಿಕ ಪರೀ ೆನಡೆ ರುವ ಮತುತ್ ಅಂಕ ನೀಡುವ ಲ್ ಅಕರ್ಮ ಎಸಗಿರುವ ಬಗೆಗ್
ಸಂಬಂಧಪಟವ್ರ ರುದದ್ ಸುತ್ ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್
ಕರ್ಮ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲು ಅಗತಯ್ ಲಲ್ದೆ ಕಡತಗೊ ಸುವ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ ಇಲಲ್ದೆ ಕಡತಗೊ ಸುವ
ಪತರ್ಗಳ ಸಂಗರ್ಹಣೆ ಕಡತ
ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು/ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಲ್
ಉಪ ದೇರ್ಶಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ಹೊಂದಿದಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆ ತ್ ಮತುತ್ ಋಣಪಟಿಟ್ ಕಡತಗಳನುನ್ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್
ಕಳು ಸುವ ಪರ್ಧಾನ ಕಡತ
ಮೈಸೂರು ಸಕಾರ್ರಿ ಂದಿ ಕಷ್ಕರ ಪರ್ ಕಷ್ಣ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ ಇ ಲ್ನ ಉಪನಾಯ್ಸಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಅಹರ್
ದಾಯ್ಹರ್ತೆ ಹೊಂದಿರುವವರನುನ್ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಎಸ್.ಆರ್.ಸವರಿನಾಥನ್, ಸನಿಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇ, ಬೆಂ, ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ
ನಗದೀಕರಣ ಸೌಲಭಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ ಸುಮ.ಎಸ್.ಕೆ, .ಪ ಂದಿ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇ, ಬೆಂ, ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಜೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವೃಂದದಿಂದ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರುಗಲ ವೃಂದಕೆಕ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
ೕಜನಾ
ಅಧಿಸೂಚನೆ‐ ಚಂದರ್ಪಾಟೀಲ್, ೇ. .ಅ,ನಂಜನಗೂಡು,ಇವರ ಜಾಗಕೆಕ್ ಎಂ.ಚಂದರ್ಕಾಂತ್,ಉಪ
ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ,ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ,ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್,ಇವರನುನ್ ವಗಾರ್ ದುದ್ದನುನ್
ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ತೀಪಿರ್ನನವ್ಯ ಮಾಪಾರ್ಡು, ಚಂದರ್ ಪಾಟೀಲ್,ಇವರನುನ್ ಅದೇ ಹುದೆಧ್ಯ ಲ್ ಮುಂದುವರೆ ರುವ
ಬಗೆಗ್ ಹಾಗೂ ಚಂದರ್ಕಾಂತ್, ಇವರು ಲಸಕಾರ್ರದ ಕಾಯರ್ದ ರ್,ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ,ಇವರ ಲ್ ವರದಿಸಲು
ಸೂಚಿ ರುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ.ಕೆ. .ಮಹೇಂದರ್.ಬಿನ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಚಿನನ್ಪಪ್, ಕೋಣನೂರು [ಗಾರ್ಮ ಮತುತ್ ಅಂಚೆ] ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಲ್ಕು,
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮೇಲಮ್ನ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಎ.ಡಿ. ೕರಪಪ್ ನಿವೃತತ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆಯನುನ್ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಅನಿತಾ ಎಂ. ಮು. . ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದುಗಿರ್ಗುಡಿ , ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ
ಬಗೆಗ್.

ಕಾ ನಿ/02/2000‐01

76690

5 [2]/

76753

2(6) ಇತರೆ /ದೂರು/ದೂಪರ್/18//2011‐12

76793

1(6)ಜಿ.ದೈ. .ಅ./ಮುಂಬಡಿತ್/01/07‐08/2011

76820

1(6).ಖಾ.ಪೂ./ಸೇಸೇ/ಘೋ‐65/2009‐/2011

76839

1(6) ಂ/ಸೇಸೇ//30//2011‐12

76843

1(6) ಂ/ಸೇಸೇ//23//2011‐12

76874

1(6) ಂ./ಸೇಸೇ/37//2011‐12

76875
76882

1(6) ಂ./ಸೇಸೇ/18//2011‐12
1(6) ಂ./ಸೇಸೇ/‐42//2011

76886
76888
76903

1(6) ಸ.ನಿ.(ದೈ. .)ಹೆ.ಪರ್./ಇ /ಇತರೆ‐
01/2010//2011
1(6)ದೈ. .ಅ./ಮುಂಬಡಿತ್/01/2010//2011
1(6)ವೃ. .ಪ.ಸೃ/ಹು.ಮಂ/‐01/2010‐/2011

76962

23ಪಅದೂಇ.16/11‐12.16/11‐12.ಮನ /2011

76994
77031
77063
77127

1(6)ದೈ. .ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರ./ಜೇಪ/61//2011
1(6)ರಾ.ಅ.ಸಂ.ನೃ.ನಾ./ಮುಂಬಡಿತ್/16/2010‐11
58.30.ವೈವೆಮ/2011
1(4)CPI/ವಗರ್/53/2011

77182

1(6). ಂ./ಸೇಸೇ/75//2011‐12

77187

5(3)/ಗಯಂತ/2/2011

ಪತಾರ್ಂಕಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರುಗ ಗೆ ಕತರ್ವಯ್ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರವನುನ್ ಪರ್ತಾಯ್

ೕಜಿಸುವ ಕುರಿತು

6/5/2014

B

ರ್ೕ. ಎ.ಟಿ. ವ ಂಗಯಯ್, ಪರ್ಬಾರಿ ಬಿ.ಆರ್. . ಮಳವ ಳ್ ಂದಿನ ಬಿ.ಆರ್. . ಹಾಗು ಹಾ ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ
ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು ಕುರಿತು ಚಾರಣೇ ನಡೆ ಸ ಲ್ ರುವ ವರದಿ ಕುರಿತು.

4/21/2014

C

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಶಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಜಿಲಾಲ್ ದೈ. .ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಉದೆದ್ಗಳನುನ್ ಜಿಲಾಲ್ ದೈ. .ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಉದೆದ್ಗಳಾಗಿ
ಮೇಲದ್ಜೆರ್ಗೇರಿ ದುದ್ ಈ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ ಬದುರ್ನಿನ್ಸಾ ಬೇಗಂ ಮು. . ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹಾರಗದೆದ್ ಅನೇಕಲ್ ತಾ. ಬೆಂಗಳೂರು ದ.ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ಸೇವಾವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಆರ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಕೊಪಪ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

6/5/2014

A

6/5/2014

C

6/5/2014

C

ರ್ೕ ಪರ್ಭಾಕರ ಮಿತಾಯ್ಂತ ಬಿ.ಆರ್. . ಎಸ್ ಎಸ್ ಎ ಕುಂದಾಪುರ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಎನ್ ವಪರ್ಕಾಶ್ ಜಿಲಾಲ್ ಉಪ ೕಜನಾ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎ ಮಮಗಳೂರು ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.
ಎಲ್ ರ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಎನ್.ಬಿ.ರಾಮು ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಿ.ಆರ್. ಕೇಂದರ್ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ. ಕಡೂರು ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಬಗೆಗ್
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ನ ಸಹ ನಿದೇಶಕರು ದೈ. . ಹುದೆದ್ಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ಪರ್ಭಾರದ ಲ್ರುವ ಬಗೆಗ್.
ಜಿಲಾಲ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೃಂದದ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಶೇಷ ವೃಂದದ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರುವೃತಿತ್ ಹುದೆದ್ ಸೃಜನೆ ಬಗೆಗ್.

4/11/2014

C

5/6/2015

C

5/6/2015
6/5/2014

C
C

6/5/2014

A

6/5/2014
6/5/2014

B
C

ಇಲಾಖಾ ಚಾರಣೇಯ ಲ್ ಆರೋಪಿ ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರರ ಪರವಾಗಿ ಪಾಟೀ ಸವಾಲು ಮಾಡಲು ರ್ೕ ಯು ಆರ್
ಂಗರಾಜೇಆರಸ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ದೈ ಕ ಶಕಷ್ಣ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರ ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ರಾಜಯ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರುಸಂಗೀತ, ನೃತಯ್ ನಾಟಕ ವೃಂದದ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ದಯಾನಂದ ನಾಯ್ಕ್, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು‐ವೈದಯ್ಕೀಓಯ ವೆಚಚ್ದ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಡಿ ಚಂದರ್ಪಪ್, ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ನಯ್ಮತಿ, ಹೊನಾನ್ ತಾಲೂಲ್ಕು,
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ವಪಪ್ ಸಂಗಣಣ್ನವರ್ ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ರವಂತೆ ಸಾಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ
ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.
ಕಛೇರಿಯ ಲ್ನ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ಮತುತ್ ಪರಿಕರಗಳನುನ್ ವಾ ರ್ಕ ನಿವರ್ಹಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/28/2014

D

6/5/2014
6/5/2014
6/3/2014
6/2/2014

C
B
D
E

5/18/2015

C

6/5/2014

B

77714

5(10)/ಅಆನೇ/02//2010‐11

ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ.ಮಹಾಲ ಮ್ ಕೋಂ. ದಿ. ರ್ೕ.ಎಂ.ಎಸ್.ಶಂಕರ್ ಸ. ,ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಾಯ್ಡರಕೊಪಪ್ ಸಾಗರ ತಾ. ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/10/2014

A

77910
79701

1[3]/ಮಾ.ಹ.ಅ/24/2011‐12
2(7)/ದೂಪರ್/25//2011‐12

ರ್ೕ .ಬಿ.ಅಳಗೋಡಿ, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ದೇವನಹ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಯ್ಕಷ್ರು ಮತುತ್ ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸಯ್ರನುನ್ ಕಡೆಗಣಿ ರುವ ಬಗೆಗ್.
[ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್.ಜಿಲಾಲ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಮತುತ್ ದೇವನಹ ಳ್ ಬಿ.ಇ.ಒ ರವರ ಮೇಲೆ ದೂರು]

7/5/2014
6/10/2014

E
E

79713

2(7)/ದೂಪರ್/26//2011‐12

ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. ಪರೀ ಾ ಕೇಂದರ್ಗಳ ಲ್ ನಕಲು ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಟಿ. .
ಚಾನೆಲ್ನ ಲ್ ಪರ್ಸಾರವಾಗಿದುದ್, ಸಂಬಂಧಪಟಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸುತ್ ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/11/2014

E

81019

1(4)ಮು. .ಸೇCPI/ಇ /60/2011

9/27/2014

D

81020

5 [2]/ಜೇಪ/18/2011

6/5/2014

A

81021

5 [2]/ಜೇಪ/19/2011

ರ್ೕ ಸೋಮಣೆಣ್ೕಗೌಡ, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ, ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ
ಇವರ ಸೇವಾ ಷಯದ ಬಗೆಗ್.
ಸಾ. .ಇ.ಯ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಬೋಧಕೇತರವೃಂದದ ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ದಿನಾಂಕ:1‐1‐2011ರ ಲ್ದದ್ಂತೆ
ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಸಾ. .ಇ.ಯ ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು ವಾಣಿಜಯ್ ವೃಂದದ ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ದಿನಾಂಕ:1‐1‐
2011ರ ಲ್ದದ್ಂತೆ ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಜಿ.ಪರ್ಕಶ್, ದಿವ್.ದ.ಸ., ಡಯೆಟ್, ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ದೀಘರ್ಕಾಲದ ರಜೆಯ ಬಗೆಗ್
ವರ್ತಿತ್ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ನಿ ೕಜನೆ ಮೇಲೆ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ನೌಕರರ ಸತ್ಳನಿಯುಕಿತ್ ಬಗೆಗ್.
ವರ್ತಿತ್ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ನಿ ೕಜನೆ ಮೇಲೆ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ನೌಕರರ ಸತ್ಳನಿಯುಕಿತ್ ಬಗೆಗ್.
ವರ್ತಿತ್ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ನಿ ೕಜನೆ ಮೇಲೆ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ನೌಕರರ ಸತ್ಳನಿಯುಕಿತ್ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ.ಟಿ.ಎನ್.ರಾಮದಾಸ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು ಇವರು ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಕೆಯ್9976/2001

6/5/2014

A

6/7/2014
11/10/2014
6/5/2014
6/5/2014
6/11/2014

A
D
C
C
E

81429
81437
81438
81439
81440

si5(6)/ದೂಪರ್/31/2011‐12
5(1)/ನಿ ೕ/12/2011
5(1)/ನಿ ೕ/12/2011
5(1)/ನಿ ೕ/12/2011
1(6) ದಾವೆ/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/58//2001‐02

81441

1(6)ದೈ. .ಪ.ಬಡಿತ್/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/3920‐23/01//2008‐09

ರ್ೕ ಗುರುನಾಥ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಮತುತ್ ಇತರರು ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ದಾಖ

ರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್.3920‐23/2008 ಬಗೆಗ್

6/5/2014

E

81442

1(6)ದೈ. .ಪ.ಬಡಿತ್/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/3920‐23/01//2008‐09

ರ್ೕ ಗುರುನಾಥ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಮತುತ್ ಇತರರು ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ದಾಖ

ರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್.3920‐23/2008 ಬಗೆಗ್

6/5/2014

B

81444
81445

1(6)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/5001//2007
1(6)ದೈ. .ಪೂ.ಬಡಿತ್./ಕೆ.ಎ.ಟಿ/01//2007‐08

6/5/2014
6/5/2014

B
B

81448
81454

1(6)ದೈ. .ಬಡಿತ್/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/01//2008‐09
16ಅನು.ಶಾಲೆ.82/.ಸೇಸೇ/2011

6/11/2014
6/6/2014

E
C

ರ್ೕ ಬಸಣಣ್ ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಟಿ.ಟಿ.ಐ ಗುಲಬಗಾರ್ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ದದ್ರಾಮಯಯ್ ನಿವೃತತ್ ಜಿಲಾಲ್ ದೈ. .ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಂ.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್.3670/2007
ರ್ೕ ಎಸ್.ಎನ್.ಬಸವರಾಜು ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ದೈ. . ಇವರು ಬಡಿತ್ ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ದಾಖ ರುವ ಅಜಿರ್ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಮಹದೇವಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಇವರು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ದ ಸೇವೆಯನುನ್ ಪಿಂಚಣಿಗೆ
ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

81463
81697
81806
81830
81844
81871
81872
81952

(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬಡಿತ್:08/2011‐12/

ರ್ೕ ಎಂ.ಆರ್.ಜಗನಾನ್ಥ್, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್
16ಸಂಸಕ್ೃತ.ಹುದೆದ್../83/.ಮುಂಬಡಿತ್/2011
ವೃಂದ ಮತುತ್ ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಾವ ಗಳ ಪರ್ಕಾರ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು
ಸಂಸಕ್ೃತ ಈ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಬಡಿತ್ ಮೂಲಕ ತುಂಬುವಂತೆ ಮನ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಶಂಕರಪಪ್ ದೊಡಮನಿ ಇವರು ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ದಾಖ ರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್4887/2011ರ ಬಗೆಗ್.
1(6)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/4887//2011‐12
.ಟಿ.ಇ ಉಪನಾಯ್ಸಕರುಕಾಯರ್ನುಭವ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
1(6) .ಟಿ.ಇ/ಡಯಟ್/ಕಾ.ಹು./ಮುಂಬಡಿತ್/41//2010‐
5 [2]/ಇ /21/2011
ಂಬರಹದ ಮೂಲಕ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
5(3)/ಇ /ಅಂ. . 20//2011‐12
ಅಂಗ ಕಲರ ಅಧಿನಿಯಮ 1995ರನವ್ಯ ಅಂಗ ಕಲರ ಹಕುಕ್ಗಳನುನ್ ಸಂರ ಸುವ ಹಾಗೂ ಅವರ
ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನುನ್ ಪರಿ ೕ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
5(3)/ಇ /ಪ.ಪು.ಸಥ್ 21//2011‐12
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಪುಸತ್ಕ ಮ ಗೆಯನುನ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಮೈಸೂರು ಬಾಯ್ಂಕ್ ಹತಿತ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು
ಇ ಲ್ ತೆರೆಯಲು ಸಥ್ಳಾವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್.
CPI/ನಿ&ಪಿಂ/ 1(8)ವ.ನಿವೃತಿತ್.ಪಟಿಟ್.3/2011‐12/2011 2012 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ವ ೕಮಿತಿ ಪೂರೈ ಸಕಾರ್ರಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತತ್ರಾಗ ರುವ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಖೆಯ `ಬಿ` ದಜೆರ್ಯ ಅಫಿ ಯೇಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಗೂರ್ಪ್ `ಎ` ಬೋಧಕ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.

82110

1(6) ಂ/ಸೇಸೇ//94//2011‐12

82359
82406

17 /46.11‐12.ಕಾಸವ್ವೇಬ/2011
1(8)ಅಬುತ/ತ.ಪರ್/1/2010‐11/2011

82667
82699
82753
82931

1(6)ಗರ್ಂಥ.ಪಾ./ಮುಂಬಡಿತ್/101//2011‐12
CPI/ಕವಾ/22/09/2011/2011
2(5)/ಇ /ದೂರು/13//2011‐12
1(5)/ರಮಂ/26/2011‐12/2011

82932

1(5)/ರಮಂ/27/2011‐12/2011

83044

2(7)ದೂರು/ದೂಪರ್/30/2011‐12/2011

83046

2(7)ದೂರು/ದೂಪರ್/31/2011‐12/2011

83054

1[3]/ನಿ&ಪಿಂ/ನಿ ವೇ ಮಂ/26//2011

ರ್ೕ ರಮೇಶ್ ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸಪಪೂಕಾಲೇಜು ಬಿ.ಹೆಚ್ ರಸೆತ್ ವ ಗಗ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ
ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಯು.ಎನ್.ಬೆಟದೂರ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು‐15 ವಷರ್ಗಳ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಆಯೆಕ್ಯಾಗಿರುವ 558 ರ್ಬೇಷನರಿ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ ಬುನಾದಿ
ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಗರ್ಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಹೊಸ ವಾಹನವನುನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಅನುಪಯುಕತ್ವಾಹನವನುನ್ ಲೇಗೊ
ರ್ೕ ಶಂಕರಪಪ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊಸದುಗರ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಕೆ.ಮಹದೇವಪಪ್, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರ ರಜೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ .ಯು.ಚಂದರ್ಶೇಖರಪಪ್, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾ ಇ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ವ ೕ ನಿವೃತಿತ್
ಹೊಂದುದುದರಿಂದ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್ ವಾಜಿದ್ ಖಾಜಿ, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ರುದದ್ ದೂರು.
ಕನಾರ್ಟಕ ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ ರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ 2011‐12ನೇ ಸಾ ನ ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ ದ ಟೆಂಡರ್ ನ ಲ್
ನಡೆದ ಅವಯ್ವಹಾರದ ಕುರಿತು.
ರ್ೕ ಎಂ.ಆರ್. ಜಗನಾನ್ಥ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಪ ಪು ಸಂಘಬೆಂಗಳೂರುರವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಚಾರ

4/9/2014

D

6/5/2014

A

6/5/2014
6/5/2014
6/5/2014
6/5/2014

C
B
A
C

6/5/2014

D

6/6/2014

D

6/5/2014

C

6/6/2014
6/6/2014

C
E

6/5/2014
6/5/2014
6/9/2014
9/12/2014

C
A
D
E

9/12/2014

E

6/10/2014

E

6/10/2014

E

7/7/2014

E

83059

1(6) ಂ/ಸೇಸೇ/110//2011

83062
83077

1(6) ಂ/ಸೇಸೇ/111//2011
1(6) ಂ/ಸೇಸೇ/113//2011

83083

1(3)ಮಾ.ಹ./ಮಾ.ಹ.ಅ/25/2011‐12

83085

1(6) ಂ/ಸೇಸೇ/115//2011

83086

1(6) ಂ/ಸೇಸೇ/115//2011

83089

1(3)ನಿ.ವೇ/ನಿ&ಪಿಂ/20/2011‐12

83114
83274
83385

5(5)ಆ.ಋ.ಪ‐28/ಆಋಪ/28/2011‐12
CPI/ಇ /14/07/2011/2011
1(5)/ವೈವೆಮ/29/2011‐12/2011

83404

1(5)ರಜೆಮ0ಜುರಾತಿ/ರಮಂ/25/2011‐12/2011

83408

1(6) ಂ/ಸೇಸೇ/117//2011‐12

84266

2(2)ವೇತನ ಸಮನಾಂತರ/ವೇನಿ/12/2011

84272
84273
84404

23 ಪರ್ದೂ20/11‐12.20/11‐12.ದೂಪರ್/2011
23 ಪರ್.ದೂ21/11‐12.21/11‐12.ದೂಪರ್/2011
1(6)/ಮಾ.ಹ.ಅ//121//2011

84601

1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/72/2011

84742

2(5) ದೂರು/ಉನಾಯ್/14//2011‐12

ರ್ೕಮತಿ ಅರುಣಕುಮಾರಿ ಎನ್.ಎನ್. ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಗೌಡಹ ಳ್ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾ. ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಕುಮಾರಹನುಮಂತಪಪ್ ಸಾರಥಿ ಮು> . ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಉಮಾಶಂಕರ, ಮು. .ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಶಾಂತಿಗಾರ್ಮು ಕೊಪಪ್ ತಾ. ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಕೆ.ಪುರುಷೋತತ್ಮ್ ಬಂಡೆ ಹೊಸೂರು, ಕಣೂಣ್ರು ಅಂಚೆ, ಬಿದರಹ ಳ್ ಹೊ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂವರ್ ರವರು
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಜಿ.ಆರ್.ಪರ್ಶಾಂತ ಮು. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಬಸಕ್ಲ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರುತಾ. ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಜಿ.ಆರ್.ಪರ್ಶಾಂತ ಮು. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಬಸಕ್ಲ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರುತಾ. ಇವರ

ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.

ರ್ೕ ಮೀರ್ ಉಬೇದುಲಾಲ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು ಇತರೆ ಪರೀ ೆಗಳು ಕೆ.ಎಸ್.ಇ.ಇ.ಬಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್
ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ಈ ಕಛೇರಿಯ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ಆ ತ್ ವರಗಳನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
ಕೆ ಎ01ಜಿ2603 ಮ ೕಂದರ್ ಜೀಪನುನ್ ದುರ ತ್ಗಿ ಸುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ಮತಿ ಮ0ಜುಳಾ. ಆರ್, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೆಶಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಚೆರಿ, ಬೆ0ಗಳುರು, ಇವರ ವೈದಯ್ಕಿಯ
ವೆಚಚ್ದ ಬಿಲುಲ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.
ರ್ ಆರ್ ಇಶವ್ರಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ವಯ್ವಸಾತ್ಪಕ ನಿದೆರ್ಶಕರು ಪಟಯ್ ಪುಸತ್ಕ ಸ0ಘ ಇವರಿಗೆ ರಜೆ ಮ0ಜುರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ ಮಲ. ಮು. .ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆರೆಟೇನ್ ಅಗರ್ಹಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ದ.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ
ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಎನ್ ಚಂದೆರ್ೕಗೌಡ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು .ಟಿ.ಇ.ಮಂಗಳೂರು ರವರ ವೇತನವನುನ್ ಕಿರಿಯ ನೌಕರರಾದ ರ್ೕ
ಆಂತೋನಿ ಬಾಯ್ಪಿಟ್ಸ್ಟ್ ಕುಟಿನಾಹ್ ರವರ ವೇತನಕೆಕ್ ಸಮಾನಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಾ ಇ‐ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಮಂಡಯ್ ಬಗೆಗ್ ದೂರು
ರ್ೕ ಜಿ.ಎಸ್.ನಾಗಪಪ್ಚಾರಿ ನಿವೃತತ್ ಫಾಮಾರ್ ಸ್ಟ್ ಇವರ ಮನ
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ನಾಗರತನ್ಮಮ್ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರುವೃತಿತ್ ಕಷ್ಣ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ರಾಮನಗರ ಇವರು
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ಅದಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಆರ್. ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಎಲ್ ರಂಗಪಪ್ ಂದಿನ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಸಾ ಇ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ರುದದ್ ದೂರು ದಾಖಲಾದ ಅಕರ್ಮ
ಆ ತ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪರ್ಕರಣದ ಅಭಿ ೕಜನಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು{ ಇಡಿ 110 ಎಸ್ ಟಿ ಬಿ 2010 ದಿ 16‐9‐
2011ರ ಲೋಕಾಯುಕತ್ರು ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರರ ಮೇಲೆ ನಡೆ ದ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್ ಕೈಗೊಂಡ ಕರ್ಮದ ಕುರಿತು}

5/18/2015

C

6/6/2014
5/2/2015

C
C

7/7/2014

E

5/2/2015

C

4/11/2014

C

2/10/2015

E

5/6/2014
6/3/2014
9/12/2014

A
D
E

9/12/2014

E

6/5/2014

C

4/9/2014

D

12/4/2014
12/4/2014
6/10/2014

D
D
C

9/30/2014

E

6/5/2014

E

84857
85124
85325

2(6) ದೂರು/ . ಪರ್/13//2011
CPI/ಇ /19/10/2011/2011
2(7)/ಇ /34//2011‐12

85358

5 [2]/ಜೇಪ/24/2011

85402

1(6) ಂ./ಸೇಸೇ/125//2011‐12

85926

1(8)/ರಮಂ/35/2011

86197

1(6) ಂ/ಸೇಸೇ/134/2011‐12

86229

2(7)/ದೂಪರ್/39/2011‐12/2011

86389

1(6)/ಉವಾಯ್ಪ/136/2011

86645
86720
86949

23 ದೂರು ಇತರೆ24/2011‐12:.24/11‐
5(3)/ಇ /ಫಾರ್ಂ.ಯಂ 25//2010‐11
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/43/2011‐12

87111
87257
87339

87516

ರ್ೕ. ಹೆಚ್. ಕೆ. ಮರಂಕಯಯ್, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು , ಸಂಚಾರಿ ಶಾಲೆ, ಇವರು ಏಸಗಿರುವ ಅವಯ್ವಹಾರಗಳ
ಬಗೆಗ್ ದೂರು ಕುರಿತು.
ÉJ 01/4274 ಮಾರುತಿ ಎ ಥ್್ ವಾಹನದ ವಮೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಪಿ ಬಿ ಬಸವರಾಜು ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತುತ್ ಪಾತಣಣ್ ಬಿ ಅರ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್ ರ್ೕ
ಮರಿಸಾವ್ಮಿ ಗೌಡ ತಿಪಟೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೇ ರುವ ಅಜಿರ್
ಸಾ. .ಇ.ಯ ಲ್ ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ದಿನಾಂಕ:1‐1‐
2012ರ ಲ್ದದ್ಂತೆ ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಚಂದಾರ್ವತಿ ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಕೊಡಮ್ಣುಣ್ ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾ. ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಂದಿನ ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್
ೕಜನೆ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರು
ರ್ೕಮತಿ ಮಂಜುಳಾ.ಆರ್. ಸನಿ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಟಿ.ಎಸ್.ಮುರ ೕಧರ ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜುಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ ವೇಣೂರು,
ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ತಾ. ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಗಣಪತಿ ಭಟಟ್ ಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಾನಯ್ ಕಷ್ಣ ಸಚಿವರ ಕಛೇರಿ, ಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ಮೇ ನ ದೂರು.
ರ್ೕ ನಂದೇಶ ಬಿ. ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ವಳಾಲು ಬಜತೂತ್ರು ಪುತೂತ್ರು ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಉನನ್ತ
ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಜಯಮಮ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಮನ ಬಗೆಗ್
ಕಛೇರಿ ಉಪ ೕಗಕೆಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಾರ್ಂಕಿಂಗ್ ಯಂತರ್ ಖರೀದಿ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ.ಪಿ.ವೆಂಕಟೇಶ, ನಿವೃತತ್ ಪ.ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ತರೀಕೆರೆ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ 15 ವಷರ್ಗಳ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

1(3)ನಿವೇ‐31/2011‐
ರ್ೕ ಪಿ. ಹುಚಚ್ಯಯ್, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಮಧುಗಿರಿ ಶೆಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್,ರವರ ನಿವತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜುರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
12/ನಿ&ಪಿಂ/05/11/2011/2011
23ದೂರು ಇತರೆ:28/11‐12.28/11‐12.ದೂಪರ್/2011 ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ದಂಡ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುವ ಜಂಟಿ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ಬಗೆಗ್ ದೂರು
ತ(7)/ಮಾ.ಹ.ಅ/42//2011‐12
ರ್ೕ ರ್ೕಕಂಠ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಡಲ್ಘಟಟ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮತುತ್ ಇವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು
ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಅನಾಯ್ಯ ಮತುತ್ ಅಕರ್ಮಗಳ ಬಗೆಗ್ ತನಿಖಾ ವರದಿಯ ಪರ್ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
2(7)/ದೂರು/ಇ /44//2011‐12

ರ್ೕ ಎ ದೇವಪರ್ಕಾಶ್ ನಿದೇರ್ಶಕರುಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಣ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ಮೇಲೆ ರ್ೕ ಕೆ ಪಿ ಎ ದೆದ್ೕಶ್ ಅರಫಾ ದಾಯ್ದೇಂದರ್ ಉಪಿಪ್ನಂಗಡಿ ಇವರು ಲೋಕಾಯುಕತ್ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ದೂರು
ದಾಖ ರುವ ಕುರಿತು.

6/7/2014

B

6/5/2014
12/24/2014

B
D

6/5/2014

A

6/5/2014

B

4/30/2015

E

5/2/2015

C

6/20/2015

D

6/10/2014

C

11/28/2014
6/5/2014
6/5/2014

E
B
D

7/7/2014

B

11/28/2014
6/11/2014

E
E

11/5/2014

D

87520

2(7)ದೂರು/ಇ /45//2011‐12

87871
87968

2(5)/ಮಾಹಆ/1086/2011/19//2011‐12
1(6) ಂ./ಸೇಸೇ/143/2011‐12

87969

1(6) ಂ./ಸೇಸೇ/144/2011‐12

88310
88463

5 (4)/ಅಆನೇ/ನೇಮಕ/83/2011‐12/2011
CPI/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/ದಾವೆ‐17/2011

88467

CPI/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/ದಾವೆ‐18/2011

88585
88587
88596
89054

16 ಂ/./155/.ಸೇಸೇ/2011
16 ಂ.156/.ಸೇಸೇ/2011
16 ಂ.160.ಸೇಸೇ/2011
23 ದೂಅಇ30/1112.30/1112.ಅನು/2011

89099

53.ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಯಂ 30/.ಇ /2011

89100
89525

53.ಜನರೇಟರ್ 28/.ಇ /2011
2 5 ದೂರು.201112.ವೇನಿ/2011

89529

2 5.201112.ದೂಪರ್/2011

89546

1{2}.22.ಮಾಹಅಆಋಪ/2011

89548

1(2)23ಮಾ ಹ ಅ /2011

ರ್ೕ ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಇವರು ನಿಯಮಬಾ ರವಾಗಿ ಕಷ್ಕರ ಪರಸಪ್ರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡಿರುತಾತ್ರೆ ಎಂಬ ಬಗೆಗ್ ದೂರು.
ಹೆಚ್ ಅರ್ ಸಂಖೆಯ್ 1086/2011ರ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್‐ ಕನಾರ್ಟಕ ಮಾನವ ಹಕುಕ್ ಆ ೕಗದ ಪತರ್
ರ್ೕಮತಿ ಮಂಗಳ ಎಸ್. ಮು. ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಎಲೇಚಾಕನಹ ಳ್ ಮಂಡಯ್ ತಾ. ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆಯನುನ್
ರಜೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಜಿಯಾಉಲಾಲ್ ಕೆ.ಎಂ. ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,ಯತತ್ಂಬಾಡಿ ಮಳವ ಳ್ ತಾ. ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ
ಬಗೆಗ್.
ಗೀತಾ ರಾಮಕೃಷಣ್ ಮಿರಜಕರ್ ಕೇರಾಫ್ ಅಶೋಕ ಕುಮಾರ್ ರವರ ಮನ
ರ್ೕ ಬಿ.ಡಿ ಚಲವಾದಿ ಮತುತ್ ಇತರರು ಗುಂಪು ‐ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೋಧಕ 10 ನೇ ಬಾಲ್ಕ್ ಜೇಷಟ್ತಾ
ಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ ಅಹರ್ತಾ ದಿನಾಂಕವನುನ್ ನಿಗದಿಗೊ
ಅದರಂತೆ ಎಲಾಲ್ ಸೌಲಭಯ್ಗಳನುನ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
ಕನಾರ್ಟಕ ಆಡ ತ ನಾಯ್ಯ ಮಂಡ ಯ ಲ್ ಹೂಡಿದ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್ 5784 ರಿಂದ 5786/2011

5/14/2015

D

4/30/2015
6/5/2014

E
C

5/2/2015

C

9/11/2014
6/6/2014

A
B

ರ್ೕ ಎಸ್. ಆರ್. ಕಟಿಟ್ಮನಿ ಮತುತ್ ರ್ೕ ಬಾಬುರಾವ್ ಅಮಮ್ನನ್ವರ್ ಇವರು ಗುಂಪು ಬಿ ವೃಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಬೋಧಕ 10ನೇ ಬಾಲ್ಕ್ ಜೇಷಟ್ತಾಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ ಅಹರ್ತಾ ದಿನಾಂಕವನುನ್ ನಿಗಧಿಗೊ
ಎಲಾಲ್
ಸೌಲಭಯ್ಗಳನುನ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಕನಾರ್ಟಕ ಆಡ ತ ನಾಯ್ಯಮಂಡ ಯ ಲ್ ಹೂಡಿದ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್: 5780
81/2011
ಸೈಯದ್ ಸಮೀಉಲಾಲ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಇವರಿಗೆ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ನಾಗರಾಜು ಎನ್ ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಹೇಮಂತಿಜ್ಎಂ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್
ಕದದ್ಮೆ,ನಾಯ್ಯಾಲಯ,
ರ್ೕ ಕೆಮಹದೇವ, ಸ ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಬೀಚನಹ ಳ್, ಹೆಚಿಡ್ಕೋಟೆ, ಕಿಮಿನಲ್
ಟಿ ಮಾಧಯ್ಮ,ಪತಿರ್ಕಾ ಪರ್ಕಟಣೆ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್,
ಕಛೇರಿಯ ಲ್ನ ಬಬ್ಂದಿ4 ಶಾಖೆಯ ದುರ ಥ್ಯ ಲ್ರುವ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಯಂತರ್ದ ರಿಪೇರಿ / ಹೊಸ ಯಂತರ್ ಖರೀದಿ ಬಗೆಗ್

6/6/2014

B

5/2/2015
5/18/2015
5/2/2015
12/4/2014

C
C
C
D

2/5/2015

E

6/5/2014
5/19/2015

B
D

6/9/2014

D

6/6/2014

E

6/6/2014

E

ಕಛೇರಿ ಉಪ ೕಗಕೆಕ್ 125 ಕೆ ಎ ಡೀಸಲ್ ಜನರೇಟರ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಪಿ ಪದಮ್ಮಮ್ ರೀಡರ್ ಕಷ್ಕರ ಕಷ್ಣ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಅಮಾನತುತ್ ಅವಧಿಯ
ನಿಲಂಭನಾ ಭತೆಯ್ ಡಾರ್ ಮಾಸುವ ಕುರಿತು
ರ್ೕ ದಿವಾಕರ ಶೆಟಿಟ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಲಾಲ್ಪುರ ರ ಉತತ್ರ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ
ಬಗೆಗ್
ಮಾ ತಿ ಹಕಕ್ ಅಡಿನಿಯಮದಡಿ ಅಜಿರ್ದಾದರಾದ ರ್ೕ ತಮಮ್ಯಯ್ ಇವರು ರ್ೕ ಅಮೃತ ಬೆಟಟ್ದ್ದ್ ಉ ನಿ ಇವರ
ಬಗೆಗ್ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ
ರ್ೕಮತಿ ಸುಮಿತರ್ ಎ ಜಿ ರ್ ಇವರು ಮಾ ಹ ಅದಿನಿಯಮದಡಿ ನಿಯಮ 32 ರಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಕಷ್ಕರ
ಕುರಿತು ದಿ 01/11/2011 ರಂದು ಕೋರಿದ ಅಜಿರ್ ಬಗೆಗ್

89678

56.42. . ಪರ್/2011

89682
89765
89797

5497884.ನೇಮಕ 97/201112.ಅಆನೇ/2011
53.ಕಡತದ ಹೊದಿಕೆ 32/.ಇ /2011
16.163.ಮಾ.ಹ.ಅ/2011

89820
89858

16./166.ಮಾ.ಹ.ಅ/2011
1(2)21.ಮಾ.ಹ.ಅ/2011

90008

2 5.201112.ದೂಪರ್/2011

90125

2(7)/ದೂಪರ್/49//2011

90225

5 [2]/ಸೇಸೇ/28/2011

90445

2(5)/ದೂಪರ್/28/2011

90446

2(5)/ಇ /29/2011

91052

1(3)ನಿವೇ.37/11‐12/ನಿ&ಪಿಂ/04/01/2012/2012

91074
91075

1(6) ಂ./ಸೇಸೇ//179/2012
CPI ¸ 5(1)/ಮುಂಬಡಿತ್/31/2012

91135

1(6) ಂ/ಸೇಸೇ/180//2012

91304

1(6) ಂ/ಸೇಸೇ//184/2012

ರ್ೕಮತಿ ಪೂಣರ್ಕಲಾ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ, ಅರಕಲಗೂಡು,ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ
ಸುತ್ ಕರ್ಮ
ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್ಎಂವಾಣಿ, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಕಛೇರಿ ಉಪ ೕಗಕೆಕ್ ಕಡತದ ಹೊದಿಕೆಗಳನುನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಗೋಪಾಲರಾ ಪಡವಳಕರ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಅಶೋಕನಗರ ಭಾ ಕ್ ಬೀದರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಯತೀಶಎನ್ ಕಾಕರ್ಳ ಇವರು ರ್ೕ ಠಲ ಶೆಟಿಟ್ ಇವರ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
ಅಜೇಯ ದದ್ರಾಮ ಯಡಾರ್ಮಿ ಇವರು ಸಕಾರ್ರದ ಆದೇಶ ಸಂಖೆಯ್ ಇಡಿ 105 ದಿನಾಂಕ 24999 ಮತುತ್
2122000 ಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಸ ಲ್ ದ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಮೂಲ
ಕಡತಗಳನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ 20/6/2011 ರಂದು ಸ ಲ್ ದ ಮನ ಬಗೆಗ್

6/5/2014

B

6/20/2014
6/5/2014
6/5/2014

A
B
D

4/28/2015
6/6/2014

D
A

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಸಾ ಇ ವ ಗಗ್ ಇವರು ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಆಯುಕತ್ರಿಂದ ಬಂದ ಅಜಿರ್ಗ ಗೆ ಚಾರಣ
ಮಾಡದೆ ನಿಲರ್ಕಷ್ಯ್ ಮತುತ್ ಬರ್ಷಾಟ್ಚಾರ ಮತುತ್ ದುರಾಡ ತದ ಬಗೆಗ್ ರ್ೕ ಎನ್ ಟಿ ಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಭಾರತ
ಸಂ ಧಾನ ರ ಾಣಾ ವೇಧಿಕೆ ಜಿಲಾಲ್ ಶಾಖೆ ನೋಬನಗರ ವ ಗರ್ ಇವರು ನೀಡಿರುವ ದೂರು

11/29/2014

D

ರ್ೕ ಬೈಲಾಂಜನಪಪ್ ೇತರ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಇವರು ಸಕಾರ್ರಿ ನಿವೇಶನ ಇದದ್ರೂ ರ್ೕ ಪೆದದ್ಪಪ್ಯಯ್ ಇವರ ಜಾಗದ ಲ್
ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್ ದೂರು
ರ್ೕ ಬಿ.ಹಾಲಪಪ್, ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು‐ಪಿಂಚಣಿಗಾಗಿ ಅಹರ್ ಸೇವೆಯ ಬಗೆಗ್ ಅಡಕ:‐ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕ

6/10/2014

E

4/27/2015

D

ರ್ೕ ಡಿ ಅರ್ ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು ರ್ೕ
ಡಿ ಬಿ ಉಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಡಿ ಬಸಪಪ್ದಾಗಿನಕಟಿಟ್ ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ನೀಡಿರುವ ದೂರು

5/18/2015

D

ರ್ೕ ಎ ಕೆಂಪರಂಗಯಯ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕುರುಗೋಡು ಬಳಾಳ್ರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ ಸಮಬಂಧಿ ದ
ಸೇವಾ ವರಗಳನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು
ರ್ೕ ಪಾಲಾಕಷ್ಯಯ್, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು(ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಣ) ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಎ.ಎಲ್.ಉಮೇಶ್ ನಿವೃತತ್ ಜಂಟಿ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಇವರಿಗೆ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್
ನಿಯಮ 32 ರ ಲ್ ಪರ್.ದ.ಸ.ಆಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವ ನೌಕರರಿಗೆ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ ಬದಿತ್ ಮಾನಯ್ ಮಾಡಲು ಪಿಕ
ನೌಕರರ ಬೇಡಿಕೆ ಕುರಿತು
ರ್ೕಮತಿ ಜಿ.ನಾಗರತನ್ಮಮ್ ಮು. . ಸ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದಾಯ್ವಪಪ್ನಗುಂಡಿ ಡಲ್ಘಟಟ್ ತಾ. ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ. .ಸುಧಾಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ಹಂಗಳ ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ ತಾ. ಇವರಿಗೆ ಂದಿನ
ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

6/9/2014

D

2/10/2015

E

5/18/2015
6/5/2014

D
C

5/18/2015

C

6/5/2014

C

91386

1(3)ನಿವೇ.32/11‐12/ನಿ&ಪಿಂ/12/01/2012/2012

91387

1(3)ನಿವೇ.40/11‐12/ನಿ&ಪಿಂ/12/01/2012/2012

91411
91614
91678

5(6)/ದೂಪರ್/47/2012
5(4)2164/ನೌ.ಸೇ.ಭ/ ಂ.ಸೇ.ಸೇ: 114/2011‐
12/2012
1(6) ಂ/ಸೇಸೇ/193/2011‐12/2012

91751
92070
92153

2(7)/60/ದೂಪರ್/1112/2012
2(5)/ದೂಪರ್/33 /2011/2012
2 (6) ಇತೆರ/ದೂರು/ದೂಪರ್/30//2012

92735

1(6) ಂ/ಸೇಸೇ/207/2011‐12/2012

92737

1(6) ಂ/ಸೇಸೇ/209/2011‐12/2012

92898

2(5)/ದೂಪರ್/37 /2011/2012

92938

5(6)/ಅಆನೇ/17/2012

92957

5 (2)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/32/2012

93008

1(8)/ರವ/ಡೊಜಿಯರ್ . 49/2011‐12/2012

93084

5(6)/ದೂಪರ್/48/2012

93085
93091
93098

5(6)/ದೂಪರ್/49/2012
5(6)/ದೂಪರ್/51/2012
5(6)/ದೂಪರ್/52/2012

ರ್ೕಮತಿ ಗುಲಾತ್ಜ್ ಅದೀಬಾ, ರಿಯ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ರವರ ನಿವೃತಿತ್
ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಜಿ ಭೀಮಣಣ್, ರಿಯ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ, ರವರ ನವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಎ.ಜಗದೀಶ್, ಪರ್.ದ.ಸ., ಕ.ರಾ. .ಕ.ನಿಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ರುಧದ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಬಸವರಾಜಪಪ್, ಪರ್.ದ.ಸ. ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ರಾಜಪೇಟೆ ಇವರಿಗೆ ಂದಿನ ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ. ಕುಮಾರಿ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೋ ಪಾಳಯ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ
ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾ ಇ ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್, ಇವರ ಮೇಲೆ ದೂರು
ರಾ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರ ಮೇ ನ ದೂರು( ಜಿಲೆಲ್ಯ ನೊಂದ ದಾಯ್ಥಿ ಗಳ ದೂರು)
ರ್ೕ. ವಣಣ್ ಉ.ಪಾರ್ಂ. ಸ.ಸಂ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಸಂತೆಮರಹ ಳ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ
ಕಟಟ್ಡದ ಲ್ ಸಂಯುಕತ್ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ನಡೆಸದಂತೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್ ದಾಯ್ಥರ್ಗಳ ದೂರು .
ರ್ೕಮತಿ ಟಿ.ಎನ್.ನಾಗರತನ್ ಮು. . ಸ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಗೆಗ್ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾ. ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ
ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಚಿಕಕ್ಸಾವ್ಮಿ ಷಯಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ ಮಂಡಯ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್
ತತ್
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಉಪನಿದೇ ಶಕರ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ 2006 ರಿಂದ 2008ರ ರ ವರೆಗಿನ ಪರ್ಯಾಣ ಭತೆಯ್ ಬಿಲುಲ್
ರೂ 2.00ಲಕಷ್ ನಗಧೀಕರಿ ನೀಡದೇ ಇರುವ ಬಗೆಗ್( ಜೆ ಕ ೕಂಬಾಷಾ, ನಿವೃತತ್ ಕನನ್ಡ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು)
ರ್ೕ ಹನೀಫ್ ಖಾನ್, ವಡಡ್ರಪಾಳಯ್, ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಜಿ ಹನುಮಯಯ್, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು (ವಾಣಿಜಯ್) ಇವರಿಗೆ ಟೈಂಬಾರ್ಂಡ್
ರ್ೕ ೕಷೆನ್
ಮತುತ್ 15 ವಷರ್ ತುಂಬಿದದ್ಕೆಕ್ ಅಟೋಮೆಟಿಕ್
ರ್ೕ ೕಷನ್ ಬಗೆಗ್
ರ್ಮತ್ತಿ ಎಸ್ . ಮಮತಾ, ರಿಯ ಉಪನಾಫ್ಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್ , ಮಯ್ಸುರು, ಇವರ ಕಾ.ನಿ.ವರದಿಗಳನುನ್ ಬಡಿತ್ಯ
ಸ0ಬ0ದ ಸಕರಕೆಕ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಅಂಗ ಕಲ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳ ಅಧಿನಿಯಮದ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಸುಳುಳ್ ಆದೇಶವನುನ್ ಸೃ ಟ್ ದೆಯೆಂಬ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ .ಜನಾಧರ್ನ ಎಂಬುವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಬೋರಯಯ್, ಪರ್.ದ.ಸ., ವೇತನ ಶಾಖೆ, ಇವರು ಮಾ ತಿ ನೀಡಿಲಲ್ವೆಂಬ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಎಂ.ಎಲ್.ನಂಜಯಯ್, ದಿವ್.ದ.ಸ., ರವಾನೆ ಶಾಕೆ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ಬಗೆಗ್

ರುಧದ ದೂರಿನ

5/21/2015

D

2/10/2015

E

5/24/2014
9/11/2014

B
C

6/5/2014

C

10/20/2014
5/19/2015
1/5/2015

D
D
E

5/2/2015

C

5/2/2015

C

6/9/2014

E

5/8/2014

A

6/5/2014

B

4/30/2015

E

5/24/2014

B

5/24/2014
6/5/2014
5/24/2014

B
B
B

93145
93399
93471
93553
93564
93734
93828
93867

1(6)ಸವ್.ಇ/ನಿ&ಪಿಂ/218/2011‐12/2012

ರ್ೕ ರಾಮಚಂದರ್ರಾವ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಮಾಲೂರು ಇವರಿಗೆ
ವೈದಯ್ಕೀಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
1(6) ಂ./ಸೇಸೇ/218/2011‐12/2012
ರ್ೕಮತಿ ಉಮಾ.ಪಿ, ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ರಿಯಡಯ್, ಉಡುಪಿ ವಲಯ, ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಂದಿನ ಸೇವೆಯನುನ್ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಕುರಿತು.
2(5)/ದೂಪರ್/38/2011/2012
ನಿವೃತತ್ ಉಪನಿದೇ ಶಕರು ಸಾ ಇ ಮಧುಗಿರಿ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು‐ ರ್ೕಮತಿ ರೇವತಿ ಜಿ ಸಹ ಕಷ್ಕಿ ಜಿ ಹಚ್
ಎಸ್ ಗರಣಿ ಮಧುಗಿರಿ ತಾ// ತುಮಕೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ನೀಡಿರುವ ದೂರು
ರ್ಬೇಷನರ್ ಪೂವರ್ಬಾ ಪರೀಖೆಷ್ಗೆ ಪರೀಖಾಷ್ ಕೇಂದರ್ಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು
1(7)/ಕೆ,ಪಿ,ಎಸ್, /ಪ,ಕೇಂದರ್/74/ಇ /11‐12/2012 2011ರ ಗೆಜೆಟೆಡ್
(3)ಪ.ಅ.ದೂ.ಇ.:42/2011‐12/ದೂಪರ್/42/2011‐
12/2012
2(5)/ದೂಪರ್/39/2011‐/2012
2(3)ಪ.ಅ.ದೂ.ಇ.43/2011‐12/ದೂಪರ್/43/2011‐
12/2012
1(2)/ಪ.ಜಾ.ಬು.ಆ/24/2012

93924

5(9) /ರಮಂ/68/2011‐/2012

93942

5(1)/ಜೇಪ/35/2012

93974

5(1)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/08/2012

94112
94236
94378

1(6) ಂ/ಸೇಸೇ/229/2011‐12/2012
1(6)ದೈ. .ಪರಿ ೕ.ವಗಾರ್/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/232/2011‐
12/2012
2(3)ಪ.ಅ.ದೂರು:46/2011‐12/ದೂಪರ್/46/2011‐
12/2012

94520

5(4)ಅ.ಆ.ನೇ‐135/ಅಆನೇ/135/2012

94620

1(5)/ರಮಂ/47/2011‐12/2012

ಕಷ್ಕರ ಸಂಘದ ಮನ

ದೈ, ,ರಿಗೆ ಮು. .ಪರ್ಭಾರ ವ

ದುದ್ ರದುದ್ಪಡಿ

ಸುತ್ ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು,

ರ್ೕ ಎ ಕೆಂಪರಂಗಯಯ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಳಾಳ್ರಿ(ಪ ಷ್ಮ ವಲಯ) ಕುರುಗೋಡು ಇವರ ಮೇ ನ
ಟಾರ್ಯ್ಪ್ ಪರ್ಕರಣದ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಬಿ.ಕೆ.ಬಸವರಾಜ. ಂದಿನ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು.ಡಯಟ್ ಮಂಡಯ್ ಇವರು ರಾಜಯ್ ಮಟಟ್ದ ಕಿವ್ಜ್ ನ ಲ್ ರೂ16ಲಕಷ್
ಅವಯ್ವಹಾರ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗ್ ತನಿಖೆ ನಡೆ ವರದಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು,
ಅ.ಜಾ ಮತುತ್ ಅ.ಬು ಜನಾಂಗದ ಬೋಧಕ ವೃಂದದ ಬಿ ಗುಂಪು ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಲ್
ಅನಾಯ್ಯವಾಗಿದೆ ಇಂದು ಅಜುರ್ನ ದೊಡಡ್ಮನಿ ಇವರು ಆ ೕಗಕೆಕ್ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ ಜಿ.ಶೈಲ ರ್ೕ, ಪರ್.ದ.ಸ, ಕ.ಪೌರ್. .ಪರೀ ಾ ಮಂಡ , ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ರಜೆ ಮಂಜೀರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ. ದದ್ ಂಗಪಪ್ ಪರ್.ದ.ಸ. ಬಿ.ಇ.ಒ.ಕಛೇರಿ ಉ.ವ.02 ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ ಜೇಷಥ್ತೆ ನಿಗಧಿ ಕುರಿತು
ರ್ೕ.ಡಿ.ಇ.ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ ಪರ್.ದ.ಸ. ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ತುಮಕೂರು ಇವರ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್
ಇತರರು
ರ್ೕ ದಾನಪಪ್ ಸಜಜ್ನ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಟಿಇ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಜಯಪರ್ಕಾಶ್ ರೆಡಿಟ್ ದೈ. .ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ೇತರ್ ೕಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಕೂಡಲ್ಗಿ ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು
ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ದಾಖ ರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 600/2012 ರ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಲಕೆಕ್ೕಗೌಡ,ರಾಜಯ್ ಸಂಚಾಲಕರು.ಕ.ಸಾ.ನಾಯ್ರ.ವೇ(ರಿ)ಮೈಸೂರು ಇವರು ಂದಿನ ಉ.ನಿ. ರ್ೕ ನಾಗೇಂದರ್
ಕುಮಾರ್, ರ್ೕ ಬಿ.ಜಿ.ರಂಗೇಗೌಡ,ಅಧಿಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ ಸುಬೆಬ್ೕಗೌಡ, ರ್ೕ ನರ ಂಹಯಯ್ .ಅಧಿಕಾರಿಇವರುಗಳ ಮೇಲೆ
ದೂರು ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ವರದಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು,
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರ್ೕ.ಹೆಚ್. .ನ ೕನ್,ಇವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಹೆಚೆಕ್ಮರಂಕಯಯ್, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಂಚಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತತ್
ಜಿಲಾಲ್
ೕಜನಾ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲೆಲ್, ಕಲಾ ಪಾಳಯ್, ಬೆಂ ಇವರ ರಜೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

6/5/2014

C

6/6/2014

C

6/9/2014

D

5/2/2015

C

11/28/2014

E

5/19/2015

D

11/28/2014

D

6/6/2014

B

6/5/2014

D

6/5/2014

C

6/5/2014

C

6/5/2014
6/5/2014

C
C

11/28/2014

D

7/18/2014

A

9/12/2014

E

94621
94632
94634
94638
94686
94839
94861

ರ್ೕ ದೇವರಾಜಪಪ್, ಕಾಯರ್ನಿವಾರ್ಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ, ತರೀಕೆರೆ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
1(5)/ ಪರ್ಅನು/08/2010‐11/2012
ರ್ೕಮತಿ ಆಯಿಷಾ ಫಿರದೋಸ್, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಅಲಪ್ ಸಂಖಯ್ತರ ಕಲಾಯ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು,
ೕಟ್ ನ ಕರಿ ಕೊಳಳ್ಲು, ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇವರ ಪಾಸ್
1(5)/ಗರನ/ .ಅ.ಗ ಕೆ ರಜೆ. 57/2011‐12/2012
ರ್ೕ ಮುದುದ್ರಂಗಯಯ್, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಬಾಲಕಿಯರ ಸರಕಾರಿ, ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಅಶೋಕಪುರಂ,
ಮೈಸೂರು, ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣದ ಬಗೆಗ್
5(6)/ದೂಪರ್/61/2012
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಎಲೆಚಾಗಹ ಳ್ ಸ.ಪ್ರ್ಔ.ಶಾಲೆಯ ಪರ್.ದ.ಸ. ರ್ೕ ಪಿ.ರಾಮಯಯ್
ಇವರ ಜನಮ್ ದಿನಾಂಕದ ದೂರಿನ ಕುರಿತು
2(3) . .ಪಫ್ರ್.ದುರು:48/2011‐12/ದೂಪರ್/48/2011‐ complaint aganist D.D.p.I,Mandya,Regarding T.C.Correction(Sree M,Gnesh,Mysore
12/2012
Compliant)
ರ್ೕ ಪಿ.ಕಾ ದಾಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
1(8)/ಮಾ.ಹ.ಅ/60/2011‐12/2012
1(8)/ಗರನ//ಸಾ
ೕ.61/2011‐12/2012
ರ್ೕ ಎಸ್.ಎಲ್.ಚವಾಹ್ಣ್ , ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗ , ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಮತುತ್ ಸಾಮೂ ಕ ಗುಂಪು ಮೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
1(5)/ರಮಂ/01/2011‐12/2012

95132
95211

5(6)/ದೂಪರ್/64/2012
1(2)/ಮಾ.ಹ.ಅ/03/2012

95254
95256

1(6) ಂ./ಸೇಸೇ/238/2012‐13/2012
1(6) ಂ./ಸೇಸೇ/240/2012‐13/2012

95298

2(7)/ಮಾ.ಹ.ಅ//04/2012‐13/2012

95299

2(7)/ದೂಪರ್//03/2012‐13/2012

95413

5(4)ಅ.ಆ.ನೇ‐06/ಇ /06/2012

95520

2 (5)/ದೂಪರ್/02/2012‐13/2012

95581
95587
95596

¸ 5(1)/ವಗರ್/04/2012
5(1)/ಹು.ಮಂ/03/2012
1(6)ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ/ಉವಾಯ್ಪ/242/2012‐13/2012

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ನೀಡಿಕೆಯು ಳಂಬವಾಗಿರುವ ಕುರಿತಂತೆ
ರ್ೕ ಹೆಚ್. ಕೆ. ಮಂಜುನಾಥ, ಅಧಯ್ಕಷ್ರು, ಕ.ರಾ.ಪೌರ್.ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಸಂಘ, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಆನಂದ. ಮು. .ಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತಿಮಮ್ರಾವುತನಹ ಳ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ರಿಯಾಜ್.ಹೆಚ್ ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಹನುಮನಹ ಳ್ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್
ಗರ್ಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆಯ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ನ ಅವಯ್ವಹಾರದ ಬಗೆಗ್ ವರದಿಯ ಪರ್ತಿ ನೀಡಲು ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಶಮೀನ್ ತಾಜ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಗೌರಿವಬಿದನೂರು ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ಮೇಲೆ
ದೂರು
2012‐13 ನೇ ಸಾ ನ ಸಾ. .ಇ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ/ನಿವಾಸದ ದಾರವಾಣಿ ಶುಲಕ್ವನುನ್
ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಪಾಟೀಲ್ ನಟರಾಜ ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರು ಸಕಾ ರಿ ಪಾರ್ ಢಶಾಲೆ ಹ ಳ್ಗುಡಿ ಇವರು ಸಮಪಾಕವಾಗಿ
ಕುಟುಂಬ ನಿವ ಹಣೆ ಮಾಡದಿರುವ ಬಗೆಗ್ ದೂರು
2012‐13 ನೇ ಸಾ ನ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಕುರಿತು
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ನೌಕರರ ಸಂಘ ಜಿಲಾಲ್ ಘಟಕ ಬೆಳಗಾ ಇವರು ನೌಕರರ ಬೇಡಿಕೆ
ಕುರಿತು ಮನ
ರ್ೕಮತಿ ವೇದಾವತಿ.ಬಿ ಮು. . ಸ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಣಿಕಕ್ರ ಪುತೂತ್ರು ತಾ. ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗ
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

9/12/2014

E

9/12/2014

E

4/30/2015

E

9/12/2014

B

11/28/2014

D

4/30/2015
9/12/2014

E
E

6/5/2014
6/6/2014

B
E

6/5/2014
5/6/2015

C
C

8/26/2014

D

5/22/2015

D

6/6/2014

D

6/9/2014

D

6/5/2014
6/5/2014

C
C

4/29/2015

D

95639

1(6) ಂ./ಸೇಸೇ/249/2012‐13/2012

ರ್ೕಮತಿ ರೊಸ ೕನಾ ಪೆರೇರಾ , ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಕುಂದಲಕುಕಿರ್ ಡಲ್ಘಟಟ್ ತಾ. ಇವರಿಗೆ ಂದಿನ ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.
ರ್ಮತಿ ಮಮತ ಹೆಚ್.ಜಿ. ಮು. .ಸ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತುಮಮ್ನಹ ಳ್ ಡಲ್ಘಟಟ್ ತಾ. ಇವರಿಗೆ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ
ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಅಶೋಕ ಕಾಮತ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಉಡುಪಿ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

5/2/2015

C

95645

1(6) ಂ./ಸೇಸೇ/245/2012‐13/2012

5/6/2015

C

95646

1(6) ಂ./ಸೇಸೇ/247/2012‐13/2012

6/5/2014

C

95828

2 (5)/ದೂಪರ್/05/2012‐13/2012

ತುಮಕೂರು(ಉತತ್ರ) ಜಿಲೆಲ್ ಮಧುಗಿರಿಯ ಸವ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಸಾ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿದೇ ಶಕರು ಹಾಗೂ
ಜಿಲಾಲ್
ೕಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕನನ್ಡದ ಲ್ ಮಾ ತಿ ನೀಡದೆ ಆಂಗಲ್ ಭಾಷೆಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು
ದೂರು
ರ್ೕ ಗೌಡಜಜ್ ೇತರ್ ಸಮನವ್ಯ ಅಧಿಕಾರು ಸವ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಸಂಡೂರು ಬಳಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ
ಲಂಚದ ಆರೋಪ ಕುರಿತು ಇಲಾಖಾ ಚಾರಣೆಯನುನ್ ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕತ್ರಿಗೆ ವ ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/9/2014

D

95837

2 (5)/ದೂಪರ್/08/2012‐13/2012

6/9/2014

E

95841

2 (5)/ದೂಪರ್/11/2012‐13/2012

ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಬಿ ಇ ಓ ಮತುತ್ ಡಿ ಡಿ ಪಿ ಐ ಇವರುಗಳ ಮೇನಿನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್ ನೊಂದ

6/9/2014

D

95843

2(5)/ದೂಪರ್/12/2012‐13/2012

6/9/2014

D

95942

2 (5)/ದೂಪರ್/08/2012‐13/2012

6/9/2014

E

96034
96056

2 (5)/ದೂಪರ್/17/2012‐13/2012
1(7)//ಆಋಪ//04/12‐13/2012

ರ್ೕ ಬಿ ಜಿ ನಾಯಕ ಂದಿನ ಬಿ ಇ ಓ ಯಲಾಲ್ಪುರ ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು‐ ರ್ೕಮತಿ ಶಾರದ
ಈಶವ್ರ ರಾಠೋಡ
ರ್ೕ ಗೌಡಜಜ್ ೇತರ್ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ಲಂಚದ ಆರೋಪ ಕುರಿತು ಇಲಾಖಾ
ಚಾರಣೆಯನುನ್ ಉಪಲೋಕಾಯುಕತ್ರಿಗೆ ವ ಸುವ ಬಗೆಗ್
ಅಪಾರ ಅಯುಕತ್ರು ಧಾರವಾಡ ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆ ಬರುವ ಪತರ್ಗಳ ಕರ್ಮದ ಕುರಿತು
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 2011‐12ನೇ ಸಾ ನ ಆ ತ್ ಋಂ ಪಟಿಟ್ ಕಡತ

6/9/2014
5/2/2015

D
C

96080

2 (5)/ದೂಪರ್/14/2012‐13/2012

6/9/2014

D

96106

1(8)/ಗರನ/ಮಂ.7/2012‐13/2012

4/30/2015

E

96123
96169

5(1)/ಮಾ.ಹ.ಅ/03/2012
5(8)/ನಿ&ಪಿಂ/06/2012

6/5/2014
6/3/2014

C
B

96177
96323

5(9)/ವೇನಿಪ/05/2012‐13/2012
5(1)/ವಗರ್/05/2012

6/3/2014
6/5/2014

D
C

96391

1(7)//ನೌ.ಸೇ.ಭ//07/12‐13/2012

5/2/2015

C

ೕಷಕರು

ರ್ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಸಕಾಉದ್ು ಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಹಾಗೂ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳನುನ್ ಸರಿಪ ಸುವ ಬಗೆಗ್(ಕನಾ
ಟಕ ಉದು ಟಿಚಸರ್ ಅಸೋ ಏಟ್ಸ್ ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್)
ರ್ೕ ದೇವಪರ್ಕಾಶ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು (ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಣ), ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ
ನಗದೀಕರಣ ಸೌಲಭಯ್ವನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಆಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೆಲಸ ಕಾಯರ್ಗಳ ನಿವರ್ಹಣೆ ಬಗೆಗ್
ದಿವಂಗತ ನೌಕರರಾದ ರ್ೕ. ಸುಬರ್ಹಮ್ಣಯ್ ಧೀ ತ್ ಇವರ ಪತಿನ್ ರ್ೕಮತಿ ಆರ್. . ವನಮಾಲ ಇವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ
ಪಿಂಚಣಿ ಮಂಜೂರು ಮಡಿರುವ ಬಗೆಗ್ ವರದಿ
ಕಛೇರಿ ಬಬ್ಂದಿಗಳ ವೇತನವನುನ್ 2012ರ ಪರಿಷಕ್ೃತವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಲ್ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
2012‐13ನೇ ಸಾ ನ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಸಕಾರ್ರ ಅನು ೕದನೆ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು
ಕನಾರ್ಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮ 247 (ಎ)ರನವ್ಯ ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಸೇವಾ ಸೇಪರ್ಡೆ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಗಳನುನ್
ಂದಿರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್..

96414

5(1)/ದೂಪರ್/05/2012

96420

5(6)/ . ಪರ್/04/2012

96424

5(6)/ದೂಪರ್/07/2012

96441
96496

5(6)/ದೂಪರ್/08/2012
1(6) ಇತರೆ/ದೂಪರ್/06//2012‐13

96619

5(5)ಅ.ಆ.ನೇ‐03/ಅಆನೇ/03/2012

96733

5(8)/ನಿ&ಪಿಂ/70/2012

96748

1 (7)//ನೌ.ಸೇ.ಭ/ ಂ,ಸೇ,ಸೇ/08/12‐13/2012

96770

1(7)//ಸೇಸೇ//11/12‐13/2012

96831

1(7)//ಸೇಸೇ//12/12‐13/2012

96832

5(1)/ವೃಂನೇನಿ/06/2012

96833
96864

5(1)/ನಿ ೕ/01/2012
1(1)/ಇ /ಸ.ಆದೇಗಳು.01/2012‐13/2012

96955
96965
96966
96970

1(8)ಪೌರ್.ಶಾ./ಮು ತ/16/2012‐13/2012
1(7)//ಸೇಸೇ//17/12‐13/2012
1(7)//ಸೇಸೇ//18‐12‐13/2012
2(3) . .ಪರ್.ದೂ:5/12‐13/ದೂಪರ್/05/2012‐
13/2012
2(3) . .ಪರ್.ದೂರು:06/12‐13/ದೂಪರ್/06/12‐
13/2012

96971

6/5/2014
ರ್ೕ.ಎನ್ ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು(ಆಡ ತ) ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ. .ಇ.ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ರುದದ್ ದೂರು ಕುರಿತು
9/12/2014
ರ್ೕ ನಿರಂಜನ, ಪರ್.ದ.ಸ., ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ, ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ಮೇ ನ ಆರೋಪಗ ಗೆ
ಸುತ್ ಕರ್ಮ
11/29/2014
ರ್ೕ ಕೆಂಪರಾಜು, ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರು, ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಶಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗ ಇವರು
ಅನಧಿಕೃತ ಗೆ ರು ಹಾಜರಾಗಿರುವರೆಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಸುತ್ ಕರ್ಮ
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಯ ಬಬ್ಂದಿ ನೌಕರರುಗಳ ರುಧದ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
11/29/2014
8/22/2014
ರ್ೕ ಚಿಕಕ್ ಹನುಮಯಯ್, ಮು ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಜಕಕ್ನಹ ಳ್, ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ಅಸಮಪರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣೆ ಹಾಗು ದುರು ನಿಮಿತತ್ ವಗಾರ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಗಾರ್ಮಸಥ್ರ ಮನ ಕುರಿತು
ರ್ೕಮತಿ ಕಮಲ ಎ,ಕೋಂ.ದಿ.ಐತಪಪ್ ನಾಯಕ್,ಮು. ,ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಬಾಯರ್, ಬೆಳತ್ಂಗಡಿತಾಲುಕು,ದ ನ ಕನನ್ಡ 5/6/2014
ಜಿಲೆಲ್.ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ನೇಮಕಾತಿಯಡಿಯ ಲ್ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ. ೕರಭದರ್, ಗೂರ್ ಡಿ ನೌಕರರು ಇವರ ಮರಣಾ ನಂತರದ ಸೌಲಭಯ್ಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

C
A
A
B
E
A

6/5/2014

B

ರ್ೕ ಎ ಡ್ರಾಮಚಂದರ್ ಮುಕಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬೋಗಾ ಮೈಸೂರು ಇವರ ಂದಿನ
ಧ ಸೌಲಭಯ್ಗ ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಅಡಕಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕ
ಸೇವೇಯನುನ್
ರಮೇಶ್ ಬಿ ಎಸ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ವಾರ ಪಟಟ್ಣ ಮಾಲೂರು ತಾ ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಂದಿನ ಸೇವಾ ಸೆಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ರಾಧಾಮಣಿ ಟಿಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಕತರ್ವಯ್ ನಿವರ್ ದ ಅವಧಿಯನುನ್ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರದ
ಪಿಂಚಣಿ ಹಾಗೂ ಅಥಿರ್ಕ ರಜಾ ವೇತನ ಸಂರಕಷ್ಣೆ ಸೌಲಭಯ್ಕಾಕ್ಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಕೋರಿ ಅಡಕಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕ

7/22/2014

D

5/2/2015

C

5/2/2015

C

ರ್ೕ. ಎನ್.ನಾಗರಾಜ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಸಾ. .ಇ. ಬೆ.ದ.ಜಿಲೆಲ್ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.
ವೃಂದಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು
2012‐13 ನೇ ಸಾ ನ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ನಿ ೕಜನೆ ಕುರಿತು
ದಿನಾಂಕ: 01.04.2012 ರಿಂದ ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಕಷ್ಣಾದಿಕಾರಿ ಮೇಲಪ್ಟುಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಸಕಾರ್ರಿ ಆದೇಶದ ಪರ್ತಿಗಳ ಕಡತ.
ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ ಶ ಕಲಾ ಎಂ,ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್ ಅಡಕಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕ
ರ್ೕ
ಹಮಮ್ದ್ ಅಯೂಯ್ಬ್ ಸೊರಬ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಕೊತತ್ ಳ್ ಅಪಿಪ್ ಅಪಪ್ಯಯ್ ಕೊಡಗು ಇವರು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ ಯಡಿ ಆಗಿರುವ ಹಣದುರುಪ ೕಗ ಬಗೆಗ್
ದೂರು(ಸ.ನಿ(ಶಾ. ) ಬೆಂ.ಇವರಿಂದ
ಡಯಟ್ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ ಸಕಾರ್ರೇತರ ನಗದು ಪುಸತ್ಕ ನಿವರ್ ಸದಿರುವ ಕುರಿತು,(ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ.ಬೆಂ
ಇವರಿಂದ)

6/5/2014

C

6/5/2014
6/6/2014

C
A

4/30/2015
5/2/2015
5/2/2015
12/4/2014

E
C
C
E

5/14/2015

E

96975
96977
96982

2(3) . .ಪರ್.ದೂರು:08/2012‐13/ದೂಪರ್/8/2012‐
ರ್ೕ ಎ.ಟಿ.ಚಾಮರಾಜು, ಉ.ನಿ. ಹಾಸನ ಮತುತ್ ರ್ೕಮತಿ ಮಮತ ಬಿ,ಇ.ಓ.ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ
13/2012
ದೂರು(ಸಕಾರ್ರದಿಂದ)
2(3) . .ಪರ್.ದೂರು:09/2012‐13/ದೂಪರ್/09/2012‐ ಕನಿವ್ೕನಿಯರ್,ಯುಕೋ ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ರ್ೕ ರಾಮಸಾವ್ಮಿ ಉ.ನಿ.ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಹಾಗೂ ರ್ೕ ಮಚಚ್ಡಾ,
ಕಷ್ಣಾದಿಕಾರಿ,ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಮಡಕೇರಿ ಇವರ ಮೆ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
13/2012
1(7)/ಸೇಸೇ//20/12‐13/2012
ರ್ೕಮತಿ ಸುಷಾಮ್ ಭಟ್, ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು,ಹೆಡಿಯಾಲ ನಂಜನಗೂಡು
ತಾ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆಯನುನ್ ಪಿಂಚನಿ ಮತುತ್ ರಜೆ ಸೌಲಭಯ್ಕೆಕ್ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಅಡಕಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕ

96992

1(7)/ಸೇಸೇ//24/12‐13/2012

96994

1(7)/ಸೇಸೇ//25/2012

96997
96999

1(7)/ಸೇಸೇ//27/12‐13/2012
1(7)/ಸೇಸೇ//28/12‐13/2012

97005

1(7)/ಸೇಸೇ//29/12‐13/2012

97015

1(7)/ಸೇಸೇ//16/12‐13/2012

97021

1(7)/ಸೇಸೇ/31/12‐13/2012

97059

1(6)/ಉವಾಯ್ಪ/05//2012

97113

1(7)/ಸೇಸೇ//32/12‐13/2012

97137

5(5)ಅ.ಆ.ನೇ‐05/ಅಆನೇ/05/2012

97158
97209
97362
97376

1(6) .ವೃಂ./ವಗರ್/07//2012
5(1)ಅ.ನೇ/ಪರ್.ವೇ.ಪತರ್ 02/2012‐
13/ನೇಮಕ/ 5(1)ಅ.ನೇ/ಪರ್.ವೇ.ಪತರ್ 02/2012‐
2 (5)/ದೂಪರ್/23/2012‐13/2012
2 (5)/ದೂಪರ್/24/2012‐13/2012

11/28/2014

D

11/28/2014

E

5/2/2015

C

6/5/2014

C

4/11/2014

C

5/2/2015
6/5/2014

C
C

5/2/2015

C

5/6/2015

C

5/18/2015

C

4/29/2015

D

ರ್ೕ ಅರಸಪಪ್ ಡಿ ಮು ಸ ಪೌರ್,ಶಾ ಕರಡಗೆರೆ ಕಾವಲ್ ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ
ಬಗಗ್
ರ್ೕಮತಿ ರುಕಿ ಣಿ.ಎಸ್, ಕೋಂ ದಿ: ಂಗರಜು.ಎಲ್,ದೈ. ,ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ತಗಗ್ಹ ಳ್,ಮಂಡಯ್ ದ ಣ
ವಲಯ,ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್.ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ನೇ ಅಡಿ ಗೂರ್ಡಿ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
2012‐13ನೇ ಸಾ ನ ಶೇಷ ವೃಂದದ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್(ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು)
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡ ದಿವ್.ದ.ಸ ಪರ್ಥಮ ವೇತನ ಪತರ್ ಕುರಿತು

7/22/2014

D

5/6/2014

A

6/5/2014
6/5/2014

C
C

ಗಂಗಾಧರಸಾವ್ಮಿ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾವಣಗೆರೆ ದ ಣ ಇವರ ಬೇಜವಾಬಾದ್ರಿ ದುನ ಡತೆ ಹಾಗೂ
ಭರ್ಷಠ್ಚಾರದ ಮೂಲಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ಪಟಿಟ್ ಪರ್ಕಟಿ ರುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಚನನ್ಪಪ್ ನೀಲ ಗಿ ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ತಮಮ್ ಎಸ್ ಅರ್ ಪುಸತ್ಕ ನಾಪತೆತ್ಮಾಡಿರುವ ಉಪನಿದೇ ಶಕರು ಸಾ
ಇಲಾಖೆ ಬಳಾಳ್ರಿ ಇವರ ರುದದ್ ಸುತ್ ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್

5/19/2015

D

5/19/2015

D

ಹನುಮಂತರಾಯ ಎ ಉಪನಯ್ಸಕರು ಟಿ ಇ ಇವರಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಸ ಲ್ ದ
ಸೇವೆಯನುನ್ ಅಹರ್ತದಾಯಕ ಸೇವೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ದಾಸಪಪ್ ಸಜಜ್ನ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಟಿ ಇ ಕನಾರ್ಟಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಾವ ಯ ನಿಯಮ 224ಬಿ ರ ಅನವ್ಯ
ಪಿಂಚಣಿ ಅಹರ್ತದಾಯಕ ಸೇವೆ ಸೇರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ದದ್ರಾಜು, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಗೀತಾ ಎಸ್ ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಅಹರ್ತದಾ ದಾಯಕ ಸೇವೆಯ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಚನನ್ಪಪ್ಗೌಡ ಮು ಸ ಪೌರ್ ಶಾ ಹೊಸಬೆಟುಟ್ ಮೂಡಬಿದೆರ್ ವಲಯ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆಯನುನ್
ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಕನಾರ್ಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮ 224‐ಬಿ ಪರ್ಕಾರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಸಂಬಂಧ ಅಪೂಣರ್
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಂದಿರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್..
ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಸಂಬಂದ ಗುಲಬ್ಗರ್ ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕಾತ್ಲಯಗ ಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಗಳನುನ್
ಂದಿರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್..
ಗೂರ್ಪ್‐ಎ ಮತುತ್ ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಗೆ ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

97387
97437

1(7)/ಸೇಸೇ//36/12‐13/2012
1(7)/ಸೇಸೇ//37/12‐13/2012

ರ್ೕ ಡಿಹೆಚಚ್ಂದೆರ್ೕಗೌಡ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಂದಿನ ಸೇವೆಯ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಸುರೇಂದರ್ನಾಥ್ ಕೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಯಾಕಾಲ್ರಹ ಳ್, ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಇವರ
ಸೇವೆಯನುನ್ ಪರಿಗಣಿ ಪಿಂಚಣಿ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಸೌಲಭಯ್ಗಳನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಅಡಕಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕ

97445

2 (5)/ದೂಪರ್/25/2012‐13/2012

97538

1(8)/ಗರನ/ಮಂ.21/2012‐13/2012

97546
97556
97589
97593
97595
97596
97614

97622
97643

97667
97728
97735
97737

2(7) ದೂರು 15/2012‐13/ದೂಪರ್/15/2012‐
13/2012
2 (5)/ದೂಪರ್/26/2012‐13/2012
5(1)/ವಗರ್/09/2012

6/5/2014
7/22/2014

C
D

ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾ ಇಲಾಖೆ ರಾಣೆಬೆನೂನ್ರು ಇವರು ಅಂಕ ಪಟಿಟ್ ವಯ್ತಾಯ್ಸ ಮತುತ್ ಇನ್ ಸೆಪ್ೖಯರ್
ಅವಾಡ್ ನೀಡುವ ಲ್ ಆಗಿರುವ ಅನಾಯ್ಯದ ಬಗೆಗ್ ದೂರು( ರ್ೕ ಎನ್ ಎಸ್ ವಕುಮಾರ್ ರಾಣೆಬೆನೂನ್ರು)

6/9/2014

D

ರ್ೕಮತಿ .ಜಿ.ಉಷಾ, ಲೆಕಾಕ್ಧಿಕಾರಿಗಳು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ
ಸೌಲಭಯ್ವನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಕೆ.ಜಿ.ರಜೇಂದರ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರು ಮಾನವ ಹಕುಕ್ ಉಲಲ್ಂಘನೆ ಮಾಡಿರುವ
ಬಗೆಗ್ ದೂರು.
ಸೊರಬ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಗುಮಾಸತ್ರುಗ ಂದಾಗುವ ಕಿರುಕುಳದ ಹಲೆಲ್ಯ ಬಗೆಗ್ ದೂರು ಸಕಾ ರದ
ಪತರ್ ಸಂಖೆಯ್ ಇಡಿ 18 ಡಿಜಿಓ 2012 ದಿನಾಂಕ 12/20‐4‐2012
2012‐13ನೇ ಸಾ ನ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಸಕಾರ್ರ ಅನು ೕದನೆ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು

4/30/2015

E

6/11/2014

E

5/19/2015

D

11/10/2014

D

6/5/2014
1/23/2015
6/5/2014
5/27/2014

A
A
C
D

4/30/2015
4/9/2014

D
D

5/24/2014

A

6/5/2014

D

6/5/2014

C

9/12/2014

E

ಂದಿನ

ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
c5(4) ನೇಮಕ/ಅಆನೇ/39/2012‐12/2012
C5(4) ನೇಮಕ 41/2012‐13/ಅಆನೇ/41/2012/2012 ಶಾಂತಮಮ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ನೌಕರಿ ನಿಡುವ ಬಗೆಗ್
ಸ/ನಿ ೕ/03/2012
2012‐13ನೇ ಸಾ ನ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ನಿ ೕಜನೆ ಕುರಿತು
2(6) ಇತರೆ/ದೂರು/ದೂಪರ್/09//2012‐13
ರ್ೕ ಮನೋಹರಿ, ಮು ಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆಬಾಲಕಿಯರ ಗೋಣಿಮಾಕನಹ ಳ್, ಕೆಜಿಎಫ್, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ರುದದ್ ರ್ೕ ಹೆಚ್ ರ್ೕರಾಮ ಪರ್ದಸ ರವರ ದೂರು ವೇತನದ ಲ್ ಕಟಾವಣೆಯಾದ ಸಾಲದ ಕಂತುಗಳನುನ್
ಬಾಯ್ಅಕಿಗೆ ಪಾವತಿಸದೆ ಇರುವ ಬಗೆಗ್ ದೂರು
ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಕನಕಪುರ ತಾ. ೇ. ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ರುದದ್ ದೂರು
2(7) ದೂರು 18/2012‐13/ದೂಪರ್/18/2012‐
2(2)/ವೇನಿ/ವೇತನ ಸಮಾನಾಂತರ‐6/2012‐
ರ್ೕ ಎಸ್.ಜಿ.ನಾಗೇಶ್, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು,ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ರವರ
ವೇತನವನುನ್, ಕಿರಿಯ ನೌಕರರಾದ ರ್ೕ .ಆರ್.ಪರಮೇಶವ್ರಪಪ್ ಬಿ.ಇ.ಒ ತರೀಕೆರೆ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ರವರ
2013./2012
ವೇತನಕೆಕ್ ಸಮಾನಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
5(9)/ಅಆನೇ/11/2012‐13/2012
ರ್ೕಮತಿಎಂ.ಶಾರದಮಮ್ ಕೋಂ ಎಂ.ಪರ್ಕಾಶ, ಸ ., ಸ ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಅಲಗಿಲವಾಡ, ಹರಪನಹ ಳ್, ತಾ,
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ಗೆ ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
1(6)ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ/ಮಾ.ಹ.ಅ/09//2012
ರ್ೕಮತಿ ಲ ಮ್ೕ ದೇವಮಮ್ ಹಾಸನ ಇವರು ರ್ೕ ಕೆ.ನಾರಾಯಣಪಪ್ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಇವರ
ಸೇವಾ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅದಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
/ಮುಂಬಡಿತ್/03/2012
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಲೆಕಾಕ್ಧೀಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ರಯನುನ್ ಪದೋನನ್ತೀಕರಿ ಬದಿತ್ ನೀಡುವ
ಕುರಿತು
1(8)/ಇ /ಸಾ ಇ.ಪಿಂ.ಸು.22/2012‐13/2012
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಪಿಂಚಣಿ
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಗಳ ಲೇವಾರಿ ಬಗೆಗ್.

97797

5(5)ಸವ್.ಇ.ನಿ.ಅನು‐6/ನಿ&ಪಿಂ/6/2012

97806

5(4)/ಅಆನೇ/ನೇಮಕ 44/2012‐13/2012

97807

5(4)/ಅಆನೇ/ನೇಮಕ 45/2012‐13/2012

97844

2(2)/ವೇಬ/ಅಂ,ಸಂ,ಭ/07/2012‐13/2012

97894

5(1)/ವಗರ್/11/2012

97898
97940

5(1)/ನಿ
5(1)/ನಿ

98097

5(1)/ಜೇಪ/4/2012

ೕ/04/2012
ೕ/05/2012

98111

2(7) ದೂರು 25/2012‐13/ದೂಪರ್/25/2012‐
13/2012

98117

2(7)ದೂರು 26/2012‐13/ದೂಪರ್/26/2012‐
13/2012
5(6)/ದೂಪರ್/13/2012
2(7) ದೂರು 27/2012‐13/ದೂಪರ್/27/2012‐
13/2012
5(6)/ . ಪರ್/16/2012

98149
98170
98195

98252

2 (6) ದೂರು/ . ಪರ್/07//2012

98253
98283
98352

1(7)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/42/12‐13/2012
1(7)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/43/12‐13/2012
5(5)ಅ.ಆ.ನೇ‐06/ಅಆನೇ/06/2012

ರ್ೕಮತಿ.ಹೆಚ್.ಗೀತಾಬಾಯಿ.,ಪರ್.ದ.ಸ.,ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,ಸಾ. .ಇ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಛ್ ನಿವೃತಿತ್
ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ವೈದಯ್ಕೀಯ ಪರ್ಕರಣದ ಅಡಿ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ ಎಂ ಎಂ ರಾಮಚಂದರ್ಪಪ್ ಇವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ವಯ್ಸದಯ್ಕೀಯ ಪರ್ಕರಣದ ಅಡಿ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ ದೇವರಾಜು ಬಿ.ಇ ಇವರಿಗೆ ಪರ್ ದ ಸ
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ ವೆಂಕಟರವಣಪಪ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಆಚೇಪ ಲ್ ಕಾರ್ಸ್, ಬಾಗೇಪ ಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್, ರವರಿಗೆ ಅಂಗ ಕಲ ಸಂಚಾರಿ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
2012‐13ನೇ ಸಾ ನ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಸಂಬಂಧ ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ
ಕುರಿತು
2012‐13ನೇ ಸಾ ನ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ನಿ ಜನೆ ಬಗೆಗ್
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಮಕಕ್ಳ ಹಕುಕ್ಗಳ ಅಕಷ್ಣಾ ಆ ೕಗಕೆಕ್ ಸಾ. .ಇ. ಅಧಿಕಾರಿ ಬಬ್ಂದಿ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ.ರಾಜಾನಾಯಕ್ ಪರ್.ದ.ಸ. ಬಿ.ಇ.ಒ. ಕಛೇರಿ ಅರ ೕಕೆರೆ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ ಪರ್.ದ.ಸ.
ಜೇಸಢ್ತೆ ನಿಗಧಿ ಕುರಿತು
ರ್ೕ ಕೆ.ಕಾಳಪಪ್ ಗೊರೂರ್ ಮತುತ್ ರ್ೕ ಜೆ ಭಾಸಕ್ರಯಯ್ ಂದಿನ ಉ.ನಿ , ರ್ೕ ಮಂಜಪಪ್ ಮತುತ್
ಎಸ್.ಎಲ್.ಗಂಗಾಧರಗೌಡ , ಂದಿನ ೇ. ಮತುತ್ ಬಿ.ಎಸ್.ಪರ್ಭಾಕರ್ ಮು. . ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ
ತಾತಗುಣಿ ಬೆಂ.ಇವರುಗಳ ಮೇಲೆ ಸುತ್ಕರ್ಮ/ಇಲಾಖಾ ಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ ಲ ಮ್ದೇವಮಮ್ ಕೋಂ.ನಾರಾಯಣಪಪ್ ದೆಯ್. .ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ಬೆಂ.ದ.ವ‐3 ಇವರ ಪತಿಯ ಬಗೆಗ್ ಕೌಟುಂಬಿಕ
ದೂರು.
ರ್ ಎಂ.ಎಲ್.ನಂಜಯಯ್, ದಿವ್.ದ.ಸ., ಆಯುಕತ್ರ ಕಚೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಕತರ್ವಯ್ ನಿಲರ್ಕಷ್ಯ್ತೆ ಬಗೆಗ್
ೇ. ಮತುತ್ ಬಬ್ಂದಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದ.ವ‐4 ಇವರು 2012‐13 ನೇ ಸಾ ನ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ
ಕಷ್ಕರ ಪರಸಪ್ರ ವಗಾ ವಣೆ ಕುರಿತು ದೂರು.
ರ್ೕ ಲ ಮ್ೕಪತಿ, ಡಿ.ದಜೆರ್ ನೌಕರರು,ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಕನಾರ್ಟಕ ಆಗೆನ್ೕಯ ಕಷ್ಕರ
ೇತರ್ಕೆಕ್ ಚುನಾವಣೆ ‐2012ರ ನೀತಿ ಸಂ ತೆ ಉಲಲ್ಂಘಿ ರುವ ಆರೋಪಗಳ ಬಗೆಗ್‐ ಸುತ್ ಕರ್ಮದ ಕುರಿತು
ರ್ೕಮತಿ ರೇವಮಮ್, ನಿವೃತತ್ ಮು ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಪುರದಾಳು, ವ ಗಗ್ ತಾ ಇವರ ಮೇಲೆ ರ್ೕ ಎಸ್ ಟಿ
ಜಯಕುಮಾರ್ ರವರು ಸ ಲ್ ರುವ ದೂರು ಕುರಿತು ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್ ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ಕುರಿತು
ದಿಎನ್ ಬಿ ಓಂಕಾರಪಪ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾದಿಕಾರಿ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಟಿ,ಪುಷಾಪ್ವತಿ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು ರವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಮಂಜೂರರಿ ಕುರಿತು
ರ್ೕ.ಬಿ ಪರ್ಕಾಶ, ಬಿನ್ ದಿ: ಬೇಲೂರ
ಶೆಟಿಟ್,ಗೂರ್.ಡಿ.ನೌಕರರು,ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,ಕಾಂತರಾಜಪುರ,ಚೆನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ,ಹಾಸನಜಿಲೆಲ್.ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ನೇ ಅಡಿ
ಗೂರ್ಡಿ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 02

5/7/2014

C

6/5/2014

A

6/5/2014

A

4/9/2014

D

6/5/2014

C

6/5/2014
6/5/2014

C
C

6/5/2014

C

8/26/2014

D

6/12/2014

E

6/7/2014
6/3/2014

B
D

4/10/2015

A

6/30/2014

D

5/18/2015
6/5/2014
5/6/2014

C
C
A

98406

1(1)ಇತರೆ/ಇ /ಪಿಯು .ಪರ್.ಪಲಕರ.ನೇ.51/2011‐
12/2012
1(1)ಇತರೆ/ಇ /ಅ.ಬ.ನೇ.56/2011‐12/2012

98408

1(1)ಇತರೆ/ಇ /ಜೆ.ಪ.ಹೆ.ಸೇ.14/2012‐13/2012

98413

1(1)ಇತರೆ/ಇ /ವಗರ್/ಬಡಿತ್.ಬಿ/19/2012‐13/2012

98414
98416

1(1)ಇತರೆ/ಇ / /ಅ/ಹೆ/ತಿ/ಮಾ/42/2011‐
1(1)ಇತರೆ/ಇ /ಪರ್ಭಾರಿ.ವಯ್.04/2012‐13/2012

ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ಹೊಂದಿರುವ ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ [ಈ
ಕಛೇರಿ ಬಬ್ಂದಿ]
2012‐13ನೇ ಸಾ ನ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಸಕಾರ್ರ ಅನು ೕದನೆ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್
ಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೇಂದಿರ್ೕಕೃತ ದಾಖಲಾತಿ ಘಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಹುದೆದ್ಯ ಪರ್ಭಾರ ವಯ್ವಸೆಥ್, ಮಾಡುವ
ಕುರಿತು
ಕೇಂದಿರ್ೕಕೃತ ದಾಖಲಾತಿ ಘಟಕ, ಇ ಲ್ ನಿವೃತಿತ್ಯಿಂದ ತೆರವಾದ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ತಾತಾಕ್ ಕವಾಗಿ
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸಲು ಗುತಿತ್ಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರ್ೕ ಬಿನಾರಾಯಣ, ನಿವೃತತ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ರವರ
ಸೇವಯನುನ್ ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು
2012 ನೇ ಸಾ ನ ದಿವ್ತೀಯ ಪಿಯು ಪರೀ ೆ ಪರ್ಶೆನ್ ಪತಿರ್ಕೆಗಳನುನ್ ಖಜನೆಯ ಲ್ಡಲು ಬಿಇಓ/ಬಿಆರ್ ಸೇವೆ
ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು
ರ್ೕ ಪಿವೆಂಕಟರಮಣಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಇವರಿಗೆ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ವೃಂದದ ಲ್ ವೇತನ
ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು
ರ್ೕ ಕೆಎ ಹ್ರೇಮಠ, ನಿವೃತತ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಇವರ ಹೆಸರನುನ್ ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ ಸೇರಿಸುವ ಕುರಿತು ಸಹ
ನಿದೇರ್ಶಕರ ವೃಂದಕೆಕ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
201213 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ವಗಾರ್ವಣೆ/ ಬಡಿತ್ ಹೊಂದಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಕತರ್ವಯ್ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ
ಕುರಿತು
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ತಪಾಪ್ಗಿರುವುದನುನ್ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
ಪರ್ಭಾರಿ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರ ವೃಂದದ ಇಲಾಖೆಯ ಖಾ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಪರ್ಭಾರ ವಯ್ವಸೆಥ್

98417

1(1)ಇತರೆ/ಇ / .ಸ.ನಿ.ಅ.ಬ.54/2011‐12/2012

ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ನ

98376

5(9)ಬ/ವೇನಿ/23/2012‐13/2012

98378
98392

5(1)/ವಗರ್/15/2012
1(1)/ಇ / ಎ .ಪರ್ಭಾರ.27/2011‐12/2012

98394

1(1)/ಇ /ನಿ.ಅ.ಸೇ/32/2011‐12/2012

98400

98431
98439
98441

5(3)/ಪೀ.ಖ.ನಿ/ಕ.ದಾಸಾತ್ನು 39/2011‐/2012
5(3)/ಮನ /ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಸೇ. 42/2011‐/2012
ಸ/ಗಯಂತ/ಕಂ.ಖ 33/2011‐/2012

98442
98459

5(3)/ಪಿರ್ಂಟರ್/ದು 16/2012‐13/2012
2 (6) ದೂರು/ . ಪರ್/08//2012

98481

1(7)/ಸೇಸ//48/12‐13/2012

ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು ರವರ ಆಂತರಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

ಕಛೇರಿಯ ಲ್ನ ದಾಸಾತ್ನು ಪರಿ ೕಲನೆ ಬಗೆಗ್
ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಸೇವಾ ಷಯಗಳ ಬಗೆಗ್.
2011‐12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಕಛೇರಿ ಉಪ ೕಗಕೆಕ್ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್,

ರ್ಜೆಕಟ್ರ್ ಮತುತ್ ಕೂಲರ್ಗಳ ಖರೀದಿ ಬಗೆಗ್.

ಕಛೇರಿಯ ಲೇಸರ್ ಪಿರ್ಂಟರ್ ದುರ ತ್ ಬಗೆಗ್
ಾನ ಮತುತ್ ರ್ೕ ಹೆಚ್ ರ ೕಶ್, ಪ ಚ ಾನ ಉನಿಕಛೇರಿ,
ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಎನ್ ನಾಗರಾಜ್ ಪ ಸಾಜ
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ದೂರುನ ಮೇರೆಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಉನಿ ಅಸಪತರ್ ದಿ
1852012 ಕುರಿತು
ರ್ೕ ನಾಗರಾಜು ಸಹಾಯಕ ಸಕಾರ್ರಿ ಅಭಿ ೕಜಕರು ಇವರ ಪಿಂಚಿಣಿ ಉದ್ಏಶಕಕ್ ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ
ಸೇವೆಯನುನ್ ಸೇರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/3/2014

D

6/5/2014
6/5/2014

C
D

6/5/2014

D

6/5/2014

D

6/5/2014

D

6/5/2014

D

6/5/2014

D

6/5/2014
4/30/2015

C
B

4/30/2015

D

2/5/2015
2/5/2015
6/5/2014

E
E
B

6/5/2014
9/5/2014

C
D

6/5/2014

D

98491

98563
98564
98566
98568
98576
98577
98578
98593
98596
98605
98618
98628
98667
98691
98692
98693
98734
98741
98742

2 (6) ದೂರು/ . ಪರ್/09//2012

4/23/2014
ರ್ೕಮತಿ ನಿಮರ್ಲ ಶಾ , ಮು ಸಪೌರ್ಶಾಎಲ, ವಾಗಟ, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಂ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಕತರ್ವಯ್ ನಿಲರ್ಕಷ್ತೆ ಹಾಗು ಇತರೆ ಅಪಾದನೆಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಸುತ್ಕರ್ಮ ಕಾಯಿದ್ರಿ ಆಮಾನತುತ್ಗೊ ಸುವ ಕುರಿತು
ಉನಿರ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
6/11/2014
5(1)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/01/2012
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 2543‐44/2012 ರ್ೕ ಎಂ.ಎ.ಸದಾನಂಧ ದಿವ್.ದ.ಸ.ಮಡಕೇರಿ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ
ಮತುತ್ ಇತರರು
5/14/2015
1(6)/ಉವಾಯ್ಪ/11/12‐13/2012
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಜಿ.ಹರೀಶ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಉಲೊಲ್ೕಡು ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾ. ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಅಧಯ್ಯನ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
5/16/2015
1(6)/ಉವಾಯ್ಪ/12/2012‐13/2012
ರ್ೕ ಪಾಂಡುರಂಗ ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಕ.ಪ.ಪು.ಸಂ ಇವರಿಗೆ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಅಧಯ್ಯನ ಮಾಡಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
6/19/2014
5(7)ಹರಾಜು01/ಇ / 5(7)ಹರಾಜು01/2012
ಆಯುಕತ್ರಕಛೇರಿಯ ಲ್ನ ಅನುಪಯುಕತ್ ವಾಹನಗಳನುನ್ ಬ ರಂಗ ಹರಾಜಿನ ಲ್ ಲೇಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್
6/3/2014
5(7)ನಿವಱಹಣೆ06/ಇ / 5(7)ನಿವಱಹಣೆ/2012
ಕೆಎ01ಜಿ2505 ಅಂಬಾ ಡರ್ ಕಾರನುನ್ ಸ ೕಱಸ್ ಹಾಗೂ ದುರ ತ್ ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
6/3/2014
5(7)ನಿವಱಹಣೆ05/ಇ / 5(7)ನಿವಱಹಣೆ05/2012
ಕೆಎ01ಜಿ 3072 ಅಂಬಾ ಡರ್ ಕಾರನುನ್ ಸ ೕಱಸ್ ಹಾಗೂ ದುರ ತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
6/3/2014
5(7)ನಿವಱಹಣೆ02/ಇ / 5(7)ನಿವಱಹಣೆ02/2012
ಕೆಎ01ಜಿ 3525 ಮಹೇಂದರ್ ಜೀಪನುನ್ ಸ ೕಱಸ್ ಹಾಗೂ ದುರ ತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್
ೕಜನಾ 6/3/2014
5(7)ನಿವಱಹಣೆ/ಇ / 5(7)ನಿವಱಹಣೆ01/2012
ಕೆಎ01ಜಿ 3536 ಮಾರುತಿ ಆಮಿನ್ ವಾಹನದ ಸ ೕಱಸ್ ಹಾಗೂ ದುರ ತ್ಗಳ ಬಗೆಗ್ (ಉಪನಿದೇಱಶಕರು
ಶಾಖೆ)
ಸವ್ಗಾರ್ಮ ಪರ್ಯಾಣ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸೌಲಭಯ್ ಬಳ ಕೊಳಲ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
5/8/2014
5(5) ಸವ್.ಪರ್.ಅ‐08/ಅನು/08/2012
2(3) . .ಪರ್.ದೂರು:17/2012‐13/ದೂಪರ್/17/2012‐ ಕಷ್ಣ ಸೆನ್ೕ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಬೆಂ‐96 ಇವರು ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಸಾ .ಇ.ಚಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ರುದದ್ ದೂರು
8/30/2014
13/2012
ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು,
6/11/2014
5(1)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/02/2012
ರ್ೕ.ಎನ್.ಜಿ.ಶಾಯ್ಮಸುಂದರ್ ಪರ್.ದ.ಸ. ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ ಇವರು ವಗರ್ವಣೆಯಾಗಿರುವ ಕುರಿತು
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಯ ಲ್ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್
6/5/2014
5(7) ಮೆ02/ಇ / 5(7) ಮೆ02/2012
ಕೆಎ01ಜಿ2505 ಅಂಬಾ ಡರ್ ಕಾರಿನ ವಾಹನ ಮೆ ಹಾಗೂ ತೆರಿಗೆ ನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್
2012‐13ನೇ ಸಾ ಗೆ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಕುರಿತು
6/11/2014
5(1)/ದೂಪರ್/17/2012
4/30/2015
1(8)/ಮಾ.ಹ.ಅ/25/2012‐13/2012
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. (ಆರ್.ಗುರುಪರ್ಸಾದ್)
2 (5)/ದೂಪರ್/31/2012‐13/2012
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾ ಜ ಇಲಾಖೆ ಭದಾರ್ವತಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರು ಸಭೆಗೆ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ್
5/18/2015
ದೂರು
ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ ಪರ್.ದ.ಸ.ಮತುತ್ ೕಗರ್ ಪಿಗಾರರಿಗೆ ಅಧೀಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
6/11/2014
5(1)/ಮುಂಬಡಿತ್/05/2012
6/11/2014
5(1)/ಮುಂಬಡಿತ್/06/2012
ರ್ೕ.ಎಲ್. ನಾಗರಾಜು ಪರ್.ದ.ಸ. ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಸಾ. .ಇ. ಮಧುಗಿರಿ ಇವರಿಗೆ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ
ಪರ್.ದ.ಸ.ಬಡಿತ್ ಕುರಿತು
11/29/2014
5(6)/ . ಪರ್/20/2012
ರ್ೕ ಪಿಆರ್ ತಮಮ್ಯಯ್, ಪರ್ದಸ, ಉನಿಕಛೇರಿ, ಬೆಂದಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ರುಧದ ಆರೋಪಗಳು ಸುತ್ ಕರ್ಮ ಕುರಿತು
5(6)/ . ಪರ್/21/2012

ರ್ೕ ತಿಪೆಪ್ೕಸಾವ್ಮಿ, ಪರ್.ದ.ಸ., ೇ. .ಕಛೇರಿ, ಬೆಂ.ದ.ವ.‐1, ಇವರ
ಸುತ್ ಕರ್ಮದ ಕುರಿತು

ರುಧ ಕತರ್ವಯ್ ವೈಫಲಯ್ತೆಯ ಆರೋಪಗಳು‐

11/29/2014

D

C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
B
C
E
D
B
B
A
A

98791
98820
98822
98892

1(6)/ಮಾ.ಹ.ಅ/15/2012/2012
5(7) ವಾಹನ ನಿವಱಹಣೆ 08/10/11/ಇ / 5(7)
ವಾಹನ ನಿವಱಹಣೆ 08/10/11/2012
CPI 5(7) ವಾಹನ ನಿವಱಹಣೆ 02/11‐12/ಇ / 5(7)
ವಾಹನ ನಿವಱಹಣೆ 02/2011‐12/2012
1(6)/ನಿ ೕ/08/2012/2012
ೕ/10/2012

98950

5 (2)/ನಿ

98953
98956
98959

1(6).ಸಂ.ನೃ.ನಾ/ಮುಂಬಡಿತ್/08/2012/2012
5(1)/ಮನ /07/2012
5(1)/ಜೇಪ/08/2012

99011

5(7) ವಾಹನ ಮೆ 01/97‐98/ಇ / 5(7) ವಾಹನ
ಮೆ 01/97‐98/2012
2(6) ಇತರೆ/ದೂರು/ದೂಪರ್/11//2012‐13

99025

99028
99093
99096
99177
99276
99284
99287
99289
99294

5(4)/ಅಆನೇ/60/2012‐13/2012
1(1)ಇತರೆ./ವಗರ್/01/2012‐13/2012
1(1)ಇತರೆ./ಕ.ನಿ.ಅ/01/2012‐13/2012
5(1)/ ಕಾ ನಿ/09/2012
1(6)ವೃ. . .ಸ/ಮುಂಬಡಿತ್/21/2012/2012
1(8)ಇತರೆ./ಮುಂಬಡಿತ್/ /ಅ.ಸಥ್.ಬ(ಪೂ)38/2011‐
1(8)ಇತರೆ./ಮುಂಬಡಿತ್/ಉ.ನಿ.ಬಡಿತ್.44/2011‐
12/2012
1(8)ಇತರೆ./ವೇನಿ/ಕನಿಅ.ವೇ.ಪ.25/2012‐13/2012
1(8)ಇತರೆ./ಜೇಪ/ಹೆಸೇ.20/2012‐13/2012

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ಸಲು ಅಜಿರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ ಲ್ ದದ್
ೕಸಟ್ಲ್ ಅಡರ್ರ್
ಗಳನುನ್ ನಗಧೀಕರಿಸಲು ಕಳು ಸುವ ಕಡತ.
ಕೆಎ01ಜಿ 3092 ಟಾಟಾಸು ೕ ವಾಹನವನುನ್ ಸ ೕಱಸ್ ಹಾಗೂದುರ ತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್ [ಜಂಟಿ ನಿದೇಱಶಕರು
ಇವರ ನಿಯಂತರ್ಣದ ಲ್ರುವ ವಾಹನ]
ಕೆಎ01ಜಿ 3534 ಮಾರುತಿ ಆಮಿನ್ ವಾಹನವನುನ್ ಸ ೕಱಸ್ ಹಾಗೂ ದುರ ಥ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್ ಆಯುಕತ್ರ

4/29/2015

E

6/3/2014

D

6/3/2014

D

ರ್ೕ ಬಿ.ಟಿ.ಹಾಲಪಪ್ ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು(ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಣ) ಇವರ ವ ೕನಿವೃತಿತ್ಯಾಗಿದುದ್, ಅವರ ಸಥ್ಳಕೆಕ್
ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಡಿ ರಾಘವೇಂದರ್ರಾವ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಇವರನುನ್ ಕನನ್ಡ ಅಭಿವೃದಿದ್ ಪಾರ್ಧಿಕಾರ, ಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂ. ಈ
ಕಛೇರಿಗೆ ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಭಾಗೀಯ ಅಧೀಕಷ್ಕರು(ಸಂ, ನೃತಯ್,ನಾಟಕ) ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಅಗತಯ್ ರುವ ಕಡೆ ಸಥ್ಳಾಂತರ ಕುರಿತು
ರ್ೕ. ವ ೕಗಿ ಎಸ್.ಮ ೕಮಠ ನಿವೃತತ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಬಿ.ಇ.ಒ.ಕಛೇರಿ ಕೋಪಪ್ ಇವರ . .ಟಿ ಅಹರ್ತಾ
ದಿನಾಂಕದಿಂದ ವೇತನ ಕುರಿತು
ಕೆಎ‐01‐ಜಿ 2603 ಮಹೇಂದರ್ ಜೀಪಿನ ವಾಹನ ಮೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/5/2014

C

6/5/2014

E

4/30/2015
6/5/2014
6/5/2014

A
C
C

6/5/2014

B

12/15/2014

D

1/23/2015
4/30/2015
6/6/2014
6/5/2014
4/29/2015
4/30/2015
6/6/2014

A
E
D
C
A
B
A

6/5/2014

D

6/5/2014

D

ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಮಾದಾವರ ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ ತಾ ಮೈಸುರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಈ ಶಾಲೆ ಸಹ ಕಷ್ಕಿ
ರ್ೕಮತಿ ಸರಸವ್ತಮಮ್ ಇವರಿಗೆ ಕಳೆದ 17 ತಿಂಗ ದ ವೇತನ ನೀಡಿದೆ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡುತಿತ್ರುವುದು, ಹಾಗು
ನವಂಬರ್ ಡಿ ಎಂಬರ್ 2011ರ ವೇತನ ವನುನ್ ಸವ್ಂತ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್ ದೂರು ಸಕಾರ್ರಿ
ಪತರ್ ಇಡಿ 23 ಎಸ್ಓಎಚ್ 2012
ಲತಾ ಇವರಿಹೆ ಅನುಕಂಪದ ನೌಕರಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
201213 ನೇ ಸಾ ನ ವಗಾರ್ವಣೆಗಳ ಕುರಿತು
ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿಯ ಸಂಬಂಧದ ಪರ್ಕರಣಗಳ ಕಡತ
ವ್ೕಕೃತಿ ಭಾಗದಿಂದ ನೀಡುವ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಸಕಾಲದ ಲ್ ವ್ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಣ ರಿಯ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ಲ್ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
ಕಷ್ಣಾದಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದಿಂದ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ವೃಂದಕೆಕ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು [ದಿ
01052012 ರಿಂದ 31122012 ರ ಲ್ ಲಭಯ್ವಾಗುವ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ]
ರ್ೕ ಹರೀಶ್ ಎಲ್ ಗಾಂವಕರ್, ಡಿವೈಪಿ , ಆಎರ್ಂಎಸ್ಎ, ರ , ಇವರ ಕನಿಅವಧಿ ಸಂಬಂಧ ವೇತನ ಪಾವತಿ
ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
ರ್ೕ ಜಿಡಿದಾಸರ್ ನಿವೃತತ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಇವರ ಹೆಸರನುನ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ಲ್ ಜೆಯ್ೕಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಯ ಲ್
ಹೆಸರನುನ್ ಸೇಪರ್ಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

99298
99299
99300
99301
99302
99303
99305
99306
99309
99313
99376
99383
99385
99403
99454
99465
99466
99663

1(8)ಇತರೆ./ಇ /ಅಮಾ.40/2011‐12/2012

ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ

ದಾಯ್ಹರ್ತೆ

ವರ ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು

ಖಜಾನೆ 2 ರ ಅವಶಯ್ಕತೆಗ ಗಾಗಿ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನುನ್ ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು
ರ್ೕ ಮಹಾದೇವಪಪ್ ಯಲಲ್ಪಪ್ ಹೊನನ್ ಕಸೂತ್ರಿ, ಬಿಇಓ, ಚಡಚಣ, ಇವರಿಗೆ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ
ಕುರಿತು
ರ್ೕ ಕೆಎಂಗುರುರಾಜ್, ಸನಿ, ಇವರಿಗೆ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ಲ್ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
ರ್ೕ ಕೆಪರ್ಹಾಲ್ದಾಚಾರ್, ನಿವೃತತ್ ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು, ಇವರಿಗೆ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ ಬಡಿತ್
ನೀಡುವ ಕುರಿತು
ರ್ೕಮತಿ ಎನ್ಎಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಿ, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಂದಿ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ ಮೈಸೂರು ಈ ಹುದೆದ್ಗೆ ಅಹರ್
ದಾಯ್ಹರ್ತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು
ರ್ೕ ಬಿಚಂದರ್ಮೌ ಸಾವ್ಮಿ, ನಿವೃತತ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಲರು ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಲ್ ಅಹರ್ತಾ ದಿನಾಂಕ ನೀಡಿ
ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ ವೇತನ ನಿಗದಿಗೊ ಸುವ ಕುರಿತು
1(8)ಇತರೆ./ಕ.ನಿ.ಅ/12/2012‐13/2012
ರ್ೕ ಚಂದರ್ಕಾಂತ, ಉ, ಡಯಟ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಇವರ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾವಧಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಕುರಿತು
1(8)ಇತರೆ./ಕ.ನಿ.ಅ/ವೇ.ಬಿ.46/2010‐11/2012
ರ್ೕ ಡಿವೆಂಕಟೇಶಯಯ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾವಧಿಅಗೆ ವೇತನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
1(8)ಇತರೆ./ಕ.ನಿ.ಅ/53/2010‐11/2012
ರ್ೕ ಕರೀಗೌಡ, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾವಧಿಯನುನ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
2 (5)/ದೂಪರ್/33/2012‐13/2012
ರ್ೕ ಎಂ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಉಪನಿದೇ ಶಕರು ಸಾ ಇಲಾಖೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಕೆ ಎ ಟಿ ಯ ಲ್
ದಾಖ ರುವ ಅಜಿ ಸಂಖೆಯ್ 5843/2004ರ ಕುರಿತು.
1(7)/ನೌ.ಸೇ.ಭ//52/12‐13/2012
ಂದಿನ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಸೇವೆಯನುನ್ ಪರ್ಸುತ್ತ ಸೇವೆಗೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಪಿ
ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿ ಇ ಒ ಚಾಮರಾಜನಗರ
1(1)ಇತರೆ/ಮುಂಬಡಿತ್/ .ಅ.ಸಾಥ್.ಬ(ಪೂ)/27/2012‐
ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್ ವಾಜೀದ್ ಖಾಜಿ, ಸನಿ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ಲ್
ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
13/2012
1(8)/ಮಾ.ಹ.ಅ/28/2012‐13/2012
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ (ಆರ್.ಗುರುಪರ್ಸಾದ್)
5(1)/ಮುಂಬಡಿತ್/07/2012
ಸಾ. .ಇ.ಬೋದಕೇತರ ವೃಂದದ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹಾಗೂ ದಿವ್.ದ.ಸ.ಸ ತ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ.ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
2(3)
ಪರ್ದೂ;18/12‐13/ದೂಪರ್/18/12‐13/2012 ರ್ೕ ಸ ೕಮ್ ಪಾಷ, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಹಾಸನ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು(ತಾತಾಕ್ ಕ ಪರ್ವಾಸ ಪಟಿಟ್)
1(8)ಇತರೆ./ನೇಮಕ/ನೊ.ಅ.(ಬ‐2)55/2011‐
1(8)ಇತರೆ./ಮುಂಬಡಿತ್/ .ಅ.ಸಾಥ್.ಬ.ಪೂ.09/2012‐
13/2012
1(8)ಇತರೆ./ಮುಂಬಡಿತ್/ /ಅ/ಸಾಥ್.ಬ/21/2012‐
1(8)ಇತರೆ./ಮುಂಬಡಿತ್/ನಿ.ಹು.ಪೂ.ಬಡಿತ್.03/2012‐
13/2012
1(8)ಇತರೆ./ಇ / .ಮು. .ಅ.ವಗರ್.33/2011‐
12/2012
1(8)ಇತರೆ./ಇ /ಪೂ.ಬಡಿತ್.03/2012‐13/2012

2(3) ಪರ್ದೂರು:19/12‐13/ದೂಪರ್/19/12‐
13/2012
1(2) ನಿಯಮ32/ಮುಂಬಡಿತ್/08/11‐12/2012

ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಹಣ ದುರುಪ

ೕಗ ಮತುತ್ ಅವಯ್ವಹಾರ ಮಂಡಯ್ ಉ.ನಿ.ಮೇಲೆ ದೂರು(ವಕೀಲರ ದೂರು)

ರ್ೕ ಇಂಗಳೆಸವ್ರ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ನ ಪನನ್ ಬಡಿತ್ ದಿನಾಂಕವನುನ್ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/5/2014

D

11/6/2014
6/6/2014

D
C

6/5/2014
4/28/2015

B
C

6/5/2014

D

6/5/2014

C

4/28/2015

D

6/5/2014

D

4/28/2015

D

12/5/2014

D

4/11/2014

C

4/29/2015

D

4/30/2015
6/11/2014

E
B

11/28/2014

D

12/4/2014

D

6/6/2014

B

99687

1(2) ಂಬರಹ 15/12‐13/ಮುಂಬಡಿತ್/15/2012

99690

5(1)/ವೃಂದ ಬದಲಾವಣೆ/10/2012

99691

5(1)/ವೃಂದ ಬದಲಾವಣೆ/11/2012

99740

1(7)/ಸೇಸ//58/12‐13/2012

99743

1(7)/ ಂ,ಸೇ,ಸೇ/ಸೇಸ/59/12‐13/2012

99744

1(7)/ ಂ,ಸೇ,ಸೇ/ಸೇಸ/57/12‐13/2012

99746

1(7) ಂ,ಸೇ,ಸೇ/ಸೇಸ/56/12‐13/2012

99775

5(6)/ . ಪರ್/26/2012

100041

5(5) ಅ.ಆ.ನೇ‐08/ಅಆನೇ/08/2012

100133
5(1)/ನಿ ೕ/07/2012
100137 c5(4) nemaka 65//ಅಆನೇ/65/2012‐13/2012
100245
2(6) ದೂರು/ . ಪರ್/12//2012
100260

5(1)/ವೃಂದ ಬದಲಾವಣೆ/13/2012

100261

5(1)/ವೃಂದ ಬದಲಾವಣೆ/13/2012

100262

5(1)/ವೃಂದ ಬದಲಾವಣೆ/14/2012

100304

5(1)/ವೃಂದ ಬದಲಾವಣೆ/15/2012

100384

5(5) ಸವ್.ಇ.ನಿ‐11/ನಿ&ಪಿಂ/11/2012

2011‐12 ನೇಸಾ ನ ಸಕಾರ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಸಂಬಂದ
ಅಹರ್ತೆಯಿಲಲ್ದಿರುವ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಂಬರಹ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗ್ಎ
ರ್ೕ.ಬಿ.ಎ.ತಿಮಮ್ಯಯ್ ದಿವ್.ದ.ಸ.ಬಿ.ಇ.ಒ.ಕಛೇರಿ ಮಣಣ್ಗುಡೆಡ್ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೊಲ್ೕಕ್ ವಲಯ ಇವರು ವಾಹನ
ಚಾಲಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ವೃಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು
ರ್ೕ ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ ಕಾಮತ್ ರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಬಿ.ಇ.ಒ.ಕಛೇರಿ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೊಲ್ೕಕ್ ವಲಯ
ಇವರು ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ವೃಂದ ಬದಲವಣೆ ಕುರಿತು
ಎಸ್ಎಂಶೋಭ ಮು ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ ಮಿಣಕನಗುಕಿರ್,ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆಬಗೆಗ್ ಸೇವಾಪುಸತ್ಕದೂಂದಿಗೆ

6/7/2014

B

6/11/2014

C

6/11/2014

C

5/2/2015

C

5/2/2015
ಹೆಚ್ ಪದಾಮ್ವತಿ ಮು ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ ಬೈಚಾಪುರ,ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ◌ಂಆಡುವಬಗೆಗ್
ಸೇವಾಪುಸತ್ಕದೂಂದಿಗೆ
ರ್ೕ ಸದಾ ವಯಯ್ ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವಾಸೇಪರ್ಡೆ
5/2/2015
ಬಗ್ಎ
ರ್ೕ ರಾಮ ೕಗೇರ ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ
5/2/2015
ಸೇವಾಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗ್ಎ
11/29/2014
ರ್ೕಮತಿ .ಸುರೇಖಾ, ಪರ್.ದ.ಸ., ಡಯೆಟ್, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಅತಿ ದೀಘಾರ್ವಧಿ ಅನಧಿಕ್ಋತ ಗ್ಐರು
ಹಾಜರಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ್ ‐ ಸುತ್ ಕರ್ಮ
5/6/2014
ರ್ೕಮತಿ ವಮಮ್ ಎಸ್, ಕೋಂ
ದಿ:ಹೆಚ್.ಜಿ.ಸುರೇಶ,ಸ. ,ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ,ಹನುಮಂತಪುರ,ಹುಣಸೂರು,ಮೈಸೂರುಜಿಲೆಲ್.ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ನೇ.ಅಡಿ
ಗೂರ್ಡಿ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
6/11/2014
ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ತಾತಾಕ್ ಕ ನಿ ೕಜನೆ ಕುರಿತು
smt vijayakumari comppassinate appointment
6/6/2014
6/7/2014
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ ಶಾಂತಿಬಾಯಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಬಾಲಕಿಯರ ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ನಲೂಲ್ರು, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಕತರ್ವಯ್ಲೋಪದ ದೂರು ಸುತ್ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ. ಪುರುಶೋತತ್ಮ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಬಿ.ಇ.ಒ.ಕಛೇರಿ ನಂಜನಗೂಡು ಇವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.ಹುದೆದ್ಗೆ ವೃಂದ
6/11/2014
ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು
ರ್ೕ. ಪುರುಶೋತತ್ಮ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಬಿ.ಇ.ಒ.ಕಛೇರಿ ನಂಜನಗೂಡು ಇವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.ಹುದೆದ್ಗೆ ವೃಂದ
6/11/2014
ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು
6/11/2014
ರ್.ಕೆ. .ಪರ್ಸನನ್ ಕುಮಾರ್ ವಾಹನಚಾಲಕರು ಉಪ ನಿದೆರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಸ. .ಇ. ಬೆ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್ ಬೆ. ಇವರಿಗೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ವೃಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್
6/11/2014
ರ್ೕ.ಜಿ.ಆರ್.ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಬಿ.ಇ.ಒ. ಕಛೇರಿ ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.ಹುದೆದ್ಗೆ
ವೃಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು
5/8/2014
ರ್ೕಮತಿ.ಎಂ.ಗೀತಾ.,ಪರ್.ದ.ಸ.,ಕ.ಪೌರ್. .ಪ.ಮಂಡ ,ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಛ್ ನಿವೃತಿತ್
ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

C
C
C
A
A

C
A
D
C
C
C
C
C

100387

5(5) ಸವ್.ಇ.ನಿ‐12/ನಿ&ಪಿಂ/12/2012

100389

5(5) ಆ.ಖ.ಅನು‐10/ಆಖಅ/10/2012

100395
5(1)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/05/2012
100397
5(1)/ನಿ ೕ/09/2012
100399 CPI/ಜೇಪ/08/2012
2(3) . .ಪರ್.ದೂರು25/2012‐13/ದೂಪರ್/25/2012‐
13/2012
100412
2 (6) ದೂರು/ . ಪರ್/12//2012
100403

100418
100430

100481

5(9)/ಅಆನೇ/43/2012‐13/2012
2(6) ಇತರೆ/ದೂರು/ದೂಪರ್/12//2012‐13
5(5) ಅ.ಆ.ನೇ‐09/ಅಆನೇ/09/2012

2(3) . .ಪರ್.ದೂರು:31/2012‐13/ದೂಪರ್/31/2012‐
13/2012
100544
1(6) ಂದಿ.ಎಂಎ/ಉವಾಯ್ಪ/21/2012
100500

100556
100557
100561

5(4) ನೇಮಕ 73/2012‐13/ಅಆನೇ/73/2012‐
5(4)/ಅಆನೇ/72/2012‐13/2012
1(8)ಇತರೆ/ರಮಂ/32/2012‐13/2012

100570

5(6)/ . ಪರ್/02 ಎ/2012

100583

5(5) ಅ.ಆ.ನೇ‐10/ಅಆನೇ/10/2012

ರ್ೕ ತುಕಾರಾಂ ದಾಸ್.,ಅಧೀಕಷ್ಕರು.,ಡಯಟ್,ಕೂಡಿಗೆ,ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್.ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಛ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಬಿ ಎಂ ರಾಜೇಂದರ್., ಲೆಕಾಕ್ಧೀಕಷ್ಕರು, ಮ.ಉ. ೕ. ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು ಇಲಾಖಾ
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ.ಎಂ.ಕೆ.ಗಿರೀಶ್ ಪರ್.ದ.ಸ. ಉಪನಿದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಕುರಿತು ದಾವೆ.
ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ತಾತಾಕ್ ಕ ನಿ ೕಜನೆ ಕುರಿತು
ರ್ೕ.ಅರೀಫ್ ಉಲಾಲ್ಖಾನ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಬಿ.ಇ.ಒ.ಕಛೇರಿ ರಿಯೂರು ಇವರಿಗೆ ಪೂವಾನವ್ಯವಾಗಿ ಅಧೀಕಷ್ಕರ
ಹುದೆದ್ಗೆ ಜೇಸಠ್ತೆ ನಿಗದಿ ಕುರಿತು
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ, ಉಮಾ, ಪರ್ ಕಷ್ಕಿ ಸ.ಮ.ಮ ಳಾ ಸಂಸೆಥ್,ಮೈಸೂರು,ಇ ಲ್ಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ ಯ
ಅನಾಯ್ಯದ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಸುಮಿತರ್ ಹೊನನ್ಪಪ್ ಚಲುವಾದಿ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಅಸಮಪರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಡವ ಬಗೆಗ್ ಅಪಾದನೆಗಳು ಸುತ್ಕರ್ಮ ಕುರಿತು
ರ್ೕಮತಿ.ನರಸಮಮ್, ಕೋಂ ದಿ. ೕರಭದರ್ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು, ಆಯತುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ, ,ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ಗೆ ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಕಾಳನಾಯಕ, ಮು ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಹುಂಡಿಪುರ ಗುಂಡಲ್ಪೇಟೆ, ತಾ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಕೆನರಾ
ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಲ್ ಪಡೆದ ಸಾಲದ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡದೆ ಜಾಮೀಮದಾರ ರ್ೕರೇವಣಣ್ ಸ ಇವರಿಗೆ ನೋಟೀಸ್
ಜಾರಿಯಾಗಿರುವ ಕುರಿತು ದೂರು
ರ್ೕಮತಿ ಲ ಮ್, ಕೋಂ ದಿ:ಉದಯ ಕೆ,ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು, ೇ.ಶ.ಕಛೇರಿ,ಮೂಡುಬಿದಿರೆ,ಮಂಗಳೂರು,ದ ಣ
ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್.ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ನೇ.ಅಡಿ ಗೂರ್ಡಿ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಪರಮೇಶವ್ರಪಪ್, ೇ. . ತರೀಕರೆ ಇವರ

ರುದದ್ ದೂರು(ಟೈ ಬಾಂಡ್ ಪತಿರ್ಕೆ ವರದಿಗಾರ)

ರ್ೕ ಆರ್ ಹೇಮಂತಕುಮಾರ್ ಇವರು ಂದಿ ಎಂ.ಎ ಪರೀ ೆ ದೂರ ಕಷ್ಣದ ಲ್ ಪರೀ ೆ ಬರೆಯಲು ಘಟನೋತತ್ರ
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
ಭರತ್ ರಾಜ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕ ◌ಂ◌ಂಪದ ನೌಕರಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಚೇತನ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ನೌಕರಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಬಿ. .ಮ ೕದಾಸ್, ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು, ಕಷ್ಕರ ಸದನ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ
ಹಮಮ್ದ್ ಗೌಸ್, ಪರ್ದಸ, ಸಪ್ರ್ಔಶಾಲೆ, ಥಣಿಸಂದರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಅಮಾನತತ್ನುನ್
ತೆರವುಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ.ಹೆಚ್.ಎನ್.ಪುಷಾಪ್ವತಿ, ಕೋಂ.ದಿ.ಪರಮೇಶವ್ರಪಪ್, ಕಷ್ಕರು ,ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಮುತುತ್ಗದ
ಹೊಸೂರು,ಅರಕಲಗೂಡು,ಹಾಸನ.ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ನೇಮಕಾತಿಯಡಿಯ ಲ್ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/7/2014

C

5/8/2015

D

6/11/2014
9/22/2014
9/22/2014

C
D
C

5/14/2015

E

6/4/2014

D

7/18/2014

A

1/5/2015

E

5/6/2014

A

5/14/2015

D

5/5/2015

D

6/5/2014
7/18/2014
9/12/2014

A
A
E

6/5/2014

D

5/6/2014

A

100586

1(6)ಮು. ./ಖಾಪೂಸೇ/23/2012

100597

1(8)ನಿವೃತಿತ್/ಗರನ/ಮಂ.30/2012‐13/2012

100662
100666

5(3)/ಇ /ಕಛೇರಿ ಆಧುನೀಕರಣ 8//2012
5(2)/ನಿ ೕ/17/2012

100708
100712

5(1)/ನಿ ೕ/10/2012
5(2)/ಅಆನೇ/32/2012

100753
100759

5(1)/ಮುಂಬಡಿತ್/09/2012
2(6) (1) ಇತರೆ/ದೂರು/ದೂಪರ್/15//2012‐13

100795 c5[4]/ನೌ.ಸೇ.ಭ/84/2012‐13/2012
100842
5(50 ಸವ್.ಇ.ನಿ‐13/ನಿ&ಪಿಂ/13/2012
100844

5(5) ಅ.ಆ.ನೇ‐11/ಅಆನೇ/11/2012

100848
100849
100857

5(1)/ನಿ ೕ/11/2012
5(1)/ನಿ ೕ/12/2012
2 (6) ದೂರು/ . ಪರ್/14//2012

100865

1(6)/ಮಾ.ಹ.ಅ/25/2012

100871

1(6)ಸಂ. .ಪರಿ/ಮುಂಬಡಿತ್/26/2012

100873

5(5) ಲೋ.ಮಾ‐14/ಲೋಪರ್/14/2012

ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್. ಮುಖಾಂತರ ಆಯೆಕ್ಗೊಂಡು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದದ ಲ್ ಕಾಯರ್ನಿವರ್
4/29/2015
02 ವಷರ್ ಪೂಣರ್ಗೊಂಡವರಿಗೆ ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ಸೇವಾ ಅವಧಿ ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್
4/30/2015
ರ್ೕ
ಹಮಮ್ದ್ ಬ ೕರ್, ನಿವೃತತ್ ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರು, (ಶಾಲಾ ಕಷ್ಣ), ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಮಗಳೂರು,
ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
6/5/2014
ಮುಂದುವರೆದ
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿ ಕಛೇರಿ ಆಧುನೀಕರಣದ ಬಗೆಗ್.
6/5/2014
ರ್ೕಮತಿ ಪಿ. . ಮುದುದ್ರತನ್ಮಮ್, ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ಇವರನುನ್ ಮಾ ತಿ ಆ ೕಗಕೆಕ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.
ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ನಿ ೕಜನೆ ಕುರಿತು
9/22/2014
11/25/2014
ಕು::ಎಂ.ಡಿ.ಕೋಮಲ ಬಿನ್ ದಿ: ಎಂ.ಎಸ್. ದೇವರಾಜಯಯ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ.
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ.ಲ ತ.ಬಿ.ಪರ್.ದ.ಸ.ಡಯಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಗರ್ಂಥಪಾಲಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನಿಯುಕಿತ್ ಕುರಿತು
9/22/2014
6/6/2014
ರ್ೕಮತಿ ಷಾ ದಾ ಬೇಗಂ, ಮು ಸದಾರ್ರ್ ಪಟೇಲ್ ಸಾಮ್ರಕ ಸ ಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಹೋಸಪೇಟೆ, ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಮೇ ನ ಎ ಡ್ಎಂ ಅಧಯ್ಕಷ್ರ ದೂರು ಕುರಿತು ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರು /ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಅಎರ್ಂಎಸ್ಎ ಬೆಂಗಳೂರು
ರವರ ವರದಿ ಕುರಿತು
shashidhar service
6/5/2014
ರ್ೕಮತಿ.ಕೆ.ಹೆಚ್.ವಾರಿಜಮಮ್.,ಅಧೀಕಷ್ಕರು., ೇ. .ಕಛೇರಿ,ಸಾ. .ಇ,ಬೈಂದೂರು ವಲಯ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್. ಇವರಿಗೆ 5/19/2015
ಸವ್ ಇಚಛ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
5/6/2014
ರ್ೕ.ಎನ್.ಎ.ರಜಾಕ್, ಬಿನ್ ದಿ: ಅಬುಬ್.,ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು,ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು,ಆಲೂರು, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್.ಇವರಿಗೆ
ಅ.ಆ.ನೇ ಅಡಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
9/22/2014
ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ತಾತಾಕ್ ಕ ನಿ ೕಜನೆ ಕುರಿತು
9/22/2014
ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ತಾತಾಕ್ ಕ ನಿ ೕಜನೆ ಕುರಿತು
6/7/2014
ರ್ೕ ಡಿ ಜಿ ಗುರುಶಾಂತಪಪ್, ಂದೆ ನಿ ೕಜನೆಯ ಲ್ ಸಮಾಜಕಲಾಯ್ಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೆ ಆರ್ ನಗರ ತಾ ಮೈಸೂರು
ಜಿಲೆಲ್ ಹಾ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು
ರಾಜಿರ್ ದೇಸಾಯಿ ಸಕಾರ್ರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ , ಕೂಡಿಗೆ ಸೋಮುವಾರಪೇಟೆ ತಾ
ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ಆಯುಕತ್ರು ಸಮಾಜಕಲಾಯ್ಣ ಇಳಾಖೆ, ಬೆಂಗಳುರು ರುವರು
ನಿಯಮ11ರಡಿ ಸುತ್ಕರ್ಮ ಜರುಗಿ ನಿಯಮ8ರಡಿ ದಂಡನೆ ದಿಸಲು ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ ರುವ ಕುರಿತು ಆಂತಿಮ ಆದೇಶ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್ ನಾಯ್ಯವಾದಿಗಳು ರಾಯಚೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಸಂಸಕ್ೃತ ಸಹ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಸಂಸಕ್ೃತ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಮುಂಬಡಿತ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್
ಲೋಕಾಯುಕತ್ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್

A
E
B
E
D
A
D
D

B
C
A
D
D
D

6/6/2014

C

4/29/2015

A

5/19/2015

D

100907

2 (5)/ದೂಪರ್/45/2012‐13/2012

100911

2 (5)/ದೂಪರ್/46/2012‐13/2012

2(7) ದೂರು 40/2012‐13/ದೂಪರ್/40/2012‐
2(7) ದೂರು 42/2012‐13/ದೂಪರ್/42/2012‐
13/2012
100997
5(5) .ಪರ್.ಅನು‐15/ ಪರ್ಅನು/15/2012
100931
100991

5(7) ವಾಹನ ದುರ ತ್ 08/12‐13/ಕವಾ/21‐08‐
5(7) ಇಂಧನ ವೆಚಚ್ 15/12‐13/ಕವಾ/25‐09‐
2012/2012
101041 ¸ 5(5) ಸವ್.ಇ.ನಿ‐16/ನಿ&ಪಿಂ/16/2012

101030
101039

101050

1(7)/ಸೇಸ/ ಂ,ಸೇ,ಸೇ/72/12‐13/2012

101051

1(7)/ಸೇಸ/ ಂ,ಸೇ,ಸೇ/73/12‐13/2012

101052

1(7)/ಸೇಸ/ ಂ,ಸೇ,ಸೇ/74/12‐13/2012

101053

1(7)/ಸೇಸ/ ಂ,ಸೇ,ಸೇ/75/12‐13/2012

101054

1(7)/ಸೇಸ/ ಂ.ಸೇ,ಸೇ/76/12‐13/2012

101066
101205

1(7)/ಸೇಸ/ ಂ,ಸೇ,ಸೇ/77/12‐13/2012
1(7)/ಸೇಸೇ/ ಂ,ಸೇ,ಸೇ/65/12‐13/2012

101217

1(7)/ಸೇಸೇ/ ಂ,ಸೇ,ಸೇ/69/12‐13/2012

ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಳಕಾಲೂಮ್ರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರು ಮಾಜಿರಾಷಟ್ರ್ಪತಿ ಡಾ//ಸವೇ ಪ ಲ್ ರಾಧಾಕೃಷಣ್
ಇವರ ಜನಮ್ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸದೇ ಇರುವ ಬಗೆಗ್ ದೂರು (ಎನ್ ವೈ ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ್ ಶಾಸಕರು
ಳಕಾಲೂಮ್ರು ೇತರ್ ಇವರು ನೀಡಿರುವ ದೂರು)
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ 2012‐13ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ನಡೆದ ಅದಶ್ ದಾಯ್ಲಯ ಪರ್ವೇಶ ಪರೀ ೆಯ ಲ್ ಭಾರಿ
ಗೋಲ್‐ಮಾಲ್ ನಡೆದ ಬಗೆಗ್ ತನಿಖೆ ನಡೆ ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಕುರಿತು (ನಿದೇ ಶಕರು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲಾಲ್
ಕೇಂದ್ ಸಹಕಾರಿ ಬಾಯ್ಂಕ ನವನಗರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇವರ ದೂರು ಪತರ್)
ಉಪನಿದೇ ಶಕರು ಹಾಗೂ ೇ. . ಮಧುಗಿರಿ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಎಸ್. .ನಾಗರಾಜ ರಾವ್ (ನಿ)ಸಹಾಯಕ ನಿದೇ ಶಕರು ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಡಲ್ಘಟಟ್ ತಾ. ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
ಟ್ರ್ ಮಾಡಿಸಲು ಇಲಾಖಾ ಅನುಮತಿ
ರ್ೕ ಎನ್ ಉಮೇಶ್,ಪರ್.ದ.ಸ, ಡಯಟ್, ತುಮಕೂರು. ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಈ ಕಛೇರಿಯ ಕೆಎ 01 ಜಿ 5432 ವಾಹನದ ದುರ ತ್/ಸ ರ್ ಂಗ್ ಕಡತ.
ಸಾ. .ಇಲಾಖಾ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ವಾಹನಗ ಗೆ ಪರ್ವಾಸ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ ತುತಾರ್ಗಿ ಇಂಧನ ವೆಚಚ್ ಭರಿ ದ
ಬಾಬುತ್ ತತ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಗಂಗಪಪ್ಎಂ,ಪರ್ದಸ,ಸಪಪೂಕಾಲೇಜು[ಪೌರ್ಶಾ ],ಕಣಕುಪೆಪ್, ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಕು ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ಇವರಿಗೆ ಸವ್
ಇಚಛ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ೕಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಮು ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ ತುಯಲಹ ಳ್ ನಿಯಮ 224ಬಿ ಅನವ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ ಉದೆದ್ೕಶಕೆಕ್
ಕೆ ಎಸ್
ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಸೇವೆಯನುನ್ ಸೇರಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಸೇವಾಪುಸತ್ಕದೂಂದಿಗೆ
ಸಂತೋಷ ಜಿ ಮು ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ ಸಾಸಲು ನಿಯಮ 224ಬಿ ಅನವ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ ಉದೆದ್ೕಶಕೆಕ್ ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ
ಸೇವೆಯನುನ್ ಸೇರಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಸೇವಾಪುಸತ್ಕದೂಂದಿಗೆ
ಪದಾಮ್ವತಿ ಮು ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ ಮುದದ್ನಹ ಳ್ ನಿಯಮ 224 ಬಿ ಅನವ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ ಉದೆದ್ೕಶಕೆಕ್ ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ
ಸೇವೆಯನುನ್ ಸೇರಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಸೇವಾಪುಸತ್ಕದೂಂದಿಗೆ
ಕೃಷಣ್ಪಪ್ ಎಸ್ ಮು ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ ಹು ಕೆರೆ,ನಿಯಮ 224ಬಿ ಅನವ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ ಉದೆದ್ೕಶಕೆಕ್ ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ
ಸೇವೆಯನುನ್ ಸೇರಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಸೇವಾಪುಸತ್ಕದೂಂದಿಗೆ
ಶೋಭಾ ಬಿ ಹೆಚ್ ಮು ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ ದಸೂಡಿ ನಿಯಮ 224ಬಿ ಅನವ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ ಉದೆದ್ೕಶಕೆಕ್ ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ
ಸೇವೆಯನುನ್ ಸೇರಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಸೇವಾಪುಸತ್ಕದೂಂದಿಗೆ
ನಿವೃತಿತ್ ಪೂವರ್ದ ಲ್ ಸೆವಾ ವ ಯನುನ್ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ ಕಳು ಕೂಡುವ ಬಗೆಗ್
ಸಯೀದಾಬಿ ಮು ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ ಹೆಬಬ್ಣಿ ಮುಳಬಾಗಿಲು ರವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಪಿಂಚಣಿ ಹಾಗು ರಜೆ ಸೌಲಬಯ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಸೇವಾಪುಸತ್ಕದೂಂದಿಗೆ
ಎಸ್ ರೇವಣಣ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

5/19/2015

D

6/9/2014

D

9/2/2014
6/11/2014

E
E

5/8/2014

D

6/3/2014
6/4/2014

D
B

5/7/2014

C

5/2/2015

C

5/2/2015

C

5/2/2015

C

5/2/2015

C

5/2/2015

C

5/2/2015
5/2/2015

C
C

7/22/2014

D

101276

2 (6) ದೂರು/ . ಪರ್/15//2012

ರ್ೕಮತಿ ಮನೋರಂಜಿನಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಕಡ ಕೊಪಪ್, ಕನಕಪುರ ತಾ ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು
ಕಷ್ಕರು, ಬಬ್ಂದಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಕುರಿತು ಸಾವರ್ಜನಿಕರಿಂದ ದೂರು ಬರುತಿತ್ರುವುದರಿಂದ ಇವರನುನ್
ಬೇರೆ ಜಿಲೆಲ್ಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾನಯ್ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸಯ್ರು ಬೆಂಗಳುರು ಗಾರ್ಂ ರವರ ಪತರ್ ಕುರಿತು

4/8/2015

D

101304

5(5) .ಪರ್.ಅನು‐17/ ಪರ್ಅನು/17/2012

5/8/2014

D

101373

5(9)ಬ/ವೇನಿ/58/2012‐13/2012

6/3/2014

D

101418

1(4)/ನೇಮಕ/ ಂಧುತವ್: 34/2012‐13/2012

ೕನಿರ್ಯಾ
ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಎಂ. ೕರಯಯ್, ದಿವ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,ಸಾ. .ಇ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಕಾಯ್
ೕಟ್ರ್ ಪಡೆಯಲು ನಿರಪೇಕಷ್ಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ತೆರಳಲು ಪಾಸ್
ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ಹೊಂದಿದ ಪರ್.ದ.ಸಹಯಕರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆ ೕಗವು ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿರುವ
ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಜಾತಿ/ಆದಾಯ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳ ಪರಿ ೕಲನೆ ಮಾಡಿ ಂಧುತವ್ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

9/27/2014

B

101419

1(4)/ನೇಮಕ/ಗಾರ್.ಮೀ.ಪರ್.ಪ/35/2012‐13/2012

9/27/2014

B

9/27/2014

B

9/27/2014

B

9/27/2014

E

6/2/2014

D

9/27/2014

B

1/6/2015
5/2/2015

E
C

6/4/2014

E

101424

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆ ೕಗವು ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿರುವ
ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಗಾರ್ಮೀಣ ಮೀಸಲಾತಿ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳ ಪರಿ ೕಲನೆ ಮಾಡಿ ನೈಜತೆಯ ಬಗೆಗ್ ವರದ ಕಳು ಸುವ
ಬಗೆಗ್
1(4)/ನೇಮಕ/ಕ.ಮಾ.ಪರ್.ಪ/36/2012‐13/2012
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದದ್ಗೆ ಗೆ ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆ ೕಗವು ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿರುವ
ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ ವಾಯ್ಸಂಗ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳ ಪರಿ ೕಲನೆ ಮಾಡಿ ನೈಜತೆಯ ಬಗೆಗ್ ವರದಿ
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್
1(4)/ನೇಮಕ/ದೈ.ಅಂ.ಮೀ.ಪರ್.ಪ/39/2012‐13/2012 ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಆಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ
ಆ ೕಗದಿಂದ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ದೈ ಕ ಅಂಗ ಕಲ ಮೀಸಲಾತಿ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳಂತೆ
ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ವೈದಯ್ಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆ ವರದಿ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್
1(4)/ನೇಮಕ/ಖಾ.ಹು.ಮಾ/40/2012‐13/2012
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್ ಬ ವೃಂದದ ಖಾ ಹುದೆದ್ಗಳ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್

101429

1(4)/ನೇಮಕ/ಧಾ.ಆ/42/2012‐13/2012

101435

1(4)/ನೇಮಕ/ಮು. .ಹು.ಸಥ್.ಬ: 47/2012‐13/2012

101448
101463

1(4)/ಭ.ಸ/57/2012‐13/2012
1(6) ಂ/ಸೇಸೇ/46/2011/2012

101494

5(7) ಪತರ್. ರವಾನೆ 01/09‐10/ಇ /07‐08‐

101420

101423

ಧಾರವಾಡ ಅಯುಕತ್ರ ವಯ್ಪಿತ್ಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ
ಬೋಧಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೇವಾ ಷಯಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕಾತ್ಲಯಕೆಕ್
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್
ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆ ೕಗದಿಂದ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ 629 ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಆಯೆಕ್ ಆಗಿ
ಕೌನಿಸ್ ಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸಥ್ಳ ಆಯೆಕ್ ಪಡೆದಿರುವ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಸಥ್ಳ ಬದಲಾವಣೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
ಕನಾರ್ಟಕ ಧಾನ ಸಭೆಯ ಭರವಸೆ ಸಂಖೆಯ್ 234/2006 ರ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಸಂಪತುಕ್ಮಾರ್.ಇ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರೇಬೈಲ್ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾ. ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್
ಧಾರವಾಡ ಹಾಗೂ ಗುಲಬ್ಗರ್ ಆಯುಕಾತ್ಲಯಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ರವಾನಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

101503

5(1)/ವೃಂದ ಬದಲಾವಣೆ/16/2012

101506

5(1)/ಜೇಪ/10/2012

101547

2(6) /ದೂರು/ . ಪರ್/16//2012

101566
101589
101636

1(4)/ನೇಮಕ/ .ಪ.ಹು.ಮ/27/2012‐13/2012
5(5) ಮಾ.ಹ.ಅ‐18/ಮಾ.ಹ.ಅ/18/2012
1(6)/ಉವಾಯ್ಪ/28/2012

101733

2(2)/ವೇಬ/ಅಂ.ಸ.ಭ‐19/2012‐13/2012

101734
101772

5(1)/ಮುಂಬಡಿತ್/11/2012
1(6)ಸವ್./ನಿ&ಪಿಂ/29/2012

101939

5(2)/ಅಆನೇ/43/2012

101949

5(5) ಅ.ಆ.ನೇ‐12/ಅಆನೇ/12/2012

101958 c5(4)/ಅಆನೇ/97/32012‐13/2012
101978
5(1)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/08/2012
102009

1(8)ಗ/ರಮಂ/43/2012‐13/2012

102012

1(8)ವ.ನಿವೃತಿತ್ ಪಟಿಟ್./ನಿ&ಪಿಂ/42/2012‐13/2012

102060

2(6) ಇತೆರ/ದೂರು/ದೂಪರ್/23//2012

ರ್ೕ. ರ ೕಂಪಾಷಾ ವಾಹನಚಾಲಕರು ಡಯಟ್ ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ವೃಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು

9/22/2014

D

ರ್. ೕರಹನುಮಾನ ಪರ್.ದ.ಸ. ಡಯಟ್ ಯಮರಸ ರಾಯಚೂರು ಇವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ. ಅಹರ್ತಾ ದಿನಾಂಕ ನಿಗಧಿ
ಕುರಿತು
ರ್ೕ ರಾಮಕೃಷಣ್ಪಪ್ ಉಪಾರ್> ಬಾಲಕರ ಸಪಪೂಕಾಲೇಜು, ದಾವನಗೆರೆ ರವರು 201112ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
ಆಎರ್ಂಎಸ್ಎ
ೕಜನೆಯಡಿ ದಾಯ್ಥಿಘಳ ಪರ್ವಾಸ ಅನುದಾನ ದುರುಪ ೕಗದ ದೂರು ಸುತ್ಕರ್ಮ ಕುರಿತು
ನಿದೇರ್ಶಕರು ಪರ್ ಟಿಪಪ್ಣಿ
ರ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ಗೆ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಪಿ.ಪಿ.ಸೌಮಯ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ರ್ೕಮತಿ ಸುಮ.ಬಿ.ಕೆ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗ (ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ) ಅಧಯ್ಯನ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/22/2014

C

4/30/2015

D

9/27/2014
5/19/2015
5/4/2015

D
D
E

ರ್ೕ ಕೆ.ಎಂ. ಜಿಯಾ ಉಲಾಲ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಸಾಲೆ ಯತತ್ಂಬಾಡಿ, ಮಳವ ಳ್ ತಾಲುಲ್ಕು, ಮಂಡಯ್
ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ ಅಂಗ ಕಲ ಸಂಚಾರಿ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ದಿವ್ ದ.ಸ./ . .ಟಿ ಇವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ.ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್ . .ಟಿ.ವೃಂದದವರ ಮನ ಕುರಿತು
ರ್ೕಮತಿ ಪ ರ್ನಾಬ್ನು ಮು. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಸಜಾರ್ಪುರ ಆನೇಕಲ್ ತಾ. ಇವರ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್

4/9/2014

D

11/10/2014
6/6/2014

D
C

11/25/2014

D

ದಿ: ರ್ೕ .ಬಿ. ಹಾಲೇಶ್, ಸ. ., ಸ.ಮಾ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಮಾರಗೌಡನಹ ಳ್, ಮಳವ ಳ್ ತಾ:: ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಅವಲಂಬಿತರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ.ಜಯಲ ಮ್, ಕೋಂ.ದಿ.ವರದರಾಜು ಕೆ ಎಲ್,ಪರ್ದಸ
,ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,ಕಾಂತರಾಜಪುರ,ಚೆನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ,ಹಾಸನ.ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ನೇಮಕಾತಿಯಡಿಯ ಲ್ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
indiyaq c g appointment
ರ್ೕ ಸಣಣ್ತಿಪಪ್ಯಯ್ "ಡಿ" ದಜೆರ್ ನೌಕರ ಜಿಲಾಲ್ ಪಥಯ್ಪುಸತ್ಕ ಮ ಗೆ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರು ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಯ ಲ್ ದಾವೆ
ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಬಿ.ಎಸ್.ಅನಂತ ನಾಯಕ್, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
2013 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ವ ೕಮಿತಿ ಪೂರೈ ಸಕಾರ್ರಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತತ್ರಾಗ ರುವ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಖೆಯ ಬಿ ದಜೆರ್ಯ (ಅಫಿ ಯೇಟಿಂಗ್) ಹಾಗೂ ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಬೋಧಕ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.

5/6/2014

A

7/18/2014
11/10/2014

A
E

4/30/2015

E

4/30/2015

E

ಆರ್ ಕೃಷಣ್ಪಪ್ ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಹಣ ದುರುಪ

8/22/2014

D

ೕಗ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಸುತ್ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್

102151
102160
102270
102488

102496
102564
102566
102610
102783
102834
102867
102925
102927
102958
102977

102978

ರ್ೕ ಎಸ್.ಆರ್. ಸುಬರ್ಹಮ್ಣಯ್ ಬಿನ್ ದಿ: ಜಾನಕಮಮ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ವಲಯ ‐3 ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
2(7) ದೂರು 48/2012‐13/ದೂಪರ್/48/2012‐
ದೂರು ಪರ್ಕರಣ
5(8)/ದೂಪರ್/33/2012
2 (5)/ದೂಪರ್/49/2012‐13/2012
ರ್ೕ ಹನುಮಂತ ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಸಕಾ ರಿ ಪದ ಪೂವ ಕಾಲೇಜು(ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಭಾಗ) ಆನವಟಿಟ್
ಸೊರಬ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು (ದೂರು ನೀಡಿದವರು ಉಪನಿದೇ ಶಕರು(ಆಡ ತ)ಸಾ ಇಲಾಖೆ
ವ ಗಗ್)
CASH SECT/ಇ /C.S.‐01/ OTHER
CASH SECTION OTHERS LETTERS ACKNOWLEDGEMENT DURING THE YEAR 2006‐2007 TO
LETTERS/004/2012
2012‐2013 REGARDING
ರ್ೕ. ಬಿ. . ಚಂದೆರ್ೕಗೌಡ, ದಿವ್ದಸ ಡಯಟ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರ ಮನ ಬಗೆಗ್.
5(6)/ಮನ /31/2012
5(6)/ದೂಪರ್/31/2012
ರ್ೕ. ವೈ.ಆರ್.ಉಪೇಂದರ್, ಪರ್.ದ.ಸಕಾರ್ರಿ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು, ಗೌನಿಪ ಲ್, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ರುದಧ್ ಸುತ್
ಕರ್ಮ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್.
CASH SECTION/ಇ /C.S.‐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
ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗಕೆಕ್ ಇಲಾಖಾ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
1(6)/ಉವಾಯ್ಪ/30/2012
CASH SECTION/ಇ /C.S.02 / R.T.A. 006/2012
CASH SECTIONS RIGHT INFORMATION ACT DURING THE YEAR 2010‐2011 TO 2012‐2013 ‐
REGARDING
5(2)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/ದಾವೆ‐24/2012
ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ಅಜಿಱ ಸಂಖೆಯ್ : 5627/2012 ರ್ೕ ಗುರುನಾಥ, ನಿವೃತತ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಬೆಳಗಾ ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ
ಅಜಿಱ ಕುರಿತು.
1(7)/ನಿ&ಪಿಂ/81/12‐13/2012
ಎಸ್ ಪಿ ನಾಗರಾಜು ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆಯನುನ್ ಪಿಂಚಣಿ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಸೌಲಬಯ್ಗ ಗೆ
ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಸೇವಾಪುಸತ್ಕದೂಂದಿಗೆ
1(7)/ಸೇಸ/63/12‐13/2012
ಮಂಜುಳ ಜಿಎಸ್ ಮು , ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ ಮಾಸೆತ್ೕನಹ ಳ್,, ಂದಿನ ಸೇವೆ ಪಿಂಚಣಿ ಹಾಗು ಆಧಿರ್ಕ ಸೌಲಬಯ್ಕಾಕ್ಗಿ
ಪರಿಗಣಿಸಲು ಕೋರಿ ಸೇವಾಪುಸತ್ಕದೂಂದಿಗೆ
cash section/ಇ /C.S.01 / Sch Reg‐009/2012
Private Aided / un‐Aided primary and High school Registration fees during the year from
2011‐2012 and 2012‐2013 ‐ Regarding
1(6)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/31/2012
ರ್ೕ ಶಬಿಬ್ೕರ್ ಅಹಮಮ್ದ್ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು (ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಣ) ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ
ಇವರು ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್ ದಾಖ ರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 2838/2012‐13
5(2)/ಅಆನೇ/45/2012

5(4) ನೇಮಕ‐102/ಅಆನೇ/102/2012

102987 Cash section/ಇ /C.S. 02 / Est payees list ‐
010/2012

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿ: ಗಂಗಾನಾಯಕ್ ಕೋಂ ರ್ೕಮತಿ ಜಿ ಸ ತ ಇವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
Office staff Employees corportation bank s.b. a/c salary and others payees list during the
year 2012‐2013 , Regarding

8/8/2014

A

6/10/2014
6/5/2014
6/24/2014

E
E
D

5/24/2014

E

6/5/2014
6/5/2014

D
B

4/28/2015

D

4/29/2015
5/24/2014

D
B

6/10/2014

D

4/30/2015

C

4/30/2015

C

5/24/2014

B

6/5/2014

C

9/11/2014

A

4/28/2015

D

103030

5(1)/ವಗರ್/21/2012

103032
103035
103059

5(4) ನೇಮಕ/ಅಆನೇ/107/2012‐13/2012
5(4)/ಅಆನೇ/104/2012‐13/2012
5(8)/ಅಗೈಹಾ/32/2012

103078

5(5) ಅ.ಆ.ನೇ‐14/ಅಆನೇ/14/2012

103080
103115

5(5) ಸವ್.ಗಾರ್.ಪರ್ಯಾಣ‐19/ಅನು/19/2012
5(5) ಸವ್ ಇ ನಿ‐20/ನಿ&ಪಿಂ/20/2012

103154 cash section/ಇ /C.S.02/ Pri sch award adv
011/2012
103217
2(5)/ಮಾ.ಹ.ಅ/53/2012‐13/2012

103218

2(6) ಇತರೆ/ದೂರು/ದೂಪರ್/25//2012‐13

103219

2(6) ಇತರೆ/ದೂರು/ದೂಪರ್/26//2012‐13

103228
103297
103309
103310
103353

2012‐13ನೇ ಸಾ ನ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಸಕಾರ್ರ ಅನು ೕದನೆ ನೀಡಿರುವ ಪರ್ಕರಣಗಳ
ಕುರಿತು
ಅನಕಂಪದ ◌ಾಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ ಕೃಷಣ್ ಇವರಿಗೆ ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಕುಮಾರಿ . ೕರ ◌ಿವರಿಗೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಬಿ ಎಸ್ ಸುಮುಖ್ ಕುಮಾರ್ ಪರ್ದಸ ಸಪಪೂಕಾ ಹಾರೋಹ ಳ್ ಶಾಲಾ ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿರುವ
ಕುರಿತು
ರ್ೕಮತಿ ಟಿ ಆರ್ ಜಯಲ ಮ್., ಕೋಂ ಎನ್ ಬಸವರಾಜು, ಸ.ಉ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಯರಗಂಬ ಳ್, ಯಳಂದೂರು,
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್. ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ನೇ ಮೇರೆಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಸವ್ಗಾರ್ಮ ಪರ್ಯಾಣ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸೌಲಭಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ ತುಳಸಮಮ್ ಎ ಕೆ., ದಿವ್ ದ ಸ,ಸಕಾ್ರಿ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ವ ಗಗ್. ಇವರಿಗೆ ವೈದಯ್ಕೀಯ ಆಧಾರದ
ಮೇರೆಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಛ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
Primary school teachers National / State Award advance amount from the C.P.I. Account
during the year 2012‐2013, Regarding
ೇತರ್ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ೇತರ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕೇಂದರ್ ಸವ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ, ಹರಪನಹ ಳ್ ಇವರು
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡದೆ ಇರುವ ಕುರಿತು ದೂರು(ಕೆ ಸಾಧಿಕ್ ಭಾಷ ಐ ಬಿ ಸಕ ಲ್
ಸೂಟ್ಡೆಂಟ್ ಕಾನ ರ್ ಂಬಾಗ ಉಜಜ್ನಿ ಕಾಲೇಜ್ ರಸೆತ್ ಹರಪನಹ ಳ್ ದಾವಣಗೆರೆ)
ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶ ಮು ಮತುತ್ ಇಂದಿರ ದಿವ್ದಸ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚನೆನ್ೕನಹ ಳ್, ದೇವಜಹ ಳ್, ತ ಬೆಂಗಾರ್ಂ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮುನಿರಾಜಣನ್ ಗೂರ್ಪಿಡ್ ನೌಕರ ಇವರಿಗೆ ಮಾನ ಕ ಂಸೆ ನೀಡುತತ್ರುವ ಬಗೆಗ್ ದೂರು ಕುರಿತು

ರ್ೕಮತಿ ಸಾಯಿರಾಬಾನು, ಮು ಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ದೇವರಜೀವನಹ ಳ್, ಬೆಂ ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಅಸಮಪರ್ಕ
ಕಾಯರ್ ನಿವಹಣೆ ಬಗೆಗ್ ದೂರು ಇವರನುನ್ ಬೇರೆಕಡೆಗೆ ವಗಾರ್ಯಿ ಇವರ ಜಾಗಕಕ್ ಎಶೌಕತ್ ಬಾನು ರನುನ್
ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್
5(2)/ಕ.ನಿ.ಅ/26/2012
ರ್ೕ ಸೈಯದ್ ವಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ರಿಯೂರು
ಇವರಿಗೆ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
2(7) ದೂರು 51/2012‐13/ದೂಪರ್/51/2012‐
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ದಂಡ ಧಿ ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೇವಾಪುಸತ್ಕದ ಲ್ ನಮೂದಿ ಸಕಾ ರಕೆಕ್
13/2012
ವರದಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.
cash section/ಇ /C.S‐02 / Other Loan‐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
cash section/ಇ /C.S. 02 / Bank Loan ‐013/2012 Sri. B.S. Nagesh, F.D.A. o/o the C.P.I. Bangalore‐1, M.S.I.L. & Bank Loan during the year from
2010‐2011 to 2012‐2013 Regarding
ಸಾಮಥಯ್ ಅಭಿವೃದಿದ್ ತರಬೇತಿ ಕಾಯ ಗಾರಕೆಕ್ ಹಾಜರಾಗದೇ ಇರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಗೆಗ್ ದೂರು.
2(7) ದೂರು 52/2012‐13/ದೂಪರ್/52/2012‐

11/10/2014

D

6/5/2014
7/18/2014
6/5/2014

A
A
A

5/7/2014

A

5/8/2014
5/19/2015

D
C

5/24/2014

B

4/30/2015

E

3/5/2015

D

6/12/2014

D

6/5/2014

D

6/11/2014

E

4/28/2015

D

5/24/2014

B

8/19/2014

E

103435

2(5)/ಮಾ.ಹ.ಅ/54/2012‐13/2012

ರ್ೕ ಕೆ ರಾಮಶೆಟಿಟ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾವೇರಿ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರುಗಳ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿಯನುನ್
ಕೋರಿ( ರ್ೕ ಅಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ ಭಂಡಾರಿ, ರೇಮಠಚಾಳ, ಉಮಾಶಂಕರನಗರ 1ನೇ ಮೇನ್ ಎ ಕಾರ್ಸ್
ಸಾ// ರಾಣಿಬೆನೂನ್ರು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮಾ ತಿಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುತಾತ್ರೆ)

103553 CASH SECION/ಇ /C.S.‐2 / EDU DEPT CESS AMT OFFICE OF THE COMMISSIONER FOR PUBLIC INSTRUCTION, BANGALORE‐1 EDUCATION
DEPARTMENT CESS AMOUNT REMITTED TO GOVERNMENT HEAD DURING THE YEAR 2006‐
‐014 //2012
2007 TO 2012‐2013 ‐ REGARDING
103554 CASH SECTION/ಇ /C.S.‐02 / A.G. AUDIT
ACCOUNTANT GENERAL IN KARNATKA BANGALORE‐1, INSPECTION AUDIT REPORT FOR
REPORT ‐015 //2012
COMMISSIONER OFFICE NON‐GOVT CASH BOOK INTREST AMOUNT REMITTED TO
GOVERNMENT HEAD OF ACCOUNT DURING THE YEAR 2011‐2012 TO 2012‐2013 ‐
REGARDING
ರ್ೕ ಸೈಯದ್ ವಜೀರ್ ಅಹಮಮ್ದ್, ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್
103635
5(2)/ನಿ ೕ/27/2012
103783
5(1)/ಮುಂಬಡಿತ್/13/2012
ಸಾ. .ಇ.ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರಾದ ಪರ್.ದ.ಸ.ಮತುತ್ ೕಗರ್ ಪಿಗಾರರಿಗೆ ಅಧೀಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬದಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
103785

2(5)/ಮಾ.ಹ.ಅ/56/2012‐13/2012

103855

5(6)/ದೂಪರ್/34/2012

104027

5(5) ರಾಜೀನಾಮೆ ಅನು‐21/ಅನು/21/2012

104114

1(4)/ನಿ

104115

1(4)/ವಗರ್/80/2012‐13/2012

104123
104129
104226

1(4)/ವಗರ್/86/2012‐13/2012
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/92/2012‐13/2012
5(4) ಅ.ಆ.ನೇ‐113/ಅಆನೇ/113/2012

104228

5(4) ಅ.ಆ.ನೇ‐115/ಅಆನೇ/115/2012

ೕ/79/2012‐13/2012

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್ ಎಂ ಪೆರ್ೕಮ ಂದಿನ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಣಿಬೆನೂನ್ರು, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಹಾ
ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ ದಾವಣಗೆರೆ ರ್ೕ ಎಸ್ ಬಿ ಕೂಡಿಲ್, ಉಪನಿದೇ ಶಕರು
(ಆಡ ತ) ಹಾವೇರಿ ಇವರುಗಳ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಕುರಿತು ಮಾ
ಹಕಿಕ್ನಡಿ ( ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಹೆಚ್ ಬಣಕಾರ್
ದಾಯ್ನಗರ ರಾಣೆಬೆನೂನ್ರು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುತಾತ್ರೆ.
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇ ಲ್ನ ಬಬ್ಂದಿಯವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್ ಕರ್ಮ
ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು.
ರ್ೕ ಮಹಮದ್ ಮುಜಾಮಿಲ್.,ಪರ್.ದ.ಸ,ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯ್,ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ‐4,
ಬೆಂಗಳೂರು.ಇವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಬುರಾನುದಿದ್ೕನ್ ಚೋಪಾದ್ರ್, ಮು , ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ದೋರನಾಳ್, ತರೀಕೆರೆ ತಾ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಲಾಯ್ಣ ◌ಿಲಾಖೆ,
ರಾಜಿಱ ದೇಸಾಯಿ ಮಾದರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ
ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಕೆಕೆಂಪರಾಜು, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಒಂಟಿಕೊಪಪ್ಲು, ಮೈಸೂರು ಇವರನುನ್ ವಗಾಱವಣೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದದ ಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾಱವಣೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಸೋಮಣಣ್ಕೆಕೆ, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರ್ೕ ಪೃತಿವ್ರಾಜ್ ಇವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರ್ೕ ಬಿ ಹೆಚ್ ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್ ಇವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

11/29/2014

E

5/24/2014

B

5/24/2014

B

6/5/2014
11/10/2014

E
D

4/30/2015

E

11/29/2014

B

5/7/2014

C

5/18/2015

D

11/29/2014

E

11/29/2014
5/18/2015
7/18/2014

E
E
A

7/18/2014

A

104229

5(4) ಅ.ಆ.ನೇ‐117/ಅಆನೇ/117/2012

104231

5(4) ಅ.ಆ.ನೇ‐111/ಅಆನೇ/111/2012

104232

5(4) ಅ.ಆ.ನೇ‐110/ಅಆನೇ/110/2012

104235
104325
104448

5(4) ಅ.ಆ.ನೇ‐116/ಅಆನೇ/116/2012
5(2)/ಸೇ ನಿ ತ/28/2012
4(2)/ಸೇಸೇ/31/2013

104542

5(9)/ಅಆನೇ/72/2012‐13/2013

104543

5(9)/ಅಆನೇ/73/2012‐13/2013

104545

5(9)/ಅಆನೇ/74/2012‐13/2013

104566

5(2)/ನಿ

104580

1(6)/ಮಾ.ಹ.ಅ/32/2013

104581

2 (5)/ದೂಪರ್/57/2012‐13/2013

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರ್ೕಮತಿ ಮಧು ಬಿ ಕೊಟರ್ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರ್ೕಮತಿ ಷಮೀಮ್ ಉನಿನ್ೕಸಾ ಇವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕು. ಮಾಧುರಿ ಇವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/18/2014

A

7/18/2014

A

7/18/2014

A

9/11/2014
6/3/2014
11/25/2014

C
D
D

11/29/2014

A

ರ್ೕಮತಿ.ಟಿ.ವನಜಾ ಕೋಂ ದಿ.ತಿರುಕಪಪ್ ಹಾವೇರಿ, ಸ. , ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನರಗನಹ ಳ್,
ಗೊಲಲ್ರಹಟಿಟ್, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾ ರವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ಗೆ ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

1/24/2015

A

ರ್ೕಮತಿ.ಸರೋಜಮಮ್, ಕೋಂ ದಿ.ಪಾಂಡಪಪ್.ಜಿ. , ಸ. , ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯರರ್ಮನಹ ಳ್,
ಪಾವಗಡ ತಾ.ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ಗೆ ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

7/4/2014

A

ರ್ೕ ಹರಿಕುಮಾರ್ ದಿವ್ದಸ ಂದಿನ ೕವೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಜಿಲಾಲ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ಯ ತರಬೇತಿಗ ಗೆ ಬಬ್ಂಧಿಗಳನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಕೆ.ಎಸ್.ರಾಜಶೇಖರಯಯ್ ನಿವೃತತ್ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿ,ಮಧುಗಿರಿ ಇವರಿಗೆ 247‐ಎ ಅಡಿ
ಅಹಱತಾದಾಯ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ.ಕೆ.ಎನ್.ರತನ್, ಕೋಂ ದಿ. .ನಾಗೇಶ್, ದಿವ್.ದ.ಸ.ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಯಳಗೊಂಡನಹ ಳ್,
ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ. ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ಗೆ ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

104648 Cash section/ಇ /C.S.02 / FILE CLOSED ‐016
104718
5(7) ವಾ.ನಿ. 18/12‐13/ಕವಾ/10‐12‐2012/2013
104746
2(7)ದೂರು 54/2012/ದೂಪರ್/54/2012/2013

4/27/2015
ರ್ೕ ಬಿ. .ಪರ್ಸಾದ್ ಬಾಬು,ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು,ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿ,ಬಾಗೇಪ ಲ್ ತಾ::ಇವರನುನ್ ಮಾನಯ್
ಆರೋಗಯ್ ಮತುತ್ ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ್ನ ಸಚಿವರ ಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್
6/5/2014
ರ್ೕ ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆ ನಹ ಳ್ ಸಾಗರ ತಾ. ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ
ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
11/29/2014
ರ್ೕ ಎನ್ ಎಸ್ ಕುಮಾರ್ ಉಪನಿದೇ ಶಕರು (ಆಡ ತ) ಸಾ ಇಲಾಖೆ ವ ಗಗ್ ಇವರ ಕತ ವಯ್ ಲೋಪದ
ಬಗೆಗ್ ದೂರು (ಎನ್ ಟಿ ಜಯಕುಮಾರ್ ಜಿಲಾಲ್ ಪರ್ಧಾನ ಕಾಯ ದ ಭಾರತ ಸಂ ಧಾನ ರಕಷ್ಣಾವೇಧಿಕೆ ಕಲಲ್ಹ ಳ್
ನೋಬನಗರ ವ ಗಗ್)
Office cash section file closed during the year 2012‐2013 Regarding
4/28/2015
6/3/2014
ಈ ಕಛೇರಿಯ ವಾಹನ ಸಂಖೆಯ್: ಕೆಎ 01 ಜಿ. 2960ರ ಸ ೕರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ದುರ ತ್ ಬಗೆಗ್.
5/18/2015
ರ್ೕ ಕನನ್ಯಯ್/ಶಮೀಮ್ ತಾಜ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಇವರ ವಗಾ ವಣೆ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

D
D
D

104791
104792

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
ಮಾಹತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

E
E

ೕ/32/2013

1(1)ಇತರೆ/ಮಾ.ಹ.ಅ/22/2012/2013
1(1)ಇತರೆ/ಮಾ.ಹ.ಅ/16/2012‐13/2013

6/6/2014
6/6/2014

D
D
D

1(1)ಇತರೆ/ವೇಬ/ /ಅ/ಸಾಥ್.ಬ.ಪೂ.36/2012‐
ರ್ೕಮತಿ ಕೆಜಿಗೀತಾ, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಎಂಎಂಎಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಪೂವಾಱನವ್ಯವಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನಿಡುವ
13/2013
ಕುರಿತು
104795
1(1)ಇತರೆ/ವೇಬ/ .ಅ.ಸಥ್.ಬ.ಪೂ.35/2012‐13/2013 ರ್ೕಮತಿ ಎ ಗ್ೕತ ಸನಿ, ಡಿಎಸ್ ಇ ಆರ್ ಟಿ , ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ಲ್
ಪೂವಾಱನವ್ಯವಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನಿಡುವ ಕುರಿತು
104797
1(1)ಇತರೆ/ಮಾ.ಹ.ಅ/23/2012‐13/2013
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಸು ೕಲೇ ಗೌಡ
104798
1(1)ಇತರೆ/ಇ /ಕ.ಹಾ.ಬ/52/2012‐13/2013
ರ್ೕ ಎನಾನ್ಗರಾಜು, ಉಪನಿದೇಱಶಕರು ಅಂಕಿಅಂಶ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂ ಇವರು ಕತಱವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರಾದ ಬಗೆಗ್
104793

104799
104801
104802
104818
104829
104837
104839
104840
104841
104842
104843
104845
104848
104849
104850

ರ್ೕ ಕೆ ವೇಗೌಡ, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಎಂಎಂಎಸ್, ಹಾಸನ ◌ಿವರಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ಲ್ ಹಾಗೂ
ಪೂವಾಱನವ್ಯವಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನಿಡುವ ಕುರಿತು
ರ್ೕ ಎಸಜ್ಯಕುಮಾರ್,ಉಪನಿದೇಱಶಕರು, ಇವರಿಗೆ ಟಿಜಿ ಮತುತ್ ಟಿಎ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು
1(1)ಇತರೆ/ಇ /ವ.ಅ.39/2012‐13/2013
1(1)ಇತರೆ/ನೇಮಕ/ನಿ.ಅ.ಸೇ/51/2012‐13/2013
ರ್ೕ ಎನಿಬ್ಪಾಟೀಲ್, ನಿನಿ, ಇವರನುನ್ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಣ ಹಱತಾ ಚೌಕಟುಟ್ ನಿವಱಹಣಾ ಇ ಲ್ಗೆ ಗುತಿತ್ಗೆ
ಆದಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
ನಾ ೕದ್ ಅ ಇವರು ಕೇಸರಿ ಕರಣಗೊಂಡ ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕವನುನ್ ಂಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್
ಜನಸಪ್ಂದನ /2012‐13/ಇ /ಜನಸಪ್ಂದನ/2012‐
1(1)ಇತರೆ./ವೇಬ/ /ಅ/ಸಾಥ್(ಪೂ)31/2012‐13/2013 ರ್ೕ ವೃಷಬೇಂದರ್ಯಯ್, ಬಿಇಓ, ಂಧನೂರ, ◌ಿವರಿಗೆ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ಲ್ ಪೂವಾಱನವ್ಯವಾಗಿ ಬಡಿತ್
ನೀಡುವ ಕುರಿತು
1(1)ಇತರೆ./ಇ /ಅ.ಕ.ಹಾಬ.31/2012‐13/2013
◌ಾಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ವಗಾಱವಣೆ ಬಡಿತ್ ಹೊಂದಿದ ಧಿಕಾರಿಗಳು ಕತಱವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರಾದ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ
ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು
1(1)ಇತರೆ./ವೇನಿಪ/ಸೇ .52/2011‐12/2013
ರ್ೕ ವಶಂಕರ ರೇಮಠ್, ನಿವೃತತ್ ಸಹ ನಿದೇಱಶಕರು ರವರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ವೇತನ/ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ನಿಗದಿಗೊ ಸುವ ಕುರಿತು
1(1)ಇತರೆ./ನೇಮಕ/ /ಅ/ನಿ ೕಜನೆ/43/2012‐
ರ್ೕ ಸೋಮ ಶೇಖರಗೌಡ ಬಸವನಗೌಡ, ಬಿಇಓ, ಗಂಗಾವತಿ, ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ಮ ಳಾ ಮತುತ್ ಮಕಕ್ಳ
13/2013
ಭಿವೃದಿದ್ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರ ಶೇ ಆಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು
1(1)ಇತರೆ./ಮಾ.ಹ.ಅ/45/2012‐13/2013
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯಲ್ಇ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಕೆಆ ರ್ದದ್ರಾಮಪಪ್
1(1)ಇತರೆ./ನಿ ೕ/ /ಅ.44/2012‐13/2013
ರ್ೕ ಹೊರಪೇಟೆ ಮಲೆಲ್ೕಶಪಪ್, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಇವರನುನ್ ಜಲಸಂಪನೂಮ್ಲ ಸಚಿವರ ಶೇ ಆಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ
ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು
1(1)ಇತರೆ./ಮಾ.ಹ.ಅ/37/2012‐13/2013
ರ್ೕ ಗಣಪತಿಭಟ್, ಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಇವರ ಸೇವಾ ವರ ಚರ ◌ಾ ತ್ ಥ್ರ ◌ಾ ತ್, ಮಾ ತಿಗಳನುನ್
ಮಾಹತಿಇ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
ರ್ೕ ಎಂಆ ರ್ವರಾಂ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಟಿಇ, ಮೈಸೂರು, ಇವರನುನ್ ಆಡಿರ್ಪಿಆಗೆರ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
1(1)ಇತರೆ./ನಿ ೕ/51/2012‐13/2013
1[1]ಉನಿ.ಬಡಿತ್/ಮುಂಬಡಿತ್/30/2013
ರ್ೕ ಕೆಂಚರೆಡಡ್ರ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಧಾರವಾಡ ರವರಿಗೆ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ವೃಂದಕೆಕ್ ಬಡಿತ್
ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
1[1]ಇತರೆ.ಉ.ನಿ/ಮಾ.ಹ.ಅ/49/2010‐11
ರ್ೕ ಅಪಾಪ್ಜಯಯ್, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್, ರಾಮನಗರ ಇವರು ಎರವಲು ಸೇವೆ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
1[1]ಇತರೆ.ಉ.ನಿ/ರಮಂ/01/2010‐11
ರ್ೕ ಎಂ ಕಾಂತರಾಜು, ಕಾಯರ್ ನಿವಾರ್ಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯತ್, ಕೊಪಪ್ ಇವರಿಗೆ ರಜೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು
1(1)ಇತರೆ/ವೇಬ/ /ಅ/ಸಾಥ್.ಬ/41/2012‐13/2013

4/28/2015

C

6/5/2014

C

6/6/2014
6/5/2014

E
D

4/28/2015

C

6/5/2014
6/5/2014

D
D

6/8/2015
4/28/2015

E
C

6/5/2014

E

6/5/2014

C

6/5/2014

E

6/6/2014
6/5/2014

E
D

6/5/2014

E

6/5/2014
11/6/2014

E
E

11/6/2014

E

11/6/2014

E

104852

1[1]ಇತರೆ.ಉ.ನಿ/ವಗರ್/64/2010‐11

104861

1[1]ಇತರೆ./ಮಾ.ಹ.ಅ/18/2011‐12

104895
104896
104899
105015

1[1] ಇತರೆ./ಮಾ.ಹ.ಅ/08/2012‐13
1[1] ಇತರೆ./ಮಾ.ಹ.ಅ/08/2012‐13
1[1] ಇತರೆ. .ಅ.ನಿ.32/ಮಾ.ಹ.ಅ/18/2011‐12
5(2)/ಅಆನೇ/58/2013

105066
105070
105071
105072
105193

1[1]ಇತರೆ. ಅ/ವಗರ್/40/2010‐11
1[1]ಇತರೆ.ಅ.ವ.ಮಾ ತಿ[ಬೆಂನ]/ಸೇಸೇ/10/2010‐
1[1]ಇತರೆ.ಅ.ಮಾ/ಮನ /10/2008‐09
1[1]ಇತರೆ./ಕ.ನಿ.ಅ/11/2008‐09
1(4)/ಇ /98/2012

105205

1(4)/ಇ /108/2013

105224 ಆ8(1) ವೇ.ಶಾ.ಬಿಲುಲ್ 01/2012‐
13/ವೇಬಿ/04/07/2012/2013
105234
1(4)/ನೇಮಕ/22/2012

105241
2(7)ದೂರು 55/2012/ದೂಪರ್/55/2012/2013
105306 CPI/ನಿ ೕ/36/2013
105331
105332
105333
105335
105336
105339
105350

A8(2) G.P.F‐01/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/01/2013
A8(2) others‐02/ಇ /02/2013
s5(1)/ಅಆನೇ/120/2012‐13/2013
si5(4)/ಅಆನೇ/122/2012‐13/2013
si5(4)/ಅಆನೇ/125/2012‐13/2013
si5(4/ಅಆನೇ/126/2013
5(4)/ಅಆನೇ/127/2013

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್ ಗೀತಾ, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರನುನ್ ಡಯಟ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇ ಲ್ಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
ರ್ೕ ಟಿ ಬಸವರಾಜು, ಡಿವೈಪಿ , ಆಎರ್ಂಎಸ್ಎ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್
ಕೋರಿರುವ ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ [ಎಸ್ಎಚೌಹಾಣ್]
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
ರ್ೕ ಎಂ.ಎಸ್.ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ ತಂದೆ ದಿ: ಎಂ.ಬಿ. ವಶಂಕರಪಪ್,ಮು. .,ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಕುಪೆಪ್, ಹೊಳೇನರ ೕಪುರ
ತಾ:: ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ಸಾ ಇಲಾಖೆಯ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗು ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಕುರಿತು
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಲ್ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾ ತಿ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಕುರಿತು
ಸಾ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಗೂರ್ಪ್ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾ ತಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಎನ್ ಆಂಜನಪಪ್, ಬಿಇಒ, ಹೊಸಕೋಟೆ ರವರ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾವಧಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಗುಲಬಗಱ ◌ಾಯುಕಾತ್ಲಯದ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಸರಕಾರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೇವಾ ಷಯಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಗುಲಬಗಱ ಆಯುಕಾತ್ಲಯಕೆಕ್
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್
2012ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸರಕಾರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ನೇಮಕ ಆಗಿರುವವರ ಪರ್ಥಮ ವೇತನ
ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ದ ಬಗೆಗ್
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಬಬ್ಂದಿಗಳ ವೇತನ ಡಾರ್ ಮಾಡುವ ಬ ಗೆಗ್.

11/6/2014

E

6/6/2014

E

11/1/2014
11/6/2014
6/6/2014
8/8/2014

E
E
E
A

11/5/2014
11/6/2014
11/6/2014
11/6/2014
6/2/2014

E
E
E
E
D

9/27/2014

D

4/16/2015

E

ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆ ೕಗವು ಸರಕಾರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ 629 ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಆಯೆಕ್
ಮಾಡಿರುವ 629 ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂಬಂಧ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಂಧುತವ್ ಇತಾಯ್ದಿ ನೇಮಕಾತಿ
ಪಾರ್ಧಿಕಾರವಾದ ಧಾರವಾಡ/ಗುಲಬಗಾರ್ ಅಪರ ಆಯುಕತ್ರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಉಷಾದೇ , ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು,ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ,ಹೊಳೇನರ ೕಪುರ ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್

9/27/2014

B

1/13/2015
6/5/2014

E
E

G.P.F.Letters File
Other letters
SfrI ji rGunMdnrewfwi ivrige anukMpd nVkri nIwuv bgfge
SfrImti ke Arf pvitfr ivrige anukMpd nVkri nIwuv bgfge
rAjEMdfr ivrige nVkri nIwuv bgfge
pieM kvit ivrige nVkri nIwuv bgfge
ರ್ೕಮತಿ ಶಕುಂತಲ ಬೂದಿಹಾಳ ◌ಿವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ನೌಕರಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

5/24/2014
5/24/2014
7/18/2014
11/28/2014
7/18/2014
6/5/2014
9/11/2014

E
E
A
A
A
A
A

105354

5(2)/ಅಆನೇ/59/2013

105362

5(2)/ಅಆನೇ/60/2013

105423

1(6)/ಉವಾಯ್ಪ/33/2013

105456

5(5) ಆ.ಖ.ಅನು‐22/ಆಖಅ/22/2013

105498

1[1]ಇತರೆ/ .ಸ & ಪ ಪರ್./29/2008‐09

5(7) ವಾಹನ ಹಂಚಿಕೆ 19/12‐13/ಕವಾ/18‐01‐
2013/2013
105539
2 (5)/ದೂಪರ್/59/2012‐13 ದಿನಾಂಕ 18‐1‐
2012/2013
105552
5(8)/ನಿ&ಪಿಂ/74/2013
105537

105567

5(8)/ನಿ&ಪಿಂ/37/2013

105645

5(2)/ಅಆನೇ/61/2013

105667

5(2)/ಅಆನೇ/62/2013

105743
105785

5[1]/ಇ /ಅಧೀ.ಹೆ.ಪರ್/2010‐11
5[1]/ನೇಮಕ/26/2010‐11

105801

2(6) /ದೂರು/ . ಪರ್/03//2013

105803

2(6) /ದೂರು/ದೂಪರ್/29//2011‐12

ರ್ೕ ಡಿ.ಜಿ.ಮಂಜುನಾಥ್ ತಂದೆ ದಿ:ಎಂ.ಗುರು ಂಗಯಯ್, ಮು. , ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಬಿಸಲವಾಡಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ
ತಾ:: ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ನೇಮಕಾತಿ
ಕು:: ಎಸ್. ಂಧುಪರ್ಸಾದ್ ತಾಯಿ ದಿ: ಎಸ್. ಅಮುದಾ ಸುರಭಿ ಸ. . ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಕುಂಬಾರಕೊಪಪ್ಲು,
ಮೈಸೂರು ಉತತ್ರ ವಲಯ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ನೇಮಕಾತಿ

8/8/2014

A

8/8/2014

A

5/14/2015

D

5/21/2015

C

11/6/2014

E

6/5/2014

D

ರ್ೕ ತಿಮಮ್ಪಪ್, ಪಾರ್ಚಾಯ ರು, ಸಕಾ ರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಸಕಾ ರಿ ಪದ ಪೂವ ಕಾಲೇಜು ಬಳಾಳ್ರಿ ಇವರ ಮೇ ನ
ದೂರು (ಉಪನಿದೇ ಶಕರು ಸಾ ಇ ಬಳಾಳ್ರಿ ಇವರ ಪತರ್ ದಿ 5‐1‐2012)
ರ್ೕಮತಿ ಮಂಗಳಮಮ್ ಕೋ ಲೇಟ್ ಜಿ. ರಾಜು,ಇವರ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಿಣಿಗಾಗಿ ಮನ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

5/19/2015

D

6/5/2014

B

ರ್ೕಮತಿ ಲಕಷ್ಮಮ್ ಬಿನ್ ನರ ಂಹಯಯ್, ಕಂಚಾಘಟ್( ದಾಯ್ನಗರ) ತಿಪಟೂರು, ತುಮಕೂರು ರಸೆತ್, ಇವರ ಕುಟುಂಬ
ಪಿಂಚಣೆ ಸಥ್ಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್ ಮನ .
ಕು::ತಿರ್ವೇಣಿ ಜಿ.ಟಿ. ತಂದೆ ದಿ: ಜಿ.ತಿಮೆ ಗೌಡ, ದೈ, .,ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ದೇವವೃಂದ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾ:
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ರ್ೕ ಜಿ.ಎಸ್.ಅಂಕಿತ್ ತಾಯಿ ದಿ::ಲಾವಣಯ್ ಜಿ. ಸ. .,ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಬೆಣಕುಣಸೆ, ತರೀಕೆರೆ ತಾ:
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ನ ಸಭಾನಡವ ಗಳನುನ್ ಅನುಷಾಠ್ನಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್
ಕನಾರ್ಟಕ ಧಾನ ಮಂಡಲದ ಂದು ದ ವಗರ್ಗಳ ಮತುತ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಕಲಾಯ್ಣ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗೆ
ಂದು ದ ವಗರ್ದವರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ಮೀಸ ರಿ ರುವ ಕುರಿತು ಮಾ ತಿ ಮಂಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/3/2014

D

11/25/2014

A

8/8/2014

A

9/22/2014
9/22/2014

D
C

10/15/2014

D

6/12/2014

A

ರ್ೕ ಪಿ.ನಾಗರಾಜ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ವ

ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

ರ್ೕ.ಲೋಕೇಶ್ ರಾಜು., ದಿವ್.ದ.ಸ. ಕೇಂದಿರ್ೕಕೃತ ದಾಖಲಾತಿ ಘಟಕ, ಕೆ.ಜಿ.ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರಿಗೆ ಆ ತ್
ಖರೀದಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ಸಂಖೆಯ್ 29 ರ ಲ್ ರ್ೕ ಕೆ ಟಿ ರ್ೕಕಂಠೇಗೌಡ ಇವರ ಪರ್ಶೆನ್ಗೆ ಉತತ್ರಿಸುವ
ಬಗೆಗ್
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ವಾಹನಗಳನುನ್/ಚಾಲಕರನುನ್ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ/ತಾತಾಕ್ ಕವಾಗಿ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

ರ್ೕ ಸಂಕರ ಂಗಯಯ್, ಮು ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ವನಗೆರೆ ಮಧುಗಿರಿ ತಾ>/ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ದಿ 25122012ರಂದು
ಮಕಕ್ಳ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಪರ್ವಾಸದ ಲ್ ಕತ ವಯ್ಲೋಪ ದಿಂದ ಕುಮಾರಿ ಜೆಎನ್ ಪ ತರ್ ◌ೆ◌ಂಬ ದಾಯ್ಥಿ ಯ ಸಾ ಗೆ
ಕಾರಣಾರಾಗಿರುವ ◌ಾರೋಪ ಕುರಿತು ಸುತ್ಕರ್ಮ
ಕೆಎಟಿ ಅಜಿ ಸಂಖೆಯ್ 6907/2012 ರ್ೕಮತಿ ಮನೋರಂಜಿನಿ ಮು ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಕಡ ಕೊಪಪ್, ಕನಕಪುರ ತಾ
ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ದಿ 27112012ತ ವಗಾ ವಣೆ ಆದೇಶ ರದದ್ತಿ ಕೋರಿ ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಜಿ
ಕುರಿತು

ರ್ೕ ಎಂ ಮಹದೇವಯಯ್, ಬಿಆ ರ್ ಮಳವ ಳ್ ತ ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ಅನಾರೋಗಯ್ದ ಕಾರಣಕೆಕ್ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ
ವಗಾ ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ನಿದೇ ಶಕರು ಎಸ್ಎಸ್ಎ ರವರು ಪತರ್
CPI
2(6) ಇತರೆ /ದೂರು/ದೂಪರ್/31/2012‐13
ರ್ೕಮತಿ ಸೈಯದ್ ಉಲಬ್ತ್ ಫಾತಿಮಾ, ಮು ಸಕಾ ಇ ಪೌರ್ಶಾಲೆ, ◌್ಉಡಡ್ನಹ ಳ್, ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ದಿಛ 18102012ರ ಗೈರುಹಾಜರಿಗೆ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ 106 ಎರಂತೆ ಅಧೇ ಸುವ ಬಗೆಗ್ ಉನಿ ಮಧುಗಿರಿ
ಪತರ್
5(6)/ದೂಪರ್/40/2013
ಲ ಮ್. ಎನ್. ಡಿ. ಗಂಡ ಜಗಧೀಶ. ಡಿ. ಬಿ. ಪರ್.ದ.ಸ. ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು(ಪೌರ್ ), ಆಲೂದ್ರು,
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್. ಇವರ ಸ ಲ್ ರುವ ಮನ
2(7)ದೂರು 58/2012‐13/ದೂಪರ್/58/2012‐
2012 ಮೇ ನ ಲ್ ನಡೆದ ಬಿಆರ್ / ಆರ್ ಪಿ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಆಯೆಕ್ ಪರೀ ೆ ಕೌನಸ್ ಂಗ್ ನ ಲ್ ಆಗಿರುವ ನೂಯ್ನಯ್ತೆ
ಬಗೆಗ್
13/2013
2(6) ಇತರೆ/ದೂರು/ದೂಪರ್/32//2012‐13
ರ್ೕ ಸಾಯ್ಮುಯಲ್ ಸುರೇಶ್, ೇತರ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಸಕಾ ರದ
ನುಮತಿ ಇಲಲ್ದ ಶಾಲೆಯ ದಾಯ್ಥಿ ಗಳ ವಗಾ ವಣಾ ಪತರ್ಗ ಗೆ ಮೇಲುಸ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪ ೕಗ
ಪಡಿ ಕೊಂಡಿರುವ ದೂರು ಕುರಿತು
5(4)ನೇಮಕ.124/2012‐
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಕು. ಹೆಚ್.ಆರ್. ಮಮತ ಇವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
CPI/ಆಮ ೕ/01/2013
2012‐13ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ರಾಷೊಟ್ರ್ೕತಾಥ್ನ ಸಾ ತಯ್ ಭಾರತ‐ಭಾರತಿ ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ಖರೀದಿ ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
5(2)/ಅಆನೇ/64/2013
ರ್ೕಮತಿ .ಸವಱಮಂಗಳ, ಪತಿ ದಿ:: ಗ ಯಪಪ್, ಸ. ., ಸಕಾಱರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚೌಡಹ ಳ್,
ಗುಂಡಲ್ಪೇಟೆ ತಾ:: ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರ ದಿವ್.ದ.ಸ. ನೇಮಕಾತಿ
ರ್ೕ ಪದಮ್ನಾಭ ಎಸ್. ಉ.ನಿ(ಆ) ಕೋಲಾರ ಇವರ ಮೇ ನ ಸುತ್ ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
2(7)ದೂರು 60/2012‐13/ದೂಪರ್/60/2012‐
2 (5)/ಮಾ.ಹ.ಅ/62/2012‐13 ದಿ28‐1‐2012/2013
ರ್ೕ ಸಂಗಮೇಶವ್ ಬಸಪಪ್ ಎತಿತ್ನಗುಡಡ್ ಎಟ್ ಮನೂಸ್ರು
ೕಸ್ಟ್ ಮನಗುಂಡಿ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಲ್ಕು/ಜಿಲೆಲ್ ಮತುತ್
ರ್ೕಪರಶುರಾಮ ಂಗ್ ಜಿ.ಹಜೇರಿ, ಬುಟೇಣವರ ಓಣಿ ಉಣಕಲ್ ಹುಬಬ್ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ರ್ೕ ಕೆ ರಾಮ ಶೆಟಿಟ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾವೇರಿ ಇವರ ಮೇ ನ
ದೂರುನ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುತಾತ್ರೆ
5(6)/ದೂಪರ್/41/2013
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್. ಎನ್. ನಂದಾಕುಮಾರಿ, ದಿವ್.ದ.ಸ. ಇವರ ಮನ ಪತರ್ದೊಂದಿಗೆ ಲಗತಿತ್ಸಲಾದ ಪತರ್ದ ಲ್
ಹೇಳಲಾದ ವಯ್ಕಿತ್ಯು ನನಗೆ ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಮಾನ ಕ ಂಸೆ ಬಗೆಗ್
2(3) . .ಪರ್.ದೂರು:43/12‐13/ದೂಪರ್/43/12‐
ರ್ೕ ಬಿ.ಕೆ.ಬಸವರಾಜು, ಉ.ನಿ.(ಆ) ಸಾ. .ಇ. ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ರುದದ್ ಲೋಕಾಯುಕತ್ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
13/2013
ತನಿಕೆ/ ಚಾರಣೆ
1(8)/ ಪರ್ಅನು/56/2012‐13/2013
ರ್ೕಮತಿ ಟಿಎನ್ ಗಾಯಿತಿರ್ದೇ , ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇ ಶಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು,
ೕ ಟ್ ಮಾಡಿಸಲು ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್
ೕಜನೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ದೇಶ
1(8)/ ಪರ್ಅನು/47/2012‐13/2013
ರ್ೕ ನಾಗೇಂದರ್ ಕುಮಾರ್, ಸಹನಿದೇ ಶಕರು, ಮಧಾಯ್ಹನ್ ◌ುಪಹಾರ
ಪರ್ವಾಸ ನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
1(8)/ಪರ್ಭ/ಮಂ.67/2012‐13/2013
ರ್ೕಮತಿ ಟಿಎನಾಗ್ಯಿತಿರ್ದೇ , ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ◌ಿವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

105817 CPI
105818

105850
105852
105859

105864
105872
105895
105897
105908

105945
106005
106011
106013
106021

2(6) ಇತರೆ /ದೂರು/ದೂಪರ್/30/2012‐13

4/30/2015

D

1/5/2015

E

6/5/2014

C

12/17/2014

D

5/17/2014

C

1/23/2015
6/5/2014

A
B

11/25/2014

A

9/20/2014
11/28/2014

D
D

6/5/2014

B

11/28/2014

D

9/12/2014

E

6/6/2014

E

9/12/2014

E

106033

1(8)/ಗರನ/ಮಂ.59/2012‐13/2013

106042 CPI/ನಿ&ಪಿಂ/37/2013

106082

5(4)/ಅಆನೇ/128/2012‐13/2013

106083

5(4)/ಅಆನೇ/129/2012‐13/2013

106084

5(4)/ಅಆನೇ/130/2012‐13/2013

106086

5(4)/ಅಆನೇ/131/2012‐13/2013

106087
106103
106194

5(4)/ಅಆನೇ/132/2012‐13/2013
2(7)ದೂರು 63/2012‐13/ದೂಪರ್/63/2012‐
5(2)/ಅಆನೇ/68/2013

2 (5)/ .ಸ & ಪ ಪರ್./ ಧಾನ ಸಭೆ[36]/65/2012‐
13/2013
106257
2 (5)/ಇ /ಅ/ಆ/ಧಾರವಾಡ/66/2012‐13/2013
106256

106258

2 (5)/ಇ /ಅ/ಆ/ಗುಲಬ್ಗಾ /67/2012‐13/2013

106263
106302

2 (6) ಇತರೆ /ಸುತೊತ್ೕಕೆ/ದೂಪರ್/33/2012‐13
5(2)/ಅಆನೇ/71/2013

106306 CPI/ನಿ
106352

ೕ/39/2013

5(9)/ಗರನ/87/2012/2013

ರ್ೕ ನಂಜುಂಡ ಭಟಿಬ್, ಸಹನಿದೇ ಶಕರು, ಡಿಎಸ್ಇಆಟಿರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ
ನಗದೀಕರಣ ಸೌಲಭಯ್ವನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ .ಎನ್. ಜಯಕುಮಾರ್, ಉಪ ನಿದೇಱಶಕರು(ಆಡ ತ)ಕ.ಪೌರ್. ಕಷ್ಣ.ಪ.ಮಂಡ ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಇತಯ್ಥಱದ ಬಗೆಗ್.

9/12/2014

E

6/5/2014

B

ಕುಮಾರಿ ಕಾವಯ್ ತಂದೆ ದಿವಂಗತ ಡಿ. ಬೀರ ಂಗಯಯ್ ಸ. ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
◌ಾಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್ ದ ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ ತಂದೆ ದಿವಂಗತ ನಾರಾಯಣ ಸಾವ್ಮಿ ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ನೌಕರಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಅಣಣ್ಪಪ್ ಡಿ ಎಂ ತಂದೆ ದಿವಂಗತ ಮೈಲಪಪ್ ◌ಿವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ◌ಾಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

7/18/2014

A

6/5/2014

A

9/11/2014

A

7/18/2014

A

7/18/2014
6/23/2014
8/8/2014

A
E
A

6/5/2014

D

6/5/2014

D

6/5/2014

D

4/30/2015
11/25/2014

D
A

4/27/2015

D

6/5/2014

D

ವೆಂಕಟರಾಜು ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ೕನಪಪ್ ಸ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ◌ಿವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ◌ಾಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ದಿವ್ ದ ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಗಿರೀಶ್ ಬಿನ್ ದಿ ಹುಚಚ್ಪಪ್ ◌ಿವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಮೇಲೆ ದಿವ್ ದ ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಎ0.ಹೆಚ್.ಕತಕ್ ದೋಂಡ ನಿದೇಶಕರು ಆರ್.ಐ.ಇ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
ಕು:: ಹೆಚ್. .ರಕಷ್ತ ತಂದೆ ದಿ:: ಹೆಚ್. . ಧಾಯ್ದರೇಶ್, .ಆರ್.ಪಿ. .ಆರ್. .,ಕೆ. ಬೆಳೂಳ್ರು, ಮದೂದ್ರು
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ಕೆ ಜಿ( ವ ಗಗ್ ಗಾರ್ಮಾಂತರ) ಇವರ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 36ಕೆಕ್
ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
ಅಪರ ಆಯುಕತ್ರು ಸಾ ಇಲಾಖೆ ಧಾರವಾಡ ರವರ ಕಾಯಾ ಲಯಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಕಳು ಸುವ
ಕಡತ
ಅಪರ ಆಯುಕತ್ರು ಸಾ ಇಲಾಖೆ ಗುಲಬ್ಗಾ ರವರ ಕಾಯಾ ಲಯಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಕಳು ಸುವ
ಕಡತ
2013 ನೇ ಸಾ ನ ಸುತೊತ್ೕಲೆ ಕಡತ
ರ್ೕ ಕೆ.ಎನ್. ಜಯ್ ತಂದೆ ದಿ:: ಕೆ.ಎನ್.ನಿಂಗಯಯ್, ಸ. .,ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮಾಲಗಾರನಹ ಳ್, ಮದೂದ್ರು
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರ ದಿವ್.ದ.ಸ. ನೇಮಕಾತಿ
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಪರ್ಕಾಶ್, ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿ, ಬಂಟಾವ್ಳ, ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ಸಾರಿಗೆ
ಇಲಾಖೆಯ ರಸೆತ್ ಸುರಕಷ್ತಾ ಕೋಶಕೆಕ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
2013ನೇ ಸಾ ನ ೇತಾರ್ವಧಿಯ ಲ್ ಈ ಕಛೇರಿಯ ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂಧಿ ವಗರ್ದವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆಯನುನ್
ಅಧಯ್ಪಿರ್ ನಗಧೀಕರಣ ಸೌಲಭಯ್ವನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

106395

2 (5)/ದೂಪರ್/69/2012‐13/2013

106397

2 (5)/ದೂಪರ್/70/2012‐13/2013

106419

5[4] ನೇಮಕ‐136/ಅಆನೇ/136/2013

106420
106664

5[4] ನೇಮಕ‐135/ಅಆನೇ/135/2013
1(6)/ಉವಾಯ್ಪ/36/12‐13/2013

106849

5(5) .ಪರ್.ಅ‐23/ ಪರ್ಅನು/23/2013

106850

5(5) .ಪರ್.ಅ‐24/ ಪರ್ಅನು/24/2013

106851

5(5) .ಪರ್.ಅ‐25/ ಪರ್ಅನು/25/2013

106856
106870

5(2)/LTC&HTC/41/2013
5(2)/ಅಆನೇ/78/2013

106890

5(4) ನೇಮಕ‐138/ಅಆನೇ/138/2013

106892

5(4) ನೇಮಕ‐139/ಅಆನೇ/139/2013

106985

2(6) ದೂರು/ . ಪರ್/06//2013

107033

5(2)/ಅಆನೇ/79/2013

107132

1(6)ದೈ. /ಕೆ.ಎ.ಟಿ/377//2013

ರ್ೕ ಟಿ. ಎನ್. ಸೋಮಶೇಖರಯಯ್, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭದಾರ್ವತಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ದುರಾಡ ತದ
6/4/2014
ಕುರಿತು ದೂರು (ಕನಾ ಟಕ ರಾಜಯ್ ಉದು ಕಷ್ಕರ ಸಂಘ ವ ಗಗ್ ಶಾಖೆ, ವ ಗಗ್ ಇವರ ಪತರ್ ದಿ: 2‐2‐
2013)
4/22/2014
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಾವ ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ರಾ ತಾಲೂಲ್ಕು ರಾ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು(ಕೆ.
ಉಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಕಾಂತರಾಜು ರವರ ಮನ )
7/18/2014
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರ್ೕ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಇವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ನಾಗರಾಜು., ಪರ್ದಸ, ಸಪೌರ್ಶಾ, ಚಿಲುಕ್ಂದ, ಹುಣಸೂರು. ಂದಿನ ೕವೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್
6/5/2014
4/29/2015
ರ್ೕಮತಿ ನ ದಾ ಖಾನಂ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಯು.ಜಿ. ನೆಟ್ ಪರೀ ೆ ಬರೆಯಲು
ಮತುತ್ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
5/8/2014
ರ್ೕ ರಮೇಶ್., ಪರ್.ದ.ಸ, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರಿಗೆ
ೕಟರ್ ಮಾಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಪಾಸ್
ರ್ೕಮತಿ ಶೈಲಜಾ ಆರ್., ಪರ್.ದ.ಸ, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು. 5/8/2014
ೕಟರ್ ಮಾಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್
5/8/2014
ರ್ೕ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಬಿ ಆರ್., ಪರ್.ದ.ಸ, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್,
ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರಿಗೆ ಪಾಸೊಪ್ೕಟ್
6/5/2014
ಬೋಧಕೇತರ ಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ರಜೆ ಪರ್ಯಾಣ ಸೌಲಭಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
11/25/2014
ರ್ೕ ರಾಕೇಶ್ ಹೆಚ್.ಜೆ. ತಂದೆ ದಿ:: ಹೆಚ್.ಟಿ.ಜಯಣಣ್, ಸ. ., ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಲಕುಕ್ಮನಹ ಳ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು
ತಾ:: ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.
7/18/2014
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರ್ೕ ಎಂ ಎಸ್ ಕಿರಣಕುಮಾರ, ಇವರಿಗೆದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
11/28/2014
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರ್ೕಮತಿ ಎ ಆರ್ ಪೆರ್ೕಮಕುಮಾರಿ, ಇವರಿಗೆದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
6/6/2014
ರ್ೕ ಬಿ ಎಂ ಮಹದೇವಯಯ್, ಮುಶ ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ತಗಚಗೆರೆ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ತಾ ಂದಿನ ಮು ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ
ಚಿಕಕ್ಲಾಬ್ , ಕನಕಪುರ ತಾ ಇವರ ಮೇ ನ ◌ಾರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ಸುತ್ಕರ್ಮದಂಡನೆ ಧಿಸುವ ಕುರಿತು
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಮುಖಯ್ ಕಾಯ ನಿವಾ ಹಕ ಧಿಕಾರಿ ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ರವರ ಪತರ್ ದಿ
2122013
8/8/2014
ರ್ೕಮತಿ ಜಿ.ಜೊಯ್ೕತಿ ಪತಿ ದಿ:: ನಾಗರಾಜಪಪ್ ಕೆ.ಎನ್., ಸ. ., ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ದಾರಿಬೇಗೂರು, ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ
ತಾ::ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಐ.ಎಂ.ಬಡಿಗೇರ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ೕಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ದಾಖ ರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್.377/2013ರ ಬಗೆಗ್

ಳಕಾಲೂಮ್ರು ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು

6/5/2014

D

D
A
B
D
D
D
D
E
A
A
A
D

A

C

107153

5(2)/ಅಆನೇ/82/2013

107177

5(2)/ಅಆನೇ/83/2013

ರ್ೕಮತಿ ಪಾವ ತಮಮ್ ಹೆಚ್.ಎನ್. ಪತಿ ದಿ:: ಮುದೆದ್ೕಗೌಡ ಸ. ., ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಕಾಚೀಹ ಳ್, ಬೇಲೂರು ತಾ::
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಸತೀಶ ತಂದೆ ದಿ: ಬಿ.ನಂಜಪಪ್, ಪರ್ ೕಗ ಶಾಕಾ ಸಹಾಯಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ದಿಡಗ,
ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ತಾ:: ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಬರುವ ಅಜಿ ಗ ಗೆ ಮಾ ತಿ / ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ೇ. .ಬೆಂ.ದ.ವ‐2 ಇವರ ಮೇಲೆ ರ್ೕ ನವಚೇತನ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಕಷ್ಕ/ ೕಷಕರ ಸಂಘ(ರಿ) ಕಾಯದ
ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್ .
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರ್ೕ ವಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ಇವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.
5(4) ನೇಮಕ 147/2012‐13/ಅಆನೇ/147/2012‐
◌ೆಕೆ ತುಳಸಮಮ್ ದಿವ್ ದ ಸ ವ ಗಗ್ ◌ಿವರಿಗೆ ವೈದಯ್ಕೀಯ ◌ಾಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಿದುದ್ ಇವರ
ಮಗನಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
13/2013
2(7)ದೂರು 66/2012‐13/ದೂಪರ್/66/2012‐
ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶಯಯ್ ನಿದೇ ಶಕರು ಕ.ಪೌರ್. .ಪ.ಮಂ.ಬೆಂ.ಇವರ ಮೇಲೆ ಮ ಳಾಆ ೕಗಕೆಕ್ ದೂರು ಸ ಲ್ ರುವ
13/2013
ಬಗೆಗ್.
1(6)/ಮಾ.ಹ.ಅ/37/2013
ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ವಕೀಲರು ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಣ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರ ಬಗೆಗ್ ಕೇ ರುವ
ಮಾ ತಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
1(6)/ಉವಾಯ್ಪ/38/2013
ರ್ೕಮತಿ ರಾಧಾಮಣಿ ಟಿ.ಎಸ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರೋಣೂರು, ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾ.
ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
5(2)/ಅಆನೇ/85/2013
ಕುಮಾರಿ. ಹೆಚ್.ಎಸ್.ದೀಪಾ ರ್ೕ, ತಾಯಿ ದಿ: ರಾಜಮಮ್ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ ಮ ಗೆ ಹಾಸನ
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಚಾರವಾಗಿ
cash section/ಇ /C.S.‐02 / Advance ‐017 //2013 Office Advance amount from the C.P.I. Account towards office other expencess during the
year 2012‐2013 Regarding
1(7)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/88/12‐13/2013
ವೈ ಎನ್ ರಾಮಕೃಷಣ್ಯಯ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾದಿಕಾರಿಗಳು ಮಧುಗಿರಿ ರವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮತುತ್ ಸವ್ಯಂ
ಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಗಳನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
2 (5)/ದೂಪರ್/75/2012‐13/2013
ರ್ೕ ಎಸ್ ವೆಂಕಟೇಶಪಪ್, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ೇತರ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕೇಂದರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎ ಸಾ ಇಲಾಖೆ
ಚಳಳ್ಕೆರೆ ಚಿತರ್ದುಗ ಹಣದುರುಪ ೕಗದ ಬಗೆಗ್ ದೂರು ( ಅರ್ ಪಿ ಇ / ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು / ಸಹ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದ
ಇವರ ದೂರು ದಿನಾಂಕ 31‐01‐2013)
1(5)/ವೈವೆಮ/28/2012‐13/2013
ರ್ೕ ಎದೇವಪರ್ಕಾಶ್, ನಿದೇ ಶಕರು ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಣ, ◌ಾಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ
ವೆಚಚ್ದ ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್
1(5)/ವೈವೆಮ/60/2012‐13/2013
ರ್ೕ ಅಶೋಕಕೆಬಸವಣಣ್ವರ, ◌ುಪನಾಯ್ಸಕರು, ಟಿಇ, ಜಮಖಂಡಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ
ವೆಚಚ್ದ ಬಿಲುಲ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್
1(5)/ರಮಂ/17/2012‐13/2013
ರ್ೕಮತಿ ನಾಗಪುಷಪ್, ನಿವೃತತ್ ರೀಡರ್, ಕಷ್ಕರ ಕಷ್ಣ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ, ಬೆಳಗಾ , ಇವರ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್

8/8/2014

A

8/8/2014

A

5(2)/ಮಾ.ಹ.ಅ/19/2013
2(7)ದೂರು 65/2012‐13/ದೂಪರ್/65/2012‐
13/2013
107248
5(4) ನೇಮಕ 144/ಅಆನೇ/144/2013

6/5/2014
6/10/2014

E
E

7/18/2014

A

107273

6/5/2014

A

6/5/2014

D

6/5/2014

D

5/14/2015

D

8/8/2014

A

5/24/2014

B

6/6/2014

C

6/9/2014

E

9/12/2014

E

9/12/2014

E

9/12/2014

E

107209
107218

107316
107361
107364
107393
107434
107503
107530

107626
107627
107630

107631

5(5) ವೈ.ಆ.ಸವ್.ಇ.ನಿವೃತಿತ್‐26/ನಿ&ಪಿಂ/26/2013

107632

1(3)/ನಿ&ಪಿಂ/51/2012‐13/2013

107633

1(3)/ನಿ&ಪಿಂ/51/2012‐13/2013

107634

1(3)/ನಿ&ಪಿಂ/51/2012‐13/2013

107635

1(3)/ನಿ&ಪಿಂ/54/2012‐13/2013

107636
107637
107638

1(3)/ನಿ&ಪಿಂ/33/2012‐13/2013
1(3)/ನಿ&ಪಿಂ/33/2012‐13/2013
1(3)/ನಿ&ಪಿಂ/17/2012‐13/2013

107688

1(6) ಇತರೆ/ದೂಪರ್/35/2012‐13

107689

1(6) ದೂರು/ . ಪರ್/07//2013

107690

1(6) ದೂರು/ . ಪರ್/08//2013

107791 cash section/ಇ /C.S.02/ I.T. T.D.S. & BIN 018
//2013
107930
5(2) ಪಿಂಚಣಿ‐ 44/ನಿ&ಪಿಂ/44/2013
107996
107997
107999
108001

7(4)/ಅಆನೇ/149/2012‐13/2013
5(4)/ಅಆನೇ/150/2012‐13/2013
5(4)/ಅಆನೇ/152/2012‐13/2013
5(4)/ಅಆನೇ/154/2012‐13/2013

ರ್ೕ ಆರ್ ಬಸವರಾಜು., ಪರ್ದಸ, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್.
ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರಿಗೆ ವೈದಯ್ಕೀಯ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಛ್ ನಿವೃತಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ದಿವಂಗತ ದೇವರಾಜ ನಾಯಕ್. ಮು. . ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಯುವರಾಜಪುರ. ಸಂಡೂರು ತಾ:ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್.
ಇವರ ಪಿಂಚನಣಿ ಬಗೆಗ್.(ಡೆತ್ ಬಿನಿಫಿಟ್)
ದಿವಂಗತ ದೇವರಾಜ ನಾಯಕ್. ಮು. . ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಯುವರಾಜಪುರ. ಸಂಡೂರು ತಾ:ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್.
ಇವರ ಪಿಂಚನಣಿ ಬಗೆಗ್.(ಡೆತ್ ಬಿನಿಫಿಟ್)
ದಿವಂಗತ ದೇವರಾಜ ನಾಯಕ್. ಮು. . ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಯುವರಾಜಪುರ. ಸಂಡೂರು ತಾ:ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್.
ಇವರ ಪಿಂಚನಣಿ ಬಗೆಗ್.(ಡೆತ್ ಬಿನಿಫಿಟ್)
ರ್ೕ ಎಸ್.ಎಲ್.ಚವಾಹ್ಣ್. ಸಹ ನಿದೇ ಶಕರು. ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಪರ್ಭಾಕರ. ಸಹನಿದೇ ಶಕರು. ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ.ಕಛೇರಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪಿಂಚಣಿ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಪರ್ಭಾಕರ. ಸಹ ನಿದೇ ಶಕರು. ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ. ಕಛೇರಿ. ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಕಡತ
ರ್ೕ ಎಂ
ಹಮದ್ ಬ ೕರ್. ಸಹ ನಿದೇ ಶಕರು. (ಶಾಲಾ ಕಷ್ಣ) ಸಾವ ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ.ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ.ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರ ನಿವರ್ತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ರಂಗಸಾವ್ಮಿ, ಮು ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಹೊಸನಗರ ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಂದಿ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರಾಗಿ
ಬಿಇಒ ಕಛೇಋಇ ಚನನ್ರಾಯಪಟನ್ ದ ಲ್ ಕಾಯ ನಿವ ಸುತತ್ ವಧಿಯ ಲ್ ಕಷ್ಕರ ಬ ವುಟದ ಹಣ ರೂ 13,
041/ಗಳನುನ್ ಜಮೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಕುರಿತು ಕರ್ಮಕಾಕ್ಗಿ ಬಿಇಒ ರವರ ಪತರ್

5/8/2014

C

7/7/2014

E

7/7/2014

E

7/7/2014

E

7/5/2014

B

7/5/2014
7/5/2014
2/10/2015

B
B
E

5/21/2014

C

12/27/2014

D

ರ್ೕ ದೇವರಾಜು, ಂದಿನ ಮು ಪರಿ ಷಟ್ ಜಾತಿ/ ಪಂಗಡದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ನಂಜನಗೂಡು,
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ಆಪಾದನೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಮಾಜ ಕಲಾಯ್ಣ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಸುತ್ಕರ್ಮ
ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್
ಜರುಗಿಸಲು ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಮತಿ ಹಾಗ ಉ ಸೇವಾ ವರ ಕಲೂ

3/20/2015

D

Office Non ‐ salary income tax deduction for bin number information through internet
regarding during the year from 2011‐2012 and 2012‐2013
ರ್ೕ ವಪಪ್ ಬಿ ಹೊಕುಕ್ಂಡಿ, ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ಸ. .ಅ,ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್
ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಹಷಱ ◌ಿವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ನೌಕರಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ರಘು ಡಿ ದಜೆಱ ◌ಿವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ನೌಕರಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಜಯಪರ್ಕಾಶದ 9◌ಿವರಿಗೆ ದಿವ್ದ ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಪೂವಾಱನುಮತಿ ಪಡೆದು ನೇಮಕ ಹೊಂದಿರುವ ಪರ್ದಸ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್

5/24/2014

B

6/5/2014

B

6/5/2014
6/20/2014
7/18/2014
6/5/2014

A
A
A
B

ರ್ೕಮತಿ ಸತಯ್ಭಾಮ, ಮು ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ನಂದನಹೊಸಹ ಳ್, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ರುದದ್ ಮು ಕಾನಿ ಆದಿಕಾರಿ ಜಿಪಂ ಚಿಕಕ್ಬಲಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ರವರು ಸುತ್ಕರ್ಮ ಜರುಗಿ ಅಮಾನತಿತ್ನ ಲ್ರುವ ಬಗೆಗ್

108021

5(9)/ಅಆನೇ/93/2012‐/2013

108037

5(9)/ಅಆನೇ/94/2012‐/2013

108038

1(4)/ವಗರ್/131/2013

108054
108055

5(4)/ಸೇಸೇ/159/2012‐13/2013
5(4)/ಅಆನೇ/158/2012‐13/2013

108072

5(5) ಸವ್.ಇ.ನಿ‐27/ನಿ&ಪಿಂ/27/2013

108184

2(6) ದೂರು/ . ಪರ್/09//2013

108207

5(6)/ . ಪರ್/46/2013

108269
108418

2(7)ದೂರು 68/2012‐13/ದೂಪರ್/68/2013
2(7)ದೂರು 69/2012‐13/ದೂಪರ್/69/2013

108582

2(6) ಇತರೆ/ದೂರು/ದೂಪರ್/36//2012‐13

108709

5(5) .ಪರ್.ಅ.28/ ಪರ್ಅನು/28/2013

108731

5(9)/ಅಆನೇ/01/2013‐17/2013

108804

5(5) ಅ.ಆ.ನೇ‐01/ಅಆನೇ/01/2013

ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ ಅನನ್ಪೂಣರ್ಮಮ್ ಕೋಂ ದಿ.ಡಿ.ಪಕಿಕ್ೕರ್ ನಾಯಕ, ಸ. , ಸಕಾರ್ರಿ
5/24/2014
ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್ಬಾದಿಹ ಳ್, ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
5/24/2014
ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ ಬೇಬಿಜಾನ್, ಕೋಂ ದಿ.ಚಮನ್ಸಾಬ್, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು,ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮಸಕ್ಲ್, ರಿಯೂರು ತಾ. ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
2013ನೇ ಸಾ ನ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದದ ವಗಾರ್ವಣೆಗಳನುನ್ ಗಣಕೀಕೃತ ಕೌನಿಸ್ ಂಗ್ 5/21/2015
ಮೂಲಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಮಗರ್ಸೂಚಿ
ರ್ೕಮತಿ ರಾಜೇಶವ್ರಿ ಪರ್ದ ಸಹಾಯಕರು ಕ ಪೌರ್ ಮಂ ಇವರ ಮದಿನ ಸೇವೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್
6/5/2014
6/6/2014
ರ್ೕಮತಿ ಬಿ ಕೆ ಗಾಯತಿರ್ ದೇ ಸ ನಸಕಾಱರಿ ಪ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ನೌಕರಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ರತನ್ಮಮ್ ಬಿ ಹೆಚ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇಈರಿ, ರಿಯೂರು, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್. ಇವರಿಗೆ 5/8/2014
ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು ಇಲಾಖಾ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
12/27/2014
ರ್ೕ ಎನ್ ರ್ೕರಾಮ್, ಸಹಾಯಕ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಎಸ್ಎಸ್ಎ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಂ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಸಮಥ
ಕಾಯ ನಿವ ಹಣೆ ಕುರಿತು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ವಗಾ ವಣೆ ಮಾಡುವ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸಂಬಂದ ಸುತ್ಕರ್ಮ ◌ುಪ
ನಿದೇ ಶಕರು ಬೆಂ ಗಾರ್ ಪತರ್ ದಿ 1912013
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ 2012‐13ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ
9/12/2014
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ಬಳಕೆಯ ಳಂಬಕೆಕ್ ಕಾರಣರಾದ ಕಛೇರಿ ಬಬ್ಂದಿಯವರ ಮೇಲೆ ಕರ್ಮ
ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು.
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
7/8/2014
6/30/2014
2012‐13 ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ ಬಳಕೆಯ ಳಂಬಕೆಕ್ ಕಾರಣರಾದ ಬಬ್ಂದಿಯ ಮೇಲೆ ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸುವ
ಬಗೆಗ್ (ಉಪನಿದೇ ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಕೋಲಾರ)
9/16/2014
ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಮಾಧಯ್ಮಿಕ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನದ ವೆಚಚ್ ನಿವ ಹಣೆ ಸಂಬಂದ 201112ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ನಡೆಸಲಾದ
ಅಡಿಟ್ ಗೆ ಗೈರುಹಾಜರಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ರುದದ್ ಸುತ್ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು ರಾಜಯ್
ೕಜನಾ
ನಿದೇ ಶಕರ ಪತರ್ ದಿ 1632013ರ ಕುರಿತು 143+5+4 ಶಾಲೆ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಕುರಿತು
5/8/2014
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಹ ೕಮಾಬಾನು., ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು, ಸ. .ಅ, ಸಾ. .ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್,
ೕಟರ್ ಮಾಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್
5/24/2014
ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ ಸರಸವ್ತಿ. , ದಿ.ಪಿ. ರ್ೕನಿವಾಸ, ಸ. , ಸಕಾರ್ರಿ ಕನನ್ಡ ರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಕಕ್ನಹ ಳ್, ಮಾಲೂರು ತಾ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
5/21/2015
ರ್ೕ ಕೆ ಎಸ್ ಹೊನನ್ಯಯ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಪದಮ್ನಾಭ ಅಮೀನ್, ಪರಿಚಾರಕರು, ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ ಪೌರ್ ಶಾ ಭಾಗ, ಮು ಕ್,
ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ನೇ ಅಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

A

A

C
B
A
C
E

B

E
D
E

D
A

A

108945

1(7)/ಸೇಸೇ/01/13‐14/2013

108959
108998

1(8)/ಕುಕ ೕ/ಗು ಮಂ/03/2013‐14/2013
5(4)/ಅಆನೇ/165/2012‐13/2013

108999 ಸ5(4)/ಅಆನೇ/164/2012‐13/2013
109001
109010

5(4)/ಅಆನೇ/162/2012‐13/2013
5(9)/ರಮಂ/4/2013‐14/2013

109012 cash section/ಇ /NO;‐ C.S.02 / A.G.AUDIT
REPORT ‐001 / 2013‐2014 //2013
109035

5(2)/ಅಆನೇ/01/2013

109040

5(5) ಆ.ಖ.ಅನು‐01/ಆಖಅ/01/2013

109043

1(4)/ವಗರ್/03/2013

109107

1(1)/ಇ /ಸ.ಆದೇಶಗಳು.03/2013‐14/2013

109115
109127

2(7)ದೂರು 03/2013/ದೂಪರ್/03/2013
1(8)/ ಪರ್ಅನು/05/2013‐14/2013

109129

1(8)/ರಮಂ/06/2013‐14/2013

109134

5(2)/ಅಆನೇ/03/2013

109154

5(4)/ಅಆನೇ/01//2013

109155

5(4)/ಅಆನೇ/03//2013

4/11/2014
ಎಂ ಎಸ್ ರ ೕಶ್ ಮು ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ ಯುಗವಕೋಟೆ ರವರ ಂದಿನ ಸೇವೆಯನುನ್ ಸೇಪರ್ಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಸೇವಾಪುಸತ್ಕದೂಂದಿಗೆ
4/30/2015
ಇ ಜಿ ಐ ಎಸ್ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿಕೂಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೆ
6/20/2014
ದಿ11 ಹಷಱ ಜಿ ಸ
ವತಾಂಡವಪುರ ಹರಪನಹ ಳ್ ಇವರ ಪತಿನ್ ರ್ೕಮತಿ ಕೆ ನುತಾ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ನೌಕರಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಎಸ್ ನ ೕನ್ ಬಿನ್ ದಿವಂಗತ ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ ಸ ಸ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ಕುಂದಲಗುತಿಱ ◌ಿವರಿಗೆ ಅ.ಆ. ಮೇರೆಗೆ 11/28/2014
ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
7/18/2014
ಕುಮಾರಿ ಲಾವಣಯ್ ದಿವಂಗತ ವರಾಮಯ್ಯ್ ತಿಪಟೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ ನೇ ನೀ ಬಗಗ್ರೆ
6/5/2014
2013‐14 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಈ ಕಛೇರಿಯ ಬಬ್ಂದಿ ವಗರ್ದವರಿಗೆ ಗ ಕೆ/ಪರಿವತಿರ್ತ ರಜೆಯನುನ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
Office of the commissioner for public instruction Bangalore‐1 office inspection Audit Reports 5/24/2014
and inspection fallow up Reports during the year 2012‐2013, ‐ Regarding

C
E
A
A
A
D
B

ಎನ್ ಆರ್ ಜಯಪರ್ಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಎನ್ ಬಿ ರಂಗೇಗೌಡ ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ ಮೆಲೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಶಾರದಮಮ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ಕ.ಪೌರ್. .ಪ.ಮಂಡ , ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರ ಆ ತ್ ಖರೀದಿ ಬಗೆಗ್ ಘಟನೋತತ್ರ
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ವೈ ಶರಣಪಪ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕರೇಕಟೆಟ್, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಮತುತ್ ಎ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ ಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಸಕಾ ರಿ ಆದೇಶಗಳ
ಕಡತ.
ಕ.ಪೌ. .ಪ.ಮಂ.ಬೆಂಗಳೂರು ಕಛೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆದಾಯ ತೆರೆಗೆ ವಂಚನೆ ಬಗೆಗ್
ೕಟರ್
ದಾ ಾಯಿಣಿ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಮು ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ ಸಕಕ್ರೆಗೂಲಲ್ಹ ಳ್ ಇವರು ದೇಶ ಪರ್ಯಾಣಕಾಕ್ಗಿ ಪಾಸ್
ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ನಿವೃತಿತ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರ ಎನ್ ಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/25/2014

A

5/8/2014

B

5/31/2014

E

6/6/2014

A

10/20/2014
4/30/2015

D
E

9/12/2014

E

ಮಾಲತಿ ಕೋಂ ದಿ:: ಶ ಧರ, ಪರಿಚಾಕರು, ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಕಾಕಾರ್ಳ ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ ಮೇಲೆ ದಿವ್ದಸ
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
ರ್ೕ ಆನಂದ ಬಿನ್ ದಿವಂಗತ ಗಂಗಪಪ್ ಬಡಿತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸ ಪಾರ್ಶಾ ಸೋಮನಾಥಪುರ ಬಾಗೇಪ ಲ್
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ◌ಾಧಾರದ ನೌಕರಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ದಿ ನರಸಮಮ್ ಸ ಸಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ ◌ೆಸ್ ಟಿ ಜೆ ಬಡಾವಣೆ ಬೆಳುಳ್ಡಿ ಹರಿಹರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ಮಗ ಪವನ್ ಆರ್
ಪಾಟೀಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಒಪದ ◌ಾಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು

8/8/2014

A

7/18/2014

A

7/18/2014

A

109158
109159
109185

5(4)/ಅಆನೇ/07//2013
5(4)/ಅಆನೇ/05/2013
5(5) ಅ.ಆ.ನೇ‐03/ಅಆನೇ/03/2013

109189

5(2)/ಅಆನೇ/04/2013

109196

5(2)/ಅಆನೇ/06/2013

109273

5(2)/ಅಆನೇ/87/2013

109351

1(6)ಚಿಕ .ಸ./ಹು.ಮಂ/02/2013

109365

1(6)/ಮಾ.ಹ.ಅ/03/2013

109366

5(2)/ಅಆನೇ/12/2013

109377

2(7)ದೂರು 05/2013/ದೂಪರ್/05/2013

109386

5(5) ಅ.ಆ.ನೇ‐04/ಅಆನೇ/04/2013

109387

5(5) ಅ.ಆ.ನೇ‐05/ಅಆನೇ/05/2013

109388

5(5) ಅ.ಆ.ನೇ‐06/ಅಆನೇ/06/2013

109539

5(9)/ಅಆನೇ/7/2013‐14/2013

109540

5(9)/ಅಆನೇ/8/2013‐14/2013

109553

5(9)ವಾ/ವೇಬ/15/2013‐14/2013

ರ್ೕ ರಾಘವೇಂದರ್ ದಿವ್ದಸ ಸ ಪೌರ್ ಅಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆಯನುನ್ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ರಾಜೇಶವ್ರಿ ಎಂ ಪರ್ದಸ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಟಿ
ೕಹನ ಬಿನ್ ಪರಮೇಶವ್ರ, ಗುರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು, ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ , ಉಪುಪ್ಂದ, ಕುಂದಾಪುರ
ಉಡುಪಿ.ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ನೇ ಅಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಮಣಿಕಂಠ ಪರ್ಸಾದ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ದಿ: ಸೋಮಶೇಖರಪಪ್, ಸ. ., ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ದುಗರ್ತೆಳಾಳ್ರು, ಕಾಕ ಳ ತಾ::
ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ ಮೇಲೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
ರ್ೕ ಸಂದೀಪ್ ಟಿ ಆರ್ ತಂದೆ ದಿ: ಟಿ ಎನ್ ರಾಜಪಪ್, ಮು. ., ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಅಮೃತಾಪುರ ತರೀಕೆರೆ ತಾ::
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ ಮೇಲೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು
ರ್ೕಮತಿ ೕಲಾವತಿ ಬಿ ಪಿ ಕೋಂ ರಂಗನಾಧ್ ಕೆ ಕಡಕೂಳ ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ ಮೇಲೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ಕುರಿತು
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಚಿತರ್ಕಲೆ ಮತುತ್ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಚಿತರ್ಕಲೆ
ಹುದೆದ್ ಸೃಜನೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ ಜಿ.ಬಿ ಪುತೂತ್ರು ದ.ಕ. ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
ಮೂಹಮದ್ ಅಬಾಬ್ಸ್ ಸಾವ್ದಿ ಬಿನ್ ಗೌಹರ ಅಬೀದಾ ನಾಗನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ ಮೇಲೆ ದಿವ್ದಸಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು
ಆರ್.ಟಿ.ಇ.ಕಾಯೆದ್ಯಡಿಯ ಲ್ ಮಕಕ್ಳ ದಾಖಲಾತಿ ಸಂಖೆಯ್ಯನುನ್ ಆನ್ ಲೆಯ್ನ್ ತಂತಾರ್ಂಶದ ಲ್ ನೂನ್ ನನ್ತೆ
ಸರಿಪಡಿಸದೇ ಇವರು ೇ. . ಹಾಗೂ ಉಪನಿದೇ ಶಕರಿಗೆ ನೋಟೀಸ್ ಜಾರಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ ಸುಗುಣ ಶೆಟಿಟ್ ಕೋಂ ಉದಯ ಶೆಟಿಟ್ , ಸ. , ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಮಿಯಾರು, ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ,
ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್.ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ನೇ ಅಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ ಮೇಘ ಕೋಂ ಜೆ.ಮಹದೇವಯಯ್, ಸ. , ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಗಾಣಿಗನಪುರ, ಮಳವ ಳ್, ಮಂಡಯ್
ಜಿಲೆಲ್.ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ನೇ ಅಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಮಹೇಶ್ ಪಿ ಬಿನ್ ಎಲ್ ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿಗೌಡ, ಸ. , ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ೕಗೂರು, ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ, ಮೈಸೂರು
ಜಿಲೆಲ್.ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ನೇ ಅಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ ¸ಸೈಯಿದಾ ನಜಾಮ್ ಕೋಂ ದಿ.ಶಾಮೀರ್, ಸ. , ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕರೀಂಖಾನೊದ್ಡಿಡ್, ಕನಕಪುರ ತಾ. ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ , ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ ¸ಮಂಜಮಮ್ ಕೋಂ ದಿ.ಬಸವರಾಜ, ಸ. , ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಗೇರಾ, ಹಗರೀಬೊಮಮ್ನಹ ಳ್ ತಾ. ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್ , ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
2013‐14ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಕಛೇರಿ ಬಬ್ಂದಿ ವಗರ್ದವರಿಗೆ ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/5/2014
6/5/2014
5/7/2014

B
B
A

11/25/2014

A

11/25/2014

A

11/25/2014

A

4/29/2015

C

4/29/2015

D

8/8/2014

A

8/19/2014

D

5/7/2014

A

5/7/2014

A

5/7/2014

A

5/24/2014

A

4/22/2015

A

6/5/2014

D

109554

1(8)/ ಪರ್ಅನು/06/2013‐14/2013

109579
2(7)ದೂರು 06/2013/ದೂಪರ್/06/2013
109580
2(7)ದೂರು 07/2013/ದೂಪರ್/07/2013
109604 cash section/ಇ /NO;‐C.S.02 / School
Registration ‐002/2013
109605 Cash section/ಇ /No;‐ C.S.02 / R.T.I.Act‐
109637
2 (5)/ದೂಪರ್/01/2013‐2014/2013

109640

2(7)ದೂರು 08/2013/ದೂಪರ್/08/2013

109696

5[4] ನೇಮಕ‐10/ಅಆನೇ/10/2013

109697

5[4] ನೇಮಕ‐11/ಅಆನೇ/11/2013

109702

1(8)/ ಪರ್ಅನು/07/2013‐14/2013

109709

1(8)/ ಪರ್ಅನು/08/2013‐14/2013

109710
109711

2(7)ದೂರು 10/2013‐14/ದೂಪರ್/10/2013
1(8)/ ಪರ್ಅನು/09/2013‐14/2013

109715 si5(2)/ಅಆನೇ/14/2013
109735

2(7)ದೂರು 12/2013‐14/ದೂಪರ್/12/2013

109747

ೕ5(4) ನೇಮಕ‐13/ಅಆನೇ/13/2013

109751

ೕ5(4) ನೇಮಕ‐16/ಅಆನೇ/16/2013

109788

2(7)ದೂರು 13/2013‐14/ದೂಪರ್/13/2013

ಸರಸವ್ತಿ ಮು ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ ಹಾದಿಕೆರೆ ಇವರ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸ ತೆರಳುವ ಸಂಬಂದ ಪಾಸ್
ೕಟರ್
ಮಾಡಿಸಲು ಎನ್ ಒ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಉಪನಿದೇ ಶಕರು ಬೆ0ಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.
ಉಪನಿದೇ ಶಕರು(ಆ)ಸಾ. .ಇ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.
Private Aided / un‐Aided Primary / High School Registration Fees File during the year 2013‐
2014, Regarding
Right Information Act File during the year 2013‐2014, Regarding
ರ್ೕ ಎನ್ ಎಸ್ ಕುಮಾರ್ ಉಪನಿದೇ ಶಕರು ಸಾ ಇಲಾಖೆ ವ ಗಗ್ ◌ಿವರು ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂ ತೆ
ಉಲಲ್ಂಘಿ ರುವ ಬಗೆಗ್ ದೂರು (ಸಕಾ ರದ ಪತರ್ ಸಂಖೆಯ್ ಇಡಿ 37/ಡಿಪಿಐ 2013 ದಿನಾಂಕ 19‐04‐2013)
ರ್ೕ ಬಸವರಾಜು ೇ. . ಗುಬಿಬ್ ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ

ರುದದ್ ಲೋಕಾಯುಕತ್ದ ಲ್ ದೂರು ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

ದಿವಂಗತ ಖಂಡೆ ಶಾಂತ, ಇವರ ಮಗನಾದ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ದಿವಂಗತ ಹೆಚ್ ಎಂ ಗಂಗಯಯ್, ಇವರ ಮಗನಾದ ಸಂಜಯ್ ವೈ ಜಿ, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ದೇಶ ಪರ್ಯಾಣ ಮಾಡಲು ಪಾಸೊಪ್ೕಟರ್ ಪಡೆಯಲು ನಿರಾಪೇಕಷ್ಣಾ ಪತರ್ ಕೋರಿ ಮನ ಟಿ ಎಸ್ ಅನುಪಮ
ಉನಿ ಮಧುಗಿರಿ
ೕಟ್ ಮಾಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಪಾಸ್

4/30/2015

E

6/20/2015
4/30/2015
5/24/2014

D
E
B

5/24/2014
5/19/2015

B
D

12/17/2014

E

1/23/2015

A

7/18/2014

A

9/12/2014

E

ಸಂಧಾಯ್
########
ಎಂಪಾಟೀಲ್,
ಸನಿ
ನಿದೇ ಶಕರು ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
6/24/2014
E
ೕಟರ್ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 4/30/2015
E
ರಾಮಚಂದರ್ ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ದೇಶ ಪರ್ಯಾಣಕಾಕ್ಗಿ ಪಾಸ್

ಮಹಮಮ್ದ್ ಸಲಾಮ್ನ್ ಬಿನ್ ಎ ಎಂ ಮಹಮಮ್ದ್ ರಾಜ್ ಕೆ ಆರ್ ನಗರ ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ ಮೇರೆಗೆ ದಿವ್ದಸಹುದೆದ್ಗೆ 11/25/2014
ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು
8/14/2014
ರ್ೕ ಆಂಜಿನಪಪ್ ತೋ. .ಇವರ ಕಡತ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವ ಸಂಬಂದ ಹೊಣೆಗಾರರಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ರುದದ್ ಕರ್ಮ
ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್(ಮಾ ತಿ ಆ ೕಗದ ಆದೇಶದಂತೆ)
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರ್ೕ ೕರಭದರ್ಸಾವ್ಮಿ, ಇವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. 11/28/2014
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರ್ೕ ಆರ್ ಪರಮೇಶವ್ರಪಪ್, ಇವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಶಾಂತರಾಜು ನಿದೇ ಶಕರು (ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷೆ) ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

D
D
A

6/5/2014

A

6/20/2015

E

109795

1(6)/ಉವಾಯ್ಪ/05/2013

109796
109817

1(6)ಚಿ.ಕ.ಸಾ.ವಗಾರ್/ವಗರ್/06/2013
5(2)/ಅಆನೇ/18/2013

109818

5(9)/ಅಆನೇ/17/2013‐14/2013

109875

1(6)ಚಿತರ್ಕಲೆ.ಸ.ನಿ.ಪರ್ಭಾರಿ/ಇ /06/2013

110086

1(5)/ದೂಪರ್/04/2013‐14/2013

ರ್ೕಮತಿ ಫಾತಿಮಾಬಿ.ಟಿ.ಐ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಇವರು ಎಂ.ಎಸ್. ಜುವಾಲಜಿ
ಅಭಾಯ್ಸ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
ಚಿತರ್ಕಲಾ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರನುನ್ ಸಾಮಾನಯ್ ವಗಾರ್ವಣೆಯ ಲ್ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಎಸ್ ನಿತಾಯ್ನಂದ ಬಿನ್ ವರುದರ್ಯಯ್ ಬಿ ಹುಲುಲ್ಕೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ ಮೆಲೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗಾಗಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ.ಎ.ಪುಷಪ್ವ ಲ್, ಕೋಂ ದಿ.ಆರ್.ರಾಜಪಪ್. ಸ. , ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಡಿ.ಪಾಳಯ್, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ , ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು (ಚಿತರ್ಕಲೆ) ಈ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ರ್ೕ ಐ.ಎಂ.ಸೌದಾಗರ ಸಹಾಐಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರು ಇವರ ವ ೕ ನಿವೃತಿತ್ಯಿಂದ ತೆರವಾದ ಹುದೆದ್ಗೆ ಪರ್ಭಾರಿ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

5/16/2015

E

6/5/2014
4/27/2015

C
A

5/24/2014

A

6/5/2014

C

ರ್ೕ ಸಂಜೀವ ಕುಮಾರ ಬಿರದಾರ, ಪರ್.ದ.ಸ ಮತುತ್ ರ್ೕ ರಮೇಶ ಮಿನಕೇರಿ, ದಿವ್.ದ.ಸ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ
ಕಛೇರಿ ಬಾ ಕ್ ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಗ ಕೆ ರಜೆ/ ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಹಣ ದುರುಪ ೕಗದ ಕುರಿತು ದೂರು (ಅಪರ ಅಯುಕತ್ರು
ಸಾ ಇ ಗುಲಬ್ಗಾ ಇವರ ಪತರ್ ಸಂಖೆಯ್ 2(4)ಪ ಅ ದೂ 22/2012‐13 ದಿ 22‐4‐2013)

6/9/2014

D

11/28/2014
2(3) . .ಪರ್.ದೂರು:08/2013‐14/ದೂಪರ್/08/2013‐ ರ್ೕ ಎನ್.ಎ.ರಾಮಸಾವ್ಮಿ, ಮದಿನ ಉ.ನಿ.ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಕತರ್ವಯ್ ಲೋಪವೆಸಗಿದುದ್ ಇವರ
ರುದದ್ ಸುತ್ ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು,
14/2013
6/6/2014
110106
1(5)/ದೂಪರ್/06/2013‐14/2013
ಡಯಟ್ ವ ಗಗ್ ಇ ಲ್ ನಡೆದಿರುವ ಅವಯ್ವಹಾರಗಳ ಕುರಿತು ದೂರು (ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಹಾಗೂ ಬಬ್ಂಧಿ
ವಗಾದವರು ಡಯಟ್ ವ ಗಗ್ ಇವರು ನೀಡಿರುವ ದೂರು)(ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರಾದ ರ್ೕಮತಿ ಚಂದರ್ಮಮ್ ಮತುತ್
ಸುರೇಶ್ ದಿವ್ ದ ಸ ಇವರುಗಳ ಮೇ ನ ದೂರು
110120
5(2)/ವೃಂದ ಬದಲಾವಣೆ/02/2013
ರಾಜಯ್ ಕಷ್ಣ ಗಾರ್ಂಥಾಲಯದಿಂದ ಶಾಖಾ ಗಾರ್ಂಥಪಾಲಕರನುನ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾತ್ತ ಶಾಲೆಗಳ 11/25/2014
ನಿದೇ ಶನಾಲಯಕೆಕ್ ಸತ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
5/8/2014
110159
5(5) ಸವ್.ಇ.ನಿ‐2/ನಿ&ಪಿಂ/2/2013
ರ್ೕ ಅತಾವುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಷರೀಫ್., ಅಧೀಕಷ್ಕರು,ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್, ಮಂಡಯ್.ಇವರಿಗೆ ಸವ್
ಇಚಛ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
5/21/2015
110160
5(5) ಅ.ಆ.ನೇ‐02/ಅಆನೇ/02/2013
ರ್ೕ ಮಖೂಬ್ಲ್ ಷರೀಫ್ ಕೋಂ ಷಾ ೕನ ಬೀಬಿ ,ಸ. ,ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ., ಕೆ.ಭೈರಾಪುರ,ಚೆನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ, ಹಾಸನ
ಜಿಲೆಲ್.ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ನೇಮಕಾತಿಯಡಿಯಲಲ್ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

110088

110162

5(5) ಅ.ಆ.ನೇ‐07/ಅಆನೇ/07/2013

110227

1(5)/ದೂಪರ್/08/2013‐14/2013

110235

5(2)/ಸೇಸೇ/04/2013

ರ್ೕಮತಿಕೆ ಗೀತಾ ಕೋಂ ಕೊಟಾರ್ನಾಯಕ,ಸ. ,ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾ., ಭದಾರ್ಕಾಲೋನಿ,ನ.ರಾ.ಪುರ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು
ಜಿಲೆಲ್.ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ನೇಮಕಾತಿಯಡಿಯಲಲ್ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಗೇರ, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಟಕ್ಳ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರನುನ್ ದೂರಿನ ಮೇಲೆ ವಗಾ
ರ್ೕ ದೇ ದಾಸ್ ರಂ
ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್ (ಸಕಾ ರದ ಪತರ್ ಸಂಖೆಯ್ ಇಡಿ 31 ಡಿಜಿಓ 2013 ದಿನಾಂಕ 29‐4‐2013)
ಕೆ
ೕಗಸಾವ್ಮಿ ನಿವೃತತ್ ಪತಾರ್ಂಸಹಾಯಕರು ಇವರಿಗೆ ನಿಯಮ247ಎ ಪರ್ಕಾರ ಅಹರ್ದಾಯಕ ಸೆವೆಯನುನ್
ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್

D
E

D
C
A

11/5/2014

A

6/9/2014

D

11/25/2014

D

110266
110317
110326
110327
110340
110360

ರ್ೕ ಶಾಮಣಣ್ ತುಮಕೂರು ಇವರು, ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ನ ಅವಯ್ವಹಾರಗಳ ತನಿಖೆ ಬಗೆಗ್
ಲೋಕಾಯುಕತ್ರಿಗೆ ದೂರು ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್
1(6)/ಉವಾಯ್ಪ/08/2013
ರ್ೕಮತಿ ಜಿ.ನಾಗರತನ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ದಾಯ್ವಪಪ್ನಗುಡಿ ಡಲ್ಘಟಟ್ ತಾ. ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಪರ್ವೇಶಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
5(3)/ಸೇಸೇ/ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಸೇ 42/2011‐2012/2013 ಗೂರ್ಪ್ "ಡಿ" ನೌಕರರ ಸೇವಾ ಷಯಗಳ ಬಗೆಗ್.
5(3)/ಇ /ನೌ.ಸಂ.ಕೊ 16/2013‐14/2013
ಮೈಸೂರು ಜಿಲಾಲ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖಾ ಪಿಕ ನೌಕರರ ಮತುತ್ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಹಾಗು ಡಿ ದಜೆರ್
ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಕಾಯಾರ್ಲಯಕೆಕ್ ಒಂದು ಕೂಠಡಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
2(7)ದೂರು 19/2013‐14/ದೂಪರ್/19/2013
ಮೆ. ದಾದ್ಥ ಇನೊಫ್ೕಟೆಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ನಿದೇ ಶಕರು(ಪರೀ ೆಗಳು) ಕ.ಪೌರ್. .ಪ.ಮಂ.ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ಮೇಲೆ ದೂರು ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್
5(2)/ಅಆನೇ/25/2013
ರ್ೕ ಟಿ.ಎಸ್. ಗುಣಸಾಗರ್ ತಂದೆ ದಿ: ಟಿ.ಎಂ. ವಪರ್ಸಾದ್, ಸ. ., ಶ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಬೇ ಕೊ್ಒಐರವ ಳ್,
ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ: ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್
2(7)ಲೋ.ದೂರು18/2013‐14/ದೂಪರ್/18/2013

6/3/2014

D

5/14/2015

D

6/5/2014
11/29/2014

C
E

6/4/2014

D

11/25/2014

A

110372

5(4)/ಅಆನೇ/18//2013

ದಿ ಓ ತಿಪೆಪ್ೕಸಾವ್ಮಿ ಇವರ ಮಗನಾದ ರ್ೕ ಟಿ. ಪೃಠಿವ್ಕುಮಾರ್ ಇವರಿಗೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

7/18/2014

A

110373
110374
110375
110376
110377
110378
110380
110389

5(4)/ಅಆನೇ/19/2013
5(4)/ಅಆನೇ/20/2013
5(4)/ಅಆನೇ/21/2013
594)/ಅಆನೇ/22/2013‐14/2013
5(4)/ಅಆನೇ/23/2013‐14/2013
5(4)/ಅಆನೇ/24/2013‐14/2013
5(4)/ಸೇ.ವ/26/2013‐14/2013
1(6)ವೃ. . ಪಹುಬಡಿತ್/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/1879/2013

11/28/2014
6/5/2014
1/23/2015
11/28/2014
7/18/2014
7/18/2014
7/18/2014
6/5/2014

A
A
A
A
A
A
A
D

110437

5(2)/ಅಆನೇ/29/2013

11/25/2014

A

110508

5(2)/ಅಆನೇ/30/2013

11/25/2014

A

110514
110569

5(4)/ಅಆನೇ/28/2013/2013
%(5) ಅ.ಆ.ನೇ‐08/ಅಆನೇ/08/2013

ಚನನ್ಬಸಮಮ್ ಇವರಿಗೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ವೇಣುಗೋಪಾಲ ◌ಿವರಿಗೆ ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಲಪ್ ◌ಿವರಿಗೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಧರ ಬಿಜೆ ಇವರಿಗೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ವೈ ನಾಗೇಶ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಕುಆರಿ ಕಾವಯ್ ◌ಿವರಿಗೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಅನುಸೂಯಮಮ್ ◌ಿವರಿಗೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಮಾನಪಪ್.ಕೆ.ಪತಾತ್ರ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದಾಸರಕೊಪಪ್ಲು ಹಾಸನ ತಾ. ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರು ಂದಿ ಬಿ.ಎ ಪರಗಣಿ ವೃತಿತ್ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿಲಲ್ವೆಂದು ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ಅಜಿರ್
ಸಂಖೆಯ್ 1879/13 ದಾಖ ರುವ ಬಗೆಗ್
ಕು: ಪಿ.ಮಧು ರ್ೕ ತಂದೆ ದಿ: ಎ.ಬಿ. ಪರ್ಕಾಶ್, ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಕೆ.ಹೊನನ್ಲಗೆರೆ, ಮದೂದ್ರು
ತಾ: ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರ ದಿವ್.ದ.ಸ. ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಕು: ನಯಾ ಹರಿಶಚ್ಂದರ್ ಹರಿಕಾಂತ ತಂದೆ ದಿ: ಹರಿಶಚ್ಂದರ್ ಹರಿಕಾಂತ, ಸ. . ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಬೆಪಪ್ರಿಕೆ,
ಬೈಂದೂರು ವಲಯ,ಕುಂದಾಪುರ ತಾ:, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಗೀತಾಮಣಿರವರಿಗೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ.ಭಾರತಿ ಕೋಂ ದಿ: ಕೆ. .ಭದರ್ಪಪ್,ಸ. ,ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾ., ದೊಳಳ್ನಹ ಳ್,ಅರಕಲಗೂಡು, ಹಾಸನ
ಜಿಲೆಲ್.ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ನೇಮಕಾತಿಯಡಿಯ ಲ್ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/20/2014
5/7/2014

A
A

110598

2 (5)/ಮಾಹಆ/09/2013‐14/2013

110601

2 (5)/ದೂಪರ್//12/2013‐13/2013

110624
110625
110669

2(7)ದೂರು22/13‐14/ದೂಪರ್/22/2013
2(7)ದೂರು 22/2013‐14/ದೂಪರ್/22/2013
1(6) .ವೃಂ/ವಗರ್/12/2013

110672

1(1)ಇತರೆ/ಇ /ವಗಾ ವಣೆ/15/2013‐14/2013

110690

5(2)/ಅಆನೇ/32/2013

110714

5(2)/ಅಆನೇ/34/2013

110723

5(2)/ಅಆನೇ/35/2013

110735

5(5) ಕು.ಕ.

110767
110770

5(8)/ವೈವೆಮ/01/2013
5(8)/ವೈವೆಮ/02/2013

110771

5(8)/ವೈವೆಮ/04/2013

ೕ‐03/ಕುಕ

110773 CPI/ಖಾಪೂಸೇ/11/2013
110793
5(8)/ಖಾಪೂಸೇ/16/2013
110794

5(8)/ವೈವೆಮ/08/2013

110796

5(8)/ವೈವೆಮ/15/2013

ೕ/03/2013

ಹೆಚ್ ಅರ್ ಸಂಖೆಯ್ 1457/2013(ಬಿ‐3) ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್ (ರಾಜಯ್ ಮಾನವಹಕುಕ್ ಆ ೕಗ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ
ಪತರ್ ಸಂಖೆಯ್ ಮಾ ಹ ಅ/1457/2013(ಬಿ‐3) ದಿನಾಂಕ 28‐3‐2013
ಸಾಗರ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಬಿ ಇ ಓ ಇವರ ಮೇಲೆ ಚಿದಂಬರ ಮೂತಿ ದೂರು ನೀಡಿರುವ ಮನ (ಸಕಾ ರದ
ಕಾಯ ದ ಗಳು, ಬಬ್ಂಧಿ ಮತುತ್ ಆಡ ತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ(ಜನಸಪ್ಂದನ ಕೋಶ) ರವರ ಪತರ್ ಸಂಖೆಯ್ ಅ
ಸು ಇ/ 56/ ಎಸ್ ಎಂ ಡಿ/2013 ದಿನಾಂಕ 6‐4‐2013)
ಉಪನಿದೇ ಶಕರು ತುಮಕೂರು ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
ಉಪನಿಧೇ ಶಕರು ರಾಮನಗರ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
ಬಿ‐ಗೂರ್ಪ್ ಶೇಷ ವೃಂದದ ಹುದೆದ್ಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ (ದೈ. . .ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ವೃ. . ಷಯ
ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು) 2013‐14ನೇ ಸಾ ನ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾ ವಣೆ ಸಂಬಂಧ ಶಾಸಕರು/ಸಚಿವರು/ ನೇರ ಜಿ ಗಳು ಬಂದ
ಮನ ಗಳನುನ್ ಸಕಷ್ಮ ಪಾರ್ಧಿಕಾರಕೆಕ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು.
ಜೆ ಕೆ ಸುರೇಂದರ್ ತಂದೆ ದಿವಂಗತ ಜೆ ಎಸ್ ಕಾಂತರಾಜು ಸ ಸ ಪಾರ್ಶಾ ಮಾಚಗೌಡನಹ ಳ್ ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ಕೆ ಪಿ ಚಂದರ್ಕಲಾ ಪತಿ ದಿವಂಗತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಸ ಸಕಿಪಾರ್ಶಾ ಪಡುವಲಕೊಪಪ್ಲು ಹಾಸನ
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಅಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ
ಹಮಮ್ದ್ ಅಷರ್ದ್ ಜಾಕಿ ತಾಯಿದಿವಂಗತ ರ್ೕಮತಿಸಾಬೀರ್ ಉನಿನ್ಸ, ಸ. ., ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
(ನಿಜಾಮಿಯ)ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಪರ್ ದ ಸ ರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ೕಜನೆಯಡಿ
ರ್ೕ
ೕಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಪರ್.ದ.ಸ., ಡಯಟ್, ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್. ಇವರಿಗೆ ಕಟುಂಬ ಕಲಾಯ್ಣ
ಒಂದು ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಕೆಂಪಯಯ್ ಜಿ ಪಿ ದಿವ್ದಸ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್ ಮೂಲಬಿಲುಲ್ಗಳೂಂದಿಗೆ
ರ್ೕ ದದ್ರಾಜೇಗೌಡ. ಪರ್.ದ.ಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ. .ಇ.ಬೆಂ‐01 ಇವರ ಪತಿನ್ಯವರಿಗೆ ವೈದಯ್ಕೀಯ ಚಿಕಿತೆಸ್
ಪಡಿ ದಕೆಕ್ ವೈ.ವೆ. ಮರು ಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ.ಆರ್. ದೇವರಾಜಪಪ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ. .ಇ ಬೆಂ‐01 ರವರ ಸವ್ಂತ ವೈದಯ್ಕೀಯ ಚಿಕಿತೆಸ್
ಪಡಿ ದಕೆಕ್ ವೈ.ವೆ.ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.
ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ಸೇವಾವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಫಾತಿಮ ಅಜಮ್ತ್ ದಿವ್ದಸ ಸಪಪೂಕಾ ಬನೂನ್ರು ಟಿ ನರ ೕಪುರ ತಾ ಇವರ ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ಸೇವಾ
ಅವದಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಎ. ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ ಪರ್ಸಾದ್ ಪರ್.ದ.ಸ. ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ (ದೈ. .ಶಾ) ಸಾ. .ಇ. ಇವರ ಸವ್ಂತ
ವೈದಯ್ಕೀಯ ಚಿಕಿತೆಸ್ ಪಡಿ ದಕೆಕ್ ವೈ.ವೆ ಮರು ಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಬಿ ನಾಗರಾಜು ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು ಸಪಪೂಕಾ ಪೂನನ್ಂಪೇಟೆ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/30/2015

E

5/19/2015

D

7/2/2014
6/3/2014
6/7/2014

E
D
B

4/29/2015

E

8/8/2014

A

11/25/2014

A

8/8/2014

A

5/21/2015

E

5/27/2014
6/3/2014

D
D

6/3/2014

D

11/6/2014
2/25/2015

D
D

5/27/2014

D

5/27/2014

D

110797

1(6)ವೃ. . .ಪ/ಮುಂಬಡಿತ್/14/2013

2(3) ಪರ್.ದೂರು:10/13‐14/ದೂಪರ್/10/13‐
14/2013
110821
5(8)/ವೈವೆಮ/09/2013
110818

110823

5(2)/ಅಆನೇ/37/2013

110825

5(8)/ವೈವೆಮ/13/2013

110826

5(8)/ವೈವೆಮ/17/2013

110827

5(8)/ವೈವೆಮ/19/2013

110914

1(6)/ಉವಾಯ್ಪ/15/2013

110931 si2(6) ದೂರು./ . ಪರ್/11//2013

110932 si2(6) ದೂರು./ . ಪರ್/12//2013
2(3) . .ಪರ್.ದೂರು:12/13‐14/ದೂಪರ್/12/13‐
14/2013
111204
2 (5)/ಮಾಹಆ/ಲೋಕಾಯುಕತ್ ದೂರು 14/2013‐
14/2013

111017

111205

2 (5)/ಮಾ.ಹ.ಅ/15/2013‐2014/2013

ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಣ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವಂತೆ ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ವೃತಿತ್
ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರ ಸಂಘ(ರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ನೀಡಿರುವ ಮನ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಬಿ.ಕೆ, ಬಸವರಾಜು, ಉ.ನಿ.(ಆ)ಸಾ. .ಇ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ರುದದ್ ಮಾನನಷಟ್
ಕದದ್ಮೆ ಹೂಡಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ. ಗೌತಮಿ ರಜಪೂತ್ ಪರ್.ದ.ಸ. ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ. .ಇ ಬೆಂ‐01 ಇವರ ಸವ್ಂತ ವೈದಯ್ಕೀಯ ಚಿಕಿತೆಸ್
ಪಡಿ ದಕೆಕ್ ವೈ.ವೆ.ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.
ಕು: .ಪಿ. ದಿವಯ್, ತಂದೆ ದಿ: ಬಿ.ಪುಟಟ್ರಾಜು, ಪರ್ ೕಗ ಶಾಲಾ ಸಹಾಯಕರು, ಸ.ಪ.ಪೂವ .ಕಾ (ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ಭಾಗ, ಅರ ೕಕೆರೆ, ಹಾಸನ ಜಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/29/2015

C

5/15/2015

E

6/3/2014

D

6/5/2014

A

ರ್ೕ ಆ್.ಗಂಗಾಧರೇಶ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು(ಧೈ. . ) ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸವ್ಂತ ಹಾಗೂ ಪತಿನ್ಯ
ವೈದಯ್ಕೀಯ ಚಿಕಿತೆಸ್ ಪಡಿ ದಕೆಕ್ ವೈ.ವೆ.ಮರು ಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಎಲ್. ಬೋರಯಯ್ ಪರ್.ದ.ಸ.ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ. .ಇ ಬೆಂ‐01 ರವರ ಪತಿನ್ಯವರಿಗೆ ವೈದಯ್ಕೀಯ ಚಿಕಿತೆಸ್
ಪಡಿ ದಕೆಕ್ ವೈ.ವೆ.ಮರು ಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಆರ್. ಬಿ. ಲೋಕೇಶ್. ವಾಹನಚಾಲಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇ ಬೆಂ‐01 ರವರ ಸವ್ಂತ ವೈದಯ್ಕೀಯ
ಚಿಕಿತೆಸ್ ಪಡಿ ದಕೆಕ್ ವೈ.ವೆ.ಮರು ಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ ಖಮರ್ ಸುರ್ಲಾತ್ನ ಮತುತ್ ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಎಸ್. ನುತ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಇವರು ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗ
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
ಏಪಿರ್ಲ್ 2012ಎ ಎಸ್ಎಸ್ಎ ಸ್ ಪರೀ ೆಯ ◌ುತತ್ರ ಪತಿರ್ಕೆಗಳ ಮೌಲಯ್ ಮಾಪನ ಕಾಯ ದ ಲ್ ತಪುಪ್ ಏಸಗಿರುವ
ಮೌಲಯ್ಮಾಪರು/ಉಪ ಮೌಲಯ್ಮಾಪರ ರುದದ್ ಸುತ್ಕರ್ಮ ಹರಯಗುಸಯವ ಕುರಿತು ರ್ೕ ಡಿಎಂ ಕೃಷಣ್ಮೂತಿ ,
ಮು , ರ್ೕ ಎಂ ವೆಂಕಟೇಶ ಮು ಮತುತ್ ರ್ೕಮತಿ ದಾ ಾಯಿಣಿ, ಮು ರವರ ಬಗೆಗ್

5/27/2014

D

5/27/2014

D

5/27/2014

D

5/14/2015

D

5/29/2014

D

8/22/2014

D

5/15/2015

E

4/30/2015

E

6/5/2014

E

ಏಪಿರ್ಲ್ 2012ರ ◌ೆಸ್ಎಸ್ಎ ಸ್ ಪರಿ ೆಯ ◌ುತತ್ರ ಪರ್ತಿಕೆಗಳ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನ ಕಾಯ ದ ಲ್ ತಪಪ್ ◌ೆಸಗಿರುವ
ರ್ೕ ಎಂಕೆ ರ್ೕನಿವಾಸ , ಉಪಾರ್ಂ ಸಪಪೂಕಾಲೇಜು, ಮಲೆಲ್ೕಪಟಣ್, ರಕಲಗೂಡು ತಾ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ರುದದ್
ಸುತ್ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು
ೇ, . ಸಾ. .ಇ,ನಂಜನಗೂಡು ಇವರು ಆರ್.ಟಿ.ಐ,ಯಡಿ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡಲು ಳಂಬ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಪರ್ ೕದ್ ಬೆಂ ಇವರು ದೂರು ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್
ಲಕಷ್ಮ್ಣ ರಪಪ್ ನೇಮಿಗೌಡ ಸಾ// ಗುಲಾ ಪಪುರ ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ದೂರಿನ ಕುರಿತು (ಕನಾ ಟಕ
ಲೋಕಾಯುಕತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತರ್ ಸಂಖೆಯ್ compt/uplok/BGM/183/2010/ARE8 ದಿನಾಂಕ 02‐05‐
2013)
ಂಗಪಪ್ ಉದಾಬ್ಳ ಮಾಜಿ ಗಾರ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧಾಯ್ಕಷ್ರು ರಂಗಾಪಪುರ, ಂದನೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಬಿ ಇ ಓ ಮತುತ್ ಡಿಡಿಪಿಐ ರವರ ಮೇ ನ ದೂರು
ನೀಡಿರುತಾತ್ರೆ(ಶಂಕುಂತಲ ತಂಗಡಗಿ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಇವರು ಬಡಿತ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ರೂರು)

111209

111219

2(5)/ಮಾ.ಹ.ಅ/16/2012‐13/2013

2(3) . .ಪರ್.ದೂರು‐13/13‐14/ದೂಪರ್/13/13‐
14/2013

111276

5(2)/ಅಆನೇ/38/2013

111305

5(5) .ಪರ್.ಅನು‐04/ ಪರ್ಅನು/04/2013

111342

5(5) ಸವ್.ಇ.ನಿ‐05/ಅಆನೇ/05/2013

111344

5(8)/ವೈವೆಮ/18/2013

111345

5(8)/ವೈವೆಮ/26/2013

111348 ¸ 5(8)/ವೈವೆಮ/22/2013
111350

5(8)/ವೈವೆಮ/24/2013

111353

5(8)/ವೈವೆಮ/07/2013

111354

(8)/ವೈವೆಮ/21/2013

111356

5(8)/ವೈವೆಮ/20/2013/2013

111357

5(8)/ವೈವೆಮ/23/2013/2013

111362

5(8)/ವೈವೆಮ/25/2013

ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾಲೂಲ್ಕು ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ
ನೀಡದಿರುವ ಕುರಿತು ದೂರು (ಸಕಾ ರದ ಪತರ್ ಸಂಖೆಯ್ ಇಡಿ 24 ಪಿಡಿಬಿ 2013 ದಿನಾಂಕ 29‐5‐2013 (ಅಪರ
ಅಯುಕತ್ರು ಸಾ ಇಲಾಖೆ ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತರ್ ಸಂಖೆಯ್ 17/ಎ9/ಬೆಂ ಅ ಸಂ ಪಕಕು 2012‐13/789
ದಿನಾಂಕ 6‐6‐2013 ರವರಿಂದ ಬಂದಿದೆ)
ರ್ೕ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್.ಅದಯ್ಕಷ್ರು ಸವರ್ ಜನಾಂಗ ತ ರಕಷ್ಣಾ ವೇದಿಕೆ ಮೈಸೂರು ಇವರು ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ಯ
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ರುದದ್ ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ದೂರು

4/30/2015

E

12/4/2014

D

11/25/2014
ರ್ೕ ರ್ೕಜಿತ್ ಹೆಚ್. ತಾಯಿ ದಿ: ಜಯ ರ್ೕ ಬಿ. ಸ. ., ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಪಿಲಾರ್,ಮಂಗಳೂರು ತಾ: ದ.ಕ. ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್
5/8/2014
ರ್ೕಮತಿ ಭಾರತಿ ಆರ್., ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರಿಗೆ ದೇಶ
ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್ ತೆರಳಲು ನಿರಪೇಕಷ್ಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
5/7/2014
ರ್ೕಮತಿ.ನಾಗರತನ್.ಡಿ.ಎಸ್., ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಕ.ಪೌರ್. .ಪ.ಮಂಡ ,ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಛ್
ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
5/27/2014
ರ್ೕ ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಜೆ ಪಿ ದಿವ್ದಸ ಆಡಿಟ್ ಶಾಖೆ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ ಇವರ ಪತಿನ್ಯ ಹೆರಿಗೆ ವೈ ವೆ ಮ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಡಿವ್ನ್ ಫಎನಾಂಡಿಸ್ ಪರ್.ದ.ಸ ಬಿಇಒ ಕಛೇರಿ, ಮೂಡಬಿದೆರ್ ವಲಯ ಇವರ ಪತಿಯ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ 5/27/2014
ಮರು ಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.
5/27/2014
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಪರ್ಭುಸಾವ್ಮಿ ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ ಬೆಂ‐01 ರವರ ಸವ್ಂತ ಹಾಗೂ
ತಾಯಿಯವರ ವೈದತ್ಜೂತ ಚಿಕಿತೆಸ್ ಪಡಿ ದಕೆಕ್ ವೈ.ವೆ. ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.
6/3/2014
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ. ಭವಾನಮಮ್ ಪರ್.ದ.ಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂ‐01ರವರ ಪತಿಯವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ
ಚಿಕಿತೆಸ್ ಪಡಿ ದಕೆಕ್ ವೈ ವೆ ಮರು ಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.
5/27/2014
ರ್ೕ ಕೆ.ಎಸ್. ರ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂ‐01 ರವರ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ವೈದಯ್ಕೀಯ
ಚಿಕಿತೆಸ್ ಪಡಿ ದಕೆಕ್ ವೈ.ವೆ.ಮರು ಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.
6/3/2014
ರ್ೕ ಎಂ.ಎಲ್. ರ್ೕನಿವಾಸಮೂತಿರ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇ.ಬೆಂ‐01 ರವರ ಸವ್ಂತ ವೈದಯ್ಕೀಯ
ಚಿಕಿತೆಸ್ ಪಡಿ ದಕೆಕ್ ವೈ.ವೆ. ಮರು ಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್. ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ. .ಇ ಬೆಂ‐01ನ ರವರ ಸವ್ಂತ ವೈದಯ್ಕೀಯ 5/27/2014
ಚಿಕಿತೆಸ್ ಪಡಿ ದಕೆಕ್ ವೈ.ವೆ.ಮರು ಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.
6/3/2014
ರ್ೕ ಟಿ.ಎಂ ಮುರು ೕಧರ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ. .ಇ ಬೆಂ‐01 ರವರ ಸವ್ಂತ ವೈದಯ್ಕೀಯ
ಚಿಕಿತೆಸ್ ಪಡಿ ದಕೆಕ್ ವೈವೆ ಮರು ಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.
5/27/2014
ರ್ೕಮತಿ ಜಯಮಮ್ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು ಡಯಟ್ ಮಂಡಯ್ ಇವರ ಮತುತ್ ಮಗಳ ವೈದಯ್ಕೀಯ ಚಿಕಿತೆಸ್ ಪಡಿ ದಕೆಕ್
ವೈವೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಕಾಲ ಳಂಬ ಮನಾನ್ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಅಹರ್ತಾ
ತತ್ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲು
ಕೋರಿರು ಬಗೆಗ್.

A
D
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D

111373

5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/32/2013‐14/2013

111388

5(5) ಅ.ಆ.ನೇ‐11/ಅಆನೇ/11/2013

111390

5(6)/ದೂಪರ್/12/2013

111392

5(5) .ಪರ್.ಅನು‐06/ ಪರ್ಅನು/06/2013

111402

5(2)/ಅಆನೇ/40/2013

111407

5(6)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/14/2013

111408 CPI/ . ಪರ್/13/2013

ರ್ೕ.ಶ ಕುಮಾರ್.ಕೆ, ಪರ್.ದ.ಸ,ಅಕಷ್ರದಾಸೋಹ
ೕಜನೆ, ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ತಾ.ರಾಮನಗರ
ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಕಾಲ ಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ ರುಕಿಮ್ಣಿ.,ಕೋಂ ದಿ: ಎಂ. .ಸಾವ್ಮಿ, ಮು. , ಸ.ಹ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್ಹೊನೂನ್ರು, ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ,
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್.ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ನೇ ಅಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ಕಛೇರಿಯ ಬಬ್ಂದಿಯವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ
ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ. ಹಮಮ್ದ್ ಜಬೀವುಲಲ್, ದಿವ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,ಸಾ. .ಇ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಹಜ್ ಯಾತೆರ್ಗೆ.ಗೆ
ೕಟರ್ ಪಡೆಯಲು ನಿರಪೇಕಷ್ಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ತೆರಳಲು ಪಾಸ್
ರ್ೕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಟಿ.ಎಂ. ತಂದೆ ದಿ: ಮಹದೇವಯಯ್.ಎಸ್., ಮು. ., ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಕಡಕೊಳ,
ಮೈಸೂರು ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ. ಪಿ. ಎನ್. ಮಲಲ್ಮಮ್, ದಿವ್.ದ.ಸ., ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹಂಪಸಂದರ್, ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಕೆ ಎ ಟಿ ಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 3395/2013 ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ. ಎಂ. ಜಿ. ಮಂಜಪಪ್, ಪರ್.ದ.ಸ. ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು
ವಗಾರ್ವಣೆ ಆದೇಶವನುನ್ ಉಲಲ್ಂಘಿ ರುವ ಕುರಿತು‐ ಸುತ್ ಕರ್ಮ
ರ್ೕ. ಜಗದೀಶ್, ಪರ್.ದ.ಸ. ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ವಗಾರ್ವಣೆ
ಆದೇಶವನುನ್ ಉಲಲ್ಂಘಿ ರುವ ಬಗೆಗ್‐ ಸುತ್ಕರ್ಮ.
ಬೆಳಗಾ ಜಿಲಾಲ್ ಸಾ ಇಲಾಖೆಯ ಬಬ್ಂಧಿಯವರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತಿತ್ರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್ ( ರ್ೕಮತಿ ಅಖಿಲಾ
ಎ ಪಠಾಣ, ಜಿಲಾಲ್ ಮ ಳಾ ಅಧಯ್ಕಷ್ರು ರಾಜಯ್ ಮಾನವಹಕುಕ್ಗಳ ಮಂಡ ಬೆಳಗಾಂ ಇವರ ಪತರ್ ದಿನಾಂಕ 22‐6‐
2013)
ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಪರ್ಭಾಮಣಿ, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ,ಹಾಸನ ರವರಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರುಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಮಾರಪಪ್., ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇ. ಬೇಮಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್,
ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರಿಗೆ ವೈದಯ್ಕೀಯ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಛ್ ನಿವೃತಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

111410

5(6)/ . ಪರ್/15/2013

111415

2 (5)/ಮಾಹಆ/ಮಾನವ ಹಕುಕ್/19/2013‐14/2013

111449

2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ‐16/2013‐14/2013

111453

5(5) ವೈ.ಆ.ನಿ‐07/ನಿ&ಪಿಂ/07/2013

111462
111620
111646

5(2)/ಅಆನೇ/19/2013
ಮನು ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸವೇಗೌಡ ದೂಡಡ್ಪಾಳಯ್ ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ ಮೇಲೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್
1(8)ಇತರೆ.ತರಬೇತಿ./ಸೇ ನಿ ತ/35/2012‐13/2013 ಬಿಆಜಿರ್ಎಫ್
ೕಜನೆಯಡಿ ಆ ೕಜಿಸಲಾಗಿರುವ ತರಬೇತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್
5(5) ಅ.ಆ.ನೇ‐12/ಅಆನೇ/12/2013
ರ್ೕ ನಾಗರಾಜ ಎಸ್ ಬಿನ್ ದಿ: ಎಸ್ ವಾನಂದ,ಸ. ,ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ., ಬೀರೇನ ಹ ಳ್,ಕಡೂರು ತಾಲೂಕು,
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್.ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ನೇಮಕಾತಿಯಡಿಯಲಲ್ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

111664

2 (5)/ದೂಪರ್/20/2013‐14/2013

111666

2[6]/ದೂಪರ್/13/2013‐14/2013

ಡಾ: ಬಿ ಕೆ ಎಸ್ ವಧ ನ್ ಉಪನಿದೇ ಶಕರು ಸಾ ಇಲಾಖೆ ಧಾರವಾಡ ◌ಿವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ
ಕುರಿತು( ರ್ೕಮತಿ ರಾಧ ನಾಯಕ್ ಇವರ ದೂರು ದಿನಾಂಕ 7‐7‐2013
ರ್ೕಮತಿಕೆ.ಎಸ್. ೕಲಾವತಿ,ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. . .ಪುರಂರವರ ಮೇ ನ
ದೂರು[ ಬಬ್ಂದಿವಗ ದವರಿಂದ]

6/5/2014

D

5/7/2014

A

6/5/2014

B

5/8/2014

D

8/8/2014

A

6/5/2014

A

6/5/2014

A

6/5/2014

A

6/5/2014

E

4/9/2014

D

5/21/2015

C

11/25/2014
4/30/2015
5/7/2014

A
E
A

5/19/2015

D

4/21/2014

D

ರ್ೕ ಎಂಪಿದೇಶಪಾಂಡೆ, ನಿಸನಿ, ಎಸ್ಎಸ್ಎ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿರೇಖಾ.ಬಿ.ಆರ್. .ಬೆಂ.ಉ‐ವಲಯ‐03ರವರ ಕತ ವಯ್ ಲೋಪದ ಬಗೆಗ್.[ಬಿ.ಇ.ಓ.ಬೆಂ‐ಉತತ್ರವಲಯ‐
03ರವರ ಪತರ್]
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್ಉಮಾದೇ , ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಚೀಲೂರು, ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು,
ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾ ವಣೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಸುಮೆಸೆಕ್, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ಂದಿ ಸಹ ನಿದೇ ಶಕರು1, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ◌ಾ◌ಂತರಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಕೆಮಂಜನಾಯಕ್, ಸಹಾಯಕ
ೕಜನಾ ಸಮನವ್ಯಾದಿಕಾರಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ವಗಾ ವಣೆ ಬಗೆಗ್

111669

1(8)/ಗರನ/ಮಂ.60/2012‐13/2013

111705

2[6]/ದೂಪರ್/14/2013‐14/2013

111719

1(4)/ವಗರ್/12/2013‐14/2013

111726

1(4)/ನಿ

111727

1(4)/ವಗರ್/27/2013‐14/2013

111744

2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ‐17/2013‐14/2013

ರ್ೕ ಕೆ. ವಪಪ್, ನಿವರ್ತತ್ ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ರಾಜನಹ ಳ್ ೕತಮಮ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ಕಾಲೇಜು
ದಾವಣಗೆರೆ ದ ಣ ವಲಯ ದಾವಣಗೆರೆ ರವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

111750

5(2)/ಅಆನೇ/43/2013

111899

ೕ/25/2013‐14/2013

1(7) ಂ.ಸೇ.ಸೇ/ನೌ.ಸೇ.ಭ/13‐14/2013

111901

1(7) ಂ.ಸೇ.ಸೇ/ಸೇಸ/13‐14/2013

111903

1(7) ಂ.ಸೇ.ಸೇ/ಸೇಸ/13‐14/2013

111905

1(7) ಂ.ಸೇ.ಸೇ/ಸೇಸ/13‐14/2013

111906

1(7) ಂ.ಸೇ.ಸೇ/ಸೇಸ/13‐14/2013

111907

1(7) ಂ.ಸೇ.ಸೇ/ನಿ&ಪಿಂ/13‐14/2013

111908

1(7) ಂ.ಸೇ.ಸೇ/ಸೇಸ/13‐14/2013

111909

1(7) ಂ.ಸೇ.ಸೇ/ಸೇಸ/13‐14/2013

4/30/2015

E

5/17/2014

D

5/23/2015

E

5/23/2015

E

5/23/2015

E

4/9/2014

D

ರ್ೕ ಕಿರಣ್ ಎನ್ ತಂದೆ ದಿ: ಎಲ್. ನಂಜಯಯ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಣತಿ,
ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ತಾ: ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಸುರೇಶ್ ಜೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಸೋಗಾಲ ಚನನ್ಪಟಟ್ನ ತಾ ರಾಮನಗರ ◌ಿವರ
ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಗಾಯಿತಿರ್ ಕೆ ಎನ್ ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಸಕಾಱರಿ ಪದ ಪೂವಱ ಕಾಲೇಜು ಸೋಮಯಾಜಲಪ ಲ್
ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾಲೊಲ್ೕಕು ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೇ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್

11/25/2014

D

6/5/2014

C

4/11/2014

C

ರ್ೕಮತಿ ಪರ್ಮೀಳ ಹೆಚ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೊತೆತ್ೕಗಾಲ ಹುಣಸೂರು ತಾಲೊಲ್ೕಕು
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಟಿ ಆರ್ ಸಲೋಚನಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನಾಯಕರಹ ಳ್ ಕೋಲಾರ ತಾಲೊಲ್ೕಕು
ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್
ರ್ೕನಿವಾಸ ಜಿ ಕೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಅದಿಕುಂಟೆ ರ್ೕನಿವಶಪುರ ತಾಲೊಲ್ೕಕು ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಢೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಬಸವಯಯ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ದೊಡಡ್ಕಮರವ ಳ್ ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ತಾಲೊಲ್ೕಕು ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ರಮೇಶ ಅರೆಮಲಾಲ್ಪುರ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಮತಿತ್ಹ ಳ್ ಹರಪನಹ ಳ್ ತಾ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ರಮೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾ್ಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಆವಸೆಱ ಬರ್ಹಾಮ್ವರ ವಲಯ ◌ುಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್

7/22/2014

D

4/11/2014

C

4/11/2014

C

5/2/2015

C

4/11/2014

C

4/11/2014

C

111912

1(7) ಂ.ಸೇ.ಸೇ/ಸೇಸ/13‐14/2013

111914

1(7) ಂ.ಸೇ.ಸೇ/ಸೇಸ/13‐14/2013

111916

1(7) ಂ.ಸೇ.ಸೇ/ಕಾಸವ್ವೇಬ/13‐14/2013

111918

1(7) ಅ.ಸೇ.ಸೇ/ಸೇಸ/13‐14/2013

111922

1(7) ಂ.ಸೇ.ಸೇ/ಸೇಸ/13‐14/2013

111927

1(7) ಂ.ಸೇ.ಸೇ/ಸೇಸ/13‐14/2013

111960

1(7) ಂ.ಸೇ.ಸೇ/ಸೇಸ/19/13‐14/2013

111961

1(7) ಂ.ಸೇ.ಸೇ/ಸೇಸ/18/13‐14/2013

111963

1(7) ಂಸೇಸೇ/ಸೇಸ/16/13‐14/2013

111964 CPI/ವೇಬಿ/01/2013/2013
111965
1(7) ಂಸೇಸೇ/ಸೇಸ/15/‐13‐14/2013
111966

1(7) ಂಸೇಸೇ/ಸೇಸ/14/13‐14/2013

111968

1(7) ಂಸೇಸೇ/ಸೇಸ/12/13‐14/2013

111972

1(7) ಂಸೇಸೇ/ಸೇಸ/09/13‐14/2013

111974

1(7) ಂಸೇಸೇ/ಸೇಸ/08/13‐14/2013

111979

1(7) ಂ.ಸೇ.ಸೇ/ಸೇಸ/06/13‐14/2013

111987

1(7) ಂ.ಸೇ.ಸೇ/ಸೇಸ/04/13‐14/2013

ರ್ೕ ಹರೀಶ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಸವಾಪಟಟ್ನ ಹಾಸನ ತಾ ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿ ಸೇವೆ
ಸೇಪಱಢೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಬಿ ಚನೆನ್ೕಗೌಢ ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಸಕಾಱರಿ ಪದ ಪೂವಱ ಕಾಲೇಜು ಗಾವಡಿಗೆರೆ ಹುಣಸೂರು
ತಾಲೊಲ್ೕಕು ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವ ಸೇಪಱಢ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಎನ್ ಜಿ ಜಸವರಾಜು ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಂಎಂ ಎಸ್ ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಯಂ
ಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಆರ್ ತಿಪೆಪ್ೕಶಾವ್ಮಿ ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೊಳೆಲೆಕ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಅಹಱತಾದಾಯಕ
ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಡಿ ಉಮಾಂಶಕರ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಉಚಚ್ಂಗಿ ಸಕಲೇಶಪುರ ಹಾಸನ ಇವರ
ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಸತೀಶ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಂಗಾರು ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ತಾಲೊಲ್ೕಕು ದ ಣ ಕನನ್ಡ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ೕಲಾವತಿ ಪಿ ಎಸ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ಕೊಡಸಗು ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್

7/22/2014

D

5/2/2015

C

6/5/2014

C

6/5/2014

C

5/2/2015

C

7/22/2014

D

5/2/2015

C

ರ್ೕ ಕೊಟರ್ಪಪ್ ಜಿ ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಸಕಾಱರಿ ಪಸ ಪೂವಱ ಕಾಲೇಜು ಉಡುಪಿ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ
ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಶೇಖರ್ ಎನ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನಿಲುವಾಗಿಲು ಕೊಪಪ್ ತಾ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರ
ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗಗ್
ಇತರೆ ಬಿಲುಲ್ಗಳು
ರ್ೕ ಸುರೇಶ್ ಜಿ ನಾಯಕ್ ◌ುಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಸಕಾಱರಿ ಪದ ಪೂವಱ ಕಾಲೇಜು ಬೈಂದೂರು ಉಡುಪಿ ಇವರ
ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಸೌಮಯ್ ಪಿ ಪಿಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ◌ಿವರ ಂದಿನ ಸೇವ ಸೇಪಱಡೆ
ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಮಧುಮತಿ ಜಿ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಸಂತೆಕೊಪಪ್ಲು ಹಾಸನ ತಾ ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಂದಿನ ಸೆವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಪರ್ಕಾಶ್ ಕೆ ಎಸ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಗನಿನ್ಗಡ ಹೊಳೆನರ ಪುರ ಹಾಸನ ◌ಿವರ ಂದಿನ
ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ವಕುಮಾರ ◌ೆಸ್ ಎನ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹು ಕಲ್ ಅರಕಲಗೂಡು ಹಾಸನ ◌ಿವರ
ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೆಚ್ ಬಿ ಉಪನಿದೇಱಶಕರು ಪೌರ್ಢ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾವಱಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ◌ಿಲಾಖೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಜಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಪರ್ಭಾ ಎನ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಯಗಲವಾಡಿ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ ತುಮಕೂರು ಇವರ
ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್

6/6/2014

C

6/5/2014

C

4/16/2015
7/22/2014

E
D

5/2/2015

C

6/5/2014

C

5/2/2015

C

6/5/2014

C

4/11/2014

C

5/2/2015

C

111994
111999

2[6]/ದೂಪರ್/15/2013‐14/2013
2[6]/ದೂಪರ್/16/2013‐14/2013

112054

2 (5)/ಮಾ.ಹ.ಅ/22/2013‐14/2013

112095

2 (5)/ದೂಪರ್/25/2013‐14/2013

112113 CPI/ನಿ&ಪಿಂ/37/2012‐13
112115
1(3)/ನಿ&ಪಿಂ/05/2012‐13
112116
1(3)/ನಿ&ಪಿಂ/45/2012‐13
112117
1(3)/ನಿ&ಪಿಂ/07/2013‐14
112118
1(3)/ನಿ&ಪಿಂ/49/2012‐13
112119
1(3)/ನಿ&ಪಿಂ/08/2013‐14
112120
1(3)/ನಿ&ಪಿಂ/55/2012‐13
112124
112132
112133
112134
112135
112136
112137
112139
112140
112147
112185
112196
112197

1(3)/ನಿ&ಪಿಂ/39/2012‐13
1(3)/ಮಾ.ಹ.ಅ/38/2012
1(3)/ಮಾ.ಹ.ಅ/38/2012
1(3)/ಮಾ.ಹ.ಅ/06/2012
1(3)/ಮಾ.ಹ.ಅ/44/2012
1(3)/ಮಾ.ಹ.ಅ/02/2012
1(3)/ಮಾ.ಹ.ಅ/03/2012
1(3)/ನಿ&ಪಿಂ/8/2012
1(3)/ನಿ&ಪಿಂ/35/2012
1(4)/ವಗರ್/28/2013‐14/2013
1(3)/ಮಾ.ಹ.ಅ/51/2011
1(3)/ನಿ&ಪಿಂ/06/2012
1(3)/ನಿ&ಪಿಂ/03/2012

ಸ ಪೌರ್ ಶಾ ಜಿ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಕಂಕರೆ ಅರ ಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಶಾಲಾ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ
ಎಂ.ನಾರಾಯಣಣ್ಮಮ್.ಮು. .ಕೆ,ಜಿ,ಬಿ,ಬಿ,ಶಾಲೆ,ಮಲಲ್ನಾಯಕನ ಹ ಳ್,ಮುಳಬಾಗಿಲು[ತಾ]ಕೋಲಾರಜಿಲೆಲ್ಇವರ
ಮೇ ನ ದೂರು.[ಗಾರ್ಮಸಥ್ರಿಂ
ರ್ೕ ಬಿ ಎಸ್ ಕೋಡೆಲ್ರ್, ಉಪನಿದೇ ಶಕರು, ಸಾ. ಇಲಾಖೆ, ಹಾವೇರಿ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು ( ರ್ೕ ಷಣುಮ್ಖಯಯ್
ಬಂಗಾರಯಯ್ ಮಳೇಮಠ, ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್ ಹಂಸಬಾ ತಾಲೂಲ್ಕು ರೇಕೆರೂರು ಹಾವೇರಿ ಇವರು ಮಾ ತಿ
ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುತಾತ್ರೆ ಇವರ ಪತರ್ ದಿನಾಂಕ 18‐7‐2013)
1. ರ್ೕ ಎನ್ ಎಸ್ ಕುಮಾರ್ ಉಪನಿದೇ ಶಕರು, ಸಾ ಇಲಾಖೆ ವ ಗಗ್ 2. ರ್ೕ ಎಲ್ ಲೋಕೇಶ್, ದಿವ್ ದ ಸ
ಉಪನಿದೇ ಶಕರು, ಸಾ ಇಲಾಖೆ ವ ಗಗ್ 3. ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಬಸವರಾಜ್ ದಿವ್ ದ ಸ ಉಪನಿದೇ ಶಕರು, ಸಾ
ಇಲಾಖೆ ವ ಗಗ್ ಇವರುಗಳು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕಷ್ದ ಕಾಯ ಕತ ರಂತೆ/ಏಜೆಂಟರಂತೆ ವತಿ ಸುತಿತ್ರುವ ಇವರನುನ್
ವಗಾ ವಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿ(ಸಕಾ ರದ ಪತರ್ ಸಂಖೆಯ್ ಇಡಿ 03 ಡಿಜಿಪಿ 2013 ದಿನಾಂಕ 1‐7‐2013

4/30/2015
4/30/2015

D
D

4/30/2015

E

6/4/2014

D

ಹಮದ್ ಇಸಾಮ್ಯಿಲ್ ಸೌದಾಗರ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇ ಶಕರು[ಚಿತರ್ಕಲೆ] ಪಿಂಚಣಿ
ಎಂಪಿದೇಶಪಾಂಡೆ ಸಹ ನಿದೇ ಶಕರು, ಎಸ್ಎಸ್ಎ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಕಡತ
ರ್ೕ ಲ ಮ್ ನರ ಂಹ ಚಾರ್ ಉಪನಿದೇ ಶಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು,
ರ್ೕ ಅಣಣ್ಯಯ್ ಹೋಬ ದಾರ, ನಿದೇ ಶಕರು, ಪದ ಪೂವ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ ಮಂಡ , ಪಿಂಚಣಿ ಕಡತ,
ರ್ೕ ಎಂಎನೆಬ್ೕಗ್ ನಿದೇ ಶಕರು, ಆಎರ್ಂಎಸ್ಎ ಬೆಂಗಳೂರು, ಪಿಂಚಣಿ ಕಡತ
ರ್ೕ ಡಿ ವೆಂಕಟೇಶಯಯ್, ನಿದೇ ಶಕರು, ಪರೀ ೆಗಳು ಕಪೌರ್ ಪಮಂಬೆಂಗಳೂರು ಪಿಂಚಣಿಕಡತ
ರ್ೕ ಭಾಸಕ್ರ್ ಷುಣ್ಭಟ್, ಸಹ ನಿದೇ ಶಕರು, ಗುಣಮಟಟ್ ರಾಜಯ್ ೕಜನಾ ನಿದೇ ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
ನಿವೃತಿತ್ ಕಡತ
ರ್ೕ ಎಟಿಚಾಮರಾಜ ಸಹ ನಿದೇ ಶಕರು ಶಾ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಿಂಚಣಿಕಡತ
ಮಾ ತಿಹಕುಕ್ ಕಡತ
ಮಾ ತಿಹಕುಕ್ ಕಡತ
ವೈದಯ್ಕೀಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಿದ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಬಬ್ಂದಿ ಮಾ ತಿ ಕಡತ
ಎಂಸಂಜಯ್ ಬಿನ್ ಮ ಲ್ೕಕ್ ಇವರು ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಕಡತ
ಸನನ್ತಿತ್ ಕುಮಾರ ತಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಲಕಷ್ಮಮ್ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಪೂಜಪಪ್ ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಎಸ್,ಎನ್ ಸುಧಾಕರ ಮು ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ ಕೈವಾರ ಇವರ ನಿವರ್ತಿತ್ ಕಡತ
ಕಂಬರ್ಯಯ್ ◌ುಪನಿದೇ ಶಕರು,ಅಭಿವೃದಿದ್ಡಯಟ್ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪ ಡೆ ಬಗೆಗ್
ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದದ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್
ಠಲ್ ದಾಸ್ ಮನನ್ಂಜೆ ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
ವೈ ಬಸವರಾಜಪಪ್ ಮು ಜಿಹೆಚ್ಎಸ್ ಹೊಸ ಳ್ಗೌರಿಬಿದನೂರು ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್,
ರ್ೕಮತಿ ಅಕತ್ರ ಬಾನು ಉಪನಿದೇ ಶಕರು, ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಯುಕರ್ರ ಕಚೇರಿ, ಸಾ ಇ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಿಂಚಣಿಕಡತ

2/9/2015
7/5/2014
7/5/2014
7/5/2014
7/7/2014
7/5/2014
7/5/2014

E
B
B
B
E
B
B

7/7/2014
7/5/2014
7/5/2014
7/5/2014
7/5/2014
7/5/2014
7/5/2014
7/7/2014
7/5/2014
11/29/2014
7/5/2014
7/5/2014
7/7/2014

B
E
E
E
E
E
E
E
E
D
E
E
E

112198

1(3)/ನಿ&ಪಿಂ/53/2012

112199

1(3)/ನಿ&ಪಿಂ/53/2012

112200

1(3)/ನಿ&ಪಿಂ/53/2012

112201

1(3)/ನಿ&ಪಿಂ/53/2012

112216

5(5) ಅ.ಆ.ನೇ‐09/ಅಆನೇ/09/2013

112225

5(5) ಅ.ಆ.ನೇ‐13/ಅಆನೇ/13/2013

112323
112324
112335
112400
112414

1(7)/ಸೇಸ/ಅ.ಸೇ.ಸೇ/93//2013
1(7)/ಮನ /ಮಾ.ಹ.ಅ/103//2013
1(4)/ವಗರ್/44/2013‐14/2013
2(6)ದೂರು17/2013‐14/ದೂಪರ್/17/2013
2(2)/ವೇಬ/ .ವೇ.ಬ‐21/2013‐14/2013

112441 CPI/ಮುಂಬಡಿತ್/08/2013‐14/2013
112442 CPI/ಮುಂಬಡಿತ್/08/2013‐14/2013
112443 CPI/ಮುಂಬಡಿತ್/08/2013‐14/2013
112450 CPI/ಮುಂಬಡಿತ್/09/2013‐14/2013
112451
2[6]ದೂರು18/2013‐14/ದೂಪರ್/2013/2013
112457 CPI/ಮುಂಬಡಿತ್/10/2013‐14/2013
112480
112486
112487

2[6]ದೂರು20/2013‐14/ದೂಪರ್/2013/2013
2[6]ದೂರು21/2013‐14/ದೂಪರ್/2013/2013
2[6]/ದೂಪರ್/22/2013/2013

ರ್ೕಮತಿ ಎಂಎನಮ್ಂಜುಳ ಭಾಗೀಯ ದೀಕಷ್ಕರು, ಸಂಗೀತ,ನಾಟಕಸಹ ನಿದೇ ಶಕರು,ಕಛೇರಿ, ಮೂಸೂರು,
ಭಾಗನಿವಥ್ತಿತ್ ವೇತನ ಕಡತ
ರ್ೕಮತಿ ಎಂಎನಮ್ಂಜುಳ ಭಾಗೀಯ ದೀಕಷ್ಕರು, ಸಂಗೀತ,ನಾಟಕಸಹ ನಿದೇ ಶಕರು,ಕಛೇರಿ, ಮೂಸೂರು,
ಭಾಗನಿವಥ್ತಿತ್ ವೇತನ ಕಡತ
ರ್ೕಮತಿ ಎಂಎನಮ್ಂಜುಳ ಭಾಗೀಯ ದೀಕಷ್ಕರು, ಸಂಗೀತ,ನಾಟಕಸಹ ನಿದೇ ಶಕರು,ಕಛೇರಿ, ಮೂಸೂರು,
ಭಾಗನಿವಥ್ತಿತ್ ವೇತನ ಕಡತ
ರ್ೕಮತಿ ಎಂಎನಮ್ಂಜುಳ ಭಾಗೀಯ ದೀಕಷ್ಕರು, ಸಂಗೀತ,ನಾಟಕಸಹ ನಿದೇ ಶಕರು,ಕಛೇರಿ, ಮೂಸೂರು,
ಭಾಗನಿವಥ್ತಿತ್ ವೇತನ ಕಡತ
ರ್ೕ ಎಂ.ಟಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್. ಬಿನ್ ದಿ: ತಮಮ್ಯಯ್ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು, ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ, ಕಲುಲ್ಕಟಟ್ಡ, ಮಂಡಯ್.ಇವರಿಗೆ
ಅ.ಆ.ನೇ ಅಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಶೋಭ. ಕೋಂ ದಿ: ನಂಜುಂಡಸಾವ್ಮಿ, ದೈ. . , ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ, ಹೆಗೊಗ್ೕಠಾರ,
ಚಾಮರಾಜನಗರ.ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ನೇ ಅಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಪುಟಟ್ ಂಗಯಯ್ ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಇವರಿಗೆ ಅಹಱತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಪರ್ಸಾದ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ನೋದ ಕುಮಾರಿಹೆಚಿವ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಇವರ ವಗಾ ವಣೆ ಮಾಪಾ ಡು ಬಗೆಗ್
ಮು. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.ಅಗರ ಬೆ0.ದ.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಬಿ.ಎಂ.ದಾರುಕೇಶ್ ೇತರ್ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ೇತರ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕೇಂದರ್ ಭಧಾರ್ವತಿ(ತಾಲೂಲ್ಕು)
ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
krishnaiah,eco beo kacheri dakshina valaya‐1 ravarige badthi needida shaldlli kelaskke
hajaraguv bagge.
krishnaiah,eco beo kacheri dakshina valaya‐1 ravarige badthi needida shaldlli kelaskke
hajaraguv bagge.
krishnaiah,eco beo kacheri dakshina valaya‐1 ravarige badthi needida shaldlli kelaskke
hajaraguv bagge.
somanatha siddramappa jakoti gjc[balakara]alanda taluk badthi needuva bagge.
ೕಜನಾ ನಿಧೇ ಶಕರಿಂದ
ರ್ೕಎಂ.ವಯ್. ರ್ೕಕಂಠಯಯ್.ಬಿ.ಆರ್. . ಡಲ್ಫಟಟ್{ತಾ}ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರಜಿಲೆಲ್[ರಾಜಯ್
ದೂರು]
shivasharanappa appanna reddera sa.shi. gjc kesarhatti,gangavathi taluk koppala jille rvr
badhi bagge.
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,ಪೀಣಯ್.ಮನಬಂದಂತೆ ಶುಲಕ್ ವಸೂಲು ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ವಣಣ್.ಬಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಜಗಳೂರು,ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಮೇ ನ ದೂರು
ರ್ೕಆರ್.ತಮಮ್ಯಯ್.ಮು. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ.ಮಾಕೋಡು.ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ,ಮ್ಐಸೂರು,ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು.

7/7/2014

E

7/7/2014

E

7/7/2014

E

7/7/2014

E

5/7/2014

A

5/7/2014

A

5/2/2015
6/5/2014
11/29/2014
9/27/2014
4/9/2014

C
C
E
D
D

6/7/2014

D

6/7/2014

D

6/7/2014

E

5/19/2015
3/6/2015

E
D

5/19/2015

E

4/30/2015
6/20/2014
6/6/2014

D
E
D

112488
112490

2[6]23/ದೂಪರ್/2013/2013
2{6}25/ದೂಪರ್/2013/2013

112491

2{6}26/ದೂಪರ್/2013/2013

112492
112494

2{6}27/ದೂಪರ್/2013/2013
2{6}ಇತರೆದೂರು29/ದೂಪರ್/2013‐14/2013

112495

2{6}ಇತರೆ 30/2013/ಇ /2013‐14/2013

112530

5(5) ಸವ್.ಇ.ನಿ‐08/ನಿ&ಪಿಂ/08/2013

112586

2(2)/ವೇಬ/ .ವೇ.ಬ‐ವರ್.ತೆ. ‐22/2013‐14/2013

112587

2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ‐23/2013‐14/2013

112604

5(5) ಅ.ಆ.ನೇ‐14/ಅಆನೇ/14/2013

112633

2(7)ದೂರು29/2012‐14/ದೂಪರ್/29/2013

112659 CPI/ನಿ

ೕ/13/2013

112731

5(2)/ ಪರ್ಅನು/14/2013

112744

2(5)/ಮಾ.ಹ.ಅ/29/2013‐14/2013

112754

5(2)/ಅಆನೇ/51/2013

112769

2(7)ದೂರು30/2013‐14/ದೂಪರ್/30/2013

ರ್ೕಮತಿಪಿ.ಟಿ.ರಾಜಾ ರ್ೕ,ಮು. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ.ಹರಕನಾಳು[ತಾ]ದಾವಣಗೆರೆ[ಜಿಲೆಲ್]ಕತ ವಯ್ಲೋಪ
4/11/2014
6/15/2015
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ.ಬಾಯ್ಕೋಡು,ಬಾಯ್ಕೋಡು[ ೕ]ಸಾಗರ[ತಾ] ವವೂಗಗ್ ಜಿಲಲ್ ◌ಿ ಲ್ ಅನದೀಕ್ಋತವಾಗಿ ಶುಲಕ್
ಸಂಗತ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್.
11/24/2014
ರ್ಮಂಚೇ ಗವ್ಡ.◌ು.ಪ.ಪಾರ್>ಪಾಲರು.ಸ.ಪೌರ್.ಶ ಲೆ.ಚೀಣಯ್ರವರ ನುಚಿತ ವತ ನೆ/ಸಕಾ್ರದ ಹಣ ದುಬ ಳಕೆ
ಬಗೆಗ್.
ಂಧನೂರು,ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆಗೆ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾ ಣ/ಮೂಲಬೂತ ಸಲ್ಬಯ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
4/30/2015
ರ್ೕ.ಜಿ.ಎನ್. ೕರಬಸಪಪ್ .ನಿ.ಮು. .ಸ.ಪಾರ್.ಶ ಲೆ,ಎಂ.ಡಿ.ಕೋಟೆ.ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್.ಖಾತೆಗೆ ಹಾಕಲು ಳಂಬವಾಗಿರುವ 3/28/2015
ಬಗೆಗ್
4/30/2015
ರ್ೕಮತಿಪದಮ್ ಷಯ ಪರ ೕಕಷ್ಕರು[ಆಂಗಲ್]ಮಂದಯ್ ಶಾಲ ಪಡೆದಿರುವ ಬಗೆಗ್.[ದ.ಗಾರ್ಜುಯೇಟ್ಸ್ ಕೋ
ಆಪರೇಟಿವ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಮಿಟೆಡ್ ‐ಮ್ಐಸೂರು]
5/7/2014
ರ್ೕಮತಿ.ನಾಗಮಮ್., ಪರ್.ದ.ಸ., ಕ.ಪೌರ್. .ಪ.ಮಂಡ ,ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಛ್ ನಿವೃತಿತ್
ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
4/9/2014
ರ್ೕ ಹೆಚ್. .ರ ೕಶ, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಸಾವರ್ಜಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮತುತ್ ವರ್ತಿತ್ ತೆರಿಗೆ ನಾಯಿತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಕೆ.ಎಸ್.ಮಾಲತೇಶ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಪಿ ನೋದಾಬಾಯಿ ಕೋಂ ಟಿ ಕೃಷಣ್ನಾಯಕ್,ಮು. ,ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ., ಕಲುಲ್ಗುಡೆಡ್, ಕೊಪಪ್ ತಾಲೂಲ್ಕು,
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್.ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ನೇಮಕಾತಿಯಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ .ಸ.ನಿ ರಾಜಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ದಾಯ್ಥಿ ಗಳ ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ ಬೆ0ಗಳೂರು ಇವರ ಮೇ ನ
ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ ಜಿ. ನೋದ, ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ತಾ:
ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಹೇಮಲತಾ ಡಿ ನಾಯಕ್, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇ ಶಕರು(ವಾಣಿಜಯ್), ಕೆ.ಎಸ್.ಇ.ಇ.ಬಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು
ೕಟ ಪಡೆಯಲು ನಿರಾಪೇಕಷ್ಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಪಾಸ್
ರ್ೕ ಪರ್ಭಾಕರ್ ಜೈನ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಸ ಲ್ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ ಹಾಗೂ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸದ
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಬಂಟಾವ್ಳ ಇವರ ಮೇಲೆ ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಳುಳ್ವಂತೆ ಮನ (ಸಕಾಱರದ ಪತರ್ ಸಂಖೆಯ್ ಇಡಿ 31
ಪಿ ಡಿ ಬಿ 2013 ದಿನಾಂಕ 18‐7‐2013)
ಕು:: ಹೆಚ್.ಆರ್.ಪಿರ್ಯಾಂಕ ತಂದೆ ದಿ: ಹೆಚ್.ಆರ್.ರಾಜೀವಲೋಚನ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ
ಕಛೇರಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ,ಕೊಡಗುಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಡಲ್ಘಟಟ್ ತಾ. ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ಸಾಮಾನಯ್ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

C
D
D
D
C
D
C
D

4/9/2014

D

5/7/2014

A

6/20/2015

D

6/5/2014

E

4/27/2015

D

4/30/2015

E

6/5/2014

A

6/28/2014

E

112770

ರ್ೕ ಡಿ.ಟಿ.ಪುಟಟ್ರಾಜು,ಬಿ.ಇ.ಓ.ಟಿ.ನರ ೕಪುರ ಇವರ ಮೇಲೆ ಬಿ.ಸುಂದರ್ ಮ್ಐಸೂರುರವರು ನೀಡಿದ ದೂರು

12/4/2014

D

11/28/2014

E

5/14/2015
12/4/2014
12/4/2014
11/28/2014
11/28/2014

D
E
E
E
E

12/4/2014

D

12/4/2014
9/10/2014

D
D

4/30/2015

D

112814 ¸ 2[6]ದೂರು35/2013/ದೂಪರ್/2013‐14/2013
112815
2[6]ದೂರು36/2013‐14/ದೂಪರ್/2013‐14/2013
112817
1(7) ಂ.ಸೇ.ಸೇ/ಸೇಸ/45/2013

ರಾಮಸಾವ್ಮಿ, ಂದಿನ ◌ು.ನಿ.ಚಾಮರಾಜನಗರ ಹಾಗೂ ಇತರರುಜನಮ್ದಿನಾಂಕ ಮಾ ತಿ ಕುರಿತು.
ರ್ೕ ದದ್ರಾಮ ಚನನ್ಗೂಂಡ,ಸಹಾಯಕ ನಿಧೇ ಶಕರು,ಅಕಷ್ರದಾಸೋಹ,ಗುಲಬ್ಗಾ ಇವರನುನ್ ವಗಾ ವಣೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ.ಎಸ್.ಬಿ.ಡೋಮನಾಳ,ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,ಬಳಬಟಿಟ್,ಮುದೆದ್ೕಬಿಹಾಳ ಪರೀ ಾ ಕೇಂದರ್ದ ಲ್ನ
ವಯ್ಹಾರದ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮಹಮದ್ ಸಾದಿಕ್.ಮು. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ.ಪಾತಪ ಲ್, ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ◌ಿವರ ಮೇ ನ ದೂರು.
ರ್ಮತಿ ಭಾಗಯ್,ಮು. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,ಬಿ.ಹೂಸೂರು,ಮಂಡಯ್ ◌ುತತ್ರ ವಲಯ ಕತ ವಯ್ಲೋಪದ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ ಮನೊರಂಜನಿ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರ ಂದಿನ ಸೆವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್

4/30/2015
3/2/2015
6/5/2014

D
D
C

112820

2[6]ದೂರು37/2013/ದೂಪರ್/2013‐14/2013

ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ.ಪಡುಬಿದಿರ್,ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್,ಇವರ ಖಾತೆಯ ಲ್ನ ಹಣದ ವಯ್ವಹಾರದ ಬಗೆಗ್.

4/30/2015

D

112821

1(7)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/47/2013

ರ್ೕ ಸದಾ ವಮುತಿಱ ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಯಮ ಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

5/2/2015

C

112823
112826

1(7)/ವೇನಿ/49/2013
1(7)/ವೇನಿ/51/2013

6/5/2014
4/11/2014

C
C

112828

1(7)/ಸೇಸ/53/2013

6/5/2014

C

112829

1(7)/ಸೇಸ/54/2013

ರ್ೕಮತಿ ರೇವತಿ ಡಿ ಎಂ ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಸಪಪೂಕಾ ಕೆಆರ್ ನಗರ ◌ಿವರ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಸತೀಶ ಡಿ ಎಂ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಡಿ ಕೆ ಕೊಪಪ್ಲು ಕೆ ಆರ್ ನಗರ ◌ಿವರ ವೇತನ ನಿಗದಿ
ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಕೆ ವಣಣ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಎನ್ ವಡಡ್ಹ ಳ್ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಕೋಲಾರ ಇವರ
ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ದದ್ರಾಜು ಎಸ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಶಾಪೂರು ಕೊಲಾರ ತಾ ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ◌ಿವರ
ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಢ ಬಗೆಗ್

6/6/2014

C

112774
112775
112778
112779
112780
112782
112785

2[3]ಪ. .ದೂರು/ದೂಪರ್/2013‐14/2013

ಮಂಡಯ್ಜಿಲೆಲ್ೕ ಸಾ. .ಇ.ಉ.ನಿ.ರವರ ◌ಾಪತ್ ಸಹಾಯಕಿ ವಾಸಕಿ ಪರ್ಸನನ್ ಹಾಗೂ ಚಿಕಕ್ಸಾವ್ಮಿ .ಸಂ,ಇವರ
ಮೇಲೆ ದೂರು.
ಕೂಡಗು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. ಫ ತಾಂಶ ಕಡಿಮಯಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ್.
2[3]ದೂರು16/2013‐14/ದೂಪರ್/2013‐14/2013
ರ್ೕರ ೕಂದರ್ ಪಾಟೀಲ, . .ಟಿ.ಬಿಲ.◌ಿ.ಓ ಕಛೇರಿ ,ಮೂಡುಗೆರೆ ಕಛೇರಿರವರ ಪತಿನ್ಯಿಂದ ದೂರು.
2[3]ದೂರು26/2013/ದೂಪರ್/2013‐14/2013
CPI 2[3]ದೂರು12/2013‐14/ದೂಪರ್/2013‐14/2013 ರ್ೕಪರ್ ೕದ್.ಜಿ.ಇ.ಟಿ.ಬೆಂಗಳೂರುಮಾ ತಿ ಕೋರಿ.
ರ್ೕ ◌ೆ◌ಂ.ಎಸ್.ಗೋ ಂದರಾಜು.ವಯ್ಸೂರು ಬಿ.ಇ.ಓ ಆರ್.ಟಿ.ಐ ಯಡಿ ಮಾ ಒತಿ ನೀಡದಿರುವ ಬಗೆಗ್.
2[3]ಮನ 24/2013‐14/ಮನ /2013‐14/2013
2[3]ದೂರು21/2013‐14/ದೂಪರ್/2013‐14/2013
ರ್ೕಮಟಿ ಬಸಮಮ್.ಕೆ.ನಿ. .ದೂಡಡ್ಕಾಡನೋರುರವರು,ಬಿ.ಇ.ಓ ಹೂಳಡನರ ೕಪುರ ಹಾಗೂ ಬಬ್ಂದಿ ಮೇಲೆ
ದೂರು.
2[3]ದೂರು19/2013‐14/ದೂಪರ್/2013‐14/2013
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರುಪಟಟ್ಣ ಸಹಕಾರಿ ಬಾಯ್ಂಕ್,ನಿ.ದವರು ಬಿ.◌ಿ.ಓ.ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು.
2[3]23/2013‐14/ದೂಪರ್/2013‐14/2013

112786
112791

2[3]ಮನ ಜ.ದಿ.27/2013‐14/ಮನ /2013‐
2[6]ವಗಾ ವಣೆ33/2013/ವಗರ್/2013‐14/2013

112795

2[6]ದೂರು34/2013/ದೂಪರ್/2013‐14/2013

112831

1(7)/ಸೇಸ/56/2013

112833

1(7) ಂ.ಸೇ.ಸೇ/ಸೇಸ/58/2013

112834

1(7) ಂ.ಸೇ.ಸೇ/ಸೇಸ/59/2013

112835

1(7) ಂ.ಸೇ.ಸೇ/ಸೇಸ/60/2013

112877

2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ‐24/2013‐14/2013

112904

5(2)/ನಿ

112915

2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ‐25/2013‐14/2013

112916

2(2)/ವೇಬ/ .ವೇ.ಬ‐ವೃ.ತೆ. ‐26/2013‐14/2013

112917

2[6]ದೂರು38/2013‐14/ದೂಪರ್/2013‐14/2013

112963

1(6)/ಮಾ.ಹ.ಅ/21/2013

112975

2(5)/ದೂಪರ್/34/2013‐14/2013

112976

2(5)/ದೂಪರ್/35/2013‐14/2013

112990

1(6)/ಉವಾಯ್ಪ/22/2013

112991

1(6)/ಮಾ.ಹ.ಅ/20/2013

ೕ/15/2013

ರ್ೕ ಅಜಜ್ಯಯ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೋಲಱಪತಱ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ◌ಿವರ
ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಢೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ರ್ೕಕಂಠೇಶವ್ರ ಟಿ ರಿಯ ◌ುಪನಾಯ್ಶಕರು ಡಯಟ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರಿ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್

6/6/2014

C

5/2/2015

C

ರ್ೕಮತಿ ಕುಸುಮ ಕೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಗುಂಡಗಲುಲ್ ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ
ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ರಾಜಯಯ್ ಎಸ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಳ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ
ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಷಹನಾಜ್ ರಿನ್ ಬಾನು, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರಾಮಚಂದರ್ಪುರ
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ವಲಯ‐2, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಸುಮಿತಾರ್ ಆರ್ ಕುಲಕಣಿ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇ ಶಕರು(ವಾಣಿಜಯ್) ಸಹ ನಿದೇ ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇ,
ಬೆಳಗಾ
ಭಾಗ ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಕೆ. ರ್ೕನಿವಾಸ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕುಂಬಾರಕೊಪಪ್ಲು,ಮೈಸೂರು ಉತತ್ರ ವಲಯ,
ಮೈಸೂರುಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಮಹದೇವ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಂಡಯ್ ದ ಣ ವಲಯ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮತುತ್ ವೃತಿತ್ ತೆರಿಗೆ ನಾಯತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಆರ್.ಎನ್.ಪರ ವಮೂತಿ ,ಮು. .ಅಲಾಬ್ಡಿ,ಕುಂದಾಪುರವಲಲಯ,ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು.

4/11/2014

C

7/22/2014

D

4/9/2014

D

6/5/2014

E

4/9/2014

D

4/9/2014

D

3/2/2015

C

ರ್ೕ ಕೆ. ೕಗಾನಂದ ಎಂ.ಎಸ್.ಆರ್.ಇ ಕಾಲೇಜು ರಸೆತ್ ಮತಿತ್ೕಕೆರೆ ಬೆಂಗಳೂರು‐54 ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಟಿ ಎಸ್ ಅಂಜನಪಪ್,ಉಪನಿದೇ ಶಕರು , ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ ಮಧುಗಿರಿ ಇವರ ಅವಯ್ವಹಾರಗಳ ಬಗೆಗ್ ದೂರು (ಟಿ
ಬಿ ಜಯಚಂದರ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲಾಲ್ ಉಸುತ್ವಾರಿ ಸಚಿವರ ಪತರ್ ದಿನಾಂಕ 9‐72013
ಸಾವ ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ದಾವಣಗೆರೆ ಕಛೇರಿಯ ಕಛೇರಿಯ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತುತ್ ನೌಕರರ
ಮಾ ನ ದೂರು 1. ರ್ೕ ವಕುಮಾರ್, ಉಪನಿದೇ ಶಕರು 2. ರ್ೕ ದದ್ಪಪ್, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು 3. ರ್ೕ
ಮಂಜುನಾಧಸಾವ್ಮಿ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು 4. ರ್ೕ ರ್ೕನಿವಾಸನಾಯಕ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು 5. ರ್ೕ ವಾಸುದೇವ್
ಮೇನೇಜರ್ ( ರ್ೕ ಎ ಫಕೃದಿಧ್ೕನ್, ಸಂಪಾದಕರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಇಮೇಜ್ ಕನನ್ಡ ವಾರಪತಿರ್ಕೆ, ಪಿ.ಜೆ. ಬಡಾವಣೆ,
ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ದೂರು ದಿನಾಂಕ 20‐08‐2013)
ಾನ) ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು
ರ್ೕ ಜಿ.ಆರ್.ಪರ್ಶಾಂತ್. ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು(ಸಮಾಜ
ಇವರಿಗೆ ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗಕೆಕ್ ನಿರ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಕೆಎಸ್ ಪರಮೇಶವ್ರಯಯ್ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ಸಂಸಕ್ೃತ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

4/29/2015

D

5/18/2015

D

5/19/2015

D

5/14/2015

D

6/5/2014

D

112994

1(6)/ಮಾ.ಹ.ಅ/19/2013

113028
113058

2[6]ಗ.ರ.ನ44/2013/ಗರನ/2013‐14/2013
1(8)/ವಗರ್/57/2013‐14/2013

113095

1(4)/ವಗರ್/67/2013‐14/2013

113097

1(7) ಂ.ಸೇ.ಸೇ/ಸೇಸ/64/2013

113099

1(7) ಂ.ಸೇ.ಸೇ/ಸೇಸ/66/2013

113107

1(6)ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ/ಉವಾಯ್ಪ/25/2013

113118

5(4)ಅ.ಆ.ನೇ‐30/ಅಆನೇ/30/2013

113119

5(4)ಅ.ಆ.ನೇ‐31/ಅಆನೇ/31/2013

113121

5(4)ಅ.ಆ.ನೇ‐33/ಅಆನೇ/33/2013

113125

5(4)ಅ.ಆ.ನೇ‐36/ಅಆನೇ/36/2013

113126

5(4)ಅ.ಆ.ನೇ‐37/ಅಆನೇ/37/2013

113127

5(4)ಅ.ಆ.ನೇ‐38/ಅಆನೇ/38/2013

113129

5(4)ಅ.ಆ.ನೇ‐40/ಅಆನೇ/40/2013

113135

5(4)/ಅಆನೇ/43/2013

113138

5(4)/ಅಆನೇ/39974/2013

ರ್ೕ ಎಂಮಾರುತಿ ಶಾಂತಿನಗರ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ
ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಪುಷವ್.ನಿ.ಮು. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,ದೂಡಡ್ಗೂಲಲ್ರ ಹಟಿಟ್, ಾನಭಾರತಿ ಅಂಚೆ,ಬೆಂಗಳೂರು ಗ.ರ.ನ
ಸಕಾರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾ ವಣೆ ಬಗೆಗ್ 1
ಎಂಕೆರಾಧಾಕುಮಾರಿ, 2 ಎಂ ವಮುತಿ , 3 ಎಲೌಸ್ಭಾಗಯ್ ಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್, 4 ಇ ನಿಮ ಲಾದೇ
ರ್ೕ ಸಾವ್ಮಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಸುತಗಟೆಟ್, ಸೌದತಿತ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಬೆಳಗಾ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ
ವಗಾ ವಣೆಯ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಮುರ ಎಂ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಚಚ್ಹ ಳ್ ದೇವನಹ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಬೆಂಗಳೂರು
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಆರ್ ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಾರಹ ಳ್ ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ ಬೆಂಗಳೂರು
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಟಿ.ಎನ್.ನಾಗರತನ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ತರಭೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ ರಾಜರಾಜೇಶವ್ರಿ ನಗರ
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಅಧಯ್ಯನ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ದಿವಂಗತ ವನಜಾ ಇವರ ಮಗನಾದ ಎಸ್.ಪಿ.ಸುಜಿತ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ದಿವಂಗತ ಚಂದರ್ಶೇಖರ ಇವರ ಮಗನಾದ ◌ೆನ್. ನರ ಂಹಯಯ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ದಿವಂಗತ ಮೀನಾಕುಮಾರಿಇವರ ಮಗತಳಾದ ಎಂ ೕಣಾಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ದಿವಂಗತ ನರ ಂಹಯಯ್ ಇವರ ಮಗ ಕೆ.ಎನ್. ಮಧುಸೂಧನ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ಪರ್.ದ.ಸ.ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ದಿವಂಗತ ಚಿಕಕ್ ಪಾಪಣಣ್ ಇವರ ಮಗಳು .ಪಿ.ಪಿರ್ೕತಿ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ.ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಹ ದ್ ಜಾ ದ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ದಿವಂಗತ ಚಾಂದ್ ಪಾಷ ಇವರ ಮಗ ಸೈಯದ್
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ದಿವಂಗತ ರ್ೕಮತಿ ನಾಗರತನ್ಬಾಯಿ ಇವರ ಮಗಳು ಕುಮಾರಿ ದಿವಯ್ ರ್ೕ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ ರ ಮ್.ಡಿ.ಎಸ್.ಕೋಂ ಬದರಿನಾಥ್ ಸ. ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ ಹುದನೂರು ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ◌ಾಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ದಿವಂಗತ ಕೆಆರ್ ಜಯರಾಮಯಯ್ ಸ. ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಇನಾರಾದೇವರಹ ಳ್ ಕಳಳ್ಂಬೆಳಳ್ ಹೋಬ ಶರಾ ತಾ
ಇವರ ಮಗ ರ್ೕ ಜೆ ರಮೇಶ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಮೇರೆಗೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು

6/5/2014

D

4/30/2015
6/2/2014

D
E

6/2/2014

D

6/5/2014

C

6/5/2014

C

5/14/2015

D

7/18/2014

A

9/11/2014

A

7/18/2014

A

6/20/2014

A

6/5/2014

A

11/28/2014

A

6/5/2014

A

6/5/2014

A

6/5/2014

A

113141

5(4)/ಅಆನೇ/51727/2013

113152 CPI/ಅಆನೇ/55997/2013

113160 CPI/ಅಆನೇ/56807/2013

113163

5(4)ಅ.ಆ.ನೇ‐61/ಅಆನೇ/61/2013

113164

5(4)ಅ.ಆ.ನೇ‐63/ಅಆನೇ/63/2013

113167

5(4)ಅ.ಆ.ನೇ‐66/ಅಆನೇ/66/2013

113170

5(4)ಅ.ಆ.ನೇ‐69/ಅಆನೇ/69/2013

113174

5(4)ಅ.ಆ.ನೇ‐73/ಅಆನೇ/73/2013

113175

5(4)ಅ.ಆ.ನೇ‐74/ಅಆನೇ/74/2013

3(3) ಜನಸಪ್ಂದನ/01/2013‐14/ಇ /01/2013‐
14/2013
113209
5(2)/ಅಆನೇ/58/2013

113188

113237

2[6]ದೂರು46/2013/ದೂಪರ್/2013‐14/2013

113290

2[6]ದೂರು47/2013/ದೂಪರ್/2013‐14/2013

113302 CP16/ನಿ&ಪಿಂ/2013‐14/2013
113303

1(3)/ನಿ&ಪಿಂ/17/2013

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ರಾಧಿಕ ಬಿನ್ ರ್ೕಧರ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಕೋರಿ ಮನ
ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್ (ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್)
ದಿವಂಗತ ರ್ೕ ಟಿ ವಶಂಕರಪಪ್ ಮು ಸ ಪಾರ್ಶಾ ಕೊಳಗಿ ಕಾರಿಪುರ ತಾ|| ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮಗ ರ್ೕ
ದೇವರಾಜ್.ಟಿ.ಎಸ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು.

6/5/2014

A

6/5/2014

A

6/5/2014
ರ್ೕಮತಿ ಜಯಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್.ಎಂ ನಿವೃತತ್ ಸ. ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ ಪಿ ಬಡಾವಣೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮಗ ರ್
ಮಂಜುನಾಥ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ (ವೈದಯ್ಕೀಯ ಕಾರಣ)ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ಕುರಿತು.
9/11/2014
ದಿವಂಗತ ತಿಮಮ್ಪಪ್ ಇವರ ಮಗನಾದ ರ್ೕ ಟಿ ಪರ್ದೀಪ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
11/28/2014
ದಿವಂಗತ ಮಹಾ ಂಗಪಪ್ ಇವರ ಮಗನಾದ ರ್ೕ ◌ೆ◌ಂ.ಪಿ ಕುಮಾಇರ್ವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
6/5/2014
ದಿವಂಗತ ಮ ಲ್ಕಾಜುಱನ ಇವರ ಪತಿನ್ ರ್ೕಮತಿ ◌ುಷಾರಾಣಿ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ದಿವಂಗತ ರಾಮನಾಥ್ ಇವರ ಪತಿನ್ ರ್ೕ ಲ ಮ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ [ವೈದಯ್ಕೀಯ ◌ಾಧಾರದ]ಮೇಲೆ 6/5/2014
ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
6/5/2014
ದಿವಂಗತ ರ್ೕಧರ ರಾಜು ಇವರ ಮಗ ಹೇಮಂತ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರ
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
7/18/2014
ದಿವಂಗತ ಮಂಜಮಮ್ಇವರ ಮಗ ಗಣೇಶ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಜನಸಪ್ಂದನ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ವ್ೕಕೃತಗೊಂಡ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಛೇರಿಗ ಗೆ ಕಳು ರುವ ಪತರ್ಗಳ ವರ
6/8/2015

A

ರ್ೕ ಮನು. . ದಿ:ಪಿ.ವೆಂಕಟರಾಮ, ಮು. ., ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಚಂದಗಾಲ, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ, ತಾ: ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ 11/25/2014
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ .ಹನುಮಂತ.◌ುಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ಆನವಟಿಟ್,ಸೂರಬ[ತಾ]ದೂರು[ಅಮಾನತುತ್ಗೂಂಡಿರುತಾತ್ರೆ 6/6/2014
.]
4/3/2014
ರ್ೕಮತಿ ಲಕಿಚ್ೕದೇವಮಮ್ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಪಪ್ ಪತಿ ಮೇಲೆ
ದೂರು.[ಇ.ಓ.ಬಿ.ಇ.ಓ.ಕಛೇರಿ.ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಲೇ◌ೋಟ್.ಬೆಂಗಳೂರು]
2/10/2015
ೕಜನಾ ನಿದೇ ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ರಾ ಟ್ೕಯ ಮಾಧಯ್ಮಿಕ
ರ್ೕ ಕೆ.ಎಸ್. ರ್ೕನಿವಾಸಲು, ನಿದೆ ಶಕರು, ರಾಜಯ್
ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ.
ೕಜನಾ ನಿದೇ ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸವ ಕಷ್ಣ
5/21/2015
ರ್ೕಮತಿ ಕೌಲಗಿ ಪದಮ್ಜಾ, ರಿಯ ಕಾಯ ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ, ರಾಜಯ್
ಭಿಯಾನ ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ

D

A
A
A
A
A
A
E

D
D
E
D

113306

2(5)/ದೂಪರ್/39/2013‐14/2013

ರ್ೕ ಹೆಚ್. ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್, ಕಾಯ ನಿವಾ ಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯತ್, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ, ಇವರನುನ್
5/19/2015
ದೂರಿನ ಮೇಲೆ ವಗಾ ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್ {ಸಕಾ ರದ ಪತರ್ ಸಂಖೆಯ್ ಇಡಿ 32 ಡಿಜಿಓ 2013 ದಿನಾಂಕ 30,31‐08‐2013}

D

113307

2(5)/ದೂಪರ್/40/2013‐14/2013

4/22/2014

D

113313

2(5)/ದೂಪರ್/41/2013‐14/2013

ರ್ೕ ವೈ ಎನ್. ರಾಮಕೃಷಣ್ಯಯ್, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಧುಗಿರಿ ಇವರ ಕತ ವಯ್ ಲೋಪ, ಅಧಿಕಾರ
ದುರುಪ ೕಗದ ಮೇಲೆ ಸುತ್ ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಕುರಿತು. [ ರ್ೕ ಟಿ. ಎಸ್. ಅಂಜನಪಪ್, ಉಪನಿದೇ
ಶಕರು(ಆಡ ತ) ಮಧುಗಿರಿ ಇವರ ಅರೆ ಸಕಾ ರಿ ಪತರ್ ಸಂಖೆಯ್ 1/ಮಧುಗಿರಿ/ಬಿಇಓ ದೂರು/35/2013‐14
ದಿನಾಂಕ 01‐08‐2013)
ರ್ೕ ಅಪಪ್ಸಾವ್ಮಿ, ಇವರು ರಚಿ ಪರ್ಕಟಗೊ ದ ಪುಸತ್ಕದ ಮಾರಾಟ ಹಣವನುನ್ ಕೊಡಿ ಕೊಡುವ ಕುರಿತು (ಸಕಾ
ರದ ಅಧೀನ ಕಾಯ ದ ಗಳು, ಬಬ್ಂಧಿ ಮತುತ್ ಆಡ ತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆ, (ಜನಸಪ್ಂದನ ಕೋಶ) ಇವರ
ಪತರ್ ಸಂಖೆಯ್ ಅಸುಇ 307 ಎಂ ವೈ ಎ 2013 ದಿನಾಂಕ 12,19‐8‐2013)

6/5/2014

D

113330

2[6]ದೂರು48/2013/ದೂಪರ್/2013‐14/2013

1/17/2015

C

113371

5(4) ಅ.ಆ.ನೇ‐76/ಅಆನೇ/76/2013

7/18/2014

A

113387

5(5) ಅ.ಆ.ನೇಮಕ‐17/ಅಆನೇ/17/2013

11/5/2014

A

113389

5(5) ಅ.ಆ.ನೇಮಕ‐16/ಅಆನೇ/16/2013

11/5/2014

A

113390

5(5) ಅ.ಆ.ನೇಮಕ‐15/ಅಆನೇ/15/2013

5/19/2015

A

113412

1(6) ಸವ್.ಇ./ನಿ&ಪಿಂ/30/2013

6/5/2014

C

113438

5(6)/ದೂಪರ್/26/2013

9/12/2014

D

113456

1(6)ದೈ. .ಪ./ಮುಂಬಡಿತ್/31/2013

4/29/2015

D

113458
113518

ೕ5(5) ಅ.ಕ.ಆನು‐16/ಆಖಅ/16/2013
1(6)/ಉವಾಯ್ಪ/27/2013

5/21/2015
5/14/2015

D
D

113542

2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ‐27/2013‐14/2013

ರ್ೕ ಹೆ.ಆರ್.ಶೇರ್ ಅ ,ಮು. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,ನಿದಿಗೆ ಗಾರ್ಮ, ವವಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇಲೆ ದೂರು.[ಸಕಾ ರದ
ಪತರ್]
ದಿವಂಗತ ವಕುಮಾರ್, ಇವರ ಪತಿನ್ ರ್ೕಮತಿ ಸುಮ. ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
ರ್ೕಮತಿ.ಜಯಮಮ್.ಎಸ್.ಟಿ.ಕೋಂ ದಿ: ವಣಣ್,ಸ. ,ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ., ತಗರೆ,ಬೇಲೂರು, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್.ಇವರಿಗೆ
ಅ.ಆ.ನೇಮಕಾತಿಯಡಿಯ ಲ್ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ.ಮ ಲ್ಕ.ಎಂ ಕೋಂ ದಿ: ಮಹೇಶ್ ಪರ್ಸಾದ್,ವಾ.ಚಾ,ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಚೇರಿ, ಸಾ. .ಇ. ಉಡುಪಿ
ಜಿಲೆಲ್.ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ನೇಮಕಾತಿಯಡಿಯ ಲ್ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ರ ಹೆಚ್.ಎನ್.ಬಿನ್ ರ್ೕ ನರ ಂಹ ಶೆಟಿಟ್,ಪರ್.ದ.ಸ,ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಕಟಾಟ್ಯ. ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್.ಇವರಿಗೆ
ಅ.ಆ.ನೇಮಕಾತಿಯಡಿಯ ಲ್[ವೈದಯ್ಕೀಯ ಆಧಾರದ] ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ರಂಗರಾಜು.ಕೆ. . ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ಬಲೆಲ್ೕನಹ ಳ್ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ. ಲೋಕೇಶ, ಪರ್.ದ.ಸ., ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ
ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಗೆರ್ೕಡ್1 ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ
ಸಂಬಂಧ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್
ಆ ತ್ ಖರೀದಿ ಮತುತ್ ಪರಭಾರೆ ಮಾಡಲು ಇಲಾಖಾ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಹರಿಪರ್ಸಾದ್ .ಜಿ. . ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ,ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗ
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಜಿ.ಮಹದೇವಮಮ್, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ
ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/9/2014

D

113570

2[3]ದೂರು34/2013/ದೂಪರ್/2013‐14/2013

113588

5(5) ಅ.ಆ.ನೇ‐18/ಅಆನೇ/18/2013

ರ್ೕಮತಿ ಸುಮಂಗಳ ಕುಚಿನಾಡ, ಬಿ.ಇ.ಓ.ಬೆಳತ್ಂಗಡಿರವರು

ಬಬ್ಂದಿ ಮೇಲೆ ಆಸುಸ್ರ್ಷತೆ ಆಚರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

ರ್ೕಮತಿ ಮಹದೇವಮಮ್ ಕೋಂ ದಿ: ಪಿ. ಂಗರಾಜು, ದೈ. . ., ಸಕಾರ್ರಿ ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್. .ಪ.ಪೂ. ಕಾಲೇಜು,
ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ, ಚಾಮರಾಜನಗರ. ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ನೇ. ಅಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದ್ಎ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2[3]ಲೋಕಾ/ಟಾಯ್ಪ್/37/2013‐14/ದೂಪರ್/2013‐
ಲೋಕಾಯುಕತ್ ದಾ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಸಕಾ ಋದಿಂದ ಭಿ ೕಜನಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಾಕಿಯ ಬಗೆಗ್.
14/2013
ಸುನಂದ ಶಾಲೆ, ಆಕಾಶವಾಣಿ ವ್ಋತತ್,ಯಾದವಗಿರಿ ಕಾ ೕ ರೇಷನ್ ಕಟಟ್ಡದ ಬ ,ವ್ಐಸೂರು
113669
[2]6ದೂರು51/2013/ದೂಪರ್/2013‐14/2013
113671
2[6]ಇತರೆ/ದೂರು53/2013/ದೂಪರ್/2013‐14/2013 ಮು. .ಸ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ.ಕೋಡೂರು,ಹೂಸನಗರ[ತಾ], ವವೂಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್,ಊರಿನ ಲ್ ರಾಜಕೀಯ /ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ
ಮಾಡುತಿತ್ೕರುವ ಬಗೆಗ್.
113687 si5(9)/ಮಾ.ಹ.ಅ/33/2013‐14/2013
ರ್ೕ.ಕೆ.ಎಂ.ಪುಷಪ್ರಾಜ ಬಿನ್ ಕೆ. .ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನಪಪ್, ಕಷ್ಕರು ಜೀವನಜೊಯ್ೕತಿ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಹಳೇಕಟಟ್ಡದ
ಂಬಾಗ, ಅಗರ್ಹಾರ ಬಡಾವಣೆ, ಬಾಣಾವರ, ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
113690
5(9)ಹೆ/ವೇನಿ/36/2013‐14/2013
ರ್ೕಮತಿ.◌್.ನಿಲೂಫರ್ಬೇಗಂ, ಗರ್ಂಥಪಾಲಕರು,ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಹಳೆಯ ವಾಣಿ ಲಾಸ, ಕೋಟೆ
ಬೆಂ.ದ.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ 25 ಮತುತ್30 ವಷರ್ಗಳ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನವನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
113693
5(9)/ವೇನಿ/ಸಮಾ/39/2013‐14/2013
ರ್ೕ.ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ್.ಎಸ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ಡಯಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಇವರ ವೇತನವನುನ್ ಸೇವೆಯ ಲ್ ಕಿರಿಯ
ನೌಕರರಾದ ರ್ೕಮತಿ.ರಾಜರಾಜೇಶವ್ರಿ, ಪರ್.ದ.ಸ, ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಮಂಗಲ, ಮಂಡಯ್ ಇವರ ವೇತನಕೆಕ್
ಸಮಾನಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
113697
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/43/2013‐14/2013
ರ್ೕ.ತಾಯಪಪ್, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ 15 ವಷರ್ಗಳ
ಸವ್ಯಂಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಕೆಂಪಜೋಗಯಯ್ ದಿವ್ ದ ಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ರವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್
113698
5(8)/ವೈವೆಮ/01/2013
113732
5(8)/ವೈವೆಮ/28/2013
ರ್ೕ ರ ಪಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತಿನ್ಯ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ
ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಚಿಕೆಕ್ೕಗೌಡ ಪರ್ದಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್
113734
5(8)/ವೈವೆಮ/30/2013
113735
5(8)/ವೈವೆಮ/31/2013
ರ್ೕ ಪರ್ ೕಣ್ ದಿವ್ದಸ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್

113665

113736

5(8)/ವೈವೆಮ/33/2013

113737

5(8)/ವೈವೆಮ/34/2013

113738

[2]6ದೂರು54/2013/ದೂಪರ್/2013‐14/2013

ರ್ೕ ಎಂ ಶ ಕುಮಾರ್ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು ಸಪಪೂಕಾ(ಪೌಶಾ )ಕೋಡಾಲ್ಪುರ, ಮಧುಗಿರಿ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ
ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಟಿಜಿ ಪರ್ಕಾಶಪಪ್ ಪರ್ದಸ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನೆಲವಾಗಿಲು ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ
ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಡಿ.ಚಂದರ್ಪಪ್,ಮಿವ್ಋತತ್ ಮು. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,ಶೇಷಗಿರಿಹ ಳ್,ರಾಮನಗರ
ಕತ ವಯ್ಲೋಪ,ಹಣದುರು ೕಗ,ಕತ ವಯ್ನಿಲ ಕಷ್ತೆ

5/14/2015

C

5/7/2014

A

12/4/2014

D

4/30/2015
6/6/2014

D
D

6/5/2014

B

8/14/2014

D

6/5/2014

D

6/5/2014

D

5/27/2014
6/3/2014

D
D

6/3/2014
6/3/2014

D
D

5/27/2014

D

6/3/2014

D

6/6/2014

D

113739

5(8)/ವೈವೆಮ/35/2013

113740

5(9)/ಮಾ.ಹ.ಅ/48/2013‐14/2013

113742

5(8)/ವೈವೆಮ/37/2013

113747

5(8)/ಖಾಪೂಸೇ/38/2013

113748

ರ್ೕ ರ್ೕನಿವಾಸಶೆಟಿಟ್
ಟಿ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ.ನಾಗನಗೌಡ ೕರನ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲರು, ವಕೀಲರು, ಮುಖಯ್ರಸೆತ್, ಜೆ.ಬಿ.ಶಂಕರರಾವ್ ವೃತತ್ದ ಹತಿತ್ರ
ರೇಕೆರೂರ ರೆಕೆರೂರ ತಾ, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ ದೇವರಾಜು ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್

6/3/2014

D

6/5/2014

D

6/3/2014

D

ರ್ೕ ಕೃಷಣ್ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್

5/27/2014

D

5(8)/ವೈವೆಮ/39/2013

ರ್ೕ ನಾಗೇಂದರ್ ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್

6/3/2014

D

113749

5(8)/ವೈವೆಮ/41/2013

ರ್ೕ

6/3/2014

D

113750

5(8)/ವೈವೆಮ/43/2013

11/6/2014

D

113751
113754

5(8)/ವೈವೆಮ/44/2013
5(8)/ವೈವೆಮ/46/2013

2/25/2015
6/3/2014

D
D

113755

5(8)/ವೈವೆಮ/47/2013

6/3/2014

D

113756

5(8)/ವೈವೆಮ/48/2013

5/27/2014

D

113757

5(8)/ನಿ&ಪಿಂ/48/2013

11/6/2014

B

113759

[2]6ದೂರು56/2013/ದೂಪರ್/2013‐14/2013

4/25/2014

C

5/19/2015

D

11/18/2014

E

4/9/2014

D

113858 CPI/ಮುಂಬಡಿತ್/13/2013‐14/2013
114035

[2]6ದೂರು58/2013/ದೂಪರ್/2013‐14/2013

114039

2(2)/ವೇಬ/ .ವೇ.ಬ‐29/2013‐14/2013

ೕರಯಯ್ ಹೆಚ್ಎಂ ದಿವ್ದಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್

ರ್ೕ ಆರ್ ಶ ಕುಮಾರ್ ಪರ್ದಸ ಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಗೊಡರ್ಹ ಲ್ ಕೆರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಎಸ್ ವಕುಮಾರ್ ದಿವ್ದಸ ಡಯಟ್ ಮೈಸೂರು ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಜಿಎಸ್ ಶ ಧರ್ ಪರ್ದಸ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಮಂಡಯ್ ಮಂಡಯ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ರ್ೕನಿವಾಸ ಮೂತಿರ್.ಕೆ.ಜಿ ಪರ್ದಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ
ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಕರಿಯಪಪ್ ಎಂ ಆರ್ ದಿವ್ದಸ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಜಗೂರು ತಿಪಟೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್
ದಿವಂಗತ ನಾಗೇಶ್ .ಬಿ.ಎಸ್ ಪರ್ದಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಶವ ಸಂಸಾಕ್ರಕೆಕ್ ಸಹಾಯಧನ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಮತುತ್ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಸುಲೋಚನ.ಮು. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ.ಬನಿನ್ಮರದ ಕಟೆಟ್ ಬಡಾವಣೆ,ಕೆ.ಆರ್.ನಗರವ್ಐಸೂರು ಇವರ
ಮೇ ನ ದೂರು[ಇ.ಎಲ್ .ಬಗೆಗ್]
ರ್ೕ.ಎಸ್.ಕೆ.ಅಜೇಯ,ಗುಲಭ್ಗಾರ್ ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಹನುಮಂತಪಪ್,ಮು. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ.ಕೋಟಿಪುರ,ಸೂರಬ[ತಾ] ಶಾಲಾ ಅವಯ್ವಸೆಥ್ ಬಗೆಗ್ ದೂರು[ಗಾರ್ಮಸಥ್ರು,
ೕಷಕರಿಂದ].
ರ್ೕ ಎಂ.ಶಂಕರಪಪ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚೇಳೂರು ಬಾಗೇಪ ಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ
ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್. ಅಿರ್

114094

1(6)ಸವ್.ಇ/ನಿ&ಪಿಂ/32/2013

114095

1(6)/ಉವಾಯ್ಪ/28/2013

114124

2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ‐31/2013‐14/2013

114125

2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ‐32/2013‐14/2013

114131

5(5) ಸವ್.ಇ.ನಿ‐17/ನಿ&ಪಿಂ/17/2013

114135

[2]6ದೂರು60/2013/ದೂಪರ್/2013‐14/2013

114200

5(5) ಅ.ಆ.ನೇ‐18/ಅಆನೇ/18/2013

114261

2(5)/ದೂಪರ್/49/2013‐14/2013

114319

5(9) ಹೆ/ವೇಬ/53/2013‐14/2013

114333

2(7)ದೂರು 35/2013‐14/ದೂಪರ್/35/2013

114335

5(2)/ಮುಂಬಡಿತ್/18/2013

114350
114380

2(3)ದೂರುಅ.ವಗಾ 44/2013‐14/ದೂಪರ್/44/2013
1(3)/ನಿ&ಪಿಂ/19/2013‐14/2013

114381

1(3)/ನಿ&ಪಿಂ/20/2013‐14/2013

114511
114537

2(7)ದೂರು 37/2013‐14/ದೂಪರ್/37/2013
2(7)ದೂರು 38/2013‐14/ದೂಪರ್/38/2013

114549

[2]6ದೂರು60/2013/ದೂಪರ್/2013‐14/2013

ರ್ೕ ಜಿ.ಪುಟಟ್ಯಯ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್ಬಾಣಗೆರೆ, ರಾ ತಾ. ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
4/29/2015
ವೈದಯ್ಕೀಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
5/14/2015
ರ್ೕಮತಿ ಮಂಜುಳಾಶೆಟಿಟ್ ಬೋಧಕಿ ಸಕಾರ್ರಿ ಕಷ್ಕ ಕಷ್ಣ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಪಿಹೆಚಿಡ್
ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಬಗೆಗ್
4/9/2014
ರ್ೕ ದೇನಾಯ್ನಾಯಕ್,ಸಹಾಯಕ ನಿದೇ್ಶಕರು ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಕಾಯಱಕರ್ಮ,ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯತ್
ಕಾರಿಪುರ, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
4/9/2014
ರ್ೕ ಕೆ.ಬಿ.ಉಮಾಮಹೇಶವ್ರಪಪ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮತಿತ್ಗಾರು, ತೀಥಱಹ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು
ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಓಗೇಶ್ ಅಧಿಕಷ್ಕರು, ೇ. .ಅ.ಕಛೇರಿ, ಮಂಡಯ್ ದ ಣ ವಲಯ ಮಂಡಯ್. ಇವರಿಗೆ ಸವ್.ಇ.ನಿ.ಹೊಂದಲು ಅನುಮಿ 5/21/2015
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ ಅಜು ಮನ್ ಬಾನು,ಮು. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,ಅಗಸನಕಲುಲ್, ಚಿತರ್ದುಗ [ತಾ]ಜಿಲೆಲ್] ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು. 11/27/2014
ರ್ೕ ಎಂ.ಎಲ್.ಮಂಜುನಾಥ., ಬಿನ್ ದಿ: ಎಂ.ಕೆ.ಲಕಷ್ಮ್ಣ., ಮು. , ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಮೆಣಸಗೆರೆ, ಮದೂದ್ರು, ಮಂಡಯ್. 5/19/2015
ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ನೇ. ಮೇರೆಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
5/18/2015
ರ್ೕ ರಘುನಾಥ ರೆಡಿಡ್, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾ ಇಲಾಖೆ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು [ಸಕಾ
ರದ ಪತರ್ ಸಂಖೆಯ್ ಇಡಿ 47 ಡಿಜಿಎಂ 2013 ದಿನಾಂಕ 21‐9‐2013]
6/5/2014
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಸು ೕಲಮಮ್ , ಪರ್.ದ.ಸ, ಅಕಷ್ರದಾಸೋಹ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ , ಇವರಿಗೆ 20 ವಷರ್ಗಳ
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ೇ. .ಕಛೇರಿ ಮಾಗಡಿ ಇ ಲ್ ಕಡತ ನಿವ ಹಣೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಬಗೆಗ್ ಸುತ್ ಕರ್ಮಕಾಕ್ಗಿ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
8/26/2014
ಅ ೕಗದ ದೂರು.
11/25/2014
ರ್ೕ ಕೆ. ರ್ೕನಿವಾಸ ನಾಯಕ್, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇ ಶಕರು(ಬೋಧಕೇತರ)ರವರು ಕತ ವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಹರಾದ
ಬಗೆಗ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಷಯಗಳ ಬಗೆಗ್.
ಸವ ಜನಾಂಗ ತರಕಷ್ಣಾವೇದಿಕೆ ಮೆಯ್ಸೂರು ವಗಾ ವಣೆ ನೀತಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ದೂರು.
5/14/2015
ೕಜನಾ ನಿದೇ ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು, 2/10/2015
ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಟಿ. ಜಯಲ ಮ್, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇ ಶಕರು, ರಾಜಯ್
ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ
5/21/2015
ೕಜನಾ ನಿದೇ ಶಕರ ಕಛೇರಿ,
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್,ಎನ್ ಶೈಲಜಮಮ್, ಕಿರಿಯ ಕಾಯ ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ, ರಾಜಯ್
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವತ್ತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ
ೇ. . ಬೆ0ಗಳೂರು ಉತತ್ರ ವಲಯ‐4ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.
1/13/2015
ಸಕಾ ರದ ಪರ್ಧಾನ ಕಾಯ ದ ರವರಿಂದ ಡಿ.ಎಡ್ ಫ ತಾಂಶ ಳಂಬವಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ್ ವರಣೆ ಕೇ ರುವ ಬಗೆಗ್
5/18/2015
ಮು. .ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ.ದೂಡಿಡ್ಹ ಳ್,ಚಿಂತಾಮಣಿ[ತಾ]ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡ ಉದಾವ್ಟನೆಗೆ
ಶಾಸಕರನುನ್ ಅಹಾವ್ನಿಸದಿರುವ ಬಗೆಗ್.

12/30/2014

D
D
D
D
D
D
A
D
D
D
D
D
E
D
E
E
E

114609

2(3)/ಮಾ.ಹ.ಅ/ಲೋಕಾಯುಕತ್
ದೂರು/54/2013014/2013
114632
1(4)/ವಗರ್/77/2013‐14/2013
ೕ/78/2013‐14/2013

114633

1(4)/ನಿ

114634

1(4)/ವಗರ್/80/2013‐14/2013

114635

1(4)/ವಗರ್/81/2013‐14/2013

114637

1(4)/ನಿ

114639

1(4)/ವಗರ್/85/2013‐14/2013

114640

1(4)/ನಿ

114656
114659

2(3)/ದೂಪರ್/50/2013‐14/2013
2(2)/ವೇಬ/ .ವೇ.ಬ‐34/2013‐14/2013

114660

2(2)/ವೇಬ/ .ವೇ.ಬ‐35/2013‐14/2013

114667

5(2)/ಅಆನೇ/65/2013

ೕ/83/2013‐14/2013

ೕ/87/2013‐14/2013

114670 CPI/ ಪರ್ಅನು/09/2013
114676
114720

5(2)/ವಗರ್/10/2013
2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ‐36/2013‐14/2013

114721

2(2)/ವೇಬ/ .ವೇ.ಬ‐37/2013‐14/2013

ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ತುಮಕೂರು ಇವರ ರುದದ್ ಸ ಲ್ ರುವ ದೂರಿನ
ಬಗೆಗ್ (ಸಕಾ ರದ ಪತರ್ ಸಂಖೆಯ್ ಇಡಿ 65 ಡಿಜಿಓ 2013 ದಿನಾಂಕ 17‐10‐2013)
ರ್ೕ ಜಿಕೆಗಿರಿರಾಜ, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇ ಶಕರು, ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಕಾಯ ಕರ್ಮ ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ,
ತೀಥ ಹ ಳ್, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾ ವಣೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಎಂಕೆನಾಗರಾಜು, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಅಜಜ್ನಹ ಳ್, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು,
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಝ ದ ಮುತಹಹ್ರ ಬಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮಂಡ ಳ್ ಭಟಕ್ಳ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಉತತ್ರ
ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾ ವಣೆಯಿಂದ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ೕಲಾವತಿಪಿಎಸ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್, ಕೂಡಿಗೆ, ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ವಗಾ ವಣೆ ಬಗೆಗ್/ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಎಂಪಾರ್ಣೇಶ್ ಮತುತ್ ರ್ೕ ಚಂದರ್ಶೇಖಟಿರ್ ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪ ಲರು ಅಂಧರು ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್

4/30/2015

E

6/2/2014

E

5/31/2014

E

6/2/2014

E

5/23/2015

E

6/2/2014

E

6/2/2014
ರ್ೕಮತಿ ಜಯಾ ಎಂ ಕುಲಕಣಿ ಮತುತ್ ರ್ೕ ಗಂಗರೆಡಿಡ್, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದದ
ಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರ ವಗಾ ವಣೆ ಬಗೆಗ್
6/2/2014
ರ್ೕ ದದ್ರಾಜುಎಸ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ತಾಯ್ವನಹ ಳ್, ಕೋಲಾರ ತಾ ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರನುನ್ ಕೆಎಸೂಕ್ಯ್ಎಎ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಚಾಮರಾಜ ನಗರ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಯ ಅವಾಂತರದ ಬಗೆಗ್ ದೂರು
5/14/2015
ರ್ೕ ಕೆ.ಪಿ.ನಾರಾಯಣ,ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ೇತರ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕೇಂದರ್, ಬೇಲೂರು(ತಾಲೂಲ್ಕು) ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ 4/9/2014
ರವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಈ.ತಿಪೆಪ್ೕರುದರ್ಪಪ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮುತೂತ್ರು, ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ತಾಲೂಲ್ಕು ,ಮೈಸೂರು 4/9/2014
ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
11/25/2014
ಕುಮಾರಿ ಆರ್. ಗಾಯಿತಿರ್ ತಾಯಿ ದಿ: ಬಿ.ಎನ್. ವಾಸಂತಿ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಪಾರ್ ೕಗಿಕ ಶಾಲೆ, ನಜಬಾರ್ದ್, ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.
11/25/2014
ಕೆ ರ್ೕನಿವಾಸ ನಾಯಕ್ ಪತಾರ್ಂ, ಸಹಾಯಕರು, ಉಪ ನಿದೇ ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇ., ದ ಣ ಕನನ್ಡ,
ೕಟರ್ ಮಾಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇವರುಪಾಸ್
ರ್ೕಮತಿ ಡಿ.ಜಿ. ಶರಾವತಿ, ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ಇವರ ವಗಾ ವಣೆ ಬಗೆಗ್
6/3/2014
4/9/2014
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಮಂಗಳ, ಸಹಾಯಕ
ೕಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು(ಎ.ಪಿ. )ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಆಭಿಯಾನ, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ
ಕಛೇರಿ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್, ತುಮಕೂರು ರವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
4/9/2014
ರ್ೕ ಎನ್.ಜಿ.ರಾಘವೇಂದರ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೊಳೆಕೊಪಪ್, ಶರ್ಂಗೇರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

D
E
C
D
D
A

D
D
D

D

114768

2(5)/ದೂಪರ್/57/2013‐14/2013

114769

2(5)/ದೂಪರ್/58/2013‐14/2013

114776

5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/55/2013‐14/2013

114810

2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ‐38/2013‐14/2013

114811

2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ‐39/2013‐14/2013

114831

5(2)/ಅಆನೇ/68/2013

114856
114861

2(7)ದೂರು 41/2013‐14/ದೂಪರ್/41/2013
2(7)ದೂರು 42/2013‐14/ದೂಪರ್/42/2013

114888 CPI/ಮುಂಬಡಿತ್/15/2013‐14/2013
114891
114893

5(3)/ಇ /26/2013
5(3)/ಕಲೇಸಾ/28/2013

114894

5(3)/ವೇಬ/37/2013

114898

2(5)/ದೂಪರ್/59/2013‐14/2013

114903

5(2)/ಅಆನೇ/70/2013

ರ್ೕ ಕೆಂಪರಾಜೇಗೌಡ, ಉಪನಿದೇ ಶಕರು,ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ರುದಧ್ ಸುತ್ ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಳುಳ್ವ
ಬಗೆಗ್ (ಸಕಾ ರದ ಪತರ್ ಸಂಖೆಯ್ ಇಡಿ 33 ಡಿಜಿಪಿ 2012 ದಿನಾಂಕ07‐10‐2013)
ಉಪನಿದೇ ಶಕರು,ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,ದಾವಣಗೆಗೆ,ಇವರು ದಿನಾಂಕ 09‐07‐2013ರಂದು ನಡೆದ ಪಾರ್.ಶಾ. ಕಷ್ಕರ
ಪತಿ‐ಪತಿನ್ ಪರ್ಕರಣದ ವಗಾ ವಣೆಯ ಕೌನಿಸ್ ಂಗ್ ನ ಲ್ ನಿಯಮಬಾ ರವಾಗಿ ವಗಾ ವಣೆಯ ನಿಯಮ ಉಲಲ್ಂಘನೆ
ಮಾಡಿರುವ ದೂರು[ಸಹ ನಿದೇ ಶಕರು‐1 ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತರ್ ಸಂಖೆಯ್
ಸನಿ1(ಅ4)ದೂರು09/2013 ದಿನಾಂಕ27‐09‐2013)
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಗೀತಾದೇ , ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು, ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಮೈಸೂರು ಭಾಗ,
ಮೈಸೂರು, ಇವರಿಗೆ 15ವಷರ್ಗಳ ಸವ್ಯಂಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮತುತ್ 20 ವಷರ್ಗಳ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಕೆ. ರ್ೕನಿವಾಸಗೌಡ. ನಿವೃತತ್ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು,ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಕೋಲಾರ.
ರವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಎ. ತಿಮಮ್ಯಯ್.ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು. ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕಾದಲವೇಣಿ. ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ:ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ
ಜಿಲೆಲ್.ರವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ನಾಗಮೂತಿ ಸಾವ್ಮಿ .ಎಸ್. ದಿ: ಸದೊಯ್ೕಜಾತ ಸಾವ್ಮಿ, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪದ ಪೂವ
ಕಾಲೇಜು(ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಭಾಗ) ನೆಮಾಮ್ರು, ಶೃಂಗೇರಿ ತಾ: ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಕೆ.ಪರ್ಕಾಶ್ ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ರಾಮನಗರ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
DISE ಅಂಕಿ ಅಂಶಗ ಗೆ ಲೋಪದೋಷಗ ಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ರುದದ್ ಸುತ್ ಕರ್ಮದ ಕುರಿತು.
ರ್ೕ.ಕೆ.ಪರಮೇಶವ್ರಪಪ್,ಸ, .ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.[ಬಾಲಕಿ] ರಾಳಕೋಪಪ್, ವ ೕಗಗ್ ರವರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್
ದೂರು ಕಡತ.
ಆರೋಗಯ್ದ ಬಗೆಗ್ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾಯರ್ಗಾರದ ಬಗೆಗ್
ಬೆಂ ಕೇಂದರ್ ಕಾರಾಗಯ್ಹದ ಲ್ ನೂತನ ಮುದರ್ಣ ಯಂತರ್ದ ಘಟಕ ೕಘರ್ದ ಲ್ ಕಾಯಾರ್ರಂಭ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್
2 ಇಂಕಿರ್ಮೇಮಟ್ ಬರಬೇಕು ಒಂದೇ ಉದಗೊಯ್ೕಗದ ಲ್ ಕೆಲಸಮಾಡಿದುದ್ ಒಂದು ಇಂಕಿತ್ಮೇಂಟ್ ಮತುತ್ ರೆಗುಯ್ಲರ್
ಇಂಕಿತ್ಮೇಂಟ್ ಬರಬೇಕು ನಾಗಯಯ್ ಬಿನ್ ಲೇ ಕೆಂಪಯಯ್
ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶಯಯ್,ಉಪನಿದೇ ಶಕರು,ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,ಮಧುಗಿರಿ ಹಾಗೂ ರ್ೕ ರಾಜಶೇಖರಯಯ್, ಮಾಯ್ನೇಜರ್,
ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ,ಮಧುಗಿರಿ ಇವರುಗಳು ಗೌತಮ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಕೋಡಿತಿಮಮ್ನಹ ಳ್ ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಇದರ
ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಬಬ್ಂಧಿಯ ವಗಾ ವಣೆ ಹಾಗೂ ವೇತನಾನುದಾನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಲ್ ಅಕರ್ಮವೆಸಗಿರುವ ದೂರು
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಪಿ. ಜಾನಕಮಮ್ ಪತಿ ದಿ: ಗೋ ಂದೇಗೌಡ ಎನ್, ಸ. ., ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಹುಲ ನಹ ಳ್, ಆಲೂರು
ತಾ:, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್

11/29/2014

D

5/15/2014

D

8/14/2014

D

9/22/2014

D

4/9/2014

D

8/8/2014

A

5/22/2015
10/21/2014

D
E

5/19/2015

B

11/29/2014
11/29/2014

E
E

11/29/2014

E

5/13/2015

D

8/8/2014

A

114910

5(7)/ಅಆನೇ/03/2013

114920

5(7)/ಅಆನೇ/07/2013

114921

5(7)/ಅಆನೇ/09/2013

114924

5(2)/ಅಆನೇ/71/2013

114929
114931

2(6)ದೂರು 65/2013‐14/ದೂಪರ್/65/2013
5(7)/ಅಆನೇ/11/2013

114940

5(7)/ಅಆನೇ/14/2013

114953

5(8)/ವೈವೆಮ/50/2013

114954

5(8)/ಖಾಪೂಸೇ/51/2013

114955

5(8)/ವೈವೆಮ/52/2013

114957

5(8)/ನಿ&ಪಿಂ/53/2013

114960

5(8)/ಪರ್ಭ/55/2013

114964

5(8)/ಇ /58/2013

114965

5(7)/ಕವಾ/01/2013

114975

5(8)/ವೈವೆಮ/59/2013

114993

5(7)/ಕವಾ/3092/2013

ರ್ಮತಿ ಪುಟಟ್ಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್ ಕೋಂ ದಿವಂಗತ ಅಯಯ್ಣನ್, ಪರ್ ೕಗಶಾಲಾ ಸಹಾಯಕರು, ಬಾಲಕರ ಸಕಾರ್ರಿ
ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು (ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಭಾಗ) ರಾಮನಗರ ಟೌನ್, ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೇರೆಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ;
ಹನುಮಂತ.ಟಿ. ಬಿನ್ ದಿವಂಗತ ತಿರುಕಪಪ್.ಜಿ.ಹೆಚ್., ಮು. ., ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತತ್ಲ,
ಕಾರಿಪುರ ತಾ// ವಮೂಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೇರೆಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಎಸ.ಪರ್ಮೀಳ ಕೋಂ ದಿವಂಗತ ಕಾಣೆಯಾದ ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರ ರ್ೕ ಸೋಮನಾಥ.ಎಸ್. ಸ. ., ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕಶಾಲೆ, ಹೊಸಕಡೆಲ್ಬಾಳು, ದಾವಣಗೆರೆ(ಉತತ್ರ) ಇವರಿಗೆ ಅ.ಅ.ಮೇರೆಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/21/2014

A

5/24/2014

A

10/18/2014

A

8/8/2014

A

6/6/2014
11/21/2014

D
A

5/24/2014

A

5/27/2014

D

2/25/2015

D

5/27/2014

D

11/6/2014

B

ರ್ೕ ಡಿ.ಎಸ್ ಪರ್ಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪರ್ದಸ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಜನವರಿ 2014 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2014ರ ಅವಧಿಯ ಲ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದ ರುವ ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ ಎಲಾಲ್
ಸಕಾ ರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತುತ್ ನೌಕರರ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್
ನಿದೇರ್ಶಕರು (ಪಾರ್ಥಮಿಕ) ಹಾಗೂ ನಿದೇರ್ಶಕರು (ಪೌರ್ಢ) ಇವರುಗ ಗೆ ಹೂಸ ವಾಹನವನುನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

2/25/2015

D

11/6/2014

D

6/5/2014

A

ರ್ೕ ರ್ೕನಿವಾಸ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್
ಟಾಟಾಸು ೕ ಕೆಎ 01 ಜಿ 3092 ಇವರ ಮಾನ ೕಕರಣ ಬಗೆಗ್

6/3/2014

D

6/4/2014

B

ಕು: ಜೇತಾ ಬಿನ್ ದಿ: ಉಮೇಶ ಗಟಿಟ್, ಸ. ., ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಚಿನೈತೊತ್ೕಡಿ, ಬಂಟವ್ರಾಳ ತಾ: ದ.ಕ. ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಕೆ ಎನ್ ಅಣೆಣ್ೕಗ್ ಡ ಭಾಗೀಯ ಅದೀಕಷ್ಕರು ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು ( ಷಾಠ್ಚಾರ ಉಲಲ್ಂಘನೆ)
ೕತಿ ೕರಪಪ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ
ಮಹಮ್ದ್ ರಫೀಕ್ ಬಿನ್ ದಿವಂಗತ ಅಬುದ್ಲ್ ಖ ೕಲ್, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು,
ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, (ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಭಾಗ) ದಾವಣಗೆರೆ ತಾ// ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಅ.ಅ.ಮೇರೆಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ ಕಸೂತ್ರಿ ಕೋಂ ದಿವಂಗತ ಚಂದರ್ಪಪ್, ಸ. ., ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕಶಾಲೆ, ಮತಿತ್ಕೋಪಪ್, ಸಾಗರ
ತಾ// ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಅ.ಮೇರೆಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೀಡುಚ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ ಸುವಣ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತಿಯ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಪುಟೆಟ್ೕಗೌಡ, ಪರ್ದಸ,ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಖಾಯಂ ಪೂವ ಸೇವಾ ಅವಧಿ
ಘೋಣೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ರೂಪಾಕಷ್ ಪರ್ದಸ ಸ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಪರ್ಕಾಶನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತಿನ್ಯ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ದಾಸಪಪ್ ಡಿ ದಜೆ ನೌಕರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನದ ಬಗೆಗ್

114994
/ಕವಾ/3072/2013
114999
5(7)/ಕವಾ/2895/2013
115006
/ಕವಾ/3525/2013
115008
/ಕವಾ/5432/2013
115010
/ಕವಾ/2604/2013
115019 ಸ/ಕವಾ/46/2013
115078
5(8)/ಖಾಪೂಸೇ/61/2013
2(3)/ದೂಪರ್/ ಭಾಗ ಪರಿವತ ನೆ/ಅನು/50/2013‐
14/2013
115080
5(7)/ಕವಾ/ಹೂರಗುತಿತ್ಗೆ‐ಬಾಡಿಗೆ/2013

115079

115081
115082
115098

5(7)/ಕವಾ/ಹೊಸ ವಾಹನ ಖರೀದಿ/2013
5(7)/ಕವಾ/ಚುನಾವಣೆ ಕಾಯರ್/2013
2[6]ದೂರು66/2013/ದೂಪರ್/66/2013

115152
115207

2(6)/ದೂಪರ್/67/2013‐14/2013
5(6)/ದೂಪರ್/33/2013

115208 CPI/ಮನ /20/2013‐14/2013
115210
5(6)/ದೂಪರ್/34/2013
115213
5(6)/ದೂಪರ್/35/2013
115239

5(2)/ಅಆನೇ/74/2013

ಕೆಎ 01 ಜಿ 3072 ಅಂಬಾ ಡರ್ ಈ ವಾಹನದ ಮಾ ನ ೕಕರಣ ಬಗೆಗ್
ಕೆಎ 01 ಜಿ 2895 ಮ ೕಂದರ್ ಜೀಪ್ ಈ ವಾಹನದ ಮಾ ನ ೕಕರಣ ಬಗೆಗ್
ಕೆಎ‐01‐ಜಿ‐3525 ಮ ೕಂದರ್ ಜೀಪಿನ ಮೆ ನ ಕರಣದ ಬಗೆಗ್
ಕೆಎ‐01‐ಜಿ‐5432 ಟಾಟಾ ಇಂಡಿಗೋ ವಾಹನದ ಮೆ ನ ಕರಣದ ಬಗೆಗ್.
ಕೆಎ‐01‐ಜಿ‐2604 ಮ ೕಂದರ್ ಜೀಪಿನ ಆರ. .ಪುಸತ್ಕ, ನಿವರ್ಹಣೆ & ದುರ ತ್ ಬಗೆಗ್
ವಾಹನ ಸೌಕಯರ್ ತಾತಾಕ್ ಕವಾಗಿ ನಿ ೕಜಿಸುವ ‐ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ರೂಪಾಕಷ್ ಪರ್ದಸ ,ಹೆಬಾಬ್ಳ ಧಾನ ಸಭಾ ೇತರ್ದ ಆಪತ್ ಸಹಾಯಕರು ಇವರ ಖಾಯಂಪೂವ ಸೇವಾವಧಿ
ಘೋಷಣೆ ಬಗೆಗ್
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ವಲಯ ಬಲಮ್ಠ ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೇ
ನೋಟೀಸ್ ಕುರಿತು
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ಆಧೀನ ಕಛೇರಿಗ ಗೆ ಹೂರಗುತಿತ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಾಹನ ಪಡೆಯಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ಆಧೀನ ಕಛೇರಿಗ ಗೆ ಹೊಸ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ವಾಹನಗಳನುನ್ ಚುನಾವಣಾ ಕಾಯರ್ಕೆಕ್ ನಿ ೕಜಿಸುಸವ ಬಗೆಗ್
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,ಬಂಡಹ ಳ್ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ವಾ ಕಿ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿ ರುವ ಬಗೆಗ್. ರ್ೕ ನಟರಾಜ್.ಪರ್.ದ.ಸ.ಬಿ.ಇ.ಓ
ಕಛೇರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ ರವರಬಗೆಗ್ಯು ದೂರು.
ರ್ೕಮತಿ ಟಿ.ನಾಗರತನ್ ಮು. ಜಿ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ದೊಡೆಡ್ೕ ಕೊಪಪ್ಲು, ಕೆ.ಅರ್.ನಗರ ಇವರಮೇ ನ ದೂರು
ರ್ೕಮತಿ ಹರಿಣಾ , ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು, ಅಪರ ಆಯುಕತ್ರು(ಆಡ ತ) ಆಪತ್ ಶಾಖೆ ರವರ ರುದಧ್ ಸುತ್ಕರ್ಮ
ಜರುಗಿಸಲು ಸ ಲ್ ರುವ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
ShikShakara bhavanada badige pavatisuva bagge.
ಗುಮಾಸತ್ ಸಯಯ್ದ್ ಹಾಗೂ
ೕಹನ್ ರಾಜ್ ಬಬ್ಂದಿ‐3 ಶಾಖೆ ಇವರುಗಳು ವ್ೕಕರಿಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ. ಗುರುಶಾಂತಪಪ್, ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ
ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.
ಪರ್ಶಾಂತ್ ಡಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಿರಂಜನ್ ದಾಸ್, ಮು. ., ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಜಿನೆನ್ೕನಹ ಳ್, ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ತಾ:,
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ ಮೇರೆಗೆ ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/5/2014
2/10/2015
6/4/2014
6/4/2014
10/18/2014
10/18/2014
6/3/2014

B
D
B
B
E
E
D

11/28/2014

E

6/3/2014

E

6/3/2014
6/3/2014
9/16/2014

E
E
E

6/6/2014
6/5/2014

D
C

5/19/2015
6/5/2014
6/5/2014

E
C
C

6/5/2014

A

6/5/2014
5/24/2014
4/9/2014

C
E
D

4/30/2015

D

5/31/2014

E

115318

2(7)ದೂರು( ಹೆ.ಬಾ.ಭ) 45/2013/ದೂಪರ್/45/2013

ಹನುಮಂತರಾವ್ ಪರ್ದಸ ೇ ಕಛೇರಿ ಹರಪನಹ ಳ್ ಇವರ ಮೇಲೆ ಲಂಚ ಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್ ದೂರು
ಗೋ ಂದಪಪ್ ಎನ್ ಇವರ ಇವರ ಜಿಪಿಎಫ್ ಪೈನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ರೂ49276
ರ್ೕ ಎಸ್.ಬಾಲಕರ್ಷಣ್,ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ‐3, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ
ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಹೆಚ್.ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ನ ಲ್ ವೇತನ ಬಟವಾಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಮನೆ ಭಾಡಿಗೆ ಭತೆಯ್ ಸೆಳೆಯುವ ಬಗೆಗ್.

115334

1(4)/ವಗರ್/103/2013‐14/2013

ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದದ ಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾ ವಣೆ ಬಗೆಗ್

115291
5(6)/ದೂಪರ್/31/2013
115296 ಅ8[2]ಇತರೆ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/1/2013‐
115313
2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ‐40/2013‐14/2013

115343
115344
115345
115347
115348

1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/109/2013‐14/2013
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/110/2013‐14/2013
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/111/2013‐14/2013
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/112/2013‐14/2013
1(4)/ಇ /113/2013‐14/2013

115349

1(4)/ನಿ

ೕ/114/2013‐14/2013

115350

1(4)/ನಿ

ೕ/115/2013‐14/2013

115351

1(4)/ವಗರ್/116/2013‐14/2013

115375
5(7)/ಇ /ಹೂರಗುತಿತ್ಗೆ ನೌಕರರು/2013
115384 CPI/ನಿ ೕ/121/2013
115427

1(7)/ನೌ.ಸೇ.ಭ/73/13‐14/2013

115428

1(7)/ನೌ.ಸೇ.ಭ/75/13‐14/2013

115431

1(7)/ನೌ.ಸೇ.ಭ/88/13‐14/2013

115432

1(7)/ಸೇಸೇ/77/13‐14/2013

115433

1(7)/ಸೇಸೇ/70/13‐14/2013

115435

1(7)/ಸೇಸೇ/44/13‐14/2013

115438

1(7)/ಸೇಸೇ/61/13‐14/2013

115439

1(7)/ಸೇಸೇ/93/13‐14/2013

115444

1(7)/ಸೇಸೇ/81/13‐14/2013

ರ್ೕ ಕೆಂಪರಾಜು, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್
6/2/2014
ರ್ೕ ಕೆಂಪರಾಜು, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್
5/31/2014
ರ್ೕ ಶರಣಬಸವ ◌ಿವರು ಮಾಹತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾಹತಿಯ ಬಗೆಗ್
6/2/2014
ರ್ೕ ಅಜೇಯ ◌ೆಸೆಕ್, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅದಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್
6/2/2014
6/2/2014
ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಫೆಬರ್ವರಿ 2014ರವರೆಗೆ ನಿವೃತಿತ್ಯಾಗುವ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ವಷ ದ
◌ಂತಯ್ದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗೆಗ್
5/31/2014
ರ್ೕ ಕೊಟರ್ಪಪ್ ಜಿ, ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸಪಪೂಕಾಲೇಜು, ಮುನಿಯಾಲು, ಕಾಕ ಳ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್
11/29/2014
ರ್ೕಮತಿ ೕಲಾವತಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ರಾಗಲಪ , ಂಧನೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು,
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್
6/2/2014
ರ್ೕಮತಿ ನಾಗರತನ್ಮಮ್ಜಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಜಯಂತಿಗಾರ್ಮ, ಡಲ್ಘಟಟ್ ತಾಲೂಲ್ಕು,
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾ ವಣೆ ಬಗೆಗ್
ಸೌಬಾಗಯ್ಮಮ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ ನಾಗವ ಲ್ ಸಂಬಳ ಕೂಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
5/2/2015
ೕಜನಾ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ 11/29/2014
ರ್ೕ ಪುರುಷೋತತ್ಮ, ಕಿರಿಯ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ. ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ. ರಾಜಯ್
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನುನ್ ಅನಯ್ ಕಾಯರ್ ನಿಮಿತತ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.
4/11/2014
ರ್ೕ ರ್ೕನಿವಾಶಮೂತಿಱ ಹೆಚ್ ಜಿ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಉಜಜ್ನಿ ಕುಣೀಗಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
5/2/2015
ರ್ೕಮತಿ ವರಲ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರಿಸಾವೆ ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ತಾಲೂಲ್ಕು ಹಾಸನಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
5/2/2015
ರ್ೕ ಎಸ್ ರಾಜು ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಗುಲಲ್ಹ ಳ್ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ ಕೋಲಾಅರ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
6/5/2014
ರ್ೕ ಬೋರಾರ್ಜು ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಾರಮಂಗಲ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
6/5/2014
ರ್ೕ ಕಾಂತರಾಜು ಕೆ ಜಿ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬೆಟೆಟ್ಗೆರೆ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ
ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
6/6/2014
ರ್ೕ ನಾಗೇಂದರ್ಮೂತಿಱ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹನೂರು ರಾ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್
5/2/2015
ರ್ೕ ಧಮಱಶೇಟಿಟ್ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇಱಶಕರು ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ◌ಾಲೂರು ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ
ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
6/5/2014
ರ್ೕ ದೆದ್ೕಶ್ ಟಿ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ದೊಡಡ್ತೇಕನಹ ಳ್ ಡಲ್ಘಟಟ್ ತಾ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
7/22/2014
ರ್ೕ ರಾಘವೇಂದರ್ ಎಸ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಆಯನೂರು ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ
ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
C
C
C
C
C
C
C
C
D

115445

1(7)/ಸೇಸೇ/82/13‐14/2013

115446

1(7)/ಸೇಸೇ/83/13‐14/2013

115447

1(7)/ಸೇಸೇ/84/13‐14/2013

115448

1(7)/ಸೇಸೇ/85/13‐14/2013

115449

1(7)/ಸೇಸೇ/86/13‐14/2013

115450

1(7)/ಸೇಸೇ/87/13‐14/2013

115451

1(7)/ಸೇಸೇ/89/13‐14/2013

115453

1(7)/ಸೇಸೇ/91/13‐14/2013

115454

1(7)/ಸೇಸೇ/92/13‐14/2013

115456

1(7)/ಸೇಸೇ/95/13‐14/2013

115457 CPI/ಸೇಸೇ/96/13‐14/2013
115458 CPI/ಸೇಸೇ/97/13‐14/2013
115459 CPI/ಸೇಸೇ/98/13‐14/2013
115460 CPI/ಸೇಸೇ/99/13‐14/2013
115461 CPI/ಸೇಸೇ/99/13‐14/2013
115463 CPI/ಸೇಸೇ/101/13‐14/2013

ರ್ೕ ಶ ಧರ್ ಬಿ ಆರ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಣತಿ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ತಾ ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಲ ಮ್ೕಕಾಂತ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಸೂನಗನಹ ಳ್ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಪುಟಟ್ರಂಗಯಯ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಿಚಚ್ವಾಡಿ ಕುಣೀಗಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಜಿ ಶ ೕಧರ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೊನಘಟಟ್ ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ
ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಶಾಯ್ಮಸುಂದರ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಲ ೕದೇವನಕೋಟೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ ಕೊಲಾರ
◌ಿವರ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡೆ್ತಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಗಾಯತಿರ್ ಪಿ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮುದುವಾಡಿ ಕೋಲಾರ ತಾ ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಎಸ್ ಪಿ ನಾಗರಾಜು ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಸಗ ಲ್ ಹೊಸನಗರ ತಾ ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ತಿಪೆಪ್ೕಸಾವ್ಮಿ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತಿಮಮ್ಸಂದರ್ ಡಲ್ಘಟಟ್ ತಾ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಸುಬರ್ಮಣಯ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಅಂಗರೇಕನಹ ಳ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ
ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಅಚಱನಾ ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬನಿನ್ಮಕೊಂಡುಲ್ ಕನಕಪಜುರ ತಾ
ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಕೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಲಲ್ಸಂದರ್ ಕನಕಪುರ ತಾ ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಟಿ ಪುಸಷ್ವ ಲ್ ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಸಕಾಱರಿ ಪದ ಪೂವಱ ಕಾಲೇಜು ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ತುಮಕೂರು
ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಎಂ ಕೆ ರ್ೕನಿವಾಸ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಿಜಜ್ನಹ ಳ್ ಕನಕಪುರ ತಾ ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಮಂಗಳ ಟಿ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಡುವಣಗೆರೆ ಕನಕಪುರ ತಾ ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಮಂಗಳ ಟಿ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಡುವಣಗೆರೆ ಕನಕಪುರ ತಾ ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ನ ೕನ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕರೂಡಿ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್

4/11/2014

C

5/2/2015

C

6/5/2014

C

7/22/2014

D

6/6/2014

C

7/22/2014

D

7/22/2014

D

6/5/2014

C

6/6/2014

C

7/22/2014

D

5/2/2015

C

6/5/2014

C

6/6/2014

C

5/22/2015

C

7/22/2014

D

7/22/2014

D

115466 CPI/ಸೇಸೇ/84/12‐13/2013
115470 CPI/ಸೇಸೇ/108/12‐13/2013
115471 CPI/ಸೇಸೇ/106/12‐13/2013
115476 CPI/ಸೇಸೇ/119/12‐13/2013
115478 CPI/ಸೇಸೇ/112/12‐13/2013
115481 CPI/ಆಋಪ/109/12‐13/2013
115519
5(6)/ಇ /42/2013
115520
5(3)/ಇ /38/2013
115531 CPI/ವಗರ್/98/2013
115534 CPI/ವಗರ್/99/2013
115535

1(8)/ಗರನ/131/2012‐13/2013

115542

1(8)/ಮಾ.ಹ.ಅ/18/2012‐13/2013

115549
115553

1(8)/ಮಾ.ಹ.ಅ/21/2013‐14/2013
1(8)/ಗರನ/ರ.ಮಂ.52/2013‐14/2013

115556

2[6]ದೂರು 68/ದೂಪರ್/2013/2013

115564

1(8)/ನಿ&ಪಿಂ/ಗು ಮಂ.31/2013‐14/2013

115574

1(8)/ ಪರ್ಅನು/37/2013‐14/2013

115585

1(8)/ನಿ&ಪಿಂ/ಸಾ

ೕ/146/2012‐13/2013

ರ್ೕಮತಿ ಸಮೀನ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬೆಂಗಗಾನಹ ಳ್ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ ಇವರ ಂದಿನ
5/2/2015
ಸೇವೆ ಸೇಪಱಢ ಬಗೆಗ್
5/2/2015
ರ್ೕ ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ ಕೆ ಆರ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ◌ಿವರ
ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಒಪಜಱಡೆ ಬಗ್ಗ್
6/6/2014
ರ್ೕಮತಿ ಉಮಾ ಜಂತಕಲ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱಕರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹಲಸೂರು ಕನಕಪುರ ತಾ
ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ಲ ◌ಿವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
5/2/2015
ರ್ೕಮತಿ ರಾಜೇಶವ್ರಿ ಎಂ ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಸಕಾಱರಿ ಪದ ಪೂವಱ ಕಾಲೇಜು ಚಂದೂಪುರ ಮದೂದ್ರು
ತಾ ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೆವೆ ಸೇಪಱಢ ಬಗೆಗ್
6/5/2014
ರ್ೕ ಅರುಣಕುಮಾರ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹಕಾಲ್ಡಿ ಕುಂದಾಪುರ ತಾ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ರಮಾದೇ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತಿಪಪ್ಗೊಂಡನಹ ಳ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಗರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ 5/2/2015
ಇವರ ◌ಾ ತ್ ಋಣ ಪಟಿಟ್ ಕಡತ
11/29/2014
ಕನಾರ್ಟಕ ದಿನಗೂ ನೌಕರರಿಗೆ ೇಮಾಭಿವೃದಿದ್ ಅದಿನಿಯಮ 2012ನುನ್ ಅನುಷಾಟ್ನಗೂ ಸುವ ಬಗೆಗ್
11/29/2014
Network issue‐ ಸವರ್ರ್ ರಿಪೇರಿ
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್ ರ್ೕಮತಿ ರೇಣುಕಾ ಮತುತ್
5/31/2014
ಇತರರು
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್ [ ರ್ೕ ಶಂಕರೇಗೌಡ ಮತುತ್
6/2/2014
ಇತರರು]
4/30/2015
ಮಹಮದ್ ಜೀಯಾಉಲಾಲ್ ನಿವೃತತ್ ಮು ಸ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಶಾಲೆ ರಾ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಗರಣ ಸೌಲಬಯ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
4/30/2015
ನಾಗರಾಜು ಹೆಗಗ್ಡದೇವನಕೋಟೆ ಮೈಸೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ
ೕಸಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್ ಲಗತಿತ್ ದೆ
ಬಗೆಗ್ 10ರೂಗಳ
4/30/2015
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅದಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್[ ವಶಂಕರ ◌ಾನಂದ ◌ಂಬಿಗ]
4/30/2015
ರ್ೕ ಶೇಷಗಿರಿರಾವ್ ಕುಲಕಣಿ ನಿವೃತತ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
3/20/2015
ರ್ೕಮತಿ ದಾಯ್ಸಜಜ್ನ ಶೆಟಿಟ್/ ರ್ೕ ರಾಜಶೇಖರ ಗ್ಔಡ ◌ು.ಪಾರ್. ಸ.ಪ.ಪ. ೕ.ಕಾಲೇಜು.ಯಾದಗೀರಿ ಇಬಬ್ರನುನ್
ಸೇವೆಯಿಂದ ಮನತುತ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
4/30/2015
ರ್ೕ ಲ ಮ್ೕನರ ಂಹಾಚಾರ್, ನಿವೃತತ್ ◌ುಪನಿದೇ ಶಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಗುಂಪು ಮೆ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ೕಟ್ ಮಾಡಿಸಲು
4/30/2015
ರ್ೕ ಆರ್ ಕರೀಗೌಡ, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾದಿಕಾರಿ, ಉತತ್ರ ವಲಯ, ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್
ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
4/30/2015
ರ್ೕ ಎನಿಡ್ಸಾ , ನಿವೃತತ್ ◌ುಪನಿದೇ ಶಕರು ಪಾರ್ , ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ
ಗುಂಪು ಮೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

C
C
C
C
C
C
E
E
E
D
E
E
E
E
D
E
E
E

115586

1(8)/ನಿ&ಪಿಂ/ಸಾ

ೕ/146/2012‐13/2013

115678 CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/123/2013
115682
5(5) ಅ.ಆ.ನೇ‐19/ಅಆನೇ/19/2013
2(3)/ದೂಪರ್/ಹಣ ದುಬ ಳಕೆ/ಬಿಇಓ/51/2013‐
14/2013
115714
(5)6/ದೂಪರ್/36/2013
115712

115720
5(6)/ಇ /38/2013
115749 CPI/ವಗರ್/124/2013
115759
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/57/2013‐14/2013
115767

5(9)/ವೇನಿಪ/17/2008‐09/2013

115774

5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/58/2013‐14/2013

115776

2[6]ದೂರು71//ದೂಪರ್/2013/2013

115782

2(5)/ದೂಪರ್/61/2013‐14/2013

115805

5(6)/ . ಪರ್/29/2013

115848

2(7)ದೂರು46/2013‐14/ದೂಪರ್/46/2013

115863

5(2)/ಅಆನೇ/79/2013

115868

2(7)ದೂರು48/2013‐14/ದೂಪರ್/48/2013

115883 CPI/ವಗರ್/125/2013

ರ್ೕ ಎನಿಡ್ಸಾ , ನಿವೃತತ್ ◌ುಪನಿದೇ ಶಕರು ಪಾರ್ , ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ
ಗುಂಪು ಮೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಅಬದ್ಲ್ ಅಜೀಜ್ ಖಾನ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥ.ಎಂ.ಜೆ. ಬಿನ್ ದಿ: ಜಯಣಣ್ ಸ. ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಬಿಳಗರವ ಳ್, ಆಲೂರು, ಹಾಸನ. ಇವರಿಗೆ
ಅ.ಆ.ನೇ.ಮೇರೆಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಬಿ.ಇ.ಓ ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ ಮತುತ್ ಮಡಿಕೇರಿ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ದವ್ಜಗಳ ಹಣ ದುಬ ಳಕೆ ಮಾಡಿರುವ ದೂರು
ಕುರಿತು
ರ್ೕ.
ೕಹನ್ ಕುಮಾರ್, ಪರ್.ದ.ಸ., ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್ಬೇಲಾಳು, ನಿ ೕಜನೆ ೇ ಕಛೇರಿ, ಸಾ
ಇಲಾಖೆ, ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ, ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು.
ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಅ ಥ್ತವ್ದ ಲ್ ಇಲಲ್ದೇ ಇರುವ ಕಡತಗಳ ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಕಡತ
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ.ಜಿ.ಕೆ. ವಣಣ್ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು , ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಕಾಲ ಮಿತಿ
ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಬಿ ರ್ೕನಿವಾಸ, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2007ರ
ಪರಿಷಕ್ೃತ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಲ್ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ.ಬಿ.ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್.ಪರ್.ದ.ಸ,ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಬಾಣಾವರ ಬೆಂ. ಉತತ್ರ ವಲಯ‐1, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ಕಾಲ ಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ನಕಲ್, ಮ್ಐಸೂರು ಇವರು ಮ ಳಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಲ್ಐಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ
ನೀಡುತಿತ್ೕರುವ ಬಗೆಗ್ ದೂರು.
ರ್ೕ ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್, ಕಾಯ ನಿವಾ ಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ಇವರ ರುದಧ್ ಸುತ್
ಕರ್ಮದ ಕರುತು (ಸಕಾ ರದ ಪತರ್ ಸಂಖೆಯ್ ಇಡಿ 66 ಡಿಜಿಓ 2013 ದಿನಾಂಕ 6‐11‐2013)
ರ್ೕ. ಎಂ. ಎಲ್. ನಂಜಯಯ್, ದಿವ್.ದ.ಸ. ಚಾ ತ್ಶಾಖೆ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ಅನಧಿಕೃತಗೈರುಹಾಜರಿ ಬಗೆಗ್‐ ಸುತ್ಕರ್
ಕಷ್ಣ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ 2009 ರಡಿಯ ಲ್ ಶಾಲಾ ಮಕಕ್ಳ ದಾಖಲಾತಿ ಬಗೆಗ್ ನಿಲ ಕಷ್ತೆ ತೋರಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ರುದದ್ ದೂರು
ರ್ೕ ಅಯೂಬ್ ಖಾನ್ ಪತಿ ದಿ: ಅ ಯಾ ಹುಸೈನಿ, ಸ. ., ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಬಿಜಾಪುರ ಕಾಲೋನಿ, ಹುಣಸೂರು
ತಾ:ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್
2013‐14 ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ವಲಯ ಪಂಚಸ್ ಲಭಯ್ದಡಿ ಅನುದಾನವನುನ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡದೆ ವಂಟನ ಲಾಯ್ಪ್ಸ್
ಮಾಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ರುದದ್ ಸುತ್ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ ಬಟಟ್ಮಮ್. ಎಂ., ಮು. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಭೀಮನಬೀಡು, ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರು ವಗಾರ್ವಣೆ ಆದ ಸಥ್ಳದ ಲ್ ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗೆಗ್.

4/30/2015

E

6/2/2014
5/7/2014

E
A

10/29/2014

D

6/5/2014

C

11/29/2014
6/5/2014
6/5/2014

A
D
D

6/5/2014

B

6/5/2014

D

12/15/2014

D

5/19/2015

D

9/22/2014

C

1/13/2015

D

8/8/2014

A

7/24/2014

E

6/2/2014

D

115891

5(8)/ವೈವೆಮ/63/2013

ರ್ೕಮತಿ ಶೃತಿ.ಕೆ.ಎಸ್ ದಿವ್ ದ ಸ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಕಾರಿಪುರ ತಾ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ
ವೆಚಚ್ಮರುಪಾವತಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಶೇಷ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಸಕಾ ರಕೆಕ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

115908

2(3)/ದೂಪರ್/62/2013‐14/2013

115924

1(3)/ನಿ&ಪಿಂ/23/2013

115930

1(6)/ನಿ&ಪಿಂ/34/2013

116019

1(4)CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/126/2013

ರ್ೕ ಜಿ ಬಿ ರಾಜಪಪ್ ಉ ನಿ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು( ಅರುಣಾಕುಮಾರಿ ಎನ್ ಎನ್ ೇತರ್
ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ರವರ ದೂರು)
ರ್ೕ ಎಸ್.ಎಂ.ಶಾಂತರಾಜು, ನಿದೇ ಶಕರು, ಇತರೆ ಪರೀ ೆಗಳು, ಕ.ಪೌರ್. .ಪ.ಮಂ. ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರ ನಿವೃತಿತ್
ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ
ರ್ೕಮತಿ ಜಿ.ಹೆಚ್.ಪರ್ಸನನ್ ಕುಮಾರಿ ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು(ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ)
ಹಾರೋಹ ಳ್ ಕನಕಪುರ ತಾ. ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಅಲಾತ್ಫ ಹುಸೇನ ಪೀರಜಾದೆ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.

116083

5(7)/ಅಆನೇ/17/2013

116084

5(7)/ಅಆನೇ/18/2013

116085

5(7)/ಅಆನೇ/19/2013

116087

1(6)/ಉವಾಯ್ಪ/36/2013

116115

5(7)/ಅಆನೇ/16/2013

116118

2(2)/ವೇಬ/ .ವೇ.ಬ‐41/2013‐14/2013

116124
116161
116247
116320

1(8)/ರಮಂ/83/2013‐14/2013
2[6]ಇತರೆ/ದೂರು75/ದೂಪರ್/2013/2013
1(4)CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/127/2013
5(5) ರಾಜೀನಾಮೆ ಅನು‐21/ಅನು/21/2014

116327

5(8)/ವೈವೆಮ/64/2014

116328

5(8)/ವೈವೆಮ/65/2014

6/3/2014

D

11/28/2014

D

5/21/2015

D

6/5/2014

C

6/2/2014

E

10/18/2014
ವರದಮಮ್ ಕೋಂ ರ್ೕನಿವಾಸ ಪಿ ಎನ್ ಕದಿರಿದೇವನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ ಮೇಲೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಸೇವಾಪುಸತ್ಕದೂಂದಿಗೆ
7/4/2014
ದಿವಂಗತ ನಾರಾಯಣಪಪ್ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು ಸಪೌರ್ಶಾ ತೊಂಡೋಟಿ ಮಧುಗಿರಿ ರವರ ಪತಿನ್ಯಾದ
ವೆಂಕಟಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಸೇವಾ
ಪುಸತ್ಕ ದೆ
5/24/2014
ಜಿ ಬಿ ಹನುಮಂತಪಪ್ ಬಿನ್ ಜಿ ಬಸವರಾಜಪಪ್ ಚಿಕಕ್ಗೂಂಡನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ ಮೆಲೆ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್ ಸೆವಾಪುಸತ್ಕದೂಂದಿಗೆ
ರ್ೕಮತಿ .ಸು ೕಲ, ◌ುಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಭಾಗೀಬಾಯಿ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಇವರಿಗೆ 5/14/2015
ದೂರ ಕಷ್ಣಧಡಿ ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
Sri N.S.Dattatreya S/o late M.R.Lakshmidevamma, Asst.Tchr., GHPS, Oballi, Gubbi Taluk,
4/12/2014
Tumkur Dist., seeking CG Appointment
4/9/2014
ರ್ೕ ಚಿದಾನಂದ ತಿರ್,ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೆಂಬಾಳು, ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಹಾಸನ
ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ .ಎಂ.ಕಾಂತರಾಜು, ಉಪನಿದೇ ಶಕರು, ಮಡಿಕೇರಿ, ಕೊಡಗು, ಇವರ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
6/6/2014
ಮು. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ.ಜೋಡಿಹೂಸೂಕ್ರು ಶಾಲಾ ಪರ್ವಾಸದ ಲ್ ಮಧುಚಂದರ್ ಮುಗಿ ದ ಬಗೆಗ್.
6/9/2014
ರ್ೕ ಸತೀಶ ಆರ್, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.
6/2/2014
5/7/2014
ರ್ೕ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಮಹೇಂದರ್ ಯಾದವ್. ಪರ್ದಸ, ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ., ಕೋಲರ್ಪತಿರ್, ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಇವರ ರಾಜೀನಾಮೆ
ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
11/6/2014
ರ್ೕ ಟಿ ಕೃಷಣ್ಪಪ್ ಡಿ ದಜೆ ನೌಕರರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಉತರ್ರ ವಲಯ‐3, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್
6/3/2014
ರ್ೕ ಟಿ ಕೃಷಣ್ಮೂತಿ , ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ಸಾ ಇ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್

A
A

A
D
D
D
E
E
E
C
D
D

116329

5(8)/ವೈವೆಮ/66/2014

116330

5(8)/ವೈವೆಮ/67/2014

116331

5(8)/ನಿ&ಪಿಂ/69/2014

116332

5(8)/ವೈವೆಮ/68/2014

116348
116349
116350
116351
116354

CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/24/2013‐14/2014
CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/23/2013‐14/2014
CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/22/2013‐14/2014
CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/25/2013‐14/2014
1(4)CPI/ವಗರ್/128/2014

116390

5(2)/ನಿ&ಪಿಂ/26/2014

116398

2(7)ದೂರು54/2013‐14/ದೂಪರ್/54/2014

116399

2(7)ದೂರು55/2013‐14/ದೂಪರ್/55/2014

116400
116412

2(7)ದೂರು53/2013‐14/ದೂಪರ್/53/2014
2(5)/ಮಾಹಆ/ಹೆಚ್.ಅರ್. ‐5365/13(ಬಿ‐
3)63/2013‐14/2014

ರ್ೕಮತಿ, ಶಾ ನಿ ೕಣಾಕುಮಾರಿ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಸಾ ಇ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ
ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ದಧ್ರಾಜು,ಪರ್ದಸ, ಸಾ ಇ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್

6/3/2014

D

6/3/2014

D

ರ್ೕ ಸುಬರ್ಮಣಯ್.ಜೆ ಡಿ ದಜೆ ನ್ಔಕರರು, ಕನಾ ಟಕ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರಿಗೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಮುನಿರಾಜಣಣ್ ಡಿ ದಜೆ ನೌಕರರು, ಸ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಚೆನನ್ಹ ಳ್, ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್
ಉದಯಶಂಕರ‐ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಡತ
ಬಳಕೆದಾರರ ವೇದಿಕೆ‐ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಡತ
ಜೆ.ಎಂ.ರಾಜಶೇಖರ‐ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಡತ
ಬಿ.ಎಸ್.ನಾಗರಾಜ‐ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಡತ
ರ್ೕಮತಿ .ಕೃಷಣ್ಕುಮಾರಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಅಕೂಕ್ರು, ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ನಿಂಗೇಗೌಡ, ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ಕಷ್ಕರ ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ಎಸ್.ಕೆ ಚನನ್ಬಸಪಪ್ ಂದಿನ ಉಪನಿದೇ ಶಕರು(ಆ)ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ರುದದ್ ಲೋಕಾಯುಕತ್
ದೂರು
ರಾಜಯ್
ೕಜನಾ ನಿದೇ ಶಕರಿಗೆ (ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ) ಸುತ್ ಪಾರ್ಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವನುನ್ ಪರ್ತಾಯ್ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್

11/6/2014

B

5/27/2014

D

5/19/2015
5/19/2015
5/19/2015
5/19/2015
5/31/2014

D
D
D
D
E

11/25/2014

B

12/24/2014

D

8/22/2014

D

11/5/2014
4/30/2015

D
E

4/30/2015

E

6/5/2014

E

8/14/2014

D

6/5/2014

D

ಹೆಚ್.ಎನ್.ತಿಮೆ ಗಾಡ ೇ. ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಬೆಂ.ಗಾರ್.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ರೇವಣ ದದ್ಪಪ್, ಉಪನಿದೇ ಶಕರು, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ ಉತತ್ರ ಕನನ್ಡ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು(ಕ.ಸ.ಮಾನವ
ಹಕುಕ್ ಆ ೕಗ ರವರ ಪತರ್ ಸಂಖೆಯ್ ಮಾ.ಹ. ‐5365/13(ಬಿ‐3)ದಿನಾಂಕ 05‐12‐2013)

2(5)/ಮಾಹಆ/ಹೆಚ್.ಅರ್. ‐3534/2013‐64/2013‐ ರ್ೕ ದಿವಾಕರ ಶೆಟಿಟ್ ಇವರ ಮೇ ನ (ಕನಾ ಟಕ ರಾಜಯ್ ಮಾನವ ಹಕುಕ್ಗಳ ಆ ೕಗ (ಡಿಜಿಪಿ ಮತುತ್
14/2014
ಐಜಿಪಿ)ನೃಪತುಂಗ ರಸೆತ್ ಎಂಗಳೂರು ರವರ ಪತರ್ ಸಂಖೆಯ್ ಹೆಚ್ ಅರ್ 3534 ಎಫ್ ಡಿ 2013 ದಿನಾಂಕ 6‐9‐
2013)
116454
2(5)/ .ಸ & ಪ ಪರ್./ಬರವಸೆ/65/2013‐14/2014
ಡಾ:ಎ.ಹೆಚ್. ವ ೕಗಿ ಸಾವ್ಮಿ, ಧಾನಪರಿಷತ್ ಭರವಸೆಗಳ ಸಮಿಗೆ ಉತತ್ರಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್(ಸಕಾ
ರದ ಪತರ್ ಸಂಖೆಯ್ ಇಡಿ 21 ಪಿಡಿಬಿ2013 ದಿನಾಂಕ 3‐01‐2014)
116515
5(9)ಹೆ/ವೇಬ/62/2013‐14/2014
ರ್ೕ.ಜಿ.ಎಲ್.ದೊಡಡ್ಯಯ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂ.ಇವರಿಗೆ 20ವಷರ್ಗಳ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
116517
5(9)ಹೆ/ವೇಬ/63/2013‐14/2014
ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಆರ್. ರ್ೕನಿಧಿಕುಮಾರ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂ.ಇವರಿಗೆ 20ವಷರ್ಗಳ
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

116453

116518

5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/64/2013‐14/2014

116519

5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/64/2013‐14/2014

116520

5(9)ಹೆ/ವೇಬ/65/2013‐14/2014

116521
116523

5(5) ಅ.ಆ.ನೇ‐24/ಅಆನೇ/24/2014
5(5) ಅ.ಆ.ನೇ‐19/ಅಆನೇ/19/2014

116525

5(5) ಅ.ಆ.ನೇ‐20/ಅಆನೇ/20/2014

116526

5(9)ಹೆ/ವೇಬ/66/2013‐14/2014

116527

5(5) ಅ.ಆ.ನೇ‐21/ಅಆನೇ/21/2014

116528

5(5) ಅ.ಆ.ನೇ‐22/ಅಆನೇ/22/2014

116529

5(5) ಅ.ಆ.ನೇ‐22/ಅಆನೇ/22/2014

116531

2(3)/ದೂಪರ್/69/2013‐14/2014

116543

2()/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ‐42/2013‐14/2014

116544

2(2)/ವೇಬ/ .ವೇ.ಬ‐43/2013‐14/2014

116545

2(2)/ವೇಬ/ .ವೇ.ಬ‐43/2013‐14/2014

116546

2(2)/ವೇಬ/ .ವೇ.ಬ‐43/2013‐14/2014

116579

2(2)/ವೇಬ/ .ವೇ.ಬ‐44/2013‐14/2014

6/5/2014
ರ್ೕ.ಬಿ. .ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್, ವಾಹನಚಾಲಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂ.ಇವರಿಗೆ 15ವಷರ್ಗಳ
ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
6/5/2014
ರ್ೕ.ಬಿ. .ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್, ವಾಹನಚಾಲಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂ.ಇವರಿಗೆ 15ವಷರ್ಗಳ
ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
8/14/2014
ರ್ೕ.ರಾಜಶೇಖರ್ ಗೂರ್.ಡಿ.ನೌಕರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂ.ಇವರಿಗೆ 25ವಷರ್ಗಳ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ ಲ ಮ್ ಕೋಂಚಿಕಕ್ಮಾದಯಯ್ ಇವರಿಗೆ ಅಆನೇ ಮೇರೆಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
5/19/2015
5/19/2015
ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥ.ಎಂ.ಜೆ, ಬಿನ್ ದಿ: ಜಯಣಣ್, ಸ. , ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಬಿ ಗರವ ಳ್, ಆಲೂರು. ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ನೇ
ಮೇರೆಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಪಿ ಶ ಕಲಾ ಕೋಂ ದಿ: ಸುರೇಂದರ್, ಸ. , ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಹಸೂರ್ರು , ಹನೂರು ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ. ಇವರಿಗೆ 11/24/2014
ಅ.ಆ.ನೇ ಮೇರೆಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
8/14/2014
ರ್ೕ.ಸೈಯದ್ ಪ ೕ ಜ್ ಅಹಮದ್ ಗೂರ್.ಡಿ.ನೌಕರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂ.ಇವರಿಗೆ
20ವಷರ್ಗಳ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
5/19/2015
ರ್ೕ ಕೆ.ಹೆಚ್.ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ದಿ: ಹುಚೆಚ್ೕಗೌಡ, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು, ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ, ಚೀಣಯ್, ನಾಗಮಂಗಲ,
ಮಂಡಯ್. ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ನೇ ಮೇರೆಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ೕಣಾ ಕೋಂ ದಿ: ಶವ್ನಾಥ, ಸ. ., ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಅಣೆಣ್ೕಚಾಕನ ಹ ಳ್, ಹೊಳೇನರ ೕಪುರ, ಹಾಸನ. 5/19/2015
ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ನೇ ಮೇರೆಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
5/19/2015
ರ್ೕಮತಿ ಭಾಗಯ್ ಕೋಂ ದಿ: ಶಂಕರಪಪ್, ಸ. ., ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್ಬೀಕನಹ ಳ್, ಹಾಸನ. ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ನೇ
ಮೇರೆಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
11/28/2014
ಕೆ.ಎನ್. ವನಂಜೇಗೌಡ ಬಿ ಇ ಓ ಇವರು ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಸಂಘದ ಕಾಯ
ದ ಎಂದು ಹೇ ಕೊಂಡು ಪರ್ಶೆಣ್ ಪತಿರ್ಕೆ ಅವಯ್ವಹಾರದ ಬಗೆಗ್ ದೂರು
9/22/2014
ರ್ೕ ಮಹಮಮ್ದ್ ತಜಮುಮ್ಲ್ ಮುಸತ್ಹ ನ್ ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಕೆ.ಆರ್
ಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ‐4,ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
4/9/2014
ರ್ೕ ಕೆ.ಸುರೇಂದರ್ನಾಥ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಯಾಕಾಲರ್ಹ ಳ್, ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮಧುಗಿರಿ
ಶ್ಐಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
4/9/2014
ರ್ೕ ಕೆ.ಸುರೇಂದರ್ನಾಥ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಯಾಕಾಲರ್ಹ ಳ್, ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮಧುಗಿರಿ
ಶ್ಐಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
4/9/2014
ರ್ೕ ಕೆ.ಸುರೇಂದರ್ನಾಥ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಯಾಕಾಲರ್ಹ ಳ್, ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮಧುಗಿರಿ
ಶ್ಐಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
4/9/2014
ರ್ೕ ಆರ್.ಹು ಕುಂಟರಾಯ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ ಸುದೆದ್ೕಕುಂಟೆ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು,
ಮಧುಗಿರಿ ಶೆಯ್ಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಎಕುಂ

D
D
D
A
A
A
D
A
A
A
D
D

D
D
D
D

116602

5(2)/ಅಆನೇ/82/2014

ಕು: .ಸಂಗೀತ, ತಂದೆ ದಿ: ಚಂದರ್ಪರ್ಭ ಪಂಡಿತ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಬಿ.ಆರ್. . ೇತರ್ ಕಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ
ಕಛೇರಿ,ಹುಣಸೂರು ತಾ: ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್

6/5/2014

A

116612

5(2)/ಅಆನೇ/30/2014

ರ್ೕ ಎನ್.ಡಿ. ಅನಂತರಾಜು, ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಹೊಸದುಗ
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಚಿತರ್ದುಗ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ.ಆರ್/ ವಮೂತಿ , ರವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡದೇ ಇರುವ ಬಗೆಗ್ ದೂರು.
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಉಮಾಶಂಕರ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕತಿತ್ಗೆ, ಹೊನಾನ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ದಾವಣಗೆರೆ
ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ದಾದ್ಪುರ ತಾ. ರ ಇವರು ದಾಯ್ಥಿ ನಿಗೆ ಲ್ಐಂಗಿಕ
ಲೋಕೇಶವ್ರ ಮು. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ.ಕೋಲ
ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಕುಮಾರ್,ಮು. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ.ಗಂಜಾಂ, ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ತಾಲೂಲ್ಕು ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್/ಮು. .ಯರಗನಹ ಳ್
ಮ್ಐಸೂರು ತಾ ಸಕಾ ರಿ ಹಣ ದುರುಪ ೕಗ ದೂರು
ರ್ೕ ಎಂ ಡಿ ಮ ಬೂಬ ತಂದೆ ಇಬಾರ್ ಂಬಾಸಬ ಸರಪಂಚ ಮುಲಾಲ್ರ ಓಣಿ,ಕುಷಠ್ಗಿ ಕೊಪಪ್ಳ ◌ಿವರು ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ (ಸ.ಕಾ. ಅಸುಇ(ಜನಸಪ್ಂದನ)ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತರ್ ಸಂಖೆಯ್
ಅಸುಇ19/ಮಾಹಅ( )2013 ದಿನಾಂಕ18‐12‐2013)

6/5/2014

E

5/19/2015
4/9/2014

B
D

6/2/2014
3/24/2015

E
D

12/15/2014

D

4/30/2015

E

6/2/2014

E

11/25/2014

D

4/29/2015

D

11/25/2014

A

6/7/2014

D

5/2/2015

D

6/11/2015

D

116660 CPI/ಮುಂಬಡಿತ್/28/2013‐14/2014
116704
2(2)/ವೇಬ/ .ವೇ.ಬ‐45/2013‐14/2014
116713
116715

1(4)CPI/ವಗರ್/129/2014
2[6]ದೂರು/ದೂಪರ್/78/2014

116717

2[6]ದೂರು/ದೂಪರ್/79/2014

116727

2(5)/ಮಾಹಆ/66/2013‐14/2014

116761

1(4)CPI/ವಗರ್/130/2014

116770

5(2)/ಅಆನೇ/83/2014

116878

1(6)/ಮಾ.ಹ.ಅ/37/2014

116882

5(2)I/ಅಆನೇ/85/2014

117094

1(6)ದೈ. .ಪರಿ. ೕ/ನಿ

117168

5(7)/ದೂಪರ್/01/2014

117170

2[6]83/ದೂಪರ್/2013/2014

ೕ/40/2014

ರ್ೕ ಯಮನೂರಪಪ್ ದದ್ಪಪ್ ಹರಗಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ವಡೇರ ಹೋಬ , ಕುಂದಾಪುರ
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಬೈರೇಶ ಎಂ ಬಿನ್ ದಿ: ಮಂಜುನಾಧ ಬಿ. ದಿವ್.ದ.ಸ. ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ ಕರಕುಚುಚ್, ತರೀಕೆರೆ ತಾ: ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು
ರ್ೕ ಸೂಯರ್ನಾರಾಯಣ.ಪಿ ಮೇಲಂತಬೆಟಟ್ ಅಂಚೆ ದ.ಕ. ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ
ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್ ಮಾ ನಿ ಕೋಂ ಎಸ್ ಪಿ ಮಂಜುನಾಧ, ದಿವ್.ದ.ಸ., ಸಕಾ ರು ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, 5ನೇ ಭಾಗ,
ರುಗುಪಪ್, ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ ಮೇಲೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
ಸೇವಾಪುಸತ್ಕದೂಂದಿಗೆ ಮೂಲ ಅಂಕಪಟಟ್
ರ್ೕಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರ
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಕೆಂಪಮಮ್ ಕೋಂ ದಿವಂಗತ ಚಿಕಕ್ಬೈರಯಯ್, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನ್ಔಕರರು, ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಬಾಚೇನಹಟಿಟ್,
ಮಾಗಡಿ ತಾ// ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್ ;
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಮಾಗಡಿ ಇವರ ಮೇಲೆ ಗಾರ್ಮಸಥ್ರಿಂದ ಬಿ ಯೂಟಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ದೂರು.

117179

5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/67/2013‐14/2014

117180

5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/68/2013‐14/2014

117182

5(9)ಹೆ/ವೇಬ/70/2013‐14/2014

117183

5(9) /ರಮಂ/71/2013‐14/2014

117184

5(9)ಹೆ/ವೇಬ/72/2013‐14/2014

117185

5(9)ಹೆ/ವೇಬ/73/2013‐14/2014

117186

5(9)/ಮಾ.ಹ.ಅ/74/2013‐14/2014

117187

5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/75/2013‐14/2014

117271

1(8)/ಇ /ವ.ನಿ.ಪಟಿಟ್.59/2013‐14/2014

117272

1(8)/ ಪರ್ಅನು/97/2013‐14/2014

117273

1(8)/ ಪರ್ಅನು/98/2013‐14/2014

117274

1(8)/ ಪರ್ಅನು/104/2013‐14/2014

117275

1(8)/ ಪರ್ಅನು/95/2013‐14/2014

117276

1(8)/ ಪರ್ಅನು/65/2013‐14/2014

117279

1(8)/ಕ.ನಿ.ಅ/100/2013‐14/2014

117280

1(8)/ವೈವೆಮ/118/2013‐14/2014

ರ್ೕ.ಎಂ. .ಕೃಷಣ್, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ 15 ವಷರ್ಗಳ
ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ.ದುನಿಗಾ ಮದನ್ಕುಮಾರ್ ಲೆಕಾಕ್ಧೀಕಷ್ಕರು, ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ, ಬೆಂ.ದ.ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ 15 ವಷರ್ಗಳ
ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ.ಬಿ.ಎಸ್. ವರಾಜೇಂದರ್ಪರ್ಸಾದ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂ.ಇವರಿಗೆ 20ವಷರ್ಗಳ
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ.ಬಿ.ಕೆ.ಸುಮಿತರ್.ದಿವ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂ.ಇವರಿಗೆ ಮಿತಸಂತಾನ ಕುಟುಂಬ
ೕಜನೆಯಡಿ ಸಂತಾನ ಹರಣ ಶಸ ಚಿಕಿತೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಶೇಷ ಸಾಂದಭಿರ್ಕ ರಜೆ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ.ಕೆ.ಎಸ್.ಜಯ ರ್ೕ, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂ.ಇವರಿಗೆ 20ವಷರ್ಗಳ
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ.ಆರ್.ವೆಂಕಟೇಶಮೂತಿರ್, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂ.ಇವರಿಗೆ
25ವಷರ್ಗಳ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್2005 ಸೆಕಸ್ನ್ 6(1)ಅನವ್ಯ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್( ರ್ೕ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಕಾಮನಕೇರಿ
10,15,20,25,ವಷರ್ಗಳ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಸೌಲಭಯ್ದ ಆದೇಶಗಳ ಕೋರಿಕೆ)
ರ್ೕ.ಎ.ಮುನಿರಾಜು, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂ.ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ 15
ವಷರ್ಗಳ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
2014 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದ ರುವ ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಮತುತ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟಿಟ್ಯನುನ್
ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಸತಯ್ವತಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮಾ ನಕೆರೆ, ಭದಾರ್ವತಿ ತಾ, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್
ೕಟ್ ಮಾಡಿಸಲು ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್
ೕಟ್
ರ್ೕ ಟಿ ಮಲೆಲ್ೕಶ, ಮು , ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಮಲೆಲ್ೕನಹ ಳ್, ಮಂಡಯ್ ತಾ ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್
ಮಾಡಿಸಲು ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ೕಟ್
ರ್ೕ ಪಾಪೇಗೌಡ, ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಲು, ಬಿಆ ರ್ ಕೇಂದರ್, ಮಂಡಯ್ ◌ುತತ್ರ ವಲಯ, ◌ಿವರಿಗೆ ಪಾಸ್
ಮಾಡಿಲು ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಸೈಯೀದಾ ಯಾ ಮ್ನ್, ಮು , ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಉತತ್ರಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ1, ◌ಿವರಿಗೆ
ದೇಶ ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಅಫರ್ ಅಬುದ್ಲ್ ವಾ ದ್, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಉಪನಿದೇ ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರಿಗೆ ದೇಶ
ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್ ಹೋಗಲು ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ವನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ವಣಣ್ ರೆಡಿಡ್, ಉಪ ೕಜನಾ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಆಎರ್ಂಎಸ್ಎ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ◌ಿವರ
ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ ಇತಯ್ಥ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಶಬಾನಾ ಅಂಜುಂ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್

8/14/2014

D

8/14/2014

D

8/14/2014

D

8/14/2014

D

8/14/2014

D

8/14/2014

D

8/14/2014

D

8/14/2014

D

4/30/2015

E

9/12/2014

E

4/30/2015

E

9/12/2014

E

4/30/2015

E

9/12/2014

E

4/30/2015

E

4/30/2015

E

117281
117282

1(8)/ಗರನ/46/20134‐14/2014
1(8)/ರಮಂ/13/2013‐14/2014

ರ್ೕ ಎಸಜ್ಯಕುಮಾರ್, ಸಹ ನಿದೇ ಶಕರು ಎಂಎಂಎಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಎನಿವ್ಜೋ , ಲೆಕಾಕ್ಧಿಕಾರಿ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/30/2015
6/6/2014

E
E

117283

1(8)/ಗರನ/17/2013‐14/2014

6/6/2014

E

117285

1(8)/ರಮಂ/80/2013‐14/2014

ರ್ೕ ಟಿ ಚಂದರ್ಯಯ್, ನಿವೃತತ್ ಸಹನಿದೇ ಶಕರು, ಟಿಬಿಎಫ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಎ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ
ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಬೀನಾ, ಮುಖಯ್ ಲೆಕಾಕ್ಧಿಕಾರಿಗಳು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

4/30/2015

E

117286

1(8)/ರಮಂ/91/2013‐14/2014

4/30/2015

E

117288

1(8)/ಗರನ/89/2013‐14/2014

4/30/2015

E

117289

1(8)/ ಪರ್ಅನು/87/2013‐14/2014

9/12/2014

E

117290
117291
117292

1(8)/ಮಾ.ಹ.ಅ/61/2013‐14/2014
1(8)/ಮಾ.ಹ.ಅ/63/2013‐14/2014
1(8)/ ಪರ್ಅನು/66/2013‐14/2014

9/12/2014
4/30/2015
4/30/2015

E
E
E

117293

1(8)/ ಪರ್ಅನು/70/2013‐14/2014

9/12/2014

E

117294

1(8)/ಇ /104/2013‐14/2014

9/12/2014

E

117295

1(8)/ಗರನ/87/2013‐14/2014

9/12/2014

E

117296

1(8)/ ಪರ್ಅನು/76/2013‐14/2014

9/12/2014

E

117297

1(8)/ರಮಂ/74/2013‐14/2014

6/6/2014

E

117298

1(8)/ನಿ&ಪಿಂ/56/2013‐14/2014

6/6/2014

E

117300

1(8)/ಗರನ/130/2013‐14/2014

6/6/2014

E

ರ್ೕಮತಿ ಯಶೋಧ ಬೋಪಣಣ್, ನಿದೇ ಶಕರು ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ, ◌ಾಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ರಜೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ೕಣಾ ಆರ್ ನಾಯಕ್, ನಿದೇ ಶಕರು, ಉದು ಮತುತ್ ಇತರೆ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಳ
ನಿದೇ ಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಕೆಜಿಆಂಜಿನಪಪ್, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ವಲಯ2, ◌ಿವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಆಶಾಯ್ರ್ಮಸುಂದರ್, ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಕೆ ೕಗಾನಂದ, ◌ಿವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಆಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ೕಟ್
ರ್ೕ ಟಿಅಂಬಣಣ್, ಮು , ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಮೆಳೆಳ್ೕಕಟೆಟ್, ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್ ಪಾಸ್
ಮಾಡಿಸಲು ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಸಬೀಹಾ ಬಾನು, ಮು , ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಕೊಡಿಯಾಲಕರೇನಹ ಳ್, ರಾಮನಗರ ◌ಿವರಿಗೆ ದೇಶ
ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ದ ವಧಿಯನುನ್
ರ್ೕ ಟಿಬಸವರಾಜು, ನಿವೃತತ್ ◌ುಪನಿದೇ ಶಕರು, ಮೈಸೂರುರವರು ಕತ ವಯ್ ನಿವ
ಇತಯ್ಥ ಪಡಿ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ದಿ ಕೆನಾಗೇಂದರ್ಪಪ್, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,ಸಪಪೂಕಾಲೇಜು, ಆಯನೂರು, ವ ಗಗ್ ◌ಿವರ ಗ ಕೆ ರಜೆ
ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ
ಹಮಮ್ದ್ ಅಹಮ್ದ್, ಮು , ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಬಾಲೇ ನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ2 ◌ಿವರಿಗೆ ಪಾಸ್
ೕಟ್ ಮಾಡಿಸಲು ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ನೀಡಲು ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಬಿಉಮಾದೇ , ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಚಳಳ್ಕೇರಿ ತಾ, ಚಿತರ್ದುಗ ಇವರಿಗೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಎನೆಹ್ಚಕ್ಟಕದೊಂಡ, ನಿವೃತತ್ ನಿದೇ ಶಕರು, ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗುಂಪು ಮೆ ಸೌಲಭಯ್ವನುನ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಎನಿಡ್ಸಾ , ನಿವೃತತ್ ◌ುಪನಿದೇ ಶಕರು ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಣ, ◌ಾಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್
ನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಸೌಲಭಯ್ವನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

ೕ/29/2013‐14/2014

117306

1(1)/ನಿ

117307
117308

1(1)/ಇ /ಅಮಾ.23/2013‐14/2014
1(1)/ಮಾ.ಹ.ಅ/61/2013‐14/2014

1(1)/ಪರ್ಭ/ವಗಾ ವಣೆ. ಅನುದಾನ.64/2012‐
13/2014
117310
1(1)/ಪರ್ಭ/ವ. .34/2013‐14/2014
117309

ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶಯಯ್, ಕಾಯ ನಿವ ಹಣಾಧಿಕಾರಿ, ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯತ್, ತುಮಕೂರು ಇವರ ಸೇವೆ
ೕನಗೊ ಸುವ ಕುರಿತು
ಆಡಿರ್ಪಿಎಆರ್ ಗೆ
ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕಗಳ ಪೂರೈಕೆಯ ಲ್ನ ಲೋಪದೋಷಗಳ ಕುರಿತು
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ ಪದಾಮ್ವತಿ ಉಪನಿದೇ ಶಕರು, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಸೇವಾ ವರಗಳನುನ್
ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
ರ್ೕಮತಿ ಬಿಸುವಣ ದೇ , ಸಹನಿದೇ ಶಕರು [ಶಾ ], ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ವಗಾ ವಣೆ
ಅನುದಾನ/ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವಚಚ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
ರ್ೕ ಮತಿತ್ೕಗೌಡ, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇ ಶಕರು, ರವರಿಗೆ ವಗಾ ವಣೆ ಅನುದಾನ/ ಪರ್ಯಾಣ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಉಪನಿದೇ ಶಕರ ವೃಂದದ ಧಿಕಾರಿಗಳು ಕತ ವಯ್ಕೆಕ್
ಹಾಜರಾದ ಬಗೆಗ್ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
ರಾಜಯ್ಮಟಟ್ದ ನೈಮ ಲಯ್ ರತನ್ ಪರ್ಶ ತ್ಗೆ ಗಾರ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಅಧಿಕಾರಿ
ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಎಂಆಕೃರ್ಷಣ್ಪಪ್, ಜಿಲಾಲ್ ವಯಸಕ್ರ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಇವರನುನ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಉತತ್ರ ವಲಯಕೆಕ್
ವಗಾ ವಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
ರ್ೕ ಪಿಬೈಲಾಂಜನಪಪ್, ಸನಿ, ಡಿಎಸ್ಇಆಟಿರ್, ಇವರನುನ್ ಆಡಿರ್ಪಿಆರ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

6/5/2014

D

6/5/2014
6/5/2014

D
E

6/5/2014

D

6/5/2014

D

4/28/2015

D

6/5/2014

E

6/5/2014

D

6/5/2014

E

117311

1(1)/ಇ /ಕ.ಹಾ.ಬ.40/2013‐14/2014

117312

1(1)/ಇ /ಅ.ನೇಮಕ.60/2012‐13/2014

117313

1(1)/ವಗರ್/55/2012‐13/2014

117314

1(1)/ನಿ

117315

1(1)/ಪರ್ಭ/ವ. .62/2012‐13/2014

ರ್ೕ ಎಟಿಚಾಮರಾಜು, ನಿವೃತತ್ ಸಹನಿದೇ ಶಕರು, ಇವರಿಗೆ ವಗಾ ವಣೆ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

6/5/2014

D

117316

1(1)/ಪರ್ಭ/ವ.ಅ.52/2012‐13/2014

6/5/2014

D

117317
117318
117319

1(1)/ಇ /ಪ.ಪೂ.ಸಂ.ಅ.ಸಥ್ಳಾಂತರ.40/2012‐
1(1)/ಇ / .ಅ.ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್.09/2013‐14/2014
1(1)/ಪರ್ಭ/ವ.ಅ.07/2013‐14/2014

4/28/2015
6/5/2014
6/5/2014

C
E
D

117320

1(1)/ಇ /ಕ.ಬಿ.ಪರ್ಭಾರಿ.ವಯ್.05/2013‐14/2014

ರ್ೕ ಬಿಎರಾಜಶೇಖರ, ◌ುಪನಿದೇ ಶಕರು ಪಾರ್ಥಮಿಕ ◌ಾಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ವಗಾ ವಣೆ
ಅನುದಾನ ಮತುತ್ ಪರ್ಯಾಣ ಭತೆಯ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘದ ಲ್ನ ಸನಿ/ ಸನಿದೇ ಶಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಅ ಲ್ಯೇ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಕುರಿತು
ರ್ೕ ಬೈಯಪಪ್ರೆಡಿಡ್, ಬಿಆ ರ್, ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ, ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಳನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಕುರಿತು
ರ್ೕ ವೈಟಿಗುರುಮೂತಿ , ನಿದೇ ಶಕರು, ಕನಾ ಟಕ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ, ◌ಿವರಿಗೆ ವಗಾ ವಣೆ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್ ವಾಜಿದ್ ಖಾಜಿ, ಸನಿ, ಇವರಿಗೆ ಮುಂಬಡಿತ್ ಹೊಂದಿದುದ್, ಕತ ವಯ್ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

6/5/2014

E

6/5/2014

D

6/5/2014

E

6/5/2014

E

ೕ/63/2012‐13/2014

1(1)/ನಿ ೕ/ .ಅ.ನಿ ೕಜನೆ.ಪ.06/2013‐
14/2014
117322
1(1)/ಪರ್ಭ/ಅ.ವ.ವ. .65/2012‐13/2014

117321

117323

1(1)/ವಗರ್/08/2013‐14/2014

ರ್ೕ ಎ ರ್ೕಧರ್, ಆಡ ತಾಧಿಕಾರಿ, ಆಇರ್ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಸಂಬಂಧ ಷರತುತ್ ಮತುತ್
ನಿಬಂಧನೆಗಳನುನ್ ಧಿಸುವ ಕುರಿತು
ರ್ೕ ಹನುಮಂತಪಪ್, ಸನಿ
ೕಜನೆ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ವಗಾ ವಣೆ ಅನುದಾನ/
ಸಾಗಣಿಕೆ ವೆಚಚ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
ರ್ೕ ಮರಿಸಾವ್ಮಿ, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಉಪನಿದೇ ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ಇವರು ವಗಾ ವಣೆಯಾಗಿದುದ್,
ಕತ ವಯ್ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದ ರುವ ಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ಕತ ವಯ್ದಿಮದ ಬಿಡುಗಡೆ/ ಪರ್ಭಾರಿ ವಯ್ವಸೆಥ್, ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

117324

1(1)/ನಿ&ಪಿಂ/ಇ.ಅ.ನಿ.08/2013‐14/2014

117325

ರ್ೕ ಎನೆಕ್ಂಚೇಗೌಡ, ಕಾಯ ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಆಎರ್ಂಎಸ್ಎ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಉಪನಿದೇ ಶಕರ
ವೃಂದಕೆಕ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
1(1)/ನಿ ೕ/12/2013‐14/2014
ರ್ೕ ಉಮೇಶ್ಎಸ್ ರಹಟಿಟ್ಮಠ, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಉನಿಕಛೇರಿ, ಚಿಕೊಕ್ೕಡಿ ಇವರನುನ್ ಮಾನಯ್ ಬಕಾರಿ ಸಚಿರ
◌ಾಪತ್ ಕಾಯ ದ ಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
1(1)/ಇ / ಸನಿ.ಕಾಯ ಹಂಚಿಕೆ.27/2013‐14/2014 ರ್ೕ ಎಸ್ಆಸರ್ವರಿನಾಧನ್, ಸನಿ, ಇಆಡ ತ, ಸಕಾಲ ಹಾಗೂ ಆಟಿರ್ಐ ತಂತಾರ್ಂಶ ◌ಿವುಗಳನುನ್ ಹಂಚಿಕೆ
ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
1(1)/ನಿ ೕ/ .ಅ.10/2013‐14/2014
ರ್ೕ ಎಸಾರ್ಜೇಂದರ್, ಮಾನಯ್ ◌ಾಯುಕತ್ರ ◌ಾಪತ್ ಕಾಯ ದ ಹಾಗು ಸನಿ, ಇವರನುನ್ ಮಾನಯ್ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ
ಮತುತ್ ಯುವಜನ ಸೇವೆ ರಾಜಯ್ ಸಚಿವರ ಪತ್ ಕಾಯ ದ ಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

117327
117328
117329

117330
117331
117332
117335
117336
117337
117338
117339
117341
117342
117344
117346
117349

1(1)/ಮುಂಬಡಿತ್/49/2012‐13/2014

1(1)/ಇ /ಲೆ.ಅ.ಕ.ಹಾ.ಬ.66/2012‐13/2014

ರ್ೕ ಎನಿವ್ಜೋ , ಲೆಕಾಕ್ಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಕತ ವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರಾದ ಕುರಿತು

ರ್ೕಮತಿ ಅಲಾಮ್ಸ್ ಪ ನ್ ತಾಜ್, ಸನಿ, ಇವರ ◌ಾ◌ಂತರಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
ರ್ೕ ಪಿಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ, ಡಿವೈಪಿ , ಬಳಾಳ್ರಿ, ಇವರು ವಗಾ ಯಿ ರುವ ಸಥ್ಳದ ಲ್ ಕತ ವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರಾಗದಿರುವ
ಕುರಿತು
1(1)/ಮುಂಬಡಿತ್/ಉ.ನಿ.ಬಡಿತ್.67/2012‐13/2014
ರ್ೕ ಡಿಮಂಜುನಾಥಯಯ್, ಕಾಯ ನಿವ ಹಣಾಧಿಕಾರಿ, ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯತ್, ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದಿಂದ ◌ುಪನಿದೇ ಶಕರ ವೃಂದಕೆಕ್ ಮುಂಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
ಎಸ್ಎಸ್ಎ ಸ್ ಮತುತ್ ಪಿಯು , ಪರೀ ೆಗಳ ನಿವ ಹಣಾ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯನುನ್ ಮರು ನಾಯ್ಸಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್
1(1)/ನಿ ೕ/ಕೆ.ಎಸ್.ಇಇಬಿ.ಅ.ನಿ.37/2013‐
14/2014
ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಕುರಿತು
ಕಷ್ಣಾದಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ ಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಸಥ್ಳನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಕುರಿತು
1(1)/ಇ / .ವಗ .39/2013‐14/2014
ರ್ೕಮತಿ ಕೆಬೀನಾ, ಎಒ, ರವರು ಕತ ವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರಾದ ಕುರಿತು
1(1)/ಇ / ಎಒ.ಕ.ಹಾ.ಬ35/2013‐14/2014
1(1)/ಇ /ಅಧಿಕಾರಿ.ಮಾ ತಿ(ಎಸ್. /ಎಸ್.ಟಿ)01/20 ರಾಜಯ್ ಸಕಾ ರಿ ಸೇವೆಯ ಲ್ ದಿನಾಂಕ 31032013 ರ ಲ್ದದ್ಂತೆ ನೌಕರರ ◌ಂಕಿ ಅಂಶಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
13‐14/2014
1(1)/ವಗರ್/16/2013‐14/2014
ರ್ೕಮತಿ ಬಿಸುವಣ ದೇ , ಸಹನಿದೇ ಶಕರು, ಶಾಲಾ ಕಷ್ಣ, ◌ಾಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರನುನ್
ವಗಾ ಯಿಸುವ ಕುರಿತು
1(1)/ನಿ ೕ/ಮ.◌ು. ೕ.ನಿ/2013‐14/2014
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಎಂಎಂಎಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು ◌ುತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಮತುತ್ ಮಧುಗಿರಿ
ಜಿಲೆಲ್ಗ ಗೆ ಕಷ್ಣಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಕುರಿತು
ರ್ೕ ಎಂಡಿ ವಕುಮಾರ್, ಉಪನಿದೇ ಶಕರು, ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ದಿನಾಂಕದ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
1(1)/ಇ /ಇತರೆ.ಅ.ಮಾ.28/2013‐14/2014
ರ್ೕಮತಿ ಅಲಾಮ್ಸ್ ಪ ೕನ್ ತಾಜ್ ಸನಿ ರವರು ಕತ ವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರಾದ ಕುರಿತು
1(1)/ಇ / ಸನಿ.ಕ.ಹಾ.ಬ.24/2012‐13/2014
ರ್ೕ
ಹಮಮ್ದ್
ಹ ನ್ ಆಯುಕತ್ರು ರವರ ವಗಾ ವಣೆ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
1(1)/ಪರ್ಭ/ಇತರೆ.ಆಯುಕತ್ರು.ವ. .36/2013‐
14/2014
1(1)/ಇ / ಸನಿ.ಅ.ಬ.20/2013‐14/2014
1(1)/ಇ /ಕ.ಹಾ.ಬ.61/2012‐13/2014

4/28/2015

D

6/5/2014

D

4/28/2015

D

6/5/2014

D

6/5/2014

D

6/5/2014

E

4/28/2015
6/5/2014

E
D

6/6/2014

A

4/28/2015

E

4/28/2015
4/28/2015
4/29/2015

E
E
E

6/5/2014

E

4/30/2015

E

6/5/2014
6/5/2014
6/5/2014

E
D
D

117352

1(1)/ವೇನಿ/ಉ.ನಿ.ಸಪ್ (◌ೆ◌ಂ.ಎಂ.ಎಸ್)/13/2013‐
14/2014
117360
5(8)/ವೈವೆಮ/71/2014
117362

5(8)/ವೈವೆಮ/73/2014

117364

5(8)/ವೈವೆಮ/78/2014

117365

5(8)/ನಿ&ಪಿಂ/74/2014

117367

5(8)/ಖಾಪೂಸೇ/76/2014

117424

2(2)/ವೇಬ/ .ವೇ.ಬ‐46/2013‐14/2014

117431

1(3)/ನಿ&ಪಿಂ/26/2014

117448

2(5)/ದೂಪರ್/70/2013‐14/2014

117494

2(5)/ಮಾ.ಹ.ಅ/71/2013‐14/2014

117502

5(4)/ಅಆನೇ/81/2014

117505

5(4)/ಅಆನೇ/83/2014

117506

5(4)/ಅಆನೇ/84/2014

117507

5(4)/ಅಆನೇ/85/2014

ರ್ೕ ಕೆಎಂಗುರುರಾಜ್, ಪೌ ಠ್ಕಾಂಶ ಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಹನಿದೇ ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಎಂಎಂಎಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ವೇತನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
ರ್ೕ ೕರಭದರ್ಸಾವ್ಮಿ ಪರ್ದಸ ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರೇಹ ಳ್ಕೊಪಪ್ಲು ಹೊಳನರ ೕಪುರ ತಾ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಶೇಷ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ರಾಜೇಂದರ್ ಎಂ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ತಾಯಿಯ
ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್
ಟಿ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ರ್ೕಮತಿ ರೋ ಣಿ ಕೆ ಎನ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಎಂ ನಾಗಪರ್ಸಾದ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರಿಗೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಪರ್ಭುದೇವ ಪಾಟೀಲ್ ಪರ್ ದ ಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಖಾಯಂ ಪೂವ ಸೇವಾ
ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಎ.ಜೆ. ಕೃಷೆಣ್ೕಗೌಡ ೇತರ್ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಿ.ಆರ್. ಕೇಂದರ್, ಹಾಸನ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್
ರವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರುಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ನೈ.ಟಿ.ಗುರುಮೂತಿ , ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕ ನಿದೇ ಶಕರು, ಕನಾ ಟಕ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ಪಿಂಚಣಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ.
2013ನೇ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಲ್ ನಡೆದ ದಿವ್ತೀಯ ಡಿ.ಇಡಿ, ಪರೀ ೆಯ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್ಯ 02
ಪರೀ ಾಕೇಂದರ್ಗಳ ಲ್ ನಕಲು ನಡೆದಿರುವ ಬಗೆಗ್ ಜಿಲಾಲ್ಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು(ನಿದೇ ಶಕರು(ಇತರು ಪರೀ ೆಗಳು)ಕ.ಪೌರ್. .ಮಂಡ ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ ಬೆಂಗಳೂರು
ರವರ ಪತರ್ ಸಂಖೆಯ್ಕೂಯ್1 ಡಿಇಡಿ ಜುಲೈ 2013 ಪ.ನ.26/2013‐14 ದಿನಾಂಕ 31‐12‐2014)

6/5/2014

D

11/6/2014

D

5/27/2014

D

6/3/2014

D

11/6/2014

B

6/3/2014

D

4/9/2014

D

5/21/2015

D

6/4/2014

D

6/5/2014
ಹೆಚ್. ಮಂಜುನಾಥ ಉಪನಿದೇ ಶಕರು ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ ಚಿತರ್ದುಗ ಇವರ ಸೇವಾ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವಂತೆ
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುತಾತ್ರೆ(ಜಿ.ಬಸವರಾಜ, ಸಂಪಾದಕರು, ರಾಜಕೀಯ ಮಿತರ್ ವಾರಪತಿರ್ಕೆ
ದಾವಣಗೆರೆ)
6/5/2014
ರ್ೕ ಪಿ ಆರ್ ಕೃಷಣ್ಮೂತಿ ಮು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ ರವರ ಮಗ ರ್ೕ ಚೇತನ್.ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ದಿವ್ ದ ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ದಿ|| ರಾಘವೇಂದರ್ ಡಿ ಬಿ ಸ ಇವರ ಸಹೋದರಿ ರೂಪಾರಾಣಿ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಪರ್ ದ 11/28/2014
ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ದಿ|| ರ್ೕನಿವಾಸಮೂತಿ ಸ ಇವರ ಮಗ ಕೆ ಎಸ್ ಹರೀಶ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ದಿವ್ ದ ಸ 11/28/2014
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
11/28/2014
ದಿ|| ಕೆ ಜಿ ರ್ೕನಿವಾಸಮೂತಿ ಸ ಇವರ ಪತಿನ್ ರ್ೕಮತಿ ಕೆ ಉಮಾದೇ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ಮೇರೆಗೆ ದಿವ್ ದ ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

E

A
A
A
A

117508

5(4)/ಅಆನೇ/86/2014

117509

5(4)/ಅಆನೇ/87/2014

117511

5(4)/ಅಆನೇ/89/2014

117518

5(4)/ಅಆನೇ/96/2014

117523

54)/ಅಆನೇ/100/2014

117524

54)/ಅಆನೇ/101/2014

117528

54)/ಅಆನೇ/105/2014

117530

54)/ಅಆನೇ/107/2014

117533

54)/ಅಆನೇ/111/2014

117543
117603
117631

1(4)CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/132/2014
1(4)CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/133/2014
2(3)ಪಅದೂರು73/2013‐14/ದೂಪರ್/73/2014

117792

5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/76/2013‐14/2014

117793

5(9)ಪಿ/ರಮಂ/77/2013‐14/2014

117794

5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/78/2013‐14/2014

117795

5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/79/2013‐14/2014

117873

5(7)/ಅಆನೇ/21/2014

ದಿ|| ಕರಿಬಸಪಪ್ ಮು ಇವರ ಪುತಿರ್ ರೂಪ ಕೆ ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಪರ್ ದ ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ
6/5/2014
ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
9/11/2014
ದಿ||ಕೋದಂಡರಾಮ ಮು ಇವರ ಮಗ ಜಯರಾಮ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ದಿವ್ ದ ಸ
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ದಿ||ಸೈಯಿದ ನಜರತ್ ಫಾತಿಮಾ ಸ ಇವರ ಪುತಿರ್ ಹುಪಾನ್ ಅಫಿರ್ೕನ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ 6/5/2014
ಪರ್ ದ ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
6/5/2014
ದಿ||ಸು ೕಲಾ ಸ
ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ದತುತ್ ಮಗ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ಮೇರೆಗೆ ಪರ್ ದ ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ದಿ||ಸರಸವ್ತಿ ಸ ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ತಮಮ್ ಹರೀಶ್ ಎಸ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಪರ್ 11/28/2014
ದ ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
7/18/2014
ದಿ||ತಿಪೆಪ್ೕಸಾವ್ಮಿ ಸ ಚಿತರ್ದುಗ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮಗ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ ಟಿ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ
ಮೇರೆಗೆ ದಿವ್ ದ ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
6/5/2014
ದಿ||ಬಿ ಎಂ ರ ೕಶ್ ಆರ್ ಪಿ ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ ಇವರ ಪತಿನ್ ಶ ಕಲಾ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
9/11/2014
ದಿ||ರುದೆರ್ೕಶಯಯ್ ಮು ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮಗ ಪರ್ ೕಣ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಪರ್
ದ ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ದಿ||ಶ ಕಲಾ ಸ ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮಗ ಹೆಚ್ ಬಿ ರೂಪೇಶ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ಮೇರೆಗೆ 7/18/2014
ದಿವ್ ದ ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಸುರೇಶ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.
6/2/2014
ರ್ೕ ಮಹೇಶ ಪಿ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.
6/2/2014
ರ್ೕ ರಂಗನಾಥಸಾವ್ಮಿ ಬಿಇಓ ಕಡೂರು ಇವರ ರುದದ್ ಜಿಲಾಲ್ ಅಗಿನ್ ಪತಿರ್ಕೆ ಸಂಪಾದಕರು ಕಡೂರು ದೂರು.
11/28/2014
ರ್ೕ.ಎಸ್. .ಕುಮಾರ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ತುಮಕೂರು,
ಇವರಿಗೆ ಕಾಲ ಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
S ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಕೆ.ಪರಮೇಶ್, ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಪಿತೃತವ್ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ.ಬಿ.ಅರ್.ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು,ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಕಾಲ ಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ.ಬಿ.ರ ೕಂದರ್,ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಕಾಲ ಮಿತಿ, ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
Group D appointment on CG grounds for Smt Manjula W/o late HB Shekarappa, Asst.Tchr.,
GHPS, Ramgiri, Holalkere Taluk, Chitradurga District.

A
A
A
A
A
A
A
A
A
E
E
D

8/14/2014

D

8/14/2014

D

8/14/2014

D

8/14/2014

D

5/24/2014

A

117876

5(7)/ಅಆನೇ/23/2014

117915

5(7)/ .ಸ & ಪ ಪರ್./1687/2014

117929

1(4)CPI/ವಗರ್/134/2014

117930

1(4)CPI/ಇ /135/2014

117949

5(2)/ಅಆನೇ/89/2014

118004

5(8)/ವೈವೆಮ/79/2014

118008

1(6)/ನಿ&ಪಿಂ/45/2014

118053 CPI/ಮುಂಬಡಿತ್/36/2013‐14/2014
118067
2(2)/ವೇಬ/ .ವೇ.ಬ‐47/2013‐14/2014
118068

2(2/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ‐48/2013‐14/2014

118069

2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ‐49/2013‐14/2014

118093

5(5) ರಾಜೀನಾಮೆ‐18/ಅನು/18/2014

118094

5(5) ರಾಜೀನಾಮೆ‐20/ಅನು/20/2014

118123

2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ‐50/2013‐14/2014

Group D appointment on CG Grounds to Smt.Ratnavathi alias Rathnabai.B. W/o late
Ramchandranaik.L, HM, GHS, Lingaspura, Honnali Taluk, Davangere District.
ಕನಾರ್ಟಕ ಧಾನ ಸಬೆಯ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ ಸುಬರ್ಮಣಯ್ ಇವರಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 1687ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಚೆನನ್ಪಪ್ ಹೆಚ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಹರೇಖೇಡ, ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರ (ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ರೂ‐22800‐43200)
ಮಂಜೂರಾದ ಹುದೆದ್ಗಳ ವರವನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಬಿ.ಎಂ.ಮಹದೇವಸಾವ್ಮಿ ಸಹೋದರ ದಿ: ಎಂ. ಶವ್ನಾಥ, ಸ. ., ಸ.ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕಸು ನಹ ಳ್,
ನಂಜನಗೂಡು ತಾ: ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ ನಾಗಮಣಿ.ಪಿ.ಎಸ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಎ.ಸಾ ತಿರ್ ಸಹಾಯಕ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು
ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ.ತುಳಜಾರಾಮ್,ನಿ.ಮು. .ರಾಯಚೂರುರವರಿಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಜಿ.ಆಂಜನೇಯ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಉಡುಗಣಿ, ಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು,
ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಬಿ.ಎಂ.ಕಾಂತರಾಜಯಯ್ ,ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ, ಹೊನನ್ಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್, ಗುಬಿಬ್ ತಾಲೂಲ್ಕು
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಎಂ.ಆರ್.ನಂಜುಂಡಪಪ್, ನಿವ್ಋತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹ ಗಾಳ, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು
ಬೆಂಗಳೂರುಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಮಹೇಶ್ ಯಾದವ್., ಪರ್ದಸ, ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಕೋಲರ್ಪತಿರ್, ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ. ಇವರ
ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಎಂ.ಜಿ.ನಟರಾಜು., ಪರ್ದಸ, ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ, ತಾ.ಪಂ, ನೆಲಮಮಗಲ, ಬೆಂ.ಗಾರ್.ಜಿ. ಇವರ ರಾಜೀನಾಮೆ
ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಮಹಾಲ ಮ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ
ವಲಯ‐4, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್, ರವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/21/2014

A

6/4/2014

D

6/2/2014

D

6/2/2014

E

6/5/2014

A

5/27/2014

D

6/10/2014

C

5/19/2015
4/9/2014

B
D

9/22/2014

D

9/22/2014

D

5/8/2014

C

5/7/2014

C

4/9/2014

D

118124

2(2)/ವೇಬ/ವೇ.ಸಮಾ‐51/2013‐14/2014

118127

5(2)/ಅಆನೇ/94/2014

118132
118135
118172
118173

1(4)CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/136/2014
2(7)ದೂರು63/2013‐14/ದೂಪರ್/63/2014
2[6]87/ದೂಪರ್/2013/2014
2[6]ದೂರು88/ದೂಪರ್/2013/2014

118180 CPI/ ಪರ್ಅನು/28/2014
ೕ/138/2014

118193

1(4)/ನಿ

118194
118200

1(4)CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/139/2014
2[6]ದೂರು90/2013/ದೂಪರ್/2013/2014

118210

5(2)/ಅಆನೇ/96/2014

118212

5(4)/ಅಆನೇ/114/2014

118213

5(4)/ಅಆನೇ/115/2014

118214

5(4)/ಅಆನೇ/116/2014

118215

5(4)/ಅಆನೇ/117/2014

118218

5(4)/ಅಆನೇ/119/2014

118224

2[6]ದೂರು91/ದೂಪರ್/2013/2014

ರ್ೕಮತಿ ಜಯಲ ಮ್ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೊಐಗೆಬಜಾರ್, ಮಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ವಲಯ,ದ ಣ 4/9/2014
ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ರವರ ವೇತನವನುನ್,ಸೇವೆಯ ಲ್ ಕಿರಿಯವರಾದ ರ್ೕಮತಿ ಸ ತಾ.ಜಿ.ನಾಯಕ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಸೂರಿಂಜೆ, ಮಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ, ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ರವರ ವೇತನಕೆಕ್
ಸಮಾನಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
11/25/2014
ರ್ೕಮತಿ .ಕೆ. ರೇಖಾ ಪತಿ ದಿ: .ಎಸ್. ದಯಾನಂದ, ಸ. ., ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಗುಜೆಜ್ೕನಹ ಳ್, ಕಡೂರು ತಾ:
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

D

ರ್ೕ ಮಾದವಮೂತಿರ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಹನುಮನಾಯಕ ೇ. . ನೆಲಮಂಗಲ ಇವರ ಮೇಲೆ ಲೋಕಾಯುಕತ್ಕೆಕ್ ದೂರು ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಡಿ.ತಿಮೆ ಗ್ಔಡ ಮು. . ಸ.ಪಪೂ.ಕಾ.ಪಾಂಡವಪುರ ಹೆಚುಚ್ ಫಿ ಮಸೂ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಎಂ.ರಮೇಶ ಮು. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ.ಬಂಡಹ ಳ್ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ [ತಾ] ಮಾನ ಕ ಂಸೆ, ಕಿರುಕುಳ
ನೀಡುತಿತ್ೕರುವ ಬಗೆಗ್.
ೕಟ್ರ್ ಮಾಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಬಿ ಹೆಚ್ ಲಕಷ್ಮ್ಣ್ ಪತಾರ್ಂವಯ್ವಸಾದ್ಪಕರು ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್

6/2/2014
4/30/2015
4/29/2015
10/15/2014

E
D
D
D

6/5/2014

D

6/2/2014

E

6/2/2014
5/24/2014

E
E

8/8/2014

A

6/5/2014

A

6/5/2014

A

9/11/2014

A

9/11/2014

A

6/5/2014

A

9/16/2014

E

ರ್ೕಮತಿ ಭಾಗಯ್ ಕೆ.ಹೆಚ್,ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಹೆಸರೂರು, ಸವಣೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಹಾವೇರಿ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕಿ, ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಪೇಟೆ ರಜತಕಾಂಪೆಲ್ೕಕ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು‐53 ಇವರ ಮೇಲೆ ಹೆಸರಿಲಲ್ದ
ದಾಯ್ಥಿ ಗಳು, ೕಷಕರಿಂದ ದೂರು.
ರ್ೕ ಸಾಟ್ ನ್ ಮಾಷ ಲ್ ತಂದೆ ದಿ: ಸೋಮಸುಂದರ, ದೈ . ., ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಕೋಟೆ, ಮಳವ ಳ್ ತಾ:
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ದಿ||ಜಿ.ಟಿ.ಅಂಜ ಸ ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ ಕುಮಕುಪೆಪ್ಹ ಳ್
ಳಕಾಲೂಮ್ರು ತಾ ಚಿತರ್ದುಗ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಪತಿ ರ್ೕ
ಮಧುಸೂಧನ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ದಿ||ಶಾರದಾ ಮಗದೇ ಸ ಸಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ ಹೊನನ್ನಾಯಕನ ಹ ಳ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮಗ ರ್ೕ ಹೆಚ್
ನಾಗರಾಜ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ದಿ||ಪದಾಮ್ವತಿ ಶಾಲಾಮಾತೆ ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ ಯಲೂದ್ರು ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮಗ ರ್ೕ ಜಿ.ಕೆ.ಕುಮಾರ್
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ದಿ||ಬೋವಯಯ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ ಇಗಗ್ಲೂರು ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ತಾ ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮಗ ರ್ೕ ನಂದೀಶ್
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ದಿ||ಮಲೆಲ್ೕಶಪಪ್ ಮು ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ ತೀಥ ಹ ಳ್ ತಾ ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮಗಳು ಅ ವ್ನಿ ರವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಲಗುಂದಿ, ಹುನಗುಂದ[ತಾ],ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇಲೆ ದೂರು

A

ರ್ೕ ಆರ್.ಮಂಜಪಪ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ವಪುರ ಕಾಕರ್ಳ ತಾ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ರಘುನಾಥ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು(ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ) ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ ಹೆಸರನುನ್
ನಮೂದಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಎಲ್, ಸೌಭಾಗಯ್ಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

5/16/2015

E

6/6/2014

C

6/2/2014

E

ಕು: ರಫತ್ ನಾಜಿನ್ೕನ್ ತಾಜ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಸಂತೆಕಟೆಟ್, (ಕಳೂತ್ರು) ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಲ್ಕು
ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ ಚಂದರ್ಕಾಂತಮಮ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮಾರಗೊಂಡನಹ ಳ್, ನೆಲಮಂಗಲ
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ನಯನ.ಎಂ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸರಕಾರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ತಾ. ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಮಾಧವ ಬಿನ್ ಅಚುಚ್ತ ಶೆಟಿಟ್ಗಾರ ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ
ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಮಧು ಅರನಾಳ್ ಗೋಕುಲ ಹುಬಬ್ ಳ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

6/2/2014

E

6/2/2014

E

6/5/2014

C

4/29/2015

D

4/29/2015

D

6/6/2014

C

6/11/2014
4/29/2015

D
D

11/25/2014

D

6/12/2014

D

4/4/2014
6/5/2014

D
A

8/19/2014

E

118225

1(6)/ಉವಾಯ್ಪ/46/2014

118232

1(6)ದೈ. .ಪರಿ. ೕ/ಜೇಪ/46/2014

118264

1(4)CPI/ವಗರ್/142/2014

118269

1(4)CPI/ನಿ

118271

1(4)CPI/ವಗರ್/144/2014

118280

1(6)/ನಿ&ಪಿಂ/48/2014

118284

1(6)/ಮಾ.ಹ.ಅ/47/2014

118286

1(6)/ಮಾ.ಹ.ಅ/49/2014

118287

1(6)/ಮಾ.ಹ.ಅ/50/2014

118296
118309

2[6]ಮಾ.ಹ,ಮೇಲಮ್ನ 92/ಮಾ.ಹ.ಅ/2013/2014
1(6)ಸವ್,ಇ/ನಿ&ಪಿಂ/51/2014

118335

5(2)/ಅಆನೇ/97/2014

118345

ರ್ೕ ಶಂಕರ್, ೇತರ್ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ.ಮಾಗಡಿ ತಾ ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್. ಸಕಾ ರದಿಂದ ಕಾರಣ
ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸ್.
2[6]ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್95/2013/ಮಾ.ಹ.ಅ/2014/2014 ರ್ೕ ಕೆ.ಬಿ.ನಾರಾಯಣ ತಂದೆ ಕೆ.ಬಿ.ಬೋರಯಯ್ ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ.
5(2)/ಅಆನೇ/98/2014
ರ್ೕ ಜಗದೀಶ್ ಪರ್ಸಾದ್ ಎಸ್ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹರೀಶವ್ರಯಯ್ ಸ. ., ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್ಬಾಗಯ್ತವ ಳ್,
ಹೊಳೇನರ ೕಪುರ ತಾ: ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ ಮೇರೆಗೆ ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಸೆವಾಪುಸತ್ಕದೂಂದಿಗೆ ಮೂಲ ಅಂಕಪಟಿಟ್ಗಳು
2[6]ದೂರು96/2013/ದೂಪರ್/2014/2014
ರ್ೕಮತಿ ಬಿ. .ರತನ್ಮಮ್ ಉ.ಪ.ಪಾರ್.ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ಬೇಗೂರು ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ ಇವರ ಮೇಲೆ ಕ್ಋಷಣ್ ಇವರಿಂದ
ದೂರು.

118360
118362

118364

ೕ/143/2014

2[6]◌ಿತರೆದೂರು94/ದೂಪರ್/2013/2014

ರ್ೕ ದಧ್ ಂಗಸಾವ್ಮಿ ಯಶವಂತಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ರ್ೕನಿವಾಸಪಪ್, ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಮೇಲಮ್ನ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್ [ಕನಾ ಟಕ ಮಾ ತಿ ಆ ೕಗ]
ರ್ೕಮತಿ ಟಿ. ವ್ೕಟಿ ಕಲಾಂಜ
ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇಱಶಕರು ಕೆ.ಎಸ್.ಇ.ಇ.ಬಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಸವ್
ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಎಸ್.ಪಿ. ಮಾದೇಗೌಡ, .ಆರ್.ಪಿ., ಹನೂರು ವಲಯ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಕುಟುಂಬದ
ಅವಲಂಭಿತರಿಗೆ ವೈದಯ್ಕೀಯ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

118416 CPI/ಮಾಹಆ/39/2013‐14/2014

srimati.s.padmaja ravaru maahiti hakku adiniyamadadi kooriruva mahiti needuva bagge.

5/19/2015

D

118417 CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/38/2013‐14/2014
118418 CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/37/2013‐14/2014
118441
5(2)/ಅಆನೇ/99/2014

sri.s.k.ajeeya ravaru mahiti hakku adiniyamadadi kooriruva mahiti needuv bagge.
sri.j.c.prakash ravaru mahiti hakku adiniyamadadi kooriruv mahiti needuva bagge.
ರ್ೕ ಕೆ.ಪಿ. ನಯ್ ಕುಮಾರ್ ತಂದೆ ದಿ: ಕೆ.ಎಲ್.ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,ಸ. .ಪಾರ್.ಶ ಲೆ, ಸುಜಜ್ಲೂರು,
ಮಳವ ಳ್ ತಾ: ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

5/19/2015
5/19/2015
6/5/2014

D
D
A

118479 CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/14/2013‐14/2014

ರ್ೕ.ಎಸ್.ಕೆ.ಅಜೇಯ,ಗುಲಬ್ಗಾ ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಹರೀಶ ಹೆಚ್.ಜಿ. ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರ ಸೇವೆಯನುನ್ ಪೌರಾಡ ತ ಇಲಾಖೆಗೆ
ಬಿಟುಟ್ ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ರಾಜರಾಮ್, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಚೇತನ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುರವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಪುಷಪ್ .◌ೆ◌ಂ. ಪತಿ ದಿ: ವೆಂಕಟೇಶಮೂತಿ .ಎ. ಸ. ., ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಕಡೆಲ್ಮಕಿಖ್, ನರ ಂಹರಾಜಪುರ
ತಾ: ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

5/19/2015

D

6/2/2014

E

6/2/2014
6/2/2014
11/25/2014

E
E
D

CPI Office vehilces fuel bills
ರ್ೕ ಮುತತ್ಪಪ್ ರಾವುತಪಪ್ ಪಪ್ರಗಿ, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.

6/3/2014
6/2/2014

D
E

ರ್ೕಮತಿ ಲಪ್ಕಲಾ ಕೆ.ಎಸ್. ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಉದೂದ್ರು, ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು,
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಎಲ್. .ರುದೆರ್ೕಗ್ಔಡ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಎ.ಜಿ. ಸತೀಶ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು,
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ಡಯಟ್ ಮೈಸೂರಿಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಉಪನಿದೇ ಶಕರು,ಸಾ ಇಲಾಖೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಕಛೇರಿ ಅವಯ್ವಹಾರದ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್ [ ರ್ೕ ಜಿ. ಮಲೆಲ್ೕಶಪಪ್, ದಾವಣಗೆರೆ ರವರ ಪತರ್ ದಿನಾಂಕ 3‐3‐2‐14]
ರ್ೕಮತಿ ಸಂಗೀತಾ ಪಿ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಸಕಾಱರಿ ಟಿ ಟಿ ಐ ಬಾಚನಹ ಳ್ ಮಳವ ಳ್ ತಾ ಮಂಡಯ್ ◌ಿವರ
ಂದಿನಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಭುವನೇಶೆವ್ರಿ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಗಂಜಿಗುಂಟೆ ಡಲ್ಘಟಟ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಸುನಿಲುಕ್ಮಾರ್ ಜಿ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಆನೆಮಡಗು ಡಲ್ಘಟಟ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್

6/5/2014

E

4/9/2014

D

11/29/2014

E

6/5/2014

E

7/22/2014

D

5/2/2015

C

6/5/2014

C

ೕ/2014/2014

118482

1(4)/ನಿ

118483
118484
118505

1(4)/ಮ.ಹ.ಆ/146/2014
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/137/2014
5(2)/ಅಆನೇ/100/2014

118514 C5(7)/ಡಿ ಬಿ/01/2014
118561
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/147/2014
ೕ/148/2014

118567

1(4)/ನಿ

118580

2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ‐52/2013‐14/2014

118582

1(4)/ನಿ

118583

2(5)/ಮಾ.ಹ.ಅ/77/2013‐14/2014

118608

1(7)/ಸೇಸೇ/102/13‐14/2014

118609

1(7)/ಸೇಸೇ/103‐13‐14/2014

118610

1(7)/ಸೇಸೇ/104‐13‐14/2014

ೕ/149/2014

118621

1(7)/ಸೇಸೇ/105/13‐14/2014

118622

1(7)/ಸೇಸೇ/106/13‐14/2014

118661

5(2)/ಅಆನೇ/101/2014

118675

5(2)/ಅಆನೇ/102/2014

118687

5(5) ಸವ್.ಇ.ನಿ‐09/ನಿ&ಪಿಂ/09/2014

118690

5(5) ಪ.ಅನು‐12/ನಿ&ಪಿಂ/12/2014

118706

1(6)ದೈ. .ಪರಿ/ವಗರ್/53/2014

118726

2(3)/ಮಾಹಆ/ಲೋಕಾಯುಕತ್ ಟಾರ್ಯ್ಪ್/82/2013‐
14/2014

ರ್ೕ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಬಿ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಟಿ ಟಿ ಐ ಬಾಚನಹ ಳ್ ಮಂಡಯ್ ◌ಿವರ

ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್

ರ್ೕ ಮುನಿರಾಜು ಎಂ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಆರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಗೂಳೂರು ಬಾಗೇಪ ಲ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಎನ್. ಪುಷಾಪ್ವತಿ, ಪತಿ ದಿ: ಹಚ್. . ಮಂಜುನಾಥ,ಸ. ., ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ನಿಲವಾಡಿ,
ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ತಾ: ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಎಸ್.ಎನ್. ಕಾತಿ ಕ್ ತಂದೆ ದಿ: ನಟೇಶ್, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯತಿ, ಉಡುಪಿ ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಮುನಿರಾಜಣಣ್., ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇ. ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಛ್ ನಿವೃತಿತ್
ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ನೌಕರರಿಗೆ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ಸಲು ಇಲಾಕಾ ನಿರ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ನಾಗಪಪ್ ಸಂಗಪಪ್ ಅಂಗಡಿ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ
ವಗಾಱವಣೆ ಬಗೆಗ್
1. ರ್ೕ ಟಿ ಎಸ್ ಅಂಜನಪಪ್, ಂನಿನ ಬಿ ಇ ಓ 2. ಓಂಕಾರೇಶ್, ಬಿ ಅರ್ ಪಿ ಇವರುಗಳ ರುದದ್ ದಾಖಲಾದ
ಲೋಕಾಯುಕತ್ ಟಾರ್ಯ್ಪ್ ಪರ್ಕರಣದ ಅಭಿ ೕಜನೆಯ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು[ ಸಕಾ ರದ ಪತರ್ ಸಂಖೆಯ್ ಇಡಿ 50
ಡಿಜಿಓ 2013 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 7‐2‐2014]ರ ಪತರ್ವನುನ್ ಸದರಿಯವರಿಗೆ ತರುಸಲು

6/5/2014

C

5/2/2015

C

11/25/2014

A

11/25/2014

D

5/19/2015

C

5/21/2015

D

4/29/2015

E

4/30/2015

E

2[6]ಕೆ.ಎ.ಟಿ.99/2013/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/2014/2014
5(2)/ಅಆನೇ/103/2014

ರ್ೕ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಸವರಾಜು ಇ. .ಓ.ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿ ತುಮಕೂರು
ರ್ೕ ರ್ೕನಿವಾಸ ತಂದೆ ದಿ: ವೆಂಕಟೇಶ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಸಂಯುಕತ್ರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಬೊಪಪ್ಸಮುದರ್,
ಮದೂದ್ರು ತಾ: ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

7/23/2014
4/27/2015

D
A

1(8)/ನಿ&ಪಿಂ/ಸಾ. . ೕ.ಮಂ.124/2013‐
14/2014
118907
5(2)/ಅಆನೇ/104/2014

ರ್ೕಮತಿ ಪದಮ್ಜಾ ಕೌಲಗಿ, ನಿವೃತತ್ ರಿಯ ಕಾಯ ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಸ್ಎಸ್ಎ, ಎ ಪ್ಡಿ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂ
ಇವರಿಗೆ ಗುಂಪು ಮೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಕು:
ೕನಿಕಾ ಬಿನ್ ದಿ: ಟಿ.ಎನ್. ಕೃಷಣ್ಮೂತಿ , ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರು, ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಂಕನಹ ಳ್,
ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ತಾ: ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/30/2015

E

11/25/2014

D

118940

1(8)/ಗರನ/93/2013‐14/2014

4/30/2015

E

118946

1(8)/ ಪರ್ಅನು/67/2013‐14/2014

9/12/2014

E

118950

1(8)/ಗರನ/58/2013‐14/2014

ರ್ೕ ಕೆಬಿಉಮಾಮಹೇಶವ್ರಪಪ್, ನಿಮು , ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮತಿತ್ಗಾರು, ತೀಥ ಹ ಳ್ ತಾ, ವ ಗಗ್,
◌ಿವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ವರಾಮು, ಮು , ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಹಾಲಹ ಳ್, ಮಂಡಯ್ ಟೌನ್, ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್
ಹೋಗಲು ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಜಿ ರಾಮಾಂಜನಯಯ್ ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಣಾದಿಕಾರಿಗಳು ಇವರ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/12/2014

E

118867
118870

118871

118951

1(8)/ಸೇ ನಿ ತ/ .ಐ.ಪಿ.ಎಸ್/108/2013‐14/2014

118952

1(8)/ಮಾ.ಹ.ಅ/114/2013‐14/2014

118953

1(8)/ಮಾ.ಹ.ಅ/105/2013‐14/2014

118966

2[6]ಕತ ವಯ್ಲೋಪ105/2013/ದೂಪರ್/2014/2014

118973

2(2)/ವೇಬ/ .ವೇ.ಬ‐ವರ್.ತೆ. ‐53/2013‐14/2014

118984
119008

2[6]ಇತರೆದೂರು107/2013/ದೂಪರ್/2014/2014
1(6)ವ.ಅನುದಾನ.ಬಿ/ಪರ್ಭ/54/2014

119024

1(3)/ನಿ&ಪಿಂ/31/2013‐14/2014

119027

1(6)/ಮಾ.ಹ.ಅ/55/2014

119031

2(2)/ವೇನಿ/ .ವೇ.ಬ‐54/2013‐14/2014

119033

2(5)/ಮಾ.ಹ.ಅ/86/2013‐14/2014

119180 CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/42/2013‐14/2014
119221
119223

1(4)/ವಗರ್/149/2014
1(7)/ಸೇಸೇ/108/13‐14/2014

119224

1(7)/ಸೇಸೇ/109/13‐14/2014

119231

1(7)/ಸೇಸೇ/116/13‐14/2014

CIPS is conducting a Two Day Programme on Innovative Practices in eGovernance at
Hydrabad on the 7th and 8th February 2014
ಸುರೇಶ್ ಎಸ್ ವೇಕಾನಂದನಗರ ಮೈಸೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ
ೕಸಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್ ಲಗತಿತ್ ದೆ
ಬಗೆಗ್ 10ರೂಗಳ
ರೇಣುಕಮಮ್ ನೋಬನಗರ ವ ಗಗ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
10ರೂಗಳ
ೕಸಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್ ಲಗತಿತ್ ದೆ
ರ್ೕ ಯತಿಕುಮಾರ್ ಂದಿನ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ,ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಬೆಳಗವಾಡಿ ಮಾಗಡಿ ತಾ ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್
ಶಾಲಾ
ಷಟ್ ಚಾಚ್ ನೀಡದಿರುವ ಬಗೆಗ್.
ೕಜನಾ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು(ಎ.ಪಿ. )ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಎಸ್. ೕಲಾವತಿ ಸಹಾಯಕ
ಕಛೇರಿ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರುಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮತುತ್ ವರ್ತಿತ್
ತೆರಿಗೆ ನಾಯತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಹಚ್.ಪಿ.ರಾಜಣಣ್ ಮು. .ಸ.ಪೌರ್,ಶಾಲೆ, ಹನಾಯ್ಳು, ಹಾಸನಜಿಲೆಲ್ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲೂಲ್ಕು ದೂರು
ರ್ೕ ಎಸ್.ಪಿ.ಕಾಗಲೆ ಉಪನಿದೇಱಶಕರು(ದೈ. ) ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ, .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ವಗಾಱವಣೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ೕಣಾ ಆರ್ ನಾಯಕ್, ನಿದೇ ಶಕರು, ಉದು ಮತುತ್ ಇತರೆ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳ
ನಿದೇ ಶನಾಲಯ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ.
ರ್ೕಮತಿ ಹೇಮಲತಾ.ಪಿ ದ.ಕ. ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ವೈ.ಬಿ.ಪರ್ಸನನ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬೆಳಗವಾಡಿ,ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಲ್ಕು, ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್
ರವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಬಗೆಗ್.
ಬಿ.ಇ.ಓ ಹರಪನಹ ಳ್ ಮತುತ್ .ಅರ್.ಪಿ. ಕರಿಬಸಪಪ್ ಮತುತ್ ವೇದ ಮೂತಿ ಇವರುಗಳ ಮೇ ನ ದೂರು [ದೂರು
ನೀಡಿದವರು ಸಾಧಿಕ್ ಬಾಷ[ಪತರ್ಕತ ರು]ಹರಪನಹ ಳ್ ಪತರ್ ದಿನಾಂಕ 6‐3‐2014]
ರ್ೕ.ಎಸ್.ಕೆ.ಅಜೇಯ,ಮತುತ್ ಎಸ್.ಕೆ.ಅನನ್ದ ನಿ ರವರ ಮ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಗಂಗಹನುಮಯಯ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನಗರಗೆರೆ ಗೌರಿವಬಿದನೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಟಿ ಆರ್ ಗಾಯಿತಿರ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಾಡತೊಪೂಪ್ರು ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಬ್ಉಲ್ ರವೂಫ್ ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಸಕಾಱರಿ ಪದ ಪೂಖವಱ ಕಾಲೇಜು ಕಾಣಿಯೂರು ಪುತೂತ್ರು
ತಾ ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್

9/12/2014

E

4/30/2015

E

9/12/2014

E

3/2/2015

D

4/9/2014

D

6/9/2014
6/5/2014

E
C

5/21/2015

D

5/14/2015

D

4/9/2014

D

4/30/2015

E

5/2/2015

E

6/2/2014
6/5/2014

E
C

5/2/2015

C

7/22/2014

D

119232

1(7)/ಸೇಸೇ/117/13‐14/2014

119233

1(7)/ಸೇಸೇ/118/13‐14/2014

119234

1(7)/ಸೇಸೇ/119/13‐14/2014

119235

1(7)/ಸೇಸೇ/120/13‐14/2014

119236

1(4)/ವಗರ್/150/2014

119237 CPI/ಸೇಸೇ/121/13‐14/2014
119238 CPI/ಸೇಸೇ/122/13‐14/2014
119239 CPI/ಸೇಸೇ/123/13‐14/2014
119242 CPI/ಸೇಸೇ/126/13‐14/2014
119243 CPI/ಸೇಸೇ/128/13‐14/2014
119247 CPI/ಸೇಸೇ/132/13‐14/2014
119248 CPI/ಸೇಸೇ/133/13‐14/2014
119249 CPI/ಸೇಸೇ/134/13‐14/2014
119250 CPI/ಸೇಸೇ/135/13‐14/2014
119251 CPI/ಸೇಸೇ/136/13‐14/2014
119253 CPI/ಸೇಸೇ/138/13‐14/2014

ರ್ೕ ರ್ೕಕಂಠಯಯ್ ಎಂ ವೈ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪೆ ಚೆಲುಱ ಡಲ್ಘಟಟ್ ತಾ ಚಿಕಕ್ಬಳಱಳಾಪುರ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಮೈಲೇರಪುಪ್ಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಸಕಾಱರಿ ಪದ ಪೂವಱ ಕಾಲೇಜು ಡಿಎನ್ ದೊಡಿಡ್ ಮಾಲೂರು ಕೋಲಾರ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಮಾಲಾ ಎಂ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೋಪಸಂದರ್ ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು ರಾಮನಗರ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಸುರೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಸಕಾಱರಿ ಪದ ಪೂವಱ ಕಾಲೇಜು ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ರಂಗಸಾವ್ಮಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ರಗೋಡು, ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ ಮಂಜುಳ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಯಡೂರು ಹೊಸದುಗಱ ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಸುಮನಾ ಟಿಎಸ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೊಳೆಹೊನುನ್ರು ಬದಾರ್ವತಿ ತಾಲೂಲ್ಕು
ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ರಂಗನಾಥ ಎಂ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಿ ಗಾರು ಸಾಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ತಿಪೆಪ್ೕರುದರ್ ಸಾವ್ಮಿ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮುತೂತ್ರು ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ತಾ ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ವೇದಾವತಿ ಬಿ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಣಿಕಕ್ರ ಪುತುತ್ರು ತಾ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೊನನ್ನಾಯಕನ ಹ ಲ್ ಚನನ್ಪ್ಟಟ್ಣ ತಾ
ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ೕಣಾ ಎಂಟಿ ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಸಕಾಱರಿ ಪದ ಪೂವಱ ಕಾಲೇಜು ಬೆಳಾಳ್ರೆ ಸುಳಯ್ ತಾ
ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಗಂಗಾಧರ ಎಲ್◌್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕರಿಯಾಲ ರಿಯೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಚಿತರ್ದುಗಱ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಚಿತಾತ್ಲ ಮಹೇಶವ್ರ ರೆಡಿಡ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಿಲಾಜನಹ ಳ್ ರಿಯೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು
ಚಿತರ್ದುಗಱ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಚಂದರ್ಣಣ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಾಮಸಮುದರ್ ಚಳಳ್ಕರೆ ತಾ ಚಿತರ್ದುಗಱ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಭಾಗಯ್ಮಮ್ ಬಿ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೊಲರ್ಕುಂಟೆ ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ ಚಿತರ್ದುಗಱ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್

6/6/2014

C

7/22/2014

D

7/22/2014

D

5/2/2015

C

6/2/2014

E

5/2/2015

C

7/22/2014

D

5/2/2015

C

5/2/2015

C

5/2/2015

C

5/6/2015

C

7/22/2014

D

6/5/2014

C

6/6/2014

C

6/5/2014

C

6/5/2014

C

119258 CPI/ಸೇಸೇ/143/13‐14/2014
119260 CPI/ಸೇಸೇ/144/13‐14/2014
119262 CPI/ಸೇಸೇ/146/13‐14/2014
119264 CPI/ಗರನ/149/13‐14/2014
119265 CPI/ಸೇಸೇ/150/13‐14/2014
119266 CPI/ಸೇಸೇ/151/13‐14/2014
119267 CPI/ಸೇಸೇ/152/13‐14/2014
119268 CPI/ಸೇಸೇ/153/13‐14/2014
119269 CPI/ಸೇಸೇ/154/13‐14/2014
119271 CPI/ದೂಪರ್/156/13‐14/2014
119274
119275
119276
119277

CPI/ಸೇಸೇ/156/13‐14/2014
CPI/ವೇನಿ/157/13‐14/2014
CPI/ವೇನಿ/158/13‐14/2014
CPI/ಸೇಸೇ/159/13‐14/2014

119278 CPI/ಸೇಸೇ/160/13‐14/2014
119279 CPI/ಸೇಸೇ/161/13‐14/2014
119280 CPI/ಸೇಸೇ/162/13‐14/2014
119281 CPI/ಸೇಸೇ/163/13‐14/2014

ರ್ೕಮತಿ ಶೈಲಾ ಎಲ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕುಂಬಳಹ ಳ್ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಬೆಂ
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಹನುಮಂತಪಪ್ ಎಂ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಜೆಬಿ ಹ ಳ್
ಳಕಾಲೂಮ್ರು ತಾ ಚಿತರ್ದುಗಱ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಹೇಮಲತಾ ಎಸ್ ಬಿ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬೇತಮಂಗಲ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು
ಕೋಲಾರ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮಹಮದ್ ಮುಸಾತ್ಫ ◌ೆನ್ ಡಿ ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಸಕಾಱರಿ ಪದ ಪೂವಱ ಕಾಲೇಜು ಚನನ್ಪಟಿಟ್ಣ
◌ಿವರ ಗ ಕೆ ರಜೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಕಾಂಚನಾಮಾಲಾ ಕೆ ಎಲ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ದೊಡಡ್ಪಾಳಯ್ ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ
ತಾಲೂಲ್ಕು ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಗಜೇಂದರ್ ◌ೆಸ್ ಹೆಚ್ ಉಪನಯ್ಶಕರು ಟಿಟಿಐ ಆನವಟಿಟ್ ವ ಗೆಗ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಸತೀಸ್ ಎಂ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಾ ಕೈಸೂರು ತೀಥಱಹ ಳ್ಲ ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಸುರೇಶ್ ಕೆ ಎಸ್ ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಮದನಹ ಳ್ ಕಾರ್ಸ್ ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ
ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಕುಬೇಂದರ್ ಮಿಕಕ್ಪಪ್ನವರ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹಾಯ್◌್ಹೊಳೆ ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಲ ೕ ನಾರಾಯಣಪಪ್ ◌ೆ◌ಂ ಸಹಾಯಕ ಪಾರ್ದಾಯ್ಪಕರು ಶಕುಜಿ ರಂಗನಾಥ ನಿಲಯ ◌ಿವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿಕನಿಯಮದಢಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಹೆಚ್ ವೆಂಕಟೇಶಪಪ್ ◌ುಪನಿದೇಱಶಕರು ಇವರ ಅಹಱರಾದಾಯಕ ಸೇವೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಎ ಟಿ ಚಾಮರಾಜ್ ನಿವೃತತ್ ◌ುಪನಿದೇಱಶಕರು ಇವರ ವೇತನ ಬಾಕಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ರಾಮಗಣಪಯಯ್ ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಲಷ್ಕರು ಇವರ ವೇತನ ಬಾಕಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಸುರೇಶ್ ಎಸ್ ಕೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಿರಗಂದೂರು ಸೋಮವಾರಪೇಡೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಜೊಯ್ೕತಿಕುಮಾರಿ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಟ್ಏಹಕುಕ್ಲು ತೀಥಱಹ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು
ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಅರ ಂದ ಕೆ ಎಸ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಅದರಹ ಳ್ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಿ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಟಿಟಿಐ ಆನವಟಿಟ್ ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ವಮೂತಿಱ ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಇವರ ಅಹಱತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್

5/2/2015

C

5/2/2015

C

6/5/2014

C

6/6/2014

C

6/5/2014

C

7/22/2014

D

5/2/2015

C

7/22/2014

D

5/2/2015

C

6/5/2014

C

5/6/2015
6/6/2014
6/6/2014
5/2/2015

C
C
C
C

5/22/2015

C

7/22/2014

D

5/2/2015

C

5/18/2015

C

119282 CPI/ಸೇಸೇ/164/13‐14/2014
119283 CPI/ಸೇಸೇ/165/13‐14/2014
119285 CPI/ಸೇಸೇ/167/13‐14/2014
119290

5(2)/ವೇಬ/34/2014

119292

5(6)/ಮಾ.ಹ.ಅ/12/2014

119294
5(6)/ದೂಪರ್/1/2014
119296 CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/43/2013‐14/2014
119319
119348

2[6]ಇತರೆ01/2014‐15/ಇ /2015/2014
5(8)/ವೈವೆಮ/82/2014

119349

5(8)/ವೈವೆಮ/84/2014

119354

2(2)/ವೇಬ/ .ವೇ.ಬ‐1/2014‐15/2014

119355 CPI/ವೈವೆಮ/85/2014
119356

2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ‐2/2014‐15/2014

119357

5(8)/ನಿ&ಪಿಂ/86/2014

119358

5(8)/ವೈವೆಮ/89/2014

119427
5(6)/ಮಾ.ಹ.ಅ/1/2014
119428
5(6)/ದೂಪರ್/1/2014
119490 CPI/ಅಆನೇ/24/2014

ರ್ೕ ರ್ೕನಿವಾಶ ◌ೆ◌ಂ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರಮಾಪುರ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ದದ್ರಾಜಪಪ್ ◌ೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಎಮೆಮ್ಮಾಡು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ
ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಿ ಗುಂದ ರಾಜಪೇಡೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ಸೂಯ ವಂ , ಪತಾರ್ಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರು, ಉಪ ನಿದೇ ಶಕರು, ಸಾವ ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,
ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತವೇತನ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಎಂ ಪಿ ವಸಂತಕುಮಾರಿ ಐಜೂರು ರಾಮನಗರ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ
ೕಸಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್ ಲಗತಿತ್ ದೆ
ಬಗೆಗ್ 10ರೂಗಳ
ಪತರ್ ವ್ೕಕೃತಿ ಕಡತ
ರ್ೕ.ವೆಯ್.ನಾರಾಯಣಶಮ ,ಚಿಂತಾಮಣಿ ರವರು ಮ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್,
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ ಕಡ ಕೂಪಪ್ ನಿದೇ ಶನ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಪರಮೇಶ್ ಪರ್ದಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತಿನ್ಯ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ
ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಎ ಬಾಬು ಪರ್ದಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮಗಳ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ
ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ . ಮಹೇಶ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಗುಂಗಾರ್ಲ್ ಛತರ್ ,ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಮೈಸೂರು
ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಬಸವರಾಜು.ಜಿ ದಿವ್ದಸ ಸಪಪೂಕಾ (ಪೌರ್ಶಾ ಭಾಗ) ಮಳೂರು, ತೀಥ ಹ ಳ್ ತಾ ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ವೈ ವೆ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಎನ್.ಚಂದರ್ಶೇಖರ ನಿವರ್ತತ್ ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,ಬಾಲಕರ ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು
ಹುಣಸೂರು ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರುಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಎನ್ ರಾಮಕೃಷಣ್ಪಿಳೈ ಡಿ ದಜೆ ನೌಕರರು ಕನಾ ಟಕ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನವೃತಿತ್
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರಿಗೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಡಿ ಎಸ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ವ್ೕಕೃತವಾದ ಅಜಿರ್ಗಳ ಲೇವಾರಿ ಬಗೆಗ್.
ದೂರು ಸಂಬಂಧದ ಪತರ್ಗಳ ವ್ೕಕೃತಿ ಕಡತ
ಗೀತಾ ಬಾಯಿ ಕೋಂ ಆರ್ ವಾಮದೇವ ಹು ಕಟೆಟ್ ಹರಪನಹ ಳ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ ಮೆಲೆ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್
ಹುದೆದ್ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಸೇವಾಪುಸತ್ಕದೂಂದಿಗೆ

7/22/2014

D

5/2/2015

C

5/2/2015

C

4/27/2015

D

5/12/2014

C

9/22/2014
5/2/2015

B
E

9/16/2014
5/27/2014

E
D

5/27/2014

D

9/22/2014

D

11/6/2014

D

9/22/2014

D

11/6/2014

B

5/27/2014

D

4/10/2015
4/10/2015
1/24/2015

D
D
A

119511

2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ‐3/2014‐15/2014

119677

2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ‐4/2014‐15/2014

119686
119724

2[6]ಮಾ.ಹ.02/2014‐15/ಮಾ.ಹ.ಅ/2014/2014
2(2)/ವೇಬ/ ವೇ.ಬ‐5/2014‐15/2014

119725

5(5) ಕು.ಕ.

119729

5(2)/ಅಆನೇ/04/2014

119739

1(7)/ಸೇಸೇ/74/13‐14/2014

119740
119741

1(7)/ಸೇಸೇ/62/13‐14/2014
1(7)/ಸೇಸೇ/104/12‐13/2014

119747

1(4)/ವಗರ್/02/2014

119754
119827

1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/03/2014
1(6)/ಮಾ.ಹ.ಅ/01/2014

119833

2[3]ದೂರು91/2013‐14/ದೂಪರ್/2014/2014

119895

2(7)ದೂರು01/2014‐15/ದೂಪರ್/01/2014

119950

2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ‐6/2014‐15/2014

119966

2(7)ದೂರು02/2014‐15/ದೂಪರ್/02/2014

119969

2(7)ದೂರು03/2014‐15/ದೂಪರ್/03/2014

ೕ‐02/ಕುಕ

ೕ/02/2014

9/22/2014
ರ್ೕ ಎಸ್.ಎಂ.ಜಯಪರ್ಕಾಶ್, ನಿವರ್ತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ದೇವರಾಜ ಅರಸ್
ಕಾಲೋನಿ,ಎಸ್.ಪಿ.ಎಸ್ ನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ ಉತತ್ರ ವಲಯ ದಾವಣಗೆರೆ ರವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಬೀರಪಪ್, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ 9/22/2014
ಜಿಲೆಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಎಸ್.ಪರ ವಮೂತಿ ಮರಂಕಯಯ್ರವರ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ.
6/5/2014
9/22/2014
ರ್ೕ ಎಂ.ಸತೀಶ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಾ ಕೈಸರು, ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್
ರವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ ಸುಮಿತರ್ ಎಮ.ಕೆ., ದಿವ್.ದ.ಸ. ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇ. ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರಿಗೆ ಕು.ಕ. ೕ.ಅಡಿಯ ಲ್ 5/21/2015
ಒಂದು ವೈ.ವೇ.ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
11/25/2014
ರ್ೕ ಹೆಚ್ ವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ದಿ: ರಿಯಣಣ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಬೆಳಗೀಹ ಳ್
ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ ಮೇರೆಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
4/11/2014
ರ್ೕ ದೇವರಾಜು ಕೆ ಎಸ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಯಲೆಕಡಕಲು ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ ತುಮಕೂರು
ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
4/11/2014
ರಾಮಕೃಷಣ್ ಎಬಿ ಮು ಸಕಾಪೌರ್ಶಾಲೆ ಕಾಯ್ಲನೂ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
4/11/2014
ರ್ೕ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಕೆ ಆರ್ ಮು ಸಕಾಱಪೌರ್ಶಾಲೆ ರಜನ ರಿಯೂರು ಹಾಸನ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ
ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಜಿ. ಪದಮ್ ರ್ೕ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್ ವಾರ, ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಕೋಲಾರ 11/28/2014
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ನಾಗರಾಜು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.
6/2/2014
5/16/2015
ರ್ೕ ಭರತ್ ಭೀಮಯಯ್ ಕೆ. ವಕೀಲರು ಸೋಮಾವಾರಪೇಟೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
5/14/2015
ದ ತ ಸಂಘಷ ಸಮಿತಿ, ಸಕಲೇಶಪುರ ರವರ ದೂರು ಬಿಇಓ ಸಕಲೇಶಪುರ ಹಾಗು ಹಾಸನ ಡಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ

D

D
E
D
D
A
C
C
C
E
E
D
D

ಅಧಯ್ಕಷ್ರು ಕನಾ ಟಕ ಸಂಗೀತ ವೇದಿಕೆ ಜಯಾನಂದ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು‐96 ಇವರು ಸಂಗೀತ ಪರೀ ೆಗಳ ಲ್
ಅಕರ್ಮ ಅವಯ್ವಹಾರ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್ ದೂರು
ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಪರ್ಭಾಮಣಿ. ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್, ಹಾಸನ ರವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾಲದಡಿ ಸೇವೆಯನುನ್ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದ ಲ್ ಒದಗಿಸದೆ ಳಂಬ ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/24/2014

E

9/22/2014

D

5/16/2015

E

ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತುತ್ ಉಪನಿದೇ ಶಕರು(ಆಡ ತ) ರಾಮನಗರ ಇವರ ಮೇಲೆ ಸುತ್ ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.

5/30/2015

E

120059

2[6]ದೂರು6/2014‐15/ದೂಪರ್/2014/2014

120060

2[6]ದೂರು7/2014‐15/ದೂಪರ್/2014/2014

120258

2(2)/ವೇಬ/ .ವೇ.ಬ‐8/2014‐15/2014

120259
120300
120320

2[6]ಮಾ.ಹಕುಕ್8/2014‐15/ಮಾ.ಹ.ಅ/2014‐
2[6]ದೂರು10/214‐15/ದೂಪರ್/2014‐15/2014
1(6)/ಮಾ.ಹ.ಅ/02/2014

120326

2(2)/ವೇಬ/ .ವೇ.ಬ‐9/2014‐15/2014

120345

5(5) .ಪರ್.ಅನು‐05/ ಪರ್ಅನು/05/2014

120346

5(5) .ಪರ್.ಅನು‐06/ ಪರ್ಅನು/06/2014

120351
120352

5(6)/ಮಾ.ಹ.ಅ/01/2014
5(6)/ದೂಪರ್/03/2014

120353
120354

5(60/ದೂಪರ್/04/2014
5(6)/ . ಪರ್/05/2014

120356

5(6)/ದೂಪರ್/06/2014

120358

5(9)ಹೆ/ವೇನಿ/82/2013‐/2014

120368

5(9) ಸತ್./ವೇಬ/83/2013‐/2014

120371
120373

5(9) ಸಥ್/ವೇಬ/84/2013‐/2014
5(9) ಸಥ್./ವೇಬ/85/2013‐/2014

120375

5(6)/ದೂಪರ್/2/2014

ರ್ೕಬಾಬು,ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,ಸ.ಸಂ.ಪ.ದಪೂ.ಕಾ. ದದ್ಕಟೆಟ್,ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ಮೇಲೆ ದೂರು

10/15/2014

D

12/27/2014

E

9/22/2014

D

5/24/2014
12/15/2014
5/15/2015

C
D
D

9/22/2014
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಆರ್.ಪರ್ಮೀಳ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಗಿಡನ್ಹ ಳ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ
ತಾಲೂಲ್ ಕು,ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
5/8/2014
ರ್ೕಮತಿ ಶಾಯ್ಮಲಾಬಾಯಿ., ಪರ್ದಸ, ಕ.ಪೌರ್. .ಪ.ಮಮ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್[ಸೌದಿ
ಅರೇಬಿಯಾ] ತೆರಳಲು ಇಲಾಖಾ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
5/8/2014
ರ್ೕಮತಿ ಹೇಮಾವತಿ., ಪರ್ದಸ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್ಪಾಸ್
ೕಟ್ ಇಲಾಖಾ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
4/10/2015
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ವ್ೕಕೃತವಾಗುವ ಅಜಿರ್ಗಳ ಲೇವಾರಿ ಕುರಿತು
ರ್ೕ. ಬಿ. ಎಂ. ಆನಂದಮೂತಿರ್, ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಮೈಸುರು 4/10/2015
ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ. ಬಿ. ರ ೕಂದರ್, ದಿವ್.ದ.ಸ. ಇವರು ಬಾಯ್ಂಕ್ನಿಂದ ಪಡೆದಿರುವ ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿ ಕುರಿತು.
11/29/2014
9/22/2014
ರ್ೕ. ಬಿ. ಆರ್. ರಘುನಾಥ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್. ಸುತ್ಕರ್ಮ
ರ್ೕ. ಆರ್. ದೇವರಾಜಪಪ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಇವರು ತುರುವೇಕೆರೆ ಟೌನ್ ಸಹಕಾರ ಸರ್ಂ ನಿ., ಇ ಲ್ ಪಡೆದಿರುವ ಸಾಲ 11/29/2014
ಮರುಪಾವತಿಸದೆ ಸು ತ್ದಾರರಾಗಿದುದ್ ವೇತನದ ಲ್ ಸಾಲ ಕಟಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ.ಆರ್.ಎಂ. ೕಹನ್ರಾಮ್, ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು, ಕನಾರ್ಟಕ ಸಚಿವಾಲಯಕೆಕ್ ನಿ ೕಜನೆ ಗೊಂಡಿರುವರು, 8/14/2014
ಇವರಿಗೆ 20 ವಷರ್ಗಳ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ ಅನುರಾಧ ಪರ್.ದ.ಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
8/14/2014

D

ರ್ೕಕಾಳೇಗ್ಔಡ ಬಿ.ಆರ್. .ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ◌ಿವರು ಡ್ಐಸ್ ಶಾಲಾ ಸಮೀ ೆ ಮಕಕ್ಳ ಮಾ ತಿ ತುಂಬುವಾಗ
ಹಣ ಪಡೆದಿರುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಜಿ.ಮದಾದ್ನಪಪ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹಂಡಿಲ್ ಸೊಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್
ರವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರುಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಓಬಳೇಶ್ ತಂದೆ ಅಂಜನಪಪ್ ಮರಂಕಯಯ್ರವರ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ.
ರ್ೕ ಎ. .ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ ಮು .ಸಪೌರ್ಶಾ.ಆನೂರು ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ದೂರು
ರ್ೕಮುತತ್ಪಪ್ ರಾವತಪಪ್ ಪಪ್ರಗಿ ಬಿಜಾಪುರ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅದಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

ರ್ೕ ಬಸಪಪ್ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಜಿ.ಎಲ್ ದೊಡಡ್ಯಯ್ ಪರ್.ದ.ಸ.ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬೆಗ್
ಜಿಲಾಲ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಹಾಗೂ ಅಧೀನ ಕಛೇರಿಗಳ ಲ್ ದೂರು ಅಜಿರ್ಯ ಕುರಿತು ತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಬೇಕಾದ ಕರ್ಮದ
ಬಗೆಗ್ ದೂರು ಅಜಿರ್ಗಳ ರವಾನೆ ಕುರಿತು.

D
D
D
D
B
B
B
D
D

8/14/2014
8/14/2014

D
D

4/10/2015

D

120379

5(9) ಸಥ್/ವೇಬ/87/2013‐/2014

ಜಾಲ ನಂಜುಂಡೇಶವ್ರ ಪರ್.ದ.ಸ.ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/29/2014

120382

5(9)ಕಾಲ ತಿ/ವೇಬ/88/2013‐/2014

11/25/2014

120389

5(9)ಗ.ಪಾ/ರಮಂ/90/2013‐/2014

120400

5(9) ನ.ಸೇವಾ ಪು/ನೌ.ಸೇ.ಭ/91/2013‐/2014

120429

5(9)ಅಂ. .ಭ/ಇ /05/2014/2014

120434

5(9) ./ವೇಬ/06/2014/2014

120438

5(9)ಸಥ್/ವೇಬ/07/2014/2014

120445

5(2)/ಅಆನೇ/95/2014

120454

5(5) ಅ.ಆ.ನೇ‐16/ಅಆನೇ/16/2014

120456

5(5) ಅ.ಆ.ನೇ‐28/ಅಆನೇ/28/2014

120474

5(5) ಅ.ಆ.ನೇ‐26/ಅಆನೇ/26/2014

120492

5(5) ಸವ್.ಇ.ನಿ‐09/ನಿ&ಪಿಂ/09/2014

ರ್ೕ ರ್ೕಧರ ರಾವ ಕುಲಕಣಿಱ ಪರ್.ದ.ಸ. ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ನೂ ವಾಣಿ ಲಾಸ . ಪುರಂ ಬೆಂ‐ದ.ವಲಯ‐1
ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಟಿ.ಎಸ್.ಗೌತಮಿ ರಜಪುತ್ ಪರ್.ದ.ಸ.ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಗಭಱಪಾತ ರಜೆಯನುನ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಜಿ. ಪದವ್ನಾಭರಾವ್ ನಿ.ಪ. ಸಹಾಯಕರು ಉ.ನಿ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನಕಲು ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕ
ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ದದ್ರಾಜೇಗೌಡ ಪರ್.ದ.ಸ.ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಇವರ ಅಂಗ ಕಲ ಮಗಳ
ೕಷಣೆಗಾಗಿ
ೕಷಣಾ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಎನ್. ಗುಂಡೂರಾವ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಇವರಿಗೆ 15 ವಷಱಗಳ ಶೇಷ ವೇತನ
ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ಮತಿ ಜಿ.ಪಿ.ಸರಸವ್ತಮಮ್ .ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಇವರಿಗೆ 2ನೇ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಬುವನೇಶ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ವಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್ ಕೆ ಹೂಳೆನರ ೕಪುರ ಅ ಆ ಮೆಲೆ ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೆಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಶೈಲಜಾ,ಕೋಂ ಈರಪಪ್,ಸ , ಸಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಸಣೆಣ್ೕನ ಹ ಳ್, ಕಡೂರು, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಅಆನೇ
ಅಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಶಾಂತಮಮ್. ಕೋಂ ದಿ: ತಿಮೆ ಶ್.ಡಿ, ಸ.. , ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ, ಕುಸುಬೂರು, ನ.ರಾ.ಪುರ,
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು.ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ನೇ ಅಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಎಸ್.ಕೆ.ರಾಜು ಬಿನ್ ದಿ: ಜಯಲ ಮ್ೕ, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು, ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.[ಪೌರ್.ಶಾ. ], ಬನೂನ್ರು,
ತಿ.ನರ ೕಪುರ, ಮೈಸುರು.ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ನೇ ಅಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಮುನಿರಾಜಣಣ್, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇ., ಬೆಂ‐01. ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಛ್ ನಿವಥತಿತ್
ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಎಸ್ ಸುಬಬ್ಯಯ್ ಬಿನ್ ಬಿ ಜಿ ಕನಿನ್ಕಾ ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ ದ ಲ್ ನೌಕರಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಮೃತ ದೆವರಾಜನಾಯಕ ಮು ಯು ರಾಜಾಪುರ ಸಂಡೂರು ತಾ ಇವರ ನೌಕರಿಯನುನ್ ಇವರ ತಂಗಿ ಹೆಚ್
ಚಂದರ್ಮಮ್ ಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸದರಿ ಮೂಲದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಸಲುಲ್ತಿತ್ದೆದ್ೕನೆ
ಆರ್ ಎಂ ನೋದಮಮ್ ಕೋಂ ಅಂಜನಪಪ್ ದೂಗಗ್ನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ ಮೇಲೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್ ಸೇವಾಪುಸತ್ಕದೂಂದಿಗೆ
ರಾಮಚಂದರ್ಪಪ್ ಬಿನ್ ಚಿಕಕ್ನರ ಂಹಯಯ್ ಘಂಟಂವಾರಿಪ ಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ ಮೆಲೆ ನೆಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಸೆವಾಪುಸತ್ಕದೂಂದಿಗೆ
CG Appointment fotr Gr‐D post to Smt.Narayanamma W/o late Narayan Naik, Group D
Employee, GHS DUrgadahalli, Tumkur Taluk

120495
5(2)/ಅಆನೇ/88/2014
120501 C5(7)/ಇ /Dharwad‐Gulbarga ACPI office
letters/2014
120504 C5(7)/ಅಆನೇ/CG Appointment/2014
120506 C5(7)/ಅಆನೇ/CG Appointment/2014
120548 C5(7)/ಅಆನೇ/01/2014‐15/2014

D

8/14/2014

D

8/14/2014

D

8/14/2014

D

11/29/2014

D

8/14/2014

D

6/5/2014

A

5/19/2015

A

7/31/2014

A

11/5/2014

A

5/9/2014

C

11/25/2014
5/2/2015

D
E

10/18/2014

A

6/3/2014

A

1/24/2015

A

120578

5(5) .ಪರ್.ಅನು‐04/ ಪರ್ಅನು/04/2014

ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ ನೌಕರರುಗ ಗೆ ಪಾಸ್

120579

5(5) ಅನುಮತಿ‐07/ಅನು/07/2014

ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ನೌಕರರುಗ ಗೆ ಪರೀ ೆ ಬರೆಯಲು ಮತುತ್ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ಸಲು ಇಲಾಖಾ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ರ ಎಸ್ ಗಾಣಿಗೇರ್., ಪರ್ದಸ, ಡಯಟ್ ಬೆಂ.ನಗರ ಇವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಎಂ ಲಪ್ ಕೋಂ ಬಿ ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ಕೂರಟಗೆರೆ ಹೂಸದುಗರ್ ಇವವರಿಗೆ ಅ ಆ ಮೇಲೆ ಡಿ ದಜೆರ್
ಹುದೆದ್ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಸೆವಾಪುಸತ್ಕದೂಂದಿಗೆ
ರ್ೕಮತಿ ಬೀಬೀ ಸಫಿಯಾ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಜಯಪರ್ಕಾಶ್ ರೆಡಿಡ್ ರಾಯಚೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

120581
5(5) ರಾಜೀ.ಅನುಮತಿ‐09/ಅನು/09/2014
120605 C5(7)/ಅಆನೇ/05/2014‐15/2014
120644
120714

1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/05/2014
1(6)/ಮಾ.ಹ.ಅ/03/2014

120746

1(6)/ಉವಾಯ್ಪ/04/2014

120760

1(4)/ವಗರ್/8/2014

120770

5(2)/ಅಆನೇ/08/2014

120798 ಅ8[1] ವೇ ಶಾ/ಇ /ವಾಬ/2014
120832
5(9)/ವೇಬ/ಸಮಾ/10/2014‐15/2014

120834

5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/ಅಬಿ/12/2014‐15/2014

120912

5(2)/ಅಆನೇ/09/2014

121015

5(8)/ಖಾಪೂಸೇ/01/2014

121016

5(8)/ವೈವೆಮ/02/2014

121017

5(8)/ವೈವೆಮ/03/2014

ೕಟರ್ ಪಡೆಯಲು ಇಲಾಖಾ ನಿರ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

ರ್ೕಮತಿ ಶಭನಾ ಅಂಜುಮ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಡಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಲಪ್ಕಲಾ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಉದೂದ್ರು, ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮೈಸೂರು
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಎಸ್ ಪುನಿತ್ ಕುಮಾರ್, ಪತಿನ್ ದಿವಂಗತ ರ್ೕಮತಿಗೀತಾ,ಸ ,ಸ. .ಪಾರ್ಥ.ಶಾಲೆ, ಉತತ್ವ ಳ್,
ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ವಾ ಬ ಕೆಜಿಐಡಿ ಸಾಲ, ಎಲ್ ಐ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಪತರ್ ಕಡತಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ.ಆರ್.ಮಮತ, ಪರ್.ದಸ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಂಡಯ್ ಮತುತ್ ರ್ೕ ಕೃಷಣ್ ಪರ್ಸಾದ್ , ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ,
ಮಂಡಯ್ ಇವರ ವೇತನವನುನ್ ರ್ೕ.ಬಿ.ಆರ್.ಕಾಂತರಾಜು, ಪರ್ದ.ಸ.ಹಾಯಕರು ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಂಡಯ್
ಇವರ ವೇತನಕೆಕ್ ಸಮಾನಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ.ಎಲ್.ಗಣೇಶ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಮಡಿಕೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಸವ್.ಚಾ.ವೇತನ
ಬಡಿತ್ಗಾಗಿ , ಪರ್.ದ.ಸ.ಹುದೆದ್ಯ ವೇತನದ ಲ್ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಸನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ರಘು ಎಸ್ ಎ ಪತಿನ್ ದಿ: ಎಸ್ ರೂಪ್, ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು, ಬಿ.ಇ.ಓ.ಕಛೇರಿ, ಟಿ.ನರ ೕಪುರ ತಾ:
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ ಮೇರೆಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ .
ಖಾಯಂಪೂವರ್ ಸೇವಾ ಅವಧಿ 10 ವಷರ್ದ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿತ್ 15 ವಷರ್ದ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ಬಡಿತ್ಗಳ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ (ಚೆಕ್ ಸ್ಟ್)
ರ್ೕಮತಿ ಸುವಣರ್ ಬೆರಳಚಚ್ಯಗಾರರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಪಿ ಕೆ ಸದಾನಂದ ಪರ್ದಸ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಿಲುಲ್ಗ ಗೆ ಶೇಷ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

5/19/2015

D

5/19/2015

D

5/21/2015
11/21/2014

C
A

6/2/2014
5/16/2015

E
D

5/16/2015

D

11/28/2014

E

11/25/2014

D

4/16/2015
5/7/2015

E
C

8/14/2014

D

11/25/2014

A

5/21/2015

D

5/21/2015

D

11/6/2014

D

121020

5(8)/ವೈವೆಮ/05/2014

121021

5(8)/ವೈವೆಮ/06/2014

121022

5(8)/ವೈವೆಮ/07/2014

121023

5(8)/ವೈವೆಮ/08/2014

121024
121025
121026

5(8)/ಖಾಪೂಸೇ/09/2014
5(8)/ಪರ್ಭ/10/2014
5(8)/ವೈವೆಮ/11/2014

121028

5(8)/ವೈವೆಮ/13/2014

121029

5(8)/ವೈವೆಮ/15/2014

121030

5(8)/ವೈವೆಮ/13/2014

121034

5(4)/ಅಆನೇ/124/2014

121045

5(4)/ಅಆನೇ/01/2014

121046

5(4)/ಅಆನೇ/02/2014

121050

2[6]ಲೋ.ಕಾ12/2014‐15/ಲೋಪರ್/2014/2014

121052

5(4)/ಅಆನೇ/07/2014

121069
121086

2[6]◌ಿತರೆದೂರು13/2014‐15/ದೂಪರ್/2014/2014
2[6]ಇತರೆ ಷಯಗಳು17/2014‐

ರ್ೕ ನಾಗರಾಜಪಪ್ ಎಂ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ
ವೆಚಚ್ ಬಿಲುಲ್ಗ ಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಟಿ ಎಂ ಮುರ ೕಧರ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ
ವೆಚಚ್ ಬಿಲುಲ್ಗ ಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಸೈಯದ್ ರಬಾಬ್ನಿ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರು ಬಾಲಕರ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು (ಪೌರ್ ಶಾ ಭಾಗ) ವಾಣಿ ಲಾಸ
ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಕೋಟೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಬಿಲುಲ್ಗ ಗೆ ಶೇಷ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/29/2014

D

5/21/2015

D

11/6/2014

D

ರ್ೕ ಲ ಮ್ೕನರ ಂಹಯಯ್ ಪರಿಚಾರಕರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇಲಾಖೆ ರವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಬಿಲುಲ್ಗ ಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ ನೌಕರರ ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ಸೇವಾ ಅವಧಿ ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್
ನಿಯಮ 32/68ರಡಿ ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ದಧ್ರಾಜೇಗೌಡ ಪರ್ದಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಜಾಲ ನಂಜುಂಡೇಶವ್ರ ಪರ್ದಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಆರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಎನ್ ಜಿ ರಾಮಪಪ್ ಪರ್ದಸ ಭಾಗೀಯ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ಮ ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರಿಗೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
ದಿ||ಟಿ ಗುರುಸಾವ್ಮಿ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಈಚಗಟಟ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಮಗ ರ್ೕ ಚನನ್ಮ ಲ್ಸಾವ್ಮಿ ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ದಿ||ತಿಪೆಪ್ೕಸಾವ್ಮಿ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಚಳಳ್ಕೆರೆ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮಗ ನ ೕನ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ದಿ||ಮಂಜಪಪ್ ಕೆರೆಗೌಡರ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಸಾಗರ ತಾ ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಪತಿನ್ ಗೋದಾವರಿ
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ಮೇರೆಗೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ದದ್ ಂಗೇಗ್ಔಡ ಶವ್ಮಾನವ ಹಕುಕ್ಗಳ ಹೋರಾಟಗಾರ/ತುರುವೇಕೆರೆ/ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಗುಬಿಬ್
ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಬಗೆಗ್.
ದಿ||ಗಂಗಮಮ್ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಅಂತಾಪುರ ಗುಬಿಬ್ ತಾ ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮಗ ಪುನೀತ್
ಪರ್ಸಾದ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/29/2014

D

5/21/2015
5/21/2015
11/29/2014

D
D
D

5/21/2015

D

11/6/2014

D

2/25/2015

B

6/5/2014

A

11/28/2014

A

11/28/2014

A

5/16/2015

D

9/11/2014

A

4/8/2015
4/10/2015

D
D

ರ್ೕಮತಿ ಮಹೇಶವ್ರಿ.ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರುಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ಕೋಲಾರ,ಕರ್ಯ್ಸತ್ ಮತ
ರ್ೕಮತಿ ಆಯೇಷಾ ದಿದ್ಕಿ ಗಂಡ ಮಹಮದ್ ದಿದ್ಕಿ ಹುಸೇನ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ

121115

5(8)/ .ಸ & ಪ ಪರ್./16/2014

121116

5(8)/ವೈವೆಮ/17/2014

121117

2(2)/ವೇಬ/ .ವೇ.ಬ‐11/2014‐15/2014

121127

5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/14/2014‐15/2014

121128

5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/15/2014‐15/2014

121166 cash section/ಇ /C.S.02/Med Exp Adv ‐001/
2014‐2015//2014
ೕಅನು/8/2014

121276

5(6)/ಮುಂ

121384

2[6]ದೂರು18/2014‐15/ದೂಪರ್/2014/2014

121399

2(7)ದೂರು10/2014‐15/ದೂಪರ್/10/2014

121401
121408

1(4)/ವಗರ್/09/2014
/ವಗರ್/10/2014

121410

2[6]ಮನ 2014‐15/ಮನ /2014/2014

121413

/ವಗರ್/11/2014

121432

2(2)/ವೇಬ/ .ವೇ.ಬ‐12/2014‐15/2014

121438

2(2)/ವೇಬ/ .ವೇ.ಬ‐13/2014‐15/2014

ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಅರುಣ ಶಹಾಪುರ ಅವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 1173ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ 11/29/2014
ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
11/29/2014
ರ್ೕಮತಿ ರ್ೕಲಕಷ್ಮ್ ದಿವ್ ದ ಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಮಗಳ ವೈದಯ್ಕೀಐ ವೆಚಚ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್
9/22/2014
ರ್ೕ ವಣಣ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರೀ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೆಂಚನಹ ಳ್,ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್
ರವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
8/14/2014
ರ್ೕ. ೕಹನ್ ಕುಮಾರ್.ಕೆ.ಎಸ್. ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು ಡಯಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ 15
ವಷರ್ಗಳ ಸವ್ಯಂಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
5/7/2015
ರ್ೕ.ಎಂ.ರಾಜಶೇಖರಯಯ್,ಪ.ಸಹಾಯಕರು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರಿಗೆ 15
ವಷರ್ಗಳ ಸವ್ಯಂಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ನಂತರ ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರ
ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ವೇತನವನುನ್ ಪುನರ್ ನಿಗಧಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
Sri. G.L. DODDAIAH. FIRST DIVISION ASSISTANT. OFFICE OF THE COMMISSIONER FOR PUBLIC 4/27/2015
INSTRUCTION. BANGALORE‐1, Medical Treatment Expence Advance amount from Govt
Regarding
4/10/2015
2014‐15ನೇ ಸಾ ನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ
ೕಜನೆ‐ಲೇಖನ ಸಾಮಗಿರ್ ಮತುತ್ ಪುಸತ್ಕಗಳ ಸಗಟು
ಖರೀದಿಗಾಗಿ [ಹೊಸ ಶಾಲೆಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ] ರಾಷೊಟ್ರ್ೕತಾಥ್ನ ಸಾ ತಯ್ ಪರ್ಕಾಶನದಿಂದ ಖರೀದಿಸುವ ಭಾರತ
ಭಾರತಿ ಪುಸತ್ಕಗಳ ಪಾವತಿಗಾಗಿ.
3/31/2015
ರ್ೕಮುನಿಕ್ಋಷಣ್ಮು ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ ತೂಬಗೆರೆ ಡಿ.ಬಿ.ಪುರ ಇವರ ಮೇಲೆ ಪರಮೇಶ್[ಗಗನ್]ಇವರಿಂದ ದೂರು
ರ್ೕ ಹನುಮಂತರಾಯ ಉ.ನಿ( ೕಜನೆ)ಮತುತ್ ಚೂಡಾಮಣಿ ಪರ್ದಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ರುದದ್ ಸುತ್ ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಹೆಚ್. ಗೋ ಂದಪಪ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಜಿ.ಎನ್. ರಾಜು, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ಸಾವ್ಂದೇನಹ ಳ್, ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಮತುತ್
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಮಧುಚಂದರ್ ಮು
ಂಗರಮಾರನ ಹ ಳ್,ಹುಣಸೂರು ತಾ,ಮ್ಐಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ [ಸ.ನಿ,ಅ,ದಾ.ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ
ಮೇನಮ್ನ [ಜಿ.ಪಂ. ಮ್ಐಸೂರು ದಂಡನೆ]
ರ್ೕ ರ್ೕನಿವಾಸಯಯ್, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು (ಸ. .) ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,
ರಾಮನಗರ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಬಿ.ಎನ್.ನಾಗರಾಜು,ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಸಂತೆಕಸಲಗೆರೆ, ಮಂಡಯ್ ದ ಣ ವಲಯ, ಮಂಡಯ್
ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಕೆ.ಎನ್.ಬಲರಾಮ,ಜಿಲಾಲ್ ಉಪ ೕಜನಾ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು(ಡಿ.ವೈ.ಪಿ. )ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಮಾದಯ್ಮಿಕ
ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಹಾಸನ ರವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

D
D
D
D
E

D

D

D

11/15/2014

E

11/28/2014
11/28/2014

E
E

7/11/2014

E

11/28/2014

E

9/22/2014

D

9/22/2014

D

121460

1(7)/ಸೇಸೇ/71/13‐14/2014

121462

1(7)/ಸೇಸೇ/63/13‐14/2014

121473

1(7)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/06/2014

121475
121476
121501

1(7)/ಸೇಸೇ/105/12‐13/2014
1(7)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/111/12‐13/2014
1(8)/ವೈ ವೆ ಮು/106/2013‐14/2014

121503
121505

1(8)/ಮಾ.ಹ.ಅ/119/2013‐14/2014
1(8)/ಮಾ.ಹ.ಅ/01/2013‐14/2014

121506

1(8)/ರಮಂ/28/2013‐14/2014

121507

1(8)/ ಪರ್ಅನು/39/2013‐14/2014

121508

1(5)(8)/ವೈವೆಮ/133/2013‐14/2014

121509

1(5)(8)/ವೈವೆಮ/81/2013‐14/2014

121510

1(5)(8)/ವೈವೆಮ/58/2013‐14/2014

121511

1(5)(8)/ವೈವೆಮ/72/2013‐14/2014

121513

1(1)/ನೀ. /ಇತರೆ.ಟಿಡಿಬಿ.ಅಹ ತಾ.ದಿ.ನಿ.32/2012‐
13/2014

121514

1(8)/ಗರನ/55/2013‐14/2014

121515

1(8)/ಗರನ/77/2013‐14/2014

ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಿ ಯೂರು ದಕ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದದಿನ
ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಕೃ ◌್ಣಕುಮಾರ್ ಕೆ ಎಸ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೊಪಪ್ನಹ ಳ್ೕ ಕೋಲಾರ ಇವರ
ಂದದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಸಕಾಱರಿ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆತ್ಯ ◌ುಪನಯ್ಶಕರುಗ ಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಮಂಜುಜಾಥಱ ಎನ್ ಎಸ್ ಇವರಿಗೆ ಂದಿನ ಸೇವವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ದಾರುಕೇಶ್ ಇವರಿಗ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಕೃಷಣ್ಮೂತಿಎಂ , ಸನಿ, ಡಿಎಸ್ಇಆಟಿರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ತಂದೆಯ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ದ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ [ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್, ಕಾರವಾರ]
ರ್ೕ ಲಕಷ್ಮ್ಣ ಕೊಲೂಲ್ರ ನಾಯಕ ಮನಮನೆ, ದಾದ್ಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಉತತ್ರ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ರವರು ಕೋರಿರುವ
ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಶ ಕಲಾ ಎಂ, ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸಪಪೂ ಕಾಲೇಜು, ಸಂತೆಬೆನೂನ್ರು, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ, ದಾವಣಗೆರೆ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ದೊಡಡ್ಮಲಲ್ಪಪ್, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್, ಕೂಡಿಗೆ, ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್ ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ
ೕಗೀಶೆಕ್, ಬಿಇಓ, ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ ತಾಲುಲ್ಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮಗನಿಗೆ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮರುಪಾವತಿಸುವುದಕೆಕ್ ಶೇಷ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಟಿಎಸಜ್ಗದೀಶ್, ಕಿರಿಯ ಕಾಯ ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಆಎರ್ಂಎಸ್ಎ, ಬೆಂಗಳೂರುರವರಿಗೆ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ಕೆಕ್
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಬಿಎಸ್ಅನಂತನಾಯಕ್, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇ ಶಕರು ದೈ , ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರ ಮಗ ಗೆ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ದ ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಕೆಎಸಪ್ರಮೇಶವ್ರಯಯ್, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ಸಂಸಕ್ೃತ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ದ ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಕೆಎಟಿ ಅಜಿ ಸಂಖೆಯ್ 156566/1995ರ ತೀಪು ದಿನಾಂಕ 31101996 ರ ಲ್ ದಿನಾಂಕ 01071994ರ ನಂತರ
ಸೇವೆಯ ಲ್ ಮುಂದುವರೆಯುತಿತ್ರುವ ಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಅಹ ತಾ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು
ರ್ೕ ಹೆಚಿವ್ಕೆಂಪರಾಜು, ಉಪನಿದೇ ಶಕರು ಪಾರ್ , ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ
ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಅಲಾಮ್ಸ್ ಪ ೕ ನ್ ತಾಜ್, ಸ ನಿ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ
ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/5/2014

C

6/5/2014

C

6/6/2014

C

6/6/2014
6/6/2014
6/6/2014

C
C
E

6/6/2014
6/6/2014

E
E

6/9/2014

E

6/9/2014

E

6/9/2014

E

6/9/2014

E

6/9/2014

E

6/9/2014

E

4/30/2015

A

6/9/2014

E

6/9/2014

E

121516

1(8)/ಗರನ/72/2013‐14/2014

121517

1(8)/ಗರನ/35/2013‐14/2014

121518

1(8)/ಗರನ/78/2013‐14/2014

121520

1(8)/sakala/ಎಲ್.ಟಿ. .40/2013‐14/2014

121521

1(8)/ನಿ&ಪಿಂ/ಗು. .ಮಂ.23/2013‐14/2014

121522

1(8)/ರಮಂ/08/2012‐13/2014

121523

1(5)(8)/ವೈವೆಮ/103/2013‐14/2014

121582

5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/16/2014‐15/2014

121583

5(9)ಸಥ್/ವೇಬ/17/2014‐15/2014

121595
121596
121597
121598

1(4)/ವಗರ್/12/2014
1(6)/ಮಾ.ಹ.ಅ/06/2014
1(5)(8)/ವೈವೆಮ/113/2013‐14/2014
1(5)(8)/ವೈವೆಮ/117/2013‐14/2014

121599

1(8)/ಇ /ಎಲ್.ಟಿ. /163/2012‐13/2014

121600

1(8)/ವೈವೆಮ/61/2011‐12/2014

121601

1(8)/ಗರನ/15/2013‐14/2014

121602

1(8)/ರಮಂ/60/2013‐14/2014

ರ್ೕ ಕೆರತನ್ಯಯ್, ಉನಿ, ಎ , ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಸೌಲಭಯ್ವನುನ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಭಾಸಕ್ರ್ ಷುಣ್ ಭಟ್, ನಿಸನಿ, ಎಸ್ಎಸ್ಎ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಹನುಮಂತರಾಯ, ಡಿಡಿಪಿಐ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇ, ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ನಾಗೇಂದರ್ ಕುಮಾರ್, ಕಾಯ ದ ಗಳು, ಕಪೌರ್ ಪಮಂ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಎ ಟ್ ಸೌಲಭಯ್ವನುನ್
ಉಪ ೕಗಿ ಕೊಳುಳ್, ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಕೆಪಿಹನುಮಂತರಾಯಪಪ್, ನಿದೇ ಶಕರು ಇತರೆ ಪರೀ ೆಗಳು ಇವರ ಗುಂಪು ಮೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಅಕತ್ರ್ ಬಾನು, ಉಪನಿದೇ ಶಕರು ಅಂಕಿಅಂಶ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ರಜೆ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ದದ್ ಂಗಸಾವ್ಮಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಹೊಳಲಗುಂದ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ, ರವರ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ
ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ದ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ವನಜ, ಪರ್.ದ.ಸ, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಯಲಹಂಕ, ಉತತ್ರ ವಲಯ‐4, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ
ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜುರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ ಕಮಲಕುಮಾರಿ, ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು, ಜಂಟಿನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಧಾಯ್ಹನ್ ಉಪಹಾರ
ೕಜನೆ,
ಕೆ.ಜಿ.ರಸೆತ್,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಥ್.ವೇ.ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ರ್ೕ ವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್ ವಕೀಲರು ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಎಂ ರಮೇಶ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಶ ಧರಜಿಎಸ್, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾದಿಕಾರಿಗಳು ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಕಡತ ದ ಣ ಕನನ್ಡ
ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್
ರ್ೕ ಡಿವೆಂಕಟೇಶಯಯ್, ನಿದೇ ಶಕರು ಪ, ಕಪೌರ್ ಪಮಂ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಎ ಟ್ ಸೌಲಭಯ್ವನುನ್
ಉಪ ೕಗಿ ಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರ್ೕ ವೈಟಿಗುರುಮೂತಿ , ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕ ನಿದೇ ಶಕರು,
ಕಪಪುಸಂಘ, ರವರ ಪರಿವತಿ ತ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು
ರ್ೕ ಕೆಂಪರಾಮ, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇ ಶಕರು, ಸಾ ಇ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ದ ಬಿಲುಲ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಎನೆಹ್ಚಕ್ಟಕದೊಂಡ, ನಿವೃತತ್ ನಿದೇ ಶಕರು, ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಅನಿತಾ, ಬಿಆ ರ್, ಹರಿಹರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

6/9/2014

E

6/9/2014

E

6/9/2014

E

4/30/2015

E

6/9/2014

E

6/9/2014

E

6/9/2014

E

8/14/2014

D

8/14/2014

D

11/28/2014
4/29/2015
6/9/2014
6/9/2014

E
D
E
E

6/9/2014

E

6/9/2014

E

6/9/2014

E

6/9/2014

E

121759

2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ‐14/2014‐15/2014

121781

5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/19/2014‐15/2014

121839

1(4)/ವಗರ್/13/2014

121862

5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/22/2014‐15/2014

9/22/2014
ರ್ೕ ಮಹಮಮ್ದ್ ತಜಮುಮ್ಲ್ ಮುಸತ್ಹ ನ್,ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಸಕಾ ರೀ ಪದ ಪೂವ ಕಾಲೇಜು
ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣವಲಯ‐4, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
8/14/2014
ರ್ೕ.ರತಾನ್ಕರಗೌಡ, ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು, ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ ಮಂಡ ಬೆಂಗಳುರು ಇವರಿಗೆ
ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನವನುನ್ ಪುನರ್ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಲಾವಣಯ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಬಾಯ್ತ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
11/28/2014
ರ್ೕ.ಎಂ.ಆರ್.ಜಗದೀಶ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ಜಂಟಿನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಮಧಾಯ್ಹನ್ ಉಪಹಾರ
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 15 ವಷರ್ಗಳ ಸವ್.ಚಾ.ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂಉ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

ೕಜನೆ,

D

D
D

8/14/2014

D

121863 CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/08/2014‐15/2014

ಜಿ.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ್,ಗುಬಿಬ್ ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/2/2015

E

121864 CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/09/2014‐15/2014

.ಡಿ.ನರ ಂಹಮೂತಿ .ಕೋಂ.ಆದಿನಾರಾಯಣರೆಡಿಡ್,ದೋಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧೊಇ
ನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
.ಡಿ.ನರ ಂಹಮೂತಿ ,ದೋಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮ ತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ರಂಗರಾಜು, ಬಿಆ ರ್, ನೆಲಮಂಗಲ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ
ವಸಂತ ಮಾಧವ, ಸನಿ, ಇವರಿಗೆ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದಿಂದ ◌ುಪನಿದೇ ಶಕರ ವೃಂದಕೆಕ್ ಬಡಿತ್
ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಕುರಿತು
ರ್ೕ ಎ ಜ್ಭಟ್, ನಿವೃತತ್ ಸಹನಿದೇ ಶಕರು, ಇವರು ಕೆ◌ೆಟಿಯ ಲ್ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಕುರಿತು
ದಾವ್ರಕೀನಾಥ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಂದಗಾಲು ಮಂಡಯ್ ಉತತ್ರ ವಲಯ ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಬಸಪಪ್ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರಿಗೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಕೃಷಣ್ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಭೂದೇ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ
ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ವಾಸು.ಜಿ.ಪಿ ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ
ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್

5/19/2015

D

5/19/2015

D

11/28/2014
11/28/2014
5/2/2015

E
E
C

5/2/2015
4/29/2015

C
C

11/6/2014

B

5/21/2015
5/21/2015

E

11/29/2014

D

11/29/2014

D

121865 CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/10/2014‐15/2014
121940
121941
122106

1(4)/ವಗರ್/12/2014
1(4)/ವಗರ್/15/2014
1(1)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/1098/2011/2014

122108
122143

1(1)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/659/2014/2014
1(6)ಸವ್ಯಂ/ನಿ&ಪಿಂ/08/2014

122146

5(8)/ನಿ&ಪಿಂ/75/2014

122148
122149

5(8)/ಮಾ.ಹ.ಅ/18/2014
5(8)/ವೈವೆಮ/19/2014

122150

5(8)/ವೈವೆಮ/20/2014

122151

5(8)/ವೈವೆಮ/21/2014

ರ್ೕಮತಿ ಗೌರಿ ನಾಯಕ್ ಪರ್ ದ ಸ ಸ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ಬರ್ಹಾಮ್ವರ ವಲಯ ಉಡುಪಿ ತಾ ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಿಲುಲ್ಗ ಗೆ ಶೇಷ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
122153
5(8)/ನಿ&ಪಿಂ/22/2014
ರ್ೕ ಅಶವ್ತಥ್ನಾರಾಯಣ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಕ ಪ ಪು ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್
ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರಿಗೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
122205
5(2)/ಮುಂಬಡಿತ್/14/2014
ರ್ೕ . ಕೃಷಾಣ್ರೆಡಿಡ್, ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಚಳಳ್ಕೆರೆ, ಚಿತರ್ದುಗ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ಪೂವಾ ನವ್ಯವಾಗಿ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
122208 C5(7)/ಇ /Driver Appointment/01/11‐12/2014 Regularisation of contract basis drivers from Health & Family Welfare Department
122209 C5(7)/ಇ /Driver Appointment/01/11‐12/2014 Regularisation of contract basis drivers from Health & Family Welfare Department
122210 C5(7)/ಇ /Ma.Ha.Ad/02/09‐10/2014
RTI Application of Sri B S Alagu
122211 C5(7)/ಇ /Hor.Gut.Nou.Vi/2013‐14/2014
Details of Outsource staff in Department of Public Instructions
122212 C5(7)/ಇ /Va/Nondani/2013‐14/2014
Display of Name plates of Vehicles in accordance with rules
122213 C5(7)/ಇ /Ma.Ha.Ad/2013‐14/2014
RTI Applications related to C5(7) Section during 2013‐14
ಲ್ ನಾಯ್ಯಾಧೀಶರು ಮಾಗಡಿ , ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್
122237
2(7)ದೂರು12/2014‐15/ದೂಪರ್/12/2014
ರ್ೕ ರಂಗಸಾವ್ಮಿ ೇ. .ಮಾಗಡಿ ಇವರ ರುದದ್ ಅಪರ
ಇವರು ದೂರು ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.
122243
5(2)/ಅಆನೇ/13/2014
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಬಿ. ಅಕಷ್ರ ತಂದೆ ದಿ: ಹೆಚ್.ಯು. ಬಸವರಾಜು, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಮಾದರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ತಿತಿಮತಿ, ರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ಬಗೆಗ್
122249
2[6]ಇತರೆದೂರು23/2014‐15/ದೂಪರ್/2014/2014
ರ್ೕಮತಿ ಅಮೀನಾಬಿ ಮು ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ ಚಿಕಕ್ಜಾಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮೇಲೆ ದೂರು [ನಾಗವೇಣಿ ಇವರಿಂದ]
122152

5(8)/ವೈವೆಮ/23/2014

122251

2[6]ದೂರು25/2014/ದೂಪರ್/2014/2014

122355
122419

2(7)ದೂರು 13/2014‐15/ದೂಪರ್/13/2014
1(4)/ವಗರ್/16/2014‐15/2014

122420

1(4)/ವಗರ್/17/2014‐15/2014

122469 C5(7)/ಅಆನೇ/06/2014
122483 C5(7)/ಇ /ವಾ/ದಾ/ನಿ‐19/2014
122548 C5(7)/ಅಆನೇ/07/2014‐15/2014
122591

2[6]ದೂರುವಗಾ ವಣೆ29/2014/ದೂಪರ್/2014‐
15/2014

ರ್ೕಮತಿಜೊಯ್ೕತಿ ಮು ಪಟಬೆಟುಟ್,ಪುತೂತ್ರು ತಾ ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇಲೆ ಬರ್ಹ್ಂಶ್ ನಿಮು ಇವರಿಂದ
ದೂರು
ನಿದೇ ಶಕರು (ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಣ) ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್ಆಪರ್ರ್ಮೀಳ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಗಿಡಡ್ಹ ಳ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ವಗಾ ವಣೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಎಸ್ಆರುರ್ದೆರ್ೕಶ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮಿಟೆಟ್ೕಮರಿ, ಬಾಗೇಪ ಲ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ವಗಾ ವಣೆಯ ಬಗೆಗ್
ಎಸ್ ನಮರ್ದಾ ಕೋಂ ಜೆ ಆರ್ ರಾಮದಾಸ್ ಮುತಸ್ಮುದರ್ ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ ಮೆಲೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಕೆಎ‐01‐ಜಿ‐3092 ಟಾಟ ಸು ೕ ವಾಹನದ ದಾಖಲೆಗಳ ನಿವರ್ಹಣೆಯ ಬಗೆಗ್ ;
ದಿ ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ ಡಿಗೂರ್ನೌ ಸ ಬಾಲಕರ ಪೌರ್ಶಾ ಹೊಸಕೋಟೆ ಇವರ ಮಗನಾದ ಸುಧಾಕರ ಬಿ ಎನ್
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಭಾಸಕ್ರ್ ಶೇಟ್ ಉಪಾರ್ ಸಪಪೂಕಾ ಕುಂದಾಪುರ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಮಾನಯ್ ಕಿಮಮ್ನೆ ರತಾನ್ಕರ್ ಸಚಿವರಿಂದ
ಟಿಪಪ್ಣಿ.

11/6/2014

D

11/6/2014

B

11/25/2014

B

6/19/2014
6/19/2014
6/19/2014
6/19/2014
6/19/2014
6/19/2014
12/24/2014

D
E
E
E
E
E
D

11/25/2014

A

3/5/2015

E

9/16/2014

E

10/20/2014
11/28/2014

D
E

11/28/2014

E

4/22/2015

A

6/24/2014
10/18/2014

E
A

10/9/2014

D

122609
122616

122659
122683
122707
122725
122880
122881
122882
122893
122894
122922
122924
122926
122933
122935
122936
122963

ಜೆ.ಪಿ. ೕಲಾಮು .ಸ.ಬಾಲಕರ ಪೌರ್ಶಾಲೆ,ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ ಕತ ವಯ್ ನಿವ ಹಣೆ ಬಗೆಗ್ ದೂರು[ಮುಖಯ್ಮಂತಿರ್ಗಳ ಜಂಟಿ 12/15/2014
ಕಾಯ ದ ಗ ಂದ ಪತರ್ ದಿ13‐6‐2014]
4/30/2015
2(5)/ಮಾಹಆ/ಹೆಚ್ ಅರ್ 3486/2014‐16/2014 ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಧುಗಿರಿ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು[ದೂರು ದಾರರಾದ ರ್ೕ ಜಿ ಹೆಚ್ ಮಾರುತಿ ಪರ್ಸನನ್
ಟಿ ಗೊಲಲ್ಹ ಳ್ ತುಂಬಾಡಿ ಅಂಚೆ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್][ಕ.ಮಾ.ಹ.ಆ ಪತರ್ ಸಂಖೆಯ್
ಮಾ.ಹ.ಅ/2486/2014[ಬಿ‐2] ದಿನಾಂಕ 3‐6‐2014]
ರ್ೕಮತಿತಾರಾಮಣಿ ಮು , ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ,ಡಿ.ಸಾಲುಂಡಿ,ಮ್ಐಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಗಾರ್ಮಸ್ಋರಿಂದ ದೂರು.
3/31/2015
2[6]ದೂರು32/2014/ದೂಪರ್/2014‐15/2014
9/22/2014
2(2)/ವೇಬ/ .ವೇ.ಬ‐15/2014‐15/2014
ರ್ೕ ಬಿ.ಚಂದರ್ಶೇಖರ, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಂಡವಪುರ(ತಾಲೂಲ್ಕು) ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ ಶೇಷ
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರುಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
8/14/2014
5(9)ಹೆ/ವೇನಿ/24/20014‐15/2014
ರ್ೕ. .ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂ.ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ 20
ವಷರ್ಗಳ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ವನಮಾಲ.ಕೆ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ವ ಗಗ್ ಇವರ ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗದ ಬಗೆಗ್
5/14/2015
1(6)/ಉವಾಯ್ಪ/09/2014
1/24/2015
C5(7)/ಅಆನೇ/08/2014‐15/2014
ಡಿ ಆರ್ ನಾಗವೇಣಿ ಕೋಂ ಓ ಮಂಜುಣಾಧ ವರ ನೂರಹಟಿಟ್ ಚಳಳ್ಕೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ ಮೇರೆಗೆ ಡಿ ದಜೆರ್
ಹುದೆದ್ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್;
C5(7)/ಅಆನೇ/09/2014‐15/2014
ಅನನ್ಪೂಣರ್ ಕೆ ಆರ್ ಕೋಂ ದೂಡಡ್ಬಸಪಪ್ ಎಂ ಗಾಡಿಕೂಪಪ್ ಕಾಯ್ಂಪ್ ವಮೂಗಗ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ ಮೇರೆಗೆ ಡಿ 10/18/2014
ದಜೆರ್ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು;
1/24/2015
C5(7)/ಅಆನೇ/10/2014‐15/2014
ತುಳಸಮಮ್ ಎಂ ಕೋಂ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮರಿಗೂಂಡನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ ಮೇರೆಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್
2/10/2015
1[3]/ನಿ&ಪಿಂ/42/2011
ಬಿಟಿ ಹಾಲಪಪ್[ಕಾರ್ಪ್ಟ್] ಸನಿ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ
1[3]/ನಿ&ಪಿಂ/52/12‐13
ಜೋಸೆಪ್ ಜೆಡಿಪಿಐ [ಶಾಲಾ ಕಷ್ಣ] ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ
2/10/2015
ಕಡತ
2/10/2015
1[3]/ನಿ&ಪಿಂ/51/2014
ರಿಯಾಕ ಎಂಕೆ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಟಿಇ ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
1[3]/ನಿ&ಪಿಂ/18/12‐13
ತಿಮಮ್ಯಯ್ ನಿವೃತತ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ01 ರವರ ಪಿಂಚಣಿ ಮಂಜೂರಾತಿ
7/5/2014
ಕಡತ
2/10/2015
1[3]/ನಿ&ಪಿಂ/22/12‐13
ಹೆಚಿಬ್ ಕಮಲಮಮ್ ಗಂ ನಾರಾಯಣರವರ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಇತಯ್ಥ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
1[3]/ನಿ&ಪಿಂ/34/12‐13
ರ್ೕ ಷಡಾಕಷ್ರಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್ಇವರಿಗೆ ತಡವಾಗಿ ಪಾವತಿ ದ ನಿವೃತಿತ್ ಸೌಲಭಯ್ ಗಳ ಮೇಲೆ 7/5/2014
ಬಡಿಡ್ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್
2/10/2015
1[3]/ನಿ&ಪಿಂ/48/12‐13
ರ್ೕ ಎಂಎಸ್ ಗಂಗರಾಜಯಯ್, ಜಿಲಾಲ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಉಪನಿದೇ ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್
2/9/2015
1[3]/ನಿ&ಪಿಂ/11/12‐13
ರ್ೕ ದೇ ಪರ್ಸಾದ್ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕ ನಿದೇ ಶಕರು, ಕೆಟಿಬಿಎಸ್ ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬವಗೆಗ್
2[6]ದೂರು30/2014/ದೂಪರ್/2014‐15/2014

1(8)/ ಪರ್ಅನು/25/2014‐15/2014

ರ್ೕ ಮತಿತ್ೕಗೌಡ , ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇ ಶಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್
ೕಟ್◌್ ಮಾಡಿಸಲು ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/30/2015

D
E

D
D
D
D
A
A
A
E
E
E
B
E
B
E
E
E

122965

1(8)/ನಿ&ಪಿಂ/ನಿ.ಸೌ.ಮಂ.38/2014‐15/2014

ರ್ೕ ಎದೇವಪರ್ಕಾಶ್, ನಿವೃತತ್ ನಿದೇ ಶಕರು, ಕನಾ ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ ಮಂಡ , ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಸೌಲಭಯ್ಗಳನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ [ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ + ಗುಂಪು ಮೆ]

4/30/2015

E

122966

1(8)/ವೈವೆಮ/108/2013‐14/2014

4/30/2015

E

122989

5(2)/ಅಆನೇ/22/2014

ರ್ೕ ಎಂವೈರಾಜವಾಡ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ನಿಟೂಟ್ರು, ಹರಿಹರ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರ
ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ದ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಎಂ ಶಾಯ್ಮ್ ಸುಂದರ್ ಬಿನ್ ದಿ: ವೆಂಕಟಯಯ್ ಮು> ., ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಚನಿನ್ೕಪುರ, ಮಳವ ಳ್ ತಾ:
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಅಂಜನಪಪ್ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟೇಶಪಪ್ ಹೂಸದುಗರ್ ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ ಮೇಲೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ;
Permission for auction of KA01 G 2053 Mahindra Jeep (Bangalore South DDPI Office)

11/25/2014

D

10/18/2014
7/9/2014

A
D

11/5/2014

A

11/24/2014

A

11/5/2014

A

11/5/2014

A

5/19/2015

D

11/25/2014

D

5/23/2015
5/19/2015

D
D

11/25/2014

D

11/29/2014

A

123045 C5(7)/ಅಆನೇ/11/2014‐15/2014
123073 C5(7)/ಇ /Vahana Haraju 01/2011‐12/2014
123160 C5(5)/ಅಆನೇ/1/14‐15/2014
123161 C5(5)/ಅಆನೇ/2/14‐15/2014
123167 C5(5)/ಅಆನೇ/1(3)/14‐15/2014
123168 C5(5)/ಅಆನೇ/04/14‐15/2014
123174 CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/13/2014‐15/2014
123177

5(2)/ಅಆನೇ/23/2014

123218
123295

2[6]ಇತರೆದೂರು37/2014‐15/ದೂಪರ್/2014‐
2(5)/ದೂಪರ್/22/2014‐15/2014

123310

5(2)/ಅಆನೇ/26/2014

123397 C5(7)/ಅಆನೇ/12/2014‐15/2014

ಎ ಎಲ್ ಯಶೋಧರ ಬಿನ್ ಎ ಎಸ್ ಲಕಷ್ಮ್ಣ ಗೌಡ ಮೇಟಿ ಮೇಳಳ್ಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ ಮೇಲೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರು ಮ್ಣಿ ಕೋಂ ನಟರಾಜು ಕೆ ಕಗೆಗ್ರೆ ಕೆ ಆನರ್ಗರ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ ಮೇಲೆ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ಗೆ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಬಗೆಗ್
ಪುಷಪ್ ಎಂ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ವೆಂಕಟೇಶಮೂತಿರ್ ಎ ಸ ಸ ಪಾರ್ಶಾ ಕಡೆಲ್ಮಕಿಕ್ ನ ರಾ ಪುರ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು
ಸೋಮಶೇಖರ ಬಿನ್ ಬಿ ಎನ್ ವಣಣ್ ರಾಗಿಮುದದ್ನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ ಮೆಲೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ.ಎಂ.ಜೆ.ಗಿರೀಶ್,ಪತರ್ಕತ ರು ರವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಆಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.
ದಿ: ಕೆ.ಎನ್. ಗುರುರಾಜ್, ದಿವ್.ದ.ಸ, ಸ.ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ದಾಸನೂರು, ನಂಜನಗೂಡು ತಾ:, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಕುಟುಂಬದ ಅವಲಂಭಿತರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸ.ಉದು ಪೌರ್ಶಾಲೆ ರಾಮನಗರ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು/ಅನಾಮಧೇಯ ಪತರ್.
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾ ಇಲಾಖೆ ಕಾರಿಪುರ ◌ಿವರ ಮೇ ನ ದೂರು[ ರ್ೕ ಎಸ್ ಕೃಷಣ್ಯಯ್(ನಿವೃತತ್)
ಕಷ್ಕರು ದಿಡಗೂರು ಹರಹ ಳ್ ಅಂಚೆ ವಯಾ ಚೀಲೂರು ಹೋಬ
ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಪತರ್ ದಿನ 20‐5‐2014]
ರ್ೕ ಬಿ.ಎಂ. ಪರ್ಸಾದ ತಂದೆ ದಿ: ಬಿ. ಮಹದೇವಯಯ್, ಮು. ., ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಸರಗೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ
ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಜೊಯ್ೕತಿಬಾಯಿ ಕೋಂ ಜಿ ರ ನಾಯಕ್ ಮುಸೆಸ್ೕನಾಳ್ ಹೂನಾನ್ ೕ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ ಮೇಲೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

123412

2(5)/ಲೋಪರ್/ಟಾರ್ಯ್ಪ್/24/2014‐15/2014

123414
123434

1(1)/ಇ /ಸಕಾ ರಿ ಆದೇಶ: 01/2014‐15/2014
2[6]ದೂರು /2014‐15/ದೂಪರ್/2014‐15/2014

123486

5[4]/ಅಆನೇ/15/2014‐15

123495

5[4]/ಅಆನೇ/22/2014‐15

123512

2[6]ದೂರು40/2014‐15/ದೂಪರ್/2014‐15/2014

123527 C5(5)/ಅಆನೇ/06/14‐15/2014
123661

5(9)/ರಮಂ/28//2014

123674

1(3)/ನಿ&ಪಿಂ/38/2014

123769
123770
123897

2(7)ದೂರು 17/2014‐15/ದೂಪರ್/17/2014
2(7)ದೂರು16/2014‐15/ದೂಪರ್/16/2014
2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ‐16/2014‐15/2014

124010

5[4]/ಅಆನೇ/26/2014‐15

ರ್ೕ ಗಣೇಶ್ ಅನಂತನಾಯಕ್, ಸಹ ನಿದೇ ಶಕರು, ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಕುಮಟಾ
ಉ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ಟಾರ್ಯ್ಪ್ ಪರ್ಕರಣದ ಲ್ ಅಭಿ ೕಜನೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
[ಮು.ಕಾ.ನಿ.ಜಿ.ಪಂ ಉ ಕ ಕಾರವಾರ ರವರ ಪತರ್ ಸಂಖೆಯ್ ಜಿ ಪಂ ಅ/ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ/ ಅರ್/43/203‐
4/204‐15 ದಿ10‐06‐2014]
ದಿನಾಂಕ 01042014 ರಿಮದ 31032015 ರ ವರೆಗಿನ ಸಕಾ ರಿ ಆದೇಶಗಳ ಕಡತ
ಡಯಟ್‐ಹೂಸಕೋಟೆ‐ಇ ಲ್ಯ ಕಷ್ಕರು ಬಂದು ಹೂಸಕೋಟೆಯ ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ
ಬಗೆಗ್/ಮುಖಯ್ಮಂತಿರ್ಗಳ ಧೀನ ಕಾಯ ದ ೕ ಗಳ ಪತರ್ .
ದಿವಂಗತ ಡಿಆಕರ್ಣಿವಪಪ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಪುರ, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು,
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಮಗಳಾದ ಕುಮಾರಿ ಲೇಪಾ ಡಿಕೆ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಪರ್ಥಮ
ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು
ದಿವಂಗತ ◌ೋಸೋಮಶೇಖರಪಪ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯಲಲ್ಮಮ್ನಗರ,
ಲೋಕಿಕೆರೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ದ ಣ ವಲಯ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಮಗ ರ್ೕ ಮನೋಜೆಕ್ಎನ್, ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು

4/30/2015

E

4/30/2015
3/2/2015

C
D

11/28/2014

A

9/11/2014

A

ರ್ೕಮತಿ ನೋದ ಮು ಸಕಾ ರಿ ಕಂಬಾಯಿನ್ಡ್ ಪೌರ್ಶಾಲೆ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಶಾಸಕರಾದ
ರ್ೕ ೕಗೇಶವ್ರ್ ಇವರಿಂದ ಪತರ್.
ಬಿ ಎ ಕಮಲ ಕೋಂ ಯು ಡಿ ಡಾಲು ಹಮಿಮ್ಯಾಲ ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ ಮೆಲೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/15/2014

D

5/21/2015

A

ssssಸಶ್ ರ್ೕ.ಡಿ.ಎಸ್.ಸುರೇಶ್, ದಿವ್.ದ.ಸ, ರ್ೕಚಾಮರಾಜೇಂದರ್ ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಾಲೇಜು , ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರುಹಾಜರಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಹೆಚ್. . ವೆಂಕಟೇಶಪಪ್, ಸಹ ನಿದೇ ಶಕರು, ಸಾವ ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಕಡತ
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನ ಹ ಳ್ ತುಮಕೂರು ತಾ: ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.
ಉಪನಿದೇ ಶಕರು(ಆಡ ತ)ಕೋಲಾರ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಎಂ.ಎಸ್.ಗಂಗರಾಜಯಯ್,ನಿವೃತತ್ ಜಿಲಾಲ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಸಾವರ್ಜನಿಕ
ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರಜಿಲೆಲ್,ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರುಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/29/2014

D

5/21/2015

D

8/19/2014
8/22/2014
9/22/2014

E
C
D

ದಿವಂಗತ ಹೆಚಿಸ್ನಟರಾಜ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶ ಲೆ, ಬಸಾಪುರ, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು,
ದಾವಣೆಗೆ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಮಗಳು ಕುಮಾರಿ ಹೆಚ್ಎನೌಸ್ಮಯ್ ◌ಿವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಪರ್ಥಮ
ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/28/2014

A

124013

5[4]/ಅಆನೇ/27/2014‐15

ದಿವಂಗತ ಎಂಎನಿಶ್ರ್ೕನಿವಾಸಮೂತಿರ್, ದಿವ್ದಸ, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾರಗೊಂಡನಹ ಳ್, ನೆಲಮಂಗಲ
11/28/2014
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಪತಿನ್ ರ್ೕಮತಿ ಲ ಮ್ೕದೇವಮಮ್ಬಿಆರ್, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

A

124015

5[4]/ಅಆನೇ/28/2014‐15

9/11/2014

A

124019

5[4]/ಅಆನೇ/31/2014‐15

11/28/2014

A

124043

5[4]/ಅಆನೇ/34/2014‐15

ದಿವಂಗತ ಕೃಷಣ್ನಾಯಕ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಪಪ್, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು,
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಮಗ ರ್ೕ ಬಿಧನಪಾಲ್ ನಾಯಕ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಪರ್ಥಮ
ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ದಿವಂಗತ ಪಿನಟರಾಜನ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು [ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಭಾಗ],
ಮುಳಬಾಗಿಲು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಮಗ ರ್ೕ ಸಂತೋಷ್ ಕೃಷಣ್ಪಿಎನ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ಮೇರೆಗೆ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ದಿವಂಗತ ◌ೆಎನಕ್ೃಷಣ್ಸಾವ್ಮಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹು ಯೂರುದುಗರ್, ಕುಣಿಗಲ್
ತಾಲೂಲ್ಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಮಗ ರ್ೕ ಮನೋಜೆಕ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಪರ್ಥಮ
ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಎಂ.ಎನ್.ಕ್ಋಷಣ್ಪಪ್ ಬಿ.ಆರ್. . ರ್ೕನಾಗೇಶ್ ಆರ್.ಪಿ ದೂರು
ರ್ೕ ರಾಮಕೃಷಣ್ ನಾಯಕ, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರು ಉ ನಿ ಕಛೇರಿ ಕಾರವಾರ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು[ಸಕಾ ರದ ಪತರ್
ಸಂಖೆಯ್ ಇಡಿ 35 ಡಿಜಿಓ 2014 ದಿ28/31‐7‐2014]
ರ್ೕ ಎಸ್.ಬಿ. ಕೂಡಿಲ್ ಉಪನಿದೇ ಶಕರು[ಆ] ಸಾ ಇಲಾಖೆ ಹಾವೇರಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ ರುದಧ್ ಜಂಟಿ ಇಲಾಖಾ
ಚಾರಣೆ ಬಗೆಗ್[ಸ.ಪ.ಸಂಖೆಯ್ ಇಡಿ 26 ಡಿಜಿಪಿ 2012 ದಿನಾಂಕ 16‐07‐2014]
ಕೆ.ಮ ಲ್ಕಾಜುಱನ ಮಾಜಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸಯ್ರು ಉಜಾಜ್ಳಪೇಟೆ ಕುರುಗೋಡು ಅಂಚೆ ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಕೇ ರುವ ಮಾ ತಿ
ಕು ರ ಮ್ ಡಿ.ಎಸ್. ತಂದೆ ದಿ ಬಿ. ಶಂಕರಯಯ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸರಕಾರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹನಗನಹ ಳ್,
ಮಂಡಯ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್

11/28/2014

A

10/9/2014
5/19/2015

E
D

11/29/2014

D

4/28/2015

D

11/25/2014

A

9/22/2014

D

9/22/2014

D

9/22/2014

D

5/21/2015

D

11/29/2014

D

124165 CPIBM214ದೂರು2014
124359 CPIBM217ದೂರು2014
124362 CPIBM218ದೂರು2014
124562 CPIBM115ಮಾ.ಹ.ಅ2014
124719 CPIBM360ಅಆನೇ2014

124773 CPIBM214ವೇಬ2014
124774 CPIBM215ವೇಬ2014
124777 CPIBM217ವೇಬ2014
124874 CPIBM360ವೈವೆಮ2014
124875 CPIBM361ವೈವೆಮ2014

ರ್ೕ ಯು.ನಿಂಗಪಪ್ ನಿವೃತತ್ ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಸಕಾಱರಿ ಪದ ಪೂವಱ ಕಾಲೇಜು ದೊಣಬಘಟಟ್ ಭದಾರ್ವತಿ
ತಾಲೂಲ್ಕು ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಬಿ ಎಸ್ ರ್ೕರಂಗರಾಜಲಕಿಚ್ಮ್, ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಸಕಾಱರಿ ಪದ ಪೂವಱ ಕಾಲೇಜು ರ್ೕರಂಗ
ಪಟಟ್ಣ[ತಾಲೂಲ್ಕು]ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ ಶಕುಂತಳ, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಹದೇವಪುರ ಬೋರೆ
ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ತಾಲೂಲ್ಕು ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಹರೀಣಾ ಆಪತ್ ಸಹಾಯಕರು ಅಪರ ಆಯುಕತ್ರು ಆಡ ತ ಆಪತ್ಶಾಖೆ ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ ಬೆಂ ಇವರ
ವೈದಿಯ್ೕಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಸುಧಾ ಪರ್ದಸ ಸ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ಉಜಿರೆ ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ತಾ ರವರ ವೈ ವೆ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್

124876 CPIBM362ವೈವೆಮ2014
124878 CPIBM363ವೈವೆಮ2014
124881 CPIBM364ವೈವೆಮ2014
124882 CPIBM365ವೈವೆಮ2014
124884 CPIBM367ವೈವೆಮ2014
124886 CPIBM369ವೈವೆಮ2014
124888
124889
124890
124891

CPIBM370ವೈವೆಮ2014
CPIBM371ವೈವೆಮ2014
CPIBM372ವೈವೆಮ2014
CPIBM360ಖಾಪೂಸೇ2014

124894 CPIBM361ನಿ&ಪಿಂ2014
124895 CPIBM373ವೈವೆಮ2014
124949 CPIBM364ಅಆನೇ2014
124952 CPI‐BM65 ಪರ್ಅನು2013
124953 CPI‐BM73 ಪರ್ಅನು2013
124954 CPI‐BM50 ಪರ್ಅನು2013
124965 CPIBM366ಅಆನೇ2014

ದಿ||ಜಯಮಮ್ ದಿವ್ದಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಗುಬಿಬ್ ಇವರ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಇಡಿಗಂಟನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಪರ್ದಸ ಸ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ಚಿಕಕ್ಪೇಟೆ ಬೆಂ ಇವರ ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕದ ಲ್ ಖಾಯಂ ಪೂವ್ ಸಾವಾ
ಅವಧಿಯನುನ್ ಘೋ ರದ ಬಗೆಗ್
ರ ೕಶ ಪರ್ದಸ ಕೇಂದಿರ್ೕಕೃತ ದಾಖಲಾತಿ ಘಟಕ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ ರವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಒಆವತಿ
ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ನೆಸ್ಂಟ್ ಪಿಂಟೋ ಡಿ ದಜೆ◌ ನೌಕರರು ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ದದ್ಕಟೆಟ್ ಬಂಟಾವ್ಳ ಇವರ ಪತಿನ್ಯ
ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಡಿ.ಎಸ್.ನಾಗೇಶ್ ಅದೀಕಷ್ಕರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್

11/6/2014

D

11/6/2014

D

11/29/2014

D

11/29/2014

D

5/21/2015

D

11/29/2014

D

5/21/2015
5/21/2015
5/21/2015
11/29/2014

D
D
D
D

2/25/2015

B

11/29/2014

D

11/25/2014
ಪಿ ಎಸ್ ಸಂದೇಶ್ ಬಿನ್ ದಿ ಪಿ ಆರ್ ರ್ೕನಿವಾಸೇಗೌಡ, ದೈ. . ., ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಗಂಜೀಗೆರೆ, ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ
ತಾ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ ಮೆಲೆ ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
9/12/2014
ೕಟ್ ಮಾಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ರ್ೕ ಪೀತಾಂಬರ ಕೆ ಸ. ೕ.ಸ, ಉ.ನಿ ಕಛೇರಿ, ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
9/12/2014
ೕಟ್ ಮಾಡಿಸಲು ನಿರಾ ೇಪಣಾ
ರ್ೕಮತಿ ಮಲ ಕೆ , ಸನಿ, ಕಪೌರ್ ಪಮಂ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್
ಪತರ್ವನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ೕಟ್ ಮಾಡಿಸಲು ನಿರಾ ೇಪಣಾ 9/12/2014
ರ್ೕಮತಿ ಉಷಾ.ಎಂ.ಡಿ, ಸನಿ, ಕಪೌರ್ ಪಮಂ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್
ಪತರ್ವನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
11/25/2014
ರ್ೕ ಬಿ.ಎಸ್. ಚೇತನ ಕುಮಾರ ತಂದೆ ದಿಬಿ.ಎನ್. ಸಣಣ್ತಮೆ ಗೌಡ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಹರವೆ,
ಹುಣಸೂರು ತಾಲುಲ್ಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

A

ರ್ೕಮತಿ ಜಯಮಮ್ ಪರ್ ೕಗ ಶಾಲಾ ಸಹಾಯಕರು ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ ತಾ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ವೈ ವೆ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಬೋರಯಯ್ ಪರ್ದಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ ಇವರ ವೈ ವೆ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಶ ಧರ ಪರ್ದಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ ಇವರ ವೈ ವೆ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಪಾರ್ಣೇಶರಾವ್ ಪರ್ದಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ ಇವರ ಪತಿನ್ಯ ವೈ ವೆ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಸುನಿಲ್ರಾಜ್ ದಿವ್ದಸ ಸ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ಸೂರಾಪುರ ಕೊಳೆಳ್ಗಾಲ ◌ಿವರ ಖಾಯಂ ಪೂವ್ ಸೇವಾ ಅವಧಿ
ಘೋಷಣೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ನಟರಾಜು ಪರ್ದಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರಿಗೆ ಸ ಲ್ಸುವ
ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶಯಯ್
ಟಿ ಸಹನಿದೇ◌ಶ್ಕರ ಕಛೇರಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್

E
E
E
A

125213 CPIBM116ಕೆ.ಎ.ಟಿ2014
125218 CPIBM367ಅಆನೇ2014
125220 CPIBM369ಅಆನೇ2014
125222 CPIBM371ಅಆನೇ2014
125267 CPIBM372ಅಆನೇ2014
125268 CPI‐BM18ವಗರ್2014
125271 CPI‐BM61ವಗರ್2014
125286 CPI‐BM19ಮಾಹಆ2014
125287 CPI‐BM20ಮಾಹಆ2014
125288 CPI‐BM21ವಗರ್2014
125289 CPI‐BM22ವಗರ್2014
125290 CPI‐BM23ವಗರ್2014
125291 CPI‐BM47ನಿ

ೕ2014

125293 CPI‐BM48ರಮಂ2014
125294 CPI‐BM50ವಗರ್2014
125299 CPI‐BM52ಮಾಹಆ2014
125300 CPI‐BM53ವಗರ್2014
125301 CPI‐BM53ವಗರ್2014

ಗಂಗಯಯ್ ಕಷ್ಣಾದಿಕಾರಿ ಜಿ ಪಂ ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಪಿರ್ಮೆಚೂರ್ ವಗಾರ್ವಣೆಯಾದದ್ರಿಂದ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೆ 4/29/2015
ಎಟಿ ಗೆ ಹೋಗಲು ಘಟನೋತರ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
11/21/2014
ವೈ ಜೊಯ್ೕತಿ ಕೋಂ ನಾಗೇಶ್ ಪೂನನ್ಸಮುದರ್ ಇವರಿಗೆ ಗರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
4/22/2015
ಎಸ್ ಗೀತಾ ಕೋಂ ಜಿ ಕೆ ಗಣೇಶ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ ಮೇಲೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ಹುದೆದ್ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
11/21/2014
ಸುಜಾತ ಆರ್ ಕೋಂ ಅಂಬರೀಶ್ ಕುಮಾರಿ ನಾರಾಯಣಪುರ ಬದಾರ್ವತಿ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ ಮೇಲೆ ಡಿ ದಜೆರ್
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
ೕಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ ಎ, ಸ. ., ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ರಾಮನಹುಂಡಿ ಮೈಸೂರು ತಾ
11/25/2014
ನಯ್ ಎಂ ಬಿನ್ ದ
ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ ಮೇರೆಗೆ ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
11/29/2014
ರ್ೕಮತಿ ಭಾಗಯ್ವತಿ, ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸಕಾ ರಿ ಪದ ಪೂವ ಕಾಲೇಜು, ಸಾ ಗಾರ್ಮ, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾ ವಣೆಯ ಬಗೆಗ್.
5/23/2015
ರ್ೕಮತಿ ಭಾಗಯ್ಲಕಷ್ಮಮ್ ಸಹಾಯಕ ನಿದೆರ್ಶಕರು, ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ, ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ
ಆನೇಕಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
11/28/2014
ರ್ೕ ರಾಘವೇಂದರ್ ರಮೇಶ್ ನವಣೆ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಕೆ ಸಣಣ್ಪಾಲಯಯ್, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಸುರೇಶ್ ಜಿ ನಾಯಕ್, ◌ುಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸಕಾ ರಿ ಪದ ಪೂವ ಕಾಲೇಜು, ರೂರು, ಬೈಂದೂರು
ವಲಯ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾ ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ ಎಲ್.ಸೌಭಾಗಯ್ ಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಚಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರ ವಗಾ ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಜಿ.ಟಿ.ಅಜೀತ್ ಕುಮಾರ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಚೊಟಟ್ನಹ ಳ್, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು,
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್.
ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಹೆಚ್. ಶ ಕಲ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ತಾಯ್ಗತಿರ್, ಸಾಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ವ ಗಗ್
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ ಸಮೀನ, ಮು. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಬೆಂಡಿಗಾನಹ ಳ್, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ರಜೆ ನಂತರ
ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ರುವ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರಾಗಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಪಿ. ರಂಗಸಾವ್ಮಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ರಗೋಡ್, ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ವನಾಯಕ್ ಜಿ, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಗಿರಿಧರ ಜಿ.ಆರ್.ರಾಯಕ್ರ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಬಸರೂರು, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು,
ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಎ. . ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಆನೂರು, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಲ್ಕು,
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

E
A
A
A
A
E
E
E

11/28/2014
11/28/2014

E
E

11/28/2014

E

11/28/2014

E

11/28/2014

E

11/28/2014

E

5/23/2015

E

11/28/2014
11/28/2014

E
E

11/28/2014

E

125302 CPI‐BM54ವಗರ್2014
125303 CPI‐BM55ವಗರ್2014
125304 CPI‐BM56ವಗರ್2014
125305 CPI‐BM57ವಗರ್2014
125306 CPI‐BM58ವಗರ್2014
125307 CPI‐BM59ವಗರ್2014
125308 CPIBM218ದೂಪರ್2014
125309 CPI‐BM60ವಗರ್2014
125310 CPI‐BM62ವಗರ್2014
125311 CPI‐BM63ವಗರ್2014
125312 CPI‐BM65ಮಾ.ಹ.ಅ2014
125313 CPI‐BM65ಮಾಹಆ2014
125315 CPI‐BM24ವಗರ್2014
125316 CPI‐BM24ವಗರ್2014
125318 CPI‐BM67ಮಾಹಆ2014
125319 CPI‐BM24ವಗರ್2014
125320 CPI‐BM68ಮಾಹಆ2014
125321 CPI‐BM72ವಗರ್2014
125323 CPI‐BM73ವಗರ್2014
125326 CPIBM116ಮಾ.ಹ.ಅ2014

ರ್ೕ ಬಿ. ತಿರ್ಮೂತಿರ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಬಲಗುಂದಿ, ರಗುಪಪ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ ಯಶೋಲ ಮ್ ಬಿ.ಆರ್. ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕಾಯ್ಲಕೊಂಡ, ಗಾಗ್ಂವ್ ತಾಲೂಲ್ಕು,
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಹುಲುಗಪಪ್ ಎ.ಕೆ., ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಉಮಮ್ಲು, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು,
ಬೆಂಗಳೂರು ಗರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಕೆ. . ಪರ ವಮೂತಿರ್, ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಹಲಗೂರು, ಮಳವ ಳ್
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಗೂರ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ ನಾಗರತನ್ಮಮ್ ಜಿ., ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ಬಾಸೆಟಿಟ್ಹ ಳ್, ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು,
ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶಪಪ್ ನಿವತತ್ ಮು. .ಸಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾತಪ ಲ್ ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಜನಮ್
ದಿನಾಂಕ ತಿದಿದ್ರುವ ದೂರು
ರ್ೕ ಎ.ಆರ್. ಮಂಜಪಪ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಡೂರು, ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ವ ಗಗ್
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಟಿ. ಈಶವ್ರಪಪ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಗುರು ದಾದ್ಪುರ, ಜಗಳುರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ದಾವಣಗೆರೆ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಚಂದಪಪ್ ಡಿ.ಎಸ್. ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಈರಬಸಪಪ್ ., ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಡಿ.ಪಿ.ಅರಸಪಪ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕರಡಗೆರೆ ಕಾವಲ್, ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಮತುತ್
ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ವಗಾ ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ
ೕಹನ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಗೌಡೂರು, ಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ರಾಯಚೂರು
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗ ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಈರಬಸಪಪ್ ., ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಎನ್.ಒ. ರೂಪಾಕಷ್ಪಪ್, ಸಹಾಯಕ ನಿದೆ ಶಕರು ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಕಾಯ ಕರ್ಮ, ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ,
ವ ಗಗ್ ಇವರ ವಗಾ ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಎಮ ದಾ ೕದರನ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ ಸಾ ರಾಬಾನು, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಲೆ, ದೇವರ ಜೀವನಹ ಳ್, ಬೆಂ.ಉ.ವ3 ಬೆಂ, ಉತರ್
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ ಶಾಂತಕುಮಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಖಾಯಂ ಪೂವಱ ಸೇವಾವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಸಂಬಂಧ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

11/29/2014

E

11/29/2014

E

11/28/2014

E

11/29/2014

E

11/29/2014
11/29/2014

E
E

9/10/2014

E

11/28/2014

E

11/29/2014
11/28/2014

E
E

11/29/2014
11/29/2014
11/28/2014

E
E
E

11/28/2014

E

11/29/2014
11/28/2014

E
D

11/29/2014
11/29/2014

E
E

5/23/2015
4/28/2015

E
D

125329 CPIBM117ಮಾ.ಹ.ಅ2014
125330 CPI‐BM28ವಗರ್2014
125356 CPI‐BM4069 .ಸ & ಪ ಪರ್.2014
125357 CPI‐BM330 .ಸ & ಪ ಪರ್.2014
125359 CPI‐BM1288 .ಸ & ಪ ಪರ್.2014
125360 CPI‐BM1293 .ಸ & ಪ ಪರ್.2014
125361 CPI‐BM351 .ಸ & ಪ ಪರ್.2014
125363 CPI‐BM30ವಗರ್2014
125365 CPI‐BM259 .ಸ & ಪ ಪರ್.2014
125366 CPI‐BM33ರಮಂ2014

125367 CPI‐BM34ವಗರ್2014
125368 CPI‐BM2965 .ಸ & ಪ ಪರ್.2014
125369 CPI‐BM35ನಿ

ೕ2014

125370 CPI‐BM36ವಗರ್2014
125371 CPI‐BM38ವಗರ್2014
125372 CPI‐BM595 .ಸ & ಪ ಪರ್.2014
125373 CPI‐BM39ವಗರ್2014

ರ್ೕ ಕೆ.ಬಿ ಕುಲಕಣಿಱ ಧಾರವಾಡ ಇವರು ಪೂವಾಱನವ್ಯ ಬಡಿತ್ ಬಗಗ್ ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್ 4/30/2015
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವ್ಋಂದದ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ಮಾನಯ್ ಧನ ಸಭೆಯ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ ಎಸ್.ಎನ್. ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಇವರ ಚುಕೆಕ್
ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 4069ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು.
ಮಾನಯ್ ಧನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಬಿ ರಾಮಕೃಷಣ್ ಇವರು ನಿಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ ಪರ್ಸಾತ್ಪಿ ರುವ
ಷಯದ ಬಗೆಗ್.
ಮಾನಯ್ ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಮರಿತಿಬೆಬ್ೕಗೌಡ ಕಷ್ಕರ ೇತರ್ ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್
ಸಂಖೆಯ್ 1288/1117ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು.
ಮಾನಯ್ ಧನ ಸಭೆಯ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಪುಟಟ್ಣಣ್ ಕಷ್ಕರ ೇತರ್ ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್
1293ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು.
ಮಾನಯ್ ಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ರವರು ನಿಯಮ 351ರ ಮೇರೆಗೆ ಕೋರಿರುವ
ಪರ್ಶೆನ್ಗೆ ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು.
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಬಿ.ಸರೋಜಮಮ್, ◌ುಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸಕಾ ರಿ ಪದ ಪೂವ ಕಾಲೇಜು, ಮದೂದ್ರು, ಮಂಡಯ್
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾ ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ಮಾನಯ್ ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಮರಿತಿಬೆಬ್ೕಗೌಡ ಕಷ್ಕರ ೇತರ್ ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್
ಸಂಖೆಯ್ 259ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು.
ರ್ೕಮತಿ ಯಾ ನ್ ಪ ನ್, ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸಕಾ ರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವ ಕಾಲೇಜು, ಆಲೂರು,
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ತ ಲೂಲ್ಕು ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ರಜೆ ನಂತರ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ರುವ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್
ಕತ ವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರಾಗಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾ ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ಮಾನಯ್ ಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಹಾಯ್ರಿಸ್ ಎನ್.ಎ. ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 2965ಕೆಕ್
ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು.
ರ್ೕ ನೋಣಯಯ್ ನಾಯಕ್ ಎನ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಶಂಭೂರು, ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾಲೂಲ್ಕು, ದ ಣ
ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ ಶೋಭಾರಾಣಿ.ಎನ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ತಾಡಿಗೋಳ, ಂಧನೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು,
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾ ವನೆ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಕೆ.ಪಿ.ದೇವರಾಜ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ತೊಗರಿಹಂಕಲ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು
ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾ ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ಮಾನಯ್ ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ರಾಮಕೃಷಣ್ ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 595ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ
ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು.
ಕು. ರೇಖಾ.ಜಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಅರೇಹ ಳ್, ಯಲಬ್ಗಾ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ವಗಾ ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

D

11/29/2014
9/11/2014

E
E

9/11/2014

E

9/11/2014

E

9/11/2014

E

9/11/2014

E

11/28/2014

E

9/11/2014

E

11/28/2014

E

11/28/2014
9/11/2014

E
E

11/28/2014

E

11/28/2014

E

11/28/2014

E

9/11/2014

E

11/28/2014

E

125374 CPI‐BM40ವಗರ್2014
125375 CPI‐BM41ವಗರ್2014
125376 CPI‐BM2038 .ಸ & ಪ ಪರ್.2014
125377 CPI‐BM42ವಗರ್2014
125378 CPI‐BM44ವಗರ್2014
125379 CPI‐BM44ರಮಂ2014

125380 CPI‐BM2043 .ಸ & ಪ ಪರ್.2014
125381 CPI‐BM45ನಿ

ೕ2014

125382 CPI‐BM46ವಗರ್2014
125383 CPI‐BM2850 .ಸ & ಪ ಪರ್.2014
125384 CPI‐BM2537 .ಸ & ಪ ಪರ್.2014
125385 CPI‐BM2672 .ಸ & ಪ ಪರ್.2014
125386 CPI‐BM17 .ಸ & ಪ ಪರ್.2014
125387 CPI‐BM1143 .ಸ & ಪ ಪರ್.2014
125388 CPI‐BM4662 .ಸ & ಪ ಪರ್.2014
125389 CPI‐BM72 .ಸ & ಪ ಪರ್.2014

ರ್ೕ ಚಿಕಕ್ ದೆದ್ೕಗೌಡ, ◌ುಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸಕಾ ರಿ ಪದ ಪೂವ ಕಾಲೇಜು, ಹೆಚ್.ಡಿ ಕೋಟೆ, ಮೈಸೂರು
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾ ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ ಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ಇರುವ ಸಥ್ಳದ ಲ್
ಮುಂದುವರೆಸುವ ವಗಾ ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಮಾನಯ್ ಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್
ಸಂಖೆಯ್ 2038ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು.
ರ್ೕ ವಾಜಿರಾಜ್ ರೇವಣಕರ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಬೇಗೂರು, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು,
ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾ ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಹೆಚ್. .ಜಯರಾಂ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಭಾರತಿನಗರ, ಮದೂದ್ರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮಂಡಯ್
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾ ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಜಯ ರ್ೕ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ತೊಂಡೊಟೆ, ಮದುಗಿರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ರಜೆ ನಂತರ ವಗಾ ವಣೆ ಹೊಂದಿರುವ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ಕತ ವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರಾಗಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.
ಮಾನಯ್ ಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ವಸಂತ ಬಂಗೇರಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್
2043ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು.
ರ್ೕ ಶಂಕರಯಯ್.ಎಂ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ, ◌ಿಇವರ ನಿ ೕಜನೆಯನುನ್
ರದುದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾ ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ಮಾನಯ್ ಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಸುಧಾಕರ್ ಲಾಲ್ ಪಿ.ಆರ್. ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್
2850ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು.
ಮಾನಯ್ ಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಐಹೊಳೆ ಮಹಾ ಂಗಪಪ್ ರಾಯಭಾಗಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್
ಸಂಖೆಯ್ 2537ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು.
ಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ನಯ ಕುಲಕಣಿ ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್
2672ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು.
ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟಿಟ್ ಕಷ್ಕರ ೇತರ್ ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್
ಸಂಖೆಯ್ 17ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು.
ಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಸುಧಾಕರ್ ಲಾಲ್ ಪಿ.ಆರ್.ಕೊರಟಗೆರೆ ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್
1143ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು.
ಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಸುಧಾಕರ್ ಲಾಲ್ ಕೊರಟಗೆರೆ ೇತರ್ ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್
4662ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು.
ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ರಾಮಕೃಷಣ್ ಇವರ ನಿಯಮ 72ರ ಅಡಿಯ ಲ್ ಸೂಚನಾ ಪತರ್ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ
ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು.

11/28/2014

E

5/23/2015

E

9/11/2014

E

11/28/2014

E

11/28/2014

E

5/18/2015

E

9/11/2014

E

11/28/2014

E

11/28/2014
9/11/2014

E
E

9/11/2014

E

9/11/2014

E

9/11/2014

E

9/11/2014

E

9/11/2014

E

9/11/2014

E

125390 CPI‐BM141 .ಸ & ಪ ಪರ್.2014
125391 CPI‐BM04ಅನು2014
125411 CPI‐BM75ವಗರ್2014
125412 CPI‐BM76ವಗರ್2014
125414 CPIBM374ವೈವೆಮ2014
125417 CPIBM376ವೈವೆಮ2014
125418 CPIBM219ದೂಪರ್2014
125520 CPI‐BM77ವಗರ್2014
125525 CPI‐BM32ವಗರ್2014
125531 CPI‐BM78ನಿ

ೕ2014

125538 CPI‐BM64ವಗರ್2014
125539 CPI‐BM70ವಗರ್2014
125540 CPI‐BM71ವಗರ್2014
125588 CPIBM118ಮಾ.ಹ.ಅ2014
125645 CPIBM225ದೂಪರ್2014
125653 CPI‐BM79ವಗರ್2014
125659 CPI‐BM80ನಿ

ೕ2014

125664 CPI‐BM82ವಗರ್2014

ಡಾ11 ವ ೕಗಿ ಸಾವ್ಮಿ ಮಾನಯ್ ರೋಧ ಪಕಷ್ದ ಮುಖಯ್ ಸಚೇತಕರು ಕೋರಿರುವ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನುನ್
ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
ರ್ೕ ಎಲ್ ಜಯಪಪ್, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಮೆಂಗಸಂದರ್, ಹೊಸದುಗರ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ
ಕೆ.ಎ.ಎಸ್. ವಯ್ಕಿತ್ತವ್ ಪರೀ ೆಗೆ ನಿರಾಪೇಕಷ್ಣಾ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ ಶಾಲಾ , ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಹೊನಾನ್ , ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ ಬಿ ಕ್ಸ್ ಬಾನು, ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಕುಶಾಲನಗರ,
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಶೇಷಾಚಲಪಂಡಿತ್ ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಪರ್ಭಾಕರ ಲೆಕಾಕ್ಧೀಕಷ್ಕರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸವ್ಂತ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಸ್ಐಯಿದಾ ನ ದಾ ಫಾತಿಮ ಮು ಸ.ಉ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಟಾಯ್ಂಕ್ ಗಾಡ ನ್ ಜಯನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು
ೕಷಕರಿಂದ
ರ್ೕ ಎಸ್.ಎನ್. ಪುರುಷೋತತ್ಮ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ನಂಬಿಹ ಳ್, ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಕುರಿತು.
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಕೆ. ರಾಧಕುಮಾರಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ದೇವಸೂಗೂರು, ರಾಯಚೂರು
ತಾಲೂಲ್ಕು ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಆರ್. ಂಗರಾಜು, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮಾಕ , ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ವಲಯ4,
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ ಲ ಮ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮೇಗಳಾಪುರ, ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಬೇಬಿಉನಿನ್ೕಸಾ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಲೆ, ಬಿ.ಜಿ.ಕೆರೆ,
ಳಕಾಲೂಮ್ರು ತಾಲೂಲ್ಕು,
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಲೋಲಾಕಷ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕನೋಣಯಯ್ ನಾಯಕ್,ಮು ,ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ,ಶಂಭೂರು,ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇವರ ಮೇಲೆ ಉ.ನಿ.ಮಂಗಳೂರು
ಇವರಿಂದ ದೂರು.
ರ್ೕಮತಿ ನೇತಾರ್ವತಿ ., ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಇಂಗಳಗಿ, ಚಿತಾತ್ಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಗುಲಬ್ಗಾರ್
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಕುರಿತು.
ರ್ೕ ಮಂಜಪಪ್ ಜಿ.ಆರ್., ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಅಂಗಡಿ ಗಾರ್ಮ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು,
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

9/11/2014

E

9/11/2014

E

11/29/2014

E

11/29/2014

E

5/21/2015

D

5/21/2015

D

5/23/2015

D

11/29/2014

E

11/28/2014

E

11/29/2014

E

11/29/2014

E

11/29/2014
11/29/2014

E
E

4/28/2015
3/5/2015

D
C

11/29/2014

E

11/29/2014

E

11/29/2014

E

125700 CPIBM226ದೂಪರ್2014
125728 CPIBM364ನಿ&ಪಿಂ2014
125729 CPIBM360ಕಾ ೕ2014

ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕನಿವಾಸ ನಾಯಕ್ ಕೆ ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
Electrical works carried out in Chamber of JD, Bangalore Division Section and Audit Section

4/30/2015
4/27/2015
9/22/2014

D
B
A

125768 CPIBM381ಅಆನೇ2014

ದಿ ಕೆ.ಎನ್. ಗುರುರಾಜ್, ದಿವ್.ದ.ಸ. ಸ.ಪೌರ್.ಸಾಲೆ, ದಾಸನೂರು, ನಂಜನಗೂಡು ತಾ ಇವರ ಮಗಳಾದ ಕು ಜಿ.
ಯಶ ವ್ನಿ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರಿ ಪಡೆಯುಉವ ಬಗೆಗ್
ಆರಿಫ್ ಉಲಾಲ್ ಖಾಣ್ ಎಸ್ ಪತಾರ್ಂಕಿರ ವಯ್ವಸಾದ್ಪಕರು ೇ ಕಚೇರಿ ಮೈಸೂರು ರವರಿಗೆ ನಿರಾ ೇಪಣಾ
ಪತರ್ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
Group D appointment on CG for kumari A.N.Pallavi d/o late G.Narayan.A.M GHPS Haravu
Panadavapura Taluk
ಹೆಚ್ ಟಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಮೂತಿರ್ ಉಪನಾಯ್ ಡಯಟ್ ಅರಕಲಗೂಡು ಇವರ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್
Sanction of Special Family Norms to Keshava Reddy FDA Akshara dasoha
ರ್ೕಮತಿ ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ದಿ|| ರ್ೕನಿವಾಸ ಪರ್ದಸ ಮಹಾರಾಜ ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಾಲೇಜು ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ
ಅಆನೇ ಮೇರೆಗೆ ಡಿ ದಜೆಱ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಸಬಾಪಪೂಕಾ ಅರಕಲಗೂಡು ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್
ರ್ೕಮತಿ ವನಜಾ ಕೋಂ ದಿ||ಕೃಷೆಣ್ೕಗೌಡ ಹೆಚ್ ಎನ್ ದೈ
ಇವರಿಗೆ ಅಆನೇ ಮೇರೆಗೆ ಡಿ ದಜೆಱ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಉಮೇಶ ಬಿನ್ ದದ್ಶೆಟಿಟ್ ಡಿ ದಜಿಱ ನ್ಔಕರರು ಸಪಪೂಕಾಲೇಜು (ಪೌರ್. ) ಹಲಗೂರು, ಮಳಳ್ವ ಳ್ ತಾ//
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅಆನೇ ಮೇರೆಗೆ ಡಿ ದಜೆಱ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ರ ಎಸ್ ಗಾಣೀಗೇರ್ ಪರ್ದಸ ಡಯಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

11/25/2014

D

4/27/2015

D

11/24/2014

A

4/28/2015
11/25/2014
11/5/2014

B
D
A

11/24/2014

A

5/19/2015

A

5/21/2015

C

4/16/2015

A

11/24/2014

A

11/24/2014

A

11/29/2014

E

125780 CPIBM360 ಪರ್ಅನು2014
125786 CPIBM385ಅಆನೇ2014
125788 CPIBM117ಮುಂಬಡಿತ್2014
125797 CPIBM360ಕುಕ ೕ2014
125798 CPIBM386ಅಆನೇ2014
125799 CPIBM387ಅಆನೇ2014
125800 CPIBM388ಅಆನೇ2014
125809 CPIBM371ಇ 2014
125811 CPIBM390ಅಆನೇ2014
125814 CPIBM391ಅಆನೇ2014
125815 CPIBM392ಅಆನೇ2014
126111 CPI‐BM85ವಗರ್2014
126116 CPIBM360ವೇನಿ2014
126118 CPIBM362ವೇನಿ2014

ಜಾನಕಮಮ್ ಕೆ ಕೋಂ ಬಿ ಹೆಚ್ ಹೂನೊನ್ೕಜಿ ರಾವ್ ಬೀರೂರು ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ ಮೇರೆಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು
ಡಿ ಎಸ್ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ವಮಾದಯಯ್ ಚೆಲಾಲ್ಪುರ ಮಳವ ಳ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ ಮೇಲೆ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್
ಹುದೆದ್ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಅಬಿಲಾಷ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ಮರಿಯಾ ಮಾಯ್ಗಡ್ ೕನ್ ಪಿ ಮರಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ ಮೇಲೆ ಹುದೆದ್ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಕ ತಾ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಬಿದರ ಳ್, ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಗದಗ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರನುನ್ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಕೆ. ಕೇಶವರಾವ್ ಪರ್.ದ.ಸ. ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ. .ಇ. ಬೆಂಗಳೂರು‐1 ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರು ಬಗೆಗ್
ರ್ ಜೆ. ಮಂಚೇಗೌಡ ಪರ್.ದ.ಸ. ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವಱಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಬಗೆಗ್.

11/25/2014
11/25/2014

126120 CPIBM360ಮಾ.ಹ.ಅ2014
126121 CPI‐BM84ಇ 2014
126139 CPIBM377ವೈವೆಮ2014
126168
126169
126173
126174
126226

CPIBM363ವೇನಿ2014
CPIBM364ವೇನಿ2014
CPIBM360ರಮಂ2014
CPIBM361ಕುಕ ೕ2014
CPIBM362ಕುಕ ೕ2014

126228 CPIBM360ಕಾಸವ್ವೇಬ2014
126254
126396
126420
126472
126526
126527
126530
126531

CPI‐BM86ವಗರ್2014
CPIBM231ದೂಪರ್2014
CPIBM116ನಿ ೕ2014
CPI‐BM87ನಿ ೕ2014
CPI‐BM30ಮ.ಹ.ಆ2014
CPI‐BM25ನಿ ೕ2014
CPI‐BM34ಮಾ.ಹ.ಅ2014
CPIBM116ವಗರ್2014

126533 CPI‐BM45ಮಾಹಆ2014

ರ್ೕ ವರಾಜೇಂದರ್ ಪರ್ಸಾದ್. ಪರ್.ದ.ಸ. ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮೇಲೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ನಿವೃತಿತ್, ಬಡಿತ್, ಮುಂತಾದ ಕಾರಣಗ ಂದ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ತೆರವಾದಗ
ಪರ್ಭಾರವನುನ್ ವ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಬಸವರಾಜಪಪ್ ಪತಾರ್ಂವಯ್ವಸದ್ಪಕರು ಉನಿ ಕಚೆರಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ರವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
Sanction of first stagnation increment to Sri Kumaraswamy F.D.A , O/f of the CPI
Sanction of second staganation Sri Peter Leonard, FDA office of the c p.i
Sanction of Maternity Leave to Smt.Hemalatha F.D.A O/o CPI
Sanction of Personnel Pay to Sri S.Kiran Kumar, Group D employee. O/o the CPI.
Sri A.H. Manjunatha S.D.A. Office of the central cell k.g. road. Bangalore. Sanction of
peternity leave.
Smt/ Fouzai Begum. F.D.A GOVT. JUNIOR COLLEGE K.R. puram sanction of 10 years time
bond
ರ್ೕ ಜಿ.ಬಿ.ರಾಮಪಪ್ ಬಿ.ಆರ್. . ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಷಾಠ್ಚಾರ ಉಲಲ್ಂಘನೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗ್ ದೂರು.
Regarding deputation of Sri B Siddappa. Lecturer C T E chitradurga.
ರ್ೕ ಜಿ.ಎಂ. ಗಂಗಪಪ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್ ಕೋಲಾರ ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಆರ್. ಚಂದುರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಲತಾ ಕೋಟೆ ಮಠ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ರವರ ನಿ ೕಜನೆಬಗೆಗ್
ರ್ಮತಿ ಲತಾ ಮಿ ಕ್ನ್ ಗದಗ ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಶಮೀಮ್ ತಾಜ್ ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರ ವಗಾಱವಣೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ

ಜಯ ಕುಮಾರ್ ಎನ್. ಟಿ ವ

ಗಗ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೇ ರುವ ಬಗೆಗ್

11/25/2014
11/29/2014

E

11/29/2014

D

11/29/2014
11/25/2014
5/7/2015
11/25/2014
5/7/2015

D
C
E
C
E

11/25/2014
11/29/2014
6/20/2015
4/29/2015
11/29/2014
4/29/2015
4/30/2015
4/29/2015
4/29/2015

E
D
D
E
D
D
D
E

4/29/2015

D

126534 CPIBM378ವೈವೆಮ2014
126535 CPI‐BM31ಮ.ಹ.ಆ2014

ಎಂ ಈಶವ್ರಯಯ್ ಪರ್ದಸ ಉನಿ ಕಛೇರಿ ಮಧುಗಿರಿ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪವತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮದುಸೂದನ್ .ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

2/25/2015
4/29/2015

D
D

126573 CPI‐BM29ಮ.ಹ.ಆ2014

ರ್ೕ ಕನನ್ಡಾಂಬೆ ರಾಮಮೂತಿಱ ಗ್ಔಡ ಸಂಪಾದಕರು ಲೋಕಾಯುಕತ್ ನ್ಊಸ್ ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಡಿ
ಆ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಪುರುಶೋತತ್ಮ ೇ. .ಅ ಗಳು ನಂಜನಗೂಡು ಇವರನುನ್ ಕತಱವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರು ಪಡಿ ಕೊಳುಲ್ವ ಬಗೆಗ್.

4/29/2015

D

4/29/2015

E

4/29/2015

D

126575 CPI‐BM38ವಗರ್2014
126576 CPI‐BM44ನಿ

ೕ2014

ರ್ೕ ಬಿ. ರೇವಣಣ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅರಕಲಗೂಡು ಇವರ ನಿ

ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

126578 CPI‐BM39ನಿ
126579
126584
126597
126607

ೕ2014

CPI‐BM42ಮಾಹಆ2014
CPIBM116ಇ 2014
CPI‐BM34ನಿ ೕ2014
CPI‐BM88ವಗರ್2014

126620 CPIBM361ಖಾಪೂಸೇ2014
126627 CPI‐BM89ಇ 2014
126760 CPIBM360ವೇಬ2014
126852 CPIBM119ಮಾ.ಹ.ಅ2014
126874 CPIBM351sakala2014
126875 CPIBM352sakala2014
126888 CPIBM117ವಗರ್2014
126904 CPIBM362ಕಾಸವ್ವೇಬ2014
126940 CPIBM396ಅಆನೇ2014
126941 CPIBM397ಅಆನೇ2014

ರ್ೕ ಜಿ.ಲೋ ತ್ . ಕಷ್ಣಾದಿಕಾರಿಗಳು . ಉಪನಿದೇಱಶಕರ ಕಚೇರಿ ವ

ಗಗ್ ◌ಿವರ ನಿ

ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್

ರ್ೕ ಎಮ್ ಜೆ ಗಿರೀಶ್ ರರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೇ ರುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಚಂದರ್ಕಾಂತ್ ದಂತಕಾಳೆ ನಿವ್ಋತತ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರ ಇನಿಷ್ಯಲ್ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಎಮ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ಚ ಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ◌ಿವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಎಂ.ವೈ. ರಾಜವಾಡ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ನಿಟೂಟ್ರು, ಹರಿಹರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ದಾವಣಗೆರೆ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ಫಕಿಕ್ೕರೇಶ ಬ ಡೂಣಿಣ್ ಪರ್ದಸ ಸ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ರೇಅಣಜಿ ಬಾಯ್ಡಗಿ ತಾ|| ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್ ರವರ ಖಾಯಂ ಪೂವರ್
ಸೆವಾ ಅವದಿ ತೃಪಿತ್ಕರವೆಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೂಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಹೊನನ್ಗಂಗಯಯ್ ಎಸ್.ಕೆ. ಇವರು 629 ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಆಯೆಕ್ ಪಟಿಟ್ಯ ಬಗೆಗ್ ಆ ೇಪಣೆ ಮಾಡಿರುವ
ಬಗೆಗ್
Smt. n. saroja ಮೂದಲನೇ ಸದ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ ಮನ
ರ್ೕ ಪರ್ನವ್. ಕೇರಳ ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
sanction of 20 years Special increment of Mr. N.S. CHANDRA SHEKAR F.D.A OFFICE OF THE
CPI.
Sanction of 20 years increment of sri N. GURUPRASAD F.D.A OFFICE OFTHE C.PI.
ರ್ೕ ರಾಮಪಪ್, ೇ. .ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ,ಹರಪನಹ ಳ್, ಇವರನುನ್ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
Sanction of 10 years Time Bond increment of Sri .g. prakash F.D.A office of the D.D.PI(
development) Ramangar dist.
ಡಿ ದಿ ೕಪ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಎಂ ಬಿ ಧನಂಜಯ ಮಜಜ್ನಕೂಪಪ್ಳು ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ ಮೆಲೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್
ರ್ೕನಿವಾಸನ್ ಜಿ ಬಿನ್ ನಾಗಲಾಂಬ ಯು ಎಂ ಹನೂರು ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ ಮೇಲೆ ಪರ್ದಸಹುದೆದ್ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/30/2015

D

4/29/2015
4/29/2015
4/30/2015
11/29/2014

D
E
D
E

2/25/2015

D

11/29/2014

E

1/29/2015
4/29/2015
11/25/2014

E
D

11/24/2014
4/29/2015
11/25/2014

E
C

11/25/2014

D

11/25/2014

A

4/22/2015

A

4/29/2015

E

11/29/2014

E

126976 CPI‐BM91ವಗರ್2014

ಯರಿರ್ಸಾವ್ಮಿ ಬಿನ್ ನಿಂಗಯಯ್ ಯರಬ ಳ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ ಮೇಲೆ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್
ಸಾವಱಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಜಿಲಾಲ್ ಉಪನಿದೆಱಶಕರ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಕನಾಱಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ
ಆ ೕಗಕೆಕ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಎಂ. ನಾಗೇಂದರ್ಪಪ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಬರಗೂರು, ರಾ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ ತಿರ್ೕವೇಣಿ ಕೆ.ಆರ್. ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಕೂಡಿಗೆ, ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

11/29/2014

E

127004 CPI‐BM10ದೂಪರ್2014
127006 CPI‐BM28ದೂಪರ್2014

ಉಪನಿದೇ ಶಕರು, ಮ್ಐಸೂರು ಇವರ ಮೇಲೆ ಕ್ಔಸರ್ ಅಹಮದ್ ಇವರಿಂದ ದೂರು
ಸಕ್ಂದ ◌ಾರ್.ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ,ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಇಓ,ದ ಣ ವಲಯ ಇವರ ರುದದ್ ದೂರು.

5/14/2015
5/14/2015

E
E

126942 CPIBM398ಅಆನೇ2014
126947 CPIBM119ಇ 2014
126972 CPI‐BM90ವಗರ್2014

127012 CPI‐BM29ದೂಪರ್2014
127037 CPI‐BM02ಮುಂಬಡಿತ್2012
127065 CPIBM120ಮಾ.ಹ.ಅ2014
127086 CPIBM241Z2014
127087 CPIBM399ಅಆನೇ2014
127096 CPIBM365Z2014
127097 CPIBM120ಇ 2014
127101 CPI‐BM31ನಿ ೕ2013
127109 CPI‐BM93ವಗರ್2014
127127 CPIBM379ವೈವೆಮ2014
127132
127133
127135
127136
127137
127139
127140
127141

CPI‐BM01ವಗರ್2013
CPI‐BM33ವಗರ್2012
CPI‐BM28ವಗರ್2012
CPI‐BM55ಜೇಪ2013
CPI‐BM60ಮುಂಬಡಿತ್2014
CPI‐BM21ವಗರ್2014
CPI‐BM65ಅನು2014
CPI‐BM51ನಿ ೕ2013

127142 CPI‐BM30ಇ 2013
127153 CPI‐BM57ಮಾ.ಹ.ಅ2014
127154 CPI‐BM1ಇ 2014
127156 CPI‐BM24ಇ 2014
127157 CPI‐BM34ಇ 2014

5/14/2015
ಬಿಇಓ,ಪುತುತ್ರು ಇವರ ಮೇಲೆ [ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ.ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಸ.ಸಂ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು [ಪೌರ್. ಭಾಗ]
ಕಡಬ ಪುತೂತ್ರು ಇವರ ದೂರು]
promotion deputy director to joint director
5/14/2015
ಎಸ್ ಸಾ ತಿರ್ ನಾಗರಕಟೆಟ್ ಕೂಡಿಲ್ಗಿ ಬಳಾಳ್ರಿ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್ 4/29/2015
10ರೂಗಳ
ೕಸಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್ ಲಗತಿತ್ ದೆ.
3/5/2015
ರ್ೕ ಟಿ.ರಾಮಕ್ಋಷಣ್,ಮು ,ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ,ಬ್ಐಚಾಪುರ, ಕಸಬಾ ಹೋ, ಗ್ಔರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ
ಮೆಲರ ರ್ೕ ನಾಗರಾಜು, ಬ್ಐಜಾಪುರ, ಇವರಿಂದ ದೂರು
11/29/2014
ಎನ್ ೕಲಾವತಿ ಕೋಂ ಉಗರ್ನರ ಂಹಪಪ್ ಗೂಡಬನಹಾಳ್ ಕಲ್ಸಟ್ರ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ ಮೇಲೆ ಡಿ
ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
Sanction of Time Bond increment of Sri .D.R. Dinesh Babu F.D.A. Office of the B.E.O.
1/29/2015
Srinivasapura Kolar Dist.
ರ್ೕಮತಿ ಕಾಂತ ನಿವರ್ತತ್ ರಿಯ ◌ುಪನಾಯ್ಸಕರು ರವರ ಇನಿಷ್ಯಲ್ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಬಗೆಗ್
4/29/2015
5/14/2015
ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ ಆರ್ ನಿ ೕಜನೆ
11/29/2014
ರ್ೕಮತಿ ಚಂದರ್ಕಾಂತಮಮ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮಾರಗೊಂಡನಹ ಳ್, ನೆಲಮಂಗಲ
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
5/21/2015
ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ದ ಬಿಲಲ್ನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಮನ ಮೂಲ ಬಿಲುಲ್ಗಳೂಂದಿಗೆ ರ್ೕ ಚಂದರ್ಹಾಸ
ಪರಿಚಾರಕರು ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಮು ಕ್ ಮಂಗಳೂರು
ರ್ೕ ಅಜಿತ್ ಪರ್ಸಾದ್ ಉಪನಿದೆಱಶಕರು ಸಾ. ಇ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುಇರ ರವರ ವಗಾಱವಣ ಬಗೆಗ್
11/6/2014
ರ್ೕ ಕೆ. ಸುರೇಶ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಉ ಕ ಕೊಡಗು ಇವರ ವಗಾಱವಣೇ ಬಗೆಗ್
11/6/2014
ರ್ೕ ಕೆ ಜಗದೀಶ ರವರ ವಗಾಱವಣೇ ಬಗೆಗ್
11/6/2014
ರ್ೕ ಬಸವೇಗ್ಔಡ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಡಯಟ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ರವರ ಜೇಷಟ್ತೆ ಬಗೆಗ್
11/6/2014
ರ್ೕ ಅನಿತಾ ನಾಜಿರೆ ಇವರ ಬಡಿತ್ ಮತುತ್ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ಬಗೆಗ್
11/6/2014
ರ್ೕ ಬಿ ನರ ಮಹಮೂತಿಱ ಕಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವಗಾಱವಣೆ ಬಗೆಗ್
11/6/2014
ರ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಮನಹ ಲ್ ನಿದೆಱಸಕರು ಡಿ.ಎಸ್.ಇ ಆರ್ ಟಿ ಇವರ ವಗಾಱವಣೇ ಬಗೆಗ್
11/6/2014
11/6/2014
ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್ ವಾಜಿದ್ ಖ ಜಿ ಕಾಯಱಕರ್ನಮಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎ ಬೆಂಗಳುರು ರವರನುನ್ ಆರ್ ಡಿ
ಪಿಆರ್ ಗೆ ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
11/6/2014
ಕನಾಱಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ ಮಂಡಳ ಯ ಲ್ ತಾಂತಿರ್ಕ ಹುದೆದ್ಗಳು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಅನನ್ದಾನೇಶ್ ಗುಲಬ್ಗಱ ರವರು ಮಾ ರಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರು ಮಾ ತಿ.
4/28/2015
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ರಸೆತ್ ಸುರ ಾಕೋಶ ಸಾಥ್ಪನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್
4/30/2015
ರ್ೕ ಬಿ,ಕೆ ಗಂಗಾಧರ .ಎ ಓ ರವರು ಕತಱವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರಾದ ಬಗೆಗ್,
ರ್ೕ ಜಿ ದಿವಾಕರ್ ಅಪರ ನಿದೆಱಶಕರು ಸಾ. ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಹುದೆದ್ ಪದನಾಮ
ಮರುನಾಮೀಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/30/2015
4/30/2015

E
A
D
D
A
E
E
D
E
D
D
E
B
D
E
E
C
D
D
D
D
E
D

127164 CPI‐BM66ಮಾ.ಹ.ಅ2013
127165 CPI‐BM67ಇ 2014

ಸಾ ಇಲಾಖೆಯ ಜಿಲಾಲ್ ಉಪನಿಧೇಱಸಕರುರವರನುನ್ ಚುನಾವಣಾ ಜಿಲಾಲ್ ಅಬಸವಱಗಳನಾನ್ಗಿ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಅಧಿಕಾಗಳ ಸೇವಾ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಪಡೆಯು ಕುರಿತು
ರ್ೕ ಆಂಜಿನಪಪ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಡಯಟ್ ಕೋಲಾರ ◌ಿವರನುನ್ ವಗಾಱಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಗೀರೀಶ್ ಎಮ್ .ಜೆ ಪತರ್ಕತಱರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅದಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಪದಮ್ಜ ಕ್ಐಜಲಗಿ ರಿಯ ಕಾಯಱಕರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಇವರ ಸವ್ಯಂ ನಿವ್ಋತಿತ್ ಹೊಂದಿದುದ್
30/06/2014 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊ ರುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಬಿ ಬಸವರಾಜಪಪ್ ◌ುಪನಿದೆಱಶಕರು ವ ಗಗ್ ◌ಿವರ ಮ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಬಿ.ಎ ರಾಜಶೇಖರ್ ಸಹನಿಧೇಱಶಕ ರವರು ಕಾಯಱನಿವಱ ದ ಕಛೇರಿಗಳ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

127166
127167
127168
127169
127170

ರ್ೕ ಮಹಾದೇವ ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅದಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಸಾ ತಿರ್ ಬಳಾಲ್ರಿ ರವರು ಮಾ ಇ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
ಸಹನಿದೇಱಶಕರ ಕಚೇರಿ ಮ್ಐಸುರು ಇ ಲ್ಗೆ ರೀಡರ್ ರವರನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಕುರುತು
ರ್ೕ ಎಮ್ ಮಲಲ್ಣಣ್ ಸಹ ನಿದೆಱಶಕರು ಶಾ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ ರವರ ಮನ ಕುರಿತು
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎನ್ ತಿಮೆ ಗ್ಔಡ , ರ್ೕ ನಂಜುಂಡಯಯ್ ಮತುತ್ ಕೆ ಕಾಂತ ರಾಜು ಮದೂದ್ರು ರವರ ವಗಾಱವಣೆ ಕುರಿತು

127158 CPI‐BM4ಇ 2014
127159
127160
127162
127163

CPI‐BM63ಇ
CPI‐BM18ಇ
CPI‐BM28ಇ
CPI‐BM26ಇ

2014
2014
2014
2014

CPI‐BM7ಮಾ.ಹ.ಅ2014
CPI‐BM10ಇ 2014
CPI‐BM56ನಿ ೕ2014
CPI‐BM19ಇ 2014
CPI‐BM2ಇ 2013

127171 CPI‐BM53ಇ 2013
127172 CPI‐BM16ಇ 2014
127173
127174
127176
127178
127179

CPI‐BM13ನಿ
CPI‐BM27ಇ
CPI‐BM22ಇ
CPI‐BM21ಇ
CPI‐BM01ಇ

ೕ2014
2014
2014
2014
201213

127181 CPI‐BM59ಇ 201314
127187 CPI‐BM61ಮುಂಬಡಿತ್2014
127189 CPI‐BM37ಮುಂಬಡಿತ್201011
127193 CPI‐BM27ಇ 2010

ರ್ ಕೆ ಆನಂದ್ ಸಹನಿದೇಱಶಕರು ಶಾಲಾ ಕಷ್ಣ ರವರನ್ಉ ಕತಱವಯ್ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್
ಡಾ// ಪಿ.ಕೆ ಜ್ಐರಾಜ್ ನಿದೆಱಶಕರು ಸೆಟ್ೕಟ್ ಇನಿಸ್ಟ್ಟೂಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ಕೇರಳ ರವರನುನ್ ನಿದೇಱಶಕರ
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಸಕಾಲ ಮಿಷನ್ ಶಾಖೆಯ ಮೇ ವ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಒಬಬ್ ಧಿಕಾರಿಯನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಕುರಿತು
ರ್ೕಮತಿ ಸಾ ತಿರ್ ಎಸ್ ಬಳಾಲ್ರಿ ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅದಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಕ್ಋಷಣ್ಯಯ್ ಲೆಕಾಕ್ಧಿಕಾರಿಗಳು ಕತಱವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರಾದ ಬಗೆಗ್
ಆಯುಕತ್ರ ಕಚೇರಿಯ ಲ್ರುವ ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಮತುತ್ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ವ್ಋಂದ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಶಾಂತಪಪ್ ಬಾಬುಬಿಲ್ ರಿಯ ◌ುಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ಕಮಲಾಪುರ ◌ಿವರಿಗೆ ಸಾತ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ್ ◌ುಪನಿದೆ್ಶಕರು ಇವರಿಗೆ ಪೂವಾ್◌್ನವ್ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಗುದಿಗೇನವರ್ ಉ ಡಯಟ್ ಬೆಳಗಾಂ ಇವರಿಗೆ ಪೂವಾ್ನವ್ಯ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಕುರಿತು
ಕನಾಱಟಕ ರಾಜಯ್ ಮಕಕ್ಳ ಹಕುಕ್ಗಳ ರಕಷ್ಣಾ ಆ ೕಗಕೆಕ್ ಸ

4/30/2015

E

4/29/2015
4/28/2015
4/28/2015
4/28/2015

E
E
D
D

4/28/2015
4/28/2015

D
D

4/28/2015
4/28/2015
4/30/2015
5/14/2015
4/30/2015

D
D
E
E
E

4/28/2015

D

4/30/2015

E

4/30/2015
4/30/2015
4/28/2015
4/30/2015
4/28/2015

E
D
D
E
E

4/28/2015

D

4/28/2015
4/28/2015

C
C

11/7/2014

D

127203 CPIBM380ವೈವೆಮ2014
127212 CPIBM381ವೈವೆಮ2014
127242 CPI‐BM5ಇ 2014
127244 CPI‐BM61ನಿ ೕ2014
127246
127247
127250
127251

CPI‐BM26ಇ 2006
CPI‐BM02ವಗರ್2014
CPI‐BM27ಇ 2014
CPI‐BM52ವಗರ್2014

127252 CPI‐BM17ಇ 2014
127253 CPI‐BM23ಇ 2014
127254 CPI‐BM67ಇ 2013
127256 CPI‐BM2ಇ 2014
127257
127261
127263
127264
127265
127266
127268

CPI‐BM2ಇ 2014
CPI‐BM15ಇ 2014
CPI‐BM5ಇ 2013
CPI‐BM17ನಿ ೕ2013
CPI‐BM1ಇ 2011
CPI‐BM9ಇ 2014
CPI‐BM27ಇ 2013

127286 CPIBM403ಅಆನೇ2014
127421 CPIBM243ದೂಪರ್2014
127539 CPIBM118ವಗರ್2014
127546 CPIBM121ಮಾ.ಹ.ಅ2014

ಆರ್ ಎಸ್ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಪರ್ದಸ ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ
ಜನೆ ತಾ ಪಂ ಶರೀನಿವಾಸಪುರ ರವರ ಶೇಷ
ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪವತಿ ಬಗೆಗ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
ಎನ್ ಐಯನಾನ್ರ್ ಪರ್ ೕಗ ಶಾಲಾ ಸಹಾಯಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಲವ್ರ್ ಜೂಯ್ಬ ಪಪೂಆ ಬದಾರ್ವತಿ ತಾ ಇವರ
ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ದ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸಕ್ಆರಕೆಕ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
ಧ ವ್ಋಂದಗಳ ಲ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವುದರ ಬಗೆಗ್
201213 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
ರ್ೕ ಎ ಎನ್ ಅನಿಲ ◌ುಪನಾಯ್ಸಕರು ಟಿ ಇ ಮಂಗಳುರು ರವರನುನ್ ಓ ಓ ಡಿ ಮೇಲೆ ಸಣನ್ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರ
◌ಾಪತ್ ಶಾಖೆಗ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಸುಭಾಶ್ ಚಂದರ್ಭೋಸ್ ಉ ರವರ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾವದಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎನ್ ತಿಮೆ ಗ್ಔಡ ಹಾಗೂ ವಪಪ್ /ಬ್ಐಯಪಪ್ ರೆಡಿಡ್ ರವರ ವಗಾಱವಣೇ ಬಗೆಗ್
2014 ಆಗಸ್ಟ್ ಸಾವ್ತಂತರ್ಯ್ ಧೀನಾಚರಣೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಕೆ ಆನಂದ್ ಸಹ ನಿದೆಱಸಕರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ವಗಾಱವೆನ ನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡುವ ಬಗ್ಎ
ರ್ೕ ಮಂಟೇ ಂಗಾಚಾರಿ ಟಿ ಜಮಖಂಡಿ ಇವರ ಸೇವಾ ವರನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಬಾಲಾಜಿ ರಾಜಾಜಿನಗರ ರವರು ಮ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಸುಪಿರ್ಯಾನ್ ಮಾಂತೆರೊ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು .ಟಿ ಇ ಮಂಗಳೂರು ರವರ ಜನಮ್ದಿನಾಂಕ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಜಿ ರಾಮಚಂದರ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಇವರಿಗೆ ಸೇವಾ ರಿತನದ ಲ್ ಅನಾಯ್ಯವಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ್ ಆ ೕಗಕೆಕ್ ದೂರು
ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಹೆಚ್. ಜಿ ವ ಂಗಯಯ್ .ಸ.ನಿ ಆಯುಕತ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಕೆ.ಎ.ಟಿ ದಾವೆ
ರ್ ಸಣೆಣ್ೕಗ್ಔಡ ಮಂಡಯ್ ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
ಕ.ಪೌರ್. ಪ ಮಂ ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇಱಶಕರ ಹ್ುದೆದ್ಯನುನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ೕಜನಾ ಅನುಷಾಠ್ನಾಧಿಕಾರಿ ಟಿ.ಬಿಎ್ ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್
/ ರ್ೕ ಗಣಪತಿ ಭಟ್
3112011 ರ ಲ್ದದ್ಂತೆ ಸಾ. ಇ ಸಾಕಾಱರಿ ನ್ಔಕರರ ◌ಂಕಿ ಅಂಶ ವರ ಕುರುತು
ರ್ೕ ಕೆ.ಎಸ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಪರ ◌ಾಯುಕತ್ರು ಕತಱವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರಾದ ಬ ಗೆಗ್
60 ವಷಱ ಪೂಐರ್ ರುವ ವ ೕ ನಿವ್ಋತಿತ್ ಹೊಂದ ರುವ ಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ಕತಱಱವಯ್ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಎಸ್ ಮಹಾಲ ಮ್ೕ ಕೋಂ ಆರ್ ವಣಣ್ ಬಾಂಡಾರ್ ಮೂಳಕಾಲೂಮ್ರು ತಾ ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ ಮೇಲೆ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್
ಹುದೆದ್ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ರಾಜಶೇಖರ್ ಸಹ ನಿದೇ ಶಕರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಕೆ.ಹೆಚ್ ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಸಕ ಱರಿ ಕಷ್ಕರ ಕಷ್ಣ ಮಹಾ ದಯ್ ಲಯ ಚಿತರ್ದುಗಱ ರವರ
ವಗಾಱವಣೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಮರಿ ಂಗಗ್ಔಡ ಮಾ ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

5/21/2015

D

2/25/2015

D

4/30/2015
4/28/2015

E
D

11/7/2014
4/29/2015
4/28/2015
4/30/2015

D
E
E
E

4/28/2015
4/28/2015
5/14/2015

D
D
D

4/28/2015

C

11/7/2014
4/28/2015
4/30/2015
4/29/2015
4/28/2015
4/29/2015
4/30/2015

D
D
D
E
E
E
D

4/22/2015

A

6/20/2015
4/29/2015

E
E

4/29/2015

D

127569 CPI‐BM42ನೇಮಕ2014

127584 CPI‐BM46ನೇಮಕ2014

127657 CPIBM247ದೂಪರ್2014
127693 CPIBM216ಮಾ.ಹ.ಅ2014

127749 CPIBM121ಇ 2014
127799 CPIBM405ಅಆನೇ2014
127816 CPIBM406ಅಆನೇ2014

127828 CPIBM353sakala2014
127861 CPIBM407ಅಆನೇ2014

127870 CPIBM408ಅಆನೇ2014
127882 CPIBM362ನಿ

ೕ2014

127891 CPIBM360ಉವಾಯ್ಪ2014
127892 CPIBM409ಅಆನೇ2014
127893 CPIBM361ಅನು2014
127907 CPIBM376ಇ 2014

11/28/2014
ದಿವಂಗತ ಗಂಗಯಯ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, .ಎನ್.ದುಗಱ, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ,
ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಮಗಳಾದ ಕುಮಾರಿ ರ್ೕಕಲಾ.ಪಿ.ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
11/28/2014
ದಿವಂಗತ ಎಸ್. ರ್ೕದೇ , ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲಕೆಕ್ೕನಹ ಳ್, ಮಾಲೂರು
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಮಗ ರ್ೕ ಕೆ.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
5/16/2015
ರ್ೕ .ಎನ್.ಅಮಾಲೆಗ್ಔಡ,ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ರೇಹಾಳ,ರೋಣ[ತಾ]ಗದಗ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇಲೆ ರ್ೕ
ಡಿ. .ಬಡಿಗೇರ ಇವರಿಂದ ದೂರು.
ರ್ೕ ರಾಘವೇಂದರ್ ಡಿ ಕೋಚಿಪುರ, ◌ಾನವಟಿಟ್ ವ ಗಗ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಹನುಮಂತಪಪ್ 4/30/2015
ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ [ಪೌರ್ಡಶಾಲಾ ಭಾಗ] ಅನವಟಿಟ್ ಸೊರಬ ◌ಿವರ ಮೇ ನ ಸುತ್
ಕರ್ಮದ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ
ಕಷ್ಣಾಧಿಕ ರಿಗಳ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
4/29/2015
1/24/2015
ಶೈಲ ಎಲ್ ಕೋಂ Late ನಾಗರಾಜು ಆರ್ ಬೈರನಾಯಕನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ ಮೇಲೆ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್
ಹುದೆದ್ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಎಲ್. ಬಾಲಾಜಿ ಅಣಣ್ ದಿ ಎಲ್. ಸುರೇಶ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸರಕಾರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿ ಗೆರೆಹುಂಡಿ, 4/27/2015
ಟಿ. ನರ ೕಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.
sanction of 25 and 30 years special increment of smt/ K.R. Ramadevi libraryen sri
11/29/2014
chamarajendra Sanskrit college chamarajapet, Bangalore‐18
ಕು ಬಿ. ಲತಾ ರ್ೕ ತಂದೆ ದಿ ಬಾಲಸುಬರ್ಮಣಯ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ◌ಿರ್ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಂತಗ ಳ್,
4/27/2015
ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್
11/25/2014
ರ್ೕಮತಿ ಎ.,ಎಸ್. ಯಶೋದ ಸಹೋದರ ದಿ ಎಸ್. ದದ್ಮೂತಿ, ಸ. ., ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಚುಂಚನಹ ಳ್,
ನಂಜನಗೂಡು ತಾ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಸಫೀರ್ ಅಹಮದ್.ಎಂ. ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಫಕರು, ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿ ಉತತ್ರ ವಲಯ‐4, ಯಲಹಂಕ ◌ಿವರ 11/24/2014
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್
ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಡಲು ಇಲಾಖಾ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
5/21/2015
5/19/2015
ವನಜಾ ಎಂ ಜೆ ಕೋಂ ಕೃಷಣ್ಶೆಟಿಟ್ ಚನಾನ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ ಮೆಲೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
5/21/2015
ಡಿ ಆರ್ ಕಾಂತಾಮಣಿ ಪರ್ದಸ ಕ ಪೌರ್ ಪ ಮಂಡ ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ ಬೆಂ ಇವರು ನಿಯಮ 285(1)ರನವ್ಯ
ದಿ31/12/2014 ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೂಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
5/21/2015
ಜನವರಿ 2015 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015 ರೊಳಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದ ರುವ ಎಲಾಲ್ ವೃಂದದ ಬೋಧಕೇತರ
ನೌಕರರ ವರ

A

A

D
E

E
A
A

C
A

D
E
D
A
C
E

127909 CPIBM410ಅಆನೇ2014

ರ್ೕ ಟಿ.ಚಿನನ್ಪಪ್ ಬಿನ್ ದಿವಂಗತ ಎಸ್.ತಿಪೆಪ್ೕಸಾವ್ಮಿ, ಸ. ., ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್ಪುರ,
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ತಾ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೇರೆಗೆ ಗೂರ್ಪ್. ಡಿ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

1/24/2015

A

127917 CPIBM362ಅನು2014

5/21/2015

C

5/19/2015

A

127926 CPIBM250ದೂಪರ್2014

ಎನ್ ರ್ೕನಿವಾಸಾಚಾರ್ ಪರ್ದಸ ಸಕಾರ್ರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪಪೂಕಾ ಕೆ ಜಿಎಫ್ ರವರಿಗೆ ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್ ಪಡೆಯಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
sri chetan kumar nayak s/o t.m mahadevaaiah.Compassionate Ground Appointment to
Group D post
ಡಿ ಡಿ ಪ ಐ ರ್ೕ ಬಸವರಾಜು ಕೊಡಗು ಇವರ ರುದದ್ ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಯ್ಕಷ್ರು ಕೊಡಗು ರವರ ದೂರು

12/4/2014

D

127928 CPIBM412ಅಆನೇ2014
127929 CPIBM413ಅಆನೇ2014

manoj dm s/o moganna gowda compassionate grounds Group D appointment
Bm Prasad S/o late Mahadevaiah.B. Compassionate Appointment for Group D Post

5/19/2015
5/19/2015

A
A

127942 CPIBM254ದೂಪರ್2014

ರ್ೕ ದದ್ ಂಗಸಾವ್ಮಿ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ.ಹೂಳಲಗುಂದ,ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ಮೇಲೆ ಶಾಲಾ
ಮಕಕ್ ಂದ ಹಣ ದುರುಪ ೕಗದ ದೂರು.ಗಾರ್ಮಸಥ್ರಿಂದ ದೂರು.
service pertiqularmof Sri. M C Srinivasayya
ರ್ೕಮತಿ .ಜಿ.ಉಷಾ. ಲೆಕಾಕ್ದಿಕಾರಿಗಳು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಕಡತ.

3/6/2015

D

4/10/2015
5/21/2015

E
D

5/19/2015

A

5/19/2015

A

5/19/2015

A

4/29/2015

D

4/29/2015
5/19/2015
2/25/2015

D
E
D

5/21/2015
5/21/2015

D
E

127920 CPIBM411ಅಆನೇ2014

127985 CPI‐BM28ಸೆಮಿಸ್2014
128008 CPIBM110sakala2014
128011 CPIBM414ಅಆನೇ2014
128012 CPIBM415ಅಆನೇ2014
128020 CPIBM416ಅಆನೇ2014
128062 CPIBM122ಮಾ.ಹ.ಅ2014
128063 CPIBM123ಮಾ.ಹ.ಅ2014
128082 CPIBM124ಮಾ.ಹ.ಅ2014
128083 CPIBM382ವೈವೆಮ2014
128109 CPIBM361ಆಖಅ2014
128114 CPIBM366ನಿ&ಪಿಂ2014

Smt k.r mamata kom late ningaraja b,b. a.m glps dodda aladhalli apoint for compssioate
grounds
smt s.r kanthamani kom late .kc.kumara a.m ghps gandhanahalli appointment for
compassionate grounds
smt s.r shanthamani kom late kk.c. kumara a.m. glps gandhanahalli koppalu appoint for
compassionate grounds
ೕಹನ್ ರೆಡಿಡ್ ಬೆಮಗಳೂರು ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ
ರ್ೕ ವ್ಐ ಹೆಚ್
ಬಗೆಗ್
ಮಾಕನ ಹ ಲ್ ಜೆ ಗಿರೀಶ್ ತರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
mahiti hakku aadi niyamadadi kooriruva mahiti needuva bagge‐ a.e.parameshan.
ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್ ಮೂಲ
ೕಚಗರ್ಗಳು ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಬಿ.ನಟರಾಜು ಪರ್ದಸ ◌ಾಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ.
ನಿವೇಶನವನುನ್ ದಾನವಾಗಿ ವ್ೕಕರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಎಸ್ ಆರ್ ಬೂಮೆ ಗೌಡ ಪರ್ದಸ ಸಕಾರ್ರಿ ಭಾಗೀಯ ಪ ಪುಸತ್ಕ ಮ ಗೆ ಬೂಮಮ್ನಹ ಳ್ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಯಂ
ನಿವೃತಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

128116 CPIBM424ಅಆನೇ2014
128150 CPI‐BM99ನಿ
128174 CPI‐BM100ನಿ

ೕ2014
ೕ2014

128204 CPIBM125ಮಾ.ಹ.ಅ2014
128206 CPIBM122ಇ 2014
128211 CPI‐BM102ವಗರ್2014
128324 CPIBM117ಆಋಪ2014
128348 CPIBM384ವೈವೆಮ2014
128415 CPIBM363ಖಾಪೂಸೇ2014
128442 CPIBM258ದೂಪರ್2014
128537 CPIBM215ಕೆ.ಎ.ಟಿ2014
128621 CPIBM435ಅಆನೇ2014
128622 CPIBM436ಅಆನೇ2014
128634 CPIBM362ಆಖಅ2014
128709 CPIBM361 ಪರ್ಅನು2014
128886 CPIBM126ಮಾ.ಹ.ಅ2014
128887 CPIBM127ಮಾ.ಹ.ಅ2014
128888 CPIBM128ಮಾ.ಹ.ಅ2014
128889 CPIBM115ಮಾಹಆ2014
128890 CPIBM129ಮಾ.ಹ.ಅ2014

ಎ ಎನ್ ಪಲಲ್ ಬಿನ್ ಜಿ ನಾರಾಯಣ ಹರವು ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ ಮೆಲೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ಗಾಗಿ
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಆರ್. ಪೂಣಿರ್ಮಾ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಬಿಳಸನೂರು, ಹರಿಹರ ತಾಲೂಲ್ಕು,
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಸೇವೆಯನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಧನಂಜಯ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಲೆ, ಗೌಡೇಟಿ, ಪಾವಗಡ ತಾ ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್
ೕನಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಮಾಜ ಕಲಾಯ್ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಶಾಶವ್ತವಾಗಿ
ರ್ೕ ಎಮ್ ಜೆ ಗಿರೀಶ್ ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಬಸವರಾಜೇಗವ್ಡ ರವರ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಜಿತ್ ಪರ್ಸಾದ್ ಉಪನಿಧೇಱಶಕರು ಡಿ.ಎಸ್.ಇ ಆರ್ ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಆ ೕಗ
ದಂಡ ಧಿ ರುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದದ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
s.r.manjunath,eo cadre ravara aasti mattu runa patti kadata
ನಾಗಮಣಿ ಪಿ ಎಸ್ ಅದೀಕಷ್ಕರು ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ದ ಮರುಪಾವತಿಯ ಬಿಲುಲ್ಗ ಗೆ ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ
ಮೂತತ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
sri putte gowda F.D.A. office of the c.p.i. Sanction of annuel increment
ರ್ೕ .ರಮೇಶ್ ೇ. .ಬೆಂ.ಉ.ವ‐3 ಇವರ ರುದದ್ ಸುತ್ ಕರ್ಮ ಕುರಿತು
ರ್ೕ ಎನ್ ಜಂಜಪಪ್, ಖಜಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊನಾನ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಇಲೆಲ್ ಇವರು ಕನಾಱಟಕ ◌ಾಡ ತ
ನಾಯ್ಯಮಂಡ ಯ ಲ್ ದಾಖ ರುವ ಅಜಿಱ ಸಂಖಯ್ 6810/2013ಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ
ದಿವಂಗತ ರ್ೕ ಕೊಟೆರ್ಶ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಪಿ ಇಡ ಕೋಟೆ ರಿಯೂರು ರವರ ಪತಿನ್ಯಾದ ರ್ೕಮತಿ ಮಮತ
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಸಾ ತರ್ಮಮ್, W/o late Thimmaiah ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರ
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
smt manjula devi FDA North ddpi office bengaluru site permision
ರ್ೕ ಲಕಷ್ಮ್ಣ್, ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ‐4
ಇವರು ದೇಶ ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್ ಹೋಗಲು ಇಲಾಖಾ ಅನುಮತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಬಸವರಾಜ ರಾಜಯ್ ಕಾಯಱದ ಱ ಕನಾಱಟಕ ಪತರ್ಕತಱರ ಸಂಘ ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ
ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ವ್ಐ ಹೆಚ್
ೕಹನ ರೆಡಿಡ್ ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್,
ರ್ೕ ಸುದೀಪ್ ಜ್ಐನ್ ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಎ ಸುರೇಶ್ ಚಂದರ್ ಬಾಬು ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ◌್ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಮ ಲ್ಕಾಜುಱನ

ದದ್ರಾಮಪಪ್ ಖೂಬಾ ರವರು ಮ

ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

5/19/2015

A

5/23/2015

E

5/23/2015

E

4/29/2015

D

4/29/2015

E

5/23/2015
5/2/2015
5/21/2015

E
E
D

1/29/2015
5/30/2015
12/16/2014

E
E
D

4/22/2015

A

4/22/2015

A

6/3/2015
4/27/2015

E
D

4/29/2015

D

4/29/2015
4/29/2015
4/29/2015

D
D
D

4/29/2015

D

128891 CPIBM130ಮಾ.ಹ.ಅ2014
128934 CPIBM1 ಪರ್ಅನು2015
128959 CPIBM1ದೂಪರ್2015

129116 CPI‐BM508 .ಸ & ಪ ಪರ್.2015
129117 CPI‐BM245 .ಸ & ಪ ಪರ್.2015
129118 CPI‐BM443ChooseOne2015
129119 CPI‐BM3218 .ಸ & ಪ ಪರ್.2014
129120 CPI‐BM330 .ಸ & ಪ ಪರ್.2014
129122 CPI‐BM426 .ಸ & ಪ ಪರ್.2014
129123 CPI‐BM330 .ಸ & ಪ ಪರ್.2014
129125 CPI‐BM526 .ಸ & ಪ ಪರ್.2014
129143 CPIBM1ನಿ&ಪಿಂ2015
129148 CPIBM4ದೂಪರ್2015
129157 CPIBM1ಇ 2015
129158 CPIBM2 ಪರ್ಅನು2015
129629 CPIBM2ವೇಬ2015
129632 CPIBM1ವೇನಿ2015

ರ್ೕ ಮಹೇಶ್ ಕಾರಂತ್ ರವರು ಮ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ರಮೇಶ ಎಂ ತುಂಬೆ, ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಮಂಗಳೂರು ದ ಣ
ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಐ.ಎಸ್.ಮಹೇಶ್, ಬಿ ಇ ಓ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,ಕೊರಟಗೆರೆ, ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು[ ರ್ೕ ಎಂ.ಕೃಷಣ್ಮೂತಿ ಸನ್
ಆಫ್ ಮುನಿಯಪಪ್[ಅರ್ ಟಿ ಐ ಕಾಯಱಕತಱರು]ಮುಮಟಗೆರೆ ಗಾರ್ಮ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ದೂರು ಪತರ್
ದಿನಾಂಕ 16‐12‐2014]
ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಶರಣಪಪ್ ಮಟೂಟ್ರ ಕಷ್ಕರ ೇತರ್ ಅವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್
508 652 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು.
ಮಾನಯ್ ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ .ಹೆಚ್. ಜಯಶಂಕರ ಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ
ಚುನಾಯಿತರಾದವರು ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 245 322ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು.
ಮಾನಯ್ ಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಸುಬಾಬ್ರೆಡಿಡ್.ಎಸ್.ಎನ್ ಬಾಗೇಪ ಲ್ ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್
ಸಂಖೆಯ್ 443 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು.
ಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಪಾಟೀಲ ಎಸ್ ನಡಹ ಳ್ ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 3218 ಕೆಕ್
ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಮಾನಯ್ ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟಿಟ್ ಕಷ್ಕರ ೇತರ್ ಇವರು ನಿಯಮ 330ರ
ಮೇರೆಗೆ ಪರ್ಸಾತ್ಪಿ ರುವ ಪರ್ಶೆನ್ಗಳ ಕುರಿತು.
ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟಿಟ್ ಕಷ್ಕರ ೇತರ್ ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್
ಸಂಖೆಯ್ 426 579 ರ ಬಗೆಗ್.
ಮಾನಯ್ ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಮರಿತಿಬೆಬ್ೕಗೌಡ, ಇವರು ನಿಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ ಪರ್ಸಾತ್ಪಿ ರುವ
ಷಯದ ಬಗೆಗ್.
ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಮರಿತಿಬೆಬ್ೕಗೌಡ ಕಷ್ಕರ ೇತರ್ ◌ಿವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 526
666ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ
ರ್ೕ. ವಣಣ್ ಡಿ.ಜಿ. ಸ.ನಿ. ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಉಪದಾನಗಳನುನ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸೌಲಭಯ್ಗಳನುನ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಹೆಚ್.ಜಿ.ರಾಮಕ್ಋಷಣ್,ಮು .ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ,ಕೂಟಗಾರಲಹ ಳ್, ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಇವರ ಕತ ವಯ್ಲೋಪದ ಬಗೆಗ್
ಸುತ್ ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಾ ಕೆ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಕಾಯಱನಿವಱ ಸುತಿತ್ರುವ ದೈ. ಕಷ್ಣ ಬಬ್ಂಧಿಯ ವೇತನ ನಿಗಧಿ
ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಎಂ. ಬೋರೇಗೌಡ, ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಉತತ್ರವಲಯ, ಮಂಡಯ್
◌ಿವರು ದೇಶ ಪರ್ವಾಸ ಕೈಗೊಳಳ್ಲು ಅನಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
staganation increment of smt/M.R. Hemavathi F.D.A Office of the c.p.i.
Sanctioned of stagnation increment of Sri.N. Lakshmi narasimhaiah attender office of the
C.P.I.

4/29/2015
4/27/2015

D
D

5/7/2015

D

1/7/2015

E

1/7/2015

E

1/7/2015

E

1/7/2015

E

1/7/2015

E

1/7/2015

E

1/7/2015

E

1/7/2015

E

4/27/2015

B

5/23/2015

D

4/28/2015

E

4/27/2015

D

1/29/2015
1/29/2015

E
E

129652 CPIBM8ದೂಪರ್2015

ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರುಸಪೌರ್ಶಾಲೆ,ಬುಕಾಕ್ಪಟಟ್ಣ,ಕೂರಟಗೆರೆ ತಾ,ಇವರ ಮೇಲೆ ಬುಕಾಕ್ಪಟಟ್ಣ ಗಾರ್ಮಸಥ್ರಿಂದ ದೂರು

5/23/2015

E

129671 CPIBM2ವೇನಿ2015

Sanctioned of 2 nd stagnation increment of sri. jala nanjundeshwara F.D.A. Office of the c.p.i. 1/29/2015

E

129673 CPIBM1ನಿ&ಪಿಂ2015

ರ್ೕಮತಿ .ಮಂಜುಳ ◌ುಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು(ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ) ಬನೂನ್ರು,
ಟೀ.ನರ ೕಪುರ ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಎಸ್.ಆರ್. ಚಂದರ್ಯಯ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಆದೇಶದ ಲ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪೀಣಯ್
ಎಂದಿರುವುದನುನ್ ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಪೀಣಯ್ ಎಂದು ತಿದುದ್ಪಡಿ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.
ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಸಮೀರ್ ಪಾಷ ಬಿನ್ ನಜೀಮುನಿನ್ೕಸಾ ಕೆ ಜಿ ಹ ಳ್ ವಾಜಿನಗರ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ
ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಗೀತಾಬಾಯಿ ಕೋಂ ಬಾಲಕೃಷಣ್ ನಾಯಕ್ ಪಿ ಎನ್ ನಲೂಲ್ರು ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ ಮೇಲೆ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್
ಹುದೆದ್ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಡಿ ಗೌರಮಮ್ ಕೋಂ ಎಂ ಲಕಷ್ಮ್ಣಪಪ್ ಎನ್ ಎನ್ ಕಟೆಟ್ ಹೂಸದುಗರ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ ಮೇಲೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
Sanction of 20 years Special increment of sri. Francise Group. D. office of the c.p.i. Bangalore.

4/28/2015

C

5/23/2015

C

4/22/2015

A

2/6/2015

A

4/22/2015

A

2/23/2015

C

ಅಬುದ್ಲ್ ವಾಜೀದ್ ಉಪಕಾಯರ್ದ ರ್ ಜಿ ಪಂ ಕಾರವಾರ ಇವರ ಸೆವೆಯನುನ್ ಂದಕೆಕ್ ಪಡೆದು ಸದ್ಳ
ನಿಯುಕಿತ್ಗೂ ಸುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ವೈ ಹೆಚ್
ೕಹನ್ ರೆಡಿಡ್ ಬೆಂ, ರವರಿಗೆ ಮಾ ಹ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ
Sanction of 1st staganation increment of smt. B.V. vasupradha F.D.A. office of the c.p.i.
Bangalore.
ರ್ೕ ಕೆ.ಎಸ್.ಜಗದೀಶಯಯ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ನೀಲಗೂಂಡನಹ ಳ್, ಕೂರಟಗೆರೆ ತಾ,ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇಲೆ
ತಿಪೆಪ್ೕಸಾವ್ಮಿ ಮಾಜಿ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. .ಅಧಯ್ಕಷ್ಕರಿಂದ ದೂರು
ಮುಖ ಯ ಕಷ್ಕರು,ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.[ಪೌರ್. ]ಪೂನನ್ಂಪೇಟೆ, ಕೂಡಗು ಇವರ ಮೇಲೆ ಉ.ನಿ.ಮಡಕೇರಿ ಇವರಿಂದ
ಶ ಐಕಷ್ಣಿಕ ಷಯಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ದೂರು.
ೕಜನೆ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್.
201314ನೇ ಸಾ ನ ಪುಸತ್ಕ ಸಗಟು ಖರೀದಿ
201314ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ರಾಷೊಟ್ರ್ೕತಾಥ್ನ ಸಾ ತಯ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಭಾರತಭಾರತಿ ಪುಸತ್ಕ ಸಗಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ. ಎನ್. ಉಮೇಶ್, ಪರ್.ದ.ಸ. ಡಯಟ್, ತುಮಕೂರು ಇವರು ಅಕರ್ಮವಾಗಿ ಆ ತ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗ್
ದೂರುಲೋಕಾಯುಕತ್ ತನಿಖೆ
ರ್ೕ. ರಾಮರಾವ್, ಪರ್.ದ.ಸ. ಬಬ್ಂದಿ4 ಶಾಖೆ, ಇವರ ದುವರ್ತರ್ನೆ ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತುತ್ಗೊ ದ ಬಗೆಗ್.
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E

4/29/2015
2/23/2015

D
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4/25/2015

D

5/16/2015

D

4/10/2015
4/10/2015

D
D

2/5/2015

E

4/10/2015

D

129725 CPI‐BM109ವಗರ್2015

129840 CPIBM8ಅಆನೇ2015
129847 CPIBM9ಅಆನೇ2015
129848 CPIBM10ಅಆನೇ2015
129952 CPIBM4ವೇಬ2015
129979 CPIBM1ವಗರ್2015
129992 CPIBM1ಮಾ.ಹ.ಅ2015
129997 CPIBM5ವೇಬ2015
130173 CPIBM17ದೂಪರ್2015
130175 CPIBM19ದೂಪರ್2015
130177 CPI‐BM4ಕೇಪು
130178 CPI‐BM5ಕೇಪು

ೕ2015
ೕ2015

130179 CPI‐BM7ಲೋಪರ್2014
130204 CPI‐BM27ಅಮಾನತುತ್201415

130209 CPIBM13ಅಆನೇ2015
130210 CPIBM14ಅಆನೇ2015
130235 CPIBM2ಮಾ.ಹ.ಅ2015
130236 CPIBM3ಇ 2015
130239 CPIBM15ಅಆನೇ2015

130262 CPIBM17ಅಆನೇ2015
130263 CPIBM2ಕಾಸವ್ವೇಬ2015
130288 CPIBM22ದೂಪರ್2015
130323 CPIBM18ಅಆನೇ2015

130339 CPIBM19ಅಆನೇ2015

130341 CPIBM4ಇ 2015
130352 CPIBM3 ಪರ್ಅನು2015
130431 CPIBM2ವಗರ್2015
130432 CPIBM10ಮುಂಬಡಿತ್2015
130477 CPIBM24ಅಆನೇ2015
130478 CPIBM25ಅಆನೇ2015

ಅರುಣ ಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್ ಎಂ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಮಂಜಪಪ್ ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ ಮೇಲೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಸೇವಾಪುಸತ್ಕದೂಂದಿಗೆ
ಬೇಬಿ ಕೋಂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪಿ ಚಲಲ್ಹ ಳ್ ಕೋಲಾರ ತಾ ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೆರೆಗೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ಹುದೆದ್ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಸೇವಾಪುಸತ್ಕದೂಂದಿಗೆ
ಹೂನೆನ್ೕಗೌಡ ಎಸ್ ಪಂತರಪಾಳಯ್ ಬೆಂ 3518 ಎಪಿ 114 ಮೇಲಮ್ನ
ರ್ೕ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ರವರು ಗೋಪ ಲ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ◌ುತತ್ರ ವಲಯ01 ರ ಜಾಜಿನಗರ ರವರ
ಬಗೆಗ್ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಎ ತೇಜು ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ದಿ ಎಂ ಅಪಾಪ್ಜಿ, ಮು. ., ಸ. .ಪರ್.◌ಾ.ಶಾಲೆ, ಹರವೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
smt Sujata Bai B.R kom late Raghu rao jaadav A.M GNC (H.S) Bherya K.R NAGAR taluk.
appoimentment for Compassionate grounds
Sanctioned of 15 years Increment of smt/ Sarala .F.D.A Govt. High School, Chelur, Gubbi.
ರ್ೕ ವಾನಂದ, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಕಾಯ ಕರ್ಮ, ಮಡಕೇರಿ,ಇವರ ಮೇಲೆ ಸುತ್ ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸುವ
ಬಗೆಗ್. {ಜಿ.ಪಂ.ನಿಂದ ವರದಿ}
ರ್ೕ ಬಸವರಾಜಪಪ್ .ಡಿ. ಪತಿನ್ ದಿ ಕೆ.ಡಿ. ಗೋಪಮಮ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ೕಟರ್ರ್ ಪೇಟೆ,
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ತಾ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಎಂ.ಆರ್. ನ ೕನ್ ತಾಯಿ ದಿ ಕೆ.ಆರ್. ಜಯಮಮ್, ಮು. ., ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಅಂಬಳೆ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ತಾ
ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್
ದಿನಾಂಕ1/1/2005 ರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು ಮತುತ್ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಬಡಿತ್
ನೀಡಿದ ವರಗಳನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಜೆ.ಎಸ್. ಕೃಷಣ್ವೇಣಿ, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ ಮಂಡ ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್ ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಕೆ ಹೆಚ್ ಚಂದರ್ಪಪ್ ಉನಿ ಅಪರ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಕಬ್ಲುಗಿರ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
ಶಾಂತಪಪ್ ಬಾಬು ಬಿಲ್ ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ಬೆಳಗಾ ಇವರಿಗೆ ಉನಿ ಹುದೆದ್ಗೆ ಮುಂಬಡಿತ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್
ಪೆರ್ೕಮಾ ಡಿ ಎನ್ ಕೋಂ ಎ ಹೆಚ್ ಬಸವರಾಜಪಪ್ ರಾಂಪುರ ಹೂನಾನ್ ತಆ ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ ಮೇಲೆ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್
ಹುದೆದ್ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಅನಿತಾ ಕೋಂ ಮಹದೇವಯಯ್ ಬಿ ಎಸ್ ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ ಮೇಲೆ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
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4/27/2015

A

4/27/2015

A

4/30/2015

E

4/27/2015
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4/30/2015
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5/21/2015

A

4/22/2015
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130535 CPI‐BM26ChooseOne2015
130537 CPI‐BM92ChooseOne2015

130538 CPI‐BM111ChooseOne2015
130546 CPI‐BM43ChooseOne2015
130550 CPIBM1ಮ.ಹ.ಆ2015
130551 CPI‐BM69ಮಾ.ಹ.ಅ2015
130552 CPI‐BM70 ಪರ್ಅನು2015
130553 CPI‐BM104ಕ.ನಿ.ಅ2015
130556 CPI‐BM108 ಪರ್ಅನು2015
130563 CPI‐BM120 ಪರ್ಅನು2015
130564 CPI‐BM145 ಪರ್ಅನು2015
130565 CPI‐BM129 ಪರ್ಅನು2015
130566 CPI‐BM127 ಪರ್ಅನು2015
130567 CPI‐BM128ಮಾ.ಹ.ಅ2015
130568 CPI‐BM121 ಪರ್ಅನು2015
130569 CPI‐BM115 ಪರ್ಅನು2015
130570 CPI‐BM123ಗರನ2015

ರ್ೕ ಕೆ.ಆನಂದ, ನಿದೇ ಶಕರು ಪಾರ್ , ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ ಜೊಹರಾ ಜಬೀನ್ ಎಂ, ನಿದೇ ಶಕರು, ಉದು ಮತುತ್ ಇತರೆ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಳ
ನಿದೇ ಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಎಸ್.ಪಿ.ಕಾಗಲೆ, ಉಪನಿದೇ ಶಕರು ದೈ. , ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ
ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ರೇಣುಕಮಮ್, ಎಪಿ ಓ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ, ತುಮಕೂರು ರವರ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ಮಂಜುನಾಥ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್ 10ರೂಗಳ
ೕಸಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್ ಲಗತಿತ್ ದೆ.
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರ್ೕ ಆಂಜನಮೂತಿ .ಬಿ
ರ್ೕಮತಿ ಸುನೀತಾ ಕುಮಾರಿ, ಮು , ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ನರ ೕಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ ಪಾಸ್
ೕಟ್ ಮಾಡಿಸಲು ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಎನ್.ಎಂ.ರಾಮು, ಬಿಇಓ, ಮಳವ ಳ್ ತಾ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ರವರ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ ಇತಯ್ಥ ಪಡಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.
ೕಟ್
ರ್ೕ ರಮೇಶ್.ಕೆ, ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸಪಪೂ ಕಾಲೇಜು, ಬಿ. ಹೆಚ್.ರಸೆತ್, ವ ಗಗ್ ರವರಿಗೆ ಪಾಸ್
ಮಾಡಿಸಲು ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ೕಟ್
ರ್ೕಮತಿ ಲತಾ.ಬಿ, ಮು , ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ ಪಾಸ್
ನ ೕಕರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ ಗಿರಿಜೇಶವ್ರಿ ದೇ .ಡಿ, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಉನಿ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ
ದೇಶ ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್ ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ೕಟ್ ಮಾಡಿಸಲು ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ
ರ್ೕ ಈಶವ್ರಯಯ್, ಉ.ನಿ, ಸಾ ಇ, ತುಮಕೂರು ರವರಿಗೆ ಪಾಸ್
ಬಗೆಗ್.
ೕಟ್ ಮಾಡಿಸಲು
ರ್ೕ ರಾಮಾರಾಧಯ್.ಆರ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಟಿಇ, ಮೈಸೂರು ರವರಿಗೆ ಪಾಸ್
ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರ್ೕಮತಿ
ೕಟ್ ಮಾಡಿಸಲು ನಿರಾ ೇಪಣಾ
ರ್ೕ ರ್ೕನಿವಾಸ್, ಬಿಇಓ, ಉ.ವ4, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ ಪಾಸ್
ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ೕಟ್
ರ್ೕ ಎಂ.ಎಸ್.ರ , ಮು , ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಹುಸೂಕ್ರು, ಮಳವ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ ಪಾಸ್
ಮಾಡಿಸಲು ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ ಸುನಂದ ಬಿ ಮೂಗನೂರು, ನಿವೃತತ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಟಿಇ, ಚಿತರ್ದುಗ ರವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ
ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
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130578 CPI‐BM76ವೈವೆಮ2015

ರ್ೕ ಕೆ.ರತನ್ಯಯ್, ಉ.ನಿ, ಎ , ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ದ ಮರುಪಾವತಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/30/2015

E

130580 CPI‐BM73ವೈವೆಮ2014

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ರೇಖಾ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ರವರ ಪತಿಯವರಿಗೆ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ೕಣಾ ಆರ್ ನಾಯಕ್, ನಿದೇ ಶಕರು ಪೌರ್. , ಂದಿನ ಸಹನಿದೇ ಶಕರು, ಅಭಿಯಾನ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ದ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಎಂ.ಆರ್.ಕೃಷಣ್ಮೂತಿ , ಮು , ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಅರಹತೊಳಲು, ಭದಾರ್ವತಿ ತಾಲೂಲ್ಕು, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ದ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಆರ್.ಪೂಣಿ ಮಾ.ಮು. .ಸಪೌರ್.ಶಾಲೆ,ಬಿಳಸನೂರು,ಹರಿಹರ ತಾ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇಲೆ
ದೂರು
ಕು ತೇಜ ವ್ನಿ ಬಿ.ಕೆ. ತಂದೆ ದಿ ಬಿ.ಎಸ್. ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮುಳೂಳ್ರು,
ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ಮಲ ಎಸ್ ರಿಯ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಮಂಜೂರು ಬಗೆಗ್
ಬಿಲುಲ್ಗಳೂಂದಿಗೆ
ಹೆಚ್ ಆರ್ ರ್ೕನಿಧಿ ಕುಮಾರ್ ಅದೀಕಷ್ಕರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್
ಮೂಲ ಬಿಲುಲ್ಗಳೂಂದಿಗೆ
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಆರ್.ಹೇಮಾವತಿ ಪರ್ದಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇ ಬೆಂ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ದ ಬಿಲುಲ್
ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ನಾಗರಾಜು ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇ ಬೆಂ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ಬತೆಯ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/30/2015

E

4/30/2015

E

4/30/2015

E

4/10/2015

D

4/27/2015

A

5/21/2015

D

5/21/2015

D

5/21/2015

D

5/21/2015

D

4/30/2015

D

6/1/2015
4/30/2015

E
E

4/22/2015

A

4/22/2015

A

4/29/2015

D

130584 CPI‐BM102ವೈವೆಮ2014
130591 CPI‐BM75ವೈವೆಮ2015
130635 CPIBM26ದೂಪರ್2015
130701 CPIBM27ಅಆನೇ2015

130874 CPIBM1sakala2015
130887 CPIBM7sakala2015
130888 CPIBM8sakala2015
130889 CPIBM9sakala2015
130975 CPIBM4ನಿ

ೕ2015

131049 CPIBM1ಇ 2015
131158 CPI‐BM141 ಪರ್ಅನು2015
131223 CPIBM33ಅಆನೇ2015

131225 CPIBM34ಅಆನೇ2015

131450 CPIBM5ಮಾ.ಹ.ಅ2015

ರ್ೕ ಎ ರ್ೕಧರ, ಆಡ ತಾಧಿಕಾರಿ, ರೀಜನಲ್ ಇನಿಸ್ಟೂಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನುನ್ ಮಾತೃ
ಇಲಾಖೆಗೆ ಂದಿರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಯಾವ ಶಾಖೆಯವರು ಪಡೆಯದಿರುವ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಕಡತಗೊ ರುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಡಿ.ಆರ್. ದದ್ ಂಗಾರಾಧಯ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಅಕಿಕ್ರಾಂಪುರ, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು,
ೕಟ್ ಮಾಡಿಲು ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ ಪಾಸ್
ರ್ೕ ಜೆ ಡಿ ರಾಜಪಪ್, ಬಡಿತ್ ಮು , ಸ. .ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ನಾಗಯಯ್ನಹಟಿಟ್, ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ,ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಅವರ
ಮಗನಾದ ರ್ೕ ಆರ್ ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ ರವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ದಿವಂಗತ ರ್ೕ ಡಿ ಹನುಮಂತರೆಡಿಡ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಜಂಬಿಗೇಮರದಹ ಳ್ ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲೂಲ್ಕು
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ವರವ ಮಗ ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಕೆ ಅಶೋಕ ರವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೇರೆಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಹೊನೆನ್ಗ್ಔಡ ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

ಹೆಚ್.ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್ ನ ಲ್ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
2014‐15ನೇ ಸಾ ನ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಬಬ್ಂದಿಗಳ ಪರ್ಯಾಣ ಭತೆಯ್ ಡಾರ್ ಬಗೆಗ್
2013‐14, 2014‐15 ಜಿಪಿಎಫ್ ಗೂರ್ಪ್ ಇನೂಷ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಲುಲ್ಗಳು
2015‐16ನೇ ಸಾ ನ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಕಡತಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್
2013‐14ನೇ ಸಾ ನ ಪರ್ಯಾಣ ಭತೆಯ್ ಬಿಲುಲ್ ಮೇಲು ಸ ಬಗೆಗ್
2013‐14ನೇ ಸಾ ನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಮೂನೆಗಳು
2013‐14ನೇ ಸಾ ನ ಬಬ್ಂದಿಗಳ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಮೂನೆಗಳು
2013‐14ನೇ ಸಾ ನ ಬಬ್ಂದಿಗಳ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಮೂನೆಗಳು [ಭಾಗ‐1]
2013‐14ನೇ ಸಾ ನ ಬಬ್ಂದಿಗಳ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಗಳ ನಮೂನೆಗಳು [ಭಾಗ‐2]
ರ್ೕಮತಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ, ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸಕಾ ರಿ ಪದ ಪೂವ ಕಾಲೇಜು, ಮಲೇಬನೂನ್ರು ಇವರ
ಕತ ವಯ್ಲೋಪದ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಎನ್ ಶಾಖ್, ತಾಯಿ ದಿವಂಗತ ರ್ೕಮತಿಹೆಚ್ ಎಸ್ ೕಲಾವತಿ, ಸ ,ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
ಸಾರೆಮೇಗಲಕೊಪಪ್ಲು, ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಪರ್ ದ ಸ ರ
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಎ ವೆಂಕಟೇಶಪಪ್, ಸ , ಸ. ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ರಂಗವವ್ನಹ ಳ್, ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ರವರು ಸೇವೆ
ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವಾಗಲೇ ದಿ02/09/2014ರಂದು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಪರ್ಯುಕತ್ ಅವರ ಮಗನಾದ ರ್ೕ
ಮಂಜುನಾಥ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ.

4/16/2015
4/16/2015
4/16/2015
4/17/2015
4/16/2015
4/17/2015
4/17/2015
4/17/2015
4/17/2015
5/26/2015

E
E
E
E
D
E
E
E
E
D

4/27/2015

A

4/29/2015

E

132237 CPIBM9ಮಾ.ಹ.ಅ2015
132289 CPI‐BM02ಸೇಸೇ2015

ಮುನಿರಾಜಪಪ್ ಬೆಂ ಗಾರ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಸ ಲ್ ರುವ ದಿ 27/1/15ರ ಅಜಿರ್
ರ್ೕಮತಿ ಸಾಲೇಹಾ ಅಂಜುಂ ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಅರೆಹ ಳ್ ಹಾಸನ ತಾ ಇವರ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್

5/2/2015
5/18/2015

D
C

132292
132294
132310
132356
132359
132365
132384
132561
132562

ರ್ೕ ಎನ್ ಮ ಲ್ಕಾಜುಱನ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ಶುಭ ಹೆಚ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕದೇ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಜಿ.ಆರ್ ಶೋಭಾ ಇವರ ಗ ಕೆ ರಜೆ ಬಗೆಗ್
ಮುರ ಎಂ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ಆರ್.ನಾರಾಯಣ ಸಾವ್ಮಿ ಇವರ ಗ ಕೆ ರಜೆ ಮಂಜುರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಜೊಯ್ೕತಿಕುಮಾರಿ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪಱಡೆ ಬಗೆಗ್
ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ (ಭಾಗ‐2)(2008‐09)
ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ ಶೇಷ ವೃಂದದ ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 1.ಜಿಲಾಲ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಧೀಕಷ್ಕರು 2. ಷಯ
ಪರಿ ೕಖಷ್ಕರು(ವೃತಿತ್) 3. ಭಾಗೀಯ ಧೀಕಷ್ಕರು(ಸಂ.ನೃ.ನಾಟಕ)
ಮಹಾದೇವಸಾವ್ಮಿ.ಎಸ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ ◌ಿವರ ◌ುನನ್ತ ವಾಯ್ಸಮಗದ ಬಗೆಗ್

5/18/2015
5/18/2015
5/18/2015
5/18/2015
5/18/2015
5/18/2015
5/22/2015
5/14/2015
5/14/2015

C
C
C
C
C
C
C
A
A

5/14/2015

E

131678
131679
131680
131681
131682
131760
131761
131762
131763
131825

CPIBM1ಅನುಬಿ2015
CPIBM2ಅನುಬಿ2015
CPIBM1ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2015
CPIBM3ಅನುಬಿ2015
CPIBM1ಪರ್ಭ2015
CPIBM1ಫಾ62ಬಿ2015
CPIBM2ಫಾ62ಬಿ2015
CPIBM3ಫಾ62ಬಿ2015
CPIBM4ಫಾ62ಬಿ2015
CPIBM50ದೂಪರ್2015

131905 CPIBM40ಅಆನೇ2015

132027 CPIBM44ಅಆನೇ2015

CPI‐BM05ChooseOne2015
CPI‐BM07ChooseOne2015
CPI‐BM201ಸೇಸೇ2015
CPI‐BM33ರಮಂ2015
CPI‐BM35ಸೇಸೇ2015
CPI‐BM40ಸೇಸೇ2015
CPI‐BM47ಸೇಸೇ2015
CPIBM17ಮುಂಬಡಿತ್2015
CPIBM7ಜೇಪ2015

132563 CPIBM1ಉವಾಯ್ಪ2015

132566 CPIBM2ಉವಾಯ್ಪ2015
132569 CPIBM18ಮುಂಬಡಿತ್2015
132570 CPIBM3ಉವಾಯ್ಪ2015
132608 CPIBM3ವಗರ್2015
132609
132610
132611
132617

CPIBM4ವಗರ್2015
CPIBM5ವಗರ್2015
CPIBM6ವಗರ್2015
CPIBM20ಮುಂಬಡಿತ್2015

132707 CPI‐BM152ChooseOne2015
132708 CPI‐BM146ChooseOne2013
132709 CPI‐BM161ChooseOne2013
132710 CPI‐BM157ChooseOne2013
132711 CPI‐BM128ChooseOne2013
132712 CPI‐BM147ChooseOne2013
132713 CPI‐BM155ChooseOne2013
132714 CPI‐BM144ChooseOne2013
132720 CPI‐BM119ChooseOne2013
132721 CPI‐BM136ChooseOne2013
132722 CPI‐BM135ChooseOne2013

ರ್ೕ .ಪುಟಟ್ರಾಜು ೇತರ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎ್/ಎಸ್.ಎ ಚಾಮರಾಜನಗರ ◌ಿವರ ಸವ್ಯಂ
ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ ನಿವೃತತ್ ಜಿಲಾಲ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಧೀಕಷ್ಕರು ವ ಗಗ್ ಇವರು ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ದಾಖ ರುವ
ಪರ್ಕರಣಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಸಕಾಱರಕೆಕ್ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ರಾಜಾಮಣಿ .ಎಸ್ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ಸಾ. .ಇಲಾಕೆ, ಮಂಡಯ್ ◌ಿವರಿಗೆ ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗ
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಟಿ ವ ಂಗಯಯ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು(ಕಾಯಾಱನುಭವ) ಡಯಟ್ ಹಾಸನ ಇವರ ವಗಾಱವಣೆ ಬಗೆಗ್

5/14/2015

E

5/14/2015

E

5/14/2015

D

5/16/2015

E

ರ್ೕ ವರಾಮ ◌ೆಸ್ ರಾಠೋಡ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ಇವರ ವಗಾಱವಣೆ ಬಗೆಗ್
ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ ಶೇಷ ವೃಂದಗಳ ಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾಱವಣೆ ಬಗೆಗ್
2010‐11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ ಶೇಷ ವೃಂದಗಳ ಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾಱವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಮೇಲದ್ಜೆಱಗೇರಿ ದ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವ ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್(ಅಭಿಲೇಖಾಲಯದ ಕಛೇರಿಗೆ)
ರ್ೕ ರ ೕಶ್, ಹೆಚ್. . ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಉಪನಿದ ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಪರ್ಭಾರ
ಭತೆಯ್ ಕಡತ
ರ್ೕ ಎಲ್. ರ . ರಿಯ ◌ುಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ದಾವಣಗೆರೆ. ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

5/16/2015
5/16/2015
5/16/2015
5/16/2015

E
E
C
A

5/20/2015

E

5/20/2015

E

5/20/2015

E

5/20/2015
5/20/2015

E
E

5/20/2015
5/20/2015

E
E

5/20/2015

E

5/20/2015

E

5/20/2015

E

5/20/2015

E

ರ್ೕ ಬಿ.ಎಸ್. ರಾಜಶೇಖರ, ಸಹ ನಿದೇ ಶಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ಜಿ. ಗೋಪಿ. ಪರ್.ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ. ಚಿಂತಾಮಣಿ. ಇವರ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಚಂದರ್ಪಪ್. ಎಂ. ಸಹಾಯಕ ನಿದೇ ಶಕರು, ಅಕಷ್ರದಾಸೋಹ, ತಾ.ಪಂ. ಹೊಸನಗರ, ವ ಗಗ್. ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಮಹೇಶ್, ಕೆ.ಎಂ. ಬಿ.ಆರ್. . ಕನಕಪುರ. ರಾಮನಗರ. ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ
ರ್ೕ ಮಹಾಂತೇಶ್, ಆ ಕಂಠಿ, ರಿಯ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಚೆಂಗಳೂರು ಭಾಗ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ.
ರ್ೕಮತಿ ಉಮಾ ಆರ್ ಪರ್ಮು ಸಕಾ ರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪಪೂಕಾಲೇಜು, ವ ಗಗ್. ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಕಡತ
ರ್ೕ ಹೆಚ್. ಆರ್. ಪರ್ಕಾಶ್, ಸ , ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಕೊಟಗಾಲ್ರ್ ಹ ಳ್, ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಕಡತ
ರ್ೕಮತಿ ಆರ್.ಕೆ. ಉಮಾ. ಪರ್ಮು . ಸಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಅಡಗೂರು ಬೇಲೂರು ತಾ ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ
ರ್ೕ ಕೆ. ಆನಂದ ನಿದೆ ಕರು, ಪಾರ್ಥಮಿ ಕಷ್ಣ ◌ಿವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ.

132723 CPI‐BM137ChooseOne2013
132725 CPI‐BM31ChooseOne2013
132728 CPI‐BM28ChooseOne2014
132730 CPI‐BM11ChooseOne2014
132731 CPI‐BM172ChooseOne2013
132732 CPI‐BM08ChooseOne2014
132734 CPI‐BM94ChooseOne
132735 CPI‐BM90ChooseOne
132737 CPI‐BM100ChooseOne2013
132739 CPI‐BM08ChooseOne2014
132741 CPI‐BM37ChooseOne2014
132743 CPI‐BM23ChooseOne2014
132746 CPI‐BM105ChooseOne2014
132747 CPI‐BM165ChooseOne2014
132748 CPI‐BM120ChooseOne2014
132749 CPI‐BM41ChooseOne2014

ರ್ೕಮತಿ ಸುಧಾ ಕೆ. ಪರ್ಮು ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಕನನ್ಂಗಿ ತೀಥ ಹ ಳ್, ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ

5/20/2015

E

ೕಜನಾ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್ ಎಂ.ಎಸ್.ಎ. ವ ಗ್ ಇವರಿಗೆ
ರ್ೕ ಅಂತೋಣಿ ರಾಜ್, ಜಿಲಾಲ್ ಉಪ
ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರ ತಿ ಕಡತ
ರ್ೕಮತಿ ಮಂಜುಳ, ಪರ್.ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ. ಡಲ್ಘಟಟ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರು ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ
ರ್ೕ ಕೆ. ವೆಂಕಟೇಶ. ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ,ಬಾಗೇಪ ಲ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ

5/20/2015

E

5/20/2015

E

5/20/2015

E

ೕಜನೆ, ತಾ.ಪಂ.ಶೃಂಗೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ
ರ್ೕ ಹೆಚ್. ಕೃಷಣ್ಪಪ್, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇ ಶಕರು, ಅಕಷ್ರದಾಸೋಹ
ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರ ತಿ ಕಡತ
ರ್ೕ ಎಂ. . ಮಂಜುನಾಥ್. ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಚಿಕಕ್ಬಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಕಡತ
ರ್ೕ ಮತಿ ಮಲಾ , ಎಂ, ಪರ್.ಮು. . ಸಪೌರ್.ಶಾಲೆ. ರೆಂಜಾಳ, ಕಾಕ ಳ ತಾಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಬತೆಯ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ನಿರಂಜನ ನಾಯಕ, ಪರ್ಭಾರಿ ಮು. . ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ ಕೆದೂರು, ಕುಂದಾಪುರ ವಲಯ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ
ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ
ರ್ೕ ರ್ೕನಿವಾಸಪಪ್, ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸಕಾ ರಿ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಾಲೇಜು, ಅಗಲಗುಕಿ , ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್

5/20/2015

E

5/20/2015

E

5/20/2015

E

5/20/2015

E

5/20/2015

E

ರ್ೕ ಎಸ್.ಪಿ.ಕಾಗಿಲೆ, ಭಾಗೀಯ ◌ುಪನಿದೇ ಶಕರು, [ದೈ. ] ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗ ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ ಶೈಲಜ ಬಿ.ಎ. ಸ. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ. ಹೆಬಬ್ಗೋಡಿ, ರಾಮನಗರ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಎಸ್, ವೆಂಕಟೇಶಪಪ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, .ಟಿ.ಇ. ಚಿತರ್ದುಗ ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ

5/20/2015

E

5/20/2015

E

5/20/2015

E

5/20/2015

E

5/20/2015

E

5/20/2015

E

5/20/2015

E

ರ್ೕ ಕೆಂಪರಾಮು, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇ ಶಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ.
ರ್ೕ ನಾರಾಯಣ ಸಾವ್ಮಿ, ಪರ್ಮು , ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಮತುತ್ ರ್ೕ ಎಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಸಾಬ್, ಪರ್ಭಾರಿ
ಬಿ.ಆರ್. . ಬಾಗೇಪ ಲ್, ಚಿಕಕ್ ಬಳಾಳ್ಪುರ, ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಹೆಚ್. . ಕೆಂಪರಾಜು, ಉಪನಿದೇ ಶಕರು, ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಣ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಕೆ. ರ್ೕನಿವಾಸ ಪರ್. . ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಹುಲೆಲ್ೕಗೌಡನ ಹ ಳ್, ಉತತ್ರ ವಲಯ1 ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ
ಭತೆಯ್ ಕಡತ

132750 CPI‐BM13ChooseOne2014

ರ್ೕ ಬಿ.ಪಿ. ಅಟಾಟ್ವರ, ಮು , ಸಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಅಟಾಟ್ವರ, ಹಾಸನ, ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇವರ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ
ರ್ೕ ನಾಗರಾಜ, ಡಿ.ವೈ.ಪಿ. . ಸ. . ಅಭಿಯಾನ ◌ುಡುಪಿ, ಇವರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ
ರ್ೕ . ತಿಮೆ ಶ್, ಪರ್.ಮು. . ಸಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ವಸಂತನಗರ, ರಿಯೂರು ತಾ ಚಿತರ್ದುಗ , ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ
ರ್ೕ.ಕೆ.ಎಸ್. ನಾಗರಾಜಪಪ್, ಪರ್.ಮು. . ಸಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ನೇರಳಕಟೆಟ್, ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ
ರ್ೕ ರೇವಣ ದದ್ಪಪ್, ಪರ್.ಮು. , ಸ.ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜು, ಭದಾರ್ವತಿ, ವ ಗಗ್ ◌ಿವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ
ರ್ೕ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪರ್ಭಾರಿ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸಕಾ ರಿ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಾಲೇಜು, ಅಗಲಗುಕಿ
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಲ್ಪುರ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
ರ್ೕ ರ ೕಂದರ್ನಾಥ್, ಪರ್ಮು , ಸಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ ದದ್ವವ್ನಹ ಳ್, ರಿಯೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ
ಎಸ್ ನಾಗರಾಜ. ಪರ್ಮು ಮ, ಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕತಿತ್ಮಲೆಲ್ೕನಹ ಲ್, ಅರಕಲಗೋಡು ತಾ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
1] ರ್ೕ ಂಗದೇವರು, ಯು.ಆರ್. ಸ. . ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ದಬೆಬ್ೕಘಟಟ್, 2] ರ್ೕ ಗೋ ಂದ ಸಾವ್ಮಿ ಸ ಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಅಜಜ್ನಹ ಳ್, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ ತುಮಕೂರು ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಎಸ್ ಗೀತಾಂಜ . ಸ. ಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆ. ದಶವಾರ, ಚನನ್ಪಟ್ಟಣ . ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ

5/20/2015

E

5/20/2015
5/20/2015

E
E

5/20/2015

E

5/20/2015

E

5/20/2015

E

5/20/2015

E

5/20/2015
5/20/2015

E
E

5/20/2015

E

ರ್ೕ ರಮೇಶ. ಎಎಸ್.ಎಂ. ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇ ಶಕರು ಉದು ಮತುತ್ ಇತರೆ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಗಳ ನಿದೇ ಶನಾಲಯ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
ನಾಗೇಂದರ್ ಪರ್ಸಾದ್, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉಪನಿದೇ ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ, . ಇಲಾಖೆ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ
ಪರ್ಭಾರ
1 ರ್ೕ ರಾಘವೇಂದರ್ ಮು , ತದೂರು.2] ಶಂಕರಪಪ್. ಸ ಕನನ್ಂಗಿ. 3] ರಾಮಕೃಷಣ್ ರಾಮಕೃಷಣ್ಪುರ ತೀಥ ಹ ಳ್ ತಾ
ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
ರ್ೕಮತಿ ಗೀತಾ ಶಾಯ್ನ್ ಬೋಗ್, ಪರ್ಭಾರಿ ಮು ಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನೇರಳಕಟೆಟ್, ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ
ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
ರ್ೕ ಗಣಪತಿ ಬಟ್, ಪರ್ಮು , ಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಇಂದಿರಾನಗರ, ಉಡುಪಿ, ಜಿಲೆಲ್ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ

5/20/2015

E

5/20/2015

E

5/20/2015

E

5/20/2015

E

5/20/2015

E

132765 CPI‐BM109ChooseOne2013

ರ್ೕ ಉಮೇಶ್, ಎಸ್.ಕೆ. ಪರ್ಭಾರಿ ಮು . ಸಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ . ಪೆಲ ಬೈಪಾಡಿ, ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್

5/20/2015

E

132766 CPI‐BM106ChooseOne2013

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಪೂಣಿ ಮ. ಪರ್ಭಾರಿ ಮು . ಸಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಬಿ.ಜಿ. ಕೆರೆ

5/20/2015

E

132767 CPI‐BM36ChooseOne2013

ರ್ೕ ಕೆ.ಪಿ. ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ್. ಅಪರ ಆಯುಕತ್ರು[ಆಡ ತ] [ಹೆ.ಪರ್] ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್

5/20/2015

E

132751 CPI‐BM21ChooseOne2014
132752 CPI‐BM15ChooseOne2014
132753 CPI‐BM19ChooseOne2014
132754 CPI‐BM126ChooseOne2014
132755 CPI‐BM151ChooseOne2014
132756 CPI‐BM99ChooseOne2014
132757 CPI‐BM173ChooseOne2014
132758 CPI‐BM153ChooseOne2014
132759 CPI‐BM92ChooseOne2013
132760 CPI‐BM107ChooseOne2013
132761 CPI‐BM7ChooseOne2014
132762 CPI‐BM27ChooseOne2014
132763 CPI‐BM18ChooseOne2014
132764 CPI‐BM21ChooseOne2014

ಳಕಾಲೂಮ್ರು ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್

132768 CPI‐BM93ChooseOne2013
132769 CPI‐BM93ChooseOne2013
132770 CPI‐BM67ChooseOne2013

ಕೃಷಣ್ದೇವಾಡಿಗ, ಪರ್ಮು , ಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ವಕಾವ್ಡಿ ಕುಂದಾಪುರ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
ಹೆಚ್, ರಾಜಪಪ್, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇ ಶಕರು, ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಭದಾರ್ವತಿ, ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್.
ರ್ೕಮತಿ ಟಿ.ಎನ್. ಗಾಯಿತಿರ್ದೇ , ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇ ಸಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್

5/20/2015
5/20/2015
5/20/2015

E
E
E

132771 CPI‐BM33ChooseOne2014
132772 CPI‐BM123ChooseOne2014

ರ್ೕಮತಿ ಯಶೋಧ ಬೋಪಣಣ್, ನಿದೇ ಶಕರು, ಪರೀ ೆಗಳು, ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
ರ್ೕ ಟಿ ದದ್ ಂಗಸಾವ್ಮಿ, ಭಾಗೀಯ ಅಧೀಕಷ್ಕರು, [ ಸಂಗೀತ, ನೃತಯ್, ನಾಟಕ] ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ
.ಕೆ. ನಾಗೇಂದರ್ ಕುಮಾರ್, ಲೆಕಕ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಅಯವಯ್ಯ ಅಭಿಪಾರ್ಯ ಶಾಖೆ ಇವರ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಕಡತ

5/20/2015
5/20/2015

E
E

5/20/2015

E

ಬಿ.ಕೆ. ವಕುಮಾರ್, ಪರ್ಮು . ಸಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮೇಳಯ್, ಗೌರಿ ಬಿದನೂರು, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
ಕಡತ
ಬಿ.ಕೆ. ವಕುಮಾರ್, ಪರ್ಮು . ಸಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮೇಳಯ್, ಗೌರಿ ಬಿದನೂರು, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
ಕಡತ
ರ್ೕಮತಿ ೕಣಾ ಆರ್. ನಾಯಕ್, ನಿದೇ ಶಕರು, ಮೈನಾರಿಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಕಡತ

5/20/2015

E

5/20/2015

E

5/20/2015

E

5/20/2015

E

5/20/2015

E

5/20/2015

E

5/20/2015

E

132781 CPI‐BM06ChooseOne2014

1] ರ್ೕ ಬಿ. .
ೕಗಾನಂದ, 2] ವೈ.ಬಿ. ಸೋಮಶೇಖರ, .3] ರಿಯಾಜ್,4] ಸುಂದರಂ ಹೆಚ್.ಎಸ್. [ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್
]ಪರ್ಭಾರ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ
ರ್ೕ ಶ ಕಾಂತ ಪಿ.ಕೆ. ಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಿಳಲುಕೊಪಪ್, ತೀಥ ಹ ಳ್, ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ

5/20/2015

E

132782 CPI‐BM02ChooseOne2014

ರ್ೕ ಶಾಂತರಾಜು, ನಿದೇ ಶಕರು, ಇತರೆ ಪರೀ ೆಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ

5/20/2015

E

132783 CPI‐BM170ChooseOne2014

ೕಜನಾ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಸ್,ಎಸ್,ಎ, ಮಂಡಯ್. ಪರ್ಭಾರ
ರ್ೕ ಎ. . ಜಯಪರ್ಕಾಶ್ , ಸಹಾಯಕ,
ಭತೆಯ್
ರ್ೕಮತಿ ಅನಸೂಯಮಮ್, ರ್ೕಮತಿ ವೈ.ಎಂ. ನಿಮ ಲಕುಮಾರಿ, ರ್ೕ ಗೋಪಾಲಪಪ್. ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲಾಲ್ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ರ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
ರ್ೕಮತಿ ಸಾಯಿದಾ ಬೇಗಂ. ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಕಡತ
. ರ್ೕಧರ್, ಡಿ.ವೈ.ಪಿ. . ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ. ರಾಮನಗರ, ಜಿಲೆಲ್ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಕಡತ

5/20/2015

E

5/20/2015

E

5/20/2015
5/20/2015

E
E

132773 CPI‐BM25ChooseOne2014
132774 CPI‐BM43ChooseOne2014
132775 CPI‐BM43ChooseOne2014
132776 CPI‐BM173ChooseOne2014
132777 CPI‐BM44ChooseOne2014
132778 CPI‐BM148ChooseOne2014
132779 CPI‐BM118ChooseOne2014
132780 CPI‐BM12ChooseOne2014

132785 CPI‐BM167ChooseOne2014
132786 CPI‐BM164ChooseOne2014
132787 CPI‐BM37ChooseOne201314

ರ್ೕಮತಿ ಟಿ.ಜಿ. ವಮಮ್, ಮು , ಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಲುಲ್ಸಾದರ ಹ ಳ್, ಅರ ಕರೆ, ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥ.ಕೆ. ರಿಯ ◌ುಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ವ ಗಗ್, ಇವರ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ
ರ್ೕ ಕೆ.ಪಿ. ರ್ೕಧರ, ಪರ್ಮು , ಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ, ಹೊಸನಗರ ತಾ ವ

ಗಗ್ . ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಕಡತ.

132788
132789
132790
132791
132792
132793
132794

CPI‐BM125ChooseOne201314
CPI‐BM129ChooseOne201314
CPI‐BM140ChooseOne201314
CPI‐BM134ChooseOne201314
CPI‐BM167ChooseOne201314
CPI‐BM02ChooseOne201314
CPI‐BM130ChooseOne201314

132795 CPI‐BM114ChooseOne201314

ರ್ೕ ಮುಕುಂದ, ಪರ್ಮು , ತೀಥ ಹಳಳ್, ಇವರ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಪರ್ಕಾಶ್, ಕೆ.ಆರ್. ಮು ಸಂಪೇಕಟೆಟ್, ಹೊಸನಗರ, ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಕಡತ
ರ್ೕ ಕೆ.ಎನ್. ರಾಮಕೃಷಣ್, ಪರ್ಭಾರಿ, ಮು , ಸಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಗಂಜಗುಂಟೆ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
ವೈ.ಟಿ. ಬಾಬು, ಮು , ಜಿಹೆಚ್ಎಸ್. ಕಾಮನಕೆರೆ. ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ಕಡತ.
ಕೆ.ಎಂ. ಜಯ ೕಲಾ, ಮು , ಸಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮತಿತ್ ದಾವಣಗೆರೆ. ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಕಡತ
ಟಿ. ಚನನ್ಬಸಪಪ್.ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸಪಪೂಕಾ ಮಾಯಕೊಂಡ ಪಾರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
ರ್ೕ ಮಹೇಶವ್ರಪಪ್, ಬಿ.ಎಸ್. ಪರ್ಮು ಕಟೆಟ್ಹಕಕ್ಲು, ತೀಥ ಹ ಳ್, ವ ಗಗ್, ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಕಡತ
ರ್ೕ ವಣಣ್ಗೌಢ, ಮು ಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆ[ಉದು ] ಕನಕಪುರ ಟೌನ್, ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಕಡತ

5/20/2015
5/20/2015
5/20/2015
5/20/2015
5/20/2015
5/20/2015
5/20/2015

E
E
E
E
E
E
E

5/20/2015

E

5/20/2015
5/20/2015

E
E

5/20/2015
5/21/2015

E
B

132857 CPIBM9ನಿ&ಪಿಂ2015

ರ್ೕಮತಿ ಪುಷಪ್ಲತ, ರಿಯ ◌ುಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ದಾವಣಗೆರೆ, ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಕಡತ
ರ್ೕ ಸವರಿನಾಧನ್, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇ ಶಕರು, ಮಾನಯ್ ಆಯುಕತ್ರ ಆಪತ್ಕಾಯ ದ ಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರ ಪರ್ಬಾರ ಭತೆಯ್ ಕಡತ.
ರ್ೕಮತಿ ಸಾಜೀದುನಿನ್ೕಸಾ, ಮು , ಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ವಲ ಕೊಂಡ, ಗುಡಿಬಂಡೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಕಡತ
Regarding ‐ Finalisation of Pension Claims of Sri/SmtJagadeesh Husband of Late
SmtManjulakshamma K S, FDA
Regarding Finalisation of Pension Clamis of Sri. Bhavani Singh, Retired Attender ‐ CPI office

5/21/2015

B

132865 CPIBM10ನಿ&ಪಿಂ2015

Regarding ‐ Finalisation of Pension Claims of Sri.Ravi K S,Retired Supdt CPI Office Blore

5/21/2015

B

132953 CPIBM21ಮುಂಬಡಿತ್2015
132967 CPIBM13ಮಾ.ಹ.ಅ2015

5/22/2015
5/22/2015

D
D

133013 CPI‐BM122ವಗರ್2015

.ಟಿ.ಇ ಡಯಟ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು (ಕಾಯಾಱನುಭವ) ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಶಾಂತಪಪ್ ಮ ಳ್ ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು ಕಲಬುರಗಿ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
Transfer of Smt. H.V.Vinodakumari, HM, GHS, Torehadlu, Sringeri Tq, chikkamagalur district

5/25/2015

E

133014
133015
133016
133026

Transfer of Smt B Jayalakshmi, HM, GHS Kailancha, Ramanagara district
Transfer of Sri Nonaiah Naik, HM, GHS, Shambur, Bantwala, DK District
Transfer of Smt M Bhagyavathamma, ADPI, KSEEB, Bangalore
Transfer of Smt Asuntha Sequera, HM, GHS Kuduregundi, Koppa Tq, chikkamagalur district

5/25/2015
5/25/2015
5/25/2015
5/25/2015

E
E
E
E

Transfer of HM equal cadre ED 188 LBP 2014
Transfer of HM EQUAL CADRE ED 31 LBP 2015
DEPUTATION OF SRI H G HARISH, LECTURER, DIET C B PURAREG

5/25/2015
5/25/2015
5/25/2015

E
E
E

132796 CPI‐BM32ChooseOne201314
132797 CPI‐BM39ChooseOne2014
132798 CPI‐BM160ChooseOne2014
132855 CPIBM8ನಿ&ಪಿಂ2015

CPI‐BM129ವಗರ್2015
CPI‐BM131ವಗರ್2015
CPI‐BM116ವಗರ್2015
CPI‐BM121ವಗರ್2015

133027 CPI‐BM123ವಗರ್2015
133028 CPI‐BM124ChooseOne2015
133029 CPI‐BM132ನಿ ೕ2015

133030 CPI‐BM115ವಗರ್2015
133031 CPI‐BM119ವಗರ್2015
133032 CPI‐BM114ವಗರ್2015

TRANSFER OF SRI A PARAMESWARAPPA, HM GHS SIDDAPUR, PAVAGADA TQ
TRANSFER OF SRI T N LINGE GOWDA, ADPI, MMS REG
TRANSFER OF SMT GEETHA, APC, SSA, MYSORE REG

5/25/2015
5/25/2015
5/25/2015

E
E
E

