ಕಷ್ణ ವా
- ముಕాತ್యಗెూండ కడతగళ ప ಟ್
ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1
921 ఆ3(3)1238 ವెౕ.బಗెಗ್ ಕెఎ అ ರ್సంಖెಯ್ 3500/03 ರ್ౕమ
11/02-03
ల ಮ್ದెౕవమಮ್ మతుತ್ ఇతరరు
2
960 7(8)ಪాರ್. ం.ದాವె.537 ರ್ౕ రుదರ್మಮ್ మతుತ್ ఇతరర రుదದ್ ರాజಯ್సಕాರ್ర
7/04-05
మతుತ್ ఇతరరు
ದాವె సం 14919/05 ರ್ౕ ఎం
3
8654 అ3(3) ಪాರ್ 17752
ಜెౕందರ್కుಮాರ್ ,
, స ಪాರ್ಶా,బసవపುర
ದాವె 14919/ ವెౕ
_ వృ ತ್ ಸౌలభಯ್గళ బಗెಗ್
30/05-06
4

5

6
7
8

9
10
11

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
26/03/2009

ಶెರ್ౕ

21/03/2009

A

21/03/2009

A

కನాರ್టక ఉచಚ್ ನాಯ್ಯాలయద ದాವె సం
3757/2005 ರ್ౕమ ಗెಲ್ౕ సుಲెూౕచన ಕాకರ್డ
ఉడు
ಲెಲ್ వృ ತ್ ಸౌలభಯ್ద బಗెಗ್
13319 అ33 క ఉ ನాಯ್ ందನా క ఉ ನాಯ್ ందನా ದాವె సం 414/2007 - ರ್ౕ
ದాವె సం 414/2007
ವై ಯాಜ್ ఉ ದ್ౕನ್,
ದావణಗెರె

21/03/2009

A

21/03/2009

A

24609 అ1 4 ప న ర ఇ14- 0506
25725 ఆ33ಪాರ್. ನాಯ್.పರ್126/2002-03
25727 78 2554/ಪాರ್.పం
39/02-03

సవత ధ బ జ ఇ ప న

21/03/2009

A

ಕె.ఎ. 13381- ంద 13386 రవರెಗె
ఎం.ರాಧా ఇవర ంచ బಗెಗ್
.ಕె సు ౕల వృతತ್ ಕಷ್ಕಿ ఇవర ంచ పುನె◌్
ప ౕ
ಸౌలబಯ್ మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್

24/03/2009

A

24/03/2009

A

78 తు ಟ್భತెಯ್15/200304
25736 78 ಪాರ್. ం .ఉ07/2003-04
25774 అ 3 3 ಪాರ್. ం . 4683 .
కుపం. / 04-05

వృ ತ್ అనుದా త ಶాಲా ಕಷ್క ಗె
ನాಯ್ಯాలయద పರ್ಕార ಶెౕ 90 ౕడువ బಗెಗ್
వృతತ್ ಕಷ್క ಗె వృతತ್ ఉపದానಕెಕ್ ಸెౕ 90
రషుಟ್ తు.భ ౕడువ బಗెಗ್
ಹెಚ್ ಕె పదಮ್వ
.ಕాಳెౕಗౌధరవర ప ನ್ఇవ ಗె
కు. . మం.బಗెಗ್.

24/03/2009

A

24/03/2009

A

24/03/2009

A

78 ಪాರ್. .ದాವె
38/2004-05

ಟ್ అ ರ್ సంಖెಯ್: 16601/2004 ರ್ౕమ
.ಜె
రతನ್ ವెౕಕానంద సు ಹార ರ್ౕరంగపటಟ್ణ,
మడಯ್ ಲెಲ್ రుదದ್ ರాజಯ್ సಕాರ್ర

24/03/2009

A

ರ್ౕమ మురుగಬా
ఒటుಟ್-15

24/03/2009

A

ರ್ౕమ ರాజమಮ್ ఆಯా,ಹాగూ ఇతరరు.29ఆಯాగళು

24/03/2009

A

సుಲెూౕచనమಮ್ ఆಯా మతుತ್ ఇతరరు

24/03/2009

A

.ವెంకటమಮ್ ఆಯా మతుತ್ ఇತెఎఉ ಹాగూ 12
ఇದెౕ పರ್కరణద కడతగళು

24/03/2009

A

ಮాఎకಕ್ మతుತ್

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

9069

7(8) 6406ಪాರ್
ದాವె/06-07

25733

12

25846

13

25910 ఆ 1 4 ఇತెರె 47 ದా సం
9621 ంద
9635/2002
25928 ఆ 1 4 ఇతರె 6 ఆయ
ದాವె 1020 ంద
10229/2001
25984 ఆ14 ఇతರె 34.ఆಯా
ದాವె 1804/1835/2001

14

15

16

17

18

19

25997 ఆ14 ఇతರె-05/ఆಯా
ದాವె 10261 ంద
10265/2001
26392 ఆ14 ఇతರె 79/ಕెఎ
14125-14138/2
14ఆಯా
26411 ఆ14 ఇతರె 56.ఆಯా
ದాವె సంಖెಯ್.94169439/2002

ఆಯా ಹాగూ ఇతరరు

ಮారకಕ್ ఇతరరు

షంషದ್ ಬెౕగం, ంగమಮ್, ನాగవವ್ ర ಯా
ಬెౕగం, కಕ್ల ಮ್, ಶాంతవವ್ ౕమపಪ್, సంగమಮ್ ,
కసూತ್ ಬా , గంగవವ್, ಗಿ జమಮ್, బసవణಣ್పಪ್
జವెరమಮ್, మಹాದెౕవమಮ್, ಚామమಮ್,
ఇందుಬా , ಶాంತాಬా ಮారకಕ್, రంగమಮ್
మతుತ್ అకಕ್మಮ್ ರెౕణుకమಮ್ ಸాకమಮ್, ರెౕవమಮ್
ವెంకటమಮ್, మంగ ంగవವ್, మಹాದెౕవమಮ್
ಗౌరవ న డుగಡె.

26767 ఆ33ఆಶా144/ಪాರ್. ం.4 ಕెఎ అ ರ್ సంಖెಯ್.12412/02/ ಕె.ఎಸ್
8 /2002-03
ಲెూౕಕెౕశ మతుತ್ ఇತెరరు, ఇవర ంచ బಗెಗ್

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
20 26786 ఆ33
2395/ಪాರ್. ం. ందನా
ದాವె/39/2004-05

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
25/03/2009

ಶెರ್ౕ

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

సముದాయదతತ್ ಶాಲె ಕాయರ್కರ್మద బಗెಗ್
26716 సముದాయదతತ್ ಶాಲె
ಮా -2006-072007-08
26725 ఆ13కు.ಮా.ಶా/అనుದా కుವెంపು ಮాద ಶాಲెగ ಗె 2005-06ನెౕ
న-03/2005-06
ಸా ಗె అనుದానవనుನ್ డుగಡె ಮాడువ బಗెಗ್

25/03/2009

B

25/03/2009

B

35

26733 ఎ ఎం-2/ఇతರె32/2007-08

సಕాರ್
య ಪాರ್థ క ಶాಲె మరసూరు
ఆನెౕకಲ್ ఈ ಶాಲెಗె ದా గళ ಹెసరు ఇడువ బಗెಗ್

25/03/2009

B

36

26737 ఎ ఎం-2/ఇతರె132/2006-07

ఒంದెౕ ಸాಲెయ ఆవరణద ಲ್ పರ್ತెಯ್ౕకವాಗಿ
అ ತ್తವ್ద ಲ್రువ గండు మతుತ್ మకಕ್ళ సహ ಕಷ್ణ
ಶాಲెయನాನ್ಗಿ
ౕనಗెూ సువ బಗెಗ್

25/03/2009

B

37

26744 ఎ ఎం-2/ఆಯా.ಸె.స- ఆಯాగళ ಸెౕವె సకರ್మద బಗెಗ್
105/2006-07
718 ఆ3(3)ಪాರ್ ..కు ವెౕ.32/ ಕాಣెಯాద కಞ್క గంగనరసయಯ್ స. .స. .ಪాರ್
03/04
ಶాಲె ంగనమಕಿಕ್ ఇవర ప ನ್ಗె కుటుంబ ంచ
ౕడువ బಗెಗ್
726 ఆ3(3)ಪాರ್ ం.10724/కు ಕాಣెಯాద కಞ್క .ಹెಚ್. ಬెూౕರెౕಗౌడ
ం.13/05-06
స. .స.కు. ం.ಕె. .ಕెూౕದెౕహ ಲ್ ಕెఆರ್ ಪెౕಟె
ತా.కుటుంబ ంచ బಗెಗ್
737 ఆ3(3)1524.ಪాರ್. /నವెౕ ఎస. కಕ್ణಣ್ వృ ತ್ కಞ್కరు స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె
4/06-07
ಕెూళవంక ಹెూసనగర ತా.ఇవర ంచ బಗెಗ್

25/03/2009

B

21/03/2009

C

21/03/2009

C

21/03/2009

C

21

22
23

24
25
26
27

28

29

30

31
32

33

34

38

39

40

షయ
ರ್ౕమ ఎం.ఎಸ್ సుబಬ್ల ಮ್ . స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె
ఇవర వృ ತ್ ఉపದానద బ ಡ್ బಗెಗ್

ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್.10146/2001 ఎಸ್
26809 ఆ33
ం.ಶా/56809/ಪాರ್ ం. ము యపಪ್ స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ఇవ ಗె తడವాద
ంచ ಗె బ ಡ್ ౕడువ బಗెಗ್
82/2001-02
26836
ఇ/ ఎಸ್-01/94ರ್ౕమ ಕె.ల తమಮ್ వృతತ್ ఆಯా ఇవర ಟ್
95
షನ್ 6508/94 ర బಗెಗ್
26842
ఇ/ ఎಸ್/ಕెూౕಟ್- ರ್ౕమ ఎಸ್.ఎನ್ ౕತా నసರ್ ಶాಲా ಕಷ್ಕಿ
44/1990-91
ఇవరు ఉచಚ್ ನాಯ್ಯాలయద ಲ್ ದాವె హూ రువ
బగಗ್ 13911/1995
26856 ఆ33ಪాರ್. ం.3878. .ದా ఎ.ము యపಪ್ . ఇవ ಗె తడವాద ంచ ಗె
ವె-25/2004-05
బ ಡ್ ౕడువ బಗెಗ್
26454 ఆ13 ಪాರ್. .ఆ.ಬాಪాರ್థ క ಕಷ್ణ 1ನెౕ తరగ ಮాతృಭాಷె
65/2002-03
ఇంಗಿಲ್ౕಷ್ ಭాಷెయనుನ್ అళవ సువ బಗెಗ್
26461 ఆ13 ఇతರె ದాವె,
జనన పರ್ಮాణ పతರ್ద బಗెಗ್
ನెూౕ.76/1999
ರాజಯ್ద పఠಯ್ కಮ್ద ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ ಶాಲెగళು
26477 ఆ14 ఆంగಲ್.ಶా.
ఎಸ್. /ఐ ఎಸ್. ಶాಲెగళ ಕెలసద
ఎಸ್.
/ఐ ఎಸ್. /162/2004- ವెౕಳెయనుನ್ ಮాಪాರ್డు ಮాడువ బಗెಗ್
05
ಕಷ್ణ సం ౕజక గ ಗె పರ್ಯాణ బಥెಯ್ బಗెಗ್
26483 ఆ14. సం పರ್ಯాణ
భತెಯ್.ఇతರె 120/200405
26489 ఆ1-3
ದాಯ್ ಕాశ
ౕజನె బಗెಗ್ ఎ. రవర ఆ ెౕపಣె
ఇతರె/మಹాಲెౕఖಪాలర
వర -75/99
.చందపಪ್ ము. రవర కతರ್వಯ್ ಲెూౕపద బಗెಗ್
26515 ఆ14 చందపಪ್
సూకತ್ కರ್మద బಗెಗ್
ము. / సుತ್
ఇతರె/78/2004-05
26544 ఆ14 దండನె..ఇతರెಶాಲెగళ ಲ್ మకಕ್ ಗె దండನె
సువುదనుನ್
04/2003-04
తಡెగటుಟ್వ బಗెಗ್
26706 ఎ ఎం.2/కಲ್ಷెಟ್◌్
ಟె ಕానಪ್ ರెನ್ಸ್ ಗాಗಿ సుಟ್
ౕ ಕా సువ బగಗ್
ಟె ಕాಸ್ಟ್-27/2007-08

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
41
754 ఆ3(3)ಪాರ್. .8635కు
ವెౕ/05-06
42

43
44
45

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
21/03/2009

ಶెರ್ౕ

21/03/2009

C

21/03/2009

C

21/03/2009

C

21/03/2009

C

21/03/2009

C

21/03/2009

C

21/03/2009

C

21/03/2009

C

ರ್ౕ ರామచందರ್యಯ್ , స , స ಪాರ್ ಶా
ಕాಚెౕనహ ಳ್, తుమకూరు ತా - కుటుంబ ంచ
బಗెಗ್
8665 అ3(3) కు ం 79/06-07 ರ್ౕ ఆರ್ యదుನాథರాವ್
ఎ ఎಸ್ లಕಷ್ಮ್మಮ್
రవర ప _ కుటుంబ ంచ
8761 అ3(3) కు ం 81/06: అ ౕಜ್ ఉ ನ್ಸాಸ್ , స ಪాರ್ಶా, పంతరಪాళಯ್07
ರ್ౕ అబుದ್ಲ್ జಬాಬ್ರ್, ప కుటుంబ ంచ
మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್
9046 7(8) 9250 ఉ
వృ ತ್ ఉపದానಕెಕ್ ಶెౕ 90రషుಟ್ తు ಟ್భತెಯ್
08/02-03
ಸెౕ సువ బಗెಗ್ - ರ್ౕ ఆರ್ ಸెూౕమಶెౕఖರ್ : ఎಸ್
మలరవర ప
9918 ఆ3(3) ಪాರ್ ರా పರ್
ರాషಟ್ರ್పರ್శ ತ್ పಡె రువ ಕಷ್క ಗె వృ ತ್
ಸౌ 102/2006-07
వయసಸ್నుನ್ 58 ంద 60ಕెಕ್ ಹె ಚ್సువ బಗెಗ್
2007-08ನెౕ ಸా న ರాజಯ್ /ರాషಟ್ರ್/ ಶెౕష
11484 అ3(3)
ಕಷ್కర పರ್శ ತ್ బಗెಗ್
ರాజಯ್/ರాషಟ್ರ್/ ಶెౕష
పರ್శ ತ್ 3/07-08
12655 ఆ33ಪాರ್. .ರా.పರ್
2006-07ನెౕ ಸా ಗె ರాషಟ್ರ್ ఉతತ್మ ಕಷ್కర
1/2006-07
ఆ ಕ್ బಗెಗ್
16853 అ33 ಕా కు ం
ಕాಣెಯాద ಕಷ್క ರ್ౕ
జవరయಯ್, స , స ಕಿ
103/2006-07
ಪాರ್ ಶా, బంಡా ಕెూపಪ್లు ప ನ್ ರ್ౕమ
వమಮ್రవ ಗె కుటుంబ ంచ బಗెಗ್

21/03/2009

C

21/03/2009

C

21/03/2009

C

21/03/2009

C

20/03/2009

C

20/03/2009

C

20/03/2009

C

21/03/2009

C

24182 అ3 3 ಪా ర శ ర ప 1 ,05-06
24193 అ3 3 ప శ ర జ ప 1 05-06
24240 అ3 3 ప ರా పು 1 2005-06
24253 అ3 3 ప
రజప12004-05
24261 అ 3 3 ప ర ప 1 - 0405
24288 అ 3 3 ప ర ప 12006-07
24356 అ3 3 ప ర ర ప 1
2006-07
24462 అ 3 3 ర ఫ 01 - 199899

2005-05 ,ನె స ర ఉ ర ప బ

20/03/2009

C

2005-06 ನెూౕ స ర ఉ శ ర ప న బ

20/03/2009

C

2005-06 ನెూౕ స ఉ

20/03/2009

C

20/03/2009

C

20/03/2009

C

20/03/2009

C

2006-న స ర ప ఆ స వ బ

20/03/2009

C

1998 న స ర ప స బ

21/03/2009

C

.పర ౕశವ್రపಪ್ . .స. .ಪాರ್.ಶాಲె
దనಬా ಹెూನాನ್ ತా.ఇవర వృ ತ್
ಸౌలభಯ್గళ బಗెಗ್ .
8497 అ3 (3) ಸౌ 82/06-07 ರ್ౕ ಕె ರా ౕಗౌడ,
, వృ ತ್ నంతర
సంದాయವాగಬెౕಕాద
తತ್ಕెಕ್ బ ಡ್ బಗెಗ್
8525 అ3(3) ಸౌ 77-06-07 ರ್ౕ ఎ ನాగರాజు,
, స ಕಿ ಪాರ್ ಶా,
ಕాಳెౕనహ ಳ್ - వృ ತ್ ಸౌవల ತ್న బಗెಗ್
8631 అ3(3) ಪాರ್ 41944 కు ರ್ౕమ యలಲ್మಮ್ w/o ఎం చలప స మస
ం ఇతರె/ 05-06
ಪాರ್ ಶాಲె ఉకಕ್రహ ಳ್ KGF కుటుంబ ంచ బಗెಗ್
8632 అ3(3) 469 ಪాರ್ ం కు
ం 25/2003-04

47

8633 అ3(3) ಪాರ್ 4073 కు
ం /05-06
8638 అ3(3) ಪాರ್ ం ఇతರె
6/05-06
8649 అ3(3) ಪాರ್ ం ఇతರె
/04-05
8652 అ3(3) ಪాರ್ కు ವెౕ
22/2003-04

49
50

51
52

53

54
55

56
57

58
59
60
61
62
63
64
65

. . .ಗెూౕಪాలకృషಣ್ కಞ್కరు స. .ಪాರ್.ಶాಲె
ళಳ್హ ಳ್ ౖసూరు ఇవర కుటుంబ ంచ బಗెಗ್

795 ఆ3(3)ಪాರ್ ం.1256.క
త.1/03.04

46

48

షయ

ಕాಣెಯాద ಕಷ್క ಶెౕఖపಪ್ మలಲ್పಪ್ ಶానವాడ స
ಪాರ್ ಶా ಗెజಜ್లహ ಳ್ ంగసగూరు కుటుంబ
ంచ
ರ್ౕ సయಯ್ದ್ హుಸెౕನ್ వృతತ್ ಕಷ್కరు ౖసూరు
ఇవర కుటుంబ ంచ బಗెಗ್
KAT సం 751/05-06 ನాగర ముನెూನ್ౕ హుಕెಕ್
ರ್ౕ ఎం ఎ సతಯ್ನాರాయణపಪ್ ఇవర ಸెౕವె బಗెಗ್

2004-05 ర ఉ

ర పು న బ

రప

2004-05 న స ఉ ర
2006-07 ನెౕ ಸా ర ఉ

రపనబ
ర

నభ

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
66 24469 అ 5 3 ర ప ఆ వ య 01
- 98-99
67 24478 ఆ3 1 శ ప శ స 0199-2000
68 24485 అ5 3 శ ర జ ప 01 1999-2000
69 24624 అ3 3 ప ಕౌ వ న 22 2003-04
70 24632 స 7 8 ప ప ర స 5995
స న 18- 93-95
71

72

73
74
75
76
77
78
79

80

81

82

83

84
85

86

87
88
89

7 6 ಪాರ್ అ ఉ
ಸాఆ ಪాರ್ 01 /20022003
25209 న7 6 ಪాರ್. అ జమ.
.ಪాರ್. 01./2002-03

25194

25635 ఆ5.3 పರ್.వಯ್/95-96
ಭాగ-2
25643 ఆ331514/ಪాರ್. ం
.ವెౕ 33/2002-03
25650 ఆ53 ఎఆజಯ್ పರ್శ ತ್
/1997-98
25662 ఆ53 ರాజಯ್ పರ್శ ತ್/9899
25674 ఆ53 ರాజಯ್ పರ್శ ತ್2/1996-97
25686 ఆ53 పರ್శ ತ್ ವాಯ್ತాಯ್స
/95-96
25695 76 ರా అ/ರాజಯ್
ರాషಟ್ರ್ పರ್శ ತ್-01/200203
25700 76 ರా.ಶా.అ.ಶా./
ರా.పರ್-01/2003-04
25879 ఆ33 ಪాರ್. ರాజಯ್
పರ್శ ತ್-దూరు-04/200405
26758 ఆ33 ಪాರ್. ంఇతರె. ంవ -01/200405
26772 ఆ32 ಪాರ್. ం1577/ ఆರ್
/1997/97-98
26778 ఆ333320.ಪాರ್. ం.కు.
ం-20/2004-05
26797 ఆ32
ಪాರ್. ం.10012/ಕాಣె.కు.
ం-11/05-06
26805 78 ಪాರ್. ం ಹై.ವెౕ
ಶెರ್ౕ -01/2004-05
26818 ಟ್
షನ್
సంಖెಯ್.6569/94
26849
ఇ/ ఎಸ್/03/30/1995-96
6817 అ3(3) ಪాರ್ కు ం
1/2005-06

ಶెರ್ౕ

1998 న స ర ప ఆ వ కూ రవ బ

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
21/03/2009

ర

21/03/2009

C

1999 న స ర ◌ం ర ప అ మ

21/03/2009

C

రసశపశక కప

21/03/2009

C

ఇవబ

21/03/2009

C

అతుತ್తತ್మ ಕಿ య
య ಹాగూ ಪౌఢಶాల
పರ್శ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್.

23/03/2009

C

ರాజಯ್ పರ್శ ತ್ ఆ
ಚార కు తు.

23/03/2009

C

ನెూౕంద అంಚె మూలక ఎನ್.ఎಸ್.
కళು సువ బಗెಗ್
ಕె.ఎ.
ౕఎభదರ್యಯ್ ಕెూ ಗెౕ హ ಳ್ ఇవర
ంచ బಗెಗ್
1997 ನెౕ ಸా న ರాజಯ್ పರ್శ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್

24/03/2009

C

24/03/2009

C

24/03/2009

C

1998 ನెౕ ಸా న ರాజಯ್ పರ್శసತ್ సಮారంభద బಗెಗ್

24/03/2009

C

1996ನెౕ ಸా న ರాజಯ್ పರ್శ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್

24/03/2009

C

1995-96ನెౕ ಸా న ರాజಯ್ పರ್శ ತ್ పಡెద
ಕಷ್క ಗె ఎನ್.ఎಸ್.
ౕడువ బಗెಗ್
2002ನెౕ ಸా న ರాజಯ್ మతుತ್ ರాషಟ್ರ್ పರ್శసತ್ బಗెಗ್

24/03/2009

C

24/03/2009

C

2003-04ನెౕ ಸా న ఎఆజಯ್ మతుತ್ ರాషಟ್ರ್ పರ್శ ರ್
ౕడువ బಗెಗ್

24/03/2009

C

2004ನెౕ ಸా న ರాజಯ್ పರ್శ ರ್ ౕడువ ಲ್
అవಯ್వಹారద బಗెಗ್

24/03/2009

C

ಕెಕ್ౕಗౌడ ಕಷ್కరు.స. .ಪాರ್.ಶాಲె ಕె.ఆರ್ నగర
ತా. ఇవర ంచ ఇతಯ್థರ್ద బಗెಗ್

25/03/2009

C

వంగత ಕಷ್కరు శంకరನ್ .ಪాರ್.ಶాಲె
ఆನెಗెూండనహ ಳ್ ఇవర కు. ం బಗెಗ್

25/03/2009

C

.ఎನ್ ల ಮ್ౕನాರాయణ స. పುలಗానహ ಳ್
ಗౌ దనూరు ఇవర కు. ం బಗెಗ್
ಕాಣెಯాద ಕಷ್క ರ್ౕ తమಮ್ణಣ್ ఇవర వృ ತ್
ವెౕతన మంజూరు బಗెಗ್

25/03/2009

C

25/03/2009

C

ರ್ౕ ఎಸ್.
జయల ಮ್ మతుತ್ ಗెರ್ౕಸ್
ఇಮాಯ್నಯ್యಲ್ ఇవర ಹైదరಬాದ್ ವెౕతన ಶెರ್ౕ
బಗెಗ್
ఎಸ್.కమల మతుತ್ సಟ್ರ್ .స. ఇవరుగళ
వృ ತ್ మంజూರా బಗెಗ್
ರ್ౕమ
ౕತారవర ంచ పರ್ಸాತ್వನె బಗెಗ್

25/03/2009

C

25/03/2009

C

25/03/2009

C

ರ್ౕమ చందರ್మಮ್, ౕమರాವ್ ప ನ್
బసవకಲాಯ್ణ, కుటుంబ ంచ బಗెಗె

21/03/2009

D

షయ

ప

కవబ

ధవ స 5995-04 రంగమ న

ಕ್ పರ್ಕಿರ್

యనుನ್ ಮాపರ್ సువ

C

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
90
8646 అ3(3) 12228 ಪాರ್ ం
ವెౕ /05-06

షయ
ರ್ౕమ వతಸ್ಲాಬెూ ಬ್ప ತ್ W/O హూవపಪ್ప ತ್
,అంಕెూౕಲా ತాఇవర వృ ತ್ ವెౕతనద బಗెಗ್

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
21/03/2009

ಶెರ್ౕ

D

91

8650 అ3(3) ಪాರ್ 1349
ರ್ౕ ಬెళಳ್పಪ್
గుండుಲ್ಪెౕಟె ఇవ ಗె సಥ್ಗಿత
సಥ್ಗಿత ವెౕతన 27/06-07 ವెౕతన మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್

21/03/2009

D

92

8656 అ3(3) ಪాರ್ ం 6750
కు ం 9/06-07

21/03/2009

D

93

8662 అ3(3) ఎ ఎం
76/2006-07
8765 అ3(3)
షಕ್ೃత
90/06-07

21/03/2009

D

21/03/2009

D

21/03/2009

D

20/03/2009

D

94

ಕాಣెಯాద ಕಷ್క
ರ್ౕ ವాಸ್ స ಪాರ್ ಶా
,ಚామಲాపುర,ನాగమంగల _ కుటుంబ ంచ
బಗెಗ್
ం
ರ್ౕమ గుణవ
w/o
: ರామయಯ್ ము
- ఆథರ್క ಸౌలబಯ್గళ
ಸౌ
ರ್ౕ ఎం నర ంహయಯ್,
, సಕಿಪాರ್ಶా
(ಬాలకర) ಹెూಳెనర ౕపುర _- పುనರ್
ನెౕమಕా అవ ಗె ప షಕ್ೃత వృ ತ್ ವెౕతన
మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್
ರ್ౕ మధుచందರ್ನ್ : చనನ್పಪ್ , స స ಕಿ
ಪాರ್ ಶా లకಕ್రసనಗాರ್మ , మరಣానంతర
ದెూರెయువ ಸౌలబಯ್గళ బಗెಗ್
ತ್ ఆ ಕ್ ರాజಯ್ పರ್శ ತ್ ఆ ಕ್ స
బಗెಗ್

95

12603 అ33 ఆ సు ఇ
127/2007-08

96

12762 అ33 ರాజಯ್ పರ್శ
స
2007-08

97

18699 అ33`గరు లక` ರా.మ. `గరు లక`ರాజಯ್మటಟ್ಟ್ద ఆదశರ್ ಕಷ್క పರ್శ ತ್
ఆ ಕ್య ಲ್ భರ್ಷాತ್ಚార నಡెద బಗెಗ್.
ఆ. .పರ್.భರ್ಷాತ್ಚారద
/185/2008-09

21/03/2009

D

98

24421 అ 3 2 6228 న వ 15 95-96
24431 స7 8 ప ప 922 కు స 205-06
24503 అఢట1- 2003-04
24573 అ3 3 ప ప న స ధ 1 2004-05
24628 అ33ర ప త ఁ ఠ ధ
152 -2007-08
25585 అ3 3 ಪాರ್
ತ್ರ್ ಮా వ
-01 /02-03
25625 ఆ3 ం.స 1376
ಪాರ್. ం-02/2002-03
25709 ఆ33 ಪాರ್ కు ం
25/2003-04
25717 ఆ331144/ಪాರ್. ం.27/2
002-03
25789 అ33ಪాರ್ ం కు ం
13/04-05
25810 7 8 5731 ಪాರ್. ం.
49/2001-02
25825 ఆ33ಪాರ್. ం.10/ .ವెౕ01/2005-06

జఅ ఋబమ

21/03/2009

D

క జ ఘ వలయ ఋసగ న వ బ

21/03/2009

D

2003-04 న స లన వరయ బగ
స.ಧెూ.వ బ వ

21/03/2009
21/03/2009

D
D

అధకర క ప శ క ఉ జ ప

21/03/2009

D

24/03/2009

D

.ಕె మಮ್ರాయపಪ್ ము.
కಕ್బಳాಳ್పುర ఇవర
ంచ బಗెಗ್
ರామకృಷెನ್ౕಗౌడ ಕె.ఆರ್ నగర ఇవర కుటుంబ
ంచ బಗెಗ್
ಬాಕಿ ఇరువ ంచ పರ್కరణగళ బಗెಗ್

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

మಮ್పಪ್, స. . ಬాಗెప ಲ್, ఇవర వృ ತ್
ವెౕతనదబಗెಗ್.
ರ್ౕమ
ౕನాಲాಸ್ ರాಡెూౕస.శ. ఇవర వృ ತ್
ವెౕతనద తు. . బ ಡ್.
ರ್ౕమ సునందమಮ್ ಕెూౕం మహದెౕವెౕಗౌడ,
అలಪ್హ ಳ್ ನాగమంగల ఇవర ంచ ಸౌలభಯ್గళ
బಗెಗ್
ರ್ౕమ మతుತ್ ఇతరరు బంಗారಪెౕಟె ఇవర
కు. ం బಗెಗ್
ఎ.గಣెౕశపಪ್ ము.
ದాಯ್ ౕట ಮాధಯ್ క ಶాಲె
వ గಗ್ ఇవర వృ ತ್ బಗెಗ್

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

110
111

112
113
114

25836 ఆ33ಪాರ್. ం.29/200405
25866 78
2143.ಪాರ್. ం. .ವెౕ15/2003-04
26445 ఆ14 .ದా.ఆం-10/9798
26468 స359 ಪాರ್. ఇతರె05/1996-97
26534 ఆ42క.ಪాರ್. /మగ.2003

ಪాರ್తರ್ క ಶాల ಕಷ್కర

వృతತ್ ವెౕతనద వర

1997ನెౕ ಸా న ಶెౕష ದాఖಲా
ఆంದెూౕలನా కడతగళು
పೂ.ಪాರ್.ಶాಲెగళనుನ್ అంగనವా ಕెౕందರ್గ ಗె
ౕనಗెూ సువ కు తు
2003 ನెౕ ಸా న మకಕ್ళ గణ బಗెಗ್

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
115 26641 ఆ4క.ಪాರ್. /2000-01

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
25/03/2009

ಶెರ್ౕ

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

స. ಪాರ್.ಶాಲె, మಮ್సందರ್ ನెలమంగల
ತాలూಲ್కు ఈ ಶాಲెయ ಲ್ 8ನెౕ తరగ రదದ್
ಹాగూ వಗాರ್వಣె పతರ್ ౕడువ బಗెಗ್
ಸావರ್జ క ಲెకಕ್ పతರ್ స
బಗెಗ್

25/03/2009

D

25/03/2009

D

2000-2001ನెౕ ಸా న ಲాಲ್ವారు జనసంಖెಯ್
ಮా
స ಲ್సువ బಗెಗ್
2004-05 ంద 2007-08 ನెౕ ಸా న
ఎಲ್.ఎ.ఎಲ್. బಗెಗ್

25/03/2009

D

25/03/2009

D

కనನ್డ .ಪాರ್.ಶాಲె ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మ ಶాಲె
ತెರెయువ బಗెಗ್
2004-05ನెౕ ಸా న ಲ್ ಹెణుಣ್మకಕ್ళ
26881 ఆ14
ಹె.మ.శు.మరుಪావ /52 ప. .పం/ప.ಜా రవ ಗె శులಕ್ మరుಪావ
ಮాడువ బಗెಗ್
/2004-05
26886 ఆ14 ಪాರ್. ಕಷ್కరు.ఒఒ
ಪాರ್థ క ಕಷ್కర సంఘ ఇవరుగళು నಡెసువ
ఇతರె.32/2004-05
ಕాಯాರ್ಗారగ ಗె మతుತ್ స
ళనగ ಗె ఒఒ
ಸౌలభಯ್ ౕడువ బಗెಗ್
1996ನెౕ ಸా న ఎం.ఎಲ್.ఎಲ್. ಕಿರ್ಯా
26913 ఆ13 ఎం.ఎಲ್.ఎಲ್.
ౕజನె బಗెಗ್
ಕಿರ್ಯా
ౕజನె/04/1995-96

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

127

26930 ఆ12/క.క.హంత02/1994-95

1995-96ನెౕ ಸా న ಪాರ್ ౕಗಿకವాಗಿ
క.క.హంత
ౕజನెయనుನ್ ಜా ಗెూ సువ బಗెಗ್

25/03/2009

D

128

26937 ఆ13 7ನెౕ త.ప09/1997-98
26946 ఆ13/క.క.హంత82/1993-94

1997-98ನెౕ ಸా న 7ನెౕ తరగ ప ಲ್ಕ್ ప ౕ ె
నಡెసువ బಗెಗ್
1993-94 ನెౕ ಸా న ఎం.ఎಲ್.ఎಲ್
ಕాయರ್కರ್మద బಗెಗ್ ಹాగూ సంಭావನె కు తు

25/03/2009

D

25/03/2009

D

24365 అ3 3 ప స వ న ర
2007-08
25606 అ 3 3 ಪాರ್ ಶా ఇతರె
/06-07
25617 ఆ33 ಪాರ್ ఇతರె / 0607
7138 A4(1).U.F.KSPDC.06
/06-07
11756 అ4(1)
సమవస .హ.ಬెౕ ಕె17/07-08
17076 అ41ಕె.ఎಸ್. . . /దూ
రు/08/2008-09

2007-08 ప వన ఉపనగ ప

20/03/2009

E

116

26647 ఆ13 ఇతರె ಹె.మ.శులಕ್
తరಣె-12/2001

117

26651 ఆ34 7ನెౕ తరగ .
ಖాసಗಿ/49/2004-05
26655 1
స. .స.పರ್.ప. /200203
26662 ఆ16 90-91/వಗాರ್వಣె
పతರ್-01/2004-05

118

119

120
121
122

123
124

125

126

129

130
131
132
133
134

135

26679 ఆ16 ఇతರె-01/199798
26685 ఆ16 ಸా.ಲా హ ಳ್15/2000-2001
26700 ఎ ఎం.2/ఎಲ್.ఎ/ఎಲ್.
2004-05 ంద 200708
26709 ఆ16 153/95-96

షయ
2001ನెౕ ಸా న 0-14 ర వರెಗಿన మకಕ್ళ
స ౕె
స. .ಪాರ್ ಶాಲెయ ಲ್ ಸాಮానಯ್ ఎಲాಲ್ ಹెణుಣ್
మకಕ್ ಗె శులಕ್ ನా
బಗెಗ್
అಕಷ್య
ౕజನె మతుತ್ 7ನెౕ తరగ
బಗెಗ್
పರ್గ పతರ್ తరಣె వర

ನెూౕంద

D

గలಬ್ರ್గ ఆయుಕాತ್లయಕెಕ್ రವా

ద పతರ್ గళು

24/03/2009

E

ಧారవఢ ఆయుಕాలయಕెಕ್ రವా

ద బಬ್ಗెಗ್

24/03/2009

E

ISSUE OF ORDERS TO KSPDC REG.
SUPPLY OF UNIFORMS
2007-08ನెౕ ಸా న ಲ್ సమవస గళ ಹెచుಚ್వ
ಬెౕ ಕె బಗెಗ್ (ఉ ಕె ಕెూరತె)

03/09/2007

D

26/03/2009

D

ರ್ౕಹాలಸాವ್ వಯ್వಸాಥ್పక ದెౕರ್శకరు
ಕె.ఎಸ್. . . .సంಸెಥ್ అవర ౕ న దూ న బಗెಗ್.

26/03/2009

D

ಧాన ప షತ್ సదసಯ್ರాద ఎಸ್.ఎం.ఆనంద
రవరు మం ద పರ್.సం.944ಕెಕ್ ఉతತ್ సువ బಗెಗ್.

26/03/2009

D

26/03/2009

D

136

27263 అ41ఎಲ್.2.27/200708

137

27267 అ41స.వ.బణಣ್/31/2007 2008-09ನెౕ ಸా ಗె . .
-08
స.వ.బణಣ್ బద సువ బಗెಗ್.

ౕజನెయ

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
138 27272 అ41స.ప.అ.ವె. ದె./34/ 2008-09ನెౕ ಸా న ಲ್ . . ౕజನె
2007-08
అనుಷాಠ್నಕాಕ್ಗಿ ఆయవಯ್య ಬెౕ ಕె స ಲ್ಕె బಗెಗ್.
139

27373 అ41స.బణಣ್
2008-09ನెౕ ಸా ಗె సమవస నమూನె
ప షಕ್రಣె/36/2007-08 బదಲావಣె బಗెಗ್.

140

3090

141

11111

142

3(4)ಪాರ್. .అ.అ.సಥ್02/04-05

:షహజಹాನ್
ಬెౕగం, .ಕె.స. ,స. .ಪాರ್.ಶా.చటನ್హ ಳ್. ౖసూరు
, ఇవర మగ ಗె అనుకంపద ఆದారద ౕಲె
ಪాರ್.ಶా. ಕಷ್కర హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

ರ್ౕమ సుಜాత తంದె ರ್ౕಕె.ಗెూౕಪాలకృషಣ್
ಶాసకరಗెూౕడు ఇవర 2005-06ನెౕ ಸా న
ಪాರ್థ క ಶాಲా ಕಷ್కర ನెౕమಕా
ఉ. .ಕెూడగు
14712 35 ಪాರ್. 55-58
ರ್ౕ ಗెూౕಪాలಚా స. . ఇవరు 55-58 వషರ್
పುనರ್ ವెౕతన35/07-08 పುనರ್ ನెౕమಕా బಗెಗ್
3(1)ನెౕమಕా 82
2006-07

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
26/03/2009

ಶెರ್ౕ

26/03/2009

D

01/09/2009

A

21/03/2009

A

23/03/2009

A

D

143

15266

31ಪాರ್. .ನెౕ46/2007- 2005-2006ನెౕ ಸా నಪాರ್.ಶా. ఆ ಕ್
2008.
ప ಟ್య ಲ್ ఆ ಕ್ಯాಗಿరువ అభಯ್
య ందుతವ್
ಪాರ್ಮాణ పతರ್ ళంబವాಗಿ బం రువುద ంద
ನెౕమಕా ఆದెౕశ ౕడువ బಗెಗ್.

21/03/2009

A

144

18559

31ಪాರ್> .ನెౕ 22/0809

2007-08 ನెౕ ಸా ನ್ ಪాರ್.ಶా. .ನెౕమಕా
కు తు ಕె.ఎ. .అ.స0.2398/2008 ర ౕపುರ್
ಜా ಗెూ సు బಗెಗ್.

21/03/2009

A

145

23509

3[5] ಪాರ್ అ ನెౕ
83/2003-04

23/03/2009

A

146

23510

3[5] ಪాರ್ పು ನెౕ
91/2003-04

ರ್ౕ.ಸావందయಯ್, వృతತ್ ಕಷ್క ಗె పುనರ್
ನెౕమಕా అవ య ఆ ರ್క ಸౌలభಯ್గళనుನ್
మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್
ರ್ౕ.ఎಸ್. .ನెౕ ರాజయಯ್, సహ ಕಷ್కరు, సಕాರ್
య ಪాರ್థ క ಶాಲె, శರ್వణಬెళಗెూళ ಹాగూ
ರ್ౕ.ಹెಚ್. .మూడలಶె ಟ್, సహ ಕಷ್కరు, సಕాರ್
ಕಿ య ಪాರ್థ క ಶాಲె, కరగ, ಹాసన ತాలూಲ್కు
ఇవరుగళು పುనರ್ ನెౕమಕా య ಕెలస
వರ್ రువುదర బಗెಗ್ ಸౌలభಯ್గళ మంజూరు
కు తంತె

23/03/2009

A

147

23528

3[5] ಪాರ್ ನాಯ್ పರ್
67/2004-05

ರ್ౕ.ఎನ್.ఎಸ್.ನాయಕ್, ందನా సంಖెಯ್ మతుತ್
ಘಿನ್శವ್ర నర ంహ పం త ఆರ್. .ಖాంಡెౕకలర
233/02, 55-58 వషರ್ పುనರ್ ನెౕమಕా బಗెಗ್.

23/03/2009

A

148

23556

3[5] ಪాರ್ పು ನెౕ
34/2004-05

23/03/2009

A

149

23560

3[5] ಪాರ್ పು ನెౕ
67/2003-04

23/03/2009

A

150

23562

3[5] ಪాರ್ పು ನెౕ
73/2004-05

23/03/2009

A

151

23564

3[5] ಪాರ್ పು ನెౕ
06/2004-05

ರ್ౕ.ఎಸ್.కృషಣ್భಟ್, వృతತ್ ಕಷ್కరు, సಕాರ್
య ಪాರ್థ క ಶాಲె, అరళುమ ಲ್ಗె ಬాಗಿలు,
ದెూడಡ್బಳాಳ್పುర ತాలూಲ್కు ఇవర వృ ತ್ ವెౕతన
పುనರ್ గ బಗెಗ್
ರ್ౕమ .ಹెಚ್.ఎಲ್.వరలಕಷ್ಮ್మಮ್, వృతತ್ ಕಷ್కర
పುనರ್ ನెౕమಕా అవ ಗె ವెౕతన
గ ಗెూ సువ బಗెಗ್
ಪాರ್థ క ಶాಲా ಕಷ್కర [55-58] పುనರ್
ನెౕమಕా బಗెಗ್, ಬెంగళೂరు ద ణ ಲెಲ್ -3
ಕಷ್కరు
1984 ర ಲ್ 55ನెౕ వయ ಸ್న ಲ್ వృతತ್
ಹెూం రువ ಕಷ್క ಗె 58 వషರ್దవರెಗె పುనರ್
ನెౕమಕా ಸెౕವె ందు ప గ
ವెౕతనవనుನ್
గ ప సువ బಗెಗ್- ರ್ౕ. . వರామయಯ್, వృతತ್
ಕಷ್కర పರ್ಸాತ್వನె

23/03/2009

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
152 23565 3[5] ಪాರ್ పು ನెౕ
74/2004-05

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
23/03/2009

ಶెರ್ౕ

23/03/2009

A

23/03/2009

A

23/03/2009

A

23/03/2009

A

23/03/2009

A

23/03/2009

A

23/03/2009

A

01/09/2009

B

23/03/2009

B

23/03/2009

B

23/03/2009

B

3(3)ಪాರ್. ./ವైವెమಪా ರ್ౕ.నంజుండయಯ್ ಶె ಡ್,స. .ಗౌ దనూరు
-136/04-05
ವై.ವెచಚ್ మరుಪావ .
2718 3(3)ಪాರ್. ./ఉದాಯ್ಶాಲెರ್ಟ್ ఎಸ್
17/05-06
ನెಸ್ంಟ್,బండహ ಟ್,బಳాಳ್ , ఇ ,తరಬెౕ ಗె
అనుమ .
2720 3(3)ಪాರ್. ./ವైವెమಪా ರ್ౕమ .ఎం.ఎಸ್.ಜానಕಿ,
/14-03-04
పುరಕెూౕటు,మ ಕెౕ ,ವై.ವెచಚ್ మరుಪావ బಗెಗ್.

22/02/2008

C

21/06/2008

C

22/02/2008

C

3(3)ಪాರ್. .ರ್ౕ.మನెూౕహర ರాವ್ వృతತ್ .ಭా ಕ್
ಗై.ಹా/05/05-06
ಗైరుಹాజ అవ ఇతಯ್థರ್ద బಗెಗ್.
2731 3(3)ಪాರ್. .ವై.ವె.ముం- ರ್ౕమ . . .హుణ ౕమరద,ಬాಯ್డಗಿ,ವై.ವె.మరు
15/05-06
ಪావ .
2734 3(3)ಪాರ್. .ವై.ವె.ముం. ರ್ౕమ .ಪావರ್ ಬా ,ಕెూౕಟెౕశವ್ర,కుమసట
-84/04-05
ವై.ವె.మరుಪావ .

22/02/2008

C

22/02/2008

C

22/02/2008

C

153

23567

3[5] ಪాರ್
1/2006-07

154

23569

3[5] ಪాರ್ పು ನెౕ
65/2004-05

155

23570

3[5] ಪాರ್ పು ನెౕ
53/2004-05

156

23575

3[5] ಪాರ್ పು ನెౕ
52/2004-05

157

23577

3[5]ಪాರ್ పು ನెౕ
54/2004-05

158

23578

159

23599

160

2840

161

22893

162

23529

163

23588

164
165

166

167
168
169

ౕ

షయ
ಹాసన ಲెಲ್య 14 ಪాರ್థ క ಶాಲా ಕಷ್క ಗె
[55-58] పುనರ್ ನెౕమಕా బಗెಗ್ పರ್ಸాತ್వನె
సಕాರ್రಕెಕ್ కళು సువ బಗెಗ್.
సಮాజ కಲాಯ್ణ ఇಲాಖెయ వస ಶాಲెగ ಗె
ಕಷ್కరనుನ್
ౕనಗెూ సువ బಗెಗ್ తರ್దుగರ್ జಲెಲ್
వణಣ್ ಪాపణಣ್ మతుತ್ ఇతరరు
ರ್ౕ.ಕె.ನాగರాజರాವ್, వృ ತ್ ಕಷ್కరు,
స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಸారಕಿಕ್, ಬెంగళೂరు ద ణ
పುనರ್ ನెౕమక [55 ంద 58] పರ್ಸాತ್వನె
సಕాರ್రಕెಕ್ కళು సువ బಗెಗ್.
ರ್ౕ. ంగయಯ್, వృతತ್ ಕಷ್కరు మతుತ್
ರ್ౕ. .చనನ್యಯ್, వృతತ್ ಕಷ್కరు, పುనರ್ ನెౕమకద
ಸౌలభగళనుನ್ ఇతಯ್థರ್ప సువ బಗెಗ್.
ರ್ౕ.కరుಣాకర పం ತ್, వృతತ್ ಕಷ್కరు, సಕాರ್
ಮాద
య ಪాರ್థ క ಶాಲె, ఫ ಮారు,
ఇవర మరు ನెౕమಕా అవ య ంచ
ಸౌలభಯ್ ದెూరಕಿసలు పರ್ಸాತ್వನె స ಲ್ಕె.

ರ್ౕ. .ఎಸ್.గురు దಧ್యಯ್, వృతತ್ ಕಷ್కరు, 55
వషರ್ ంద 58 వషರ್దవರెಗె స ಲ್ ద పುనರ್
ನెౕమಕా అవ ಗె ఆ ರ್క ಸౌలభಯ್గళనుನ್
మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್.
3[5] ಪాರ್ పು ನెౕ
ರ್ౕ.ಬాబు ಸా ಯాನ್, వృతತ್ ముఖಯ್ ಕಷ್కరు,
55/2004-05
సಕాರ್ ಮాద
య ಪాರ್థ క ಶాಲె
ಹెజಮా ಕెూౕ , ఇవర పುనರ್ ನెౕమಕా
పರ್ಸాತ್వನె ఉడు
ಲెಲ್
ರ್ౕ. .ಬాಯ್టయಯ್, స. .ಪాರ್.ಶాಲె, తురుವెౕಕెರె
3[5] [ఆ3[3] 1393
మతుತ್ ರ್ౕ.ಕె.ల ಮ್ౕపతయಯ್, స. .ಪాರ್.ಶాಲె
ಪాರ್ ం] పು ನెౕ
[ಬాలకర], ఉతತ್ర బಡావಣె, తుమకూరు
12/2004-05
ఇవరుగళ పುనರ್ ನెౕమಕా అవ య
ಸౌలభಯ್గళనుನ್ ౕడువ బಗెಗ್.
3(3)ಕెఎ .అ.సం:1692 ಕెఎ .అ.సం.1692-ಕె.ನాರాయణపಪ್ ಗాణద
/05-06
హు ಸె,మధుಗಿ
35ನాಯ್.పರ್.పು.ನెౕ.72/2 వ గಗ್ ಲాಲ್ ಕಷ್కర పುనನెౕರ್మಕా అవ ಗె
004-05
ವెౕతన ಸౌలభಯ್ మంజూರా బಗెಗ್.
3[5] ಪాರ್ పು ನెౕ
ರ್ౕ.ఎನ್.ಹెಚ್. వణಣ್, స. , స. .ಪాರ್.ಶాಲె,
49/2005-06
ದెౕవరಹెూసహ ಳ್, ನెలమంగల ತాలూಲ್కు రవర
పುనರ್ ನెౕమಕా బಗెಗ್.
3[5] ಪాರ್ పು ನెౕ
55 వషರ್గళ వృ ತ್ నంతరద ಲ್ మరు
50/2004-05
ನెౕమకಗెూండు 58 వషರ್గళ వయ ಸ್నవರెಗె
ಸెౕವెయ ಲ್ ముందువರెద ಕಷ್కరుగళ ಸెౕವెయనుನ್
ఇతಯ್థರ್ప సువ బಗెಗ್ - మండಯ್ ಲెಲ್

2709

2724

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
170
2739 3(3)ಪాರ್. .ವై.ವె.మ.
ಪా-110/04-05
171
2741 3(3)ಪాರ್. .ವై.ವె.మ.
ಪా/30/05-06
3(3)ಪాರ್. .ವై.ವె.మ.
ಪా-68/02-03
3(3)ಪాರ್. .ವై.ವె.మ.
ಪా-112/04-05
3(3)ಪాರ್. .ವై.ವె.మ.
ಪా/127-04-05
3(3)ಪాರ್. .ವై.ವె.మ.
ಪా/11-05-06
3(3)ಪాರ್. .ವై.ವె. .
ౕ/09/05-06
3(3)ಪాರ್. .ವై.ವె.మ.
ಪా-32/03-04
3(3)ಪాರ್. .ವై.ವె.మ.
ಪా-135/04-05
3(3)ಪాರ್. .ವై.ವె.మ.
ಪా/21/05-06
3(3)ಪాರ್. .ವై.ವె.మ.
ಪా/41/03-04
3(3)ಪాರ್. .ವై.ವె.ముం
/46/02-03
3(3)ಪాರ್. .ವై.ವె.మ.
ಪా/74(ఎ)/04-05
3(3)ಪాರ್. .ವై.ವె.మ/1
06/04-05
3(3)ಪాರ್. .ವై.ವె.మ.
ಪా. /26/98-99
3(3)ಪాರ್. .ವై.ವె.మ.
ಪా/38/02-03
3(3)ಪాರ್. .ವై.ವె.మ./
26/05-06

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
22/02/2008

ಶెರ್ౕ

22/02/2008

C

22/02/2008

C

22/02/2008

C

22/02/2008

C

22/02/2008

C

22/02/2008

C

22/02/2008

C

18/03/2009

C

18/03/2009

C

22/02/2008

C

22/02/2008

C

22/02/2008

C

07/07/2008

C

గಗ್

22/02/2008

C

ರ್ౕ.ವెంకటపೂಜా ,ము. ,ಕెూౕటతటుಟ್,ఉడు .

01/09/2009

C

ರ್ౕ.ರాజಗెూౕಪాల
ಹెಬాಬ್ರ್,స. . ౖంದాలಕాಯ್రు,ಕాకರ್ళ, ఉడు

20/02/2008

C

ರ್ౕ. . .తళವార,స. ,ಬాడహ ಟ್,ಬెళಗా .

22/02/2008

C

కటಟ್లಗెౕ ,ಪాರ್.ಶా.ము. . రుదದ್ దూరు.

22/02/2008

C

ఎం.ఉಮాದెౕ ,స. ,యగదಕెూౕಟె, ంತామ ,
ಕెూౕಲార
ಪెರ್ ಸ್ಲాಲ್ ಸెಟ್ಲాಲ್ .ಸెూౕಭె.స. ,గుం ಮ್ ఉడు

18/03/2009

C

22/02/2008

C

సుರెౕಖా హనుమంతపಪ್,స. , ಜాపುర

22/02/2008

C

షయ
ರ್ౕమ .ಪెರ್ౕమ ౕಲా,ಶాಲాಮాತె,ತెూౕళహుణಸె,
ವై.ವె.మరుಪావ .
ರ್ౕಪాల ನెౕమಣా మర ಲెಲ್, .సం ౕజకరు
ಕెూಕ್ౕ -ವై.ವె.మరుಪావ .
ರ್ౕమ .అరుంధ ,స. . రಬైరు,కుంದాపುర
ವై.ವెచಚ್. మరుಪావ .
ರ್ౕ. .ఎಲ್. వణಣ್,ದెూడಡ್మధుರె,కు గಲ್
ವై.ವెచಚ್.మరుಪావ .
ರ್ౕమ . .ఆರ್.పುషಪ್,ಬెంగళೂరు ఉతತ್ర1,ವై.ವె.మరుಪావ .
ಪాರ್.ಶా. .ವై.ವె.మరుಪావ . అహರ್
తತ್
అ ಪాರ್య ౕడువ బಗెಗ್.
ಪాರ್.ಶా. .ವై.ವెచಚ್ మరుಪావ
లుಲ್గ ಗె
ౕరు స ಮాడువ బಗెಗ್.
ರ್ౕ.ಗಿ యణಣ್.ఎಸ್.ನాయక.ఉతತ್ర కనನ್డ ವై.ವెచಚ್
మరుಪావ బಗెಗ್.
ಕె.చంದాರ್వ ,స. .ಪాರ್.ಶా.మంగళೂరు ವై.ವెచಚ್
మరుಪావ .
ರ್ౕమ .ರెూౕసమಮ್,స. .ముంದాಚె,ಬెళತ್ంగ ,ద.క
. ಲెಲ್,ವై.ವెచಚ್ మరుಪావ బಗెಗ್.
ರ್ౕ.ఎం.ఎಸ್.హూలಗెౕ ,ಹెబಬ್ ಳ್,ಬాದా ం,ಧార
ವాడ,ఇవర ವై.ವె.మరుಪావ బಗెಗ್.
ರ್ౕ.యు. వశంకర
భಟ್,స. .అ యడಕ್,ద.క.ವై.ವె.మరుಪాವెఇ.
ರ್ౕ.సంగపಪ್,బం -యಲెబుಗాರ್.

C

172

2743

173

2745

174

2749

175

2752

176

2753

177

2754

178

2755

179

2756

180

2762

181

2765

182

2770

183

2772

184

2773

185

2779

186

2794

187

2802

188

2805

189

2813

190

2816

191

2824

192

2827

3(3)ಪాರ್ ..మಹెౕಶ್ .హ ಟ್ స. .ఇవర సಹెూౕదర
అనుకంపನెౕ-02/06-07 అనుకంప ನెౕమಕా ಕెూౕ

22/02/2008

C

193

2831

C

2834

ರ್ౕ.ರాఘವెౕందರ್ ನాయಕ್,ము. .ನాయర ಬెటుಟ್
ಕాకರ್ళ, ఉడు
ರ್ౕ.ಜెూౕನ್ ಕె. .ದై. ,బజతూತ್రు,ద.క.

22/02/2008

194

22/02/2008

C

195

2855

C

2879

07/07/2008

C

197

2890

ಕెఎ .అ.సం.6204/05- . .పడగణಣ್వర
ಬాగలಕెూౕಟె ಲెಲ್
ಕెఎ .అ.సం:7015/05- ರ್ౕ.ಸెಯ್యದ್ ముతుರ್ಜా
ಖా ರ್,ಕెూపಪ್ళ ಲెಲ್.
ರ್ౕ.ద ಣామూ ರ್,స. .ದెూడಡ್కమరవ ಳ್, ౖసూ
రు ಲెಲ್.

07/07/2008

196

3(3)ಪాರ್ .-ವైವెమ16/05-06
3(3)ಪాರ್ .-ವైವెమ.06/05-06
3(3)ಕెఎ .అ.సం:6204
/05-06
3(3)ಪాರ್. .ಕెఎ .అ.సం
:7015/05-06
3(3)ವైవమಪా21/03-04

22/02/2008

C

3(3)ಪాರ್. .ವై.ವె.మ.
ಪా-35/05-06
3(3)ಪాರ್. ./దూరు28/05-06
3(3)ಪాರ್. .ವై.ವె.మ.
ಪా/04/06-07
3(3)ಪాರ್. .ವై.ವె.మ.
ಪా03/06-07
3(3)ಪాರ್ .-ವైವెమಪా114/04-05

ರ್ౕ.హుచుಚ್ರెౕಗౌడ,- ౖసూరు.
ರ್ౕమ .సుಧాರా

ఎಸ್ ఆರ್-ದై. , వ

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
198
2893 3(3)ವైವెమಪా73/04-05
199
2896 3(3)

షయ

ಶెರ್ౕ

ರ್ౕ. .కృషಣ್యಯ್.స. . ౕಗెౕಪాళಯ್ తుమకూరు

ಲెಲ್.

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
22/02/2008

ರ್ౕ. .కృషಣ್యಯ್.స. . ౕಗెౕಪాళಯ್ తుమకూరు

ಲెಲ್.

18/03/2009

C

C

200

2898

3(3)ಪాರ್. .ವైವెమ.ಪా ఆయుಷా ಬాను,స. .ಶాం ಗాರ್మ,ಕె.ఆರ್.నగర
-128/04-05
ౖసూరు

22/02/2008

C

201

2901

22/02/2008

C

202

2904

ರెౕణుಕా,ದై. ,ಸాణూరు,ಕాకರ್ళ-ఉడు

22/02/2008

C

203

2912

C

2914

ರ್ౕ. ౕప ಕాంబಳె,స. ఇ, ల ಮ್ౕపುరಹెಚ್. .ಕెూౕಟె ౖసూరు.
మలಲ್పಪ್ తళವార,స. . వపುర,కనకపುర ಬెం.ಗాರ್

07/07/2008

204

18/03/2009

C

205

2917

C

2919

ఎం.ನాగರాజ, స. . ಹెూళ ಹెూసూరు
ಕెూౕಲార
ಹెಚ್.ఆರ್.ಜానకమಮ್,స. ,మ ಲ್ಕాపುర,ಕెూౕಲార

18/03/2009

206

18/03/2009

C

207

2920

ఆనంద ಬాబు,స. ,గంగరಗానహ ಳ್,ಕెూౕಲార

18/03/2009

C

208

2923

ఎం. .భరమ ನాయక,స. ,ಧారವాడ

18/03/2009

C

209

2925

పುటಟ್మಮ್,స. .ఉಪాಪ್ర

25/06/2008

C

210

2927

. దದ್ರాజు,స. ,ಹెూనూನ್రు,ಚా.నగర

25/06/2008

C

211

2928

ರ್.బసవణಣ್,స. .ಹెూనನ್హ ಳ್, ಚా.నగర

18/03/2009

C

212

2930

ఎ. .చందರ್ಮౌ ,స. ,ఫ ಯాపುర ದావణಗెರె

18/03/2009

C

213

2931

షహಜాದ್ ಬాను,స. , తರ್దుగರ್

22/02/2008

C

214

5790

C

6145

2006-07ne salina, Govt., Teachers regprmission of Higher stuies
అరుಣాದెౕ , స. , స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಕాಲెూౕ
ಮా ವ್ ತా, ಕె.ఎ. నం. 5037/06

01/09/2009

215

3(3)ಪాರ್. .ವైವెమ.ಪా
-119/04-05
3(3)ಪాರ್. .ವైವెమ.ಪా
-18/05-06
3(3)ಪాರ್. .ವైವెమ.ಪా
-71/04-05
3(3)ಪాರ್. .ವైವెమ.ಪా
-33/03-04
3(3)ಪాರ್. .ವైವెమ.ಪా
-123/04-05
3(3)ಪాರ್. .ವైವెమ.ಪా
-118/04-05
3(3)ಪాರ್. .ವైವెమ.ಪా
-118/04-05
3(3)ಪాರ್. .ವైವెమ.ಪా
-139/04-05
3(3)ಪాರ್. .ವైವెమ.ಪా
-148/04-05
3(3)ಪాರ್. .ವైವెమ.ಪా
-142/04-05
3(3)ಪాರ್. .ವైವెమ.ಪా
-97/04-05
3(3)ಪాರ್. .ವైವెమ.ಪా
-131/04-05
3(3)ಪాರ್. .ವైವెమ.ಪా
-31/05-06
c3(4).pra.shi.u.vya.a
nu.25/2006-07
3(7) ಪాರ್. ದాವె
111/06-07

03/06/2008

C

216

6181

03/06/2008

C

217

6182

03/06/2008

C

218

6184

03/06/2008

C

219

6185

03/06/2008

C

220
221

6186
6187

.ఆರ್. పುಷాಪ್వ స. , స. .ಪాರ್.ಶాಲె,
ಯాదಗಿ ಕెఎ నం 5816/06
ಬైರాರె ಡ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಗెూౕಣావర,
ంధనూరు, ತా, ಕె.ఎ నం 5040/06
ಶైలಜా స. , స. ಪాರ್.ಶాಲె, ಬైಯాಯ್పುర,
ంగసూగూరు, నం 5763/06
ఎం.ఇ.ఉಷాರా , స. .,స. .ಪాರ್.ಶాಲె,
కಕ್నహ ಳ್, మధుಗಿ , నం 6365/06
K.A.T 5193/06
ರ್ౕ పರ್ಭాకರ್ స. . స .ಪాರ್.ಶాಲె, ఉళಳ್ందಗె
ತాండ ತాತ್పುర, ಕెఎ నం 6317/06

03/06/2008
03/06/2008

C
C

222

3(7) ಪాರ್, .ದాವె
131/06-07
6189 3(7) ಪాರ್. .ದాವె
132/06-07
6190 3(7) ಪాರ್. .ದాವె
133/06-07

03/06/2008

C

03/06/2008

C

03/06/2008

C

03/06/2008

C

223
224

225

3(7)ಪాರ್. .ದాವె
126/06-07
3(7) ಪాರ್, .ದాವె
127/06-07
3(7) ಪాರ್. .ದాವె
128/06-07
3(7) ಪాರ್. .ದాವె
129/06-07
CPI.18.ನాಯ್.పರ್/2006
3(7) ಪాರ್. .ದాವె
130/06-07

6188

6200

3(7) ಪాರ್. .ದాವె
134/06-07

.ఎಸ್.నದాಫ್,స. ,ఇంగಳాಗಿ,ఇం

ಜాపುర

ౕ ,ಚా.నగర, ౖసూరు

ಹెಚ್.ఎಸ್. ముర ౕధర , స. .ಪాರ್.ಶాಲె,
ಬె ಳ್బಲె ಸాగర, నం 6083/06
ರ್ౕ స ౕಶ್ స. .ಪాರ್.ಶా, హంగರాగ ಜెౕవಗಿರ್
ತా, నం 6102/06
ಸెూౕమಶెౕఖರ್ స. , స. .ಪాರ್.ಶాಲె,
గ ಹాళು, సురుపುర ತా, ಕె.ఎ. నం
6056/06
హ పರ್ಸాದ್ ಪాರ್.ಶా స. .ಪాರ್.ಶాಲె ಹెరూరు
గులಬ್ಗాರ್ ತా, ಕెఎ 6056/06

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
226
6205 3(7) ಪాರ್. .ದాವె
136/06-07

షయ
. .కుಮాರ್ స. స. .ಪాರ್.ಶాಲె ಕెంచనహ ಳ್,
ನాగమంగల ತా, ಕెఎ నం 6044/06

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
03/06/2008

ಶెರ್ౕ

C

227

6206

3(7) ಪాರ್. ,.ದాವె
137/06-07

కರ್షಣ್మూ ರ್ స. , స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಕెంచనహ ಳ್,
ನాగమంగల, ತా,. ಕె.ఎ నం 6044/06

03/06/2008

C

228

6207

3(7) ಪాರ್. .ದాವె
138/06-07

ರ್ౕమ
జయకుಮా , స. , స. .ಪాರ್.ಶాಲె,
కమలಗా, గులಬ್ಗాರ್, ತా, ಕెఎ నం 6057/06

03/06/2008

C

229

6208

3(7) ಪాರ್. .ದాವె
ರ್ౕ ರాజణಣ್ స. , స. .ಪాರ್.ಶాಲె హల ౕರా
139/06-07
గులಬ್ಗాರ್ ತా, ಕె.ఎ. నం 6104/06
6209 3(7) ಪాರ್. .ದాವె.
నగಮ್ ప ವ್ನ್ స. . స. .ಪాರ್.ಶాಲె, హ హరపುర,
ಲెూౕకయుకತ್ 140/06-07 ಕె.ఆರ್. ಪెౕಟె ತా, ఇవర ప మహమದ್ అకರ್ಮ್
రవరు ಲెూౕಕాయుకತ್ స ಲ್ రువ దూరు

03/06/2008

C

03/06/2008

C

6279 C3(7)COURT CASE S.C.VIJAYAKUMAR KAT NO 5775
78/2006-07
6319 3(3) ಪాರ್. .ವై.ವె
ರ್ సయದ್ అహಮ್ದ್ ಕಷ್ణ సం ౕజకరు ెౕతರ್
మ.ಪా 09/06-07
ಕಷ್ಣా ಕా గళ కಛెౕ , చనನ್పటಟ್ణ ತా, ఇవర
ವై.ವె.మ బಗెಗ್
6321 3(2) ಪాರ್. . ವై.ವె.మ
ರ್ౕమ ఎಸ್.అరుణ స. , స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె
11/2006-07
ಬెంచనహ ಳ್, ವై.ವె.మ.ಪా.మ బಗెಗ್

03/06/2008

C

22/02/2008

C

03/02/2009

C

01/09/2009

C

03/06/2008

C

03/06/2008

C

03/06/2008

C

03/06/2008

C

03/06/2008

C

03/06/2008

C

03/06/2008

C

19/05/2008

C

18/03/2009

C

01/09/2009

C

sunitha deputation to d.k.to udupi

10/08/2007

C

2006-07 transfer caseS releive from
bagalkot dist
2006-07 transfer caseS releive from
bagalkot dist
2006-07 transfer caseS releive from
bagalkot dist

03/06/2008

C

03/06/2008

C

10/08/2007

C

230

231
232

233

234

235
236
237
238
239

240
241
242

243

244

245
246
247
248

smt.Bhagyalakshmi,teacher,from.dt.9-42006 to15-5-2006 reg-kddaya
nirikshana avadi.
B.Naryanaswamy (a.m)gl.p.s pete
chamarajanagara
R.Sureshkumar (A.M)g.l.p.s honganur
,chamarajanagar
aSSiyamma a.m GLpS pETE .
cHamaRajaNGaR
doddatayamma .a.m. glps
ramasamudra, kat 8279/06
r.rangaswaqmy am glps
alakanakattipura , chamarajanagara kat
no 8280/2006
9136 c3(7)courtcase
g. nagarathna am glps haradanahalli
219/2006-07
,chamarajanagar ,kat no 8282/06
9137 c3(7)courtcase
shivakumar am.glps aralipura
218/2006-07
chamarajanagara kat no 8281/06
9201 c3(3)pry.shi.vye.ve.m sri.S.R.parameshvarappa, a.m,
a.pa.17/2006-07
guhps,beerure, chikkamagalure d, ivr
vyedyakeeya vechchada bagge.
9628 3(3)ಪాಫ್ರ್ .ವెಯ್.ವె.మ.ಪా ರ್మ . .ನాగరతನ್, స. .స. .ಪాರ್.ಶాಲె,
.21/2006-07
దునನ್స0దರ್, కనకపುర ತా, ಬె0.ಗాರ್0. ಲెಲ್,
ఇవర, ವెಯ್దಯ್యಕಿౕయ ವెచಚ್ మరుಪావ బಗెಗ್.
10412 3(3)ಪాರ್ ವైವెమಪా.2 ರ್ౕమ .ఎನ್.కమలమಮ್, స. ౕ, స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,
4/2006-07
కಕ್ముదಗెರె, ಮాగ ತా, ఇవర ప యవర
ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ మరుಪావ బಗెಗ್.
8351 No.c3(4)pry.tech/shi.
ada/k.ni.a/49/200607
9130 c3(7)courtcase
224/2006-07
9131 C3(7)COURTCASE
223/2006-07
9133 c3(7)courtcase
222/2006-07
9134 c3(7)courtcase
221/2--6-07
9135 c3(7)courtcase
220/2006-07

12429 c3(7) transfer
1/2007-08
12561 c37 transfer
21/2007-08
12562 c37 transfer
21/2007-08
12563 c37 transfer
21/2007-08

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
249 12565 c37 transfer
21/2007-08
250 12568 c37 transfer 1/200708
251

252

షయ

2006-07 transfer caseS releive from
bagalkot dist
TO FILL UP VOCANT POST OF
BANGALORE SOUTH DIST A , B
VOCANCY
12569 c37 transfer 1/2007- TO FILL UP VOCANT POST OF
08
BANGALORE SOUTH DIST A , B
VOCANCY
ಕెఎ 5815/2006 అంಧెూౕ పರ್ಸాದ್ హర
14106 c37
courtcase/64/200607..ಯావುದాదರెూంద
నుನ್ ఆ ಕ್ ಮా /2007

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
10/08/2007

ಶెರ್ౕ

10/08/2007

C

10/08/2007

C

03/06/2008

C

C

253

14107 c37courtcase63/200 ಕెఎ అ ರ್ సంಖెಯ್ 6056/06/ హ పರ್ಸ್
స .సహಪాರ್ಶా.ಪెౕరూరు ತా.గులಬ್గರ್
607..ಯావುದాదರెూంద
నుನ್ ఆ ಕ್ ಮా /2007

03/06/2008

C

254

14109 c37courtcase134/20 ಕెఎ అ ರ್ సంಖెಯ್ 6057-06 ರ್ౕమ
జయ
06-07.44.ನాಯ್.పರ್/2007 కుಮా ಕె,ఎಸ್.స .సహ ಪాರ್.ಶా.గులಬ್ಗాರ್ ద

03/06/2008

C

255

14110 c37courtcase/132/20 ಕెఎ అ ರ್ సంಖెಯ್ 6102/06 ರ್ౕ స ౕశ
06-07.45.ನాಯ್.పರ್/2007 ఎం.స సహಪాರ್.ಶా. ಜెౕవಗಿರ್

03/06/2008

C

256

14111 c37courtcase85/200 సరసವ್
6-07.46.ನాಯ್.పರ್/2007

03/06/2008

C

257

14112 c37courtcase102/20 ನాగరతನ್ ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
06-07.47.ನాಯ್.పರ್/2007

03/06/2008

C

258

14113 c37courtcase81/200 ಲెూౕಲెూౕಕಷ್మಮ್ స. .ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
6-07.48.ನాಯ್.పರ್/2007

03/06/2008

C

259

14114 c37courtcase/93/200 ర ౕಶా
6-07.49.ನాಯ್.పರ್/2007

03/06/2008

C

260

14115 c37courtcase103/20 మಹాంతపಪ್ స. .ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
06-07.50.ನాಯ್.పರ್/2007

03/06/2008

C

261

14126 c37courtcase55/200 ಕెఎ 5017/2006 ఆಜెರ್ తమಮ್యಯ್
6-07.51.ನాಯ್.పರ್/2007

03/06/2008

C

262

14127 c37courtcase
60/200607.52.ನాಯ್.పರ್/2007
14128 c37courtcase
70/200607.53.ನాಯ್.పರ್/2007
14129 c37courtcase
51/200607.54.ನాಯ್.పರ್/2007
14130 c37courtcase
56/200607.55.ನాಯ್.పರ್/2007
14131 c37courtcase
199/200607.56.ನాಯ್.పರ್/2007
14136 c37courtcase
199/200607.57.ನాಯ್.పರ್/2007

03/06/2008

C

03/06/2008

C

ಕెఎ 5016/2006 ಜె అణಣ್పಪ್ ಹెడಗಿನాళ

03/06/2008

C

ಕెఎ 5018/2006 సు తರ್ ఎಸ್. .స
ముడలగుంಡా,

03/06/2008

C

అ ರ್ సం.7748/2006, .క

03/06/2008

C

03/06/2008

C

263

264

265

266

267

ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್

ందనూరు

ಕెఎ 5686/2006 ర ౕశ
బబಲెౕశರ್వర ಹెౕరుం .
ಕెఎ అ ರ್సం:5674/2006
ನారబం

అ ರ್ సం.4921/2006, ರ್ౕ
స. .ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್

ౕవವ್ರాయ
జయకుಮాರ್

దದ್పಪ್ ದావణಗెರె
రుಪాಕಷ್పಪ್

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
268 14139 c37courtcase53/200 అ ರ್ సం.5015/2006 ರ್ౕ ಹెಚ್.ఎನ್.
6-07.58.ನాಯ್.పರ್/2007 స. .ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್

ౕಗెౕశ

ಶెರ್ౕ

03/06/2008

C

13/03/2008

C

13/03/2008

C

18/03/2009

C

03/06/2008

C

03/06/2008

C

C

269

14140 c37courtcase57/200 అ ರ್ సం.5012/2006 ರ್ౕమ
6-07.59.ನాಯ್.పರ್/2007 స. .ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್

270

14143

271

14144

272

14148

273

14151

274

14152

275

14153 c37courtcase/211/20 ರ್ౕ ఆರ್. .స ౕಶ್ ಬాబు గులబಗాರ್ అ ರ್
06-07.62.ನాಯ್.పರ್/2007 సం.7876/2006

03/06/2008

C

276

14154 c37courtcase/2006- అ ರ್ సం.7880/2006, ರ್ౕ పರ್భుಗౌడ ಪా ౕಲ್
ರాయచూరు
07.63.ನాಯ್.పರ್/2007
14155 c37courtcase/48/200 రుదರ್మూ ರ್ ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
6-07.64.ನాಯ್.పರ್/2007

03/06/2008

C

03/06/2008

C

278

14156 c37courtcase/127/20 ಬెಯ್రರెడుಡ್ ಪాರ್.ಶా. .వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
06-07.65.ನాಯ್.పರ್/2007

03/06/2008

C

279

14157 c37courtcase/2006- కుಮా అరుಣాದెౕ ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
07.66.ನాಯ್.పರ್/2007
14158 c37courtcase/59/200 ಶెಯ್లజ ರాయచూరు ఇవర వಗాರ್వಣెౕ బಗెಗ್
6-07.67.ನాಯ್.పರ್/2007

03/06/2008

C

03/06/2008

C

281

14159 c37courtcase96/200 కుಮా
6-07.68.ನాಯ್.పರ್/2007

03/06/2008

C

282

14160 c37courtcase/65/200 ఎం.ఎ. ರ್ ವాసపಪ್ స. .ఇవర వಗాರ್వಣెౕ బಗ್ಗ್
607..ಯావುದాదರెూంద
నుನ್ ఆ ಕ್ ಮా /2007

03/06/2008

C

ರ್ౕమ .ఆರ್. మರ್ల,స. .ಕానగడಡ್,ಯాదಗಿౕర,స 25/06/2008
ಹెూౕದెూಯ್ౕಗಿయ ౕ న దూరు.
ರ್ౕమ . .మంగళ,స. ,ಬెళಗా
ಲెಲ್ ఉనನ್త
25/06/2008
ವాಯ್సంగಕెಕ್ అనుమ (ಧారವాడ ఆయుಕాತ್లయ)

D

ರ್ౕ.హలಗెౕಗౌడ ము. .మతుತ್
ರ್ౕమ . . .సుಜాత,స. .స. .ಪాರ್.ಶా.ಹాసనఇవర నడు న కలహ

D

277

280

283
284

285

3ಪాರ್. .ವెಯ್.ವె.మ.ಪా..0 ರ್ౕమತ್ .న ದాతబసಮ್.
4/2007-08
స. .స.ఉ.ಪాಫ್ರ್.ಶాಲె.ముತెూತ್రు దూధబಳాಫ್ಳ್పುర
ತా.ఇవర ప యవర వಯ್దಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ మరు
ಪావ బಗెಗ್.
3ಪాರ್. .ವెಯ್.ವె.మ.ಪా..0 ರ್ౕమತ್ .న ದాతబసಮ್.
4/2007-08
స. .స.ఉ.ಪాಫ್ರ್.ಶాಲె.ముತెూತ್రు దూధబಳాಫ್ಳ್పುర
ತా.ఇవర ప యవర వಯ್దಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ మరు
ಪావ బಗెಗ್.
33ಪాರ್. .ವై.ವె.మ.ಪా. ರ್ౕమತ್ . న ದాతబసಮ್
.04/2007-08
.స. .స.ఉ.ಪాಫ್ರ್.ಶాಲె. ముತెూತ್రు,
దూధబಳాಳ್పುర ತా. ఇవర ప యవర
ವెಯ್దಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ మరుಪావ బಗెಗ್.
ಕె.ఎ. .అ ರ್ సం.7211/2006- ರ್ౕ ಗెడಡ್పಪ್ బసపಪ್
C37COURTCASE
ಬెూౕಪెರ್ స. .ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
206/200607.60.ನాಯ್.పರ್/2007
c37courtcase/211/20 అ ರ್ సం.7875/2006,ಶెೂౕభ
ఎಚ್.ఆರ್.గులబಗాರ್
0607..ಯావುದాదರెూంద
నుನ್ ఆ ಕ್ ಮా /2007

3(3)ಪాರ್. ./దూరు/01/
05-06
2821 3(3)ಪాರ್. .ఉದాಯ್.అను
మ /29/05-06
2792

2978

ಕె.ఎ.శ కಲా

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
03/06/2008

3(4)ಪాರ್. .దూరు92/01-02

.రతನ್మಮ್ ರాయచూరు

16/11/2007

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
286
2988 3(4)ಪాರ್. .అಮాన ತ್న ರ್ౕ.ఎ. .ರామచందರ್పಪ್
అ.మం-84/01-02
ము. .స. .ಪాರ್.ಶా., వ ఆರ್.ఎಸ್.త ౕಕెರె
ತా. ఇవర అಮాన ತ್న అవ ముందువರెసువ
బಗెಗ್.
287
3007 3(4)ಪాರ್. .అవ .మం/ ರ್ౕ.ఎం.మ ಮాదయಯ್.స. .,స. .ಪాರ್.ಶా,పೂ
4/02-03
ಗా ,మಳెహ ಳ್ ತా.అಮాన ತ್న అవ
ముందువರెసువ బಗెಗ್
288
3017 3(4)ಪాರ್. .దూరు.43/0 .ಹెಚ್.లಕಷ್ಮ್ణయಯ್
2-03
ము. .(పರ್ಭా )ಬా. .ಪాರ್.ಶా.హ హరపುర ಕెూపಪ್
ತా. కಕ್మగళೂరు ಲెಲ್-ಕానూను ಬా ర
చటువ ಕె బಗెಗ್
289
3033 3(4)ಪాರ್. .దూరు.41/0 ಹెಚ್. .ఉదయ స. ,స.ಪాರ್.ಶా.వడಡ್ర ಕెూపಪ್లు3-04
ಕె.ఆರ್.నగర ತా.ఇవర అಮాన ತ್న బಗెಗ್
3(4)ಪాರ್. .ఇతರె(సదూ ರ್ౕ.రంగಸాವ್ .ము. ,స. .ಪాರ್.ಶా,ಹెూనನ್ಮార
)-56/03-04
న హ ಳ್ ఇవరు ರ್ౕమ .మంజుళరవరనుನ್
ఊటద హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా ఆಗಿదದ್వరనుನ್ ಜా
ందನె ంద ಶాಲెಗె ಸెౕ ಕెూళಳ್ದె ఇవరు బಗెಗ್.

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
01/09/2009

ಶెರ್ౕ

16/11/2007

D

16/11/2007

D

16/11/2007

D

16/11/2007

D

D

290

3070

291

3073

3(4)ಪాರ್. .దూరు.32/0 కుಮా సునంದా, స. ,స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా,మ పು
3-04
ఇవ ಗె బరಬెౕಕాద ಬాಕಿ ವెౕతనಕెಕ್ ಹాగూ
ಶాಲా కతರ್వಯ್ಕెಕ್ అడచಣె బಗెಗ್ దూరు.

16/11/2007

D

292

3124

3(4)ಪాರ್. .ఇతರె45/05-06

16/11/2007

D

293

3129

16/11/2007

D

294

3132

01/09/2009

D

295

3157

26/02/2009

D

296

3168

26/02/2009

D

297

3181

16/11/2007

D

298

3198

16/11/2007

D

299

3200

16/11/2007

D

300

3220

ರ್ౕ. .ఎಸ್.పರ್ಕాಶ್,స. .స. .ಪాರ್.ಶా, ౕಸాವె
చనನ್ರాయపటಟ್ణ ತా. ఇవ ಗె ನా క త రಜె
మంజూರా బಗెಗ್.
3(4)ಪాರ್. .దూరుರ್ౕ. . రూಪాಕಷ್పಪ್. ನ್.దుగರ್పಪ್,స. ,స. .ಪాರ್.
59/04-05
ಶా.గుణవంತె డವా ,ಕెూపಪ್ ತా,. ఇవర
ౕ న దూ న బಗెಗ್.
3(4)ಪాರ್. .దూరు.47/0 ರ್ౕ.పర ౕశವ್రపಪ್
4-05
స. ,స. .ಪాರ್.ಶా.ಹెూసహ ಳ್,ಬెౕలూరు,వలయ
ఇవర ౕ న దూ న బಗెಗ್.
3(4)ಪాರ್. .ಪాರ್. .ఉ ಪాರ್.ಶా. ಕಷ್కర ఉనನ್త ವాಯ್సంగ క త.
ದాಯ್.అను/44/05-06
3(4)ಪాರ್. .కಡాಡ್య. . ರ್ౕ.ಬెూౕರెౕಗౌడ
అ.-35/05-06
స. ,స. .ಪాರ್.ಶా,ಹెూసಕెూౕಟె,ಕె.ఆರ್.నగర
ತా. ఇవర వಗాರ್వಣె అవ 19-07-2002 ంద
21-11-92 క. .అ.బಗెಗ್.
3(4)ಪాರ್. .ఉದాಯ್.05- కుಮా ఎ. .మమత స. .స.ಬాలಕಿయర ಶాಲె,
06
హులಲ್హ ಳ್.నంజనగూడు,ತా.ఇవర అం మ
.ఎಸ್. . ವాಯ್సంగ.
3(4)ಪాರ್. .ఇతರెರ್ౕమ . . .మంజుళ స. .స. .ಪాರ್.ಶా.
28/05-06
బసರాళು మండಯ್ ఇవ ಗె ಕಿరుకుళ ౕడు ತ್రువ
బಗెಗ್.
3(4)ಪాರ್. .దూరు(ಸా
ರ್ౕ.ಗಿ ಜెౕಶ್,స. .స.ಪాರ್.ಶా.ಜెూౕ సర
దూ )-27/05-06
ಮా న హ ಳ್, ಚెనನ್ರాయపటಟ್ణ ತా. రవర అదಯ್
వಯ್వಹారద బಗెಗ್.
3(4)ಪాರ್. .దూరు.36/0 ರ್ౕమ . . .ఎ కటుಟ್,స. .స. .ಪాರ್.ಶా.ಗె ಯా
5-06
ಬెళತ್ంగ ತా. ఇవర ౕ న దూరు బಗెಗ್.

16/11/2007

D

301

3(4)ಪాರ್. .దూరు-04/- ರ್ౕ.సనನ್ತ್
05-06
కుಮార,ము. ,స. .ಪాರ್.ಶా,ಹెూಸాಮ್రు,ಕాకರ್ళ
ತా, ఇవర ౕ న దూ న బಗెಗ್.
3258 3(4)ಪాರ್. .దూరుರ್ౕమ .వసంతకుಮా .ದై. .స. .ಪాರ್.ಶా.,
8/06-07
ಶాం ౕనగర-ఇవర ౕ న దూ న బಗెಗ್.
3262 3(4)ಪాರ್. .దూరుರ್ౕ. ౕ ౕಗౌడ.స. .స. .ಪాರ್.ಶా,బళహತ್ కుಪెಪ್10/06-07
ఇవర ౕ న దూరు.

16/11/2007

D

26/02/2009

D

26/02/2009

D

302
303

3237

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
304
3268 3(4)ಪాರ್. .దూరు(ಸా
దూవ)-12/06-07
305
306
307

308

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
16/11/2007

ಶెರ್ౕ

16/11/2007

D

26/02/2009

D

16/11/2007

D

16/11/2007

D

ರ್ౕ.ఎం.ಕె.ಗెూౕ ందపಪ್.ದై. .స. .ಪాರ್.ಶా,ఇబಬ್ಗె
స.ಗెూడు,నర ంహರాజ పುర,ತా.ఇవరు
ದాಯ್ ರ್గಳెೂ ం ಗె అను తವాಗಿ వ ರ್ ద బಗెಗ್దూరు.
ಪాರ್థ క ಶాಲా ಕಷ್కర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್

01/09/2009

D

13/01/2009

D

ಮానಯ್ ముఖಯ್ మం ರ್యవర జనತా దళద
అహವాలు బಗెಗ್
ನాಯ್ಯాలయద ఆದెౕశదంತె కರ್మద బಗెಗ್

13/01/2009

D

26/06/2008

D

నూರ್ ಫా ౕಮా (ಶాಲాಮాత) హుದెದ್ సಥ್ಳాంతర

13/01/2009

D

ౕదರ್ ಲాಲ್ ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ య ಲ್న
అవಯ್వಹారద బಗెಗ್
ಶైలజ బసపಪ್ బగ ಲెూౕಕాయుకತ್ಕెಕ್ దూరు
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
బಬ್ం మతుತ್ ఆడ త సుಧారಣె రవర పతರ್

13/01/2009

D

13/01/2009

D

13/01/2009

D

బಬ್ం
పతರ್
బಬ್ం

మతుತ್ ఆడ త సుಧారಣె ఇಲాಕె రవర

26/06/2008

D

మతుತ್ ఆడ త సుಧారಣె ఇಲాಖె

13/01/2009

D

ಕಷ್కర సಥ್ಳాంతర

13/01/2009

D

. ಸెూౕమసుదంద , లಸ್ನ್ ಗాడರ್ನ್ ಶాಲె
రవరనుನ್ ಬెంగళೂరు మಹానగర ಪా ಕెಗె
వಗాರ್వನె
ౖసూరు ಲెಲ್య ಪాರ್థ క ಶాಲా ಕಷ್కర
వಗాರ್వಣెయ ಲ್ అవಯ್వಹార
ಶాಲా ಮాತెయరనుನ್ సಥ್ಳాంత సువ బಗెಗ್

13/01/2009

D

13/01/2009

D

13/01/2009

D

13/01/2009

D

13/01/2009

D

13/01/2009

D

వ గಗ್ మతుತ್ ಬెంగళೂరు ಗాರ್ಮాంతర నక
వಗాರ್వಣె
చుನావಣె
సం ತె ఉలಲ್ంఘ వಗాರ್వಣె

13/01/2009

D

13/01/2009

D

ಕెూడగు

13/01/2009

D

షయ
ఉడు
ಲాಲ್ పంಚా ತ್,ಹెరంಬాలు,కుంದాపುర
ತా.ఇవర ౕ న దూరు

3(4)ಪాರ್. .వగರ್/దూరు ರ್ౕమ .దమయం .స. ,పడుತెూನెಸ್ ಶా.ಲా.స.
-19/06-07
అధಯ್ಕಷ್కరు ಕాయರ್కರ್మగళು 5
3286 3(4)ಪాರ್. .దూరుರ್ౕ.ఎం.మహದెౕవపಪ್.స. .ಪాರ್.ಶా,ಮాగనూరు01/06/07
అಮానತ್ ముందువ సువ బಗెಗ್.
3300 3(4)ಪాರ್. .దూరుರ್ౕమ .రూప ರ್ౕ.స. ,స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా, ం
48/05-06
ಗాರ್మ, ರ್ౕరంగపటಟ್ణ ತా.ఇవర ౕ న దూ న
బಗెಗ್.
3305 3(4)ಪాರ್. .దూరుಬెౕలూరు ತా.ದెూడಡ್
25/05-06
ౕదూరు.ఉ.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲెయ ಲ್ ದాಯ್ ರ್గళ
ಕెూరತె ంద 2 వషರ್గళ ంದె ౕ
ౕగಹాకಲాಗಿదದ್రు ಕಷ್కర
ౕజನె బಗెಗ್
3285

309

3308

3(4)ಪాರ್. .దూరు40/05-06

310

5248

311

5249

312

5250

313

5251

314

5252

315

5253

316

5254

317

5255

318

5256

319

5257

320

5258

3(7) ಪాರ್. వగರ್.
1/2006-07
3(7) ಪాರ್.
వగರ್.21/2006-07
3(7) ಪాರ್. వగರ್,
44/2006-07
3(7) ಪాರ್.
ಶా.ಮా.హు.సಥ್ 43/200607
3(7) ಪాರ್. వగರ್,
42/2006-07
3(7) ಪాರ್. వగರ್,
23/2006-07
3(7) ಪాರ್. ఆ.సు.ఇ
41/2006-07
3(7) ಪాರ್. ಹె.ఆ.సు
41/2006-07
3(7) ಪాರ್. ఆ.సు ఇ
39/06-07
3(7) ಪాರ್. ಹె.హు.సಥ್ళ
38/06-07
3(7) ಪాರ್. వగರ್
22/2006-07

321

5259

322

5260

323

5262

324

5263

325

5264

326

5265

327

5267

328

5268

3(7) ಪాರ್. వగರ್
116/05-06
3(7) ಪాರ್. హు.సಥ್
71/2005-06
3(7) ಪాರ್.
హు.సಥ್.3/06-07
3(7) ಪాರ್. హు.సಥ್
86/05-06
3(7) ಪాರ್. 17(ಭాగ)
/01-02
3(7) ಪాರ್. న.వ
18/04-05
3(7) ಪాರ್. వగರ್
దూరు 198/05-06
3(7) ಪాರ್. దూరు
64/05-06

ಪాರ್థ క ಶాಲా ಹెచుಚ್వ

ಹెచుಚ್వ

ಕಷ್కరనుನ್ ಕై డువ బಗెಗ್

2005 -06 ನెౕ ಸా న ಹెచుಚ್వ
సಥ್ಳాంతర
నక
ಕಷ್కర వಗాರ್వಣె

ಕಷ್కర

ಲెಲ್య ಲ್ ಕಷ್కర వಗాರ್వಣె అవಯ್వಹార

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
329
5269 3(7) ಪాರ್. వగರ್
01/05-06
330
5270 3(7) ಪాರ್. వగರ್,
28/05-06
331
5271 3(7) ಪాರ್. హు.సಥ್
16/05-06
332
5272 3(7) ಪాರ್. వగರ್
1/04-05
333
5273 3(7) ಪాರ್. హు.సಥ್
38/04-05
334
5274 3(7) ಪాರ್. వగರ್
52/05-06
335
5275 3(7) ಪాರ್.
ౕ
264/05-06
336
5276 3(7) ಪాರ್. వగರ್
116/05-06
337
5277 3(7) ಪాರ್. హు.సಥ್
271/05-06
338
5278 3(7) ಪాರ್. వగರ್
142/05-06
339
5279 3(7) ಪాರ್. వగರ್
143/05-06
340
5280 3(7) ಪాರ್. ನాಯ್ ಪ್.
25/06/07
341
5281 3(7) ಪాರ್. ನాಯ್ .పರ್.
26/06-07
342
5282 3(7) ಪాರ್. ನాಯ್.పರ್
27/06-07
343
5283 3(7) ಪాರ್. ನాಯ್.పರ್.
28/06-07
344
5284 3(7) ಪాರ್. ನాಯ್,.పರ್.
29/2006-07
345
5285 3(7) ಪాರ್. ನాಯ್.పರ್.
30/06-07
346
5286 3(7) ಪాರ್. ನాಯ್.పರ್
31/06-07
347
5287 3(7) ಪాರ್. ನాಯ್.పರ್.
32/06-07
348
5288 3(7) ಪాರ್. ನాಯ್.పರ್
33/06-07
349
5289 3(7) ಪాರ್. .ನాಯ್.పರ್
34/06-07
350
5290 3(7) ಪాರ್. .ನాಯ್.పರ್.
35/06-07
351
5291 3(7) ಪాರ್. .ನాಯ್.పರ್.
36/06-07
352
5292 3(7) ಪాರ್. . .అ
10/06-07
353
5293 3(7) ಪాರ್. .ನాಯ್.పರ್.
13/06-07
354
5294 3(7) ಪాರ್. .ನాಯ್.పರ್
5/06-07
355
5295 3(7) ಪాರ್. .ನాಯ್.పರ್.
4/06-07
356
5296 3(7) ಪాರ್. .ನాಯ್.పರ್.
10/06-07
357
5297 3(7) ಪాರ್. .ನాಯ್.పರ್.
7/06-07
358
5298 3(7) ಪాರ್. .ನాಯ್,.పರ್
8/20807

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
13/01/2009

ಶెರ್ౕ

13/01/2009

D

ಬెంగళೂరు ద ణ ಲెಲ್య ಲ್ ము ಚ್రువ
ಶాಲెగళ ಲ್న ಕಷ್కరనుನ್, సಥ್ಳాంత బಗెಗ್
ರ್ౕమ ఎಸ್. మంజుళ రవర ವా ರ್క బ ತ್
మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್
ಪాರ್థ క ಶాಲా ನౌకకర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್

13/01/2009

D

13/01/2009

D

13/01/2009

D

2005-06 ನెౕ ಸా న మండಯ್ ಲాಲ್ ಪాರ್థ క
ಶాಲా ಕಷ್కర వಗాರ್వಣె
ನాರాయణ ಗౌడ ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా గళು దూ న
బಗెಗ್
ౖసూరు ಲాಲ್ ಪాರ್థ క ಶాಲా ಕಷ್కర
వಗాರ್వಣె అవಯ್వಹారద బಗెಗ್
ఆನెౕకಲ್ ತా. పం త అగರ್ಹార, ಶాಲెయనుನ್
ౕనಗెూ సువ బಗెಗ್
జయపಪ್, ముఖಯ್ ಕಷ್కరనుನ್ సಥ್ಳాంతరద బಗెಗ್

13/01/2009

D

13/01/2009

D

13/01/2009

D

13/01/2009

D

13/01/2009

D

అంగ కలర వಗాರ್వಣె కు తు

13/01/2009

D

ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 4288/06 అನె పಪ್
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 41/64/2006

26/06/2008

D

26/06/2008

D

26/06/2008

D

26/06/2008

D

26/06/2008

D

26/06/2008

D

26/06/2008

D

26/06/2008

D

26/06/2008

D

26/06/2008

D

26/06/2008

D

26/06/2008

D

13/01/2009

D

26/06/2008

D

26/06/2008

D

26/06/2008

D

26/06/2008

D

26/06/2008

D

26/06/2008

D

షయ
2005-06 ನెౕ ಸా న వಗాರ್వಣె బಗెಗ್ ದావణಗెರె
ಲెಲ್
ಬెూౕజಶె ಟ್ రవర వಗాರ್వನె రదుದ್ప సువ బಗెಗ್

ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 4190/06 ర సందರ್
అంగ , వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 4230/06 . రచನాಳా
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 4244/06 మంజుళ
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್: 4166/06 ಗಿౕತా
వಗాರ್వಣె కు తు
ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 4692/06 ఎం ಕె ర ౕందರ್
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 4188/06 ರ್ౕ
మంజుನాథ వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 340/06 ರ್ౕమ
సుమంగల ఉపಪ್ల
ನ್
ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 4921/06 ರ್ౕ రూಪాಕಷ್పಪ್
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 4680/06 .
ನాగరతನ್మಮ್
ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 4876/06-07, ರ್ౕ కರ್షಣ್పಪ್
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 4069-74/06 ರ್ౕ
ಕెಕ್ಗౌడమ వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 3278/06 ರ್ౕ ವాಸ್
ಹెಚ್.ఎಸ್ వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 328/06 ರ್ౕ
మధుకుಮాರ್ వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ 3285/06 ರ್ౕ సుಧాకరರె ಡ್
ಹెచుಚ್వ
ಕಷ್కర బಗెಗ್
ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 3280 /06-07, ర .ఎಸ್
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 3286/06, ರ್ౕ మంజమಮ್,
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 3279/06 సుರెౕಶ್,
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
359
5299 3(7) ಪాರ್. .ನాಯ್.పರ್.
14/06-07
360
5300 3(7) ಪాರ್. .ನాಯ್.పರ್.
12/06-07
361
5301 3(7) ಪాರ್. .ನాಯ್,పರ್.
6/06-07
362
5302 3(7) ಪాರ್. .ನాಯ್,.పರ್.
253/05-06
363
5303 3(7) ಪాರ್. .ದాವె.
7659/05-06
364
5304 3(7) ಪాರ್. .ನాಯ್,.పರ್.
9/06-07
365
5305 3(7) ಪాರ್. .ದాವె
267/05-06
366
5306 3(7) ಪాರ್. .ದాವె.
252/05-06
367
5307 3(7) ಪాರ್. .ದాವె.
11/06-07
368
5308 3(7) ಪాರ್. .ದాವె,
12/06-07
369
5309 3(7)
ಪాರ್. .ದాವె.269/05-06

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
26/06/2008

ಶెರ್ౕ

26/06/2008

D

26/06/2008

D

26/06/2008

D

26/06/2008

D

ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 32817/06
ಸెూౕమಶెౕఖరయಯ್
ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 827/06 ರెూౕసమಮ್
ಸెబ ಮ್యమಮ್
ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 1214/06 ಕె.ಭాగಯ್మಮ್
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 1354-66/06, ರ್ౕ ಹెಚ್.
నర ంహ మూ ರ್, వಗాರ್వಣె
ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 2536/06 ವా ರ್

26/06/2008

D

26/06/2008

D

26/06/2008

D

26/06/2008

D

26/06/2008

D

సಕాರ್ ಪాರ್థ క ಶాಲా ಕಷ್కర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್

26/06/2008

D

షయ
ಕె.ఎ. అ ◌్ సంಖెಯ್ : 3284/06 కರ್షಣ್ .ಹెಚ್
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 3282/06, ವెంకಟెౕಶ್.
.ఆರ್
ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 3520/06
ಗెూౕపలపಪ್.ఎಸ್., వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 1200-61/06 ధనంజయ
మూ ರ್
ರ್ౕ కూಯ್ಬాನాయಕ್ వಗాರ್వಣె బಗెಗ್

D

370

5310

3(7)
ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 5155-56/05, ಕె.
ಪాರ್. .ದాವె.106/05-06 మంజుನాಥ್

26/06/2008

D

371

5311

26/06/2008

D

372

5312

ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 2402-05/06

26/06/2008

D

373

5313

ರాయచూరు

26/06/2008

D

374

5314

ರ್ సంಖెಯ್ : 697/05 ಜెూಯ್ౕ ರె ನ್ನ್

26/06/2008

D

375

5315

D

5316

ರ್ సంಖెಯ್ : 7299-33/05 ರ್ౕ సుರెౕಶ್
ౕರా
ರ್ సంಖెಯ್ : 3697-98/06 .

26/06/2008

376

26/06/2008

D

377

5317

3(7) ಪాರ್. .ದాವె.
151/05-06
3(7) ಪాರ್. .ದాವె
13/06-07
3(7) ಪాರ್. .ದాವె.
72/04-05
3(7) ಪాರ್. .ದాವె.
72/04-05
3(7) ಪాರ್. .ದాವె
150/05-06
3(7) ಪాರ್. .వగರ್
1/2006-07
3(7)
ಪాರ್. .ದాವె.160/05-06

ರ್ సంಖెಯ್ 7685/05 ನాರాయణ

26/06/2008

D

378

5318

ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 9412-15/05

26/06/2008

D

379

5319

ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 312/05 దದ್పಪ್

26/06/2008

D

380

5320

26/06/2008

D

381

5321

26/06/2008

D

382

5322

ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 4948/05 5083/05,
5166/05
ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 5945/03 .ఆರ್
ಪావರ್తమಮ್
ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 7581-91/05 హ ౕಶ್

26/06/2008

D

383

5323

ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 7175/04 అబుದ್ಲ್ మ ಲ್ಕ್

26/06/2008

D

384

5324

ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 8521/05 ఎನ್. బగ

26/06/2008

D

385

5325

26/06/2008

D

386

5326

ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 7234-37/05
ౕనకుಮా ಕా ಪా పತాತ್ರ್
ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 6830-87/06 సంగనಗౌడ

26/06/2008

D

3(7) ಪాರ್. .ದాವె.
214/05-06
3(7) ಪాರ್. .ದాವె
97/04-05
3(7) ಪాರ್. .ದాವె
136/05-06
3(7)
ಪాರ್. .ದాವె.11/04-05
3(7) ಪాರ್. .ದాವె.
2/04-05
3(7) ಪాರ್. .ದాವె
85/04-05
3(7) ಪాರ್. .ದాವె.
184/05-06
3(7) ಪాರ್. .ದాವె
153/05-06
3(7) ಪాರ್. ದాವె.
237/05-06

ಕె.ఎ. మಧాಯ್ంతర ఆದెౕశ,

ಕె.ఎ. అ
ంಗ್
ಕె.ఎ. అ
గంಗాధರ್
ಕె.ఎ. అ
కుಮాರ್
ಕె.ఎ. అ
ವాನ್ಣ್

ಜాపುర

ಲెಲ್ వಗాರ್వಣె

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
387
5327 3(7) ಪాರ್. .ದాವె.
20/05-06
388
5328 3(7) ಪాರ್. .ದాವె.
16/05-06
389
5329 3(7) ಪాರ್. .ದాವె.
22/05-06
390
5330 3(7) ಪాರ್. .ದాವె
215/05-06
391
5331 3(7) ಪాರ್. .ದాವె.
224/05-06
392
5332 3(7) ಪాರ್. .ದాವె.
211/05-06
393
5333 3(7) ಪాರ್. .ದాವె.
18/06-07
394
5334 3(7) ಪాರ್. .ದాವె.
133/05-06
395
5335 3(7) ಪాರ್. .ದాವె.
156/05-06
396
5336 3(7) ಪాರ್. .ದాವె
190/05-06
397
5337 3(7) ಪాರ್. .ದాವె.
178/05-06
398
5338 3(7) ಪాರ್. .ದాವె.
3/05-06
399
5339 3(7) ಪాರ್. .ದాವె
138/05-06
400
5340 3(7) ಪాರ್. .ದాವె.
87/04-05
401
5341 3(7)
ಪాರ್. .ದాವె.08/06-07
402
5342 3(7) ಪాರ್. .ದాವె
249/05-06
403
5343 3(7) ಪాರ್. ..ದాವె.
2/06-07
404
5344 3(7) ಪాರ್. .ದాವె.
14/06-07
405
5345 3(7) ಪాರ್. .ದాವె.
10/06-07
406
5346 3(7) ಪాರ್. .ದాವె.
242/05-06
407
5347 3(7) ಪాರ್. .ದాವె
202/05-06
408
5348 3(7) ಪాರ್. .ದాವె
92/04-05
409
5349 3(7) ಪాರ್. .ದాವె.
88/04-05
410
5350 3(7) ಪాರ್. .ದాವె,
91/04-05
411
5351 3(7) ಪాರ್. .ದాವె.
49/04-05
412
5352 3(7) ಪాರ್. .ದాವె.
234/05-06
413
5353 3(7) ಪాರ್. .ದాವె.
247/05-06
414
5354 3(7) ಪాರ್. .ದాವె.
250/05-06
415
5355 3(7) ಪాರ್. .ದాವె.
258/05-06
416
5356 3(7) ಪాರ್. .ದాವె.
240/05-06

ಶెರ್ౕ

ಲెಲ್ ಕె.ఎ. పರ್కరణ

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
26/06/2008

ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 7719/05 ಕె. ಲెూౕಕెౕಶ್

26/06/2008

D

ಕె.ఎ అ ರ್ సంಖెಯ್ : 197/05, ఉಮా మಹెౕశವ್

26/06/2008

D

ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 8972/05 శೂలಯ್.
ಪా ౕಲ್
ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 195/06 ರ್ౕమ ಭాగಯ್

26/06/2008

D

26/06/2008

D

అ ರ್ సంಖెಯ್ : 9158/05 సుమంగల ಭాసಕ್ರ್
ఉపಪ್ల ನ್
ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 3778/06 సుಜాత .

26/06/2008

D

26/06/2008

D

ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 6526-34/05 ಕె.
మంజపಪ್
ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 7727-28/05 ఎం.ఎಸ್
మంజుನాಥ್
ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 7329/05

26/06/2008

D

26/06/2008

D

26/06/2008

D

ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 7721-22/05
వకుಮారಸాವ್
ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 2000/05 ౕలకంఠಸాವ್

26/06/2008

D

26/06/2008

D

ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 5154 /05 ನాత ౕಸ್
ಸెూౕಜ್
ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 268-272/05 ಬెూౕರెಗౌడ

26/06/2008

D

26/06/2008

D

ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 2404/06 ರ್ౕమ
చందರ್మಮ್
ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 1055/06 .ಹెಚ್.
జయల ಮ್
ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 1306/06 మంగళ

26/06/2008

D

26/06/2008

D

26/06/2008

D

ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 2407/06 ,ఎಸ್ ఉಮా

26/06/2008

D

ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 1972/06 ఎನ್
ఉಮాದెౕ
ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 900/06 యಶెೂౕధమಮ್

26/06/2008

D

26/06/2008

D

ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 423/25/05 వ పರ್ಸాದ್

26/06/2008

D

ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 8864/05 శంకరమಮ್
మతుತ್ ఇతరరు
ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 273-77/05 ఎಸ್. ర ౕಶ್
కుಮాರ್
ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 359/05 సుಧా

26/06/2008

D

26/06/2008

D

26/06/2008

D

ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 5829/04 అసంತ್ పುರ್

26/06/2008

D

ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 1/ఎ ರ್ౕధರ್

26/06/2008

D

ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 701/06 కమల

26/06/2008

D

ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 896/06 ಕె.ఎಸ್. వనಜా

26/06/2008

D

ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 1140-45/06 ర ౕಶ್
మతుತ್ ఇతరరు
ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 1137/06 బసవರాజు

26/06/2008

D

26/06/2008

D

షయ
ರాయచూరు

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
417
5357 3(7) ಪాರ್. .ದాವె
25/05-06
418
5358 3(7) ಪాರ್. .ದాವె.
261/05-06
419
5359 3(7) ಪాರ್. .ದాವె
189/05-06
420
5360 3(7) ಪాರ್. .ದాವె.
245/05-06
421
5361 3(7) ಪాರ್. .ದాವె
202/05-06
422
5603 3(1) ಪాರ್. . ನెౕ
/03--04
423
5604 3(1) ಪాರ್. . ನెౕమక
8/02-03
424
5704 c37.14.ಪాರ್ వగರ್/2006
5723

426

3(1) ಪాರ್.
-12/0506
5749 3(1) ಪాರ್.
06/02-03
5760 3(1) ಪాರ್.
8/06-07
5764 3(1) ಪాರ್.
01/05-06

427
428
429

431

3(1) ఇతರె
60/05-06
5769 3(1) ಪాರ್. .
54/05-06
5773 3(1) ಪాರ್. .
6029/04-05

433

434

435
436
437
438
439
440
441
442
443

D

26/06/2008

D

ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 814-815/06 వಸాವ್

26/06/2008

D

ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 9448/05 .ఎಸ್.
కಲావతమಮ್
2003-04 ನెౕ ಸా న ನెౕమಕా య ಲ್ టుಟ್
ಹెూౕಗಿరువ బಗెಗ್
2003-04 ನెౕ ಸా న ನెౕమಕా కడత (5000)
ಕಷ್కరు
కుಮా సు తರ್ ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್

26/06/2008

D

07/11/2008

D

18/03/2009

D

26/06/2008

D

18/03/2009

D

07/10/2008

D

07/10/2008

D

07/11/2008

D

07/10/2008

D

ರ್ౕ ఎం.ఎ మంజుನాಥ್ ఇవర ಗాರ್ ౕణ
ವాಯ್సంగ పರ್ಮాణ పతರ್ద బಗెಗ್

07/10/2008

D

ఎఆರ್ - ಯాదಗಿ ತా. ಬాచವారద స. .ಪాರ್.ಶాಲె
ఎಸ್. .ఎం. సదసಯ್రు స ಲ್ ద మన బಗెಗ್
ఎఆರ್ ರ್ౕ మంజుನాಥ್ ఎಸ್.ನాయಕ್ ఇవరు
ఎఆರ್
స ಲ್ రువ మన బಗెಗ್
ఎఆರ್ అళంద ತా. ಗాರ್మసಥ್ర దూరు

07/10/2008

D

07/10/2008

D

18/03/2009

D

16/11/2007

D

07/10/2008

D

ರ್ౕ అజుರ್ನ್ ಕాళ, ಗెూౕಕాಕ್ ఇవర దూరు

07/10/2008

D

ರ್ౕ .ఎಸ್ చందರ್ಶెౕఖರ್ ಸాವ್తంతರ್ಯ್
ಹెూౕರాటಗారర దూరు
ಹాసన ಲాಲ್ ರెూౕದెూಯ್ౕಗಿ ಕಷ್కర దూరు

07/10/2008

D

07/10/2008

D

పರ್సుತ್త ಕాయರ್ వರ್ సు ತ್రువ ಕಷ್కరు మತెತ್
ప ౕ ె ತెಗెದెూಕెూం రువ బಗెಗ್
ರ್ౕ అಶెೂౕಕ್ భజం ರ್ ఇవర ನెౕమక

07/10/2008

D

07/11/2008

D

07/10/2008

D

07/10/2008

D

07/10/2008

D

3(1) ಪాರ್.
. .ఎ.ఆರ್ 58/05-06

5765

432

26/06/2008

ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 1277/03/06 రూప మతుತ್
ఇతరరు
ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 10600/06 .ఎಲ್
మಹెౕಶ್
ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 6493/05 ವెంకటಸాವ್

ರాజಯ್ద స.ಪాರ್.ಶా ಹా ఇరువ ಕಷ್కర
హుದెದ್గళ ಲ್ 5000 హుದెದ್గళనుನ್ రదుದ್ಗెూ సువ బಗెಗ್

. ನెౕ.ఇతರె ఉದెూಯ್ౕగ
మయ ಕెౕందರ್ ముಖాంతర ಕಷ್కర
ನెౕమక బಗెಗ್
ನెౕ.
2002-03 ನెౕ ಸా న ಬాಯ್ಕ್ ಲాಗ್ ಪాರ್.ಶా.
ನెౕమಕా కడత
. ದై.
స.ಪాರ್.ಶాಲెగళ ಲ್ ದై క ಕಷ್కర ಕెూరತె
ವా సువ బಗెಗ್
ನెౕ ఇతರె 3500 ಹెచుಚ್వ
ಕಷ್కర ನెౕమಕాఇ ಯాವాగ
ఎందు ప ರ್ಕెయ ಲ್ పರ್కటವాಗಿరువ బಗెಗ್

430

5766

ಶెರ್ౕ

3(1) ಪాರ್ . ಕಷ್కర
ನెౕ.హుದెದ್ రదుದ್ 1/03-04

425

5727

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
26/06/2008

షయ

5787 c3(4).pra.shi.
u.vya.anu.41/200607
5801 3(1) ಪాರ್. 981
ఎఅರ್-3/04-05
5810 3(1) ಪాರ್. 349
ఎఆರ್ 7/04-05
5812 3(1) ಪాರ್. 957
ఎఆರ್ 18/05-06
5815 3(1) ಪాರ್. .
ఎఆ◌్ 53/05-06
5819 3(1) ಪాರ್. ఇతರె
64/05-06
5829 3(1) ಪాರ್. .ವా ఇతರె
/05-06
5833 3(1) ಪాರ್. 14 ఇతರె
/05-06
5834 3(1) ಪాರ್. 29 .ನెౕ
/04-05
5836 3(1) ಪాರ್. 42
తರ್కಲె /05-06

T.M.Savita, A.M, G.H.P.S,
Kodamadagu, Pavagada T,
ರ್ౕ ఎನ್. ರెౕಡెౕకರ್, ಬెళಗా

ఇవర మన

ರ್ౕ ఎం. ವాಯ್ ఇవర ನెౕమకద బಗెಗ್
ರ್ౕ మದాంతయಯ್ ಮాಲా జంగమ ఈ అభಯ್ ರ್ಗె
ನెౕ.ఆ. బಗెಗ್
జయల ಮ್ ఫಕಿౕరపಪ್, ದావణಗెರె ఇవర ನెౕమక
బಗెಗ್ ( తರ್కಲె)

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
444
5838 3(1) ಪాರ್. . 48.
.ನెౕ/05-06
445
5841 3(1) ಪాರ್. . కವా.
ನెౕ 24/05-06
3(1) ಪాರ್. . 66 ఇతರె
/05-06
3(1) ಪాರ್. .
ఎఆರ್
32/05-06
3(1) ಪాರ್. .ನెౕ 11/0506
3(1) ಪాರ್. ఇతರె
03/06-07
3(1) ಪాರ್. 3374
ಗాರ್.కರ್.ನెౕ 21/04-5
3(1) ಪాರ್. ಬాಯ್ಕ್
ಲాಗ್ 222/04-05
3(1) ಪాರ್.
తರ್కಲె
23/05-06
3(1) ಪాರ್. . ಕె.ఎ.
371/05/06-07

446

5846

447

5860

448

5861

449

5863

450

5868

451

5869

452

5872

453

5874

454

3(1) ಪాರ್. . 8005
ಗాರ್.కರ್.ನెౕ 40/04-05
5882 3(1) ಪాರ್. . ಗాರ್.,కರ್
ఇతರె 4/03-04

455

5880

456

5899

457

5903

458

5905

459

5906

460

5927

461

5936

462

6016

463

6039

464

6041

465

6065

466

6073

467

6074

468

6075

469

6076

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
07/10/2008

ಶెರ್ౕ

07/10/2008

D

07/10/2008

D

ರ್ౕ ఎಸ್. ముర ౕధర, కಕ್బಳాಳ್పುర ఇవర
ఎఆರ್ మన స ಲ್ రువ బಗెಗ್
2004-05 ನెౕ బಗెಗ್ ಬాగలಕెూౕಟె ಲెಲ್

07/10/2008

D

07/11/2008

D

స.ಪాರ್.ಶాಲెగళ

తರ್కಲె ಕಷ್కర ನెౕమಕా బಗెಗ್

07/10/2008

D

ರ್ౕమ మమತాಜ್ ಬెౕగం ఇవర ಗాರ್.కರ್.య ಲ್
వగರ್-1 ర ಲ್ ప గ సువ బಗెಗ್
ಕె.ఎం. ನాರాయణಸాವ್ ఇవరనుನ್ ಬాಯ್ಕ್ ಲాಗ್
ನెౕ ప గ సువ బಗెಗ್
ಜాపುర ಲెಲ್య 03-04 ನెౕ ಸా న
ಪాರ್.ಶాಲెಗెళ ಶెౕష ಕಷ್కర ನెౕమಕా బಗెಗ್
ರ್ౕ ಕె.ಜె ನాగರాజు ದావణಗెರె ఇవర ಕె.ఎ.
ದాವె సంಖెಯ್ 371/05 ర ౕపುರ್ ಗాರ್.కರ್.ನెౕ బಗెಗ್

07/10/2008

D

07/10/2008

D

07/11/2008

D

07/10/2008

D

ರ್ౕ పರ್భు ంగ చందರ್ಶెౕఖರ್ ము. , ఇవర 9839
ర ನెౕ బಗెಗ್ (ಬెళಗా
ಲెಲ್)
ಗాರ್.కರ್ దనವ್య ಬెౕರె ಶాಖెయ ಲ್ ನెౕమకವాಗಿ
వಜా ఆಗಿదుದ್ ముందువರెయలు అనుమ బಗెಗ್

07/10/2008

D

07/11/2008

D

07/11/2008

D

07/10/2008

D

07/10/2008

D

07/10/2008

D

07/10/2008

D

07/10/2008

D

07/11/2008

D

16/11/2007

D

16/11/2007

D

01/09/2009

D

26/06/2008

D

26/06/2008

D

26/06/2008

D

26/06/2008

D

షయ
ಪాರ್.ಶా. .ನెౕ ప ౕ ా పರ್ಕಿರ್ సಥ್ಗಿత ಗెూ ద
బಗెಗ್ వర
ರ್ౕ ఎం ಮాచయಯ್, తರ್కಲా ಕಷ್కర ನెౕమక
ರ್ౕ ఎం.ಕె కుಮా ,ಬెళಗాం ఇవర ನెౕమక బಗెಗ್

3(1) ಬాಯ್ಕ್.ಲాಗ್
37/05-06

ರ್ౕ ರామణಣ್ న గంగపಪ್ ఇవరు ಪాರ್.ಶా.
ಬాಯ್ಕ್ ಲాಗ್ ನెౕమಕా య ಲ್ అಧాಯ್యವాಗಿದె
ఎందు దూ రువ బಗెಗ್
3(1) ಪాರ್. 8883
ರ್ౕ మహದెౕవ-తంದె మలಲ್ణಣ್ ಗాರ್,కರ್.ನెౕ బಗెಗ್
(గులಬ್ಗాರ್)
ಗాರ್.కರ್.ನెౕ41/04-05
3(1) ಪాರ್. .ಗాರ್.కರ್.ನెౕ - ಧారವాడ ಲెಲ್య మరు ನెౕమకಗెూండ
1/06-07
ಗాರ್.కರ್.ಶాಲెಗె ం ಸెౕವె & ఇతರె ಸౌలభಯ್గళು
ముందువ రువ బಗెಗ್
3(1) ಪాರ್. .ವా.బ ತ್ - ಗాರ್.కರ್.ನెౕ. అభಯ್ ರ್గ ಗె
ರ್ಪెషన బಗెಗ್
45/03-04
3(1) ಪాರ್. 38 ಕె.ఎ.
ರ್ౕ శವ್ನాಥ್ ౕదರ್ రుదದ್ ರాజಯ್ సಕాರ್ర
8975/05-06
ರ್ౕ శ ಬ್ౕరు ದ್ౕನ್, ಕెూಕ್ౕ , సఫರాಬెౕగం,
3(1) ಪాರ್. .25
ಬాగలಕెూౕಟె
ಕె.ఎ. . .ದా
464/45. 3(1) ಪాರ್.
26 .ದా 832/04-05
3(1) ಪాರ್. ಸా.రూ.
ರ್ౕ బ ಮ್ ఇ. ఉదుರ್ . ನెౕ బಗెಗ್
52/05-06
3(4) ಪాರ್.ಶా ఉ.ಪాರ್. 2006-07 ನెౕ ಸా న, ಪాರ್.ಶా ಕಷ್కరಗె ఉనನ್త
17/06-07
ವాಯ್సంగಕెಕ್ అనుమ ಕెూౕ ద బಗెಗ್
3(4) ಪాರ್. ఇతರె
ಗౌరವాధರ್ ಸెౕವె సంಭావನెಮా ಕెూడువ బಗెಗ್
18/06-07
ఎ సంಗಿౕರాజ స.
3(4) ಪాರ್. దూరు
ರ್ౕమ ಫా ౕಮా
ౕರ್ಸ್ ము.
39/06-07
స.ఉ.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ల ಮ್ౕశనగర, కడూరు
3(7) ಪాರ್. . ದాವె.
ఎಸ್. బసవರాజు (స. ) స. .ಪాರ್.ಶాಲె
47/06-07
ఇఠకಲ್, ರాయచూరు, ಕె.ఎ. ., 5678/06
3(7) ಪాರ್. .
ರెౕవమಮ್ (స. ) స. .ಪాರ್.ಶాಲె మలకప ಲ್
ದాವె.48/06-07
ಯాదಗಿ ಕె.ఎ. నం. 5687/06
3(7) ಪాರ್. .ದాವె
ఈరగతయಯ್(స. ) స. .ಪాರ್.ಶాಲె, సಲాಲ್పುర,
ರామదుగರ್ ಕె.ఎ. నం. 5664/06
49/06-07
3(7) ಪాರ್. .ದాವె
50/06-07

ಕె.ఎನ್. ౕಣా (స. ) స. .ಪాರ್.ಶాಲె శಹాపುರ್
ಯాదమಮ್ ಕె.ఎ. నం 5684/06

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
470
6077 3(7) ಪాರ್. .
ದాವె.51/06-07
471
472

3(7) ಪాರ್. .
ದాವె.52/06-07
6079 3(7) ಪాರ್. .
ದాವె.53/06-07

6078

షయ
అణಣ್పಪ್. (స. ) స. .ಪాರ್.ಶాಲె, హడಗಿನాళ,
ంధనూరు (ತా) ಕె.ఎ. నం. 5016/06
ಸాವ್ (స. ) స. .ಪాರ್.ಶాಲె, రనವ್య
ంగసూగూరు ತా, ಕె.ఎ. , నం. 5014/06
ౕಗెౕಶ್ (స. ) స. .ಪాರ್.ಶాಲె ಗెూౕణవಟాలు
ంగసూగూరు (ತా) ಕె.ఎ. . నం 5016/06

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
26/06/2008

ಶెರ್ౕ

26/06/2008

D

26/06/2008

D

D

473

6080

3(7) ಪాರ್. . ದాವె.
54/06-07

రుదರ್మూ ರ್(స. ) స. .ಪాರ್.ಶాಲె, జంగమಶె ಟ್
ಮా ವ್ ತా. ಕె.ఎ. నం. 5682/06

26/06/2008

D

474

6081

3(7) ಪాರ್. .
ದాವె.55/06-07

మಮ್యಯ್, (స. ) స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಕెನాಲ್
ಕాರ್ಸ್, ంగసూగూరు ತా ಕె.ఎ. నం. 5017/06

26/06/2008

D

475

6082

3(7) ಪాರ್. .
ದాವె.56/06-07

సు తರ್ (స. ) స. .ಪాರ್.ಶాಲె ముదಲ್ గుండు,
ದెౕవదుగರ್,(ತా) ಕె.ఎ. నం. 5018/06

26/06/2008

D

476

6083

3(7) ಪాರ್. .
ದాವె.57/06-07

శ కಲా ಕె.ఎಸ್, (స. ) స. .ಪాರ್.ಶాಲె,
ಕెూౕటగుడ, ರాయచూరు, ಕె.ఎ. నం 5012/06

26/06/2008

D

477

3(7) ಪాರ್. .
ದాವె.58/06-07
6085 3(7) ಪాರ್. .
ದాವె.59/06-07
6086 3(7) ಪాರ್. .
ದాವె.60/06-07

ದెౕవರాయ ಹెಚ್.ಕె. (స. ) స. .ಪాರ್.ಶాಲె
ದెౕవదుగರ್, (ತా) ಕె.ఎ. నం. 5013/06
ಶైలಜా (స. ) స. .ಪాರ್.ಶాಲె గంగನాదళ
ಕె.ఎ. .నం 5011/06
ర ౕಶ್ ౕమರాವ್ జబಲెౕశವ್ರ್ (స. )
స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ರెౕహుం , ಕె.ఎ. నం.
5686/06
బసవರాಜ್ ಕెూౕಲ್ మఠ, స. , స. .ಪాರ್.ಶాಲె
హಲాపುర, ಮా ವ್ ತా ಕె.ఎ. నం 5675/06

26/06/2008

D

26/06/2008

D

26/06/2008

D

26/06/2008

D

26/06/2008

D

26/06/2008

D

26/06/2008

D

26/06/2008

D

26/06/2008

D

478
479

6084

480

6087

3(7) ಪాರ್. .
ದాವె.61/06-07

481

6088

3(7) ಪాರ್. .
ದాವె.62/06-07

482

6089

3(7) ಪాರ್. .
ದాವె.63/06-07

483

6090

485

6097

3(7) ಪాರ್. .ದాವె
66/06-07

ఎಲ್.ఆರ್. మంజుళ (స. ) స. .ಪాರ್.ಶాಲె
ఇతಕారತాండರ್ ಸెౕడం (ತా) ಕె.ఎ. నం
5688/06
పర ౕశವ್రపಪ್ (స. ) స. .ಪాರ್.ಶాಲె,
ರెౕబదూరు, ದెౕవదుగರ್, (ತా) ಕె.ఎ. నం.
5676/06
జయరుదರ್యಯ್ (స. ) స. .ಪాರ್.ಶాಲె,
ರెౕబదూరు ದెౕవదుగರ್,
ఎం.
ರ್ౕ ವాసపಪ್, స. , స. .ಪాರ್.ಶాಲె,
ముదಬాళ, ంగసూగూరు ತా. ಕె.ఎ. నం
5777/06
రವెౕందರ್ స. , స. .ಪాರ್.ಶాಲె, మసಲాಕ್రಲ್
ತాంబ, ంధనూరు ತా, ಕె.ఎ. నం. 5776/06

486

6098

3(7) ಪాರ್. .ದాವె
67/06-07

ಶాంత ౕరయಯ್ స. , స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಬాలబ ಟ್
ಜెౕవಗಿರ್ ತా. ಕె.ఎ. నం 574766

26/06/2008

D

487

6099

3(7) ಪాರ್. .ದాವె
68/06-07

ರ್ౕ బసవರాజపಪ್, స. , స. .ಪాರ್.ಶాಲె,
ము ರాಬాದ್, ಕెూపಪ್ళ, ಕె.ఎ. నం.5683/06

26/06/2008

D

488

3(7) ಪాರ್. . ದాವె
69/06-07
6101 3(7) ಪాರ್. . ದాವె
70/06-07

శ ధರ್, స. , స. .ಪాರ್.ಶాಲె, యಡాಲ್పುర,
ಯాదಗಿ
ಲెಲ್, ಕె.ఎ. నం 5680/06
ಜె. జయకుಮాರ್,స. , స. .ಪాರ್.ಶాಲె,
నరబం ತాండ, ಮా ವ್ ತా, ಕె.ఎ. నం
5674/06
ವెంకಟెౕశపಪ್, స. స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಮాಕಿರ್ದెూ ಡ್
ರాయచూరు, ಕె.ఎ. నం 5766/06

26/06/2008

D

26/06/2008

D

26/06/2008

D

484

489

490

3(7) ಪాರ್. .
ದాವె.64/06-07
6091 3(7) ಪాರ್. .
ದాವె.65/06-07

6100

6102

3(7) ಪాರ್. . ದాವె
71/06-07

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
491
6103 3(7) ಪాರ್. . ದాವె
72/06-07
492
493

494
495
496

3(7) ಪాರ್. . ದాವె
73/06-07
6105 3(7) ಪాರ್. , ದాವె
74/06-07

6104

3(7) ಪాರ್. . ದాವె
75/06-07
6107 3(7) ಪాರ್. .ದాವె
76/06-07
6108 397) ಪాರ್. . ದాವె
77/06-07

6106

3(7)ಪాರ್. , ದాವె
78/06-07

497

6110

498

3(7) ಪాರ್.
79/06-07
6112 3(7) ಪాರ್.
80/06-07
6113 3(7) ಪాರ್.
81/06-07
6114 3(7) ಪాರ್.
82/06-07

499
500
501

6111

. ದాವె
. ದాವె
.ದాವె
.ದాವె

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
26/06/2008

ಶెರ್ౕ

26/06/2008

D

26/06/2008

D

26/06/2008

D

26/06/2008

D

26/06/2008

D

26/06/2008

D

26/06/2008

D

26/06/2008

D

26/06/2008

D

26/06/2008

D

26/06/2008

D

బసపಪ್ చనನ್పಪ್ పటಟ್ణ ಶె ಟ್ స. , స. .ಪాರ್.ಶాಲె
అయಯ್నಸాతತాండ, సురపುర ತా, ಕెఎ నం
5683/06
సరసವ್ , స. , స. .ಪాರ್.ಶాಲె, జ లದెూౕ
ದెౕవదుగರ್ ತా, ಕెఎ నం 5770/06

26/06/2008

D

26/06/2008

D

26/06/2008

D

26/06/2008

D

26/06/2008

D

26/06/2008

D

26/06/2008

D

26/06/2008

D

షయ
ఆರ್. బರ್హಮ್ ದెౕವ್ స. , స. .ಪాರ್.ಶాಲె
అరశం , ರాయచూరు ತా, ಕె.ఎ. , నం
5774/06
అಶెೂౕಕ್ ರాಜ್, స. , ಪాರ್.ಶాಲె, .
ರాయచూరు ತా. ಕె.ఎ. 5760/06
ందు స. , స. .ಪాರ್.ಶాಲె, మ ಲ್యಬాంದ್
ಕాಯ್ంಪ್, ರాయచూరు, ಕె.ఎ. , య 5782/06
సుమంగల స. , స. .ಪాರ್.ಶాಲె, జಲాపುర,
ಮా ವ್ ತా, ಕె.ఎ. , నం 5769/06
ఎం. ర స. ,. స. .ಪాರ್.ಶాಲె గుంಡె
ంధనూరు ತా, ಕె.ఎ. నం 5772/06
ರ್ౕ పರ್భు ంగಸాವ್ ಬాళకుం ರ್ స. ,
స. .ಪాರ್.ಶాಲె గుండ, ంధనూరు ತా, ಕె.ఎ.
నం 5780/06
ఎಸ್.
జయకుಮాರ್ స. , ఉಪాರ್ತ್
ಗెూౕ ಹాಳ್, ರాయచూరు, ತా, ಕె.ఎ. నం.
57750/06
అరుణ, స. , స.ಪాರ್.ಶాಲె, అంబమఠ,
ంధనూరు ತా, ಕె.ఎ. నం.5764/06
సంగపಪ್ స. , స. .ಪాರ್.ಶాಲె, యలూಲ್రు ಕాಯ್ంಪ್,
ంధనూరు ತా.
ಲెూౕలಕಷ್మಮ್ స. స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ంధనూరు,
ರాయచూరు,
జయరుదರ್యಯ್ స. , స. .ಪాರ್.ಶాಲె
ರెౕబదూరు, ದెౕవదుగರ್ ತా, ಕెఎ నం
5679/06
ఎ.ಕె. శంకರాಚాರ್, స. , స. .ಪాರ್.ಶాಲె,
తురఘటಟ್ ದావణಗెರె, ంధನా ದాವె 469/06

502

6115

3(7) ಪాರ್. .ದాವె
81/06-07

503

6116

3(7) ಪాರ್. .ದాವె
84/06-07

504

6117

3(7) ಪాರ್. . ದాವె
85/06-07

505

6118

3(7) ಪాರ್. .ದాವె
86/06-07

506

3(7) ಪాರ್. .ದాವె
87/06-07
6120 3(7) ಪాರ್. .ದాವె
88/06-07
6121 3(7) ಪాರ್. .,ದాವె
89/06-07

ರామచందರ್ తತ್ಲ್ ತెಗಿಗ್ಹాಳ್, స. .
స. .ಪాರ್.ಶాಲె హಳెౕಗెూౕ , శಹాపುర, ತా,
ಕెఎ నం 5790/06
ರెౕಖా,స. , స. .ಪాರ್.ಶాಲె, క హ ಳ್,
ದెౕవదుగರ್, ತా, ಕెఎ నం 5773/06
ಶెೂౕభ స. , స. .ಪాರ್.ಶాಲె, కలుಲ್కూగ, అళంద
ತా, ಕె.ఎ. నం 5978/06
ఎಸ್. ౕరమಮ್ (స. ) స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಬాల ౕత
బಳాಳ್ (ತా) ಕెఎ నం 5440/06

3(7) ಪాರ್. .ದాವె
90/06-07
6123 3(7) ಪాರ್. .ದాವె
91/06-07

.ನాರాయణపಪ್ స. , స. .ಪాರ್.ಶాಲె బదದ್ప ಲ್
ಯాదಗಿ ತా, ಕెఎ నం 5985/06
. శ ధರ್ స. , స. .ಪాರ್.ಶాಲె, యಡాಲ್పುర,
ಯాదಗಿ ತా, ಕెఎ నం 5680/06

507
508

509
510

6119

6122

D

511

6124

3(7) ಪాರ್. .ದాವె
92/06-07

గంಗాధరపಪ್ స. స. .ಪాರ್.ಶాಲె అజಲాపುర,
ಯాదಗಿ ತా. ಕె.ఎ. నం 5757/06

26/06/2008

D

512

6125

3(7) ಪాರ್. .ದాವె
93/06-07

26/06/2008

D

513

6126

3(7) ಪాರ್. . ದాವె
93/06-07

ర ౕಶ್ స. , స. .ಪాರ್.ಶాಲె ఆರ್.ಹెಚ್.
ಕాಲెూౕ , ంధనూరు ತా, ಕె.ఎ. నం
5768/06
ధనల ಮ್ స. ., స. .ಪాರ್.ಶాಲె, గంಗానగర,
ಯాదಗಿ , ತా, ಕె.ఎ. నం 5739/06

26/06/2008

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
514
6127 3(7) ಪాರ್. .ದాವె
94/06-07
515
516
517

3(7) ಪాರ್. .ದాವె
95/06-07
6130 3(7) ಪాರ್. .ದాವె
97/06-07
6131 3(7) ಪాರ್. .ದాವె
98/06-07
6129

షయ
లತా .ఆರ್ స. .స. .ಪాರ್.ಶాಲె, యనగుం
ಸెౕడం ತా, ಕె.ఎ. నం 5681/06
. రతನ್మಮ್ స. . స. .ಪాರ್.ಶాಲె, గలಗా
ದెౕవదుగರ್ ತా, ಕె.ఎ. నం 5778/06
ರా ౕಗౌడ స. , స. .ಪాರ್.ಶాಲె, జనವాత
ಕెూಕ್ౕ
ಲెಲ್, ಕె.ఎ. నం. 5836/06
అణಣ್పಪ್, స. , స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ವెంకటರాంపುర
ತాండ, ಸెౕడం ತా, ಕె.ఎ. నం 58181/06

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
26/06/2008

ಶెರ್ౕ

26/06/2008

D

26/06/2008

D

26/06/2008

D

D

518

6132

3(7) ಪాರ್. .ದాವె
99/06-07

దಯానంద ◌్స. , స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ನెౕలూಗಿ,
ಜెౕవಗಿರ್ ತా, ಕె.ఎ. నం 5980/06

26/06/2008

D

519

6133

3(7) ಪాರ್. .ದాವె
100/06-07

26/06/2008

D

520

6134

3(7) ಪాರ್. .ದాವె
101/06-07

బసపಪ್, ಹెಚ್.ದెౕవನాಳ್, స. , స. .ಪాರ್.ಶాಲె,
మరళ ನ್, ంగసూగూరు ತా, ಕెఎ నం.
5779/06
ಚెనನ್ಕెౕశవ స. , స. .ಪాರ್.ಶాಲె, యల ಹాళ
ರాయచూరు ಲెಲ್, ಕె.ఎ. నం 5771/06

26/06/2008

D

521

3(7) ಪాರ್.
103/06-07
6136 3(7) ಪాರ್.
103/06-07
6137 3(7) ಪాರ್.
104/06-07
6138 3(7) ಪాರ್.
105/06-07

ರ್ౕమ ನాగరతನ್ స. , స. .ಪాರ್.ಶాಲె,
ంగసూగూరు ತా, ಕె.ఎ. నం 5762/06
ರ್ౕ మಹాంతపಪ್ స. , స. .ಪాರ್.ಶాಲె, కురుగుటಟ್
ಕె.ఎ. నం 5898/06
న ౕನ್ కుಮాರ್, స. , స. .ಪాರ್.ಶాಲె
జనವాడ, ಕెూಕ್ౕ , ಕె.ఎ. నం 5900/06
ఎಸ್.
ంగರాజు, స. ., స. .ಪాರ್.ಶాಲె
ಕెౕశశవರాం ಯా ಗಿర ತా, ಕెఎ నం 5817/06

26/06/2008

D

26/06/2008

D

26/06/2008

D

26/06/2008

D

522
523
524

6135

ದాವె
.ದాವె
.ದాವె
.ದాವె

525

6140

3(7) ಪాರ್. .ದాವె
106/06-07

యಶెೂౕధమಮ್, స. , స. .ಪాರ್.ಶాಲె,
ನ್అಬాಬ್ಸ್, అళంద ತా, ಕె.ఎ. నం 5891/06

26/06/2008

D

526

6141

3(7) ಪాರ್. .ದాವె
107/06-07

26/06/2008

D

527

6142

26/06/2008

D

528

6143

26/06/2008

D

529

6144

26/06/2008

D

530

6147

26/06/2008

D

531

6148

26/06/2008

D

532

6149

26/06/2008

D

533

6150

26/06/2008

D

534

6171

3(7) ಪాರ್.
108/06-07
3(7) ಪాರ್.
109/06-07
3(7) ಪాರ್.
110/06-07
3(7) ಪాರ್.
112/06-07
3(7) ಪాರ್.
113/06-07
3(7) ಪాರ್.
114/06-07
3(7) ಪాರ್.
115/06-07
3(7) ಪాರ್.
116/06-07

.ఆರ್. శ కಲా (స. ) స. .ಪాರ್.ಶాಲె,
ఉಪాಪ್నವా , ರాಯ್ ಭాಗ್ ತా, ಕెఎ నం
5819/06
ರెౕణుక, స. , స. .ಪాರ್.ಶాಲె, రంಗాపುర,
ಪావగడ ತా, ಕె.ఎ. నం. 5844/06
పರ್సనನ್ .ఎಸ್. స. , స. .ಪాರ್.ಶాಲె, మ ವాళ,
ಮా ವ್ ತా, ಕెఎ నం 5039/06
ౕನా ಬా , స. , స. .ಪాರ್.ಶాಲె,
అమరవ , ಮా ವ್ ತా, ಕె.ఎ. 5038/06
అంತెూౕ పರ್ಸాದ್ స. , స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಹా ರ್
ಮా ವ್ ತా, ಕె.ఎ. నం 5815/06
ರెౕణుಕా .ఆರ್. స. , స. .ಪాರ್.ಶాಲె,
ದావణಗెರె, శಹాపುర ತా, ಕెఎ 5845/06
మంಚెౕಗౌడ స. , స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಗెూండ ಗಿಲ್
ಯాదಗಿ ತా, ಕె.ఎ. 5847/06
సుರెౕಶ್ ఎಸ್.ఆರ್ స. స. .ಪాರ್.ಶాಲె
ಜాನెౕకల ಮా ವ್ ತా, ಕెఎ నం 5035/06
ఎం. సుಜాత స. స. .ಪాರ್.ಶాಲె,
యకಲాసపುర ಮా ವ್ ತా, ಕెఎ నం 5041/06

26/06/2008

D

535

3(7) ಪాರ್.
119/06-07
6173 3(7) ಪాರ್.
118/06-07
6174 3(7) ಪాರ್.
119/06-07
6175 3(7) ಪాರ್.
120/06-07

26/06/2008

D

26/06/2008

D

26/06/2008

D

26/06/2008

D

536
537
538

6172

.ದాವె
.ದాವె
.ದాವె
.ದాವె
.ದాವె
.ದాವె
.ದాವె
.ದాವె
.ದాವె
.ದాವె
.ದాವె
.ದాವె

మಲెಲ್ಶ್ స. . స. .ಪాರ್.ಶాಲె, సురబందರ್
ಜెౕవಗಿರ್ ತా, ಕెఎ నం 5846/06
రం ತ್ కుಮాರ್ (స. ) స. .ಪాರ್.ಶాಲె,
ಕెూಡెౕకರ್ సురపುర ತా, ಕెఎ 5829/06
పೂ ರ್మ., స. , స. .ಪాರ್.ಶాಲె ಬెౕకలపುర
ಮా ವ್ ತా, ಕెఎ నం 5042/06
ಪెರ್ౕమకుಮా , స. , స .ಪాರ್.ಶాಲె
ಕెూౕతದెూ ಡ್, ದెౕవదుగರ್ ತా, 5814/06

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
539
6176 3(7) ಪాರ್. .ದాವె
121/06-07
540
6177 3(7) ಪాರ್. .ದాವె
122/06-07
541
6178 3(7) ಪాರ್. .ದాವె
123/06-07
542
6179 3(7) ಪాರ್. .ದాವె
124/06-07
543
6180 3(7) ಪాರ್. .ದాವె
125/06-07
544
545

షయ
.ఆರ್. మంజుళ స. , స. .ಪాರ್.ಶాಲె,
జనగనದెూ ಡ್ ಯాదಗಿ 5840/06
ಕె.ఆರ್., ము ರాజు, స. .స. .ಪాರ್.ಶాಲె,
అರెూౕ ಳ್, ಮా ವ್ ತా, ಕెఎ నం. 5034/06
ఎಲ್. ఆనంದ್ స. , స. .ಪాರ್.ಶాಲె, సంಗాపುర
ಮా ವ್ ತా. 5034/06
. ౕరయಯ್ స. , స. .ಪాರ್.ಶాಲె, అలపಪ್నహ ಳ್,
ಕె.ఎ నం 5720/06
ఎನ್. చ తರ್ స. , స. .ಪాರ್.ಶాಲె,
ಹెూస ంಗాపುర ಕెూపಪ್ళ ತా, ಕెఎ 5677/06

6193 c3(7)court
case142/2006-07
6201 3(7) ಪాರ್. .ದాವె
135/06-07

katno 5193/06 muddahanumakka,
gulgarga.dist
శವ್మంజుಸాವ್ స. , స. .ಪాರ್.ಶాಲె,
బణಣ್నహ ಳ್, ನాగమంగల ತా, ಕెఎ నం
6043/06
3(7)ಪాರ್. .వగರ್
సಕాರ್ర ంద వಗాರ್వಣె బಗెಗ್ సూకತ್ కರ್మ ఎందు
141/06-07
ఆದెౕశ ంద బಗెಗ್
C3(7)KAT153/2006- SATHISH KAT.NO5189
07
C3(7)COURT.CASE. RAMESHARKACHARI. KAT.NO 5195
152/2006-07
C3(7)COURT CASE GIRISH KAT.NO.5191
151/2006-07

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
26/06/2008

ಶెರ್ౕ

26/06/2008

D

26/06/2008

D

26/06/2008

D

26/06/2008

D

13/01/2009

D

26/06/2008

D

13/01/2009

D

13/01/2009

D

13/01/2009

D

13/01/2009

D

D

546

6210

547

6212

548

6213

549

6214

550

6215 C3(7)COURT CASE S.NAGARAJU KAT NO 5192
150/2006-07

13/01/2009

D

551

6217 C397)COURTCASE JUNJAPPA KAT NO 5187/06
149/2006-07
6218 C3(7) COURT
PRADEEP KAT NO 5186
CASE 148/2006-07

13/01/2009

D

13/01/2009

D

553

6219 C3(7)COURT CASE VISHWANATH KAT NO 5190
147/2006-07

13/01/2009

D

554

6221 C3(7) COURT
CASE 146/2006-07

V.SARALA KAT NO 6547/06

13/01/2009

D

555

6232 C3(7) COURT
CASE 145/2006-07

K.N.RAMACHANDRAREDDY KAT NO
6546/2006-07

13/01/2009

D

556

6234 C3(7) COURT
CASE 144/2006-07

MALLESH.N KAT NO 6554/06

13/01/2009

D

557

6235 C3(7) COURT
CASE 143/2006-07

MANJUNATH KAT NO 5188/06

13/01/2009

D

558

6572

21/01/2009

D

559

7231 c3(7)si.asu.e
155/2006-07

.ఆರ್. మతుತ್ .ఆರ್. .ఆಗಿ ನెౕమక
ವాಗಿరువುద ంద ಶాಲెగళ ಲ್ ఉంಟాಗಿరువ
స. .ర ಕెూౕరತెయ బಗెಗ್
leelavathi a.m glps,darmapura.mysore
to hasan transfer

13/01/2009

D

560

7460

3(5) ಪాರ್. .ನాಯ್.పರ್
08/2006-07
7472 3(5) ಪాರ್. . ದాವె
పು.ನెౕ 21/06-07

ರ್ౕమ సರెూౕ
ಸా. .ಪాರ್.ಶాಲె ద ణ కనನ್డ
బ ತ್ బಗెಗ್ ಕెఎ 3419/06
ರ್ౕ ఎం,
ವానంద వರ್తತ್ స, బనూನ್రు
కಕ್మగళೂరు ఇవర ఇ 172/ . .ఎಸ್/06

10/08/2007

D

23/03/2009

D

552

561

3(7)ಪాರ್. . .
1/2006-07

ౕ

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
.వసంతమಮ್, స. . స. .ಪాರ್.ಶా
562
7588 3(7)
ಪాರ್. .ದాವె156/2006- హరపనహ ಳ್.వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.
07
563
7589 3(7) ಪాರ್ .ದాವె
. .ರాఘವెౕందರ್ స> . స. .ಪాರ್.ಶాಲె
157/2006-07
గుదగూరు, కుషಟ್ಗಿ (ತా) ಕె.ఎ/ .నం 6979/06
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.
564
7590 3(7)ಪాರ್. ,ದాವె.158/ ఎ.ಶారదమಮ್ స> స. .ಪాರ್.ಶాಲె ಸైದాపುర
2006-07
.ಯాదಗಿ (ತా) ಕె.ఎ. .నం 7033/06
3(7)ಪాರ್. .ದాವె
159/2006-07

లತామ /స> . స. .ಪాರ್.ಶాಲె పುచಚ್ಲ್ల
ರాయచూరు.ಕె.ఎ. .నం 7030/06

ನ್ ,

565

7591

566

3(7)ಪాರ್. .ದాವె.160/ పంకజకుಮా .స> .స. .ಪాರ್.ಶాಲెపగడ ನ್.
ంధనూరు (ತా) ಕె.ఎ. /నం 7031/06
2006-07
7593 3(7)ಪాರ್ .ದాವె
ಬాಲా ంಗ್.స. . స. .ಪాರ್.ಶాಲె మలಲ್దడಕ್ಲ್.
161/2006-07
ದెౕవదయగರ್(ತా) ಕె.ఎ. . నం 7032

567

568
569
570
571

7592

3(7)ಪాರ್ .ದాವె162/0
06-07
7595 3(7)ಪాರ್ ದాವె
163/2006-07
7596 3(7)ಪాರ್ .ದాವె
164/2006-07
7597 3(7)ಪాರ್ ದాವె
165/2006-07

7594

యಶెೂౕధ .స. .స. .ಪాರ್.ಶాಲె .లకుಕ್ం ನ್
ಮా ವ್ (ತా) ಕె.ఎ. .నం 6980/06
ಕెంపమಮ್ స> . స. .ಪాರ್.ಶాಲె ಕెూಕ್ౕపಪ್
ರామదుగರ್ (ತా) ಕె.ఎ. . నం 7020/06
మంజుళ స> స, .ಪాರ್ಸాಲె వಡాಡ್రహ ಟ್.
గంಗావ (ತా) ಕె.ఎ. /నం 6997/06
ವెంకటపಪ್ .స. . స. .ಪాರ್.ಶాಲె. ಕాసరಬెూౕసగ
. ౕవಗಿರ್ (ತా) ಕె/ఎ/ నం 5194

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
15/01/2009

ಶెರ್ౕ

15/01/2009

D

15/01/2009

D

15/01/2009

D

15/01/2009

D

15/01/2009

D

15/01/2009

D

15/01/2009

D

15/01/2009

D

15/01/2009

D

D

572

7601

3(7) ಪాರ್. . వగರ್
167/2006-07

. పುషಪ್లತా స. , స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಕెూౕಟె,
కడూరు ತా, ఇవర వಗాರ್వಣె అనుಷాಠ್నద బಗెಗ್

15/01/2009

D

573

7712

3(7) ಪాರ್. .ದాವె
168/2006-07

కుಮా ఎం.ఎಲ್ స. ಸా. .ಪాರ್.ಶాಲె,
నరನాಲ್ ంಚెూ ಳ್ ತా, ಕె.ఎ. నం.6929/06

15/01/2009

D

574

7713

3(7)
ఎಲ್. ನాగರాజ, స. , స. .ಪాರ್.ಶాಲె,
ಪాರ್. .ದాವె169/06-07 కు ಹాళ, ಶెೂౕరపುర ತా, ಕెఎ నం 6932/06

15/01/2009

D

575

7714

3(7) ಪాರ್. .ದాವె
170/06-07

ವెంకటరమణ ಚా , స. . స. .ಪాರ್.ಶాಲె
హలಚార ంಚెూ ಳ್ ತా, ಕెఎ నం 6930/06

15/01/2009

D

576

3(7) ಪాರ್. .ದాವె
171/06-07
7716 3(7) ಪాರ್. .ದాವె
172/06-07

ಶెటಟ್పಪ್ ಹెಚ್. స. , స. .ಪాರ್.ಶాಲె ఐವా ,
ತాತ್పುర ತా, ಕెఎ నం 4490/06
జయపರ್ಕాశ, స. , స. .ಪాರ್.ಶాಲె, కడమಗెರె,
ಶాహపುర ತా, ಕెఎ నం 6928/06

15/01/2009

D

15/01/2009

D

3(7) ಪాರ್. .ದాವె
173/06-07
7718 3(7) ಪాರ್. .ದాವె
174/06-07
7719 3(7) ಪాರ್. .ದాವె
175/06-07

సుರెౕఖ, స. , స. .ಪాರ್.ಶాಲె, డగ, అళంద
ತా, ಕెఎ నం 6916/06
ಕె. ನాರాయణ స. , స. .ಪాರ್.ಶాಲె, అంబలగ,
అళంద ತా, ಕెఎ నం. 6931/06
రంగಸాವ್ , స. ., స. .ಪాರ್.ಶాಲె న ಬెూౕల,
ಜెవಗಿರ್ ತా, ಕెఎ నం 6917/06

16/01/2009

D

16/01/2009

D

16/01/2009

D

577

578
579
580

7715

7717

581

7720

3(7)
ఠಠ್ల వగಗ್ನ್ స. , స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ఓం నగర,
ಪాರ್. .ದాವె/176/06-07 గులಬ್ಗాರ್ ಕెఎ నం 7202/06

16/01/2009

D

582

7721

3(7) ಪాರ್. .ದాವె
177/06-07

ಹెూనನ್పಪ್ ಕాకపಪ್నవರ್, స. , స. .ಪాರ್.ಶాಲె,
ಗెూరవణಣ್ರ್,ಯాదಗಿ ತా, ಕె.ఎ. నం 6895/06

16/01/2009

D

583

7722

3(7) ಪాರ್. .ದాವె
178/06-07

ಸెూౕమಶెౕఖರా ಚా , స. , స. .ಪాರ್.ಶాಲె,
ఇదಲ್
ౕಖాತాండ, ంಚెూ ಳ್ ತా, ಕెఎ నం
6927/06

16/01/2009

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
584
7723 3(7) ಪాರ್. .ದాವె
179/06-07

షయ

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
16/01/2009

ಶెರ್ౕ

21/01/2009

D

585

7904 ౕ3(7)ಪాರ್. వగರ್
1/06-07

ౕರెౕಶ್ రుదರ್యಯ್ ರెౕమఠ, స. .
స. .ಪాರ್,ಶాಲె, గుడ ನ್, ಮా ವ್ ತా, ಕెఎ నం
6899/06
సಕాರ್ ಪాರ್థ క ಶాಲా ಕಷ್కర వಗాರ್వಣె
బಗెಗ್ ಮానಯ್ ಕಷ್ణ స వ ంద బంద పಪ್ గళು

586

3(5).ಪాರ್ .ವెతన
పುనರ್ గ .30/200607
7952 3(5).ಪాರ್ .ವెతన
పುనರ್ గ .30/200607
7953 3(5).ಪాರ್ .ವెతన
పುనರ್ గ .30/200607
7954 3(5).ಪాರ್ .ವెతన
పುనರ್ గ .30/200607/08.08.2006

ರ್ౕ.ಕె. .లಕಷ್ಮ್యಯ್ ಹాగు ರ್ౕ. . .ದెವె0దರ್ గుపತ್
వృతತ್ ము. .ఇವ್ರ್ ವెతనవనుನ್ పುనರ್ గ
ప సువ బಗెಗ್.
ರ್ౕ.ಕె. .లಕಷ್ಮ್యಯ್ ಹాగు ರ್ౕ. . .ದెವె0దರ್ గుపತ್
వృతತ್ ము. .ఇవర ವెతనవనుನ್ పುనರ್ గ
ప సువ బಗెಗ್.
ರ್ౕ.ಕె. .లಕಷ್ಮ್యಯ್ ಹాగు ರ್ౕ. . .ದెವె0దರ್ గుపತ್
వృతತ್ ము. .ఇవర ವెతనవనుನ್ పುనರ್ గ
ప సువ బಗెಗ್.
ರ್ౕ.ಕె. .లಕಷ್ಮ್యಯ್ ಹాగు ರ್ౕ. . .ದెವె0దರ್ గుపತ್
వృతತ್ ము. .ఇవర ವెతనవనుನ್ పುనರ್ గ
ప సువ బಗెಗ್.

10/08/2007

D

10/08/2007

D

10/08/2007

D

10/08/2007

D

ರ್ౕ ಕె. .లಕಷ್ಮ್యಯ್ ಹాగూ ರ್ౕ . .ದెౕವెౕందರ್
గుపತ್, వృతತ್ ముఖಯ್ ಕಷ್కరు ఇవర ವెౕతనవనుನ್
పುనರ್ గ ప సువ బಗెಗ್.

10/08/2007

D

21/01/2009

D

21/01/2009

D

21/01/2009

D

21/01/2009

D

.పುಪాಪ್లತా (స. )స. .ಪాರ್ಶాಲె, ಕెూౕ
కడూరు (ತా)రవరనుನ್, సಕాರ್ ఆದెౕశదనವ್య
వಗాರ್వಣె ಜా ಗెూ సువ బಗెಗ್.

21/01/2009

D

26/02/2009

D

16/01/2009

D

07/11/2008

D

18/03/2009

D

25/06/2008

D

16/11/2007

D

16/11/2007

D

587

588

589

7951

590

7955

591

8216

592

593
594

3(5)ವెౕతన పುనರ್
గ .30/2006-07

3(7)ಪాರ್. .వగರ್1/200 అపర ఆయుకತ್ర ಧారವాడ కಛెౕ ಗె కళು సువ
6-07
బಗెಗ್.
8231 3(7)ಪాರ್. .ನాಯ್.పರ್14/2 ಕె.ఎ. .అ ರ್సంಖెಯ್ 3284/06
006-07
కృషಣ್. .ఎಚ್.సಕాರ್ ಕಿ ಯా ಪాರ್.ಶాಲె
ంಚెూౕಲె గులಬ್ಗాರ್
8280 3(7)ಪాರ್ హు సಥ್ 38/06- సಕాರ್ ಪాರ್థ క ಶాಲా ಕಷ್కర ಹెచుಚ್వ
07
సಥ್ಳాంతరద బಗెಗ್.
8323 3(7)ಪాರ್. .వగರ್
సಕాರ್రద ఆದెౕశ ఇ 78 ఇ ఆರ್ 2006 ర
46/2006-07
ఆದెౕశద ಲ್ ರ್ౕ మ శ కಲా రవర ಕಷ್కరుగళು
ಸెౕపರ್ಡె బಗెಗ್ సಕాರ್రಕెಕ್ వర కళು సువ బಗెಗ್.
3(7) ಪాರ್. వಗాರ್
167/06-07

595

8350

596

8690 No.c3(4)pry.techr/U.v
ya/50/7004/06-07
9138 c3(7)courtcase
217/2006-07
9524 3(1)
ಪాರ್.ಶా. .32/2006-07

Pry.teachr.Bed-training and promotion
reg.
puttamma am glps uparabidi
chamarajanagara kat no 8575/06
ಪాರ್థ క ಶాಲెగళ ಲ್ ದై క ಕಷ್కర హుದెದ್గళనుನ್
భ ರ್ ಮాడలు సಕా్రಕెಕ್ పರ್ಸాತ್వನె ౕడువ బಗెಗ್

599

9527

3(1)
ಪాರ್.ಶా. .352006-07

ರ್ౕమ హలಮా ಜెూౕರాపುరಪెౕಠె
ఇవర ನెౕమಕా బಗెಗ್

600

9627

3(3)ಪాಫ್ರ್. .ವెಯ್.ವె.మ.
ಪా.20/2006-07

ರ್మ .ಪెರ್ ಲాಲ್ರెూ గಸ್, స. . స. .ಪాರ್..ಶాಲె,
ఎన.ఆರ್
హಲాಲ್, ಯ್సూరు, ఇవర వಯ್దಯ್ಕಿయ
ವెచಚ್మరుಪావ బಗెಗ್.

601

9873

597
598

602

ಜాపುర

3(4)ಪాರ್. .దూరు.30(
ರ್ౕ. ದెದ್ౕಗౌడరు, స. , సಕాರ್
య
ಭాగ-3)/2006-07
ಪాರ್థ క ಶాಲె, ಕాವెౕనహ ಳ್, ಕಷ್కర రుదಧ್
దూరు
9877 3(4)ಪాರ್ .దూరు.30( సಕాರ್ ಕಿ య ಪాರ್థ క ಶాಲె, ಗెూం
ಭాగ-5)/2006-07
బసవనహ ಳ್, ముళುಳ್ಸెూౕಗె,
ముಖెూಯ್ౕಪాಧాಯ್యర ౕ న దూరు.

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
603
9882 3(4)ಪాರ್. .దూరు
(ಭాగ-9)/2006-07
604
605
606

షయ

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
16/11/2007

ರ್ౕమ .ಬె ౕకಟ್ మಥా ಸ್, ము. ,
.పం.స. .ಪాರ್.ಶా, పುలಲ್ಕెౕ , ఇవర ౕ న
దూరు.
9887 3(7)ಪాರ್ వగರ್46/200 ౕదರ್ ಲాಲ್ నక వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
13/01/2009
6-07
9950 3(4)ಪాರ್. .అ.ಕెూ.30( సಕాರ್
య ಪాರ್థ క ಶాಲె, ముಡెూನ್ౕరు,
16/11/2007
ಭాగ-22)/2006-07
ಕಷ್కర ಕెూరತె బಗెಗ್.
9959 3(4)ಪాರ್. .ವెౕ. ./790 ಕె. .పುషಪ್లತా, స. , స. .ಪాರ್ಶా, డಣాయకన
16/11/2007
1/2006-07
పುర, నర ౕపುర ತా, ఇవర ವెౕతన గ బಗెಗ್.
3(4)ಪాರ್. ,
ఇతರె./7040/2006-07

ಶెರ್ౕ

D

D
D
D

607

9960

ರ್ౕ. .బసవರాజు, వృతತ್ ಕಷ್కరు,సಕాರ್
య ಪాರ್థ క ಶాಲె, ಬెటಟ್హ ಳ್, గుండಲ್ಪెౕಟె
ತా, ఇవర గ ಕె రಜె నగ ౕకరణ బಗెಗ್.

16/11/2007

D

608

9973 సం. 3(4)ಪాರ್. .ఇతರె.5 ರ್ౕమ .నయన. ర స. .ಪాರ್. ంగಳా య ಲ್
6(ఇ)/2004-2005
ಕెలస వರ್ సు ర
ತ್ ువ ಕಷ್ಕಿయ ౕಲె దూరు.

16/11/2007

D

609

9975 సం. 3(4)ఇతರె.56(అ)/ సಕాರ್ ಪాರ್థ క ಶాల వృతತ್ ಕಷ್కరుగళು
2004-05
సಕాರ್రಕెಕ್ స ಲ್ రువ మన అ ರ್.

16/11/2007

D

610

10093

3(7)ಪాರ್ వగರ್
1/2006-07

ರ್ನారదము స. స. .ಪాರ್.ಶాಲె ంಚెూౕ
రవరనుನ್ తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ಗె వಗాರ್వಣె బಗెಗ್

13/01/2009

D

611

10234

3(1)/ನెౕమಕా
అ సూನె 70/2006-07

2006-07 ನెౕ ಸా న ಪాರ್థ క ಶాಲా ಕಷ್కర
ನెౕమಕా ಗె ప షಕ್ೃత ಮాಯ್ ರ್ಕ್ಸ್ స ಲ್సువ బಗెಗ್

07/11/2008

D

612

10257 c3(7)court case
225/2006-07
10275 C3(7)TRANSFER
1/2006-07

HT.ROOpa KOppaLa DiST KaT NO
113/07
SRI K.SRIKRISHNA A.M GLPS
SANTHEGUDDA,CHITRAURGA
WAITING PERIOD
c.n.sharadamba .a,m salary rlese

13/01/2009

D

13/01/2009

D

13/01/2009

D

12/06/2007

D

12/06/2007

D

12/06/2007

D

12/06/2007

D

12/06/2007

D

12/06/2007

D

21/01/2009

D

12/06/2007

D

613

614
615

10322 c3(7)transfer
01/2006-07
10369 3(2)ಪాರ್ .ಸాభ .ಭాఅ
ము.170/2006-07

616

10370

3(2)ಪాರ್ .ಸాభ .ಭా
అంము.169/2006-07

617

10371

3(2)ಪాರ್ .ಸాభ .ಭా
అంము.168/2006-07

618

10372

619

10373

620

10375

621

10376

622

10380

ರ್ౕ. దంబరభటಟ್, ము. .స. .ಪాರ್.ಶాಲె,
ದాಯ್నగర, భದాರ್వ , వమూగಗ್ ಲెಲ್ ఇవ ಗె
ಶెౕకడ 75 మంజూರా
ಸాభ . ರ್ౕ. .ఇ.ಶాంత ౕరపಪ್,
ము. .స. .ಪాರ್.ಶాಲె, వంకಟెౕಪెౕಟె, ಬెౕలూరు,
ಹాసన ಲెಲ್ ఇవ ಗె ಶెౕకడ 75 మంజూರా

ಸాభ . ರ್ౕమ . ఎం .ಪావರ್తమಮ್,
స. .శ.ಮా. .ಪ್ఋఆ.ಶా. ಗెూಳెೂ రు,
తుమకూరు ఇవ ಗె ಶెౕకడ 75మంజూರా
3(2)ಪాರ್ .ಸాభ .ಭా ಸాభ . ರ್ౕ.
ಗౌడ, ము. .శ. .ಪాರ್.ಶా,
అంము.167/2006-07 ఉళುವాರె, ಹాసన ಲెಲ್ ఇవ ಗె ಶెౕకడ 75
మంజూರా
3(2)ಪాರ್ .ಸాభ .ಭా ಸాభ . ರ್ౕ. వణಣ್, ము. .స. .ಪాರ್.ಶాಲె,
అంము.166/2006-07 ಹెూసహ ಳ್, కಕ್ನాయకనహ ಳ್, తుమకూరు ಲెಲ್
ఇవ ಗె ಶెౕకడ 75 మంజూರా
3(2)ಪాರ್ .ಸాభ .ము. ಸాభ . ರ್ౕమ ಸా తರ್మಮ್, స. ,
165/2006-07
స. .ಪాರ್.ಶాಲె,ಕెూౕಟెగంగూరు, వ గಗ್
ఇవ ಗె ಶెౕకడ 80 మంజూರా
3(7)ಪాರ್. వగರ್
సಕాರ್రద ఆದెౕశ సంಖెಯ್ ఇ :781 ఇ ఆರ್
46/2006-07
2006ర ఆದెౕశద ಲ್ ರ್ౕ జస మతుತ್ ರ್ౕమ
శ కಲారవర ಹెసరుగళು ಸెౕపರ್ బಗెಗ್
సಕాರ್రಕెಕ್ వర కళು సువ బಗెಗ್.
3(2)ಪాರ್ .ಸాభ .ಭాఅ ಸాభ .గుళಳ್. . , స. .శ. .ಪాರ್.ಶాಲె,
ము.163/2006-07
ఎಸ್.పುరం, ౕరూరు, కಕ್మగళೂరు ಲెಲ್
ఇవ ಗె ಶెౕకడ 75 మంజూರా

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
623 10381 3(2)ಪాರ್ .ಸాభ .ము. ಸాభ . ರ್ౕ హ ౕశಭ್టಟ್, ము. .స. .ಪాರ್.ಶాಲె,
162/2006-07
పುరపಪ್మನె, ಹెూసనగర ತా. వమూగಗ್ ಲెಲ್
ఇవ ಗె ಶెౕకడ 80 మంజూರా

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
12/06/2007

ಶెರ್ౕ

ಸాభ . ರ್ౕమ అమಮ್యಯ್, స. .స. .ಪాರ್.ಶాಲె,
గరహ ಳ್, ರ್ౕరంగపటಟ್ణ ತా; మండಯ್ ಲెಲ್
ఇవ ಗె ಶెౕకడ 75 మంజూರా

12/06/2007

D

ಸాభ . ರ್ౕమ ಸ್ఐయದ್ అశರ್ಫ್ ಭాను,
స. .స.ఉ.ಮాಪాರ್.ಶాಲె, ಕాడుగూండనహ ಳ್,
ಬెంగళೂరు ఉతತ್ర వయ-3 ఇవ ಗె ಶెౕకడ 75
మంజూರా
c3(7)transfer 1
RESHMA A.M.GLPS
/2006-07
BUDENSABPALYA, TUMKUR
3(7)ಪాರ್. వగರ್
ರ್ౕమ ರెౕಷాವ್ (స ) స. .ಪాರ್.ಶాಲె
1/2006-07
బుಡెౕనಸాಬ್ ಪాళಯ್ గు ಬ್ (ತా) ఇవరనుನ್
వಗాರ್వಣె ౕಲె డుగಡె ಮాడువ బಗెಗ್.
3(4)ಪాರ್ .ఉವాಯ್అ/41 2006-2007 ನెౕ ಸా న ಲ್ సಕాರ್ ಪాರ್థ క
.ಭాగ-2)2006-2007
ಶాల ಕಷ್కరనుನ್ ఉనನ್త ವాಯ್సంగద ౕ ౕజನె
అనుమ ಗాಗಿ.
HELLEN WELSIDA A.M. GLPS
3(7) పಫ್ರ್. .దವె
226/2006-07
BYADARAHALLI ,MAGADI ROAD
MUTUAL TRANSFER
c3(2)pry.edn.gpf.p.f. Smt.c.g.susheelamma,H.m.GHpS,mola
w.180/2006-07
galu,bangalore south range-1 gpf. 75%
sanction
3(7) ಪాರ್. .వగರ್
ಪాರ್థ క ಶాಲా ಕಷ್కర డుగಡె కడత సಕాರ್
01/06-07
ఇ సం. 265 ఇ ఆರ್ 2006 9-6-2006 ర
సుತెూತ್ౕಲె
3(7)ಪాರ್ .వగರ್
సಕాರ್ ఇ సం.265 ఇ ఆರ್ 2006 9-601/06-07
2006ర సుತెూತ್ౕಲె
3(7)ಪాರ್. .వగರ್
2006-07ನెౕ ಸా న ಪాರ್థ క ಶాಲా ಕಷ್కర
1/2006-07
వಗాರ್వಣె అవ 31-5-2006ర ముಗಿద నంతర
వಗాರ್వಣె ಷెౕద బಗెಗ್. సుತెూತ್ౕಲెయ కడత

12/06/2007

D

13/01/2009

D

21/01/2009

D

26/02/2009

D

13/01/2009

D

12/06/2007

D

21/01/2009

D

21/01/2009

D

21/01/2009

D

21/01/2009

D

12/06/2007

D

21/01/2009

D

12/06/2007

D

12/06/2007

D

12/06/2007

D

13/01/2009

D

624

10382

3(2)ಪాರ್ .ಸాభ .ಭా
అంము.161/2006-07

625

10383

3(2)ಪాರ್ .ಶాభ .ಭా
అంము.160/2006-07

626

10581

627

10595

628

10616

629

10769

630

10779

631

10904

632

10928

633

10930

634

10978

635

636

637

638

639

640

3(7)ಪాರ್. వగರ್ 1/07- 2007-08ನెౕ ಸా న సಕాರ್ ಪాರ್థ క
08
ಪౌರ್ఢಶాಲా ಕಷ್కర వಗాರ್వಣా ಮాగರ್సూ య
కడత
10992 C3(2)pry.edn.GPF.F G>p>F.final partial withdrawl of 75% to
PW.183/2006-07
Sri.Boralingaiah, H.M.GHPS,
Thanisandra, Bangalore south Range-4

ರామచందರ್ తತ್ಲ್ ತెಗಿಗ್హ ಳ್(స. )
స. .ಪాರ್.ಶాಲె హಳెಗెూౕಗಿ శಹాపುర(ತా)
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್. ಕె.ఎ.
11094 C3(2)Pry.Edn.GPF.F GPF final partial withdrawl of 75 % to
PW.187/2006-07
Sri.B.Thammaiah, H.M. GKM
pry.school, Ramanagara Town,
Bangalore Rural Dist.
11095 c3(2)pry.edn.GpF.Fp GpF final partial withdrawl of 75 % to
w.188/2006-07
Smt. S.manjulamani, H.m., HpS,
b.H.Road, Hassan
11157 C3(2)Pry.Edn.GPF.F GPF Final partial withdrawl 0f 90% to
PW.01/2007-08
Sri. S.T.Thimmappa, Asst. Master,
GHPS, Sangarashetiihalli, Piriyaptna
Taluk, Mysore Dist.
11215 33(7) ಪాರ್. .వగರ್
ರ್ౕ మ
ౕನా.(స. ) స. .ಪాರ್.ಶాಲె
1/06-07
కమరವా
ತాತ್పುర(ತా) గులಬ್ಗాರ್ ಲెಲ್
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.
11081

3(7).ಪాರ್. .ದాವె
86/2006-07

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
641 11273 ¸ 3(2)ಪాರ್ .ಸాభ .ಭా ಸాಮానಯ್ భ షಯ್
ంద ರ್ౕమ .జయమಮ್,
అంము.13/2007-08
స. .శ.ಕಿ.ಪాರ್ಶాಲె, అళಬెూమಮ್సందರ್, ఆನెౕకಲె
ಥా ఇవ ಗె ಶెౕకడ 75 మంజూರా

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
12/06/2007

ಶెರ್ౕ

ಸా.భ. . ರ್ౕ ఆರ್.ಸెూౕమసుందర, ము. .
స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ದెౕ రమಮ್నహ ಳ್, నంజనగూడు
ತా;, ಮ್ఐసూరు ಲెಲ್ ఇవ ಗె ಶెౕకట 90
మంజూರా .
ಸా.భ. . ರ್ౕ పುటಟ್యಯ್, ము. .స. .ಪాರ್.ಶాಲె,
ಬెటಟ್దమಲెಲ್ౕనహ ಳ್, ನాగమంగల ತా;, మండಯ್
ಲెಲ್ ఇవ ಗె ಶెౕకడ 75 మంజూರా .

12/06/2007

D

12/06/2007

D

12/06/2007

D

12/06/2007

D

642

11275

3(2)ಪాರ್ .ಸాభ .ಭా
అంము.12/2007-08

643

11276

3(2)ಪాರ್ .ಸాభ .ಭా
అంము.11/2007-08

644

3(2)ಪాರ್ .ಸా .ಭాఅం ಸా.భ. . ರ್ౕ ಕె. .సంగమ, సహ ಕಷ್క,
ము.19/2007-08
స. .ಪాರ್.ಶాಲె,కురుబಗెౕ ,గుండుಲ್ಪెౕಟె ತా;
ಮ್ఐಸెూరు ಲెಲ್ ఇవ ಗె ಶెౕకడ 90
మంజూರా .
11278 3(2)ಪాರ್ .ಸాభ .ಭా ಸా.భ. . ರ್ౕమ . ౕನా , ము. .
అంము.09/2007-08
స. .ಪాರ್.ಶాಲె, హಳెౕపುర, ಚామರాజనగర ತా;
మతుತ್ ಲెಲ್ ఇవ ಗె ಶెౕకడ 80 మంజూರా .

645

11277

D

646

11279

3(2)ಪాರ್ .ಸాభ .ಭా
అంము.08/2007-08

ಸా.భ. . ರ್ౕ నంజపಪ್, ము. .స. .ಪాರ್.ಶాಲె,
ನాడనహ ಳ್ಪాళಯ್, ಮ್ఐసూరు ತా మతుತ್ ಲెಲ್
ఇవ ಗె ಶెౕకడ 75 మంజూರా .

12/04/2007

D

647

11280

3(2)ಪాರ್ .ಸాభ .ಭా
అంము.07/2007-08

ಸా.భ. . ರ್ౕ. .ఎం.పర ౕశವ್రపಪ್, సహ ಕಷ್క,
స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ంగదహ ಳ್, ಹెూళలಕ್ರె ತా,
తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఇవ ಗె ಶెౕకడ 75 మంజూರా .

12/04/2007

D

648

11281

3(2)ಪాರ್ .ಸాభ .ಭా
అంము.06/2007-08

ಸాభ . ರ್ౕమ సుಜాత, సహ ಕಷ್ಕಿ,
స. .ಪాರ್.ಶాಲె, అಶెೂౕకనగర, ఉతತ್ర వలయ3, ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె ಶెౕకడ 75 మంజూರా .

12/04/2007

D

649

11282

3(2)ಪాರ್ .ಸాభ .ಭా
అంము.05/2007-08

ಸా.భ. . ರ್ౕమ ఎం.రంಗಿ, సహ ಕಷ್ಕಿ,
స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಬ್ఐయపಪ್నహ ಳ್, ఉతತ್ర వలయ3, ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె ಶెౕకడ 75 మంజూರా .

12/04/2007

D

650

11283

3(2)ಪాರ್ .ಸాభ .ಭా
అంము.04/2007-08

12/04/2007

D

651

11284

3(2)ಪాರ್ .ಸాభ .ಭా
అంము.03/2007-08

12/04/2007

D

652

11285

3(2)ಪాರ್ .ಸాభ .ಭా
అంము.02/2007-08

ಸా.భ. . ರ್ౕమ షಫುರ್ ನ್ౕಸా,సగ ಕಷ್ಕಿ,
సಕాರ್ ఉదుರ್ ಮాద ಪాರ್థ క శಲె,
ಕాడుగూండనహ ಳ್, ಬెం. ఉతತ್ర వలయ-3
ఇవ ಗె ಶెౕకడ 75 మంజూರా .
ಸా.భ. . ರ್ౕ. .ఎನ್.మంజుನాథయಯ್, ము. .
స. .ಪాರ್.ಶాಲె, శంభుನాథపುర, అరకలగూడు
ತా, ಹాసన ಲెಲ್ ఇవ ಗె ಶెౕకడ 75
మంజూರా .
ಸా.భ. . ರ್ౕದాసపಪ್, ము. .స. .ಪాರ್.ಶాಲె,
ంగనహ ಳ್, మధుಗಿ ತా: మతుತ್ ಲెಲ್ ఇవ ಗె
ಶెౕకడ 75 మంజూರా .

12/04/2007

D

653

11290

3(2)ಪాರ್ .ಸాభ .ಭా
అంము.17/2007-08

ಸా.భ. . ರ್ౕ ಗౌಸెూಮ್ యు ದ್ౕನ್, ం
ಕಷ್క,
స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ವాగట, ಹెూౕసಕెూౕಟె ತా:
ಬెం.ಗాರ್. ಲెಲ್ ఇవ ಗె ಶెౕకడ 80 మంజూರా .

12/04/2007

D

654

11291

3(2)ಪాರ್ .ಸాభ .ಭా
అంము.16/2007-08

ಸా.భ. . ರ್ౕమ
ನాಭ್ను, సహ ಕಷ್ಕಿ. సಕాರ್
ఉదుರ್ ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ళಳ್ంಗెರె, వ గಗ್ ತా:
మతుತ್ ಲెಲ್ ఇవ ಗె ಶెౕకడ 80 మంజూರా .

12/04/2007

D

655

11292

3(2)ಪాರ್ .ಸా.భ. .ಬా ಸాభ . ರ್ౕ.ಕె. .ధమರ್పಪ್,
ఆమము.15/2007-08
ము. .స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಕెಕ್ఎ
గనూరు,
ಹెూళಲెಕ್ರె ತా: తರ್దుగರ್ జಲెಲ್ ఇవ ಗె ಶెౕకడ
75 మంజూರా .

12/04/2007

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
656 11293 3(2)ಪాರ್ .ಸాభ .ಭా
అంము.14/2007-08
3(7)ಪాರ್. వగರ್
1/2006-07

657

11555

658

3(7)ಪాರ್ వగರ್
1/2006-07
11626 3(7) ಪాರ್.
వగರ್1/2006-07

659

660

661

662

663
664
665

666
667
668
669
670
671
672

673

674

675
676
677

678

షయ
ಸాభ . ರ್ౕఇ.ಶెೂౕಭావ ಬా , సహ ಕಷ್ಕಿ,
స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, జనತాಕాಲెూౕ . ಬెంగళೂరు
ద ణ వలయ-4 ఇవ ಗె ಶెౕకడ 90 మంజూರా .
ರ್ౕమ
ౕನా (స. ) ఋమరವా ,
ತాತ್పುర(ತా) గులಬ್ಗాರ್ ಲెಲ್ వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

ಯాదಗಿ ಶైಕಷ್ క ಲెಲ್ ంద వಗాರ್వಣెಯా
ಕಷ್కరనుನ್ డుగಡె బಗెಗ್.
సಕాರ್ర ంద అనుమ
ౕ రువ ಪాರ್థ క
ಶాಲా ಕಷ್కర వಗాರ್వಣె ఆದెౕశగళనుನ್
ಜా ಗెూ సువ బಗెಗ್.
11841 3(7)ಪాರ್. వగರ್
ರ್ౕమ ರెౕషವ್ (స ) స. ಪాರ್.ಶాಲె బుಡెౕನాಸ್ಲ್
1/2006-07
ಪాళಯ್ గులಬ್ಗాರ್(ತా) ఇవరనుನ್ డుగಡె
ಮాడువ బಗెಗ್.
11842 3(7) ಪాರ್.
కు క త (స. ) స. .ಪాರ್.ಶాಲె
ನ್
వగರ್1/2007-08
ರాయచూరు (ತా) రవరనుನ್ ಬెంగళೂరు ఉతತ್ర
(ತా)ಗె వಗాರ್
12125 3(7).ಪాರ್. .వగರ್.01/2 ద ణ కనನ್డ ಲెಲ್య ಲ್ సಥ್ಗಿతಗెూం రువ 2007007-08
08 ನెౕ ಸా న ಪాರ್థ క ಶాಲా ಕಷ್కర
ಕౌ ಸ್ ంಗ್ వಗాರ್వಣెಗె అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
11556

12249 c3(7) transfer
14/2007-08
12250 c3(7) transfer
1/2007-08
12255 c3(7) transfer
13/2007-08
12560 c37 transfer
22/2007-08
12564 c37 transfer
21/2007-08
12566 c37 transfer
21/2007-08
12571 C37 TRANSFER
9/2007-08
12638 c37 transfer 1/200708
13067 34ಪాರ್. .ఉ.ವాಯ್.అ.21
/2007-08
13185 37
ಪాರ್. .ಗౌ .25/2007-08

deepasedthi, a.m glps. koppa.
chikkamagalur to udupi
kolar dist counsalling transfer
permission
Nagaraj a.m glps Hanur
,chamarajanagar ,diost, compliant
against transfer
Raju a.m glps jalavarsha,chincholi taluk

2006-07 transfer caseS releive from
bagalkot dist
2006-07 transfer caseS releive from
bagalkot dist
SERVICE PARTICULARS OF
TEACHERS FILE
Thayamma a,m glps chamarajangar
excess teacher transfer
సరಕా ಪాಫ್ರ್థ క ಶాಲా కಫ್ಕ್ಷ್క ಗె ఉనಫ್ನ್త
ವాಫ್ಯ್ಸా0గದ್ అనుమ బಗెಗ್.
సಕాರ್ ಪాರ್థ క ಶాಲెగళ ಲ್
ಕాయರ್ వರ್ సు ತ್రువ ಗౌరవ ಕಷ್క ಗె
ಖాయంಗెూ వబಗెಗ್
13234 C37 TRANSFER
RAJESHVARI. A.M GLPS
1/2007-08
CHANNAMALLIPURA
,CHAMARAJANAGARA DIST.
13288 c37 transfer 1/2007- smt. Rajeshwari a.m glps
08
doddakoppalu, hunasur taluk Place
change.
13441 c37 transfer 1/2007- smt/manjula ,a.m g.h.s. Aralumallige,
08
Doddaballapur ,taluk transfer
13522 34ಪాರ್. .ఉ.ವాಯ್.అ.27 ಪాರ್.ಶా. .ಗె.ఉనನ್త ವాಯ್స0గ అనుమ .
/2007-08
13582 34ಪాರ್. .ఉ.ವాಯ್.అ..3 సಕాರ್ ಪాರ್థ క ಶాಲా కಶ್క ಗె ఉనನ್ತ್త
2/2007-08
ವాಯ್స0గಕెಕ್ అనుమ 2006-07ನె ಸా ಗె.
13606 c37transfer 1/200708

2007-08 primary teachers transefrs
E.Ds permissission from govt.

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
12/04/2007

ಶెರ್ౕ

16/01/2009

D

16/01/2009

D

13/01/2009

D

16/01/2009

D

16/01/2009

D

16/01/2009

D

16/01/2009

D

21/01/2009

D

16/01/2009

D

16/01/2009

D

10/08/2007

D

16/01/2009

D

16/01/2009

D

16/01/2009

D

26/02/2009

D

16/01/2009

D

16/01/2009

D

16/01/2009

D

16/01/2009

D

26/02/2009

D

26/02/2009

D

16/01/2009

D

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
679 13988 c37 Misa/200708.1.ಪాರ್ వగರ್/2007
680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
16/01/2009

ಶెರ್ౕ

16/11/2007

D

16/11/2007

D

16/11/2007

D

16/11/2007

D

ರ್ౕ మ యణಣ್ స. .రవర ಸా.భ. .మంజూರా
బಗెಗ್

16/11/2007

D

ರ್ౕ ಕె.ఎಸ್.ನాರాయణ ము. .ఇవ ಗె
ಸా.భ. .మంజూರా బಗెಗ್

16/11/2007

D

14007 CPI.C32P.E.GPF.14 ಕె.జవರెౕಗౌడ ఇవ ಗె ಸా.భ. య ಲ್ ಭాగశ:
మంజూರా బಗెಗ್
6/0607.8.ಸాభ /2007
14008 CPI.C32P.E.GPF.83/ ರ್ౕమ ಕాళయಯ್ ఎಸ್.స. .ఇవ ಗె
06-07.9.ಸాభ /2007 ಸా.భ. .ముంగడమంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್

16/11/2007

D

16/11/2007

D

పರ್ಶాంತ್ స స ಪాರ್ಶాಲె తలగుంద ಕెూౕಲార
ತా:
ఎಫ್ ಸాలదబಗెಗ್.

16/11/2007

D

ರ್ౕ ల ಮ್ನాರాయణ స. .ఇవర ಸా.భ.
అం మ ಭాగశ: ಪావಸా బಗెಗ್

16/11/2007

D

ರ್ౕ ల ಮ್ನాರాయణ స. .ఇవర ಸా.భ.
అం మ ಭాగశ: ಪావಸా బಗెಗ್

16/11/2007

D

ರ್ౕమ
ತ್ಷా ಹాన ర ౕ ము. .ఇవర
ಸా.భ. .ముంగడ పಡెయువ బಗెಗ್

16/11/2007

D

ರ್ౕమ
.ఎಸ್.చందರ್ ౕಲా ము. .ఇవర
ಸా.భ. .మంజూರా బಗెಗ್

16/11/2007

D

ರ್ౕ ನాರాయణపಪ್ ము. .ఇవర
ಸా.భ. .మంజూರా బಗెಗ್

16/11/2007

D

ರ್ౕమ శಕಿౕರాಬెౕగం స. .స.ఉ.ಪాರ್.ಶా.ఇవర
ಸా.భ. .మంజూರా బಗెಗ್

16/11/2007

D

షయ

ಕెఎ అ ರ್ సం: 5011/2006 ಸైలజ స
సಕಿಪాರ್ಶాಲె గంಗానయకన ತాండ ఇవర
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.
ರ್ౕమ ఆರ್. ల తమಮ್ స. ఇవ ಗె
13992 CPI
C32P.E.GPF.152/06- ಸా.భ. .ముంగడ మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್
07.2.ಸాభ /2007
13998 CPI.C32P.E.GPF.14
2/0607.3.ಸాభ /2007
14001 CPI.C32P.E.GPF.13
4/0607.4.ಸాభ /2007
14002 CPI.C32P.E.GPF.13
0/0607.5.ಸాభ /2007
14003 CPI.C32P.E.GPF.13
7/0607.6.ಸాభ /2007
14005 CPI..ಯావುದాదರెూంద
నుನ್ ఆ ಕ್ ಮా /2007

14009 CPI.C32P.E.GPF.14
3/0607.10.ಸాభ /2007
14010 CPI.C32P.E.GPF.14
4`0607.11.ಸాభ /2007
14011 CPI.C32P.E.GPF.14
4`0607.11.ಸాభ /2007
14013 CPI.C32P.E.GPF.14
3/0607.13.ಸాభ /2007
14017 CPI.C32P.E.GPF.13
8/0607.14.ಸాభ /2007
14018 CPI.C32P.E.GPF.11
7/0607.15.ಸాభ /2007
14019 CPI..ಯావುದాదರెూంద
నుನ್ ఆ ಕ್ ಮా /2007

ರ್ౕమ
.ఎಸ್.ಬాలసరసವ್
ము. .ಪాರ್.ಶా.రవ ಗె ಸాభ
ంద ముంగడ
మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್
ರ್ౕమ
.ల ಮ್ದెౕ మజు. .ఇవర
ಸా.భ. .ముంగడ మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್
ರ್ౕ ఎం.మಲ್లపಪ್ ఇవర ಸా.భ. .మంజూರా బಗెಗ್

D

695

14021 CPI.C32P.E.GPF.57/ ರ್ౕమ
ౕనತ್ ఉ ನ್ಸా తರ್దుగರ್ రవ ಗె
06-07.17.ಸాభ /2007 ಸా.భ. మంజూರా బಗెಗ್

16/11/2007

D

696

14023 CPI.C32P.E.GPF.13 ౕಹానಬెౕగం స. .ఇవర ಸా.భ. .మంజూರా
బಗెಗ್
5/0607.18.ಸాభ /2007
14024 CPI..ಯావುದాదರెూంద ರ್ౕమ
ನెూౕదమಮ್ స. .రవర
నుನ್ ఆ ಕ್ ಮా /2007 ಸా.భ. .ముంగడ బಗెಗ್

16/11/2007

D

16/11/2007

D

697

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
698 14025 CPI.C32P.E.GPF.13
9/0607.20.ಸాభ /2007
699 14027 CPI.C32P.E.GPF.12
6/0607.21.ಸాభ /2007
700 14030 CPI.C32P.E.GPF.12
1/0607.22.ಸాభ /2007
701 14031 CPI.C32P.E.GPF.12
7/0607.23.ಸాభ /2007
702 14033 CPI.C32P.E.GPF.12
0/0607.24.ಸాభ /2007
703 14035 CPI.C32P.E.GPF.15
6/0607.25.ಸాభ /2007
704 14036 CPI.C32P.E.GPF.13
6/0607.26.ಸాభ /2007
705 14039 CPI.C32P.E.GPF.13
3/0607.27.ಸాభ /2007
706 14042 CPI.C32P.E.GPF.13
2/0607.29.ಸాభ /2007
707 14044 CPIC32P.E.Himbara
ha.64/0607.30.ಸాభ /2007
708 14047 CPI.C32P.E.himbara
ha.61/0607.31.ಸాభ /2007
709 14052 CPI.C32P.E.GPF.13
1/0607.32.ಸాభ /2007
710 14054 CPI.C32P.E.himbara
ha.60/0607.33.ಸాభ /2007
711 14055 CPI.C32P.E.GPF.11
1/0607.34.ಸాభ /2007
712

713

714

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
16/11/2007

ಶెರ್ౕ

ರ್ౕమ పదಮ್మಮ್ ము. .ಹాసన ఇవ ಗె
ಸా.భ. .ముంగడ మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್

16/11/2007

D

ರ್ౕ.ఎస.ರాజు స. . ఇవ ಗె
ಸా.భ. . ంತెదుಕెూౕళಳ್లు అనుమ

16/11/2007

D

ರ್ౕమ ఎಸ್.పదಮ್లత , ఎಸ್ . వరుదರ್పಪ್ ,
ಕె.బసవంతపಪ್ , అబుದ್ಲ್ ವా ౕದ್
ಪాರ್.ಶా. ಕಷ್క ಗె ಸా.భ. .మంజూರా బಗెಗ್
ರ್ౕ .ఈశವ್రపಪ್ స. .ఇవర ಸా.భ. .మంజూరు
బಗెಗ್

16/11/2007

D

16/11/2007

D

ಕె.సుబರ್హಮ್ణಯ್ స. .ఇవ ಗె ಸా.భ. .ముంగడ
మంజూరు ಮాడలు బಗెಗ್

16/11/2007

D

ఎನ್. వಭాగಯ್ ము. .ಸా.భ. .మంజూರా బಗెಗ್

16/11/2007

D

.ఆರ್.పುషಪ್ ಶాಲా ಮాತె ఇవర ಸా.భ. బಗెಗ್

16/11/2007

D

షయ
ರ್ౕమ ಹెಚ್.జయల ಮ್ స. .ఇవ ಗె
ಸా.భ. .ముంగడ మంజూರా బಗెಗ್

D

ౕడువ బಗెಗ್

ರ್ౕ .ಕె.ರామచందರ್ ದెಯ್. .ఇవ ಗె
మంజూರా బಗెಗ್

. .ఎಫ್

16/11/2007

D

ರ್ౕ ಕె. సంగమ స. .రవర ಸా.భ.
ముంగడ మంజూరు ಮాడలు బಗెಗ್

య ಲ್

16/11/2007

D

ರ್ౕ ಶాంత ౕరయಯ್ స. .ఇవర
ಸా.భ. .పಡెయలు పರ್ಸాತ್వನెయనుನ್ స ಲ್సువ బಗెಗ್

16/11/2007

D

ರ್ౕ ಕె.రుದెರ್ౕಗౌడ బ.ము. .సకಲెౕశపುర ఇవర
ಸా.భ. .మంజూರా బಗెಗ್

16/11/2007

D

.ಗెూౕ ందపಪ್ ఇవర ಸా.భ. .మంజూರా బಗెಗ್

16/11/2007

D

ರ್ౕమ ఎನ್.ಹెಚ್. ಚాಟె స. ,
స.ఉ. .ಪాರ್.ಶాಲె
హ ಳ್, ఇవ ಗె ಸాಮానಯ್
భ షಯ್
ంద ಭాదశ: మరుಪావ
మంజూರా బಗెಗ್
14056 CPI.C32P.E.GPF.11 ರ್ౕమ ఎನ್.ಹెಚ್.ಚా స. .ఇవ ಗె
ಸా.భ. .ముంగడ మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್
1/0607.35.ಸాభ /2007
14057 CPI.C32P.E.GPF.11 ರ್ౕమ అనసూయಪెౕ స. .ఇవర . .ఎಫ್
మంజూರా బಗెಗ್
6/0607.36.ಸాభ /2007
14077 c37guestteacher/06- ರ್ౕ దದ್యಯ್ ಗౌరవ ಕಷ್కరు ఇవరనుನ್ ಶాಲా
07..ಯావುದాదರెూంద కతರ್వಯ್ద ౕಲె ముందు వ సువంత బಗెಗ್
నుನ್ ఆ ಕ್ ಮా /2007

16/11/2007

D

16/11/2007

D

16/11/2007

D

16/01/2009

D

715

14104 c37 complaint/ 0607..ಯావುದాదರెూంద
నుನ್ ఆ ಕ್ ಮా /2007

ಶాಲా ಕಷ್కర వಗాರ್వಣెౕయ ಲ್ ಸాగర మతుತ್
ಸెూౕరబ ెౕ. .నಡెసు ತ್రువ అవಯ್వಹార బಗెಗ್

16/01/2009

D

716

14124 c31pra shi.ne 33/07- K.A.T apli no 108/06. Shri kuppanna
08
Appointment.Gulbarga dist.

18/03/2009

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
717 14125 c31pra shi ne 27/-708
718 14177 37ಪాರ್ .సం.ಶాಲె.
ౕ45/200607.70.
ౕ/2007
719

720

721

722

723

724

725
726

727

728

729

730

731

732

733

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
18/03/2009

ಶెರ್ౕ

26/06/2008

D

12/04/2007

D

12/04/2007

D

12/04/2007

D

14188 c32p.e.gpf.149/07-08 GPF partial withdrawl of Smt.
Vinodhamma, HM, GHPS,
Gundasamudra, Holalkere Talk,
Chitradurga dist.
14189 C32P.E.GPF.147/07- GPF partial withdrawl of Smt.
08
Venkatalakshmamma, HM,GHPS,
Gulaganjanahalli, Tumkur Taluk and
dist.
14190 C32.E.GPF.146/07- GPF partial withdrawl of
08
Smt.Vijayalakshmamma, AM.GHPS,
Petechamanahalli, Kolar Taluk and dist.

12/04/2007

D

12/04/2007

D

12/04/2007

D

14236 C37P.E.Transfer.01/ Mutual transfer of Smt. Nirmala,
2007-08
A.M.GHPS, Attur, Basavakalyan taluk
ಲెಲ್గళ ಲ್ ఆటద ಯ್ದాన లಲ್ద
14300 c37 phy.tea.shift
స.ಪాರ್.ಶాಲెగళ ಲ್న ದెಯ್ క ಕಷ್కర బಗెಗ್
5/200708.71.సಥ್ಳాంతర/2007

16/01/2009

D

16/01/2009

D

26/11/2007

D

ರ್ౕమ
.ఎಸ್.మంజుನాథ ము. .ఇవ ಗె
ಸాభ ముంగడ మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್

26/11/2007

D

ರ್ౕమ ము రు ನ್ಸా ము. .స.ఉదుರ್
ಪాರ್.ಶా.ఇవ ಗె ಸాభ
ంತెಗెదుಕెూౕళುಳ್వ బಗెಗ್

26/11/2007

D

ಸాಮానಯ್ భ షಯ್
ಕెూౕరువ బಗెಗ್

26/11/2007

D

షయ

K>A.T no34/2000.Shri
nigappa.Hanororiya teacher.
సంಚా ಶాಲెగ ಗె
ౕ ఎఉవ
ಕಷ್కరుగళనుನ್ వలయద అ ಕా గళು డుగಡె
ಮాడದెౕ ఇరువ బಗెಗ್.

14181 C32P.E.GPF.150/07- GPF partial withdrawl of Smt. Vijaya,
08
A.M.GHPS, Doddabidarkal, North
Range-1, Bangalore North Dist.
14186 c32p.e.gpf.151/07-08 gpf PARTIAL WITHDRAWL OF
sRI.h.s.mAHADEVAPPA,
am.ghps,bELAGUMBA, tUMKUR TQ.
AND dIST.
14187 c32p.e.gpf.148/07-08 gpf PARTIAL WITHDRAWL OF SRI.
THOPANNA. AM.GHPS.BYADAGERE.
TUMKUR TALUK AND DIST.

స. .ఇవర ಸాభ

D

14301 CPI.C32PE.GPF.44/
200708.72.ಸాభ /2007
14302 CPI.C32PE.GPF.56/
200708.73.ಸాభ /2007
14303 CPI.C32PE.GPF.61/
200708.74.ಸాభ /2007
14304 CPI.C33PE.GPF.49/
200708..ಯావುದాదರెూంద
నుನ್ ఆ ಕ್ ಮా /2007

ರ್ౕమ ఎಸ್. .ಭార
మంమూರా బಗెಗ್

14305 CPI.C32PE.GPF.50/
200708.76.ಸాభ /2007
14306 CPI.C32PE.GPF.48/
200708.77.ಸాభ /2007
14307 CPI.C32PE.GPF.58/
200708.78.ಸాభ /2007

. .సు తರ್మಮ್ ప.ము. . ఇవ ಗె
ಸా.భ. .బಗెಗ್

26/11/2007

D

ರ್ౕ .ఎನ್.మురుళపಪ್ స. .ఇవ ಗె ಸాభ
మంజూರా బಗెಗ್

26/11/2007

D

ಗెూకణರ್ ఎನ್.ము. .రవ ಗె ಸా.భ.
మంజూರా బಗెಗ್

26/11/2007

D

ంద ಭాగశ:ವాపಸా

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
734 14308 CPI.C32PE.GPF.46/
200708.79.ಸాభ /2007
735 14309 CPI.C32P..ಯావುದాద
ರెూంద నుನ್ ఆ ಕ್
ಮా /2007
736 14310 CPI.C32PE.GPF.59/
200708.81.ಸాభ /2007
737 14311 CPI.C32PE.GPF.60/
200708.82.ಸాభ /2007
738 14312 CPI.C32PE.GPF.41/
200708.83.ಸాభ /2007
739 14313 CPI.C32PE.GPF.109
/200708..ಯావುದాదರెూంద
నుನ್ ఆ ಕ್ ಮా /2007
740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
26/11/2007

ಶెರ್ౕ

ರ್ౕమ కమలమಮ್ .ఎಲ್ స. .ఇవ ಗె
ಸా.భ. .మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್

26/11/2007

D

ರ್ౕమ సుదశರ್న ಕె.ఎಸ್.ము. .ఇవ ಗె ಸాభ
ముంగడ మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್

26/11/2007

D

ರ್ౕ గంಗాధరయಯ್ స. .ఇవ ಗె
ಸా.భ. .ముంగడ మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್

26/11/2007

D

ఎಸ್. .రమకృషಣ್యಯ್ స. . ఇవ ಗె
ಸా.భ. .ముంగడಸాల మంజూರా బಗెಗ್

26/11/2007

D

. .ನాగರాజయಯ್ స. .ఇవ ಗె ಭాగశ:
అం మ మంజూರా బಗెಗ್

26/11/2007

D

ಸైయದ್ అబుದ್ಲ್ అ ౕಜ್ స ఇవర ಸాಮానಯ್
భ షಯ್
బಗెಗ್.

26/11/2007

D

ರ್ౕ .ಹెಚ್.హనుమయಯ್ ము. .ఇవ ಗె ಸాభ
మంజూರా బಗెಗ್

26/11/2007

D

ರ್ౕ .ಹెಚ್.ನాగರాజు ఇవర
ಸా.భ. .మంజూರా బಗెಗ್

26/11/2007

D

ರ್ౕమ శంಷాದ್ ಬెౕగం ము. ,
స.ఉ. .ಪాರ್.ಶాಲె, ఎಸ್.ఎಸెూಲ್ౕನె◌్
ಬెంగళೂరు ఇవర మంజూರా బಗెಗ್
ರ್ౕ కರ್షಣ್పಪ್ బ.ము. స. .ಪాರ್.ಶాಲె, కుందూరు
సంತెಬాచహ ಳ್ ಹెూౕ, ಕె.ఆರ್ ಪెౕಟె, ತా, రవ ಗె,
ಸా.భ. ಭాగశ, మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್

26/11/2007

D

26/11/2007

D

14325 C32PE.GPF.103/200 సయಯ್ದ್ ಜాಜ್ ముఖಯ್ ಕಷ್కరవ ಗె ಸాಮానಯ್
6-07.90.ಸాభ /2007 భ షಯ್
అం మ సంದాయ మంజూರా ಗాಗಿ
పರ್ಸాತ್వನె స ಲ್సు ಕె
14326 CPI.C32PE.GPF.102 ರ್ౕ ఎಸ್.ನాగರాజపಪ್ స. , రవ ಗె ಸాಮానಯ್
భ షಯ್
మంజూರా బಗెಗ್
/200708.91.ಸాభ /2007
14327 CPI.C32PE.GPF.109 ರ್ౕమ ఇషರ್ತ್ జ ౕನ್, స. స.ఉ. ಪాರ್.ಶా
ఎం. ಬాಲ್ಕ್ మಲెಲ್ౕశವ್రం ఇవ ಗె ಸాಮానಯ್
/2006భ షಯ್
ంద ಭాగశ: ముంగడ మంజూರా
07.92.ಸాభ /2007
బಗెಗ್
14328 CPI.C32PE.GPF.113 ರ್ౕ ఎం.ఎನ್.పదಮ್ನాభయಯ್ ము. . ఇవ ಗె
ಸా,.భ. .మంజూರా బಗెಗ್
/200607.93.ಸాభ /2007
14329 CPI.C32PE.GPF.92/ ఎం.ರాಜెౕశವ್ స. .ఇవర . .ఎಫ್.ముంగడ
బಗెಗ್
200708.94.ಸాభ /2007
14330 CPI.C32PE.GPF.94/ ರ್ౕమ ಶాంతಬా ఎಲ್ .ఒ.స. .ఇవర
. .ఎಫ್ మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್
200607.95.ಸాభ /2007
ರ್ౕ మರాయ స. .ఇవర వృంద బదಲావಣె
14357 CPI
C32PE.V.B.15/2003- ಮా ಕెూౕడలు బಗెಗ್ ಸెౕವా పುసತ್క ఇరుతತ್ದె.
04.96.ఇతರె/2007

26/11/2007

D

26/11/2007

D

26/11/2007

D

26/11/2007

D

26/11/2007

D

26/11/2007

D

12/04/2007

D

14319 CPIC32PE.Himbarah
a.73/0607.85.ಸాభ /2007
14320 CPI.C32PE.GPF.141
/200607.86.ಸాభ /2007
14321 CPI.C32PE.GPF107/
200607.87.ಸాభ /2007
14322 CPI.C32PE.GPF.110
/200607.88.ಸాభ /2007
14323 CPI.C32P..ಯావುದాద
ರెూంద నుನ್ ఆ ಕ್
ಮా /2007

షయ
ರ್ౕమ
.ಜెూಯ್ౕ ము. .ఇవ ಗె
ಸా.భ. .మంజూರా బಗెಗ್

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
752 14359 CPIC32PE.GPF.91/2
00607.98.ಸాభ /2007
753 14360 CPI.C32P..ಯావುದాద
ರెూంద నుನ್ ఆ ಕ್
ಮా /2007
754 14361 CPI.C32P..ಯావುದాద
ರెూంద నుನ್ ఆ ಕ್
ಮా /2007
755 14362 CPI.C32PE.GPF.95/
200607.101.ಸాభ /2007

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
29/11/2007

ಶెರ್ౕ

ರ್ౕమత ఖ ౕದా ఆఖತ್ರ್ స. .స.ఉదుರ್
ಶా.ఇవర . .ఎಫ್ మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್

29/11/2007

D

శರ್ ౕ . . థರ್పಪ್ స. .ఇవర
ಸా.భ. . ంತెಗెదు ಕెూౕళಳ್లు అనుమ
బಗెಗ್
ರ್ౕ .మంజుಮాథ ము. .ఇవర
ಸా.భ. .ముంగడ మంజూರా బಗెಗ್

29/11/2007

D

29/11/2007

D

29/11/2007

D

16/01/2009

D

01/09/2009

D

18/03/2009

D

13/01/2009

D

16/01/2009

D

13/01/2009

D

01/11/2008

D

01/11/2008

D

14/01/2008

D

14/01/2008

D

26/02/2009

D

21/03/2009

D

01/09/2009

D

షయ
ರ್ౕ. .ఎం.మಹెౕశವ್రపಪ್ స. .ఇవర
ಸా.భ. .మంజూರా బಗెಗ್

.ಕె.సರెూౕ

ౕడువ

స. .ఇవర . .ఎಫ್.

756

14363 CPI.C32PE.GPF.87/
200607.102.ಸాభ /2007

757

14453 c37pry.tra 1/2007-08 sri Gurushantappa ,A.m, glps,
ambedkar colony kanakpura releive
from duty
14632 34ಪాರ್. .ఇతರె..36/20 కಸ್ణ అದాలత- ರ್ౕ.ఎస.ಕె.మస .
07-08
స. .స. .ಪాಫ್ರ್.ಶా.ಹెಬాಬ್ హు0 ,
ರ್ౕర0గపటಟ್ణ. మ0డಫ್ಯ್ లಫ್ಲ್ ఇవರ್ 10
ವాశರ್క బ ತ್ బಗెಗ್.
14695 31ಪాಫ್ರ್. .గు. .ನె.28/0 ರ್ౕ.న రసూల ಗౌరవ కಫ್ಕ್ಷ್కరు స. .ಪాಫ್ರ್.ಶాಲె
7-08.
ఉ ಕె0ಭా సురపುర ತా. ఇవ ಗె ಕె.ఎ.
అ.స0.80/2000 ర ౕ ರ್న అದెశ ద పಫ್ರ್ಕార
ನెమಕా ಮాడువ బಗెಗ್.

758

759

760

14752 -c37 pry transfer
1/2006-07

761

763

37 ಪాರ್ ದాವె
1/2007-08
15058 c37 courtcase
1/2006-07
15066

764

15077

765

15080

766

15081

767

15432

768

15524

769

16082

762

14994

D

కಕ್మగళೂరు ಲెಲ್య ಕಷ್కರాద ರ್ౕమ
ಶైలజ మతుತ್ ఎಲ್.చందರ್ಶెౕఖರ್ రవరు
వಗాರ್వಣె ంద ಸెౕ ಕె అవ ఇతಯ್థರ್ బಗెಗ್
ౕలు కుಮా
ంಗ್ .స. స, ,ಪాರ್.ಶాಲె
ಕాడుಗెూౕ
ౕజನె బಗెಗ್
c.n.Sharadamba .a.m glps dibbur KAT
NO 963/07
3953 ಕె.ఎ. అ ರ್ సంಖెಯ್ : 3953/07 ರ್ౕమ G
మంజుళ ಕెూౕಲార ఇవరు ఉప ದెౕರ್శకరు
ಬెంగళೂరు ద ణ ಲెಲ್ రుదಧ್ ರాజಯ್ సಕాರ್ర.

2925 కನాರ್టక ఆడ త ನాಯ್యమండ అ ರ್ సంಖెಯ್:
2925/07 ర ಲ್ ರ್ౕమ P.S.సు తರ್ V/S
ఉప ದెౕರ್శకరు రుదಧ್ ರాజಯ್ సಕాರ್ర
మ ತ್తరరు
197 2006-07 ನెౕ ಸా న ಪౌರ್ఢಶాಲా సహ ಕಷ್కర
ಗెರ್ౕಡ್ -2 ಗె ನెౕమಕా ಗె ఇಲాಖె అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
240 2006-07 ನెౕ ಸా న ಲ್ ಭాగమటಟ್ద
ನెౕమಕా ಗాಗಿ ಪౌರ್ఢಶాಲా స. .ಗెರ್ౕಡ್-2
హుದెದ್ಗె అ ರ್ಹాకలు అనుమ కు తు.
34ಪాಫ್ರ್ .ఉ.ವాಯ್.అ.43/ సಕాರ್ ಪాರ್థ క ಶాಲా ಕಷ್క ಗె ఉనನ್త
2007-08
ವాಯ್స0గಕెಕ್ అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್ కడత.
31ಪాರ್. .ನెౕ48/2007- ರ್ౕమ ರాఘ ,స. .
2008
స, .ಪాರ್.ಶాಲె,కూ ಹాళ,కుందಗెూౕళ ఇవరు
స ಲ್ రువ అ ౕ న బಗెಗ್.
34ಪాರ್. .అ.ఆ.ನె.07// ರ್ౕ.ಕె.ఎಸ್. ధపಪ್,స. .స. . ಪాಫ್ರ್. ಶాಲె.
08-09
ಮాదనహ ಳ್, అర ౕಕెರె ತా// ಹాసన ఇవర
పು ರ್ ಕె. . మ0జుళమಮ್ ఇవ ಗె అనుక0పద
ఆಧారದ್ ౕಲె ಪాರ್థ క ಶాಲా కಶ್ಕಿ హుದెದ್
ౕడువ బಗెಗ್.

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
770 16421 34ಪాರ್. .అ.ఆ.ನె.56/2 ರ್ౕ.ఉಮాశ0కర.ಕె. . త0ದె // కಕ್ణಣ್, స. ,
007-08
స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಹెూసಹెూళలు, ಕె.ఆರ್ ಪెಟె,
మ0డಯ್ ఇవ ಗె అనుక0ప ఆಧా త ಪాರ್.ಶా.
ಕಷ್కర హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ

21/01/2009
08/05/2008

D
D

08/05/2008

D

13/01/2009

D

13/01/2009

D

28/08/2008

D

26/02/2009

D

D

771
772

16497
17791

773

17793

774

17826

775

17956

776

18091

777

18260

778

34 ಪాರ್. .ఉ.ವాಯ್. 28- సಕాರ್ ಪాರ್థ క ಶాಲా ಕಷ್క ಗె ఉనನ್త
08-09
ವాಯ್స0గ ಮాడలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್, ರ್ౕ. . .రుದెರ್ౕశ,
ಧై. .స. .ಪాರ್.ಶాಲె,చతರ್ಖాನె,ఆನెౕకಲ್
ಬె0గళೂరు ద. ಲెಲ್. . .ఎಡ್.
18609 34ಪాರ್. .48-07-08
ರ್ౕమ ಕె.ఎಲ್.అనుసూయ ಶాಲాಮాತె
స. .ಪాರ್.ಶాಲె.ಹెూసన0దూరు ఇవర
ವెౕతనవనుನ್ ఇవ ಗಿ0త ಕಿ యవರాద ರ್ౕమ
ఎ0.ఎಸ್.ఇ0ದాರ್ యవరు ಶా.ಮా.స.ಶాಲె.
ఇవర ವెౕతనಕెಕ್ స దూಗಿసువ బಗెಗ್.

03/02/2009

D

26/02/2009

D

32 ಪాರ್. .ಸా.భ. .ಭా ರ್ ಹెಚ್ గురుರాವ್ స సಕಿಪాರ್ಶాಲె ಕె
అ0ము 144/2008-09 ಪాళಯ್ కు గಲ್ ತా తుమಕెూరు ఇవర ಬాగశ:
మ0ಜెూರా బಗెಫ್
23521 3[5] ಪాರ್
ౕజನె ರ್ౕమ . .ನాగరతನ್, ರా ಟ್ರ್ౕయ ಕಷ್కర కಲాಯ್ణ
38/2004-05
కಛెౕ య ಲ್
ౕజನె మూలక ಸెౕವె
స ಲ್సు ತ್రువುదనుನ್ ముందువರెసువ బಗెಗ್

11/06/2008

D

23/03/2009

D

ద3[5] ಪాರ್ అ ఇతರె మకಕ್ళ ಸాಗాಣె మతుತ್ ಮాರాటద రుదಧ್
1/2004-05
ఆంದెూౕళన
23559 3[5] ಪాರ್ ವెౕ
ರ್ౕ.ಕె.ఎಸ್.చందರ್ಶెౕఖರ್, స. , స. .ಪాರ್ ಶాಲె,
58/2005-06
ಕాడ అగರ್ಹార, ಬెంగళೂరు ద ణ వలయ-4
రవర ವెౕతనవనుನ್ ಕె. .ఎಸ್.ఆರ್ యమ41[ ]రంತె గ ಗెూ సువ బಗెಗ್.
23571 3[5] రಜె ఇతರె
ರ್ౕ. .ವెంకటಸాವ್ , సహ ಕಷ್కరు, సಕాರ್
1/2007-08
ಕಿ య ಪాರ್థ క ಶాಲె,
ౕలనహ ಳ್,
ದెౕవనహ ಳ್ ತాలూಲ್కు ఇవ ಗె రಜె మంజూರా
బಗెಗ್.
23572 3[5] ಪాರ್ ವెౕ బ
ಲాಲ್ వలయద ಲ್ ಪాರ್థ క మతుತ್ ಪౌರ್ఢಶాಲా
52/2001-02
ಕಷ್క ಗె ವెౕతనవనుನ್ ళంబವాಗಿ ౕడు ತ್రువ
బಗెಗ್ వర [సుತెూತ್ౕಲె పರ್ గಳెೂ ం ಗె]

23/03/2009

D

23/03/2009

D

23/03/2009

D

23/03/2009

D

779

780

781

782
783

784

785

1159847
1234
ರ್ౕమ .ಹె ರ್ ౕటರ್ ದై క
32
ಪాರ್. .ಸాభ .ಭా.అంము ಕಷ್కరు.స. .స. .ಪాರ್ ಶాಲె.కుణಗె ಳ್
/46/2008-09
ಕెూಳెಳ್ౕಗాల ತా.ಚామರాజనగర ಲెಲ್ ఇవర
ಸాಮానಯ್ భ షಯ್
ంద అం మ
ವాపಸా ಗె మంజుರా
ౕడువ బಗెಗ್.
ರ್ౕ .ఎಸ್.ಕె వ ంగయಯ್. .ఆರ್.
32
ಪాರ್. .ಸాభ .ಭా.అంము కಕ್ಹెూసహ ಳ್ కಲ್సಟ್ರ್,ಬెం.ద.ఇవర ಭాగశ:
ముంగడ మంజుರా
ౕడువ బಗెಗ್.
/46/2008-09
ౕజನెಯాదరు
37/ಪాರ್. .
ౕ/42/2 ప ప ನ್ పರ್కరణద
ಮా ಕెూడువ బಗెಗ್. ౕಲా
008ఎಸ್.ఎನ್.ಚామರాజనగర ಲెಲ್
09.110.ఇతರె/2008
37/వಗాರ್వಣె/ఇతರెౕ/ సದానణద స స ಕಿ ಪాರ್ ಶా
కులు
ౕమసందರ್ ರామనగర ఇవరనుನ್
200809.2.కుందుಕెూరತె/200 ఇದెౕ సಧ್ళద ಲ್ ఇరలు అను బಗెಗ್
8
ఉనನ್త ವాಯ್స0గ .
32
ಪాಫ್ರ್. .ఉ.ವాಯ್.అను/200
7-08
34ಪాರ್ .ఉ.ವాಯ್.అ.
ರ್ౕమ
ವ್ಯా
23.08.08.
ಬెರ್గಸ್ಸ್. .ద.క. .ప0. .ಪాರ್.ಶాಲె,కు ದ್ౕ అ0ಚె
పರ್దు,బ0ಟాವ್ళ,ద ణ కనನ್డ ఇ అనుమ బಗెಗ್.

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
01/09/2009

18288

18706

23533

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
786 23591 3[5] ಪాರ್ ಹై ವెౕ
137/2001-02

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
23/03/2009

ಶెರ್ౕ

23/03/2009

D

29/04/2008

E

18/03/2009

E

18/03/2009

E

18/03/2009

E

ಹెಚ್. ಕెూౕಟె & ಕె.ఆರ್ నగర ತా. ಕಷ್కర దూరు

18/03/2009

E

ಶెౕష తరಬెౕ పಡె రువ ಕಷ್కర ನెౕమಕా
ಹాగూ బ య
ತ್
ಲ್ ౕ. స.ಪాರ್.ಶాಲె ನెౕమక

29/04/2008

E

3(1) ಪాರ್. , 38 .ದా ಕె.ఎ. అ ರ್ సం. 12147/02 ౕ ರ್న
1131/04-05
అనుಷాಠ್న బಗెಗ್ ందನా ದాವె సం. (ಶాಕಿౕర
హుಸెౕನ್)
9518 3(1) ಪాರ್.ಶా. .
ರ್ౕమ శహనಜా ಬెౕగం లకుಕ್ం ఇవర
27/2006-07
ನెౕమಕా బಗెಗ್ ಕెఎ ದాವె
13568 34ಪాರ್. .
జನె..11 ರ್ౕ.శ కಲా సహ కಫ್ಕ್ಷ್రు ఇవరనుನ್ ರాజభవನ್
/2007-08
ಬె0గಳెೂ రు ఇ ಲ್ಗె ౕ
సువ బಗెಗ್.

29/04/2008

E

29/04/2008

E

23/03/2009

E

23/03/2009

E

21/03/2009

E

21/03/2009

E

14464 స. 35ಪాಫ್ರ್ .
28/2007-08
15136 31ಪాರ್. .ಮా
007-2008.

23/03/2009

E

21/03/2009

E

802

15498

21/03/2009

E

803

15693

21/03/2009

E

804

17964

13/01/2009

E

805

17983

23/03/2009

E

787

23627

788

5757

789

790
791
792
793

794

795
796

797

798
799

800
801

3[5] ಪాರ್
1/2006-07

ౕ

షయ
ರ್ౕ.ఎం. .ದెౕవಶె ಟ್ಗౌడ, వృతತ್
ಶాಖా ಕా గళು, కನాರ್టక సಕాರ್రద
స ವాలయ ఇవ ಗె ಹైదರాಬాದ್ ವెౕతన
గ ప సువ బಗెಗ್.
.ఎం.మంజుನాథ, స. , స. .ಪాರ್.ಶాಲె,
ದెౕబూరు, నంజనగూడు ತాలూಲ್కు రవరనుನ್
ಕಿవುడ మకಕ್ళ ಶాಲెಗె
ౕజನె ಮాడువ బಗెಗ್.

ರాజಯ್ద ಲ್ ಖా ఇరువ ದై క ಕಷ್కర
3(1) ಪాರ್. .
5861ದై. ನెౕ /36/04- హుದెದ್గళనుನ್ తుంబువ బಗెಗ್
05
5772 3(1) ಪాರ್. .
ఎఆರ್
ౖసూరు ಲెಲ್ ఉదుರ್ ಕಷ್కర ನెౕమಕా బಗెಗ್
1023/04-05

3(1) ಪాರ್. .
.ఎఆರ್ 72/04-05
5775 3(1)
ఎఆರ್ 120/04-05
5804 3(1) ಪాರ್. 1072
ఎఅರ್ 7/04-05
5904 3(1) ಪాರ್. . ఇతರె
42/05-06

5774

ದై. .ನెౕమಕా బಗెಗ್
ఎಫ್.ಕె మూడలಗಿ ఇవర మన

బಗెಗ್

6000

ರ್ౕమ . .శ కಲా సహ కకరు ఇవరనుನ್
ರాజభవన ಬె0గಳెೂ రు ఇ ಲ್ಗె ౕ
సుವ್
బಗెಗ್.
14122 c31pra.shi.ne.34/07- Reg.Seniority and refixation.
08
14448 31ಪాರ್. ನెౕ 39/07- 2001-02 ನెౕ ಸా న ಕಷ್కర ನెౕమಕా య ಲ್
08.
అంగ కలర ಖా హుದెದ್ ఉ రువ బಗెಗ್.
13569

35ಪాರ್. . ౕ
1/2007-08

జನె.1

జನ್ನె. ಹాసన ಲెಲ್ ಕె0దಫ್ರ್ ఉపಕాయರ್గರ್హಕెಕ್ ఒబಬ್
సువ బಗెಗ್.
కಶ್కరనుನ್
44/2 ರ್ౕ పరಮాರ್ జయకుಮాರ್ ಗెూౕ ందಭా
ఇవరు ಮా
హకుಕ್ అ యమద ಕెూౕ రువ
బಗెಗ್.
31ಪాರ್. ನెౕ51/2007- ರ್ౕ చందರ್ಶెౕఖರ್,ಬెంగళೂరు ఇవరు ಮా
2008.
హకుಕ್ అ యమ2005ర ಮా
ಕెూౕ రువ
బಗెಗ್.
31ಪాರ್. .ನెౕ53/2007- 2007-2008ನెౕ ಸా న ನెౕమಕా య ಲ್ ఆద
2008
అನాಯ್యవనుನ್ స ప
ఎందు
ఎಸ್.ಸెూౕమಶెౕఖರ್,ಬాగలಕెూౕಟె ఇవరు
స ಲ್ రువ మన బಗెಗ್.
ಕಷ್కర అళలు
37/కుందుಕెూరತె/ಹెచుಚ್ ಹెచుಚ್వ
. ಕಷ್/200809.2.కుందుಕెూరತె/200
8
35 ಪాರ್. . గణక
ರ್ౕ ఆర. .చ0దರ್,సహ ಕಷ್కరు స. .ಪాರ್.ಶాಲె
స0ಖెಯ್ 14999/08
0ధప ಟ್ ಕె.ఆర.ಪెౕಟె ತా// మ0డಯ್ ಲెಲ್ ఇవర
జನె బಗెಗ್.

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
806 17985 35 ಪాರ್. . గణక
స0ಖెಯ್ 14337/08

షయ
ముఖಯ್ ಕಷ್కర బ ತ್య ಲ್ ప శಟ್ಜా /వగರ್ద
సహ ಕಷ್కర ఇನెూನ್0దు అవಕాశ ౕ ముఖಯ್
ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್

31ಪాರ್. .హు సಥ್ 38/06- ರ್ౕ
హమಮ್ದ್ ఇಪాರ್ನ್ స. .రవర ಹెచుಚ್వ
07 ಭాగ 2
హుದెದ್య సಠ್ಳా0తర మతుತ್ ವెౕతన స0బ0ధ
ಮాగರ್దశರ್న ಕెూ రువ బಗెಗ್.
31ಪాರ್. .ನెౕ31/2008- కు:ఖూತెౕಜా ಶెౕಖ್ ఇవర ನెౕమಕా బಗెಗ್.
2009
ಕారವార ಲెಲ್.
3[5] ಪాರ್
ౕజನె ಬెంగళೂరు నగర ಲాಲ್ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ అಕಷ್ర
25/2004-05
ದాಸెూౕహ ಕాయರ್కರ್మద అనుಷాಠ್నಕాಕ್ಗಿ
సಹాయక ದెౕರ್శకరుగళ [ನెూౕడಲ್ అ ಕా ]
ౕ సువ బಗెಗ್
3[5] క ಭా ಹె బ ತ್
ರ್ౕమ .న ౕము ನ್ಸా [ఉదుರ್ ಕಷ್ಕಿ] ఇవ ಗె
10/2007-08
కనನ್డ ಭాಷా ప ౕ ె ತెౕగರ್ಡె సంబంధ ఒందు
ಹెచుಚ್వ బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್
3[5] ಪాರ್ ವెౕతన
ರ್ౕమ .ಕె.ಪావರ್తమಮ್ రవ ಗె 15 వషರ್గళ
4/2006-07
య ವెౕతన ಶెರ್ౕ
ౕడువ బಗెಗ್
3[5] ಪాರ್ ನెౕ
ರ್ౕ సం ౕವ್ కుಮాರ್ ము ನ್ స. ,
42/2005-06
స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಹెూసಕెರె రవ ಗె మ ಳా మతుತ್
మకಕ್ళ అ వృ ಧ್ ఇಲాಖెಗె
ౕనಗెూ సువ బಗెಗ್

807

18919

808

19208

809

23377

810

23477

811

23478

812

23479

813

3[5] ಪాರ್
ం ಸెౕ
ರ್ౕ. .ಕె.క యపಪ್, పರ್దస [ వృతತ್] ఇవర ం న
01/2004-05
ಸెౕವె ప గ సువ బಗెಗ್
23481 3[5] ಪాರ್
ౕజನె ರ್ౕమ . .యముನా ಬా స, ಪాರ್థ క
45/2001-02
ಶాಲా
ౕజನా ದెౕರ್శన కಛెౕ ಗె
ౕ సువ బಗెಗ್
23482 3[5] ಪాರ್ ಜెౕషಟ್ತె
ರ್ౕ.బసపಪ್ పೂಜాರ್, సహ ಕಷ್కరు, సಕాರ್
య ಪాರ್థ క ಶాಲె, ಬైరనముಕಿಕ್,
33/2002-03
కಕ್మగళೂరు ತాలూಲ್కు ఇవరనుನ್ ಲాಲ್
ಪాರ್థ క ಶాಲా ಜెౕషಠ್ತా ప ಟ್య ಲ್ ప షಟ್
వగರ್ద ಲ್ ప గ సువ బಗెಗ್
23483 3[5] ಪాರ್
ౕజನె ಪాರ್థ క ಶాಲా ಕಷ್క ಗె ఇ తరಬెౕ
1/2003-04
పಡెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

814

815

816

23480

817

23484

3[5] ಪాರ್ క ಭా బ
56/2004-05

818

23485

3[2][5] ಪాರ್ మ
ౕ ಕా హ 52/200405

819

23486

3[5] ಪాರ್
1/2004-05

ౕజನె

820

23487

3[5] ಪాರ್
18/2003-04

ౕజನె

821

23488

3[5] ಪాರ್ ಸెౕ ಜెౕ
23/2004-05

822

23489

3[5] ಪాರ್ కనನ್డ
ಭాಷా బ ತ್ 21/2003-04

823

23490

3[5] ಪాರ್ ಹై ವెౕ
79/2004-05

ರ್ౕ.గురపಪ್, ముఖಯ್ ಕಷ್కరు, సಕాರ್
య
ಪాರ್థ క ಶాಲె, ఆನెౕపುర, ಮాలూరు ತాలూಲ್కు
ఇవ ಗె కనನ್డ ಭాಷా ప ౕ ెಗె సంబం ద
ಹెచుಚ್వ బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್
2004-05ನెౕ ಸా ಗె ಕಷ್ణ ఇಲాಖెయ ರాజಯ್
వలయద ముందువರెద
ౕజನా
ಕాయರ್కರ್మగళ అనుಷాಠ್నಕెಕ್ అను ౕదನె ౕ
హణ డుగಡె ಮాడువ బಗెಗ್
ರ್ౕ.ర ౕందರ್ನాಥ್, ಕాయರ್కರ್మ సಹాయకరు,
మకಕ್ళ హకుಕ್గళ ಕెూౕశ, జన ಶాಲె, ఇవర
ಸెౕವెయనుನ್ ಕಷ್ణ ವాತెರ್ ಭాగಕెಕ್
ౕ సువ బಗెಗ್
అనಸాರాగರ್ సంಸెಥ್ హ ಮ್ಕెూం రువ ಗాರ್మ
పంಚాయತ್ సదసಯ್ర తరಬెౕ మతుತ್ తరಬెౕ
రగళ ಲ್ ಭాగవ సువ బಗెಗ್
ರ್ౕ. .ఎನ್.ర ౕಶ್, సహ ಕಷ್కరు, సಕాರ್ ಕಿ య
ಪాರ್థ క ಶాಲె, కలుಲ್గుಡెಡ್, కಕ್మగళೂరు
ఇవర ಜెౕషಠ್ತె బಗెಗ್
కనನ್డ ಭాಷా ప ౕ ా ನా
పರ್యుకತ್ ఒందు
ಹెచుಚ್వ ವెౕతన బ ತ್ ౕ ವెౕతన
గ ಗెూ సువ బಗెಗ್, ಕెూౕಲార ಲెಲ್
ರ್ౕ. ౕలకంఠపಪ್.ಜె, ముఖಯ್ ಕಷ್కరు, సಕాರ್
య ಪాರ್థ క ಶాಲె, న ಲె, వ గಗ್
ಹైదರాಬాದ್ ವెౕతన గ బಗెಗ್ - సಪ್ ಟ್ౕకరణ

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
23/03/2009

ಶెರ್ౕ

21/03/2009

E

21/03/2009

E

23/03/2009

E

23/03/2009

E

23/03/2009

E

23/03/2009

E

23/03/2009

E

23/03/2009

E

23/03/2009

E

23/03/2009

E

23/03/2009

E

23/03/2009

E

23/03/2009

E

23/03/2009

E

23/03/2009

E

23/03/2009

E

23/03/2009

E

E

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
824 23491 3[5] ಪాರ್ పು ನెౕ
81/2004-05

షయ
ರ್ౕ.మహమದ್ ఇಬాರ್ ం, వృతತ್ ఉదుರ್ ಕಷ್కరు,
సಕాರ್
య ಪాರ್థ క ಶాಲె, కಕ್బಳాಳ್పುర
రవర పುనರ್ ನెౕమಕా ವెౕతన గ ಗెూ సువ
బಗెಗ್
ರ್ౕ. ౕరణಣ್ ಶె ಟ್ ಕె, స. , స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಬాಳె
ಹెూನాನ್ಗె, మళవ ಳ್ ತాలూಲ್కు రవర ం న
ಸెౕವెయనుನ್ ಸెౕపರ್ಡె ಹాగూ ವా ರ್క బ ತ್
మంజూರా బಗెಗ್
ರ್ౕమ .ರెౕణుಕాದెౕ , సహ ಕಷ್కరు,
స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಪావರ್ నగర, బಳాಳ್ ఇవ ಗె
ముఖಯ್ ಕಷ್కర బ ತ್య ಕౌ ಸ್ ంಗ್ న ಲ್
అನాಯ್యద బಗెಗ್
ಲాಲ್ ంగడಣె ంద ಪాರ್థ క ಶాಲా ಕಷ್క ಗె
అవర వಗాರ್వಣె ంದాಗಿ ಕాల
బ ತ್
మంజూరు ಮాడలు ಸెౕವా ಜెౕషಠ್ತె ప గ సువ
బಗెಗ್- ರ್ౕ.ಕె.ఎం.ನాగ ంగಸాವ್ , సహ ಕಷ್కరు,
ದావణಗెರె ಲెಲ್

825

23505

3[5] ಪాರ್ ವా బ
97/2002-03

826

23507

3[5] ಪాರ್ ಶా ము
బ ತ್ 46/2006-07

827

23508

3[5] ಪాರ್ ಕా
111/2002-03

828

ರ್ౕ. .ಬాలకృషಣ್, వృతತ್ ఉప తహ ౕಲాದ್ರ್
ఇవ ಗె ಹైదರాಬాದ್ ವెౕతన ಶెರ್ౕ యనుನ್
మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್ - వ గಗ್ ಲెಲ್,
వ గಗ್
23517 3[5] ಪాರ್ క ಭా బ ತ್
ರ್ౕ.ఎಸ್.ఎಸ್. ರెౕమఠ, ಕಿవುడ మకಕ್ళ ಶాಲె,
80/2004-05
ౖసూరుఇవ ಗె కనನ್డ ಭాಷా ప ౕ ె ನా ತ್
పರ್యుకತ್ ఒందు ಹెచుಚ್వ బ ತ್ మంజూರా బಗెಗ್

829

830

831

23512

బ

3[5] ಪాರ್ ಹై ವెౕ
96/2003-04

ౕజನె ಕెూౕಲార ಲెಲ್య ಲ್ నಡెయు ತ್రువ ఆశರ್మ
ಶాಲెగ ಗె ಪాರ್థ క ಶాಲా ಕಷ್కరనుನ್
ౕ సువ బಗెಗ್
23519 3[5] ಪాರ್ ఇతರె
ಪాರ್థ క ಶాಲా ಕಷ್కరనుನ್ ఎನ್. .ఆರ್. .నూಯ್
ದెహ య ಲ್ నಡెయ రువ ಕాಯాರ್ಗారಕెಕ್
1/2004-05
ౕ సువ బಗెಗ್.
23518

3[5] ಪాರ್
40/2004-05

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
23/03/2009

ಶెರ್ౕ

23/03/2009

E

23/03/2009

E

23/03/2009

E

23/03/2009

E

23/03/2009

E

23/03/2009

E

23/03/2009

E

E

832

23522

3[5] ಪాರ್ కుందు
ಕెూరತె 05/2007-08

ರ್ౕ.ವెంకಟెౕశ ನాయಕ್, ము. , సಕాರ್
య
ಪాರ್థ క ಶాಲె, ఆలూరు, ಚామರాజనగర ಲెಲ್
ఇవ ಗె ముఖಯ್ ಕಷ್కర బ ತ್ బಗెಗ್.

23/03/2009

E

833

23523

3[5] ಪాರ್ కుందు
ಕెూరತె 01/2007-08

ರ್ౕ.ಕె.బసవರాజు, సహ ಕಷ್కరు, సಕాರ್ ಕಿ య
ಪాರ್థ క ಶాಲె, కಕ್ ౕనకహ ಳ್, దుదದ್
ಹెూౕబ , ಹాసన ಲెಲ್ ఇవర
ౕజನె బಗెಗ್.

23/03/2009

E

834

ರ್ౕమ .ಗౌరమಮ್, సహ ಕಷ್కరు, ముఖಯ್ ಕಷ್కర
బ ತ್ బಗెಗ್ ఉప ದెౕರ್శకరు, ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ
ఇಲాಖె, ಬెంగళೂరు ఉతತ್ర ಲెಲ್ ఇవరు
ಕెూౕ రువ సಪ್ ಟ್ౕకరణ
సಕాರ್ ಕಿ య ಪాರ್థ క ಶాಲా ಕಷ್క ಗె
23525 3[5] ಪాರ್ ಶా ము
ముಖెూಯ್ౕಪాಧాಯ್యರాಗಿ బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್
బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್
ఉప ದెౕರ್శకరు, ౕదರ್ ಲెಲ್ ఇవ ಗె
61/2006-07
ಮాగರ್దశರ್న
23526 3[5] ಪాರ್ ము బ ಡ್ ರ್ౕ.హ ౕబుಲాಲ್ ಖాನ್, సహ ಕಷ್కరు ఇవ ಗె
01/2007-08
ముఖಯ್ ಕಷ್కర బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್.
23530 3[5] ಪాರ್ ಸెౕ స
ರ್ౕమ . .ఎಸ್.ನాగరతನ್, సహ ಕಷ್కరు, సಕాರ್
37/2004-05
ಮాద ಪాರ್థ క ಶాಲె, ದెూమಮ್సందರ್,
ఆನెౕకಲ್ ತాలూಲ್కు ఇవర గు ತ್ಗె ఆಧారద
అవ యనుನ್ సకರ್మಗెూ సువ బಗెಗ್.

23/03/2009

E

23/03/2009

E

23/03/2009

E

23/03/2009

E

23/03/2009

E

835

836
837

838

23524

23531

3[5] ಪాರ್ ము
01/2006-07

బ ತ್

3[5] ಪాರ್ క ಭా ఖ
51/2004-05

ರ್ౕ.ವై.ಕె. ౕరభదರ್పಪ್, వృతತ್ ಕಷ್కరు,
ಲెూౕಕాయుకತ್ಕెಕ್ స ಲ್ రువ దూరు - ంತామ
ತాలూಲ್కు ಕెూౕಲార ಲెಲ್ [కనನ್ఢ ಭాಷా ಹెచుಚ್వ
బ ತ್ బಗెಗ್]

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
839 23550 3[5] ಪాರ್ ಹై ವెౕ
17/2005-06

షయ
ರ್ౕ.ಕె.ఎಸ್.ದెౕవರాజు, వృతತ್ ెౕతರ್
ಕಷ್ಣా ಕా , నంజనగూడు రవ ಗె సಥ್ ౕయ
అభಯ್ ರ್య అవ ಗె ಹైదರాಬాದ್ ವెౕతన ಶెರ್ౕ
ౕడువ బಗెಗ್.
ರ್ౕమ .ಜె.ఎಸ್.వసుంధర రవ ಗె ಹైದారಬాದ್
ವెౕతన ಶెರ್ౕ
గ ప సువ బಗెಗ್

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
23/03/2009

ಶెರ್ౕ

23/03/2009

E

E

840

23551

3[5] ಪాರ್ ಹై ವెౕ
4/2005-06

841

23553

3[5] ಪాರ್ పು ನెౕ
36/2004-05

ರ್ౕ.అబుದ್ಲ್ ರెహಮాನ್ వృతತ್ ಕಷ್కరు మతుತ್
ರ್ౕ. .ఎ.ವెంకటಸాವ್
వృతತ್ ಕಷ್క ಗె పುనರ್
ನెౕమಕా అవ య అభಯ್ ರ್ ಸౌలభಯ್గళనుನ್
మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್ ಕెూౕಲార ಲెಲ್[ద ణ]

23/03/2009

E

842

23555

3[5] ಪాರ್ బ ತ್
35/2003-04

23/03/2009

E

843

23558

3[5] ಪాರ್ ವెౕ ತా
33/2005-06

ರ್ౕ.ఆರ್.నర ంహయಯ್, సహ ಕಷ್కరు, సಕాರ್
ಕಿ య ಪాರ್థ క ಶాಲె, ಹెూనನ್హ ಳ್,
.ఆರ್.ದెూ ಡ್ అంಚె కనకపುర ತాలూಲ್కు ముఖಯ್
ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್య ಲ್ ళంబ ಮా రువ బಗెಗ್
దూరు
వ గಗ್ ಲాಲ್ ಪాರ್థ క ಶాಲెగళ ಲ್న ದై క
ಕಷ್కరుగళ ವెౕతన సಮాನాంతర బಗెಗ್.

23/03/2009

E

844

23563

3[5] ಪాರ್
ఆసుఇ
158/2003-04

: 01-07-1984 ంద 30-03-1988రవರెಗె
పುనರ್ ನెౕమకద అవ య ಲ್ కతರ್వಯ್ వರ್ ద
బಗెಗ್ ఇಲాಖె ంద బరಬెౕಕాద ఆ ರ್క
ಸౌలభಯ್గళ మంజూರా బಗెಗ್ ರ್ౕ.ಕె.ఎಸ್.చందರ್ಶెౕఖರారధಯ್, వృతತ್ ಕಷ್కరు

23/03/2009

E

845

23568

3[5] ಪాರ್ జ గ
1/2004-05

ಪాರ್థ క ಶాಲా ಕಷ್కరనుನ್ 5ನెౕ ఎಕాన ಕ್
ಸెనಸ್ಸ್ 2004 ಕాయರ್కರ್మಕెಕ್
ౕ సువ బಗెಗ್

23/03/2009

E

846

23573

3[5] ಪాರ್
61/2005-06

ರ್ౕ.ದెౕవರాಜ್ ముತాಲ್ಜె, స. , స. .ಪాರ್.ಶాಲె,
ఎకಕ್డుಕ್, ద ణ కనನ್డ ಲెಲ್ రవరనుನ್ ತాలూಲ್కు
సಹాయక యువ జన ಸెౕವా ಕಿರ್ౕಡా ಕా ಯాಗಿ
ముందువರెసువ బಗెಗ್.

23/03/2009

E

847

23582

3[5]ಪాರ್ ము
ంబ ತ್ 33/2007-08

ರ್ౕ.ఎಸ್. . వరుదರ್యಯ್, బ ತ್ ముఖಯ್ ಕಷ್కరు,
సಕాರ್
య ಪాರ್థ క ಶాಲె, ಮా నకಟెಟ್,
చనನ್ಗಿ ತాలూಲ್కు, ఇవరనుನ್ ముఖಯ್ ಕಷ್కర
హుದెದ್ ంద ంబ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್.

23/03/2009

E

848

23583

3[5] ಪాರ್ ముంబ ತ್
28524/2008-09

సಕాರ್ ಪాರ್థ క ಶాಲా సహ ಕಷ್క ಗె ముఖಯ್
ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್.

23/03/2009

E

849

23584

3[5] గు ತ್ಗె ಸెౕ
సకರ್మ 37/2007-08

ರ್ౕ.ಜె.పರ್ಕాಶ್ కుಮాರ್, ದై. , స. .ಪాರ್.ಶాಲె,
ౕరూరు ఇవర గు ತ್ಗె ಕಷ್కರాಗಿ ಸెౕವె స ಲ್ ద
అవ యనుನ್ సకರ್మಗెూ రువ బಗెಗ್.

23/03/2009

E

850

23585

3[5] ಪాರ್ కనನ್డ
ರ್ౕ. .ಹెಚ್.ಕాళపಪ್, వృతತ್ సహ ಕಷ್కరు, కనನ್డ
ಭాಷె బ ತ್ 03/2007-08 ಭాಷె బ ತ್ బಗెಗ್ త ಣ್ౕరు హ ಳ್, ಹాసన ಲెಲ್

23/03/2009

E

851

23587

3[5] ಪాರ್ పು ನెౕ
47/2004-05

23/03/2009

E

జನె

ರ್ౕ.ఎಸ್. . వనంజయಯ್, వృతತ್ ಕಷ್కరు,
సಕాರ್
య ಪాರ್థ క ಶాಲె, ಮారಶె ಟ್హ ಳ್,
గు ಬ್ ತాలూಲ್ఖు ఇవర 55 ంద 58 వషರ್ಕెಕ್
పುనರ್ ನెౕమಕా ಗెూండ అవ ಗె వృ ತ್ ವెౕతన
[ప షಕ್ೃత] మంజూರా ಮాడువ బಗెಗ್.

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
852 23589 3[5] ಪాರ್ పು ನెౕ
14/2004-05

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
23/03/2009

ಶెರ್ౕ

23/03/2009

E

య ಪాರ್థ క ಪాఠಶాಲెగళ ముఖಯ್ ಕಷ್కర
పದెూౕనನ್ బ ತ್ బಗెಗ್ ರ್ౕ.ರామನాయಕ್ ಕಷ್కరు
స. .ಪాರ್.ಶాಲె, తూబಗెರె, ದెూడಡ್బಳాಳ್పುర
ತాలూಲ್కు రవర మన

23/03/2009

E

షయ
ರ್ౕ.ఎం. . ంగపಪ್, వృతತ್ ಕಷ್కరు, సಕాರ್
ಕಿ య ಪాರ್థ క ಶాಲె, ಗాಯ್రహ ಳ್, గు ಬ್
ತాలూಲ್కు, తుమకూరు ಲెಲ್ ఇవర పುనರ್
ನెౕమಕా అవ య ವెౕతన మతుತ್ ంచ
మంజూರా బಗెಗ್.
ರ್ౕ.ఎ.రుదರ್పಪ್[ వంగత], సహ ಕಷ್కరు, సಕాರ್
ಕಿ య ಪాರ್థ క ಶాಲె, ರెౕಗెూౕ ಗెರె,
ಹెూನాನ್ ತాలూಲ್కు ఇవ ಗె ಹైದారಬాದ್
ವెౕతన ಶెರ್ౕ మంజూరు ಮాడువುదర బಗెಗ್.

E

853

23590

3[5] ಪాರ್ ಹై ವెౕ
ಶెರ್ౕ 28/2004-05

854

23592

3[5] ಪాರ್ ము
12/2004-05

855

23593

3[5] ಪాರ್ క ಭా ప
బ ತ್ 3/2005-06

ಕె.ము కృషಣ್పಪ್, వృతತ್ ಕಷ್కరు, సಕాರ್ ఉదుರ್
ಬాలకర ಕಿ య ಪాರ್థ క ಶాಲె, ಮాలూరు
రవ ಗె కనನ್డ ಭాಷా ప ౕ ె ನా ತ್ బಗెಗ್.

23/03/2009

E

856

ರ್ౕ. .ఎಸ್. ౖಲారయಯ್, వృతತ್ ಕಷ್కరు ఇవ ಗె
పುనರ್ ನెౕమಕా అవ య సంబళద ಹెచుಚ್వ
హణ ౕ ಕె
23595 3[5] ಪాರ್ కనನ್డ
ౖసూరు ಹాగూ ಕె.ఆರ್.నగర ಪాರ್థ క
ಭాಷె బ ತ್ 19/2007-08 ಶాಲా సహ ಕಷ್క ಗె కనನ್డ ಭాಷా బ ತ್ ಹెచుಚ್వ
హణ మంజూರా ಮాడ రువ బಗెಗ್.

23/03/2009

E

23/03/2009

E

.ఆರ್. మతుತ್ .ఆರ್. హుದెದ್గళనుನ್ భ ರ್
ಮాడువ సంబంధద ಲ್ అ ౕన కಛెౕ గ ಗె
ಹెూర రువ ಮాగರ್సూ
ದెౕರ್శన సుತెూತ್ౕಲె
దృ ౕకృత పರ್
ౕడువ బಗెಗ್.

23/03/2009

E

23/03/2009

E

23/03/2009

E

857

23594

బ ತ್

3[5] ಪాರ್ పು ನెౕ
71/2003-04

858

23596

3[5] ಮా హ
.ఆರ್. / .ఆರ್.
01/2006-07

859

23597

3[5] ಪాರ್ ము
సಥ್ 10/2006-07

860

23598

3[5] ಪాರ್ ము
43/2006-07

861

23600

3[5] ಪాರ್
ఆసుఇ
ರ್ౕమ .ఎం.ಕె.ಶాంతకుಮా , సహ ಕಷ್కరు,
08/ಕಿస 104/2000-01 ನాగనూరు ఇవరనుನ್ స ವాలయಕెಕ್ ಕಿ య
సಹాయకರాಗಿ
ౕజನె ౕಲె ನెౕ సువ బಗెಗ್.

23/03/2009

E

862

23601

3[5] ಪాರ್ కుందు
ಕెూరತె 4/200708/80973

23/03/2009

E

863

3[5] ಪాರ್ కుందు
ಕెూరತె 03/200708/8875
23603 3[5] ಪాರ್ ము బ ತ್ సಕాರ್ ಪాರ್థ క ಶాಲెగళ ಲ್ ಹాగూ
29651/2008-09
ಮాధಯ್ క ಶాಲెగళ ಲ್ సహ ಕಷ್క ಗె ముఖಯ್
ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್.
23604 3[5] ಪాರ್ ಶా హు సಥ್
సಕాರ್ ಮాద ಪాರ್థ క ಶాಲె, ರ್ౕనగర, ఈ
01/2006-07
ಶాಲెయనుನ್ ಧాన సಭా ెౕతರ್ద ಮాధ
ಶాಲెయನాನ್ಗಿ ప వ ರ್సువ బಗెಗ್.
23605 3[5] ಪాರ್ ఇతರె
ರ್ౕమ .ఎನ್.ఎಲ್.ಬాದా , ము. ,
1/2004-05
ಬాగలಕెూౕಟె ಲెಲ್, ಚారಣె బಗెಗ್.

23/03/2009

E

23/03/2009

E

23/03/2009

E

23/03/2009

E

864

865

866

23602

హు

ರ್ౕ.జయರాము ప.ము. స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ౕణಯ್
ఇవరనుನ್ హుದెದ್ స ౕత ఉಪాಪ್రహ ಳ್ ಶాಲెಗె
సಥ್ಳాంత సువ బಗెಗ್.
బ ತ್
య ಪాರ್థ క ಪాఠಶాಲెగళ ಲ್ తಲా ఒందు
ಕಷ್కర హుದెದ್యనుನ್ ముಖెూಯ್ౕಪాಧాಯ್యರాಗಿ
ౕలದ್ಜెರ್ಗెౕ సువ బಗెಗ್ ఉప ದెౕರ್శకరు,
మండಯ್ ఇవరు ಕెూౕ రువ సಪ್ ಟ್ౕకరణ బಗెಗ್.

ರ್ౕ. .ನాగರాజు, ಗౌరవ అధಯ್ಕಷ್రు, ౖసూరు
మతుತ್ ಚామರాజనగర ಲాಲ್ సಕాರ್ ಪాರ್థ క
ಶాಲా ಕಷ್కరు తరಬెౕ ಹెూందద సంఘ ఇవర
మన
ರ್ౕ. . ంగರాజు, ಗౌరవ అధಯ್ಕಷ್రు ರ್ౕರామపುర
ౖసూరు ఇవరు స ಲ್ రువ దూ న బಗెಗ್.

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
867 23606 3[5] ಪాರ್
ఆసుఇ
59/2005-06
868

869

షయ

బಬ್ం మతుತ್ ఆడ త సుಧారಣె ఇಲాಖె
ఆసుఇ 866/ఎం.ವై.ఎಸ್/2005 ಕಷ್కర
ಬెౕ ಕెగళು
23607 3[5] ಪాರ್ సం ಬెౕ
ಪాರ್థ క ಶాಲా ಕಷ್కర జವ್లంత సమಸెಯ್గళనుನ್
42/2004-05
బಗెహ సువంತె స ಲ್ రువ సంఘదవర మన
: 02-09-2004
23608 3[5] ಪాರ್
ౕజನె ರాజಪెౕಟె ತాలూಲ್కు ಪాರ್థ క ಶాಲా ಕಷ್కరు
49/2004-05
ರ್ౕలంಕాద ಲ್ నಡెయ రువ ಕాಯాರ್ಗారద ಲ್
ಪాಲెూಗ್ళಳ್లు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

3[5] ಪాರ್ ము బ
30786/2008-09
23610 3[5] ಪాರ್ ಸెౕ పು క
ಭా 01/2004-05

ముఖಯ್ ಕಷ್కర హుದెದ್ భ ರ್ ಮాడువ బಗెಗ್.

870

23609

871

ರ್ౕ.గుడಡ್యಯ್, సಕాರ್ ಮాద ಬాలಕಿయర
ಶాಲె, ప.ము. , వృతತ್ರాಗಿదుದ್, కనನ್డ ಭాಷా
ప ౕ ె ಹెచుಚ್వ బ ತ್ మంజూರా బಗెಗ್ స ಲ್ ద
మన
ఎం.ఎಸ್.ఐ.ఎಲ್ సంಸెಥ್ ంద ಕಷ್కరుగళ ಹాగూ
23611 3[5] ಪాರ್ ఎం ఎಸ್
ఐ ఎಲ್ ಬాಕಿ 120/2003- ఇతರె ನౌకరరు ఖ ౕ సಲాద ఉపకరణగళ
ಬాబుತ್ ಪావ సದెౕ ఇరువ హణ వసూಲా బಗెಗ್.
04

872

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
23/03/2009

ಶెರ್ౕ

23/03/2009

E

23/03/2009

E

23/03/2009

E

23/03/2009

E

23/03/2009

E

E

873

23612

3[5] ಪాರ್ ವెౕ తు
70/2004-05

ರ್ౕమ .జయమಮ್, ము. [ వృతತ್]
స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ಡై ಕాಲెూౕ , ಬెంగళೂరు
రవర ವెౕతన సಮానంతరద బಗెಗ್.

23/03/2009

E

874

23613

3[5] ಪాರ್ ఇతರె
1/2004-05

23/03/2009

E

875

23614 ఉ ಪాರ್
/ /9/2007-08
23616 3[5] ಪాರ್ ಪాರ್ బ ತ್
01/2008-09

సಕాರ್ర ంద ಶాసకర/స వర పతರ್గళ ಲ್
ಪాರ್థ క ಶాಲా ಕಷ್కర సమಸెಯ್గళనుನ್
ఇతಯ್థರ್ప సువ బಗెಗ್.
మ ಳా సమఖಯ್ಕెಕ್ ಕಷ್కరనుನ್
ౕ సువ బಗెಗ್.

23/03/2009

E

23/03/2009

E

23/03/2009

E

23/03/2009

E

23/03/2009

E

23/03/2009

E

23/03/2009

E

23/03/2009

E

23/03/2009

E

876

3[5] ಪాರ್ ము
44/2006-07

877

23617

878

3[5] ಪాರ್ ಶా
ఆರ್
ಭాగ1/2006-07
23619 3[5] ಪాರ್ ము
01/2002-03

879

23618

ರ್ౕ.ఎం.ನాగರాజు, .ఆರ್. [ ెౕతರ್
ಕಷ್ಣా ಕా గళ కಛెౕ ], ెౕతರ್ సంపనూಮ್ల
ಕెౕందರ್, ముళಬాಗಿలు, ಕెూౕಲార ಲెಲ್ ఇవ ಗె
ముఖಯ್ ಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್.
బ ತ್ ರ್ౕ.ఎನ್.కృషಣ್పಪ್, బ ತ್ ము. , స. .ಪాರ್.ಶాಲె,
మ ನ್హ ಳ್, ಕెూౕಲార ತాలూಲ್కు, ಕెూౕಲార ಲెಲ್
బ ತ್ రదుತ್ప
ౕజನె ಮాడువ బಗెಗ್.

ఆರ್
హు

ರ್ౕమ .ఎಸ್. ನెౕಶ್, ము. , ఇవరనుನ್
మహದెౕవపುర ఆರ್ ಯాಗಿ ముందువರెసువ
బಗెಗ್.
ರ್ౕ.ఎ.పರ್ಕాಶ್, సహ ಕಷ್కరు, స. .ಪాರ್.ಶాಲె,
ౕతకలుಲ್, ఊ ರ್ಗెರె ಹెూౕబ , తుమకూరు ಲెಲ್
అంగ కలತె ప గ సువ బಗెಗ್.
బಬ್ం మతుತ್ ఆడ త సుಧారಣా ఇಲాಖె రవర
పతರ್ సంಖెಯ್: ఆసుఇ 75/ಹెಚ್ఎಸ್ఎನ್/2006
: 04-05-2006 ರ್ౕ.ఎಲ್.నర ంహయಯ್, కనನ್డ
ಭాಷా బ ತ್ బಗెಗ್

880

23620

3[5] ಪాರ್
6/2006-07

ఆసుఇ

881

23621

3[5] ಪాರ್
/2006-07

ఆసుఇ

882

3[5] ಪాರ್ క ಭా బ ತ್
ರ್ౕ.ಪాండురంగ ఠలರాವ್, వృతತ್ ಕಷ್కరు,
43/2004-05
కనನ್డ ಭాಷా ప ౕ ె ఉ ತ್ౕణರ್ರాద బಗెಗ್
మంజూరు ಮాడಲాಗಿరువ ಹెచుಚ್వ ವెౕతన బ ತ್
కు తంತె
ರ್ౕ.ఎಲ್.నర ంహయಯ್, వృతತ್ సహ ಕಷ್కరు,
23623 3[5] ಪాರ್
ఆసు
338/ಹెಚ್ఎಸ್ఎಸ್/200 ముకుರ್ ಗాರ್మ, ಹాసన ಲెಲ್ ఇవ ಗె
ౕడಬెౕಕాద ಸౌలభಯ್ధ బಗెಗ್.
6

883

23622

బಬ್ం మతుತ್ ఆడ త సుಧారಣె ఇಲాಖె రవర
పతರ್ సంಖెಯ್: [ ఆసుఇ 46/ಹెಚ್ఎಸ್ఎನ್/2006
: 12-04-2006] పುటಟ್ లಕಷ್ಮ್మಮ್

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
884 23624 3[5] ಪాರ್ ము హు
01/2002-03

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
23/03/2009

ಶెರ್ౕ

23/03/2009

E

ರ್ౕమ . .ಹెಚ್.జ యమಮ್నవర, స. ,
స. .ಪాರ್.ಶాಲె, బు ನ್, ముಧెూౕళ ತాలూಲ್కు,
సಮాజ కಲాಯ್ణ ఇಲాఖಗె
ౕనಗెూ సువ బಗెಗ್.

23/03/2009

E

ಪాರ್థ క ಶాಲా ಕಷ್కరు ఎಚ್.ఎಚ್.ఎಸ್
ಪాಸాಗಿరువ పರ್యుకತ್ సಕాರ್
య ಪాರ್థ క
ಶాಲా ముಖెూಯ್ౕಪాಧాಯ್యರాಗಿ బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್
ఉప ದెౕರ್శకరు, ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె,
ಬెళಗా ద ణ ఇవరు ಕెూౕ రువ సಪ್ ಟ್ౕకరణద
బಗెಗ್
894 7(6) ಪాರ್. .అ /ದాವె- ಟ್ అ ರ್ సంಖెಯ್ 22305/2004 ರ್ౕ
7/04-05
ರామಕ್ఋషಣ್ భಟ್ స. . పುణಚా ప ಯాలತ್డ

23/03/2009

E

24/03/2009

A

24/03/2009

A

24/03/2009

A

24/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

24/03/2009

A

25/03/2009

A

24/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

26/03/2009

A

885

23625

3[5] ಪాರ್
12/2005-06

886

23626

3[5] ಪాರ್ ಸెౕ
51/2005-06

887

23628

888

889

890
891
892
893

894

ౕ

ౕ

షయ
ರ್ౕ.హనుమంత, ముಖెూಯ್ౕಪాಧాಯ್యరు,
నంದెౕప ಲ್, ಯాదಗಿ
ఇఓ కಛెౕ య ಖా
హుದెದ್ಗె ಕಷ್ణ సం ౕజకರాಗಿ యుಕಿತ್ಗెూ సువ
బಗెಗ್
ರ್ౕమ .ఎ.ఆರ್. ౕಣా, స. , స. .ಪాರ್.ಶాಲె,
కుಣాఘటಟ್, గు ಬ್ ತాలూಲ್కు రవరనుನ್ ಬెంగళೂరు
మಹానగర ಪా ಕెయ ಶాಲెಗె
ౕజನె బಗెಗ್.

3[5] ಪాರ್ ಶా ము
బ ತ್ 01/2006-07

7(6) ಪాರ್. .అ ఇతರె
03/2005-06

ಗా ರ್యಲ್ కుಳా అనుದా త ಪాರ್.ಶాಲె
బంಟాವ್ళ ಲెౕಟ್ ರ್ౕమ ఎಸ್. సు ౕలమಮ್ స. .
అనుకంపద ఆಧారద ನెౕమక
989 7(6) ಪాರ್. .అ /ದాವె - .అ ರ್ సంಖెಯ್ : 5567 - 5583 / 2005 ರ್ౕ
14/05-06
ದెౕవದాಸ್ ಹెగಡె మ ತ್తరు
1015 7(6) ಪాರ್. .అ ದాವె
ರ್ౕమ ವెౕದావ మతుತ್ ఇతరరు ಟ್ అ ರ್
07/05-06
సంಖెಯ್ : 3739/2005
1022 7(6) ಪాರ್. .అ ದాವె
ರ್ౕమ పುషಪ್లತా, బంಟాವ್ళ ತా.దಕಷ್ణ కనನ್డ
09/2004-05
ಲెಲ್ బಗెಗ್
1065 7(4)ಪాರ್ అ.ನెౕ.అఆರ್. .కనನ್డ య.ಪాರ್.ಶాಲె. వ గಗ್ ఈ
1/2002-03
ಶాಲెయ సహ కಞ್కరుగళ ನెౕమಕా
అను ౕదನె బಗెಗ್
1067 7(4)ಪాರ್ అ.ದాವెఎ. . వకుಮాರ್ మతుತ್ ఇతరరు .ಪాರ್.ಶాಲె
49/2000-01
ఎಲెಬెటూಟ್రు,ದావణಗెರె ఉతತ್రవలయ ದాವె
సంಖెಯ್ 5833-5838/2000
913

895

1068

896

1069

897

1070

898

1075

899

1076

900

1078

901

1092

7(6) ಪాರ್. .అ ದాವె
06/04-05

ರ್ౕ ఎం శంకರ್ ನాರాయಣ್ భಟ್ అనుದా త
.ಪాರ್.ಶాಲె బంಟాವ್ళ ద ణ కనನ್డ, ಟ್ అ ರ್
26723-26727/04
7(4)ಪాರ್ అ.ದాವెఎం.ನాగపಪ್ మతుತ್ ఇతరరు ౕర ంಗెౕశವ್ర
47/2000-01
.ಪాರ್.ಶాಲె హదణ ದావణಗెರె ద. .ఇవర
ವెౕతನానుದాಕెూಕ್ౕసಕ್ర సಕాರ್రద రుదದ್ ದాವె
సంಖెಯ್ 5832/2000-01
796) ಪాರ್. .అ ఇతರె అనుದా త ಶాಲా సమಸెಯ್గళనుನ್ ప హ సలు
21/05-06
ಕెూౕ మన
7(4)ಪాರ್ అ. ಟ್ అ ರ್- .అ.సం:45315/2002 డ.కురుదతಸ್పಪ್
22/03-04
స. . .ಪాರ್.ಶాಲె ದావణಗెರె ఇవర రుదದ್ ರాజಯ್
సಕాರ್ర
7(4)ಪాರ್ అ.ದాವె. .సం:34822/04 .ಜె. వకుಮాರ್ ಹాగూ
14/2004-05
ರాజಯ್ సಕాರ್ర మ ತ್తరరు
7(4)ಪాರ್ అ. ಟ್అ ರ್- ದాವె సంಖెಯ್ 842/2003(ఎಸ್) .ఎಸ್.ಗామದ್
10/2004-05
ಹాగూ ఇతర ಗె సంబం దంತె
7(4)ಪాರ್ అ. ಟ್ అ ರ್- ಕె.ఎం. ౕರెౕశయಯ್ . . ంಗెౕశವ್ర .ಪాರ್.ಶాಲె,
1/2004-05
కందగలుಲ್ ದావణಗెರె ఇవ ಗె ವెౕతన డుగಡె
బಗెಗ್

E

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
902
1235 7(4)ಪాರ್. .అ.ದాವె.సం ದాವె సంಖెಯ್6664/06ಕె.ఎం. దದ್ ంగయಯ್ స. .
ಖెಯ್ -3/2006-07
పಟెౕಲ್ మలಲ್పಪ್ గంగమಮ್ .ಪాರ್.ಶాಲె
ಕెూౕ హ ಳ್ తರ್దుగರ್ ತా.ఇవర రుదದ್
ఆయుకತ್రు స. .ఇ.మతుತ್ ఇతరరు
903
1249 7(4)ಪాರ್. .అ. . .సం: ಟ್
షನ್ సం:9569-96:05 .మధుసూదన
9562-66:05/2005-06
తರ್దుగರ್ మతుತ್ ఇతరరు రుదದ್ సಕాರ್రద
ಕాಯాద ರ್గళು మతుತ್ ఇతరరు

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
25/03/2009

ಶెರ್ౕ

25/03/2009

A

7(4)ಪాರ್. .అ. . .సం:
20279/05(11)200506
1471 7(4)ಪాರ್. .అ.ದాವె
సం:-4/2006-07

25/03/2009

A

25/03/2009

A

906

1612

25/03/2009

A

907

1627

.7(4)ಪాರ್. .అ.ದాವె
53/2000-01

25/03/2009

A

908

1632

.7(4)ಪాರ್. .అ.ದాವె12/2002-03

25/03/2009

A

909

1638

25/03/2009

A

910

1644

25/03/2009

A

911

1703

25/03/2009

A

912

1713

25/03/2009

A

913

1722

25/03/2009

A

914

1733

25/03/2009

A

915

1750

.7(4)ಪాರ್. .అ.ದాವె.1/ ದాವె సం:6730/2006 పರ್ ౕಪ್ కుಮాರ್ స. .
2006-07
దుಗాರ್ದెౕ
.ಪాರ್.ಶాಲె ಹెూಳెಹెూనూನ್రు
ತెూౕట ದావణಗెರె ఇవర రుదದ್ ರాజಯ್ సಕాರ್ర
మతుತ್ ఇతరరు
.7(4)ಪాರ್. .అ. . .03/ . .సం:14731-32/2004 ಸైయದ್ ಯాకుಲ್
2004-05
మతుತ್ ఇನెూನ್బಬ್రు రుదದ್ ರాజಯ್ సಕాರ್ర మతుತ್
ఇతరరు
.7(4)ಪాರ್. .అ. .అ.సం. . .సం:20619/00ఎಸ್. .జయರాಮ್
01/03-04
భరమಸాగర ఇవర ౕಲె హూ రువ బಗెಗ್
.7(4)ಪాರ್. .అ.ದాವె.అ.సం:2462/03 ಹెಚ್.యు.ఆದానందయಯ್
04/2003-04
స.ಕಿ.ಶాಲె ರెౕవణ ದెದ್ౕశವ್ర క. .ಪాರ್.ಶాಲె
తರ್దుగರ್
.7(4)ಪాರ್. .అ. . .13/ ఎం. .ರామ ంగయಯ್ ಕా ದాస .ಪాರ್.ಶాಲె
2004-05
ರ್ౕರాంపುర ಹెూసదుగರ್ ఇవర రుదದ್ హూ రువ
ದాವె బಗెಗ್
.7(4)ಪాರ್. .అ.ದాವె.07 . .సం:32100-04/2004 రుదರ್మూ ರ್
/2004-05
ముಖెూಯ್ౕಪాಧాಯ್యరు మూడలಕెರె ಹెూసదుగರ್
రుదದ್ ರాజಯ್ మతుತ್ ఇతరరు
7(4)ಪాರ್. .అ. ದాವె.. .సం:28144 మతుತ್ 2953009/2004-05
34/04(ఎಸ್)సంబం దంತె ಜె.రుదರ್మూ ರ್

25/03/2009

A

916

7(4)ಪాರ್. .అ. . .11/
2004-05
1762 7(4)ಪాರ್. .అ. . .10/
2004-05
1771 7(4)ಪాರ್. .అ. .అ.106
97/05/2005-06

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

904

905

917
918

919

920

1387

1753

ಟ್ అ.సం:20279/05 ఎಸ್.ఎం.ನాథರాజయಯ್
ದై. . ದావణಗెರె ಹాగూ ఇతరరు రుదದ್ ರాజಯ್
సಕాರ್ర
ದాವె సంಖెಯ್ 6929/2005 కಲెಲ್ౕశವ್పಪ್
స. .ದావణಗెರె రుదದ್ ರాజಯ್ సಕాರ್ర మతుತ್
ఇతరరు
7(4)ಪాರ್. .అ.
ಕెంచపಪ್ ఆలదಗెౕ ಮారమಮ್
ౕలಮ್న -26/2005-06 .ಪాರ್.ಶా.ಶెౕఖరపಪ್నగర ದావణಗెರె ఇవర బಗెಗ್
ಕె.ఎం.బసవರాజపಪ್ మతుತ್ ఇతరరు అ ಕెూౕడు
ದావణಗెರె సಕాರ್ర రుదದ್ ದాವె సంಖెಯ್ 567374/01
ದాವె సం:38143-44/2001 ಬెూౕరయಯ್ మతుತ್
ఇతరరు ఎಸ್. .ಜె.ఎಸ್.ಹెಚ್. .ఎಸ್. జగళೂరు
ದావణಗెರె ಲెಲ್

. .సం:34356/04 ಲెూౕ ತాశವ್ రుదದ್ ರాజಯ್
ಹాగూ ఇతరరు
ದాವె 32216/2004 . ౕరబదರ್పಪ್ ದాಯ್సంಸెಥ್
మతుತ್ ఇతరరు
. షನ್ సం:10697/05 .ರామಸాವ್
బಳాಳ್
రుదದ್ సಕాರ್రద ಕాయರ್ద ರ್గళು
ಕಷ್ణ ఇಲాಖె మతుತ್ ఇతరరు

7(4)ಪాರ್. .అ. .అ.సం: ಟ್
షನ್ 10696/2005 ಹెಚ್. ಪెಪ್ౕಸాವ್
10696/2005-06
ದై. .మతుತ್ ఇతరరు ಚెనನ್యಯ್ .ಪాರ್.ಶాಲె
మధుಗಿ నగర తರ್దుగರ್ ఇవర రుదದ್ ರాజಯ್
సಕాರ್ర
1787 7(4)ಪాರ್. .అ. . .04/ . .సం:1367/05 .రంగಸాವ್ స. .ర ౕందರ್
2004-05
ದాಯ್సంಸెತ್ ಚెಳెಳ್ಕెರె పರ್కరణಕెಕ್ సంబం ద
కు తు

1776

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
921
7526 c7(6) pra shi aappeal-10/2002-03
922

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
23/03/2009

ಶెರ್ౕ

25/03/2009

A

24/03/2009

A

23/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

17/03/2009

A

10/08/2007

A

79ಪాರ್ అನెూం32/06- ರ್ౕ కృಷాಣ್ ದాಯ್ మం ర ದాದ್పುర ಕెూడగు ఈ
07
ಶాಲెಗె 06ನెౕ తరగ ನెూంద బಗెಗ್
12901 74ಪాರ್ అ ದాವెಟ್ అ ರ್ సంಖెಯ್:9710/2007ఎಸ್ ರ್ౕమ
17/2007-08
ల ಮ್నరసమಮ್ మతుತ್ మ ಳా మతుತ್ మకಕ್ళ
కಲాಯ್ణ
ఇಲాಖె రుదಧ್ ರాజಯ್ ಕಷ್ణ ఇಲాಖె
మతుತ್ ఇతరరు
12952 74ಪాರ್ అ .అ.ಟ್ అ ರ್ సంಖెಯ್:16717/2006 కుಮాರ್
19/2007-08
ౕహನ್ మతತ್జ ఇతరరు ದావణಗెರె ಲెಲ್
రుదದ್ ರాజಯ್ సಕాರ್ర
13103 76ಪాರ್ ఆ ౕలಮ್న
సుమ ಕె వುರ್తಥ್ షಕಿ కుಕಿకಟె ಖా ಪాರ್
202007-08
ಶాಲె ఉడు . ఉడు
ಲె ఇవరు స రువ
ౕలಮ್న కు తు.
24667 79ಪాರ್ అ.ನెూౕం.3/20 అಲ್ అ ౕನ್ ದాಯ್సంಸెಥ್ సకಲెౕశపುర ಹాసన
06-07
ಲెಲ್ ఈ ಶాಲా ನెూౕంద బಗెಗ್
24673 79ಪాರ್ అ.6ನెౕ
ಪెರ್ౕమ ಜెూಯ್ౕ
ಪాರ್ ಶాಲె కడూరు ఈ ಶాಲెಗె
త.ನెూౕం.24/2006-07 2007-08ನెౕ ಸా ಗె 6ನెౕ తరగ యనుನ್ ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మద ಲ್ ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.
24675 79ಪాರ್ అ.ನెూౕం.10/2 సంయుకತ್ ಪాರ್ ಶాಲె, ಕాಕ್పటಟ್ణ, త ౕಕెರె
006-07
ತా: ఇ ಲ್ 6ನెౕ తరగ ನెూౕంద బಗెಗ್.

21/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

24/03/2009

A

21/03/2009

A

21/03/2009

A

21/03/2009

A

79ಪాರ್ అ.ನెూౕం.05/2 బ ರ್ಯా ದాಯ್సంಸెಥ್ ರాజಪెౕಟె ಕెూడగు ಲెಲ್
006-07
ఈ ಶాಲా ನెూౕంద బಗెಗ್
24682 79ಪాರ್ అ.ನెూౕం.06/2 సంత ಜెూౕಸెఫర ಪాರ್ ಶాಲె, ಕెూపಪ್,
006-07
కಕ್మగళೂరు ఈ ಶాಲెಗె ನెూౕంద
ౕడువ
బಗెಗ್.

21/03/2009

A

21/03/2009

A

షయ

Smt:Chandravathi kanchan,
Ret.Teacher & ors, Kukkikatte, Udupi
Dist.
8029 7(4) ಪాರ್. .అ 01/03- ఎం.ఇ.ఎಸ್. ಕాನెವ್ంಟ್ న.ಪాರ್.ಶాಲె దుಗాರ್గు
04
వ గಗ್ ఈ ಶాಲె సಥ್ಳాంతర బಗెಗ್

923

8560

7{6]ಪాರ್ ఆ,; ౕల
న ;04;2006-07

924

10037

7 [6] ಪాರ್ ఆ
;ದాವె;10;2003-2004

925

10460

7(4)ಪాರ್ అ ದాವె10/2006-07

926

10590

7(4)ಪాರ್ అ
.అ.14/2006-07

927

.అ.సం:12310/2006(ఇ ఎನ್) ರ್ౕ
ಹెಚ್.బసవರాజ,స. . ರ್ౕ ಪా ౕಲ್ మలಕ್పಪ್,
ರ್ౕమ గంగమಮ್ .ಪాರ್. ಶాಲె, తರ್దుగರ್ ಲెಲ್
ఇవర రుదದ್ ರాజಯ್ సಕాರ್ర
12640 76ಪాರ್ అ ನెూౕంద
ಮార్ ఇವా
ౕಸ್ ಶాಲె ఇ ಲ್య 6 మతుತ್
7ನెౕ తరగ గళ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మద
31/2007-08
అనుమ ಗాಗಿ పರ್ಸాತ್వನె
12643 76ಪాರ್ అ/ ౕలಮ್న / ರ್ౕ.ಕె. ರా ಮాಯ್ನెౕ ంಗ್ టರ್ ಟ್ ಜాಙ್నಜెూಯ್ౕ
05/2006-07
ಚా టబಲ್ టಟ್ಸ್ಟ್ ಹెూಸాಮ್రు, ಕాకರ್ళ,
ఉడు
ಲెಲ್ ఇవరు స ಲ್ రువ ౕలಮ್న బಗెಗ್

928

929

930
931

932

933

934
935

936

937
938

10702

ಶారద ವాసుದెౕవ ಕಿ
ಪాರ್థ క ಶాಲె
కటಪా ద .క ఇవరు స రువ ౕలన
_ఉడు
లಲ್
ರ್ అ ರ್సంಖె; 53940, 53958;03
ಕె , అ
.అ.సం:12355/2006 ಕాయರ್ద ರ್
. వ గಗ್ మ ಟ್ పపರ್ಸ್ ಸెూౕ యಲ್ స ౕರ್ಸ್
ಸెూಸై ( ) ಕಷ್ణ కಛెౕ ಸెౕಕెರ್ౕಟ್ ಹాಟ್
ಕాಲెౕజు సంಕಿౕణರ್ వ గಗ್ ఇవర రుదದ್ ರాజಯ್
సಕాರ್ర.
.అ.సం:8613/2006 ರ್ౕ .ఎం.బసవರాజపಪ್,
స. , ಡా: .ఆರ್.అంಬెౕడಕ್ರ್ .ಪాರ್.ಶాಲె,
ಸాసವ್హ ಳ್ హరపనహ ಳ್-ತా.ದావణಗెರె- ಲెಲ್
రుదದ್ ರాజಯ್ సಕాರ್ర.

7(4)ಪాರ್ అ ದాವె07/2006-07

12674

24679

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
939 24685 79ಪాರ್ అ.ನెూౕం.20/2 ఆ ౕವాರ್ದ್ ಪాರ್ ಶాಲె ಕె.ఆರ್.ಪెౕಟె, ఈ
006-07
ಶాಲెಗె 2007-08ನెౕ ಸా ಗె 6ನెౕ తరగ ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మಕెಕ್ అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
940 24690 79ಪాರ್ అ.6ನెౕ
ಪాಲ್ರెನ್ಸ್ ಪాರ್ ಶాಲె, జನాನ್పುర, మూ ಗెರె ತా:
తర.ನెూౕం.27/2006-07 కಕ್మగళೂరు ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెಗె 6ನెౕ
తరగ యనుನ್ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మద ಲ್ ಪాರ್రం సలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
941
942

943

944

945

946
947
948

949
950

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
21/03/2009

ಶెರ್ౕ

21/03/2009

A

21/03/2009

A

21/03/2009

A

23/03/2009

A

79ಪాರ್ అ.ನెూౕం.15/2 స ౕರ್దయ ದాಯ್సంಸెಥ್ ರ್ౕ ವాసపುర,
005-06
చనನ್ರాయపటಟ್ణ ತా: ಹాస ఈ ಶాಲెಗె 6ನెౕ
తరగ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ అనుమ
24839 79ಪాರ್ అ.ನెూౕం.23/2 గురుదతತ್ ానಜెూಯ್ౕ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ ಶాಲె
004-05
ರాజಪెౕಟె ಕెూడగు ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెಗె 6ನెౕ
తరగ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మಕెಕ್ అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

23/03/2009

A

23/03/2009

A

79ಪాರ್ అ.ನెూౕం.26/2 ಸెನ್ౕహ ದాಯ್సంಸెಥ್ ಕె.ఎం.ದెూ ಡ್ మ దూದ್రు ತా
005-06
ఈ ಶాಲెయ ನెూౕంద బಗెಗ್.
24849 79ಪాರ್ అ.ನెూౕం.25/2 కుವెంపು ದాಯ್ ಕెౕతన ಪాರ್ ಶాಲె
005-06
కಕ್మగళೂరు ఈ ಶాಲెయ ನెూౕంద బಗెಗ್.
24856 79ಪాರ್ అ.ನెూౕం.29/2 ಸా శంకర ದాಯ್సంಸెಥ್ పರ್ಶాం
లయ
004-05
నನ್ంಪెౕಟె, ರాజಪెౕಟె ಕెూడగు ಲెಲ್ ఇవ ಗె
ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ 6ನెౕ తరగ అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.
24859 79ಪాರ್ అ.ನెూౕం.24/2 ಬె ಟ್ ప ಲ್ಕ್ ಶాಲె, ರాజಪెౕಟె, ಕెూడగు ಲెಲ್004-05
ఈ ಶాಲెయ ನెూౕంద బಗెಗ್.
24870 79ಪాರ್ అ.ನెూౕం.27/2 2005-06ನెౕ ಸా ಗె ాన ಜెూಯ್ౕ
ದాಯ್సంಸెಥ್
004-05
ಕెూౕడంబూరు మ ಕెౕ ఈ ಶాಲెಗె 6ನెౕ తరగ
ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ అనుమ

23/03/2009

A

23/03/2009

A

23/03/2009

A

23/03/2009

A

23/03/2009

A

23/03/2009

A

23/03/2009

A

23/03/2009

A

23/03/2009

A

23/03/2009

A

23/03/2009

A

23/03/2009

A

23/03/2009

A

79ಪాರ್ అ.ನెూౕం.07/2
006-07
24696 79ಪాರ್ అ.6ನెౕ తర
ನెూౕం.31/2006-07

పೂణರ್ పರ್ ఎజుಕెౕషನ್ టರ್ಸ್ಟ್
వపುర
మదూದ್రు ಶాಲా ನెూౕంద బಗెಗ್.
ఆರ್.ఎಸ್. ఎజుಕెౕషನ್ ದాಯ್సంಸెಥ್ ఆರ್.ఎಸ್.
ಪాರ್ ಶాಲె గులಲ್ನెಪ್ౕಟె కಕ್మగళೂరు ಶాಲా
ನెూౕంద బಗెಗ್.
24809 79ಪాರ್ అ.ನెూౕం.23/2 ಹెಚ್.ಕె.ఎ.
ౕ యಲ್ టರ್ಸ್ಟ್ బగಗ್సಗెూౕడు,
005-06
మూ ಗెರె, కಕ್మగళೂరు ఈ ಶాಲెಗె ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మ 6ನెౕ తరగ ಪాರ್రం సలు అనుమ
24693

24811

24845

79ಪాರ್ అ.ದాವె.02/20
04-05

951

24874

952

79ಪాರ್ అ.ನెూౕంద .1
1/2003-04
24897 79ಪాರ್ అ.ನెూౕం.1/20
03-04

953

954
955
956
957

958

24885

73ಪాರ್ అ.ನెూౕం16/20
03-04
24917 73ಪాರ್ అ.ನెూౕం.15/2
003-04
24939 73ಪాರ್ అ.ನెూౕంద .1
5/2003-04
24944 73ಪాರ್ అ.ನెూౕంద .1
9/2003-04

24911

24959

79ಪాರ್ అ.ನెూౕం.17/2
003-04

ಟ್ అ ರ್ సంಖెಯ್. 28272/2004 ఇ ఎనನ್ళంద
ಪాರ್ ಶాಲె కಕ್మగళೂరు ఇవర ದాವెయ బಗెಗ್
కమಲా ಕాನెವ್ంಟ್ ಪాರ್ ಶాಲె, దుదದ್, ಹాసన
ఈ ಶాಲెయ ನెూౕంద బಗెಗ್.
జనరಲ್ మಮ್యಯ್ ದాಯ್ಕెౕందರ್ మ ಕెౕ ఈ
సంಸెಥ್ಗె 6ನెౕ తరగ ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మಕెಕ್
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
ರ್ౕ ವాస ಪాರ್ ಶాಲె ఈ శಲెಗె 6 ంద ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మಕెಕ್ అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
ರ್ౕ ದెూರై ಕాನెವ್ంಟ್ చనನ್ರాయపటಟ್ణ ఈ
ಶాಲెಗె 6 ంద 7 ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ అనుమ
2003-04ನెౕ ಸా ಗె ರ್ౕ ದెూರై ದాಯ್సంಸెಥ್
చనನ್ರాయపటಟ್ణ ಹాసన ಲెಲ್
ಸెನ್ౕಹా ಕాನెವ್ంಟ್ వ ಯ್ౕ నగర ಹాసన ఈ
ಶాಲెಗె 6 ంద 7ನె తరగ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మಕెಕ್
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
ಕెౕం ರ್ಡ್ಜ್ ಮాం స ಪాರ್ ಶాಲె కಕ್మగళೂరు
ఈ ಶాಲెಗె 6ನెౕ తరగ ఆంగಲ್ అనుమ

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
959 24964 73ಪాರ್ అ.ನెూౕం.13/2 ాన ಜెూಯ್ౕ ಕాನెವ್ంಟ್ ಪాರ್ ಶాಲె
ఇ
003-04
ಕాಲెౕజు ಕాಯ್ంపಸ್ ಕాಯ್తనహ ಳ್ ಕాರ್ಸ್
ಪాండవపುర ತా: ఈ ಶాಲెಗె 6ನెౕ తరగ
అనుమ ఆంగಲ್
960 24969 79ಪాರ್ అ.ನెూౕం.13/2 కನాರ್టక ప ಲ್ಕ್ సూಕ್ಲ್ ౕదರ್ ఈ ಶాಲెయ
003-04
ನెూౕంద
961 24974 79ಪాರ್ అ.ನెూౕం.2.20 ರ್ౕ ల ಮ್ జನాధರ್న ಕಷ್ణ సంಸెಥ್ మండಯ್ ఇవర
03-04
వ
ంద నಡెసు ತ್రువ ಶాಲెಗె 6ನెౕ తరగ
అనుమ
962 24978 73ಪాರ್ అ.ನెూౕం.3/20 ಹెూౕ ఏంజಲ್ಸ್ ಪాರ್ ಶాಲె పం తహ ಳ್ మళవ ಳ್
03-04
ತా ఈ ಶాಲెయ ನెూౕంద బಗెಗ್.
963 24981 73ಪాರ್ అ.ನెూౕం.13/2 ರెూౕట
ಪాರ್ ಶాಲె, ತాಯ್జರాజ బಡావಣె
003-04
త ౕಕెರె ఈ ಶాಲెయ ನెూౕంద బಗెಗ್
964 24985 73ಪాರ್ అ.ನెూౕం.10/2 ఆರాధన ಪాರ್ ಶాಲె ಕెూౕ ಕాಯ್ంಪ್ త ౕಕెರె
003-04
కಕ್మగళೂరు ఈ ಶాಲెయ ನెూౕంద బಗెಗ್

ಶెರ್ౕ

23/03/2009

A

23/03/2009

A

23/03/2009

A

23/03/2009

A

23/03/2009

A

23/03/2009

A

23/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

23/03/2009

A

A

965

25020

89ಪాರ್ అ.ఇతರె.14/97
-98

966

25188

76ಪాರ್ అ.దూరు.12/1
994-95

967

25205

76ಪాರ್ అ.ದాವె.04ఎ/
200-01

968

25212

76ಪాರ್ అ.ದాವె.07/19
96-97

969

25220

76ಪాರ್ అ.ఇతರె.17/19
96-97

970

25227

76ಪాರ್ అ.ದాವె.25/19 బంಟాವ್ళ ತాలూಲ್ಕಿన ರ್ౕ ಭార
ಪాರ್ శಲె
97-98
ముడుపು, ఈ ಶాಲెయ సహ ಕಷ್కర ರ್ౕ ఎం
ರామರాವ್ ఇవరు సಕాರ್ర మతుತ್ ఇతరర
నడుವె హూ రువ ದాವె సం. 27869/97 ర బಗెಗ್.

23/03/2009

A

971

25236

76ಪాರ್ అ.ದాವె.2/92అ 28275/91 పುణచಛ್ పರెూఉఆలತ್క ಪాರ್
93
ಶాಲె, బంಟాವ್ళ ತా: ద ణ కనನ್డ ಲెಲ್ ವాద

23/03/2009

A

972

76ಪాರ್ అ. అ
సం.22/1995-96

ಪెౕರెంಟ್ಸ್ అಸెూౕ
ౕషನ್ మకಕ್ళ ಶాಲె
మంగళೂరు స ౕఛಚ್ఛ ನాಯ್ಯాలయద ಲ್ ದాವె
హూ రువ బಗెಗ್ ದాವె సంಖెಯ್. 807/94
25250 76ಪాರ್ అ.అ ౕలు
ౕలಮ್న సంಖెಯ್. 50/99 ರ್ౕ ఎನ್
50/1999-2000
ನాರాయణಶె ಟ್, వృతತ್ ಕಷ್కరు, రుదಧ್
. . .ఐ. మంగళೂరు మతుತ್ ఇతరరు.
25261 73ಪాರ್ అ.ఇతರె.8/199 ಮానస సರెూౕవర పುషಕ್ర
ఎಸ್ఇ ఆంగಲ್
9-2000
ಮాధಯ್మ ಪాರ್ ಶాಲె ౖసూరు బಗెಗ್-దూరు.

23/03/2009

A

23/03/2009

A

23/03/2009

A

76ಪాರ್ అ.ఇతರె.6/199 ఉపೂಪ್రు ಲాಲ್ అనుದా త ಪాರ್
9-2000
ಶాಲె,ఉడు ఉతತ್ర వలయ ఈ ಶాಲెయనుನ್
పುనరూరు పಟెౕಲ್ ವాసుದెౕవರాವ್
ౕ యಲ್ దರ್సವ್న అ ౕనಕెಕ್ హಸాತ್ంత సువ
బಗెಗ್.
25277 76ಪాರ್ అ.ದాವె.6/199 అ సం. 900-902/2000 ಸాగర
9-2000
ದాಯ್మం ర పడు దರె ఉడు
ಲెಲ್ రుదಧ್
ರాజಯ್ మతుತ್ ఇతరరు.

23/03/2009

A

23/03/2009

A

973

974

975

976

25242

25272

అ సంಖెಯ್. 9403 మతుತ್ 15602/2001 ಕಿರ್ಸ್ಟ್
ಕಿంಗ್ ಕాನెವ್ంಟ್ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ ಪాರ್ ಶాಲె
మండಯ್ దూరు ವాద
ಕె ల ಖాసಗಿ ಪాರ್ ಶాಲె, ఇ ಲ್య ಶాಲా
ముಖెూಯ್ౕಪాಧాಯ್యర ಹాగూ ಶాಲా సంಚాలకర
ౕ న దూ న బಗెಗ್.
ದాವె సంಖెಯ್. 32849/2000 ರ್ౕ జయపರ್ಕాಶ್
కుಮాರ್, స , ఉపೂಪ್రు ಲాಲ್ ಖాసಗಿ
అనుದా త ಶాಲె ఉడు
ಲెಲ್ రుదಧ್ సಕాರ್ర
మతుತ್ ఇతరరు.
ರాజಯ್ ఉచಛ್ ನాಯ್ಯాలయద ಟ್ అ ರ್ సంಖెಯ್.
21027 /96 ఎಸ್ ಗెూౕಪాల ಶె ಟ್ రుదಧ್
ఆనందಶె ಟ್ మతుತ್ ఇతరరు.
అ సంಖెಯ್. 12550 మతుತ್ 12592-93/97
బರ್దరನ್ షನ್ ఎజుಕెౕషನ್ అಸెూౕ
ౕషನ್,
ಕెూಳెಳ್ౕಗాల ఆడ త మండ
ವాద

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
23/03/2009

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
977 25284 76ಪాರ್ అ.ఇతರె.8/19 ಖాసಗಿ అనుದా త ಪాರ್ ಶాಲె, కుಕಿಕ್ౕకಟెಟ್,
98-99
ఉడు ఈ ಶాಲెಗె ವెౕతన బటವాಡె
అ ಕా యనుನ್ ನెౕ సువ బಗెಗ್.
978 25295 76ಪాರ್ అ. ౕలಮ್న 9/ స ౕರ್దయ అనుದా త ಖాసಗಿ ಪాರ್ ಶాಲె,
2002-03
ಬైందూరు కుంದాపುర ತా: ఉడు
ಲెಲ್ ఈ
ಶాಲెయ ಶైಕಷ್ క తదృ ಟ್ ం ద
ఆడ ತా ಕా గళనుನ್ ನెౕమక ಮాడలు
ಕెూౕ రువ ಚార కు తు.
979 25317 76ಪాರ್ అ.ದాವె.09/20 ರ್ౕమ పುషಪ್లತా ಡాటರ್ ఆಫ್ ಮా ల ಗాడ,
04-05
కయూಯ್రు ಹౌಸ್ బంಟాವ್ళ ತా: ద ణ కనನ್డ ಲెಲ್
980
981

982

983

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
25/03/2009

ಶెರ್ౕ

23/03/2009

A

23/03/2009

A

అ సంಖెಯ್. 27021/2001 ರ್ౕ అనంతకృషಣ್ భಟ್
రుదಧ್ ರాజಯ್ సಕాರ್ర మ ತ್తరరు.
ರ್ౕ ಕె ರాಜాರాంಶె ಟ್ కರెಸాಪ್ంಡెంಟ್
ದాಯ್వధರ್క సంఘ ವాರ್, ఉడు ತా: మతుತ್
ಲెಲ್ అ సం. 47952-47955/2004
25339 76ಪాರ್ అ.ದాವె.05/20 ద క మతుತ್ ఉడు
ಲాಲ್ అనుದా త ಪాರ್
04-05
ಶాಲా ಕಷ್కర సంఘ అ సంಖెಯ್. 24538635/2004
25354 76ಪాರ್ అ.ದాವె.08/20 అ సంಖెಯ್. 28151/2004 ಕా పటಲ್ న పటಲ್
04
ದాಯ್ పರ್ಚారక సంఘ పడు ರ್ ఉడు
ಲెಲ್

23/03/2009

A

23/03/2009

A

23/03/2009

A

23/03/2009

A

76[7]ಪాರ್ అ.ದాವె.2/2 ಕెనರా ಹైసూಕ್ಲ್ అಸెూౕ
ౕషನ್
003-04
ದెూంగరಕెౕ మంగళೂరు రవరు సಕాರ್ర
ಹాగూ ఇಲాಖెయ ౕಲె ರాజಯ್ ఉచಛ್
ನాಯ್ಯాలయద ಲ್ హూ రువ ದాವె బಗెಗ್.
76ಪాರ್ అ.ದాವె.11/20 అ సం.50735-46/2003 ರ್ౕ ರామకృషಣ್భಟ್
03-04
మ ತ್తరరు
76ಪాರ್ అ.ದాವె.18/20 అ సం 49280-288/03 ರ್ౕమ
03-04
ರె
మ ತ್తరరు
79ಪాರ್ అ. ౕలಮ್న .0 ರ್ౕ ದెౕವెౕందರ್ಶె ಟ್, స మ ಲ್ಕాజుರ್న ಪాರ್
1/2003-04
ಶాಲె ನాడ కుంದాపುర ತా: ఉడు
ಲెಲ್ ఇవర
ౕలಮ್న బಗెಗ್.
76ಪాರ್ అ.ದాವె.03/20 అ సంಖెಯ್. 17522/03 ರ್ౕ ದెౕವెౕందರ್ಶె ಟ್
03-04
రుదಧ್ సಕాರ್ర మ ತ್తరరు
76ಪాರ್ అ.ఇతರె.65/20 ಕెూళంಜె అంಬా ಲాస ಖాసಗಿ ಪాರ್ ಶాಲె,
02-03
మంగళೂరు ತా: ఈ ಶాಲెయనుನ್ ముచಚ್లు
ಹాగూ అದెౕ సಥ್ళద ಲ್ ಹెూస సಕాರ್ ಪాರ್ ಶాಲె
ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್.
71ಪాರ್ అ.ದాವె.3/200 ರ್ౕమ
ಲామృత, స , బసವెౕశವ್ర ಪాರ್
2-03
ಶాಲె ರాಜా నగర, ಬెంగళೂరు ఇవరు
ನెౕమకಗెూండ ನాంక ంద ವెౕతనవనుನ್
మంజూరు ಮాడువంತె ನాಯ್ಯాలయద ಲ್ ದాವె
హూ రువ బಗెಗ್.
76ಪాರ್ అ.ఇతರె.59/20 ರ್ౕ . ರామకృషಣ್ భటಟ್, స , పೂణచ
02-03
ప ಯాలತ್డಕ್ అనుದా త ಪాರ್ ಶాಲె పುణచ
ఇవర ౕలಮ್న సం38/2000 ర బಗెಗ್.

23/03/2009

A

23/03/2009

A

23/03/2009

A

23/03/2009

A

23/03/2009

A

24/03/2009

A

24/03/2009

A

25/03/2009

A

76ಪాರ್ అ.ದాವె.01/20 . .సం.22689/2002 ఎಸ್/ ఆರ್ఓ
02-03
వಯ್వಸాಥ್పకరు కుళ అనుದా త ಪాರ್ ಶాಲె
కుళ బంಟాವ್ళ ತా: ద ణ కనನ್డ ಲెಲ್ రుదಧ್
ರ್ౕమ ಶాం ನాయక ಹాగూ ఇతరరు.

24/03/2009

A

24/03/2009

A

24/03/2009

A

76ಪాರ್ అ.ದాವె.13/20
04-05
25331 76ಪాರ್ అ.ದాವె.16/20
04-05
25323

984

25360

985

25363

986

25367

987

25372

988

25374

989

25448

990

25453

991

25459

992

25464

993

25467

994

76ಪాರ್ అ.ఇతರె.4/200
7-08
25479 76ಪాರ್ అ. ౕలಮ್న .0
1/2003-04

ಖాసಗಿ అనుద త ಶాಲెగ ಗె సంబం దంತె
ಮా
ఒదಗಿసువ బಗెಗ್.
ರ್ౕమ పದాಮ್వ ಕಿರ್సತ್ಬెಲ್ ಕಷ್ಕಿ మంగళೂరు
ఇవరు ౕలಮ್న స ಲ್ రువ బಗెಗ್

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
995 25486 76ಪాರ್ అ.ಮా
హకుಕ್ 23/2007-08

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
24/03/2009

ಶెರ್ౕ

24/03/2009

A

24/03/2009

A

998

అ సం.5440/2007 ಪెರ್ ಡెంಟ್
ಗౌడరಯానద ఒకಕ್ గర ద క ಲెಲ್ మతుತ್
ఇతరరు రుదಧ್ ఉప ದెౕರ್సకరు మంగళೂరు
ఇతరరు
25505 76ಪాರ್ అ.ఇతರె.38/20 ಮా
హకుಕ್ అ యమదనವ್య ౕలಮ್న
ರ್ౕ
06-07
ವెౕಕానంద ಪాರ್ ಶాಲె అనుದా త ಶాಲె, ಕె
ఎನ್ పುర ౖసూరు-19 ఆడ త మండ ఉ
సదసಯ್ర ప ಟ್ మతుತ್ 2000-01 ంద 2004-05
రవರెಗಿన దృ ౕకృత ಲెకಕ್ప ಟ್యనుನ್ ಕెూౕ ಕె బಗెಗ್.

25/03/2009

A

999

25507

24/03/2009

A

1000

25514

25/03/2009

A

1001

25520

24/03/2009

A

1002

25522

25/03/2009

A

1003

25524

24/03/2009

A

1004

25525

24/03/2009

A

1005

25526

24/03/2009

A

1006

25529

24/03/2009

A

1007

25530

24/03/2009

A

1008

25537

24/03/2009

A

1009

25542

76ಪాರ್ అ.ఇతರె.43/20 ರ್ౕ హ కృషಣ್భಟ್ ಗెూౕపలకృషಣ್భಟ್ రవర మగ
06-07
ముళುಳ್గుಡెಡ್ అంಚె, వపುర వಯాಹె ರ್ ಕాకರ್ళ
ತా: ఉడు
ಲెಲ್ ಮా
హకుಕ್ యమద
ಖాసಗಿ అనుದా త ಪాರ್ ಶాಲెగళ ಮా
ಕెౕ రువ బಗెಗ್.
76ಪాರ್ అ.ఇతರె.12/20 ರ್ౕ ఎం ರాయపಪ್ನ್, ఇ , ఒడಡ್రದెూ ಡ್,
06-07
ಮాటರ್ ಳ್ అంಚె, ಕెూಳెಳ್ౕಗాల మ
హకుಕ್
యమద ರాజಯ್ పతರ್ సం. ఇ 104.2005 :
17-10-2005 ಕెౕ రువ బಗెಗ್.
76ಪాರ್ అ.ದాವె.06/20 అ సంಖెಯ್. 18919/2005 ఎಸ್ ರ್ౕమ
05-06
ಶాంತాಬా మ ತ್తరరు
76ಪాರ್ అ.ఇతರె.15/20 ರ್ౕ ౕತాರాఘవ అనుద త ಪాರ್ ಶాಲె
05-06
పನాರ್ಜె పುతూತ್రు ఈ ಶాಲెయనుನ್ ముచಚ್లు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
76ಪాರ್ అ.ದాವె.01/20 ర అ సంಖెಯ್. 10083/2005 ರ್ౕమ ఐ ನ್
05-06
ౕ క మతుತ್ ఇతరరు
76ಪాರ್ అ.ದాವె.08/20 ಟ್ అ ರ್ సంಖెಯ್. 16182/2005 ರ್ౕ ౖಕెౕಲ್
05-06
ಕాಯ್ಸెಟ್ ನ್ మ ತ್తరరు
76ಪాರ್ అ.ದాವె.03/20 కನాರ್టక ఉచಛ್ ನాಯ್ಯాలయద ಟ್ అ ರ್గళ
06-07
సంಖెಯ್ 25696/04 31706/04
76ಪాರ್ అ.ದాವె.13/20 అ సంಖెಯ್. 23036/2005 ಡా: ఎం
05-06
ನాರాయణಶె ಟ್ ద క ಲెಲ್ మ ತ್తరరు
76ಪాರ್ అ.ದాವె.10/20 అ సంಖెಯ್.18709/05 ರ್ౕమ
ౕ
05-06
ರెూౕ ರ್గಸ್ మంగళೂరు మ ತ್తరరు
76ಪాರ್ అ.ದాವె.11/20 అ సం.7261/2001 మతుತ್ 7262/01 ర కుಳా
05-06
ಖాసಗಿ అనుದా త ಪాರ್ ಶాಲె బంಟాವ್ళ
మ ತ್తరరు
76ಪాರ್ అ.ವెౕ.అను..1./ కನాರ್టక క ಪాರ್ ಶాಲె, ಶాం నగర
2005-06
ౖసూరు : 01-06-89 ంద పೂవರ್ద ಲ್
ಪాರ್రం రువ ಖాసಗಿ అనుದానర త ಪాರ್
శಲెగళనుನ್ సಹాಯానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ బಗెಗ್.

24/03/2009

A

1010

25545

24/03/2009

A

1011

25549

24/03/2009

A

1012

25551

24/03/2009

A

1013

25561

24/03/2009

A

1014

25565

24/03/2009

A

996

25491

997

25497

76ಪాರ್ 8/2007-08

76ಪాರ್ అ.
007-08

76ಪాರ್
05-06
76ಪాರ್
05-06
76ಪాರ್
05-06
76ಪాರ್
005-06
76ಪాರ್
05-06

షయ
హ కృషಣ್భಟ್, ముళುಳ್గుಡెಡ್, వపುర అంಚె,
ಕాకರ್ళ ತా: ఉడు
ಲెಲ್ రవ ಗె ಮా
హకుಕ್
అ ಮా
ఒదಗಿసువ బಗెಗ್.
ಡా: ನాರాయణಶె ಟ್, వృతತ್ ముఖಯ್ ಕಷ್కరు, ರ್ౕ
ಶారద ಪాರ್ ಶాಲె, మంతూరు, మంగళೂరు
ತా: ఇవ ಗె లంబనవ య ౕవನాಧార భತెಯ್
ಹాగూ ఇతರె ಸౌలభಯ್గళనుನ್ ಕెూ సువ బಗెಗ್.

.5440/2

అ.ದాವె.13/20
అ.ఇతರె.34/20
అ.ఇతರె.33/20
అ.ಸాదూ .2/2
అ.ದాವె.05/20

అ సం 13424/2005 ರ್ౕ జగ ౕశ ఉడుప
మ ತ್తరరు
పುణಚా ಪాರ್ అనుದా త ಶాಲెయ ಲ್ కు రువ
ಕಷ್ణ గుణమటಟ್ద బಗెಗ್.
ಶాಲా ఆడ త మండ
ంద ఆగు ತ್రువ
ಕಿరుಕಿళ ంద ప ಹార ಕెూౕ రువ బಗెಗ್.
ರ್ౕ
రుమಲెಲ್ౕశವ್ర ಶా మ ತ್తరరు ఇవర
ಬెౕ ಕెగళ బಗెಗ್.
అ సంಖెಯ್. 13763/2005 ఎಸ್ ರ್ౕ ಕె ఎಸ್
మంజుನాಥ್ మ ತ್తరరు

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1015 25575 76ಪాರ್ అ.ದాವె.10/20
04-05
1016 25578 76ಪాರ್ అ.ದాವె.02/20
04-05
1017 25584 76ಪాರ್ అ.ದాವె.01/20
04-05

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
24/03/2009

ಶెರ್ౕ

24/03/2009

A

24/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

ದాವె సం 5806-5808/2000

25/03/2009

A

ದాವె సంಖెಯ್. 4445-48/2001 ರె ಡ್ ನాయಕ್
మతుತ್ ఇతరరు
ದాವె సంಖెಯ್. 7201-7204/2001
ಪా ౕಲ್ మతుತ್ ఇతరరు
ದాವె సంಖెಯ್. 38106-102/2001 ఆರ್
ದెౕవರాಜ್ మతుತ್ ఇతరరు

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

షయ
అ సం 362251/2004 ఎಸ್ ಕె సದానంద
ಪా ౕಲ್ రుదಧ್ సಕాರ್ర
ರ್ౕ ಕె సದానంద ಪా ౕಲ್ మ ತ್తరరు రుదಧ್
సಕాರ್ర
ర అ సం 54408/2003 మతుತ್ 1040910412/2004 ద క అనుದా త ಶాಲెగళ
ఆడ తದారర సంఘ మంగళೂరు

1018

26265

7[1]ಪాರ್ అ .అ.02/2005-06

1019

26331

1020

26361

1021

26370

1022

26373

1023

26377

1024

26379

1025

26394

1026

26399

1027

26401

1028

26406

1029

26410

1030

26413

1031

26416

1032

26418

1033

26422

1034

26429

1035

26431

1036

26435

.76ಪాರ್ అ:వగರ್:03/2
.ಕెಥెూౕ ಕ್ ಕಷ್ణ మండ
బలಮ್ఠ
005-06
మంగళೂరు ఇవర అ నద ಲ್రువ ಕಷ್కర
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.
74ಪాರ್ అ.ఇతರె.8/200 ప షಟ್ ಜా మతుತ್ ప షಟ್ వగರ್ ಶాಲెగళ బಗెಗ್
4-05
74ಪాರ್ అ.ವెౕ.అను.15/ 01-06-87 ర నంతర ವెౕతನానుದానಕెಕ್
2003-04
ఒళప సువ బಗెಗ್.
74ಪాರ್ అ.ನెౕ.అ.06/2 రంగನాథ క ಪాರ್ ಶాಲె ಸెూరబ -ನెౕమಕా
003-04
అను ౕదನె
74ಪాರ್ అ.ఇతರె.40/20 ನాಯ್ಯాలయద ౕ ರ್న అనವ್య ವెౕతన
02-03
డుగಡె కు తు.
74ಪాರ್ అ.
ಸెూౕమ ంగపಪ್ మతుತ್ ఇతరరు ದాವె 161
ದాವె.51/2000-01
74ಪాರ್ అ.ದాವె.42/20 ದాವె సం.5833-35/2000
01-02
74ಪాರ್ అ.ದాವె.4/200 ನాಯ್ಯాలయద ౕ ರ್ ంద ಕಷ್క ಗె ವెౕతన
0-01
డుగಡె బಗెಗ್.
74ಪాರ್ అ.ದాವె.46/20 ఓంಕారపಪ್ మతుತ್ ಬెూౕరయಯ್ ವెౕతన డుగಡె బಗెಗ್
02-03
74ಪాರ್ అ.ఇతರె.6/200 ಟ್ అ ರ್ సంಖెಯ್.26762/2002 న ౕಣ್
3-04
ఎజుಕెౕషನ್ సంసಥ್ రుదಧ್
74ಪాರ್ అ.ದాವె.2318
అ సం 187/97 ಗౌతమ ದాಯ್సంసಥ್
7/97
74ಪాರ್ అ.అనుమ .6/ ಸెంಟ್ ಜాನ್ಸ್ ఎజుಕెౕషనಲ್ ದాಯ್సంಸెಥ್ ಕಷ್కర
98-99
ನెౕమಕా బಗెಗ್.
74ಪాರ್ అ.ದాವె.7/98- ದాವె సంಖెಯ್. 127/98 మతుತ್ ఇతరరు
99
74ಪాರ್ అ.ದాವె.8/98- ದాವె సంಖెಯ್ 2239/98 మంచపಪ್ మతుತ್ ఇతరర
99
రుదಧ್ ರాజಯ್ సಕాರ್ర
74ಪాರ್ అ.ದాವె.6/98- ದాವె సంಖెಯ್. 16953/94 జయ ంದ್
99
ఎజుಕెౕషನ್ ಸెూಸై మతుತ್ ఇతరర రుదಧ್
74ಪాರ್ అ. ౕలಮ್న
దದ್ ంగపಪ್ ఇవరు స ಲ್ రువ ౕలಮ್న
9/2003-04
74ಪాರ್ అ.ದాವె.12/20 ದాವె సంಖెಯ್. 9331-33/2001
01-02
74ಪాರ್ అ.ದాವె.35/20 ದాವె సం. 27449/2001 గ రంగನాథಸాವ್
01-02
ಪాರ್ ಶాಲె రుదಧ್ రజಯ್ సಕాರ್ర

1037

74ಪాರ್ అ.ದాವె
48/200001 74ಪాರ್ అ.ದాವె.48/
2000-01
26449 74ಪాರ್ అ.ದాವె.1/200
1-02
26451 74ಪాರ್ అ.ದాವె.8/200
1-02
26455 74ಪాರ್ అ..ದాವె.
34/2001-02

1038
1039
1040

26440

.అ.సం:12289/2005 మನెూౕಹెర ದాಯ್లయ
ರాಜా నగర ಬెం, 6 ನెౕ తరగ ನెూంద బಗెಗ್

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1041 26458 74ಪాರ್ అ.ದాವె.20/20
01-02
1042 26463 74ಪాರ್ అ.ದాವె.31/20
01-02
1043 26465 74ಪాರ್ అ.ದాವె.9/200
1-02
1044 26469 74ಪాರ್ అ.ఇతರె.36/20
00-01
1045 26471 74ಪాರ್ అ.ದాವె.52/20
00-01
1046 26475 74ಪాರ್ అ.ದాವె.56/20
00-01
1047 26480 74ಪాರ್ అ.ದాವె.55/20
00-01
1048 26482 74ಪాರ್ అ. ందನా
ದాವె 27/2001-02
1049 26493 74ಪాರ್ అ.ದాವె.5/200
1-02
1050 26495 74ಪాರ್ అ.ದాವె.26/20
01-02
1051 26498 74ಪాರ್ అ.ದాವె.42/20
01-02
1052 26501 74ಪాರ್ అ.ದాವె.24/20
01-02
1053 26511 74ಪాರ್ అ.ದాವె.3/200
1-02
1054 26517 74ಪాರ್ అ.ದాವె
3/2001-02
1055 26520 74ಪాರ್ అ.ದాವె.21/20
01-02
1056 26540 74ಪాರ್ అ.ದాವె.43/20
00-01
1057 26546 74ಪాರ್ అ.ದాವె.45/20
00-01
1058 26549 74ಪాರ್ అ.50/200001
1059 26555 74ಪాರ್ అ.46/200001
1060 26560 74ಪాರ್ అ.ದాವె.1/992000
1061 26563 74ಪాರ್ అ.4/99-2000
1062

26568

1063

26570

1064

26574

1065

26576

1066

26580

1067

26585

1068

26586

1069

26589

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
25/03/2009

ಶెರ್ౕ

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

ದాವె సంಖెಯ್. 27169/2001 గంಗాధరపಪ್ మతుತ್
ఇతరరు
దದ್పಪ್ ನాಯ್ಯాలయ పರ್కరణ

25/03/2009

A

25/03/2009

A

ಜె ಜె ఆರ್ ఎజుಕెౕషನ್ ಸెూಸై ದాವె

25/03/2009

A

రుదರ್పಪ್ మతుತ್ ఇతరరు-ದాವె

25/03/2009

A

ರ್ౕ మ ಲ್ಕాజుರ್న మతుತ್ ఇతరరు ದాವె
30853/2000
ాన ౕప ದాಯ್సంಸెಥ್ ದాವె సం 7137/99

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

షయ
ದాವె సం 24250/2001 ಸెంಟ್ ౕ ౕಸ್
ಕాನెವ್ంಟ್ తರ್దుగರ್
ದాವె సం. 28576-79/2001
ಪా ౕಲ್
మతుತ್ ఇతరరు
ದాವె సం. 5822-5849/2001 గు హ ಳ್ మలಲ್ణಣ್
మతుತ್ ఇతరరు
ರ್ౕ సతಯ್ಸా
ಪాರ್ ಶా
యూరు ಕಷ್కర
ನెౕమಕా బಗెಗ್
ದాವె సం 1048-51/2001 ಹెಚ್. ర శంకರ್
మతుತ್ ఇతరరు
ದాವె సంಖెಯ್. 5798-5721/2001 ఎಸ್. ర
మతుತ್ ఇతరరు
ದాఔఎ సం 5822-5849/2001 ಗౌ హ ಳ್
మలಲ್ణಣ್ మతుತ್ ఇతరరు
: 01-06-87 ర నంతర ಶాಲెగ ಗె అనుದాన
మంజూರా కు తు
ದాವె సంಖెಯ್. 5030-32/2001 ಸెూౕమಶెౕఖರ್
ఎಸ್ మతుತ್ ఇతరరు
ದాವె సం 28346-349/2001 ಹెಚ್.ఎಸ್.
ಪా ౕಲ್ మతుತ್ ఇతరరు
ದాವె సం 124/2002 ರ್ౕ జయణಣ್ మతుತ್ ఇతరరు
ದాವె సంಖెಯ್. 7404-11/2001 ರ್ౕ
చనನ್బసವెౕశವ್ర ದాಯ್సంಸెಥ್
ದాವె సంಖెಯ್. 2022-2023/2001, 201316/2001
ದాವె సం. 17067/2001

ఎಸ್.ఎ. ఇಸాಕ್ మతుತ್ ఇతరరు-ಸాగర ದాವె
9050/99
74ಪాರ್ అ.ದాವె.7/99- భరతమಮ್ , స , అరుಣెూౕదయ ಪాರ್ ಶాಲె
2000
ಹెూಳెಲెಕ್ರె ದావ 7/99
74ಪాರ್ అ.ದాವె.15/93 అ సం 19725/93 ర బಗెಗ್
-94
74ಪాರ್ అ.ದాವె.8/199 ವెಲ್ ಫెౕರ್ టರ್ಸ್ಟ್ తರ್దుగರ್ ದాವె 19271/94
4-95
74ಪాರ್ అ.ದాವె.10/96 ಸాವ್
ವెౕಕానంద ಶాಲె వ గಗ್ ఇవర ದాವె
-97
సం 34396/96
74ಪాರ್ అ.,23031/96 పರ್ ౕಳా ಬాಬా ಸాಹెౕబ అంಬెౕడಕ್ರ್ ಪాರ್
ಶాಲె ದాವె 23031/96
ర ౕశ మతుತ್ ఇతరరు ದాವె 244/97
74ಪాರ್ అ.ದాವె.12/96
-97
.76ಪాರ್ అ:ದాವె:7/20 ರ್ౕ.ఎం.ರామರాವ್ బంಟాವ್ళ ద ణ కనನ್డ ಲెಲ್
00-01
ఇవరు ನాಯ್ಯాలయద ಲ್ ಹెూ రువ ದాವె బಗెಗ್.
74ಪాರ್ అ.ದాವె 9/96- ఎಸ್ ಕె ఎನ್ ಚా టబಲ್ టರ್ಸ್ಟ್ వ
97
ದాವె 34185/96

గಗ್ ఇవర

A

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1070 26593 74ಪాರ್ అ.ದాವె.24/97
-98
1071 26596 74ಪాರ್ అ.ದాವె.206/9
7-98
1072 26597 74ಪాರ್ అ.ದాವె.26/97
-98
1073 26598 .71ಪాರ್ అ:ದాವె:04/2
000-01

1074

26599

1075

26601

1076

26603

1077

26604

1078

26606

1079

26791

1080

26792

1081

26796

1082

26799

1083

26801

1084

27086

1085

27088

1086
1087

1088
1089

ಸాವ್
ವెౕಕానంద ಪాರ್ ಶాಲె వ గಗ್
ದాವె సం 2322/98
ಜె ಜె ఆರ್ ದాಯ್సంಸెಥ್ ದాವె సం 37213/97

ಸాವ್
ವెౕಕాంద ಪాರ್ ಶాಲె వ గಗ್ ದాವె
2323/98
ರ್ౕ.ఎం.జయపರ್ಕాశుಕ್ಮాರ್ స. .ఉపಪ್రు ಲాಲ್
ಖాసಗಿ
య ಪాರ್థ క ಶాಲె ఉడు ఇవరు
సಕాರ್ర మతుತ್ ఇతరర రుదದ್ హూ రువ
ದాವెయ బಗెಗ್.
74ಪాರ್ అ.ದాವె
ఎలಲ್మಮ್ದెౕ
ಪాರ್ ಶాಲె, ದావణಗెರె
13/97-98
ಶాಲెయనుನ್ ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ బಗెಗ್
ದాವె-35717/97
74ಪాರ್ అ.ದాವె.12/97
ఫನాం ಸ್ ದాವె 22694/97
-98
74ಪాರ್ అ.ದాವె.21/97 వపಪ್ ನాయక ఎజుಕెౕషನ್ ಸెూಸై ಹెూನాನ್
-98
రవర ದాವె 1534/98
74ಪాರ್ అ.ದాವె.15/98 సుజబರ್హಮ್ణಯ್ మతుತ್ ఇతరరు ದాವె సం
-99
25186/98
74ಪాರ್ అ.ఇతರె.22/98 అ ౕన ಶాసన స
బಗెಗ್
-99
74ಪాರ್ అ.ದాವె.11/20 నూಯ್ ಟ್ಲ್ ಫెౕ ౕಸ್ ದాಯ್సంసಥ್ తರ್దుగರ್ ದాವె
06-07
13184/2006
74ಪాರ್ అ.ದాವె.09/20 శವ್ನాథ మతుತ್ ఇతరరు ದాವె 12981/2006
06=07
74ಪాರ್ క.ದాವె.16/20 రంగನాథ ದాಯ್సంಸెಥ್ ದావణಗెರె ದాವె సం
06-07
3204/2007
74ಪాರ್ అ.ದాವె.6/200 ರామకృషಣ್ ఎజుಕెౕషನ್ ಸెూಸై హ హర ದాವె
6-07
సం 13192/2006
74ಪాರ್ అ.ವెౕ.అ.10/2
దದ್పಪ್ ನాಯ್ಯాలయద పರ್కరణ
005-06
74ಪాರ್ అ.ఇతರె. ౕలಮ್ ರ್ౕమ జయలಕಷ್ಮ್మಮ್ కసూತ್ ಬా నసರ್ ಶాಲె
న 63/98-99
తರ್దుగರ್ ఇవర ನెౕమಕా అను ౕదನె బಗెಗ್.
74ಪాರ್ అ. ౕలಮ್న
4/01-02

గంಗాధరಗౌడ, స , ರ್ౕ ದాದ್థರ್ ಪాರ್ಶాಲె,
ಗాం నగర ದావణಗెರె ఇవర ౕలಮ್న

7(6).ಪాರ್ అ/ఇతರె/17 పೂణರ್చందರ್ ತెౕజವ್ ವ್ సంಸెಥ್ಗె మంజూರా
/2005-2006
ౕడువ బಗెಗ್
708 7(6) ಸా. .అ
ఆ చుంచనಗಿ ( ) ಕె.ఆರ್.నగరమ ತా||,
చుంచనకಟెಟ್ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ ಶాಲె ಪాರ್రం సలు
అనుమ 05-03-04
అనుమ ಕెూౕరువ బಗెಗ್
739 7(6) ಪాರ್. .అ దూరు
.ಜె ತారంరవరనుನ್ ಸెౕವె మద
02/05-06
వಜాಮాడువంತె మన
744 7(6) ಪాರ್. .అ
ಸాವ್
ವెౕಕానంద
య ಪాರ್థ క ಶాಲె
సಥ್ಳాంతర 05/04-05
జయల ಮ್పುరం, ౖసూరు, సಥ್ಳాంతరద బಗెಗ್
424

1090

758

7(6) ಪాರ್. .ఇతರె
07/2005-06

1091

761

7(6)
ಪాರ್. ./దురు01/05-06

1092

791

1093

షయ

ರ್ౕ ఎం. పర ౕశವ್ర మతుತ್ పುటಟ್ ౕరమಮ್
ದాಯ್రణಯ್ పುర ౖಸైరయ ఇవర మన బಗెಗ್
ಸెంಟ್ ౕ ౕಸ್ ದాಯ್ సంಸెಥ್ ౕ నర ౕపುర
ಶాಲెయ ౕ న దూరు

ರ್ౕ ವెౕಕానంద ಚా టబಲ್ టರ್ಸ್ಟ್ ಹెూటగ ಳ್,
7(6)
ಪాರ್. ./హಸాತ್ంతర04/05- ౖసూరు ತా. ఈ సంಸెಥ್య హಸాತ್ంతర
06
804 7(6) ಪాರ್. .అ
యಲ್ ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ఎడపదవು ఆంగಲ್
ನెూం/84/03-04
ಮాదಯ್మద ಲ್ అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
25/03/2009

ಶెರ್ౕ

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

25/03/2009

A

26/03/2009

A

26/03/2009

A

25/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

A
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కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1094
841 7(6) ಪాರ್. .అ ఇతರె
18/05-06
1095

844

1096

908

1097
1098
1099

1100

7(6) ಪాರ್. .అ /ದాವె2/05-06
7(6) ಪాರ್. . అ /ಹె.
/10/05-06
7(6) ಪాರ್. .అ ಹె.
02/2004-05
7(6) ಪాರ್. .అ
హಸాತ್ంతర 03/04-05
7(6) ಪాರ್,. .అ
ನెూం.92/03-04

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
25/03/2009

ಶెರ್ౕ

25/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

26/03/2009

B

ರెౕవణ ದెದ್ౕశವ್ర ದాಯ್సంಸెಥ್ మಲెಲ್ౕక ಟ್
ದావణಗెರె ఈ సంಸెಥ್య ರెౕవన ದెದ್ౕశವ್ర
.ಪాರ್.ಶాಲె బಸాపುర ఇదనుನ್
ದెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ బಗెಗ್
సమತా ಪాರ್.ಶాಲె బసవనಕెూౕ జగళುరు ఈ
ಶాಲెయనుನ್ ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ బಗెಗ್

25/03/2009

B

26/03/2009

B

షయ
బుಶాರ್ ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ಕావು పುతూತ್రు ತా. ఇ ಲ್ಗె 6
ನెౕ తరగ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ అనుమ
ಟ್ అ ರ್ సంಖెಯ್ : 10073-82/2005 ರ್ౕ ఎ.
అపಪ್యಯ್ మ ತ್తరు
ದై క ಕಷ್కర ನెౕమಕా బಗెಗ್

ರ್ౕ ವాసనగర, సూరತ್ಕ್ ಲ್ మంగళೂరు ತా.
ఈ ಶాಲెయ ಹెసరు బదಲావಣె బಗెಗ್
959
అదశರ್ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ ಶాಲె స పనరు ఆడ త
మండ బదಲావಣె బಗెಗ್
1071
హయుತ್ ಸైయದ್, మద ಪాರ್.ಶాಲె అಜాದ್ నుನ್
ఇ ಲ್ 6 ನెౕ తరగ యనుನ್ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మద ಲ್
అనుమ
1130 7(4)ಪాರ್ . .అ ವెౕ. .- ఎం.ఆರ್.భగవంతಗౌడ స. .ದెౕవರాజ అరಸ್
15/2005-06
.ಪాರ್. యూరు ಕాಯ್ంಪ್ ದావణಗెರె ఇవర
ಬాಕಿ ವెౕతన డుగಡె కు తు
926

B

1101

1172

7(4)ಪాರ್. .అ.ವెౕ.అ.57/2003-04

1102

1183

7(4)ಪాರ್. .అ.ವెౕ.అ.16/2004-05

1103

1194

25/03/2009

B

1104

1199

26/03/2009

B

1105

1257

25/03/2009

B

1106

1266

26/03/2009

B

1107

1288

7(4)ಪాರ್. .అ.అనుದాన ఉతಸ್వದాంబ ದాಯ್సంಸెಥ್( )అణ అంಚె
-3/2001-02
ఎం.ಕె.హ ಟ್ తರ್దుగರ್ ఇదర
ఇಸ್.ಜె.ఇం. .ಪాರ್ಶాಲె ಹెూసಕెರె ఈ ಶాಲెಗె
ವెౕతನానుದానಕెూಕ್ళప సువ బಗెಗ್
7(4)ಪాರ್. .అ.ವెౕ.అ- ಸాವ್
ವెౕಕానంద ದాಯ್సంಸెಥ್ తರ್దుగರ್ ఇవర
01/2004-05
వ ంಗెౕశವ್ర .ಪాರ್.ಶాಲె ಹెగಡెనగర ఈ
ಶాಲెయ ಲ್ ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
కు తు
7(4)ಪాರ್. .అ.ವెౕ.అ.బ. ಮానసగంಗెూౕ ರ್ .ಪాರ್.ಶాಲె యలಲ್మಮ್నగర
-04/2006-07
ದావణಗెರె ఈ ಶాಲెయనుನ್ ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್
7(4)ಪాರ್. .అ.ವెౕ.అ.ఒ- మంజుನాಥ್ .ಪాರ್.ಶాಲె ದెూరಶె ಟ್హ ಳ್
0/2005-06
భದాರ್వ ತా. ఈ ಶాಲెయనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ బಗెಗ್
7(4)ಪాರ್. .అ.ವెౕ.అ.ఒ- ರ್య .ಪాರ್.ಶాಲె కಕ್నహ ಳ್ ದావణಗెರె ఈ
2/2005-06
ಶాಲెయనుನ್ ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ బಗెಗ್

26/03/2009

B

1108

1305

26/03/2009

B

1109

1340

26/03/2009

B

1110

1409

26/03/2009

B

1111

1431

26/03/2009

B

1112

1459

7(4)ಪాರ್. .అ.ವెౕ.అ.ఒ. గಜానన .ಪాರ್.ಶాಲె ಹెూళಲెಕ್ರె తರ್దుగರ್
-16/2005-06
ಲెಲ್.ఈ ಶాಲెయనుನ್ ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ఒళపడుసువ బಗెಗ್
7(4)ಪాರ್. .అ. ఇతರె- ಡా. .ఆರ್.అంಬెౕడಕ್ರ್ ದాಯ್సంಸెಥ್ ధమರ್పುర
యూరు ತా. తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఇదర
3/2005-06
ಕాಯాರ್ಕా స
య వరద బಗెಗ್
7(4)ಪాರ್. .అ.ವెౕ.అ.- ಬెౕతూరు ಜెనನ್ఖనపಪ್ .ಪాರ್.ಶాಲె ಬెౕతూరు
21/2004-05
ದావణಗెರె ఈ ಶాಲెయనుನ್ ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್
7(4)ಪాರ್. .అ.ವెౕ.అ.- గురు ಪెಪ್ౕరుదರ್ಸాವ್ ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె ನాయಕ್నహ ಟ್
17/2005-06
ಚె ಳ್ಕెರె ತా.ಶాಲెయనుನ್ ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ఒళప సువುదర బಗెಗ್
7(4)ಪాರ್. .అ.వగರ್ఆంజನెౕయ ದాಯ್సంಸెಥ್) )ఆನెಗెూండ
6/(ఎ)2005-06
ದావణಗెರె ತా.ఇవర ఆశರ್యద ಲ್ నಡెయువ
ಪాರ್థ క ಶాಲెగళ ಕಷ್కర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್

26/03/2009

B
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కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1113
1493 7(4)ಪాರ್. .అ.ವెౕ.అ.17 ಸెౕವాಬా
ದాಯ್సంಸెಥ್( )ಸాಸెಸ್హ ಳ್ ಹెూನాನ್
/2004-05
ఇవర ಸాವ್
ವెౕಕానంద .ಪాರ್.ಶాಲె
ಸాಸెಸ್హ ಳ್ ఈ ಶాಲెయనుನ್ ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್
1114
1509 7(4)ಪాರ್. .అ.ఇతರెంಗెౕశವ್ర .ಪాರ್.ಶాಲె ತెూౕ ಹెూನె ದావణಗెರె
20/2004-05
ఈ ಶాಲెయనుನ್ ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್
1115
1514 7(4)ಪాರ್. .అ.ವెౕ.అ.ఒ- .ಕె. .ಪాರ್.ಶాಲె ಗెూౕಪాళ వ గಗ್ ఈ
3/2006-07
ಶాಲెయనుನ್ ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ బಗెಗ್

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
26/03/2009

ಶెರ್ౕ

25/03/2009

B

25/03/2009

B

B

1116

1519

7(4)ಪాರ್. .అ.ವెౕ.అ.ఒ- .ಕె. .ಪాರ್.ಶాಲె ನెూౕబనగర వ గಗ್ ఈ
1/2006-07
ಶాಲెయనుನ್ ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ బಗెಗ್

25/03/2009

B

1117

1524

7(4)ಪాರ್. .అ.ವెౕ.అ.ఒ- .ಕె. .ಪాರ್.ಶాಲె అಶెೂౕకనగర వ గಗ್ ఈ
ಶాಲెయనుನ್ ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ బಗెಗ್
1/2006-07

26/03/2009

B

1118

1545

7(4)ಪాರ್. .అ.ಶాಲె
ముచుಚ್-04/2005-06

26/03/2009

B

1119

1605

7(4)ಪాರ್. .అ.
ದాವె.19/2004-05

26/03/2009

B

1120

1621

.7(4)ಪాರ್. .అ.ನెూౕం17/2005-06

భದాರ್వ
.ఎಸ್.ఐ.ఎಲ್ ಕాಖాರ್ನెయ ఆడ త
మండ యు నಡెసు ತ್రువ బం గుడಡ್ అనుದా త
కಲాಯ್ణ .ಪాರ್.ಶాಲె ಖాయం ముచಚ್లు అనున
ౕడువ బಗెಗ್
ಟ್ అ ರ್ సం:43327/2004 ఆರ್.సుజయ ಕెూౕ
ఎ. .ಲెూౕవನా ದెದ್ౕశವ್ర నగర వ గಗ್ ఇవర
రుదದ್ ರాజಯ್ సಕాರ್ర
అకಕ್మಹాದెౕ
.ಪాರ್.ಶాಲె భವా ರాವ್ ಕెౕ ,
ಕా పುర వ గಗ್ ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెಗె ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మ 6ನెౕ తరగ ಗె అనుమ బಗెಗ್

26/03/2009

B

1121

1622

.7(4)ಪాರ್. .అ.ನెూౕం16/2005-06

ರామకృషಣ್ ದాಯ್లయ .ಪాರ್.ಶాಲెಹెూసనగర
వ గಗ್ ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెಗె ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ 6ನెౕ
తరగ ಗె అనుమ బಗెಗ್

26/03/2009

B

1122

ಸైంಟ್ ౕ ౕಸ್ .ಪాರ್.ಶాಲె ౕథರ್హ ಳ್
వ గಗ್ ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెಗె ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ 6ನెౕ
తరగ అనుమ బಗెಗ್
1625 .7(4)ಪాರ್. .అ.ನెూౕಕెూటూಟ್ರెౕశವ್ర .ಪాರ್.ಶాಲె ಹెూసనగర వ గಗ್
14/2005-06
ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెಗె ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ 6ನెౕ తరగ
అనుమ బಗెಗ್
1662 .7(4)ಪాರ್. .అ.హ
జయల ౕ ದాಯ್సంಸెಥ್ౕ అ ತ್గుంద ఇవరు
హಸాತ್ంతర-17/2006-07 అర హ ಳ್య ಲ್ పరమహంస ದాಯ್సంಸెಥ್ ఇవరు
హಸాತ್ంత ಕెూళಳ್లు అనుమ బಗెಗ್
1759 7(4)ಪాರ್. .అ.01/2003 ರెౕవణ ದెದ್ౕశವ್ర ದాಯ್సంಸెಥ್ మಳెಳ್ౕక ಟ್
-04
ದావణಗెರె ఈ సంಸెಥ್ ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್
1821 7(4)ಪాರ್. .అ.ವెౕ.అ.( ప.ಜా/ప.పం. వ
ంద ಪాರ್రం
ದై. )-15/05-06
నಡెసు ತ್రువ ಶాಲెగళనుನ್ అనుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್ ಹెచుಚ್వ ಮా
బಗెಗ್
6520 7(6) ಪాರ್. .అ ఇతರె
ಕె ಸ್ಟ್ ರాయಲ್ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ ಶాಲెయ రుదದ್
04/06-07
దూర ఉడు
ಲెಲ್.
6574 క7(6) ಪాರ್. అ/ನెూౕం సదుಗ್రు ಕಿ య ಪాರ್థ క ಶాಲెಗಿ శృంగ
21.05-06
గురుపುರ್ మంగళೂరు ఈ ಶాಲెಗె 6ನెౕ తరగ
ఆంగಳ್ అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
6576 7(6)ಪాರ್. . ನెూౕం
ವాగ ಭార
ದాಯ್సంಸెಥ್ ಹెూసహుం
ౖసూరు
12/06-07
ತా సంಸెಥ್య వ
ంద ಹెూసహుం ಗాರ್మద ಲ್
నಡెసు ತ್రువ ಶాಲెయ ಲ್ 6మతుತ್ 7ನెౕతరగ
ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మద ಲ್ ಪాರ್రం సలు అనుమ బಗెಗ್.

26/03/2009

B

26/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

26/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

1123

1124

1125

1126

1127
1128

1129

1623

.7(4)ಪాರ್. .అ.ನెూౕం13/2005-2006

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1130
9392 7(4) ಪాರ್ అ
హಸాತ್ంతర 29/06-07

1131

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
26/03/2009

ಶెರ್ౕ

25/03/2009

B

ಸైంಟ್ ಪాಲ್ಸ್ ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, సవళంగ రಸెತ್,
వ గಗ್ ఈ ಶాಲెಗె 2007-08ನెౕ ಸా ಗె 6
మతుತ್ 7ನెౕ తరగ ಗె ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మద ಲ್
ಪాರ್రం సలు అనుమ బಗెಗ್
ವా
ಲాಸ್ ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె
యూరు ಶాಲెಗె
2007-08ನెౕ ಸా ಗె 6 మతుತ್ 7ನెౕ తరగ ಗె
ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మద ಲ್ ಪాರ್రం సలు అనుమ బಗెಗ್

25/03/2009

B

26/03/2009

B

షయ

ఆంజನెౕయ ದాಯ್సంಸెಥ್ అನెಕెూండ ದావణಗెರె
ఇవర వ
ంద నಡెయు ತ್రువ ఎరడు
అనుದా త ಶాಲెగళనుನ್ ರ್ౕ ವా ವ್ౕಖಿ
ದాಯ್సంಸెತ್ ವాయಕ್న హ ಟ್ ఇవ ಗె
హಸాತ್ంత సువ బಗెಗ್.
9437 7(4) ಪాರ್ అ
ರ್ౕ ౕరಶైవ సಮాజ పಪ್ನ್ ಪెౕಟెయ ಲ್
హಸాತ್ంతర-30/2006-07 నಡెసు ತ್రువ బసవృశವ್ర పೂవರ್ ಪాರ್థ క
ಶాಲెమతుತ್ .ಪాರ್.ಶాಲెయనుನ್ ರ್ౕ జగదಗ್రు
గురుబసವెౕశವ್ర ದాಯ್ ౕఠ ಕಿಕ್న కలವ್ఠ ಕెూౕಟె
రಸెತ್ వ గಗ್ ఇవ ಗె హಸాತ್ంత సువ బಗెಗ್

B

1132

10556

7(4)ಪాರ್ అ ನెూౕ20/2006-07

1133

10563

7(4)ಪాರ್ అ ನెూౕ19/2006-07

1134

10615

7[6] ಪాರ್ ఆ
ನెూౕం;02;2006-07

ರ್ౕ ನాయక ಕానವెంట ಪాರ್ ಶాಲె
గుండಲెಪ್ౕಟె ಚామರాజనగర ಲ್ ఈ ಶాಲెಗె 6
ನె తరగ ఆంగల ಮా అనుమ కు తు

25/03/2009

B

1135

10625

7(4)ಪాರ್ అ ನెూౕం21/2006-07

25/03/2009

B

1136

10652

7(4)ಪాರ್ అ ನెూౕం24/2006-07

25/03/2009

B

1137

10665

7(4)ಪాರ್ అ ನెూౕం6/2006-07

ಬాలಭార
.ಪాರ್.ಶాಲె, బందగದెದ್ ಸాగర
ತా. వ గಗ್ ಲెಲ್, ఈ ಶాಲెಗె 2007-08ನెౕ
ಸా న ಲ್ 6ನెౕ తరగ
ంద ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మద ಲ್ ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್
కుವెంపು ಕಿ య ಪాರ್థ క ಶాಲె,
ತాಯ್గರాజనగర,చళಳ್ಕెರె, తರ್దుగರ್ ఈ ಶాಲెಗె
2007-08ನెౕ ಸా ಗె 6ನెౕ తరగ ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మ అనుమ కు తు
శವ್ ౕథರ್ ಪాರ್థ క ಶాಲె ಹెూసహ ಳ್, కమಮ್ర
ౕథರ್హ ಳ್ ತా. వ గಗ್ ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెಗె 6ನెౕ
తరగ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మಕెಕ್ అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

25/03/2009

B

1138

10684

7(4)ಪాರ್ అ ಸెౕ.ముం- ರ್ౕ . . దದ್పಪ್, ము. . ರ್ౕ ల ಮ್ౕವెంకಟెౕశವ್ర
07/2006-07
ಸాವ್
.ಪాರ್.ಶాಲె, ఆసಗెూౕడు జగళೂరు ತా
ದావణಗెರె ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయ ಲ್ ౕ ఇవర ಸెౕವె
ముందువ సువ బಗెಗ್ మన

26/03/2009

B

1139

10827

7(4)ಪాರ್ అ ನెూౕ28/2006-07

అಕಷ್ర ದాಯ್ ಕెౕతన ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, కಕ್ಜాజూరు,
ಹెూళಲెಕ್ರె ತా. ఈ ಶాಲెಗె 6ನెౕ తరగ
ంద
ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మద ಲ್ 2007-08ನెౕ ಸా ంద
ಪాರ್రం సలు అనుమ బಗెಗ್.

25/03/2009

B

1140

ರ್ౕ ವెంకಟెౕశವ್ర ಪాರ್థ క ಶాಲె, ಗెూలಲ್రహ ಳ್,
ಹెూನాನ್ ತా. ఈ ಶాಲెಗె 6 మతుತ್ 7ನెౕ
తరగ యనుನ್ ఇంಗಿಲ್ౕಷ್ ಮాధಯ್మద ಲ್
ಶాಲెయనుನ್ 2007-08ನెౕ ಸా న ಲ್
ಪాರ್రం సలు అనుమ కు తు
10861 ౕ7(6)ಫా ౕఅ
ౕ, ల ౕನాರాయణ అనದా ౕత ౕ ಫా ಶాಲెౕ
హಸాంతర 02;2006-07 ಕాంచన ఇదను ౕ దమರ್సళ ఎజూಕెషನ್
ಸెూౕ ౕ ౕ ఉ ౕರెౕ ఇ ౕಗెౕ హಸాంతర బಗెౕ,

25/03/2009

B

17/03/2009

B

25/03/2009

B

1141

1142

10853

10914

7(4)ಪాರ್ అ ನెూౕం26/2006-07

7(4)ಪాರ್ అ ನెూౕం31/2006-07

ರ್ౕ ಜైನ್ ದాಯ್లయ .ಪాರ್.ಶాಲె, ದావణಗెರె,
ఈ ಶాಲెಗె 2007-08ನెౕ ಸా ంద 6 మతుತ್
7ನెౕ తరగ ఆంగಲ್ಮాధಯ್మಕెಕ್ అనుమ బಗెಗ್.

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1143 10921 7(6)ಪాರ್ ఆ నూం
17;2006-07
1144

10948

7(6^) ಪాರ್ ఆ
నూం:18; 2006-07

1145

10952

7(4)ಪాರ್ అ ನెూౕం34/2006-07

1146

11191

7(4)ಪాರ್ అ ನెౕ.అ01/2007-08

1147

11198

7(4)ಪాರ್ అ ನెూౕం02/2007-08

1148

11206

7(4)ಪాರ್ అ ನెూౕం03/2--7-08

1149

11675

7(4)ಪాರ್ అ ನెూం25/2006-07

1150

11740

7(4) ಪాರ್ అ ವెౕ.అ.02/2007-08

1151

11880

1152

12463

1153

12471

1154

12542

1155

12544

1156

12602

1157

12618

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
25/03/2009

ಶెರ್ౕ

25/03/2009

B

ರ್ౕమ పುషಪ್ ಶాಯ್మనూరు మహ ంగపಪ್
.ಪాರ್.ಶాಲె, హద రಸెತ್, ದావణಗెರె ఈ ಶాಲెಗె
2007-08ನెౕ ಸా ంద 6&7ನెౕ తరగ ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మಕెಕ್ అనుమ బಗెಗ್
ರ್ౕ గురుమಹారుదರ್ಸాವ್
య ಪాರ್థ క
ಶాಲె ತా ౕకಟెಟ್, భ ದాರ್వ -ತా, వ గಗ್ ಲెಲ್,
ఈ ಶాಲెయనుನ್ ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್.
ರ್ౕ దದ್గంಗా .ಪాರ್.ಶాಲె దದ್ ంಗెౕశವ್రనగర,
ದావణಗెರె, ఈ ಶాಲెಗె 2007-08ನె ಸా న ಲ್
6ನెౕ తరగ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್
పರ್గ
య ಪాರ್థ క ಶాಲె, ರాళಕెూపಪ್,
ಕా పುర-ತా. వ గಗ್- ಲెಲ್,ఈ ಶాಲెಗె 200708ನెౕ ಸా న ಲ್ 6ನె తరగ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మద ಲ್
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

25/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

ಮానస ಕాನెವ್ంಟ್ ಪాರ್థ క ಶాಲె,
ರెౕಕెూౕగలూరు, చనನ್ಗಿ ತా. ఈ ಶాಲెయ ಲ್
2007-08ನెౕ ಸా ಗె 6ನెౕ తరగ ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మಕెಕ್ అనుమ
ౕడువ కు తు.

25/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

17/03/2009

B

25/03/2009

B

24/03/2009

B

25/03/2009

B

24/03/2009

B

17/10/2007

B

షయ
ಸెంಟ್ ౕటసರ್ ಕాನెವ್ంಟ್ ಕಿ ಪాರ್ ಶాಲె
ರా ౕవనగర ౖసూరు 6ನెౕ తరగ ఆంగಳ್
ಮాದైమద ಲ್ అనుమ కు తు.
ವెౕಕానంద ಕಿ ಪాರ್ ಶాಲె పం మూగరు
మంగళೂరు ద. క. ಲెಲ್ ఇ ಲ್ 6 ನెౕ తరగ ఆంగಳ್
ಮాదಯ್మద ಲ್ ತెರెయలు అనుము
ౕడువ బಗెಗ್

ರ್ౕ మಹాతಮ್
య ಪాರ್థ క ಶాಲె, మళಲెಕ್ರె,
ದావణಗెರె(ద) ఈ ಶాಲెయనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ బಗెಗ್.
7(4) ಪాರ್ అ ನెూంರ್ౕ పಟెౕಲ್ మంజుನాಥ್, ಕಿ య ಪాರ್థ క
17/2007-08
ಶాಲె, ಬెళೂಳ್ , హ హర ತా.ఈ ಶాಲెಗె 200708ನెౕ ಸా ಗె 6ನెౕ తరగ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మಕెಕ್
అనుమ బಗెಗ್.
(7)6 ಪాರ್ అ ನెూౕం భగవ ಕಿ య ಪాರ್థ క ಶాಲె ಸాಕెూౕ ಗె
04/06-07
మంగళೂరు ತా 2006-07ಸా న ಲ್ 6ನెౕ
తరగ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మద ಲ್ ತెರెయువ బಗెಗ್.
76ಪాರ್. .అ.ನెూంದా
ానಜెూಯ್ౕ
ದాಯ್ ಕెౕతన ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, పంజ,
.27/2007-08
సుళಯ್ ತా, ద ణ కనನ್డ ಲెಲ್. 6ನెౕ తరగ ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మ అనుమ బಗెಗ್.
7 6 ಪాರ್ ఆ ನెూౕం
యజಮాన దమರ್ సంಸెథ అనంతಗಿత
382007-08
దఐలయ యసూరు 6ನెౕ తరగ ఆంగಳ್
ಮాదಮ್దల ತెರెయువ బಗె
76 ಪాರ್ ఆ
అಲ್ ఇಹానಶ್ అಕాద ಶాಲె ముళೂరు
ನెూౕం032006-07
ఊధు ఈ ಶాಲెಗె 6 ನెౕ తరగ ఆంగಳ್
ಮాದైమ అనుమ కు తు
76ಪాರ್ అ.ನెూం.42/20 ಜెಮ್ ప ಲ್ಕ್ సూಕ್ಲ್ ಗెూౕలತ್మజలు, బంಟాಟ್ళ
07-08
ತా ఇ ಲ್ 6ನెౕ తరగ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మద ಲ್
ತెರెయలు అనుమ ಕెూౕ రువ బಗెಗ್
76ಪాರ್ అ వగರ್
09/2007-08

ರ್ౕమ ఎడನ್ ಪెರ್ౕమకుಮా
స. .యు. .ఎం. . .ಪాರ್.ಶాಲె, ಗెూౕ గడಡ್,
మంగళೂరు ఇవరనుನ್ యు. .ఎం. . .ಪాರ್.ಶాಲె
బలಮ್ర మంగళೂరు ఇ ಲ್ಗె వಗాರ್వಣె
అను ౕదನె బಗెಗ್

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1158 12753 74ಪాರ್ అ.సಥ್ಳాంతర.0 స ౕರ್దయ ಹెಚ್. .ఎಸ್.ಹెూసదుగರ್ రಸెತ್,
3/2007-08
ಹెూసదుగರ್ ತా ఈ ಶాಲెయ సಥ್ಳాంతర కు తు

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
26/03/2009

ಶెರ್ౕ

B

1159

12785

76ಪాರ್ అ/ನెూం.27/2
ವెౕಕ್
య ಪాರ್థ క ಶాಲె అలರ್పదు
005-06
ಪాಣాಜె, పುతూತ್రు ತా ఈ ಶాಲెಗె 6ನెౕ
తరగ ಗె ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

25/03/2009

B

1160

12803

76ಪాರ್ ఆ ನెూౕం
482007-08

ತౌ ౕದ್ ಕಿಪాರ್ ಶాಲె రూరు కుంದాపುర
ತా:ఉడు
ಲెಲ್ 2007-08 ಸా ಗె 6 ನెౕ
తరగ ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మಕెಕ್ అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

25/03/2009

B

1161

12879

74ಪాರ್ అ ವెౕ అను04/2007-08

26/03/2009

B

1162

74ಪాರ್ అ ದాವె
7702/2007-08
12948 71ಪాರ್ అ ನెూంద
08/2005-06

ರ್ౕ ఎ.పರ್సనನ್కుಮాರ್ ದై. . ఎಸ್.ಜె.ఎం. య
ಪాರ್థ క ಶాಲె, ಹెూసಕెರె, జగళೂరు,
ದావణಗెರెరవర ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ
బಗెಗ್.
ಹెూౕ ಚైలಡ್ಲ್ ಕాನెವ್ంಟ್ ದావణಗెರె రవరు
స ಲ್ రువ ದాವె 7702/2007ర బಗెಗ್
ఎಸ್. జ ంగపಪ್ ఎజుಕెౕశನ್ అంಡ್ రూరಲ್
ಡెవలಪ್ ంಟ್ .ಪాರ್.ಶాಲె, ಗెూౕ నకలుಲ್,
కుವెంపುనగర ಹెూసదుగರ್, తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఈ
ಶాಲెಗె ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ 6ನెౕ తరగ
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

26/03/2009

B

26/03/2009

B

1163

12882

1164

12998

74 ಪాರ್ అ ಹె. 21/2006-07

:01-06-87ర నంతర ప.ಜా/ప.పం.గ ಗె
ಸెౕ ద ఆడ త మండ గళ వ
ంద
ಪాರ್రం సಲాద సಹాಯానుದాన
ಲ್
. . దದ್పಪ್ పರ್కరణద ಲ್ ಮానಯ್
ఉచಚ್ನాಯ್ಯాలయద ಭాಗಿౕయ ౕఠ ౕ ద
:11-01-2001ర ౕ ರ್న పರ್ಕార తಪాసಣె
నಡె 1:40ర అనుಪాతద పರ್ಕార
సಹాಯానుದాన ముందువರె ద ಕಷ್కరనుನ್
ಹెూరతుప
ಹెచుಚ್వ ಯాಗಿరువ ಕಷ್కర
వరగళనుನ್ ౕడువ బಗెಗ್

25/03/2009

B

1165

13029

74 ಪాರ್ అ ವెౕ.అ.13/2004-05

ರ್ౕ ದెౕవರాజ అరಸ್ ಸాಮ್రక
య ಪాರ್థ క
ಶాಲె, ಶాಯ್మಲె, ದావణಗెರె, ఈ ಶాಲెయనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ బಗెಗ್.

26/03/2009

B

1166

13042

74ಪాರ್ అ ఇతರె54/2006-07

ವా యರ್ ఇంಗಿಲ್ౕಷ್ సూಕ್ಲ್ ಬెంగళೂరు రಸెತ್,
ಚెళಳ್ಕెರె ఈ ಶాಲెయ ಲ್ ಕెౕందರ್ ಮాద పఠಯ್కರ್మ
అనుస సలు ರా ెౕపಣా పతರ್ ౕడువ బಗెಗ್

26/03/2009

B

1167

13048

76ಪాರ್ అ ನెూంద
22/2006-07-

17/03/2009

B

1168

13055

76ಪాರ್ అ ನెూంద
35/2007-08

ఎಸ್ ఎಫ್ ಕె ಕಿ ಪాರ್ ಶాಲెಪెಢెూౕರ್రు ఉడు
ಲె 2007-08 ನెౕ ಸా ಗె ఆంగల ಮా :
అనుమ కు తు.
కಟ್
ದాಯ್సంಸెಥ್ _ బనూನ್రు .నర ౕపುరತా, ౖసూరు ಲెಲ್, 6ನెౕ తరగ ఆంగಲ್
ಮాదಯ್మ అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್,

24/03/2009

B

1169

13199

24/03/2009

B

25/03/2009

B

26/03/2009

B

1170

1171

సರ್సತ್ ನెౕ ಸాగర ఎಸ್ ఎಸ್
ಪాರ್ ಶాಲె
ఆನెಕెರె ఉఢు
ಲె ಕాకರ್ళ 2007-08 ನెౕ
ಸా ಗె 6 ನెౕ తరతಗಿ ఆం >ಮా అనుమ
కు తు.
13468 c76
Reg. Permissin to teach 6th Standard in
Pri:Regn.30/2007-08 english Medium from the year2007-08

13528

76ಪాರ್ ౕఆ ನెూౕందಣె
222007-08

74 ಪాರ್. .అ
ನెూౕ.22/07-08

ాನెూౕదయ .ಪాರ್.ಶా. ಹెూళಲెಕ್ರె తರ್దుగರ್
రవర 6ನెౕ తరగ ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್.

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1172 13529 74 ಪాರ್. .ఆ.
హಸాತ್ంతర 01/04-05
76ಪాರ್ అ.ನెూౕంద
39/2007-08

1173

14530

1174

15460 si76 ಪాರ್ అ ನెూౕద
19/2007-08
15470 74 ಪాರ್ అ
ನెూౕ.01/2007-08

1175

షయ
ರ್ౕ శಕಿತ್ .ಪాರ್.ಶాಲె. ರ್ౕ జగదుಗ್రు
మురుఘರాಜెౕందರ್ ದాಯ್ ౕఠ ఇవ గ హಸాತ್ంతర
కు తు
ದాಯ್ಜెూಯ್ౕ ಕಿ య ಪాರ್థ క ಶాಲె,
ಮామంజూరు, ద ణ కనನ್డ ಲెಲ್, ఇ ಲ್ಗె 6 మతుತ್
7ನెౕ తరగ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మద ಲ್ ఆరం సలు
అనుమ బಗెಗ್.
ಜా య ಕಿ య ಪాರ್థ క ಶాಲె సురతಕ್ಲ್
మంగళೂరు. 6ನెౕ తరగ అనుమ
అరుಣెూౕదయ కనನ್డ
య ಪాರ್థ క ಶాಲె
ಹెಚ್. .పುర. ಹెూళಲెಕ್ರె తರ್దుగರ್.6 ನెౕ తరగ
అనుమ
ಸెನ್ౕహ ఎ
ంట ಶాలಸె పంచన హ ಳ್ కడూరు
ఈ ಶాಲెయనుನ್ 2008-09 ನెౕ ಸా ಗె ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మద ಲ್ ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್.

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
26/03/2009

ಶెರ್ౕ

24/03/2009

B

24/03/2009

B

26/03/2009

B

21/03/2009

B

B

1176

15502 ¹ 79 ಪాರ್ అ 06 ನెౕ
అనుమ

1177

15661 C74.94.అనుమ /200 ರ್ౕ బసವెౕశವ್ర .ಪాರ್.ಶాಲెಗె 6ನెౕ
8
తరగ
ంద ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మద ಲ್ ಪాರ್రం సలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್10,000 . .ఇరుతತ್ದె.

26/03/2009

B

1178

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

1181

15662 C74.95.అనుమ /200 ానగంಗా .ಪాರ್.ಶాಲెಗె 6ನెౕ తరగ ఆంగಲ್
8
ಮాధಯ್మద ಲ್ ನెూౕంద
ౕడువ బಗెಗ್ 10,000
. .ఇరుతತ್ದె.
15666 c74.99.అనుమ /2008 ನెూౕబ .ಪాರ್.ಶాಲెಗె 6ನెౕ తరగ ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మద ಲ್ ನెూౕంద
ౕడువ బಗెಗ್ 10,000
. .ఇరుతತ್ದె.
15705 c74.105.అనుమ /200 సగರ್ ಕాನెವ್ంಟ್ ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲెಗె 6 మతಸ್తు 7ನెౕ
8
తరగ గ ಗె ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మಕెಕ್ అనుమ బಗెಗ್
10,000 . .ఇరుతದ್ದె
16059 c74
lions L.P.S 6th std permission

26/03/2009

B

1182

16062 c79

25/03/2009

B

1183

16107 c74.136.అనుమ /200 ఎನ್.ఎం.ಕె ಕಿ య ಪాರ್థ క ಶాಲె జగళೂరు ఈ
8
ಶాಲెಗె 08-09 ನెౕ ಸా ಗె 06 మతుತ್ 7ನెౕ
తరగ ಗె ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మಕెಕ್ అనుమ
బಗెಗ್10000 రూ
ఇరుతತ್ದె
16191 c76.156.హಸాತ್ంతర/20 ಬెథ ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲెయనుನ್ సಥ್ಳాంతర ಮాడువ
08
బಗెಗ್
16192 74 ಪాರ್ అ ನెూౕ
పರ್ ా ಭార
య ಪాರ್థ క ಶాಲె, టూಟ್రు,
18/07-08
ಹెూసనగర ತా, వ గಗ್ ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెಗె6ನెౕ
తరగ ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್.
16193 76ಪాರ್ అ ನెూౕంద
ಟ್ಟ್ పಲ್వರ್ .ಪాರ್.ಶాಲె, బಜెಬ್ మంగళೂరు ఈ
05/08-09
ಶాಲెಗె 6ನెౕ తరగ ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
16305 c74.178.అనుమ /200 ರ್ౕ ದెದ್ౕశವ್ర ಪాರ್.ಶాಲెಗె 6మతుತ್ 7ನెౕ
8
తరగ గ ಗె ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మಕెಕ್ అనుమ బಗెಗ್

26/03/2009

B

24/03/2009

B

26/03/2009

B

25/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

1179

1180

1184
1185

1186

1187

1188

1189

1190

mulki charitable 6th std permission

16306 c74.179.అనుమ /200 నూಯ್ಡె ಲ್ ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲెಗె 6 మతుತ್ 7ನెౕ
8
తరగ గ ಗె ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మಕెಕ್ అనుమ బಗెಗ್
10,000 . .ఇరుతತ್ದె.
16307 c74.180.అనుమ /200 ಕె. .పర ౕశವ್రపಪ್ ಕాನెವ್ంಟ್ ಪాರ್.ಶాಲెయ ಲ್
8
6ನెౕ తరగ యనుನ್ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మద ಲ್
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್ 10,000
. .ఇరుతತ್ದె.
16446 CPI.193.అను ౕదನె/ ರ್ౕ అంజನెౕయಸాವ್
.ಪాರ್.ಶాಲెయ 7జన
2008
ಕಷ್కరనుನ್ ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ బಗెಗ್

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1191 16448 CPI..ಯావುದాదರెూంద ಕా ರ್ಡ್ ಲె ನ್ .ಪాರ್.ಶాಲెయ 7జన ಕಷ್కరనుನ್
నుನ್ ఆ ಕ್ ಮా /2008 ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ బಗెಗ್
ರ್ౕ ಸాವ್
ವెౕಕానంద క.ಪాರ್.ಶాಲెయ 7జన
ಕಷ್కనರ್ను ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ బಗెಗ್

1192

16449 CPI..ಯావುದాదರెూంద
నుನ್ ఆ ಕ್ ಮా /2008

1193

16450 CPI..ಯావುದాదರెూంద ರ್ౕ ౕర ంಗెౕశವ್ర ಪాರ್.ಶాಲెయ 7జన ಕಷ್కరనుನ್
నుನ್ ఆ ಕ್ ಮా /2008 ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ బಗెಗ್

1194

7[4]ಪాರ್ అ:ಶా
13/2006-07
16709 c7[4]

1195
1196

1197
1198
1199
1200
1201
1202

1203

1204

1205
1206

16629

-

ರ್ౕ ರెౕవణ ದెದ್ౕశವ್ర ದాಯ್ సంಸెಥ್
ಗెూ సువ బಗెಗ್
transfort k.b.mallikarjuna

ౕన

16716 C76.234.ನెూంద /200 ಖಿ ಯా ಪాರ್.ಶాಲెయ ಲ್ 6ನెౕ తరగ ఆంగಲ್
8
ಮాదಯ್మద ಲ್ ఆరం సలు అనుమ బಗెಗ್
10,000 . .ఇరుతತ್ದె.
16725 7[4]ಪాರ್ ఆವెౕ.అರాజರాಜెౕశವ್
ದాಯ್ ౕఠ[ ] చనನ್ಗಿ ఈ ಶాಲె
07/2007-08
ವెౕతನానుದానಕెూಕ್ళప సువ బಗెಗ್
16738 c7[4]
6 th standerd permision swami
viveknanadha h p s thertha hally
16744 7[4]ಪాರ್ అ:ನెౕ.అ:10: ಖాసಗಿ ಶాಲెగళ ನెౕమಕా అను ౕదನె బಗెಗ್
2007-08
16812 7[4]ಪాರ್ అ:ಹె ರ್ౕమ ನాగరతನ್ ಹెచుಚ್వ
ಕಷ್కర మన బಗెಗ್
01/2007-08
16829 7[4]ಪాರ್ అ:ನెూౕಜె.ఎం.ಚౌద ಕಿ.ಪాರ್.ಶా. చళಳ್ಕెರె ఈ
21/2008-09
ಶాಲెయనుನ್ ನెూౕంద
ౕడువ బಗెಗ್
హఝుತ್ సయಯ್ದ್ మద ಕಿ.ಪాರ್.ಶా.ఇ ಲ್ 6ನెౕ
16886 CPI
````````````c76Regn.17 తరగ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మద ಲ್ ತెರెయలు అనుమ
బಗెಗ್ 10,000 . .ఇరుతತ್ದె.
/0809`````````````````````.25
7.ನెూంద /2008
16887 c76Regn.07/08ರ್ౕ ವెౕಕానంద ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲెయ ಲ್ 6 మతుತ್ 7ನెౕ
09.258.ನెూంద /2008 తరగ గళనుನ್ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మద ಲ್ ಪాರ್రం సలు
అనుమ బಗెಗ್ 10,000 . .ఇరుతತ್ದె.
16892 CPI..ಯావುದాదರెూంద ಸెಯ್ంಟ್ అನ್ಸ್ ಪాರ್.ಶాಲెయ ಲ್ 6ನెౕ తరగ ఆంగಲ್
నుನ್ ఆ ಕ್ ಮా /2008 ಮాధಯ್మద ಲ್ ఆరం సలు అనుమ బಗెಗ್
10,000 . .ఇరుతತ್ದె.
16993 7[4]ಪాರ್ అ:ವెౕ
నನ್మ ಲ್ಕాజుರ್న ಸాವ್
.ಪాರ್.స.దుಗಿರ್గు
అ.08/2008-09
ಹెూನాನ್
ಹెಗెಡ್ಸ್ ಕಿ య ಪాರ್థ క ಶాಲె, కుಕಿಕ್ಪా , దದ್
17422 .76
ಪాರ್ అ:ನెూౕంద :22/08 కಟెಟ್, బంಟాವ್ళ ఈ ಶాಲెಗె 6ನెౕ తరగ ಗె ఆంగಲ್
ಮాదಯ್మద ಲ್ ನెూౕంద
ౕడువ బಗెಗ್.
-09
TARALA BALU KANNADA SCHOOL

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
26/03/2009

ಶెರ್ౕ

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

25/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

26/03/2009

B

25/03/2009

B

B

1207

17833 c 7[4]

26/03/2009

B

1208

25/03/2009
.ఎಸ್.ఐ.ಕಿ.ಪాರ್.ಶా.మంగళೂరు ఇ ಲ್ 6ನెౕ
17939 C76
GIAPri.Regn.19/08- తరగ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మద ಲ್ ఆరం సలు
09.312.ಸాదూ /2008 అనుమ ಕెూౕ రువ బಗెಗ್ 10,000 . .ఇరుతತ್ದె.

B

1209

17962 c74..ಯావುದాదರెూంద ఆರ್. .ఎಸ್. .ಪాರ್.ಶాಲెయ 4జన ಕಷ್కరనుನ್
నుನ್ ఆ ಕ್ ಮా /2008 ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ బಗెಗ್

26/03/2009

B

1210

18007 c74..ಯావುದాదರెూంద ಗా ರ್యನ್ ఏంజಲ್ಸ್ క.ಪాರ್.ಶాಲెయ ಲ್
నుನ್ ఆ ಕ್ ಮా /2008 6ನెౕతరగ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మద ಲ್ ತెರెయలు
అనుమ బಗెಗ್

26/03/2009

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1211 18219 c74..ಯావುದాదರెూంద ఎಸ್.ಹెಚ್. .అనుದా
నుನ್ ఆ ಕ್ ಮా /2008 ಕెూౕಟెರ್ౕಶ್ ಹెచుಚ್వ
అవశಯ್ రువ అనుದా
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
1212

1213

1214

1215

త ಖా.ಪాರ್.ಶాಲెగళ ಲ್య
ಕಷ್కరనుನ್ ರ್ౕ గ ದెದ್ౕశವ್ర
త ಖా.ಪాರ್.ಶాಲెగ ಗె

ಖాసಗಿ అనుದా త ಪాರ್ ಶా ಹెచుಚ್వ
ఇతರె
ಕాయರ್ಭార రువ అనుದా త ಪాರ್ ಶా
వಗాರ್
మరుహం ಕె కు తు
18642 c74..ಯావುದాదರెూంద ಖా.అను.ಪాರ್.ಶాಲెగళ య
ಲ್ ಹె. ಕಷ್కరనుನ್
నుನ್ ఆ ಕ್ ಮా /2008 అను.ಪాರ್.ಶాಲెగ ಗె వಗాರ್వಣె ంద
మరుహం ಕె బಗెಗ್
18861 c747GIA/Pri/Excess To drop the name of Smt.Ahalya Bai,
Teacher/017/07-08 A.M.Stree samaja HPS,
sheshadripuram, Bangalore from the
excess teachers list.
18949 C74
Regarding transfer of
Sri.P.B.Shivakumar, Marikamba
kannada Higher Primary sChool,Jaglur.
18314 c74.1.వగರ್/2008

1216

24547

79ಪాರ್ అ.ಶాಲె
సಥ್ಳాం.69/2006-07

1217

24553

79ಪాರ್ అ.హಸాಥ್ంతర.4
8/2006-07

1218

79ಪాರ್ అ.హಸాತ್ం.30/2
006-07
24564 79ಪాರ್ అ. ౕలಮ್న .1
13/2002

1219

షయ

24557

ಕెూడగు ದాಯ್లయ మ ಕెౕ ఈ సంಸెಥ್య
వ
మద మడಕెౕ య ಲ್ నಡెయు ತ್రువ
ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ ಪాರ್ ಶాಲెయనుನ್ ౖసూరు
నగరಕెಕ್ సಥ್ಳాంత సువ బಗెಗ್.
ರ್ౕ కృషಣ್ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ ಪాರ್ ಶాಲె ಹాసన ఈ
ಶాಲెయనుನ್ ರ್ౕ ಮాళ ಕా ದాಯ್సంಸెಥ್ ಹాసన
ఇవ ಗె హಸాತ್ంత సువ కు తు.
ಗౌతమ ಕಷ್ణ సంಸెಥ್ చనನ್ರాయపటಟ್ణ ఈ
ಶాಲెయ హಸాತ್ంతరద బಗెಗ್.
ರ್
ರ್ౕమ అమಮ್యಯ್, అಟెండರ್, ರ್ౕ ಗా
ಸెౕವా మం ర ಪాರ್ ಶాಲె, ఉదయಗಿ
ಹాసన ಲెಲ್ ఇవర ౕలಮ್న సంಖెಯ್.
113/2002 ర బಗెಗ್.
ವెౕಕా ದాಯ್సంಸెಥ್ హనಕెರె, మండಯ್ ತా: ఇవర
ವెౕಕా ಪాರ್ ಶాಲె, హనಕెರె ఈ ಶాಲెయనుನ್
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ బಗెಗ್.

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
26/03/2009

ಶెರ್ౕ

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

21/03/2009

B

21/03/2009

B

21/03/2009

B

21/03/2009

B

21/03/2009

B

B

1220

24578

79ಪాರ್ అ.అనుದాన.1/
2002-03

1221

24580

73ಪాರ್ అ.ఇతರె.52/20
00-01

మರ್ల ಕాನెವ್ంಟ್ ಪాರ್ ಶాಲె ಬాಳెಹెూనూನ್రు,
కಮ್మగళೂరు ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెಗె మంజూರాಗಿరువ
కనನ್డ ಬా ಗె కಟావಣె ಮాడువ బಗెಗ್.

21/03/2009

B

1222

76ಪాರ್ అ.ನెూౕం.10/2 బరూజ ಕಿ ಪాರ್ ಶాಲె, రಝాజనగర,
008-09
మూడుపడుಕెూౕ , బంಟాವ್ళ ತా: ద ణ కనನ್డ
ಲెಲ್
25172 76ಪాರ್ అ.ದాವె.05/20 ರ್ౕ ರామచందರ್ನాయಕ್ కుಳా ಖాసಗಿ ಪాರ್
00-01
ಶాಲె బంಟాವ್ళ ತా: ఇవరు ರాజಯ್ ఉచಛ್
ನాಯ್ಯాలయద ಲ್ హూ రువ ದాವె సంಖెಯ್.
25829/2000
25181 76ಪాರ್ అ.ದాವె.04/20 ಟ್
షನ್ సంಖెಯ್. 14174-14228/2000
00-01
ರ್ౕ కృషಣ್పಪ್ మ ತ್తరరు రుదಧ್ సಕాರ್ర

23/03/2009

B

23/03/2009

B

23/03/2009

B

ಮా
హకుಕ್ యమద అ ఈ కಛెౕ య ಲ್
2005 ంద ಸెಪెಟ್ంబರ್ 2007 రవರెಗಿన
ౕలಮ್న పರ್కరణగళ ಮా
ఒదಗಿసువ బಗెಗ್.

25/03/2009

B

ರ್ౕమ
బಗెಗ್

25/03/2009

B

25/03/2009

B

1223

1224

25161

76ಪాರ್ అ.ಮా
హకుಕ್.01/2007-08

1225

25471

1226

26612 ఆ13 ఇతರె
ಶా,ಮా.హు,సಥ್-62/200203
26660 76ಪాರ್ అ.ఇతರె.14/20
06-07

1227

ನాగరతನ್మಮ್ ఇవర హుದెದ್ సಥ್ಳాంతరద

ఉడు
ಲెಲ್య కటಟ್ಪా య ఎಸ್. ,.ఎಸ್. ఆంగಲ್
ಮాద ಶాಲెయ ಲ್ వం ಗె వసూ ಮాడు ತ್రువ
బಗెಗ್

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1228 26667 76ಪాರ್ అ.ఇతರె.24/20 ನాగರాజ పదಮ್ న ంರ್ಗ್ ಹెూౕం కుంದాపುర
06-07
ఇవర మన
1229 26676 76ಪాರ್ అ.ఇతರె.11/20 స ౕರ್దయ అనుದా త ಪాರ್ ಶాಲె
05-06
కుందపುర ఇవర ఆడ త మండ య ವాదద
బಗెಗ್
1230 26680 76ಪాರ್ అ.ಹె .11/200 ಹెచుಚ್వ
ಕಷ್కర సಥ್ళ హం ಕె బಗెಗ್
5-06
1231 26686 76ಪాರ್ అ.ಸాదూ .5/2 ರ್ౕ ಗెూౕಪాలకృషಣ್భಟ್ ఇవరు నక ರా ౕನా
005-06
పతರ್
1232 26692 76ಪాರ್ అ.ఇతರె.43/20 కృషಣ್పೂಜా ఉడు ఇవర ನెౕమಕా బಗెಗ್
05-06
1233 26698 76ಪాರ್ అ.హసಥ್ం.03/20 ానగంಗా ಕಿ ಪాರ್ ಶాಲె, ము పು ఈ ಶాಲెయ
05-06
హಸాತ್ంతర
1234 26705 76ಪాರ್ అ.ఇతರె.35/20 ಕె సತ್ ರాయಲ್ ఇం యನ್ సూಕ್ಲ್ ದాದ್పುర 05-06
7ನెౕ తరగ మకಕ್ ಗె త ద నకలు పರ್ಮాణ
పతರ್ద బಗెಗ್.
1235 26713 76ಪాರ್ అ.ఇతರె.46/20 ನాయక ఎజుಕెౕషನ್ టರ್ಸ್ಟ್ యಡా
05-06
కుంದాపುర ఉడు
ಲెಲ್-ఇవర టರ್ಸ್ಟ್ పరಭాರె
బಗెಗ್
1236 26717 76ಪాರ್ అ.ఇతರె.20/20 ಶెౕఖರ್ కూಲెౕర ము మ ಲ್ಕాజుರ್న ಪాರ್
04-05
ಶాಲె ಸౌద, ఎరడನెౕ ನెౕమಕా ಮా రువ బಗెಗ್
1237

26719

1238

26722

1239

26726

1240

26736

1241

26741

1242

26745

1243

26749

1244

26756

1245

26759

1246

26826

1247

26829

1248

26834

1249

26855

1250

26875

1251

26882

1252

26888

1253

26891

1254

26894

76ಪాರ್ అ.ವెౕ. .1/20
04-05
76ಪాರ್ అ.ఇతರె.18/20
03-04
76ಪాರ್ అ.ఇతರె.26/20
03-04
76ಪాರ್ అ.ఇతರె.23/20
06-07
76ಪాರ್ అ.ఇతರె.31/20
06-07
76ಪాರ್ అ.ఇతರె.07/20
06-07
76ಪాರ್ అ.ఇతರె.1/20
06-07
76ಪాರ್ అ.ఇతರె.13/20
06-07
76ಪాರ್ అ,.సಥ್ಳాంతర.1
/2006-07
74ಪాರ್ అ.హಸాತ್ం1/20
06-07
74ಪాರ್ అ.హಸాತ್ం.11/2
006-07
74ಪాರ್ అ.ನెూౕం27/20
06-07
74ಪాರ್ అ.ಹెబ.2/2007
-08
74ಪాರ್ అ.ಹెచుಚ್వ
6/2008-09
74ಪాರ್ అ.ಹె వగರ್.7/2
008-09
74ಪాರ್ అ.ನెూౕం.11/2
008-09
74ಪాರ್ అ.ವెౕ.అ.18/2
008-09

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
25/03/2009

ಶెರ್ౕ

25/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

ಶారದా వృతತ್ ಕಷ್ಕಿ, ಕె ఆರ್ ఇ ಪాರ್ ಶాಲె
సురతಕ್ಲ್ ఇవర ವెౕతన గ బಗెಗ್
యంಡెౕಸా
, లూದ್ಸ್ಸ್ ಪాರ್ ಶాಲె
కణజూరు ಕాకರ್ళ ఇవ ಗె అంగ కల భತెಯ್
అనుದా త ಪాರ್ ಶాಲా ಕಷ್క ಗె 1957 ర
ప షಕ್ೃత ವెౕతన ಶెರ್ౕ య ಲ್ ವెౕతన గ
ఎಸ್ ವాసుದెౕవರాವ್, ఉపನాಯ್సకరు ದాದ್పುర
ఇవరు స ಲ್ రువ మన బಗెಗ್.
తలಪా ಗాರ್మ ದెౕ నగరద ಲ್ ಹెూసದాಗಿ
ಪాರ್రం సಲాద ಶారದా ಕెౕతన ಪాರ್ ಶాಲె
ಟ್ ದాಯ್సంಸెಥ್ మంగళೂరు ఈ ಶాಲెయ ಲ್
ಬాಷా ౕ ಪా సు ತ್రువ బಗెಗ್
కನాರ್టక
ಲ್ ಸెౕವా యమగళು 74 రనವ್య
ಹెచుಚ್వ ವెౕతన మంజూరు
ಟ್ ದాಯ್సంಸెಥ್ ಖాసಗಿ ಶాಲెయ ಲ್ సಕాರ್
ಶాಲెయనుನ್ ತెರెయలు అనుమ
ರామయಯ್ ಸాಮ್రక ఆంగಲ್ ಪాರ್ ಶాಲె
సಥ್ಳాంతరద బಗెಗ್
ఉచಚ್ంగమಮ್ దుగರ್మಮ್ ಶాಲెయ హಸాತ್ంతర

25/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

ಜాಷ್నగంಗెూౕ ರ್

25/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

ಪాರ್ ಶాಲె -హಸాತ್ంతర

ದాಯ್ ಕాస ಪాರ್ ಶాಲె ಮాయకనహ ಟ್
తರ್దుగರ್ ಶాಲా ನెూౕంద
ಸెంಟ್ ಪాಲ್ಸ್ ಪాರ್ಶాಲె, ಹెసరు బదಲావಣె
ರ್ౕమ

మమತా వಗాರ್వಣె

వమూతರ್యಯ್ వಗాರ್వಣె
ಮా ಸై క ಶాಲె ನెూౕంద

బಗెಗ್

ఎಸ್.ఎ.ఆರ್. లಲ್ತ್ ముನావರ್ ಪాರ್ಶాಲె,
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ బಗెಗ್

74ಪాರ್ అ.వగರ್.05/20 బసవರాజపಪ್ స ఆంజನెౕయ
08-09
ದావణಗెರె వಗాರ್వಣె

ಪాರ್ಶాಲె,

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1255 26898 74ಪాರ್ అ.వగರ್.8/08- సಟ್ರ್ ఎ జబತ್ ఫಣా్◌ం ಸ್, ౕ
09
ఇಮాಯ್కూಯ್ಲెౕಟ್ ಪాರ್ ಶాಲె, వ గಗ್ ఇవర
వಗాರ್వಣె
1256 26901 74ಪాರ್ అ.వగರ್ఎ మಹెౕశವ್రపಪ್, స , లకూ నరసయಯ್
3/2008-09
ಪాರ್ಶాಲె, ದావణಗెರె రవర వಗాರ್వಣె
1257 26904 74ಪాರ್ అ.వగರ್.14/20 ರ್ౕ ౕరభదರ್యಯ್, స , ముషూಟ್ರెౕశವ್ర
08-09
ಪాರ್ಶాಲె జగళೂరు వಗాರ್వಣె
1258 26906 74ಪాರ್ అ.వగರ್.12/20 ಗౌడర ర శంకర ಜెూಯ್ౕ ಬాపುಲెౕ ಪాರ್ಶాಲె,
08-09
వಗాರ್వಣె
1259 26910 74ಪాರ್ అ.వగರ್.10/20 ರ್ౕమ ಸౌಭాగಯ್వ , స , బంಕాపುరద
08-09
నంజుండపಪ್ ಪాರ್ಶాಲె, ದావణಗెರె వಗాರ್వಣె
1260

26923

1261

26927

1262

26932

1263

26935

1264

26940

1265

26943

1266

26948

1267

26952

1268

26954

1269

26958

1270

26964

1271

27012

1272

27015

1273

27016

1274

27019

1275

27022

1276

27141

1277

27193

1278

27195

1279

27197

1280

27200

1281

27203

1282

27206

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
25/03/2009

ಶెರ್ౕ

25/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

ಸెౕವాಲాಲ್ ಪాರ್ಶాಲె, ಶాం నగర, వ గಗ್
ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ದావణಗెರె ಹెచుಚ್వ
ಕಷ್కరుగళ ವెౕతన డుగಡె
బಗెಗ್
ానದా
ಪాರ್ಶాಲె, బసవనగు - వ గಗ್

25/03/2009

B

25/03/2009

B

25/03/2009

B

ಕెౕం ರ್ౕಡ್ಜ್ ಪాರ್ಶాಲె, ದావణಗెರెವెౕతನానుದానుದానಕెಕ್
ರెౕణుಕాದెౕ
ಪాರ್ಶాಲె, ಹెూళಲెಕ್ರె
ವెౕతನానుದానಕెಕ್
దుಗాంರ್ ಕా పೂ ಪాರ್ ಶాಲె, ದావణಗెರె
ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ఉతತ್ర ಲెಲ್య ಹెచుಚ್వ
ಕಷ್కర వಗాರ್వಣె

25/03/2009

B

25/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

ರాఘವెౕందರ್ ಪాರ್ಶా ಬెౕగూరు, ಕా పುర
వ గಗ್ ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ానగంಗా ಪాರ್ಶాಲె, హ హర ಶాಲెయ
సಥ್ಳాంతర కు తు
ಹెచుಚ್వ
ಕಷ್కర గురు సువ బಗెಗ್

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

గ రంగನాథ ಪాರ್ಶాಲె, ಗಿ ಯాపುర,
ಹెూసదుగರ್ ತా: ಕಷ್కర ವెౕతన డుగಡె బಗెಗ್

26/03/2009

B

అ.ನెూౕం.14/0 ಸెంಟ್ ಜెూౕನ್ಸ್ ಪాರ್ಶాಲె,
లಕాలూಮ್రు
6ನెౕ తరగ ಪాರ್రంభ
క.ನెూౕం.01/0
ಪాರ್ಶాಲె, ಹెూసదుగರ್ ಶాಲె ನెూౕంద

26/03/2009

B

26/03/2009

B

అ.ನెూౕం.7/06- మలನాడయ ಪాರ್ ಶాಲె జಜ್హ ಳ್ ౕథರ್హ ಳ್ ತా:
ಶాಲె ನెూౕంద
అ.ವెౕ,.ಬెౕ.3/2 ಹెూసದాಗಿ అనుದానಕెಕ್ ఒళపటಟ್ ಶాಲెగళ
అనుದాన ಬెౕ ಕె బಗెಗ್
అ.ನెూౕం.10/0 ాన ನైವెౕధಯ್ ಕాನెವ್ంಟ್ ಪాರ್ಶాಲె
సరసವ್ నగర, ದావణಗెರె ಶాಲె ನెూౕంద
అ.ఆನెౕ.2/200 ವై ಕె
ಪాರ್ಶాಲె ದావణಗెರె ಶాಲా ಕಷ್కర
ವెౕతన డుగಡెಗె ఆడ ತా ಕా గళ ನెౕమక

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

74ಪాರ್ అ.ఇతರె.28/20
03-04
74ಪాರ್ క.ఇతರె.59/20
03-04
74ಪాರ್ అ.ಹె.1/200304
74ಪాರ್ అ.అనుమ .13
/2003-04
74ಪాರ್ అ.ವెౕ.అ.58/2
003-04
74ಪాರ್ అ.హಸాತ್ం.5/20
03-04
74ಪాರ್ అ.ವెౕఅ. .5/2
003-04
74ಪాರ್ అ.ವెౕ .03/20
03-04
74ಪాರ್ అ.ನెూౕం.62/2
003-04
74ಪాರ್ అ.ವెౕ.అ.56/2
003-04
74ಪాರ್ అ.ವెౕ.అ.14/2
003-04
74ಪాರ್ అ.ವెౕ.అ.1/20
07-08
74ಪాರ್ అ.వగರ್.14/20
07-08
74ಪాರ್ అ.అనుದాన
2/07-08
74ಪాರ್ అ.సಥ್ం.1/2007
-08
74ಪాರ್ అ.ಹె 51/200
2-03
74ಪాರ್ అ.ವెౕ .25/
03-04
74ಪాರ್
6-07
74ಪాರ್
6-07
74ಪాರ್
07
74ಪాರ್
006-07
74ಪాರ್
6-07
74ಪాರ್
6-07

అంబూಬా
, ಕాగదనగర పೂ ಪాರ್ ಶాಲె
భದాರ್వ ಲెూౕಕాయుకತ್ಕెಕ್ దూరు
కಸె ಬా , మురుఘರాಜెౕందರ್ ಪాರ್ಶాಲె,
ದావణಗెರె వಗాರ್వಣె
తరళಬాళು జగదుಗ್రు ಪాರ್ಶాಲె, ದావణಗెರె
ఆంగಲ್ ಮా అనుమ
రంగನాథ ಪాರ್ಶాಲె, బబూಬ್రు,
యూరు
ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ವెౕಕానంద ಪాರ್ಶాಲె, పరశుರామపುర
ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ಹెచుಚ್వ
ಕಷ್కర హಸాತ್ంతరద బಗెಗ್

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1283 27214 74ಪాರ್ అ.సಥ್ಳాంతర
8/06-07
1284 27216 74ಪాರ್ అ.ఇతರె
29/06-07
1285 27218 74ಪాರ್ అ.ವెౕ.అ.17/06
-07
1286 27221 74ಪాರ್ అ.ವెౕ.అన.21/
2006-07
1287 27224 74ಪాರ್ అ.ವెౕ.అ.12/06
-07
1288 27228 74ಪాರ್ అ.ವెౕ.అ.14/06
-07
1289 27230 74ಪాರ್ అ.ನెూౕం
2/06-07
1290 27233 74ಪాರ್ అ.ನెూౕం
4/2006-07
1291 27237 74ಪాರ್ అ.ನెూౕం
9/2006-07
1292 27240 74ಪాರ್ అ.ವెౕ .5/0506
1293

27248

1294

27253

1295

27254

1296

27256

1297

27258

1298

27265

1299

27266

1300

27269

1301

27271

1302

27273

1303

27277

1304

27281

1305

27284

1306

27287

1307

27291

1308

27372

1309

27374

1310

27379

1311

27382

74ಪాರ್ అ.ನెూౕం.4/0506
74ಪాರ್ అ.ನెూౕం
7./2005-06
74ಪాರ್ అ.ನెూౕం
5/2005-06
74ಪాರ್ అ.ನెూౕం
11/2005-06
74ಪాರ್ అ. ನెూౕం
10/05-06
74ಪాರ್ అ.ವెౕ.అ.14/05
-06
74ಪాರ್ అ.ನెూౕం
15/05-06
74ಪాರ್ అ.ವెౕ.అ.10/05
-06
74ಪాರ್ అ.ವెౕ.అ.1/0506
74ಪాರ್ అ.ವెౕ.బ.4/20
05-06
74ಪాರ್ అ.ವెౕఅబ
7/05-06
74ಪాರ್ అ.ವెౕ.అ.8/0506
74ಪాರ್ అ.ವెౕ.అ.3/0506
74ಪాರ್ అ.ನెూౕం.9/0506
74ಪాರ್ అ.దూరు
29/05-06
74ಪాರ್ అ.ವెౕ.అ.9/0405
74ಪాರ್ అ.ವెౕ.అ.19/04
-05
74ಪాರ್ అ.ఇతರె.2/0405
74ಪాರ್ అ.ವెౕఅ.2/0405

షయ
ವాజసಪ್ క ಪాರ್ಶాಲె, తರ್దుగರ್ ಶాಲెయ
సಥ್ಳాంతరద బಗెಗ್
అనుದా త ಹెచుಚ್వ
ಕಷ್కరుగళ మరు హం ಕె
బಗెಗ್ నಡెద సಭె
అకಕ್మಹాದెౕ
ಪాರ್ಶాಲె భದాರ್వ ಶాಲె
ವెౕతನానుದానಕెಕ್
పರ್ಶాం క ಪాರ್ಶాಲె, భದాರ್వ
వ గಗ್
ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ఆ చుంచనಗಿ క ಪాರ್ಶాಲె, భದాರ್వ ಶాಲె
ವెౕతನానుದానಕెಕ್
01-06-87 ర పೂవರ್ద ಲ್ ಪాರ್రంభసಲాద 08
ಶాಲెగళ ವెౕతನానుದానಕెಕ್
కలಪ್తూತ್రు ಪాರ್ಶాಲె, ದావణಗెರె ಶాಲె
ನెూౕంద బಗెಗ್
ఆರ್. .ఎಸ್. ಪాರ್ಶాಲె, చనನ್ಗಿ ಶాಲా
ನెూౕందణ
ఆకಸ್ಫ್ಡ್ ಪాರ್ಶాಲె, ఆನెಕెూండ ದావణಗెರె
ಶాಲా ನెూౕంద బಗెಗ್
ల ಮ್ౕనర ంహಸాವ್
ಪాರ್ಶాಲె, ರాంపುర
లಕాలూಮ್రు ತాళ ಶాಲె ವెౕతನానుದానಕెಕ್
మంದార ಪాರ್ಶాಲె ౕలన ಳ್ ದావణಗెర ಶాಲె
ನెూౕంద
ಸాಯ್ನ್ ತెూౕం క ಪాರ್ಶాಲె, ಗా ಕెూపಪ್ వ గಗ್
ಶాಲె ನెూౕంద
శವ್ ಚెౕతన ಪాರ್ಶాಲె ಹెూళಲెಕ್ರె ಶాಲా
ನెూౕంద
చనನ್మ ಲ್ಕాజుರ್నಸాವ್
ಪాರ್ಶాಲె ಹెూನాನ್
ಶాಲా ನెూౕంద
తరళ ಬాళು జగదుಗ್రు ದాಯ್సంಸెಥ್
ಗెರె
ಶాಲా ನెూౕంద
ానగంಗెూౕ ರ್ ಪాರ್ಶాಲె, పೂಪ್నగర
వ గಗ್ ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ನెౕತా
ಪాರ್ಶాಲె భరమಸాగర తರ್దుగರ್
శಲా ನెూౕంద
అಶెೂౕక క ಪాರ್ಶాಲె వ గಗ್
ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ఆదశರ್ ಪాರ್ಶాಲె, ದావణಗెರె ಶాಲె
ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ಮారు క ಪాರ್ಶాಲె, ಗౌ పುర , ದావణಗెರె
ಶాಲెయ ವెౕతನానుದానಕెಕ್
వన ರ್ౕ ಪాರ್ಶాಲె, ಸాగర ಶాಲెయ
ವెౕతನానుದానಕెಕ್
వన ರ್ౕ ಪాರ್ಶాಲె బಜెూಜ್ౕ ಸాగర ತా:
ವెౕతನానుದానಕెಕ್
బసವెౕశವ್ర ಪాರ್ಶాಲె, జగళೂరు ఈ ಶాಲెయ
ವెౕతನానుದానಕెಕ್
టಲ್ ఏంజಲ್ಸ್ ಪాರ್ಶాಲె తರ್దుగರ್ ಶాಲా
ನెూౕంద
ఎಲ್ రంగపಪ್ ఉ , తರ್దుగರ್ రవర దూరు
ఆంజನెయ ಪాರ್ಶాಲె ಹెూನెನ್నహ ಳ್ ಹెూసదుగರ್
ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ನాయక ಪాರ್ಶాಲె బురుజనహ ಟ್ తರ್దుగರ್ ವెౕతನానుದానಕెಕ್
వ గಗ್ ಲాಲ್ ఎಸ್. .ఎಸ್. . ನెౕమಕా
అను ౕదನె
గ రంగನాథ ಪాರ್ಶాಲె, గుడಡ್దನెౕరಳెಕెರె
ಹెూసదుగರ್ ವెౕతನానుದానಕెಕ್

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
26/03/2009

ಶెರ್ౕ

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1312 27384 74ಪాರ್ అ.ನెూౕం.11/0
4-05
1313 27386 74ಪాರ್ అ.ನెూౕం
8/2004-05త
1314 27390 74ಪాರ್ అ.ನెూం.
9/2004-05
1315 27391 74ಪాರ್ అ.ನెూౕం.16/0
4-05
1316 27394 74ಪాರ್ అ.ವెౕ.అ.18/04
-05
1317 27397 74ಪాರ್ అ.ನెూౕం.17/0
4-05
1318 27399 74ಪాರ್ అ.ವెౕ.అ.11/2
004-05
1319 27401 74ಪాರ್ అ.ವెౕ.అ.7/0405
1320 27403 74ಪాರ್ అ.ವెౕ.అ.4/0405
1321 27406 74ಪాರ್ అ.ವెౕ.అ.20/04
-05
1322 27410 74ಪాರ್ అ.ದాವె.1478
7/94
1323 27412 74ಪాರ್ అ. 74ಪాರ್ అ.
ಹె 13/05-06
1324 27414 74ಪాರ್ అ.ವెౕ.అ.22/05
-06
1325 27415 74ಪాರ್ అ.వగರ್ 7/0506
1326 27417 74ಪాರ್ అ.ಹె
99/2006-07
1327 27420 74ಪాರ್ అ.వగರ್ 5/0203
1328 27422 74ಪాರ್ అ.వగರ್ 3/0405
1329 27428 74ಪాರ್ అ.ನెూౕం.15/0
4-05
1330 27431 74ಪాರ್ అ.ನెూౕం.10/0
4-05
1331 27433 74ಪాರ್ అ.ఇతರె.17/04
-05
1332 27435 74ಪాರ್ అ.వగರ್2/0405
1333 27439 74ಪాರ್ అ.ವెౕ.అ.5/0506
1334
1335
1336
1337
1338

1339

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
26/03/2009

ಶెರ್ౕ

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

ానವా
ಪాರ್ಶాಲె, ಹెూళಲెಕ್ರె
ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ರాಷెూಟ್ರ್ౕತాಥ್న ಪాರ್ಶాಲె, టుಟ್వ ಳ್ ದావణಗెರె
ಶాಲా ನెూౕంద
రంగನాథ ಪాರ್ಶాಲె, చనನ್ಗಿ
ವెౕతನానుದానಕెಕ್
రుದెರ್ౕశವ್ర ಪాರ್ಶాಲె, ದావణಗెರెವెౕతನానుದానಕెಕ್
ానగంಗెూౕ ರ್ ಪాರ್ಶాಲె, ಹెూసదుగರ್ ಶాಲా
ವెౕతನానుದానಕెಕ್
యరమంజನాయక ಪాರ್ಶాಲె,
ళಕాలూಮ್రు
ಶాಲా ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ಸెంಟ್ ಜాನ್ಸ್ ದాಯ್సంಸెಥ್
ళಕాలూಮ್రు ఆంగಲ್
ಮా అనుమ
ಹెచుವ್వ
ಕಷ್కరనుನ್ గురు సువ బಗెಗ್ 4 కడత

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

ಕాం ರ್ಡ್ ಲె ನ್ ಪాರ್ಶాಲె, ದావణಗెರె
ವెౕతನానుದానకಕ್ದె
యಶెೂౕధమಮ್ స . ఆರ್. .ಹెಚ್. .ఎಸ್.
వ గಗ್ వಗాರ್వಣె
ಹెచుಚ್వ
ಕಷ್కరనుನ್ గురు సువ బಗెಗ್- 3 కడత

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

తರ್దుగರ್ ದై క ಕಷ್కరుగళ వಗాರ್వಣె బಗెಗ್

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

26/03/2009

B

24/03/2009

C

24/03/2009

C

24/03/2009

C

24/03/2009

C

24/03/2009

C

షయ
టಲ್ ఏంఝಲ್ಸ್ ಪాರ್ಶాಲె ದావణಗెರె ಶాಲె
ನెూౕంద బಗెಗ್
నవಜెూಯ್ౕ
ಪాರ್ಶాಲె, ಕెూౕణందూరు,
ౕథರ್హ ಳ್ ಶాಲా ನెూౕంద
లಲ್ತ್ ದాಯ್సంಸెಥ್ పೂಪ್నగర వ గಗ್ ಶాಲా
ನెూౕంద
పುసಪ್ ಪాರ್ಶాಲె ಕా పುర ಶాಲా ನెూౕంద

శరణపಪ್ ఎಸ್ పಲెಲ್ౕర , కಲెಲ್ౕశವ್ర ಪాರ್ಶాಲె
గదగ ఇవర వಗాರ್వಣె
ರ್ౕ ಶారದా ದాಯ್సంಸెಥ್ ౕథರ್హ ಳ್ౕ వ గಗ್
ಶాಲా ನెూంద
అನాథ ಸెౕವాశರ್మ ಪాರ್ಶాಲె మಲాಲ್ హ ಳ್
ಶాಲా ನెూౕంద
గ రంగನాథಸాವ್
ಪాರ್ಶాಲె ಹాగలಕెರె
ಶాಲా ವెౕతన డగಡె బಗెಗ್
ರ್ౕ ఎನ್
ౕಪ್,. స , అంಬెౕడಕ್ರ್ ಪాರ್ಶాಲె,
భದాರ್వ వಗాರ್వಣె
వ గಗ್ ಲెಲ್య ಲ್న 01-06-87 ంద 31-0302 ర అవ య ಲ್ ఎಸ್. .ఎಸ್. . ಶాಲా
అనుದానಕెಕ್
27441 74ಪాರ್ అ.ఇతರె 8/00- పೂవರ್ ಪాರ್థ క ಶాಲెయ ಕಷ್కరుగళనుನ್
01
ವెౕతನానుದానಕెಕ್
732 7(6) ಪాರ್. .అ
ಹెచుಚ್వ
ಕಷ್కరనుನ್ కతರ್వಯ್ಕెಕ್ ತెಗెదుಕెూళುಳ್వ
ಹె. .02/05-06
బಗెಗ್
956 7(6) ಪాರ್. .అ / ఇతರె క.ఎಸ್.ఎಸ್ యమగళು 1974 ర యమ
45/05-06
రనವ್య మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್
1074 7(6) ಪ್ఋఆ. .అ
ರ್ౕ ಶాರాದా ದాಯ್వదರ್క సంఘ, ಬెూಳాನ್ಚె
హಸాತ್ంతర, 01/05-06
ఇవర ವాಯ್ ತ್య హಸాತ್ంతర
12619 ಸా6 ಪాರ್ అ/ఇతರెఅంజుమನ್ ఉదుರ್ .ಪాರ್.ಶాಲె, కుంದాపುర
12/2005-06
ఇలಲ್ಗె వಗాರ್వಣె మూలక ಕಷ್కర హుದెದ್ భ ರ್
ಮాడువ బಗెಗ್
25728 76ಪాರ್ అ.ఇతರె.21/20 ಸావರ್జ కరు సಕాರ್రಕెಕ್ స ಲ್ రువ మన బಗెಗ್
05-06

B

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1340 25731 76ಪాರ್ అ.ఇతರె.23/20 కನాರ್టక
ಲ್ ಸెౕವెగళು యమగళು, 1974
05-06
ర యమ 6 రనವ್య ఒందు ಹెచుಚ್వ ವెౕతన
బ ತ್యనుನ್ మంజూరు ಮాడువంತె ಕెూౕ రువ
బಗెಗ್.
1341 25756 76ಪాರ್ అ.ఇతರె.28/20 ಕె ఎಸ್ ఆರ್ యమగళು 1974 ర యమ 6
05-06
రనವ್య ఒందు ಹెచుಚ್వ ವెౕతన బ ತ್యనుನ್
మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್.
1342 25759 76ಪాರ್ అ.ఇతರె.29/20 ಕె ఎಸ್ ఆರ್ యమగళು 1974 ర యమ 6
05-06
రనವ್య ఒందు ಹెచుಚ್వ ವెౕతన బ ತ್యనుನ್
మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್.
ఎಸ್.ఆರ್.ఎಸ್ కనನ್డ
1343
429 7(1) ಪాರ್ అ:ఎಲ್
య ಪాರ್థ క ಶాಲె,
ಕాಯ್ 10/ ఎಸ್
మಹాల ಮ್ౕ బಡావಣె, ಬెంగళೂరు ఈ ಶాಲెయ
94,/94-95
08 జన ಕಷ್కరు, ರా ನా
ౕ ದాದ್ರెందు
సుళುಳ್ ಮా
ౕ ಬెౕರె ಕಷ್కరుగళనుನ್
అను ౕదನె ಮా రువ బಗెಗ್ (సలు నక న
కడత)
1344
432 7(6).ಪాರ್ అ.వగರ್ಕಿರ್సಟ್ನ್ లూ ಸ್ స. .ಸెౕకರ್ಡ್ ಹాటಸ್ರ್
12/2006-2007
.ಪాರ್.ಶాಲె ನాಗెౕనహ ಳ್ ಹెಚ್. .ಕెూౕಟె
ౖసూరు ఇవర వಗాರ್వಣె
1345
850 7(6) ಪాರ್. .అ వగರ್
ರ್ౕ ದాಯ್ವా
.ಪాರ್.ಶాಲె సూరతಕ್ಲ್
30/04-05
మంగళೂరు ఇవర వಗాರ್వಣె
1346
867 7(6) ಪాರ್. .అ ఇతರె
ರ್ౕమ
ౕ . ಪాರ್.ಶా ಸైరు. ౖకಲ್
09/03-04
,ಪాರ್.ಶాಲె ಶాం నగర, ಸెౕವె ప గణನె బಗెಗ್
1347
1348
1349

7(6) ಪాರ್. .అ ಹె. .
01/03-04
906 7(6) ಪాರ್. .అ ఇతರె
32/2003-04
909 7(6) ಪాರ್. .అ ఇతರె
02 /06-07
873

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
24/03/2009

ಶెರ್ౕ

24/03/2009

C

24/03/2009

C

12/12/2007

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

అనుದా త ಪాರ್.ಶాಲెగ ಲ್ ಹెచుಚ್వ
ಕಷ್కర
ಮాహ బಗెಗ್
ಜె.ఎಸ್.ఎಸ್ ಕామಗెರె ಹాగూ సంತెమకಕ್ళ ఈ
ಶాಲెಗె ಹెచుಚ್వ
ಕಷ್కర హం ಕె బಗెಗ್
ವెౕಕానంద .ಪాರ್.ಶాಲె గుండుಲ್ಪెౕಟె, ఇ ಲ್న
ಕಷ್కర ರాಮాಚా ఇవర దూ న బಗెಗ್

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

C

1350

941

7(6) ಪాರ್. .అ ఇతರె
24/04-05

ಸెంಟ್ ಜెూౕಸెಫ್ ఎಸాలయం అ. .ಪాರ್.ಶాಲె
ಹెచుಚ್ మంగళುరు ఈ ಶాಲె ముచుಚ್వ బಗెಗ್

24/03/2009

D

1351

947

7(1)ಪాರ್ అ: ఇతರె
66/05-06

ರ್ౕమ ఎ సಗాయ ౕ సహ ಕಷ್ಕಿ అమರావ
య ಪాರ್థ క ಶాಲె
అಮాಮ್ಳ್
ఇం ರానగర, ಬెంగళೂరు ఇవరనుನ್ ಪెರ್ౕజರ್
ಟౌನ್ ಬెంగళೂరు ఈ ಶాಲెಗె వಗాರ್ సువ బಗెಗ್.

20/02/2007

D

1352

953

796) ಪాರ್. .అ. 01/06- ರ್ౕమ
. రತాನ್వ
ರ್ౕ మంజుನాథ ಸాವ್ .
07
.ಪాರ್.ಶాಲె ధమರ್సಥ್ళ, ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್

24/03/2009

D

24/03/2009

D

25/03/2009

D

14/12/2007

D

14/12/2007

D

14/12/2007

D

14/12/2007

D

1353
1354
1355

1356

1357

1358

7(6) ಪాರ್. .అ ఇతರె
02/06-07
970 7(6) ಪాರ್. . ನెౕమక
01/04-05
4624 7(9) ಪాರ್. .అ
/దూరు/9/ 2002-03

అనుದా త ಪాರ್.ಶాಲా ಕಷ್క ಗె ఒందు ಹెచుಚ್వ
ವెౕతన బ ತ್ మంజూರా బಗెಗ್
ರ್ౕమ
ౕಟా ಗౌరవ ಕಷ್ಕಿ అనుದా త ಶాಲె
ದాಯ್ವా
.ಪాರ್.ಶాಲె సూరతಕ್ಲ್
ానగంಗా .ಪాರ್.ಶాಲా ౕదರ್ ఇ ಲ್న
ಕಷ್కరుగళ, .ఇ.ఓ మతుತ್ ఉ. యవర ౕಲె
దూ న బಗెಗ್
4632 7(9) ಪాರ್. .అ
పರ್గ ఎజుಯ್ಕెౕషನ್ ಸెూಸై , ಮా ವ್
/ನెూం/15/2004-05
ರాయచూరు ಲెಲ್, ఈ ಶాಲెಗె కనನ್డ ಮాధಯ್మಕెಕ್
అనుమ
ౕడువ కు తు
ರ್ౕ ౕಲా .ಪాರ್.ಶాಲె అళంద ತా., గులಬ್ಗాರ್
4635 7(9)
ಪాರ್. .అ/ವెౕ.. /01/20 ఈ ಶాಲెಗె ವెౕతన డుగಡె ಮాడువ బಗెಗ್
05-06
కుಮా ಶైలజ ఇవ ಗె అనుకంపద ఆಧారద
4669 7(9) ಪాರ್. .అ
/ನెౕమక/ఇతರె/12/200
ౕರెಗె సహ ಕಷ್కర హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್ (ಹాసన)
5-06
964

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1359
4893 7(9) ಪాರ್. .అ
మనూಸ್ರ್ ఎజుಕెౕషನ್ మతుತ್ ವెಲ್ ಫెౕರ್ టರ್ಸ್ಟ್
/అనుమ /01/2003-04 ఆలూరు ಹాసన ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెಗె 6 ನెౕ తరగ

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
14/12/2007

ಶెರ್ౕ

D

1360

6579

7(6) ಪాರ್. ನెూంದాಣె
.ఎಸ್.ఐ.యూ ಟ್ ಪాರ್థ క ಶాಲె మూళೂరు
13/2006-07
ఉచಚ್ల ఉడు ఇ ಲ್ 6ನెౕ-7 తరగ యగళనుನ್
ఆంగಳ್ ಮాధಯ್మ ద ಲ್ ನెూౕందಣె ಮాడువ బಗెಗ್.

24/03/2009

D

1361

8414 CPI.26.హಸాತ್ంతర/200 కృ ಭార ఆంగಲ್ ಪాರ್ಶాಲె ಚెూౕళನాయకనహ ಳ್
6
ಬెం. ఈ ಶాಲెయనుನ್ ದా ರ್ ఎజుಕెౕషನ್ సూಸై
జయనగర ఈ సంಸెದ್ಗె హಸాತ್ంత సువబಗెಗ್.
పೂణರ್ పರ್ಸాತ್వನెయూ ◌ం ಗె

20/02/2007

D

ವెౕ ತా ಪాರ್థ క ಶాಲె ಗాళహ ಳ್, త ౕಕెರె
7(9)
ಪాರ್. .అ.06ನెౕ.త.ನెూం. ತా/ 2007-08 ನెౕ ಸా ಗె 06ನెౕ తరగ యనుನ್
ఆంగಲ್ಮాధಯ್మద ಲ್ ಪాರ್రం సలు అనుమ
21/06-07
ౕడువ కు తు
7(9)
ವెౕ ತా ಪాರ್థ క ಶాಲె ಗాళహ ಳ್, త ౕಕెರె
ಪాರ್. .అ.06ನెౕ.త.ನెూం. ತా/ 2007-08 ನెౕ ಸా ಗె 06ನెౕ తరగ యనుನ್
21/06-07
ఆంగಲ್ಮాధಯ್మద ಲ್ ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ కు తు
ಸెನ್ౕహ ఎ
ంట ಶాಲె పంచనహ ಳ್ కడూరు
7(9)
ಪాರ್. అನెౕ.త.ನెూం/26/ ತా/ ఈ ಶాಲెಗె 2007-08ನెౕ ಸా ಗె ఆంగಲ್
ಮాదಯ್మద ಲ್ ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
06-07
కు తు
7(9) ಪాರ್ అ 06ನెౕ
ಸెౕంಟ್
ಸ್ .ಪాರ್.ಶాಲె అల ౕನ್ಸ್ నగర
త.ನెూం04/07-08
.ఆರ್.పటಟ್ణ ఈ ಶాಲెಗె 06ನెౕ తరగ
ನెూంద బಗెಗ್
ಮౌంటನ್ వೂಯ್ ಪాರ್థ క ಶాಲె ರాజ ಪెౕಟె
7(9) ಪాರ್ అ
ఈ ಶాಲెಗె06ನెౕ తరగ ಗె ఆంగಲ್ಮాదಯ್మద ಲ್
ನెూం.08/06-07
ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ కు తు

14/12/2007

D

14/12/2007

D

14/12/2007

D

14/12/2007

D

14/12/2007

D

14/12/2007

D

14/12/2007

D

14/12/2007

D

14/12/2007

D

14/12/2007

D

14/12/2007

D

14/12/2007

D

14/12/2007

D

24/03/2009

D

1362

10425

1363

10426

1364

10523

1365

12144

1366

12252

1367

ಸా.ರా. ದాಯ್ సంಸెತ್ ಸా ಗాರ್మ ಕె.ఆರ್.నగర
ತా/ ఈ ಶాಲెಗె 06ನెౕ తరగ ఆంగಲ್
ಮాదಯ್మద ಲ್ ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
కు తు
12426 7(9) ಪాರ್. .అ06ನెౕ
సగರ್ ಪాರ್థ క ಶాಲె ರెౕనలూಲ್రు కడూరు
త.ನెూం;10/07-08
ತా/ ఈ ಶాಲెಗె 06ನెౕ తరగ ಗె ఆంగಲ್
ಮాదಯ್మద ಲ್ ಪాರ್రం సువ కు తు
12547 79.1.ನెూంద /2007
.ఆರ್. .ಮాಡెಲ್ ಪాರ್.ಶా.ఈ ಶాಲెಗె 6ನెౕ
తరగ యನ್ను ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మద ಲ್ ಪాರ್రం సలు
అనుమ బಗెಗ್ 10,000 . .ఇరుతತ್ದె.

1368

1369

12254

1370

12548

1371

12572

1372

12573

1373

12574

1374

12575

1375

12594

7(6) ಪాರ್ అ
ನెూౕం11/07-08

79ಪాರ್ అ

జನ್ ದాಯ್ సంಸెಧ್ ಹాసన ఈ ಶాಲెಗె 6 ನెౕ
తరగ ನెూౕంద బಗెಗ್
79 ಪాರ್ అ/ನెూౕంರ್ౕ. ానಭార ಕాನెವ್ంಟ್ ಹెూస ಳ್ ರ್ౕరంగ
30/2006-07
పటಟ್ణ ఈ ಶాಲెయ ನెూౕంద బಗెಗ್
79 ಪాರ್ అ/ನెూౕంರ್ౕ. ానಭార ಕాನెವ್ంಟ್ ಹెూస ಳ್ ರ್ౕరంగ
30/2006-07
పటಟ್ణ ఈ ಶాಲెయ ನెూౕంద బಗెಗ್
79 ಪాರ್ అ/ನెూౕంರ್ౕ. ానಭార ಕాನెವ್ంಟ್ ಹెూస ಳ್ ರ್ౕరంగ
30/2006-07
పటಟ್ణ ఈ ಶాಲెయ ನెూౕంద బಗెಗ್
79 ಪాರ್ అ/ನెూౕంರ್ౕ. ానಭార ಕాನెವ್ంಟ್ ಹెూస ಳ್ ರ್ౕరంగ
30/2006-07
పటಟ್ణ ఈ ಶాಲెయ ನెూౕంద బಗెಗ್
76ಪాರ್. .ఆ/హಸాತ್ంతర ದెూಯ್ౕదయ అనుದా త .ಪాರ್.ಶాಲె ఈ
-02/2007-08
ಶాಲెయనుನ್ ರ್ౕ మಲెమహದెౕశವ್ర ಸాವ್ కృಪా
ఎజుಕెౕశನ್ ಸెూಸై
ಸాలూరు బರ್హనಮ್ఠ
మಲెమహದెౕశವ್ర ಬెటಟ್ ఇవ ಗె హಸాತ್ంత సలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಹ್

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1376 12656 76ಪాರ್ అ.ನెూంద
46/2007-08

1377

12658

1378

12767

1379

76ಪాರ್ అ.ನెూం.
14/2007-08

79 ಪాರ್ అ
ನెూం.15/06-07
12874 74 ಪాರ್ అ ವెౕ.అ.11/2005-06

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
24/03/2009

ಶెರ್ౕ

ానಭార ಕಿ య ಪాರ್థ క ಶాಲె జ ಪ್న
గరు ఇ ಲ್ 6ನెౕ తరగ యనుನ್
ఆంగಲ್ಮాధಯ್మద ಲ್ ఆరం సలు అనుమ
ಕెూౕ రువ బಗెಗ್
సుపರ್ಭాత .ಪాರ್.ಶాಲె ఈ ಶాಲెಗె 06ನెౕ
తరగ ನెూౕంద బಗెಗ್
ರ್ౕ హుచుಚ್ರాయಸాವ್
య ಪాರ್థ క ಶాಲె,
ರాళಕెూపಪ್, ಕా పುర ತా, వ గಗ್ ಲెಲ್ ఈ
ಶాಲెయనుನ್ ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ బಗెಗ್

24/03/2009

D

14/12/2007

D

26/05/2008

D

2007-08ನెౕ ಸా న ಲ್ ౕథರ್హ ಳ್ ತా. అరగద ಲ್
నಡెయు ತ್రువ సಮాజ పರ್ ెಗాಗಿ ರామకృషಣ್
ಕಿ య ಪాರ್థ క ಶాಲెಗె 6ನెౕ తరగ ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మಕెಕ್ అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

26/05/2008

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

ರ್ౕ వಗాರ್ಮాంతర ಕಿ య ಪాರ್థ క ಶాಲె,
ంಗాపುర, తರ್దుగರ್-ತా. 2007-08ನెౕ
ಸా ಗె 6ನెౕ తరగ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మಕెಕ್
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
ನాద ಪాರ್థ క ಶాಲె హ ಳ್గటుಟ್ ರాజ ಪెౕಟె
ತా/ ಕెూడగు ಲెಲ್ 06ನెౕ తరగ ಶాಲా
ನెూంద బಗెಗ್
సుಜెూಯ್ౕ
ದాಯ್ సంಸెಥ್ రుನా ಗాರ್మ ರాజ
ಪెౕಟె ತా/ ಕెూడగు ಲెಲ್ 06ನెౕ తరగ
ನెూంద బಗెಗ್
ಕె. ನాగರాజ స ఆందರ್ ತెలగు ಪాರ್ ಶాಲె
కమಮ್ಗెూౕండనహ ಬెంగళರ್ రవరను ఆರ್ ,
శನ್ ಪాರ್ ಶాಲె ಕెూౕಳెౕಗాల ఇ న ಖా
హుದెಗె వగರ್ ಮాడలు అనుమ కు తు.

26/05/2008

D

14/12/2007

D

12/07/2007

D

24/03/2009

D

షయ
ಸైంಟ್ ఆನ್ಸ್.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ಕెలರై ఈ ಶాಲెయ ಲ್
6ನెౕ తరగ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మద ಲ್ ತెರెయలు
అనుమ ಕెూౕ రువ బಗెಗ್ 2007-08 ನెౕ ಸాలు
ద ణ కనನ್డ ಲెಲ್ మంగళೂరు

D

1380

12878

74ಪాರ್ అ ನెూం20/2007-08

1381

12911

76ಪాರ್ ఆ ನెూౕం
502007-08

1382

12931

1383

12951

74ಪాರ್ అ ನెూంద
24/2007-08

1384

13101

79 ಪాರ್ అ ನెూం
01/07-08

1385

13102

79 ಪాರ್ అ
ನెూం.02/07-08

1386

13119

76ಪాರ್ ఆ
వಗ್ರ್112007-08

1387

13123

9 ಪాರ್ అ
ನెూం.05/07-08

యుನైಟెಡ್ అಕాಡె
సూಕ್ಲ್ ,ఎನ್. డಗెూౕడు
ಬెౕలూరు ಹాసన ಲెಲ್ 06ನెౕ తరగ ఆంగಲ್
ಮాదಯ್మ ನెూంద బಗెಗ್

12/07/2007

D

1388

13149

73 ಪాರ್ అ
వగರ್.08/07-08

10/04/2007

D

1389

14623

79ಪాರ್. .అ. గులಬ್గರ್
ఆయుಕాತ್ಲాయ 01/0708

ರ್ౕమ ఎಲ್.ಲె ౕర స ಬైయణಣ್ಶె ಟ್ .ಪాರ್
ಶాಲె ಸె ಪ್ంಗ್ రಸెತ್ ಬెంగళೂరు-01 ఇవర
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
ನెౕరವాಗಿ ఈ కಛెౕ ಗె ವ್ౕకృతವాద పతರ್గళ
కూರ್ ౕకృత పతರ್గళು

14/12/2007

D

1390

15635

ರ್ౕ ರ್ౕ ವాస ಪెಯ್, ರ್ౕ ರామపುర ఇవరనుನ್
79 ಪాರ್ అ
వಗాರ್వಣె.87.ఇతರె/200 యు. .ఎం. .ಪాರ್.ಶాಲెಗె వಗాರ್ సువ బಗెಗ್
8
15659 c74.92.అనుమ /2008 ಗెూಲ್ౕబಲ್ ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲెಗె 6ನెౕ తరగ ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మద ಲ್ ನెూౕంద
ౕడువ బಗెಗ್ 10,000
. .ఇరుతತ್ದె.

24/03/2009

D

26/05/2008

D

1391

ವెౕಕానంద ಕಿ ಪాರ್ ಶాಲె అంಬాಗಿలు
ఉపುంద ఉడు
ಲె 6 ನెౕ తరగ ఆంగಲ್
ಮాదముద ◌్ల 2007-08 ನెౕ ಸా ಗె
అనుము కు తు.
76ಪాರ್ ఆ 512007-08 బ య ಕಿ ಪాರ್ ಶాಲె బಜాಲ್ నంತెూౕరు ద
,క, ಲె మంగళೂరు ఈ ಶాಲెಗె 6 ౕ తరగ
ఆం ಮాఅనుము 2007-08 ನెౕ ಸాలు.

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1392 16110 c74.138.ఇతರె/2008
1393

షయ

అలసూరు
ౕ ಸ್ ಠాಣె
కదದ್ సంಖెಯ್
మూల ದాఖಲెగళనుನ್ ఒదಗಿ ಕెూడువ బಗెಗ್.
16235 CPI..ಯావುದాదರెూంద ರ್ౕమ ಶాంభ
నుನ್ ఆ ಕ್ ಮా /2008 స. . .ఎ.ఎಸ್. .ಪాರ್.ಶాಲెಯాద
ఎం.ఐ.ಪాರ್.ಶా.ఇ ಲ್ಗె అంతర ఆడ త మండ య
వಗాರ್వಣెಗె అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
26/05/2008

ಶెರ್ౕ

26/05/2008

D

D

1394

16264 c76prashia.13.170.వ ರ್ౕ ర ರాజ ಶె ಟ್ స. .ఇవరనನ್ఉ ಸెౕಕెರ್ಡ್
గರ್/2008
ಹాటರ್ ಪాರ್.ಶా.ఇ ಲ್ಗె వಗాರ್ సువ బಗెಗ್

25/03/2009

D

1395

16265 c76pra.Shi.a.Transfe ರ್ౕ శంకరನాರాయణ అ గ .స. . ರ್ౕ
r.171.వగರ್/2008
ವెంకటರ್మణ ಪాರ್.ಶా.రవర అంతర ఆడ త
వಗాರ್వಣెಗె అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
16488 C,76_Pra.Shi.Excess Regarding to transfer oner teacher to
.Teacher.
Dhumavathi Higher Primary School
16570 c76..ಯావುದాదರెూంద ರ್ౕ పರ್ ರాಜ್ బಲాಲ್ಳ್ స. . ರ್ౕ చందರ್ನాథ
నుನ್ ఆ ಕ್ ಮా /2008 అఉ.ಪాರ್.ಶా.ఇవరనను ದాಯ್ಬెూౕ
అను.ಪాರ್.ಶా.ఇ ಲ್ಗె వಗాರ್ సువ బಗెಗ್
16672 C76.226.వగರ್/2008 స ౕಶ್ ಶె ಟ್ స. .ఇవరనుನ್
ఎ. . .ಪాರ್.ಶా.ఇ ಲ್ಗె వಗాರ್ సువ బಗెಗ್
16673 C76..ಯావುದాదರెూంద ರ್ౕమ ఉಷాದెౕ
.స. .అదಮారు ందు
నుನ್ ఆ ಕ್ ಮా /2008 అను.ಶా.ఇవరనుನ್ క ಯా అను.ಪాರ್.ಶా.ఇ ಲ್ಗె
వಗాರ್ సువ బಗెಗ್
16674 C76.228.వగರ್/2008
అ ౕసತ್ ಕ್ ಕామರ್ಲ್ ದాಯ್ సంಸెದ್
మం,ಶా వಗాರ್వಣె అను ౕదನె కు తు.
16693 c76..ಯావುದాదರెూంద ಕెూౕನా
ತ್ಕా అను.ಪాರ್.ಶా.ఇ ಲ್ 6మతుತ್ 7ನెౕ
నుನ್ ఆ ಕ್ ಮా /2008 తరగ గళಲ್ సಮాನాంతరವాಗಿ ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మ ಭాగ ತెರెయలు అనుమ
ಕెూౕ రువ బಗెಗ್ 10,000 . .ఇరుతತ್ದె.
16708 c76.232.వగರ್/2008
ರ್ౕ ಗెూౕಪాలకృషಣ್ అ గ స. .ఇవరనుನ್ ರ್ౕ
ವెంకటರ್మణ అను.ಶా.ఇ ಲ್గ వಗాರ್ సువ బಗెಗ್

24/03/2009

D

25/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

ఎಡాನ್ ಪెರ್ౕమ కుಮా స. .ఇవర అంతర
ఆడ త వಗాರ್వಣె బಗెಗ್

24/03/2009

D

ರ್ౕమ ఆಶాలತా స. .ఇవరనుನ್ మರ್ಲా
ಖా.ಪాರ್.ಶాಲెಗె వಗాರ್ సువ బಗెಗ್

24/03/2009

D

ಕెಥెూౕ ಕ್ ಕಷ್ణ మండ ವాಯ್ య
ತ್ ಪాರ್థ క
ಶాಲా ಕಷ್కర వಗాರ್వಣె అను ౕదನె బಗెಗ್

24/03/2009

D

ರ್ౕ రತాನ್కర ఆ గ స. . ರ್ౕ పದాಮ್ంబ
అను.ಶా.ಕాకರ್ళ ఇవరనుನ್
ౕಸాರ್లు
అను.ಶా.ఉడు ఇ ಲ್ಗె వಗాರ್ సువ బಗెಗ್
Regarding reneqal of Recognition to
Sri.Venkataramana English Medium
School, Kundapura
ಶాಲా ఇవర
C76GIA.Pry:Transfer ವా ಲాస ಪాರ್.ಶా. ರ್ౕమ
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
:38/200809.293.వగರ್/2008
.76ಪాರ್ అ:వಗాರ್వಣె:1 ರ್ౕ లಕಷ್ಮ್ణ ಶె ಟ್ స. . ರ್ౕ ರామపರ್ಸాద
ಪాರ್.ಶా.ఇవరనుನ್ ಸెౕಕెರ್ಡ್ ಹాటರ್
9/2008.ಪాರ್.ಶా.ఇ ಲ್ಗె వಗాರ್ సువ బಗెಗ್
09.294.వగರ್/2008
.76ಪాರ್ అ:వಗాರ್వಣె:2 ರ್ౕ ವాకర ರాವ್ స. .ಶాంభ
ಖా.అను.ಪాರ್.ಶా.ఇవరనుನ್ ಸెಯ್ంಟ್ ಥెూౕమಸ್
2/08ఇ ಲ್ಗె వಗాರ್ సువ బಗెಗ್
09.297.వగರ್/2008
ಕಷ್కర ఇరు ಕెయనుನ್ క షಥ್ 2
C76GAI.Pry/Transfer ಹెచుಚ್వ
వచರ್గళవರెಗె ఇస 2010 ముందువ సువ
/41/2008కు తు.
09.1.వగರ್/2008

24/03/2009

D

24/03/2009

D

25/03/2009

D

24/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

1396
1397

1398
1399

1400
1401

1402

1403

1404

1405

1406

1407

16904 C76GIA.Primary:Tra
nsfer:35/0809.261.వగರ್/2008
16940 C76GIAPr.Trans:12/
200809.263.వగರ್/2008
16942 C76
GIAPr.Trans:30/0809.265.వగರ್/2008
17413 C76GIAPry.Transfer:
23/200809.290.వగರ್/2008
17418 C76GIA.Pry:Mic.:31/
2007-08

1408

17419

1409

17445

1410

17448

1411

18177

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1412 18367 C76GIA.PRI/Transfer
/44/200809.384.వగರ್/2008
1413 24581 73ಪాರ್ అ.ఇతರె.50/20
01-02

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
24/03/2009

ಶెರ್ౕ

21/03/2009

D

73ಪాರ್ అ.ఇతರె.47/20 ರ್ౕ ಮావన ధಮాರ್శರ್మ శರ್వణ ಬెళಗెూళ,
02-03
చనನ್ರాయపటಟ್ణ ತా: ಹాసన ಲెಲ್ ఇవర ರ್ౕ
ಬాహుబ
ಪాರ್ ಶాಲె శರ್వణ ಬెళಗెూళ ఈ
ಶాಲా కటಟ್డ ಹాగూ జ ౕననుನ್ సಕాರ್రಕెಕ್
వ సువ బಗెಗ್.
73ಪాರ್ అ.ఇతರె.15/20 కನాರ್టక ద త అభుಯ್దయ ಕెౕందರ್ ಬెంగళೂరు
02-03
ఇవరు నవಚెౕతన ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ ಪాರ್ ಶాಲె
మండಯ್ ఈ ಶాಲెయనుನ್ ము ಚ್సలు ఆದెౕ రువ
బಗెಗ್.
79ಪాರ್ అ. 79ಪాರ್ అ. ತాయమಮ್ మలಲ್యಯ್ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ ಶాಲె
ಶాము.ఇతರె.02/2003- ಸెూౕమనహ ಳ್ మదూದ್రు ఈ ಶాಲెయనుನ್ ముచుಚ್వ
బಗెಗ್.
04
79ಪాರ್ అ.ఇతರె.14/20 ರ್ౕమ ఎಸ್. . జయల ಮ್, స , ಭార
ದాಯ್మం ర ಹాసన ఇవ ಗె ಹైದాರ್ಬాದ್
03-04
ವెౕతన ಶెರ್ౕ మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್.
79ಪాರ್ అ.ఇతರె.07/20 మಹెూಳా ಕಿ య సಮాజ ಪాರ್ ಶాಲె, మండಯ್ ఈ
03-04
ಶాಲెయ ಕಷ್కర ವెౕతన బಗెಗ್.
79ಪాರ್ అ.వగರ್.ఇతರె. సಟ್ರ್ ఎಲ್. అంತెూౕ యమಮ್, స , సంత
అనನ್మಮ್ ಪాರ್ ಶాಲె, ರాజಪెౕಟె, ఈ ಶాಲా
14/2004-05
ಕಷ್కరనుನ್ వಗాರ್వಣె ಮాడువ బಗెಗ್.
79ಪాರ್ అ.దూరు.06/2 ಕెౕం ರ್ಡ್ಜ್ పಬ್ಲ್ఇಕ್ సూಕ್ಲ್ ఆడ త మండ ಗె
004-05
ಕానూను కರ್మవనుನ್ జరుಗಿసువ బಗెಗ್.

21/03/2009

D

21/03/2009

D

21/03/2009

D

21/03/2009

D

21/03/2009

D

21/03/2009

D

21/03/2009

D

21/03/2009

D

21/03/2009

D

షయ
. ರ್ౕಕాంతయಯ್ స. .ఇవరనుನ್ ఒంದె ఆడ త
మండ య ఎಸ್.ఆರ್.ఎಸ್.ఎం.ఇ ಲ್ಗె
వಗాರ್ సువ బಗెಗ್
మండಯ್ ಲెಲ್ మళవ ಳ್ ತా: హలగూరు ಗాರ್మద ಲ್
నಡెసు ತ್రువ అన కృత ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ
ಪాರ್థ క ಶాಲెగళనుನ್ ము ಚ್సువ బಗెಗ್.

D

1414

24584

1415

24590

1416

24593

1417

24599

1418

24602

1419

24608

1420

24611

1421
1422

79ಪాರ್ అ,ఎನ್.ఓ. .0 య ౕందರ್ ದాಯ್సంಸెಥ್ ಹాసన ఈ సంಸెಥ್ಗె
3/2006-06
ఎನ್.ఓ. . ౕడువ బಗెಗ್.
24619 79ಪాರ್ అ.33
ಟ್ಲ್ ನ್ ಸాಟ್ರ್ ದాಯ್సంಸెಥ್ త ౕಕెರె ఆడ త
అను/2006-07
మండ వ
ంద మదರ್ నస ತా ದాಯ್సంಸెಥ್
త ౕಕెರె ఇ ಲ್ಗె వಗాರ್
రువ బಗెಗ್.

1423

24622

79ಪాರ್ అ.ಹె.బ.ఇతರె.4 గురుదతತ್ ానಜెూಯ್ౕ ಶాಲె ರాజಪెౕಟె ఈ
4/2005-06
ಶాಲెయ ಹెసరనుನ್ ರెూౕ ಕ್ ಶాಲె ఎందు ಹెసరు
బదಲావಣెಗె అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

21/03/2009

D

1424

79ಪాರ್ అ,సಥ್.ఇతರె.10/ ಶెೂౕభ కనನ್డ ಪాರ್ ಶాಲె ఆవలహ ಳ್
2007-08
ಬెంగళೂరు ఇ ಲ್ నಡెయు ತ್రువ ఈ ಶాಲెయనుನ್
కుంతూరు ಗాರ್మ, మళవ ಳ್ ತా: మండಯ್ ಲెಲ್
ఇ ಲ್ಗె సಥ್ಳాంతర
25649 76ಪాರ್ అ.వಗాರ್వಣె.1 ರ್ౕ సుబಬ್ರాವ್ ಶా , స , పುణచ
3/2007-08
ಪె ಯాಲెతడಕ್ అనుದా త ಪాರ್ ಶాಲె పುణచ
ఇవ ಗె అంతರ್ ఆడ త వಗాರ್వಣెಗె అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
25657 76ಪాರ್ అ. .వగರ್.10/ ರ್ౕ చందರ್ಶెౕఖరಶెౕ ಟ್, ఎಸ್, స ,ಮాడు ಪాರ್
2007-08
శಲె బసూತ್రు ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್25664 76ಪాರ್ అ.ನెూౕం.26/2 ಹెూౕ ఏంజಲ್ಸ್ అనుದా త ಪాರ್ ಶాಲెయ ಲ್
007-08
6ನెౕ తరగ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ అనుమ ಗాಗಿ

21/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

76ಪాರ್ అ.ಹె .29/200 ಹెచుಚ್వ
ಕಷ್కరనుನ್ ಕౌ ಸ್ ంಗ್ మూలక సಥ್ళ
6-07
యుಕಿತ್ಗెూ రువ బಗెಗ್25677 76ಪాರ್ అ.ಹె .ఇతರె.0 ರ್ౕ ಶాంతపುರ್ పರ್ಕాಶ್, స , ఇవరనుನ್
3/2006-07
ಕౌ ಸ್ ంಗ್ మూలక సಥ್ళ యుಕಿತ್ಗెూ సువ బಗెಗ್.

24/03/2009

D

24/03/2009

D

1425

1426
1427

1428
1429

24614

24625

25672

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1430 25683 76ಪాರ್ అ.ఇతರె.27/20 కನాರ್టక ಕಷ್ణ ಕా ದ್ 1999 ర యమ 112 ర
06-07
పರ್ಕార అనుದా త ಕಷ್ణ సంಸెಥ್గళ ಲ್ ఈಗాగಲెౕ
పರ್క సಲాద ಹెచుಚ್వ
ಕಷ್కరుగళనుನ್
అగతಯ್ రువ ಶాಲెగ ಗె మరు హం ಕె ಮాడువ
బಗెಗ್.
1431 25690 76ಪాರ್ అ.ವెౕతన
ರ್ౕ ఎನ್ ರాజ, ದై ಶారద
ರ್త ಪాರ್ಶాಲె,
ఇతರె.05/2006-07
. . ಗాడರ್ನ್ ౖసూరు ఇవర ವెౕతన
డుగಡె బಗెಗ್.
1432 25697 76ಪాರ್ అ.ನెూౕం.15/2 ತౌ ౕದ್ ఎజుಕెౕషನ್ టರ್ಸ್ಟ್ గంಗెూ ಳ್
006-07
కుంದాపುర ತా: ఉడు
ಲెಲ್ ఇవరు స ಲ್ రువ
6ನెౕ తరగ యనుನ್ ఆంగಲ್ ಮా:ತెರెయలు
అనుమ
1433 25704 76ಪాರ್ అ.వగರ್.13/20 ಕెಥెూౕ ಕ್ ಕಷ್ణ మండ
మంగళೂరు ఇవర
06-07
అ ౕనద ఉడు
ಲాಲ್ ವాಯ್ ತ್య ಪాರ್ ಶాಲా
ಕಷ್కరుగళ వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.
1434 25710 76ಪాರ್ అ.వగರ್.14/20 ರ್ౕమ సರెూౕಜాಬా ,స , అనుದా త
06-07
ಖాసಗಿ ಪాರ್ ಶాಲె
ౕడు ఇవర వಗాರ್వಣె
76ಪాರ್ అ.వగರ್.18/20 ರ್ౕ ఎ చందರ್ಮౌ ఇవరు అనుದా త ಕಷ್కರాಗಿ
06-07
ಬెళಳ್ ಕಿ ಪాರ್ శಲె ದెౕరళకಟెಟ್ మంగళೂరు ತా:
ద ణ కనನ್డ ಲెಲ್ ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
24/03/2009

ಶెರ್ౕ

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

D

1435

25715

1436

1437

76ಪాರ್ అ.వగರ್.16/20 ಖాసಗಿ అనుದా త సంಸెಥ್గళ ఇంటರ್
06-07
ಮాಯ್ನెౕజರ್ వಗాರ್వಣె అ ರ್గళనుನ್ స ಲ್సువ
బಗెಗ್.
25724 76ಪాರ್ అ.ఇతರె.15/20 ರ್ౕ ಕె ನాರాయణ.స , ರ್ౕ మ ಲ್ಕాజుರ್న ಖా
06-07
ಪాರ್ ಶాಲె ಸౌడ, ఉడు
ಲెಲ್ ఇవరనుನ್ ಹెచుಚ್వ
ಕಷ್కర ప ಟ್య ಲ್ ಸెౕ
ಕౌ ಸ್ ంగನ್ ಲ್ ಬెౕರె
ಶాಲెಗె ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್.

1438

25764

ಬెథ ఎజుಕెౕషనಲ್ ಸెూಸై మంగళೂరు అలಪ್
సంಖాಯ್త ఆడ త మండ
ంద నಡెసువ
అనుದా త ಪాರ್ ಶాಲెగళ ಲ್ ಖా ఇరువ
హుದెದ್గళనుನ್ తుంబలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

24/03/2009

D

1439

76ಪాರ್ అ.ನెూౕం.29/2 ರ್ౕ సరసವ್
ದాಯ್లయ కನాಯ್న, బంಟాವ್ళ ತా:
005-06
మంగళೂరు ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెಗె 6ನెౕ తరగ ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మ అనుమ
25773 76ಪాರ್ అ.అనుమ
ಶారద గణప
ದాಯ್ಕెౕందರ್ ಪాರ್ ಶాಲె
27/2008-09
పುణಯ್ಕెూౕ నగర, ಕైరంగళ, బంಟాವ್ళ ತా: ఈ
ಶాಲెಗె 1 ంద 5ನెౕ తరగ యనుನ್ కనನ್డ
ಮాధಯ್మద ಲ್ ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ
బಗెಗ್.
25778 76ಪాರ್ అ.వಗాರ್వಣె.4 మಲా ఆರ್ బಲాಲ್ಳ್, స , ರ್ౕ చందರ್ನాథ
9/2008-09
అనుದా త ಪాರ್ ಶాಲె నూರాళಬెటుಟ್, ಕాకರ್ళ
ತా: ఇవరనుನ್ ము ಲాನ್య ಪాರ್ శಲె ఈడు
ಕాకರ್ళ ತా: ఈ ಶాಲెಗె వಗాರ್ సువ బಗెಗ್

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

1440

1441

25720

76ಪాರ್ అ.ಖా హు
2008-09

25768

76ಪాರ್ అ.వಗాರ್వಣె.3 ರ್ౕమ ಕెూಲ್ ಲాಲ್ ఫನాంರ್ ಸ್, స , ಬెಳాಮ್
6/2008-09
ಖాసಗಿ అనుದా త ಪాರ್ ಶాಲె ಬెಳాಮ್య
బರ್ಹాಮ್వర వలయ ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

1442

25793

1443

76ಪాರ್ అ.వಗాರ್వಣె.0 ರ್ౕ ఎం ముకుంద ನాయక స
ರ್ౕ ವెంకటరమణ
8/2008-09
ಖాసಗಿ అనుద త ಪాರ್ ಶాಲెఅಮారుమಟెಟ್
ఉడు ఇవర వಗాರ್వಣె
25801 76ಪాರ್ అ.వಗాರ್వಣె.0 ರ್ౕమ ಸాವ್ కಲెూౕರ್, స అనుద త ಪాರ್
7/2008-09
ಶాಲె కు ಯాళ ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.
25805 76ಪాರ್ అ.వಗాರ್వಣె.3 ರ್ౕమ కలಪ್ನా ఎం ಶెౕಟ್ ಕెనರా సంయుకತ್
3/2008-09
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಡెూంగరಕెౕ మంగళೂరు ఇవర
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್

1444
1445

25797

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1446 25811 76ಪాರ್ అ.వಗాರ್వಣె.2
7/2008-09

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
24/03/2009

ಶెರ್ౕ

76ಪాರ್ అ.వಗాರ್వಣె.2 ಬెథ ఎజుಕెౕషనಲ್ ಸెూಸై మంగళೂరు ఈ
9/2008-09
ఆడ త మండ
ంద నಡెయు ತ್రువ ಪాರ್
ಶాಲెగళ వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.
76ಪాರ್ అ.ನెూౕం.03/2 ಟ್ಲ್ ఫవರ್ ಪాರ್ ಶాಲె బಜెಪ್ మంగళೂరు
007-08
2007-08ನెౕ ಸా న ಲ್ 6ನెౕ తరగ యనుನ್ ఆంగಲ್
ಮాధಯ್మద ಲ್ ಪాರ್రం సలు అనుమ
76ಪాರ್ అ.ನెూౕం.40/2
ఎಸ್ ఐ ಕಿ ಪాರ್ ಶాಲె హಳెయంగ మంగళೂరు
007-08
6ನెౕ తరగ అనుమ
76ಪాರ್ అ.వಗాರ್వಣె.1 ಸైంಟ್ ಲాರెನ್ಸ್ ಪాರ್ ಶాಲె ಬెూంಡెౕల
3/2007-08
మంగళೂరు ఈ ಕಷ್కర వಗాರ್వಣె
76ಪాರ್ అ.వಗాರ್వಣె.1 ರ್ౕ ఎ లಕಷ್ಮ್ణಗౌడ, స , మಲెನాಡ್
2/2007-08
ఎజుಕెౕషనಲ್ ಸెూಸై మలవం ಗె ಬెళತ್ంగ
ತా: ఇవరనుನ್ ఎಸ್ ఎం అనుದా త ಪాರ್ ಶాಲె
పುదವెಜా ಬెళತ್ంగ ತా: ఈ ಶాಲెಗె వಗాರ್వಣె

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

ರ್ౕ మంజుನాత ಹెగಡె, స , ఉ
ಖాసಗಿ
ಪాರ್ ಶాಲె ಪెడూರ್రు ఉడు ತా: రవ ಗె
ವ್ ౕయ ಸెౕವా పುసತ್కవనుನ್ ತెರెయలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್
2007-08ನెౕ ಸా న ಲ್ 6ನెౕ తరగ ఆంగಲ್
ಮా.ద ಲ್ ಬెూౕ సలు అనుమ
ౕడువ సంబంధ
స ಲ್ దದ್ ಬాಯ್ంಕ್ హుం యనుನ್ న ౕక సువ బಗెಗ್.

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

షయ
ರ್ౕ న ౕన కుಮాರ್, స ಸైమಟ್
ౕಲెూౕ ನా ಖాసಗಿ అనుద త ಪాರ್ ಶాಲె
కలూಲ್రు, కుంದాపುర ತా: ఇవర వಗాರ್వಣె

1447

25818

1448

25849

1449

25854

1450

25856

1451

25861

1452

25867

76ಪాರ್ అ. ವ್.ಸెౕ
పು.09/2007-08

1453

25872

76ಪాರ್ అ.ಬాಯ್ంಕ್
హుం 2007-08

1454

76ಪాರ್ అ.ಬాಯ್ం,హుం.న 6ನెౕ తరగ ఆంగಲ್ ಮా.ನెూౕం. ౕడువ సంబంధ
.1/2007-08
ಬాಯ್ంಕ್ హుం న ౕక సువ బಗెಗ್
25882 76ಪాರ್ అ.వಗాರ್వಣె.2 ರ್ౕమ
ౕನా
ಯాಡెౕಸా అಗాರ್ರ್ చಚ್
7/2007-08
నుದా త ಪాರ್ ಶాಲె అಗాರ್ బంಟాವ್ళ ತా:
ఇవర వಗాರ್వಣె
25888 76ಪాರ್ అ.దూరు.25/2 ಲెూౕంಡా ಗాರ್మద ಲ್ ಹెూసದాಗಿ స క ಪాರ್
007-08
ಶాಲెయనుನ್ ಪాರ್రం రువ బಗెಗ್
25925 76ಪాರ್ అ.వగರ್.25/20 ಕెಥెూౕ ಕ್ ಕಷ್ణ మండ మంగళೂరు ఈ ಕಷ್ణ
08-09
మండ వ
ంద నಡెయు ತ್రువ ಕಷ್కరుగళ
వಗాರ್వಣెಗె అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.

1455

1456
1457

25877

76ಪాರ್ అ.వಗాರ್వಣె
34/2008-09

ಕెಥెూౕ ಕ್ ಕಷ್ణ మండ మంగళೂరు ఆడ త
మండ వ
ంద నಡెయు ತ್రువ ಶాಲా ಕಷ್కర
వಗాರ್వಣె
76ಪాರ್ అ.వగರ್ರ್ౕ ర ರాజಶె ಟ್, స , అవం ಖాసಗಿ ಪాರ್
13/2008-09
ಶాಲె, బರ್ಹాಮ್వర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.
76ಪాರ್ అ.వగರ್ఎలನ್ నయ కుಮా ఎ స ఎం ఎం
18/2008-09
అనుದా త ಪాರ್ ಶాಲె, వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
76ಪాರ್ అ.వగರ್.82/20 ಕెಥెూౕ ಕ್ ಕಷ್ణ మండ మంగళೂరు ఇవర
08-09
వ
ంద నಡెయు ತ್రువ ಶాಲా ಕಷ್కర
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
76ಪాರ್ అ.వగರ್.40/20 జయం
సಸ್, స , సంత ಜెూౕಸెಫ್ ಪాರ್
08-09
ಶాಲె, ಬెూౕ ಮారు, బంಡాವ್ళ ತా: వಗాರ್వಣె
బಗెಗ್
76ಪాರ್ అ.వగರ್ರ್ౕ ಗెూౕಪాలಜెూౕಗಿ, స , ರ್ౕ ರామపರ್ಸాದ್ ಖా
15/2008-09
ಪాರ್ ಶాಲె మనూరు, ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್

1458

25935

1459

25941

1460

25946

1461

25952

1462

25957

1463

25962

1464

ಪాರ್ ಶాಲె,
76ಪాರ್ అ.వగರ್.11/20 వసంతಶె ಟ್, స , సుಬెూౕ
08-09
అಲెౕఊరు ఉడు ఇవర వಗాರ್వಣె
25972 76ಪాರ್ అ.వగರ್.38/20 ౕಲావ , స , ರ್ౕ ಶాంభ
ಪాರ್ ಶాಲె,
08-09
ಗಿ ಯారుಕెూౕಟె ఉడు ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

1465

25968

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1466 26081 C/76

1467

1468

షయ

Regarding Transfer in respect of
teachers working in Apthosalic Carmal
School
Regarding transfer in respect of
26231 C76
Pra.Shi.a:vagra:09/2 Sri.Horthi Anugondi, A.M., Kunja Rani
H.P.S.
005-06.
Regarding to drop the teachers from
26234 C76
Excess Teachers List in respect of
Pra.Shi.Exceces
Teacher:08/2005-06 Ganapathi Sachidanada H.P.s.

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
24/03/2009

ಶెರ್ౕ

25/03/2009

D

25/03/2009

D

D

1469

Regarding to drap the name in the
26237 C76
Gia.Primary:Excees excess teachers list in respect of Rayal
Teacher:06/2005-06 English School

25/03/2009

D

1470

26238 C76Gia.Primary:Tran ರ್ౕ.ಕాంతయಯ್, .స. . ನెౕషనలಲ್ .ಪాರ್ಶాಲె,
sfer:15/05-06
హನెౕహ ಳ್, ఉడు ఉతತ್ర వలయ ఇవర
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.
26239 .76ಪాರ್ అ:ಹె.బ:03/20 వಯ್ ರ್ౕ. ఎజుಕెౕషನ್ ಸెూಸెಯ್ య
04-05.
ఆడ తಕెూಕ್ళపటಟ್ ವెౕಕానంద .ಪాರ್.ಶాಲెయ
ಹెసరు బదಲావಣె బಗెಗ್.
26242 .76ಪాರ್ అ:ఇతರె:2220 ఉడు
ಲెಲ್ కుంದాపುర వలయ ెౕతರ್
04-05.
ಕಷ್ಣా ಕా గళ ವాಯ್ ತ್య ಖాసಗಿ ಶాಲా ಕಷ್కర
ವెౕతన ಪావ ಗె అనుದాన డుగಡె బಗెಗ್.

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

ఉడు
ಲాಲ್ ಶాశವ್త అనుದాన ర త ಶాಲా
ಕాಲెౕజుగ ಗె పರ್ముఖ ಬెౕ ಕెగళనుನ್
ఈಡెౕ సువ బಗెಗ್.
ఉడు
ಲెಲ್య ನెౕತా
య ಪాರ್థ క
ಶాಲెయ హళನాసడు ఇ ಲ್న సహ ಕಷ್ರాద
జయకర ಶె ಟ್ ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.
అనుದా త ಪాರ್థ క ಶాಲెగళ ಲ್ ಖా
హుದెದ್గళనుನ್ తుంబువ బಗెಗ್.

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

ఉడు
ಲెಲ್, కుంದాపುర ತాలూಲ್కు అనుದా త
ಪాರ್థన క ಶాಲా ಕಷ್కర ಫెబರ್వ ವెౕతన
డుగಡె బಗెಗ್.
సుసనನ್ ಪె ಸ್ಯా స. . య ఎం అనుದా త
య ಪాರ್థ క ಶాಲె ಪాటಗాళ గుಡెಡ್ ఉడు
ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

25/03/2009

D

25/03/2009

D

1471

1472

1473

26246

.76ಪాರ್ అ:ಹె. .05/20 ರ್ౕ.నಟెౕಶ್, సహ ಕಷ್కరు, మహದెౕశವ್ర
య
05-06
ಪాರ್థ క ಶాಲె ఇవరన ಹెసరనుನ್ಹెచుಚ್వ
ಕಷ್కర ప ಟ್ ంద ಕెಯ್బడువ బಗెಗ್.

1474

26249

1475

26252

1476

26255

1477

26257

1478

26258

.76
ಪాರ್ అ:ఇతರె:19:200405.
.76
ಪాರ್ అ:వగರ್:26/200405.
.76
ಪాರ್ అ:ఇతರె:15:200405
.76
ಪాರ್ అ:ఇతರె:28/200405
76ಪాರ್ అ:వగರ್:17/20
04-05

1479

సంత ಜెూౕಸెಫ್
య ಪాರ್థ క ಶాಲె గుమಮ್
.76
ಪాರ್ అ:రಜె:ఇతರె:7/200 ಹెూల ಬెಳెವ್ ఉడు ఈ ಶాಲెಗె ಕಿರ್సಮ್ಸ್ రಜె
ౕడువ బಗెಗ್.
3-04
26270 .76
సಟ್ರ್ ఈ ಲ್ನ್ ఫನాం ಸ್ స.శ .ಸెಯ್ంಟ್ ఆನ್ಸ್
ಪాರ್ అ:ఇతರె:31/03-04
య ಪాರ್థ క ಶాಲె, మగళೂరు ఇవ ಗె 20
వషರ್గళ వಶెౕస బ ತ್ మంజూರా బಗెಗ್.

25/03/2009

D

25/03/2009

D

ರ್ౕమ .ವా జ, ఎನ್. స. .నూజಬెಯ್లు
.ಪాರ್ಶాಲె, మం , ద ణ కనನ್డ ಲెಲ್ ఇవర
ౕజನె బಗెಗ್.
26279 .76ಪాರ್ అ:ఇతರె:10/2 ಬెౕರె ಲెಲ್ ంద ఇಲాಖె ಹెచుಚ್వ
ಕಷ್ರెందు
003-04
గు ರ್ ద వಗాರ್వಣెಗె ఒళపటಟ್ ಕಷ್క ಗె 20
వషರ್గళ హచుಚ್వ బ ತ್ మంజూರా బಗెಗ್.

25/03/2009

D

25/03/2009

D

1480

1481

1482

26260

26275

76
ಪాರ್ అ:ఇతರె:20.03-04

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1483 26281 .76ಪాರ್ అ:ఇతರె:34:0 ಬెౕರె ಲెಲ್గ ంద బంద ಹెచుಚ್వ
ಕಷ್కరుగ ಗె
3/04
20 వషರ್గళ బ ತ್ మంజూರా బಗెಗ್.

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
25/03/2009

ಶెರ್ౕ

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

.76ಪాರ್ అ:వగರ್:23/2 ಕెಥెూౕ ಕ್ ಕಷ್న మండ
మంగళೂరు, ఇవర
005-06
అ ౕనద అనుದా త ಪాರ್థ క ಶాಲా ಕಷ್కర
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.
ఏಡెಡ್ బರ್దరನ್ షನ್ .ಪాರ್ಶాಲె,
26357 .76
ಪాರ್ అ:దూరు:02/2004- ಕెూಳెಳ್ಗాల, ಚామರాజనగర ಲెಲ್ ఈ ಶాಲా
ఆడ త మండ యవరు ಕಷ್క ಗె ౕడు ತ್రువ
05.
ಕಿరుకుళద బಗెಗ್.
26384 76ಪాರ್ అ. అ
ಸెౕವాಲాಲ್ ದాಯ್సంಸెಥ್ వ గಗ್-ದాವె
2992/2001-02
26611 అ42 ಭామ.ಶా/దూరు- ಬా మర ಶాಲెಗె ಕాయರ್కರ್మద దూరు
24/2002-03

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

1502

26613 స అ/సಶాಕా/2003-04 సముದాయదతತ್ ಶాಲా ಕాರ್ఐకರ್మద బಗెಗ್

25/03/2009

D

1503

26614 ఆ41ఆం.వగರ್/2002-03 2003-04 ನెౕ ಸా న సమవస ద బಗెಗ್

25/03/2009

D

1484

26283

1485

26285

1486

26290

1487

26293

1488

26297

1489

26302

1490

26306

1491

26310

1492

26317

1493

26322

1494

26326

1495

26333

1496

26338

1497

26347

1498

26351

1499

1500
1501

.76ಪాರ್ అ:దూరు:01/2 ఉడు
ಲెಲ್య ಸావರ್జ కరు సಮాಚార
003-04
ప ರ್ಕె మూలక కుందు ಕెూరತె బಗెಗ್ దూరు
ౕ రువ బಗెಗ್.
ఉಷా, స. . ಹెూస తుಲ್ .ಪాರ್.ಶాಲె
.76
ಲెಲ್ ఇవర వಗాರ್వಣె
ಪాರ್ అ:వగರ್:28/2004- బడ యూరరు ఉడు
బಗెಗ್,
05
06 మతుತ್ 7ನెౕ తరగ ಗె ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మద ಲ್
.76
ౕడువ బಗెಗ್.
ಪాರ್ అ: ంబరహ:13/04- ಶాಲె ಪాರ್రం సలు అనుమ
05
ಖాసಗಿ ಪాರ್థ క ಶాಲెగళ ಲ್ 8ನెౕ తరగ
.76
ౕడువ బಗెಗ್.
ಪాರ್ అ:ఇతರె:08/2004- ಪాರ್రం సలు అనుమ
05.
ಮాಯ್ದెౕవಸ್ ಖాసಗಿ .ಪాರ್ಶాಲె, పುతూತ್రు ద ణ
.76
ಪాರ್ అ:ನెౕఅ:04/2004- కనನ್డ ಲెಲ್ ఈ ಶాಲా ಕಷ್కర ನెౕమಕా
అను ౕదನె బಗెಗ್.
05
.76ಪాರ್ అ:ಹె :26/20 ಕెಥెూౕ ಕె ಕಷ್ణ మండ య అ ౕనద ಲ್రువ
04-05
ಶాಲా ಕಷ್కర సమಸెಯ್ ప ಹార ಕెూౕ
నం రువ బಗెಗ್.
.76ಪాರ್ అ:ಹె. .03/20 ಕెಥెూౕ ಕ್ ಕಷ್ణ మండ మంగళೂరు ఈ
04-05
ಶాಲెయ ಲ್న ಹెచుಚ್వ
ಕಷ್కర బಗెಗ್.
ముఖಯ್ ಕಷ್కరు శವ್ ౕథರ್ ಖాసಗಿ
య
.76
ಪాರ್ అ:ಸాదు :03/05- ಪాರ್థ క ಶాಲె ఇవరు ధన సಹాయ ಕెూౕ రువ
బಗెಗ್.
06
ರ್ౕ.ಕె .రజపೂತ್ సహ ಕಷ್కరు, ರ್ౕ.ల ಮ್ౕ
.76
ಪాರ್ అ:వగರ್:18/2005- ನాರాయణ .ಪాರ್ಶాಲె, ಕాంచన ఇవర
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.
06
.76ಪాರ್ అ:వగರ್:10/2 ರ್ౕ.మ . ಸౌమಯ್ಬా , స. . అంಬా ಲాస
005-06
య ಪాರ್థ క ಶాಲె, ಕెూళంಜె మంగళೂరు
ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.
.76ಪాರ್ అ:వగರ್:03/2
.ಕెಥెూౕ ಕ್ ಕಷ್ణ మండ
బలಮ್ఠ
005-06
మంగళೂరు ఇవర అ నద ಲ್రువ ಕಷ್కర
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.
.76ಪాರ್ అ:వగರ್:03/2
.ಕెಥెూౕ ಕ್ ಕಷ್ణ మండ
బలಮ್ఠ
005-06
మంగళೂరు ఇవర అ నద ಲ್రువ ಕಷ್కర
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.
.76ಪాರ್ అ:ఇతರె:05/2 ఉడు
ಲెಲ್ కుంದాపುర ತాలూಲ್కు ದాಧ್పುరద
005-06
ಕెರ್ಯ್సಥ್ ರాయలಲ್ ఇం యనನ್ ಶాಲెయ సವ್తತ್నుನ್
పరಬార ಮాడువ బಗెಗ್.
.76ಪాರ್ అ:వగರ್:20/2 ಕె.అಶెೂౕಕ್ స. . ರ್ౕ.ಶారద బవన .ಪాರ್ಶాಲె,
005-06
ಪాದెಬెటుಟ್, ఉడు
ಲెಲ್ ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1504 26615 ఆ42క.ಪాರ್. /మగ2003ನెౕ ಸా న మకಕ್ళ గణ బಗెಗ್
2003/2002-03
1505 26616 ఆ42
2002ನెౕ ಸా న మకಕ್ళ గణ బಗెಗ್
క.ಪాರ್. /మగ/2001-02
1506
1507
1508
1509
1510
1511

1512
1513

26617 ఆ4.క.ಪాರ್. /ఇతರె15/2000-2001
26618 312/క.హ. ౕ01/1994-95
26619 ఆ42.క.ಪాರ್. /మగ04/2001-02
26620 ఆ42 క.ಪాರ್. మగ2003/2003-04
26621 ఆ13ఎಲ್.ఎ.రಲ್. /ఇత
ರె.1159/2002-03
26626 ఆ14
457.ಪాರ್. .స.వశ.22/20
05-06
26628 ఆ13మ. .స.ಮా. 24/9
9-2000
26630 ఆ13 .స.దూరు ఆ8/2003-04

1514

26631

1515

27033

1516

27037

1517

27042

1518

27046

1519

27048

1520

27050

1521

27052

1522

27054

1523

27063

1524

27065

1525

27069

1526

27071

1527

27074

1528

27077

1529

27082

అಕಷ್ర పರ್ ಷాಟ್నಕెಕ್ హణ

డుగಡె ಮాడువ బಗెಗ್

1994-95ನెౕ ಸా న కపುಪ್ హలగర

ౕజನె బಗెಗ್

మకಕ್ళ గణ 2001 మతుತ್ ದాఖಲా
ఆంದెూౕలನా సుತెూತ್ౕಲె ಹెూర సువ బಗెಗ್
2003-04ನెౕ ಸా న మకಕ್ళ గణ య బಗెಗ್

ರ್ౕ ರామచందರ್ಗౌడ ఇవర పರ್ಶెನ್ సంಖెಯ್.1159
బಗెಗ್
.రంగಸాವ್ ರామಶె ಟ್ ಪాರ್,ಶా అసూತ್రు
ಸెూౕమವారಪెౕಟె ఈ ಶాಲెయ సಕాರ್రద వశద
బಗెಗ್
కನాರ್టక ರాజಯ್ ಪాರ್థ క ಶాಲా ಕಷ್ಕಿయర
సంఘಕెಕ್ సಕాರ್రద ಮానಯ್ತె బಗెಗ್
ెౕ. కಛెౕ ಸాగర, ఇ ಲ್య .ఆರ್.
ರ್ౕ
ಹాలపಪ್ మతుತ್ ತాಯ್వర ನాయಕ್ ఇవర కతರ್వಯ್
లರ್ಕಷ್ತెయ బಗెಗ್
ఆ16.ಪాರ್.ಶాಲె/ఆంగಲ್/24 కಕ್మగళೂరు ಲెಲ್య ಲ್న ಕెూపಪ್ ఇ ಲ್
/2003-04
స.ಮా.ಪాರ್.ಶాಲె ఇ ಲ್ಗె అనుమ బಗెಗ್
74ಪాರ್ అ.ఇతರె.22/20
దದ್పಪ್ పರ್కరణ
04-05
74ಪాರ್ అ. .అ.సు.ఇ.2 ರ್ౕ ఎం హ ౕబుಲాಲ್, ఇవరు అనుದాన ಕెూౕ
6/2005-06
74ಪాರ್ అ.ఇతರె.20/05 ರ್ౕ ಹెచವ್. హనుమంతపಪ್ ఇవరు ಶాಲెయ ಲ್
-06
ರెూౕసಟ್ರ್ అనుస స రువ బಗెಗ್ దూరు
74ಪాರ್ అ.వగರ್.02/05 ಡా: ಕె ఎం ಕెూటರ್యಯ್మ అంಬెౕడಕ್ರ್ ಪాರ್ಶా
-06
హరపనహ ಳ್ వಗాರ್వಣె కు తు
74ಪాರ್ అ.ವెౕఅ.15/04 బసವెౕశವ್ర ಪాರ್ಶాಲె, జగళೂరు ఈ ಶాಲెయ
-05
ವెౕతನానుದానಕెಕ್
74ಪాರ್ అ.వగರ್-2/05- ರ್ౕ ನాగರాజನాయಕ್, ఉచಚ್ంగమಮ್ದెౕ
06
ಪాರ್ಶాಲె, ದావణಗెರె వಗాರ್వಣె
74ಪాರ್ అ.హಸాತ್ంతర.0 ానಜెూಯ್ౕ
ಪాರ್ಶాಲె, కಕ್నహ ಳ್, ದావణಗెರె
2/04-05
ಶాಲె హಸాತ್ంతర
74ಪాರ್ అ.ఇతರె.5/03- ರ್ౕ ఎನ್. ನాగರాజ, స , లಕಷ್ಮ್మಮ್ ಪాರ್ಶాಲె,
04
ದావణಗెರె ఇవరు ಕానూను ಬా రವాಗಿ ವెౕతన
పಡెయు ತ್రువ బಗెಗ್
74ಪాರ್ అ.వగರ್.05/04 ಹెಚ್.ఎನ್. రుದెರ್ౕಶ್, గురుದెౕవ
-05
ಪాರ್ಶాಲె,ಕెూటూಟ್రు,ದావణಗెರె ఇవర
వಗాರ್వಣె
74ಪాರ್ అ.హಸాತ್ంతర బసవರాజపಪ್ ಪాರ್ಶాಲె, ರాజనహ ಳ್ హ హర
8/03-04
ತా: హಸాತ್ంతర కు తు
74ಪాರ್ అ.ఇతರె.06/04 : 01-06-87 ర నంతర ಪాರ್రంభವాద ಖాసಗಿ
-05
ಶాಲెగళ ವెౕతన డుగಡె బಗెಗ್
74ಪాರ್ అ.అనుದాన
ఆంజನెౕయ ಪాರ್ಶాಲె ದావణಗెರె ఈ ಶాಲెయ
1/01-02
ವెౕతన డుగಡె కు తు
74ಪాರ್ అ. ౕలಮ್న .2 ఎం. . బడಗెౕ , ఉ.జ. . ಪాರ್ಶాಲె,
/01-02
ದావణಗెರె ఇవర ౕలಮ್న 96/2001
74ಪాರ್ అ. ౕలಮ್న
.ఓంಕారపಪ್, స , ಮా ಕాంబ ಪాರ್ಶాಲె,
54/2000-01
దరಕెರె, జగళೂరు ತా: ఇవర ವెౕతన డుగಡె
బಗెಗ್ అ ౕలు.
74ಪాರ್ అ. ౕలಮ್న
ఎಸ್. గಣెౕಶ್ మతుತ್ ఇతరరు, ದాದ್థರ್
7/2001-02
ಪాರ್ಶాಲె ನాగసందರ್
ళಕాలూಮ್రు ఇవర
ౕలಮ್న 14 ర బಗెಗ್

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
25/03/2009

ಶెರ್ౕ

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

26/03/2009

D

26/03/2009

D

26/03/2009

D

26/03/2009

D

26/03/2009

D

26/03/2009

D

26/03/2009

D

26/03/2009

D

26/03/2009

D

26/03/2009

D

26/03/2009

D

26/03/2009

D

26/03/2009

D

26/03/2009

D

26/03/2009

D

D

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1530 27083 74ಪాರ್ అ. ౕలಮ್న
3/2002-03
1531 27144 74ಪాರ್ అ.ఇతರె
49/03-04
1532 27146 74ಪాರ್ అ.ವెౕ .23/20
03-04
1533 27151 74ಪాರ್ అ.3784
ವెౕము 1`/03-04
1534 27152 74ಪాರ್ అ.ఇతರె
48/2001-02
1535 27154 74ಪాರ್ అ.ಭాಮా.1/2
001-02
1536 27156 74ಪాರ್ అ.ఇతರె
40/2002-03
1537 27159 74ಪాರ್ అ.ವెౕ.అ.55/03
-04
1538 27162 74ಪాರ್ అ.ఇతರె
09/04-05
1539 27165 74ಪాರ್ అ.ವెౕ.అ.23/2
004-05

షయ
ಸెంಟ್ ಜెూౕನ್ ದాಯ್సంಸెಥ್
ళಕాలూಮ್రు
ఇవరు స ಲ್ రువ ౕలಮ್న
ದ್ ನాయక ಪాರ್ಶాಲె, ನెూౕబనగర
ದావణಗెರె ಶాಲెయ ఆడ ತా ಕా ನెౕమక
ౕర మదక నయక ಪాರ್ಶాಲె, జగళೂరు
ವెౕతన డుగಡె బಗెಗ್
ఎం మంజణಣ್, ದై , ಮా ಕాంబ ಪాರ್ಶాಲె,
దರెಕెರె ఇవర ವెౕతన డుగಡె
ఆంజನెౕయ ದాಯ್సంಸెಥ್ ఆನెಕెూండ ಶాಲెయ
ವెౕతನానుದానಕెಕ್
కనನ್డ ಮాధಯ್మ ಭాಷా ಮాదಯ್మద ಲ್
ಬెూౕ సువ కు తు
ಡా: ఆರ್ అంಬెౕఢಕ್ರ್ ಪాರ್ಶాಲె, ಕా పುర
ವెౕతన డుగಡె
01-06-87 ర నంతర ಪాರ್రంభವాద ಶాಲా
ಕಷ್కరుగళ ವెౕతన డుగಡె
దుಗాರ್ಮాತా ಪాರ್ಶాಲె, ರా ಬెనూನ್రు ఈ
ಶాಲెయ ಕಷ್ಕెర ವెౕతన డుగಡె
ರ್ౕ ಮాలತెౕశ క ಪాರ್ಶాಲె, హులಲ್ ತ್ తంಡె
ರాಣెಬెనూನ್రు ತా: ఈ ಶాಲెయనుನ್ 2004-05ನెౕ
ಸా ంద ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఒళప సువ బಗెಗ್

74ಪాರ್ అ.ವెౕఅ.8/04- గురుమಹారుదರ್ಸాವ್
ಪాರ್ಶాಲె భದాರ್వ
05
వ గಗ್ ಶాಲెయ ವెౕతನానుದానಕెಕ್

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
26/03/2009

ಶెರ್ౕ

26/03/2009

D

26/03/2009

D

26/03/2009

D

26/03/2009

D

26/03/2009

D

26/03/2009

D

26/03/2009

D

26/03/2009

D

26/03/2009

D

26/03/2009

D

D

1540

27168

1541

74ಪాರ್ అ.ವెౕ.10/04ರ್ౕ ౕరభದెರ್ౕశವ್ర ಪాರ್ಶాಲె ಹెూళಲెಕ್ರె ತా:
05
ವెౕతನానుದానಕెಕ್
27174 74ಪాರ್ అ.ಹె .51/200 ರ್ౕమ ర ౕಕ್ ఉ ನ್ౕಸా, ఇಲ್ ముಲ್ ఉದా
2-03
ಪాರ್ಶాಲె, తರ್దుగರ್ ఇవరనుನ್ ಹెచుಚ್వ ఎందు
గురు సువ బಗెಗ್
27175 74ಪాರ್ అ.ಹె
మ ಲ್ಕాజుರ್న ದాಯ್వధರ್క ಶాಲె ఇం
51/2002-03
ಜాపುర ఈ ಹెచుಚ್వ
ಕಷ್కర ವెౕతన డుగಡె
బಗెಗ್
27178 74ಪాರ್ అ.హಸాಥ್ం
నవతరంగ ಕಷ್ణ సంಸెಥ್ ದావణಗెರె ఈ ಶాಲెయ
38/2003-04
హಸాತ್ంతరద బಗెಗ್
27181 74ಪాರ್ అ. ౕలಮ್న
సమగ ౕశವ್ర ದాಯ್సంಸెಥ್ ಕా పುర ఈ
12./2006-07
ಶాಲెయ ವెౕతన బటವాಡె అ ಕా య
రదుದ್ప సువ బಗెಗ್
27182 74ಪాರ್ అ.ವెౕ.అ.4/02- 01-06-87 ంద 31-03-92 ర అవ య ಲ್న
03
ఎಸ್. ./ఎಸ್. . ಶాಲెగళ ವెౕతన అనుದాన
ౕడువ బಗెಗ್
1367 7(4)ಪాರ್. .అ.ದాವె
ದాವె సంಖెಯ್:24301/409/04 .ఆనందರె ಡ್
6/2004-05
ర ౕందರ್ .ಪాರ್.ಶాಲె ಚెಳెಳ್ಕెರె తರ್దుగರ್ లಲ್
రుదದ್ ರాజಯ್ సಕాರ್ర మ ತ್తరరు

26/03/2009

D

26/03/2009

D

26/03/2009

D

26/03/2009

D

26/03/2009

D

26/03/2009

D

26/03/2009

E

సంత ಜెూౕಸెఫర ಕాನెವ್ంಟ್ తರ್దుగರ್ ಖాసಗಿ
య ಪాರ್థ క ಶాಲెయ ಲ್ వృ ತ್ ంద
ತెరವాద హుದెದ್ಗె ಬెంగళೂరు అಲాಪ್ನ್ ಸ್ಸ್
య ಪాರ್థ క ಶాಲె ంద
:ಶాం
ౕ తರ್ ఇవరనుನ್ వಗాರ್వಣె
ಮా ಕెూళಲ್లు స ಲ್ రువ పರ್ಸాತ್వನె కు తు.
12742 CPI..ಯావುದాదರెూంద ರ್ౕ ఎಸ್.ఎಸ್.మನెూౕహర స. . ರ್ౕ ఉ. .గు
నుನ್ ఆ ಕ್ ಮా /2007 స.ಮా.ಶా.ఈ ಕಷ್కరనుನ್ ಹె. .అంతರ್ ఆడ త
మండ గళ ಶాಲెగ ಗె ಹె. .వಗాರ್వಣెయనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್

26/03/2009

E

21/03/2009

E

26/03/2009

E

1542

1543

1544
1545

1546

1547

1548

1549

1550

27170

11891

12884

7(4)ಪాರ್ 7(4)
ಪాರ್ అ వగರ್-2/200708

77 ಪాರ್ అ
వಗాರ್01/07-08

ಹెచుಚ್వ

ಕಷ್కర వಗాರ್వಣె కు తు

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1551 12957 79 ಪాರ್ అ
వగರ್10/07-08
1552

1553

షయ
ರ್ౕ ರాಜెౕందರ್ అమృతರాವ್ సಪాಟె స. .
ಲా .ಪాರ್ ಶాಲె ಲెರ್ ಕె.ఆರ್.నగర ತా/
ౖసూరు ಲెಲ್ ఇవర వಗాರ್వಣె కు తు

తರ್దుగರ್ ದాಯ್సంಸెಥ್
తರ್దుగರ್ రవర
వ
ద నಡెయు ತ್రువ ಶాಲెయ ಕಷ್కర
వಗాರ್వಣె కు తు
15622 74..ಯావುದాదರెూంద ఆ ౕಸ್ ಸాಯ್ముಯ್యಲ್ స. .ఎం. .ಪాಕ್ರ್
నుನ್ ఆ ಕ್ ಮా /2008
.ಪాರ್.ಶా.ఇవర అంతర ఆడ త మండ య
వಗాರ್వಣెಗె అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್

13031

74 ಪాರ್ అ వగರ್04/2007-08

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
21/03/2009

ಶెರ್ౕ

26/03/2009

E

26/05/2008

E

E

1554

15665 c74.98.అనుమ /2008

26/03/2009

E

1555

16898

30/05/2008

E

1556

23925

19/03/2009

E

1557

23931

19/03/2009

E

1558

23936

19/03/2009

E

1559

23939

ರ್ౕ ఉతಸ್ವాంబ ದాಯ್ సంಸెಥ್ ఇవర ರ್ౕ
ಮా ಕాంబ ಪాರ್.ಶాಲెయ ಹెచಚ್వ
ಕಷ್కరనుನ್
ఇతರె అవశಯ್ రు అను.ಖా.ಪాರ್.ಶాಲెగ ಗె
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
79ము. .అ:05/2007- ಹెూస ಶాಲె అనుమ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ అనుమ
08
73ಪాರ್ అ
సంత అంತెూౕ
ಪాರ್ ಶాಲె,
ఇతರె.39/2001-02
శుం ಕెూపಪ್,ಕెూడగు ಕಷ್కర ನెౕమಕా బಗెಗ್
73ಪాರ್ అ.ఇతರె.48/20 ఇಕాರ್ ದాಯ್సంಸెಥ್ కಕ್మగళೂరు ఈ ಶాಲెయనుನ್
02-03
ರాయಲ್ ದాಯ್సంಸెಥ್ కಕ್మగళೂరు ఇవ ಗె
హಸాತ್ంత సువ బಗెಗ್
79ಪాರ್ అ.ಶాಲా
సం ತా ಪౌంಟెౕశನ್ టರ್ಸ್ಟ್ ఈ సంಸెಥ್ಗె ಕಿ మతుತ್
ನెూౕం.7/2003-04
ಪాರ್ ಶాಲెగళనుನ್ ಪాರ್రం సలు అనుమ
ౕడువ కు తు.
79ಪాರ್ అ.ನెౕ.అ.2/20 ರ್ౕమ ಪౌ ನ್ ರ್య ಹాగూ ರ್ౕమ ಸె ವ್
03-04
ರ್ౕరంగపటಟ್ణ-మండಯ್ ఇవర ನెౕమಕా బಗెಗ್.

19/03/2009

E

1560

79ಪాರ್ అ.ఇతರె.10/20 మರ್ల
ಪాರ್ ಶాಲె, చనನ್ರాయపటಟ್ణ, ದై క
03-04
ಕಷ್కర హుದెದ್ తుంబువ బಗెಗ್.
23948 79ಪాರ್ అ.ఇతರె.12/20 ರ್ౕ
మಮ್యಯ್, మರ್ల ಪాರ್ ಶాಲె
03-04
ರ್ౕరంగపటಟ್ణ, మండಯ್ ఇవరనుನ್ కతರ್వಯ್ ంద
డుగಡె ಮాడువ బಗెಗ್.
23952 79ಪాರ್ అ.ఇతರె.25/20 ರ್ౕ ನాగರాజನాయಕ್, బసವెౕశವ್ర ಪాರ್ ಶాಲె,
04-05
అర ౕಕెರె, ఇవ ಗె పద ౕధర ముఖಯ್ ಕಷ್కర
బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್.
23956 79ಪాರ್ అ.హಸాತ್ంతర ಸాವ್
ವెౕಕానంద ಪాರ್
17/04-05
ಶాಲె, కಕ್ములగూడు, ఈ ಶాಲెయనుನ್
క యబసవಸాವ್
ದాಯ್సంಸెಥ್
పುర
ఇవ ಗె హಸాತ್ంతర ಮాడువ బಗెಗ್.
24258 79ಪాರ್ అ.అ.ಶా.దూరు త ౕಕెರె ತాలూಲ್ಕಿನాదಯ್ంత అన కృత
.3/2004-05
ಶాಲెగళనుನ್ ತెರె రువ బಗెಗ್.
24263 79ಪాರ್ అ.వగರ್.ఇతರె. ರ್ౕ హ ౕజూರ್ ರెహమನ್, స , పುరసಭా ಪాರ್
22/2004-05
ಶాಲె, మ ಕెౕ ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.
24269 79ಪాರ್ అ.ಮానಯ್ತె.ఇత ರ್ౕ శంభు మಗెౕశವ್ర ದాಯ್సంಸెಥ್ ందఘటಟ್, ಕె
ರె.15/2004-05
ఆರ್ ಪెౕಟె ತా: ఈ ಶాಲెಗె ಮానಯ್ತె న ౕకరణ
బಗెಗ್.
24283 79ಪాರ್ అ.వగರ್.ఇతರె. సಟ್ರ್ ಲెౕನా ಲెూౕబఫ ಶాంత స ఇಗಿನ್ౕ యಸ್
03/2004-05
ಪాರ್ ಶాಲె, ಗౌಡెౕనహ ಳ್ ಹాసన ఇవర
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.
24286 79ಪాರ್ అ,.దూరు.05/2 సంత ಜెూౕಸెఫర ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ ಪాರ್ ಶాಲె,
004-05
కಕ್మగళೂరు ఈ ಶాಲెయ దూ న బಗెಗ್.

19/03/2009

E

19/03/2009

E

19/03/2009

E

19/03/2009

E

20/03/2009

E

20/03/2009

E

20/03/2009

E

20/03/2009

E

20/03/2009

E

20/03/2009

E

1561

1562

1563

1564
1565
1566

1567

1568

1569

23944

24293

79ಪాರ್ అ.వగರ್.ఇతರె. సಟ್ರ್ ౕ , స , ಸెౕಕెರ್ౕಡ್ ಹాಟ್ ಪాರ್ಶాಲె
20/2004-05
బస ౕకಟెಟ್, కಕ್మగళೂరు ఇవర వ ಗాರ್వಣె బಗెಗ್

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1570 24298 79ಪాರ್ అ.వగರ್.ఇతರె.
15/2004-05

1571

1572

ఆರ್. . ಹెౕమలತా, స మ, ಸైంಟ್
ರ್ౕమ ఆರ್. . ಹెౕమలత, స ,
ಸైంಟ್ ఆదಯ್ం ರ್ಸ್ ಪాರ್ ಶాಲె, ದాದ್పುర
ಬెంగళೂరు ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

79ಪాರ್ అ.వగರ್.ఇతರె. సಟ್ರ್ ಜాನెಟ್ ంಟెూౕ సహ ಕಷ್కరు, సంత
05/2004-05
అనನ್మಮ್ ಪాರ್శಲె, ರాజಪెౕಟె, ఇవర
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.
24314 79ಪాರ್ అ.సಥ್ಳాంతర.ఇ ಮౌంಟ್
ౕడರ್ ఆంగಲ್ ಶాಲె, ದెౕవಸాಥ್నద రಸెತ್,
తರె.2/2004-05
ಬెలూరు ಹాసన ಲెಲ್ ఈ ಶాಲా సಥ್ಳాంతర.
79ಪాರ್ అ.వగರ್.07/20
04-05

24325

1574

79ಪాರ್ అ.వగರ್.ఇతರె.
05/2005-06
24334 79ಪాರ್ అ.ನెౕ.ఇతರె.39
/2005-06
24349 79ಪాರ್ అ.సಥ್ಳాంతర.ఇ
తರె.15/2005-06

1576

ರ್ౕమ

24310

1573

1575

షయ

24330

ರ್ౕమ
అ త, ఆಳాವ್, స ,
ರ್ల
ಪాರ್ಶాಲె, ఎం ದాసపುర ಹాసన ఇవర
వಗాರ್వಣె
అనుದా త ಪాರ್ ಶాಲెగళ ಕಷ್కరనుನ್ అంతರ್
ಲెಲ್గ ಗె వಗాರ್వಣె ಮాడువ బಗెಗ್.
ರ್ౕ ల ಮ್ౕ జನాధರ್న ಪాರ್ಶాಲె, మండಯ್ ఈ
ಶాಲెయ ನెౕమಕా బಗెಗ್.
ಮాడಲ್ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ ಪాರ್ಶాಲె,
జయపುర కಕ್మగళೂరు ఈ ಶాಲా సಥ್ಳాంతర
ಮాడువ బಗెಗ್.
ರ್ౕమ రతನ್ ౕ , స , ಸెంಟ್ అ ౕಸ್
ಪాರ್ಶాಲె, ಪాండవపುర ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
20/03/2009

ಶెರ್ౕ

20/03/2009

E

20/03/2009

E

20/03/2009

E

20/03/2009

E

20/03/2009

E

20/03/2009

E

20/03/2009

E

21/03/2009

E

21/03/2009

E

21/03/2009

E

21/03/2009

E

21/03/2009

E

21/03/2009

E

21/03/2009

E

E

1577

24357

79ಪాರ್ అ.ఇతರె.04/20
05-06

1578

24458

1579

24461

1580

24465

1581

24467

1582

24472

1583

24505

1584

24508

79ಪాರ್ అ.వగರ್.ఇతರె. ರ್ౕమ
కమలమಮ್, స , ರ್ౕ బసವెౕశವ್ర
కనನ್డ ಪాರ್ ಶాಲె, ఆలూరు, ಹాసన ಲెಲ್ ఇవర
14/12005-06
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.
79ಪాರ್ అ.వగರ್.ఇతರె.. ಖాసಗಿ ಪాರ್ ಶాಲా ಕಷ್కరుగళ వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.
13/2005-06
79ಪాರ್ అ.వగರ್.ఇతರె. ಬెథ
ದాಯ್సంಸెಥ್ మంగళೂరు ఈ ಶాಲా ಕಷ್కర
03/2005-06
వಗాರ್వಣె
79ಪాರ್ అ.వగರ್.ఇతರె. ಬెథ
ದాಯ್సంಸెಥ್ మంగళೂరు ఈ సంಸెಥ್య
08/2004-05
ಶాಲా ಕಷ್కర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.
79ಪాರ್ అ. .వగರ್.05/
సಟ್ರ್
ವ್ನ್ ಫెರా , స , ಸైంಟ್ ಜెూౕಸెಫ್
2007-08
ಪాರ್ಶాಲె సకಲెౕశపುర ఇ ಲ್ంద ఆ ౕರ್ವాద
ಪాರ್ಶాಲె, ಕె.ఆರ್.ಪెౕಟె, మండಯ್ ಲెಲ್ ఈ
ಶాಲెಗె వಗాರ್వಣె
79ಪాರ್ అ.వగರ್.03/20
సಟ್ಸ್ ఆಫ್ ಚా
ఎజుಕెౕషనಲ್ ಸెూಸై
07-08
మంగళೂరు ఇవర ఆశರ್యద ಲ್ నಡెయు ತ್రువ
అనుದా త ಪాರ್ ಶాಲెగళ సహ ಕಷ್కర వಗాರ್వಣె
ಮాడువ కు తు.
89ಪాರ್ అ.వగರ್ఘ.ఇత
సಟ್ಸ್ ◌ాಫ್ ಸెంಟ್ ಜెూౕಸెಫ್ ఆಫ್ ಟాಬ್ಸ್
ರె.10/2006-07
◌ెజుಕెౕషನ್ ಸెూಸై
ౖసూరు ఈ ఆడ త
మండ య ಶాಲా ಕಷ್కర వಗాರ್వಣె

1585

24511

79ಪాರ್ అ.వగರ್.18/20 ಬెథ
ದాಯ್సంಸెಥ್ మంగళೂరు ఇ ಲ್ಗె ಬెళಗాం
06-07
డಯా జನ್ ಬెూౕಡ್ ◌ాಫ್ ఎజుಕెౕషನ್
ಬెళಗాం ఈ ಶాಲా ಕಷ್కర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

21/03/2009

E

1586

24515

79ಪాರ್ అ.వಗాರ್వಣె.7 ರ್ౕమ ఎ ಲెూౕ ನా, స , మల ಕಿ ಪాರ್
0/2006-07
ಶాಲె, మఠద ಕెూపಪ್ల, ఆలూరు ತా: ఇవరనుನ್
సంత ౕ
ಪాರ್ ಶాಲె ಶె ಟ್హ ಳ್, ಹాసన ತా:
ఇ ಲ್ಗె వಗాರ್వಣె ಮాడువ కు తు.

21/03/2009

E

1587

24518

79ಪాರ್ అ.ఇతರె. ంರ್ౕ
ದాಯ್సంಸెಥ್ సుಭాಷ್ నగర అర ౕಕెರె
1/2007-08
ఇవర వ
ంద నಡెయు ತ್రువ న న ಪాರ್
ಶాಲె ಬాಣాವార అర ౕಕెರె ತా: ఈ ಶాಲెయనుನ್
అనుದానಕెಕ್ ఒళప సువ కు తు.

21/03/2009

E

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1588 24520 79ಪాರ್ అ.. .వగರ್.06/ ರ್ౕమ సಗాయ ౕ , స , మರ್ల ಪాರ್
2007-08
ಶాಲె ಪాండవపುర మండಯ್ ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెಗె
ಹె సಥ್ళ యుಕಿತ್ಗెూ సువ కు తు.
1589 24522 79ಪాರ್ అ.వగರ್.02/20 ಖాసಗಿ అనుದా త ಪాರ್ ಶాಲెగళ
07-08
వಗాರ್వಣెಗె అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
1590 24523 79ಪాರ್ అ.ఇతರె./200 ರ್ౕ బసವెౕಗౌడ ಲెౕಟ್ అಣెಣ್యపಪ್ కబಬ್ ತ್ ಗాರ್మ
6-07
అంకపುర ಹాసన ಲెಲ್
1591 24526 79ಪాರ್ అ.6ನెౕ
ಹెూౕ ಕాರ್ಸ್ సಟ್ರ್ ಶాಲె దుಯ್ತ್ నగర
తర.ನెూౕం.22/2006-07 ಸా ಗామ రಸెತ್, ಹాసన ఈ ಶాಲెಗె 6ನెౕ
తరగ అనుమ
1592 24527 79ಪాರ್ అ. .వಗాರ್వಣె. ರ್ౕ ఎం అరసపಪ್, స , మಹెౕందರ್ క ಪాರ್
43/2006-07
ಶాಲె ఇం ರానగర, ಬెంగళೂరు ఇ ಲ್ంద ಸైంಟ್
ౕ ಸ್ ಪాರ್ ಶాಲె, అర ౕಕెರె ಹాసన ಲెಲ್
ఇ ಲ್ಗె వಗాರ್వಣె ಮాడువ కు తు.
1593
1594
1595

79ಪాರ್ అ.ಹె. .20/20 ಹాసన ಲెಲ್ ಹెచుಚ್వ
ಕಷ್కర బಗెಗ್.
05-06
24647 7[6]ಪాರ್ అ/ಸాదూ / ద త సంఘటನెగళ సమనವ್య స
ౖసూరు
01/2006-07
ఇవర మన య బಗెಗ್
24662 7[6] ಪాರ್ అ/వగರ್ರ್ౕ.ವాసుದెౕవ ದై. . సంత ಜెూౕಸెఫర కనನ್డ
07/2006-07
ಪాರ್ಶాಲె, హుణసూరు వಗాರ್వಣె కు తు.
24530

ಟె యನ್ ಕా ರ್ಲ್ ಕಷ್ణ సంಸెಥ್,
ఈ ಶాಲెయ ಕಷ್కర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

ౖసూరు.

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
21/03/2009

ಶెರ್ౕ

21/03/2009

E

21/03/2009

E

21/03/2009

E

21/03/2009

E

21/03/2009

E

21/03/2009

E

21/03/2009

E

21/03/2009

E

21/03/2009

E

21/03/2009

E

21/03/2009

E

21/03/2009

E

21/03/2009

E

21/03/2009

E

21/03/2009

E

21/03/2009

E

21/03/2009

E

E

1596

24670

7[6] ಪాರ್ అ /వగರ್01/2006-07

1597

24680

86 7[6] ಪాರ್. .అ.
వగರ್-01/2006

1598

24691

1599

24695

1600

24697

1601

24699

1602

24701

1603

24703

1604

24705

.76ಪాರ್ అ:ఇతರె:01/0
4-05

1605

24706

7[6] ಪాರ್ అ/ఇతರె05/2004-05

1606

24707

ఆ ವా ಗಿ జన ಗె అనుದా త ఆశರ್మ ಶాಲె
7[6]
ಪాರ್ అ/ఇతರె/07/2004 ತెರెయలు ಟె బಲ್ ఎజుಕెౕశನ್ ಸెూಸై
ౖసూరు ఇవరు అనుమ ಕెూౕ రువ బಗెಗ್
-05

21/03/2009

E

1607

24851

ಭెౕయರ್ ಗాರ್మద ಲ್ ದాಯ್ సంಸెಥ್గళು
7[6]
ಪాರ್ అ/దూరు/06/2004 ನా ಕెూಡెగళంತె ಬెಳెయు ತ್రువ బಗెಗ್.
-05

23/03/2009

E

సంత అಲెూౕ యಸ್ అనుದా త ಪౌರ್ఢ ಶాಲెయ
6-7ನెౕ తరగ గళనుನ್ ಪాರ್థ క ಭాగಕెಕ್
వಗాರ್ సువ బಗెಗ್.
ಬెథ
ದాಯ್సంಸెಥ್ ఇవర ఆశರ್యద ಲ್
76 పರ್ .76
ಪాರ್ అ:వగರ್:06/2006- నಡెయు ತ್రువ ಶాಲా ಕಷ್కర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.
07
.76ಪాರ್ అ:వగರ್:11:2 అ ౕసತ್ ಕ್ ಕామರ್ಲ್ ದాಯ್ సంಸెಥ್ ಶాಲా
006-07
ಕಷ್కర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.
.76ಪాರ್ అ:వగರ್:2:20 ರ್ౕమ . ౕಟాಲెూౕಬెూౕ స. . మರ್ల ಕాನెವ್ంಟ್,
06-07
గుండుಲ್ಪెౕಟె ಚామರాజనగర ఇవర వಗాರ್వಣె
బಗెಗ್.
రಮామ , స. .ಹెౕಮావ
.ಪాರ್.ಶాಲె,
.76
ಯ್సూరు ఇవ ಗె 20 వషರ್ బಡెತ್ మంజూరు
ಪాರ್ అ:ఇతರె:02/206ಮాఅడువ బಗెಗ್.
07
.76ಪాರ್ అ:ವెౕఅ/02/2 ರ್ౕ. దಧ್పಪ್ಜా
ದాಯ್ సంಸెಥ್ ಮాకన హ ಳ್,
004-05
.నర పುర, ఈ ಶాಲెయనుನ್ ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ఒళప సువ బಗెಗ್.
.76ಪాರ್ అ:వగರ್:27/2 ರ್ౕమ .రతನ್ಮాಮ್ళ, స. . .ఆರ್.అంಬెౕడಕ್ರ್
య ಪాರ್థ క ಶాಲె, ರాಜెౕందರ್నగర
004-05
ಯ್సూరు ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.
ರ್ౕమ .జయల ಮ್, స. . ರ್ౕ.జయల ಮ್ౕ
ಪాರ್ಶా. ఉతತ್ರా మఠ, ౖసూరు ఇవర
ವెౕతన డుగಡె బಗెಗ್.
పರ್మ
ಲ್ వೂಯ್ అಕాಡె , ల ౖసూరు ఈ
ಶాಲెಗె 2004-05 ంద 6-7ನెౕ తరగ ఆంగಲ್
ಮాదಯ್మ వరస ಶాಲెಗె అనుమ ಕెూౕ

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1608 24880 7[6] ಪాರ್ అ అనుమ - ಗౌ శంకర ದాಯ್సంಸెಥ್ పంచగ మఠ,
01/2004-05
ఈ ಶాಲెయనుನ್ ఉనನ್ ౕక సువ బಗెಗ್.
1609
1610
1611

1612
1613
1614

7[6] ಪాರ್ అ-వగರ್19/2004-05
24906 7[6] ಪాರ್ అ/వగರ್01/2004-05
24916 7[6] ಪాರ್ అ/వగರ್09/2004-05
24887

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
23/03/2009

ಶెರ್ౕ

23/03/2009

E

23/03/2009

E

23/03/2009

E

23/03/2009

E

23/03/2009

E

23/03/2009

E

23/03/2009

E

23/03/2009

E

23/03/2009

E

23/03/2009

E

23/03/2009

E

23/03/2009

E

23/03/2009

E

23/03/2009

E

23/03/2009

E

23/03/2009

E

23/03/2009

E

23/03/2009

E

క ౕರ್ ఉదుರ್ ಪాರ್ಶా, ౖసూరు ಖా
ఇరువ ಕಷ್కర హుದెದ್గళనుನ್ భ ರ್ ಮాడువ బಗెಗ್.

23/03/2009

E

కనನ್డಭాಷా ಹెచుಚ್వ ವెౕతన బ ತ್ మంజూರా
బಗెಗ್.
ద.క. ಲాಲ್ బంಟాವ್ళ ತా: ఇ ಕ್దు ಶాಲా ఆ.మం.
రుదಧ್ దూరు

23/03/2009

E

23/03/2009

E

ౖసూరు

ರ್ౕమ . మల, అబಬ್ళ , ప ಯాపటಟ್ణ, ఇవర
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
అసుರ್ಲైನ್ ದాಯ್ సంಸెಥ್ ಶాಲా ಕಷ್కర
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.
అ ౕసತ್ ಕ್ ಕామರ್ಲ್ ఆడ త ద ಲ್రువ ಸెంಟ್
ఆనಸ್ ಪాರ್ಶాಲె, ಬెూౕಳార, ಕಷ್కర వಗాರ್వಣె
బಗెಗ್.
మರ್ల ಪాರ್ಶా, బರ್ಹాಮ್వర, ಕಷ್కర వಗాರ್వಣె.

7[6] ಪాರ್ అ/ వగರ್06/2004-05
24936 7[6] ಪాರ್ అ/వగರ್ರ್ౕమ : శ కల, స. నూಯ್ ಪాರ್ಶాಲె,
23/2004-05
కంದావర, ఇవರ್ వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.
24948 7[6] ಪాರ್ అ/
ರ್ౕ గురు ರెౕణుಕాದెౕ మ ಳా ದాಯ್సంಸెಥ್,
ನెూౕంద 09/ 2005-06
ಯాపటಟ್ణ, ౖసూరు, ఈ ಶాಲెಗె 6-7 ನెౕ
తరగ ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మಕెಕ್ అనుమ బಗెಗ್.
24921

7[6] ಪాರ್ అ ఇతರె37/2005-06

ాన ಜెూಯ್ౕ
ದాಯ್ ౕఠ, ರాಜెౕవనగర,
ౖసూరు ఈ ಶాಲెయనుನ್ ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ಕెూౕ రువ బಗెಗ್.
7[6] ಪాರ್ అ/ఇతರైసూరు నగర ఉತెತ್ర వలయద ಖాసಗಿ
16/2005-06
అ.ಪాರ್ಶాಲా ಕಷ್కర ವెౕతన డుగಡె బಗెಗ್.
7[6] ಪాರ್ అ/ వగರ್ಟెರె యನ್ ಕామರ್ಲ್ దుಯ್ఆ సంಸెಥ್, ౖసూరు,
02/ 2005-06
ಕಷ್కర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.
7[6] ಪాರ್ అ/ಹె. -03/ ರాయಲ್ ఆంగಲ್ ಪాರ್ಶా, ౖసూరు ಶాಲెయ
ಕಷ್కర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.
2005-06
ಹెచుಚ್వ
7[6] ಪాರ್ అ/ వగರ್ರ್ౕమ ఖమరుನెನ್ౕಸా, స. .ಮారుಲ್
24/ 2005-06
ఇಸాಲ್ ಯా ಪాರ್ಶా బంಟాವ್ళ, వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

1615

24956

1616

24966

1617

24980

1618

24991

1619

25001

1620

ౖసూరు డ ౕ సನ್ ఎజుಕెౕషನ್ ಸెూಸై
[ ] ఈ సంಸెಥ್ಗె సంబం ద
ఎಸ್ ఇ
ಶాಲెయ సಥ್ಳాంతరద బಗెಗ್.
25017 7[6] ಪాರ್ అ/ ಹె. ರ್ౕ. . .బసవರాజు, స. . ఇవరనుನ್ కతರ್వಯ್ಕెಕ್
18/ 2005-06
ಹాజరుప సువ బಗెಗ್.
25022 7[6] ಪాರ್ అ/ ఇతರెರ್ౕమ : ರెౕಖాಸాವ್ మతుತ್ ఇతర ಕಷ್ಕಿయరు
41/2005-06
జయ ఠల ದాಯ್ ಶాಲె, ౖసూరు ఇవర
దూ న బಗెಗ್.
25026 7[6] ಪాರ್ అ/ಹె. -04/ ರ್ౕమ : ఆರ್.జయ ರ್ౕ, స. . ರ್ౕ మంజుನాథ
2005-06
ಸాವ್ కనನ್డ ಪాರ್ಶా ಗెూౕ ందರాజనగర,
ಬెంగళೂరు ద ణ ಲెಲ್ ఇవరనుನ್ కతರ್వಯ್ಕెಕ್
ಹాజరుప సువ బಗెಗ್.

1621
1622

1623

25011

1624

25243

1625

25255

1626

7[6] ಪాರ್ అ/ಸాదూ - ರ್ౕ ఆರ್. .ಗెూౕಪాಲ್ ఇవరు స ಲ್ రువ
06/2005-06
మన య బಗెಗ್.

ರ್ౕ ಮాదయಯ್ ఇవరు ಬెౕ ಕెగళ బಗెಗ್ సూకತ್
7[6]
ಪాರ್ అ/ಸాదూ /02/20 కರ್మవ సలు ಕెూౕ రువ బಗెಗ್.
05-06
25263 7[6] ಪాರ್ అ/ వగರ್ರ್ౕమ ರాజల ಮ್ ಮాద
ಪాರ್ಶా, ನెూౕబ
11/2005-06
రಸెತ್, ౖసూరు ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

1627

25279

1628

25286

1629

7[6] ಪాರ್ అ/ ఇతರె08/ 2005-06

7[6] ಪాರ್ అ/ఇతರె36/2005-06

7[6] ಪాರ್ అ/ఇతರె44/2005-06
25292 7[6] ಪాರ್ అ/ఇతರె18/2005-06

E

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1630 25308 7[6]
ಪాರ್ అ/ಸాదూ /08/20
05-06
1631 25313 7[6] ಪాರ್ అ/వగರ್04/2005-06
1632 25326 7[6] ಪాರ್ అ/ వగರ್06/2005-06
1633 25338 7[6]
ಪాರ್ అ/ಹె. .17/200506
1634 25345 c76] ಪాರ್ అ ఇతರె47/05-06
1635

25350

1636

25356

1637

1638
1639

1640

7[6] ಪాರ್ అ/ వగರ್19/2005-06

7[6]
ಪాರ್ అ/ನెూౕందಣె04/2005-06
25361 7[6] ಪాರ್ అ/ ఇతರె10/2005-06

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
23/03/2009

ಶెರ್ౕ

అ ౕసತ್ ಕ್ ಕామರ್ಲ್ ದాಯ್ సంಸెಥ್య ము. .ర
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.
ಬెథ
ದాಯ್సంಸెಥ್య ಶాಲెగళ ಕಷ್కర వಗాರ್వಣె
బಗెಗ್.
ಚామರాజనగర ಲాಲ್ అనుದా త ಪాರ್.ಶా.
ಹెచుಚ್వ
ಕಷ್కర మరుహం ಕె బಗెಗ್

23/03/2009

E

23/03/2009

E

23/03/2009

E

ರ್ౕ మహమಮ್ದ್ మనూಸ್ರ್, గుండుಲ್ಪెౕಟె,
ಚా.నగర ఇవరు ముఖಯ್ ಕಷ್కర రుదದ್ కರ್మ
ಕెూౕ రువ బಗెಗ್.
ರ್ౕమ : జಸెಟ್ల ౕ
ರ್ౕ అబದ್ಲ್ న ౕರ್ ಸాಬ್
ಪాರ್ಶా, గుండుಲ್ಪెౕಟె, ಚా.నగర. ఇవర
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.
ఎం.ఇ./ . ಶాಲె ಚా.నగర ఈಶాಲెయ 6ನెౕ
తరగ ఆంగಲ್ ಮాదಯ್మಕెಕ್ అనుమ బಗెಗ್.

23/03/2009

E

23/03/2009

E

23/03/2009

E

.ఎಸ್.ఐ. కరుಣాపುర ಶాಲెಗె 5,6,7ನెౕ తరగ
గళనుನ್ ಪాರ್రం సలు అనుమ ಕెూౕ .

23/03/2009

E

24/03/2009

E

24/03/2009

E

24/03/2009

E

26/03/2009

E

26/03/2009

E

26/03/2009

E

26/03/2009

E

26/03/2009

E

26/03/2009

E

26/03/2009

E

26/03/2009

E

26/03/2009

E

26/03/2009

E

26/03/2009

E

26/03/2009

E

26/03/2009

E

26/03/2009

E

షయ
ರ್ౕ కుదಮ್ಲ್ రంగರాವ್
ఇవర అనుದానద మన .

ౕ యಲ್ టರ್సಟ್

76ಪాರ್ అ.ఇతರె.27/20 ప ಹార ಬెూౕధನెయ సవలతుತ್గళనుನ್
07-08
అనుದా త ಶాಲెగ ಗె ౕడువ బಗెಗ್
25902 76ಪాರ್ అ.రಜె.05/200 2007-08ನెౕ ಸా న ಶైಕಷ್ క వషರ್ద ಲ್
7-08
మధಯ್ంతర రಜెయనుನ್ అం మವాಗಿ ಕಿರ್ಸ್ మಸ್
రಜె ಹెూంದా ಕె ಮాడువ కు తు
25913 76ಪాರ್ అ.5/2007-08 పುణచ ಪె ಯాలತ್డಕ್ అనుದా త ಪాರ್ శಲె
పುణచ ఈ ಶాಲెಗె సంబం ద ౕలಮ್న కడత
సಥ್ళ బదಲావಣెಯాಗಿరువ బಗెಗ್.
25892

1641

27093

1642

27097

1643

27099

1644

27102

1645

27105

1646

27107

1647

27110

1648

27112

1649

27114

1650

27117

1651

27119

1652

27121

1653

27125

1654

27127

74ಪాರ್ అ.ಹె. .13/0708
74ಪాರ್ అ.ಹె .7/0708
74ಪాರ್ అ.ಹె 5/0708
74ಪాರ್ అ.ఇతರె.
27/04-05
74ಪాರ್ అ.వಗాರ್వಣె.3/
07-08
74ಪాರ್ అ.వగರ್
13/2007-08
74ಪాರ್ అ.వగರ್ 1/0708
74ಪాರ್ అ.వగರ್
10/07-08
74ಪాರ್ అ.వగರ್.
11/07-08
74ಪాರ್ అ.వగರ್ 6/0708

శరణపಪ್,స , ದావణಗెರె, ಹెచుವ್వ
ಕಷ್కర
వಗాರ್వಣె
ಹెచుಚ್వ
ಕಷ್కరనుನ್ ಹెచుಚ್వ ప ಟ್ ంద
ಕై డువ బಗెಗ್
ಹెచుಚ್వ
ಕಷ್కరనుನ್ ఒపಪ್ందద ఆಧారద ౕಲె
ౕ సువ బಗెಗ್
ಪెಪ್ౕరుదರ್ಸాವ್
ಪాರ್ಶాಲె, చళಳ್ಕెರె ఈ
ಶాಲెయ ವెౕతన డుగಡె బಗెಗ್
ಶాం
ಪాರ್ಶాಲె, ಶాం పುర హుణసూరుಶాಲెయ వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
ఎನ್ ఎం ನాగರాజయಯ್, ఆంజನెౕయ ಪాರ್ಶాಲె,
జగళೂరు వಗాರ್వಣె
చందರ್ಮౌ అనుದా త ಪాರ್ ಶాಲె ಬెలಮ್ ఇవర
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
ತాಯ್నంద ಪాರ್ಶాಲె, మూడ దರె ತా:
ಶాಲెయ ಕಷ್కర వಗాರ್వಣె
ఉడు
ಲాಲ್ ಹెచుಚ್వ
ಕಷ್కర వಗాರ್వಣె

ರ್ౕమ ವై ఎಸ್ లತా, స , బసವానంద
ಪాರ್ಶాಲె,
ౕళణయకనహ ಳ್, ಬెంగళೂరు
ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್
74ಪాರ್ అ.వగರ್.7/07- వపರ್ಕాಶ್,ದై , ಚౌಡెౕశವ್
ಪాರ್ಶాಲె,
08
ಮాಯ್సరహ ಟ್ జగళೂరు వಗాರ್వಣె
74ಪాರ್ అ.ವెౕ. .33/2 ಜెూಯ್ౕ ಬాపುಲె ಪాರ್ಶాಲె, సಥ್ಳాంతర ಹాగూ
005-06
ವెౕతన డుగಡె బಗెಗ್
74ಪాರ್ అ.వగರ್
ౕತాರామನాయಕ್ ం ಪాರ್ ಶాಲె ದాంಡెౕ
08/05-06
ಕారವార ఇవర వಗాರ್వಣె
74ಪాರ್ అ.వగರ್.9/200 ಹాలుಸాವ್
ದాಯ್సంಸెಥ್ కಕ್బంటనహ ಳ್
5-06
జగళೂరు ఇవర వಗాರ್వಣె

E

ಭాగ : ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ
కడత సంಖెಯ್
షయ
కರ್ సం కడతద
గణక
సంಖెಯ್
1655 27132 74ಪాರ್ అ.
ఎಸ್ ಜె ఎం ಪాರ್ಶాಲె భమರ್ಸాగర తರ್దుగರ್
ವెౕ.అ.7/06-07
ವెౕతನానుದానಕెಕ್
1656 27134 74ಪాರ್ అ.ಸెౕ స.4/06- వ ంగమూ ರ್, ం
ಪాರ್ಶాಲె, తರ್దుగರ್
07
ఇవర ವెౕతన సకರ್మ బಗెಗ್
1657
1658

74ಪాರ್ అ.ಶాಹెబ.5/06 ರ್ౕమ అకಕ್మಹాದెౕ ಪాರ್ ಶాಲె, ಕా పುర
-07
ఈ ಶాಲెయ బదಲావಣె బಗెಗ್
8804 ಪాರ್ ఆಶా ఇతರె
ದెౕರ್శకరు ಪాರ್ ఇవ ಗె రಜా అ ರ್ಗె
2006-07
సంబం ద కడత.

27137

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
26/03/2009

ಶెರ್ౕ

26/03/2009

E

26/03/2009

E

19/04/2008

D

E

