
కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ

1 4218 1(5) ಸెౕ.పು.01/98-99 గూರ್ಪ್-ఎ ಹాగూ  అ ಕా గళ ಸెౕವా 
పುసತ್కగళ కు తు

10/01/2007 A

2 4220 1(5) ಸెౕ.పು ఇతರె 
01/2000-01

గూರ್ಪ್-ఎ హగూ  అ ಕా గళ ಸెౕವా 
పುసತ್కగళ కు తు

10/01/2007 A

3 4222 1(5) ಸెౕ.పು -
ఇతರె/01/01-02

గూರ್ಪ್-ఎ మతుತ್  అ ಕా గళ ಸెౕವా 
పುసತ್కగళ కు తు

10/01/2007 A

4 4226 1(5) ಸెౕ.పು -ఇతರె 
01/2002-03

గూರ್ಪ್-ఎ ಹాగూ  అ ಕా గళ ಸెౕವా 
పುసತ್కగళ కు తు

10/01/2007 A

5 4229 1(5) ಸెౕ.పು ఇతರె -
01/2003-04

గూರ್ಪ್-ఎ ಹాగూ  అ ಕా గళ 
ಸెౕವాపುసತ್కగళ కు తు

10/01/2007 A

6 4236 1(5) ಸెౕ.పು ఇతರె-
10/2003-04

గూರ್ಪ್-ఎ ಹాగూ  అ ಕా గళ 
ಸెౕವాపುసತ್కగళ కు తు

10/01/2007 A

7 4247 1(5) ಸెౕ.పು ఇతರె-
01/2005-06

గూರ್ಪ್ ఎ ಹాగూ  అ ಕా గళ 
ಸెౕವాపುసತ್క కు తు

10/01/2007 A

8 4250 1(5) ಸెౕ.పು ఇతರె -
01/2004-05

గూರ್ಪ್-ఎ ಹాగు   అ ಕా గళ ಸెౕವా 
పುసತ್కద బಗెಗ್

10/01/2007 A

9 4439 1(3)ವై.ವె.మ.ಪా-
06/05-06

అಪాಪ್జయಯ್, ఇఓ,మండಯ್ ఇవర 
ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ మరు ಪావ  బಗెಗ್.

10/01/2007 A

10 7819 1(1) ಸాಥ್.పనನ್ బ ತ್-
47/06-07

గూರ್ಪ್  అ ಕా గ ಗె గూರ್ಪ್ ఎ ಕಿ య 
ಶెರ್ౕ  ಕಷ್ಣా ಕా గళ వృందಕెಕ್ 
ಸాತ್నపనನ್ బ ತ್ ౕడువ కు తు.

25/03/2009 A

11 3910 1(4) .ఆರ್,.  హుದెದ್ 
భ ರ್ -18/2006-07

.ఆರ್,  సమనವ್ಯా ಕా గళ హుದెದ್ 
భ ರ್ బಗెಗ್

01/05/2008 B

12 3958 1(4) .ఆರ್,.  ವెౕతన -
11/2005-06

ರాజಯ್ద 16 ఇ  ಲెಲ್గళ ಲ್ 
ౕజನె ౕರెಗె ಕాయರ್ 

వರ್ సు ತ್దದ್, .ఆರ್.  
సమనವ್ಯా ಕాರెగళనుನ್ ఎಸ್.ఎಸ್.ఎ 
న ಲ್ పೂణರ್ಕా కವాಗಿ సಥ್ళ 
యుಕಿತ್ಗెూ  (ವెౕతన స త) ఆದెౕశ 

ಹెూర సువ బಗెಗ್

01/05/2008 B

13 3969 1(4) .ఆರ್.  ఆ ಕ್ -
1/2004-05

.ఆರ್.  .ఆರ್.  మతుತ್ 

.ఆರ್. గళనుನ್ ఆ ಕ್ ಮాడలు 
ಮానదండ మతుತ್ అహರ್ತెగళనుನ್ బಗెಗ್ 
ప ౕ ె ಧాన రూ సువ బಗెಗ್

01/05/2008 B

14 4082 1(5) పರ್భ -01 /98-99 గూರ್ಪ್-  అ ಕా గళ పರ್ಬా  భತెಯ್ బಗెಗ್ 13/04/2007 B

15 4087 1(5) పರ್.భ.-01/99-00 గూರ್ಪ್-  అ ಕా గళ పರ್ಭార భತెಯ್ బಗెಗ್ 13/04/2007 B

16 4092 1(4)(5) -32/పರ್.భ మ-
1/2000-01

గూರ್ಪ್-  అ ಕా గళ పರ್ಭా భತెಯ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್

13/04/2007 B

17 4101 1(5) పರ್భ/2000-01 గూರ್ಪ್.  అ ಕా గళ పರ್ಭా  భತెಯ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್

13/04/2007 B

18 4102 1(4)(5) -68/పರ್.భ-
3/2000-01

గూರ್ಪ್-ఎ అ ಕా గళ పರ್ಭా  భತెಯ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್

13/04/2007 B

19 4105 1(5) పರ್భ-1/01-02 గూರ್ಪ್-  అ ಕా గళ పರ್ಭా  భತెಯ್ బಗెಗ್ 13/04/2007 B

20 4108 1(4)(5) -
32/పರ್.భ/16/2002-03

గూರ್ಪ್-ఎ అ ಕా గళ పರ್ಭా  భತెಯ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್

13/04/2007 B

21 4110 1(5) పರ್భ-22/2002-03 గూರ್ಪ್-ఎ అ ಕా గళ పರ್ಭా  భತెಯ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್

13/04/2007 B

22 4111 1(5) పರ್భ-
మం03/2003-04

గూರ್ಪ್-  అ ಕా గళ పರ್ಭార భತెಯ್ బಗెಗ್ 13/04/2007 B

ಕಷ್ణ ವా  - ముಕాತ್యಗెూండ కడతగళ ప ಟ್
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)
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కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

23 4114 1(5) పರ್భ-మం-
02/2004-05

గూರ್ಪ್-  అ ಕా గళ పರ್ಭా  భತెಯ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್

13/04/2007 B

24 4171 1(3) పರ್,.భ.మం.-
03/05-06

గూರ್ಪ್-ఎ అ ಕా గళ పರ್ಭా భತెಯ್ 
మంజూ  కు తు

13/04/2007 B

25 4174 1(3) పರ್భ-5/05-06 ರ್ౕ గుణಪాలపకಕ್ళ ఇవర పರ್ಭా  భತెಯ್ 
మంజూರా  కు తు

13/04/2007 B

26 4177 (3_ పರ್.భ-7/05-06 గూರ್ಪ್-ఎ అ ಕా గళ పರ್ಭా  భತెಯ್ 
మంజూರా  కు తు

13/04/2007 B

27 4183 1(3) పರ್.భ.మం-6/05-
06

ఎ మతుತ್  గూರ್ಪ್ అ ಕా గళ 
పರ್ಭా భತెಯ್ మంజూ  బಗెಗ್

13/04/2007 B

28 4186 1(3) పರ್.భ.మం-
45/2005-06

 గూರ್ಪ್ - అ ಕా గళ పರ್ಭా  భತెಯ್ 
మంజూ  కు తు

13/04/2007 B

29 4195 1(3) పರ್.భ.మం-
14/2006-07

గూರ್ಪ್-ఎ అ ಕా గ ಗె పರ್ಭా  భತెಯ್ 
మంజూ  కు తు

13/04/2007 B

30 4197 1(3) పರ್.భ.మం-
45/2005-06

గూರ್ಪ್-  అ ಕా గళ పರ್ಭా  భತెಯ್ 
మంజూ  బಗెಗ್

13/04/2007 B

31 4208 1(5) పರ್.భ.మం 
29/2006-07

ఎಸ್.ఎನ್ మంజుನాಥ್ ఉపನాಯ್సకరు 
స.  మಹా ದాಯ್లయ ౖసూరు ఇవర 
పರ್ಭా  భತెಯ್ బಗెಗ್

13/06/2007 B

32 4211 1(5) పರ್.భ.మం 
31/2006-07

గూರ್ಪ್  అ ಕా గళ పರ್ಭా  భತెಯ್యనుನ್ 
మంజూ  కు తు

13/04/2007 B

33 4213 1(5) పರ್.భ.మం 
34/2006-07

గూರ್ಪ್  అ ಕా గళ పರ್ಭా  భತెಯ್ 
మంజూరు కు తు

13/04/2007 B

34 4224 1(5) ಸెౕ.పು ఇతರె -
06/2002-03

ఆయుకತ್ర కಛెౕ య ಲ್ సురಕಷ್ತెಗాಗಿ 
ఇ ಟ್రువ పರ್.అ ಸెౕವాపುసತ್క ఆಯా 
ಲెಲ್య ಲ್ సురಕಷ್ತెಗాಗಿ రವా సువ కడత

17/01/2009 B

35 4264 1(3) పರ್.అ/ಪాಸ್. 
ౕಟ್ರ್ -09/2003-04

ఎನ್. . ರెౕమಠ್, .ఇ.ఓ ఇవ ಗె 
ದెౕశ పರ್ವాసಕెಕ್ అనుమ  బಗెಗ್

13/04/2007 B

36 4269 1(3) .పರ್.-7/2004-05 అబుದ್ಲ್ అ ౕం, ఉపನాಯ್సకరు, డయಟ್, 
ಕెూౕಲార ఇవర హಚ್ ಯాತెರ್ అనుమ  
కు తు

13/04/2007 B

37 4274 1(3) .పರ್.అ /ಪాಸ್ 
ౕಟ್ರ್ -08/2005-06

.ఎನ್.ఆರ್.  ఇవర ಪాಸ್ ౕಟ್ರ್ బಗెಗ್ 13/04/2007 B

38 4293 1(3)బ ತ್ 77/02-03 గರ್ంಥాలಯా ಕా  హుದెದ್యనుನ್ బ ತ್ 
మూలక భ ರ್ ಮాడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 B

39 4365 1(3) ಸెౕ.పು-24/00-01 సಕాರ್  ಸెౕವెయ ಲ್ గ రువ రಜెయనుನ್ 
గూರ್ಪ್-  హుದెದ್ಗె జಮా ಮాడువ బಗెಗ್

13/04/2007 B

40 4370 1(3) రಜె-23/2001-02 ఎం.ఆರ್. ಕాಮా  ఇవర రಜెయ బಗెಗ್ 13/04/2007 B

41 4376 1(3) రమ-1/2005-06 ಕె. న ౕನాಯా ನ್, ముఖಯ್ ಕಷ್కరు, 
ఇవర రಜెయ బಗెಗ್

13/04/2007 B

42 4388 1(3) క. ,అ -23/2002-
04

ಕె. .ಗಿౕತా, సవರ್ ಕಷ್ణ అ ಯాన ఇవర 
క. .అ బಗెಗ್

13/04/2007 B

43 4392 1(3) .ఆರ್.  
/అದా1/2003-04

అಕಷ್ర ದాಸెూౕహ 3 అ ಕా గళು ಹాగూ 
ము.  క అ బಗెಗ್

13/04/2007 B

44 4400 1(3) క. .అ /03-2005-
06

ಹెಚ್.ఎಸ್ వణಣ್, ఉపಪాರ್ంశుಪాలరు 
స.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు, ఇవర క అ బಗెಗ್

13/04/2007 B

45 4443 1(5)ఎం.ఆರ್. /17-06-
07

.అశವ್తಥ್ ರె ಡ್ ఇఓ ಗౌ దనూరు ఇవర 
ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ద బಗెಗ್.

13/04/2007 B

46 4519 (3) అం.ವా.భತెಯ್-
10/2001-02

గూರ್ಪ್-  అ ಕా గ ಗె అంగ కల 
ವాహన భತెಯ್ మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್

13/04/2007 B
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కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
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ನాంక
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ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

47 4522 1(3) గుం.  -1/2003-
04

.ఆರ್. ఉಪాದాಯ್య, సಹాయక 
ದెౕರ್శకరు, ఇవర వರ್ ತ್ ವెౕతన 

మంజూರా  బಗెಗ್

13/04/2007 B

48 4526 1(5) అ. ಳాస. ఇతರె -
01 2005-06

అ ಕా గళ ఈಗಿన ಳాస ౕడువ 
కు తు ( .ఓ. )

13/04/2007 B

49 4527 1(3) 95) 1 ఇతರె 
01/2006-07

అపర ఆయుకತ್ర ಸా. .ఇಲాಖె, ದారವాడ 
గులಬ್ಗాರ್ ఆయుಕాತ್లయగ ಗె 
సంబం ద పతರ್గళనుನ್ కళು సువ కడత

17/01/2009 B

50 7899 1(5).ఉವాಯ್/03-206-
07

ఉಮాರా  షయ ప ౕషకరు 
ఉప ದెౕರ್కర కಛెౕ  ಬెంగಳೂెరు ఉతತ್ర 
ಲెಲ್ ಬెంగಳೂెరు ఇవ ಗె ఉనನ್త 

ವాಯ್సంగకకಕెಕ್ అనుమ  ౕడువ బಗెಗ್.

07/03/2007 B

51 7948 1(3)/ పರ್అ/1/03-04 పರ್ ಮా ఎಸ್.ఎನ್ స (ಶాಲా ಕಷ್ణ) 
ఇవ ಗె ౕಸా ౕడువ బಗెಗ್

13/06/2007 B

52 8044 1(5)ವెಯ್ವెమಪా03/2006
-07

ಜె.ఫరూక అహమಮ್ದ್ ము  సరಕా  
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಹెಚ್.ನాగసందರ್ ఇవర 
ಹాగూఇవర ప ನ್యవర ವెಯ್దಯ್ಕಿౕయ 
ವెచಚ್మంజూ  బಗెಗ್.

13/04/2007 B

53 8144 1(5).ವెಯ್ವెమಪా/02/20
06-07

రంగముతತ್యಯ್ య ఉపನాಯ್సకరు 
డయಟ್ కಕ್మగళೂరు ఇవర ವైదಯ್ಕಿయ 
ವెచಚ್ మరు ಪావ  బಗెಗ್.

13/04/2007 B

54 8202 1(5).క అ/06/2006-
07

ಹాల దದ್పಪ್ ము   సరಕా  ಪౌರ್ఢಶాಲె 
క ವె ళ  చనನ್ಗಿ  ತాలూಲ್కు ఇవర 
కಢాಡ್య ౕకషಣా అవ  బಗెಗ್.

07/03/2007 B

55 9721 1(5).పರ್భమం/15/2006
-07

ಕె ఎಸ್అರ್32/68ర య ಲ್ 
ಕాయರ್ వರ್ సు ತ್రువ గూರ್ಪ್ 
అ ಕా గ ಗె పರ್ಭార భತెಯ್యనుನ್ 

మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್

07/03/2007 B

56 10707 1(5).వಯ್.ವె.మ.ಪా/07/2
006=07

ಪాసం కಯ್షಣ್కుಮా  ము  సరಕా  
ಪౌರ್ఢಶాಲె బూಬ್రు ఇవ ಗె ವెಯ್దಯ್ಕಿౕయ 
ವెచಚ್ మరుಪావ  బಗెಗ್

07/03/2007 B

57 10858 1(5)పರ್.భ.మం/18/200
6-07

ಕె. .ఎಸ್.అರ್ యమ 32రనವ್య 
ಕాయರ್ వರ್ సు ತ್రువ గూರ್ಪ್ ఎ 
అ ಕా గ ಗె పರ್ಭార భತెಯ್ మంజూరు 
ಮాడువ బಗెಗ್

10/01/2007 B

58 11530 1(5).ವైವె.మ.ಪా/05/2
007-08

.చందರ್ಶెౕఖರ್ ದెౕರ್శకరు (ಪాರ್. ) 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ  ಬెంగళೂరు ఇవర 
ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ మరుಪావ  బಗెಗ್

07/03/2007 B

59 11621 1(5)/ವెಯ್ವె.మ.ಪా/09/0
7-08

ఎಸ್.ఎನ್.పರ್ ಮా సహ ದెౕರ್శకరు 
(ಶాಲా ಕಷ್ణ) ఆయుకತ್ర కಛెౕ  
ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె ಬెంగళೂరు 
ఇవర ವైದైಕಿౕయ ವెచಚ್ మరుಪావ  బಗెಗ್

13/06/2007 B

60 11670 1(1)/క అ/11/07-08 ఎ.ఎನ್.గురుపರ್ಸాದ್ షయ 
ప ౕషకరు ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ  
ಬెంగళೂరు ಗాರ್ಮాంతర ಲెಲ್ ఇవ ಗె 
కಢాಡ್య ౕకషಣా అవ  మంజూరు 
ಮాడువ బಗెಗ್

12/07/2007 B

61 11741 1(5) ವై.ವె.మ.-
12/2007-08

ರ್ౕ. మహమಮ್ದ್ హ ౕజಲాಲ್ ష ౕಫ್, 
ಭాಗಿౕయ ಕాయರ್ద ರ್గళು, ౖసూరు 

ఇవర ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ మరుಪావ  బಗెಗ್.

14/06/2007 B
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కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

62 11889 1(5)/ పರ್/15/2007-08 ರ್ౕమ  ವ್ౕ  కಲాంజ  య 
ఉపನాಯ್సకరు డయಟ್ ಬెంగళೂరు 
ಗాರ್ಮాంతర ಲెಲ್ ఇవ ಗె ದెౕశ పರ್ವాస 
అనుమ  బಗెಗ್

30/06/2007 B

63 17223 15.ಸెౕపು/ఇతರె/06/20
08-09

ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖెయ ಲ್ 
ಕాయರ್ వರ್ సు ತ್రువ గూರ್ಪ್ ఎ మతుತ್ 

 అ ಕా గళ ಸెౕವాపುసತ್కగళనుನ್ అಯా 
కಛెౕ  ಹాగూ అ నకಛెౕ గ ಗె 
కళು సువ బಗెಗ್

17/01/2009 B

64 17936 15.ವెಯ್ವెమಪా/12/2008
=09

ಕెౕంపರామ య సಹాయక 
ದెౕರ್శకరు ఆయుకತ್ర కಛెౕ  

ಸా. .ఇಲాಖె ಬెౕంగಳೂెరు ఇవర 
ವైದైಕಿౕయ ವెచಚ್ మరుಪావ  బಗెಗ್

26/09/2008 B

65 27149 17ಸెౕವా రత-
1:1999-2000

1999ನెౕ ಸా న పಬెౕషన  ము. . 
హుದెದ್ಗె అ ರ್స ಲ್సుವాగ ನెౕమಕా  
ಪాರ್ ಕారద ములక అ ರ್స ಲ್సువ 
కు తు.

26/03/2009 B

66 3665 1(6) రಜె 69/04-05 ರ್ౕమ  ఎ.పರ್ಭావ  రಜె మంజూರా  
బಗెಗ್.

13/04/2007 C

67 3695 1(6) ಕె ఎ  03/98-99 ರ್ౕ నర ంహ యರ್ పುనರ್ ನెౕమಕా  
అవ .

13/04/2007 C

68 3698 1(6) పುನెౕ అ 02/04-
05.

ರ್ౕ ఎం ಹెಚ್ ವెంకಟాచలయಯ್ పುనರ್ 
ನెౕమಕా  అవ .

28/04/2007 C

69 3716 1(1) ఇతರె-30/2001 . వసంತాಚా , య ఉపನాಯ್సకరు, 
డయಟ್ మంగళೂరు, ఇవరనుನ್ 285(4) 
రంತె కಡాಡ್య వರ್ ತ್ బಗెಗ್ 
ಸా. .ఇಲాಖెయ ಲ್ 55 వషರ್ పೂರై రువ 
/ పೂರైసువవర గూರ್ಪ್-ఎ ಶెರ್ౕ  వರ್ందద 
అ ಕా గళ ಮా  కు తు

23/03/2009 C

70 3734 1(6) ಸెౕಸెౕ 11/06-
07.

ರ್ౕ  సుబಬ್యಯ್ ం న ಸెౕವె ಸెౕపರ್ಡె 
బಗెಗ್.

28/04/2007 C

71 3739 1(6) ಕా బ 14/69-07. ರ್ౕ ಕె ఆರ್ వపರ್ಸాದ್ ಕాల  ವెౕతన 
బ ತ್ మం బಗెಗ್.

28/04/2007 C

72 3745 1(6) ಕా. .బ. 20/02-
03.

ರ್ౕ ಕె ఎ అబుದ್ಲ್ సಲాಮ್ ಕాల  
ವెౕతన బ ತ್ మం బಗెಗ್.

28/04/2007 C

73 3752 1(6) ಕా బ 27/05-06. ರ್ౕ ಕె ఆರ್ వರామపಪ್ ಕాల  ವెౕతన 
బ ತ್ మం బಗెಗ್.

28/04/2007 C

74 3771 1(1) ఇతರె ము.ಲె. 
ౕలದ್ಜెರ್ 15/2005

ದెౕರ್శకరు (పఠಯ್ పುసತ್క) 
ದెౕರ್శನాలయ ఇ ಲ್న ಲెಕాಕ್ ಕా గళ 

హుದెದ್యనుನ್ .ఎ.ఓ హుದెದ್ಗె 
ౕలದ್ಜెರ್ಗెౕ సువ బಗెಗ್

25/03/2009 C

75 3804 1(1) ఇతರె పರ್ಬా  
03/05-06

ಸా. .ఇ గూರ್ಪ್ ఎ వರ್ందద అ ಕా గళ 
వರ್ ತ್ / కతರ್వಯ್ ంద డుగಡె పರ್ಬార 

వಯ್వಸెತ್ౕ కు తు

23/03/2009 C

76 3809 1(1) (6) బ ತ್ ದై  
12/96-97.

ಬాಘಿౕయ ದై  అ ಕಷ್కర హుದెದ್గ ಗె 
బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್,.

28/04/2007 C

77 3812 1(1)(6) ఇతರె 21/05-
06

ರ್ౕ ఎನ್ పುటಟ್నంజయಯ್ వಭాಗಿౕయ 
ದై అ ఇవరు కతರ್వಯ್ಕెಕ್ ಹాజರాద బಗెಗ್.

28/04/2007 C

78 3815 1(1)(6) ఇతರె 12/04-
05

ముಸాತ್ಕ್ అహమದ್ రಜె అవ  పರ್ಭార 
వಯ್వಸెಥ್ ರ್ౕ ఎನ್ పುటಟ್నంజయಯ್,

28/04/2007 C
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కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
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ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

79 3819 1(6) ದై  బ ತ್ ಬాಯ್ 
హుದెದ್ 15414/05-06.

వಬాಗಿౕయ ದై  అ ಕಷ್కర వృందద ಲ್ 
ಬాಯ್ಕ್ ಲాಗ್ హుದెದ್ బ ರ್ బಗెಗ್.

28/04/2007 C

80 3849 1(4) గూರ್ಪ್. -వగರ್ -
1/2006-07

2006-07 ನెౕ ಸా న ಲ್ ಸావರ್జ క 
ಕಷ್ణ ఇಲాಖెయ సಕాರ್  ಪౌರ್ఢಶాಲా 

ముఖಯ್ ಕಷ್కరు ಹాగూ తతಸ್ಮాన 
గూರ್ಪ್.  వರ್ందద అ ಕా గళ వಗాರ್వಣె 
బಗెಗ್  అ ರ್గళು-కడతగళು

01/05/2008 C

81 3878 1(4) ౕజನె -
7/2006-07

ರ್ౕమ  ಭానుమ , ఉపನాಯ್సకరు, 
డయಟ್, ಬెంగళೂరు నగర ಲెಲ್ రవరనుನ್ 
కನాರ್టక ಗెಜెಟెయರ್ ఇಲాಖెಗె 

ౕ సువ బಗెಗ್

01/05/2008 C

82 4167 1(3) పರ್.భ.మం-01/04-
05

గూರ್ಪ್-ఎ అ ಕా గళ పರ್ಭార భತెಯ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್

30/03/2007 C

83 4168 1(3) పರ್.భ.మం-4/05-
06

గూರ್ಪ್-  అ ಕా గళ పರ್ಭా  భತెಯ್ బಗెಗ್ 30/03/2007 C

84 4179 1(3) పರ್.భ.మం-10/05-
06

ಕె.ದెూౕరయಯ್ .ದై. .అ ಬెంಗాರ್ ಲెಲ್ 
ఇవర పರ್ಭార భತెಯ್ మంజూ  కు తు

30/03/2007 C

85 4189 1(3) పರ್భమం-4/06-07 ಕె. .ఎಸ್.ఆರ್ -32/68 అ య ಲ್ 
ಕాయರ್ వರ್ ద గూರ್ಪ್-ఎ అ ಕా గళ 
పರ್.భ మంజూರా  బಗెಗ್

04/03/2007 C

86 4191 1(3) పರ್.భ.మం-05/06-
07

గూರ್ಪ್-  అ ಕా గళ పರ್ಭా  భತెಯ್ 
మంజూరు బಗెಗ್

03/09/2007 C

87 4200 1(5) 
పರ್.భ.మం.21/2005-06

గూರ್ಪ್ ఎ అ ಕా గళ పರ್ಭా  భತెಯ್ 
మంజూ  బಗెಗ್

03/09/2007 C

88 4202 1(5) పರ್.భ.మం  
22/2005-06

గూರ್ಪ್  అ ಕా గళ పರ್ಭా  భತెಯ್ 
మంజూ  బಗెಗ್

30/03/2007 C

89 4205 1(5) 
పರ್.భ.మం/26/2006-07

గూರ್ಪ್  అ ಕా గళ పರ್ಭా  భತెಯ್ 
మంజూరు ಮాడువ కు తు

03/09/2007 C

90 4216 1(5) పರ್.బ.మం. 
34/2006-07

గూರ್ಪ್-ఎ అ ಕా గ ಗె పರ್ಭా  భತెಯ್ 
మంజూ  కు తు

03/09/2007 C

91 4252 1(5) ಸెౕ.పು -58/2005-
06

ఎನ್ దದ್పಪ್ ఇవర ಸెౕವాపುసತ್కద బಗెಗ್ 19/05/2008 C

92 4271 1(3) .పರ್.62/2005-06 చందರ್ಶెౕఖರ್, స.  ఇవర ಪాಸ್ ౕಟ್ರ್ 
అనుమ  కు తు

29/03/2007 C

93 4277 1(3) .పರ್.అ -68/ಪాಸ್ 
ౕಟ್ರ್ /2005-06

ఎ. ದెౕవపರ್ಕాಶ್, ఉ.  ఇవర ಪాಸ್ 
ౕಟ್ರ್ బಗెಗ್

29/03/2007 C

94 4295 1(2)(3)/సం.నృ.ನా.బ ತ್-
61/200-01

ರాజಯ್ అ ౕಕಷ್కరు(సం.నృ.ನాటక)ఈ 
హుದెದ್ಗె బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 C

95 4362 1(3) .  -54/00-01 ఎನ್. ఆంజనపಪ್ .ఇ.ఓ ಹెూసಕెూౕಟె 
ఇవర రಜె బಗెಗ್

13/04/2007 C

96 4380 1(5) రಜెమం/06/2006-
07

పదಮ್ನాభ . , షయ ప ౕಕಷ್కరు 
ఇవ ಗె రಜె మంజూరు కు తు

03/05/2007 C

97 4385 1(3) 
క. .అ/56/01/2002

.ఎನ್.జనగ ౕశ, ము. , స.ಪౌರ್.ಶాಲె, 
ఇవర క.  అవ  బಗెಗ್

08/03/2007 C

98 4390 1(3) క. .అ -03/2003-
04

ಹెಚ್.  దದ್ರాజు, ముఖಯ್ ಕಷ್కరు, 
ರ್ౕమ   ఇఇవర క అ బಗెಗ್

14/06/2007 C

99 4395 1(3) క. .అ/2005-06 ರాజు. .ఎನ್, ముఖಯ್ ಕಷ್కరు ముఖಯ್ 
ಕಷ್కరు ಸాವ್ంದెౕనహ ಳ್, ఇవర క. .అ బಗెಗ್

03/05/2007 C

100 4397 1(3) క. .అ/02/2005-
06

ఎం.ఆರ್ కರ್షಣ್పಪ್ ఇవర క. .అ బಗెಗ್ 15/03/2008 C
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కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್
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101 5931 1(5)క. .అ/03/2006-
07

ರ್ౕ ఎం. వమూ ರ್, ఉప 
ಪాರ್ಚాయರ್రు, ౕ  ౕరపಪ್ సಕాರ್  
పద  పೂవರ್ ಕాಲెౕజు, ದావణಗెರె, 
ఇవర కಡాಡ್య ౕಕಷ್ಣా అవ  
మంజూರా  బಗెಗ್.

22/05/2007 C

102 5977 1(5)పರ್భంమం/03/200
6-07

ಕె. .ఎಸ್ ఆర 32/68 ర య ಲ್ ಕాయರ್ 
వರ್ సు ತ್రువ గూರ್ಪ್     అ ಕాగ ಗె 

పರ್ಭా  భತెಯ್యనుನ್ మంజూరు ಮాడువ 
కు తు.

16/05/2007 C

103 6166 1(4) వగರ್:33/2006-07 ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖెయ ముఖಯ್ 
ಕಷ್కరు ಹాగు తతಸ್ಮాన వృందద 

అ ಕా గళ వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

01/05/2008 C

104 6196 1(4) గూರ್ಪ್. 
.వగರ್:1/2006-07

2006-07ನెౕ ಸా న ಲ್ ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ 
ఇಲాಖెయ సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲా ముఖಯ್ 
ಕಷ್కరు ಹాగూ తతಸ್ಮాన గూರ್ಪ್  

వృందద అ ಕా గళ వಗాರ್వಣెయ బಗెಗ್.

01/05/2008 C

105 6763 1(5), పರ್.01/2006-07  సుందర ಶె ಟ್ ము<  సరಕా  
ಫౌఢಶాಲె ల ౕಸాగర ಪాండవపುర 
ఇవ ಗె ಪాಸ್ టರ್  అ మ  బಗెಗ್.

25/05/2007 C

106 6764 1(5). .పರ್.అ.02/2006-
07

ఈ నంజపಪ್ య ಕాయರ್కರ್మ అ ಕా  
సవರ್ ಕಷ್ ಯాన 
ಬెంగళೂరుఇవ ಗెಪాసರ್పೂటರ್న ౕకరణ
ಕాಕ್ಗಿ ರాಪెౕకషಣా పతರ್ కు తు.

25/05/2007 C

107 6770 1(3). 1(5).గూಪ್ರ್  
అరమం/42/200502006

ರ್ౕ.ఎ. ರ್ౕ ವాస ರె ಡ್ ము. .సಕాರ್  
ಪౌರ್ఢಶాಲె నನ್హ ಲ್ ಮాలూరు ತాలూಲ್కు 
ఇవ ಗె రಜె మంజూరు   ಮాడువ కు తు

03/05/2007 C

108 6805 1(4) వగರ್ 31/2006-07 ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖెయ సಕాರ್  
ಪౌರ್డ ಶాಲా ముఖಯ್ ಕಷ್కరు ಹాగూ 
తతಸ್ಮాన వృందద అ ಕా గళ 
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

01/05/2008 C

109 6830 1(5)పರ್.భ.మం.01/2006
-07

ಕె. .ఎಸ್.ఆರ್.32/68 ర య ಲ್ 
గూರ್ಪ್. .అ ಕా గ ಗె పರ್ಭార 
భತెಯ್యనుನ್ మంజూరు ಮాడువ కు తు.

16/05/2007 C

110 6909 1(5).ಕా అ/2/2006-07 సుమ ఎಸ್.ಕె. ముఖಯ್ ಕಷ್కరు సಕాರ್  
ಪౌರ್ఢ సಲె, ಬెౕగూరు ಹెూసಕెూౕಟె ತా: 
ఇవ ಗె కಡాಡ್య ౕಕಷ್ಣా అవ  
మంజూರా  బಗెಗ್

24/02/2007 C

111 6923 1(5) 
పರ್.భ.మం/6/2006-07

గూರ್ప ఎ అ ಕా గళ పರ್ಭార       గూರ್ప 
ఎ అ ಕా గళ పರ್ಭాರె భತెಯ್ మంజూ  
కు తు(ఎಸ್.ಕె. .పರ್ಸాದ್ మతుತ್ ఇతరరు)

16/05/2007 C

112 7224 1(5)/పರ್భమం/07-
2006-07

.ఎం.మంటూరు ಕాయರ್ద ರ್గళು 
కನాರ್టక ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ ప ౕకಷామండ   
ಬెంగళೂరు ఇన ತె పರ್ಭార భತెಯ್ 
మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್.

03/09/2007 C

113 7228 1(5)/పರ್భమం/08/2006
-07

. .సతಯ್ನాರాయణ ರె ಡ್ ం న 
ಕాయರ್ద ರ್గళು కನాರ್టక ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ  
ప ౕ ా మండ  ಬెంగళೂరు ಭాగ 
ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె పರ್ಭార బತెಯ್   
మంజూరు బಗెಗ್.

03/09/2007 C
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కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

114 7690 1(6) ఆయుకತ್ర 
క/చ/ఎ (గు)-68/03-04

ಸా. . ఇಲాಖెయ గులಬ್గರ್ ఆయుకತ್ర 
కಛెౕ య ఆడ త ವాಯ್ ತ್ಗె బరువ 
షయగళ బಗెಗ್ పతರ್ వಯ್వಹార కడత

27/09/2007 C

115 7861 1(5),పರ್.భ.మం.10/200
6-07

గూರ್ప  అ ಕా గళ పರ್ಭాರె బತెಯ್ 
మంజರా  బಗెಗ್.

16/05/2007 C

116 7892 1(5).క. .అ/05/2006-
07

మಹెౕಶ್ అರ್. .ము.  సరಕా  
ಪౌರ್ఢಶాಲె అరళకుಪెಪ್ ఇవర కಡాಡ್య 

ౕషಣాఅవ  కు తు

23/04/2007 C

117 7976 1(5)ವెರ್.ವెమ.ಪా/02/20
06-07

రంగముతತ್యಯ್ య ఉపನాಯ್సక  
ఇవ ಗె ವెಯ್దಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ద బಗెಗ್.

25/04/2007 C

118 8119 1(5).పರ್భమం/11/2006
-07

గూರ್ಪ್ ఎ అ ಕా గళ  పರ್ಭా  భತెಯ್ 
మంజూ  కు తు

16/05/2007 C

119 8154 ¸ 1(5). పರ್అ/05/2006-
07

సంದాಯ್ ఎం ಪా ౕల  .స. ಧెౕರ್శకరు 
ౕజನాಶాಶె ఇవ ಗె ದెౕశ పರ್ವాస  

ಹెూౕగువ సలుವాಗಿ ರాಪెౕకషಣా పతರ್ 
ౕడువ బಗెಗ್

23/03/2007 C

120 8178 1(5).పರ್.భ.మం/12/200
6-07

గూರ್ಪ್  అ ಕా గళ పರ್ಭా  భತెಯ್ 
మంజూ  బಗెಗ್.

16/05/2007 C

121 8452 1(5).ఖ ౕఆ.07/2006-
07

ఎಸ್.ఎನ್. ౕಲావ  ಕಿ య 
ఉప ದెౕರ್శకరు డయಟ್ తుమకూరు 
ఇవర కಡాಡ್య ౕకషಣాఅవ  బಗెಗ್

12/07/2007 C

122 8611 1(5).క అ/08/200607 .చనನ್ಬెಯ್ರెౕಗౌడ ముఖಯ್ ಕಷ್కరు సరಕా  
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಬెౕగూరు ಬెంగళೂరు ద ణ 
వలు-3 ఇవర కಡాಡ್య ౕಕಷ್ಣాఅవ  
ಹాగూ రಜెయ బಗెಗ್.

15/03/2008 C

123 8816 1(5) పರ್.06.2006-07 .చందರ್ಶెౕఖರ್ 
ದెౕರ್శకరు(ಪాರ್. )ఆయుకತ್ర కಛెౕ  

ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె ದెౕశపರ್ವాస 
ಹెూౕಗಿవ సలుವాಗಿ ಪాಸెూಪ್ౕటರ್పಡెయలు 
ರాಪెౕకషಣా పతರ್ ౕడువ బಗెಗ್.

25/05/2007 C

124 9022 1(4)ಮాహఅಮా59:200
6-07

ರ್ౕ ಕెౕశవ ಕెూౕಟెౕశವ್ర ఇవ ಗె ಮా  
హకుಕ್ ಕా ದెయ  పರ್ గళనుನ್ ఒదಗಿసువ 
బಗెಗ್.

01/05/2008 C

125 9217 1(5).పರ್భమం/13/2006
-07

ಕె ఎಸ್అರ್ యమ 32/68ర య ಲ್ 
ಕాయರ್ వರ್ సు ತ್రువ గూರ್ಪ್  
అ ಕా గ ಗె పರ್ಭార భತెయనుನ್ 
మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್.

10/01/2007 C

126 9368 1(6) ఆయుకತ್ర కಛెౕ  
(ಧా)-64/2003-04

ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖెయ ಧారವాడ 
అపర ఆయుకತ್ర కಛెౕ య ఆడ త 
ವాಯ್ ತ್ಗె బరువ షయగళ బಗెಗ್ పతರ್ 
వಯ್వಹార

27/09/2007 C

127 9620 1(5).పರ್భమం.14/2006-
07

గూರ್ಪ್ ఎ అ ಕా గళ పರ್ಭా  భತెಯ್ 
మంజూ  కు తు

10/01/2007 C

128 9842 1(5).పರ್.భ.మం/15/200
6-07

ಕె. .ఎಸ್.అರ್ 32/68ర య ಲ್ ಕాಯ್ 
వರ್ సు ತ್రువ గూರ್ಪ್  అ ಕా గ ಗె 

పರ್ಭార బತెಯ್యనుನ್ మంజూరు ಮాడువ 
బಗెಗ್

10/01/2007 C

129 10402 1(5).ವెಯ್.ವె.మ.ಪా/06/2
006-2007

ఆರ್.ಶాಯ್మసుందರ್ ముఖಯ್ ಕಷ್కరు 
సరಕా  ಪౌರ್డಶాಲె లక ౕದెౕవన ಕెూౕಟె 
ంತామ  ತాలూಲ್కు ఇవర తంದెయవర 

వಯ್దಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ మరు ಪావ  బಗెಗ್.

31/07/2007 C
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కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

130 10653 1(6) ం.ಸెౕ.ಸెౕ-77/06-
07

ರ್ౕ ఎం. జగ ౕశ, ం న షయ 
ప ౕಕಷ್కరు, ఉ.  కಛెౕ , 
ಚామರాజనగర ಹా , ರ್ౕಬెౕషన  
సಹాయక ఖಜాನా ಕా , మడಕెౕ -
ం న ಸెౕವె ಸెౕపರ್ಡె బಗెಗ್ మతుತ್ ವెౕతన 

భదರ್ತె ఒదಗಿసువ బಗెಗ್.

28/04/2007 C

131 11388 1(5) పರ್/01/2007-08 ಹెರాಲ್ಡ್ ಕాವ್డರ್ಸ್ ము  సరಕా  
ಪౌರ್ఢಶాಲె పರ್ಕాశ నగర ಬెంగళೂరు 
ఇవ ಗె ದెౕశ పರ್ವాసಕె అనుమ  బಗెಗ್

31/07/2007 C

132 11390 1(5)క అ02/2007-
2008

ఎం. వమూ ರ್, ఉప ಪాರ್ಚాయರ್రు, 
స.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు, మಲెౕಬెనూನ್రు, 
హ హర ತా: ದావణಗెರె : ఇవ ಗె 
కಡాಡ್య ౕಕಷ್ಣావ  మంజూరు 
ಮాడువ బಗెಗ್.

28/08/2007 C

133 11595 1(5).ವైವెమಪా/06/07-
08

పುటಟ್ತాయమಮ್ ము  సరಕా  ಪౌರ್ఢಶాಲె 
ಹెಬాಬ್ళ ఇవర ప ಯాద ನాగರాజರాವ್ 
రవర వಯ್ದైಕಿౕయ ವెచಚ್ మరుಪావ  బಗెಗ್

19/05/2008 C

134 11867 CPI.5.ವైವెమం/2007 ఆರ್.ವెంకటರాಮ್ ఉ. . కಕ್బಳాಲ್పುర 
ఇవర ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ద లుಲ್గళనుನ್ 
మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್.

31/07/2007 C

135 12336 1(5)ವెಯ್.ವె.మ.ಪా/16/2
006-07

ఎ.పರ್ಭావ  ಲెಕాಕ್ ಕా గళು ఆయుకತ್ర 
కಛెౕ  ಬెంగళೂరు ఇవర ವెತ್దಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ 
మరు ಪావ  బಗెಗ್

31/07/2007 C

136 12432 1(5) ఇతರె 17/2007-08 21ನెౕ శವ್ ಸౌಕ್ಟ್ ಜాంబూ  లండನ್ 
ನాంక: 27ನెౕ జుಲై ంద 8ನెౕ ఆగಸ್ಟ್ 

2007 ಜాంబూ య ಲ್ ಭాగవ సువవ ಗె 
అనಯ್ ಕాయರ್ తತ್ (ఓ.ఓ. .) ఎందు 
అనుమ  ౕడువ బಗెಗ್.

31/07/2007 C

137 12441 1(4) గూರ್ಪ್ . వగರ್ 
21/2007-08

2007-08ನెౕ ಸా న ಲ್ సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ 
ಶాಲా ముఖಯ್ ಕಷ್కరు మతుತ್ తతಸ್ಮాన 
గూರ್ಪ್-  వృందద ಬెూౕధక అ ಕా గళ 
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.( ರ್ౕ. ఎನ್. శంకರ್ మతుತ್ 
ರ್ౕ. ಕె. పರ್ಕాಶ್, ము. . ఇవర వಗాರ್వಣె 

బಗెಗ್.

01/05/2008 C

138 12822 15.క. అ/20/2007-08 ఎಸ್.ఎನ್ పదಮ್ ఉపನాಯ್సకరు డయಟ್ 
ಚామರాజనగర ఇవ ಗె కಡాಡ್ఉ 

ౕಕಷ್ಣా అవ  ఎందు ప గ సువ బಗెಗ್

01/09/2009 C

139 13324 15క అ/25/2007-08 ರ್ౕ గంಹాధರ್  ముఖಯ್ ಕಷ್కరు సరಕా  
ಪౌರ್ఢಶాಲె హూస ದాದ್పುర భದాರ್వ  
ತాలూಲ್కు ఇవర కಡాಡ್య ౕಕಷ್ಣా అవ  
కు తు

15/03/2008 C

140 13817 15పರ್భಮా28/2007-08 .ఎం.కుಮార   ದెౕರ್శకరు  ಪాರ್.   
ఆయుకತ್ర కಛెౕ   ఇవ ಗె  పರ್ಬా  భతಯ್ 
మంజూరు ಮాడువ  బಗెಗ್

12/07/2007 C

141 15018 15.పರ್భమం/40/07-08 ಹెಚ್. . ವెంకಟెౕశపಪ್ య సಹాయక 
ದెౕರ್శకరు ఆయుకತ್ర కಛెౕ  ಬెంగಳೂెరు 

ఇవ ಗె పರ್ಭా  భತెಯ್ మంజూ  కు తు

01/05/2008 C
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కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

142 15107 15.క అ/41/2007-08 . వమూ ರ್ ము.  సరಕా  సంయుకತ್ 
ಪౌರ್టಶాಲె ದెూౕడಡ್బూమಮ್నహ ಲ್ ఇవ ಗె 
కಡాಡ್య ౕಕಷ್ಣా అవ  మంజూరు 
ಮాడువ బಗెಗ್.

12/06/2008 C

143 15311 11.2ಕెఎ నం4809/200
7

కರ್కషణపಪ್మతుತ್ ఇతరరు ಕెఎ య ಲ್ అ ರ್ 
సణಖె 4809/2007ర ಲ್ ದాವె ಹెూ రువ 
కు తు

27/11/2008 C

144 15538 15క. అ/46/02007-08 ಕె.ఆರ್.ರామచందರ್పಪ್ ఉప 
ಪాರ್ంశుಪాలరు సరಕా  పద  పೂవರ್ 
ಕాಲెౕజు ంగద హ ಳ್ ఇవర కಡాಡ್య 

ౕಕಷ್ಣా అవ  బಗెಗ್

12/06/2008 C

145 15587 13. .ವెౕ.ప షಕ್రಣె-
40/2007-08

ರ್ౕమ . .ఎಸ್. ಶాంతమಮ್, వృతತ್ 
ఉపನాಯ್సకరు, డయಟ್, ಬెంగళೂరు 
ಗాರ್ಮాంతర ಲెಲ್ ఇవ ಗె వృ ತ್ ವెౕతన 
ప షಕ್రಣె బಗెಗ್.

30/01/2009 C

146 18389 15/ವెదಯ್ಕಿౕఐ/ವెచಚ್మಪా
/15/2008-09

.ఎಲ್.ಶారదమಮ್ య సಕాయక 
ದెౕರ್శకరు [ಪాರ್ద క ಕಷ್ణ} ఆయుకತ್ర 

కಛెౕ  ಬెంగಳೂెౕ  ఇవ ಗె వರ್దಯ್ಕಿౕయ 
ವెచಚ್ మరుಪావ  బಗెಗ್

01/06/2009 C

147 23988 16 ం.ಸెౕಸెౕ:9:98-99 ఎನ್. .ಹెూసూರ್, ెౕ. . ಜాపುర, 
ఇవర అహರ್ತాದాయక ಸెౕವె

19/03/2009 C

148 23992 16ಕా. .బ: ಟ್:141:2
000-01

.ಚా ౕಗౌడ, .ఇ.ఓ మదూದ್రు ఇవర 
ಕాల  ವెౕతన బ ಡ್ಕె.ఎ.  అ ರ್సంಖెಯ್: 
316/2004

19/03/2009 C

149 23994 16ಕా. .బ-149:2000-
01

ನాರాయణರె ಡ್, ెౕ. . ంತామ , 
ಕెూౕಲార ఇవర ಕాల  ವెౕతన బ ತ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್.

19/03/2009 C

150 23997 16ಕా. .ವెౕ.బ_07:200
1-02

. . ರాಮాంజನెౕయపಪ್, వృతತ್ ెౕ. . 
ಕెూౕಲార ఇవర ಕాల  ವెౕతన బ ತ್

19/03/2009 C

151 24001 16 .ಸెౕ.ಸెౕ:50:2002-
03

ರ್ౕమ  ರెౕవకಕ್ మ ವాళయಯ್ మఠద, 
ము. . స.ಪౌರ್.గుడస హుಕెಕ್ౕ  ತా: 
ಬెళವాಗಿ ఇవర ం న ಸెౕವె బಗెಗ್.

20/03/2009 C

152 24004 16 ం.ಸెౕ.ಸెౕ-
51:2005-06

ఎಸ್.ఆರ್. ಹెూసಕెౕ , . ಲాಲ್ ದై క 
ಕಷ್ణ అ ౕಕಷ್కరు, ఇవర ం న ಸెౕವెయ 

ಸెౕపರ್ಡె

19/03/2009 C

153 24008 16ಕా. బ:సವ್.ಬా.బ:03:
2005-06

84ನెౕ ಸా న ము. గ ಗె ಕాల  
ವెౕతన బ ತ್ మతుತ್ సವ್యం ಚా త ವెౕతన 
బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್.

19/03/2009 C

154 24012 16 .ఎ. ಲ್ 54:2003-
04

ఎ.ఎಸ್. ರామపಪ್, వృతత ఇవ ಗె 
సವ್ಗాರ್మ పರ್ಯాణ భತెಯ್ లಲ್నుನ್ ౕలు 
స  ಮాడువ బಗెಗ್.

19/03/2009 C

155 24397 16ಖా.పೂ.అ.ఘ1:94 ರ್ౕ ఈశವ್ర హనుమంత ನాయಕ್ రవర 
ಸెౕ ద ನాంకద బಗెಗ್.

21/03/2009 C

156 24399 16 ం.ಸెౕ.ಸెౕ-
38:2004-05

ಶెಡెూౕಳ  ెతుಕాರాం, వృతತ್  ಕె.ఎ.ఎಸ್. 
అ ಕా , ఇవర ಸెౕವె ಸెౕపರ್ಡె బಗెಗ್.

21/03/2009 C

157 24403 16:01: ం.ಸెౕ.ಸెౕ:2001
-02

ము రతನ್పಪ್, ఉపನాಯ್సకరు, ಕెూౕಲార, 
ఇవర ం న ಸెౕವెయ బಗెಗ್.

21/03/2009 C

158 24405 16: ం.ಸెౕ.ಸెౕ:02:2001
-02

ఆರ್. రంగయಯ್, ఉపನాಯ್సకరు, . .ఇ, 
ౖసూరు ఇవర ం న ಸెౕವె ಸెౕపರ್ಡె

21/03/2009 C
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కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

159 24412 16 ం.ಸెౕ.60:2002-03 రూಪాಕಷ್పಪ್, ఎం. హునుగుంద ము. . 
స.ಪౌರ್.ఆಹాರ್ళ గంಗావ , ఇవర ం న 
ಸెౕವె ಸెౕపರ್ಡె

21/03/2009 C

160 24413 16 మ.ಸెౕ.ಸెౕ:08:2001
-02

ಹెಚ್.ఎನ್. ರామకృషಣ್, ಪాರ್ంశుಪాలరు, 
డయಟ್, ಹాసన ఇవర ం న ಸెౕವె 
ಸెౕపರ್ಡె

21/03/2009 C

161 24414 16 ం.ಸెౕ:21:1999-
2000

ಶెౕಖ್ ముసತ್ಫ್, వృతತ್ ಪాರ್ంశుಪాలరు 
ఇవర ం న ಸెౕವె బಗెಗ್.

21/03/2009 C

162 24416 16 ం.ಸెౕ.ಸెౕ-
37:1999-2000

.ರామపಪ್, ము. .స.ಪౌರ್.ಶాಲె. 
అನెನ್ౕಹాಳ್, జంపణಣ್నహ ಟ್, తರ್దుగರ್ , 
ఇవర ಸెౕವె ಸెౕపರ್ಡె బಗెಗ್

21/03/2009 C

163 24418 16 ం.ಸెౕ.ಸెౕ:20:1996-
97

ఎ. .కనవ ಳ್, వృ ತ್ ము. . 
స.ಪౌರ್.ಶాಲె, నರెౕందರ್, ಧారವాడ, ఇవర 
ం న ಸెౕವె ಸెౕపರ್ಡె

21/03/2009 C

164 24419 16ಕా. .ವెౕ.బ:28:199
7-98

వణಣ್, వృతತ್ .ఉపನాಯ್సకరు, డయಟ್, 
ಬెం.న. ಲెಲ್, ఇవర ಕాల  ವెౕ.బ ತ್ 
మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್.

21/03/2009 C

165 24420 16ಕా. .బ-39:1999-
2000

ఎం. . ంగపಪ್, .ఉ, డయಟ್ 
వసంతమహಲ್, ౖసూరు ಕాల  
ವెౕ.బ, మంజూರా  బಗెಗ್.

21/03/2009 C

166 24425 16 ం.ಸెౕ.ಸెౕ:4:2002-
03

ರ್ౕమ  ಶాం మ , స. . . .ఇ . 
ಬెంగళೂరు ఇవర ం న ಸెౕವె ಸెౕపರ್ಡె 
బಗెಗ್.

21/03/2009 C

167 24428 16 ం.ಸెౕ.ಸెౕ:03:2002-
03

. .ನాయಕ್, వృతತ್ సಹాయక 
ದెౕರ್శకరు, పణ ,ಗెూౕವా ఇవర 
ం న ಸెౕವె బಗెಗ್.

21/03/2009 C

168 24432 16 ం.ಸెౕ.ಸెౕ:26:2001-
02

ఆರ್. ರామ ంగపಪ್, ఉపನాಯ್సకరు, 
డయಟ್, ౖసూరు ఇవర ం న ಸెౕವె 
బಗెಗ್.

21/03/2009 C

169 24434 16: ం.ಸెౕ.ಸెౕ:52:2002
-03

ఎಸ್. . గంగపಪ್, ము. ,క స.స ౕదయ 
వస  ಶాಲె, అ ಕె ಮారనహ ಳ್, ఇవర 
ం న ಸెౕವె  ಸెౕపರ್ಡె బగಗ್.

21/03/2009 C

170 24436 16 ం.ಸెౕ.ಸెౕ-
51:2002-03

పరయಯ್ బసయಯ್ ರెౕమఠ, ము. , 
స.ಪౌರ್.అవరಗెూౕళ, హుಕెಕ್ౕ  ಬెళಗాం 
ಲెಲ್ ఇవర ಸెౕವా ಸెౕపರ್ಡె బಗెಗ್.

21/03/2009 C

171 24438 16 ం.ಸెౕ.ಸెౕ:20:1998-
99

.ఎಸ್. శವ್ನాಥ್, వృతತ್ 
ఉపನాಯ್సకరు, డయಟ್, కಕ್మగళೂరు 
ఇవర ం న ಸెౕವె బಗెಗ್

21/03/2009 C

172 27157 14 ౕజನె ಶా.త-
1/2000-01

ದావణಗెರె, గులಬ್గರ್ మతుತ್ తರ್దుగರ್ 
ಲెಲ್గళ ವెౕతನానుದానద బಗెಗ್. ఆయದ್ 

ಶాಲెగళ ప ౕಕಷ್ಣెಗాಗಿ 
అ ಕా / బಬ್ం  ౕ సువ బಗెಗ್.

26/03/2009 C

173 27160 17వగರ್-7/2000-01 గూರ್ಪ್ . అ ಕా గళ వಗాರ್వಣె బಗెಗ್. 26/03/2009 C

174 27164 17ಹెూస ಲెಲ್-1/2000-
01

ರాజಯ್ద ಲ್ ದెూడಡ್ ಲెಲ್గళనుನ್ 
/వలయగళనుನ್ భ సువ కు తు.

26/03/2009 C

175 27167 17ಕె.ఎ.ఎಸ್.-1/2000-
01

ರ್ౕ .ಕె. గంಗాధರ್, ఇತాಯ್  పರ್ಬెౕషన  
ము. . ఇవ ಗె ఎನ್.ఓ.  ౕడువ బಗెಗ್.

26/03/2009 C
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కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

176 27173 14 ౕజನె-1/2001-
02

కನాರ್టక ఉచಚ್ನాಯ್ಯాలయద 
అ ರ್సంಖెಯ್: 5115-5187/2000 పರ್ಕార 
ಖాసಗಿ ದాಯ್సంసಥ್గ  అనుದాన 
డుగಡె కు తు వర  ౕడువ బಗెಗ್. 

అ ಕా గళ తండ ౕ సువ బಗెಗ್.

26/03/2009 C

177 27177 17వగರ್/ఇతರె-2/2002-
03

సಕాರ್  ಪౌರ್.ము. . వಗాರ್వಣె బಗెಗ್. 26/03/2009 C

178 27184 17ಮా.హు.ఉ.భ-
1/2002-03

ఈಶానಯ್ వలయ ಕಷ್ಣా వృ ದ್ 
ದెౕರ್శನాలయద ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ 7 
ಲెಲ್గళ ಲ್ మಧాಯ್హನ್ద ఉపಹారద 
ౕజನెయ ಲ್ మంజూರాద హుದెದ್గళనుನ್ 

భ ರ್ ಮాడువ బಗెಗ್.

26/03/2009 C

179 27187 14ఎಸ್.ఎಸ್.ఎ/ . ౕ-
1/2002-03

సవರ್ ಕಷ್ణ అ ಯాన ಲెಲ್గ ಗె 
.ఆರ್. .గళనుನ್ ನెౕమక/ ౕజನె 

ಮాడువ బಗెಗ್.

26/03/2009 C

180 27191 14 .ఇ /ಮాఇ. ం-
1/2002-03

ఇ  ಕాయರ್కರ್మ ంద గూರ್ಪ್  
వృందద అ ಕా గళనుನ್ ಮాతృ ఇಲాಖెಗె 
ం రుಗಿసువ కు తు.

26/03/2009 C

181 27202 14మ.ఉ. ౕ. ౕ-
1/2003-04

అಕಷ್ర ದాಸెూౕహ సಹాయక ದెౕರ್శకర, 
ౕజನె/ಹెసరు స ప సువ బಗెಗ್.

26/03/2009 C

182 27208 14ఇతರె/సಥ್ళ. -
1/2003-04

. కృషಣ್మూ ರ್, ము. . ఇవ ಗె 
సಥ್ళ యుಕಿತ್ಗెూ సువ బಗెಗ್.

26/03/2009 C

183 27213 14ఇ. .ఆರ್. 
ము. .వగರ್-1/2003-04

ಪాರ್థ క ಶాಲా ಕಷ್కర వಗాರ್వಣెయ ಲ್ 
ಪౌರ್ఢಶాಲా ಕಷ್కర 
వಗాರ್ಮా దుದ್/అను ౕదನె ౕ దుದ್, 
ఈ అ ಕా గళ వಗాರ್వಣా ಚాలನె 
ౕడువ బಗెಗ್.

26/03/2009 C

184 27217 14అ.ద.స. -భ ರ್-
2/2003-04

అಕಷ್రದాಸెూౕహ ಕాయರ್కರ್మద సಹాయక 
ದెౕರ್శకర హుದెದ್గ ಗె ము. . వృదద 

అ ಕా గళ పೂణರ್ಕా కವాಗಿ 
ౕ సువ బಗెಗ್.

26/03/2009 C

185 27219 14ఆ.ದా.అన. ౕ-
4/2003-04

అಕಷ್ర ದాಸెూౕహ ಕాయರ್కರ್మగళ 
ౕజನె మతుತ್ ಮాపರ್డు కు తు.

26/03/2009 C

186 27223 14స .అ- ౕజನె-
4/2003-04

ఇ  ముಕాತ್యವాదనంతర 
ఎಸ್.ఎಸ್.ఎ ౕజನెయ  .ఆರ್.  
సమనವ್ಯా ಕా గళ నుನ್ ౕ సువ 
బಗెಗ್.

26/03/2009 C

187 27227 14మ. -అ.ದా-2/2003-
04

అಕಷ್రದాಸెూౕహ  ಕాయರ್కರ್మಕెಕ್ 
అ ಕా గళనుನ್ ౕ సువ బಗెಗ್.

26/03/2009 C

188 27232 14గూರ್- -ము.మ-
1/2004-05

ಮానಯ್ ముఖಯ್మం ರ್గళ 
ఆದెౕశವాಗಿరువ/ಹాగూ ఇతರె వಗాರ್వಣె 
పರ್కరణ ಜా ಗెూ సువ బಗెಗ್.

26/03/2009 C

189 27235 14గూರ್ప- . వగರ್-
2/2004-05

స.ಪౌರ್.ಶాಲా ము.  వಗాರ್వಣె బಗెಗ್. 26/03/2009 C

190 27238 14గూರ್ಪ್- . వಗాರ್వಣె 
-1/2004-05

సಕాರ್ర ంద బంద పతರ್గళು మతుತ್ ఇతರె 
వಗాರ್వಣెಗె సంబం దంತె వర  
స ಲ್సువ కు తు.

26/03/2009 C

191 27242 14ఎಸ್.ఎಸ್.ఎ/ ౕ-
2/2004-05

సవರ್ ಕಷ್ణ అ ಯాన ಕాయರ್కರ್మಕెಕ್ 
.ఆರ್.  మతుತ್ ఎ. . గళనుನ್ 

ౕ సువ బಗెಗ್.

26/03/2009 C

192 27246 14గూರ್ಪ್-  అ.వಗాರ್-
1/2004-05

2004ನెౕ ಸా న ಲ್ గూರ್ಪ್-  వృందద 
అ ಕా గళ వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

26/03/2009 C
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కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

193 27252 14వಗాರ್-2/3004-05 సಕాರ್  ಪౌರ್.ಶాಲా ము. . వಗాರ್వಣె 
బಗెಗ್.

26/03/2009 C

194 27255 14గూರ್ಪ್-  వಗాರ್వಣె-
2/2004-05

ಸావರ್జ క .ఇಲాಖె గూರ್ಪ್- . 
అ ಕా గళ అంతర ఆయుಕాತ್లయ, మతుತ್ 
అంతర ಭాಗಿౕయ మటಟ್ద వಗాರ್వಣె 
పರ್ಕార కు తు.

26/03/2009 C

195 27259 .14మ.ఉ. ౕ-
.పం. -1/2005-06

ರాజಯ್వలయద ಲ್ అಕಷ್ర ದాಸెూౕహ 
ಕాయರ್కರ್మవనుನ್ ಲాಲ್ పంಚాయತ್, 
ತాలూಲ್కు పంಚాయತ್ ಹాగూ 
ಗాರ್.పంಚాయತ್ ಗె వಗాರ್ సువ కు తు.

26/03/2009 C

196 3649 1(1) ಜెಯ್ౕషಠ್ತా -  
ఐ.ఎ.ఎಸ್ -14/98-99

ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖెయ 
అ ಕా యనుನ್ ఐ.ఎ.ఎಸ್ హుದెದ್గ ಗె 
ఆ ಕ್ కు తు ಫారసుಸ್

10/01/2007 D

197 3658 1(6) రಜె 12/03-04 ರ್ౕ ఎನ್ కృషನ್మూ ರ್-వಗాರ್వಣె రಜె బಗెಗ್. 13/08/2007 D

198 3661 1(5)(6) ఇతರె 01/99-
00.

ರ್ౕ ಗెూౕಪాల ಶెౕరಗాರ್- వృ ತ್ నంతర 
గ ಕె రಜె మంజూರా  బಗెಗ್ర.

27/09/2007 D

199 3663 1(6) రಜె 05/03-04. ರ್ౕ ఆంజನెౕయ ರె ಡ್ రಜె మంజూರా  
బగರ್.

18/03/2009 D

200 3669 1(6)రಜె 12/04-05 ರ್ౕ  హనుమంతపಪ್ ప వ ರ್త రಜె 
మంజూರా  బಗెಗ್.

28/04/2007 D

201 3672 1(6) రಜె,మం 36/05-
06.

ರ್ౕ అಪాಪ್జయಯ್ ప వ ರ್త రಜె 
మంజూರా  బಗెಗ್.

08/10/2007 D

202 3676 1(6) ఇతರె రಜె 
112/05-06.

ರ್ౕమ  .సువಣాರ್ ದెౕ  ವైదಯ್ಕಿౕయ 
ಕారణಕాಕ್ಗಿ రಜె మంజూರా  బಗెಗ್.

13/04/2007 D

203 3678 1(1) ఇ.ఓ బ ತ್ 3/2005-
06

ರ್ౕ ,  ಮాಯ್ಗెౕ , ము.  స.ಪౌರ್.ಶాಲె 
ಕెూౕటమచಗಿ ఇవ ಗె గూರ್ಪ್-ఎ ಕಿ య 
ಶెರ್ౕ  వರ್ందద ಲ್ -32 రనವ್య సವ್తంతರ್ 
పರ್ಭాఋద ಲ್ సువ కు తు

10/01/2007 D

204 3681 1(1) ఉ.  పೂ.బ ತ್ -
5/2005-06

ರ್ౕ శంకరపಪ್ ౕడರ್, . .ఇ 
మంగళೂరు ఇవ ಗె పೂವాರ್నವ್య బ ತ್ 
ౕ ಕె కు తు

23/03/2009 D

205 3682 1(6) రಜె మం 34/06-
07.

ರ್ౕ ಕె ఆರ್ ఉదయశంకರ್ ವైదಯ್ಕಿౕయ 
ಕారణಕాಕ್ಗಿ రಜె మంజూರా  బಗెಗ್.

23/04/2008 D

206 3683 1(6) రಜె మం 33/06-
07.

ರ್ౕ  ವెౕಗౌడ ವైదಯ್ಕಿౕయ 
ಕారణಕాಕ್ಗಿ రಜె మంజూರా  బಗెಗ್.

13/04/2007 D

207 3685 1(6) గరన 35/06-07 ರ್ౕ నంజుంಡెౕశವ್ర స.  గ ಕె రಜె 
నగ ౕకరణ బಗెಗ್.

13/04/2007 D

208 3686 1(6) రಜె 80/05-06. ರ್ౕ ఎం ಹెಚ್ ష ౕಫ್ రಜె మంజూರా  
బಗెಗ್.

13/04/2007 D

209 3688 1(1) ఇ.ఓ పೂ.బ ತ್ 
9/2005-06

ರ್ౕ ఎం.ఎಸ್ లూ మಠ್ వರ್తತ್ ముఖಯ್ 
ಕಷ್కరు ఇవ ಗె గూರ್ಪ್-ఎ ಕಿ య ಶెರ್ౕ , 

వರ್ందద ಲ್ బ ತ್ ౕడువ కు తు

23/03/2009 D

210 3689 1(6) రಜె మం◌ం 
36/06-07.

ರ್ౕ ఎಸ್ ರామ ంగు ವైదಯ್ಕಿౕయ 
ಕారణಕాಕ್ಗಿ రಜె మంజూರా  బಗెಗ್.

18/11/2008 D

211 3690 1(6) రಜె మం 37/06-
07.

ರ್ౕ ఆರ್ రఘುనందನ್ ವైదಯ್ಕಿౕయ 
ಕారణಕాಕ್ಗಿ రಜె మంజూರా  బಗెಗ್.

06/05/2008 D
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212 3691 1(1) ಜెಯ್ౕషಠ್ತా -  ಸాಥ್ 
బ ತ್ 10/2005-06

ఎం.ఎಸ್ ౕಮానగర, ము.  
స.ಪౌರ್.ಶాಲె కడಕెూౕళ, రహ ಟ್ ತా. 
గదగ ಲెಲ್ ఇవర ಸెౕವా ಜెಯ್ౕషಠ್ತా / 
గూರ್ಪ್-ఎ ಕಿ యಶెರ್ౕ  వರ್ందద ಲ್ బ ತ್ 
ౕడువ కు తు

10/01/2007 D

213 3692 1(6) పరమం 53/05-06. ರ್ౕ  దದ್ ంగయಯ್ ಸాವ್  ವైదಯ್ಕಿౕయ 
ಕారణಕాಕ್ಗಿ రಜె మంజూರా  బಗెಗ್.

08/10/2007 D

214 3701 1(1) వಗాರ್వಣె -21/03 ರ್ౕమ  ವ್ౕ  కಲాంజ  ఇవర కಡాಡ್య 
ౕ ಕಷ್ಣా సంబంధ

10/01/2007 D

215 3708 1(6) ವ್  01/05-06. ರ್ౕ  ఎನ್ కృషಣ್మూ ರ್ సವ್ ఇಚాಚ್ వృ ತ್ 
బಗెಗ್.

13/04/2007 D

216 3709 1(1) క. .అ-22/05-06 ರ್ౕ . . దದ್ ంగಸాವ್  య 
ఉపನాಯ್సకరు, పರ್సుತ್త ಪాರ್ంశుಪాలరు, 
ರాయచూరు ఇవ ಗె క. .అ బಗెಗ್

10/01/2007 D

217 3711 1(6) సವ್ ఇ  74/05-06 ರ್ౕ ಕె.  ౕತాರాం సವ್ ఇಚాಚ್ వృ ತ್ బಗెಗ್. 13/08/2007 D

218 3717 1(6)  ಸెౕ.ಸెౕ 28/94-
95.

ರ್ౕ ಕెಕె ౕమయಯ್ ం న ಸెౕವె ಸెౕపರ್ಡె 
బಗెಗ್.

26/11/2008 D

219 3722 1(1) క. .అ 15/2006-
07

గూರ್ಪ್-ఎ ಕಿ య ಶెರ್ౕ  ಕಷ್ಣా ಕా  
వರ್ందద అ ಕా గళ కಡాಡ್య ౕಕಷ್ಣా 
అవ  మంజూరు (సಕాರ್ర మద 
బం రువ ఆದెౕశ) సంబం ద 
అ ಕా గ ಗె కళು సువ బಗెಗ್

23/03/2009 D

220 3724 1(1) క. .అ -13/04-05 ರ್ౕ ఎಸ್  ನా ౕకರ್ ఉపನాಯ್సకరు, 
ఇ జనఖం  ఇవర కಡాಡ್య ౕಕಷ್ಣా 

అవ

10/01/2007 D

221 3726 1(6) ಸెౕಸెౕ 19/06-
07.

ರ್ౕ ಕె ವెంకటರాಮ್ ం న ಸెౕವె 
ಸెౕపರ್ಡె బಗెಗ್.

13/04/2007 D

222 3727 1(1) క అ-ఉ.  
21/06-07

ರ್ౕ  ನాರాయణಸాವ್  ఉప 
ದెౕರ್శకరు, సంసಕ್త ఇవర కಡాಡ್య 
ౕಕಷ್ಣా అవ

10/01/2007 D

223 3730 1(1)క. .అ/01/06-07 గూರ್ಪ್ ఎ ಕಿ య ಶెರ್ౕ  అ ಕా గళ 
కಡాಡ್య ౕಕಷ್ಣా అవ

23/03/2009 D

224 3731 1(6) ಸెౕಸెౕ 24/06-
07.

ರ್ౕ ఎನ್ గంಗాధರ್ ం న ಸెౕವె 
ಸెౕపರ್ಡె బಗెಗ್.

27/09/2007 D

225 3742 1(6) ಕా బ 27/98-99. ರ್ౕ ಹెಚ್  ವెంకటకృసಣ್ರాವ್ ಕాల  
ವెౕతనబ ತ್ మం బಗెಗ್.

27/09/2007 D

226 3744 1(1) వగರ್ 12/2005-06 ಸా. .ఇಲాಖెయ గూರ್ಪ್-ఎ ಕಿ య ಶెರ್ౕ  
ఇ.ఓ వರ್ందద ಲ್ ಕాయರ್ వರ್ సు ತ್రువ 
అ ಕా గళು ఒంದెౕ సಥ್ళద ಲ್ 5 వషರ್ ಸెವె 
సವ್ంత ತా. ಲెಲ್ ಹాగూ ಮానಯ್ ಶాసకరు 
స వరుగ ంద బందతంహ మన గళ బಗెಗ್

27/11/2008 D

227 3747 1(1) ఇతರె ౕజನె-
06/2006-07

ರ್ౕ  ನాగರాజపಪ್ య 
ఉపನాಯ್సకరు ಹాగూ మూకపಪ್. ఎం. 
క ౕ ౕమణಣ್నవರ್ .ఇ.ఓ భದాರ್  
ఇవరుగళనుನ್ కతರ್వಯ್ ంద డుగಡె 
ಮాడువ బಗెಗ್

10/01/2007 D

228 3748 1(6) ಕా .బ 47/02-
03.

ರ್ౕ రఘುರామ ಸెూౕమಯా  ಕాల  
ವెౕతన బ ತ್ బಗెಗ್.

27/09/2007 D
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229 3749 1(1) వగರ್ 9/2006-07 ಸా. .ఇಲాಖెయ ఉప ದెౕರ್శకరు 
గదಗ್ ఇవర వಗాರ್వಣె  కు తు

10/01/2007 D

230 3757 1(1) 5(1) గణక 
65/99-2000

ಸా.  ఇಲాಖెయ ఆయుకತ್ర కಛెౕ , 
ಹాగూ అ ౕన కಚెౕ గ ಗె గణకయంతರ್ 
వರ್హಣెಗె ರ್ౕಗాರ್మರ್ గ ಗె హుದెದ್ 

సರ್ రువ బಗెಗ್

10/01/2007 D

231 3762 1(1) ఇతರె -11/2001 ఈಶానಯ್ వలయ ಕಷ್ణ వರ್ ದ್ 
ದెౕರ್శನాలయ గులಬ್ಗాರ್

10/01/2007 D

232 3763 1(6) ಖాಸెౕಘೆూౕ 87/05-
06.

ರ್ౕ హనుమనಗౌడ  ಪా ౕల ಖాయం 
పೂవರ್ ಸెౕವా అవ  ಘೆూౕషಣె బಗెಗ್ర.

25/11/2008 D

233 3765 1(1) ఇతರె ౕజನె -
01-2002

ರ್ౕ ఎం.ఎನ್ ಬెౕಗ್ పರ್సుತ್త సహ 
ದెౕರ್శకరు వರ್ంద ರాజಯ್ ౕజನా 

ముఖಯ್ సಥ್రు అ ౕಮ್ ಪెರ್ౕం  ಪౌంಢెౕషನ್ 
ಬెంగళುరు ఇవర ౕజನె బಗెಗ್

25/03/2009 D

234 3769 1(1) ఇతರె 10/2005-06 ರ್ౕ ಕె.ఆರ್. నರెౕందರ್ಬాబు, .ఇ.ఓ 
ఇవరనుನ್ ఆయుకತ್రు కಛెౕ ಗె 

ౕ సువ బಗెಗ್

10/01/2007 D

235 3774 1(1) ఇతರె 17/2005-06 ಶెౕష ತాತ್ ಕా గళ 
పರ್ತాಯ್ ౕజನెగళ బಗెಗ್ ಮా

10/01/2007 D

236 3778 1(6) వ. .ప ಟ್ 16/05-
06.

2007ನెౕ ಸా న ಲ್ వృతತ್ರాగ రువ 
అ ಕా గళ ప ಟ್ పರ್క రువ బಗెಗ್,

27/09/2007 D

237 3781 1(1) ఇతರె .ఎ.  
45/2002

.ఎ.  సహ ದెౕರ್శకరు ಹాగూ య 
సಹాయక ದెౕರ್శకర హుದెದ್ సರ್ సువ బಗెಗ್

10/01/2007 D

238 3787 1(1) ఆయవಯ್.అంದాజు-
12-2002-03

2003-04 ನెౕ ಸా న ఆయవಯ್ పతರ್ద 
అనుసూ  ವెౕతనగళ బ ತ್ ఇతರె గ త 
భತెಯ್గళ అంದాజుగళ ( ౕజನెౕతర) 
ఆయవಯ್య అంದాజు ಮాడువ బಗెಗ್

10/01/2007 D

239 3788 1(6) ఎ ಲ್(ಕెఎ ) 
37 98-99

ರ್ౕ ఆರ್ రంగపಪ್ పರ್ಯాన భತెಯ್ లుಲ್ 
మం బಗెಗ್ ಕెఎ  అ ರ್ సం -4092/2004.

13/08/2007 D

240 3793 1(1) ఇతರె ౕజನె 
24/2005-06

ఇಲాಖెయ ಲ್న 
ನాಯ್ಯాలయ/ఉచಚ್ನాಯ್ಯాలయ 
ದాఖಲాಗಿరువ ಟ್ అ ರ್గళ బಗెಗ್ 
ఇಲాಖె సಕాರ್రಕెಕ್ వర  స ಲ್సువ బಗెಗ್ 
ఒబಬ್ సమనವ್ಯా ಕా నుನ್ ನెౕ సువ 
బಗెಗ್ ಹాగూ క. ಕಷ್ణ ಕా ದ್ / ಕానూను 
అవರ್ ತ್ పರ್కటಣె కు తు - అ ಕా  

ౕజನె

25/03/2009 D

241 3795 1(1) ఇతರె - 
ౕజನె -10/2006-07

ಶాಲా ಪాರ್రంಭెూౕతಸ್వ ಕాయರ್కರ್మಕెಕ್ 
అ ಕా గళనుನ್ ౕ సువ కు తు

10/01/2007 D

242 3800 1(1) ఇతರె ఎಲ್. .  
20/2005-06

ರ್ౕమ   ఉಮాದెౕ  ,ఇఓ 
కಕ್మగళೂరు ఇవర వಗాರ್వನె 

ఎಲ್. .  ವెౕతన డుగಡె ఇತాಯ್  
ಕె.ఎ  8965/2005 ర ಲ್ ದాವె బಗెಗ್

10/01/2007 D

243 3803 1(1) ఇతರె 13/2005-06 ರాజಯ್ 5 ನెౕ ವెౕతన ఆ ౕగ ಮా  
అంಕಿ అంశగళనుನ್ ఒదಗಿసలు 
సంపಕాರ್ ಕా గళనుನ್ ನెౕ సువ కు తు

10/01/2007 D

244 3814 1(1) ఇతರె 
ಬెౕ ಕె/44/2003

ಕಷ್ಣా ಕా గళ ఒకూಕ್టద సಭెయ 
నడవ గళ ಬెౕ ಕెయ కు తు

10/01/2007 D

14 of 277



కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

245 3825 1(6)యుఎಸ್ ఎఐ  
తరಬెౕ  21/06-07.

యుఎಸ್ఎఐ  వ ంద నಡెయువ 
తరಬెౕ ಗె అ ಕా గ ಗె ౕజನె బಗెಗ್.

13/04/2007 D

246 3826 1(1) ದాವె -01/99-
2000

ರ್ౕ ఎಸ್. .కులక ರ್ ಕಷ್ಣా ಕా గళು, 
ఉ.  కಛెౕ , ಹాವెౕ  ఇవర పದెూౕనನ್  
బ ತ್ బಗెಗ್ (ಕె.ఎ.  3637/2003) .ఎ.నం 
- 465/2004

10/01/2007 D

247 3829 1(6) ౕಪా తరಬెౕ  
144/05-06.

ౕಪా వ ంద నಡెయువ తరಬెౕ ಗె 
అ ಕా గళ ౕజನె బಗెಗ್.

13/04/2007 D

248 3830 1(6) ಫా -తరಬెౕ  
23/06-07.

ౕಫా వ ంద నಡెయువ పಲ್  
తరಬెౕ ಗె అ ಕా గళ ౕజನె బಗెಗ್.

13/04/2007 D

249 3833 1(6) తరಬెౕ  అ. ౕ 
02/06-07.

తరಬెౕ  ಕాయರ್కರ್మగ ಗె (గూರ್ಪ್ ఎ 
మతుತ್ ) అ ಕా గ ಗె ౕజನె బಗెಗ್.

27/09/2007 D

250 3835 1(6) అనಸా/ಗాರ್పం 
తరಬెౕ  అ. ౕ 
15/06/07.

అబుದ್ಲ್ న ౕರ್ ಸాಬ್ ರాజಯ್ ಗాರ್ ౕణ 
అ వృ ದ್ సంಸెಥ್ వ ంద నಡెయువ 
తరಬెౕ .

13/04/2007 D

251 3838 1(6) కుక -ಸా ౕ-
38/06-07.

ರ್ౕ ఆರ್ సుರెౕందರ್ನాಥ್ ಬాಯ್న ರ್ 
ಕಿ య ಕాయರ್కರ್ಮా ಕా  ఎಸ್ఎಸ್ ఎ 
ಬెంగళೂరు కుటుంబ కಲాಯ್ణ -
ಸాಮానಯ್ ಮా ౕజನె తತ್ మం 
బಗెಗ್.

13/04/2007 D

252 3840 1(6) గరన-39/06-07. ರ್ౕ ఆರ್ సుರెౕందರ್ನాಥ್ ಬాಯ್న ರ್ 
ఎಸ್ఎಸ್ఎ ಬెంగళೂరు- వృ ತ್ నంతర 
గ ಕె రಜె మం బಗెಗ್.

13/04/2007 D

253 3846 1(1) ఉ. పೂ.బ ತ್ 
04/ಕె.ఎ.  4672/2005

ರ್ౕ అమರ್త ಬెటಟ್ದ್, ౕడರ್ . .ఈ 
గులಬ್ಗాರ್ ఇవర పೂవರ್నವ್య బ ತ್ 
సంబంధ

10/01/2007 D

254 3850 1(4) గూರ್ಪ್.  -
వగರ್(ಧా)-2/2006-07

ಧారವాడ ఆయుಕాತ್లయ ವాಯ್ ತ್ಗె 
వಗాರ್వನె అ ರ್గళనుನ್ కళು సువ బಗెಗ್

01/05/2008 D

255 3851 1(4)గూರ್ಪ್-  వగರ್(గు) 
-3/2006-07

గులಬ್ಗాರ್ ఆయుಕాತ್లయ ವాಯ್ ತ್ಗె 
వಗాರ್వನె అ ರ್గళనుನ್ కళು సువ బಗెಗ್

01/05/2008 D

256 3857 1(4) ఇతರె -4/2006-07 ರ್ౕ బసవರాజు, ము.  స.ಪౌರ್.ಶాಲె, 
మంಚెౕಗౌడ ಕెూపಪ್లు, ౖసూరు ಲెಲ್ 
రవరనుನ್ డయಟ್ ౖసూరు ఇ ಲ್ 
కతರ್వಯ್ಕెಕ್ ಹాజరుప ಕెూళಳ್వ బಗెಗ್

01/05/2008 D

257 3860 1(4) గూರ್ಪ್.  వగರ್ ( ) 
-5/06-07

2006-07 ನెౕ ಸా న ಲ್ సಕాರ್ర ంద 
అనుమ ద వಗాರ್వಣా పರ್కరణగళು

26/03/2009 D

258 3861 1(3)ఆఋప-35/85-86. ఎంಗెూౕಪాల ఇవర ఆ ತ್ఋణ ప ಟ್ కడత. 10/01/2008 D

259 3870 1(4) ఇతರె -6/2006-07 ಬెౕರె ఇಲాಖెయ ಲ್ ౕజನె ౕಲె ఇదದ್ 
ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖెయ గూರ್ಪ್-  
వರ್ందద అ ಕా గ ಗె ಮాతರ್ 
ఇಲాಖెయ ಲ್ సಥ್ళ యుಕಿತ್ಗెూ సువ బಗెಗ್

01/05/2008 D

260 3873 1(8) ఆఋప/150/85-
86

 ఆರ್ ಪెಪ್ಸాವ್  ఇవర ఆ ತ್ఋణ ప ಟ್ 
కడత.

28/06/2008 D

261 3879 1(4) గూರ್ಪ್.  వగರ್ 
వర  8/2006-07

వಗాರ್వನె ಕెూౕ రువ అ ಕా గళ బಗెಗ್ 
వర  కళು సువ బಗెಗ್ ( . 
నర ంహರాజు)

01/05/2008 D
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262 3883 1(4) గూರ್ಪ್.  వగರ್ 
డుగಡె -9/2006-07

వಗాರ್వಣెಗెూండ అ ಕా గళనుನ್ 
కతರ್వಯ್ మద డుగಡె బಗెಗ್

30/04/2008 D

263 3890 1(4) గూರ್ಪ್.  
ಖా.హు.ಮా  -
11/2006-07

ముఖಯ್ ಕಷ್కరు మతుತ್ తతಸ್ಮాన గూರ್ಪ್-
 వರ್ందద అ ಕా గల ಖా  హుದెದ್ 

ಮా  త సువ బಗెಗ್

01/05/2008 D

264 3896 1(4) గూರ್ಪ್  
వగರ್.13/2006-07

ರ್ౕమ  ಹెಚ್.  జయల ಮ್ 
ఉపಪాರ್ంశుಪాలరు, స.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు, 
ఆನెౕకಲ್ ಬెంగళುరు ద న ಲెಲ್ రవర 
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್

01/05/2008 D

265 3900 1(4)గూರ್ಪ್-  వగರ್ 
రదుದ್ 14/2006-07

ರ್ౕ ಕె. పರ್ಕాಶ್,ము.  స.ಪౌರ್,ಶాಲె 
ಪాಯ್ಲెౕಸ್ గుటಟ್హ ಳ್, ಬెంగళೂరు ఉతತ್ర 
వలయ-2 రవర వಗాರ್వಣె రదుದ್ బಗెಗ್

01/05/2008 D

266 3904 1(4) ౕజನె (గు) -
15./2006-07

ರ್ౕ లಕಷ್ಮ್ణ భటಟ್  ಜెూౕ , ము.  
స.ಪౌರ್.ಶాಲె కవలూర ಕెూపಪ್ళ, ತా. ಲెಲ್ 
రవరనుನ್ డయಟ್ ಕెూపಪ್ళಕెಕ್ 

ౕ సువ బಗెಗ್

01/05/2008 D

267 3907 1(4) అ.ದా.స.  హుದెದ್ 
భ ರ್ -17/2006-07

అಕಷ್ర ದాಸెూౕహ ಕాయರ್కರ್మద సಹాయక 
ದెౕರ್శకర హుದెದ್ భ ರ್ ಮాడువ బಗెಗ್

30/04/2008 D

268 3913 1(4) గూರ್ಪ್-  వగರ್ -
47/2005-06

ರ್ౕ ಹెಚ್ కుಮారಸాವ್ , ఉపನాಯ್సకరు, 
డయಟ್, మంగళೂరు రవరనుನ್ ౖసూరు 
డయಟ್ ಗె వಗాರ್ సువ బಗెಗ್

01/05/2008 D

269 3914 1(3) ఆఋప-202/86-
87.

ಗౌಸ್ ಬెౕಗ್ ఇవర ఆ ತ್ ఋణ ప ಟ್ కడత. 10/01/2008 D

270 3948 1(3)ఆఋప-8/88-89. ఎం ౕలయಯ್ ఇవర ఆ ತ್ఋణ ప ಟ್ కడత. 28/06/2008 D

271 3961 1(4) .ఆರ್,.  ఆ ಕ್ -
1/2004-05 (ಭాగ)

.ఆರ್.  సమನాವ್ ಕా గಳాಗಿ 
ౕಜెన ౕರెಗె ನెౕ రువ 

అ ಕా గళనుನ್ అవర మూల హుದెದ್ಗె 
ವాపಸ್ క సువ బಗెಗ್

01/05/2008 D

272 3963 1(4)  .ఆರ್,  ఆ ಕ್ -
1/2004-05 (ಭాగ0

.ఆರ್.  ఆ ಕ್ బಗెಗ್ 01/05/2008 D

273 3966 1(4)  ,ఆರ್,  
ನెౕమಕా  -12/2005-06

.ఆರ್,  ನెౕమಕా  ಮాಪాರ್డు 
(ఎం. . కుಮారಸాವ್ ) 
ఉదయకుಮాರ್, ರ್ౕకంಠెౕశವ್ర

01/05/2008 D

274 3976 1(4)   -1/93-94 ರ್ౕ గంగణಣ್ షయ ప ౕಕಷ್కరు 
(సంసಕ್ರ್త) సహ ದెౕರ್శకర  కಛెౕ , 
ಸా.  ఇಲాಕె, ౖసూరు ಭాగ రర 

ౕజನె బಗెಗ್

01/05/2008 D

275 3983 1(4) ఆయుకತ್ర కಛెౕ , 
(గు) -38/2005-06

గులಬ್ಗాರ್ అపర ఆయుకತ್ర ವాಯ್ ತ್ಗె బరువ 
పతರ್గళ బಗెಗ್ వಯ್వహ సువ కు తు

01/05/2008 D

276 3986 1(4) స. .అ- -
2/2002-03

ರ್ౕ .ಹెಚ್ బసవರాజయಯ್, ము.  
స.ಪౌರ್.ಶాಲె అవరಗెರె, ದావణಗెರె ತా. 
ಲెಲ್ రవ ಗె 01-10-2003 ంద 28-02-

2004 రవರెಗె ವెౕతన డుగಡె బಗెಗ್

01/05/2008 D

277 3993 1(4) ఇతರె- ౕజನె-
1/2005-06

ರ್ౕ . ర ౕಶ್ సಹాయక ದెౕರ್శకరు, 
అಕಷ್ర ದాಸెూౕహ, చనನ್పటಟ್ణ, ಬెంగళೂరు 
ಗాರ್ಮాంతర ಲెಲ್ రవర ౕజನె బಗెಗ್

29/11/2008 D
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278 3997 1(4) గూರ್ಪ್-  
ౕజನె -46/2005-06

ಡా. హనుమంతರాయ ఎಸ್. జమదಗಿನ್ 
ము.  స.ಪౌರ್.ಶాಲె ಹెూసహ ಳ್, 
ದెూడಡ್బಳాಳ್పುర ತా. ಬెం గರ್ం ಲెಲ್ రవర 

ౕజನె

14/11/2008 D

279 4000 1(4) గూರ್ಪ್-  
ౕజನె -10/2006-07

ఆರ್.  పదಮ್ ರ್ౕ రవర ౕజನె బಗెಗ್ 01/05/2008 D

280 4004 1(8) ఆఋప-196/89-90 ರెౕಖాಯ್ನాయಕ್ ఇవర ఆ ತ್ఋణ ప ಟ್ 
కడత.

11/12/2008 D

281 4012 1(3)ఆఋప 14/89-90. ఆರ್ రతನ್యಯ್ ఇవర ఆ ತ್ఋణ ప ಟ್ కడత. 20/09/2008 D

282 4017 1(4) ౕజನె -
30/2005-06

ಸా.  ఇಲాಖెయ గూರ್ಪ್.  
అ ಕా గళనుನ್ ౕజನె ఆಧారద 

ౕರెಗె ಬెౕರె ఇಲాಖెಗె టుಟ್ ಕెూడువ బಗెಗ್

01/05/2008 D

283 4024 1(3) ఆఋప-45/89-90. ఠಲ್ ದాಸ್ బనನ್ంಟె ఇవర ఆ ತ್ఋణ 
ప ಟ್ కడత.

11/12/2008 D

284 4040 1(4) ఎరవలు- ౕ-
29/2005-06

2005-06ನెౕ ಸా న ಲ್ ఎಸ್. /ఎಸ್.  
ఇಲాಖె ంద నಡెసలಪ್డువ ರా ರ್ 
ದెౕಸా  వస  ಶాಲెగ ಗె ముఖಯ್ 
ಕಷ್కరుగళనుನ್ ఎరవలు ಸెౕವె ఆಧారద 
ౕಲె సువ బಗెಗ್ (1) .  

చನెನ್ౕಗౌడ, 2) .ఎಸ್ ರెౕవణಣ್ 
హుణసూరు, ಯాపటಟ್ణ

14/11/2008 D

285 4045 1(4) ౕజನె 
డుగಡె 1/2004-05

ರ್ౕ ఎ.ఎನ್ గురుపರ್ಸాದ್, ముఖಯ್ ಕಷ್కరు. 
స.ಪౌರ್.ಶాಲె (ఉదుರ್) కనకపುర, 
ಬెంగళೂరు ಗాರ್ಮాంతర ಲెಲ್ ఇవర 

ౕజನె బಗెಗ್

01/05/2008 D

286 4047 194) గుರ್ಪ್.  ಸెౕವా 
వర 50/2005-06

ముఖಯ್ ಕಷ್కరు మతుತ್ తతಸ್ ಮాన 
గూರ್ಪ್.  వರ್ందద అ ಕా గళ ಸెౕವా 
వర త సువ బಗెಗ್

01/05/2008 D

287 4069 1(4) ఆయుకತ್ర కಛెౕ  
(ಧా) -44/2005-06

ಧారವాడ ఆయుಕాತ್లయద ఆడ త 
ವాಯ್ ತ್ಗె బరువ షయగళ బಗెಗ್

01/05/2008 D

288 4113 1(5) పರ್భ-
.మం.02/2004-05

గూರ್ಪ್-ఎ అ ಕా గళ పರ್ಭా  భತెಯ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್

23/03/2009 D

289 4159 1(2)ము. .బ ತ್-02/04-
05

ರ್ౕ. .ము యపಪ್.స. .,సಕాರ್  
ಪౌರ್ఢಶాಲె, సుಲాತ್ನ್ ಪెౕಟె, ಬెంగళೂరు 
ఇవ ಗె పೂವాರ್నವ್యವాಗಿ :24-09-
1999 ంద ಜా ಗె బరువంತె ముఖಯ್ 
ಕಷ್కర హుದెದ್ಗె బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್.

24/11/2008 D

290 4176 1(2)ము. .ಸాಥ್ప.బ ತ್-
02/05-06

ರ್ౕ.ఎಲ್. .లಮా ,ముఖಯ್ ಕಷ್కరు,ఎం. .
యు.సಕాರ್  ಪౌರ್ఢಶాಲె,కಗెూಗ್ౕడ 
ಜాపುర ಲెಲ್ ఇవ ಗె పೂವాರ್నವ್యವాಗಿ 

ಸాಥ್నపనನ್ బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್.

24/11/2008 D

291 4245 1(5) ಸెౕ.పು 
ఇతರె/11/2003-04

.ఎಸ್ ಶాಯ್మರాವ್ షయ ప ౕಕಷ್కరు 
ఇవర ಸెౕವా పುసತ್క కు తు

19/05/2008 D

292 4261 1(3) .పರ್,అ /ಪాಸ್ 
ౕಟ್ 2003-04

ಕె. ఉಷా ದెౕ , సహ ದెౕರ್శకరు, ఇవర 
ಪాಸ್ ౕಟ್ರ್ అనుమ  బಗెಗ್

12/07/2007 D

293 4308 1(8)ఆఋప-2/98-99. యమ32 ంద ಸాಥ್నపనನ್ బ ತ್య 
ఉప ದెౕರ್శకర ఆ ತ್ఋణ ప ಟ್ స ಲ್సువ 
బಗెಗ್.

19/08/2008 D
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294 4311 1(4)ఆఋప-1/99-00. గూರ್ಪ್ ఎ అ ಕా గళ ఆ ತ್ ఋణ ప ಟ್గళ 
మూల కడతవనుನ್ సಕాರ್రಕెಕ್ 
కళು ಕెూడువ బಗెಗ್.

19/08/2008 D

295 4321 1(3)ఆఋప-04/01-02. గూರ್ಪ್  అ ಕా గళ ఆ ತ್ఋణ ప ಟ್య 
మూల కడతగళనుನ್ ಭాಗಿౕయ సహ 
ದెౕశకరుగ ಗె ಹాగూ గూರ್ಪ್ ఎ 

అ ಕా గళ మూల కడతగళనుನ್ 
సಕాರ್రಕెಕ್  కళು సువ బಗె.

19/08/2008 D

296 4332 1(2) ದాವె-2/97-98 ಕె.ఎ. .ದాವె సంಖెಯ್:2305/97ర బಗెಗ್-
ರ್ౕ. . వమూ ರ್,ము. .సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ 

ಶాಲె,పలಲ್వనహ ಳ್ యూరు ತా. 
ఇవ ಗె ಸాಥ್నపనನ್ బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್.

24/11/2008 D

297 4345 1(2) ಟ್-02/2000-01 ಕె.ఎ. .అ ರ್ సంಖెಯ್:01/2001-
ರ್ౕ. . .ರాము ము. . స.ಪౌರ್.ಶాలಲె, 

ತావರెಕెರె, ರా ತా: తుమకూరు 
:ఇవ ಗె ముఖಯ್ ಕಷ್కర హుದెದ್య ಲ್ 

పೂವాರ್నವ್యವాಗಿ ಸాಥ್ನాపనನ್ బ ತ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

24/11/2008 D

298 4350 1(2) ಟ್-9/2000-01 ಕె.ఎ. .ದాವె సంಖెಯ್:2102-2109/2000 
ರ್ౕ.ఈశವ್రపಪ್,మ ತ್తరరు,సಕాರ್ర/మ ತ್తర

రు-ದాವె హూ రువ బಗెಗ್ ందనದాವె 
సంಖెಯ್:15-18/2001.

24/11/2008 D

299 4355 1(3) ఆఋప-39/05-06. .ఎం.కుಮాರ್ ఇవర ఆ ತ್ఋణ ప ಟ್ 
కడతవనుನ್ సಕాರ್రಕెಕ್ ఒదಗಿసువ బಗెಗ್.

25/08/2008 D

300 4357 1(2) ಟ್-11/2000-01 ಕె.ఎ. .ದాವె సంಖెಯ್:1469/99-
ರ್ౕ.ఎ.ఎಸ್.గురు ంహ, వృతತ್ 

ఉపನాಯ್సకరు,డయಟ್,ದావణಗెರె ఇవరు 
గూರ್ಪ್-  ముఖಯ್ ಕಷ್కర వృందಕెಕ್ 
పೂವాರ್నವ್యವాಗಿ ಸాಥ್ನాపనನ್ బ ತ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

24/11/2008 D

301 4360 (3) రಜె -59/99-2000 ಪౌರ್ఢಶాಲా ముఖಯ್ ಕಷ್కర హుದెದ್య ಲ್ 
స.  పರ್.ము. ರాಗಿ గ ಕె రಜె ಸౌలభಯ್ 
ౕడువ బಗెಗ್

13/04/2007 D

302 4405 1(3) .ನెౕ-02/92-93. ರ್ౕమ  ఇಕాಬ್ಲ್ ఉ ನ್ౕಸా వృతತ್ ఉప 
ದెౕರ್శకరు ఇవర వృ ತ್ ఇతಯ್థರ್ద బಗెಗ್.

10/03/2007 D

303 4408 1(6)(ఆ7-3) ంచ -
5/97-98.

వంగత ಕె. .ರాಜెౕందರ್ ం న 
ಪాರ್ంశుಪాలరు డయಟ್ మంగళೂరు 
ఇవర కుటుంబ ంచಣె బಗెಗ್.

31/12/2008 D

304 4411 1(6) ంచ -4/2003-
04.

ರ್ౕ జನాధರ್న హತాವ್ರ್ వృతತ್ ఉప 
ದెౕರ್శకరు ಸా ఇ ౖసూరు ఇవర 
ంచ  ఇతಯ್థರ್ద బಗెಗ್.

30/01/2009 D

305 4416 1(3)ವెౕಬాబಪా-18/04-
05.

.ఎಸ್. ನాగರాజ ರాವ್. వృతತ್ సಕాರ್  
ಪౌರ್ఢಶాಲె ౕథರ್హ ಳ್ ఇవ ಗె ವెౕతనద 
ಬాಕಿయనుನ್ ళంబವాಗಿ 
ಪావ రువುదಕెಕ್ బ ಡ್ ಪావ సువ బಗెಗ್.

25/08/2008 D

306 4417 1(3)/ ಬెౕ.ಬాಕಿ-
20/2004-05.

ರ್ౕ .ఎಸ್. ರెౕమಠ್ ం న 
ಪాರ್ಚాయರ್రు డయಟ್ ದావణಗెರె ఇవర 
ಬెౕಬాಕಿ ಪాರ್ಮాణ పతರ್ద కు తు.

28/06/2008 D
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307 4419 1(3) వృ ತ್/02/2004-
05.

ರ್ౕ ಜె. ನాయಕ್ వృతತ್ 
ದెౕರ್శకరు,ಸా ఇ గులಬ್గರ್ ఇవర 
◌్ఋ ತ್ ವెౕతన ಸౌలభಯ್ ఇతಯ್థರ್ద బಗెಗ್.

28/01/2009 D

308 4421 1(3) ంచ -5/05-06. ರ್ౕ ಡాకపಪ್ ಹెగಡె వృతತ್ 
ము. .స.ప.పೂ.ಕా. ౕథರ್హ ಳ್ వ గಗ್ 
ఇవర ంచ  బಗెಗ್.

17/10/2007 D

309 4425 1(3) ం.పರ್-16/05-06. వగంత  మಮ್యಯ್ ఇవర కుటుంబ 
ంచ  ఇతಯ್థರ್ద బಗెಗ್.

15/01/2009 D

310 4429 1(3)ర.మం.-4/05-06. ల ಮ್ౕನాರాయణ ಶె ಟ್ వృతತ್ ముఖಯ್ 
ಕಷ್కరు సಕాರ್  ಪౌರ್ఢಶాಲె ಬెళೂಳ್రు 

ಬాಗెౕప ಲ್ ತా. ఇవర గ ಕె రಜె బಗెಗ್.

17/10/2007 D

311 4431 1(3) 1(5) ంచ -
20/05-06.

ರ್ౕ .జగನాథ ರాವ್ వృతತ್ 
ದెౕರ್శకరు  ఎಸ್ఇఆರ್ . 

ಬెంగళೂరు ఇవర ంచ  బಗెಗ್,.

10/03/2007 D

312 4432 1(3) 1(5) ంచ -
21/05-06.

వగంత ರ್ౕ రంಗెౕಗౌఢ ಪాರ್ంశుಪాలరు 
డయಟ್ ಬెంగళೂరు నగర ఇవర కుటుంబ 
వృ ತ್ బಗెಗ್.

10/03/2007 D

313 4447 1(3) ంచ /ఇతರె 
/47/05-06.

ರ್ౕ ఎం . ంగపಪ್ య ఉపನాಯ್సಕ್ఉ 
డయಟ್ ౖసూరు ఇవర ంచ  బಗెಗ್.

09/11/2008 D

314 4450 1(3) ం.ప/ఇతರె/56/0
5-06.

వంగత ఎಸ್.ఎಲ್.మంజుನాథ 
ఉపನాಯ್సకరు ఇవరు ధ ಬాಯ್ంಕ್ 
గళ ಲ್ ಸాల పಡె రువುదనుನ್ మరుಪావ  
బಗెಗ್.

25/08/2008 D

315 4453 1(3) .ವెౕ-01/06-07. ఎಸ್. .ಹెూనನ್పಪ್ಗెూౕಳ್ సహ ದెౕರ್శకరు 
ಸా ఇ ఆయుకತ್ర కಛెౕ  గులಬ್ಗాರ್ ఇవర 
వృ ತ್ ವెౕతనద బಗెಗ್.

17/10/2007 D

316 4456 1(3) ವెౕ 04/06-07. వంగత మಮ್యಯ್ ము.  సಕాರ್  
ಪౌರ್ఢಶాಲె దబಬ್గ ಟ್ మధుಗಿ  ತా. ఇవర 
కుటుంబಕెಕ್ కుటుంబ ంచ  
మంజూರా  బಗెಗ್.

17/10/2007 D

317 4457 1(3) ವెౕ-5/06-07. ರ್ౕ ಕె.మ యపಪ್ వృతತ್ య 
ఉపನాಯ್సకరు డయಟ್ యరమరస ఇవర 
వృతತ್ ఉపದాన డుగಡె బಗెಗ್.

30/01/2009 D

318 4458 1(3) ವెౕ-07/06-07. గులಬ್ಗాರ್ మతుತ್ ಧారವాడ ఆయుಕాತ್లుద 
అ ౕన కಛెౕ గళ వృ ತ್ ವెౕతన 
పರ್కరణగళು పతರ್గళು.

10/03/2007 D

319 4462 1(3) ,ವెౕ/9/06-07. వంగత స ౕನా ಯా ನ್ 
ము. ,సಕాರ್  ಪౌರ್ఢಶాಲె ಕెూ ರె 
ದెౕవరహ ಳ್ ತా. ఇవర కుటుంబಕెಕ್ 
కుటుంబ ంచ  మంజూರా  బಗెಗ್.

17/10/2007 D

320 4463 1(3) ವెౕ-11/06-07. సంపತ್ కుಮాರ್ ಹెಚ್.ఎಸ್.ఉప 
ದెౕರ್శకరు,ಸా ఇ ఇవర వృ ತ್ 

ವెౕతనద బಗెಗ್.

28/01/2009 D

321 4465 1(3) ವెౕ-10/06-07. కుటಲ್యಯ್ య ఉపನాಯ್సకరు డయಟ್ 
తుమకూరు ఇవర వృ ತ್ ವెౕతనద బಗెಗ್.

17/10/2007 D

322 4466 1(3) ವెౕ.12/06-07. ಭెూౕళయಯ್ వృతತ್ షయ 
ప ౕಕಷ್కరు.ఉ.  కಛెౕ  ಸా ఇ 

ౖసూరు ఇవర  ఆ ರ್ తತ್కద ಲ್ 
తಡె రువ హణవనుನ್ ం రుಗಿసువ 
బಗెಗ್.

17/10/2007 D
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323 4468 1(3) ವెౕ-13/06-07. ರ್ౕ ಫైಯాಜ್ అహಮ್ದ್ ಕಷ್ಣా ಕా గళು 
ದెౕರ್శకర కಚెౕ  ఉదుರ್ మతుತ್ ఇతರె 

అలಪ್సంಖాಯ್త ಶాಲెగళು ఇవర వృ ತ್ 
ವెౕతన కు తంತె.

17/10/2007 D

324 4473 1(3) ವెౕ-15/06-07. .చందರ್ಶెౕఖరయಯ್ ఉపನాಯ್సకరు ఇ 
తರ್దుగರ್ ఇవర వృ ತ್ ವెౕతన 

ఇతಯ್థರ್ద బಗెಗ್.

17/10/2007 D

325 4474 1(3) ವెౕ-17/06-07. ರ್ౕ ఎನ್ కృషಣ್మూ ರ್ ఉప ದెౕರ್శకరు 
ಸా ఇ కಕ್మగళೂరు ఇవర వృ ತ್ 
ವెౕతన ఇతಯ್థರ್దబಗెಗ್.

28/06/2008 D

326 4478 1(3) ವెౕ.12/06-07. ఎಸ್ ಸా ರ್ ము,.  సಕాರ್  
ಪౌರ್ఢಶాಲె హుసూಕ್రు ఇవర వృ ತ್ 
ವెౕతన ఇతಯ್థರ್ బಗెಗ್.

17/10/2007 D

327 4481 1(3) ವెౕ21/06-07. .ఎನ್ బರ್హಮ್ಚాయರ್ పರ್కృ  ಕಿತెಸ್ మతుತ್ 
ౕగ పರ್ಚారకరు ರ್ౕ 

జయಚామರాಜెౕందರ್ ಭార ౕయ 
ವైదಯ್ಕಿౕయ సంಸెಥ್ ಬెంగళೂరు ఇవర ವెౕ 
ಬాಕಿ పರ್ಮాణ పతರ್ద బಗెಗ್.

17/10/2007 D

328 4485 1(3) ವెౕ23/06-07. ఆರ್.నರెౕందರ್ ದెౕರ್శకరు ఎಸ್ఎಸ್ఎ 
ఇవర వృ ತ್ ವెౕతన ఇతಯ್థರ್ద బಗెಗ್.

10/03/2007 D

329 4488 1(3) ವెౕ25/06-07. ಚెనನ್హనుమయಯ್ వృతತ್ ము. .సಕాರ್  
ಪౌರ್ఢಶాಲె కಕ್ ಮాలూరు మధుಗಿ  ತా. 
ఇవర వృతತ್ ವెౕతన ఇతಯ್థರ್ద బಗెಗ್.

10/03/2007 D

330 4489 1(3)ವె. వృ ತ್/01/03-
04.

ಕెఎಸ್. షಡాಕಷ್రపಪ್ వృతತ್ 
ಪాರ್ంశుಪాలరు డయಟ್ వ గಗ್ ఇవర 
వృ ತ್ ವెౕతనద బಗెಗ್.

28/01/2009 D

331 4490 1(3) ంచ  23/04-05. ಕె ಜెూౕಸెಫ್ ಬాಘಿౕయ ಕాయರ್ద ರ್గళು 
క.ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ ప ౕ ా మండ  హగూ సహ 
ದెౕರ್శకరు ఇవర ంచ  కడత.

30/01/2009 D

332 4491 1(3) ంచ 24/04-05. ಹెಚ್ చందರ್ಶెౕఖರ್ ದై  అధಕಷ್కరు 
వ గಗ್ ఇవర ంచ  కడత.

10/03/2007 D

333 4492 1(3) ంచ 37/03-04. ఆರ್ మಲెಲ್ౕಗౌడ వృతತ್ య 
ఉపನాಯ್సకరు డయಟ್ ಕెూౕಲార ఇవర 
ంచ  కడత.

30/01/2009 D

334 4497 1(3) వృ ತ್ 71/01-02 ಹెಚ್. .ನాగರాಜ್ పರ್ವాచకరు  
తರ್దుగರ್ ఇవర వృ ತ್ ವెౕతన 

మంజూರా  కడత.

28/06/2008 D

335 4500 1(1)ఇతರె ವైನెౕ 
35/2001/04-05.

ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖెయ ముఖಯ್ 
ಕಷ್కర బ ತ್ అనుಪాతవనుನ್ 100% కూಕ್ 

ಹాగూ ಕಷ್ಣా ಕా గళ బ ತ್ 
అనుపతవనుನ್ 50% మతుತ್ 50% ಕెಕ್ 
గ ಗెూౕ  వృంద మతుತ್ ನెౕమಕా  
యమగ ಗె దుದ್ప  ಮాడువ బಗెಗ್.

15/01/2009 D

336 4502 1(1)దನెౕడయಟ್-
1/2000/04-05.

డయಟ್/ ఇ గళ ಲ್న ఉపನాಯ್సకర 
హుದెದ್గళనూನ್ ನెౕమಕా  మూలక 
తుంబువ బಗెಗ್ వృంద మతుತ್ ನెౕమಕా  
యమగళ కరడు దుದ್ప  ఆದెౕశద బಗెಗ್ 

ఆ ెౕపಣెగళು.

30/01/2009 D
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337 4525 1(3) ಸెౕ.పು,.ಮా.ದా 
ఇతರె/04/2005-06

ఎನ್. ರాధ ಕెూౕం. ಕె నర ంహమూ ರ್ 
ఇవర ದాವె బಗెಗ್ 9099

09/08/2008 D

338 5776 1{5)/ పರ್అ/ಪాಸెూಪ್ౕಟ್/
04/2006-07

ಕె. .ఆంజనపಪ್ .ప. ౕಕಷ್కరు, ఉ.  
కಛెౕ ,ಬె.ద ణ ఇవ ಗె ಪాಸ್ ౕಟ್ 
ಹెూందలు అనుమ  ౕడువ బಗెಗ್

19/05/2008 D

339 5786 1(2)ದాವె 12/98-99 ರ್ౕ .గంగపಪ್, మ ತ್తತ್రరు సಕాರ್రద 
రుదದ್- గూರ್ಪ್  హుದెದ್ಗె బ ತ್  ಕె,ఎ,  

1460-63/99

24/11/2008 D

340 5976 1(4)ಪౌರ್.ఉ.ము.సಠ್:41/2
006-07

సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲెయనుನ್ ఉనನ್ ౕక  
సంయుకತ್ పద  పೂవರ್ ಕాಲెౕజుగళనుನ್ 
మంజూరు ಮా రువ పರ್యుకತ್ ముఖಯ್ 
ಕಷ್కరనుನ್ ಬెౕರె కಡెಗె సಠ್ಳాంత సువ 

బಗెಗ್.

01/05/2008 D

341 6019 1(6)సವ್.ఇ. -01/2006-
07

ರ್ౕ ಹెಚ್.ఎಸ್.సతಯ್ನాರాయణ, ముఖಯ್ 
ಕಷ್కరు ( వృతತ್)సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, 

ಬెಗಿಲ್ಹెూసహ ಳ್, ಕెూౕಲార ద ణ ఇవర 
సವ್యం వృ ತ್ రదుದ್ప సువ బಗెಗ್

13/04/2007 D

342 6063 1(1)ఇతರె.వగರ್/31/20
06-07

ರ್ౕ ವై.ఎನ್. ರామకృషಞ್యಯ್, య 
ఉపನాಯ್సకరు, వಗాರ್వಣె ఆದెౕశవనుನ್ 
ందಕెಕ್ పಡెయువ బಗెಗ್

10/01/2007 D

343 6128 1(1) బ ತ್ 36/2006-07 ರ್ౕ ఎ. . ರెౕమಠ್ య 
ఉಪాನాಯ್సకరు డయಟ್ ದారವాఢ 
ఇవ ಗె ಕಷ್ణ అ ಕా /ఉప ದెౕರ್శకర 
వృందಕెಕ್ బ ತ್ డువ కు తు.

10/01/2007 D

344 6139 1(4) ౕజನె:39/200
6-07

ರ್మ  .ఎನ್.మంజుళ ముఖಯ್ ಕಷ್కరు 
సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె ಕెూౕనಬెౕవು 
తರ್దుగರ್ ఇవరనుನ್ తರ್దుగರ್ద సవರ್ 
ಕಷ್ అ ಯానద సಹాయక ౕజನా 

సమనವ್య ಕా ಯాಗಿ ౕ సువ బಗెಗ್.

26/03/2009 D

345 6325 1(1)ఇతರె:బ ತ್:32/2006
_07

యు.  ఖ ౕಲ್ అహಮ್ದ್ ష ౕಫ್ రవ ಗె 
సహ ದెౕರ್శకరు ಹాగూ తతಸ್ಮాన 
హుದెದ್ಗె బ ತ್ ౕడువ కు తు.

23/03/2009 D

346 6333 1(6) ಪా.ಕాయರ್-
06/2006-07

ಪాಲ್ ంಗ್ ಫాರ್ ಸెಕెండ  ఎజుಕెౕషನ್ 
కు తంತె ಪా ಕాಯాರ್ಗారಕెಕ್ 
అ ಕా గళనుನ್ ౕ సువ బಗెಗ್.

13/04/2007 D

347 6342 1(1) ఇతರె జನె 
30/2006-2007

హనుమ0తರాయ  ఇ ఒ  ఇవర 
జನె బಗెಗ್

10/01/2007 D

348 6347 1(5) .పರ್.అ/03/2006-
07

ರ್ౕమ  ర ಯా  తబసుం 
ఉపನాಯ್సకరు, డయಟ್, ಬెంగళೂరు 
ఇవరు ದెౕశ పರ್ವాస ಕైಗెూళಳ್లు 
అనుమ  ౕడువ బಗెಗ್

03/05/2007 D

349 6354 1(6)ಸా ౕ/46/200
6-07

వంగత ఎం.ఎం.ర ౕಶ್, ఉప 
ದెౕರ್శకరు ఇవర ಸాಮా క మ 

మతుತ್ కుటుంబ కಲాಯ್ణ హణ 
ం రుಗಿసువ బಗెಗ್ మంజూರా  కు తు

13/04/2007 D
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350 6355 1(6)గ.ర.న.114/2005-
06

ರ್ౕ ఎం.ఎం.ర ౕಶ್, ఉప ದెౕರ್శకరు, 
(సంసಖ್ೃత) ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, 
ఇవ ಗె గ ಕె రಜె నగ ౕకరణ 
మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್.

13/04/2007 D

351 6626 1(4) వగರ್:43/2006-07 ರ್ౕమ  ನాగరతನ್మಮ್ ಕె. ముఖಯ್ ಕಷ್ಕಿ, 
ప షಟ್ ಜా /ప షಟ್ వగರ್గళ 
పರ್ ಭా ವ್త ಹెణుಣ್ మకಕ್ళ సಕాರ್  వస  
ಪౌರ್ఢ ಶాಲె నంజనగూడు ఇవర సಥ್ళ 
బదಲావಣె కు తు.

01/05/2008 D

352 6736 c1(6) psc 12/2006-07 B. venkatesh sub inspector o/o 
ddpi b.lore north regarding 
previous service counting

13/04/2007 D

353 6765 1(4) ౕజನె 
44/2006-
07.8.ఇతರె/2006

ౕజನె ౕಲె 
ముಖెూಯ್ౕಪాಧాಯ್యరనుನ್ 

. . . . వసముదರ್ం ಪౌರ್ఢಶాಲెಗె 
యుಕಿತ್ಗెూ సువ బಗెಗ್.

01/05/2008 D

354 6766 1(1) ఇతರె వగರ್ 
39/2006-2007

ఎಸ್ సు0దರ್  ఉప ౕజನా 
సమనవಯా ಕా గళು  ఎಸ್ ఎಸ್ ఎ 
మ ಕెౕ   వಗాರ್వಣె ಮాడువ కు తు,

10/01/2007 D

355 6768 1(10 ఇతರె జನె 
27/2006-2007

ౕజನా ಹాగూ ಸా0ಖಿయక 
ఇಲాಖెయ ಲ್ ಖా  ఇరువ 
ఉప ದెರ್శకరుగళ హుದెದ್యనుನ್ తు0బువ 
బಗెಗ್

10/01/2007 D

356 6919 1(4) 
గూರ್ಪ್. .వగರ್:2006-07

ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖెయ సಕాರ್  
ಪౌರ್ఢ ಶాಲా ముఖಯ್ ಕಷ್కరు ಹాగు 
తతಸ್ಮాన గూರ್ಪ್  వృందద 
అ ಕా గళ వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

01/05/2008 D

357 7067 1(6) ಹెಚ್.ఐ. /ఏಡ್ಸ್ 
త.  45/06-07

 ಹెಚ್.ఐ. /ఏಡ್ಸ್ ಗె సంబం దంತె 
తరಬెౕ ಗె అ ಕా గళ ౕజನె బಗెಗ್

13/04/2007 D

358 7072 1(6) ఎ. .ఐ తరಬెౕ  
ౕ 28/06-07

ఆడ త తరಬెౕ  సంಸెಥ್(ఎ. .ఐ), 
ౖసూరు ఇవర వ మద ನెಡెయువ 

తరಬెౕ గ ಗె అ ಕా గనుನ್ 
ౕ సువ బಗెಗ್.

13/04/2007 D

359 7093 1(1).40.ఇతರె/2006 మಮ್యಯ್, య ఉపನాಯ್సకరు, 
డయಟ್, ఉడు  ద క ఇవర ౕజನె 
బಗెಗ್

10/01/2007 D

360 7102 1(6) ం.ಸెౕ.ಸెౕ 42/06-
07

ఎ. .ಚామರాజ, .ఉ, డయಟ್,బಳాಳ್ , 
ం న ಸెౕವె ಸెౕపರ್ಡె బಗెಗ್

13/04/2007 D

361 7121 1(6) ప.ర.మం 129/05-
06

ಜె.ఎನ್ ರ್ౕకంఠರాವ್,ಲెಕాಕ್ ಕా గళು- 
రಜె మమజూರా  బಗెಗ್

13/04/2007 D

362 7230 1(6) రಜె ఇతರె 1/06-
07

ರ್ౕ . మಮ್ರాజు, ఉపನాಯ್సకరు, 
డయಟ್, వ గಗ್- రಜె మతుತ್  
కు తు

13/04/2007 D

363 7270 1(6) ర.మం ఇతರె 
51/2006-07

ರ್ౕమ  పదಮ್ಜా ಕౌజಗಿ, .స. , 
.ఎಸ್. .ఆರ್. - ఇవర రಜె 

మంజూರా  బಗెಗ್.

27/09/2007 D

364 7282 1(1) ఇతರె 
పృಬాರె42/2006-2007

.ఇ.ఓ.ಹెూసಪెౕಟె, పರ್ಭార వಯ್వಸెಥ್ బಗెಗ್ 10/01/2007 D

365 7324 1(3) .ವెౕ.27/2006-07 ರ್ౕ ఎం.చందರ್ಶెౕఖరయಯ್, ದెౕರ್శకరు, 
ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ ఇవర వృ ತ್ ವెౕతన 
మంజూರా  బಗెಗ್

10/03/2007 D
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366 7385 1(6) ಸా ౕ 44/06-
07

ರ್ౕ నರెౕందರ್ , వృత ದెౕರ್శకరు,ఎಸ್ 
ఎಸ್ ఎ ఇవర కుటుంబ కಲాಯ್ణ 

,ಸామూ క ಮా ౕజನె 
మంజూರా  బಗెಗ್

27/09/2007 D

367 7402 1(6) గ.రమం 41/06-07 ರ್ౕమ  ಕ್ಸ್, స  ఉదుರ್ మతుತ್ 
అలಪ್సంಖాಯ್త ಭాಷా ಶాಲెగళ 
ದెౕರ್శನాలయ, ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె 

గ ಕె రಜె మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್

13/04/2007 D

368 7482 1(6) జ.న.  త 
స. 07/2006-07

జವాహర న ౕదయ ದాಯ್లయద  
నಡెయువ ఓ ంಟెౕశನ್ ಕాయರ್కರ್మಕెಕ್ 
ಲాಲ್ ఉప ದెౕರ್శకరనుನ್ ౕ సువ 

బಗెಗ್.

13/04/2007 D

369 7509 1(1) ఇతರె ఉ.  
(స0సಕ್త) 22/2006-2007

ರ್ౕ ಕె.ఎం మహದెౕవయಯ್ పರ್ಭా  
ಪాರ್ಧాಯ್పకరు, ఎಸ್. .  సಕాರ್  
మಹాರాజ సంకಕ್ವ್త ಕాಲెజు ౖసూరు 
ఇవరనుನ್ ఉ.  హుದెದ್ಗె ౕజನె కు తు

10/01/2007 D

370 7541 1(6) 53ఎಫ್ పರ್ಮాణ 
పతರ್-01/2005-06

గూರ್ಪ್  వರ್ందద అ ಕా గ ಗె 53ఎಫ್ 
పರ್ಮాణ పతರ್- ౕడువ కు తు

27/09/2007 D

371 7626 1(4) 
ౕజನె:46/2006-07

ರ್ౕ బలದెౕవ ంಗ್ ಪెರ್ౕమ ంಗాನ್యಕ್ 
ముఖಯ್ శಕಷ್కరు సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె 
గుಬెಬ್ವాడ ಜాపುర ಲెಲ್ ఇవరనుನ್ ಲాಲ್ 
ఆడ త తరಬెౕ  సంಸెಠ್ ಜాపುర ఇ ಲ್ಗె 

ౕ సువ బಗెಗ್.

01/05/2008 D

372 7708 1(6) గ.ర.న 134/05-06 ರ್ౕ . జగನాನ್థರాವ್, ದెౕರ್శకరు, 
ఎಸ್ఇఆ  ఇవ ಗె వృ ತ್ నంతర గ ಕె 

రಜె నగ ౕకరణ మణజూరు ಮాడువ బಗెಗ್

04/12/2007 D

373 7777 1(1) దూరు వగರ್-
47/06-07

ರ್ౕ ವెంకಟెౕశయಯ್, 
ఉప ದెౕರ್శకరు,ಸా. . ఇಲాಖె 
ಬెంగళೂరు ಗాರ್ಮాంతర  ಲెಲ್ ఇవరనుನ್ 
వಗాರ್వಣె ಮాడువ బಗెಗ್

10/01/2007 D

374 7790 1(6) ఈ వలయ-34/02-
03

ఈಶానಯ್ వలయ ದెౕರ್శನాలಕెಕ್ 
సంబం ద పతರ್ ఆయుಕాತ್లయ గులಬ್గರ್ 
ಕెಕ್ కళು సువ బಗెಗ್(ಜె.ಕె. బగ , వృతತ್ 
ము.  - ಕాల  ವెౕతన బ ತ್ మం. బಗెಗ್.

23/04/2008 D

375 7820 1(6).57.గ.ర/ప.ర.మం/
2006-07

.ఎಸ್.ದెౕಸా  ಗౌడ ఇవర గ ಕె రಜె 
మంజూರా  బಗెಗ್.

06/05/2008 D

376 7848 1(2)(3) వృ.  బ ತ್ -
56/02-03

ರ್ౕ ఎ. . ಮాంజರె, స.ಪౌರ್.ಶాಲె 
తురుకర ౕಗెౕహ ಳ್, ಬైలಹెూంగల 
,ಬెళಗా  ಲెಲ್ ఇవర ಗె వృ ತ್  ಕಷ್ణ 
షయ ప ౕಕಷ್కర హుದెದ್ಗె బ ತ್ ౕడువ 

బಗెಗ್.

26/11/2008 D

377 7850 1(2)(3)/వృ. .బ ತ್ 
ఇతರె- 11/06-07

ರ್ౕ ర ౕందರ್కుಮాರ್ చ ಬెటಕెౕ , 
పರ್ಭా  ము. , స.ಪౌರ್.ಶాಲె 
,ಪెౕట ರెూౕర,-ఇవర పೂವాರ್నವ್య బ ತ್ 
బಗెಗ್.

06/05/2008 D

378 7851 1(1) ఇతರె ಬెౕ ಕె-
48/06-07

కನాರ್టక ರాజಯ್ ಕಷ್ಣా ಕా గళ సంఘ, 
ಕಷ್కర సదన ಬెంగళೂరు ఇవర 

ಬెౕ ಕెగళ కు తు.

10/01/2007 D

379 7868 1(1).ఇతರె.ಬెౕ ಕె/49/2
006-2007

క.ರా  అ ಕా గళ  ಬెౕ ಕె కు తు 10/01/2007 D
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380 7883 ¸ 1(5)ಸా.ర.ಜె/గూರ್పగ 
/01/2006-2007

ము ರాజపಪ್ ముఖಯ್ కషకరు సಕాರ್  
ಪౌರ್ఢಶాಲె సంపంಗಿರామనగర 
ಬెంగಳೂెౕరుఇవర రಜెబಗెಗ್

03/05/2007 D

381 7884 1(3) .ವెౕ.37/2006-07 ರ್ౕ. . . హనుమంతపಪ್, 
ఉప ದెౕರ್శకరు, ಸా. .ఇಲాಖె, 
ಕెూౕಲార ఇవర వృ ತ್ ವెౕతన 
మంజూರా  బಗెಗ್.

10/03/2007 D

382 7891 1(3) .ವెౕ. 38/2006-
07

ರ್ౕ. .ಕె. ಕెౕశవమూ ರ್, వృతತ್ ముఖಯ್ 
ಕಷ್కరు ఇవర ంచ  ఇతಯ್థರ್ద బಗెಗ್ - 

ಸెౕವా పುసತ್క కళು ಕెూడువ బಗెಗ್.

28/06/2008 D

383 7903 1(6) ఇ.ఎ.  
ಕాయರ್కರ್మ 9/06-07

ఎజుಕెౕషనಲ್ అ ಮ್ ಷెಟ್ರ್ౕశನ್ 
ಕాయರ್కರ್మಕెಕ್ అ ಕా గళ ౕజ  
బಗెಗ್

25/04/2008 D

384 7913 1(3) ంచ -07/2004-
05

ರ್ౕ. . ಮాರా ನాయಕ್, 
.ఇ.ఓ.( వృతತ್), ಕెూరటಗెರె ఇవర 
ంచ  ఇతಯ್థರ್ద బಗెಗ್.

31/12/2008 D

385 7918 1(3) .ವెౕ.39/2006-07 ರ್ౕ ಹెಚ್. బసవರాజు, య సಹాయక 
ದెౕರ್శకరు, ಕాರ್ಫ್ಟ್, ఆయుకತ್ర కಛెౕ , 

ಬెంగళೂరు ఇవర వృ ತ್ ವెౕతన 
మంజూರా  బಗెಗ್.

10/03/2007 D

386 7944 1(4)(6)అత ౕ 
అనుమ -1/04-05

ನాಯ್షనಲ್ పರ್డకಟ್  ಕౌ ಸ್ಲ್ ఇవర 
వ ంద ನెಡెయువ తరಬెౕ గ ಗె 
అ ಕా గళ ౕజನె బಗెಗ್

13/04/2007 D

387 7945 1(6) ం.ಸెౕ.ಸెౕ-09/98-
99

ರ್ౕ ఎನ್,.  ಹెూసూర, ಕಷ್ಣా ಕా గళು, 
ఉ  కಛెౕ , ಜాపುర- ం న ಸెౕವె 
ಸెౕపರ್ಡె బಗెಗ್

25/04/2008 D

388 7946 1(6) ం.ಸెౕ.ಸెౕ-09/98-
99

ರ್ౕ ఎನ್.  ಹెూసూర - ం న ಸెౕವె 
ಸెౕపರ್ಡె బಗెಗ್.

25/04/2008 D

389 7947 1(3)/ పರ್1/0304 పರ್ ಮా ఏಸ್.ఎನ್.స.  (ಶాಲా ಕಷ್ణ 
)ఇవ ಗె ಪాಸ್ ౕటರ್ ౕడువ బಗెಗ್

28/04/2007 D

390 7974 1(5).ಸెౕపು/ఇతರె/01/2
006-07

గూರ್ಪ್ ఎ మతుತ್  
అ ಕా గళಸెౕವాపುసತ್క  
మಹాಲెౕఖಪాల ಗె కళು సువ బగಗ್.

28/04/2007 D

391 7975 1(5)ಸెౕపು/ఇతರె/01/20
06-07

గుರ್ಪ್ ఎ మతుತ್  అ ಕా గళ 
ಸెౕವాపುసತ್క కళು సువ 
మಹాಲెౕఖಪాల ಗె కళು సువ బಗెಗ್.

28/04/2007 D

392 8149 1(6).20.గ.ర/ప.ర.మం/
2006/2007

ರ್ౕ ఎం.చందರ್ಶెౕఖరయಯ್, వృతತ್ 
ದెౕರ್శకరు, ఆయుకತ್ర కಛెౕ  - వృ ತ್ 

నంతర గ ಕె రಜె మంజుರా  బಗెಗ್.

13/04/2007 D

393 8155 1(3).వపರ್1/0304 ఎಸ್.ఎನ್.పರ್ మ స  (ಶాಲా కషణ) 
ఇవ ಗె ದెౕశಕెಕ್ ಹెూౕగలు అనుమ  బಗెಗ್

01/09/2009 D

394 8184 1(1) బ ತ್55/2006-
2007

డయನా ఎప పರ್భు ಪాರ್ంశుಪాలరు 
ఇవ ಗె బ ತ್ ౕడువ కు తు

23/03/2009 D

395 8185 1(1) వగರ್వಣె56/2006-
2007

పುషಪ್లತా య ఉపನాಯ್సకరు  
డయಟ್ ಹాసన ఇవరనుನ್  ఇ ఒ ಹాసన 
హుದెದ್ಗె వగರ್ ಮాడువ కు తు

10/01/2007 D

396 8197 1(3).40. ವెౕ/2006-07 ರ್ౕ .ఆರ್.ರాಜాರాం.స. ದెౕರ್శకరు 
ఇవరు 28-02-06 రందు వರ್ ತ್ 
ಹెూౕందువುద ంద వృ ತ್ ವెౕతన 
మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್

10/03/2007 D
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397 8214 1(5).ಸెౕపು/ఇతರె/01/2
006-07

గూರ್ಪ್ ఎ మతుತ್  అ ಕా గళ ಸెౕವా 
పುసತ್కగళనుನ್ మಹాಲెౕఖಪాలరు మతుತ್ 
ఇతರె కಚెౕ గ ಗె కళು సువ బಗెಗ್.

09/08/2008 D

398 8243 1(4) ఇతರె:49/2006-07 ರ್ౕ ಭారత  మರాఠ ముఖಯ್ ಕಷ್కరు 
సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె ఆడಕಿ ಸెౕడం 
ತాలూಲ್ಕ್ ಯాదಗಿ  ಶైಕಷ್ క ಲెಲ್, ఇవరు 
ನాంక:30.09.2006 రందు వృ  

హం దుದ್ వృ  నంతర సಕాರ್రద 
సంಭావನె ఇలಲ್ದె ಸెౕವె స ಲ್సలు 
అనుమ  ౕడువ బಗెಗ್.

01/05/2008 D

399 8244 1(6) ಸా. . -63/06-
07

ರ್ౕ ఎం. చందರ್ಶెౕఖరయಯ್, వృతತ್ 
ದెౕರ್శకరు,ఆయుకತ್ర కಛెౕ -ఇవ ಗె 

సంబం ద ಸాಮానಯ್ ಮా ౕజನె 
మతుತ್ కుటుంబ కಲాಯ್ణ  మంజూరు 
ಮాడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D

400 8248 1(1) వగರ್ త ఆ ಜెౕ 
01/2006-2007

ರ್ౕ  సుబಬ್యಯ್  ఇ ఒ ಬెం ద వ 4 
ఇవర వగರ್వಣె యనుನ್ ಕె ఎ  ంద  
తಡెಯా ె ౕ రువ బಗెಗ್

27/11/2008 D

401 8250 1(6) గరన సಪ್ ಟ್ౕకరణ-
146/05-06

ರ್ౕ ಜె.ఎಸ್ లಮా  వృతತ್ .ఉ 
డయಟ್ ದావణಗెರె ఇవ ಗె రಜె 
మంజూರా  బಗెಗ್

16/06/2007 D

402 8286 1(6) ర.మం-64/06-07 ರ್ౕ . . ವెౕಗౌడ, 
ఉప ದెౕರ್శకరు( ౕజನె)- రಜె 
మంజూರా  బಗెಗ್.

23/04/2008 D

403 8287 1(6) ర.మం 65/06-07 ರ್ౕ . ನాರాయణಸాವ್ , ఉ.  
(సంసಕ್ೃత)-రಜె మంజూರా  బಗెಗ್.

13/08/2007 D

404 8328 1(3) .ವెౕ.42/2006-07 ರ್ౕ ఆರ್. ವెంకటರాಮ್, 
ఉప ದెౕರ್శకరు, ಸా. .ఇಲాಖె, 
కಕ್బಳాಳ್పುర ఇవర ంచ  

మంజూರా  బಗెಗ್.

29/04/2008 D

405 8329 1(3) .ವెౕ. 41/2006-
07

ರ್ౕ. . శంకರ್, ಪాರ್ంశుಪాలరు, 
డయಟ್, కూ ಗె, ಕెూడగు ಲెಲ್ ఇవర 
వృ ತ್ ವెౕతన మంజూರా  బಗెಗ್.

30/01/2009 D

406 8448 1(4)గుರ್ಪ್.  
వగರ್01?2006-07

2006-07 ನెౕ ಸా న ಲ್ ಸావರ್జ క 
ಕಷ್ణ ఇಲాಖెయ ಲ್ స.ಪౌರ್ ಶాಲా ము.  

ಹాగూ తతಸ್ಮాన గుರ್ಪ್  వృందద 
అ ಕా గళ వಗా ◌్వಣె బಗెಗ್

01/05/2008 D

407 8450 1(6) ర.మం-66/06-07 ರ್ౕ ಹెಚ್.ఎಸ್. వపಪ್, ఉ.ಪాರ್ం, 
స.ప.పೂ ಕాಲెౕజు, తుమకూరు ఇవ ಗె 
గ ಕె రಜె మంజూರా  బಗెಗ್.

23/04/2008 D

408 8451 1(4) ౕజನె 
34/2006-07

 ರ್ౕ ಹెಚ್. . చందರ್ಶెౕఖರ್ 
ఉపನాಯ್సకరు డయಟ್ ದావణಗెರె ఇవర 

ౕజನెయనుನ್ రదుದ್ప సువ బಗెಗ್.

01/05/2008 D

409 8676 1(2)/ము. /ಸాಥ್[బ ತ್/01
/04-05/( -1)

ಗెರ್ౕಡ್-1 ಪౌರ್ఢ ಶాಲా సహ ಕಷ್కరుగ ಗె 
/ -32 ర  కతರ್వಯ್ వರ್ సు ತ್రువ 
ముఖಯ್ ಕಷ್కరుగ ಗె ముఖಯ್ ಕಷ್కర హుದెದ್ಗె 
ಸాಥ್నపనನ್ బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್

24/11/2008 D

410 8727 1(2)ಸాಥ್.ప.బ-04/2006-
07.16.ಸాಥ್.ప.బ ತ್/2007

ಗಿ ಷాಚాರ್ .ఉపನాಯ್సకరు డ ಟ್ 
బಳాಳ್  ఇవ ಗె ముఖಯ್ ಕಷ್కర వృందద 
హుದెದ್ಗె ಸాಥ್నపనನ್ బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್

24/11/2008 D

25 of 277



కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

411 8787 1(1) ಹె దుದ್ప  
57/2006-07

బసం  ಬా   ವా ౕకರ್   ఇ ఒ 
ಯాదಗಿ  ఇవర ಹెసరు దుದ್ప  బಗెಗ್

10/01/2007 D

412 8797 1(3) .ವెౕ. 43/2006-
07

ರ್ౕ. . సుబಬ್యಯ್, ಕాయರ್కರ್మ 
అనుಷాಠ್ನా ಕా , కನాರ್టక ರాజಯ್ 
ದాಯ್ ರ್గళ ెౕಮా వృ ಧ್  మతుತ್ 
ಕಷ್కర కಲాಯ್ణ , ಬెంగళೂరు ఇవర 
వృ ತ್ ವెౕతన మంజూರా  బಗెಗ್.

25/08/2008 D

413 8824 1( 
4)సం.ప.పು.ಕా.56/2006-
07

2006-07 ನెౕ ಸా న ಲ್ మంజూರాద 
సం.ప.పೂ.ಕాಲెౕజుగళ ಲ್న ಪౌರ್ఢ ಶాಲా 
ಭాగద ముఖಯ್ ಕಷ್కర హుದెದ್ బಗెಗ್.

01/05/2008 D

414 8958 1(6) ర.మం-68/2006-
07

ರ್ౕ ఎ.ఎ. కు ನెూౕ, ದెౕರ್శకరు- 
ఇవ ಗె సంబం ద గ ಗె రಜె 
నగ ౕకరణ ಸౌలభಯ್ మంజూರా  బಗెಗ್.

23/04/2008 D

415 9023 1(2) ಟ್-4/2001-02 ರ್ౕ ఎಸ್. . అనవ ಟ್, వృతತ್ ముఖಯ್ 
ಕಷ್కరు ఇవ ಗె పೂವాರ್నವ್యವాಗಿ ముఖಯ್ 
ಕಷ್కర హుದెದ್ಗె ಸాಥ್నನ್పనನ್ బ ತ್ ౕడువ 

బಗెಗ್ క.ఎ. . అ ರ್ సంಖెಯ್: 1810/2002 
స ಲ್ రువ బಗెಗ್

24/11/2008 D

416 9024 1(1)ఇతರె:అనుమ :01/
2006-07

ನాంక 23.01.2007 ర అ ಕా గళ 
ಶైಕಷ್ క స ళనద ಲ್ ಭాగవ సువ 
అ ಕా గ ಗె ఒ.ఒ. .ಸౌలభಯ್ ౕడువ 
బಗెಗ್.

10/01/2007 D

417 9141 1(4) ౕజನె:26/200
6-07

ರ್ౕ ఎಸ್.అರ್. సుರెౕಶ್ ಬాబు సಕాರ್  
ಪౌರ್ఢ ಶాಲా ముఖಯ್ ಕಷ್కర వృందద 
అ ಕా గళು ఇవర 

ౕజನె/సಠ್ళ యుಕಿತ್ಗెూ సువ బಗెಗ್.

01/05/2008 D

418 9143 1(4)వగರ್/36/2006-07 ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖెయ సಕాರ್  
ಪౌರ್ఢ ಶాಲా ముఖಯ್ ಕಷ್కరుಹాగూ 
తతಸ್ಮాన వృందద అ ಕా గళనుನ್ 
వಗాರ್ సలు సಕాರ್ర అను ౕదನె 
ౕ రువ పರ್కరణగళ బಗెಗ್

01/05/2008 D

419 9210 1(6) గరన మం-69/06-
07

ರ್ౕ ಹెಚ್. బసవರాజు, .స.  (ಕాರ್ಫ್ಟ್), 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ಬెంగళೂరు- ఇవ ಗె 
వృ ತ್ నంతర గ ಕె రಜె నగ ౕకరణ 

ಸౌలభಯ್ మంజూರా  బಗెಗ್.

27/09/2007 D

420 9255 1(6) ఎನ್  ఇ ఆರ್ / 
త.అ. -70/06-07

ఎನ್  ఇ ఆರ್  ఇవర వ యంద 
ನెಡెయువ తరಬెౕ ಗె అ ಕా గళ 
ౕ ౕజನె బಗెಗ್

25/04/2008 D

421 9312 1(3) .ವెౕ. 44/2006-
07

ರ್ౕమ . ಕె. ఉಷాದెౕ , 
ದెౕರ್శకరు(ఇతರె ప ౕ ెగళು), 

కನాರ್టక ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ ప ౕ ా మండ , 
ಬెంగళೂరు ఇవర వృ ತ್ ವెౕతన 
మంజూರా  బಗెಗ್.

28/06/2008 D

422 9354 1(1) ಕಷ್ಣా ಕా .ಸాಥ್నప
నನ್58/2006-07

గూರ್ಪ್ ఎ ಕಿ య ಶెರ್ౕ య ಕಷ್ಣా ಕా  
ಯ್ౕదద ಲ್ -32ర య ಲ್ 

ಕాయರ್ వರ್ సు ತ್రువ అ ಕా గ ಗె 
ಸాಧ್నపనನ್ బ ತ್ ౕడువ కు తు

23/03/2009 D
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423 9420 1(6) రಜె-01/05-06 ರ್ౕ జలಗెౕ మఠ, సಹాయక 
ದెౕರ್శకరు( తರ್కಲె), ఆయుకತ್ర కಛెౕ - 

ఇవ ಗె సంబం ద రಜె మంజూರా  
బಗెಗ್

23/04/2008 D

424 9444 1(6) ఆ.క. ర అ. -
71/2006-07

కనನ್డ మతుತ್ సంసಕ್ೃ  ఇಲాಖె వ ంద 
ఆ ౕ రువ  "ఆడ త కనನ್డ 
ಕాయರ್ ర"ಕెಕ್ అ ಕా గళనుನ್ 

ౕ సువ బಗెಗ್

13/04/2007 D

425 9472 1(11)ఇతರె.60/2006-
07

ఉడు  ಲెಲ್ಗె దಕಷ್ పರ್ಮా క 
అ ಕా యనుನ್ ನెౕ సువంತె ఉడు  
ಲాಲ್ ಕಷ್ణ సంపನెూನ್ల ಕెౕందರ್ ఉడు  

ఇవరు స ಲ್ రువ మన

10/01/2007 D

426 9474 1(1) బ ತ್ 6/2006-07 ರ್ౕ ఎం ಕె జమఖం  -32రనವ್య ఎ 
దಜెರ್య అ ಕా ಯాಗಿ ಕాయರ್ 
వರ್ సు ತ್దుದ್ ఇవ ಗె ಖాయం ఆಧారద 
ౕಲె ఎ దಜెರ್ಗె బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್.

23/03/2009 D

427 9631 1(6) ವెౕ /ಕెఎ  అస - 
2398/2000/ 1/06-07

ರ್ౕ సుಬాರ್య ಕారంత, వృతರ್, 
సಹాయక ಕಷ್ಣా ಕా గళು,ఉడు - 
ಕె.ఎ.  అ ರ್ సంಖెಯ್ 2398/2000 బಗెಗ್.

13/04/2007 D

428 9715 1(5).పರ್భమం/15/2006
-07

ಕె. .ఎಸ್ అರ್ 32/68ర య ಲ್ ಕాయರ್ 
వರ್ సు ತ್రువ అ ಕా గ ಗె పರ್ಭార 

భತెಯ್యనుನ್ మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್

28/04/2007 D

429 9717 1(5) 
పರ್.భ,మం.15/2006-07

ಕె. .ఎಸ್.అರ್ 32/68ర య ಲ್ ಕాయರ್ 
వರ್ సు ತ್రువ గూರ್ಪ್  అ ಕా గ ಗె 

పರ್ಭార భತెಯ್యనుನ್ మంజూరు ಮాడువ 
బಗెಗ್

28/04/2007 D

430 9718 1(5).పರ್.భ.మం/15/200
6-07

ಕె. .ఎಸ್.ఆರ್ 32/68ర య ಲ್ 
ಕాయರ್ వರ್ సు ತ್రువ గూರ್ಪ್  
అ ಕా గ ಗె పರ್ಭా  బತెಯ್యనుನ್ 
మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್

28/04/2007 D

431 10027 1(6) కుక  ಸా ౕ - 
73/06-07

ರ್ౕ ಹెಚ್. బసవರాజ, వృతತ್ 
.స. (వృ ತ್), ఆయుకತ್ర కಛెౕ , 

ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె సంబం ద 
కుటుంబ కಲాಯ್ణ  మతుತ್ ಸామూ క 
ಮా ౕజನె మంజూರా  బಗెಗ್.

13/04/2007 D

432 10124 1(1) ఇతರె 68/2006-07 వృ ತ್ ಕಷ್ణ ವా ರ್క ప ౕ ె/ ವ್ ౕయ 
.యు. . ప ౕ ెయ పರ್ಶెನ್ ప ರ್ಕెగళ 

సురಕಷ್ತె - ಕಷ್ಣా ಕా గళ సహಕార 
కు తు.

27/11/2008 D

433 10266 1(3). .ವెౕ.46/2006-
07.19. ವెౕ/2007

ರ್ౕ ದెౕನా ನాయಕ್, ఉప ದెౕರ್శకరు, 
ಹాసన ఇవర వ ౕ వృ ತ್ బಗెಗ್

10/03/2007 D

434 10289 1(2)ಸాಥ್.ప.బ ತ್-
07/2006-07

ಗెರ್ౕಡ್-1 ಪౌರ್ఢ ಶాಲా ಕಷ್క ಗె / -
32ర  ముఖಯ್ ಕಷ್కర వృందద ಲ್ 
ಕాయರ್ వರ್ సు ತ್రువవ ಗె ముఖಯ್ 
ಕಷ್కర గూರ್ಪ್-  వృందద హుದెದ್ಗె 

ಸాಥ್నపనನ್ బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್.

24/11/2008 D

435 10318 1(3) .ವెౕ. 47/2006-
07

ರ್ౕ. . ನాರాయణಸాವ್ , 
ఉప ದెౕರ್శకరు(సంసಕ್ೃత), ఆయుకತ್ర 
కಛెౕ , ಸా. .ఇಲాಖె, ಬెంగళೂరు ఇవర 
వృ ತ್ ವెౕతన మంజూರా  బಗెಗ್.

10/03/2007 D
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436 10377 1(6) సವ್ ఇಚాಚ್ వృ ತ್ -
74/06-07

ರ್ౕమ  ಕె. . నನ್మಮ್. షయ 
ప ౕಕಷ್కరు, ఉ.  కಛెౕ , 
ಸా. .ఇಲాಖె,ಕెూడగు ఇవ ಗె సವ್ ఇಚాಚ್ 
వృ ತ್ ಹెూందలు అనుమ  ౕడువ బಗెಗ್

08/10/2007 D

437 10387 1(3) 
ం.మం.ಮా./2006-07

ంచ  మంజూರా  సంబంధ 
మಹాಲెౕఖಪాల ంద బందంతహ ಮా  
పతರ್గళ కడత.

08/12/2008 D

438 10419 1(3)/ಕా. .వ. 5/2004-
05

ಸా. .ఇಲాಖెయ ಲ್ ಕాయರ್ 
వರ್ సు ತ್రువ సహ ದెౕರ್శకరు/ఉప 
ದెౕರ್శకర వృందద ಕాయರ್ వರ್హಣా 

వర గళనుನ್ సಕాರ್రಕెಕ್ స ಲ್సువ బಗెಗ್.

19/08/2008 D

439 10433 1(6) ర.మం-76/06-07 ರ್ౕ ಕె.పರ್ಭాకర, ఉప ದెౕರ್శకరు(అంಕಿ 
అంశ),ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ಸా. .ఇ 
ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె గ ಕె రಜె 
మంజూರా  బಗెಗ್

23/04/2008 D

440 10434 1(6) గరన-75/06-07 ರ್ౕ .ఆರ್ ರాಜాರాం, వృతತ್ స. . 
ఎಸ್.ఎಸ್.ఎ ಬెంగళೂరు- వృ ತ್ నంతర 
గ ಕె రಜె మంజూರా  బಗెಗ್.

13/08/2007 D

441 10457 1(6) గరన 133/05-06 ಡా. .ఎಸ್. ನాగలಕಷ್ಮ್మಮ್, .ఎం.ఐ, 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ಸా. . ఇಲాಖె, 
ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె సంబం ద రಜె 
మంజూರా  బಗెಗ್.

13/04/2007 D

442 10591 1(1)ఇతರె.స.అ .71/20
06-07

ನాంక: 8-3-2007 రందు నಡెయ రువ 
ఉపನాಯ್సಕెಕ್ ఇಲాಖా  అ ಕా గళనుನ್ 

ౕ సువ బಗెಗ್

10/01/2007 D

443 10594 1(2)ಸాಥ್.ప.బ/11/2006-
07

2006-07 ನెౕ ಸా న ಲ್ ముఖಯ್ ಕಷ್కర 
హుದెದ್గ ಗె ಸాಥ್నపనನ್ బ ತ್ ౕ  సಥ್ళ 
యుಕಿತ್ಗెూ రువ ఆದెౕశద ಲ್ యమ-

32 రనವ್య ಕాయರ್ వರ್ సు ತ್రువ 
ముఖಯ್ ಕಷ್కరుగళ ಶాಲెయ ಳాస 
దుದ್ప  బಗెಗ್

24/11/2008 D

444 10623 1(3) .ವెౕ/48/2006-07 ರ್ౕ ఎ.ఎ. కు ನెూౕ, ದెౕರ್శకరు, ఉదుರ್ 
మతుತ್ ఇతರె అలಪ್సంಖాಯ್త ಶాಲెగళು, 
ಬెంగళೂరు ఇవర వృ ತ್ ವెౕతన 
ఇతಯ್థರ್ద బಗెಗ್.

29/04/2008 D

445 10636 1(3) .ವెౕ. 50/2006-
07

ರ್ౕ. .ఎಸ್. ರామచందರ್, 
ಪాರ್ంశుಪాలరు, డయಟ್, ದావణಗెರె 
ఇవర వృ ತ್ ವెౕతన మంజూರా  బಗెಗ್.

10/03/2007 D

446 10637 1(3) .ವెౕ. 51/2006-
07

ರ್ౕమ . రహమతుತ್ ನ್ౕస, ಪాರ್ంశుಪాలరు, 
డయಟ್, ಬెంగళೂరు ಗాರ್ಮాంతర ಲెಲ್ 
ఇవర వృ ತ್ ವెౕతన మంజూರా  బಗెಗ್.

07/05/2008 D

447 10638 1(3) .ವెౕ. 52/2006-
07

ರ್ౕమ . ఎం. ంగమಮ್, ರాజಯ್ అ ౕಕಷ್కరు 
(సంಗಿౕత, నృతಯ್, ನాటక), ఆయుకತ್ర 
కಛెౕ , ಸా. .ఇಲాಖె, ಬెంగళೂరు ఇవర 
వృ ತ್ ವెౕతన మంజూರా  బಗెಗ್.

29/04/2008 D
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448 10681 1(4)ఉ.ವాಯ್.అ.:60/200
6-07

ರ್ౕమ  పదಮ್ ರ್ౕ ఆರ್. . సಹాయక 
ದెౕರ್శకరు ( ౕజನె) ఆయుకತ್ర 

కಛెౕ  ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె 
ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె .ಹెಚ್. . ವాಯ್సంగ 
ಮాడలు అనుమ  ౕడువ బಗెಗ್.

14/11/2008 D

449 10698 1(1)/క. .అ/71/2006=
07

ರ್ౕ ನాಗెౕందರ್ మధಯ್సಥ್ ಕಷ್ನా ಕా  అಕಷ್ర 
ದాಸెూౕహ .ప.ఉడు  ఇవ ಗె కಡాಡ್య 

ౕಕಷ್ಣా అవ  కు తు

10/01/2007 D

450 10711 1(6) ಸా. . ౕ-
78/06-07

ರ್ౕ .ఆರ್. ರాಜాರాం, వృతತ್,స. , 
ఎಸ್.ఎಸ್.ఎ. ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె 
సంబం ద గుంపು  మతుತ್ కుటుంబ 
కಲాಯ್ణ  మంజూರా  బಗెಗ್.

27/09/2007 D

451 10743 1(1)/ఇతರె/73/2006-
07

ఆಹార భదರ್ತె జನెయ య ಲ್ పರ್  
ಮాಹె నಡెయువ సಭెಗె ెౕతರ್ 
ಕಷ್ಣా ಕా గళು ಹాజರాగువ బಗెಗ್ 
ದెౕರ್శన కు తంತె

10/01/2007 D

452 10845 1(60 గ.ర.న-80/06-07 ರ್ౕ .సుబಬ್యಯ್, ಕాయರ್కರ್మ 
అనుಷాಠ್ನా ಕా , ఎಫ್, ಬెంగళೂరు -
వృ ತ್ నంతర గ ಕె రಜె మంజూರా  

బಗెಗ್

06/05/2008 D

453 10846 1(6) ಸా. . ౕ-
81/06-07

ರ್ౕ .సుబಬ್యಯ್, ಕాయರ್కರ್మ 
అనుಷాಠ್ನా ಕా , ఎಫ್, ಬెంగళೂరు -
కుటుంబ కಲాಯ್ణ  మతుತ್ ಸామూ క 
ಮా ౕజನె మంజూರా  బಗెಗ್.

27/09/2007 D

454 10855 ¸ 1(1) ఇతರె 74/2006-
07

ಮానಯ್ ಪాರ್థ క మతుತ್ ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ 
స వర అ కృత పರ್ವాస ಕాయರ್కರ್మద 
సందభರ್ద ಲ್ ఇಲాಖెయ అ ಕా గళು 
కಡాಡ್యವాಗಿ ಹాజರాగువ కు తు.

10/01/2007 D

455 10961 1(4)ము. .హు.స.:61/20
06-07

ರ್ౕ ವై.ಗెూౕಪాಲ್ ఇవరు 1999ನెౕ 
ಸా న సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲా ముఖಯ್ 
ಕಷ್కర హుದెದ್ಗె సంబం దంತె అ ರ್ಗె 

లగ ತ್ ద మూల ౕసಲా  పರ್ಮాణ 
పతರ್వనుನ್ పುనರ್ ప ౕలನెಗె ಹాజరు 
ప సలు అవಕాశ ಮా  ಕెూడువ బಗెಗ್.

29/11/2008 D

456 11038 1(4) 
.ఆರ್. .హు.మ.:63/200

6-07

హనూరు ಶైಕಷ್ క వలయಕెಕ್ .ఆర. . 
హుದెದ್ మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್.

01/05/2008 D

457 11146 1(6)సವ್.ఇಚాಚ್. వృ ತ್-
2/07-08

ರ್ౕ ఎಸ್. .జలಗెౕ మఠ, సಹాయక 
ದెౕರ್శకరు( తರ್కಲె), ఆయుకತ್ర కಛెౕ , 

ಬెంగళೂరు ఇవరు సವ್ ఇಚాಚ್ వృ ತ್ 
ಹెూందలు అనుమ  ౕడువ బಗెಗ್

08/10/2007 D

458 11265 1(6) ర. మం-04/06-07 ರ್ౕమ  సంಧాಯ್ ఎం ಪా ౕಲ್, 
.స. ( ౕజನె), ఆయుకತ್ర కಛెౕ , 

ಸా. . ఇಲాಖె ఇవ ಗె సంబం ద రಜె 
మంజూರా  బಗెಗ್

23/04/2008 D

459 11266 1(6) ఎ. .ఐ త.అ. -
03/07-08

ఆడ త తరಬెౕ  
సంಸెಥ್(ఎ. .ఐ), ౖసూరు ఇ ಲ್ ನెಡెయువ 
తరಬెౕ  ಕాయರ್కರ್మగ ಗె అ ಕా గళ 

ౕజನె ಮాడువ బಗెಗ್.

25/04/2008 D
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460 11312 CPI..ಯావುದాదರెూంద 
నుನ್ ఆ ಕ್ ಮా /2007

ಹెಚ್.ఎನ್.ರామకృరషಣ್ వృతತ್ ఐ 
తడವాಗಿ ಪావ ಯాద వృతತ್ 
ಸౌలభಯ್గళ ౕಲె బ ಡ್.

28/06/2008 D

461 11335 () బ ತ್-3   /2007-08 .ವెంకಟెౕశపಪ್, య ఉపನాಯ್సకరు, 
డయಟ್, మండಯ್ ఇవ ಗె ಸాಥ್నపనನ್ బ ತ್ 
ౕడువ బಗెಗ್

27/11/2008 D

462 11391 1(3) .ವెౕ. 04/2007-
08

ರ್ౕమ . డಯాన ఎಫ್. పರ್భు, 
ಪాರ್ంశుಪాలరు, డయಟ್, మంగళೂరు 
ఇవర వృ ತ್ ವెౕతన మంజూರా  బಗెಗ್.

30/01/2009 D

463 11393 CPI.3. ವెౕ/2007 ರ್ౕ ಹెಚ್.సದా వమూ ರ್, 
ಕಷ್ಣా ಕా గళು , ఉప ದెౕರ್శకర 

కಛెౕ , ಸా. .ఇಲాಖె, మండಯ್ ఇవర 
వృ ತ್ ವెౕతనద బಗెಗ್

30/01/2009 D

464 11472 1(1) ఇతರె పರ್ಭాರె 
05/2007-08

ರ್ౕ. . ನాರాయణಸాವ್ , 
ఉప ದెౕರ್శకరు , ಸా. .ఇ.,(సంసಕ್ೃత) 
అలಪ್సంಖాಯ್తరు, ఆయుకತ್ర కಛెౕ , 
ಬెంగళೂరు రవర వ ౕ వృ ತ್ ంద 
ತెరವాద హుದెದ್ಗె పರ್ಭార వಯ್వಸెಥ್ కు తు.

10/01/2007 D

465 11497 1(6) సವ್.ఇ.  -07/07-
08

.ఎನ್ ముಕాತ್, ము. , స.ಪౌರ್.ಶాಲె, 
ಕైಲాస పುరం, ౖసూరు ఉతತ್ర ఇవ ಗె 
సವ್ ఇಚాಚ್ వృ ತ್ ಹెూందలు అనుమ  
ౕడువ బಗెಗ್

13/08/2007 D

466 11546 1(3) ವెౕ. 06/2007-
08

ರ್ౕ. . చందರ್ಶెౕఖರ್, ದెౕರ್శకరు 
(ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ), ఆయుకತ್ర కಛెౕ , 
ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, ಬెంగళೂరు 
ఇవర వృ ತ್ ವెౕతన మంజూరు బಗెಗ್.

10/03/2007 D

467 11547 1(3) .ವెౕ. 07/2007-
08

ರ್ౕ. . . సతಯ್ನాರాయణ ರె ಡ್, 
ದెౕರ್శకరు, పఠಯ್ పುసತ್క సంఘ, 

ಬెంగళೂరు ఇవర వృ ತ್ ವెౕతన 
మంజూರా  బಗెಗ್.

29/09/2007 D

468 11548 1(6) గ.ర.న-09/2007-
08

ರ್ౕ ಬెళಳ್ಶె ಟ್, .స. , ఆయుకತ್ర కಛెౕ , 
ಸా. . ఇಲాಖె, ಬెంగళೂరు- ఇవ ಗె 
గ ಕె రಜె నగ ౕకరణ మంజూరు 
ಮాడువ బಗెಗ್

13/08/2007 D

469 11576 1(6) ం.ಸెౕ.ಸెౕ-10/07-
08

ರ್ౕ అబుದ್ಲ್ ವా ౕದ್, సహ ದెౕರ್శకరు, 
ఎಸ್.ఎಸ್.ఎ, ಬెంగళೂరు ఇవర ం న 
ಸెౕವె ಸెౕపರ್ಡె బಗెಗ್

23/04/2008 D

470 11600 1(1) ఇతರె పರ್ಭాರె 
06/2007-08

ರ್ౕ. . చందರ್ಶెౕఖರ್, ದెౕರ್శకరు 
(ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ), ఆయకತ್ర కಛెౕ , 
ಬెంగళೂరు ఇవరు రಜెయ ౕಲె 
ತెరళು ತ್దుದ್, సద  హుದెದ್ಗె పರ್ಭా  వಯ್వಸెಥ್ 
కు తు.

27/11/2008 D

471 11610 1(6) .అ/ సం.నృ.ನా- 
ౕజನె-ఇతರె-11/07-

08

ಭాಗಿౕయ అ ౕಕಷ್కరు (సంಗಿౕత, నృతಯ್, 
ನాటక) హుದెದ್ಗె ౕజನె ಮాడువ బಗెಗ್.

23/04/2008 D

472 11614 1(6) ఆರ್.  త 
ನెూౕ.అ ನెౕ-12

. .ఆರ್.  ఇవర వ ంద 
ನెಡెయ రువ తరಬెౕ గళ ౕలుసుತ್ವా  
ನెಡెసలు ನెూౕడಲ್ అ ಕా గళ 
ನెౕ సువ బಗెಗ್

25/04/2008 D

473 11616 1(5).పರ್భమం/08/2007
-08

గూರ್ಪ್  అ ಕా గళ పರ್ಭా  బತెಯ್ 
మంజూ  కు తు

10/01/2007 D
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కರ್ సం కడతద 
గణక 
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ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

474 11618 1(6)వಗాರ್వಣె 
అనుದాన-13/07-08

ರ್ౕ .  ಹాలపಪ್, .స. (వృ ತ್), 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ  ఇవ ಗె వಗాರ್వಣె 
అనుದాన, వಗాರ್వಣె పರ್ವాస 
భತెಯ್గళనుನ್ మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D

475 11636 1(1) ವై ( ) 
07/2007-08

ಶైಕಷ್ క ಲెಲ್గ ಗె ವై  గళనుನ್ ಹా  
డయಟ್ గళ ಲ್రువ ಪాಲ್ ంಗ್ మతుತ್ 
ಮాಯ್ನెౕಜెಮ್ంಟ್ య ఉపನాಯ್సకరనుನ್ 

ౕజನె ౕಲె ನెౕమక ಮాడువ 
కు తు.

10/01/2007 D

476 11653 1(6) గ.ర.న-14/07-08 ರ್ౕ .ನాರాయణ, .స. , ಕెౕం ರ್ౕయ 
ದాఖಲా  ఘటక, ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె 
గ ಕె రಜె నగ ౕకరణ మంజూరు 
ಮాడువ బಗెಗ್.

13/08/2007 D

477 11665 1(6) . .ఆರ್.  
తరಬెౕ  ౕ-
15/2007-08

. .ఆರ್. -నవದెహ  ఇవర వ ంద 
ನెಡెయ రువ తరಬెౕ  ಕాయರ್కರ್మగ ಗె 
అ ಕా గళ ౕజನె ಮాడువ బಗెಗ್.

25/04/2008 D

478 11678 ¸ 1(6) గరన 16/07-08 ರ್ౕ ಕె. గంగపಪ್ ಗౌడ, ಕాయರ್ద ರ್గళು 
ಹాగూ పద తತ್ సహ ದెౕರ್శకరు, 
ಬెంగళೂరు ಭాగ, ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె 
గ ಕె రಜె నగ ౕకరణ ಸౌలభಯ್ 
మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್.

13/08/2007 D

479 11752 1(6) గరన-18/07-08 ರ್ౕమ  ఎಸ್.ఎನ್. పರ್ ಮా, 
స. (ಶాಲా ಕಷ್ణ), ఆయుకತ್ర కಛెౕ , 
ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె గ ಕె రಜె 
నగ ౕకరణ ಸౌలభಯ್ మంజూరు ಮాడువ 
బಗెಗ್

27/09/2007 D

480 11754 1(6)నూಯ್ప తరಬెౕ -
ౕ-19/07-08

నూಯ್ప- నవದెహ  ఇవర వ ంద 
ನెಡెయ రువ తరಬెౕ  ಕాయರ್కರ್మగ ಗె 
అఅ ಕా గళ ౕజನె ಮాడువ బಗెಗ್

25/04/2008 D

481 11837 1(6) గ.ర.న-22/07-08 ರ್ౕ . . హనుమంతపಪ್, వృతತ್ 
ఉప ದెౕರ್శకరు, ಕెూౕಲార ఇవ ಗె 
వృ ತ್ నంతరద గ ಕె రಜె నగ ౕకరణ 

ಸౌలభಯ್ మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್.

13/08/2007 D

482 11846 1(5).పರ್భమం/గూರ್ಪ್ఎ/
13/2007-08

గూರ್ಪ್ ఎ అ ಕా గళ అ ಕార 
పರ್ತాಯ್ ౕ సువ బಗెಗ್.

08/02/2007 D

483 11870 1(6) ర.మం-22/07-08 ರ್ౕమ  ఎಸ್.ఎಸ್. ಲ್ಸ್, .స. , 
ఉదుರ್ మతుತ್ ఇతರె అలಪ್సంಖాಯ್త ಭాಷా 
ಶాಲెగళ ದెౕರ್శನాలయ, ಬెంగళೂరు 
ఇవ ಗె సంబం ద రಜె మంజూರా  
బಗెಗ್.

23/04/2008 D

484 11872 1(4) .వರ್.ప:02/2007-
08

ಪౌರ್ఢ ಶాಲా ముఖಯ್ ಕಷ್కరు ಹాగు 
తతಸ್ಮాన గూರ್ಪ್  హుದెದ್గళು,ఇతರె 
గూರ್ಪ್  ಶెౕష వృందద హుದెದ್గళು 
ಹాగూ ಭెూౕదಕెౕతర బಬ್ం యనుನ್ 
భಗಿయ వృందగಳాಗಿ ప గ సలు 

సಕాರ್రಕెಕ್ పರ್ಸాತ್వನె స ಲ್సువ కు తు.

14/11/2008 D
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ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

485 11873 1(4)ఇతರె:05/2007-08 2006-07ನెౕ ಸా న ಲ್ మంజూರాಗಿరువ 
సಕాರ್  సంయుకತ್ పద  పೂవರ್ 
ಕాಲెౕజుగళ ಲ್న ಪౌರ್ఢ ಶాಲా ಭాగద 
జవಬాದ್ యనుನ್ పೂణರ್ಕా కವాಗಿ 
ಪాರ್శుంಪాలరనుನ್ యుಕಿತ್ಗెూ సువవರెಗె 
ముఖಯ್ ಕಷ್కರెౕ వರ್ సువ బಗెಗ್.

30/04/2008 D

486 11882 CPI.6. ವెౕ/2007 .సದా వమూ ರ್ ఉప ದెౕರ್శకరు, 
ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె,  మధుಗಿ  
ఇవర వృ ತ್ ವెౕతన మంజూರా  బಗెಗ್.

25/08/2008 D

487 11892 1(1) వಗాರ್వಣె  
09/2007-2008

ಮానಯ್ ముఖಯ್ మం ರ್ గళ  జనತా 
దశರ್నద ಲ್  ವ್ౕక ద  మన  కు తు

27/11/2008 D

488 11898 1(1)/వಗాರ್వಣె/11/200
7-08

. ంగపಗ್ 
ఉప ದెౕರ್శక (ఆడ త)ಯాదಗಿ  మతుತ್ 
ರ್ౕమ  గుಲాತ್ಜ್ అ ౕಬ್ ౕడರ್ ఇ 
తರ್దుగರ್ ఇవరుగళ వಗాರ್వಣె ಮాడువ 

బಗెಗ್

10/01/2007 D

489 11917 CPI.7.ఆ.ఋ.ప/2007 .ಬాలసరసವ್  ಪాರ್ంశుಪాలరు డ ಟ್ 
తుమకూరు ఇవరు ವెౕశన ఖ ౕ సలు 
అనుమ  ౕడువ బಗెಗ್.

25/08/2008 D

490 11948 1(3) .ವెౕ. 10/2007-
08

ರ್ౕ. అబుದ್ಲ್ ವా ದ್, సహ 
ದెౕರ್శకరు(ఆడ త), ರాజಯ್ ౕజನా 
ದెౕರ್శకర కಛెౕ , సవರ್ ಕಷ್ణ 

అ ಯాన, ಬెంగళೂరు ఇవర వృ ತ್ 
ವెౕతన మంజూರా  బಗెಗ್.

25/03/2009 D

491 11949 1(3) .ವెౕ. 11/2007-
08

ರ್ౕ. . ನాಗెౕందರ್పಪ್, ఉప ದెౕರ್శకరు, 
ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, తರ್దుగರ್ 
ఇవర వృ ತ್ ವెౕతన మంజూರా  బಗెಗ್.

30/01/2009 D

492 11953 1(3) .ವెౕ. 13/2007-
08

ರ್ౕ. అబుದ್ಲ್ రవೂಫ್, 
ಕాయರ್కರ್ಮా ಕా , ఎಸ್.ఎಸ್.ఎ., ರాజಯ್ 

ౕజನా ದెౕರ್శకర కಛెౕ , 
ಬెంగళೂరు ఇవర వృ ತ್ ವెౕతన 
మంజూರా  బಗెಗ್.

29/09/2007 D

493 11954 1(3) .ವెౕ. 14/2007-
08

ರ್ౕ.ఆರ್. మహದెౕవపಪ್, ఉపನాಯ್సకరు, 
. .ఇ., ౖసూరు ఇవర వృ ತ್ ವెౕతన 

మంజూರా  బಗెಗ್.

10/03/2007 D

494 11960 1(4) ఇతರె:07/2007-08 సಕాರ್  ం  ಕಷ್క పರ್ ಕಷ್ణ 
మಹా ದాಯ್లయ ಮ್ఐసూరు ఇ ಲ್ ಖా  
ఇరువ ఉపನాಯ್సకర హుದెದ್గళనుನ್ భ ರ್ 
ಮాడువ బಗెಗ್.

30/04/2008 D

495 11967 1(1)డయಟ್ఉ ఉ 
హు/13/2007-08

డయಟ್ కుమಟా సంಸెದ್య ఇ  ఉదుರ್ 
ಭాగಕెಕ್ ఉదుರ್ ఉపನాಯ್సకర హుದెದ್య 

భ ರ್ కు తు

10/01/2007 D

496 11996 1(4 గూರ್ಪ್  
వగರ್:11/2007-08

2007-08 ನెౕ ಸా న ಲ್ ಸావರ್జ క 
ಕಷ್ణ ఇಲాಖెయ సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲా 

ముఖಯ್ ಕಷ್కరు ಹాగూ తతಸ್ಮాన 
వృందద అ ಕా గళ వಗాರ್వಣెయ బಗెಗ್.

30/04/2008 D

497 11997 1(1) క  వ 26/2005-
2006

ౕరణನ್  ఎಸ್ జ ತ್   వವ್    ssa 
బಳాಳ್  ఇవర క  అ  మంజూರా    
కు తు.

10/01/2007 D
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ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

498 12001 1(1) ఇతರె 14/2007-08 ಪాರ್థ క మతుತ್ ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ ఇಲాಖె 
ವాಯ್ ತ್ಗె బరువ సಕాರ್  ಶైಕಷ್ క 
సంಸెಥ್గ ಗె ಸెౕ ద భూ  ಹాగూ  
అవುగళనుನ್ సంర సువ బಗెಗ್.

10/01/2007 D

499 12013 1(6) సವ್.ఇ. -25/07-08 ರ್ౕ ఎం,ಗెూౕపల, .ವై. . , 
ఎಸ್.ఎಸ್.ఎ, ఉడు  ఇవ ಗె సವ್ ఇಚాಚ್ 
వృ ತ್ ಹెూందలు అనుమ  ౕడువ బಗెಗ್.

23/04/2008 D

500 12068 1(6) రಜె ఇతರె-26/07-
08

ರ್ౕ వపಪ್, ಕాయರ್కರ್మ 
అనుಷాಠ್ನా ಕా గళು, . .ఎಫ್ 
ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె ಸెౕ ಕె ಕాలద అవ  
రಜె మంజూರా  బಗెಗ್.

11/11/2008 D

501 12069 1(3) .ವెౕ. 15/2007-
08

ರ್ౕ. .ఎಸ್. ನాగರాజರాವ್, ెౕతರ್ 
ಕಷ್ಣా ಕా , కనకపುర, ಬెంగళೂరు 

ಗాರ್ಮాంతర ಲెಲ್ ఇవర వృ ತ್ ವెౕతన 
మంజూರా  బಗెಗ್.

29/04/2008 D

502 12074 1(6) వ ౕ. .ప ಟ್-
27/2007-08

2008 ನెౕ ಸా న ಲ್ వృతತ್ರాగ రువ 
ಸా. . ఇಲాಖెయ గూರ್ಪ್ ఎ మతుತ್  
ಬెూౕధక వృంద అ ಕా గళ ప ಟ್ 
పರ್క సువ బಗెಗ್.

25/04/2008 D

503 12080 1(6) ಹె.ಸెౕ.ಸెౕ-28/07-
08

ರ್ౕ ఎನ್. పುటಟ್నంజయಯ್, ಭాಗಿౕయ 
ದై క ಕಷ್ణ అ ౕಕಷ್కరు, ಬెంగళೂరు 
ಭాగ,ఇవరಗె ಕె. .ఎಸ್. యమ-247-

ఎ రంತె ಹెచుಚ್వ  ಸెౕವె ಸెౕపರ್ಡె 
ಮాడువ బಗెಗ್

25/04/2008 D

504 12142 1(4)ఇಲాಖె. డుగಡె-
12/2007-08

ರ್ౕమ  శకుంతಲా ದెౕ  
ఉపನాಯ್సకరు( -32) డయಟ್ 
తರ್దుగರ್ ఇవ ಗె ప.పೂ. ಕಷ್ణ 

ఇಲాಖె ంద ఉపನాಯ್సకರాಗಿ ಸాಥ್నపనನ್ 
బ ತ್ ౕ రువುద ంద డుగಡె ಮాడువ 
బಗెಗ್

01/05/2008 D

505 12168 1(1) ఇతರె 16/2007-
2008

ಕె ఎ  5091/2004 ఆರ್ ఈశವ್రయಯ್  
ఉప ದె్ౕశకరు  ಸా  ఇಲాಖె, రుదದ್ 
ರాజಯ್ సరಕార మతుತ್ ఇతరరు వగರ್వಣె 
బಗెಗ್

10/01/2007 D

506 12342 1(6) ಸా. . ౕ-
29/07-08

ರ್ౕ . . సతಯ್ನాರాయణರె ಡ್, 
ದెౕರ್శకరు, .ఎಸ್. .ఆರ್. , 

ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె సంబం ద 
కుటుంబ కಲాಯ್ణ  మతుತ್ ಸామూ క 

 మంజూರా  బಗెಗ್

27/09/2007 D

507 12343 1(6) ర.మం-30/07-08 ರ್ౕమ  ఎం. ంగమಮ್, వృతತ್ ರాజಯ್ 
అ ౕಕಷ್కరు(సం.నృ.ನా)ఆయుకತ್ర కಛెౕ , 
ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె వృ ತ್ నంతర గ ಕె 
రಜె నగ ౕకరణ మంజూರా  బಗెಗ್.

27/09/2007 D

508 12349 1(4) ము. .హు.సಥ್-
15/07-08

2006-07 ನెౕ ಸా న ಲ್ మంజూರాద 
సಕాರ್  సంయుకತ್ పద  పೂవರ್ 
ಕాಲెౕజుగళ ಲ್న ము.  హుದెದ್గళು 
ಸాಟ್ం ంಗ್ ಪాಯ್టನ್ರ್ పರ್ಕార 
ఇలಲ್ రువುద ంద ఈ హుದెದ್గళ ಲ್ 
ಕాయರ್ వರ್ సు ತ್రువ ము. రనుನ್ ಖా  
ఇరువ తతಸ್ಮాన హుದెದ್గ ಗె 
యుಕಿತ್ಗెూ సువ బಗెಗ್

14/11/2008 D
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కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

509 12372 1(3) .ವెౕ.18/2007-08 ರ್ౕమ . ఎ. పರ್ಭావ , ಲెಕాಕ್ ಕా గళು, 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ಸా. .ఇಲాಖె, 
ಬెంగళೂరు ఇవర వృ ತ್ ವెౕతన 
మంజూರా  బಗెಗ್.

19/08/2008 D

510 12375 1(4)ము. .హు.సಥ್.:17/20
07-08

2007-08ನెౕ ಸా న ಲ್ మంజూರాద 
సಕాರ್  సంయుకತ್ పద  పೂవರ್ 
ಕాಲెౕజుగళ ಲ್న ముఖಯ್ ಕಷ್కర హుದెದ್గళು 
ಸాಟ್ ంಗ್ ಪాಯ್టರ್ನ್ పರ್ಕార 
ఇలಲ್ రువುద ంద ఈ హుದెದ್గళ ಲ್ 
ಕాయರ್ వರ್ సు ತ್రువ ముఖಯ್ ಕಷ್కరనుನ್ 
ಖా  ఇరువ తతಸ್ಮాన హుದెದ್గ ಗె 
సಥ್ళ యుಕಿತ್ಗెూ సువ బಗెಗ್. ( ರ್ౕ ఎಸ್. 
మంజನాయಕ್ ము. . స.ಪౌರ್. 
ಶాಲె.గుಳెಗెౕనహ ಳ್ ರా ತాలూಲ್ಕ್ 
మధుಗಿ  ಶైಕಷ್  ಲెಲ್ )

26/03/2009 D

511 12394 1(4) 
ము. .హు.సಥ್.:18/2007-08

2007-08ನెౕ ಸా న ಲ್ మంజూರాద 
సಕాರ್  సంయుకತ್ పద  పೂవರ್ 
ಕాಲెౕజుగళ ಲ್న ಪౌರ್ఢ ಶాಲా ಭాగద 
ముఖಯ್ ಕಷ್కరనుನ್ ಬెౕರె కಡెಗె 
సಥ್ళ యుಕಿತ್ಗెూ సువ బಗెಗ್.

26/03/2009 D

512 12396 1(6) ಸా. . ౕ-
31/07-08

ರ್ౕమ  ంగమಮ್, వృతತ್ ರాజಯ್ 
అ ౕಕಷ್కరు(సం,నృ,ನా) ఇవ ಗె 
సంబం ద గుంపು  మతుತ್ కుటుంబ 
కಲాಯ್ణ  మంజూರా  బಗెಗ್

27/09/2007 D

513 12398 1(6) ర.మం-29ఎ/07-
08

ರ್ౕ ಹెಚ್.ಕె. మరంకయಯ್, సಹాయక 
ದెౕರ್శకరు, సంಚా  ಶాಲెగళು ఇవ ಗె 

సంబం ద రಜె మంజూರా  బಗెಗ್.

23/04/2008 D

514 12419 1(6) ಸా. . ౕ-
33/07-08

ರ್ౕ . చందರ್ಶెౕశರ್, వృతತ್ 
ದెౕರ್శకరు(ಪాರ್. ), ఆయుకತ್ర కಛెౕ , 

ಸా. . ఇಲాಖె ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె 
సంబం ద కుటుంబ కಲాಯ್ణ  
ಹాగూ గుంపು  మంజూರా  బಗెಗ್.

27/09/2007 D

515 12431 1(3) ವెౕ19/2007-08 ರ್ౕ.ఎಸ್, .జలಗెౕ మఠ సಹాయక 
ದెౕರ್శకరు ( తರ್కಲె) ఆయుకತ್ర కಛెౕ , 

ಬెంగళೂరు ఇవరు వృ ತ್ ವెౕతన 
మంజూರా  బಗెಗ್.

28/06/2008 D

516 12433 1(5) .పರ್.అ. 18/2007-
08

శహನాಜ್ శ ౕనಬాను, ము. ., సಕాರ್  
ఉదుರ್ ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, ರామచందರ್పುర, 
ಬెంగళೂరు ఇవరు ದెౕశಕెಕ್ ಹెూౕಗಿ 
బరలు అనుమ  ౕడువ బಗెಗ್.

12/07/2007 D

517 12440 1(4) గూರ್ಪ್- .వగರ್ 
20/2007-08

2007-08ನెౕ ಸా న ಲ್ సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ 
ಶాಲా ముఖಯ್ ಕಷ್కరు మతుತ್ తతಸ್ಮాన 
గూರ್ಪ್-  వృందద అ ಕా గళ 
వಗాರ್వಣెయ బಗెಗ್. ( ರ್ౕమ . ఉಮాದెౕ  
మతుತ್ ರ್ౕ. ము ರాజపಪ್ ఇవర 
వಗాರ್వಣెయ బಗెಗ್.)

26/03/2009 D
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కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

518 12442 1(4) గూರ್ಪ್ . వగರ್ 
22/2007-08

2007-08ನెౕ ಸా న ಲ್ సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ 
ಶాಲా ముఖಯ್ ಕಷ್కరు మతుತ್ తతಸ್ಮాన 
గూರ್ಪ್  వృందద ಬెూౕధక అ ಕా గళ 
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.( ರ್ౕ. ಕె. ౕಗెౕಶ್, 
ముఖಯ್ ಕಷ್కరు ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.)

01/05/2008 D

519 12474 11.సహ ದెౕರ್శకర 
బ ತ್/19/2007-08

ರ್ౕ ఎನ್ ಹెಷ್ కటకದెూౕండ ౕడರ್ 
ఇ జమఖం  ఇవర పದెూౕనನ್  బಗెಗ್

23/03/2009 D

520 12475 11.వಗాರ್వಣె/0721/20
07-08

2007-08 ನెౕ ಸా న ಲ್ ಸా. . ఇಲాಖె, 
గూರ್ಪ್-ఎ య మతుತ್ ಕಿ య ಶెರ್ౕ  
అ ಕా గళ వಗాರ್వಣె ఆದెౕశద ಲ್రువ 
నూಯ್నಯ್ತెగళು/ఖಡాಡ್య ౕ ెయ ಲ್రువ 
అ ಕా గళ సಥ್ళ యుಕಿತ್ ಗెూ సువ 
కు తు.

23/03/2009 D

521 12478 16 నూಯ್ప పಲ್ ౕ 
తరಬెౕ -34/07-08

నూಯ್ప- నవದెహ , ఇవర వ ంద 
ನెಡెయ రువ పಲ್ ౕ తరಬెౕ ಗె 
అ ಕా గళ ౕజನె బಗెಗ್ 07-08 ನెౕ 
ಸాలు

25/04/2008 D

522 12479 16 ర.మం-35/07-08 ರ್ౕ .ఎం. కుಮాರ್, 
ದెౕರ್శకరుప ౕ ెగళು, కನాರ್టక ಪౌರ್ఢ 
ಕಷ್ణ ప ా మండ , మಲెಲ್ౕశವ್రం, 

ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె సంబం ద రಜె 
మంజూರా  బಗెಗ್.

23/04/2008 D

523 12551 16 ಸా. . ౕ-35/07-
08

ರ್ౕ అబుದ್ಲ್ ವా ದ್, వృతತ್ స. . 
ఎಸ್.ఎಸ್.ఎ ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె 
సంబం ద కుటుంబ కಲాಯ್ణ  మతుತ್ 
గుంపು  మంజూರా  బಗెಗ್

27/09/2007 D

524 12552 16 ಸా. . ౕ 36/07-
08

ರ್ౕ ఎಸ್.  జలಗెౕ  మఠ, వృతತ್ 
సಹాయక ದెౕರ್శకరు తರ್కಲె, 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె 
సంబం ద కుటుంబ కಲాಯ್ణ  మతుತ್ 
గుంపು  మంజూರా  బಗెಗ್

27/09/2007 D

525 12553 16 ಸా. . ౕ-37/07-
08

ರ್ౕ అబుದ್ಲ್ రవೂಫ್, వృతತ್ ಕాయರ್కರ್మ 
అ ಕా గళು, ఎಸ್.ఎಸ್.ఎ ಬెంగళೂరు 
ఇవ ಗె సంబం ద కుటుంబ కಲాಯ್ణ 

 మతుತ್ గుంపು  మంజూರా  బಗెಗ್

27/09/2007 D

526 12578 11.వ.అనుదణ/24-
2007-08

± ರ್ౕమ  ౕಣా ఆರ್ ನాయಕ್ 
ఉప ದె్ౕశకరుసంసಖ್త ఆయుకತ್ర కಛెౕ  
ಸా ఇ ಬెౕంగళೂరు తవ ಗె వಗాರ್వಣె 
అనుದాన మతుತ್ ವెౕతన ముంగడ 
మంజూరు ಮాడువ కు తు

10/01/2007 D

527 12641 16 ర. మం-38/07-08 ರ್ౕమ  శ ౕನా అంజుం, 
ఉపನాಯ್సకరు, డయಟ್, వ గಗ್, 
ఇవ ಗె సంబం ద రಜె మంజూರా  
బಗెಗ್.

27/09/2007 D

528 12680 13 .ವెౕ. 21/2007-08 ರ್ౕమ . ఎం. . ಗాయ ರ್ದెౕ  దತ್, 
ದెౕರ್శకరు, ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ 

ఇಲాಖె,పರ್సుತ್త ౕజನె ౕರెಗె 
ದెౕರ್శకరు, ఆರ್.ఐ.ఇ., ಬెంగళೂరు 

ఇవర వృ ತ್ ವెౕతన మంజూರా  బಗెಗ್.

29/04/2008 D
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కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

529 12761 14 గూರ್ಪ್  
వగರ್:23/2007-08

2007-08ನెౕ ಸాలన ಲ್ సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ 
ಶాಲా ముఖಯ್ ಕಷ್కరు మతుತ್ తతಸ್ಮాన 

 వృందద ಬెూౕధక అ ಕా గళ 
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

30/04/2008 D

530 12809 16 ర.మం. ఇతರె-
40/07-08

ರ್ౕ . గంಗాధరపಪ್, వృతತ್ 
ఉప ದెౕರ್శకరు, తತ್దుగರ್ ఇవ ಗె 
సంబం ద గ ಕె రಜె ಹాగూ ఇతರె 
ಸౌలభಯ್గళ మంజూರా  బಗెಗ್.

27/09/2007 D

531 12829 13 .ವెౕ. 22/2007-08 ರ್ౕ. . ఈశವ್రభಟ್, ದెౕರ್శకరు, ರాజಯ್ 
ౕజನా ದెౕರ್శకర కಛెౕ , సవರ್ 

ಕಷ್ణ అ ಯాన,ಬెంగళೂరు  ఇవర 
వృ ತ್ ವెౕతన మంజూರా  బಗెಗ್.

29/04/2008 D

532 12894 11 .అ. వಗాರ್వಣె-
28/07-08

ರ್ౕ ఈశವ್రయಯ್, ಕಷ್ಣా ಕా గళು, ఉ.  
కಛెౕ , తರ್దుగರ್ ఇవరనుನ್ .ఇ.ఓ 
కಕ್ನాయకనహ ಳ್ ఇ ಲ್ಗె వಗాರ್వಣె 

ಮాడువ బಗెಗ್.

10/01/2007 D

533 12965 16 ಸా. . ౕ-41/07-
08

ರ್ౕ . ನాರాయణಸాವ್ , వృతತ್ 
ఉప ದెౕರ್శకరు, ఆయుకತ್ర కಛెౕ , 
ಸా. . ఇಲాಖె,ಬెంగళುరు ఇవ ಗె 
సంబం ద గుంపು  మతుತ್ 
ಸాಮానಯ್ భ షಯ್  మంజూరు 
ಮాసువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D

534 12970 16 ం.ಸెౕ.ಸెౕ-42/07-
08

ರ್ౕ ಸైయದ್ ಯాಜ್, .స. , ఉదుರ್ 
మతుತ್ ఇతರె అలಪ್సంಖాಯ್త ಭాಷా 
ಶాಲెగళ ದెౕರ್శನాలయ, ఆయుకತ್ర 
కಛెౕ , ಬెంగళೂరు ఇవర ం న ಸెౕವె 
ಸెౕపರ್ಡె బಗెಗ್.

25/04/2008 D

535 12975 14గూರ್ಪ್  
వగರ್26/2007-08

ರ್ౕమ  జయల  ఉపಪాರ್ంశుಪాల  
ఎ.ఎಸ್  సಕాರ್  సంయుకತ್ పద  
పೂవರ್ ಕాಲెౕజు ఆನెౕకಲ್ ಬెంగళೂరు 
దక ణ ಲెಲ್ ఇవర వಗాರ್వನె బಗెಗ್.

30/04/2008 D

536 12980 14 గూರ್ಪ್  
వగರ್:27/2007/08

ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖెయ సಕాರ್  
ಪౌರ್ఢ ಶాಲా ముఖಯ್ ಕಷ್కరు ಹాగూ 
తతಸ್ಮాన వృందద అ ಕా గళ 
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

30/04/2008 D

537 12981 16 ಖా.పೂ.ಸెౕ.ಘೆూౕ-
43/07-08

ರ್ౕ జయపಪ್ .ఎಸ್, సಹాయక 
ದెౕರ್శకరు, అಕಷ್ర ದాಸెూౕహ 

ಕాయರ್కರ್మ, ತా.పం, ಹెూళಲెಕ್ರె, 
తರ್దుగರ್  ఇవర ಖాఆయం పೂవರ್ 

ಸెౕವా అవ  ಘೆూౕషಣె ಮాడువ బಗెಗ್.

26/11/2008 D

538 13040 16 ం.ಸెౕ.ಸెౕ-43/07-
08

ರ್ౕ ಕె. బసవರాజ, షయ ప ౕಕಷ್కరు, 
ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸా. . ఇಲాಖె, 
ದావణಗెರె ఇవర ం న ಸెౕವె ಸెౕపರ್ಡె 
బಗెಗ್

23/04/2008 D

539 13057 11ಹె. 31/2007-08 ರ್ౕ అమరపಪ್  ఇ ఒ ంధనూరు ఇచర 
ಹెసరు తಪాಪ್ಗಿరువುదనుನ್ స ప సుచ 
ಕಿ తు

27/11/2008 D
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కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

540 13091 14ము. .హు.సಧ್31/2007-
08

2007-08ನెౕ ಸా న ಲ್ మంజూರాద 
సಕాರ್  సంయుకತ್ పద  పೂవರ್ 
ಕాಲెౕజుగళ ಲ್న ಪౌರ್ఢ ಶాಲా ಭాగద 
మఖಯ್ ಕಷ್కరనుನ್ ಬెౕರె కడಗె సಧ್ళ 
యుಕಿತ್ಗెూ సువ  బಗెಗ್     ರ್ౕ ಬాబు  

ఫతుತ್  ಸాబ ము. .సಪౌರ್.ಶాಲె కమಟాణ  
ౕదರ್ ಲెಲ್

29/11/2008 D

541 13092 16 ర.మం/ಸా. . ౕ-
45/07-08

ರ್ౕ ఆರ್. ವెంకటರాಮ್, సహ 
ದెౕರ್శకరుమ.ఉ. ౕ, ಸా. . ఇಲాಖె, 

ಕె. . రಸెತ್, ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె రಜె 
మంజూರా /ಸాಮానಯ್ ಮా ౕజನె 
మంజూರా  బಗెಗ್.

23/04/2008 D

542 13245 14.గూರ್ಪ್  
.వగರ್.33/2007-08

2007-08ನెౕ ಸా న ಲ್ సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ 
ಶాಲా ముఖಯ್ ಕಷ್కరు మతుತ್ తతಸ್ಮాన 
వರ್ందద అ ಕా గళ వಗాರ್వಣె బಗెಗ್

30/04/2008 D

543 13249 14.గూರ್ಪ್. .వಗ್.32/20
07-08

2007-08ನెౕ ಸా న ಲ್ సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ 
ಶాಲా ముఖಯ್ ಕಷ್కరు మతుತ್ తతಸ್ಮాన 
గూರ್ಪ್  వృందద ಭెూౕధక అ ಖా గళ 
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್

30/04/2008 D

544 13262 14.గూರ್ಪ್.  
వగರ್.34/2007-08

ರ್ౕమ  ಹెಚ್.ఎನ್.ల తమಮ್ ముఖಯ್ 
ಕಷ್కరు సಕాರ್  ಪౌರ್ఢಶాಲె హు ಕెూౕಟె 

గదಗ್ ತా ಲెಲ್ ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್

30/04/2008 D

545 13283 14గూರ್ಪ್,  
వగರ್35/2007-08

ಸావರ್న క ಕಷ್ణ ఇಲాಖెయ ముఉఖಯ್ 
ಕಷ್కరు ಹాగూ తతನ್ಮాన వರ್ందద 

అ ಕా గళ వಗాರ್వಣె బಗెಗ್

30/04/2008 D

546 13290 16 ం.ಸెౕ.ಸెౕ47/07-08 ರ್ౕ ಸెూమಣెಣ್ౕಗౌడ, సಹాయక 
ದెౕರ್శకరు, మ.ఉ. ౕ, . , 

ಚామರాజనగర ತా ఇవర ం న ಸెౕವె 
ಸెౕపರ್ಡె బಗెಗ್.

23/04/2008 D

547 13297 14 ౕజನె రదుದ್-
34/07-08

ರ್ౕ ఎಲ್ ರామಸాವ್ , ము. . 
స.ಪౌರ್.ಶాಲె, ಬెూమಮ್గ ಟ್, ಸెూండూరు 
ತా బಳాಳ್   ఇవర ౕజನె రదుದ್ 
ప సువ బಗెಗ್.

30/04/2008 D

548 13302 14గూರ್ಪ್  
వగರ್:29/2007-08

ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖెయ సಕాರ್  
ಪౌರ್ఢ ಶాಲా ముఖಯ್ ಕಷ್కరు ಹాగూ 
తతಸ್ಮాన వృందద అ ಕా గళ 
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

30/04/2008 D

549 13306 14గూರ್ಪ್.వగರ್.36/2007
-08

2007-08ನెౕ ಸాಲెూన ಲ್ సಕాರ್  
ಪౌರ್ఢಶాಲా ముఉఖಯ್ ಕಷ್కరు ಹాగు 
తతನ್ಮాన గూರ್ ಬ್ వందద అ ಕా గళ 
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್

30/04/2008 D

550 13307 14గూರ್ಪ್ 
22/వగರ್.31/2007-08

2007-08ನెౕ ಸా న ಲ್ సಕాರ್  
ಪౌರ್ఢಶాಲా ముఖಥ್ ಕಷ್కరు మతుತ್ 
తతಣ್ಮాన గూರ್ಪ್  వಥ್ందద అ ಕా గళ 
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್

30/04/2008 D

551 13309 14.గూರ್ಪ್  వగರ್ 
,37.2007-08

200708ನెౕ ಸా న ಲ್ ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ 
ఇಲాಖెయ సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲా ముఖಯ್ 
ಕಷ್కరు ಹాగూ తతಣ್ಮాన వಯ್ందద 

అ ಕా గశు వಗాರ್వಣె బಗెಗ್

30/04/2008 D
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కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

552 13310 14.గూರ್ಪ್.  
వగರ್.38.2007-08

2007-08ನెౕ ಸా న ಲ್ ಸావఘజ క 
ಕಷ್ణ ఇಲాಖెయ సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲా 

ముఖಯ್ ಕಷ್కరు ಹాగు తతಣ್ಮాన వಯ್ందద 
అ ಕా గళ వಗాರ್వಣె బಗెಗ್

30/04/2008 D

553 13322 11.ఇతರె.క. అ.41/200
7-08

ರ್ౕ .ఎణ జయకుಮాರ್ 
ఉపನాಥ್సకరు ఇ జమఖం  ఇవర 
కಡాಡ್య ౕಕಷ್ಣా అవ  మంజూರా  
కు తు

23/03/2009 D

554 13370 16 ర.మం/గుం. -
48/07-08

ರ್ౕమ  ఉಷాದెౕ . ಕె, ದెౕರ್శకరు, 
క.ಪౌರ್. .ప.మం, ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె 
వృ ತ್ నంతర గ ಕె రಜె/గుంపು  

మంజూರా  బಗెಗ್.

23/04/2008 D

555 13401 11.ఇతರె.క అ.41.200
7-08

ರ್ౕ ఆರ್  వంకటರాము సహ ದెౕರ್శకరు 
ఎం ఎం ఎಸ್ ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె 
కಡాಡ್య ౕಕಷ್ಣా అవ  మంజూరు 
ಮాడువ కు తు

27/11/2008 D

556 13453 14గూರ್ಪ್  
వగರ್:44/2007-08

2007-08ನెౕ ಸా న ಲ್ సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ 
ಶాಲా ముఖಯ್ ಕಷ್కరు మతుತ್ తతಸ್ಮాన 
వృందద అ ಕా గళ వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

29/11/2008 D

557 13604 14 గూರ್ಪ್  
వగರ್:39/2007-08

2007-08ನెౕ ಸా న ಲ್ సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ 
ಶాಲా ముఖಯ್ ಕಷ್కరు మతుತ್ తతಸ್ಮాన 
గూರ್ಪ್  వృందద అ ಕా గళ వಗాರ್వಣె 
బಗెಗ್

30/04/2008 D

558 13646 14స. ౕస. .బ.:47/2
007-08

సవರ್ ಕಷ್ణ అ ಯాన ಲాಲ್ కಛెౕ ಗె 
సಹాయక ౕజನా 
సమనವ್ಯా ಕా గళనుನ್ 
పೂణರ್ಕా కವాಗಿ ౕ సువ బಗెಗ್.

14/11/2008 D

559 13648 14గూರ್ಪ್  
వగರ್:40/2007-08

2007-08ನెౕ ಸా న ಲ್ సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ 
ಶాಲా ముఖಯ್ ಕಷ್కరు మతుತ್ తతಸ್ಮాన 
వృందద అ ಕా గళ వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

30/04/2008 D

560 13649 14 గూರ್ಪ್  
వగರ್:46/2007-08

2007-08ನెౕ ಸా న ಲ್ సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ 
ಶాಲా ముఖಯ್ ಕಷ್కరు ಹాగూ తతಸ್ಮాన 
వృందద అ ಕా గళ వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

30/04/2008 D

561 13710 14గూರ್ ಬ್ 
వగರ್.48/2007-08

2007-08ನెౕ ಸా న ಲ್ సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ 
ಶాಲా ముఖಯ್ ಕಷ್కరు మతుತ್ తతನ್ಮాన 
గూರ್ಪ್  వತ್ందద ಬెూౕదక అ ಕా గస 
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್

30/04/2008 D

562 13729 14/గూರ್ಪ್. .వగರ್.47.2
007-08

2007-08ನెౕ ಸా న ಲ್ సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ 
ಶాಲా మ.  మతుತ್ తతಸ್ಮాన గూರ್ಪ್  
వಯ್ందద అ ಕా గళ వಗాರ್వಣె బಗెಗ್

30/04/2008 D

563 13768 13 .ವెౕ. 29/2007-08 ರ್ౕ. ಕె. ರ್ౕకంಠెౕశವ್ರ್, ದెౕರ್శకరు, 
ಸా. .ఇಲాಖె, పರ್సుತ್త ಶెౕಷా ಕా  
ಹాగూ సಕాರ್రద జం  ಕాయರ್ద ರ್, 
ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, ಬెంగళೂరు ఇవర వృ ತ್ 

ವెౕతన మంజూರా  బಗెಗ್.

29/04/2008 D

564 13771 13 .ವెౕ. 30/2007-08 ರ್ౕ. .ఎం. కుಮాರ್, ದెౕರ್శకరు 
ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ, ఆయుకತ್ర కಛెౕ , 
ಸా. .ఇಲాಖె, ಬెంగళೂరు ఇవర వృ ತ್ 
ವెౕతన మంజూರా  బಗెಗ್.

29/04/2008 D
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కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

565 13778 11.ఇతರె. ౕజನె.46/
07-08

ఉప ದెౕರ್శకరు ಕెూౕಲార ఇ ಲ್ ಖా  
ఇరువ ಕಷ್ಣా ಕా గళ హుದెದ್ಗె 

ౕజನె ಮాడువ బಗెಗ್

27/11/2008 D

566 13824 16 ం.ಸెౕ.ಸెౕ-54/07-
08

ರ್ౕ .ರామపಪ್, అ ౕಕಷ್కరు, సಕాರ್  
ಕಷ್కర పರ್ ಕಷ್ణ సంಸెಥ್, ನాగమండల, 

మండಯ್ ಲెಲ್ ఇవర ం న ಸెౕವె ಸెౕపರ್ಡె 
బಗెಗ್.

06/05/2008 D

567 13866 1(3) . ವెౕ 31/2007 ఉಷా, ದెౕರ್శకరు, ఆయుಕాತ್లయ,  
ಧారವాడ ఇవర వృ ತ್ ಸౌలబಯ್గళ 
డుగಡె బಗెಗ್

29/04/2008 D

568 13896 16 సವ್. ఇಚాಚ್ -58/07-
08

ರ್ౕ ఆರ್.  ఈశವ್రయಯ್, వಯ್వಸాಥ್పక 
ದెౕರ್శకరు, కನాರ್టక పఠಯ್ పುసತ್క 

సంఘ, ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె సವ್ ఇಚాಚ್ 
ఇవృ ತ್ ಹెూందలు అనుమ యనుನ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

06/05/2008 D

569 13897 16 సವ್ ఇಚాಚ್ బ -
59/07-08

ರ್ౕమ  ನాಜ್ ఉಜాರ್ ಯా ನ್, 
ఉప ದెౕರ್శకరు, కನాರ್టక ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ 
ప ా మండ , ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె సವ್ 
ఇಚాಚ್ వృ ತ್ ಹెూందలు అనుమ  
ౕడువ బಗెಗ್.

06/05/2008 D

570 14568 16 ಸా. . ౕ-61/07-
08

ರ್ౕమ  ಗాయ ರ್ ದెౕ  దತ್, 
ದెౕರ್శకరు, ఆರ್.ఐ.ఇ ಬెంగళೂరు 

ఇవ ಗె సంబం ద ಸా. . ౕ మతుತ್ 
కుటుంబ కಲాಯ್ణ  మంజూರా  బಗెಗ್.

06/05/2008 D

571 14635 14గూರ್ಪ್ 
వగರ್/58/2007-08

2007-08ನెౕ ಸా న ಲ್ సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ 
ಶాಲా ముఉఖಥ್ ಕಷ್కరు ಹాగూ 
తతನ್ಮాన వృందద అ ಕా గళ 
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್

30/04/2008 D

572 14639 14ము. .ఇ.బ:60/2007-
08

ರ್ౕ .ఎం.ముం నమ  ఉపನాಯ್సకరు 
డయಟ್ ಬెళಗా  ఇవరు మ ಳా మతుತ್ 
మకಕ್ళ కಲాಯ್ణ ఇಲాಖెಗె 
ಮాపರ್ సువంತె ಕెూౕ రువ బಗెಗ್.

30/04/2008 D

573 14683 14 గూರ್ಪ್  వగರ್: 
61/2007-08

సవರ್ ಕಷ್ణ అ ಯాన మతుತ್ మಧాಯ್హನ್ 
ఉపహర ౕజನా ಕాయರ್కರ್మగళ ಲ್న 
గూರ್ಪ್  తతಸ್ಮాన వృందద ಭెూౕదక 
అ ಕా గళ హుದెದ್గళనుನ್ భ ರ್ ಮాడువ 
బಗెಗ್.

14/11/2008 D

574 14711 14 గూರ್ಪ್  
వగರ್:62/2007-08

ಮాయಕెూండ సಕాರ್  ప.ಜా/ప.పం 
వస  ಪౌರ್ఢ ಶాಲెయనుನ್ సಮాజ కಲాಯ್ణ 
ఇಲాಳెయ అంగ సంసಥ್ಯాద కನాರ್టక 
వస  ಕಷ್ణ సంಸెಥ್గళ సంఘಕెಕ್ 
వಗాರ್ రువ బಗెಗ್.

30/04/2008 D

575 14723 14 గూರ್ಪ್  వగರ್ 
63/2007-08

సಥ್ళ ెయ ಲ್రువ ರ್ౕ ಕె.ఆರ್ 
ರామచందರ್పಪ್ ఉపನాಯ್సకరు డయಟ್ 
కಕ್మగళೂరు ఇవ ಗె ಕౌ ಸ್ ంಗ್ 

మూలక బద  హుದెದ್ಗె సಥ್ళ 
యుಕಿತ್ಗెూ సువ బಗెಗ್.

30/04/2008 D

576 14728 14ఉ.ಪాರ್.హు.ర:64/200
7-08

సಕాರ್  సంయుకತ್ పద  పೂవರ್ ಕాಲెౕజు 
ಜె. . నగర ಬెంగళೂరు ఇ ಲ್న 
ఉపಪాರ್ంశుಪాలర హుದెದ್యనుನ್ 
రదుದ್ప సువంತె ಕెూౕ రువ బಗెಗ್.

14/11/2008 D
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కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

577 14734 14 గూರ್ಪ್  వగರ್ 
52/2007-08

ರ್ౕమ  జయమಮ್ ముఖಯ್ ಕಷ್కరు సಕాರ್  
ಪౌರ್ఢ ಶాಲె ౕಗె ಹాసన ತా: మతుತ್ ಲెಲ್ 
ఇవరనుನ್ ಕె.ఎ.  ఆದెౕశదంತె 
సಥ್ళ యుಕಿತ್ಗెూ సువ బಗెಗ್.

30/04/2008 D

578 14754 15క. .అ34/2007-08 ಹెಚ್.అంజనపಪ್  ము. .స.స.ಪౌರ್.ಶాಲె 
ರెౕತెూటಗెూౕ  ఇవ ಗె  కಡాಡ್య 
ౕಕಷ್ಣా  అవ  మంజూరు  బಗెಗ್

19/05/2008 D

579 14910 15ಮా.ద./30/2007-08 .ఎನ್.ದెౕవర ಡ್  సహ ಕಷ್కరు  ఇవరు  
ಮా  హకుಕ್ యమద  ಕెూౕ రువ 
ಮా  బಗెಗ್

19/05/2008 D

580 14918 16 సವ್.ఇ. -64/07-08 ರ್ౕ ఎం. ౕలయಯ್, ౕడರ್, ఇ, 
జమఖం , ఇవ ಗె సವ್ ఇಚాಚ್ వృ ತ್ 
ಹెూందలు అనుమ  ౕడువ బಗెಗ್.

25/04/2008 D

581 15017 15.పರ್భమం/40/07-08 ಹెಚ್. . ವెంకಟెౕశపಪ್ య సಹాయక 
ದెౕರ್శకరు ఆయుకತ್ర కಛెౕ  ಬెంగಳೂెరు 

ఇవ ಗె పರ್ಭా  భತెಯ್ మంజూ  కు తు

19/05/2008 D

582 15106 14 .అ.గు0:69/2007-
08

ನాంక:03.12.2007రందు 
గులబಗాರ್ద ಲ್ నಡెద ಕಷ್ణ అದాలತ್ 
ಕాయರ್కರ್మద ಲ್ సಕాರ್  పద  పೂవರ್ 
ಕాಲెౕజు కమಲాపುర గులబಗాರ್ ಲెಲ್ 
ఇ ಲ್న ఉపಪాರ್ంశుಪాలర హుದెದ್యనుನ್ 
భ ರ್ ಮాడువంತె ಕెూౕ రువ బಗెಗ್.

14/11/2008 D

583 15208 13 .అದాలತ್-
34/2007-08

ದై క ಕಷ್ణ ಕಷ್కరనుನ್ సహ ಕಷ್కರెందు 
ప గ  బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್.

25/10/2008 D

584 15229 11.ఇతರె.క. .అ.54/20
07-08

ರ್ౕ ఎం. ౕలయಥ್ ౕడರ್ ఇ జమఖం  
ఇవర సಧ್ళ ౕಕಷ್ಣావ యనుನ್ కಡాಡ್య 

ౕಕಷ್ಣావ ందు ప గ సువ బಗెಗ್.

27/11/2008 D

585 15355 16 ಖా.పೂ.ಸెౕ.ಘೆూౕ-
72/07-08

ರ್ౕ ఎನ್.ఎಸ್. ಖానಗౌడర, ము. , 
స.ಪౌರ್.ಶాಲె, ಶెವ್ౕశವ್ర నగర, హుబಬ್ ಲ್, 
ಧారವాడ ಲెಲ್ ఇవర ಖాయం పೂచರ್ 
ಸెౕವా అవ  ಘೆూౕషಣె ಮాడువ బಗెಗ್.

06/05/2008 D

586 15415 15, పುఅ/38/07-08 ఆರ್. వణನ್ ರె ಡ್ య సಹాయక 
ದెರ್శకరు ఆయకತ್ర కಛెౕ  ಬెంగళೂరు 

ఇవ ಗె ದెౕశ పರ್ವాస అనుమ  బಗెಗ್

19/05/2008 D

587 15529 15క. .అ/45/2007-08 ರ್ౕమ  ఉ ా ఆರ್.ಕె ముఖಯ್ ಕಷ್కరు 
సరಕా  ಪౌರ್ఢಶాಲె ಬా ౕనహ ಳ್ ಮాగ  
ತా. ఇవర కಡాಡ್య ౕಕಷ್ಣా అవ  బಗెಗ್

19/05/2008 D

588 15601 13 .ವెౕ. 41/2007-08 ರ್ౕ. . . ವెౕಗౌడ, ఉప ದెౕರ್శకరు 
ౕజನె, ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ಬెంగళೂరు 

ఇవర వృ ತ್ ವెౕతన మంజూರా  బಗెಗ್.

25/10/2008 D

589 15603 13 .ವెౕ.-42/2007-08 ರ್ౕ.ఎನ್.ఎಲ್. గంಗాధర ಗౌడ, వృతತ್ 
ఉప ದెౕರ್శకరు, తుమకూరు ఇవర 
ಬెౕಬాಕಿ పರ್ಮాణపతರ್ కళು సువ బಗెಗ್.

28/06/2008 D
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కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

590 15637 14ಬెం.ವాತ್.ವా.అ.73/20
07-08

ರ್ౕమ  ಕె. . జయల ಮ್  ము.  ఇవరు 
ಕెౕందರ್  సಧ್ళ ంద హూరಗె అందರె 
ಬెంగళೂరు  ವాಯ್ ತ್యూ ಗె ವా సలు 
అనుమ  ౕడువ  బಗెಗ್

14/11/2008 D

591 15658 11.ఇతರె.క. ./57/200
7-08

ರ್ౕ.ಕెంపರాಜెౕಗౌడ ಪాರ್ంశుಪాలరు 
డయಟ್ మಥ್సూరు ఇవర కಡాಡ್య 

ౕಕಷ್ಣా అవ  కు తు

27/11/2008 D

592 15696 14ము. .హు.ನెౕ.బ.74/2
007-08

ರ್ౕమ . జలಜా  ఎం.ఎಸ್.ಕెూం.ಕಿరಣ್ 
కుಮాರ್. .   ఇవరు సಕాರ್   ಪౌರ್ఢ  
ಶాಲా  ముఖಯ್ ಕಷ್కర  హుದెದ್ಗె  ನెౕమక  
ಮాడువంತె  ಕెూౕ రువ బಗెಗ್

14/11/2008 D

593 15838 13 
వ.గృ.ముం.13/2007-08

ರ್ౕ.ఎನ್. ల ಮ್ౕనర ంಹాಚాರ್, య 
సಹాయక ದెౕರ್శకరు ం న, 
ಸా. .ఇಲాಖె ఇవ ಗె వస  గృహద ಲ್ 
ముందువರెయలు అనుమ  ౕడువ బಗెಗ್.

25/08/2008 D

594 15860 13 .ವెౕ.50/2007-08 ರ್ౕ. .ఎం. మంటూర, ದెౕರ್శకరు ఇతರె 
ప ౕ ెగళು, కನాರ್టక ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ 
ప ౕ ా మండ , ಬెంగళೂరు ఇవర 
వృ ತ್ ವెౕతన మంజూರా  బಗెಗ್.

25/10/2008 D

595 16333 14  ము. . 
హు.సಥ್:53/2007-08

ರ್ౕ ఎ.  ವాಡె ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ 
ఇಲాಖెయ సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲా ముఖಯ್ 
ಕಷ್కరు ಹా  సಥ್ళ ౕ ెౕయ ಲ್రువవరు 

ఇవ ಗె సಥ್ళ యుಕಿತ್ಗెూ సువ బಗెಗ್.

30/04/2008 D

596 16334 14 ము  హు 
సಥ್:54/2007-08

ರ್ౕ ఎ. . ನాರాయణಸాವ್  సಹాయక 
ದెౕರ್శకరు అಕಷ್ర ದాಸెూౕహ ಕాయರ್కರ್మ 
ంತామ  ఇవ ಗె ಹా  సಥ್ళ 
ಕಷ್య ಲ್రువవరు ఇవ ಗె ಬెౕರె కಡెಗె 

సಥ್ళ యుಕಿತ್ಗెూ సువ బಗెಗ್.

30/04/2008 D

597 16335 14 ము  హు 
సಥ್:55/2007-08

ರ್ౕ .ಕె. ದాಯ್మణಣ್ స. . సಕాರ್  
సంయుకತ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె గూ హ ಟ್ 
ಹెూసదుగರ್ ತా ಸాಥ್నపనನ್ 
బ ತ್య ಲ್రువవరు ఇవ ಗె ముఖಯ್ ಕಷ್కర 
హుದెದ್ಗె మరు సಥ್ళ యుಕಿತ್ಗెూ సలు 
ಕౌ ಸ್ ంಗ್ కರెయువ బಗెಗ್

30/04/2008 D

598 16336 14 ఒ ఒ  :65/2007-
08

కನాರ್టక ರాజಯ್ ಪౌರ್ఢ ಶాಲా ముఖಯ್ 
ಕಷ್కరు ಹాగూ పద  పೂవರ್ ಕాಲెౕజు 

ಪాರ್ంశుಪాలర సంఘ  ಬెంగళೂరు 
ఇవరు : 05.01.2008రందు 
ಬెళಗా య ಲ್ హ ಮ್ಕెూం రువ ರాజಯ್ 
మటಟ್ద ಶైಕಷ್ క స ళనಕెಕ್ అనಯ್ಕాయರ್ 

తತ್ ఎందు ప గ సువ బಗెಗ್.

30/04/2008 D

599 16337 14 గూರ್ಪ್  
వగರ್:41/2007-08

2007-08ನెౕ ಸా న ಲ್న సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ 
ಶాಲా ముఖಯ್ ಕಷ್కరు ಹాగూ తతಸ್ಮాన 
గూರ್ಪ್  వృందద అ ಕా గళ వಗాರ್వಣె 
బಗెಗ್.

30/04/2008 D
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కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

600 16338 14 గూರ್ಪ್  
వగರ್:42/2007-08

2007-08ನెౕ ಸా న ಲ್ సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ 
ಶాಲా ముఖಯ್ ಕಷ್కరు ಹాగూ తతಸ್ಮాన 
గూರ್ಪ್  వృందద ಬెూౕదక అ ಕా గళ 
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

30/04/2008 D

601 16445 13ನాಯ್.ದా.పು.06/2008-
09

ಸా. .ఇಲాಖెయ ದాವెగళ ಲ್ ధ  
ఆయుಕాತ್లయగళ  ఆయుకತ್రు/అపర 
ఆయుకತ್రనుನ್  సంబం ద ದాವెగ ಗె  
పರ್ ವా గಳాಗಿ నಮా సువ బಗెಗ್

30/01/2009 D

602 16680 CPI. 14 గూರ್ಪ್ 
.అ.సಥ್. .:06/2008-

09.ఇతರె/2008

ಡా:ಸెూౕమಶెౕఖరయಯ್ సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ 
ಶాಲా ముಖ್ఐ ಕಷ್కర వృణదదవరు 
ఇవరనుನ್ కనನ್డ మతుತ್ సంసಕ್ೃ  ఇಲాಖె 

ౖసూరు ఇ ಲ್న ౕజನె ంద 
ಮాతృ ఇಲాಖెಗె ం రుಗಿ రువುదరంద 
సద యవ ಗె సಥ್ళ యుಕಿತ್ಗెూ సువ బಗెಗ್.

27/01/2009 D

603 16740 13 ಕా. .వ. ఘటక 
09/2008-09.21-
05.ಕా వ/2008

ఆయుకತ್రు, ಸా. .ఇಲాಖె, ಬెంగళೂరు 
రవర కಛెౕ య ಲ್ అ ಕా గళ ಕాయರ್ 
వರ್హಣా వర గళనుನ್ వರ್ సలు 

పರ್ತెಯ್ౕక ఘటక సృ సువ బಗెಗ್

30/01/2009 D

604 16824 12ದాವె-03/2008-09 అ ರ್ సంಖెಯ್: 5119/2007 ರ್ౕ ఎಸ್. 
పುటಟ್ಸాವ್ , ం  ಕಷ್కరు, యమ-32 
ర  ಪౌರ್ఢ ಶాಲా ముఖಯ್ ಕಷ್కర హుದెದ್ಗె 
బ ತ್ ౕడువంತె ಕెూౕ రువ అ ರ್

15/01/2009 D

605 17008 13 .ವెౕ. 13/2008-09 ರ್ౕ. ರెౕಖాಯ್ ನాయಕ್, య సಹాయక 
ದెౕರ್శకరు, కನాರ್టక పఠಯ್ పುసತ್క 

సంఘ, ಬెంగళೂరు ఇవర వృ ತ್ ವెౕతన 
మంజూರా  బಗెಗ್.

10/01/2008 D

606 17261 15.ವెವెమಪా.07-2008-
09

. . ವెౕಗౌడ 
ఉప ದెౕರ್శకరు ౕజನెಸావರ್జ క 
ಕಷ್ణ ఇಲాಖె ఆయుకತ್ర కಛెౕ  

ಬెంగళೂరు ఇవర ಹాగూ ఇవర 
ప యవర ವెదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ మరుಪావ  
బಗెಗ್

09/08/2008 D

607 17462 14 గూರ್ಪ್  సಥ್ 
:12/2008-09

ರ್ౕ యు. ంగపಪ್ ಕಷ್ಣా ಕా గళು, 
ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ  ಸా. .ఇಲాಖె 
ద ణ కనನ್డ ಲెಲ್ ఇవ ಗె 
ಕె. .ఎಸ್. యమ 32ర అనವ್య 
ಕಷ್ಣా ಕా  ಹాగూ తతಸ್ಮాన వృందద 

హుದెದ್ಗె ౕ రువ బ ತ್యనుನ್ 
ంపಡె రువುద ంద గూರ್ಪ್  ముఖಯ್ 
ಕಷ್కర హుದెದ್ಗె ಕౌ ಸ್ ంಗ್ మూలక 

సಥ್ళ యుಕಿತ್ಗెూ సువ బಗెಗ್.

14/11/2008 D

608 17463 14 
ము. .సಥ್. :11/2008-09

సಥ್ళ ెయ ಲ್రువ ರ್ౕమ  
మನెూౕరం  సಹాయక ದెౕರ್శకరు 
అಕಷ್ర ದాಸెూౕహ ತాలూಲ್ಕ್ పంಚాయತ್ 
ಹెూసనగర వ గಗ್ ಲెಲ್ ఇవరనుನ್ 
బద  హుದెದ್ಗె సಥ್ళ యుಕಿತ್ಗెూ సువ బಗెಗ್.

14/11/2008 D
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609 17493 14 ఇతರె:45/2007-08 ಲాಲ್ తరಬెౕ  సంಸెಥ್ౕగళ ಲ್ ಖా  ఇరువ 
ಪాರ್ಚాయರ್రు మతుತ್ ఉపಪాರ್ಚాయರ್ర 
హుದెದ್గళనుನ್ భ ರ್ ಮాడువ అథವా 

ౕజನెಗెూ సువ బಗెಗ್.

14/11/2008 D

610 17707 14గూರ್ಪ್. . 
సಧ್.13/2008-09

ರ್ౕ వ కుಮాರ್ ಪాರ್ంశుಪాలరు 
ರా ರ್ ದెౕಸా  వస  ಶాಲె 

ఇవరనుನ್ ಮాతృ ఇಲాಖెಗె ವాపసుನ್ 
పಡెయువ బಗెಗ್

14/11/2008 D

611 17709 14గూರ್ಪ್. .అ.ಸెౕವా వ
ర15/2008-09

ರ್ౕ చనನ್ಬైರెౕಗౌడ  ముఖಯ್ ಕಷ್కరు. 
ಹాగూ పద తತ್ సಹాయక 
ಕಷ್ಣా ಕా గళು.సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ  ಶాಲె 

ಬెౕగూరు. ಬెంగళೂరు ద ణ ಲెಲ್ ఇవర 
ಸెౕವా వరవనుನ್  స ಲ್సువ బಗెಗ್

14/11/2008 D

612 17816 15ము రಜె/11/2008=
09

ಸెూౕమಶెౕఖరయಯ್ ముఉ  సరಕా  సం 
ಪౌఢಶాಲె ಹెಗెಗ್ರె తుమకూరు ತా ఇవర 
బ ತ್ అవ య ಲ್న రಜె 
ఇతಯ್ధರ್ప సువబಗెಗ್

09/08/2008 D

613 17969 CPI.35. వృంఅ /2008 . .ಹెౕమలತా సಹాయక ದెౕರ್శకరు 
కನాರ್టక పఠಯ್ పುసತ್క సంఘ, బనశంక  
ಬెం.ఇవరనుನ್ ఇಲాಖెయ సಹాయక 
ದెౕರ್శకర హుದెದ್ಗె పರ್ ౕజನెయ 
ౕಲె ತెಗెదుಕెూళುಳ್వ బಗెಗ್

14/11/2008 D

614 17997 14 
ఎಲ್. .కూಯ್:41/2008

ಧాన ప షತ್ సదసಯ್ರాద ಮానಯ್ ರ್ౕ 
పುటಟ್ణಣ್ ಕಷ್కర ెౕతರ್ ఇవర చుಕెಕ್ గురు న 
పರ್ಶెನ್ సంಖెಯ್:41ಕెಕ್ ఉతತ್ర స ಲ್సువ 
కు తు.

14/11/2008 D

615 18255 14 ఇతರె:14./2008-09 ರ್ౕమ  బదుರ್ ನ್ౕಸాಬెౕగం ముఖಯ್ ಕಷ್కరు 
సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, ಹారగದెದ್, ఆನెౕకಲ್ 
ತాలూಲ್ಕ್ ಬెంగళೂరు ద ణ ಲెಲ್ ఇవర 
ఎಲ್. . . క ಕెూడువ బಗెಗ್.

11/06/2008 D

616 18340 14 క. .అ. :19/2008-
09

ರ್ౕమ  గుಲాನ್ರ್ ಜాನ್.ఎಸ್.ఎ. ముఖಯ್ 
ಕಷ್కరు -32స.ಪౌರ್.ಶాಲె హంపనకుಪెಪ್ 

ఆలూరు ತా, ಹాసన ಲెಲ್ ఇవరు ప.పೂ. 
.ఇಲాಖెయ ఉపನాಯ್సకర హుದెದ್ಗె 

ಸాಥ್నపనನ್ బ ತ್ ಹెూౕం రువುద ంద 
కతರ್వುಯ್ ంద డుగಡె ಮాడలు 
అనుమ  ౕడువ బಗెಗ್.

14/11/2008 D

617 18376 CPI.39.ఇతರె/2008 ఆರ್.ఐ.ఇ. ಬెంగళೂరు ఇ ಲ್న ಬెూౕధక 
ఉపನాಯ್సకర హుದెದ್గ ಗె అ ಕా గళనుನ್ 

ౕ సువ బಗెಗ್

14/11/2008 D

618 19140 12 ಟ್-03/1997-98 ರ್ౕ ఎ. చందರ್ಶెౕఖರ್ మతుತ್ ఇతరరు 
స ಲ್ రువ ದాವె సంಖెಯ್: 3267-74/97 
కు తు

24/11/2008 D

619 19142 1(2) ಟ್-1/1998-99 ರ್ౕ ఆರ್. . గురుದెౕవయಯ್, ఇవరు 
స ಲ್ రువ అ ರ್ సంಖెಯ್: 2420/98 
కు తు.

24/11/2008 D

620 19143 1(2) ందನా ದాವె-
10/1997-98

ಕె. పುరుಷెూౕతತ್మಮ್ ರె ಡ್ ఇవరు ಕె.ఎ. . 
య ಲ್ స ಲ್ రువ ందನా అ ರ್ సంಖెಯ್: 
615-617/97 కు తు

24/11/2008 D
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621 19144 1(2) ందನా ದాವె-
03/1998-99

ರ್ౕ .ఎಸ್. భజం ರ್ ఇవరు ಕె.ఎ .య ಲ್ 
స ಲ್ రువ ందನా ದాವె సంಖెಯ್: 
175/98 కు తు

24/11/2008 D

622 19145 12 ಟ್-8/1998-99 ರ್ౕ గంగపಪ್ ఇవరు ಕె.ఎ. .య ಲ್ 
స ಲ್ రువ అ ರ್ సంಖెಯ್: 1194/98 కు తు

24/11/2008 D

623 19154 12 ಟ್-3/2002-03 ರ್ౕ ఎం. బసవರాజపಪ್ ఇవరు స ಲ್ రువ 
అ ರ್ సంಖెಯ್: 6925/2002 కు తు

25/11/2008 D

624 19539 15 .పರ್.అ/27/2008-
09

ರ್ౕమ . ఆರ್. ౕತాల ಮ್, 
ఉపಪాರ್ంశుಪాలరు ಹాగూ పద తತ್ 
సమూహ సಹాయక ಕಷ್ಣా ಕా , 
స.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు, బసవనగు , 
ಬెంగళೂరు ద ణ వలయ-1 ఇవ ಗె 
ದెౕశ పರ್ವాసಕెಕ್ ಹెూౕగలు ఎನ್. . . 
ౕడువ బಗెಗ್.

01/09/2009 D

625 20298  1  7 
ಕా. .బ ತ್:22/2008-09

ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖెయ గూರ್ಪ್-  
వృందద అ ಕా గ ಗె ಕాల   ವెౕతన 
బ ತ್ మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್

02/07/2009 D

626 23180 CPI..ಯావುದాదರెూంద 
నుನ್ ఆ ಕ್ ಮా /2009

ಸెూౕಮాಲ್ನాయಕ್ షయ ప ౕಕಷ್కరు 
ఉ. .కಛెౕ  ದావణಗెರె ఇవ ಗె మನె 

ರ್సలు అనుమ  ౕడువ బಗెಗ್

03/03/2009 D

627 24234 16 .ఎ. ಲ್-48:2003-
04

ಕె.ರామయಯ್, వృతತ್ ದెౕರ್శకరు, 
క.ರా.ಪౌರ್,ప ౕ ా మండ  ఇవర పರ್ವాస 
భತెಯ್ ౕలు స  ಮాడువ బಗెಗ್.

20/03/2009 D

628 24241 16 .ఎ: ವ್. 55:2003
-04

ఎಸ್. సూయರ್ನాರాయణ, ం న 
ఉప ದెౕರ್శకరు, ಸా. .ఇ. ఉడు  ಲెಲ್, 
ఇవర పರ್ಯాణ భತెಯ್ ಲ್ಗె ళంబ 
ನా ತ್ ౕడువ బಗెಗ್.

20/03/2009 D

629 24248 16ಖా.పೂ.ಸెౕ.అ.ಘೆూౕ-
1:2001-02

1999ನెౕ ಸా న ರ್ಬెౕషన  ము.  
ಖాయం పೂవರ್ ಸెౕವావ  ಘೆూౕ సువ 
బಗెಗ್.

20/03/2009 D

630 24252 16: ం.ಸెౕ.ಸెౕ:10:2001
-02

ము ಶామపಪ್, వృతತ್ స , ఇవర ం న 
ಸెౕವా ಸెౕపರ್ಡె

20/03/2009 D

631 24257 16:ಖాం.ಫೂ.ಸెౕ.ಘೆూౕ12
:2006-07

హమಮ್ದ್ గుల ನ್, ఉపನాಯ್సకరు, 
.ఎಸ್.ఇ.ఆರ್. , ౕదರ್ ఇవర ಖాయం 

పೂవರ್ ಸాವా అవ  ಘೆూౕ సవು బಗెಗ್.

20/03/2009 D

632 24271 16 వృ ತ್.సವ್.ಗాರ್మ.పರ್.భ
ತెಯ್-6:26:2006-07

ಹెಚ್.రఘುರామ ಸెూౕమ , 
ದెౕರ್శకరు, ఇవ ಗె వృ ತ್ నంతర 

సವ್ಗాರ್మಕెಕ್ పರ್ಯాణ భతಯ್ మంజూరు 
ಮాడువ బಗెಗ್.

20/03/2009 D

633 24278 16గరన:40:2006-07 ఆರ್. నರెౕందರ್, ದెౕರ್శకరు, ఇవ ಗె 
వృతತ್ నంతరద గ ಕె రಜె నగ ౕకరణ 

మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್

20/03/2009 D

634 24284 16గరన-17:2006-07 . . ಪెమಮ್యಯ್, వృతತ್ ದెౕರ್శకరు 
ఇవ ಗె గ ಕె రಜె మంజూరు ಮాడువ 
బಗెಗ್.

20/03/2009 D

635 24290 16శ.సం:ವెచಚ್:43:2006-
07

ఎం.ఎం.ర ౕಶ್, ఉ.  ఆ.క. ಸా ఇ, 
ఇవర శవసಕ್ಸాಕ್రಕెಕ್ సಹాಯానుದాన 
మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್.

20/03/2009 D
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636 24295 16 .ఐ.ఎಸ್. 
ఇతರె:32:2006-07

ಜె. .ಪా ౕಲ್, .ము. . స.ఉ. 
ಪౌರ್.ಶాಲె, ఇవర .ఐ.ఎಸ್. ಪావ  బಗెಗ್.

21/03/2009 D

637 24299 16ಸా. . ౕ-
04:2006-07

.జగನాನ್థರాವ್, వృతತ್, 

.ఎಸ್.ఇ.ఆರ್. . ఇవర కుటుంబ 
కಲాಯ್ణ  మంజూರా  బಗెಗ್.

20/03/2009 D

638 24304 16ಖా.పೂ.ಸెౕ-
03:2004-05

1999ನెౕ ಸా న ರ್ಬెౕషನ್ ము. . 
ಖాయం పೂవರ್ ಸెౕವా అవ  
తృ ತ್కరವెందు ಘೆూౕ సువ బಗెಗ್.

21/03/2009 D

639 24311 16కు.క. .ಸా. . ౕ-
4:2004-05

ఎಸ್.ఆರ್. ರెూౕళ ఇవ ಗె కుటుంబ 
కಲాಯ್ణ  హణవనుನ್ ం రుಗಿస బಗెಗ್.

20/03/2009 D

640 24316 16అ.పರ್.భమ.ಪా-
68:2005-06

పದాಯ್ణగణప   భಟ್, ಬెళಗా  ఇవర 
పರ್ಯాణ భತెಯ್ మరుಪావ  బಗెಗ್.

20/03/2009 D

641 24320 16ಸా. ౕ-48:2005-
06

ಜె.ಭాసಕ್రయಯ್, వృతತ್ ದెౕರ್శకరు, 
:31-07-05 వృతತ್ರాద నంతర  

మతుತ್ కుటుంబ  హణ ం రుಗಿసువ 
బಗెಗ್.

20/03/2009 D

642 24324 16గరన-117:2005-06 ఎం.జవరయಯ್, వృతತ್ ౕడರ್, . .ఇ. 
ౖసూరు ఇవర గ ಕె రಜె 

నగ ౕకరణಗెూ సువ బಗెಗ್.

20/03/2009 D

643 24328 16గరన:పరమ:112:20
05-06

ಕె.గంగపಪ್ಗౌడ, ఉ. . ఇవ ಗె 
ప వ ರ್త రಜె మంజూರా  బಗెಗ್.

20/03/2009 D

644 24333 16సವ್యం. వృతತ್-
37:2005-06

ಹెಚ್.ఎಸ್. సంపತ್ కుಮాರ್, ఉ. . 
సವ್.ఇಚాಚ್ వృతತ್  ౕడువ కు తు.

20/03/2009 D

645 24338 14ಸెౕ.ప.6-1:2005-06 1999ನెౕ ಸా న ರ್ౕಬెౕషನ್ ము. . 
ఎನ್.ఓ.  మతుತ್ అనుమ  ౕడువ బಗెಗ್.

20/03/2009 D

646 24344 16ಖా.పೂ.ಸెౕ-
05:2005-06

1999ನెౕ ಸా న ರ್ౕಬెౕషన , ము. . 
ಖాయం పೂవರ್ ಸెౕವా, తృ ತ್కర ఎందు 
ಘೆూౕ సువ బಗెಗ್.

21/03/2009 D

647 24345 16ಖా.పೂ.ಸెౕ-
05:2005-06

1999ನెౕ ಸా న ರ್ౕಬెౕషన , ము. . 
ಖాయం పೂవರ್ ಸెౕವా, తృ ತ್కర ఎందు 
ಘೆూౕ సువ బಗెಗ್.

20/03/2009 D

648 24352 16ప.ర.మ:106:2005-
06

ಶెౕఖరయಯ್, ఇవ ಗె ప వ ರ್త రಜె 
మంజూರా  ಮాడువ బಗెಗ್.

20/03/2009 D

649 24409 16 ం.ಸెౕ5:99-2000 ಕె.ಹెಚ್. చందರ್పಪ್, ము. . ఇవర ం న 
ಸెౕವె ಸెౕపರ್ಡె

21/03/2009 D

650 24423 16: ం.ಸెౕ.ಸెౕ:11:2001
-02

ఎం. .ನాయಕ್, ఉ. . ಸా. .ఇ. మండಯ್ 
ఇవర ం న ಸెౕವె బಗెಗ್.

21/03/2009 D

651 24444 12గర.మం:27:2006-07 ఎం.నజಫುಲాಲ್ ಬెౕಗ್, స , ఇవ ಗె గ ಕె 
రಜె మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್.

21/03/2009 D

652 24445 16 ం.ಸెౕ.ಸెౕ:ಸెౕ. వర:
ఇతರె:2006-07

ಕె.ఎం. ನాಗెౕಶ್, ము. . స.ಪౌರ್.ಶా. 
కಕ್ಬాಯ್డరహ ಳ್, ಪాండవపುర, ఇవర 

ಸెౕವా వరగళనుನ್ కళು సువ బಗెಗ್.

21/03/2009 D

653 24447 16ಪా.ప, 
ఘటక:త. 3:2006-07

ಪా  ಪాಲ್ ంಗ್ ఘటక, ఆయుకತ್ర 
కಛెౕ , ఇ ಲ್ నಡెయువ తరಬెౕ ಗె 
అ ಕా గళ ౕజನె ಮాడువ బಗెಗ್.

21/03/2009 D

654 24449 16 ంచ :44:2002-03 ಹెಚ್.ಕెంచಮారయಯ್, ెౕ. , ಹెಚ್. . 
ಕెూౕಟె, ౖసూరు రవర మన  బಗెಗ್.

21/03/2009 D

655 24452 16రಜె-10:2004-05 ఎಸ್.ಕె. చనನ್బసపಪ್, ವ್.ద.స, ఆయుకತ್ర 
కಛెౕ , ఇవ ಗె గ ಕె రಜె మంజూರా  
బಗెಗ್.

21/03/2009 D
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ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

656 24455 16రಜె-7:2005-06 ఎನ್.ఎం. పನా  ದెౕರ್శకరు, ఉదుರ್ 
మతుತ್ ఇతರె అలಪ್సంಖాಯ್త ಭాಷా 
ಶాಲెగళು ఇవర గ ಕె రಜె మంజూరు 
ಮాడువ బಗెಗ್.

21/03/2009 D

657 24457 16రಜె వగರ್27:2004-
05

ರెౕಖాಯ್ನాయಕ್, ಕాయರ್కರ್మ అ ಕా , 
రవ ಗె ప వ ರ್త రಜె మంజూరు 
ಮాడువ బಗెಗ್.

21/03/2009 D

658 24460 16 .మ.పು-01:2005-
06

ఎ,ఎಸ್, బళಗానూర, వృతತ್ 
ಕాయರ್ద ರ್గళು, ఇవర ంచ  బಗెಗ್.

21/03/2009 D

659 24464 16ಸా. . ౕ-
42:2005-06

. ವెంకటరమణయಯ್, .స. ದెౕರ್శకరు, 
ಕాರ್ಫ್ಟ್, ఇవర  మతుತ್ కుటుంబ 
కಲాಯ್ణ  హణవనుನ್ ం రుಗಿసువ బಗెಗ್.

21/03/2009 D

660 24466 15రಜె-31:2003-04 .చందರ್ಶెౕఖರ್. సహ ದెౕರ್శకరు, 
మ.ఉ. ౕ, ಬెంగళೂరు ఇవర గ ಕె 
రಜె నగ ౕకరణద బಗెಗ್.

21/03/2009 D

661 24468 16రಜె-67:2003-04 ఎನ್.ఎం. పನా  ದెౕರ್శకరు, ఉదుರ್ 
మతుತ್ అలಪ್సంಖాಯ್త  ఇవర ప వ ರ್త 
రಜె  మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್.

21/03/2009 D

662 24474 16రಜె-39:2004:2005 ಜె. ಭాసಕ್రయಯ್, ದెౕರ್శకరు, రవ ಗె 
ప వ ರ್త రಜె మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್.

21/03/2009 D

663 24479 16 వృ ತ್: సವ್ಗాರ್మ 
పರ್ಯాణ భತెಯ್:68:2004-
05

ఎಸ್.ఆರ್. ರెూౕళ, వృతತ್ అ ౕಕಷ್కరు, 
సంಗಿౕత, ನాటక రవ ಗె వృ ತ್ నంతర 
సವ್.ಗాರ್మಕెಕ್ పರ್ಯాణ భತెಯ್ మంజూరు 
ಮాడువ బಗెಗ್.

21/03/2009 D

664 24481 15కు.క. :ಸా. ౕ:ఇ
తರె:24:2002-03

ರ್ౕమ  ఎం.ಶాం మ , వృతತ್  ఇవ ಗె 
కుటుంబ కಲాಯ್ణ  ಮా ౕజನె 
హణ మంజూರా  బಗెಗ್.

21/03/2009 D

665 24483 15రಜె-16:2003-04 ఎ.ఎಸ್. ರామపಪ್, సహ ದెౕರ್శకరు,  
ఇవ ಗె వృ ತ್ సమయద ಲ್ గ ಕె రಜె 
అనుమ  ౕడువ బಗెಗ್.

21/03/2009 D

666 24487 16కు. ంచ -45:2003-
04

ನాపತెತ್ಯాಗಿరువ ಹెಚ್. . 
నర ంహಗౌడ, వృతತ್ ము. . 
స.ಪౌರ್.ಶాಲె, చుంచనకಟెಟ್, ಕె.ఆರ್. నగర, 
ఇవర కుటుంబ ంచ  మంజూರా  బಗెಗ್.

21/03/2009 D

667 24491 16 ంచ :2:2000-01 .నర ంహರాజు, ము. . మళవ ಳ್, 
మండಯ್ ಲెಲ್ ఇవర ంచ  ఇತాಯ್థರ್ద 
బಗెಗ್.

21/03/2009 D

668 24493 16 ంచ :2:2001-02 ರ್ౕమ  ಕె. యಶెೂౕధ, ಕಷ್కర తరಬెౕ  
సంಸెಥ್, ಬాలಕಿయరమంగళೂరు, ద ణ 
ಲెಲ್,

21/03/2009 D

669 24497 16 ౖ. .ಸా.పು:ఇతರె:2
:2001-02

ఎ.మಹాబಲెౕశವ್రರాವ್, వృతತ್ ము. . 
ఇవర ಸెౕವాపುసತ್క కు తు.

21/03/2009 D

670 24499 16 ౖ. . ంచ -
16:2002-03

.ఎం. పరమ వపಪ್, ము. . స.ಪౌರ್.ಶా. 
ನెౕరಳెಕెರె, ರ್ౕరంగపటಟ್ణ, మండಯ್ ಲెಲ್,

21/03/2009 D

671 24504 16ಮాಯ್. : ంచ :13:2
001-02

ಕె. వರా ౕಗౌడ, ము. ,సుళಯ್ ತా: 
ద.క. ಲెಲ್,  ఇవర ంచ  మంజూರా  
బಗెಗ್.

21/03/2009 D

672 24507 16ర.మం:24:2007-08 ఎం. మదನ್ ಗెూౕಪాಲ್, ಮానಯ್ 
ఆయుకತ್రు, ಸా. .ఇಲాಖె, రಜె 
మంజూರా  ಮాడువ బಗెಗ್.

21/03/2009 D
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ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

673 24510 16 
ಖా. .ಸెౕ.అ: .ప43:200
2-03

స ದా ನా ದ್ ಫా ಮా, ము. . 
స.ಪౌರ್.ಶా, ಮాಸెತ್ౕనహ ಳ್, ರ್ౕ ವాసపುర 
ಕెూౕಲార ಲెಲ್, ఇవర ಖా. .ಸెౕ 
ಘೆూౕషಣె ಹెసరు తಪాಪ್ಗಿరువ బಗెಗ್.

21/03/2009 D

674 24513 16ఇతರె రಜె-63:2005-
06

గంಗాధರ್ ఎನ್. సಹాయక ದెౕರ್శకరు, 
ఇవర ం న ಸెౕವెయ గ ಕె రಜె 
ఇతಯ್థರ್ద బಗెಗ್.

21/03/2009 D

675 24516 16ఇతರె-73:2003-04 ರ್ౕమ  ನెಲెಲ್ౕ  ఉ ౕశವ್ , సಹాయక 
ౕజನా సమనವ್ಯా ಕా  స. .అ , 

ఇవర ಹెస న ಲ್ తపಪ್నుನ್ దుದ್ప  
ಮాడువ బಗెಗ್.

21/03/2009 D

676 24534 16ర.మం:19:2008-09 ఎಸ್. . మడಗావకರ್, వృతತ್ 
ఉపನాಯ್సకరు, . .ఇ. మంగళೂరు 
ఇవ ಗె సంబం ద రಜె మంజూರా  
బಗెಗ್.

21/03/2009 D

677 24537 16రమం:ಸా ౕ01:2
008-09

.ఎం. మంటూರ್, ದెౕರ್శకరు, ఇతರె 
ప ౕ ెగళು ఇవ ಗె సంబం ద గ ಕె 
రಜె

21/03/2009 D

678 24539 16 .మం:ఇతರె:1:2007
-08

ಹెಚ್. . ಗెూౕ ందయಯ್, ఉపನాಯ್సకరు, 
. .ఇ జమఖం  ఇవ  రಜె 

మంజూರా  బಗెಗ್.

21/03/2009 D

679 24542 16ಸా ౕ-17:2008-
09

ఆರ್. . ఈశವ್రయಯ್, వృతತ್ 
వಯ್వಸాಥ್పకరు, ఇవ ಗె సంబం ద 
కుటుంబ కಲాಯ್ణ  మంజూರా  బಗెಗ್.

21/03/2009 D

680 24546 16ర.మం:27:2008-09 ರ್ౕమ  సంಧాಯ್ ఎం ಪా ౕಲ್, .స.  
ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ఇవ ಗె రಜె 
మంజూರా  ಮాడువ బಗెಗ್.

21/03/2009 D

681 24550 16గరన-23:2007-08 .నంజుంಡెౕశವ್ర, స. . ఇవ ಗె గ ಕె 
రಜె నగ ౕకరణ ಸౌలభಯ್ మంజూరు 
ಮాడువ బಗెಗ್.

21/03/2009 D

682 24554 16ర.మం:3:2007-08 ಹెಚ್.ఎನ್. ರాజు, .స. , ఆయుకತ್ర 
కಛెౕ , ఇవ ಗె గ ಕె రಜె నగ ౕకరణ 
మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್.

21/03/2009 D

683 24556 16గరన మం:2:2008-
09

.ಮాರాನాయಕ್, వృతತ್ .ఇ.ఓ 
ಕెూరటಗెರె  ఇవ ಗె గ ಕె రಜె 
నగ ౕకరణ మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್.

21/03/2009 D

684 24559 16క.పతರ್:1:2007-08 ಹెచ.ఎಸ್. ರామచందರ್ರాವ್, వృతತ್ 
ము. . జగళೂరు ఇవ ಗె గ ಕె రಜె 
మంజూರా  బಗెಗ್.

21/03/2009 D

685 24562 16ಸా . ౕ:ర.మం:01
:2007-08

.ఈశವ್ర భಟ್, వృతತ್ ఎಸ್.ఎಸ್.ఎ 
ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె రಜె మంజూರా  
ಮాడువ బಗెಗ್.

21/03/2009 D

686 24566 16రమం:ಸా ౕ-
03:2008-09

ಕె.గంగపಪ್ ಗౌడ, వృతತ್ ದెౕರ್శకరు, 
గ ಕె రಜె ಹాగూ ಸాಮానಯ್ ಮా 

ౕజನె మంజూರా  బಗెಗ್.

21/03/2009 D

687 24567 16రಜె:మ:02:2008-09 .ఆರ್.కృషಣ್ನ್ ಕె.ఎ.ఎಸ್. జం  
ದెౕರ್శకరు, ఇవ ಗె గ ಕె రಜె 

మంజూರా  బಗెಗ್.

21/03/2009 D

688 24569 16ర.మం:02:2007-08 .ఎಸ್. ವా ದ್ ಪాಷా, వృతತ್ ఉ. . 
ఇవ ಗె వృ ತ್ నంతర గ ಕె రಜె 
నగ ౕకರెణ ಸౌలభಯ್ ಮాడువ బಗెಗ್.

21/03/2009 D
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ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

689 24571 16ಸా ౕ/గరన-
18:2008-09

ರెౕಖాಯ್ನాయಕ್, ఇవ ಗె ಮా ౕజನె 
మతుತ್ గ ಕె నగ ౕకరణ మంజూರా  
బಗెಗ್.

21/03/2009 D

690 24576 16రమం:2::2007-08 ರ್ౕమ  .ఎಸ್. ನాగలಕಷ್ಮ್మಮ್, ಶాಲా 
ము.ವైದాಯ್ ಕా గళು ఇవ ಗె గ ಕె రಜె 
నగ ౕకర మంజూರా  బಗెಗ್.

21/03/2009 D

691 24577 16సವ್.ఇ. -26:2008-09 .మంజపಪ್, ము. . స.సం.ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, 
ಕాಲెౕజు, ಕా ౕపುర, ದావణಗెರె ఇవರె 
సವ್ ఇಚాಚ್ వృ ತ್ కు తు.

21/03/2009 D

692 24579 16రసವ್.ఇ. -22:2008-
09

ರాಮా . భಟ್, ము. , ದెూరನాళು, 
త ౕಕెರె , కಕ್మగళೂరు ఇవ ಗె సವ್ 
ఇಚాಚ್ వృ ತ್ಗె అనుమ  ౕడువ బಗెಗ್.

21/03/2009 D

693 24582 16సವ್.ఇ. -5:2008-09 ರ್ౕమ  అనుసూయ, ము. . ಕెంಗెౕ  
ఉపనగర, ఇవ ಗె సವ್ ఇಚాಚ್ వృ ತ್  
అనుమ  ౕడువ బಗెಗ್

21/03/2009 D

694 24583 16సವ್.ఇಚాಚ್ 
:25:2008-09

ఎನ್. ము ಸాವ್ , 
ము. .స.ಪౌರ್.ಶా.ಸెూರాపುర, 
ಕెూಳ ಳె್ౕಗాల ఇవర సವ್ ఇಚాಚ್ వృ ತ್ 
ಹెూందలు అనుమ  బಗెಗ್.

21/03/2009 D

695 24586 16ಹెಚ್. . . 
మం:01:2007-08

. . ಹాలపಪ್, .స.  వృ ತ್ఇవ ಗె 
ಹెಚ್. . . ಸౌలభಯ್ మంజూರా  
ಮాడువ బಗెಗ್.

21/03/2009 D

696 24587 16రమం:1:2007-08 ಹెಚ್. . ವెంకಟెౕశపಪ್, .స. . 
ಸా. .ఇಲాಖె, ఇవ ಗె రಜె మంజూರా  
బಗెಗ್.

21/03/2009 D

697 24589 16ర.మం-53:2007-08 అబుದ್ಲ್ అ ౕಮ್, ఉ. . ఆయుకತ್ర 
కಛెౕ , ఇవ ಗె గ ಕెరಜె. నಗಿౕకరణ 
మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್.

21/03/2009 D

698 24594 16ಖా. .ಸెౕ:తಡె-
32:2002-03

1999ನెౕ ಸా న ರ್ಬెౕషన  
ము. .ಖాయం పೂవರ್ ಸెౕವా అవ  
ಘೆూౕషಣె తడ రువ బಗెಗ್.

21/03/2009 D

699 24597 16ಖా.పೂ.ಸెౕ.అ:అ ెౕప
ಣె కడత:12:2001-02

1999ನెౕ ಸా న ము. . ಖా.పೂ.ಸెౕ. 
ಘೆూౕషಣె బಗెಗ್ ఆ ెౕపಣా పతರ್ క సువ 
బಗెಗ್.

21/03/2009 D

700 24814 13పರ್.భమం-6:2005-06 గూರ್ಪ್ ఎ అ ಕా గ ಗె పರ್ಭా  భತెಯ್ 
మంజూರా

23/03/2009 D

701 24816 13ವై.ವె.మ.ಪా:3:2005
-06

. .ఐ ఇవర ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ 
మరుಪావ  బಗెಗ್.

23/03/2009 D

702 24820 13ప.ಭా-2:2005-06 ఎం.ఆರ್. నర ంహమూ ರ್, ఇవర 
పರ್ಭార భತెಯ್ మంజూರా  బಗెಗ್.

23/03/2009 D

703 24825 13పರ್.భమం:57:2005-
06

. .ನాయಕ್ ఇవర పರ್ಭార భತెಯ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್.

23/03/2009 D

704 24829 15పರ್.ಭా.మం: 
02:2006-07

ದెూడಡ್మలಲ್పಪ್. ఎಸ್. ఇవర పರ್ಭార భತెಯ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್.

23/03/2009 D

705 24831 13ವై.ವె.మ:01:2005-
06

ಕె.పರ್ಹాಲ್ದాಚాರ್ ఇవర ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ 
మరుಪావ  బಗెಗ್.

23/03/2009 D

706 24834 13పರ್.భ.మం: 9:2005-
06

గూರ್ಫ್ ఎ అ ಕా గళ పರ್ಭార భತెಯ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್.

23/03/2009 D

707 24836 13పರ್.భ.మం:11:2005-
06

న ౕబుಲాಲ್ಖాನ್ ఇవర పರ್ಭార భತెಯ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್.

23/03/2009 D

708 24841 13ವై.ವె.మಪా:5:2005-
06

ಕె.ఆರ್. ఉదయశంకర ఇవర ವైదಯ್ಕಿౕయ 
ವెచಚ್ మరుಪావ  బಗెಗ್.

23/03/2009 D
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709 24844 13ವై.ವె.ప-07:2005-
06

ಕె.పರ್ಹాಲ್ದాಚాರ್ ఇవర ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ 
మరుಪావ  బಗెಗ್.

23/03/2009 D

710 24847 13పರ್.భ.మం:07:2005-
06

గూರ್ಫ್ . అ ಕా గళ పರ್ಭార 
మంజూರా  బಗెಗ್.

23/03/2009 D

711 24858 15పರ್.ಭా :35:2006-07 ఎ.ఎ.కు ನెూౕ ఇవర పರ್ಭా  భತెಯ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್.

23/03/2009 D

712 24861 15ವై.ವె.మ.ಪా:27:200
6-07

ఎం.మదನ್ ಗెూౕಪాಲ್, ఆయుకತ್రు ఇవర 
ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ మరుಪావ  బಗెಗ್.

23/03/2009 D

713 24862 15పರ್.భ.మం:32:2006-
07

ವై.ఎಸ್. ಪా ౕಲ್ ఇవర పರ್ಭా  భತెಯ್ 
బಗెಗ್.

23/03/2009 D

714 24864 15ವై.ವె.మ:01:2006-
07

ఆರ್. ವెంకటರాಮ್, ఇవర ವైదಯ್ಕಿౕయ 
ವెచಚ್ మరుಪావ  బಗెಗ್.

23/03/2009 D

715 24868 13ವై.ವె.మ.ಪా:04:200
4-05

ಬెళಳ್ಶె ಟ್, .స. ದెౕರ್శకరు, ఇవర 
ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ మరుಪావ  బಗెಗ್.

23/03/2009 D

716 24871 13క. .అ-72:2002-03 ರ್ౕమ  . మంగళ, ము. . ఇవర 
కಡాಡ್య ౕ ా అవ  బಗెಗ್.

23/03/2009 D

717 24875 13క. .అ-38:2002-03 ಕె.ವై ನాರాయణ పರ್ಸాದ್, ఇవర క. .అ 
బಗెಗ್.

23/03/2009 D

718 24877 15పರ್.భ.03:2003-04 గూರ್ಪ್ . అ ಕా గళ పರ್ಭా  భತెಯ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್.

23/03/2009 D

719 24878 13పರ್.భ.మం:01:2004-
05

గూರ್ಫ್ ఎ అ ಕా గళ పರ್.భ.మం. బಗెಗ್. 23/03/2009 D

720 24881 13ವై.ವె.మ:6:2004-05 ರాಧాకృషಣ್ ఎಲ್. స. . ఇవర ವైదಯ್ಕಿౕయ 
ವెచಚ್ మరుಪావ  బಗెಗ್.

23/03/2009 D

721 24883 13క. .26:2002-03 ఎಸ್.ఎನ್. ಶైలಜా ఇవర క. .అ బಗెಗ್. 23/03/2009 D
722 24886 13క .అ:57:2002-03 ఎం. . కుಮార ಸాವ್ , ఇవర క. .అ 

బಗెಗ್.
23/03/2009 D

723 24890 13క. .అ-47:2002-03 ఎಸ್.ఎಲ್. ఇంగಳెౕ శವ್ర, ము. . ఇవర 
క. .అ బಗెಗ್.

23/03/2009 D

724 24893 13క. .అ:50:2002-03 నర ంహయಯ್, ము. . ఇవర క. .అ బಗెಗ್. 23/03/2009 D

725 24896 13క. .అ:74:2002-03 .ఎ. ವెంకಟెౕಶ್, ఇవర క. .అ బಗెಗ್. 23/03/2009 D

726 24899 13క. .అ:ರా:2003-04 ಶాంతರాಜ್ ఇవర క. .అ బಗెಗ್. 23/03/2009 D

727 24902 135 పರ್.భ.మ:06:2003-
04

గూರ್ಫ್ ఎ అ ಕా గళ పರ್.భ.మం బಗెಗ್. 23/03/2009 D

728 24907 13క .అ:2:2003-04 ರ್ౕమ  ఐ.ಗెರ್ౕಸ್ ಪెರ್ౕమకుಮా  ఇవర 
క. .అ బಗెಗ್.

23/03/2009 D

729 24928 13క. .అ:34:2001-02 . .సూయರ್వం ,ఇవర క. .అ బಗెಗ್. 23/03/2009 D

730 24932 13క అ:75:2000-01 ರ್ౕమ  ఎం.ఎಸ್. ದా ాయణమಮ್, ఇవర 
క .అ బಗెಗ್

23/03/2009 D

731 25073 12ಸాತ್.ప.బ:2:1995-96 ಗెರ್ౕಡ್-1 ಪౌರ್.ಶా.  ಪౌರ್ఢಶాಲా ముఖಯ್ 
ಕಷ್కర హుದెದ್ಗె ಸాಥ್.ప. బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್.

23/03/2009 D

732 25077 12ಸాಥ್ప.బ/2/1995-96 ಗెರ್ౕಡ್ -1 ಪౌರ್ఢಶాಲా  ಕಷ್క ಗె ముఖಯ್ 
ಕಷ್కర హుದెದ್ಗె ಸాಥ್నపనನ್ బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್.

23/03/2009 D

733 25080 12 బ ತ್-ನాಯ್/12/1995-
96

ರ್ౕ . మಮ್పಪ್ ಶె ಟ್ಗాರ್, ఇవర 
ನాಯ್.పರ್కరణ-470/96

23/03/2009 D

734 25083 12 బ ತ್:ನాಯ್-1:1995-96 ಜె.ఆರ್. ಪా ౕಲ್ మతుತ್ ఇతరర ౕಲె 
ನాಯ್ಯాలయ పರ್కరణ 1565-66/95

23/03/2009 D
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735 25086 12బ ತ್-7/1988-90 సಕాರ್  ಹాగూ ం న ತాలూಲ್కు 
అ వృ ದ್ మండ  మతుತ್ పುరసಭె 
ಪౌರ್ఢಶాಲా స. ಕಷ್క ಗె బ ತ್ ౕడుವాగ 
అనుಪాతద బಗెಗ್.

23/03/2009 D

736 25089 12ఇతರె-ನాಯ್-11:1995-
96

ఎಸ್. . అనవ ಟ್, ము. . ఇవర 
ನాಯ್ಯాలయద పರ್కరణ ದాವె సంಖెಯ್: 
71/95  ందನా:6/96

23/03/2009 D

737 25091 12బ ತ್-ನాಯ್-9/1995-96 . .చందರ್ಶెౕఖరయಯ್, .ము. . ఇవర 
ನాಯ್.పರ್కరణ బಗెಗ್: 2725/93

23/03/2009 D

738 25094 12బ ತ್-2/1995-96 ಪౌರ್ఢಶాಲా స. ಕಷ್క ಗె ము. ಕಷ್కರాಗಿ 
బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್.

23/03/2009 D

739 25096 12బ ತ್-2/1995-96 ಪౌರ್ఢಶాಲా ಕಷ್క ಗె ము.  హుದెದ್ಗె బ ತ್ 23/03/2009 D

740 25097 12బ ತ್-2/1995-96 ಪౌರ್ఢ స. ಕಷ್క ಗె ము. . హుದెದ್ಗె బ ತ್ 
ಸాಥ್.ప బ ತ್

23/03/2009 D

741 25099 12బ ತ್-2/1995-96 ಸాಥ್.ప.బ ತ್ ಹెూం ద ము. . ಹెసరు 
దుದ್ప  బಗెಗ್.

23/03/2009 D

742 25104 12అహರ್ತా ನాంక గ-
1:1996-97

వృ ತ್ ಹెూం ద యమ-32ర ము. . 
అహರ್ತా ನాంక గ ప సువ బಗెಗ್.

23/03/2009 D

743 25106 12బ ತ್-1/1996-97 ಗెರ್ౕಡ್-1 స. . ము. . హుದెದ್ಗె ಸాಥ್ప.బ ತ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

23/03/2009 D

744 25108 12ಸాಥ್.ప.బ ತ್-1/1996-
97

ಪౌರ್.స. . ము. ಕಷ್కర హుದెದ್ಗె ಸాಥ್.ప. బ ತ್ 23/03/2009 D

745 25111 12 ಟ್-2/1996-97 ಕె.పುరుಷెూౕతತ್మ ರె ಡ್, ఇవర ಕె.ఎ. య ಲ್ 
స ಲ್ రువ అ ರ್ సంಖెಯ್: 3870-72/96

23/03/2009 D

746 25113 12 ಟ್-5/1996-97 ఎಸ್. గురుమూ ರ್ ನాయಕ್, ఇవరు 
ಕె.ఎ.   అ ರ್ సంಖెಯ್: 8135/96

23/03/2009 D

747 25114 12బ ತ್-10/1996-97 ప.ಜా/ప.పం స. ಕಷ್క ಗె ಪౌರ್.ಶా 
ము. ಕಷ್కర హుದెದ್ಗె ಸాಥ್.ప.బ ತ್ బಗెಗ್.

23/03/2009 D

748 25117 12ದాವె-3/1996-97 ఎం.ನాగರాజు, మతుತ್ ఇతరరు 
ಕె.ఎ. య ಲ್ స ಲ್ రువ అ ರ್సంಖెಯ್: 
6274-79/96

23/03/2009 D

749 25120 12 ಟ್-6/1996-97 ಕె.ల ಮ್ౕపతయಯ್, ఇవర ಕెఎ. .అ.సంಖెಯ್: 
1269/97

23/03/2009 D

750 25122 12బ ತ್-3/1996-97 ఎಸ್.ఎಸ್. ರెౕమಠ್, ఇవ ಗె ము. . 
హుದెದ್ಗె పೂವాರ್నವ್యವాಗಿ బ ತ್

23/03/2009 D

751 25125 12బ ತ್-18/1996-97 వರామಶె ಟ್ ఇవ ಗె ము. . హుದెದ್ಗె 
ಸాಥ್.ప. బ ತ್ బಗెಗ್.

23/03/2009 D

752 25128 12బ ತ್-12/1996-97 . తంగమ , ఇవ ಗె ము.  హుದెದ್ಗె 
ಸాಥ್.ప. బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್.

23/03/2009 D

753 25129 12బ ತ್-13/1996-97 . మహದెౕవపಪ್.ఇవ ಗె ము. .హుದెದ್ಗె  
ಸాಥ್.ప. బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್.

23/03/2009 D

754 25132 12 ಟ್-1/1997-98 ఎಸ್. . అనవ ಟ್, ఇవర ಕె.ఎ.  అ ರ್ 
సంಖెಯ್: 1879/97

23/03/2009 D

755 25134 12ದాವె-13/1997-98 ఎನ್. ಕెౕశవ మూ ರ್, ఇవర ಕె.ఎ.  
అ ರ್సంಖెಯ್: 5493/97

23/03/2009 D

756 25136 12బ ತ್-4/1998-99 .ఎಸ್. చందರ್ಶెౕఖರ್, ఇవ ಗె ము. . 
ಸాಥ್.ప. బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್.

23/03/2009 D

757 25137 12ದాವె-7/1998-99 ఎం. .ಕాಯ್తನ್, ఇవర ಕె.ఎ.  
అ ರ್సంఖಯ್: 3482/98

23/03/2009 D

758 25140 12బ ತ್-9/1999-2000 ರ್ౕ . వ ರ್ ఇవర ಜెౕషಟ್ತా ప ಟ್ కರ್.సం 
సವ್ ಟ್ౕకరణద బಗెಗ್.

23/03/2009 D
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759 25143 12బ ತ್-16/1999-2000 ఎಸ್. .నం , ఇవ ಗె ము. . హుದెದ್ಗె 
ಸాಥ್.ప. బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್.

23/03/2009 D

760 25144 12బ ತ್-8/1999-2000 . . సుబರ್హಮ್ణಯ್ ఇవ ಗె ము. . హుದెದ್ಗె 
బ ತ್

23/03/2009 D

761 25147 12బ ತ್-22/1999-2000 ఎం. . గంಗెౕಗౌడ, ఇవ ಗె ము. . 
హుದెದ್ಗె ಸాಥ್.ప. బ ತ್

23/03/2009 D

762 25148 12బ ತ್-4/1999-2000 ಪౌರ್.ಶాಲె సహ ಕಷ್క ಗె ము. . హుದెದ್ಗె 
ಸాಥ್.ప. బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್.

23/03/2009 D

763 25150 12 ಟ್ -1/1999-2000 ವెంకಣాಣ್ಚాರ್ ఇవ ಗె ಟ್ సంಖెಯ್: 
35453/99

23/03/2009 D

764 25152 12ದాವె-1/1999-2000 .దుమಮ್ణಣ್ ಗౌడ, ఇవర ದాವె సంಖెಯ್: 
13065/99

23/03/2009 D

765 25154 12 ಟ್-7/1999-2000 ఎం. . ಕాಯ್తನ್, ఇవర ದాವె సంಖెಯ್: 
21619/99

23/03/2009 D

766 25157 12బ ತ್-13/1999-2000 .అబుದ್ಲ್ సుಬాನ್, ఇవ ಗె ము. . 
హుದెದ್ಗె ಸాಥ್.ప. బ ತ್

23/03/2009 D

767 25159 12బ ತ್-9/1999-2000 గూರ್ಪ್ . హుದెದ್ಗె ಸాಥ್.ప. బ ತ್ 23/03/2009 D

768 25162 12బ ತ್-ಮాపರ್డు-
12/1999-2000

. .ఐರె ಡ್, ఇవర బ ತ್ మతుತ್ సಥ್ళ 
బదಲావಣె బಗెಗ್.

23/03/2009 D

769 25167 12 ಟ್-1/1987-88 ఎ.ఎಸ್. కಲెಕ್  మతుತ್ ఆರ್.ఎಲ್. 
ನాడಗౌడ ఇవరు స ಲ್ రువ అ ರ್సంಖెಯ್: 
471-72/88

23/03/2009 D

770 25169 12 ಟ್-2/1987-88 ಕె.ఎನ್. కులక ರ್, ఇవర స ಲ್ రువ 
అ ರ್సంಖెಯ್: 329/88

23/03/2009 D

771 25171 12ಕె.ఎ. -6/1989-90 .ఆರ್. నర ంహమూ ರ್ ఇవరు 
స ಲ್ రువ అ ರ್సంಖెಯ್: 4330/94

23/03/2009 D

772 25174 17ಕె.ఎ. -08/1989-90 ఎ. . ౕరపಪ್, మతుತ್ ఇతరరు స ಲ್ రువ 
అ ರ್ సంಖెಯ್: 5821-26/89

23/03/2009 D

773 25176 12ಕె.ఎ. -9/1989-90 .ఆರ್. దనూరు మఠ ఇవర అ ರ್ 
సంಖెಯ್: 6860/89

23/03/2009 D

774 25180 12ಕె.ఎ. -4/1990-91 ಕె.ల ಮ್ౕపతయಯ್, ఇవర అ ರ್ సంಖెಯ್: 1/91 23/03/2009 D

775 25182 12 ಟ್ -12/1991-92 .ఎం. నంజుండయಯ್, ఇవర అ ರ್ సంಖెಯ್: 
4739/91

23/03/2009 D

776 25185 12ಕె.ఎ. -11/1992-93 ఎಸ್.త ತ್  ఇవర అ ರ್ సంಖెಯ್: 
3784/92

23/03/2009 D

777 25189 17ಕె.ఎ. -8/1992-93 అబుದ್ಲ್ ಕైయూಮ್ ష ౕಫ್, ఇవర అ ರ್ 
సంಖెಯ್: 3199/92

23/03/2009 D

778 25191 12బ ತ್ -6/1993-94 ಪౌರ್ఢಶాಲా ము. . హుದెದ್ಗె ಸాಥ್.ప బ ತ್ 23/03/2009 D
779 25197 12ఇతರె-10/1994-95 . యణಣ್ మతుತ್ . . ల ಮ್ౕనరసయಯ್ 

ఇవర అ ರ್సంಖెಯ್: 1495/94 మతుತ್ 
1504/94

23/03/2009 D

780 25200 12బ ತ್-14/1994-95 బసవರాజ బంಡా , ఇవర అ ರ್ సంಖెಯ್: 
4811/94 మతుತ್ ందನా ದాವె 106/95

23/03/2009 D

781 25203 12ఇతರె-1/1994-95 గురుబసయಯ್, మతుತ್ ఇతరరు స ಲ್ రువ  
అ.సంಖెಯ್: 674-78/94

23/03/2009 D

782 25208 12ఇతರె, ಕె.ఎ. -
2/1994-95

ఎమ.ఎಸ್. ౕರాదರ್ మతుತ್ ఇతరరు 
స ಲ್ రువ అ.సంಖెಯ್: 744-762/94

23/03/2009 D

783 25215 12ఇతರె-1/1994-95 ం న ತాలూಲ್కు అ వృ ದ್ మండ  మతుತ್ 
పುరసಭా ಪౌರ್.ಶాಲా ಕಷ್క ಗె గ  
ప రువ బ ತ್ అనుಪాతద ప షಕ್రಣె 
బಗెಗ್. అ.సంಖెಯ್: 674-678/94

23/03/2009 D
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784 25219 12ఇతರె-1/1994-95 ం  న . .  మతుತ್ పುరసಭె 
స. ಕಷ್క ಗె బ ತ್ బಗెಗ್. అ ರ್ సంಖెಯ್: 674-
678/94 మతుತ್ 744-762/94

23/03/2009 D

785 25228 12బ ತ್-3/2000-01 ఎమ.ఎಸ್.లూ మఠ, ఇవర ము. . హుದెದ್ 
ಸాಥ್.ప.బ ತ್

23/03/2009 D

786 25233 12 ಟ್ -12/2000-01 ಕె. .మಹాబಲెౕశವ್ర భಟ್, మతుತ್ 
ఎ.సుందರ್ భಟ್ ఇవర అ ರ್ సంಖెಯ್: 
1339/2001 మతుತ್ 1348/2001

23/03/2009 D

787 25235 12బ ತ್-21/2000-01 ಪౌರ್.ಶాಲా స. . ము. . హుದెದ್ಗె యమ-
32 ర  బ ತ್

23/03/2009 D

788 25239 12బ ತ್-5/2000-01 ಪౌರ್.ಶాಲా స. . ము. . హుದెದ್ಗె యమ-
32ర  బ ತ್

23/03/2009 D

789 25241 12అహರ್ತా ನాంక-
3/2000-01

ಪౌರ್.ಶాಲా ము. . హుದెದ್ಗె పೂವాರ್నವ್య 
బ ತ್/అహರ್ತా ನాంక గ

23/03/2009 D

790 25245 12బ ತ್-16/2000-01 ము. . హుದెದ್ಗె యమ-32ర  బ ತ್ 23/03/2009 D
791 25251 12బ ತ್-10/2000-01 ఆರ್.ಕಿ.ಕాంబಳ ,ె ఇవ ಗె ము.  హుದెದ್ಗె 

పೂವాರ್నವ್య ಸాಥ್.ప బ ತ್
23/03/2009 D

792 25254 12బ ತ್-13/2000-01 ము. . హుದెದ್ಗె ಸాಥ್.ప. బ ತ್ 23/03/2009 D

793 25258 12ఇతರె-6/2000-01 ము. . హుದెದ್ಗె ಸాಥ್.ప. బ ತ್ 23/03/2009 D

794 25262 12బ ತ್-ಮాపರ್డు-
26/2000-01

బ ತ್ హుದెದ್ సಥ್ళ ಮాపರ್డు 23/03/2009 D

795 25266 12బ ತ್-79/2000-01 ನాರాయణ ఇవ ಗె ము. . హుದెದ್ಗె బ ತ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

23/03/2009 D

796 25270 12కుందు-ಕెూరತె-
2/2000-01

. . ಸెూౕమణಣ್, ఇవ ಗె ము. . హుದెದ್ಗె 
ಸాಥ್.ప. బ ತ್

23/03/2009 D

797 25273 12బ ತ್-ಮాపರ್డు-
25/2000-01

ము.  హుದెದ್ಗె బ ತ್ సಥ್ళ ಮాడರ್డు 23/03/2009 D

798 25276 12బ ತ್-6/2000-01 అబుದ್ಲ್ సుಬాನ್ మతుತ್ ఎಸ್. . హురక ಲ್ 
ఇవ ಗె ము. . హుದెದ್ಗె పೂವాರ್నವ್య బ ತ್

23/03/2009 D

799 25280 12బ ತ್-12/2000-01 . . . మతుತ್ పುరసಭె ఘటకగళ 
ప.ಜా/పం ಕಷ್క ಗె ము.  హుದెದ್ಗె బ ತ್

23/03/2009 D

800 25283 12బ ತ್-8/2000-01 మహమ ದ್ౕన ಜాಮ್ ఉ ದ್ౕನ್ ఇవ ಗె 
ము.  హుದెದ್ಗె ಸాಥ್.ప. బ ತ್

23/03/2009 D

801 25287 12ఇతರె-6/2000-01 బ ತ್ ಹెూం  ము. . ಸెౕವా పುసತ್క  
మಹాಲెౕఖಪాలకర కళು సువ బಗెಗ್.

23/03/2009 D

802 25290 12బ ತ್-24/2000-01 ఎಸ್. దದ್ರాజు, ఇవ ಗె ము. . హుದెದ್ಗె 
ಸాಥ್.ప. బ ತ್

23/03/2009 D

803 25298 12ఇతರె-3/2001-02 :01/03/96ర నంతర ౕ ద బ ತ್ 
పರ್కరణద వర

23/03/2009 D

804 25300 12బ ತ್-27/2001-02 ಗెూౕ ందపಪ್ నవರ್, మతుತ್ 
యమనకಕ್నవರ್ ఇవ ಗె ಸాಥ್.ప. బ ತ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

23/03/2009 D

805 25305 12 ంచ /ఇతರె-
1/2001-02

సుಲాತ್ನ್ అబుದ್ಲ್ క ౕರ್ ఇవ ಗె వృ ತ್ 
నంతర ఆ ರ್క ಸౌలభಯ್ డుగಡె బಗెಗ್.

23/03/2009 D

806 25306 12బ ತ್/ಮాపರ್డు-
18/2001-02

యమ-32ర  బ ತ್ ಹెూం ద సಥ್ళ 
ಮాపರ್డు

23/03/2009 D

807 25307 12బ ತ್-16/2001-02 యమ32ర  ము. . హుದెದ್ಗె బ ತ್ 23/03/2009 D

808 25310 12బ ತ್-2/2001-02 యమ-32ర  ము.  హుದెದ್ಗె బ ತ್ 23/03/2009 D
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809 25315 12బ ತ್/ಮాపರ್డు-
27/2001-02

. . పಪ್ ಳ್, ఇవ ಗె ము.  వృందద 
హుದెದ್ಗె బ ತ್, సಥ್ళ ಮాపರ್డు

23/03/2009 D

810 25319 12బ ತ್-16/2001-02 ఎಸ್.ఎನ್. ಗౌడ, ఇవర యమ-32ర  
బ ತ್ సಥ್ళ ಮాపರ್డు

23/03/2009 D

811 25320 12బ ತ್-13/2001-02 యమ-32ర  ము. . హుದెದ್ಗె బ ತ್ 23/03/2009 D

812 25324 12బ ತ್-11/2002-03 గూರ್ಪ್ . ము. . హుದెದ್య 10ನెౕ ಬాಲ್ಕ್ 
ಜెౕషಠ್ತా ప ಟ್ పರ್క సువ బಗెಗ್

23/03/2009 D

813 25328 12బ ತ್-1/2002-03 యమ-32ర  ము. . హుದెದ್ಗె బ ತ್ 
సಥ್ళద ಲ್ ಹాజರాగదవర బಗెಗ್.

23/03/2009 D

814 25332 12పೂವాರ್నವ್య బ ತ್-
23/2002-03

.ಕె. ರ್ౕಗಿ  ఇవ ಗె ము.  హుದెದ್ಗె 
పೂವాರ್నವ್య బ ತ್

23/03/2009 D

815 25336 12పೂವాರ್న బ ತ್-
20/2002-03

. .అಪాತ್ಗಿ , ఇవ ಗె ము. . హుದెದ್ಗె 
పೂವాರ್నವ್య బ ತ್

23/03/2009 D

816 25341 12బ ತ್/ಮాపರ್డు-
14/2002-03

యమ-32ర  బ ತ್ సಥ್ళ ಮాపರ್డు 23/03/2009 D

817 25343 12బ ತ್/ಮాపರ್డు-
17/2002-03

వರాజ టಲ್, ఇవర బ ತ್ సಥ್ళ ಮాపರ್డు 
బಗెಗ್.

23/03/2009 D

818 25347 12బ ತ್/ಮాపರ್డు-
18/2002-03

మహమದ್ అ ౕ బడవಗెూౕళ ఇవర బ ತ್ 
సಥ್ళ ಮాపರ್డు బಗెಗ್.

23/03/2009 D

819 25349 12బ ತ್/ಮాపರ್డు-
122/2002-03

ಕె.ఎಸ್. వజನా , ಜాఫರ್ స ౕದ್, . . 
ಮాನెౕ , ఇవర బ ತ್ సಥ್ళ ಮాపರ್డు

23/03/2009 D

820 25353 12పೂವాರ್నವ್య బ ತ್-
22/2002-03

ఎ. . ಗಿ తమಮ್ణಣ್ నవರ್, ఇవ ಗె 
పೂవರ್నವ್య ಸాಥ್.ప. బ ತ್  ౕ  ఆ ರ್క 
ಸౌలభಯ್ ౕడువ బಗెಗ್.

23/03/2009 D

821 25358 12బ ತ್/ಮాపರ್డు-
9/2002-03

యమ-32ర  బ ತ್ ౕ రువುదనుನ್ 
రదుದ್ಗెూ సువ బಗెಗ್

23/03/2009 D

822 26316 13 ంచ  19/05-06 ರ್ౕ. . . ರాಮాంజನెౕయపಪ್, .ఇ.ఓ., 
ఇవర ంచ  బಗెಗ್.

25/03/2009 D

823 26325 13 ంచ -23/05-06 ರ್ౕమ .ఎನ್.ఎ.ಪావರ್ , ము. . ఇవర 
ంచ  బಗెಗ್.

25/03/2009 D

824 26328 1(3) వృ ತ್ 15/2002-03 ರ್ౕ. .ಹెಚ್.ದెౕమయಯ್, వృతತ್ 
.ఉపನాಯ್సకరు  ఇవర ంచ  

బಗెಗ್.ಕె.ఎ. . అ ರ್ సంಖెಯ್: 3147/2004

25/03/2009 D

825 26330 13 ంచ -28/05-06 ರ್ౕ.ఎం. ರ್ౕ ವాస, ము. .  ఇవర ంచ  
బಗెಗ್.

25/03/2009 D

826 26332 13 ంచ -29/05-06 ರ್ౕమ . .ఎం.ರాಧా,  ము. . ఇవర 
ంచ  బಗెಗ್.

25/03/2009 D

827 26343 13 వృ ತ್-67/02-03 ರ್ౕ. . వమమూ ರ್, ము. ., వృ ತ್ 
ವెౕతనద బಗెಗ್.

25/03/2009 D

828 26346 13 వృ ತ್ 22/02-03 ರ್ౕమ .ಕె. రంగమಮ್, .ఉప 
ದెౕರ್శకరు, ಕెూౕಲార ఇవర కుటుంబ 
వృ ತ್ ವెౕతనద బಗెಗ್.

25/03/2009 D

829 26354 13 వృ ತ್ 21/2002-03 ರ್ౕ.ಕె. ము ಸాವ್ , ము. ಕಷ್కరు ఇవర 
వృ ತ್ బಗెಗ್.

25/03/2009 D

830 26356 13 .ವెౕ. 10/2002-03 ರ್ౕ.ಹెಚ್.ಸెూౕమನాಥ್, .ము. ., ఇవర 
ప షಕ್ೃత ంచ  బಗెಗ್.

25/03/2009 D

831 26364 13 వృ ತ್-01/02-03 ರ್ౕ.ಹెಚ್. ರ್ౕకంఠయಯ್, .ము. . ఇవర 
వృ ತ್ ವెౕతనద బಗెಗ್.

25/03/2009 D

832 26367 13 ంచ  34/2003-04 :ಕె.ಜె. మహದెౕవయಯ್, .ఇ.ఓ. ಬెౕలూరు 
రవర ంచ  బಗెಗ್.

25/03/2009 D
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833 26371 13 వ. వృ ತ್ 05/2003-
04

ರ್ౕ.ఎ.ఎಸ್. ರామపಪ್, ಪాರ್ంశుಪాలరు, 
డయಟ್, ಬెం.ಗాರ್. ಲెಲ್ ఇవర వృ ತ್ 
ವెౕతనద బಗెಗ್.

25/03/2009 D

834 26375 13 వృ ತ್ 27/2003-04 ರ್ౕ.ఎ. ರ್ౕಕాంತ್, వృతತ್ 
ಪాರ್ంశుಪాలరు, . .ఇ., తರ್దుಗ್ರ್ 
ఇవర ంచ  బಗెಗ್.

25/03/2009 D

835 26382 13 వృ ತ್ ంచ  
47/2003-04

ರ್ౕ. . . ಪెమಮ್యಯ್, ದెౕರ್శకరు ಪౌರ್. . 
ఇవర ంచ  బಗెಗ್.

25/03/2009 D

836 26387 13 ం.ప./ఇతರె-
05/2004-05

ರ್ౕ.ఆರ್.ಕె.పರ್సనನ್కుಮాರ್, .ఉಗాರ್ణ 
ಪాలకరు, ఉ. .కಛెౕ , తರ್దుగರ್ ఇవర 
ప షಕ್ೃత ంచ  బಗెಗ್.

25/03/2009 D

837 26474 13 ంచ  30/2005-06 ರ್ౕ.ಹెಚ್. మಮ್పಪ್, ము. . ఇవర ంచ  
ఇతಯ್థರ್ద బಗెಗ್.

25/03/2009 D

838 26485 13 ంచ  31/2005-06 ರ್ౕ. .ఎం. ನాగభూషನాರాధಯ್, ఉప 
ಪాರ್ం. స.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు, ಬాಗెౕప ಲ್ 
ఇవర ంచ  ఇతಯ್థರ್ద బಗెಗ್.

25/03/2009 D

839 26491 13 మచ  33/05-06 ರ್ౕ. .ఎం. ఉతತ್యಯ್, ము. ., సಪౌರ್ಶాಲె, 
మ , ರాజಪెౕಟె ತా: ఇవర ంచ  

బಗెಗ್.

25/03/2009 D

840 26496 13 ంచ  44/2005-06 ರ್ౕమ .ఎಸ್.ఎ. ಸా ಕాಬాను, 
ఉపನాಯ್సకరు ఇవర ంచ  బಗెಗ್.

25/03/2009 D

841 26500 13 ంచ  ఇతರె 
48/2005-06

ರ್ౕ. . .తలವాರ್, ము. . ಕాಕా , 
సురపುర, గులಬ್గರ್ ఇవర ಸెౕವాపುసತ್క 
కళು సువ బಗెಗ್.

25/03/2009 D

842 26505 13 ంచ  01/2005-06 ರ್ౕమ . . ಶారదమಮ್, సహ ದెౕರ್శకరు, 
.ఎಸ್.ఇ.ఆರ್. . ఇవర ంచ  బಗెಗ್.

25/03/2009 D

843 26508 13 ంచ  02/2005-06 ರ್ౕ.ಕె. . ವెంకಟాచలప , ఉ. . వృతತ್, 
తರ್దుగರ್ ఇవర ంచ  ఇతಯ್థರ್ద బಗెಗ್.

25/03/2009 D

844 26516 13 ంచ  8/2005-06 ರ್ౕ.ఎಸ್. దంబరನ್, .ప., 
ఉ. .కಛెౕ , ಬెం.ಗాರ್. : ఇవర ంచ  
బಗెಗ್.

25/03/2009 D

845 26521 13 ం.పರ್.9/2005-06 ರ್ౕ. . పರ್ಕాಶ್, .ఇ.ఓ., హరపనహ ಲ್, 
ದావణಗెರె ఇవర ంచ  బಗెಗ್.

25/03/2009 D

846 26525 13 ం.పರ್.10/2005-06 ರ್ౕ.పరపಪ್, ము. ., సಪౌರ್ಶాಲె, 
కలమరహ ಳ್, చళಳ್ಕెರె ತా ఇవర ంచ  
బಗెಗ್.

25/03/2009 D

847 26537 ಸెూ13 ంచ /2005-06 ರ್ౕమ  ಕె.ఎಸ್. జయ ರ್, ము. , 
స.ఉ.ಪౌರ್.ಶా. ರామచందರ್పುర, ಬెం.ఉ. 
ఇవర ంచ  బಗెಗ್.

25/03/2009 D

848 26543 13 ంచ -13/2005-06 ರ್ౕమ  . సుందర ల ಮ್, ము. . ఇవర 
ంచ  బಗెಗ್.

25/03/2009 D

849 26556 13కు. .ವెౕ-14/2006-
07

:అబుದ್ಲ್ అ ౕಮ್ ಕాನ್ , అ ౕಕಷ್కరు, 
. .ఐ ఇవర కు. ంచ  బಗెಗ್.

25/03/2009 D

850 26561 13 .ವెౕ-29/2006-07 ರ್ౕ ఎನ್.ఎಲ್. గంಗాధర ಗౌడ, ఉ. . 
తుమకూరు, ఇవర ంచ  బಗెಗ್.

25/03/2009 D

851 26567 13 .ವెౕ-31/2006-07 ರ್ౕ ఆರ್. ಕెూౕడయಯ್, వృతತ್ గూರ್ಪ್- . 
అ ಕా గళ ంచ  బಗెಗ್.

25/03/2009 D

852 26633 13ఆ.ఋ.ప-157/1986-
87

. చందರ್ಶెౕఖరయಯ್, ఉపನాಯ್సకరు, 

. .ఇ, తರ್దుగರ್ ఇవర ఆ ತ್ ఋణప ಟ್
25/03/2009 D
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853 26637 13ఎ.ఎಸ್.ఎಲ್-7/1987-
88

ಹెಚ್. గంಗాధరపಪ್, ఉపನాಯ್సకరు, 
. .ఇ తರ್దుగರ್ ఇవర ఆ ತ್ ఋణప ಟ್

25/03/2009 D

854 26639 13ఆ.ఋ.ప-116/1987-
88

. ರామచందರ್, ాಣా ಕా  వృందద 
అ ಕా  ఇవర ఆ ತ್ ఋణప ಟ್

25/03/2009 D

855 26645 13ఆ.ఋ.ప-207/1989-
90

ఎಸ್.ఎಲ್. మంజపಪ್, సಹాయక 
ದెౕರ್శకరు, ఇవర ఆ ತ್ ఋణప ಟ್

25/03/2009 D

856 26648 13ఆ.ఋ.ప-36/1989-
90

ಕె.శంకరನాರాయణ భಟ್, 
ಕಷ್ಣా ಕా గళ వృందద అ ಕా  ఇవర 

ఆ ತ್ ఋణప ಟ್

25/03/2009 D

857 26650 13ఆ.ఋ.ప-159/1989-
90

ఎం.ఎం.ర ౕಶ್, ಕಷ್ಣా ಕా  వృందద 
అ ಕా  ఇవర ఆ ತ್ ఋణప ಟ್

25/03/2009 D

858 26654 13ఆ.ఋ.ప-37/1989-
90

.ఎం. రంగಸాವ್ , ెౕ. . తರ್దుగರ್ 
ఇవర ఆ ತ್ ఋణప ಟ್

25/03/2009 D

859 26659 13ఎ.ఎಸ್.ఎಲ್.-
325/1989-90

ఎನ್.గంಗాధరపಪ್, ಕಷ್ಣా ಕా గళ 
వృందద అ ಕా  ఇవర ఆ ತ್ ఋణప ಟ್

25/03/2009 D

860 26665 13ఆ.ఋ.ప-44/1989-
90

ರ್ౕమ  ನాగమಮ್, ಕಷ್ಣా ಕా గళ 
వృందద అ ಕా  ఇవర ఆ ತ್ ఋణప ಟ್

25/03/2009 D

861 26670 13ఆ.ఋ.ప-
359/139/1990-91

ಕె. . రంగపಪ್, ಕಷ್ಣా ಕా గళ వృందద 
అ ಕా  ఇవర ఆ ತ್ ఋణప ಟ್

25/03/2009 D

862 26672 13ఆ.ఋ.ప-20/1990-
91

ఆರ್. రంగయಯ್, ಕಷ್ಣా ಕా గళ వృందద 
అ ಕా  ఇవర ఆ ತ್ ఋణప ಟ್

25/03/2009 D

863 26688 13ఆ.ఋ.ప-01/1991-
92

ఎం. . ంగపಪ್, ಕಷ್ಣా ಕా గళ వృందద 
అ ಕా  ఇవర ఆ ತ್ ఋణప ಟ್

25/03/2009 D

864 26694 18ఆ.ఋ.ప-4/1993-94 ರ್ౕ .ఎಸ್. ರాజಗెూౕಪాಲ್, 
ಕಷ್ಣా ಕా గళ వృందద అ ಕా  ఇవర 

ఆ ತ್ ఋణప ಟ್

25/03/2009 D

865 26703 13 .ವెౕ.-25/1995-96 ఆರ್.ఎಸ್. ಗెూౕಪాಲ್, వృతತ್, 
.ఉ.డయಟ್, ಕెూౕಲార

25/03/2009 D

866 26708 13 .ವెౕ.02/2000-01 ರ್ౕ . .ನాయಕ್, ము. . ఇవర వృతತ್  
ವెౕతనద బಗెಗ್.

25/03/2009 D

867 26712 13 వృ ತ್-73/2001-02 పುటಟ್ಮాదపಪ್, గರ್ంಥాలಯా ಕా , ఇవర 
వృ ತ್ ವెౕతనద బಗెಗ್.

25/03/2009 D

868 26715 13 .ಸౌ.బ ಡ್-24/2001-
02

ಕె.ఎಸ್. ವెంకటకృషಣ್యಯ್, వృ ತ್ స. . 
ఇవర వృ ತ್ ಸౌలభಯ್గళ బ ಡ್ హణ 
ಪావ  బಗెಗ್.

25/03/2009 D

869 26721 16 1-4: ంచ -
ಕె.ఎ. -1/2001-02

ವై.ఎನ್. ಸెూౕమಶెౕఖರ್, .ము. మండಯ್, 
ఇవర ంచ  మంజూರా  బಗెಗ್.

25/03/2009 D

870 27275 17 ౕజನె-1/1995-96 ముರా ರ್ದెౕಸా  వస  ಶాಲెಗె ముఖಯ್ 
ಕಷ್కరనుನ್ ౕ సువ కు తు.

26/03/2009 D

871 27278 17వಗాರ್-10/1995-96 బಳాಳ್  మతుತ್ వ గಗ್ డయಟ್ గ ಗె 
ఉదుರ್ ఉపನాಯ್సకరు ನెౕమಕా  కు తు.

26/03/2009 D

872 27282 17 ಲ್ ಸెౕವె-1/1998-
99

కನాರ್టక ಲ್ ಸెౕವెగళ ప షಟ್ 
ಜా /పంగడదవ ಗె ಶెౕష ನెౕమಕా  
కు తు.

26/03/2009 D

873 27288 17ము.ರా. -1/1999-
2000

ముರా ರ್ದెౕಸా  వస  ಶాಲెగ ಗె 
వಗాರ್వಣె/ ౕజನె కు తు.

26/03/2009 D

874 27294 17పರ್.ము. . యు.ಕಿತ್-
1/1999-2000

సಕాರ್  ಪౌರ್.ಶాಲా ముఖಯ್ ಕಷ್కర 
సಥ್ళ యుಕಿತ್ కు తు.

26/03/2009 D

875 27296 17 . .ఇ/ ౕ-
1/1999-2000

ఇ గ ಗె అ ಕా గళనుನ್ 
ౕ సువ కు తు.

26/03/2009 D
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876 27301 17సಥ್.అ -1/1999-
2000

అ ౕಕಷ್కరు, ఓ. .  ದాಯ್నగర., 
ಬెంగళೂరు ఈ హుದెದ್యనుನ್ సಥ್ಳాం సువ 
కు తు.

26/03/2009 D

877 27304 17ప.పೂ-4/1999-2000 సಕాರ್  ಪౌರ್.ಶాಲెగళనుನ್ సಕాರ್  
ప.పೂ.ಕాಲెౕజుగಳాಗಿ ఉనನ್ ౕక దుದ್, 
అ ಲ್న ము. .గ ಗె బదಲావಣె కు తు.

26/03/2009 D

878 27306 17ముರా ರ್-2/2000 ముರా ರ್ದెౕಸా  వస  ಶాಲెగ ಗె 
వಗాರ್ సువ కు తు.

26/03/2009 D

879 27308 17యువజన-1/2000-
01

ౕజನా ಸెౕವా మతుತ್ ಕಿರ್ౕಡా ఇಲాಖె 
ౕజನె కు తు.

26/03/2009 D

880 27309 17స.ಮా.ముರా ರ್-
1/2000-01

సಮాజ కಲాಯ್ణ ఇಲాಖెయ 
ముರా ರ್ದెౕಸా  వస  ಶాಲెగళ 

ౕజನె కు తు.

26/03/2009 D

881 27312 17 ಟ್ అ ರ್-
14279/2002

ರ್ౕ కుಮారಸాವ್ ,ఉపನాಯ್సకరు, 
డయಟ್ ಕెూౕ ಯాళ ಬైలు, మంగళೂరు 
ఇవరు ಕె.ఎ. . అ ರ್స ಲ್ రువ బಗెಗ್.

26/03/2009 D

882 27315 17ముರా ರ್/న ౕదయ
-1/2002-03

సಮాజకಲాಯ್ణ ఇಲాಖెయ 
ముರా ರ್/న ౕదయ ಶాಲెగ ಗె గూರ್ಪ್-

. వృందద అ ಕా  ౕ సువ 
కు తు.

26/03/2009 D

883 27319 14 ఇ - ౕ-
1/2002-03

2002-03ನెౕ ಸా ಗె ఇ  ಲెಲ್గ ಗె 
.ఆ ರ್/ఎ  గళనుನ್ ౕ సువ 

కు తు.

26/03/2009 D

884 27323 14స. .అ-1/2003-04 సవರ್ ಕಷ್ణ అ ಯానద య ಲ್ సಹాయక 
ౕజన అ ಕా  హుದెದ್గళనుನ್ భ ರ್ 

ಮాడువ బಗెಗ್.

26/03/2009 D

885 27325 14డయಟ್ ౕజನె-
1/2003-04

డయಟ್ గ ಗె ౕజನె ౕಲె 
ఉపನాಯ್సకరనుನ್ ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್.

26/03/2009 D

886 27328 14ಮా.ದెౕ.ಮా.ఇ.సವ್. -
1/2003-04

ముರా ರ್ದెౕಸా  వస  ಶాಲెగళ ಲ್ 
ಕాయರ್ వರ್ సు ತ್రువ గూರ್ಪ್ . 
వృందద అ ಕా గళనుನ್ ಮాతృ 
ఇಲాಖెయ ಲ್ సಥ್ళ యుಕಿತ್ కు తు.

26/03/2009 D

887 27331 14అం. .వಗాರ್వಣె-
2//2004-05

2004-05ನెౕ ಸా న అంతర ಭాಗಿౕయ 
వಗాರ್వಣె ಮాడువ బಗెಗ್.

26/03/2009 D

888 27335 14 .ఆರ್.  
/బ2/2004-05

శ ರ್ౕ జనನాನ್థರె ಡ್, .ఆರ್. . 
ంಚెూౕ ಳ್, ఇవర ౕజನెయనుನ್ 

రదుದ್ప సువ బಗెಗ್.

26/03/2009 D

889 27338 14మ.ఉ. ౕ/ .ప-
01/2004-05

అಕಷ್ర ದాಸెూౕహ ಕాయರ್కರ್మవనుನ್ ಲాಲ್ 
పంಚాయತ್/ತా.పంಚాయತ್ 
ಗాರ್.పంಚాయತ್ ಗె వಗాರ್ సువ బಗెಗ್.

26/03/2009 D

890 27344 14గూರ್ಪ್-  వగರ್-
19/2005-06

ఎಸ್.ఎಸ್.చందರ್ಶెౕకర, సಹాయక 
ದెౕರ್శకరు, అಕಷ್ర ದాಸెూౕహ ಮాగ , 

ಬెం.ಗాರ್ం. రవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

26/03/2009 D

891 27345 14వగರ್- దుದ್ప -
42/2005-06

ఎನ್.ಭాగయಯ್, ఉప ದెౕರ್శకరు, 
స.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు, 
ಮా పುరసಭెದావణಗెರె ఉతತ್ర ತా, 
వಗాರ್వಣె ఆದెౕశద ಲ್ ಹెసరు స ప సువ 
బಗెಗ್.

26/03/2009 D

892 27350 14గూರ್ಪ್. .వగರ್-
18/2005-06

2005-06ನెౕ ಸా న గూರ್ಪ್ . 
అ ಕా గళ వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

26/03/2009 D
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893 27353 14గూರ್ಪ್- .వగರ್-
21/2005-06

2005-06ನెౕ ಸా న గూರ್ಪ್-  ము. . 
వృందద అ ಕా గళ వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

26/03/2009 D

894 27356 14గూರ್ಪ್-  వగರ್-
4/2005-06

2005-06ನెౕ ಸా న ಲ್ గూರ್ಫ್-  ము.  
వృందద అ ಕా గళ వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

26/03/2009 D

895 27359 14గూರ್ಫ್- .వగರ್ 
ಮాపರ್డు-6/2005-06

2005/06ನెౕ ಸా న గూರ್ಪ್-  
అ ಕా గళ వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

26/03/2009 D

896 27362 14గూರ್ಪ್-  వగರ್-
2/2005-06

2005/06ನెౕ ಸా న ಪౌರ್.ಶా ము. ಕಷ್కరు 
ಹాగూ గూರ್ಪ್-  అ ಕా గళ 
వಗాರ್వಣెయ ಲ್ సಕాರ್రద ఆದెౕశద 
అనుಸార వಗాರ್వಣె ಜా ಗెూ సువ బಗెಗ್.

26/03/2009 D

897 27364 14అ.ದా.స. -ನెౕమక-
34/2005-06

మದాಯ್హನ್ద యూట ౕజನెయ ಲ್న 
అಕಷ್ర ದాಸెూౕహ ಕాయರ್కರ್మద సಹాయక 
ದెౕರ್శకర హుదದ್గ ಗె గూರ್ಪ್-  వృందద 

స.ಪౌರ್.ಶా ಕಷ್కర ౕజನె బಗెಗ್.

26/03/2009 D

898 27366 14గూರ್ಪ್-  వగರ್-
2005-06

2005/06ನెౕ ಸా న గూರ್ಪ್-  ముఖಯ್ 
ಕಷ್కర వృందద అ ಕా గళ వಗాರ್వಣె 

బಗెಗ್.

26/03/2009 D

899 27371 14అ.ದా.స . ౕజನె
 రదుದ್-40/2005-06

ఎಸ್. . వణಣ್, సಹాయక ದెౕರ್శకరు, 
ತాలూಲ್కు పంಚాయತ್ ళಕాలూಮ್రు 
తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఇవర ౕజನె రదుದ್ 

ప సువ బಗెಗ್.

26/03/2009 D

900 27378 14వగರ್/ దుದ್ప -
37/2005-06

ರ್ౕమ  ಸా ౕದా ಬెౕగం, ము. . 
స.ಪౌರ್.ಶా, ದెూడಡ್ ವార, ఇవర 
వಗాರ್వಣె ఆದెౕశద ಲ್ ಳాస దుದ್ప  
బಗెಗ್.

26/03/2009 D

901 27383 14గూರ್ప-  వగರ್-
1/2005-06

2005/06ನెౕ ಸా న ಲ್ ಬెూౕధక వృందద 
గూರ್ಪ್-  అ ಕా గళ వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

26/03/2009 D

902 27387 14ಪౌರ್.ಶా. . వగರ್-
2/2005-06

2005/06ನెౕ ಸా న ಪౌರ್ఢಶాಲా ముఖಯ್ 
ಕಷ್కర వಗాರ್వಣె ಜా ಗెూ సువ బಗెಗ್.

26/03/2009 D

903 27393 14గూರ್ಪ್-  వగರ್-
9/2005-06

2005/06ನెౕ ಸా న ಲ್ ಸా. .ఇಲాಖెయ 
ము. . ಹాగూ తతಸ್ಮాన గూರ್ಪ್-  
అ ಕా గళ వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

26/03/2009 D

904 27395 14గూರ್ಪ್-  వగರ್-
17/2005-06

2005/06ನెౕ ಸా న ಲ್  గూರ್ಪ್-  
అ ಕా గళ వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

26/03/2009 D

905 27400 14 .ఆರ್.  ಮాపರ್డు-
5/2005-06

.ఆರ್. . అ ಕా గళ ನెౕమక ము.  
సಥ್ళ ಮాపರ್డు

26/03/2009 D

906 27404 14గూರ್ಪ್- , ము.  
వగರ್-1/2005-06ಭాగ-2

ಪౌರ್ఢಶాಲా ము. . వಗాರ್వಣె 
ಜా ಗెూ సలు సಕాರ್రద అనుమ  
ಕెూౕ ఏక కడత పదದ್

26/03/2009 D

907 27418 14ము. .హు.సಥ್-
19/2007-08

2007-08ನెౕ ಸా న ಲ್ మంజూರాద 
సಕాರ್  సంయుకತ್ ప.పೂ ಕాಲెౕ న 
ಪౌರ್.ಶా ము . ಬెౕರె కಡెಗె సಥ್ళ 
యుಕಿತ್ಗెూ సువ బಗెಗ್ . . అంకನాಳ್

26/03/2009 D

908 27423 14ఎ.ಲ್.ఎ/ఎಲ್. -
29/2006-07

ರ್ౕ ಪా ౕಲ್ .ఆರ್.  గదಗ್ ಧాన 
సಭా సదసಯ್రు ఇవర చుಕెಕ್ గురు న 
పರ್.సం567ర బಗెಗ್.

26/03/2009 D
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909 27430 14ఇతರె-32/2006-07 ಕె. . ರ್ౕ ವాసమూ ರ್, ము. . 
స.ಪౌರ್.ಶాಲె, ౕరలగుం , ಪావగడ ತా: 
ఇవ ಗె న ౕదయ ದాಯ್లయ 
ಪాರ್ంశుಪాలర హుದెದ್ಗె అ ರ್స ಲ್సలు 
ಸెౕವా దృ ౕకరణద బಗెಗ್.

26/03/2009 D

910 27434 14 .ఆರ್.  హుದెದ್ బ ತ್-
18/2006-07ಭాగ-2

సవರ್ ಕಷ್ణ అ ಯాన ಕాయರ್కರ್మద 
.ఆರ್. . హుದెದ್గ ಗె ವెౕతన స త 

సಥ್ళ యుಕಿತ್ಗెూ సువ బಗెಗ್ఈశವ್రపಪ್ 
ౕరడಗಿ

26/03/2009 D

911 27438 14గూರ್ಪ್-  వగರ್-
1/2006-07

2005/06ನెౕ ಸా న ಸా. .ఇಲాಖెయ 
ಪౌರ್.ಶాಲా ము. . ಹాగూ గూರ್ಪ್-  
అ ಕా గళ వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

26/03/2009 D

912 27440 14వగರ್-1/2006-07 2005/06ನెౕ ಸా న గూರ್ಪ್-  
అ ಕా గళ వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.బసవರాಜ್ 
వపುర

26/03/2009 D

913 27442 14గూರ್ಪ್- -1/2006-07 ఎం. ౕಲాರా , ము. . స.ಪౌರ್.ಶాಲె, 
ನెలూಲ್రు, చనನ್ಗಿ  ತా: ದావణಗెರె ಲెಲ್ 
ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

26/03/2009 D

914 27445 14ఓ.ఓ. -48/2006-07 క.ರా.ಪౌರ್.ಶా.ము. . ಹాగూ 
సం.ప.పೂ.ಕా ಪాರ್ంశుಪాలర సంఘ , 
ಬెం. ఇవరు 16/12/2006రందు 
ఉడు య ಲ್ హ ಮ್ಕెూం రువ ಶైಕಷ್ క 
ಕాయರ್కమద ಲ್ ಭాగవ సువవ ಗె 
ఓ.ఓ.  ఎందు ప గ సువ బಗెಗ್.

26/03/2009 D

915 3807 1(1) ఇతರె 16/2006-07 సಕాರ್ర ంద బం రువ అ సూచನెగళ 
పರ್ గళనుನ್ సంబం దవ ಗె కళು సువ 
కు తు

23/03/2009 E

916 4221 స.1(2)ము. ./ಸాಥ್.ప.బ ತ್-
02/06-07

ರ್ౕ.ಹెಚ್.మహದెౕవపಪ್,ఉపನాಯ್సకరు( -
32),డయಟ್, కಕ್మగళೂరు ఇవ ಗె 
ముఖಯ್ కಞ್షకర వృందಕెಕ್ ಸాಥ್నపనನ್ బ ತ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

24/11/2008 E

917 4258 1(3) ಪా. ౕ -
07/2003-04

ಕె.  నನ್మಮ್ ದెౕశ పರ್ವాస అనుమ  
బಗెಗ್

09/08/2008 E

918 4266 1(3) .పರ್. -05/04-05 . మಮ್యಯ್, ఎಸ್.ఎಸ್.ఎ ఇవ ಗె ಪాಸ್ 
ౕಟ್ರ್ ఎನ್. .  ౕడువ బಗెಗ್

09/08/2008 E

919 4283 1(5) .పು. అ 132 
2006-07

ಫా ౕದ್ ర ౕం .స.  
.ఎಸ್.ఇ.ఆರ್.  ఇవర ದెౕశ పರ್ವాస 

అనుమ  కు తు

09/08/2008 E

920 4424 1(3) ంచ -6/05-06. ರ್ౕ  సూయರ್పರ್ಕాಶ್ వృతತ್ ఉప 
ಪాರ್ంశుಪాలరు స.ప.పೂ.ಕా. యూరు 
ఇవర ంచ  బಗెಗ್.

28/01/2009 E

921 4434 1(5)/ ంచ -25/05-06. ರ್ౕ వ ంగయಯ್ ము,  స.ಪౌರ್ఢಶాಲె 
మళవ ಳ್ మండಯ್ ಲెಲ್ ఇవర ంచ  
ఇతಯ್థರ್ద బಗెಗ್.

28/01/2009 E

922 4436 1(5) ంచ -24/05-06. ರ್ౕ ಸైయದ್ ದాయತ್ ఉಲాಲ್ ము.  
స.ಪౌರ್ఢಶాಲె ರావುతತ್నహ ಳ್ ಬెంగళೂరు 
ఉతತ್ర ఇవర ంచ  బಗెಗ್.

28/01/2009 E

923 4438 1(5) ంచ -27/05-06. ರ್ౕ ఎಸ್. వపಪ್ ఉ.ಪాರ್.స.ప.పೂ.ಕా.ಹెಚ್ 
 ಕెూౕಟె ఇవర ంచ  బಗెಗ್.

28/01/2009 E
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924 4440 1(5) ంచ -34/05-06. ರ್ౕ ఎಸ್. .ವెంకಟెౕಗౌడ 
ము> .స.ప.పೂ.ಶాಲె ದాసనಕెూపಪ್లు 
ಹాసన ఇవర [ ంచ  బಗెಗ್.

31/12/2008 E

925 4442 1(5) ంచ -35/05-06. ರ್ౕ  ఆರ್ ವెంకಟెౕಶ್ ము. .స.ಪౌರ್ಶాಲె 
మలಲ್ಗెರె మండಯ್ ఇవర ంచ  బಗెಗ್.

31/12/2008 E

926 4446 1(3)అ. వృ ತ್ ప ಟ್-
40/05-06.

2006ನెౕ ಸా న ಲ್ వృ ತ್ ఆగ రువ 
అ ಕా గళ ప ಟ್.

28/01/2009 E

927 4448 1(3) ంచ .ఇతಯ್థರ್ 
/50/05-06.

ವానందಸాವ್  ము.  స.ಪౌರ್ఢಶాಲె 
గరుಡాಚాయರ್ಪాళಯ್ ఇవర ంచ  బಗెಗ್.

28/01/2009 E

928 4451 1(3) ంప./ಸెౕపು-
02/06-07.

మಹాಲెౕఖಪాలర కಛెౕ ంద  
గుం న అ ಕా గళ వృతತ್ బಗెಗ್ పతರ್గళ 
వಯ್వಹారద బಗెಗ್.

28/01/2009 E

929 4454 1(2) .ವెౕ-02/06-07. ఎಸ್.హనుమంతపಪ್ ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా  
వ గಗ್ ఇవర వృ ತ್ ವెౕతన పದాన 

మంజూರా  బಗెಗ್.

31/12/2008 E

930 4459 1(3) .ವెౕ-06/06-07. ರ್ౕ ఎಸ್. హనుమంతపಪ್ వృతತ್ 
ಕಷ್ಣా ಕా గళು వ గಗ್ ఇవర ంచ  

బಗెಗ್.

31/12/2008 E

931 4460 1(3) .ವెౕ-08/06-07. ರ್ౕ .ಕె.ಕెౕశవ మూ ರ್ 
ము. .స.ಪౌರ್ఢಶాశಲె చుండన కಟెಟ್ 
ಕెఆರ್ నగర ఇవర ంచ  బಗెಗ್.

29/04/2008 E

932 4472 1(3) ವెౕ15/06-07. ఎಸ್.ಮా గయಯ್ ము.  సಕాರ್  
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಸారಕಿಕ್ ఇవర వృ ತ್ ವెౕతన 
ఇతಯ್థರ್ద బಗెಗ್.

31/12/2008 E

933 4477 1(3) ವెౕ18/06-07. ఆರ್ సుರెౕందರ್ನాಥ್ ಬాಯ್న ರ್ ಕಿ య 
ಕాయకರ್మ అ ಕా గళು ರాజಯ್ ౕజನా 
ದెౕರ್శకరు కಛెౕ  ఎಸ್ఎಸ್ఎ. ఇవర 
వృ ತ್ ವెౕతన ఇతಯ್థರ್ద బಗెಗ್.

31/12/2008 E

934 4483 1(3) ವెౕ 22/06-07. ಕెఉಷా ము. .సಕాರ್  ಪౌರ್ఢಶాಲె 
కబక,పುతూತ್రు ತా.ఇవర వృ ತ್ ವెౕతన 
ఇతಯ್థರ್ద బಗెಗ್.

31/12/2008 E

935 4487 1(3) ವెౕ-24/06-07. .నం ౕಶ್ షయ పర ౕಕಷ್కరు ఉప 
ದెౕರ್శకర కಛెౕ  మధుಗಿ  ఇవర 
వృ ತ್ ವెౕతన ఇతಯ್థರ್ద బಗెಗ್.

31/12/2008 E

936 4494 1(5) ం.ఇ.22/05-06. ఎಸ್ లుబನ್ త ವ್ౕಸ್ ఉపನాಯ್సకరు 
డయಟ್ తుమకూరు ఇవర ంచ  కడత.

28/01/2009 E

937 4520 1(3) ಜా.ద.-21/2000-
01

ಜాగರ್తదళద ముఖಯ್సಥ್ర ನెౕమಕా  బಗెಗ್ 09/08/2008 E

938 5994 1(3) .ವెౕ-30/2006-07 ರ್ౕ ಕె. వ ంಗెౕಗౌడ, ముఖಯ್ ಕಷ್కరు, 
సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, మಲెಲ್ౕనహ ಳ್ మండಯ್ 
ತా:: ఇవర వృ ತ್ ವెౕతనద బಗెಗ್

31/12/2008 E

939 6536 1(1) క  అ  38/2006-
2007

 ఆರ್ ಪెಪ್ౕಸాವ್  ఉప ದెౕರ್శకరు 
తರ್దుగರ್ ఇవర కಢాಡ್య ౕಕಷ್ಣా 

అవ  బగಗ್

23/03/2009 E

940 6677 1(1) -32 సಫ್ವ್.పಫ್ 
4/2004-2005

ಸా. .ఇ ಖా  ఇరువ/ಖా ಯాగ రువ 
ಕಷ್ಣా ಕా  వృందద హుದెದ್గళనుನ್ -32 

రనವ್య సವ್తంతರ್ పರ್ಭారద ಲ್ సువ బಗెಗ್.

23/03/2009 E
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941 7259 1(1) ఇతರె జನె 
41 /2006-2007

ఆರ್ వణಣ್ ರె ಡ್  య ఉపನాసకరు 
డయಟె ಬె0గళೂరు ఇవరనుನ್ 

జసువ కు తు

27/11/2008 E

942 7295 1(3) .ವెౕ-32/2006-07 వంగత ఎం.ఎం.ర ౕಶ್, ఉప 
ದెౕರ್శకరు ఇవర కుటుంబಕెಕ್ కుటుంబ 
ంచ  డుగಡె ಮాడువ బಗెಗ್.

31/12/2008 E

943 7367 1(3) .ವెౕ/28/2006-07 ರ್ౕ ఎನ್. ರ್ౕ ವాసನ್, వృతತ್ 
ఉపನాಯ್సకరు, డయಟ್, ಬెంగళೂరు 
ಗాರ್ం, ఇవర ంచ  ఇతಯ್థರ್ద బಗెಗ್

31/12/2008 E

944 7911 1(1) ఇతರె జ. .స-
52/2006-07

ರ್ౕమ  ಜెూౕహರా జ ನ್, య 
ఉపನాಯ್సకరు, డయಟ್, ౖసూరు ఇవర 
జనಮ್ ನాంక స ప సువ బಗెಗ್.

27/11/2008 E

945 7994 1(2)ದాವె-01/2006-07 ರ್ౕ ఎಸ್. .అనవ ಟ್, ము. . స.ಪౌರ್ఢ 
ಶాಲె, కుంబరವాడ ఇవరు ಕె.ఎ. య ಲ್ 
స ಲ್ రువ అ ರ್ సంಖెಯ್: 1810/2002 
కు తు

25/11/2008 E

946 8156 1(5).ಸెౕ.పುಮా/01/200
6-07

షుನ್ హ మంత ನాయಕ್ ఇవర ಸెౕವా 
పುసತ್క యಧానకలు పರ್ యనుನ್ ఒదಗಿసువ 
బಗెಗ್

09/08/2008 E

947 8529 1(3) ంచ /ಮా /20
06-07

ంచ ಗె సంభం ద ఇతರె పతರ್గళ 
కడత

15/01/2009 E

948 8733 1(4) ౕజನె54/2006
-07

సవರ್ గూ ಕಷ್ణ (ఐఎಫ್ఎ)ద గు గ ಗె 
సంబం దంತె మధಯ್ంతర అಸెಸెಮ್ంಟ್ 
ಮాడలు గూರ್ಪ್  అ ಕా యనుನ್ 

ౕ సువ బಗెಗ್

11/07/2008 E

949 8786 1(1) ಹె దుದ್ప  
57/2006-07

బసం  ಬా   ವా ౕకರ್   ఇ ఒ 
ಯాదಗಿ  ఇవర ಹెసరు దుದ್ప  బಗెಗ್

27/11/2008 E

950 9476 1(1) 
ఉహుದెದ್.మం62/2006-07

బಲాಳ್ య డయటನ್ ఉదుರ್ ఇ  
ಭాగಕెಕ್ ఉదుರ್ ఉపನాನ್సకర ಹాగూ 

ಖాయం ఉపನాನ್సకరనుನ್ ನెౕ సువ బಗెಗ್.

27/11/2008 E

951 9569 1(1) ఇతರె 65/2006-
2007

ಲాಲ್ ఉప ದెౕశకరు/ డయట 
ಪాರ್ంశుಪాలరు ఇవరు సಬెగళ ಲ್   
ಬాగవ సువ దలు పೂವాರ್నుమ   
పಡెదు  ಬాగవ సువ  కు తు

23/03/2009 E

952 9570 1(1)  ఇతರె 66/2006-
2007

స  ప    ಕాಲెౕజు  యరగಲ್  ఇ ಲ್ 
ಖా రువ  ఉపನాಯ್సకర హుದెದ್ తుంబువ 
కు తు

27/11/2008 E

953 9844 1(1)  క  వ 66/2006-
2007

ಗెూರ್-ఎ ಕಿ య ಶెರ್ౕ   షಣా ಕా  
వృందద అ ಕా గళ సತ್ళ ౕ ె  కు తు

23/03/2009 E

954 10519 1(1) ఇతರె ఉ.  
పರ್ಭాರె-70 /2006-07

ರ್ౕ ఆರ್. ವెౕంకటರాము, 
ఉప ದెౕರ್శకరు,ಸా. .ఇಲాಖె, 
కಕ್బಳాಳ್పುర ఇవర ౕ న 

ఆರెూౕపగ ಗె ಸెౕವె ంద అಮానతుತ್ 
ಗెూ రువ పರ್యుకತ್ పರ್ಭార వಯ್వಸెಥ್ 
కు తు

27/11/2008 E

955 10562 (1)2.ಸాಥ್.ప.బ/09/2006
-07

ರ್ౕ .ఎಲ್. ಪా ౕల, వృతತ್ ముఖಯ್ 
ಕಷ್కరు ( -32) ఇవర ముఖಯ್ ಕಷ್కర 

హుದెದ್ಗె ಸాಥ್నపనನ್ బ ತ್ కు తంತె

24/11/2008 E

956 10742 1(1).ఇతರె/వగರ್/72/20
06-07

ರ್ౕమ  ఎ హనుమకಕ್ .ఇ.ఒ ಹెూసಪెౕಟె 
ఇవర బదಲావಣె ಮాడువ కు తు

23/03/2009 E
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957 10777 1(1).ఇతರె.వగರ್.07.20
06-07

ರ್ౕ ಹెಚ್ జయకుಮాರ್ ఇఒ 
తురుವెౕಕెರె ఇవరనుನ್ దూ న ౕರెಗె 
వಗాರ್ సువ బಗెಗ್

23/03/2009 E

958 10960 1(1).ఇతರె.అ ಕా గళ 
ಸెౕ. /75/2006-07

ಸావರ್న క ಕಷ್ణ ఇಲాಖెయ ಲ್ 
ಕాయರ್ వರ್ సు ತ್రువ గూರ್ಪ್ ఎ య 
మతుತ್ ಕಿ య ಶెರ್ౕ  వತ್ందద అ ಕా గళ 
ಸెౕವా వరగళనుನ್ స ಲ್సువ కు తు.

25/03/2009 E

959 11353 ¸ 1(1) knia04   /2007-
08

కృషಣ್ಶె ಟ್ ಕె. . ಪాರ್ంశుಪాలరు, డయಟ್, 
ಹాసన ఇవర కಡాಡ್య ౕಕಷ್ಣా అవ  
కు తు.

23/03/2009 E

960 11355 1(3) ಕా. .ఇతರె-
02/2007-08

ರ್ౕ. ಹెಚ್.ಹెಚ್. ಪా ౕల, 
ಪాರ್ంశుಪాలరు, సపపೂಕాಲెౕజు, 
టగుపಪ್, హుమನాಬాದ್ ತా: ౕదರ್ : 

ఇవర 1985 ంద 1990ర అవ య 
రహసಯ್ వర  ౕడువ బಗెಗ್.

19/08/2008 E

961 12106 1(1)  ( జನె) 
15/2007-2008

Regional institute of English South 
India ఇ ಲ್  జనవ  2008 రందు ಖా  
ఆగువ  ದెౕರ್శకర హుದెದ್యనుನ್  తుంబవ  
కు తు

23/03/2009 E

962 12208 1(1) ఇతರె వగರ್వಣె 
17/2007-2008

జయరంగ  ఇ ఒ  ఉతತ್ర వలయ -2 
రవరనుನ್ దూ న ౕಲె వగರ್వಣె 
ಮాడువ కు తు

27/11/2008 E

963 13226 CPI..ಯావುದాదರెూంద 
నుನ್ ఆ ಕ್ ಮా /2007

ఎನ್. . ಸాగರె ಪాರ್ంశుಪాలరు ಲాಲ್ 
ಕಷ್కర తరಬెౕ  ಕಷ್ణ సంಸెಥ್ కమಲాపುర 

ఇవర ಬాಕಿ ಬెౕಬాಕಿ పರ್ಮాణ పతರ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

25/10/2008 E

964 13251 14గూರ್ಪ್. 
,వగರ್.34/2007-08

ರ್ౕమ  ಹెచರ್ ఎನ್ ల తమಮ್ ముఖಯ್ 
ಕಷ್కరు సಕాರ್  ಪౌರ್ఢಶాಲె హు ಕెూౕಟె 

గదగ గ: ಲెಲ್ ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್

11/06/2008 E

965 13252 14గూರ್ಪ್. 
,వగರ್.34/2007-08

ರ್ౕమ  ಹెచರ್ ఎನ್ ల తమಮ್ ముఖಯ್ 
ಕಷ್కరు సಕాರ್  ಪౌರ್ఢಶాಲె హు ಕెూౕಟె 

గదగ గ: ಲెಲ್ ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್

11/06/2008 E

966 13253 14గూರ್ಪ್. 
,వగರ್.34/2007-08

ರ್ౕమ  ಹెచರ್ ఎನ್ ల తమಮ್ ముఖಯ್ 
ಕಷ್కరు సಕాರ್  ಪౌರ್ఢಶాಲె హు ಕెూౕಟె 

గదగ గ: ಲెಲ್ ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್

11/06/2008 E

967 13254 14గూರ್ಪ್. 
,వగರ್.34/2007-08

ರ್ౕమ  ಹెచರ್ ఎನ್ ల తమಮ್ ముఖಯ್ 
ಕಷ್కరు సಕాರ್  ಪౌರ್ఢಶాಲె హు ಕెూౕಟె 

గదగ గ: ಲెಲ್ ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್

11/06/2008 E

968 13255 14గూರ್ಪ್. 
,వగರ್.34/2007-08

ರ್ౕమ  ಹెచರ್ ఎನ್ ల తమಮ್ ముఖಯ್ 
ಕಷ್కరు సಕాರ್  ಪౌರ್ఢಶాಲె హు ಕెూౕಟె 

గదగ గ: ಲెಲ್ ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್

11/06/2008 E

969 13256 14గూರ್ಪ್. 
,వగರ್.34/2007-08

ರ್ౕమ  ಹెచರ್ ఎನ್ ల తమಮ್ ముఖಯ್ 
ಕಷ್కరు సಕాರ್  ಪౌರ್ఢಶాಲె హు ಕెూౕಟె 

గదగ గ: ಲెಲ್ ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್

11/06/2008 E

970 13257 14గూರ್ಪ್. 
,వగರ್.34/2007-08

ರ್ౕమ  ಹెచರ್ ఎನ್ ల తమಮ್ ముఖಯ್ 
ಕಷ್కరు సಕాರ್  ಪౌರ್ఢಶాಲె హు ಕెూౕಟె 

గదగ గ: ಲెಲ್ ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್

11/06/2008 E
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971 13258 14గూರ್ಪ್. 
,వగರ್.34/2007-08

ರ್ౕమ  ಹెచರ್ ఎನ್ ల తమಮ್ ముఖಯ್ 
ಕಷ್కరు సಕాರ್  ಪౌರ್ఢಶాಲె హు ಕెూౕಟె 

గదగ గ: ಲెಲ್ ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್

11/06/2008 E

972 13259 14గూರ್ಪ್. 
,వగರ್.34/2007-08

ರ್ౕమ  ಹెచರ್ ఎನ್ ల తమಮ್ ముఖಯ್ 
ಕಷ್కరు సಕాರ್  ಪౌರ್ఢಶాಲె హు ಕెూౕಟె 

గదగ గ: ಲెಲ್ ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್

11/06/2008 E

973 13260 14గూರ್ಪ್. 
,వగರ್.34/2007-08

ರ್ౕమ  ಹెచರ್ ఎನ್ ల తమಮ್ ముఖಯ್ 
ಕಷ್కరు సಕాರ್  ಪౌರ್ఢಶాಲె హు ಕెూౕಟె 

గదగ గ: ಲెಲ್ ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್

11/06/2008 E

974 13261 14గూರ್ಪ್. 
,వగರ್.34/2007-08

ರ್ౕమ  ಹెచರ್ ఎನ್ ల తమಮ್ ముఖಯ್ 
ಕಷ್కరు సಕాರ್  ಪౌರ್ఢಶాಲె హు ಕెూౕಟె 

గదగ గ: ಲెಲ್ ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್

11/06/2008 E

975 13301 11. పರ್.అ.24/2007-08 ರ್వು  అ ತా  ನాజರె ಶెౕಕಷ್ ಕా  
అ ರ್క ౕ  ಶెౕಕಷ್ಣా ಕెూౕశ 
అ ರ್ಕಿಲాಖె ఇవ ಗె ಧెౕశ పರ್ವాసಕెಕ್ 
అనువು  కడత

13/03/2008 E

976 13461 11 ఇతರె వಗాರ್వಣె 
44/2007-08

ರ್ౕ. ಶైಲ್ ಶాంతపಪ್ ರాದాರ್, 
.ఇ.ఓ., ತాತ್పುర, గులಬ್గರ್ ಲెಲ್ 

ఇవరనుನ್ వಗాರ್వಣె ಮాడువ కు .

23/03/2009 E

977 13576 15 పರ್/27/07-08 ,ఎం.కుಮాರ್. ದెౕರ್శకరు ಪాರ್.  
ఆయుకತ್ర కಛెౕ  ಬెంగళೂఋఉ ఇవ ಗె 
ಪాస ౕಟ್ರ್ న ౕక సలు ರాಪెౕಕಷ್ಣా 
పతರ್ ౕడవ బಗెಗ್

09/08/2008 E

978 14239 15 .పರ್.అ. 33/2007-
08

ರ್ౕమ . ಶైలಜాకుಮా , య 
ఉపನాಯ್సకరు, డయಟ್, ಬెంగళೂరు 
నగర ಲెಲ್ ఇవ ಗె ದెౕశ పರ್ವాసಕెಕ್ 
ರాಪెౕಕಷ್ಣా పతರ್ఎನ್.ఓ. . ౕడువ బಗెಗ್.

09/08/2008 E

979 14876 15. పರ್/39/2007-08 ఎಸ್.ರాಜెౕందರ್ య సಹాయక 
ದెౕರ್శకరు ಹాగూ ఆయుకತ್ర ఆపತ್ 

ಕాయರ್ద ರ್ ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె 
ఇవ ಗె ದెౕశ పರ್ವాస అనుమ  బಗెಗ್

09/08/2008 E

980 15114 12ಸాಥ್.ప.బ-19/2007-
08

ರ್ౕ ಹెಚ್. ನాగರాజు, వృతತ್ 
ఉపನాಯ್సకరు ಹాగూ ರ್ౕ 
ಕె.మಲెಲ್ౕಸాವ್ , ఉపನాಯ್సకరు, డయಟ್, 

ౖసూరు ఇవ ಗె ಪౌರ್ఢ ಶాಲా ముఖಯ್ 
ಕಷ್కర హుದెದ್ಗె ಸాಥ್నపనನ್ బ ತ್యనుನ್ 
ౕడువ బಗెಗ್

24/11/2008 E

981 15115 15. పರ್/42/2007-08 .ఎం.ರాజల ಮ್ య సಹాయక 
ಧెౕశకరు కನాರ್టక ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ ప ౕ ా 

మండ  ಬెంగಳೂెరు ఇవ ಗె ದెౕశ 
పರ್ವాస అనుమ  బಗెಗ್

09/08/2008 E

982 15245 14 ము. .వ:71/2007-
08

ರ್ౕ .ఎಸ್. రూర ముఖಯ್ ಕಷ್కరు 
సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె ಲాదగుండ ಬాద  
ತాలూಲ್ಕ್  ಬాగలಕెూౕಟె ಲెಲ್ ఇవర 

ౕಲె ఎಸ್. .ఎం. ./ಗాರ್మసಥ್ ంద 
దూరు ఇరువುద ంద వగರ್/సಥ್ళ 
హమದా ಕె ಮాడువ కు తు

14/08/2008 E
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983 15312 11.2ಕెఎ నం4809/200
7

కರ್కషణపಪ್మతుತ್ ఇతరరు ಕెఎ య ಲ್ అ ರ್ 
సణಖె 4809/2007ర ಲ್ ದాವె ಹెూ రువ 
కు తు

02/04/2008 E

984 15692 13 .ವెౕ.45/2007-08 ರ್ౕ.ఎం.ಗెూౕಪాల. ಲాಲ್ యూజನా 
సమనಯ್ಯా ಕా .ఎಸ್.ఎಸ್.ఎ  ఉడు   
ఇవర  వృ ತ್ ವెౕతన  మంజూರా   బಗెಗ್

29/01/2009 E

985 15730 c1(3) వృ&ನెౕ -46/2008 ಮా  హకుಕ್  యమద య ಲ್ ಮా  
ಹాಗ್ు పರ್  ఒదಗಿసువ బಗెಗ್

29/01/2009 E

986 15825 13 .ವెౕ. 49/2007-08 ರ್ౕ. ದెರ್ శంకరయಯ್ ಸాವ್ , ದెౕರ್శకరు 
ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ, ఆయుకತ್ర కಛెౕ , 
ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, ಬెంగళೂరు 
ఇవర వృ ತ್ ವెౕతన మంజూರా  బಗెಗ್.

26/12/2008 E

987 15995 13 .ವెౕ. 01/2008-09 ರ್ౕ. తమಮ್యಯ್, ರాజಯ್ అ ౕಕಷ್కరు, 
సంಗಿౕత, నృతಯ್, ನాటక, ఆయుకತ್ర కಛెౕ , 
ಸా. .ఇಲాಖె, ಬెంగళೂరు ఇవర వృ ತ್ 
ವెౕతన మంజూರా  బಗెಗ್.

25/10/2008 E

988 16197 13 కు. .ವెౕ. 03/2008-
09.22-04. ವెౕ/2008

ರ್ౕమ . ಕె.ఎಲ್. ಶారద, వృతತ್ ముఖಯ್ 
ಕಷ್కరు, సಕాರ್  సంయుకತ್ ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, 

అరಳెಪెౕಟె, ಬెంగళೂరు ఇవర 
బుదದ್ಮాందಯ್ మగನాద ಹెಚ್.ఎಸ್. 
ౕపಕ್ ಹెసరనుನ್ కుటుంబ ంచ ಗాಗಿ 

ప గ సువ బಗెಗ್.

30/01/2009 E

989 16711 13 .ವెౕ.-07/2008-09 ರ್ౕ.ఎಸ್. . ರెౕమಠ್, య 
ಕాయರ್కರ್ಮా ಕా , ರాజಯ್ ౕజನా 
ದెౕರ್శకర కಛెౕ , సవರ್ ಕಷ್ణ 

అ ಯాన, ಬెంగళೂరు ఇవర వృ ತ್ 
ವెౕతన మంజూರా  బಗెಗ್.

25/10/2008 E

990 16975 ఇ15. పರ್.అ.04.2008-
09

.ಹెಚ್.అశವ್ధನాರాయణగట 
ಕಷ್ಣా ಕా గళು అಕಷ್రదಸెూౕహ 

ಬెంగಳೂెరు ఇవ ಗె ದెౕశపರ್ವాస 
అనుమ బಗెಗ್

09/08/2008 E

991 16988 15. పರ್అ.05/2008-09 ರ್ౕమ  పರ್ಭా అಲెಕాಸ್ండರ್ సಹాయక 
ಕాయರ್కರ್ಮా ಕా గళು ರాజಯ್ ౕజನా 
కಚెౕ  సవರ್ ಕಷ್ణ అ ಯాన ಬెంగಳೂెరు 
ఇవ ಗె ದెౕశ పರ್ವాసಕెಕ್ అనుమ  
ౕడువ బಗెಗ್

09/08/2008 E

992 17011 13 .ವెౕ.-14/2008-09 ರ್ౕ.ఈ. నంజపಪ್, ఉప ದెౕರ್శకరు, 
ರాజಯ್ పఠಯ್ పುసತ್క సంఘ, ಬెంగళೂరు 
ఇవర వృ ತ್ ವెౕతన మంజూರా  బಗెಗ್.

25/10/2008 E

993 17664 15/ పರ್/10/2008=09 ರ್ౕమ  యಶెೂౕద ಕె ముఉ  సಕాರ್   
ಪౌರ್ఢಶాಲె ౕవన ౕಮానగర మ.వ4 
ఇవరు ದెౕశ పರ್ವాస ಹెూౕಗಿ బరలు 
అనుమ  బಗెಗ್

09/08/2008 E

994 20279  1 7 ఆ.ఋ.ఫ.14/2008-
09

` ` వృందద అ ಕా గళ 2007-08ನెౕ 
ಸా న ఆ ತ್-ఋణప ಟ್గళು 
ಚామರాజనగర ಲ್

22/01/2009 E

995 20281  1 7 ఆ.ఋ.ప:15/2008-
09

`  `వృందద అ ಕా గళ 2007-08ನెౕ 
ಸా న ఆ ತ್-ఋణప ಟ್గళು కಕ್మగళೂరు 
ಲెಲ್

22/01/2009 E
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996 20283  1 7 ఆ.ఋ.ప:16/2008-
09

`  `వృందద అ ಕా గళ 2007-08ನెౕ 
ಸా న ఆ ತ್-ఋణ ప ಟ್గళು ద ణ కనನ್డ 
ಲెಲ್

22/01/2009 E

997 20284  1 7 ఆ.ఋ.ప:17/2008-
09

`  `వృందద అ ಕా గళ 2007-08ನెౕ 
ಸా న ఆ ತ್-ఋణప ಟ್గళು ಹాసన ಲెಲ್

22/01/2009 E

998 20285  1 7 ఆ.ఋ.ప:18/2008-
09

` `వృందద అ ಕా గళ 2007-
08ನెౕಸా న ఆ ತ್-ఋణప ಟ್గళು ಕెూడగు 
ಲెಲ್

22/01/2009 E

999 20286  1 7 ఆ.ఋ.ప:19/2008-
09

`  `వృందద అ ಕా గళ 2007-08ನెౕ 
ಸా న ఆ ತ್-ఋణప ಟ್గళು మండಯ್ ಲెಲ್

22/01/2009 E

1000 20288  1 7 ఆ.ఋ.ప:20-2008-
09

`  ` వృందద అ ಕా గళ 2007-08ನెౕ 
ಸా న ఆ ತ್-ఋణప ಟ್గళು ౖసూరు ಲెಲ್

22/01/2009 E

1001 20290  1 7 ఆ.ఋ.ప:21/2008-
09

`  ` వృందద అ ಕా గళ 2007-08ನెౕ 
ಸా న ఆ ತ್-ఋణప ಟ್గళು ఉడు  ಲెಲ್

22/01/2009 E

1002 24626 16జ.వ త.అను-
07:2006-07

జವాహರ್ న ౕదయ ದాಯ್యద  
నಡెయువ ఓ యంಟ್ ಕాయರ್కರ್మಕెಕ್ 
ಲాಲ್ ఉ . ౕ సువ బಗెಗ್.

21/03/2009 E

1003 24630 16:అనಸాಗాರ್.పంత:అను
-15:2006-07

అబుದ್ಲ್ న ౕರ್ ಸాಬ್ ರాజಯ್ ಗాರ್ ౕణ  
అ వృ ದ್ సంಸెಥ್యవ ంద ఉపగರ್హ 
ఆಧా త గుంపು చಚెರ್ య ಲ್ 
ಭాగవ సువ బಗెಗ್.

21/03/2009 E

1004 24635 16ఎ. .ఐ తరಬెౕ  
ౕ-28:2006-07

ఎ. .ఐ ౖసూరు ఇవర వ ంద 
ఆ ౕ రువ తరಬెౕ  ಕాయರ್ಕెಕ್ ರాజಯ್ 
మటಟ್ద అ ಕా  ౕజನె బಗెಗ್.

21/03/2009 E

1005 24641 16ఇతರె ವాಯ್సంగ:అను-
01:2005-06

ರ್ౕమ  సంಧాಯ್ ఎం.ಪా ౕಲ್, .స. . 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ  ఎం.ఇ. . ವాಯ್సంగ 
ಮాడలు అనుమ  ౕడువ కు తు.

21/03/2009 E

1006 24644 16ಖా.సವ್.ಸా-
116:2005-06

ಕె.ఆರ್. ರ್ವెౕ , ము. . 
స.ಪౌರ್.కుపುಪ್ಸెూౕಗె, నంజనగూడు, 

ౖసూరు ఇవర ಖా. .ಸెౕ దుದ್ప  
ಮాడువ బಗెಗ್.

21/03/2009 E

1007 24650 16ಕా. .బ:సుತెూತ್ౕಲె-
11:2004-05

ಸా. ఇ. గూರ್ಪ್  అ ಕా గ ಗె 
ಕాల  ವెౕతన బ ತ್ మంజూరు 
ಮాడువ బಗెಗ್.

21/03/2009 E

1008 24653 16కు.క :ಸా. . ౕ:10
3:2005-06

రఘುರామ ಸెూౕమಯా , ದెౕರ್శకరు, 
ಪౌರ್. . ಮా ౕజನె కుటుంబ కಲాಯ್ణ 

 డుగಡె బಗెಗ್.

21/03/2009 E

1009 24657 16తరಬెౕ  అ. .-
73:2005-06

ఎನ್.ఐ.ఆರ್. . ಹైదರాಬాದ್, ఇవ ంద 
ఆ ౕ రువ ಮాಯ್ನెౕಜ್ ంಟ್ ఆಫ್ 
ಪె మ  ఎజుಕెౕషನ್ ಸెಪెಟ್ంబರ್ 26  ంద 
అಕెూಟ್ౕబರ್ 1 2005 ఎంబ తరಬెౕ  

ౕ సువ బಗెಗ್.

21/03/2009 E
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1010 24668 16 ౕ.తరಬెౕ -
113:2005-06

ౕಪా నవದెహ , ఇవ ంద ఆ ౕ ద 
ಟై ంಗ್ ౕಗాರ್ಮ್ ఆನ್, సూಕ್ಲ್  
ಮాಯ್ ంಗ್ అంಡ್ ಪాಯ್ ంಗ್ ಸెంబರ್ 
26-30, 2005 ఎంబ  తరಬెౕ ಗె 
అ ಕా గళ ౕజನె బಗెಗ್.

21/03/2009 E

1011 24671 16 .ದెౕ.తరಬెౕ -
110:2005-06

ంగపೂರ್ న ಲ್ నಡెయువ 
ఎಸ್. . . .ఎతరಬెౕ ಗె అ ಕా గళనుನ್ 

ౕ సువ బಗెಗ್.

21/03/2009 E

1012 24674 . . తరಬెౕ  యం 
140:2005-06

.ఐ.ఐ ఒందు నద తరಬెౕ ಗె 
అ ಕా గళು ౕజನె బಗెಗ್

21/03/2009 E

1013 24678 16 ౕಪా ಕాಯాರ್ಗార-
73:2005-06

ఐదు నగళ ಕాయರ್ಗార 24-
28/10:2005 మతుತ್ అ ಕా గళనుನ್ 

ౕ సువ బಗెಗ್.

21/03/2009 E

1014 24684 16పರ್శ ತ್ ప.అ. -
148:2005-06

ರాషಟ್ರ್ మటಟ್ద ఇంಟెಲ್ పರ್శ ತ್ పರ್ಧాన 
సಮారంభಕెಕ್ అ ಕా గళ ౕజನె

21/03/2009 E

1015 24686 16త.అ. -147:2005-
06

Ncaer presentation on 
macroeconomic database  ఒందు 
నద ಕాಯాರ್ಗారಕెಕ್ అ ಕా గళ 

ౕ సువ బಗెಗ್.

21/03/2009 E

1016 24689 16 ౕಫా తరಬెౕ  
138/2005-06

2006-07ನెౕ ಸా ಗె ಫాద ಲ್ 
హ ಮ್ಕెూం రువ ಕాయರ್కರ್మగళ ప ಟ್య 
బಗెಗ್.

21/03/2009 E

1017 24692 16ఎం.ఎ. ಸాನ್ 
ప. 128:2005-06

ಟాಟా ఇನ್ಸ್ ಟ್టూಟ್ ఆಪ್ ಸెూ యಲ್ 
ಸైನ್ಸ್ ಸ್ ఇవరు నಡెసువ ఎం.ఎ 
ಸాನ್తಕెూతತ್ర పద ಗాಗಿ ౕజನె బಗెಗ್.

21/03/2009 E

1018 24802 16ಪై.ಪా.తరಬెౕ :ఇతರె
:139:2005-06

.ఎಸ್.ఇ. నవದెహ  ఇవర 
ఎ.ఆರ್.ఎನ್.ಹెಚ್.ಪైలಟ್ ಪాರ್ಜెಕ್ಟ್ 
ಕాಯాರ್ధಯ್యಕెಕ್ ರ್ౕమ  . ಹెౕమలತా 
ఇవరనుನ್ ౕ సువ బಗెಗ್.

23/03/2009 E

1019 24812 16ఎನ್.ఎ. 
.:అ :01:2006-07

One day advocay programme 
deafblind/mutti Sensory 
Impairment

23/03/2009 E

1020 25013 16 ౕ.ಪా:తరಬెౕ -
104:2005-06

Traing programme onmanaagerlal 
Execellence for School princlpals  
తరಬెౕ ಗె అ ಕా గళనుನ್ ౕ సువ 
బగಗ್.

23/03/2009 E

1021 25018 16 .ఇ. . అ 1:2006-
07

consultation meetin on vocational 
education and training coimbatore 

23/03/2009 E

1022 26730 15 ంచ -32/2005-06 ಹెಚ್. . సతಯ್ನాರాయణರాವ್, ము. . 
డ , ರామనగర ತా: ఇవర ంచ  

బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1023 26740 13 ంచణ-7:2005-06 .ನాగರాజు, ఉ.ಪాರ್ం. తుమకూరు 
ఇవర ంచ  ఇతಯ್థರ್ద బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1024 26750 13 వృ ತ್-8/2000-01 ಬెూౕరపಪ್ ನాయక, .ఇ.ఓ ,ದావణಗెರె 
ఇవర వృ ತ್ ವెౕతనద బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1025 26755 13 ంచ -02/2000-01 ರ್ౕమ  ఎಸ್.ఆರ್. కులక ರ್, వృతತ್ 
ము. . ఇవర దతుತ್ పು ತ್య ಹెసరనుನ್  
ంచ ಗె ನెూంದా సు కు తు.

25/03/2009 E
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1026 26760 13ಶా. . ం-23/1998-
99

: ರ್ౕమ  ಹెಚ್.ಪెರ್ౕಮాದెౕ , 
ದెౕರ್శకరు, ౖನా  ದెౕರ್శನాలయ 

ఇవర కు. ం బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1027 26762 13 .ವెౕ-60/2000-01 ఎం.ನాರాయణ ಶా ,ఉ . ದై. ಕಷ್ణ 
ఇవర ంచ  బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1028 26764 13 .ವెౕ-70/2000-01 ಹెಚ್.ఆರ್. నంజపಪ್, ಪాರ್ಧాಯ್పకరు, 
అలంಕార ಶాస , ఇవర ంచ  బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1029 26768 13 .ವెౕ.-86/2000-01 : .ఎನ್. ಜెూౕ , వృ ತ್ ದెౕರ್శకరు, 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ  ఇవర ಬాಕಿ హణద బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1030 26771 13 ವెౕ-151/1997-98 ಮాగడపಪ್, వృతತ್ ము. . ఇవర ంచ  
బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1031 26776 13ಶా . ం- .ವెౕ-
11/1998-99

.ఎನ್.ಜెూౕ , ದెౕರ್శకరు, ಪౌರ್. , 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ಬెం. ఇవర వృ ತ್ 
ವెౕతనద బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1032 26780 13ಶా. . ం-4/1998-
99

ఎం.ఆರ್. ಗెూౕ ందರాವ್ ంధಯ್, 
ದెౕರ್శకరు ఇతರె ప ౕ ెగళು, ఇవర 
వృ ತ್ ವెౕతనద బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1033 26782 13ಶా. . ం- .ವెౕ-
18/1997-98

.ఎం. దದ್ ంగపಪ್, .స. . 
బಬ್ం ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ఇవర ంచ  

బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1034 26785 13 ంచ -61/2004-05 ಕెూడయಯ್, ము. , స.ಪౌರ್.ಶా. కಟాಟ್య, 
ಹాసన ఇవర వృ ತ್ ವెౕతనద బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1035 26788 13 ంచణ-72/2004-05 ఎం.రంగಸాವ್మయಯ್, స.ಪౌರ್ಶా. 
ಬాಯ್ಲాళು, ಯాపటಟ್ణ ఇవర ంచ  
బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1036 26790 13 ంచ -74/2004-05 దದ್ ంగయಯ್, ము. . స.ಪౌರ್.ಶా, 
త ಮాళంಗಿ, .నర ౕపುర ఇవర 
ంచ  బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1037 26793 13 ంచ -75/2004-05 .లಕಷ್ಮ್ణ ಶె ಟ್ಗాರ್, ము. . స.ಪౌರ್.ಶా, 
ಬైకంಪా , మంగళೂరు ఇవర ంచ  
బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1038 26800 13 ంచ -76/2004-05 .ఎಸ್. మ దದ್యಯ್, ము. . స.ಪౌರ್.ಶా. 
కడಕెూౕళ, ౖసూరు ತా: ఇవర ంచ  
బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1039 26803 13 ంచ -60/2004-05 ఎಸ್.కృషಣ್మూ ರ್, స. , ౖసూరు 
ಭాగ, ఇవర ంచ  బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1040 26807 13 ంచ -58/2004-05 .ವాసుದెౕವ್, ఉడుప, ము. ,  
స.ಪౌರ್.ಶా. అమವాಸెಬైలు కుంದాపುర, 
ఇవర ంచ  బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1041 26814 13 ంచ -59 ఠలದాಸ್, బనನ್ం , .ఇ.ఓ, ఉడు , 
ఉతತ್ర ಲెಲ್ ఇవర ంచ  బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1042 26817 13 ంచ -73/2004-05 ರ್ౕ ರాವ್ ಸెూౕమಶెౕఖರ್, ము. . 
స.ಪౌರ್.ಶా. .ಹెూసూరు, మండಯ್ ఇవర 
ంచ  బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1043 26822 13 ంచ -65/2004-45 ఉಮాದెౕ , ఉపನాಯ್సకరు, 
స. ం ,అಧాಯ್పకర ಪాರ್. ಕಷ್ణ 
మಹా ದాಯ್లయ ౖసూరు ఇవర 
ంచ  బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1044 26824 13 ంచ -62/2004-05 ರ್ౕమ  ఉಮా, ము. . స.ಪౌರ್.ಶా. 
ಕైಲాసపುరం, ౖసూరు ఇవర ంచ  
బಗెಗ್.

25/03/2009 E

66 of 277



కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

1045 26827 13 ంచణ-2/2004-05 .ఎಸ್. కಕ್ನాయక, .ప, ఉ. . 
కಛెౕ  ಚామರాజనగర ఇవర ంచ  
బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1046 26830 13 ంచ -78/2003-04 ఎಸ್. దದ್గంగయಯ್, ఉపನాಯ್సకరు, 
డయಟ್ ౖసూరు, ఇవర ంచ  బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1047 26833 13 ంచ -87/2003-04 కಕ್ణಣ್, ము. . స.ಪౌರ್.ಶా. 
గరగనహ ಳ್,గుండಲ್ಪెౕಟె ఇవర ంచ  
బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1048 26837 13 ంచ -76/2003-04 .ಹెಚ್. హనుమంతపಪ್, ము. . స.ಪౌರ್ಶా. 
ಸెూಲాಲ್పುర, త ౕಕెರె ತా: ఇవర ంచ  
బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1049 26840 13 ంచ -84/2003-04 . సರెూౕజ, ము. . స.ಪౌರ್.ಶా. 
ಹెూరಕెూడు, ౖసూరు ఇవర ంచ  
బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1050 26844 13 ంచ -81/2003-04 ಕె.రతನ್, ము. . స.ಪౌರ್.ಶా. సవನాళ, 
ಬెళತ್ంగ , ఇవర ంచ  బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1051 26847 13 ంచ -75/2003-04 .మನెూౕహ , ఉపನాಯ್సకరు, డయಟ್, 
మంగళೂరు, ఇవర ంచ  బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1052 26852 13 ంచ -29/2004-05 .ఎం. ಕాವెౕరమಮ್, ము. . ಪౌರ್.ಶా. 
ನె ಲ್ఉ ಕెౕ , మ ಕెౕ  ఇవర ంచ  
బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1053 26857 13 ంచ -1/2004/05 ఎನ್.ఎಸ್. ನాగರాజನ್, ము. . 
స.ಪౌರ್.ಶా. ౕదర ಬాಲ್ಕ್, 
ಬెూంబూబಜాರ್, ౖసూరు ఇవర 
ంచ  బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1054 26858 13 ంచ -77/2003-04 ಕె.ఎం. పೂవమಮ್, .ఎಸ್. .ఇ. ఉ. . 
కಛెౕ , ಕెూడగు, ఇవర ంచ  బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1055 26859 13 ంచ -85/2003-04 . . నನ್మಮ್, .ప. ఉ. . కಛెౕ , 
మ ಕెౕ , ఇవర ంచ  బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1056 26860 13 ంచ -5/2004/05 ఎం. . ಕెౕశವ್ భಟ್, ఉపನాಯ್సకరు, 
డయಟ್, మంగళೂరు ఇవర ంచ  బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1057 26862 13 ంచ -4/2004-05 .ಕె. గుణవ , ము. . స.ಪౌರ್.ಶా. 
హకಕ್తూತ್రు, మ ಕెౕ , ఇవర ంచ  బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1058 26863 13 ంచ -86/2003-04 .ఎನ್. వశంకరರాವ್, .ప. ఉ. . 
కಛెౕ , మండಯ್ ఇవర ంచ  బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1059 26866 13 ంచణ-18/2004-05 ಗౌಸ್ ಬెౕಗ್, య ఉపನాಯ್సకరు, 
. .ఇ, ౖసూరు ఇవర ంచ  బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1060 26868 13 ంచ -80/2003-04 .చందರ್ಶెౕఖరపಪ್, ము. . స.ಪౌರ್.ಶా. 
హ ನారు, నంజనగూడు ఇవర ంచ  
బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1061 26869 13 ంచ -3/2004-05 . . ಬెూౕళయಯ್, .ప.వృ ತ್ ಕಷ್ణఉ. . 
కಛెౕ , ಚామರాజనగర ఇవర ంచ  
బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1062 26871 13 ంచ -83/2003-04 ಕాವెౕరమಮ್, ము. . స.ಪౌರ್.ಶా.ఇళವాళ, 
ౖసూరు ఇవర ంచ  బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1063 26872 13 ంచ -82/2003-04 .ఎ. మ ಲ್ಕాజుರ್న ಶె ಟ್, ము. . 
స.ಪౌರ್.ಶా, కಟెಟ್ౕపುర, హరకలగూడు ತా: 
ఇవర ంచ  బಗెಗ್.

25/03/2009 E
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1064 26874 13 ంచ - 79 /2003-
04

. హనుమంతయಯ್, ము. . ರైಲెವ್ 
ಕాಯాರ್ಗార ಕాಲెూౕ , ౖసూరు ఇవర 
ంచ  బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1065 26877 13 ంచ -20/2004-05 నూರ್ అహమದ್,ము. . స.ಪౌರ್.ಶా 
ನాగనహ ಳ್, ౖసూరు ఇవర ంచ  బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1066 26878 13 ంచ -19/2004-05 . . మూ ರ್, .ప , ఉ.  కಛెౕ , 
ౖసూరు  ఇవర ంచ  బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1067 26883 13 ంచ -21/2004-05 ಗెూౕ ందರాజుನాయಡ್, ఉపನాಯ್సకరు, 
డయಟ್  కూ ಗె, ఇవర ంచ  బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1068 26887 13 .ವెౕ-20/2001-02 ఎం.ఎಸ್. ವెంకಟాచల అవಧా , వృ ತ್ 
ము. . ఇవర ಬెౕಬాಕಿ పರ್ಮాణ పతರ್

25/03/2009 E

1069 26893 13 .ವెౕ-68/2001-02 ಶెౕఖ హబూಬ್, ఉపನాಯ್సకరు, 
డయಟ್ వ గಗ್, ఇవర ంచ  బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1070 26899 13 వృ ತ್-70/2001-02 ఎಸ್.నర ంహమూ ರ್, ము. . ఇవర 
వృ ತ್ ಸౌలభಯ್వనుನ್ తಡె రువ బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1071 26902 13 వృ ತ್-66/2002-02 .ನాగರాజు, ఉపನాಯ್సకరు, డయಟ್ 
వ గಗ್, ఇవర ంచ  బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1072 26905 13 వృ ತ್-65/2001-02 . . కుಮారపಪ್, ఉపನాಯ್సకరు, 
డయಟ್ వ గಗ್ ఇవర ంచ  బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1073 26908 13 వృ ತ್-64/2001-02 .ఎಸ್. బసవರాజపಪ್, ము. . 
స.ಪౌರ್.ಶా, మಮ್పಪ್నహ ಳ್,చళಳ್ಕెರె ತా: 
ఇవర ంచ  బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1074 26911 13 వృ -62/2001-02 ఎಸ್.ಕె. కలಲ್యಯ್ నవರ್, ಪాರ್ంశుಪాలరు, 
డయಟ್ తుమకూరు ఇవర ంచ  బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1075 26917 13 వృ ತ್-61/2001-02 .ఆರ್. ಪా ౕಲ್, 
ದెౕರ್శకరు, ౖನా , ಬెంగళೂరు 

ఇవర ంచ  బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1076 26920 13 వృ ತ್-60/2001-02 ఎ. . ౕరపಪ್, .ఇ.ఓ యూరు, ఇవర 
ంచ  బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1077 26925 13 వృ ತ್-59/2001-02 ఎం. జలಜాಬా , ದెౕರ್శకరు, 
.ఎಸ್.ఇ.ఆರ್. . ఇవర ంచ  బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1078 26929 13 వృ -57/2001-02 : వణಣ್ಗౌడ, ము. . స.ಪౌರ್.ಶా. 
ಹాలద ಳ್, తురుವెౕಕెರె ತా: ఇవర 
ంచ  బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1079 26936 13 వృ ತ್-54/2001-02 ఆರ್, . ದెౕశಪాంಡె, తರ್కಲా సಹాయక 
ದెౕರ್శకరు, ఆయుకತ್ర కಛె , ಬెం.ఇవర 
ంచ  బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1080 26941 13 వృ ತ್-53/2001-02 ఎం. సತాತ್ರ್ ಸాಬ್, ము. . స.ಪౌರ್.ಶా. 
ರామಜెూౕಗಿహ ಳ್, చళಳ್ಕెರె ತా: ఇవర 
ంచ  బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1081 26944 13 వృ ತ್-52/2001-02 ಕె.  రంగపಪ್, ము. . స.ಪౌರ್.ಶా. 
ಬెౕ నహ ಳ್, ರా ತా: ఇవర ంచ  బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1082 26949 13 వృ ತ್-51/2001-02 ఎం. అಮ್ తుಲ್ ఎం.ఎಫ್. ఉ ౕయರ್, 
ము. . స.ಪౌರ್.ಶా. ఉదుರ್, ಗౌ ಪాళಯ್, 
ಬెం. ఇవర ంచ  బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1083 26953 13 వృ ತ್-50/2001-02 ఆರ್. ಪాಪ್ರె ಡ್, .ప. ఉ. . కಛెౕ , 
ಕెూౕಲార, ఇవర ంచ  బಗెಗ್.

25/03/2009 E

68 of 277



కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

1084 26957 13 వృ ತ್-49/2001-02 .ఎಸ್. చందರ್ణಣ್, ఉపನాಯ್సకరు, డయಟ್ 
ದావణಗెರె, ఇవర ంచ  బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1085 26960 13 వృ ತ್-48/2001-02 ఎ. ఈశವ್రపಪ್, ఉపನాಯ್సకరు, డయಟ್ 
వ గಗ್, ఇవర ంచ  బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1086 26965 13 వృ ತ್-47/2001-02 ఎం. . ರాజಶెౕఖరయಯ್, ఉప ಪాರ್ం, 
స,ప.పೂ.ಕా, ದావణಗెರె,ఇవర ంచ  
బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1087 26969 13 వృ ತ್-41/2001-02 ఎం.ನాರాయణ ಶా , వృ ತ್ 
ఉప ದెౕರ್శకరు, ఇవరಗె వృ ತ್ 
నంతరద ఆ ರ್క ಸౌలభಯ್ ౕడువ బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1088 26975 13 వృ ತ್-37/2001-02 .ఆರ್. సుందరರామయಯ್, వృతತ್ 
ఉపನాಯ್సకరు, ఇవర వృ ತ್ నంతర 
కಟావಣె ಮాడువ కు తు.

25/03/2009 E

1089 26977 13 .ವెౕ.ಸౌ-31/2001-
02

ఎನ್. ರ್ౕ ವాಸ್, ము. . ఇవర వృ ತ್ 
పರ್ಸాತ್వನె బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1090 26979 13 వృ ತ್031/2001-02 .ల త, ము. . స.ಸెౕವె ఆ ರ್క 
ಸౌలభಯ್ద బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1091 26980 13 .ವెౕ-27/2001-02 జ ౕನ್ ತాಜ್, ము. . 
స.ಪౌರ್.ಶాఉదుರ್ದెౕవర ౕవనహ ಳ್, 
ఇవర ంచ  బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1092 26982 13 ంచ -90/2004-05 . .ನాయಕ್, ದెౕರ್శకరు, అపర 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ , గులಬ್ಗా్ ఇవర ంచ  
బಗెಗ್.

25/03/2009 E

1093 26987 16ಬెౕಬాಕಿ/ఇతರె-
01/2004-05

ರ್ౕమ  . . మల, ಪాರ್ంశుಪాలరు, 
. .ఇ, జమఖం  ఇవ ಗె ಬెౕಬాಕಿ 

పರ್ಮాణ పతರ್ ౕడువ బಗెಗ್.

26/03/2009 E

1094 26988 13 వృ ತ್-54/2002-03 ರ್ౕమ  . ౕನా , ದెౕರ್శకరు, 
ಸా. .ఇ. ఇవర వృ ತ್ బಗెಗ್.

26/03/2009 E

1095 26989 13 వృ ತ್-62/2002-03 ರ್ౕమ  .ఎಸ್. ౕಲావ , సಹాయక 
ದెౕರ್శకరు, క.ಪౌರ್. .ప ౕ ా మండ , 

ఇవర వృ ತ್ವెౕతనద బಗెಗ್.

26/03/2009 E

1096 26990 13 వృ ತ್-64/2002-3 .ము ಸాವ್ , ಕಷ್ಣా ಕా , ఉ. . 
కಛెౕ , ಬెం.ద ఇవర ంచ  బಗెಗ್.

26/03/2009 E

1097 26992 13 వృ ತ್-65/2002-03 ಕె.ఆರ್. జ ౕందರ್, ము. . 
స.ಪౌರ್.ಶాಲె, మం కಲ್ ಕెూౕಲార ఇవర 
వృ ತ್ ವెౕతనద బಗెಗ್.

26/03/2009 E

1098 26993 13 వృ ತ್-66/2002-03 ಕె.ఎನ್. ರామಶెౕಷాಚాರ್, 
.ఉపನాಯ್సకరు, డయಟ್ ಬెం.ಗాರ್ం. 
ಲెಲ್, ఇవర ంచ  బಗెಗ್.

26/03/2009 E

1099 26994 13 వృ ತ್-68/2002-03 ఎನ್.ಭాగಯ್, ఉನాಯ್సకరు, డయಟ್, 
ಬెం.న. ಲెಲ್ ఇవర ంచ  బಗెಗ್.

26/03/2009 E

1100 26995 13 వృ ತ್-69/2002-03 ఎಸ್. ాನెౕశವ್ర ರాವ್, ము. . 
స.ಪౌರ್.ಶా. ಸెూరబ ఇవర ంచ  బಗెಗ್.

26/03/2009 E

1101 26996 13 వృ ತ್-81/2002-03 ಸైయದ್ ముతರ್ಜా ಪాಷా, షయ 
ప ౕಕಷ್కరు, ఇవర వృ ತ್ ವెౕతనద బಗెಗ್.

26/03/2009 E

1102 26998 13 వృ ತ್-63/2002-03 ఎం. నటರాಜ್, ఉ. ದెౕರ್శకరు, ఇవర 
ంచ  బಗెಗ್.

26/03/2009 E

1103 27001 13 వృ ತ್-4/2002-03 ఎం. ಶాం మ , సహ ದెౕರ್శకరు, 
.ఇ  ఇవర ంచ  బಗెಗ್.

26/03/2009 E

1104 27003 13 వృ ತ್-20/2002-03 ಕె. ವెంకಟాచలప , ఉప ದెౕರ್శకరు, 
ఇవర ంచ  బಗెಗ್.

26/03/2009 E
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1105 27005 13 వృ ತ್-43/2002-03 .సు ౕల, ఉప ದెౕರ್శకరు, పఠಯ್పುసತ್క, 
ದెౕರ್శನాలయ, ಬెంగళೂరు ఇవర 
వృ ತ್ బಗెಗ್.

26/03/2009 E

1106 27009 13 వರ್ ತ್-41/2002-03 ಕె.ఆರ್. కమಲాದెౕ , ము. . స.ಪౌರ್.ಶా. 
అరగ, ౕథರ್హ ಳ್ ತా: ఇవర ంచ  బగಗ್.

26/03/2009 E

1107 27014 13 వృ ತ್-39/2002-03 ఎನ್. . భಟ್, ದెౕರ್శకరు, క.ಪౌರ್. . 
ప ౕ ా మండ , మಲెಲ್ౕశವ್రం, ಬెం. ఇవర 
వృ ತ್ బಗెಗ್.

26/03/2009 E

1108 27018 13 వృ ತ್- 30/2002-03 ಹెಚ್.ఆರ್. ವా ರాజರాವ್, ము. . 
స.ಪౌರ್.ಶా. ಕెౕతಮారనహ ಳ್, ಬెం, ఇవర 
ంచ  బಗెಗ್.

26/03/2009 E

1109 27021 13వ. -86/2002-03 ఎಲ್.ఎಸ್. ರాధ, ము. , స.ಪౌರ್.ಶా. 
సంపಗಿರామనగర, ಬెం. ఇవర ంచ  
బಗెಗ್.

26/03/2009 E

1110 27025 13 వృ ತ್-29/2002-03 ఆರ್. ಶారద, ఉపನాಯ್సకరు, డయಟ್, 
ಬెం.న. ఇవర ంచ  బಗెಗ್.

26/03/2009 E

1111 27028 13 వ ತ್-28/2002-03 . సుబರ್మణಯ್మం, ఉపನాಯ್సకరు, 
డయಟ್, ದావణಗెರె ఇవర ంచ  బಗెಗ್.

26/03/2009 E

1112 27031 13 వృ ತ್-27/2002-03 ಕె.ఎం. ತాರామ , ఉపನాಯ್సకరు, 
డయಟ್, ಬెం.న. ಲెಲ್ ఇవర ంచ  బಗెಗ್.

26/03/2009 E

1113 27035 13 వృ ತ್-19/2002-03 .ఎಲ್. ಹెగಗ್ಡె, ದెౕರ್శకరు, ಪౌರ್.   
ఇవర ంచ  బಗెಗ್.

26/03/2009 E

1114 27040 13 వృ ತ್-16/2002-03 .ಕె. ನాగರాజರాವ್, సహ ದెౕರ್శకరు, 
ఇవర ంచ  బಗెಗ್.

26/03/2009 E

1115 27044 113 వృ ತ್-9/2002-03 ಹెಚ್.ఎం. శంభు ంగయಯ್, ము. . 
స.ಪౌರ್.ಶా.కుందವా , ದావణಗెರె ఇవర 
ంచ  బಗెಗ್.

26/03/2009 E

1116 27049 13 వృ ತ್-8/2002-03 . . వపಪ್, సಹాయక ದెౕರ್శకరు, 
పఠಯ್పುసತ್క ದెౕರ್శನాలయ, ಬెం, ఇవర 
ంచ  బಗెಗ್.

26/03/2009 E

1117 27051 13 వృ ತ್-7/2002-03 ఆರ್. సుబಬ್ರాವ್, ము. . స.ಪౌರ್.శ, 
కుం , హరపనహ ಳ್, ದావణಗెರె ఇవర 
ంచ  బಗెಗ್.

26/03/2009 E

1118 27056 13 వృ ತ್-05/2002-03 ఎಸ್. ౕరణಣ್, ఉపನాಯ್సకరు, డయಟ್, 
ದావణಗెರె ఇవర ంచ  బಗెಗ್.

26/03/2009 E

1119 27062 13 వృ ತ್-02/2002-03 ಸాಸ್ರ್ అహమದ್, ಲాಲ್ ದై. . 
అ ౕಕಷ್కరు, ಬెం.ద. ಲెಲ್ ఇవర ంచ  
బಗెಗ್.

26/03/2009 E

1120 27066 13 వృ ತ್-3/2002-03 ಹెಚ್.ఎಸ್. ಲెూౕకನాಥ್, ఉపನాಯ್సకరు, 
డయಟ್, ಬెం.న. ಲెಲ್

26/03/2009 E

1121 27072 13 వృ ತ್-60/2002-03 అనಸ್ರ್ ప ౕಷ್, ము. . స.ಪౌರ್.ಶా. 
ಸాదహళಳ್ ఇవర ంచ  బಗెಗ್.

26/03/2009 E

1122 27079 13 వృ ತ್-40/2002-03 ಶా ౕದా సుಲాತ್ನా, ము. , స.ಪౌರ್.ಶా 
ಬాಲెౕರ್ನ್. ఇవర వృ ತ್ బಗెಗ್.

26/03/2009 E

1123 3187 2(5) దూరు 7:2003-04 ರ್ౕ  జయరంగ ం న ెౕతರ್ 
అ ಕా గళು ಗౌ దనూరు ఇవర 

ౕ న అಪాదನెగళ బಗెಗ್.

18/05/2007 A

1124 3221 2(5) దూరు 45:2003-
04

ఎం పುటಟ್ಸాವ್ ಗౌఢ ఇఓ చనನ್పటಟ್ణ 
ಬెంಗాರ್ ಲెಲ್ ఇవర ౕ న అಪాదನెగళ 
బಗెಗ್.

18/05/2007 A
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1125 3296 2(7) దూఉరు 
17:2005-06

ರ್ౕ మ ಲ್ಕాజుರ್న సಹాయక ದెౕರ್శకరు 
అಕಷ್ర ದాಸెూౕహ ಕాయರ್కರ್మ ಹెూసಕెూౕಟె 
ಬెంగళೂరు ಗాರ್ ಲెಲ್ ఇవరు అಕಷ್ర 
ದాಸెూౕహ ಕాయರ್కರ್మద పೂవರ್ 
దದ್ತెయ ಲ್ కతರ್వಯ್ ಲెూౕపವెసಗಿరువ బಗెಗ್.

04/02/2007 A

1126 3312 2(7) దూరు 30:2005-
06

ರ್ౕ ఈశವ್రయಯ್ ెౕ అ ನెలమంగల 
ಬెం.ಗాರ್ ಲెಲ್ ಹాగు అవర కಛెౕ య 
గుಮాಸాತ್రుగళು ಕಷ್కర వృందదవ ಗె 
ಮాడు ತ್రువ ౕస ದెూರ್ౕహ వంచನె 
ఇతರె అవಯ್వಹారగళ బಗెಗ್.

18/05/2007 A

1127 3328 2(7) దూఎరు 55:2005-
06

ರ್ౕ ಹెఎಚ್ మంజుನాಥ್ ఇఓ 
ಹెూసಕెూౕಟె ಬెంగలూరు ಗాರ್ ಲెಲ್ ఇవరు 
కಛెౕ  బಬ್ం  ಹాగు ಕಷ್క ಗె ౕ రువ 
ತెూందರెగళ బಗెಗ್.

18/05/2007 A

1128 3338 2(7) దూరు 59:2005-
06

ರ್ౕ  ఎಸ್ ನాగರాಜ್ ರాವ್ ెౕ అ 
ಬెంగళೂరుఉ ಗాರ್ ಲెಲ್ ఇవర మగళು 
206ర ಲ್ ఎಸ್ఎಸ್ఎಲ್  ప ౕ ెయ ಲ್ 
ಹాజರాಗಿరువ షయవనుನ್ ఇಲాಖె 
గమನెಕ್ తరದె  కతರ್వಯ್ ಕెూౕపವెసಗಿరువ 
బಗెಗ್.

18/05/2007 A

1129 6070 si2[7] duru 15/2006-07 Complaint against Sri. P>B> 
Basavraj, B.E.O. Tukmur,

18/05/2007 A

1130 3095 2(5) దూరు 48: 1999-
2000

 రంగయಯ್ ం న ఇఓ తురుವెౕಕెರె 
ఇవరు సుమంగలದెౕ  మతుತ್ అనನ್పೂణರ್ 
పೂవರ್ ಪాರ್థ క ಶాಲె ಕಷ್ಕಿయరు కనನ್డ 
ಮాಹా ದాಯ್ సంಸెಥ್ తురుವెౕಕెರె 
ఇవరుగళ ನెౕమಕా య ಲ್ అను ౕదನె 
సంబంధద ಲ್  సుళುಳ್ ಮా  
ದాఖಲెగళనుನ್ ఒదಗಿ రువవర ౕಲె 
సుತ್ కರ್మ జరుಗಿసువ బಗెಗ್.

20/08/2007 B

1131 3097 2(5)దూరు 16: 2000-
2001

ದెౕವానంద ఇఓ మతుತ್ జయರామ 
మతుತ್ ವెంకటపಪ್ పರ್ ద.స ఇఓ కಛెౕ  
ರామనగర ಬెంగళೂరు ಗాರ್ ಲెಲ್ 
ఇవరుగళ ౕ న అಪాదನెగళ బಗెಗ್.

28/08/2007 B

1132 3153 2(5) దూరు 37:2002-
2003

ರ್ౕమ  అర  ెౕ అ ద-వ-3 
ಬెంగళೂరు ఇవర ಕాయರ್ అవ య ಲ್ 
వసూಲాద రూ.27,300/- గళ సదసಯ್తವ್ద 
సులಕ್వనుನ್ సంబం ద ಖాತెಗె జಮా 
ಮాడ రువ బಗెಗ್.

31/07/2007 B

1133 3165 2(5) దూరు 62:2003-
04

ರ್ౕ  వసంತాಚాయರ್  స. .క ಪౌರ್ 
.స ముం ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె  

01.02.2001 ంద  24.05.2002 ర 
వರెಗె ౕవನాಧార భತెತ್ ಪావ సువ బಗెಗ್.

31/07/2007 B

1134 3176 2(5) దూరు 01:2003-
04

ರ್ౕ ಹెಚ್  ಗెూౕ ందయಯ್ ెౕ  మతుತ್ ರ್ౕ 
 ಲెూౕగನాథನ್  సం ౕజకరు ెౕ  

కಛెౕ  ఉతತ್ర వలు-3 ಬెంగళೂరు 
ఇవరుగళ ౕ న అಪాదನెగళ బಗెಗ್.

24/09/2007 B
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1135 3179 2(5) ధుఋఊ 5:2003-
04

ರ್ౕ  ఎನ್ ರాజణನ್ (అ) ಸా ఇ 
ಕెూౕಲార ఇవరు ಜా ವా ಯాಗಿ 
ప షಟ್ ಜా /ప షಟ್ పంగడ మతుತ್ 
ఇతರె ಜా  ನౌకరుగ ಗె ಕಿరుకుళ 
ౕడు ತ್రువರెంబ అಪాదನెగళ బಗెಗ್.

31/07/2007 B

1136 3210 2(5) దూరు 34:2003-
04

రపಮాತ್ ఉ ನ್ౕಸాಸ್ మతుತ್ ఆರ್  
ఈశವ್రయಯ್ ఉప ದెౕರ್శకరుగళು ಸా ఇ 
తుమకూరు ఇవర ౕ న 
వಗాರ್వಣెగళ ಲ್ అకರ್ం ఎసಗಿరువరంబ 
అಪాదನెగళ బಗెಗ್.

17/10/2007 B

1137 3273 2(3) పఅదూ 13/2006-
07

ರ್ౕ  బసవರాజ, .ఇ.ఓ ౖసూరు 
ఉతತ್ర వలయ ಹాగూ ರ್ౕమ  ಕె.ఆರ್ 
సుಲెూౕచನా అ ಕಷ್కరు, ఇవరుగళ 
రుదದ್ద దూరు

27/09/2007 B

1138 3293 2(6) దూరుఉ 
12:2005-06

ಸెూౕమಶెౕఖರ್ ెౕ  అ ಬెంగళೂరు 
ఉ.వ-1 ఇవర ౕ న దూ న బಗెಗ್.

17/08/2007 B

1139 3311 2(7) దూరు 31:2005-
06

ಬెంగలూరుఉ ఉతತ್ర వలు -1ర ఇఓ 
మతుತ್ బಬ್ం యవరు ಕె ఐ  మతుತ್ 
ಜె ఎಫ್ ಸా ౕడలు హణ వసూలు 
ಮాడు ತ್రువ బಗెಗ್.

08/02/2007 B

1140 3320 2(7) దూరు 43:2005-
06

ರ್ౕ  ఎಸ್ ರాజణಣ್  ఉ  (అ) ಸా ఇ 
ಕెూౕಲార ఇవరు సಕాರ್  ఆಧెౕశగళనుನ್ 
కಕ್  వಗాರ್వಣె ಮా రువ బಗెಗ್ దూరు.

04/09/2007 B

1141 3341 2(7) దూరు 60:2005-
06

ರ್ౕమ  యಶెೂౕద ಬెూౕమణಣ್  ెౕ అ 
ಬెం దవ-2 ఇవరు ಮాಚ್ರ್ 2006ర 
ఎಸ್ఎಸ್ఎಲ್  ప ౕ ెయ ಲ್ ಕెౕందರ್ 
రచನె ಮాడువ ಲ್ కతರ್వಯ್ ಕెూౕపద బಗెಗ್.

10/09/2007 B

1142 6251 si2[7] duru 20/2006-07 Complaint against Sri. D. 
Venkateshayya, ddpi, and Sri 
NAgersh suprdt Bangalore rural 
district for necessary action  ]

09/11/2007 B

1143 6560 2[7] దూరు 12/2006-
07

ఎಸ್. ರాజుಕ್ಮార, .ఇ.ఓ. గు ಬ್, 
తుమకూరు ಲెಲ್, ಕಷ್క ಗె ంಸె ౕ  
లంచపಡెయు ತ್ದాದ್ರెంబ దూ న బಗెಗ್.

04/03/2007 B

1144 10123 si2(3) paadu/45/2006-
07

Complaint against the Office of the 
Deputy Director of Public 
Instructions,Chamarajanagar reg.,

27/09/2007 B

1145 10185 2[7]దూరు 34/2006-07 ౕమ  ಬాల సరసವ್  . . .ఐ ఇవర 
ౕ న దూ న బಗెಗ್

20/08/2007 B

1146 11088 2[7] దూరు 43/2006-
07

ರ್ౕమ  రహమతుತ್ ನ್ౕಸా ಪాರ್ంశుಪాలరు, 
ఉ. .[అ], ಬెం. ಗాರ್ . ఇవరు 
ఎಸ್.ఎಸ್.ఎಲ್. . 2007ర ಮా ರ್ 
ప ౕಕ್ఎయ ಲ್ ಜాగృతదళద 
ಕాయರ್ వರ್ సದెౕ ఇరువ బಗెಗ್.

04/09/2007 B

1147 13142 2[7] దూరు 19/2007-
08

ರ್ౕ. ఎಸ್. . పదಮ್ನాభ, ెౕ. . 
ಕె. .ఎಫ್. ಕెూౕಲార ఇవరు నನ್ద ను  
ವారప ರ್ಕె మతుತ್ ಬెౕలూరు ఎಕ್ಸ್ ಪెರ್ಸ್ 
ప ರ್ಕెగళ సంಪాదకర ౕಲె ಮాననషಟ್ 

కదದ್  ದాఖ సలు ఇಲాಖా 
అనుమ  ಕెూౕ రువ బಗెಗ್.

09/10/2007 B
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1148 2686 2[1]పఅదూ:34:2001-
2002

ರ್ౕ గంగణಣ್ \, ం న .ఇ.ఓ బಳాಳ್ , 
ಹాగూ ఇతరరుగళ ౕ న ತ್న 
పರ್కరణద బಗెಗ್.

10/01/2007 C

1149 2913 2(1) ప.అదూ : 7/05-
06 ಭాగ -2  8-8-2005

ರ್ౕ .ಕె నందనూర ం  ెౕ,.  
ంధనూరు ತా . ಹా  ఇవరు 

అకರ್మగళనుನ್ఎసಗಿరువ కు తంತె కರ್మ 
మూల కడతద ఆయుకತ್ర ఆపತ್ ಶాಖె ంద 
సಕాರ್రಕెಕ್ రವాನెಯాಗಿದె

05/09/2007 C

1150 2971 2(6)పదూ 4:03-04 ರ್ౕ .సంకరపಪ್ ం న మూ. .రు 
స>ಪౌರ್ఢಶాಲె ಹెಚ್ ನాగసందರ್ 
ಗౌ దనూరు ತాలూಲ್కు అన కృత ಗైరు 
ಹాజ  బಗెಗ್.

07/08/2008 C

1151 2973 2(3) ఇ4(ఎ) దూరు 
27/86-87

అర ౕಕెರె ತా. ఎ.ఇ.ఓ ರ್ౕ ఎం 
నంಜెౕಗౌడ రవర ౕ న ఆರెూౕపగళ 
బಗెಗ್ రూ.14,682/- నుನ್ ಲ್ ದాವె 
హూ  వసూ  ಮాడువ కు తు

05/09/2007 C

1152 2974 2(3) ఇ4(ఎ) దూరు 
8/87-88

ರ್ౕ .  ನాರాయణ ಶె ಟ್, ఇవర ౕ న 
ఆರెూౕపగ ಗె సుತ್ కರ್మ

05/09/2007 C

1153 2977 2(3) పఅదూ :3/96-97 ರ್ౕ ಕె. దದ್మలಲ್, ం న ఎ.ఇ.ఓ 
యళందూరు ತా. ಚామರాజనగర ಲెಲ್ 
ఇవరనుನ್ లంచ ರెూౕధక ಕా ದ್ 1988 ర 

ౕರెಗె అಮాన ತ್న ಲ್రువ బಗెಗ್

22/07/2008 C

1154 2983 2(3) పఅదూ 7/99-00 ರ್ౕ ಹెಚ್ .ఎನ್ ರామకರ್షಣ್ ం న ఉ.  
మండಯ್ ಹాగూ ఇతరరుగళ ౕ న సుತ್ 
కರ್మ

05/09/2007 C

1155 2985 2(3) పఅదూ 24/99-00 ರ್ౕ .ఎ ರాజಶెౕఖರ್ మూ ರ್, .ఇ.ఓ 
అ ಕెರె ಹాగూ ರ್ౕమ  రుಕಿಮ್ , ము.  
రవర ౕ న సుತ್ కರ್మద కు తు

05/09/2007 C

1156 2987 2(3) పఅదూ 30/99-00 ರ್ౕ .  రుమలರాವ್ ం న ఉ. . 
కಕ್మగళೂరు ఇవర ౕ న సుತ್ కರ್మ

09/08/2008 C

1157 2989 2(3) పఅదూ 5/00-01 ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె కಛెౕ గళ ಲ್న 
కతರ್వಯ್ వರ್ సు ತ್రువ మ ಳా 
ನౌకరర ౕಲె నಡెయబహుದాద ಲైంಗಿక 
ಕಿరుకుళవనుನ್ తಡెగటಟ್లు కಛెౕ  
హంతద ಲ್ స  ర సువ బಗెಗ್

05/09/2007 C

1158 2991 2(3) పఅదూ 9/00-01 ఉప ದెౕರ್శకరు ಸా. .ఇ మంగళೂరు 
ఇవరు ౕಠెూౕపకరణగళనుನ್ 
ఖ ౕ సువ ಲ್ ಲాಲ್ పంಚాయತ್ 
సుತెూತ್ౕಲెయనుನ್ ఉలಲ್ంಘಿ రువ బಗెಗ್

22/07/2008 C

1159 2993 2(3) పఅదూ 25/2000-
01

ౖసూరు ಲెಲ್య ಲ್ ಕె.ఎಸ್.ఐ.ఎం.  
సంಸెಥ್ౕయ వ ంద సరబರాಜాద కళಪె 
ౕಠెూౕపకరణగళనుನ್ ವ್ౕక దవర 
ౕ న సుತ್ కರ್మ

19/03/2009 C

1160 2996 2(3) పఅదూ 27/2000-
01

ರ್ౕ .బసవರాజు, .ఇ.ఓ. ౖసూరు 
నగర వలయ ఇవర ౕ న దూరు

09/08/2008 C

1161 3002 2(3) పఅదూ 44/00-01 ರ್ౕ ಕె.  హనుమంతపಪ್ .ఇ.ఓ పುతూತ್రు 
ತా. ఇవర ౕలಮ್న  బಗెಗ್

22/07/2008 C
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1162 3016 2(3) పఅదూ 55/01-02 ರ್ౕ .  ದాసರ್ .ఇ.ఓ మతుತ್ ರ್ౕ 
ఎం.ఎణ ಕಿరಣ್ ವ್.ద.స ರాజಪెౕಟె ತా. 
రవరుగళು ಖెూౕಟా లుಲ್గళనుನ್ సರ್ ಟ್  
సಕాರ್రಕెಕ್ నషಟ್వುంటు ಮా రువ బಗెಗ್

22/07/2008 C

1163 3027 2(3) పఅదూ 37/2002-
03

పುతూತ್రు ತా. .ఇ.ఓ రవర అవಯ್వಹార 
మతుತ್ దుರాడ త బಗెಗ್ ఆ ಟ್ నಡె  
అం మ వర  ౕ ద బಗెಗ್ ( ರ್ౕ.ಕె. . 
హనుమంతపಪ್)

22/07/2008 C

1164 3029 2(3) పఅదూ 43/2002-
03

ರ್ౕ ರామచందರ್ భಟ್ .వಯ್వಸాತ್పకరు, ರ್ౕ 
 బసవರాజు, .ఇ.ఓ ఇవరుగళ 
ౕ న దూ న బಗెಗ್

22/07/2008 C

1165 3044 2(3) పఅదూ  24/2003-
04

ರ್ౕ చనನ್ ౕరపಪ್, ఉ.  ಹాసన ఈ 
కಛెౕ య ಲ್ నಡె రువ ಕಷ್కర వಗాರ್వಣె 
అకರ್మగళ బಗెಗ್

22/07/2008 C

1166 3055 2(3) పఅదూ  39/2003-
04

ರ್ౕమ  ಕెంపರాజమಮ್ ము.  
స,ಪౌರ್.ಶాಲె చందకವా  
ಚామರాజనగర ಲెಲ್ ఇవర ౕ న 
దూ న బಗెಗ್

09/08/2008 C

1167 3080 2(3) పఅదూ  21/2004-
05

ರ್ౕ సణಣ್ కಕ್యಯ್, ము. .స ಪౌರ್.ಶాಲె 
ದెూడಡ್కనಗాలు, ఆలూర ತా.  ಹాసన 
ಲెಲ್ ఇవర రుదದ್ద ದాಯ್ ರ್ ವెౕతన 

హణ ఇತాಹ್  దురుప ౕగద 
ఆಪాదನెగళು

09/08/2008 C

1168 3135 2(3) పఅదూ  18/2005-
06

2004-05ನెౕ ಸా న ಲ್ కಕ್మగళೂరు 
ಲాಲ್ ఉప ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಹాగూ 

ಪౌರ್ఢಶాಲెగ ಗె ఒఅగతಯ್ వ  మతుತ್ 
నమూನెగళనుನ್ ము ರ್ రువ ಟెండರ್ 
ಕాయರ್ద ಲ್ 
అవಯ್ವాహరవనుನ್ంಟాಗಿరువದెంబ దూ న 
బಗెಗ್

22/07/2008 C

1169 3139 2(3) పఅదూ  20/2005-
06

ರ್ౕ ಕెంపರాಜెౕಗౌడ, .ఇ.ఓ 
నంజనగూడు ತా. ఇవర అను త ಹాగూ 
భರ್ಷాಠ್ಚారద ఆಪాదನెగళ బಗెಗ್

19/03/2009 C

1170 3161 2(3) పఅదూ  33/2005-
06

ರ್ౕ ఠಠ್ಲ್ ದాಸ್ బనನ್ంಜె ెౕ,  ( వರ್తತ್) 
ఉడు  ఉతತ್ర వలయ ఇవర వತ್ ತ್ 
ವెౕతన ಪావ రువ బಗెಗ್

05/09/2007 C

1171 3163 2(3) పఅదూ  34/2005-
06

ರ್ౕ జవರెౕಗౌడ, ం న ెౕ.  
ಹెూಳెనర ౕపುర ತా. ఇవర ౕ న 
దూ న బಗెಗ್

05/09/2007 C

1172 3169 2(3) పఅదూ  36/2005-
06

ರ್ౕ పರ್భుಸాವ್  య ఉపನాಯ್సకరు, 
డయಟ್ ఇళకಲ್, ಜాపುర, ఇవరు 
వಗాರ್వಣె సರ್థళదಲ್ఇ సಕాರ್రద 
ఆದెౕశద ఉలಲ್ంಘಿ రువ ఆರెూౕపగళ బಗెಗ್ 
సుತ್ కರ್మ

05/09/2007 C

1173 3170 2(3) పఅదూ  38/2005-
06

ರ್ౕ .ಕె ఈశವ್ರ್రచందರ್ ము.  
స.ಪౌರ್.ಶాಲె ದెూౕరనಹాళು, త ౕಕెರె 
ತా. కಕ್మగళೂరు ಲెಲ್ ఇవ ಗె .32 
య ಲ್ సವ್తంతರ್ పರ್ಭారద ಲ್  ఆದెౕ ద 
సಕాರ್రద అದెౕశద ఉలಲ್ంಘಿ రురువ 
ఆರెూౕపగళ బಗెಗ್ సుತ್ కರ್మ

05/09/2007 C
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1174 3173 2(3) పఅదూ 43/2005-
06

ರ್ౕ ನాಗెౕశರ್ ಶానుಭాಗ್, ము.  
స.ಪౌರ್.ಶా ಭార ౕనగర, ఇవ ಗె :32 
ర య ಲ್ సವ್తంతರ್ పರ್ಭారద ಲ್  
ఆಧెౕ దದ್ సಕాರ್రద ఆಧెౕశ 
ఉలಲ್ంಘಿౕ రువ ఆರెూౕపగళ బಗెಗ್ సుತ್ 
కರ್మ

05/09/2007 C

1175 3175 2(3) పఅదూ  44/2005-
06

ರ್ౕ దದ್ರాజు ము.  స.ಪౌರ್.ಶాಲె 
ಹెగಗ್డహ ಳ್, నంజనగూడు, ತా. ౖసూరు 
ఇవ ಗె :32 ర య ಲ್ సವ್తంతರ್ 
పರ್ಭాఋద ಲ್  ఆಧెౕ దದ್ సಕాರ್రద 
ఆಧెౕశద ఉలಲ್ంಘಿ రువ ఆರెూౕపగళ బಗెಗ್ 
సుತ್ కರ್మ

05/09/2007 C

1176 3205 2(3) పఅదూ  61/2005-
06

ರ್ౕ ಹెಚ್.ಕె. ಪాండు .ఇ.ఓ 
ಹెూಳెనర ౕపುర ತా, ఇవర రుదದ್ద 
దూరు

19/03/2009 C

1177 3223 2(3) పఅదూ  72/2005-
06

ರ್ౕ ರ್యನ್ ంತెರెూౕ, ెౕతರ್ 
.ಕాకರ್ళ ఉడు  ಲెಲ್ ఇవర ౕ న 
దూ న బಗెಗ್

09/08/2008 C

1178 3227 2(3) పఅదూ  74/2005-
06

ರ್ౕ ఎಸ್.  ರెౕమಠ್ ಪాರ್ంశుಪాలరు, 
డయಟ್, ౖసూరు ఇవర అధಯ್ಕಷ್, 
భರ್ಷాಠ್ಚారద ఆಪాదನెగళ బಗెಗ್

05/09/2007 C

1179 3259 2(3) పఅదూ 3/2006-
07

ರ್ౕ చనನ್పಪ್ಗౌడ, .ఆರ್.  ಕెౕందರ್ 
ಬెౕలూరు ತా. ఇవర రుదದ್ద 
భರ್ಷాಠ್ಚారద ఆರెూౕపద బಗెಗ್

05/09/2007 C

1180 3267 2(3) పఅదూ 8/2006-
07

ರ್ౕ ವాకర ಶె ಟ್ ಹెಚ್. ಲాಲ್ 
ౕ.ఉ.స ఎಸ್,ఎಸ್.ఎ ఉడు  ఇవర 

ౕ న దూరు కు తు

05/09/2007 C

1181 3277 2(3) పఅదూ 15/2006-
07

ఉప ದెౕರ್శకరు కಕ್మగళುరు ಲెಲ್ 
ఇవరు అ ಕార దురుప ౕగ 
ప ಕెూం రువರెంబ దూ న బಗెಗ್

08/04/2007 C

1182 5725 2(2)ಹెವెౕబ:25/2006-
07

ರ್ౕ కರ್షಣ್ ఐయಯ್ంಗాರ್ షయ 
ప ౕಕಷ್కరు ఉ. .కಛెౕ , తుమకూరు 
ఇవ ಗె ಹెచుಚ್వ  ವెౕతన బ ತ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್

05/11/2007 C

1183 6267 si2[7] duru 22/2006-07 Complaint against Malla Shetty, 
B.E.O. and Shivagangaiah, 
Manager, o/o the B.E.O. 
Bangarapett Kolar dist.  

19/05/2008 C

1184 6518 si2(3)padu 46/2002-03 Departmental Enquiry against Sri 
m.D.Shivakumar. b.E.O.,sOuth 
range,mandya., Sri puttaraju, 
.S.D.a.   

08/04/2007 C

1185 8446 si2(3)పఅదూ/29/2006-
07

ౕತాರామ ಶె ಟ್  . ప. ఉ .  కಚెౕ  
ఉడు  ಲెಲ್ ఇవర రుధద ఆರెూౕపగళ 
బಗెಗ್

05/09/2007 C

1186 8453 si2(3)padu 43/2002-03 complaint against sri 
T.Basavaraju, B.E.O., Mysore city 
& Sri Ramachandra Bhatt

19/08/2008 C

1187 9019 c2(1)dooru-22/2005-
06

Suspension of Officers who have 
not reported for duty as per 
Government order -  Smt.Umadevi 
Sonnada. 

05/09/2007 C

1188 9398 si2(3)paadu32/05-06 Disciplinary Actiion against, Sri 
Jayanna

05/09/2007 C
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1189 9399 si2(3)paadu 45/05-06 Disciplinary Action against 
Sri.N.Raju

05/09/2007 C

1190 9400 si2(3)paadu 36/05-06 Disciplinary Action against Sri 
G.S.Prabhuswamy

05/09/2007 C

1191 9401 si2(3)paadu s51/05-06 Diciplinary action against sri 
P.Lingarajaiah

05/09/2007 C

1192 9402 si2(3)paadu 42/05-06 Diciplinary action against Sri 
Siddarajachari

05/09/2007 C

1193 9403 si2(3)paadu 41/05-06 Disciplinary action against sri 
M.Kashinath

05/09/2007 C

1194 9404 si2(3)paadu 37/05-06 Disciplinary action against 
R.Nagarajaiah

05/09/2007 C

1195 9405 si2(3)paadu 47/05-06 Disciplinary action against Sri 
S.Mallikarjuna

05/09/2007 C

1196 9406 si2(3)paadu 40/05-06 Disciplinary action against 
M.Narayana

05/09/2007 C

1197 9407 si2(3)paadu 48/05-06 Disciplinary action against 
M.Chandrakanth

05/09/2007 C

1198 9408 si2(3)paadu 52/05-06 Disciplinary action against sri 
v.L.Garag

05/09/2007 C

1199 9409 si2(6)paadu 23/05-06 Disciplinary action against 
Smt.Hasina Begum

05/09/2007 C

1200 9410 si2(6)paadu 26/05-06 Disciplinary action against 
Sri.Sanjappa

05/09/2007 C

1201 9411 si2(6)paadu 25/05-06 Disciplinary action against sri 
Somashekaraiah

05/09/2007 C

1202 9412 si2(6)paadu 22/05-06 Disciplinary action against Smt. 
A.Subhadra

05/09/2007 C

1203 9413 si2(6)paadu 21/05-06 Disciplinary action against sri 
Sathyappa

05/09/2007 C

1204 9414 si2(6)paadu 19/05-06 Disciplinary action against 
K.Ganapathy

05/09/2007 C

1205 9415 si2(6paadu 19A/06-07 Disciplinary action against 
smt.Sumithrabai

05/09/2007 C

1206 9416 si2(6)paadu 24/05-06 Disciplinary action against sri 
H.B.Basavarajappa

05/09/2007 C

1207 9417 si2(6)paadu 20/05-06 Disciplinary action against Sri 
S.R.Bandiveerappa

05/09/2007 C

1208 11083 2[7] దూరు 42/2006-
07

ರ್ౕ. . చందರ್ಶెౕకರ್, ದెౕರ್శకరు, ಪాರ್ 
. ఆయుకತ್ర కಛెౕ  ಸా  ఇಲాಖె ఇవరు 

ಪాರ್ ಶా ౕ ನెౕమಕా  కు తంತె 
పರ್ಜాವా  నపతರ್ಕెಗె ప ರ್ಕా ಹెౕ ಕె 
ౕ ದాದ್ರెంబ దూ న బಗెಗ್.

08/07/2007 C

1209 11450 si2(3)paadu 23/97-98 Disciplinary action against sri 
M.A.Vijayakumar, Then H.M., 
G.H.S., Dugganahalli,Malavalli 
Tq., present H.M., G.H.S., 
Tattahalli, Nagamangala Tq., 
Mandya District reg., 

19/03/2009 C

1210 5 2(4)99-00 ಭాగ ಜాపುర ಲెಲ್య ಲ್ ಖాసಗಿ ಶాಲెయ ಲ್ 
అవಯ್వಹారగళ బಗెಗ್

01/08/2007 D

1211 6 2(4)ಕె.ఎ. .16/99-00 .ఎನ್.సంకణಣ್నవರ್ ముఖಯ್ ಕಷ್కరు, స 
ಪౌರ್ ಶాಲె, యలగ ಚ್, ಕె.ఎ. . అ ರ್ 
సంಖెಯ್: 4343/2004

01/08/2007 D

76 of 277



కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

1212 7 2(4)దూరు.40/01-02 జయపಪ್ ఐ ಹాವెౕ  ಪాರ್థ క 
ಶాಲా ಕಷ್కర ನెౕమಕా  పರ್ಕಿರ್ య ಲ್ 
అవಯ್వಹార దండನాದెౕశద బಗెಗ್ 

ౕలಮ್న .

01/08/2007 D

1213 8 2(4)దూరు.2/02-03 ఎಸ್.ఎ.ముಜావర, ಕಷ್ಣా ಕా , 
ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಜాపುర 
ఎಸ್.ఎಸ್.ఉಪాధಯ್,పರ್.ద.స

10/04/2007 D

1214 10 2(4)దూరు.01/03-04 ఎಸ್.ಹెಚ್.బటూಟ್ర, య 
ఉపನాಯ್సకరు, . . .త.సం కతರ್వಯ್ 
లರ್ಕಷ್ಯ್ತె మతుತ್ ಬెౕజవಬాದ್ తన.

23/06/2007 D

1215 11 2(4)దూరు.33/2003-04 ಧారವాడ ఆయుಕాತ್లయಕెಕ್ 
ం రుಗಿస రువ పతರ್గళ బಗెಗ್.

10/04/2007 D

1216 12 2(4)దూరు.38/01-02 ఎಸ್. .మఠప , .ఇ.ఓ. 
. .ಮాಯ್ಗెౕ , ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా గళು, 
. . ౕರెూ ಳ್, ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా గళು.

23/06/2007 D

1217 13 2(4)దూరు.3/2004-05 ఎం.ఆರ್.హ జన, ముಖెూಯ್ౕಪాಧాಯ್యరు, 
స ಪౌರ್ ಶాಲె, ముళಬాಗಿలు, ంధಗಿ.

01/08/2007 D

1218 14 2(4)దూరు.04/2004-05 ఎ.ఎಸ್.ಸాಣెಕెూపಪ್, నం.39, పೂಜా 
ౕచಸ್ರ್ ಕాಲెౕజు, జయనగర, 

ಬెళಗాం ఇవర ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా యవర 
ౕಲె ಮా రువ దూ న బಗెಗ್.

31/07/2007 D

1219 15 2(4)దూరు.04-05 ఎಸ್. .కులక ರ್, య ఉపನాಯ್సకరు, 
డయಟ್, ಧారವాడ, ಕె.ఎ. . అ ರ್ సంಖెಯ್ 
3675/2004.

23/06/2007 D

1220 2136 2(4) ಕె.ఎ.  16. 99-00 .ఎನ್ సంకణಣ್నవರ್ ము.  స.ಪౌರ್.ಶా 
యలగ ಟ್ ಕె.ఎ.  అ ರ್ సంಖెಯ್ 
434372004

31/07/2007 D

1221 2143 2(4) దూరు 01/03-04 ఎಸ್.ಹెಚ್ బటూಟ್ర య 
ఉపನాಯ್సకరు, . .త.సం కతರ್వಯ್ 
లರ್ಕಷ್ತె మతుತ್ ಬెౕజವాಬాದ್ తన

23/06/2007 D

1222 2144 2(4) దూరు 33 03-04 ಧారವాడ ఆయుಕాತ್లయಕెಕ್ 
ం రుಗಿస రువ పతರ್గళ బಗెಗ್

26/04/2008 D

1223 2148 2(4) దూరు 3/04-05 ఎం.ఆರ್ హ జన ముಖెూಯ್ౕಪాದాಯ್యరు 
స.ಪౌರ್.ಶాಲె ముళಬాಗಿలు

01/08/2007 D

1224 2150 2(4) దూరు 04: 04-04 ఎ.ఎಸ್ ಸాಣెಕెూపಪ್ నం.39 పೂಜా 
ౕచಸ್ರ್ ಕాಲెౕజు జయ నగర ಬెళಗాం 

ఇవర ె,  యవర ౕಲె ಮా రువ 
దూ న బಗెಗ್

01/08/2007 D

1225 2153 2(4) దూరు : 04-05 ఎಸ್.  కులక ರ್, .ఉపನాಯ್సకరు 
డయಟ್ ದారವాడ ಕె.ఎ  అ ರ್ సంಖెಯ್ : 
3675/04

23/06/2007 D

1226 2155 2(4) దూరు 7 : 04-05 ఎಸ್. కులక ರ್ ం న ెౕ,  రహ ಟ್ 
ತా. ౕవನాಧార భತెಯ್ డుగಡె బಗెಗ್

21/06/2008 D

1227 2157 2(4) దూఎరు 9: 04-05 .ఎం ముళಗಿమ . 
ెౕ. ాಣా ಕా గళು ಬాಯ್డಗಿ ಹాವెౕ  
ಲెಲ್ ఇవర ౕ న ఆಪాదನెగళ బಗెಗ್

01/08/2007 D

1228 2161 2(4) దూరు 13 : 04-05 ನాರాయణ ಗౌడ, ెౕ.  ದాದ್పುర, ఉ.క. 
ಲెಲ್ ఇవర ౕ న ఆಪాదನెగళ బಗెಗ್ 

దూ న బಗెಗ್

18/12/2006 D

77 of 277



కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

1229 2165 2(4) దూరు 15:04-05 ఎ.  ರెౕమಠ್ ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా గళ 
ಖాನాపುర, ಬెళಗాం ಲెಲ್ ఆರ್.ఎಲ್ అಗಿನ್ 
ಹెూౕ ರ್ వರ್ ತ್ ಲాಲ್ (సషನ್ 
ನాಯ್ಯా ౕశర)

31/01/2007 D

1230 2172 2(4) దూరు 19 : 04-05 ఆರ್. ವై ಹెూరಪెౕಟె ఉ.  ಜాపುర 
యమಬా ర వಗాರ್వಣె ಮా రువುదు.

22/10/2007 D

1231 2178 2(4) దూరు 23/04-05 .  కರ್షಣ್పಪ್ నవర ಪాರ್ంశుಪాలరు, 
డయಟ್ ಧారವాఢ

31/01/2007 D

1232 2188 2(4) దూరు 26 : 04-05 ರ್ౕమ  జయమಮ್ ఆರ್. ಪా ౕಲ್. 
ము.  స.ಪౌರ್.ಶా ಮాసణಗಿ ಬాಯ್డಗಿ ತా. 
ఇవర ಖాయం పೂణರ್ ಸెౕವావ  ಘೆూషಣె 
బಗెಗ್

18/12/2006 D

1233 2191 2(4) దూరు 29 : 04-05 ఎಸ್.ఎಲ್ చವాಹ್ಣ್ .ఉ ಹాವెౕ  ಲెಲ್ 
ఇవర ౕ న ఆಪాదನెగళ బಗెಗ್

18/07/2008 D

1234 2193 2(4) దూరు 30 : 04-05 .ఎ ರాಜెౕందರ್ పರ್ಸాದ್ ె.  ಧారವాడ 
దండನె ఆದెౕశద రుదದ್ స ಲ್సಲాద 

ౕలಮ್న

18/01/2007 D

1235 2194 2(4) దూరు 27 : 04-05 .ఎ ಮాಯ್ಗెౕ  .ము.  స.ಪౌರ್.ಶా కದె  
అಮాన ತ್న అవ  ఇతಯ್థರ್ద బಗెಗ್

23/06/2007 D

1236 2201 294) దూరు 33 : 04-05 .ಹెಚ್ ಗెూౕನాళ ెౕ,.  హునగుంద 
ಬాగలಕెూౕಟె ಲెಲ್ ఇవరనుನ್ వಗాರ್ సువ 
బಗెಗ್

23/06/2007 D

1237 2206 2(4) దూరు 2 : 05-06 .ఆರ್ ಗెూౕరಲ್ ,ము.  స.ಪౌರ್.ಶా 
కంకణವా  ರాయಭాಗ್ ಬెళಗాం ಲెಲ್

18/12/2006 D

1238 2208 2(4) దూరు 03 : 05-06 ಧారವాడ ಲెಲ್య ಲ್ వರ್తತ್ నంతర 
ಕಷ್క ಗె 1984 ర ಲ್ నంతర పುనರ್ 

ನెౕమకద ಲ್ ಸెౕವెయనుನ್ ముందువರె  
1987 ర ప షಕ್త ವెౕతనಶెರ್ౕ యనుನ್ 
యమಬా రವాಗಿ గ ಗెూ సలు 

ಕారణರాద అ ಕా  / ನౌకరర ౕ న 
ఆರెూౕపగ ಗె సుತ್ కರ್మ జరుಗಿసువುదర 
బಗెಗ್

30/10/2007 D

1239 2219 2(4) దూరు 07/05-06 ವై.  ಬాదವాడಗಿ స  అಕಷ್రದాಸెూౕహ 
ಹాವెౕ  ಲెಲ್

23/06/2007 D

1240 2221 294) దూరు 11/05-06 ఎಸ್.  ಮాಯ್ಗెౕ  సಹాయక ದెౕರ್శకరు, 
ఎం.ఎం.ఎಸ್ ರాಯ್ ಬాಗ್ ఇవరనుನ್ 
అಮానతుತ್ಗెూ సువ బಗెಗ್

12/11/2007 D

1241 2226 2(4) ಕె.ఎ.  14/05-06 ఎಸ್.ఎ ನా ౕకರ್ ఇవరు ಕె.ఎ.  య ಲ್ 
స ಲ್ రువ 141/05 మతుತ್ 4742/01

18/12/2006 D

1242 2238 2(4) దూరు 25 /05-06 ರ್ౕ .  ನాయಕ್ ఉ.  ಬెళಗాం 
ವైదಯ್ಕಿౕయ లుಲ್గళ మరుಪావ గళ బಗెಗ್

31/01/2007 D

1243 2241 2(4) దూరు 28 / 05-06 ఎನ್.ಹెಚ್ ನాగూర .ఇ.ఓ 
ముದెದ್ౕ ಹాಳ್ ఇవర ౕ న దూరు

31/07/2007 D

1244 2242 2(4) దూరు 29/05-06 ಕె.ఆರ್ ರామಶె ಟ್ .ఇ.ఓ హ ಯాళ, 
ಕారವార ಲెಲ್, ఇవర దునರ್డತె మతుತ್ 
అవಯ್వಹారగళ బಗెಗ್

18/01/2007 D

1245 2246 2(4) దూరు 01/06-07 ెౕ.  హుబಬ್ ಲ್య ದారವాడ ఇవర ౕ న 
దూరు కనನ್డ ಭాಷా ಕಷ್క ಗె ವెతన 
డుగಡె ಮాడువ ಲ್ ಭా  భರ್ಷాಠ್ಚార 

కు తు

30/10/2007 D
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1246 2252 2(4) 2(1) దూరు 
03/94-95

ಕె.ఎ.  అ ರ್ సంಖెಯ್ 6039 /2001 27/03/2008 D

1247 2257 2(50 దూరు 26 1995-
96

ಹెూళಲెಕ್ರె మతుತ್ ದావణಗెರె ఉతತ್ర 
వలయ స.  అ ಕా గళ ౕಲె దూరు

26/04/2008 D

1248 2277 2(5) దూరు 51/99-
2000

.ಕె వకుಮాರ್ . .ఇ.ఓ ద ణ వలయ 
ದావణಗెರె

31/07/2007 D

1249 2280 2(5) దూరు 39:99-00 ಕಷ್క ಗె పರ್  ంగళ ವెౕతనవనుನ್ 
గ త సమయದెూళಗె ಪావ స రువ 

బಗెಗ್

18/12/2006 D

1250 2286 2(5) దూరు 24 : 00-01 98-99 మతుತ್ 99-00 తಪాసಣా వర య 
ౕಲె సుತ್ కರ್మ ಕె.ఎನ್. షడಕಷ್రపಪ್ ఉ.

27/02/2009 D

1251 2288 2(5)దూరు 43:00-01 ానಜెూಯ್ౕ  ಪౌರ್ఢಶాಲె, ంಡావర 
యూరు ತా. ఈ ಶాಲెಗె ಮానಯ್ತె 

ౕ దవర ౕಲె సుತ್ కರ್మ

26/04/2008 D

1252 2292 2(5) దూరు 69/00-01  ವెంకటರాము, ెౕతರ್ సంపనూಮ್ల 
సమనವ್ಯా ಕా , మధుಗಿ

30/10/2007 D

1253 2295 295) దూరు 8:01-02 ಕె.ఎం షడಕಷ್రపಪ್ ం న ఉ.  
ದావణಗెರె ఆడ తద ಲ್ యమಬా ర 
కರ್తಯ್ವెసಗಿరువ బಗెಗ್

31/07/2007 D

1254 2298 2(5) దూరు 8 -01-02 ಕె.ఎನ್ షడಕಷ್రపಪ್ ఉ.  ದావణಗెರె 
ఆడ ತాతಮ್క అవಯ್ಹారగళ బಗెಗ್

31/07/2007 D

1255 2300 2(5) దూరు 27 01-02 చనನ್ ಗಿ  ಹెూನాನ್  జగళೂరు ెౕతರ್ 
ా ಧాగళ కಛెౕ  ఆమత క ಲెకಕ್ 

తಪాసಣె ఆಧార సుತ್ కರ್మ

24/06/2008 D

1256 2309 2(5) దూరు 49 01-02 ఎం.ರామపಪ್. .ఇ.ఓ హరపಪ್నహ ಲ್, ఇవర 
ౕ న ఆರెూౕపగళ బಗెಗ್

12/11/2007 D

1257 2311 2(5) దూరు 50 : 01-02 మర  రంగಸాವ್  ದాಯ್సంಸెಥ್ కళಲ್ంಬెళಳ್ 
యమಬా ర చటువ ಕెగళ బಗెಗ್

08/02/2007 D

1258 2315 2(5) ఇతರె 62 /02-03 క.ನా ಸెౕ(వ &అ) యమగళು 1957 
ర ಲ್ అ ಕార పರ್ತాಯ್ ౕ సువ బಗెಗ್

12/11/2007 D

1259 2317 2(5) దూరు  36 /03-04 ರ್ౕ మలಲ್ణಣ್ ెౕ.  ಹెూసదుగರ್ ఇవరు 
ಕಷ್కರాద ఎం.ఎం ರాజపಪ್ ఇవర 

ఆతಮ್హತెಯ್

15/06/2007 D

1260 2324 2(5) ఆ ಟ್ 1. త.వ 
18.03-04

2001 -02 ನెౕ ಸా న ಲ್ నಡె ద ಲెకಕ್ 
తಪాసಣా వర య ಲ್న ఆ ెపಣెగళ 
ఇతಯ್థರ್ద బಗెಗ್ .ఇ.ఈ ಹెూసదుగರ್

06/09/2008 D

1261 2338 2(5) దూరు 42/03-04 అబుದ್ಲ್ ವా ౕದ್ ಖా , ెౕ.  ౕథರ್హ ಳ್ 22/04/2008 D

1262 2341 2(5) దూరు55 /03-04  పರ್సనನ್కుಮాರ್, ెౕ.  ಕా పುర 31/07/2007 D

1263 2342 2(5) దూరు 56 : 03/04 .ఆರ್ ಪెಪ್ಸాವ್  .ఇ.ఓ ದావణಗెರె 08/02/2007 D

1264 2346 2(5) దూరు 63 : 03-04 ఖ ౕಲ್ అహಮ್ದ್ ష ౕಪ್, ఉ.  మధుಗಿ  
హనుమంతರాయపಪ್, ಕಷ್కరు, అಕా క 
మరణవనನ್ ಪ್ద బಗెಗ್

31/07/2007 D

1265 2351 2(5) దూరు 11 04/05 ಕె.ఎನ್ షಡాಕಷ್రపಪ್ ఉ.  ದావణಗెರె ರ್ౕ 
ంಗెౕశವ್ర .ಪాರ್.ಶాశಲె కందకలుಲ್ 
యమಬా రವాಗಿ ನెౕమಕా  

అను ౕదನె బಗెಗ್

15/04/2008 D
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1266 2353 2(5) దూరు 22 : 04/05 ಹెಚ್. చందರ್ಶెౕఖರ್ వರ್తತ್ ದై.  
అ ౕಕಷ್కరు 11 అನెౕక ದాಯ್ ರ್గ ಗె 

.ఇ  ದాఖಲా  ౕ రువ బಗెಗ್

18/12/2006 D

1267 2355 2(5) దూరు 25 2004-
05

ಕె. ರామಶె ಟ್ ಕಷ್ಣా ಕా  ఉ.  కಛెౕ  
తರ್దుగರ್ ఇవర అను త వతರ್ನె బಗెಗ್

15/05/2007 D

1268 2357 2(5) దురు 32 /04-05 ರాజಯ್ద ಲ್న ಮా  ంధు ಶాಲెగ ಗె 
గళనుನ್ ఖ ౕ సలు ఇಲాಖా 

అనుమ  బಗెಗ್

15/05/2007 D

1269 2359 2(5) దూరు /04-05 ಹెಚ್. మంజుನాಥ್ ం న ెౕ.   
తರ್దుగರ್

31/07/2007 D

1270 2363 2(5) దూరు 50 : 04-05 మంజుನాಥ್ .ఇ.ఓ ಸాగర 
ಲెూౕಕాయుకತ್ బಲెಗె ಕಿಕ್ ದ್రువ బಗెಗ್

22/04/2008 D

1271 2365 2(5) దూరు 51/04-05 ರ್ౕమ  జయమಮ್ ಕెూౕం హనుమంత 
వರ್తತ್ సಹాయక ాಣా ಕా  ರా 

ఇవరు ಲెూౕಕాయుకತ್ಕెಕ್ స ಲ್ వುర బಗెಗ್

06/01/2007 D

1272 2368 2(5) దూరు 57 04-05 ఎಸ್. ಜెూౕగపಪ್ వರ್తತ್ సಹాయక  
ಕಷ್ಣా ಕా గళು ಕె.ఎ.  అ ರ್ సంಖెಯ್ : 

252/05

31/07/2007 D

1273 2372 2(5) దూరు 59 : 04-5 ಹెಚ್. మంజుನాಥ್ .ఇ.ఓ అಕಷ್ర 
ದాಸెూౕహ ಲెూౕಕాయుకತ್ దసತ್ಗಿ  
ಮా రువ బಗెಗ್

16/04/2008 D

1274 2375 2(5) దూరు 2 05-06  ನాಗెౕందರ್పಪ್ ಪాರ್ంశుಪాలరు డయಟ್ 
ದావణಗెರె

18/12/2006 D

1275 2377 2(5) దూరు 3 2005-06 .  మతుತ್  వగರ್ద ನౌకరరనుನ್ 
అಮానతుತ್ ಗెూ సవು ಪాರ್ ಕారవనుನ್ 
ಲాಲ್ పంಚాయತ್ ಗె పರ್ತాಹ್ ౕ సువ 

బಗెಗ್

15/05/2007 D

1276 2381 2(5) 04/05-06 ರ್ౕ రంగముతತ್యಯ್ ెౕ,.  ರా ఇవరు 
ಕಷ್కరుగ ಗె ಕಿరుకుళ ౕడు ತ್ದాದ್ರెంబ 

బಗెಗ್

01/06/2007 D

1277 2383 2(5) దూరు 05/05-06 ఉ.  కಛెౕ  వ గಗ್ ఇవర కಛెౕ ಗె 
ఆడ త సుದారಣా తండ అ ౕ త ಭె  
ಮా ద బಗెಗ್

01/08/2007 D

1278 2385 2(5) దూరు 06/05-06 ರ್ౕ ఎಸ್.ఎం ಶాంతರాజు ఉ.  
ದావణಗెರె ఇవర ౕಲె ಹెಚ್. ఎಸ್ 
వశంకರ್ ಧాన సదసಯ್రు ఒఇవరు 

పರ್శನ್ ద దూరు

15/05/2007 D

1279 2387 2(5) ౕలಮ್న  8/05-
06

ರ್ౕ ఈ ನాగపಪ್ వರ್తತ್ ెౕ.  ಕా పುర 
వ గಗ್ ఇవర ౕ న ముందువರెద 
సుತ್ కರ್మ ౕలಮ್న  బಗెಗ್

12/11/2007 D

1280 2391 2(5) దూరు 09/05-06 ರ್  హనుమంతರాయ ెౕ.  
ణಕాలూಮ್రు ఆಪాదನెగళ కు తయ

18/12/2006 D

1281 2393 2(5) దూరు 11/05-06 ಹెూరಪెౕಟె మಲెಲ್ౕశపಪ್ ెౕ.  హ హర మతుತ್ 
ఇతరరు ె.  కಛెౕ య ಲ್న 
అవಯ್వಹారగళ బಗెಗ್

15/05/2007 D

1282 2395 2(5) దూరు 10/05-06 .ఎ రంగయಯ್ ెౕ.  యూరు 
కನాರ್టక ರా.ನౌ. సంఘ యురు 
ఇవరు ౕ రువ దూ న బಗెಗ್

18/12/2006 D

1283 2398 2(5) దూరు 12/05-06 ರ್ౕ  దದ್పಪ್ ెౕ,  ದావణಗెರె 
వಗాರ್వನెಯాద సಥ್ళద ಲ್ స ಯాద 
సమయಕెಕ್ కతರ್వಯ್ ౕಲె 
ಹాజರాగ రరువ బಗెಗ್

08/02/2007 D
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1284 2402 2(5) దూరు 16/05-06 తರ್దుగರ್ ಲాಲ್ . .  ఈ మతుತ್ 
ెౕ. గళ ౕಲె సూకತ್ కರ್మ జరుಗಿసువ 
బಗెಗ್

27/03/2008 D

1285 2403 2(5) దూరు 17/05-06 వయ,ఎ◌్న ರామకರ್షಣ್ ె,.  
కಛెౕ య ಲ್న అవಯ್ಹారద బಗెಗ್

01/08/2007 D

1286 2405 అఇ2(5) దూరు 18/05-06 ఎಸ್.ఎಸ್.ఎಲ್ చವాಹ್న ఉ.  వ గಗ್ 
ఇవర ౕಲె హಕಿಕ್ ಕಿಕ್ సంఘ వ గಗ್ 
ఇవరు ౕ ద దూ న బಗెಗ್

26/04/2008 D

1287 2407 2(5) దూరు 24/05-6 ಮాదಯ್మగళనವ್య దూరుగళ రుదದ್ కರ್మ 15/05/2007 D

1288 2414 2(5) ಕె.ఎ.  అ ರ್ -
1300-06 22/05-06

ಕె.ఎಸ್ లಮా  వರ್తತ್ ె,.  ಹెూళಲెಕ್ರె 
తರ್దుగರ್  ಲెಲ್ రు ಕె.ఎ.  య ಲ್ 

దండನాದెౕశద రుదದ್ స ಲ್ దరువ బಗెಗ್

08/02/2007 D

1289 2418 2(5) దూరు 25/05-06 ఉ.  కಛెౕ  మధుಗಿ  ರ್ౕ ಕె.  
ఈశವ್ెూ్రఒ ದై.  మతుತ್ అశವ್థపಪ್ 
ఇవరವెౕతన గ  బಗెಗ್

15/05/2007 D

1290 2420 2(5) దూరు 26/05-06 .ఎస రంగయಯ್ ెౕ.  యూరు 
తರ್దుగರ್ ದాಸాತ್ను మ ಗె ంద 

ఇಲాಖా ಸాಮాಗಿರ್గళనుನ್ అకರ್మವాಗಿ 
ಮా రువ బಗెಗ್

31/07/2007 D

1291 2427 2(5) దూరు 02/6-07   ರ್ౕ గಣెౕಶ್ ಕಷ್ಣా ಕా గలు ఉ.  
కಛెౕ  వ ಗెಗ್ ఇవరు ಕಿరుకుళ 
ౕడు ತ್రువ బಗెಗ್

27/09/2007 D

1292 2429 2(5) దూరు 3/2006-07 ರ್ౕ .ಕె వకుಮాರ್ . ఉ.  కಛెౕ  
ದావణಗెರె ఇవర రుదದ್ దూ న బಗెಗ್

15/05/2007 D

1293 2431 2(5) ళುవ ಕె పతತ್ 
05/06-07

ರ್ౕ ಲెౕ రంగపಪ್ ఉ.  తರ್దుగರ್ ఇ  
240  2005  29.06.2006 
ళುవ ಕె పతರ್ ಜా ಗెూ రువ బಗెಗ್

19/09/2007 D

1294 2433 2(5) దూరు 6/2006-07 .ఎ రంగయಯ್ ెౕ.  యూరు మతుತ್ 
.ఏಪ್ ಬాలనಗౌడ పರ್.దస. ఇవర 
ౕ న దూ న బಗెಗ್

15/05/2007 D

1295 2436 2(5) దూరు 7/2006-07 కు. .  పುణಯ್వ  ಕా ౕకಯ್మಯ್ వತ್తತ್ 
ಕಷ್ಕಿ ఇవ ಗె వತ್ ತ್ ಸౌలబಯ್ 

ದెూರెయువంತె .ఎ రంగయಯ್ ెౕ.  
యూరు మతుತ್ .ఎಪ್ ಬాలనಗౌడ 

పರ್.ద.స ಕಿరుకుళ ౕ ದాದ್ರెంబ దూరు

19/09/2007 D

1296 2677 2[1]పఅదూ:15:2005-
2006

ರ್ౕ .ఆರ್.ದెూಡెಡ್, ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా , 
ఔರాದ್ [ ] ఇవర ౕ న దూ న బಗెಗ್.

07/07/2008 D

1297 2680 2[1]ఇతರె:33:2003-
2004

గులಬ್ಗాರ್ ఆయుಕాತ್లయಕెಕ್, సంబం ద 
ಕాగద / పతರ್గళనుನ್ రವా సువ కడత

28/04/2008 D

1298 2682 2[1]పఅదూ:06/2004-
2005

ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా , శಹాపುర ತా, 
గులಬ್ಗాರ್ ಲెಲ್, ఇవరు గತాలూಲ್ಕಿన ಲ್ అಕಷ್ 
ದాಸెూౕహ ಕాయರ್కರ್మవనుನ್ 
అనుಷాಠ್నಗెూ సువ ಲ್ ತెూౕ రువ 
లರ್జಕಷ್ತె బಗెಗ್ సుತ್ కರ್మ.

27/09/2007 D

1299 2684 2[1]పఅదూ:13:1993-
1994

ರ್ౕ ಕె.పುరుಷెూౕతತ್మರె ಡ್ వృతತ್ ముఖಯ್ 
ಕಷ್కరు, సಕాರ್  ಪౌರ್ఢಶాಲె, 
ರెౕ ంధಗಿ, ಕెూపಪ್ళ ತా, 

ನాಯ್ಯాలయద పರ್కరణద బಗెಗ್.

26/05/2008 D
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1300 2685 2[1]పఅదూ:96:2002-
2003 [ಭాగ-2]

ರ್ౕ .ರామರాವ್, వృతತ್ ం న 
ಪాರ್ంశుಪాలరు, డయಟ್, బಳాಳ್ , ఇవర 
రుదಧ್ద సుತ್ కರ್మ.

28/04/2008 D

1301 2687 2[1]పఅదూ:1:2002-
2003

ರ್ౕ ದాರ್మపಪ್, ಳాವ್ర, ం న .ఇ.ఓ, 
ಜెౕవಗಿರ್ ಹాగూ ತాತ್పುర, ಹా  
ఉపನాಯ್సకరు, . .ఇ, గులಬ್ಗాರ್ ఇవర 
రుదದ್ద ఇಲాಖా ಚారಣెయ బಗెಗ್.

07/07/2008 D

1302 2688 2[1]పఅదూ:7:1996-
1997

| ಕె.బసపಪ್ [ వృతತ್] ం న సహ 
ದెౕರ್శకరు, ಸా. .ఇಲాಖె, గులಬ್ಗాರ್ 

ఇవర ంచ  ಸౌలభಯ್గళ ఇతಯ್థರ್ద బಗెಗ್.

23/07/2008 D

1303 2689 2[1]పఅదూ:25:2001-
2002[ಹెూస ಭాగ-1]

ರ್ౕ ఎನ್ .ఎನ್. ౕ ౕಸ್ ಪాಟెౕಲ್, 
ఉపನాಯ್సకరు, . .ఇ గులಬ್ಗాರ್, 
ಹాగూ ఇతరరుగళ ౕ న ತ್న 
పರ್కరణద బಗెಗ್.

07/07/2008 D

1304 2691 2[1]పఅదూ:25:2004-
2005

ರ್ౕమ  ಫా ಮా. , .ఇ.ఓ 
ರాయచూరు ತా, ఇవరు 2005ర 
ಮాಚ್ರ್  ఎಸ್.ఎಸ್.ఎಲ್ .  ప ౕ ెయ ಲ್ 
ఎసಗಿరువ కతರ್వಯ್ ವైఫలಯ್ತెగళ బಗెಗ್ 
సుತ್ కರ್మ.

12/01/2008 D

1305 2696 2[1]పఅదూ:18:2004-
2005

ರ್ౕ శంకರ್పಪ್, ಕಷ್ಣా క , ಸా. .ఇಲాಖె, 
ರాయచూరు, ఇవర రుదಧ್ సుತ್ కರ್మ 
జరుಗಿసువ బಗెಗ್.

16/02/2009 D

1306 2697 2[1]పఅదూ:04:2004-
2005

ರ್ౕమ  పರ್ ౕಳా చలವా , .ఇ.ఓ 
అళంధ, ఇవర అను త నడవ ಕెయ బಗెಗ್.

26/05/2008 D

1307 2698 2[1]పఅదూ:15:2004-
2005

ರ್ౕమ  మರ್ಲా ಬెళಕెౕರె, .ఇ.ఓ 
[ ం న] హుಮాನ್ಬాದ್ ತా, ఇవరు హణ 
దురుప ౕగప ಕెూండರెంబ బಗెಗ್ 
దూరు.

07/07/2008 D

1308 2699 2[1]పఅదూ:16:2005-
2006

ರ್ౕ ಕె.పರ್ಹాಲ್దಚాರ್, ఉప ದెౕರ್శకరు, 
బಳాಳ್ , ఇవరు 2003-2004ನెౕ 
ಸా న ಲ್ ಪాರ್థ క ಶాಲా ಕಷ್కర 
ನెౕమಕా  పರ್ಕಿರ್ య ಲ್ ಮా రువ 
అవಯ್వಹారద బಗెಗ್.

22/10/2008 D

1309 2700 2[1]పఅదూ:17:2005-
2006

.ఇ.ఓ కಛెౕ , ರాయచూరు ఇ ಲ್ 
నಡెయు ತ್రువ బರ್ಷాಟ್ಚారద బಗెಗ್ దూరు.

23/07/2008 D

1310 2900 2(1) ప.అదూ : 18/05-
06

ಬెూ.ఇ.ఓ కూ ಲ್ಗె, ఉప దರ್శకరు, 
బಳాಳ್ , ಹాగూ .ఇ.ఓ బಳాಳ್ , 
ఇవరుగళ ౕ న దూ న బಗెಗ್

07/07/2008 D

1311 2903 2(1) ప.అదూ :19/05-
06

ರ್ౕ ರెౕవణಣ್పಪ್, ರాಳ್ కರ್ ం న 
ఉప ದెౕರ್శకరు ( వರ್తತ್), గులಬ್ಗాರ್, 
ఇవర వರ್ ತ್, ಸౌలభಯ್గళ ౕಲె బ ಡ್ 
ಪావ సువ బಗెಗ್

07/07/2008 D

1312 2905 2(1) ప.అదూ : 38:02-
03

.ఇ.ఓ ౕదರ್ ఇవర రుదದ್ద దూ న 
బಗెಗ್

07/07/2008 D

1313 2911 2(1) ప.అదూ : 20/05-
06

ರ್ౕ అమరపಪ್ ಬెూౕ  ಕಷ್ಣా ಕా గళು, 
ఉప ದెౕರ್శకరు, కಛెౕ , ರాయచూరు, 
ఇవరు ంధనూరు .ఇ.ఓ ఆಗಿ 
వಗాರ್వಣె ಹెూం దದ್రూ వಗాರ್ త 
ಜాగద ಲ್ ಹాజರాగದె ఆದెౕశ 
ఉలಲ್ంఘ రువ బಗెಗ್

05/09/2007 D
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1314 2921 2(1) ప.అదూ : 12-05-
06

ರ್ౕ అమರ್త ಬెటಟ್ద ఉప ದెౕರ್శకరు 
( ం న ౕదರ್ ಹాగూ ఇతరుగళು 
ఎసಗಿరువ దునರ್డತెగళ బಗెಗ್ సుತ್ కರ್మ

07/07/2008 D

1315 2929 2(1) ప.అదూ : 95-02-
03

ರ್ౕ ಮా ಕ್ ರాವ್ ౖನాಳ  ె ರ್ౕ 
ರా  ಧెౕಸా  వస  ಶాಲె, 

బసవకಲాಯ್ణ ఇవర ౕ న దూ న బಗెಗ್

19/08/2008 D

1316 2933 2(1) ప.అదూ : 1:04-05 ರ್ౕ ಕె పರ್ಹాಲ್ದాಚాರ್ ఉ.  బಳాಳ್ , 
ఇవర ౕ న దూరుగ ಗె 
సంబం దంತె

22/10/2008 D

1317 2935 2(1) ప.అదూ : 1-05-06 ರ್ౕ ಶాంತెౕಗౌడ, .ఇ.ఓ ಯాదಗಿ , 
ఇవరు ರ್ౕ సದా వపಪ್ చం ರ್ಕె ఇవర 
వರ್తತ್ ಸౌలభಯ್గళనుನ್ ఇతಯ್థರ್ప సದె 
ళంబ ಮా రువ బಗెಗ್

07/07/2008 D

1318 2939 2(1) ప.అదూ : 04/05-
06

ರ್ౕ ఎಸ್.ఎಸ್ లగుం  ఉప 
ಪాರ್ంశుಪాలరు, స.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు, 
ౕదರ್ ಹాగూ ರ್ౕ ,.ఎం ಶెౕఖరపಪ್, 

ఉ.ಪాರ್.స.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు, 
ಬాగలಕెూౕಟె, ఇవరుగళು ఎసಗಿరువ 
ಷాಠ್ಚార ఉలಲ್ంఘನెయ బಗెಗ್ సుತ್ కರ್మ

07/07/2008 D

1319 2942 2(1) ప.అదూ : 16/04-
05

ರ್ ఎನ್. ఎం ంದెౕ .ఇ.ఓ ఔರాದ್ ತా. 
ఇవర ౕ న భರ್ಷాಟ್ಚారద ఆರెూౕపద 
బಗెಗ್ ಮానಯ್ ముఖಯ್ మం ರ್యవర 
జనసಪ್ందన ಕాయರ್కರ್మద ಲ್ స ಲ್ ద 
దూరు

23/07/2008 D

1320 2944 2(1) ప.అదూ :02/04-
05

గులಬ್ಗాರ್ ಲెಲ್య జగದాంబ ದాಯ್వధರ್క 
సంఘద వ ంద నಡెసు ತ್రువ 
ಶాಲెగళ ಲ್రువ నಡెయಲాద 
అవಯ್వಹారగళ ಲ್ ಭాಗಿగಳాಗಿరువ 
అ ಕా /ನౌకరర రుదದ್ సుತ್ కರ್మ

22/10/2008 D

1321 2945 2(1) ప.అదూ : 14/04-
05

ರ್ౕ గంగపಪ್ అಗಿನ್, ం న 
ಪాರ್ంశుಪాలరు, ముರా ರ್ ದెౕಸా , 
వస  ಶాಲె, ಕెంಭా  ತా. 
సురపುర, ತ್న కರ್మద బಗెಗ್

13/02/2009 D

1322 2946 2(6) పదూ 7:98-99 ರ್ౕ ము రతನ್పಪ್ ము. .రు నూతన 
స.ಪౌರ್ఢಶాಲె ಕెూౕಲార ಶాಲెಗె 
సరబరಜాద రూ 20,000/- ಮౌలಯ್ద 

ాన ఉపకరణగ ಲ್ రూ 799/- 
ಮౌలಯ್ద వసుತ್గళು లభಯ್ లಲ್ద కు తు.

22/05/2007 D

1323 2948 2(1) ప.అదూ : 09/04-
05

ౕదರ್ ಹాగూ ಜాపುర ಲెಲ್య ಸా.  
ఇಲాಖె, ವాಯ್ ತ್య యమಬా ర 
కರ್మగళ ಲ್ ಭాಗಿగಳాద 
అ ಕా /ನౌకరుగళ ౕ న సుತ್ కರ್మ

06/09/2008 D

1324 2953 2(1) ప.అదూ : 10:04-5 ెౕ,  రుగుపಪ್ ತా. బಳాಳ್ , ಲెಲ್ ఇవరు 
యమ ಬా రವాಗಿ ಕಷ್కర  ౕజನె 

ಜా ಮా రువ బಗెಗ್

02/01/2007 D

1325 2954 2(1) ప.అదూ : 04:04-
05

ರ್ౕమ స సుರైಯా ಬెౕగం 
ఉ.ಪాರ್,స.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు తತ್ವా  
ಹెూసಕెూౕಟె, ತా. బಳాಳ್ , ಲెಲ್ ఇవర 

ౕ న దూ న బಗెಗ್

07/07/2008 D
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1326 2957 2(6)పఅదూ 13:01-02 ರ್ౕ పರ್సనನ್కుಮాರ್ ఉ.ಪాರ್ం సಕాರ್  
సంಚె ಹెూనನ್మಮ್ ಬాలಕಿయర ప.పೂ.ಕా 
హಳెనగర భದాರ್వ  యమగళ 
ఉలಲ್ంಘಿ  కతರ್వಯ್ಲెూౕప 

ౕಲా ಕా గళ అనుమ  పడయದె 
రಜా ಹెూౕಗಿరువ బಗెಗ್.

20/05/2008 D

1327 2958 2(1) 7(9) ಪాರ್. .అನెౕ 
/ఇతರె-19/2004-5

ರ್ౕ ఎಸ್. ఎం ముಕಿತ್ನాಥ್ ఉప 
ದెౕರ್శకరు, ಸా. .ఇ గదಗ್ ఇవర 
రుదದ್ద దూరు కు తు

26/05/2008 D

1328 2964 2(1) ప.అదూ : ಕె.ఎ.  
అ ರ್ -23/2005-06

ರ್ౕ ఉ ದ್పರ್భు ఉ. రు ಸా.  ఇ ಕెూపಪ್ళ 
ಕెూపಪ್ళ ఇవరు ಕె.ఎ. య ಲ್మ స ಲ್ రువ 
అ ರ್ సంಖెಯ್ 9506/2005

17/05/2008 D

1329 2965 2(1) ಸెౕವా వర-
01/2005-06

ರ್ౕ బసణಣ್ మహంತెౕಗౌడ. ఉ. .రు 
ಸా. .ఇ గులಬ್ಗాರ್ ఇవర రుదದ್ద దూరు 
కు తంತె

22/10/2008 D

1330 2967 2(1) ప.అదూ 01/2006-
7

ಬెౕ ಗె రಜెయ ಲ್ గులಬ್ಗాರ್ ಭాగద 
సಕాರ್  కಚెౕ గళ ಕాయರ್ వರ್హಣె బಗెಗ್

27/09/2007 D

1331 2969 2(1) ప.అదూ 
:02/2006-07

స.ಪౌರ್.ಶాಲెగళ ಲ್ ಕాయರ್ 
వರ್ సు ತ್రువ ಕಷ್కర ం న ಖాసಗಿ 

ಸెౕವెయనుನ್ ప గ  ವెౕతన రಕಷ್ಣె 
ౕ రువ బಗెಗ್

07/07/2008 D

1332 2970 2(1) ప.అదూ 03/2006 
-

ರ್ౕమ  ఎಸ್. కಲాಯ್ణ కుಮా  వರ್ ತ್ 
ముఖಯ್ ಕಷ್కరు, బಳాಳ್  ఇవరు ౕ రువ 
దూరు కు తు

07/07/2008 D

1333 2979 2(6)పఅదూ 3:03-04 ರ್ౕ ಕె.ನాರాయణ,ము. .రు 
స.ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಹెూళవనహ ಳ್ ಕెూరಟెಗెರె 
ತా: తుమకూరు హణ దురుప ౕగద 
బಗెಗ್.

17/05/2008 D

1334 2982 2(6)దూరు 23:03-04 ರ್ౕ హనుమంతపಪ್ ఉ.ಪాರ್ం సಕాರ್  
ఎంಪెರ್ಸ್ ప.పೂ ಕాಲెౕజు తుమకూరు 
ಶాಲెయ ದాಯ್ ರ್ యರెూం ಗె 
అసభಯ್ವా  నಡెదు ಕెూం రువ బಗెಗ್.

21/07/2008 D

1335 2986 2(6) పదూ 16:03-04 ರ್ౕ ఎಸ್  ವానంద ము. .రు 
స.ಪౌರ್ఢಶాಲె ಸార  హ హర ತా: 
ದావణಗెರె పರ್ವెౕశ పతರ್ లಲ್ದె 
ఎಸ್.ఎಸ್ఎಲ್  పೂరక ప ౕ ెಗె 
అభಯ್ ರ್గళనుನ್ కూ రువ బಗెಗ್.

15/09/2008 D

1336 2990 2(6) పదూ 15:04-05 ರ್ౕ ಕె.ఎಸ್ పర ౕశವ್రయಯ್ .ప. .ర 
కಛెౕ  ಬెం సంసಕ್ರ್త ಶాಲా ಕಷ್కరు హణ 
ಕెూడ లಲ್ವెందు ಶాಲెయ ಮానಯ್ತె రదుದ್ 
ప సలు వర  ಮా రువ బಗెಗ್.

05/09/2007 D

1337 2997 2(6)పఅదూ 7:04-05 ರ್ౕ ఎಸ್ ఎಲ್ మంజుನాథ ఉ.ಪాರ್ 
స.ప.పೂవರ್ ಕాಲెౕజు హరపనహ ಳ್ 
అ ಕార/హణ దురుప ౕగ కతರ್వಯ್ 
ಲెూౕప యమగళ ఉలಲ್ರ್ంఘನె బಗెಗ್.

22/07/2008 D

1338 2998 2(3) పఅదూ 32/00-01 ರ್ౕ పదಮ್ನాభ, 
ఉ.ಪాರ್.స.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు, 
ಸెూౕమವారಪెౕಟె, ಹాగూ ఇతరరు 
అಕెూಟ್ౕబರ್ 2000 ర ಲ್న 
ఎಸ್.ఎಸ್.ఎಲ್.  ప ౕ ెయ ಲ್ అవಯ್వಹార 
నಡె రువ కు తు

27/09/2007 D
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1339 3001 2(6) పadu18:05-06 గూರ್ಪ್  అ ಕా గళ రుదದ್ద దూ న 
కడతవనుನ್ ಲాಲ್ పంಚాయತ್ ఇఓ 
గ ಗె హಸాತ್ంత సువ బಗెಗ್.

06/10/2008 D

1340 3011 2(6)ప అదూ 22:05-06 ರ್ౕ ౕరభదರ್యಯ್ ము. .రు ರ್ౕ ರామకృషಣ್ 
స  రు ರ್ౕ ಹాలಸాವ್  స. రు ರ್ౕ 
ವెంకಟెౕಸ್  దಜెರ್ ನౌకరరు 
స.ಪౌರ್ఢಶాಲె ಗెూౕ ಮాకనహ ಳ್ ಕె ఎಫ್ 
ఎಸ್ఎಸ್ఎಲ್  ప ౕ ా అవಯ್వಹార

21/01/2009 D

1341 3015 2(6)పఅదూ 30:05-06 శರ್ ౕ పರ್ಕాಶ್ ము. ,రు స.ಪౌರ್ఢಶాಲె 
గుటಟ್హ ಳ್ఎ ಬెం 10ನెౕ తరగ య 
ದాಯ್ ರ್య ౕಲె హಲెಲ್ ಮా రువ బಗెಗ್.

15/07/2008 D

1342 3023 2(3) పఅదూ 29/2002-
03

ರ್ౕమ  ಕెంపರాజమಮ್, ము.  
స.ಪౌರ್.ಶాಲె చందకವా , 
ಚామರాజనగర ಲెಲ್ ఇవరు ದాಯ್ ರ್ 
ವెౕతవనుನ್ ತాತాಕ್ కವాಗಿ 
దురుప ౕగప ಕెూం రువ బಗెಗ್

19/03/2009 D

1343 3024 2(6)ప అదూ 32/2005-
06

ರ್ౕ ఎ శంకరపಪ್ ం న ముఖಯ್ ಕಷ್కరు 
స,ಪౌರ್ఢಶాಲె ಹెಚ್ ನాగసందರ್ 
ಗౌ దనూరు ತాలలూಲ್కు ఇవర రుదದ್ 
శసుತ್ కರ್మ ಕైಗెూండ బಗెಗ್ వర  స ಲ್సువ 
బಗెಗ್.

07/09/2008 D

1344 3028 2(6)ప అదూ 1/06-07 ರ್ౕ ಕెంపయಯ್ ముఖಯ್ ಕಷ್కరు సಕాರ್  
ಪౌರ್ఢ ಸాಲె ದెూಡాಡ್లహ ಳ್ ಬెం ಗాರ್ ಲెಲ್ 
ఇవరనుನ್ ಸెౕವెಗె పುనರ್ ಸాಥ್ సువ బಗెಗ್.

17/05/2008 D

1345 3030 2(6) ప అదూ 2/06-07 ರ್ౕ  ఎಸ್ అలಗెౕ  ముఖಯ್ ಕಷ್కరు 
స,ಪౌರ್ఢ ಶాಲె ಕాగರ್ಲ್ వ గಗ್ ಲెಲ್ 
ఇవర రుదದ್ దూరు.

28/04/2008 D

1346 3032 2(6) ప అదూ 3/06-07 ರ್ౕమ  ರెౕణుక ತాಯ್గರాజు ముఖಯ್ 
ಕಷ್కరు స.ಪౌರ್ ಶాಲె.  ನాರాయణపುర 

ಬెంగళೂరు ఇవర రుదದ್ దూరు.

20/05/2008 D

1347 3036 2(3) పఅదూ 2/2003-
04

ఉప ದెౕರ್శకరు ,ಹాసన ఇవర ౕ న 
దూ న బಗెಗ್

18/12/2007 D

1348 3045 2(5) దూరు 8:1991-92 ರ್ౕమ  ఇಕాಬ್ಲ್ ఉ ನ್ౕಸాಸ್ ఉప 
ದెౕರ್శకరు ಹాగూ ఇతರె బಬ್ం  

వగರ್దవరు ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ  
ಬెంగళೂరు ఉ. ಲెಲ್ ఇవర ౕ న 
ఇಲాಖా ಚారಣె బಗెಗ್.

01/10/2007 D

1349 3058 2(5) దూరు 12:1994-
95

ರ್ౕ  చందರ್ಶెౕఖರ್ ం న ఉప 
ದెౕರ್శకరు ಕెూౕಲార ఇవర బಗెಗ್ దూరు.

14/06/2007 D

1350 3061 2(5) దూరు 40:1994-
95

ರ್ౕ ಕె ಜెూౕಸెಫ್ ఉ.  ಸా ఇ 
తుమకూరు ఇవర ౕಲె ಕಷ್కర ఆ ಕ್ 
దూరు.

01/10/2007 D

1351 3067 2(3) పఅదూ  6/2004-
05

ರ್ౕ ఎಸ್. ಹెಚ್ పುటಟ್ಸాವ್  
ము. స.ಪౌರ್.ಶాಲె కణ  కಕ್మగళೂరు, 
ತా. ఇవర అను త వతರ್ನె మతుತ್ హణ 
దురుప ౕగద ఆರెూపగళ బಗెಗ್

08/04/2007 D
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1352 3076 2(5) దూఉరు 
66:1999-2000

ಹెಚ್  ನాగರాజు ఉప ದెౕರ್శకరు 
తుమకూరు మతుತ್  చందರ್యಯ್ ం న 
ఇఓ గళು తుమకూరు ఇవర ౕ న 

దూ న బಗెಗ್.

11/05/2007 D

1353 3082 2(5) దూరు 244:1999-
2000

ರ್ౕ న ౕబుಲాಲ್ಖాನ್ ెౕ అ ఉ.  
కಛెౕ   ಸా ఇ ಕెూౕಲార ఇవరు ఎಲ್ 
ఆರ್  య ಲ್ అవಯ್వಹార అకృతಯ್గళనుನ್ 
ఎసಗಿದాದ್ರెందు అಪాదನెగళ బಗెಗ್.

31/01/2009 D

1354 3089 2(5)దూరు 47:1999-
2000

ఎం ౕహನ್ వృతತ್ ಕಷ್కరు 
స .ಪాರ್ಶాಲె అరಳెౕ ಪెౕಟె ಬెం ద. ಲెಲ್ 
ఇవ ಗె తడವాಗಿ ಪావ ಯాద ంచ  
ಸౌలభಯ್గళ ౕ న బ ಡ್ మంజూರా  
ళంబಕెಕ್ ఆరంభರాదవర ౕಲె 

ఇಲాಖా కರ್మ హూ రువ బಗెಗ್.

01/10/2007 D

1355 3091 2(3) పఅదూ  24/2003-
04

ెౕ.  కಛెౕ , ಕెూపಪ್ కಕ್మగళೂరు 
ಲెಲ್య ఇ ಲ್య అధಯ್ಕಷ್ ಕాయರ್ವైఖ య 

దూ న బಗెಗ್

08/04/2007 D

1356 3107 2(3) పఅదూ  38/2004-
05

ರ್ౕ ಜె.ರాజు ము.  స,ಪౌರ್.ಶాಲె ಕె. 
ಬెళಳ್తూತ್రు ಹెಚ್.  ಕెూౕಟె ತా. ఇవరు 
నక  వಗాರ್వಣెయ ఆದెౕశవనుನ್ బళ  
ಕానూను ಬా రವాಗಿ వಗాರ್వಣెయనుನ್ 
ಹెూం రువ ఆಪాదನెగళ బಗెಗ್ సుತ್ కರ್మ

08/04/2007 D

1357 3119 2(3) పఅదూ  5/2005-
06

ರ್ౕ ಹెಚ್.ఎಸ್ ರామರాವ್ ఉ.  
ಚామರాజనగర ಲెಲ್ ఇవర రుదದ್ద 
దూరు

19/03/2009 D

1358 3126 2(3) పఅదూ  10/05-06 కుಮా  స ౕದా ఫ ౕನా ಬాను ನ್ 
శಕಿಲా  జ ౕನ್ ఆರా ಬెౕగంరవ ಗె 
అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె 
యమಬా రವాಗಿ ನెౕమಕా  ౕ రువ 

బಗెಗ್

19/03/2009 D

1359 3131 2(3) పఅదూ  14/2005-
06

ెౕ.  ರ್ౕరంగపటಟ್ణ ತా. ఇవరు 2005-
06 ನెౕ ಸా న ಲ್ ಕానూనుಬా రವాಗಿ 
వಗాರ್వಣె ಜా ಗెూ రువರెంబ బಗెಗ್ 
దూరు

08/04/2007 D

1360 3133 2(3) పఅదూ  15/2005-
06

ఉప ದెౕರ್శకరు ಹాసన ಲెಲ್ పರ್సుತ್త 
వಗాರ್వನె ಮాగರ್సూ  యమగళనుನ್ 
ఉలಲ್ంಘಿ  వಗాರ್వನె ಮాడు ತ್రువ బಗెಗ್

08/04/2007 D

1361 3137 2(5)దూరు 80:2002-03 ಸా  ఇಲాಖె అ ಕా గళು వಗాರ್వಣె 
మతుತ್ పದెూౕవಯ್ య షయద ಲ್ ಬెౕರె 
ಬెౕರె వಯ್ಕಿತ್గ ంద ఒతತ್ట తరు ತ್రువ బಗెಗ್.

02/08/2007 D

1362 3142 2(5) దూరు 3:2002-03 ರ್ౕ ౕರా ఒಬెౕదుಲాಲ್ ఉప ದెౕರ್శకరు 
ಸా ఇ ಬెంగళೂరు ఉతತ್ర ಲెಲ್ ఇవరు 
2002ನెౕ ಸా న ಮాಚ್ ఎಸ್ఎಸ್ఎಲ್  
ప ౕ ె ಕెసలగళ ಲ್ కడతగళ లರ್ಕಷ್ತె 
ఎసಗಿరువ బಗెಗ್ ಹాగూ అకರ್మ ఆ ತ್ 
గ రువರెంబ అಪాదನె బಗెಗ್.

11/06/2007 D
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1363 3158 2(5) దూరు 43:2002-
03

ರ್ౕ  ಮారನాయಕ್ ం న ఇఓ 
కಕ್ನాయకనహ ಲ್ ಹా  ఇఓ ಕెూరಟెಗెರె 

ఇవరు సవರ್ ಕಷ್ణ అ ಯాన 
హణదురు ౕగ ప ಕెూం రువ బಗెಗ್.

11/03/2007 D

1364 3166 2(3) పఅదూ  35/2005-
06

ರ್ౕ ఎನ್.  ఓంಕారపಪ್ (సಥ್ళ ౕಕಷ್ಣె) 
ం న .ఇ.ఓ ౕరూరు ఇవరు 

వಗాರ್వಣె సಥ್ళద ಲ್ ಹాజರాగದె 
సಕాರ್రద ఆದెౕశద ఉలಲ್ంಘಿ రువ 
ఆರెూౕపగళ బಗెಗ್ సుತ್ కರ್మ

22/07/2008 D

1365 3172 2(5) దూరు 66:2003-
04

ರ್ౕ రహಮాఉ ನ್ౕಸాಸ್ ం న ఉ. . 
మతుತ್ ಸైల కుಮా  ಕಷ್ಣా ಕా  ఉ.  
కಛెౕ  ಸా ఇ తుమకూరు మతుತ್ ರ್ౕ 
ರాಮాంజನెౕయ ెౕ  అ తుమ,కూరు 
ఇవరుగళ తుమకూరు బనశంక  
ಶారದా ದాಯ್ మం ర ಪాರ್ಶాಲె 
తుమకూరురు ఇ ಲ್న ಕಷ್ಕಿ ರ್ౕమ   
ఆರ್ అనుపమ ఇవరు గ త 
ದాಯ್హರ್ತె ಹెూం లಲ್ దದ್రు 

ನెౕమಕా యనుನ್ అనుದాన ర తವాಗಿ 
అను ౕ రువ బಗెಗ್.

29/01/2009 D

1366 3178 2(3) పఅదూ  46/2005-
06

ರ್ౕమ  ఎ.చందರ್పರ್ಭావ  .ప ఉ.  
కಛెౕ  మంగళೂరు ద ణ ఇవ ಗె :32 
ర య ಲ್ సವ್గంతರ್ పರ್ಭారద ಲ್  
ఆದెౕ దದ್ సಕాರ್రద ఆಧెౕశద 
ఉలಲ್ంಘಿ రువ ఆರెూౕపగళ బಗెಗ್ సుತ್ 
కರ್మ

05/09/2007 D

1367 3180 2(3) పఅదూ  49/2005-
06

ರ್ౕ ಹెచ.ఎಸ್ చందರ್ಶెౕఖರ್ సಹాయక 
ౕజನా సమನాವ್ ಕా .ఎಸ್.ఎಸ್.ఎ 

ಹాసన, :32 ర య ಲ್ సವ್తంతರ್ 
పರ್ಭార ಲ್  ఆದెౕశ దದ್ సಕాರ್రద 
అದెౕ  ఉలಲ್ంఘ రువ ఆರెూౕపగళ బಗెಗ್ 
సుತ್ కರ್మ

05/09/2007 D

1368 3188 2(3) పఅదూ  55/2005-
06

ರ್ౕ ದెౕನా ನాయಕ್ . ఉ.  ಹాగూ 
ರ್ౕమ  . పదಮ್మಮ್ ದాಯ್ ಕా , 

ಹాసన ఇవరుగళ ౕ న దూరు

27/09/2007 D

1369 3191 2(3) పఅదూ  57/2005-
06

ರ್ౕ ಕె. ವెౕಗౌడ .ఇ.ఓ ಹాసన ತా. 
ఇవర రుదದ್ద గం ౕర దూరగళ బಗెಗ್

27/09/2007 D

1370 3193 2(5) దూరు 7:2003-04 ರ್ౕ జయరంగ ం న ెౕతರ್ ఆ ಕా గళು 
ఇవర ౕ న అಪాదನెగళ బಗెಗ್.

08/03/2007 D

1371 3194 2(5) దూరు 20:2003-
04

ರ್ౕ ఎಲ್ ಹెగಗ್ಡె వృతತ್ ದెౕರ್శకరు 
(ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ) ఆయుకತ್ర కಛెౕ  ఇవర 
ంచ యనుನ್ తಡె యువ బಗెಗ್.

27/10/2007 D

1372 3214 2(5) దూరు 40:2003-
04

తుమకూరు ಲెಲ್ ಸా ఇ ఉ  కಛెౕ య ಲ್ 
2000-02 ర వರెಗಿన ಸాలుగ ಲ್ 
యమగళనుನ್ ఉలಲ್ంఘ  పರ್పతರ್ ಹాగూ 
సಟ್గರ್ళనుನ್ ము ರ್సువ సంబంధద ಲ್ 

రూ.27.69 లಕಷ್ నషಟ್ ఉంటు ಮా ద 
అ ಕా  మతుತ್ ನౌకరరుగ ంద సుತ್ 
కರ್మ జరుಗಿసువ బಗెಗ್.

01/10/2007 D
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1373 3230 2(3) పఅదూ  75/2005-
06

.ఇ.ఓ కಕ್మగళೂరు ಲాಲ್ పంಚాయತ್ 
ఉ.  కಕ್మగళುరు ಹాగూ ఇతరరుగళ 

ౕ న దూ న బಗెಗ್

21/03/2009 D

1374 3231 2(5) దూరు 52:2004-
05

ರ್ౕ ఎಸ್ ఎ పదಮ್ ನాభ ెౕతರ್ 
శಕಷ್ಣా ಕా గళು ಕె ఎಫ್ ఇవర 
బರ್ಷాಟ್ಚారద బಗెಗ್.

13/03/2007 D

1375 3233 2(5)దూరు:2004-05 ರ್ౕ గంగయಯ್ ದెౕರ್శకరు సಕాರ್  
ముదರ್ಣాలయ ఇవర రుదದ್ శసుತ್ కರ್మ 
ఆರెూౕప ప ಟ್ దದ್ప సువ బಗెಗ್.

08/03/2007 D

1376 3236 2(7) దూరు 03:2004-
05

ಕెూౕಲార ಲాಲ್ పంಚాయತ್ ఇ ಲ್ ಕಷ್ణ 
ఇಲాಖెయ మూలక ఖ ౕ రువ 3 
ಕెూౕ  రూ గళ ಲ್న అవಯ್వಹారగళ బಗెಗ್.

01/10/2007 D

1377 3239 2(5) దూరు 03:2004-
05

ರ್ౕ  ఎಸ್ లಕಷ್ಮ್ణ అ ౕಕಷ್కరు మతుತ್ ರ್ౕ 
ರెౕಖాಯ್ನాయಕ್ ఇఓ ఉ  కಛెౕ  ಸా ఇ 
ಬెం ఉ.  ఇవర ౕ న అಪాదನెగళ 
బಗెಗ್.

02/01/2007 D

1378 3240 2(5) దూరు 12:2004-
05

వసంತ್ కుಮాರ್ ఇఓ తుమకూరు 
ఇవర ౕ న అಪాదನెగళ బಗెಗ್.

29/01/2009 D

1379 3242 2(5) దూరుఉ 
17:2004-05

ರ್ౕమ  ಶెౕషమಮ್  ಪాರ್ంశుಪాలరు 
ఇ తರ್దుగರ್ ఇవర ౕಲె సుತ್ కರ್మ 

జరుಗಿసువ బಗెಗ್.

31/01/2007 D

1380 3244 2(5) దూరు 21:2004-
05

ರ್ౕ వసంತ್ కుಮాರ್ ెౕతರ್ 
ಕಷ್ಣా ಕా గళ మతుತ್ ರ್ౕ కಕ್రంగయಯ್ 

ముఖಯ್ ಕಷ್కరు ఇవర ౕಲె ದై క ಕಷ್క 
ರ್ౕ వ ంగ పರ್భు ఇవర ప ನ್ ರ್ౕమ  

ಹెಚ್ ఎಸ್ ಸౌಭాగಯ್ ఇవరు ಮా రువ 
దూరుగళ బಗెಗ್.

15/05/2007 D

1381 3249 2(5) దూరు:01:2004-
05

ರ್ౕ  ಪెమಮ್యಯ್ వృత ದెౕರ್శకరు 
ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ ఆయుకತ್రు కಛెౕ  ಬెంగళೂరు 
ఇవర ౕ న ఆప  అదನెగళ బಗెಗ್.

02/03/2009 D

1382 3253 2(5) దూరు 40:2004-
05

ರ್ౕ ಹెಚ್  ಗెూౕ ందయಯ್  ಸా  
క.ಪౌರ್ఢ . మండ  ಬెంగళೂరు ఇవర 
రుదದ್ద ఆಪాదನెగళ బಗెಗ್.

15/05/2007 D

1383 3254 2(5) దూరు 45:2004-
05

ముర  స ವాస ಪౌರ್ఢಶాಲె ఓబಳాపುత 
తుమకూరు ఈ ಶాಲెయ బಗెಗ್ ರ್ౕ ಕె 
జయణಣ್ ಕాయರ್ద ರ್ ముర  ದాಯ್ సంಸెಥ್ 
ಬై వహ ಳ್ గు ಬ್ ತా ఇవరు ಮా రువ 
ఆಪాదನెగళ ನెನ್ಲెయ ಲ್ తుమకూరు 
ఇఓ ఆಗಿదದ್  వసంత కుಮాರ್ ఇవర 
ౕಲె కರ್మ జరుಗಿసువ బಗెಗ್.

17/02/2007 D

1384 3255 2(5)దూరు:48:2004-05 ( ರ್ౕ  ఆఋ◌్ ನాರాయణ ಗౌట) 
ಬెంగళೂఉరు ಗాರ್ಮాంతర ಲెಲ್ 
కనకపುర ತాలూಲ್కు ెౕతರ್ 
ಕಷ್ಣా ಕా గళ కಛెౕఋఇయ ಲ್ 

ಹెూసದాಗಿ ನెౕమకಗెూౕడ ಕಷ್క ంద 
ನౌకరర సంఘకಕ್ందు తಲా ಸా ర 
రూಪా  తಟావಣె ಮా రువ బಗెಗ್.

29/01/2009 D
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కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

1385 3261 2(3) పఅదూ 4/2006-
07

2005-6 ನెౕ ಸా ಗె ಪాರ್థ క ಶాಲా 
ಕಷ್కర ವెౕతన ಲెకಕ್ ౕ ರ್ಕెయ ಲ್ 

ಹెచుಚ್వ  ఖచుರ್ ಮా రువ ರ್ౕ ఎం 
ಗెూౕಪాಲ್ ె.  ಕెూಳ ಳె್ౕಗాల ఇవర రుదದ್ 
సుತ್ కರ್మ

08/04/2007 D

1386 3266 2(3) పఅదూ 7/2006-
07

ರ್ౕ .ఎನ್ నర ంహ మూ ರ್, ఉ.  
ఉడు  ಲెಲ್ ఇవర రుదದ್ కతರ್వಯ್ 
లರ್ಕಷ್ತెయ ఆರెూౕపగళು సుತ್ కರ್మ

08/04/2007 D

1387 3289 2(7) దూరు 06:2005-
06

ರ್ౕ  జయರామ  స  ఎಸ್ ఇఆರ್ 
 ఇవరు ದెౕರ್శకరు, ౕ ద ಜాಷ್పನెಕెಕ್ 

సద  అ ಕా  కతರ್వಯ್ ಲెూౕపವెసಗಿరువ 
బಗెಗ್.

13/02/2007 D

1388 3291 2(7) దూరు 10:2005-
06

ಕె ఎಸ್. ంగపಪ್ 
ము.ಕా అ, ಲాಲ್పంಚాయತ್ తుమకూరు 
ఇవర ౕಲె ಸా ఇ ಬెౕధಕెౕతర ಕಷ್క 
సబಬ್ం య వಗాರ್వಣెయనుನ್ మతుತ್ 
ಕಷ್కరుగళ ౕజನెయనుನ್ యమ 

ಬా రವాಗಿ ಮా రువ సంబంధద ಲ್ 
ತ್న కರ್మ హూడువ బಗెಗ್.

19/02/2009 D

1389 3292 2(7) దూరు 11:2005-
06

 ನాగರాజు ెౕ అ ಬెంగళೂరు ద.వలు 
1 ಹాగూ ರ್ౕ ఎನ್ ರామకృషಣ್యಯ್ 
.సం ౕజకరు ರ್ౕ వసంತ್ కుಮాರ್ 

ౕజನె ಕಷ್కరు ఇవరుగళ ౕ న 
దూరుగళ బಗెಗ್.

14/02/2007 D

1390 3295 2(7) దూరు 16:2005-
06

ఎ.  ಕెంపరంగయಯ್ ఇఓ గు ಬ್ ఇవర 
ౕలಮ್న .

01/10/2007 D

1391 3297 2(7) దూరు 19:2005-
06

ರ್ౕ ದెౕవపರ್ಕాಶ್ ఉ.  ಬెంగళೂరు 
ఉతತ್ర ಲెಲ್ ಹాగూ ఇతರె అ ಕా  
ನౌకరరు ವెౕతన ಲ್ ಗె అಲాಟ್ ంಟ್ 
ఇలಲ್ದె స  ಮా రువ బಗెಗ್.

02/02/2007 D

1392 3301 2(7)దూరు 22:2005-06 తుమకూరు నగరద అంకరసన హ ಳ್య 
సಕాರ್  ముదರ್ಣాలయద ఆవరణ 
అవ య ಲ್ సబಬ್ం ంద పతರ್కతರ್ర 

ౕಲె హಲెಲ್ಯాద పರ್కరణద త ಖె 
నಡెసువ బಗెಗ್.

02/08/2007 D

1393 3306 2(7) దూరు 25:2005-
06

ರ್ౕ ఎನ್ ఎం పನా  ದెౕರ್శకరు 
ವైನా  మతుತ್ ರ್ౕమ  పರ್ ಮా ఉ.  
ಹాగూ ಸెూమణಣ್ పರ್ ద స ఇవరు 08 
అಧాಯ್పక ಗె 16 ంగళ ವెౕతనవనుನ್ 
ನా ಕారణ ళంబ ಮా రుತాತ್ರెంబ 

దూ న బಗెಗ್.

23/04/2008 D

1394 3307 2(7) దూరు 26:2005-
06

ರ್ౕ  ఎం పುటಟ್ಸాವ್ ಗౌఢ ెౕ అ 
చనನ್పటಟ್ణ ಬెంగలూరు ಗాರ್ಮాంతర ಲెಲ್ 
ఇవరు హకుಕ್ చుಯ್  ಮా రువ రుదದ್ 
సుತ್ కರ್మ ಕైಗెూౕళುಳ್వ బಗెಗ್.

01/10/2007 D

1395 3314 2(7) దూరు 33:2005-
06

క.ಪౌರ್  ప మండ  ಬెంగలూరు ఇవరు 
నಡెసువ ఎಸ್ఎಸ್ఎಲ್  ప ౕಕಷ್ಗె 
అగతಯ್ రువ ಕాగద మతుತ್ ಕాರ್ಫ್ಟ್ 
ಕాగదవనుನ್ ఖ ౕ సువ ಲ್ యమ 
ఉలಲ್ರ್ంఇ ద అ ಕా గళ ౕಲె కರ್మ 
జరుಗಿసువ బಗెಗ್.

07/10/2008 D
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కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

1396 3315 2(7) దూరు 34:2005-
06

ಕಷ್ణ ఇಲాಖెయ అ ಕా గళ రుదದ್ ರ್ౕ 
ಶామణಣ್ అధಯ್ಕಷ್రు కನాರ್టక పಸ್ರ್ టರ್ಸ್ಟ್ 
ఇవరు స ಲ್ ద దూ న బಗెಗ್.

17/10/2007 D

1397 3319 2(7) దూరు 38:2005-
06

ರ್ౕ ಹెూనನ್యಯ್ వృ ತ್ ముఖಯ್ ಕಷ್కరు 
ಮాగ  ಟౌನ್ ఇవర ప షಟ್ ವెౕతన 
ಬాబుತ್ 6015/- రూ ಪావ లಲ್ రువ బಗెಗ್ 
ಲెూౕಕాయుకತ್ ಗె ౕ రువ బಗెಗ್.

22/04/2008 D

1398 3323 2(2) సವ್.ವె.బ 86/97-98 ರ್ౕ ఎం ರామయಯ್ ಲాಲ್ ದై క 
ಕಷ್ಣా ಕా గళು

26/04/2007 D

1399 3327 2(2) ವెౕ.  12/99-00 ವెౕతన గ య బಗెಗ್ 26/04/2007 D
1400 3329 2(2) .ವెౕ.బ 55/01-02 ರ್ౕ హనుమయರాయಯ್ ಕಷ್ಣా ಕా గళು 06/01/2007 D

1401 3330 2(7) దూరు 56:2005-
06

ఇఓ తురుವెౕಕెರె ఇవరు 
ಮాయసందರ್ద ಲ್ ಕాನెವ್ంಟ್ ತెರెయలు 
అనుమ  ಕానూను ಬా రವాಗಿ 
ౕ రువುదు రదుದ್ప సువ బಗెಗ್ ెౕతರ್ 
ಕಷ್ಣా ಕా గళು తురుವెౕಕెರె 

తుమకూరు ఇవర ౕ న దూ న బಗెಗ್.

01/10/2007 D

1402 3332 2(7) దూరు 54:2005-
06

ರ್ౕ నంజయಯ್ ఇఓ కు గಲ್ ಹాగూ 
ఆರ್  మతుತ್ ఆರ್  గళ దూ న 

బಗెಗ್.

22/01/2007 D

1403 3333 2(2) సವ್.ವెౕ.బ 87/01-
02

ರ್ౕ నంజుంಡెౕశವ್రಸాವ್ 11/06/2006 D

1404 3334 2(7) దూరు 58:2005-
06

ರ್ౕ జయరంగ ెౕ అ ಬెంగళೂఉరు 
ఉ.వలు-2 ఇవర ౕ న దూ న బಗెಗ್.

11/12/2007 D

1405 3335 2(2) ವెౕ.త బ 63/02-03 ರ್ౕ ಗౌడ ಬాಗ್ మతుತ್  దದ್ ంగಸాವ್  
ౖసూరు

31/10/2006 D

1406 3340 2(2) సವ್.బ 82/02-03 ರ್ౕ ಬెటಟ್ ಸాವ್ ಗౌడ .ము. 26/05/2007 D

1407 3342 2(2) క.ಬా.ಹె 72/02-03 ರ್ౕ ఎನ್ లಕಷ್యಯ್ ఉపನాಯ್సకరు, 
తರ್దుగರ್

26/05/2007 D

1408 3345 2(2) ఇతರె 82/03-04 ಧారವాడ అయుಕాತ್లయಕెಕ್ పతರ್గళು 
ం రుಗಿసువ బಗెಗ್

31/10/2006 D

1409 3347 2(2) అ.ವెౕ.బ 38/03-04 ರ್ౕ ఎಸ್ ఎಲ್ ಶెವ್ౕశವ್రయಯ್ .ఉ. 
తుమకూరు

11/07/2007 D

1410 3348 2(7) దూరు 03:2006-
07

ರ್ౕ  ದెౕవపರ್ಕాಶ್ ఉ. . ಬెంగళೂరు 
ఉ. ಲెಲ್ ఇవరు ರ್ౕమ  కృషಣ್మಮ್ వృ ತ್ 
ముఖಯ್ ಕಷ್కరు స. ಪాರ್ ಶాಲె కృషಣ್యಯ್న 
ಪాళಯ್ ఇవ ಗె ముఖಯ್ కಕ್ಕಿಯాಗಿ బ ತ್ 
ౕడుವాగ యమగళనుನ್ ಗా ಗె తూ  

అవಯ್వಹార నಡె ದాದ್ರె ఎంబ దూ న 
బಗెಗ್.

24/07/2008 D

1411 3349 2(2) జ.ಬా.బ 14/03-04 ರ್ౕ గంಗాధరನ್ .మం. 27/09/2007 D

1412 3352 2(7) దూరు 4:2006-07 ರ್ౕ ಕాళపಪ್ ఉ. .(ఆడ త) ಸా ఇ 
ಬెంగళೂరు ద ಲెಲ್ ఇవరు ంದె ఉతತ್ర 
వలు-1ర ಲ್ ెౕ అಯాಗಿ ಕెలస 
వರ್ సు ತ್ದాದ್గ హలವారు ಶైಕಷ್ క 

అపರాదగళనుನ್ ఎసಗಿరుತాತ್ರె ఎంబ బಗెಗ್.

14/02/2007 D
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కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

1413 3353 2(2) ವెౕ.  29/03-04 ರ್ౕమ  ರ್ౕరంగమಮ್ .ఉ.  ౖసూరు 
ಲెಲ್

22/09/2007 D

1414 3355 2(2) ವెౕ.  29/03-04 ರ್ౕ ಸాకపಪ್ .ము.  స.ಪౌರ್.ಶాಲె 
కరుబర బూ  హ ಳ್

31/07/2007 D

1415 3356 2(7) దూరు 5:2005-06 ರ್ౕ సుబಬ್యಯ್ ెౕ అ ಬెంగళೂరు 
ద.వలు4ర ಲ್ హణ ಹాగూ అ ಕార 
దురుప ౕగ ప ಕెూం రుತాತ್ರె ఎంబ 
బಗెಗ್.

05/02/2007 D

1416 3357 2(2) ವెౕ.బ 33/03-04 ಹెಚ್.ఎಸ್. ರామ చందರ್ರాವ್ .ము. 26/05/2007 D
1417 3358 2(7) దూరు 6:2006-07 ರ್ౕ ఇ  సతಯ್ನాರాయణರె ಡ್ 

ಶెౕಷా ಕా గళು ಕెౕం ರ್య ದాఖಲా  
ఘటక ಸా  ఇಲాಖె ಕె  రಸెತ್ ಬెంగళೂరు 
ఇవరు ప షಟ್ ಜా  వగರ್గళ 
అభಯ್ ರ್గ ಗె ౕడు ತ್రువ ಕಿరుకుళద బಗెಗ್.

13/02/2007 D

1418 3359 2(2) ವెౕ.బ 117/04-
05

ರ್ౕమ  ఆರ್ ಶాంత ము.  స.ಪౌರ್.ಶాಲె 
ఇవ ಗె ఒందు ಶెౕష ವెౕతన బ ತ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್

26/05/2007 D

1419 3361 2(2) ವెౕ.బ 138/04-
05

ರ್ౕమ  ಭార  ము.  స.ಪౌರ್.ಶాಲె 
ದావణಗెರె ౖసూరు ಲెಲ್ ఇవ ಗె ఒందు 
ಶెౕష ವెౕతన బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್

25/05/2007 D

1420 3363 2(2) క.బಹె.ವెౕ 36/04-
05

ರ್ౕ ౕరురపಪ್ .ము.  స.ಪౌರ್.ಶాಲె 
ಬెళంಗెರె చళಲ್ಗెರె ತా. ದావణಗెರె, ಲెಲ್ 
ఇవరు క ಟ್ద ಭాಷా బంద ಹె.ವెౕ. మ బಗెಗ್

26/05/2007 D

1421 3364 2(2) ಹెౕ.ವెౕ.బ 125/04-
05

ರ್ౕ శವ್ನాథ ಖా  ,ము.  
స,పರ್వ.ಶాಲె ದెూడಡ್ಬెಲె ನెలమంగల 
ఇవ ಗె ఒందు ಹెచుಚ್వ  ವెౕతన బ ತ್ 
మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್

25/05/2007 D

1422 3365 2(2) ಹెౕ.బ 129/04-05 ರ್ౕ నವ್ಲ್ ಗౌడ . ె.అరకలగూడు 
ಹాసన ಲెಲ್  ఇవ ಗె ಹె.ತా.క.మ

25/05/2007 D

1423 3366 2(2) సವ್.ವెౕ.బ 37/04-
05

ఉప ದెౕರ್శకరు, ಸా. .ఇ, ಹాసన ಲెಲ್ 25/05/2007 D

1424 3368 2(2) ವెౕబ 111/04-05 ರ್ౕ .ఎನ್. నంజుండ సವ್యం యం. .స 
ಪౌರ್.ಶాಲె ఇవ ಗె ఒందు ಹెಚాಚ್ಗಿ ವెౕతన 
మంజూರా  బಗెಗ್

25/05/2007 D

1425 3371 2(2) ಹెౕ.బ.  27/04-05 ರ್ౕ శವ್ರాహయ షయ ప ౕಕಷ್కరు, 
ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ౖసూరు

25/05/2007 D

1426 3373 2(2) ಹెౕ.బ. . 27/04-
05

ರ್ౕమ  ఎం.ಕె. ಬెౕరమಮ್ .ము.  
స.ಪౌರ್.ಶా ౖసూరు ఇవ ಗె సವ್ ಸెౕ 
ಪాರ್.ಶా ౖసూరు ఇవ ಗె బ ತ್ 
మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್

11/06/2006 D

1427 3375 2(2) ಹెౕ,.ವె.బ 91/04-
05

ರ್ౕ .ఎನ್. సంపತ್ కుಮాರ್ 
ಸా. .ಪౌರ್ఢಶాಲె అరదహ ಳ್ ౖసూరు 
ಲెಲ್ ಹెಬాಬ್  ಟౌನ್ బ ತ್ బಗెಗ್

11/06/2006 D

1428 3377 2(2) ವెౕ.  41/04-05 ರ್ౕ ఠలಚాయರ್ కడలూరు ,ఉ 
. .ఇ గులಬ್గರ್ ಲెಲ್ ఇవ ಗె ವెౕతన 
గ  బ ತ್ బಗెಗ್

31/10/2006 D

1429 3380 2(2) ಹె.ವెౕ.  ಕె.ఎ.  
అ.స 5816/04-05

ರ್ౕ .ఎం. దతತ್ .వయసಕ್ర 
ಕಷ್ಣా ಕా గళ తుమకూరు ಲెಲ್, 

ಹెచుಚ್వ  ವెౕతన బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್

25/05/2007 D
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1430 3383 2(2) ಹె.ವెౕ.  116/04-
05

ರ್ .ఎಸ್ కರ್షಣ್ మూ ರ್ ము.  
స.ಪౌರ್.ಶాಲె, హుಲెಲ್ౕదుగರ್ హ ಳ್, ಬెం 
ఇవర ವెౕతన గ  బ ತ್ బಗెಗ್

25/05/2007 D

1431 3385 2(2) సವ್.ವెౕబ. 68/04-
05

ರ್ ವై.ఎಸ್ ವెంకటప , .ము. .స 
ಪౌರ್.ಶాಲె మం కಲ್ ಪౌರ್.ಶాಲె 
కಕ್మగళುరు ఇవ ಗె సವ್.ವెౕ బ ತ್ 

మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್

08/10/2007 D

1432 3388 2(2) ಹెౕ.ವెౕ.బ 5/04-05 ರ್ౕ ಕెగ  దದ್పಪ್ ,ము.  ದావణಗెರె ಲెಲ್ 26/04/2007 D

1433 3389 2(2) ಹె.ವెౕ.బ 147/04-
05

ರ್ౕ ఎం.  ంగపಪ್నవరు .ఉ.ద 
ౖసురు ಲెಲ್

25/05/2007 D

1434 3394 2(2) క,.ಬా.ಹె 6/04-05 ರ್ౕమ  రతನ್ .ము.  స.ಪౌರ್/ಶాಲె 
ౖసూరు ಲెಲ್

26/04/2007 D

1435 3396 2(2) ವెౕ.  41/04-05 ರ್ౕ ఠలಚాయರ್ .ఉ., . .ఇ 
గులಬ್ಗాರ್ ಲెಲ್

25/05/2007 D

1436 3397 2(2) ಹె.ವెౕ.బ 27/04-05 ರ್ౕ ಶాంత ರాజు షయ ప ౕಕಷ್కరు 
ౖసూరు ಲెಲ್

25/05/2007 D

1437 3400 2(2) .ವెౕ.బ /11/04-
05

ರ್ౕ  నంజుంಡెౕశವ್రಸాವ್  ము.  
ಹాసన ಲెಲ್

25/05/2007 D

1438 3404 2(2) ಹె.ವెౕ.బ 125/04-
05

ರ್ౕ శವ್ನాಥ್ ಖా  .ము.  
ನెలమంగల ಬెం ಗాರ್ ಲెಲ್

25/05/2007 D

1439 3405 2(2) సವ್.ವెౕ.బ 10/04-
05

ರ್ౕమ  ಕాವెౕరమಮ್ వರ್తತ್ ಕಷ್కరు 
ౖసూరు ಲెಲ್

11/06/2006 D

1440 3407 2(2) ಹె.ವెౕ.బ 91/04-05 ರ್ౕ ఎಸ್, సంపತ್ కుಮాರ್ ಬాರ್. 
.ము.  ౖసూరు ಲెಲ್

25/05/2007 D

1441 3409 2(2) ಹె,ವెౕ.బ42/04-05 ರ್ౕ ,.ఎನ್ వರామ 
. ాಣా ಕా గళು, పటూరు

25/05/2007 D

1442 3412 2(2) ಹె.ವెౕ.బ 75/04-05 ఎಸ್ ನాగರాజನ್ .ము.  ౖసూరు 
ಲెಲ್

25/05/2007 D

1443 3413 2(2) ఆ.ನా బ 80/04-05 ರ್ౕ ఎಸ್ నర ంహ మూ ರ್ . .ప ఉ.క 
ಹాసన ಲెಲ್

26/04/2007 D

1444 3416 2(2) ಹె.ವెౕ.బ 53/05-06 శ ರ್ౕ ఎం.  పర ౕశವ್ర .ము.  
అర గ ಟ್ ಹెూನాನ್  ತా. వ గಗ್ ಲెಲ್

25/05/2007 D

1445 3417 2(2) ಹె.ವెౕ.బ 49/05-06 ರ್ౕ ఎಸ್. దದ್గంగయಯ್, .ఉ. ౖసురు 
ಲెಲ್

26/04/2007 D

1446 3420 2(2) ಹె.ವెౕ.బ 67/05-06 ರ್ౕమ  ఎం.ఎಸ್ సుಧా ఉప 
ಪాರ್ంశుಪాలరు స.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు 
బసవనగు  ಬెంగళೂరు

25/05/2007 D

1447 3422 2(2) ಹె.ವెౕ.బ 75/05-06 ರ್ౕ ము ಸాವ್మయಯ್ ఎం. . ము. .స 
ಪౌರ್.ಶాಲె ನాರాయణ పುర ದెౕవనహ ಳ್, 
ತా. ಬెంగళುరు ಗాರ್ం

26/04/2007 D

1448 3424 2(2) ಹె.ವెౕ బ 47/05-06 ರ್ౕమ  . ಗಿ ಚెౕశವ್  ದెౕ.  
షయప ౕಕಷ್కరు, ఉ.  కಛెౕ , ಬెం. 

ఉ ಲెಲ್

25/05/2007 D

1449 3425 2(2) సವ್.ವెౕ.బ 10/05-
06

ರ್ౕ మಸాತ್ಕ್ అహಮ್ದ್ ಲాಲ್ ದై క ಕಷ್ణ 
అ ಕಷ್కరు ఉ.  కಛెౕ , ಬెం ఉ. ಲెಲ್

26/04/2007 D

1450 3427 2(2) ಹె.ವెౕ.బ 27/05-06 . ಹెಚ್.  క ౕಗౌడ ము.  స.ಪౌರ್.ಶాಲె 
ఇవ ಗె ಹెచుಚ್వ  ವెౕతన బ ತ್ గ

26/05/2007 D

1451 3429 2(2) ಹె.ವెౕ,బ 41/05-06 ರ್ ఎం శంకರ್ ము.  స.ಪౌರ್.ಶాల 
కడ పುಪ್రు ದెూడಡ್బಳాಳ್పುర, ಬెం ಗాರ್ం 
ಲెಲ್

26/04/2007 D
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1452 3433 2(2) ವె.  11/05-06 ರ್ ವానంద ము.  స.ಪౌರ್,ಶాಲె 
ರామಗెూండనహ ಳ್ ದావణಗెರె  ఇవర 
ವెౕతన గ ಗెూ సువ బಗెಗ್

11/06/2006 D

1453 3435 2(2) ವెౕ.  68/05-06 ರ್ ఎం జవరయಯ್ ౕదರ್ ಗె,  ఇ 
ౖసూరు ಲెಲ್

25/05/2007 D

1454 3436 2(2) ಹె.ವెౕ.బ 55/05-06 ರ್ౕ ౕತాರాಮ್ ಶా ౕ ,ము. .స 
ಪౌರ್,.ಶాಲె ಹాರెూౕహ ಳ್, ౖసూరు ಲెಲ್

25/05/2007 D

1455 3439 2(2) ಹె.ವెౕ.బ 49/05-06 ರ್ౕ  ನాರాయణ భట  . తರ್కಲా 
ప ౕಕಷ್కరు స. .కಛెౕ  ౖసూరు ಲెಲ್

25/05/2007 D

1456 3440 2(2) ಹె.ವెౕ.బ 42/05-06 ರ್ౕమ  . ಸా తರ್మಮ್ 
.ము. .స.ಪౌರ್,ಶాಲె మ ವాళ ಬెం.ద. 
ಲెಲ್

26/05/2007 D

1457 3443 2(2) ಹె.ವెౕ.బ 61/05-06 ರ್ౕ ౖರె మ ಲ್ಕాజుರ್నయಯ್ .ము.  
చనನ್హ ಳ್, ದెౕవనహ ಳ್ ತా. ಬెంగళೂరు 
ಗాರ್ం ಲెಲ್

26/04/2007 D

1458 3446 2(2) ಹె.ವెౕ.బ 95/05-06 . .ఎನ್ కರ್షಣ್ మూ ರ್ 
షయప ౕಕಷ್కరు ఉ.  కಛెౕ  మండಯ್ 
ಲెಲ್

25/05/2007 D

1459 3449 2(2) ಹె.ವెౕ,.బ 57/05-
06

ರ್ౕ .  ನాగರాಜెౕಗౌడ. . ము.  
స.ಪౌರ್.ಶాಲె నరసహ ಳ್, ಹాసన ಲెಲ್

25/05/2007 D

1460 3454 2(2) ಹె.ವెౕ.బ 4/05-06 ರ್ౕ ಹెಚ್.  హనుమంతರాయ ము.  
స.ಪాರ್.  తుమకూరు ಲెಲ್

05/08/2007 D

1461 3455 2(2) ಹె.ವెౕ.బ 39/05-06 ರ್ పುటಟ್ణ .ಪాರ್ಚాయರ್రు స.ಪాರ್.ಶాಲె 
ముರా ರ್ ದెౕಸా  వస  ಶాಲె 

ౖసూరు ಲెಲ್

23/11/2007 D

1462 3457 2(2) ಹె.వ.బ 14/05-06 ರ್ౕ రుదರ್మ నವ್య , ,ము. .స ಪాರ್.ಶా 
అర ಕెರె ಹాసన ಲెಲ್

26/04/2007 D

1463 3458 2(2) ವెౕ.బ 14/05-06 ರ್ౕమ  మంగಳా ము. .స ಪాರ್.ಶాಲె 
అణಭెౕరు, ದావణಗెರె ಲెಲ್

26/05/2007 D

1464 3459 2(2) ಹె.ವెౕ.బ 20/05-06 ರ್ౕ .  హనుమంతರాయపಪ್, ెౕతರ್ 
ಕಷ್ಣా ಕా గళು డಲ್ఘటಟ್, కಕ್బಳాಳ್పುర.

10/05/2007 D

1465 3461 2(2) ವెౕ.బ 21/05-06 ರ್ౕమ  ఉಮాದెౕవ  పರ್ಕాಶ್ ರెౕ మఠ 
ఇవ ಗె ಶెౕష ವెౕతన బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್

26/05/2007 D

1466 3464 2(2) ఇతರె 88/05-06 ರ್ౕ ఎం.  అంగ . ము.  స.ಪాರ್.ಶాಲె 
ಹాగూ ఇతరర ಬెళಗా  ಲెಲ್

05/08/2007 D

1467 3466 2(2) సವ್.ವెౕ.బ 90/05-
06

ರ್ౕ ఆರ್ ంగపಪ್, ము.  స.ಪాರ್.ಶాಲె 
తರ್దుగರ್ ಲెಲ್

26/04/2007 D

1468 3470 2(2) సವ್.ವెౕ.బ 23/05-
06

ರ್ . ನాగರాಜ್ ఉ.ಪాರ್.ಶాಲె 
స.ಪౌರ್.ಶాಲె తుమకూరు ಲెಲ್

26/04/2007 D

1469 3472 2(2) .ವెౕ.బ 50/05-06 ರ್ౕమ  మమత, ెౕ.  , ಕెూడగు ಲెಲ್ 
ఇవ ಗె .ವెౕ.బ

27/09/2007 D

1470 3475 2(2) ಹె.ವెౕ.బ 76/05-06 ರ್ౕ .ఎಸ್. ౕలನ್, .సಹాయక 
ದెౕರ್శకరు, ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె స.మ 

ಬెంగళೂరు

10/05/2007 D

1471 3477 2(2) ಹె.ವెౕ,.బ 82/05-
06

ರ್ౕ ವాస అహమದ್ . ಲాಲ್ ದై క 
ಕಷ್ణ అ ౕಕಷ್కరు, ಬెం ద ಲెಲ್

26/05/2007 D

1472 3484 2(2) సవ.ವెౕ.బ 70/05-
06

ఉ.  కಛెౕ  ಕెూడగు ಲెಲ್, ರ್ౕయుత 
ರెూౕహపదಪ್ .ము.  స.ಪాರ್.ಶాಲె ಬెం 
ಗాರ್ం ಲెಲ್

25/05/2007 D
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1473 3555 2(2) ಹె.ವెౕ.బ 89/05-06 ರ್ౕ ఎಸ್ సుబಬ್ణಣ್ ಹెగಡె సಹాయక 
ాಣా ಕా గళು ఉడు  ಲెಲ್

26/05/2007 D

1474 3560 2(2) ಹె.ವెౕ.బ 73/05-06 ರ್ౕ ఎం పర ౕశವ್రయಯ್ .ఉ ಕా పುర 
వ గಗ್ ಲెಲ್

25/05/2007 D

1475 3561 2(2) సವ್.ವె.బ 19/05-06 ರ್ౕ  ದాದా ಕెూమడ ರామ ము.  
స.ಪాರ್.ಶాಲె ಜెూౕ  హుసూరు దం ಲెಲ್

25/05/2007 D

1476 3562 2(2) ಹెౕ.ವె.బ 91/05-06 ರ್ౕ . ఎం మహದెౕవయಯ್ 
ఉ.ತాರ್.స.ಬా.న.వೂ.ಕా నంజనగూడు 

ౖసూరు ಲెಲ್

25/05/2007 D

1477 3564 2(2) సವ್.ವెౕ.బ 19/06-
07

ರ್ౕ ౕತాರామ అ గ ರాయ ఉ.  
కಛెౕ , ఉడు  ಲెಲ್

26/04/2007 D

1478 3568 2(2) ವెౕ.  24/06-07 ರ್ౕ ఎం.ఎ ದెౕవయಯ್ షయ  
ప ౕಕಷ್కరు, ఉ.  కಛెౕ , ಕెూడగు ಲెಲ್

25/05/2007 D

1479 3571 2(2) ಹె.ವెౕ.బ 16/06-07 ರ್ౕ ఎಸ್ ನెౕತాರామ ಶా ತ್ౕ ము.  
స.ಪాರ್.ಶాಲె ౖసూరు ಲెಲ್

25/05/2007 D

1480 3573 2(2) ವెౕ,  17/06-07 ರ್ౕ . కರ್షಣ್ಶా ౕ సಹాయక ದెౕರ್శకరు 
.ఎస ఇ.ఆರ್.  ಬెంగళೂరు

11/06/2006 D

1481 3577 2(2) సವ್.ವెౕ.బ 7/06-07 ರ್ౕ వ ంಗెౕಗౌడ ము. .స.ಪాರ್.ಶాಲె 
మండಯ್ ಲెಲ್

17/03/2007 D

1482 3583 2(2) ವెౕ,  2/06-07 ರ್ౕమ  .ఎಸ್ పುషಟ್ ము. ., 
స.ಪాರ್.ಶాಲె, ಹారనహ ಳ್, ವె ಯా పటಟ್ణ 
ತా. ౖసూరు ಲెಲ್

26/04/2007 D

1483 3584 2(2) సವ್.ವెౕ.బ 21/06-
07

ರ್ౕ ఎం ಬెಳాಳ್రపಪ್ షయప ౕಕಷ್కరు, 
ఉ.  కಛెౕ , ಕెూౕಲార ಲెಲ್.

26/04/2007 D

1484 3590 2(2) ಹె.ವెౕ,బ 4/06-07 ರ್ౕమ  ಹెಚ್.  గంಗాణయಯ್ .ము. 
ఇవ ಗె  ಹెచుಚ್వ  ವెౕతన బ ತ್ ౖసూరు 
ಲెಲ್

12/01/2007 D

1485 3592 2(2) ,ವెౕ,.బ 26/06-
07

ರ್ .ఆರ್ పರ್ಕాಶ್ ము.  స.ಪాರ್.ಶాಲె 
హుಳ ಳె್నహ ಳ್, తుమకూరు ఇవర .ವెౕ.బ 
మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್

13/03/2007 D

1486 3594 2(2) ವెౕ,  14/06-07 ರ್ౕ .ಹెಚ್ ౕరణಣ್ ಕಷ್ಣా ಕా గళು 
కಕ್మగళೂరు ఇవర ವెౕతన గ  బಗెಗ್

11/06/2006 D

1487 3596 2(2) ವెౕ,  27/06-07 ರ್ౕ ಬెౕ  నಗెౕననవరನ್ ము,  
స,ಪాರ್.ಶాಲె ౖసూరు సಕాರ್  
ಪాರ್థ క ಶాಲె

26/04/2007 D

1488 5706 2[2] క.ಭా. ಹెವెౕబ ತ್ 
36/2006-07

ಹెಚ್.ఎం. బసవರాಜ್, వృతತ್ చయ 
ప ౕಕಷ್కరు ఇవ ಗె కనನ್డ ಭాಷా 
ಹెచుಚ್వ  ವెౕతన బ ತ್ మంజూరు 
ಮాడువ బಗెಗ್.

26/04/2007 D

1489 5713 2(2)సಥ್ವెౕబ45/04-05 ರ್ౕ ರాಜాರాం వృతತ್ షయ 
ప ౕ ౕಕಷ್కరు ఉ. . కಛెౕ  ಹాసన 
ఇవ ಗె సಥ್ಗಿత ವెౕతన బ ತ್ మంజూರా  
బಗెಗ್

25/05/2007 D

1490 5714 2(2)ಹె.ವెౕ.బ9/04-05 ರ್ౕ.ಹెಚ್.ಕె.పರ್ಭాకర .ము. . 
సಪౌರ್.ಶా. ంಕ್ రಸెತ್,ಶెౕಷా ರ್ పುరం 
ఇవ ಗె ಹెచుಚ್వ  ವెౕతన బ ತ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್.

10/05/2007 D
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కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

1491 5715 2(2) ವెౕబ/55/2001-
02

ರ್ౕ హనుమంతರాయ ಕಷ್ಣా ಕా గళು 
ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ  ಬెంగళೂరు 
ఉతತ್ర ಲెಲ್ ఇవ ಗె ಶెౕష ವెౕతన బ ತ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್

26/04/2007 D

1492 5716 2(2)పವెౕబ79/02-03 ರ್ౕ ಸెూౕమನాథ, స.ಪౌರ್.ಶా.దಶావర 
చనನ್పటಟ್ణ,ఇవ ಗె పరషಕ್ರ್త ವెౕతన 
మంజూರా  బಗెಗ್

25/05/2007 D

1493 5726 2(2)ಹెವెౕబ:05/2004-
05

ರ್ౕ గ దದ್పಪ್ .ము. . అరబఘటಟ್ 
హನాನ್  ತా: ఇవ ಗె ಹెచుಚ್వ  ವెౕతన 
బ ತ್ బಗెಗ್

26/04/2007 D

1494 5734 2(2) ವెౕబ:06-07 ರ್ౕమ  సుಧా. . . ము. . సಪౌರ್.ಶా. 
కಕ್ందವా , హళಲెಕ್ರె ತా: ఇవ ಗె 
ಶెౕష ವెౕతన బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್

26/04/2007 D

1495 5737 2(2)సಥ್.ವెౕబ.:50/2001-
2002

ರ್ౕ ఎನ್. ಕాಳెౕ శವ್ర ರాವ್, 
ఉపನాಯ್సకరు, డయಟ್, ದావణಗెರె, 
ఇవ ಗె సಥ್ಗಿత ವెౕతన బ ತ್ మంజూರా  
బಗెಗ್

31/07/2007 D

1496 5741 2(2) ವెౕబ:17/2005-
06

ರ್ౕ మంజుನాథ ಸాವ್  ము.  
స.ಪౌರ್.ಶా, ఎರె కಕ್న హ ಳ್ హನాನ್ ಳ್ ತా: 
ఇవ ಗె ಶెౕష ವెౕతన బ ತ್ మంజూರా  
బಗెಗ್.

26/04/2007 D

1497 5747 2(2) ವెౕబ.:20/2004-
05

ರ್ౕమ  ರ್ವెౕ , ము> . ము. . 
స.ಪౌರ್.ಶా. కపಪ್ಸెూౕಗె, నంజనగూడు 
ತా: ఇవ ಗె ಶెౕష ವెౕతన బ ತ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್.

26/04/2007 D

1498 5850 si2[4] duru 11/2004-05 not obeying the transver 
guidelines issued by the Govt and 
the Department- trasnverred 16 pri 
trs. while working as a b.e.o. 
joyieda.

01/06/2009 D

1499 6069 si2[7] duru 13/2006-07 Complaint against Sri. Ashwatha 
reddy B.E.O. Gowribidnur. Kolar, 
Chikkabalapur Dist.

01/10/2007 D

1500 6239 2(1) పఅదు 05/2006-
07

ರ್ౕ ರాజపಪ್ భదರ್ಶె ಟ್ ము. . స.ಪౌರ್ఢ 
ಶాಲె, ఫరహతಬాದ್, గులಬ್ಗాರ್, ఇవర 
రుదದ್ సుತ್ కರ್మ.

15/09/2008 D

1501 6262 si2[7] duru 21/2006-07 Complaint against S.M. 
Shantharaj, DIET, bangalore 
urban.  

01/10/2007 D

1502 6290 CPI.2.దూరు/2006 ದావణಗెರె ಲెಲ್య 2004-05ನెౕ ಸా న 
ಪాರ್.ಶాಲా ಕಷ್ಕె ನెౕమಕా ಗె 
సంబం ద అ ಕా /ನౌకరర రుదದ್ 

ತ್న కರ್మ

03/12/2007 D

1503 6292 .11.దూరు/2006 ದావణಗెರె ಲెಲ್య 2004-05ನెౕ ಸా న 
ಪాರ್.ಶాಲా ಕಷ್ಕె ನెౕమಕా ಗె 
సంబం ద అ ಕా /ನౌకరర రుదದ್ 

ತ್న కರ್మ

03/12/2007 D

1504 6296 2[5] దూరు 9/2006-07 ದావణಗెರె ಲెಲ್య 2004-05ನెౕ 
ಸా న ಲ್ ಪాರ್థ క ಶాಲా ಕಷ್కర 
ನెౕమಕా య ಲ್ అకರ್మ నಡె రువ బಗెಗ್.

03/12/2007 D
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కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

1505 6405 si2[4] duru 10/2005-06 Complaint against smt. T.G. 
sayyad, previous B.E.O. of 
Savanur, Haveri Dist-irregular 
Sanction of Kannada language 
exm Addnl inc-regarding.

03/06/2009 D

1506 6462 si2[5] duru 19/2005-06 Complaint agasinst Sira B.E.O. 08/02/2007 D

1507 6487 si2[5] duru -08/2006-
07

Complaint against BEO and 
Manager of the o/o the BEO 
Hosadurga.

20/08/2007 D

1508 6529 si2[7] duru 10/2006-07 Coplaint against,  K. Manjunath 
B.E.O.Bagepalli, Chikkaballapur 
Dist.,

13/02/2007 D

1509 6532 si2[4] duru 02/2006-07 Compolaint against Sri. D.B. 
Hirolli,  B.E.O. 
Basavanabagevwadi, Bijapur Dist.,

27/09/2007 D

1510 6533 si2[4] duru 2/2006-07 Complaint against Ganesh naik, 
akshra dassoha officer, kumta

07/04/2007 D

1511 6539 SI2[4] DURU 26/2005-
06

CCA proceedings in respect of Sri. 
B.G. Pujar, E.O. o?o DDPI, 
Bijapur.

09/01/2008 D

1512 6547 2[7] దూరు 17/2006-
07

ರ್ౕ.ಸైయದ್ సನావುಲాಲ್, 
ಪాರ್ంశుಪాలరు, డయಟ್ ಕెూౕಲార 
ఇవరు ఆయుకತ್రు ಮా రువ వಗాರ್వಣె 
ఆದెౕశవనుನ್ ఉలಲ್ంఘನె ಮా రుತాತ್ರె 
ఎంబుದాಗಿ ౕ రువ దూ న బಗెಗ್.

01/10/2007 D

1513 6548 2[7] దూరు 18/2006-
07

ರ್ౕ. . . చందರ್ಶెౕఖరయಯ್, 
ದెౕರ್శకరు[ಪౌರ್. ], ఆయుకತ್ర కಛెౕ , 

ಬెంగళೂరు ఇవరు కడతగళ 
ಲెౕವా య ಲ್ ళంబ ಮాడు ತ್ದాದ್ರెంబ 

దూ న బಗెಗ್.

01/10/2007 D

1514 6550 2[7] దూరు 08/2006-
07

ఉ [ఆడ త] తుమకూరు ಹాగూ ెౕ , 
కు గಲ್ ఇవరుగళು ರ್ౕ. ಜె. 
గంಗాధరಸాವ್  ವ್దస ఇవ ಗె 12 
ంగ ందలూ సಥ್ళ ౕడದె ಕానూను 

ಭా రವాಗಿ వ ರ್  ಕಿరుకుళ 
ౕడుతತ್ದాದ್ರె ఎంబ దూ న బಗెಗ್.

14/02/2007 D

1515 6553 2[7] దూరు 16/2006-
07

ఉప ದెౕರ್శకరు[ఆడ త] ಸా  ఇಲాಖె, 
ಬెంగళೂరు[ద] ಲెಲ್ అ ಕా గళು ಹాగూ 
ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా గళ ౕ న దూ న 
బಗెಗ್.

01/10/2007 D

1516 6557 2[7] దూరు 19/2006-
07

ರ್ౕ. మంజుನాಥ್, ెౕతರ್ 
ಕಷ್ಣా ಕా గళು, ಸా  ఇಲాಖె, 

ಬాಗెౕప ಲ್ ಲెಲ್ ತా ಕెూౕಲార ಲెಲ್ ఇవరు 
ಜా ವా  మನెూౕಭావ ంద ద త 
వగರ್ద ಕಷ್క ಗె అనగతಯ್ ಕಿరుకుళ 
ౕడుತాತ್ ౕಲాಜ್  ಕಷ್క ಗె అకರ್మగ ಗె 

ఉತెತ್ౕజన ౕ  కతರ್వಯ್ 
ಲెూౕపವెసಗಿದాದ್ರె ఎంబ దూ న బಗెಗ್.

25/06/2007 D
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కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

1517 6559 2[7] దూరు 09/2006-
07

ಕెంపయಯ್,  ఇ ఓ మతుತ್ ఎం.ఎಸ್. కృషಣ್ 
మూ ರ್, వಯ್వಸాಥ್పకరు, .ఇ.ఓ కಛెౕ  
ಬెం.ద. వలయ-2 ఇవర ౕ న దూరు.

27/01/2009 D

1518 6575 ¸ 1[2] దూరు 51/99-
2000

ರ್ౕ. . ಕె. వకుಮాರ್,  . ఇ.ఓ. ఇవర 
ౕ న దూరు

22/04/2008 D

1519 6577 2[5] దూరు 39/99-
2000

ಕಷ್కషక ಗె పರ್  ంగళ ವెౕతనవనుನ್ 
గ త సమయದెూళಗె ಪావ స రువ 

బಗెಗ್.

18/12/2006 D

1520 6669 2(1)పఅదూ-04/2006-
07

ರ್ౕమ .రತాನ್ಬా , పರ್ಭా  ముఖಯ್ 
ಕಷ್కరు, సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, ವార, 

బಳాಳ್  ಲెಲ್ ఇవర రుదದ್ సుತ್ కರ್మ.

07/07/2008 D

1521 6672 2(1)పఅదూ-06/2006-
07

కుಮా .ಭాగಯ್ ಜెూಯ್ౕ , అఫజಲ್ పುర, 
గులಬ್ಗాರ್ ఇవర ఎಸ್.ఎಸ್.ఎಲ್.  ఉతತ್ర 
ప ರ್ಕె ದ್రువ బಗెಗ್.

07/09/2008 D

1522 6676 2(6) 1(4)దూరు-వగರ್ 
ఎఆರ್-57/2005-06

ರ್ౕమ . .ಭాಗಿౕర , ముఖಯ್ ಕಷ್కరు, 
సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, ಹెూసగుడಡ್దహ ಳ್, 
ಬెంగళೂరు ఇవర రుదದ್ దూరు.

19/09/2008 D

1523 6811 2[7] దూరు 14/2006-
07

ರ್ౕమ  క.ಜె. ಗಿౕತా ಕಷ್ಣా ಕా , 
ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸా  ఇಲాಖె, 
ಬెంగళೂరు ಗాರ್ ಲెಲ್ ఇవరు సಕాలద ಲ್ 
రಜె అ ರ್ ౕ  అనుమ  పಡెయದె 
ఇరువುదర రుధ సుತ್ కರ್మద బಗెಗ್.

25/06/2007 D

1524 6831 2(2) సಥ್.ವెౕ.బ.37/:06-
07

ರ್ౕ సయಯ್ದ್ ముಕాತ್ರ್ అహమದ್ .ము. . 
సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, ಕాಯ್సంబ ಳ್ ఇవ ಗె 
సಥ್ಗಿత ವెౕతన బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್

25/05/2007 D

1525 6834 2(2) ಹెವెబ.15/2006-
07

ರ್ౕ .ఎం.ಕాళపಪ್నవరు ವ್ఋత 
ఉపನాಯ್సకరు డయಟ್ ಧారವాడ, 
ఇవ ಗె ಹెచుಚ್వ  ವెౕతన బ ತ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್.

26/04/2007 D

1526 6837 2(2)ఇతರె.82/2003-
2004

ಧారವాడ ఆయుಕాತ್లయಕెಕ್ ం రుಗಿసువ 
ಕాగద పతರ್గళ కడత

31/07/2007 D

1527 6839 2(2).ವెౕ. ..29/2003-
2004

ರ್ౕ సంకపಪ್ .ము. . సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ 
ಶాಲె కురుబర బూ  ಹాళ ఇవరు ఉచಛ್ 
ನాಯ್ಯాలయద ಲ್ స ಲ್ రువ అ ರ್ 
సంఖಯ್:48/85/2003

10/05/2007 D

1528 6842 2(2).ಬాಕಿ ವెౕతన ರ್ౕ నರెౕందರ್ ಪాರ್ంశుಪాలరు ಕಷ್కర 
ಕಷ್ణ తరಬెౕ  కಲెౕజు, జమఖం , ఇవర 

ಬాಕಿ ವెౕతన కు తు

26/04/2007 D

1529 6900 2[5] దూరు 10/2006-
07

ರ್ౕ. ంగರాజు, ెౕ. . ದావణಗెರె ద ం 
వలయ ದావణಗెರె ఇవర ౕ న దూరు

10/04/2007 D

1530 6927 2(2)ಹె.ವెౕ.బ.42/2003-
04

ರ್ౕ హనుమంతయಯ್, ముఖಯ್ ಕಷ್కరు, 
సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, కయರ್గ  
ಕాಲెూౕ , ಮ್ఐసూరు ఇవ ಗె ಹెచుಚ್వ  
ವెౕతన బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್.

25/05/2007 D
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కರ್ సం కడతద 
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సంಖెಯ್
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ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

1531 6928 2(2) సಥ್.ವెౕ.బ. 6 
4/2004-05

ರ್ౕమ  .ఎం.ಕాವెౕరమಮ್ .ముఖಯ್ 
ಕಷ್కరు, సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, ನె ಲ್ 

హుದెౕಕెౕ , ఉతತ್ర కడగు ఇవ ಗె సಥ್ಗಿత 
ವెౕతన బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್.

26/09/2007 D

1532 6933 2(2) సಥ್.ವె.బ. 19/2005-
06

ರ್ౕ .ಕె. ಕెూౕదండ ರామయಯ್ ముఖಯ್ 
ಕಷ್కరు, సಕాರ್ఋఇ ಪౌರ್ఢ ಶాಲె ಜెూౕ  

హుసూಕ್రు ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె సಥ್ಗಿత 
ವెౕతన బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್

26/04/2007 D

1533 6934 2(2) ಹె.ವెౕ.బ. 
114/2004-05

ರ್ౕ పುಟెಟ್ ಗ್ఔడ .ముఖಯ್ ಕಷ್కరు 
సಕాఋఇ ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, ಗెజಜ್లಗెರె, 
మదూದ್రు ತా: మండಯ್ ಲెಲ್ ఇవ ಗె 
ಹెచుಚ್వ  ವెతన బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್

26/04/2007 D

1534 6936 2(2) ವె. గ .63/97-98 ರ್ౕ.ఎಸ್.ఆರ್. ನెಸ್ంಟ್, ದెౕರ್శకరు, 
ఇవ ಗె ಸెౕವా ಜెౕషಠ್ತెయ ಲ್ ಕಿ య ಗె 
బ ತ್ ౕ ద ನాంక ంద ವెౕతన గ  
బಗెಗ್.

26/04/2007 D

1535 6937 2(2) .ವెౕ.బ. 
78/2005-06

ರ್ౕ బసవರాజు, ముఖಯ್ ಕಷ್కరు 
కూడగద ಲ್ౕ . నర పುర, ಮ್ఐసూరు 
ఇవ ಗె ಶెౕష ವెౕతన బ ತ್ మంజూರా  
బಗెಗ್.

27/09/2007 D

1536 6938 2(2) ವెౕబ. 
149/2004-05

ರ್ౕ జగ ౕశయಯ್, ముఖಯ್  ಕಷ್కరు సಕాರ್  
ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, సుంక తణూಣ್రు, 
ಪాండవపುర ತా:. మండಯ್ ಲెಲ್, ఇవ ಗె 
ಶెౕష ವెౕతన బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್.

31/07/2007 D

1537 6940 2(2) .ವెౕ.బ. 35/2006-
07

ರ್ౕ మంజుನాథ ಸాವ್ , ಕెౕందರ್ 
సమనವ್ಯా ಕా గళು చనನ್ಗಿ  ತా: 
ఇవ ಗె ಶెౕష ವెౕతన బ ತ್ మంజూರా  
బಗెಗ್

17/03/2007 D

1538 6952 2(2) అ.ದా.ಸె .ವెౕ.బ 
23/2004-05

ರ್ౕ ಕె. .ವెంకಟెౕశ మూ ರ್ ముఖಯ್ 
ಕಷ್కరు, సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె 

కూగూరు,ఆನెకಲ್ ತా: ఇవ ಗె ಶెౕష 
ವెౕతన బ ತ್ బಗెಗ್

13/03/2007 D

1539 6956 2(2)ವెౕ.ವెಯ್. .53/2001-
02

ರ್ౕమ  ಗ್ఔ ಯాಬెౕగం .ఇ.ఓ, ఇవర 
ವెౕతన సమನాంతర బಗెಗ್

11/06/2006 D

1540 6963 2(2) ಹె.ವె.బ. 32/2005-
06

ರ್ౕ ಕె.ఎಲ್.జవరನాయక, వృత ముఖಯ್ 
ಕಷ್కరు సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ శಲె, 
యపటಟ್ణ, ఇవ ಗె ಹెచుಚ್వ  ವెౕతన 

బ ತ್ బಗెಗ್

10/05/2007 D

1541 6972 2(2) ◌ఃఏ.ఔఎ.భ. 
106/2004-05

ఎం.ఆರ್.కృషಣ್మూ ರ್, వృత ముఖಯ್ 
ಕಷ್కరు, సಕా  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, త ౕకರె, 
కಕ್ మగళೂరు ಲెಲ್  ఇవ ಗె ಹెచుಚ್వ  

ವెతన బ ತ್ బಗెಗ್.

26/04/2007 D

1542 6978 2(2) సಥ್.ವె.బ.మం. 
32/2006-07

ರ್ౕమ  ಕె. . జయ ల ಮ್ ముఖಯ್ 
ಕಷ್కరు, సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, ಮాక , 

ఇవ ಗె సಥ್ಗಿత ವెతన బ ತ್ మంజూರా  
బಗెಗ್

17/03/2007 D

1543 6980 2(2) .ವె.బ. 33/2006-
07

ರ್ౕమ  ఎನ್.ಕె.లಕಷ್ಮ್మಮ್ ముఖಯ್ 
ಕಷ್కరు,సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, ಗಿడನ್హ ಳ್, 
కಕ್బಳాಳ್పುర ಲెಲ್ ఇవ ಗె ಶెౕష 

ವెౕతన బ ತ್ బಗెಗ್.

17/03/2007 D

1544 6983 2(2) క.ಭా.బ.31/2006-
07

ರ್ౕ ಕె.ఎನ್.చందರ್ ಶెఖరపಪ್ వృతತ್ ెౕతರ್ 
ಕಷ್ಣా ಕా గళು త ౕಕెರె, ఇవ ಗె 

హచుಚ್వ  ವెతన బ ತ್ బಗెಗ್

17/03/2007 D
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1545 6988 2(2) ಹె.ವె.బ. 48/2005-
06

ರ್ౕ ఎನ್. ರామయಯ್, వృతತ್ సహయక 
ದెౕರ್శకరు,( ం  ಕಷ್కరు)ఆయుకತ್ర 

కಛెౕ , ఇవ ಗె ಹెచుಚ್వ  ವెతన బ ತ್ బಗెಗ್.

26/09/2007 D

1546 6994 2(2)సಥ್.ವె.బ. 38/2006-
07

ఎಚ್.ఎం.సతಯ್ మూ ರ್ (ము. ) 
సಕాರ್ఋఇ ಪౌರ್ఢ ಶాಲె,చంగ ౕ హ ಳ್. 
సకಲెౕశವ್ర ತా: ಹాసన ಲెಲ್ ఇవ ಗె 
సಥ್ಗಿత ವెతన బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್.

17/03/2007 D

1547 6997 2(2) .ವె.బ. 
111/2004-05

ರ್ౕమ  ರెౕణుಕాంబ, ఎం.ఆರ್. ముఖಯ್ 
ಕಷ್కరు గూరుపೂరన హ ಳ್, చనನ್ರాయ 

పటಟ್ణ ಹాసన ಲెಲ್ ఇవ ಗె ಶెౕష 
ವెౕతన బ ತ್ బಗెಗ್

27/09/2007 D

1548 7044 2(2)ಹెವెౕబ. 2/2004-05 ರ್ౕ ಹెಚ್.ఎಸ್.ರామచందರ್ ರాವ್, వృతತ್ 
ముఖಯ್ ಕಷ್కరు, సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, 
జగళೂరు,ದావణಗెರె ఇవ ಗె ಹెచుಚ್వ  
బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್.

26/05/2007 D

1549 7046 2(2) ఇతರె 88/2005-06 ರ್ౕ ఎం. .అంగ , ముఖಯ್ 
ಕಷ್కరు,ಬెళಗాం ಲెಲ್ ఇవ ಗె సಥ್ಗಿత 

ವెతన/ ಶెౕష ವెతన మంజూఋఆ  బಗెಗ್.

25/05/2007 D

1550 7076 2(2)ವెౕ. .27/2006-
0718-7-2006

ರ್ౕమ  స ౕನ್ సరవತ್,ముఖಯ್ ಕಷ್కరు, 
సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, లసಕ್ರ್ మహಲాಲ್  
ఇవర ವెౕతన సమನాంతర బಗెಗ್

17/03/2007 D

1551 7087 2(2) ಹె.ವెౕ.బ.41/04-
05 ಕెఎ  180/2004-05

ರ್ౕ నర ంహయಯ್ వృతತ್ ముఖಯ್ ಕಷ್కరు 
మధుಗಿ  ಲెಲ್,ఇవరు ಕె.ఎ. .య ಲ್ 
హూ రువ ందನా అ ◌్ బಗెಗ್.

26/04/2007 D

1552 7092 2(2)ವె.వಯ್. .74/97-98 ರ್ౕ ఎం. .ನాయక, ౕడರ್ . .ఇ, 
మంగళೂరు, ఇవర ವెౕతన 
సమನాంత సువ బಗెಗ್

08/03/2007 D

1553 7141 2(2) ಹెವెబ.53/2004-
05

ರ್ౕమ  ಸా ರ್, వృతತ್ ముఖಯ್ ಕಷ್కరు 
సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, ಕారವార ఇవ ಗె 
ಹెచుಚ್వ  ವెౕతన బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್.

23/09/2008 D

1554 7156 2(2) అವెబ. 
ಕె.ఎ. 2618-
2620/06/2004-05

ರ್ౕ ఎನ್ వణಣ್, ముఖಯ್ ಕಷ್కరు, సಕాರ್  
ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, ఉజಜ್  తుమకూరు ಲెಲ್, 
ఇవరు ಕె.ఎ. .య ಲ್ స ಲ್ రువ అ ರ್ 
సంಖెಯ್ 2618-2620/2004

12/01/2007 D

1555 7160 2(2) ಹెವెౕబ. 44/2004-
05

ರ್ౕ ಹెಚ್.ಕె.లಕಷ್ಮ್ಣ್ వృతತ್ ముఖಯ್ ಕಷ್కరు 
సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, ಯా పటಟ್ణ ತా: 

ಯ್సూరు ಲెಲ್ ఇవ ಗె ಹెచుಚ್వ  ವెౕతన 
బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್

29/06/2007 D

1556 7172 2(2)ಹె.ವెౕ.బ. 16/2006-
07

ರ್ౕ ఎಸ್. . ౕతರామ ಶా , ముఖಯ್ 
ಕಷ್కరు సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, ౖసూరు 

ఇవ ಗె ಹెచుಚ್వ  ವెౕతన బ ತ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್.

29/06/2007 D

1557 7175 2(2) ಹె. ವెౕ.బ. 
47/2005-06

ರ್ౕమ .ಗಿ ಜెౕశವ್  వృతತ್ షయ 
ప ౕಕಷ್కరు,ఉ. .కಛెౕ , ಬెంగళೂరు 
ఉతತ್ర ఇవ ಗె ಹెచుಚ್వ  ವెౕతన బ ತ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್.

26/04/2007 D
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1558 7176 2(2) ವెౕ. . 74/2002-
03

ರ್ౕ ఎ.ಕెౕశవ ರాವ್, వృతತ್ అ ౕಕಷ್కరు 
. .ఐ. యరమరಸ್, ರాయచూరు ಲెಲ್, 

ఇవ ಗె అహರ್ತా ನాంక ంద ವెౕతన 
గ ప సువ బಗెಗ್.

26/09/2007 D

1559 7180 2(2)అ.ವెౕ.బ.58/2001-
02

ರ್ౕ ಚా ౕಗౌడ, .ఇ.ఓ. మదూದ್రు 
మండಯ್ ಲెಲ್ ఇవ ಗె అ క ವెౕతన బ ತ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್

17/03/2007 D

1560 7182 2(2) ಹె.ವెౕ.బ. 
06/2005-06

.రుదರ್పಪ್ ఉపನాಯ್సకరు డయಟ್, 
వమగಗ್ ఇవరు ಕె.ఎ. .య ಲ್ స ಲ್ రువ 

అ ರ್ సంಖెಯ್: 5174/2004 ర కు తు

17/03/2007 D

1561 7334 2[5] దూరు 11/2006-
07

ఉప ದెౕರ್శకరు, ಸా  ఇಲాಖె, 
తರ್దుగರ್ ఇవరు ಮా  హకుಕ್ 
యమద  ಮా  ఒదಗಿసలు 

ఉలಲ್ంఘನె ಮా దుದ್ సుತ್కರ್మ జరుಗಿసువ 
బಗెಗ್.

08/02/2007 D

1562 7337 2[7] దూరు 23/2006-
07

ರ್ౕ. .ವెంకಟెౕశయಯ್, ఉప ದెౕರ್శకరు, 
ಸా  ఇಲాಖె, ಬెంగళೂరు ಗాರ್ ಲెಲ್ 
ఇవర కతರ್వಯ್ లರ್ಕಷ್ತె ಮా ದాದ್ರె 
ఎందు ಬెంగళುరు ಗాರ್ ಲాಲ್ పంಚాయతನ್ 
ముఖಯ್ ಕాయರ್ ವాರ್హక అ ಕా గళು 
ಮా రువ దూ న బಗెಗ್.

02/02/2007 D

1563 7400 si2[2] kann. lang. 
addnl inc.40/2006-07

sanction of addnl inc for passing 
kannada language exam to Sri. 
B.R. Marula siddapppa, 
maradakere.

10/06/2007 D

1564 7487 స.అ.బ.41/2006-07 ವ್ಮ್ ಮ್ ఉపಣ್ ಯ್ ಕ್  ವ್ಯ್ಕ್  ఇవృಗై అ ಗ್ವ್ಕెಳ್ಟ್ౖ 
సಮ್ಕ್ఋ ಬ್ಟ್ ಯ್

26/09/2007 D

1565 7781 2[5]ఇతರె 04/2006-07 ರ್ౕ. ಕె. ముదದ್పಪ್, సಹాయక ౕజನా 
సమನాವ್ ಕా  మతుತ್ ಹెಚ್. ರ್ౕನాಥ್, 
పರ್.ద.స. ఉನెూ. కಛెౕ  వ గಗ್ 
ఇవ ಗె క.ನా.ಸెౕ. .106-ఎ రమತె 
కರ್మజరుಗಿసువ బಗెಗ್.

08/02/2007 D

1566 7787 2[7] దూరు 24/2006-
07

ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ౕಕా గళು ನెలమంగల 
ಬెంగళೂరు ಗాರ್ ఇవర ౕ న దూ న 
బಗెಗ್.

13/04/2007 D

1567 7981 2(2)సಥ್.ವెౕ.బ. 46/2006-
07

ರ್ౕమ  .ఎం.ರాధ, ( .ము. .) 
స.ಪౌರ್.ಶా, ಮాయము ,కూడగు ಲెಲ್ 
రవ ಗె సಥ್ಗಿత ವెౕతన బ ತ್ మంజూರా  
బಗెಗ್.

25/05/2007 D

1568 8000 2(2). .ವెౕ.బ.47/2006-
07

ರ್ౕ.ఎಲ್.ఎನ್.గంಗాధరపಪ್,(ము. ) 
స.ಪౌರ್.ಶా, హు కಲ್, అరకలగూడు ತా: 
ఇవ ಗె ಶెౕష ವెౕతన బ ತ್ మంజూರా  
బಗెಗ್.

26/04/2007 D

1569 8001 2(2) ವెౕ.బ. 48/2006-
07

ರ್ౕ. ఎಲ್.చందರ್పಪ್, ముఖಯ್ ಕಷ್కరు, 
సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె,ಹానుಬాళು, 
సకಲెౕశపುర ತా: ఇవ ಗె ಶెౕష ವెౕతన 
బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್.

17/03/2007 D
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1570 8002 2(2)ಹెವెౕ.బ. 49/2006-
07

ರ್ౕ.ಹెಚ್.ఎಮ್. బసవರాజు, వృతತ್ 
షయ ప ౕಕಷ್కరు, సుర , సుಭాಶ್ 

చందರ್ಬెూౕಸ್ బಡావಣె, యురు 
ఇవ ಗె ಹెచుಚ್వ  ವెౕతన బ ತ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್.

25/05/2007 D

1571 8095 [7] దూరు 25/2006-07 ದెౕರ್శకరు, ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ మతుತ್ 
ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ ఆయుకತ್ర 

కಛెౕ  ಬెంగళೂరు ఇవర ౕ న దూరు

27/10/2007 D

1572 8142 2(2) .ವెౕబ.52/2006-
07

ರ್ౕ హనుమನాయక, షయప ౕಕಷ್కరు, 
ఉ. .కಛెౕ , ಹాసన మతుತ್ ರ್ౕ 
చందರ್యಯ್, ము. , 
గూరుಮారనహ ಳ್,చనನ್ರాయపటಟ್ణ ತా: 
ఇవ ಗె ಶెౕష ವెౕతన బ ತ್ మంజూರా  
బಗెಗ್.

26/04/2007 D

1573 8143 2(2) ವెౕ. . 50/2006-
07

ರ್ౕ.ఎం.ఆರ್.లಕಷ್ಮ್ణపಪ್(సಹాయక 
ದెౕರ್శకరు) అಕಷ್ర ದాಸెూౕహ, ಬాಗెౕప ಲ್ 

ತా: పంಚాయ ,ఇవ ಗె ವెౕతన పುనರ್ 
గ  బಗెಗ್,

25/05/2007 D

1574 8258 2(2) .ವెౕ.బ./54/06-
07

ರ್ౕమ  .ఎನ್.ఉಷా, ముఖಯ್ ಕಷ್కరు, 
సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ శಲె హం హ ಳ್, 
తురుವెౕಕెರె ತా: ఇవ ಗె ಶెౕష ವెౕతన 
బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್.

25/05/2007 D

1575 8319 2(2)ಹె.ವెౕ.బ. 55/2006-
07

ರ್ౕ . . ರ್ౕ ವాసయಯ್, ವ್ఋతತ್ ముఖಯ್ 
ಕಷ್కరు, కనನ್మంగల, ಬెంగళೂరు ద ణ 
ಲెಲ್ ఇవ ಗె ಹెచుಚ್వ  ವెతన బ ತ್ 

మంజూರా  బಗెಗ್.

26/04/2007 D

1576 8427 2(3) /20/2006-07 ರ್ౕ ರాಜెౕಗౌడ ఉపನాಯ್సకరు 
డయಟ್, కಕ್మగళೂరు ఇవర రుధ 
ಲైంಗಿక ಕಿరుకుళద దూ న బಗెಗ್

08/04/2007 D

1577 8430 2(3)22/2006-07 ರ್ౕమ   . ఉಮాದెౕ  ెౕ  
. కಕ್మగళೂరు ఇవర రుధద 
ఆರెూౕపగళ బಗెಗ್ సుತ್ కರ್మ

18/12/2007 D

1578 8447 2(3) ప అ 
దూ/30/2006-07

ರ್ౕ నర ంహయಯ್ ఉ . . 
ಚామರాజనగర ಲెಲ್ ఇవర ౕ న 
దూ న బಗెಗ್

08/04/2007 D

1579 8674 2(2)సಥ್.ವెౕ.బ. 56/2006-
07

ರ್ౕ గంగపಪ್ ముఖಯ್  ಕಷ್కరు  సಕాರ್  
ಪౌರ್ఢ ಶాಲె,ఎಲెಕాಯ್తనహ ಳ್, ನెలమంగల 
ತా: ఇవ ಗె సಥ್ಗಿత ವెతన బ ತ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್.

26/04/2007 D

1580 8682 si2(3)paadu 32/06-07 Allegations against Sri Kumaraiah, 
B.E.O., Belur, Hassan District 
Reg.,

09/08/2008 D

1581 8722 2(2) ಹె.ವెౕ.బ:44:0607 ರ್ౕ ఎಲ್.ರామಕಿರ್షಣ್ ವ್ఋతತ್ ముఖಯ್ 
ಕಷ್కరు ನాయక నగర ౖసూరు ಲెಲ್ 

ఇవ ಗె ಹెచుಚ್వ  ವెౕతన బ ತ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್

26/09/2007 D

1582 8739 2[5] దూరు 14/2006-
07

హ హర ತాలూಲ್ಕಿన ಕಷ್ణ ఇಲాಖెయ ಲ್ 
నಡెద ಕానూను ಬా ర చటువ ಕెగళ 
బಗెಗ್. ರ್ౕ. ఎం.ఎಸ್. పರ್సనನ್కుಮాರ್, 
ెౕ. . ఇవర ౕಲె దూరు.

08/02/2007 D

1583 8746 2[5] దూరు 15/2006-
07

ರ್ౕ. ಹెಚ್.ಕె. ంగರాజు, ెౕ. . 
ದావణಗెರె ద ణ ఇವె ౕ న దూరు.

19/09/2007 D
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1584 8775 2(2)ವెౕ. . 46/2003-
04

ರ್ౕ.ಕె.బటಟ್ನాయక ఉపಪాರ್శుಪాలరు, 
ఎಸ್.ಕె.ఆರ್.సಕాರ್  ప.పೂ.ಕా.(ಬాలకర) 
ಕె.ఆರ್.నగర ౖసూరు ಲెಲ್ ఇవ ಗె 
1994 రంద ವెౕతన గ ప సువ బಗెಗ್.

31/07/2007 D

1585 8833 c2(1)pa aa du-
25b/2004-05

SmtFathima \Bi, NEO, raichur and 
Sri.Mohammed husain, FDA - 
Regarding Complaint

28/04/2008 D

1586 9001 2[4] దురు 20/2004-05 ರ್ౕ. ఎನ್. . ంಘೆ, సಹాయక 
ದెౕರ್శకరు, ఇవర ౕ న దూ న బಗెಗ್. 
సుತ್కರ್మ

15/05/2007 D

1587 9127 C2(6)pa.aa.du-
07/2006-07

Disciplinary action against 
Sri.Byrappa, BRC, BEO office, 
Chikkanayakanahalli Tq. Tumkur 
District. 

17/06/2008 D

1588 9140 2[7] దూరు 27/2006-
07

ರ್ౕ. గంಗాధర ಗౌడ, వృతತ್ 
ఉప ದెౕರ್శకరు, తుమకూరు ఇవర 

ౕ న దూ న బಗెಗ್.

02/02/2007 D

1589 9160 2[7] దూరు 29/2006-
07

ರ್ౕ. ఆంజನెౕయ ರె ಡ್, . ఇ.ఓ. 
ರ್ౕ ವాసపುర, ತా. ಕెూౕಲార ಲెಲ್, 

ఇవర ౕ న దూ న బಗెಗ್.

15/05/2007 D

1590 9227 si2[4]&si2[5]/2006-07 file pertaining to letters received in 
si2[4] and si2[5] section 

15/05/2007 D

1591 9343 si2(3)paadu 38/06-07 Complaints regarding 
S.S.L.C.,Marka Cards by Sri 
Sheshagowda, Chikkamagalur

08/04/2007 D

1592 9344 si2(3)paadu 39/06-07 Allegation against Sri M.Shivaraju, 
then B.E.O., T.Narasipura Taluk, 

08/04/2007 D

1593 9381 2(2) .ವెౕ.బ. 63/2005-
06

ರ್ౕమ  ಶారదమಮ್, షయ ప ౕಕಷ್కరు 
ఉ. .కಛెౕ , ಬెం-ಗాರ್మంతర ಲెಲ್ 
రవ ಗె ಶెౕష ವెతన బ ತ್ మంజూರా  
బಗెಗ್.

17/03/2007 D

1594 9384 2(2)సಥ್.ವెౕ.బ. 37/2005-
0

శವ್ನాథ ಲాಲ್ ದై క ಕಷ್ణ అ ౕಕಷ್కరు, 
ఉ. .కಛె , మಯ್సూరు ಲెಲ್ ఇవ ಗె 
సಥ್.ವె.బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್

17/03/2007 D

1595 9421 2(2ಹె.ವెౕ.బ.51/2006-
07

ರ್ౕ ಹెಚ್. వమూ ರ್, ముఖಯ್ ಕಷ್కరు, 
స.ಪౌರ್.ಶా, హు కಟెಟ್, ದావణಗెರె, ఇవ ಗె 
ಹెచుಚ್వ  ವెౕతన బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್.

26/04/2007 D

1596 9440 c2(1)pa.aa.du-
20/2005-06

Disciplinary action against 
Sri.Amarappa Bhovi. 

15/09/2008 D

1597 9445 si2(3)paadu 42/06-07 Appeal of smt.jayalakshmi, vice 
principal, G.P.U.College, Saragur, 
H.D.Kote Taluk,Mysore District.

08/04/2007 D

1598 9549 2[7] దూరు 30/2006-
07

ರ್ౕ. ಕాళపಪ್ಗెూౕరూరు ఉప ದెౕರ್శకరు, 
ಬెంగళೂరు ద ణ ಲెಲ್ ఇవర ౕ న 
దూ న బಗెಗ್.

22/02/2007 D

1599 9606 2[7] దురు 31/2006-07  Complaint against sri 
Panduranga. B I O Ramanagara, 

06/02/2008 D
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1600 9641 2[7] దూరు 32/2006-
07

ರ್ౕ. . . ಪెమಮ್యಯ್ . .ఐ ఇవర 
ౕ న దూరు

13/02/2007 D

1601 9642 2[7] దూరు 32/2006-
07

ರ್ౕ. . . ಪెమಮ್యಯ್ . .ఐ ఇవర 
ౕ న దూరు

13/02/2007 D

1602 9643 2[7] దూరు 32/2006-
07

ರ್ౕ. .  ಪెమಮ್యಯ್, . .ఐ ఇవర 
ౕ న దూరు

13/02/2007 D

1603 9644 2[7] దూరు 32/2006-
07

ರ್ౕ. . . ಪెమಮ್యಯ್, . .ఐ.[ వృతತ್], 
ఇవర ౕ న దూరు

13/02/2007 D

1604 9645 2[7] దూరు 32/2006-
07

ರ್ౕ. .  ಪెమಮ್యಯ್, . .ఐ[ వృతತ್] 
ఇవర ౕ న దూరు

13/02/2007 D

1605 9646 2[7] దూరు 32/2006-
07

ರ್ౕ. . . ಪెమಮ್యಯ್, వృతತ್ . .ఐ 
ఇవర ౕ న దూరు.

13/02/2007 D

1606 9647 ఎ[7] దూరు 32/2006-
07

ರ್ౕ. .  ಪెమಮ್యಯ್, వృతತ್ . .ఐ 
ఇవర ౕ న దూరు

13/02/2007 D

1607 9648 ఎ[7] దూరు 32/2006-
07

ರ್ౕ. .  ಪెమಮ್యಯ್, వృతತ್ . .ఐ 
ఇవర ౕ న దూరు

13/02/2007 D

1608 9649 ఎ[7] దూరు 32/2006-
07

ರ್ౕ. .  ಪెమಮ್యಯ್, వృతತ್ . .ఐ 
ఇవర ౕ న దూరు

13/02/2007 D

1609 9650 ఎ[7] దూరు 32/2006-
07

ರ್ౕ. .  ಪెమಮ್యಯ್, వృతತ್ . .ఐ 
ఇవర ౕ న దూరు

13/02/2007 D

1610 9651 ఎ[7] దూరు 32/2006-
07

ರ್ౕ. .  ಪెమಮ್యಯ್, వృతತ್ . .ఐ 
ఇవర ౕ న దూరు

13/02/2007 D

1611 9652 ఎ[7] దూరు 32/2006-
07

ರ್ౕ. .  ಪెమಮ್యಯ್, వృతತ್ . .ఐ 
ఇవర ౕ న దూరు

13/02/2007 D

1612 9653 ఎ[7] దూరు 32/2006-
07

ರ್ౕ. .  ಪెమಮ್యಯ್, వృతತ್ . .ఐ 
ఇవర ౕ న దూరు

13/02/2007 D

1613 9654 ఎ[7] దూరు 32/2006-
07

ರ್ౕ. .  ಪెమಮ್యಯ್, వృతತ್ . .ఐ 
ఇవర ౕ న దూరు

13/02/2007 D

1614 9655 ఎ[7] దూరు 32/2006-
07

ರ್ౕ. .  ಪెమಮ್యಯ್, వృతತ್ . .ఐ 
ఇవర ౕ న దూరు

13/02/2007 D

1615 9656 ఎ[7] దూరు 32/2006-
07

ರ್ౕ. .  ಪెమಮ್యಯ್, వృతತ್ . .ఐ 
ఇవర ౕ న దూరు

13/02/2007 D

1616 9657 ఎ[7] దూరు 32/2006-
07

ರ್ౕ. .  ಪెమಮ್యಯ್, వృతತ್ . .ఐ 
ఇవర ౕ న దూరు

13/02/2007 D

1617 9658 ఎ[7] దూరు 32/2006-
07

ರ್ౕ. .  ಪెమಮ್యಯ್, వృతತ್ . .ఐ 
ఇవర ౕ న దూరు

13/02/2007 D

1618 9659 ఎ[7] దూరు 32/2006-
07

ರ್ౕ. .  ಪెమಮ್యಯ್, వృతತ್ . .ఐ 
ఇవర ౕ న దూరు

13/02/2007 D

1619 9660 ఎ[7] దూరు 32/2006-
07

ರ್ౕ. .  ಪెమಮ್యಯ್, వృతತ್ . .ఐ 
ఇవర ౕ న దూరు

13/02/2007 D

1620 9669 2[7] దూరు 32/2006-
07

ರ್ౕ. . . ಪెమಮ್యಯ್, వృతತ್ . 
.ఐ.[ಪౌರ್ ], ఇవర ౕ న దూరు.

13/02/2007 D

1621 9671 2[7] దూరు 32/2006-
07

ರ್ౕ. . . ಪెమಮ್యಯ್, వృతತ್ . 
.ఐ.[ಪౌರ್ ], ఇవర ౕ న దూరు.

13/02/2007 D

1622 9673 2[7] దూరు 32/2006-
07

ರ್ౕ. . . ಪెమಮ್యಯ್, వృతತ್  
ದెౕರ್శకరు [ಪౌರ್ ], ఇవర ౕ న 

దూరు.

13/02/2007 D

1623 9674 2[7] దూరు 32/2006-
07

ರ್ౕ. . . ಪెమಮ್యಯ್, వృతತ್  
ದెౕರ್శకరు [ಪౌರ್ ], ఇవర ౕ న 

దూరు.

13/02/2007 D

1624 9675 2[7] దూరు 32/2006-
07

ರ್ౕ. . . ಪెమಮ್యಯ್, వృతತ್  
ದెౕರ್శకరు [ಪౌರ್ ], ఇవర ౕ న 

దూరు.

13/02/2007 D
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1625 9676 2[7] దూరు 32/2006-
07

ರ್ౕ. . . ಪెమಮ್యಯ್, వృతತ್  
ದెౕರ್శకరు [ಪౌರ್ ], ఇవర ౕ న 

దూరు.

13/02/2007 D

1626 9677 2[7] దూరు 32/2006-
07

ರ್ౕ. . . ಪెమಮ್యಯ್, వృతತ್  
ದెౕರ್శకరు [ಪౌರ್ ], ఇవర ౕ న 

దూరు.

13/02/2007 D

1627 9678 2[7] దూరు 32/2006-
07

ರ್ౕ. . . ಪెమಮ್యಯ್, వృతತ್  
ದెౕರ್శకరు [ಪౌರ್ ], ఇవర ౕ న 

దూరు.

13/02/2007 D

1628 9679 2[7] దూరు 32/2006-
07

ರ್ౕ. . . ಪెమಮ್యಯ್, వృతತ್  
ದెౕರ್శకరు [ಪౌರ್ ], ఇవర ౕ న 

దూరు.

13/02/2007 D

1629 9680 2[7] దూరు 32/2006-
07

ರ್ౕ. . . ಪెమಮ್యಯ್, వృతತ್  
ದెౕರ್శకరు [ಪౌರ್ ], ఇవర ౕ న 

దూరు.

13/02/2007 D

1630 9681 2[7] దూరు 32/2006-
07

ರ್ౕ. . . ಪెమಮ್యಯ್, వృతತ್  
ದెౕರ್శకరు [ಪౌರ್ ], ఇవర ౕ న 

దూరు.

13/02/2007 D

1631 9682 2[7] దూరు 32/2006-
07

ರ್ౕ. . . ಪెమಮ್యಯ್, వృతತ್  
ದెౕರ್శకరు [ಪౌರ್ ], ఇవర ౕ న 

దూరు.

13/02/2007 D

1632 9690 c2[7] duru 32/    2006-
07

coplaint in respect of sri. B t 
pemmayya regarding

13/02/2007 D

1633 9691 2[7] దూరు 32/2006-
07

ರ್ౕ. .  ಪెమಮ್యಯ್ వృతತ್ 
ದెౕశకరు[ಪౌರ್ ] ఇవర ౕ న దూ న 

బಗెಗ್.

13/02/2007 D

1634 9692 2[7] దూరు 32/2006-
07

ರ್ౕ. .  ಪెమಮ್యಯ್ వృతತ್ 
ದెౕశకరు[ಪౌರ್ ] ఇవర ౕ న దూ న 

బಗెಗ್.

13/02/2007 D

1635 9693 2[7] దూరు 32/2006-
07

ರ್ౕ. .  ಪెమಮ್యಯ್ వృతತ್ 
ದెౕశకరు[ಪౌರ್ ] ఇవర ౕ న దూ న 

బಗెಗ್.

13/02/2007 D

1636 9694 2[7] దూరు 32/2006-
07

ರ್ౕ. .  ಪెమಮ್యಯ್ వృతತ್ 
ದెౕశకరు[ಪౌರ್ ] ఇవర ౕ న దూ న 

బಗెಗ್.

13/02/2007 D

1637 9695 2(7).32.దూరు/2007 . .ಪెమಮ್యಯ್ ం. . ఇవర ౕ న 
ఆರెూౕపగళ బಗెಗ್

07/10/2008 D

1638 9696 2]7] దరు 33/2006-07 ರ್ౕ. ನాగರాಜా ರాವ್,  ఇ ఓ కనకపುర 
ఇవర ౕ న దూ  బಗెಗ್.

14/03/2007 D

1639 9824 2[4].3.దూరు/2007 ెౕతರ್ ಕಷ್ನా ಕా  సవద ತ್ ఇవరు 
ಮా రువ తపುಪ್గళ మ,ఏಲె కರ್మ 
ಕైಗెూళುಲ್వ బಗెಗ್.

14/11/2007 D

1640 9825 2[4].2.దూరు/2006-07 ◌్కషకరుగ ಗె గ ಕె రಜె పರ್  వషರ್ 
నగ ౕకరణ ಮా ద బಗెಗ್ సవద ತ್ ತా: 
ఇఓ ఇవర ౕಲె కರ್మ జరుಗಿసువ బಗెಗ್.

19/09/2007 D

1641 10122 si2(3)paadu/44/06-07 Complaint against Sri 
Shivaramegowda, B.E.O., South 
District, Mysore reg.,

08/04/2007 D
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1642 10188 2 (7)  దూరు 36 / 06- 
07

ರ್ౕ ಹెಚ್.ఎಸ್.జయకుಮాರ್ , 
.ఇ.ఒ.మతుತ್ ಹెಚ್. .సರెౕಶ್, ెౕతರ್ 

సమనವ್ಯా ಕా గళು, తురుವెౕಕెರె ತా"  
తుమకూరు ಲెಲ್. ఇవరు .ఆರ್.  మతుತ್ 

.ఆರ್. , ಕಷ್కరుగ ಗె ಕಿరుకుళ 
ౕడు ತ್ದాದ್ರె ఎంబ దూ న బಗెಗ್.

15/07/2008 D

1643 10195  2 (7) దూరు 35 / 
2006-07

ರ್ౕ గంగ ಮాರె  ಗౌడ  .ఇ .ఒ   
ದెూౕడಡ್బళಳ್పುర  ತా. ಬె.ಗాರ್. ಲెಲ್  ఇవర 

ౕ న దూ న బಗెಗ್

29/01/2009 D

1644 10348 c2(1)pa.aa.du-11/96-
97

payment of subsistance allowance 
to Sri.K.G.Saigal, Retd H.M., 
Government High School, 
Hireaurad, Gulbarga. 

22/10/2008 D

1645 10432 2[5] దూరు 17/2006-
07

తుమకూరు ఉతತ್ర మధుಗಿ  ಶైకಞ್ క 
ಲాಲ್ ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ య ಲ್ 
ಕಷ್క ಗె ఆగు ತ್రువ అನాಯ್యద బಗెಗ್.

22/10/2007 D

1646 10527 2[7] దూరు 39/2006-
07

ರ್ౕ. ఆರ್. ವెంటకರాము, ఉ. . 
కಕ್బಳాಳ್పುర ఇవర ౕ న 

ఆರెూౕపగ ಗె ಸెౕವె ంద 
అಮానతుತ್ಗెూ రువ బಗెಗ್.

14/06/2007 D

1647 10532 C2(2) V.Ve.BADTHI. 
58/2006-07

sRI CHANDRAIAH H.M. G.H.S 
GURUMARANA HALLI HASAN

26/05/2007 D

1648 10583 2[4] దూరు 04/2006-
07

ರ್ౕ. . . ನా క,     ఐ 
ಬెళಗా  ఇవర దురఠడ తద కు తు 
దూరు.

14/11/2007 D

1649 10737 2(2).ಹె.ವెౕ.బ.42/2006-
07

ರ್ౕ.ఎన.నర ంహ ಸాವ್  షయ 
ప ౕಕಷ್కరు, ఉ. .కಛెౕ , కಕ್బಳాಳ್పುర 
ఇవ ಗె ಹెచుಚ್వ  ವెౕతన బ ತ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್.

06/07/2007 D

1650 10785 2(2).ಹె.ವెౕ.బ..60/2006
-07

ರ್ౕ కంబರ್యಯ್  ఉప ಪాರ್శుಪాలరు. 
డయಟ್, ౖసూరు ఇవ ಗె ಹెచుಚ್వ  
ವెౕతన బ ತ್ బಗెಗ್.

29/06/2007 D

1651 10787 2(2)ಹె.ವెౕ.బ.62/2006-
07

ರ್ౕమ  ఎಸ್.ಭానుమ , ఉప 
ಪాರ್శుಪాలరు, స.ప.పೂ.ಕా. ಹాసన 
ఇవ ಗె ಹెచుಚ್వ  ವెౕతన బ ತ್ బಗెಗ್.

31/10/2007 D

1652 11025 (2)2. 
సಥ್.ವెౕ.బ.58/2006-07

ರ್ౕమ  ಗಿౕತా కుಮా , ముఖಯ್ ಕಷ್కరు, 
సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, సూరటూరు, 
ಹెూౕನాನ್ ಳ್ ತా ఇవ ಗె సರ್తಗಿత ವెౕతన 
బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್.

31/07/2007 D

1653 11068 2(2) .ವెౕ.బ.63/2006-
07

ರ್ౕ ఎం.సుರెౕಶ್, సಹాయక 
ದెౕರ್శకరు,క.ಪౌರ್. .ప.మం. 

మಲెಲ್ౕశವ್రం, ఇవ ಗె ಶెౕష ವెౕతన బ ತ್ 
బಗెಗ್

25/05/2007 D

1654 11069 2(2) .ವెౕ.బ.65/2006-
07

ರ್ౕమ  ఎం. .కుಮా , ముఖಯ್ ಕಷ್కరు, 
సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, ಜాಜ್వర 
ದెౕవనహ ಳ್ ತా: ఇవ ಗె వృ ತ್ 
ತెರెగ ంద ನా  ౕడువುదర బಗెಗ್.

08/10/2007 D

1655 11070 2(2) .ವెౕ.బ. 
64/2006-07

ರ್ౕ ಹెಚ್. ಕె. ಪాండు ెౕతರ್ 
ಕಷ್ಣా ಕా గలు హూಳెనర పುర ఇవ ಗె 
ಶెౕష ವెౕతన బ ತ್ బಗెಗ್

26/05/2007 D

105 of 277



కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

1656 11072 2(3)పఅదూ 54/2006-
07

ರ್ౕ ಕెంపರాಜెౕಗ್ఔడ, ఉప ದెౕರ್శకరు, 
ಸా. .ఇ., ಮ್ఐసూరు ಲెಲ್ ఇవర 

ౕ న దూ న బಗెಗ್

08/04/2007 D

1657 11073 2(3)పఅదూ 55/2006-
07

ರ್ౕ ఎ. .పುటಟ್ಸాವ್ ಗౌడ, .ఇ.ఓ., 
ರ್ౕరంగపటಟ್ణ ತాలూಲ್కు, మండಯ್ ಲెಲ್, 

ఇవరు ప ౕ ా అవಯ್వಹార నಡె రువ 
బಗెಗ್- సుತ್ కರ್మ

18/12/2007 D

1658 11104 2[5] దూరు 19/2006-
07

ರ್ౕ. . ನాಗెౕందರ್పಪ್, ఉప ದెౕರ್శకరు, 
ಸా  ఇಲాಖె, తರ್దుగರ್ ఇవరు ಕಷ್కర 

ౕಲె కರ್మ జరుಗಿ రువು లಲ್ವెంబ 
దూ న బಗెಗ್.

27/06/2008 D

1659 11221 c2(1)pa.aa.du-
03/2004-05 (part-2)

Complaints against Officers 
working in Gulbarga Division.

17/05/2008 D

1660 11234 si2(3)paadu/02/07-08 Complaint against B.E.O., 
Arakalagud, and D.D.P.I., Hassan 
Dist., reg.,

18/12/2007 D

1661 11236 2[4] దూరు 01/2007-
08

ರ್ౕ. ఎಸ್. . అం , ెౕ  ಗెూౕಕాక 
ఇవర రుధ సತ್ న కರ್మ జరుಗಿసువ 
బಗెಗ್.

07/05/2008 D

1662 11243 2[7] దూరు 1/2007-08 ರ್ౕ. ಹెಚ್. హనుమంతపಪ್, ెౕతರ್  
డಲ್ఘటಟ್, కಕ್బಳాಳ್పುర ತాలూಲ್కు 

ಕెూౕಲార ಲెಲ್ ఇవర ౕ న దూరు.

24/11/2007 D

1663 11268 C2(2)V.VE.BADTHI 
01/2007-08

SRI HNUMA NAIK, B.E.O. 
NELAMANGALA IVRIGE 
VISHESHA VETHAN BDATI 
MANJURaTHI BAGGE

26/05/2007 D

1664 11325 2[7] దూరు 02/2007-
08

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ  ಸా  ఇಲాಖె, 
ಕెూౕಲార ಲెಲ್ అ ಕా గళು ಹాగూ 
ಕాయರ್ ವాರ್హకరుగళು ౕಕಷ್ಕಿయ ಗె 
ౕడు ತ್రువ ಕಿరుకుళద బಗెಗ್.

26/06/2007 D

1665 11326 2[7] దూరు 03/2007-
08

ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా గళು ಸా  ఇಲాಖె 
ಬెంగళುరు [ద]వలయ-3 ఇవరు ರ್ౕమ  
ఎ.ಕె. మసರ್తుತ್ ನ್ౕಸా  సహ ಕಷ್కరు, స 
ఉదుರ್  ಪాರ್ ಶాಲె గಫೂಖాರ್ನ್ 
బಡావಣె ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె 
అನావశಯ್కವాಗಿ ಕಿరుకుళ 
ౕడు ತ್ದాದ್ರెంబ దూ న బಗెಗ್.

05/02/2008 D

1666 11328 2[4] దూరు 02/2007-
08

ರ್ౕ. ఆರ್. నర ంహయಯ್, 
ಕాయರ್ ವాರ್హక అ ಕా గళು, ತాలూಲ್కు 
పంಚా  గుమడుಲ್ಪెౕಟె, ం న ఇఓ 
ಪాಪ್ , ఇవర ౕ న ఆಪాదನెగళ బಗెಗ್.

22/10/2007 D

1667 11350 si2(2)kan.inc/35/2005-
06

Sri p.c.Mahadevappa, Rtd H.M. 
G.H.S HAnjya MYSORE DIST  
KANNADA LANGUAE 
INCREMENT.

25/05/2007 D

1668 11415 c2(1)pa.aa.du-
02/2007-08

Complaint against Sri.Obedulla, 
Director, and Sri.R.T.Desai, Joint 
Director (Admn) Gulbarga

05/10/2007 D

1669 11417 C2(1)pa.aa.du-
03/2007-08

Complaint by Sri.Srinivas, Retd. 
DDPI, Bellary against 
Sri.Obedulla, Director, Gulbarga.

07/07/2008 D
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1670 11418 C2(1)pa.aa.du-
04/2007-08

Comlaint against Officers of 
Belgaum DIET and Mandya DIET.

22/10/2008 D

1671 11494 2[5] దూరు 02/2007-
08

ರ್ౕ. ఎಸ್. ఎಲ್. చವాಹ್ಣ್, ఉ. . 
వ గಗ್ ఇవర భರ್ಷాಠ್ಚారద బಗెಗ್

27/03/2008 D

1672 11558 c2(6)pa.aa.du-
01/2007-08

regarding enquiry of 
Sri.Anjanappa and his Brothers for 
harassing Dalit Children.

15/09/2008 D

1673 11566 c2(1)pa.aa.du-
05/2007-08

Complaint against SrI.V.M.Pattar, 
BRC,Yadgiri.

07/07/2008 D

1674 11584 2(2).సಥ್.ವెౕ.బ.:06/2007
-08

ರ್ౕ ఎಸ್.ಕె.ವెంకటರామయಯ್, ముఖಯ್ 
ಕಷ್కరు, సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, 

బూ ಕెూౕಟె, ఇవ ಗె సಥ್ಗಿత ವెౕతన బ ತ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್,

08/10/2007 D

1675 11585 2(2) .ವెౕ.బ/త ಗె.వ:0
8/2007-08

ರ್ౕమ  .ರాధ, ముఖಯ್ ಕಷ್కరు, 
చనನ್ರాయపటಟ್ణ, ಹాసన ಲెಲ್, ఇవ ಗె 
ಶెౕష ವెౕతన బ ತ್ మతుತ್ త ಗె ನా ತ್ 
డువ బಗెಗ್

29/06/2007 D

1676 11586 2(2)సಥ್.ವెౕ.బ:06/2007-
08

ರ್ౕ ಜె. .ಪా ౕల, ముఖಯ್  ಕಷ್కరు, 
సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, నరగుంద, ఇవ ಗె 
సಥ್ಗಿత ವెౕతన బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್

31/07/2007 D

1677 11596 2[5] దూరు 3/2006-07 ರ್ౕ. ఎం. మలಲ್ణಣ್, ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా గళು, 
యురు ತాలూಲ್కు, తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ 

ఇవర ౕ న దూ న బಗెಗ್ సుತ್కರ್మ

03/09/2009 D

1678 11597 2(2)సಥ್.ವె.బ:04/2007-
08

ರ್ౕ ఎం.ವెంకಟాచలయಯ್, వృతತ್ ముఖಯ್  
ಕಷ್కరు, కనನ್మంగల,, ಬెంగళೂరు ద ణ 
ಲెಲ್, ఇవ ಗె సಥ್ಗಿత ವెౕతన బ ತ್ 

మంజూರా  బಗెಗ್.

08/10/2007 D

1679 11598 2(2)ಹె.ವెౕ.బ.4ఎ/2007
-08

ರ್ౕమ  సుందర ల ಮ್, వృతತ್ ముఖಯ್  
ಕಷ್కరు, సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, దడಡ್ 

ನెకుಕ್ం , ಬెంగళೂరు ద ణ వలయ-4 
ఇవ ಗె ಹెచుಚ್వ  బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್.

26/09/2007 D

1680 11633 c2(6)pa.aa.du-
02/2007-08

complaint against 
Sri.Lakshmappa, Principal, GJC, 
Shirawante, Sagara Taluk, 
Shimoga Dt.

17/06/2008 D

1681 11637 2[4] దూరు 03/2007-
08

ರ್ౕ. ఎಸ್.ఎಸ್. గుಡాಲ್నూర, ెౕ. . 
సవద ತ್, ರ್ౕ. . . బದా , 
వಯ್వಸాಥ್పకరు, ರ್ౕ. .ఎಸ್. పటగుం , 
పರ್దస, ರ್ౕ.ఎನ್.ఎಸ್. దుగರ್ణಣ್వర, 
ం న , ರ್ౕ. . . ದాసರ್, 

వಯ್వಸాಥ್పకరు, ెౕ. .కಛెౕ , ರామదుగರ್ 
ఇవరుగళ ౕ న సుತ್కರ್మ కు తు.

22/10/2007 D

1682 11672 2[5] దూరు 04/2007-
08

ರ್ౕ. యువರాజನాయಕ್, ెౕతರ್ 
ಕಷ್ಣా ಕా గళು, జగళೂరు ఇవర 
ౕ న దూ న బಗెಗ್.

08/02/2007 D

1683 11748 2(2)ವెౕ,సమ./సಥ್.ವెౕ.బ:
06/2007-08

ರ್ౕమ  ಕె. ఉಷాದెౕ , క.ಪౌರ್. .ప.మం. 
ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె ವెౕతన 
సಮాನాంతరಗెూ  సಥ್ಗಿత ವెౕతన 
మంజూరు ಮాడువುదర బಗెಗ್.

08/03/2007 D
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1684 11817 2(2) 
.ವెౕ.బ ತ್:01/20070-8

ರ್ౕ హనుమನాయಕ್, ెౕతರ್ 
సమనವ್ಯా ಕా గళು, సవರ್ ಕಷ್ 
అ ಯాన ನెలమంగల ఇవ ಗె ಶెౕష 
ವెౕతన బ ತ್ బಗెಗ್

06/07/2007 D

1685 11824 c2(1)pa.aa.du-
06/2007-08

Revoking of Suspendion of 
Sri.Mareppa Chaluwadi, HM.GHS, 
Haragatagi, Surupur Tq.

07/07/2008 D

1686 11825 c2(1)pa.aa.du-
07/2007-08

Complaint against BEO, Bidar. 07/07/2008 D

1687 11847 C2(6pa.aa.du-
03/2007-08

Complaint against Smt.Taj 
Parveen,HM, GHS, N.G.Hulkur, 
Bangarpet Tq. Kolar Dt.

15/09/2008 D

1688 11875 2[5] దూరు 05/2007-
08

ರ್ౕ. . ನాగರాజ పదచుಯ್త స  
స.ಪాರ್.ಶాಲె. ತాಲె ತా  ಗాರ್మ, 
ఐ. .హ ಳ್ మధుಗಿ  ತా ఇవఇవరు ఉ  
మధుಗಿ  ಹాగూ ెౕ. . ఇవర ౕಲె 
ౕ రువ దూ న బಗెಗ್.

29/04/2008 D

1689 11883 2(2)ಹెವెౕ. .82/2005-
06

ರ್ౕ ಸాಸ್ರ್ అహమದ್, వృతತ್ ಲాಲ್ 
ದై క ಕಷ್ణ అ ౕಕಷ್కరు, ఉ. . కಛెౕ , 
ಸా. .ఇ. ಬెంగళೂరు ద ణ ಲెಲ್, ఇవ ಗె 
ಹెచుಚ್వ  ವెౕతన బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್

31/07/2007 D

1690 11900 2[4] దూరు 02/2007-
08

ರ್ౕ. ఎಸ್. . ಲ್, ెౕతರ್ 
ಕಷ್ಣా ಕా గళು, ಕాగವాడ ತాలూಲ್కు, 

ಬెళಗాం ಲెಲ್, ఇవరు ಲెూౕಕాయుకತ್ బಲెಗె 
ಕಿಕ್ ದ್రువ బಗెಗ್, అಮానతుತ್ಗెూ సలు 

కರ್మ.

30/10/2007 D

1691 11901 2[4] దూరు 02/2007-
08

ರ್ౕ. ఎಸ್. . ಲ್, ెౕతರ್ 
ಕಷ್ಣా ಕా గళು, ಕాగವాడ ತాలూಲ್కు, 

ಬెళಗాం ಲెಲ್, ఇవరు ಲెూౕಕాయుకತ್ బಲెಗె 
ಕಿಕ್ ದ್రువ బಗెಗ್, అಮానతుತ್ಗెూ సలు 

కರ್మ.

06/04/2007 D

1692 11902 2[4] దూరు 02/2007-
08

ರ್ౕ. ఎಸ್. . ಲ್, ెౕతರ್ 
ಕಷ್ಣా ಕా గళು, ಕాగವాడ ತాలూಲ್కు, 

ಬెళಗాం ಲెಲ್, ఇవరు ಲెూౕಕాయుకತ್ బಲెಗె 
ಕಿಕ್ ದ್రువ బಗెಗ್, అಮానతుತ್ಗెూ సలు 

కರ್మ.

06/04/2007 D

1693 11903 2[4] దూరు 02/2007-
08

ರ್ౕ. ఎಸ್. . ಲ್, ెౕతರ್ 
ಕಷ್ಣా ಕా గళು, ಕాగವాడ ತాలూಲ್కు, 

ಬెళಗాం ಲెಲ್, ఇవరు ಲెూౕಕాయుకತ್ బಲెಗె 
ಕಿಕ್ ದ್రువ బಗెಗ್, అಮానతుತ್ಗెూ సలు 

కರ್మ.

06/04/2007 D

1694 11904 2[4] దూరు 02/2007-
08

ರ್ౕ. ఎಸ್. . ಲ್, ెౕతರ್ 
ಕಷ್ಣా ಕా గళು, ಕాగವాడ ತాలూಲ್కు, 

ಬెళಗాం ಲెಲ್, ఇవరు ಲెూౕಕాయుకತ್ బಲెಗె 
ಕಿಕ್ ದ್రువ బಗెಗ್, అಮానతుತ್ಗెూ సలు 

కರ್మ.

06/04/2007 D

1695 11918 2[5] దురు 07/2007-08 ರ್ౕ. బసవణಯ್పಪ್, ం న 
ఉ. . వ గಗ್[ಹా  ఉప ದెౕರ್శకరు, 
కಕ್మగళೂరు], ఇవరు ನెౕమಕా య ಲ್ 

భರ್ಷాಠ್ಚార ఎసಗಿరుದాದ್ರెంబ దూ న బಗెಗ್. 
ವై. . చందರ್ಕాంత, పతರ್కతರ್ వ గಗ್ 
ఇవరు ౕ రువ దూరు.

06/11/2007 D

108 of 277



కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

1696 11919 2(3)పఅదూ 7/07-08 ಮా  హకుಕ್ అ యమద య ಲ್ 
ಕెౕళಲాద ಮా గళనుನ್ పೂರైసದె 
ళంబ ಮా ద అ ಕా గళ ౕ న 

దూ న బಗెಗ್

18/12/2007 D

1697 11939 2[7] దూరు 07/2007-
08

ರ್ౕ. హనుమంతರాయ, ెౕ  
ఉతತ್రవలయ-3, ಬెంగళೂరు ఇవరు ರ್ౕ. 
ನాగರాజ, ವాహనಚాలకరు ఇవ ಗె 
ౕడు ತ್రువ ಕಿరుకుళద బಗెಗ್

15/10/2008 D

1698 11946 2(2) .ವెౕ.బ. 65/2006-
07

ರ್ౕమ  ఎం. .కుಮా , ముఖಯ್ ಕಷ್కరు, 
సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, ಜాಜ್వర, 
ದెౕవనహ ಳ್ ತా: ఇవ ಗె ತె ಗె ನాయ  
ౕడువ బಗెಗ್.

08/10/2007 D

1699 11989 si2(3) paadu 8/2007-
08

Complaint regarding Smt. 
K.M.Pushpa,H.M.G.P.U.College,(G
irls) Bannur, T.narasipur Tq., 

08/04/2007 D

1700 12164 2[7] దూరు 9/2007-08 ರ್ౕ. ఎం. ఆంజనపಪ್, ెౕ. . ಹెూసಕెూౕಟె, 
ఇవర ౕ న దూ న బಗెಗ್.

19/10/2007 D

1701 12169 2(2) .ವెౕ.బ ತ್: 
03/2007-08

ರ್ౕ ౕಗెౕಶ್, ముఖಯ್ ಕಷ್కరు, సಕాರ್  
ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, దడಡ್ಗెౕ ಗెರె, ಹాసన ಲెಲ್, 
ఇవ ಗె ಶెౕష ವెౕతన బ ತ್ మంజూರా  
బಗెಗ್

31/07/2007 D

1702 12170 2(2) ವెౕబ ತ್: 
04/2007-08

ರ್ౕమ  ಕె. . ౕರా ముఖಯ್ ಕಷ್కరు, 
సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె. రమగండనహ ಲ್ಳ್, 
ದావణಗెರె,ఇవ ಗె ಶెౕష ವెౕతన బ ತ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್.

08/03/2007 D

1703 12198 si2(3)paadu 11/07-08 Complaints against Sri 
Purushothama,B.E.O., Mysore 
Rural reg.,

18/12/2007 D

1704 12206 CPI.1.ವెౕ /2007 .ఆರ್.రಮామ  . .ప ౕಕಷ್కరు 
ఇవర ಸెౕವా పುసತ್కగళనుನ್ కళೂ సువ 
బಗెಗ್.

31/07/2007 D

1705 12214 2(2) ಹె.ವెౕ,బ ತ್: 
72/2002-03

ರ್ౕ ఎನ್.లಕಷ್ಮ್యಯ್, ఉపನాಯ್సకరు, 
స. .మಹా ದాಯ್లయ, తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ 
ఇవ ಗె ಹెచుಚ್వ  ವెౕతన బ ತ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್.

25/06/2007 D

1706 12215 2(2) ಹె.ವెౕ,బ ತ್: 
72/2002-03

ರ್ౕ ఎನ್.లಕಷ್ಮ್యಯ್, ఉపನాಯ್సకరు, 
స. .మಹా ದాಯ್లయ, తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ 
ఇవ ಗె ಹెచుಚ್వ  ವెౕతన బ ತ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್.

31/07/2007 D

1707 12216 2(2) ಹె.ವెౕ,బ ತ್: 
72/2002-03

ರ್ౕ ఎನ್.లಕಷ್ಮ್యಯ್, ఉపನాಯ್సకరు, 
స. .మಹా ದాಯ್లయ, తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ 
ఇవ ಗె ಹెచుಚ್వ  ವెౕతన బ ತ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್.

29/06/2007 D

1708 12217 2(2) ಹె.ವెౕ,బ ತ್: 
72/2002-03

ರ್ౕ ఎನ್.లಕಷ್ಮ್యಯ್, ఉపನాಯ್సకరు, 
స. .మಹా ದాಯ್లయ, తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ 
ఇవ ಗె ಹెచుಚ್వ  ವెౕతన బ ತ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್.

31/07/2007 D

1709 12218 2(2) ಹె.ವెౕ,బ ತ್: 
72/2002-03

ರ್ౕ ఎನ್.లಕಷ್ಮ್యಯ್, ఉపನాಯ್సకరు, 
స. .మಹా ದాಯ್లయ, తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ 
ఇవ ಗె ಹెచుಚ್వ  ವెౕతన బ ತ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್.

29/06/2007 D
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1710 12219 2(2) ಹె.ವెౕ,బ ತ್: 
72/2002-03

ರ್ౕ ఎನ್.లಕಷ್ಮ್యಯ್, ఉపನాಯ್సకరు, 
స. .మಹా ದాಯ್లయ, తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ 
ఇవ ಗె ಹెచుಚ್వ  ವెౕతన బ ತ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್.

31/07/2007 D

1711 12220 2(2) ಹె.ವెౕ,బ ತ್: 
72/2002-03

ರ್ౕ ఎನ್.లಕಷ್ಮ್యಯ್, ఉపನాಯ್సకరు, 
స. .మಹా ದాಯ್లయ, తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ 
ఇవ ಗె ಹెచుಚ್వ  ವెౕతన బ ತ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್.

29/06/2007 D

1712 12221 2(2) ಹె.ವెౕ,బ ತ್: 
72/2002-03

ರ್ౕ ఎನ್.లಕಷ್ಮ್యಯ್, ఉపನాಯ್సకరు, 
స. .మಹా ದాಯ್లయ, తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ 
ఇవ ಗె ಹెచుಚ್వ  ವెౕతన బ ತ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್.

31/07/2007 D

1713 12222 2(2) ಹె.ವెౕ,బ ತ್: 
72/2002-03

ರ್ౕ ఎನ್.లಕಷ್ಮ್యಯ್, ఉపನాಯ್సకరు, 
స. .మಹా ದాಯ್లయ, తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ 
ఇవ ಗె ಹెచుಚ್వ  ವెౕతన బ ತ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್.

31/07/2007 D

1714 12225 2(2)సಥ್.ವెౕ.బ: 05/2007-
08

ರ್ౕమ  వసంత ಬా ( వృతತ್ ము> ) 
సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, వళಕాడు, ఉడు  
ಲెಲ್ ఇవ ಗె సಥ್ಗಿత ವెౕతన బ ತ್ 

మంజూರా  బಗెಗ್.

08/10/2007 D

1715 12227 2(2)ಹె.ವె.బ: 02/2007-
08

ರ್ౕ గ దಧ್పಪ್ వృతತ್ ముఖಯ್  ಕಷ್కరు 
సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, అరబఘటಟ್ 
హూನాನ್ ಳ್ ತా: ఇవ ಗె ಹెచుಚ್వ  ವెౕతన 
బ ತ್ బಗెಗ್

12/01/2007 D

1716 12260 2(2) ವెౕ. గ : 
01/2007-08

ರ್ౕ ಹెಚ್.ರామపಪ್, ವ್ఋతತ್ 
ಕಷ್ಣా ಕా , హರెూన హ ಳ್, ದావణಗెರె 
ಲెಲ್ ఇవ ಗె ವెౕతన గ ప రువ బಗెಗ್.

31/07/2007 D

1717 12323 2[5] దూరు 
ఇతರె/2007-08

కడతಗెూ సువ పతರ್గళು 27/09/2007 D

1718 12335 2[7] దూరు 12/2007-
08

ದెౕರ್శకరు కನాರ್టక ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ 
ప ౕ ా మండ  ಬెంగళೂరు ఇవరు 
ಕా ದ್ ఉలಲ್ంఘನె ಹాగూ పಕಷ್ಪాత ಮా  
అ ವ್  ಪౌರ್ఢశಲె . . నగర ఎಲ್. . 
ರామణಣ್ బಡావಣె ఇవ ಗె 2003ర ఎಸ್ 
ఎಸ್ ఎಲ್  ప ౕ ా ಕెౕందರ್వనుನ್ 
మంజూరు ಮా రువರెంబ దూ న బಗెಗ್.

19/10/2007 D

1719 12347 2(2) ಹె.ವెౕ.బ 51/2007-
08

ರ್ౕ వమూ ರ್, ము. . హు కಟెಟ್ 
ದావణಗెರె జಲెಲ್ ఇవ ಗె ಹెచుಚ್వ  ವెతన 
బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್.

31/07/2007 D

1720 12350 CPI.09.దూరు/2007 ರా ತాలూಲ್కు ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా గళು, 
ಪాರ್థ క ಶాಲా ಕಷ್కరుగ ಗె 
ಮా రువ అನాಯ್యద బಗెಗ್

31/07/2007 D

1721 12352 2(2) ಹె.ವె.బ ತ್;  /2007-
08

ರ್ౕమ  సుందర ಬా , .ము. . 
సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, హూ , ಬెంగళೂరు 
ద ణ ಲెಲ್, ఇవ ಗె ವెౕతన బ ತ್ బಗెಗ್.

26/09/2007 D

1722 12367 2[5] దురు 09/2007-08 ರ್ౕ. బసవణಯ್పಪ್, ం న ఐ 
వ గಗ್ ఇవర ౕಲె ఉదుರ್  

ఎజుಯ್ಕెౕషನ್ ವెಲెಪ್ౕರ್ టರ್సಟ್ వ గಗ್ 
ఇవరు స ಲ್ రువ దూరు

26/11/2007 D
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1723 12369 2[5] దురు 08/2007-08 ರా ತాలూಲ್కు ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా గళು 
ಪాರ್ ಶాಲా ಕಷ್కరుగ ಗె ಮా రువ 
అನాಯ್యద బಗెಗ್.

26/04/2008 D

1724 12386 2(2).ಹె.ವె.బ: 05/2007-
08

ರ್ౕమ  ఉಮా. . ముఖಯ್  ಕಷ್కరు, 
సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, ఉದాಯ್వర ఇవ ಗె 
ಶెౕష ವెౕతన బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್.

31/07/2007 D

1725 12459 22 ಹెచుಚ್వ .ವెౕ.బ ತ್: కడతగూ సువ పతರ್గళು 26/09/2007 D
1726 12460 22సಥ್ಗಿత ವె.బ ತ್: సಥ್ಗಿత ವెతన బ ತ್ పతರ್గళ కడతగూ సువ 

బಗెಗ್
26/09/2007 D

1727 12461 22 ಶెౕష ವెౕతన బ ತ್ ಶెౕష ವెౕతన బ ತ್ పతರ್గళ కడత 26/09/2007 D
1728 12579 2[4] దూరు 4/2007-08 ರ್ౕ. సూయರ್వం , ఉపನాಯ್సకరు ಹాగూ 

ರ್ౕమ  అరుಣా ಜాదವ್, వృ ತ್ ಕಷ್ಕಿ 
ఇవరుగళ అసభಯ್ తవರ್ನె కు తు.

26/11/2007 D

1729 12591 22ಹె.ವెౕ.బ.: 02/2007-
08

ರ್ౕమ  ಶా ದా సుಲాತ್న, .ము. , 
స.ಪౌರ್.ಶా, ಬాಲెౕರ್ನ್, ಬెం.ద ణ ಲెಲ್ , 
ఇవ ಗె ಹెచుಚ್వ  ವెతన బ ತ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್.

22/09/2007 D

1730 12592 2[4] దూరు-5/2007-08 ರ್ౕ. ఎం. . భజం ರ್, ెౕ. . ಕెూಕ್ౕ , 
ఇవరు ఇಲాಖెయ ಲ್ నಡెసు ತ್రువ 
భರ್ಷాಟ್ಚారద కు తు 
క.ರా.ಪాರ್.ಶా. .సంఘ[ ] ಕెూಕ್ౕ  ఘటక 
ఇవరు ౕ రువ దూ న బಗెಗ್.

30/10/2007 D

1731 12636 2[5] ಮా.హ. 11/2007-
08

ರ್ౕ. ವై. . ನాರాయణ ಸాವ್ , ಧాన 
ప షತ್ సదసಯ್రు, ఇవరు ಮా  హకుಕ್ 
అ యమద  ರ್ౕ. . ನాಗెౕందರ್పಪ್, 
ం న ఉ. . తರ್దుగರ್ ఇవ ಗె 

సంబం ద కడతగళ ಮా  
ఒదಗಿసలు ಕెూౕ రువ బಗెಗ್.

15/10/2007 D

1732 12693 22 .ವెౕ.బ ತ್:06/2007-
08

ರ್ౕ . .ನాయక, ముఖಯ್ ಕಷ್కరు, 
స.ಪౌರ್.ಶా. ರ್ ತా ఇవ ಗె ಶెౕష 
ವెౕతన బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್.

08/10/2007 D

1733 12697 22 ಹె.ವెౕ.బ ತ್: 
42/2003-04

ರ್ౕ. ಜెౕ.హనుమంతయಯ್, ము> . 
స.ಪౌರ್.ಶా. ರైಲెವ್ౕ ಕాಲెూౕ , ౖసూరు 
ಲెಲ್ ఇవ ಗె ಹెచుಚ್వ  ವెౕతన బ ತ್ బಗెಗ್.

08/10/2007 D

1734 12700 22 సಥ್.ವెౕ.బ.08/2007-
08

ರ್ౕమ  ఎం. .అంగ , ರ್ౕ 
ఎಸ್. .ಮాళಗಿ స.ಪౌರ್/ಶా. హుద  
ఇవ ಗె సಥ್ಗಿత ವెౕతన బ ತ್ మంజూರా  
బಗెಗ್

08/03/2007 D

1735 12721 22. సಥ್.ವెౕ.బ.07/2007-
08

ರ್ౕ .యు. రసంಗಿ, వృతತ್ ముఖಯ್ 
ಕಷ್కరు, స.ಪౌರ್.ಶా.ముగళ ಳ್ ತా: 

ಬాగలಕెూౕಟె ಲెಲ್ ఇవ ಗె సಥ್ಗಿత ವెతన 
బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್

04/01/2008 D

1736 12723 22. .ವెౕ.బ.09/2007-
08

ರ್ౕమ  . .ದాಸెూౕగ, సಹాయక 
ದెౕರ್శకరు, అಕಷ್ర ದాಸెూౕహ, ಬెళಗాం 
ಲెಲ್, ఇవ ಗె ಶెౕష ವెౕతన బ ತ್ 

మంజూರా  బಗెಗ್

08/10/2007 D

1737 12726 22 .ವెౕ.బ ತ್: 
08/2007-08

ರ್ౕ .ఎಸ್.అరవటಗಿ, ము. , స.ಪౌರ್. 
ಶా. కలఘటಗಿ, ಧారವాడ ಲెಲ್ ఇవ ಗె 
ಶెౕష ವెౕతన బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್.

22/09/2007 D
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1738 12734 22 .ವెౕ.బ ತ್: 
07/2007-08

ರ್ౕ .ఎಸ್.ನాయక, మతుತ್ 
ఎ. . ౕಗెರెఆ, ముఖಯ್ ಕಷ್కరు 
ಧారವాడ ಲెಲ್ ఇవ ಗె ಶెౕష ವెతన 
బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್.

08/10/2007 D

1739 12736 22 ಹె.ವె. ತ್: 50/2007-
08

ರ್ౕ .ರాయపಪ್ .ము. . స.ಪౌರ್.ಶా. 
నలూಲ್రు, చనನ್ಗಿ  ತా: ఇవ ಗె ಹెచుಚ್వ  
ವెౕతన బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್

22/09/2007 D

1740 12773 22ಹె.ವెౕ,బ ತ್: 44/2006-
07

ರ್ౕ ఎಲ್.ರామకృషಣ್, .ము. . ౖసూరు 
ఇవ ಗె ಹెచుಚ್వ  ವెతన బ ತ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್.

10/05/2007 D

1741 12798 22 .ವెౕ.బ ತ್: 
10/2007-08

ರ್ౕ ఎ. .మూಗెರా ముఖಯ್ ಕಷ್కరు, 
సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, ತెంಗಿన గుం  
భటಕ್ళ, ఇవ ಗె ಶెౕష ವెౕతన బ ತ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್.

08/10/2007 D

1742 12858 22 .ವెౕ.బ ತ್:12/2007-
08

ರ್ౕ.ಕె. .గూలಲ್ర, సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, 
ರెಬెం ಕెರె ತా ಗాಗ್ంవ  ఇవ ಗె 
ಶెౕషವెౕతన బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್.

26/09/2007 D

1743 12859 22 .ವెౕ.బ ತ್: 13/2007-
08

ರ್ౕ ఎಸ್.  క ಗెౕ , ముఖಯ್ ಕಷ್కరు, 
సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, హರెౕ ద ఒ, ತా: 
రಣెಬెనుನ್రు, ಹాವెౕ  ಲెಲ್ ఇవ ಗె ಶెౕష 
ವెౕతన బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್

08/02/2007 D

1744 12860 22. .ವెౕ.బ ತ್: 
13/2007-08

ರ್ౕ ఎಸ್. .క ಗెౕ , సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ 
ಶాಲె, ರెౕ ద  త ರాಣెಬెనూನ್రు 
ಹాವెౕ  ಲెಲ್ ఇవ ಗె ಶెౕష ವెౕతన బ ತ್ 
మమజూರా  బಗెಗ್

22/09/2007 D

1745 12865 22 .ವెౕ..బ ತ್11/2007-
08

ರ್ౕ.ఎం.ఎಸ್.కుందగూళ, ెౕతರ್ 
ಕಷ್ಣా ಕా గళು,ರామదుగರ್, ದారವాడ 
ಲెಲ್. ఇవ ಗె ಶెౕష ವెతన బ ತ್ 

మంజూರా  బಗెಗ್.

22/09/2007 D

1746 12866 22. .ವెౕ.బ ತ್/14/2007
-08

ರ್ౕ ఆರ್.  ಶెటಟ್పಪ್నవర, ముఖಯ್ ಕಷ್కరు, 
సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, ರెౕన ರ್, 
కుందಗెూౕళ ತా ఇవ ಗె ಶెౕష ವెౕతన 
బ ತ್ మంజూర  బಗెಗ್.

22/09/2007 D

1747 12927 22సಥ್.ವెౕ.బ ತ್: 08/2007-
08

ರ್ౕమ  మూహమದ್ తజుಮ್ಲాಲ್ 
ముసತ್హ ನ್, ఉప 
ಪాರ್ంశుಪాలరు,స.ప.పೂ.ಕా ಕె.ఆರ್.పುర, 
ಬెంగళುరు ద ణ ಲెಲ್, ఇవ ಗె సಥ್ಗಿత 
ವెతన బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್

22/09/2007 D

1748 12942 22. .ವెౕ.బ ತ್: 
15/2007-08

ರ್ౕమ  ఎನ್.ಶైల, ముఖಯ್ ಕಷ್రు, 
సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, .ದాసర హ ಳ್, 
ಬెంగళೂరు ఉతತ್ర ಲెಲ್  ఇవ ಗె ಶెౕష 
ವెౕతన బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್.

22/09/2007 D

1749 12974 si21 paadu 5/2007-08 Complaint against Sri Ishwarappa 
Niradigi, Incharge B.E.O., 
Devadurga Taluk, Raichur Dist. 
reg.,

07/02/2008 D

1750 12978 22ಹె.ವెౕ.బ ತ್.45/2006-
07

ರ್ౕ . సూయರ್ನాರాయణ 
.ము. . ರెౕబయలు, మూ ಗెರె,ತా: 
కಕ್మగళೂరు ಲెಲ್ ఇవ ಗె ಹెచుಚ್వ  

ವెౕతన బ ತ್ బಗెಗ್

31/10/2007 D
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1751 13001 22సಥ್.ವెౕ.బ ತ್: 09/2007-
08

ರ್ౕ. .ಹెಚ್.ನాయಕ್, ముఖಯ್ 
ಕಷ್కరు,సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, హూನాನ್వర 

ఇవ ಗె సಥ್ಗಿత ವెౕతన బ ತ್ మంజూರా  
బಗెಗ್.

04/01/2008 D

1752 13124 22 .ವెౕ.బ ತ್: 
15/2007-08

ರ್ౕ.ఎం. .కుಮారಸాವ್ , ము. . 
సಕాರ್  ಪౌರ್.ಶాಲె, ಬెళవ  ಮ್ఐసూరు 
ಲెూಲ್ఎ ఇవ ಗె ಶెౕష ವెౕతన బ ತ್ 

మంజూರా  బಗెಗ್.

22/09/2007 D

1753 13143 2[7] దూరు 18/2007-
08

ರ್ౕ. వసంతకుಮాರ್, ఎನ್ ಗాయ ರ್ 
ದెౕ , ರ್ౕమ  ఉಷా గం గ ಟ್, ರ್ౕమ  
ల ತా చందರ್ಶెౕకರ್, ರ್ౕమ  సుభದాರ್ 
ఇవరుగళ ౕ న ౕసుತ್కರ್మద బಗెಗ್.

16/02/2009 D

1754 13186 2[5] దూరు 13/2007-
08

ರ್ౕ. పರ್భు సుణಗాರ್, ెౕ. . ಸాగర 
ఇవరు ಸైంಟ್ ಜెూౕಸెಫ್ಸ್ ఆంగಲ್  
ಮాధಯ್మ  అనుದానర త ಶాಲెయ 
ముಖెూಯ್ౕಪాಧాಯ್ యవ ಗె ಕಿరుకుళ 
ౕడు ತ್రువ బಗెಗ್.

06/09/2008 D

1755 13265 27దూరు 20/2007-08 ರ್ౕ బసవರాಜెౕಗ್ఔడ, ెౕ. . గళು 
ಚెనನ್పటಟ್ణ ಬెం-ಗాರ್, ಲెಲ್ హగూ 
ರాజಶెఖರ್, ಕಷ್ణ సం ౕజకరు, ఇవర 

ౕల న దూ న బಗెಗ್.

15/07/2008 D

1756 13293 22 .ವెౕ.బ ತ್:2007-08 ರ್ౕ.ಕె. .ರామకృషಣ್యಯ್, ము. , 
స.ಪౌರ್.ಶా, జకಕ್నహ ಳ್, ಪాండవపುర ತా: 
ಹాసన ಲెಲ್ ఇవ ಗె ಶెౕష ವెౕతన బ ತ್ 
బಗెಗ್.

26/09/2007 D

1757 13354 2[5] దూరు 14/2007-
08

ರ್ౕమ  ಶాಯ್మలತా ంగ, తರ್దుగರ್ 
ఇవరు ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా  మతుತ್ 
ఉప ದెౕರ್శకరు, ಸా  ఇಲాಖె, 
తರ್దుగರ್ ఇవర ౕಲె ౕ రువ దూ న 

బಗెಗ್.

01/03/2009 D

1758 13355 22. .ವెౕ.బ:149/2004-
05

ರ್ౕ ಗಿ.జగ ౕశ, ముఖಯ್ ಕಷ್కరు, సಕాರ್  
ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, ಪాండవ పುర సుంక 
తూణಣ್రు, ఇవ ಗె ಶెౕష ವెౕతన బ ತ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್.

23/11/2007 D

1759 13356 22 .ವెౕ.బ ತ್: 17/2007-
08

ರ್ౕ ಕె. . ంగపಪ್ ెౕతರ್ 
సమనವ್ಯా ಕా గళು, ెౕతರ್ సంపనూಮ್ల 
ಕెౕందರ್, ದావణಗెರె ఇవ ಗె ಶెౕష ವెతన 
బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್.

31/10/2007 D

1760 13485 si21 paadu 1/2007-08 Misappropriation of funds of 
Akshara Dasoha scheme in 
Basava kalyana Taluk, Bidar Dist.,- 
 D.E. against the accused reg.,

06/09/2008 D

1761 13553 si2[5] duru 19/2005-06 complaint against B E O Sir, 
tumkur district.

27/03/2008 D

1762 13570 si21PAADU 10/07-08 Complaint regarding G.Y.Dasar, 
DYPC SSA. DDPI Office, Koppal 

23/07/2008 D

1763 13645 SI22 
STAG.INC:64/2004-05

sMTI d.m. KaVERAMMA, RTD 
H.M GOVT HIGH sCHOOL, 
NELLI HUDUKERI 
STAGINATION AND KANN INC   

31/10/2007 D
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1764 13666 ¹ 22 
సಥ್.ವెౕ.బ ತ್:01/2007-08

ರ್ౕ ఎಸ್.ಕె.ವెంకటರామಯ್, ముఖಯ್ ಕಷ್కరు, 
సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, బూ ಕెూౕಟె, 
బంಗారಪెౕಟె ತా: ఇవ ಗె సಥ್ಗಿత ವెౕతన 
బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್.

31/10/2007 D

1765 13713 22 సಥ್.ವెౕ.బ ತ್67/2007-
8

సಥ್గత ವెౕతన బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್ 14/11/2007 D

1766 13714 22ಹె.ವెౕ.బ ತ್67/2007-
08

ಹెచుಚ್వ  ವెౕతన బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್. 14/11/2007 D

1767 13715 22ವెౕతన గ  
. ವెౕబ ತ್/67/2007-08

ಶెౕష ವెౕతన బ ತ್ మతుತ್ ವెౕతన గ  
ಹాగూ ఇతರె:67/2007-08

14/11/2007 D

1768 13807 2[5] దూరు 15/2007-
08

ರ್ౕ. పರ್సనನ್కుಮాರ್, ెౕ. . ದావణಗెರె 
ద ణ వలయ, ದావణಗెರె ఇవ ంద 
ఆಗಿరువ అకರ್మగళ కు తు త ಖె 
నಡెసువ బಗెಗ್.

31/12/2008 D

1769 13810 22 .ವెౕ.బ.:18/2007-
08

ರ್ౕ ಕె.ವై.ನాರాయణ పರ್ಸాದ್, ముఖಯ್ 
ಕಷ್కరు, స.ಪౌರ್.ಶా. ಮావతూತ್రు, 

ಕె.ఆರ್.నగర ತా: ఇవ ಗె ಶెౕష ವెౕతన 
బ ತ್ బಗెಗ್.

23/11/2007 D

1770 13852 si21 paadu 2/2004-05 Complaint against D.D.P.I., Bidar 
District.regarding 

07/07/2008 D

1771 13898 22 సಥ್.ವెౕ.బ ತ್: 
11/2007-08

ರ್ౕ ಸాವ್  ಗౌడ, వರ್తತ್ ెౕతರ್ 
ಕಷ್ಣా ಕా గలు అరకలగూడు ತా: 

ಹాసన ಲెಲ್ ఇవ ಗె సಥ್ಗಿత ವెౕతన బ ತ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್.

24/11/2007 D

1772 13903 2[7]దూరు 26/2007-08 ఎನ್. . సుబಬ್ణಣ್, ముకಯ್ ಲెಕాಕ್ ಕా  
ಹాగూ ఇతరర ౕ న దూ న సంబంద 
కರ್మ జరుಗಿసువ కు తు.

07/10/2008 D

1773 13943 2[5].16.దూరు/2007-
08

ರ್ౕ .ಕె.రుదರ್ము , ెౕతರ್ 
ಕಷ್ಣా ಕా గళು, ಸా ఇ, ದావణಗెರె 

ఉవలయ ఇవర ౕ న సుತ್ కರ್మద 
బಗెಗ್ అడక కడత సంಖెಯ್ 

74ಪాರ್ ನెూ.12/2007-08

21/04/2008 D

1774 13944 2[1][6] టಪాలు కడత 
/2007-08

ವ್ౕక ద టಪాలుగళనుನ್ కడతಕెಕ್ 
ಸెౕ రువ కు తు.

17/06/2008 D

1775 14259 CPI..ಯావುದాదರెూంద 
నుನ್ ఆ ಕ್ ಮా /2007

ఎಲ್.ಹెಚ್.ముతತ್యಯ್ ము.  అగర ಬెం 
ఇవ ಗె కుటుంబ కಲాಯ್ణ శస  ಕಿತెಸ್ 
ಮా ಕెూం రువುద ంద ಶెౕష బ ತ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್

24/11/2007 D

1776 14261 CPI..ಯావುದాదರెూంద 
నుನ್ ఆ ಕ್ ಮా /2007

ನాగರాజ.  ರాయಕ್ర ము.  ఇవ ಗె 
సంತానహరణ శస ಕಿತెಸ್ ಮా ಕెూండ 
పರ್యకತ್ ಶెౕష బ ತ್ మంజూ  బಗెಗ್

24/11/2007 D

1777 14262 CPI..ಯావುದాదರెూంద 
నుನ್ ఆ ಕ್ ಮా /2007

ಕె.మ ಲ್ಕాజుರ್న,  ము.  
సಪౌರ್ಶా,ಕెూటూಟ್రు బಳాಳ್  ఇవర 5ನెౕ 
సಥ್ಗಿత ವెౕతన బ ತ್ బಗెಗ್

24/11/2007 D

1778 14339 22సಥ್ಗಿత ವెౕతన బ ತ್ 
12/2007-08

ರ್ౕ ಕె.మ ಲ್ಕాజుರ್న, .ము. . సಕాರ್  
ಪౌರ್ఢ ಶాಲెబలಕಿౕయర కూటూಟ್రు, 
బಳాಳ್  ಲెಲ್ ఇవ ಗె 5ನెౕ సಥ್ಗಿత ವెతన 
బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್.

09/06/2008 D

1779 14398 21ప..అ.దూ 01/2007-
08

ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా గళು ౕవಗಿರ್ గులಬ್గರ್ 
ಲెಲ್, ఇవ ಗె ఖಜాನె ంద ౕ దದ್ చಕ್ 

గళనుನ್ నగ ౕక సದె  ఇరువ బಗెಗ್  
ಚారಣె వಡెసువ  బಗెಗ್

07/05/2008 D
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ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

1780 14468 2[5] దూరు 17/2007-
08

ನాಯ್యమూ ರ್ ఎ. . సದా వ ಚారಣె 
ఆ ౕగಕెಕ್ అనుದా త ಶాಲెగళ ಲ್ ಸెౕವె 
స ಲ್సు ತ್రువ ప షಟ್ ಜా  
అ క /ನౌకరర ಮా యనుನ್ 
ఒదಗಿస రువ మధుಗಿ , ಕెూరటಗెರె, 
ಪావగడ మతుತ್ ರా ತాలూಲ್కు ెౕతರ್ 
ಕಷ್ಣా ಕా గళ ౕಲె సుತ್కರ್మ 

జరుಗಿసువ కు తు.

07/07/2008 D

1781 14586  2 1  ದాವె 2/2007-08. ಕె.ఎ.  అ ರ್-4507/2007  ರ್ౕమ  
ಫా ಮా ౕ,  ಕಷ್ಣా ಕా గళು  ఉప 
ದెౕರ್శకర కಛెౕ  రయచూరు ఇవరు  

అమనతుತ್ ఆದెౕశద రుదದ್ స ಲ್ రువ 
ದాವె.

17/05/2008 D

1782 14727 2[7]దూరు:31:2007-08 ರ್ౕ .ఎం.కుಮాರ್, ం న 
ದెౕರ್శకరు, కನాರ್టక ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ 

ప ౕ ా మండ , మಲెಲ್ౕశವ್రం, 
ಬెంగళೂరు, ಹా  ದెౕರ್శకరు 
[ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ] ఇవర ౕಲె ಲ್ 
మతుತ್ ಕಿರ್ నಲ್ కదದ್  ౕడలు 
అనుమ  ౕడువ బಗెಗ್.

07/10/2008 D

1783 14744 స2 6ప అ దూ 9/2007-
08

ಬెంగళೂరు ద ణ వలయ -2  ಬెంగళೂరు 
 ద ణ ಲెಲ್  ఇ ಲ್న ಕಷ್క ಗె  ಬెూౕదನా 
తరಬెౕ ಗె   ౕ సువ ಲ್ కతರ್వಯ್ 
ಲెూౕపద దూరు కు తు   అರ್  మతుತ್ 
బపರ್ గళ రుదದ್ సుತ್కರ್మ ద బಗెಗ್.

24/05/2008 D

1784 15121 SI.22P.P.INC.: 
23/2007-08

sRI a.momed rafiq khan, 
H.M.Govt high school, lingapur 
honnalli tq, sanction of p.p.inc

19/03/2008 D

1785 15194 22 .ವెౕ.బ ತ್:29/2007-
08

ರ್ౕమ .ಕె.వనಮాల, ఉపನాಯ್సಕಿ, 
డయಟ್, వమూగಗ್ ఇవ ಗె ಶెౕష 
ವెౕతన బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್.

19/03/2008 D

1786 15196 22 .ವెౕ.బ ತ್:28/2007-
08

ರ್ౕమ  న ౕದా ಖానం, ఉపನాಯ್సಕಿ, 
డయಟ್, వమూగಗ್ ఇవ ಗె ಶెౕష 
ವెౕతన బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್.

19/03/2008 D

1787 15202 22సಥ್.ವెౕ.బ ತ್:13/2007-
08

ರ್ౕ గంగపಪ್, ముఖಯ್ ಕಷ್కరు, సಕాರ್  
ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, ఎಲెಕాಯ್తన హ ಳ್ 
ಬెంగళೂరు-ಗాರ್. ఇవ ಗె సಥ್ಗಿత ವెౕతన 
బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್.

19/03/2008 D

1788 15393 22 ವె.బ: 31/2007-08 ರ್ౕ ವెంకಟెౕಶ್, షయ ప ౕಕಷ್కరు, 
ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ  ಬెంగళೂరు 
ద ణ ಲెಲ್ ఇవ ಗె ಶెౕష ವెౕతన బ ತ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್.

19/03/2008 D

1789 15398 22 .ವెౕ.బ ತ್: 33/2007-
08

ರ್ౕమ  ರాజ ల ಮ್, య 
ఉపನాಯ್సకరు ,డయಟ್, మంగళೂరు, 
ఇవ ಗె ಶెౕష ವెౕతన బ ತ್ మంజూರా  
బಗెಗ್.

19/03/2008 D

1790 15399 22 .ವెౕ.బ ತ್: 
34/2007-08

ರ್ౕమ  . .అనుರాధ, ముఖಯ್ ಕಷ್కరు, 
సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, ಪా ಬెటಟ್, 
ౕರాజಪెౕಟె ಯా: మ ಕెౕ  ಲెಲ್ 

ఇవ ಗె ಶెౕష ವెతన బ ತ್ మంఝూర  
బಗెಗ್.

19/03/2008 D
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ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

1791 15733 2[1] ప.అ.దూ 10/2007-
08

ರ್ౕ. ఈశವ್రపಪ್ ౕరలಗಿ, .ఆರ್. . 
సమనವ್ಯా ಕా  ದెౕవదుగರ್-పರ್ಭా  
ఇఓ ದెౕవదుగರ್ ರాయచూరు ఇ ಲ್న 

అ ಕార ಹాగూ హణಕా న 
దురుప ౕగద ఆರెూౕపగళ కు తు 
సుತ್కರ್మ

07/02/2008 D

1792 15738 2[7] దూరు 35/07-08 ರ್ౕ గంగಮాರెౕಗౌడ, ెౕ.  మతుತ್ 
ರ್ౕ ವాస ರె ಡ್ ఆ ರ್ ఇవరుగళ 
ౕ న ఙ సుತ್కರ್మద బಗెಗ್

29/01/2009 D

1793 15741 2[7] దూరు 37/2007-
08

ರ್ౕ. బసవರాజు, ెౕ  కు గಲ್, 
తుమకూరు ಲెಲ್, ఇవర ౕ న దూ న 
బಗెಗ್.

05/03/2008 D

1794 15742 2[7] దూరు 36/2007-
08

ರ್ౕ. గంగపಪ್ಗౌడ, ದెౕశకరు[ಪాರ್. ] 
ం న సహ ದెౕರ್శకరు, ಬెంగళೂరు 
ಭాగ ಬెంగళೂరు ఇవర ౕ న 
ತ್నకರ್మ

06/11/2008 D

1795 15939 c2 6 pa a du Misc 
16/2007-08

Request of Sri prbhuling hebbl and 
Renukardya  Asst. Profesors   
Govt Sanskrit college Bangalore 
regarding LWA cansallestion anf 
release of pay.

07/02/2008 D

1796 16069 C2 6 pa A du Mise 
10/2007-08

Regarding Deprtmental Consent 
to Departtmental Enquiry Aganiest 
Sri D.G. Gurushanthappa H M 
cadre officed Working on 
Deputation in Social wlefare Dept.   
 at K.R> Nagar, Mysore.

17/06/2008 D

1797 16220 2[5] దూరు 03/2008-
09

ರ್ౕ. . ఎನ್. కమಲాకర, ెౕతರ್ 
ಕಷ್ಣా ಕా , వ గಗ್ ఇవరు ఒంದ್ఉ 

ರాజಕಿౕయ పಕಷ್ద ಕాయರ್కతರ್రంತె ಕెలస 
ಮాడు ತ್ದాದ್ರెంబ దూ న బಗెಗ್

28/05/2008 D

1798 16277 21 ఇతರె/2007-8 కడతಗెూ సువ పతರ್గళು 18/08/2008 D

1799 16285 2[4].01.ఇతರె/2008-
09

బసవనಬాಗెౕವా  ెౕ. . ರ್ౕ ಜె.ಜె. 
ದెూడಡ್మ  ఇవనరನ್ఉ 
అಮాన ತ್న ಲ್  ಚారಣెಗె  
ఒళప సువುదు మతుತ್ ಚారಣె 
నಡెయ దದ್ರె ಕాಯాರ್లయద ముంದె 
ధర  ಮాడువುదు.

24/04/2008 D

1800 16518  21 ఇతರె 
ಮా.హ.04/2008-09

ರ್ౕ. . ఎం పುటಟ್ಸాವ್ ಗౌడ, ఉప 
ಪాರ್ం ಪాలరు, డయಟ್ కಕ್మగళೂరు 
ఇవరు ಮా  హకుಕ್ యమదంತె 
దರ್ ಲెಲ್య ఒ . . ಕాయರ್కರ್మగ 

అనుಷాಠ್నద దూరు కు తు ದాఖಲెగళ 
పರ್  ౕడువణತె మన

24/05/2008 D

1801 16802 2[5]. 05 దూరు/2008-
09

.ఇ.ఒ.అ. చనನ್ಗಿ  ತా. ಚావణಗెರె ಲెಲ್ 
ఇవర రుదಧ್ ಕానూను కರ್మ 
ತెಗెదుಕెూళುಳ್వ బಗెಗ್

01/06/2009 D

116 of 277



కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక
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ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

1802 16837 26 దూరు 4/2008-09 ರ್ౕమ  పదದ್మಮ್ ఉప ಪాರ್ంశుಪాలరు 
.అರ್.ఎం సಕాರ್  పద  పೂవರ್ 

ಕాಲెౕజు, హ హర ದావణಗె ಲెಲ್ ఇవర 
కతರ್వಯ್ లರ್ಕಷ್ತె  దుర కు తు సుತ್కರ್మ 
ಕైಗెూళುಳ್వ బಗెಗ್.

06/06/2008 D

1803 17055 21 దూరు-
ಲెూౕಕా/10/2008-09

ರ್ౕ. ರామಶె ಟ್  .ఇ.ఒ ದెౕవదుగರ್ 
ರాయచూరు ಲెಲ್, ఇవరు ನాంక 1-6-
2008రందు ಕಷ್కರెూబಬ್ ంద లంచ 
ವ್ౕక సు ತ್ದ್ఆగ ಕಿಕ್ ದ್రువುದాಗಿ 

ఉప నದెౕರ್శకరు ರాయచూరు రవరు 
వర  స ಲ್ రువ కు తు

17/06/2008 D

1804 17065 22 సಥ್.ವెౕ.బ ತ್: 
03/2008-09

ರ್ౕ ವై.రమಸాವ್ , అయಯ್ంಗాರ್, ముఖಯ್ 
ಕಷ್కరు, సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, హంಚాಯ್, 

ఇవ ಗె సಥ್ಗಿత ವెతన బ ತ್ మంజూರా ಗెಗ್

09/08/2008 D

1805 17074  26 దూరు/ఇతರె-
11/2008-09

ರ್ౕ.  ನారయణ ము, . సಕాರ್  
ಪౌರ್ఢಶాಲె హరವె, హుణసూరు ತా. ఇవర 
అಮానతತ್నుನ್  ముందువರెసువ బಗెಗ್ 

.ఇ.ఒ. ౖసూరు రవర మన  కు తు.

07/08/2008 D

1806 17211 22సಥ್.ವెౕ.బ ತ್: 2/2008-
09

22 ರ್ౕ క ౕంಭాಷా, షయ 
ప ౕಕಷ್కరు, ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , 
ಸా. .ఇ, ದావణಗెರె ఇవ ಗె సಥ್ಗಿత 
ವెౕతన బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್.

09/08/2008 D

1807 17277 22 .ವెౕ.బ ತ್: 
06/2008-09

ರ್ౕ ಹెಚ್.మృతుಯ್ంజయ, ముఖಯ್ ಕಷ್కరు, 
సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, ತావರెಕెರె, ರా 
ತా: ఇవ ಗె ಶెౕష ವెౕతన బ ತ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್.

15/07/2008 D

1808 17278 22 .ವెౕ.బ ತ್: 
04/2008-09

ರ್ౕమ  యలಲ್మಮ್, సమనವ್ಯా ಕా , 
ెౕతರ್ సంపనూಮ್ల ಕెౕందರ್, భటಕ್ళ, ఇవ ಗె 
ಶెౕష ವెౕతన బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್.

09/08/2008 D

1809 17308 si23 paadu 8/2008-09 Complaints of Examination 
irregularities agaianst sri 
Ramalingappa,BEO., Kollegal 
taluk, Chamarajanagar Dist. reg.,

19/03/2009 D

1810 17433 26 దూరు14/2008-09 ರ್ౕ. అರ್. ౕరభదರ್యಯ್ ము. . సಕాರ್  
[◌్ರౌఢಶాಲె, ಕెూంಡెూౕ  మదుಗಿ  
ತాలూಲ್కు ఇవర ౕ న దూరు సుತ್కರ್మ 
కు తు.

09/06/2008 D

1811 17538 27 దూరు 11/2008-09 ರ್ౕమ  గుಲాತ್ಜ್ అ ౕబ, 
ಪాರ್ంశుಪాలరు, డయಟ್, ಬెంగళೂరు ಗాರ್ 
ಲెಲ್ ఇవర ౕ న దూ న బಗెಗ್.

29/01/2009 D

1812 17649 23 పఅదూ 39/200708 ರ್ౕమ  ಹెಚ್. .ಗಿౕತా, ం న 
ಕాయರ್కರ್మ సం ౕజకరు, .ಸా.స., 
ಹాసన ,ಹా  ఉపನాಯ್సకరు,డ ಟ್, 
ಹాసన ఇవర ౕ న సుತ್ కರ್మ

09/08/2008 D

1813 17819 25ప అ దూ 15/2008-
09

ರ್ౕమ  .ದాద మయఖಯ್ ಕಷ್కరు 
సಕాರ್  ಪౌರ್ఢಶాಲె, కడబಗెರె, ಬెం 
ఉతತ್ర ಲెಲ್ ఇవర ౕ న దూరు ಶాಲా 
మకಕ್ ంద ఆ క శులಕ್ వసూ  బಗెಗ್.

11/10/2008 D
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కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
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ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

1814 17823 21 దూరు ఇతರె 
18/2008-09

ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా  ಹెూసಪెౕಟె, బಳాಳ್  
ಲెಲ್ ಹాగు ತాలూಲ್ಕಿన కಲ್షಟ್ರ್  సಹాయక 

స ಕಷ್ಣా ಕా గ ಗె  ಹెూసದాಗಿ 
ನెౕమకವాద ಕಷ್క ಗె ವెౕతన 
డుగದెయ ಲ್ ళంబಕాಕ್ಗಿ యమ-12 

రంತె ౕ ౕసు ౕడువ కు తు.

08/11/2008 D

1815 17825 26 పదూ/ఇతರె 
19/2008-09

ౕదರ್, ಜాపುర ಬాగలಕెూౕಟె మతుತ್ 
గులಬ್గರ್ ఉప ದెౕರ್శకరుగళು ఉదుರ್ 
ಶాಲెగళ బಗెಗ್ ಮా త స ಲ್సువ ಲ್ కతರ್వಯ್ 
లರ್ಕಷ್ತె , ಮాడు ತ್రువ కు తు దూరు

16/02/2009 D

1816 18060  26 2 6 దూరు 
23/2008-09

ರ್ౕ. లಕಷ್ಮ್ణ ಶె ಟ್ , ము.  సಕాರ್  సం 
ಪౌರ್ఢಶాಲె, పడంగ , ಬెళತ್ంగ , ద.క 
ಲెಲ್. ఇవర ౕ న దూరు సుತ್కರ್ కు తు

30/10/2008 D

1817 18276 27 దూరు ಕె ఎ  
15/2008-09

ರ್ౕ. . . వసంతಮాధవ, 
ಕಷ್ಣా ಕా అಮాన ತ್న ಲ್రువ, ಸా.  

ఇಲాಖె, ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , 
కಕ್బಳాಳ್పುర ఇవరు ಕె.ఎ. . య ಲ್ 

స ಲ್ రువ అ ರ್

29/01/2009 D

1818 18822  26 ఇతರె 
దూరు25/2008-09

ರ್ౕ. . .రుదರ್పಪ್ ము>  స.ಪౌರ್.ಶాಲె. 
ಜెూౕళದాಳ್, చనನ್ಗಿ  ತా: ఇవర కతರ್వಯ್ 
ಲెూౕపద బಗెಗ್ దూరు

26/02/2009 D

1819 18823 26 ఇతರె 
దూరు26/2008-09

ರ್ౕ. ಕె. వపಪ್ ఉప ಪాರ್ంశుಪాలరు. స. 
ప పೂ.ಕాಲెౕజు, ದావణಗెರె  ఇవర 
కతರ್వಯ್ಲెూౕ[పద బಗెಗ್ దూరు.

02/06/2009 D

1820 19003 25.17.దూరు/2008-09 వ గಗ್  ౕధರ್హ ಳ್ ತా  ఇ ఒ ఆద 
 ఎನ್ పರ್ಕాಶ್ రవర బಗెಗ್ దూరు

03/09/2009 D

1821 19157 27.26.దూరు/2008-09 కಕ್బಳాಳ್పುర  డಲ್ఘటಟ್ ತా,  ఇ 
కమರ್ಕాండగళ బಗెಗ್

16/12/2008 D

1822 19547 23పఅదూ 25/2008-09 ರ್ౕ ರ್ౕధರ್, ెౕ. ., మ ಕెౕ , ఇవర 
ౕಲె కతರ್వಯ್ ವ್ఐఫలಯ್ತెయ ఆರెూౕపగళು

19/03/2009 D

1823 20006 26 ఇతರె 
దూరు33/2008-09

ರ್ౕమ  బశరತ್ జಹాನ್ ಬెౕగం, ము. . 
సಕాರ್  ಪౌರ್ఢಶాಲె, ರావೂతనహ ಳ್, 
ಬెంగళೂరు  ఉతತ್ర ಲెಲ್ ఇవరు 
ౕఘರ್ಕాల ంద కతರ್వಯ್కಕ್ ಹాజರాగದెౕ 

ఇతువ బಗెಗ್  సుತ್కರ್మ కు తు.

16/02/2009 D

1824 23642 2[3] 2[4]పఅదూ:14:1
994-95

ఆలూరు సಹాయక ಕಷ್ಣా ಕా గళ 
దూ న బಗెಗ್

17/03/2009 D

1825 23678 23పఅదూ-47:2007-08 ರ್ౕ ಕె. . మహದెౕవయಯ್, ెౕ. . ಬెౕలూరు 
, ಪాರ್ పರ್కరణద బಗెಗ್

18/03/2009 D

1826 23679 23ప.అ.దూ-58:2003-
04

ರ್ౕ ವెంకటಗౌడ, ఉ.ಪాರ್ంశు, .ಜె.  
ಬాలకరజూ యರ್ ಕాಲెౕజు, ಹాసన,

18/03/2009 D

1827 23680 23 46ప.అ.దూ:2003-
04:13:2004-05

ಕె.ಗెూౕಪాಲ್, ఉపನాಯ್సకరు, 
. .ఇ, ౖసూరు ం న ెౕ. . 
ౖసూరు ఇవర ౕ న సుತ್ కರ್మ2

18/03/2009 D

1828 23681 23ప.అదూ-24:2001-
02

.ರామ ంಗెౕಗౌడ, ము. . 
స.ಪౌರ್.ఆసಪ್ತెರ್.ಕావಲ್ రతನ್పುర వృతತ್, 
ఆರ್. .హణ ಪావ స రువ బಗెಗ್.

18/03/2009 D
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కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್
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ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

1829 23684 23ఫ.ఆధు-15:2001-02 ಪెమಮ್యಯ್, ಹా , ದెౕರ್శకరు, ఆయుకತ್ర 
కಛెౕ , మతుತ್ ఇతరర ఇవరుగళ ౕ న 
ఆರెూౕపగళ కు తు ముందువರెద 
ಚారಣె2

18/03/2009 D

1830 23687 23ప.అదూ:61:2001-02 ರ್ౕ శంకరయಯ್, ము. . స.ಪౌರ್.ಶాಲె. 
ಹెಬాಬ್ಲె, హరకలగూడు ఇవర ౕ న 
సుತ್ కರ್మ

18/03/2009 D

1831 23688 23ప.అదూ:21:2003-04 .ఎ. ಡెూంబರ್ ,ము. , స.ಪౌರ್.ಶాಲె, 
ఉ ಪ್నకుదుರ್, కుంದాపುర ఇవర ౕ న 
సుತ್ కರ್మ

18/03/2009 D

1832 23689 23ప.అ.దూ:1:2003-04 ರ್ౕమ  ಭాగಯ್ లಕಷ್ಮ್ಮ್ , ము. .ವాಬాళು, 
.నర ౕపುర ఇవర ౕలಮ್న  బಗెಗ್2

18/03/2009 D

1833 23690 23ప.అ.దూ:32:2002-
03

ರ್ౕమ  ఎ. ಸెನ್ౕహలత, ము. . స.ಪౌರ್. . 
ముడు నಕెూపಪ್, ౖసూరు ఇవర రుదದ್ 

ౕలಮ್న

18/03/2009 D

1834 23693 23ప.అదూ:33:2001-02 జయనగర ತా: అధರ್ವా ರ್క పರ್ಶెನ್ 
ప ರ್ಕె బయಲాద సంబంధ 
అ ಕా /ನౌకరర సుತ್ కರ್మద బಗెಗ್

18/03/2009 D

1835 23695 23ప.అదూ:7:97-98 ಕె. . హనుమంతపಪ್, ెౕ. . పುతూತ್రు  
ఇవర ౕ న దూరు సుತ್ కರ್మ

18/03/2009 D

1836 23817 21ప.అ.దూ:2:2004-05 జయకుಮాರ್ ಪా ౕಲ್, షయ 
ప ౕಕಷ್కరు, ఉ కಛెౕ , ఇవర 
అಮానతತ್నుನ್ రదుದ್ప  ం న 
సಥ್ళద ಲ್ ౕ ముందువ సువ బಗెಗ್.

24/03/2009 D

1837 25574 24దూరు-39/2002-03 ఐ.ఎಫ್, అర మ ಟ್, .ఆರ್. . 
బసవనಬాಗెౕವా , ಜాపುర ఇవర 

. .ఎ యమ-12ర ತ್న కರ್మద బಗెಗ್.

24/03/2009 D

1838 25646 24దూరు-14/2002-03 .ఎಸ್. ರెౕమఠ, ము. . ఇవర సుತ್ 
కರ್మద బಗెಗ್.

24/03/2009 D

1839 25850 23దూరు-3112/2001-
02

మ యపಪ್, ము. . గ ಕెౕశವ್ర ఇవర 
ౕ న దూరు

24/03/2009 D

1840 26005 24దూరు-4/2005-06 . చందರ್ಶెౕఖరయಯ್, ెౕ. . ಬాಯ್డಗಿ 
ఇవర ౕ న దూ న బಗెಗ್.

24/03/2009 D

1841 26013 25దూరు-60:1996-97 ెౕ.  ಕెూరటಗెರె ఇవర ౕ న 
ఆಪాదನెగళ బಗెಗ್.

24/03/2009 D

1842 26021 25దూరు-14/2005-06 ఎಸ್. . ನా ಕాರ್, ಕಷ್ಣా ಕా  ఉ. . 
కಛెౕ , ಜాపುర ఇవర ౕలಮ್న   
141/05

24/03/2009 D

1843 26025 25దూరు-63/2003-04 ఖ ౕಲ್ అహಮ್ದ್ ష ౕಫ್ , ఉ. . 
మధుಗಿ  ఇవర ఆడ త ವైఖ  బಗెಗ್.

24/03/2009 D

1844 26029 25దూరు-9/2005-06 హనుమంతರాయ, ెౕ. . ళಕాలూಮ್రు, 
తರ್దుగರ್ ఇవర ఆಪాదನెగళ బಗెಗ್.

24/03/2009 D

1845 26033 25దూరు-02/2005-06 .ನాಗెౕందರ್పಪ್, ಪాರ್ం. డయಟ್ 
ದావణಗెರె ఇవర ಕಿರ್ నಲ್ ಕెౕ న బಗెಗ್.

24/03/2009 D

1846 26036 25దూరు/2004-05 ರాజಯ್ద ಲ್న ಮా  ంధు ಶాಲెగ ಗె 
. గళనుನ್ ఖ ౕ సలు నక  ఆದెౕశ 

ಜా ಗెూ రువ బಗెಗ್ కರ್మ జరుಗಿసువ 
బಗెಗ್.

24/03/2009 D

1847 26039 25దూరు-26/2004-05 ರ್ౕమ  జయమಮ್ ఆರ್.ಪా ౕಲ್, ఇవర 
ಕాయರ್పೂవರ್ అవ  ಘೆూౕషಣె బಗెಗ್.

24/03/2009 D
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గణక 
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ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

1848 26086 25 దూరు 05/2004-05 ఎಸ್. . ದానವెౕందರ್పಪ್, ెౕ  జగళೂరు 
ದావణಗెರె ಲెಲ್ ఇవర ౕ న 
సుತ್కರ್మద బಗెಗ್

24/03/2009 D

1849 26091 26దూరు-76/2002-03 . ನాಗెౕందರ್పಪ್, ెౕ. . చళಳ್ಕెರె మతుತ್ 
ರ್ౕ ವాస .ఆರ್. . ఇవరుగళ అ ಕార 

దురుప ౕగద బಗెಗ್.

24/03/2009 D

1850 26096 25దూరు-74/1996-97 .ఎನ್. హళంబರ್, ం న ದెౕರ್శకరు, 
ಪాರ್. . ఇవర ౕ న సుತ್ కರ್మద బಗెಗ್.

24/03/2009 D

1851 26114 25దూరు-9/2005-06 ಜాపುర ಗాರ್ ౕణ వలయ 
ెౕ. ಕಷ್ಣా ಕా యనుನ್ వಗాರ್ దవర 
ౕಲె సుತ್ కರ್మ జరుಗಿసువ బಗెಗ್.

24/03/2009 D

1852 26116 24ప.అ.దూ-35/2000-
01

. పರ್ಕాಶ್ ెౕ. . ಹాವెౕ  ఇవర ౕ న 
సుತ್ కರ್మ

24/03/2009 D

1853 26120 24దూరు-16/2004-05 .ఎಸ್. ನాయಕ್, ఉ, . ఉ.కనನ್డ 
అవಯ್వಹార  నಡె రువ బಗెಗ್.

24/03/2009 D

1854 26126 25దూరు-18.2004-05 .ఆರ್. ಪెಪ್ౕಸాವ್ , . వశంకರ್, 
ఎ.ಕె. శరణపಪ್, ఇవర ౕలಮ್న  బಗెಗ್.

24/03/2009 D

1855 26129 24దూరు-21/2004-05 ఎಸ್.ఆರ್. ವాసనద, ರామదుగರ್ ఇవర 
ౕ న ఆಪాదನెగళ బಗెಗ್.

24/03/2009 D

1856 26133 25దూరు-13/2005-06 ದావణಗెರె ಲెಲ್ ಸా. .ఇಲాಖె, 
అ ಕా గళ ౕ న దూరుగళ బಗెಗ್.

24/03/2009 D

1857 26135 25దూరు-41/1998-99 ఆರ್. రతನ್యಯ್, ెౕ . చనನ್ಗಿ  ఇవర 
ౕ న దూ న బಗెಗ್.

24/03/2009 D

1858 26142 25దూరు-7/2005-06 . మంజుನాథయಯ್, ె. . ಸాగర, ఇవర 
దూ న బಗెಗ್.

24/03/2009 D

1859 26144 254దూరు-22/2004-05 ರ್ౕమ  ಚౌద , ెౕ. . ಕాగವార ఇవర 
ౕ న దూ న బಗెಗ್.

24/03/2009 D

1860 26146 25దూరు-43/1999-
2000

ರ್ౕ ఎಸ್. ಪాలయಯ್, ెౕ. . ఇవర ౕ న 
సుತ್ కರ್మద బಗెಗ್.

24/03/2009 D

1861 26147 25దూరు-44/19998-99 . వసంತాಚాರ್, ెౕ. . హరపనహ ಳ್ 
హణಕా న దురుప ౕగద బಗెಗ್.

24/03/2009 D

1862 26151 25దూరు-81/2002-03 ಕె.ఎನ್. షಡాಕಷ್రపಪ್, ం న ఉ. . మతుತ್ 
నటರాಜ್ , పರ್.ద.స ఇవర ౕ న 
ఆಪాదನెగళ బಗెಗ್.

24/03/2009 D

1863 2140 2(4) దూరు 2/02-03 ఎಸ್.ఎ ముಜావర ಕಷ್ಣా ಕా , ఉ.  
కಛెౕ , ಜాపುర ఎಸ್.ఎಸ್ ఉಪాధಯ್ 
కರ್దస

09/10/2008 E

1864 2146 2(4) దూరు 38/01-02 ఎಸ್.ఆರ್ మఠప  ఇఓ .  ಮాಯ್ಗెౕ  
ఇఓ  ರెూౕ ಳ್ ఇఓ

25/08/2008 E

1865 2269 2(5) దూరు 54 97/98 ರ್ౕ గಜానన ಪాರ್ంశుಪాలరు, డయಟ್ 
తರ್దుగರ್ హಳెౕ  కటಟ್డ ంద ಹెూస 

కటಟ್డಕెಕ್ సಥ್ಳాం సుವాగ ఖచుರ್ 
ಮా రువ ಸాಗా ಕె ವెచಚ್ద అవಯ್వಹార

06/09/2008 E

1866 3035 2(3) పఅదూ 27/2002-
03

ಚామರాజనగర ತా. ెౕ.  కಛెౕ య ಲ್న 
 నಡె రువ అవಯ್వಹారగళ బಗెಗ್

19/03/2009 E

1867 3046 2(3) పఅదూ  29/2003-
04

ರ್ౕమ  ౕಣా ನాయಕ್, ఉ.  ಹాసన 
రవ ంద సಕాರ್రద వస  గರ್హద దండ 
ಬా ಗె వసూ  బಗెಗ್

22/07/2008 E
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1868 3053 2(3) పఅదూ  38/2003-
04

ರ್ౕ ಜెూౕಸెಫ್, మతుತ್ ರ್ౕ ఎ.ఎ కు ನెూౕ 
ం న ఉ.  ద.క. ಲెಲ್ ఇవరు 

సಕాರ್రద ఆದెౕశಕెಕ್ రుదದ್ವాಗಿ ವాసద 
దూరವా యనుನ್ 
ఉప ౕಗಿ ಕెూం రువ ಬాబుತ್ ಪావ  
బಗెಗ್

07/03/2008 E

1869 3056 2(5) దూరు 06:1994-
95

ರ್ౕ ಕె ಜెూౕ ಫ್ ఉ.  ಪా  ఇఒ క 
తుమకూరు ఇవర ౕ న అಪాదನెగళ 
బಗెಗ್.

02/05/2008 E

1870 3075 2(3) పఅదూ  142004-
02

ఉ.  ౖసురు ఇవరు ಲాಲ್ ౕజನా 
స  సಭెಗె ಗైరు ಹాజರాಗಿదದ್ బಗెಗ್

17/03/2009 E

1871 3113 2(3) పఅదూ  40/2004-
05

మండಯ್ ద ణ మతుತ್ ఉతತ್ర ತాలూಲ್ಕಿన 
.ఇ.ఓ కಛెౕ గళ ಲ್ కండు బం రువ 

అ ತ್న బಗెಗ್

22/07/2008 E

1872 3156 2(3) పఅదూ  27/2005-
06

.ఇ.ఓ ಹెಚ್. . ಕెూౕಟె ತా. ఇవర 
అకರ್మగళ బಗెಗ್ దూరు

09/08/2008 E

1873 3206 2(5) దూరు 35:2003-
04

2003ನెౕ ౕ ಮాಹెయ ಲ್ నಡెద ವా జಯ್ 
ప ౕ ా ಕెౕందರ್గఙళ ಲ್ నಡె రువ 
అవಯ್వಹారగళ బಗెಗ್.

26/04/2008 E

1874 3209 2(3) పఅదూ  64/2005-
06

ರ್ౕ . ౕహನ್ కుಮాರ್ .ఇ.ఓ 
కడూరు ಹాగూ ರ್ౕ ఎನ್.  ರాము 
సమనವ್ಯా ಕా , .ఆರ್.  కడూరు 
ఇవరుగళ ౕ న దూ న బಗెಗ್

21/03/2009 E

1875 3215 2(3) పఅదూ  68/2005-
06

ಪాರ್ంశుಪాలరు, డయಟ್ మండಯ್ ಹాగూ 
ರ್ౕ పುరుಷెూతತ್మ ముఖಯ್సಥ್, .ఎ .ఇ 

ఇవరుగళ ౕ న దూరు

19/03/2009 E

1876 3218 2(5) దూరు 38:2003-
04

ಕಷ್ణ ఇಲాಖెయ కుందు  ಕెూరತె 
ಲెూౕపದెూౕష ಸావರ್జ క ప ಹారద 
ವారಣా కರ್మగ ಗాಗಿ ಚార 
మయద బಗెಗ್.

20/03/2009 E

1877 3281 2(3) పఅదూ 17/2006-
07

ರ್ౕ రంగయಯ್ ದెౕರ್శకరు, సಕాರ್  
ಕెౕందರ್ ముదರ್ಣాలయ ಬెంగళೂరు ఇవర 

ౕ న దూ న బಗెಗ್

24/03/2009 E

1878 3284 2)7) దూరు 01:2004-
05

ರ್ౕ అబుದ್ಲ್ రవೂಘ್ ెౕ. .అ మతుತ್ ರ್ౕ 
ఉ ౕಶ್ బంಬాರా మతుತ್ ರ್ౕ 
దಯానంద ವ್.ద.స. ఇఓ కಛెౕ , 
ఇవర ౕ న ఆಪాదನెగళ బಗెಗ್.

18/06/2008 E

1879 3287 27) దూరు 04:2004-05 ರ್ౕ ಸైయದ್ ఖలందರ್ ెౕ. అ ఉతತ್ర 
వలయ 2 ಬెంగళೂరు ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 08 
సಕాರ್  ಪాರ್థ క ಶాಲెగ ಗె మಧాಯ್హನ್ 

యూట ಕాయರ್కರ್మగ ಗె ెౕ అ గళು 
సహಕార ౕడದె ಕಿరుకుళ ಕెూడు ತ್రువ 
బಗెಗ್.

28/10/2008 E

1880 3298 2(7) దూరు 18:2005-
06

ెౕ అ ఉ వ-1 ఇవరు ಕಷ್క ಗె ఆ ರ್క 
ಸౌలభಯ್ ౕడలు ನాಕారణ ತెూందತె 
ౕడు ತ್రువ బಗెಗ್.

28/10/2008 E
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1881 3321 2(7) దూరు 45:2005-
06

ಮానಯ್ ಕಷ್ణ స వరు  07.11.2005 
రందు సಕాರ್  ఉదుರ್ య ಪాರ್థ క 
ಶాಲె ಕాడుಗెూౕడన హ ಳ್ ಬెంగళೂరు ఉ 
ಲెಲ್ ఇ ಲ್ಗె ಬెౕ  ౕఇ ద బಗెಗ್  

ದెౕవపರ್ಕాಶ್ ఉ.  ಬెం ఉ ಲెಲ್ ఇవర 
ౕ న దూ న బಗెಗ್.

26/07/2008 E

1882 3343 2(2) ವెౕ.  20/03-04 ರ್ౕ ఎం జయದెౕవయಯ್ 06/06/2008 E
1883 3401 2(2) సವ್.ವెౕ.బ 34/04-

05
ರ್ౕమ  .ఎಸ್ ಗౌరమಮ್ .ము.  

ಹాసన ಲెಲ್
01/05/2009 E

1884 3451 2(2) ಹె.ವెౕ.బ 71/05-06 ರ್ౕ ఎం.  అయಯ್పಪ್, ము.  ಪాರ್.  
ಕెూండಗెౕ  ಕెూడగు ಲెಲ್

09/06/2008 E

1885 3469 2(2) ಹె.ವెౕ.బ 72/05-06 ರ್ౕ ఎಸ್.  ಮాదయಯ್ .త.ఉ.  కಛెౕ  
ಕెూడగు ಲెಲ್

09/06/2008 E

1886 3480 2(2)ಹె.ವెౕ బ 96/05-06 ರ್యుత ఎನ್ చనನ್ಗಿರాయ షయ 
ప ౕಕಷ್కరు, ( ) ఉ.  కಛెౕ , ಕెూడగు 
ಲెಲ್, ರ್ౕ యుత ಕెూౕడపಪ್ .ము.  

స.ಪాರ್.ಶాಲె ಬెం.ಗాರ್. ಲెಲ್

09/06/2008 E

1887 3554 2(2) ವెౕ,  74/05-06 ರ್ౕ . రంగಸాವ್  ఉ. ఇ తರ್దుగರ್ 
ఇవర ವెౕతన గ  ప సువ బಗెಗ್

06/06/2008 E

1888 3557 2(2) .ವెౕ.బ 81/05-06 ರ್ౕమ  ಪెರ್ౕమకుಮా  ము.  
స.ಪౌರ್.ಶాಲె ರెౕನెలూಲ್రు వ గಗ್

30/06/2008 E

1889 5680 est(1a).enq/2006-
07.1.ಕెఎ  అ ರ್/2006

105/2006,writpidition 19/09/2008 E

1890 5731 2(2)పವెౕబ:03/2003-
04

ರ್ౕ .ಕె.దಯానంద ರాಜ್ ವ್ఋత 
ದాಯ್ ಕా గళು, ఉ. .కಛెౕ , 
తರ್దుగರ್, ఇవ ಗె ప షಕ್ರ್త ವెౕతన 
గ  బಗెಗ್.

09/06/2008 E

1891 5744 2(2)ಹెವెౕబ.:03/2004-
05

ರ್ౕ ಬెూౕరపಪ್ ನాయక ವ್ఋత .ఇ.ఒ. 
జగళೂరు ఇచ ಗె ಹెచుಚ್వ  ವెౕతన బ ತ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್

09/06/2008 E

1892 6829 2(2)సಥ್.ವెౕ.బ70/2005-
06

ರ್ౕమ  యಶెೂౕధమಮ್ .ము. . సಕాರ್  
ಪౌರ್ఢ ಶాಲె ఎಲెಕాಯ್తన హ ಳ್, 
ನెలమంగలತా: ఇవ ಗె సಥ್ಗಿత ವెౕతన 
బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್.

06/06/2008 E

1893 6930 2(2)ಹె.ವెౕ.బ.. 
28/2004-2005

ರ್ౕమ  బతుರ್ಲ್ అజರ್, .ముఖಯ್ 
కಞ್కరు . .ఎం.ರాయನ್ రಸెತ್, ಬాರ್ 

ಲ್ఐನ್, ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె ಹెచుಚ್వ  
ವెతన బ ತ್ బಗెಗ್

22/08/2008 E

1894 6960 2(2) ಹె.ವెౕ.బ.69/2005-
06

ರ್ౕ.ಕె.ఎಸ್.ಶాంత ౕర ಗౌడ ముఖಯ್ 
ಕಷ್కరు, కూటూಟ್రు కూడಲ್ಗಿ ತా: బಳాಳ್  
ಲెಲ್, ఇవ ಗె ಹెచుಚ್వ  ವెౕతన బ ತ್ బಗెಗ್ 

ನాಯ್ಯాలయద ಲ್ హూ రువ ದాವె 
సంಖెಯ್:8706-07/2005

01/05/2009 E

1895 6967 2(2) క.ಭా.బ ತ್ 
39/2006-07

ರ್ౕ. . . ంగపಪ್ నవృత ఎ.ఇ.ఓ, గు ಬ್ 
ఇవ ಗె ಹెచుಚ್వ  ವెౕతన బ ತ್ బಗెಗ್.

19/03/2008 E

1896 7047 2(2)సಥ್.ವె.బ.9/2006-07 ರ್ౕమ  ఎಸ್. కಲాಯ್ణ కుಮా , వృతತ್ 
ముఖಯ್  ಕಷ್కరు, బಳాಳ್  ಲెಲ್ ఇవ ಗె 
సಥ್ಗಿత ವెౕతన మంజూರా  బಗెಗ್.

23/09/2008 E
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1897 7173 2(2) ಹె.ವెౕ.బ. 
113/2004-05

ರ್ౕ బసవರాಜ್ ఈశವ್రపಪ್ ಶెటಟ್ర వృతತ್ 
ముఖಯ್ ಕಷ್కరు,సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, 
హుణಸెకಟెಟ್,ಬైలహంగల ಬెళಗా  
ಲెಲ್,ఇవ ಗె ಹెచుಚ್వ  ವెౕతన బ ತ್ 

మంజూರా  బಗెಗ್,

22/08/2008 E

1898 7174 2(2) ಹె.ವెౕ.బ. 
44/2004-05

ರ್ౕ ಹెಚ್.ಕె.లಕಷ್ಮ್ಣ್ వృతತ್ ముఖಯ್ ಕಷ್కరు 
సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, ಯా పటಟ್ణ, 

ౖసూరు ಲెಲ್ ఇవ ಗె ಹెచుಚ್వ  ವెౕతన 
బ ತ್ బಗెಗ್

09/06/2008 E

1899 7178 2(2)ಹె.ವెౕ.బ. 9/2004--
05

ರ್ౕ ಹెಚ್.ఎ.పರ್ಭాకర వృతತ್ ముఖಯ್ 
ಕಷ್కరు సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, ంಕ್ రಸెತ್, 

ಶెౕಷా ರ್ రಸెತ್, ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె 
ಹెచుಚ್వ  ವెౕతన బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್.

13/06/2008 E

1900 8431 2(3) 24/2006-07 ರ್ౕమ  మంజుಳా ం న ెౕ  
ಬెళತ್ంగ  ఇవర ౕ న దూ న బಗెಗ್

17/03/2009 E

1901 8443 2(3)పఅదూ/27/2006-
07

ರ್ౕమ  మంజుಳా, ಲాಲ್ ౕజನా  
ఉపసమనವ್ಯా ಕా  , ఉ. . కಚెౕ , 

ౖసూరు ಲెಲ್, ౖసూరు ఇవర ౕ న 
దూ న బಗెಗ್

17/03/2009 E

1902 8554 2(2) ಹెವెౕబ.:05-06 ರ್ౕమ  .ఎಸ್. ౕಲావ  ವ್ఋతತ್ 
సಹాయక ದెౕರ್శకరు, క.ಪౌರ್. .ప.మం. 
ఇవ ಗె ಹెచుಚ್వ  ವెౕతన బ ತ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್.

19/03/2008 E

1903 8681 si2(3)paadu 33/06-07 Unauthorised absence of Block 
Educational Officer, Sulya, South 
canara District Reg.,

09/08/2008 E

1904 9139 2[7] దూరు 28/2006-
07

ರ್ౕ. రఘುನాథರె ಡ್. ఎಸ್. ెౕ. . 
గు బంಡె ತా. ఇవరు అసభಯ್ವాಗಿ 
వ ರ್సు ತ್రువರెంబ దూ న బಗెಗ್.

04/10/2008 E

1905 10618 si2(3)paadu/49/2006-
07

Complaint against D.D.P.I., 
Mysore District reg.,

17/03/2009 E

1906 11399 SI2(3)PAADU MA HA 
AD /4/2007-08

information called as per R.T.I.Act 
in respect of Sri Kantharaju, 
B.E.O., Maddur

09/08/2008 E

1907 11599 2(2)సಥ್.ವె.బ.03/2007-
08

ರ್ౕ ఎನ್.ఎನ್.బసತ್ವాడ, వృతತ್ ముఖಯ್ 
ಕಷ್కరు, సಕాರ್ఋఇ ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, 

జಲాలపುర ತా: ರాయಬాಗ್, ಕెూಕ್ౕ  
ಲెಲ್, ఇవ ಗె సಥ್ಗಿత ವెౕతన బ ತ್ బಗెಗ್.

15/07/2008 E

1908 12319 2[7] దూరు 10/2007-
08

ರ್ౕ. పదಮ್ನాభ ెౕ. . ಸా. .ఇಲాಕె, ಕె. 
.ఎಫ್. ಕెూౕಲార ಲెಲ್ ఇవరు ಹెచుಚ್వ  
ಕಷ್కర సಥ್ళ యుಕಿತ್య ಲ್ అవಯ್వಹార 

ಮా దರె ఎంబ దురుఇన బಗెಗ್.

28/10/2008 E

1909 12701 22 సಥ್.ವెౕ.బ.08/2007-
08

ರ್ౕమ  ఎం. .అంగ , ರ್ౕ 
ఎಸ್. .ಮాళಗಿ స.ಪౌರ್/ಶా. హుద  
ఇవ ಗె సಥ್ಗಿత ವెౕతన బ ತ್ మంజూರా  
బಗెಗ್

09/06/2008 E

1910 12731 22 ಗెರ್ౕಡ್-1 ವెతన 
ప షಕ್రಣె>02/2007-08

ರ್ౕ.ఎಸ್.ఎಲ್.పವార, .ము> , 
ದెౕ కూపಪ್ ತా కలఘటಗಿ ಧారವాడ ಲెಲ್ 
ఇవ ಗె ಗెರ್ౕಡ್-1ర ವెౕతన ప షಕ್రಣె బಗెಗ್

09/06/2008 E
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ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

1911 12739 22 సಥ್.ವెౕ.బ ತ್: 
07/2007-08

ರ್ౕ .ఎం.కుಮాರ್, ದెౕರ್శకరు, 
క.ಪౌರ್. .ప.మం. మಲెಲ್ౕశವ್రం, ఇవ ಗె 
సಥ್ಗಿత ವెౕతన బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್.

09/06/2008 E

1912 12775 22సಥ್.ವెౕ.బ ತ್:2005-06 ರ್ౕ .ಕె.ಕెూౕదండರామయಯ್మ 
ము. .స.ಪౌರ್.ಶాಲె, ಜెూౕ ఉసూಕ್రు, 
ಬెం- ఇవ ಗె సಥ್ಗಿత ವెతన బ ತ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್.

13/06/2008 E

1913 12893 2[7] దూరు 15/2007-
08

ರ್ౕమ  యಶెೂౕధ ಭెూౕపణಣ್, 
ఉ ದెౕರ್శకరు[ఆడ త], ಸా  ఇಲాಖె, 
ಬెంగళೂరు[ద] ಲెಲ್ ఇవర ౕ న 
దూ న బಗెಗ್.

04/10/2008 E

1914 12944 si23 paadu 16/2007-08 Complaint against the H.M., 
G.H.S., Hootagalli, Mysore reg.,

17/03/2009 E

1915 13007 22ಹె.ವెౕ.బ ತ್:2007-08 ರ್ౕ.ఎಸ್.ఆರ್.అచనూర, వృతತ್ ముఖಯ್   
ಕಷ್కరు, స.ಪౌರ್.ಶా. ಗెూౕ నకుపಪ್, ತా: 

ಬాದా , ಬాగలಕెూౕಟె, ಲెಲ್ ఇవ ಗె 
ಹెచుಚ್వ  ವెతన బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್.

13/06/2008 E

1916 13116 2[7] దూరు 16/2007-
08

ರ್ౕమ   ಬాలసరసವ್ , 
ಪాರ್ంశుಪాలరు, డయಟ್, తుమకురు 
ఇవర సವాರ್ క  ಧెూౕరಣె బಗెಗ್.

21/05/2008 E

1917 13141 2[7] దూరు 17/2007-
08

ఉప ದెౕರ್శకరు, ಸా  ఇಲాಖె, 
ಕెూౕಲార, .ఇ.ఒ. ಕె. .ఎಫ್, ఇవరుగళ 

ౕ న దూ న బಗెಗ್.

24/07/2008 E

1918 13217 si23 paadu 21/2007-08 Complaints of dereliction of duty in 
respect of sri shivaraju, e.o., 
akshara dasoha, z.p., 
chamarajanagar

18/11/2008 E

1919 13493 si23 paadu 23/2007-08 Complaint regarding dereliction of 
duties by D.D.P.I., 
Chamarajanagar District. 

19/03/2009 E

1920 13560 22ವె.పುనರ್. గ : 
03/2007-08

సನ್ಫ್ನ್ಪ್ಫ್ಪ್ .ముಣ್ಕ್ర, శಯ್ಕ್ ದైఁుಸ್ಕ್ರ್, 
అಕ್ಫ್ಕ್ಷ್ರ್ దಸౌహ, త: పಮ್ಕ್ , హಳ  ె
ರ್ಸ್ఒపುರ್ ఇವ್ರ್ ವెತ್ನ್ పುనತ್ಫ್ರ್ 9ಗಿದ್ ಬెಗ್ಫ್ಗ್.

19/03/2008 E

1921 13659 2[7] దూరు 23/2007-
08

ರ್. ರాజಶెౕకರ್,ఉప ದెౕರ್శకరు, ಸా  
ఇಲాಖె, తుమకూరు ఇవర ౕ న 
దూ న సంబంద

31/01/2009 E

1922 13811 22ಹె.ವెౕ.బ ತ್: 07/2007-
08

వంగత ಹెಚ್. .క ౕಗ್ఔడ, ముఖಯ್ 
ಕಷ್రు,సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, ಹారన హ ಳ್, 
ಯాపటಟ್ణ ತా: ఇవ ಗె ಹెచుಚ್వ  

ವెౕతన బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್.

09/06/2008 E

1923 13870 si23 paadu 25/2007-08 KAT application no 7273/1998 by 
sri H.P.Manjappa,H.M., GHS, 
Balehole,Chikkamagalur dist. reg.,

28/06/2008 E

1924 14219 2[7] దూరు 28/2007-
08

వಯ್వಸాಥ್పక ದెౕರ್శకరు, పఠಯ್పುసತ್క 
సంఘ ಸా  ఇಲాಖె, ಬెంగళೂరు ఇవర 
రుధ సుತ್ కರ್మద బಗెಗ್.

19/06/2008 E

1925 14257 22ఇతರె04/2007-08 ఇతರె పతರ್గళ మతుತ್ కడత 23/09/2008 E
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ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

1926 14337 22 .ವెౕ.బ ತ್ 20/2007-
08

ರ್ౕ ఎಲ್.ಹెಚ್.ముతತ್యಯ್, ము. . సಕాರ್  
ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, అగర, ಬెం-ద ణ ಲెಲ್ 
ఇవ ಗె ಶెౕష ವెౕతన బ ತ್ మంజూರా  
బಗెಗ್.

14/02/2008 E

1927 14338 22 .ವెౕ.బ ತ್ 19/2007-
08

ರ್ౕ .గురుಶాంతపಪ್, ಪాರ್ంశుపలరు, 
ముರా ರ್ ದెౕಸా  సಕాರ್  వస  
ಶాಲె,అలూరు ಧాಧ್పುర ఇవ ಗె ಶెౕష 
ವెౕతన బ ತ್ బಗెಗ್.

06/06/2008 E

1928 14630 2[5] దూరు 30/2007-
08

ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా  ಸా  ఇಲాಖె 
ಕెూౕಲార ತా ಕెూౕಲార ಲెಲ್ ఇవర 

ౕ న దూ న బಗెಗ್.

02/10/2009 E

1929 14733 si23paadu 31/2007-08 Complaints against Director Sec, 
DDPI.,Mandya, BEO, Maddur reg., 

19/03/2009 E

1930 14792 si25paadu 23/2007-08 Complaint against BEO.,and BRC, 
Shira Taluk regarding irregular 
Deputations etc.,

25/08/2008 E

1931 15108 si23 paadu 35/2007-08 Complaint against the H.M., GHS., 
Changadihalli, Hassan reg.,

21/03/2009 E

1932 15119 si22p.p.inc:21/2007-08 Sri N.Nagesh, B.E.O, Moodigere, 
chikkamagalore dist sancstion of 
p.p.inc.

19/03/2008 E

1933 15120 Ssi22p.p.inc:22/2007-
08

Sri H.A.FARUKI, SUBJECT 
INCPECTOR, O/O D.D.P.I 
GADAG SANCTION OF P.P.INC

06/06/2008 E

1934 15122 22 .ವెౕ.బ ತ್: 24/2007-
08

ರ್ౕ ఎಸ್.ఎన.పುరుಶెೂౕతತ್మ, ము. . 
స.ಪౌರ್.ಶా, నం  హ ಳ್, ಕెూౕಲార ಲెಲ್, 
ఇవ ಗె ಶెౕష ವెౕతన బ ತ್ మంజూರా  
బಗెಗ್.

13/06/2008 E

1935 15123 22 .ವెౕ.బ ತ್: 25/2007-
08

ರ್ౕ .దురుగపಪ್, ము. . స.ಪౌರ್.ಶా. 
మళలಗెರె,ద.వ ದావణಗెರె, ఇవ ಗె 
ಶెౕష ವెతన బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್.

19/03/2008 E

1936 15124 22 .ವెౕ.బ ತ್: 26/2007-
08

ರ್ౕ ర ౕಶ್, ఉప ಪాರ್ంశుಪాలరు, 
స.ప.పೂ.ಕా, .ಹెಚ್. రಸెತ್, వమూగಗ್ 
ಲెಲ್ ఇవ ಗె ಶెౕష ವెౕతన బ ತ್ 

మంజూರా  బಗెಗ್.

30/06/2008 E

1937 15154 si25 paadu 33/2007-08 Dereliction of duties by sri 
Narayana, Bangalore South 
range1, Bangalore  

19/06/2008 E

1938 15163 22 .ವెౕ.బ ತ್: 
27/2007-08

ರ್ౕమ  ಸా ರాబను, ముఖಯ್ ಕಷ್కరు, 
సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, ದెౕవర ౕవనహ ಳ್, 
ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె ಶెౕష ವెౕతన బ ತ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್.

06/06/2008 E

1939 15164 22ಹె.ವె.బ ತ್:08/2007-
08

ರ್ౕమ  ఆರ್.ಗಿ యమಮ್, వృతತ್ ముఖಯ್ 
ಕಷ್కరు, సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, ಸారಕಿಕ್, 

ಬెం-ద.వ-1, ఇవ ಗె ಹెచుಚ್వ  ವెతన 
బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್.

09/06/2008 E

1940 15201 22 .ವెౕ.బ/ವ್ఋ ತ್.ತె
ಗె:30/2007-08

ರ್ౕ ఎಸ್.ಕె.పధಮ್ನాభ, ಕಿ య 
ಕాయರ್కರ್ಮా ಕా గళು, ఎಸ್.ఎಸ್.ఎ 
ఇవ ಗె ಶెౕష ವెౕతన బ ತ್ మతుತ್ 
ವ್ఋ ತ್ ತె ಗె మంజూರా  బಗెಗ್.

19/03/2008 E
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ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

1941 15236 22 సಥ್.ವెౕ.బ ತ್: 
11/2007-08

ರ್ౕ ఎಸ್. ౕరభధರ್పಪ್, ఉప 
ಪాರ್ంసుపలరు, స.ప.పೂ.ಕా, 
హಳెహనూನ್రు, భಧాರ್వ  ತా: ఇవ ಗె 
సಥ್ಗಿత ವెతన బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್./

19/06/2008 E

1942 15239 22 ಹె.ವె.బ ತ್: 08/2007-
08

ರ್ౕ .ಕె.గలగ , వృతತ್ ముఖಯ್ ಕಷ್కరు, 
సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, బಸాపೂర ತా: 
హుಕెಕ್ౕ  , ಬెళಗామ ಲెಲ್ ఇవ ಗె 
ಹెచుಚ್వ  ವెౕతన బ ತ್ బಗెಗ್.

09/06/2008 E

1943 15333 ci.22 p.p: 31/2007-08 sri venktesh, subject inspector, o/o 
D.D.p.i, SaNcSTiON OF SpEciaL 
pay iNc.

06/06/2008 E

1944 15396 22 .ವెౕ.బ ತ್: 32/2007-
08

ರ್ౕమ  మంగళ, సಹాయక ౕజನా 
సమనವ್ಯా క గళು, ఉప ದెౕರ್శకర 
కಛెౕ ,ಬెంగళುరు ద ణ ಲెಲ್ ఇవ ಗె 
ಶెౕష ವెౕతన బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್.

19/03/2008 E

1945 15428 22 సಥ್ವెౕ.బ ತ್: 17/2007-
08

ರ್ౕమ  ఎಸ್. .కలಗెౕ , వృతತ್ 
అ ౕಕಷ್కరు, ಹెణಣ್ మకಕ್ళ తరಬెౕ  సంಸెಥ್, 
ಧారವాడ ఇవ ಗె సಥ್ಗಿత ವెౕతన బ ತ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್.

01/01/2009 E

1946 15429 22. ವెౕ.బ ತ್: 35/2007-
08

ರ್ౕమ  .ఆರ್.లತా 
ఉపನాಯ್సಕಿ,డయಟ್, కಕ್మగళೂరు 
ఇవ ಗె ಶెౕష ವెౕతన బ ತ್ మంజూರా  
బಗెಗ್.

30/06/2008 E

1947 15756 22ಹె.ವెౕ.బ ತ್: 12/2007-
08

ರ್ౕ ఎ. కಟ್ರ್, ವ್ఋతತ್ ముఖಯ್ ಕಷ್కరు, 
సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, 
ಗెూౕ ందರాజనగర, ಬెద.వ-2 ఇవ ಗె 
ಹెచుಚ್వ  ವెౕతన బ ತ್ బಗెಗ್.

09/08/2008 E

1948 15757 22ಹె.ವెౕ.బ ತ್: 13/2007-
08

ರ್ౕ ల ಮ್ౕ ನాರాయణ, షయ 
ప ౕಕಷ್కరు, ఉ. .కಛెౕ , వమూగಗ್ 
ಲెಲ್ ఇవ ಗె ಹెచుಚ್వ  ವెౕతన బ ತ್ బಗెಗ್.

01/01/2009 E

1949 15765 22 .ವెౕ.బ ತ್:35/2007-
08

ರ್ౕ.ಕె.ఎಸ್. వకుಮాರ್, ముఖಯ್ ಕಷ್కరు, 
సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ శಲె, ಸెూౕ ౕశವ್ర పುర, 

ౖసూరు ఇవ ಗె .ವె.బ ತ್ బಗెಗ್.

15/07/2008 E

1950 15766 22 ವెౕ.బ ತ್: 36/2007-
08

ರ್ౕ రంగದామಯ್, .ఇ.ఓ, పటూరు, 
ఇవ ಗె ಶెౕష ವెౕతన బ ತ್ బಗెಗ್.

30/06/2008 E

1951 15768 22 .ವెౕ.బ ತ್ 37/2007-
08

ರ್ౕ డ.ఆರ್.ರామమూ ರ್, షయ 
ప ౕಕಷ್కరు, ఉ. .కಛెౕ , ಬెంగళೂరు, 
దక ణ ಲెಲ್ ఇవ ಗె ಶెౕష ವెౕతన బ ತ್ 
బಗెಗ್.

06/06/2008 E

1952 15769 22 38/2007-08 ರ್ౕ ఆ◌్.రంగಸాವ್ , ముఖಯ್ ಕಷ್కరు, 
సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, ಶె ಟ್ಗెರె, కు గಲ್ 
ತా: ఇవ ಗె ಶెౕష ವెౕతన బ ತ್ బಗెಗ್.

09/08/2008 E

1953 15771 39/2007-08 ರ್ౕమ  .ఆರ್.ಪా ౕಲ್, 
ఉపನాಯ್సకరు, డయಟ್, ಹాವెౕ  ಲెಲ್. 
ఇవ ಗె ಶెౕష ವెౕతన బ ತ್ బಗెಗ್.

06/06/2008 E

1954 15773 2240/2007-08 ರ್ౕమ  ఆర.ఎನ್.శ కల, ముఖಯ್ ಕಷ್కరు, 
సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, కಕ್ಪెౕಟె, 
ಬెం.ద ణ ఇవ ಗె ಶెౕష ఔఎతన బ ತ್ 
బಗెಗ್.

24/06/2008 E
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ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

1955 15943 22 .ವెౕ.బ ತ್:36/2007-
08

ರ್ౕ రంగದామయಯ್, ెౕతರ್ 
ಕಷ್ಣా ಕా గళು, పటూరు, ఇవ ಗె 
ಶెౕష ವెతన బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್.

22/08/2008 E

1956 15944 22సಥ್.ವెౕ.బ: 19 /2007-
08

ರ್ౕ ఎಸ್.ఎನ್.పೂಜా , ము. , సಕాರ್  
ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, సుణಧెూౕ , ಗెూౕಕాక ತా: 
ఇవ ಗె సಥ್ಗಿత ವెౕతన బ ತ್ మంజూರా  
బಗెಗ್.

30/06/2008 E

1957 16052  27 దూరు 1/2008-09 ರ್ౕమ  ◌్ఆ ರ್ ದెౕ  దತ್ ఎం . 
ದెౕರ್శకరు వృతತ್ , అರ್ ఐ ఇ 

ಬెంగళೂరు ఇవర ౕಲె ರ್ౕ,ఎಸ್ 
దಯానంద ఇవరు ಲెూౕಕాయుకತ್ಕెಕ್ 
స ಲ್ రు దూ న బಗెಗ್.

31/01/2009 E

1958 16064 2[7]దూరు:02:2008-09 ರ್ౕ చందರ್ಶెౕఖర ్ಬాబు.ఎ, ెౕతರ್ 
ಕಷ್ಣా ಕా గళು, ಸా. .ఇಲాಖె, 
ರ್ౕ ವాసపುర, ಕెూౕಲార ಲెಲ್, ఇవర 
ౕ న దూ న బಗెಗ್.

19/06/2008 E

1959 16209 2[7] దూరు 03/2008-
09

ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా గళು, ಸా  ఇಲాಖె, 
బంಗారಪెౕಟె ತా ಕెూౕಲార ಲెಲ್ ఇవర 

ౕ న దూ న బಗెಗ್.

16/12/2008 E

1960 16507 2[2] .ವెౕ.బ ತ್ 
03/2008-09

ರ್ౕ. చందರ್ಮౌ , సಹాయక ದెౕರ್శకరు, 
అಕಷ್ర ದాಸెూౕహ, కడూరు ఇవ ಗెర 
సంತానహరణ ಶెౕష ವెౕతన బ ತ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್.

15/07/2008 E

1961 17064 22 సಥ್.ವెౕ.బ ತ್: 
02/2008-09

ರ್ౕ ರెూౕబಟ್  సಹాయక ದెౕರ್శకరు 
అಕಷ್రದాಸెూౕహ, ಕాకರ್ళ, ఉడు  ಲెಲ್ 
ఇవ ಗె సಥ್ಗಿత ವెతన బ ತ್ మంజూರా  
బಗెಗ್

01/05/2009 E

1962 17139 2[4.02/2571/2008.ಕెఎ
 అ ರ್/2008-09

అ.సం:2571/2008 . .ಸైయದ್ 
నవనగర హుబಬ್ ಳ್, ಧారವాడ ಲెಲ್,

20/01/2009 E

1963 17267 22 సಥ್.ವెౕ.బ ತ್: 
16/2007-08

ರ್ౕ ఎಸ್.ರాధకృషಙ್ನ್, వృతತ್ ముఖಯ್ 
ಕಷ್కరు, సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, అరళహ ಳ್, 

భಧాರ್వ  ತా: ఇవ ಗె సಥ್ಗಿత ವెౕతన బ ತ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್

15/07/2008 E

1964 17310 స 22 .ವెౕ.బ ತ್: 
36/2007-08

ರ್ౕ .రంగದామయಯ್, .ఇ.ఓ, 
పటూరు, ఇవ ಗె ವెౕష ವెౕతన బ ತ್ 

మంజూರా  బಗెಗ್.

09/08/2008 E

1965 17509 22 .ವెౕ.బ ತ್: 
05/2008-09

ರ್ౕ. .ಕెంపయಯ್, ెౕతರ್ 
సమనವ್ಯా ಕా గళು, ಮాలూరు 
ఇవ ಗె ಶెౕష ವెతన బ ತ್ మంజూರా  
బಗెಗ್

15/07/2008 E

1966 17511 22 .ವెౕ.బ ತ್: 
07/2008-09

ರ್ౕ ಕె.ఎಸ್.ನాగರాజಗౌడ, ెౕతರ್ 
ಕಷ್ಣా ಕా గళು, ಕెూౕಲార ಲెಲ್ ఇవ ಗె 
ಶెౕష ವెతన బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್.

09/08/2008 E

1967 17573 22సಥ್.ವెౕ.బ ತ್: 06/2008-
09

ರ್ౕ .ఆఅರ್.ಗెూౕಪాಲ್, ముఖಯ್ ಕಷ್కరు, 
సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, హంగరహ ಳ್, 
హూಳెౕ నర ౕపುర ತా: ಹాసన ಲెಲ್ 
ఇవ ಗె సಥ್ಗಿత ವెౕతన బ ತ್ మంజూರా  
బಗెಗ್.

09/06/2008 E

1968 17828 26 ದాವె 20/222008-
09

ಕె.ఎ.   అ ರ್ సంಖెಯ್-3433/2008 ರ್ౕ. 
అశವ್థయಯ್ ం న ముఖಯ್ ಕಷ್కరు, 
సಕాರ್ర ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಕాడ పೂಪ್రు 
ದెూడಡ್బಳాಳ್పುర ತా: ಬె ಗాರ್ ಲెಲ್  
సుತ್కರ್ద ఆದెౕశ కు తు.

18/08/2008 E
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ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

1969 17879 27 దూరు 13/2008-09 ರ್ౕ. ಪాండురంగ, ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా ,ಸా 
 ఇಲాಖె, ರామనగర ಲెಲ್ ఇవరు ಕెఎ  

య ಲ್ స ಲ್ రువ అ ರ್ సంಖెಯ್ 
3595/2008

27/01/2009 E

1970 17993 CPI..ಯావುದాదರెూంద 
నుನ್ ఆ ಕ್ ಮా /2008

హ ౕದ್ ఉಲాಲ್ ಖాನ್ ఇవర ಹెచుಚ್వ  
ವెౕతన బ ತ್యనుನ್ మంజూరు ಮాడువ 
బಗెಗ್.

22/08/2008 E

1971 18069 22 .ವెౕ.బ ತ್: 
07/2008-09

ರ್ౕ జకಣాಚా , ముఖಯ್ ಕಷ್కరు, సಕాರ್  
ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, ఎం. .హ ಳ್, ಬెంగళೂరు, 
ఇವె ಗె ಶెౕష ವెతన బ ತ್ మంజూರా  
బಗెಗ್

01/05/2009 E

1972 18651 22. .ವై.బವ್: 03/2008-
09

Sri LOKESGH Sr Lrcture D.I.A.T, 
Mangalore, sanction of persenal 
pay

01/01/2009 E

1973 18690 22 .ವెౕ.బ ತ್:10/2008-
09

ರ್ౕ ఎನ್. .చందರ್ಶెౕఖರ್, ముఖಯ್ ಕಷ್కరు, 
సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, హూ ನ್ಗానహ ಟ್, 
ಬెంగళೂరు ద ణం వలయ-1 ఇవ ಗె 
ಶెౕష ವెౕతన బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್.

01/12/2009 E

1974 18937 27దూరు 25/2008-09 
.4-11-2008.

ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా గళು, ಸావರ್జ క 
ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, ದెౕవనహ ಳ್ ತా. 

ಬెంగళೂరు ಗాರ್. ಲెಲ್ ఇవర ౕ న 
దూ న బಗెಗ್.

24/02/2009 E

1975 19380 27దూరు 34:2008-09 ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా గళು, ಹెూసಕెూౕಟె ತా: 
ಬెం.ಗాರ್ం. ಲెಲ್, ರ್ౕమ  ౕలమಮ್, స. , 
స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, హలసహ ಳ್, ఇవ ಗె 
ಕಿరుకుళ ౕడు ತ್ದాದ್ರె ఎంబ దూ న బಗెಗ್.

02/07/2009 E

1976 19540 23 పఅదూ 29/2008-09 ಮా  హకుಕ್ 2005ర 
అ యమద య ಲ್ ರ್ౕ .బసవರాజు, 
ం న .ఇ.ఓ., ಮ್ఐసూరు ತాలూಲ್కు 

ఇవర ౕ న ఇಲాಖా ಚారಣెయ 
ಮా యనుನ್ ಕెూౕ రువ బಗెಗ್

02/05/2009 E

1977 19935 25 దూరు ఇతರె 
31/2008-09

ರ್ౕమ  ఎ. హనుమకಕ್  ం న .ఇ.ఒ, 
ಹెూసಪెౕಟె ತా, బಳాಳ್  ಲెಲ್ ఇవరు 
2005-06 ನెౕ ಸా న ಲ್ వಲ್ 
ಕామಗా ಗాಗಿ ತాలూಲ್ಕಿಗె డుగಡెಯాద 
అనుದాన  ಲాಯ್ಪ್ಸ್ అగలు కరణರాద బಗెಗ್ 
సుకರ್మ కు తు.

16/02/2009 E

1978 23676 ఇ4 ఇ4ఎదూరు-10:84-
85

ఎಲ್ పು ఇవర సుತ್ కರ್మద 
బಗెಗ್రుಷెూౕతತ್ಮ್,ము. . స.ಪౌರ್ಶాಲె, 
ఐగూరు, ಸెూౕమವారಪెౕಟె

18/03/2009 E

1979 23677 23 22ప.అ.దూ15:94-
95

ರ್ౕమ  ಕెంಪాజమಮ್, ము. . 
స.ಪౌರ್.చందకವా , ಚామರాజనగర

18/03/2009 E

1980 23700 23ప.అ.దూ: 11:2006-
07

ఎಸ್.ఎಸ್. ಕ್ౕಸ್, య ఉప, 
డయಟ್, మంగళೂరు ఇవర మన  బಗెಗ್

18/03/2009 E

1981 23702 23ప.అదూ:16:2004-05 ఉ , ಸా. .ఇ, కಕ್మగళೂరు, ఇవర 
రుదದ್ దూరు

18/03/2009 E

1982 23704 23ప.అ.దూ:25:2004-
05

ఉ. . ಸా. .ఇ. ౖసూరు ಕಷ್కర 
ನెౕమಕా  అను ౕదನె అవಯ್వಹారద 
బಗెಗ್.

18/03/2009 E
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ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

1983 23705 23ప.అ.దూ:7:2004-05 ము. . స.ಪౌರ್.కలూಲ್రు, ನాగనహ ಳ್, 
ఇవర ౕ న దూ న బಗెಗ್.

18/03/2009 E

1984 23706 23ప.అ.దూ-9:2004-05 ವ್.ద.స రనుನ್ పರ್.ద.స హుದెದ್ಗె 
ಕె. .ఎಸ್.ఆರ್. 32 సವ್తంతರ್ పರ್ಭారద 
హుದెದ್య ಲ್ ನెౕ సువ బಗెಗ್

18/03/2009 E

1985 23708 23ప.అ.దూ:16:2004-
05

ಹాసన ಲెಲ್ ಮానಯ್ ಧాన ప ష ತ್న 
సదసಯ್ರాద ಹాసనద 
ెౕ.అ ಧెౕయತెయనుನ್ ತెూౕ రువ 
కు తు.

18/03/2009 E

1986 23709 23ప.అ.దూ:03:2004-
05

ఎం.కుಮారపಪ್, వృతತ್ త ౕಕెರె, 
స.ప.పೂ. ಕాಲెౕజు, ఉపಪాರ್ంశుಪాలరు, 
రుదದ್ ౕ రువ దూ న బಗెಗ್.

18/03/2009 E

1987 23711 23దూ:40:2004-05 ఇ.ఓ కಛెౕ గళು, మండಯ್ ಲెಲ್ ఇ ಲ್న 
అ ತ್న బಗెಗ್

18/03/2009 E

1988 23721 23ప.అ.దూ:24:2004-
05

ెౕ. . కಛెౕ  ಕెూపಪ್, కಕ್మగళೂరు 
ఇ ಲ್య ఆదಕಷ್ ಕాయರ್ವైఖ  బಗెಗ್.

18/03/2009 E

1989 23722 23ప.అ.దూ:39:2004-
05

చనನ್పಪ್ ಗౌడ, ము. . స.ಪౌರ್.ಶాಲె. కబర, 
పುతూತ್రు ఇవర ౕ న ఆರెూౕప సుತ್ 
కರ್మద బಗెಗ್.

18/03/2009 E

1990 23724 23ప.అ.దూ23:2004-05 ಪాರ್ంశుಪాలరు, డయಟ್ ಕెూ ಯాల 
ಬైలు, మంగళೂరు ఇవర రుదದ್ 
ಲెూౕಕాయుకತ್ ಗె స ಲ್ రువ దూరు

18/03/2009 E

1991 23726 23ప.అ.దూ:37: 2004-
05

ಕెూడగు ಲెಲ್య ఉ.  మతుತ್ కಛెౕ  
ಮాಯ್ನెౕజರ್ గళ అಧాಯ್పకరుగ ಗె 
ಕಿరుకుళ ౕడు ತ್రువ బಗెಗ್.

18/03/2009 E

1992 23729 23ప.అ.దూ:5:2004-05 ెౕ , పುతూತ್రు ఇ ಲ್ అవಯ್వಹారగళ బಗెಗ್. 18/03/2009 E

1993 23732 23ప.అ.దూ:29:2004-
05

ఆರ್. మಹాದెౕవపಪ್, ెౕ. . ఇవర రుదದ್ 
దూ న బಗెಗ್.

18/03/2009 E

1994 23733 23ప.అ.దూ:19:2004-
05

.ఇ.ఓ ಪాండవపುర, ౖసూరు ఇవర 
ౕ న దూ న బಗెಗ್.2

18/03/2009 E

1995 23737 23ప.అ.దూ:1: 2004-05 ఎం.చందರ್ಶెౕఖరయಯ್, 
ఉ. . కಕ್మగళೂరు ಲెಲ್

18/03/2009 E

1996 23740 23ప.అ.దూ: 12:2004-
05

ಕాంతರాజు, ెౕ. , మదూದ್రు, మండಯ್ 
ಲెಲ್, ఎಸ್.ఎಸ್.ఎಲ್.  ప ౕ ెయ ಲ್ 

ఎసಗಿరువ అకರ್మ ಹాగూ అవಯ್వಹారగళ 
బಗెಗ್ దూరు

18/03/2009 E

1997 23750 26 23 21 ఇతರె:4: 
1993-94

ఓ. ಲాನాధ, ం న ము. . 
ಗౌరసముదರ್, చళಳ್ಕెರె ತా: ఇవర దూ న 
బಗెಗ್.

18/03/2009 E

1998 23752 26ప.అ.దూ:26:2001-
02

ಮా  ంధు ౕజನె ఫలರాಗಿరు 
ముఖಯ್ ಕಷ್కర రుదದ್ దూరు

18/03/2009 E

1999 23755 26ప.అ.దూ:6:2004-05 చందರ್ನాయక, ము. , ರా ರ್ 
ದెౕಸా  స ವాస ಶాಲె, ಕాತాರ್ళ ఇవర 
దూ న బಗెಗ್.

18/03/2009 E

2000 23760 26ప.అ.దూ:2:2003-04 ರామచందರ್పಪ್, ము. . 
స.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు, ರా ఇవర దూ న 
బಗెಗ್.

18/03/2009 E

2001 23762 26ప.అ.దూ:10:2004-
05

ఎಸ್.ವెంకಟెౕಶ್, 
ెౕ. .సమనವ್ಯా ಕా గళು, జగళೂరు 
ತా: ఇవర ౕ న దూరు

18/03/2009 E
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2002 23765 26ప.అ.దూ:20:2001-
02

ರ್ౕ ವాసರె ಡ್, ము. . స.ಪౌರ್.ಶాಲె. 
ದా ನాయకనದెూ ಡ್, ಮాలూరు , ఇవర 
దూ న  బಗెಗ್.

18/03/2009 E

2003 23766 26దూరు:22:2003-04 వ గಗ್ ెౕతರ್ సంపనూಮ್ల ಕెౕందರ್ద ಲ್ 
26/1/2004రందు ರాషಟ್ರ್ ದెూౕజವ್ರెూౕహణ 
ಮా లಲ್ రువ బಗెಗ್.

18/03/2009 E

2004 23767 26ప.అదూ:25:2001-02 ಹెಚ್. . ನాగರాజపಪ್, స.ಪౌರ್.ಶాಲె, 
ಮాగ , ఇవర దూ న బಗెಗ್.

18/03/2009 E

2005 23770 26ప.అ.దూ:24:2001-
02

దದ್ ంగయಯ್, ము. స.ಪౌರ್.ಶాಲె, 
ದాసనపುర, ಬెం.ఉతತ್ర ತా: ಶాಲెయ 
సం త హణ రూ 7000/-
దురుప ౕగద బಗెಗ್.

18/03/2009 E

2006 23771 26ప.అ.దూ:01:2005-
06

ఉ  ಹాసన, ఇవర ಮా  ంధు 
ఉలಲ್ంఘನె ಮా రువ బಗెಗ್.

18/03/2009 E

2007 23774 26ప.అ.దూ:5:2004-05 .ఎం.మహದెౕవయಯ್, 
ము. .స.ಪౌರ್.బ ನ್ముಕెూಕ್ౕడు, కనకపುర 
ತా: ಬెం.ಗాರ್ం ఇవర ౕ న దూరు

18/03/2009 E

2008 23775 26ప.అ.దూ:6:1999-
2000

ರ್ౕమ  ఎ. సుబదರ್, ము. . స.ಪౌರ್.ಶాಲె, 
యశవంతపುర రవర ౕ న దూరు

18/03/2009 E

2009 23778 26ప.అ.దూ:11:2000-
01

ರ್ౕ ఎಸ್.ఎం. ర ౕಶ್, ము. . 
మಹాತాಮ್ಗాం , ಬాలకర, స.ಪౌರ್.ಶాಲె, 
ంತామ  ఇవర నಡె రువ ప ౕ ా 

అకರ್మగళ బಗెಗ್.

18/03/2009 E

2010 23780 26ప.అ.దూ:2:2000-01 ఎ.కృషಣ್పಪ್, ము. , స.ಪౌರ್ಶాಲె, 
. మಮ್యಯ್, స.ಪౌರ್.ಶాಲె. 

ಹెూసగుడಡ್దహ ಳ್ ఇవర దూ న బಗెಗ್.

18/03/2009 E

2011 23781 26ఎಸ್.ఎಸ್.ఎಲ್. :02:
2002-03

.ఎಸ್. జయపಪ್ ఆರ್. ಪెಪ್ౕಸాವ್ , 
ము. . స.ಪౌರ್.ಶాಲె, ಹా నహ ಳ್, 
ಹెూళಲెಕ್ರె ఫ ತాంశద బಗెಗ್.

18/03/2009 E

2012 23784 26ప.అ.దూ:17:2002-
03

ఆರ್. ಕె. కులక ರ್, ము. . స.ಪౌರ್.ಶాಲె, 
ದెౕవరಗెూౕನాళ, సురుపర, 
సముದాయదతತ್ ಶాಲా ಕాయರ್కರ್మద 
పలತె బಗెಗ್.

18/03/2009 E

2013 23785 21ప.అ.దూ:8:2004-05 ರాజకుಮాರ್, స , .ಪాರ್ಶా ಚౌ , 
ౕదರ್, ఇవర రుదದ್ ಲాಲ್ 
ಕಷ್ಣా ಕా గళ బಗెಗ್ ఆ ెౕఫಣె

18/03/2009 E

2014 23786 26ప.అ.దూ:2:2003-04 ರ್ౕమ  మನెూౕరం , ము. , 
మసగలుಲ್, ಹెూసనగర, వ గಗ್ ఇవర 
దూ న బಗెಗ್.

18/03/2009 E

2015 23787 26ప.అ.దూ:33?2003-
04

ಹెಚ್. జయపಪ್, ఉ.  ಸా. .ರాయచూరు 
ಹాగూ ఇ ನ್తర ಕಷ್కర అను త ತ್న 
కರ್మద బಗెಗ್.

18/03/2009 E

2016 23788 21 25దూరు:24:1995-
96

ಹెಚ್.ఎಸ್. మణూಣ್రు, వృతತ್, ಪాರ್ం, 
ఇళకಲ್,  సంపತ್ ರాವ್, పತాರ್ంಕಿత 
సಹాయకరు, ರ್ౕ గురుబసపಪ್, ఇవరుగళ 

ౕ న దూరుగళ బಗెಗ್.

18/03/2009 E

2017 23791 21 23దూరు:22:1994-
95

ರెౕవణಣ್ దದ್పಪ್, హరసూరు, వృతತ್, 
.ఇ.ఓ, గులಬ್ಗాರ್ ఇవర సుತ್ కರ್మద బಗెಗ್.

18/03/2009 E
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2018 23792 26ప.అ.దూ:53:2002-
03

ರెౕవణ దದ್పಪ್, హరసూరు, వృతತ್, ెౕ. , 
ఇవరు ಫైజుಲ್ ఉలూం ఎజుಕెౕషನ್, 
వಜాಗెూండ ಕಷ್కరుగ ಗె 
యమಬా రವాಗಿ ల ాంతర రూ గళ 

దూ న బಗెಗ್.

18/03/2009 E

2019 23793 21ప.అ.దూ:2:2005-06 ರ್ౕమ  రತాನ್ಬా  ಲాಖె, 
.ఉ.డయಟ್, ನౌಬాద ఇవర ವా ರ್క  

ముండబ ತ್ బಗెಗ್.

18/03/2009 E

2020 23796 21ప.అ.దూ:2:2004-05 ಕె. పರ್ಹాಲ್ದాಚాರ್, ఉ. . ಸా. .ఇ. 
బಳాಳ್  ఆರెూౕపగ ಗె ತ್న కರ್మ

18/03/2009 E

2021 23801 26ప.అ.దూ:6:2003-04 ರ್ౕమ  మధుమ , ము. . 
స.ಪౌರ್.ಮాక  చనನ್పటಟ್ణ ತా: ಬెం.ಗాರ್, 

ತ್న కರ್మ జరుಗಿసువ బಗెಗ್.

18/03/2009 E

2022 23806 21ప.అ.దూ:12:2002-
03

బసవంతರాయ ಡెಡ್, ెౕ. . పರ್ಭా ఇవర 
ౕಲా కరగళ ఆళంద ఆದెౕశగళనుನ್ 

ఉలಲ್ంಘಿసువ బಗెಗ್.

18/03/2009 E

2023 23809 21ప.అ.దూ:30:2003-
04

ಸైయದ್ శ ಬ್ౕರ್ హుಸెౕ , ఇవరు ರ್ౕ 
ರాಮాంజನెౕయ, .ఇ.ఓಕెూపಪ್ళ మతుತ್ 
ఇతరరు రుదుದ್ ౕ రువ దూ న బಗెಗ್.

18/03/2009 E

2024 23811 21ప.అ.దూ:35:2003-
04

ఎ.ఐ. ಮాಯ್ಗెౕ , పರ್ಭా  ెౕ. , 
గులಬ್ಗాರ್, మతుತ್ ఎ.ఎ.ಖాನ್, ెౕ. . 
ఇవరుగళ ౕ న సుತ್ కರ್మ

18/03/2009 E

2025 23812 21ప.అ.దూ:15:2002-
03

ರ್ౕమ  మರ್ಲా, ಬెళಗెౕ , ెౕ. . 
హుಮాನ್ಬాದ್, ౕదರ್, ఇవర అన కృత 
ಗైరు ಹాజరు బಗెಗ್.

18/03/2009 E

2026 23814 21ప.అ.దూ:5:1998-99 .ఎం. మంటూరు, ఉ. . ಸా. .ఇ. 
ౕదರ್ ಹాగూ ఇతరర ౕ న దూ న 

బಗెಗ್.

18/03/2009 E

2027 23815 26ప.అ.దూ:12:2004-
05

ఎ. . రంగದాసపಪ್, ెౕ.సంపనూಮ್ల 
సమనವ್ಯా ಕా ,ಸా. .ఇಲాಖె, 
తుమకూరు ఇవర ౕ న  దూ న బಗెಗ್.

18/03/2009 E

2028 23831 23దూరు50:2005-06 .ಹెಚ್. ರా ౕಗౌడ ఇవర అ ದెౕయ, 
కతರ್వಯ್ లರ್ಕಷ್ತె ನెನ್ಲెయ ಲ್ ಸెౕವె ంద 
అಮానతుತ್ಗెూ సువ బಗెಗ್.

19/03/2009 E

2029 23834 23ఫ.అ.దూ:74:2005-
06

ఎಸ್. . ರెౕమಠ್, ಪాರ್ంశుಪాలరు, 
డయಟ್, వసంతమహಲ್, ౖసూరు ఇవర 
రుదದ್ ఆಪాదನెగళ దూరు

19/03/2009 E

2030 23843 23ప.అ.దూ:1:2005-06 గంగపಪ್ಗౌడ, ఉ.  ಸా. .ఇ, ౖసూరు 
ಹాగూ అ ౕಕಷ್కరు, రంಗెౕಗౌడ రవర 

ౕ న ಲెూౕಕాయుకತ್ ಗె స ಲ್ రువ 
దూ న బಗెಗ್.

19/03/2009 E

2031 23845 23ఎಲ್.ఎ.కూಯ್:1:2005-
06

ಬాలకృషಣ್భಟ್, ಮానಯ್ ఎం.ఎಲ್. . 
యవర చుಕెಕ್ గు ರ್న పರ್ಶెನ್ సంಖెಯ್: 1744

19/03/2009 E

2032 23848 23ప.అ.దూ:2:2005-06 గురుನానಕ್ జయం  నదందు సಕాರ್  
రಜె లಲ್ దದ್రూ రಜె ಘೆూౕ ద బಗెಗ್ 
మండಯ್ ಲెಲ್ ఇవర రుదದ್ದ್ దూరు

19/03/2009 E

2033 23852 23ప.అ.దూ:13:2005-
06

ెౕ. కಞ್ನా ಕా గళು.ద ణవలయ, 
ఉడు  ಲెಲ್ ఇవర అవಯ್వಹారగళ బಗెಗ್ 
దూరు

19/03/2009 E
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2034 23854 23ప.అ.దూ:59:2005-
06

ౕధರ್, ెౕ , ಕెూడగు ఇవర ౕ న 
దూ న బಗెಗ್.

19/03/2009 E

2035 23860 23ప.అ.దూ-32:2005-
06

ದై క ಕಷ್ణ అ ౕಕಷ್కర హుದెದ್యనుನ್ 
భ ರ್ಮాడువ బಗెಗ್ తపುಪ್ ಮా  
ౕ రువ అ ಕా గళ రుదದ್ కರ್మ

19/03/2009 E

2036 23861 23 13ప.అ.దూ:2005-
06

బసವెౕಗౌడ, ెౕ. . బంಟాವ್ళ ತా: 
అన కృతವాಗಿ మನె ఖ ౕ  ಮా రువ 
ఆರెూౕపగళ సుತ್ కರ್మ

19/03/2009 E

2037 23862 23ప.అ.దూ-25:2005-
06

2005-06ನెౕ ಸా న ಲ್ కಕ್మగళೂరు 
ಲెಲ್య వಗాರ್వಣెగళ 

అవಯ್వಹారವాಗಿరువುದాಗಿ దూరు

19/03/2009 E

2038 23864 23ప.అ.దూ:28:2005-
06

ರ್ౕమ  సువణರ್ದెౕ , .ఇ.ఓ. ఉతತ್ర 
ಲెಲ್, ౖసూరు రుదದ್ భರ್ಷాಟ್ಚారద 

దూరు

19/03/2009 E

2039 23865 21ప.అ.దూ:23:2004-
05

పರ್భు ంగ, తంದె బసవయಯ್ ౕథರ್, 
ಕಷ್కరు, . .ఇ. గులಬ್ಗాರ್ ఇవర రుదದ್ 
సుತ್ కರ್మ

19/03/2009 E

2040 23876 22 .ವెౕ.బ:9:2008-09 ನాಗెౕಶ್ ಕె.ನాయಕ್, ము. . స.ಪౌರ್.ಶా. 
తలూಲ್రు,కుంದాపುర, ఉడు  ಲెಲ್ 
ఇవ ಗె ವెౕ.బ ತ್ బಗెಗ್.

19/03/2009 E

2041 23878 22 .ವెౕ.బ:2:2006-07 ರ್ౕమ  .ఎನ್. పುషಪ್, ము. . 
స.ಪౌರ್.ಹారనహ ಳ್, ಯాపటಟ್ణ, 

ౖసూరు ఇవ ಗె ವెౕతన బ ತ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್.

19/03/2009 E

2042 25449 24దూరు:5:2004-05 ఉతತ್ర కనನ್డ ಲెಲ್ హ ಯాళ  ెౕ. . 
అ ಕా గళ ౕ న దూ న బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2043 25451 24దూరు-10/2004-05 .యు. ರాಥెూౕಡ್, ము. . మతుತ್ ರ್ౕ 
ఎం.ఆರ್. కులక ರ್ ಬె ಳ್ಗె  అథ  ತా: 
ఇవర ಸెౕವె ంద అಮానతుತ್

24/03/2009 E

2044 25454 24దూరు-2/2004-05 ನెూౕದ್ .ನాయಕ್ ఇవర దూ న బಗెಗ್. 24/03/2009 E

2045 25456 24ప.అ.దూ:21/1998-
99

ರ್ౕమ  ఉಷా, ఉ. . ಧారವాడ మతుತ್ 
ఎం.ఎಸ್. ಪా ౕಲ್, ಕಷ್ಣా ಕా  ఇవర 
దూ న బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2046 25457 24ప.అ.దూ:17/2000-
01

ఎಸ್. . భಟ್., ఉ.  ಕారವార ఇవర 
దూ న బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2047 25460 24ప.అ.దూరు-
19/1999-2000

ಶాంತెౕశವ್ర ಹై ఇం  ತా: 
ఎಸ್.ఎಸ್.ఎಲ್. . ప ౕ ెయ ಲ್ నಡెద 
అవಯ್వಹారద బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2048 25462 24దూరు-42/2002-03 .ఎಸ್. ಮాಯాಚాయರ್, ము. .ఇవర 
దూ న బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2049 25465 24దూరు-47/2002-03 ವా  మನెూౕహర  హ ತ್, స.ಪౌರ್.ಶాಲె 
ಸెూరటూరు ఇవర దూ న బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2050 25469 24దూరు-38/2002-03 ఎಸ್.ఆರ್. మఠప , .ఉపನాಯ್సకరు, 
ఇళకಲ್ ఇవర ౕ న దూ న బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2051 25470 24దూరు/4/2000-01 ఎం.ವై. ಹెూనನ್ಕెౕ , సమనವ್ಯా ಕా , 
బసవనಬాಗెౕವా , ಜాపುర ఇవర 

ౕ న దూ న బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2052 25472 24దూరు-3:2001-02 ఎం.ఎ. ಬెంగళೂర, ము. . ಹెూౕతనహ ಳ್, 
ఇవర ౕ న దూ న బಗెಗ್.

24/03/2009 E
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2053 25473 24దూరు-41/2001-02 ಬెళಗాం ఉతತ್ర/ద ణ ಲెಲ್గళ ఉ. . 
ఆడ త ವైపలಯ್ತెగళ బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2054 25474 24దూరు-23/2001-02 ఎಸ್.ఎಲ್. వనಕాಯ್ಲ್, ము. . ంగದాళ, 
గదಗ್ ఇవర ౕ న దూ న బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2055 25476 24దూరు-36/2002-03 .ఎం. ಪా ౕಲ್, ెౕ. . హుబಬ್ ಳ್ ఇవర 
ౕ న దూ న బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2056 25478 24దూరు-15/2003-04 ఎం.ఎం. రಗా , స.ప.పೂ.ಕాಲెౕజ, 
ಬెళಗాం ఇవర ౕ న దూ న బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2057 25481 24-83:2002-03 . . ಕా , ము. . రహ ಟ್ ತా: ఇవర 
ౕ న దూ న బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2058 25483 24దూరు-4/2003-04 ఇం  ತా: చడచణ వలయద ెౕ. . ఇవర 
ವెౕతన ಪావ  బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2059 25487 24దూరు-1/2004-05 .ఎం. ಪా ౕಲ್, ెౕ. . హుబಬ್ ಳ್, ఇవర 
ౕ న దూ న బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2060 25489 24 ౕలಮ್న -
82/2002-03

.ఎం.ತెూౕಳ ,ె ము. . స.ಪౌರ್.ಶాಲె. 
ಜైನాపುర ఇవర ಗైరు ಹాజ  బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2061 25493 24దూరు-30/2002-03 .ఎం. ತెూౕಳ ,ె ము. . స.ಪౌರ್.ಶాಲె. 
హ ಳ್ಬైಲ್ ఇవర ಗైరు ಹాజ  బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2062 25496 24దూరు-12/2002-03 ఎಸ್.ఎಸ್. కుంಬార, ము. . వಡెౕరహ ಟ್, 
ఇవర సుತ್ కರ್మద బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2063 25499 24దూరు-10/2002-03 . . హునగుంద, ము. . హుణ క ಟ್, 
ఇవర సుತ್ కರ್మద బಗెಗ್

24/03/2009 E

2064 25503 24దూరు-23/2002-03 ఎం. . ಬెంగళೂరు. ము. .ಹెూతತ್నహ ಳ್, 
ఇవర సుತ್ కರ್మద బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2065 25506 24దూరు-8/2002-03 ఆರ್.ఎಸ್. బరు , ము. . కణ , గదಗ್ 
ఇవర ౕ న సుತ್ కರ್మ

24/03/2009 E

2066 25508 24ఎಸ್.ఎಸ್.ఎಲ್. .-
79:2002-03

ఎಸ್.ఎం. బ ನ್హ ಳ್, ము. . స.ಪౌರ್.ಶాಲె. 
మలಲ್హ ಳ್, ఇవర సుತ್ కರ್మద బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2067 25510 24ఎಸ್.ఎಸ್.ఎಲ್. -
72/2002-03

ఎಲ್.ಹెಚ್. ఇನాನ್పುర, ము. . ఇవర సుತ್ 
కರ್మద బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2068 25512 24ఎಸ್.ఎಸ್.ఎಲ್. ./20
02-03

ఎಸ್. . చలವా , ము. . ఇవర ౕ న 
సుತ್ కರ್మద బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2069 25515 24దూరు-36/2001-02 జమఖం  . .ఇ య 
పರ್. ಕಷ್ಣా ಕా గ ంద అన కృత శులಕ್ 
వసూಲా  బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2070 25541 24దూరు-34/2001-02 శంకర ಬా ರ್, ెౕ. . భటಕ್ళ, ಕారವార 
ఇవర దూ న బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2071 25556 24దూరు-43/2001-02 ఎಸ್. . ಸావళಗಿ, ము. . రహ ಟ್, అథ  
ತా: ఇవర కతರ್వಯ್ద లರ್ಕಷ್ತె బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2072 25566 24-దూరు-32/2002-03 ఎಸ್,ಕె. వರాಳ ,ె ఉపನాಯ್సకరు, డయಟ್, 
ಬెళಗాం, అనಯ್ షయగళ ಮౌలಯ್ ಮాపన 
జరుಗಿసువ బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2073 25593 24దూరు7/2000-01 . ,ನాయಕ್ , సమనವ್ಯా ಕా , 
ంధಗಿ ఇవర ౕ న దూ న బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2074 25595 24దూరు -57/2002-03 ఎం.ಕె. సురపುర, హ.స. . ఇవర ౕ న 
సుತ್ కರ್మద బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2075 25597 24దూరు-70/2002-03 ఎ. . ರెౕమఠ, ಬెళಗాం ఇవర దూ న 
బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2076 25601 24ఇ4 దూరు-
15/1985-86

శంకರ್ ಹెಚ್.భటూర, స. . ಧారವాడ 
ఇవర దూ న బಗెಗ್.

24/03/2009 E
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2077 25605 24దూరు-46?2000-01 .ఆರ್. ಕెంచరಡెಡ್ౕರ್, ెౕ. . ఇవర 
ౕ న సుತ್ కರ್మద బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2078 25608 24ఎಸ್.ఎಸ್.ఎಲ್. -
73/2002-03

ఐ. . ರాಥెూౕಡ್, ము. . ౕళಗಿ ఇవర 
ತ್ కರ್మద బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2079 25609 24ఎಸ್.ఎಸ್.ఎಲ್. -
75/2002-03

ఎం.ఎం. రಗా ,ఉ.ಪాರ್ం, ಬెళಗా  
ఇవర ౕ న సుತ್ కರ್మ

24/03/2009 E

2080 25611 24ఎಸ್.ఎಸ್.ఎಲ್. -
71/2002-03

ఎం.ವై. నಡాಫ್,ఉ.ಪాರ್ంశ, ముచఖం , 
ఇవర సుತ್ కರ್మద బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2081 25614 24ఎಸ್.ఎಸ್.ఎಲ್. -
81/2002-03

ఎ.ఎం. రಬా, ము. . ఇవర సుತ್ 
కರ್మద బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2082 25618 అ.3-2669/సವ್.ఇ.77-
1996-97

.ಹెಚ್. ರాದాರ್, ఇవ ಗె సವ್.ఇಚాಚ್ 
వృ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2083 25621 ఇ6-4/దూరు-2/1995-96 ంధಗಿ ತా, ಕಷ್కర సంఘద ಲ್ హణಕా న 
వಯ್వಹారద బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2084 25627 24 ౕలಮ್న -50/2002-
03

ఎಸ್. . లಮా , ము. . మతుತ್ .ಹెಚ್. 
ರాದాರ್, ఇవర ౕలಮ್న యంತె

24/03/2009 E

2085 25630 24దూరు-5:2002-03 . సుಮా, ము. . కడ , ఇవర సుತ್ 
కರ್మద బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2086 25633 24దూరు-6/2002-03 కుషಠ್ಗಿ, ము.  ರెూౕణ ತా: ఇవర సుತ್ 
కರ್మద బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2087 25637 24దూరు-7/2002-03 ಕె. . ಪా ౕಲ್, ము. . ರెౕಹాళ, ఇవర 
ౕ న సుತ್ కರ್మ

24/03/2009 E

2088 25638 24దూరు-9/2002-03 ఎಸ್. . త ౕತా, ము, . ಹెూంబళ ఇవర 
ౕ న సుತ್ కರ್మ

24/03/2009 E

2089 25641 24దూరు-11/2002-03 ఆರ್.ಕె. ఆంజనయಯ್, ము. . ರెౕనం న 
హ ಳ್, ఇవర ౕ న సుತ್ కರ್మద బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2090 25644 24దూరు-13/2002-03 ఎం. . ಮాళಗಿ, ಖాನాపುర, ఇవర సుತ್ 
కರ್మద బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2091 25652 24దూరు-15/2002-03 ఆರ್. . బ ಗార, ము. . ఇవర సుತ್ 
కರ್మద బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2092 25654 24దూరు-16/2002-03 ఎಸ್.ఎం. ಕెూటಗಿ, ము. . ఇవర సుತ್ 
కರ್మద బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2093 25658 24దూరు-17/2002-03 ఎం.ఎ.ನాయక, ము. . రಗావ ఇవరు  
ౕ న సుತ್ కರ್మద బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2094 25663 24దూరు-19/2002/03 ఎಸ್. . ಹెళవర, ము. . ౕళಗಿ, ఇవర 
సుತ್ కರ್మద బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2095 25666 24దూరు-20/2002-03 ఎಸ್.ಕె. బసవణಣ್ నవರ್, ౕళಗಿ ఇవర 
సుತ್ కರ್మద బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2096 25669 24దూరు-21/2002-03 ఎಸ್. . తళವార, ము. . ಹెూನాನ್వర 
ఇవర సుತ್ కರ್మద బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2097 25673 24దూరు-22/2002-03 ఎం.ವై. కదಮ್, ము. . ರామಗಿ , ఇవర 
సుತ್ కರ್మద బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2098 25678 24దూరు-22/2005-06 ఈరపಪ್ బసపಪ್, ಬెనకపಪ್, ము. . ఇవర 
సుತ್ కರ್మద బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2099 25680 24దూరు-21/2005-06 ಗಿ ౕಶ್ కృషಣ್ರాವ್, ప.ము. . ఇవర సుತ್ 
కರ್మద బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2100 25685 24దూరు-19/2005-06 సుರెౕಶ್ ంగపಪ್ హుಗಿಗ್, ెౕ. . ಗాಗ್ంವ್ 
ఇవర సుತ್ కರ್మద బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2101 25689 24దూరు-17/2005-06 మంగಳా బసవనಪా ౕಲ್, ము. . సుತ್ 
కರ್మద బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2102 25693 24దూరు-11/1996-97 . . ಮాಯ್ళಗెౕ , ము. . గదಗ್ ఇవర  
సుತ್ కರ್మద బಗెಗ್.

24/03/2009 E
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2103 25701 24దూరు-17/2000-01 ఎಸ್. . భಟ್, ఉ. . స. .ಕారವార, 
ఇవర సుತ್ కರ್మద బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2104 25708 24దూరు-25/2001-02 శంకరపಪ್, ెౕ. . ఇవర సుತ್ కರ್మద బಗెಗ್. 24/03/2009 E

2105 25712 25దూరు-44/2000-01 ಹెಚ್.ರామపಪ್, ం న స. . 
మ.ఉ. ౕ. ಬెంగళೂరు ఇవర సుತ್ 
కರ್మద బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2106 25716 25ಕె.ఎ. -27/2004-05 ಹెಚ್. . ಗెూౕ ందయಯ್, .స. , 
కನాರ್టక ಪౌರ್. .ప.మండ  ఇవర 

ౕలಮ್న  బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2107 25719 25ಕె.ఎ. -29/2004-05 ಸైయದ್ ఖలందರ್, ెౕ. . ఇవర 
ౕలಮ್న  బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2108 25722 25ಕె.ఎ. -28/2004-05 . . చందರ್యಯ್, ಕಷ್ಣా ಕా , ఇవర 
ౕలಮ್న  బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2109 25775 25దూరు-8:2003-04 .ಸ್ుబಬ್ರాయపಪ್, సమనವ್ಯా ಕా , 
ంತామ , ఇవర ತ್న కರ್మ

24/03/2009 E

2110 25782 25దూరు-55/1999-
2000

. చందರ್ಶెౕఖರ್, ం న ఉ. . 
ಕెూౕಲార, ఇవ ర ౕ న దూ న బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2111 25790 25దూరు-5/1994-95 ರ್ౕమ  ఇಕాಬ್లు ನ್ౕಸ್, .ఉ , ಬెం.ఉ. 
ఇవర ತ್న కರ್మద బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2112 25795 ಸెూ25దూరు-63/1999-
2000

.ಕె.ఎం. ಕಷ್కర తరಬెౕ  సంಸెಥ್, 

.ವెంకಟెౕశయಯ್, ఇవర ౕ న ತ್ కರ್మ
24/03/2009 E

2113 25799 25దూరు-21/1999-
2000

రఘುರామ ಸెూౕమಯా , ದెౕರ್శకరు, 
జనಶాಲా ಕాయರ್కರ್మ మతుತ್ 6 మం  
రుదದ್ హూ రువ ఇಲాಖా ಚారಣె

24/03/2009 E

2114 25802 25దూరు-31/1998-99 ఎం. మలಲ್ణಣ್, ెౕ. . ళಕాలూಮ್రు, ತా: 
ఇవర ౕ న దూరు

24/03/2009 E

2115 25809 25దూరు-2/2003-04 లಕಷ್ಮ್యಯ್, ఉపನాಯ್సకరు, .స. .మ 
తರ್దుగರ್ ఇవర ౕ న దూరు

24/03/2009 E

2116 25812 25దూరు-43/2001-02 ಹెಚ್. . ಗెూౕ ందయಯ್, ెౕ. . 
ಬెంగళೂరు ఉతತ್ర వలయ-3 ఇవర 

ౕ న దూ న బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2117 25815 25దూరు-24/2001-02 ದెూడಡ್ దದ್పಪ್, ఉ. . ಬెం.ಗాರ್ం. ఇవర 
ౕ న దూ న బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2118 25820 251దూరు-1996-97 గంಗాನాయಕ್, సಹాయక ಕಷ್ಣా ಕా  
ఇవర ಚారಣె బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2119 25823 25దూరు-312:2001-02 ಚాಚ್ನ್ ಕౌసರ್, ము. . న లూరు ఇవర 
ౕ న సుತ್ కರ್మ

24/03/2009 E

2120 25827 25దూరు-313/2001-02 ఎం.కుಮాರ್, ము. . దుగರ್నహ ಳ್ ఇవర 
సుತ್ కರ್మద బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2121 25830 25దూరు-314/2001-02 పಪ್యಯ್, ಪాರ್ంశుಪాలరు, మండಯ್ ఇవర 
సుತ್ కರ್మద బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2122 25832 25దూరు-315/2001-02 ಶాంతపಪ್ .ಹెಚ್. ము. . ఐಯాళ, ఇవర 
సుತ್ కರ್మద బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2123 25835 25దూరు-316/2001-02 హ ౕబుಲాಲ್ ఫరూಕ್ , ము.  ఇవర ತ್న 
బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2124 25838 25దూరు-317/2001-02 ನాగపಪ್ చందపಪ್, ము.  ఇవర ౕ న 
సుತ್ కರ್మద బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2125 25840 25దూరు-318/2001-02 ರ್ౕమ  ಗెూౕದావ , ము. . ಸెౕడం, 
ఇవర సుತ್ కರ್మద బಗెಗ್.

24/03/2009 E
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2126 25843 25దూరు-319/2001-02 ಕె. . ರామకృషಣ್యಯ್, ము. . 
హు ಯాపುర, ఇవర ౕ న సుತ್ కರ್మ

24/03/2009 E

2127 25844 25దూరు-3110/2001-
02

ౕಲావ  ఎಸ್. ರెౕವా, ము. . మసబ 
హం ನాళ, ఇవర ౕ న సుತ್ కರ್మ

24/03/2009 E

2128 25847 25దూరు-3111/2001-
02

ವా ౕದా మ ౕದ್, ము. . ರాయచూరు 
ఇవర ತ್న కರ್మద బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2129 25852 25దూరు3113/2001-
02

కణమసಕ್ರ್, ము. . దಗాರ್ రూరు, 
ఇవర ౕ న సుತ್ కರ್మద బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2130 25857 25దూరు-65/1999-
2000

జ ౕಲ್ అహಮ್ದ್, ఉ. . వ గಗ್ 
ఇవరనుನ್ ಸెౕವె ంద అಮానతుತ್ 
ಗెూ సువ బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2131 25860 25దూరు-23/1995-96 కನాರ್టక ಪౌರ್. .ప.మండ య ಲ್ 1994-
95ನెౕ ಸా న ಲ್ . .ಹెಚ್. ప ౕ ెయ ಲ್ 
అకರ್మద బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2132 25862 25దూరు-25/1995-96 ౕ-95ర . .ಹెಚ್. ప ౕ ెయ ಲ್ 
ಮౌలಯ್ಮాపన ಕెౕందರ್ద ಲ್ అవಯ್వಹారద 
బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2133 25864 25దూరు-62/1999-
2000

ಹెಚ್.ರామపಪ್, స. . మ.ఉ. ౕజನె, 
ಬెంగళೂరు ఇవర ౕ న దూ న బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2134 25868 25దూరు-66/2002-03 ఎನ್. ಶెౕషమಮ್, ಪాರ್ಚాయರ್రు డయಟ್ 
ಹాసన ఇవర ౕలಮ್న  బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2135 25870 25దూరు-19/2002-03 ಶెౕషమಮ್, ఉ. . ಕెూౕಲార, ఇవర సుತ್ 
కರ್మద బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2136 25873 25దూరు-68/2002-03 ಕె.ಜె. ಮాಮ್ರె ಡ್, ఉపನాಯ್సకరు, 
. .ఇ. తರ್దుగರ್ ఇవర ಗైరు ಹాజ  

బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2137 25874 25దూరు-15/2002-03 ఎ. మలಲ್శ ಟ್, ెౕ. . ಬెం.ఉతತ್ర వలయ-1 
ఇవర సుತ್ కರ್మద బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2138 25878 25దూరు-38/2004/05 ಕె.శంకరపಪ್, డయಟ್ ದావణಗెರె ఇవర 
ಗైరు ಹాజ  బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2139 25883 25దూరు-16/2004-05 మరంకయಯ್, స. , సంಚా  ಶాಲె ఇవర 
దూ న బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2140 25887 25ಕె.ఎ. -30/2004-05 . . వసంతకుಮాರ್, ఇవర ౕలಮ್న  
బಗెಗ್. 4293/2000

24/03/2009 E

2141 25890 25దూరు-41/2004-05 2004ನెౕ ಮాಹెయ పಲ್ಸ್ ౕ ౕ 
ಕాయರ್కರ್మద ಲ್ .ఇ.ఓ రవర ಗైరు 
ಹాజ  బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2142 25893 24దూరు-46/2001-02 ಕెౕందರ್ಸాಥ್నద ಲ್ ವాస రద అ ಕా గళ 
రుదుದ್ కರ್మ జరుಗಿసు కు తు.

24/03/2009 E

2143 25898 25దూరు-7/2004-05 ಬైరವెౕశವ್ర సహಕార ಬాಯ್ంಕ್, 
ఎಸ್.ఎಸ್.పುర తుమకూరు ఇ ಲ್ ಕಷ್కరు, 
పಡెద ಸాలద కంతు కಟా సದెౕ ఇరువ 
బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2144 25901 25దూరు-23/2003/04 ದెూడಡ್ దದ್పಪ್, ఉ. . ಬెం.ಗాರ್ం. మతుತ್ 
ఇతరర ౕ న దూ న బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2145 25904 25దూరు-34/2004-05 ఉ ದ್పರ್భు, ಪాರ್ಚాయರ್రు, డయಟ್ 
ದావణಗెರె ఇవర ౕ న సుತ್ కರ್మద 
బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2146 25909 25దూరు-60/2003-04 .ఎం.కుಮాರ್, 
ದెౕರ್శకరు,క.ಪౌರ್. .ప ౕ.మం ఇవర 
ౕ న దూ న బಗెಗ್.

24/03/2009 E
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2147 25914 25దూరు-48/2003-04 ಕಷ್కర ನాచరಣెయ ಲ್ ಷాಟ್ಚారద ಲ್ 
ఉలಲ್ంఘನె బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2148 25916 25దూరు-51/2003-04 .ನాರాయణ, .స.  ఇవర రుదದ್ 
దూరు

24/03/2009 E

2149 25919 25దూరు-47/2003-04 ಕಷ್కర ನాచరಣెయ ಲ್ ಷాಟ್ಚార 
ఉలಲ್ంಘಿ ద బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2150 25923 25దూరు-3/2003-04 గంగపಪ್ಗౌడ, ఉ. . ಬెం.ఉ. ఇవర 
ౕ న దూ న బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2151 25927 25 ౕలಮ್న -19/2004-
05

ఎం. మలಲ್ణಣ್, ెౕ. . ಹెూసదుగರ್ ఇవర 
ౕలಮ್న  బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2152 25931 25దూరు-49/2003-04 ಕె. . ನాగరతನ್మಮ್, .ము. , ఇవ ಗె 
ళంబವాಗಿ ఉపದాన ౕడలు 

ಕారణರాదవర రుదದ್ కರ್మద బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2153 25937 25దూరు-6/1997-98 ఎಸ್. ಜెూౕగపಪ್, పರ್.ము. ెౕ. . జగళೂరు 
ఇవర ౕ న దూ న బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2154 25942 25దూరు-44/.2004-05 . దದ್పಪ್, ెౕ. . ದావణಗెರె ఇవర 
ౕ న దూ న బಗెಗ್

24/03/2009 E

2155 25945 25దూరు-57/2003-04 ರ್ౕ రంగయಯ್, ెౕ. . యూరు, ఇవర 
ౕ న దూ న బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2156 25949 25దూరు-23/2001-02 ెౕ. . ಸెూరబ ఇవర ౕ న 
ఆಪాదನెగళ బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2157 25954 25దూరు-1/2005-06 ఎಸ್.ఎం. ಶాంతರాజు, ఉ. . 
ದావణಗెರె ఇవర ౕ న ఆಪాదನెగళ 
బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2158 25956 25దూరు-26/2003-04 ಕె.ఎ. ವెంకಟాచలప , వృతತ್ ఉ. . 
తರ್దుగರ್ ఇవర ౕ న సుತ್ కರ್మద 

బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2159 25960 25దూరు/2004-05 ఎಸ್.ఎం. ಶాంతರాజు, ఉ. . 
ದావణಗెರె ఇవర ౕ న దూ న బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2160 25964 25దూరు-44/2003-04 ಕె.ము ಗెపಪ್, ెౕ. . ಹెూసనగర,  ఇవర 
ౕ న ఆಪాదನెగళ బಗెಗ್

24/03/2009 E

2161 25965 25దూరు-35/2004-05 ಕె. . ರామ ంగపಪ್, వృతತ್ ఉ. . 
ದావణಗెರె ఇవర ౕ న దూ న బగಗ್.

24/03/2009 E

2162 25967 25దూరు-17/2000-01 ಕె.ఎ. ವెంకಟాచలప , ఉ.  తರ್దుగರ್ 
ఇవర కతರ್వಯ್ లರ್ಕಷ್ತె బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2163 25970 25దూరు-35/1999-
2000

శంకరపಪ್, ెౕ. . ಹెూళಲెಕ್ರె  ఇవర 
ౕ న దూ న బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2164 25976 25దూరు-61/2004-05 . మంజుನాథయಯ್, ఉప ౕజನా 
సమనವ್ಯా ಕా గళು, వ గಗ್ 
హణదురుప ౕగద ఆಪాదನె బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2165 25980 25దూరు-15/2005-06 ఎಸ್.ఎಲ್. చವాಹ್ಣ್, ఉ. . వ గಗ್ 
ఇవర ఆಪాదನెగళ బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2166 25998 25దూరు-06/2004-05 అబుದ್ಲ್ ವా ౕದ್ ಖా , ెౕ. . 
ౕథರ್హ ಳ್, ఇవర ౕలಮ್న  బಗెಗ್. 

9145/2003

24/03/2009 E

2167 26001 25దూరు-51/1997-98 ಜె.ఎಸ್. లಮా , ెౕ. . ಹెూళಲెಕ್ರె ఇవర 
ಲెూౕಕాయుకತ್ర బಲెಗె లుಕಿరువ బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2168 26004 25దూరు-34-1999-
2000

ఎ. . ಚామರాಜ್, .ఇ.ఓ భದాರ್వ  
ఇవర ౕ న దూరు

24/03/2009 E

2169 26009 24దూరు-37/2000-01 . హనుమపಪ್, ಲాಲ್ ದై. . అ ౕಕಷ್కరు, 
ఉ. . కಛెౕ  ಬెళಗాం ఇవర సుತ್ కರ್మద 
బಗెಗ್.

24/03/2009 E
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2170 26017 25దూరు-51/2004-05 ರ್ౕమ  జయమಮ್, ಕెూౕం హనుమంత 
ఇవర ಲెూౕಕాయుకತ್ಕెಕ್ స ಲ್ రువ దూ న 
బಗెಗ್.

24/03/2009 E

2171 190 5[2]ನెౕమక:71:2005-
2006

కుಮా  ದా ా , తంದె వంగత 
ఎం.ವెంకಟెౕಶ್ , సಕాರ್  య 
ಪాರ್థ క ಶాಲె, ఇవ ಗె అనుకంపద 
ఆಧారద ౕಲె ವ್.ద.సಹాయకర హుದెದ್ 
ౕడువ బగಗ್.

26/09/2007 A

2172 191 5[2]ನెౕమక:81:2005-
2006

ರ್ౕనం ౕశವ್ర, ప ನ್ వంగత ఆರ್.ಭాగಯ್ 
ఇవ ಗె అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె 
ವ್.ద.సಹాయకర హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా  
ౕడువ బಗెಗ್.

26/09/2007 A

2173 192 5[2]ನెౕమక:83:2005-
2006

ರ್ౕ భరತ್ ಶె ಟ್, ప ನ್ వంగత 
ౕತాಶె ಟ್, సహ ಕಷ್కరు, ఇవ ಗె 

అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె 
ವ್.ద.సಹాయకర హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా  
ౕడువ బಗెಗ್.

26/09/2007 A

2174 193 5[2]ನెౕమక:84:2005-
2006

కుಮా  ಜెూಯ್ౕ  ఠಲ್ ಧెౕశ భంಡా , 
తంದె వంగత ఠಲ್ ತాಯ್  ಸా ರ್ 
ದెౕశ భంಡా , ఇవ ಗె అనుకంపద 
ఆಧారద ౕಲె ವ್.ద.సಹాయకర హుದెದ್ಗె 
ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್.

26/09/2007 A

2175 194 5[2]ನెౕమకల:88:2005-
2006

ರ್ౕ ఎం.రూಪెౕಶ್ , తంದె వంగత 
ಕె.మహದెౕశವ್రಪ್, ఇవ ಗె అనుకంపద 
ఆಧారద ౕಲె ವ್.ద.సಹాయకర హుದెದ್ಗె 
ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್.

26/09/2007 A

2176 196 5[2]ನెౕమక:92:2005-
2006

ರ್ౕమ  ಶాంత. .ನాయಕ್ ప  వంగత 
ದెౕవದాసನాయಕ್, ఇవ ಗె అనుకంపద 
ఆಧారద ౕಲె ವ್.ద.సಹాయకర హుದెದ್ಗె 
ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್.

26/09/2007 A

2177 197 5[2]ನెౕమక:94:2005-
2006

ರ್ౕ .ರాಜెౕಶ್, ತా  వంగత 
ನాగವెౕ  .దಜెರ್ ನౌకరరు ఇవ ಗె 
అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె 
ವ್.ద.సಹాయకర హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా  
ౕడువ బಗెಗ್.

26/09/2007 A

2178 200 5[2]ನెౕమక:97:2005-
2006

| హಜెಚ್.ఆರ್.పರ್సనನ್కుಮాರ್, తంದె 
వంగత ರామయಯ್, ఇవ ಗె అనుకంపద 

ఆಧారద ౕಲె ವ್.ద.సಹాయకర హుದెದ್ಗె 
ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್.

26/09/2007 A

2179 201 5[2]ನెౕమక:98:2005-
2006

| ಹెಚ್.ಕె. జಯ್, తంದె వంగత 
ಹెಚ್. .కుಮారಸాವ್ , ఇవ ಗె 
అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె 
ವ್.ద.సಹాయకర హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా  
ౕడువ బಗెಗ್.

10/03/2007 A

2180 204 5[2]ನెౕమక::03:2006-
2007

ರ್ౕ ఎಸ್.ఎಸ್.జగ ౕಶ್ తంದె వంగత 
ఎಸ್.  వಣెಣ್ౕಗౌడ, ఇవ ಗె అనుకంపద 
ఆಧారద ౕಲె ವ್.ద.సಹాయకర హుದెದ್ಗె 
ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್.

26/09/2007 A
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2181 205 5[2]ನెౕమక:6:2006-
2007

ರ್ౕమ  ఎಸ್.స ತామ ప  వంగత 
ಹెಚ್. .ರాజు, ఇవ ಗె అనుకంపద 
ఆಧారద ౕಲె ವ್.ద.సಹాయకర హుದెದ್ಗె 
ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್.

26/09/2007 A

2182 208 5[2]ನెౕమక:12:2006-
2007

ರ್ౕమ  .కమల, ప  వంగత 
ఎం. .ವెంకಟెౕಶ್ , ఇవ ಗె అనుకంపద 
ఆಧారద ౕಲె ವ್.ద.సಹాహయకర 
హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್.

26/09/2007 A

2183 209 5[2]ನెౕమక:13:2006-
2007

| .ఎಸ್. ౕಪ್ కుಮాರ್ తంದె 
వంగత . దದ್ರాము, ఇవ ಗె 

అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె 
ವ್.ద.సಹాహయకర హుದెದ್ಗె ನెౕమక 

ಮాడువ బಗెಗ್.

26/09/2007 A

2184 210 5[2]ನెౕమక:15:2006-
2007

ರ್ౕ ఎನ್. .స ౕಶ್ కుಮాರ್ తంದె 
వంగత ఎಸ್. . షకంಠెౕಗౌడ, ఇవ ಗె 

అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె 
ವ್.ద.సಹాహయకర హుದెದ್ಗె ನెౕమక 

ಮాడువ బಗెಗ್.

26/09/2007 A

2185 211 5[2]ನెౕమక:1`6:2006-
2007

ರ್ౕమ  జయమಮ್, ప  వంగత 
ಕె.ఎನ್.సుబರ್మణಯ್ ఇవ ಗె అనుకంపద 
ఆಧారద ౕಲె ವ್.ద.సಹాహయకర 
హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್.

26/09/2007 A

2186 214 5[2]ನెౕమక:19:2006-
2007

ರ್ౕమ  .ఆರ್.మంజుళమಮ್ ప  
వంగత .ఎ.కుಮాರ್, ౕ ౕಸ್  

ಕాನ್ಸ್ ಟెౕబಲ್, ఇవ ಗె అనుకంపద 
ఆಧారద ౕಲె ವ್.ద.సಹాహయకర 
హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್.

26/09/2007 A

2187 215 5[1]ನెౕమక:20:2006-
2007

ರ್ౕ .ఎಲ್. ౕహನ್, తంದె వంగత 
ంగಶె ಟ್, ఇవ ಗె అనుకంపద ఆಧారద 
ౕಲె ವ್.ద.సಹాహయకర హుದెದ್ಗె ನెౕమక 

ಮాడువ బಗెಗ್.

26/09/2007 A

2188 216 5[2] ంచ :ఇతರె:21:20
06-2007

ರ್ౕ ఆರ್. జయನ್, య సಹాయక 
ದెౕರ್శకరు [ వృ ತ್] ఇవ ಗె వృ ತ್ 

నంతరద గ ಕె రಜె ಸౌలభಯ್ మంజూరు 
ಮాడువ బಗెಗ್.

10/03/2007 A

2189 218 5[2]ನెౕమక:23:2006-
2007

| ఎಸ್. .సుದెౕಶ್ ರై తంದె వంగత 
గుడಡ್పಪ್ ರై ఇవ ಗె అనుకంపద ఆಧారద 

ౕಲె ವ್.ద.సಹాహయకర హుದెದ್ಗె ನెౕమక 
ಮాడువ బಗెಗ್.

26/09/2007 A

2190 220 5[2]ನెౕమక:25:2006-
2007

: ಹెಚ್.ಕಿరಣ್  కుಮాರ್ తంದె 
ఎ.ఎಸ್.హనుమంతపಪ್ ఇవ ಗె అనుకంపద 
ఆಧారద ౕಲె ವ್.ద.సಹాహయకర 
హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್.

26/09/2007 A

2191 221 5[2]ನెౕమక:పರ್దస:26:2
006-2007

: ಜె.ಗಿ ౕಶ್ తంದె వంగత 
ఎం.జయರాము, ఇవ ಗె అనుకంపద 
ఆಧారద ౕಲె పರ್.ద.సಹాహయకర 
హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್.

26/09/2007 A
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2192 228 5[2][9]ఇతರె:44:1989-
1990

ಬెూౕధಕెౕతర వృందద ఉప 
ದెౕರ್శకరుగళ ಹాగూ పತాರ್ంಕಿత 

సಹాయకరుగళ ఒ ಟ್ 08 ತాತాಕ್ క 
హుದెದ್గళనుನ್ ముందువರెసువ బಗెಗ್.

23/09/2008 A

2193 230 5[2]ನెౕమక:34:2005-
2006

వంగత వసంతರాజు, ఇవర మగ 
ರా ౕవನాయక ఇవ ಗె అనుకంపద 
ఆಧారద ౕಲె ವ್.ద.సಹాహయకర 
హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್.

26/09/2007 A

2194 263 స5[2][9]ಕె :6952:98:19
98-1999

. .హనుమయಯ್, సಹాయక ದెౕರ್శరు 
[ವా జಯ್] బ ತ್ బಗెಗ್ ಕె.ఎ.  అ ರ್ 
సంಖెಯ್:6952/98

10/06/2007 A

2195 276 5[4][5]ನెౕమక:28:2004
-2005

వంగత ఎನ್.ఎಸ್.సుబಬ್మಮ್ ఇవర 
మగನాద ರ್ౕ ఆರ್.ఎನ್.ముర  ఇవ ಗె 
అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె 
పರ್.ద.సಹాయకర హుದెದ್ಗె ನెౕమక 
ಮాడువ బಗెಗ್.

20/06/2008 A

2196 278 5[4]ನెౕమక:ఇతರె:70:20
05-2006

వంగత ఎ.ఎನ್.గంಗాధరయಯ್ ఇవర 
ఎరడನెౕ ಹెండ  మగಳాద కుಮా  
ప మళ అరళು మ ಲ್ಗె ఇవ ಗె 
అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె 
ವ್.ద.సಹాయకర హుದెದ್ಗె ನెౕమక 

ಮాడువ బಗెಗ್.

13/06/2008 A

2197 283 5[4]ನెౕమక:03:2006-
2007

వంగత ಕె.ఎಲ್.ఆనందమూ ರ್ ఇవర 
మగನాద ರ್ౕ ఎ.ರామರాವ್ ఇవ ಗె 
అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె 
పರ್.ద.సಹాయకర హుದెದ್ಗె ನెౕమక 
ಮాడువ బಗెಗ್.

20/06/2008 A

2198 289 5[4][5]ನెౕమక:99:2004
-2005

వంగత ఆರ್.ವెంకಟా ರ್ [ఆರెూౕగಯ್ 
ఇಲాಖె] ఇవర మగನాద ರ್ౕ 
ఎಸ್. ಶాವ್ಸ್, ఇవ ಗె అనుకంపద 
ఆಧారద ౕಲె ವ್.ద.సಹాయకర హుದెದ್ಗె 
ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್.

20/06/2008 A

2199 315 5[4]ನెౕమక:ఇతರెళ14:2
005-2006

వంగత ఎನ್. వణಣ್, ఇవర మగನాద 
ರ್ౕ .ఎಸ್.న ౕನ್  కుಮాರ್, ఇవ ಗె 

అనుకంపద ఆಧారద  ನెౕమక ಮాడువ 
బಗెಗ್.

31/12/2007 A

2200 316 5[4]ನెౕమక:07:2003-
2004

వంగత .ಹెಚ್.రంగನాథపಪ್, ఇవర 
మగನాద ರ್ౕ చందన అగ  ఇవ ಗె 
అనుకంపద ఆಧారద ನెౕమక ಮాడువ 
బಗెಗ್.

31/12/2007 A

2201 321 5[4][5]ಕెఎ :96:2003-
2004

కನాರ್టక ఆడ త ನాಯ್యమండ  అ ರ್ 
సంಖెಯ್:7270/2003, ರ್ౕ ఎನ್.ಲెూౕ త 
తంದె వంగత ఎನ್.ఆರ್.నంజపಪ್ మతుತ್ 
ರాజಯ್ సಕాರ್ర ಹాగూ ఇతరరు. [ ರ್ౕ 

.ఎಸ್.అంజనపಪ್, ెౕతರ್ 
ಕಷ್ಣా ಕా గళು, పటూరు, ఇవ ಗె 

ఒందు ವా ರ್క బ ತ್ తಡె రువ బಗెಗ್]

13/06/2008 A

2202 322 5[4]ರా.ఉ.ನాಯ್. ౕ:!!0:2
005-2006

ರాజಯ್ ఉచಛ್ ನాಯ್ಯాలಯాద డబూಲ್ಯ್  
నం:49294/2004, [ఎಸ್.ఆರ್.ఇ.ఎಸ್]ర 
ನాంక:)7.10.2005ర ౕ ರ್న బಗెಗ್.

13/06/2008 A
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2203 327 5[4][5]ನెౕమక:27:2000
-2001

ರ್ౕ ದెౕವెౕందರ್పಪ್ ఇవ ಗె అనుకంపద 
ఆಧారద ౕಲె ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್ 
[ರాజಯ್ ఉచಛ್ ನాಯ್ಯాలయద అ ರ್ 
సంಖెಯ್:33670/2002[ఎಸ್][ಕెఎ ] 
ౕಮాರ್నద బಗెಗ್.

13/06/2008 A

2204 333 5[4][5]ನెౕమక:112:200
0-2001

అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె ఎం.ಕಿరಣ್  
ఇవ ಗె ವ್.ద.సಹాయకర హుದెದ್ ౕడువ 
బಗెಗ್. [ಕె.ఎ.  అ ರ್ సంಖెಯ್:9219/2003ర 
బಗెಗ್]

13/06/2008 A

2205 334 5[4][5]ಕెఎ :15:2004-
2005

కನాರ್టక ఆడ త ನాಯ್ಯామండ  అ ರ್ 
సంಖెಯ್:2520/2004 కుಮా  

.ఆರ್.మధు తంದె .ರామచందರ್యಯ್, 
రుదಧ್ సಕాರ್ర ಹాగూ ఇతరరు.

13/06/2008 A

2206 344 5[4][5]ಕెఎ :97:2003-
2004

కನాರ್టక ఆడ త ನాಯ್ಯామండ  అ ರ್ 
సంಖెಯ್:6327/2003 ರ್ౕ 
ఆರ್.ఎಸ್. జయకుಮాರ್, తంದె 
వంగత ఆರ್. .సుబಬ್ರాయపಪ್ రుదಧ್ 

ರాజಯ್ సಕాರ್ర ಹాగూ ఇతరరు.

13/06/2008 A

2207 345 5[4][5]ಕెఎ :125:2003
-2004

ఆರ್.ఎಸ್.అరుణ తంದె వంగత 
దದ್ನాయಕ್ ఇవరు అనుకంపద ఆಧారద 

ನౌక  బಗెಗ್. ರాజಯ್ సಕాರ್ర ಹాగూ 
ఇతరర రుదಧ್ ಕె.ఎ. .య ಲ್ హూ రువ 
ದాವె సంಖెಯ್:359/2004ర బಗెಗ್.

13/06/2008 A

2208 346 5[4][5]ಕె.ఎ. :141:200
3-2004

కನాರ್టక ఆడ త ನాಯ್ಯామండ  అ ರ್ 
సంಖెಯ್:1799/2004 ದానంద తంದె 
వంగత చనನ್ ౕరయಯ್ రుదಧ್ ರాజಯ್ 

సಕాರ್ర ಹాగూ ఇతరరు.

13/06/2008 A

2209 348 5[4][5]ನెౕమక: ಟ್:16:
1998-1999

ವైదಯ್ಕಿౕయ ఆಧారద ౕಲె వృతತ್ರాద 
ರ್ౕ .ರామయಯ್ సహ ಕಷ್కరు, సಕాರ್  
య ಪాರ್థ క ಶాಲె, కమಮ್సందರ್, 

బంಗారಪెౕಟె ತాలూಲ್కు, ఇవర మగ 
.ఆರ್.ದెౕవರాజు ఇవ ಗె అనుకంపద 

ఆಧారద ౕಲె ವ್.ద.సಹాయకరు హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್ [ಕె.ఎ.  అ ರ್ 

సంಖెಯ್:6330/2003ర బಗెಗ್]

13/06/2008 A

2210 349 5[4][5]ಕెఎ :ఇతರె:85:2
003-2004

అనుకంపద ఆಧారద ನౌక య బಗెಗ್. 
ಕె.ఎ. .య ಲ್ ನెూంದా రువ ಟ್ 
అ ರ್గళనుನ್ ఒదಗಿసువ బಗెಗ್.

13/06/2008 A

2211 386 5[8]సగటు:క:22:2005-
2006

2005-2006ನెౕ ಸా న సగటు ఖ ౕ  
ౕజನెయ  పುసತ್కగళనుನ್ ఖ ౕ సువ 

బಗెಗ್.

20/12/2008 A

2212 421 5[6][1]:ನెౕమక:91:199
9-2000

ರ್ౕ ఎం. .మಹానందభగವాನ್  ఇవ ಗె 
అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె ನెౕమಕా  
ౕడువ బಗెಗ್.

10/06/2007 A

141 of 277



కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

2213 466 5[6][10]ನెౕమక:66:200
4-2005

ರ್ౕమ  శహತాಜ್ ఇవ ಗె అనుకంపద 
ఆಧారద ౕಲె ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್.

10/06/2007 A

2214 468 5[6]ನెౕమక:110:2004-
2005

ರ್ౕమ  ನాగరతನ್ ఇవ ಗె అనుకంపద 
ఆಧారద ౕಲె ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್.

10/06/2007 A

2215 470 5[6][1]ನెౕమక:26:2004
-2005

కుಮా  జగದాంబ ఇవ ಗె అనుకంపద 
ఆಧారద ౕಲె ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್.

10/06/2007 A

2216 472 5[6]ನెౕమక:10:2005-
2006

ರ್ౕమ  సರెూౕజ, ఇవ ಗె అనుకంపద 
ఆಧారద ౕಲె ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್.

10/06/2007 A

2217 474 5[6]ನెౕమక:14:2005-
2006

ರ್ౕమ  హుచಚ್నంజమಮ್, ఇవ ಗె 
అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె ನెౕమಕా  
ౕడువ బಗెಗ್.

10/06/2007 A

2218 475 5[6]ನెౕమక:2:2005-
2006

ರ್ౕమ  జయల ಮ್, ఇవ ಗె అనుకంపద 
ఆಧారద ౕಲె ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್.

10/06/2007 A

2219 477 5[6]ನెౕమక:28:2005-
2006

ರ್ౕమ  యಶెೂౕధమಮ್, ఇవ ಗె 
అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె ನెౕమಕా  
ౕడువ బಗెಗ್.

10/06/2007 A

2220 478 5[6]ನెౕమక:31:2005-
2006

ರ್ౕ .ವెంకಟెౕಶ್, ఇవ ಗె అనుకంపద 
ఆಧారద ౕಲె ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್.

10/06/2007 A

2221 480 5[6]ನెౕమక:41:2005-
2006

ರ್ౕమ  చందರ್కಲా అಗెౕర, ఇవ ಗె 
అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె ನెౕమಕా  
ౕడువ బಗెಗ್.

16/10/2007 A

2222 481 5[6]ನెౕమక:42:2005-
2006

ರ್ౕమ  పುటಟ್మಮ್, ఇవ ಗె అనుకంపద 
ఆಧారద ౕಲె ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್.

23/10/2007 A

2223 483 5[6]ನెౕమక:49:2005-
2006

ರ್ౕమ  ఎಸ್.మంగళಗౌ , ఇవ ಗె 
అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె ನెౕమಕా  
ౕడువ బಗెಗ್.

15/04/2008 A

2224 492 5[6]ನెౕమక:02:2006-
2007

ರ್ౕమ  మంజుಳా ఇవ ಗె అనుకంపద 
ఆಧారద ౕಲె ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್.

16/10/2007 A

2225 500 5[6]ನెౕమక:08:2006-
2007

ರ್ౕమ  ರాజమಮ್ ఇవ ಗె అనుకంపద 
ఆಧారద ౕಲె ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್.

16/10/2007 A

142 of 277



కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

2226 683 5[6][2](దూరు( )/09/0
3-04

ರ್ౕ ఎ.ఎನ್ అಲె లರ್, పತాರ್ంಕಿత 
వಯ್వಸాಥ್పకరు, ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ  
మండಯ್ ఇవర ౕ న ಚారಣె బಗెಗ್

17/10/2007 A

2227 685 5[6][2]/దూరు 
ప.హు.09/03-04

ರ್ౕ ఎಲ್.ఎం పರ್ಭాకర, పರ್.ద.స., 
ಬాలಕಿయర ప.పೂ.ಕాಲెౕజు, ನాಯ್మ  
ಹెూౕబ  ತా||, ఇవర ౕ న ಚారಣె 
బಗెಗ್

17/10/2007 A

2228 770 5[6]దూరు:13:2004-
2005

వృ ತ್ ಕಷ್ణ ದెౕರ್శನాలయద బಬ್ం  
ౕ న దూ న బಗెಗ್.

17/10/2007 A

2229 899 5[6][2]దూరుక. .దూరు:
06:2004-2005

ರ್ౕ ంగపಪ್, పರ್.ద.సಹాయకరు, ెౕతರ್ 
ಕಷ್ಣా ಕా గళ కಛెౕ , తರ್దుగರ್, 

ఇవర రుదಧ್ సుತ್ కರ್మద బಗెಗ್.

09/11/2008 A

2230 928 5[6][2]ಕె. .దూరు:44:1
994-1995

ರ್ౕ .ఎನ್.పರ್సనನ್కుಮాರ್, వృతತ್ 
అ ౕಕಷ್కరు, ఆయుకತ್ర కಛెౕ , 
ಬెంగళೂరు, ఇవరు ಲెూౕಕాయుకತ್ర బಲెಗె 
దದ್ బಗెಗ್.

17/10/2007 A

2231 1053 5[7] .గూರ್ಪ್:ನెౕమక:06
/2006-2007

ರ್ౕమ  ఎನ್.కమలమಮ್ ಕెూౕ వంగత 
ఎ.ಕె.ರాజపಪ್, సహ ಕಷ್కరు, ఇవ ಗె 

.దಜెರ್ హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್.

05/09/2007 A

2232 1055 5[7] .గూರ್ಪ್:ನెౕమక:17
:2006-2007

ರ್ౕమ  .సರెూౕజಬా , ಕెూౕ వంగత 
. ౕಗెౕಶ್ ನాయಕ್, ఇవ ಗె .దಜెರ್ 

హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್.

05/05/2007 A

2233 1058 5[7] .గూರ್ಪ್:ನెౕమక:09
:2005-2006

ರ್ౕ ఎం.ము ರాజు తంದె వంగత 
ము ರామపಪ್, ఇవ ಗె .దಜెರ್ హుದెದ್ಗె 
ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್.

05/05/2007 A

2234 1059 5[7]ನెౕమక:103:2004-
2005

ರ್ౕమ  పಪ್మಮ್ ಕెూౕం వంగత 
ಮాಮ್ಬెూౕ  ఇవ ಗె .దಜెರ್ హుದెದ್ಗె 

ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್.

05/05/2007 A

2235 1114 5[7] .గూರ್ಪ್:ನెౕమక:41
:2005-2006

ರ್ౕ ఆಶెೂౕಕ್  ಶైలನ್ ನ್ వంగత 
ఎం.ಜెూౕతపಪ್, ಲెూౕಕెూౕప ౕಗಿ ఇಲాಖె, 
ఇవ ಗె అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె 

.దಜెರ್ హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా  బಗెಗ್.

08/04/2007 A

2236 1115 సక5[7][10]ನెౕమక:90:20
04-2005

ఆರ್.మంజమಮ್, ಕెూౕం  కంబదರాగపಪ್, 
ఇవ ಗె అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె 

.దಜెರ್ హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా  బಗెಗ್.

08/04/2007 A

2237 1132 5[7] .గూರ್ಪ್:ನెౕమక:25
:2005-2006

ರ್ౕ ತెౕಜెూౕమూ ರ್ తంದె వంగత 
ಕె. .వುಸెౕ ನాయಕ್, ౕ ౕಸ್  ఇಲాಖె, 
ఇవ ಗె అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె 

.దಜెರ್ హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್.

08/04/2007 A

2238 1134 5[7] .గూರ್ಪ್:56:2005-
2006

వంగత ಹెಚ್. .ರాజపಪ್మ, ఇవర మన 
ರ್ౕ .ఆರ್.మ ಲ್ಕాజుರ್నపಪ್, ఇవ ಗె 

అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె .దಜెರ್ 
హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್.

08/04/2007 A
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2239 1136 5[7] .గూರ್ಪ್:ನెౕమక:40
:2005-2006

కుಮా  చందರ್మಮ್ ಕెూౕం వంగత 
దದ್యಯ್, ಲెూౕಕెూౕప ౕಗಿ ఇಲాಖె, 

ఇవ ಗె అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె 
.దಜెರ್ హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್.

05/05/2007 A

2240 1143 5[7] .గూರ್ಪ್:ನెౕమక:50
:2005-2006

ರ್ౕమ  రుಕಿಮ್  ಕెూౕం వంగత 
.ನాగರాజు, [ ౕ ౕಸ್  ఇಲాಖె] 

ఇవ ಗె అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె 
.దಜెರ್ హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್.

05/05/2007 A

2241 1157 5[7]ఆఆನెౕ:ఇతರె:02:20
06-2007

ರ್ౕమ  ಪావರ್తమಮ್ ಕెూౕం వంగత 
ము ರామపಪ್, . . -121, ఇవ ಗె 
అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె .దಜెರ್ 
హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್.

05/05/2007 A

2242 1159 5[7][10]ನెౕమక:50:200
4-2005

ರ್ౕమ  ಹెಚ್.ಶాంతమಮ್, ಕెూౕం వంగత 
ಕె. జయಕ್  కుಮాರ್ ఇవ ಗె అనుకంపద 
ఆಧారద ౕಲె .దಜెರ್ హుದెದ್ಗె 
ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್.

15/03/2008 A

2243 1161 5[7][10]ನెౕమక:60:200
4-2005

ರ್ౕమ  ఎಲ್. మంజుಳాಬా  ಕెూౕం 
వంగత హనుమంతపಪ್, ఇవ ಗె 

అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె .దಜెರ್ 
హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್.

05/05/2007 A

2244 1163 5[7] .గూರ್ಪ್:ನెౕమక:46
:2005-2006

ರ್ౕమ  ಕె. .ఆಶా, ಕెూౕం వంగత 
.పర ౕశವ್రపಪ್, ఇవ ಗె అనుకంపద 

ఆಧారద ౕಲె .దಜెರ್ హుದెದ್ಗె 
ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್.

15/03/2008 A

2245 1168 5[7] .గూರ್ಪ್:ನెౕమక:65
:2005-2006

ರ್ౕ .ఎం.మంజుನాಥ್  తంದె వంగత 
ము యపಪ್, ముఖಯ್ ಕಷ್కరు, ఇవ ಗె 
అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె .దಜెರ್ 
హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್.

05/05/2007 A

2246 1175 5[7][1]ನెౕమక:96:2004
-2005

ರ್ౕమ  మಲా  బసవಣెపಪ್ కಡెౕమ  
ಕెూౕం వంగత ఎం.ఆರ್.బసవರాజు, 
ఇవ ಗె అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె 

.దಜెರ್ హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್.

20/08/2007 A

2247 1179 5[7] .గూರ್ಪ್:ನెౕమక:09
:2006-2007

ರ್ౕమ  ఎం. .ల ಮ್, ಕెూౕం వంగత 
ಜె. జ ంగపಪ್, ఇవ ಗె అనుకంపద 
ఆಧారద ౕಲె .దಜెರ್ హుದెದ್ಗె 
ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್.

05/05/2007 A

2248 5791 5(2)/ನెౕమక 
పರ್దస/218/2006-07

కు|| .ఎನ್.సు ౕತా, తంದె .  
ನాగರాజు, ఇవ ಗె అనుకంప ఆಧారద 

ౕಲె పರ್.ద.స హుದెದ್ಗ್ ನెౕమక ಮాడువ 
బಗెಗ್

26/09/2007 A

2249 5792 5(2)/ನెౕమక/29/2006-
07

|| ಕె.మధుకರ್, తంದె, | ఎం.క యపಪ್, 
ఇవ ಗె అనుకంప ఆಧారద ౕಲె 
ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

26/09/2007 A

2250 5793 5(2)/ ನెౕమక 30/2006-
07

| ఎಸ್.పರ್ಕాಶ್, తంದె || దಧ್యಯ್ 
ఇవ ಗె అనుకంప ఆಧారద ౕಲె 
ವ್.ద.స హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್

26/09/2007 A
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2251 5795 5(2)/ವాఖ 
అనుమ /31/2006-07

ರ್ౕ.ఎಸ್.ದాಯ್ವెౕಗ್ఔడ,పತాರ್ంಕಿత 
వಯ್వಸాಥ್పకరు, .ఇ.ఓ కಛెౕ , 
సకಲెౕశపುర ఇవ ಗె ಮారు  ವాಯ್ನ್ 
ಕెూళಳ್లు అనుమ సువ బಗెಗ್

26/09/2007 A

2252 5796 5(2)/ఇతರె/32/2006-
07

ಬెరళచుಚ್ಗారరనుನ್ ವ್.ద.స  స త 
ಬెరళచుಚ್ಗారರెందు ప గ  ಸెౕವా 
ಸౌలభಯ್వనుನ್ ౕడువ బಗెಗ್

18/10/2007 A

2253 5797 5(2)/ನెౕమక 33/2006-
07

ರ್ౕమ  ఎನ್. ంగರాజమಮ್, ప  || 
రంగಸాವ್ , ఇవ ಗె అనుకంప ఆಧారద 

ౕಲె ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

26/09/2007 A

2254 5798 5(2)/ನెౕమక/34/2006-
07

ರ್ౕ.ఎನ್.ರెౕవణಣ್, తంದె || .ನాగయಯ್ 
ఇవ ಗె అనుకంప ఆಧారద ◌ంఏಲె 
ವ್.ద.స హుದెದ್ಗె ಣెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್

10/03/2007 A

2255 5803 ౕ5(2)/ ನెౕమక 
పರ್దస/36/2006-07

ರ್ౕ. .మಹెౕಶ್, తంದె || పರ್భు ఇవ ಗె 
అనుకంప ఆಧారద ౕಲె పರ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್

26/09/2007 A

2256 5814 5(2)/ನెౕమక 38/2006-
07

ರ್ౕమ .ఎಸ್.రూಪా ప . || 
ఆರ್.జయರాము ఇవ ಗె అనుకంప 
ఆಧారద ౕಲె పರ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ 
బಗెಗ್

26/09/2007 A

2257 5818 5(2)/ ನెౕమక ఇతರె 
40/2006-07

ರ್ౕ.సుబರ್మణಯ್ తంದె || ఎಸ್. .కృషಣ್, 
ఇవ ಗె అనుకంప ఆಧారద ౕಲె 
ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್

26/09/2007 A

2258 5824 5(2)/బ ತ್ /42/2006-
07

ರ್ౕమ . .ಸాలమಮ್, సಹాయక 
ದెౕರ್శకరు ఇవరనుನ್ కతರ್వಯ್ ంద 
డుగಡె ಮాడువ బಗెಗ್

26/09/2007 A

2259 5837 5(2)/ನెౕమక/57/2005-
06

ರ್ౕమ .ఎನ್.స ತా ప  || 
ఎಸ್. వకుಮాರ್, సహ ಕಷ್కరు,ఇవ ಗె 
అనుకంప ఆಧారద ౕಲె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್

26/09/2007 A

2260 5888 CPI.ndisgl 
34.ఇతರె/2006

ఆಯ್.ఎಸ್.గుండుప ಲ್ ప.వಯ್వಸాಥ್పకరు 
ఇవర ಸెౕವా పುసತ್కద బಗెಗ್.

26/09/2007 A

2261 5900 CPI.Ndisgl 
35.ఇతರె/2006

ఎಸ್.ಸెూౕమಶెౕఖರ್ ఇవ ಗె అ.ఆ.ನెౕ 
ౕడువ బಗెಗ್. ఎಸ್.ఆರ್.ఇరుతತ್ದె.

26/09/2007 A

2262 6224 5(2)/ సವ್ ఇ  45/2006-
07

ರ್ౕమ  ఎం. .ಬెూళಳ್మಮ್, పತాರ್ంಕಿత 
సಹాయకరు, ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , 
ಬెంగళೂరు ಗాರ್ಮాంతర ఇవ ಗె సವ್ 
ఇಚాಛ್ వృ ತ್ ಹెూందలు అనుమ  
ౕడువ బಗెಗ್

26/09/2007 A

2263 6340 5(2)/ ನెౕమక 46/2006-
07

ರ್ౕమ  ఆರ್ ఉಮాದెౕ , ప  || 
ಕె.నర ంహ మూ ರ್ ఇవ ಗె అనుకంప 
ఆಧారద ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್ - 
ಲాಲ್ ಕా గళು, ౖసూరు ఇవ ంద 

ఉ.  ಚామರాజ నగర ఇవ ంద బంద 
పರ್ಸాತ್వನె

26/09/2007 A
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2264 6479 5(2)(9)/ ವెౕతన 
గ /26/2001-02

ರ್ౕ.ಹెಚ್.ಗెూౕಪాల కృషಣ್ ಸాವ್ , 
సಹాయక ದెౕರ್శకరు ఇవర ವెౕతన 
గ  బಗెಗ್

26/09/2007 A

2265 6542 5(2)/ ప.స బ ತ್/ 
19/2003-04

ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖెయ పತాರ್ంಕಿత 
సಹాయకర హుದెದ್ಗె బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್

23/09/2008 A

2266 6578 CPI.47.ನెౕమక/2006-07 కు|| ఎం.ఎಸ್.సతಯ್మ  తంದె || 
ಕె.ఎಸ್. దದ್ರాజు, ము. , స ಪాರ್ ಶాಲె, 
చందಗాలు, మండಯ್ ತాలూಲ್కు ఇవ ಗె 
అ.ఆಧారద ౕಲె ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ 
బಗెಗ್.

05/10/2007 A

2267 6625 CPI.71.ನెౕమక/2006-07 కు: రూప ఇవ ಗె అ.ಧారద ౕರెಗె  
ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

29/12/2008 A

2268 6682 5(7) గూರ್ಪ್  ನెౕమక 
/29/ 2006-07

వంగత. ರ್ౕ.హనుమంత,గూರ್ಪ್  
ನౌకరరు,సಕాರ್  ಪౌఢ 
ಶాಲె,బనವా ,కనకపುర ತాలూಲ್ಕ್ 
ಬెంగళೂరు ಗాರ್ಮాంతర ಲెಲ್.ఇవర ప ನ್ 
ರ್ౕమ .ಸా ರ್,ఇవ ಗె అనుకంపద 

ఆಧారద ౕರెಗె గూರ್ಪ್   ನౌకరర 
హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್..

27/09/2007 A

2269 6749 5(7)ಸాగు :08:2006-
07

ರ್ౕ.నరసపಪ್, వృతತ್ గూರ್ಪ್  
ನౌకరరు,కನాರ್టక పఠಯ್ పುసತ್క సంఘ 
ఇవర ಸాಮానಯ್ గుంపು  మతుತ್  
కుటుంబ భ షಯ್ య తತ್వనుನ್ 
ಪావ సువ బಗెಗ್.

05/05/2007 A

2270 6903 5(7)ನెౕమక/31/2006-
07

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ . 
ఎం. .శ కಲా 
ಕెూౕం. . ರ್ౕ.ఎం.ఎನ್.పర ౕశವ್రపಪ್ 
ఇవ ಗె గూರ್ಪ್  ನౌకరర హుದెದ್ಗె 
ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್.

05/05/2007 A

2271 6907 5(7)ನెౕమక /32/2006-
07

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
సవರ್మంగళమಮ್ 
ಕెూౕం. .ದెూడಡ್ಸాವ್మయಯ್,అరణಯ್రಕಷ್క,అర
ణಯ್ ఇಲాಖె, ಗెರె, వ గಗ್.ತా.ఇవ ಗె 
గూರ್ಪ್  ನౌకరర హుದ್ఎ ౕడువ బಗెಗ್.

18/10/2007 A

2272 7043 CPI.48.ನెౕమక/2006-07 || ర కుಮాರ್ తంದె || ಬెూౕళయಯ್, 
అడుಗెయవరు ఇవ ಗె అ.ఆಧారద ౕ 
ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

26/09/2007 A

2273 7052 5(7) ಸాగుంపು  
06/06-07

ರ್ౕమ  ಕె.లಕಷ್ಮ್మಮ್ వರ್తತ್  దಜెರ್ 
ನౌకరరు ఇవ ಗె .ఐ.ఎಸ್ ಹాగూ 
ఎಫ್. .ఎಫ್ మంజూರా  బಗెಗ್

04/04/2007 A

2274 7055 5(7) దಜెರ್ ನెౕమక 
31/06-07

సుರెౕಶ್ ನ್ సణಣ್పಪ್ ఇవ ಗె అ. ౕಲె  
దಜెರ್ హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

04/07/2007 A

146 of 277



కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

2275 7056 5(7)  గూರ್ಪ್ ನెౕమక 
79/03-06

ರ್ౕ సుగుಣాದెౕ  2 ನెౕ ప ನ್ ఆರ್. 
చందರ್ನాయಕ್ ఇవ ಗె అనుకంపద ౕಲె 
ನౌక  ౕడువ బಗెಗ್

14/03/2008 A

2276 7057 5(7)  గూರ್ಪ್ ನెౕమక 
31/05-06

ರ್ౕమ  జయమಮ್ ಕెూౕ. .ಗెూౕಪాల 
ఇవ ಗె అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె  
దಜెರ್ హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

04/04/2007 A

2277 7058 5(10) ನెౕమక 103/04-
05

ರ್ౕమ  పಪ್మಮ್ ಕెూౕ.  ಮాಮ್ బಗెಗ್ 
ఇవ ಗె అ.ನెౕ ౕడువ బಗెಗ್

04/04/2007 A

2278 7059 5(7)  గూರ್ಪ್ ನెౕమక 
09/06-07

ರ್ౕమ  ఎం.  ల ಮ್ ಕెూౕం.  ಜె 
జ ంగపಪ್ ఇవ ಗె అనుకంపద ౕರెಗె 

ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್

04/04/2007 A

2279 7060 5(7)  గూರ್ಪ್ ನెౕమక 
25/05-06

ರ್ౕ ತెౕಜెూౕ ము ರ್ తంದె వంగత ಕె.  
హుಸెౕ  ನాయಕ್ ౕ స ఇಲాಖె ఇవ ಗె 
అ.ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್

04/07/2007 A

2280 7063 5(10) ನెౕమక 96/04-
05

మ ಕెూం.  ఎం.ఆರ್ బసవರాజు 
ఇవ ಗె అ.ఆ.  దಜెರ್ హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

05/07/2007 A

2281 7065 3(7)  గూರ್ಪ್ ನెౕమక 
17/06-07

ರ್ౕమ   సರెూౕజ ಬా  ಕెూౕ.   
ౕಗెౕందರ್ನాయಕ್ ఇవ ಗె అ ౕರెಗె 

ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್

12/05/2007 A

2282 7066 5(7)  గూರ್ಪ್ ನెౕమక 
06/06-07

ರ್ౕమ  ఎನ್. కమలమಮ್ ಕెూౕం.  ఎ.ಕె 
ರాజపಪ್ స.  ఇవ ಗె అనుకంపద 
ఆಧారద ౕಲె  దಜెರ್ హుದెದ್  ౕడువ 
బಗెಗ್

12/05/2007 A

2283 7068 5(10) ನెౕమక 60/04-
05

ఎಲ್. మంజుಳాಬా  .ఇ 
హనుమంతపಪ್ ఇవ ಗె  దಜెರ್ హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್

04/04/2007 A

2284 7070 5(7)  గూರ್ಪ್ ನెౕమక 
72/05-06

ರ್ౕ ದా  ವెంకటయಯ್ ఇవర మగ 
ರ್ౕವాసుದెౕవమూ ರ್ ఇవ ಗె 

అ.ఆಧారద ౕಲె  గూರ್ಪ್ ನౌక  
ౕడువ బಗెಗ್

04/07/2007 A

2285 7073 5(7) అఆ.ನెౕ 05/06-07 ರ್ౕమ  ಕెూటರ್మಮ್ ಕెూౕ. .ಕె 
మంజుನాథ ವ್.ద.స ఇవ ಗె  దಜెರ್ 
హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

27/09/2007 A

2286 7075 5(7)  గూರ್ಪ್ ನెౕమక 
06/05-06

ರ್ౕ .ఎం. మంజుನాథ తంದె  
ము యపಪ್ ఇవ ಗె అ.ఆ ನెౕ ౕడువ బಗెಗ್

04/04/2007 A

2287 7078 5(7)  గూರ್ಪ್ ನెౕమక 
46/05-06

ರ್ౕ మ  ಕె.ఎಸ್ ఆಶా ಕెూౕ .వ 
పర ౕశವ್రపಪ್ ఇవ ಗె అ.ఆ ನెౕ ౕడువ 
బಗెಗ್

04/07/2007 A
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2288 7079 5(10) ನెౕమక 50/04-
05

ರ್ౕమ  ಹెಚ್. ಶాంతమಮ್ ಕెూౕ. .ಕె 
జయకుಮాರ್ స  ఇవ ಗె అ.ఆ.ನెౕ 
ౕడువ బಗెಗ್

04/07/2007 A

2289 7080 5(7)  గూರ್ಪ್ ನెౕమక 
40/05-06

కు. చందರ್మಮ್ w/o late దದ್యಯ್ 
ಲెూౕకఫట ౕಗಿ ఇಲాಖె ఇవర 
అ ರ್యనుನ್ ಬెౕರె ఇಲాಖెಗె హం ಕె 
ಮా రువ బಗెಗ್

04/04/2007 A

2290 7082 5(7) ನెౕమక 02/06-07 ರ್ౕమ  ఎం.  ల ಮ್ౕ ಕెూౕ.మ వంగత 
జ ంగపಪ್ ఇవ ಗె అ.ఆ ನెౕ ౕడువ బಗెಗ್

04/07/2007 A

2291 7084 5(7) ನెౕమక 02/06-07 వంగత హಚ್.  ರాజపಪ್ ఇవర మగ ರ್ౕ 
.ఆರ್ మ ಲ್ಕాజుರ್నపಪ್ ఇవ ಗె 

అ.ఆ. ౕಲె  దಜెರ್ హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

15/03/2008 A

2292 7085 5(7) అ.ఆ.ನెౕ 14/06-07  ಚెలువರాయ స.ಪాರ್.ಶాಲె ಮాగ  ತా 
ఇవర ప ನ್ ಹెಚ್,ಕె ಶాంతమಮ್ ఇవ ಗె ನెౕ 
ౕడువ బಗెಗ್

22/12/2008 A

2293 7086 5(7)  దಜెರ್ ನెౕమక 
25/06-07

ರ್ౕ పರ್ಕాಶ್ అంಬెౕడಕ್ರ್ స/ఒ ಲెౕಟ್ 
నర ంహపಪ್ ఇవ ಗె అ.ఆ.ನెౕ ౕడువ బಗెಗ್

04/07/2007 A

2294 7088 5(7)  గూರ್ಪ್ ನెౕమక 
64/05-06

ರ್ౕమ  ఎం.ఎం. కమಲా  (2ನెౕ ప ನ್) 
ಕౌ. . రుదರ್పಪ್ ఇవ ಗె అ.ఆ.ನెౕ ౕడువ 
బಗెಗ್

04/07/2007 A

2295 7089 5(7)  దಜెರ್ ನెౕమక 
27/06-07

ರ್ౕమ  వమಮ್ w/o late G.P జగನాನ್థ 
ఇవ ಗె అ.ఆ.ನెౕ ౕడువ బಗెಗ್

04/07/2007 A

2296 7094 5(1) ನెౕమక 79/99-00 ರ್ౕ ಕె. ರ್ౕನాథ వంగత సుబಬ್మಮ್ 
ఇవ ಗె అ.ఆ. ౕಲె  దಜెರ್ హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್

15/03/2008 A

2297 7107 5(7) అ.ఆ.ನెౕ 19/06-07 కుಮా  ఆರ್. కಲావ  ರెౕవ  ఇవ ಗె 
అ.ఆ.ನెౕ ౕడువ బಗెಗ್

15/03/2008 A

2298 7113 5(7) 
గರ್.ప.ನెౕమక01/2003-04

గರ್ంథಪాలకరనుನ್ ನెౕమಕా  ಮాడువ 
బಗెಗ್

27/09/2007 A

2299 7140 5(10)(7) గూರ್ಪ್  
సವ್.  09/04-05

గూರ್ಪ್  ನౌకరరనుನ್ యుಕಿತ್ಗెూ సువ 
బಗెಗ್

04/04/2007 A

2300 7163 5(7)  దಜె◌్ನెౕమక 
25/06-07

ರ್ౕ పರ್ಕాಶ್ అంಬెౕఢಕ್ರ್, s/o నర ంహపಪ್ 
ఇవ ಗె ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್

04/04/2007 A
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2301 7219 5[6] ನెౕమక/18/2006-
07

ರ್ౕమ  .ಶారద ಕెూౕం ಲెౕಟ್ అణಣ್యಯ್ 
ನ್ ಹెಚ್. .అణಣ್పಪ್ " "దಜెರ್ ನౌకరరు 

స:ప:పೂ:ಕాಳెౕ జు, మూ ಗెರె 
కಕ್మగళುరు జಲెಲ್, ఇవ ಗె అనుకంపద 

ఆಧారద ౕಲె " "గూರ್ಪ್ హుದెದ್ಗె 
ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್

16/10/2007 A

2302 7221 5(10) ఇతರె ಲెౕమ 
01/94-95

ರ್ౕమ  .  హూవమಮ್ వರ್ ನౌకరరరు 
ఇవర వರ್ ರ್ౕమ  హబూవ ఇవ ಗె 
ళంబವాಗಿ ಪావ  ಮా ద బ ತ್ 
ౕడువ బಗెಗ್

27/09/2007 A

2303 7311 5(6) దూరు ఇతರె 
29/2006-07

ರ್ౕ ఎನ್.సతಯ್ನాರాయణ, పರ್ಭా  
పತాರ್ంಕಿత సಹాయకరు (పತాರ್ంಕಿత 
ಮాಯ್ನెౕజರ್) ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , 
కಕ್మగళೂరు ఇవర ౕಲె సుತ್ కರ್మ 

జరుಗಿసలు ರ್ౕ ఎం.ఎ.కృషಣ್యಯ್, వృతತ್ 
ముఖಯ್ ಕಷ್కరు ఇవరు దూరు స ಲ್ రువ 
బಗెಗ್.

17/10/2007 A

2304 7313 5(10)ನెౕమక:01:2006-
07

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె 
ರ್ౕమ .యಶెೂౕధమಮ್ 

ಕెూౕం. .వಯ್.ఎಸ್.ರాజಗెూౕಪాಲ್, 
ವ್.ద.సಹాయకరు,సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ 

ಶాಲె,దుడಡ್నహ ಳ್, ಕెూరటಗెರె 
ತాలూಲ್ಕ್,ఇవ ಗె గూರ್ಪ್ ನౌకరర హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

08/04/2007 A

2305 7314 5(7)  దಜెರ್ ನెౕమక/ 
22/2006-07

ರ್ౕమ .ఎಸ್.మంగళ 
ಕెూౕం.ఎ.గంಗాధర,ఆరణಯ್ఇಲాಖె,ఇవ ಗె 
అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె గూರ್ಪ್  
ನౌకరర హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా  ಮాడువ బಗెಗ್.

04/04/2007 A

2306 7315 5(7)అఆನెౕ/19/2006-
07

కుಮా  ఆರ್.కಲావ ,ఇవరతంದె 
వంగత ಕె.ఎం.ರెౕవణಣ್,స. ,సಕాರ್  

ಕಿ య ಪాರ್త క ಶాಲె 
,హు ಣ್ಗెౕರె,ಬెం.ద.వలయ-1 
ఇవ ಗెఅనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె 
ನెౕమಕా  ಮాడువ బಗెಗ್.

14/03/2008 A

2307 7316 5(7)  దಜెರ್ನెౕమక 
27/2006-07

ರ್ౕమ . వమಮ್ಕెూౕం. .ಗಿ. .జగನాನ್ಥ್,
ಪాರ್.ಶా.746,కನాರ್టక అಗಿನ್ಶామక 
మతుತ್ తుతుರ್ ಸెౕವెగళು అಗಿನ್ಶామక 
ಠాಣె,హగ ಬెూమಮ್నహ ಳ್,ఇవ ಗె 
అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె గూರ್ಪ್  
దಜెರ್ ನౌకరర హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ 
బಗెಗ್.

04/04/2007 A

2308 7326 5(7)అఆನెౕ/4/2006-07 ರ್ౕమ .ಗಿ.సు తರ್,ಕెూౕం. . వణಣ್క య
పಪ್, ವ್.ద.సಹాయకరు,వలయ 
అరಣాಯ್ ಕా గళ కಛెౕ ,చనನ್ಗಿ  
వలయ,ದావణಗెರె ಲెಲ್.ఇవ ಗె 
అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె  దಜెರ್ 
హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

04/04/2007 A
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2309 7327 5(7)అ ఆನెౕ.ఇతರె/ 2 
/2006-07

ರ್ౕమ . ಪావರ್తమಮ್ 
ಕెూౕం.ము ರామపಪ್,  121,నంగ  

ౕಸ್ ಠాಣె,నంగ ,ಕెూౕಲార ఇవ ಗె 
అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె  దಜెರ್ 
ನౌకరర హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా  ಮాడువ బಗెಗ್.

04/04/2007 A

2310 7331 CPI. ంబరహ 
39.ನెౕమక/2006

.ఎ.భరತ್ ఇవ ಗె అ.ఆ.ನెౕ ౕడువ 
బಗెಗ್ ( ంబరహద మూలక 
ం రుಗಿసಲాಗಿದె)

26/09/2007 A

2311 7332 CPI.40.ನెౕమక/2006 ఎం.ಜెూಯ್ౕ  ఇవ ಗె అ.ఆ.ನెౕ ౕడువ 
బಗెಗ್ ( ంబరహ మూలక 
ం రుಗಿసಲాಗಿದె)

26/09/2007 A

2312 7338 5(6) ನెౕమక 54/2000-
01 (ಭాగ)

ರ್ౕ.మಹెౕశವ್ర అంగ  రవ ಗె అనుకంప 
ఆಧారద ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್

15/04/2008 A

2313 7339 5(10)  
దಜెರ್ನెౕమక/23/2006-07

 . ರ್ౕ.ಕె. .ಕెూటರ್ಗౌడ,స. . 
స. .ಪాರ್.ಶాಲె,ಹెూనూನ್రు న  
అంಚె,హూ నహడగ  ತాలూಲ್కు,ఇవర 
మగళು కుಮా  ಗా ರ್ ఇవ ಗె 
అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె దಜెರ್ 
హుದెದ್ డువ బಗెಗ್.

04/04/2007 A

2314 7341 5(10)అఆನెౕ/02/2006-
07

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
ముతತ್మಮ್ ఉరుಫ್ ಶాంతమಮ್ ಕెూౕం 

. ರ್ౕఎం. .హనుంతರాయపಪ್,ದెಯ್. ,స. .
ಪాರ್.ಶాಲె, ಕెూడಲ್హ ಳ್,ಕెూరటಗెರె 
ತా.ఇవ ಗె గూರ್ಪ್  హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

12/05/2007 A

2315 7342 CPI..ಯావುದాదರెూంద 
నుನ್ ఆ ಕ್ ಮా /2006

ರ್ౕమ  ముతತ್మಮ್ ಶారదమಮ್ ఇవ ಗె 
అ.ఆ>ನెౕ ౕడువ బಗెಗ್. 
ఎಸ್.ఆರ್.ఇరుతತ್ದె.

04/07/2007 A

2316 7353 5(7)  గూರ್ಪ್ ನెౕమక 
/15/2006-07

ರ್ౕమ .ಹెಚ್.ల ಮ್ౕದెౕ ,ಕెూౕం. .ఎನ್.
ನాగರాజపಪ್,స. .ఇవ ಗె అనుకంపద 
ఆಧారద ౕರెಗె గూರ್ಪ್  హుದెದ್ ౕడువ 
బಗెಗ್.

04/04/2007 A

2317 7358 5(7)  దಜెರ್ ನెౕమక 
/26/2006-07

ರ್ౕమ .ದాಯ್వమಮ್,ಕెూౕం.ಜె.ఎం.మంజపಪ್,
స. ,స. .ಪాರ್.ಶాಲె.సంಗాహ ಳ್,చనನ್ಗಿ  
ತాలూಲ್ಕ್,ದావణಗెರె ಲెಲ್.ఇవ ಗె 
అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె దಜెರ್ 
హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

04/04/2007 A

2318 7371 ¸ 5(7)అఆನెౕ/5/2006-
07

ರ್ౕమ .యలಲ್మಮ್,ಕెూౕం. . ರ್ౕఎం.చలప
,స.శ.స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,ఉకಕ್రహ ಳ್,ಕె. .ఎಫ್
,ಕెూౕಲార ಲెಲ್.ఇవ ಗెఅనుకంపద 
ఆಧారద ౕರెಗె ನెౕమಕా ౕడువ బಗెಗ್.

04/04/2007 A

2319 7474 5(7ಸా.గుం. :5/200
6-07

ರ್ౕమ .ఆರ್.ల త , ವ್ఋతತ್ 
అ ౕಕಷ್కరు,సంసಕ್ರ್తಶాಖె,ఇవ ಗె 
కుటుంబ కಲాಯ್ణ  హగూ సమూ క 
గుంపು  మంజూర  బಗెಗ್.

04/04/2007 A
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2320 7507 5(2) వగರ್ 49/2006-07 ರ್ౕ.ఎం.ఎನ್ ಶెౕఖరపಪ್, పತాರ್ంಕಿత 
వಯ್వಸాಥ್పకరు ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್

10/03/2007 A

2321 7624 CPI.52.ನెౕమక/2006-07 ರ್ౕ ఎ.ఎಸ್.ವెౕణుಗెూౕಪాలರాವ್  ನ್ 
:ఎ. . వಪాಪ್ ರాವ್, సಹాయకరు, 

స.ಪౌರ್.ಶా,అడగూరు, ಬెౕలూరు ತా, 
ಹాసన ಲెಲ್ ఇవ ಗె అనుకంపద 
ఆಧారద ౕರెಗె పರ್.ద.స ನెౕమಕా  బಗెಗ್.

26/09/2007 A

2322 7689 5(2)/ ంబరహ/2006-07 ంబరహద మూలక పతರ್గళనుನ್ / 
పರ್ಸాತ್వನెగళనుನ್ సంబం త ಗె 
ం రుಗಿసువ బಗెಗ್

26/09/2007 A

2323 7849 5(10)అఆನెౕ 03/2006-
07

అనుకంపద ఆధరద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
సರెూౕజమಮ್ ಕెూౕం. . ರ್ౕ ವాస అరణಯ್ 
రಕಷ್క  ముళಬాಗಿలు అరణಯ್ వలయ 
ముళಬాಗಿలు, ಕెూౕలర ఇవ ಗె గూರ್ಪ್  
హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

08/04/2007 A

2324 7853 5(2)/ ನెౕమక 54/2006-
07

ರ್ౕమ .ఎಸ್.వరల ಮ್, ప  || 
ంಗెౕಗౌడ, గూರ್ಪ್  ನౌకరరు, ఇవ ಗె 

అనుకంప ఆಧారద ౕಲె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್

26/09/2007 A

2325 7917 5(2)/ ನెౕమక 55/2006-
07

ರ್ౕమ  .ಕె.ಹెౕమలತా, ప  || 
.ర ౕಶ್, సహ ಕಷ್కరు ఇవ ಗె 

అనుకంప ఆಧారద ౕಲె ವ್ ౕయ దಜెರ್ 
సಹాయకర హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా  ౕడువ 
బಗెಗ್

17/10/2008 A

2326 8050 5(2)/ ನెౕమక 58/2006-
07

ರ್ౕమ  ఓ. . ౕతమಮ್ ప  || 
ఓ.యు.ದెౕవయಯ್ ఇవ ಗె అనుకంప 
ఆಧారద ౕಲె ವ್.ద.స హుದెದ್ಗె 
ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್

26/09/2007 A

2327 8051 5(2)/ ನెౕమక 57/2006-
07

ರ್ౕ. .ఎం.సుబರ್మ , తంದె || 
ಕె.ముతుತ್ಸాವ್ , టಟ್ರ್ ఇవ ಗె 
అనుకంప ఆಧారద ౕಲె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್

26/09/2007 A

2328 8053 5(2)/ನెౕమక 59/2006-
07

ರ್ౕమ .ಹెಚ್.ఆರ್.న  ప  || ಗಿ ౕಶ್ 
రవ ಗె ఇవ ಗె అనుకంప ఆಧారద 

ౕಲె ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

26/09/2007 A

2329 8054 5(2)/ ನెౕమక 60/2006-
07

ರ್ౕ.ఎಸ್.ಸెూౕమಶెౕఖರ್, తంದె || 
ఎಸ್.ಸాವ್ , ము.  ఇవ ಗె అనుకంప 
ఆಧారద ౕಲె ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ 
బಗెಗ್

26/09/2007 A

2330 8159 5(2)/ ನెౕమక 62/2006-
07

 ನ್ కుಮాರ್ తంದె || ರ್ౕధర 
ಶె ಟ್, సహ ಕಷ್కరు, ఇవ ಗె అనుకంప 
ఆಧారద ౕಲె ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ 
బಗెಗ್

26/09/2007 A

2331 8160 5(2)/ನెౕమక 63/2006-
07

ರ್ౕ. .ఆರ್.మంజుನాಥ್, తంದె || 
ಕె. .ರాజపಪ್, ం  ಕಷ್కరు ఇవ ಗె 
అనుకంప ఆಧారద ◌ంఏಲె ವ್.ద స 
హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್

26/09/2007 A
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2332 8161 5(2)/ನెౕమక 64/2006-
07

ರ್ౕ. .సంತెూౕಷ್, తంದె || ಶెವ್ౕశವ್ర, 
సహ ಕಷ್కరు ఇవ ಗె అనుకంప ఆಧారద 

ౕಲె ವ್ ౕయ దಜెರ್ సಹాయక హుದెದ್ಗె 
ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್

26/09/2007 A

2333 8195 5(2)/ನెౕమక 65/2006-
07

కు. స ತా తంದె . || 
ఆರ್. నನ್ಸాವ್ , సహ ಕಷ್కరు ఇవ ಗె 
అనుకంప ఆಧారద ◌ంఏಲె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್

26/09/2007 A

2334 8282 5(2)/ನెౕమక67/2006-
07

కు|| ಹెಚ್.  ಚెౕతన కుಮా , తంದె || 
ತాతయಯ್, సహ ಕಷ್కరు, స ಪాರ್ ಶాಲె, 
ಹెూಸానందూరు, ರ್ౕరంగపటಟ್ణ 
ತాలూಲ್కు, మండಯ್ ಲెಲ್ ఇవ ಗె అనుకంప 
ఆಧారద ౕಲె ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ 
బಗెಗ್

26/09/2007 A

2335 8283 5(2)/ನెౕమక 68/2006-
07

ರ್ౕమ .ಹెಚ್.ఎನ್.ಸా తರ್మಮ್, 
ప . ||ಹెಚ್.ఎನ್.మంజుನాథ, స. , 
స. .ಪాರ್.ಶాಲె, . ెౕతರ್, ಕె.ఆರ್.నగర 
ತాలూಲ್కు, ౖసూరు ಲెಲ್ ఇవ ಗె 
అనుకంప ఆಧారద ౕಲె ವ್ ద స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್

26/09/2007 A

2336 8284 5(2)/ನెౕమక 69/2006-
07

ರ್ౕమ . .కమల, ప  || 
ఎం. .ವెంకಟెౕಶ್,స. , సಕಿಪాರ್ 
ಶాಲె, ౕచనహ ಳ್ ಕెూపಪ್లు, ಕె.ఆರ್.నగర 
ತాలూಲ್కు ౖసూరు ಲెಲ್ ఇవ ಗె 
అనుకంప ఆಧారద ౕಲె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್

26/09/2007 A

2337 8313 5(10)అఆನెౕ: 08 
/2006-07

ರ್ౕమ .ನాగరతನ್మಮ್ 
ಕెూౕం. .ಪాండురంగయಯ್,అ ಗెయవరు,
ಸాನ್తಕెూౕతತ್ర ರ್ಕ್ నంతరద ಬాలకర 
ದాಯ್ ರ್ లయ, శంకరఘటಟ್, .ఆರ್. 

ಪాರ್ಜెకಟ್, భದ್ఆవ , గಗ್ ಲెಲ್ ఇవ ಗె 
అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె గూರ್ಪ್   
ನౌకరర హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా  ಮాడువ బಗెಗ್.

13/03/2008 A

2338 8333 5(10)అఆನెౕమక/04/20
06-07

ರ್ౕమ . ರాధమಮ್, 
ಕెూౕం. . వకుಮాರ್,స. ,సಕాರ್  
(ఉదుರ್) య ಪాರ್థ క ಶాಲె, 
ರాంపುర, ళಕాలూಮ್రు, తರ್దుగರ್ 
ಲెಲ್,ఇవ ಗె గూರ್ಪ್  ನౌకరర హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

04/05/2007 A

2339 8334 5(10) 
అఆನెౕమక/06/2006-07

ರ್ౕ.ರాఘವెౕందರ್, ನ್, .ರాజపಪ್,బ ತ್ 
ముఖಯ್ ಕಷ್కరు, సಕాರ್  య 
ಪాರ್థ క ಶాಲె, సంಪెకಟెಟ್, ಹెూస 
నగరತాలూಲ್ಕ್, ఇవ ಗె ವాహన ಚాలకర 
హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

24/09/2007 A

2340 8379 5(2)/ನెౕమక 84/2005-
06

కు|| ಜెూಯ್ౕ  ఠಲ್ ದెౕಶ್ భంಡా , తంದె 
|| ఠಠ್ಲ್ ತా  ಸా ರ್ ದెౕಶ್ భంಡా  

ఇవ ಗె అనుకంప ఆಧారద ౕಲె 
ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

26/09/2007 A

2341 8617 5(5) ನెౕమక 50/2004-
05

ఎನ್. .గంగమಮ್, ప  
: .ఎಸ್.లంಕెహనుమయಯ್ రవ ಗె 
ವ್.ద.స : ಹెూ ಗె ಕಷ್కర హుದెದ್ಗె ನెౕమక 

ಮాడువ కు తు.

20/06/2008 A
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2342 8618 5(6)ನెౕమక.23/2006-
07

ರ್ౕమ . క ತా ಕెూౕం .గురుಪాదపప 
ದెూడಡ್మ , సహ ಕಷ್కరు, 
స/ /ಪాರ್/ಶాಲె, ఆదరಗెರె సకಲెౕశపುర 
ತా, ಹాసన ಲెಲ್. ఇవ ಗె అనుకంపద 
ఆಧారద ౕ ,  గూರ್ಪ್ హుದెದ್ ౕడువ 
బಗెಗ್.

16/10/2007 A

2343 8625 5(6) దూరు ఇతರె 
39/2006-07

ರ್ౕ. ఎ.ఎ.ಸ್ఐయಯ್ದ್, వృతತ್ ఉಗాರ್ణ 
ಪాలకరు, సరಕా  పఠಯ್ పುసತ್క మ ಗె, 
ಧారವాడ ఇవ ంద ಬాಕಿ హణద బಗెಗ್.

17/10/2007 A

2344 8668 5(10)అఆನెౕ/07/2006-
07

ರ್ౕమ . .సుಜాత 
ಕెూౕం.ఎಸ್.ఎం.రంగಸాವ್ ಗౌడ,స. .,స.
ಕಿ.ಪాರ್థ కಶాಲె,ರాజనಪాళಯ್, ಮాగ  
ತాలూಲ್ಕ್ ಬెం.ద. ಲెಲ್. ఇవ ಗెఅనుకంపద 
ఆಧారద ౕರెಗె గూರ್ಪ್  ನౌకరర 
హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా  ಮాడువ బಗెಗ್.

08/04/2007 A

2345 8670 5(10)ಕెూರ್ౕ కృత 
ನెౕమక/1/2003-04

గూರ್ಪ್  ,పರ್.ద.స హుದెದ್గ ಗె అనుకంపద 
ఆಧారద ౕಲె ನెౕమಕా  అను ౕదನె 
ౕడువ బಗెಗ್.

04/07/2007 A

2346 8671 5(10)ನెౕమక/98/2004-
05

ರ್ౕమ  ఎం.ಹెಚ್.ದా ాయణమಮ್ ಕెూౕం 
.ఒ.రంగನాథ ఇవ ಗె అనుకంపద 

ఆಧారద ౕರెಗె  గూರ್ಪ್ హుದెದ್ಗె 
ನెౕమಕా  ಮాడువ బಗెಗ್.

04/05/2007 A

2347 8685 5(10)అఆನెౕ/09/2006-
07

ರ್ౕ .ర . ನ್ వంగత పరశుರాಮ್ 
గూರ್ಪ್  ನౌకరరు సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ 
ಶాಲెಹారనహ ಳ್, వమూగಗ್ ఇవ ಗె 
అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె గూರ್ಪ್  
ನౌకరర హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా  ಮాడువ బಗెಗ್.

04/05/2007 A

2348 8735 5(2)/ನెౕమక 73/2006-
07

ರ್ౕ.ಕె. వమూ ರ್, తంದె || ಕాಯ್తಶె ಟ್, 
ಸౌ , సಹాయక ಕాయರ್ಪాలక 
ఇం యರ್ రవర కಛెౕ , సణಣ್ 
ౕರావ  ఉప ಭాగ, ಚామರాజనగర 

ఇవ ಗె అనుకంప ఆಧారద ౕಲె 
ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

05/10/2007 A

2349 8736 5(2)/ನెౕమక 74/2006-
07

ರ್ౕ. .  ౕహನ್ కుಮాರ್, తంದె || 
ఎನ್.చందರ್యಯ್, స. , సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ 
ಶాಲె, కಲెಕ್ರె, చనನ್ರాయపటಟ್ణ ತాలూಲ್కు, 
ಹాసన ಲెಲ್ ఇవ ಗె అనుకంప ఆಧారద 
◌ంఏಲె ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

26/09/2007 A

2350 8795 ¸ 5(10)అఆನెౕ/10/2006 ರ್ౕమ . .కమಲా ,ಕెూౕం. . ರ್ౕ. .ఎಸ್.
ಶాంతకుಮాರ್,సహ ಕಷ್కరు,సಕాರ್  

య ಪాರ್థ క 
ಶాಲె, ౕమసముదರ್, తರ್దుగರ್,ఇవ ಗె 
గూರ್ಪ್  ನౌకరర హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా  
ಮాడువ బಗెಗ್.

04/05/2007 A
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2351 8809 5(7)అఆನెౕ/11/2006-
07

ರ್ౕ.ಹెಚ್.పరశుರామ, ನ್ 
.ವై.హనుమంతయಯ್ము ,సಕాರ್  
య ಪాರ್థ క ಶాಲె మ ದాసన 

హ ಳ್ౕ, ಪావగడ ತాలూಲ್ಕ್,ఇవ ಗె 
అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ನెౕమಕా  
ౕడువ బಗెಗ್.

04/04/2007 A

2352 8811 5(10)ನెౕమక/05/2006-
07

ರ್ౕమ . .వరలಕಷ್ಮ್ಮ್మಮ್ 
ಕెూౕం. . ರ್ౕ. .ఆರ್. 
వರామರె ಡ್,సహ ಕಷ್కరు 

స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, కಕ್కరకಮాకలహ ಳ್, ం
ತామ  ಕెూౕಲార ಲెಲ್. ఇవ ಗె గూರ್ಪ್ 

 ನౌకరర హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

08/03/2007 A

2353 8859 5(7) గూರ್ಪ್ ನెౕమక 
64/2005-06

ರ್ౕమ .ఎం.ఎం.కమಲాಕಷ್మಮ್(ఎరడನెౕ 
ప ನ್)ಕెూౕం. . .రుదರ್పಪ್,సహ 
ಕಷ್కరు,స. .ಪాರ್థ క ಶాಲె,ಸెూౕనಲె 

ಹెూసననగర ತాలూಲ್ಕ್,ఇవ ಗె 
అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె గూರ್ಪ್   
ನౌకరర హుದెದ್ಗె ನెౕమక  ౕడువ బಗెಗ್.

12/05/2007 A

2354 8879 5(4)(5)ನెౕమక72/2004
-05

ರ್ౕమ  శకుంతల ಬెూౕకರ್ರ್, ప  || 
.ఎం.కృషಣ್పಪ್ రవ ಗె అనుకంప ఆಧారద 
ౕಲె ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

20/06/2008 A

2355 8906 5(7)అఆನెౕ/20/2006-
07

కుಮా . .ఎಸ್.ಗాయ ರ್ 
ಕెూౕం.సుందರాಚా   దಜెರ್ ನౌకరరు 
సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె కಕ್బಳాಳ್పುర, 
ఇవ ಗె అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె 
గూರ್  ನౌకరర హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా  
ಮాడువ బಗెಗ್.

04/07/2007 A

2356 9004 5(4) ನెౕమక-
125/2006-07

ಲాಲ್ ಕా గళು ಬెంగళೂరు ಲెಲ್ రవర 
పతರ್ద సంಖెಯ್ : ఇఎಸ್.  ( ) ವ್.ద.స 

.ఆರ್ 715/2003-04 ನాంక : 18-12-
2006 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె 
ರ್ౕమ  . సూయರ್కుಮా  రవ ಗె 
ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

11/12/2007 A

2357 9010 5(2)/ನెౕమక 75/2006-
07

ರ್ౕ.జయపರ್ಸాದ್.ఎಸ್.ఆರ್, తంದె 
ರెౕవಣాಣ್ಚా , ముఖಯ್ ಕಷ್కరు, స. .ಪాರ್ 
ಶాಲె, ಕె.ఆರ್.ఎಸ್, మండಯ್ ಲెಲ್ ఇవ ಗె 
అనుకంప ఆಧారద ౕಲె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್

26/09/2007 A

2358 9012 5(2)/ನెౕమక 76/2006-
07

ರ್ౕమ .ఎం.ಜెూಯ್ౕ , ప  || 
ఎಸ್.మಹాದెౕవ . .  -180, ನాగ క 

ౕಸ್ ಪెౕದె, హనూరు ౕಸ್ ಠాಣె, 
ಚామರాజనగర ಲెಲ್ ఇవ ಗె అనుకంప 
ఆಧారద ౕಲె ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ 
బಗెಗ್

25/09/2007 A

2359 9204 5(10)అఆನెౕమక/11/20
06-07

ರ್ౕమ .ದెౕవమಮ್ 
ಕెూౕం. . ರ್ౕ.ದెూడಡ್గు యಯ್  
దಜెರ್ನౌకరరు,సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె 
ಹాರెూౕಕెూపಪ್ చనನ್పటಟ್ణ ತాలూಲ್ಕ್  
ಬెం.ಗాರ್ಮాంతర ಲెಲ್ ఇవ ಗె 
అనుకంపద  అಧారద ౕರెಗె గూರ್ಪ್  
ನౌకరర హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా  ಮాడువ బಗెಗ್.

04/05/2007 A
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2360 9206 5(10)అఆನెౕమక/12/20
06-07

ರ್ౕమ . .పೂ ರ್ಮా, 
ಕెూౕం వకుಮాರ್ ವ್ య దಜెರ್ 
సಹాయకరు,సಕాರ್  పద  పೂవರ್ 
ಕాಲెౕజు,అరಳాళುసందರ್,చనನ್పటಟ್ణ 
ఇవ ಗె గూರ್ಪ್  ನౌకరర హుದెದ್ಗె 
ನెౕమಕా  ಮాడువ బಗెಗ್.

08/03/2007 A

2361 9316 5(2)/ನెౕమక 83/2006-
07

ರ್ౕమ . .ఎನ್.సుಧా, ప  || 
ಹెಚ್.ఎಲ್. ౕగమూ ರ್, సహ ಕಷ್కరు, 
స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె, లకుಕ್ంద, ಬెౕలూరు ತా|| 
ಹాసన ಲెಲ್ ఇవ ಗె అనుకంప ఆಧారద 

ౕಲె ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

05/10/2007 A

2362 9318 5(2)/ ನెౕమక- 
పರ್.ద.స/82/2006-07

ರ್ౕ.ಜె.మನెూౕರాజ ಶె ಟ್, తంದె || 
ಜె.ಭాసಕ್ర ಶె ಟ್, పద ౕధర సహ ಕಷ್కరు, 
స ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಹాಲా , కుంದాపುర ತా|| 
ఉడు  ಲెಲ್ ఇవ ಗె అనుకంప ఆಧారద 

ౕಲె పರ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

05/10/2007 A

2363 9319 5(2) ನెౕమక 81/2006-
07

ರ್ౕమ .ಶాంతమಮ್, ప . || 
ರాజಶెౕఖರ್, ఎ. .  -178, ౕಸ್ 
ఇಲాಖె, ಲాಲ್ సశస  ౕసలు పಡె, 
ಹాసన ಲెಲ್ ఇవ ಗె అనుకంప ఆಧారద 

ౕಲె ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ ಬెಗ್

05/10/2007 A

2364 9324 5(2)/ನెౕమక/79/2006-
07

ರ್ౕమ . .ఎం.లತా, ప  || 
.ఆರ್.రుదರ್ಸాವ್ , సహ ಕಷ್కరు, 

సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, ಕె. .ಹాಳ್, 
కಕ್మగళೂరు ತా|| ఇవ ಗె అనుకంప 

ఆಧారద ౕಲె ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ 
బಗెಗ್

25/09/2007 A

2365 9325 5(2)/ನెౕమక 78/2006-
07

|| ఆರ್. ౕపಕ್, తంದె, || 
ఎం. .ರా ౕవಲెూౕచన, .ఇ.ఓ, మండಯ್ 
ఉతತ್ర వలయ, మండಯ್ ఇవ ಗె అనుకంప 
ఆಧారద ౕಲె ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ 
బಗెಗ್

25/09/2007 A

2366 9423 5(2)/ನెౕమక 84/2006-
07

ರ್ౕమ .ಕె.ఎನ್.న ನా , ప  | 
ವెౕಗౌడ, స. , స.ಕಿ.ಪాರ್ ಶాಲె, ರాಗಿ 

మరూరు, అరకలగూడు ತాలూಲ್కు, 
ಹాసన ಲెಲ್ ఇవ ಗె అనుకంప ఆಧారద 

ౕಲె ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

05/10/2007 A

2367 9439 5(5)/ನెౕమక 
109/2004-05

అనుకంప ఆಧారద ౕಲె 
ರ್ౕ. . .శ ధರ್ ಬాబు తంದె || 
. .ವెంకటರామయಯ್ ఇవ ಗె అనుకంప 

ఆಧారద ౕಲె ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ 
బಗెಗ್

27/09/2007 A

2368 9453 5(6) ನెౕమక 28/2006-
07

ರ್ౕ .ఎం. ವెంకಟెౕಶ್ s/o  ఆರ್. 
మలಲ್పಪ್ స. , సಕాರ್  ಕಿ య ಪాರ್థ క 
ಶాಲె ಗಿ ಗಿ ಯాపುర, త ౕಕెರె ತా, 
కಕ್మగళೂరు ಲెಲ್ ఇవ ಗె అనుకంపద 

ఆಧారద ౕಲె  గూರ್ಪ್ హుದెದ್ಗె 
ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್

16/10/2007 A

155 of 277



కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್
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ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

2369 9454 5(6) ನెౕమక / 
31/2006-07

ರ್ౕమ  రతನ್ w/o  ವై  ದెూడಡ್యಯ್ .  
368 బసవనహ ಳ್, ౕ ౕಸ್ ಠాಣె, 
కಕ್మగళೂరు ఇవ ಗె అనుకంపద 

ఆಧారద ౕಲె  గూರ್ಪ್ హుದెದ್ಗె 
ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್

15/04/2008 A

2370 9489 5(4)/ನెౕమక 32/2005-
06

అనుకంప ఆಧారద ౕಲె ಜె.సుజಯ್ 
ಚౌధ , తంದె || . . జయ ౕలರె ಡ್ 
ఇవ ಗె పರ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

27/09/2007 A

2371 9593 5(10)అ.ఆ.ನెౕమక 
/13/2006-07

ರ್ౕ. 
,ನాರాయణಸాವ್ , ನ್. ರ್ౕ మಮ್ರాయ

పಪ್  దಜెರ್ನౌకరరు,సಕాರ್  పద  
పೂవರ್ ಕాಲెౕజు,ವెౕమగಲ್,ಕెూౕಲార 
ತాలూಲ್ಕ್ ఇవ ಗె అనుకంపద ఆಧారద 

ౕರెಗె గూರ್ಪ್   ನౌకరర 
హుದెದ್ಗెನెౕమಕా  ಮాడువ బಗెಗ್.

04/05/2007 A

2372 9594 5(10)అ.ఆ.ನెౕమక:14:2
006-07

ರ್ౕమ . .ము లಕಷ್ಮ್మಮ್ 
ಕెూౕం. .ఎನ್.ನాರాయణಸ್ఔఆ ,స. . 
సಕాರ್  ಕಿ య ಪాರ್థ క 
ಶాಲె,ದెూಡ್డಡ್బంಡెహ ಳ್,ముళಬాಗಿలు 
ತాలూಲ್ಕ್,ಕెూౕಲార ಲెಲ್ ఇవ ಗె 
అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె గూರ್ಪ್   
ನౌకరర హుದెದ್ಗె  ನెౕమಕా  ಮాడువ 
బಗెಗ್.

04/05/2007 A

2373 9597 5(10)అ.ఆ.ನెౕమక:15:2
006-07

ರ್ౕమ .ఎನ್.మహంతమಮ್,ಕెూౕం. . .ఎం.
శంకరణಣ್,ము. .సಕాರ್  య 
ಪాರ್థ క 
ಶాಲె.ఎನ್.ದెౕవరహ ಳ್,చళಳ್ಕెರెತాలూಲ್ಕ್,
తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఇవ ಗె అనుకంపద 
ఆಧారద ౕರెಗె గూರ್ಪ್   ನౌకరర 
హుದెದ್ಗెನెౕమಕా  ಮాడువ బಗెಗ್.

18/10/2007 A

2374 9604 సం. 5(2) ನెౕమక 85/06-
07

ರ್ౕ ఆ ವ್ನ್ పರ್ಕాಶ್  కునಹ್ ನ್ . 
అసంత  కునಹ್, స, , స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, 
ಕెళగಣె, కಕ್మఘళೂరు ತా. ఇవ ಗె 
అనుకంప ఆಧారద ౕಲె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

16/10/2007 A

2375 9609 5[8] .ವెౕ.పರ್.60/2006-
07

ರ್ౕ.ಹెಚ್.కృషಣ್యಯ್, ಬెరళచుದ್ಗారరు, 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ಬెంగళೂరు రవ ಗె 
వృ ತ್ ವెౕతన మతుತ್ ఇతರె 

ಸౌలభಯ್గళనుನ್ మంజూరు ಮాడువ 
కు తు

09/11/2008 A

2376 9616 5[6] ನెౕమక/38/2006-
07

ರ್ౕమ .మಹాದెౕవమಮ್ ಕెూౕం ಲెౕಟ್ 
.మం యపಪ್ సహ ಕಷ್కరు , సಕాರ್  

ಕಿ య ಪాರ್థ క ಶాಲె, ಹెూసಪాళಯ್ , 
హనూరు వలయ, చమరజ నగర ಲెಲ್ 
ఇవ ಗె అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె 
గూರ್ಪ್" " హుದెದ್ಗె  ನెౕమಕా  ౕడువ 
బಗెಗ್

16/10/2007 A
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2377 9617 5[6] ನెౕమక/39/2006-
07

ರ್ౕమ  మంగళమಮ್ ಕెూౕం ಲెౕಟ್ 
ವెంకటయಯ್ సహ ಕಷ್కరు, సಕాರ್  ಕಿ య 
ಪాರ್థ క ಶాಲె , మూడలಹెూసహ ಳ್, 
ಚామರాజ నగర ತా: మతుತ್ ◌్ಲెల 
ఇవ ಗె అనుకమపద ఆದారద ౕಲె 
గూರ್ಪ್ " " హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా  ౕడువ 
బಗెಗ್

15/04/2008 A

2378 9618 5[6] ನెౕమక/40/2006-
07

ರ್ౕమ  ఎం.లತామ  ಕెూౕం 
:మ ಕెంచయಯ್, . . .70 ౕ ౕಸ್ 

అ ౕಕಷ್కర కಛెౕ , మండಯ್ ఇవ ಗె 
అనుకమపద ఆಧారద ౕಲె " "గూರ್ಪ್ 
హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್

16/10/2007 A

2379 9619 5[8] .ವెౕ.పರ್.61/2006-
07

ರ್ౕ.ಕె.శంకరನాರాయన, అ ౕకಸ್కరు, 
ఆయుకತ್ర కಛె , ಬెంగళೂరు ఇవరు 
వ ౕ వర ತ್ ಹెూంద రువುద ంద 
వృ ತ್ ವెతన మతుತ್ ఇతರె ಸౌలభಯ್గళనుನ್ 

మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್

09/11/2008 A

2380 9700 5(4) ನెౕమక-
141/2006-07

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್మ  
ఎನ್, ఉಷారవ ఎ ವ್,ద,స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್

27/09/2007 A

2381 9702 5(4) ನెౕమక-
141/2006-07

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್మ  
ఎನ್.ఉಷారవ ಗె ವ್,.ద,స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್

27/09/2007 A

2382 9703 5(4) ನెౕమక141/2006-
07

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
ఎನ್ ఉಷారవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ 
బಗెಗ್

27/09/2007 A

2383 9704 5(4) ನెౕమక-
141/2006-07

ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್ 27/09/2007 A

2384 9719 5 ಲాಲ್ 27/09/2007 A

2385 9720 5 ಲాಲ್ 27/09/2007 A

2386 9722 5 ಲాಲ್ 27/09/2007 A

2387 9746 5(4) ಲాಲ್ 27/09/2007 A

2388 9747 5 ಲాಲ್ 27/09/2007 A
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కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

2389 9787 5(2) ನెౕమక 86/06-07 ರ್ౕ యు. . ౕహనకుಮాರ್, ನ್ . 
ౕమನాయಕ್, స. . స. .ಪాರ್.ಶా, 

సుంకಶాಲె, మూ ಗెರె ತా. ఇవ ಗె 
అనుకమపద ఆದారద ౕರెಗె ವ್.ద.స 
హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್.

25/09/2007 A

2390 9788 5(2) ನెౕమక 86/06-07 ರ್ౕ యు. . ౕహనకుಮాರ್, ನ್ . 
ౕమನాయಕ್, స. . స. .ಪాರ್.ಶా, 

సుంకಶాಲె, మూ ಗెರె ತా. ఇవ ಗె 
అనుకమపద ఆದారద ౕರెಗె ವ್.ద.స 
హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್.

25/09/2007 A

2391 9790 5(2) ನెౕమక 86/06-07 ರ್ౕ యు. . ౕహనకుಮాರ್, ನ್ . 
ౕమನాయಕ್, స. . స. .ಪాರ್.ಶా, 

సుంకಶాಲె, మూ ಗెರె ತా. ఇవ ಗె 
అనుకమపద ఆದారద ౕರెಗె ವ್.ద.స 
హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್.

10/03/2007 A

2392 9809 5(4) ನెౕమక-
141/2006-07

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
ఉಷా రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

27/09/2007 A

2393 9810 5(4) ನెౕమక-
142/2006-07

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ ఎం. 
ఆనందಬాబు రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್

27/09/2007 A

2394 9811 5(4) ನెౕమక-
143/2006-07

అనుకంపద ఆಧారద ౕరಗె ರ್ౕ 
ఆರ್.ಹెಚ್. అనంತ್ కుಮాರ್ రవ ಗె 
ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

27/09/2007 A

2395 9837 5(2) ನెౕమక 88/06-07 ರ್ౕ ఎನ್.ఎం. పರ್ಶాంತ್ ನ್ . 
మహದెౕవపಪ್, స. , స. .ಪాರ್.ಶా, 
ಕాಳెౕ నహ ಲ್, అరకలగూడు ತా. ఎవ ಗె 
అనుకంపద ఆದారద ౕಲె ದ್.ద.స. 
హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್.

25/09/2007 A

2396 9838 5(2) ನెౕమక 89/06-07 ರ್ౕమ  సంದాಯ್ యు ಹెಬాಬ್ರ್ ಕెూౕం ద. 
ఉదయకుಮాರ್, స. ., స. .ಪాರ್.ಶా, 
ದాದ್పುర, కుంದాపುర ತా. ఇవ ಗె 

అ.ఆ. ౕಲె ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್.

10/03/2007 A

2397 9840 5(10)అఆನెౕమక/17/20
06-07

కు.సంದాಯ್, ದ್. ರ್ౕమ .కమಲాಬా ಕಷ್
కరు,హం సಕ್ರె, పటూరు ತాలూಲ್ಕ್ 
ఇవ ಗె అనుకంపದాಧారద ౕರెಗె 
ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್.

13/03/2008 A

2398 9876 5(2) ನెౕమక 90/06-07 ರ್ౕ క   నయకుಮాರ್ ನ್ . 
చ ನ್ంಗెౕಗౌడ కృ  సಹాయకరు 
సಹాయక  కృ  ದెౕರ್శకర కಛెౕ  
ರ್ౕరంగపటಟ್ణ మండಯ್ ಲెಲ್ ఇవ ಗె 

అనుకంప ఆದారద ౕಲె ವ್ ద స 
హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್

25/09/2007 A

2399 10007 5(2) ನెౕమక 91/2006-
07

ರ್ౕ .ఎ. భరತ್, ಕెూౕం. వంగత ರ್ౕ 
.ಕె. అనంతయಯ್, ಬెరళచుಚ್ಗారరు 

స.ಕా.అ యంతరర కಛెౕ , హూసూరు, 
క.ఆರ್.నగర ఎవ ಗె అ.ఆ. ౕಲె 
ನెౕమకద బಗెಗ್.

25/09/2007 A

158 of 277



కರ್ సం కడతద 
గణక 
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ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

2400 10019 5(2) ನెౕమక 93/06-07 ರ್ౕ ఎನ್. కుಮార కూం ద. ನాగణಣ್ స. . 
స. .ಪాರ್.ಶాಲె, వళಗెರె, నంజనగూడు 
ತా. ఇవ ಗె అ.ఆ ౕಲె ದ್.ద.స. హుದెದ್ಗె 
ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್.

25/09/2007 A

2401 10082 5(6)/ ನెౕమక /41/ 
2006-2007

హూಳ  ెనర ౕపುర. ತా// ಹాసన ಲెಲ್ 
ఇవ ಗె అనుకంపద అಧారద ౕಲె 
` `గూರ್ಪ್ హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా ౕడువ బಗెಗ್.

16/10/2007 A

2402 10133 5(6)ನెౕమక-43-2006-
07

ರ್ౕమ  ల ಮ್.ఆರ್., 
ಕెూౕం. :ಹెಚ್.ఎಸ್.కృಷెಣ್ౕಗౌడ, స , 
ముతూತ್రుರామనಹెూసహ ಳ್, హుణసూరు 
ತా: ఇవ ಗె అనుకంప ఆಧారద 
ನెౕమಕా  బಗెಗ್

16/10/2007 A

2403 10138 5(2) ನెౕమక 94/06-07 ರ್ౕ ఎం ఎಸ್ మంజుನాಥ್ ನ್ ద.  
దದ್ರామపಪ್ స.  స. .ಪాರ್.ಶాಲె, 

సుణನ್దహ ಲ್, ౕరూరు వలయ, త ౕಕెರె 
ತా. ఇవ ಗె అ.ఆ. ౕಲె ವ್.ద.స. 
హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್

10/03/2007 A

2404 10162 5(2) ಕె  ఎ  95/06-07 ಕె ఎ  అ ರ್ సం.6038/06 ರ್ౕ ವెವ್. 
యలಲ್పಪ್ రుదದ್ ರాజಯ್ సಕాರ್ర మతుತ್ 
ఇతరరు - వಗాರ್వಣె బಗెಗ್

10/06/2007 A

2405 10270 5(7)  గూರ್ಪ್ 
ನెౕమక/34/2005-06

ರ್ౕమ  ఈరమಮ್ ಕెూౕం .ಹెಚ್.ఈరణಣ್ 
ಲెూౕಕెూౕప ౕಗಿ ఇಲాಖె ఇవ ಗె 
అనుకంపద ◌ాಧారద ౕರెಗె 
ನెౕమಕా  ౕడువబಗెಗ್.

04/05/2007 A

2406 10394 5 (2) ನెౕమక: 
52/2004-2005

ఎ// ఇందుమ  
.స. .స// //ಪాರ್//ಶాಲె.ಪెౕಟె 

యూపటಟ್ణ. ౖసూరు ಲెಲ್.          
రవర మగ ಕె. ఎಸ್ పవನ್ రవ ಗె 
ವ್ ౕయ దಜెರ್ సಹాయకర హుದెದ್ಗె 

ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್.

25/09/2007 A

2407 10418 5 (10) ನెౕమక 
77/2004-2005

ರ್ౕమ . .ರెౕణుకమಮ್ ಕెూౕం. // ఎం 
. వ ణಣ್ .సహ ಕಷ್కరు .ರెౕణుకమಮ್ 
ఇవ ಗె అనుకంపద ౕಲె ನెౕమಕా  బಗెಗ್

04/04/2007 A

2408 10427 5(2) ನెౕమక ఇతರె 
97/06-07

కు. . న మతుತ್ కు. .ఎಸ್. ಗಿౕತా, 
కూడగు ಲెಲ್ ఎవ ಗె అనుకంప ఆದారద 

ౕಲె ವ್.ద.స హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮా రువ 
బಗెಗ್.

10/03/2007 A

2409 10554 5(6) ನెౕమక 144/06-
07

ವా ರ್ౕ జయం  ಕెూౕం : జయ, 
ఇవ ಗె అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె  
గూರ್ಪ್ హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್.

15/04/2008 A

2410 10555 5(6) ನెౕమక 45/2006-
07

ರ್ౕమ  ఆರ್.ಜెూಯ್ౕ  ಕెూౕం 
:ఎం.ರాಜెౕಶ್ ఇవ ಗె అనుకంపద 

ఆಧారద ౕಲె  గూರ್ಪ್ హుದెದ್ಗె 
ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್.

15/04/2008 A

2411 10566 5(2) ನెౕమక 98/06-07 ರ್ౕ ఎಸ್. ఆనంದ್, తంದె . ರ್ౕ ವాస, 
హుణసూరు ఇవ ಗె ವ್.ద.స. హుದెದ್ಗె 
ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್

25/09/2007 A
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ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

2412 10567 5(2) ನెౕమక 99/06-07 ఎం. ರాఘವెౕందರ್మూ ರ್ తంದె . 
.ఎం. మూ ರ್, గుండుಲ್ಪెౕಟె ಥా. 

ఇవ ಗె ವ್.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమక 
ಮాడువ బಗెಗ್.

14/03/2008 A

2413 10713 5(6)(9) ವెౕ. .22/ 
2003/2004

// ರ್ౕ.ఎನ್. ಗెూౕಪాలಚా  వృతತ್ 
పರ್.ద.స.యుకತ್ర కಛెౕ  
ಸా. .ఇಲాಖె.ఇవర ವా ರ್క ವెౕతన 
గ  బಗెಗ್.

23/10/2007 A

2414 10825 5(10)అఆನెౕమక/18/20
06-07

ರ್ .ఎಲ್. గಣెౕశ, ನ್ 
. ರ್ౕ.ఎಲ್.ఆರ್.ಪా ౕరహ ಳ್,సహ 
ಕಷ್కరు,సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, గుళద 

గుడಡ್, హ హర ತాలూಲ್ಕ್,ఇవ ಗె గూರ್ಪ್  
ನౌకరర హుದెದ್ಗె అనుకంపద అದారద 

ౕರెಗె ನెౕమಕా  ಮాడువ బಗెಗ್.

08/03/2007 A

2415 10859 5(2) ನెౕమక 101/06-
07

. .ఎಲ್.చందರ್ಶెౕఖరయಯ್, ದై. . 
స.ಪౌರ್.ಶాಲె, న ಲె, చనನ್ರాయపటಠ್ణ 
ತా. ఇవర మగ . సంజయుಕ್ಮాರ್ 
ఇవ ಗె అ.ఆ. ౕಲె ವ್.ద.స. హుದెದ್ಗె 
ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್.

10/03/2007 A

2416 10865 5(2) ನెౕమక 102/06-
07

.ఎం. గంಗాನాయಕ್, జವానరు, 
స.ಪౌರ್.ಶాಲె, అర నమಕಿಕ್, ಬెళತ್ంగ  ತా. 
ఇవర మగ . ರాಜెౕందರ್ ఇవ ಗె 
అ.ఆ. ౕಲె ವ್.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమక 
ಮాడువ బಗెಗ್.

10/06/2007 A

2417 10868 5(2) ನెౕమక 103/06-
07 5(2) ನెౕమక 
103/06-07

. రంగయಯ್, అ ಗెయవరు, సಕాರ್  
ಬాలకర ದాಯ್ ರ್ లయ, హಳెౕ ౕడు, 
ಬెౕలూరు ತా> ఎవర మగ ಕె.అರ್. 
రంగನాథ ఇవ ಗె అ.ఆ బ ౕಲె 
ವ್.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್.

25/09/2007 A

2418 10869 5(2) ನెౕమక 104/06-
07

. . దದ್ನాయಕ್, స. . స. .ಪాರ್.ಶాಲె, 
ౕమన ౕడు, గుండుಲ್ಪెౕಟె ತా. 

ಚామರాజనగర ಲెಲ್ ఇవర మగళು 
కు.ఎಸ್. స త ఇవ ಗె అ.ఆ. ౕಲె 
పರ್.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್.

25/09/2007 A

2419 10870 5(2) ನెౕమక 105/06-
07

. . కಕ್బసవయಯ್, కృ  సಹాయకరు, 
సಹాయక కృ  సಹాయకర కಛెౕ , 
యళందూరు, ಚామರాజనగర ಲెಲ್ ఇవర 
మగళು . పೂణರ್మ ఇవ ಗె అ.ఆ. 

ౕಲె ವ್.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ 
బಗెಗ್.

25/09/2007 A

2420 10927 5(2) ನెౕమక 106/06-
07

. మಹాದెౕవపಪ್, స. ., స. .ಪాರ್.ಶా., 
ಮాದాపುర, .నర ౕపುర ತా. ఇవర 
ప ನ್ . ತెౕಜావ  ఇవ ಗె అ.ఆ. ౕಲె 
ವ್.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್.

14/03/2008 A

2421 10995 5(2) ನెౕమక ఇతರె 
1078/06-07

ರ್ౕ .ಕె. మదుకర ನ್ ಲెౕ. ఎం. 
క యపಪ್ ఎవ ಗె అ.ఆ ౕಲె ನెౕమక 
ಮాడువ బಗెಗ್

26/09/2007 A
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2422 11008 5(10)పು.ವెౕ. గ : 
25:2006-2007

ರ್ౕమ . .ఎ. ಶారదమಮ್." "గూರ್ಪ್. 
ನౌకరరు .డయಟ್ కಕ್మగళೂరు ఇవర 
ವెౕతన గ యనుನ್ పುనರ್ ప ౕ సువ 
బಗెಗ್.

15/03/2008 A

2423 11113 5(2) ನెౕమక 110/06-
07

.ఈరయಯ್,  గూರ್ಪ್,, ಕె.ఆರ್. ఆసಪ್ತెರ್, 
ౖసూరు ఇవర మగಳాద కు. ఉಷా, 

ఇవ ಗె అ.ఆ. ౕಲె ವ್.ద.స హుದెದ್ಗె 
ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್

10/03/2007 A

2424 11114 5(2) ನెౕమక 111/06-
07

. ಹెಚ್. . సుబಬ್యಯ್, ము. ., 
స. .ಪాರ್.ಶా., డుವాಳ ,ె మూ ಗెರె 
ತా. ఇవర మగళು కు. ಹెಚ್. ఎಸ್. ಗಿౕತా 
ఇవ ಗె అ.ఆ. ౕಲె పರ್.ద.స. హుದెದ್ಗె 
ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್.

25/09/2007 A

2425 11115 5(2) ನెౕమక 112/06-
07

. ఎం. వరుదರ್యಯ್, పರ್ ౕగ ಶాಲా 
ప ಚారకరు, కృ  అ ಕా గళ కಛెౕ , 
మణుಣ್ ఆರెూౕగಯ್ ಕెౕందರ್, నంజనగూడు 
ఇవర  మగಳాద కు> ఎಸ್. మಹాల ౕ 
ఇవ ಗె అ.ఆ. ౕಲె ನెౕమక ಮాడువ 
బಗెಗ್.

25/09/2007 A

2426 11117 5(10)అఆನెౕ:01/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
ವెంకಟెౕಶ್ ನ್ హనుమ ನాయక,అరణಯ್ 
ౕಕಷ್క, అరణಯ್ వలಯా ಕా గళ కಛెౕ , 

బంಗార ಪెౕಟె, ಕెూౕಲా ಲెಲ್, ఇవ ಗె  
గూರ್ಪ್  ನౌకరర హుದెದ್ಗె ನెౕమక 
మడువ బಗెಗ್.

22/12/2008 A

2427 11161 5(10) 
ನాಯ್.ದా:ಕెఎ /04/2004-
05

ರ್ౕ ఇನాయತ್ ಪాష.ಹెಚ್.తంದె 
.ಹైదರ್ ಸా , ఇవరు ఇಲాಖెయ 
రుదದ್ కನాರ್టక ఆడ త  ನాಯ್య 

మండ య ಲ್ ದాఖ రువ అ ರ್ సంಖెಯ್ 
:9/2004

22/12/2008 A

2428 11190 5(2) 
.స. .బ.ಹా.ఇతರె 

901/07-08

ರ್ౕమ . ఆಶా ఎ ಕామತ್, 
.స. ದెౕರ್శకర హుದెದ್ಗె ಹాజರాద బಗెಗ್

17/10/2008 A

2429 11217 5(2)ನెౕమక (72) 2005-
2005

ಹెಚ್.మంజుನాథ తంದె " ಹెಚ್. 
హనుమంతపಪ್ ముఖಯ್ ಕಷ್కరు , స  ಪాರ್ 
ಶాಲె(ಬాలకరు) వ  త ಕెರె ತా// 
కಕ್ంగళೂరు ಲెಲ್ అనుకంప ఆದారద 
ౕಲె ವ್.ద.ಸాಹాయకర ನెౕమಕా  బಗెಗ್.

29/09/2007 A

2430 11247 5(10) అ ఆ ನెౕమక 
02/2007-2008

.ಶెౕషమಮ್ ಕెూౕం // .రంగಧామయಯ್ 
సಕాರ್  .ಪాರ್.ಶాಲె 

ಮాಮ್పುర.ಪావగడ ತా//  ఇవ ಗె 
అనుకంద అಧారద ನెౕమಕా  బಗెಗ್.

10/03/2007 A

2431 11249 5(10)అఆನెౕమక-
03/2007-08

ರ್ౕమ  .ఎನ್.అ త 
ಕెూౕం. . .అంಭెౕడಕ್ರ್,పರ್.ద.సಹాయకరు
, సಕాರ್  పద  పೂవರ್ ಕాಲెౕజు, 

యూరు ತా. తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఇవ ಗె 
గూರ್ಪ್  ನౌకరర హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

08/04/2007 A
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కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

2432 11257 5(10)అఆನెౕమక/04/20
07-08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె 
ರ್ౕమ .ఎನ್.ಗಿ జ, ಕెూౕం. 
.ముతತ್యಯ್,ದైహక ಕಷ್కరు, సಕాರ್  
య ಪాರ್థ క 

ಶాಲె, కಕ್నహ ಳ್,ನెలమంగల 
ತా.ಬెం.ಗాರ್. ಲెಲ್, ఇవ ಗె గూರ್ಪ್  
ನౌకరర హದెದ್ಗె ನెౕమక  మడువ బಗెಗ್.

08/04/2007 A

2433 11259 5(10)అ అ ನెౕ: 
05:2007-2008

ರ್ౕ. . అರ್.మంజుನాಥ್. ఇవర అణಣ್ ರ್ౕ 
ౕరభదರ್యಯ್ ఇవరు 
ధనರాಗಿరువುద ంద  తమಮ್ అ ತ್ಗెಗె 

అ.అಧారద ನెౕమಕా  బಗెಗ್.

27/09/2007 A

2434 11261 5(7)  గూರ್ಪ್ 
ನెౕమక/25/2005-06

ರ್ౕ ತెౕಜెూౕమూ ರ್ తంದె 
.ಕె. .హుಸెౕ  ನాయಕ್ ౕಸ್ ఇಲాಖె, 

ఇవ ಗె అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె 
గూರ್ಪ್ ನౌకరర హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

08/04/2007 A

2435 11295 5(2) ನెౕమక 04/07-08 ರ್ౕమ  ఎಲ್.ఎಸ್. ಭార  , .ರాజణಣ್ 
ఎಸ್.ఎನ್. ಕె.ఆರ್. నగర ತాలూಲ್ಕ್ 
ఇవ ಗె అనుకంప ఆಧారద ౕಲె 
ವ್.ద.స హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್.

14/03/2008 A

2436 11301 5(2) ನెౕమక 05/07-08 ರ್ౕ క  ర  . ಕె ಬెూమಮ್ ಹెಚ್. . 
ಕెూౕಟె ತాಲెూಲ್కు ఇవ ಗె అ.ఆ. ౕಲె 
ವ್.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್

25/09/2007 A

2437 11302 5(2) ನెౕమక 06/07-08 ರ್ౕ అಶెೂౕಕ್ కుಮాರ್ . రుమలయಯ್, 
ౖసూరు ಲెಲ್ ఇవ ಗె అ.ఆ. ౕಲె 
ವ್.ద.సಹాయకర హుದెದ್ಗె ನెౕమక 

ಮాడువ బಗెಗ್

14/03/2008 A

2438 11303 5(2) ನెౕమక 07/07-08 ರ್ౕ . కరుಣెౕಶ್ . చనನ್ಕెౕశవయಯ್, 
ಯాపటಟ್ణ ತాಲెూಲ್కు ఇవ ಗె అ.ఆ. 
ౕಲె ವ್.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ 

బಗెಗ್

10/03/2007 A

2439 11329 5(2) అ.ఆ.ನెౕ.08/07-08 ರ್ౕ శವ್ನాథ ರామపಪ್ ತెూౕటద . 
ರామపಪ್ ನాగపಪ್ బం వడಡ್ರ್,ము. . 
స.ಪౌರ್.ಶాಲె, అర నమಕಿಕ್, ಬెళತ್ంగ  ತా. 
ఇవ ಗె అ.ఆ ౕಲె ವ್.ద.స. హుದెದ್ಗె 
ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್.

29/09/2007 A

2440 11330 5(2) అ.ఆ.ನెౕ.09/07-08 ರ್ౕమ  .ಭాగಯ್ ಕెూౕం .ನాగರాజు, 
స. . స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, అರెಪాళಯ್, 
ಕెూౕಳ ಳె್ౕಗాల ತా. ఇవ ಗె అ.ఆ. ౕಲె 
ವ್.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್.

29/09/2007 A

2441 11331 5(2) అ.ఆ.ನెౕ.10/07-08 ರ್ౕ ఎం.ఎಸ್. కుಮార ನ್ . వణಣ್, 
.హಚ್. . 119, ౕಸ್ అ ౕಕಷ್కర 

కಛెౕ , మండಯ್ ఇవ ಗె అ.ఆ. ౕರెಗె 
ವ್.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್.

25/09/2007 A

2442 11332 5(2) అ.ఆ.ನెౕ.11/07-08 ರ್ౕమ  . అనుసూయ ಕెూౕం 
.అపರ್ ౕయ,స. . స. .ಪాರ್.ಶాಲె, 

అలూగూడు, ರ್ౕరంగపటಟ್ణ ತా. ఇవ ಗె 
అ.ఆ. ౕರెಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ಗె ನెౕమక 
ಮాడువ బಗెಗ್

29/09/2007 A
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కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

2443 11333 5(2) అ.ఆ.ನెౕ. ఇతರె 
12/07-08

ಸెౕವెయ ಲ್రుವాగ మವ್తప ಟ್రువ సಕాರ್  
ನౌకరರాద ರ್ౕ . ರ್ౕ ವాసురవర 
మగళು లಪ್ ರ್ౕరవ ಗె అ.ఆ ౕರెಗె 
ವ್.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್

25/09/2007 A

2444 11344 5(6) ನెౕమక 26/2006-
2007

ರ್ౕమ . సుకನెಯ್  :ರామచందರ್ 
నం.584 అను కంపನెౕమಕా  బಗెಗ್

16/10/2007 A

2445 11346 5(6)ನెౕమక/అ ఆ 
ನెౕ.2007-2008

యూపటಟ್ణ ತా// ౖసూరు ಲెಲ್ 
ఇవ ಗె అనుకంపద ఆಧారద బಗెಗ್.  
అ ಲాಷ್ ಕెూౕం. //పುಟెౕಗౌడ

15/04/2008 A

2446 11396 5(6)ನెౕమక 
అ.ఆ.ನెౕ.03/2007-2008

ರ್ౕమ . .ఎಸ್ ಶెೂౕభ ಕెూౕం " 
వనంజయಯ್.ಕాಯ್తనహ ಳ್ మళవ ಳ್ ತా//  

 అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె " " గూರ್ಪ್ 
హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా  బಗెಗ್.

16/10/2007 A

2447 11483 5(10)అ.ఆ.ನెౕమక/6/20
07-08

ರ್ౕమ  ఉಮాಬా  ಕెూౕం. వంగత 
.కుಭెౕర ನాయಕ್,ದై. . సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ 

ಶాಲె, ಬెళೂಳ್రు, ಹెూసనగర ತా.ఇవ ಗె 
గూರ್ಪ್  ನౌకరర హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా  
ಮాడువ బಗెಗ್.

18/10/2007 A

2448 11529 5(10)అఆನెౕమక/7/200
7-08

ರ್ౕమ  ఎನ್.ಜెూಯ್ౕ  ಕెూౕం. వంగత ರ್ౕ 
ఎಸ್.ಕె.ము రతನ್పಪ್,సహ ಕಷ್కరు,సಕాರ್  
ಕಿ య ಪాರ್థ క ಶాಲె, 
ಗెూలಲ್ప ಲ್,ಬాಗెౕప ಲ್ ತా. కಕ್బಳాಳ್పುర 
ಲెಲ್ ఇవ ಗె అనుకంపద ఆಧారద 
ౕರెಗె గూರ್ಪ್  ನౌకరర హుದెದ್ಗె 

ನెౕమಕా  ಮాడువ బಗెಗ್.

13/03/2008 A

2449 11537 5(2) అ.ఆ.ನెౕ. 15/07-
08

ರ್ౕ మంజుನాಥ್ ನ್ 
.ಚావುండನాయಕ್,ఎ.ఎಸ್.ఐ, పೂ ౕಸ್ 

ఇಲాಖె, ౖసూరు ఇవ ಗె ఆ. ౕರెಗె 
పರ್.ద.స హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್.

25/09/2007 A

2450 11542 5(6)ನెౕమక/అ.ఆ.ನెౕ.04
/2007-2008

ರ್ౕమ  ಹెಚ್.ఎಸ್.స ತాಬా  
ಕెూౕం.చంದాರ್ನాయಕ್ 
స. .స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె.ಬెటಟ್దపುర,  
అర ౕಕెರె ತా//ಹాసన ಲెಲ್. ఇవ ಗె 
అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె " " గూರ್ಪ್ 
హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

15/04/2008 A

2451 11588 5(2 ) అ.ఆ.ನెౕ.16/07-
08

ರ್ౕ యదుకుಮాರ್ ನ್ . సణನ್యಯ್, 
స. ., స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, కుంటనహ ಳ್, 
మదూದ್రు ತా. ఇవ ಗె ఆ.ఆ. ౕರెಗె 
ವ್.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್.

29/09/2007 A

2452 11601 5(2) అ.ఆ.ನెౕ. 17/07-
08

ರ್ౕ ఎం. . అ ಲ್ కుಮాರ್ ನ್. . 
ಗಿరయಯ್, స. ., స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, 

అంಚెదూ ಡ್, మళవ ಳ್ ತా. మండಯ್ ಲెಲ್ 
ఇవ ಗె అ.ఆ. ౕರెಗె ವ್.ద.స. హుದెದ್ಗె 
ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್.

29/09/2007 A
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ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

2453 11622 5(2) అ.ఆ.ನెౕ.18/07-08 కు.ఎನ್.ఆర. రమಯ್ ನ್. . . . 
ದెౕవమಮ್, స. . స. .ಪాರ್.ಶాಲె, 
మತాತ್వర, కಕ್మగళೂరు ತా. ఇవ ಗె 
అ.ఆ. ౕರెಗె పರ್.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమక 
ಮాడువ బಗెಗ್

25/09/2007 A

2454 11689 5(4) ನెౕమక (ಕెఎ ) 
15/2007-08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
.ఆರ್.ಕಿరಣ್ కుಮాರ್ రవ ಗె ವ್.ద.స 

హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

13/06/2008 A

2455 11690 5(4) ನెౕమక (ಕెఎ ) 
16/2007-08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
.రంగನాథ రవ ಗె పರ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

13/06/2008 A

2456 11691 5(4) ನెౕమక (ಕెఎ ) 
17/2007-08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
. ರ್ౕನాథ రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ 

బಗెಗ್. ಕె.ఎ.  అ ರ್ సంಖెಯ್ 9210/2003

13/06/2008 A

2457 11694 5(4) ನెౕమక (ಕెఎ ) 
20/2007-08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
.ఎನ್.పುరుಷెూౕతತ್మ రవ ಗె ವ್.ద.స 

హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.ಕెఎ  అ ರ್ సంಖెಯ್ 
1572/2004

13/06/2008 A

2458 11696 5(4) ನెౕమక (ಕెఎ ) 
22/2007-08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
.ఎం.మహంತెౕశ రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.ಕెఎ  అ ರ್ సంಖెಯ್ 

1677/2004

13/06/2008 A

2459 11751 5(4ನెమక(ದౌజರ್నಯ್)-
52/2006-07

ದౌజರ್నಯ್ద ಲ್ మృతపటಟ್ ರ್ౕ ವాನాయಕ್ 
కు ౕర కಟెಟ್, లంಬా హ ಟ್,ಹెూళಲెಕ್ರె 
ತాలూಲ್ಕ್ ఇవర ప ನ್ ರ್ౕమ  

.ಶాం ಬా  ఇవ ಗె  
ವ್.ద.సಹాయకర హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

10/12/2007 A

2460 11753 5(10)అఆನెౕమక/08/20
07-08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
. ౕನా , 

ಕెూౕం. . .ವెౕంకಟెౕಶ್,సಕాರ್  య 
ಪాರ್థ క ಶాಲె,కణజనహ ಳ್, యూరు 
ತాలూಲ್ಕ್, తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఇవ ಗె గూರ್ಪ್ 

 ನౌకరర హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್.

20/08/2007 A

2461 11761 5(2) ఆ.ఆ.ನెౕ.19/07-08 ರ್ౕ ಕె.ఆರ್. ದాಯ್ధర ನ್ . ಕె. 
ರామನాథನ್, స. , 
స. .ಪాರ್.ಶాಲె,ಮాರెౕಗౌడనహ ಳ್, 
మండಯ್ ತా.ఇవ ಗె అ.ఆ. ౕರెಗె 
◌్వ.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್

29/09/2007 A

2462 11874 5(10)అఆನెౕ/10/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
. . ౕను, ನ್ .ఆರ್.ఎನ್.రమ  

గూರ್ಪ್  ನౌకరరు, సಕాರ್  ಬా ಕా 
ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, ంಕ್ 
రಸెತ್,ಶెౕಷా ರ್పುరం,ಬెంగళೂరు ఉతತ್ర 
ಲెಲ್ ఇవ ಗె గూರ್ಪ್  ನౌకరర హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

13/03/2008 A
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కರ್ సం కడతద 
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ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

2463 11884 5(2) అ.ఆ.ನెౕ. 21/07-
08

ರ್ౕ ಸెూౕమಶెౕఖರ್ ನ್. . ಕె.ಜె. 
మ ದెౕವెౕಗౌడ, .ద.స., స.ప.పೂ.ಕా., 
బూకనಕెರె, క.ఆರ್.ಪెౕಟె ತా. ఇవ ಗె 
అ.ఆ. ౕರెಗె ವ್.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమక 
ಮాడువ బಗెಗ್.

14/03/2008 A

2464 11888 5(10)అఆನెౕ/11/2007-
08

ರ್ౕమ  .ఎಸ್.మమత, ಕెూౕం. . 
ఎం. .ర ౕಶ್,స. . సಕాರ್  య 
ಪాರ್థ క ಶాಲె, 
తలಕాయలಬెటಟ್,శడಲ್ఘటಟ್ ತాలూಲ್ಕ್, 
కಕ್బಳాಳ್పುర ಲెಲ್,ఇవ ಗె గూರ್ಪ್  

ನౌకరర హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా  ಮాడువ బಗెಗ್.

20/08/2007 A

2465 11923 5(10)అఆನెౕమక/12/20
06-07

ರ್ౕమ  .ఆರ್. ౕಲావ  ಕెూౕం. 
. ರ್ౕಹెಚ್.ಕె. ಲెంకపಪ್, స. . సಕాರ್  
య ಪాರ್థ క ಶాಲె, కడవలకుంಟె, 

ಪావగడ ತాలూಲ್ಕ್ మధుಗಿ  ಲెಲ್,ఇవ ಗె 
అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె గూರ್ಪ್  
ನౌకరర హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా  ಮాడువ బಗెಗ್.

13/03/2008 A

2466 12003 5(2) ನెౕమక 24/07-08 . ರ್ౕ ಹెಚ್.ಕె. నర ంహయಯ್ ನ್ ಹెಚ್.ಕె. 
అవంತెౕశ, హూಳెౕ నర ౕపುర ತా. 
ಹాసన ಲెಲ್ ఇవ ಗె అ.ఆ. ౕರెಗె 
ವ್.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್

29/09/2007 A

2467 12059 5(4) ನెౕమక 43/2006-
07

అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె ರ್ౕ ఎ.ఎನ್ 
ರాఘವెౕందರ್ రవ ಗె పರ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

20/06/2008 A

2468 12063 5(10)అఆನెౕమక/13/20
07-08

ರ್ౕమ  ಹెಚ್.ఎಸ್. జయకుಮా  
ಕెూౕం. వంగత ಹెಚ್.గ ದ್ಗెపಪ್, స. . 
సಕాರ್  య ಪాರ್థ క ಶాಲె 
వಡెౕరಕెూపಪ್, వ గಗ್ ತా ఇవ ಗె 
అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె గూರ್ಪ್  
ನౌకరర హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್

18/10/2007 A

2469 12064 5(10)అఆನెౕమక/14/20
07-08

ರ್ౕమ  ఎಸ್.ಸెూౕ ౕశವ್  
ಕెూౕం. వంగత ರ್ౕ. .రఘುರాం, గూರ್ಪ್ 

 ನౌకరరు, ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా గళ 
కಛెౕ , ంತామ  ತాలూಲ್ಕ್ 
కಕ್బಳాಳ್పುర ಲెಲ್,ఇవ ಗె అనుకంపద 

ఆಧారద ౕರెಗె ನెౕమಕా  ಮాడువ 
బಗెಗ್.

28/03/2008 A

2470 12073 5(4) ನెౕమక 46/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె కుಮా  
. .ಶెವ್ౕత రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ 

బಗెಗ್.

11/12/2007 A

2471 12137 5(6)/ನెౕమక/అ.ఆ.ನెౕ/0
7/07-08

ರ್ౕమ  ನాగವెౕ  ರెూౕంజగನాನ್థ, 
ವ್.ద.స, ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా గళ కಛెౕ , 

ಸా. .ఇ మూడ ದెರ್, ఇవ ಗె, 
అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె  గూರ್ಪ್ 
హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್

15/04/2008 A
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కರ್ సం కడతద 
గణక 
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ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

2472 12241 5(1) ನెౕమక 28/07-08 కు.ఎ. నం ,  తంದె . ఆರ್. అಪాಪ್ , 
మండಯ್ ఇవ ಗె అనుకంప ఆದారద 

ౕರెಗె ವ್.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమక 
ಮాడువ బಗెಗ್

29/09/2007 A

2473 12242 5(2) ನెౕమక 29/07-08 ರ್ౕ. ಹెಚ್. . నಯ್ తంದె. . 
ಹెಚ್.ఆರ್. చందರ್ಶెౕఖರ್, కಕ್మగళೂరు 
ఇవ ಗె అ.ఆ. ౕರెಗె ವ್.ద.స. హుದెದ್ಗె 
ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್

29/09/2007 A

2474 12247 5(2) ನెౕమక.ఇతರె 
30/07-08

. ರ್ౕమ . ದెౕవమಮ್నవర మగ ರ್ౕ . 
కుಮాರ್ ఇవ ಗె అనుకంప ఆದారచ 

ౕರెಗె ವ್.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమక 
ಮాడువ కు తు

29/09/2007 A

2475 12320 5(2) ನెౕమక 31/07-08 . ರ್ౕ మంగನ್ ನ್ ರ್ౕ ఎನ್.ఎం. 
ರాಜెౕಶ್, మంగళೂరు ఇవ ಗె అ.ఆ. 

ౕರెಗె ವ್.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమక 
ಮాడువ బಗెಗ್.

29/09/2007 A

2476 12339 5[6]ನెౕమక/అఆನెౕ/01/
2007-08

కు:ఎನ್.ಕె.శ కಲా ಕెూౕం. :కుసుమ, 
పರ್.ద.స.డయಟ್, ఉడు , ఇవ ಗె 
అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె " "గూರ್ಪ್ 
హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್

10/06/2007 A

2477 12351 5(10)అఆನెౕమక/71/20
04-05

ರ್ౕమ  యమಮ್ ಯాನె 
ಹెౕమలత.ఆರ್. ಕెూౕం. .ಕె. . ర ౕಶ್, 
స. . సಕాರ್  య ಪాರ್థ క ಶాಲె, 
ರెౕಮాగ , ಸెూరబ ತాలూಲ್ಕ್, 
వ గಗ್ ಲెಲ್, ఇవ ಗె అనుకంపద 

ఆಧారద ౕರెಗె గూರ್ಪ್  ನౌకరర 
హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್.

10/03/2007 A

2478 12355 5(4) ನెౕమక 46/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె కు: 
. .ಶెವ್ౕత రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ 

బಗెಗ್.

20/06/2008 A

2479 12356 5(4) ನెౕమక 47/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
ఎం.ಸౌగం క రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

15/10/2007 A

2480 12357 5(4) ನెౕమక (తರె) 
48/2007-08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
. . ౕಲావ  రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

13/06/2008 A

2481 12358 5(4) ನెౕమక (ఇతರె) 
49/2007-08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
. ರ್ౕ ವాస రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

13/06/2008 A

2482 12359 5(4) ನెౕమక (ఇతರె) 
50/07-08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
జ ౕవುಲాಲ್ ಖాನ್ రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

13/06/2008 A

166 of 277



కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

2483 12368 5(10)అఆನెౕ/15/2007-
08

ರ್ౕమ  ಶాంತామ  ಕెూౕం. . 
మಹాగణప .ವై.సూళಗెౕ ,స. ,సಕాರ್  

య ಪాರ್థ క ಶాಲె, గంగರెౕకలుವె, 
కಕ್బಳాಳ್పುర ತాలూಲ್ಕ್, ఇవ ಗె 

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె గూರ್ಪ್  
ನౌకరర హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್.

13/03/2008 A

2484 12427 5(10)అఆನెౕ/16/2007-
08

ರ್ౕమ  ಶా ನా ಕెూౕం. . ರాజు ದ್ౕನ್, 
 గూರ್ಪ್ ನౌకరరు, ఉప ದెౕರ್శకర 

కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, 
వ గಗ್. ఇవ ಗె అనుకంపద ఆಧారద 
ౕರెಗె గూರ್ಪ್  ನౌకరర హుದెದ್ಗె 

ನెౕమಕా  ಮాడువ బಗెಗ್.

18/10/2007 A

2485 12446 5910)అఆನెౕ/17/2007
-08

ರ್ౕమ  ವెంకటలಕಷ್ಮ್మಮ್ 
ಕెూౕం. ఎం.సుರెౕಶ್, స.శ. సಕాರ್  

య ಪాರ್థ క ಶాಲె, 
హనుమంతనగర, ರామనగర ತాలూಲ್ಕ್, 
ಬెంగళೂరు ಗాರ್ಮాంతర ಲెಲ್, ఇవ ಗె 
అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె గూರ್ಪ್  
ನౌకరర హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా  ಮాడువ బಗెಗ್.

13/03/2008 A

2486 12448 5(10)అఆನెౕ/18/2007-
08

ರ್ౕ.ఎం.శంకరపಪ್ ನ್ వంగత ರ್ౕ 
ము యపಪ್ గూರ್ಪ್  ನౌకరరు, సಕాರ್  
ಪౌರ್ఢ ಶాಲె,సంತెౕకలಲ್హ ಳ್, ంತామ   
ತాలూಲ್ಕ್, కಕ್బಳాಳ್పುర ಲెಲ್, ఇవ ಗె 
అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె గూರ್ಪ್  
ನౌకరర హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా  మడువ బಗెಗ್.

13/03/2008 A

2487 12523 52 ನెౕమక 33/2007-08 కు. .ಹెಚ್. మంజుళ ನ್ . . 
హుಚెಚ್ౕಗౌడ, స. ., స. .ಪాರ್.ಶాಲె, 
ಕెసూತ್రు-2, యళందూరు ತా> ఇవ ಗె 
ವ್.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್

14/03/2008 A

2488 12777 52 ನెౕమక 35/07-08 ರ್ౕ ఆರ್. సంజయ కుಮాರ್ ನ್ . ఎం 
రఘುನాಥ್ ఇవ ಗె అ.ఆ. ౕಲె ವ್.ద.స. 
హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್

29/09/2007 A

2489 12778 52 ನెౕమక 36/07-08 ರ್ౕ పರ್ಸాದ್ ರాಜ್ ನ್ . వರామಶె ಟ್ 
ಹెಚ್ ఇవ ಗె అ.ఆ. ౕಲె ವ್.ద.స. 
హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್

29/09/2007 A

2490 12779 52 ನెౕమక 36/07-08 ರ್ౕ ఎಸ್.ಕె. ಕಿరಣ್ ನ್ .ಹెಚ್.ఎಸ್. 
మಹాದెౕ , కడగు ಲెಲ್ ఇవ ಗె అ.ఆ 

ౕಲె పರ್.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ 
బಗెಗ್

14/03/2008 A

2491 12780 52 ನెౕమక 38/07-08 ರ್ౕ న ౕನ್ ನ್ . . . ದెౕవపಪ್, 
ಹాసన ಲెಲ್ ఇవ ಗె అ.ఆ ౕಲె ವ್.ద.స. 
హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್

29/09/2007 A
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ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

2492 12825 510అఆನె/20/2007-08 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
ಕె.మಹాలಕಷ್ಮ್మಮ್ ಕెూౕం వంగత 
ಹెూనನ್టಟ್పಪ್, ದై. . సಕాರ್  పద  పೂవರ್ 
ಕాಲెౕజు, పುటಟ್ನాయకన హ ಳ್, ರా ತా, 
మధుಗಿ  ಲెಲ್, ఇవ ಗె గూರ್ಪ್  ನౌకరర 
హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా  ಮాడువ బಗెಗ್.

13/03/2008 A

2493 12827 5[8] ನౌವెౕప.18/2007
-08

ನాంక:01.07.2005ర నంతర 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ య ಲ್ వృతತ್ರాద 
ಬెూౕధಕెౕతర ನౌకరర ವెౕతన ప షಕ್రಣె 
కు తు

09/11/2008 A

2494 12832 5[6]ನెౕమక/అఆನెౕ/02/
2007-08

కు:.ಹెಚ್. .పర శವ್  ಕెూౕ ವెంకಟెౕಶ್ 
మూ ರ್, వృ ತ್ 
ಕಷ್కరు,స:ಪౌರ್:ಶాಲె,చుంచన కಟెಟ್ 

క.ఎ.ఆರ್.నగర ತా: ౖసూరు ಲెಲ್ 
ఇవ ಗె అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె 
` `గూರ್ಪ್ హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా  ౕడువ 
బಗెಗ್.

15/04/2008 A

2495 12834 510అఆನెౕ/21/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
అనసూయ ಕెూౕం వంగత ఎನ್. 
ಗెూౕ ందನాయಕ್,స. .సಕాರ್  య 
ಪాರ್థ క ಶాಲె, 
చుకಕ್నహ ಳ್, ళಕాలూಮ್రు ತా. ఇవ ಗె 
గూರ್ಪ್  ನౌకరర హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా  
ಮాడువ బಗెಗ್.

18/10/2007 A

2496 12862 510అఆನెౕ/22/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
.గంಗాದెౕ  ಕెూౕం వంగత 

ಕెఆರ್.గంಗాధరయಯ್, ವ್ ౕయ దಜెರ್ 
సಹాయకరు సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, 
ౕచనహ ಳ್, గు బంಡె ತాలూಲ್ಕ್, 
కಕ್బಳాಳ್పುర ಲెಲ್, ఇవ ಗె గూರ್ಪ್  

ನౌకరర హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

13/03/2008 A

2497 12903 510అఆನెౕ/23/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
ల ಮ್ౕನాರాయణమಮ್, ಕెూౕం వంగత 
ರ್ౕ.ఎಸ್.ఎ. ರ್ౕమ  ల  ವెంకటరమణపಪ್, 

స. . సಕాರ್  ಕಿ య ಪాರ್థ క 
ಶాಲె,ಬెూౕ ప ಲ್, ಬాಗెౕప ಲ್ ತాలూಲ್ಕ್ 
కಕ್బಳాಳ್పುర ಲెಲ್,ఇవ ಗె గూರ್ಪ್  

ನౌకరర హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా  ಮాడువ బಗెಗ್.

10/03/2007 A

2498 12916 57 గూರ್ಪెನ್ౕమక 
/06/2006-07

ರ್ౕమ  ఎನ್.కమలమಮ್ ಕెూౕం వంగత 
ఎ.ಕె.ರాజపಪ್,స. , ఇవ ಗె అనుకంపద 
ఆಧారద ౕಲె ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್.

15/03/2008 A

2499 12956 510అఆನెౕ/24/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె 
ರ್ౕమ ,ಕె.జయ ರ್ౕ ಕెూౕం. వంగత 

ಕె.ధనಯ್కుಮాರ್, గూರ್ಪ್  
ನౌకరరు, ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా గళ కಛెౕ , 
హరపనహ ಳ್, ದావణಗెರె ಲెಲ್ ఇవ ಗె 
గూರ್ಪ್  ನౌకరర హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా  
ౕడువ బಗెಗ್.

18/10/2007 A
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కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

2500 12968 510అఆನెౕ/25/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
జయల ಮ್. . ಕెూౕం. వంగత . . 
మంజుನాథ, స. . సಕాರ್  ಕಿ య 
ಪాರ್థ క ಶాಲె, ರామದెౕవరದెూ ಡ್, 
ఇవ ಗె గూರ್ಪ್  ನౌకరర హుದెದ್ డువ 
బಗెಗ್.

18/10/2007 A

2501 13065 56 ನెౕమక/అ.ఆ.ನెౕ 
8/2007-08

ರ್ౕమ  ఎನ್. కಕ್మಮ್ ಕెూౕం వంగత 
.ಕె.ಕెంపರాజు, పರ್ ౕగಶాಲా 

సಹాయకరు, సಕాರ್  ಪౌರ್ఢಶాಲె, 
ಹెಬాಬ್ళು, ಕె.ఆರ್.నగర ತాలూಲ್కు, 

ౖసూరు ಲెಲ್ ఇవ ಗె అనుకంపద 
ఆಧారద ౕಲె  గూರ್ಪ್ హుದెದ್ಗె 
ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್.

10/06/2007 A

2502 13086 510అఆನెౕ/26/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
సు ౕಲ್ కుಮాರ್. . ನ್ వంగత 
ಪావರ್ ಗౌడ,స. .సಕాರ್  పద  పೂవರ್ 
ಕాಲెౕజు, నూతన ವా  ಲాస, 

. .పುరం, ಬెంగళೂరు ద ణ ಲెಲ್, 
ఇవ ಗె గూರ್ಪ್  ನౌకరర హుದెದ್ಗె 
ನెౕమಕా  ಮాడువ

13/03/2008 A

2503 13088 510అఆನెౕ/27/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
. .ర చందుರ್, ನ್ వంగత 
. .పುಟెಟ್ౕಗౌడ,స. .సಕాರ್  ಮాద  

ಪాರ್థ క 
ಶాಲె, .ದాసరహ ಳ್,ಬెం.ఉ. ಲెಲ್, 
ಬెంగళೂరు ద ణ ಲెಲ್, ఇవ ಗె గూರ್ಪ್  
ನౌకరర హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా  ಮాడువ

22/12/2008 A

2504 13090 510అఆನెౕ/29/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెగ ರ್ౕమ  
ರాజమಮ್ ಕెూౕం. వంగత ರ್ౕ 
ఎನ್.గంಗాధರ್,స. .సಕాರ್  య 
ಪాರ್థ క ಶాಲె,సదుದ್ప ಲ್,ಬాಗెౕప ಲ್ 
ತాలూಲ್ಕ್, కಕ್బಳాಳ್పುర ಲెಲ್ ఇవ ಗె  
గూರ್ಪ್  ನౌకరర హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా  
ಮాడువ

13/03/2008 A

2505 13125 54 ನెౕమక 62/2007-08 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
ಕె.ರెౕಖా రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ 
బಗెಗ್.

15/10/2007 A

2506 13127 54 ನెౕమక 64/2007-08 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
ఎಸ್.కుಮాರ್ రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

11/12/2007 A

2507 13128 54 ನెౕమక 65/2007-08 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె 
కు:ಷా ಯా తరನాಮ್ రవ ಗె ವ್.ద.స 
హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

15/10/2007 A

2508 13129 54 ನెౕమక 66/2007-08 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
ಕె.ఎನ್.సుಜాతమಮ್ రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

15/10/2007 A
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కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

2509 13130 54 ನెౕమక 67/2007-08 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
. .మಹాంತెౕశరవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

15/10/2007 A

2510 13131 54 ನెౕమక ఇతರె 
68/2007-08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
. .పರ್ತాಪ್ రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

06/12/2008 A

2511 13132 54 ನెౕమక 69/2007-08 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
ౕహనಬాబురవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 

ౕడువ బಗెಗ್.

15/10/2007 A

2512 13183 56 
ನెౕమక/అ.ఆ.ನెౕ/09/200
7-08

ರ್ౕమ  ౕಲావ  ಕెూౕం వంగత 
ಕె. .మహದెౕవಸాವ್ , గూರ್ಪ್ ` ` ,ರెౕಷెಮ್ 
ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ౖసూరు 
ఇవ ಗె అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె 
గూರ್ಪ್ ` ` హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా  ౕడువ 
బಗెಗ್.

10/06/2007 A

2513 13273 510అఆನెౕ/31/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
ಕె.ಶాంత కుಮా  ಕెూౕం. 
ఆರ್.సಕాರ್ಯ್ನాయಕ್,ಬెంಡెಕెూపಪ್, థರ್హ ಳ್ 
ತాలూಲ್ಕ್, వ గಗ್ ಲెಲ್. ఇవ ಗె గూರ್ಪ್ 

 ನౌకరర హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

13/03/2008 A

2514 13303 52 ನెౕమక 41/07-08 ರ್ౕ   ದెౕవರాజు ನ್ .   
చనನ್యಯ್, ౖసూరు ಲెಲ್ ఇవ ಗె అ.ఆ. 

ౕಲె ವ್.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ 
బಗెಗ್

29/09/2007 A

2515 13304 52 ನెౕమక 42/07-08 ರ್ౕ ఎం ఎನ್ ನెౕಶ್ ನ್ ద. ఎం 
ನాರాయణಚాರ್ ౖసూరు ಲెಲ್ ఇవ ಗె 
అ.ఆ ౕಲె ವ್.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమక 
ಮాడువ బಗెಗ್

29/09/2007 A

2516 13305 52 ನెౕమక 43/07-08 ರ್ౕమత ఎಸ್  పರ್ಭా ಕెూౕ  ಹెಚ್ ఆರ್ 
అರెౕందರ್, ౖసూరు ಲెಲ್ ఇవ ಗె అ.ఆ 

ౕಲె ವ್.ద.స హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ 
బಗెಗ್

29/09/2007 A

2517 13317 510అఆನెౕ/31/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
.ಕె.ಚెౕతన కుಮాರ್, ನ್ వంగత 

ఎಲ್. క యపಪ್, ము , సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ 
ಶాಲె, లಕಿಕ್హ ಳ್,ಹెూసదుగರ್ 
ತాలూಲ್ಕ್, తರ್దుగರ್ ಲెಲ್,ఇవ ಗె గూರ್ಪ್ 

 ನౌకరర హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್.

18/10/2007 A

2518 13391 54 ನెౕమక 71/2007-08 ರ್ౕమ  ఎಸ್.ఆರ್.సుಧామ  ఇవ ಗె 
అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె ವ್ ౕయ 
దಜెರ್ సಹాయకర హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್ 
[ఉ. . వ గಗ್]

19/10/2007 A

2519 13399 5[8] వృ ತ್ ವెౕతన-
22/2007-08

శರ್ ౕ.ಜె. ವానంద మూ ರ್, పರ್.ద.స. 
రవరు వ ౕ వృ ತ್ಹెూంద రువುద ంద 
వృ ತ್ ವెౕతన మతుತ್ ఇతರె 

ಸౌలభಯ್గళనుನ್ మంజూరు ಮాడువ 
కు తు

09/11/2008 A
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కರ್ సం కడతద 
గణక 
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ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

2520 13420 52 ನెౕమక 44/07-08 ರ್ౕ ఆರ್  ಲెౕಪా మూ ರ್ ನ್ . ವై 
 గంగಸాವ್  ಹాసన ಲెಲ್ ఇవ ಗె అ.ఆ 
ౕರెಗె ವ್.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమక 

ಮాడువ బಗెಗ್

14/03/2008 A

2521 13435 510అఆನెౕ/33/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
.ಶారదమಮ್,స. .సಕా్  ಪాರ್థ క 

ಶాಲె, ಕెంపన హ ಳ್,చనನ್ಗಿ  
ತాలూಲ್ಕ್,ದావణಗెರె ಲెಲ್,ఇవ ಗె గూರ್ಪ್ 

 ನౌకరర హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

13/03/2008 A

2522 13436 56 ನెౕమక అ.ఆ.ನెౕ 
06/2007-08

ರ್ౕమ  ౕನా ಕెూౕం వంగత 
ఎನ್.ఎం. వపರ್ಸాದ್,  గూರ್ಪ್ 
ನౌకరరు, పశు ಕಿತాಸ್లయ, ಕె.ಕె.హ ಳ್, 
మదూದ್రు ತాలూಲ್కు, మండಯ್ ಲెಲ್ ఇవ ಗె 
అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె  గూರ್ಪ್ 
హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

15/04/2008 A

2523 13480 52 ನెౕమక 46/07-08 ರ್ౕమ   ఎం ಹెౕಮావ  ಕెూౕం    
ನాగರాజపಪ್, ಹాసన ಲెಲ್ ఇవ ಗె అ.ఆ. 

ౕಲె ವ್.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ 
బಗెಗ್.

23/09/2008 A

2524 13505 56 
ನెౕమక/అ.ఆ.ನెౕ/11/200
7-08

ರ್ౕ ంగರాజు ನ್ వంగత శంకరపಪ್, 
 గూರ್ಪ್ నవకరరు, సಕాರ್  ಪౌರ್ఢಶాಲె, 

అಟాಟ್వర, ಹాసన ತాలూಲ್కు మతుತ್ ಲెಲ್ 
ఇవ ಗె అనుకంపద ఆಧారద ಲె  
గూರ್ಪ್ హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా  ಮాడువ బಗెಗ್.

15/04/2008 A

2525 13511 54 ನెౕమಕా  
73/2007-08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
ఎಸ್. .ర ౕಶ್ రవ ಗె పರ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

25/04/2008 A

2526 13512 54 ನెౕమక 74/2007-08 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
.ఎಲ್.అనుರాధ రవ ಗె పರ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

25/04/2008 A

2527 13513 54 ನెౕమక 75/2007-08 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
ಕె.ಹెಚ್. ಪెಪ್ౕಸాವ್  రవ ಗె ವ್.ద.స 
హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

25/04/2008 A

2528 13516 54 ನెౕమక 77/2007-08 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
ಕె.ಭాಗాಯ್ಬా   రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

25/04/2008 A

2529 13518 54 ನెౕమక 78/2007-08 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
ಕె. . జయల ಮ್  రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

25/04/2008 A

2530 13523 54 ನెౕ 79/2007-08 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
ಹెಚ್.ಕె.ಕెౕశవమూ ರ್, ఇవ ಗె ವ್.ద.స 
హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

19/10/2007 A

2531 13588 52 ನెౕమక 48/07-08 ರ್ౕమ  . ಶెೂౕభలತా ಕెూౕం . ಕె 
ఎಸ್ బనವెౕಗౌడ, ಹాసన ಲెಲ್ ఇఇవ ಗె 
అ.ఆ. ౕಲె ವ್.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమక 
ಮాడువ బಗెಗ್

14/03/2008 A
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కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್
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ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

2532 13589 52 ನెౕమక 49/07-08 ರ್ౕ ఎం ఎం సుకనಯ್ ಕెూౕం . ఎಸ್ 
ನాగರాజు, ಹాసన ಲెಲ್ ఇవ ಗె 
అ.ఆ. ౕಲె ವ್.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమక 
ಮాడువ బಗెಗ್

14/03/2008 A

2533 13590 52 ನెౕమక 50/07-08 ರ್ౕమ  సునంద ಕెూౕం . ఎಸ್ ఎಸ್ 
పೂಜాರ್, ఉడు  ಲెಲ್ ఇవ ಗె అ.ఆ 

ౕಲె పರ್.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ 
బಗెಗ್

14/03/2008 A

2534 13592 52 ನెౕమక 51/07-08 ರ್ౕ ఎ ఆರ್ ౕవನ್ కుಮాರ್ ನ್ . 
ಹెಚ್ రుదರ್యಯ್, ಹాసన ಲెಲ್ ఇవ ಗె 
అ.ఆ. ౕಲె పರ್.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమక 
ಮాడువ బಗెಗ್

14/03/2008 A

2535 13593 510అఆನెౕ/34/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
అం ಕా ಕెూౕం. వంగత .ಕె. 
ನాగರాజ, సహ ಕಷ್కరు,సಕాರ್  ಕಿ య 
ಪాರ್థ క ಶాಲె, సಣెಣ್ౕన హ ಳ್, ಮాగ  
ತాలూಲ್ಕ್, ಬెంగళೂరు ಗాರ್ಮాంతర ಲెಲ್, 
ఇవ ಗె గూರ್ಪ್  ನౌకరర హుದెದ್ಗె 
ನెౕమಕా  ಮాడువ బಗెಗ್.

28/03/2008 A

2536 13600 510అఆನెౕ/35/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
.ఆರ್.రతನ್మಮ್, ಕెూౕం. వంగత  

కృషಣ್పಪ್. .సహ ಕಷ್కరు,సಕాರ್  ಕಿ య 
ಪాರ್థ క ಶాಲె, కಕ್ಸెూౕలూరు,ಮాగ  
ತాలూಲ್ಕ್, ಬెంగళೂరు ಗాರ್ಮాంతర ಲెಲ್, 
ఇవ ಗె గూರ್ಪ್  ನౌకరర హుದెದ್ಗె 
ನెౕమಕా  ಮాడువ బಗెಗ್.

22/12/2008 A

2537 13601 510ఆఅನెౕ/36/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
గంగమಮ್,ಕెూౕం. వంగత 
ಹెಚ್. . ಪెಪ್ౕಸాವ್ ,సహ ಕಷ್కరు,సಕాರ್  

య ಪాರ್థ క ಶాಲె, గుండూಲ್రు, 
ళಕాలూಮ್రు ತాలూಲ್ಕ್, తರ್దుగರ್  

ಲెಲ್, ఇవ ಗె గూರ್ಪ್  ನౌకరర హుದెದ್ಗె 
ನెౕమಕా  ಮాడువ బಗెಗ್.

22/12/2008 A

2538 13615 54 ನెౕమక 82/2007-08 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
ఎಸ್.గಣెౕಶ್ పರ್ಸాದ್ రవ ಗె ವ್.ద.స 
హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

11/12/2007 A

2539 13616 54 ನెౕమక 82/2007-08 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
ಹెಚ್.ಜె.న ౕನ್ పರ್ಸాದ್ రవ ಗె ವ್.ద.స 
హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

11/12/2007 A

2540 13617 54 ನెౕమక 83/2007-08 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
.ఎం.జగ ౕಶ್ కుಮారರ್వ ಗె పರ್.ద.స 

హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

11/12/2007 A

2541 13618 510అఆನెౕ/37/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
రంగమಮ್,ಕెూౕం. వంగత 
ఆರ್.రంగಸాವ್ ,సహ ಕಷ್కరు,సಕాರ್  
పద  పೂవರ್ ಕాಲెౕజు,ఎನ್. .హ ಳ್, 
ಹెూళಲెಕ್ರె ತాలూಲ್ಕ್, తರ್దుగರ್ ಲెಲ್, 
ఇవ ಗె గూರ್ಪ್  ನౌకరర హుದెದ್ಗె 
ನెౕమಕా  ಮాడువ బಗెಗ್.

13/03/2008 A

172 of 277



కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

2542 13633 54 ನెౕమక 84/2007-08 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
ఎం.సంತెూౕషకుಮార రవ ಗె పರ್.ద.స 
హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

11/12/2007 A

2543 13635 54 ನెమక 86/2007-08 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
ಕె.ಹెಚ್.ರాఘವెౕందರ್ పರ್ಸాದ್ రవ ಗె 
ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

11/12/2007 A

2544 13636 54 ನెౕమక 87/07-08 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
ವై.ఆರ್.కుಬెౕందರ್ రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

11/12/2007 A

2545 13658 5[8] .ವెౕ.23/2007-08 ರ್ౕమ  ಕె. .కಲావ యమಮ್ , సహ 
ಕಷ್కరు , ఆయుకತ್ర కಛెౕ రవరు వ ౕ 
వృ ತ್ ಹెూందు ತ್రువುద ంద  వృ ತ್ 

ವెౕతన మతుತ್ ఇతರె ಸౌలభಯ್గళనుನ್ 
మంజూరు ಮాడువ కు తు

13/01/2009 A

2546 13733 54 ನెౕమక 89/2007-08 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
ಕె. .స త రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ 
బಗెಗ್.

06/12/2008 A

2547 13747 5[6]ನెౕమక/అఆನెౕ-
12/2007-08

కు:ಹెಚ್.ఎಸ್.సుಭాಷ್ ನ್ :ಶామణಣ್, 
సహ ಕಷ್కరు, సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, 
ಹెూసకటಜె ಟ್, నంజునగూడు 
ತా: ౖసూరు ಲెಲ್  ఇవ ಗె అనుకంపద 
ఆಧారద ౕಲె ` `గూರ್ಪ್ హుದెದ್ಗె 
ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್

15/04/2008 A

2548 13767 510aAnE/25/2007-08 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
.జయల ಮ್,ಕెూౕం. వంగత 
. .మంజుನాథ, స. .సಕాರ್  ಕಿ య 

ಪాರ್థ క ಶాಲె,ರామದెౕవర ದెూ ಡ್, 
కనకపುర ತాలూಲ್ಕ್, ಬెంగళುరు 
ಗాರ್ಮాంతర ಲెಲ್,ఇవ ಗె గూರ್ಪ್  
ನౌకరర హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

22/12/2008 A

2549 13780 54 ನెౕమక 90/2007-08 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
.ఎం.యಶెೂౕధ రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

11/12/2007 A

2550 13797 54 ನెౕమక 92/2007-08 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
ಹెಚ್.ಕె.ರాಜెౕಶ್ రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

11/12/2007 A

2551 13798 54 ನెౕమక 93/2007-08 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
ఆರ್.మನెూౕಜ್ కుಮాರ್ రవ ಗె పರ್.ద.స 
హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

11/12/2007 A

2552 13813 52 ನెౕమక 55/07-08 ರ್ౕమ  ಲా   ఒ ಕె ಕెూౕం . ఎం 
 ರ್ౕ ವాసನాయಕ್, మంగళೂరు 

ఇవ ಗె అ.ఆ. ౕಲె ವ್.ద.స. హుದెದ್ಗె 
ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್

17/10/2008 A
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ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

2553 13814 52 ನెౕమక 56/07-08 ರ್ౕ  ఎ కుಮారಸాವ್  ನ್ . అణಣ್పಪ್, 
ಹాసన ಲెಲ್ ఇవ ಗె అ.ఆ. ౕಲె 
ವ್.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್

14/03/2008 A

2554 13819 510అఆನెౕ/38/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕఎನ್. 
మధుసూదನ್ ನ್ వంగత వతಸ್ల, సహ 
ಕಷ್కరు సಕాರ್  ಮాద  ಪాರ್థ క 

ಶాಲె, ఆందರ್హ ಳ್, ಬెం.ఉతತ್ర ಲెಲ್ 
ఇవ ಗె ವాహన ಚాలకర హుದెದ್ಗె 
ನెౕమక  ಮాడువ బಗెಗ್.

12/05/2007 A

2555 13821 510అఆನెౕ/39/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె 
ರ್ౕమ .జగನాಮ್త ఉరుಫ್ 
.జగಬాంబ ಕెూౕం. వంగత 
.ఎಸ್.ಲెూౕಕెౕశವ್రయಯ್,సహ ಕಷ್కరు 

సಕాರ್  ಮాద  ಪాರ್థ క ಶాಲె, 
ಪావగడತా,మధుಗಿ  ಲెಲ್, ఇవ ಗె 
గూರ್ಪ್  ನౌకరర హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా  
ಮాడువ బಗెಗ್.

13/03/2008 A

2556 13832 54 ನెౕమక ఇతರె 
94/2007-08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
ಕె. . ౕహనకుಮాರ್ రవ ಗె ವ್.ద.స 
హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

11/12/2007 A

2557 13833 54 ನెౕమక ఇతರె 
95/2007-08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
.ఎನ್.స ౕశ రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

11/12/2007 A

2558 13863 56 ನెౕమక అఆನెౕ 
13/2007-08

వంగత ಹెಚ್. .చందರ್పಪ್ ఇవర ప ನ್ 
ರ್ౕమ  ఎం.ಶాంతమಮ್ రవ ಗె 

అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె  గూರ್ಪ್ 
హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್.

15/04/2008 A

2559 13899 5[8 .ವెౕ.పರ್.27/2007-
08

ರ್ౕమ . .ಭాగಯ್ల ಮ್,అ ౕಕಷ್రు,పఠಯ್ 
పುసತ್క సంఘ[ ],బనశంక , ಬెంగళೂరు 
ఇవర వృ ತ್ ವెౕతన పರ್ಸాತ್వನెయనుನ್ 
మంజూರా ಗాಗಿ మಹాಲెౕఖಪాల ಗె 
స ಲ್సువ బಗెಗ್

09/11/2008 A

2560 13927 54 ನెౕమక 97/2007-08 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
ಲెూౕಕెౕಶ್  రవ ಗె పರ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ 
బಗెಗ್.

20/06/2008 A

2561 13936 52 ನెౕమక 59/07-08 ರ್ౕ   జయకుಮాರ್ ನ್ . . 
ದెూಡెಡ್ౕಗౌడ, ౖసూరు ಲెಲ್ ఇవ ಗె 
అ.ఆ. ౕಲె ವ್.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమక 
ಮాడువ బಗెಗ್

14/03/2008 A

2562 13993 5 2 ನెౕమక 60/07-08 ರ್ౕ  ವై సుందರెౕశ ನ್ ఎలಲ್యಯ್ 
ಹాసన ಲెಲ್ ఇవ ಗె అ.ఆ. ౕಲె 
ವ್.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್

23/09/2008 A

2563 13994 5 2 ನెౕమక 61/07-08 ರ್ౕ ಹెಚ್ ఎಸ್ అಶెೂౕక కుಮాರ್ ನ್ . 
ಹెಚ್ ಸాವ್ , ಹాసన ಲెಲ್ ఇవ ಗె అ.ఆ. 

ౕಲె ವ್.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ 
బಗెಗ್

23/09/2008 A
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కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

2564 14014 54 ನెౕమక 98/2007-08 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
ఎಸ್. .మధుసూధన రవ ಗె ವ್.ద.స 
హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

06/12/2008 A

2565 14015 54 ನెౕమక 99/2007-08 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
ಕె.ఎం.పರ್ ౕಪ್ కుಮాರ್ రవ ಗె ವ್.ద.స 
హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

31/12/2007 A

2566 14016 54 ನెౕమక 100/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
. .ಗౌరమಮ್ రవ ಗె పರ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

06/12/2008 A

2567 14084 510అఆನెౕ/40/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ . 
ಶెೂౕಭా.ఎಸ್.ಕెూౕం. వంగత 

ౕಗಿౕశపಪ್. .స. .సಕాರ್  ಕಿ య 
ಪాರ್థ క ಶాಲె,బసవనగದెದ್, ౕథರ್హ ಳ್ 
ತాలూಲ್ಕ್, శవ గಗ್ ಲెಲ್. ఇవ ಗె 
గూರ್ಪ್` `ನౌకరర హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా  
ౕడువ బಗెಗ್.

13/03/2008 A

2568 14085 58 .ವెౕ.31/2007-08 ರ್ౕమ  . సరసವ್  ಬా  
ಲెಕాಕ್ ౕಕಷ್కరు రవరు ನాంక 31-08-
2007 రందు ವె ౕ వృ ತ್ 
ಹెూంద రువುద ంద వృ ತ್ ವెౕతన 
పರ್ಸాತ್వನెయనుನ್ మಹాಲెౕఖ ಪాల ಗె 
స ಲ್సువ బಗెಗ್.

09/10/2008 A

2569 14222 510అఆನెౕ/41/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె కుಮా . 
ಪావರ್ , ನ್ వంగత మ ౕಗౌడ,  
దಜెರ್ ನౌకరరు,ఉప ದెౕశకరు, 
ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె,ಬెంగళೂరు 
ಗాರ್ಮాంతర ಲెಲ್  ఇవ ಗె 
గూರ್ಪ್` `ನౌకరర హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా  
ౕడువ బಗెಗ್.

13/03/2008 A

2570 14314 5[4]ನెౕమక:101/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె 
ರ್ౕ.రఘುకుಮాರ್, ఇవ ಗె ವ್.ద.స. హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್

06/12/2008 A

2571 14315 5[4] ನెౕమక:102/2007-
08

అనుకంపದె ఆಧారద ౕರెಗె  
ರ್ౕ.ఎಲ್.ದెౕవರాజరవ ಗె ವ್.ద.స.హుದెದ್ 
డువ బಗెಗ್

06/12/2008 A

2572 14316 5[4] ನెౕమక:103/2007-
08

అనుకంపದె ఆಧారద ౕರెಗె  
ರ್ౕ.ಕె.ఇಕాಬ್ಲ್ అహమದ್ రవ ಗె 
ವ್.ద.స.హుದెದ್ డువ బಗెಗ್

31/12/2007 A

2573 14317 5[4] ನెౕమక:104/2007-
08

అనుకంపದె ఆಧారద ౕರెಗె  
ರ್ౕ.ఆರ್. శ రవ ಗె ವ್.ద.స.హుದెದ್ 
డువ బಗెಗ್

31/12/2007 A

2574 14318 5[4]ನెౕమక:105/2007-
08

అనుకంపದె ఆಧారద ౕರెಗె  
ರ್ౕ.ఎಸ್.ಸైయದ್ ఇಫాರ್ನ್ రవ ಗె 
ವ್.ద.స.హుದెದ್ డువ బಗెಗ್

31/12/2007 A
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గణక 
సంಖెಯ್
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ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

2575 14451 5[6]ನెౕమక:అఆನెౕ:15:2
007-08

కుಮా  . .సు ౕಶ್ ನ್ 
.ಕె.ದా ౕదర, .దಜెರ್ ನౌకరరు, 
ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా గళ కಛెౕ , 
ರాజಪెౕಟె, ಕెూడగు ಲెಲ್, ఇవ ಗె 

అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె .గూರ್ಪ್  
హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

15/04/2008 A

2576 14512 5 2 ನెౕమక 62/07-08 కు. ఎಸ್ క ತా ನ್ . ఎಸ್ 
జయంతಬాబు, మంగళೂరు ಲెಲ್ ఇవ ಗె 
అ.ఆ. ౕಲె ವ್.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమక 
ಮాడువ బಗెಗ್

14/03/2008 A

2577 14514 5 2 ನెౕమక 63/07-08 కు. ಕె ఎం పುಷాಪ್వ  ನ್ . 
మ ಲ್ಕాజుರ್ನాಚా , ಹాసన ಲెಲ್ ఇవ ಗె 
అ.ఆ. ౕಲె ವ್.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమక 
ಮాడువ బಗెಗ್

14/03/2008 A

2578 14515 5 2 ನెౕమక 64/07-08 ರ್ౕ  ಜె సంತెూౕಷ್ ನ್ . ಹెಚ್. 
జయణಣ್, కಕ್మగళೂరు ಲెಲ್ ఇవ ಗె 
అ.ఆ. ౕಲె ವ್.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమక 
ಮాడువ బಗెಗ್.

14/03/2008 A

2579 14517 5 2 ನెౕమక 65/07-08 ರ್ౕమ  సుమంగల ಹెూౕ ನ್ ಕెూౕం . 
ర ౕశ తళಕెౕ , ఉడు  ಲెಲ್ ఇవ ಗె 
అ.ఆ. ౕಲె ವ್.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమక 
ಮాడువ బಗెಗ್

23/09/2008 A

2580 14522 5 2 ನెౕమక 66/07-08 కు. ఎನ್ లವ್ ನ್ . . . నంబయಯ್, 
ಚామರాజనగర ಲెಲ್ ఇవ ಗె అ.ఆ. 

ౕಲె పರ್.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ 
బಗెಗ್

14/03/2008 A

2581 14539 5 2 ನెౕమక 67/07-08 ರ್ౕ ಕె  ౕಗానంద ನ್ . ಹెಚ್.ఎ. 
అమಮ್వವ್, ಕెూడగు ಲెಲ್ ఇవ ಗె అ.ఆ. 

ౕಲె పರ್.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ 
బಗెಗ್

14/03/2008 A

2582 14567 54 ನెౕమక 106/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె కు: 
ఎಸ್.ಜె.మంజుళ రవ ಗె పರ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

06/12/2008 A

2583 14726 5[6]ನెౕమక/అ.ఆ.ನెౕ/2
1/2007-08

ರ್మ .మహದెౕవవమಮ್ ಕెూౕం. .ನాగయಯ್ 
సహ ಕಷ್కరు, స. .ಪాರ್ಶా.గుండుಲ್ಪెౕಟె 
ತా. ಚామರాజ నగర ಲెಲ್ ఇవ ಗె 
అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె  గూರ್ಪ್ 
హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್

15/04/2008 A

2584 14732 510అఆನెౕ/43/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె 
ರ್ౕ.ఎం.మహమದ್ ಗౌಸ್ ಸాగರ್, ನ್ 
వంగత మಮాತ್ಜ್ ಬెౕగం,సహ 
ಕಷ್కరు,సಕా్  య ಪాರ್థ క ಶాಲె, 

క ಲ್ಹాಳ್, భದాರ್వ  ತాలూಲ್ಕ್, వ గಗ್ 
ಲెಲ್, ఇవ ಗె గూರ್ಪ್` `ನౌకరర హుದెದ್ಗె 

ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್.

22/12/2008 A

2585 14736 56ನెౕమక/అఆನెౕ/17/2
007-08

ರ್ౕమ . ಹెಚ್   ಕె ರాధమಮ್ 
ಕెూౕం. ||ఎಸ್  .ధనంజయ ದై క 
ಕಷ್కరు,స. .ಪాರ್.ಶాಲె,ವైలూరు 

మదూದ್రు.ತా. ఇవ ಗె అనుకంపద 
ఆಧారద ౕಲె  గూರ್ಪ್  హుದెದ್ಗె 
ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್.

15/04/2008 A
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కರ್ సం కడతద 
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ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

2586 14737 56ನెౕమక/అ.ఆ.ನెౕ.18/
2007-08

ರ್ౕమ . ಹెಚ್  . జయమಮ್, 
ಕెూౕం. .ರాజుನాయಕ್ , పತాರ್ంಕಿత 
వಯ್వಸాಠ್పకరు, ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా గళ 
కಛెౕ , కడూరు, కಕ್మగళೂరు ಲెಲ್ 
ఇవ ಗె అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె  
గూರ್ಪ್  హుದెದ್ಗె ౕమಕా  ౕడువ 
కు తు.

15/04/2008 A

2587 14742 510అఆನెౕ/44/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె 
ರ್ౕమ .ఆంజనమಮ್ ಕెూౕం. వంగత 
ರ್ౕ.అంజపಪ್, బ ತ್ ముఖಯ್ ಕಷ್కరు,సಕా    
 య ಪాರ್థ క ಶాಲె, క ಲ್ಹాಳ್, 

భದాರ್వ  ತాలూಲ್ಕ್, వ గಗ್ ಲెಲ್, 
ఇవ ಗె గూರ್ಪ್` `ನౌకరర హుದెದ್ಗె 
ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್.

14/12/2007 A

2588 14743 510అఆನెౕ/44/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె 
ರ್ౕమ .ఆంజనమಮ್ ಕెూౕం. వంగత 

ఆంజపಪ್, బ,ము. . సಕాರ್  య 
ಪాರ್థ క ಶాಲె,కడదనమ , ంತామ  
ತాలూಲ್ಕ್, కಕ್బಳాಳ್పುర ಲెಲ್. ఇవ ಗె 
గూರ್ಪ್` `ನౌకరర హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా  
ౕడువ బಗెಗ್.

22/12/2008 A

2589 14808 510అఆನెౕ/45/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ . 
ಹాలమಮ್.ಕె.ఆರ್.ಕెూౕం. .రంగపಪ್. ., 
స. , సಕాರ್  ಮాద  య ಪాರ್థ క 
శಲె, అనವెౕ , భದాರ್వ  ತాలూಲ್ಕ್, 
వ గಗ್ ಲెಲ್, ఇవ ಗె గూರ್ಪ್  ನౌకరర 

హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

14/03/2008 A

2590 14824 52 ನెౕమక 73/07-08 ರ್ౕ ಕె ఎಸ್ పರ್ಶాంತ್ ನ್ . ఎಸ್  
ರ್ౕ ವాసమూ ರ್, మండಯ್ ಲెಲ್ ఇవ ಗె 

అ.ఆ ౕಲె ವ್.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమక 
ಮాడువ బಗెಗ್

14/03/2008 A

2591 14975 56/ನెౕమక/అ.ఆ.ನెౕ/25
/07-08

ರ್ౕమ  ఎం  సుದామ  ಕెూౕం` ` 
ನాగರాజు ఆರ್ పదవ ౕధರెౕతర ముఖಯ್ 
ಕಷ್కర స. .ಪాರ್.ಶాಲె ಮారಗౌడన ಳ್ 

ఉతತ್రవలయ మండಯ್. ఇవ ಗె 
అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె

15/04/2008 A

2592 14987 5 2 ನెౕమక 78/07-08 ರ್ౕ  ఇ ಶాಯ್మసుందರ್ ನ್ . 
ఈరబదರ್యಯ್, ಹాసన ಲెಲ್ ఇవ ಗె అ. ఆ 
. ౕಲె పರ್.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ 
బಗెಗ್

14/03/2008 A

2593 14988 5 2 ನెౕమక 79/07-08 ರ್ౕ  ಜె ರ್ౕ ವాస ನ್ .  ఎಸ್ 
జవర, ౖసూరు ಲెಲ್ ఇవ ಗె అ.ఆ. 

ౕಲె ವ್.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ 
బಗెಗ್

14/03/2008 A

2594 15007  52 ನెౕమక 80/07-08 కు. ఆರ್ ಕె క త ನ್ .   ಕాళయಯ್, 
ಹాసన ಲెಲ್ ఇవ ಗె అ.ఆ ౕಲె పರ್.ద.స. 
హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್

14/03/2008 A

2595 15008  52 ನెౕమక 80/07-08 కు. ఆರ್ ಕె క త ನ್ .   ಕాళయಯ್, 
ಹాసన ಲెಲ್ ఇవ ಗె అ.ఆ ౕಲె పರ್.ద.స. 
హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್

14/03/2008 A
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2596 15009 5 2 ನెౕమక 81/07-08 ರ್ౕ ಕె ఎನ್ శరತ್ ರాಜ್ ನ್ . ఎ 
ಜానಕಿ, అ ౕಕಷ್కరు, ఉప ದెౕರ್శకర 
కಛెౕ , ఉడు  ಲెಲ್ ఇవ ಗె అ.ఆ ౕಲె 
ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್

14/03/2008 A

2597 15011 5 2 ನెౕమక 82/07-08 ರ್ౕ  ವానంద ನ್ .   ಡా , 
ద ణ కనನ್డ ಲెಲ್ ఇవ ಗె అ. ఆ . ౕಲె 
పರ್.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್

17/10/2008 A

2598 15013 54 ನెౕమక 107/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕಲెರెಗె ರ್ౕ 
గురుపರ್ಸాದ್ రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

06/12/2008 A

2599 15014 54 ನెమక 108/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕಲెರెಗె ರ್ౕ 
ఎం.ఎಸ್.నంజుండಸాವ್  రవ ಗె 
ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

06/12/2008 A

2600 15015 54 ನెౕమక 109/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕಲెರెಗె ರ್ౕమ  
ಹెಚ್.ఎನ್.సుಧా  రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

20/06/2008 A

2601 15016 54 ನెౕమక 110/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕಲెರెಗె ರ್ౕమ  
ఎಸ್. .క త  రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

06/12/2008 A

2602 15087 510అఆನెౕ/26/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
సరసವ್తమಮ್ ಕెూౕం. . ರ್ౕ 
ఎಸ್. .ಜాವ್ಲెౕందರ್యಯ್, సహ ಕಷ್కరు, 
సಕాರ್  ಕಿ య ಪాರ್థ క ಶాಲె, 
ಜాలహ ಳ್, ಗౌ దనూరు ತాలూಲ್ಕ್, 
కಕ್బಳాಳ್పುర ಲెಲ್ ఇవ ಗె గూರ್ಪ್  

ನౌకరర హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್.

16/05/2008 A

2603 15088 56 
ನెౕమక`అ.ఆ.ನెౕ`26` 
2007-08

ರ್ౕమ  .ರాಜెౕశವ್  ప  || 
ರ್ౕರామచందರ್,  దಜెರ್ ನ್ఔకరరు 
.ఇ.ఒ కಛెౕ  హుణసూరు, మಯ್సూరు 
ಲెಲ್ ఇవ ಗె అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె 

గూರ್ಪ್  హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా  అనుమ  
బಗెಗ್

15/04/2008 A

2604 15094 5 2 ನెౕమక 84/07-08 ರ್ౕమత   ನెౕತాರ್వ  ಕెూౕం . ఎ.  
ౕవನ್, ಕెూడగు ಲెಲ್ ఇవ ಗె అ.ఆ 
ౕಲె ವ್.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ 

బಗెಗ್

17/10/2008 A

2605 15095 5 2 ನెౕమక 85/07-08 ರ್ౕమ   ఎಲ್ సరసವ್  ಕెూౕం   
ఎನ್ వణಣ್, మండಯ್ ಲెಲ್ ఇవ ಗె అ.ఆ 

ౕಲె ವ್.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ 
బಗెಗ್

14/03/2008 A

2606 15141  56 
ನెౕమక`అఆನెౕ`27`2007-
08

ರ್ౕమ  జయ ప  || .సుರెౕందರ್, 
స , స ಪాರ್ಶాಲె, దరగూడు, 
నంజనగూడు ತాలూಲ್కు ಮ್ఐసూరు ಲెಲ್ 
ఇవ ಗె అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె 
గూರ್ಪ್  హుದెದ್ಗె ನెౕమకద బಗెಗ್

15/04/2008 A

2607 15166 5 2 ನెౕమక 86/07-08 ರ್ౕ ఎನ್ ఎಸ್ పರ್సనನ್ కుಮాರ್ ನ್ . 
ఎನ್ ಕె వ ంగయಯ್, మండಯ್ ಲెಲ್ ఇవ ಗె 
అ.ఆ ౕಲె ವ್.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమక 
ಮాడువ బಗెಗ್

14/03/2008 A
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2608 15199 54 ನెౕమక 111/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
.ఎಸ್.మ ಲ್ಕాజుರ್న రవ ಗె ವ್దస 

హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

06/12/2008 A

2609 15206 54 ನెౕమక 113/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
. ంగರాజు రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

06/12/2008 A

2610 15207 54 ನెౕమక 114/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
.ఎం.ధనంజయకుಮాರ್ రవ ಗె 
ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

06/12/2008 A

2611 15214 5 2 ನెౕమక 89/07-08 కు. ఎం  అ ವ್  ನ್ . ఎం ఎನ್ 
బರ್ಹాಮ್నంద, మండಯ್ ಲెಲ್ ఇవ ಗె అ.ఆ 

ౕಲె ವ್.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ 
బಗెಗ್

17/10/2008 A

2612 15242 5 2 ನెౕమక 91/07-08 కు.ఎం  ಶెವ್ౕತా ನ್ .ఎం ఎం 
చంగపಪ್, కಕ್మగూరు ಲెಲ್ ఇవ ಗె అ.ఆ. 

ౕಲె ವ್.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ 
బಗెಗ್.

17/10/2008 A

2613 15243 510అఆನెౕ/   /2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
ఓ.సునందమಮ್, ಕెూౕం. . ರ್ౕ 
ಕె.ఎಸ್.ರామపಪ್,సహ ಕಷ್కరు, సಕాರ್   

య ಪాರ್థ క ಶాಲె, 
భరమసముదರ್,జగళೂరు ತాలూಲ್ಕ್, 
ದావణಗెರె  ಲెಲ್ ఇవ ಗె గూರ್ಪ್  
ನౌకరర హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್.

22/12/2008 A

2614 15256 510అఆನెౕ47/2007-08 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
.ఎం.పುషಪ್, ಕెూౕం. . ರ್ౕ 

ఎಸ್.మಹెౕందರ್పಪ್,సహ ಕಷ್కరు, సಕాರ್  
ಕಿ య ಪాರ್థ క ಶాಲె, ఎం.బಳాಳ್పುర 
ದావణಗెರె ద ణ ತాలూಲ್ಕ್,ದావణಗెರె 
ಲెಲ್ ఇవ ಗె గూರ್ಪ್  ನౌకరర హుದెದ್ಗె 

ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್.

28/03/2008 A

2615 15257 510అఆನెౕ/48/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె 
ರ್ౕ.ఆರ್.ఆ ౕಫುಲాಲ್, ನ್  ರ್ౕ 

రహమతుತ್ಲాಲ್, ವ್ ౕయ దಜెರ್ 
సಹాయకరు, సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ 
ಶాಲె,మురుగమలಲ್, ంತామ   
ತాలూಲ್ಕ್, కಕ್బಳాಳ್పುర ಲెಲ್, ఇవ ಗె 
గూರ್ಪ್` `ನౌకరర హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా  
ౕడువ బಗెಗ್.

22/12/2008 A

2616 15259 510అఆನెౕ/49/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
.పುషಪ್, ಕెూౕం. . ರ್ౕ 

ಕె.ఎం.నర ంహయಯ್,సహ ಕಷ್కరు, సಕాರ್  
య ಪాರ್థ క ಶాಲె, ఆందರ್హ ಳ್, 

ಬెంగళೂరు ఉతತ್ర వలయ-4,ಬెంగళೂరు 
ఉతತ್ర ಲెಲ್,  ఇవ ಗె గూರ್ಪ್  ನౌకరర 
హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್.

15/03/2008 A
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2617 15271 510అఆನెౕ/50/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
అనನ್పೂణರ್, ಕెూౕం. . ರ್ౕ బసవರాజు,సహ 
ಕಷ್కరు, సಕాರ್  య ಪాರ್థ క ಶాಲె, 
ౕరಸాగర, ನెలమంగల, ತాలూಲ್ಕ್,  

ಬెంగళೂరు ಗాರ್ಮాంతర  ಲెಲ್, ఇవ ಗె 
గూರ್ಪ್  ನౌకరర హుದెದ್ಗె ನెౕమక 
ಮాడువ బಗెಗ್.

15/03/2008 A

2618 15344 si  56 ನెౕమక` 31` 
2007-08

ರ್ౕ ఎస.ఆರ್.హ ౕಫ್ ಖాನ್ ప ನ್  || 
అಸాಮ್ లూఫರ್ స. .స. .ಪాರ್.ಶాಲె 
తಟెಟ್ಕెರె ನాగమంగల ತా ఇవ ಗె 
అనుకంపద ఆದారద ౕಲె గూರ್ಪ್  
హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా  బಗెಗ್

15/04/2008 A

2619 15356 58 సವ್.ఇ. .40/2007-
08

ರ್ౕ:ಕె.అబుದ್ಲ್ 
మ ನ್,ప ಚారకరు.ఆయుకತ್ర 
కಛెౕ .ಬెంగళೂరు.ఇవరు 
ನాంక:31/03/07 ంద ಜా ಗె 

బరువంತె సವ್. ఇಚాವ್ వృ ತ್ 
ಹెూంద రువುద ంద వృ ತ್ ವెౕతన 
మతుತ್ ఇతರె ಸౌలభಯ್ మంజూరు ಮాడువ 
బಗెಗ್.

09/10/2008 A

2620 15363 54 ನెౕమక 115/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె కు: 
ವై. ంధు రవ ಗె పರ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ 
బಗెಗ್.

20/06/2008 A

2621 15366 5 2 ನెౕమక 92/07-08 కు. ఎ ఎಸ್ ಸౌమಯ್ ನ್ . ఎಲ್ 
ರ್ౕకంఠయಯ್, ಹాసన ಲెಲ್ ఇవ ಗె అ.ఆ. 
ౕಲె పರ್.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ 

బಗెಗ್

14/03/2008 A

2622 15367 5 2 ನెౕమక 93/07-08 ರ್ౕ  ఎం మధుసూదನ್ ನ್ . . . 
మహದెౕవಸాವ್ , ౖసూరు ಲెಲ್ ఇవ ಗె 
అ.ఆ ౕಲె పರ್.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమక 
ಮాడువ బಗెಗ್

14/03/2008 A

2623 15368 5 2 ನెౕమక 94/07-08 ರ್ౕ ಹెಚ್  చకರ್ಪా  ನ್ . ఎನ್ ఎನ್ 
ವెంకಟెౕశమూ ರ್, ಹాసన ಲెಲ್ ఇవ ಗె 
అ.ఆ ౕಲె పರ್.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమక 
ಮాడువ బಗెಗ್

14/03/2008 A

2624 15387 5[8] .ವెౕ.-42/2007-
08

ರ್ౕమ .ಕె.ఎಸ್.సు ౕల, అ ౕಕಷ್కరు 
రవరు ನాంక:30.04.2008 రందు 
ಸెౕವె ంద వ ౕ వృ ತ್ 
ಹెూంద రువುద ంద వృ ತ್ ವెౕతన 
పರ್ಸాತ್వನెయనుನ್ మಹాಲెౕఖಪాల ಗె 
స ಲ್సువ బಗెಗ್

09/10/2008 A

2625 15433 5 2 ನెౕమక 96/2007-
08

కు. ఆರ್ ౕನా ನ್ .  రంగಸాವ್ , 
ಚామರాజనగర ಲెಲ್ ఇవ ಗె అ.ఆ. 

ౕಲె ಚ್.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ 
బಗెಗ್

11/04/2008 A

2626 15450 510అఆನెౕ/51/2007-
08.14.ನెౕమక/2008

.ఎನ್.ಲెూౕಕెౕಶ್ ನ್ 

.ఎನ್.ನాగభూషణ 
ನాయಕ್,ದై ,రంగసముదರ್,అ.ఆ.ನెౕ. ౕ 
బಗెಗ್ ಸెౕವాపುసತ್కదూం ಗె.

16/05/2008 A

2627 15546 54 ನెౕమక 116/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె ರ್ౕ 
ಕె.ఎಸ್.ರెౕణుಕెౕశ రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

06/12/2008 A
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2628 15547 54 ನెౕమక 117/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె ರ್ౕమ  
ఎం.ల ಮ್ದెౕ  రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

14/07/2008 A

2629 15548 54 ನెమక 118/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె ರ್ౕ 
ఎం. .స ౕశ రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

06/12/2008 A

2630 15617  52 ನెౕమక 99/07-08 ರ್ౕ  ಹెಚ್ వకుಮాರ್ ನ್ . ಹెಚ್ ಕె 
ವా ಕಿ, ౖసూరు ಲెಲ್ ఇవ ಗె అ. ఆ 

ౕಲె ವ್.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ 
బಗెಗ್

23/09/2008 A

2631 15618  5 2 ನెౕమక 100/07-08 ರ್ౕ ఎಸ್  ರాజు ನ್ . ఎಸ್ మಮ್ణಣ್, 
కಕ್మగళೂరు ಲెಲ್ ఇవ ಗె అ. ఆ ౕಲె 
ವ್.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್

23/09/2008 A

2632 15645 54 ನెౕమక 119/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
ఎం.కమలమಮ್ రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

26/08/2008 A

2633 15667 510అఆನెౕ/53/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
ల ಮ್ౕ,ಕెూౕం. . ರ್ౕ 
ఎ.ಕె.బసవರాజಪ್,సహ ಕಷ್కరు, సಕాರ್  
ಕಿ య ಪాರ್థ క 
ಶాಲె,ಕామಗెౕతనహ ಳ್,జగళೂరు 
ತాలూಲ್ಕ್, ದావణగರె ಲెಲ್, ఇవ ಗె 
గూರ್ಪ್  ನౌకరర హుದెದ್ಗె ನెౕమక 
ಮాడువ బಗెಗ್.

16/05/2008 A

2634 15672 5 2 ನెౕమక 103/07-08 కు. ఎం ఆಶా ನ್ . ఎಸ್ మసణಶె ಟ್ 
ಚామರాజనగర ఇవ ಗె అ.ఆ ౕಲె 
ವ್.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್

23/09/2008 A

2635 15711 58 ಹె.ಸెౕ 49/2007-08 ರ್ౕమ  . ಹెಚ್. వసంత గರ್ంథ 
ಪాలకరు,ಸె ಕ್ ಶెౕಷా ರ್పುరం ఇవ ಗె 
ಹెచుಚ್వ  ಸెౕವె ಸెౕపರ್ಡె బಗెಗ್.

09/10/2008 A

2636 15713 54 ನెౕమక 120/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
.ವాಗಿౕಶ್ రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ 

బಗెಗ್.

29/12/2008 A

2637 15751 54 ನెౕమక 121/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె ರ್ౕ 
ದానందమూ ರ್ రవ ಗె పರ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

06/12/2008 A

2638 15752 54 ನెౕమక 122/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
.ఎಸ್.నం ౕಶ್  కుಮాರ್ రవ ಗె 

పರ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

26/08/2008 A

2639 15753 54 ನెౕమక 123/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె ರ್ౕ 
ఎం. .ము ರాజు రవ ಗె ವ್దస హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

29/12/2008 A
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కರ್ సం కడతద 
గణక 
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ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

2640 15754 54 ನెౕమక 124/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె ರ್ౕమ  
.ఆರ್.సువణರ್మಮ್ రవ ಗె ವ್దస హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

29/12/2008 A

2641 15804 510అఆನెౕ/54/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
.ವై.ಕె.ರెౕణుಕాದెౕ ,ಕెూౕం. . ರ್ౕ 
మಮ್యಯ್,ముఖಯ್  ಕಷ್కరు, సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ 

ಶాಲె, దಭెಬ್ౕగటಟ್, మధుಗಿ  
ತాలూಲ್ಕ್,మధుಗಿ  ಲెಲ್ ఇవ ಗె గూರ್ಪ್  
ನౌకరర హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್.

16/05/2008 A

2642 15805 5[8] .ವెౕ.43/2007-08 ರ್ౕమ .ఎಸ್. .ಗౌరమಮ್, పರ್.ద.స. 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ  ఇవర వృ ತ್ ವెౕతన 
పರ್ಸాತ್వನెయనుನ್ మಹాಲెౕఖಪాల ಗె 
స ಲ್సువ బಗెಗ್

09/10/2008 A

2643 15807 510అఆನెౕ/55/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
.ಗౌ ಬాఅ . .ಕెూౕం. . ರ್ౕ 

.లಕಷ್ಮ್ణನాయಕ್,సహ ಕಷ್కరు, సಕాರ್  
ಕಿ య ಪాರ್థ క ಶాಲె, ముತాತ್న, 
ౕథರ್హ ಳ್ ತాలూಲ್ಕ್, వ గಗ್ ಲెಲ್ 

ఇవ ಗె గూರ್ಪ್  ನౌకరర హుದెದ್ಗె 
ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್.

16/05/2008 A

2644 15813 510అఆನెౕ/56/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె  
కుಮా .ఆರ್.రూప ನ್ ವై.ಸాకమಮ್, 
సహ ಕಷ್కరు, సಕాರ್  ಕಿ య ಪాರ್థ క 
ಶాಲె,అರెనూరు,ఆನెౕకಲ್  
ತాలూಲ್ಕ್,ಬెంగళೂరు ద ణ ಲెಲ್,ఇవ ಗె 
గూರ್ಪ್  ನౌకరర హుದెದ್ಗె ನెౕమక 
ಮాడువ బಗెಗ್.

16/05/2008 A

2645 15823 10అఆನెౕ/57/2007-08 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె 
కుಮా .ఎನ್.అచರ್న ನ್ 
ఎನ್.ನాగರాజు, ವ್.ద.సಹాయకరు, 
సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ  ಶాಲె,ಕె.ಗెూలಲ್హ ಳ್, ద ణ 
వలయ-1, ಬెంగళೂరు ద ణ ಲెಲ್,ఇవ ಗె 
గూರ್ಪ್  ನౌకరర హుದెದ್ಗె ನెౕమక 
ಮాడువ బಗెಗ್.

17/05/2008 A

2646 15829 54 ನెౕమక 126/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
ఎం.ఆರ್.మ ಲ್ಕాజుರ್న రవ ಗె ವ್ద.స 
హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

29/12/2008 A

2647 15830 54 ನెౕమక 127/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె కు: .క త 
రవ ಗె ವ್ద.స హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

29/12/2008 A

2648 15834 510అఆನెౕ/58/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె  
ರ್ౕ.ಕె.ఎಸ್.పರ್ವెౕಣ್  ನ್ 
. ರ್ౕ. . ರ್ౕ ವాస,సహ ಕಷ್కరు, సಕాರ್  
య ಪాರ್థ క ಶాಲె, ಸాసలు, 

ದెూడಡ್బಳాಳ್పುర ತాలూಲ್ಕ್, ಬెంగళೂరు 
ಗాರ್ಮాంతర  ಲెಲ್,ఇవ ಗె గూರ್ಪ್  
ನౌకరర హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್.

22/12/2008 A

182 of 277



కರ್ సం కడతద 
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ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

2649 15835 5 2 ನెౕమక 105/07-08 ರ್ౕ ಶైನ್ ಮా కಯ್ం ನ್ . ఎ 
ಮా కಯ್ం, ಕెూడగు ಲెಲ್ ఇవ ಗె అ. ఆ 

ౕಲె ವ್.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ 
బಗెದ್

23/09/2008 A

2650 15837 5 2 ನెౕమక 106/07-08 ರ್ౕమత  ఎಸ್ రతನ್మಮ್ ಕెూౕం .   
ಸెూౕమಶెౕఖరయಯ್, ಹాసన ಲెಲ್ ఇవ ಗె 
అ. ఆ ౕಲె ವ್.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమక 
ಮాడువ బಗెಗ್

20/03/2008 A

2651 15845 54 ನెౕమక 128/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
.ఇ.హ ౕశ రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

29/12/2008 A

2652 15897 510అఆನెౕ/60/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె 
ರ್ౕ.ಕె. .పರ್ ౕಣ್  ನ್ 
. ರ್ౕ.ಚెలువయಯ್.ఆರ್. ವ್.ద.సಹాయకరు, 

సಕాರ್  పద  పೂవರ್ ಕాಲెౕజు, 
ಗౌ దనూరు, కಕ್బಳాಳ್పುర 
ಲెಲ್,ఇవ ಗె గూರ್ಪ್  ನౌకరర హుದెದ್ಗె 

ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್.

16/05/2008 A

2653 15921 5 2 ನెౕమక 106/07-08 ರ್ౕ ಹెಚ್ ఆರ್ సంపತ್ ನ್ .ఎಸ್ ఎం 
ರాజಶెౕఖరయಯ್, ಹాసన ಲెಲ್ ఇవ ಗె 
ವ್.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್

23/09/2008 A

2654 15935 54 ನెౕమక 129/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
ఎನ್. . జయకుಮాರ್, రవ ಗె ವ್ ద.స. 
హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

20/06/2008 A

2655 15936 54 ನెౕమక 130/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె 
కు:ఎಸ್. .సుರెౕఖ రవ ಗె ವ್ ద.స. హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

06/12/2008 A

2656 15937 54 ನెౕమక 131/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
సుమంగలమಮ್ రవ ಗె ವ್ ద.స. హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

20/06/2008 A

2657 16024 5 2 ನెౕమక 03/08-09 ರ್ౕ ఎಸ್ ఎం వపರ್ಸాದ್ ದెౕವ್ ನ್ . 
ఆರ್ ఎం మహದెౕವ್ ౖసూరు ಬాగ 
ఇవ ಗె అ. ఆ. ౕಲె పರ್.ద.స. హుದెದ್ಗె 
ನెౕమక ಮాడువ  బಗెಗ್

23/09/2008 A

2658 16073 54 ನెౕమక 1/2008-09 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
ಶెೂౕభ పೂಜాರ್ రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

29/12/2008 A

2659 16074 54 ನెౕమక 1/2008-09 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
.ఎಸ್.పರ್సనನ್కుಮాರ್ రవ ಗె ವ್.ద.స 

హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

29/12/2008 A

2660 16078 54 ನెౕమక 4/2008-09 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె 
కు:ಕె.ఎನ್.సంಧాಯ್ రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

29/12/2008 A

2661 16141 54 ನెౕమక-7/2008-09 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
ಕెఎఎಸ್ మಹెౕందರ್ ಯాదವ್ రవ ಗె 
పರ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

26/08/2008 A
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కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

2662 16142 54 ನెౕమక-8/2008-09 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
ఎಸ್.ఎನ್. ಪెರ್ౕమకుಮాರ್-రవ ಗె 
ವ್.ద.స. హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

29/12/2008 A

2663 16143 54ನెౕమక-9/2008-09 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
జయ ರ್ౕ దళವా -రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

29/12/2008 A

2664 16263 510అఆನెౕ/02/2008-
09

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె 
ರ್ౕమ ಶారద ಕెూౕం. 
. ರ್ౕ. వకుಮారయಯ್, సహ ಕಷ್కరు, 

సಕాರ್  ಕಿ య ಪాರ್థ క ಶాಲె, 
లకಕ್సందರ್,ರామనగర ತాలూಲ್ಕ್,మతుತ್  
ಲెಲ್, ఇవ ಗె అనుకంపద ఆಧారద 
ౕರెಗె ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್.

22/12/2008 A

2665 16296 54 ನెౕమక 10/2008-09 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
ఎಸ್.మನెూౕహರ್ రవ ಗె పರ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

20/06/2008 A

2666 16297 54 ನెౕమక 11/2008-09 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
ఎನ್.ర ౕందರ್ రవ ಗె పರ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

14/07/2008 A

2667 16365 54 ನెౕమక 14/2008-09 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
.ಕె.ర చంದాರ್ಚా  రవ ಗె ಹెಲ್ತ್ 

ఇనಸ್ಪెకಟ್ರ್ హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

06/12/2008 A

2668 16366 54 ನెౕమక 15/2008-09 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ ಖాಜా 
ಹా పು ದ್ౕನ್ రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

06/12/2008 A

2669 16367 54 ನెౕమక 16/2008-09 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
ಕె. .ర కుಮాರ್ రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

29/12/2008 A

2670 16368 54 ನెౕమక 17/2008-09 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె 
కు: . .ನాగమ  రవ ಗె పರ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

14/07/2008 A

2671 16406 5 2 ನెౕమక 08/08-09 ರ್ౕ  ౕపಕ್  ನ್  ನాರాయಣ್ , 
ద.క. ಲెಲ್ ౖసూరు ಭాగ ఇవ ಗె అ. 
ఆ ౕಲె పರ್.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమక 
ಮాడువ బಗెಗ್

23/09/2008 A

2672 16508 5 2 ನెౕమక 09/08-09 ರ್ౕమ  ఎಸ್  సు తರ್ ಕెూౕం .   
ನాರాయణ, కಕ್మగళೂరు ಲెಲ್ ఇవ ಗె 
అ.ఆ ౕಲె ವ್.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమక 
ಮాడువ బಗెಗ್

23/09/2008 A

2673 16563 54ನెౕమక21/2008-09 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
ఎ.సుబಬ್ರాయపಪ್,  రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

29/12/2008 A

184 of 277



కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

2674 16628 510అఆನెౕ/03/2008-
09

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
వమಮ್ ಕెూౕం. . ರ್ౕ.ఎం.ವెంకಟెౕಶ್ సహ 
ಕಷ್కరు, సಕాರ್  య ಪాರ್థ క ಶాಲె, 
.ಹెూసహ ಳ್,ముళಬాಗಿలు 

ತాలూಲ್ಕ್,ಕెూౕಲార  ಲెಲ್, ఇవ ಗె 
అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ನెౕమక 
ಮాడువ బಗెಗ್.

22/12/2008 A

2675 16692 510అఆನెౕ/04/2008-
09

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
ಯాಜ್ అహమದ್ ಪాಷా ನ್ 
. ರ್ౕ.బ ಕ್ౕಸ್ జహನా అರా, సహ 
ಕಷ್కరు, సಕాರ್  ఉదుರ್ ಕಿ య 

ಪాರ್థ క ಶాಲె, హವెౕ  హಲాಲ್ 
ಕెూౕಲార ಲెಲ್, ఇవ ಗె అనుకంపద 
ఆಧారద ౕರెಗె ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್.

22/12/2008 A

2676 16833 54 ನెౕమక-22/08-09 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె 
కు.ಹెಚ್. .సుమ రవ ಗె ವ್దస-స త 
ಬెరళచుಚ್ಗారర హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

29/12/2008 A

2677 16834 54ನెౕమక-23/2008-09 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
.ನాగభూషణ రవ ಗె ವ್దస హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

29/12/2008 A

2678 16835 54 ನెౕమక-24/08-
2009

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
ಜె. . రుమಲెౕಶ್ రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

19/06/2008 A

2679 16836 54ನెౕమక -25/2008-
09

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
యు.ఎಮ್.మంజుನాథ రవ ಗె ವ್.ద.స 
హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

20/06/2008 A

2680 16884 54ನెౕమక-26/2008-09 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
ಕె.ఎಸ್.సుಧా రవ ಗె ವ್దస హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

06/12/2008 A

2681 16985 510అఆನెౕ/05/2008-
09

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
ಭాగಯ್మಮ್. , ಕెూౕం. వంగత 
ರ್ౕ. .ఎ.మ ಲ್ಕాజుರ್న, ప ಚారకరు, 

ఎಸ್. . .సಕాರ್  పద  పೂవರ್ 
ಕాಲెౕజు, తళకు, చళಳ್ಕెರె 
ತాలూಲ್ಕ್, తರ್దుగರ್ ಲెಲ್, ఇవ ಗె 
గూರ್ಪ್` `ನౌకరర హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా  
ౕడువ బಗెಗ್.

22/12/2008 A

2682 17095 54 ನెౕమక/28/2008-
09

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
ఇం ರాభಟ್ అ యಸ್ ఎಸ್.ఇం ರా 
రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

29/12/2008 A

2683 17099 594 ನెౕమక/29/2008-
09

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె 
ರ್ౕఎಮ್. .ವెంకಟెౕಶ್ ರె ಡ್ రవ ಗె 

ಫామರ್ ಪ್ಟ್ హుದెದ್ ౕడవ బಗెಗ್.

29/12/2008 A
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కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

2684 17100 54 ನెౕమక-30/2008-
09

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె 
ರ್ౕఎನ್.ర ౕಶ್ పವాರ್ రవ ಗె పರ್.ద.స 

హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

29/12/2008 A

2685 17154 510అఆನెౕ/6/2008-09 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె 
ರ್ౕమ .ఎ.అ త ల ಮ್ౕ  ಕెూౕం. 
. ರ್ౕ.ఎ.ಕె.ನాగపಪ್, సహ ಕಷ್కరు, 

సಕాರ್  య ಪాರ್థ క ಶాಲె, 
ಕా ౕపುర,చనನ್ಗಿ   ತాలూಲ್ಕ್,ದావణಗెರె  
ಲెಲ್, ఇవ ಗె అనుకంపద ఆಧారద 
ౕರెಗె ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್.

22/12/2008 A

2686 17162 54.33.ನెౕమక/2008-
09

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
ఎం.ఎం.సుಧా రవ ಗె పರ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

14/07/2008 A

2687 17297 54 ನెౕమక 34/2008-09 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
జగದెౕ  రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ 
బಗెಗ್.

29/12/2008 A

2688 17298 54 ನెౕమక 34/2008-09 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె కు: 
.ಚైతనಯ್ రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ 

బಗెಗ್.

14/07/2008 A

2689 17339 54ನెౕమక/36/2008-09 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె 
ರ್ౕ.ಕె.ಗಿౕ ౕಶ್  రవ ಗె పರ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

29/12/2008 A

2690 17548 54ನెౕమక/38/2008-09 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె కుಮా  
ಹెಚ್.సుమ రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ 
బಗెಗ್.

29/12/2008 A

2691 17574 54ನెౕమక  39/200809 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె 
ರ್ౕ.ಕె. .మంజుನాథಸాವ್ ,రవ ಗె 
ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

29/12/2008 A

2692 17575 54ನెౕమక40/200809 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗెకుಮా  
ಹెಚ್.ఎం.ಶెವ್ౕత రవ ಗె పರ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

29/12/2008 A

2693 17577 510అఆನెౕ /08/ 
200809

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె 
ರ್ౕమ . వగంగమಮ್, ಕెూౕం. 
. ರ್ౕ.ఎಲ್.లಕಷ್ಮ್యಯ್, సహ ಕಷ್కరు, 

సಕాರ್  య ಪాರ್థ క ಶాಲె, 
ಗెూౕ ందపುర, ನెలమంగల  
ತాలూಲ್ಕ್,ಬెంగళೂరు ಗాರ್ಮాంతర  ಲెಲ್, 
ఇవ ಗె అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె 
ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್.

22/12/2008 A

2694 17633 54ನెౕమక41/200809 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
ఎನ್.మಹెౕಶ್, రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

29/12/2008 A
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కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

2695 17634 54ನెౕమక42/200809 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె కుಮా  
ఎನ್.అనుపమ,రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

29/12/2008 A

2696 17683 s.u.p. tapal ಬాಕಿ టಪాలుగళು 26/07/2008 A

2697 17684 s.u.p. tapal ಬాಕಿ టಪాలుగళು 26/07/2008 A

2698 17686 s.u.p. tapal ಬాಕಿ టಪాలుగళು 26/07/2008 A

2699 17756 5[4] ನెౕమక-45/2008-
09

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె 
ರ್ౕ.ఎ.ఎಸ್.దಯానంద ಸాವ್  రవ ಗె 
ವ್ద.స. హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

29/12/2008 A

2700 17757 5[4]ನెౕమక-46/2008-
09

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె 
ರ್ౕమ . .జయమಮ್ రవ ಗె ವ್ద.స. 

హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

29/12/2008 A

2701 17758 5[4]ನెౕమక-47/2008-
09

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె 
ರ್ౕ. .ಕಿరಣ್ కుಮార రవ ಗె ವ್.ద.స. 

హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

29/12/2008 A

2702 17759 5[4]ನెౕమక-48/2008-
09

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె 
ರ್ౕ.ఆರ್.దశರ್ನ್ రవ ಗె ವ್.ద.స. హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್

29/12/2008 A

2703 17766 510అఆನెౕ/09/2008-
09

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె 
ರ್ౕమ .¸స ౕಯా ౕ ಕెూౕం. 
. ರ್ౕ.ಹెಚ್.ಹెూనూನ್రవ , గూರ್ಪ್  

ನౌకరరు,సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ 
ಶాಲె,ನాగసముదರ್, ళಕాలూಮ್రు 
ತాలూಲ್ಕ್, తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఇవ ಗె గూರ್ಪ್ 

 ನౌకరర హుದెದ್ಗె  ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್.

22/12/2008 A

2704 17871 5 4 ನెౕమక 49/08-09 అనుకంపద ఆದారద ౕರెಗె ರ್ౕ ఎನ್ ಕె 
ರాజకుಮాರ್ రవ ಗె ವ್.ద.స. హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್

29/12/2008 A

2705 17981 510అఆನెౕ/11/2008-
09

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె 
ರ್ౕమ .ఎನ್.ಭార  ಕెూౕం. 
. ರ್ౕ. .ఎం.చందರ್ಶెౕఖರాಚా , సహ 
ಕಷ್కరు, సಕాರ್  ಕಿ య ಪాರ್థ క ಶాಲె, 
ండకూరు మಮ್నహ ಳ್, ದెూడಡ್బಳాಳ್పುర 

ತాలూಲ್ಕ್,ಬెంగళೂరు ಗాರ್ಮాంతర ಲెಲ್, 
ఇవ ಗె  ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್.

22/12/2008 A
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కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

2706 17994 5[4]ನెౕమక-50/2008-
09

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె 
కు:ఎం. .ల ಮ್ రవ ಗె పರ್.ద.స. హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್

29/12/2008 A

2707 17995 5[4]ನెౕమక-51/2008-
09

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె 
ರ್ౕమ .ఎం.ఎನ್.జయపదಮ್రవ ಗె 
ವ್.ద.స. హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

29/12/2008 A

2708 18080 5[4] ನెౕమక-53/2008-
09

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె 
ರ್ౕ. .ఎಸ್. నಯ್ కుಮాರ್ రవ ಗె 
ವ್.ద.స.హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

29/12/2008 A

2709 18082 5[4] ನెౕమక-52/2008-
09

అ కంపద ఆಧారద ౕರెಗె 
ರ್ౕ. .ఎಸ್. నಯ್ కుಮాರ್, రవ ಗె 
ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

29/12/2008 A

2710 18191 5[4]ನెౕమక-53/2008-
09

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె 
శ ౕ.ఎం.ఎನ್.పవನ್ కుಮాರ್ రవ ಗె 
ವ್ ౕయ దಜెರ್ సಹాయకర హుದెದ್ ౕడువ

29/12/2008 A

2711 18246 56 అ ఆ ನెౕ/12/2008-
09

అనుకంపద అಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
ಕె.ಪావರ್తమಮ್ ಕెూౕం. 11 ಕె. 
హనుమంతపಪ್, సహ ಕಷ್కరు, సಕాರ್  
ಕಿ య ಪాರ್థ క ಶాಲె, కడ  ಕాಯ್ంಪ್  
హరపన హ ಳ್, ದావణಗెರె ತాలూಲ್కు 
,ದావణಗెರె ಲెಲ್ ఇవ ಗె గూರ್ಪ್  ` ` 
ನౌకరర హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

22/12/2008 A

2712 18285 5[4] ನెౕమక-55/2008-
09

అనుకంపద ఆಧాರెద ౕರెಗె 
ರ್ౕ.ಹెಚ್.ఎಸ್.చకರ್వ ರ್ రవ ಗె ವ್ ౕయ 

దಜెರ್ సಹాయకర హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

29/12/2008 A

2713 18393 510అఆನెౕ/14/2008-
09

అనుకంపద అಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
.ಕె.ನాగమಮ್,ಕెూౕం. . ರ್ౕ 
.ಕె.ನాగనಗౌడ, సహ ಕಷ್కరు, సಕాರ್  

ಕಿ య ಪాರ್థ క ಶాಲె, హనుమంతపುర, 
ಗెూలಲ್రహ ಟ್,జగళೂరు ತాలూಲ್ಕ್ 
ದావణಗెರె ಲెಲ್ ఇవ ಗె గూರ್ಪ್  ` ` 
ನౌకరర హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

22/12/2008 A

2714 18417 5[4]ನెౕమక-56/2008-
09

అనుకంపద ఆದారద ౕರెಗె 
కు:యు. ರ್ಯాంక రవ ಗె ವ್.ద.స. హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್

29/12/2008 A

2715 18418 5[4]ನెమక-57/2008-09 అనుకంపద ఆದారద ౕರెಗె 
ರ್ౕమ .గంగరతನ್మಮ್ రవ ಗె ವ್.ద.స. 

హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

29/12/2008 A

2716 18419 5[4] ನెమక-58/2008-
09

అనుకంపద ఆದారద ౕರెಗె కు: . ౕల 
రవ ಗె ವ್.ద.స. హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

29/12/2008 A
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2717 18420 5[4]ನెౕమక-59/2008-
09

అనుకంపద ఆದారద ౕರెಗె 
ರ್ౕమ . .ఎం.ವెంకటలಕಷ್ಮ್మಮ್-రవ ಗె 
ವ್.ద.స. హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

29/12/2008 A

2718 18450 5[4] ನెౕమక-60/2008-
09

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె 
ರ್ౕ.ఎಸ್.ఎం.అ ಲ್ కుಮాರ್ రవ ಗె 

పರ್థమ దಜెರ್ సಹాయకర హుದెದ್ ౕడువ 
బಗెಗ್

29/12/2008 A

2719 18580 52ನెౕమక 26/08-09 ರ್ౕమ , ಭాగಯ್మಮ್, ಕెూౕం 
11 .ఎಸ್ .ವెంకಟెౕಶ್ , మಯ್సురు ಲెಲ್. 

ఇవ ಗె అ కంప ఆಧారద ౕಲె 
ವ್ౕ య దಜెರ್ సಹాయಕ್ హుದెದ್ಗె ನెౕమక 

ಮాడువ బಗెಗ್.

17/10/2008 A

2720 18613 5[4] ನెౕమక-62/2008-
09

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె 
ರ್ౕ.ಮాంತెౕಶ್  కుಮాರ್-రవ ಗె 
ವ್.ద.స. హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

29/12/2008 A

2721 18616 5[4] ನెౕమక-64/2008-
09

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె 
ರ್ౕ.ಹెచಚ್.ఎం. ౕಗಿౕಶ್ ముదుದ್-రవ ಗె 
ವ್.ద.స.హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

29/12/2008 A

2722 18842 5[4] ನెౕమక-66/2008-
09

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
ಕె.ఎం.సుమరవ ಗె ವ್ ౕయ దಜెರ್ 
సಹాయకర హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

29/12/2008 A

2723 18844 5[4] ನెౕమక-67/2008-
09

అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె 
ರ್ౕ.క. ರ್ಜెౕశರ್వ ಗె పರ್థమ దಜెರ್ 

సಹాయకర హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

29/12/2008 A

2724 18845 5[4] ನెౕమక-68/2008-
09

అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె ರ್.యలಲ್పಪ್ 
ఉಪాಪ್ర రవ ಗె ವ್ ౕయ దಜెರ್ 
సಹాయకర హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

29/12/2008 A

2725 18962 5[4] ನెౕమక-69/2008-
09

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె 
ರ್ౕ.ఎ. .మధుಕెౕశವ್రరవ ಗె ವ್ ౕయ 

దಜెರ್ సಹాయకర హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

29/12/2008 A

2726 19116 5[4]ನెౕమక-70/2008-
09

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె 
ರ್ౕ.ನౌಶాದ್ హుಸెౕನ್-రవ ಗె ವ್.ద.స. 

హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

29/12/2008 A

2727 19117 5[4] ನెౕమక-71/2008-
09

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె 
ರ್ౕ.ఆರ್.వరదರాజ-రవ ಗె ವ್.ద.స. 

హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

29/12/2008 A

2728 157 5[1]ದాವె:117:2002-
2003

ರ್ౕ దದ್ರాಜెౕಗౌడ, ವ್.ద.సಹాయకరు, 
ఇవర ಕె.ఎ.  ದాವె సంಖెಯ್:1235/2000

14/08/2008 B

2729 253 5[2][6]ನెౕమక:ಕెఎ :27
8:2001-2002

ఎಸ್.అనನ್పೂణರ್, అనుకంపద ನెౕమಕా  
బಗెಗ್. ಕె.ఎ.  అ ರ್ సంಖెಯ್:1220/2002

15/10/2007 B
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2730 264 5[2][1]ಕెఎ :79:2002-
2003

ಹెಚ್.ఎಲ್.రంగಸాವ್ ನాయಕ್, 
ౕఘರ್ ಗారరు ఇవరు ಕె.ఎ.  య ಲ್ 

హూ రువದాವె:14565/2002

15/10/2007 B

2731 374 5[8][12]ಬెూౕ.ನౌ. ం:18
:2002-2003

ರ್ౕ ఎಸ್. . వರాం, వృతತ್ 
పರ್.ద.సಹాయకరు, ఆయుకತ್ర కಛెౕ , 
ఇవర వృ ತ್ ವెౕతన ంద హణಕా న 
నషಟ್వనుನ್ వసూ  ಮాడువ బಗెಗ್.

12/04/2007 B

2732 383 5[8]ಕా.కు.ವెౕ.మ:43:20
05-2006

ಕాಣెಯాద ನౌకర ರ್ౕ 
. .ವెంకಟాచలయಯ್, ಚ್.ద.సಹాయకరు, 

సಕాರ್  సంయుకತ್ ಕಿ య ಕాಲెౕజు, 
దం న వర, తురుವెౕಕెರె ತా, 
తుమకూరు, ఇవర ప ನ್ಗె కుంటుబ 
ವెౕతన మంజూరు ಮాడువ కు తు.

12/04/2007 B

2733 397 5[8]స.ఖ.ಸా:09:2006-
2007

2005-2006ನెౕ ಸా న సగటు ఖ ౕ  
ౕజನెయ  ఆ ಕ್ಯాద పುసತ್కగళనుನ್ 

ಹెూస 125 ಪౌರ್ఢಶాಲెగ ಗె సరబರాజు 
ಮాడువ బಗెಗ್. [ಸాಗా ಕె ಮాడువ బಗెಗ್]

20/12/2008 B

2734 398 5[8] .ವెౕ.పರ್:02:2006-
2007

ರ್ౕమ  ఎನ್.సరಳా, అ ౕಕಷ್కరు, 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ఇవర వృతತ್ ವెౕతన 
మతుತ್ ఇతರె ಸౌలభಯ್గళనుನ್ మంజూరు 
ಮాడువ కు తు.

12/04/2007 B

2735 402 5[8]స.ఖ.అ.స:రచನె:08:
2006-2007

2006-2007ನెౕ ಸా న సగటు ఖ ౕ  
బಗెಗ್ ರాజಯ್ మటಟ್ద పುసತ್క ఆ ಕ್ స  
రచನె కు తు.

20/12/2008 B

2736 404 5[8] .ವెౕ.పರ್:01:2006-
2007

ರ್ౕమ  ఆರ್.ల త, అ ౕಕಷ್కరు, 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ఇవర వృతತ್ ವెౕతన 
మతుತ್ ఇతರె ಸౌలభಯ್గళనుನ್ మంజూరు 
ಮాడువకు తు.

12/04/2007 B

2737 405 5[8]స.ఖ. లుಲ್:12:2006
-2007

2006-2007ನెౕ ಸా న సగటు ఖ ౕ  
ౕజನెయ  ఆ ಕ್ಯాಗಿరువ 

పುసತ್కగళనుನ್ సరబರాజు ಮా రువ 
ಲెౕఖకరు / పರ್ಕాశకరుగళ లుಲ್గళనుನ್ 
మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್.

22/12/2008 B

2738 526 5[6][2]ಕె.ఎ. :అ ರ್:178
6:2003-2004

ಕె.ఎ.  అ ರ್ సంಖెಯ್:1886/2000, ರ್ౕ 
ಜె.ఆರ್.మంజుನాథ, వృతತ್ అ ౕಕಷ್కరు, 
ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , వ గಗ್.

17/12/2007 B

2739 6404 5(8) కుವెౕమం 
26/2006-07

|| గంగపಪ್, గూರ್ಪ್  ನౌకరరు, 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ಬెంగళೂరు ఇవర 
మరణ ఉపದాన మ ತ್తರె ಸౌలభಯ್గళనుನ್ 
మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್

12/04/2007 B

2740 6580 5[8] .ವెౕ.మం-
15/2006-07

ರ್ౕ.ಕె. .అశವ್తಥ್పಪ್, ವ್ ౕయ దಜెರ್ 
సಹాయకరు, ఆయుకತ್ర కಛెౕ , 
ಬెంగళೂరు ,ఇవరు వ ౕ వృ ತ್ 
ಹెూంద రువುద ంద  వృ ತ್ ವెౕతన 
మంజూరు ಮాడువ కు తు

12/04/2007 B
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2741 6581 5[8] .ವెౕ.మం.14/2006
-07

ರ್ౕమ .ಹెಚ್.వసంత,ಶాಖా 
గರ್ంథಪాలకరు,ರాజಯ್ ಕಷ್ణ సంపనూಮ್ల 
మతుತ್ ಮా  ಕెౕందರ್, ಶెౕಷా ರ್పುరం, 
ಬెంగళೂరు ఇవరు వ ౕ వృ ತ್ 
ಹెూంద రువುద ంద వృ ತ್ ವెౕతన 
మంజూರా  ಮాడువ బಗెಗ್

12/04/2007 B

2742 7136 5(7)  గూರ್ಪ್ హు.ನెౕ,భ 
ఇతರె 01/05-06

ನెూమద  మతుತ್ ముದాರ್ంక ఇಲాಖెయ  
గూರ್ಪ್ ಬాಯ್ಕ್ ಲాಗ್ హుದెದ್గళ 
ನెౕ ಕా ಗాಗಿ అంకప ಟ್ళనుನ್ 
ప ౕ సువ కు తు

10/03/2007 B

2743 7501 5(7) .ನౌ.భತెಯ್.ఇతರె/1
5/2005-06

ನాంక:1/7/1984ర నంతర 
ನెౕమకಗెూండ నగూ  ನౌకర ಗె క షಠ್ 
ವెౕతన ಕా ದ್పರ್ಕార 0.05 ಪెಯ್ಸె ౕవన 
వರ್హಣా భತెಯ್ ౕడువ బಗెಗ್.

15/03/2008 B

2744 8279 5[8] .ವెౕ.పರ್.48/2006-
07

ರ್ౕమ . .అంబుజ,పರ್.ద.స., ఆయుకತ್ర 
కಛెౕ ,ಬెంగళೂరు ఇవరు వ ౕ వృ ತ್ 
ಹెూందుతತ್ రువುద ంద  వృ ತ್ ವెౕతన 
మతుತ್ ఇతರె ಸౌలభಯ್గళనుನ್ మంజూరు 
ಮాడువ కు తు

12/04/2007 B

2745 8547 5[8] 
సವ್.ఇ. .ವెౕ.పರ್.52/2006-
07

ರ್ౕమ .ఆರ್. ౕಲావతమಮ್ 
,పರ್.ద.స.ఆయుకತ್ర కಛెౕ ,ಬెంగళೂరు 
ఇవరు సವ್ ఇಚాಛ್ వృ ತ್ 
ಹెూందుతತ್ రువುద ంద వృ ತ್ ವెౕతన 
మతుತ್ ఇతರె ಸౌలభಯ್గళనుನ್ మంజూరు 
ಮాడువ కు తు

12/04/2007 B

2746 9003 5(7)  దಜెರ್ 
బ ತ್/52/2000-01

యమ 
32ర య ಲ್ಕాయರ್ వರ್ సు ತ್రువ ವ್ య
 దಜెರ್ సಹాయకర ಗెಸాಥ್నపనನ್ బ ತ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

04/02/2008 B

2747 11550 5(8) కు. 
ವెౕ.మం.41/2006.2007

ಕాಣెಯాద ನౌకర ರ್ౕ సుబರ್హಮ್ణಯ್ 
ౕ ತ್. ವ್.ద. సಹాయకరు.సಕాರ್  

పద పೂవರ್ ಕాಲెౕజు  ದావణಗెರె ఇవర 
ప ನ್ ರ್ౕమ .ఆರ್.ఎ.వనಮాల ఇవ ಗె 
కుటుంబ ವెౕతనద బಗెಗ್.

20/12/2008 B

2748 11660 5[8] .ವెౕ.పರ್.05/2007-
08

ರ್ౕ. .ఎం.గురుರాಜా ರాವ್, ಕಷ್కరు, 
ಕెౕం ರ್ౕకృత ದాకಲా  ఘటక, ఆయుకತ್ 
కಛెౕ , ಬెంగళೂరు  ఇవ ಗె వృ ತ್ 
ವెౕతన మతుತ್  ఇతರె ಸౌలభಯ್గళనుನ್ 
మంజూరు ಮాడువ కు తు

12/04/2007 B

2749 13965 58స.ఖ.స. 
ఆದెౕ.30/2007-08

2007-08 ನెౕ ಸా న పುసತ್క సగటు 
ఖ ౕ య  ರాజಯ್మటಟ್ద పುసತ್క ఆ ಕ್ 
స యు ఆ ಕ್ಮా ద పುసತ್కగళనుನ್ 
సరబರాజు ಮాడలు పರ್ಕాశకరు అ ಲ್ 
ౕఖకరుగ ಗె ಕాಯాರ್ದెౕశ ౕడువ బಗెಗ್.

09/11/2008 B

2750 15354 55 స.ఖ. లుಲ್ 
మంజూರా :36/2007-08

2007-08ನెౕ ಸా ಗె సగటు ఖ ౕ  
ౕజನె  ఆ ಕ್ಯాద పುసತ್కగళనుನ್ 

సరబರా ద పರ್ಕాశకరు/ಲెౕఖకరర 
లుಲ್గళనుನ್ మంజూరు ಮాడువ కు తు.

22/12/2008 B
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ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

2751 16106 51 ఎ.ము.ನెౕ ఇతರె 
01/2008-09.

ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖెయ 
ಬెూౕధಕెౕతర ನౌకరరు అనಯ್ ఇಲాಖెగళ ಲ್ 
హుದెದ್గ ಗె ನెౕమಕా  ಹెూందలు 
అనుమ  ౕడువ బಗెಗ್.

19/04/2008 B

2752 17668 5[8] 
స.ఖ.12372/25/2008-09

ದాಯ್ ರ್గళ వಯ್ಕಿತ್తವ್ కసన కు తంತె 
పುసತ್కగళనుನ್ ఒదಗಿసువంತె ಕెూౕ  ಮానಯ್ 
ముఖಯ್ మం ರ್గ ಗె మన  స ಲ್ రువ బಗెಗ್

30/10/2008 B

2753 59 5[1]బ ತ್.ಮా:02:2006-
2007

ರ್ౕ ಹెಚ್.ఆರ್.ನాಗెౕಶ್ , అ ౕಕಷ್కరు, 
ఇవర ముంబ ತ್ ಮాಪాರ್ న బಗెಗ್.

17/05/2008 C

2754 76 5[1]ಮా.హకుಕ್:76:2005-
2006

ರ್ౕ ಜె.ಜె.ಬెూౕಜ್, ఇవ ಗె ಮా  హకుಕ್ 
అ యమద  ಮా  ౕడువ బಗెಗ್.

25/09/2007 C

2755 79 5[1]పರ್.ద.స:హు.సಥ್:01:2
006-2007

వృ ತ್ ಕಷ್ణ ఇಲాಖెయ ಲ್న పರ್థమ దಜెರ್ 
సಹాయకరు, హుದెದ್ సಥ್ಳాంత సువ బಗెಗ್.

26/09/2007 C

2756 171 5[1]ಕె.ఎ. :3741-
04/2006-2007

ರ್ౕ ವైకుంఠయಯ್, ವ್.ద.సಹాయకరు, 
సಕాರ್  ಪౌರ್ఢಶాಲె, హుణసూరు, ఇవర 
ಕె.ఎ.  అ ರ್ సంಖెಯ್:3741/2006

26/09/2007 C

2757 350 5[5][2.ఎ] .ಸెౕ.ప:29:2
004-2005

ರ್ౕ శంభువయಯ್, వృతತ್ 
పರ್.ద.సಹాయకరు, ఇవ ಗె ం న ಸెౕವె 
ಸెౕపರ್ಡె బಗెಗ್.

10/01/2007 C

2758 351 5[5]ವెౕ.ತా:012005-
2006

ಕె.ఎಸ್.పರ್ಭావతమಮ್, కನాರ್టక ಪౌರ್ఢ 
ಕಷ್ణ ప ౕ ా మండ , ಬెంగళೂరు-3, 

ఇవర ವెౕతన సಮాನాంతరద బಗెಗ್.

10/01/2007 C

2759 354 5[5]ವెౕ.స:51:2005-
2006

ರ್ౕ ಹెಚ್.ಕె.కుಮారಗౌడ, వృతತ್ 
వಯ್వಸాಥ್పకరు, ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా గళ 
కಛెౕ , సకಲెౕశపುర, ఇవర ವెౕతన 
సಮాನాంతరద బಗెಗ್.

04/04/2007 C

2760 355 5[5]ವెౕ. :సಪ್ ಟ್ౕకరణ:49
:2005-2006

ರ್ౕ ಫాರ್ంಕಿಮాಯ್ಥెూಯ್ಸ್, 
పರ್.ద.సಹాయకరు, సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, 

.మటಕెರె, ఇవర ವెౕతన గ  బಗెಗ್ 
సಪ್ ಟ್ౕకరణద బಗెಗ್.

10/01/2007 C

2761 356 5[5]ವెౕ.స.ಮా:62:2005
-2006

ఆರ್.పುటಟ್ ంగయಯ್, అ ౕಕಷ್కరు, సహ 
ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ౖసూరు ఇవర 

ವెౕతన సಮాನాంతరద బಗెಗ್.

17/10/2007 C

2762 360 5[5]ವెౕ.స:81:2005-
2006

ಕె.మంజుళ, . .  నూతన ವా ಲాస 
సಕాರ್  పద  పೂవರ್ ಕాಲెౕజు, 
ಬెంగళೂరు, ఇవర ವెౕతనమ 
సಮాನాంతరద బಗెಗ್.

14/06/2007 C

2763 361 5[5]సವ್.ఇ. :10:2006-
2007

ರ್ౕ ఇ.షಡాರ್ಕ್  ದెౕవపುతರ್, 
ವ್.ద.సಹాయకరు, కನాರ್టక ರాజಯ್ 
ಕಷ್కర కಲాಯ್ణ  కಛెౕ , ಬెంగళೂరు, 

ఇవ ಗె :01.07.2006 ంద సವ್ఇಚాಛ್ 
వృ ತ್ అనుమ  బಗెಗ್.

26/09/2007 C
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ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

2764 362 5[5]ವెౕస:01:2006-
2007

య ನౌకరర ವెౕతనవనుನ್ ಕಿ య 
ನౌకరర ವెౕతనಕెಕ್ సಮాನాంత సువ 
బಗెಗ್.

10/01/2007 C

2765 363 5[5][2ఎ]ఇతರె:ಕెఎ :4:1
999-2000 [ಭాగ-2]

ರ್ౕ ఎ.ರాజకుಮాರ್, వృతತ್ 
వಯ್ಸాಥ್పకరు, సహ ದెౕರ್శకర కಛెౕ , 

ౖసూరు ఇవ ಗె అ ౕಕಷ್కర హుದెದ್య ಲ್ 
ಕాల  ವెౕతన బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್.

10/01/2007 C

2766 364 5[5] .ವెౕ.బ:16:2006-
2007

ರ್ౕ ౕహమದ್ న ౕము ದ್ౕನ್, 
పರ್.ద.సಹాయకరు, [ యమ-32] ఇవ ಗె 
20 వషರ್ద ಹెచుಚ್వ  బ ತ್ మంజూರా  
బಗెಗ್.

10/01/2007 C

2767 365 5[5]ಕా. .బ:17:2006-
2007

ರ್ౕ ಜె.ಗెూౕ , .దಜెರ್ ನౌకరరు, 
సಕాರ್  ಭాಗಿౕయు పఠಯ್పುసತ್క మ ಗె, 
ಬెూమಮ್నహ ಳ್, ಬెంగళೂరు-68, ఇవ ಗె 
ಕాల  ವెౕతన బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್.

10/01/2007 C

2768 366 5[5]అ .బ ಡ್:ವెౕ. :18:2
006-2007

ರ್ౕ ఎం.ಹెಚ್.ల ಮ್ౕಕాంತ್, అ ౕಕಷ್కరు, 
ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా గళ కಛెౕ , 
చనನ್ರాయపటಟ್ణ, ఇవ ಗె ವెౕతన గ  
బಗెಗ್.

10/01/2007 C

2769 368 5[5] .ವెౕ.బ ತ್:20:2006
-2007

ರ್ౕ ರాజಶెౕఖరపಪ್, .దಜెರ್ ನౌకరరు, 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ಬెంగళೂరు, ఇవ ಗె 
20 వషರ್ద ಹెచుಚ್వ  బ ತ್ మంజూರా  
బಗెಗ್.

10/01/2007 C

2770 370 5[5][2ఎ]ಕెఎ :2003-
2004

ರ್ౕమ  ರాధ, ರ್ౕ ంగయಯ್, ರ್ౕ 
ನాರాయణ ಕెల , ರ್ౕ ರాజకుಮాರ್, 
వಯ್ಸాಥ್పకరు, ఇవ ಗె అ ౕಕಷ್కర 
హుದెದ್య ಲ್ ಕాల  బ ತ್ మంజూರా  
బಗెಗ್.

10/01/2007 C

2771 637 5[6][2]దూ:11:1997-
1998

ರ್ౕ .ఆರ್.ರాజు, ವ್.ద.సಹాయకరు 
మతుತ್ ರ್ౕమ  ಹెಚ್.ಕె.సుಜాత, 
ౕఘರ್ ಗారరు, ఇవర రదಧ್ ಚారಣె 

బಗెಗ್.

17/12/2007 C

2772 961 5[9]ಸెౕ.దృ.పతರ್:8:2005
-2006

ఈ కಛెౕ  ನౌకర ಗె ಸెౕವా దృ ౕకరణ 
పతರ್ ఇತాಯ್  ౕడువ బಗెಗ್.

04/04/2007 C

2773 969 5[9]గృ.ಹా:36:2005-
2006

ರ್ౕ ము ರాజణಣ್, .దಜెರ್ ನౌకరరు, 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ఇవర ಗైరుಹాజ  బಗెಗ್.

10/01/2007 C

2774 974 5[9]ಗై.ಹా:40:2005-
2006

ಜె.సంತెూౕಷ್ ರాజನ್, గూರ್ಪ್   
ನౌకరరు, సహ ದెౕರ್శకర ఆపತ್ 
ಶాಖె,ఇవర ಗైరుಹాజ  బಗెಗ್.

10/01/2007 C

2775 1028 5[9]ವెౕ.ప :49:2005-
2006

ರ್ౕ ವెంకಟెౕಶ್, సಹాయక ಸాంಖಿಯ್క 
అ ಕా , ఇవర ವెౕతన గ  బಗెಗ್.

10/01/2007 C

2776 1029 5[9]ಸెౕపುత:1:2006-
2007

వಗాರ್ త / బ ತ್ ಹెూం ద ఈ కಛెౕ  
ನౌకరర ಸెౕವా పುసತ್క కళು సువ బಗెಗ್.

04/04/2007 C
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ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

2777 1032 5[9]రಜె.మం:4:2006-
2007

ರ್ౕమ  ఎನ್.సరళ, అ ౕಕಷ್కరు, 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె 
రಜె మంజూರా  బಗెಗ್.

10/01/2007 C

2778 1034 5[9]ಸెౕపುత:6:2006-
2007

వಗాರ್వಣె / బ ತ್ ంದాಗಿ ఈ 
కಛెౕ య ಲ್ కతರ್వಯ್ಕెಕ್ ಹాజರాద ನౌకరర 
ಸెౕವా పುసತ್క ಹాగూ అం మ ವెౕతన 
పతರ್గళనుನ್ త ಕెూళುಳ್వ బಗెಗ್.

04/04/2007 C

2779 1036 5[9]ವాವెౕబ:7:2006-
2007

ಕారಣాంతరగ ంద ವా ರ್క బ ತ್ 
డుగಡెಯాగದెౕ ఇరువ ನౌకర ಗె 

ವా ರ್క ವెౕతన బ ತ್ డుగಡె ಮాడువ 
బಗెಗ್.

04/04/2007 C

2780 1038 5[9]గరన:9:2005-2006 ఈ కಛెౕ  ನౌకర ಗె 2005-2006ನెౕ 
ెౕತాರ್వ య ಲ್ గ ಕె రಜె నగ ౕకరణద 
బಗెಗ್.

04/04/2007 C

2781 1040 5[9]ಹా.పರ್.పతರ್:8:2006-
2007

ౕ త ನౌకరర ಹాజರా  పರ್ಮాణ 
పతರ್ కళು సువ బಗెಗ್.

04/04/2007 C

2782 1042 5[9] గరన:10:2006-
2007

ఈ కಛెౕ య ನౌకరర వృ ತ್ నంతరద 
గ ಕె రಜె నగ ౕకర మంజూರా  బಗెಗ್.

04/04/2007 C

2783 1044 5[9]రಜె.మం:13:2006-
2007

ఈ కಛెౕ  ನౌకర ಗె గ ಕె / ప వ ರ್త 
రಜె మంజూರా  బಗెಗ್.

04/04/2007 C

2784 1046 5[9]ಹాజರా :16:2006
-2007

ನాంక:22.06.2006రందు కಛెౕ ಗె 
ಗైరు ಹాజರాಗಿరువ బಗెಗ್.

10/01/2007 C

2785 1048 5[9] బಬ್ం  
ಗై.ಹా:20:2006-2007

ನాంక:28.06.2006రందు అ ౕ త 
ಬెౕಟె ౕ ದాగ ಗైరుಹాజರాಗಿరువ బಗెಗ್.

04/04/2007 C

2786 1049 5[9] నం.గ.ర.న:21:20
06-2007

ರ್ౕమ  ఆರ್.ల త, వృతತ್ అ ౕಕಷ್కరు, 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ఇవ ಗె వృ ತ್నంతరద 
గ ಕె రಜె నగ ౕకరణ మంజూರా  బಗెಗ್.

10/01/2007 C

2787 1301 5[3]ಫాಯ್ಕ್ಸ್ :ఖ:1998-
1999

ಫాಯ್ಕ್ಸ್ యంతರ್గళ ವా ರ್క వರ್హಣె బಗెಗ್. 28/11/2007 C

2788 1304 5[3]కటಟ್డ:35:1998-
199 [ಭాగ-11]

ఆయుకತ್ర కಛెౕ య పೂరక కటಟ್డద 
ಮాರ್ణద బಗెಗ್.

28/11/2007 C

2789 1324 5[3]కంపೂಯ್టರ್:13:199
9-2000

ఆయుకತ್ర కಛెౕ ಗె కంపೂಯ್టರ್ ఖ ౕ  
బಗెಗ್.

28/11/2007 C
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ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

2790 5788 5(5) సವ್.ಚా.బ 30/06-
07

ರ್ౕమ  ఎಸ್.ಕెూౕమల, పರ್.ద.స ( -32) 
ರ್ౕ .ಕె.ವెంకಟెౕశమూ ರ್ , పರ್.ద.స ( -

32)ఇవ ಗె సವ್యం ಚా త బ ತ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್

10/01/2007 C

2791 5789 5(5) సವ್ ಚా బ 33/06-
07

ರ್ౕ ము ರాజణಣ್,  దಜెರ್ ನౌకరరు, 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ಬెంగళೂరు-1 ఇవ ಗె 
సವ್యం ಚా త బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್.

10/01/2007 C

2792 5794 5(5) ಬె. .భ 29/06-07 ರ್ౕమ  . .పೂ ರ್మ, . . , ఇవ ಗె 
ಬెరళచుಚ್ భತెಯ್ మంజూರా  బಗెಗ್

10/01/2007 C

2793 5799 5(5) ಹె.బ 31/2006-07 ರ್ౕమ  "వ ౕದా ಬెౕగం ಬెటಗెౕ " 
సಹాయక ಸాంಖಿಯ್క అ ಕా  ఇవర 
ಹెసరనుನ್ "వందನా దದ್పಪ್ ంధనూర" 
ఎందు కನాರ್టక ರాజಯ್ పతರ್ సం: ఎನ್ 

 148/955/06-07 ర ಲ್ 
బదಲా రువುదనుನ್ ಜా ಗెూ సువ 
బಗెಗ್.

10/01/2007 C

2794 5806 5(5) .భ 32/06-07 ರ್ౕమ  ఎನ್. .గంగమಮ್ మతుತ್ ఇతరరు 
ಸా. .ఇಲాಖె మతుತ್ ప.పೂ.  ఇಲాಖె, 
ರాజಪెౕಟె ತా: ಕెూడగు ಲెಲ್ 

ఇవరుగ ಗె ಶెౕష భತెಯ್ మంజూరు 
ಮాడువ బಗెಗ್

10/01/2007 C

2795 5820 5(9) ర.పರ್.ಸౌ 28/06-07 ರ್ౕమ  ಕె. .కಲావ యమಮ್, సహ 
సంಪాదకరు, ಕಷ್ణ ವాತెರ್, ఇవ ಗె రಜా 
పರ್ಯాణ ಸౌలభಯ್ಕెಕ್ అనుమ  ౕడువ బಗెಗ್

10/01/2007 C

2796 5825 5(9) ర.పರ್.ಸౌ 29/06-07 ರ್ౕమ  .అంబుజ,పರ್.ద.స, ఆయుకತ್ర 
కಛెౕ , ಬెంగళೂరు-1 ఇవ ಗె రಜా 
పರ್ಯాణ ಸౌలభಯ್ಕెಕ್ అనుమ  ౕడువ బಗెಗ್

10/01/2007 C

2797 5830 5(9) అ.ಗై.ಹా 30/06-
07

ರ್ౕ ఆರ್.ಭాసಕ್రನ್, సಹాయక ಸాంఖಯ್క 
అ ಕా , అంಕಿ అంశ ಶాಖె ఇవ ಗె :3-
10-2006ಕెಕ್ ವెౕతన ర త రಜె 
మంజూರా  బಗెಗ್

10/01/2007 C

2798 5887 5(5) ವెౕ.స 81/2005-
06

ರ್ౕమ  ಕె.మంజుళ, ವ್.ద.స స త 
ಬెరళచుಚ್ಗారరు, నూతన ವా ಲాస 
ಬా ಕా ప.పೂ ಕాಲెౕజు, ಬెంగళೂరు  
ఇవర ವెౕతన సಮాನాంత సువ బಗెಗ್

10/01/2007 C

2799 5966 5(9) ಗైరుಹాజ  
40/05-06

ರ್ౕ ಜె.సంತెూౕಷ್ ರాజನ್, గూರ್ಪ್  
ನౌకరరు, సహ ದెౕರ್శకరు (ఆడ త) 
రవర ఆపತ್ ಶాಖె, ఆయుకತ್ర కಛెౕ , 
ಬెంగళೂరు ఇవర ಗైరుಹాజ  బಗెಗ್.

10/01/2007 C

2800 5975 5(9) అ.ಗై.ಹా 31/06-
07

ರ್ౕ ಚాంದ್ ಪాష, ఆంగಲ್ ಬెరళచుಚ್ಗారరు, 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె 
కతರ್వಯ್ಕెಕ್ ಹాజರాద ನాంక ంద 
ವెౕతన ಸెಳెయువ బಗెಗ್.

10/01/2007 C

2801 6094 CPI.34.ವెౕ /2006 ಸా. .ఇಲాಖెయ పರ್ధమ దಜెರ್ ಹాగూ 
ౕఫರ್ ಗారర వృంద ంద అ ౕಕಷ್కర 

హుದెದ್ಗె బ ತ್ బಗెಗ್.ಸెౕವాపುసತ್కದెూౕం ಗె

17/10/2007 C
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2802 6211 5(9) ವెౕ ప  24/06-07 ರ್ౕ ఆರ್.ಭాసಕ್రನ್, సಹాయక ಸాంಖಿಯ್క 
అ ಕా , ఇవ ಗె 2005ನెౕ అ ಕా  
స  ಮా రువ ಫార ಸ್నంತె ವెౕతన 
గ ಗెూ సువ బಗెಗ್.

04/04/2007 C

2803 6402 5[8]ವై.ವె.మ.ಪా.21/20
06-07

ರ್ౕ. ౕరభదರ್పಪ್, పರ್.ద.స, ఆయుకತ್ర 
కಛెౕ , ಬెంగళೂరు , ఇవర ವైదಯ್ಕಿౕయ 
ವెచಚ್ మరుಪావ  కు తు

20/12/2008 C

2804 6808 5(2ఎ)(5) 
పರ್.భ. . ౕలಮ್న  
20/2003-04

ರ್ౕ .గಣెౕಶ್ ರాವ್, ವ್.ద.స , 
స.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు, హಳెయంగ  ఇవరు 
2001ನెౕ జనగణ  ಕాయರ್ಕెಕ್ ಹెూౕಗಿ 
బంద పರ್ಯాణ భತెಯ್ లಲ್నుನ್ మంజూరు 
ಮాడువ బಗెಗ್.

10/01/2007 C

2805 6901 5(5) సವ್.ఇ.  35/06-
07.35.సವ್ఇ ./2006

సವ್ ఇಚాಚ್ వృ ತ್ బಗెಗ್ 10/01/2007 C

2806 6902 5(5) సವ್.ఇ.  35/06-
07.35.సವ್ఇ ./2006

సವ್ ఇಚాಚ್ వృ ತ್ బಗెಗ್ 10/01/2007 C

2807 7112 5(7) గರ್ం.ప.ಜెౕ./ప 
56/2000-01

ಸా, .ఇ య ಲ್ కతರ್వಯ್ వರ್ సు ತ್రువ 
గರ್ంಥాలయద ಸెౕವా ಜెౕషಠ್ತా ప ಟ್ 
తಯా సువ బಗెಗ್

04/07/2007 C

2808 7198 5(10) ನాಯ್.ದాವె 
03/2000-01

ಶెౕಕ್ అహಮ್ದ್ మ ತ್తరు 6 జన 
పರ್ ౕಗాలయ ಪాರ್ದారకరు ఇಲాಖెయ 
రుదದ್ హూ రువ ದాವె సంಖెಯ್గళು 

3025,3191,3000,3005,2859,2827,2
758/94

04/04/2007 C

2809 7199 5(10) ఇతರె ಲెూౕ 
40/97-98

ಕె.ఎ.  అ ರ್ సంಖెಯ್ 5858 /97 ರ್ౕమ  
.ఆರ್ సరసವ್   గూರ್ಪ್ ನౌకరరు 

ఇవరు సಕాರ್రద రుదದ್ హూ రువ ದాವె 
సంಖెಯ್

04/04/2007 C

2810 7202 5(10) ನాಯ್.ದాವె 3/01-
02

ರ್ౕ అరుణకుಮార ఇవరు ಕెఎ  య ಲ್ 
ఇಲాಖె రుదದ್ హూ రువ ದాವె సంಖెಯ್ : 
5827/2001/ ర బಗెಗ್

04/04/2007 C

2811 7203 5(10) ನాಯ್ ದాವె 6/01-
02

ಚెలువయಯ್ సನ್/ఆಫ್ ಬెటಟ್యಯ್ ನౌకరరు 
ಬెూౕಗా  నంತె, సకರ್  ಪౌರ್ఢಶాಲె 
ನాగమంగల మండಯ್ ಲెಲ್ ఇవర ದాವె 
28268/97

04/04/2007 C

2812 7206 5(7) .ఎನ್ ತెంవು 
ఇతರె 04/05-06

ಕెఎ  4367-4663/94 ర ಲ್ కನాರ್టక 
ರాజಯ್ద రుదದ್ అకರ್మವాಗಿ 
ನెౕమకಗెూండ నగూ  ನౌకరరనుನ್ 
ತెరవುಗెూ సువ బಗెಗ್

04/04/2007 C

2813 7209 5(10) ನాಯ್.ದా.03/04-
05 ఓ.ఎಸ್ నం 183/04

ఎ.ఎಸ್ ರామಸాವ್  ఇవరు ಹాసన 
ಲ್ జಡ್ಡ್ ನాಯ್ಯాలయద ಲ್ స ಲ್ రువ 

ದాವె సంಖెಯ್ : 183/04

04/04/2007 C
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ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

2814 7212 5(7) ఇతರె ಕెఎ  
1992/97-01/06-07

ಕె.  కರ್షಣ್పಪ್ మ ತ್తరు ಕెఎ  య ಲ್ ದాವె 
హూ రువ బಗెಗ್

04/04/2007 C

2815 7213 5(7) ಕెఎ  51/2001-02 ರ್ౕ పಪ್యಯ್ ಶె ಟ್ గರ್ంಥాలయ 
సಹాయకరు స.ಪౌರ್.ಶాಲె, ಬైల, 
మధుಗಿ  ತా, తుమకూరు లಲె ఇవುర 
ಕెఎ  య ಲ್ హూ రువ ದాವె బಗెಗ್

04/04/2007 C

2816 7214 5(7) ದాವె 33/02-03 ರ್ౕ చందರ್ಶెౕఖರ್ ౕలపಪ್ డవలಗಿ  
దಜెರ್ ನౌకరరు స,ಪాರ್.ಶాಲె ಕెూౕలరు 
ముದెದ್ ಹాళ ತా, ಜాపುర ಲెಲ್ ఇవరు 
ಕెఎ  య ಲ್ ದాವె హూ రువ బಗెಗ್

04/04/2007 C

2817 7215 5(10) ನెౕమక 71/04-
05

ರ್ౕమ  యమಮ್ ౕజನె ಹెౕమలತా 
ಕెూౕ  ಕె.  ర ౕಶ್ ఇవ ಗె అఆ ౕರెಗె 

 దಜెರ್ ನౌకర ౕడువ కు తు

04/04/2007 C

2818 7218 5(10) ನాಯ್.ದాವె 
1/2001-02

ಕెఎ  ದాವె సంಖెಯ್ 3347&3348 2001 
ರ್ౕమ  అకుಕ್ మతుತ್ ౕಲా సವ್చಛ್ತెಗారరు 

సಕాರ್  ಹెచ తಬెౕ  ರ್షಠ್

04/04/2007 C

2819 7220 5(10) ನాಯ್ ದాವె 03/02-
03

ರ್ౕ జయశంకర గూರ್ಪ್  ನౌకరరు ెౕ,  
ಕెూౕ  ౖసూరు ಲెಲ್ ఇవరు ಕెఎ  య ಲ್ 
హూ రువ ದాವె 11932/02 బಗెಗ್

04/07/2007 C

2820 7225 5(10) ఇతರె ಲెౕ.ಮా 
4/93-94

ಕెఎ  అ ರ್ సంಖెಯ್ 4452/94 అಶెೂౕక  
ంಧె ಧారವాడ  ಲెಲ್ ఇవరు ಕెఎ  

హూ రువ ంద సంಖెಯ್ : 381/97

04/04/2007 C

2821 7236 5(9).31.ఇతರె/2006 .ఎಸ್.ರాజమಮ್ ఇవర మನె ಬా ಗె భತెಯ್ 
కಟావು ಮాడుವాగ గృహ సంಖెಯ್ 24/2ಗె 
బదಲాಗಿరువ బಗెಗ್.

10/01/2007 C

2822 7493  5[1] వగರ್ 21  2006-
07

ರ್ౕ .ఎಸ್.ರాజಶెౕఖರ್, అ ౕಕಷ್కరు, 
ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా గళ కಛెౕ , ಹాವెౕ , 
ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

04/05/2007 C

2823 7699 5(5) ವా.బ 32/2006-
07

ರ್ౕ ನాగರాಜ್, ವాహన ಚాలకరు, 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ಬెంగళೂరు-1 ( 
ెౕ. .కಛెౕ , ఉతತ್ర వలయ-3 ఇ ಲ್ 

ౕజನెయ ಲ್రువవరు) ఇవర 
తಡె ద ವా ರ್క బ ತ್ డుగಡె బಗెಗ್.

10/01/2007 C

2824 7797 5(5) పರ್అ  /06-
07.36. పರ್అ/2006

ಧానಸౌధ, ఆ ರ್క ఇಲాಖె, - సు తರ್ 
కులక ರ್ సಹాయక ಧెౕರ್శకరు,(ಶా ) 
ಪాಸ್ ౕಟ್ರ್ పಡెయలు ರా ెౕపಣా 
పతರ್ ౕడువ బಗెಗ್

10/01/2007 C

2825 7817 5(5)ವెౕ.స 37/06-
07.50.ఇతರె/2006

ರ್ౕ ఎಸ್. ఇನాయతుಲాಲ್, అ ౕಕಷ್కరుమ,  
ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸా ఇ, 
ದావణಗెರె   ವెౕతన 
సಮానంతరಗెూ సువ బಗెಗ್ (ఎరడు 
ಸెౕವాపುసತ್క లగ ತ್ ದె)

10/01/2007 C
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2826 7835 5(5) ವెౕ.స ( ಕಷ್ణ 
అದాలತ್) 38/2006-07

ಕಷ್ణ అದాలತ್ న ಲ್ ವ್ౕకృతವాద మన  
ఇతಯ್థರ್ద బಗెಗ್ ( ರ್ౕ ರ್ౕ ವాసమూ ರ್, 
వృతತ್ పರ್.ద.స, ఉ. .కಛెౕ , ౖసూరు)

04/04/2007 C

2827 7885 5(5) సವ್.ಗాರ್.పರ್ 40/06-
07.40.సವ್పರ್ಸౌ/2006

ರ್ౕమ  సరసವ್  ಬా , ಲెಕాಕ್ ౕಕಷ್కరు, 
మరుಹెూంದా ಕె ಶాಖె, అయుకತ್ర 
కಛెౕ , ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె సವ್ಗాರ್మ 
పರ್ಯాణಕెಕ್ అనుమ  ౕడువ బಗెಗ್.

10/01/2007 C

2828 7890 5(5) సವ್ ಚా బ 39/06-
07

ರ್ౕ ಸైయದ್ అహమದ್ ఎಫ್, పರ್.ద.స 
( యమ-32) ఆయుకತ್ర కಛెౕ , 
ಬెంగళೂరు-1 ఇవ ಗె సವ್యం ಚా త 
బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್.

10/01/2007 C

2829 7920 5(5) సವ್ ఇ  10/06-07 ರ್ౕ షಡాರ್ಕ್ ದెౕవపುతರ್, ವ್దస, ಕಷ್కర 
కಲాಯ್ణ  కಛెౕ , ಬెంగళೂరు-2 ఇవర 
సವ್ ఇಚాಚ್ వృ ತ್ అనుమ  బಗెಗ್.

26/09/2007 C

2830 8096 5(5) ಕె.ఎ.  అ ರ್ 
సం:5445/2003/06-07

ರ್ౕమ  సుಮా లಕಷ್ಮ್ణರాವ್ కులక ರ್, 
వృతತ್ పರ್.ద.స, ఉప ದెౕರ್సకర కಛెౕ , 

ಧారವాడ ఇవరు ಕె. .య ಲ್ స ಲ್ రువ 
అ ರ್ సంಖెಯ್: 5445/2003

10/01/2007 C

2831 8215 5(5) ಕా. .బ 43/06-
07

ರ್ౕ ఎం.ನాగರాజపಪ್, ವాహన ಚాలకరు, 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ಬెంగళೂరు-1 రవ ಗె 
ಕాల  బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್.

10/01/2007 C

2832 8339 5(5) సವ್ ಚా బ (ఇతರె) 
47/06-07

ರ್ౕమ  .ನాగరతನ್, పರ್.ద.స ( యమ-
32) .ఇ.ఒ కಛెౕ , మూ ಗెರె, 
కಕ್మగళೂరు ಲెಲ್ ఇవ ಗె సವ್యం 

ಚా త బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್.

26/09/2007 C

2833 8455 5(5) ವెౕ.  46/2006-
07

ರ್ౕ జుನెౕದ್ అహమದ್, ವ್.ద.స( -32) 
ఇవ ಗె ವ್.ద.స ಸాಥ್నపనನ್ బ ತ್ హుದెದ್య ಲ್ 
ವెౕతన గ  బಗెಗ್.

27/09/2007 C

2834 8456 5(1) ఇతರె 32/2006-07 ರ್ౕమ  .పದాಮ್వతమಮ್, అ ౕಕಷ್కరు, 
.ఇ.ఒ కಛెౕ , ంತామ  ఇవరు 

ಮానಯ್ ముఖಯ್ మం ರ್గళ జనತా 
దశರ್నద ಲ್ స ಲ್ రువ మన  బಗెಗ್.

26/09/2007 C

2835 8533 5(9) అ.ಗై.ಹా 
33/2006-07

కಛెౕ ಗె తడವాಗಿ బరువ ಹాగూ 
అన కృత ಗైరుಹాజರాగువ ನౌకరర 
రుదದ್ కರ್మ ಕైಗెూళುಳ್వ బಗెಗ್.

17/10/2007 C

2836 8637 5(5) ವెౕ.స 42/2006-
07

ರ್ౕ దದ್ರామపಪ್, వృతತ್ అ ౕಕಷ್కరు, 
.ఇ.ఒ కಛెౕ  (ద ణ వలయ) గులಬ್ಗాರ್ 

ఇవర ವెౕతన సಮాನాంతరద బಗెಗ್.

10/01/2007 C

2837 8770 5[1] ಮా.హకుಕ್76;2006-
07

ಜె. .ಭెూౕಜ್ ಬెళಗా  ఇవరు ಮా  
హకుಕ್ అ యమద  ಮా  ಕెూౕ రువ 
బಗెಗ್.

26/09/2007 C

2838 8834 5(5) .పರ್.అ 49/06-07 ರ್ౕమ  ಹెಚ್.ఎಸ್.సంಧాಯ್, పರ್.ద.స, 
బಬ್ం  ಶాಖె-1ఎ ఇవ ಗె ಪాಸ್  
ౕಟ್ರ್  పಡెయలు ರా ెౕపಣా పతರ್ 

ౕడువ బಗెಗ್.

10/01/2007 C
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2839 9102 5(5) కు.క.  50/2006-
07

ರ್ౕ ఎನ್.గుండూರాವ್,  దಜెರ್ ನౌకరరు, 
ದెౕರ್శకరు (ಪాರ್. ) ఆపತ್ ಶాಖె, 

ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె 
కుటుంబ కಲాಯ್ణ ಶెౕష బ ತ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್.

10/01/2007 C

2840 9601 5[1]హు సಥ್ 53/2006-07 సಕాರ್  పద  పೂవರ್ ಕాಲెౕజు ನెూణ న 
ಕెರె[ಪౌರ್ఢಶాಲె ಭాగ] పటూరు 
ತాలూಲ್కు ఇ ಲ್న పರ್.ద.స. హుದెದ್యనుನ್ 
సಥ್ಳాంత సువ బಗెಗ್.

25/09/2007 C

2841 9855 5(5) .పರ್.అ 51/2006-
07

ರ್ౕ ఎಲ್.బద ನాಥ್, పರ್.ద.స, . .ఇ 
ಶాಖె, ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ಬెంగళೂరు-1 
ఇవ ಗె ಪాಸ್  ౕಟ್ರ್  పಡెయలు 
రಪెౕಕಷ್ಣా పతರ್ ౕడువ బಗెಗ್.

10/01/2007 C

2842 10072 5(5) సವ್.ಚా.బ ತ್ 
52/2006-07

ರ್ౕమ  ಹెౕమలತా  ನాయಕ್, 
ౕఘರ್ ಗారరు, ఆయుకತ್ర కಛెౕ , 

ಬెంగళೂరు-1 ఇవ ಗె సವ್యం ಚా త 
బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್.

10/01/2007 C

2843 10228 5(5) స.ఖ. లుಲ್ 
63/2006-07

2006-07ನెౕ ಸా న సగటు ఖ ౕ  
ౕజನెయ  ಹెూస సಕాರ್  

ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ గರ್ంಥాలయగ ಗె (160 
ಶాಲెగ ಗె) ఆ ಕ್ಯాಗಿరువ 
పುసತ್కగళనుನ್ సరబರాಜాಗಿరువ 
పರ್ಕాశకరు, ಲెౕఖకరుగళ లుಲ್గళనుನ್ 
ಪావ సువ బಗెಗ್.

09/11/2008 C

2844 10353 5(9) గ.ర.న 35/06-07 ರ್ౕ .నరసపಪ್,  దಜెರ್ ನౌకరరు, 
కನాರ್టక పఠಯ್పುసತ್క సంఘ ( ) 
ಬెంగళೂరు-85 ఇవ ಗె వృ ತ್ నంతరద 
గ ಕె రಜె నగ ౕకరణద బಗెಗ್.

26/09/2007 C

2845 10456 [1] బಬ್ం  ఆ.బ 
02;2006-07

ಪౌರ್ఢಶాಲా సహ ಕಷ್కరు మతుತ್ ఇతರె 
వృందద ಕಷ್కరుగళ ಜెౕషಠ್ತా ప ಟ್ 
తಯా సలు ర రువ ಶెౕష ఘటకಕెಕ್ 
అ ಕా ;ನౌకరరనుನ್ ನెౕమక ಮాడువ 
బಗెಗ್.

25/09/2007 C

2846 10476 5[1]ನాಯ್.పರ್ ఇతರె 
60;2006-07

ఇಲాಖా ನాಯ್ಯాలయ పರ್కరణగళ 
ಕాయರ್ వರ್హంఎಗాಗಿ ఒబಬ್రు వృతತ್  
ನాಯ್ಯా ౕశరనుನ್ ನెౕ సువ బಗెಗ್.

26/09/2007 C

2847 10548 5(5) ಕా. .బ ತ್ 
53/2006-07

ರ್ౕ ಹెಚ್.ఎನ್.సుಧాకರ್, ವాహన 
ಚాలకరు (స ವాలయద ಲ್ ౕజನె 

ౕ రువవరు) ఇవ ಗె ಕాల  బ ತ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್.

26/09/2007 C

2848 10664 5(1) బ ತ್ 15/2006-07 ರ್ౕ ಹెಚ್.ఎಲ್.రంగಸాವ್  ನాయಕ್, 
ౕఘರ್ ಗారరు, ఉప ದెౕರ್శకర 

కಛెౕ , వ గಗ್ ఇవ ಗె అహರ್ತా 
ನాంక గ ప సలు ಕెూౕ రువ బಗెಗ್.

25/09/2007 C

2849 10704 5(1) ಮా.హ.అ.ఇతರె 
63/ 2006-2007

ಮా  హకుಕ್ అ యమ ద య ಲ್ 
ಮా  ಕెూౕ రువ బಗెಗ್ ರ್ౕ . 
ನాರాయణ ಸాವ್

26/09/2007 C
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2850 10901 5(5) సವ್.ಚా.బ 55/06-
07

ರ್ౕ అబుದ್ಲ್ మ ౕನ್, ప ಚారకరు, 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె 
సವ್యం ಚా త బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್.

10/01/2007 C

2851 11013 5(5) సವ್.ಚా.బ 56/06-
07

ರ್ౕమ  ఎಸ್.ఎನ್.వనಜా , 
ಬెరళచుಚ್ಗారరు, ఆయుకತ್ర కಛెౕ , 
ಬెంగళೂరు ఇవర సವ್యం ಚా త బ ತ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್.

14/06/2007 C

2852 11207 5[1] సಥ್ళ యుಕಿತ್ 
02/2007-08

ರ್ౕ ಕె ఎಸ್. ౕహನ್ కుಮాರ್ పರ್.ద.స 
ಬాలಕಿయర సಕాರ್  పద  ౕవರ್ 
ಕాಲెౕజు మಲెಲ್ౕశವ್రం ಬెంగళೂరు 
ఇవరనుನ್ ಸెౕವె ంద డుగಡెಗెూ దుದ್-
సಥ್ళ యుಕಿತ್ಗెూ సువ బಗెಗ್.

25/09/2007 C

2853 11583 5(5) ం.ಸెౕ.ಸెౕ 
3/2007-08

ರ್ౕ ಹెಚ್.ఎನ್.ಗెూౕಪాలయಯ್, సಹాయక 
ఖಜాನె అ ಕా , ರాజಯ್ హుజూರ್ 
ఖಜాನె, ಬెంగళೂరు [ ం న పರ್.ద.స, 
క.ಪౌರ್. .ప.మండ , ಬెంగళೂరు] ఇవ ಗె 
ం న ಸెౕವె ಸెౕపರ್ಡె బಗెಗ್.

26/09/2007 C

2854 11656 5(1) ౕజನె రదుದ್ 
5/2007-08

ರ್ౕ ఎಸ್.ఎನ್.ಲెూౕಕెౕಶ್, ವ್దస ఇవరనుನ್ 
ರ್ౕ .ఆರ್.గురుದెౕವ್ ಶాసకరు, ಧాన 

ప షತ್ ఇవర ఆపತ್ సಹాయకర 
హుದెದ್ ంద డుగಡెಗెూ సలు 
ధರ್ రువ ನెನ್ಲెయ ಲ್ ఇవ ಗె ಮాతృ 

ఇಲాಖెయ ಲ್ హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

10/01/2007 C

2855 11914 5(5) ವెౕ.  7/2007-08 ರ್ౕ ఎం. . ರ್ౕ ವాస, సಹాయక 
ಸాంಖಿಯ್క అ ಕా , ఆయుకತ್ర కಛెౕ , 
ಬెంగళೂరు-1 ఇవ ಗె బ ತ್ హుದెದ್య ಲ್ 
ವెౕతన గ  బಗెಗ್.

26/09/2007 C

2856 11934 5(5) కు.క.  6/2007-
08

ರ್ౕ ಕె.ಕెౕశవರాವ್, పರ್.ద.స, ಪాರ್థ క 
అనుದాన ಶాಖె, ఆయుకತ್ర కಛెౕ , 
ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె కుటుంబ కಲాಯ್ణ 
ಶెౕష బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್.

26/09/2007 C

2857 11935 5(5) సವ್.ಗాರ್.ಸౌ 
8/2007-08

ರ್ౕమ  ದాಯ್ ಹెగಡె, ౕజನా 
సಹాయకరు, ఆయుకತ್ర కಛెౕ , 
ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె సವ್ಗాರ್మ పರ್ಯాణ 
అనుమ  బಗెಗ್.

26/09/2007 C

2858 11947 5(1)సಥ್ళ యుಕಿತ್ 
ఇతರె/10/2006-07

పద  పೂవರ್ ಕಷ್న ఇಲాಖె ಸెౕವె ంద 
ಮాతృ ఇಲాಖెಗె ం రుಗಿరువ  
ನౌకర ಗె సಥ್ళ యుಕಿತ್ಗెూ సువ బಗెಗ್.

12/05/2007 C

2859 12014 5(5)  పರ್ అ 10/2007-
08

ರ್ౕమ  . మರ್ల, ಶాಖా 
గರ್ంథಪాలకరు, ಸె ಕ್, ಶెౕಷా ರ್పುరం 
ఇవ ಗె ಪాಸ್ ౕಟ್ರ್  పಡెయలు 
రಪెౕಕಷ್ಣా పతರ್ ౕడువ బಗెಗ್.

26/09/2007 C

2860 12015 5(5) ಕా. .బ 9/2007-
08

ರ್ౕమ  ದాಯ್ ಹెగಡె, ౕజನా 
సಹాయకరు, ౕజನా ಶాಖె, ఆయుకತ್ర 
కಛెౕ , ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె ಕాల  
బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್.

25/10/2007 C
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2861 12088 5(5) కు.క. .భ 
11/2007-08

ರ್ౕ ಕె.ಪెರ್ౕంకుಮాರ್,  దಜెರ್ ನౌకరరు, 
[ಚా ತ್ ಶాಖె} ఆయుకತ್ర కಛెౕ , 
ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె కుటుంబ కಲాಯ್ణ 
ಶెౕష బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್.

26/09/2007 C

2862 12236 5(5)ఉ.ವాಯ್.అ 
12/2007-08

ರ್ౕ .ఎನ್.జయ ంహ, పರ್.ద.స, 
సహ ದెౕರ್శకర కಛెౕ , మದాಯ್హನ್ 
ఉపಹార ౕజನె, ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె 
ఉనನ್త ವాಯ್సంగಕెಕ್ (ఎం. .ఎ / .ఎ) 
అనుమ  ౕడువ బಗెಗ್.

26/09/2007 C

2863 12425 5[1] వగರ್ 10/2007-08 ರ್ౕమ  సుರెౕఖ ಸాబు జమఖం  
ವ್.ద.స , స.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు   ಡాಯ್ం, 

ಹెూసಪెౕಟె ತాలూಲ್కు ఇవర వಗాರ್వಣె 
బಗెಗ್.

24/09/2007 C

2864 12455 CPI.13.సವ್ఇ ./2007 ರ್ౕమ . జయం  అ ౕಕಷ್కరు  .ఇ.ఒ 
కಛెౕ  ಬెళತ್ంగ  ఇవ ಗె సವ್.ఇಚాಚ್ 
వృ ತ್ಗె అనుమ  ಕెూౕ

10/04/2007 C

2865 12456 55.14.ಕా బ/2007 ఎం.ఎం.పರ್ಕాಶ್ ఇవర 10 వషರ್ద 
ಕాల  బ ತ್ ಸౌలభಯ್వనుನ್ 
ఒ ಗ್ ಕెూడలు ಕెూౕ ದె.

26/09/2007 C

2866 12457 5.15.ವెౕ /2007 .ನాగರాజಗౌడ పರ್.ద.స. ఉ. . ఇవర 
ವెౕన ಶెರ್ౕ  గ ప సువ బಗెಗ್. 
ఎಸ್.ఆರ್.ఇరుతತ್ದె.

26/09/2007 C

2867 12610 59 ವెౕతన గ  
7/2007-08

ರ್ౕ మహమದ್ జ ౕఉలಲ್, ವ್.ద.స, 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ  ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె బ ತ್ 
హుದెದ್య ಲ್న ವెౕతన గ  బಗెಗ್.

26/09/2007 C

2868 12615 55 ವెౕ.స 15/2007-08 ರ್ౕ ఆರ್.గంಗాధರెౕಶ್, అ ౕಕಷ್కరు, 
బಬ್ం -1 ಶాಖె ఇవర ವెౕతనవనుನ್ 

ఇవ ಗಿంత ಕಿ యರాద ರ್ౕమ  
ಕె. .వనಜా , అ ౕಕಷ್కరు, బಬ್ం -3 
ಶాಖె ఇవర ವెౕతనಕెಕ್ సಮాನాంత సువ 
బಗెಗ್.

25/10/2007 C

2869 12799 5[1] ౕజನె 
152007-08

ರ್ౕమ  ಹెಚ್.ఎಸ್.ಶాంತామ .పರ್.ద.స 
సಕాರ್  ಪౌರ್ఢಶాಲె,పರ್ಕాశనగర 
ಬెంగళೂరు ఇవర ౕజನె బಗెಗ್.

25/09/2007 C

2870 12881 55 బ ತ್.20/2007-
08.ವెౕ /2007

అ ౕಕಷ್కರాಗಿ బ ತ್  ಹెూం  కతರ್వಯ್ಕెಕ್ 
ಹాజರాಗಿరువ పರ್యుకತ್ ವెౕతనవనుನ್ 
గ ప సువ బಗెಗ್.

10/01/2007 C

2871 12888 55 
ంబరహ.0.ఇతರె/2007-

08

ಜె.ಗెూౕ  ఇవర ಖాయం పೂవರ್ ಸెౕವా 
అవ  ಘೆూౕషಣె ళంబ ನా  ౕ  
ఆದెౕ సువ బಗెಗ್.ఎಸ್.ఆರ್.ఇరుతತ್ದె.

26/09/2007 C

2872 12890 55 సವ್ ಚా.బ 19/2007-
08

ರ್ౕ ಕె. . ರ್ౕ ವాసమూ ರ್ పರ್.ద.స 
యమ-32 ఆయుకತ್ర కಛెౕ , 

ಬెంగళೂరు-1 ఇవ ಗె సವ್యం ಚా త 
బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್.

10/04/2007 C
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కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್
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ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

2873 12891 55 సವ್ ಚా బ ఇతರె 
21/2007-08

ರ್ౕ ఎಸ್.ರామకృషಣ್ ಳ ಳై್, మతుತ್ 
ಜె.సుబರ್హಮ್ణಯ್, గూರ್ಪ್  ನౌకరరు, 
సಕాರ್  ಭాಗಿౕయ పఠಯ್ పುసತ್క మ ಗె, 
ಬెూమಮ್నహ ಳ್, ಬెంగళೂరు -68 ఇవర 
సವ್యం ಚా త బ ತ್ ವెౕతన ಶెರ್ౕ  
స ప సువ బಗెಗ್.

26/09/2007 C

2874 12892 55 సವ್.ಗాರ್.ಸౌ 22/2007-
08

ರ್ౕమ  ಹెಚ್.ಗಿౕತాಬా , పರ್.ద.స, 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె 
2006-07ನెౕ ಸా ಗె సವ್ಗాರ್మ పರ್ಯాణ 
ಯా  ಸౌలభಯ್ మంజూರా  బಗెಗ್.

26/09/2007 C

2875 12907 5[1] వగರ್ 15/2007-08 ಸావರ್జ క ఇಲాಖెయ ಬెూౕధಕెౕతర 
బಬ್ం య వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.[ ರ್ౕ ఎం.ಕె 

.ಗಿ ౕಶ್ పರ್.ద.స]

25/09/2007 C

2876 13044 55 ವెౕ.స 23/2007-08 ರ್ౕ ಕె.ಕె.పರ್ ౕದ್, ఎ.ಹెಚ್.మంజుನాಥ್, 
ఎం.ఎನ್.ముతుತ್,  దಜెರ್ ನౌకరరు 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ ,ಬెంగళೂరు ఇవర 
ವెౕతనవనుನ್ ಕಿ య ನౌకరರాద ರ್ౕ ಕಿరಣ್ 
కుಮాರ್,  దಜెರ್ ನౌకరర ఇవర 
ವెౕతనಕెಕ್ సಮాನాంత సువ బಗెಗ್.

25/10/2007 C

2877 13045 55 సವ್.ಗాರ್.ಸౌ 24/2007-
08

ರ್ౕ ಹెಚ್.ఆರ್.గురుపರ್ಸాದ್, పರ್.ద.స, 
బಬ್ం -1 ಶాಖె, ఆయుకತ್ర కಛెౕ , 

ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె 2007-08ನెౕ 
ెౕತాರ್వ య ಲ್ సವ್ಗాರ್మ పರ್ಯాణಕెಕ್ 
అనుమ  బಗెಗ್.

26/09/2007 C

2878 13052 51 వగರ್ 17/2007-08 ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖెయ 
ಬెూౕధಕెౕతర వృందಕెಕ್ ಸెౕ ద గూರ್ಪ್ ` ` 
మతుತ್ ` ` దಜెರ್ ನౌకరరుగళ పరసಪ್ర 
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್ [ ರ್ౕ ౕథರ್ಗಿ ౕಶ್ మతుತ್ 
ఇతరరు]

26/09/2007 C

2879 13222 55 ಕా. .బ 24/2007-
08

ರ್ౕ .ర , ರ್ౕ ఎನ್.ನాగರాజు, ವాహన 
ಚాలకరు, ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ಬెంగళೂరు 
ఇవ ಗె ಕాల  బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್.

26/09/2007 C

2880 13230 5[1] వగರ್ 23/2007-08 ಬెూౕధಕెౕతర ನౌకరర వಗాರ್వಣె 
బಗెಗ್.[మ ಲ್ಕాజుರ್నಸాವ್ , ఎಫ್ 
ಬాలనಗౌడ,మతుತ್ .ಕె.సದానంద

26/09/2007 C

2881 13267 55 సವ್.ಚా.బ 26/2007-
08

ರ್ౕ ఎನ್.శంకరನాರాయణ పರ್ಸాದ್, 
పರ್.ద.స, ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ಬెంగళೂరు 
ఇవ ಗె సವ್యం ಚా త బ ತ್ మంజూరు 
ಮాడువ బಗెಗ್.

26/09/2007 C

2882 13268 55 .ವెౕ.బ 27/2007-
08

ರ್ౕ ಶామణಣ್, పರ್.ద.స [ యమ-32] 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె 20 
వషರ್ద ಹెచుಚ್వ  ವెౕతన బ ತ್ మంజూరు 
ಮాడువ బಗెಗ್.

22/09/2007 C

2883 13368 5[1]వగರ್ ಮాಪాರ್డు-
34/2007-08

ರ್ౕ.ಗెూౕ ందರాజు, ವ್.ద.స. ఇవర 
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್

26/09/2007 C
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2884 13445 55 .ವెౕ.బ 30/2007-
08

ರ್ౕ అబుದ್ಲ್ మ ౕನ್, ప ಚారకరు 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె 20 
వషರ್ ಸెౕವెಗె ಹెచుಚ್వ  ವెౕతన బ ತ್ 
మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್.

26/09/2007 C

2885 13484 55 సವ್ ಚా.బ 29/2007-
08

ರ್ౕ .ఎಸ್.సంపತ್ కుಮాರ್, పರ್.ద.స, 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె 
సವ್యం ಚా త బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್.

10/04/2007 C

2886 13491 55 సವ್.ಚా.బ ఇతರె 
28/2007-08

ರ್ౕమ  ఎಸ್.ಗಿౕತాದెౕ , 
ಬెరళచుಚ್ಗారరు, సహ ದెౕರ್శకర కಛెౕ , 

ౖసూరు ಭాగ, ౖసూరు ఇవ ಗె 
సವ್యం ಚా త బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್ 
సಪ್ ಟ್ౕకరణ

15/10/2007 C

2887 13520 55 సವ್.ಗాರ್.ಸౌ 31/2007-
08

ರ್ౕమ  ಹెಚ್.ఎಸ್.ఉಷాದెౕ , 
అ ౕಕಷ್కరు, ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ಬెంగళೂరు 
ఇవరు 13-9-2007 ంద 16-9-
2007రవರెಗె కుటుంబద సదసಯ್ರెూం ಗె 
సವ್ಗాರ್మ పರ್ಯాణಕెಕ್ అనుమ  ౕడువ 
బಗెಗ್.

15/10/2007 C

2888 13549 55 ಕా. .బ/ సವ್.ಚా.బ 
32/2007-08

ರ್ౕమ  . .పೂ ರ್,మ, . . , 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె 
ಕాల  బ ತ್ మతుತ್ సವ್యం ಚా త బ ತ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್.

14/11/2007 C

2889 13552 55 అ  బ ತ್ ವెౕ.  
33/2007-08

ರ್ౕ . .పರ್ಸాದ್ ಬాಬ್ఉ, అ ౕಕಷ್కరు 
[ಮానಯ್ ಪౌರాడ త స వర ఆపತ್ 
ಕాయರ್ద ರ್, .ఆ.సు.ఇ ఆడ త- ] 
ఇవ ಗె అ ౕಕಷ್కర బ ತ್ హుದెದ್య ಲ್ ವెౕతన 
గ  బಗెಗ್.

25/10/2007 C

2890 13626 55 సವ್.ಗాರ್.ಸౌ 34/2007-
08

ರ್ౕ ಕె.ಕె.పರ್ ౕದ್, గూರ್ಪ್  ನౌకరరు, 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె 
సವ್ಗాರ್మ పರ್ಯాణಕెಕ್ అనుమ  ౕడువ 
బಗెಗ್.

15/10/2007 C

2891 13805 55 .ವెౕ.బ 37/2007-
08

ರ್ౕ . . శుకుಮాರ್, పರ್.ద.స [ యమ-
32] ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ಬెంగళೂరు 
ఇవ ಗె 20 వషರ್ద ಹెచుಚ್వ  బ ತ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್.

14/11/2007 C

2892 13830 55 క.ಭా.ಹె.ವెౕ.బ 
ప షಕ್రಣె 35/2007-08

ರ್ౕమ  ಹెಚ್. .ఉಮా, 
ಬెరళచుಚ್ಗారరు, సహ ದెౕರ್శకర 
కಛెౕ ,[మದాಹ್హನ್ ఉపಹార ౕజನె] 
ಬెంగళೂరు-2 ఇవర కనನ್డ ಭాಷా 
ಹెచుಚ್వ  బ ತ್ గ య ಲ್ 
తಪాಪ್ಗಿరువುదనుನ್ స ప సువ బಗెಗ್.

13/12/2007 C

2893 13831 55 అ  బ ತ್ ವెౕ.  
38/2007-08

ರ್ౕ ఎం. నನ್పಪ್, అ ౕಕಷ್కరు, డయಟ್, 
ಬెంగళೂరు ಗాರ್ಮాంతర ಲెಲ್, 
ರాಜా నగర ఇవ ಗె బ ತ್ హుದెದ್య ಲ್ 
ವెౕతన గ  బಗెಗ್.

13/12/2007 C

2894 13932 55 కు.క.  43/2007-08 ರ್ౕ ಹెಚ್.ఎಸ್. వసుందರ್, అ ౕಕಷ್కరు, 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె 
కుటుంబ కಲాಯ್ణ ಶెౕష బ ತ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್.

13/12/2007 C

2895 14108 55 సವ್.ಚా.బ 44/2007-
08

ರ್ౕ .గಣెౕಶ್, పರ್.ద.స, ఆయుకತ್ర కಛెౕ , 
ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె సವ್యం ಚా త బ ತ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್.

13/12/2007 C
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2896 15486 55 ಕా. .వ 66/2007-
08

గూರ್ಪ್ ` ` వృందద బಬ್ం గళ 
ಕాయರ್ వರ್హಣా వర ಗె అంಗಿౕಕార 
షರా నమూ సువ బಗెಗ್.

04/11/2008 C

2897 15933 55 ಖా.పೂ.ಸెౕ.ಘೆూౕ 
75/2007-08

ರ್ౕ ಕె. .ర ౕశ, పರ್.ద.స, స.ప.పೂ.ಕా 
[ಪౌರ್ఢಶాಲా ಭాగ] ಪావగడ ఇవర 

:6-12-2005 ంద 5-12-
2007రవರెಗಿన ఎరడు వషರ್గళ ಖాయం 
పೂవರ್ ಸెౕವావ యనుನ್ తృ ತ್కరವెందు 
ಘೆూౕ సువ బಗెಗ್.

04/11/2008 C

2898 16076 55.77.ಖాపೂಸెౕ/2007-
08

ಖాయంపೂవರ್ ಸెౕವావ  తృ ತ್కర ఎందు 
ಘೆూౕ సువ బಗెಗ್. .పರ್ ౕಪ್,పರ್దస 
సಪౌರ್ಶాಲె 
ఆ నహ ಟ್,ಸెౕವాపುసತ್కదూం ಗె.

04/11/2008 C

2899 18827 51 ౕజನె 
24/2008-09

ರ್ౕ.ಹెಚ್ .ఆರ್ . ನాಗెౕಶ್ , అ ౕಕಷ್కరు 
.ఇ.ఒ కಛె , ದెూడಡ್బಳాಳ್పುర, ఇవరనుನ್ 
ಕಷ್ణ ఇಲాಕె, ಸెౕವెగళು-2 ಶాಖెಗె 

ౕజನె బಗెಗ್.

01/07/2009 C

2900 17 5[1]వగರ್:04:2005-
2006

2005-2006ನెౕ ಸా న ಬెూౕధಕెౕతర 
అ ಕా  ನౌకరర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್. 
[ఎ. .కృషಣ್పಪ್]

08/02/2007 D

2901 18 5[1]వగರ್:11:2005-
2006

ರ್ౕ ಹెಚ್.ఎ.పదಮ್ನాభ, . . ., ెౕతರ್ 
ಕಷ್ಣా ಕా గళ కಛెౕ , ಯాపటಟ್ణ, 

కಡాಡ್య ౕಕಷ್ಣా అవ  ఇతಯ್థರ್ద బಗెಗ್.

04/06/2007 D

2902 19 5[1]వగರ್:26:2005-
2006

.గంಗాధరಸాವ್ , ವ್.ద.సಹాయకరు, 
సಕాರ್  ಪౌರ್ఢಶాಲె, ತావರెಕెರె, ఇవర 
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

04/06/2007 D

2903 20 5[1]వగರ್:ಸెౕ. వర:01:2
005-2006

 మతుತ್  దಜెರ್ ನౌకరరుగళ ಸెౕವా 
వర.

04/06/2007 D

2904 21 5[1]వగರ್:02:2006-
2007

ರ್ౕ .జయల ಮ್, ವ್.ద.సಹాయకరు, 
సಕాರ್  ಕಿ య ಕాಲెౕజు, ౖ మನె, 
ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

04/06/2007 D

2905 22 5[1]వగರ್:02:2006-
2007

2006-2007ನెౕ ಸా న సಕాರ್  ನౌకరర 
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

04/06/2007 D

2906 23 5[1]వగರ್:02:2006-
2007

ರ್ౕ ಹెಚ್. .సుబಬ್ರాವ್, 
పರ್.ద.సಹాయకరు, ఇవర అ ౕಕಷ್కర బ ತ್ 
ಮాಪాರ್డు బಗెಗ್.

04/06/2007 D

2907 24 5[1]వగರ್:02:2006-
2007[ಭాగ-2]

2006-2007ನెౕ ಸా న అంతర ఘటక 
వಗాರ್వಣె అ ರ್గళనుನ್ కళುహ రువ బಗెಗ್.

04/06/2007 D

2908 25 5[1]వగರ್:3.3:2006-
2007

ರ್ౕ ನెూౕదకుಮాರ್ ಜాಗಿౕర ్ದాರ್, 
పರ್.ద.సಹాయకరు, వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

04/06/2007 D
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2909 26 5[1]వగರ್ డుగಡె:06:20
06-2007

ఈ కಛెౕ ంద వಗాರ್ಣెಯాద 
ನౌకరరనుನ್ డుగಡె ಮాడువ బಗెಗ್.

04/06/2007 D

2910 27 5[1]వగರ್/07/2006-
2007

ರ್ౕ .గంಗాధరಸాವ್ , 
ವ್.ద.సಹాయకరు మతుತ್ ರ್ౕ 
. .ದెౕవರాజు, ವ್.ద.సಹాయకరు, 

ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

04/06/2007 D

2911 28 5[1]వగರ್:08:2006-
2007

2006-2007ನెౕ ಸా న ಬెూౕధಕెౕతర 
ನౌకరర వಗాರ್ಣె [మహమದ್  ఇಬాರ್ ం 
ಬెౕಗ್] బಗెಗ್.

04/06/2007 D

2912 29 5[1]వగರ್:ಮాಪాರ್డు:12
:2006-2007

ರ್ౕ మలಲ್ణಣ್ మ ವాళ మతుತ್ ರ್ౕ 
మూలಸాಬ್ ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

04/06/2007 D

2913 30 5[1]వగರ್:ಮా:11:2006-
2007

ರ್ౕ . .ನాರాయణದాಸ್, 
పರ್.ద.సಹాయకరు, ఉప ದెౕರ್శకర 
కಛెౕ , బಳాಳ್ , వಗాರ್వಣె ಮాಪాರ್ న 
బಗెಗ್.

04/06/2007 D

2914 31 5[1]వగರ್.ಮా:13:2006-
2007

ರ್ౕ ರ್ౕಪాదರాವ್, పರ್.ద.సಹాయకరు, 
ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , బಳాಳ್ , 
వಗాರ್వಣె ಮాಪాರ್ న బಗెಗ್.

04/06/2007 D

2915 32 5[1]వగರ್:10:2006-
2007

ರ್ౕ గంಗాధరయಯ್, వಯ್వಸాಥ್పకరు, ెౕతರ್ 
ಕಷ್ಣా ಕా గళ కಛెౕ , అరకలగూడు, 

వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

04/06/2007 D

2916 33 5[1]వగರ್:09:2006-
2007

గుಲాం దసತ್ಗಿౕರ್, పರ್.ద.సಹాయకరు, 
ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , బಳాಳ್ , 
వಗాರ್వಣె రదుದ್ప సువ బಗెಗ್.

04/06/2007 D

2917 34 5[1]వగರ್:14:2006-
2007

ರ್ౕ ఎం. వశంకರ್, అ ౕಕಷ್కరు, ెౕతರ್ 
ಕಷ್ಣా ಕా గళ కಛెౕ , మళవ ಳ್, ఇవర 

వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

04/06/2007 D

2918 35 5[1]వగರ್:05:2006-
2007

ರ್ౕ మహದెౕవపಪ್ మతుತ್ ರ್ౕ ౕలకంఠపಪ್, 
పತాರ್ంಕಿత వಯ್వಸాಥ್పకరు, ఇవర 
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

04/06/2007 D

2919 36 5[1]వగರ್:16:2006-
2007

ರ್ౕ ಕె.ఎನ್.నంజుండರాವ್, 
పರ್.ద.సಹాయుకరు, ెౕతರ್ 
ಕಷ್ಣా ಕా గళ కಛెౕ , ಕె.ఆರ್.ಪెౕಟె, 

ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

04/06/2007 D

2920 37 5[1]వగರ್.ಮా:15:2006-
2007

2006-2007ನెౕ ಸా న ಬెూౕధಕెౕతర 
ನౌకరర వಗాರ್వಣె సಥ್ళ ಮాಪాರ್ న బಗెಗ್.

04/06/2007 D

2921 38 5[1]వగರ್:17:2006-
2007

2006-2007ನెౕ ಸా న ಲ್ ಬెూౕధಕెౕతర 
ನౌకరర వಗాರ್వಣె ಮాಪాರ್ న బಗెಗ್.

04/06/2007 D
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2922 39 5[1]వగರ್::03:2006-
2007

23006-2007ನెౕ ಸా న ಬెూౕధಕెౕతర 
వృందద ,  మతుತ್  వృందద ನౌకరర 
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್

04/06/2007 D

2923 40 5[1]వగರ್:ಮా:18:2006-
2007

ರ್ౕ ಜె.ఆರ್.ನాರాయణಶె ಟ್, 
పರ್.ద.సಹాయకరు, ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా గళ 
కಛెౕ , బంಗారಪెౕಟె, వಗాರ್వಣె 
ಮాಪాರ್ న బಗెಗ್.

04/06/2007 D

2924 41 5[1]వగರ್:19:2006-
2007

ರ್ౕ ಕె.ఎం.సతಯ್ನాರాయణಗౌడ, 
అ ౕಕಷ್కరు, ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా గళ 
కಛెౕ , హుబಬ್ ಳ್, ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

04/06/2007 D

2925 42 5[1]వగರ್:22:2006-
2007

ರ್ౕ ರ್ౕధరకులక ರ್, పರ್.ద.సಹాయకరు, 
సಕాರ್  పద  పೂవರ್ ಕాಲెౕజు, 
ಕా. .ಕె.సలగರ್, వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

04/06/2007 D

2926 43 5[1]వగರ್:21:2006-
2007

ರ್ౕ .ఎಸ್.ರాజಶెౕఖರ್, అ ౕಕಷ್కరు, 
ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా గళ కಛెౕ , ಹాವెౕ , 
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

04/06/2007 D

2927 44 5[1]వగರ್:ಮా:22:2006-
2007

ರ್ౕ .ఎಸ್. వಸాವ್ , 
పರ್.ద.సಹాయకరు, సಕాರ್  పద  పೂవರ್ 
ಕాಲెౕజు, మసಕ್ಲ್, ఇవర వಗాರ್వಣె 
ಮాಪాರ್ న బಗెಗ್.

04/06/2007 D

2928 45 5[1]వగರ್:23:2006-
2007

ರ್ౕమ  వరಹాలమಮ್, పರ್.ద.సಹాయకరు, 
సಕాರ್  పద  పೂవರ್ ಕాಲెౕజు, 
మధుಗಿ , ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

04/06/2007 D

2929 46 5[1]వగರ್:24:2006-
2007

ರ್ౕ ಬెూౕಜ್, పರ್.ద.సಹాయకరు, ఉప 
ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ఇవరనుನ್ ಸావರ್జ క 
త దృ ಟ್ ంద వగರ್ ಮాడువ బಗెಗ್.

04/05/2007 D

2930 47 5[1]వగರ್:25:2006-
2007

ರ್ౕ ఎ.ಶారద, ವ್.ద.సಹాయకరు, 
సಕాರ್  పద  పೂవರ್ ಕాಲెౕజు, 
ಕా.పరశుರామపುర, చళಳ್ಕెರె ತాలూಲ್కు, 
ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

04/05/2007 D

2931 48 5[1]వగರ್:27:2006-
2007

ರ್ౕ .ನాರాయణపಪ್, ವ್.ద.సಹాయకరు, 
కನాರ್టక ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ ప ౕ ా మండ , 
ఇవర వగರ್ ಮాಪాರ್ న బಗెಗ್.

04/05/2007 D

2932 49 5[1]వగರ್:28:2006-
2007

కನాರ್టక ರాజಯ್ సಕాರ್  ನౌకరర 
సంఘద పದా ಕా గళ వಗాರ್వಣె 
ಮాಪాರ್ న బಗెಗ್.

04/05/2007 D

2933 50 5[1]వగರ್:29:206-2007 ఆనంద ౕథರ್ ಜెూౕ  మతుತ್ ఇతరరు 
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

04/05/2007 D

2934 51 5[1]వగರ್:30:2006-
2007

ರ್ౕ ಹెಚ್.ಕె.ఓంಕారపಪ್, పತాರ್ంಕಿత 
వಯ್వಸాಥ್పకరు, ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా గళ 
కಛెౕ , కుమಟా, ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

04/05/2007 D
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2935 52 5[1]వగರ್:32:2006-
2007

ಬెూౕధಕెౕథర ನౌకరర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್. 
[14 జన]

04/05/2007 D

2936 53 5[1]వగರ್:34:2006-
2007

ರామರాಜెౕఅరಸ್, వಯ್వಸాಥ್పకరు, ెౕతರ್ 
ಕಷ್ಣా ಕా గళ కಛెౕ , ನాగమంగల, 

ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

04/05/2007 D

2937 54 5[1]వగರ್:33:2006-
2007

ರ್ౕ ఈశವ್ರాಚా , అ ౕಕಷ್కరు, ఉప 
ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಹాసన, ఇవర 

వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

04/06/2007 D

2938 57 5[1]బ ತ್:05:2005-2006 పರ್థమ దಜెರ್ సಹాయకరు / 
ౕఘರ್ ಗార ಗె అ ౕಕಷ್కర హుದెದ್ಗె బ ತ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

04/06/2007 D

2939 60 5[1]బ ತ್:03:2006-2007 ರ್ౕ .ఎಸ್. మಮ್యಯ್, అ ౕಕಷ್కరు, ెౕతರ್ 
ಕಷ್ಣా ಕా గళ కಛెౕ , మధుಗಿ , 

ఇవ ಗె వಯ್వಸాಥ್పకర హుದెದ್ಗె బ ತ್ ౕడువ 
బಗెಗ್.

04/08/2008 D

2940 61 5[1]బ ತ್ 
ಮాಪాರ್డు:04:2006-
2007

ರ್ౕ .జయకుಮాರ್, ವ್ ౕయ దಜెರ್ 
సಹాయకరు, ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , 
మండಯ್, ఇవర యమ-32ర బ ತ್ 
ಮాಪాರ್డు.

04/06/2007 D

2941 62 5[1]బ ತ್.ಮా:12:2005-
2006

ರ್ౕ మహమದ್  హుಸెౕನ್ ఇవర బ ತ್ 
ಮాಪాರ್ న బಗెಗ್.

04/06/2007 D

2942 66 5[1] బಬ್ం :క:73:1999
-2000

సಕాರ್  బಬ್ం య ಶెౕకಡా 80రషుಟ್ 
హుದెದ್గళనుನ್ క ಗెూ సువ బಗెಗ್.

04/06/2007 D

2943 69 5[1] 5[9]ವెౕ. :18:200
2-2003

ರ್ౕ వనంజపಪ್, వಯ್వಸాಥ್పకరు, ెౕతರ್ 
ಕಷ್ಣా ಕా గళ కಛెౕ , ౖసూరు, 

అహರ್ತా ನాంకద బಗెಗ್.

04/05/2007 D

2944 70 5[1]ఇతರె:36:2003-
2004

ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖెయ ಲ್న ప షಠ್ 
ಜా  / వగರ್ద ಬెూౕధಕెౕతర ಜా ವారు 
వరద బಗెಗ್.

04/06/2007 D

2945 72 5[1]ఇతರె:7:2005-
2006

ರ್ౕ రంగಸాವ್మయಯ್, ವ್.ద.సಹాయకరు, 
కನాರ್టక ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ ప ౕ ా మండ , 
ಬెంగళೂరు, ఇవరనుನ್ కతರ್వಯ್ ంద 
డుగಡెಗెూ సువ బಗెಗ್.

04/05/2007 D

2946 73 5[1]దురు:74:2005-
2006

ರ್ౕ . .ఉ ౕಶ್, ವ್ ౕయ దಜెರ್ 
సಹాయకరు, కನాರ್టక ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ 
ప ౕ ా మండ , ಬెంగళೂరు, ఇవర 
అಮానతತ್నుನ್ ತెరవುಗెూ  ಸెౕವెయ ಲ್ 
పುనರ್ ಸాಥ್ సువ బಗెಗ್.

04/05/2007 D

2947 74 5[1]ఇతರె:22:2005-
2006

గు ತ್ಗె ఆಧారద ౕಲె ಸెౕವె 
స ಲ್సు ತ್రువ ನౌకరర ಮా  బಗెಗ್.

04/06/2007 D
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2948 75 5[1]ఇతರె:22:2005-
2006

కಛెౕ  బಬ್ం  ఆంత క బదಲావಣెగళು. 04/05/2007 D

2949 77 5[1]ಮా,హకుಕ್:25:2005-
2006

ರ್ౕ జగ ౕಶ್ ಶాస , వಕಿౕలరు, ಮా  
హకుಕ್ అ యమ 2000ర ಲ್ అ ರ್ 
స ಲ್ రువ బಗెಗ್.

04/05/2007 D

2950 78 5[1]ಹె.హు.సಥ್:02:2006-
2007

తుమకూరు ಲెಲ್, సಕాರ್  
ಪౌರ್ఢಶాಲెగళಳ್ ಲ್న ಹెచుಚ್వ  సಥ್ಳాంతరద 
బಗెಗ್.

04/05/2007 D

2951 80 5[1]ఇతರె:03:2006-
2007

ರ್ౕమ  ఎಸ್.ಗಿౕತాದెౕ , 
ಬెరళచుಚ್ಗారరు సహ ದెౕರ್శకర కಛెౕ , 

ౖసూరు, ఇవర ౕజನె బಗెಗ್.

04/05/2007 D

2952 81 5[1]ఇతರె:07:2006-
2007

అధಯ್ಕಷ್రు, ಭారత ದాಯ್ ರ್ ಫెడರెౕషನ್  
ರాజಯ್ సమ , ಬెంగళೂరు, ఇవర 
ಬెౕ ಕెగళ బಗెಗ್.

04/05/2007 D

2953 82 5[1]ఇతರె:05:2006-
2007

ರ್ౕమ  ರెౕణుకమಮ್ ఇవరనుನ್ ರా 
పటಟ್ణద సಕాರ್  ಪౌರ್ఢಶాಲె, ವ್ ౕయ 
దಜెರ್ సಹాయకర హుದెದ್ಗె ನెౕమక 
ಮాడువ బಗెಗ್.

04/05/2007 D

2954 83 5[1]వృ.బ:ఇతರె:07:200
6-2007

ರ್ౕ మ ಲ್ಕాజుರ್న ఆರాధಯ್, సహ ಕಷ್కరు, 
హుణಸెౕమరదದెూ ಡ್, కనకపುర ತాలూಲ್కు, 
ఇవర వృంద బదಲావಣె బಗెಗ್.

04/05/2007 D

2955 84 5[1]ఇతರె:8:2006-
2007

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ದావణಗెರె, 
ఇ ಲ್ಗె సಹాయక ಸాంఖಯ್క అ ಕా  
ನెౕమకద బಗెಗ್.

04/05/2007 D

2956 85 5[1] ౕ. .హు.సಥ್:11:200
6-2007

ದెౕರ್శకరు [ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ] ఇవర ఆపತ್ 
ಶాಖెಗె ౕఘರ್ ಗారర హుದెದ್ 
సಥ್ಳాంతరద బಗెಗ್.

04/05/2007 D

2957 86 5[1]సಥ್ళ: యుಕಿತ್:ఇతರె:1
0:2006-2007

ರ್ౕ ಹెಚ್.ఎನ್.రఘು, ವ್ ౕయ దಜెರ್ 
సಹాయకరు, ఇవ ಗె ಮాతృ 
ఇಲాಖెయ ಲ್ సಥ್ళ యుಕಿತ್ಗెూ సువ బಗెಗ್.

08/02/2007 D

2958 87 5[1] .స:అ ವెౕశన:01:
2006-2007

ಧానసಭె అవ య ಲ್ ಕాయರ್ 
వರ್ సలు బಬ್ం  ౕ సువ బಗెಗ್.

16/10/2007 D

2959 88 5[1]ಡెಪాಲ್ಯ್  
ంಟ್:08:2006-2007

ಕಷ್ణ స ವాలయಕెಕ್ షయ ವాರ್హకర 
ౕజನె బಗెಗ್.

04/05/2007 D

2960 90 5[1]అహರ್ತా: ನాంక:ఇ
తರె:13:2006-2007

ರ್ౕ .ರెౕవణ ದెದ್ౕశವ್ర, పರ್థమ దಜెರ್ 
సಹాయకరు, ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా గళ 
కಛెౕ , తರ್దుగರ್, ఇవ ಗె పರ್థమ దಜెರ್ 
సಹాయకర హుದెದ್య ಲ್ అహರ್ತా ನాంక 
గ ప సువ బಗెಗ್.

04/05/2007 D
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ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

2961 97 5[1]ఇతರె:14:2006-
2007

ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖెయ ಜాగృత 
దళద కడతగళ బಗెಗ್.

04/05/2007 D

2962 98 5[1]అంಕಿ 
అంశ:ఇతರె:17:2006-
2007

పರ್ಧాన మం ರ್గళ ఉనನ್త మటಟ್ద 
స ಗె ಮా  ౕడువ బಗెಗ್.

04/05/2007 D

2963 99 5[1]సಥ್. .ಮా:05:2006-
2007

ವై. .రఘುప , పರ್థమ దಜెರ್ 
సಹాయకరు, ఇవర సಥ್ళ యుಕಿತ್ 
ಮాಪాರ್ న బಗెಗ್.

04/05/2007 D

2964 101 5(1)ಮా.హ.21/2006-
07

ರ್ౕ ఎం.ఎಸ್.ಗెూౕ ందರాವ್, పರ್థమ 
దಜెರ್ సಹాయకరు, ఇవరు ಮా  హకుಕ್ 
అ యమద  ಮా  ಕెూౕ రువ బಗెಗ್.

04/06/2007 D

2965 108 5[1]ಮా.హకుಕ್:ఇతರె:20:
2006-2007

ఎಸ್.ಬాಲా  ఇవర ಮా  హకుಕ್ అ  
యమద  ಮా  ಕెూౕ రువ బಗెಗ್.

04/05/2007 D

2966 111 5[1] ౕజನె:10:200
3-2004

అಕಷ್ర ದాಸెూౕహ ಕాయರ್కರ್మಕెಕ್ 
ಬెూౕధಕెౕతర బಬ್ం  ౕజನె బಗెಗ್.

04/05/2007 D

2967 113 5[1] ౕజನె:23:200
3-2004

ರ್ౕ .ఎನ್.జగ ౕಶ್, ౕఘರ್ ಗారర 
ౕజನె బಗెಗ್.

04/05/2007 D

2968 114 5[1] ౕజ :03:2005
-2006

ರ್ౕ ವాస, ವ್.ద.సಹాయకరు, పఠಯ್పುసತ್క 
మ ಗె, ಬెూమಮ್నహ ಳ್, ఇవర ౕజನె 
బಗెಗ್.

04/05/2007 D

2969 116 5[1] ౕజನె:11:200
5-2006

ರ್ౕ రమచందರ್ರాವ್, పರ್.ద.సಹాయకరు, 
సಕాರ್  ಪౌರ್ఢಶాಲె, బూరగಮాకలహ ಳ್, 
ఇవరనుನ್ పంಚాయತ್ ರాಜ್ ఇಲాಖెಗె 

ౕనಗెూ సువ బಗెಗ್.

04/05/2007 D

2970 119 5[1] ౕజನె:14:200
5-2006

ರ್ౕ మನెూౕಜ್ కుಮాರ್ ಪై, 
ವ್.ద.సಹాయకరు, ఇవరనుನ್ 5ನెౕ ವెౕతన 

ఆ ౕగಕెಕ್ ౕ సువ బಗెಗ್.

04/05/2007 D

2971 121 5[1] ౕజನె:17:200
5-2006

ರ್ౕమ  .ಕె.ధనల ಮ್, 
ವ್.ద.సಹాయకరు, . .ఐ ಹెూసదుగರ್, 

ఇవర ౕజನె బಗెಗ್.

04/05/2007 D

2972 123 5[1] ౕజನె:01:200
6-2007

ಕె.ఎಸ್.కూಯ್.ఎ ಗె బಬ್ం  ౕజನె బಗెಗ್. 04/05/2007 D

2973 124 5[1] ౕజನె:02:200
6-2007

ರ್ౕ ఎం.ఆರ್.ಗెూౕಪాలకృషಣ್, అ ౕಕಷ್కరు, 
డయಟ್, గదగ, ఇవర ౕజನె బಗెಗ್.

04/05/2007 D
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2974 125 5[1] ౕజನె:రదుದ್:03:
2006-2007

ರ್ౕమ  ఎಸ್. లಪ್ ರ್ౕ, ವ್.ద.సಹాయకరు, 
ఇవర ౕజನె రదుದ್ప సువ బಗెಗ್.

04/05/2007 D

2975 126 5[1] ౕజನె:4:2006-
2007

ರ್ౕ . .ನాగರాಜ್, అ ౕಕಷ್కరు, ెౕతರ್ 
ಕಷ್ಣా ಕా గళ కಛెౕ , డಲ್ఘటಟ್, ఇవర 

ౕజನె బಗెಗ್.

04/05/2007 D

2976 127 5[1] ౕజನె:05:200
6-2007

ರ್ౕమ  ಹెಚ್. .మంజుಳాದెౕ , 
పರ್.ద.సಹాయకరు, సಕాರ್  ಪౌರ್ఢಶాಲె, 
కణ , కಕ್మగళೂరు, ఇవర ౕజನె 
బಗెಗ್.

04/05/2007 D

2977 129 5[1] ౕజನె:6:2006-
2007

ರ್ౕ ఎం. .జయపರ್ಕాಶ್ , అ ౕಕಷ್కరు, 
ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా గళ కಛెౕ , 
ರాಣెಬెనూನ್రు, ఇవరనుನ್ ರ್ౕ 

.ఎಸ್. ౕరయಯ್, ఎం.ఎಲ್.  ఇవర ఆపತ್ 
సಹాయకರాಗಿ ನెౕ సువ బಗెಗ್.

04/05/2007 D

2978 130 5[1] ౕజನె:07:200
6-2007

ರ್ౕ ఎం.గಜెౕందರ್ఘడ, అ ౕಕಷ್కరు, ఉప 
ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಬాగలಕెూౕಟె, ఇవర 

ౕజನె బಗెಗ್.

04/05/2007 D

2979 132 5[1]ఇ-
ఆడ త: ౕజನె:09:20
06-2007

ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ఇ-ఆడ త ఘటకಕెಕ್ 
అ ಕా / బಬ್ం  ౕజನె బಗెಗ್.

04/05/2007 D

2980 133 5[1] ౕజನె:10:200
6-2007

ಸైయದ್ వ ౕರ್ అహమದ್, అ ౕಕಷ್కరు, 
ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా గళ కಛెౕ ఒ, 
నరగుంద, ఇవరనుನ್ కనನ್డ అ వృ ಧ್ 
ಪాರ್ ಕారద అధಯ್ಕಷ್ర ఆపತ್ 
సಹాయకరನాನ್ಗಿ ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್.

04/05/2007 D

2981 138 5[1] ౕజನె:11:200
6-2007

.ర ౕందರ್, ವ್.ద.సಹాయకరు, ెౕతರ್ 
ಕಷ್ಣా ಕా గళ కಛెౕ , ದెౕవనహ ಳ್, 

ఇవర ౕజನె బಗెಗ್.

04/06/2007 D

2982 140 5[1] ౕజನె:13:200
6-2007

ರ್ౕ కశಯ್ಪ್, ವ್.ద.సಹాయకరు, సಕాರ್  
ಪౌರ್ఢಶాಲె, కురుబరహ ಳ್, తರ್దుగರ್, 
ఇవర ౕజನె బಗెಗ್.

04/05/2007 D

2983 141 5[1] ౕజನె:14:200
6-2007

కನాರ್టక పఠಯ್పುసತ್క మ ಗె మతుತ್ 
.ఎ. .ಗె బಬ್ం  ౕజನె బಗెಗ್.

04/05/2007 D

2984 164 5[1] ಟ್:04:2004-
2005

కಕ್ರా ౕಗౌడ, పರ್.ద.సಹాయకరు, ఉచಛ್ 
ನాಯ್ಯాలయద ದాವె సంಖెಯ್:2157/2001

04/05/2007 D

2985 167 5[1] ಟ್:2:2005-2006 ರ್ౕ ನాಗెౕಶ್ కుಮాರ್, పರ್.ద.సಹాయకరు, 
ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಬెంగళೂరు 
ಗాರ್ಮాంతర ಲెಲ್, ఇవర ಕె.ఎ.  అ ರ್ 
సంಖెಯ್:8247/2005.

04/06/2007 D
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కರ್ సం కడతద 
గణక 
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ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

2986 168 5[1]ಕె.ఎ. :అ ರ್:3533-
01:2006-2007

ರ್ౕమ  బదుರ್ ನ್ౕಸా, అ ౕಕಷ್కరు, ఉప 
ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಕెూౕಲార, ఇవర 

ಕె.ఎ.  అ ರ್ సంಖెಯ್:3533/2006

04/06/2007 D

2987 169 5[1]ಕె.ఎ. :3617-29-
03/2006-2007

ರ್ౕ ವైకుంఠయಯ್, ವ್.ద.సಹాయుకరు, 
సಕాರ್  ಪౌರ್ఢಶాಲె, హుణసూరు, ఇవర 
ಕె.ఎ.  అ ರ್ సంಖెಯ್:3741/2006.

04/05/2007 D

2988 170 5[1]ಕె.ఎ. :అ ರ್:3645-
02/2006-2007

ರ್ౕ .ర ౕందರ್ನాಥ್, అ ౕಕಷ್కరు, ఉప 
ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಕెూౕಲార, ಕె.ఎ.  

ದాವె సంಖెಯ್:3645/2006

08/02/2007 D

2989 172 5[1]ఎ◌్ కూಯ್:774/200
6-2007

ರ್ౕ .ಮాದెౕಗౌడ, .ప.సదసಯ್రు, ఇవర 
చుಕెಕ್ గురు న పರ್ಶెನ್ సంಖెಯ್:774.

04/05/2007 D

2990 173 5[1]ఎಲ್ . .కూಯ್:567/20
06-2007

ರ್ౕ ಕె. .ಕెూండయಯ್, .ప.సదసಯ್రు ఇవర 
పರ್ಶెನ್ సంಖెಯ್:567

04/05/2007 D

2991 174 5[1]ఎಲ್ కూಯ್:562/200
6-2007

ರ್ౕ .ఆರ್.ಪా ౕಲ್, .స.సదసಯ್ర చుಕెಕ್ 
గురు న పರ್ಶెನ್ సంಖెಯ್:562

04/05/2007 D

2992 175 5[1]చుగు:721-5/2006-
2007

ರ್ౕಗెూౕಪాలపೂಜా , ಶాసకరు, 
ಬైందూరు చుಕెಕ್ గురు న పರ್ಶెನ್ 
సంಖెಯ್:721.

04/05/2007 D

2993 176 5[1]చు.గు.:1033-
6:2006-2007

ರ್ౕ పರ್ಭాకర బంಗెౕర.ಕె., ಶాసకరు 
ಬెళತ್ంగ  ఇవర పರ್ಶెನ್ సంಖెಯ್:1003

04/05/2007 D

2994 177 5[1]చు.గు:1056-
08:2006-2007

ఆರ್. .ವెంకಟెౕಶ್, .పರ್ಕాಶ್  ರాಟెూౕಡ್, 
.ప.స ఇవర పರ್ಶెನ್:1056.

04/05/2007 D

2995 178 5[1]చు.గు:1404-
09/2006-2007

సుರెౕಶ್.ఎಸ್.ಮా ಹాళ, ಶాసకరు, 
పರ್ಶెನ್ సంಖెಯ್:1404

04/05/2007 D

2996 179 5[1]చు.గు:723-
10:2006-2007

ಡా: ఎಲ್.హనుమంతయಯ್, ఇవర పರ್ಶెನ್ 
సంಖెಯ್:723.

04/05/2007 D

2997 180 5[1]గಸెసూ;11:2006-
2007

ರ್ౕమ  ౕటమಮ್, .పರ್.సదసಯ್రు, 
ఇవర గమన ಸెಳెయువ సూచನె 
సంಖెಯ್:72.

04/05/2007 D

2998 181 5[1]ఎಲ್ కూಯ್:1398-
12/2006-2007

.ఎಸ್.ఉగರ್పಪ್ .పರ್.సదసಯ್రు పರ್ಶెನ್ 
సంಖెಯ್:1398

04/05/2007 D
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2999 182 5[1]ఎಲ್ కూಯ್:1410.ఎ-
13:2006-2007

ఎಲ್.హనుమంతಯ್ .పರ್.సదసಯ್రు ఇవర 
పರ್ಶెನ್ సంಖెಯ್:1410.

04/05/2007 D

3000 183 5[1]చుగు:01:2006-
2007

ఎಲ್ .ఎ.కూಯ್:880, ರ್ౕ పರ್ಭాకర బంಗెౕర, 
ಶాసకరు, ಬెళತ್ంగ .

04/05/2007 D

3001 189 5[2]వ ౕ 
వృతಗಿತ್:69:2005-2006

2006ర వషರ್దలಲ್;ఇ వ ౕ వృ ತ್ 
ಹెూంద రువ క వృందద ఎ మతుತ್  
అ ಕా గళ ప ಟ್ పರ್క సువ బಗెಗ್.

23/09/2008 D

3002 217 5[2] ందచ :22:2006-
2007

ರ್ౕ ಕె. .గಣెౕಶ್, పತాರ್ంಕಿత 
వಯ್వಸాಥ್పకరు, ఎಸ್.ఎಸ್.ఎ ఇవర 
ంచ  పರ್ಸాತ್వನెయనుನ್ 

మಹాಲెౕఖಪాల ಗె స ಲ್సువ బಗెಗ್.

23/09/2008 D

3003 240 5[2][6]ಕెఎ :1566/200
4-2005

ఆರ್.ఎం.సుರెౕందರ್ తంದె మంಚెౕಗౌడ 
అనుకంపద ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್. 
ಕె.ఎ.  అ ರ್ సంಖెಯ್:1566/2004

10/04/2008 D

3004 246 5[2][6]ನెౕమక:ಕెఎ :15
70:2004

. .అಶెೂౕಕ್ తంದె వంగత 

. .ವైకుంఠయಯ್ అనుకంప ನెౕమಕా  
బಗెಗ್.

10/04/2008 D

3005 271 5[4]ఇతರె:20:2006-
2007

కుಮా  ನాగ ರ್ౕ ನ್ | హుచుಚ್ರాವ್ 
[ಲెూౕಕెూౕప ౕಗಿ ఇಲాಖె] ఇవరనుನ್ 
అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె 
ವ್.ద.సಹాయకర హుದెದ್ಗె ెౕతರ್ 
ಕಷ್ಣా ಕా గళ కಛెౕ , ಸాగర, 
వ గಗ್ ಲెಲ್ ఇ ಲ್ಗె ನెౕమక ಮా రువ 

బಗెಗ್.

27/09/2007 D

3006 273 5[4]ఇతರె:46:2004-
2005

వంగత ఎ. .ಲెూౕಕెౕಶ್  ఇవర మగನాద 
ರ್ౕ ఎ.ఎಲ್. ವెౕಕానంద ఇవ ಗె 

అనుకంపದాಧారద ౕರెಗె 
ವ್.ద.సಹాయకరు హుದెದ್ಗె ನెౕమక 

ಮాడువ బಗెಗ್. [ ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా గళ 
కಛెౕ  మతుತ್ ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ గళ 
ఎరడుకడతగళ ಜెూತెయ ಲ್]

27/09/2007 D

3007 274 5[4]ನెౕమక:74:2005-
2006

వంగత ಹెಚ್. దದ್యಯ್ ఇవర మగನాద 
ಹెಚ್.ర ౕಶ್  ఇవ ಗె అనుకంపద 
ఆಧారద ౕಲె పರ್థమ దಜెರ್ సಹాయకర 
హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D

3008 275 5[4]ನెౕమక:32:2005-
2006

వంగత . .జయ ౕలರె ಡ್ ఇవర 
మగನాద ರ್ౕ ಜె.సుజయ ಚౌద  ఇవ ಗె 
అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె 
పರ್.ద.సಹాయకర హుದెದ್ಗె ನెౕమక 
ಮాడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D

3009 277 5[4][5]ನెౕమక:133:200
3-2004

వంగత ఎ.ఎನ್.గంಗాధరయಯ್ ఇవర 
మగನాద ರ್ౕ ఎಲ್.ఎನ್.ರాజు, ఇవ ಗె 
అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె 
పರ್.ద.సಹాయకర హుದెದ್ಗె ನెౕమక 
ಮాడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D
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3010 279 5[4]ನెౕమక:99:2005-
2006

వంగత గంపಪ್ రಶాಯ್డ ఇవర 
ప ನ್ಯాద ರ್ౕమ  ల ಮ್ಬా  హుం  
ఇవ ಗె అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె 
ವ್.ద.సಹాయకర హుದెದ್ಗె ನెౕమక 

ಮాడువ బಗెಗ್. [పರ್ಸాತ್వನెయనుನ್ 
ం రుಗಿసಲాಗಿದె]

27/09/2007 D

3011 280 5[4]ನెౕమక:123:2005-
2006

వంగత ఎನ್. . ಪెಪ್ౕಸాವ್ ,ఇవర 
మగನాద ರ್ౕ ఎನ್. .ఉ ౕಶ್  ఇవ ಗె 
అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె 
ವ್.ద.సಹాయకర హుದెದ್ಗె ನెౕమక 

ಮాడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D

3012 281 5[4]ನెౕమక:128:2005-
2006

వంగత . ౕహನ್ ఇవర మగಳాద 
కుಮా  ఎం.మಹాల ಮ್ ఇవ ಗె 
అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె 
ವ್.ద.సಹాయకర హుದెದ್ಗె ನెౕమక 

ಮాడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D

3013 282 5[4]ఇతರె:58:2005-
2006

వంగత ಕె. దದ್పಪ್ ఇవర మగನాద ರ್ౕ 
మಹెౕందರ್కుಮాರ್ ఇవ ಗె అనుకంపద 
ఆಧారద ౕಲె ವ್.ద.సಹాయకర హుದెದ್ಗె 
ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D

3014 284 5[4]ఇతರె:117:2005-
2006

ರ್ౕమ  ఆರెూౕగಯ್ ౕ  ఇవ ಗె 
అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె 
ವ್.ద.సಹాయకర హుದెದ್ಗె ನెౕమక 

ಮా రువುదనుನ್ ಥ್ ౕక సువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D

3015 285 5[4]ನెౕమక:83:2005-
2006

వంగత ಕె.భದాರ್ಚా  ఇవర మగನాద 
ರ್ౕ .ಕಿరಣ್  ఇవ ಗె ఇవ ಗె అనుకంపద 

ఆಧారద ౕಲె ವ್.ద.సಹాయకర హుದెದ್ಗె 
ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D

3016 286 5[4]ನెౕమక:85:2005-
2006

వంగత కృషಣ್పಪ್ ఇవర మగಳాద 
ಹెಚ್.ಕె.జయల ಮ್ ఇవ ಗె అనుకంపద 
ఆಧారద ౕಲె ವ್.ద.సಹాయకర హుದెದ್ಗె 
ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D

3017 287 5[4]ನెౕమక:107:2004-
2005

వంగత ಡా| . .దಯానంద 
[ఆರెూౕగಯ್ ఇಲాಖె] ఇవర మగನాద ರ್ౕ 

.ರాಜెౕಶ್ ఇవ ಗె అనుకంపద ఆಧారద 
ౕಲె ವ್.ద.సಹాయకర హుದెದ್ಗె ನెౕమక 

ಮాడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D

3018 288 5[4][5]ನెౕమక:100:200
4-2005

వంగత ಗಿౕತాದెౕ  [ఆರెూౕగಯ್ ఇಲాಖె] 
ఇవర మగಳాద కుಮా  
ఎం. .శుభವా  ఇవ ಗె అనుకంపద 
ఆಧారద ౕಲె ವ್.ద.సಹాయకర హుದెದ್ಗె 
ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D

3019 290 5[4][5]ఇతರె:82:2004-
2005

వంగత .ಲెూౕక ంಗ್ [ ౕ ౕಸ್  
ఇಲాಖె] ఇవర మగನాద ರ್ౕ 
ఎಲ್.ಕಿరಣ್ ంಗ್ ఇవ ಗె అనుకంపద 
ఆಧారద ౕಲె ವ್.ద.సಹాయకర హుದెದ್ಗె 
ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D

3020 291 5[4][5]ನెౕమక:83:2004
-2005

వంగత .ఎಸ್.నర ంహమూ ರ್ 
[ ౕ ౕಸ್  ఇಲాಖె]ఇవర మగನాద ರ್ౕ 
అಕಷ್యమూ ರ್ ఇవ ಗె అనుకంపద 
ఆಧారద ౕಲె ವ್.ద.సಹాయకర హుದెದ್ಗె 
ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D

213 of 277



కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

3021 292 5[4[5]ನెౕమక:105:200
4-2005

వంగత ಹెಚ್.ఎಲ್.చందರ್ಶెౕఖರ್ 
[ ౕ ౕಸ್ ఇಲాಖె] ఇవర మగಳాద 
కుಮాರ್ ನాగವెౕ  ఇవ ಗె అనుకంపద 
ఆಧారద ౕಲె ವ್.ద.సಹాయకర హుದెದ್ಗె 
ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D

3022 293 5[4][5]ನెౕమక:106:200
4-2005

వంగత .ఎಸ್. షకంఠయಯ್ [ ౕ ౕಸ್  
ఇಲాಖె] ఇవర మగನాద ರ್ౕ 

. .మంజుನాథ ఇవ ಗె అనుకంపద 
ఆಧారద ౕಲె ವ್.ద.సಹాయకర హుದెದ್ಗె 
ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D

3023 294 5[4][5]ನెౕమక:104:200
4-2005

వంగత .ಗెూౕ ందರాವ್ [ ౕ ౕಸ್  
ఇలಖె] ఇవర మగನాద ರ್ౕ .సు ౕందರ್ 
ఇవ ಗె అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె 
ವ್.ద.సಹాయకర హుದెದ್ಗె ನెౕమక 

ಮాడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D

3024 295 5[4][5]ನెౕమక:101:200
4-2005

వంగత మంచయಯ್ [ ౕ ౕಸ್ ఇಲాಖె] 
ఇవర మగನాద ರ್ౕ ఎం.చందರ್ಶెౕఖರ್ 
ఇవ ಗె అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె 
ವ್.ద.సಹాయకర హుದెದ್ಗె ನెౕమక 

ಮాడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D

3025 296 5[4][5]ನెౕమక:108:200
3-2004

వంగత .ఆರ್.ರామమూ ರ್, ఇవర 
మగನాద ರ್ౕ ఆರ್.మధుసూదನ್ ఇవ ಗె 
అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె 
ವ್.ద.సಹాయకర హుದెದ್ಗె ನెౕమక 

ಮాడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D

3026 297 5[4]ನెౕమక:92:2005-
2006

వంగత ಹెಚ್.ರామంజనపಪ್, ఇవర 
ఎరడನెౕ ప ನ್ಯాద ರ್ౕమ  

.ఎ◌్న.పదಮ್జ ఇవ ಗె అనుకంపద 
ఆಧారద ౕಲె ವ್.ద.సಹాయకర హుದెದ್ಗె 
ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D

3027 314 5[4][5]ನెౕమక:79:1992
-1993

వంగత మ ಲ್ಕాజుರ್నయಯ್, ఇవర 
మగನాద ఎಸ್.ఎమ. ನెౕಶ್ ంಗ್ 
ఇవ ಗె అనుకంపద ఆಧారద  ನెౕమక 
ಮాడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D

3028 319 5[4]ನెౕమక:118:2005-
2006

వంగత ఎನ್.ಸా తರ್మಮ್, ఇవర 
మగಳాద .ఎ◌్న.మమತా ఇవ ಗె 
అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె 
ವ್.ద.సಹాయకర హుದెದ್ಗె ನెౕమక 

ಮాడువ బಗెಗ್. [ ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా గళ 
కಛెౕ  మతుತ್ ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ య 
ఎరడు కడతగళು ಜెూತెయ ಲ್రుతತ್ದె]

27/09/2007 D

3029 325 5[4]ఇతರె:77:2004-
2005

ರ್ౕ ಕె.ముర  తంದె వంగత 
.కుಬెౕరನాయಕ್ ఇవ ಗె అనుకంపద 

ఆಧారద ౕಲె ವ್.ద. సಹాయకర 
హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್ [ರాజಯ್ 
ఉచಛ್ ನాಯ್ಯాలయద అ ರ್ 
సంಖెಯ್:18379/2005ర బಗెಗ್ ಹాగూ 
ಕె.ఎ.  అ ರ್ సంಖెಯ್:795/2006ర బಗెಗ್]

27/09/2007 D
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3030 337 5[4][5]ನెౕమక:15:2000
-2001

ರ್ౕ ಜె. .నయನ್ కుಮాರ್ తంದె 
.ఎಸ್.ಪాಲాಕಷ್ ఎంబువవ ಗె 

అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె ನౌక  
ౕడువ కు తు. [ಕె.ఎ.  అ ರ್ 

సంಖెಯ್:2015/2004ర బಗెಗ್]

27/09/2007 D

3031 342 5[4][5]ಕెఎ :98:2004-
2005

కನాರ್టక ఆడ త ನాಯ್ಯామండ  అ ರ್ 
సంಖెಯ್:6010/2004 ರ್ౕ ఎನ್.రంగದామ 
తంದె వంగత ఎಸ್.ನాರాయణపಪ್ 
రుదಧ್ ರాజಯ್ సಕాರ್ర ಹాగూ ఇతరరు.

27/09/2007 D

3032 353 5[5]సವ್.ఇ. :19:2005-
2006

ರ್ౕ ಕె.ఆರ್.కరుಣాకರ್, 
పರ್.ద.సಹాయకరు, సహ ದెౕರ್శకర 
కಛెౕ , ಬెంగళೂరు ಭాగ, ಬెంగళೂరు, 
ఇవర సವ್.ఇಚాಛ್ వృ ತ್ బಗెಗ್.

04/11/2008 D

3033 357 5[5]ಕెఎ :64:[ఎ]]2005-
2006

ರ್ౕ ಕె.ఆರ್.కరుಣాకರ್ 
పರ್.ద.సಹాయకరు, సహ ದెౕರ್శకర 
కಛెౕ , ಬెంగళೂరు ಭాగ, ಬెంగళೂరు-
3, ఇవర సವ್ ఇಚాಛ್ వృ ತ್ బಗెಗ್ ಕె.ఎ.  
ದాವె.

04/11/2008 D

3034 375 5[8]ವై.ವె.మ.ಪా:79:20
04-2005

ರ್ౕ ౕరభదರ್పಪ್, పರ್.ద.సಹాయకరు, 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ఇవర ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಛ್ 
మరుಪావ  కు తు.

12/04/2007 D

3035 376 5[8]ವై.ವె.మ.ಪా:79:20
04-2005

ರ್ౕ ఎ.ನాగರాజు, ವ್.ద.సಹాయకరు, 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ఇవర ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ 
మరుಪావ  కు తు.

12/04/2007 D

3036 377 5[8]ವై.ವెమ.ಪా:64:20
04-2005

ರ್ౕ ಕె.హ శಚ್ందರ್, గూರ್ಪ್  ನౌకరరు 
సಕాರ್  పద  పೂవರ್ಕాಲెౕజు, ಕెమಮ್ణుಣ್, 
ఉడు , ఇవర ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ 
మరుಪావ  కు తు.

12/04/2007 D

3037 378 5[8]ఇతರె:01:2004-
2005

ಧారವాడ / గులಬ್ಗాರ್ 
ఆయుಕాತ್లయగ ಗె సంబం ద 
పతರ್గళనుನ್ కళು సువ కు తు.

12/04/2007 D

3038 379 5[8][12] ಲ್:ನాಯ್.అ
ರ್:190:200:2004-2005

ರ್ౕ ಕె.ఎಸ್. ರ್ౕకంఠಸాವ್ , వృతತ್  
పರ್.ద.సಹాయకరు, ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా గళ 
కಛెౕ , నంజనగూడు, ఇవరు వృ ತ್ 
ವెౕతన మతుತ್ ఇతರె ಸౌలభಯ್గళು 
ప ಷెಕ್రಣె బಗెಗ್ ಲ್ ನాಯ್ಯాలయ 
నంజనగూడు ఇ ಲ್ ದాವె హూ రువ బಗెಗ್.

12/04/2007 D

3039 380 5[8]ವై.ವె.మ.ಪా:6:200
4-2005

ರ್ౕ ఎಸ್. .పರ್సనನ್, పರ್.ద.సಹాయకరు, 
ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా గళ కಛెౕ , 
ಬైందూరు, ఉడు  ಲెಲ್, ఇవర 
ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಛ್ మరుಪావ  కు తు.

12/04/2007 D

3040 382 5[8]ವైವెమಪా:07:200
4-2005

ರ್ౕ ಕె.శంకర ನాರాయణ అ ౕಕಷ್కరు, 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ఇవర ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ 
మరుಪావ  బಗెಗ್.

12/04/2007 D
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కರ್ సం కడతద 
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ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

3041 385 5[8] .ವెౕ.పರ್:08:2005-
2006

ರ್ౕ ಬైలపಪ್, గూರ್ಪ್   ನౌకరరు, 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ఇవర వృతತ್ ವెౕతన 
మతుತ್ ఇతರె ಸౌలభಯ್గళనుನ್ మంజూరు 
ಮాడువ కు తు.

12/04/2007 D

3042 387 5[8]ವై.ವె.మ.ಪా:17:20
05-2006

ರ್ౕ ఎಸ್.ఎನ್.జయರాం, సಹాయక 
ದెౕರ್శకరు, ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ఇవర 

ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ మరుಪావ  కు తు.

12/04/2007 D

3043 389 5[8]ವై.ವె.మ:ಪా:20:20
05-2006

ರ್ౕమ  .ರాಧా, పರ್.ద.సಹాయకరు, 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ఇవర ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಛ್ 
మరుಪావ  కు తు.

12/04/2007 D

3044 390 5[8]ವై.ವె.మ.ಪా:57:20
05-2006

ರ್ౕ ఆರ್.గంಗాధರెౕಶ್ , 
పರ್.ద.సಹాయకరు, ఆయుకತ್ర కಛెౕ , 
ఇవర ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಛ್ మరుಪావ  
కు తు.

11/12/2008 D

3045 391 5[8]ವై.ವె.మ.ಪా:75:20
05-2006

ರ್ౕ ಜె. .మండಕಿಕ್, పತాರ್ంಕಿత 
సಹాయకరు, ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా గళ 
కಛెౕ , ಬాಯ್డಗಿ, ಹాವెౕ  ಲెಲ್, ఇవర 
ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಛ್ మరుಪావ  బಗెಗ್.

12/04/2007 D

3046 393 5[8]ವై.ವె.మ.ಪా:45:20
05-2006

ರ್ౕ ఆರ್.ఎನ್.మಲెಲ್ౕಶ್, 
పರ್.ద.సಹాయకరు, ఆయుకತ್ర కಛెౕ , 
ఇవర ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెಚ್ మరుಪావ  
కు తు.

20/12/2008 D

3047 395 5[8]ವై.ವె.మ.ಪా:01:20
06-2007

ರ್ౕ ర ౕಶ್ తుంಬె, పತాರ್ంಕಿత 
వಯ್వಸాಥ್పకరు, ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , 
ఉడు  ಲెಲ್, ఇవర ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ 
మరుಪావ  కు తు.

20/12/2008 D

3048 400 5[8]ವైವెమ,ಪా:04:200
6-2007

ರ್ౕ నರెౕశಚ್ందರ್ ಬాಯ್ , . . , ఉప 
ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ఉడు  ಲెಲ್, ఇవర 

ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಛ್ మరుಪావ  బಗెಗ್.

20/12/2008 D

3049 407 5[8]ವై.ವె.మ.ಪా:09:20
06-2007

ರ್ౕ ರాము, పರ್.ద.సಹాయకరు, ఇవర 
ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ మంజూರా  కు తు.

20/12/2008 D

3050 409 5[8]ವై.ವె.మ.ಪా:10:20
06-2007

ರ್ౕ దు ಗా మదನ್ కుಮాರ್, 
పರ್.ద.సಹాయకరు, ఇవర ವైదಯ್ಕಿౕయ 
ವెచಛ್ మంజూರా  కు తు.

12/04/2007 D

3051 410 5[8]ವై.ವె.మ.ಪా:11:20
06-2007

ರ್ౕమ  ౕಣా, ವ್.ద.సಹాయకరు, 
సಕాರ್  ಪౌರ್ఢಶాಲె, వళಕాడు, ఉడు  
ಲెಲ್, ఇవర ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಛ್ మంజూರా  

కు తు.

30/10/2008 D

3052 415 5[6]ಗా.క.క:10:2005-
2006

ರ್ౕమ  ఆರ್.తనుజ, పರ್.ద.సಹాయకరు, 
పರ್సుತ್త క.ಪౌರ್. .ప.మండ , ಬెంగళೂరు, 
ఇవరు .ಭారತ್ ಕెూౕ-ఆపರెౕ ౕವ್  
ಬాಯ್ంಕ್  ಸాల మంజూರా  బಗెಗ್.

23/10/2007 D

3053 416 5[6]ఇతರె:38:2005-
2006

ರ್ౕ .ఎನ್. జయకుಮాರ್, య 
సಹాయక ದెౕರ್శకరు, ఇవ ంద అಪెಕ್ಸ್  
ಬాಯ್ంಕ್  ಸాల వసూಲా  బಗెಗ್.

23/10/2007 D
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ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

3054 417 5[6]ಗా,క.క:01:2006-
2007

ರ್ౕ .ఎನ್. జయకుಮాರ್, 
.స. ದెౕರ್శకరు, ఇవ ంద అಪెಕ್ಸ್  

ಬాಯ್ంಕ್ ಸాల వసూಲా  బಗెಗ್.

23/10/2007 D

3055 479 5[6]ನెౕమక:37:2005-
2006

ರ್ౕమ  ఎಸ್.సుಧా ఇవ ಗె అనుకంపద 
ఆಧారద ౕಲె ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್.

23/10/2007 D

3056 503 5[6]ನెౕమక:10:2006-
2007

ರ್ౕమ  సರెూౕజ, ಕెూపಪ್ళ ಲెಲ್, ఇవ ಗె 
అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె ನెౕమಕా  
ౕడువ బಗెಗ್.

17/12/2007 D

3057 574 5[6][5]దూరు:11:2000-
2001

ಟ್  షನ್ సంಖెಯ್:17294/2005, 
ರాజಯ್ ఉచಛ್ ನాಯ್ಯాలయ ರ್ౕ 

. . ರ್ౕప ರాವ್  రుదದ್ రజಯ್ సಕాರ್ర 
మతుತ್ ఇతరరు.

27/09/2007 D

3058 575 5[6][2]ಕెఎ :05:1998-
1999

ಕె.ఎ.  అ ರ್ సంಖెಯ್:1147/1998 ರ್ౕ 
కಲాಯ್ణರాವ್ రుదಧ್ ರాజಯ್ సಕాರ್ర మతుತ್ 
ఇతరరు.

27/09/2007 D

3059 580 5[6][2]అ ರ್ 
సంಖెಯ್:30124/2003

డబూಲ್ಯ್.  నం:30124/2003, ರ್ౕ 
ఎಸ್.ವాసుದెౕವ್  మతుತ್ ರ್ౕ ಸైయದ್ 
శటಟ್ರ್ అహమದ್ రుదಧ್ ರాజಯ್ సಕాರ್ర 
మతుತ್ ఇతరరు.

27/09/2007 D

3060 583 5[6]ಕెఎ :అ ರ್ 
సంಖెಯ್:8794/2002

ಕె.ఎ.  అ ರ್ సంಖెಯ್:8794/2002, ರ್ౕ 
. వ ంగయಯ್ రుదಧ್ రజಯ್ సಕాರ್ర 

మతుತ್ ఇతరరు.

27/09/2007 D

3061 585 5[6][2]ಕె.ఎ. : ಟ್ :అ ರ್
 సంಖెಯ್:2227/2002

ಕె.ఎ.  అ ರ್ సంಖెಯ್:2227/2002 ರ್ౕ 
ఎ.ಸెಬా ಟ್యನ್ రుదಧ್ ರాజಯ್ సಕాರ್ర 
మతుತ್ ఇతరరు.

27/09/2007 D

3062 647 5[6][2]దూరు:52:1998-
1999

ರ್ౕమ  ವై.ఎಸ್.పదಮ್, 
ವ್.ద.సಹాయకరు, డయಟ್, ಬెంగళೂరు 

ಗాರ್ಮాంతర ಲెಲ್, ఇవర ಗైరు ಹాజ  
బಗెಗ್.

15/04/2008 D

3063 661 5[6]ಗై,.ಹా:21:2001-
2002

ರ್ౕ ಚాంಚ್ ಪాಷా, ಬెరళచుಚ್ಗారరు, 
ಬెరళచుಚ್ ಶాಖె, ఇవర అన కృత 
ಗైరుಹాజ  బಗెಗ್.

09/11/2008 D

3064 662 5[6]దూరు:67:2001-
2002

ರ್ౕ ఎ. .అమరನాರాయణ, 
పರ್.ద.సಹాయకరు, ఉప ದెౕರ್శకర 
కಛెౕ , ಕెూౕಲార ఇవరు 2ನెౕ మదుವె 
ಮా ಕెూం రువ బಗెಗ್.

09/11/2008 D

3065 672 5[6][2]దూరు:[ ]31:20
02-2003

ರ್ౕ ಬెూ ಗౌడ, ವ್.ద.సಹాయకరు, 
సಕాರ್  ಬాలಕಿయర ಪౌರ್ఢಶాಲె, 
ఆడుಗెూౕ , ಬెంగళೂరు, ఇవర ౕ న 
దూ న బಗెಗ್.

17/10/2007 D

3066 677 5[6][2] దూరు ( ) 
83/2002-03

ರ್ౕమ  ವై.ఎಸ್ పదಮ್, ವ್.ద.స డయಟ್, 
ಬెంగళೂరు ఇవర అಮానతుತ್ అవ  
ఇతಯ್థರ್ద బಗెಗ್

15/04/2008 D
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కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

3067 681 5[6][2]/దూరు -60-
2002-03

ರ್ౕ . ವెంకಟెౕಶ್, వಯ್వಸాಥ್పకరు, 
.ఇ.ఓ కಛెౕ , తురుವెౕಕెರె ఇవర 
ಚారಣె బಗెಗ್

09/11/2008 D

3068 692 5[6][2] దూరు ( ) 
28/2003-04

ರ್ౕ ವాసమూ ರ್ పರ್.ద.స, .ఇ.ఓ 
కಚెౕ , ఉతತ್ర వలయ, ಬెంగళೂరు ఇవర 

ౕ న దూ న బಗెಗ್

17/10/2007 D

3069 763 5[6]దూరు[ ]44:2003-
2004

ರ್ౕ ಹెಚ್.ర ౕಶ್, వಯ್వಸాಥ್పకరు, ెౕతರ್  
ಕಷ್ಣా ಕా గళ కಛెౕ ,మంగళೂరు, 

ఇవర ౕ న దూ న బಗెಗ್.

15/04/2008 D

3070 768 5[6]దూరు:2:2004-
2005

ರ್ౕమ  వనಜా , పರ್.ద.సಹాయకరు, 
మతుತ್ ರ್ౕ ఎಸ್.ఎನ್.అనంతರాವ್, 
అ ౕಕಷ್కరు, వృ ತ್ ಕಷ್ణ ದెౕರ್శನాలయ, 
ಬెంగళೂరు, ఇవర ౕ న దూ న బಗెಗ್.

15/04/2008 D

3071 789 5[6][2]దూరు:34:2004-
2005

తರ್దుగರ್ ಲాಲ್ ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , 
బಬ್ం  ౕ న దూ న బಗెಗ್. [02 

కడతగళು]

09/11/2008 D

3072 805 5[6]దూరు:03:2005-
2006

ರ್ౕ .ಕె.ಬెూౕರెౕಗౌడ, 
పರ್.ద.సಹాయకరు, ఉప ದెౕರ್శకర 
కಛెౕ , ಬెంగళೂరు ద ణ ಲెಲ್, ఇవర 

ౕಲె కರ್మ ಕైಗెూళುಳ್వ బಗెಗ್.

15/04/2008 D

3073 817 5[6]దూరు:11:2005-
2006

ರ್ౕ ఎ.ఎನ್.ధరನెౕందರ್కుಮాರ್, 
పರ್.ద.సಹాయకరు, ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా గళ 
కಛెౕ , పటూరు, తుమకూరు ಲెಲ್, 
ఇవర ౕ న దూ న బಗెಗ್.

17/10/2007 D

3074 821 5[6]దూరు:14:2005-
2006

ರ್ౕ ఎನ್. వರామయಯ್, 
పರ್.ద.సಹాయకరు, ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా గళ 
కಛెౕ , ఉతತ್ర వలయ-4, ఇవ ಗె రಜె 
మతుತ್ ವా ರ್క బ ತ್ మంజూರా  కు తు.

15/04/2008 D

3075 824 5[6]దూరు:15:2005-
2006

ರ್ౕ .ಕె.ದెౕవರాజు, గూರ್ಪ್   , ఉప 
ದెౕರ್శకర కಛెౕ  ಹాసన ಲెಲ್, ఇవరనుನ್ 

ಸెౕವె ంద డుగಡె ಮాడువ బಗెಗ್.

15/04/2008 D

3076 857 5[6]దూరు:20:2005-
2006

ರ್ౕ నటರాಜ್, పರ್.ద.సಹాయకరు, ఉప 
ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ದావణಗెರె, ఇవర 
ౕ న దూ న బಗెಗ್.

15/04/2008 D

3077 863 5[6]దూరు:32:2005-
2006

ರ್ౕ ವాస, ವ್.ద.సಹాయకరు, పఠಯ್ 
పುసತ್క మ ಗె, ಬెంగళೂరు, ఇవర 
అన కృత ಗైరు ಹాజ  బಗెಗ್.

17/12/2007 D

3078 868 5[6]దూరు:34:2005-
2006

ರ್ౕచందರ್ಶెౕఖರ್, అ ౕಕಷ್కరు మతుತ್ ರ್ౕ 
ಬెూౕరయಯ್, పರ್.ద.సಹాయకరు, ఉదుರ್ 
ದెౕರ್శನాలయ, ఇవర ౕ న దూ న 

బಗెಗ್.

23/10/2007 D

3079 876 5[6]దూరు:38:2005-
2006

ರ್ౕ ಕె.ఎం.జయದెౕవయಯ್, అ ౕಕಷ್కరు, 
డయಟ್, ಕెూౕಲార, ఇవర 
ನాంక:11.02.2006 ంద అన కృత 

ಗైరుಹాజರాಗಿరువ బಗెಗ್.

15/04/2008 D
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3080 883 5[6]దూరు:6:2006-
2007

ರ್ౕ .ఎಸ್.శ ధర, ವ್.ద.సಹాయకరు, 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ఇవర ౕ న దూ న 
బಗెಗ್.

09/11/2008 D

3081 925 5[6][2]దూరు:08:1993-
1994

ರ್ౕ ఎಸ್.కుಮారಶె ಟ್, అ ౕಕಷ್కుರ್, ెౕతರ್ 
ಕಷ್ಣా ಕా గళ కಛెౕ , ౖసూరు, 

ఇవరు ಲెూౕಕాయుకತ್ర బಲెಗె దದ್ బಗెಗ್.

09/11/2008 D

3082 931 5[6]దూరు:37:2005-
2006

ರ್ౕ ರాజుನాయಕ್ , పತాರ್ంಕಿత 
వಯ್వಸాಥ್పకరు, ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా గళ 
కಛెౕ , కడూరు, ఇవరు ಲెూౕಕాయుకತ್ 
పರ್కరణద ಲ್ రుదದ್ ಸా  రువ బಗెಗ್.

17/10/2007 D

3083 1057 5[7] .గూರ್ಪ್:ನెౕమక:26
:2005-2006

ರ್ౕమ  సರెూౕజ, ಕెూౕం వంగత 
ఎం.ಕె. శವ್ನాథ, ఇవ ಗె .దಜెರ್ హుದెದ್ಗె 
ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್.

08/04/2007 D

3084 1108 5[7] .గూರ್ಪ್:ನెౕమక:51
:2005-2006

ರ್ౕమ  కూం. .ఎం.ನాರాయణಸాವ್ , 
[ರెౕಷెಮ್ ఇಲాಖె] ఇవ ಗె అనుకంపద 
ఆಧారద ౕಲె .దಜెರ್ హుದెದ್ಗె 
ನెౕమಕా  బಗెಗ್.

08/04/2007 D

3085 1109 5[7][10]ನెౕమక:76:200
4-2005

ರ್ౕమ  గంగపಪ್ ಕెూౕం వ ంగపಪ್ 
ಹెూనನ್పಪ್, ఇవ ಗె అనుకంపద ఆಧారద 

ౕಲె .దಜెರ್ హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా  బಗెಗ್.

08/04/2007 D

3086 1166 5[7][10]ನెౕమక:115:20
04-2005

ರ್ౕ మంజణಣ್ తంದె వగంత అజಜ್పಪ್, 
ఇవ ಗె అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె 

.దಜెರ್ హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್.

05/05/2007 D

3087 1173 5[7] .గూರ್ಪ್:ನెౕమక:79
:2005-2006

ರ್ౕమ  సుగుಣామ  ಕెూౕం వంగత 
ఆರ್.చందರ್ನాయಕ್, ఇవ ಗె అనుకంపద 
ఆಧారద ౕಲె .దಜెರ್ హుದెದ್ಗె 
ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್.

08/04/2007 D

3088 1186 5[7] .గూರ್ಪ್:ನెౕమఖ:64
:2005-2006

ರ್ౕమ  ఎం.ఎం.కమಲా  ಕెూౕం 
వంగత .రుదರ್పಪ್, ఇవ ಗె అనుకంపద 

ఆಧారద ౕಲె .దಜెರ್ హుದెದ್ಗె 
ನెౕమಕా  ౕడువ బಗెಗ್.

05/05/2007 D

3089 5635 CPI.1. ౕ/2006  ಕಿರ್సಣ್ రవర ౕజನె బಗెಗ್ 11/10/2006 D

3090 5636 CPI.1. ౕ/2006  ಕಿರ್సಣ್ రవర ౕజನె బಗెಗ್ 11/10/2006 D

3091 5640 CPI.6.ಜెౕప ಟ್/2006 sham trns 11/10/2006 D

3092 5652 CPI..ಯావುದాదರెూంద 
నుನ್ ఆ ಕ್ ಮా /2006

fixation of sham 11/10/2006 D
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3093 5655 CPI..ಯావುದాదರెూంద 
నుನ್ ఆ ಕ್ ಮా /2006

rajashekar 11/10/2006 D

3094 5656 c5.6.దుర ತ್/2006 shiva trns 11/10/2006 D

3095 5659 CPI..ಯావುದాదರెూంద 
నుನ್ ఆ ಕ್ ಮా /2006

apppointment,srimathi 11/10/2006 D

3096 5664 6.18.దూరు/2006 singh trn 11/10/2006 D

3097 5800 5(2)/ ంచ  35/2006-
07

ರ್ౕ.ఎಸ್.ఎನ್.జయರాಮ್, సಹాయక 
ದెౕರ್శకరు ఇవర ంచ  

పರ್ಸాತ್వನెయనుನ್ మಹాಲెౕఖಪాల ಗె 
స ಲ್సువ బಗెಗ್

23/09/2008 D

3098 5822 5(2)/బ ತ್ ఇతರె 
/41/2006-07

ರ್ౕ.ఎಸ್.కుಮార ಶె ಟ್, అ ౕಕಷ್కరు, 
.ఇ.ఓ కಛెౕ , ౖసూరు ತాలూಲ್కు 

వలయ ఇవ ಗె బ ತ್ ౕడువ కు తు

23/09/2008 D

3099 5827 5(2)/ನెౕమక 44/2006-
07

ರ್ౕ.ಕಿరಣ್ తంದె || ఎನ್ ರ್ౕ ವాస 
ఇవ ಗె అనుకంప ఆಧారద ౕಲె 
ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

26/09/2007 D

3100 5843 5[8] 
ವై.ವె.మం.30/2006-07

ರ್ౕల ಮ್ౕಕాంత కులక ರ್ , సಹాయక 
ದెౕರ್శకరు[ಕెౕం.ಸాಥ್],ఆయుకತ್ర కಛెౕ , 

ఇవర ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ మరుಪావ  
కు తు

12/04/2007 D

3101 5844 5[1] ౕజನె-
27/2006-07

ರ್ౕ.సుರెౕಶ್ ಬాబు, పರ್.ద.స. సಕాರ್  
ಪౌರ್ఢ ಶాಲె,అడಡ್గలుಲ್, ರ್ౕ ವాసపುర ತా: 
ಕెూౕಲార ಲెಲ್ , ఇవర ౕజನె 
రదుದ್ప సువ కు తు

04/05/2007 D

3102 5849 5(1) వగರ್ 3/2006-07 ಬెూౕధಕెౕతర బಬ್ం  వಗాರ್వಣె 04/05/2007 D

3103 5851 5(4) ನెౕమక 63/06-07 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
ఎಸ್. లಪ್ రవ ಗె పರ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ 
బಗెಗ್

27/09/2007 D

3104 5852 5(4) ನెౕమక 64/2006-
07

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
ಹెಚ್.ఎನ್.సు ౕలమಮ್, రవ ಗె ವ್.ద.స 
హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

27/09/2007 D

3105 5853 5(4) ನెౕమక 65/2006-
07

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
ಕె. .సువణರ್మಮ್, రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್

27/09/2007 D
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3106 5854 5(4) ನెౕమక 8/2004-
05

ರ್ౕమ  .ಕె.సుమంగలమಮ್, ಕెూౕం : 
.ఎಸ್.ರామచందರ್పಪ್ రవ ಗె 

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ವ್.ద.స 
హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

27/09/2007 D

3107 5855 5(5) ನెౕమక 13/2004-
05

ರ್ౕమ  ಹెಚ್. .ల ಮ್, ಕెూౕం : 
ಕె. ರ್ౕ ವాసమూ ರ್ రవ ಗె అనుకంపద 
ఆಧారద ౕರెಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ 
బಗెಗ್

27/09/2007 D

3108 5891 CPI.ndisgl 
34.ఇతರె/2006

ఆಯ್.ఎಸ್.గుండుప ಲ್ ప.వಯ್వಸాಥ್పకరు 
ఇవర ಸెౕವా పುసತ್కద బಗెಗ್.

11/10/2006 D

3109 5898 5[1]ఇతರె-40/2006-07 ఈ కಛెౕ ంద కರ್మద అగతಯ್ತె ఇలಲ್ద 
పతರ್గళనుನ್ కడతಗెూ సువ బಗెಗ್

04/06/2007 D

3110 5916 CPI.Ndisgl 
36.ఇతರె/2006

ರ್ౕమ  ಹెಚ್.ఎಸ್.ಸా తರ್మಮ್, ప  
||ಹెಚ್.ఎಸ್.మంజుನాಥ್ ఇవ ಗె 

అ.ఆ>ನెౕ ౕడువ బಗెಗ್.

11/10/2006 D

3111 5924 CPI. ంబరహ 
37.ఇతರె/2006

.ಕె.ಹెౕమలತా ప  || .ర ౕశ 
ఇవ ಗె అ.ఆ ನెౕమಕా   ౕడువ బಗెಗ್

11/10/2006 D

3112 5932 5(1) ౕజನె 26/06-
07

ರ್ౕమ  ಜెూಯ್ౕ ಗెూౕಪాಲ್, 
ಬెరళచుಚ್ಗారరు, కನాರ್టక సಕాರ್ర 
స ವాలయ ಸెౕವె ఇవరనుನ್ ెౕతರ್ 
ಕಷ್ಣా ಕా గళ కಛెౕ , ಸెూరబ ఇ ಲ್ಗె 

ౕజನె ౕರెಗె ನెౕమಕా  ಮాడువ 
బಗెಗ್.

26/04/2008 D

3113 5934 5(1) ಖా హు ಮా 
18/06-07

ಬెూౕధಕెౕతర " " గుం న ಖా  హుದెದ್గళ 
ಮా

04/06/2007 D

3114 5978 5(6) దూరు ఇతರె 
13/06-07

ರ್ౕ ಮౌಲాಸాಬ್ తహ ಲాದ್ರ್, పರ್.ద.స, 
.ఇ.ఒ కಛెౕ , గంಗావ , ಕెూపಪ್ళ ಲెಲ್ 

ఇవర రుదದ್ కರ್మ జరుಗಿసువ కు తు.

23/10/2007 D

3115 5980 5(6) దూరు ఇతರె 
23/06-07

ರ್ౕమ  .పದాಮ್వతమಮ್, అ ౕಕಷ್కరు, 
.ఇ.ఒ కಛెౕ , ంತామ , 
కಕ್బಳాಳ್పುర ಲెಲ್ ఇవర మన య బಗెಗ್

15/04/2008 D

3116 5982 5(6) దూరు ఇతರె 
30/06-07

ರ್ౕ .అబుದ್ಲ್ అ ౕం, సಹాయకరు, 
.ఇ.ఒ కಛెౕ , ಕె. .ఎಫ್ ಕెూౕಲార ಲెಲ್ 

ఇవర రుదದ್ దూరు కు తంತె

15/04/2008 D

3117 5985 5(6) దూరు ఇతರె 
32/06-07

ರ್ౕ ఎం.ఎಲ್. ంగయಯ್,  దಜెರ್ 
ನౌకరరు, స.ప.పೂ.ಕా, మళవ ಳ್, మండಯ್ 
ಲెಲ್ ఇవర రుదದ್ దూరు (ವెౕతనవనుನ್ 

ప ನ್య జం  ಖాತెಗె జಮా ಮాడువ 
బಗెಗ್)

23/10/2007 D
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3118 5996 5(1) బ ತ್ 11/06-07 ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖెయ ಲ್న 
సహ ದెౕರ್శకరు (ఆడ త) హుದెದ್గళనుನ್ 

క వగರ್ద ఉప ದెರ್శక ಗె బ ತ್ 
ౕడువ మూలక తుంబువ బಗెಗ್

08/02/2007 D

3119 6023 5(2)/ అಜెಯ್ౕ/52/2005-
06

ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖెయ అ ౕಕಷ್కర 
వృందద ಜెಯ್ౕషಟ್ತా ప ಟ್యనుನ್ పರ್క సువ 
కు తు

01/01/2009 D

3120 6027 5(1) బ ತ್ 10/06-07 ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖెయ 
ಬెూౕధಕెౕతర వృందద పರ್.ద.స / 
ౕఘರ್ ಗార ಗె అ ౕಕಷ್కర హుದెದ್ಗె బ ತ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

08/02/2007 D

3121 6029 5(2)(9)/బ ತ್ 4/ ಭాగ-
2/2004-05

పತాರ್ంಕಿత వಯ್వಸాಥ್పకరు/ సಹాయక 
ದెౕರ್శకర హుದెದ್ಗె ముంబ ತ್ ಹెూం రువ 

అ ౕಕಷ್కర బ ತ್ ంపಡెయువ బಗెಗ್

18/10/2007 D

3122 6057 5(1) వగರ್ 48/06-07 ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖెయ పತాರ್ంಕಿత 
వಯ್వಸాಥ್పకరు ಹాగూ తతಸ್ಮాన వృందద 
అ ಕా గళ వಗాರ್వಣె బಗెಗ್ ( 
ಕె. .రంగణಣ್)

24/04/2008 D

3123 6060 5(1) ము.మ.జ.దశರ್న 
38/06-07

ಮానಯ್ ముఖಯ್ మం ರ್గళ జనತా దశರ್న 
ಕాయರ್కರ್మద ಲ್ స ಲ್ రువ మన గళనుನ್ 
ఇతಯ್థರ್ಗెూ సువ బಗెಗ್

04/06/2007 D

3124 6068 5(1) బ ತ್ 2/05-06 ರ್ౕ .ఎಸ್.ಗెూందకರ್, వృతತ್ 
అ ౕಕಷ್కరు, సಕాರ್  పఠಯ್పುసತ್క మ ಗె, 
ಧారವాడ ఇవరు అ ౕಕಷ್క హుದెದ್య ಲ್న 
ವెౕతన మతుತ್ ವెౕతన ಶెರ್ౕ  
గ ప సువ బಗెಗ್

04/05/2007 D

3125 6199 5[8]ವై.ವె.మ.ಪా.20/20
06-07

ರ್ౕ.ಕె.శంకరನాರాయణ,అ ౕಕಷ್కరు,ఆయు
కತ್ర కಛెౕ , ಬెంగళೂరు ఇవర 
ವ್ఐదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ మరుಪావ  కు తు

12/04/2007 D

3126 6257 5(6) దూరు 36/2004-
05

ರ್ౕ ఎಲ್. మಮ್యಯ್, అ ౕಕಷ್కరు, 
ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , తుమకూరు 
ఇవర ౕ న దూ న బಗెಗ್

17/10/2007 D

3127 6263 5(6) దూరు ఇతರె 
33/2006-07

ರ್ౕమ  ౕಲా, వಯ್వಸాಥ್పకరు మతుತ್ ರ್ౕ 
ಕెంపణಣ್, అ ౕಕಷ್కరు, .ఇ.ఓ కಛెౕ , 
గుండుಲ್ಪెౕಟె ఇవర కతರ್వಯ್ లರ್ಕಷ್ತె బಗెಗ್

23/10/2007 D

3128 6305 5(1) ఇతರె 34/06-07 ರ್ౕ ఎం.ఆರ್. కಕ್ರా ౕಗౌడ, పರ್.ద.స, 
డయಟ್, ಬెంగళೂరు నగర ఇవరనుನ್ 
కతರ್వಯ್ ంద డుగಡె ಮా రువ బಗెಗ್

25/09/2007 D

3129 6309 5(1) ఇతರె 35/06-07 ರ್ౕ .కృషಣ್,  దಜెರ್ ನౌకరరు, ఇవర 
వಗాರ್వಣె సంబంధ ಸెౕವా పುసತ್క 
కళು సದెౕ ఇరువ బಗెಗ್.

04/05/2007 D

3130 6311 5(1) వగರ್ 47/06-07 2006-07ನెౕ ಸా న ಬెూౕధಕెౕతర 
ನౌకరర వಗాರ್వಣె - ರ್ౕ 

. . ರెౕಹాళುమఠ, పರ್.ద.స, ఉ.  
కಛెౕ  బಳాಳ್  ఇవర బಗెಗ್

04/06/2007 D

222 of 277



కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

3131 6403 5[8]ವై.ವె.మ.ಪా-
22/2006-07

ರ್ౕ.హ ౕಶ್  కులక ರ್, 
పರ್.ద.స.ఆయుకತ್ర 
కಛెౕ ,ಬెంగళೂరు,ఇవర ತా యవర 
ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ మరుಪావ  కు తు

20/12/2008 D

3132 6406 5[8]ವై.ವె.మ.ಪా.27/20
06-07

ರ್ౕ.సದా వನ್.ఎಸ್. ౕఘರ್ ಗారరు, 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ ,ಬెంగళೂరు ఇవర 
ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ మంజూರా  కు తు.

20/12/2008 D

3133 6408 5[8]ವై.ವె.మ.ಪా28:20
06-07

ರ್ౕ.ఆರ್.గంಗాధರెౕಶ್, అ ౕಕಷ್కరు, 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ಬెంగళೂరు ఇవర 
ತా యవర ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ 
మరుಪావ  ಮాడువ కు తు.

20/12/2008 D

3134 6409 5[8]ವై.ವె.మ.ಪా.25:20
06-07

. .గంగపಪ್, గూರ್ಪ್  ನౌకరరు, 
ఆయకತ್ర కಛెౕ , ಬెంగళೂరు ఇవర 
ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెಚ್ మరుಪావ  కు తు

10/01/2007 D

3135 6410 5[8]ವై.ವె.మ.ಪా.24/20
06-07

ರ್ౕ.ಕె.ఎಸ್.పర ౕశವ್రయಯ್, షయ 
పర ౕಕಷ್కరు[సంసಕ್ೃత] ఆయుకತ್ర కಛెౕ  
ఇవర ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್  మంజూరు 
ಮాడువ కు తు

20/12/2008 D

3136 6474 5(2)(9)/ప.స.బ ತ್ 
19/ಭాగ 2003-04

పತాರ್ంಕಿత సಹాయకర హుದెದ್ಗె ಸాಥ್నపనನ್ 
బ ತ್ ౕడಲాಗಿరువ ఆದెౕశ ంపಡెయువ 
కు తు

18/10/2007 D

3137 6610 CPI. ంబరహ 
38.ನెౕమక/2006-07

ಕె. వమూ ರ್ తంದె || ಕాಯ್తಶె ಟ್ 
ఇవ ಗె అ.ఆಧారద ౕಲె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್

11/10/2006 D

3138 6623 CPI.72.ನెౕమక/2006-07 సుಜాత ఇవ ಗె అ.ఆಧారద ౕಲె 
పರ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

27/09/2007 D

3139 6628 CPI.32.ನెౕమక/2006 కు: వసంతకుಮా  ఇవ ಗె అ.ఆಧారద 
ౕಲె ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D

3140 6629 CPI.33.ನెౕమక/2006 ಶారదమಮ್ ఇవ ಗె అ.ఆಧారద ౕರెಗె 
ವ್.ద.స హుದెದ್  ౕడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D

3141 6632 CPI.67.ನెౕమక/2006-07 ರ್ౕ .ఎ.ಗಿ ౕಶ್ ಬాబు ನ್ ఆంజనపಪ್ 
స ಪాರ್ಶాಲె దుರాశವ್ధ ಗౌ దనూరు. 
ఇవ ಗె అనుకంపద ఆಧారద హుದెದ್ 
బಗెಗ್.( ವ್.ద.స)

27/09/2007 D

3142 6635 CPI.64.ನెౕమక/2006 ಹెಚ್.ఎನ್.సు ౕలమಮ್ ఇవ ಗె అ.ఆ.ನెౕ 
ౕడువ బಗెಗ್. ( ವ್.ద.స)

27/09/2007 D

3143 6637 CPI.63.ನెౕమక/2006 లಪ್.ఎಸ್. ఇవ ಗె అ.ఆ.ನెౕ ౕడువ 
బಗెಗ್.(పರ್.ద.స)

27/09/2007 D
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3144 6638 CPI.37.ನెౕమక/2006 ಕె. .సువణರ್మಮ್ ఇవ ಗె అ.ఆನెౕ ౕడువ 
బಗెಗ್. ( ವ್.ద.స)

27/09/2007 D

3145 6642 5(5)/ ನెౕమక/37/2004-
05

అనుకంప ఆಧారద ౕಲె ರ್ౕమ  
ಸా ರ್ಬా  డఫಳాపುర ఇవ ಗె 
ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

27/09/2007 D

3146 6643 5(5). ನెౕమక 88/2004-
05

అనుకంప ఆಧార ౕಲె ರ್ౕమ  
ಕె.మంజుಳా రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್

27/09/2007 D

3147 6645 5(4)(5)/ ನెౕమక 
127/2003-04

అనుకంప ఆಧారద ౕಲె కు|| 
ಹెಚ್.ప ತాರ್ రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್

27/09/2007 D

3148 6646 5(4)(5)/ ನెౕమక 
119/2003-04

అనుకంప ఆಧారద ౕಲె కు|| 
ಹెಚ್. .సరసವ್  ఇవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್

27/09/2007 D

3149 6649 5(4)(5)/ ನెౕమక 
91/2004-05

అనుకంప ఆಧారద ౕಲె ರ್ౕమ  
ఎಸ್. ౕಣా ఇవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್

27/09/2007 D

3150 6667 5(7)ಸాಮానಯ್ గుంపು 
:07:2006-07

ರ್ౕ.ಕె.యు.గಣెౕಶ್,పತాರ್ంಕಿత 
వಯ್వಸాಥ್పకరు, సవರ್ ಕಷ್ణ అ ಯాన 
ಬెంగళೂరు, ఇవ ಗె వ ౕ వృ ತ್ 
నంతరద ಸామూ క గుంపು ಮా 

ౕజನెయ హణవనుನ್ పవ సువ బಗెಗ್.

08/04/2007 D

3151 6685 5(7)గూರ್ಪ್  ನెౕమక 
/30/ 2006-07

వంగత ರ್ౕ. .సం ౕవయಯ್,సహ శಕಷ್క, 
సಕాರ್  ಕಿ య ಪాರ್థ క 
ಶాಲె,బరగూరు ಕాಲెూౕ ,ನెలమంగల 
ತాలూಲ್ಕ್,ಬెంగళೂరు ಗాರ್ಮాంతర 
ಲెಲ್.ఇవర ప ನ್ ರ್ౕమ  ల ಮ್ౕದెౕ  

ఇవ ಗె అనుకంపద ఆದారద ౕರెಗె 
గూರ್ಪ್  ನౌకరర హుದెದ್ಗె ನెౕమక 
ಮాడువ బಗెಗ್.

05/05/2007 D

3152 6725 5(4)(5)/ ನెౕమక 
116/2004-05

అనుకంప ఆಧారద ౕಲె ರ್ౕమ  
ఎನ್. మರ್ಲా ఇవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್

27/09/2007 D

3153 6726 5((4)(5)/ ನెౕమక 
8/2004-05

అనుకంప ఆಧారద ౕಲె ರ್ౕమ  
సు ౕಲా ಬా .  ఇవ ಗె ವ್.ద.స 
హుದ್ದ್ఎ ౕడువ బಗెಗ್

27/09/2007 D

3154 6727 5(4)(5) ಣెౕమక 
57/2004-05

అనుకంప ఆಧారద ౕಲె ರ್ౕమ  ಗಿౕತా 
ఇవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

27/09/2007 D

3155 6729 5(4)(5) ನెౕమక 
30/2004-05

అనుకంప ఆಧారద ౕಲె ರ್ౕమ  
ಹెಚ್.ಕె.క యమಮ್ ఇవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್

27/09/2007 D
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3156 6731 5(4)(5)/ ನెౕమక 
63/2004-05

అనుకంప ఆಧారద ౕಲె ರ್ౕమ  
ఎಸ್.పರ್ಭావ  ఇవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್

27/09/2007 D

3157 6771 5(1) బ ತ್ 1/2005-06 ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖెయ ಲ್న 
ಬెూౕధಕెౕతర వృందద హుದెದ್గళనుನ್ బ ತ್ 
ముಖాంతర భ ರ್ ಮాడువ బಗెಗ್.

04/05/2007 D

3158 6773 5[8]ವ್ఐ.ವె.మ.ಪా.23/2
006-07

ರ್ౕ.ఎం.ఎಸ್.శంకరನాರాయణ 
, ౕఘರ್ ಗారరు, ఆయుకತ್ర 
కಛెౕ ,ಬెంగళೂరు ఇవర ತా యవర 
ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ మరుಪావ  కు తు

10/01/2007 D

3159 6775 5[1]ನా.ಸెౕ.పರ್.ఇతರె.29/
2006-07

అతుಯ್తತ್మ పರ್గ  ಸా ద ನాగ ౕక 
ಸెౕವా బಬ್ం ಗె ರాజಯ್ పರ್శ ತ್ ౕడువ 
బಗెಗ್

04/05/2007 D

3160 6779 5[1] ౕజನె-
15/2006-07

ಬెూౕధಕెౕతర ನౌకరర ౕజನె కు తు 04/05/2007 D

3161 6814 5(1) వగರ್ 32/06-07 ಬెూౕధಕెౕతర ನౌకరర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್ 04/05/2007 D

3162 6845 5(1) ౕజನె29/2006
-07

ದెౕರ್శకరు ಪాರ್థ క     ದెౕರ್సకరు 
ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ ఇవరు ಪాರ್థ క 
అనుದాన ಶాಖెಗె ಬెూౕధಕెౕతర 
బಬ್ం యనుನ್ ౕ సువంತె 

ಕెూౕ రువ బಗెಗ್

04/05/2007 D

3163 6899 5(7) దಜెರ್ 
ನెౕమక/27/2006-07

ರ್ౕమ . వమಮ್ 
ಕెూౕం. .జగನాನ್ಥ್,పರ್.ಶా.746,కನాರ್టక 
 ఆಗಿನ್ಶామక మతుತ್ తుతుರ್ಸెౕವెగళು అಗಿನ್ 
ಶామకಠాಣె,హగ ಬెూౕమಮ್నహ ಳ್.ఇవ ಗె 
అనుకంపద ఆದారద ౕರెಗె గూರ್ಪ್  
ನౌకరర హుದెದ್ಗెನెౕమಕా  ಮాడువ బಗెಗ್.

05/05/2007 D

3164 6917 5(1) ౕజನె 28/06-
07

ರ್ౕమ  సుమ.ఎం, ವ್.ద.స, సಕాರ್  
పద  పೂవರ್ ಕాಲెౕజు, కకಕ್రಗెూళಳ್, 
ದావణಗెರె ತాలూಲ್కు ఇవర ౕజನె 
బಗెಗ್.

08/02/2007 D

3165 6986 5(1) ఇతರె 41/2006-07 ఇతರె కಛెౕ గళ ಲ್ కರ್మ ಕైಗెూళಳ್ಬెౕಕాద 
పతರ್గళనుನ್ సంబం ద కಛెౕ గ ಗె 
కళು సువ బಗెಗ್

16/10/2007 D

3166 7051 5(7) ಸాగుం.  
05/06-07

ರ್ౕమ  ఆರ್. ల త వರ್తತ್ ಕಷ್కరు, 
సంసಕ್ೃత ఇಲాಖె ఇవ ಗె .ఐ.ఎಸ್ 
ಹాగూ ఎಫ್ .ఎಫ್ మంజూರా  బಗెಗ್

04/07/2007 D

3167 7053 5(7) ಸాగుంపು  
06/06-07

ರ್ౕమ  సరళ వರ್తತ್ అ ౕಕಷ್కరు ఇవ ಗె 
.ఐ.ఎಸ್, ఎಫ್. .ఎಫ್ మంజూರా  బಗెಗ್

04/07/2007 D
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కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

3168 7054 5(7)  గూರ್ಪ್ ంచ  
/ಖా  హుದెದ್ భ ರ್ 15/06-
07

ಸా. .ఇ య ಲ್  గూರ್ಪ್ బಬ್ం గళనుನ್ 
ಬాహಯ್ మూలగ ంద ತెಗెదుಕెూళಳ್వುవ ಗె 
వರ್ ತ್ ంద ತెರెವాద హుದెದ್

04/02/2008 D

3169 7095 5(7)  గూರ್ಪ್ ఇతರె 
01/05-06

ఆయుకತ್ర కಛెౕ  గూರ್ಪ್  ನౌకరరు 
ఆంత క బదಲావಣె బಗెಗ್

27/09/2007 D

3170 7097 5(7) ಕెూౕ   గూರ್ಪ್ 
హుದెದ್ ౕರెಗె 01.06-07

ఆయుకತ್ర కಛెౕ య ಲ್న  దಜెರ್ ನౌకరర 
హుದెದ್ ಮా  / వర

04/07/2007 D

3171 7099 5(7) సವ್.అ.ఇతರె 13/05-
06

ರ್ౕ మంజుನాಥ್ సವ್భತెಗారరుర 
(అರెಕా క) స.ప.పೂ.ಕా మండಯ್ ತా, 
ఇవరనుನ್ ಕెలస ంద ತెಗెదుಹాಕಿరువ బಗెಗ್

15/03/2008 D

3172 7100 5(10) ఇతರె తరಬెౕ  
20/2001-02

ಬెంగళೂరు నగరద ధ సಕాರ್  
కಛెౕ గళ ಲ್ ಕెలస ಮాడు ತ್రువ గూರ್ಪ್ 

 ನౌకర ಗె అಲాಪ್వ  తరಬెౕ  రಕెಕ್ 
అభಯ್ ರ್గళనుನ್ ౕ సువ బಗెಗ್

04/05/2007 D

3173 7101 5(10 ఇతರె 14/2000-
01

అರెಕా క సವ್చಚ್ತెಗారరు ಮా క 
సంಭావನెయనుನ್ ಹె ಚ್సువ కు తు

04/07/2007 D

3174 7109 5(7) ನెౕమక ఇతರె 
05/05-06

వంగత .ఎ రంగಸాವ್  ఇవర ప ನ್ 
ರ್ౕమ  లಕಷ್ಮ್మಮ್ హుణಸెౕహ ಳ್మ ರా 

ತా, తుమకూరు ಲెಲ್ ఇవ ಗె అ.ఆ ನెౕ 
ౕడువ బಗెಗ್

18/10/2007 D

3175 7115 5(7) ముంబ ತ್ డుగಡె 
01/06-07

2006-07 ನెౕ ಸా న ಲ್ బ ತ್ ಹెూం  
డుగಡెಯాద ನౌకరర వర

04/04/2007 D

3176 7116 5(7)  గూರ್ಪ್ బ ತ್ 
ఇతರె 08/05-06

ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ಧారವాడ ಭాగద  
దಜెರ್ ನౌకర ಗె బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್

04/04/2007 D

3177 7118 5(10) ఇతರె .దూరు 
36/2003-04

ರ್ ದెౕవರాజ,  దಜెರ್ ನౌకరరు ఇవరు 
ಕెూౕ  ಕెలసಕెಕ್ అన కರ್త ಗైరు 
ಹాರాಗಿరువ కు తు

04/05/2007 D

3178 7122 597) .స.వ.భ మం 
03/05-06

 గూರ್ಪ್ ನౌకర ಗె సమవస  భತెಯ್ 
మంజూరు ಮాడువ కు తు

04/07/2007 D

3179 7135 5(7) గూರ್ಪ್  
ನౌ.ఇతರె 01/05-06

గూರ್ಪ್  ನౌకరరనుನ್ ౕజನె 
ಮా ಕెూళುಳ್వ బಗెಗ್

04/07/2007 D

3180 7137 5(7) .అ,స.ఇ 
196/ /05 ఇతರె/05-
06

ರ್ౕమ  మహరు ನ್ಸా ఎం.ఎಸ್ ఇవర 
వంచನె పರ್కరణ

14/03/2008 D
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కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

3181 7142 5(10) ఇతರె సుತెూತ್ౕಲె 
1/99-00

సಕాರ್  సుತెూತ್ౕಲెగళనుನ್ ರాజಯ್ద 
ಭాಗಿౕయ స. . ಹాగూ ఉ ಗె 

కళು సువ బಗెಗ್

04/07/2007 D

3182 7144 5(10) ర.  20/99-00 గణకయంతರ್ తరಬెౕ  ಕెౕందರ್ಕెಕ್ రಕಷ್ణ 
బಬ್ం యనుನ್ ನెౕ సువ బಗెಗ್

04/05/2007 D

3183 7145 5(10) అ ರ್ స  
ఇతರె 298/2003-04

ಧాన సಭెయ అ ರ್ సంಖెಯ್ : 298/2003 
ర బಗెಗ್ ಮా యనుನ್ ఒదಗಿసువ బಗెಗ್

14/03/2008 D

3184 7147 5(10) ఇతರె 7/2003-04 .ఎಪ್ కಕ್నಗౌడర ఇవ ಗె ವ್.ద.స 
హుದెದ್ಗె బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್

04/05/2007 D

3185 7148 5(10) ಸా. ౕ30/2000-
01

ರ್ౕ మహమದ್ ఇಕాವ್ಲ್ 04/04/2007 D

3186 7149 5(10) ರాజಯ್ సಕాರ್  ನౌకరర కుటుంబ కಲాಯ್ణ 
 ಹాగూ ಸామూ క ಮా 
ౕజನెగళ సಕాರ್  ఆದెౕశగళು

04/07/2007 D

3187 7151 5(10) ఇతರె సుತెూತ್ౕಲె 
17/2001-02

కನాರ್టక ರాజಯ್ ౕజನా ನౌకరర 
ಸామూ క ಮా ౕజನె 
యಮావ గళು 1981 ర అనವ್య ರాజಯ್ 

సಕాರ್  ನౌకర ಗె వರ್ ತ್ ಜెౕನా.  
మరణ ఈ పರ್ಕార 3 ంగళ ಲ್ 
ಪావ ಮాడಲాగువುదు

04/04/2007 D

3188 7153 5(10) ಸా. .  03/99-
2000

ఎಲ್. శంకరపಪ್ పರ್.ద.స 04/04/2007 D

3189 7155 5(7) ಸా.. . ౕ 
02/05-06

ರ್ౕ ఎం ವెంకుಸాವ್ , వರ್ ತ್ బಗెಗ್ 04/04/2007 D

3190 7157 5(7) ಸా. . ౕ 
03/05-06

ರ್ౕ ఎಸ್.ఎ ರ್ౕ ವాస పರ್.ద.స ఆయుకತ್ర 
కಛెౕ

04/04/2007 D

3191 7158 5(7) ಸా. . ౕ 
01/05-06

 ರ್ౕ ವాస, పರ್.ద.స ఆయుకತ್ర కಛెౕ 04/04/2007 D

3192 7159 5(10) ಸా.  ౕ 
04/04-05

ರ್ౕమ  సుದా ಸౌమಯ್లತా, ఆయుకತ್ర 
కಛెౕ

04/04/2007 D

3193 7181 5(10) ಸా ౕ 
03/2004-05

వರ್తತ್ ನౌకర ಗె సంದాయವాగಬెౕಕాద 
కుటుంబ కಲాಯ್ణ  ಹాగూ ಸామూ క 
ಮా 103 వనుನ್ మంజూరు ಮాడువ 

కు తు

04/04/2007 D
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కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

3194 7183 5(10) ನా. ౕ 
02/04-05

ರ್ౕ ఎನ್.  బనూನ್రు, పತాರ್ంಕಿత 
వಯ್వಸాಥ್పకరు ఆయుకತ್ర కಛెౕ  
ಬెంగళೂరు

04/04/2007 D

3195 7184 5(10) ನా. . ౕ 
02/04-05

ರ್ౕ ఎನ್.  బనూನ್రు పತాರ್ంಕಿత 
వಯ್వಸాಥ್పకరు ఆయుకತ್ర కಛెౕ , 
ಬెంగళುరు

04/07/2007 D

3196 7185 5(7) ನా. . ౕ.04/05-
06

ರ್ౕ ರామచందರ್ರాವ್ ఎ.ఎಸ್.ఓ ಕెౕందರ್ 
ದాఖಲా  బಗెಗ್

04/04/2007 D

3197 7186 5(10) ನా. . ౕ 
03/04-05

ರ್ౕ ಹెಚ್.  జయ ంహ గూರ್ಪ್  ನౌకరరు 04/04/2007 D

3198 7187 5(10) ನా. . ౕ 
05/05-06

ರ್ౕమ  ಭాగಯ್మಮ್ ವ್.ద.స ఆయుకತ್ర 
కಛెౕ , ಬెంగళೂరు

04/04/2007 D

3199 7188 5(7) ನా. . ౕ 
09/05-06

ರ್ౕ ಗెూౕಪాలಚా 04/04/2007 D

3200 7189 5(7) ನా. . ౕ 
07/05-06

ಜె.ఎం ರాఘವెౕందರ್ ರాವ್ ఆయుకತ್ర 
కಛెౕ ,

04/04/2007 D

3201 7190 5(7) ನా.ಗెూౕ.  
01/06-07

ఎం,ఆರ್ ರామయಯ್ వರ್తತ್ పರ್దస 04/04/2007 D

3202 7191 5(7) ಸా. . ౕ 
10/05-06

ರ್ౕ ಬైలపಪ್ వರ್తತ್  గూರ್ಪ್ ನౌకరరు 04/04/2007 D

3203 7192 5(7) ಸా. . ౕ 
08/05-06

ರ್ౕ ರామయಯ್ వರ್తತ್ గూರ್ಪ್  ನౌకరరు 04/04/2007 D

3204 7193 5(7) ಸాగుం  మం 
03/06-07

ರ್ౕ ఆರ್ జయನ್ వರ್తತ್ స.  ఆయుకತ್ర 
కಛెౕ

04/04/2007 D

3205 7194 5(7) ಸా.గు.,  
ము.02/06-07

ರ್ౕ పంచ ంಗాಚా  వರ್తತ್ ప.ద.ద 04/04/2007 D

3206 7195 5(10) ಸా. ,. ౕ 
05/2002-03

ఆయుకತ್ర ఘటకద ಲ್న  గూರ್ಪ್ 
అ ಕా గ ಗె కుటుంబ కಲాಯ್ణ  
ಹాగు ಸామూ క  హణవనుನ್ 
మంజూరు ಮాడువ కు తు

04/05/2007 D
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కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

3207 7196 3(10) ಸా. . ౕ 
03/99-2000

ఆయుకತ್ర ఘటకద ಲ್ వರ್తತ್ರాగువ పರ್దస 
ವ್దస అ ಕಷ್కరు ಹాగూ గూರ್ಪ್  

ನౌకరర ಸాಮా  ಮా బಗెಗ್

04/05/2007 D

3208 7197 5(10) ಸా. . ౕ 
25/2000-01

వರ್తತ್ ನౌకర ಗె సంದాయವాగಬెౕಕాద 
కు.క  ಹాగూ ಮా గళ హణవనుನ್ 
మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್

04/04/2007 D

3209 7204 5(10) ನాಯ್ ದాವె 6/01-
02

ರ್ౕమ  యಶెೂౕధమಮ್ ಹెಚ್.  
ಸెూౕ ౕಗౌడ ఇవరు ಕెఎ  య ಲ್ 
ఇಲాಖెయ రుదದ್ హూ రువ ದాವె 
7131/2001

04/04/2007 D

3210 7208 5(7) ఇతರె ಕెఎ ఒ/05-
06

ರ್ౕమ  ఎನ್. మహದెౕవమಮ್ 
సವ್చಚ್ತెಗారరు ఇవరు ಕెఎ  య ಲ್ 
హూ రువ ದాವె బಗెಗ್

04/04/2007 D

3211 7210 5(10) ನాಯ್.ದా ಕెఎ  
4449/2004-03/04-05

ರ್ౕ .ఎ◌్న ర ౕಶ್ సನ್/ఆಪ್ 
నంజుండపಪ್ ఇవరు ఇಲాಖె రుదದ್ 
ಕెఎ య ಲ್ ದాವె హూ రువ బಗెಗ್

04/07/2007 D

3212 7216 5(10) ನెౕమక 76/04-
05

ರ್ౕమ  గంగపಪ್ ಕెూౕ  వ ంగపಪ್ 
ಹెూనನ್పಪ್ ಪాతరద ఇవ ಗె అ ఆ ౕರెಗె 

 గూರ್ಪ್ హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

04/07/2007 D

3213 7217 5(7) అనుకంప  అ ರ್ 
సంಖెಯ್ 35661/2004

పರ್ ౕಣ್ కుಮాರ್ ಜె.ఆರ್. .ఎಲ್. ರాజಯ್ 
సಕాರ್ర

04/07/2007 D

3214 7222 5(10) ఇతರె ಲెౕమ 
04/94-95

ರ್ౕమ  ఎಲ್ హబూರ್ వರ್తತ್ 
సವ್చಚ್ತెಗారరు స .ಪాರ್.శಲె తంబరహ ಳ್ 
హగ ಬెూమಮ್నహ ಳ್మ, ತా బಳాಳ್  ಲెಲ್ 
ఇవర ವ್ತ್ ವెౕతన ఇతಯ್థರ್ద బಗెಗ್

14/03/2008 D

3215 7232 5[6]/దూరు/ఇతರె/35/2
006-07

ರ್ౕ.ఎం.ఐ.పటಟ್ణ ಶె ಟ್, వృతತ್ పರ್.ద.స. 
అಕಷ್ర ದాಸెూౕహ ಕాయರ್కರ್మ-ತాలూಲ್క 
పంಚా , హునగుంద ,ಬాగలಕెూౕಟె 
ಲెಲ್, ఇవర ౕ న ಚారಣె బಗెಗ್ -
.ఇ.ఓ.కಛెౕ య ◌్బం య ౕಲె 

కతರ್వಯ್ ಲెూౕపద ౕಲె సుತ್  కರ್మ 
ಕైಗెూళುಳ್వ కు తు

15/04/2008 D

3216 7235 5(1) ౕజನె 
30/2006-07

ರ್ౕ ఎನ್. .సವెౕರ್శವ್ర, పರ್.ద.స , సಕాರ್  
ಪౌರ್ఢಶాಲె, జంపణಣ್ನాయకనಕెూౕಟె, 
తರ್దుగರ್ ತా: ఇవరనుನ್ ెౕతರ್ 
ಕಷ್ಣా ಕా గళ కಛెౕ , జగళೂరు ఇ ಲ್ಗె 

ౕ సువ బಗెಗ್.

04/05/2007 D

3217 7290 5[8[5] పು.ఖ.అనుమ -
35/2006-07

వ ರ್ ఎంబ ಮాస పతರ್ಕెయ 
చంದాದారರాగలు ರాజಯ್ద ఎಲాಲ್ 
ಪాರ್థ క మతుತ್ ಪౌರ್ఢ ಶాಲెగ ಗె 
అనుమ  ౕడువంತె ಕెూౕ రువ బಗెಗ್

10/01/2007 D

3218 7291 5[8][5]పು.ఖ.అ.-
31/2006-07

ಕಷ್ణ ౕప మతుತ್ "ಡెూంకు ಬాలద 
ನాయకರెౕ" ఎంబ పುసತ್కగళనుನ್ సగటు 
ఖ ౕ  ౕజನెయ  ఖ ౕ సువంತె 
ಕెూౕ రువ బಗెಗ್

10/01/2007 D

229 of 277



కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక
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3219 7292 5[8][5]పು.ఖ.అ-
32/2006-07

ರ್ౕ.ಕెౕశవకుಮాರ್,వಯ್వಸాಥ್పకరు, 
ಭారత దశರ್న, ಬెంగళೂరు ఇవరు 
పರ್క రువ మಹాನ್ గರ್ంథగళనుನ್ 
ఖ ౕ సువంತె ಕెూౕ రువ బಗెಗ್ .

10/01/2007 D

3220 7293 5[8][5]పು.ఖ.అ-
33/2006-07

ಭార ౕయ తತ್ವ್ ంతನెయ ఆకరగళು 
ఎంబ పುసತ್కవనుನ್ ಶాಲా సం త 

ంద ఖ ౕ సలు అనుమ  
ౕడువంತె ಕెూౕ రువ బಗెಗ್

10/01/2007 D

3221 7294 5[8][5]ప.ఖ.అ-
34/2006-07

భಕಿತ್ ವెౕದాంత దశರ್న ఎంబ ಮాస 
పతರ್ಕెయ చంದాದారರాగలు ರాజಯ್ద 
ఎಲాಲ್ ಪౌರ್ఢ ಶాಲెగ ಗె అనుమ  
ౕడువంತె ಕెూౕ రువ బಗెಗ್ .

10/01/2007 D

3222 7323 స5[1]బ ತ್-09/2006-07 ರ್ౕ.ఎನ್.సతಯ್ನాರాయణ ರాವ್, 
ವ್.ద.స. యమ-32, పರ್.ద.స. బ ತ್ రదుದ್ 

ಮాడువ బಗెಗ್

04/05/2007 D

3223 7330 5[1] ంబరహ /2006-
07

ంబరహ వ 04/06/2007 D

3224 7333 CPI.40.ನెౕమక/2006 ఎం.ಜెూಯ್ౕ  ఇవ ಗె అ.ఆ.ನెౕ ౕడువ 
బಗెಗ್ ( ంబరహ మూలక 
ం రుಗಿసಲాಗಿದె)

11/10/2006 D

3225 7363 5(1) ನెౕమక ఇతರె 
42/2006-07

సಕాರ್  ಪౌರ್ఢಶాಲె, గం ಗెರె, 
ಕె.ఆರ್.ಪెౕಟె ತా మతుತ್ ಬెౕ  ಗాರ್మ, 
మండಯ್ ತా ఇ ಲ್న ಶాಲెగళ ಲ್న పರ್థమ 
దಜెರ್ సಹాయకర హుದెದ್గళనుನ್ భ ರ್ 
ಮాడువ బಗెಗ್

04/05/2007 D

3226 7365 5(1) ౕజನె 
24/2006-07

ರ್ౕ ఎ.ಜె.సంತెూౕಷ್, ವ್.ద.స, .ఇ.ఒ 
కಛెౕ , మదూದ್రు ఇవర ಸెౕವెయనుನ್ 
ಸా ಗె ఇಲాಖెಗె ಖాయం ఆಗಿ 

ౕ సువ బಗెಗ್.

04/05/2007 D

3227 7398  5 {1} సಭె ఇతರె 
43/2006-07

ఇಲాಖా క                                   
                           ఇಲాಕా ಕా గళ 
ప ౕలನా సಭెయ ಲ್  ಪాರ್తಯ್ ಕె 
మం సలు ను త ತాం ರ್క 
సಹాయకరనుನ್ ౕ సువ  కు తు      
                  ఇಲాಖా ಕా గళ 
ప ౕలನా సಭెయ ಲ್ ಪాರ್తಯ್ ಕె 
మం సలు

04/05/2007 D

3228 7422 5[1] ౕజನె 
9;2004-05

ರ್ౕ సూయರ್పರ್ಕాశ ವ್ .ద.స స త 
ಬెరళచుಚ್ಗారరు ఇవర ಸెౕವెయనుನ್ 
ಚారಣా ಕా గ ಗె వ సువ బಗెಗ್.

04/06/2007 D

3229 7473 5(7)ಸాగుం మం:8:2
006-07

ರ್ౕమ .సరళ, వృతತ್ అ ౕಕಷ್కరు, ದెಯ್. . 
ಶాಖె, ఇవ ಗె ಸా.గుం.  ಹాగూ 
కు.క.  మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್.

04/04/2007 D

3230 7492 5(10)గూರ್ :ಖాహుಮా/
01/2006-07

ಬెంగళೂరు మతుತ್ ಯ್సూరు ಭాగద 
ఆడ త ವాಯ್ ತ್య కಛెౕ ,ಶాಲా 
ಕాಲెౕజుగళ ಲ್ ಖా  ఇరువ గూರ್ಪ್  
హుದెದ್గళ ಮా .

22/12/2008 D
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ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

3231 7515 5[1] ఇతರె 45;2006-07 ರ್ౕ ఎಸ್.ಕె.సుರెౕಶ್ ವ್.ద.స సಕాರ್  
పద  పೂవರ್ ಕాಲెౕజు ತాయలూరు  
ముళಬాಗಿలు ತా .

04/05/2007 D

3232 7691 5(2)/ వగರ್ 53/2006-
07

పತాರ್ంಕಿత వಯ್వಸాಥ್పకర/ సಹాయక 
ದెౕರ್శకర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್

18/10/2007 D

3233 7750 5(1) ఇతರె 46/06-07 ಮానಯ್ కృ  స వర ఆపತ್ బಬ್ం  ಶాಖెಗె 
ನౌకరరనుನ್ ನెౕ సువ బಗెಗ್ 
( .ఎం.ನాగರాజు ವ್.ద.స)

04/06/2007 D

3234 7761 5(1) ౕజನె 32/06-
07

ಬెూౕధಕెౕతర ನౌకరర ౕజನె బಗెಗ್. 04/05/2007 D

3235 7782 ¸ 5(1) వగರ್ 49/2006-
07

ರ್ౕ ತాಯ್గರాಜ್, ಬెరళచుಚ್ಗారరు, 
.ఎಸ್.ఇ.ఆರ್. , ಬెంగళೂరు ఇవర 

వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

04/05/2007 D

3236 7793 5(1) ఇతರె 48/2006-07 ರ್ౕ సుందరರాజ కమಲాకర, ವ್.ద.స 
ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ౕదರ್ ఇవర 

:4-6-2006 ంద 30-6-2006రవರెಗಿన 
అవ యనుನ್ కಡాಡ್య ౕಕಷ್ಣా అవ  
ఎందు ప గ సువ బಗెಗ್.

08/02/2007 D

3237 7795 5(1) ఇతರె 47/06-07 ರ್ౕ ಜె.ఆರ್.ನాರాయణಶె ಟ್, పರ್.ద.స, 
.ఇ.ఒ కಛెౕ , ಮాలూరు ఇవర :10-

6-2006 ంద 5-10-2006రవರెಗಿన 
అవ యనుನ್ కಡాಡ್య ౕಕಷ್ಣా అవ  
ఎందు ప గ సువ బಗెಗ್.

04/05/2007 D

3238 7830 5(1) ౕజನె 
33/2006-07

ರ್ౕ ನాರాయణಸాವ್ , అ ౕಕಷ್కరు, ಲాಲ್ 
ಕಷ್ణ మతుತ್ తరಬెౕ  సంಸెಥ್, ಹాವెౕ  

ఇవరనుನ್ ರ್ౕమ  ఉಮా ರ್ౕ, ಧాన 
ప షತ್ సదసಯ್రు ఇవర ఆపತ್ సಹాయకర 
హుದెದ್ ంద డుగಡె ಮా రువ బಗెಗ್.

04/05/2007 D

3239 7838 5[8]ವ್ఐ.ವె. .మం.40/2
006-07

ರ್ౕ. వమలಲ್పಪ್,గూರ್ಪ್" " ನౌకరరు, ెౕతರ್ 
ಕಷ್ಣా ಕా గళ కಛెౕ  ఇవర మగళ 

ವ್ఐదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ మరుಪావ  బಗెಗ್ 
[ ಶెౕష మంజూರా ]

10/01/2007 D

3240 7839 5[8]ವై.ವె.మ.ಪా.38/20
06-07

ರ್ౕమ .ಕె.ఆರ್.అనుసూయ,గూರ್ಪ್" "ನౌక
రరు,ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ಬెంగళೂరు ఇవర 
ವ್ఐదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ మంజూರా  కు తు

10/01/2007 D

3241 7840 5[8] ವై.ವె.మ.ಪా-
39/2006-07

ರ್ౕ.ఎನ್. .ಶాಯ್మసుందರ್,పರ್.ద.స.,ఆయు
కತ್ర కಛెౕ ,ಬెంగళೂరు, ఇవర 
ತా యవర ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ 
మరుಪావ  ಮాడువ బಗెಗ್

10/01/2007 D

3242 7889 5[8] 
ವై.ವె.మ.ಪా.12/2006-
07

ರ್ౕ.ಕె.ఆರ್.ಗెూౕ ంద,అ ౕಕಷ್కరు,ఆయుకತ್ర
 కಛెౕ , ఇవర ప ನ್య ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ 
మరుಪావ  కు తు

10/01/2007 D
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3243 7905 5[8] 
ವై.ವె.మ.ಪా.42/2006-
07

ರ್ౕమ .ಪాపమಮ್, 
గూರ್ಪ್" "ನౌకరరు,ఆయుకತ್ర కಛెౕ  , 
ಬెంగళೂరు ఇవర మగన ವైదಯ್ಕಿౕయ 
ವెచಚ್ మంజూರా  కు తు

10/01/2007 D

3244 7906 5(2)/ఇతರె 65/2005-06 కನెನ್డ ರాಜెూಯ್ౕతಸ್వ ఆచరಣె కు తంತె 
అనుమ  ౕడువ బಗెಗ್

18/10/2007 D

3245 7919 5(2)/ భఢರ್ ౕ 
56/2006-07

ರ್ౕ ఎన.ಕె.రంಗెౕಗౌడ, ౕఘರ್ ಗారరు- 
యమ-32, డయಟ್ మండಯ್ ఇవ ಗె 

ಸాಥ್నపనನ್ బ ತ್ ౕడువ కు తు.

18/10/2007 D

3246 7925 5[8]ವై.ವె.మ.ಪా.13/20
06-07

ರ್ౕ.ಕె.ఆರ್.గంಗాజనక,అ ౕಕಷ್కరు,ఉప 
ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ౖసూరు ఇవర 

మగళ ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ మంజూరు 
ಮాడువ బಗెಗ್ [ ಶెౕష మంజూರా ]

10/01/2007 D

3247 8037 5(10)ಖా.పೂ.ಸెౕ:02:20
06-07

ರ್ౕమ .జయలಕಷ್మಮ್,  దಜెರ್ 
ನౌకరరు,సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, 
యలచಗెರె,ಕెూరತెಗెರె ತాలూಲ್కు ఇవర 
ಖాయం పೂవರ್ ಸెవఅవ యనుನ್ 
తృ ತ್కరವెందు ಘೆూౕ సువ బಗెಗ್.

04/05/2007 D

3248 8038 5(10)బ ತ್ (గూರ್ಪ್ 
)06:2006-07

ರ್ౕ.ಹెಚ್. .హనుమంతರాయ, గూರ್ಪ್  
ನౌకరరు,ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , 
ಸావರ್జ క ಕಷ್ ణ ఇಲాಖె తರ್దుగರ್ 
ಲెಲ್ ఇవ ಗె ವ್.ద.సಹాయకర హుದెದ್ಗె 

బ ತ್ డువ బಗెಗ್.

08/04/2007 D

3249 8039 5(10) కు. .:03:2006-
07

. ರ್ౕ.జయರామ దಜెರ್ 
ನౌకరరు,సಕాರ್  పద  పೂవರ್ ಕాಲెౕజు 
ఉడు  ఇవర ప ನ್ಗె కుటుంబ ంచ  
మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್.

22/12/2008 D

3250 8082 5[1] ౕజನె 
34/2006-07

ರ್ౕ లಕಷ್ణపಪ್ ವ್.ద.స ఆయుకತ್ర కಛెౕ  
ಬెంగళೂరు ఇవర ౕజನె బಗెಗ್.

04/05/2007 D

3251 8084 5[1] ౕజನె 
35/2006-07

ರ್ౕబద ನాಥ್ పರ್.ద.స ఆయుకತ್ర కಛెౕ  
ఇవరనుನ್కనನ್డ అ వృ ಧ್ ಪాರ್ ಕారద ಲ್ 

ౕజನె ౕಲె ತెಗెదుಕెూళುಳ್వ బಗెಗ್.

24/04/2008 D

3252 8168 5(10)ಸెౕವె.సకರ್మ:04:2
006-07

నగూ  ನౌకరರాಗಿ స ಲ್ రువ ಸెౕವా 
అవ యనుನ್ వృతತ್ ವెౕతనಕెಕ್ 
అహರ್తదయక ಸెౕವె ఎందు ప గ సువ 
బಗెಗ್.

22/12/2008 D

3253 8169 5(10)కు. ం.05:2006-
07

. ರ್ౕ. .ఎಸ್. దದ್ರాజు,  
దಜెರ್ನౌకరరు, ఇవర  ధనద నంతరద 
ఆ ರ್క ಸౌలభಯ್గళనుನ್ ఇతಯ್థರ್ ప సువ 
బಗెಗ್.

15/03/2008 D
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ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

3254 8170 5(10)స.గు. :08:2006-
07

ರ್ౕ.ఎಸ್.ఎನ್.జయರాం, వృతತ್ సಹాయక 
ದెౕರ್శకరు, ఆయుకತ್ర కಛెౕ , 

ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె 
ಬెంగళೂరు,ఇవరు వ ౕ వృ ತ್ 
ಹెూం రువುద ంద ఇవర సమూ క 
ಮా ౕజನెయ హణవనుನ್ ಪావ సువ 

బಗెಗ್.

04/09/2007 D

3255 8176 5(10) .అದాలತ್:09:20
06-07

ರ್ౕమ .లಕಷ್ಮ್మಮ್,అ ಗె సహయಕಿ, ెౕతರ್ 
ಕಷ್ಣా ಕా గళ కಛెౕ , హుణసూరు, 
ಯ್సూరు ಲెಲ್. ఇవర ವెౕతనద బಗెಗ್.

04/05/2007 D

3256 8188 5[8] 
కు.ವెౕ.మం.41/2006-07

ಕాಣెಯాద ನౌకర ರ್ౕ.సుబರ್హಮ್ణಯ್ 
ౕ ತ್, ವ್.ద.స. సಕాರ್  

.ప.పೂ.ಕా.ದావణಗెರె ఇవర ప ನ್ 
ರ್ౕమ .ఆರ್.ఎ.వనಮాల ఇవ ಗె 

కుటుంబ ವెౕతన మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್

12/04/2007 D

3257 8194 5(2)/సವ್ పರ್/65/2006-
07

ರ್ౕ.లಕಿಞ್ಮ್ౕಕాంత కులక ರ್, సಹాయక 
ದెౕರ್శకరు(ಕెౕందರ್) ఇవ ಗె సವ್ಗాರ್మ 

పರ್ಯాణ ಯా  ಸౌలభಯ್వనుನ್ 
మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್

18/10/2007 D

3258 8327 5(10)ಸా.గుం. :10/2
006-07

ರ್ౕమ .ಹెಚ್.వసంత వృతತ್ ಶాಖా 
గರ್ంథಪాలకరు, ಸె ಕ್, 
ಶెౕಷా ರ್పುరం,ಬెంగళೂరు. ఇవరు 
వ ౕ వృతತ್ರాಗಿరువುద ంద ఇవ ಗె 
ಸామూ క  గుంపು , హణవనుನ್ 
ಪావ సువ బಗెಗ್.

04/09/2007 D

3259 8342 5(2) దూరు( ) 7/2003-
04

ರ್ౕ ಕె.ఎನ್.కృషಣ್పಪ್, అ ౕಕಷ್కరు, 
క.ಪౌರ್. .ప.మండ  ఇవర ౕ న 
దూ న బಗెಗ್.

15/04/2008 D

3260 8432 5(1) ౕజನె 
37/2006-07

ರ್ౕమ  .ತాರా, పರ್.ద.స , సಕాರ್  
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಬాಚెౕనహ ಟ್, ಮాగ  
ತాలూಲ್కు, ఇవర ౕజನె బಗెಗ್.

04/05/2007 D

3261 8434 5(1) ౕ ఎరవలు 
39/2006-07

ರ್ౕ ఎಲ್.ఎನ್.మూ ರ್, పರ್.ద.స, డయಟ್, 
ಬెంగళೂరు ಗాರ್ಮాంతర ಲెಲ್, 
ರాಜా నగర, ಬెంగళೂరు ఇవరనుನ್ 
ఎరవలయ ಸెౕವెಗె ನెౕ సువ బಗెಗ್.

04/05/2007 D

3262 8541 5[8]ವై.ವె.మ.ಪా.46/20
06-07

ರ್ౕ. .నರెౕందರ್ కుಮాರ್,పರ್.ద.స., 
[ವా జಯ್ ಶాಖె]ఆయుకತ್ర కಛెౕ , 
ಬెంగళೂరు ఇవర ತా యవర 
ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ మరుಪావ  కు తు.

10/01/2007 D

3263 8542 5[8]ವై.ವె.మ.ಪా.45/20
06-07

ರ್ౕ.ఎం. నನ್పಪ್, పರ್.ద.స. ఆయుకತ್ర 
కಛెౕ ,ಬెంగళೂరు ఇవర ವైదಯ್ಕಿౕయ 
ವెచಚ್ మరుಪావ  కు తు

10/01/2007 D

3264 8546 5[8] 
ವై.ವె.మ.ಪా.51/2006-
07

ರ್ౕ.ఎಸ್.గుండూರాವ್ " " గూರ್ಪ್  
ನౌకరరు, ఆయుకತ್ర కಛెౕ ,ಬెంగళೂరు 
ఇవర ప ನ್య ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್  
మరుಪావ  కు తు.

10/01/2007 D
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ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

3265 8548 5[8]ವై.ವె.మ.ಪా.50/20
06-07

ರ್ౕమ .ఎಸ್. మల ,ಬెరళచుಚ್ಗారరు, 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ಬెంగళೂరు ఇవర 
ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ మరుಪావ  ಮాడువ 
కు తు.

10/01/2007 D

3266 8551 5[8]ವై.ವె.మ.ಪా.49/20
06-07

ರ್ౕమ . . దಧ್రతನ್మಮ್, పರ್.ద.స. 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ಬెంగళೂరు, ఇవర 
ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ మరుಪావ  కు తు

10/01/2007 D

3267 8553 5[8]ವై.ವె.మ.ಪా.47/20
06-07

ರ್ౕ.ఎನ್.ನాగರాజ, ವాహన ಚాలకరు, 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ ,ಬెంగళೂరు ఇవర 
ప ನ್య ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ మరుಪావ  
ಮాడువ కు తు

10/01/2007 D

3268 8557 5[8] 
ವై.ವె.మ.ಪా.53/2006-
07

ರ್ౕమ . ದాಯ್ಹెగಡె, జನా 
సಹాయకరు, ఆయుకತ್ర కಛెౕ , 
ಬెంగళೂరు ఇవర ತా యవర 
ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ మరుಪావ  కు తు

10/01/2007 D

3269 8562 5(4) ನెౕమక 
103/2006-07

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
ఎం. .పರ್ಶాంತ್ రవ ಗె పರ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D

3270 8619 5(6)దూరు 6/2006-07 ರ್ౕ. .ఎಸ್. శ ధರ್ ದ್ ఇ.ద.స. 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ  ఇవర ౕ న దూ న 
బಗెಗ್

23/10/2007 D

3271 8622 5(6) దూరు ఇతರె 
41/2006-07

ರ್ౕ. శంకరపಪ್, పರ್.ద.స .సరಕా  ప.పೂ 
ಕాಲెౕజు, ಕె.ఆರ್ నగర ఇవర బ ತ್ మతుತ್ 
రಜె మంజూರా  బಗెಗ್.

23/10/2007 D

3272 8623 .5(6)దూరు ఇతರె 
40/2006-07

ರ್ౕమ . గంగమಮ್,  దಜెರ್ ನౌకరరు, 
ప.పೂಕాಲెౕజు, కಕ್మగళೂరు ఇవ ಗె, 
ಕాಲెౕ న ఉప ಪాರ್ಚాయರ್రు, ಕಿరుకుళ 
ౕడు ತ್రువ కు తు.

23/10/2007 D

3273 8624 5(6) దూరు ఇతರె 07/ 
2006-07

ರ್ౕ ఎ> ವెంకటపಪ್, ವ್.ద.స .ఇ.ఒ 
కಛెౕ , ರామనగర ఇవర ౕ న 
దూ న బಗెಗ್.

15/04/2008 D

3274 8630 5(1) ఇతರె డుగಡె 
1/2006-07

ರ್ౕ ఆರ್.ಭాసಕ್రನ್, సಹాయక ಸాంಖಿಯ್క 
అ ಕా  ఇవరనుನ್ ఇಲాಖెయ 
కతರ್వಯ್ ంద డుగಡె ಮాడువ బಗెಗ್.

04/05/2007 D

3275 8660 5[1]సವ್. .39/2006-07 ರ್ౕ.అంజలపಪ್, అ ౕಕಷ್కరు, ಲెూౕక ಕಷ್ణ 
ದెౕರ್శನాలయ, ಬెంగళೂరు ఇవర 

ಸెౕವెయనుನ್ ಮాతృఇಲాಖెಗె 
ం రుಗಿ రువ బಗెಗ್

04/05/2007 D

3276 8664 5[1]ఇతರె 31/2006-07 ರ್ౕ. .ఎಸ್.షಡాಕಷ್ , ವ್.ద.స.ఉప 
ದెౕರ್శకర కಛెౕ , వ గಗ್ ఇవరనుನ್ 

ರాజಯ್ పతರ್ ఇಲాಖెಗె ౕనಗెూ సువ 
బಗెಗ್

24/10/2007 D

3277 8666 5[8] 
ವై.వ.ఎ.మ.ಪా.04/2006-
07

ರ್ౕ.సుರెౕశಚ್ందರ್ ಬాಯ್ , . . .ఉప 
ದెౕರ್శకర కಛెౕ ,ఉడు  ఇవర ప ನ್య 

ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ మరుಪావ  కు తు

20/12/2008 D
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3278 8688 5[8]ವై.ವె.మ.ಪా.19/20
06-07

ರ್ౕ. .ఆರ್.ರాఘవನ್,పರ್.ద.స.ఆయుకತ್ర 
కಛెౕ  , ಬెంగళೂరు ఇవర ವైదಯ್ಕಿౕయ 
ವెచಚ್ మరుಪావ  ಮాడువ కు తు

20/12/2008 D

3279 8706 5(2) ఇతರె 71/2006-07 వృతತ್ అ ಕా గళ ಸెౕವా పುసತ್కవనుನ್ 
మಹాಲెౕఖಪాల ಗె కళು సువ బಗెಗ್

18/10/2007 D

3280 8707 5[1]బ ತ್:9/2005-06 ರ್ౕ.ಸైయದ್ ఖమరు ದ್ౕನ್ ಖా ರ್, 
పರ್.ద.స.ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , 
ಸా. .ఇಲాಖె,ರాయచూరు ఇవరు 
పರ್.ద.స.వృందద ಲ್ అహರ್ತా ನాంకవనుನ್ 
గ ప సలు ಕెూౕ రువ బಗెಗ್

04/05/2007 D

3281 8708 5(2) ఇతರె 72/2006-07 ರ್ౕ. ంಗెౕಗౌడ, వಯ್వಸాಥ್పకరు, ಕಷ್కర 
కಲాಯ್ణ  ( . .ఎಫ್) ఇవ ಗె ವెౕతన 
బ ತ್ಗె అగతಯ್ವాద పರ್ಮాణ పతರ್ 
కళುహ ఉవ బಗెಗ್

10/03/2007 D

3282 8726 5[1]ಕెఎ 3;93-94 ಹెಚ್.ఎಸ್/ వనంಜెౕಗౌడ, వృతತ್    
అ ౕಕಷ್కరు  ఇవరు ಕె ఎ  య ಲ್  
స ಲ್ రువ అ ರ್సం 2917;2001

04/06/2007 D

3283 8729 5[6]దూరు/అಗైಹా/42/
2006-07

ರ್ౕజయರాಮ್, " "గూರ್ಪ್, 
ಶెౕಷా ಕా గళ కಛెౕ ,ಕెౕం ರ್ౕకృత 

ದాఖಲా  ఘటక, ಬెంగళೂరు  ఇవర 
అన ౕకృత ಗైరు ಹాజ  బಗెಗ್

15/04/2008 D

3284 8738 5(1) సಥ್ళ యుಕಿತ್ ఇతರె 
10/06-07

పద  పೂవರ್ ಕಷ್ణ ఇಲాಖె ಸెౕವె ంద 
ಮాతృ ఇಲాಖెಗె ವాపಸాಗಿరువ 
ನౌకర ಗె సಥ್ళ యుಕಿತ್ಗెూ సువ బಗెಗ್.

04/05/2007 D

3285 8742 5(1) వగರ್ 50/06-07 ರ್ౕ .పರ್ಭాకరರె ಡ್, . . , .ఇ.ఒ 
కಛెౕ , కుషಟ್ಗಿ ಕెూపಪ್ళ ಲెಲ್ ఇవర 
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

04/05/2007 D

3286 8743 5(1) ౕజನె 36/06-
07

ఎం.ఎం.ದెౕవರాజు, ಲెಕాಕ್ ౕಕಷ್కరు, 
సహ ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಬెంగళೂరు ఇవర 

ౕజನె బಗెಗ್.

25/09/2007 D

3287 8745 5[8] 
ವై.ವె.మ.ಪా.50/2006-
07

ರ್ౕ.సంపತ್ కుಮాರ್, పರ್థమ దಜెರ್ 
సಹాయకరు,ఆయుకತ್ర కಛెౕ , 
ಬెంగళೂరు ఇవర ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ 
మరుಪావ  కు తు

10/01/2007 D

3288 8750 5[6][9]/రಜె.మం/అ.ಗై.
ಹా.52/2005-06

ರ್ౕ.ఎం.ఎಸ್. ರ್ౕ ವాಸ್ , ವ್.ద.స.స త 
ಬెరళచుಚ್ಗారరు, ಬెరళచుಚ್ ಶాಖె, 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ಸా. .ఇಲాಖె, 
ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె రಜె మంజూರా  
బಗెಗ್ అన కృతವాಗಿ ಗైరు ಹాజ  
ఆಗಿరువ కు తు

15/04/2008 D

3289 8753 5[1] హుದెದ್ సಥ್ಳాం ఎతರె 
50/2006-07

సಕాರ್  ದై క ಕಷ್ణ ಕాಲెౕజు 
అగలగుಕಿರ್ కಕ್బಳాಳ್పುర ತా. ఇ ಲ್న 
పರ್థమ దಜెರ್ సಹాయకర హుದెದ್యనుನ್ 
ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ  కಕ್బಳాಳ್పುర 
ఇ ಲ್ಗె సಥ್ಳాంత సువ బಗెಗ್.

24/04/2008 D
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3290 8760 5(10)అ.ಗెಯ್.ಹా/11/200
6-07

ರ್ౕ.ದెౕవರాజ మతుತ್ 
ఎం.ఎನ್.మంజుನాథ గూರ್ಪ್  
ನౌకరరు, ఇవరు కಛెౕ  ಕెలసಕెಕ್ 
అన కృతವాಗಿ ಗెಯ್రుಹాజರాಗಿరువ బಗెಗ್.

08/04/2007 D

3291 8777 5[8]ವై.ವె.మం.-
11/2006-07

ರ್ౕమ .ಕె. ౕಣా, ವ್.ద.స., సಕాರ್  
ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, వళಕాడు, ఉడు  ಲెಲ್ 
ఇవర ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ మంజూರా  బಗెಗ್

09/11/2008 D

3292 8779 5[6] 
దూరు/ఇతರె/166/2006-
07

ರ್ౕ.చందರ್ಶెౕఖರ್, ం న ఉప 
ದెౕರ್శకరు, ಸా. .ఇ.ಕెూౕಲార ఇవర 
ౕ న ఆಪాదನె గళ  సంబంధద ಲ್ 

అగతಯ್ ಮా  ఒదಗಿ రువ ಕెూౕಲార 
ಸా. .ఇ.ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ య 
బಬ್ం య ౕಲె సుತ್ కರ್మ హూడువ 

బಗెಗ್.

15/04/2008 D

3293 8784 5[8]ವై.ವె.మ.ಪా.56/20
06-07

ರ್ౕ.ಹెಚ್ .జగ ౕశವ್రయಯ್,అ ౕಕಷ್కరు, 
ಕెౕం ರ್ౕకృత ದాఖಲా  ఘటక, ఆయుకತ್ర 
కಛెౕ ,ಬెంగళೂరు, ఇవర ವైదಯ್ಕಿౕయ 
ವెచಚ್ మరుಪావ  కు తు

09/11/2008 D

3294 8789 5(5) వ ౕ వృ ತ್ 
48/2006-07

ನాంక:01-01-2007 ంద 31-12-
2007ర అవ య ಲ್ వ ౕ వృ ತ್ 
ಹెూంద రువ " " మతుತ್ " " దಜెರ್ 
ನౌకరర ప ಟ್.

04/04/2007 D

3295 8828 5[8] 
ವై.ವె.మ.ಪా.58/2006-
07

ರ್ౕ.ఆರ್.మಹెౕಶ್, గూರ್ಪ್" " ನౌకరరు , 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ಬెంగళೂరు ఇవర 
ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ మరుಪావ  ಮాడువ 
కు తు

10/01/2007 D

3296 8829 5[8]ವై.ವె.మ.ಪా.57/20
06-07

ರ್ౕ.ಹెಚ್.కృషಣ್యಯ್, ಬెరళచుಚ್ಗారరు, 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ಬెంగళೂరు ఇవర 
ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ మరుಪావ  ಮాడువ 
కు తు

10/01/2007 D

3297 8836 5(4) ನెౕమక-76/2006-
07

ఉప ದెౕರ್శకరు ಬెంగళೂరు ఉతತ್ర ಲెಲ್ 
రవర పతರ್ద సంಖెಯ್ : 3 అఆನెౕ 5/05-
06 ನాంక : 16/10/2006 అనుకంపద  
ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ ఎం.ఆರ್ ముర  
రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

27/09/2007 D

3298 8837 5(4) ನెౕమక 77/2006-
07

ಲాಲ್ ಕా గళು, ಬెంగళೂరు ಲెಲ್ రవర 
అ కృత సంಖెಯ್ ఇఎಸ್  ( . .) ವ್.ద.స 

.ఆರ್ 803/2003-04 ನాంక : 30-09-
2006 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 

.ఎಸ್ సంತెూౕಷ್ రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್

27/09/2007 D

3299 8839 5(4) ನెౕమక-80/2006-
07

ಲాಲ್ ಕా గళು ಬెంగళೂరు రవర పతರ್ద 
సంಖెಯ್ : ఇ.ఎಸ್.  (1 ) ವ್.ద.స .ఆರ್ 
559/05-06 ನాంక : 20-09-2006 
అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  

.ఎం. పೂಣాರ್వ  రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್ ( ಕಷ್ణ ఇಲాಖె)

27/09/2007 D
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కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
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ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

3300 8840 5(4) ನెౕమక-81/2006-
07

ఉప ದెౕರ್శకరు ಸా, .ఇ తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ 
రవర పతರ್ద సంಖెಯ್ ఇ1 అ.ఆ.ನెౕ 31/06-
07 ನాంక : 26-10-2006 అనుకంపద 
ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  .ఎನ್. ఉಷా 
రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

27/09/2007 D

3301 8841 5(4) ನెౕమక - 
82/2006-07

ఉప ದెౕರ್శకరు ಸా. .ఇ ಬెంగళೂరు 
ಗాರ್ಮాంతర ಲెಲ್ పతರ್ద సంಖెಯ್ : 

3.అ.ఆ.ನెౕ ವ್.ద.స 20/06-07 ನాంక 
: 02-11-2006 అనుకంపద ఆಧారద 

ౕರెಗె ರ್ౕ .ರాఘವెౕందರ್ రవ ಗె 
ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

27/09/2007 D

3302 8842 5(4) ನెౕమక-83/2006-
07

సహ ದెౕರ್శకరు ಸా. .ఇ ಬెంగళೂరు 
ಭాగ రవర పతರ್ద సంಖెಯ್ : 

ఎ7.అ.ఆ.ನెౕ-=5/2006-07 ನాంక : 
26-10-2006 అనుకంపద ఆಧారద 

ౕರెಗె కు.ఎం. .ವా  రవ ಗె పರ್.ద.స 
హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

27/09/2007 D

3303 8843 5(4) ನెౕమక-85/2006-
07

ಲాಲ್ ಕా గళು ಬెంగళೂరు ಲెಲ್ రవర 
పతರ್ద సంಖెಯ್ ఇఎಸ್.  ( ) ವ್.ద.స. 

.ఆರ್ 629/2003-04 ನాంక : 
31/10/2006 అనుకంపద ఆಧారద 

ౕರెಗె ರ್ౕమ  ఆರ್. గంగమಮ್ రవ ಗె 
ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

27/09/2007 D

3304 8844 5(4) ನెౕమక-85/2006-
07

ಲాಲ್ ಕా గళು ಬెంగళೂరు ಲెಲ್ రవర 
పతರ್ద సంಖెಯ್ ఇఎಸ್.  ( . ) ವ್.ద.స -
ఆರ್ 593/03-04 16/10/2006 

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
ಕె.ఎಲ್.శ కಲారవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್

27/09/2007 D

3305 8845 5(4) ನెౕమక-88/2006-
07

ఉప ದెౕರ್శకరు తుమకూరు ಲెಲ್ రవర 
పతರ್ద సంಖెಯ್ : ఇ అ.ఆ.ನెౕ 38/06-07 
ನాంక : 03-11-2006 అనుకంపద 

ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ ಹెಚ್.  అర ంద 
రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

27/09/2007 D

3306 8846 5(4) ನెౕమక-88/2006-
07

ఉప ದెౕರ್శకరు తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ రవర 
పతರ್ద సంಖెಯ್ : ఇ1 అ.ఆ.ನెౕ .ఆರ್ 
23/06-07/1294 ನాంక : 11-11-
2005 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
ದాದా ಸైయದ್ ఉమರ್ రవ ಗె ವ್.ద.స 
హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

27/09/2007 D

3307 8847 5(4) ನెౕమక-89/2006-
07

ಲాಲ್ ಕా గళು ಬెంగళೂరు ಲెಲ್ రవర 
పతರ್ద సంಖెಯ್ : ఇఎಸ್.  ( ) ವ್.ద.స 

.ఆರ್ 650/03-04 ನాంక : 03-11-
2006 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె 
ರ್ౕమ  ఎನ್. ಸౌಭాగಯ್ అ ಯాಸ್ 

ಶెೂౕಭా రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడవ బಗెಗ್

27/09/2007 D
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కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

3308 8848 5(4) ನెౕమక-90/2006-
07

ఉప ದెౕರ್శకరు కಕ್బಳాಳ್పುర ಲెಲ್ 
రవర పతರ್ద సంಖెಯ್ : ఇ1 3132 అ.ఆ.ನెౕ 
11/06-07 ನాంక : 02-11-2006 
అనుకంఫద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ ఎಸ್. 
శವ್ನాథ రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ 

బಗెಗ್

27/09/2007 D

3309 8852 5(4) ನెౕమక -95/2006-
2007

ఉప ದెౕರ್శకరు ಸా. .ఇ తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ 
రవర పతರ್ద సంಖెಯ್ : ఇ1 అఆನెౕ ఆರ್ 
/2006-07/1399 ನాం<క : 
24/11/2006 అనుకంపద ఆಧారద 

ౕರెಗె ರ್ౕ ఎం.  హ ౕಶ್ కుಮాರ್ 
రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

27/09/2007 D

3310 8853 5(4) ನెౕమక-96/2006-
07

ఉప ದెౕರ್శకరు ಕెూౕಲార ಲెಲ್ రవర 
పతರ್ద సంಖెಯ್ : బಬ್ం 1 2796 అఆನెౕ 
16/2002-03 ನాంక : 16-11-2006 
అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె కు.ఎನ್. 
ಚాముంಡెౕశವ್  ದెౕ  రవ ಗె ವ್.ద.స 
హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

27/09/2007 D

3311 8854 5(4) ನెౕమక-97/2006-
07

ಲాಲ್ ಕా గళ ಬెంగళೂరు ಲెಲ್ రవర 
అ కృత ాపన సంಖెಯ್ : ఇఎಸ್.  ( . ) 
ವ್.ద.స ఆರ್. 673/03-04 ನాంక : 

09-11-2006 అనుకంపద ఆಧారద 
ౕರెಗె ರ್ౕ బసవರాజ ఉజಜ್పಪ್ ఆలదకಟెಟ್ 

రవ ಗె ವ್.ద.సహుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

27/09/2007 D

3312 8855 5(4) ನెౕమక-99/2006-
07

ಲాಲ್ ಕా గళು ಬెంగళುరు ಲెಲ್ రవర 
పతರ್ద సంಖెಯ್ : ఇఎ ಟ್ ( ) ವ್.ద.స 
ఆರ್ 693/03-04 ನాంక : 20-11-

2006 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె 
ರ್ౕమ  ఎం.ಹెಚ್. సుಧారవ ಗె ವ್.ద.స 

హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

27/09/2007 D

3313 8856 5(4) ನెౕమక-
100/2006-07

ಲాಲ್ ಕా గళು ಬెంగళೂరు ಲెಲ್ రవర 
పతರ್ద సంಖెಯ್ : ఇఎಸ್. ( . ) ವ್.ద.స 

.ఆರ್ 569/03-04 ನాంక : 24/11/2--
6 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె 
కు.ఎం.ఎನ್. ర ಮ್ రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್

27/09/2007 D

3314 8857 5(4) ನెౕమక-
101/2006-07

ಲాಲ್ ಕా గళು ಬెంగళೂరు ಲెಲ್ రవర 
పతರ್ద సంಖెಯ್ : ఇఎಸ್  ( . ) ವ್.ద.స 

.ఆರ್ 777/03-04 ನాంక : 21-11-
2006 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె 
కు,ಹెಚ್.ಕె అం క రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್

27/09/2007 D

3315 8865 5(4) ನెౕమక(ಕె.ఎ. ) 
104/2006-07

సಕాರ್రద పతರ್ద సంಖెಯ್ : ఇఒ-201 
. .ఎಸ್ 2006 ನాంక : 27-10-2006 

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ ಕె.  
మಹెౕಶ್ కుಮాರ್ రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್

27/09/2007 D

3316 8866 5(4) ನెౕమక-
106/2006-07

కನాರ್టక ರాకಯ್ಪాలర పతರ್ద సంಖెಯ್ : 
95-4301- -2006 ನాంక:27-10-
2006 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
ಕె.  మಹెౕಶ್ కుಮాರ್ రవ ಗె ವ್.ద.స 
హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

27/09/2007 D
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కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

3317 8878 5(4)(5)/ ನెౕమక 
135/2003-04

కు|| .మంజుಳా, తంದె || .భరమపಪ್ 
రవ ಗె అనుకంప ఆಧారద ◌ంఏಲె 
ವ್.ద.స హుదದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್

27/09/2007 D

3318 8882 5(4)ನెౕమక -107 
/2006-07

ಲాಲ್ ಕా గళು ಬెంగళೂరు ಲెಲ್ రవర 
పతರ್ద సంಖెಯ್ : ఇఎಸ್  ( ) ವ್.ద.స 
616/2004-05 ನాంక : 25-11-2006 
అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
ఎం. . సుಜాత రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್

27/09/2007 D

3319 8884 5(4)  ನెౕమక-
108/2006-07

ಲాಲ್ ಕా గళು ಬెంగళೂరు ಲెಲ್ రవర 
పతರ್ద సంಖెಯ್ : ఇఎಸ್. ( ) ವ್.ద.స 
ఆರ್ 725/2003-04 ర ಲ್ ನాంక : 08-

12-2006 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె 
ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

27/09/2007 D

3320 8886 5(4) ನెౕమక-
109/2006-07

ಲాಲ್ ಕా గళು ಬెంగళೂరు ಲెಲ್ రవర 
పతರ್ద సంಖెಯ್ : ఇఎಸ್.  ( ) ವ್.ద.స. -

.ఆರ್ 779/2003-04 ನాంక : 4-12-
2006 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె కు 
యಶెೂౕధమಮ್ రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್

27/09/2007 D

3321 8887 5(4) ನెౕమక-
110/2006-07

ఉప ದెౕರ್శకరు మధుಗಿ  ಲెಲ್ రవర 
పతರ್ద సంಖెಯ್ : 1.అ.ఆ.ನెౕ-53/2005-
06 ನాంక : 04-12-2006 అనుకంపద 
ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ ఎం.ఎನ್. 
కృషಣ್మూ ರ್ రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್ ( వంగతర గండ)

27/09/2007 D

3322 8890 5(4) ನెౕమక-
111/2006-07

ఉప ದెౕರ್శకరు ಬెంగళೂరు 
ಗాರ್ಮాంతర రవర పతರ್ద సంಖెಯ್ : 3 
అ.ఆ.ನెౕ 65/2005-06 ನాంక : 13-12-
2006 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె 
ರ್ౕమ  ఎం.ఎಸ್. సుకనಯ್ రవ ಗె 
ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

27/09/2007 D

3323 8891 5(4) ನెౕమక-
112/2006-07

ఉప ದెౕರ್శకరు ಕెూౕಲార ಲెಲ್ రవర 
పతರ್ద సంಖెಯ್ : బಬ್ం 1-1927 అ.ఆ.ನెౕ 
23/06-07 ನాంక : 06-12-2006 
అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ .  
అంబ ౕಶ್ రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ 
బಗెಗ್

27/09/2007 D

3324 8892 5(4) ನెౕమక-
133/2006-07

సహ ದెౕರ್శకరు ಸా. .ఇ ಬెంగళೂరు 
ಭాగ ಬెంగళೂరు ఇవర పతರ್ద సంಖెಯ್ : 

ఎ7 అ.ఆ.ನెౕ 11/06-07 ನాంక : 07-
12-2006 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె 
ರ್ ಜె.ఎಸ್ ರాಜెౕందರ್ పರ್ಸాದ್ రవ ಗె 

పರ್.ద.స.హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

27/09/2007 D

3325 8893 5(4) ನెౕమక -
114/2006-07

ఉప ದెౕರ್శకరు వ గಗ್ ಲెಲ್ రవర 
పతರ್ద సంಖెಯ್ : 3 అ.ఆ.ನెౕ 79/06-07 
ನాంక : 02-12-2006 అనుకంపద 

ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ . దశರ್ನ್ 
కుಮాರ್ రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ 
బಗెಗ್

27/09/2007 D
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3326 8895 5(4) ನెౕమక-
115/2006-07

ఉప ದెౕರ್శకరు తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ 
ర.పతರ್ద సం.ఇ1-అఆನెౕ- ఆರ್-33/06-
07 ನాంక : 21-12-2006 
అ.ఆ. ౕ ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

27/09/2007 D

3327 8897 5(4) ನెౕమక-116-
2006-07

ఉ. .ದావణಗెರె రవర పతರ್ద 
సం.అ1.అ.ఆ.ನెౕ47/06-07 ನాంక : 
15-12-2006 అ.ఆ. ౕ. ರ್ౕమ  

.నరసమಮ್ రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್

27/09/2007 D

3328 8899 5(4) ನెౕమక-117-
2006-07

ఉ. .తుమకూరు ಲెಲ್ రవర 
ప.సం.ఇ1.అ.ఆ.ನెౕ-228/05-06 .30-
11-2006 అ.ఆ. ౕ ರ್ౕ ಹెಚ್. . 
వರాಮ್ రవ ಗె ವ್.ద.స హు. ౕ బ

27/09/2007 D

3329 8901 5(4) ನెౕమక-118-
2006-07

ఉ. .ಬెంగళೂరు ಗాರ್ం రవర ప.సం. 3-
అ.ఆ.ನెౕ62/2006-07 .22-12-2006 
అ.ఆ. ౕ. ರ್ౕ .రఘು ౕర రవ ಗె 
ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

27/09/2007 D

3330 8902 5(4) ನెౕమక-
119/2006-07

ఉ. .ಬెం.ಗాರ್ం.  రవర ప.సం. 3-
అ.ఆ.ನెౕ. ವ್.ద.స ౕ.బ ರ್ౕ ఎ పರ್ ౕప 
రవ ಗె

27/09/2007 D

3331 8904 5(4) ನెౕమక-
120/2006-07

.అ.ಬెం రవర ప.సం.ఇఎಸ್. ( ) 
ವ್.ద.స .ఆರ್-857/05-06 అ. ౕ 

ఎಸ್. జయమಮ್ హు ౕ బಗెಗ್

27/09/2007 D

3332 8905 5(4) ನెౕమక-
121/2006-07

.అ.ಬెం. ಲెಲ್ రవర 
ప.సం.ఇఎಸ್. ( ) ವ್.ద.స ఆರ್-
711/03-04 అ.ఆ. ౕ కు. .సంದాಯ್ 
రవ ಗె ವ್.ద.స హు ౕ.బ

27/09/2007 D

3333 8910 5(4) ನెౕమక-
122/2006-07

ಲాಲ್ ಕా గళು ಬెం. ಲెಲ್ రవర 
ప.సం.ఇఎಸ್. . ವ್,.ద.స .ఆರ್ 
414/03-04 .16-12-2006 ರ್మ  
ఎಸ್. అనుపమ రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್

27/09/2007 D

3334 8911 5(4) ನెౕమక-
123/2006-07

స. .ಸా. .ఇ ಬెంగళೂరు ಭాగ రవర 
పతರ್ద సంಖెಯ್ : ఎ7.అ.ఆ.ನెౕ 13/06-07 
అ.ఆ. ౕ. ರ್ ಜె. .దತాತ್ತెರ್ౕయ రవ ಗె 
పರ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

27/09/2007 D

3335 8913 5(4) ನెౕమక-
124/2006-07

స. .ಬెంగళೂరు ಭాగ రవర ప.సం. 
ఎ7.అ.ఆನెౕ 12/06-07 .12-12-2006 
అ.ఆ. ౕ ರ್ ವై.  ರ್ ವాస రవ ಗె 
పರ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

27/09/2007 D

3336 9005 5(4) ನెౕమక-
126/2006-07

ಲాಲ್ ಕా గళು ಬెంగళೂరు ಲెಲ್ రవర 
పతರ್ద సంಖెಯ್ : ఇఎಸ್.  ( ) ವ್.ద.స 

.ఆರ್ 667/03-04 ನాంక : 11-12-
2006 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె 
కు. .  వಯ್ రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್ ( ౕ ౕಸ್ ఇಲాಖె)

27/09/2007 D
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3337 9006 5(4) ನెౕమక-
127/2006-07

ಲాಲ್ ಕా గళು ಬెం. ಲెಲ್ రవర పతರ್ద 
సంಖెಯ್ ఇఎಸ್  ವ್.ద.స .ఆರ್ 715/03-
04 ನాంక : 22/12/2006 అనుకంపద 
ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  శಬాನా 
ಫా ౕಮా రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ 
బಗెಗ್ ( ౕ ౕಸ್ ఇಲాಖె)

27/09/2007 D

3338 9007 5(4) ನెౕమక-
128/2006-07

.ಬెం. .రవర పతರ್ద సం. ವ್,ద.స 

.ఆರ್ 851/2003-04 ನాంక : 25-12-
2006 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె 
ರ್ౕమ  మధుಶైలజ రవ ಗె ವ್.ద.స 

హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

27/09/2007 D

3339 9008 5(4) ನెౕమక-129/2006 ఉప ದెౕರ್శకరు, కಕ್బಳాಳ್పುర ಲెಲ್ 
రవర ప.సం. 1-4338 అ.ఆ.ನెౕ 
52/2005-06 ನాంక :26-12-2006 
అ. ౕ.ಹెಚ್.ఎಸ್ ರాఘವెౕందರ್ ರె ಡ್ 
రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

27/09/2007 D

3340 9009 5(4) ನెౕమక-130/2006 ఉప ದెౕರ್శకరు కಕ್బಳాಳ್పುర రవర 
పతರ್ద సంಖెಯ್ 14449 అ.ఆ.ನెౕ 18/06-
07 ನాంక : 27-12-2006 అనుకంపద 
ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ ಜె.ఎನ್. నಯ್ 
కుಮాರ್ రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ 
బಗెಗ್

27/09/2007 D

3341 9011 5(4) ನెౕమక-
131/2006-07

ಲాಲ್ ಕా గళು ಬెంగళೂరు ಲెಲ್ రవర 
పతರ್ద సంಖెಯ್ : ఇఎಸ್.  ( . ) ವ್,ద,స 
ನాంక : 26-12-2006 అనుకంపద 

ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  యు.ಶాంతమಮ್ 
రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

27/09/2007 D

3342 9101 5(6) దూరు 
ఇతರె.09/2006-07

ರ್ౕ ఎ. ರెౕవణ దದ್పಪ್ పರ್.ద.స 
స.ಪౌರ್.ಶాಲె, ಸార  హ హర ತా, 
ದావణಗెರె ಲెಲ್ ఇవర రಜె మతుತ್ ವెౕతన 
ఇతಯ್థರ್ద బಗెಗ್

23/10/2007 D

3343 9104 5(6)దూరు 
ఇతರె10/2006-07

గుండుಲ್ ಪెౕಟె ెౕ. ಕಷ್ಣా ಕా గళ 
కಛెౕ య వಯ್వಸాಥ್పకರాద ರ್ౕమ  ౕಲా 
రవర ౕ న దూరు అ ರ್ కు తు

23/10/2007 D

3344 9105 5(6) దూరు ఇతರె 
11/2006-07

ಕారವార ತా, న .ఇ.ఓ కಛెౕ య 
సಹాయకರాద ರ್ౕ ఘనಶాಯ್మ . 
తಳెౕ కర ఇవర రుదದ್ కರ್మ ಕైಗెూళುಳ್వ 
బಗెಗ್

23/10/2007 D

3345 9106 5(6) దూరు ఇతರె 
12/2006-07

ದావణಗెರె ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ య ಲ್ 
ఇనూನ್ ముಗಿయద వಗాರ್వಣె పರ್ಕಿರ್  ... 
ರ್ౕ ಹెಚ್. ಕಿరಣ್ కుಮాರ್ ವ್.ద.స ఇవర 
రుదದ್ కರ್మ ಕైಗెూళುಳ್వ కు తు

23/10/2007 D

3346 9110 5(6) దూరు ఇతರె 
20/2006-07

ರ್ౕ వకుಮాರ್ సಹాయకరు, సಕాರ್  
ಪౌರ್.ಶాಲె, దమಮ್ ంగల, 
శರ್వణಬెళಗెూౕళ, చనನ್ರాయపటಟ್ణ ತా, 
ಹాసన ಲెಲ್ ఇవర ౕಲె కರ್మ 
జరుಗಿసువ కు తు

15/04/2008 D

3347 9111 5(6) దూరు ఇతರె 
34/2005-06

ರ್ౕ చందರ್ಶెౕఖರ್ అ ౕಕಷ್కరు మతుತ್ ರ್ౕ 
ಬెూౕరయಯ್ పರ್.ద.స ఉదుರ್ 
ದెౕರ್శನాలయ ಬెంగళೂరు ఇవర 
ౕ న దూ న బಗెಗ್

17/10/2007 D
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3348 9209 5(10)ಸాగు /12/2006
-07

ರ್ౕ.ಕె. .అశವ್థపಪ್, 
ವ್.దಜెರ್.సಹాయకరు,ఆయుకತ್ర 

కಚెౕ ,ಸావರ್ క ಕಷ್ణ 
ఇಲాಖెಬెంగళೂరు ఇవ ಗె కుటుంబ  
ಪావ సువ బಗెಗ್.

15/05/2007 D

3349 9241 5(1) ಸెౕ డుగಡె ఇతರె 
51/2006-07

ರ್ౕ ష ಖాನ್,  దಜెರ್ ನౌకరరు, ಲెూౕక 
ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, ಬెంగళೂరు ఇవరనుನ್ 

కతರ್వಯ್ ంద డుగಡె ಮా  మూల 
ఇಲాಖెಗె ం రుಗಿసువ బಗెಗ್.

04/05/2007 D

3350 9245 5(1) వగರ್ 11/2005-06 2005-06ನెౕ ಸా న ಲ್న ಬెూౕధಕెౕతర 
అ ಕా  / ನౌకరర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್ ( ರ್ౕ 
ಹెಚ್.ఎ.పదಮ್ನాభ )

04/05/2007 D

3351 9259 5[1]ಹె హు సಥ್ಳాంతర 
52;06-07

కಕ್మగళೂరు ಲెಲ್య ಲ್న 
ಶాಲె;ಕాಲెౕజుగళ ಲ್ ఇరు ಹెచుಚ್  
ಬెూౕధಕెౕతర హుದెದ್గళనుನ್ సಥ್ಳాంత సువ 
బಗెಗ್.

16/10/2007 D

3352 9314 5(4) ನెౕమక-
133/2006-07

సహ ದెౕರ್శకరు ಬెంగళೂరు 
ಭాగరవర పతರ್ద సంಖెಯ್ : ఎ4 అ.ఆ.ನెౕ 

- 14/06-07 ನాంక : 04-01-2007 
అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ ಹెಚ್.ఎ 
చందు రవ ಗె పರ್.ద.సహుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

27/09/2007 D

3353 9315 5(4) ನెౕమక-
134/2006-07

సహ ದెౕರ್శకరు ಸా. .ఇ. ಬెంగళೂరు 
ಭాగ రవర పతರ್ద సంಖెಯ್ : ఎ7 అఆನెౕ 

16/06-07 ನాంక : 09-01-2006 
అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ ఎಸ್.ఒ 
ಗಿ ౕಶ್ రవ ಗె పರ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

27/09/2007 D

3354 9317 5(4) ನెౕమక-
135/2006-07

ఉప ದెౕರ್శకరు మధుಗಿ  ಲెಲ್ రవర 
పతರ್ద సంಖెಯ್ :  అఆ.ನెౕ 31/06-07 
ನాంక : 05-01-2007 అనుకంపద 

ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  ಕె. ಲావణಯ್ 
రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

27/09/2007 D

3355 9320 5(4) ನెౕమక-
136/2006-07

ఉప ದెౕರ್శకరు ಬెంగళೂరు రవర 
పతರ್ద సంಖెಯ್ : 3-అఆನెౕ 64/05-06 
ನాంక : 10-01-2007 అనుకంపద 

ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ ఎ.  కుಮార 
రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

27/09/2007 D

3356 9321 5(2)/ನెౕమక 80/2006-
07

ರ್ౕమ  ఎం.ల ಮ್ದెౕ , ప . || 
.ಕెౕಶాನాయಕ್, సహ ಕಷ್కరు, సಕాರ್  

ಕಿ య ಪాರ್థ క ಶాಲె, 
రగుర,ಬెౕలూరు ತాలూಲ್కు, ಹాసన ಲెಲ್ 

ఇవ ಗె అనుకంప ఆಧారద ౕಲె 
ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

05/10/2007 D

3357 9322 5(4) ನెౕమక-
132/2006-07

ఉప ದెౕರ್శకరు ಬెంగళೂరు 
ಗాರ್ಮాంతర ಲెಲ್ రవర పతರ್ద సంಖెಯ್ : 

3(అఆನెౕ 43/05-06 ನాంక : 10-01-
2007 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
ఎಸ್. ರ್ౕ ವాస రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್

27/09/2007 D
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3358 9327 5(4) ನెౕమక-
138/2006-07

ఉప ದెౕರ್శకరు ದావణಗెರె ಲెಲ್ రవర 
పతರ್ద సంಖెಯ್ అ.ఆ.ನెౕ53/06-07 
ನాంక : 08-01-2007 అనుకంపద 

ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ ಕె.యు. రంజన 
రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

27/09/2007 D

3359 9328 5(4) ನెౕమక-
139/2006-07

ఉప ದెౕರ್శకరు తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ రవర 
పతರ್ద సంಖెಯ್ : ఇ అ.ఆ.ನెౕ ఆರ್ 
85/2006-07/1686 ನాంక : 12-01-
2007 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
ಕె. ರ್ౕధర రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ 
బಗెಗ್

27/09/2007 D

3360 9333 5[6]దూరు/ఇతರె/28/2
006-07

ರ್ౕమ .ఎನ್.ಶెೂౕభ, పರ್.ద.స.సಕాರ್  
పద  పೂవರ್ కಲెౕజు,ಬైలూరు 
కుందపುర, ఉడు  ಲెಲ್ ఇవర రుదಧ್ 
దూరు కు తంತె.

09/11/2008 D

3361 9395 5(6) 
దూరు/ఇతರె/09/2006-
07

ರ್ౕ ಚాంದ್ ಪాಶ್, ಬెరళచుಚ್ಗారరు, 
ఇవ ంద ಬాಯ್ంಕ್ ಸెూಸై , ಸాల 
వసూಲా  బಗెಗ್

09/11/2008 D

3362 9396 5(6) 
దూరు/ఇతರె/10/2006-
07

ರ್ౕ .ఆರ್ మంజుನాಥ್ అ ౕಕಷ್కరు, 
ఎ. .ఎం. ಶాಖె ఇవ ంద ಬాಯ್ంಕ್ / 
ಸెూಸై , ಸాలద వసూಲా  బಗెಗ್

15/04/2008 D

3363 9397 5(6) 
దూరు/ఇతರె/11/2006-
07

ರ್ౕ ಕె. . అశವ್థపಪ್, వృతತ್ ವ್.ద.స 
సಹాయకరు, ఇవ ంద ಬాಯ್ంಕ್. ಸెూಸై  
ಸాలద వసూಲా  బಗెಗ್

15/04/2008 D

3364 9427 5[1] ఇతರె09/2006-07 ನాರాయణಸాವ್  పರ್,ద,స 
ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ  ಕెూౕಲార ఇవర 
ಸెౕವా వరగళ బಗెಗ್.

04/05/2007 D

3365 9428 5[1] ఇతರె09/2006-07 ನాರాయణಸాವ್  పರ್,ద,స 
ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ  ಕెూౕಲార ఇవర 
ಸెౕವా వరగళ బಗెಗ್.

04/05/2007 D

3366 9429 5[1] ఇతರె09/2006-07 ನాರాయణಸాವ್  పರ್,ద,స 
ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ  ಕెూౕಲార ఇవర 
ಸెౕವా వరగళ బಗెಗ್.

04/05/2007 D

3367 9430 5[1] ఇతರె09/2006-07 ನాರాయణಸాವ್  పರ್,ద,స 
ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ  ಕెూౕಲార ఇవర 
ಸెౕವా వరగళ బಗెಗ್.

04/05/2007 D

3368 9431 5[1] ఇతರె09/2006-07 ನాರాయణಸాವ್  పರ್,ద,స 
ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ  ಕెూౕಲార ఇవర 
ಸెౕವా వరగళ బಗెಗ್.

04/05/2007 D

3369 9432 5[1] ఇతರె09/2006-07 ನాರాయణಸాವ್  పರ್,ద,స 
ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ  ಕెూౕಲార ఇవర 
ಸెౕವా వరగళ బಗెಗ್.

04/05/2007 D

243 of 277



కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

3370 9433 5[1] ఇతರె09/2006-07 ನాರాయణಸాವ್  పರ್,ద,స 
ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ  ಕెూౕಲార ఇవర 
ಸెౕವా వరగళ బಗెಗ್.

04/05/2007 D

3371 9434 5[1] ఇతರె09/2006-07 ನాರాయణಸాವ್  పರ್,ద,స 
ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ  ಕెూౕಲార ఇవర 
ಸెౕವా వరగళ బಗెಗ್.

04/05/2007 D

3372 9443 5[8]ವై.ವె.మ.ಪా.59/20
06-07

ರ್ౕ.ఆರ್.ఎನ್.మಲెಲ್ౕಶ್, పರ್.ద.స., 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ ,ಬెంగళೂరు ఇవర 
ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ మంజూరు ಮాడువ 
కు తు

10/01/2007 D

3373 9497 5(10)గూರ್ಪ್  
ఇతರె/14/2006-07

కಛెౕ య గూರ್ಪ್  ನౌకరరనుನ್ 
ಸావರ್ ರ್క రಜా నదందు ఈ కಛెౕ య 
హగలు పహರె ಕెలసಕాಕ್ಗಿ ౕ సువ  
బಗెಗ್.

22/12/2008 D

3374 9531 5[1] ౕజನె-
40/2006-07

కನాರ್టక సಕాರ್రద స ವాలయద ಲ್ 
ౕజನె ౕಲె ಸెౕವె స ಲ್ ತ್దుದ್, 

ರ್ౕ.ఎం. .ನాగರాజు. ವ್.ద.స.ఇవర 
ಸెౕವెయనుನ್ ಮాತ್ఋ ఇಲాಖెಗె 
ం రుಗಿ దుದ್ ,సಥ್ళ యుಕಿತ್ಗెూ సువ బಗెಗ್

04/05/2007 D

3375 9540 5[1]వగರ್04/2006-07 2006-07ನెౕ ಸా న ಭెూౕధಕెౕతర 
ನౌకరర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್. ರ್ౕమ  
భదుರ್ ನ್ౕಸా అ ౕಕಷ್కరు ఇవర వಗాರ್వಣె 
అవ ಗె రಜె మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್.

08/02/2007 D

3376 9545 5(10) దಜెರ್ ನౌ:బ ತ್/ 
15/2006-07

ఆయుకತ್ర ಕాಯాರ್లయ ಸావರ್జ క 
ಕಷ್ణ ఇಲాಖె ಧారವాడ ఈ కಛెౕ య 

గూರ್ಪ್  ನౌకర ಗె బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್.

08/03/2007 D

3377 9547 5(10)ಸాగు /16/2006
-07

ರ್ౕమ .ఆರ್. ౕಲావతమಮ್,పರ್.ద.సಹాయ
కరు,ఆయుకತ್ర  కಚెౕ  
ಸా. .ఇಲాಖె,ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె 
కుటుంబ కಲాಯ್ణ  మతుತ್ 
ಸా.గుం. మ తತ್వనుನ್ ಪావ సువ 
బಗెಗ್.

23/04/2007 D

3378 9598 5(2){ 5(9) ఇతರె 
1/2002-03

అ ౕಕಷ್ర హుದెದ್యనుನ್ ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ 
ఇಲాಖె ంద పద  పೂవರ್ ಕಷ್ణ 
ఇಲాಖెಗె సಧ್ಳాంత సువ బಗెಗ್.

23/09/2008 D

3379 9603 5[1]పರ್ಭా  భತెಯ್ 
54/2006-07

కನాರ್టక ನాగ  ಸెౕವా యమ 32ర  
ಸెౕವె స ಲ್సు ತ್రువ పರ್థమ దಜెರ್ 
సಹాయక ಗె పರ್ಭా  భತెಯ್ మంజూరు 
ಮాడువ బಗెಗ್.

04/06/2007 D

3380 9605 సం. 5(2) ನెౕమక 85/06-
07

ರ್ౕ ఆ ವ್ನ್ పರ್ಕాಶ್  కునಹ್ ನ್ . 
అసంత  కునಹ್, స, , స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, 
ಕెళగಣె, కಕ್మఘళೂరు ತా. ఇవ ಗె 
అనుకంప ఆಧారద ౕಲె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

02/07/2007 D

3381 9639 5(4) ನెౕమక 
141/2006-07

అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె ರ್మ  ఎನ್ 
ఉಷా రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

27/09/2007 D
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3382 9640 5(4) 
ನెౕమక/141/2006-07

అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె ರ್ౕమ  
ఎನ್, ఉಷా రవ ಗె ವ್,ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್

27/09/2007 D

3383 9661 5(10)అఆನెౕ:ఇతರె/16/
2006-07

ರ್ౕమ . .చనನ್బసమಮ್ 
ಕెూౕం. . ರ್ౕ .శంకరపಪ್,స. . సరಕా  
ಪాರ್థ క  ಶాಲె శంకరన హ ಳ್ 
హరపనహ ಳ್ ತా.ఇవర  అనుకంపద 
ఆಧారద ನెౕమಕా  పರ್ಸాತ್వನెయనుನ್ 
కళು సువ బಗెಗ್.

04/05/2007 D

3384 9662 5(10)అఆನెౕ:ఇతರె/16/
2006-07

ರ್ౕమ . .చనನ್బసమಮ್ 
ಕెూౕం. . ರ್ౕ .శంకరపಪ್,స. . సరಕా  
ಪాರ್థ క  ಶాಲె శంకరన హ ಳ್ 
హరపనహ ಳ್ ತా.ఇవర  అనుకంపద 
ఆಧారద ನెౕమಕా  పರ್ಸాತ್వನెయనుನ್ 
కళು సువ బಗెಗ್.

04/05/2007 D

3385 9663 5(10)అఆನెౕ:ఇతರె/16/
2006-07

ರ್ౕమ . .చనನ್బసమಮ್ 
ಕెూౕం. . ರ್ౕ .శంకరపಪ್,స. . సరಕా  
ಪాರ್థ క  ಶాಲె శంకరన హ ಳ್ 
హరపనహ ಳ್ ತా.ఇవర  అనుకంపద 
ఆಧారద ನెౕమಕా  పರ್ಸాತ್వನెయనుನ್ 
కళು సువ బಗెಗ್.

04/05/2007 D

3386 9664 5(10)అఆನెౕ:ఇతರె/16/
2006-07

ರ್ౕమ . .చనನ್బసమಮ್ 
ಕెూౕం. . ರ್ౕ .శంకరపಪ್,స. . సరಕా  
ಪాರ್థ క  ಶాಲె శంకరన హ ಳ್ 
హరపనహ ಳ್ ತా.ఇవర  అనుకంపద 
ఆಧారద ನెౕమಕా  పರ್ಸాತ್వನెయనుನ್ 
కళು సువ బಗెಗ್.

04/05/2007 D

3387 9665 5[1] సಥ್ళ యుಕಿತ್ 
42/2006-07

ರ್ౕ ఎం. .జయపರ್ಕాಶ್,అ ౕಕಷ್కరు ఇవర 
సಥ್ళ యుಕಿತ್ బಗెಗ್.

10/01/2007 D

3388 9666 5[1] సಥ್ళ యుಕಿತ್ 
42/2006-07

ರ್ౕ ఎం. .జయపರ್ಕాಶ್,అ ౕಕಷ್కరు ఇవర 
సಥ್ళ యుಕಿತ್ బಗెಗ್.

10/01/2007 D

3389 9667 5[1] సಥ್ళ యుಕಿತ್ 
42/2006-07

ರ್ౕ ఎం. .జయపರ್ಕాಶ್,అ ౕಕಷ್కరు ఇవర 
సಥ್ళ యుಕಿತ್ బಗెಗ್.

10/01/2007 D

3390 9668 5(10)అఆನెౕ:ఇతರె/16/
2006-07

ರ್ౕమ . .చనನ್బసమಮ್ 
ಕెూౕం. . ರ್ౕ .శంకరపಪ್,స. . సరಕా  
ಪాರ್థ క  ಶాಲె శంకరన హ ಳ್ 
హరపనహ ಳ್ ತా.ఇవర  అనుకంపద 
ఆಧారద ನెౕమಕా  పರ್ಸాತ್వನెయనుನ್ 
కళು సువ బಗెಗ್.

04/05/2007 D

3391 9670 5(10)అఆನెౕ:ఇతರె/16/
2006-07

ರ್ౕమ . .చనನ್బసమಮ್ 
ಕెూౕం. . ರ್ౕ .శంకరపಪ್,స. . సరಕా  
ಪాರ್థ క  ಶాಲె శంకరన హ ಳ್ 
హరపనహ ಳ್ ತా.ఇవర  అనుకంపద 
ఆಧారద ನెౕమಕా  పರ್ಸాತ್వನెయనుನ್ 
కళು సువ బಗెಗ್.

04/05/2007 D
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కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

3392 9672 5[1] సಥ್ళ యుಕಿತ್ 
42/2006-07

ರ್ౕ ఎం. .జయపರ್ಕాಶ್,అ ౕಕಷ್కరు ఇవర 
సಥ್ళ యుಕಿತ್ బಗెಗ್.

10/01/2007 D

3393 9683 5[1] సಥ್ళ యుಕಿತ್ 
42/2006-07

ರ್ౕ ఎం. .జయపರ್ಕాಶ್,అ ౕಕಷ್కరు ఇవర 
సಥ್ళ యుಕಿತ್ బಗెಗ್.

10/01/2007 D

3394 9684 5(10)అఆನెౕ:ఇతರె/16/
2006-07

ರ್ౕమ . .చనನ್బసమಮ್ 
ಕెూౕం. . ರ್ౕ .శంకరపಪ್,స. . సరಕా  
ಪాರ್థ క  ಶాಲె శంకరన హ ಳ್ 
హరపనహ ಳ್ ತా.ఇవర  అనుకంపద 
ఆಧారద ನెౕమಕా  పರ್ಸాತ್వನెయనుನ್ 
కళು సువ బಗెಗ್.

04/05/2007 D

3395 9685 5(10)అఆನెౕ:ఇతರె/16/
2006-07

ರ್ౕమ . .చనನ್బసమಮ್ 
ಕెూౕం. . ರ್ౕ .శంకరపಪ್,స. . సరಕా  
ಪాರ್థ క  ಶాಲె శంకరన హ ಳ್ 
హరపనహ ಳ್ ತా.ఇవర  అనుకంపద 
ఆಧారద ನెౕమಕా  పರ್ಸాತ್వನెయనుನ್ 
కళು సువ బಗెಗ್.

04/05/2007 D

3396 9686 5(10)అఆನెౕ:ఇతರె/16/
2006-07

ರ್ౕమ . .చనನ್బసమಮ್ 
ಕెూౕం. . ರ್ౕ .శంకరపಪ್,స. . సరಕా  
ಪాರ್థ క  ಶాಲె శంకరన హ ಳ್ 
హరపనహ ಳ್ ತా.ఇవర  అనుకంపద 
ఆಧారద ನెౕమಕా  పರ್ಸాತ್వನెయనుನ್ 
కళು సువ బಗెಗ್.

04/05/2007 D

3397 9687 5(10)అఆನెౕ:ఇతರె/16/
2006-07

ರ್ౕమ . .చనನ್బసమಮ್ 
ಕెూౕం. . ರ್ౕ .శంకరపಪ್,స. . సరಕా  
ಪాರ್థ క  ಶాಲె శంకరన హ ಳ್ 
హరపనహ ಳ್ ತా.ఇవర  అనుకంపద 
ఆಧారద ನెౕమಕా  పರ್ಸాತ್వನెయనుನ್ 
కళು సువ బಗెಗ್.

04/05/2007 D

3398 9688 5(10)అఆನెౕ:ఇతರె/16/
2006-07

ರ್ౕమ . .చనನ್బసమಮ್ 
ಕెూౕం. . ರ್ౕ .శంకరపಪ್,స. . సరಕా  
ಪాರ್థ క  ಶాಲె శంకరన హ ಳ್ 
హరపనహ ಳ್ ತా.ఇవర  అనుకంపద 
ఆಧారద ನెౕమಕా  పರ್ಸాತ್వನెయనుನ್ 
కళು సువ బಗెಗ್.

04/05/2007 D

3399 9689 5(10)అఆನెౕ:ఇతರె/16/
2006-07

ರ್ౕమ . .చనನ್బసమಮ್ 
ಕెూౕం. . ರ್ౕ .శంకరపಪ್,స. . సరಕా  
ಪాರ್థ క  ಶాಲె శంకరన హ ಳ್ 
హరపనహ ಳ್ ತా.ఇవర  అనుకంపద 
ఆಧారద ನెౕమಕా  పರ್ಸాತ್వನెయనుನ್ 
కళು సువ బಗెಗ್.

04/05/2007 D

3400 9705 5(10)అఆನెౕ:ఇతರె/16/
2006-07

ರ್ౕమ . .చనನ್బసమಮ್ 
ಕెూౕం. . ರ್ౕ .శంకరపಪ್,స. . సరಕా  
ಕಿ య ಪాರ್థ క ಶాಲె, హరపనహ ಳ್ 
ತాలూಲ್ಕ್ ఇవర �నుకంపద ◌ాಧారద 
ನెౕమಕా  పರ್ಸాತ್వನెయనుನ್ కళು సువ 
బಗెಗ್.

04/05/2007 D
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కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

3401 9706 5(10)అఆನెౕ:ఇతರె/16/
2006-07

ರ್ౕమ . .చనನ್బసమಮ್ 
ಕెూౕం. . ರ್ౕ .శంకరపಪ್,స. . సరಕా  
ಕಿ య ಪాರ್థ క ಶాಲె, హరపనహ ಳ್ 
ತాలూಲ್ಕ್ ఇవర �నుకంపద ◌ాಧారద 
ನెౕమಕా  పರ್ಸాತ್వನెయనుನ್ కళು సువ 
బಗెಗ್.

04/05/2007 D

3402 9707 5(10)అఆನెౕ:ఇతರె/16/
2006-07

ರ್ౕమ . .చనನ್బసమಮ್ 
ಕెూౕం. . ರ್ౕ .శంకరపಪ್,స. . సరಕా  
ಕಿ య ಪాರ್థ క ಶాಲె, హరపనహ ಳ್ 
ತాలూಲ್ಕ್ ఇవర �నుకంపద ◌ాಧారద 
ನెౕమಕా  పರ್ಸాತ್వನెయనుನ್ కళು సువ 
బಗెಗ್.

21/03/2007 D

3403 9708 5(10)అఆನెౕ:ఇతರె/16/
2006-07

ರ್ౕమ . .చనನ್బసమಮ್ 
ಕెూౕం. . ರ್ౕ .శంకరపಪ್,స. . సరಕా  
ಕಿ య ಪాರ್థ క ಶాಲె, హరపనహ ಳ್ 
ತాలూಲ್ಕ್ ఇవర �నుకంపద ◌ాಧారద 
ನెౕమಕా  పರ್ಸాತ್వನెయనుನ್ కళು సువ 
బಗెಗ್.

04/05/2007 D

3404 9709 5(10)అఆನెౕ:ఇతರె/16/
2006-07

ರ್ౕమ . .చనನ್బసమಮ್ 
ಕెూౕం. . ರ್ౕ .శంకరపಪ್,స. . సరಕా  
ಕಿ య ಪాರ್థ క ಶాಲె, హరపనహ ಳ್ 
ತాలూಲ್ಕ್ ఇవర �నుకంపద ◌ాಧారద 
ನెౕమಕా  పರ್ಸాತ್వನెయనుನ್ కళು సువ 
బಗెಗ್.

04/05/2007 D

3405 9710 5(10)అఆನెౕ:ఇతರె/16/
2006-07

ರ್ౕమ . .చనನ್బసమಮ್ 
ಕెూౕం. . ರ್ౕ .శంకరపಪ್,స. . సరಕా  
ಕಿ య ಪాರ್థ క ಶాಲె, హరపనహ ಳ್ 
ತాలూಲ್ಕ್ ఇవర �నుకంపద ◌ాಧారద 
ನెౕమಕా  పರ್ಸాತ್వನెయనుನ್ కళು సువ 
బಗెಗ್.

04/05/2007 D

3406 9711 5(10) ఆ ఆನెౕ.ఇతರె 
16/2006-07

ರ್ౕమ . చనನ್బసమಮ್ ಕెూౕం . ರ್ౕ . 
శంకరపಪ್, స. . సరಕాರ್ ల ಕಿ య 
ಪాರ್థ క ಶాಲె, శంకరనహ ಳ್, 
హరపనహ ಳ್ ತా. ఇవర అనుకంపద 
ఆಧారద ನెౕమకద పರ್ಸాತ್వನెయనుನ್ 
కళು సువ కు తు.

04/05/2007 D

3407 9712 5(10)అఆನెౕ:ఇతರె/16/
2006-07

ರ್ౕమ . .చనನ್బసమಮ್ 
ಕెూౕం. . ರ್ౕ .శంకరపಪ್,స. . సరಕా  
ಕಿ య ಪాರ್థ క ಶాಲె, హరపనహ ಳ್ 
ತాలూಲ್ಕ್ ఇవర �నుకంపద ఆಧారద 
ನెౕమಕా  పರ್ಸాತ್వನెయనుನ್ కళು సువ 
బಗెಗ್.

23/02/2007 D

3408 9713 5(1) సಥ್ళ యుಕಿತ್ 
42/2006-07

ರ್ౕ ఎం. .జయపರ್ಕాಸ್, అ ౕಕಷ್కరు 
ఇవరనుನ್ ರ್ౕ .ఎಸ್. ౕరయಯ್, ಧాన 
ప షತ್ సదసಯ್రు ఇవర ఆపತ್ సಹాయకర 
హుದెದ್య కతರ್వಯ್ ంద డుగಡెಗెూ  
ಮాతృ ఇಲాಖెಗె ం రుಗಿ దుದ್ - సಥ್ళ 
యుಕಿತ್ಗెూ సువ బಗెಗ್.

10/01/2007 D

3409 9748 5 27/09/2007 D
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కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

3410 9812 5(4) ನెౕమక-
144/2006-07

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
ఎಸ್.ಜె. ಚెౕతన రవ ಗె ವ್,ద,స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್

27/09/2007 D

3411 9813 5(4) ನెౕమక-
145/2006-07

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ .ಜె 
అ ಲ್ కుಮాರ್ ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ 
బಗెಗ್

27/09/2007 D

3412 9814 5(6) 
/దూరు/ఇతರె/38/2006-
07

ರ್ౕ  ాన తರ್కుಮాರ್, పರ್.ద.స  
ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా గళ కಛెౕ , ౖసూరు 
ఇవర అಮానతుತ್ ఆದెశవనుನ್ 
తರెవುಗెూ  కతರ್వಯ್ಕెಕ್ ಹాజರాగలు 
అనుమ  ౕడువ కు తు

15/04/2008 D

3413 9815 5(6) 
దూరు/ఇతರె/44/06-07

ರ್ౕ కృషಣ್పಪ್ ం న అ ౕಕಷ್కరు, .ఇ,ఓ 
కಛెౕ , ಕెూౕಲార పರ್సుತ್త వಯ್వಸాಥ್పకరు, 

.ఇ.ఓ కಛెౕ , ಬాಗెౕప ಲ್ ఇవర రుదದ್ 
దూరు కు తు

23/10/2007 D

3414 9816 5(6) 
దూరు/ఇతರె/45/2006-
07

ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా గళ కಛెౕ , 
ಸా. .ఇಲాಖె, ఉతತ್రవలయ-4 
ಬెంగళೂరు, ఇ ಲ್న కಛెౕ య బಬ್ం య 
కతರ್వಯ್ లರ್ಕಷ್ತె బಗెಗ್

17/10/2007 D

3415 9817 5(6) 
దూరు/ఇతರె/46/2006-
07

ರ್ౕమ  మంజుళమಮ್ మతుತ್ ರ್ౕ మಮ್యಯ್ 
పರ್.ద.స ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , 
ಬెంగళೂరు ద ణ ಲెಲ್ ఇవర రుదದ್ 
దూరు కు తు

15/04/2008 D

3416 9818 5(6) 
దూరు/ఇతರె/47/06-07

ರ್ౕ ರాజు ఆ ಯాಸ್ ರాಜెౕమదರ್ 
ತాತా  ಖాద ౕಸ್ అಟెండರ್ 
స.ಪౌರ್.ಶాಲె గుಲాರ್పುర ఇవర 
ఆದెౕశవనుನ್ వಜా ಮాడువ బಗెಗ್

17/10/2007 D

3417 9819 5(6) దూరు/ఇతರె 
/48/2006-07

ರ್ౕ ಸెూౕమణಣ್, పರ್.ద.స ఉప ದెౕರ್శకర 
కಛెౕ , ಸా. .ఇಲాಖె, ಬెంగళುరు ఉతತ್ర 
ಲెಲ್ ఇవర రుదದ್ దూరు కు తు

15/04/2008 D

3418 9820 5(6) 
దూరు/ఇతರె/49/2006-
07

ರ್ౕ ఎ.ఎಸ್ ರెౕమಠ್ పರ್.ద.స 
స.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు, బసవనಬాಗెౕವా , 
ಜాపುర ఇవర అಮానతుತ್ ఆದెౕశవనుನ್ 

రదుದ್ప  ಸెౕವెయ ಲ್ పುనರ್ ಸాಥ್ సువ 
బಗెಗ್

23/10/2007 D

3419 9821 5(6) 
దూరు/ఇతರె/50/2006-
07

ರ್ ಕె.ఎಸ್ మంజుನాಥ್ ವ್.ద.స 
స.ಪాರ್..ಶాಲె ఎಸ್ ಮాదమంగల 
బంಗారಪెౕಟె ತా, ಕెూౕಲార ಲెಲ್ ఇవర 
రుదದ್ దూరు కు తు

17/10/2007 D

3420 9843 5(10)గూರ್. : ౕ/17/
2006-07

కನాటక సరಕారద స ವాలయద ಲ್ 
ಖా  ఇరువ గూರ್ಪ್ హుದెದ್గళనుನ್ 

ౕజನె ౕರెಗె భ � ಮాడువ బಗెಗ್.

08/03/2007 D

3421 9846 5(10)ಜెౕ.ప( . . ) 
18/2006-07

ರ್ౕ.అ ನాಶ್. .ಹా మ , . . . ెౕ. .
అ క� గళ కಛెౕ ,అఫజಲ್ 
పೂರ್,గులಬ್ಗా� ಲెಲ್, ఇవర ಹెసరనుನ್ 

. .  ಜెౕషಠ್త� ప ಟ್ಗె ಸెౕ సువ బಗెಗ್.

15/03/2008 D

3422 9954 5(1) సಥ್ళ యుಕಿತ್ 
42/2006-07

ರ್ౕ ఎం. .జయపರ್ಕాಶ್, అ ౕಕಷ್కరు, 
ఇవర సಥ್ళ యుಕಿತ್ బಗెಗ್.

10/01/2007 D
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కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

3423 10097 5(6)/ನెౕమಕా /42/200
6-2007

          ರ್ౕమ  కమలమಮ್ W/O 
//ಕె.కుಳ ಳె್ౕಗౌడ సహశಕಷ್కరు   

హుణసూరు ತా// ಯ್సూరు ಲెಲ್ ఇవ ಗె 
అనుకంపద ఆಧారద బಗెಗ್.

09/11/2008 D

3424 10104 5(1)సಧ್ళ యుಕಿತ್ 
55/2006-2007

ರ್ౕనವాಜ್ అహమದ್ . . .ಲెూౕక షణ 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ  సಧ್ళ యుಕಿತ್ బಗెಗ್.

04/05/2007 D

3425 10171 5(1) వగರ್ 02/2006-
2007

ರ್ౕమ  . జయల ಮ್. దವ್.ద.స. సಕా్  
ಕಿ య ಕాಲెౕజు ౕ మನె ಗెರె 
ತా// ఇవర వಗాರ್వಣెబಗెಗ್.

04/06/2007 D

3426 10175 5 (1) వగರ್ 4/2005-
2006

ಭెూౕదಕెౕతర అ ರా /ನౌకరర 
వಗాರ್వಣెగళ బಗెಗ್.

04/06/2007 D

3427 10192 5(1) బ ತ್ 13/2006-07 ರ್ౕ ಸైయದ್ ముನావರ್, ವ್.ద.స, 
డయಟ್, ಕెూౕಲార, ఇవ ಗె పರ್థమ దಜెರ್ 
సಹాయకర హుದెದ್ಗె ಸాಥ್నపనನ್ బ ತ್ 
ౕ దుದ್, సಥ್ళ యుಕಿತ್ ఆದెౕశ ಜా  ఆగದె 

ఇరువ బಗెಗ್.

08/02/2007 D

3428 10208 ¸ 5(1) ఇతರె ವెౕతన 
ಪావ  57/2006-2007

ರ್ౕಹెಚ್.ఎಸ್. క బసపಪ್.పರ್.ద.స. సಕాರ್  
ಪౌರ್ఢಶాಲె ಹెూసಕెರెౕ జగళೂరు 
ತా//ఇవ ಗె ಪావ బಗెಗ್

08/02/2007 D

3429 10316 5[1]వగರ್ 51/2006-07 2006-07ನెౕ ಸా ಗె సಕాರ್ర ంద 
అనుమ సలಪ್టಟ್ ವాహన ಚాలకర 
వಗాರ್వಣె ఆದెౕశ ಜా ಗెూ సువ బಗెಗ್.

04/05/2007 D

3430 10326 5(1) బಬ್ం  ಸెౕವా 
వర 01/2006-07

ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖెయ 
ಬెూౕధಕెౕతర వృందద గూರ್ಪ್ ,  మతుತ್ 

 వగರ್ద ನౌకరర ಸెౕವా వరగళనుನ್ 
త సువ బಗెಗ್.

08/02/2007 D

3431 10400 5 (6) దూరు 19/2005-
2006

ರ್ౕ శంకర ರ್. అ ౕಕಷ್కరు. 
ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ . శమూగಗ್ రవర 

ౕ న దూ న బಗెಗ್.

17/10/2007 D

3432 10413 5(1) వగರ್ 52/2006-
2007

ರ್ౕమ  ౕಲావ  ౕఘರ್ ಗారరు వృ ತ್ 
ಕಷ್ణ ದెౕರ್శನాలయ ಬెంగళೂరు 

ఇవరనుನ್ ಲెూౕక ಕಷ್ణ ఇಲాಖె ఆయుకತ್ర 
కಛెౕ  ಬెంగళೂరు ఇ ಲ್ಗె వಗాರ್వಣె 
ಮాడువ బಗెಗ್.

04/05/2007 D

3433 10424 5(1) న ౕజನె 43/ 
2006-2007

సಕాರ್  పద  పೂవರ್ ಕాಲెౕజు 
ಜాలమంగల ರామనగరం ತా// 
ಭెూౕధಕెౕతర సಹాయకరనుನ್ 

ౕ సువ బಗెಗ್.

04/05/2007 D

3434 10473 5(9) సಥ್.ವెౕ.బ 36/2006-
07

ರ್ౕ .ఎం.గురుರాజರాವ್, ತాం ರ್క 
సಹాయకరు, ಕెౕం ರ್ౕకృత ದాఖಲా  
ఘటక, ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ಬెంగళೂరు 
ఇవ ಗె 2ನెౕ సಥ್ಗಿత ವెౕతన బ ತ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್.

27/04/2007 D

3435 10549 5(4) ನెౕమక 
148/2006-07

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె 
కు: . .ನాగమ  రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D
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ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

3436 10550 5(4) ನెౕమక 
149/2006-07

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె 
ఎం.సుಧాకರ್ రవ ಗె, పರ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D

3437 10551 5(4) ನెమక 150/06-07 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
ದెౕవರాజ రవ ಗె పರ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ 
బಗెಗ್.

27/09/2007 D

3438 10552 5(4) ನెౕమక 151/06-
07

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
ఎం.ఆರ್.ల ಮ್ౕದెౕవమಮ್ రవ ಗె ವ್.ద.స 
హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D

3439 10580 5[6]దూరు/ఇతರె-
53/2006-07

ಮానಯ್ ఆయుకತ್రు బಬ್ం  ಶాಖె-2, 
ಶాಖెಗె అ ౕ త ಭెౕ  ౕ ద 
సందభರ್ద ಲ್ కడతగళ వರ್హಣెయ బಗెಗ್ 
సంభం ద ನౌకరరుగ ಗె ನెూౕ ౕಸ್ 
ಜా  ಮాడువ బಗెಗ್.

23/10/2007 D

3440 10608 (8) ವై. 
ವె.మ.ಪా.62/2006-2007

ರ್ౕ . .రుదರ್పಪ್. పರ್.ద.స.ఆయుకತ್ర 
కಛెౕ . ವైధಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ 
మరుಪావ కు తు.

09/11/2008 D

3441 10633 5(6)దూరు ఇతರె/ 
52/2006-2007

ರ್ౕ. . . మహದెౕవ పರ್.ద.స. 
(అಮానతుತ್) .ఇ.ఒ.మదూದ್రు  ఇవర 
అಮానతತ್నుನ್ రదుದ್ గూ సువ బಗెಗ್.

15/04/2008 D

3442 10691 5(1) ంಬాಕಿ హుದెದ್ 
ఇతರె 61/2006

కನాರ್టక ಧాన మండలద ఎ /ఎಸ್.  
పంగడగళ కಲాಯ್ణ స ಗె ಬాಯ್ಕ್ ಲాಗ್ 
హుದెದ್గళ ಮా  ఒదಗಿసువ బಗెಗ್

08/02/2007 D

3443 10697 5(10)ಸా.భ /22/2006
-07

ರ್ౕమ  .అంబుజ,పರ್.ద.స. ఆయుకತ್ర 
కಚెౕ ,ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ 
ఇಲాಖె,ಬెంగళೂరు.ఇవరు 
ನాంక:28.2.2007.రందు 

వ ౕ వృ ತ್ ಹెూం రువುద ంద 
ಸాಮానಯ್ గుంపು యనుನ್ మంజూరు 
ಮాడువ బಗెಗ್.

16/05/2007 D

3444 10712 5(6) 
దూరు/ఇతರె/54/2006/2
007

ರ್ౕ .ఎನ್. జయಯ್ణಣ್, 
అ ౕషకరు, ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా గళ కಛెౕ  
హూళಲెಕ್ರె తರ್దుಗాರ್ ಲెಲ್ ಶాశವ್తವా  
తಡెఇ రువ ವాషರ್క బ ತ್ డుగಡె బಗెಗ್.

17/10/2007 D

3445 10714 5(1) 
న ౕజನె44/2006/2007

ರ್ౕమ . ಹెಚ್.ఎಸ್.అనನ್పೂణರ್పರ್.ద.స. 
స.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు నూతన ವా  
ಲాస.ಬెంగళೂరు ౕజుನె బಗెಗ್.

04/05/2007 D

3446 10794 5(1) ౕజನె 
45/2006-07

ರ್ౕ . .పರ್ಸాదಬాబు, అ ౕಕಷ್కరు, 
ఇవరనుನ್ ಮానಯ್ ಪౌರాడ త స వర 
ఆపತ್ ಶాಖె సಹాయకరನాನ್ಗಿ ನెౕ సువ 
బಗెಗ್.

08/02/2007 D

3447 10857 5(6) దూరు ఇతರె 
6636/06-07

ರ್ౕ ఎం.ఎಸ್. కృషಣ್ ರ್.పತాರ್ంಕಿత 
వಯ್వసಥ್పకరు (అಮానతుತ್) ెౕతರ್ 
ಕಷ್ಣా ಕా గళ కಛెౕ , దಕಷ್ణ వలయ-2 

ఇవ ಗె ౕవನాదర భతಯ್యనుನ್ 
ಪావ ತ್సువ బಗెಗ್.

15/04/2008 D
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3448 10874 5(7)బ ತ್(ఇతರె) 
07/2006-07

 దಜెರ್ ನౌకరరు ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ 
ఇಲాಖె ౖసూరు ఇవ ಗె ముంబ ತ್ 
ౕడువ బಗెಗ್

27/09/2007 D

3449 10879 5(10) ವెౕ/23/2006-
07

ರ್ౕమ  ಪావರ್తమಮ್,ಕెూౕం 
చನెನ್ౕಗౌడ,గూರ್ಪ್  ನౌకరరు,సಕాರ್  
పద  పೂవರ್ ಕాಲెౕజు, ಬెౕలూరు, 
ಹాసన ಲెಲ್ ఇవర వృ ತ್ ವెౕతనద బಗెಗ್.

08/03/2007 D

3450 10920 5(7) ವా  ಚా  ఇతರె 
07/06-07

 ఎ మಮ್యಯ್ ವాహనಚాలకరు డయಟ್ 
ಬెంగళೂరు నగర ಲెಲ್ ఇవరనుನ್ 
కతರ್వಯ್ ంధ డుగಡె ಮా రువ కు తు

19/12/2008 D

3451 10946 5(8) ವై.ವె.మ.ಪా 
64/06-07

ರ್ౕ ఎ.ನాగರాజ, ವ್.ద.స, ఆయుకತ್ర 
కಛెౕ , ಬెంగళೂరు ఇవర ತా యవర 
ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ మరుಪావ  ಮాడువ 
కు తు.

09/11/2008 D

3452 10953 5[8] 
ವై.ವె.మ.ಪా.65/2006-
07

వంగత ನాగವెౕ  గూರ್ಪ್  ನౌకరరు, 
ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಸావರ್జ క 
ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, మమగళೂరు ద ణ కనನ್డ 
ಲెಲ್ ఇవర ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್  

మంజూರా  కు తు

09/11/2008 D

3453 11045 5(4) ನెౕమక 
152/2006-07

వంగత .గంగపಪ್, ప ಚారకరు, 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ಬెంగళೂరు ఇవర 
మగಳాద కు: .ಸౌమಯ್ ರ್ౕ ఇవ ಗె 
అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ವ್.ద.స 
హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D

3454 11049 5(4) ನెౕమక 
156/2006-07

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె 
కు: . .నళంద రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D

3455 11050 5(4) ನెౕమక 
157/2006-07

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
.ఎಸ್.ಸాವ್ , రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D

3456 11051 5(4) ನెౕమక 
158/2006-07

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
ఎನ್. .ಭాగಯ್మಮ್ రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D

3457 11093 (2) వ ౕ వృ ತ್ 
(61)8146/2006/2007

2007ನెౕ వషರ್ద ಲ್ వ ౕ వృ ತ್ 
ಹెూౕంద ಲ್రువ ಭెూౕదಕెౕతర అ ಕా గళ 
ప ಟ್ పರ್క సువ బಗెಗ್

23/09/2008 D

3458 11107 5[1] ౕజನె 
04/2006-07

ರ್ౕ   ನాగರాಜ್ అ ౕಕಷ್కరు, .ఎ.ఓ 
కಛెౕ  డಳ್ఘటಟ್ ఇవరనుನ್ ౕజನె 

ౕರెಗె ರ್ౕ ವాసపುర పటಟ್ణ 
పంಚా ಗె ముಖాಯ್ ಕా ಯాಗಿ 
ನెౕమక ಮాడువ కు తు

08/02/2007 D

3459 11150 5[1]వృ.మ.ನెౕ 
01/2007-08

ಬెూౕధಕెౕతర ನౌకరర వృంద మతుತ್ 
ನెౕంಕా  యమగళ సమగರ್ ప షಕ್రಣె 
బಗెಗ್

25/10/2007 D
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3460 11210 5(6) దూరు/01/07-08 ರ್ౕ ఎం.ఎం. మಹాದెౕవయಯ್ పತాರ್ంಕಿత 
వಯ್వಸాಥ್పకరు ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా గళ 
కಛెౕ ,  .నర ౕపುర ౖసూరు 
ಲెಲ್.ఇవరనుನ್ అಮానతుತ್ గూ రువ 

బಗెಗ್.

15/04/2008 D

3461 11211 5(1) వగರ್ 01/2007-
2008

ಬెూౕధಕెౕతర బಬ್ం  వగರ್దవర 
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್. ರ್ౕ. ౕథರ್ ಗಿ ౕಶ್ . 
ರ್ౕమ  ಶారద,బಡెౕಸాబ. ರ್ౕ 

ఎಲ್.ఎನ್. ತ್ರ್

08/02/2007 D

3462 11216 5(1) ౕజನె 
16/2006-2007

ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖెయ ధ 
కಛెౕ గ ಗె ಬెూౕధಕెౕతర బಬ್ం  
న ౕజನె ಕెూౕ ಕె 
బಗెಗ್.( . .కుಮారಸాವ್ )

08/02/2007 D

3463 11218 5(9) .గ.ర.న 2/2007-
08

2007-08ನెౕ ಸా న ಲ್ ఈ కಛెౕ య 
వృతత ನౌకరర గ ಕె రಜె 

నగ ౕకరణద బಗెಗ್.

04/11/2008 D

3464 11233 5(5) సವ್.ಗాರ್.ಸౌ 
1/2007-08

ರ್ౕమ  ಕె.ఆರ್.అనుసూయ,  దಜెರ್ 
ನౌకరరు, ఆ ಟ್ ಶాಖె ఇవ ಗె సವ್ ಗాರ್మ 
పರ್ಯాణ ಯా  ಸౌలభಯ್ ౕడువ 
బಗెಗ್.

14/06/2007 D

3465 11241 5(1) 
ౕజನె01/2007-2008

ಕಷ್ణ ఇಲాಖా ನౌకర బಬ್ం యనుನ್ 
ఎరవలు ಸెౕವెయ ౕಲె అనಯ್ ఇಲాಖెಗె 
ಫారసు ಮాడువకు తు.

08/02/2007 D

3466 11256 5[1] ౕజನె 
02;2007-08

ರ್ౕ  ఎಸ್ ఫ కుಮాರ್ పರ್.ద.స. 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ  ಬెంగళೂరు ఇవరనుನ್ 
ಮానಯ್ అధಯ್ಕಷ್రు కನాರ್టక ಧాన 
ప షತ್ ఇవర ఆపತ್ సಹాయకరನాನ್ಗಿ 

ౕ సువ కు తు.

08/02/2007 D

3467 11298 5[1] బ ತ್ 02/2007-08 ರ್ౕ ధమರ್పಪ್ ವ್.ద.స ఉప ದెౕರ್శకర 
కಛెౕ  మ ಕెౕ  ఇవర ౕ న ఇಲాಖా 
ಚారಣె ముಕాತ್యಗెూం రువುద ంద 
యమ 32ర  పರ್.ద.స హుದెದ್ಗె సಥ್ళ 
యుಕಿತ್ಗెూ దದ್ ఆದెౕశవనుನ್ 

ಜా ಗెూ సువ బಗెಗ್.

04/08/2008 D

3468 11306 5(5) ಕా. .బ 2/2007-
08

ರ್ౕ ఎం. .ನాగರాజు, ವ್.ద.స, అయుకತ್ర 
కಛెౕ , ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె ಕాల  
బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್.

14/06/2007 D

3469 11307 5(6)దూరు/ఇతರె/02/2
007-2008

ರ್ౕ .ಕె. క యపಪ್, వృతತ್ 
పರ್.ద.సಹాయకరు ఇవరు ರ್ౕఉ ౕಶ್ 
ವ್.ద.సಹాయకరు ఇవర రుదದ್ దూరు 

స ಲ್ రువ బಗెಗ್.

15/04/2008 D

3470 11339 CPI.2.ఇతರె/2007 .ఎ.ಶారదమಮ್ ఇవరు ವెౕతన గ  
పುనರ್ ప ౕ  ಹెచుಚ್వ ందు 
కಟావಣెಯాಗಿరువ తತ್వనుನ್ 
మరుಪావ సలు ಕెూౕ రువ ಚార. 
ఎಸ್.ఆರ್.ఇరుతತ್ದె.

15/03/2008 D

3471 11454 5(9) రಜె 03/2007-08 ఈ కಛెౕ  బಬ್ం  వగರ್దవ ಗె రಜె 
మంజూರా  బಗెಗ್.

04/11/2008 D
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3472 11478 5(2) ప.వಯ್.త.వರ್.అ.వగರ್ 
13/07-08

పತాರ್ంಕಿత వಯ್వಸాಥ್పకరు ಹాగూ 
తతಸ್ಮాన వృందద అ ಕా గళ 
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

01/01/2009 D

3473 11511 5[1] ౕజನె రదుದ್ 
03;2006-07

ರ್ౕమ  లಪ್ ರ್ౕ ವ್.ద.స ఇవర 
ౕజನెయనుನ್ రదుದ್ಗెూ సువ బಗెಗ್.

25/09/2007 D

3474 11514 5[1] ౕజನె 
14/2006-07

కನాರ್టక పఠಯ್ పುసತ್క మ ಗె మతుತ್ 
ಕెౕం ರ್ౕకృత  ದాఖಲా  ఘటక 
కಛెౕ గ ಗె బಬ್ం  ౕజನె బಗెಗ್.

16/10/2007 D

3475 11517 5[1] ఇతರె ವెౕ గ  
04;2007-08

ರ್ౕ ವెంకట దతತ್ ನాయక వృతತ್ పರ್థమ 
దಜెರ್ సಹాయకరు సಕాರ್  ಪౌರ್ఢಶాಲె 
ನాడు మಸెಕ್ౕ  కుమಟా ತాಲెూಲ್ౕకు 
ఇవ ಗె పರ್.ద.స హుದెದ್య ಲ್ అహರ್ತా 
ನాంకద బಗెಗ್.

16/10/2007 D

3476 11531 5(2) 
ప.వಯ್.స. .ಬెౕ.ಭా.ప.14/0
7-08

పತాರ್ంಕಿత వಯ್వಸాಥ್పకరు/సಹాయక 
ದెౕರ್శకరు ಹాగూ తతಸ್ಮాన వృందద 

అ ಕా గళ ంచ  ಹాగూ ಬెౕಬాಕಿ 
పతರ್ద బಗెಗ್.

01/01/2009 D

3477 11534 5(6) 
దూరు/ఇతರె/32591/200
7-2008

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ  ఎ. .ఇ. ౖసూరు 
ఇ ಲ್న బಬ್ం య ౕ న దూ న బಗెಗ್

15/04/2008 D

3478 11538 5(6)దూరు/ఇతರె/04/2
007-2008

ರ್ౕ. .మంజుನాథ ವ್.ద.సಹాయకరు 
స.ప.పೂ.ಕా.కూపಫ್  ఇవర అಮానతుತ್ 
ఆದెౕశవనుನ್ ತెరవುగూ సువ బಗెಗ್

17/10/2007 D

3479 11539 5(6) 
దూరు/ఇతರె/31423/200
7-2008

ರ್ౕ ಶాಯ್ముಸ್ందರ್, 
పರ್.ద.సశಹాయకరు,డయಟ್ బಳాಳ್  
ఇవర రుదದ್ దూరు కు తు

15/04/2008 D

3480 11564 5(1) బ ತ್ 
సಥ್.ಮా.3/2007-08

ರ್ౕ ఎం. ರ್ౕ ವాస,  గుం న ನౌకరరు, 
సహ ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ౖసూరు 
ఇవ ಗె పರ್ ౕగ ಶాಲా సಹాయకర 
హుದెದ್ಗె బ ತ್ ౕ దుದ್ , సಥ್ళ ಮాಪాರ್ న 
బಗెಗ್.

08/02/2007 D

3481 11565 5(9) ವా.ವెౕ.బ 1/2007-
08

2007-08ನెౕ ಸా న ಲ್ ఈ కಛెౕ  
ನౌకర ಗె ವా ರ್క బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್.

04/11/2008 D

3482 11587 5(6) 
( 7(4)/దూరు/07/2007/
2008

ರ್ౕ ఎನ್.ఎಸ್. ಗెూౕಪాలకృషಣ್, ం న 
దವ್.ద.ಸాಹాయకరు, ఉ. .కಛెౕ   
యమగ ಗె  వಯ್ కತ್ವాಗಿ ಮా  

స ಲ್ రువ బಗెಗ್

15/04/2008 D

3483 11606 5(10)ಸాభ /5/2007-
08

ರ್ౕ ಹెಚ್.కృషಣ್యಯ್, వృతತ್ 
ಬెరళచుಚ್ಗారరు, ఆయుకತ್ర ಕౌఏ , 
ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, ಬెంగళೂరు 
ఇవ ಗె ಸాಮానಯ್ భ షಯ್  మతుತ್ 
కుటుంబ కಲాಯ್ణ యనుನ್ మంజూరు 
ಮాడువ బಗెಗ್.

08/04/2007 D

253 of 277



కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

3484 11611 5(5) ಕా. .బ ತ್ 
5/2007-08

ರ್ౕ జుನెౕದ್ అహమದ್, ವ್దస, ఆయుకತ್ర 
కಛెౕ , ಸా. .ఇಲాಖె, ಬెంగళೂరు 
ఇవ ಗె ಕాల  ವెౕతన బ ತ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್.

26/09/2007 D

3485 11646 5[8]ವై.ವె.మ.ಪా.03/20
07-08

ರ್ౕ. .ಹెಚ್. ౕహನ್ కుಮాರ್, ವ್.ద.స., 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ  రవర ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ 
మరಪావ  ಮాడువ బಗెಗ್

10/01/2007 D

3486 11649 5[8] 
ವై.ವె.మ.ಪా.04/2007-
08

ರ್ౕ.అబుದ್ಲ್ మ ౕನ್, గూರ್ಪ್" " 
ನౌకరరు,ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ಬెంగళೂరు 
ఇవర ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ మరుಪావ  
కు తు

10/01/2007 D

3487 11654 5(1) ౕజನె 
6/2007-08

ರ್ౕ .ఎನ್.సుదశರ್ನ್, ವ್.ద.స 
[మూలతః ಕಷ್ణ ఇಲాಖె] ఇవరనుನ್ 
తుమకూరు ಲాಲ್ పంಚాయತ್ న ಲ್ 

ౕనಗెూ సువ బಗెಗ್.

08/02/2007 D

3488 11657 5(1) ఇతರె 8/2007-08 ರ್ౕ అమಜ್ದ್ ಪాష, ವ್దస, ఆయుకತ್ర 
కಛెౕ , ಲెూౕక ಕಷ್ణ ఇಲాಖె ఇవర 
ಸెౕವా వ  బಗెಗ್.

08/02/2007 D

3489 11658 5(1)  ನౌ ఇతರె 
6/2007-08

ನాంక:1-7-84కూಕ್ ముంಚె నగూ  
ನౌకరರాಗಿ సಕాರ್రద ధ 
ఇಲాಖెగళ ಲ್ ಕెలసಕెಕ್ ಸెౕ దుದ್, ನౌకరర 
ಸెౕವెయనుನ್ ನెౕమಕా  ఇಲాಖెగళ ಲ್ 
సకರ್మಗెూ దుದ್, ఈ సంಖాಯ್ కತ್ 
ನౌకరరనుನ್ సಕాರ್రద ధ 
ఇಲాಖెగళ ಲ್ ಖా  ఇరువ ಖాయం 
హుದెದ್గ ಗె మరు ನాಯ್సಗెూ సువ బಗెಗ್.

08/02/2007 D

3490 11681 5(4) ನెౕమక 1/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
ఎం. .సంఘషರ್ಬాబు రవ ಗె ವ್.ద.స 
హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D

3491 11682 5(4) ನెౕమక 2/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
ಕె.ఎ.హ ౕಶ್ రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D

3492 11683 5(4) ನెౕమక 3/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
.ఆರ್.ర ಯాಬెౕగం రవ ಗె ವ್.ద.స 

హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D

3493 11684 5(4) ನెౕమక 4/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
.ఎಸ್.చందರ್పಪ್ రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D

3494 11686 5(4) ನెౕమక 10/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
.ఎಸ್.ಲెూౕ ತ್ కుಮాರ್ రవ ಗె 
ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D

3495 11687 5(4) ನెౕమక 13/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె 
కు:ఎನ್. .భవಯ್ రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D
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3496 11688 5(4) ನెౕమక 14/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
.ఎం.ಗಿ ౕಶ್ రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D

3497 11699 5(4) ನెౕమక 27/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
.ఆರ್.ನాగలಕಷ್ಮ್మಮ್ రవ ಗె ವ್.ద.స 

హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D

3498 11700 5(4) ನెౕమక 28/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
. వకుಮాರ್ రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D

3499 11701 5(4) ನెౕమక 29/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
ఎం.సుಜాత  రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D

3500 11702 5(4) ನెౕమక 30/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
.స ౕಶ್ కుಮాರ್ రవ ಗె ವ್.ద.స 

హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D

3501 11746 5(9) ಸెౕ.పು.క 5/2007-
08

ఈ కಛెౕ ంద ಬెౕರె కಛెౕ ಗె వಗాರ್వಣె 
/ ౕజನెಗెూండ ನౌకరర ಸెౕವా 
పುసತ್క కళು సువ బಗెಗ್.

04/11/2008 D

3502 11839 5(10)ಸాగు /6/2007-
08

ರ್ౕ శంకరನాರాయణ, 
అ ౕಕಷ್కరు,ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ಸావರ್జ క 
ಕಷ್ణ ఇಲాಖె,ಬెంగళೂరు. ఇవ ಗె 

కుటుంబ కಲాಯ್ణ  మతుತ್ ಸాಮానಯ್ 
గుంపು ಮా తತ್వనుನ್ ಪావ సువ 
బಗెಗ್.

08/04/2007 D

3503 11840 5(10)ಸాగు /7/2007-
08

ರ್ౕ ల ಮ್ౕಕాంత కులక ರ್,ಕెౕందರ್ ಸాಥ್ క 
సಹాయకరు, ఆయుకತ್ర కಛెౕ , 
ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె,ಬెంగళೂరు. 
ఇవ ಗె కుటుంబ కಲాಯ್ణ  మతుತ್ 
ಸాಮానಯ್ గుంపು ಮా తತ್వనుನ್ 
ಪావ సువ బಗెಗ್.

08/04/2007 D

3504 11843 5(9) ప.ವెౕ.  6/2007-
08

2007ర ప షಕ್ೃత ವెౕతన ಶెರ್ౕ య ಲ್ 
ವెౕతన గ

30/04/2008 D

3505 11845 5[6]దూరు/ఇతರె/07/07
-08

ರ್ౕ గుಲాಮ್ దసತ್ಗಿౕರ್, 
పರ್.ద.సಹాయకరు, ఉప ದెౕರ್శకర 
కಚెౕ , ಸా. .ఇಲాಖె,బಳాಳ್  ఇవర 
రుదದ್ దూరు కు తు

15/04/2008 D

3506 11848 5(4) ನెౕమక 33/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
. .ಕಿరಣ್ కుಮార ్  రవ ಗె ವ್.ద.స 

హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D

3507 11849 5(4) ನెౕమక 34/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
.పರ್ ౕణರ್ಣ್ కుಮార ్  రవ ಗె ವ್.ద.స 

హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D
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3508 11850 5(4) ನెౕమక 35/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
ఎం.ಹెಚ್. హ ౕಶ್ రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D

3509 11851 5(4) ನెౕమక 36/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
. ౕథರ್ರాజ రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D

3510 11852 5(4) ನెౕమక 37/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
ఆರ್. ರ್ౕನాಥ್ రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D

3511 11853 5(4) ನెౕమక 38/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె కుಮా  
అ ರ್ನ್ ಖానం రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D

3512 11854 5(4) ನెౕమక 40/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె కుಮా  
. .ಭాగಯ್ ರ್ౕ రవ ಗె పರ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D

3513 11855 5(4) ನెౕమక 41/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
.దశರ್ನ್ ಗౌడ రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D

3514 11869 5(10)సగు /08/2007-
08

ರ್ౕమ .ఆಶా.ఎ.ಕామತ್, య 
సಹాయక ದెౕశకరు,ఆయుకತ್ర 
కಚెౕ ,ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, 
ಬెంగళೂరు. ఇవ ಗె కుటుంబ కಲాಯ್ణ 

, మతుತ್ ಸామూ క గుంపು ಮా 
తತ್వనుನ್ ಪావ సువ బಗెಗ್.

08/04/2007 D

3515 11871 5(2) .ವెౕ.పರ್. 20/07-
08

ರ್ౕ ల ಮ್ಕాంత కులక ರ್, సಹాయక 
ದెౕರ್శకరు, ఆయుకర కಛెౕ , ఇవర 
ంచ  పರ್ಸాತ್వನెయనుನ್ 

మಹాಲెౕఖಪాల ಗె స ಲ್సువ బಗెಗ್.

23/09/2008 D

3516 11885 5(1) ౕజನె 
7/2007-08

ರ್ౕ ಕె.ఎಸ್.ವెౕదమూ ರ್, ವ್.ద.స, 
సಕాರ್  పద  పೂవರ್ ಕాಲెౕజు, 
గు ತ್ಗారు, సుళಯ್ ತా: ద ణ కనನ್డ ಲెಲ್ 
ఇవరనుನ್ ಮానಯ್ ಗాರ್ ౕణ ౕరు 
సరబರాజు మతుತ್ ನైమರ್లಯ್ ಹాగూ 
సకಕ್ರె స వర ఆపತ್ సಹాయకరನాನ್ಗಿ 
ನెౕ సువ బಗెಗ್.

08/02/2007 D

3517 11922 5(1) బ ತ್ 04/2007-08 ವ್ ౕయ దಜెರ್ సಹాయక ಗె 
ಕె. .ఎಸ್.ఆರ್. యమ-32 ర  పರ್థమ 
దಜెರ್ సಹాయకర హుದెದ್య ಲ್ సಥ್ళ 
యుಕಿತ್ಗెూ సువ బಗెಗ್.

26/09/2007 D

3518 11933 5(10)మరుನెౕ.ఇతರె/09
/2007-08

ಕైಗా ಕె మతుತ್ ವా జಯ್ ఇಲాಖెయ ಲ್ 
ಹెచుಚ್వ ಯాಗಿరువ గూರ್ಪ್  ನౌకరరనుನ್ 
ఈ ఇಲాಖెಗె ౕ రువ బಗెಗ್.

16/10/2007 D

3519 11964 5[6] 
దూరు/ఇతರె/34046/200
7-08

ರ್ౕ.మಹాದెౕవపಪ್ ವ್.ద.స.సಕాರ್  
ప.పೂ.ಕాಲెౕజు,క ಲ್ౕಹాಳ್, భದాರ್వ  
ತా. వ గಗ್ ಲెಲ್ ఇవర రుదಧ್ దూరు 
కు తు.

15/04/2008 D
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3520 12002 5[1] ౕజನె 
08/2007-08

ರ್ౕ. .ಕె.మహದెౕవ, ವ್.ద.స. సಕాರ್  
ಪౌರ್.ಶాಲె. కಟెಟ್ౕ , ಪాండవ పುర ತా: 
మండಯ್ ಲెಲ್ ఇవరనుನ್ ರ್ౕ.అబుದ್ಲ್ న ౕರ್ 
ಸాಬ್ రజಯ್ ಗాರ್ ౕణ అ వృ ಧ್ సంಸెಥ್ 

ౖసూరు ఇ ಲ್ಗె ౕ సువ బಗెಗ್.

08/02/2007 D

3521 12007 5[1] ಖా హు భ ರ್ 
09;2007-08

కನాರ್టక ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ ప ౕ ా 
మండ య ಲ್ ಖా  ఇరువ ಬెూౕధಕెౕతర 
హుದెದ್గళనుನ್ భ ರ್ ಮాడువ బಗెಗ್.

08/02/2007 D

3522 12017 5(2) 
ప.వಯ್.ప.స.వగರ್(ಧా)25/0
7-08

2007-08ನెౕ ಸా న ಲ್ ప.వಯ್వಸాಥ್పకరు 
ಹాగూ తతಸ್ಮాన వృందద అ ಕా గళ 
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್ (ಧారವాడ ఆయుಕాತ್లయ)

01/01/2009 D

3523 12018 5(2) 
ప.వಯ್.ప.స.వగರ್(గు) 
26/07-08

2007-08ನెౕ ಸా న ಲ್ ప.వಯ್వಸాಥ್పకర 
ಹాగూ తతಸ್ಮాన వృందద అ ಕా గళ 
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್ (గులಬ್ಗాರ್ ఆయుಕాತ್లయ 
వಯ್ ತ್)

01/01/2009 D

3524 12060 5(4) ನెౕమక 44/2006-
07

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
ఎಸ್.స ౕಶ್ రవ ಗె ವ್.ద.స, హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D

3525 12061 5(4) ನెౕమక 45/2006-
07

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ భరತ್ 
ರాಜ್ రవ ಗె ವ್.ద.స, హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D

3526 12089 5[6]దూరు 
/ఇతರె/38396/2007-08

ರ್ౕ.సుರెౕಶ್, ವాహన ಚాలకరు , ెౕతರ್ 
ಕಷ್ಣా ಕా గళ కಛెౕ , ಪావగడ ఇవర 

ಬాಕಿ ವెౕతనవనుನ್ ಪావ సువ బಗెಗ್

15/04/2008 D

3527 12090 5(1) బ ತ್ ಮాಪాರ್డు 
6/2007-08

ರ್ౕ ఎం.ಜె.ఇನాంದాರ್, పರ್.ద.స, 
సಕాರ್  ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಕెూపಪ್ర ಕెూపಪ್, 
ಹానగಲ್ ತాలూಲ್కు ఇవ ಗె అ ౕಕಷ್కರాಗಿ 
బ ತ್ ౕ  సಥ್ళ యుಕಿತ್ಗెూ దದ್నుನ್ 
ಮాಪాರ್డు ಮాడువ బಗెಗ್.

09/12/2007 D

3528 12150 5[8] 
ವై.ವె..మ.ಪా06/2007-
08

ರ್ౕ.స ౕಶ್, ವ್.ద.స., ెౕతರ್ 
ಕಷ್ಣా ಕా గళ కಛెౕ , ಕాకರ್ళ, ఉడు  
ಲెಲ್ , ఇవర ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ 

మరుಪావ [ ಶెౕష మంజూరు ಮాడువ 
బಗెಗ್

20/12/2008 D

3529 12159 5(10)ಮా /11/2007
-08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ನెౕమಕా  
ಕెూౕ  అ ರ್ స ಲ್ రువవర ప ಟ್ ౕడువ 
బಗెಗ್.(ಮా  హకుಕ್ అ యమద య ಲ್)

22/12/2008 D

3530 12196 5(1) వగರ್ 6/2007-08 2007-08ನెౕ ಸా ಗె ಬెూౕధಕెౕతర 
ನౌకరర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್. [ಮానಯ್ ముఖಯ್ 
మం ರ್గ ంద అను ౕదನె ఆಗಿరువ 
పರ್కరణగళು]

24/04/2008 D

3531 12207 5(10)ఇతರె/12/2007-
08

ರ್ౕమ .ಕెమಹాದెౕవమಮ್, 
ವ್.ద.సಹాయకరు, ౕజನెయ ౕಲె 

ಕಿ య సಹాయకరు,ఇవర ಸెౕವా 
పುసತ್కవనుನ್ ం రుಗಿసువ బಗెಗ್.

08/04/2007 D
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3532 12326 5(10)సవ(ఇతರె) 
13/2007-08

ఈ కಛెౕ య ಲ್ ಕాయರ್ వರ್ సు ತ್రువ 
గూರ್ಪ್  ನౌకరరు సమవసవనుನ್ ధ  
కಛెౕ ಗె ಹాజರాగువ బಗెಗ್.

22/12/2008 D

3533 12340 5[8] 
ವై.ವె.మ.ಪా.07/2007-
08

ರ್ౕ.ఎం.ర ౕಶ್,పರ್.ద.స., ెౕతರ್ 
ಕಷ್ಣా ಕా గళ కಛెౕ , బರ್ಹాಮ್వర, 

ఉడు  ಲెಲ್ ఇవర ప ನ್య ವైదಯ್ಕಿౕయ 
ವెచಚ್ మంజూರా  బಗెಗ್

20/12/2008 D

3534 12348 5(1) వగರ್ 7/2007-08 2007-08ನెౕ ಸా న ಲ್ ಬెూౕధಕెౕతర 
వృందద గూರ್ಪ್ " " " " మతుತ್ " " 
దಜెರ್య అ ಕా  / ನౌకరర వಗాರ್వಣె 
బಗెಗ್.

26/09/2007 D

3535 12361 5(4) ನెౕమక 52/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
.ఎಸ್.పರ್ ౕಪ್ కుಮాರ್ రవ ಗె 
ವ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D

3536 12362 5(4) ನెౕమక 53/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
. .ಸాವ್  రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D

3537 12363 5(4) ನెౕమక 54/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
.ఎ.సుರెౕఖ రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D

3538 12364 5(4) ನెౕమక 55/07-08 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
ఎನ್.కమల రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D

3539 12365 5(4) ನెౕమక 56/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
ఎం. .నర ంహರాజురవ ಗె ವ್.ద.స 
హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D

3540 12392 5ప[1] ౕజನె 
10;2007-08

ರ್ౕమ  జయ ౕల ವ್.ద.స 
,స.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు ಕె.ఆರ್  నగర 
ఇవరనుನ್ కనನ್డ అ వృ ಧ್ ಪాರ್ ಕారద 
ಕాయರ್ద ರ್గళ కಛెౕ య ಲ್ ಖా  ఇరువ 
ವ್.ద.స హుದెದ್ಗె ౕ సువ బಗెಗ್.

25/09/2007 D

3541 12393 5[1] ౕజನె 
11/2007-08

ರ್ౕ ಕె.ఆರ್. ರ್ౕ ವాస, పರ್.ద.స 
ರాజభవన ఇవర ಸెౕವెయనుನ್ ಮాతృ 
ఇಲాಖెಗె ం రుಗಿ దుದ್- సಥ್ళ 
యుಕಿತ್ಗెూ సువ బಗెಗ್.

08/02/2007 D

3542 12405 5[1] ౕజನె 
12;2007-08

ರ್ౕ ಹెಚ್.ఎನ್ పರ್సనನ್మూ ರ್ 
ಲెಕాಕ್ ౕಕಷ್కరు,ಕాయರ್ద ರ್ ಹాగూ 
పద తತ್ సహ ದెౕರ್శకర కಛెౕ  

ౖసూరు ಭాగ ౖసూరు ఇవరనుನ್ 
ౖసూరు ಲాಲ್ పంಚాయತ್ ಗె పರ್  

ౕ సువ బಗెಗ್.

04/08/2008 D

3543 12407 5[6]దూరు/ఇతರె/10/2
007-08

ರ್ౕ.ನాಗెౕಶ್, అ ౕಕಷ್కరు, ఉప 
ದెౕರ್శకర కಛెౕ ,ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ 

ఇಲాಖె, ಬెంగళೂరు ಗాರ್ಮాంతర ಲెಲ್ 
ఇవర ౕ న దూరు కు తు

17/10/2007 D
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3544 12411 5[8]కు.ವెౕ.08/2007-08 ರ್మ .మ యమಮ್ ಕెూౕం :ಹెಚ್ ఈరపಪ್ 
వృతತ್, గూರ್ಪ್  ನౌకరరు, .ಪాರ್.ಶా, 

ಬాಯ್డనూరు, ಪావగడ ತా; ఇవ ಗె 
కుటుంబ ವెౕతన మంజూರా  కు తు

20/12/2008 D

3545 12418 5[1] వగರ್-08/2007-08 ಬెూౕధಕెౕతర బಬ್ం  వగರ್ద వಗాರ್వಣె 
బಗెಗ್

16/10/2007 D

3546 12451 5[8] 
వಯ್.ವె.మ.ಪా.10/2007-08

ರ್ౕమ .ಕె. .కಲావ యమಮ್, సహ 
సంಪాదಕಿ, ಕಷ್ణ ವాತెರ್, ఆయుకತ್ర 
కಛెౕ , ಬెంగళೂరు, ఇవర ವైదಯ್ಕಿౕయ 
ವెచಚ್ మరుಪావ  కు తు

10/01/2007 D

3547 12507 51 ನెౕమక ఇతರె 
12/2007-08

అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె 
ನెౕమకಗెూం రువ పರ್థమ దಜెರ್ 
సಹాయకರాద కు: . .ಭాగಯ್ ರ್ౕ 
ఇవరనుನ್ కతರ್వಯ್ಕెಕ್ ಹాజరుప ಕెూళುಳ್వ 
బಗెಗ್.

08/02/2007 D

3548 12527 5[8] ಮా.హకుಕ್-
11/2007-08

ರ್ౕ.ಪాసಟ್ರ್ ದెౕవసನ್ ಸాಯ್ముವెౕಲ್, 
ರాజಯ್ ఉಪాధಯ್ಕಷ್రు, కನాರ್టక ರాజಯ್ 
ಕె సತ್ సంఘ/సంಸెಥ್గళ ఒకూಕ್ట , భದాರ್వ  
, వ గಗ್ ಲెಲ್ రవరు ಮా  హకుಕ್ 
అ యమద  ಮా యనుನ್ ಕెూౕ రువ 
బಗెಗ್

10/01/2007 D

3549 12539 5(10)ನాಯ್అ/14/(2801/
07)2007-08

ರ್ౕ ము ವెంకటరమణ గూರ್ಪ್  
ನౌకరరు, సಕాರ್   ಪౌರ್ఢ ಶాಲె 
ಪాట ಟౌನ್ ಬెంగళೂరు ఇవరు ರాజಯ್ 
సಕాರ್ర మతుತ್ ఇతరర రుదದ್ కನాರ್టక 
ఆడ త ನాಯ್య మండ య ಲ್ 
ದాఖ రువ అ ರ್ సంಖెಯ್2301/2007

14/03/2008 D

3550 12606 54 ನెౕమక 57/2007-08 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
ಕె.ఎం.స ౕಶ್ కుಮాರ್ రవ ಗె ವ್.ద.స 
హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D

3551 12607 54 ನెౕమక 58/2007-08 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
.సు ౕಲ್ కుಮాರ್ రవ ಗె పರ್.ద.స 

హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D

3552 12608 54 ನెౕమక 59/2007-08 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె 
కు:ఎం.ఎం.ಶెೂౕభ రవ ಗె పರ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D

3553 12609 54 ನెౕమక 60/2007-08 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
ఎಸ್.అಶెೂౕక రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D

3554 12760 58 
ವై.ವె.మ.ಪా16/2007-08

ರ್ౕమ  .  ಗಿ జమಮ್ ರ್ౕఘರ್ ಗారరు, 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ಬెంగళೂరు ఇవర 
ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ మరుಪావ సువ బಗెಗ್

10/01/2007 D
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3555 12765 510అం.ಕಿರ್.ప /16/200
7-08

ರ್ౕ జయರాం,గూರ್ಪ್  ನౌకరరు, 
ಕెౕం ರ್ౕకృత ದాఖಲా  ఘటక, 
ಬెంగళೂరు ఇవరు ನాంక: 21.7.2007 
రందు ధన ಹెూం రువುద ంద అంతಯ್ 
ಕಿರ್ ಗాಗಿ రూ 5000-00 అనుನ್ డుగಡె 
ಮాడువ బಗెಗ್.

22/12/2008 D

3556 12782 5[8]వయ.ವె.మ.ಪా-
12/2007-08

ರ್ౕ. ౕಗಿౕಶ್,యు, ವాహన 
ಚాలకరు, .ఇ.ఓ.కಛెౕ , బರ್ ಹాಮ್వర , 
ఉడు  ಲెಲ್  ఇవర మగళ ವైదಯ್ಕಿౕయ 
ವెచಚ್ మరుಪావ  బಗెಗ್ ಶెౕష 
మంజూರా  ౕడువ కు తు.

12/04/2007 D

3557 12787 5[8]ವైವెమಪా.13/200
7-08

ರ್ౕమ . .ಕె.అంజನాದెౕ , పರ್.ద.స. 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ ,ಬెంగళೂరు రవర 
ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ మరుಪావ  ಮాడువ 
కు తు

16/11/2007 D

3558 12794 5[1] ౕజನె 
14/2007-08

ఆయుకತ್ర కಛెౕ  ಬెంగళೂరు ఇ ಲ್న 
ಪాರ್థ క అనుದాన ಶాಖెಗె ఆ ౕಕಷ್కర 

ౕజನె బಗెಗ್.

25/09/2007 D

3559 12808 5[8]ವైವెమಪా 
17/2007-08

ರ್ౕ.ಹెಚ್.ఆರ್.గురుపರ್ಸాದ್,పರ್.ద.స.రవర
 ತా యవర ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ 
మరుಪావ  ಮాడువ కు తు

10/01/2007 D

3560 12826 5[8] ನౌವెౕప.18/2007
-08

ನాంక:01.07.2005ర నంతర 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ య ಲ್ వృతತ್ರాద 
ಬెూౕధಕెౕతర ನౌకరర ವెౕతన ప షಕ್రಣె 
కు తు

16/11/2007 D

3561 12833 5[8] ವైವెమಪా 
14/2007-08

ರ್ౕమ .ఎ. .సువణರ್, ಬెరళచుಚ್ಗారరు, 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ ,ಬెంగళೂరు రవర 
ప య ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ మరుಪావ  
ಮాడువ కు తు.

10/01/2007 D

3562 12838 5[8]ವై.ವె.మ.ಪా.15/20
07-08

ರ್ౕ.ಜె.మంಚెౕಗౌడ, పರ್.ద.స.,ఆయుకತ್ర 
కಛెౕ , ఇవర ప ನ್య ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ 
మంజూరు ಮాడువ కు తు.

10/01/2007 D

3563 12839 5[1] వగರ್ 11/2007-08 ಬెూౕధಕెౕతర ನౌకరర వಗాರ್వಣె 
బಗెಗ್.[ ರ್ౕ వసుందರ್ మతుತ್ ఇతరరు]

24/04/2008 D

3564 12847 51 వగರ್ 12/2007-08 ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖెయ 
ಬెూౕధಕెౕతర బಬ್ం య వಗాರ್వಣె బಗెಗ್ 
[ .ಕె.సుರెౕಶ್ మతుತ್ ఇతరరు]

24/04/2008 D

3565 12849 5[1] వగರ್ 13/2007-08 ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖెయ 
ಬెూౕధಕెౕతర బಬ್ం య వಗాರ್వಣె బಗెಗ್ , 
ರ್ౕ.ఎಸ್.ఎನ್ సంತెూౕಷ್ మతుತ್ ఇతరరు

24/04/2008 D

3566 12895 51 వగರ್ 14/2007-08 ರ್ౕమ  జయ ౕల, ವ್ ౕయ దಜెರ್ 
సಹాయకరు, సಕాರ್  పద  పೂవರ್ 
ಕాಲెౕజు, ಕె.ఆರ್.నగర, ౖసూరు ಲెಲ್ 
ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

24/04/2008 D
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3567 12967 510ಸాగు /17/2007-
08

ರ್. .ఎం.గురుರాజರాವ್, సహ 
ಕಷ್కరు,ರాజಯ್ ಶెಯ್ಕಷ್ క సವెౕರ್ఘటక, 

ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, ಕెౕం ರ್ౕకృత 
ದాఖಲా  ఘటక, ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె 
ಸామూ క గుంపು ಮా తతవనుನ್ 
మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್.

15/03/2008 D

3568 12972 51 వగರ್ 16/2007-08 ರ್ౕ . .రంగಸాವ್ , అ ౕಕಷ್కరు, 
డయಟ್, కಕ್మగళೂరు ఇవర వಗాರ್వಣె 
బಗెಗ್.

24/04/2008 D

3569 12979 51 ౕజನె 
17/2007-08

ರ್ౕ ఎಲ್.పರ್ಭాకರ್, పರ್.ద.స, ెౕతರ್ 
ಕಷ್ಣా ಕా గళ కಛెౕ , గు ಬ್ ఇవరనుನ್ 
ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా గళ కಛెౕ , చళಳ್ಕెರె 
ఇ ಲ್ಗె ౕ సువ బಗెಗ್.

04/08/2008 D

3570 13036 5[1] ಮా హకుಕ್ 
132007-08

ರ್ౕ  ಹెಚ್ మಮ್యಯ್, అ ౕಕಷ್కరు 
ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ  మధుಗಿ  ఇవరు 
ಮా  హకుಕ್ అ యమద  ಮా  
ಕెూౕ రువ బಗెಗ್.

24/04/2008 D

3571 13060 510ఇతರె/18/2007-08 ರ್ౕ.ఎನ್. మಮ್ರాజు ನ್ మಮ್యಯ್, 
సుబಬ್నకుಪెಪ್, ಕె.ಶె ಟ್హ ಳ್ 
ಹెూౕబ , ರ್ౕరంగపటಟ್ణ ತాలూಲ್ಕ್, 
మండಯ್ ಲెಲ್, ఇవ ಗె ನెౕమಕా  ౕడువ 
బಗెಗ್.

22/12/2008 D

3572 13098 51 ౕజನె 
18/2007-08

ರ್ౕ ఎం.ఆರ್. కಕ್ರా ౕಗౌడ, పರ್.ద.స, 
సಕాರ್  ಪౌರ್ఢಶాಲె, ರావುతనహ ಳ್, 
ಬెంగళೂరు ఉతತ್ర ಲెಲ್ ఇవర ౕజನె 
బಗెಗ್.

25/09/2007 D

3573 13111 51 బ ತ್ 8/2007-08 ರ್ౕ ఎಸ್. .ನాయక, పರ್.ద.స, 
ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಬెళಗా  
ఇవ ಗె అ ౕಕಷ್కర హుದెದ್ಗె బ ತ್ ౕడువ 
బಗెಗ್.

16/10/2007 D

3574 13133 54 ನెౕమక 70/2007-08 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
ఎಸ್.ನాగರాజరవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

27/09/2007 D

3575 13134 51 ಸెౕವె ఇతರె 
15/2007-08

ರ್ౕ శంభువయಯ್, వృతತ್ 
పರ್.ద.సಹాయకరు ఇవర ಸెౕವా షయద 
బಗెಗ್.

16/10/2007 D

3576 13139 CPI.8.ನెౕమక/2007 ఆರ್.ಗಿ జమಮ್ ఇవ ಗె అ.ఆ.ನెౕ ౕడువ 
బಗెಗ್.

21/08/2007 D

3577 13140 CPI.8.ನెౕమక/2007 ఆರ್.ಗಿ జమಮ್ ఇవ ಗె అ.ఆ.ನెౕ ౕడువ 
బಗెಗ್.

21/08/2007 D

3578 13145 5[1] వగರ್ 18/2007-08 ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖెయ 
ಬెూౕధಕెౕతర ನౌకరర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್ 
[ ರ್ౕ .క బసపಪ್ మతుತ್ ರ್ౕ 

.ఆರ್.మ ಲ್ಕాజుರ್నಸాವ್ ]

24/04/2008 D
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ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

3579 13148 5[1] వగರ್ ಮాಪాರ್డు 
19/2007-08

ರ್ౕ ಹెಚ್.ఎನ್ స ౕశ ప ಚారకరు 
.ఎಸ್.ఇ.ఆರ್.  ಬెంగళೂరు ఇవర 

వಗాರ್వಣె ಮాಪాರ್డు కు తు.

25/09/2007 D

3580 13193 [5 5[1] వగರ್ 
20/2007-08

పద  పೂవರ್ ಕಷ್ణ ఇಲాಖెయ ಲ್ ಸెౕವె 
స ಲ್సు ತ್దದ್ పರ್థమ దಜెರ್ సಹాయకరుగళ 
ಸెౕವెయనుನ್ ಮాతృ ఇಲాಖెಗె 
ం రుಗಿ దుದ್ సಥ್ళ యుಕಿತ್ಗెూ సువ బಗెಗ್.

04/08/2008 D

3581 13225 51 వగರ್ 22/2007-08 ಬెూౕధಕెౕతర ನౌకరర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್ 
[ .ఎಸ್.ರాజಶెౕఖರ್ మతుತ್ ఇతరరు]

25/09/2007 D

3582 13232 5[1] వಗాರ್వಣె 
24/2007-08

ರ್ౕ ಕె.ఎಸ್. శವ್ನాథ, అ ౕಕಷ್కరు, .ఇ.ఒ 
కಛెౕ , రహ ಟ್, గదగ ಲెಲ್ ఇవర 
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

24/04/2008 D

3583 13235 5[1] వగರ್ 252007-08 ಬెూౕధಕెౕతర ನౌకరర వಗాರ್వಣె 
బಗెಗ್[ .ఎಸ್.ನాಗెౕಶ್ మతుತ್ ఇతరరు]

24/04/2008 D

3584 13240 561 దూరు 74/2005-
06

ರ್ౕ . .ఉ ౕಶ್, ವ್.ద.స, 
క.ಪౌರ್. .ప.మండ , ಬెంగళೂరు ఇవర 
అಮానతತ್నుನ್ ತెరవುಗెూ  ಸెౕವెయ ಲ್ 
పುనರ್ ಸాಥ್ సువ బಗెಗ್.

23/10/2007 D

3585 13241 561 దూరు 74/2005-
06

ರ್ౕ . .ఉ ౕಶ್, ವ್.ద.స, 
క.ಪౌರ್. .ప.మండ , ಬెంగళೂరు ఇవర 
అಮానతತ್నుನ್ ತెరవುಗెూ  ಸెౕವెయ ಲ್ 
పುనರ್ ಸాಥ್ సువ బಗెಗ್.

15/04/2008 D

3586 13269 55 ವెౕ.స 23/2007-08 2007ర ప షಕ್ೃత ವెౕతన ಶెರ್ౕ య ಲ್ 
య ನౌకర ಗಿంత ಕಿ య ನౌకరర 

ವెౕతన ಹె ಚ್ಗె గ ಯాಗಿదుದ್ - ವెౕతన 
సಮాನాంత సువ బಗెಗ್ [ ಕె.ಕె.పರ್ ౕದ್, 
ఎ.ಹెಚ್.మంజుನాಥ್, ఎం.ఎನ್.ముతుತ್]

30/04/2008 D

3587 13271 51 వగರ್ 27/2007-08 2007-08ನెౕ ಸా న ಲ್ ಬెూౕధಕెౕతర 
వృందద గూರ್ಪ್ ` ` ` ` మతుತ್ ` ` 
దಜెರ್య అ ಕా  / ನౌకరరుగళ 
వಗాರ್వಣెయ బಗెಗ್.

24/04/2008 D

3588 13311 51 సಥ್.  29/2007-08 ಧాన ప షತ್ సదసಯ್ರాద ರ್ౕయుత 
.ఎం.పುಟెಟ್ౕಗౌడ ఇవర ఆపತ್ 

సಹాయకರాಗಿదದ್ ರ್ౕ .ఎಸ್.పರ್ಕాಶ್ , 
పರ್.ద.స, ఇవరనుನ್ డుగಡెಗెూ  
ಮాతృ ఇಲాಖెయ ಲ್ సಥ್ళ 
యుಕಿತ್ಗెూ సువ బಗెಗ್

25/09/2007 D

3589 13312 51 వగರ್ 30/2007-08 ಬెూౕధಕెౕతర బಬ್ం  వగರ್దవర 
వಗాರ್వಣె [ఎಸ್. . ಗెూౕ ందರాజు , 
పರ್.ద.స మతుತ್ ఇతరరు] [ఇ  118 
ఎಸ್  2007 ನాంక:22-8-2007]

24/04/2008 D

3590 13313 51 వగರ್ 31/2007-08 ಬెూౕధಕెౕతర బಬ್ం  వగರ್దవర 
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್ [ಹెಚ್. .సవರ್మంగళ 
మతుತ್ ఇతరరు] [ఇ  144 ఎಲ್  
2007 ನాంక:28-8-2007]

24/04/2008 D
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3591 13314 51 వగರ್ 32/2007-08 ಬెూౕధಕెౕతర ನౌకరర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್ 
[ ರ್ౕ నటಶెౕఖರాಚాರ್ మతుತ್ ఇతరర] 
[ఇ  189 ఎಲ್  2007 :31-8-
2007 మతుತ್ ఇ  167 ఇ ఆರ್ 2007 

:23-8-2007]

24/04/2008 D

3592 13353 5[8]ವై.ವె.ముం.19/200
7-08

ರ್ౕ.ಕె.ಕెౕశవರాವ್,పರ್.ద.స.రవ ಗె ಬెనుನ್ 
మూಳ  ెశస  ಕಿತెಸ್ಗాಗಿ ముంగడవనుನ್ 
మంజూరు ಮాడువంತె ಕెూౕ రువ బಗెಗ್

09/11/2008 D

3593 13369 5[1]వగರ್33/2007-08 ಬెూౕధಕెౕతర బಬ್ం  వಗాರ್వಣె బಗెಗ್ 
[ఇ 190,132,193,176 ఎಲ್ 

2007/2007-08

24/04/2008 D

3594 13374 51 వగರ್ 35/2007-08 ರ್ౕ .ఎం. మಮ್యಯ್, ವ್దస, 
ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಬెంగళೂరు 
ద ణ ಲెಲ್ ಬెంగళೂరు ఇవర వಗాರ್వಣె 
బಗెಗ್.

04/08/2008 D

3595 13387 5[1] జನె 
21/2007-08

ರ್ౕ . .రుదರ್పಪ್ పರ್.ద.స. ఆయుకತ್ర 
కಛెౕ  ಬెంగళೂరు ఇవర ౕజನె బಗెಗ್

25/09/2007 D

3596 13395 5[1] వగರ್ 37/2007-08 కుంದాపುర ಧాన సಭా ವాಯ್ ತ್య 
ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ పರ್థమ దಜెರ್ సಹాయకర 
వಗాರ್వಣె ంద ತెరವాಗಿరువ ಸాಥ್నಕెಕ್ 
పಯాರ್య వಯ್వಸెಥ್ క ಪ್సువ కు తు.

04/08/2008 D

3597 13400 5[5]ಸె.గರ್ం.పು.ఖ-
20/2007-08

2007-08ನెౕ ಸా న ఆయవಯ್ద ಲ್ ಸె ಕ್ 
గರ್ంಥాలయ వರ್హಣా ವెచಚ್ಕాಕ್ಗಿ హం ಕె 
ಮా రువ రూ.10.00 లಕಷ್గళ ಲ್ ಸె ಕ್ 
గರ್ంಥాలయ ಕెಕ್ పುసತ್కగళనుನ್ ఆ ಕ್ 
ಮాడువంತె గರ್ంಥాలಯా ಕా గళು 
ಕెూౕ రువ బಗెಗ್

09/11/2008 D

3598 13402 51 సಥ್.  38/2007-08 ರ್ౕ బసవರాజ, అ ౕಕಷ್కరు, 
ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , పద  పೂవರ್ 
మతుತ್ వృ ತ್ ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, ರాయచూరు 
ఇవర ಸెౕವెయనుನ್ ಮాతృ ఇಲాಖెಗె 
ం రుಗಿ దుದ್- సಥ್ళ యుಕಿತ್ಗెూ సువ 

బಗెಗ್.

04/08/2008 D

3599 13403 5[1] ౕజನె 
22/2007-08

ರ್ౕ మ ಲ್ಕాజుರ್న ವ್.ద.స  
ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ  ౕదರ್ ఇవరనుನ್ 
అంతర ಭాగ ౕజನె ಮాడువ బಗెಗ್.

25/09/2007 D

3600 13439 5[1]ఇతರె 21/2007-08 ರాజಯ್ద ಲ್ 18ನెౕ ಜానుವారు గణ  బಗెಗ್. 04/08/2008 D

3601 13443 5[1] ఎಫ್ ౕ 
232007-08

  ఎಫ್ కಛెౕ య ಲ್ పರ್థమ దಜెರ್ 
సಹాయకರాಗಿరువ ರ್ౕ షుಣ್ ౕథರ್ ఇవర 

ౕజನెయనుನ್ రదుದ್ప సువ బಗెಗ್.

16/10/2007 D

3602 13475 52 సವ್.ఇ. .45/07-08 ರ್ౕమత ಗಿౕತా  ಸావುಕాರ್ పತాರ್ంಕಿత 
వಯ್వಸాಥ್పకరు  ఇ ఒ కಛెౕ , ಮాలూరు 
ఇవర సವ್.ఇ. వృ ತ್ బಗెಗ್

23/09/2008 D
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3603 13571 51 వగರ್ ౕజನె 
24/2007-08

ఉప ದెౕರ್శకరు, ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ 
ఇಲాಖె, ಚామರాజనగర ಲెಲ್ ఇవర 
రుదದ್ దూ ననವ್య ನౌకరర సಥ್ళ 

బదಲావಣె మతుತ್ ౕజನె 
రదుದ್ప సువ బಗెಗ್.

04/08/2008 D

3604 13572 5[1] ౕజನె 
25/2007-08

ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా గళ కಛెౕ ంద 
.ఆರ್.  గ ಗె ఒబಬ್ ವ್ ౕయ  దಜెರ್ 

సಹాయకరనుನ್ ౕజನె ಮాడువ బಗెಗ್.

04/08/2008 D

3605 13614 54 ನెౕమక 80/2007-08 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె 
కు:ఎಸ್.ప తರ್ రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

11/12/2007 D

3606 13620 5[1] ము.మం.జ.దశರ್న 
23/2007-08

ಮానಯ್ ముఖಯ್ మం ರ್గళ జనತా దసರ್న 
ಕాయರ್కತ್మద ಲ್ స ಲ್ రువ మన గళనుನ್ 
ఇతಯ್థರ್ಗెూ సువ బಗెಗ್.

04/08/2008 D

3607 13629 51 వగರ್ దూరు 
40/2007-08

ರ್ౕ ఎం.పರ್ಭాకర, ಲెಕాಕ್ ౕಕಷ್కరు మతుತ್ 
ರ್ౕమ  మಹాల ಮ್, పರ್.ద.స, 

ಕాయರ್ద ರ್గళು ಹాగూ పద తತ್ 
సహ ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ಬెంగళೂరు 
ಭాగ ఇవరుగళು పದెౕ పದెౕ కతರ್వಯ್ಕెಕ್ 

ಗైరుಹాజರాగు ತ್రువ ನెನ್ಲెయ ಲ್ 
వಗాರ್ సువ బಗెಗ್.

04/08/2008 D

3608 13630 51  హుದెದ್ 
24/2007-08

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , ఉడు  ఇ ಲ್న 
. .  హుದెದ್యనుನ್  ವ್.ద.స 

హుದెದ್యನాನ್ಗಿ ప వ ರ್సువ బಗెಗ್.

04/08/2008 D

3609 13632 55 ವెౕ.స 35/2007-08 ರ್ౕ ఎం. .ನాగರాಜ್, ವ್.ద.స, ఆయుకತ್ర 
ఆపತ್ ಶాಖె, ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ಬెంగళೂరు 
ఇవ ಗె ప షಕ್ೃత ವెౕతన ಶెರ್ౕ  గ  
సమయద ಲ್ ఆಗಿరువ ವెౕతన 
సಮాನాంతరద బಗెಗ್.

04/11/2008 D

3610 13634 54 ನెౕమక 85/2007-08 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ 
ఎನ್. .ర ౕಶ್ కుಮాರ್ రవ ಗె 
పರ್.ద.స హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

11/12/2007 D

3611 13650 5[1] వగರ್ 41/2007-08 ರ್ౕ మంజుನాథ అ ౕಕಷ್కరు 
ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ  గదగ ಲెಲ್ గదగ 
ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

24/04/2008 D

3612 13679 56 ఇతರె ಬాಯ್ంಕ್ ಸాల 
5/07-08

ರ್ౕమ  . .పೂ ರ್మ, . . , 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ಬెంగళೂరు ఇవ ంద 
ಬాಯ್ంಕ್ ಸాల వసూಲా  బಗెಗ್.

09/11/2008 D

3613 13681 56 ఇతರె ಬాಯ್ంಕ್ ಸాల 
4/07-08

ಕెూౕಲార ಲ್ జಡ್ಜ್ రవర 
ನాಯ್ಯాలయద ಲ್రువ ದాವె సంಖెಯ್: 
ఇఎಕ್ಸ್ 112/04ర కు తు- ರ್ౕ 
ಕె.ఆರ್.ಗెూౕ ంద అ ౕಕಷ್కరు, ఆడಟ್ 
ಶాಖె ఇవ ంద ಸాల వసూಲా  బಗెಗ್.

09/11/2008 D

3614 13682 56 ನెౕమక 54822/07-
08

ರ್ౕ మహದెౕవ ನ್ : ంగಶె ಟ್, మండಯ್ 
ಲెಲ್ ఇవ ಗె అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె 
 గూರ್ಪ್ హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

21/11/2007 D

264 of 277



కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

3615 13698 5[1]వగರ್ 42/2007-08 ಬెూౕధಕెౕతర  బಬ್ం య వಗాರ್వಣె 
బಗెಗ್.[ఇ  198 ఎಲ್ ప 2007 
ఆರ್.ఎಸ್.ನాగರాಜ್ ವ್ ద స]

24/04/2008 D

3616 13723 51 వగರ್ 43/2007-08 ಹెూసದాಗಿ రచನెಯాಗಿరువ ರామనగర 
ಲాಲ್ ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె 

ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ య ಲ್ ಖా  ఇరువ 
ಬెూౕధಕెౕతర ನౌకరరుగళనుನ್ 
వಗాರ್ సువ బಗెಗ್.

24/04/2008 D

3617 13737 5[1] వగರ್ 44/2007-08 ಬెూౕధಕెౕతర బಬ್ం గళ వಗాರ್వಣె 
బಗెಗ್[ ರ್ౕ ఎನ್  ರామపಪ್ మతుತ್ ರ್ౕ 

.ర ౕందರ್]

24/04/2008 D

3618 13745 5[1] సಥ್  45/2007-08 ಮానಯ್ ಗాರ್ ౕణ ౕరు సరబರాజు 
ನైమರ್లಯ್ ಹాగూ సకಕ್ರె స వర ఆపತ್ 
సಹాయకರాಗಿదದ್ ರ್ౕ ಕె.ఎಸ್.ವెౕదమూ ರ್ 
ವ್.ద.స ఇవరనుನ್ డుగಡెಗెూ దుದ್-

సಥ್ళ యుಕಿತ್ಗెూ సువ బಗెಗ್.

04/08/2008 D

3619 13779 5[8]వయ.ವె.మ.ಪా.24/2
007-08

ರ್ౕ.ನాಗెౕందರ್.ఎನ್, ౕఘರ್ ಗారరు , 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ಬెంగళೂరు ఇవర 
ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ మరుಪావ  కు తు

09/11/2008 D

3620 13781 54 ನెౕమక 90/2007-08 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
.ఎం.యಶెೂౕధ రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

25/10/2007 D

3621 13782 54 ನెౕమక 90/2007-08 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
.ఎం.యಶెೂౕధ రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

25/10/2007 D

3622 13783 54 ನెౕమక 90/2007-08 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
.ఎం.యಶెೂౕధ రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

25/10/2007 D

3623 13784 54 ನెౕమక 90/2007-08 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
.ఎం.యಶెೂౕధ రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

25/10/2007 D

3624 13785 54 ನెౕమక 90/2007-08 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
.ఎం.యಶెೂౕధ రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

25/10/2007 D

3625 13786 54 ನెౕమక 90/2007-08 అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕమ  
.ఎం.యಶెೂౕధ రవ ಗె ವ್.ద.స హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

25/10/2007 D

3626 13790 52 ದాವె 54/07-08 క.ఆ.ನాಯ್.మండ  అ ರ್ సం.4073/07 
ರ್ౕ ౕ ౕಗౌడ - రుదದ್ ರాజಯ್ సಕాರ್ర 

మ ತ್ ఇతరరు

25/10/2007 D
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3627 13791 55 ವెౕ.స 36/2007-08 1998ర ప షಕ್ೃత ವెౕతన ಶెರ್ౕ య ಲ್ 
య ನౌకర ಗಿంత ಕಿ య ನౌకర ಗె 

ಹె ಚ್ಗె ವెౕతన గ ಯాಗಿదుದ್, ವెౕతన 
సಮాನాంతరద బಗెಗ್ [ఎం.ನాగರాజపಪ್, 
ವాహన ಚాలకరు]

30/04/2008 D

3628 13812 5[1] వగರ್ 47/2007-08 ಬెూౕధಕెౕతర ನౌకరర వಗాರ್వಣె 
బಗెಗ್[ఇ  144 ఎ ಬ್ప 2007  .28-8-
2007 ರ್ౕమ  .వనజ,పರ್.ద.స]

24/04/2008 D

3629 13845 51 వగರ್ ఇతರె 
26/2007-08

ರ್ౕ మహದెౕవು, ವ್.ద.స, ెౕతರ್ 
ಕಷ್ಣా ಕా గళ కಛెౕ , మళవ ಳ್, ఇవర 

వಗాರ್వಣె సంబంధద ಲ್న ಕాయు ಕె 
అవ యనుನ್ ఇతಯ್థರ್ಗెూ సువ బಗెಗ್.

24/04/2008 D

3630 13854 5[1] సಥ್  48/2007-08 ಮానಯ್ ಪౌರాడ త స వర ఆపತ್ 
సಹాయకರాಗಿదದ್ ರ್ౕ .  పರ್ಸాದ್ ಬాబు 
అ ౕಕಷ್కరు ఇవరనుನ್ కతರ್వಯ್ ంద 
డుగಡెಗెూ దుದ್-సಥ್ళ యుಕಿತ್ಗెూ సువ 

బಗెಗ್.

24/04/2008 D

3631 13868 5[1] వగರ್ ఇతರె 
28/2007-08

ರ್ౕమ  ఎನ್ మಹాల ಮ್ పರ್ ద స  
డయಟ್ ಹాసన ఇవర వಗాರ್వಣె 
సంబంధద ಕాయు ಕె అవ యనుನ್ 
ఇతಯ್థರ್ಗెూ సువ బಗెಗ್.

04/08/2008 D

3632 13893 5[1] వగರ್ 492007-08 ರ್ౕ ము ರాజణಣ್ ` ` గూರ್ಪ್ ನౌకరరు 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ  ಬెంగళೂరు ఇవర 
వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

24/04/2008 D

3633 13904 55 అ  బ ತ್ ವెౕ 
41/2007-08

అ ౕಕಷ್కర హుದెದ್ಗె ಸాಥ್ನాపనನ್ బ ತ್ 
ಹెూం ద అ ౕಕಷ್క ಗె ವెౕతన గ  బಗెಗ್ 
[ .ఎಸ್.ರాజమಮ್, మతుತ್ 

. .ವెంకಟెౕశమూ ರ್,ఉ. .కಛెౕ , 
ಬెం.ద. ಲెಲ್]

13/12/2007 D

3634 13905 55 ಸెౕ.ಸెౕ 40/2007-08 ರ್ౕ ಕె.ఈరపಪ್, అ ౕಕಷ್కరు, ఇఒ కಛెౕ , 
ದావణಗెರె ద ణ వలయ ఇవ ಗె 
క.స.ಸెౕ. యమ 2473 రంತె 
అహರ್ತాದాయక ಸెౕವె ಸెౕపರ್ಡె బಗెಗ್.

30/04/2008 D

3635 13906 ¸ 5[1] ౕజನె 
27/2007-08

ರ್ౕమ  . ಗౌ  పರ್.ద.స. అಕಷ್ర 
ದాಸెూౕహ ಕాయರ್కರ್మ ತాలూಲ್కు 
పంಚా , ౖసూరు ತాలూಲ್కు 

ౖసూరు ఇవర ౕజನె బಗెಗ್.

04/08/2008 D

3636 13931 55 సವ್.ಗాರ್.ಸౌ 42/2007-
08

ರ್ౕమ  .సూయರ್కಲా, పರ್.ద.స, 
[ .ఎ. ] ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ಬెంగళೂరు 
ఇవ ಗె సವ್ಗాರ್మ పರ್ಯాణಕెಕ್ అనుమ  
ౕడువ బಗెಗ್.

04/11/2008 D

3637 13941 58 ದై.ವె.మ.ಪా. 
22/2007-08

ರ್ౕ ತెౕందರ್ కుಮాರ್ ರ್ౕగರ್ ಗారరు 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ  ಬెంగళೂరు ఇవర 
తంದెయవర ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ 
మరుಪావ  ಮా ద బಗెಗ್

09/10/2008 D

3638 13986 5[1] ౕజನె 
29/2007-08

ರ್ౕ ಹెಚ್.ಕె అనంతకుమರ್ , ವ್.ద.స, 
సಕాರ್  ಪౌರ್ఢಶాಲె, ఆలదహ ಳ್, 
తురుವెౕಕెರె ತాలూಲ್కు, తుమకూరు ಲెಲ್ 
ఇవర ౕజನె రదుದ್ప సువ బಗెಗ್.

04/08/2008 D
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3639 14172 5[6] సుತ್.పರ್.ఇతರె-
01/2006-07

అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె ನెౕమಕా  
ౕడువ కు తు

20/11/2007 D

3640 14207 56 ನెౕమక 
అ.ఆ.ನెౕ/161/07-08

ರ್ౕమ  సు ౕలమಮ್  . జయರామ  
దಜెರ್ ನౌకరరు పద  పೂవರ್ ಕాಲెౕజు 
మదూದ್రు మండಯ್ ಲెಲ್ ఇవ ◌్ఎ 
అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె  గూರ್ಫ್ 
హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

21/11/2007 D

3641 14208 56 ನెౕమక 
అ.ఆ.ನెౕ/161/07-08

ರ್ౕమ  సు ౕలమಮ್  . జయರామ  
దಜెರ್ ನౌకరరు పద  పೂవರ್ ಕాಲెౕజు 
మదూದ್రు మండಯ್ ಲెಲ್ ఇవ ◌్ఎ 
అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె  గూರ್ಫ್ 
హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

21/11/2007 D

3642 14209 56 ನెౕమక 
అ.ఆ.ನెౕ/161/07-08

ರ್ౕమ  సు ౕలమಮ್  . జయರామ  
దಜెರ್ ನౌకరరు పద  పೂవರ್ ಕాಲెౕజు 
మదూದ್రు మండಯ್ ಲెಲ್ ఇవ ◌్ఎ 
అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె  గూರ್ಫ್ 
హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

21/11/2007 D

3643 14210 56 ನెౕమక 
అ.ఆ.ನెౕ/161/07-08

ರ್ౕమ  సు ౕలమಮ್  . జయರామ  
దಜెರ್ ನౌకరరు పద  పೂవರ್ ಕాಲెౕజు 
మదూದ್రు మండಯ್ ಲెಲ್ ఇవ ◌్ఎ 
అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె  గూರ್ಫ್ 
హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್.

21/11/2007 D

3644 14212 56 
/ನెౕమక/అఆನెౕ/16/07-
08

ರ್ౕమ  సు ౕలమಮ್ w/o . జయರామ 
 దಜె ನౌకరరు, సಕాರ್  పద పೂవರ್ 

ಕాಲెౕజు, మదూದ್రు, మండಯ್ ಲెಲ್ ఇవ ಗె 
అనుకంపద ఆದారద ౕಲె  గూರ್ಪ್ 
హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

09/11/2008 D

3645 14214 510ಸెౕವాಜెౕషಠ್ತె/21/2
007-08

ರ್ౕ.నటರాజ. .ఎಸ್. ವ್ ౕయ దಜెರ್ 
సಹాయకరుఇవ ಗె ವ್ ౕయ దಜెರ್ 
సಹాయకర హుದెದ್ಗె బ ತ್ ౕడుವాగ 
ಸెౕವాಜెౕషಠ್యనుನ್ ప గ లಲ್ವెందు 

రువ బಗెಗ್.

22/12/2008 D

3646 14233 51 ౕజನె 
30/2007-08

ರ್ౕ ఎం.ఎನ್.అయూಬ್ ಪాష, పರ್.ద.స, 
కನాರ್టక ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణ ప ౕ ా మండ , 
ಬెంగళೂరు ఇవర ౕజನె బಗెಗ್.

04/08/2008 D

3647 14298 5[1 ౕజನె 
31/2007-08

ರ್ౕ  ఎಸ್ ఫ కుಮాರ್ పರ್ ద స  
ఇవరనుನ್ ಧాన ప షತ್ ಮానಯ್ 
సಭాప యవర ఆపತ್ సಹాయకర 
హుದెದ್ ంద డుగಡెಗెూ దుದ್ సಥ್ళ 
యుಕಿತ್ಗెూ సువ బಗెಗ್.

04/08/2008 D

3648 14447 5[6]దూరు: సుತ್ 
కರ್మ:16:2007-08

ರ್ౕ .ಹెಚ್.చందರ್ಶెౕఖರ್ , 
ವ್.ద.సಹాయకరు, ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా గళ 

కಛెౕ , తుమకూరు, ఇవర ಕಿರ್ నಲ್  
కదದ್ య ಲ್ ಭాಗಿಯాಗಿరువ బಗెಗ್.

15/04/2008 D

3649 14457 55 ಕా. .బ 46/2007-
08

ರ್ౕ ಹెಚ್.ఆರ್.గురుపರ್ಸాದ್, పರ್.ద.స, 
[ బಬ್ం -1 ಶాಖె] ఆయుకತ್ర కಛెౕ , 
ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె ಕాల  బ ತ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್.

30/04/2008 D
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3650 14463 5[1] సಥ್ళ  32/2007-
08

 ಮానಯ್ ಧాన సಭా సదసಯ್ర ఆపತ್ 
సಹాయకరనుನ್ కతರ್వಯ್ ంద 
డుగಡెಗెూ   ಮాతృ ఇಲాಖెಗె 
ం రుಗಿ దుದ್ సಥ್ళ యుಕಿತ್ಗెూ సువ 

బಗెಗ್.[ ರ್ౕ ಕె ఎಸ್.ర శంకರ್ పರ್.ద.స]

04/08/2008 D

3651 14490 5[1][5] ఇతರె 32/2007-
08

ರ್ౕ .నರెౕందರ್ కుಮాರ್ పರ್ ద స 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ  ಬెంగళೂరు ఇవరు 
12ನెౕ అಖಿల ಭారత అంగ కలర 
ಕಿರ್ౕಡాకూటద ಲ್  ಬాగవ సలు అనుమ  
మతుತ್ ಶెౕష రಜె మంజూరు ಮాడువ 
బಗెಗ್.

24/04/2008 D

3652 14547 5[1] ఇతರె  
35:2007/08

ఇಲాಖెయ ఆంత క తಪాసಣా ಭాగద 
బಗెಗ್ ಮా  ౕడువ కు తు.

04/08/2008 D

3653 14770 510ಸాగు /17/2007-
08

ರ್ౕ.ಜె. ವానందమూ ರ್ .పರ್.ద.స, 
అయుకತ್ర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ 
ఇಲాಖె,ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె కుటుంబ 
కಲాಯ್ణ  మతుತ್ ಸాಮానಯ್ గుంపು 
ಮా తತ್వనుನ್ ಪావ సువ బಗెಗ್.

15/03/2008 D

3654 14776 510ಸా.గు. /25/2007-
08

ರ್ౕ రుదರ್పಪ್, పರ್. ద.స ఆయుకತ್ర కಚెౕ , 
ಸా. . ఇಲాಖె ಬెంగళೂరు ఇవరు 
ನాంక:18-11-2007 రందు ధన 

ಹెూం రువುద ంద ఇవర ధన 
నంతరద ಸా.గు.  మతుತ್ 
కు.క. యనుನ್ మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್.

15/03/2008 D

3655 14789 5 2 ఇతರె 69/07-08 ರ್ౕ ఎಸ್ ఎం ಲెూౕకయಯ್, ప.వಯ್. ఇవరు 
కతರ್వಯ್ಕెಕ್ ಹాజರాద బಗెಗ್

01/01/2009 D

3656 14790 52 హు. మం. 70/07-08 ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖెయ ಲ್ ಸెౕವె 
స ಲ್సు ತ್రువ ಬెూౕధಕెౕతర వృందద 
ನౌకరర ಬెౕ ಕెగళ కు తు

01/01/2009 D

3657 14798 55 సವ್.ಗాರ್.ಸౌ 48/2007-
08

ರ್ౕ ఎನ್. .నటರాಜ್, పರ್.ద.స, ఆయుకತ್ర 
కಛెౕ , ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె సವ್ಗాರ್మ 
పರ್ಯాణ ಯా  ಸౌలభಯ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್.

04/11/2008 D

3658 14799 55 సವ್.ಗాರ್.ಸౌ 49/2007-
08

ರ್ౕ ఎం.ఎಸ್. వ ంగపಪ್, పರ್.ద.స, 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె 
సವ್ಗాರ್మ పರ್ಯాణ ಯా  ಸౌలభಯ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್.

04/11/2008 D

3659 14800 55 సವ್.ಗాರ್.ಸౌ 50/2007-
08

ರ್ౕ ఎಸ್.సದా వನ್, ౕఘರ್ ಗారరు, 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె 
సವ್ಗాರ್మ పರ್ಯాణ ಯా  ಸౌలభಯ್ 
మంజూರా  బಗెಗ್.

04/11/2008 D

3660 14801 55 సವ್.ఇ.  51/2007-
08

ರ್ౕ అబుದ್ಲ್ మ ౕನ್, ప ಚారకరు, 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె 
ನాంక:31-3-2008 ంద సವ್ ఇಚాಚ್ 
వృ ತ್ ಹెూందలు అనుమ  ౕడువ బಗెಗ್.

04/11/2008 D
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కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

3661 14805 55 సుತెూತ್ౕಲె 54/2007-
08

వరద ಣె ತెಗెదుಕెూళಳ್ రువ బಗెಗ್ సಕాರ್  
ನౌకరరు ಘೆూౕషಣా పతರ್ స ಲ್సువ బಗెಗ್. 
[సಕాರ್రద సుತెూತ್ౕಲె సంಖెಯ್: ఆసుఇ 52 
ಸెౕ  2007 ನాంక:7-11-2007]

04/11/2008 D

3662 14807 5[8]ವై.ವె.మ.ಪా.35/20
07-08

ರ್ౕ.ఆರ್.ఎನ್.మಲెಲ್ౕಶ್,పರ್.ద.స,ఆయుకತ್ర 
కಛెౕ ,ಬెంగళೂరు రవర ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಷ್ 
మంజూరు ಮాడువ కు తు

09/10/2008 D

3663 14810 5[1] ఆం త ఘటక ఇతರె 
372007-08

 ఎಸ್ ఇ ఆರ್  కಛెౕ య ಲ್ ఆంత క 
తಪాసಣా ఘటకవనుನ್ సంఘ సువ బಗెಗ್.

04/08/2008 D

3664 14817 51 క. .అవ  
39/2007-08

ರ್ౕమ  .ఆರ್. జయల ಮ್, య 
ಬెరళచుಚ್ಗారరు, ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా గళ 
కಛెౕ , ఉతತ್ర వలయ-1, ಬెంగళುరు 
ఇవరు సಥ್ళ యుಕಿತ್ಗాಗಿ ಕాయದ್ 
అవ యనుನ್ ఇతಯ್థರ್ಗెూ సువ బಗెಗ್.

04/08/2008 D

3665 14825 52 ఇతರె 74/07-08 ರ್ౕ   ಗಿ యపಪ್, సಹాయక 
ದెౕರ್శకరు, ಭాಗಿౕయ పఠಯ್ పುసತ್క 

మ ಗె. మ ವాళ, ಬెంగళುరు ఇవ ಗె 
సಥ್ళ యుಕಿತ್ ಮాడువ బಗెಗ್

01/01/2009 D

3666 14877 5[1] ఇతರె 40/2007-08 ರ್ౕ ఆರ್.రంగಸాವ್  పರ್ ద స అಕಷ್ర 
ದాಸెూౕహ ಕాయರ್కರ್మ ,ತాలూಲ್కు 
పంಚా  ಹెగಗ್డದెౕవన ಕెూౕಟె 

ౖసూరు ಲెಲ್ ఇవర ವా ರ್క బ ತ್ మతుತ್ 
ವెౕతన తಡె రువ బಗెಗ್.

24/04/2008 D

3667 14883 56 దూరు ఇతರె 
18/2007-08

ರ್ౕ . .ನాರాయణಸాವ್ , వృతತ್ 
ವ್.ద.స, ಬెంగళೂరు ఇవరు ರ್ౕ ంగణಣ್, 
వృతತ್ ఆ ౕಕಷ್కరు, ఉప ದెౕರ್శకర 

కಛెౕ , ద ణ ಲెಲ್ ఇవర రుదದ್ దూరు 
ౕ రువ కు తు.

15/04/2008 D

3668 14972 510ಸాగు /25/2007-
08

ರ್ౕ. . .శంకర ంగయಯ್, వృతತ್ ವ್ ౕయ 
దಜెರ್ సಹాయకరు, ఆయుకತ್ర కಛెౕ , 
ಸా. .ఇಲాಖె, ಬెంగళೂరు, ఇవ ಗె 
ಸామూ క గుంపು  మతుತ್ కుటుంబ 
కಲాಯ್ణ యనుನ್ మంజూరు ಮాడువ 
బಗెಗ್.

15/03/2008 D

3669 14978 55 .ವెౕ.బ 57/2007-
08

ರ್ౕ .నರెౕందರ್కుಮాರ್, పರ್.ద.స, 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె 
12ನెౕ అಖಿల ಭారత అంగ కలర 
అಥెಲ್ ಕ್ ಕಿರ್ౕಡా కూటద ಲ್ ఎరడు పರ್థమ, 
ఒందు తృ ౕయ ಸాಥ್న పಡెద ౕರెಗె 
ಶెౕష ವెౕతన బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್.

04/11/2008 D

3670 14979 55 ವెౕ.  55/2007-08 ರ್ౕ . .శంకర ంగయಯ್, వృతತ್ 
ವ್.ద.స, ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ಬెంగళೂరు 

ఇవర ವెౕతన గ  బಗెಗ್.

04/11/2008 D

3671 15020 5[1] ంబరహ2007-08 ంబరహ వ 24/04/2008 D
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కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

3672 15034 59.07.గరన/2007-08 .ఎಸ್.మహమದ್ రసూಲ್,పರ್దస,స అ 
ಬెం.గ ಕె రಜెనగ ౕక సువబಗెಗ್.

30/04/2008 D

3673 15060 55 .గ.ర.న 58/2007-
08

వృతತ್ ನౌకరర గ ಕె రಜె నగ ౕకరణద 
బಗెಗ್.

30/04/2008 D

3674 15102 510ఇతರె/27/2007-08 ಸెౕವెయ ಲ್రువ బಬ್ం యనుನ್  గుం న 
హుದెದ್ ంద  గుం న హుದెದ್ಗె 
పದెూౕనನ್  ౕడువ సందభರ್ద ಲ್ 
కನాರ್టక ముకತ್ ದాಯ್లయ ంద 
పಡె రువ పರ್ಮాణ పతರ್వనుನ್ 
ప గ సువ బಗెಗ್.

15/03/2008 D

3675 15110 51 ఇతರె 49/2007-08 ರ್ౕ ఎಸ್.ಕె.సూయರ್పರ್ಕాಶ್, . . , 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ಬెంగళೂరు ఇవరు 
ఇಲాಖా ಚారಣెగళ ಲ್ 
ಚారಣా ಕా గళ సಹాయకರాಗಿ 

ಸె ಕ್ గರ್ంಥాలయಕెಕ್ ಹెూౕಗಿబరలు 
ಸా ಗె ವెచಚ್ ౕడువ కు తు.

04/08/2008 D

3676 15111 55 ವెౕ.స. 59/2007-08 2007ర ప షಕ್ೃత ವెౕతన ಶెರ್ౕ య ಲ್ 
య ನౌకర ಗಿంత ಕಿ య ನౌకర ಗె 

ಹె ಚ್ಗె ವెౕతన గ ಯాಗಿదుದ್ ವెౕతన 
సಮాನాంత సువ బಗెಗ್ 
[ಹెಚ್.ఎಸ್. వసుందರ್, అ ౕಕಷ್కరు మతుತ್ 
ಹెಚ್.ఎಸ್.ఉಷాದెౕ , అ ౕಕಷ್కరు]

30/04/2008 D

3677 15118 55 సವ್.ಗాರ್.ಸౌ 60/2007-
08

ರ್ౕమ  ఎಸ್. .ಗౌరమಮ್, పರ್.ద.స, 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె 
సವ್ಗాರ್మ పರ್ಯాణ అనుమ  బಗెಗ್.

04/11/2008 D

3678 15135 5[1] ౕసಲా  ఇతರె 
52/2007-08

2006-07ನెౕ ಸా న ನెౕర ನెౕమಕా ಗె 
సంబంధపటಟ್ంತె నమూನె 4ర ಲ್ ವా ರ್క 
వర  స ಲ್సువ బಗెಗ್.

04/08/2008 D

3679 15167 5 2 ನెౕమక 87/07-08 ರ್ౕ  ఎನ್ ಕಿಶెೂౕರ್ ನ್ .   
ನాగರాజు, మండಯ್ ಲెಲ್ ఇవ ಗె అ.ఆ 

ౕಲె పರ್.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ 
బಗెಗ್

01/01/2009 D

3680 15200 54 ನెౕమక 112/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె 
కు: .పೂ ರ್మ రవ ಗె పರ್దస హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

06/12/2008 D

3681 15230 55 అం. .భ 56/2007-
08

అంగ కల ಮా క వರ್హಣా భತెಯ್యనుನ್ 
రూ.200-00 ంద రూ.400-00ಕెಕ್ 
ಹె ಚ್ రువು బಗెಗ್ [ ರ್ౕ 

.నರెౕందರ್కుಮాರ್, పರ್.ద.స, ఆయుకತ್ర 
కಛెౕ ]

04/11/2008 D

3682 15231 55 అ  బ ತ್ ವెౕ 
64/2007-08

ರ್ౕ ಸైయದ್ అంజದ್, అ ౕಕಷ್కరు [ಸె ಕ್ 
ಶెౕಷా ರ್పುరం] ఆయుకತ್ర కಛెౕ , 
ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె బ ತ್ హుದెದ್య ಲ್ 
ವెౕతన గ  బಗెಗ್.

04/11/2008 D
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కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

3683 15251 55 సವ್.ಚా.బ 65/2007-
08

ರ್ౕమ  .ఎನ್.రಮామ , . . , 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె 
సವ್యం ಚా త బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್.

30/04/2008 D

3684 15252 58 .ವెౕ 37/2007-08 ರ್ౕ .ఎಸ್.మహమದ್ రసూಲ್, పರ್.ద.స, 
ರాజಯ್ ౕజನా ದెౕರ್శకర కಛెౕ , 
ಬెంగళೂరు ఇవర వృ ತ್ ವెౕతన 
పರ್ಸాತ್వನెయనుನ್ మಹాಲెౕಖాಪాలక ಗె 
స ಲ್సువ బಗెಗ್.

20/12/2008 D

3685 15261 58 పು.ಪాರ್.39/2007-08 కనನ್డ పುసತ್క ಪాರ್ ಕార ంద 
ಹెూరతం రువ కృ గళనుನ್ ఉ తವాಗಿ 
పಡెదు ಶాಲెగ ಗె త సువ కు తు.

09/10/2008 D

3686 15272 510ಸాగు /28/2007-
08

ರ್. .ఎನ್.మహమದ್ 
రసూಲ್,పರ್.ద.సಹాయకరు, సవರ್ ಕಷ್ణ 
అ ಯాన,ಕెౕందರ್ కಛెౕ , ಬెంగళೂరు 
ఇవ ಗె ಸామూ క గుంపು ಮా 

తತ್వనుನ್ మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್.

22/12/2008 D

3687 15338 56 
దూరు/78960/2007-08

ರ್ౕ. .ఆರ್. ವెంకಟెౕశ ರ್,పರ್దస 
ఆయవಯ್య ಶాಖె ఇవర ౕಲె బం రువ 
దూ న బಗెಗ್.

15/04/2008 D

3688 15383 510ಸాಗಿ /30/2007-
08

ರ್ౕమ . .సరసವ್ ಬా , 
.ಲెಕాಕ್ ಕಷ್కరు, అయుకತ್ర కಛెౕ , 

ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె,ಬెంగళೂరు 
ఇవ ಗె కుటుంబ కಲాಯ್ణ  మతుತ್ 
ಸాಮానಯ್ గుంపು ಮా తತ್వనుನ್ 
ಪావ సువ బಗెಗ್.

22/12/2008 D

3689 15405 5[1] ನెౕమక ఇతರె 
56/2007-08

ರ್ౕ ఎಸ್ కుಮాರ್ ವ್ ద స ఇవరనుನ್ 
అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె హుದెದ್ 
మంజూರా  ఇలಲ್ రువ సಕాರ್  
ಪౌರ್ఢಶాಲె ರ್ౕప  హ ಳ್ ಮాగ  ತా. 
ఇ ಲ್ಗె ನెౕమక ಮా రువ బಗెಗ್.

04/08/2008 D

3690 15419 5 2 ನెౕమక 95/07-08 ರ್ౕ  ಕಿరಣ್ కుಮాರ್ ನ್ . ಡాಕెౕಶ್ 
ಗౌడ, కಕ್మగళೂరు ಲెಲ್ ఇవ ಗె అ. ఆ 

ౕಲె పರ್.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమక ಮాడువ 
బಗెಗ್

01/01/2009 D

3691 15570 1 ನెౕర ನెౕమಕా  
60/2007-08

ನెౕర ನెౕమಕా ಗెలభಯ್ రువ గూರ್ಪ್-  
మతుತ್  వృందద హుದెದ್గళనుನ್ భ ರ್ 
ಮాడువ బಗెಗ್ సಕాರ್రಕెಕ್ వర  స ಲ್సువ 
కు తు

24/04/2008 D

3692 15580 510ಸాగు /31/2007-
08

ರ್ౕమ .ಕె. .కಲావ యమಮ್,సహ 
సంಪాదಕಿ, ಕಷ್ణ ವాತెರ್, అయుకತ್ర 
కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ 
ఇಲాಖె,ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె కుటుంబ 
కಲాಯ್ణ  మతుತ್ ಸాಮానಯ್ గుంపು 
ಮా తತ್వనుನ್ ಪావ సువ బಗెಗ್.

22/12/2008 D

3693 15726 55 .పರ್.అ 73/2007-
08

ರ್ౕ ఎం.ఆರ್.నర ంహమూ ರ್, 
ಲెಕాಕ್ ౕಕಷ್కరు, కನాರ್టక ರాజಯ್ ಕಷ್కర 
కಲాಯ್ణ గళ కಛెౕ , ಬెంగళೂరు 
ఇవ ಗె ಪాಸ್ ౕಟ್ರ್  పಡెయలు 
ರా ెౕపಣా పతರ್ ౕడువ బಗెಗ್.

04/11/2008 D
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ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

3694 15743 5 2 ౕజನె  38/07-
08

ರ್ౕ ఆರ್ హుಸెౕನ್ ಖాನ್, పರ್.ద.స. 
సಕాರ್  పద  పೂవರ್ ಕాಲెౕజు, 
ದెూడಡ್బಳాಳ್పುర ఇవర ౕజನె 
రదుದ್ప సువ బಗెಗ್

04/08/2008 D

3695 15755 54 ನెమక 125/2007-
08

అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె ರ್ౕమ  
.అమರావ  రవ ಗె ವ್దస హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

06/12/2008 D

3696 15816 5[8] 
ವై.ವె.మ.ಪా.45/2007-
08

ರ್ౕ.ಸైయದ್ అమಜ್ದ್, అ ౕಕಷ್కరు, ರాజಯ್ 
ಕಷ್ణ సంಶెೂౕధನె మతుತ್ ಮా  

ಕెౕందರ್,ಶెౕಷా ರ್ పುరం, ಬెంగళೂరు ఇవర 
 ప ನ್య ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ మంజూరు 
ಮాడువ కు తు

09/10/2008 D

3697 15839 51 సಥ್.  63/2007-08 ರ್ౕమ  .ಶారద, ವ್.ద.స, సಕాರ್  
పద  పೂవರ್ ಕాಲెౕజు[ಮా  పುరసಭె] 
ದావణಗెರె ఇవరనుನ್ కతರ್వಯ್ ంద 
డుగಡెಗెూ దుದ್, ಮాతృ ఇಲాಖెయ ಲ್ 

సಥ್ళ యుಕಿತ್ಗెూ సువ బಗెಗ್.

24/04/2008 D

3698 15865 5[8] 
ವై.ವె.మ.ಪా.50/2007-
08

ರ್ౕ.ಶామణಣ್, పರ್.ద.స.ఆయుకತ್ర కಛెౕ , 
ಬెంగళೂరురవర మగన ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ 
మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್

09/10/2008 D

3699 15886 51 ౕజನె 
40/2007-08

ರ್ౕ ఎ.యు ಲెూౕಕెౕಶ್ ವ್ ౕయ దಜెರ್ 
సಹాయకరు, సಕాರ್  పద  పೂవರ್ 
ಕాಲెౕజు ಪౌఢ ಶాಲా ಭాగ 
ತాಯ್మಗెూండుಲ್ ನెలమంగల ತా. ఇవరనుನ್ 
ರ್ .ఇಸ್. ౕరయಯ್ సదసಯ್రు కನాರ್టక 
ಧాన ప షತ್ ఇవర ఆపತ್ 

సಹాయకరನాನ್ಗಿ ౕ సువ బಗెಗ್.

04/08/2008 D

3700 15922 52 సವ್.ఇ. .ఇతರె 
107/07-08

ರ್ౕ  ఎಸ್ ಪాಲాಕಷ್, పತాರ್ంಕಿత 
వಯ್వಸాತ್పకరు, .ఇ.ఒ కಛెౕ  ಬెం. 
ఉతತ್ర వలయ-1 ఇవ ಗె సವ್యం వృ ತ್ 
ಹెూందలు అనుమ  ౕడువ బಗెದ್

01/01/2009 D

3701 15934 55 ವెౕ.స 71/2007-08 ರ್ౕ .ఎಸ್.వసంత, ಬెరళచుಚ್ಗారరు 
ఇవర ವెౕతనవనుನ್ ರ್ౕ ఎం.ರామమూ ರ್, 
ಬెరళచుಚ್ಗారరు, ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ , 
ಬెంగళೂరు ఉతತ್ర ಲెಲ್ ఇవర ವెౕతనಕెಕ್ 
సಮాನాంత సువ బಗెಗ್.

30/04/2008 D

3702 15940 5[1] ౕజನె 
41/2007-08

ರ್ౕ ಕె  ಗಿ ౕಶ್ పರ್థమ దಜెರ್ 
సಹాయకరు ಲాಲ್ ಕಷ್ణ మతుತ್ తరಭెౕ  
సంಸెಥ್ మండಯ್ ఇవరనుನ್ ఉప ದెౕರ್  శకర 
కಛెౕ  [ఆడ త] మండಯ್ ఇ ಲ್ಗె 

ౕ సువ బಗెಗ್.

04/08/2008 D

3703 15981 5[8] ವైವెమప-
51/2007-08

ರ್ౕ.బసపಪ್, గూರ್ಪ್  ನౌకరరు ఆయుకತ್ర 
కಛెౕ , ಬెంగళೂరు రవర ವైదಯ್ಕಿౕయ 
ವెచಚ್ మరుಪావ  కు తు

09/10/2008 D
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కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

3704 16004 510ಸాగు /01/2008-
09

ರ್ౕ.అబుದ್ಲ್ మ ౕನ್,ప ಚారకరు, 
అయుకತ್ర కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ 
ఇಲాಖె,ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె కుటుంబ 
కಲాಯ್ణ  మతుತ್ ಸాಮానಯ್ గుంపು 
ಮా తತ್వనుನ್ ಪావ సువ బಗెಗ್.

22/12/2008 D

3705 16526 5[8]ವై.ವె.మ.ಪా.05/20
08-09

ರ್ౕ.జయ ంహ, పರ್.ద.స.ఆయుకತ್ర కಛెౕ , 
ಬెంగళೂరు ఇవర మగళ ವైదಯ್ಕಿౕయ 
ವెచಚ್ మంజూరు ಮాడువ కు తు

09/10/2008 D

3706 16652 510ಸాగు /04/2008-
09

ರ್ౕమ .ಕె.కఎಸ್.సు ౕల, వృతತ್ 
అ ౕಕಷ್కరు, .కಲావ యమಮ್, అయుకತ್ర 
కಛెౕ , ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ 
ఇಲాಖె,ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె కుటుంబ 
కಲాಯ್ణ  మతుತ್ ಸాಮానಯ್ గుంపು 
ಮా తತ್వనుನ್ ಪావ సువ బಗెಗ್.

22/12/2008 D

3707 16730 510ಸాగు /05/2008-
09

ರ್ౕ.ಕె. .సుబರ್మణಯ್, వృతತ್ 
పರ್.ద.సಹాయకరు,సవರ್ ಕಷ್ణ అ ಯాన 
ಕెౕందರ್ కಛెౕ ,ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె 
కుటుంబ కಲాಯ್ణ  మతుತ್ ಸాಮానಯ್ 
గుంపು ಮా తತ್వనుನ್ ಪావ సువ 
బಗెಗ್.

22/12/2008 D

3708 16796 5[8] 
ವై.ವె. .మం.54/2007-
08

ರ್ౕమ .చంದాರ್వ , ಬెరళచుಚ್ಗారరు, 
ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ ,ఉడు , రవరు 
ಖాసಗಿ ఆసಪ್ತెರ್య ಲ್ పಡె రువ ಕಿತెಸ್య 
ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್వనుನ್ మంజూరు 
ಮాడువ కు తు

09/10/2008 D

3709 16933 5[8]ವైವెమಪా.14/200
8-09

ರ್ౕ.ಹెಚ್.ಹెಚ್. వపಪ್, తರ್కಲా ౕಕಷ್కరు, 
ఆయుకತ್ర కಚెౕ , ಬెంగళೂరు ఇవర 
ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ మరుಪావ  కు తు

09/10/2008 D

3710 16959 5[8]ವైವెమಪా-
15/2008-09

ರ್ౕ.ల ಮ್ౕప ,గూರ್ಪ್  ನౌకరరు , 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ ,ಬెంగళೂరు రవర ప ನ್ 
య ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ మంజూరు ಮాఢువ 
కు తు

09/10/2008 D

3711 17025 5[8]ವైವెమಪా-
16/2008-09

ರ್ౕ. .ಬెూౕరయಯ್, ತాం ರ್క సಹాయకరు, 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ಬెంగళೂరు ఇవర 
ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ మరుಪావ  కు తు

09/10/2008 D

3712 17048 5[8]ವైವెమಪా-
17/2008-09

ರ್ౕ. .ಹెಚ್. ౕహನ್ 
కుಮాರ್, ವ್.ద.సಹాయకరు, ఆయుకತ್ర 
కಛెౕ , ಬెంగళೂరు ఇవర ವైదಯ್ಕಿౕయ 
ವెచಚ್ మరుಪావ  ಮాడువ కు తు.

09/10/2008 D

3713 17171 5[8] .ವెౕ.21/2008-09 ರ್ౕ. ౕరభదರ್పಪ್, పರ್.ద.స.రవరు వ ౕ 
వృ ತ್ ಹెూంద రువುద ంద వృ ತ್ 

ವెౕతన పರ್ಸాತ್వನెయనుನ್ 
మಹాಲెౕఖಪాల ಗె స ಲ್సువ బಗెಗ್.

20/12/2008 D

3714 17230 5[8]ವై.ವె.మ.ಪా19/20
08-09

ರ್ౕ.ఎం.పರ್ಭాకర, ಲెಕాಕ್ ಕಷ್కరు, 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ಬెంగళೂరు ఇవర 
ప ನ್య ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ మరుಪావ  
ಮాడువ కు తు

09/10/2008 D

3715 17235 5[8] 
ವైವెమಪా:18/2008-09

ರ್ౕ.శంకర ನాರాయణ పರ್ಸాದ್,పರ್.ద.స. 
ఇవర ప ನ್య ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ 
మరుಪావ  కు తు

09/10/2008 D
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కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

3716 17388 5[8]ವైವెమಪా.22/200
8-09

ರ್ౕమ .ಹెಚ್.ఎಸ್.సుಜాత, 
పರ್.ద.స.అయుకತ್ర కಛెౕ ,ಬెంగళೂరు 
ఇవర తంದెయ ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ 
మరుಪావ  కు తు

09/10/2008 D

3717 17550 510ಸాగు /07/2008-
09

ರ್ౕమ .ఎಸ್. .ಗౌరమಮ್, వృతತ್ పರ್థమ 
దಜెರ್ సಹాయకరు,అయుకತ್ర కಛెౕ , 
ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె,ಬెంగళೂరు 
ఇవ ಗె కుటుంబ కಲాಯ್ణ  మతుತ್ 
ಸాಮానಯ್ గుంపು ಮా తತ್వనుನ್ 
ಪావ సువ బಗెಗ್.

22/12/2008 D

3718 17688 s.u.p. tapal ಬాಕಿ టಪాలుగళು 26/07/2008 D

3719 17755 5[4] ನెౕమక-44/2008-
09

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె 
కు: .ಶా  రవ ಗె ವ್ద.స. హుದెದ್ 
ౕడువ బಗెಗ್

08/01/2008 D

3720 17895 5[8] 
ವై.ವె.మ.ಪా.24/2008-
09

ರ್ౕమ . .ತాರా, పರ್.ద.స., ఆయుకತ್ర 
కಛెౕ ,ಬెంగళೂరు రవర ವైదಯ್ಕಿౕయ 
ವెచಚ್ మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್

10/06/2008 D

3721 18435 5[8] 
ವై.ವె.మం.26/2007-08

ರ್ౕమ . ದాಯ್ಹెగಡె, ౕజನా 
సಹాయకరు,ఆయుకತ್ర కಛెౕ , 
ಬెంగళೂరు ఇవర ತా యవర 
ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ మంజూరు ಮాడువ 
కు తు

13/01/2009 D

3722 18614 5[4] ನెౕమక-62/2008-
09

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె 
ರ್ౕ.ಮాంತెౕಶ್  కుಮాರ್-రవ ಗె 
ವ್.ద.స. హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

10/07/2008 D

3723 18885 5[8]ವైವెమಪా-
28/2008-09

ರ್ౕ.ರాజಶెౕఖరపಪ್, గూರ್ಪ್  ನౌకరరు, 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ಬెంగళೂరు ఇవర 
ప ನ್య ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ మరుಪావ  
కు తు

20/12/2008 D

3724 18921 5[8] గ.ర.న.వಯ್-
30/2008-09

ರ್ౕ.చందರ್యಯ್, వృతತ್ పರ್థమ దಜెರ್ 
సಹాయకరు, కನాರ್టక పఠಯ್ పುసತ್క 
సంఘ, ಬెంగళೂరు రవర వృ ತ್ నంతరద 
గ ಕె రಜె వಯ್ತాಯ್సద తತ್ద ಲ್ಗె 

ౕలు స  ಮాడువ బಗెಗ್

20/12/2008 D

3725 19693 5[8]ವైವెమಪా-
34/2008-09

ರ್ౕ. .నರెౕందರ್కుಮాರ್, 
పರ್.ద.స.ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ಬెంగళೂరు 
ఇవర ప ನ್య ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ 
మరుಪావ  కు తు

13/01/2009 D

3726 237 5[2][6]ಕెఎ :12793:20
02-2003

ಕె.ఎ.  అ ರ್ సంಖెಯ್:12793/2002, 
.మంజుನాಥ್ తంದె వంగత 

పುಟెಟ್ౕಗౌడ అనుకంపద ನెౕమಕా  బಗెಗ್.

13/10/2008 E

3727 238 5[2][6]ಕెఎ :8309/200
3-2004

కుಮా  ಶెವ್ౕತాಶె ಟ್ ತా  వంగత 
సರెూౕ  ಬా  అనుకంపద ನెౕమಕా  
బಗెಗ್. ಕె.ఎ.  అ ರ್ సంಖెಯ್:8309/2003

13/10/2008 E
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కರ್ సం కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : సహ ದెౕರ್శకరు(ఆడ త)

3728 242 5[2][6]ಕెఎ :591:2003
-2004

ಕె.ఎం.మజుನ್ ఇవ ಗె అనుకంపద ನెౕమక 
ಮాడువ బಗెಗ್. ಕె.ఎ.  అ ರ್ 
సంಖెಯ್:591/2003

13/10/2008 E

3729 243 5[2][6]ಕెఎ :160:2003
-2004

ఎం.ಚెౕతనರాಜ್ అనుకంప ನెౕమಕా  
బಗెಗ್. ಕె.ఎ.  అ ರ್ సంಖెಯ್:160:2003

13/10/2008 E

3730 245 5[2][6]ದాವె:5154:200
3-2004

.ఎಸ್.దಯానంದ್ ఇవ ಗె అనుకంపద 
ನెౕమಕా  బಗెಗ್. ಕె.ఎ.  అ ರ್ 
సంಖెಯ್:5154/2003

13/10/2008 E

3731 247 5[2][6]ನెౕమక:ಕెఎ :1:2
004-2005

ఎం.ఎನ್.మనుకుಮాರ್, అనుకంపద 
ನెౕమಕా  బಗెಗ್. ಕె.ఎ.  అ ರ್ 
సంಖెಯ್:2950/2004

13/10/2008 E

3732 260 5[2]ದాವె:14:2006-
2007

ರ್ౕ .మురు , అనుకంపద ನెౕమಕా  
బಗెಗ್. ಕె.ఎ.  అ ರ್ సంಖెಯ್:2177/2006

13/10/2008 E

3733 1292 5[7]ವా.ಚా:వృంద:బద
ಲావಣె:బಗెಗ್.

ర ౕందರ್ పೂಜా  ವాహన ಚాలకరు, 
ఇవ ಗె ವ್.ద.సಹాయకర హుದెದ್ಗె వృంద 
బదಲావಣె బಗెಗ್.

19/12/2008 E

3734 8720 5[7]అ.ఆ.ನెౕ.ఇతರె.01/2
006-07

ರ್ౕ. ౕఘರాజ  ಕెూతಬాళ, ఇవ ಗె 
అనుకంపద ఆಧారద ౕಲె ವ್.ద.స. 
హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా  ౕడువ కు తు

19/12/2008 E

3735 9213 5(7) వಗాರ್వಣె ದా.ಚా-
15/2001-02

ರ್ౕ ಹెಚ್.ఎನ್.సుಧాకರ್ ವాహన 
ಚాలకరు ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె 
(ಹా  జನె ౕರెಗె అ ಕ್ 
ఇಲాಖెయ ಲ್ ಕాయರ್ వರ್ సు ತ್రువ 
ఇవర ಸెౕವె◌్యనుನ್ ಖాయం ఆಗಿ 
కನాರ್టక సಕాರ್రద స ವాలయಕెಕ್ 

ౕన ಗెూ ద బಗెಗ್.

19/12/2008 E

3736 9334 (5)7 ವాహన  
02/06-07

ఈ కಛె  ವాహన సంಖె ಕె  32  443 
అంಬా డರ್ ಕా న  ಪావ సువ 
బಗెಗ್

19/12/2008 E

3737 9393 5(6) 
దూరు/ఇతರె/07/2006-
07

ರ್ౕ మಹెౕందರ್ కుಮాರ್, ವ್.ద.స 
సಹాయకరు, ఆ ಟ್ ಶాಖె, ఇవ ంద 
ಬాಯ್ంಕ್/ಸెూಸై  ಸాల వసూಲా  బಗెಗ್

15/04/2008 E

3738 9394 5(6) 
దూరు/ఇతರె/08/2006-
07

ರ್ౕ ఎం. ವెౕణుಗెూౕಪాಲ್, ವ್.ద.స 
సಹాయకరు, ఇవ ంద ಬాಯ್ంಕ್/ ಸాలద 
వసూಲా  బಗెಗ್

15/04/2008 E

3739 10227 5(7) ವా ಚా బ ತ್ 
02/2006-07

ఎం. మహದెౕవ ಸాವ್   దಜెರ್ ನౌకరరు 
ఇవ ಗె ವాహన ಚాలకರాಗಿ బ ತ್ ౕడువ 
కు తు.

19/12/2008 E

3740 10272 (5)7 ವా  ఇతರె 
22/05-06

ఉప ದెౕశకరు ಪౌರ್ఢ కಶ್ణ   ఆయుకತ್ర 
కಛె   ఇవ ಗె ವాహన  ఒదಗಿసువ కు తు

19/12/2008 E
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3741 10395 (5)7 అనుದాన ಕెూౕ ಕె 
01/06-07

ఇంధన ಹాగూదుర ತ್గ ಗాಗಿ హణ 
డుగಡె ಮాడువ బಗెಗ್

19/12/2008 E

3742 10430 (5)7 ವా ಚాహు బ ತ್ 
03/06-07

 ರ್ౕ ದెౕవರాజ   దಜెರ್  ನౌకరరు 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ  ఇవ ಗె ವాహన ಚాలకర 
హుದెದ್ಗె బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್

19/12/2008 E

3743 10462 5(7) ವాహన  ఇతರె 
13/2006-07

ವాహన ఒదಗಿసువ బಗెಗ್ 19/12/2008 E

3744 10903 (5)7 బ ತ್03/06-07   న ్ౕ అనವ್ರ್ರ್   దಜె నఉకరరు 
సపపೂಕాಲెౕజు ಬెౕలూరు ಹాసన ಲెಲ್ 
ఇవ ಗె ವాహనಚాలకరహుದెದ್ಗె బ ತ್ 
ౕడువ బಗెಗ್

19/12/2008 E

3745 11066 5[8]కు.ವెౕ.మం:66/200
6-07

ರ್ౕ.ಕె.క యపಪ್, ವ್.ద.స. సಕాರ್  పద  
పೂవರ್ ಕాಲెౕజు ದెూడಡ್ತెౕకలవ ಟ್, 
ಹెూసదుగರ್ ತా, తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ , ఇవరు 
ಕాಣెಯాద పರ್యుకತ್ సద యవర ప ನ್ 
ರ್ౕమ . . దದ್ ంగమಮ್  ఇవ ಗె 

కుటుంబ ವెౕతన మంజూరు ಮాడువ 
కు తు

11/12/2008 E

3746 11827 (5)7 ವాహన వಗాರ್వಣె 
ఇతರె01/2007-08

ಬెంగళೂరు  ಗాಮాంతర  ಲాಲ್ డయಟ್ 
న ಲ್రువ ವాహన సంಖెಯ್ ಕె ఎ 01  2625 
అనుನ್   వಗా్ సువ బಗెಗ್.

19/12/2008 E

3747 13035 c57 driver deputation 
02/07-08

sri p Ravi Driver janata darshana 
application to cancel deputation.

19/12/2008 E

3748 13384 57 ౕజನె 
01/2007-08

ಕಿ ౕ ಕಷ್ సంಸెಥ್ ంద 
ಹెచుಚ್వ ಯాಗಿరువ  ನౌకరరనుನ್  ఎಸ್ 
ఇఅರ್ ಗె ౕజನెయ ౕರెಗె 
ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್.

19/12/2008 E

3749 13644 52 
.ప.స.చు.గు.పರ್.978/07-

08

ಧాన సಭా సదసಯ್ರాద ರ್ౕ ౕಗಿౕಸ್ 
భಟ್ ఇవర చుಕెಕ್ గురు లಲ್ద పರ್ಶెನ್ 
సం.978ర బಗెಗ್

17/10/2008 E

3750 13861 57  ವా ಚా  ఇతರె 
08/06-07

ರ್ౕ ము కృషಣ್పಪ್ ವాహనಚాలకరు 
ఇవరనుನ್ సకರ್రద స ವాలయద ಲ್ 

ౕనಗెూ సువ బಗెಗ್.

19/12/2008 E

3751 13938 57 వృంద బదಲావಣె 
01/2007-08

ರ್ౕ ಕె ఎం ವాసుದెౕవ ವా ಚా ఉ  
కಛెౕ   ద క ಲెಲ್ ఇవర వృంద 
బదಲావಣె బಗెಗ್.

19/12/2008 E

3752 14020 54ಫైలಡ್ಪ್పతರ್/2006-07 పతರ್ కడతಗెూ సువುదు. 06/12/2008 E
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3753 14178 5[8] స.ఖ.ఇతರె-
01/2007-08

సగటు ఖ ౕ  ౕజನెయ  
పುసತ್కగళనుನ್ ఖ ౕ సువంತె ಖెూ  
మన  స ಲ್ రువ బಗెಗ್

09/11/2008 E

3754 17318 5[8] 
ವైವెమಪా.04/2008-09

ರ್ౕ. .ದెౕవರాజు, ౕఘರ್ ಗారరు, 
ఆయుకತ್ర కಛెౕ ,ಬెంగళೂరు ఇవర 
ప ನ್య ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ మంజూరు 
ಮాడువ కు తు

09/10/2008 E

3755 17679 s.u.p. tapal ಬాಕಿ టಪాలుగళು 26/07/2008 E

3756 17680 s.u.p. tapal ಬాಕಿ టಪాలుగళು 26/07/2008 E

3757 17681 s.u.p. tapal ಬాಕಿ టಪాలుగళು 26/07/2008 E

3758 17682 s.u.p. tapal ಬాಕಿ టಪాలుగళು 26/07/2008 E

3759 17685 s.u.p. tapal ಬాಕಿ టಪాలుగళು 26/07/2008 E

3760 17687 s.u.p. tapal ಬాಕಿ టಪాలుగళು 08/04/2008 E

3761 17689 సూపర ్  ಡెంಟ್  ಟాపಲ್  
ఎం ರ್

ಬాಕಿ టಪాలుగళ ఎం ರ್ 26/07/2008 E

3762 18192 5[4] ನెౕమక-[ದాವె]-
53/2008-09

అనుకంపద ఆಧారద ౕರెಗె ರ್ౕ.ఎನ್ 
రంగಧామరవ ಗె  రవ ಗె ವ್ ౕయ 
దಜెರ್ సಹాయకర హుದెದ್ ౕడువ

09/08/2008 E

3763 18421 5[4]ನెౕమక-59/2008-
09

అనుకంపద ఆದారద ౕರెಗె 
ರ್ౕమ . .ఎం.ವెంకటలಕಷ್ಮ್మಮ್-రవ ಗె 
ವ್.ద.స. హుದెದ್ ౕడువ బಗెಗ್

22/09/2008 E

3764 19632 5[8] ವైವెమಪా-
42/2008-09

ರ್ౕ.ఎನ್.ನాగರాಜ್, య ವాహన 
ಚాలకరు, ఆయుకತ್ర కಛెౕ , ಬెంగళೂరు 
రవర ప ನ್య ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್ 
మరుಪావ  కు తు

23/12/2008 E
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