List of Files Closed Till 18‐06‐2012
SubDivision:ADDL_Director_A
File
Comp
No

File Comp No

File Comp
No

File Comp No

File Comp No

File Comp No

EXAMINATION

1(4) ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ವಗರ್.13/2006‐
07

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಟಿ ಜಯಲ ಮ್
ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು,
ಆನೇಕಲ್ ಬೆಂಗಳುರು ದ ನ ಜಿಲೆಲ್ ರವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

1/5/2008 0:00

D

3896

EST1

1(4) ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ವಗರ್ 13/2006‐
ವಗರ್.
07

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಟಿ ಜಯಲ ಮ್
ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು,
ಆನೇಕಲ್ ಬೆಂಗಳುರು ದ ನ ಜಿಲೆಲ್ ರವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

1/5/2008 0:00

D

3900

EXAMINATION

1(4)ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ
ವಗರ್ ರದುದ್
14/2006‐07

ರ್ೕ ಕೆ. ಪರ್ಕಾಶ್,ಮು. ಸ.ಪೌರ್,ಶಾಲೆ ಪಾಯ್ಲೇಸ್
ಗುಟಟ್ಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ವಲಯ‐2
ರವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ರದುದ್ ಬಗೆಗ್

1/5/2008 0:00

D

3896

3900

3904

3904

3907

3907

EST1

1(4)ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ
ವಗರ್ ರದುದ್
14/2006‐07

ರ್ೕ ಕೆ. ಪರ್ಕಾಶ್,ಮು. ಸ.ಪೌರ್,ಶಾಲೆ ಪಾಯ್ಲೇಸ್
ಗುಟಟ್ಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ವಲಯ‐2
ರವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ರದುದ್ ಬಗೆಗ್

1/5/2008 0:00

D

EXAMINATION

1(4) ನಿ ೕಜನೆ
(ಗು) ‐15./2006‐
07

ರ್ೕ ಲಕಷ್ಮ್ಣ ಭಟಟ್ ಡಿ ಜೋ , ಮು.
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಕವಲೂರ ಕೊಪಪ್ಳ, ತಾ. ಜಿಲೆಲ್
ರವರನುನ್ ಡಯಟ್ ಕೊಪಪ್ಳಕೆಕ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ
ಬಗೆಗ್

1/5/2008 0:00

D

EST1

1(4) ನಿ ೕಜನೆ
(ಗು) ‐15./2006‐
07

ರ್ೕ ಲಕಷ್ಮ್ಣ ಭಟಟ್ ಡಿ ಜೋ , ಮು.
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಕವಲೂರ ಕೊಪಪ್ಳ, ತಾ. ಜಿಲೆಲ್
ರವರನುನ್ ಡಯಟ್ ಕೊಪಪ್ಳಕೆಕ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ
ಬಗೆಗ್

1/5/2008 0:00

D

EXAMINATION

1(4)
ಅ.ದಾ.ಸ.ನಿ ಹುದೆದ್
ಭತಿರ್ ‐17/2006‐
07

ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/30/2008 0:00

D

EST1

1(4)
ಅ.ದಾ.ಸ.ನಿ ಹುದೆದ್
ಭತಿರ್ ‐17/2006‐
07

ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/30/2008 0:00

D

3910

EXAMINATION

1(4) ಬಿ.ಆರ್,.
ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ‐
18/2006‐07

ಬಿ.ಆರ್,

ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್
ಬಗೆಗ್

1/5/2008 0:00

B

3910

EST1

1(4) ಬಿ.ಆರ್,.
ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ‐
18/2006‐07

ಬಿ.ಆರ್,

ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್
ಬಗೆಗ್

1/5/2008 0:00

B

3913

EXAMINATION

1(4) ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ
ವಗರ್ ‐47/2005‐
06

ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಡಯಟ್, ಮಂಗಳೂರು ರವರನುನ್ ಮೈಸೂರು
ಡಯಟ್ ಗೆ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್

1/5/2008 0:00

D

3913

EST1

1(4) ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ
ವಗರ್ ‐47/2005‐
06

ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಡಯಟ್, ಮಂಗಳೂರು ರವರನುನ್ ಮೈಸೂರು
ಡಯಟ್ ಗೆ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್

1/5/2008 0:00

D

3914

EXAMINATION

1(3) ಆಋಪ‐
202/86‐87.

ಗೌಸ್ ಬೇಗ್ ಇವರ ಆ ತ್ ಋಣ ಪಟಿಟ್ ಕಡತ.

10/1/2008 0:00

D

3914

3917

EST1

EXAMINATION

1(3) ಆಋಪ‐
202/86‐87.

ಗೌಸ್ ಬೇಗ್ ಇವರ ಆ ತ್ ಋಣ ಪಟಿಟ್ ಕಡತ.

10/1/2008 0:00

D

1(4) ನಿ ೕಜನೆ
ವಗರ್‐1/2002‐03

ಪಿ.ಆರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮು. ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ
ಬಾಗಲೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್
ರವರನುನ್ ಆರ್,ಟಿಪ.ಪಿ.ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಶಕಿತ್ನಗರ, ರಾಯಚೂರು ‐ ಈ ಶಾಲೆಗೆ
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00

D

1(4) ನಿ ೕಜನೆ
ವಗರ್‐1/2002‐03

ಪಿ.ಆರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮು. ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ
ಬಾಗಲೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್
ರವರನುನ್ ಆರ್,ಟಿಪ.ಪಿ.ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಶಕಿತ್ನಗರ, ರಾಯಚೂರು ‐ ಈ ಶಾಲೆಗೆ
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00

D

3917

EST1

3948

EXAMINATION

1(3)ಆಋಪ‐
8/88‐89.

ಎಂ ನೀಲಯಯ್ ಇವರ ಆ ತ್ಋಣ ಪಟಿಟ್ ಕಡತ.

6/28/2008 0:00

D

3948

EST1

1(3)ಆಋಪ‐
8/88‐89.

ಎಂ ನೀಲಯಯ್ ಇವರ ಆ ತ್ಋಣ ಪಟಿಟ್ ಕಡತ.

6/28/2008 0:00

D

3958

EXAMINATION

1(4) ಬಿ.ಆರ್,.
ವೇತನ ‐
11/2005‐06

ರಾಜಯ್ದ 16 ಡಿಪಿಇಪಿ ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ಲ್ ನಿ ೕಜನೆ
ಮೇರೆಗೆ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ದದ್, ಬಿ.ಆರ್.
ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರೆಗಳನುನ್ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ ನ ಲ್
ಪೂಣರ್ಕಾ ಕವಾಗಿ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ
(ವೇತನ ಸ ತ) ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

1/5/2008 0:00

B

1(4) ಬಿ.ಆರ್,.
ವೇತನ ‐
11/2005‐06

ರಾಜಯ್ದ 16 ಡಿಪಿಇಪಿ ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ಲ್ ನಿ ೕಜನೆ
ಮೇರೆಗೆ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ದದ್, ಬಿ.ಆರ್.
ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರೆಗಳನುನ್ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ ನ ಲ್
ಪೂಣರ್ಕಾ ಕವಾಗಿ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ
(ವೇತನ ಸ ತ) ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

1/5/2008 0:00

B

3958

EST1

3961

EXAMINATION

1(4) ಬಿ.ಆರ್,.
ಬಿ.ಆರ್. ಸಮನಾವ್ಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ನಿ ೕಜೆನ
ಆಯೆಕ್ ‐1/2004‐ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಿ ರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ಅವರ
05 (ಭಾಗ)
ಮೂಲ ಹುದೆದ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕ ಸುವ ಬಗೆಗ್

1/5/2008 0:00

D

3961

EST1

1(4) ಬಿ.ಆರ್,.
ಬಿ.ಆರ್. ಸಮನಾವ್ಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ನಿ ೕಜೆನ
ಆಯೆಕ್ ‐1/2004‐ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಿ ರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ಅವರ
05 (ಭಾಗ)
ಮೂಲ ಹುದೆದ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕ ಸುವ ಬಗೆಗ್

1/5/2008 0:00

D

3963

EXAMINATION

1(4) ಬಿ.ಆರ್,
ಆಯೆಕ್ ‐1/2004‐
05 (ಭಾಗ0

1/5/2008 0:00

D

ಬಿ.ಆರ್. ಆಯೆಕ್ ಬಗೆಗ್

3963

EST1

1(4) ಬಿ.ಆರ್,
ಆಯೆಕ್ ‐1/2004‐
05 (ಭಾಗ0

ಬಿ.ಆರ್. ಆಯೆಕ್ ಬಗೆಗ್

1/5/2008 0:00

D

3966

EXAMINATION

1(4) ಬಿ,ಆರ್,
ನೇಮಕಾತಿ ‐
12/2005‐06

ಬಿ.ಆರ್, ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಪಾರ್ಡು (ಎಂ.ಜಿ.
ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ) ಉದಯಕುಮಾರ್,
ರ್ೕಕಂಠೇಶವ್ರ

1/5/2008 0:00

D

3966

EST1

1(4) ಬಿ,ಆರ್,
ನೇಮಕಾತಿ ‐
12/2005‐06

ಬಿ.ಆರ್, ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಪಾರ್ಡು (ಎಂ.ಜಿ.
ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ) ಉದಯಕುಮಾರ್,
ರ್ೕಕಂಠೇಶವ್ರ

1/5/2008 0:00

D

EXAMINATION

ಬಿ.ಆರ್. ಬಿ.ಆರ್.ಪಿ ಮತುತ್ .ಆರ್.ಪಿಗಳನ
ಪಿಗಳನುುನ್
1(4) ಬಿ.ಆರ್.
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಲು ಮಾನದಂಡ ಮತುತ್
ಆಯೆಕ್ ‐1/2004‐
ಅಹರ್ತೆಗಳನುನ್ ಬಗೆಗ್ ಪರೀ ೆ ಧಾನ ರೂಪಿಸುವ
05
ಬಗೆಗ್

1/5/2008 0:00

B

EST1

ಬಿ.ಆರ್. ಬಿ.ಆರ್.ಪಿ ಮತುತ್ .ಆರ್.ಪಿಗಳನುನ್
1(4) ಬಿ.ಆರ್.
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಲು ಮಾನದಂಡ ಮತುತ್
ಆಯೆಕ್ ‐1/2004‐
ಅಹರ್ತೆಗಳನುನ್ ಬಗೆಗ್ ಪರೀ ೆ ಧಾನ ರೂಪಿಸುವ
05
ಬಗೆಗ್

1/5/2008 0:00

B

3969

3969

3976

EXAMINATION

1(4) ಡಿಪಿಟಿ ‐
1/93‐94

ರ್ೕ ಗಂಗಣಣ್ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು (ಸಂಸಕ್ರ್ತ)
ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. ಇಲಾಕೆ,
ಮೈಸೂರು ಭಾಗ ರರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್

1/5/2008 0:00

D

3976

EST1

1(4) ಡಿಪಿಟಿ ‐
1/93‐94

ರ್ೕ ಗಂಗಣಣ್ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು (ಸಂಸಕ್ರ್ತ)
ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. ಇಲಾಕೆ,
ಮೈಸೂರು ಭಾಗ ರರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್

1/5/2008 0:00

D

3983

EXAMINATION

1(4) ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ, (ಗು) ‐
38/2005‐06

ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಅಪರ ಆಯುಕತ್ರ ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆ ಬರುವ
ಪತರ್ಗಳ ಬಗೆಗ್ ವಯ್ವಹರಿಸುವ ಕುರಿತು

1/5/2008 0:00

D

3983

EST1

1(4) ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ, (ಗು) ‐
38/2005‐06

ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಅಪರ ಆಯುಕತ್ರ ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆ ಬರುವ
ಪತರ್ಗಳ ಬಗೆಗ್ ವಯ್ವಹರಿಸುವ ಕುರಿತು

1/5/2008 0:00

D

1/5/2008 0:00

D

3986

EXAMINATION

ರ್ೕ ಡಿ.ಹೆಚ್ ಬಸವರಾಜಯಯ್, ಮು.
1(4) ಸ. .ಅ‐ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಅವರಗೆರೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾ. ಜಿಲೆಲ್
ನಿ ‐2/2002‐03 ರವರಿಗೆ 01‐10‐2003 ರಿಂದ 28‐02‐2004
ರವರೆಗೆ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

ರ್ೕ ಡಿ.ಹೆಚ್ ಬಸವರಾಜಯಯ್, ಮು.
1(4) ಸ. .ಅ‐ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಅವರಗೆರೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾ. ಜಿಲೆಲ್
ನಿ ‐2/2002‐03 ರವರಿಗೆ 01‐10‐2003 ರಿಂದ 28‐02‐2004
ರವರೆಗೆ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

3986

EST1

3997

EXAMINATION

1(4) ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ
ನಿ ೕಜನೆ ‐
46/2005‐06

3997

EST1

1(4) ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ
ನಿ ೕಜನೆ ‐
46/2005‐06

4000

EXAMINATION

1(4) ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ
ನಿ ೕಜನೆ ‐
10/2006‐07

ಆರ್.ಪಿ ಪದಮ್ ರ್ೕ ರವರ ನಿ

4000

EST1

1(4) ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ
ನಿ ೕಜನೆ ‐
10/2006‐07

ಆರ್.ಪಿ ಪದಮ್ ರ್ೕ ರವರ ನಿ

1/5/2008 0:00

D

ಡಾ. ಹನುಮಂತರಾಯ ಎಸ್. ಜಮದಗಿನ್ ಮು.
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಹೊಸಹ ಳ್, ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ.
ಬೆಂ ಗರ್ಂ ಜಿಲೆಲ್ ರವರ ನಿ ೕಜನೆ

11/14/2008 0:00

D

ಡಾ. ಹನುಮಂತರಾಯ ಎಸ್. ಜಮದಗಿನ್ ಮು.
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಹೊಸಹ ಳ್, ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ.
ಬೆಂ ಗರ್ಂ ಜಿಲೆಲ್ ರವರ ನಿ ೕಜನೆ

11/14/2008 0:00

D

ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್

1/5/2008 0:00

D

ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್

1/5/2008 0:00

D

4001

EXAMINATION

1(8)ಆಋಪ
10/89‐90

ಇ

ವಸಂತ ಮಾದವ ಇವರ ಆ ತ್ಋಣ ಪಟಿಟ್
ಕಡತ.

6/23/2011 0:00

C

4001

EST1

1(8)ಆಋಪ
10/89‐90

ಇ

ವಸಂತ ಮಾದವ ಇವರ ಆ ತ್ಋಣ ಪಟಿಟ್
ಕಡತ.

6/23/2011 0:00

C

4004

EXAMINATION

1(8) ಆಋಪ‐
196/89‐90

ರೇಖಾಯ್ನಾಯಕ್ ಇವರ ಆ ತ್ಋಣ ಪಟಿಟ್ ಕಡತ.

11/12/2008 0:00

D

4004

EST1

1(8) ಆಋಪ‐
196/89‐90

ರೇಖಾಯ್ನಾಯಕ್ ಇವರ ಆ ತ್ಋಣ ಪಟಿಟ್ ಕಡತ.

11/12/2008 0:00

D

ಸಾ. ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ
1(4) ಇಲಾಖೆ
ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್ ‐ಬಿ ವರ್ಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಬಿಡುಗಡೆ ‐2/205‐
ಗೆಜೆಟೆಡ್
ರ್ಭೇಷನಗರ್ಳಾಗಿ ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.
06
ಇಂದ ಆಯೆಕ್ಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಲಾಕೆಯಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/19/2009 0:00

C

4006

EXAMINATION

ಸಾ. ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ
1(4) ಇಲಾಖೆ
ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್ ‐ಬಿ ವರ್ಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಬಿಡುಗಡೆ ‐2/205‐
ಗೆಜೆಟೆಡ್
ರ್ಭೇಷನಗರ್ಳಾಗಿ ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.
06
ಇಂದ ಆಯೆಕ್ಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಲಾಕೆಯಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4006

EST1

4012

EXAMINATION

1(3)ಆಋಪ
14/89‐90.

4012

EST1

1(3)ಆಋಪ
14/89‐90.

4017

EXAMINATION

4017

EST1

11/19/2009 0:00

C

ಆರ್ ರತನ್ಯಯ್ ಇವರ ಆ ತ್ಋಣ ಪಟಿಟ್ ಕಡತ.

9/20/2008 0:00

D

ಆರ್ ರತನ್ಯಯ್ ಇವರ ಆ ತ್ಋಣ ಪಟಿಟ್ ಕಡತ.

9/20/2008 0:00

D

ಸಾ. ಇಲಾಖೆಯ ಗೂರ್ಪ್.ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್
1(4) ನಿ ೕಜನೆ
ನಿ ೕಜನೆ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗೆ
‐30/2005‐06
ಬಿಟುಟ್ ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್

1/5/2008 0:00

D

ಸಾ. ಇಲಾಖೆಯ ಗೂರ್ಪ್.ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್
1(4) ನಿ ೕಜನೆ
ನಿ ೕಜನೆ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗೆ
‐30/2005‐06
ಬಿಟುಟ್ ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್

1/5/2008 0:00

D

4024

EXAMINATION

1(3) ಆಋಪ‐
45/89‐90.

ಠಲ್ ದಾಸ್ ಬನನ್ಂಟೆ ಇವರ ಆ ತ್ಋಣ ಪಟಿಟ್
ಕಡತ.

11/12/2008 0:00

D

4024

EST1

1(3) ಆಋಪ‐
45/89‐90.

ಠಲ್ ದಾಸ್ ಬನನ್ಂಟೆ ಇವರ ಆ ತ್ಋಣ ಪಟಿಟ್
ಕಡತ.

11/12/2008 0:00

D

EXAMINATION

2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಎಸ್. /ಎಸ್.ಟಿ
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲಪ್ಡುವ
ರಾಜಿರ್
1(4) ಎರವಲು‐
ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಮುಖಯ್
ನಿ ೕ‐29/2005‐
ಕಷ್ಕರುಗಳನುನ್ ಎರವಲು ಸೇವೆ ಆಧಾರದ
06
ಮೇಲೆ ನಿ ಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್ (1) ಬಿ. ಚನೆನ್ೕಗೌಡ,
2) ಬಿ.ಎಸ್ ರೇವಣಣ್ ಹುಣಸೂರು, ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ

11/14/2008 0:00

D

EST1

2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಎಸ್. /ಎಸ್.ಟಿ
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ
ನಡೆಸಲಪ್ಡುವ
ರಾಜಿರ್
ರಾಜಿರ್
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲ
1(4) ಎರವಲು‐
ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಮುಖಯ್
ನಿ ೕ‐29/2005‐
ಕಷ್ಕರುಗಳನುನ್ ಎರವಲು ಸೇವೆ ಆಧಾರದ
06
ಮೇಲೆ ನಿ ಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್ (1) ಬಿ. ಚನೆನ್ೕಗೌಡ,
2) ಬಿ.ಎಸ್ ರೇವಣಣ್ ಹುಣಸೂರು, ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ

11/14/2008 0:00

D

EXAMINATION

1(4) ನಿ ೕಜನೆ
ರ್ೕ ಎ.ಎನ್ ಗುರುಪರ್ಸಾದ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು.
ಬಿಡುಗಡೆ 1/2004‐ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ (ಉದುರ್) ಕನಕಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು
05
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್

1/5/2008 0:00

D

4040

4040

4045

1(4) ನಿ ೕಜನೆ
ರ್ೕ ಎ.ಎನ್ ಗುರುಪರ್ಸಾದ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು.
ಬಿಡುಗಡೆ 1/2004‐ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ (ಉದುರ್) ಕನಕಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು
05
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್

4045

EST1

4047

EXAMINATION

194) ಗುರ್ಪ್.ಬಿ
ಸೇವಾ ವರ
50/2005‐06

4047

EST1

194) ಗುರ್ಪ್.ಬಿ
ಸೇವಾ ವರ
50/2005‐06

4052

EXAMINATION

4052

EST1

1/5/2008 0:00

D

ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ತತಸ್ ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್.ಬಿ
ವರ್ಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೇವಾ ವರ ತರಿಸುವ
ಬಗೆಗ್

1/5/2008 0:00

D

ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ತತಸ್ ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್.ಬಿ
ವರ್ಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೇವಾ ವರ ತರಿಸುವ
ಬಗೆಗ್

1/5/2008 0:00

D

1(8)(1) ಆಋಪ
ಜಿ ರಾಜರಾಜೇಶವ್ರಿ ಇವರ ಆ ತ್ಋಣ ಪಟಿಟ್ ಕಡತ.
23/94‐95.

6/24/2011 0:00

D

1(8)(1) ಆಋಪ
ಜಿ ರಾಜರಾಜೇಶವ್ರಿ ಇವರ ಆ ತ್ಋಣ ಪಟಿಟ್ ಕಡತ.
23/94‐95.

6/24/2011 0:00

D

4069

EXAMINATION

1(4) ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ (ಧಾ) ‐
44/2005‐06

ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕಾತ್ಲಯದ ಆಡ ತ ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆ
ಬರುವ ಷಯಗಳ ಬಗೆಗ್

1/5/2008 0:00

D

4069

EST1

1(4) ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ (ಧಾ) ‐
44/2005‐06

ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕಾತ್ಲಯದ ಆಡ ತ ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆ
ಬರುವ ಷಯಗಳ ಬಗೆಗ್

1/5/2008 0:00

D

EXAMINATION

1(4) ಮು.
ನಿ ೕಜನೆ ‐
3/2003‐04

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಪರ್ಬಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ(ಉದುರ್) ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ
ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ರವರ
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್

10/7/2011 0:00

D

EST1

1(4) ಮು.
ನಿ ೕಜನೆ ‐
3/2003‐04

ರ್ೕೕಮತಿ
ಮತಿ ಎಸ್.ಪರ್ಬ
ಬಾ
ಾ ಮುಖ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ(ಉದುರ್) ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ
ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ರವರ
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್

10/7/2011 0:00

D

EXAMINATION

1(4)(5) ನಿ‐
32/ಪರ್.ಭ/16/200
2‐03

4/13/2007 0:00

B

4071

4071

4108

ಗೂರ್ಪ್‐ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

4108

EST1

1(4)(5) ನಿ‐
32/ಪರ್.ಭ/16/200
2‐03

ಗೂರ್ಪ್‐ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

4/13/2007 0:00

B

4111

EXAMINATION

1(5) ಪರ್ಭ‐
ಮಂ03/2003‐04

ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಬಗೆಗ್

4/13/2007 0:00

B

4111

EST1

1(5) ಪರ್ಭ‐
ಮಂ03/2003‐04

ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಬಗೆಗ್

4/13/2007 0:00

B

EXAMINATION

ರ್ೕ.ಬಿ.
.ಬಿ.ಮುನಿಯಪಪ್
ಮುನಿಯಪಪ್.ಸ. .,ಸಕಾರ್ರಿ ಪ
ಪೌರ್ರ್ಢಶಾ
ಶಾಲ
ಲೆ,,
ಸುಲಾತ್ನ್ ಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
1(2)ಮು. .ಬಡಿತ್‐
ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ ದಿ:24‐09‐1999ರಿಂದ
02/04‐05
ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/24/2008 0:00

D

EST1

ರ್ೕ.ಬಿ.ಮುನಿಯಪಪ್.ಸ. .,ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಸುಲಾತ್ನ್ ಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
1(2)ಮು. .ಬಡಿತ್‐
ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ ದಿ:24‐09‐1999ರಿಂದ
02/04‐05
ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/24/2008 0:00

D

4159

4159

4167

EXAMINATION

1(3) ಪರ್.ಭ.ಮಂ‐
01/04‐05

ಗೂರ್ಪ್‐ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

3/30/2007 0:00

C

4167

EST1

1(3) ಪರ್.ಭ.ಮಂ‐
01/04‐05

ಗೂರ್ಪ್‐ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

3/30/2007 0:00

C

4168

EXAMINATION

1(3) ಪರ್.ಭ.ಮಂ‐
4/05‐06

ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆಯ್ ಬಗೆಗ್

3/30/2007 0:00

C

4168

EST1

1(3) ಪರ್.ಭ.ಮಂ‐
4/05‐06

ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆಯ್ ಬಗೆಗ್

3/30/2007 0:00

C

ಗೂರ್ಪ್‐ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರಿಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರಿ ಕುರಿತು

4/13/2007 0:00

B

4171

EXAMINATION

1(3)
ಪರ್,.ಭ.ಮಂ.‐
03/05‐06

4/13/2007 0:00

B

1(3) ಪರ್ಭ‐5/05‐
06

ರ್ೕ ಗುಣಪಾಲಪಕಕ್ಳ ಇವರ ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು

4/13/2007 0:00

B

1(3) ಪರ್ಭ‐5/05‐
06

ರ್ೕ ಗುಣಪಾಲಪಕಕ್ಳ ಇವರ ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು

4/13/2007 0:00

B

EXAMINATION

ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ
ಕಷ್ಕರುು,ಎಂ.
ಎಂ ಟಿ.ಯು
ರ್ೕ.ಎಲ್.ಬಿ.ಲಮಾಣಿ,ಮುಖ
1(2)ಮು. .ಸಾಥ್ಪ. .ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಕಗೊಗ್ೕಡ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್
ಬಡಿತ್‐02/05‐06
ಇವರಿಗೆ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/24/2008 0:00

D

EST1

ರ್ೕ.ಎಲ್.ಬಿ.ಲಮಾಣಿ,ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,ಎಂ.ಟಿ.ಯು
1(2)ಮು. .ಸಾಥ್ಪ. .ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಕಗೊಗ್ೕಡ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್
ಬಡಿತ್‐02/05‐06
ಇವರಿಗೆ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/24/2008 0:00

D

EST1

4174

EXAMINATION

4174

EST1

4176

4176

1(3)
ಪರ್,.ಭ.ಮಂ.‐
03/05‐06

ಗೂರ್ಪ್‐ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರಿಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರಿ ಕುರಿತು

4171

4177

EXAMINATION

(3_ ಪರ್.ಭ‐7/05‐
06

ಗೂರ್ಪ್‐ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು

4/13/2007 0:00

B

4177

EST1

(3_ ಪರ್.ಭ‐7/05‐
06

ಗೂರ್ಪ್‐ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು

4/13/2007 0:00

B

4179

EXAMINATION

1(3) ಪರ್.ಭ.ಮಂ‐ ಕೆ.ದೋರಯಯ್ ನಿ.ದೈ. .ಅ ಬೆಂಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
10/05‐06
ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಿ ಕುರಿತು

3/30/2007 0:00

C

4179

EST1

1(3) ಪರ್.ಭ.ಮಂ‐ ಕೆ.ದೋರಯಯ್ ನಿ.ದೈ. .ಅ ಬೆಂಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
10/05‐06
ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಿ ಕುರಿತು

3/30/2007 0:00

C

4186

EXAMINATION

1(3) ಪರ್.ಭ.ಮಂ‐
45/2005‐06

4/13/2007 0:00

B

ಬಿ ಗೂರ್ಪ್ ‐ ಅದಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರಿ ಕುರಿತು

1(3) ಪರ್.ಭ.ಮಂ‐
45/2005‐06

4186

EST1

4188

EXAMINATION

4188

EST1

4191

EXAMINATION

1(3) ಪರ್.ಭ.ಮಂ‐
05/06‐07

4191

EST1

1(3) ಪರ್.ಭ.ಮಂ‐
05/06‐07

ಬಿ ಗೂರ್ಪ್ ‐ ಅದಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರಿ ಕುರಿತು

4/13/2007 0:00

B

ಸ.1(2)ಮು. ./ಸಾಥ್.
ಎಸ್.ಎಂ.ಚಿನನ್ಣಣ್ವರ,ಮು. ‐ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆಲ್
ಪ.ಬಡಿತ್‐10/02‐
ಇವರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.
03(ಪಿ)

8/12/2009 0:00

D

ಸ.1(2)ಮು. ./ಸಾಥ್.
ಎಸ್.ಎಂ.ಚಿನನ್ಣಣ್ವರ,ಮು. ‐ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆಲ್
ಪ.ಬಡಿತ್‐10/02‐
ಇವರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.
03(ಪಿ)

8/12/2009 0:00

D

ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರು ಬಗೆಗ್

3/9/2007 0:00

C

ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರು ಬಗೆಗ್

3/9/2007 0:00

C

4200

EXAMINATION

1(5)
ಪರ್.ಭ.ಮಂ.21/200
5‐06

ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರಿ ಬಗೆಗ್

3/9/2007 0:00

C

4200

EST1

1(5)
ಪರ್.ಭ.ಮಂ.21/200
5‐06

ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರಿ ಬಗೆಗ್

3/9/2007 0:00

C

4202

EXAMINATION

1(5) ಪರ್.ಭ.ಮಂ
22/2005‐06

ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅದಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರಿ ಬಗೆಗ್

3/30/2007 0:00

C

4202

EST1

1(5) ಪರ್.ಭ.ಮಂ
22/2005‐06

ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅದಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರಿ ಬಗೆಗ್

3/30/2007 0:00

C

EXAMINATION

1(5)
ಪರ್.ಭ.ಮಂ/26/20
06‐07

ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

3/9/2007 0:00

C

4205

4205

EST1

1(5)
ಪರ್.ಭ.ಮಂ/26/20
06‐07

ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

3/9/2007 0:00

C

4211

EXAMINATION

1(5) ಪರ್.ಭ.ಮಂ
31/2006‐07

ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆಯ್ಯನುನ್
ಮಂಜೂರಿ ಕುರಿತು

4/13/2007 0:00

B

4211

EST1

1(5) ಪರ್.ಭ.ಮಂ
31/2006‐07

ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆಯ್ಯನುನ್
ಮಂಜೂರಿ ಕುರಿತು

4/13/2007 0:00

B

4216

EXAMINATION

1(5) ಪರ್.ಬ.ಮಂ.
34/2006‐07

ಗೂರ್ಪ್‐ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರಿ ಕುರಿತು

3/9/2007 0:00

C

4216

EST1

1(5) ಪರ್.ಬ.ಮಂ.
34/2006‐07

ಗೂರ್ಪ್‐ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರಿ ಕುರಿತು

3/9/2007 0:00

C

4221

4221

4249

4249

4255

EXAMINATION

ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಮಹದೇವಪಪ್,ಉಪನಾಯ್ಸಕರು(ನಿ‐
ಸ.1(2)ಮು. ./ಸಾಥ್. 32),ಡಯಟ್,ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್
ಪ.ಬಡಿತ್‐02/06‐07
ಕಞ್ಷಕರ ವೃಂದಕೆಕ್ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

11/24/2008 0:00

E

EST1

ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಮಹದೇವಪಪ್,ಉಪನಾಯ್ಸಕರು(ನಿ‐
ಸ.1(2)ಮು. ./ಸಾಥ್. 32),ಡಯಟ್,ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್
ಪ.ಬಡಿತ್‐02/06‐07
ಕಞ್ಷಕರ ವೃಂದಕೆಕ್ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

11/24/2008 0:00

E

EXAMINATION

ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರಿಗೆ,ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ
ಸ.1(2)‐ಸಥ್ಳ
ವೃಂದದ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಕೆ. .ಎಸ್.ಆರ್.ನಿಯಮ
ನಿಯುಕಿತ್‐01‐05‐06
32ರನವ್ಯ ಸವ್ತಂತರ್ ಪರ್ಭಾರದ ಲ್ರಿ ಸಥ್ಳ
ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/17/2010 0:00

C

EST1

ಗೆರ್
ಗ ರ್ೕಡ್
ಡ್‐1
1 ಪೌರ್
ಪ ರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರಿಗೆ,ಮುಖ
ಕಷ್ಕರಿಗ ,ಮುಖಯ್ಯ್
ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ
ಸ.1(2)‐ಸಥ್ಳ
ವೃಂದದ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಕೆ. .ಎಸ್.ಆರ್.ನಿಯಮ
ನಿಯುಕಿತ್‐01‐05‐06
32ರನವ್ಯ ಸವ್ತಂತರ್ ಪರ್ಭಾರದ ಲ್ರಿ ಸಥ್ಳ
ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/17/2010 0:00

C

ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರಿಗೆ, ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರನುನ್ ಕೆ. .ಎಸ್.ಆರ್.ನಿಯಮ 32ರನವ್ಯ
ಸವ್ತಂತರ್ ಪರ್ಭಾರದ ಲ್ರಿ ,ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ
ವೃಂದದ ಹುದೆದ್ಗಳ ಲ್ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ
ಬಗೆಗ್(ಇತರೆ ಷಯಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ)

5/15/2009 0:00

E

EXAMINATION

1(2)‐ನಿ32‐ಸಥ್ಳ
ನಿಯುಕಿತ್‐01/05‐
06(ಪಿ)

1(2)‐ನಿ32‐ಸಥ್ಳ
ನಿಯುಕಿತ್‐01/05‐
06(ಪಿ)

ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರಿಗೆ, ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರನುನ್ ಕೆ. .ಎಸ್.ಆರ್.ನಿಯಮ 32ರನವ್ಯ
ಸವ್ತಂತರ್ ಪರ್ಭಾರದ ಲ್ರಿ ,ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ
ವೃಂದದ ಹುದೆದ್ಗಳ ಲ್ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ
ಬಗೆಗ್(ಇತರೆ ಷಯಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ)

4255

EST1

4258

EXAMINATION

1(3) ಪಾ. ೕ ‐
ಕೆ.ಡಿ
07/2003‐04

ನನ್ಮಮ್

4258

EST1

1(3) ಪಾ. ೕ ‐
ಕೆ.ಡಿ
07/2003‐04

ನನ್ಮಮ್

4261

EXAMINATION

1(3) .ಪರ್,ಅ
/ಪಾಸ್
ೕಟ್
2003‐04

4261

EST1

1(3) .ಪರ್,ಅ
/ಪಾಸ್
ೕಟ್
2003‐04

5/15/2009 0:00

E

ದೇಶ ಪರ್ವಾಸ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

9/8/2008 0:00

E

ದೇಶ ಪರ್ವಾಸ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

9/8/2008 0:00

E

ಕೆ. ಉಷಾ ದೇ , ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಇವರ
ಪಾಸ್
ೕಟ್ರ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

12/7/2007 0:00

D

ಕೆ. ಉಷಾ ದೇ , ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಇವರ
ಪಾಸ್
ೕಟ್ರ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

12/7/2007 0:00

D

4266

EXAMINATION

1(3) .ಪರ್. ‐
05/04‐05

. ತಿಮಮ್ಯಯ್, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್
ೕಟ್ರ್ ಎನ್.ಡಿ. ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/8/2008 0:00

E

4266

EST1

1(3) .ಪರ್. ‐
05/04‐05

. ತಿಮಮ್ಯಯ್, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್
ೕಟ್ರ್ ಎನ್.ಡಿ. ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/8/2008 0:00

E

4269

EXAMINATION

1(3) .ಪರ್.‐
7/2004‐05

ಅಬುದ್ಲ್ ಅಜೀಂ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್,
ಕೋಲಾರ ಇವರ ಹಚ್ ಯಾತೆರ್ ಅನುಮತಿ
ಕುರಿತು

4/13/2007 0:00

B

4269

EST1

1(3) .ಪರ್.‐
7/2004‐05

ಅಬುದ್ಲ್ ಅಜೀಂ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್,
ಕೋಲಾರ ಇವರ ಹಚ್ ಯಾತೆರ್ ಅನುಮತಿ
ಕುರಿತು

4/13/2007 0:00

B

4274

EXAMINATION

1(3) .ಪರ್.ಅ
/ಪಾಸ್
ೕಟ್ರ್ ‐
08/2005‐06

ಬಿ.ಎನ್.ಆರ್. ಇವರ ಪಾಸ್

4/13/2007 0:00

B

ೕಟ್ರ್ ಬಗೆಗ್

4274

EST1

1(3) .ಪರ್.ಅ
/ಪಾಸ್
ೕಟ್ರ್ ‐
08/2005‐06

4281

EXAMINATION

4281

ಬಿ.ಎನ್.ಆರ್. ಇವರ ಪಾಸ್

ೕಟ್ರ್ ಬಗೆಗ್

4/13/2007 0:00

B

1(5) .ಪು.ಅ
24/2006‐07

ಎಸ್.ಎಸ್ ಶೈಲಜಮಮ್ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ,
ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ದೇಶ
ಪರ್ವಾಸದ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

2/9/2010 0:00

D

EST1

1(5) .ಪು.ಅ
24/2006‐07

ಎಸ್.ಎಸ್ ಶೈಲಜಮಮ್ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ,
ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ದೇಶ
ಪರ್ವಾಸದ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

2/9/2010 0:00

D

4283

EXAMINATION

1(5) .ಪು. ಅ
132 2006‐07

ಫಾಮೀದ್ ರ ೕಂ .ಸ.ನಿ ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ
ಇವರ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸ ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು

9/8/2008 0:00

E

4283

EST1

1(5) .ಪು. ಅ
132 2006‐07

ಫಾಮೀದ್ ರ ೕಂ .ಸ.ನಿ ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ
ಇವರ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸ ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು

9/8/2008 0:00

E

4293

EXAMINATION

1(3)ಬಡಿತ್ 77/02‐
03

ಗರ್ಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಬಡಿತ್
ಮೂಲಕ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

B

4293

EST1

1(3)ಬಡಿತ್ 77/02‐
03

ಗರ್ಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಬಡಿತ್
ಮೂಲಕ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

B

4308

EXAMINATION

1(8)ಆಋಪ‐
2/98‐99.

ನಿಯಮ32 ರಿಂದ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ಯ
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಆ ತ್ಋಣ ಪಟಿಟ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/19/2008 0:00

D

4308

EST1

1(8)ಆಋಪ‐
2/98‐99.

ನಿಯಮ32 ರಿಂದ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ಯ
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಆ ತ್ಋಣ ಪಟಿಟ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/19/2008 0:00

D

1(2)(3)/ದೈ. .ಬ ಜಿಲಾಲ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಅಧಿಕಷ್ಕರಿಗೆ ಅಹರ್ತಾ
ಡಿತ್‐ಪೂವಾರ್‐
ದಿನಾಂಕವನುನ್ ನಿಗಧಿಪಡಿ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ
28/96‐97
ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/9/2011 0:00

A

4320

EXAMINATION

4320

4332

4332

4345

4345

EST1

1(2)(3)/ದೈ. .ಬ ಜಿಲಾಲ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಅಧಿಕಷ್ಕರಿಗೆ ಅಹರ್ತಾ
ಡಿತ್‐ಪೂವಾರ್‐
ದಿನಾಂಕವನುನ್ ನಿಗಧಿಪಡಿ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ
28/96‐97
ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/9/2011 0:00

A

EXAMINATION

1(2) ದಾವೆ‐
2/97‐98

ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:2305/97ರ ಬಗೆಗ್‐
ರ್ೕ. . ವಮೂತಿರ್,ಮು. .ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆ,ಪಲಲ್ವನಹ ಳ್ ರಿಯೂರು ತಾ. ಇವರಿಗೆ
ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/24/2008 0:00

D

EST1

1(2) ದಾವೆ‐
2/97‐98

ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:2305/97ರ ಬಗೆಗ್‐
ರ್ೕ. . ವಮೂತಿರ್,ಮು. .ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆ,ಪಲಲ್ವನಹ ಳ್ ರಿಯೂರು ತಾ. ಇವರಿಗೆ
ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/24/2008 0:00

D

1(2) ರಿಟ್‐
02/2000‐01

ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್
ಸಂಖೆಯ್:01/2001‐
ಕ .ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂಖ
ಯ್:01/2001
ರ್ೕ.ಟಿ. .ರಾಮು ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲಲೆ,
ತಾವರೆಕೆರೆ, ರಾ ತಾ: ತುಮಕೂರು ಜಿ:ಇವರಿಗೆ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ
ಸಾಥ್ನಾಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/24/2008 0:00

D

1(2) ರಿಟ್‐
02/2000‐01

ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:01/2001‐
ರ್ೕ.ಟಿ. .ರಾಮು ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲಲೆ,
ತಾವರೆಕೆರೆ, ರಾ ತಾ: ತುಮಕೂರು ಜಿ:ಇವರಿಗೆ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ
ಸಾಥ್ನಾಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/24/2008 0:00

D

EXAMINATION

EST1

4356

EXAMINATION

1(3)
ರಫ106/85‐86.

ಎ.ಸೋಮಶೇಖರ್ ಇವರ ಆ ತ್ ಋಣ ಪಟಿಟ್
ಕಡತ.

6/23/2011 0:00

C

4356

EST1

1(3)
ರಫ106/85‐86.

ಎ.ಸೋಮಶೇಖರ್ ಇವರ ಆ ತ್ ಋಣ ಪಟಿಟ್
ಕಡತ.

6/23/2011 0:00

C

1(2) ರಿಟ್‐
11/2000‐01

ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:1469/99‐
ರ್ೕ.ಎ.ಎಸ್.ಗುರು ಂಹ,ನಿವೃತತ್
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,ಡಯಟ್,ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರು
ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದಕೆಕ್
ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ ಸಾಥ್ನಾಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

11/24/2008 0:00

D

11/24/2008 0:00

D

3/9/2011 0:00

D

4357

EXAMINATION

4357

EST1

1(2) ರಿಟ್‐
11/2000‐01

ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:1469/99‐
ರ್ೕ.ಎ.ಎಸ್.ಗುರು ಂಹ,ನಿವೃ
ನಿವ ತತ್
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,ಡಯಟ್,ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರು
ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದಕೆಕ್
ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ ಸಾಥ್ನಾಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

4358

EXAMINATION

1(3) ರಜೆ ‐
32/2000‐01

ಕೆ.ಎನ್ ಮಣಿ, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಇವರ
ರಜೆಯ ಬಗೆಗ್

4358

EST1

1(3) ರಜೆ ‐
32/2000‐01

4359

EXAMINATION

1(3)ಆಋಪ‐
49/05‐06.

4359

EST1

1(3)ಆಋಪ‐
49/05‐06.

4360

EXAMINATION

EST1

4360

ಕೆ.ಎನ್ ಮಣಿ, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಇವರ
ರಜೆಯ ಬಗೆಗ್

3/9/2011 0:00

D

ರ್ೕ ಎನ್ ಪುನಂಜಯಯ್ ಇವರ ಆ ತ್ಋಣ ಪಟಿಟ್
ಕಡತ.

6/23/2011 0:00

D

ರ್ೕ ಎನ್ ಪುನಂಜಯಯ್ ಇವರ ಆ ತ್ಋಣ ಪಟಿಟ್
ಕಡತ.

6/23/2011 0:00

D

(3) ರಜೆ ‐59/99‐
2000

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ಸ.
ಪರ್.ಮು. ರಾಗಿ ಗ ಕೆ ರಜೆ ಸೌಲಭಯ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್

4/13/2007 0:00

D

(3) ರಜೆ ‐59/99‐
2000

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ಸ.
ಪರ್.ಮು. ರಾಗಿ ಗ ಕೆ ರಜೆ ಸೌಲಭಯ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್

4/13/2007 0:00

D

4363

EXAMINATION

1(2) ಬಡಿತ್‐
29/2001‐02

ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:11984/02‐
ರ್ೕ.ಎಂ.ಬಸವರಾಜಪಪ್,ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು(ನಿ.32),ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆ,ಆಲೂರು, ರಿಯೂರು
ತಾ:ಕ.ನಾ.ನೇ.ನಿ.32ರಂತೆ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/12/2009 0:00

D

1(2) ಬಡಿತ್‐
29/2001‐02

ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:11984/02‐
ರ್ೕ.ಎಂ.ಬಸವರಾಜಪಪ್,ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು(ನಿ.32),ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆ,ಆಲೂರು, ರಿಯೂರು
ತಾ:ಕ.ನಾ.ನೇ.ನಿ.32ರಂತೆ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/12/2009 0:00

D

4363

EST1

4365

EXAMINATION

1(3) ಸೇ.ಪು‐
24/00‐01

ಸಕಾರ್ರಿ ಸೇವೆಯ ಲ್ ಗ ರುವ ರಜೆಯನುನ್
ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ ಹುದೆದ್ಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/13/2007 0:00

B

4365

EST1

1(3) ಸೇ.ಪು‐
24/00‐01

ಸಕಾರ್ರಿ ಸೇವೆಯ ಲ್ ಗ ರುವ ರಜೆಯನುನ್
ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ ಹುದೆದ್ಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/13/2007 0:00

B

4370

EXAMINATION

ಎಂ.ಆರ್. ಕಾಮಾ ಇವರ ರಜೆಯ ಬಗೆಗ್

4/13/2007 0:00

B

1(3) ರಜೆ‐
23/2001‐02

4370

EST1

1(3) ರಜೆ‐
23/2001‐02

ಎಂ.ಆರ್. ಕಾಮಾ ಇವರ ರಜೆಯ ಬಗೆಗ್

4/13/2007 0:00

B

4372

EXAMINATION

1(3) ರಜೆ‐
45/2002‐03

ಎಸ್.ಬಿ ವಾನಂದ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಇವರ
ರಜೆ ಬಗೆಗ್

8/30/2011 0:00

D

4372

EST1

1(3) ರಜೆ‐
45/2002‐03

ಎಸ್.ಬಿ ವಾನಂದ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಇವರ
ರಜೆ ಬಗೆಗ್

8/30/2011 0:00

D

4376

EXAMINATION

1(3) ರಮ‐
1/2005‐06

ಕೆ. ನಮೀನಾಯಾ ನ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
ಇವರ ರಜೆಯ ಬಗೆಗ್

4/13/2007 0:00

B

4376

EST1

1(3) ರಮ‐
1/2005‐06

ಕೆ. ನಮೀನಾಯಾ ನ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
ಇವರ ರಜೆಯ ಬಗೆಗ್

4/13/2007 0:00

B

1(2) ರಿಟ್‐2/02‐
03

ರ್ೕ.ವೆಂಕಟನರಸಯಯ್,ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು,ಇವರು ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ
ಮು. .ವೃಂದಕೆಕ್,ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ ಬಡಿತ್
ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕ.ಅ.ನಾಯ್ಯಮಂಡ ಯ ಲ್
ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:2940/2002 ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

5/6/2010 0:00

C

1(2) ರಿಟ್‐2/02‐
03

ರ್ೕ.ವೆಂಕಟನರಸಯಯ್,ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು,ಇವರು ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ
ಮು. .ವೃಂದಕೆಕ್,ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ ಬಡಿತ್
ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕ.ಅ.ನಾಯ್ಯಮಂಡ ಯ ಲ್
ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:2940/2002 ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

5/6/2010 0:00

C

EXAMINATION

ರ್ೕ.ಎಸ್. .ಬಸವರಾಜು ಮತುತ್
ರ್ೕ.ವೆಂಕಟೇಶಪಪ್ ಜಿಲಾಲ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ
1(2)(3)/
ಅಧೀಕಷ್ಕರು(ನಿಯಮ‐32)ಇವರು ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಯ ಲ್
ದಾವೆ/73/2002‐
ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:383‐
03
384/2003(ನಿಯಮ‐32
ಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

8/14/2009 0:00

D

4384

EST1

ರ್ೕ.ಎಸ್. .ಬಸವರಾಜು ಮತುತ್
ರ್ೕ.ವೆಂಕಟೇ
ವೆಂಕಟೇಶಪ
ಶಪಪ್ ಜಿಲಾ
ಜಿಲಾಲ್ ದೈ ಕ ಕಷ್
ಕಷ್ಣ
ಣ
1(2)(3)/
ಅಧೀಕಷ್ಕರು(ನಿಯಮ‐32)ಇವರು ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಯ ಲ್
ದಾವೆ/73/2002‐
ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:383‐
03
384/2003(ನಿಯಮ‐32
ಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

8/14/2009 0:00

D

4390

EXAMINATION

6/14/2007 0:00

C

4378

4378

4384

EXAMINATION

EST1

1(3) ಕ.ನಿ.ಅ ‐
03/2003‐04

ಹೆಚ್.

ದದ್ರಾಜು, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕಮತಿ
ಇಇವರ ಕನಿಅ ಬಗೆಗ್

ದದ್ರಾಜು, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕಮತಿ
ಇಇವರ ಕನಿಅ ಬಗೆಗ್

6/14/2007 0:00

C

EXAMINATION

1(3)ಆಐಪ‐
01/06‐07.

ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಮತುತ್ ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕಾತ್ಲಯದ
ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆ ಬರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಙಳು
ನಿವೇಶನಮತುತ್ ಇತರೆ ವಸುತ್ಗಳನುನ್
ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

7/24/2009 0:00

D

4391

EST1

1(3)ಆಐಪ‐
01/06‐07.

ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಮತುತ್ ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕಾತ್ಲಯದ
ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆ ಬರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಙಳು
ನಿವೇಶನಮತುತ್ ಇತರೆ ವಸುತ್ಗಳನುನ್
ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

7/24/2009 0:00

D

4392

EXAMINATION

1(3) ಬಿ.ಆರ್.
/ಅದಾ1/2003‐04

ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ 3 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ
ಮು. ಕನಿಅ ಬಗೆಗ್

4/13/2007 0:00

B

4392

EST1

1(3) ಬಿ.ಆರ್.
/ಅದಾ1/2003‐04

ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ 3 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ
ಮು. ಕನಿಅ ಬಗೆಗ್

4/13/2007 0:00

B

4390

4391

EST1

1(3) ಕ.ನಿ.ಅ ‐
03/2003‐04

ಹೆಚ್.

4395

EXAMINATION

1(3)
ರಾಜು.ಜಿ.ಎನ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಕ.ನಿ.ಅ/2005‐06
ಸಾವ್ಂದೇನಹ ಳ್, ಇವರ ಕ.ನಿ.ಅ ಬಗೆಗ್

3/5/2007 0:00

C

4395

EST1

1(3)
ರಾಜು.ಜಿ.ಎನ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಕ.ನಿ.ಅ/2005‐06
ಸಾವ್ಂದೇನಹ ಳ್, ಇವರ ಕ.ನಿ.ಅ ಬಗೆಗ್

3/5/2007 0:00

C

4397

EXAMINATION

1(3)
ಕ.ನಿ.ಅ/02/2005‐
06

ಎಂ.ಆರ್ ಕರ್ಷಣ್ಪಪ್ ಇವರ ಕ.ನಿ.ಅ ಬಗೆಗ್

3/15/2008 0:00

C

4397

EST1

1(3)
ಕ.ನಿ.ಅ/02/2005‐
06

ಎಂ.ಆರ್ ಕರ್ಷಣ್ಪಪ್ ಇವರ ಕ.ನಿ.ಅ ಬಗೆಗ್

3/15/2008 0:00

C

4400

EXAMINATION

1(3) ಕ.ನಿ.ಅ
/03‐2005‐06

ಹೆಚ್.ಎಸ್ ವಣಣ್, ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಇವರ ಕನಿಅ ಬಗೆಗ್

4/13/2007 0:00

B

4400

EST1

1(3) ಕ.ನಿ.ಅ
/03‐2005‐06

ಹೆಚ್.ಎಸ್ ವಣಣ್, ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಇವರ ಕನಿಅ ಬಗೆಗ್

4/13/2007 0:00

B

4403

EXAMINATION

1(3)
ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ‐
04/2003‐04

ಎಂ.ದೇವಾನಂದ, .ಸ.ನಿ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ
ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್

8/20/2011 0:00

D

4403

EST1

1(3)
ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ‐
04/2003‐04

ಎಂ.ದೇವಾನಂದ, .ಸ.ನಿ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ
ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್

8/20/2011 0:00

D

4405

EXAMINATION

1(3)ನಿ.ನೇ‐
02/92‐93.

ರ್ೕಮತಿ ಇಕಾಬ್ಲ್ ಉನಿನ್ೕಸಾ ನಿವೃತತ್ ಉಪ
ನಿದೇರ್ಶಕರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್.

10/3/2007 0:00

D

4405

EST1

1(3)ನಿ.ನೇ‐
02/92‐93.

ರ್ೕಮತಿ ಇಕಾಬ್ಲ್ ಉನಿನ್ೕಸಾ ನಿವೃತತ್ ಉಪ
ನಿದೇರ್ಶಕರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್.

10/3/2007 0:00

D

4406

EXAMINATION

1(2) ದಾವೆ‐
2/04‐
05/4094/04

ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:4094/2004, ರ್ೕ
ಆರ್.ರಂಗಪಪ್ ನಿಯಮ 32ರಡಿಯ ಲ್ ಇರಿ ದ
ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಸಾಥ್ನ ಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/8/2011 0:00

C

4406

EST1

1(2) ದಾವೆ‐
2/04‐
05/4094/04

ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:4094/2004, ರ್ೕ
ಆರ್.ರಂಗಪಪ್ ನಿಯಮ 32ರಡಿಯ ಲ್ ಇರಿ ದ
ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಸಾಥ್ನ ಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/8/2011 0:00

C

EXAMINATION

1(2)
ದಾವೆ/03/04‐
05/4769/04

ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:4769/2004, ರ್ೕ
ಬಿ.ಎಸ್.ನಾಗೇಶವ್ರ ರಾವ್ ನಿವೃತತ್ ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರು.ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್.

4/7/2010 0:00

C

4407

EST1

1(2)
ದಾವೆ/03/04‐
05/4769/04

ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆ
ಸಂಖೆಯ್:4769/2004, ರ್ೕ
ಬಿ.ಎಸ್.ನಾಗೇಶವ್ರ ರಾವ್ ನಿವೃತತ್ ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರು.ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್.

4/7/2010 0:00

C

4408

EXAMINATION

12/31/2008 0:00

D

4407

ದಿವಂಗತ ಕೆ.ಬಿ.ರಾಜೇಂದರ್ ಂದಿನ
1(6)(ಆ7‐3)
ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಡಯಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ
ಪಿಂಚಣಿ‐5/97‐98.
ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣೆ ಬಗೆಗ್.

ದಿವಂಗತ ಕೆ.ಬಿ.ರಾಜೇಂದರ್ ಂದಿನ
1(6)(ಆ7‐3)
ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಡಯಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ
ಪಿಂಚಣಿ‐5/97‐98.
ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣೆ ಬಗೆಗ್.

4408

EST1

4411

EXAMINATION

1(6)ಪಿಂಚಣಿ‐
4/2003‐04.

4411

EST1

4417

4417

12/31/2008 0:00

D

ರ್ೕ ಜನಾಧರ್ನ ಹತಾವ್ರ್ ನಿವೃತತ್ ಉಪ
ನಿದೇರ್ಶಕರು ಸಾ ಇ ಮೈಸೂರು ಇವರ
ಪಿಂಚಣಿ ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್.

1/30/2009 0:00

D

1(6)ಪಿಂಚಣಿ‐
4/2003‐04.

ರ್ೕ ಜನಾಧರ್ನ ಹತಾವ್ರ್ ನಿವೃತತ್ ಉಪ
ನಿದೇರ್ಶಕರು ಸಾ ಇ ಮೈಸೂರು ಇವರ
ಪಿಂಚಣಿ ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್.

1/30/2009 0:00

D

EXAMINATION

1(3)/ನಿಬೇ.ಬಾಕಿ‐
20/2004‐05.

ರ್ೕ .ಎಸ್. ರೇಮಠ್ ಂದಿನ
ಪಾರ್ಚಾಯರ್ರು ಡಯಟ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ
ಬೇಬಾಕಿ ಪಾರ್ಮಾಣ ಪತರ್ದ ಕುರಿತು.

6/28/2008 0:00

D

EST1

1(3)/ನಿಬೇ.ಬಾಕಿ‐
20/2004‐05.

ರ್ೕ .ಎಸ್. ರೇಮಠ್ ಂದಿನ
ಪಾರ್ಚಾಯರ್ರು ಡಯಟ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ
ಬೇಬಾಕಿ ಪಾರ್ಮಾಣ ಪತರ್ದ ಕುರಿತು.

6/28/2008 0:00

D

4419

EXAMINATION

ರ್ೕ ಜೆ. ನಾಯಕ್ ನಿವೃತತ್
1(3)ನಿವೃತಿತ್/02/
ನಿದೇರ್ಶಕರು,ಸಾ ಇ ಗುಲಬ್ಗರ್ ಇವರ ನಿ್ಋತಿತ್
2004‐05.
ವೇತನ ಸೌಲಭಯ್ ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್.

1/28/2009 0:00

D

4419

EST1

ರ್ೕ ಜೆ. ನಾಯಕ್ ನಿವೃತತ್
1(3)ನಿವೃತಿತ್/02/
ನಿದೇರ್ಶಕರು,ಸಾ ಇ ಗುಲಬ್ಗರ್ ಇವರ ನಿ್ಋತಿತ್
2004‐05.
ವೇತನ ಸೌಲಭಯ್ ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್.

1/28/2009 0:00

D

4421

EXAMINATION

1(3)ಪಿಂಚಣಿ‐
5/05‐06.

ರ್ೕ ಡಾಕಪಪ್ ಹೆಗಡೆ ನಿವೃತತ್
ಮು. .ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ವ
ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

ಗಗ್

10/17/2007 0:00

D

4421

EST1

1(3)ಪಿಂಚಣಿ‐
5/05‐06.

ರ್ೕ ಡಾಕಪಪ್ ಹೆಗಡೆ ನಿವೃತತ್
ಮು. .ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ವ
ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

ಗಗ್

10/17/2007 0:00

D

4424

EXAMINATION

1(3)ಪಿಂಚಣಿ‐
6/05‐06.

ರ್ೕ ಬಿ ಸೂಯರ್ಪರ್ಕಾಶ್ ನಿವೃತತ್ ಉಪ
ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ರಿಯೂರು
ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

1/28/2009 0:00

E

4424

EST1

1(3)ಪಿಂಚಣಿ‐
6/05‐06.

ರ್ೕ ಬಿ ಸೂಯರ್ಪರ್ಕಾಶ್ ನಿವೃತತ್ ಉಪ
ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ರಿಯೂರು
ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

1/28/2009 0:00

E

4425

EXAMINATION

1(3)ಪಿಂ.ಪರ್‐
16/05‐06.

ದಿವಗಂತ ತಿಮಮ್ಯಯ್ ಇವರ ಕುಟುಂಬ
ಪಿಂಚಣಿ ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್.

1/15/2009 0:00

D

4425

EST1

1(3)ಪಿಂ.ಪರ್‐
16/05‐06.

ದಿವಗಂತ ತಿಮಮ್ಯಯ್ ಇವರ ಕುಟುಂಬ
ಪಿಂಚಣಿ ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್.

1/15/2009 0:00

D

4427

EXAMINATION

1(3)ಪಿಂಚಣಿ‐
17/05‐06.

ರ್ೕ ಟಿ.ವೆಂಕಟರಮಣಯಯ್
ಸ.ನಿ.(ಕಾರ್ಪ್ಟ್)ಸಾ ಇ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನದ ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

4427

EST1

1(3)ಪಿಂಚಣಿ‐
17/05‐06.

ರ್ೕ ಟಿ.ವೆಂಕಟರಮಣಯಯ್
ಸ.ನಿ.(ಕಾರ್ಪ್ಟ್)ಸಾ ಇ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನದ ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

4429

EXAMINATION

1(3)ರ.ಮಂ.‐
4/05‐06.

ಲ ಮ್ೕನಾರಾಯಣ ಶೆಟಿಟ್ ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬೆಳೂಳ್ರು ಬಾಗೇಪ ಲ್ ತಾ.
ಇವರ ಗ ಕೆ ರಜೆ ಬಗೆಗ್.

10/17/2007 0:00

D

4429

EST1

1(3)ರ.ಮಂ.‐
4/05‐06.

ಲ ಮ್ೕನಾರಾಯಣ ಶೆಟಿಟ್ ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬೆಳೂಳ್ರು ಬಾಗೇಪ ಲ್ ತಾ.
ಇವರ ಗ ಕೆ ರಜೆ ಬಗೆಗ್.

10/17/2007 0:00

D

4431

EXAMINATION

1(3) 1(5)
ಪಿಂಚಣಿ‐20/05‐
06.

ರ್ೕ ಡಿ.ಜಗನಾಥ ರಾವ್ ನಿವೃತತ್ ನಿದೇರ್ಶಕರು
ಡಿ ಎಸ್ಇಆರ್ ಟಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ
ಬಗೆಗ್,.

10/3/2007 0:00

D

4431

EST1

1(3) 1(5)
ಪಿಂಚಣಿ‐20/05‐
06.

ರ್ೕ ಡಿ.ಜಗನಾಥ ರಾವ್ ನಿವೃತತ್ ನಿದೇರ್ಶಕರು
ಡಿ ಎಸ್ಇಆರ್ ಟಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ
ಬಗೆಗ್,.

10/3/2007 0:00

D

4432

EXAMINATION

ದಿವಗಂತ ರ್ೕ ರಂಗೇಗೌಢ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು
1(3) 1(5)ಪಿಂಚ
ಡಯಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಇವರ ಕುಟುಂಬ
ಣಿ‐21/05‐06.
ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್.

10/3/2007 0:00

D

4432

EST1

ದಿವಗಂತ ರ್ೕ ರಂಗೇಗೌಢ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು
1(3) 1(5)ಪಿಂಚ
ಡಯಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಇವರ ಕುಟುಂಬ
ಣಿ‐21/05‐06.
ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್.

10/3/2007 0:00

D

4433

EXAMINATION

1(3)ವೈ‐
ಎಂ.ಕುಮಾರ್,ಮು. .ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ವೆ.ಮಪಾ‐04/03‐
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.
04

8/29/2011 0:00

D

4433

EST1

1(3)ವೈ‐
ಎಂ.ಕುಮಾರ್,ಮು. .ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ವೆ.ಮಪಾ‐04/03‐
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.
04

8/29/2011 0:00

D

4434

EXAMINATION

1(5)/ಪಿಂಚಣಿ‐
25/05‐06.

ರ್ೕ ವ ಂಗಯಯ್ ಮು, ಸ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಮಳವ ಳ್ ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ
ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್.

1/28/2009 0:00

E

4434

EST1

1(5)/ಪಿಂಚಣಿ‐
25/05‐06.

ರ್ೕ ವ ಂಗಯಯ್ ಮು, ಸ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಮಳವ ಳ್ ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ
ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್.

1/28/2009 0:00

E

4435

EXAMINATION

1(3)ವೈ.ವೆ.ಮ.
ಪಾ‐3/03‐04

ಟಿ.ಡಿ. ೕನಾಕುಮಾರಿ, .ಸ.ನಿ.ಇವರ
ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

8/30/2011 0:00

D

4435

EST1

1(3)ವೈ.ವೆ.ಮ.
ಪಾ‐3/03‐04

ಟಿ.ಡಿ. ೕನಾಕುಮಾರಿ, .ಸ.ನಿ.ಇವರ
ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

8/30/2011 0:00

D

4436

EXAMINATION

1(5) ಪಿಂಚಣಿ‐
24/05‐06.

ರ್ೕ ಸೈಯದ್ ದಾಯತ್ ಉಲಾಲ್ ಮು.
ಸ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರಾವುತತ್ನಹ ಳ್ ಬೆಂಗಳೂರು
ಉತತ್ರ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

1/28/2009 0:00

E

4436

EST1

1(5) ಪಿಂಚಣಿ‐
24/05‐06.

ರ್ೕ ಸೈಯದ್ ದಾಯತ್ ಉಲಾಲ್ ಮು.
ಸ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರಾವುತತ್ನಹ ಳ್ ಬೆಂಗಳೂರು
ಉತತ್ರ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

1/28/2009 0:00

E

4437

EXAMINATION

1(3)ವೈ.ವೆ.ಮ.
ಪಾ‐14/05‐06

ಪಿ.ಆರ್.ಮಂಟೂರು,ಮು. ,ಹುಲಕೋಟೆ ಇವರ
ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

8/30/2011 0:00

D

4437

EST1

1(3)ವೈ.ವೆ.ಮ.
ಪಾ‐14/05‐06

ಪಿ.ಆರ್.ಮಂಟೂರು,ಮು. ,ಹುಲಕೋಟೆ ಇವರ
ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

8/30/2011 0:00

D

4438

EXAMINATION

1(5)ಪಿಂಚಣಿ‐
27/05‐06.

ರ್ೕ ಎಸ್. ವಪಪ್ ಉ.ಪಾರ್.ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ಹೆಚ್ ಡಿ
ಕೋಟೆ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

1/28/2009 0:00

E

4438

EST1

1(5)ಪಿಂಚಣಿ‐
27/05‐06.

ರ್ೕ ಎಸ್. ವಪಪ್ ಉ.ಪಾರ್.ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ಹೆಚ್ ಡಿ
ಕೋಟೆ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

1/28/2009 0:00

E

4439

EXAMINATION

1(3)ವೈ.ವೆ.ಮ. ಅಪಾಪ್ಜಯಯ್,ಬಿಇಓ,ಮಂಡಯ್ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ
ಪಾ‐06/05‐06
ವೆಚಚ್ ಮರು ಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

10/1/2007 0:00

A

4439

EST1

1(3)ವೈ.ವೆ.ಮ. ಅಪಾಪ್ಜಯಯ್,ಬಿಇಓ,ಮಂಡಯ್ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ
ಪಾ‐06/05‐06
ವೆಚಚ್ ಮರು ಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

10/1/2007 0:00

A

4440

EXAMINATION

1(5)ಪಿಂಚಣಿ‐
34/05‐06.

ರ್ೕ ಎಸ್. .ವೆಂಕಟೇಗೌಡ
ಮು> .ಸ.ಪ.ಪೂ.ಶಾಲೆ ದಾಸನಕೊಪಪ್ಲು
ಹಾಸನ ಇವರ [ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

12/31/2008 0:00

E

4440

EST1

1(5)ಪಿಂಚಣಿ‐
34/05‐06.

ರ್ೕ ಎಸ್. .ವೆಂಕಟೇಗೌಡ
ಮು> .ಸ.ಪ.ಪೂ.ಶಾಲೆ ದಾಸನಕೊಪಪ್ಲು
ಹಾಸನ ಇವರ [ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

12/31/2008 0:00

E

4441

EXAMINATION

1(3)ವೈ.ವೆ.ಮ.
ಪಾ‐54/05‐06

ದಿ.ಆರ್.ಅಮಿತ,ಸ. .ಇವರ
ವೈ.ವ.ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

8/29/2011 0:00

D

4441

EST1

1(3)ವೈ.ವೆ.ಮ.
ಪಾ‐54/05‐06

ದಿ.ಆರ್.ಅಮಿತ,ಸ. .ಇವರ
ವೈ.ವ.ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

8/29/2011 0:00

D

4442

EXAMINATION

1(5)ಪಿಂಚಣಿ‐
35/05‐06.

12/31/2008 0:00

E

ರ್ೕ ಟಿ ಆರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮು. .ಸ.ಪೌರ್ಶಾಲೆ
ಮಲಲ್ಗೆರೆ ಮಂಡಯ್ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

ರ್ೕ ಟಿ ಆರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮು. .ಸ.ಪೌರ್ಶಾಲೆ
ಮಲಲ್ಗೆರೆ ಮಂಡಯ್ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

12/31/2008 0:00

E

EXAMINATION

1(5)ಎಂ.ಆರ್.ಬಿ/ ಟಿ.ಅಶವ್ತಥ್ ರೆಡಿಡ್ ಬಿಇಓ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಇವರ
17‐06‐07
ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ದ ಬಗೆಗ್.

4/13/2007 0:00

B

4443

EST1

1(5)ಎಂ.ಆರ್.ಬಿ/ ಟಿ.ಅಶವ್ತಥ್ ರೆಡಿಡ್ ಬಿಇಓ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಇವರ
17‐06‐07
ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ದ ಬಗೆಗ್.

4/13/2007 0:00

B

4444

EXAMINATION

1(3)ಪಿಂಚಣಿ‐
ಇತಯ್ಥರ್‐40/05‐
06.

ರ್ೕ ಟಿ.ಹನುಮಪಪ್ ನಿವೃತತ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ಧಾರವಾಡ ಇವರ
ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/28/2009 0:00

E

4444

EST1

1(3)ಪಿಂಚಣಿ‐
ಇತಯ್ಥರ್‐40/05‐
06.

ರ್ೕ ಟಿ.ಹನುಮಪಪ್ ನಿವೃತತ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ಧಾರವಾಡ ಇವರ
ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/28/2009 0:00

E

4442

EST1

4443

1(5)ಪಿಂಚಣಿ‐
35/05‐06.

4445

EXAMINATION

1(3)ವೈ.ವೆ.ಮ.
ಪಾ‐7/04‐05

ಕೆ.ಜಯರಾಜು ಇ.ಓ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ
ಇವರಿಗೆ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

8/30/2011 0:00

E

4445

EST1

1(3)ವೈ.ವೆ.ಮ.
ಪಾ‐7/04‐05

ಕೆ.ಜಯರಾಜು ಇ.ಓ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ
ಇವರಿಗೆ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

8/30/2011 0:00

E

4446

EXAMINATION

1(3)ಅ.ನಿವೃತಿತ್
ಪಟಿಟ್‐40/05‐06.

2006ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ನಿವೃತಿತ್ ಆಗ ರುವ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟಿಟ್.

1/28/2009 0:00

E

4446

EST1

1(3)ಅ.ನಿವೃತಿತ್
ಪಟಿಟ್‐40/05‐06.

2006ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ನಿವೃತಿತ್ ಆಗ ರುವ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟಿಟ್.

1/28/2009 0:00

E

4447

EXAMINATION

1(3)ಪಿಂಚಣಿ/ಇತ
ರೆ /47/05‐06.

ರ್ೕ ಎಂಬಿ.ನಿಂಗಪಪ್ ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕ್ಉ
ಡಯಟ್ ಮೈಸೂರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

9/11/2008 0:00

D

4447

EST1

1(3)ಪಿಂಚಣಿ/ಇತ
ರೆ /47/05‐06.

ರ್ೕ ಎಂಬಿ.ನಿಂಗಪಪ್ ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕ್ಉ
ಡಯಟ್ ಮೈಸೂರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

9/11/2008 0:00

D

4448

EXAMINATION

1(3)ಪಿಂಚಣಿ.ಇತಯ್
ಥರ್ /50/05‐06.

ವಾನಂದಸಾವ್ಮಿ ಮು. ಸ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಪಾಳಯ್ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

1/28/2009 0:00

E

4448

EST1

1(3)ಪಿಂಚಣಿ.ಇತಯ್
ಥರ್ /50/05‐06.

ವಾನಂದಸಾವ್ಮಿ ಮು. ಸ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಪಾಳಯ್ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

1/28/2009 0:00

E

4449

EXAMINATION

1(3)ಪರ್ಭ.7/ಕೆಎ
ಟಿ/12638/02/04‐
05

ಬಿ.ಎ.ರತಾನ್ಕರ ಸ. .ಸರಕಾರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಬಸವನ ಹ ಳ್ ಕುಶಾಲನಗರ ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆಯ್ ಬಗೆಗ್.

8/19/2009 0:00

C

EST1

1(3)ಪರ್ಭ.7/ಕೆಎ
ಟಿ/12638/02/04‐
05

ಬಿ.ಎ.ರತಾನ್ಕರ ಸ. .ಸರಕಾರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಬಸವನ ಹ ಳ್ ಕುಶಾಲನಗರ ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆಯ್ ಬಗೆಗ್.

8/19/2009 0:00

C

4449

4450

EXAMINATION

ದಿವಂಗತ ಎಸ್.ಎಲ್.ಮಂಜುನಾಥ
1(3)ಪಿಂ.ಪ/ಇತ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಇವರು
ಧ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಗಳ ಲ್
ರೆ/56/05‐06.
ಸಾಲ ಪಡೆದಿರುವುದನುನ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

8/25/2008 0:00

D

4450

EST1

ದಿವಂಗತ ಎಸ್.ಎಲ್.ಮಂಜುನಾಥ
1(3)ಪಿಂ.ಪ/ಇತ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಇವರು
ಧ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಗಳ ಲ್
ರೆ/56/05‐06.
ಸಾಲ ಪಡೆದಿರುವುದನುನ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

8/25/2008 0:00

D

4451

EXAMINATION

1(3)ಪಿಂಪ./ಸೇ
ಪು‐02/06‐07.

ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಬಿ ಗುಂಪಿನ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿವೃತತ್ ಬಗೆಗ್ ಪತರ್ಗಳ
ವಯ್ವಹಾರದ ಬಗೆಗ್.

1/28/2009 0:00

E

4451

EST1

1(3)ಪಿಂಪ./ಸೇ
ಪು‐02/06‐07.

ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಬಿ ಗುಂಪಿನ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿವೃತತ್ ಬಗೆಗ್ ಪತರ್ಗಳ
ವಯ್ವಹಾರದ ಬಗೆಗ್.

1/28/2009 0:00

E

4452

EXAMINATION

1(3)ಪರ್ಭಮಂ.ಕೆ
ಎಟಿ/4093/04

ಆರ್.ರಂಗಪಪ್ ನಿಮತತ್ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು
ಇವರ ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆಯ್ ಬಗೆಗ್.

8/29/2011 0:00

D

4452

EST1

1(3)ಪರ್ಭಮಂ.ಕೆ
ಎಟಿ/4093/04

ಆರ್.ರಂಗಪಪ್ ನಿಮತತ್ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು
ಇವರ ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆಯ್ ಬಗೆಗ್.

8/29/2011 0:00

D

4453

EXAMINATION

1(3)ನಿ.ವೇ‐
01/06‐07.

ಎಸ್. .ಹೊನನ್ಪಪ್ಗೋಳ್ ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರು
ಸಾ ಇ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಇವರ
ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನದ ಬಗೆಗ್.

10/17/2007 0:00

D

4453

EST1

1(3)ನಿ.ವೇ‐
01/06‐07.

ಎಸ್. .ಹೊನನ್ಪಪ್ಗೋಳ್ ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರು
ಸಾ ಇ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಇವರ
ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನದ ಬಗೆಗ್.

10/17/2007 0:00

D

4454

EXAMINATION

1(2)ನಿ.ವೇ‐
02/06‐07.

ಎಸ್.ಹನುಮಂತಪಪ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ
ವ ಗಗ್ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಪದಾನ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

12/31/2008 0:00

E

4454

EST1

1(2)ನಿ.ವೇ‐
02/06‐07.

ಎಸ್.ಹನುಮಂತಪಪ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ
ವ ಗಗ್ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಪದಾನ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

12/31/2008 0:00

E

4455

4455

4456

4456

4457

EXAMINATION

1(3) ನಿ.ವೇ‐
03/06‐07.

ರ್ೕ ಶ ಧರರಾವ್ ನಿವೃತಿತ್ ಮು ಮತುತ್
ಇತರರು ನಿವೃತತ್ ವೇತನ ದರ ಹೆಚಿಚ್ಸುವಂತೆ
ಕೆ.ಎಟಿ ಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:6290‐
6362/95 ಕುರಿತು.

4/9/2009 0:00

D

EST1

1(3) ನಿ.ವೇ‐
03/06‐07.

ರ್ೕ ಶ ಧರರಾವ್ ನಿವೃತಿತ್ ಮು ಮತುತ್
ಇತರರು ನಿವೃತತ್ ವೇತನ ದರ ಹೆಚಿಚ್ಸುವಂತೆ
ಕೆ.ಎಟಿ ಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:6290‐
6362/95 ಕುರಿತು.

4/9/2009 0:00

D

EXAMINATION

1(3)ನಿವೇ
04/06‐07.

ದಿವಂಗತ ತಿಮಮ್ಯಯ್ ಮು. ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ದಬಬ್ಗಟಿಟ್ ಮಧುಗಿರಿ ತಾ. ಇವರ
ಕುಟುಂಬಕೆಕ್ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್.

10/17/2007 0:00

D

EST1

1(3)ನಿವೇ
04/06‐07.

ದಿವಂಗತ
ದಿವ
ಂಗತ ತಿಮಮ್
ತಿಮ ಯಯ್ ಮು. ಸಕಾರ್ರಿ
ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ದಬಬ್ಗಟಿಟ್ ಮಧುಗಿರಿ ತಾ. ಇವರ
ಕುಟುಂಬಕೆಕ್ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್.

10/17/2007 0:00

D

ರ್ೕ ಕೆ.ಮರಿಯಪಪ್ ನಿವೃತತ್ ರಿಯ
1(3)ನಿವೇ‐5/06‐
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ಯರಮರಸ ಇವರ
07.
ನಿವೃತತ್ ಉಪದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

1/30/2009 0:00

D

EXAMINATION

ರ್ೕ ಕೆ.ಮರಿಯಪಪ್ ನಿವೃತತ್ ರಿಯ
1(3)ನಿವೇ‐5/06‐
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ಯರಮರಸ ಇವರ
07.
ನಿವೃತತ್ ಉಪದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

1/30/2009 0:00

D

1(3)ನಿವೇ‐
07/06‐07.

ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಮತುತ್ ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕಾತ್ಲುದ
ಅಧೀನ ಕಛೇರಿಗಳ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಪರ್ಕರಣಗಳು ಪತರ್ಗಳು.

10/3/2007 0:00

D

EST1

1(3)ನಿವೇ‐
07/06‐07.

ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಮತುತ್ ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕಾತ್ಲುದ
ಅಧೀನ ಕಛೇರಿಗಳ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಪರ್ಕರಣಗಳು ಪತರ್ಗಳು.

10/3/2007 0:00

D

4459

EXAMINATION

1(3)ನಿ.ವೇ‐
06/06‐07.

ರ್ೕ ಎಸ್. ಹನುಮಂತಪಪ್ ನಿವೃತತ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವ ಗಗ್ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ
ಬಗೆಗ್.

12/31/2008 0:00

E

4459

EST1

1(3)ನಿ.ವೇ‐
06/06‐07.

ರ್ೕ ಎಸ್. ಹನುಮಂತಪಪ್ ನಿವೃತತ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವ ಗಗ್ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ
ಬಗೆಗ್.

12/31/2008 0:00

E

4457

EST1

4458

EXAMINATION

4458

4460

EXAMINATION

1(3)ನಿ.ವೇ‐
08/06‐07.

ರ್ೕ .ಕೆ.ಕೇಶವ ಮೂತಿರ್
ಮು. .ಸ.ಪೌರ್ಢಶಾಶಲೆ ಚುಂಡನ ಕಟೆಟ್ ಕೆಆರ್
ನಗರ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

4/29/2008 0:00

E

4460

EST1

1(3)ನಿ.ವೇ‐
08/06‐07.

ರ್ೕ .ಕೆ.ಕೇಶವ ಮೂತಿರ್
ಮು. .ಸ.ಪೌರ್ಢಶಾಶಲೆ ಚುಂಡನ ಕಟೆಟ್ ಕೆಆರ್
ನಗರ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

4/29/2008 0:00

E

EXAMINATION

ದಿವಂಗತ ಸಮೀನಾ ಯಾ ನ್
1(3)ನಿ,ವೇ/9/06
ಮು. ,ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೊಯಿರೆ
‐07.
ದೇವರಹ ಳ್ ತಾ. ಇವರ ಕುಟುಂಬಕೆಕ್ ಕುಟುಂಬ
ಪಿಂಚಣಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

10/17/2007 0:00

D

4462

EST1

ದಿವಂಗತ
ದಿವ
ಂಗತ ಸಮೀನಾ ಯಾ ನ್
ಮು. ,ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೊಯಿರೆ
1(3)ನಿ,ವೇ/9/06
ದೇವರಹ ಳ್ ತಾ. ಇವರ ಕುಟುಂಬಕೆಕ್ ಕುಟುಂಬ
‐07.
ಪಿಂಚಣಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

10/17/2007 0:00

D

4463

EXAMINATION

ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಉಪ
ನಿದೇರ್ಶಕರು,ಸಾ ಇ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನದ
ಬಗೆಗ್.

1/28/2009 0:00

D

4462

1(3)ನಿವೇ‐
11/06‐07.

4463

EST1

1(3)ನಿವೇ‐
11/06‐07.

ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಉಪ
ನಿದೇರ್ಶಕರು,ಸಾ ಇ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನದ
ಬಗೆಗ್.

1/28/2009 0:00

D

4465

EXAMINATION

1(3)ನಿವೇ‐
10/06‐07.

ಕುಟಲ್ಯಯ್ ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್
ತುಮಕೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನದ ಬಗೆಗ್.

10/17/2007 0:00

D

4465

EST1

1(3)ನಿವೇ‐
10/06‐07.

ಕುಟಲ್ಯಯ್ ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್
ತುಮಕೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನದ ಬಗೆಗ್.

10/17/2007 0:00

D

EXAMINATION

ಭೆ
ಭೋಳಯ
ನಿವ ತತ್ ಷಯ
ೂೕಳಯಯ್ ನಿವೃ
1(3)ನಿವೇ.12/06 ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು.ಉ.ನಿ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇ ಮೈಸೂರು
ಇವರ ಡಿ ಆಮಿರ್
ತತ್ಕದ ಲ್ ತಡೆ ಡಿದಿರುವ
‐07.
ಹಣವನುನ್ ಂದಿರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/17/2007 0:00

D

EST1

ಭೋಳಯಯ್ ನಿವೃತತ್ ಷಯ
1(3)ನಿವೇ.12/06 ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು.ಉ.ನಿ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇ ಮೈಸೂರು
‐07.
ಇವರ ಡಿ ಆಮಿರ್
ತತ್ಕದ ಲ್ ತಡೆ ಡಿದಿರುವ
ಹಣವನುನ್ ಂದಿರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/17/2007 0:00

D

4466

4466

EXAMINATION

1(3)ನಿವೇ‐
13/06‐07.

ರ್ೕ ಫೈಯಾಜ್ ಅಹಮ್ದ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಚೇರಿ ಉದುರ್ ಮತುತ್ ಇತರೆ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್
ವೇತನ ಕುರಿತಂತೆ.

10/17/2007 0:00

D

4468

EST1

1(3)ನಿವೇ‐
13/06‐07.

ರ್ೕ ಫೈಯಾಜ್ ಅಹಮ್ದ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಚೇರಿ ಉದುರ್ ಮತುತ್ ಇತರೆ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್
ವೇತನ ಕುರಿತಂತೆ.

10/17/2007 0:00

D

4472

EXAMINATION

1(3)ನಿವೇ15/06
‐07.

ಎಸ್.ಮಾಯಿಗಯಯ್ ಮು. ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಸಾರಕಿಕ್ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್.

12/31/2008 0:00

E

4472

EST1

1(3)ನಿವೇ15/06
‐07.

ಎಸ್.ಮಾಯಿಗಯಯ್ ಮು. ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಸಾರಕಿಕ್ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್.

12/31/2008 0:00

E

4473

EXAMINATION

1(3)ನಿವೇ‐
15/06‐07.

ಟಿ.ಚಂದರ್ಶೇಖರಯಯ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಟಿಇ
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಇತಯ್ಥರ್ದ
ಬಗೆಗ್.

10/17/2007 0:00

D

4468

4473

EST1

1(3)ನಿವೇ‐
15/06‐07.

ಟಿ.ಚಂದರ್ಶೇಖರಯಯ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಟಿಇ
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಇತಯ್ಥರ್ದ
ಬಗೆಗ್.

10/17/2007 0:00

D

4474

EXAMINATION

1(3)ನಿವೇ‐
17/06‐07.

ರ್ೕ ಬಿಎನ್ ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು
ಸಾ ಇ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಇತಯ್ಥರ್ದಬಗೆಗ್.

6/28/2008 0:00

D

4474

EST1

1(3)ನಿವೇ‐
17/06‐07.

ರ್ೕ ಬಿಎನ್ ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು
ಸಾ ಇ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಇತಯ್ಥರ್ದಬಗೆಗ್.

6/28/2008 0:00

D

EXAMINATION

ಬಿಆರ್ ಸುರೇಂದ
ಸುರೇಂದರ್ನ
ನಾಥ್
ಬಾ ನಜಿರ್ರ್ ಕಿರಿಯ
ಾಥ್ ಬಾಯ್ನಜಿ
ೕಜನಾ
1(3)ನಿವೇ18/06 ಕಾಯಕರ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಜಯ್
ನಿದೇರ್ಶಕರು ಕಛೇರಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎ. ಇವರ
‐07.
ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್.

12/31/2008 0:00

E

EST1

ಬಿಆರ್ ಸುರೇಂದರ್ನಾಥ್ ಬಾಯ್ನಜಿರ್ ಕಿರಿಯ
1(3)ನಿವೇ18/06 ಕಾಯಕರ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಜಯ್
ೕಜನಾ
‐07.
ನಿದೇರ್ಶಕರು ಕಛೇರಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎ. ಇವರ
ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್.

12/31/2008 0:00

E

4477

4477

4478

EXAMINATION

1(3)ನಿವೇ.12/06 ಬಿಎಸ್ ಸಾ ತಿರ್ ಮು,. ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
‐07.
ಹುಸೂಕ್ರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಇತಯ್ಥರ್ ಬಗೆಗ್.

10/17/2007 0:00

D

4478

EST1

1(3)ನಿವೇ.12/06 ಬಿಎಸ್ ಸಾ ತಿರ್ ಮು,. ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
‐07.
ಹುಸೂಕ್ರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಇತಯ್ಥರ್ ಬಗೆಗ್.

10/17/2007 0:00

D

1(3)ನಿವೇ21/06
‐07.

ಬಿ.ಎನ್ ಬರ್ಹಮ್ಚಾಯರ್ ಪರ್ಕೃತಿ ಚಿಕಿತೆಸ್ ಮತುತ್
ೕಗ ಪರ್ಚಾರಕರು ರ್ೕ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದರ್ ಭಾರತೀಯ
ವೈದಯ್ಕೀಯ ಸಂಸೆಥ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೇ
ಬಾಕಿ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ದ ಬಗೆಗ್.

10/17/2007 0:00

D

1(3)ನಿವೇ21/06
‐07.

ಬಿ.ಎನ್
ಬಿ.ಎನ್ ಬರ್ಹಮ್ಚಾಯರ್ ಪರ್ಕೃತಿ ಚಿಕಿತೆಸ್
ಚಿಕಿತ ಸ್ ಮತು
ಮತುತ್ತ್
ೕಗ ಪರ್ಚಾರಕರು ರ್ೕ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದರ್ ಭಾರತೀಯ
ವೈದಯ್ಕೀಯ ಸಂಸೆಥ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೇ
ಬಾಕಿ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ದ ಬಗೆಗ್.

10/17/2007 0:00

D

ಕೆಉಷಾ ಮು. .ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಕಬಕ,ಪುತೂತ್ರು ತಾ.ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್.

12/31/2008 0:00

E

4481

EXAMINATION

4481

EST1

4483

EXAMINATION

1(3)ನಿವೇ
22/06‐07.

4483

EST1

1(3)ನಿವೇ
22/06‐07.

ಕೆಉಷಾ ಮು. .ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಕಬಕ,ಪುತೂತ್ರು ತಾ.ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್.

12/31/2008 0:00

E

4485

EXAMINATION

1(3)
ನಿವೇ23/06‐07.

ಆರ್.ನರೇಂದರ್ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಎಸ್ಎಸ್ಎ
ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್.

10/3/2007 0:00

D

4485

EST1

1(3)
ನಿವೇ23/06‐07.

ಆರ್.ನರೇಂದರ್ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಎಸ್ಎಸ್ಎ
ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್.

10/3/2007 0:00

D

4487

EXAMINATION

1(3)ನಿವೇ‐
24/06‐07.

.ನಂದೀಶ್ ಷಯ ಪರ ೕಕಷ್ಕರು ಉಪ
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಮಧುಗಿರಿ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್
ವೇತನ ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್.

12/31/2008 0:00

E

4487

EST1

1(3)ನಿವೇ‐
24/06‐07.

.ನಂದೀಶ್ ಷಯ ಪರ ೕಕಷ್ಕರು ಉಪ
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಮಧುಗಿರಿ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್
ವೇತನ ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್.

12/31/2008 0:00

E

4488

EXAMINATION

1(3)ನಿವೇ25/06
‐07.

ಚೆನನ್ಹನುಮಯಯ್ ನಿವೃತತ್ ಮು. .ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಚಿಕಕ್ ಮಾಲೂರು ಮಧುಗಿರಿ ತಾ.
ಇವರ ನಿವೃತತ್ ವೇತನ ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್.

10/3/2007 0:00

D

4488

EST1

1(3)ನಿವೇ25/06
‐07.

ಚೆನನ್ಹನುಮಯಯ್ ನಿವೃತತ್ ಮು. .ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಚಿಕಕ್ ಮಾಲೂರು ಮಧುಗಿರಿ ತಾ.
ಇವರ ನಿವೃತತ್ ವೇತನ ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್.

10/3/2007 0:00

D

4489

EXAMINATION

1(3)ವೆ.ನಿವೃತಿತ್/0
1/03‐04.

ಕೆಎಸ್. ಷಡಾಕಷ್ರಪಪ್ ನಿವೃತತ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು
ಡಯಟ್ ವ ಗಗ್ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನದ
ಬಗೆಗ್.

1/28/2009 0:00

D

4489

EST1

1(3)ವೆ.ನಿವೃತಿತ್/0
1/03‐04.

ಕೆಎಸ್. ಷಡಾಕಷ್ರಪಪ್ ನಿವೃತತ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು
ಡಯಟ್ ವ ಗಗ್ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನದ
ಬಗೆಗ್.

1/28/2009 0:00

D

4490

EXAMINATION

1(3) ಪಿಂಚಣಿ
23/04‐05.

ಕೆ ಜೋಸೆಫ್ ಬಾಘೀಯ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು
ಕ.ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ ಮಂಡ ಹಗೂ ಸಹ
ನಿದೇರ್ಶಕರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಕಡತ.

1/30/2009 0:00

D

1(3) ಪಿಂಚಣಿ
23/04‐05.

ಕೆ ಜೋಸೆಫ್ ಬಾಘೀಯ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು
ಕ.ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ ಮಂಡ ಹಗೂ ಸಹ
ನಿದೇರ್ಶಕರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಕಡತ.

4490

EST1

4491

EXAMINATION

1(3)ಪಿಂಚಣಿ24/ ಹೆಚ್ ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ ದೈ ಅಧಕಷ್ಕರು ವ
04‐05.
ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಕಡತ.

4491

EST1

1(3)ಪಿಂಚಣಿ24/ ಹೆಚ್ ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ ದೈ ಅಧಕಷ್ಕರು ವ
04‐05.
ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಕಡತ.

4492

EXAMINATION

1(3)
ಪಿಂಚಣಿ37/03‐04.

4492

EST1

1(3)
ಪಿಂಚಣಿ37/03‐04.

1/30/2009 0:00

D

ಗಗ್

10/3/2007 0:00

D

ಗಗ್

10/3/2007 0:00

D

ಆರ್ ಮಲೆಲ್ೕಗೌಡ ನಿವೃತತ್ ರಿಯ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ಕೋಲಾರ ಇವರ
ಪಿಂಚಣಿ ಕಡತ.

1/30/2009 0:00

D

ಆರ್ ಮಲೆಲ್ೕಗೌಡ ನಿವೃತತ್ ರಿಯ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ಕೋಲಾರ ಇವರ
ಪಿಂಚಣಿ ಕಡತ.

1/30/2009 0:00

D

4494

EXAMINATION

1(5)ಪಿಂ.ಇ.22/0
5‐06.

ಡಿಟಿಎಸ್ ಲುಬನ್ ತನಿವ್ೕಸ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು
ಡಯಟ್ ತುಮಕೂರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಕಡತ.

1/28/2009 0:00

E

4494

EST1

1(5)ಪಿಂ.ಇ.22/0
5‐06.

ಡಿಟಿಎಸ್ ಲುಬನ್ ತನಿವ್ೕಸ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು
ಡಯಟ್ ತುಮಕೂರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಕಡತ.

1/28/2009 0:00

E

4497

EXAMINATION

1(3)ನಿವೃತಿತ್
71/01‐02

ಹೆಚ್. .ನಾಗರಾಜ್ ಪರ್ವಾಚಕರು ಟಿ
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ.

6/28/2008 0:00

D

4497

EST1

1(3)ನಿವೃತಿತ್
71/01‐02

ಹೆಚ್. .ನಾಗರಾಜ್ ಪರ್ವಾಚಕರು ಟಿ
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ.

6/28/2008 0:00

D

EXAMINATION

1(1)ದನೇಡಯ
ಟ್‐1/2000/04‐
05.

ಡಯಟ್/ ಟಿಇ ಗಳ ಲ್ನ ಉಪನಾಯ್ಸಕರ
ಹುದೆದ್ಗಳನೂನ್ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ತುಂಬುವ
ಬಗೆಗ್ ವೃಂದ ಮತುತ್ ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ
ಕರಡು ತಿದುದ್ಪಡಿ ಆದೇಶದ ಬಗೆಗ್ ಆ ೇಪಣೆಗಳು.

1/30/2009 0:00

D

4502

ಡಯಟ್/ ಟಿಇ ಗಳ ಲ್ನ ಉಪನಾಯ್ಸಕರ
ಹುದೆದ್ಗಳನೂನ್ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ತುಂಬುವ
ಬಗೆಗ್ ವೃಂದ ಮತುತ್ ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ
ಕರಡು ತಿದುದ್ಪಡಿ ಆದೇಶದ ಬಗೆಗ್ ಆ ೇಪಣೆಗಳು.

1/30/2009 0:00

D

4502

EST1

1(1)ದನೇಡಯ
ಟ್‐1/2000/04‐
05.

4519

EXAMINATION

(3)
ಅಂ.ವಾ.ಭತೆಯ್‐
10/2001‐02

ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಅಂಗ ಕಲ ವಾಹನ
ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/13/2007 0:00

B

4519

EST1

(3)
ಅಂ.ವಾ.ಭತೆಯ್‐
10/2001‐02

ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಅಂಗ ಕಲ ವಾಹನ
ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/13/2007 0:00

B

4520

EXAMINATION

1(3) ಜಾ.ದ.‐
21/2000‐01

ಜಾಗರ್ತದಳದ ಮುಖಯ್ಸಥ್ರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್

9/8/2008 0:00

E

4520

EST1

1(3) ಜಾ.ದ.‐
21/2000‐01

ಜಾಗರ್ತದಳದ ಮುಖಯ್ಸಥ್ರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್

9/8/2008 0:00

E

4522

EXAMINATION

1(3) ಗುಂ. ‐
1/2003‐04

ಜಿ.ಆರ್. ಉಪಾದಾಯ್ಯ, ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಇವರ ನಿವರ್ತಿತ್ ವೇತನ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

4/13/2007 0:00

B

4522

EST1

1(3) ಗುಂ. ‐
1/2003‐04

ಜಿ.ಆರ್. ಉಪಾದಾಯ್ಯ, ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಇವರ ನಿವರ್ತಿತ್ ವೇತನ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

4/13/2007 0:00

B

4523

EXAMINATION

1(3)
ಆಯುಕಾಥ್ಲಯ ‐01
/03‐04

ಆಯುಕಾತ್ಲಯಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಪತರ್
ರವಾನೆ ಬಗೆಗ್

8/20/2011 0:00

D

4523

EST1

1(3)
ಆಯುಕಾಥ್ಲಯ ‐01
/03‐04

ಆಯುಕಾತ್ಲಯಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಪತರ್
ರವಾನೆ ಬಗೆಗ್

8/20/2011 0:00

D

9/8/2008 0:00

D

4525

EXAMINATION

1(3)
ಸೇ.ಪು,.ಮಾ.ದಾ ಎನ್. ರಾಧ ಕೋಂ. ಕೆ ನರ ಂಹಮೂತಿರ್ ಇವರ
ಇತರೆ/04/2005‐
ದಾವೆ ಬಗೆಗ್ 9099
06

4525

EST1

1(3)
ಸೇ.ಪು,.ಮಾ.ದಾ ಎನ್. ರಾಧ ಕೋಂ. ಕೆ ನರ ಂಹಮೂತಿರ್ ಇವರ
ಇತರೆ/04/2005‐
ದಾವೆ ಬಗೆಗ್ 9099
06

4526

EXAMINATION

1(5) ಅ. ಳಾಸ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಈಗಿನ ಳಾಸ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
ಇತರೆ ‐01 2005 ‐
( .ಓ.ಡಿ)
06

4/13/2007 0:00

B

4526

EST1

1(5) ಅ. ಳಾಸ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಈಗಿನ ಳಾಸ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
ಇತರೆ ‐01 2005 ‐
( .ಓ.ಡಿ)
06

4/13/2007 0:00

B

4527

EXAMINATION

1(3) 95) 1
ಇತರೆ 01/2006‐
07

ಅಪರ ಆಯುಕತ್ರ ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ದಾರವಾಡ
ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಆಯುಕಾತ್ಲಯಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ
ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಕಡತ

1/17/2009 0:00

B

4527

EST1

1(3) 95) 1
ಇತರೆ 01/2006‐
07

ಅಪರ ಆಯುಕತ್ರ ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ದಾರವಾಡ
ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಆಯುಕಾತ್ಲಯಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ
ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಕಡತ

1/17/2009 0:00

B

9/8/2008 0:00

D

3649

EXAMINATION

1(1) ಜೆಯ್ೕಷಠ್ತಾ ‐
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯನುನ್
ಐ.ಎ.ಎಸ್ ‐
ಐ.ಎ.ಎಸ್ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಆಯೆಕ್ ಕುರಿತು ಫಾರಸುಸ್
14/98‐99

10/1/2007 0:00

D

3649

EST1

1(1) ಜೆಯ್ೕಷಠ್ತಾ ‐
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯನುನ್
ಐ.ಎ.ಎಸ್ ‐
ಐ.ಎ.ಎಸ್ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಆಯೆಕ್ ಕುರಿತು ಫಾರಸುಸ್
14/98‐99

10/1/2007 0:00

D

3658

EXAMINATION

1(6) ರಜೆ
12/03‐04

ರ್ೕ ಎನ್ ಕೃಷನ್ಮೂತಿರ್‐ವಗಾರ್ವಣೆ ರಜೆ ಬಗೆಗ್.

8/13/2007 0:00

D

3658

EST1

1(6) ರಜೆ
12/03‐04

ರ್ೕ ಎನ್ ಕೃಷನ್ಮೂತಿರ್‐ವಗಾರ್ವಣೆ ರಜೆ ಬಗೆಗ್.

8/13/2007 0:00

D

3661

EXAMINATION

1(5)(6) ಇತರೆ
01/99‐00.

ರ್ೕ ಗೋಪಾಲ ಶೇರಗಾರ್‐ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ
ಗ ಕೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ರ.

9/27/2007 0:00

D

3661

EST1

1(5)(6) ಇತರೆ
01/99‐00.

ರ್ೕ ಗೋಪಾಲ ಶೇರಗಾರ್‐ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ
ಗ ಕೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ರ.

9/27/2007 0:00

D

3663

EXAMINATION

1(6) ರಜೆ
05/03‐04.

ರ್ೕ ಆಂಜನೇಯ ರೆಡಿಡ್ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗರ್.

3/18/2009 0:00

D

3663

EST1

1(6) ರಜೆ
05/03‐04.

ರ್ೕ ಆಂಜನೇಯ ರೆಡಿಡ್ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗರ್.

3/18/2009 0:00

D

3669

EXAMINATION

1(6)ರಜೆ 12/04‐
05

ರ್ೕ

ಬಿ ಹನುಮಂತಪಪ್ ಪರಿವತಿರ್ತ ರಜೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/28/2007 0:00

D

3669

EST1

1(6)ರಜೆ 12/04‐
05

ರ್ೕ

ಬಿ ಹನುಮಂತಪಪ್ ಪರಿವತಿರ್ತ ರಜೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/28/2007 0:00

D

3672

EXAMINATION

1(6) ರಜೆ,ಮಂ
36/05‐06.

ರ್ೕ ಅಪಾಪ್ಜಯಯ್ ಪರಿವತಿರ್ತ ರಜೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

8/10/2007 0:00

D

3672

EST1

1(6) ರಜೆ,ಮಂ
36/05‐06.

ರ್ೕ ಅಪಾಪ್ಜಯಯ್ ಪರಿವತಿರ್ತ ರಜೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

8/10/2007 0:00

D

3673

EXAMINATION

1(6) ರಜೆ
ಮಂ◌ಂ 71/05‐06

ರ್ೕಮತಿ ನಾಗಮಮ್ ಪರಿವತಿರ್ತ ರಜೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

8/12/2009 0:00

D

3673

EST1

1(6) ರಜೆ
ಮಂ◌ಂ 71/05‐06

ರ್ೕಮತಿ ನಾಗಮಮ್ ಪರಿವತಿರ್ತ ರಜೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

8/12/2009 0:00

D

3676

EXAMINATION

1(6) ಇತರೆ ರಜೆ
112/05‐06.

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಸುವಣಾರ್ ದೇ ವೈದಯ್ಕೀಯ
ಕಾರಣಕಾಕ್ಗಿ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/13/2007 0:00

D

EST1

1(6) ಇತರೆ ರಜೆ
112/05‐06.

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಸುವಣಾರ್ ದೇ ವೈದಯ್ಕೀಯ
ಕಾರಣಕಾಕ್ಗಿ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/13/2007 0:00

D

EXAMINATION

1(1) ಇ.ಓ ಬಡಿತ್
3/2005‐06

ರ್ೕ , ಮಾಯ್ಗೇರಿ, ಮು. ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ
ಕೋಟಮಚಗಿ ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್‐ಎ ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿ
ವರ್ಂದದ ಲ್ ನಿ‐32 ರನವ್ಯ ಸವ್ತಂತರ್
ಪರ್ಭಾಋದ ಲ್ರಿಸುವ ಕುರಿತು

10/1/2007 0:00

D

3678

EST1

1(1) ಇ.ಓ ಬಡಿತ್
3/2005‐06

ರ್ೕ , ಮಾಯ್ಗೇರಿ, ಮು. ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ
ಕೋಟಮಚಗಿ ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್‐ಎ ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿ
ವರ್ಂದದ ಲ್ ನಿ‐32 ರನವ್ಯ ಸವ್ತಂತರ್
ಪರ್ಭಾಋದ ಲ್ರಿಸುವ ಕುರಿತು

10/1/2007 0:00

D

3679

EXAMINATION

1(6) ರಜೆ ಮಂ
08/06/07

ರ್ೕ ಸುರೇಶ್ ಎನ್ ಹುಗಿಗ್ ವೈದಯ್ಕೇಯ
ಕಾರಣಕಾಕ್ಗಿ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/12/2010 0:00

D

3679

EST1

1(6) ರಜೆ ಮಂ
08/06/07

ರ್ೕ ಸುರೇಶ್ ಎನ್ ಹುಗಿಗ್ ವೈದಯ್ಕೇಯ
ಕಾರಣಕಾಕ್ಗಿ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/12/2010 0:00

D

3676

3678

3682

EXAMINATION

1(6) ರಜೆ ಮಂ
34/06‐07.

ರ್ೕ ಕೆ ಆರ್ ಉದಯಶಂಕರ್ ವೈದಯ್ಕೀಯ
ಕಾರಣಕಾಕ್ಗಿ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/23/2008 0:00

D

3682

EST1

1(6) ರಜೆ ಮಂ
34/06‐07.

ರ್ೕ ಕೆ ಆರ್ ಉದಯಶಂಕರ್ ವೈದಯ್ಕೀಯ
ಕಾರಣಕಾಕ್ಗಿ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/23/2008 0:00

D

3683

EXAMINATION

1(6) ರಜೆ ಮಂ
33/06‐07.

ರ್ೕ

ಟಿ ವೇಗೌಡ ವೈದಯ್ಕೀಯ ಕಾರಣಕಾಕ್ಗಿ
ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/13/2007 0:00

D

3683

EST1

1(6) ರಜೆ ಮಂ
33/06‐07.

ರ್ೕ

ಟಿ ವೇಗೌಡ ವೈದಯ್ಕೀಯ ಕಾರಣಕಾಕ್ಗಿ
ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/13/2007 0:00

D

3685

EXAMINATION

1(6) ಗರನ
35/06‐07

ರ್ೕ ನಂಜುಂಡೇಶವ್ರ ಸ.ನಿ ಗ ಕೆ ರಜೆ
ನಗದೀಕರಣ ಬಗೆಗ್.

4/13/2007 0:00

D

3685

EST1

1(6) ಗರನ
35/06‐07

ರ್ೕ ನಂಜುಂಡೇಶವ್ರ ಸ.ನಿ ಗ ಕೆ ರಜೆ
ನಗದೀಕರಣ ಬಗೆಗ್.

4/13/2007 0:00

D

3686

EXAMINATION

1(6) ರಜೆ
80/05‐06.

ರ್ೕ ಎಂ ಹೆಚ್ ಷರೀಫ್ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/13/2007 0:00

D

3686

EST1

1(6) ರಜೆ
80/05‐06.

ರ್ೕ ಎಂ ಹೆಚ್ ಷರೀಫ್ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/13/2007 0:00

D

3689

EXAMINATION

1(6) ರಜೆ
ಮಂ◌ಂ 36/06‐
07.

ರ್ೕ ಎಸ್ ರಾಮ ಂಗು ವೈದಯ್ಕೀಯ
ಕಾರಣಕಾಕ್ಗಿ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

11/18/2008 0:00

D

3689

EST1

1(6) ರಜೆ
ಮಂ◌ಂ 36/06‐
07.

ರ್ೕ ಎಸ್ ರಾಮ ಂಗು ವೈದಯ್ಕೀಯ
ಕಾರಣಕಾಕ್ಗಿ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

11/18/2008 0:00

D

EXAMINATION

1(1) ಜೆಯ್ೕಷಠ್ತಾ ‐
ಸಾಥ್ ಬಡಿತ್
10/2005‐06

ಎಂ.ಎಸ್ ಭೀಮಾನಗರ, ಮು. ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ
ಕಡಕೋಳ, ರಹಟಿಟ್ ತಾ. ಗದಗ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಸೇವಾ ಜೆಯ್ೕಷಠ್ತಾ / ಗೂರ್ಪ್‐ಎ ಕಿರಿಯಶೆರ್ೕಣಿ
ವರ್ಂದದ ಲ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

10/1/2007 0:00

D

3691

EST1

1(1) ಜೆಯ್ೕಷಠ್ತಾ ‐
ಸಾಥ್ ಬಡಿತ್
10/2005‐06

ಎಂ.ಎಸ್ ಭೀಮಾನಗರ, ಮು. ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ
ಕಡಕೋಳ, ರಹಟಿಟ್ ತಾ. ಗದಗ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಸೇವಾ ಜೆಯ್ೕಷಠ್ತಾ / ಗೂರ್ಪ್‐ಎ ಕಿರಿಯಶೆರ್ೕಣಿ
ವರ್ಂದದ ಲ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

10/1/2007 0:00

D

3692

EXAMINATION

1(6) ಪರಮಂ
53/05‐06.

ರ್ೕ

ಟಿ ದದ್ ಂಗಯಯ್ ಸಾವ್ಮಿ ವೈದಯ್ಕೀಯ
ಕಾರಣಕಾಕ್ಗಿ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

8/10/2007 0:00

D

3692

EST1

1(6) ಪರಮಂ
53/05‐06.

ರ್ೕ

ಟಿ ದದ್ ಂಗಯಯ್ ಸಾವ್ಮಿ ವೈದಯ್ಕೀಯ
ಕಾರಣಕಾಕ್ಗಿ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

8/10/2007 0:00

D

3695

EXAMINATION

1(6) ಕೆ ಎಟಿ
03/98‐99

ರ್ೕ ನರ ಂಹ ಜಿಯರ್ ಪುನರ್ ನೇಮಕಾತಿ
ಅವದಿ.

4/13/2007 0:00

C

3691

3695

EST1

1(6) ಕೆ ಎಟಿ
03/98‐99

ರ್ೕ ನರ ಂಹ ಜಿಯರ್ ಪುನರ್ ನೇಮಕಾತಿ
ಅವದಿ.

4/13/2007 0:00

C

3698

EXAMINATION

1(6) ಪುನೇ ಅ
02/04‐05.

ರ್ೕ ಎಂ ಹೆಚ್ ವೆಂಕಟಾಚಲಯಯ್ ಪುನರ್
ನೇಮಕಾತಿ ಅವಧಿ.

4/28/2007 0:00

C

3698

EST1

1(6) ಪುನೇ ಅ
02/04‐05.

ರ್ೕ ಎಂ ಹೆಚ್ ವೆಂಕಟಾಚಲಯಯ್ ಪುನರ್
ನೇಮಕಾತಿ ಅವಧಿ.

4/28/2007 0:00

C

3701

EXAMINATION

1(1) ವಗಾರ್ವಣೆ ‐
21/03

ರ್ೕಮತಿ ವ್ೕಟಿ ಕಲಾಂಜ ಇವರ ಕಡಾಡ್ಯ
ನೀರಿಕಷ್ಣಾ ಸಂಬಂಧ

10/1/2007 0:00

D

3701

EST1

1(1) ವಗಾರ್ವಣೆ ‐
21/03

ರ್ೕಮತಿ ವ್ೕಟಿ ಕಲಾಂಜ ಇವರ ಕಡಾಡ್ಯ
ನೀರಿಕಷ್ಣಾ ಸಂಬಂಧ

10/1/2007 0:00

D

3705

EXAMINATION

1(6) ಸವ್.ಇ.ನಿ
77/04‐05

ರ್ೕಮತಿ ಸುಕನಯ್ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್.

4/27/2010 0:00

D

3705

EST1

1(6) ಸವ್.ಇ.ನಿ
77/04‐05

ರ್ೕಮತಿ ಸುಕನಯ್ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್.

4/27/2010 0:00

D

3708

EXAMINATION

1(6) ವ್ನಿ
01/05‐06.

ರ್ೕ ಬಿ ಎನ್ ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್
ಬಗೆಗ್.

4/13/2007 0:00

D

3708

EST1

1(6) ವ್ನಿ
01/05‐06.

ರ್ೕ ಬಿ ಎನ್ ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್
ಬಗೆಗ್.

4/13/2007 0:00

D

ರ್ೕ .ಜಿ. ದದ್ ಂಗಸಾವ್ಮಿ ರಿಯ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಪರ್ಸುತ್ತ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,
ರಾಯಚೂರು ಇವರಿಗೆ ಕ.ನಿ.ಅ ಬಗೆಗ್

10/1/2007 0:00

D

3709

EXAMINATION

1(1) ಕ.ನಿ.ಅ‐
22/05‐06

ರ್ೕ .ಜಿ. ದದ್ ಂಗಸಾವ್ಮಿ ರಿಯ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಪರ್ಸುತ್ತ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,
ರಾಯಚೂರು ಇವರಿಗೆ ಕ.ನಿ.ಅ ಬಗೆಗ್

3709

EST1

1(1) ಕ.ನಿ.ಅ‐
22/05‐06

3711

EXAMINATION

1(6) ಸವ್ ಇ ನಿ
74/05‐06

ರ್ೕ ಕೆ.

3711

EST1

1(6) ಸವ್ ಇ ನಿ
74/05‐06

ರ್ೕ ಕೆ.

3713

EXAMINATION

1(6) .ಸೇ ಸೇ
13/98‐99.

ರ್ೕ

ತಿಮಮ್ಯಯ್

3713

EST1

1(6) .ಸೇ ಸೇ
13/98‐99.

ರ್ೕ

ತಿಮಮ್ಯಯ್

10/1/2007 0:00

D

ೕತಾರಾಂ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್.

8/13/2007 0:00

D

ೕತಾರಾಂ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್.

8/13/2007 0:00

D

ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.

10/15/2010 0:00

C

ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.

10/15/2010 0:00

C

3717

EXAMINATION

1(6) ಸೇ.ಸೇ
28/94‐95.

ರ್ೕ ಕೆಕೆ ಭೀಮಯಯ್

ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ
ಬಗೆಗ್.

11/26/2008 0:00

D

3717

EST1

1(6) ಸೇ.ಸೇ
28/94‐95.

ರ್ೕ ಕೆಕೆ ಭೀಮಯಯ್

ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ
ಬಗೆಗ್.

11/26/2008 0:00

D

3723

EXAMINATION

1(6) ಸೇಸೇ
06/06/07.

ರ್ೕ ಗಣಪತಿಭಟ್ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆತ್.

12/9/2009 0:00

C

3723

EST1

1(6) ಸೇಸೇ
06/06/07.

ರ್ೕ ಗಣಪತಿಭಟ್ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆತ್.

12/9/2009 0:00

C

EXAMINATION

1(1) ಕ.ನಿ.ಅ ‐
13/04‐05

ರ್ೕ ಎಸ್ ನಾಟೀಕರ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಟಿಇ ಜನಖಂಡಿ ಇವರ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ
ಅವಧಿ

10/1/2007 0:00

D

3724

3724

EST1

1(1) ಕ.ನಿ.ಅ ‐
13/04‐05

ರ್ೕ ಎಸ್ ನಾಟೀಕರ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಟಿಇ ಜನಖಂಡಿ ಇವರ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ
ಅವಧಿ

10/1/2007 0:00

D

3726

EXAMINATION

1(6) ಸೇಸೇ
19/06‐07.

ರ್ೕ ಕೆ ವೆಂಕಟರಾಮ್ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ
ಬಗೆಗ್.

4/13/2007 0:00

D

3726

EST1

1(6) ಸೇಸೇ
19/06‐07.

ರ್ೕ ಕೆ ವೆಂಕಟರಾಮ್ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ
ಬಗೆಗ್.

4/13/2007 0:00

D

3727

EXAMINATION

1(1) ಕನಿಅ‐
ಉ.ನಿ 21/06‐07

ರ್ೕ ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಸಂಸಕ್ತ ಇವರ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ

10/1/2007 0:00

D

3727

EST1

1(1) ಕನಿಅ‐
ಉ.ನಿ 21/06‐07

ರ್ೕ ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಸಂಸಕ್ತ ಇವರ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ

10/1/2007 0:00

D

3729

EXAMINATION

1(6) ಸೇಸೇ
24/06‐07.

ರ್ೕ

ಹೆಚ್

ಶವ್ನಾಥ್ ಂದಿನ ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.

4/28/2010 0:00

D

3729

EST1

1(6) ಸೇಸೇ
24/06‐07.

ರ್ೕ

ಹೆಚ್

ಶವ್ನಾಥ್ ಂದಿನ ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.

4/28/2010 0:00

D

3731

EXAMINATION

1(6) ಸೇಸೇ
24/06‐07.

ರ್ೕ ಎನ್ ಗಂಗಾಧರ್ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ
ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

D

3731

EST1

1(6) ಸೇಸೇ
24/06‐07.

ರ್ೕ ಎನ್ ಗಂಗಾಧರ್ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ
ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

D

3734

EXAMINATION

1(6) ಸೇಸೇ
11/06‐07.

ರ್ೕ ಟಿ ಸುಬಬ್ಯಯ್

4/28/2007 0:00

C

ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.

1(6) ಸೇಸೇ
11/06‐07.

ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.

4/28/2007 0:00

C

EXAMINATION

1(1) ವಗಾರ್ವಣೆ
ವಗಾರ್ವಙಣೆ ಉಸುತ್ವಾರಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ 2003‐
ಉಸುತ್ವಾರಿ‐
04 ರಿಂದ
8/2004‐05

3/30/2009 0:00

E

3736

EST1

1(1) ವಗಾರ್ವಣೆ
ವಗಾರ್ವಙಣೆ ಉಸುತ್ವಾರಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ 2003‐
ಉಸುತ್ವಾರಿ‐
04 ರಿಂದ
8/2004‐05

3/30/2009 0:00

E

3739

EXAMINATION

1(6) ಕಾಮಿಬ
14/69‐07.

ರ್ೕ ಕೆ ಆರ್ ವಪರ್ಸಾದ್ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ
ಬಡಿತ್ ಮಂ ಬಗೆಗ್.

4/28/2007 0:00

C

3739

EST1

1(6) ಕಾಮಿಬ
14/69‐07.

ರ್ೕ ಕೆ ಆರ್ ವಪರ್ಸಾದ್ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ
ಬಡಿತ್ ಮಂ ಬಗೆಗ್.

4/28/2007 0:00

C

3734

EST1

3736

ರ್ೕ ಟಿ ಸುಬಬ್ಯಯ್

3740

EXAMINATION

1(1) ನಿ
32.ಸವ್.ಪರ್.ವಗರ್
10/2005‐06

ಸಾ. ಇಲಾಖೆಯ ಗೂರ್ಪ್‐ಎ ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿ
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ವರ್ಂದಕೆಕ್ ಬಡಿತ್ / ವಗಾರ್ವಣೆ ನೀಡಿ
ಆದೇಶದ ಕುರಿತು

3/4/2010 0:00

C

3740

EST1

1(1) ನಿ
32.ಸವ್.ಪರ್.ವಗರ್
10/2005‐06

ಸಾ. ಇಲಾಖೆಯ ಗೂರ್ಪ್‐ಎ ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿ
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ವರ್ಂದಕೆಕ್ ಬಡಿತ್ / ವಗಾರ್ವಣೆ ನೀಡಿ
ಆದೇಶದ ಕುರಿತು

3/4/2010 0:00

C

3745

EXAMINATION

1(6) ಕಾ.ಮಿ.ಬ.
20/02‐03.

ರ್ೕ ಕೆ ಎ ಅಬುದ್ಲ್ ಸಲಾಮ್ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ
ಬಡಿತ್ ಮಂ ಬಗೆಗ್.

4/28/2007 0:00

C

3745

EST1

1(6) ಕಾ.ಮಿ.ಬ.
20/02‐03.

ರ್ೕ ಕೆ ಎ ಅಬುದ್ಲ್ ಸಲಾಮ್ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ
ಬಡಿತ್ ಮಂ ಬಗೆಗ್.

4/28/2007 0:00

C

EXAMINATION

1(1) ಇತರೆ
ನಿ ೕಜನೆ‐
06/2006‐07

ರ್ೕ ಟಿ ನಾಗರಾಜಪಪ್ ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು
ಹಾಗೂ ಮೂಕಪಪ್. ಎಂ. ಕರೀಬೀಮಣಣ್ನವರ್
ಬಿ.ಇ.ಓ ಭದಾರ್ ಇವರುಗಳನುನ್ ಕತರ್ವಯ್ದಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

10/1/2007 0:00

D

3747

ರ್ೕ ಟಿ ನಾಗರಾಜಪಪ್ ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು
ಹಾಗೂ ಮೂಕಪಪ್. ಎಂ. ಕರೀಬೀಮಣಣ್ನವರ್
ಬಿ.ಇ.ಓ ಭದಾರ್ ಇವರುಗಳನುನ್ ಕತರ್ವಯ್ದಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

10/1/2007 0:00

D

3747

EST1

1(1) ಇತರೆ
ನಿ ೕಜನೆ‐
06/2006‐07

3749

EXAMINATION

1(1) ವಗರ್
9/2006‐07

ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಗದಗ್
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಕುರಿತು

10/1/2007 0:00

D

3749

EST1

1(1) ವಗರ್
9/2006‐07

ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಗದಗ್
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಕುರಿತು

10/1/2007 0:00

D

3752

EXAMINATION

1(6) ಕಾಮಿಬ
27/05‐06.

ರ್ೕ ಕೆ ಆರ್ ವರಾಮಪಪ್ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ
ಬಡಿತ್ ಮಂ ಬಗೆಗ್.

4/28/2007 0:00

C

3752

EST1

1(6) ಕಾಮಿಬ
27/05‐06.

ರ್ೕ ಕೆ ಆರ್ ವರಾಮಪಪ್ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ
ಬಡಿತ್ ಮಂ ಬಗೆಗ್.

4/28/2007 0:00

C

EXAMINATION

1(1) ವಗರ್
ಕೆ.ಹೆ.ಬಗೆಗ್ ‐
14/2006‐07

2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ (ಗೂರ್ಪ್‐ಎ ಕಿರಿಯ
ಶೆರ್ೕಣಿ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆಯಾಗಿರುವ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರಾಗದಿರುವ
ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ

3/31/2009 0:00

E

3753

EST1

1(1) ವಗರ್
ಕೆ.ಹೆ.ಬಗೆಗ್ ‐
14/2006‐07

2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ (ಗೂರ್ಪ್‐ಎ ಕಿರಿಯ
ಶೆರ್ೕಣಿ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆಯಾಗಿರುವ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರಾಗದಿರುವ
ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ

3/31/2009 0:00

E

3757

EXAMINATION

1(1) 5(1)
ಗಣಕ 65/99‐
2000

ಸಾ. ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಹಾಗೂ
ಅಧೀನ ಕಚೇರಿಗ ಗೆ ಗಣಕಯಂತರ್ ನಿವರ್ಹಣೆಗೆ
ರ್ೕಗಾರ್ಮರ್ ಗ ಗೆ ಹುದೆದ್ ಸರ್ಜಿ ರುವ ಬಗೆಗ್

10/1/2007 0:00

D

3757

EST1

1(1) 5(1)
ಗಣಕ 65/99‐
2000

ಸಾ. ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಹಾಗೂ
ಅಧೀನ ಕಚೇರಿಗ ಗೆ ಗಣಕಯಂತರ್ ನಿವರ್ಹಣೆಗೆ
ರ್ೕಗಾರ್ಮರ್ ಗ ಗೆ ಹುದೆದ್ ಸರ್ಜಿ ರುವ ಬಗೆಗ್

10/1/2007 0:00

D

3760

EXAMINATION

1(6) ಖಾ
ಸೇಘೋ 9/03‐04.

ರ್ೕ ಎಂ ಜಯಕುಮಾರ್ ಖಾಯಂ ಪೂವರ್
ಸೇವಾ ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಬಗೆಗ್.

2/4/2011 0:00

C

3753

3760

EST1

3762

EXAMINATION

3762

EST1

3763

EXAMINATION

3763

EST1

1(6) ಖಾ
ಸೇಘೋ 9/03‐04.

ರ್ೕ ಎಂ ಜಯಕುಮಾರ್ ಖಾಯಂ ಪೂವರ್
ಸೇವಾ ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಬಗೆಗ್.

2/4/2011 0:00

C

1(1) ಇತರೆ ‐
11/2001

ಈಶಾನಯ್ ವಲಯ ಕಷ್ಣಭಿವರ್ದಿದ್
ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ ಗುಲಬ್ಗಾರ್

10/1/2007 0:00

D

1(1) ಇತರೆ ‐
11/2001

ಈಶಾನಯ್ ವಲಯ ಕಷ್ಣಭಿವರ್ದಿದ್
ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ ಗುಲಬ್ಗಾರ್

10/1/2007 0:00

D

1(6)
ಖಾಸೇಘೋ
87/05‐06.

ರ್ೕ ಹನುಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಖಾಯಂ
ಪೂವರ್ ಸೇವಾ ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಬಗೆಗ್ರ.

11/25/2008 0:00

D

1(6)
ಖಾಸೇಘೋ
87/05‐06.

ರ್ೕ ಹನುಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಖಾಯಂ
ಪೂವರ್ ಸೇವಾ ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಬಗೆಗ್ರ.

11/25/2008 0:00

D

3769

EXAMINATION

1(1) ಇತರೆ
10/2005‐06

ರ್ೕ ಕೆ.ಆರ್. ನರೇಂದರ್ಬಾಬು, .ಇ.ಓ ಇವರನುನ್
ಆಯುಕತ್ರು ಕಛೇರಿಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್

10/1/2007 0:00

D

3769

EST1

1(1) ಇತರೆ
10/2005‐06

ರ್ೕ ಕೆ.ಆರ್. ನರೇಂದರ್ಬಾಬು, .ಇ.ಓ ಇವರನುನ್
ಆಯುಕತ್ರು ಕಛೇರಿಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್

10/1/2007 0:00

D

3770

EXAMINATION

1(6)
ಖಾಸೇಘೋ
127/05‐06.

ರ್ೕಮತಿ ಬದುರ್ನಿನ್ೕಸಾ ‐ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ಸೇವಾ
ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಬಗೆಗ್.

8/12/2009 0:00

D

3770

EST1

1(6)
ಖಾಸೇಘೋ
127/05‐06.

ರ್ೕಮತಿ ಬದುರ್ನಿನ್ೕಸಾ ‐ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ಸೇವಾ
ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಬಗೆಗ್.

8/12/2009 0:00

D

3772

EXAMINATION

1(6)
ಖಾಸೇಘೋ 98
/05‐06.

ರ್ೕಮತಿ ಜಯಮಮ್ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್‐ಖಾಯಂ
ಪೂವರ್ ಸೇವಾ ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಬಗೆಗ್‐ತಿದುದ್ಪಡಿ
ಆಧೇಶದ ಬಗೆಗ್.

11/16/2009 0:00

D

ರ್ೕಮತಿ ಜಯಮಮ್ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್‐ಖಾಯಂ
ಪೂವರ್ ಸೇವಾ ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಬಗೆಗ್‐ತಿದುದ್ಪಡಿ
ಆಧೇಶದ ಬಗೆಗ್.

3772

EST1

1(6)
ಖಾಸೇಘೋ 98
/05‐06.

3774

EXAMINATION

1(1) ಇತರೆ
17/2005‐06

ಶೇಷ

ತಾತ್ದಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ತಾಯ್
ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ

3774

EST1

1(1) ಇತರೆ
17/2005‐06

ಶೇಷ

ತಾತ್ದಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ತಾಯ್
ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ

3775

EXAMINATION

1(6)
ಖಾಸೇಘೋ
98/05‐06.

3775

EST1

1(6)
ಖಾಸೇಘೋ
98/05‐06.

11/16/2009 0:00

D

ೕಜನೆಗಳ

10/1/2007 0:00

D

ೕಜನೆಗಳ

10/1/2007 0:00

D

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ ಗೀತಾ ‐ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ೕವಾ
ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಬಗೆಗ್ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಆಧೇಶದ ಬಗೆಗ್.

11/16/2009 0:00

D

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ ಗೀತಾ ‐ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ೕವಾ
ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಬಗೆಗ್ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಆಧೇಶದ ಬಗೆಗ್.

11/16/2009 0:00

D

3778

EXAMINATION

1(6) ವ.ನಿ.ಪಟಿಟ್
16/05‐06.

2007ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ನಿವೃತತ್ರಾಗ ರುವ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟಿಟ್ ಪರ್ಕಟಿರುವ ಬಗೆಗ್,

9/27/2007 0:00

D

3778

EST1

1(6) ವ.ನಿ.ಪಟಿಟ್
16/05‐06.

2007ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ನಿವೃತತ್ರಾಗ ರುವ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟಿಟ್ ಪರ್ಕಟಿರುವ ಬಗೆಗ್,

9/27/2007 0:00

D

3781

EXAMINATION

1(1) ಇತರೆ
.ಎ. 45/2002

.ಎ. ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಹಾಗೂ ರಿಯ
ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಹುದೆದ್ ಸರ್ಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್

10/1/2007 0:00

D

3781

EST1

1(1) ಇತರೆ
.ಎ. 45/2002

.ಎ. ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಹಾಗೂ ರಿಯ
ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಹುದೆದ್ ಸರ್ಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್

10/1/2007 0:00

D

2003‐04 ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ ಪತರ್ದ
ಅನುಸೂಚಿ ವೇತನಗಳ ಬಡಿತ್ ಇತರೆ ನಿಗಧಿತ
ಭತೆಯ್ಗಳ ಅಂದಾಜುಗಳ ( ೕಜನೇತರ)
ಆಯವಯ್ಯ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

10/1/2007 0:00

D

3787

EXAMINATION

1(1)
ಆಯವಯ್.ಅಂದಾಜು‐
12‐2002‐03

2003‐04 ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ ಪತರ್ದ
ಅನುಸೂಚಿ ವೇತನಗಳ ಬಡಿತ್ ಇತರೆ ನಿಗಧಿತ
ಭತೆಯ್ಗಳ ಅಂದಾಜುಗಳ ( ೕಜನೇತರ)
ಆಯವಯ್ಯ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

10/1/2007 0:00

D

3787

EST1

1(1)
ಆಯವಯ್.ಅಂದಾಜು‐
12‐2002‐03

3788

EXAMINATION

1(6) ಟಿಎ
ಬಿಲ್(ಕೆಎಟಿ) 37
98‐99

ರ್ೕ ಆರ್ ರಂಗಪಪ್ ಪರ್ಯಾನ ಭತೆಯ್ ಬಿಲುಲ್ ಮಂ
ಬಗೆಗ್ ಕೆಎಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂ ‐4092/2004.

8/13/2007 0:00

D

3788

EST1

1(6) ಟಿಎ
ಬಿಲ್(ಕೆಎಟಿ) 37
98‐99

ರ್ೕ ಆರ್ ರಂಗಪಪ್ ಪರ್ಯಾನ ಭತೆಯ್ ಬಿಲುಲ್ ಮಂ
ಬಗೆಗ್ ಕೆಎಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂ ‐4092/2004.

8/13/2007 0:00

D

3791

EXAMINATION

1(6) ಕೆಎಟಿ
ದಾವೆ 3803/05‐
06.

ರ್ೕಮತಿ ರುಕಮ್ಣಿ ದೇ
ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪೆರ್
ಬಗೆಗ್ ಕೆಎಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂ‐3803/2005

8/13/2010 0:00

C

3791

EST1

1(6) ಕೆಎಟಿ
ದಾವೆ 3803/05‐
06.

ರ್ೕಮತಿ ರುಕಮ್ಣಿ ದೇ
ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪೆರ್
ಬಗೆಗ್ ಕೆಎಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂ‐3803/2005

8/13/2010 0:00

C

3795

EXAMINATION

1(1) ಇತರೆ ‐
ನಿ ೕಜನೆ ‐
10/2006‐07

ಶಾಲಾ ಪಾರ್ರಂಭೋತಸ್ವ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಕೆಕ್
ಅದಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಕುರಿತು

10/1/2007 0:00

D

3795

EST1

1(1) ಇತರೆ ‐
ನಿ ೕಜನೆ ‐
10/2006‐07

ಶಾಲಾ ಪಾರ್ರಂಭೋತಸ್ವ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಕೆಕ್
ಅದಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಕುರಿತು

10/1/2007 0:00

D

3797

EXAMINATION

1(1)(6) ಬಡಿತ್
05/95‐96.

ಬಾಗೀಯ ದೈ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ.

4/28/2010 0:00

B

3797

EST1

1(1)(6) ಬಡಿತ್
05/95‐96.

ಬಾಗೀಯ ದೈ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ.

4/28/2010 0:00

B

EXAMINATION

1(1) ಇತರೆ
ಎಲ್.ಪಿ.
20/2005‐06

ರ್ೕಮತಿ ಜಿ ಉಮಾದೇ ಬಿ,ಇಓ
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರ ವಗಾರ್ವನೆ ಎಲ್.ಪಿ.
ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಇತಾಯ್ದಿ ಕೆ.ಎಟಿ
8965/2005 ರ ಲ್ ದಾವೆ ಬಗೆಗ್

10/1/2007 0:00

D

3800

ರ್ೕಮತಿ ಜಿ ಉಮಾದೇ ಬಿ,ಇಓ
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರ ವಗಾರ್ವನೆ ಎಲ್.ಪಿ.
ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಇತಾಯ್ದಿ ಕೆ.ಎಟಿ
8965/2005 ರ ಲ್ ದಾವೆ ಬಗೆಗ್

10/1/2007 0:00

D

3800

EST1

1(1) ಇತರೆ
ಎಲ್.ಪಿ.
20/2005‐06

3801

EXAMINATION

1(6) ದೈ
ಉ.ನಿ.ಜೇ 01/04‐
05.

ಉ.ನಿ(ದೈ ) ಹಾಗೂ ಬಾಗೀಯ ದೈ
ಅಂತಿಮ ಜೇಷಟ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಬಗೆಗ್.

4/28/2010 0:00

C

3801

EST1

1(6) ದೈ
ಉ.ನಿ.ಜೇ 01/04‐
05.

ಉ.ನಿ(ದೈ ) ಹಾಗೂ ಬಾಗೀಯ ದೈ
ಅಂತಿಮ ಜೇಷಟ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಬಗೆಗ್.

4/28/2010 0:00

C

3803

EXAMINATION

1(1) ಇತರೆ
13/2005‐06

ರಾಜಯ್ 5 ನೇ ವೇತನ ಆ ೕಗ ಮಾ ತಿ ಅಂಕಿ
ಅಂಶಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸಲು
ಸಂಪಕಾರ್ಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು

10/1/2007 0:00

D

3803

EST1

1(1) ಇತರೆ
13/2005‐06

ರಾಜಯ್ 5 ನೇ ವೇತನ ಆ ೕಗ ಮಾ ತಿ ಅಂಕಿ
ಅಂಶಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸಲು
ಸಂಪಕಾರ್ಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು

10/1/2007 0:00

D

3806

EXAMINATION

1(1)(6)ಬಡಿತ್
ಅಹರ್ತೆ 01/98‐
99.

ಬಾಗೀಯ ದೈ ಅಧಿಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ ಅಹರ್ತಾ
ದನಾಂಕ ನಿಗಧಿ ಕುರಿತು.

4/28/2010 0:00

C

3806

EST1

1(1)(6)ಬಡಿತ್
ಅಹರ್ತೆ 01/98‐
99.

ಬಾಗೀಯ ದೈ ಅಧಿಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ ಅಹರ್ತಾ
ದನಾಂಕ ನಿಗಧಿ ಕುರಿತು.

4/28/2010 0:00

C

3809

EXAMINATION

1(1) (6) ಬಡಿತ್
ದೈ 12/96‐97.

ಬಾಘೀಯ ದೈ ಅಧಿಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಬಡಿತ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್,.

4/28/2007 0:00

C

3809

EST1

1(1) (6) ಬಡಿತ್
ದೈ 12/96‐97.

ಬಾಘೀಯ ದೈ ಅಧಿಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಬಡಿತ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್,.

4/28/2007 0:00

C

3812

EXAMINATION

1(1)(6) ಇತರೆ
21/05‐06

ರ್ೕ ಎನ್ ಪುಟಟ್ನಂಜಯಯ್ ವಭಾಗೀಯ ದೈ ಅ
ಇವರು ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರಾದ ಬಗೆಗ್.

4/28/2007 0:00

C

3812

EST1

1(1)(6) ಇತರೆ
21/05‐06

ರ್ೕ ಎನ್ ಪುಟಟ್ನಂಜಯಯ್ ವಭಾಗೀಯ ದೈ ಅ
ಇವರು ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರಾದ ಬಗೆಗ್.

4/28/2007 0:00

C

3814

EXAMINATION

1(1) ಇತರೆ
ಬೇಡಿಕೆ/44/2003

ಕಷ್ಣಾದಿಕಾರಿಗಳ ಒಕೂಕ್ಟದ ಸಭೆಯ
ನಡವ ಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕುರಿತು

10/1/2007 0:00

D

3814

EST1

1(1) ಇತರೆ
ಬೇಡಿಕೆ/44/2003

ಕಷ್ಣಾದಿಕಾರಿಗಳ ಒಕೂಕ್ಟದ ಸಭೆಯ
ನಡವ ಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕುರಿತು

10/1/2007 0:00

D

3815

EXAMINATION

1(1)(6) ಇತರೆ
12/04‐05

ಮುಸಾತ್ಕ್ ಅಹಮದ್ ರಜೆ ಅವಧಿ ಪರ್ಭಾರ
ವಯ್ವಸೆಥ್ ರ್ೕ ಎನ್ ಪುಟಟ್ನಂಜಯಯ್,

4/28/2007 0:00

C

3815

EST1

1(1)(6) ಇತರೆ
12/04‐05

ಮುಸಾತ್ಕ್ ಅಹಮದ್ ರಜೆ ಅವಧಿ ಪರ್ಭಾರ
ವಯ್ವಸೆಥ್ ರ್ೕ ಎನ್ ಪುಟಟ್ನಂಜಯಯ್,

4/28/2007 0:00

C

3816

EXAMINATION

1(1) ಇತರೆ
ಶಾ.ಗ.ಮ/ಹುದೆದ್/12
/05‐06

ಅಗತಯ್ ಹುದೆದ್ಗಳು ಸರ್ಜನೆ ಮತುತ್ ಸಥ್ಳಾಂತರ
ಕುರಿತು

1/5/2010 0:00

C

3816

EST1

1(1) ಇತರೆ
ಶಾ.ಗ.ಮ/ಹುದೆದ್/12
/05‐06

ಅಗತಯ್ ಹುದೆದ್ಗಳು ಸರ್ಜನೆ ಮತುತ್ ಸಥ್ಳಾಂತರ
ಕುರಿತು

1/5/2010 0:00

C

3817

EXAMINATION

1(6)ಉ.ನಿ
(ದೈ ) ಬಡಿತ್
27/06‐07.

ಸಾ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಉ.ನಿ(ದೈ )
ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಬಡಿತ್ ಮೂಲಕ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

C

3817

EST1

1(6)ಉ.ನಿ
(ದೈ ) ಬಡಿತ್
27/06‐07.

ಸಾ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಉ.ನಿ(ದೈ )
ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಬಡಿತ್ ಮೂಲಕ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

C

3819

EXAMINATION

1(6) ದೈ ಬಡಿತ್
ಬಾಯ್ ಹುದೆದ್
15414/05‐06.

ವಬಾಗೀಯ ದೈ ಅಧಿಕಷ್ಕರ ವೃಂದದ ಲ್ ಬಾಯ್ಕ್
ಲಾಗ್ ಹುದೆದ್ ಬತಿರ್ ಬಗೆಗ್.

4/28/2007 0:00

C

3819

EST1

1(6) ದೈ ಬಡಿತ್
ಬಾಯ್ ಹುದೆದ್
15414/05‐06.

ವಬಾಗೀಯ ದೈ ಅಧಿಕಷ್ಕರ ವೃಂದದ ಲ್ ಬಾಯ್ಕ್
ಲಾಗ್ ಹುದೆದ್ ಬತಿರ್ ಬಗೆಗ್.

4/28/2007 0:00

C

3825

EXAMINATION

1(6)ಯುಎಸ್
ಎಐಡಿ ತರಬೇತಿ
21/06‐07.

ಯುಎಸ್ಎಐಡಿ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ
ತರಬೇತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

4/13/2007 0:00

D

3825

EST1

1(6)ಯುಎಸ್
ಎಐಡಿ ತರಬೇತಿ
21/06‐07.

ಯುಎಸ್ಎಐಡಿ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ
ತರಬೇತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

4/13/2007 0:00

D

EXAMINATION

1(1) ದಾವೆ ‐
01/99‐2000

ರ್ೕ ಎಸ್. .ಕುಲಕಣಿರ್
ಕುಲಕಣಿರ್ ಕಷ್ಣಾ
ಕಷ್ಣಾದಿಕಾರಿಗಳು
ದಿಕಾರಿಗಳು,
ಉ.ನಿ ಕಛೇರಿ, ಹಾವೇರಿ ಇವರ ಪದೋನನ್ತಿ
ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್ (ಕೆ.ಎ.ಟಿ 3637/2003) .ಎ.ನಂ ‐
465/2004

10/1/2007 0:00

D

EST1

1(1) ದಾವೆ ‐
01/99‐2000

ರ್ೕ ಎಸ್. .ಕುಲಕಣಿರ್ ಕಷ್ಣಾದಿಕಾರಿಗಳು,
ಉ.ನಿ ಕಛೇರಿ, ಹಾವೇರಿ ಇವರ ಪದೋನನ್ತಿ
ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್ (ಕೆ.ಎ.ಟಿ 3637/2003) .ಎ.ನಂ ‐
465/2004

10/1/2007 0:00

D

3826

3826

3829

EXAMINATION

1(6) ನೀಪಾ
ತರಬೇತಿ 144/05‐
06.

ನೀಪಾ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ತರಬೇತಿಗೆ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

4/13/2007 0:00

D

3829

EST1

1(6) ನೀಪಾ
ತರಬೇತಿ 144/05‐
06.

ನೀಪಾ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ತರಬೇತಿಗೆ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

4/13/2007 0:00

D

3830

EXAMINATION

1(6) ನಿಫಾ ಡಿ‐
ತರಬೇತಿ 23/06‐
07.

ನೀಫಾ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ಡಿಪಲ್
ತರಬೇತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

4/13/2007 0:00

D

3830

EST1

1(6) ನಿಫಾ ಡಿ‐
ತರಬೇತಿ 23/06‐
07.

ನೀಫಾ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ಡಿಪಲ್
ತರಬೇತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

4/13/2007 0:00

D

9/27/2007 0:00

D

3833

EXAMINATION

1(6) ತರಬೇತಿ
ತರಬೇತಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗ ಗೆ (ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಮತುತ್
ಅ.ನಿ ೕ 02/06‐
ಬಿ) ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.
07.

3833

3835

3835

3838

3838

EST1

1(6) ತರಬೇತಿ
ತರಬೇತಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗ ಗೆ (ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಮತುತ್
ಅ.ನಿ ೕ 02/06‐
ಬಿ) ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.
07.

9/27/2007 0:00

D

EXAMINATION

1(6)
ಅನಸಾ/ಗಾರ್ಪಂ
ತರಬೇತಿ
ಅ.ನಿ ೕ
15/06/07.

ಅಬುದ್ಲ್ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ ರಾಜಯ್ ಗಾರ್ಮೀಣ
ಅಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ
ತರಬೇತಿ.

4/13/2007 0:00

D

EST1

1(6)
ಅನಸಾ/ಗಾರ್ಪಂ
ತರಬೇತಿ
ಅ.ನಿ ೕ
15/06/07.

ಅಬುದ್ಲ್ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ ರಾಜಯ್ ಗಾರ್ಮೀಣ
ಅಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ
ತರಬೇತಿ.

4/13/2007 0:00

D

EXAMINATION

ಸುರೇಂದರ್ನ
ನಾಥ್
ಬಾ ನಜಿರ್ರ್ ಕಿರಿಯ
ರ್ೕ ಬಿಆರ್ ಸುರೇಂದ
ಾಥ್ ಬಾಯ್ನಜಿ
1(6) ಕುಕನಿ‐
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಎಸ್ಎಸ್ ಎ
ಸಾ
ೕ‐38/06‐
ಬೆಂಗಳೂರು ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ‐ಸಾಮಾನಯ್
07.
ಮಾ
ೕಜನೆ
ತತ್ ಮಂ ಬಗೆಗ್.

4/13/2007 0:00

D

EST1

ರ್ೕ ಬಿಆರ್ ಸುರೇಂದರ್ನಾಥ್ ಬಾಯ್ನಜಿರ್ ಕಿರಿಯ
1(6) ಕುಕನಿ‐
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಎಸ್ಎಸ್ ಎ
ಸಾ
ೕ‐38/06‐
ಬೆಂಗಳೂರು ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ‐ಸಾಮಾನಯ್
07.
ಮಾ
ೕಜನೆ
ತತ್ ಮಂ ಬಗೆಗ್.

4/13/2007 0:00

D

3840

EXAMINATION

1(6) ಗರನ‐
39/06‐07.

ರ್ೕ ಬಿಆರ್ ಸುರೇಂದರ್ನಾಥ್ ಬಾಯ್ನಜಿರ್
ಎಸ್ಎಸ್ಎ ಬೆಂಗಳೂರು‐ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ
ರಜೆ ಮಂ ಬಗೆಗ್.

4/13/2007 0:00

D

3840

EST1

1(6) ಗರನ‐
39/06‐07.

ರ್ೕ ಬಿಆರ್ ಸುರೇಂದರ್ನಾಥ್ ಬಾಯ್ನಜಿರ್
ಎಸ್ಎಸ್ಎ ಬೆಂಗಳೂರು‐ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ
ರಜೆ ಮಂ ಬಗೆಗ್.

4/13/2007 0:00

D

3850

EXAMINATION

1(4) ಗೂರ್ಪ್.ಬಿ ‐
ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕಾತ್ಲಯ ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆ ವಗಾರ್ವನೆ
ವಗರ್(ಧಾ)‐
ಅಜಿರ್ಗಳನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್
2/2006‐07

1/5/2008 0:00

D

3850

EST1

1(4) ಗೂರ್ಪ್.ಬಿ ‐
ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕಾತ್ಲಯ ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆ ವಗಾರ್ವನೆ
ವಗರ್(ಧಾ)‐
ಅಜಿರ್ಗಳನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್
2/2006‐07

1/5/2008 0:00

D

3851

EXAMINATION

1(4)ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ
ವಗರ್(ಗು) ‐
3/2006‐07

1/5/2008 0:00

D

ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಆಯುಕಾತ್ಲಯ ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆ ವಗಾರ್ವನೆ
ಅಜಿರ್ಗಳನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

EST1

1(4)ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ
ವಗರ್(ಗು) ‐
3/2006‐07

ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಆಯುಕಾತ್ಲಯ ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆ ವಗಾರ್ವನೆ
ಅಜಿರ್ಗಳನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

1/5/2008 0:00

D

EXAMINATION

1(4) ಇತರೆ ‐
4/2006‐07

ರ್ೕ ಬಸವರಾಜು, ಮು. ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,
ಮಂಚೇಗೌಡ ಕೊಪಪ್ಲು,ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್
ರವರನುನ್ ಡಯಟ್ ಮೈಸೂರು ಇ ಲ್ ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್
ಹಾಜರುಪಡಿ ಕೊಳಳ್ವ ಬಗೆಗ್

1/5/2008 0:00

D

3857

EST1

1(4) ಇತರೆ ‐
4/2006‐07

ರ್ೕ ಬಸವರಾಜು, ಮು. ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,
ಮಂಚೇಗೌಡ ಕೊಪಪ್ಲು,ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್
ರವರನುನ್ ಡಯಟ್ ಮೈಸೂರು ಇ ಲ್ ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್
ಹಾಜರುಪಡಿ ಕೊಳಳ್ವ ಬಗೆಗ್

1/5/2008 0:00

D

3860

EXAMINATION

1(4) ಗೂರ್ಪ್.ಬಿ
ವಗರ್ ( ) ‐5/06‐
07

2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರದಿಂದ
ಅನುಮತಿ ದ ವಗಾರ್ವಣಾ ಪರ್ಕರಣಗಳು

3/26/2009 0:00

D

3860

EST1

1(4) ಗೂರ್ಪ್.ಬಿ
ವಗರ್ ( ) ‐5/06‐
07

2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರದಿಂದ
ಅನುಮತಿ ದ ವಗಾರ್ವಣಾ ಪರ್ಕರಣಗಳು

3/26/2009 0:00

D

3851

3857

3861

EXAMINATION

1(3)ಆಋಪ‐
35/85‐86.

ಎಂಗೋಪಾಲ ಇವರ ಆ ತ್ಋಣ ಪಟಿಟ್ ಕಡತ.

10/1/2008 0:00

D

3861

EST1

1(3)ಆಋಪ‐
35/85‐86.

ಎಂಗೋಪಾಲ ಇವರ ಆ ತ್ಋಣ ಪಟಿಟ್ ಕಡತ.

10/1/2008 0:00

D

EXAMINATION

1(4) ಇತರೆ ‐
6/2006‐07

ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ನಿ ೕಜನೆ ಮೇಲೆ ಇದದ್
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ
ವರ್ಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಮಾತರ್ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್
ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

1/5/2008 0:00

D

3870

EST1

1(4) ಇತರೆ ‐
6/2006‐07

ಬೆ
ಬೇರೆ
ೕರೆ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ನಿ ೕಜನ
ೕಜನೆೆ ಮೇಲೆ
ಮೇಲೆ ಇದದ್
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ
ವರ್ಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಮಾತರ್ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್
ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

1/5/2008 0:00

D

3873

EXAMINATION

1(8)
ಆಋಪ/150/85‐
86

ಜಿ ಆರ್ ತಿಪೆಪ್ಸಾವ್ಮಿ ಇವರ ಆ ತ್ಋಣ ಪಟಿಟ್
ಕಡತ.

6/28/2008 0:00

D

3870

3873

3874

3874

3878

3878

EST1

1(8)
ಆಋಪ/150/85‐
86

ಜಿ ಆರ್ ತಿಪೆಪ್ಸಾವ್ಮಿ ಇವರ ಆ ತ್ಋಣ ಪಟಿಟ್
ಕಡತ.

6/28/2008 0:00

D

EXAMINATION

1(4) ಇತರೆ
6/2006‐07

ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ನಿ ೕಜನೆ ಮೇಲೆ ಇದದ್
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ
ವರ್ಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಮಾತರ್ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್
ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

10/7/2011 0:00

D

EST1

1(4) ಇತರೆ
6/2006‐07

ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ನಿ ೕಜನೆ ಮೇಲೆ ಇದದ್
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ
ವರ್ಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಮಾತರ್ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್
ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

10/7/2011 0:00

D

EXAMINATION

1(4) ನಿ ೕಜನೆ
‐7/2006‐07

ಮತಿ ಭಾ
ಭಾನುಮತಿ
ನುಮತಿ, ಉಪನಾ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರ
ಸಕರುು,
ರ್ೕೕಮತಿ
ಡಯಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ರವರನುನ್
ಕನಾರ್ಟಕ ಗೆಜೆಟೆಯರ್ ಇಲಾಖೆಗೆ
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್

1/5/2008 0:00

C

EST1

1(4) ನಿ ೕಜನೆ
‐7/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಭಾನುಮತಿ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಡಯಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ರವರನುನ್
ಕನಾರ್ಟಕ ಗೆಜೆಟೆಯರ್ ಇಲಾಖೆಗೆ
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್

1/5/2008 0:00

C

3879

EXAMINATION

1(4) ಗೂರ್ಪ್.ಬಿ
ವಗರ್ ವರದಿ
8/2006‐07

ವಗಾರ್ವನೆ ಕೋರಿರುವ ಅದಿಕಾರಿಗಳ ಬಗೆಗ್
ವರದಿ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್ (ಪಿ. ನರ ಂಹರಾಜು)

1/5/2008 0:00

D

3879

EST1

1(4) ಗೂರ್ಪ್.ಬಿ
ವಗರ್ ವರದಿ
8/2006‐07

ವಗಾರ್ವನೆ ಕೋರಿರುವ ಅದಿಕಾರಿಗಳ ಬಗೆಗ್
ವರದಿ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್ (ಪಿ. ನರ ಂಹರಾಜು)

1/5/2008 0:00

D

3883

EXAMINATION

1(4) ಗೂರ್ಪ್.ಬಿ
ವಗರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ‐
9/2006‐07

ವಗಾರ್ವಣೆಗೊಂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್
ಕತರ್ವಯ್ದಿಮದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

4/30/2008 0:00

D

3883

EST1

1(4) ಗೂರ್ಪ್.ಬಿ
ವಗರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ‐
9/2006‐07

ವಗಾರ್ವಣೆಗೊಂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್
ಕತರ್ವಯ್ದಿಮದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

4/30/2008 0:00

D

3890

EXAMINATION

1(4) ಗೂರ್ಪ್.ಬಿ
ಖಾ.ಹು.ಮಾ ತಿ ‐
11/2006‐07

ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ
ವರ್ಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಲ ಖಾ ಹುದೆದ್ ಮಾ ತಿ
ತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

1/5/2008 0:00

D

3890

EST1

1(4) ಗೂರ್ಪ್.ಬಿ
ಖಾ.ಹು.ಮಾ ತಿ ‐
11/2006‐07

ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ
ವರ್ಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಲ ಖಾ ಹುದೆದ್ ಮಾ ತಿ
ತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

1/5/2008 0:00

D

5776

EXAMINATION

1{5)/ ಪರ್ಅ/ಪಾ
ಸೊಪ್ೕಟ್/04/2006
‐07

ಕೆ.ಜಿ.ಆಂಜನಪಪ್ .ಪ. ೕಕಷ್ಕರು, ಉ.ನಿ
ಕಛೇರಿ,ಬೆ.ದ ಣ ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್
ೕಟ್
ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

5/19/2008 0:00

D

5776

EST1

1{5)/ ಪರ್ಅ/ಪಾ
ಸೊಪ್ೕಟ್/04/2006
‐07

ಕೆ.ಜಿ.ಆಂಜನಪಪ್ .ಪ. ೕಕಷ್ಕರು, ಉ.ನಿ
ಕಛೇರಿ,ಬೆ.ದ ಣ ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್
ೕಟ್
ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

5/19/2008 0:00

D

5786

EXAMINATION

1(2)ದಾವೆ
12/98‐99

ರ್ೕ .ಗಂಗಪಪ್, ಮತಿತ್ತತ್ರರು ಸಕಾರ್ರದ ರುದದ್‐
ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ಕೆ,ಎ,ಟಿ 1460‐63/99

11/24/2008 0:00

D

5786

EST1

1(2)ದಾವೆ
12/98‐99

ರ್ೕ .ಗಂಗಪಪ್, ಮತಿತ್ತತ್ರರು ಸಕಾರ್ರದ ರುದದ್‐
ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ಕೆ,ಎ,ಟಿ 1460‐63/99

11/24/2008 0:00

D

5931

5931

5976

5976

5977

EXAMINATION

1(5)ಕ.ನಿ.ಅ/03/
2006‐07

ರ್ೕ ಎಂ. ವಮೂತಿರ್, ಉಪ ಪಾರ್ಚಾಯರ್ರು,
ೕತಿ ೕರಪಪ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್
ಕಾಲೇಜು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರ ಕಡಾಡ್ಯ
ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

5/22/2007 0:00

C

EST1

1(5)ಕ.ನಿ.ಅ/03/
2006‐07

ರ್ೕ ಎಂ. ವಮೂತಿರ್, ಉಪ ಪಾರ್ಚಾಯರ್ರು,
ೕತಿ ೕರಪಪ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್
ಕಾಲೇಜು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರ ಕಡಾಡ್ಯ
ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

5/22/2007 0:00

C

EXAMINATION

1(4)ಪೌರ್.ಉ.ಮು.
ಸಠ್:41/2006‐07

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಉನನ್ತೀಕರಿ
ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜುಗಳನುನ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಪರ್ಯುಕತ್ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರನುನ್ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸಠ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/5/2008 0:00

D

EST1

1(4)ಪೌರ್.ಉ.ಮು.
ಸಠ್:41/2006‐07

ಸಕಾರ್ರಿ
ಸ
ತೀಕರಿ
ಕರಿ
ಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಯನು
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಉನನ್ತೀ
ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜುಗಳನುನ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಪರ್ಯುಕತ್ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರನುನ್ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸಠ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/5/2008 0:00

D

EXAMINATION

1(5)ಪರ್ಭಂಮಂ/0
3/2006‐07

ಕೆ. .ಎಸ್ ಆರ 32/68 ರಡಿಯ ಲ್ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾಗ ಗೆ
ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆಯ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಕುರಿತು.

5/16/2007 0:00

C

EST1

1(5)ಪರ್ಭಂಮಂ/0
3/2006‐07

ಕೆ. .ಎಸ್ ಆರ 32/68 ರಡಿಯ ಲ್ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾಗ ಗೆ
ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆಯ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಕುರಿತು.

5/16/2007 0:00

C

EXAMINATION

1(5).ಕ.ನಿ,ಅ/04/
2006‐07

.ರಮೇಶ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ತಾಲೂಲ್ಕ ಪಂಚಾಯತ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಇವರಿಗೆ
ಕಢಾಯ ನಿರೀಷಣಾ ಅವಧಿ ಮಂಜೂರಿ
ಮಾಡುವ ಬಗಗ್.

8/29/2011 0:00

D

5973

EST1

1(5).ಕ.ನಿ,ಅ/04/
2006‐07

.ರಮೇಶ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ತಾಲೂಲ್ಕ ಪಂಚಾಯತ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಇವರಿಗೆ
ಕಢಾಯ ನಿರೀಷಣಾ ಅವಧಿ ಮಂಜೂರಿ
ಮಾಡುವ ಬಗಗ್.

8/29/2011 0:00

D

5994

EXAMINATION

1(3)ನಿ.ವೇ‐
30/2006‐07

ರ್ೕ ಕೆ. ವ ಂಗೇಗೌಡ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮಲೆಲ್ೕನಹ ಳ್ ಮಂಡಯ್
ತಾ:: ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನದ ಬಗೆಗ್

12/31/2008 0:00

E

5994

EST1

1(3)ನಿ.ವೇ‐
30/2006‐07

ರ್ೕ ಕೆ. ವ ಂಗೇಗೌಡ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮಲೆಲ್ೕನಹ ಳ್ ಮಂಡಯ್
ತಾ:: ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನದ ಬಗೆಗ್

12/31/2008 0:00

E

5977

5973

EXAMINATION

1(6)ಸವ್.ಇ.ನಿ‐
01/2006‐07

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ, ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು (ನಿವೃತತ್)ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ಬೆಗಿಲ್ಹೊಸಹ ಳ್, ಕೋಲಾರ ದ ಣ ಇವರ ಸವ್ಯಂ
ನಿವೃತಿತ್ ರದುದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/13/2007 0:00

D

6019

EST1

1(6)ಸವ್.ಇ.ನಿ‐
01/2006‐07

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ, ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು (ನಿವೃತತ್)ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ಬೆಗಿಲ್ಹೊಸಹ ಳ್, ಕೋಲಾರ ದ ಣ ಇವರ ಸವ್ಯಂ
ನಿವೃತಿತ್ ರದುದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/13/2007 0:00

D

6063

EXAMINATION

1(1)ಇತರೆ.ವಗರ್/
31/2006‐07

ರ್ೕ ವೈ.ಎನ್. ರಾಮಕೃಷಞ್ಯಯ್, ರಿಯ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ವಗಾರ್ವಣೆ ಆದೇಶವನುನ್
ಂದಕೆಕ್ ಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್

10/1/2007 0:00

D

6063

EST1

1(1)ಇತರೆ.ವಗರ್/
31/2006‐07

ರ್ೕ ವೈ.ಎನ್. ರಾಮಕೃಷಞ್ಯಯ್, ರಿಯ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ವಗಾರ್ವಣೆ ಆದೇಶವನುನ್
ಂದಕೆಕ್ ಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್

10/1/2007 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

6019

6139

EXAMINATION

ರ್ಮತಿ ಪಿ.ಎನ್.ಮಂಜುಳ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಕೋನಬೇವು ಚಿತರ್ದುಗರ್
1(4)ನಿ ೕಜನೆ:
ಇವರನುನ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್ದ ಸವರ್ ಕಷ್ ಅಭಿಯಾನದ
39/2006‐07
ಸಹಾಯಕ
ೕಜನಾ ಸಮನವ್ಯಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6139

EST1

ರ್ಮತಿ ಪಿ.ಎನ್.ಮಂಜುಳ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಕೋನಬೇವು ಚಿತರ್ದುಗರ್
1(4)ನಿ ೕಜನೆ:
ಇವರನುನ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್ದ ಸವರ್ ಕಷ್ ಅಭಿಯಾನದ
39/2006‐07
ಸಹಾಯಕ
ೕಜನಾ ಸಮನವ್ಯಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6166

EXAMINATION

1(4)
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ವಗರ್:33/2006‐
ಹಾಗು ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
07
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

1/5/2008 0:00

C

6166

EST1

1(4)
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ವಗರ್:33/2006‐
ಹಾಗು ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
07
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

1/5/2008 0:00

C

6196

6196

3/26/2009 0:00

D

EXAMINATION

1(4) ಗೂರ್ಪ್.
ಬಿ.ವಗರ್:1/2006 ‐
07

2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಾ
ಸಾವರ್ಜನಿಕ
ವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್
ಕಷ್ಣ
ಣ
ಇಲಾಖೆಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆಯ ಬಗೆಗ್.

1/5/2008 0:00

C

EST1

1(4) ಗೂರ್ಪ್.
ಬಿ.ವಗರ್:1/2006‐
07

2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಖೆಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆಯ ಬಗೆಗ್.

1/5/2008 0:00

C

6342

EXAMINATION

1(1) ಇತರೆ
ನಿ ಜನೆ
30/2006‐2007

ಹನುಮ0ತರಾಯ ಬಿ ಇ ಒ ಇವರ ನಿ
ಬಗೆಗ್

ಜನೆ

10/1/2007 0:00

D

6342

EST1

1(1) ಇತರೆ
ನಿ ಜನೆ
30/2006‐2007

ಹನುಮ0ತರಾಯ ಬಿ ಇ ಒ ಇವರ ನಿ
ಬಗೆಗ್

ಜನೆ

10/1/2007 0:00

D

EXAMINATION

ರ್ೕ ಆರ್. . ಈಶವ್ರಯಯ್, ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
1(6)(5)ರಜೆ4/99 ಅಪರ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
‐00
ಇಲಾಖೆ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಇವರ ರಜೆ ಮಂಜೂರು
ಮಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/15/2011 0:00

D

EST1

ಈಶ ರಯ
ರಯಯ್, ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರ
ನಿದೇರ್ಶಕರುು,
ರ್ೕ ಆರ್. . ಈಶವ್
1(6)(5)ರಜೆ4/99 ಅಪರ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಖೆ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಇವರ ರಜೆ ಮಂಜೂರು
‐00
ಮಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/15/2011 0:00

D

EXAMINATION

ದಿವಂಗತ ಎಂ.ಎಂ.ರಮೇಶ್, ಉಪ
1(6)ಸಾ
ೕ/ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಇವರ ಸಾಮಾ ಕ ಮ ಮತುತ್
46/2006‐07
ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ್ಣ ಹಣ ಂದಿರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು

4/13/2007 0:00

D

6352

6352

6354

6354

6355

6355

6626

6626

EST1

ದಿವಂಗತ ಎಂ.ಎಂ.ರಮೇಶ್, ಉಪ
1(6)ಸಾ
ೕ/ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಇವರ ಸಾಮಾ ಕ ಮ ಮತುತ್
46/2006‐07
ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ್ಣ ಹಣ ಂದಿರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು

4/13/2007 0:00

D

EXAMINATION

ರ್ೕ ಎಂ.ಎಂ.ರಮೇಶ್, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
1(6)ಗ.ರ.ನ.114
(ಸಂಸಖ್ೃತ) ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,
/2005‐06
ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/13/2007 0:00

D

EST1

ರ್ೕ ಎಂ.ಎಂ.ರಮೇಶ್, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
1(6)ಗ.ರ.ನ.114
(ಸಂಸಖ್ೃತ) ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,
/2005‐06
ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/13/2007 0:00

D

EXAMINATION

ರ್ೕೕಮತಿ
ಮತಿ ನಾಗರತನ್
ನಾಗರತ ಮಮ್ ಕೆ. ಮುಖ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕಿ,
ಕಷ್ಕಿ
1(4)
ಪರಿ ಷಟ್ ಜಾತಿ/ಪರಿ ಷಟ್ ವಗರ್ಗಳ ಪರ್ತಿಭಾನಿವ್ತ
ವಗರ್:43/2006‐
ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ಳ ಸಕಾರ್ರಿ ವಸತಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ
07
ನಂಜನಗೂಡು ಇವರ ಸಥ್ಳ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು.

1/5/2008 0:00

A

EST1

ರ್ೕಮತಿ ನಾಗರತನ್ಮಮ್ ಕೆ. ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕಿ,
1(4)
ಪರಿ ಷಟ್ ಜಾತಿ/ಪರಿ ಷಟ್ ವಗರ್ಗಳ ಪರ್ತಿಭಾನಿವ್ತ
ವಗರ್:43/2006‐
ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ಳ ಸಕಾರ್ರಿ ವಸತಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ
07
ನಂಜನಗೂಡು ಇವರ ಸಥ್ಳ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು.

1/5/2008 0:00

A

EXAMINATION

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
1(4)ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ.
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್
ಕೆ.ಎ.ಎಸ್.
ಬಿ.ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆ.ಇ.ಎಸ್. ಪರೀ ೆಗೆ
ಪರಿ ೆ:19/2006‐
ಅಜಿರ್ ಸ ಸ
ಲ್ ಲು ಸೇವಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತರ್
07
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/28/2009 0:00

D

6680

EST1

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
1(4)ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ.
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್
ಕೆ.ಎ.ಎಸ್.
ಬಿ.ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆ.ಇ.ಎಸ್. ಪರೀ ೆಗೆ
ಪರಿ ೆ:19/2006‐
ಅಜಿರ್ ಸ ಸ
ಲ್ ಲು ಸೇವಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತರ್
07
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/28/2009 0:00

D

6333

EXAMINATION

1(6)ನಿಪಾ.ಕಾ
ಯರ್‐06/2006‐07

ಪಾಲ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಜುಕೇಷನ್
ಕುರಿತಂತೆ ನಿಪಾ ಕಾಯಾರ್ಗಾರಕೆಕ್
ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/13/2007 0:00

D

6333

EST1

1(6)ನಿಪಾ.ಕಾ
ಯರ್‐06/2006‐07

ಪಾಲ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಜುಕೇಷನ್
ಕುರಿತಂತೆ ನಿಪಾ ಕಾಯಾರ್ಗಾರಕೆಕ್
ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/13/2007 0:00

D

6736

EXAMINATION

c1(6) psc
12/2006‐07

B. venkatesh sub inspector o/o ddpi
b.lore north regarding previous service
counting

4/13/2007 0:00

D

6680

c1(6) psc
12/2006‐07

B. venkatesh sub inspector o/o ddpi
b.lore north regarding previous service
counting

6736

EST1

6765

EXAMINATION

1(4) ನಿ ೕಜನೆ ನಿ
44/2006‐
07.8.ಇತರೆ/2006

6765

EST1

1(4) ನಿ ೕಜನೆ ನಿ
44/2006‐
07.8.ಇತರೆ/2006

6766

EXAMINATION

1(1) ಇತರೆ
ವಗರ್ 39/2006‐
2007

6766

EST1

1(1) ಇತರೆ
ವಗರ್ 39/2006‐
2007

4/13/2007 0:00

D

ೕಜನೆ ಮೇಲೆ ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರನುನ್
. .ನಿ.ನಿ. ವಸಮುದರ್ಂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗೆ
ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/5/2008 0:00

D

ೕಜನೆ ಮೇಲೆ ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರನುನ್
. .ನಿ.ನಿ. ವಸಮುದರ್ಂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗೆ
ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/5/2008 0:00

D

ಎಸ್ ಸು0ದರ್ ಉಪ ೕಜನಾ
ಸಮನವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎ
ಮಡಿಕೇರಿ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು,

10/1/2007 0:00

D

ಎಸ್ ಸು0ದರ್ ಉಪ ೕಜನಾ
ಸಮನವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎ
ಮಡಿಕೇರಿ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು,

10/1/2007 0:00

D

EXAMINATION

1(4)ಪ.ಪೂ.ಕಾ.
ಹು.ಸಠ್:38/2006‐
07

2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಮಂಜೂರಾದ ಸಕಾರ್ರಿ
ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ನ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ
ಸಠ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/28/2009 0:00

D

6767

EST1

1(4)ಪ.ಪೂ.ಕಾ.
ಹು.ಸಠ್:38/2006‐
07

2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಮಂಜೂರಾದ ಸಕಾರ್ರಿ
ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ನ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ
ಸಠ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/28/2009 0:00

D

6768

EXAMINATION

1(10 ಇತರೆ
ನಿ ಜನೆ
27/2006‐2007

ೕಜನಾ ಹಾಗೂ ಸಾ0ಖಿಯಕ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್
ಖಾ ಇರುವ ಉಪನಿದೆರ್ಶಕರುಗಳ
ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ತು0ಬುವ ಬಗೆಗ್

10/1/2007 0:00

D

6768

EST1

1(10 ಇತರೆ
ನಿ ಜನೆ
27/2006‐2007

ೕಜನಾ ಹಾಗೂ ಸಾ0ಖಿಯಕ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್
ಖಾ ಇರುವ ಉಪನಿದೆರ್ಶಕರುಗಳ
ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ತು0ಬುವ ಬಗೆಗ್

10/1/2007 0:00

D

EXAMINATION

1(3). 1(5).ಗೂ
ಪ್ರ್ ಬಿ
ಅರಮಂ/42/2005
02006

3/5/2007 0:00

C

6767

6770

ರ್ೕ.ಎ. ರ್ೕನಿವಾಸ ರೆಡಿಡ್ ಮು. .ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ದಿನನ್ಹ ಲ್ ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು
ಇವರಿಗೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

6770

EST1

1(3). 1(5).ಗೂ
ಪ್ರ್ ಬಿ
ಅರಮಂ/42/2005
02006

6805

EXAMINATION

1(4) ವಗರ್
31/2006‐07

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಡ
ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ
ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

1/5/2008 0:00

C

6805

EST1

1(4) ವಗರ್
31/2006‐07

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಡ
ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ
ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

1/5/2008 0:00

C

6830

EXAMINATION

ಕೆ. .ಎಸ್.ಆರ್.32/68 ರಡಿಯ ಲ್
1(5)ಪರ್.ಭ.ಮಂ.0
ಗೂರ್ಪ್.ಬಿ.ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ಯನುನ್
1/2006‐07
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

5/16/2007 0:00

C

6830

EST1

ಕೆ. .ಎಸ್.ಆರ್.32/68 ರಡಿಯ ಲ್
1(5)ಪರ್.ಭ.ಮಂ.0
ಗೂರ್ಪ್.ಬಿ.ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ಯನುನ್
1/2006‐07
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

5/16/2007 0:00

C

ರ್ೕ.ಎ. ರ್ೕನಿವಾಸ ರೆಡಿಡ್ ಮು. .ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ದಿನನ್ಹ ಲ್ ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು
ಇವರಿಗೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

3/5/2007 0:00

C

EXAMINATION

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
1(4)
ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗು ತತಸ್ಮಾನ
ಗೂರ್ಪ್.ಬಿ.ವಗರ್:20
ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ
06‐07
ಬಗೆಗ್.

1/5/2008 0:00

D

6919

EST1

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
1(4)
ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗು ತತಸ್ಮಾನ
ಗೂರ್ಪ್.ಬಿ.ವಗರ್:20
ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ
06‐07
ಬಗೆಗ್.

1/5/2008 0:00

D

6923

EXAMINATION

1(5)
ಪರ್.ಭ.ಮಂ/6/200
6‐07

ಗೂರ್ಪ ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರ ಗೂರ್ಪ ಎ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರೆ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಿ
ಕುರಿತು(ಎಸ್.ಕೆ.ಬಿ.ಪರ್ಸಾದ್ ಮತುತ್ ಇತರರು)

5/16/2007 0:00

C

6923

EST1

1(5)
ಪರ್.ಭ.ಮಂ/6/200
6‐07

ಗೂರ್ಪ ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರ ಗೂರ್ಪ ಎ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರೆ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಿ
ಕುರಿತು(ಎಸ್.ಕೆ.ಬಿ.ಪರ್ಸಾದ್ ಮತುತ್ ಇತರರು)

5/16/2007 0:00

C

7067

EXAMINATION

1(6)
ಹೆಚ್.ಐ. /ಏಡ್ಸ್
ತ. ನಿ 45/06‐07

ಹೆಚ್.ಐ. /ಏಡ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದಂತೆ
ತರಬೇತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್

4/13/2007 0:00

D

6919

7067

EST1

1(6)
ಹೆಚ್.ಐ. /ಏಡ್ಸ್
ತ. ನಿ 45/06‐07

ಹೆಚ್.ಐ. /ಏಡ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದಂತೆ
ತರಬೇತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್

4/13/2007 0:00

D

7072

EXAMINATION

1(6) ಎ.ಟಿ.ಐ
ತರಬೇತಿ ನಿ ೕ
28/06‐07

ಆಡ ತ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್(ಎ.ಟಿ.ಐ), ಮೈಸೂರು
ಇವರ ವತಿಯಿಮದ ನೆಡೆಯುವ ತರಬೇತಿಗ ಗೆ
ಅಧಿಕಾರಿಗನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/13/2007 0:00

D

7072

EST1

1(6) ಎ.ಟಿ.ಐ
ತರಬೇತಿ ನಿ ೕ
28/06‐07

ಆಡ ತ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್(ಎ.ಟಿ.ಐ), ಮೈಸೂರು
ಇವರ ವತಿಯಿಮದ ನೆಡೆಯುವ ತರಬೇತಿಗ ಗೆ
ಅಧಿಕಾರಿಗನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/13/2007 0:00

D

7093

EXAMINATION

1(1).40.ಇತರೆ/2 ತಿಮಮ್ಯಯ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್,
006
ಉಡುಪಿ ದ ಕ ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್

10/1/2007 0:00

D

7093

EST1

1(1).40.ಇತರೆ/2 ತಿಮಮ್ಯಯ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್,
006
ಉಡುಪಿ ದ ಕ ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್

10/1/2007 0:00

D

7102

EXAMINATION

1(6) ಂ.ಸೇ.ಸೇ
42/06‐07

ಎ.ಟಿ.ಚಾಮರಾಜ, .ಉ, ಡಯಟ್,ಬಳಾಳ್ರಿ,
ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

4/13/2007 0:00

D

7102

EST1

1(6) ಂ.ಸೇ.ಸೇ
42/06‐07

ಎ.ಟಿ.ಚಾಮರಾಜ, .ಉ, ಡಯಟ್,ಬಳಾಳ್ರಿ,
ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

4/13/2007 0:00

D

EXAMINATION

1(6) ಸವ್.ಇ.ನಿ
(ಕೆ.ಎ.ಟಿ)16/04‐05

ರ್ೕಮತಿ ನ ೕಮಾ ಬೇಗಂ, ಮು. ,
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಚೇಳೂರು, ಗುಬಿಬ್
ತಾ,ತುಮಕೂರು ಜಿ. ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂ‐
394/2006

8/9/2010 0:00

C

7111

EST1

1(6) ಸವ್.ಇ.ನಿ
(ಕೆ.ಎ.ಟಿ)16/04‐05

ರ್ೕೕಮತಿ
ಮತಿ ನ ೕಮಾ ಬೇಗಂ, ಮು. ,
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಚೇಳೂರು, ಗುಬಿಬ್
ತಾ,ತುಮಕೂರು ಜಿ. ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂ‐
394/2006

8/9/2010 0:00

C

7121

EXAMINATION

1(6) ಪ.ರ.ಮಂ
129/05‐06

ಜೆ.ಎನ್ ರ್ೕಕಂಠರಾವ್,ಲೆಕಾಕ್ಧಿಕಾರಿಗಳು‐ ರಜೆ
ಮಮಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

4/13/2007 0:00

D

7111

7121

7224

7224

7228

7228

EST1

1(6) ಪ.ರ.ಮಂ
129/05‐06

EXAMINATION

1(5)/ಪರ್ಭಮಂ/0
7‐2006‐07

EST1

1(5)/ಪರ್ಭಮಂ/0
7‐2006‐07

ಜೆ.ಎನ್ ರ್ೕಕಂಠರಾವ್,ಲೆಕಾಕ್ಧಿಕಾರಿಗಳು‐ ರಜೆ
ಮಮಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

4/13/2007 0:00

D

ಡಿ.ಎಂ.ಮಂಟೂರು ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು
ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀಕಷಾಮಂಡ
ಬೆಂಗಳೂರು ಇನರಿತೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/9/2007 0:00

C

ಡಿ.ಎಂ.ಮಂಟೂರು ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು
ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀಕಷಾಮಂಡ
ಬೆಂಗಳೂರು ಇನರಿತೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/9/2007 0:00

C

EXAMINATION

ಬಿ.ಟಿ.ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ
ಬಿ.ಟಿ.ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ ರರೆಡಿಡ್
ಡಿಡ್ ಂದಿನ
ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ
1(5)/ಪರ್ಭಮಂ/0
ಪರೀ ಾ ಮಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗ
8/2006‐07
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಬತೆಯ್ ಮಂಜೂರು
ಬಗೆಗ್.

3/9/2007 0:00

C

EST1

ಬಿ.ಟಿ.ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ ರೆಡಿಡ್ ಂದಿನ
ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ
1(5)/ಪರ್ಭಮಂ/0
ಪರೀ ಾ ಮಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗ
8/2006‐07
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಬತೆಯ್ ಮಂಜೂರು
ಬಗೆಗ್.

3/9/2007 0:00

C

7270

EXAMINATION

1(6) ರ.ಮಂ
ಇತರೆ 51/2006‐
07

ರ್ೕಮತಿ ಪದಮ್ಜಾ ಕೌಜಗಿ, .ಸ.ನಿ,
ಡಿ.ಎಸ್. .ಆರ್.ಟಿ‐ ಇವರ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

D

7270

EST1

1(6) ರ.ಮಂ
ಇತರೆ 51/2006‐
07

ರ್ೕಮತಿ ಪದಮ್ಜಾ ಕೌಜಗಿ, .ಸ.ನಿ,
ಡಿ.ಎಸ್. .ಆರ್.ಟಿ‐ ಇವರ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

D

7282

EXAMINATION

1(1) ಇತರೆ
ಪೃಬಾರೆ42/2006‐
2007

ಬಿ.ಇ.ಓ.ಹೊಸಪೇಟೆ, ಪರ್ಭಾರ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಬಗೆಗ್

10/1/2007 0:00

D

7282

EST1

1(1) ಇತರೆ
ಪೃಬಾರೆ42/2006‐
2007

ಬಿ.ಇ.ಓ.ಹೊಸಪೇಟೆ, ಪರ್ಭಾರ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಬಗೆಗ್

10/1/2007 0:00

D

EXAMINATION

1(3)ನಿ.ವೇ‐
32/2006‐07

ದಿವಂಗತ ಎಂ.ಎಂ.ರಮೇಶ್, ಉಪ
ನಿದೇರ್ಶಕರು ಇವರ ಕುಟುಂಬಕೆಕ್ ಕುಟುಂಬ
ಪಿಂಚಣಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/31/2008 0:00

E

7295

7295

EST1

1(3)ನಿ.ವೇ‐
32/2006‐07

ದಿವಂಗತ ಎಂ.ಎಂ.ರಮೇಶ್, ಉಪ
ನಿದೇರ್ಶಕರು ಇವರ ಕುಟುಂಬಕೆಕ್ ಕುಟುಂಬ
ಪಿಂಚಣಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/31/2008 0:00

E

7230

EXAMINATION

1(6) ರಜೆ ಇತರೆ
1/06‐07

ರ್ೕ ಟಿ. ತಿಮಮ್ರಾಜು, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್,
ವ ಗಗ್‐ ರಜೆ ಮತುತ್ ಟಿ ಕುರಿತು

4/13/2007 0:00

D

7230

EST1

1(6) ರಜೆ ಇತರೆ
1/06‐07

ರ್ೕ ಟಿ. ತಿಮಮ್ರಾಜು, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್,
ವ ಗಗ್‐ ರಜೆ ಮತುತ್ ಟಿ ಕುರಿತು

4/13/2007 0:00

D

7324

EXAMINATION

1(3)ನಿ.ವೇ.27/2
006‐07

ರ್ೕ ಎಂ.ಚಂದರ್ಶೇಖರಯಯ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಪೌರ್ಢ
ಕಷ್ಣ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

10/3/2007 0:00

D

7324

EST1

1(3)ನಿ.ವೇ.27/2
006‐07

ರ್ೕ ಎಂ.ಚಂದರ್ಶೇಖರಯಯ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಪೌರ್ಢ
ಕಷ್ಣ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

10/3/2007 0:00

D

7367

EXAMINATION

ರ್ೕ ಎನ್. ರ್ೕನಿವಾಸನ್, ನಿವೃತತ್
1(3)ನಿ.ವೇ/28/2
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಂ,
006‐07
ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್

12/31/2008 0:00

E

7367

EST1

ರ್ೕ ಎನ್. ರ್ೕನಿವಾಸನ್, ನಿವೃತತ್
1(3)ನಿ.ವೇ/28/2
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಂ,
006‐07
ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್

12/31/2008 0:00

E

7385

EXAMINATION

1(6) ಸಾ
ೕ
44/06‐07

ರ್ೕ ನರೇಂದರ್ ,ನಿವೃತ ನಿದೇರ್ಶಕರು,ಎಸ್ ಎಸ್
ಎ ಇವರ ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ,ಸಾಮೂ ಕ
ಮಾ
ೕಜನೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

9/27/2007 0:00

D

7385

EST1

1(6) ಸಾ
ೕ
44/06‐07

ರ್ೕ ನರೇಂದರ್ ,ನಿವೃತ ನಿದೇರ್ಶಕರು,ಎಸ್ ಎಸ್
ಎ ಇವರ ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ,ಸಾಮೂ ಕ
ಮಾ
ೕಜನೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

9/27/2007 0:00

D

EXAMINATION

1(6) ಗ.ರಮಂ
41/06‐07

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ ಕ್ಸ್, ಸನಿ ಉದುರ್ ಮತುತ್
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಳ
ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ
ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/13/2007 0:00

D

7402

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ ಕ್ಸ್, ಸನಿ ಉದುರ್ ಮತುತ್
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಳ
ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ
ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/13/2007 0:00

D

7402

EST1

1(6) ಗ.ರಮಂ
41/06‐07

7541

EXAMINATION

1(6) 53ಎಫ್
ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್‐
01/2005‐06

ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ವರ್ಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ 53ಎಫ್
ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್‐ನೀಡುವ ಕುರಿತು

9/27/2007 0:00

D

7541

EST1

1(6) 53ಎಫ್
ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್‐
01/2005‐06

ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ವರ್ಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ 53ಎಫ್
ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್‐ನೀಡುವ ಕುರಿತು

9/27/2007 0:00

D

1/5/2008 0:00

D

1/5/2008 0:00

D

7626

7626

EXAMINATION

EST1

ನಿ

1(4)
ೕಜನೆ:46/20
06‐07

ರ್ೕ ಬಲದ
ಬಲದೇವ
ವ ಂಗ್ ಪ
ಪೆರ್ರ್ೕಮ ಂಗಾ
ಂಗಾನ್ನ್ಯಕ್
ಯಕ್
ಮುಖಯ್ ಶಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ
ಗುಬೆಬ್ವಾಡ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ಜಿಲಾಲ್
ಆಡ ತ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಠ್ ಬಿಜಾಪುರ ಇ ಲ್ಗೆ
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

ನಿ

1(4)
ೕಜನೆ:46/20
06‐07

ರ್ೕ ಬಲದೇವ ಂಗ್ ಪೆರ್ೕಮ ಂಗಾನ್ಯಕ್
ಮುಖಯ್ ಶಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ
ಗುಬೆಬ್ವಾಡ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ಜಿಲಾಲ್
ಆಡ ತ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಠ್ ಬಿಜಾಪುರ ಇ ಲ್ಗೆ
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7690

EXAMINATION

1(6) ಆಯುಕತ್ರ
ಕ/ಚ/ಎರಿ(ಗು)‐
68/03‐04

ಸಾ. . ಇಲಾಖೆಯ ಗುಲಬ್ಗರ್ ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿಯ ಆಡ ತ ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆ ಬರುವ
ಷಯಗಳ ಬಗೆಗ್ ಪತರ್ ವಯ್ವಹಾರ ಕಡತ

9/27/2007 0:00

C

7690

EST1

1(6) ಆಯುಕತ್ರ
ಕ/ಚ/ಎರಿ(ಗು)‐
68/03‐04

ಸಾ. . ಇಲಾಖೆಯ ಗುಲಬ್ಗರ್ ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿಯ ಆಡ ತ ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆ ಬರುವ
ಷಯಗಳ ಬಗೆಗ್ ಪತರ್ ವಯ್ವಹಾರ ಕಡತ

9/27/2007 0:00

C

7708

EXAMINATION

1(6) ಗ.ರ.ನ
134/05‐06

ರ್ೕ ಡಿ. ಜಗನಾನ್ಥರಾವ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಡಿಎಸ್ಇಆಟಿ ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ
ರಜೆ ನಗಧೀಕರಣ ಮಣಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/12/2007 0:00

D

7708

EST1

1(6) ಗ.ರ.ನ
134/05‐06

ರ್ೕ ಡಿ. ಜಗನಾನ್ಥರಾವ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಡಿಎಸ್ಇಆಟಿ ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ
ರಜೆ ನಗಧೀಕರಣ ಮಣಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/12/2007 0:00

D

7777

EXAMINATION

1(1) ದೂರು
ವಗರ್‐47/06‐07

ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶಯಯ್, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು,ಸಾ. .
ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರನುನ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

10/1/2007 0:00

D

ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶಯಯ್, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು,ಸಾ. .
ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರನುನ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

10/1/2007 0:00

D

1(5.ಪಲ್.ಭ.ಮಂ/0
9/2006‐07

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಡಶಲೆಗಳ ಲ್ ದೈ. ಕಷ್ಕರು ಮು.
ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಸಪ್ ತ್ೕಕತರಣ

9/25/2010 0:00

D

1(5.ಪಲ್.ಭ.ಮಂ/0
9/2006‐07

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಡಶಲೆಗಳ ಲ್ ದೈ. ಕಷ್ಕರು ಮು.
ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಸಪ್ ತ್ೕಕತರಣ

9/25/2010 0:00

D

EXAMINATION

ಈಶಾನಯ್ ವಲಯ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಕೆ
ಈಶಾನ
ನಿದೇರ್ಶನಾಲಕೆಕ್
1(6) ಈ ವಲಯ‐ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಪತರ್ ಆಯುಕಾತ್ಲಯ ಗುಲಬ್ಗರ್ ಕೆಕ್
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್(ಜೆ.ಕೆ. ಬಗ ,ನಿವೃತತ್ ಮು. ‐
34/02‐03
ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂ. ಬಗೆಗ್.

4/23/2008 0:00

D

EST1

ಈಶಾನಯ್ ವಲಯ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಕೆಕ್
1(6) ಈ ವಲಯ‐ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಪತರ್ ಆಯುಕಾತ್ಲಯ ಗುಲಬ್ಗರ್ ಕೆಕ್
34/02‐03
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್(ಜೆ.ಕೆ. ಬಗ ,ನಿವೃತತ್ ಮು. ‐
ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂ. ಬಗೆಗ್.

4/23/2008 0:00

D

7777

EST1

7789

EXAMINATION

7789

EST1

7790

7790

1(1) ದೂರು
ವಗರ್‐47/06‐07

7820

EXAMINATION

1(6).57.ಗ.ರ/ಪ.
ರ.ಮಂ/2006‐07

ಪಿ.ಎಸ್.ದೇಸಾಯಿ ಗೌಡ ಇವರ ಗ ಕೆ ರಜೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

6/5/2008 0:00

D

7820

EST1

1(6).57.ಗ.ರ/ಪ.
ರ.ಮಂ/2006‐07

ಪಿ.ಎಸ್.ದೇಸಾಯಿ ಗೌಡ ಇವರ ಗ ಕೆ ರಜೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

6/5/2008 0:00

D

7822

EXAMINATION

1(6) ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
13 / 06‐07

ರ್ೕಮತಿ ಆರ್. ಜಯಲ ಮ್ ,ನಿವೃತತ್ ರಿಯ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್,ಕೋಲಾರ‐ಇವರ
ಮದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.

12/9/2009 0:00

D

7822

EST1

1(6) ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
13 / 06‐07

ರ್ೕಮತಿ ಆರ್. ಜಯಲ ಮ್ ,ನಿವೃತತ್ ರಿಯ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್,ಕೋಲಾರ‐ಇವರ
ಮದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.

12/9/2009 0:00

D

EXAMINATION

1(2)ನಿಯಮ‐32
ಬಡಿತ್‐1/2006‐07

ಖಾ ಇರುವ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್
ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಸಹ ಕಷ್ಕರನುನ್ ನಿಯಮ‐32ರಡಿ
ಸವ್ತಂತ್ ಪರ್ಭಾರದ ಲ್ರಿ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/17/2010 0:00

C

7834

EST1

1(2)ನಿಯಮ‐32
ಬಡಿತ್‐1/2006‐07

ಖಾ ಇರುವ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್
ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಸಹ ಕಷ್ಕರನುನ್ ನಿಯಮ‐32ರಡಿ
ಸವ್ತಂತ್ ಪರ್ಭಾರದ ಲ್ರಿ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/17/2010 0:00

C

EXAMINATION

1(2)(3) ವೃ.
ಬಡಿತ್ ‐56/02‐03

ರ್ೕ ಎ.ಬಿ. ಮಾಂಜರೆ, ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ತುರುಕರ
ೕಗೇಹ ಳ್, ಬೈಲಹೊಂಗಲ ,ಬೆಳಗಾ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರರಿಗೆ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಣ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರ
ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/26/2008 0:00

D

7848

EST1

1(2)(3) ವೃ.
ಬಡಿತ್ ‐56/02‐03

ರ್ೕ ಎ.ಬಿ. ಮಾಂಜರೆ, ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ತುರುಕರ
ೕಗೇಹ ಳ್, ಬೈಲಹೊಂಗಲ ,ಬೆಳಗಾ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರರಿಗೆ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಣ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರ
ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/26/2008 0:00

D

7850

EXAMINATION

1(2)(3)/ವೃ. .ಬ
ಡಿತ್ ಇತರೆ‐ 11/06‐
07

ರ್ೕ ರ ೕಂದರ್ಕುಮಾರ್ ಚ ಬೆಟಕೇರಿ, ಪರ್ಭಾರಿ
ಮು. , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ,ಪೇಟ ರೋರ,‐ಇವರ
ಪೂವಾರ್ನವ್ಯ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

6/5/2008 0:00

D

7850

EST1

1(2)(3)/ವೃ. .ಬ
ಡಿತ್ ಇತರೆ‐ 11/06‐
07

ರ್ೕ ರ ೕಂದರ್ಕುಮಾರ್ ಚ ಬೆಟಕೇರಿ, ಪರ್ಭಾರಿ
ಮು. , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ,ಪೇಟ ರೋರ,‐ಇವರ
ಪೂವಾರ್ನವ್ಯ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

6/5/2008 0:00

D

7834

7848

7861

EXAMINATION

1(5),ಪರ್.ಭ.ಮಂ.
10/2006‐07

ಗೂರ್ಪ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರೆ ಬತೆಯ್
ಮಂಜರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

5/16/2007 0:00

C

7861

EST1

1(5),ಪರ್.ಭ.ಮಂ.
10/2006‐07

ಗೂರ್ಪ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರೆ ಬತೆಯ್
ಮಂಜರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

5/16/2007 0:00

C

7884

EXAMINATION

1(3)
ನಿ.ವೇ.37/2006‐
07

ರ್ೕ. .ಬಿ. ಹನುಮಂತಪಪ್, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಕೋಲಾರ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್
ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

10/3/2007 0:00

D

7884

EST1

1(3)
ನಿ.ವೇ.37/2006‐
07

ರ್ೕ. .ಬಿ. ಹನುಮಂತಪಪ್, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಕೋಲಾರ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್
ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

10/3/2007 0:00

D

7891

EXAMINATION

1(3) ನಿ.ವೇ.
38/2006‐07

ರ್ೕ.ಪಿ.ಕೆ. ಕೇಶವಮೂತಿರ್, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್ ‐
ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕ ಕಳು ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/28/2008 0:00

D

7891

EST1

7892

EXAMINATION

7892

EST1

7994

EXAMINATION

7994

EST1

1(3) ನಿ.ವೇ.
38/2006‐07

ರ್ೕ.ಪಿ.ಕೆ. ಕೇಶವಮೂತಿರ್, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್ ‐
ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕ ಕಳು ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/28/2008 0:00

D

ಮಹೇಶ್ ಅರ್.ಪಿ.ಮು. ಸರಕಾರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
1(5).ಕ.ನಿ.ಅ/05/
ಅರಳಕುಪೆಪ್ ಇವರ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಷಣಾಅವಧಿ
2006‐07
ಕುರಿತು

4/23/2007 0:00

C

ಮಹೇಶ್ ಅರ್.ಪಿ.ಮು. ಸರಕಾರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
1(5).ಕ.ನಿ.ಅ/05/
ಅರಳಕುಪೆಪ್ ಇವರ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಷಣಾಅವಧಿ
2006‐07
ಕುರಿತು

4/23/2007 0:00

C

1(2)ದಾವೆ‐
01/2006‐07

ರ್ೕ ಎಸ್.ಬಿ.ಅನವಟಿಟ್, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ಕುಂಬರವಾಡ ಇವರು ಕೆ.ಎ.ಟಿಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ
ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 1810/2002 ಕುರಿತು

11/25/2008 0:00

E

1(2)ದಾವೆ‐
01/2006‐07

ರ್ೕ ಎಸ್.ಬಿ.ಅನವಟಿಟ್, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ಕುಂಬರವಾಡ ಇವರು ಕೆ.ಎ.ಟಿಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ
ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 1810/2002 ಕುರಿತು

11/25/2008 0:00

E

7913

EXAMINATION

1(3) ಪಿಂಚಣಿ‐
07/2004‐05

ರ್ೕ.ಟಿ. ಮಾರಾ ನಾಯಕ್, ಬಿ.ಇ.ಓ.(ನಿವೃತತ್),
ಕೊರಟಗೆರೆ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್.

12/31/2008 0:00

D

7913

EST1

1(3) ಪಿಂಚಣಿ‐
07/2004‐05

ರ್ೕ.ಟಿ. ಮಾರಾ ನಾಯಕ್, ಬಿ.ಇ.ಓ.(ನಿವೃತತ್),
ಕೊರಟಗೆರೆ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್.

12/31/2008 0:00

D

EXAMINATION

1(3)ನಿ.ವೇ.39/2
006‐07

ರ್ೕ ಹೆಚ್. ಬಸವರಾಜು, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಕಾರ್ಫ್ಟ್, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

10/3/2007 0:00

D

EST1

1(3)ನಿ.ವೇ.39/2
006‐07

ಹೆಚ್
ೆಚ್. ಬಸವರಾಜು
ಬಸವರಾಜು, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ
ಸಹಾಯಕ
ರ್ೕ ಹ
ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಕಾರ್ಫ್ಟ್, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

10/3/2007 0:00

D

EXAMINATION

1(5)ವೆಯ್ವೆಮಪಾ0
3/2006‐07

ಜೆ.ಫರೂಕ ಅಹಮಮ್ದ್ ಮು ಸರಕಾರಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೆಚ್.ನಾಗಸಂದರ್ ಇವರ
ಹಾಗೂಇವರ ಪತಿನ್ಯವರ ವೆಯ್ದಯ್ಕೀಯ
ವೆಚಚ್ಮಂಜೂರಿ ಬಗೆಗ್.

4/13/2007 0:00

B

7918

7918

8044

ಜೆ.ಫರೂಕ ಅಹಮಮ್ದ್ ಮು ಸರಕಾರಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೆಚ್.ನಾಗಸಂದರ್ ಇವರ
ಹಾಗೂಇವರ ಪತಿನ್ಯವರ ವೆಯ್ದಯ್ಕೀಯ
ವೆಚಚ್ಮಂಜೂರಿ ಬಗೆಗ್.

4/13/2007 0:00

B

8044

EST1

1(5)ವೆಯ್ವೆಮಪಾ0
3/2006‐07

7944

EXAMINATION

1(4)(6)ಅತನಿ
ೕ ಅನುಮತಿ‐
1/04‐05

ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪರ್ಡಕಟ್ ಟಿ ಕೌನಿಸ್ಲ್ ಇವರ
ವತಿಯಿಂದ ನೆಡೆಯುವ ತರಬೇತಿಗ ಗೆ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್

4/13/2007 0:00

D

7944

EST1

1(4)(6)ಅತನಿ
ೕ ಅನುಮತಿ‐
1/04‐05

ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪರ್ಡಕಟ್ ಟಿ ಕೌನಿಸ್ಲ್ ಇವರ
ವತಿಯಿಂದ ನೆಡೆಯುವ ತರಬೇತಿಗ ಗೆ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್

4/13/2007 0:00

D

8120

EXAMINATION

1(30.ಪರ್ಭಮಂ0 32/68ರಡಿ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಗೂರ್ಪ್
7/2005‐06
ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಪರ್ಭಾರಿ ಬತೆಯ್ ಮಂಜೂರಿ ಬಗೆಗ್

9/25/2010 0:00

D

8120

EST1

1(30.ಪರ್ಭಮಂ0 32/68ರಡಿ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಗೂರ್ಪ್
7/2005‐06
ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಪರ್ಭಾರಿ ಬತೆಯ್ ಮಂಜೂರಿ ಬಗೆಗ್

9/25/2010 0:00

D

8144

EXAMINATION

1(5).ವೆಯ್ವೆಮಪಾ/
02/2006‐07

ರಂಗಮುತತ್ಯಯ್ ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು
ಡಯಟ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರ ವೈದಯ್ಕಿಯ
ವೆಚಚ್ ಮರು ಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

4/13/2007 0:00

B

8144

EST1

1(5).ವೆಯ್ವೆಮಪಾ/
02/2006‐07

ರಂಗಮುತತ್ಯಯ್ ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು
ಡಯಟ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರ ವೈದಯ್ಕಿಯ
ವೆಚಚ್ ಮರು ಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

4/13/2007 0:00

B

8149

EXAMINATION

1(6).20.ಗ.ರ/ಪ.
ರ.ಮಂ/2006/200
7

ರ್ೕ ಎಂ.ಚಂದರ್ಶೇಖರಯಯ್, ನಿವೃತತ್
ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ‐ ನಿವೃತಿತ್
ನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ ಮಂಜುರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/13/2007 0:00

D

8149

EST1

1(6).20.ಗ.ರ/ಪ.
ರ.ಮಂ/2006/200
7

ರ್ೕ ಎಂ.ಚಂದರ್ಶೇಖರಯಯ್, ನಿವೃತತ್
ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ‐ ನಿವೃತಿತ್
ನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ ಮಂಜುರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/13/2007 0:00

D

EXAMINATION

¸ 1(5). ಪರ್ಅ/05
/2006‐07

ಸಂದಾಯ್ ಎಂ ಪಾಟೀಲ .ಸ.ನಿಧೇರ್ಶಕರು
ೕಜನಾಶಾಶೆ ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸ
ಹೋಗುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಿರಾಪೇಕಷಣಾ ಪತರ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/23/2007 0:00

C

8154

8154

EST1

¸ 1(5). ಪರ್ಅ/05
/2006‐07

ಸಂದಾಯ್ ಎಂ ಪಾಟೀಲ .ಸ.ನಿಧೇರ್ಶಕರು
ೕಜನಾಶಾಶೆ ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸ
ಹೋಗುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಿರಾಪೇಕಷಣಾ ಪತರ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/23/2007 0:00

C

EXAMINATION

ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆ ೕಗವು
ಸಕಾರ್ರಿ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್
ಧ
14)
ಷಯಗಳ ಉಪನಾಯ್ಸಕರ ಹುದೆದ್ಗಳ ಆಯೆಕ್‐
ಕ.ಲೋ.ಸೇ.ಆ.ಅ4
2006 ಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಇಲಾಖಾ
7/2006‐07
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ ಲ್ಸುವ ಅಜಿರ್ಗೆ ಸೇವಾ
ಧೃಢೀಕರಣ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/28/2009 0:00

D

8158

EST1

ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆ ೕಗವು
ಸಕಾರ್ರಿ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್
ಧ
14)
ಷಯಗಳ ಉಪನಾಯ್ಸಕರ ಹುದೆದ್ಗಳ ಆಯೆಕ್‐
ಕ.ಲೋ.ಸೇ.ಆ.ಅ4
2006 ಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಇಲಾಖಾ
7/2006‐07
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ ಲ್ಸುವ ಅಜಿರ್ಗೆ ಸೇವಾ
ಧೃಢೀಕರಣ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/28/2009 0:00

D

8162

EXAMINATION

1(5)/ಪೆಯ್.ಪೇ/01/
2006‐07

ಪೆಯ್ಪಯ್ಲ್ ಪೇಪರ್ ಕಡತ

8/20/2011 0:00

D

8162

EST1

1(5)/ಪೆಯ್.ಪೇ/01/
2006‐07

ಪೆಯ್ಪಯ್ಲ್ ಪೇಪರ್ ಕಡತ

8/20/2011 0:00

D

8158

EXAMINATION

ರ್ೕ ಬೆಟಟ್ನಾಯಕ್, ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,
1(6) ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐ ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು(ಬಾಲಕರ), ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ,
14/06‐07
ಮ್ಐಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

8/13/2010 0:00

C

8223

EST1

ರ್ೕ ಬೆಟಟ್ನಾಯಕ್, ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,
1(6) ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐ ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು(ಬಾಲಕರ), ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ,
14/06‐07
ಮ್ಐಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

8/13/2010 0:00

C

8232

EXAMINATION

1(5).ವೆಯ್.ವೆ.ಮ.
ಪಾ/04/2006‐07

ಅಬುದ್ಲ್ ಅ ೕಮ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಪೌರ್ಢ
ಕಷಣ ಅಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಇವರಿಗೆ ವಥ್ದಯ್ಕೀಯ
ವೆಚಚ್ ಮರು ಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

8/20/2011 0:00

D

8232

EST1

1(5).ವೆಯ್.ವೆ.ಮ.
ಪಾ/04/2006‐07

ಅಬುದ್ಲ್ ಅ ೕಮ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಪೌರ್ಢ
ಕಷಣ ಅಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಇವರಿಗೆ ವಥ್ದಯ್ಕೀಯ
ವೆಚಚ್ ಮರು ಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

8/20/2011 0:00

D

ರ್ೕ ಭಾರತಜಿ ಮರಾಠ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಆಡಕಿ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಲ್ಕ್
1(4)
ಯಾದಗಿರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರು
ಇತರೆ:49/2006‐
ದಿನಾಂಕ:30.09.2006 ರಂದು ನಿವೃತಿ ಹಂದಿದುದ್
07
ನಿವೃತಿ ನಂತರ ಸಕಾರ್ರದ ಸಂಭಾವನೆ ಇಲಲ್ದೆ
ಸೇವೆ ಸ ಲ್ಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/5/2008 0:00

D

8223

8243

EXAMINATION

8243

8244

EST1

EXAMINATION

ರ್ೕ ಭಾರತಜಿ ಮರಾಠ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಆಡಕಿ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಲ್ಕ್
1(4)
ಯಾದಗಿರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರು
ಇತರೆ:49/2006‐
ದಿನಾಂಕ:30.09.2006 ರಂದು ನಿವೃತಿ ಹಂದಿದುದ್
07
ನಿವೃತಿ ನಂತರ ಸಕಾರ್ರದ ಸಂಭಾವನೆ ಇಲಲ್ದೆ
ಸೇವೆ ಸ ಲ್ಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

1(6) ಸಾ. .
63/06‐07

1(6) ಸಾ. .
63/06‐07

‐

‐

1/5/2008 0:00

D

ರ್ೕ ಎಂ. ಚಂದರ್ಶೇಖರಯಯ್, ನಿವೃತತ್
ನಿದೇರ್ಶಕರು,ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ‐ಇವರಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಸಾಮಾನಯ್ ಮಾ
ೕಜನೆ
ಮತುತ್ ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

D

ರ್ೕ ಎಂ. ಚಂದರ್ಶೇಖರಯಯ್, ನಿವೃತತ್
ನಿದೇರ್ಶಕರು,ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ‐ಇವರಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಸಾಮಾನಯ್ ಮಾ
ೕಜನೆ
ಮತುತ್ ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

D

8244

EST1

8248

EXAMINATION

1(1) ವಗರ್ ತ ಆ
ಜೇ 01/2006‐
2007

ರ್ೕ ಟಿ ಸುಬಬ್ಯಯ್ ಬಿ ಇ ಒ ಬೆಂ ದ ವ 4 ಇವರ
ವಗರ್ವಣೆ ಯನುನ್ ಕೆ ಎ ಟಿ ಯಿಂದ ತಡೆಯಾ ೆ
ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

11/27/2008 0:00

D

8248

EST1

1(1) ವಗರ್ ತ ಆ
ಜೇ 01/2006‐
2007

ರ್ೕ ಟಿ ಸುಬಬ್ಯಯ್ ಬಿ ಇ ಒ ಬೆಂ ದ ವ 4 ಇವರ
ವಗರ್ವಣೆ ಯನುನ್ ಕೆ ಎ ಟಿ ಯಿಂದ ತಡೆಯಾ ೆ
ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

11/27/2008 0:00

D

8250

EXAMINATION

1(6) ಗರನ
ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣ‐
146/05‐06

ರ್ೕ ಜೆ.ಎಸ್ ಲಮಾಣಿ ನಿವೃತತ್ .ಉ ಡಯಟ್
ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

6/16/2007 0:00

D

8250

EST1

1(6) ಗರನ
ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣ‐
146/05‐06

ರ್ೕ ಜೆ.ಎಸ್ ಲಮಾಣಿ ನಿವೃತತ್ .ಉ ಡಯಟ್
ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

6/16/2007 0:00

D

8178

EXAMINATION

1(5).ಪರ್.ಭ.ಮಂ/
12/2006‐07

ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರಿ ಬಗೆಗ್.

5/16/2007 0:00

C

8178

EST1

1(5).ಪರ್.ಭ.ಮಂ/
12/2006‐07

ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರಿ ಬಗೆಗ್.

5/16/2007 0:00

C

ಪುಷಪ್ಲತಾ ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್
ಹಾಸನ ಇವರನುನ್ ಬಿ ಇ ಒ ಹಾಸನ ಹುದೆದ್ಗೆ
ವಗರ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

10/1/2007 0:00

D

8185

EXAMINATION

1(1)
ವಗರ್ವಣೆ56/2006
‐2007

8185

8192

8192

8197

8197

EST1

1(1)
ವಗರ್ವಣೆ56/2006
‐2007

ಪುಷಪ್ಲತಾ ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್
ಹಾಸನ ಇವರನುನ್ ಬಿ ಇ ಒ ಹಾಸನ ಹುದೆದ್ಗೆ
ವಗರ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

10/1/2007 0:00

D

EXAMINATION

1(6) ದೆಯ್. /ವೃ.
ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ದೈ ಕ/ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಜಿಲಾಲ್ ದೈ.
ಅಧಿಕಾರ
ಅಧೀಕಷಕರಾಗಿ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ
ಪರ್ತಾಯ್ ೕಜನೆ‐
ಅಧಿಕಾರ ಪರ್ತಾಯ್ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
01/06‐07

9/9/2011 0:00

B

EST1

1(6) ದೆಯ್. /ವೃ.
ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ದೈ ಕ/ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಜಿಲಾಲ್ ದೈ.
ಅಧಿಕಾರ
ಅಧೀಕಷಕರಾಗಿ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ
ಪರ್ತಾಯ್ ೕಜನೆ‐
ಅಧಿಕಾರ ಪರ್ತಾಯ್ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
01/06‐07

9/9/2011 0:00

B

EXAMINATION

1(3).40.ನಿವೇ/2
006‐07

ರಾಜಾರಾಂ ಸ.ನಿದೇರ್ಶಕರು
ನಿದೇರ್ಶಕರು
ರ್ೕ ಡಿ.ಆರ್.ರಾಜಾರಾಂ.
ಇವರು 28‐02‐06 ರಂದು ನಿವರ್ತಿತ್
ಹೋಂದುವುದರಿಂದ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

10/3/2007 0:00

D

EST1

1(3).40.ನಿವೇ/2
006‐07

ರ್ೕ ಡಿ.ಆರ್.ರಾಜಾರಾಂ.ಸ.ನಿದೇರ್ಶಕರು
ಇವರು 28‐02‐06 ರಂದು ನಿವರ್ತಿತ್
ಹೋಂದುವುದರಿಂದ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

10/3/2007 0:00

D

8202

EXAMINATION

1(5).ಕನಿಅ/06/2
006‐07

ಹಾಲ ದದ್ಪಪ್ ಮು ಸರಕಾರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಣಿವೆ
ಬಿಳಚಿ ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ಕಢಾಡ್ಯ
ನಿರೀಕಷಣಾ ಅವದಿ ಬಗೆಗ್.

7/3/2007 0:00

B

8202

EST1

1(5).ಕನಿಅ/06/2
006‐07

ಹಾಲ ದದ್ಪಪ್ ಮು ಸರಕಾರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಣಿವೆ
ಬಿಳಚಿ ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ಕಢಾಡ್ಯ
ನಿರೀಕಷಣಾ ಅವದಿ ಬಗೆಗ್.

7/3/2007 0:00

B

8286

EXAMINATION

1(6) ರ.ಮಂ‐
64/06‐07

ರ್ೕ .ಟಿ. ವೇಗೌಡ,
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು( ೕಜನೆ)‐ ರಜೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/23/2008 0:00

D

8286

EST1

1(6) ರ.ಮಂ‐
64/06‐07

ರ್ೕ .ಟಿ. ವೇಗೌಡ,
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು( ೕಜನೆ)‐ ರಜೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/23/2008 0:00

D

8287

EXAMINATION

1(6) ರ.ಮಂ
65/06‐07

8/13/2007 0:00

D

ರ್ೕ

. ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ, ಉ.ನಿ (ಸಂಸಕ್ೃತ)‐
ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

. ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ, ಉ.ನಿ (ಸಂಸಕ್ೃತ)‐
ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

8/13/2007 0:00

D

EXAMINATION

1(3)
ರ್ೕ ಆರ್. ವೆಂಕಟರಾಮ್, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು,
ನಿ.ವೇ.42/2006‐ ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ
07
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/29/2008 0:00

D

8328

EST1

1(3)
ರ್ೕ ಆರ್. ವೆಂಕಟರಾಮ್, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು,
ನಿ.ವೇ.42/2006‐ ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ
07
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/29/2008 0:00

D

8329

EXAMINATION

1(3) ನಿ.ವೇ.
41/2006‐07

ರ್ೕ. ಡಿ. ಶಂಕರ್, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್,
ಕೂಡಿಗೆ, ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

1/30/2009 0:00

D

8329

EST1

1(3) ನಿ.ವೇ.
41/2006‐07

ರ್ೕ. ಡಿ. ಶಂಕರ್, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್,
ಕೂಡಿಗೆ, ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

1/30/2009 0:00

D

8287

EST1

8328

1(6) ರ.ಮಂ
65/06‐07

ರ್ೕ

EXAMINATION

1(4)ಗುರ್ಪ್.ಬಿ
ವಗರ್01?2006‐07

2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲಾ ಮು. ಹಾಗೂ
ತತಸ್ಮಾನ ಗುರ್ಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ವಗಾ ◌್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

1/5/2008 0:00

D

8448

EST1

1(4)ಗುರ್ಪ್.ಬಿ
ವಗರ್01?2006‐07

2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲಾ ಮು. ಹಾಗೂ
ತತಸ್ಮಾನ ಗುರ್ಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ವಗಾ ◌್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

1/5/2008 0:00

D

8450

EXAMINATION

1(6) ರ.ಮಂ‐
66/06‐07

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ವಪಪ್, ಉ.ಪಾರ್ಂ, ಸ.ಪ.ಪೂ
ಕಾಲೇಜು, ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/23/2008 0:00

D

8450

EST1

1(6) ರ.ಮಂ‐
66/06‐07

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ವಪಪ್, ಉ.ಪಾರ್ಂ, ಸ.ಪ.ಪೂ
ಕಾಲೇಜು, ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/23/2008 0:00

D

8451

EXAMINATION

1/5/2008 0:00

D

8448

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಬಿ. ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು
1(4) ನಿ ೕಜನೆ
ಡಯಟ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ನಿ ೕಜನೆಯನುನ್
34/2006‐07
ರದುದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8451

EST1

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಬಿ. ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು
1(4) ನಿ ೕಜನೆ
ಡಯಟ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ನಿ ೕಜನೆಯನುನ್
34/2006‐07
ರದುದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/5/2008 0:00

D

8452

EXAMINATION

ಎಸ್.ಎನ್. ೕಲಾವತಿ ಕಿರಿಯ
1(5).ಖಣೀಆ.07/
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಡಯಟ್ ತುಮಕೂರು ಇವರ
2006‐07
ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷಣಾಅವದಿ ಬಗೆಗ್

12/7/2007 0:00

C

8452

EST1

ಎಸ್.ಎನ್. ೕಲಾವತಿ ಕಿರಿಯ
1(5).ಖಣೀಆ.07/
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಡಯಟ್ ತುಮಕೂರು ಇವರ
2006‐07
ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷಣಾಅವದಿ ಬಗೆಗ್

12/7/2007 0:00

C

8529

EXAMINATION

1(3)ಪಿಂಚಣಿ/ಮಾ
ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಸಂಭಂದಿ ದ ಇತರೆ ಪತರ್ಗಳ ಕಡತ
ತಿ/2006‐07

1/15/2009 0:00

E

8529

EST1

1(3)ಪಿಂಚಣಿ/ಮಾ
ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಸಂಭಂದಿ ದ ಇತರೆ ಪತರ್ಗಳ ಕಡತ
ತಿ/2006‐07

1/15/2009 0:00

E

8544

EXAMINATION

ನಿ

ರ್ೕ ಗಾ ೕಬ ಚ.ಪಿರಜಾದೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಕಾಗಿನಲೆ ಬಾಯ್ಡಗಿ
1(4)
ತಾಲುಲ್ಕ್ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ಸಹಾಯಕ
ೕಜನೆ:52:20
ನಿದೇರ್ಶಕರು ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ
06‐07
ತಾಲುಲ್ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರೇಕೆರೂರು ಇ ಲ್ಗೆ
ಪೂಣರ್ಕಾ ಕವಾಗಿ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

D

ನಿ

ರ್ೕ ಗಾ ೕಬ ಚ.ಪಿರಜಾದೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಕಾಗಿನಲೆ ಬಾಯ್ಡಗಿ
1(4)
ತಾಲುಲ್ಕ್ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ಸಹಾಯಕ
ೕಜನೆ:52:20
ನಿದೇರ್ಶಕರು ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ
06‐07
ತಾಲುಲ್ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರೇಕೆರೂರು ಇ ಲ್ಗೆ
ಪೂಣರ್ಕಾ ಕವಾಗಿ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

D

8544

EST1

8565

EXAMINATION

1(5)ವೆಯ್.ವೆಮ.ಪಾ
/05/2006‐07

.ಹೆಚ್.ದೇವರಾಜಯಯ್ ಮು. ಸರಕಾರಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಅ ಲ್ೕಪುರ ಗೌರಿಬಿದನೊರು
ತಾಇವರಿಗೆ ವೆಯ್ದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್

8/29/2011 0:00

D

8565

EST1

1(5)ವೆಯ್.ವೆಮ.ಪಾ
/05/2006‐07

.ಹೆಚ್.ದೇವರಾಜಯಯ್ ಮು. ಸರಕಾರಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಅ ಲ್ೕಪುರ ಗೌರಿಬಿದನೊರು
ತಾಇವರಿಗೆ ವೆಯ್ದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್

8/29/2011 0:00

D

EXAMINATION

1(5).ಕನಿಅ/08/2
00607

.ಚನನ್ಬೆಯ್ರೇಗೌಡ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸರಕಾರಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬೇಗೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ
ವಲು‐3 ಇವರ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾಅವಧಿ
ಹಾಗೂ ರಜೆಯ ಬಗೆಗ್.

3/15/2008 0:00

C

8611

1(5).ಕನಿಅ/08/2
00607

.ಚನನ್ಬೆಯ್ರೇಗೌಡ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸರಕಾರಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬೇಗೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ
ವಲು‐3 ಇವರ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾಅವಧಿ
ಹಾಗೂ ರಜೆಯ ಬಗೆಗ್.

3/15/2008 0:00

C

8611

EST1

8823

EXAMINATION

1(6) ಮಾ.ಹ.ನಿ‐
ಇತರೆ‐07/06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
ನೇಡುವ ಕುರಿತು.

9/9/2011 0:00

C

8823

EST1

1(6) ಮಾ.ಹ.ನಿ‐
ಇತರೆ‐07/06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
ನೇಡುವ ಕುರಿತು.

9/9/2011 0:00

C

8824

EXAMINATION

1(
4)ಸಂ.ಪ.ಪು.ಕಾ.56
/2006‐07

2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಮಂಜೂರಾದ
ಸಂ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ನ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ಭಾಗದ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಬಗೆಗ್.

1/5/2008 0:00

D

EST1

1(
4)ಸಂ.ಪ.ಪು.ಕಾ.56
/2006‐07

2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಮಂಜೂರಾದ
ಸಂ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ನ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ಭಾಗದ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಬಗೆಗ್.

1/5/2008 0:00

D

8824

8675

EXAMINATION

1(4)ವಗರ್‐
28/2006‐07

ರ್ೕ ೕರಪಪ್ ಮಲಲ್ಪಪ್, ಮುಖಯ್ ಕಕ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಹ ಳ್ಗುಂಡಿ,ಮುಂಡರಗಿ ತಾ::
ಗದಗ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

1/15/2010 0:00

D

8675

EST1

1(4)ವಗರ್‐
28/2006‐07

ರ್ೕ ೕರಪಪ್ ಮಲಲ್ಪಪ್, ಮುಖಯ್ ಕಕ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಹ ಳ್ಗುಂಡಿ,ಮುಂಡರಗಿ ತಾ::
ಗದಗ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

1/15/2010 0:00

D

EXAMINATION

1(2)/ಮು. /ಸಾಥ್[
ಬಡಿತ್/01/04‐
05/(ಪಿ‐1)

ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ / ನಿ‐
32 ರಡಿ ಕತರ್ವಯ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/24/2008 0:00

D

EST1

1(2)/ಮು. /ಸಾಥ್[
ಬಡಿತ್/01/04‐
05/(ಪಿ‐1)

ೕಡ್‐1 ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರ
ಗೆರ್ೕಡ್
ಕಷ್ಕರುಗ
ುಗ ಗೆ / ನಿ‐
32 ರಡಿ ಕತರ್ವಯ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/24/2008 0:00

D

ಗಿರಿಷಾಚಾರ್ ನಿ.ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯೆಟ್
ಬಳಾಳ್ರಿ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದದ
ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/24/2008 0:00

D

8676

8676

8727

EXAMINATION

1(2)ಸಾಥ್.ಪ.ಬ‐
04/2006‐
07.16.ಸಾಥ್.ಪ.ಬಡಿತ್/
2007

1(2)ಸಾಥ್.ಪ.ಬ‐
04/2006‐
07.16.ಸಾಥ್.ಪ.ಬಡಿತ್/
2007

ಗಿರಿಷಾಚಾರ್ ನಿ.ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯೆಟ್
ಬಳಾಳ್ರಿ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದದ
ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/24/2008 0:00

D

EXAMINATION

1(4)ನಿ ೕಜನೆ5
4/2006‐07

ಸವರ್ರಿಗೂ ಕಷ್ಣ (ಐಎಫ್ಎ)ದ ಗುರಿಗ ಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಮಧಯ್ಂತರ ಅಸೆಸೆಮ್ಂಟ್
ಮಾಡಲು ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಯನುನ್
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್

11/7/2008 0:00

E

8733

EST1

1(4)ನಿ ೕಜನೆ5
4/2006‐07

ಸವರ್ರಿಗೂ ಕಷ್ಣ (ಐಎಫ್ಎ)ದ ಗುರಿಗ ಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಮಧಯ್ಂತರ ಅಸೆಸೆಮ್ಂಟ್
ಮಾಡಲು ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಯನುನ್
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್

11/7/2008 0:00

E

8748

EXAMINATION

1(5)
ಪರ್.ಭಾ.ಮಂ.
6/2006‐07

ಗೂರ್ಪ್‐ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರಿ ಬಗೆಗ್.

9/25/2010 0:00

D

8748

EST1

1(5)
ಪರ್.ಭಾ.ಮಂ.
6/2006‐07

ಗೂರ್ಪ್‐ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರಿ ಬಗೆಗ್.

9/25/2010 0:00

D

8727

8733

EST1

8787

EXAMINATION

1(1) ಹೆ
ತಿದುದ್ಪಡಿ
57/2006‐07

ಬಸಂತಿ ಬಾಯಿ ಡಿ ವಾ ೕಕರ್ ಬಿ ಇ ಒ
ಯಾದಗಿರಿ ಇವರ ಹೆಸರು ತಿದುದ್ಪಡಿ ಬಗೆಗ್

10/1/2007 0:00

D

8787

EST1

1(1) ಹೆ
ತಿದುದ್ಪಡಿ
57/2006‐07

ಬಸಂತಿ ಬಾಯಿ ಡಿ ವಾ ೕಕರ್ ಬಿ ಇ ಒ
ಯಾದಗಿರಿ ಇವರ ಹೆಸರು ತಿದುದ್ಪಡಿ ಬಗೆಗ್

10/1/2007 0:00

D

1(3) ನಿ.ವೇ.
43/2006‐07

ರ್ೕ. ಟಿ. ಸುಬಬ್ಯಯ್, ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ
ಅನುಷಾಠ್ನಾಧಿಕಾರಿ, ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ೇಮಾಭಿವೃದಿಧ್ ನಿಧಿ ಮತುತ್
ಕಷ್ಕರ ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

8/25/2008 0:00

D

ರ್ೕ. ಟಿ. ಸುಬ
ಸುಬಬ್ಬ್ಯಯ್
ಯಯ್,, ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ
ಅನುಷಾಠ್ನಾಧಿಕಾರಿ, ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ೇಮಾಭಿವೃದಿಧ್ ನಿಧಿ ಮತುತ್
ಕಷ್ಕರ ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

8/25/2008 0:00

D

4/23/2008 0:00

D

8797

EXAMINATION

8797

EST1

1(3) ನಿ.ವೇ.
43/2006‐07

8958

EXAMINATION

1(6) ರ.ಮಂ‐
68/2006‐07

ರ್ೕ ಎ.ಎ. ಕುಟಿನೋ, ನಿದೇರ್ಶಕರು‐ ಇವರಿಗೆ
ಸಂಬಂದಿ ದ ಗ ಗೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಸೌಲಭಯ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

8958

EST1

9022

EXAMINATION

9022

EST1

9023

9023

1(6) ರ.ಮಂ‐
68/2006‐07

ರ್ೕ ಎ.ಎ. ಕುಟಿನೋ, ನಿದೇರ್ಶಕರು‐ ಇವರಿಗೆ
ಸಂಬಂದಿ ದ ಗ ಗೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಸೌಲಭಯ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/23/2008 0:00

D

ರ್ೕ ಕೇಶವ ಕೋಟೇಶವ್ರ ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ
1(4)ಮಾಹಅಮಾ
ಹಕುಕ್ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಪರ್ತಿಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ
59:2006‐07
ಬಗೆಗ್.

1/5/2008 0:00

C

ರ್ೕ ಕೇಶವ ಕೋಟೇಶವ್ರ ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ
1(4)ಮಾಹಅಮಾ
ಹಕುಕ್ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಪರ್ತಿಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ
59:2006‐07
ಬಗೆಗ್.

1/5/2008 0:00

C

EXAMINATION

1(2)ರಿಟ್‐
4/2001‐02

ರ್ೕ ಎಸ್.ಬಿ. ಅನವಟಿ
ಅನವಟಿಟ್, ನಿವೃ
ನಿವ ತತ್ ಮುಖ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಕಷ್ಕರು
ಇವರಿಗೆ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ
ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನನ್ಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಕ.ಎ.ಟಿ.
ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 1810/2002 ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್

11/24/2008 0:00

D

EST1

1(2)ರಿಟ್‐
4/2001‐02

ರ್ೕ ಎಸ್.ಬಿ. ಅನವಟಿಟ್, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಇವರಿಗೆ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ
ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನನ್ಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಕ.ಎ.ಟಿ.
ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 1810/2002 ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್

11/24/2008 0:00

D

9024

EXAMINATION

1(1)ಇತರೆ:ಅನು
ಮತಿ:01/2006‐07

ದಿನಾಂಕ 23.01.2007 ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಸಮೆ ಳನದ ಲ್ ಭಾಗವ ಸುವ
ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಒ.ಒ.ಡಿ.ಸೌಲಭಯ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/1/2007 0:00

D

9024

EST1

1(1)ಇತರೆ:ಅನು
ಮತಿ:01/2006‐07

ದಿನಾಂಕ 23.01.2007 ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಸಮೆ ಳನದ ಲ್ ಭಾಗವ ಸುವ
ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಒ.ಒ.ಡಿ.ಸೌಲಭಯ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/1/2007 0:00

D

9141

EXAMINATION

ರ್ೕ ಎಸ್.ಅರ್. ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
1(4)ನಿ ೕಜನೆ:
ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
26/2006‐07
ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ/ಸಠ್ಳನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/5/2008 0:00

D

9141

EST1

ರ್ೕ ಎಸ್.ಅರ್. ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
1(4)ನಿ ೕಜನೆ:
ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
26/2006‐07
ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ/ಸಠ್ಳನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/5/2008 0:00

D

6/22/2011 0:00

C

9142

EXAMINATION

ನಿ

1(4)ಇತರೆ
ೕಜನೆ:01/20
05‐06

ರ್ೕ . ರಮೇಶ್ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು
ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಚನನ್ಪಟಟ್ನ
ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

9142

9143

9143

9210

9210

EST1

ನಿ

1(4)ಇತರೆ
ೕಜನೆ:01/20
05‐06

ರ್ೕ . ರಮೇಶ್ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು
ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಚನನ್ಪಟಟ್ನ
ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

C

EXAMINATION

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರುಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ
1(4)ವಗರ್/36/2
ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ವಗಾರ್ಯಿಸಲು
006‐07
ಸಕಾರ್ರ ಅನು ೕದನೆ ನೀಡಿರುವ ಪರ್ಕರಣಗಳ
ಬಗೆಗ್

1/5/2008 0:00

D

EST1

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರುಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ
1(4)ವಗರ್/36/2
ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ವಗಾರ್ಯಿಸಲು
006‐07
ಸಕಾರ್ರ ಅನು ೕದನೆ ನೀಡಿರುವ ಪರ್ಕರಣಗಳ
ಬಗೆಗ್

1/5/2008 0:00

D

EXAMINATION

1(6) ಗರನ ಮಂ‐
69/06‐07

ಹೆಚ್
ೆಚ್. ಬಸವರಾಜು
ಬಸವರಾಜು, .ಸ.ನಿ (ಕಾ
(ಕಾರ್ಫ್ಟ್),
ರ್ೕ ಹ
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು‐ ಇವರಿಗೆ
ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ
ಸೌಲಭಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

D

EST1

1(6) ಗರನ ಮಂ‐
69/06‐07

ರ್ೕ ಹೆಚ್. ಬಸವರಾಜು, .ಸ.ನಿ (ಕಾರ್ಫ್ಟ್),
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು‐ ಇವರಿಗೆ
ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ
ಸೌಲಭಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

D

EXAMINATION

ಕೆ ಎಸ್ಅರ್ ನಿಯಮ 32/68ರಡಿಯ ಲ್
1(5).ಪರ್ಭಮಂ/1
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
3/2006‐07
ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆ ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/1/2007 0:00

C

9217

EST1

ಕೆ ಎಸ್ಅರ್ ನಿಯಮ 32/68ರಡಿಯ ಲ್
1(5).ಪರ್ಭಮಂ/1
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
3/2006‐07
ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆ ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/1/2007 0:00

C

9255

EXAMINATION

1(6) ಎನ್ ಇ
ಆರ್ ಟಿ/ ತ.ಅ.ನಿ‐
70/06‐07

ಎನ್ ಇ ಆರ್ ಟಿ ಇವರ ವತಿಯಂದ
ನೆಡೆಯುವ ತರಬೇತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ನೀ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್

4/25/2008 0:00

D

9255

EST1

1(6) ಎನ್ ಇ
ಆರ್ ಟಿ/ ತ.ಅ.ನಿ‐
70/06‐07

ಎನ್ ಇ ಆರ್ ಟಿ ಇವರ ವತಿಯಂದ
ನೆಡೆಯುವ ತರಬೇತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ನೀ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್

4/25/2008 0:00

D

EXAMINATION

1(3) ನಿ.ವೇ.
44/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ. ಕೆ. ಉಷಾದೇ , ನಿದೇರ್ಶಕರು(ಇತರೆ
ಪರೀ ೆಗಳು), ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ
ಮಂಡ , ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

6/28/2008 0:00

D

9217

9312

ರ್ೕಮತಿ. ಕೆ. ಉಷಾದೇ , ನಿದೇರ್ಶಕರು(ಇತರೆ
ಪರೀ ೆಗಳು), ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ
ಮಂಡ , ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

6/28/2008 0:00

D

9312

EST1

1(3) ನಿ.ವೇ.
44/2006‐07

9420

EXAMINATION

1(6) ರಜೆ‐
01/05‐06

ರ್ೕ ಜಲಗೇರಿಮಠ, ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರು(ಚಿತರ್ಕಲೆ), ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ‐
ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

4/23/2008 0:00

D

9420

EST1

1(6) ರಜೆ‐
01/05‐06

ರ್ೕ ಜಲಗೇರಿಮಠ, ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರು(ಚಿತರ್ಕಲೆ), ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ‐
ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

4/23/2008 0:00

D

EXAMINATION

1(6) ಆ.ಕ. ಭಿರ
ಅ.ನಿ‐71/2006‐07

ಕನ ಡ ಮತುತ್ ಸಂಸಕ್ೃತಿ ಇಲಾಖ
ಕನನ್
ಇಲಾಖೆೆ ವತಿಯಿ
ವತಿಯಿಂದ
ಂದ
ಆ ೕಜಿ ರುವ "ಆಡ ತ ಕನನ್ಡ
ಕಾಯರ್ ಭಿರ"ಕೆಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/13/2007 0:00

D

EST1

1(6) ಆ.ಕ. ಭಿರ
ಅ.ನಿ‐71/2006‐07

ಕನನ್ಡ ಮತುತ್ ಸಂಸಕ್ೃತಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ
ಆ ೕಜಿ ರುವ "ಆಡ ತ ಕನನ್ಡ
ಕಾಯರ್ ಭಿರ"ಕೆಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/13/2007 0:00

D

9444

9444

EXAMINATION

ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ಗೆ ದಕಷ್ ಪರ್ಮಾಣಿಕ
1(11)ಇತರೆ.60/ ಅಧಿಕಾರಿಯನುನ್ ನೇಮಿಸುವಂತೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲಾಲ್
2006‐07
ಕಷ್ಣ ಸಂಪನೊನ್ಲ ಕೇಂದರ್ ಉಡುಪಿ ಇವರು
ಸ ಲ್ ರುವ ಮನ

10/1/2007 0:00

D

9472

EST1

ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ಗೆ ದಕಷ್ ಪರ್ಮಾಣಿಕ
1(11)ಇತರೆ.60/ ಅಧಿಕಾರಿಯನುನ್ ನೇಮಿಸುವಂತೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲಾಲ್
2006‐07
ಕಷ್ಣ ಸಂಪನೊನ್ಲ ಕೇಂದರ್ ಉಡುಪಿ ಇವರು
ಸ ಲ್ ರುವ ಮನ

10/1/2007 0:00

D

9368

EXAMINATION

1(6) ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ (ಧಾ)‐
64/2003‐04

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಧಾರವಾಡ
ಅಪರ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಆಡ ತ ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆ
ಬರುವ ಷಯಗಳ ಬಗೆಗ್ ಪತರ್ ವಯ್ವಹಾರ

9/27/2007 0:00

C

9368

EST1

1(6) ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ (ಧಾ)‐
64/2003‐04

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಧಾರವಾಡ
ಅಪರ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಆಡ ತ ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆ
ಬರುವ ಷಯಗಳ ಬಗೆಗ್ ಪತರ್ ವಯ್ವಹಾರ

9/27/2007 0:00

C

9590

EXAMINATION

1(2)/ಮು. /ಸಾಠ್
ರ್ೕ ಸುಬಾಶ್ ಚಂದರ್ ಬಿರಾದರ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು,
ನಪನನ್.ಬಡಿತ್/03/20 ಸ.ಪ.ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಬಸವಕಲಾಯ್ಣ ಬೀದರ್
04‐05
ಇವರಿಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

10/17/2011 0:00

C

9472

1(2)/ಮು. /ಸಾಠ್
ರ್ೕ ಸುಬಾಶ್ ಚಂದರ್ ಬಿರಾದರ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು,
ನಪನನ್.ಬಡಿತ್/03/20 ಸ.ಪ.ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಬಸವಕಲಾಯ್ಣ ಬೀದರ್
04‐05
ಇವರಿಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9590

EST1

9620

EXAMINATION

1(5).ಪರ್ಭಮಂ.1
4/2006‐07

9620

EST1

1(5).ಪರ್ಭಮಂ.1
4/2006‐07

9631

9631

10/17/2011 0:00

C

ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರಿ ಕುರಿತು

10/1/2007 0:00

C

ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರಿ ಕುರಿತು

10/1/2007 0:00

C

EXAMINATION

1(6)
ವೇನಿ/ಕೆಎಟಿ ಅಸ ‐
2398/2000/
1/06‐07

ರ್ೕ ಸುಬಾರ್ಯ ಕಾರಂತ, ನಿವೃತರ್, ಸಹಾಯಕ
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,ಉಡುಪಿ‐ ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್
ಸಂಖೆಯ್ 2398/2000 ಬಗೆಗ್.

4/13/2007 0:00

D

EST1

1(6)
ವೇನಿ/ಕೆಎಟಿ ಅಸ ‐
2398/2000/
1/06‐07

ರ್ೕ ಸುಬಾರ್ಯ ಕಾರಂತ, ನಿವೃತರ್, ಸಹಾಯಕ
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,ಉಡುಪಿ‐ ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್
ಸಂಖೆಯ್ 2398/2000 ಬಗೆಗ್.

4/13/2007 0:00

D

9842

EXAMINATION

1(5).ಪರ್.ಭ.ಮಂ/
15/2006‐07

ಕೆ. .ಎಸ್.ಅರ್ 32/68ರಡಿಯ ಲ್ ಕಾಯ್
ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ
ಪರ್ಭಾರ ಬತೆಯ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

10/1/2007 0:00

C

9842

EST1

1(5).ಪರ್.ಭ.ಮಂ/
15/2006‐07

ಕೆ. .ಎಸ್.ಅರ್ 32/68ರಡಿಯ ಲ್ ಕಾಯ್
ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ
ಪರ್ಭಾರ ಬತೆಯ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

10/1/2007 0:00

C

9845

EXAMINATION

(1) ಕ ನಿ ವ
67/2006‐2007

ಗೊರ್ ಎ ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿ ಷಣಾದಿಕಾರಿ ವೃಂದದ
ಅದಿಕಾರಿಗಳ ಸತ್ಳ ನಿರೀ ೆ ಕಡಾಡ್ಯ
ನಿರೀಕಷ್ಣಾವದಿ ಕುರಿತು

3/30/2009 0:00

E

9845

EST1

(1) ಕ ನಿ ವ
67/2006‐2007

ಗೊರ್ ಎ ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿ ಷಣಾದಿಕಾರಿ ವೃಂದದ
ಅದಿಕಾರಿಗಳ ಸತ್ಳ ನಿರೀ ೆ ಕಡಾಡ್ಯ
ನಿರೀಕಷ್ಣಾವದಿ ಕುರಿತು

3/30/2009 0:00

E

9858

EXAMINATION

1(2)ಸಾಥ್.ಪ.ಬಡಿತ್‐
06/2007

ರ್ೕ ಎನ್.ಎನ್. ದೈವಜಞ್, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು, ಇವರಿಗೆ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ
ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/27/2010 0:00

C

9858

9850

9850

10013

10013

1(2)ಸಾಥ್.ಪ.ಬಡಿತ್‐
06/2007

ರ್ೕ ಎನ್.ಎನ್. ದೈವಜಞ್, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು, ಇವರಿಗೆ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ
ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/27/2010 0:00

C

1(4) ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ಸೇಔಆ ವರ‐
59/06‐07

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಸೇವೆ
ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ವೃಂದದ (ಬೋಧಕ ವಗರ್) ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೇವಾ
ವರದ ಬಗೆಗ್.

11/19/2009 0:00

D

EST1

1(4) ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ಸೇಔಆ ವರ‐
59/06‐07

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಸೇವೆ
ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ವೃಂದದ (ಬೋಧಕ ವಗರ್) ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೇವಾ
ವರದ ಬಗೆಗ್.

11/19/2009 0:00

D

EXAMINATION

1(6)
ಖಾಪೂಸೇಅಘೋ‐
72/06‐07

ಮತಿ ಎನ್. ರ್ೕೕಮತಿ
ಮತಿ, ಮು. , ಸ.ಪೌರ್ಶಾಲೆ
ಶಾಲೆ
ರ್ೕೕಮತಿ
ರಾಮಕೃಷಣ್ಪುರ, ತಿಥರ್ಹ ಳ್ ತಾ. ಖಾಯಂ
ಪೂವರ್ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಆದೇಶ
ಹೊರಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

8/28/2010 0:00

D

EST1

1(6)
ಖಾಪೂಸೇಅಘೋ‐
72/06‐07

ರ್ೕಮತಿ ಎನ್. ರ್ೕಮತಿ, ಮು. , ಸ.ಪೌರ್ಶಾಲೆ
ರಾಮಕೃಷಣ್ಪುರ, ತಿಥರ್ಹ ಳ್ ತಾ. ಖಾಯಂ
ಪೂವರ್ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಆದೇಶ
ಹೊರಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

8/28/2010 0:00

D

EST1

EXAMINATION

10027

10027

10179

10179

10266

1(6) ಕುಕನಿ
ಸಾ
ೕ‐
73/06‐07

ರ್ೕ ಹೆಚ್. ಬಸವರಾಜ, ನಿವೃತತ್ .ಸ.ನಿ(ವೃತಿತ್),
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಸಂಬಂದಿ ದ ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ ಮತುತ್
ಸಾಮೂ ಕ ಮಾ
ೕಜನೆ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್.

4/13/2007 0:00

D

1(6) ಕುಕನಿ
ಸಾ
ೕ‐
73/06‐07

ರ್ೕ ಹೆಚ್. ಬಸವರಾಜ, ನಿವೃತತ್ .ಸ.ನಿ(ವೃತಿತ್),
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಸಂಬಂದಿ ದ ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ ಮತುತ್
ಸಾಮೂ ಕ ಮಾ
ೕಜನೆ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್.

4/13/2007 0:00

D

EXAMINATION

1(1).ಇತರೆ69/2
006‐07

ರ್ೕ ಮಹಮದ್ ಖ ೕಲ್ ರಿಯ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ಬೀದರ್ ಇವರು
ವಗಾರ್ವಣೆಗೊಂಡ ಸದ್ಳಕೆಕ್ ಹಾಜರಾಗದೆ
ನಿಧಾನಗತಿಯನುನ್ ಅನುಸರಿ ರುವ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

E

EST1

1(1).ಇತರೆ69/2
006‐07

ರ್ೕ ಮಹಮದ್ ಖ ೕಲ್ ರಿಯ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ಬೀದರ್ ಇವರು
ವಗಾರ್ವಣೆಗೊಂಡ ಸದ್ಳಕೆಕ್ ಹಾಜರಾಗದೆ
ನಿಧಾನಗತಿಯನುನ್ ಅನುಸರಿ ರುವ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

E

1(3).ನಿ.ವೇ.46/2
006‐
07.19.ನಿವೇ/2007

ರ್ೕ ದೇನಾ ನಾಯಕ್, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಹಾಸನ ಇವರ ವ ೕ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್

10/3/2007 0:00

D

EXAMINATION

EST1

EXAMINATION

10266

10289

10289

10318

10318

EST1

1(3).ನಿ.ವೇ.46/2
006‐
07.19.ನಿವೇ/2007

ರ್ೕ ದೇನಾ ನಾಯಕ್, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಹಾಸನ ಇವರ ವ ೕ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್

10/3/2007 0:00

D

EXAMINATION

ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ / ನಿ‐32ರಡಿ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದದ ಲ್
1(2)ಸಾಥ್.ಪ.ಬಡಿತ್‐
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ
07/2006‐07
ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ ವೃಂದದ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/24/2008 0:00

D

EST1

ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ / ನಿ‐32ರಡಿ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದದ ಲ್
1(2)ಸಾಥ್.ಪ.ಬಡಿತ್‐
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ
07/2006‐07
ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ ವೃಂದದ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/24/2008 0:00

D

EXAMINATION

1(3) ನಿ.ವೇ.
47/2006‐07

ರ್ೕ. . ನಾರಾ
ನಾರಾಯಣಸಾ
ಯಣಸಾವ್ಮಿ,
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು(ಸಂಸಕ್ೃತ), ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

10/3/2007 0:00

D

EST1

1(3) ನಿ.ವೇ.
47/2006‐07

ರ್ೕ. . ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ,
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು(ಸಂಸಕ್ೃತ), ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

10/3/2007 0:00

D

10377

10377

10402

10402

10433

EXAMINATION

1(6) ಸವ್ ಇಚಾಚ್
ನಿವೃತಿತ್ ‐74/06‐07

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಡಿ. ನನ್ಮಮ್. ಷಯ
ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಉ.ನಿ ಕಛೇರಿ,
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,ಕೊಡಗು ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಚ್
ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/10/2007 0:00

D

EST1

1(6) ಸವ್ ಇಚಾಚ್
ನಿವೃತಿತ್ ‐74/06‐07

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಡಿ. ನನ್ಮಮ್. ಷಯ
ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಉ.ನಿ ಕಛೇರಿ,
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,ಕೊಡಗು ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಚ್
ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/10/2007 0:00

D

EXAMINATION

ಆರ್.ಶಾಯ್ಮಸುಂದರ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸರಕಾರಿ
1(5).ವೆಯ್.ವೆ.ಮ.
ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ ಲಕ ೕದೇವನ ಕೋಟೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ
ಪಾ/06/2006‐
ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ತಂದೆಯವರ ವಯ್ದಯ್ಕೀಯ
2007
ವೆಚಚ್ ಮರು ಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

7/31/2007 0:00

C

EST1

ಆರ್.ಶಾಯ್
ಶಾ ಮಸುಂದರ್
ಮಸುಂದರ್ ಮುಖ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಕಷ್ಕರು ಸರಕಾ
ಸರಕಾರಿ
ರಿ
1(5).ವೆಯ್.ವೆ.ಮ.
ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ ಲಕ ೕದೇವನ ಕೋಟೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ
ಪಾ/06/2006‐
ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ತಂದೆಯವರ ವಯ್ದಯ್ಕೀಯ
2007
ವೆಚಚ್ ಮರು ಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

7/31/2007 0:00

C

ರ್ೕ ಕೆ.ಪರ್ಭಾಕರ, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು(ಅಂಕಿ
ಅಂಶ),ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇ
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್

4/23/2008 0:00

D

EXAMINATION

1(6) ರ.ಮಂ‐
76/06‐07

ರ್ೕ ಕೆ.ಪರ್ಭಾಕರ, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು(ಅಂಕಿ
ಅಂಶ),ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇ
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್

4/23/2008 0:00

D

10433

EST1

1(6) ರ.ಮಂ‐
76/06‐07

10434

EXAMINATION

1(6) ಗರನ‐
75/06‐07

ರ್ೕ ಡಿ.ಆರ್ ರಾಜಾರಾಂ, ನಿವೃತತ್ ಸ.ನಿ.
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ ಬೆಂಗಳೂರು‐ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ
ಗ ಕೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

8/13/2007 0:00

D

10434

EST1

1(6) ಗರನ‐
75/06‐07

ರ್ೕ ಡಿ.ಆರ್ ರಾಜಾರಾಂ, ನಿವೃತತ್ ಸ.ನಿ.
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ ಬೆಂಗಳೂರು‐ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ
ಗ ಕೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

8/13/2007 0:00

D

10457

EXAMINATION

1(6) ಗರನ
133/05‐06

ಡಾ. .ಎಸ್. ನಾಗಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್, .ಎಂ.ಐ,
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. . ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/13/2007 0:00

D

10457

EST1

1(6) ಗರನ
133/05‐06

ಡಾ. .ಎಸ್. ನಾಗಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್, .ಎಂ.ಐ,
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. . ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/13/2007 0:00

D

10539

EXAMINATION

1(6)(2)(3)‐
ವೃ. ಬಡಿತ್‐
02/2004‐05

ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಉ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ
ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು(ವೃತಿತ್) ಈ
ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೇಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/9/2011 0:00

B

10539

EST1

1(6)(2)(3)‐
ವೃ. ಬಡಿತ್‐
02/2004‐05

ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಉ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ
ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು(ವೃತಿತ್) ಈ
ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೇಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/9/2011 0:00

B

10542

EXAMINATION

ಸ1(2).ಸಾಥ್.ಪ.ಬ‐
08/2006‐07

ರ್ೕ ಜಿ.ನಾರಾಯಣಪಪ್, ಮು. . (ನಿ‐32) ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ತೂಬಗೆರೆ ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

10/17/2011 0:00

D

10542

EST1

ಸ1(2).ಸಾಥ್.ಪ.ಬ‐
08/2006‐07

ರ್ೕ ಜಿ.ನಾರಾಯಣಪಪ್, ಮು. . (ನಿ‐32) ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ತೂಬಗೆರೆ ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

10/17/2011 0:00

D

ರ್ೕ ಆರ್. ವೇಂಕಟರಾಮು,
1(1) ಇತರೆ
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು,ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,
ಉ.ನಿ ಪರ್ಭಾರೆ‐70 ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರ ಮೇ ನ ಆರೋಪಗ ಗೆ
/2006‐07
ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತುತ್ ಗೊ ರುವ ಪರ್ಯುಕತ್
ಪರ್ಭಾರ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಕುರಿತು

11/27/2008 0:00

E

10519

EXAMINATION

ರ್ೕ ಆರ್. ವೇಂಕಟರಾಮು,
1(1) ಇತರೆ
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು,ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,
ಉ.ನಿ ಪರ್ಭಾರೆ‐70 ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರ ಮೇ ನ ಆರೋಪಗ ಗೆ
/2006‐07
ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತುತ್ ಗೊ ರುವ ಪರ್ಯುಕತ್
ಪರ್ಭಾರ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಕುರಿತು

10519

EST1

10562

EXAMINATION

(1)2.ಸಾಥ್.ಪ.ಬ/0
9/2006‐07

10562

EST1

(1)2.ಸಾಥ್.ಪ.ಬ/0
9/2006‐07

10591

EXAMINATION

1(1)ಇತರೆ.ಸ.ಅ
ನಿ.71/2006‐07

10591

EST1

1(1)ಇತರೆ.ಸ.ಅ
ನಿ.71/2006‐07

11/27/2008 0:00

E

ರ್ೕ

.ಎಲ್. ಪಾಟೀಲ, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
(ನಿ‐32) ಇವರ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ಕುರಿತಂತೆ

11/24/2008 0:00

E

ರ್ೕ

.ಎಲ್. ಪಾಟೀಲ, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
(ನಿ‐32) ಇವರ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ಕುರಿತಂತೆ

11/24/2008 0:00

E

ದಿನಾಂಕ: 8‐3‐2007 ರಂದು ನಡೆಯ ರುವ
ಉಪನಾಯ್ಸಕೆಕ್ ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್

10/1/2007 0:00

D

ದಿನಾಂಕ: 8‐3‐2007 ರಂದು ನಡೆಯ ರುವ
ಉಪನಾಯ್ಸಕೆಕ್ ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್

10/1/2007 0:00

D

10594

10594

10623

10623

10628

EXAMINATION

2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ
ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿ ಸಥ್ಳ
1(2)ಸಾಥ್.ಪ.ಬ/11
ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ರುವ ಆದೇಶದ ಲ್ ನಿಯಮ‐32
/2006‐07
ರನವ್ಯ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರುಗಳ ಶಾಲೆಯ ಳಾಸ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಬಗೆಗ್

11/24/2008 0:00

D

EST1

2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ
ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿ ಸಥ್ಳ
1(2)ಸಾಥ್.ಪ.ಬ/11
ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ರುವ ಆದೇಶದ ಲ್ ನಿಯಮ‐32
/2006‐07
ರನವ್ಯ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರುಗಳ ಶಾಲೆಯ ಳಾಸ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಬಗೆಗ್

11/24/2008 0:00

D

EXAMINATION

ರ್ೕ ಎ.ಎ. ಕುಟಿನೋ, ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಉದುರ್
1(3)ನಿ.ವೇ/48/2
ಮತುತ್ ಇತರೆ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳು,
006‐07
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಇತಯ್ಥರ್ದ
ಬಗೆಗ್.

4/29/2008 0:00

D

EST1

ಕುಟಿನೋ, ನಿದೇರ್ಶಕರು
ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಉದು
ಉದುರ್ರ್
ರ್ೕ ಎ.ಎ. ಕುಟಿನೋ
ಮತುತ್ ಇತರೆ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳು,
1(3)ನಿ.ವೇ/48/2
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಇತಯ್ಥರ್ದ
006‐07
ಬಗೆಗ್.

4/29/2008 0:00

D

ದಿ:ಆರ್.ಎಸ್. ಮಿ ಕ್ನ್, ಂದಿನ ರಿಯ
ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು(ಚಿತರ್ಕಲೆ), ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಬಾಕಿ ವೇತನ ಮತುತ್
ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನದ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತಂತೆ.

6/23/2011 0:00

D

EXAMINATION

1(3)
ನಿ.ವೇ.49/2006‐
07

10628

EST1

1(3)
ನಿ.ವೇ.49/2006‐
07

ದಿ:ಆರ್.ಎಸ್. ಮಿ ಕ್ನ್, ಂದಿನ ರಿಯ
ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು(ಚಿತರ್ಕಲೆ), ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಬಾಕಿ ವೇತನ ಮತುತ್
ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನದ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತಂತೆ.

10636

EXAMINATION

1(3) ನಿ.ವೇ.
50/2006‐07

ರ್ೕ. ಬಿ.ಎಸ್. ರಾಮಚಂದರ್, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,
ಡಯಟ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

10/3/2007 0:00

D

10636

EST1

1(3) ನಿ.ವೇ.
50/2006‐07

ರ್ೕ. ಬಿ.ಎಸ್. ರಾಮಚಂದರ್, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,
ಡಯಟ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

10/3/2007 0:00

D

10637

EXAMINATION

1(3) ನಿ.ವೇ.
51/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ. ರಹಮತುತ್ನಿನ್ೕಸ, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,
ಡಯಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

7/5/2008 0:00

D

10637

EST1

1(3) ನಿ.ವೇ.
51/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ. ರಹಮತುತ್ನಿನ್ೕಸ, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,
ಡಯಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

7/5/2008 0:00

D

6/23/2011 0:00

D

EXAMINATION

1(3) ನಿ.ವೇ.
52/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ. ಎಂ. ಂಗಮಮ್, ರಾಜಯ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು
(ಸಂಗೀತ, ನೃತಯ್, ನಾಟಕ), ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್
ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/29/2008 0:00

D

EST1

1(3) ನಿ.ವೇ.
52/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ. ಎಂ. ಂಗಮಮ್, ರಾಜಯ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು
(ಸಂಗೀತ, ನೃತಯ್, ನಾಟಕ), ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್
ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/29/2008 0:00

D

EXAMINATION

ರ್ೕಮತಿ ಪದಮ್ ರ್ೕ ಆರ್.ಪಿ. ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರು (ನಿ ೕಜನೆ) ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ
1(4)ಉ.ವಾಯ್.ಅ.:
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು
60/2006‐07
ಇವರಿಗೆ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ. ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಡಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/14/2008 0:00

D

10681

EST1

ರ್ೕಮತಿ ಪದಮ್ ರ್ೕ ಆರ್
ಆರ್.ಪಿ.
.ಪಿ. ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರು (ನಿ ೕಜನೆ) ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ
1(4)ಉ.ವಾಯ್.ಅ.:
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು
60/2006‐07
ಇವರಿಗೆ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ. ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಡಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/14/2008 0:00

D

10707

EXAMINATION

7/3/2007 0:00

B

10638

10638

10681

1(5).ವಯ್.ವೆ.ಮ.
ಪಾ/07/2006=07

ಪಾಸಂ ಕಯ್ಷಣ್ಕುಮಾರಿ ಮು ಸರಕಾರಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ದಿಬೂಬ್ರು ಇವರಿಗೆ ವೆಯ್ದಯ್ಕೀಯ
ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್

10707

10711

10711

10743

10743

EST1

1(5).ವಯ್.ವೆ.ಮ.
ಪಾ/07/2006=07

ಪಾಸಂ ಕಯ್ಷಣ್ಕುಮಾರಿ ಮು ಸರಕಾರಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ದಿಬೂಬ್ರು ಇವರಿಗೆ ವೆಯ್ದಯ್ಕೀಯ
ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್

7/3/2007 0:00

B

EXAMINATION

1(6)
ಸಾ. . ೕ‐
78/06‐07

ರ್ೕ ಡಿ.ಆರ್. ರಾಜಾರಾಂ, ನಿವೃತತ್,ಸ.ನಿ,
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ. ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಸಂಬಂದಿ ದ ಗುಂಪು ಮೆ ಮತುತ್ ಕುಟುಂಬ
ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

D

EST1

1(6)
ಸಾ. . ೕ‐
78/06‐07

ರ್ೕ ಡಿ.ಆರ್. ರಾಜಾರಾಂ, ನಿವೃತತ್,ಸ.ನಿ,
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ. ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಸಂಬಂದಿ ದ ಗುಂಪು ಮೆ ಮತುತ್ ಕುಟುಂಬ
ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

D

EXAMINATION

1(1)/ಇತರೆ/73/
2006‐07

ಆಹಾ
ಆಹಾರ
ರ ಭದರ್
ಭದ ತೆ
ತೆ
ಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ಪರ್ತಿ
ಮಾಹೆ ನಡೆಯುವ ಸಭೆಗೆ ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗೆಗ್
ನಿದೇರ್ಶನ ಕುರಿತಂತೆ

10/1/2007 0:00

D

EST1

1(1)/ಇತರೆ/73/
2006‐07

ಆಹಾರ ಭದರ್ತೆ
ಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ಪರ್ತಿ
ಮಾಹೆ ನಡೆಯುವ ಸಭೆಗೆ ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗೆಗ್
ನಿದೇರ್ಶನ ಕುರಿತಂತೆ

10/1/2007 0:00

D

10698

EXAMINATION

1(1)/ಕ.ನಿ.ಅ/71
/2006=07

ರ್ೕ ನಾಗೇಂದರ್ ಮಧಯ್ಸಥ್ ಕಷ್ನಾಧಿಕಾರಿ ಅಕಷ್ರ
ದಾಸೋಹ ಜಿ.ಪ.ಉಡುಪಿ ಇವರಿಗೆ ಕಡಾಡ್ಯ
ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ ಕುರಿತು

10/1/2007 0:00

D

10698

EST1

1(1)/ಕ.ನಿ.ಅ/71
/2006=07

ರ್ೕ ನಾಗೇಂದರ್ ಮಧಯ್ಸಥ್ ಕಷ್ನಾಧಿಕಾರಿ ಅಕಷ್ರ
ದಾಸೋಹ ಜಿ.ಪ.ಉಡುಪಿ ಇವರಿಗೆ ಕಡಾಡ್ಯ
ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ ಕುರಿತು

10/1/2007 0:00

D

10845

EXAMINATION

1(60 ಗ.ರ.ನ‐
80/06‐07

ರ್ೕ ಟಿ.ಸುಬಬ್ಯಯ್, ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ
ಅನುಷಾಠ್ನಾಧಿಕಾರಿ, ಟಿಬಿಎಫ್, ಬೆಂಗಳೂರು ‐
ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

6/5/2008 0:00

D

10845

EST1

1(60 ಗ.ರ.ನ‐
80/06‐07

ರ್ೕ ಟಿ.ಸುಬಬ್ಯಯ್, ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ
ಅನುಷಾಠ್ನಾಧಿಕಾರಿ, ಟಿಬಿಎಫ್, ಬೆಂಗಳೂರು ‐
ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

6/5/2008 0:00

D

1(6)
ಸಾ. . ೕ‐
81/06‐07

ರ್ೕ ಟಿ.ಸುಬಬ್ಯಯ್, ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ
ಅನುಷಾಠ್ನಾಧಿಕಾರಿ, ಟಿಬಿಎಫ್, ಬೆಂಗಳೂರು ‐
ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ ಮತುತ್ ಸಾಮೂ ಕ
ಮಾ
ೕಜನೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

D

10846

EXAMINATION

1(6)
ಸಾ. . ೕ‐
81/06‐07

ರ್ೕ ಟಿ.ಸುಬಬ್ಯಯ್, ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ
ಅನುಷಾಠ್ನಾಧಿಕಾರಿ, ಟಿಬಿಎಫ್, ಬೆಂಗಳೂರು ‐
ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ ಮತುತ್ ಸಾಮೂ ಕ
ಮಾ
ೕಜನೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

D

10846

EST1

10858

EXAMINATION

1(5)ಪರ್.ಭ.ಮಂ/1
8/2006‐07

ಕೆ. .ಎಸ್.ಅರ್ ನಿಯಮ 32ರನವ್ಯ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ
ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

10/1/2007 0:00

B

10858

EST1

1(5)ಪರ್.ಭ.ಮಂ/1
8/2006‐07

ಕೆ. .ಎಸ್.ಅರ್ ನಿಯಮ 32ರನವ್ಯ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ
ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

10/1/2007 0:00

B

10851

EXAMINATION

ನಿಯಮ 32ರನವ್ಯ 6ತಿಂಗ ಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ
1(5)ಪರ್.ಭ.ಮಂ/1
ಅವಧಿಯ ಲ್ ಪರ್ಭಾರದ ಲ್ಟಿಟ್ರಿವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
7/2006‐07
ಪಟಿಟ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

8/29/2011 0:00

D

10851

EST1

ನಿಯಮ 32ರನವ್ಯ 6ತಿಂಗ ಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ
1(5)ಪರ್.ಭ.ಮಂ/1
ಅವಧಿಯ ಲ್ ಪರ್ಭಾರದ ಲ್ಟಿಟ್ರಿವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
7/2006‐07
ಪಟಿಟ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

8/29/2011 0:00

D

10855

10855

10961

10961

10936

EXAMINATION

¸ 1(1) ಇತರೆ
74/2006‐07

ಮಾನಯ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಸಚಿವರ
ಅಧಿಕೃತ ಪರ್ವಾಸ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್
ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಡಾಡ್ಯವಾಗಿ
ಹಾಜರಾಗುವ ಕುರಿತು.

10/1/2007 0:00

D

EST1

¸ 1(1) ಇತರೆ
74/2006‐07

ಮಾನಯ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಸಚಿವರ
ಅಧಿಕೃತ ಪರ್ವಾಸ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್
ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಡಾಡ್ಯವಾಗಿ
ಹಾಜರಾಗುವ ಕುರಿತು.

10/1/2007 0:00

D

EXAMINATION

ರ್ೕ ವೈ.ಗೋಪಾಲ್ ಇವರು 1999ನೇ ಸಾ ನ
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
1(4)ಮು. .ಹು.ಸ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಅಜಿರ್ಗೆ ಲಗತಿತ್ ದ ಮೂಲ
.:61/2006‐07
ಮೀಸಲಾತಿ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ವನುನ್ ಪುನರ್
ಪರಿ ೕಲನೆಗೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ
ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/29/2008 0:00

D

EST1

ರ್ೕ ವೈ.ಗೋಪಾಲ್ ಇವರು 1999ನೇ ಸಾ ನ
ಸಕಾರ್ರಿ
ಸ
ಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದ
ಹುದೆಗೆ
ದ್
1(4)ಮು. .ಹು.ಸ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಅಜಿರ್ಗೆ ಲಗತಿತ್ ದ ಮೂಲ
ಮೀಸಲಾತಿ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ವನುನ್ ಪುನರ್
.:61/2006‐07
ಪರಿ ೕಲನೆಗೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ
ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/29/2008 0:00

D

ನಿಯಮ 32ರಡಿ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕ ವೃಂದದ
ಅಧಿಕಾರೆಗಳ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಪರ್ತಾಯ್ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/20/2011 0:00

D

EXAMINATION

1(5).ಪರ್ಭ.ಮಂ.1
9.2006‐07

1(5).ಪರ್ಭ.ಮಂ.1
9.2006‐07

ನಿಯಮ 32ರಡಿ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕ ವೃಂದದ
ಅಧಿಕಾರೆಗಳ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಪರ್ತಾಯ್ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/20/2011 0:00

D

10936

EST1

11038

EXAMINATION

1(4)
ಹನೂರು ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ವಲಯಕೆಕ್ ಬಿ.ಆರ. . ಹುದೆದ್
ಬಿ.ಆರ್. .ಹು.ಮ.:
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
63/2006‐07

1/5/2008 0:00

D

11038

EST1

1(4)
ಹನೂರು ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ವಲಯಕೆಕ್ ಬಿ.ಆರ. . ಹುದೆದ್
ಬಿ.ಆರ್. .ಹು.ಮ.:
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
63/2006‐07

1/5/2008 0:00

D

11146

11146

EXAMINATION

1(6)ಸವ್.ಇಚಾಚ್.ನಿ
ವೃತಿತ್‐2/07‐08

ರ್ೕ ಎಸ್. .ಜಲಗ
ಜಲಗೇರಿಮಠ
ೇರಿಮಠ, ಸಹಾಯಕ
ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರು(ಚಿತರ್ಕಲೆ), ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್
ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/10/2007 0:00

D

EST1

1(6)ಸವ್.ಇಚಾಚ್.ನಿ
ವೃತಿತ್‐2/07‐08

ರ್ೕ ಎಸ್. .ಜಲಗೇರಿಮಠ, ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರು(ಚಿತರ್ಕಲೆ), ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್
ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/10/2007 0:00

D

EXAMINATION

1(6) ರ. ಮಂ‐
04/06‐07

ರ್ೕಮತಿ ಸಂಧಾಯ್ ಎಂ ಪಾಟೀಲ್,
.ಸ.ನಿ( ೕಜನೆ), ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .
ಇಲಾಖೆ ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ ರಜೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

4/23/2008 0:00

D

11265

EST1

1(6) ರ. ಮಂ‐
04/06‐07

ರ್ೕಮತಿ ಸಂಧಾಯ್ ಎಂ ಪಾಟೀಲ್,
.ಸ.ನಿ( ೕಜನೆ), ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .
ಇಲಾಖೆ ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ ರಜೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

4/23/2008 0:00

D

11266

EXAMINATION

ಆಡ ತ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್(ಎ.ಟಿ.ಐ),ಮೈಸೂರು
1(6) ಎ.ಟಿ.ಐ
ಇ ಲ್ ನೆಡೆಯುವ ತರಬೇತಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗ ಗೆ
ತ.ಅ.ನಿ‐03/07‐08
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/25/2008 0:00

D

11266

EST1

ಆಡ ತ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್(ಎ.ಟಿ.ಐ),ಮೈಸೂರು
1(6) ಎ.ಟಿ.ಐ
ಇ ಲ್ ನೆಡೆಯುವ ತರಬೇತಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗ ಗೆ
ತ.ಅ.ನಿ‐03/07‐08
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/25/2008 0:00

D

11312

EXAMINATION

ಹೆಚ್.ಎನ್.ರಾಮಕೃರಷಣ್ ನಿವೃತತ್ ಡಿಡಿಪಿಐ
ತಡವಾಗಿ ಪಾವತಿಯಾದ ನಿವೃತತ್ ಸೌಲಭಯ್ಗಳ
ಮೇಲೆ ಬಡಿಡ್.

6/28/2008 0:00

D

11265

CPI..ಯಾವುದಾದ
ರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್
ಮಾಡಿ/2007

11312

11355

11355

11390

11390

EST1

CPI..ಯಾವುದಾದ
ರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್
ಮಾಡಿ/2007

ಹೆಚ್.ಎನ್.ರಾಮಕೃರಷಣ್ ನಿವೃತತ್ ಡಿಡಿಪಿಐ
ತಡವಾಗಿ ಪಾವತಿಯಾದ ನಿವೃತತ್ ಸೌಲಭಯ್ಗಳ
ಮೇಲೆ ಬಡಿಡ್.

6/28/2008 0:00

D

EXAMINATION

1(3)
ಕಾ.ನಿ.ಇತರೆ‐
02/2007‐08

ರ್ೕ. ಹೆಚ್.ಹೆಚ್. ಪಾಟೀಲ, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,
ಸಪಪೂಕಾಲೇಜು, ಚಿಟಗುಪಪ್, ಹುಮನಾಬಾದ್
ತಾ: ಬೀದರ್ ಜಿ: ಇವರ 1985 ರಿಂದ 1990ರ
ಅವಧಿಯ ರಹಸಯ್ ವರದಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/19/2008 0:00

E

EST1

1(3)
ಕಾ.ನಿ.ಇತರೆ‐
02/2007‐08

ರ್ೕ. ಹೆಚ್.ಹೆಚ್. ಪಾಟೀಲ, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,
ಸಪಪೂಕಾಲೇಜು, ಚಿಟಗುಪಪ್, ಹುಮನಾಬಾದ್
ತಾ: ಬೀದರ್ ಜಿ: ಇವರ 1985 ರಿಂದ 1990ರ
ಅವಧಿಯ ರಹಸಯ್ ವರದಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/19/2008 0:00

E

EXAMINATION

ಎಂ. ವಮ
ಎಂ
ವಮೂತಿರ್
ೂತಿರ್, ಉಪ ಪಾ
ಪಾರ್ಚಾಯರ್ರು
ಚಾಯರ್ರು,
1(5)ಕನಿಅ02/20 ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಮಲೇಬೆನೂನ್ರು, ಹರಿಹರ
ತಾ: ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿ: ಇವರಿಗೆ ಕಡಾಡ್ಯ
07‐2008
ನಿರೀಕಷ್ಣಾವಧಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/28/2007 0:00

C

EST1

ಎಂ. ವಮೂತಿರ್, ಉಪ ಪಾರ್ಚಾಯರ್ರು,
1(5)ಕನಿಅ02/20 ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಮಲೇಬೆನೂನ್ರು, ಹರಿಹರ
07‐2008
ತಾ: ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿ: ಇವರಿಗೆ ಕಡಾಡ್ಯ
ನಿರೀಕಷ್ಣಾವಧಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/28/2007 0:00

C

11391

EXAMINATION

1(3) ನಿ.ವೇ.
04/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ. ಡಯಾನ ಎಫ್. ಪರ್ಭು,
ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್, ಮಂಗಳೂರು ಇವರ
ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

1/30/2009 0:00

D

11391

EST1

1(3) ನಿ.ವೇ.
04/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ. ಡಯಾನ ಎಫ್. ಪರ್ಭು,
ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್, ಮಂಗಳೂರು ಇವರ
ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

1/30/2009 0:00

D

1(5). .ಪರ್ಅ/03/
2007‐08

ಎಸ್.ಎನ್. ೕಲಾವತಿ ಸಹಾಯಕ
ೕಜನಾಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸವರ್ ಕಷ್ಣ
ಅಭಿಯಾನ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್
ೕಟರ್ಮಾಡಿಸಲು ಹೋಂದಲು ನಿರಾಪೆಷ್ೕಣಾ
ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

2/9/2010 0:00

D

1(5). .ಪರ್ಅ/03/
2007‐08

ಎಸ್.ಎನ್.
ಎಸ್.ಎನ್. ೕಲಾವತಿ
ಲಾವತಿ ಸಹಾಯಕ
ೕಜನಾಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸವರ್ ಕಷ್ಣ
ಅಭಿಯಾನ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್
ೕಟರ್ಮಾಡಿಸಲು ಹೋಂದಲು ನಿರಾಪೆಷ್ೕಣಾ
ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

2/9/2010 0:00

D

2/9/2010 0:00

D

11412

11412

11455

EXAMINATION

EST1

EXAMINATION

ನಿಯಮ 68ರಡಿ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ
1(5.)ಪರ್ಭ/04/2
ಮು ವೃಂದದವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರು
007‐08
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11455

11472

EST1

EXAMINATION

ನಿಯಮ 68ರಡಿ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ
1(5.)ಪರ್ಭ/04/2
ಮು ವೃಂದದವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರು
007‐08
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

2/9/2010 0:00

D

1(1) ಇತರೆ
ಪರ್ಭಾರೆ 05/2007‐
08

ರ್ೕ. . ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು
, ಸಾ. .ಇ.,(ಸಂಸಕ್ೃತ) ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರು,
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ
ವ ೕನಿವೃತಿತ್ಯಿಂದ ತೆರವಾದ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಪರ್ಭಾರ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಕುರಿತು.

10/1/2007 0:00

D

1(1) ಇತರೆ
ಪರ್ಭಾರೆ 05/2007‐
08

ರ್ೕ. . ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು
, ಸಾ. .ಇ.,(ಸಂಸಕ್ೃತ) ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರು,
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ
ವ ೕನಿವೃತಿತ್ಯಿಂದ ತೆರವಾದ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಪರ್ಭಾರ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಕುರಿತು.

10/1/2007 0:00

D

11472

EST1

11497

EXAMINATION

1(6) ಸವ್.ಇ.ನಿ ‐
07/07‐08

.ಎನ್ ಮುಕಾತ್, ಮು. , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಕೈಲಾಸ
ಪುರಂ, ಮೈಸೂರು ಉತತ್ರ ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಚ್
ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/13/2007 0:00

D

11497

EST1

1(6) ಸವ್.ಇ.ನಿ ‐
07/07‐08

.ಎನ್ ಮುಕಾತ್, ಮು. , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಕೈಲಾಸ
ಪುರಂ, ಮೈಸೂರು ಉತತ್ರ ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಚ್
ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/13/2007 0:00

D

11530

EXAMINATION

1(5).ವೈವೆ.ಮ.
ಪಾ/05/2007‐08

ಜಿ.ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ ನಿದೇರ್ಶಕರು (ಪಾರ್. )
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್

7/3/2007 0:00

B

11530

EST1

1(5).ವೈವೆ.ಮ.
ಪಾ/05/2007‐08

ಜಿ.ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ ನಿದೇರ್ಶಕರು (ಪಾರ್. )
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್

7/3/2007 0:00

B

EXAMINATION

1(3) ನಿವೇ.
06/2007‐08

ರ್ೕ.ಜಿ. ಚಂದರ್ಶೇಖರ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು
(ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಣ), ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರು ಬಗೆಗ್.

10/3/2007 0:00

D

11546

EST1

1(3) ನಿವೇ.
06/2007‐08

ರ್ೕ.ಜಿ. ಚಂದರ್ಶೇಖರ್
ಶೇಖರ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು
ನಿದೇರ್ಶಕರು
(ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಣ), ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರು ಬಗೆಗ್.

10/3/2007 0:00

D

11547

EXAMINATION

1(3) ನಿ.ವೇ.
07/2007‐08

ರ್ೕ.ಬಿ.ಟಿ. ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ ರೆಡಿಡ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್
ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/29/2007 0:00

D

11546

11547

EST1

1(3) ನಿ.ವೇ.
07/2007‐08

ರ್ೕ.ಬಿ.ಟಿ. ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ ರೆಡಿಡ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್
ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/29/2007 0:00

D

11548

EXAMINATION

1(6) ಗ.ರ.ನ‐
09/2007‐08

ರ್ೕ ಬೆಳಳ್ಶೆಟಿಟ್, .ಸ.ನಿ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಸಾ. . ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು‐ ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ
ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

8/13/2007 0:00

D

11548

EST1

1(6) ಗ.ರ.ನ‐
09/2007‐08

ರ್ೕ ಬೆಳಳ್ಶೆಟಿಟ್, .ಸ.ನಿ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಸಾ. . ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು‐ ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ
ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

8/13/2007 0:00

D

11595

EXAMINATION

1(5).ವೈವೆಮಪಾ
/06/07‐08

ಪುಟಟ್ತಾಯಮಮ್ ಮು ಸರಕಾರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಹೆಬಾಬ್ಳ ಇವರ ಪತಿಯಾದ ನಾಗರಾಜರಾವ್
ರವರ ವಯ್ದೈಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್

5/19/2008 0:00

C

11595

EST1

1(5).ವೈವೆಮಪಾ
/06/07‐08

ಪುಟಟ್ತಾಯಮಮ್ ಮು ಸರಕಾರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಹೆಬಾಬ್ಳ ಇವರ ಪತಿಯಾದ ನಾಗರಾಜರಾವ್
ರವರ ವಯ್ದೈಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್

5/19/2008 0:00

C

11576

EXAMINATION

1(6) ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
10/07‐08

ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್ ವಾಜೀದ್, ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಂದಿನ
ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

4/23/2008 0:00

D

11576

EST1

1(6) ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
10/07‐08

ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್ ವಾಜೀದ್, ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಂದಿನ
ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

4/23/2008 0:00

D

1(1) ಇತರೆ
ಪರ್ಭಾರೆ 06/2007‐
08

ರ್ೕ.ಜಿ. ಚಂದರ್ಶೇಖರ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು
(ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಣ), ಆಯಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ರಜೆಯ ಮೇಲೆ
ತೆರಳುತಿತ್ದುದ್, ಸದರಿ ಹುದೆದ್ಗೆ ಪರ್ಭಾರಿ ವಯ್ವಸೆಥ್
ಕುರಿತು.

11/27/2008 0:00

D

EST1

1(1) ಇತರೆ
ಪರ್ಭಾರೆ 06/2007‐
08

ರ್ೕ.ಜಿ. ಚಂದರ್ಶೇಖರ್,
ಖರ್, ನಿದ
ನಿದೇರ್ಶಕರು
ರ್ಶಕರು
(ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಣ), ಆಯಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ರಜೆಯ ಮೇಲೆ
ತೆರಳುತಿತ್ದುದ್, ಸದರಿ ಹುದೆದ್ಗೆ ಪರ್ಭಾರಿ ವಯ್ವಸೆಥ್
ಕುರಿತು.

11/27/2008 0:00

D

EXAMINATION

1(6) ಆರ್.ಟಿ
ತ ನೋ.ಅ ನೇ‐12

. .ಆರ್.ಟಿ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನೆಡೆಯ ರುವ
ತರಬೇತಿಗಳ ಮೇಲುಸುತ್ವಾರಿ ನೆಡೆಸಲು
ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/25/2008 0:00

D

11600

11600

11614

EXAMINATION

1(6) ಆರ್.ಟಿ
ತ ನೋ.ಅ ನೇ‐12

11614

EST1

11615

EXAMINATION

1(5)/ಪರ್ಭಮಂ/0
7/2007‐08

11615

EST1

1(5)/ಪರ್ಭಮಂ/0
7/2007‐08

11618

11618

. .ಆರ್.ಟಿ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನೆಡೆಯ ರುವ
ತರಬೇತಿಗಳ ಮೇಲುಸುತ್ವಾರಿ ನೆಡೆಸಲು
ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/25/2008 0:00

D

ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರಿ ಭತಯ್
ಮಂಜೂರಿಬಗೆಗ್

8/30/2011 0:00

E

ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರಿ ಭತಯ್
ಮಂಜೂರಿಬಗೆಗ್

8/30/2011 0:00

E

EXAMINATION

ಆಯುಕರ
ರ
ರ್ೕ ಬಿ.ಟಿ ಹಾಲಪ
ಹಾಲಪಪ್, .ಸ.ನಿ(ವೃತಿ)ತ್ , ಆಯುಕ
ತ್
1(6)ವಗಾರ್ವಣೆ
ಕಛೇರಿ ಇವರಿಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನುದಾನ,
ಅನುದಾನ‐13/07‐
ವಗಾರ್ವಣೆ ಪರ್ವಾಸ ಭತೆಯ್ಗಳನುನ್ ಮಂಜೂರು
08
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

D

EST1

ರ್ೕ ಬಿ.ಟಿ ಹಾಲಪಪ್, .ಸ.ನಿ(ವೃತಿತ್), ಆಯುಕತ್ರ
1(6)ವಗಾರ್ವಣೆ
ಕಛೇರಿ ಇವರಿಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನುದಾನ,
ಅನುದಾನ‐13/07‐
ವಗಾರ್ವಣೆ ಪರ್ವಾಸ ಭತೆಯ್ಗಳನುನ್ ಮಂಜೂರು
08
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

D

11678

11678

11679

11679

11636

¸ 1(6) ಗರನ
16/07‐08

ರ್ೕ ಕೆ. ಗಂಗಪಪ್ ಗೌಡ, ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು
ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತತ್ ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗಧೀಕರಣ ಸೌಲಭಯ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/13/2007 0:00

D

EST1

¸ 1(6) ಗರನ
16/07‐08

ರ್ೕ ಕೆ. ಗಂಗಪಪ್ ಗೌಡ, ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು
ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತತ್ ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗಧೀಕರಣ ಸೌಲಭಯ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/13/2007 0:00

D

EXAMINATION

1(6) ರ.ಮಂ‐
17/2007‐08

ರ್ೕ ಚಿದೆರ್ ಶಂಕರಯಯ್ ಸಾವ್ಮಿ,
ನಿದೇರ್ಶಕರು(ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ), ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಸಾ. . ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಗ ಕೆ/ಪರಿವತಿರ್ತ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

10/8/2010 0:00

D

EST1

1(6) ರ.ಮಂ‐
17/2007‐08

ರ್ೕ ಚಿದೆರ್ ಶಂಕರಯ
ಶಂಕರಯಯ್ ಸಾ
ಸಾವ್ಮಿ,
ನಿದೇರ್ಶಕರು(ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ), ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಸಾ. . ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಗ ಕೆ/ಪರಿವತಿರ್ತ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

10/8/2010 0:00

D

EXAMINATION

1(1)
ಡಿವೈಪಿ (ನಿ)
07/2007‐08

ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ಗ ಗೆ ಡಿವೈಪಿ ಗಳನುನ್ ಹಾ
ಡಯಟ್ ಗಳ ಲ್ರುವ ಪಾಲ್ನಿಂಗ್ ಮತುತ್
ಮಾಯ್ನೇಜೆಮ್ಂಟ್ ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರನುನ್
ನಿ ೕಜನೆ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

10/1/2007 0:00

D

EXAMINATION

1(1)
ಡಿವೈಪಿ (ನಿ)
07/2007‐08

ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ಗ ಗೆ ಡಿವೈಪಿ ಗಳನುನ್ ಹಾ
ಡಯಟ್ ಗಳ ಲ್ರುವ ಪಾಲ್ನಿಂಗ್ ಮತುತ್
ಮಾಯ್ನೇಜೆಮ್ಂಟ್ ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರನುನ್
ನಿ ೕಜನೆ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

10/1/2007 0:00

D

11636

EST1

11653

EXAMINATION

1(6) ಗ.ರ.ನ‐
14/07‐08

ರ್ೕ ಬಿ.ನಾರಾಯಣ, .ಸ.ನಿ, ಕೇಂದಿರ್ೕಯ
ದಾಖಲಾತಿ ಘಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ
ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/13/2007 0:00

D

11653

EST1

1(6) ಗ.ರ.ನ‐
14/07‐08

ರ್ೕ ಬಿ.ನಾರಾಯಣ, .ಸ.ನಿ, ಕೇಂದಿರ್ೕಯ
ದಾಖಲಾತಿ ಘಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ
ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/13/2007 0:00

D

EXAMINATION

1(6) .ಅ/
ಸಂ.ನೃ.ನಾ‐
ನಿ ೕಜನೆ‐ಇತರೆ‐
11/07‐08

ಭಾಗೀಯ ಅಧೀಕಷ್ಕರು (ಸಂಗೀತ, ನೃತಯ್,
ನಾಟಕ) ಹುದೆದ್ಗೆ ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/23/2008 0:00

D

EST1

1(6) .ಅ/
ಸಂ.ನೃ.ನಾ‐
ನಿ ೕಜನೆ‐ಇತರೆ‐
11/07‐08

ಭಾಗೀಯ ಅಧೀಕಷ್ಕರು (ಸಂಗೀತ, ನೃತಯ್,
ನಾಟಕ) ಹುದೆದ್ಗೆ ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/23/2008 0:00

D

11610

11610

11670

11670

11739

11739

11741

EXAMINATION

1(1)/ಕನಿಅ/11/
07‐08

ಎ.ಎನ್.ಗುರುಪರ್ಸಾದ್ ಷಯ ಪರಿ ೕಷಕರು
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಕಢಾಡ್ಯ
ನಿರೀಕಷಣಾ ಅವದಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

12/7/2007 0:00

B

EST1

1(1)/ಕನಿಅ/11/
07‐08

ಎ.ಎನ್.ಗುರುಪರ್ಸಾದ್ ಷಯ ಪರಿ ೕಷಕರು
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಕಢಾಡ್ಯ
ನಿರೀಕಷಣಾ ಅವದಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

12/7/2007 0:00

B

EXAMINATION

1(2)ನಿ‐32/ಬಡಿತ್‐
02/07‐08

ನಿಯಮ‐32 ರನವ್ಯ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸವ್ತಂತರ್ ಪರ್ಭಾರದ ಲ್ರಿ ಸಥ್ಳ
ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ರುವ ಸಥ್ಳ ಬದಲಾವಣೆ /
ತಿದುದ್ಪಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/7/2010 0:00

D

EST1

1(2)ನಿ‐32/ಬಡಿತ್‐
02/07‐08

ನಿಯಮ‐32 ರನವ್
ನಿಯಮ
ರನ ಯ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ
ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸವ್ತಂತರ್ ಪರ್ಭಾರದ ಲ್ರಿ ಸಥ್ಳ
ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ರುವ ಸಥ್ಳ ಬದಲಾವಣೆ /
ತಿದುದ್ಪಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/7/2010 0:00

D

EXAMINATION

1(5) ವೈ.ವೆ.ಮ.‐
12/2007‐08

ರ್ೕ. ಮಹಮಮ್ದ್ ಹಫೀಜಲಾಲ್ ಷರೀಫ್,
ಭಾಗೀಯ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು, ಮೈಸೂರು
ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

6/14/2007 0:00

B

EST1

1(5) ವೈ.ವೆ.ಮ.‐
12/2007‐08

ರ್ೕ. ಮಹಮಮ್ದ್ ಹಫೀಜಲಾಲ್ ಷರೀಫ್,
ಭಾಗೀಯ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು, ಮೈಸೂರು
ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

6/14/2007 0:00

B

EXAMINATION

1(6) ಗರನ‐
18/07‐08

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಎನ್. ಪರ್ತಿಮಾ, ಸ.ನಿ(ಶಾಲಾ
ಕಷ್ಣ), ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಸೌಲಭಯ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/27/2007 0:00

D

11752

EST1

1(6) ಗರನ‐
18/07‐08

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಎನ್. ಪರ್ತಿಮಾ, ಸ.ನಿ(ಶಾಲಾ
ಕಷ್ಣ), ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಸೌಲಭಯ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/27/2007 0:00

D

11754

EXAMINATION

1(6)ನೂಯ್ಪ
ತರಬೇತಿ‐ನಿ ೕ‐
19/07‐08

ನೂಯ್ಪ‐ ನವದೆಹ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ
ನೆಡೆಯ ರುವ ತರಬೇತಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗ ಗೆ
ಅಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/25/2008 0:00

D

11754

EST1

1(6)ನೂಯ್ಪ
ತರಬೇತಿ‐ನಿ ೕ‐
19/07‐08

ನೂಯ್ಪ‐ ನವದೆಹ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ
ನೆಡೆಯ ರುವ ತರಬೇತಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗ ಗೆ
ಅಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/25/2008 0:00

D

11741

11752

11815

EXAMINATION

CPI.4.ನಿವೇ/2007

ಗುಲಬ್ಗರ್/ಧಾರವಾಡ
ಆಯುಕಾತ್ಲಯ/ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಅಧೀನ
ಕಛೇರಿಗಳ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಪರ್ಕರಣಗಳ
ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಅಗತಯ್ ಕರ್ಮಕಾಕ್ಗಿ ಕಳು ಸುವ
ಬಗೆಗ್.

7/4/2009 0:00

D

CPI.4.ನಿವೇ/2007

ಗುಲಬ್ಗರ್/ಧಾರವಾಡ
ಆಯುಕಾತ್ಲಯ/ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಅಧೀನ
ಕಛೇರಿಗಳ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಪರ್ಕರಣಗಳ
ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಅಗತಯ್ ಕರ್ಮಕಾಕ್ಗಿ ಕಳು ಸುವ
ಬಗೆಗ್.

7/4/2009 0:00

D

11815

EST1

11830

EXAMINATION

1(6) ರ.ಮಂ‐
21/07‐08

ರ್ೕ . ತಿಮಮ್ಯಯ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಡಯಟ್, ಉಡುಪಿ ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಜೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

12/9/2009 0:00

D

11830

EST1

1(6) ರ.ಮಂ‐
21/07‐08

ರ್ೕ . ತಿಮಮ್ಯಯ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಡಯಟ್, ಉಡುಪಿ ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಜೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

12/9/2009 0:00

D

EXAMINATION

1(6) ಗ.ರ.ನ‐
22/07‐08

ರ್ೕ .ನಿ. ಹನುಮಂತಪಪ್, ನಿವೃತತ್
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಕೋಲಾರ ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್
ನಂತರದ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗಧೀಕರಣ ಸೌಲಭಯ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/13/2007 0:00

D

11837

1(6) ಗ.ರ.ನ‐
22/07‐08

ರ್ೕ .ನಿ. ಹನುಮಂತಪಪ್, ನಿವೃತತ್
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಕೋಲಾರ ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್
ನಂತರದ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗಧೀಕರಣ ಸೌಲಭಯ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/13/2007 0:00

D

11837

EST1

11846

EXAMINATION

1(5).ಪರ್ಭಮಂ/
ಗೂರ್ಪ್ಎ/13/200
7‐08

ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧಿಕಾರ
ಪರ್ತಾಯ್ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/2/2007 0:00

D

11846

EST1

1(5).ಪರ್ಭಮಂ/
ಗೂರ್ಪ್ಎ/13/200
7‐08

ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧಿಕಾರ
ಪರ್ತಾಯ್ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/2/2007 0:00

D

11867

EXAMINATION

CPI.5.ವೈವೆಮಂ/2
007

ಆರ್.ವೆಂಕಟರಾಮ್ ಉ.ನಿ. ಚಿಕಕ್ಬಳಾಲ್ಪುರ
ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ದ ಬಿಲುಲ್ಗಳನುನ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/31/2007 0:00

C

11867

EST1

CPI.5.ವೈವೆಮಂ/2
007

ಆರ್.ವೆಂಕಟರಾಮ್ ಉ.ನಿ. ಚಿಕಕ್ಬಳಾಲ್ಪುರ
ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ದ ಬಿಲುಲ್ಗಳನುನ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/31/2007 0:00

C

11868

11868

11870

11870

11872

EXAMINATION

ಡಾ:ಸೋಮಶೇಖರಯಯ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಎಂ.ಜಿ.ಕೊಪಪ್ಲು
1(4)ನಿ ೕಜನೆ:
ಹೆಬಾಬ್ಳ ಮ್ಐಸೂರು ಇವರನುನ್ ಸಹಾಯಕ
04/2007‐08
ನಿದೇರ್ಶಕರು ಕನನ್ಡ ಮತುತ್ ಸಂಸಕ್ರ್ತಿ ಇಲಾಖೆ
ಮ್ಐಸೂರು ಇ ಲ್ಗೆ ನಿ ೕಜಿ ರುವ ಬಗೆಗ್.

10/7/2011 0:00

E

EST1

ಡಾ:ಸೋಮಶೇಖರಯಯ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಎಂ.ಜಿ.ಕೊಪಪ್ಲು
1(4)ನಿ ೕಜನೆ:
ಹೆಬಾಬ್ಳ ಮ್ಐಸೂರು ಇವರನುನ್ ಸಹಾಯಕ
04/2007‐08
ನಿದೇರ್ಶಕರು ಕನನ್ಡ ಮತುತ್ ಸಂಸಕ್ರ್ತಿ ಇಲಾಖೆ
ಮ್ಐಸೂರು ಇ ಲ್ಗೆ ನಿ ೕಜಿ ರುವ ಬಗೆಗ್.

10/7/2011 0:00

E

EXAMINATION

1(6) ರ.ಮಂ‐
22/07‐08

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಎಸ್. ಬಿ ಲ್ಸ್, .ಸ.ನಿ, ಉದುರ್
ಮತುತ್ ಇತರೆ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಳ
ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/23/2008 0:00

D

EST1

1(6) ರ.ಮಂ‐
22/07‐08

ರ್ೕೕಮತಿ
ಮತಿ ಎಸ್.ಎಸ್. ಬಿ ಸ್
ಲ್ , .ಸ.ನಿ, ಉದು
ಉದುರ್ರ್
ಮತುತ್ ಇತರೆ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಳ
ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/23/2008 0:00

D

ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗು
ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಹುದೆದ್ಗಳು,ಇತರೆ ಗೂರ್ಪ್
1(4) .ವರ್.ಪ:02/
ಬಿ ಶೇಷ ವೃಂದದ ಹುದೆದ್ಗಳು ಹಾಗೂ
2007‐08
ಭೋದಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿಯನುನ್ ಭಗಿಯ
ವೃಂದಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು.

11/14/2008 0:00

D

EXAMINATION

11872

11873

EST1

EXAMINATION

ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗು
ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಹುದೆದ್ಗಳು,ಇತರೆ ಗೂರ್ಪ್
1(4) .ವರ್.ಪ:02/
ಬಿ ಶೇಷ ವೃಂದದ ಹುದೆದ್ಗಳು ಹಾಗೂ
2007‐08
ಭೋದಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿಯನುನ್ ಭಗಿಯ
ವೃಂದಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು.

11/14/2008 0:00

D

1(4)ಇತರೆ:05/2
007‐08

2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ
ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್
ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ನ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಭಾಗದ
ಜವಬಾದ್ರಿಯನುನ್ ಪೂಣರ್ಕಾ ಕವಾಗಿ
ಪಾರ್ಶುಂಪಾಲರನುನ್ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವವರೆಗೆ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರೇ ನಿವರ್ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/30/2008 0:00

D

1(4)ಇತರೆ:05/2
007‐08

2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ
ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್
ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ನ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಭಾಗದ
ಜವಬಾದ್ರಿಯನುನ್ ಪೂಣರ್ಕಾ ಕವಾಗಿ
ಪಾರ್ಶುಂಪಾಲರನುನ್ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವವರೆಗೆ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರೇ ನಿವರ್ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/30/2008 0:00

D

11873

EST1

11882

EXAMINATION

.ಸದಾ ವಮೂತಿರ್ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
CPI.6.ನಿವೇ/2007 ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಮಧುಗಿರಿ ಇವರ
ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

8/25/2008 0:00

D

11882

EST1

.ಸದಾ ವಮೂತಿರ್ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
CPI.6.ನಿವೇ/2007 ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಮಧುಗಿರಿ ಇವರ
ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

8/25/2008 0:00

D

EXAMINATION

1(5)/ ಪರ್/15/2
007‐08

ರ್ೕಮತಿ ವ್ೕಟಿ ಕಲಾಂಜ
ರಿಯ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸ
ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

6/30/2007 0:00

B

11889

EST1

1(5)/ ಪರ್/15/2
007‐08

ರ್ೕಮತಿ ವ್ೕಟಿ ಕಲಾಂಜ
ರಿಯ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸ
ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

6/30/2007 0:00

B

11892

EXAMINATION

1(1) ವಗಾರ್ವಣೆ
09/2007‐2008

ಮಾನಯ್ ಮುಖಯ್ ಮಂತಿರ್ ಗಳ ಜನತಾ
ದಶರ್ನದ ಲ್ ವ್ೕಕರಿ ದ ಮನ ಕುರಿತು

11/27/2008 0:00

D

11892

EST1

1(1) ವಗಾರ್ವಣೆ
09/2007‐2008

ಮಾನಯ್ ಮುಖಯ್ ಮಂತಿರ್ ಗಳ ಜನತಾ
ದಶರ್ನದ ಲ್ ವ್ೕಕರಿ ದ ಮನ ಕುರಿತು

11/27/2008 0:00

D

10/1/2007 0:00

D

11889

11898

EXAMINATION

ಪಿ.ನಿಂಗಪಗ್
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರಿ(ಆಡ ತ)ಯಾದಗಿರಿ ಮತುತ್
1(1)/ವಗಾರ್ವಣೆ/
ರ್ೕಮತಿ ಗುಲಾತ್ಜ್ ಅಧೀಬ್ ರೀಡರ್ ಟಿಇ
11/2007‐08
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರುಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್

ಪಿ.ನಿಂಗಪಗ್
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರಿ(ಆಡ ತ)ಯಾದಗಿರಿ ಮತುತ್
1(1)/ವಗಾರ್ವಣೆ/
ರ್ೕಮತಿ ಗುಲಾತ್ಜ್ ಅಧೀಬ್ ರೀಡರ್ ಟಿಇ
11/2007‐08
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರುಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್

10/1/2007 0:00

D

EXAMINATION

1(4)ಬಿ.ಆರ್. .
ಹು.ಭ:06/2007‐
08

ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿ
ಖಾ ಇರುವ ಬಿ.ಆರ್. .ಸಮನವ್ಧಿಕಾರಿಗಳ
ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಪೂಣರ್ಕಾ ಕವಾಗಿ ಸಪ್ಧಾರ್ತಮ್ಕ
ಪರೀ ೆಯ ಮೂಲಕ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/19/2009 0:00

C

11905

EST1

1(4)ಬಿ.ಆರ್. .
ಹು.ಭ:06/2007‐
08

ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿ
ಖಾ ಇರುವ ಬಿ.ಆರ್. .ಸಮನವ್ಧಿಕಾರಿಗಳ
ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಪೂಣರ್ಕಾ ಕವಾಗಿ ಸಪ್ಧಾರ್ತಮ್ಕ
ಪರೀ ೆಯ ಮೂಲಕ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/19/2009 0:00

C

11917

EXAMINATION

CPI.7.ಆ.ಋ.ಪ/20
07

ಟಿ.ಬಾಲಸರಸವ್ತಿ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಡಯೆಟ್
ತುಮಕೂರು ಇವರು ನಿವೇಶನ ಖರೀ ಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/25/2008 0:00

D

11917

EST1

CPI.7.ಆ.ಋ.ಪ/20
07

ಟಿ.ಬಾಲಸರಸವ್ತಿ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಡಯೆಟ್
ತುಮಕೂರು ಇವರು ನಿವೇಶನ ಖರೀ ಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/25/2008 0:00

D

11898

11905

EST1

11949

EXAMINATION

1(3) ನಿ.ವೇ.
11/2007‐08

ರ್ೕ.ಜಿ. ನಾಗೇಂದರ್ಪಪ್, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ
ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

1/30/2009 0:00

D

11949

EST1

1(3) ನಿ.ವೇ.
11/2007‐08

ರ್ೕ.ಜಿ. ನಾಗೇಂದರ್ಪಪ್, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ
ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

1/30/2009 0:00

D

11952

EXAMINATION

1(3) ನಿವೇ‐
12/2007‐08

ರ್ೕ. ಶಂಕರಪಪ್, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

11952

EST1

1(3) ನಿವೇ‐
12/2007‐08

ರ್ೕ. ಶಂಕರಪಪ್, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

EXAMINATION

1(3) ನಿ.ವೇ.
13/2007‐08

ರ್ೕ. ಅಬುದ್ಲ್ ರವೂಫ್, ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ,
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ., ರಾಜಯ್
ೕಜನಾ ನಿದೇರ್ಶಕರ
ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/29/2007 0:00

D

11953

11953

EST1

1(3) ನಿ.ವೇ.
13/2007‐08

11954

EXAMINATION

1(3) ನಿ.ವೇ.
14/2007‐08

11954

EST1

1(3) ನಿ.ವೇ.
14/2007‐08

11960

11960

ರ್ೕ. ಅಬುದ್ಲ್ ರವೂಫ್, ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ,
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ., ರಾಜಯ್
ೕಜನಾ ನಿದೇರ್ಶಕರ
ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/29/2007 0:00

D

ರ್ೕ.ಆರ್. ಮಹದೇವಪಪ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
.ಟಿ.ಇ., ಮೈಸೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

10/3/2007 0:00

D

ರ್ೕ.ಆರ್. ಮಹದೇವಪಪ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
.ಟಿ.ಇ., ಮೈಸೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

10/3/2007 0:00

D

EXAMINATION

1(4)
ಇತರೆ:07/2007‐
08

ಸಕಾರ್ರಿ ಂದಿ ಕಷ್ಕ ಪರ್ ಕಷ್ಣ
ಸಕಾರ್ರಿ
ಕಷ್ಣ
ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ ಮ್ಐಸೂರು ಇ ಲ್ ಖಾ
ಇರುವ ಉಪನಾಯ್ಸಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/30/2008 0:00

D

EST1

1(4)
ಇತರೆ:07/2007‐
08

ಸಕಾರ್ರಿ ಂದಿ ಕಷ್ಕ ಪರ್ ಕಷ್ಣ
ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ ಮ್ಐಸೂರು ಇ ಲ್ ಖಾ
ಇರುವ ಉಪನಾಯ್ಸಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/30/2008 0:00

D

11967

EXAMINATION

1(1)ಡಯಟ್ಉ
ಉ ಹು/13/2007‐
08

ಡಯಟ್ ಕುಮಟಾ ಸಂಸೆದ್ಯ ಡಿಇದಿ ಉದುರ್
ಭಾಗಕೆಕ್ ಉದುರ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರ ಹುದೆದ್ಯ
ಭತಿರ್ ಕುರಿತು

10/1/2007 0:00

D

11967

EST1

1(1)ಡಯಟ್ಉ
ಉ ಹು/13/2007‐
08

ಡಯಟ್ ಕುಮಟಾ ಸಂಸೆದ್ಯ ಡಿಇದಿ ಉದುರ್
ಭಾಗಕೆಕ್ ಉದುರ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರ ಹುದೆದ್ಯ
ಭತಿರ್ ಕುರಿತು

10/1/2007 0:00

D

EXAMINATION

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
1(4)
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ
ಗೂರ್ಪ್.ಬಿ.ವಗರ್(ಧಾ
ವೃಂದದ ಬೋಧಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ
) 08/2007‐08
ಬಗೆಗ್. (ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕಾತ್ಲಯ ವಾಯ್ಪಿತ್)

10/7/2011 0:00

D

EST1

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲ
ಶಾಲಾ
ಾ
1(4)
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ
ಗೂರ್ಪ್.ಬಿ.ವಗರ್(ಧಾ
ವೃಂದದ ಬೋಧಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ
) 08/2007‐08
ಬಗೆಗ್. (ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕಾತ್ಲಯ ವಾಯ್ಪಿತ್)

10/7/2011 0:00

D

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ
ವೃಂದದ ಬೋಧಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆಗ್. (ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಆಯುಕಾತ್ಲಯ ವಾಯ್ಪಿತ್)

10/7/2011 0:00

D

11968

11968

11969

EXAMINATION

1(4) ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ವಗರ್(ಗು)
09/2007‐08

11969

11970

11970

11996

11996

EST1

1(4) ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ವಗರ್(ಗು)
09/2007‐08

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ
ವೃಂದದ ಬೋಧಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆಗ್. (ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಆಯುಕಾತ್ಲಯ ವಾಯ್ಪಿತ್)

10/7/2011 0:00

D

EXAMINATION

1(4) ಗೂರ್ಪ್ .ಬಿ.
ವಗರ್‐10/2007‐
08

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ
ವೃಂದದ ಬೋಧಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆಗ್.

10/7/2011 0:00

D

EST1

1(4) ಗೂರ್ಪ್ .ಬಿ.
ವಗರ್‐10/2007‐
08

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ
ವೃಂದದ ಬೋಧಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆಗ್.

10/7/2011 0:00

D

EXAMINATION

1(4 ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ವಗರ್:11/2007‐
08

2007‐08 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಾ
ಸಾವರ್ಜನಿಕ
ವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್
ಕಷ್ಣ
ಣ
ಇಲಾಖೆಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆಯ ಬಗೆಗ್.

4/30/2008 0:00

D

EST1

1(4 ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ವಗರ್:11/2007‐
08

2007‐08 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಖೆಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆಯ ಬಗೆಗ್.

4/30/2008 0:00

D

11997

EXAMINATION

1(1) ಕ ನಿ ವ
26/2005‐2006

ೕರಣನ್ ಎಸ್ ಜತಿತ್ ಡಿ ವವ್ ಪಿ ssa ಬಳಾಳ್ರಿ
ಇವರ ಕ ನಿ ಅ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು.

10/1/2007 0:00

D

11997

EST1

1(1) ಕ ನಿ ವ
26/2005‐2006

ೕರಣನ್ ಎಸ್ ಜತಿತ್ ಡಿ ವವ್ ಪಿ ssa ಬಳಾಳ್ರಿ
ಇವರ ಕ ನಿ ಅ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು.

10/1/2007 0:00

D

12013

EXAMINATION

1(6) ಸವ್.ಇ.ನಿ‐
25/07‐08

ರ್ೕ ಎಂ,ಗೋಪಲ, ಡಿ.ವೈ.ಪಿ. , ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ,
ಉಡುಪಿ ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/23/2008 0:00

D

12013

EST1

1(6) ಸವ್.ಇ.ನಿ‐
25/07‐08

ರ್ೕ ಎಂ,ಗೋಪಲ, ಡಿ.ವೈ.ಪಿ. , ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ,
ಉಡುಪಿ ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/23/2008 0:00

D

12074

EXAMINATION

1(6)
ವ ೕ.ನಿ.ಪಟಿಟ್‐
27/2007‐08

2008 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ನಿವೃತತ್ರಾಗ ರುವ ಸಾ. .
ಇಲಾಖೆಯ ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಮತುತ್ ಬಿ ಬೋಧಕ
ವೃಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟಿಟ್ ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/25/2008 0:00

D

12074

12080

12080

12001

12001

1(6)
ವ ೕ.ನಿ.ಪಟಿಟ್‐
27/2007‐08

2008 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ನಿವೃತತ್ರಾಗ ರುವ ಸಾ. .
ಇಲಾಖೆಯ ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಮತುತ್ ಬಿ ಬೋಧಕ
ವೃಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟಿಟ್ ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/25/2008 0:00

D

EXAMINATION

1(6) ಹೆ.ಸೇ.ಸೇ‐
28/07‐08

ರ್ೕ ಎನ್. ಪುಟಟ್ನಂಜಯಯ್, ಭಾಗೀಯ ದೈ ಕ
ಕಷ್ಣ ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು
ಭಾಗ,ಇವರಗೆ ಕೆ. .ಎಸ್. ನಿಯಮ‐247‐ಎ
ರಂತೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/25/2008 0:00

D

EST1

1(6) ಹೆ.ಸೇ.ಸೇ‐
28/07‐08

ರ್ೕ ಎನ್. ಪುಟಟ್ನಂಜಯಯ್, ಭಾಗೀಯ ದೈ ಕ
ಕಷ್ಣ ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು
ಭಾಗ,ಇವರಗೆ ಕೆ. .ಎಸ್. ನಿಯಮ‐247‐ಎ
ರಂತೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/25/2008 0:00

D

EXAMINATION

1(1) ಇತರೆ
14/2007‐08

ಪಾರ್
ಪಾ ಥ
ಥಮಿಕ
ಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್
ಕಷ್ಣ
ಣ ಇಲಾಖ
ಇಲಾಖೆೆ
ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆ ಬರುವ ಸಕಾರ್ರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ
ಸೇರಿದ ಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನುನ್
ಸಂರ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/1/2007 0:00

D

EST1

1(1) ಇತರೆ
14/2007‐08

ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ
ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆ ಬರುವ ಸಕಾರ್ರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ
ಸೇರಿದ ಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನುನ್
ಸಂರ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/1/2007 0:00

D

EST1

EXAMINATION

1(6) ರಜೆ ಇತರೆ‐
26/07‐08

ರ್ೕ ವಪಪ್, ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ
ಅನುಷಾಠ್ನಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಟಿ.ಬಿ.ಎಫ್
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಕಾಲದ ಅವಧಿ
ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

11/11/2008 0:00

D

EST1

1(6) ರಜೆ ಇತರೆ‐
26/07‐08

ರ್ೕ ವಪಪ್, ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ
ಅನುಷಾಠ್ನಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಟಿ.ಬಿ.ಎಫ್
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಕಾಲದ ಅವಧಿ
ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

11/11/2008 0:00

D

EXAMINATION

ರ್ೕಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ದೇ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು(ನಿ‐
1(4)ಇಲಾಖೆ.ಬಿ
32) ಡಯಟ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರಿಗೆ ಪ.ಪೂ. ಕಷ್ಣ
ಡುಗಡೆ‐12/2007‐
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಉಪನಾಯ್ಸಕರಾಗಿ ಸಾಥ್ನಪನನ್
08
ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

1/5/2008 0:00

D

12142

EST1

ಮತಿ ಶಕುಂ
ಶಕುಂತಲಾ
ತಲಾ ದೇ ಉಪನಾ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರ
ಸಕರುು(ನಿ
(ನಿ‐
ರ್ೕೕಮತಿ
1(4)ಇಲಾಖೆ.ಬಿ
32) ಡಯಟ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರಿಗೆ ಪ.ಪೂ. ಕಷ್ಣ
ಡುಗಡೆ‐12/2007‐
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಉಪನಾಯ್ಸಕರಾಗಿ ಸಾಥ್ನಪನನ್
08
ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

1/5/2008 0:00

D

12168

EXAMINATION

ಕೆ ಎ ಟಿ 5091/2004 ಆರ್ ಈಶವ್ರಯಯ್
ಉಪನಿದೇ್ಶಕರು ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ರುದದ್
ರಾಜಯ್ ಸರಕಾರ ಮತುತ್ ಇತರರು ವಗರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

10/1/2007 0:00

D

12068

12068

12142

1(1) ಇತರೆ
16/2007‐2008

12168

12321

12321

12342

12342

EST1

1(1) ಇತರೆ
16/2007‐2008

ಕೆ ಎ ಟಿ 5091/2004 ಆರ್ ಈಶವ್ರಯಯ್
ಉಪನಿದೇ್ಶಕರು ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ರುದದ್
ರಾಜಯ್ ಸರಕಾರ ಮತುತ್ ಇತರರು ವಗರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

10/1/2007 0:00

D

EXAMINATION

¸ 1(4) ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ವಗರ್ 14/2007‐
08

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ
ವೃಂದದ ಬೋಧಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆಗ್.

10/7/2011 0:00

D

EST1

¸ 1(4) ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ವಗರ್ 14/2007‐
08

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ
ವೃಂದದ ಬೋಧಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆಗ್.

10/7/2011 0:00

D

EXAMINATION

1(6)
ಸಾ. . ೕ‐
29/07‐08

ರ್ೕ ಬಿ.ಟಿ. ಸತಯ್ನಾರಾ
ಸತ ನಾರಾಯಣರೆಡಿ
ಯಣರೆಡಿಡ್, ನಿದೇರ್ಶಕರ
ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ು
ಡಿ.ಎಸ್. .ಆರ್.ಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಸಂಬಂದಿ ದ ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ ಮತುತ್
ಸಾಮೂ ಕ ಮೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

9/27/2007 0:00

D

EST1

1(6)
ಸಾ. . ೕ‐
29/07‐08

ರ್ೕ ಬಿ.ಟಿ. ಸತಯ್ನಾರಾಯಣರೆಡಿಡ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಡಿ.ಎಸ್. .ಆರ್.ಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಸಂಬಂದಿ ದ ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ ಮತುತ್
ಸಾಮೂ ಕ ಮೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

9/27/2007 0:00

D

EXAMINATION

1(6) ರ.ಮಂ‐
30/07‐08

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ. ಂಗಮಮ್, ನಿವೃತತ್ ರಾಜಯ್
ಅಧೀಕಷ್ಕರು(ಸಂ.ನೃ.ನಾ)ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ
ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

D

12343

EST1

1(6) ರ.ಮಂ‐
30/07‐08

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ. ಂಗಮಮ್, ನಿವೃತತ್ ರಾಜಯ್
ಅಧೀಕಷ್ಕರು(ಸಂ.ನೃ.ನಾ)ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ
ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

D

12336

EXAMINATION

1(5)ವೆಯ್.ವೆ.ಮ.
ಪಾ/16/2006‐07

ಎ.ಪರ್ಭಾವತಿ ಲೆಕಾಕ್ಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೆತ್ದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮರು ಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್

7/31/2007 0:00

C

12336

EST1

1(5)ವೆಯ್.ವೆ.ಮ.
ಪಾ/16/2006‐07

ಎ.ಪರ್ಭಾವತಿ ಲೆಕಾಕ್ಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೆತ್ದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮರು ಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್

7/31/2007 0:00

C

1(4)
ಮು. .ಹು.ಸಥ್‐
15/07‐08

2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಮಂಜೂರಾದ
ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್
ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ನ ಮು. ಹುದೆದ್ಗಳು ಸಾಟ್ಂಪಿಂಗ್
ಪಾಯ್ಟನ್ರ್ ಪರ್ಕಾರ ಇಲಲ್ದಿರುವುದರಿಂದ ಈ
ಹುದೆದ್ಗಳ ಲ್ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ
ಮು. ರನುನ್ ಖಾ ಇರುವ ತತಸ್ಮಾನ
ಹುದೆಗ ಗೆ ನಿಯುಕಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆ

11/14/2008 0:00

D

12343

12349

EXAMINATION

12349

EST1

12353

EXAMINATION

12353

EST1

12372

EXAMINATION

12372

EST1

2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಮಂಜೂರಾದ
ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್
1(4)
ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ನ ಮು. ಹುದೆದ್ಗಳು ಸಾಟ್ಂಪಿಂಗ್
ಮು. .ಹು.ಸಥ್‐
ಪಾಯ್ಟನ್ರ್ ಪರ್ಕಾರ ಇಲಲ್ದಿರುವುದರಿಂದ ಈ
15/07‐08
ಹುದೆದ್ಗಳ ಲ್ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ
ಮು. ರನುನ್ ಖಾ ಇರುವ ತತಸ್ಮಾನ
ಹುದೆಗ ಗೆ ನಿಯುಕಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಮಂಜೂರಾದ ಸಕಾರ್ರಿ
ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ನ
ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳು ಸಾಟ್ಪಿಂಗ್ ಪಾಯ್ಟರ್ನ್
1(4)ಮು. .ಹು.ಸಥ್
ಪರ್
ಕ
ಾರ
ಇಲಲ್ದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಹುದೆದ್ಗಳ ಲ್
.16/2007‐08
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರನುನ್
ಖಾ ಇರುವ ತತಸ್ಮಾನ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಸಥ್ಳ
ನಿಯುಕಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆ ( ರ್ೕಮತಿ
2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಮಂಜೂರಾದ ಸಕಾರ್ರಿ
ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ನ
ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳು ಸಾಟ್ಪಿಂಗ್ ಪಾಯ್ಟರ್ನ್
1(4)ಮು. .ಹು.ಸಥ್
ಪರ್
ಕ
ಾರ
ಇಲಲ್ದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಹುದೆದ್ಗಳ ಲ್
.16/2007‐08
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರನುನ್
ಖಾ ಇರುವ ತತಸ್ಮಾನ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಸಥ್ಳ
ನಿಯುಕಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆ ( ರ್ೕಮತಿ

11/14/2008 0:00

D

11/19/2009 0:00

C

11/19/2009 0:00

C

1(3)
ರ್ೕಮತಿ. ಎ. ಪರ್ಭಾವತಿ, ಲೆಕಾಕ್ಧಿಕಾರಿಗಳು,
ನಿ.ವೇ.18/2007‐ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
08
ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

8/19/2008 0:00

D

1(3)
ರ್ೕಮತಿ. ಎ. ಪರ್ಭಾವತಿ, ಲೆಕಾಕ್ಧಿಕಾರಿಗಳು,
ನಿ.ವೇ.18/2007‐ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
08
ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

8/19/2008 0:00

D

12375

EXAMINATION

12375

EST1

12394

12394

12396

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಮಂಜೂರಾದ ಸಕಾರ್ರಿ
ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ನ
ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳು ಸಾಟ್ಪಿಂಗ್ ಪಾಯ್ಟರ್ನ್
1(4)ಮು. .ಹು.ಸಥ್
ಪರ್
ಕ
ಾರ
ಇಲಲ್ದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಹುದೆದ್ಗಳ ಲ್
.:17/2007‐08
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರನುನ್
ಖಾ ಇರುವ ತತಸ್ಮಾನ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ
ಸಳನಿಯುಕಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆ ( ರ್ೕ ಎಸ್
2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಮಂಜೂರಾದ ಸಕಾರ್ರಿ
ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ನ
ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳು ಸಾಟ್ಪಿಂಗ್ ಪಾಯ್ಟರ್ನ್
1(4)ಮು. .ಹು.ಸಥ್
ಪರ್
ಕ
ಾರ
ಇಲಲ್ದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಹುದೆದ್ಗಳ ಲ್
.:17/2007‐08
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರನುನ್
ಖಾ ಇರುವ ತತಸ್ಮಾನ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ
ಸಳನಿಯುಕಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆ ( ರ್ೕ ಎಸ್

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

EXAMINATION

1(4)
ಮು. .ಹು.ಸಥ್.:18/2
007‐08

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಮಂಜೂರಾದ ಸಕಾರ್ರಿ
ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ನ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಭಾಗದ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರನುನ್
ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸಥ್ಳನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

EST1

1(4)
ಮು. .ಹು.ಸಥ್.:18/2
007‐08

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಮಂಜೂರಾದ
ಮಂಜೂರಾದ ಸಕಾರ್ರಿ
ಸಕಾರ್ರಿ
ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ನ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಭಾಗದ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರನುನ್
ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸಥ್ಳನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

EXAMINATION

1(6)
ಸಾ. . ೕ‐
31/07‐08

ರ್ೕಮತಿ ಂಗಮಮ್, ನಿವೃತತ್ ರಾಜಯ್
ಅಧೀಕಷ್ಕರು(ಸಂ,ನೃ,ನಾ) ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ
ಗುಂಪು ಮೆ ಮತುತ್ ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

9/27/2007 0:00

D

ರ್ೕಮತಿ ಂಗಮಮ್, ನಿವೃತತ್ ರಾಜಯ್
ಅಧೀಕಷ್ಕರು(ಸಂ,ನೃ,ನಾ) ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ
ಗುಂಪು ಮೆ ಮತುತ್ ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

9/27/2007 0:00

D

12396

EST1

1(6)
ಸಾ. . ೕ‐
31/07‐08

12398

EXAMINATION

1(6) ರ.ಮಂ‐
29ಎ/07‐08

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಮರಂಕಯಯ್, ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಂಚಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಇವರಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/23/2008 0:00

D

12398

EST1

1(6) ರ.ಮಂ‐
29ಎ/07‐08

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಮರಂಕಯಯ್, ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಂಚಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಇವರಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/23/2008 0:00

D

EXAMINATION

1(6)
ಸಾ. . ೕ‐
33/07‐08

ರ್ೕ ಜಿ. ಚಂದರ್ಶೇಶರ್,
ಶರ್, ನಿವೃತತ್
ನಿದೇರ್ಶಕರು(ಪಾರ್. ), ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಸಾ. . ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ ಹಾಗೂ
ಗುಂಪು ಮೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

D

EST1

1(6)
ಸಾ. . ೕ‐
33/07‐08

ರ್ೕ ಜಿ. ಚಂದರ್ಶೇಶರ್, ನಿವೃತತ್
ನಿದೇರ್ಶಕರು(ಪಾರ್. ), ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಸಾ. . ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ ಹಾಗೂ
ಗುಂಪು ಮೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

D

12419

12419

12431

12431

12433

12433

12440

EXAMINATION

1(3)
ನಿವೇ19/2007‐08

ರ್ೕ.ಎಸ್, .ಜಲಗೇರಿಮಠ ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರು (ಚಿತರ್ಕಲೆ) ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

6/28/2008 0:00

D

EST1

1(3)
ನಿವೇ19/2007‐08

ರ್ೕ.ಎಸ್, .ಜಲಗೇರಿಮಠ ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರು (ಚಿತರ್ಕಲೆ) ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

6/28/2008 0:00

D

EXAMINATION

1(5) .ಪರ್.ಅ.
18/2007‐08

ಶಹನಾಜ್ ಶರೀನಬಾನು, ಮು. ., ಸಕಾರ್ರಿ
ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ರಾಮಚಂದರ್ಪುರ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ದೇಶಕೆಕ್ ಹೋಗಿ ಬರಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/7/2007 0:00

D

EST1

1(5) .ಪರ್.ಅ.
18/2007‐08

ಶಹನಾಜ್ ಶರಿ
ಶಹನಾಜ್
ಶರೀನಬಾನು
ೕನಬಾನು, ಮು. ., ಸಕಾರ್ರಿ
ಸಕಾರ್ರಿ
ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ರಾಮಚಂದರ್ಪುರ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ದೇಶಕೆಕ್ ಹೋಗಿ ಬರಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/7/2007 0:00

D

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
1(4) ಗೂರ್ಪ್‐
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ
ಬಿ.ವಗರ್ 20/2007‐ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆಯ ಬಗೆಗ್.
08
( ರ್ೕಮತಿ. ಉಮಾದೇ ಮತುತ್ ರ್ೕ.
ಮುನಿರಾಜಪಪ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆಯ ಬಗೆಗ್.)

3/26/2009 0:00

D

EXAMINATION

12440

12441

12441

12442

12442

EST1

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
1(4) ಗೂರ್ಪ್‐
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ
ಬಿ.ವಗರ್ 20/2007‐ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆಯ ಬಗೆಗ್.
08
( ರ್ೕಮತಿ. ಉಮಾದೇ ಮತುತ್ ರ್ೕ.
ಮುನಿರಾಜಪಪ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆಯ ಬಗೆಗ್.)

3/26/2009 0:00

D

EXAMINATION

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
1(4) ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ. ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ
ವಗರ್ 21/2007‐
ವೃಂದದ ಬೋಧಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ
08
ಬಗೆಗ್.( ರ್ೕ. ಎನ್. ಶಂಕರ್ ಮತುತ್ ರ್ೕ. ಕೆ.
ಪರ್ಕಾಶ್, ಮು. . ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

1/5/2008 0:00

C

EST1

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
1(4) ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ. ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ
ವಗರ್ 21/2007‐
ವೃಂದದ ಬೋಧಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ
08
ಬಗೆಗ್.( ರ್ೕ. ಎನ್. ಶಂಕರ್ ಮತುತ್ ರ್ೕ. ಕೆ.
ಪರ್ಕಾಶ್, ಮು. . ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

1/5/2008 0:00

C

EXAMINATION

2007‐08ನೇ
2007 08ನ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪ
ಪೌರ್ರ್ಢ ಶಾಲಾ
ಶಾಲಾ
1(4) ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ. ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ವೃಂದದ ಬೋಧಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ
ವಗರ್ 22/2007‐
ಬಗೆಗ್.( ರ್ೕ. ಕೆ.
ೕಗೇಶ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
08
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.)

1/5/2008 0:00

D

EST1

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
1(4) ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ. ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ವಗರ್ 22/2007‐
ವೃಂದದ ಬೋಧಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ
08
ಬಗೆಗ್.( ರ್ೕ. ಕೆ.
ೕಗೇಶ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.)

1/5/2008 0:00

D

12478

12478

12479

12479

12509

EXAMINATION

16 ನೂಯ್ಪ
ಡಿಪಲ್ ೕ
ತರಬೇತಿ‐34/07‐
08

ನೂಯ್ಪ‐ ನವದೆಹ , ಇವರ ವತಿಯಿಂದ
ನೆಡೆಯ ರುವ ಡಿಪಲ್ ೕ ತರಬೇತಿಗೆ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್ 07‐08 ನೇ
ಸಾಲು

4/25/2008 0:00

D

EST1

16 ನೂಯ್ಪ
ಡಿಪಲ್ ೕ
ತರಬೇತಿ‐34/07‐
08

ನೂಯ್ಪ‐ ನವದೆಹ , ಇವರ ವತಿಯಿಂದ
ನೆಡೆಯ ರುವ ಡಿಪಲ್ ೕ ತರಬೇತಿಗೆ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್ 07‐08 ನೇ
ಸಾಲು

4/25/2008 0:00

D

16 ರ.ಮಂ‐
35/07‐08

ರ್ೕ ಟಿ.ಎಂ. ಕುಮಾರ್,
ನಿದೇರ್ಶಕರುಪರೀ ೆಗಳು, ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ
ಕಷ್ಣ ಪರಿ ಾ ಮಂಡ , ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಜೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/23/2008 0:00

D

16 ರ.ಮಂ‐
35/07‐08

ರ್ೕ ಟಿ.ಎಂ.
ಟಿ.ಎಂ. ಕುಮಾರ್,
ಕುಮಾರ್,
ನಿದೇರ್ಶಕರುಪರೀ ೆಗಳು, ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ
ಕಷ್ಣ ಪರಿ ಾ ಮಂಡ , ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಜೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/23/2008 0:00

D

14ಆ.ಶಾ.1/200
7‐08

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್
ಮಳವ ಳ್ಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದದ್ ಹೊಸ ಸಕಾರ್ರಿ
ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜನುನ್
ಬಾಲಕಿಯರ ಹಳೆಯ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಯ ಲ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

EXAMINATION

EST1

EXAMINATION

12509

12551

12551

12552

12552

EST1

14ಆ.ಶಾ.1/200
7‐08

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್
ಮಳವ ಳ್ಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದದ್ ಹೊಸ ಸಕಾರ್ರಿ
ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜನುನ್
ಬಾಲಕಿಯರ ಹಳೆಯ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಯ ಲ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

EXAMINATION

16 ಸಾ. . ೕ‐
35/07‐08

ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್ ವಾಜಿದ್, ನಿವೃತತ್ ಸ.ನಿ.
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ ಮತುತ್
ಗುಂಪು ಮೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

9/27/2007 0:00

D

EST1

16 ಸಾ. . ೕ‐
35/07‐08

ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್ ವಾಜಿದ್, ನಿವೃತತ್ ಸ.ನಿ.
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ ಮತುತ್
ಗುಂಪು ಮೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

9/27/2007 0:00

D

16 ಸಾ. . ೕ
36/07‐08

ರ್ೕ ಎಸ್
ಎಸ್.. ಜಲಗ
ಜಲಗೇರಿ
ರಿ ಮಠ, ನಿವೃತತ್ ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರು ಚಿತರ್ಕಲೆ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕುಟುಂಬ
ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ ಮತುತ್ ಗುಂಪು ಮೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

9/27/2007 0:00

D

16 ಸಾ. . ೕ
36/07‐08

ರ್ೕ ಎಸ್. ಜಲಗೇರಿ ಮಠ, ನಿವೃತತ್ ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರು ಚಿತರ್ಕಲೆ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕುಟುಂಬ
ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ ಮತುತ್ ಗುಂಪು ಮೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

9/27/2007 0:00

D

EXAMINATION

EST1

4/1/2009 0:00

D

12553

12553

12578

EXAMINATION

ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್ ರವೂಫ್, ನಿವೃತತ್ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ
16 ಸಾ. . ೕ‐
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ ಬೆಂಗಳೂರು
37/07‐08
ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ
ಮತುತ್ ಗುಂಪು ಮೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

9/27/2007 0:00

D

EST1

ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್ ರವೂಫ್, ನಿವೃತತ್ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ
16 ಸಾ. . ೕ‐
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ ಬೆಂಗಳೂರು
37/07‐08
ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ
ಮತುತ್ ಗುಂಪು ಮೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

9/27/2007 0:00

D

11.ವ.ಅನುದಣ/
24‐2007‐08

± ರ್ೕಮತಿ ೕಣಾ ಆರ್ ನಾಯಕ್
ಉಪನಿದೇ್ಶಕರುಸಂಸಖ್ತ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ
ಸಾ ಇ ಬೇಂಗಳೂರು ತವರಿಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಅನುದಾನ ಮತುತ್ ವೇತನ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

10/1/2007 0:00

D

10/1/2007 0:00

D

9/27/2007 0:00

D

EXAMINATION

12578

EST1

11.ವ.ಅನುದಣ/
24‐2007‐08

± ರ್ೕಮತಿ ೕಣಾ
ಣಾ ಆರ್ ನಾಯಕ್
ಉಪನಿದೇ್ಶಕರುಸಂಸಖ್ತ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ
ಸಾ ಇ ಬೇಂಗಳೂರು ತವರಿಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಅನುದಾನ ಮತುತ್ ವೇತನ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

12641

EXAMINATION

16 ರ. ಮಂ‐
38/07‐08

ರ್ೕಮತಿ ಶಬೀನಾ ಅಂಜುಂ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಡಯಟ್, ವ ಗಗ್, ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಜೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

12641

12680

EST1

EXAMINATION

16 ರ. ಮಂ‐
38/07‐08

ರ್ೕಮತಿ ಶಬೀನಾ ಅಂಜುಂ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಡಯಟ್, ವ ಗಗ್, ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಜೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

D

13 ನಿ.ವೇ.
21/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ. ಎಂ.ಡಿ. ಗಾಯತಿರ್ದೇ ದತ್,
ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಖೆ,ಪರ್ಸುತ್ತ ನಿ ೕಜನೆ ಮೇರೆಗೆ
ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಆರ್.ಐ.ಇ., ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/29/2008 0:00

D

13 ನಿ.ವೇ.
21/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ. ಎಂ.ಡಿ. ಗಾಯತಿರ್ದೇ ದತ್,
ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಖೆ,ಪರ್ಸುತ್ತ ನಿ ೕಜನೆ ಮೇರೆಗೆ
ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಆರ್.ಐ.ಇ., ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/29/2008 0:00

D

12680

EST1

12761

EXAMINATION

14 ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ 2007‐08ನೇ ಸಾಲನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ವಗರ್:23/2007‐ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ತತಸ್ಮಾನ ಬಿ ವೃಂದದ
08
ಬೋಧಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

4/30/2008 0:00

D

12761

EST1

14 ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ 2007‐08ನೇ ಸಾಲನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ವಗರ್:23/2007‐ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ತತಸ್ಮಾನ ಬಿ ವೃಂದದ
08
ಬೋಧಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

4/30/2008 0:00

D

12783

12783

12829

12829

12809

EXAMINATION

ರ್ೕಮತಿ ಮಧುಮಾಲತಿ ಪಡುವಣಿ, ಸಹಾಯಕ
16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಕ.ಪೌರ್. .ಪ. ಮಂಡ ,
39/07‐08
ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.

12/3/2010 0:00

C

EST1

ರ್ೕಮತಿ ಮಧುಮಾಲತಿ ಪಡುವಣಿ, ಸಹಾಯಕ
16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಕ.ಪೌರ್. .ಪ. ಮಂಡ ,
39/07‐08
ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.

12/3/2010 0:00

C

EXAMINATION

13 ನಿ.ವೇ.
22/2007‐08

ರ್ೕ.ಪಿ. ಈಶವ್ರಭಟ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು, ರಾಜಯ್
ೕಜನಾ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸವರ್ ಕಷ್ಣ
ಅಭಿಯಾನ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/29/2008 0:00

D

EST1

13 ನಿ.ವೇ.
22/2007‐08

ರ್ೕ.ಪಿ. ಈಶವ್
ಈಶ ರಭಟ್
ರಭಟ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು
ನಿದೇರ್ಶಕರು, ರಾಜ
ರಾಜಯ್
ೕಜನಾ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸವರ್ ಕಷ್ಣ
ಅಭಿಯಾನ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/29/2008 0:00

D

EXAMINATION

16 ರ.ಮಂ.
ಇತರೆ‐40/07‐08

ರ್ೕ ಜಿ. ಗಂಗಾಧರಪಪ್, ನಿವೃತತ್
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಚಿತತ್ದುಗರ್ ಇವರಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಗ ಕೆ ರಜೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ
ಸೌಲಭಯ್ಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

D

12809

EST1

12822

EXAMINATION

12822

EST1

12894

12894

16 ರ.ಮಂ.
ಇತರೆ‐40/07‐08

ರ್ೕ ಜಿ. ಗಂಗಾಧರಪಪ್, ನಿವೃತತ್
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಚಿತತ್ದುಗರ್ ಇವರಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಗ ಕೆ ರಜೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ
ಸೌಲಭಯ್ಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

D

ಎಸ್.ಎನ್ ಪದಮ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್
15.ಕ.ನಿಅ/20/2
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರಿಗೆ ಕಡಾಡ್ಉ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ
007‐08
ಅವಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್

1/9/2009 0:00

C

ಎಸ್.ಎನ್ ಪದಮ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್
15.ಕ.ನಿಅ/20/2
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರಿಗೆ ಕಡಾಡ್ಉ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ
007‐08
ಅವಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್

1/9/2009 0:00

C

EXAMINATION

11 .ಅ.
ವಗಾರ್ವಣೆ‐28/07‐
08

ಈಶ ರಯ
ರಯಯ್, ಕಷ್ಣಾ
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉ.ನಿ
ರ್ೕ ಈಶವ್
ಕಛೇರಿ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರನುನ್ ಬಿ.ಇ.ಓ
ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ಇ ಲ್ಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/1/2007 0:00

D

EST1

11 .ಅ.
ವಗಾರ್ವಣೆ‐28/07‐
08

ರ್ೕ ಈಶವ್ರಯಯ್, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉ.ನಿ
ಕಛೇರಿ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರನುನ್ ಬಿ.ಇ.ಓ
ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ಇ ಲ್ಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/1/2007 0:00

D

12965

12965

12975

12975

12980

EXAMINATION

ರ್ೕ . ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ, ನಿವೃತತ್
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .
16 ಸಾ. . ೕ‐
ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳುರು ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ
41/07‐08
ಗುಂಪು ಮೆ ಮತುತ್ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ
ಮಂಜೂರು ಮಾಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

D

EST1

ರ್ೕ . ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ, ನಿವೃತತ್
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .
16 ಸಾ. . ೕ‐
ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳುರು ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ
41/07‐08
ಗುಂಪು ಮೆ ಮತುತ್ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ
ಮಂಜೂರು ಮಾಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

D

EXAMINATION

ರ್ೕಮತಿ ಜಯಲ ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರಿ
14ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ಎ.ಎಸ್ ಬಿ ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್
ವಗರ್26/2007‐08 ಕಾಲೇಜು ಆನೇಕಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ ಣ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ವಗಾರ್ವನೆ ಬಗೆಗ್.

4/30/2008 0:00

D

EST1

ರ್ೕೕಮತಿ
ಮತಿ ಜಯಲ ಉಪಪಾ
ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರಿ
ಂಶುಪಾಲರಿ
ಎ.ಎಸ್ ಬಿ ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್
14ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ವಗರ್26/2007‐08 ಕಾಲೇಜು ಆನೇಕಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ ಣ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ವಗಾರ್ವನೆ ಬಗೆಗ್.

4/30/2008 0:00

D

EXAMINATION

14 ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
ವಗರ್:27/2007/0 ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ
8
ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

4/30/2008 0:00

D

12980

EST1

14 ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
ವಗರ್:27/2007/0 ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ
8
ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

4/30/2008 0:00

D

EXAMINATION

15.ಪರ್ಭಮಂ/22/
07‐08

ಕಿ. .ಎಸ್ ಅರ್ ನಿಯಮ32/68ರಡಿ
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಗೂರ್ಪ್ ಎ
ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಪರ್ಭಾರಿ ಬತೆಯ್ ಮಂಜೂರಿ
ಕುರಿತು

8/30/2011 0:00

D

12989

EST1

15.ಪರ್ಭಮಂ/22/
07‐08

ಕಿ. .ಎಸ್ ಅರ್ ನಿಯಮ32/68ರಡಿ
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಗೂರ್ಪ್ ಎ
ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಪರ್ಭಾರಿ ಬತೆಯ್ ಮಂಜೂರಿ
ಕುರಿತು

8/30/2011 0:00

D

13040

EXAMINATION

16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
43/07‐08

ರ್ೕ ಕೆ. ಬಸವರಾಜ, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು,
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. . ಇಲಾಖೆ,
ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

4/23/2008 0:00

D

13040

EST1

16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
43/07‐08

ರ್ೕ ಕೆ. ಬಸವರಾಜ, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು,
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. . ಇಲಾಖೆ,
ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

4/23/2008 0:00

D

12989

13041

EXAMINATION

ರ್ೕ ಎನ್. ದೇವರಾಜ, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
16 ಂಸೇ.ಸೇ‐
ಡಯಟ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ
44/07‐08
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.

6/16/2010 0:00

C

13041

EST1

ರ್ೕ ಎನ್. ದೇವರಾಜ, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
16 ಂಸೇ.ಸೇ‐
ಡಯಟ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ
44/07‐08
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.

6/16/2010 0:00

C

EXAMINATION

14.ಮಾ.ಹ/28/2
007‐08

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯಿದೆಹಟಿ ರ್ೕಮತಿ ಬಿ,ಎಸ್
ಪುಪಪ್ ಮು, ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಹರನಹ ಲ್
ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ತಾಲೂಲ್ಕ್ ಇವರಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00

D

EST1

14.ಮಾ.ಹ/28/2
007‐08

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಹಕು ಕಾ
ಕಾಯಿದೆಹಟಿ
ಯಿದೆಹಟಿ ರ್ೕೕಮತಿ
ಮತಿ ಬಿ,ಎಸ್
ಪುಪಪ್ ಮು, ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಹರನಹ ಲ್
ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ತಾಲೂಲ್ಕ್ ಇವರಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00

D

ಎನ್. . ಸಾಗರೆ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಜಿಲಾಲ್
CPI..ಯಾವುದಾದ
ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಕಮಲಾಪುರ
ರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್
ಇವರ ಬಾಕಿ ಬೇಬಾಕಿ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ ನೀಡುವ
ಮಾಡಿ/2007
ಬಗೆಗ್.

10/25/2008 0:00

E

13087

13087

13226

EXAMINATION

ಎನ್. . ಸಾಗರೆ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಜಿಲಾಲ್
CPI..ಯಾವುದಾದ
ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಕಮಲಾಪುರ
ರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್
ಇವರ ಬಾಕಿ ಬೇಬಾಕಿ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ ನೀಡುವ
ಮಾಡಿ/2007
ಬಗೆಗ್.

10/25/2008 0:00

E

13226

EST1

13243

EXAMINATION

15.ಪರ್.ಭ.ಮಂ.23
/07‐08

ಕೆ. .ಎಸ್.ಅರ್ ನಿಯಮ 32/68ರಡಿ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ
ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಿ ಕುರಿತು

2/24/2010 0:00

D

13243

EST1

15.ಪರ್.ಭ.ಮಂ.23
/07‐08

ಕೆ. .ಎಸ್.ಅರ್ ನಿಯಮ 32/68ರಡಿ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ
ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಿ ಕುರಿತು

2/24/2010 0:00

D

13245

EXAMINATION

14.ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ 2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
.ವಗರ್.33/2007‐ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ತತಸ್ಮಾನ ವರ್ಂದದ
08
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

4/30/2008 0:00

D

13245

EST1

14.ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ 2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
.ವಗರ್.33/2007‐ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ತತಸ್ಮಾನ ವರ್ಂದದ
08
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

4/30/2008 0:00

D

EXAMINATION

14.ಗೂರ್ಪ್.ಬಿ.ವ
ಗ್.32/2007‐08

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ವೃಂದದ ಭೋಧಕ ಅಧಿಖಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆಗ್

4/30/2008 0:00

D

13249

EST1

14.ಗೂರ್ಪ್.ಬಿ.ವ
ಗ್.32/2007‐08

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ವೃಂದದ ಭೋಧಕ ಅಧಿಖಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆಗ್

4/30/2008 0:00

D

13251

EXAMINATION

14ಗೂರ್ಪ್.
ಬಿ,ವಗರ್.34/2007‐
08

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚರ್ ಎನ್ ಲ ತಮಮ್ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹು ಕೋಟೆ
ಗದಗ ಗ:ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

11/6/2008 0:00

E

13251

EST1

14ಗೂರ್ಪ್.
ಬಿ,ವಗರ್.34/2007‐
08

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚರ್ ಎನ್ ಲ ತಮಮ್ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹು ಕೋಟೆ
ಗದಗ ಗ:ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

11/6/2008 0:00

E

13252

EXAMINATION

14ಗೂರ್ಪ್.
ಬಿ,ವಗರ್.34/2007‐
08

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚರ್ ಎನ್ ಲ ತಮಮ್ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹು ಕೋಟೆ
ಗದಗ ಗ:ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

11/6/2008 0:00

E

13249

13252

EST1

14ಗೂರ್ಪ್.
ಬಿ,ವಗರ್.34/2007‐
08

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚರ್ ಎನ್ ಲ ತಮಮ್ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹು ಕೋಟೆ
ಗದಗ ಗ:ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

11/6/2008 0:00

E

13253

EXAMINATION

14ಗೂರ್ಪ್.
ಬಿ,ವಗರ್.34/2007‐
08

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚರ್ ಎನ್ ಲ ತಮಮ್ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹು ಕೋಟೆ
ಗದಗ ಗ:ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

11/6/2008 0:00

E

13253

EST1

14ಗೂರ್ಪ್.
ಬಿ,ವಗರ್.34/2007‐
08

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚರ್ ಎನ್ ಲ ತಮಮ್ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹು ಕೋಟೆ
ಗದಗ ಗ:ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

11/6/2008 0:00

E

13254

EXAMINATION

14ಗೂರ್ಪ್.
ಬಿ,ವಗರ್.34/2007‐
08

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚರ್ ಎನ್ ಲ ತಮಮ್ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹು ಕೋಟೆ
ಗದಗ ಗ:ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

11/6/2008 0:00

E

EST1

14ಗೂರ್ಪ್.
ಬಿ,ವಗರ್.34/2007‐
08

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚರ್ ಎನ್ ಲ ತಮಮ್ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹು ಕೋಟೆ
ಗದಗ ಗ:ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

11/6/2008 0:00

E

13254

13255

EXAMINATION

14ಗೂರ್ಪ್.
ಬಿ,ವಗರ್.34/2007‐
08

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚರ್ ಎನ್ ಲ ತಮಮ್ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹು ಕೋಟೆ
ಗದಗ ಗ:ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

11/6/2008 0:00

E

13255

EST1

14ಗೂರ್ಪ್.
ಬಿ,ವಗರ್.34/2007‐
08

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚರ್ ಎನ್ ಲ ತಮಮ್ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹು ಕೋಟೆ
ಗದಗ ಗ:ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

11/6/2008 0:00

E

13256

EXAMINATION

14ಗೂರ್ಪ್.
ಬಿ,ವಗರ್.34/2007‐
08

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚರ್ ಎನ್ ಲ ತಮಮ್ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹು ಕೋಟೆ
ಗದಗ ಗ:ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

11/6/2008 0:00

E

13256

EST1

14ಗೂರ್ಪ್.
ಬಿ,ವಗರ್.34/2007‐
08

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚರ್ ಎನ್ ಲ ತಮಮ್ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹು ಕೋಟೆ
ಗದಗ ಗ:ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

11/6/2008 0:00

E

EXAMINATION

14ಗೂರ್ಪ್.
ಬಿ,ವಗರ್.34/2007‐
08

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚರ್ ಎನ್ ಲ ತಮಮ್ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹು ಕೋಟೆ
ಗದಗ ಗ:ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

11/6/2008 0:00

E

13257

13257

EST1

14ಗೂರ್ಪ್.
ಬಿ,ವಗರ್.34/2007‐
08

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚರ್ ಎನ್ ಲ ತಮಮ್ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹು ಕೋಟೆ
ಗದಗ ಗ:ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

11/6/2008 0:00

E

13258

EXAMINATION

14ಗೂರ್ಪ್.
ಬಿ,ವಗರ್.34/2007‐
08

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚರ್ ಎನ್ ಲ ತಮಮ್ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹು ಕೋಟೆ
ಗದಗ ಗ:ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

11/6/2008 0:00

E

13258

EST1

14ಗೂರ್ಪ್.
ಬಿ,ವಗರ್.34/2007‐
08

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚರ್ ಎನ್ ಲ ತಮಮ್ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹು ಕೋಟೆ
ಗದಗ ಗ:ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

11/6/2008 0:00

E

13259

EXAMINATION

14ಗೂರ್ಪ್.
ಬಿ,ವಗರ್.34/2007‐
08

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚರ್ ಎನ್ ಲ ತಮಮ್ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹು ಕೋಟೆ
ಗದಗ ಗ:ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

11/6/2008 0:00

E

EST1

14ಗೂರ್ಪ್.
ಬಿ,ವಗರ್.34/2007‐
08

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚರ್ ಎನ್ ಲ ತಮಮ್ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹು ಕೋಟೆ
ಗದಗ ಗ:ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

11/6/2008 0:00

E

13259

13260

EXAMINATION

14ಗೂರ್ಪ್.
ಬಿ,ವಗರ್.34/2007‐
08

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚರ್ ಎನ್ ಲ ತಮಮ್ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹು ಕೋಟೆ
ಗದಗ ಗ:ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

11/6/2008 0:00

E

13260

EST1

14ಗೂರ್ಪ್.
ಬಿ,ವಗರ್.34/2007‐
08

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚರ್ ಎನ್ ಲ ತಮಮ್ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹು ಕೋಟೆ
ಗದಗ ಗ:ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

11/6/2008 0:00

E

13261

EXAMINATION

14ಗೂರ್ಪ್.
ಬಿ,ವಗರ್.34/2007‐
08

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚರ್ ಎನ್ ಲ ತಮಮ್ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹು ಕೋಟೆ
ಗದಗ ಗ:ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

11/6/2008 0:00

E

13261

EST1

14ಗೂರ್ಪ್.
ಬಿ,ವಗರ್.34/2007‐
08

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚರ್ ಎನ್ ಲ ತಮಮ್ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹು ಕೋಟೆ
ಗದಗ ಗ:ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

11/6/2008 0:00

E

EXAMINATION

14.ಗೂರ್ಪ್. ಬಿ
ವಗರ್.34/2007‐
08

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಎನ್.ಲ ತಮಮ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹು ಕೋಟೆ ಗದಗ್
ತಾಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

4/30/2008 0:00

D

13262

13262

EST1

14.ಗೂರ್ಪ್. ಬಿ
ವಗರ್.34/2007‐
08

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಎನ್.ಲ ತಮಮ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹು ಕೋಟೆ ಗದಗ್
ತಾಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

4/30/2008 0:00

D

13283

EXAMINATION

14ಗೂರ್ಪ್,ಬಿ
ವಗರ್35/2007‐08

ಸಾವರ್ನಜಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಉಖಯ್
ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ತತನ್ಮಾನ ವರ್ಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

4/30/2008 0:00

D

13283

EST1

14ಗೂರ್ಪ್,ಬಿ
ವಗರ್35/2007‐08

ಸಾವರ್ನಜಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಉಖಯ್
ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ತತನ್ಮಾನ ವರ್ಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

4/30/2008 0:00

D

13289

EXAMINATION

16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
46/07‐08

ರ್ೕ ಕೆ.ಎಸ್. ಬಲರಾಮ, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು,
ಉ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

8/12/2009 0:00

D

13289

EST1

16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
46/07‐08

ರ್ೕ ಕೆ.ಎಸ್. ಬಲರಾಮ, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು,
ಉ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

8/12/2009 0:00

D

13290

EXAMINATION

16
ಂ.ಸೇ.ಸೇ47/07‐
08

ರ್ೕ ಸೊಮಣೆಣ್ೕಗೌಡ, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಮ.ಉ. ೕ, ಟಿ.ಪಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ
ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.

4/23/2008 0:00

D

13290

EST1

16
ಂ.ಸೇ.ಸೇ47/07‐
08

ರ್ೕ ಸೊಮಣೆಣ್ೕಗೌಡ, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಮ.ಉ. ೕ, ಟಿ.ಪಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ
ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.

4/23/2008 0:00

D

13297

EXAMINATION

14 ನಿ ೕಜನೆ
ರದುದ್‐34/07‐08

ರ್ೕ ಎಲ್ ರಾಮಸಾವ್ಮಿ, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,
ಬೊಮಮ್ಗಟಿಟ್, ಸೊಂಡೂರು ತಾ ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿ
ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ರದುದ್ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/30/2008 0:00

D

13297

EST1

14 ನಿ ೕಜನೆ
ರದುದ್‐34/07‐08

ರ್ೕ ಎಲ್ ರಾಮಸಾವ್ಮಿ, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,
ಬೊಮಮ್ಗಟಿಟ್, ಸೊಂಡೂರು ತಾ ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿ
ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ರದುದ್ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/30/2008 0:00

D

13301

EXAMINATION

ರ್ವುತಿ ಅನಿತಾ ನಾಜರೆ ಶೇಕಷ್ದಿಕಾರಿ
11. ಪರ್.ಅ.24/2
ಅಧಿರ್ಕ ನೀತಿ ಶೇಕಷ್ಣಾ ಕೋಶ ಅಧಿರ್ಕಿಲಾಖೆ
007‐08
ಇವರಿಗೆ ಧೇಶ ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್ ಅನುವುತಿ ಕಡತ

3/13/2008 0:00

E

13301

EST1

ರ್ವುತಿ ಅನಿತಾ ನಾಜರೆ ಶೇಕಷ್ದಿಕಾರಿ
11. ಪರ್.ಅ.24/2
ಅಧಿರ್ಕ ನೀತಿ ಶೇಕಷ್ಣಾ ಕೋಶ ಅಧಿರ್ಕಿಲಾಖೆ
007‐08
ಇವರಿಗೆ ಧೇಶ ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್ ಅನುವುತಿ ಕಡತ

3/13/2008 0:00

E

13302

EXAMINATION

14ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
ವಗರ್:29/2007‐
ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ
08
ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

4/30/2008 0:00

D

13302

EST1

14ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
ವಗರ್:29/2007‐
ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ
08
ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

4/30/2008 0:00

D

13306

13306

EXAMINATION

14ಗೂರ್ಪ್.ವಗರ್.
36/2007‐08

ಸಾಲೊ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ
2007‐08ನೇ ಸಾಲೊನ
ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಮುಉಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗು
ತತನ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪಿಬ್ ವಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

4/30/2008 0:00

D

EST1

14ಗೂರ್ಪ್.ವಗರ್.
36/2007‐08

2007‐08ನೇ ಸಾಲೊನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಮುಉಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗು
ತತನ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪಿಬ್ ವಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

4/30/2008 0:00

D

13307

EXAMINATION

14ಗೂರ್ಪ್
2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ
22/ವಗರ್.31/200 ಮುಖಥ್ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ತತಣ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
7‐08
ವಥ್ಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

4/30/2008 0:00

D

13307

EST1

14ಗೂರ್ಪ್
2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ
22/ವಗರ್.31/200 ಮುಖಥ್ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ತತಣ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
7‐08
ವಥ್ಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

4/30/2008 0:00

D

13309

13309

13310

EXAMINATION

14.ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ವಗರ್ ,37.2007‐
08

200708ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಖೆಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ತತಣ್ಮಾನ ವಯ್ಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಶು ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

4/30/2008 0:00

D

EST1

14.ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ವಗರ್ ,37.2007‐
08

200708ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಾ
ಸಾವರ್ಜನಿಕ
ವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್
ಕಷ್ಣ
ಣ
ಇಲಾಖೆಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ತತಣ್ಮಾನ ವಯ್ಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಶು ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

4/30/2008 0:00

D

EXAMINATION

14.ಗೂರ್ಪ್.ಬಿ
ವಗರ್.38.2007‐08

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಾವಘಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಖೆಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು ಹಾಗು ತತಣ್ಮಾನ ವಯ್ಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

4/30/2008 0:00

D

13310

13370

13370

13324

13324

EST1

14.ಗೂರ್ಪ್.ಬಿ
ವಗರ್.38.2007‐08

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಾವಘಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಖೆಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು ಹಾಗು ತತಣ್ಮಾನ ವಯ್ಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

4/30/2008 0:00

D

EXAMINATION

16
ರ.ಮಂ/ಗುಂ. ‐
48/07‐08

ರ್ೕಮತಿ ಉಷಾದೇ . ಕೆ, ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಕ.ಪೌರ್. .ಪ.ಮಂ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್
ನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ/ಗುಂಪು ಮೆ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್.

4/23/2008 0:00

D

EST1

16
ರ.ಮಂ/ಗುಂ. ‐
48/07‐08

ರ್ೕಮತಿ ಉಷಾದೇ . ಕೆ, ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಕ.ಪೌರ್. .ಪ.ಮಂ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್
ನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ/ಗುಂಪು ಮೆ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್.

4/23/2008 0:00

D

EXAMINATION

15ಕನಿಅ/25/20
07‐08

ರ್ೕ ಗಂಹಾಧರ್
ಗಂಹಾಧರ್ ಟಿ ಮುಖ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಕಷ್ಕರು ಸರಕಾ
ಸರಕಾರಿ
ರಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೂಸ ದಾದ್ಪುರ ಭದಾರ್ವತಿ
ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ
ಕುರಿತು

3/15/2008 0:00

C

EST1

15ಕನಿಅ/25/20
07‐08

ರ್ೕ ಗಂಹಾಧರ್ ಟಿ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸರಕಾರಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೂಸ ದಾದ್ಪುರ ಭದಾರ್ವತಿ
ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ
ಕುರಿತು

3/15/2008 0:00

C

13453

EXAMINATION

14ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ 2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ವಗರ್:44/2007‐
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ
08
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

11/29/2008 0:00

D

13453

EST1

14ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ 2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ವಗರ್:44/2007‐
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ
08
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

11/29/2008 0:00

D

13510

13510

13091

EXAMINATION

12ಸಾಥ್.ಪ.ಬ.ಹೆ.ಬ
/.21.ಯಾವುದಾದ
ರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್
ಮಾಡಿ/2007‐08

ರ್ೕ.ಎಸ್.ಬಿ.ಪೂಜಾರ್.ಮು. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.ದೇವರ
ಹುಬಬ್ ಳ್. ಧಾರವಾಡ.ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ
ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ನೀಡಿರುವ
ಆದೇಶದ ಲ್ ಹೆಸರಿನ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಕುರಿತು

8/12/2009 0:00

D

EST1

12ಸಾಥ್.ಪ.ಬ.ಹೆ.ಬ
12ಸಾ
ಬ
/.21.ಯಾವುದಾದ
ರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್
ಮಾಡಿ/2007‐08

ರ್ೕ.ಎಸ್.ಬಿ.ಪೂಜಾರ್
ಶಾ.ದೇವ
ಪೂಜಾರ್.ಮು. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ
ದೇವರ
ರ
ಹುಬಬ್ ಳ್. ಧಾರವಾಡ.ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ
ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ನೀಡಿರುವ
ಆದೇಶದ ಲ್ ಹೆಸರಿನ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಕುರಿತು

8/12/2009 0:00

D

11/29/2008 0:00

D

EXAMINATION

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಮಂಜೂರಾದ ಸಕಾರ್ರಿ
ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ನ
14ಮು. .ಹು.ಸಧ್3 ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಭಾಗದ ಮಖಯ್ ಕಷ್ಕರನುನ್
1/2007‐08
ಬೇರೆ ಕಡಗೆ ಸಧ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್ ರ್ೕ
ಬಾಬು ಫತುತ್ ಸಾಬ ಮು. .ಸಪೌರ್.ಶಾಲೆ
ಕಮಟಾಣ ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್

13091

13092

EST1

EXAMINATION

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಮಂಜೂರಾದ ಸಕಾರ್ರಿ
ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ನ
14ಮು. .ಹು.ಸಧ್3 ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಭಾಗದ ಮಖಯ್ ಕಷ್ಕರನುನ್
1/2007‐08
ಬೇರೆ ಕಡಗೆ ಸಧ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್ ರ್ೕ
ಬಾಬು ಫತುತ್ ಸಾಬ ಮು. .ಸಪೌರ್.ಶಾಲೆ
ಕಮಟಾಣ ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್

11/29/2008 0:00

D

16
ರ.ಮಂ/ಸಾ. .
ೕ‐45/07‐08

ರ್ೕ ಆರ್. ವೆಂಕಟರಾಮ್, ಸಹ
ನಿದೇರ್ಶಕರುಮ.ಉ. ೕ, ಸಾ. . ಇಲಾಖೆ,
ಕೆ.ಜಿ. ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ರಜೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ/ಸಾಮಾನಯ್ ಮಾ
ೕಜನೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/23/2008 0:00

D

4/23/2008 0:00

D

13092

EST1

16
ರ.ಮಂ/ಸಾ. .
ೕ‐45/07‐08

ರ್ೕ ಆರ್. ವೆಂಕಟರಾಮ್, ಸಹ
ನಿದೇರ್ಶಕರುಮ.ಉ. ೕ, ಸಾ. . ಇಲಾಖೆ,
ಕೆ.ಜಿ. ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ರಜೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ/ಸಾಮಾನಯ್ ಮಾ
ೕಜನೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

13486

EXAMINATION

15.ಪರ್ಭಮಂ.26.
2007‐08

ಕೆ ಎಸ್ ಅರ್ ನಿಯಮ 38/68ರಡಿ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುಚ ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ
ಪರ್ಭಾರ ಬತೆಯ್ ಮಂಜೂರಿಕುರಿತು

2/24/2010 0:00

D

13486

EST1

15.ಪರ್ಭಮಂ.26.
2007‐08

ಕೆ ಎಸ್ ಅರ್ ನಿಯಮ 38/68ರಡಿ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುಚ ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ
ಪರ್ಭಾರ ಬತೆಯ್ ಮಂಜೂರಿಕುರಿತು

2/24/2010 0:00

D

EXAMINATION

15 ಪರ್/27/07‐
08

ಟಿ,ಎಂ.ಕುಮಾರ್.ನಿದೇರ್ಶಕರು ಪಾರ್.
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂಋಉ ಇವರಿಗೆ
ಪಾಸ ೕಟ್ರ್ ನ ೕಕರಿಸಲು ನಿರಾಪೇಕಷ್ಣಾ
ಪತರ್ ನೀಡವ ಬಗೆಗ್

9/8/2008 0:00

E

13576

EST1

15 ಪರ್/27/07‐
08

ಟಿ,ಎಂ.ಕುಮಾರ್.ನಿದೇರ್ಶಕರು ಪಾರ್.
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂಋಉ ಇವರಿಗೆ
ಪಾಸ ೕಟ್ರ್ ನ ೕಕರಿಸಲು ನಿರಾಪೇಕಷ್ಣಾ
ಪತರ್ ನೀಡವ ಬಗೆಗ್

9/8/2008 0:00

E

13604

EXAMINATION

14 ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ 2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ವಗರ್:39/2007‐ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
08
ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

4/30/2008 0:00

D

13604

EST1

14 ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ 2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ವಗರ್:39/2007‐ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
08
ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

4/30/2008 0:00

D

EXAMINATION

ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಜಿಲಾಲ್ ಕಛೇರಿಗೆ
14ಸ. ೕಸ.ನಿ.
ಸಹಾಯಕ
ೕಜನಾ
ಬ.:47/2007‐08 ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ಪೂಣರ್ಕಾ ಕವಾಗಿ
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/14/2008 0:00

D

13576

13646

13646

EST1

ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಜಿಲಾಲ್ ಕಛೇರಿಗೆ
14ಸ. ೕಸ.ನಿ.
ಸಹಾಯಕ
ೕಜನಾ
ಬ.:47/2007‐08 ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ಪೂಣರ್ಕಾ ಕವಾಗಿ
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

13648

EXAMINATION

14ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ 2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ವಗರ್:40/2007‐
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ
08
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

4/30/2008 0:00

D

13648

EST1

14ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ 2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ವಗರ್:40/2007‐
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ
08
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

4/30/2008 0:00

D

13649

EXAMINATION

14 ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ 2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ವಗರ್:46/2007‐ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ
08
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

4/30/2008 0:00

D

13649

EST1

14 ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ 2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ವಗರ್:46/2007‐ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ
08
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

4/30/2008 0:00

D

11/14/2008 0:00

D

13710

EXAMINATION

14ಗೂರ್ಪಿಬ್
2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ವಗರ್.48/2007‐ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ತತನ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
08
ವತ್ಂದದ ಬೋದಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಸ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

4/30/2008 0:00

D

13710

EST1

14ಗೂರ್ಪಿಬ್
2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ವಗರ್.48/2007‐ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ತತನ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
08
ವತ್ಂದದ ಬೋದಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಸ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

4/30/2008 0:00

D

13729

EXAMINATION

14/ಗೂರ್ಪ್.ಬಿ.ವ
ಗರ್.47.2007‐08

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ಮ. ಮತುತ್ ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ವಯ್ಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

4/30/2008 0:00

D

13729

EST1

14/ಗೂರ್ಪ್.ಬಿ.ವ
ಗರ್.47.2007‐08

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ಮ. ಮತುತ್ ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ವಯ್ಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

4/30/2008 0:00

D

13 ನಿ.ವೇ.
29/2007‐08

ರ್ೕ. ಕೆ. ರ್ೕಕಂಠೇಶವ್ರ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಪರ್ಸುತ್ತ ಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ
ಹಾಗೂ ಸಕಾರ್ರದ ಜಂಟಿ ಕಾಯರ್ದ ರ್, ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/29/2008 0:00

D

13768

EXAMINATION

EST1

13 ನಿ.ವೇ.
29/2007‐08

ರ್ೕ. ಕೆ. ರ್ೕಕಂಠೇಶವ್ರ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಪರ್ಸುತ್ತ ಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ
ಹಾಗೂ ಸಕಾರ್ರದ ಜಂಟಿ ಕಾಯರ್ದ ರ್, ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

EXAMINATION

13 ನಿ.ವೇ.
30/2007‐08

ರ್ೕ.ಟಿ.ಎಂ. ಕುಮಾರ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಕಷ್ಣ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/29/2008 0:00

D

13771

EST1

13 ನಿ.ವೇ.
30/2007‐08

ರ್ೕ.ಟಿ.ಎಂ. ಕುಮಾರ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಕಷ್ಣ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/29/2008 0:00

D

13817

EXAMINATION

15ಪರ್ಭಮಾ28/2
007‐08

ಟಿ.ಎಂ.ಕುಮಾರ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಪಾರ್.
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಬಾರಿ ಭತಯ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

12/7/2007 0:00

C

13817

EST1

15ಪರ್ಭಮಾ28/2
007‐08

ಟಿ.ಎಂ.ಕುಮಾರ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಪಾರ್.
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಬಾರಿ ಭತಯ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

12/7/2007 0:00

C

13768

13771

4/29/2008 0:00

D

13824

EXAMINATION

16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
54/07‐08

ರ್ೕ ಬಿ.ರಾಮಪಪ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಕಷ್ಕರ
ಪರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ನಾಗಮಂಡಲ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.

6/5/2008 0:00

D

13824

EST1

16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
54/07‐08

ರ್ೕ ಬಿ.ರಾಮಪಪ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಕಷ್ಕರ
ಪರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ನಾಗಮಂಡಲ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.

6/5/2008 0:00

D

13843

EXAMINATION

15ಪರ್ಭಮಂ/29/ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರಿ ಬತೆಯ್ ಮಜೂರಿ
2007‐08
ಕುರಿತು

8/30/2011 0:00

E

13843

EST1

15ಪರ್ಭಮಂ/29/ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರಿ ಬತೆಯ್ ಮಜೂರಿ
2007‐08
ಕುರಿತು

8/30/2011 0:00

E

13862

EXAMINATION

8/12/2009 0:00

D

16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
56/07‐08

ರ್ೕ ಮಹದೇವಪಪ್.ಆರ್, ಬಿ.ಆರ್. ಕೋ
ಅಡಿರ್ನೇಟರ್, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ, ಮಂಡಯ್ ಉತರ್
ವಲಯ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

13862

EST1

16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
56/07‐08

ರ್ೕ ಮಹದೇವಪಪ್.ಆರ್, ಬಿ.ಆರ್. ಕೋ
ಅಡಿರ್ನೇಟರ್, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ, ಮಂಡಯ್ ಉತರ್
ವಲಯ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

8/12/2009 0:00

D

13866

EXAMINATION

1(3) .ನಿವೇ
31/2007

ಉಷಾ,ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಆಯುಕಾತ್ಲಯ,
ಧಾರವಾಡ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ಸೌಲಬಯ್ಗಳ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

4/29/2008 0:00

D

13866

EST1

1(3) .ನಿವೇ
31/2007

ಉಷಾ,ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಆಯುಕಾತ್ಲಯ,
ಧಾರವಾಡ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ಸೌಲಬಯ್ಗಳ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

4/29/2008 0:00

D

EXAMINATION

ಮತಿ ದದ್
ದಮ
ಮಮ್ ಬಾಲ
ಬಾಲನಗೌಡ
ನಗೌಡ ಸಾಹ
ಸಾಹೇಬ
ೇಬ, ೇ
ೇತ
ತರ್
ರ್ೕೕಮತಿ
16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ,
56 ಎ/07‐08
ಯಲಬುಗರ್, ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿಲೆಲ್ ಇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ
ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

12/9/2009 0:00

C

EST1

ರ್ೕಮತಿ ದದ್ಮಮ್ ಬಾಲನಗೌಡ ಸಾಹೇಬ, ೇತರ್
16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ,
56 ಎ/07‐08
ಯಲಬುಗರ್, ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿಲೆಲ್ ಇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ
ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

12/9/2009 0:00

C

13894

13894

13896

13896

13897

13897

14239

EXAMINATION

ರ್ೕ ಆರ್. ಈಶವ್ರಯಯ್, ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕ
16 ಸವ್. ಇಚಾಚ್ ನಿ‐ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಕನಾರ್ಟಕ ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ,
58/07‐08
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ಇವೃತಿತ್
ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/5/2008 0:00

D

EST1

ರ್ೕ ಆರ್. ಈಶವ್ರಯಯ್, ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕ
16 ಸವ್. ಇಚಾಚ್ ನಿ‐ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಕನಾರ್ಟಕ ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ,
58/07‐08
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ಇವೃತಿತ್
ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/5/2008 0:00

D

16 ಸವ್ ಇಚಾಚ್
ಬನಿ‐59/07‐08

ರ್ೕಮತಿ ನಾಜ್ ಉಜಾರ್ ಯಾ ನ್,
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ
ಪರಿ ಾ ಮಂಡ , ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸವ್
ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

6/5/2008 0:00

D

EST1

16 ಸವ್ ಇಚಾಚ್
ಬನಿ‐59/07‐08

ರ್ೕಮತಿ ನಾಜ್ ಉಜಾರ್ ಯಾ ನ್
ನ್,,
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ
ಪರಿ ಾ ಮಂಡ , ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸವ್
ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

6/5/2008 0:00

D

EXAMINATION

15 .ಪರ್.ಅ.
33/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ. ಶೈಲಜಾಕುಮಾರಿ, ರಿಯ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್ ನಿರಾಪೇಕಷ್ಣಾ
ಪತರ್ಎನ್.ಓ. . ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/8/2008 0:00

E

EXAMINATION

14239

14568

14568

14619

14619

ರ್ೕಮತಿ. ಶೈಲಜಾಕುಮಾರಿ, ರಿಯ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್ ನಿರಾಪೇಕಷ್ಣಾ
ಪತರ್ಎನ್.ಓ. . ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/8/2008 0:00

E

EXAMINATION

ರ್ೕಮತಿ ಗಾಯತಿರ್ ದೇ ದತ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು,
16 ಸಾ. . ೕ‐ ಆರ್.ಐ.ಇ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ
61/07‐08
ಸಾ. . ೕ ಮತುತ್ ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

6/5/2008 0:00

D

EST1

ರ್ೕಮತಿ ಗಾಯತಿರ್ ದೇ ದತ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು,
16 ಸಾ. . ೕ‐ ಆರ್.ಐ.ಇ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ
61/07‐08
ಸಾ. . ೕ ಮತುತ್ ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

6/5/2008 0:00

D

14
ಮು. .ಹು.ಬ:57/2
007‐08

ರ್ೕಮತಿ ರಾಜ ರ್ೕ ಎಸ್.ಪಿ. ರಾವ್ ಇವರ
1999ನೇ ಸಾ ನ ಸಕಾರ್ರಿ
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ಮೂಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹದೆದ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ
ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆ ೕಗ ಇವರು
ಎಸಗಿರುವ ಅನಾಯ್ಯವನುನ್ ಸರಿಪಡಿ
ಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

10/7/2011 0:00

E

14
ಮು. .ಹು.ಬ:57/2
007‐08

ರ್ೕಮತಿ ರಾಜ ರ್ೕ ಎಸ್.ಪಿ. ರಾವ್ ಇವರ
1999ನೇ ಸಾ ನ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ಮೂಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹದೆದ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ
ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆ ೕಗ ಇವರು
ಎಸಗಿರುವ ಅನಾಯ್ಯವನುನ್ ಸರಿಪಡಿ
ಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

10/7/2011 0:00

E

EST1

EXAMINATION

EST1

15 .ಪರ್.ಅ.
33/2007‐08

14633

EXAMINATION

14ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ
ವಗರ್:59/2007‐ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ತತನ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
08
ವಥ್ಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಟೆ ಬಗೆಗ್`

11/19/2009 0:00

D

14633

EST1

14ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ
ವಗರ್:59/2007‐ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ತತನ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
08
ವಥ್ಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಟೆ ಬಗೆಗ್`

11/19/2009 0:00

D

14635

EXAMINATION

14ಗೂರ್ಪ್
2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ಬಿವಗರ್/58/2007‐ ಮುಉಖಥ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ತತನ್ಮಾನ ವೃಂದದ
08
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

4/30/2008 0:00

D

14635

EST1

14ಗೂರ್ಪ್
2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ಬಿವಗರ್/58/2007‐ ಮುಉಖಥ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ತತನ್ಮಾನ ವೃಂದದ
08
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

4/30/2008 0:00

D

EXAMINATION

ರ್ೕ ಜಿ.ಎಂ.ಮುಂದಿನಮನಿ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು
14ಮು. .ಇ.ಬ:6 ಡಯಟ್ ಬೆಳಗಾ ಇವರು ಮ ಳಾ ಮತುತ್
0/2007‐08
ಮಕಕ್ಳ ಕಲಾಯ್ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಪರ್ಡಿಸುವಂತೆ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

4/30/2008 0:00

D

14639

14639

14683

14683

14708

14708

EST1

ರ್ೕ ಜಿ.ಎಂ.ಮುಂದಿನಮನಿ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು
14ಮು. .ಇ.ಬ:6 ಡಯಟ್ ಬೆಳಗಾ ಇವರು ಮ ಳಾ ಮತುತ್
0/2007‐08
ಮಕಕ್ಳ ಕಲಾಯ್ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಪರ್ಡಿಸುವಂತೆ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

4/30/2008 0:00

D

EXAMINATION

14 ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ವಗರ್: 61/2007‐
08

ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಮತುತ್ ಮಧಾಯ್ಹನ್
ಉಪಹರ
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಲ್ನ
ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ ಭೋದಕ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/14/2008 0:00

D

EST1

14 ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ವಗರ್: 61/2007‐
08

ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಮತುತ್ ಮಧಾಯ್ಹನ್
ಉಪಹರ
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಲ್ನ
ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ ಭೋದಕ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/14/2008 0:00

D

EXAMINATION

16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
60/07‐08

ಮತಿ ಪಿ.ಭಾ
ಭಾಗ
ಗಯ್ಮಮ್,
ಮ .ಸ.ನಿ, ಉದುರ್
ಉದುರ್ ಮತು
ಮತುತ್
ರ್ೕೕಮತಿ
ಇತರೆ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಬಾಷಾ ಶಾಲೆಗಳ
ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ
ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

5/10/2010 0:00

D

EST1

16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
60/07‐08

ರ್ೕಮತಿ ಪಿ.ಭಾಗಯ್ಮಮ್, .ಸ.ನಿ, ಉದುರ್ ಮತುತ್
ಇತರೆ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಬಾಷಾ ಶಾಲೆಗಳ
ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ
ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

5/10/2010 0:00

D

14711

14711

14723

14723

14728

14 ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ವಗರ್:62/2007‐
08

ಮಾಯಕೊಂಡ ಸಕಾರ್ರಿ ಪ.ಜಾ/ಪ.ಪಂ ವಸತಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಮಾಜ ಕಲಾಯ್ಣ
ಇಲಾಳೆಯ ಅಂಗ ಸಂಸಥ್ಯಾದ ಕನಾರ್ಟಕ
ವಸತಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಸಂಘಕೆಕ್
ವಗಾರ್ಯಿ ರುವ ಬಗೆಗ್.

4/30/2008 0:00

D

EST1

14 ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ವಗರ್:62/2007‐
08

ಮಾಯಕೊಂಡ ಸಕಾರ್ರಿ ಪ.ಜಾ/ಪ.ಪಂ ವಸತಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಮಾಜ ಕಲಾಯ್ಣ
ಇಲಾಳೆಯ ಅಂಗ ಸಂಸಥ್ಯಾದ ಕನಾರ್ಟಕ
ವಸತಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಸಂಘಕೆಕ್
ವಗಾರ್ಯಿ ರುವ ಬಗೆಗ್.

4/30/2008 0:00

D

EXAMINATION

14 ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ವಗರ್ 63/2007‐
08

ಸಥ್ಳ ನಿರಿ ೆಯ ಲ್ರುವ ರ್ೕ ಕೆ.ಆರ್
ರಾಮಚಂದರ್ಪಪ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಕೌನಿಸ್ ಂಗ್ ಮೂಲಕ
ಬದ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/30/2008 0:00

D

EST1

14 ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ವಗರ್ 63/2007‐
08

ಸಳ
ಥ್ ನಿರಿ ೆಯ ರುವ
ಲ್
ರ್ೕ ಕೆ.ಆರ್
ರಾಮಚಂದರ್ಪಪ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಕೌನಿಸ್ ಂಗ್ ಮೂಲಕ
ಬದ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/30/2008 0:00

D

ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು
ಜೆ. . ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ನ
ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್
ರದುದ್ಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

11/14/2008 0:00

D

EXAMINATION

EXAMINATION

14ಉ.ಪಾರ್.ಹು.ರ:
64/2007‐08

14728

14966

14966

14734

14734

EST1

14ಉ.ಪಾರ್.ಹು.ರ:
64/2007‐08

ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು
ಜೆ. . ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ನ
ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್
ರದುದ್ಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

11/14/2008 0:00

D

EXAMINATION

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಮತುತ್ ಗೆರ್ೕಡ್‐
1(2)ನಿ‐
2 ಸಹ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ನಿಯಮ‐32 ರನವ್ಯ ಪೌರ್ಢ
32/ಸಥ್.ನಿ.11/2007
ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸವ್ತಂತರ್
‐08
ಪರ್ಭಾರದ ಲ್ರಿ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸಲು
ಕೌನಿಸ್ ಂಗ್ ಕುರಿತು.

10/17/2011 0:00

D

EST1

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಮತುತ್ ಗೆರ್ೕಡ್‐
1(2)ನಿ‐
2 ಸಹ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ನಿಯಮ‐32 ರನವ್ಯ ಪೌರ್ಢ
32/ಸಥ್.ನಿ.11/2007
ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸವ್ತಂತರ್
‐08
ಪರ್ಭಾರದ ಲ್ರಿ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸಲು
ಕೌನಿಸ್ ಂಗ್ ಕುರಿತು.

10/17/2011 0:00

D

EXAMINATION

14 ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ವಗರ್ 52/2007‐
08

ರ್ೕೕಮತಿ
ಮತಿ ಜಯಮ
ಜಯಮಮ್ ಮುಖ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ
ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ೕಗೆ ಹಾಸನ ತಾ: ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರನುನ್ ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಆದೇಶದಂತೆ
ಸಥ್ಳನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/30/2008 0:00

D

EST1

14 ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ವಗರ್ 52/2007‐
08

ರ್ೕಮತಿ ಜಯಮಮ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ೕಗೆ ಹಾಸನ ತಾ: ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರನುನ್ ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಆದೇಶದಂತೆ
ಸಥ್ಳನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/30/2008 0:00

D

EXAMINATION

15. ಪರ್/39/20
07‐08

ಎಸ್.ರಾಜೇಂದರ್ ರಿಯ ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರು ಹಾಗೂ ಆಯುಕತ್ರ ಆಪತ್
ಕಾಯರ್ದ ರ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ
ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

9/8/2008 0:00

E

14876

EST1

15. ಪರ್/39/20
07‐08

ಎಸ್.ರಾಜೇಂದರ್ ರಿಯ ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರು ಹಾಗೂ ಆಯುಕತ್ರ ಆಪತ್
ಕಾಯರ್ದ ರ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ
ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

9/8/2008 0:00

E

14910

EXAMINATION

15ಮಾ.ದ./30/2
007‐08

ಜಿ.ಎನ್.ದೇವರಡಿಡ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಇವರು
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ನಿಯಮದದಿ ಕೋರಿರುವ
ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್

5/19/2008 0:00

D

14910

EST1

15ಮಾ.ದ./30/2
007‐08

ಜಿ.ಎನ್.ದೇವರಡಿಡ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಇವರು
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ನಿಯಮದದಿ ಕೋರಿರುವ
ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್

5/19/2008 0:00

D

14918

EXAMINATION

16 ಸವ್.ಇ.ನಿ‐
64/07‐08

4/25/2008 0:00

D

14876

ರ್ೕ ಎಂ. ನೀಲಯಯ್, ರೀಡರ್, ಟಿಇ, ಜಮಖಂಡಿ,
ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

14918

EST1

15017

EXAMINATION

15017

EST1

15072

15072

16 ಸವ್.ಇ.ನಿ‐
64/07‐08

ರ್ೕ ಎಂ. ನೀಲಯಯ್, ರೀಡರ್, ಟಿಇ, ಜಮಖಂಡಿ,
ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/25/2008 0:00

D

ಹೆಚ್. . ವೆಂಕಟೇಶಪಪ್ ರಿಯ ಸಹಾಯಕ
15.ಪರ್ಭಮಂ/40/
ನಿದೇರ್ಶಕರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೊ ರು
07‐08
ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಿ ಕುರಿತು

5/19/2008 0:00

D

ಹೆಚ್. . ವೆಂಕಟೇಶಪಪ್ ರಿಯ ಸಹಾಯಕ
15.ಪರ್ಭಮಂ/40/
ನಿದೇರ್ಶಕರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೊ ರು
07‐08
ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಿ ಕುರಿತು

5/19/2008 0:00

D

EXAMINATION

14
ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಸಹಾಯಕ
ಅದಾ.ಸನಿ:68/200 ನಿದೇರ್ಶಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಯಥಾ ಥ್ತಿಯ ಲ್
7‐08
ಮುಂದುವರೆಸಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

11/19/2009 0:00

D

EST1

14
ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಸಹಾಯಕ
ಅದಾ.ಸನಿ:68/200 ನಿದೇರ್ಶಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಯಥಾ ಥ್ತಿಯ ಲ್
7‐08
ಮುಂದುವರೆಸಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

11/19/2009 0:00

D

15106

15106

15107

15107

15114

EXAMINATION

ದಿನಾಂಕ:03.12.2007ರಂದು ಗುಲಬಗಾರ್ದ ಲ್
ನಡೆದ ಕಷ್ಣ ಅದಾಲತ್ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಲ್
14
ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಮಲಾಪುರ
.ಅ.ಗು0:69/200
ಗುಲಬಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ನ ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರ
7‐08
ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ
ಬಗೆಗ್.

11/14/2008 0:00

D

EST1

ದಿನಾಂಕ:03.12.2007ರಂದು ಗುಲಬಗಾರ್ದ ಲ್
ನಡೆದ ಕಷ್ಣ ಅದಾಲತ್ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಲ್
14
ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಮಲಾಪುರ
.ಅ.ಗು0:69/200
ಗುಲಬಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ನ ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರ
7‐08
ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ
ಬಗೆಗ್.

11/14/2008 0:00

D

EXAMINATION

15.ಕನಿಅ/41/20
07‐08

ಜಿ. ವಮೂತಿರ್ ಮು. ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕತ್
ಪೌರ್ಟಶಾಲೆ ದೋಡಡ್ಬೂಮಮ್ನಹ ಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/6/2008 0:00

C

EST1

15.ಕನಿಅ/41/20
07‐08

ಜಿ. ವಮ
ವಮೂತಿರ್
ೂತಿರ್ ಮು. ಸರಕಾ
ಸರಕಾರಿ
ರಿ ಸಂಯುಕತ್
ಪೌರ್ಟಶಾಲೆ ದೋಡಡ್ಬೂಮಮ್ನಹ ಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/6/2008 0:00

C

12ಸಾಥ್.ಪ.ಬ‐
19/2007‐08

ರ್ೕ ಹೆಚ್. ನಾಗರಾಜು, ನಿವೃತತ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು
ಹಾಗೂ ರ್ೕ ಕೆ.ಮಲೆಲ್ೕಸಾವ್ಮಿ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಡಯಟ್, ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ಯನುನ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/24/2008 0:00

E

EXAMINATION

15114

EST1

12ಸಾಥ್.ಪ.ಬ‐
19/2007‐08

ರ್ೕ ಹೆಚ್. ನಾಗರಾಜು, ನಿವೃತತ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು
ಹಾಗೂ ರ್ೕ ಕೆ.ಮಲೆಲ್ೕಸಾವ್ಮಿ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಡಯಟ್, ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ಯನುನ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/24/2008 0:00

E

EXAMINATION

ಡಿ.ಎಂ.ರಾಜಲ ಮ್ ರಿಯ ಸಹಾಯಕ
15. ಪರ್/42/20 ನಿಧೇಶಕರು ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ
07‐08
ಮಂಡ ಬೆಂಗಳೊ ರು ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸ
ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

9/8/2008 0:00

E

15115

EST1

ಡಿ.ಎಂ.ರಾಜಲ ಮ್ ರಿಯ ಸಹಾಯಕ
15. ಪರ್/42/20 ನಿಧೇಶಕರು ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ
07‐08
ಮಂಡ ಬೆಂಗಳೊ ರು ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸ
ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

9/8/2008 0:00

E

15208

EXAMINATION

13 .ಅದಾಲತ್‐
34/2007‐08

ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರೆಂದು
ಪರಿಗಣಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/25/2008 0:00

D

15208

EST1

13 .ಅದಾಲತ್‐
34/2007‐08

ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರೆಂದು
ಪರಿಗಣಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/25/2008 0:00

D

15115

15342

EXAMINATION

12ಸಾಥ್ಪ.ಬ.24/2
007‐2008

ಎಸ್. . ಮುಡಲಗಿ, ನಿವೃತತ್ ಮು. , ಇವರಿಗೆ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/17/2011 0:00

D

15342

EST1

12ಸಾಥ್ಪ.ಬ.24/2
007‐2008

ಎಸ್. . ಮುಡಲಗಿ, ನಿವೃತತ್ ಮು. , ಇವರಿಗೆ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/17/2011 0:00

D

EXAMINATION

16
ಖಾ.ಪೂ.ಸೇ.ಘೋ‐
72/07‐08

ರ್ೕ ಎನ್.ಎಸ್. ಖಾನಗೌಡರ, ಮು. ,
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಶೆವ್ೕಶವ್ರ ನಗರ, ಹುಬಬ್ ಲ್,
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಖಾಯಂ ಪೂಚರ್
ಸೇವಾ ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/5/2008 0:00

D

EST1

16
ಖಾ.ಪೂ.ಸೇ.ಘೋ‐
72/07‐08

ಖಾನಗೌಡರ
ನಗೌಡರ, ಮು. ,
ರ್ೕ ಎನ್.ಎಸ್. ಖಾ
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಶೆವ್ೕಶವ್ರ ನಗರ, ಹುಬಬ್ ಲ್,
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಖಾಯಂ ಪೂಚರ್
ಸೇವಾ ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/5/2008 0:00

D

15, ಪುಅ/38/0
7‐08

ಆರ್. ವಣನ್ ರೆಡಿಡ್ ರಿಯ ಸಹಾಯಕ
ನಿದೆರ್ಶಕರು ಆಯಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

5/19/2008 0:00

D

15355

15355

15415

EXAMINATION

15415

15537

EST1

EXAMINATION

15, ಪುಅ/38/0
7‐08

ಆರ್. ವಣನ್ ರೆಡಿಡ್ ರಿಯ ಸಹಾಯಕ
ನಿದೆರ್ಶಕರು ಆಯಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

5/19/2008 0:00

D

1(2)ಸಾಥ್.ಪ.ಬ‐
27/2007‐08

ರ್ೕ ಮಹಮ್ದ್ ನಿಜಾಮುದಿದ್ೕನ, ನಿವೃತತ್ ಷಯ
ಪರ ೕಕಷ್ಕರು ನಿ‐32 ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ,
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಯಾದಗಿರಿ
ಇವರಿಗೆ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/12/2009 0:00

D

1(2)ಸಾಥ್.ಪ.ಬ‐
27/2007‐08

ರ್ೕ ಮಹಮ್ದ್ ನಿಜಾಮುದಿದ್ೕನ, ನಿವೃತತ್ ಷಯ
ಪರ ೕಕಷ್ಕರು ನಿ‐32 ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ,
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಯಾದಗಿರಿ
ಇವರಿಗೆ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/12/2009 0:00

D

15537

EST1

15538

EXAMINATION

ಕೆ.ಆರ್.ರಾಮಚಂದರ್ಪಪ್ ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು
15ಕ.ನಿಅ/46/02
ಸರಕಾರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಂಗದ ಹ ಳ್
007‐08
ಇವರ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ ಬಗೆಗ್

12/6/2008 0:00

C

15538

EST1

ಕೆ.ಆರ್.ರಾಮಚಂದರ್ಪಪ್ ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು
15ಕ.ನಿಅ/46/02
ಸರಕಾರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಂಗದ ಹ ಳ್
007‐08
ಇವರ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ ಬಗೆಗ್

12/6/2008 0:00

C

15500

EXAMINATION

1(2)ಸಾಥ್.ಪ.ಬ‐
25/2007‐08

ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

10/17/2011 0:00

C

15500

EST1

1(2)ಸಾಥ್.ಪ.ಬ‐
25/2007‐08

ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

10/17/2011 0:00

C

EXAMINATION

ನಿಯಮ‐32 ರಡಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ
ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ಕತರ್ವಯ್ ನಿವ
ಸಾಥ್ನಪನನ್
1(2).ಸಾಥ್.ಪ.ಬ‐
ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಪಡೆಯದೇ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಿರುವ
26/2007‐08
ಕಷ್ಕರು ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್
ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

10/17/2011 0:00

D

15525

EST1

ನಿಯಮ‐32
ನಿಯಮ 32 ರಡಿ ಪೌರ್
ಪ ರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕ
ಕಷ್ಕರ
ರ
ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ಕತರ್ವಯ್ ನಿವ
ಸಾಥ್ನಪನನ್
1(2).ಸಾಥ್.ಪ.ಬ‐
ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಪಡೆಯದೇ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಿರುವ
26/2007‐08
ಕಷ್ಕರು ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್
ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

10/17/2011 0:00

D

15529

EXAMINATION

5/19/2008 0:00

D

15525

15ಕ.ನಿ.ಅ/45/2
007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಉ ಾ ಆರ್.ಕೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಸರಕಾರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಾಚೀನಹ ಳ್ ಮಾಗಡಿ
ತಾ. ಇವರ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ ಬಗೆಗ್

15529

15227

15227

15587

15587

EST1

15ಕ.ನಿ.ಅ/45/2
007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಉ ಾ ಆರ್.ಕೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಸರಕಾರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಾಚೀನಹ ಳ್ ಮಾಗಡಿ
ತಾ. ಇವರ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ ಬಗೆಗ್

5/19/2008 0:00

D

EXAMINATION

ಎಸ್.ಟಿ.ಬರ್ಹಾಮ್ನಂದ ಮು. ನಿ‐32, ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಬಾಂಡಾರ್ ,
ಳಕಾಲೂಮ್ರು
1(2).ಸಾಥ್.ಪ.ಬಡಿತ್‐
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಪೌರ್ಢ
23/2007‐08
ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್
ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಮರು ಪರಿ ೕ ಸುವ ಬಗೆಗ್

8/12/2009 0:00

D

EST1

ಎಸ್.ಟಿ.ಬರ್ಹಾಮ್ನಂದ ಮು. ನಿ‐32, ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಬಾಂಡಾರ್ ,
ಳಕಾಲೂಮ್ರು
1(2).ಸಾಥ್.ಪ.ಬಡಿತ್‐
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಪೌರ್ಢ
23/2007‐08
ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್
ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಮರು ಪರಿ ೕ ಸುವ ಬಗೆಗ್

8/12/2009 0:00

D

EXAMINATION

13.ನಿ.ವೇ.ಪರಿಷಕ್
ರಣೆ‐40/2007‐08

ಮತಿ. ಬಿ.ಎಸ್. ಶಾಂತಮ
ಶಾಂತಮಮ್, ನಿವೃ
ನಿವ ತತ್
ರ್ೕೕಮತಿ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಪರಿಷಕ್ರಣೆ ಬಗೆಗ್.

1/30/2009 0:00

C

EST1

13.ನಿ.ವೇ.ಪರಿಷಕ್
ರಣೆ‐40/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ. ಬಿ.ಎಸ್. ಶಾಂತಮಮ್, ನಿವೃತತ್
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಪರಿಷಕ್ರಣೆ ಬಗೆಗ್.

1/30/2009 0:00

C

EXAMINATION

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಜಿ. ಜಯಲ ಮ್ ಮು. ಇವರು
14ಬೆಂ.ವಾತ್.ವಾ.ಅ ಕೇಂದರ್ ಸಧ್ಳದಿಂದ ಹೂರಗೆ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು
.73/2007‐08 ವಾಯ್ಪಿತ್ಯೂ ಗೆ ವಾ ಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್

11/14/2008 0:00

D

15637

EST1

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಜಿ. ಜಯಲ ಮ್ ಮು. ಇವರು
14ಬೆಂ.ವಾತ್.ವಾ.ಅ ಕೇಂದರ್ ಸಧ್ಳದಿಂದ ಹೂರಗೆ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು
.73/2007‐08 ವಾಯ್ಪಿತ್ಯೂ ಗೆ ವಾ ಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್

11/14/2008 0:00

D

15638

EXAMINATION

CPI..ಯಾವುದಾದ
ರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್
ಮಾಡಿ/2008

ಪಿ.ಎ. ರ್ೕಕಂಠರಾವ್, ನಿವೃತಿತ್ ಮು. . ಇವರ
ದಲನೇ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಗ ಗೆ ಕುಟುಂಬ
ವೇತನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/23/2011 0:00

D

15638

EST1

CPI..ಯಾವುದಾದ
ರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್
ಮಾಡಿ/2008

ಪಿ.ಎ. ರ್ೕಕಂಠರಾವ್, ನಿವೃತಿತ್ ಮು. . ಇವರ
ದಲನೇ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಗ ಗೆ ಕುಟುಂಬ
ವೇತನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/23/2011 0:00

D

15601

EXAMINATION

13 ನಿ.ವೇ.
41/2007‐08

ರ್ೕ. .ಟಿ. ವೇಗೌಡ, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು
ೕಜನೆ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

10/25/2008 0:00

D

15637

15601

EST1

13 ನಿ.ವೇ.
41/2007‐08

ರ್ೕ. .ಟಿ. ವೇಗೌಡ, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು
ೕಜನೆ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

10/25/2008 0:00

D

15603

EXAMINATION

13 ನಿ.ವೇ.‐
42/2007‐08

ರ್ೕ.ಎನ್.ಎಲ್. ಗಂಗಾಧರ ಗೌಡ, ನಿವೃತತ್ ಉಪ
ನಿದೇರ್ಶಕರು, ತುಮಕೂರು ಇವರ ಬೇಬಾಕಿ
ಪರ್ಮಾಣಪತರ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/28/2008 0:00

D

15603

EST1

13 ನಿ.ವೇ.‐
42/2007‐08

ರ್ೕ.ಎನ್.ಎಲ್. ಗಂಗಾಧರ ಗೌಡ, ನಿವೃತತ್ ಉಪ
ನಿದೇರ್ಶಕರು, ತುಮಕೂರು ಇವರ ಬೇಬಾಕಿ
ಪರ್ಮಾಣಪತರ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/28/2008 0:00

D

EXAMINATION

ಮತಿ. ಜಲಜಾ ಎಂ.
ಎಂ ಎಸ್.ಕೊಂ
ಕೊಂ.ಕಿರಣ್
ಕಿರಣ್
ರ್ೕೕಮತಿ
14ಮು. .ಹು.ನೇ. ಕುಮಾರ್. .ಪಿ ಇವರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ಬ.74/2007‐08 ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವಂತೆ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

11/14/2008 0:00

D

EST1

ರ್ೕಮತಿ. ಜಲಜಾ ಎಂ.ಎಸ್.ಕೊಂ.ಕಿರಣ್
14ಮು. .ಹು.ನೇ. ಕುಮಾರ್. .ಪಿ ಇವರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ಬ.74/2007‐08 ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವಂತೆ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

11/14/2008 0:00

D

15696

15696

15691

EXAMINATION

13ನಿ.ವೇ.44/20
07‐08

ರ್ೕ ಕೆ.ಗಂಗಪಪ್ಗೌಡ ನಿದೇ ಶಕರು ಪಾರ್ಧಮಿಕ
ಕಷ್ಣ ಆಯುಕರ್ರ ಕಛೇರಿ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

6/23/2011 0:00

D

15691

EST1

13ನಿ.ವೇ.44/20
07‐08

ರ್ೕ ಕೆ.ಗಂಗಪಪ್ಗೌಡ ನಿದೇ ಶಕರು ಪಾರ್ಧಮಿಕ
ಕಷ್ಣ ಆಯುಕರ್ರ ಕಛೇರಿ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

6/23/2011 0:00

D

15692

EXAMINATION

13ನಿ.ವೇ.45/20
07‐08

ರ್ೕ.ಎಂ.ಗೋಪಾಲ. ಜಿಲಾಲ್ ಯೂಜನಾ
ಸಮನಯ್ಯಾಧಿಕಾರಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ ಉಡುಪಿ
ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

1/29/2009 0:00

E

15692

EST1

13ನಿ.ವೇ.45/20
07‐08

ರ್ೕ.ಎಂ.ಗೋಪಾಲ. ಜಿಲಾಲ್ ಯೂಜನಾ
ಸಮನಯ್ಯಾಧಿಕಾರಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ ಉಡುಪಿ
ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

1/29/2009 0:00

E

8/29/2011 0:00

D

15736

EXAMINATION

ಸಾವರ್ನಜಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಕಾಯರ್
15.ಪರ್ಭಮಂ.47/ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿ
200708
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ಪರ್ಭಾರ ಬತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

15736

15860

15860

15824

15824

ಸಾವರ್ನಜಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಕಾಯರ್
15.ಪರ್ಭಮಂ.47/ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿ
200708
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ಪರ್ಭಾರ ಬತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

8/29/2011 0:00

D

EXAMINATION

13
ನಿ.ವೇ.50/2007‐
08

ರ್ೕ.ಡಿ.ಎಂ. ಮಂಟೂರ, ನಿದೇರ್ಶಕರು ಇತರೆ
ಪರೀ ೆಗಳು, ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ
ಮಂಡ , ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

10/25/2008 0:00

D

EST1

13
ನಿ.ವೇ.50/2007‐
08

ರ್ೕ.ಡಿ.ಎಂ. ಮಂಟೂರ, ನಿದೇರ್ಶಕರು ಇತರೆ
ಪರೀ ೆಗಳು, ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ
ಮಂಡ , ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

10/25/2008 0:00

D

EXAMINATION

ಮತಿ.ಕೆ.ಆರ್. ಸೌ
ಸೌಭಾಗ
ಭಾಗಯ್, ಪತಿ:
ಪತಿ ದಿ:
ರ್ೕೕಮತಿ
13
ರಂಗೇಗೌಡ, ನಿವೃತತ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್,
ನಿ.ವೇ.ಪರಿ.48/200
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಕುಟುಂಬ
7‐08
ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನವನುನ್ ಪರಿಷಕ್ರಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

EST1

ರ್ೕಮತಿ.ಕೆ.ಆರ್. ಸೌಭಾಗಯ್, ಪತಿ:ದಿ:
13
ರಂಗೇಗೌಡ, ನಿವೃತತ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್,
ನಿ.ವೇ.ಪರಿ.48/200
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಕುಟುಂಬ
7‐08
ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನವನುನ್ ಪರಿಷಕ್ರಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

EST1

EXAMINATION

13 ನಿ.ವೇ.
49/2007‐08

ರ್ೕ. ಚಿದೆರ್ ಶಂಕರಯಯ್ ಸಾವ್ಮಿ, ನಿದೇರ್ಶಕರು
ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ
ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್
ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

12/26/2008 0:00

E

EST1

13 ನಿ.ವೇ.
49/2007‐08

ರ್ೕ. ಚಿದೆರ್ ಶಂಕರಯಯ್ ಸಾವ್ಮಿ, ನಿದೇರ್ಶಕರು
ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ
ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್
ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

12/26/2008 0:00

E

EXAMINATION

13
ವ.ಗೃ.ಮುಂ.13/20
07‐08

ರ್ೕ.ಎನ್. ಲ ಮ್ೕನರ ಂಹಾಚಾರ್, ರಿಯ
ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಂದಿನ,
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ ಇವರಿಗೆ ವಸತಿ ಗೃಹದ ಲ್
ಮುಂದುವರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/25/2008 0:00

D

15838

EST1

13
ವ.ಗೃ.ಮುಂ.13/20
07‐08

ೕನರ ಂಹಾಚಾ
ಂಹಾಚಾರ್
ರ್, ರಿಯ
ರ್ೕ.ಎನ್. ಲ ಮ್ೕನರ
ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಂದಿನ,
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ ಇವರಿಗೆ ವಸತಿ ಗೃಹದ ಲ್
ಮುಂದುವರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/25/2008 0:00

D

15730

EXAMINATION

c1(3) ವೃ&ನೇ ‐
46/2008

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ
ಹಾಗ್ು ಪರ್ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್

1/29/2009 0:00

E

15825

15825

15838

15730

EST1

c1(3) ವೃ&ನೇ ‐
46/2008

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ
ಹಾಗ್ು ಪರ್ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್

1/29/2009 0:00

E

15962

EXAMINATION

1(2)ರಿಟ್‐
07/2000‐01 (ಪಿ)

ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 1688/2000 ರ್ೕ
ಎಸ್.ಬಿ. ಹುರಿಕಡಿಲ್ ಮತುತ್ ಸಕಾರ್ರ ನಡುವೆ

3/17/2010 0:00

D

15962

EST1

1(2)ರಿಟ್‐
07/2000‐01 (ಪಿ)

ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 1688/2000 ರ್ೕ
ಎಸ್.ಬಿ. ಹುರಿಕಡಿಲ್ ಮತುತ್ ಸಕಾರ್ರ ನಡುವೆ

3/17/2010 0:00

D

15986

EXAMINATION

15ಮಪರ್ಭಮಣ.0
2.2008‐09

ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರ ಬತೆಯ್
ಮಂಜೂರಿ ಕುರಿತು

9/25/2010 0:00

C

15986

EST1

15ಮಪರ್ಭಮಣ.0
2.2008‐09

ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರ ಬತೆಯ್
ಮಂಜೂರಿ ಕುರಿತು

9/25/2010 0:00

C

15995

15995

16063

16063

16151

EXAMINATION

13 ನಿ.ವೇ.
01/2008‐09

ರ್ೕ. ತಮಮ್ಯಯ್, ರಾಜಯ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಸಂಗೀತ,
ನೃತಯ್, ನಾಟಕ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್
ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

10/25/2008 0:00

E

EST1

13 ನಿ.ವೇ.
01/2008‐09

ರ್ೕ. ತಮಮ್ಯಯ್, ರಾಜಯ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಸಂಗೀತ,
ನೃತಯ್, ನಾಟಕ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್
ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

10/25/2008 0:00

E

1(2).ಸಾಥ್.ಪ.ಬಡಿತ್‐
01/2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ಗೀತಾ ಕುಲಕಣಿರ್ ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಇವರಿಗೆ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದದ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ
ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/12/2009 0:00

D

1(2).ಸಾಥ್.ಪ.ಬಡಿತ್‐
01/2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ಗಿ
ಗೀತಾ
ತಾ ಕುಲಕಣಿರ್ ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್
ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಇವರಿಗೆ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದದ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ
ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/12/2009 0:00

D

ರ್ೕ ಕೆ.ಕೆ. ರುದರ್ಯಯ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್,
1(2).ಸಾಥ್.ಪ.ಬಡಿತ್‐
ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ
02/2008‐09
ಹುದೆದ್ಗೆ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/12/2009 0:00

D

EXAMINATION

EST1

EXAMINATION

16151

16197

16197

16333

16333

ರ್ೕ ಕೆ.ಕೆ. ರುದರ್ಯಯ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್,
1(2).ಸಾಥ್.ಪ.ಬಡಿತ್‐
ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ
02/2008‐09
ಹುದೆದ್ಗೆ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/12/2009 0:00

D

EXAMINATION

ರ್ೕಮತಿ. ಕೆ.ಎಲ್. ಶಾರದ, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್
13 ಕು.ನಿ.ವೇ.
ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
03/2008‐09.22‐ ಅರಳೆಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಬುದದ್ಮಾಂದಯ್
04.ನಿವೇ/2008
ಮಗನಾದ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ದೀಪಕ್ ಹೆಸರನುನ್
ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿಗಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/30/2009 0:00

E

EST1

ರ್ೕಮತಿ. ಕೆ.ಎಲ್. ಶಾರದ, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್
13 ಕು.ನಿ.ವೇ.
ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
03/2008‐09.22‐ ಅರಳೆಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಬುದದ್ಮಾಂದಯ್
04.ನಿವೇ/2008
ಮಗನಾದ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ದೀಪಕ್ ಹೆಸರನುನ್
ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿಗಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/30/2009 0:00

E

EXAMINATION

14 ಮು. .
ಹು.ಸಥ್:53/2007‐
08

ರ್ೕ ಎ.ಬಿ ವಾಡೆ
ವಾಡೆ ಸಾವರ್ಜನಿಕ
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್
ಕಷ್ಣ
ಣ ಇಲಾಖೆಯ
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾ
ಸಥ್ಳ ನೀರಿ ೇಯ ಲ್ರುವವರು ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಳ
ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/30/2008 0:00

D

EST1

14 ಮು. .
ಹು.ಸಥ್:53/2007‐
08

ರ್ೕ ಎ.ಬಿ ವಾಡೆ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾ
ಸಥ್ಳ ನೀರಿ ೇಯ ಲ್ರುವವರು ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಳ
ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/30/2008 0:00

D

EST1

16334

16334

16335

16335

16336

EXAMINATION

EST1

EXAMINATION

EST1

EXAMINATION

14 ಮು ಹು
ಸಥ್:54/2007‐08

ರ್ೕ ಎ. . ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರು ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ
ಚಿಂತಾಮಣಿ ಇವರಿಗೆ ಹಾ ಸಥ್ಳ
ನಿರಿಕಷ್ಯ ಲ್ರುವವರು ಇವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ
ಸಥ್ಳನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/30/2008 0:00

D

14 ಮು ಹು
ಸಥ್:54/2007‐08

ರ್ೕ ಎ. . ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರು ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ
ಚಿಂತಾಮಣಿ ಇವರಿಗೆ ಹಾ ಸಥ್ಳ
ನಿರಿಕಷ್ಯ ಲ್ರುವವರು ಇವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ
ಸಥ್ಳನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/30/2008 0:00

D

14 ಮು ಹು
ಸಥ್:55/2007‐08

ರ್ೕ ಬಿ.ಕೆ. ದಾಯ್ಮಣಣ್ ಸ. . ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಗೂ ಹಟಿಟ್ ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ
ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ಯ ಲ್ರುವವರು ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಮರು ಸಥ್ಳನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸಲು
ಕೌನಿಸ್ ಂಗ್ ಕರೆಯುವ ಬಗೆಗ್

4/30/2008 0:00

D

14 ಮು ಹು
ಸಥ್:55/2007‐08

ರ್ೕ ಬಿ.ಕೆ.
ಬಿ.ಕ . ದಾಯ್ಮಣಣ್ ಸ. . ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯು
ಸಂಯುಕ
ಕತ್ತ್
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಗೂ ಹಟಿಟ್ ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ
ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ಯ ಲ್ರುವವರು ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಮರು ಸಥ್ಳನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸಲು
ಕೌನಿಸ್ ಂಗ್ ಕರೆಯುವ ಬಗೆಗ್

4/30/2008 0:00

D

14 ಒ ಒ ಡಿ
:65/2007‐08

ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು
ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರ ಸಂಘ ರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು
ದಿ: 05.01.2008ರಂದು ಬೆಳಗಾ ಯ ಲ್
ಹಮಿಮ್ಕೊಂಡಿರುವ ರಾಜಯ್ ಮಟಟ್ದ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ
ಸಮೆ ಳನಕೆಕ್ ಅನಯ್ಕಾಯರ್ ನಿಮಿತತ್ ಎಂದು
ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆ

4/30/2008 0:00

D

EST1

14 ಒ ಒ ಡಿ
:65/2007‐08

ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು
ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರ ಸಂಘ ರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು
ದಿ: 05.01.2008ರಂದು ಬೆಳಗಾ ಯ ಲ್
ಹಮಿಮ್ಕೊಂಡಿರುವ ರಾಜಯ್ ಮಟಟ್ದ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ
ಸಮೆ ಳನಕೆಕ್ ಅನಯ್ಕಾಯರ್ ನಿಮಿತತ್ ಎಂದು
ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆ

EXAMINATION

14 ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ವಗರ್:42/2007‐
08

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ವೃಂದದ ಬೋದಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆಗ್.

4/30/2008 0:00

D

16338

EST1

14 ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ವಗರ್:42/2007‐
08

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ವೃಂದದ ಬೋದಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆಗ್.

4/30/2008 0:00

D

16341

EXAMINATION

14 ಮಾ ಹ
:03/2008‐09

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರ ರೀತಾಯ್
ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ರುವ ರ್ೕ ಕೃಷಣ್ಗೋ ಂದಪಪ್ ಂಪಿ
ಎಂಬುವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತಂತೆ.

3/28/2009 0:00

D

16341

EST1

14 ಮಾ ಹ
:03/2008‐09

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರ ರೀತಾಯ್
ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ರುವ ರ್ೕ ಕೃಷಣ್ಗೋ ಂದಪಪ್ ಂಪಿ
ಎಂಬುವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತಂತೆ.

3/28/2009 0:00

D

16336

16338

4/30/2008 0:00

D

EXAMINATION

13ನಾಯ್.ದಾ.ಪು.0
6/2008‐09

ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ದಾವೆಗಳ ಲ್
ಧ
ಆಯುಕಾತ್ಲಯಗಳ ಆಯುಕತ್ರು/ಅಪರ
ಆಯುಕತ್ರನುನ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ದಾವೆಗ ಗೆ
ಪರ್ತಿವಾದಿಗಳಾಗಿ ನಮಾದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

1/30/2009 0:00

D

16445

EST1

13ನಾಯ್.ದಾ.ಪು.0
6/2008‐09

ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ದಾವೆಗಳ ಲ್
ಧ
ಆಯುಕಾತ್ಲಯಗಳ ಆಯುಕತ್ರು/ಅಪರ
ಆಯುಕತ್ರನುನ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ದಾವೆಗ ಗೆ
ಪರ್ತಿವಾದಿಗಳಾಗಿ ನಮಾದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

1/30/2009 0:00

D

16485

EXAMINATION

14ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ
ವಗರ್:50/2007‐
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ
08
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆಯ ಲ್ನ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಬಗೆಗ್.

11/19/2009 0:00

D

16485

EST1

14ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ
ವಗರ್:50/2007‐
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ
08
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆಯ ಲ್ನ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಬಗೆಗ್.

11/19/2009 0:00

D

ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಆಯುಕಾತ್ಲಯ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್
ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧೀಕಾರಿಗಳ
ಸೇವಾ ಷಯಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಪತರ್ಗಳನುನ್
ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಆಯುಕಾತ್ಲಯಗ ಗೆ ಕಳು ಸುವ
ಬಗೆಗ್.

11/19/2009 0:00

D

16445

16486

EXAMINATION

14 ಗು. ಆ.
:04/2008‐09

14 ಗು. ಆ.
:04/2008‐09

ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಆಯುಕಾತ್ಲಯ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್
ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧೀಕಾರಿಗಳ
ಸೇವಾ ಷಯಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಪತರ್ಗಳನುನ್
ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಆಯುಕಾತ್ಲಯಗ ಗೆ ಕಳು ಸುವ
ಬಗೆಗ್.

11/19/2009 0:00

D

16486

EST1

16663

EXAMINATION

16ಅ.ಸೇ.ಸೇ‐
11/08‐09

ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನಕಾಕ್ಗಿಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆಬಗೆಗ್‐4 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 1ಕೆ. ೕಗೀಶ್
2ದೇವರಾಜ 3ಫಯಾಯ್ಜ್ ಅಹಮದ್ 4ಶೇಖರ್

4/28/2010 0:00

D

16663

EST1

16ಅ.ಸೇ.ಸೇ‐
11/08‐09

ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನಕಾಕ್ಗಿಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆಬಗೆಗ್‐4 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 1ಕೆ. ೕಗೀಶ್
2ದೇವರಾಜ 3ಫಯಾಯ್ಜ್ ಅಹಮದ್ 4ಶೇಖರ್

4/28/2010 0:00

D

EXAMINATION

CPI.
CPI 14 ಗೂ
ಗೂರ್ಪ್
ಬಿ.ಅ.ಸಥ್.ನಿ.:06/20
08‐
09.ಇತರೆ/2008

ಡಾ:ಸೋಮಶೇಖರಯಯ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ಮುಖ್ಐ ಕಷ್ಕರ ವೃಣದದವರ
ಣದದವರುು ಇ
ಇವರನು
ವರನುನ್
ಕನನ್ಡ ಮತುತ್ ಸಂಸಕ್ೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಮೈಸೂರು
ಇ ಲ್ನ ನಿ ೕಜನೆಯಿಂದ ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಗೆ
ಂದಿರುಗಿ ರುವುದರಂದ ಸದರಿಯವರಿಗೆ ಸಥ್ಳ
ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/27/2009 0:00

D

EST1

CPI. 14 ಗೂರ್ಪ್
ಬಿ.ಅ.ಸಥ್.ನಿ.:06/20
08‐
09.ಇತರೆ/2008

ಡಾ:ಸೋಮಶೇಖರಯಯ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ಮುಖ್ಐ ಕಷ್ಕರ ವೃಣದದವರು ಇವರನುನ್
ಕನನ್ಡ ಮತುತ್ ಸಂಸಕ್ೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಮೈಸೂರು
ಇ ಲ್ನ ನಿ ೕಜನೆಯಿಂದ ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಗೆ
ಂದಿರುಗಿ ರುವುದರಂದ ಸದರಿಯವರಿಗೆ ಸಥ್ಳ
ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/27/2009 0:00

D

16680

16680

16685

EXAMINATION

16 ಮ.ಸೇ.ಸೇ‐
12/08‐09

ರ್ೕ ವಪಪ್, ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ
ಅನುಷಾಠ್ನಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಟಿ.ಬಿ.ಎಫ್ ಇವರ
ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

8/12/2009 0:00

D

16685

EST1

16 ಮ.ಸೇ.ಸೇ‐
12/08‐09

ರ್ೕ ವಪಪ್, ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ
ಅನುಷಾಠ್ನಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಟಿ.ಬಿ.ಎಫ್ ಇವರ
ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

8/12/2009 0:00

D

13 ನಿ.ವೇ.‐
07/2008‐09

ರ್ೕ.ಎಸ್. . ರೇಮಠ್, ರಿಯ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ, ರಾಜಯ್
ೕಜನಾ
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

10/25/2008 0:00

E

13 ನಿ.ವೇ.‐
07/2008‐09

ರ್ೕ..ಎಸ್.
ಎಸ್. . ರೇಮಠ್,
ರ ಮಠ್, ರಿಯ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ, ರಾಜಯ್
ೕಜನಾ
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

10/25/2008 0:00

E

13 ಕಾ.ನಿ.ವ. ಆಯುಕತ್ರು, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ
ಘಟಕ 09/2008‐ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ
09.21‐
ವರದಿಗಳನುನ್ ನಿವರ್ ಸಲು ಪರ್ತೆಯ್ೕಕ ಘಟಕ
05.ಕಾನಿವ/2008
ಸೃಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್

1/30/2009 0:00

D

16711

16711

16740

EXAMINATION

EST1

EXAMINATION

16740

EST1

1/30/2009 0:00

D

10/7/2011 0:00

C

10/7/2011 0:00

C

EXAMINATION

ಸ.ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲ
ಕಾಲೇಜು
ೇಜು ಚಂದಕಾವಾಡಿ
ಚಂದಕಾವಾಡಿ
CPI. 14
ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕ್ ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ನ
ಇತರೆ:08/2008‐
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಭಾಗದ ಸಮಸತ್ ಜಾಜರ್ನುನ್
09.ಇತರೆ/2008
ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ವ
ಕೊಡದಿರುವ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00

D

EST1

ಸ.ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ಚಂದಕಾವಾಡಿ
CPI. 14
ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕ್ ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ನ
ಇತರೆ:08/2008‐
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಭಾಗದ ಸಮಸತ್ ಜಾಜರ್ನುನ್
09.ಇತರೆ/2008
ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ವ
ಕೊಡದಿರುವ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00

D

16780

EXAMINATION

16780

EST1

16808

16808

13 ಕಾ.ನಿ.ವ. ಆಯುಕತ್ರು, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ
ಘಟಕ 09/2008‐ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ
09.21‐
ವರದಿಗಳನುನ್ ನಿವರ್ ಸಲು ಪರ್ತೆಯ್ೕಕ ಘಟಕ
05.ಕಾನಿವ/2008
ಸೃಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್
2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಮಂಜೂರಾದ ಸಕಾರ್ರಿ
ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪುವರ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ನ
14
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳ ಸಾಟ್ಪಿಂಗ್ ಪಾಯ್ಟರ್ನ್
ಮು. .ಹು.ಸಥ್.:07/2 ಪರ್ಕಾರ ಇಲಲ್ದಿರುವುದರಿಂದ ಇ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್
008‐09
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರನುನ್
ಖಾ ಇರುವ ತತಸ್ಮಾನ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಸಥ್ಳ
ನಿಯುಕಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಮಂಜೂರಾದ ಸಕಾರ್ರಿ
ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪುವರ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ನ
14
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳ ಸಾಟ್ಪಿಂಗ್ ಪಾಯ್ಟರ್ನ್
ಮು. .ಹು.ಸಥ್.:07/2 ಪರ್ಕಾರ ಇಲಲ್ದಿರುವುದರಿಂದ ಇ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್
008‐09
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರನುನ್
ಖಾ ಇರುವ ತತಸ್ಮಾನ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಸಥ್ಳ
ನಿಯುಕಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆ

EXAMINATION

12ದಾವೆ‐
03/2008‐09

ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 5119/2007 ರ್ೕ ಎಸ್.
ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿ, ಂದಿ ಕಷ್ಕರು, ನಿಯಮ‐32 ರಡಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್
ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಅಜಿರ್

1/15/2009 0:00

D

16824

EST1

12ದಾವೆ‐
03/2008‐09

ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 5119/2007 ರ್ೕ ಎಸ್.
ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿ, ಂದಿ ಕಷ್ಕರು, ನಿಯಮ‐32 ರಡಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್
ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಅಜಿರ್

1/15/2009 0:00

D

16975

EXAMINATION

ಇ15. ಪರ್.ಅ.04.
2008‐09

ಬಿ.ಹೆಚ್.ಅಶವ್ಧನಾರಾಯಣಗಟ
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಕಷ್ರದಸೋಹ ಬೆಂಗಳೊ ರು
ಇವರಿಗೆ ದೇಶಪರ್ವಾಸ ಅನುಮತಿಬಗೆಗ್

9/8/2008 0:00

E

16975

EST1

ಇ15. ಪರ್.ಅ.04.
2008‐09

ಬಿ.ಹೆಚ್.ಅಶವ್ಧನಾರಾಯಣಗಟ
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಕಷ್ರದಸೋಹ ಬೆಂಗಳೊ ರು
ಇವರಿಗೆ ದೇಶಪರ್ವಾಸ ಅನುಮತಿಬಗೆಗ್

9/8/2008 0:00

E

ರ್ೕಮತಿ ಪರ್ಭಾ ಅಲೆಕಾಸ್ಂಡರ್ ಸಹಾಯಕ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಜಯ್ ೕಜನಾ
15. ಪರ್ಅ.05/2
ಕಚೇರಿ ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಬೆಂಗಳೊ ರು
008‐09
ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್

9/8/2008 0:00

E

16824

16988

EXAMINATION

16988

EST1

ರ್ೕಮತಿ ಪರ್ಭಾ ಅಲೆಕಾಸ್ಂಡರ್ ಸಹಾಯಕ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಜಯ್ ೕಜನಾ
15. ಪರ್ಅ.05/2
ಕಚೇರಿ ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಬೆಂಗಳೊ ರು
008‐09
ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್

9/8/2008 0:00

E

EXAMINATION

13 ನಿ.ವೇ.
13/2008‐09

ರ್ೕ. ರೇಖಾಯ್ ನಾಯಕ್, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಕನಾರ್ಟಕ ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

10/1/2008 0:00

D

17008

EST1

13 ನಿ.ವೇ.
13/2008‐09

ರ್ೕ. ರೇಖಾಯ್ ನಾಯಕ್, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಕನಾರ್ಟಕ ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

10/1/2008 0:00

D

17011

EXAMINATION

13 ನಿ.ವೇ.‐
14/2008‐09

ರ್ೕ.ಈ. ನಂಜಪಪ್, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ರಾಜಯ್
ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್
ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

10/25/2008 0:00

E

17011

EST1

13 ನಿ.ವೇ.‐
14/2008‐09

ರ್ೕ.ಈ. ನಂಜಪಪ್, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ರಾಜಯ್
ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್
ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

10/25/2008 0:00

E

17008

17101

EXAMINATION

(2)ಸಾಥ್.ಪ.ಬ‐
05/2008‐09

ರ್ೕ ಎಲ್.ಕೆ. ಆರೇರ, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ನಿ‐
32 ಇವರಿಗೆ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ
ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/12/2009 0:00

D

17101

EST1

(2)ಸಾಥ್.ಪ.ಬ‐
05/2008‐09

ರ್ೕ ಎಲ್.ಕೆ. ಆರೇರ, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ನಿ‐
32 ಇವರಿಗೆ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ
ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/12/2009 0:00

D

EXAMINATION

ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕಾತ್ಲಯ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಸಕಾರ್ರಿ
14
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ
ಧಾ.ಆ:09/2008‐ ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
09
ಸೇವಾ ಷಯಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಪತರ್ಗಳನುನ್
ಧರವಾಡ ಆಯುಕಾತ್ಲಯಕೆಕ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/19/2009 0:00

D

EST1

ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕಾತ್ಲಯ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಸಕಾರ್ರಿ
ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ
14
ಧಾ.ಆ:09/2008‐ ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ಸೇವಾ ಷಯಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಪತರ್ಗಳನುನ್
09
ಧರವಾಡ ಆಯುಕಾತ್ಲಯಕೆಕ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/19/2009 0:00

D

EXAMINATION

.ಟಿ. ವೇಗೌಡ
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ೕಜನೆಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
15.ವೆವೆಮಪಾ.0
ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
7‐2008‐09
ಹಾಗೂ ಇವರ ಪತಿಯವರ ವೆದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್

9/8/2008 0:00

D

17232

17232

17261

.ಟಿ. ವೇಗೌಡ
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ೕಜನೆಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
15.ವೆವೆಮಪಾ.0
ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
7‐2008‐09
ಹಾಗೂ ಇವರ ಪತಿಯವರ ವೆದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್

9/8/2008 0:00

D

17261

EST1

17336

EXAMINATION

1(2)ಸಾಥ್.ಪ.ಬಡಿತ್‐
3/2006‐07(ಪಿ)

ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/12/2009 0:00

D

17336

EST1

1(2)ಸಾಥ್.ಪ.ಬಡಿತ್‐
3/2006‐07(ಪಿ)

ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/12/2009 0:00

D

11/14/2008 0:00

D

11/14/2008 0:00

D

17462

EXAMINATION

14 ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಸಥ್
ನಿ:12/2008‐09

17462

EST1

14 ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಸಥ್
ನಿ:12/2008‐09

ರ್ೕ ಯು.ನಿಂಗಪಪ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ
ಉಪನಿದ
ೕರ್ಶಕರ ಕಛ
ಕಛೇರಿ
ೕರಿ ಸಾ
ಸಾ.. .ಇಲಾಖೆ
.ಇಲಾಖ ದ ಣ
ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಕೆ. .ಎಸ್.ನಿಯಮ 32ರ
ಅನವ್ಯ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ
ವೃಂದದ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಬಡಿತ್ಯನುನ್
ಂಪಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆಗೆ ಕೌನಿ ಂಗ್ ಮೂಲಕ
ರ್ೕ ಯು.ನಿಂಗಪಪ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ ದ ಣ
ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಕೆ. .ಎಸ್.ನಿಯಮ 32ರ
ಅನವ್ಯ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ
ವೃಂದದ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಬಡಿತ್ಯನುನ್
ಂಪಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆಗೆ ಕೌನಿ ಂಗ್ ಮೂಲಕ

EXAMINATION

ಸಥ್ಳ ನಿರಿ ೆಯ ಲ್ರುವ ರ್ೕಮತಿ ಮನೋರಂಜಿನಿ
14
ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ
ಮು. .ಸಥ್.ನಿ:11/20 ತಾಲೂಲ್ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಹೊಸನಗರ ವ ಗಗ್
08‐09
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ಬದ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಸಥ್ಳನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/14/2008 0:00

D

17463

EST1

ಸಥ್ಳ ನಿರಿ ೆಯ ಲ್ರುವ ರ್ೕಮತಿ ಮನೋರಂಜಿನಿ
14
ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ
ಮು. .ಸಥ್.ನಿ:11/20 ತಾಲೂಲ್ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಹೊಸನಗರ ವ ಗಗ್
08‐09
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ಬದ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಸಥ್ಳನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/14/2008 0:00

D

17485

EXAMINATION

15.ಪರ್ಭಮಂ/09/
2008‐09

ಹೆಚರ್.ಕೆ.ಪಾಂಡು ಕಷೇತರ್ ಕಷ್ನಧೀಕಾರಿಗಳು
ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆತ್ ಮಂಜೂರಿ ಬಗೆಗ್

2/9/2010 0:00

D

17485

EST1

15.ಪರ್ಭಮಂ/09/
2008‐09

ಹೆಚರ್.ಕೆ.ಪಾಂಡು ಕಷೇತರ್ ಕಷ್ನಧೀಕಾರಿಗಳು
ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆತ್ ಮಂಜೂರಿ ಬಗೆಗ್

2/9/2010 0:00

D

ಜಿಲಾಲ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ೕಗಳ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ
ಪಾರ್ಚಾಯರ್ರು ಮತುತ್ ಉಪಪಾರ್ಚಾಯರ್ರ
ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ
ನಿ ೕಜನೆಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/14/2008 0:00

D

17463

17493

EXAMINATION

14
ಇತರೆ:45/2007‐
08

EST1

14
ಇತರೆ:45/2007‐
08

ಜಿಲಾಲ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ೕಗಳ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ
ಪಾರ್ಚಾಯರ್ರು ಮತುತ್ ಉಪಪಾರ್ಚಾಯರ್ರ
ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ
ನಿ ೕಜನೆಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/14/2008 0:00

D

EXAMINATION

1(2)ದಾವೆ‐
06//2008‐09

ಅ.ಸಂ:2400/2001 ಠಠ್ಲ ಶೆಟಿಟ್ ನಿವೃತತ್
ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ,
ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಇತರರ
ನಡುವೆ

8/18/2009 0:00

D

17576

EST1

1(2)ದಾವೆ‐
06//2008‐09

ಅ.ಸಂ:2400/2001 ಠಠ್ಲ ಶೆಟಿಟ್ ನಿವೃತತ್
ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ,
ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಇತರರ
ನಡುವೆ

8/18/2009 0:00

D

17583

EXAMINATION

1(2)ಇ.ಮು.ಸ07
/200809

ಇಲಾಖಾ ಮುಂಬಡಿತ್ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಬಗೆಗ್

10/17/2011 0:00

C

17583

EST1

1(2)ಇ.ಮು.ಸ07
/200809

ಇಲಾಖಾ ಮುಂಬಡಿತ್ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಬಗೆಗ್

10/17/2011 0:00

C

17493

17576

17707

EXAMINATION

14ಗೂರ್ಪ್.ಬಿ.
ಸಧ್.13/2008‐09

ರ್ೕ ವ ಕುಮಾರ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು
ರಾಜಿರ್
ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಇವರನುನ್ ಮಾತೃ
ಇಲಾಖೆಗೆ ವಾಪಸುನ್ ಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್

11/14/2008 0:00

D

17707

EST1

14ಗೂರ್ಪ್.ಬಿ.
ಸಧ್.13/2008‐09

ರ್ೕ ವ ಕುಮಾರ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು
ರಾಜಿರ್
ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಇವರನುನ್ ಮಾತೃ
ಇಲಾಖೆಗೆ ವಾಪಸುನ್ ಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್

11/14/2008 0:00

D

14ಗೂರ್ಪ್.ಬಿ.ಅ.
ಸೇವಾ ವರ15/20
08‐09

ರ್ೕ ಚನನ್ಬೈರೇಗೌಡ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು. ಹಾಗೂ
ಪದನಿಮಿತತ್ ಸಹಾಯಕ
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು.ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ
ಬೇಗೂರು. ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಸೇವಾ ವರವನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

11/14/2008 0:00

D

14ಗೂರ್ಪ್.ಬಿ.ಅ.
ಸೇವಾ ವರ15/20
08‐09

ರ್ೕ ಚನ
ಚನನ್ನ್ಬೈರೇಗೌಡ
ೖರ ಗ ಡ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು.
ಕಷ್ಕರು. ಹಾಗೂ
ಪದನಿಮಿತತ್ ಸಹಾಯಕ
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು.ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ
ಬೇಗೂರು. ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಸೇವಾ ವರವನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

11/14/2008 0:00

D

9/8/2008 0:00

D

17709

17709

17816

EXAMINATION

EST1

EXAMINATION

ಸೋಮಶೇಖರಯಯ್ ಮುಉ ಸರಕಾರಿ ಸಂ
15ಮು ರಜೆ/11/
ಪೌಢಶಾಲೆ ಹೆಗೆಗ್ರೆ ತುಮಕೂರು ತಾ ಇವರ ಬಡಿತ್
2008=09
ಅವಧಿಯ ಲ್ನ ರಜೆ ಇತಯ್ಧರ್ಪಡಿಸುವಬಗೆಗ್

ಸೋಮಶೇಖರಯಯ್ ಮುಉ ಸರಕಾರಿ ಸಂ
15ಮು ರಜೆ/11/
ಪೌಢಶಾಲೆ ಹೆಗೆಗ್ರೆ ತುಮಕೂರು ತಾ ಇವರ ಬಡಿತ್
2008=09
ಅವಧಿಯ ಲ್ನ ರಜೆ ಇತಯ್ಧರ್ಪಡಿಸುವಬಗೆಗ್

9/8/2008 0:00

D

EXAMINATION

14ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ವಗರ್: 16/2008‐
09

ರ್ ಪಿ.ಪರ ವಮೂತಿರ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಮುದುವನಹ ಳ್ ಕೊಳೆಳ್ಗಾಲ
ತಾಲೂಲ್ಕ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆಯ ಬಗೆಗ್.

10/7/2011 0:00

D

17885

EST1

14ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ವಗರ್: 16/2008‐
09

ರ್ ಪಿ.ಪರ ವಮೂತಿರ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಮುದುವನಹ ಳ್ ಕೊಳೆಳ್ಗಾಲ
ತಾಲೂಲ್ಕ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆಯ ಬಗೆಗ್.

10/7/2011 0:00

D

17936

EXAMINATION

ಕೇಂಪರಾಮ ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು
15.ವೆಯ್ವೆಮಪಾ/1
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ ಬೇಂಗಳೊ ರು
2/2008=09
ಇವರ ವೈದೈಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್

9/26/2008 0:00

B

17936

EST1

ಕೇಂಪರಾಮ ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು
15.ವೆಯ್ವೆಮಪಾ/1
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ ಬೇಂಗಳೊ ರು
2/2008=09
ಇವರ ವೈದೈಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್

9/26/2008 0:00

B

17816

17885

EST1

17969

17969

17978

17978

17997

EXAMINATION

ಬಿ. .ಹೇಮಲತಾ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು
ಕನಾರ್ಟಕ ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ, ಬನಶಂಕರಿ
CPI.35.ಬಿವೃಂಅನಿ/
ಬೆಂ.ಇವರನುನ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ
2008
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಪರ್ತಿನಿ ೕಜನೆಯ ಮೇಲೆ
ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್

11/14/2008 0:00

D

EST1

ಬಿ. .ಹೇಮಲತಾ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು
ಕನಾರ್ಟಕ ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ, ಬನಶಂಕರಿ
CPI.35.ಬಿವೃಂಅನಿ/
ಬೆಂ.ಇವರನುನ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ
2008
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಪರ್ತಿನಿ ೕಜನೆಯ ಮೇಲೆ
ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್

11/14/2008 0:00

D

EXAMINATION

CPI.36.ಇತರೆ/200
8

ರ್ೕಮತಿ ಬದುರ್ನಿನ್ಸ ಬೇಗಂ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಹಾರಗದೆದ್ ಆನೇಕಲ್
ತಾಲೂಲ್ಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಎಲ್.ಪಿ. . ಬಗೆಗ್.

3/28/2009 0:00

D

EST1

CPI.36.ಇತರೆ/200
8

ಮತಿ ಬದು
ಬದುರ್ನಿನ್ಸ ಬೇಗಂ ಮುಖ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಕಷ್ಕರು
ರ್ೕೕಮತಿ
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಹಾರಗದೆದ್ ಆನೇಕಲ್
ತಾಲೂಲ್ಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಎಲ್.ಪಿ. . ಬಗೆಗ್.

3/28/2009 0:00

D

EXAMINATION

14
ಎಲ್. .ಕೂಯ್:41/2
008

ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರಾದ ಮಾನಯ್ ರ್ೕ
ಪುಟಟ್ಣಣ್ ಕಷ್ಕರ ೇತರ್ ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ
ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್:41ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು.

11/14/2008 0:00

D

17997

17664

17664

18222

18222

ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರಾದ ಮಾನಯ್ ರ್ೕ
ಪುಟಟ್ಣಣ್ ಕಷ್ಕರ ೇತರ್ ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ
ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್:41ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು.

11/14/2008 0:00

D

EXAMINATION

15/ ಪರ್/10/20
08=09

ರ್ೕಮತಿ ಯಶೋದ ಟಿಕೆ ಮುಉ ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಜೀವನಬೀಮಾನಗರ ಮ.ವ4
ಇವರು ದೇಶ ಪರ್ವಾಸ ಹೋಗಿ ಬರಲು
ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

9/8/2008 0:00

E

EST1

15/ ಪರ್/10/20
08=09

ರ್ೕಮತಿ ಯಶೋದ ಟಿಕೆ ಮುಉ ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಜೀವನಬೀಮಾನಗರ ಮ.ವ4
ಇವರು ದೇಶ ಪರ್ವಾಸ ಹೋಗಿ ಬರಲು
ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

9/8/2008 0:00

E

EXAMINATION

ಸಾ
ಸಾವರ್ಜನಿಕ
ವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್
ಕಷ್ಣ
ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಕಾರ್ರಿ
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
CPI.38.ಬಿವೃಂಅನಿ/ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಗಾರ್ಮೀಣಾಭಿವೃದಿದ್
ಮತುತ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಗೆ
2008
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/8/2009 0:00

D

EST1

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
CPI.38.ಬಿವೃಂಅನಿ/ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಗಾರ್ಮೀಣಾಭಿವೃದಿದ್
2008
ಮತುತ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಗೆ
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/8/2009 0:00

D

EST1

14
ಎಲ್. .ಕೂಯ್:41/2
008

18387

18387

18389

18389

18290

1(2)ಬಡಿತ್‐
08/2008‐09

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ಯನುನ್
ಪಡೆದಿರುವ ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ
ಕ ಪ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

10/17/2011 0:00

D

1(2)ಬಡಿತ್‐
08/2008‐09

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ಯನುನ್
ಪಡೆದಿರುವ ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ
ಕ ಪ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

10/17/2011 0:00

D

EXAMINATION

ಟಿ.ಎಲ್.ಶಾರದಮಮ್ ರಿಯ ಸಕಾಯಕ
15/ವೆದಯ್ಕೀಐ/ವೆ
ನಿದೇರ್ಶಕರು [ಪಾರ್ದಮಿಕ ಕಷ್ಣ} ಆಯುಕತ್ರ
ಚಚ್ಮಪಾ/15/2008
ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೊ ೕರಿ ಇವರಿಗೆ ವರ್ದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
‐09
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್

1/6/2009 0:00

C

EST1

ಟಿ.ಎಲ್.ಶಾರದಮಮ್
ಶಾರದಮ ರಿಯ ಸಕಾಯಕ
ಸಕಾಯಕ
15/ವೆದಯ್ಕೀಐ/ವೆ
ನಿದೇರ್ಶಕರು [ಪಾರ್ದಮಿಕ ಕಷ್ಣ} ಆಯುಕತ್ರ
ಚಚ್ಮಪಾ/15/2008
ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೊ ೕರಿ ಇವರಿಗೆ ವರ್ದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
‐09
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್

1/6/2009 0:00

C

15/ಹಜಾಯ್ತೆರ್/ಅ
ನುಮತಿ/14/2008
=2009

2/9/2010 0:00

D

EXAMINATION

EST1

EXAMINATION

ಮೀಒರ್ಬೇದುಲಾಲ್ ನಿದೇರ್ಶಕರಿ ಪಾರ್ಧಮಿಕ
ಕಷ್ಣ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೊ ರು ಇವರಿಗೆ
ಹಜರ್ಯಾತೆರ್ಗೆ ಅನುಮರಿ ಬಗೆಗ್

18290

EST1

15/ಹಜಾಯ್ತೆರ್/ಅ
ನುಮತಿ/14/2008
=2009

ಮೀಒರ್ಬೇದುಲಾಲ್ ನಿದೇರ್ಶಕರಿ ಪಾರ್ಧಮಿಕ
ಕಷ್ಣ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೊ ರು ಇವರಿಗೆ
ಹಜರ್ಯಾತೆರ್ಗೆ ಅನುಮರಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಗುಲಾನ್ರ್ ಜಾನ್.ಎಸ್.ಎ. ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು ನಿ‐32ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಹಂಪನಕುಪೆಪ್
ಆಲೂರು ತಾ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಪ.ಪೂ.
.ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ಹೋಂದಿರುವುದರಿಂದ
ಕತರ್ವುಯ್ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ
ರ್ೕಮತಿ ಗುಲಾನ್ರ್ ಜಾನ್.ಎಸ್.ಎ. ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು ನಿ‐32ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಹಂಪನಕುಪೆಪ್
ಆಲೂರು ತಾ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಪ.ಪೂ.
.ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ಹೋಂದಿರುವುದರಿಂದ
ಕತರ್ವುಯ್ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ

2/9/2010 0:00

D

11/14/2008 0:00

D

11/14/2008 0:00

D

18340

EXAMINATION

14 ಕ.ಬಿ.ಅ.
:19/2008‐09

18340

EST1

14 ಕ.ಬಿ.ಅ.
:19/2008‐09

18376

EXAMINATION

CPI.39.ಇತರೆ/200
8

ಆರ್.ಐ.ಇ. ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ನ ಬೋಧಕ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್

11/14/2008 0:00

D

EST1

CPI.39.ಇತರೆ/200
8

ಆರ್.ಐ.ಇ. ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ನ ಬೋಧಕ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್

11/14/2008 0:00

D

18376

18447

18447

18535

18535

18529

EXAMINATION

ರ್ೕ. ಜಿ. ಚಂದರ್ಶೇಖರ್, ನಿವೃತತ್ ನಿದೇರ್ಶಕರು
13 ನಿ.ವೇ.
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಣ ಇವರ ತಡೆ ಡಿಯಲಾದ
17/08‐09.24‐09‐ ಡಿ. .ಆರ್.ಜಿ. ಬಿಡುಗಡೆ ಸಂಬಂಧ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್
.ನಿವೇ/2008
ಮುಂಗಡದ ತೀರುವ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ ಸ ಲ್ಸುವ
ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

EST1

ರ್ೕ. ಜಿ. ಚಂದರ್ಶೇಖರ್, ನಿವೃತತ್ ನಿದೇರ್ಶಕರು
13 ನಿ.ವೇ.
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಣ ಇವರ ತಡೆ ಡಿಯಲಾದ
17/08‐09.24‐09‐ ಡಿ. .ಆರ್.ಜಿ. ಬಿಡುಗಡೆ ಸಂಬಂಧ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್
.ನಿವೇ/2008
ಮುಂಗಡದ ತೀರುವ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ ಸ ಲ್ಸುವ
ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

EXAMINATION

ಎಲ್.ಪಾಪಯಯ್ ಮು. ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್
15
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಹಾಸಂಡ ಹ ಳ್, ಮಾಲೂರು ತಾ.
ವೈವೆಮಪಾ/16/2
ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
008‐09
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

8/20/2011 0:00

D

EST1

ಎಲ್.ಪಾಪಯಯ್
ಪಾಪಯ ಮು. ಸಕಾರ್ರಿ
ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್
15
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಹಾಸಂಡ ಹ ಳ್, ಮಾಲೂರು ತಾ.
ವೈವೆಮಪಾ/16/2
ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
008‐09
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

8/20/2011 0:00

D

ರ್ೕ ಕೆ.ಸಾವ್ಮಿ, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಇವರಿಗೆ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. ರಿಟ್
ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 5871/2001

3/17/2010 0:00

D

EXAMINATION

12ರಿಟ್‐
4/2002‐03

18529

18586

18586

18589

18589

12ರಿಟ್‐
4/2002‐03

ರ್ೕ ಕೆ.ಸಾವ್ಮಿ, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಇವರಿಗೆ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. ರಿಟ್
ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 5871/2001

3/17/2010 0:00

D

1(2)ರಿಟ್‐
1/2001‐2002

ರ್ೕ ಬಿ. ವಾಸು ಶೆಟಿಟ್, ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಕುಂದಾಪುರ,
ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಕನಾರ್ಟಕ ಆಡ ತ
ನಾಯ್ಯ ಮಂಡ ಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ದಾವೆ
ಸಂಖೆಯ್: 2100/2001 ಬಗೆಗ್

4/7/2010 0:00

C

EST1

1(2)ರಿಟ್‐
1/2001‐2002

ರ್ೕ ಬಿ. ವಾಸು ಶೆಟಿಟ್, ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಕುಂದಾಪುರ,
ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಕನಾರ್ಟಕ ಆಡ ತ
ನಾಯ್ಯ ಮಂಡ ಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ದಾವೆ
ಸಂಖೆಯ್: 2100/2001 ಬಗೆಗ್

4/7/2010 0:00

C

EXAMINATION

1(2)ರಿಟ್‐
8/2000‐2001

ರ್ೕ . ಪರ್ಭಾಕರ್
ಭಾಕರ್ ಶೆಟಿ
ಶೆಟಿಟ್, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು
ೕಕಷ್ಕರು,
ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಖೆ, ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಯ ಲ್
ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 2400/2000 ಕುರಿತು.

4/7/2010 0:00

C

EST1

1(2)ರಿಟ್‐
8/2000‐2001

ರ್ೕ . ಪರ್ಭಾಕರ್ ಶೆಟಿಟ್, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು,
ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಖೆ, ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಯ ಲ್
ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 2400/2000 ಕುರಿತು.

4/7/2010 0:00

C

EST1

EXAMINATION

18608

EXAMINATION

1(2)ರಿಟ್‐
02/2002‐03ಭಾಗ

ರ್ೕ ದಸತ್ಗಿರಿ, ನಿವೃತತ್ ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,
ಇವರು ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್
ಸಂಖೆಯ್: 5401/2001 ಕುರಿತು.

4/7/2010 0:00

C

18608

EST1

1(2)ರಿಟ್‐
02/2002‐03ಭಾಗ

ರ್ೕ ದಸತ್ಗಿರಿ, ನಿವೃತತ್ ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,
ಇವರು ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್
ಸಂಖೆಯ್: 5401/2001 ಕುರಿತು.

4/7/2010 0:00

C

EXAMINATION

ಸೈಯದ್ ಸನಾವುಲಾಲ್, ಮು
ವ ಗಗ್
CPI..ಯಾವುದಾದ
ಇವರನುನ್ ಸ ಡಿ ಇಡಿ ಕಾ ಖಾ ಯಿರುವ ಉದುರ್
ರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್
ಉಪನಾಯ್ಸಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ವಹಾರ್ವಣೆ/ನಿ ೕಜನೆ
ಮಾಡಿ/2008
ಆದೇ ಸುವ ಬಗೆಗ್

1/15/2010 0:00

D

EST1

ಸೈಯದ್
ಯದ್ ಸನಾವ
ಸನಾವುಲಾಲ್
ಲಾ, ಮು
ವ ಗಗ್
ಗ
CPI..ಯಾವುದಾದ
ಇವರನುನ್ ಸ ಡಿ ಇಡಿ ಕಾ ಖಾ ಯಿರುವ ಉದುರ್
ರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್
ಉಪನಾಯ್ಸಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ವಹಾರ್ವಣೆ/ನಿ ೕಜನೆ
ಮಾಡಿ/2008
ಆದೇ ಸುವ ಬಗೆಗ್

1/15/2010 0:00

D

EXAMINATION

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಉ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತತ್
14
ಸಹಾಯಕ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರದಿಂದ
ಮು. .ಹು.ಪರ್.ಬಿ:23
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಹಾಗೂ ಸಕಾರ್ರಿ
/2008‐09
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಗಳ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಲನುನ್
ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/7/2011 0:00

D

18661

18661

18714

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಉ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತತ್
14
ಸಹಾಯಕ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರದಿಂದ
ಮು. .ಹು.ಪರ್.ಬಿ:23
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಹಾಗೂ ಸಕಾರ್ರಿ
/2008‐09
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಗಳ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಲನುನ್
ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

18714

EST1

18724

EXAMINATION

15.ಪರ್ಭಮಂ.20.
2008‐09

18724

EST1

15.ಪರ್ಭಮಂ.20.
2008‐09

18965

18965

10/7/2011 0:00

D

ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಮತುತ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಪರ್ಭಾರ
ಬತತ್ ಮಂಜೊರಿಬಗೆಗ್

8/30/2011 0:00

E

ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಮತುತ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಪರ್ಭಾರ
ಬತತ್ ಮಂಜೊರಿಬಗೆಗ್

8/30/2011 0:00

E

EXAMINATION

ರ್ೕ ಎಂ
ಎಂ.ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ್
.ಗ ೂ ಪಾಲಕೃಷಣ್, ೇತರ್
ತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ‐
15
ಪರ್ಅ/23/2008 ‐ 2, ಬಳೇಪೇಟೆ, ಪೂಣರ್ಯಯ್ ಛತರ್, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರು ದೇಶ ಪರ್ವಾಸಕಾಕ್ಗಿ ಪಾಸ ೕಟರ್
09
ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/29/2011 0:00

D

EST1

ರ್ೕ ಎಂ.ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ್, ೇತರ್
15
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ‐
ಪರ್ಅ/23/2008‐ 2, ಬಳೇಪೇಟೆ, ಪೂಣರ್ಯಯ್ ಛತರ್, ಬೆಂಗಳೂರು
09
ಇವರು ದೇಶ ಪರ್ವಾಸಕಾಕ್ಗಿ ಪಾಸ ೕಟರ್
ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/29/2011 0:00

D

18984

EXAMINATION

15
ಪರ್ಭಮಂ/24/200
8‐09

ಕೆ. .ಎಸ್.ಆರ್ ನಿಯಮ 32/68 ರನವ್ಯ
ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/25/2010 0:00

C

18984

EST1

15
ಪರ್ಭಮಂ/24/200
8‐09

ಕೆ. .ಎಸ್.ಆರ್ ನಿಯಮ 32/68 ರನವ್ಯ
ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/25/2010 0:00

C

EXAMINATION

ರ್ೕ ಬಿ.ಜೆ. ಚಿದಾನಂದಮೂತಿರ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ
CPI.47.ಇತರೆ/200 ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಬಿ, ಇ,ಓ, ಕಛೇರಿ ತುರುವೇಕೆರೆ
8
ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿರುವ ಬಿ ಆರ್
ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ರದುದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00

D

EST1

ಚಿದಾನಂದಮೂತಿರ್ ದೈ ಕ ಕಷ್
ಕಷ್ಣ
ಣ
ರ್ೕ ಬಿ.ಜೆ. ಚಿದಾನಂದಮೂತಿರ್
CPI.47.ಇತರೆ/200 ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಬಿ, ಇ,ಓ, ಕಛೇರಿ ತುರುವೇಕೆರೆ
ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿರುವ ಬಿ ಆರ್
8
ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ರದುದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00

D

ಎಂ.ಮಂಜುನಾಧ ಸಾವ್ಮಿ, ೇತರ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ
ಅದಿಕಾರಿ ಚನನ್ಗಿರಿಬಿ ೕಜನೆ
ವಗಾರ್ಯಿ ,ಎಸ್.ಶಂಕರಪಪ್ ಮು
ನಿ ೕಜನೆಮೆರೆಗೆ ನೇಮಿಸುವಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

D

19000

19000

19008

EXAMINATION

CPI.48.ಬಿವೃಂಅನಿ/
2008

ಎಂ.ಮಂಜುನಾಧ ಸಾವ್ಮಿ, ೇತರ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ
ಅದಿಕಾರಿ ಚನನ್ಗಿರಿಬಿ ೕಜನೆ
ವಗಾರ್ಯಿ ,ಎಸ್.ಶಂಕರಪಪ್ ಮು
ನಿ ೕಜನೆಮೆರೆಗೆ ನೇಮಿಸುವಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

D

19008

EST1

CPI.48.ಬಿವೃಂಅನಿ/
2008

19140

EXAMINATION

12ರಿಟ್‐
03/1997‐98

ರ್ೕ ಎ. ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ ಮತುತ್ ಇತರರು
ಸ ಲ್ ರುವ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್: 3267‐74/97 ಕುರಿತು

11/24/2008 0:00

D

19140

EST1

12ರಿಟ್‐
03/1997‐98

ರ್ೕ ಎ. ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ ಮತುತ್ ಇತರರು
ಸ ಲ್ ರುವ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್: 3267‐74/97 ಕುರಿತು

11/24/2008 0:00

D

19142

EXAMINATION

1(2)ರಿಟ್‐
1/1998‐99

ರ್ೕ ಆರ್. . ಗುರುದೇವಯಯ್, ಇವರು
ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 2420/98 ಕುರಿತು.

11/24/2008 0:00

D

19142

EST1

1(2)ರಿಟ್‐
1/1998‐99

ರ್ೕ ಆರ್. . ಗುರುದೇವಯಯ್, ಇವರು
ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 2420/98 ಕುರಿತು.

11/24/2008 0:00

D

19143

EXAMINATION

1(2)ನಿಂದನಾ ಕೆ. ಪುರುಷೋತತ್ಮಮ್ ರೆಡಿಡ್ ಇವರು ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ಯ ಲ್
ದಾವೆ‐10/1997‐
ಸ ಲ್ ರುವ ನಿಂದನಾ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 615‐
98
617/97 ಕುರಿತು

11/24/2008 0:00

D

19143

EST1

1(2)ನಿಂದನಾ ಕೆ. ಪುರುಷೋತತ್ಮಮ್ ರೆಡಿಡ್ ಇವರು ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ಯ ಲ್
ದಾವೆ‐10/1997‐
ಸ ಲ್ ರುವ ನಿಂದನಾ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 615‐
98
617/97 ಕುರಿತು

11/24/2008 0:00

D

19144

EXAMINATION

1(2)ನಿಂದನಾ
ದಾವೆ‐03/1998‐
99

ರ್ೕ .ಎಸ್. ಭಜಂತಿರ್ ಇವರು ಕೆ.ಎಟಿ.ಯ ಲ್
ಸ ಲ್ ರುವ ನಿಂದನಾ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್: 175/98
ಕುರಿತು

11/24/2008 0:00

D

19144

EST1

1(2)ನಿಂದನಾ
ದಾವೆ‐03/1998‐
99

ರ್ೕ .ಎಸ್. ಭಜಂತಿರ್ ಇವರು ಕೆ.ಎಟಿ.ಯ ಲ್
ಸ ಲ್ ರುವ ನಿಂದನಾ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್: 175/98
ಕುರಿತು

11/24/2008 0:00

D

19145

EXAMINATION

12ರಿಟ್‐
8/1998‐99

ರ್ೕ ಗಂಗಪಪ್ ಇವರು ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ
ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 1194/98 ಕುರಿತು

11/24/2008 0:00

D

19145

EST1

12ರಿಟ್‐
8/1998‐99

ರ್ೕ ಗಂಗಪಪ್ ಇವರು ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ
ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 1194/98 ಕುರಿತು

11/24/2008 0:00

D

19154

EXAMINATION

12ರಿಟ್‐
3/2002‐03

ರ್ೕ ಎಂ. ಬಸವರಾಜಪಪ್ ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ
ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 6925/2002 ಕುರಿತು

11/25/2008 0:00

D

19154

EST1

12ರಿಟ್‐
3/2002‐03

ರ್ೕ ಎಂ. ಬಸವರಾಜಪಪ್ ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ
ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 6925/2002 ಕುರಿತು

11/25/2008 0:00

D

EXAMINATION

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯಿದ
ಕಾಯಿದೆಯಡಿ
ಯಡಿ ರ್ೕ ತುಳ ದಾಸ್
14
ಪಾವಸಕ್ರ್ ಇವರು, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
ಮಾ.ಹ.:30/2008‐ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ 1993ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಯೆಕ್ ಆಗಿ
09
ನೇಮಕ ಹೊಂದಿದ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.

2/24/2010 0:00

D

EST1

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ರ್ೕ ತುಳ ದಾಸ್
14
ಪಾವಸಕ್ರ್ ಇವರು, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
ಮಾ.ಹ.:30/2008‐ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ 1993ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಯೆಕ್ ಆಗಿ
09
ನೇಮಕ ಹೊಂದಿದ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.

2/24/2010 0:00

D

19330

19330

19331

EXAMINATION

15.ಪರ್ಭಮಂ/26/
2008‐09

ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರಿಭತೆಯ್
ಮಂಜೊರಿಬಗೆಗ್

9/25/2010 0:00

D

19331

EST1

15.ಪರ್ಭಮಂ/26/
2008‐09

ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರಿಭತೆಯ್
ಮಂಜೊರಿಬಗೆಗ್

9/25/2010 0:00

D

EXAMINATION

13
ಎಲ್.ರಂಗಪಪ್,ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾವರ್ಜನಿಕ
ಲೋ.ಆ.ಪರ್.22/20
ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ರುದದ್ದ
08‐09.10‐12‐
ಕೇ ನ ತನಿಖೆಗೆ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
.ಆ.ಋ.ಪ/2008

6/23/2011 0:00

D

EST1

13
ಎಲ್.ರಂಗಪಪ್,ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾವರ್ಜನಿಕ
ಲೋ.ಆ.ಪರ್.22/20
ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ರುದದ್ದ
08‐09.10‐12‐
ಕೇ ನ ತನಿಖೆಗೆ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
.ಆ.ಋ.ಪ/2008

6/23/2011 0:00

D

3/28/2009 0:00

D

19349

19349

19502

EXAMINATION

CPI.54.ಇತರೆ/200
8

ರ್ೕ ಮಹಮ್ದ್ ಸಾಹೇಬ್ ಧಮರ್ತ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ
ಮೀರಕೋರನಹ ಳ್, ಹಡಗ ತಾಲೂಲ್ಕ್,
ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಹೆಸರು ತಿದುದ್ಪಡಿ ಬಗೆಗ್.

19502

19584

19584

19586

19586

EST1

CPI.54.ಇತರೆ/200
8

ರ್ೕ ಮಹಮ್ದ್ ಸಾಹೇಬ್ ಧಮರ್ತ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ
ಮೀರಕೋರನಹ ಳ್, ಹಡಗ ತಾಲೂಲ್ಕ್,
ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಹೆಸರು ತಿದುದ್ಪಡಿ ಬಗೆಗ್.

3/28/2009 0:00

D

EXAMINATION

CPI.56.ಬಿವೃಂಅನಿ/
2008

ಎಸ್ ಪಿ ಮಹದೇವ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್
ಇವರನುನ್ ತಾ.ಸಮಾಜ ಕಲಾಯ್ಣಾಧಿಖಾರಿ
ನನ್ಂಪೇಟೆ ಹುದೆದ್ಯ ಪರ್ಭಾರವನುನ್
ವ ಕೊಳಳ್ಲು ಬಿ.ಮಾ. ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00

D

EST1

CPI.56.ಬಿವೃಂಅನಿ/
2008

ಎಸ್ ಪಿ ಮಹದೇವ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್
ಇವರನುನ್ ತಾ.ಸಮಾಜ ಕಲಾಯ್ಣಾಧಿಖಾರಿ
ನನ್ಂಪೇಟೆ ಹುದೆದ್ಯ ಪರ್ಭಾರವನುನ್
ವ ಕೊಳಳ್ಲು ಬಿ.ಮಾ. ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00

D

EXAMINATION

15 ಪರ್ಭಮಂ
ಭಮಂ
28/2008‐09.22‐
12‐
.ಪರ್ಭಮಂ/2008

ಗೂರ್ಪರ್‐ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

1/7/2010 0:00

D

EST1

15 ಪರ್ಭಮಂ
28/2008‐09.22‐
12‐
.ಪರ್ಭಮಂ/2008

ಗೂರ್ಪರ್‐ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

1/7/2010 0:00

D

19709

EXAMINATION

16ಗರನ
ಮಂ1/08‐09

ಕೆಂಪರಾಮ. ಸ.ನಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗಧೀಕರಣ
ಸೌಲಭಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/14/2011 0:00

D

19709

EST1

16ಗರನ
ಮಂ1/08‐09

ಕೆಂಪರಾಮ. ಸ.ನಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗಧೀಕರಣ
ಸೌಲಭಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/14/2011 0:00

D

19516

EXAMINATION

CPI.55.ಇತರೆ/200
8

ಎಸ್ಎಸ್.ಎಲ್. ಪರೀ ಾ ಫ ತಾಂಶ ತ
ದೃ ಟ್ಂದ ಡಯಟ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರ ನಿ ೕಜನೆಕುರಿತಿ

3/28/2009 0:00

D

19516

EST1

CPI.55.ಇತರೆ/200
8

ಎಸ್ಎಸ್.ಎಲ್. ಪರೀ ಾ ಫ ತಾಂಶ ತ
ದೃ ಟ್ಂದ ಡಯಟ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರ ನಿ ೕಜನೆಕುರಿತಿ

3/28/2009 0:00

D

1/9/2009 0:00

D

19539

EXAMINATION

ರ್ೕಮತಿ. ಆರ್. ೕತಾಲ ಮ್,
ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗೂ ಪದ ನಿಮಿತತ್
15
ಸಮೂಹ ಸಹಾಯಕ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ,
.ಪರ್.ಅ/27/2008
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
‐09
ದ ಣ ವಲಯ‐1 ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್
ಹೋಗಲು ಎನ್.ಡಿ. . ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

ರ್ೕಮತಿ. ಆರ್. ೕತಾಲ ಮ್,
ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗೂ ಪದ ನಿಮಿತತ್
15
ಸಮೂಹ ಸಹಾಯಕ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ,
.ಪರ್.ಅ/27/2008
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
‐09
ದ ಣ ವಲಯ‐1 ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್
ಹೋಗಲು ಎನ್.ಡಿ. . ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

19539

EST1

19784

EXAMINATION

15.ಪರ್ಭಮಂ.29/
2008‐09

19784

EST1

19830

19830

1/9/2009 0:00

D

ಕೆ. .ಎಸ್.ಅರ್ ನಿಯಮ 32/68ರನವ್ಯ
ಗೊರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಪರ್ಭಾರಿ ಬತೆಯ್
ಮಂಜೂರಿ ಬಗೆಗ್

9/25/2010 0:00

C

15.ಪರ್ಭಮಂ.29/
2008‐09

ಕೆ. .ಎಸ್.ಅರ್ ನಿಯಮ 32/68ರನವ್ಯ
ಗೊರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಪರ್ಭಾರಿ ಬತೆಯ್
ಮಂಜೂರಿ ಬಗೆಗ್

9/25/2010 0:00

C

EXAMINATION

13ಕು.ನಿ.ವೇ.24/
2008‐09

ಕಾಣೆಯಾದ ಪತಿ ರ್ೕ.ಆರ್.ರಂಗಪ
ಕಾಣೆಯಾದ
ರಂಗಪಪ್ ನಿವೃ
ನಿವ ತತ್
ಕಷ್ಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ಇವರ ಪತಿತ್
ರ್ೕಮತಿ.ಶಕುಂತಲ ಇವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ನಿವೃತಿತ್
ವೇತನದ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/23/2011 0:00

D

EST1

13ಕು.ನಿ.ವೇ.24/
2008‐09

ಕಾಣೆಯಾದ ಪತಿ ರ್ೕ.ಆರ್.ರಂಗಪಪ್ ನಿವೃತತ್
ಕಷ್ಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ಇವರ ಪತಿತ್
ರ್ೕಮತಿ.ಶಕುಂತಲ ಇವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ನಿವೃತಿತ್
ವೇತನದ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/23/2011 0:00

D

EXAMINATION

CPI
15.ಕನಿಅ/30/20
08‐
09.60.ಕನಿಅ/200
9

ರಮೇಶ್ ಇವರ ಕಡಾಡ್ಯ ನರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

8/20/2011 0:00

D

19948

EST1

CPI
15.ಕನಿಅ/30/20
08‐
09.60.ಕನಿಅ/200
9

ರಮೇಶ್ ಇವರ ಕಡಾಡ್ಯ ನರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

8/20/2011 0:00

D

19986

EXAMINATION

1(2)ರಿಟ್‐
04/2001‐02

ರ್ೕ ರ್ೕಧರ ಶೆಟಿಟ್, ನಿವೃತತ್ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು
ಇವರು ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:
10357/2001 ಕುರಿತು.

10/17/2011 0:00

C

19986

EST1

1(2)ರಿಟ್‐
04/2001‐02

ರ್ೕ ರ್ೕಧರ ಶೆಟಿಟ್, ನಿವೃತತ್ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು
ಇವರು ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:
10357/2001 ಕುರಿತು.

10/17/2011 0:00

C

14ಮು. .ವೃ.ಅ.
ಮಧಾಯ್ಹನ್ ಉಪಹಾರ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ
ನಿ:41/2008‐
ಹೊಸಕೋಟೆ ಇ ಲ್ಗೆ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರನುನ್
09.61.ಬಿವೃಂಅನಿ/
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್
2009

10/7/2011 0:00

E

19948

20034

EXAMINATION

20034

20043

20043

EST1

14ಮು. .ವೃ.ಅ.
ಮಧಾಯ್ಹನ್ ಉಪಹಾರ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ
ನಿ:41/2008‐
ಹೊಸಕೋಟೆ ಇ ಲ್ಗೆ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರನುನ್
09.61.ಬಿವೃಂಅನಿ/
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್
2009

10/7/2011 0:00

E

EXAMINATION

14
ನಿಯಮ‐32ರಡಿಯ ಲ್ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ
.ಭ:42/2008‐
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
09.62.ಇತರೆ/200
ರೂ.200/‐ ಶೇಷ ಭತೆಯ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
9

2/24/2010 0:00

D

EST1

14
ನಿಯಮ‐32ರಡಿಯ ಲ್ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ
.ಭ:42/2008‐
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
09.62.ಇತರೆ/200
ರೂ.200/‐ ಶೇಷ ಭತೆಯ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
9

2/24/2010 0:00

D

10/24/2011 0:00

D

10/24/2011 0:00

D

20075

EXAMINATION

14 ಆ.ಸೇ.ಮ:
43/2008‐09

20075

EST1

14 ಆ.ಸೇ.ಮ:
43/2008‐09

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕತ್ರು
ಬೆಂಗಳೂರು,ಗುಲ
ಬ
ಂಗಳೂರು,ಗುಲಬ್ಗಾರ್,
ಗಾರ್, ಅಪರ ಆಯುಕತ್
ಆಯುಕರು
ರು
ಧಾರವಾಡ ಇವರನುನ್ ನೇಮಕಾತಿ
ಪಾರ್ಧೀಕಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿ ರುವುದರಿಂದ,
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಬಯಸುವ ಆಯುಕಾತ್ಲಯಕೆಕ್ ಸೇಪರ್ಡೆ ಮಾಡಿ
ಕೊಳು ವ ಬಗೆ
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕತ್ರು
ಬೆಂಗಳೂರು,ಗುಲಬ್ಗಾರ್, ಅಪರ ಆಯುಕತ್ರು
ಧಾರವಾಡ ಇವರನುನ್ ನೇಮಕಾತಿ
ಪಾರ್ಧೀಕಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿ ರುವುದರಿಂದ,
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಬಯಸುವ ಆಯುಕಾತ್ಲಯಕೆಕ್ ಸೇಪರ್ಡೆ ಮಾಡಿ
ಕೊಳು ವ ಬಗೆ

EXAMINATION

15. ಪ್ೞೃ.31/20
08‐09

ರ್ೕಮತಿ ಬೋರಪಾಟಿ ಹೆಲನ್ ಮು. ಸರಕಾರಿ
ಪೌಢಶಾಲೆ ದೋಡಡ್ನೆಕಿಂದಿ ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್
ೕಟರ್ರಿನೋಮಾಡಿಸಲು ಎನ್ .ಒ. .
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/18/2009 0:00

D

EST1

15. ಪ್ೞೃ.31/20
08‐09

ರ್ೕಮತಿ ಬೋರಪಾಟಿ ಹೆಲನ್ ಮು. ಸರಕಾರಿ
ಪೌಢಶಾಲೆ ದೋಡಡ್ನೆಕಿಂದಿ ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್
ೕಟರ್ರಿನೋಮಾಡಿಸಲು ಎನ್ .ಒ. .
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/18/2009 0:00

D

EXAMINATION

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ರ್ೕ ಬಾಲಾಜಿ
ಇವರು ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲಾಲ್
14
ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರು: ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಮಾ.ಹ.:44/2008‐
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಲ್ ಮೂರು ವಷರ್ಗ ಗೂ
09
ಮೇಲಪ್ಟುಟ್ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವವರ
ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

2/24/2010 0:00

D

20110

EST1

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ರ್ೕ ಬಾಲಾಜಿ
ಇವರು ಸಾ
ಇವರು
ಸಾವರ್ಜನಿಕ
ವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್
ಕಷ್ಣ
ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲಾ
ಎಲಾಲ್
14
ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರು: ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಮಾ.ಹ.:44/2008 ‐
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಲ್ ಮೂರು ವಷರ್ಗ ಗೂ
09
ಮೇಲಪ್ಟುಟ್ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವವರ
ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

2/24/2010 0:00

D

20165

EXAMINATION

1/30/2010 0:00

D

20101

20101

20110

15.ಪರ್.ಭ.ಮಂ/3
2/2008‐09

ಗೊರ್ಪ್ ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೊರಿ ಬಗೆಗ್

20165

20173

20173

20324

20324

15.ಪರ್.ಭ.ಮಂ/3
2/2008‐09

ಗೊರ್ಪ್ ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೊರಿ ಬಗೆಗ್

1/30/2010 0:00

D

EXAMINATION

14
ಸಾವಜರ್ನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ 558 ಹುದೆದ್ಗಳ
.ತ.ನಿ.:45/2008
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಮುಖೋಪಾಧಾಯ್ಯರ ವಯ್ಕಿತ್ತವ್
‐
ಪರೀ ೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಷಯ ತಜಷ್ರನುನ್
09.45.ಇತರೆ/200
ಕುರಿತು.
9

10/7/2011 0:00

C

EST1

14
ಸಾವಜರ್ನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ 558 ಹುದೆದ್ಗಳ
.ತ.ನಿ.:45/2008
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಮುಖೋಪಾಧಾಯ್ಯರ ವಯ್ಕಿತ್ತವ್
‐
ಪರೀ ೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಷಯ ತಜಷ್ರನುನ್
09.45.ಇತರೆ/200
ಕುರಿತು.
9

10/7/2011 0:00

C

EXAMINATION

¸ 15
ವೈ.ವೆ.ಮುಂ.‐
33/2008‐09.20‐
01‐
2009.ಇತರೆ/2009

ರ್ೕ ಟಿ.ಪಿ.ಬಾಪೂಜಿ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,ಡಯೆಟ್,
ಕೋಲಾರ ಇವರಿಗೆ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್

11/18/2009 0:00

C

EST1

¸ 15
ವೈ.ವೆ.ಮುಂ.‐
33/2008‐09.20‐
01‐
2009.ಇತರೆ/2009

ರ್ೕ ಟಿ.ಪಿ.ಬಾಪೂಜಿ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,ಡಯೆಟ್,
ಕೋಲಾರ ಇವರಿಗೆ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್

11/18/2009 0:00

C

EST1

20370

EXAMINATION

15.ಪರ್ಭಮಂ/34. ಕೆ. .ಎಸ್.ಆರ್ ನಿಯಮ 32/68ನವ್ಯ ಗೊರ್ಪ್
2008‐09
ಬಿ ಅದಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಪರ್ಭಾರಿ ಮಂಜೂರಿ ಕುರಿತು

1/8/2010 0:00

D

20370

EST1

15.ಪರ್ಭಮಂ/34. ಕೆ. .ಎಸ್.ಆರ್ ನಿಯಮ 32/68ನವ್ಯ ಗೊರ್ಪ್
2008‐09
ಬಿ ಅದಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಪರ್ಭಾರಿ ಮಂಜೂರಿ ಕುರಿತು

1/8/2010 0:00

D

2/24/2010 0:00

D

2/24/2010 0:00

D

8/20/2011 0:00

D

20303

EXAMINATION

20303

EST1

20406

EXAMINATION

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ರ್ೕ.
ಟಿ.ಎಸ್.ಎಂ.ದಂಡೋತಿಕರ್ ಇವರು
14
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
ಮಾ.ಹ:47/2008‐ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ
09
ವೃಂದದ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇರ
ನೇಮಕಾತಿ ಹಾಗೂ ಬಡಿತ್ ಮಾ ತಿಯನುನ್
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ರ್ೕ.
ಟಿ.ಎಸ್.ಎಂ.ದಂಡ ೂೕತಿಕರ್ ಇವರು
ಟಿ.ಎಸ್.ಎಂ.ದಂಡೋತಿಕರ್
14
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
ಮಾ.ಹ:47/2008‐ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ
09
ವೃಂದದ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇರ
ನೇಮಕಾತಿ ಹಾಗೂ ಬಡಿತ್ ಮಾ ತಿಯನುನ್
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
ಎನ್.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು‐1
15.ಪರ್ಭಮಂ.35. ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ
2008‐09
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರಿಕುರಿತು.

20406

20408

20408

20509

20509

ಎನ್.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು‐1
15.ಪರ್ಭಮಂ.35. ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ
2008‐09
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರಿಕುರಿತು.

8/20/2011 0:00

D

EXAMINATION

14ಪರ್.ನೀ.ಬ:48/ ಸಕಾರ್ರಿ ಬಾ ಕಾ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ರಾ ಇ ಲ್
2008‐
ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರ ಹುದೆದ್ ಮಂಜೂರಾಗಿದುದ್
09.48.ಇತರೆ/200 ಜೇಷಠ್ತೆಯ ರ
ಲ್ ುವ ರಿಯ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ
9
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಮನ

11/19/2009 0:00

D

EST1

14ಪರ್.ನೀ.ಬ:48/ ಸಕಾರ್ರಿ ಬಾ ಕಾ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ರಾ ಇ ಲ್
2008‐
ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರ ಹುದೆದ್ ಮಂಜೂರಾಗಿದುದ್
09.48.ಇತರೆ/200 ಜೇಷಠ್ತೆಯ ರ
ಲ್ ುವ ರಿಯ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ
9
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಮನ

11/19/2009 0:00

D

EXAMINATION

ಚಾಂದಬಿ, ಮುಖ
ಚಾಂದಬಿ
ಮುಖಯ್ ಗುರುಗಳು
ಗುರುಗಳು ಸ.ಪೌರ್..ಶಾಲ
ಶಾಲೆೆ
CPI.71.ಖಾಪೂಸೇ/ ಕೊಡಲಹಂಗರಿಗಾ ಆಳಂದ ತಾ. ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಪರಿ ೕಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ ತೃಪಿತ್ಕರವೆಂದು
2009
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

11/6/2009 0:00

D

EST1

ಚಾಂದಬಿ, ಮುಖಯ್ ಗುರುಗಳು ಸ.ಪೌರ್..ಶಾಲೆ
CPI.71.ಖಾಪೂಸೇ/ ಕೊಡಲಹಂಗರಿಗಾ ಆಳಂದ ತಾ. ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್
2009
ಇವರ ಪರಿ ೕಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ ತೃಪಿತ್ಕರವೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

11/6/2009 0:00

D

EST1

20520

20520

20523

20523

20486

1(2)ದಾವೆ‐
13/2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ಅಜುರ್ಮನ್ದ್ ಬಾನು, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ನಿ‐32, ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ದೊಡೂಡ್ರು, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್, ವಲಯ ಇವರು ಕೆ.ಎ.ಟಿ
ಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 5814/2008
ಕುರಿತು.

8/18/2009 0:00

D

1(2)ದಾವೆ‐
13/2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ಅಜುರ್ಮನ್ದ್ ಬಾನು, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ನಿ‐32, ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ದೊಡೂಡ್ರು, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್, ವಲಯ ಇವರು ಕೆ.ಎ.ಟಿ
ಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 5814/2008
ಕುರಿತು.

8/18/2009 0:00

D

EXAMINATION

14 ಎಇಒ.ಬಗೆಗ್:
ಸಮೂಹದ ಲ್ನ ಕಲ್ಸಟ್ರ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್
50/2008‐
ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತುತ್ ಸಕಾರ್ರಿ
09.50.ಇತರೆ/200
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಎಇಒ ಹುದೆದ್ ಬಗೆಗ್.
9

12/8/2009 0:00

D

EST1

14 ಎಇಒ
ಎಇಒ.ಬಗ
ಬಗೆಗ್ೆ:
ಸಮೂಹದ ಲ್ನ ಕಲ್ಸಟ್ರ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್
50/2008‐
ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತುತ್ ಸಕಾರ್ರಿ
09.50.ಇತರೆ/200
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಎಇಒ ಹುದೆದ್ ಬಗೆಗ್.
9

12/8/2009 0:00

D

EXAMINATION

14
ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು
ಪರ್.ನೀ.ಬ:49/2008 ಮಡಿವಾಳ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ನ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ
‐
ರಿಯ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಪಾರ್ಚಾಯರ್ರಿಂದ
09.66.ಇತರೆ/200 ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗದ ಛಾಜರ್ ವ ಕೊಡಲು
9
ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/19/2009 0:00

D

EXAMINATION

EST1

14
ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು
ಪರ್.ನೀ.ಬ:49/2008 ಮಡಿವಾಳ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ನ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ
‐
ರಿಯ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಪಾರ್ಚಾಯರ್ರಿಂದ
09.66.ಇತರೆ/200 ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗದ ಛಾಜರ್ ವ ಕೊಡಲು
9
ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

20486

EST1

20628

EXAMINATION

16 ಅ.ಸೇ.ಸೇ‐
42/08‐09

20628

EST1

21009

21009

11/19/2009 0:00

D

ರ್ೕ ಎಂ. ಮಲಲ್ಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ಬಿ.ಇ.ಓ,
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಇವರ ಸಥ್ ೕಯ ಸೇವೆ
ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2011 0:00

E

16 ಅ.ಸೇ.ಸೇ‐
42/08‐09

ರ್ೕ ಎಂ. ಮಲಲ್ಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ಬಿ.ಇ.ಓ,
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಇವರ ಸಥ್ ೕಯ ಸೇವೆ
ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2011 0:00

E

EXAMINATION

16 ಅ.ಸೇ.ಸೇ‐
39/08‐09

ರ್ೕ ಡಿ.ಎಂ.ಸುಬೆಬ್ೕಗೌಡ, ಬಿ.ಇ.ಓ, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ
‐ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

11/16/2009 0:00

D

EST1

16 ಅ.ಸೇ.ಸೇ‐
39/08‐09

ರ್ೕ ಡಿ.ಎಂ.ಸುಬೆಬ್ೕಗೌಡ, ಬಿ.ಇ.ಓ, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ
‐ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

11/16/2009 0:00

D

EXAMINATION

ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್ ಕಲಾಂ, ನಿವೃತತ್ ಮು. ,
16 ಅ.ಸೇ.ಸೇ*‐ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಬಿ.ಜಿ.ಕೆರೆ,
ಳಕಾಲೂಮ್ರು ತಾ‐
36/08‐09
ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಸೇವೇ
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

8/28/2009 0:00

D

21010

EST1

ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್ ಕಲಾಂ, ನಿವೃತತ್ ಮು. ,
16 ಅ.ಸೇ.ಸೇ*‐ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಬಿ.ಜಿ.ಕೆರೆ,
ಳಕಾಲೂಮ್ರು ತಾ‐
36/08‐09
ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಸೇವೇ
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

8/28/2009 0:00

D

21013

EXAMINATION

16 ನೂಯ್ಪ
ತ.ಅ.ನಿ‐01/08‐09

ನೂಯ್ಪ ತರಬೇತಿ ಡಿಪಲ್ ೕಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್

1/16/2012 15:02

D

21013

EST1

16 ನೂಯ್ಪ
ತ.ಅ.ನಿ‐01/08‐09

ನೂಯ್ಪ ತರಬೇತಿ ಡಿಪಲ್ ೕಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್

1/16/2012 15:02

D

21179

EXAMINATION

11/18/2009 0:00

D

21010

ೕಮತಿ ಬಿ.ಆರ್.ಶೈಲಜಕುಮಾರಿ ರಿಯ
15 ಪರ್.37/200
ಉಪನಾಶ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
8‐09
ದೇಶ ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

21179

21187

21187

21384

21384

EST1

ೕಮತಿ ಬಿ.ಆರ್.ಶೈಲಜಕುಮಾರಿ ರಿಯ
15 ಪರ್.37/200
ಉಪನಾಶ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
8‐09
ದೇಶ ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

11/18/2009 0:00

D

EXAMINATION

15.ಪರ್ಭಮಂ.38.
2008‐09

ಚಿದೆರ್ ಶಂಕರಯಯ್ಸಾವ್ಮಿ ನಿದೆರ್ಶಕರು ಪೌರ್ಢ
ಕಷ್ಣ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಚರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರಿ ಬತೆಯ್
ಮಂಜೂರಿ ಕುರಿತು

12/1/2009 0:00

D

EST1

15.ಪರ್ಭಮಂ.38.
2008‐09

ಚಿದೆರ್ ಶಂಕರಯಯ್ಸಾವ್ಮಿ ನಿದೆರ್ಶಕರು ಪೌರ್ಢ
ಕಷ್ಣ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಚರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರಿ ಬತೆಯ್
ಮಂಜೂರಿ ಕುರಿತು

12/1/2009 0:00

D

EXAMINATION

16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
38/08‐09

ಪದ ನಾಭ
ಭ, ನಿವೃ
ನಿವ ತತ್ .ಪ, ಉ.ನಿ ಕಛೇರಿ,
ರ್ೕ ಪದಮ್ನಾ
ಮೈಸೂರು ಇವರು ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ದ ಂದಿನ ಸೇವೆಯನುನ್
ಸೇಪರ್ಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/24/2010 0:00

D

EST1

16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
38/08‐09

ರ್ೕ ಪದಮ್ನಾಭ, ನಿವೃತತ್ .ಪ, ಉ.ನಿ ಕಛೇರಿ,
ಮೈಸೂರು ಇವರು ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ದ ಂದಿನ ಸೇವೆಯನುನ್
ಸೇಪರ್ಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/24/2010 0:00

D

21392

EXAMINATION

16 ರ. ಮಂ‐
ಇತರೆ‐1/08‐09

ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ರಜೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

9/6/2011 0:00

E

21392

EST1

16 ರ. ಮಂ‐
ಇತರೆ‐1/08‐09

ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ರಜೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

9/6/2011 0:00

E

21562

EXAMINATION

16.ಸವ್ಇನಿ.43/2
008‐09

ಬಿ.ಅರ್.ಕೃ ಷಣ್ನ್ ಜಂಟಿ ನಿಧೇರ್ಶಕರು ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ಇವರಿಗೆ
ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

8/12/2009 0:00

D

21562

EST1

16.ಸವ್ಇನಿ.43/2
008‐09

ಬಿ.ಅರ್.ಕೃ ಷಣ್ನ್ ಜಂಟಿ ನಿಧೇರ್ಶಕರು ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ಇವರಿಗೆ
ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

8/12/2009 0:00

D

21784

EXAMINATION

16 ಂ.ಸೇ..ಸೇ.4
2/2008‐09

8/28/2009 0:00

D

ರ್ೕ ವೆಂಕಟರಮಣಪಪ್.ಇ.ಓ ಇವರ
ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

ಂದಿನ

21784

21667

21667

21721

21721

EST1

16 ಂ.ಸೇ..ಸೇ.4
2/2008‐09

EXAMINATION

16 ಸವ್.ಇ.ನಿ‐
23/08‐09

EST1

16 ಸವ್.ಇ.ನಿ‐
23/08‐09

EXAMINATION

EST1

ರ್ೕ ವೆಂಕಟರಮಣಪಪ್.ಇ.ಓ ಇವರ
ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

ಂದಿನ

8/28/2009 0:00

D

ರ್ೕಮತಿ ಉಮಾಬಾಯಿ, ಮು. , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,
ಕುಕಕ್ರಹ ಳ್, ಮ್ಐಸೂರು ದ ಣ ವಲಯ
ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/12/2009 0:00

D

ರ್ೕಮತಿ ಉಮಾಬಾಯಿ, ಮು. , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,
ಕುಕಕ್ರಹ ಳ್, ಮ್ಐಸೂರು ದ ಣ ವಲಯ
ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/12/2009 0:00

D

16. ಅ.ಸೇ.ಸೇ‐
38/08‐09

ರ್ೕ
ನ
ನನ್ನ್ಯಯ್
ಯಯ್,, ನಿವೃತತ್ ಮು. , ಸ.
ಸ.ಪೌರ್
ಪ ರ್.ಶಾ
ಬಾಲಕಿಯರ, ಕಬಬ್ ಳ್, ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ ತಾ,
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್
ವೇತನಕೆಕ್ ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ
ಬಗೆಗ್

6/16/2010 0:00

D

16. ಅ.ಸೇ.ಸೇ‐
38/08‐09

ರ್ೕ
ನನ್ಯಯ್, ನಿವೃತತ್ ಮು. , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ
ಬಾಲಕಿಯರ, ಕಬಬ್ ಳ್, ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ ತಾ,
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್
ವೇತನಕೆಕ್ ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ
ಬಗೆಗ್

6/16/2010 0:00

D

22296

EXAMINATION

15.ಪರ್ಭಮಂ.39. ಕೆ. .ಎಸ್.ಅರ್ ನಿಯಮ ದನವ್ಯ ಗೊರ್ಪ್ ಎ
2008‐09
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರ ಬತೆಯ್ ಮಂಜೂರಿ ಕುರಿತು

8/20/2011 0:00

D

22296

EST1

15.ಪರ್ಭಮಂ.39. ಕೆ. .ಎಸ್.ಅರ್ ನಿಯಮ ದನವ್ಯ ಗೊರ್ಪ್ ಎ
2008‐09
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರ ಬತೆಯ್ ಮಂಜೂರಿ ಕುರಿತು

8/20/2011 0:00

D

4/30/2010 0:00

D

4/30/2010 0:00

D

8/12/2009 0:00

D

22473

EXAMINATION

12ರಿಟ್‐
7/2002‐03

22473

EST1

12ರಿಟ್‐
7/2002‐03

22447

EXAMINATION

12ರಿಟ್‐
06/2002‐03

ರ್ೕಕೆ. . ಮಹಬಲೇಶವ್ರ ಭಟ್, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಸಾಲೆ, ಸೋಮೇಶವ್ರ
ಉಚಚ್ಲ, ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರು
ಅವರನುನ್ ನಿಯಮ‐32 ರಡಿ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲಾಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ಸವ್ತಂತರ್
ಪರ್ಭಾರದ ಲ್ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ದೆ
ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಸಾನಪನ ಬಡಿಯನು
ರ್ೕಕೆ. . ಮಹಬಲೇಶವ್ರ ಭಟ್, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು,, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಸಾಲ
ಕಷ್ಕರು
ಸಾಲೆ,, ಸ
ಸೋಮೇಶವ್
ೂೕಮೇಶವ್ರ
ಉಚಚ್ಲ, ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರು
ಅವರನುನ್ ನಿಯಮ‐32 ರಡಿ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲಾಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ಸವ್ತಂತರ್
ಪರ್ಭಾರದ ಲ್ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ದೆ
ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಸಾನಪನ ಬಡಿಯನು
ರ್ೕ ಎ. ಸುಂಧರ್ ಭಟ್, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು,
ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಖೆ, ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ
ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ಯ ಲ್
ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 12416/2002
ಕುರಿತು

22447

EST1

22462

EXAMINATION

ರ್ೕ ಎ. ಸುಂಧರ್ ಭಟ್, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು,
ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಖೆ, ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
12ರಿಟ್‐
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ
06/2002‐03
ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ಯ ಲ್
ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 12416/2002
ಕುರಿತು
ರ್ೕ ಐ.ಎಂ.ಮುಜಾವರ್, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು ಇವರು ನಿಯಮ‐32 ರಡಿ ಸತ್ಳ
12ಕೆ.ಎ.ಟಿ./ರಿಟ್‐
ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ
12/2002‐03
ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ ಜಾರಇಗೆ ಬರುವಂತೆ
ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ
ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 584/2003 ಕುರಿತು

8/12/2009 0:00

D

2/8/2011 0:00

C

ರ್ೕ ಐ.ಎಂ.ಮುಜಾವರ್, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು ಇವರು ನಿಯಮ‐32 ರಡಿ ಸತ್ಳ
12ಕೆ.ಎ.ಟಿ./ರಿಟ್‐
ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ
12/2002‐03
ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ ಜಾರಇಗೆ ಬರುವಂತೆ
ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ
ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 584/2003 ಕುರಿತು

2/8/2011 0:00

C

22462

EST1

22574

EXAMINATION

16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
48/08‐09

ರ್ೕಮತಿ . ಶಾರದಮಮ್, .ಪ, ಉ.ನಿ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್. ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

1/11/2011 0:00

C

22574

EST1

16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
48/08‐09

ರ್ೕಮತಿ . ಶಾರದಮಮ್, .ಪ, ಉ.ನಿ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್. ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

1/11/2011 0:00

C

22575

EXAMINATION

14
ಮಾ.ಹ.56/2008‐
09

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಖಾಯಿದೆಯಡಿ ರ್ೕ ಬಿ.ಟಿ.
ಸಂಪಂಗಿ ಇವರು ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಖೆಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು
ಇಲಾಖಾ ಅನುಮತಿ ಇದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗೆಗ್
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

2/24/2010 0:00

D

14
ಮಾ.ಹ.56/2008‐
09

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಖಾಯಿದೆಯಡಿ ರ್ೕ ಬಿ.ಟಿ.
ಸಂಪಂಗಿ ಇವರು ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಖೆಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು
ಇಲಾಖಾ ಅನುಮತಿ ಇದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗೆಗ್
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

2/24/2010 0:00

D

22575

EST1

22678

EXAMINATION

14
ಮಾನಯ್ ರ್ೕ ಮರಿತಿಬೆಬ್ೕಗೌಡ ಧಾನ ಪರಿಷತ್
ಎಲ್. .ಕೂಯ್:109/ ಸದಸಯ್ರು ಇವರ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್:109ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ
2008‐09
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/8/2009 0:00

D

22678

EST1

14
ಮಾನಯ್ ರ್ೕ ಮರಿತಿಬೆಬ್ೕಗೌಡ ಧಾನ ಪರಿಷತ್
ಎಲ್. .ಕೂಯ್:109/ ಸದಸಯ್ರು ಇವರ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್:109ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ
2008‐09
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/8/2009 0:00

D

ಜಿ.ಟಿ.ರಾಮೇಗೌಡಮ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಚುಂಚನಕಟೆಟ್, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ
ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ರದುದ್ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/27/2010 0:00

C

22928

EXAMINATION

1(2).ಬಡಿತ್‐
14/2008‐09

1(2).ಬಡಿತ್‐
14/2008‐09

ಜಿ.ಟಿ.ರಾಮೇಗೌಡಮ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಚುಂಚನಕಟೆಟ್, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ
ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ರದುದ್ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/27/2010 0:00

C

22928

EST1

23099

EXAMINATION

ಡಿ.ಮಂಜುನಾಧಯಯ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
1.5.ವೆರ್ಚೆಮಲ43.
ಉಡುಪಿ ಇವರ ಮಗನ ವೆರ್ದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರು
2008‐09
ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

11/18/2009 0:00

C

23099

EST1

ಡಿ.ಮಂಜುನಾಧಯಯ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
1.5.ವೆರ್ಚೆಮಲ43.
ಉಡುಪಿ ಇವರ ಮಗನ ವೆರ್ದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರು
2008‐09
ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

11/18/2009 0:00

C

15. ಪರ್.42.200
8‐09

ರ್ೕಮತಿ ದಯಾವತಿ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ
ಅಷರಮದಾಸೋಹ ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲಾಲ್
ಪಂಚಾಯತ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ದೇಶ
ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್ ಹೋಗಲು ಪಾಸ್
ೕಟ್ರ್
ಪಡೆಯಲು ನಿರಾಕೇಕಷ್ಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/18/2009 0:00

D

15. ಪರ್.42.200
8‐09

ರ್ೕಮತಿ ದಯಾವತಿ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ
ಅಷರಮದಾಸೋಹ ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲಾಲ್
ಪಂಚಾಯತ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ದೇಶ
ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್ ಹೋಗಲು ಪಾಸ್
ೕಟ್ರ್
ಪಡೆಯಲು ನಿರಾಕೇಕಷ್ಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/18/2009 0:00

D

22874

22874

EXAMINATION

EST1

23177

EXAMINATION

16 ಅ.ಸೇ.ಸೇ‐
50/08‐09

ರ್ೕ ಯು.ಆರ್. ಂಗರಾಜೇಅರಸ್, ಬಿ.ಇ.ಓ,
ಹನೂರು ತಾ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನಕೆಕ್
ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

8/12/2009 0:00

D

23177

EST1

16 ಅ.ಸೇ.ಸೇ‐
50/08‐09

ರ್ೕ ಯು.ಆರ್. ಂಗರಾಜೇಅರಸ್, ಬಿ.ಇ.ಓ,
ಹನೂರು ತಾ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನಕೆಕ್
ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

8/12/2009 0:00

D

23181

EXAMINATION

16 ಅ.ಸೇ.ಸೇ‐
49/08‐09

ರ್ೕ ಎಂ.ರಾಜು, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತಾ.ಪಂ,
ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ
ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

4/28/2010 0:00

D

23181

EST1

16 ಅ.ಸೇ.ಸೇ‐
49/08‐09

ರ್ೕ ಎಂ.ರಾಜು, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತಾ.ಪಂ,
ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ
ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

4/28/2010 0:00

D

23246

EXAMINATION

16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
53/08‐09

ರ್ೕ ಶಂಕರಪಪ್ ವಣಿಕಾಯ್ಳ, ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಇವರ
ಂದಿನ ಸೇವೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/24/2010 0:00

D

16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
53/08‐09

ರ್ೕ ಶಂಕರಪಪ್ ವಣಿಕಾಯ್ಳ, ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಇವರ
ಂದಿನ ಸೇವೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/24/2010 0:00

D

EXAMINATION

17
ಎಸ್.ಎನ್.ಮ.ಕಾ.
ನಿ.ವ:34/2008‐09

ರ್ೕ ಎಸ್. ನಾಗೇಂದರ್ ಮಧಯ್ಸಥ್, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉಡುಪಿ ಇವರ ವಾ ರ್ಕ
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು

11/6/2009 0:00

D

EST1

17
ಎಸ್.ಎನ್.ಮ.ಕಾ.
ನಿ.ವ:34/2008‐09

ರ್ೕ ಎಸ್. ನಾಗೇಂದರ್ ಮಧಯ್ಸಥ್, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉಡುಪಿ ಇವರ ವಾ ರ್ಕ
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು

11/6/2009 0:00

D

EXAMINATION

ರ್ೕ ಕಕೆ.ಎಸ್.
.ಎಸ್. ರ್ೕನಿವಾಸಲು
ನಿವಾಸಲು,, ಉಪನಿದ
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ
ರ್ಶಕರು,
ು,
17
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಕೆ.ಎ
ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ
ಸ್. ರ್ೕನಿವಾಸಕಾ.ನಿ
ಬೆಂಗಳೂರು,ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
.ವ:35/2008‐09
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು

11/6/2009 0:00

D

EST1

ರ್ೕ ಕೆ.ಎಸ್. ರ್ೕನಿವಾಸಲು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು,
17
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಕೆ.ಎ
ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ
ಸ್. ರ್ೕನಿವಾಸಕಾ.ನಿ
ಬೆಂಗಳೂರು,ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
.ವ:35/2008‐09
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು

11/6/2009 0:00

D

23246

EST1

23256

23256

23257

23257

23302

EXAMINATION

17
ರ್ೕ ಕೆ. ಮಂಜುನಾಥ, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಕೆ.ಎಂ.ಕಾ.ನಿ.ವ.37 ಕೋಲಾರ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ
/2008‐09
ವರದಿಗಳು

11/6/2009 0:00

D

23302

EST1

17
ರ್ೕ ಕೆ. ಮಂಜುನಾಥ, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಕೆ.ಎಂ.ಕಾ.ನಿ.ವ.37 ಕೋಲಾರ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ
/2008‐09
ವರದಿಗಳು

11/6/2009 0:00

D

23303

EXAMINATION

ರ್ೕಮತಿ ಎ.ಸುಭದರ್, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ
17ಎ.ಸು.ಕಾ.ನಿ.ವ
ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಬೆಂಗಳೂರು,
.38/2008‐09
ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

23303

EST1

ರ್ೕಮತಿ ಎ.ಸುಭದರ್, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ
17ಎ.ಸು.ಕಾ.ನಿ.ವ
ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಬೆಂಗಳೂರು,
.38/2008‐09
ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

23304

EXAMINATION

17
ರ್ೕಮತಿ ಫಹಮೀದ ರ ೕಂ, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ
ಫ.ರ ೕಂ.ಕಾ.ನಿ.ವ. ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಡಿಎಸ್ಇಆರ್ ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು,
39/2008‐09
ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು

11/6/2009 0:00

D

23304

EST1

17
ರ್ೕಮತಿ ಫಹಮೀದ ರ ೕಂ, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ
ಫ.ರ ೕಂ.ಕಾ.ನಿ.ವ. ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಡಿಎಸ್ಇಆರ್ ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು,
39/2008‐09
ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು

11/6/2009 0:00

D

23305

EXAMINATION

17
ರ್ೕಮತಿ ಉಷಾ, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ
ಉ.ಬ.ಗಂ.ಕಾ.ನಿ.ವ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಡಿ ಎಸ್ ಇ ಆರ್ ಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು,
40‐2008‐09 ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

23305

EST1

17
ರ್ೕಮತಿ ಉಷಾ, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ
ಉ.ಬ.ಗಂ.ಕಾ.ನಿ.ವ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಡಿ ಎಸ್ ಇ ಆರ್ ಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು,
40‐2008‐09 ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

23306

EXAMINATION

17
ರ್ೕ ಜಿ.ಆರ್.ಬಸವರಾಜು, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ
ಜಿ.ಆರ್.ಬಿಕಾ.ನಿ.ವ. ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ.ಬೆಂಗಳೂರು,
41/2008‐09 ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

23306

EST1

17
ರ್ೕ ಜಿ.ಆರ್.ಬಸವರಾಜು, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ
ಜಿ.ಆರ್.ಬಿಕಾ.ನಿ.ವ. ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ.ಬೆಂಗಳೂರು,
41/2008‐09 ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

23354

EXAMINATION

17
ಅಂ.ಎಂ.ವ.ಕಾ.ನಿ.ವ
:43/2008‐09

ರ್ೕ ಅಂದಾನಪಪ್.ಎಂ.ವಡಿಗೇರಿ ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು

11/6/2009 0:00

D

23354

EST1

17
ಅಂ.ಎಂ.ವ.ಕಾ.ನಿ.ವ
:43/2008‐09

ರ್ೕ ಅಂದಾನಪಪ್.ಎಂ.ವಡಿಗೇರಿ ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು

11/6/2009 0:00

D

23355

EXAMINATION

17
ರ್ೕ ಕೆ. .ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ, ೇತರ್
ಕೆ. .ಎಂ.ಕಾ.ನಿ.ವ: ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹೊನಾನ್ ,ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್,
44/2008‐09
ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವಾಹಣಾ ವರದಿಗಳು

11/6/2009 0:00

D

23355

EST1

17
ರ್ೕ ಕೆ. .ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ, ೇತರ್
ಕೆ. .ಎಂ.ಕಾ.ನಿ.ವ: ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹೊನಾನ್ ,ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್,
44/2008‐09
ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವಾಹಣಾ ವರದಿಗಳು

11/6/2009 0:00

D

23356

EXAMINATION

17
ರ್ೕ ಜಿ.ಆರ್.ತಿಪೆಪ್ೕಶಪಪ್, ೇತರ್
ಜಿ.ಆರ್.ತಿ.ಕಾ.ನಿ.ವ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚನನ್ಗಿರಿ,ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್
.45/2008‐09 ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವಾಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

23356

EST1

17
ರ್ೕ ಜಿ.ಆರ್.ತಿಪೆಪ್ೕಶಪಪ್, ೇತರ್
ಜಿ.ಆರ್.ತಿ.ಕಾ.ನಿ.ವ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚನನ್ಗಿರಿ,ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್
.45/2008‐09 ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವಾಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

EXAMINATION

17
ಎಂ.ಎಸ್.ಪಿ.ಕಾ.ನಿ.
ವ:46/2008‐09

ರ್ೕ ಎಂ.ಎಸ್.ಪರ್ಸನನ್ ಕುಮಾರ್. ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಯ, ಉತತ್ರ ವಲಯ,
ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

23357

EST1

17
ಎಂ.ಎಸ್.ಪಿ.ಕಾ.ನಿ.
ವ:46/2008‐09

ರ್ೕ ಎಂ.ಎಸ್.ಪರ್ಸನನ್ ಕುಮಾರ್. ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಯ, ಉತತ್ರ ವಲಯ,
ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

23358

EXAMINATION

17
ರ್ೕ ಬಿ.ಕೆ.ರುದರ್ಮುನಿ, ಡಿ.ವೆಯ್.ಪಿ. .ದಾವಣಗೆರೆ
ಬಿ.ಕೆ.ರು.ಕಾ.ನಿ.ವ:4
ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.
7/2008‐09

11/6/2009 0:00

D

23358

EST1

17
ರ್ೕ ಬಿ.ಕೆ.ರುದರ್ಮುನಿ, ಡಿ.ವೆಯ್.ಪಿ. .ದಾವಣಗೆರೆ
ಬಿ.ಕೆ.ರು.ಕಾ.ನಿ.ವ:4
ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.
7/2008‐09

11/6/2009 0:00

D

23357

23359

EXAMINATION

17
ಜಿ.ಆರ್.ಬಿ.ಕಾ.ನಿ.ವ
:48/2008‐09

ರ್ೕ ಜಿ.ಆರ್.ಬಸವರಾಜಪಪ್,
ಡಿ.ವೆಯ್.ಪಿ. .ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ವಾ ರ್ಕ
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

23359

EST1

17
ಜಿ.ಆರ್.ಬಿ.ಕಾ.ನಿ.ವ
:48/2008‐09

ರ್ೕ ಜಿ.ಆರ್.ಬಸವರಾಜಪಪ್,
ಡಿ.ವೆಯ್.ಪಿ. .ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ವಾ ರ್ಕ
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

EXAMINATION

17
ಎನ್.ಜಿ.ಗು:ಕಾ.ನಿ.
ವ:49/2008‐09

ರ್ೕ ಎನ್.ಜಿ.ಗುರುಪರ್ಸಾದ್, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ,
ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು

11/6/2009 0:00

D

EST1

17
ಎನ್.ಜಿ.ಗು:ಕಾ.ನಿ.
ವ:49/2008‐09

ರ್ೕ ಎನ್.ಜಿ.ಗುರುಪರ್ಸಾದ್
ಸಾದ್, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ,
ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು

11/6/2009 0:00

D

ರ್ೕಮತಿ ಪಿ.ಪಿ. ಸೌಮಯ್, ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಪಿ.ಪಿ.ಯೂನಿಟ್, ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

12/9/2009 0:00

C

23360

23360

23203

EXAMINATION

16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
51/08‐09

23203

23236

23236

23243

23243

16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
51/08‐09

ರ್ೕಮತಿ ಪಿ.ಪಿ. ಸೌಮಯ್, ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಪಿ.ಪಿ.ಯೂನಿಟ್, ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

12/9/2009 0:00

C

EXAMINATION

17
ಹೆಚ್.ಎಸ್. .ಕಾ.ನಿ
.ವ.33/2008‐09

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶಪಪ್, ರಿಯ
ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು,ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು,
ಇವರ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

EST1

17
ಹೆಚ್.ಎಸ್. .ಕಾ.ನಿ
.ವ.33/2008‐09

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶಪಪ್, ರಿಯ
ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು,ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು,
ಇವರ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

EXAMINATION

ರ್ೕ ಶ ಕಾಂತ ವರಾಮ ಘ ತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ
ಕಷ್ಕರುು
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ನೆ ರ್, ಹುಕೆಕ್ೕರಿ
14
ಕೆ.ಎ.ಎಸ್.ಪ.ಅ:58 ತಾಲುಲ್ಕ್, ಬೆಳಗಾ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್.
ಮುಖಯ್ ಪರೀ ೆಗೆ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ಸಲು ಅನುಮತಿ
/2008‐09
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/8/2009 0:00

D

EST1

ರ್ೕ ಶ ಕಾಂತ ವರಾಮ ಘ ತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
14
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ನೆ ರ್, ಹುಕೆಕ್ೕರಿ
ಕೆ.ಎ.ಎಸ್.ಪ.ಅ:58 ತಾಲುಲ್ಕ್, ಬೆಳಗಾ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್.
/2008‐09
ಮುಖಯ್ ಪರೀ ೆಗೆ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/8/2009 0:00

D

EST1

23366

EXAMINATION

16 ಸವ್.ಇ.ನಿ‐
31/08‐09

ರ್ೕ ಮುಕುಂದ ರೆಡಿಡ್, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,
ಹಾನರ್ಹ ಳ್, ವ ಗಗ್ ತಾ ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

8/12/2009 0:00

D

23366

EST1

16 ಸವ್.ಇ.ನಿ‐
31/08‐09

ರ್ೕ ಮುಕುಂದ ರೆಡಿಡ್, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,
ಹಾನರ್ಹ ಳ್, ವ ಗಗ್ ತಾ ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

8/12/2009 0:00

D

EXAMINATION

16 ಸವ್.ಇ.ನಿ‐
32/08‐09

ರ್ೕಮತಿ ವೈ.ಜಿ. ಮಂಜುಳಾಂಬ, ಮು. ,
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ರ್ೕರಾಮನಗರ, ಹಾಸನ ತಾ
ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್
ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/12/2009 0:00

D

EST1

16 ಸವ್.ಇ.ನಿ‐
32/08‐09

ರ್ೕೕಮತಿ
ಮತಿ ವೈ.ಜಿ. ಮಂಜುಳಾಂಬ
ಮಂಜುಳಾಂಬ, ಮು. ,
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ರ್ೕರಾಮನಗರ, ಹಾಸನ ತಾ
ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್
ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/12/2009 0:00

D

EXAMINATION

16 ಸವ್.ಇ.ನಿ‐
24/08‐09

ರ್ೕಮತಿ ನಾಗಮಣಿ, ಮು. , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,
ಎಂ.ಎಲ್ ಹ ಳ್, ಸಾಗರ ತಾ ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

8/12/2009 0:00

D

23367

23367

23369

23369

23370

23370

23500

23500

EST1

16 ಸವ್.ಇ.ನಿ‐
24/08‐09

ರ್ೕಮತಿ ನಾಗಮಣಿ, ಮು. , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,
ಎಂ.ಎಲ್ ಹ ಳ್, ಸಾಗರ ತಾ ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

8/12/2009 0:00

D

EXAMINATION

16 ಸವ್.ಇ.ನಿ‐
33/08‐09

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎನ್. ಅನಂತರಾಮು, ಮು. ,
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ, ಹಾಸನ ತಾ
ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/12/2009 0:00

D

EST1

16 ಸವ್.ಇ.ನಿ‐
33/08‐09

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎನ್. ಅನಂತರಾಮು, ಮು. ,
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ, ಹಾಸನ ತಾ
ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/12/2009 0:00

D

EXAMINATION

16 ಅ.ಸೇ.ಸೇ‐
79/07‐08

ನಿವೃತಿತ್ ವೇ
ನಿವ
ವೇತನಕಾ
ತನಕಾಕ್ಗಿ ಅಹರ್ತಾ
ಅಹರ್ತಾ ದಾಯಕ ಸೇವೆ
ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್ ‐ ರ್ೕ ಆರ್. ವಣಣ್ ರಡಿಡ್ ಮತುತ್
ಎಸ್. ರಾಜೇಂದರ್, .ಸ.ನಿ , ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು

2/4/2011 0:00

C

EST1

16 ಅ.ಸೇ.ಸೇ‐
79/07‐08

ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ ಅಹರ್ತಾ ದಾಯಕ ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್ ‐ ರ್ೕ ಆರ್. ವಣಣ್ ರಡಿಡ್ ಮತುತ್
ಎಸ್. ರಾಜೇಂದರ್, .ಸ.ನಿ , ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು

2/4/2011 0:00

C

23537

23537

23548

23548

23554

EXAMINATION

14
ಲೋಕಸಭಾ ಸಾವರ್ತಿರ್ಕ ಚುನಾವಣೆ 2009ರ
ಗೂರ್ಪ್.ಬಿ.ವಗಾರ್ವ
ನೆನ್ಲೆಯ ಲ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ನ 3
ಣೆ:60/2008‐
ವಷರ್ಕಿಂತ ಹೆಚಿಚ್ನ ಸೇವೆಯ ಲ್ರುವ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
09.60.ಬಿವೃಂಅವ/
ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
2009

12/8/2009 0:00

D

EST1

14
ಲೋಕಸಭಾ ಸಾವರ್ತಿರ್ಕ ಚುನಾವಣೆ 2009ರ
ಗೂರ್ಪ್.ಬಿ.ವಗಾರ್ವ
ನೆನ್ಲೆಯ ಲ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ನ 3
ಣೆ:60/2008‐
ವಷರ್ಕಿಂತ ಹೆಚಿಚ್ನ ಸೇವೆಯ ಲ್ರುವ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
09.60.ಬಿವೃಂಅವ/
ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
2009

12/8/2009 0:00

D

1(2)ರಿಟ್‐
3/2001‐02

ರ್ೕ ಎಸ್. . ಮಡಗಾಂವಕರ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕಾನಗೋಡು, ದಾದ್ಪುರ
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಉತತ್ರ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:
2190/2002 ಕುರಿತು.

3/17/2010 0:00

D

1(2)ರಿಟ್‐
3/2001‐02

ರ್ೕ ಎಸ್
ಎಸ್.. . ಮಡಗಾಂವಕರ್
ಮಡಗಾಂವಕರ್,, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ
ಕಷ್ಕರುು,,
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕಾನಗೋಡು, ದಾದ್ಪುರ
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಉತತ್ರ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:
2190/2002 ಕುರಿತು.

3/17/2010 0:00

D

ರ್ೕಮತಿ ಟಿ.ಜಿ. ೕಲಾವತಿ ರಿಯ
15. ಪರ್.45/200 ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ
8‐09
ದೇಶ ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್ ಪಾಸ್
ೕಟ್ರ್ ಪಡೆಯಲು
ಎನ್ ಒ ಹಾಗು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/18/2009 0:00

D

EXAMINATION

EST1

EXAMINATION

23554

23561

23561

23410

23410

ರ್ೕಮತಿ ಟಿ.ಜಿ. ೕಲಾವತಿ ರಿಯ
15. ಪರ್.45/200 ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ
8‐09
ದೇಶ ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್ ಪಾಸ್
ೕಟ್ರ್ ಪಡೆಯಲು
ಎನ್ ಒ ಹಾಗು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/18/2009 0:00

D

15. ಪರ್.46.200
8=09

ಹೆಚ್.ಕೆ ಂಗರಾಜು ಮುಖಥ್ ಮಂತಿರ್ಯವರ
ಶೇ ಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖಥ್ ಮಂತಿರ್ಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ
ದಾನಸೌಧ ಬೆಂಗಳೊ ರು ಇವರಿಗೆ ದೇಶ
ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್ ಪಾಸ್
ೕಡ್ರ್ ಪಡೆಯಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/18/2009 0:00

D

15. ಪರ್.46.200
8=09

ಹೆಚ್.ಕೆ ಂಗರಾಜು ಮುಖಥ್ ಮಂತಿರ್ಯವರ
ಶೇ ಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖಥ್ ಮಂತಿರ್ಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ
ದಾನಸೌಧ ಬೆಂಗಳೊ ರು ಇವರಿಗೆ ದೇಶ
ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್ ಪಾಸ್
ೕಡ್ರ್ ಪಡೆಯಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/18/2009 0:00

D

EXAMINATION

ಸಂಖೆ
ಸ
ಂಖೆಯ್:ಮು. .ವೃ.ಅ
ಅ ಹ
ಹುಣಸೂರು
ುಣಸೂರು ಮತುತ್ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ
ನಗರ ತಾಲೂಲ್
ತಾಲೂಕುಗಳ
ಕುಗಳ
ಬಿ.ಆರ್. .ಗಳು ಖಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುವ ಲ್
ನಿ:59/2008‐
09.59.ಇತರೆ/200 ನಿಲರ್ಕಷ್ಯ್ ತೋರಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಬದ ಗೆ
ಬೇರೆಯವರನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್,
9

12/8/2009 0:00

D

EST1

ಸಂಖೆಯ್:ಮು. .ವೃ.ಅ ಹುಣಸೂರು ಮತುತ್ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕುಗಳ
ನಿ:59/2008‐
ಬಿ.ಆರ್. .ಗಳು ಖಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುವ ಲ್
09.59.ಇತರೆ/200 ನಿಲರ್ಕಷ್ಯ್ ತೋರಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಬದ ಗೆ
9
ಬೇರೆಯವರನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್,

12/8/2009 0:00

D

EST1

EXAMINATION

EST1

23988

EXAMINATION

16 ಂ.ಸೇಸೇ:9:
98‐99

ಎನ್. .ಹೊಸೂರ್, ೇ. . ಜಾಪುರ, ಇವರ
ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ

3/19/2009 0:00

C

23988

EST1

16 ಂ.ಸೇಸೇ:9:
98‐99

ಎನ್. .ಹೊಸೂರ್, ೇ. . ಜಾಪುರ, ಇವರ
ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ

3/19/2009 0:00

C

23992

EXAMINATION

.ಚಾಮೇಗೌಡ, ಬಿ.ಇ.ಓ ಮದೂದ್ರು ಇವರ
16ಕಾ.ಮಿ.ಬ:ರಿಟ್
ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿಡ್ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್:
:141:2000‐01
316/2004

3/19/2009 0:00

C

23992

EST1

.ಚಾಮೇಗೌಡ, ಬಿ.ಇ.ಓ ಮದೂದ್ರು ಇವರ
16ಕಾ.ಮಿ.ಬ:ರಿಟ್
ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿಡ್ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್:
:141:2000‐01
316/2004

3/19/2009 0:00

C

23994

EXAMINATION

3/19/2009 0:00

C

16ಕಾ.ಮಿ.ಬ‐
149:2000‐01

ನಾರಾಯಣರೆಡಿಡ್, ೇ. . ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಕೋಲಾರ
ಇವರ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್.

23994

EST1

23997

EXAMINATION

23997

EST1

24001

EXAMINATION

24001

EST1

ನಾರಾಯಣರೆಡಿಡ್, ೇ. . ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಕೋಲಾರ
ಇವರ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್.

3/19/2009 0:00

C

16ಕಾ.ಮಿ.ವೇ.ಬ_
07:2001‐02

ಜಿ. . ರಾಮಾಂಜನೇಯಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ೇ. .
ಕೋಲಾರ ಇವರ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್

3/19/2009 0:00

C

16ಕಾ.ಮಿ.ವೇ.ಬ_
07:2001‐02

ಜಿ. . ರಾಮಾಂಜನೇಯಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ೇ. .
ಕೋಲಾರ ಇವರ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್

3/19/2009 0:00

C

ರ್ೕಮತಿ ರೇವಕಕ್ ಮಡಿವಾಳಯಯ್ ಮಠದ,
16 .ಸೇ.ಸೇ:50:
ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಗುಡಸ ಹುಕೆಕ್ೕರಿ ತಾ: ಬೆಳವಾಗಿ
2002‐03
ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಬಗೆಗ್.

3/20/2009 0:00

C

ರ್ೕಮತಿ ರೇವಕಕ್ ಮಡಿವಾಳಯಯ್ ಮಠದ,
16 .ಸೇ.ಸೇ:50:
ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಗುಡಸ ಹುಕೆಕ್ೕರಿ ತಾ: ಬೆಳವಾಗಿ
2002‐03
ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಬಗೆಗ್.

3/20/2009 0:00

C

16ಕಾ.ಮಿ.ಬ‐
149:2000‐01

24004

EXAMINATION

16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
51:2005‐06

ಎಸ್.ಆರ್. ಹೊಸಕೇರಿ, ನಿ.ಜಿಲಾಲ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ
ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆಯ ಸೇಪರ್ಡೆ

3/19/2009 0:00

C

24004

EST1

16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
51:2005‐06

ಎಸ್.ಆರ್. ಹೊಸಕೇರಿ, ನಿ.ಜಿಲಾಲ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ
ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆಯ ಸೇಪರ್ಡೆ

3/19/2009 0:00

C

24008

EXAMINATION

16ಕಾ.ಮಿಬ:ಸವ್. 84ನೇ ಸಾ ನ ಮು. ಗ ಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ
ಬಾ.ಬ:03:2005‐
ಬಡಿತ್ ಮತುತ್ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿತ್
06
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/19/2009 0:00

C

24008

EST1

16ಕಾ.ಮಿಬ:ಸವ್. 84ನೇ ಸಾ ನ ಮು. ಗ ಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ
ಬಾ.ಬ:03:2005‐
ಬಡಿತ್ ಮತುತ್ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿತ್
06
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/19/2009 0:00

C

24012

EXAMINATION

ಎ.ಎಸ್. ರಾಮಪಪ್, ನಿವೃತತ ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಗಾರ್ಮ
ಪರ್ಯಾಣ ಭತೆಯ್ ಬಿಲಲ್ನುನ್ ಮೇಲು ಸ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.

3/19/2009 0:00

C

16ಟಿ.ಎ. ಬಿಲ್
54:2003‐04

24012

EST1

16ಟಿ.ಎ. ಬಿಲ್
54:2003‐04

ಎ.ಎಸ್. ರಾಮಪಪ್, ನಿವೃತತ ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಗಾರ್ಮ
ಪರ್ಯಾಣ ಭತೆಯ್ ಬಿಲಲ್ನುನ್ ಮೇಲು ಸ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.

3/19/2009 0:00

C

25120

EXAMINATION

12ರಿಟ್‐
6/1996‐97

ಕೆ.ಲ ಮ್ೕಪತಯಯ್, ಇವರ ಕೆಎ.ಟಿ.ಅ.ಸಂಖೆಯ್:
1269/97

3/23/2009 0:00

D

25120

EST1

12ರಿಟ್‐
6/1996‐97

ಕೆ.ಲ ಮ್ೕಪತಯಯ್, ಇವರ ಕೆಎ.ಟಿ.ಅ.ಸಂಖೆಯ್:
1269/97

3/23/2009 0:00

D

25122

EXAMINATION

12ಬಡಿತ್‐3/1996‐ ಎಸ್.ಎಸ್. ರೇಮಠ್, ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ
97
ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ ಬಡಿತ್

3/23/2009 0:00

D

25122

EST1

12ಬಡಿತ್‐3/1996‐ ಎಸ್.ಎಸ್. ರೇಮಠ್, ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ
97
ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ ಬಡಿತ್

3/23/2009 0:00

D

25125

EXAMINATION

12ಬಡಿತ್‐
18/1996‐97

ವರಾಮಶೆಟಿಟ್ ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್.ಪ.
ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

25125

EST1

12ಬಡಿತ್‐
18/1996‐97

ವರಾಮಶೆಟಿಟ್ ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್.ಪ.
ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

25128

EXAMINATION

12ಬಡಿತ್‐
12/1996‐97

ಪಿ. ತಂಗಮಣಿ, ಇವರಿಗೆ ಮು. ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್.ಪ.
ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

25128

EST1

12ಬಡಿತ್‐
12/1996‐97

ಪಿ. ತಂಗಮಣಿ, ಇವರಿಗೆ ಮು. ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್.ಪ.
ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

25129

EXAMINATION

12ಬಡಿತ್‐
13/1996‐97

ಟಿ. ಮಹದೇವಪಪ್.ಇವರಿಗೆ ಮು. .ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್.ಪ.
ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

25129

EST1

12ಬಡಿತ್‐
13/1996‐97

ಟಿ. ಮಹದೇವಪಪ್.ಇವರಿಗೆ ಮು. .ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್.ಪ.
ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

25132

EXAMINATION

12ರಿಟ್‐
1/1997‐98

ಎಸ್.ಬಿ. ಅನವಟಿಟ್, ಇವರ ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:
1879/97

3/23/2009 0:00

D

25132

EST1

12ರಿಟ್‐
1/1997‐98

ಎಸ್.ಬಿ. ಅನವಟಿಟ್, ಇವರ ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:
1879/97

3/23/2009 0:00

D

25134

EXAMINATION

12ದಾವೆ‐
13/1997‐98

ಎನ್. ಕೇಶವ ಮೂತಿರ್, ಇವರ ಕೆ.ಎ.ಟಿ
ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್: 5493/97

3/23/2009 0:00

D

25134

EST1

12ದಾವೆ‐
13/1997‐98

ಎನ್. ಕೇಶವ ಮೂತಿರ್, ಇವರ ಕೆ.ಎ.ಟಿ
ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್: 5493/97

3/23/2009 0:00

D

25136

EXAMINATION

12ಬಡಿತ್‐4/1998‐ ಟಿ.ಎಸ್. ಚಂದರ್ಶೇಖರ್, ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಸಾಥ್.ಪ.
99
ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

25136

EST1

12ಬಡಿತ್‐4/1998‐ ಟಿ.ಎಸ್. ಚಂದರ್ಶೇಖರ್, ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಸಾಥ್.ಪ.
99
ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

25137

EXAMINATION

12ದಾವೆ‐
7/1998‐99

ಎಂ.ಜಿ.ಕಾಯ್ತನ್, ಇವರ ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ಸಂಖಯ್:
3482/98

3/23/2009 0:00

D

25137

EST1

12ದಾವೆ‐
7/1998‐99

ಎಂ.ಜಿ.ಕಾಯ್ತನ್, ಇವರ ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ಸಂಖಯ್:
3482/98

3/23/2009 0:00

D

25140

EXAMINATION

ರ್ೕ ಜಿ.ನಿವತಿರ್ ಇವರ ಜೇಷಟ್ತಾ ಪಟಿಟ್ ಕರ್.ಸಂ
ಸವ್ ಟ್ೕಕರಣದ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

12ಬಡಿತ್‐9/1999‐
2000

ರ್ೕ ಜಿ.ನಿವತಿರ್ ಇವರ ಜೇಷಟ್ತಾ ಪಟಿಟ್ ಕರ್.ಸಂ
ಸವ್ ಟ್ೕಕರಣದ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

12ಬಡಿತ್‐
16/1999‐2000

ಎಸ್.ಬಿ.ನಂದಿ, ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್.ಪ.
ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

12ಬಡಿತ್‐
16/1999‐2000

ಎಸ್.ಬಿ.ನಂದಿ, ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್.ಪ.
ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

EXAMINATION

12ಬಡಿತ್‐8/1999‐
ಬಿ.ಜಿ. ಸುಬರ್ಹಮ್ಣಯ್ ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್
2000

3/23/2009 0:00

D

EST1

12ಬಡಿತ್‐8/1999‐
ಬಿ.ಜಿ. ಸುಬರ್ಹಮ್ಣಯ್ ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್
2000

3/23/2009 0:00

D

25140

EST1

25143

EXAMINATION

25143

EST1

25144

25144

12ಬಡಿತ್‐9/1999‐
2000

25147

EXAMINATION

12ಬಡಿತ್‐
22/1999‐2000

ಎಂ.ಜಿ. ಗಂಗೇಗೌಡ, ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ
ಸಾಥ್.ಪ. ಬಡಿತ್

3/23/2009 0:00

D

25147

EST1

12ಬಡಿತ್‐
22/1999‐2000

ಎಂ.ಜಿ. ಗಂಗೇಗೌಡ, ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ
ಸಾಥ್.ಪ. ಬಡಿತ್

3/23/2009 0:00

D

25148

EXAMINATION

12ಬಡಿತ್‐4/1999‐ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಸಹ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್.ಪ.
2000
ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

25148

EST1

12ಬಡಿತ್‐4/1999‐ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಸಹ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್.ಪ.
2000
ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

25150

EXAMINATION

3/23/2009 0:00

D

12ರಿಟ್ ‐
1/1999‐2000

ವೆಂಕಣಾಣ್ಚಾರ್ ಇವರಿಗೆ ರಿಟ್ ಸಂಖೆಯ್:
35453/99

25150

EST1

12ರಿಟ್ ‐
1/1999‐2000

ವೆಂಕಣಾಣ್ಚಾರ್ ಇವರಿಗೆ ರಿಟ್ ಸಂಖೆಯ್:
35453/99

3/23/2009 0:00

D

25152

EXAMINATION

12ದಾವೆ‐
1/1999‐2000

ಡಿ.ದುಮಮ್ಣಣ್ ಗೌಡ, ಇವರ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:
13065/99

3/23/2009 0:00

D

25152

EST1

12ದಾವೆ‐
1/1999‐2000

ಡಿ.ದುಮಮ್ಣಣ್ ಗೌಡ, ಇವರ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:
13065/99

3/23/2009 0:00

D

25154

EXAMINATION

12ರಿಟ್‐
7/1999‐2000

ಎಂ.ಜಿ. ಕಾಯ್ತನ್, ಇವರ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:
21619/99

3/23/2009 0:00

D

25154

EST1

12ರಿಟ್‐
7/1999‐2000

ಎಂ.ಜಿ. ಕಾಯ್ತನ್, ಇವರ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:
21619/99

3/23/2009 0:00

D

25157

EXAMINATION

12ಬಡಿತ್‐
13/1999‐2000

ಡಿ.ಅಬುದ್ಲ್ ಸುಬಾನ್, ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ
ಸಾಥ್.ಪ. ಬಡಿತ್

3/23/2009 0:00

D

25157

EST1

12ಬಡಿತ್‐
13/1999‐2000

ಡಿ.ಅಬುದ್ಲ್ ಸುಬಾನ್, ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ
ಸಾಥ್.ಪ. ಬಡಿತ್

3/23/2009 0:00

D

25159

EXAMINATION

12ಬಡಿತ್‐9/1999‐
2000

ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ. ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್.ಪ. ಬಡಿತ್

3/23/2009 0:00

D

25159

EST1

12ಬಡಿತ್‐9/1999‐
2000

ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ. ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್.ಪ. ಬಡಿತ್

3/23/2009 0:00

D

ಬಿ.ಬಿ.ಐರೆಡಿಡ್, ಇವರ ಬಡಿತ್ ಮತುತ್ ಸಥ್ಳ
ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

25162

EXAMINATION

12ಬಡಿತ್‐
ಮಾಪರ್ಡು‐
12/1999‐2000

25162

EST1

12ಬಡಿತ್‐
ಮಾಪರ್ಡು‐
12/1999‐2000

ಬಿ.ಬಿ.ಐರೆಡಿಡ್, ಇವರ ಬಡಿತ್ ಮತುತ್ ಸಥ್ಳ
ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

25167

EXAMINATION

12ರಿಟ್‐
1/1987‐88

ಎ.ಎಸ್. ಕಲೆಕ್ರಿ ಮತುತ್ ಆರ್.ಎಲ್. ನಾಡಗೌಡ
ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್: 471‐72/88

3/23/2009 0:00

D

25167

EST1

12ರಿಟ್‐
1/1987‐88

ಎ.ಎಸ್. ಕಲೆಕ್ರಿ ಮತುತ್ ಆರ್.ಎಲ್. ನಾಡಗೌಡ
ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್: 471‐72/88

3/23/2009 0:00

D

25169

EXAMINATION

12ರಿಟ್‐
2/1987‐88

ಕೆ.ಎನ್. ಕುಲಕಣಿರ್, ಇವರ ಸ ಲ್ ರುವ
ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್: 329/88

3/23/2009 0:00

D

25169

EST1

12ರಿಟ್‐
2/1987‐88

ಕೆ.ಎನ್. ಕುಲಕಣಿರ್, ಇವರ ಸ ಲ್ ರುವ
ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್: 329/88

3/23/2009 0:00

D

25171

EXAMINATION

12ಕೆ.ಎ.ಟಿ‐
6/1989‐90

ಬಿ.ಆರ್. ನರ ಂಹಮೂತಿರ್ ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ
ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್: 4330/94

3/23/2009 0:00

D

25171

EST1

12ಕೆ.ಎ.ಟಿ‐
6/1989‐90

ಬಿ.ಆರ್. ನರ ಂಹಮೂತಿರ್ ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ
ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್: 4330/94

3/23/2009 0:00

D

25174

EXAMINATION

17ಕೆ.ಎ.ಟಿ‐
08/1989‐90

ಎ.ಡಿ. ೕರಪಪ್, ಮತುತ್ ಇತರರು ಸ ಲ್ ರುವ
ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 5821‐26/89

3/23/2009 0:00

D

25174

EST1

17ಕೆ.ಎ.ಟಿ‐
08/1989‐90

ಎ.ಡಿ. ೕರಪಪ್, ಮತುತ್ ಇತರರು ಸ ಲ್ ರುವ
ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 5821‐26/89

3/23/2009 0:00

D

25176

EXAMINATION

12ಕೆ.ಎ.ಟಿ‐
9/1989‐90

ಜಿ.ಆರ್. ಬಿದನೂರು ಮಠ ಇವರ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:
6860/89

3/23/2009 0:00

D

25176

EST1

12ಕೆ.ಎ.ಟಿ‐
9/1989‐90

ಜಿ.ಆರ್. ಬಿದನೂರು ಮಠ ಇವರ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:
6860/89

3/23/2009 0:00

D

25180

EXAMINATION

12ಕೆ.ಎ.ಟಿ‐
4/1990‐91

ಕೆ.ಲ ಮ್ೕಪತಯಯ್, ಇವರ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 1/91

3/23/2009 0:00

D

25180

EST1

12ಕೆ.ಎ.ಟಿ‐
4/1990‐91

ಕೆ.ಲ ಮ್ೕಪತಯಯ್, ಇವರ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 1/91

3/23/2009 0:00

D

25182

EXAMINATION

12ರಿಟ್ ‐
12/1991‐92

ಪಿ.ಎಂ. ನಂಜುಂಡಯಯ್, ಇವರ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:
4739/91

3/23/2009 0:00

D

25182

EST1

12ರಿಟ್ ‐
12/1991‐92

ಪಿ.ಎಂ. ನಂಜುಂಡಯಯ್, ಇವರ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:
4739/91

3/23/2009 0:00

D

25185

EXAMINATION

12ಕೆ.ಎ.ಟಿ‐
11/1992‐93

ಎಸ್.ತಬಿತ್ ಇವರ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 3784/92

3/23/2009 0:00

D

25185

EST1

12ಕೆ.ಎ.ಟಿ‐
11/1992‐93

ಎಸ್.ತಬಿತ್ ಇವರ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 3784/92

3/23/2009 0:00

D

25189

EXAMINATION

17ಕೆ.ಎ.ಟಿ‐
8/1992‐93

ಅಬುದ್ಲ್ ಕೈಯೂಮ್ ಷರೀಫ್, ಇವರ ಅಜಿರ್
ಸಂಖೆಯ್: 3199/92

3/23/2009 0:00

D

25189

EST1

17ಕೆ.ಎ.ಟಿ‐
8/1992‐93

ಅಬುದ್ಲ್ ಕೈಯೂಮ್ ಷರೀಫ್, ಇವರ ಅಜಿರ್
ಸಂಖೆಯ್: 3199/92

3/23/2009 0:00

D

25191

EXAMINATION

12ಬಡಿತ್ ‐
6/1993‐94

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್.ಪ ಬಡಿತ್

3/23/2009 0:00

D

25191

EST1

12ಬಡಿತ್ ‐
6/1993‐94

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್.ಪ ಬಡಿತ್

3/23/2009 0:00

D

25197

EXAMINATION

12ಇತರೆ‐
10/1994‐95

ಬಿ. ರಿಯಣಣ್ ಮತುತ್ . . ಲ ಮ್ೕನರಸಯಯ್
ಇವರ ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್: 1495/94 ಮತುತ್ 1504/94

3/23/2009 0:00

D

25197

EST1

12ಇತರೆ‐
10/1994‐95

ಬಿ. ರಿಯಣಣ್ ಮತುತ್ . . ಲ ಮ್ೕನರಸಯಯ್
ಇವರ ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್: 1495/94 ಮತುತ್ 1504/94

3/23/2009 0:00

D

25200

EXAMINATION

12ಬಡಿತ್‐
14/1994‐95

ಬಸವರಾಜ ಬಂಡಾರಿ, ಇವರ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:
4811/94 ಮತುತ್ ನಿಂದನಾ ದಾವೆ 106/95

3/23/2009 0:00

D

25200

EST1

12ಬಡಿತ್‐
14/1994‐95

ಬಸವರಾಜ ಬಂಡಾರಿ, ಇವರ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:
4811/94 ಮತುತ್ ನಿಂದನಾ ದಾವೆ 106/95

3/23/2009 0:00

D

25203

EXAMINATION

12ಇತರೆ‐
1/1994‐95

ಗುರುಬಸಯಯ್, ಮತುತ್ ಇತರರು ಸ ಲ್ ರುವ
ಅ.ಸಂಖೆಯ್: 674‐78/94

3/23/2009 0:00

D

25203

EST1

12ಇತರೆ‐
1/1994‐95

ಗುರುಬಸಯಯ್, ಮತುತ್ ಇತರರು ಸ ಲ್ ರುವ
ಅ.ಸಂಖೆಯ್: 674‐78/94

3/23/2009 0:00

D

25208

EXAMINATION

12ಇತರೆ,
ಕೆ.ಎ.ಟಿ‐2/1994‐
95

ಎಮ.ಎಸ್. ಬೀರಾದರ್ ಮತುತ್ ಇತರರು
ಸ ಲ್ ರುವ ಅ.ಸಂಖೆಯ್: 744‐762/94

3/23/2009 0:00

D

25208

EST1

12ಇತರೆ,
ಕೆ.ಎ.ಟಿ‐2/1994‐
95

ಎಮ.ಎಸ್. ಬೀರಾದರ್ ಮತುತ್ ಇತರರು
ಸ ಲ್ ರುವ ಅ.ಸಂಖೆಯ್: 744‐762/94

3/23/2009 0:00

D

EXAMINATION

12ಇತರೆ‐
1/1994‐95

ಂದಿನ ತಾಲೂಲ್ಕು ಅಭಿವೃದಿದ್ ಮಂಡ ಮತುತ್
ಪುರಸಭಾ ಪೌರ್.ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ನಿಗದಿ
ಪಡಿ ರುವ ಬಡಿತ್ ಅನುಪಾತದ ಪರಿಷಕ್ರಣೆ ಬಗೆಗ್.
ಅ.ಸಂಖೆಯ್: 674‐678/94

3/23/2009 0:00

D

25215

ಂದಿನ ತಾಲೂಲ್ಕು ಅಭಿವೃದಿದ್ ಮಂಡ ಮತುತ್
ಪುರಸಭಾ ಪೌರ್.ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ನಿಗದಿ
ಪಡಿ ರುವ ಬಡಿತ್ ಅನುಪಾತದ ಪರಿಷಕ್ರಣೆ ಬಗೆಗ್.
ಅ.ಸಂಖೆಯ್: 674‐678/94

3/23/2009 0:00

D

25215

EST1

12ಇತರೆ‐
1/1994‐95

25219

EXAMINATION

12ಇತರೆ‐
1/1994‐95

ಂದಿ ನ ಟಿ.ಡಿ.ಬಿ ಮತುತ್ ಪುರಸಭೆ ಸ. ಕಷ್ಕರಿಗೆ
ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್. ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 674‐678/94 ಮತುತ್
744‐762/94

3/23/2009 0:00

D

25219

EST1

12ಇತರೆ‐
1/1994‐95

ಂದಿ ನ ಟಿ.ಡಿ.ಬಿ ಮತುತ್ ಪುರಸಭೆ ಸ. ಕಷ್ಕರಿಗೆ
ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್. ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 674‐678/94 ಮತುತ್
744‐762/94

3/23/2009 0:00

D

25228

EXAMINATION

12ಬಡಿತ್‐3/2000‐
01

ಎಮ.ಎಸ್.ಲೂತಿಮಠ, ಇವರ ಮು. . ಹುದೆದ್
ಸಾಥ್.ಪ.ಬಡಿತ್

3/23/2009 0:00

D

25228

EST1

12ಬಡಿತ್‐3/2000‐
01

ಎಮ.ಎಸ್.ಲೂತಿಮಠ, ಇವರ ಮು. . ಹುದೆದ್
ಸಾಥ್.ಪ.ಬಡಿತ್

3/23/2009 0:00

D

25233

EXAMINATION

12ರಿಟ್ ‐
12/2000‐01

ಕೆ. .ಮಹಾಬಲೇಶವ್ರ ಭಟ್, ಮತುತ್ ಎ.ಸುಂದರ್
ಭಟ್ ಇವರ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 1339/2001 ಮತುತ್
1348/2001

3/23/2009 0:00

D

25233

EST1

12ರಿಟ್ ‐
12/2000‐01

ಕೆ. .ಮಹಾಬಲೇಶವ್ರ ಭಟ್, ಮತುತ್ ಎ.ಸುಂದರ್
ಭಟ್ ಇವರ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 1339/2001 ಮತುತ್
1348/2001

3/23/2009 0:00

D

25235

EXAMINATION

12ಬಡಿತ್‐
21/2000‐01

ಪೌರ್.ಶಾಲಾ ಸ. . ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ ನಿಯಮ‐32
ರಡಿ ಬಡಿತ್

3/23/2009 0:00

D

25235

EST1

12ಬಡಿತ್‐
21/2000‐01

ಪೌರ್.ಶಾಲಾ ಸ. . ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ ನಿಯಮ‐32
ರಡಿ ಬಡಿತ್

3/23/2009 0:00

D

25239

EXAMINATION

ಪೌರ್.ಶಾಲಾ ಸ. . ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ ನಿಯಮ‐
32ರಡಿ ಬಡಿತ್

3/23/2009 0:00

D

12ಬಡಿತ್‐5/2000‐
01

12ಬಡಿತ್‐5/2000‐
01

ಪೌರ್.ಶಾಲಾ ಸ. . ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ ನಿಯಮ‐
32ರಡಿ ಬಡಿತ್

3/23/2009 0:00

D

EXAMINATION

12ಅಹರ್ತಾ
ದಿನಾಂಕ‐3/2000‐
01

ಪೌರ್.ಶಾಲಾ ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯ
ಬಡಿತ್/ಅಹರ್ತಾ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ

3/23/2009 0:00

D

25241

EST1

12ಅಹರ್ತಾ
ದಿನಾಂಕ‐3/2000‐
01

ಪೌರ್.ಶಾಲಾ ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯ
ಬಡಿತ್/ಅಹರ್ತಾ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ

3/23/2009 0:00

D

25245

EXAMINATION

12ಬಡಿತ್‐
16/2000‐01

ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ ನಿಯಮ‐32ರಡಿ ಬಡಿತ್

3/23/2009 0:00

D

25245

EST1

12ಬಡಿತ್‐
16/2000‐01

ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ ನಿಯಮ‐32ರಡಿ ಬಡಿತ್

3/23/2009 0:00

D

25239

EST1

25241

25251

EXAMINATION

12ಬಡಿತ್‐
10/2000‐01

ಆರ್.ಕಿ.ಕಾಂಬಳೆ, ಇವರಿಗೆ ಮು. ಹುದೆದ್ಗೆ
ಪೂವಾರ್ನವ್ಯ ಸಾಥ್.ಪ ಬಡಿತ್

3/23/2009 0:00

D

25251

EST1

12ಬಡಿತ್‐
10/2000‐01

ಆರ್.ಕಿ.ಕಾಂಬಳೆ, ಇವರಿಗೆ ಮು. ಹುದೆದ್ಗೆ
ಪೂವಾರ್ನವ್ಯ ಸಾಥ್.ಪ ಬಡಿತ್

3/23/2009 0:00

D

25254

EXAMINATION

12ಬಡಿತ್‐
13/2000‐01

ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್.ಪ. ಬಡಿತ್

3/23/2009 0:00

D

25254

EST1

12ಬಡಿತ್‐
13/2000‐01

ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್.ಪ. ಬಡಿತ್

3/23/2009 0:00

D

25258

EXAMINATION

12ಇತರೆ‐
6/2000‐01

ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್.ಪ. ಬಡಿತ್

3/23/2009 0:00

D

25258

EST1

12ಇತರೆ‐
6/2000‐01

ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್.ಪ. ಬಡಿತ್

3/23/2009 0:00

D

25262

EXAMINATION

12ಬಡಿತ್‐
ಮಾಪರ್ಡು‐
26/2000‐01

ಬಡಿತ್ ಹುದೆದ್ ಸಥ್ಳ ಮಾಪರ್ಡು

3/23/2009 0:00

D

25262

EST1

12ಬಡಿತ್‐
ಮಾಪರ್ಡು‐
26/2000‐01

ಬಡಿತ್ ಹುದೆದ್ ಸಥ್ಳ ಮಾಪರ್ಡು

3/23/2009 0:00

D

25266

EXAMINATION

12ಬಡಿತ್‐
79/2000‐01

ನಾರಾಯಣ ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

25266

EST1

12ಬಡಿತ್‐
79/2000‐01

ನಾರಾಯಣ ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

25270

EXAMINATION

12ಕುಂದು‐
ಕೊರತೆ‐2/2000‐
01

.ಜಿ. ಸೋಮಣಣ್, ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ
ಸಾಥ್.ಪ. ಬಡಿತ್

3/23/2009 0:00

D

25270

EST1

12ಕುಂದು‐
ಕೊರತೆ‐2/2000‐
01

.ಜಿ. ಸೋಮಣಣ್, ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ
ಸಾಥ್.ಪ. ಬಡಿತ್

3/23/2009 0:00

D

25273

EXAMINATION

12ಬಡಿತ್‐
ಮಾಪರ್ಡು‐
25/2000‐01

ಮು. ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ಸಥ್ಳ ಮಾಡರ್ಡು

3/23/2009 0:00

D

25273

EST1

12ಬಡಿತ್‐
ಮಾಪರ್ಡು‐
25/2000‐01

ಮು. ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ಸಥ್ಳ ಮಾಡರ್ಡು

3/23/2009 0:00

D

25276

EXAMINATION

ಅಬುದ್ಲ್ ಸುಬಾನ್ ಮತುತ್ ಎಸ್.ಬಿ. ಹುರಕಡಿಲ್
ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯ ಬಡಿತ್

3/23/2009 0:00

D

12ಬಡಿತ್‐6/2000‐
01

25276

EST1

25280

EXAMINATION

25280

EST1

25283

EXAMINATION

25283

EST1

ಅಬುದ್ಲ್ ಸುಬಾನ್ ಮತುತ್ ಎಸ್.ಬಿ. ಹುರಕಡಿಲ್
ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯ ಬಡಿತ್

3/23/2009 0:00

D

12ಬಡಿತ್‐
12/2000‐01

ಟಿ.ಡಿ.ಬಿ. ಮತುತ್ ಪುರಸಭೆ ಘಟಕಗಳ ಪ.ಜಾ/ಪಂ
ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಮು. ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್

3/23/2009 0:00

D

12ಬಡಿತ್‐
12/2000‐01

ಟಿ.ಡಿ.ಬಿ. ಮತುತ್ ಪುರಸಭೆ ಘಟಕಗಳ ಪ.ಜಾ/ಪಂ
ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಮು. ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್

3/23/2009 0:00

D

12ಬಡಿತ್‐8/2000‐
01

ಮಹಮದಿದ್ೕನ ನಿಜಾಮ್ ಉದಿದ್ೕನ್ ಇವರಿಗೆ
ಮು. ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್.ಪ. ಬಡಿತ್

3/23/2009 0:00

D

12ಬಡಿತ್‐8/2000‐
01

ಮಹಮದಿದ್ೕನ ನಿಜಾಮ್ ಉದಿದ್ೕನ್ ಇವರಿಗೆ
ಮು. ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್.ಪ. ಬಡಿತ್

3/23/2009 0:00

D

12ಬಡಿತ್‐6/2000‐
01

25287

EXAMINATION

12ಇತರೆ‐
6/2000‐01

ಬಡಿತ್ ಹೊಂದಿ ಮು. . ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕ
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

25287

EST1

12ಇತರೆ‐
6/2000‐01

ಬಡಿತ್ ಹೊಂದಿ ಮು. . ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕ
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

25290

EXAMINATION

12ಬಡಿತ್‐
24/2000‐01

ಎಸ್. ದದ್ರಾಜು, ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ
ಸಾಥ್.ಪ. ಬಡಿತ್

3/23/2009 0:00

D

25290

EST1

12ಬಡಿತ್‐
24/2000‐01

ಎಸ್. ದದ್ರಾಜು, ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ
ಸಾಥ್.ಪ. ಬಡಿತ್

3/23/2009 0:00

D

25298

EXAMINATION

12ಇತರೆ‐
3/2001‐02

ದಿ:01/03/96ರ ನಂತರ ನೀಡಿದ ಬಡಿತ್
ಪರ್ಕರಣದ ವರ

3/23/2009 0:00

D

25298

EST1

12ಇತರೆ‐
3/2001‐02

ದಿ:01/03/96ರ ನಂತರ ನೀಡಿದ ಬಡಿತ್
ಪರ್ಕರಣದ ವರ

3/23/2009 0:00

D

25300

EXAMINATION

12ಬಡಿತ್‐
27/2001‐02

ಗೋ ಂದಪಪ್ ನವರ್, ಮತುತ್ ಯಮನಕಕ್ನವರ್
ಇವರಿಗೆ ಸಾಥ್.ಪ. ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

25300

EST1

12ಬಡಿತ್‐
27/2001‐02

ಗೋ ಂದಪಪ್ ನವರ್, ಮತುತ್ ಯಮನಕಕ್ನವರ್
ಇವರಿಗೆ ಸಾಥ್.ಪ. ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

25305

EXAMINATION

12ಪಿಂಚಣಿ/ಇತರೆ
‐1/2001‐02

ಸುಲಾತ್ನ್ ಅಬುದ್ಲ್ ಕದೀರ್ ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್
ನಂತರ ಆಥಿರ್ಕ ಸೌಲಭಯ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

25305

EST1

12ಪಿಂಚಣಿ/ಇತರೆ
‐1/2001‐02

ಸುಲಾತ್ನ್ ಅಬುದ್ಲ್ ಕದೀರ್ ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್
ನಂತರ ಆಥಿರ್ಕ ಸೌಲಭಯ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

25306

EXAMINATION

12ಬಡಿತ್/ಮಾಪರ್
ನಿಯಮ‐32ರಡಿ ಬಡಿತ್ ಹೊಂದಿದ ಸಥ್ಳ ಮಾಪರ್ಡು
ಡು‐18/2001‐02

3/23/2009 0:00

D

25306

EST1

12ಬಡಿತ್/ಮಾಪರ್
ನಿಯಮ‐32ರಡಿ ಬಡಿತ್ ಹೊಂದಿದ ಸಥ್ಳ ಮಾಪರ್ಡು
ಡು‐18/2001‐02

3/23/2009 0:00

D

25307

EXAMINATION

12ಬಡಿತ್‐
16/2001‐02

ನಿಯಮ32ರಡಿ ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್

3/23/2009 0:00

D

25307

EST1

12ಬಡಿತ್‐
16/2001‐02

ನಿಯಮ32ರಡಿ ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್

3/23/2009 0:00

D

25310

EXAMINATION

12ಬಡಿತ್‐2/2001‐
02

ನಿಯಮ‐32ರಡಿ ಮು. ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್

3/23/2009 0:00

D

12ಬಡಿತ್‐2/2001‐
02

ನಿಯಮ‐32ರಡಿ ಮು. ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್

3/23/2009 0:00

D

12ಬಡಿತ್/ಮಾಪರ್
ಡು‐27/2001‐02

. . ಪಪ್ ಳ್, ಇವರಿಗೆ ಮು. ವೃಂದದ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಬಡಿತ್, ಸಥ್ಳ ಮಾಪರ್ಡು

3/23/2009 0:00

D

EST1

12ಬಡಿತ್/ಮಾಪರ್
ಡು‐27/2001‐02

. . ಪಪ್ ಳ್, ಇವರಿಗೆ ಮು. ವೃಂದದ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಬಡಿತ್, ಸಥ್ಳ ಮಾಪರ್ಡು

3/23/2009 0:00

D

25319

EXAMINATION

12ಬಡಿತ್‐
16/2001‐02

ಎಸ್.ಎನ್. ಗೌಡ, ಇವರ ನಿಯಮ‐32ರಡಿ ಬಡಿತ್
ಸಥ್ಳ ಮಾಪರ್ಡು

3/23/2009 0:00

D

25319

EST1

12ಬಡಿತ್‐
16/2001‐02

ಎಸ್.ಎನ್. ಗೌಡ, ಇವರ ನಿಯಮ‐32ರಡಿ ಬಡಿತ್
ಸಥ್ಳ ಮಾಪರ್ಡು

3/23/2009 0:00

D

25310

EST1

25315

EXAMINATION

25315

25320

EXAMINATION

12ಬಡಿತ್‐
13/2001‐02

ನಿಯಮ‐32ರಡಿ ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್

3/23/2009 0:00

D

25320

EST1

12ಬಡಿತ್‐
13/2001‐02

ನಿಯಮ‐32ರಡಿ ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್

3/23/2009 0:00

D

25324

EXAMINATION

12ಬಡಿತ್‐
11/2002‐03

ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ. ಮು. . ಹುದೆದ್ಯ 10ನೇ ಬಾಲ್ಕ್
ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/23/2009 0:00

D

25324

EST1

12ಬಡಿತ್‐
11/2002‐03

ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ. ಮು. . ಹುದೆದ್ಯ 10ನೇ ಬಾಲ್ಕ್
ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/23/2009 0:00

D

25328

EXAMINATION

3/23/2009 0:00

D

12ಬಡಿತ್‐1/2002‐ ನಿಯಮ‐32ರಡಿ ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ಸಥ್ಳದ ಲ್
03
ಹಾಜರಾಗದವರ ಬಗೆಗ್.

12ಬಡಿತ್‐1/2002‐ ನಿಯಮ‐32ರಡಿ ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ಸಥ್ಳದ ಲ್
03
ಹಾಜರಾಗದವರ ಬಗೆಗ್.

25328

EST1

25332

EXAMINATION

12ಪೂವಾರ್ನವ್ಯ
ಬಡಿತ್‐23/2002‐03

25332

EST1

12ಪೂವಾರ್ನವ್ಯ
ಬಡಿತ್‐23/2002‐03

25336

EXAMINATION

12ಪೂವಾರ್ನ
ಬಡಿತ್‐20/2002‐03

25336

EST1

12ಪೂವಾರ್ನ
ಬಡಿತ್‐20/2002‐03

3/23/2009 0:00

D

.ಕೆ. ರ್ೕಗಿರಿ ಇವರಿಗೆ ಮು. ಹುದೆದ್ಗೆ
ಪೂವಾರ್ನವ್ಯ ಬಡಿತ್

3/23/2009 0:00

D

.ಕೆ. ರ್ೕಗಿರಿ ಇವರಿಗೆ ಮು. ಹುದೆದ್ಗೆ
ಪೂವಾರ್ನವ್ಯ ಬಡಿತ್

3/23/2009 0:00

D

ಜಿ.ಪಿ.ಅಪಾತ್ಗಿರಿ, ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ
ಪೂವಾರ್ನವ್ಯ ಬಡಿತ್

3/23/2009 0:00

D

ಜಿ.ಪಿ.ಅಪಾತ್ಗಿರಿ, ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ
ಪೂವಾರ್ನವ್ಯ ಬಡಿತ್

3/23/2009 0:00

D

25341

EXAMINATION

12ಬಡಿತ್/ಮಾಪರ್
ಡು‐14/2002‐03

ನಿಯಮ‐32ರಡಿ ಬಡಿತ್ ಸಥ್ಳ ಮಾಪರ್ಡು

3/23/2009 0:00

D

25341

EST1

12ಬಡಿತ್/ಮಾಪರ್
ಡು‐14/2002‐03

ನಿಯಮ‐32ರಡಿ ಬಡಿತ್ ಸಥ್ಳ ಮಾಪರ್ಡು

3/23/2009 0:00

D

25343

EXAMINATION

12ಬಡಿತ್/ಮಾಪರ್
ಡು‐17/2002‐03

ವರಾಜಪಿಟಲ್, ಇವರ ಬಡಿತ್ ಸಥ್ಳ ಮಾಪರ್ಡು ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

25343

EST1

12ಬಡಿತ್/ಮಾಪರ್
ಡು‐17/2002‐03

ವರಾಜಪಿಟಲ್, ಇವರ ಬಡಿತ್ ಸಥ್ಳ ಮಾಪರ್ಡು ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

25347

EXAMINATION

12ಬಡಿತ್/ಮಾಪರ್ ಮಹಮದ್ ಅ ೕ ಬಡವಗೋಳ ಇವರ ಬಡಿತ್ ಸಥ್ಳ
ಡು‐18/2002‐03
ಮಾಪರ್ಡು ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

12ಬಡಿತ್/ಮಾಪರ್ ಮಹಮದ್ ಅ ೕ ಬಡವಗೋಳ ಇವರ ಬಡಿತ್ ಸಥ್ಳ
ಡು‐18/2002‐03
ಮಾಪರ್ಡು ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

EXAMINATION

12ಬಡಿತ್/ಮಾಪರ್
ಡು‐122/2002‐03

ಕೆ.ಎಸ್. ವಜನಾ , ಜಾಫರ್ ಸ ೕದ್, .ಟಿ.
ಮಾನೇಮಿ, ಇವರ ಬಡಿತ್ ಸಥ್ಳ ಮಾಪರ್ಡು

3/23/2009 0:00

D

25349

EST1

12ಬಡಿತ್/ಮಾಪರ್
ಡು‐122/2002‐03

ಕೆ.ಎಸ್. ವಜನಾ , ಜಾಫರ್ ಸ ೕದ್, .ಟಿ.
ಮಾನೇಮಿ, ಇವರ ಬಡಿತ್ ಸಥ್ಳ ಮಾಪರ್ಡು

3/23/2009 0:00

D

25353

EXAMINATION

12ಪೂವಾರ್ನವ್ಯ
ಬಡಿತ್‐22/2002‐03

ಎ. . ಗಿರಿತಮಮ್ಣಣ್ ನವರ್, ಇವರಿಗೆ
ಪೂವರ್ನವ್ಯ ಸಾಥ್.ಪ. ಬಡಿತ್ ನೀಡಿ ಆಥಿರ್ಕ
ಸೌಲಭಯ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

EST1

12ಪೂವಾರ್ನವ್ಯ
ಬಡಿತ್‐22/2002‐03

ಎ. . ಗಿರಿತಮಮ್ಣಣ್ ನವರ್, ಇವರಿಗೆ
ಪೂವರ್ನವ್ಯ ಸಾಥ್.ಪ. ಬಡಿತ್ ನೀಡಿ ಆಥಿರ್ಕ
ಸೌಲಭಯ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

25347

EST1

25349

25353

25358

EXAMINATION

12ಬಡಿತ್/ಮಾಪರ್
ಡು‐9/2002‐03

ನಿಯಮ‐32ರಡಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್
ರದುದ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

3/23/2009 0:00

D

25358

EST1

12ಬಡಿತ್/ಮಾಪರ್
ಡು‐9/2002‐03

ನಿಯಮ‐32ರಡಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್
ರದುದ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

3/23/2009 0:00

D

EXAMINATION

ದದ್ಣಣ್ ಎಸ್.ಬಿ ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಇವರ ಮಾ ತಿ
14 ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ ಸ ಲ್ ರುವ
ಹಕುಕ್:61/2008‐
ಅಜಿರ್ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
09.61.ಇತರೆ/200 ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್
9
ಅಂಗ ಕಲರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ
ಅನುಷಾಠ್ನಗೊ ಸದಿರುವ ಬಗೆಗ್.

2/24/2010 0:00

D

25382

EST1

ದದ್ಣಣ್ ಎಸ್.ಬಿ ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಇವರ ಮಾ ತಿ
14 ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ
ಹಕು
ಅಧಿನಿಯಮ ಮಾ ತಿ ಕೆ
ಕೋರಿ
ೂೕರಿ ಸ ಲ್ ರ
ರುುವ
ವ
ಹಕುಕ್:61/2008‐
ಅಜಿರ್ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
09.61.ಇತರೆ/200 ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್
9
ಅಂಗ ಕಲರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ
ಅನುಷಾಠ್ನಗೊ ಸದಿರುವ ಬಗೆಗ್.

2/24/2010 0:00

D

24409

EXAMINATION

3/21/2009 0:00

D

25382

16 ಂ.ಸೇ5:99‐ ಕೆ.ಹೆಚ್. ಚಂದರ್ಪಪ್, ಮು. . ಇವರ
2000
ಸೇಪರ್ಡೆ

ಂದಿನ ಸೇವೆ

16 ಂ.ಸೇ5:99‐ ಕೆ.ಹೆಚ್. ಚಂದರ್ಪಪ್, ಮು. . ಇವರ
2000
ಸೇಪರ್ಡೆ

24409

EST1

24412

EXAMINATION

16 ಂ.ಸೇ.60:2
002‐03

24412

EST1

24413

24413

ಂದಿನ ಸೇವೆ

3/21/2009 0:00

D

ರೂಪಾಕಷ್ಪಪ್, ಎಂ. ಹುನುಗುಂದ ಮು. .
ಸ.ಪೌರ್.ಆಹಾರ್ಳ ಗಂಗಾವತಿ, ಇವರ ಂದಿನ
ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ

3/21/2009 0:00

C

16 ಂ.ಸೇ.60:2
002‐03

ರೂಪಾಕಷ್ಪಪ್, ಎಂ. ಹುನುಗುಂದ ಮು. .
ಸ.ಪೌರ್.ಆಹಾರ್ಳ ಗಂಗಾವತಿ, ಇವರ ಂದಿನ
ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ

3/21/2009 0:00

C

EXAMINATION

16 ಮ.ಸೇ.ಸೇ:
08:2001‐02

ಹೆಚ್.ಎನ್. ರಾಮಕೃಷಣ್, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,
ಡಯಟ್, ಹಾಸನ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ

3/21/2009 0:00

C

EST1

16 ಮ.ಸೇ.ಸೇ:
08:2001‐02

ಹೆಚ್.ಎನ್. ರಾಮಕೃಷಣ್, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,
ಡಯಟ್, ಹಾಸನ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ

3/21/2009 0:00

C

24414

EXAMINATION

16 ಂ.ಸೇ:21:1
999‐2000

ಶೇಖ್ ಮುಸತ್ಫ್, ನಿವೃತತ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು
ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

C

24414

EST1

16 ಂ.ಸೇ:21:1
999‐2000

ಶೇಖ್ ಮುಸತ್ಫ್, ನಿವೃತತ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು
ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

C

24416

EXAMINATION

16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
37:1999‐2000

.ರಾಮಪಪ್, ಮು. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ. ಅನೆನ್ೕಹಾಳ್,
ಜಂಪಣಣ್ನಹಟಿಟ್, ಚಿತರ್ದುಗರ್ , ಇವರ ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

3/21/2009 0:00

C

24416

EST1

16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
37:1999‐2000

.ರಾಮಪಪ್, ಮು. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ. ಅನೆನ್ೕಹಾಳ್,
ಜಂಪಣಣ್ನಹಟಿಟ್, ಚಿತರ್ದುಗರ್ , ಇವರ ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

3/21/2009 0:00

C

24418

EXAMINATION

16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ:2
0:1996‐97

ಎ. .ಕನವ ಳ್, ನಿವೃತಿತ್ ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,
ನರೇಂದರ್, ಧಾರವಾಡ, ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ

3/21/2009 0:00

C

24418

EST1

16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ:2
0:1996‐97

ಎ. .ಕನವ ಳ್, ನಿವೃತಿತ್ ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,
ನರೇಂದರ್, ಧಾರವಾಡ, ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ

3/21/2009 0:00

C

24419

EXAMINATION

16ಕಾ.ಮಿ.ವೇ.ಬ:
28:1997‐98

ವಣಣ್, ನಿವೃತತ್ .ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್,
ಬೆಂ.ನ.ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇ.ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

C

24419

EST1

16ಕಾ.ಮಿ.ವೇ.ಬ:
28:1997‐98

ವಣಣ್, ನಿವೃತತ್ .ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್,
ಬೆಂ.ನ.ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇ.ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

C

24420

EXAMINATION

16ಕಾ.ಮಿ.ಬ‐
39:1999‐2000

ಎಂ.ಬಿ. ನಿಂಗಪಪ್, .ಉ, ಡಯಟ್
ವಸಂತಮಹಲ್, ಮೈಸೂರು ಕಾಲಮಿತಿ ವೇ.ಬ,
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

C

24420

EST1

16ಕಾ.ಮಿ.ಬ‐
39:1999‐2000

ಎಂ.ಬಿ. ನಿಂಗಪಪ್, .ಉ, ಡಯಟ್
ವಸಂತಮಹಲ್, ಮೈಸೂರು ಕಾಲಮಿತಿ ವೇ.ಬ,
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

C

24422

EXAMINATION

ಎನ್. ಗಂಗಾಧರ್, ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ,
16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ:1
ಬಿ.ಆರ್. ಆನೇಕಲ್, ಬೆಂ.ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ
8:2002‐03
ಬಗೆಗ್.

4/8/2009 0:00

E

24422

EST1

ಎನ್. ಗಂಗಾಧರ್, ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ,
16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ:1
ಬಿ.ಆರ್. ಆನೇಕಲ್, ಬೆಂ.ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ
8:2002‐03
ಬಗೆಗ್.

4/8/2009 0:00

E

24423

EXAMINATION

16: ಂ.ಸೇ.ಸೇ:1
1:2001‐02

ಎಂ.ಪಿ.ನಾಯಕ್, ಉ.ನಿ. ಸಾ. .ಇ. ಮಂಡಯ್
ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24423

EST1

16: ಂ.ಸೇ.ಸೇ:1
1:2001‐02

ಎಂ.ಪಿ.ನಾಯಕ್, ಉ.ನಿ. ಸಾ. .ಇ. ಮಂಡಯ್
ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24425

EXAMINATION

16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ:4:
2002‐03

ರ್ೕಮತಿ ಶಾಂತಿಮತಿ, ಸ.ನಿ. ಡಿ.ಪಿ.ಇಪಿ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ
ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

C

ರ್ೕಮತಿ ಶಾಂತಿಮತಿ, ಸ.ನಿ. ಡಿ.ಪಿ.ಇಪಿ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ
ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

C

EXAMINATION

.ಡಿ.ನಾಯಕ್, ನಿವೃತತ್ ಸಹಾಯಕ
16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ:0
ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಪಣಜಿ,ಗೋವಾ ಇವರ ಂದಿನ
3:2002‐03
ಸೇವೆ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

C

24428

EST1

.ಡಿ.ನಾಯಕ್, ನಿವೃತತ್ ಸಹಾಯಕ
16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ:0
ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಪಣಜಿ,ಗೋವಾ ಇವರ ಂದಿನ
3:2002‐03
ಸೇವೆ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

C

24432

EXAMINATION

16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ:2 ಆರ್. ರಾಮ ಂಗಪಪ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್,
6:2001‐02
ಮೈಸೂರು ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

C

24432

EST1

16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ:2 ಆರ್. ರಾಮ ಂಗಪಪ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್,
6:2001‐02
ಮೈಸೂರು ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

C

24425

EST1

24428

16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ:4:
2002‐03

24434

EXAMINATION

16: ಂ.ಸೇ.ಸೇ:5
2:2002‐03

ಎಸ್. . ಗಂಗಪಪ್, ಮು. ,ಕ ಸ.ಸ ೕದಯ
ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಅಡಿಕೆ ಮಾರನಹ ಳ್, ಇವರ
ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗಗ್.

3/21/2009 0:00

C

24434

EST1

16: ಂ.ಸೇ.ಸೇ:5
2:2002‐03

ಎಸ್. . ಗಂಗಪಪ್, ಮು. ,ಕ ಸ.ಸ ೕದಯ
ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಅಡಿಕೆ ಮಾರನಹ ಳ್, ಇವರ
ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗಗ್.

3/21/2009 0:00

C

24436

EXAMINATION

16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
51:2002‐03

ಪರಯಯ್ ಬಸಯಯ್ ರೇಮಠ, ಮು. ,
ಸ.ಪೌರ್.ಅವರಗೋಳ, ಹುಕೆಕ್ೕರಿ ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಸೇವಾ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

C

24436

EST1

16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
51:2002‐03

ಪರಯಯ್ ಬಸಯಯ್ ರೇಮಠ, ಮು. ,
ಸ.ಪೌರ್.ಅವರಗೋಳ, ಹುಕೆಕ್ೕರಿ ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಸೇವಾ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

C

24438

EXAMINATION

3/21/2009 0:00

C

.ಎಸ್. ಶವ್ನಾಥ್, ನಿವೃತತ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ:2
ಡಯಟ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ
0:1998‐99
ಬಗೆಗ್

24438

EST1

.ಎಸ್. ಶವ್ನಾಥ್, ನಿವೃತತ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ:2
ಡಯಟ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ
0:1998‐99
ಬಗೆಗ್

3/21/2009 0:00

C

24444

EXAMINATION

12ಗರ.ಮಂ:27:2 ಎಂ.ನಜಫುಲಾಲ್ ಬೇಗ್, ಸನಿ, ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ
006‐07
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24444

EST1

12ಗರ.ಮಂ:27:2 ಎಂ.ನಜಫುಲಾಲ್ ಬೇಗ್, ಸನಿ, ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ
006‐07
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24445

EXAMINATION

16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ:
ಸೇ. ವರ:ಇತರೆ:2
006‐07

ಕೆ.ಎಂ. ನಾಗೇಶ್, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.
ಚಿಕಕ್ಬಾಯ್ಡರಹ ಳ್, ಪಾಂಡವಪುರ, ಇವರ
ಸೇವಾ ವರಗಳನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24445

EST1

16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ:
ಸೇ. ವರ:ಇತರೆ:2
006‐07

ಕೆ.ಎಂ. ನಾಗೇಶ್, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.
ಚಿಕಕ್ಬಾಯ್ಡರಹ ಳ್, ಪಾಂಡವಪುರ, ಇವರ
ಸೇವಾ ವರಗಳನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24447

EXAMINATION

16ಪಾ.ಪ,
ಪಾ
ಪಾಲ್ನಿಂಗ್ ಘಟಕ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಘಟಕ:ತ.ನಿ3:2006
ಇ ಲ್ ನಡೆಯುವ ತರಬೇತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
‐07
ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24447

EST1

16ಪಾ.ಪ,
ಪಾ
ಪಾಲ್ನಿಂಗ್ ಘಟಕ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಘಟಕ:ತ.ನಿ3:2006
ಇ ಲ್ ನಡೆಯುವ ತರಬೇತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
‐07
ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24449

EXAMINATION

16ಪಿಂಚಣಿ:44:2 ಹೆಚ್.ಕೆಂಚಮಾರಯಯ್, ೇ. , ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ,
002‐03
ಮೈಸೂರು ರವರ ಮನ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24449

EST1

16ಪಿಂಚಣಿ:44:2 ಹೆಚ್.ಕೆಂಚಮಾರಯಯ್, ೇ. , ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ,
002‐03
ಮೈಸೂರು ರವರ ಮನ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24452

EXAMINATION

3/21/2009 0:00

D

16ರಜೆ‐
10:2004‐05

ಎಸ್.ಕೆ. ಚನನ್ಬಸಪಪ್, ದಿವ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ, ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

ಎಸ್.ಕೆ. ಚನನ್ಬಸಪಪ್, ದಿವ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ, ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

EXAMINATION

ಎನ್.ಎಂ. ಪನಾ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಉದುರ್ ಮತುತ್
16ರಜೆ‐7:2005‐
ಇತರೆ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಳು ಇವರ
06
ಗ ಕೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24455

EST1

ಎನ್.ಎಂ. ಪನಾ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಉದುರ್ ಮತುತ್
16ರಜೆ‐7:2005‐
ಇತರೆ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಳು ಇವರ
06
ಗ ಕೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24457

EXAMINATION

ರೇಖಾಯ್ನಾಯಕ್, ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ,
16ರಜೆ
ರವರಿಗೆ ಪರಿವತಿರ್ತ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ವಗರ್27:2004‐05
ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24457

EST1

ರೇಖಾಯ್ನಾಯಕ್, ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ,
16ರಜೆ
ರವರಿಗೆ ಪರಿವತಿರ್ತ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ವಗರ್27:2004‐05
ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24452

EST1

24455

16ರಜೆ‐
10:2004‐05

24460

EXAMINATION

16ನಿ.ಮ.ಪು‐
01:2005‐06

ಎ,ಎಸ್, ಬಳಗಾನೂರ, ನಿವೃತತ್
ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು, ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24460

EST1

16ನಿ.ಮ.ಪು‐
01:2005‐06

ಎ,ಎಸ್, ಬಳಗಾನೂರ, ನಿವೃತತ್
ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು, ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24464

EXAMINATION

16ಸಾ. . ೕ‐
42:2005‐06

ಟಿ. ವೆಂಕಟರಮಣಯಯ್, .ಸ.ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಕಾರ್ಫ್ಟ್, ಇವರ ಮೆ ಮತುತ್ ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ್ಣ
ನಿಧಿ ಹಣವನುನ್ ಂದಿರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24464

EST1

16ಸಾ. . ೕ‐
42:2005‐06

ಟಿ. ವೆಂಕಟರಮಣಯಯ್, .ಸ.ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಕಾರ್ಫ್ಟ್, ಇವರ ಮೆ ಮತುತ್ ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ್ಣ
ನಿಧಿ ಹಣವನುನ್ ಂದಿರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24466

EXAMINATION

15ರಜೆ‐
31:2003‐04

ಜಿ.ಚಂದರ್ಶೇಖರ್. ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಮ.ಉ. ೕ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಗ ಕೆ ರಜೆ
ನಗದೀಕರಣದ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24466

EST1

15ರಜೆ‐
31:2003‐04

ಜಿ.ಚಂದರ್ಶೇಖರ್. ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಮ.ಉ. ೕ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಗ ಕೆ ರಜೆ
ನಗದೀಕರಣದ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24468

EXAMINATION

16ರಜೆ‐
67:2003‐04

ಎನ್.ಎಂ. ಪನಾ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಉದುರ್ ಮತುತ್
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಇವರ ಪರಿವತಿರ್ತ ರಜೆ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24468

EST1

16ರಜೆ‐
67:2003‐04

ಎನ್.ಎಂ. ಪನಾ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಉದುರ್ ಮತುತ್
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಇವರ ಪರಿವತಿರ್ತ ರಜೆ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24471

EXAMINATION

165ರಜೆ‐
31:2002‐03

ದಿ: ಬಿ. . ರಾಜಶೇಖರನಾಯದ್, ಇವರ ಗೈರು
ಹಾಜರಿಯ ಅವಧಿಯನುನ್ ಸಕರ್ಮಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/8/2009 0:00

E

24471

EST1

165ರಜೆ‐
31:2002‐03

ದಿ: ಬಿ. . ರಾಜಶೇಖರನಾಯದ್, ಇವರ ಗೈರು
ಹಾಜರಿಯ ಅವಧಿಯನುನ್ ಸಕರ್ಮಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/8/2009 0:00

E

24474

EXAMINATION

16ರಜೆ‐
39:2004:2005

ಜೆ. ಭಾಸಕ್ರಯಯ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು, ರವರಿಗೆ
ಪರಿವತಿರ್ತ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24474

EST1

16ರಜೆ‐
39:2004:2005

ಜೆ. ಭಾಸಕ್ರಯಯ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು, ರವರಿಗೆ
ಪರಿವತಿರ್ತ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

EXAMINATION

16ನಿವೃತಿತ್:
ಸವ್ಗಾರ್ಮ
ಪರ್ಯಾಣ
ಭತೆಯ್:68:2004‐05

ಎಸ್.ಆರ್. ರೋಳ, ನಿವೃತತ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು,
ಸಂಗೀತ, ನಾಟಕ ರವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ
ಸವ್.ಗಾರ್ಮಕೆಕ್ ಪರ್ಯಾಣ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

EST1

16ನಿವೃತಿತ್:
16ನಿವ
ಸವ್ಗಾರ್ಮ
ಪರ್ಯಾಣ
ಭತೆಯ್:68:2004‐05

ೂೕಳ, ನಿವೃ
ಎಸ್.ಆರ್. ರೆ
ರೋಳ
ನಿವ ತತ್ ಅಧೀ
ಅಧೀಕಷ್ಕರು
ಕಷ್ಕರು,
ಸಂಗೀತ, ನಾಟಕ ರವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ
ಸವ್.ಗಾರ್ಮಕೆಕ್ ಪರ್ಯಾಣ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

3/21/2009 0:00

D

24479

24479

24481

EXAMINATION

15ಕು.ಕ.ನಿ:ಸಾ.
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಶಾಂತಿಮತಿ, ನಿವೃತತ್ ಇವರಿಗೆ
ೕ:ಇತರೆ:24:20 ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ ಮಾ
ೕಜನೆ ಹಣ
02‐03
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

15ಕು.ಕ.ನಿ:ಸಾ.
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಶಾಂತಿಮತಿ, ನಿವೃತತ್ ಇವರಿಗೆ
ೕ:ಇತರೆ:24:20 ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ ಮಾ
ೕಜನೆ ಹಣ
02‐03
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

EXAMINATION

16ಕು.ಪಿಂಚಣಿ‐
45:2003‐04

ನಾಪತೆತ್ಯಾಗಿರುವ ಹೆಚ್. . ನರ ಂಹಗೌಡ,
ನಿವೃತತ್ ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಚುಂಚನಕಟೆಟ್,
ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ, ಇವರ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24487

EST1

16ಕು.ಪಿಂಚಣಿ‐
45:2003‐04

ನಾಪತೆತ್ಯಾಗಿರುವ ಹೆಚ್. . ನರ ಂಹಗೌಡ,
ನಿವೃತತ್ ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಚುಂಚನಕಟೆಟ್,
ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ, ಇವರ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24491

EXAMINATION

16ಪಿಂಚಣಿ:2:20 ಟಿ.ನರ ಂಹರಾಜು, ಮು. . ಮಳವ ಳ್, ಮಂಡಯ್
00‐01
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಇತಾಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24491

EST1

16ಪಿಂಚಣಿ:2:20 ಟಿ.ನರ ಂಹರಾಜು, ಮು. . ಮಳವ ಳ್, ಮಂಡಯ್
00‐01
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಇತಾಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24481

24487

EST1

24493

EXAMINATION

16ಪಿಂಚಣಿ:2:20
01‐02

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ. ಯಶೋಧ, ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ
ಸಂಸೆಥ್, ಬಾಲಕಿಯರಮಂಗಳೂರು, ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್,

3/21/2009 0:00

D

24493

EST1

16ಪಿಂಚಣಿ:2:20
01‐02

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ. ಯಶೋಧ, ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ
ಸಂಸೆಥ್, ಬಾಲಕಿಯರಮಂಗಳೂರು, ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್,

3/21/2009 0:00

D

24497

EXAMINATION

16ಮೈ. .ಸಾ.ಪು ಎ.ಮಹಾಬಲೇಶವ್ರರಾವ್, ನಿವೃತತ್ ಮು. . ಇವರ
:ಇತರೆ:2:2001‐02
ಸೇವಾಪುಸತ್ಕ ಕುರಿತು.

3/21/2009 0:00

D

24497

EST1

16ಮೈ. .ಸಾ.ಪು ಎ.ಮಹಾಬಲೇಶವ್ರರಾವ್, ನಿವೃತತ್ ಮು. . ಇವರ
:ಇತರೆ:2:2001‐02
ಸೇವಾಪುಸತ್ಕ ಕುರಿತು.

3/21/2009 0:00

D

24499

EXAMINATION

3/21/2009 0:00

D

16ಮೈ. .ಪಿಂಚ
ಣಿ‐16:2002‐03

ಡಿ.ಎಂ. ಪರಮ ವಪಪ್, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.
ನೇರಳೆಕೆರೆ, ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್,

24499

EST1

16ಮೈ. .ಪಿಂಚ
ಣಿ‐16:2002‐03

ಡಿ.ಎಂ. ಪರಮ ವಪಪ್, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.
ನೇರಳೆಕೆರೆ, ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್,

3/21/2009 0:00

D

24502

EXAMINATION

16ಪಿಂಚಣಿ‐
15:2002‐03

ಹೆಚ್.ಎನ್. ರಾಮಕೃಷಣ್, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,
ಡಯಟ್, ಹಾಸನ, ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

4/8/2009 0:00

E

24502

EST1

16ಪಿಂಚಣಿ‐
15:2002‐03

ಹೆಚ್.ಎನ್. ರಾಮಕೃಷಣ್, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,
ಡಯಟ್, ಹಾಸನ, ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

4/8/2009 0:00

E

24504

EXAMINATION

16ಮಾಯ್.ನಿ:ಪಿಂಚ
ಕೆ. ವರಾಮೇಗೌಡ, ಮು. ,ಸುಳಯ್ ತಾ:
ಣಿ:13:2001‐02 ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24504

EST1

16ಮಾಯ್.ನಿ:ಪಿಂಚ
ಕೆ. ವರಾಮೇಗೌಡ, ಮು. ,ಸುಳಯ್ ತಾ:
ಣಿ:13:2001‐02 ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24507

EXAMINATION

ಎಂ. ಮದನ್ ಗೋಪಾಲ್, ಮಾನಯ್ ಆಯುಕತ್ರು,
16ರ.ಮಂ:24:20
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡುವ
07‐08
ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24507

EST1

ಎಂ. ಮದನ್ ಗೋಪಾಲ್, ಮಾನಯ್ ಆಯುಕತ್ರು,
16ರ.ಮಂ:24:20
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡುವ
07‐08
ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

EXAMINATION

ಸ ದಾ ನಾ ದ್ ಫಾತಿಮಾ, ಮು. .
16
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ, ಮಾಸೆತ್ೕನಹ ಳ್, ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ
ಖಾ. .ಸೇ.ಅ:ತಿ.
ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಖಾ. .ಸೇ ಘೋಷಣೆ
ಪ43:2002‐03
ಹೆಸರು ತಪಾಪ್ಗಿರುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24510

EST1

ಸ ದಾ ನಾ ದ್ ಫಾತಿಮ
ಫಾತಿಮಾ
ಾ, ಮು. .
16
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ, ಮಾಸೆತ್ೕನಹ ಳ್, ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ
ಖಾ. .ಸೇ.ಅ:ತಿ.
ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಖಾ. .ಸೇ ಘೋಷಣೆ
ಪ43:2002‐03
ಹೆಸರು ತಪಾಪ್ಗಿರುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24513

EXAMINATION

ಗಂಗಾಧರ್ ಎನ್. ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆಯ ಗ ಕೆ ರಜೆ ಇತಯ್ಥರ್ದ
ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24510

16ಇತರೆ ರಜೆ‐
63:2005‐06

EST1

16ಇತರೆ ರಜೆ‐
63:2005‐06

ಗಂಗಾಧರ್ ಎನ್. ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆಯ ಗ ಕೆ ರಜೆ ಇತಯ್ಥರ್ದ
ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

EXAMINATION

16ಇತರೆ‐
73:2003‐04

ರ್ೕಮತಿ ನೆಲೆಲ್ೕರಿ ಉಮೇಶವ್ರಿ, ಸಹಾಯಕ
ೕಜನಾ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸ. .ಅಭಿ,
ಇವರ ಹೆಸರಿನ ಲ್ ತಪಪ್ನುನ್ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24516

EST1

16ಇತರೆ‐
73:2003‐04

ರ್ೕಮತಿ ನೆಲೆಲ್ೕರಿ ಉಮೇಶವ್ರಿ, ಸಹಾಯಕ
ೕಜನಾ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸ. .ಅಭಿ,
ಇವರ ಹೆಸರಿನ ಲ್ ತಪಪ್ನುನ್ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24534

EXAMINATION

16ರ.ಮಂ:19:20
08‐09

ಎಸ್. . ಮಡಗಾವಕರ್, ನಿವೃತತ್
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, .ಟಿ.ಇ. ಮಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24534

EST1

16ರ.ಮಂ:19:20
08‐09

ಎಸ್. . ಮಡಗಾವಕರ್, ನಿವೃತತ್
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, .ಟಿ.ಇ. ಮಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24513

24516

24537

EXAMINATION

16ರಮಂ:ಸಾ
ಡಿ.ಎಂ. ಮಂಟೂರ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಇತರೆ
ೕ01:2008‐09 ಪರೀ ೆಗಳು ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಗ ಕೆ ರಜೆ

3/21/2009 0:00

D

24537

EST1

16ರಮಂ:ಸಾ
ಡಿ.ಎಂ. ಮಂಟೂರ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಇತರೆ
ೕ01:2008‐09 ಪರೀ ೆಗಳು ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಗ ಕೆ ರಜೆ

3/21/2009 0:00

D

24539

EXAMINATION

16 .ಮಂ:ಇತರೆ:
1:2007‐08

ಹೆಚ್.ಡಿ. ಗೋ ಂದಯಯ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
.ಟಿ.ಇ ಜಮಖಂಡಿ ಇವರಿ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24539

EST1

16 .ಮಂ:ಇತರೆ:
1:2007‐08

ಹೆಚ್.ಡಿ. ಗೋ ಂದಯಯ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
.ಟಿ.ಇ ಜಮಖಂಡಿ ಇವರಿ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24542

EXAMINATION

16ಸಾ
ೕ‐
17:2008‐09

ಆರ್. . ಈಶವ್ರಯಯ್, ನಿವೃತತ್ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು,
ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

ಆರ್. . ಈಶವ್ರಯಯ್, ನಿವೃತತ್ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು,
ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

EXAMINATION

ರ್ೕಮತಿ ಸಂಧಾಯ್ ಎಂ ಪಾಟೀಲ್, .ಸ.ನಿ
16ರ.ಮಂ:27:20
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಇವರಿಗೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ
08‐09
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24546

EST1

ರ್ೕಮತಿ ಸಂಧಾಯ್ ಎಂ ಪಾಟೀಲ್, .ಸ.ನಿ
16ರ.ಮಂ:27:20
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಇವರಿಗೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ
08‐09
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24550

EXAMINATION

16ಗರನ‐
23:2007‐08

ಬಿ.ನಂಜುಂಡೇಶವ್ರ, ಸ.ನಿ. ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ
ನಗದೀಕರಣ ಸೌಲಭಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24550

EST1

16ಗರನ‐
23:2007‐08

ಬಿ.ನಂಜುಂಡೇಶವ್ರ, ಸ.ನಿ. ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ
ನಗದೀಕರಣ ಸೌಲಭಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24542

EST1

24546

16ಸಾ
ೕ‐
17:2008‐09

24554

EXAMINATION

ಹೆಚ್.ಎನ್. ರಾಜು, .ಸ.ನಿ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
16ರ.ಮಂ:3:200
ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗಧೀಕರಣ ಮಂಜೂರು
7‐08
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24554

EST1

ಹೆಚ್.ಎನ್. ರಾಜು, .ಸ.ನಿ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
16ರ.ಮಂ:3:200
ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗಧೀಕರಣ ಮಂಜೂರು
7‐08
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24556

EXAMINATION

16ಗರನ
ಮಂ:2:2008‐09

ಟಿ.ಮಾರಾನಾಯಕ್, ನಿವೃತತ್ ಬಿ.ಇ.ಓ
ಕೊರಟಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24556

EST1

16ಗರನ
ಮಂ:2:2008‐09

ಟಿ.ಮಾರಾನಾಯಕ್, ನಿವೃತತ್ ಬಿ.ಇ.ಓ
ಕೊರಟಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24559

EXAMINATION

ಹೆಚ.ಎಸ್. ರಾಮಚಂದರ್ರಾವ್, ನಿವೃತತ್ ಮು. .
16ಕ.ಪತರ್:1:200
ಜಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ
7‐08
ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

ಹೆಚ.ಎಸ್. ರಾಮಚಂದರ್ರಾವ್, ನಿವೃತತ್ ಮು. .
16ಕ.ಪತರ್:1:200
ಜಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ
7‐08
ಬಗೆಗ್.

24559

EST1

24562

EXAMINATION

16ಸಾ . ೕ:ರ
.ಮಂ:01:2007‐08

24562

EST1

16ಸಾ . ೕ:ರ
.ಮಂ:01:2007‐08

24566

EXAMINATION

24566

EST1

3/21/2009 0:00

D

ಪಿ.ಈಶವ್ರ ಭಟ್, ನಿವೃತತ್ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

ಪಿ.ಈಶವ್ರ ಭಟ್, ನಿವೃತತ್ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

16ರಮಂ:ಸಾ
ೕ‐03:2008‐09

ಕೆ.ಗಂಗಪಪ್ ಗೌಡ, ನಿವೃತತ್ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಗ ಕೆ
ರಜೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನಯ್ ಮಾ
ೕಜನೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

16ರಮಂ:ಸಾ
ೕ‐03:2008‐09

ಕೆ.ಗಂಗಪಪ್ ಗೌಡ, ನಿವೃತತ್ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಗ ಕೆ
ರಜೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನಯ್ ಮಾ
ೕಜನೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24567

EXAMINATION

16ರಜೆ:ಮ:02:2 ಬಿ.ಆರ್.ಕೃಷಣ್ನ್ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್. ಜಂಟಿ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
008‐09
ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24567

EST1

16ರಜೆ:ಮ:02:2 ಬಿ.ಆರ್.ಕೃಷಣ್ನ್ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್. ಜಂಟಿ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
008‐09
ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24569

EXAMINATION

16ರ.ಮಂ:02:20
07‐08

ಜಿ.ಎಸ್. ವಾಜಿದ್ ಪಾಷಾ, ನಿವೃತತ್ ಉ.ನಿ.
ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ
ನಗದೀಕರೆಣ ಸೌಲಭಯ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24569

EST1

16ರ.ಮಂ:02:20
07‐08

ಜಿ.ಎಸ್. ವಾಜಿದ್ ಪಾಷಾ, ನಿವೃತತ್ ಉ.ನಿ.
ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ
ನಗದೀಕರೆಣ ಸೌಲಭಯ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24571

EXAMINATION

3/21/2009 0:00

D

16ಸಾ
ೕ/ಗ ರೇಖಾಯ್ನಾಯಕ್, ಇವರಿಗೆ ಮಾ
ೕಜನೆ
ರನ‐18:2008‐09 ಮತುತ್ ಗ ಕೆ ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

16ಸಾ
ೕ/ಗ ರೇಖಾಯ್ನಾಯಕ್, ಇವರಿಗೆ ಮಾ
ೕಜನೆ
ರನ‐18:2008‐09 ಮತುತ್ ಗ ಕೆ ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

24571

EST1

24576

EXAMINATION

16ರಮಂ:2::200
7‐08

24576

EST1

16ರಮಂ:2::200
7‐08

24577

EXAMINATION

EST1

24577

3/21/2009 0:00

D

ರ್ೕಮತಿ .ಎಸ್. ನಾಗಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್, ಶಾಲಾ
ಮು.ವೈದಾಯ್ಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ
ನಗದೀಕರ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

ರ್ೕಮತಿ .ಎಸ್. ನಾಗಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್, ಶಾಲಾ
ಮು.ವೈದಾಯ್ಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ
ನಗದೀಕರ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

16ಸವ್.ಇ.ನಿ‐
26:2008‐09

.ಮಂಜಪಪ್, ಮು. . ಸ.ಸಂ.ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ಕಾಲೇಜು, ಕಾ ೕಪುರ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರೆ ಸವ್
ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಕುರಿತು.

3/21/2009 0:00

D

16ಸವ್.ಇ.ನಿ‐
26:2008‐09

.ಮಂಜಪಪ್, ಮು. . ಸ.ಸಂ.ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ಕಾಲೇಜು, ಕಾ ೕಪುರ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರೆ ಸವ್
ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಕುರಿತು.

3/21/2009 0:00

D

24579

EXAMINATION

16ರಸವ್.ಇ.ನಿ‐
22:2008‐09

ರಾಮಾ ಜಿ. ಭಟ್, ಮು. , ದೊರನಾಳು,
ತರೀಕೆರೆ , ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಚ್
ನಿವೃತಿತ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24579

EST1

16ರಸವ್.ಇ.ನಿ‐
22:2008‐09

ರಾಮಾ ಜಿ. ಭಟ್, ಮು. , ದೊರನಾಳು,
ತರೀಕೆರೆ , ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಚ್
ನಿವೃತಿತ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24582

EXAMINATION

16ಸವ್.ಇ.ನಿ‐
5:2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ಅನುಸೂಯ, ಮು. . ಕೆಂಗೇರಿ
ಉಪನಗರ, ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/21/2009 0:00

D

24582

EST1

16ಸವ್.ಇ.ನಿ‐
5:2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ಅನುಸೂಯ, ಮು. . ಕೆಂಗೇರಿ
ಉಪನಗರ, ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/21/2009 0:00

D

EXAMINATION

16ಸವ್.ಇಚಾಚ್
ನಿ:25:2008‐09

ಎನ್. ಮುನಿಸಾವ್ಮಿ,
ಮು. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.ಸೊರಾಪುರ, ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ
ಇವರ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ
ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24583

16ಸವ್.ಇಚಾಚ್
ನಿ:25:2008‐09

ಎನ್. ಮುನಿಸಾವ್ಮಿ,
ಮು. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.ಸೊರಾಪುರ, ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ
ಇವರ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ
ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24583

EST1

24586

EXAMINATION

ಬಿ.ಟಿ. ಹಾಲಪಪ್, .ಸ.ನಿ ವೃತಿತ್ಇವರಿಗೆ
16ಹೆಚ್.ಟಿ. .
ಹೆಚ್.ಟಿ. . ಸೌಲಭಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡುವ
ಮಂ:01:2007‐08
ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24586

EST1

ಬಿ.ಟಿ. ಹಾಲಪಪ್, .ಸ.ನಿ ವೃತಿತ್ಇವರಿಗೆ
16ಹೆಚ್.ಟಿ. .
ಹೆಚ್.ಟಿ. . ಸೌಲಭಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡುವ
ಮಂ:01:2007‐08
ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24587

EXAMINATION

16ರಮಂ:1:200 ಹೆಚ್. . ವೆಂಕಟೇಶಪಪ್, .ಸ.ನಿ. ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,
7‐08
ಇವರಿಗೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24587

EST1

16ರಮಂ:1:200 ಹೆಚ್. . ವೆಂಕಟೇಶಪಪ್, .ಸ.ನಿ. ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,
7‐08
ಇವರಿಗೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24589

EXAMINATION

16ರ.ಮಂ‐
53:2007‐08

ಅಬುದ್ಲ್ ಅ ೕಮ್, ಉ.ನಿ. ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆರಜೆ. ನಗೀಕರಣ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24589

EST1

16ರ.ಮಂ‐
53:2007‐08

ಅಬುದ್ಲ್ ಅ ೕಮ್, ಉ.ನಿ. ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆರಜೆ. ನಗೀಕರಣ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24594

EXAMINATION

16ಖಾ. .ಸೇ:ತ
ಡೆ‐32:2002‐03

1999ನೇ ಸಾ ನ
ರ್ಬೇಷನರಿ
ಮು. .ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ಸೇವಾ ಅವಧಿ
ಘೋಷಣೆ ತಡ ಡಿದಿರುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24594

EST1

16ಖಾ. .ಸೇ:ತ
ಡೆ‐32:2002‐03

1999ನೇ ಸಾ ನ
ರ್ಬೇಷನರಿ
ಮು. .ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ಸೇವಾ ಅವಧಿ
ಘೋಷಣೆ ತಡ ಡಿದಿರುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

3/21/2009 0:00

D

24597

EXAMINATION

16ಖಾ.ಪೂ.ಸೇ.ಅ
:ಅ ೇಪಣೆ
1999ನೇ ಸಾ ನ ಮು. . ಖಾ.ಪೂ.ಸೇ.
ಕಡತ:12:2001‐ ಘೋಷಣೆ ಬಗೆಗ್ ಆ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ಕ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
02

24597

EST1

16ಖಾ.ಪೂ.ಸೇ.ಅ
:ಅ ೇಪಣೆ
1999ನೇ ಸಾ ನ ಮು. . ಖಾ.ಪೂ.ಸೇ.
ಕಡತ:12:2001‐ ಘೋಷಣೆ ಬಗೆಗ್ ಆ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ಕ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
02

24626

EXAMINATION

ಜವಾಹರ್ ನ ೕದಯ ದಾಯ್ಯದಡಿ
16ಜ.ವನಿತ.ಅನು
ನಡೆಯುವ ಓರಿಯಂಟ್ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಕೆಕ್ ಜಿಲಾಲ್
‐07:2006‐07
ಉನಿ. ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

E

24626

EST1

ಜವಾಹರ್ ನ ೕದಯ ದಾಯ್ಯದಡಿ
16ಜ.ವನಿತ.ಅನು
ನಡೆಯುವ ಓರಿಯಂಟ್ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಕೆಕ್ ಜಿಲಾಲ್
‐07:2006‐07
ಉನಿ. ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

E

EXAMINATION

16:ಅನಸಾಗಾರ್.
ಪಂತ:ಅನು‐
15:2006‐07

ಅಬುದ್
ಅಬುಲ್
ಲ್ ನಜಿ
ನಜೀರ್
ೕರ್ ಸಾ
ಸಾಬ್
ಬ್ ರಾಜ
ರಾಜಯ್ ಗಾ
ಗಾರ್ಮೀಣ
ಮೀಣ
ಅಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್ಯವತಿಯಿಂದ ಉಪಗರ್ಹ
ಆಧಾರಿತ ಗುಂಪು ಚಚೆರ್ ಯ ಲ್ ಭಾಗವ ಸುವ
ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

E

EST1

16:ಅನಸಾಗಾರ್.
ಪಂತ:ಅನು‐
15:2006‐07

ಅಬುದ್ಲ್ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ ರಾಜಯ್ ಗಾರ್ಮೀಣ
ಅಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್ಯವತಿಯಿಂದ ಉಪಗರ್ಹ
ಆಧಾರಿತ ಗುಂಪು ಚಚೆರ್ ಯ ಲ್ ಭಾಗವ ಸುವ
ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

E

24630

24630

3/21/2009 0:00

D

24631

EXAMINATION

16ಅ.ತ.ಹಾಜರಾ ನವದೆಹ ಯ ಲ್ ನಡೆದ ಸಭೆಗೆ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು
ತಿ:ಇತರೆ‐
ಡಯಟ್ ಬೆಂ.ಗಾರ್. ಇವರು ಹಾಜರಾಗಿದದ್
25:2006‐07
ಮಾ ತಿ ಕುರಿತು.

4/8/2009 0:00

E

24631

EST1

16ಅ.ತ.ಹಾಜರಾ ನವದೆಹ ಯ ಲ್ ನಡೆದ ಸಭೆಗೆ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು
ತಿ:ಇತರೆ‐
ಡಯಟ್ ಬೆಂ.ಗಾರ್. ಇವರು ಹಾಜರಾಗಿದದ್
25:2006‐07
ಮಾ ತಿ ಕುರಿತು.

4/8/2009 0:00

E

24635

EXAMINATION

16ಎ.ಟಿ.ಐ
ತರಬೇತಿ ನಿ ೕ‐
28:2006‐07

ಆ

ಎ.ಟಿ.ಐ ಮೈಸೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ
ೕಜಿ ರುವ ತರಬೇತಿ ಕಾಯರ್ಕೆಕ್ ರಾಜಯ್
ಮಟಟ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

E

24635

EST1

16ಎ.ಟಿ.ಐ
ತರಬೇತಿ ನಿ ೕ‐
28:2006‐07

ಆ

ಎ.ಟಿ.ಐ ಮೈಸೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ
ೕಜಿ ರುವ ತರಬೇತಿ ಕಾಯರ್ಕೆಕ್ ರಾಜಯ್
ಮಟಟ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

E

24641

EXAMINATION

16ಇತರೆ
ವಾಯ್ಸಂಗ:ಅನು‐
01:2005‐06

ರ್ೕಮತಿ ಸಂಧಾಯ್ ಎಂ.ಪಾಟೀಲ್, .ಸ.ನಿ.
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಎಂ.ಇ.ಡಿ. ವಾಯ್ಸಂಗ
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

3/21/2009 0:00

E

24641

EST1

16ಇತರೆ
ವಾಯ್ಸಂಗ:ಅನು‐
01:2005‐06

ರ್ೕಮತಿ ಸಂಧಾಯ್ ಎಂ.ಪಾಟೀಲ್, .ಸ.ನಿ.
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಎಂ.ಇ.ಡಿ. ವಾಯ್ಸಂಗ
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

3/21/2009 0:00

E

24644

EXAMINATION

16ಖಾ.ಸವ್.ಸಾ‐
116:2005‐06

ಕೆ.ಆರ್. ತಿರ್ವೇಣಿ, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಕುಪುಪ್ಸೋಗೆ,
ನಂಜನಗೂಡು, ಮೈಸೂರು ಇವರ ಖಾ. .ಸೇ
ತಿದುದ್ಪಡಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

E

24644

EST1

16ಖಾ.ಸವ್.ಸಾ‐
116:2005‐06

ಕೆ.ಆರ್. ತಿರ್ವೇಣಿ, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಕುಪುಪ್ಸೋಗೆ,
ನಂಜನಗೂಡು, ಮೈಸೂರು ಇವರ ಖಾ. .ಸೇ
ತಿದುದ್ಪಡಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

E

24650

EXAMINATION

16ಕಾ.ಮಿ.ಬ:ಸು
ಸಾ. ಇ. ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ
ತೊತ್ೕಲೆ‐11:2004‐
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
05

3/21/2009 0:00

E

24650

EST1

16ಕಾ.ಮಿ.ಬ:ಸು
ಸಾ. ಇ. ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ
ತೊತ್ೕಲೆ‐11:2004‐
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
05

3/21/2009 0:00

E

24653

EXAMINATION

16ಕು.ಕನಿ:ಸಾ. .
ೕ:103:2005‐
06

ರಘುರಾಮ ಸೋಮಯಾಜಿ, ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಪೌರ್. . ಮಾ
ೕಜನೆ ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ್ಣ
ನಿಧಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

E

24653

EST1

16ಕು.ಕನಿ:ಸಾ. .
ೕ:103:2005‐
06

ರಘುರಾಮ ಸೋಮಯಾಜಿ, ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಪೌರ್. . ಮಾ
ೕಜನೆ ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ್ಣ
ನಿಧಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

E

16ತರಬೇತಿ
ಅ.ನಿ.‐73:2005‐
06

ಎನ್.ಐ.ಆರ್.ಡಿ. ಹೈದರಾಬಾದ್, ಇವರಿಂದ
ಆ ೕಜಿ ರುವ ಮಾಯ್ನೇಜ್ ಮೆಂಟ್ ಆಫ್
ಪೆ ಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಪೆಟ್ಂಬರ್ 26 ರಿಂದ
ಅಕೊಟ್ೕಬರ್ 1 2005 ಎಂಬ ತರಬೇತಿ
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

E

16ತರಬೇತಿ
ಅ.ನಿ.‐73:2005‐
06

ಎನ್.ಐ.ಆರ್.ಡಿ.
ಹೈದರಾಬಾದ್,
ಎನ್.ಐ.ಆರ್.ಡಿ. ಹ
ೖದರಾಬಾದ್, ಇವರಿಂದ
ಆ ೕಜಿ ರುವ ಮಾಯ್ನೇಜ್ ಮೆಂಟ್ ಆಫ್
ಪೆ ಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಪೆಟ್ಂಬರ್ 26 ರಿಂದ
ಅಕೊಟ್ೕಬರ್ 1 2005 ಎಂಬ ತರಬೇತಿ
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

E

ನೀಪಾ ನವದೆಹ , ಇವರಿಂದ ಆ ೕಜಿ ದ
ಟೈನಿಂಗ್
ೕಗಾರ್ಮ್ ಆನ್, ಸೂಕ್ಲ್
ಮಾಯ್ಪಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪಾಯ್ ಂಗ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 26‐
30, 2005 ಎಂಬ ತರಬೇತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

E

24657

24657

24668

EXAMINATION

EST1

EXAMINATION

16ನೀ.ತರಬೇತಿ‐
113:2005‐06

24668

EST1

16ನೀ.ತರಬೇತಿ‐
113:2005‐06

ನೀಪಾ ನವದೆಹ , ಇವರಿಂದ ಆ ೕಜಿ ದ
ಟೈನಿಂಗ್
ೕಗಾರ್ಮ್ ಆನ್, ಸೂಕ್ಲ್
ಮಾಯ್ಪಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪಾಯ್ ಂಗ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 26‐
30, 2005 ಎಂಬ ತರಬೇತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

24671

EXAMINATION

16 .ದೇ.ತರಬೇ
ತಿ‐110:2005‐06

ಂಗಪೂರ್ ನ ಲ್ ನಡೆಯುವ
ಎಸ್. .ಪಿ.ಟಿ.ಎತರಬೇತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

E

24671

EST1

16 .ದೇ.ತರಬೇ
ತಿ‐110:2005‐06

ಂಗಪೂರ್ ನ ಲ್ ನಡೆಯುವ
ಎಸ್. .ಪಿ.ಟಿ.ಎತರಬೇತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

E

24674

EXAMINATION

ಡಿ.ಡಿ. ತರಬೇತಿ
ನಿಯಂ 140:2005‐
06

ಡಿ.ಐ.ಐ ಒಂದು ದಿನದ ತರಬೇತಿಗೆ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್

3/21/2009 0:00

E

24674

EST1

ಡಿ.ಡಿ. ತರಬೇತಿ
ನಿಯಂ 140:2005‐
06

ಡಿ.ಐ.ಐ ಒಂದು ದಿನದ ತರಬೇತಿಗೆ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್

3/21/2009 0:00

E

3/21/2009 0:00

E

24678

EXAMINATION

16ನೀಪಾ
ಕಾಯಾರ್ಗಾರ‐
73:2005‐06

ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಯರ್ಗಾರ 24‐28/10:2005
ಮತುತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

E

24678

EST1

16ನೀಪಾ
ಕಾಯಾರ್ಗಾರ‐
73:2005‐06

ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಯರ್ಗಾರ 24‐28/10:2005
ಮತುತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

E

24684

EXAMINATION

16ಪರ್ಶ ತ್
ಪ.ಅ.ನಿ‐
148:2005‐06

ರಾಷಟ್ರ್ ಮಟಟ್ದ ಇಂಟೆಲ್ ಪರ್ಶ ತ್ ಪರ್ಧಾನ
ಸಮಾರಂಭಕೆಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿ ೕಜನೆ

3/21/2009 0:00

E

24684

EST1

16ಪರ್ಶ ತ್
ಪ.ಅ.ನಿ‐
148:2005‐06

ರಾಷಟ್ರ್ ಮಟಟ್ದ ಇಂಟೆಲ್ ಪರ್ಶ ತ್ ಪರ್ಧಾನ
ಸಮಾರಂಭಕೆಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿ ೕಜನೆ

3/21/2009 0:00

E

24686

EXAMINATION

16ತ.ಅ.ನಿ‐
147:2005‐06

Ncaer presentation on macroeconomic
database ಒಂದು ದಿನದ ಕಾಯಾರ್ಗಾರಕೆಕ್
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

E

24686

EST1

16ತ.ಅ.ನಿ‐
147:2005‐06

Ncaer presentation on macroeconomic
database ಒಂದು ದಿನದ ಕಾಯಾರ್ಗಾರಕೆಕ್
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

E

24689

EXAMINATION

16ನೀಫಾ
ತರಬೇತಿ
138/2005‐06

2006‐07ನೇ ಸಾ ಗೆ ನಿಫಾದ ಲ್
ಹಮಿಮ್ಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಪಟಿಟ್ಯ
ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

E

24689

EST1

16ನೀಫಾ
ತರಬೇತಿ
138/2005‐06

2006‐07ನೇ ಸಾ ಗೆ ನಿಫಾದ ಲ್
ಹಮಿಮ್ಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಪಟಿಟ್ಯ
ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

E

24692

EXAMINATION

16ಎಂ.ಎ. ಸಾನ್
ಪ.ನಿ128:2005‐06

ಟಾಟಾ ಇನ್ಸ್ ಟ್ಟೂಟ್ ಆಪ್ ಸೊ ಯಲ್
ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ ಇವರು ನಡೆಸುವ ಎಂ.ಎ
ಸಾನ್ತಕೊತತ್ರ ಪದ ಗಾಗಿ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

E

24692

EST1

16ಎಂ.ಎ. ಸಾನ್
ಪ.ನಿ128:2005‐06

ಟಾಟಾ ಇನ್ಸ್ ಟ್ಟೂಟ್ ಆಪ್ ಸೊ ಯಲ್
ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ ಇವರು ನಡೆಸುವ ಎಂ.ಎ
ಸಾನ್ತಕೊತತ್ರ ಪದ ಗಾಗಿ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

E

EXAMINATION

ಬಿ.ಎಸ್.ಇ. ನವದೆಹ ಇವರ
16ಪೈ.ಪಾ.ತರ
ಎ.ಆರ್.ಎನ್.ಹೆಚ್.ಪೈಲಟ್ ಪಾರ್ಜೆಕ್ಟ್
ಬೇತಿ:ಇತರೆ:139:2
ಕಾಯಾರ್ಧಯ್ಯಕೆಕ್ ರ್ೕಮತಿ ಬಿ. ಹೇಮಲತಾ
005‐06
ಇವರನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

E

24802

EST1

ಬಿ.ಎಸ್.ಇ. ನವದೆಹ ಇವರ
16ಪೈ.ಪಾ.ತರ
ಎ.ಆರ್.ಎನ್.ಹೆಚ್.ಪೈಲಟ್ ಪಾರ್ಜೆಕ್ಟ್
ಬೇತಿ:ಇತರೆ:139:2
ಕಾಯಾರ್ಧಯ್ಯಕೆಕ್ ರ್ೕಮತಿ ಬಿ. ಹೇಮಲತಾ
005‐06
ಇವರನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

E

24812

EXAMINATION

16ಎನ್.ಎ.
ಬಿ.:ಅನಿ:01:2006‐
07

One day advocay programme
deafblind/mutti Sensory Impairment

3/23/2009 0:00

E

24812

EST1

16ಎನ್.ಎ.
ಬಿ.:ಅನಿ:01:2006‐
07

One day advocay programme
deafblind/mutti Sensory Impairment

3/23/2009 0:00

E

24814

EXAMINATION

13ಪರ್.ಭಮಂ‐
6:2005‐06

ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರಾತಿ

3/23/2009 0:00

D

24802

24814

EST1

13ಪರ್.ಭಮಂ‐
6:2005‐06

24816

EXAMINATION

13ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ:
3:2005‐06

24816

EST1

13ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ:
3:2005‐06

24820

EXAMINATION

24820

EST1

ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರಾತಿ

3/23/2009 0:00

D

.ಪಿ.ಐ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ
ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

.ಪಿ.ಐ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ
ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

13ಪ.ಭಾ‐
2:2005‐06

ಎಂ.ಆರ್. ನರ ಂಹಮೂತಿರ್, ಇವರ ಪರ್ಭಾರ
ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

13ಪ.ಭಾ‐
2:2005‐06

ಎಂ.ಆರ್. ನರ ಂಹಮೂತಿರ್, ಇವರ ಪರ್ಭಾರ
ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

24825

EXAMINATION

13ಪರ್.ಭಮಂ:57:
2005‐06

ಬಿ.ಡಿ.ನಾಯಕ್ ಇವರ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

24825

EST1

13ಪರ್.ಭಮಂ:57:
2005‐06

ಬಿ.ಡಿ.ನಾಯಕ್ ಇವರ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

24829

EXAMINATION

15ಪರ್.ಭಾ.ಮಂ:
02:2006‐07

ದೊಡಡ್ಮಲಲ್ಪಪ್. ಎಸ್. ಇವರ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

24829

EST1

15ಪರ್.ಭಾ.ಮಂ:
02:2006‐07

ದೊಡಡ್ಮಲಲ್ಪಪ್. ಎಸ್. ಇವರ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

24831

EXAMINATION

13ವೈ.ವೆ.ಮ:01:
2005‐06

ಕೆ.ಪರ್ಹಾಲ್ದಾಚಾರ್ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

24831

EST1

13ವೈ.ವೆ.ಮ:01:
2005‐06

ಕೆ.ಪರ್ಹಾಲ್ದಾಚಾರ್ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

24834

EXAMINATION

13ಪರ್.ಭ.ಮಂ:
9:2005‐06

ಗೂರ್ಫ್ ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

24834

EST1

13ಪರ್.ಭ.ಮಂ:
9:2005‐06

ಗೂರ್ಫ್ ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

24836

EXAMINATION

13ಪರ್.ಭ.ಮಂ:11:
2005‐06

ನಜೀಬುಲಾಲ್ಖಾನ್ ಇವರ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

24836

EST1

13ಪರ್.ಭ.ಮಂ:11:
2005‐06

ನಜೀಬುಲಾಲ್ಖಾನ್ ಇವರ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

24841

EXAMINATION

13ವೈ.ವೆ.ಮಪಾ:
5:2005‐06

ಕೆ.ಆರ್. ಉದಯಶಂಕರ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ
ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

24841

EST1

13ವೈ.ವೆ.ಮಪಾ:
5:2005‐06

ಕೆ.ಆರ್. ಉದಯಶಂಕರ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ
ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

24844

EXAMINATION

13ವೈ.ವೆ.ಪ‐
07:2005‐06

ಕೆ.ಪರ್ಹಾಲ್ದಾಚಾರ್ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

24844

EST1

13ವೈ.ವೆ.ಪ‐
07:2005‐06

ಕೆ.ಪರ್ಹಾಲ್ದಾಚಾರ್ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

24847

EXAMINATION

3/23/2009 0:00

D

13ಪರ್.ಭ.ಮಂ:07: ಗೂರ್ಫ್ ಬಿ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರ ಮಂಜೂರಾತಿ
2005‐06
ಬಗೆಗ್.

13ಪರ್.ಭ.ಮಂ:07: ಗೂರ್ಫ್ ಬಿ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರ ಮಂಜೂರಾತಿ
2005‐06
ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

EXAMINATION

15ಪರ್.ಭಾರಿ:35:2
006‐07

ಎ.ಎ.ಕುಟಿನೋ ಇವರ ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

24858

EST1

15ಪರ್.ಭಾರಿ:35:2
006‐07

ಎ.ಎ.ಕುಟಿನೋ ಇವರ ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

24861

EXAMINATION

15ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ:
27:2006‐07

ಎಂ.ಮದನ್ ಗೋಪಾಲ್, ಆಯುಕತ್ರು ಇವರ
ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

24861

EST1

15ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ:
27:2006‐07

ಎಂ.ಮದನ್ ಗೋಪಾಲ್, ಆಯುಕತ್ರು ಇವರ
ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

24847

EST1

24858

24862

EXAMINATION

15ಪರ್.ಭ.ಮಂ:32:
ವೈ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ್ ಇವರ ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆಯ್ ಬಗೆಗ್.
2006‐07

3/23/2009 0:00

D

24862

EST1

15ಪರ್.ಭ.ಮಂ:32:
ವೈ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ್ ಇವರ ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆಯ್ ಬಗೆಗ್.
2006‐07

3/23/2009 0:00

D

24864

EXAMINATION

15ವೈ.ವೆ.ಮ:01: ಆರ್. ವೆಂಕಟರಾಮ್, ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
2006‐07
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

24864

EST1

15ವೈ.ವೆ.ಮ:01: ಆರ್. ವೆಂಕಟರಾಮ್, ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
2006‐07
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

24868

EXAMINATION

3/23/2009 0:00

D

13ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ:
04:2004‐05

ಬೆಳಳ್ಶೆಟಿಟ್, .ಸ.ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಇವರ
ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

ಬೆಳಳ್ಶೆಟಿಟ್, .ಸ.ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಇವರ
ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

13ಕ.ನಿ.ಅ‐
72:2002‐03

ರ್ೕಮತಿ ಜಿ. ಮಂಗಳ, ಮು. . ಇವರ ಕಡಾಡ್ಯ
ನಿರೀ ಾ ಅವಧಿ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

EST1

13ಕ.ನಿ.ಅ‐
72:2002‐03

ರ್ೕಮತಿ ಜಿ. ಮಂಗಳ, ಮು. . ಇವರ ಕಡಾಡ್ಯ
ನಿರೀ ಾ ಅವಧಿ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

24875

EXAMINATION

13ಕ.ನಿ.ಅ‐
38:2002‐03

ಕೆ.ವೈ ನಾರಾಯಣ ಪರ್ಸಾದ್, ಇವರ ಕ.ನಿ.ಅ
ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

24875

EST1

13ಕ.ನಿ.ಅ‐
38:2002‐03

ಕೆ.ವೈ ನಾರಾಯಣ ಪರ್ಸಾದ್, ಇವರ ಕ.ನಿ.ಅ
ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

24868

EST1

24871

EXAMINATION

24871

13ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ:
04:2004‐05

24877

EXAMINATION

15ಪರ್.ಭ.03:200
3‐04

ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

24877

EST1

15ಪರ್.ಭ.03:200
3‐04

ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

24878

EXAMINATION

13ಪರ್.ಭ.ಮಂ:01:
2004‐05

ಗೂರ್ಫ್ ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್.ಭ.ಮಂ. ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

24878

EST1

13ಪರ್.ಭ.ಮಂ:01:
2004‐05

ಗೂರ್ಫ್ ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್.ಭ.ಮಂ. ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

24881

EXAMINATION

13ವೈ.ವೆ.ಮ:6:2
004‐05

ರಾಧಾಕೃಷಣ್ ಎಲ್. ಸ.ನಿ. ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ
ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

24881

EST1

13ವೈ.ವೆ.ಮ:6:2
004‐05

ರಾಧಾಕೃಷಣ್ ಎಲ್. ಸ.ನಿ. ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ
ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

24883

EXAMINATION

13ಕ.ನಿ.26:2002
‐03

ಎಸ್.ಎನ್. ಶೈಲಜಾ ಇವರ ಕ.ನಿ.ಅ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

24883

EST1

13ಕ.ನಿ.26:2002
‐03

ಎಸ್.ಎನ್. ಶೈಲಜಾ ಇವರ ಕ.ನಿ.ಅ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

24886

EXAMINATION

13ಕನಿ.ಅ:57:20
02‐03

ಎಂ.ಜಿ. ಕುಮಾರ ಸಾವ್ಮಿ, ಇವರ ಕ.ನಿ.ಅ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

24886

EST1

13ಕನಿ.ಅ:57:20
02‐03

ಎಂ.ಜಿ. ಕುಮಾರ ಸಾವ್ಮಿ, ಇವರ ಕ.ನಿ.ಅ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

24890

EXAMINATION

13ಕ.ನಿ.ಅ‐
47:2002‐03

ಎಸ್.ಎಲ್. ಇಂಗಳೇಶವ್ರ, ಮು. . ಇವರ
ಕ.ನಿ.ಅ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

24890

EST1

13ಕ.ನಿ.ಅ‐
47:2002‐03

ಎಸ್.ಎಲ್. ಇಂಗಳೇಶವ್ರ, ಮು. . ಇವರ
ಕ.ನಿ.ಅ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

24893

EXAMINATION

13ಕ.ನಿ.ಅ:50:20
02‐03

ನರ ಂಹಯಯ್, ಮು. . ಇವರ ಕ.ನಿ.ಅ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

24893

EST1

13ಕ.ನಿ.ಅ:50:20
02‐03

ನರ ಂಹಯಯ್, ಮು. . ಇವರ ಕ.ನಿ.ಅ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

24899

EXAMINATION

13ಕ.ನಿ.ಅ:ರಾ:20
03‐04

ಶಾಂತರಾಜ್ ಇವರ ಕ.ನಿ.ಅ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

13ಕ.ನಿ.ಅ:ರಾ:20
03‐04

ಶಾಂತರಾಜ್ ಇವರ ಕ.ನಿ.ಅ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

135
ಪರ್.ಭ.ಮ:06:2003
‐04

ಗೂರ್ಫ್ ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್.ಭ.ಮಂ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

135
ಪರ್.ಭ.ಮ:06:2003
‐04

ಗೂರ್ಫ್ ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್.ಭ.ಮಂ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

EXAMINATION

13ಕನಿ.ಅ:2:200
3‐04

ರ್ೕಮತಿ ಐ.ಗೆರ್ೕಸ್ ಪೆರ್ೕಮಕುಮಾರಿ ಇವರ
ಕ.ನಿ.ಅ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

EST1

13ಕನಿ.ಅ:2:200
3‐04

ರ್ೕಮತಿ ಐ.ಗೆರ್ೕಸ್ ಪೆರ್ೕಮಕುಮಾರಿ ಇವರ
ಕ.ನಿ.ಅ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

24899

EST1

24902

EXAMINATION

24902

EST1

24907

24907

24234

EXAMINATION

16ಟಿ.ಎ.ಬಿಲ್‐
48:2003‐04

ಕೆ.ರಾಮಯಯ್,ನಿವೃತತ್ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಕ.ರಾ.ಪೌರ್,ಪರೀ ಾ ಮಂಡ ಇವರ ಪರ್ವಾಸ
ಭತೆಯ್ ಮೇಲು ಸ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/20/2009 0:00

D

24234

EST1

16ಟಿ.ಎ.ಬಿಲ್‐
48:2003‐04

ಕೆ.ರಾಮಯಯ್,ನಿವೃತತ್ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಕ.ರಾ.ಪೌರ್,ಪರೀ ಾ ಮಂಡ ಇವರ ಪರ್ವಾಸ
ಭತೆಯ್ ಮೇಲು ಸ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/20/2009 0:00

D

EXAMINATION

ಎಸ್. ಸೂಯರ್ನಾರಾಯಣ, ಂದಿನ
16ಟಿ.ಎ:ಬಿ ವ್. 5 ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾ. .ಇ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್,
5:2003‐04
ಇವರ ಪರ್ಯಾಣ ಭತೆಯ್ ಬಿ ಲ್ಗೆ ಳಂಬ ನಾಯಿತ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/20/2009 0:00

D

24241

EST1

ಎಸ್. ಸೂಯರ್ನಾರಾಯಣ
ಸೂಯರ್ನಾರಾಯಣ, ಂ
ಂದಿನ
ದಿನ
16ಟಿ.ಎ:ಬಿ ವ್. 5 ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾ. .ಇ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್,
ಇವರ ಪರ್ಯಾಣ ಭತೆಯ್ ಬಿ ಲ್ಗೆ ಳಂಬ ನಾಯಿತ್
5:2003‐04
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/20/2009 0:00

D

24248

EXAMINATION

16ಖಾ.ಪೂ.ಸೇ.ಅ
1999ನೇ ಸಾ ನ
ರ್ಬೇಷನರಿ ಮು.
.ಘೋ‐1:2001‐02 ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ಸೇವಾವಧಿ ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/20/2009 0:00

D

24241

16ಖಾ.ಪೂ.ಸೇ.ಅ
1999ನೇ ಸಾ ನ
ರ್ಬೇಷನರಿ ಮು.
.ಘೋ‐1:2001‐02 ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ಸೇವಾವಧಿ ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

24248

EST1

24252

EXAMINATION

16: ಂ.ಸೇ.ಸೇ:1
0:2001‐02

ಮುನಿಶಾಮಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ಸನಿ, ಇವರ
ಸೇವಾ ಸೇಪರ್ಡೆ

24252

EST1

16: ಂ.ಸೇ.ಸೇ:1
0:2001‐02

ಮುನಿಶಾಮಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ಸನಿ, ಇವರ
ಸೇವಾ ಸೇಪರ್ಡೆ

24257

EXAMINATION

16:ಖಾಂ.ಫೂ.ಸೇ.
ಘೋ12:2006‐07

24257

EST1

3/20/2009 0:00

D

ಂದಿನ

3/20/2009 0:00

D

ಂದಿನ

3/20/2009 0:00

D

ಹಮಮ್ದ್ ಗುಲ ನ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ, ಬೀದರ್ ಇವರ ಖಾಯಂ
ಪೂವರ್ ಸಾವಾ ಅವಧಿ ಘೋ ಸವು ಬಗೆಗ್.

3/20/2009 0:00

D

ಹಮಮ್ದ್ ಗುಲ ನ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
16:ಖಾಂ.ಫೂ.ಸೇ.
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ, ಬೀದರ್ ಇವರ ಖಾಯಂ
ಘೋ12:2006‐07
ಪೂವರ್ ಸಾವಾ ಅವಧಿ ಘೋ ಸವು ಬಗೆಗ್.

3/20/2009 0:00

D

24271

EXAMINATION

16ನಿವೃತಿತ್.ಸವ್.ಗಾರ್ ಹೆಚ್.ರಘುರಾಮ ಸೋಮ ಜಿ, ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಮ.ಪರ್.ಭತೆಯ್‐
ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಸವ್ಗಾರ್ಮಕೆಕ್ ಪರ್ಯಾಣ
6:26:2006‐07
ಭತಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/20/2009 0:00

D

24271

EST1

16ನಿವೃತಿತ್.ಸವ್.ಗಾರ್ ಹೆಚ್.ರಘುರಾಮ ಸೋಮ ಜಿ, ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಮ.ಪರ್.ಭತೆಯ್‐
ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಸವ್ಗಾರ್ಮಕೆಕ್ ಪರ್ಯಾಣ
6:26:2006‐07
ಭತಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/20/2009 0:00

D

24278

EXAMINATION

ಆರ್. ನರೇಂದರ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತತ್
16ಗರನ:40:200
ನಂತರದ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರು
6‐07
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/20/2009 0:00

D

24278

EST1

ಆರ್. ನರೇಂದರ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತತ್
16ಗರನ:40:200
ನಂತರದ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರು
6‐07
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/20/2009 0:00

D

24284

EXAMINATION

ಬಿ.ಟಿ. ಪೆಮಮ್ಯಯ್, ನಿವೃತತ್ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಇವರಿಗೆ
ಗ ಕೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/20/2009 0:00

D

16ಗರನ‐
17:2006‐07

ಬಿ.ಟಿ. ಪೆಮಮ್ಯಯ್, ನಿವೃತತ್ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಇವರಿಗೆ
ಗ ಕೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/20/2009 0:00

D

EXAMINATION

ಎಂ.ಎಂ.ರಮೇಶ್, ಉ.ನಿ ಆ.ಕ. ಸಾ ಇ, ಇವರ
16ಶ.ಸಂ:ವೆಚಚ್:4
ಶವಸಕ್ಸಾಕ್ರಕೆಕ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನ ಮಂಜೂರು
3:2006‐07
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/20/2009 0:00

D

24290

EST1

ಎಂ.ಎಂ.ರಮೇಶ್, ಉ.ನಿ ಆ.ಕ. ಸಾ ಇ, ಇವರ
16ಶ.ಸಂ:ವೆಚಚ್:4
ಶವಸಕ್ಸಾಕ್ರಕೆಕ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನ ಮಂಜೂರು
3:2006‐07
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/20/2009 0:00

D

24295

EXAMINATION

16ಜಿ.ಐ.ಎಸ್.
ಇತರೆ:32:2006‐
07

ಜೆ.ಡಿ.ಪಾಟೀಲ್, ನಿ.ಮು. . ಸ.ಉ. ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,
ಇವರ ಜಿ.ಐ.ಎಸ್. ಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24295

EST1

16ಜಿ.ಐ.ಎಸ್.
ಇತರೆ:32:2006‐
07

ಜೆ.ಡಿ.ಪಾಟೀಲ್, ನಿ.ಮು. . ಸ.ಉ. ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,
ಇವರ ಜಿ.ಐ.ಎಸ್. ಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24284

EST1

24290

16ಗರನ‐
17:2006‐07

24299

EXAMINATION

16ಸಾ. . ೕ‐
04:2006‐07

ಡಿ.ಜಗನಾನ್ಥರಾವ್, ನಿವೃತತ್, ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ.
ಇವರ ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್.

3/20/2009 0:00

D

24299

EST1

16ಸಾ. . ೕ‐
04:2006‐07

ಡಿ.ಜಗನಾನ್ಥರಾವ್, ನಿವೃತತ್, ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ.
ಇವರ ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್.

3/20/2009 0:00

D

24304

EXAMINATION

1999ನೇ ಸಾ ನ
ರ್ಬೇಷನ್ ಮು. .
16ಖಾ.ಪೂ.ಸೇ‐
ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ಸೇವಾ ಅವಧಿ ತೃಪಿತ್ಕರವೆಂದು
03:2004‐05
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24304

EST1

1999ನೇ ಸಾ ನ
ರ್ಬೇಷನ್ ಮು. .
16ಖಾ.ಪೂ.ಸೇ‐
ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ಸೇವಾ ಅವಧಿ ತೃಪಿತ್ಕರವೆಂದು
03:2004‐05
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24311

EXAMINATION

16ಕು.ಕ.ನಿ.ಸಾ. ಎಸ್.ಆರ್. ರೋಳ ಇವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ್ಣ
ೕ‐4:2004‐05
ನಿಧಿ ಹಣವನುನ್ ಂತಿರುಗಿಸ ಬಗೆಗ್.

3/20/2009 0:00

D

.

16ಕು.ಕ.ನಿ.ಸಾ. ಎಸ್.ಆರ್. ರೋಳ ಇವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ್ಣ
ೕ‐4:2004‐05
ನಿಧಿ ಹಣವನುನ್ ಂತಿರುಗಿಸ ಬಗೆಗ್.

24311

EST1

24316

EXAMINATION

16ಅ.ಪರ್.ಭಮ.
ಪಾ‐68:2005‐06

24316

EST1

16ಅ.ಪರ್.ಭಮ.
ಪಾ‐68:2005‐06

24320

EXAMINATION

24320

EST1

.

3/20/2009 0:00

D

ಪದಾಯ್ಣಗಣಪತಿ ಭಟ್, ಬೆಳಗಾ ಇವರ
ಪರ್ಯಾಣ ಭತೆಯ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

3/20/2009 0:00

D

ಪದಾಯ್ಣಗಣಪತಿ ಭಟ್, ಬೆಳಗಾ ಇವರ
ಪರ್ಯಾಣ ಭತೆಯ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

3/20/2009 0:00

D

16ಸಾ.
ೕ‐
48:2005‐06

ಜೆ.ಭಾಸಕ್ರಯಯ್, ನಿವೃತತ್ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ದಿ:31‐
07‐05 ನಿವೃತತ್ರಾದ ನಂತರ ಮೆ ಮತುತ್
ಕುಟುಂಬ ನಿಧಿ ಹಣ ಂದಿರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/20/2009 0:00

D

16ಸಾ.
ೕ‐
48:2005‐06

ಜೆ.ಭಾಸಕ್ರಯಯ್, ನಿವೃತತ್ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ದಿ:31‐
07‐05 ನಿವೃತತ್ರಾದ ನಂತರ ಮೆ ಮತುತ್
ಕುಟುಂಬ ನಿಧಿ ಹಣ ಂದಿರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/20/2009 0:00

D

24324

EXAMINATION

16ಗರನ‐
117:2005‐06

ಎಂ.ಜವರಯಯ್, ನಿವೃತತ್ ರೀಡರ್, .ಟಿ.ಇ.
ಮೈಸೂರು ಇವರ ಗ ಕೆ ರಜೆ
ನಗದೀಕರಣಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/20/2009 0:00

D

24324

EST1

16ಗರನ‐
117:2005‐06

ಎಂ.ಜವರಯಯ್, ನಿವೃತತ್ ರೀಡರ್, .ಟಿ.ಇ.
ಮೈಸೂರು ಇವರ ಗ ಕೆ ರಜೆ
ನಗದೀಕರಣಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/20/2009 0:00

D

24328

EXAMINATION

16ಗರನ:ಪರಮ:
112:2005‐06

ಕೆ.ಗಂಗಪಪ್ಗೌಡ, ಉ.ನಿ. ಇವರಿಗೆ ಪರಿವತಿರ್ತ
ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/20/2009 0:00

D

24328

EST1

16ಗರನ:ಪರಮ:
112:2005‐06

ಕೆ.ಗಂಗಪಪ್ಗೌಡ, ಉ.ನಿ. ಇವರಿಗೆ ಪರಿವತಿರ್ತ
ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/20/2009 0:00

D

24333

EXAMINATION

16ಸವ್ಯಂ.ನಿವೃತತ್
‐37:2005‐06

ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್, ಉ.ನಿ.
ಸವ್.ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತತ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

3/20/2009 0:00

D

24333

EST1

16ಸವ್ಯಂ.ನಿವೃತತ್
‐37:2005‐06

ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್, ಉ.ನಿ.
ಸವ್.ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತತ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

3/20/2009 0:00

D

24338

EXAMINATION

14ಸೇ.ಪ.6‐
1:2005‐06

1999ನೇ ಸಾ ನ
ರ್ೕಬೇಷನ್ ಮು. .
ಎನ್.ಓ. ಮತುತ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/20/2009 0:00

D

24338

EST1

14ಸೇ.ಪ.6‐
1:2005‐06

1999ನೇ ಸಾ ನ
ರ್ೕಬೇಷನ್ ಮು. .
ಎನ್.ಓ. ಮತುತ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/20/2009 0:00

D

24344

EXAMINATION

16ಖಾ.ಪೂ.ಸೇ‐
05:2005‐06

1999ನೇ ಸಾ ನ
ರ್ೕಬೇಷನರಿ, ಮು. .
ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ಸೇವಾ, ತೃಪಿತ್ಕರ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24344

EST1

16ಖಾ.ಪೂ.ಸೇ‐
05:2005‐06

1999ನೇ ಸಾ ನ
ರ್ೕಬೇಷನರಿ, ಮು. .
ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ಸೇವಾ, ತೃಪಿತ್ಕರ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

D

24352

EXAMINATION

16ಪ.ರ.ಮ:106:
2005‐06

ಶೇಖರಯಯ್, ಇವರಿಗೆ ಪರಿವತಿರ್ತ ರಜೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/20/2009 0:00

D

24352

EST1

16ಪ.ರ.ಮ:106:
2005‐06

ಶೇಖರಯಯ್, ಇವರಿಗೆ ಪರಿವತಿರ್ತ ರಜೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/20/2009 0:00

D

24397

EXAMINATION

16ಖಾ.ಪೂ.ಅ.ಘ
1:94

ರ್ೕ ಈಶವ್ರ ಹನುಮಂತ ನಾಯಕ್ ರವರ ಸೇರಿದ
ದಿನಾಂಕದ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

C

24397

EST1

16ಖಾ.ಪೂ.ಅ.ಘ
1:94

ರ್ೕ ಈಶವ್ರ ಹನುಮಂತ ನಾಯಕ್ ರವರ ಸೇರಿದ
ದಿನಾಂಕದ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

C

24402

EXAMINATION

16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ91
:2003‐04

ಎಂ. . ಪಾಥರ್ಸಾರಥಿರಾಜು, ಸ. . ಇವರ
ಸೇವಾ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.

4/8/2009 0:00

D

24402

EST1

16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ91
:2003‐04

ಎಂ. . ಪಾಥರ್ಸಾರಥಿರಾಜು, ಸ. . ಇವರ
ಸೇವಾ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.

4/8/2009 0:00

D

24403

EXAMINATION

16:01: ಂ.ಸೇ.
ಸೇ:2001‐02

ಮುನಿರತನ್ಪಪ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಕೋಲಾರ,
ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆಯ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

C

24403

EST1

16:01: ಂ.ಸೇ.
ಸೇ:2001‐02

ಮುನಿರತನ್ಪಪ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಕೋಲಾರ,
ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆಯ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00

C

EXAMINATION

16ನೀ.ಪಾ:ತರ
ಬೇತಿ‐104:2005‐
06

TTraing
i programme onmanaagerlal
l l
Execellence for School princlpals
ತರಬೇತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ
ಬಗಗ್.

3/23/2009 0:00

E

EST1

16ನೀ.ಪಾ:ತರ
ಬೇತಿ‐104:2005‐
06

Traing programme onmanaagerlal
Execellence for School princlpals
ತರಬೇತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ
ಬಗಗ್.

3/23/2009 0:00

E

25013

25013

25018

EXAMINATION

16 .ಇ.ಟಿ.
ಅನಿ1:2006‐07

consultation meetin on vocational
education and training coimbatore

3/23/2009 0:00

E

25018

EST1

16 .ಇ.ಟಿ.
ಅನಿ1:2006‐07

consultation meetin on vocational
education and training coimbatore

3/23/2009 0:00

E

25073

EXAMINATION

12ಸಾತ್.ಪ.ಬ:2:1
995‐96

ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಪೌರ್.ಶಾ. ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್.ಪ. ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

25073

EST1

12ಸಾತ್.ಪ.ಬ:2:1
995‐96

ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಪೌರ್.ಶಾ. ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್.ಪ. ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

25077

EXAMINATION

12ಸಾಥ್ಪ.ಬ/2/19
95‐96

ಗೆರ್ೕಡ್ ‐1 ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

25077

EST1

25080

EXAMINATION

25080

EST1

25083

EXAMINATION

25083

EST1

12ಸಾಥ್ಪ.ಬ/2/19
95‐96

ಗೆರ್ೕಡ್ ‐1 ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

12 ಬಡಿತ್‐
ನಾಯ್/12/1995‐96

ರ್ೕ ಬಿ. ತಿಮಮ್ಪಪ್ ಶೆಟಿಟ್ಗಾರ್, ಇವರ
ನಾಯ್.ಪರ್ಕರಣ‐470/96

3/23/2009 0:00

D

12 ಬಡಿತ್‐
ನಾಯ್/12/1995‐96

ರ್ೕ ಬಿ. ತಿಮಮ್ಪಪ್ ಶೆಟಿಟ್ಗಾರ್, ಇವರ
ನಾಯ್.ಪರ್ಕರಣ‐470/96

3/23/2009 0:00

D

12 ಬಡಿತ್:ನಾಯ್‐
1:1995‐96

ಜೆ.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ್ ಮತುತ್ ಇತರರ ಮೇಲೆ
ನಾಯ್ಯಾಲಯ ಪರ್ಕರಣ 1565‐66/95

3/23/2009 0:00

D

12 ಬಡಿತ್:ನಾಯ್‐
1:1995‐96

ಜೆ.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ್ ಮತುತ್ ಇತರರ ಮೇಲೆ
ನಾಯ್ಯಾಲಯ ಪರ್ಕರಣ 1565‐66/95

3/23/2009 0:00

D

25086

EXAMINATION

12ಬಡಿತ್‐7/1988‐
90

ಸಕಾರ್ರಿ ಹಾಗೂ ಂದಿನ ತಾಲೂಲ್ಕು ಅಭಿವೃದಿದ್
ಮಂಡ ಮತುತ್ ಪುರಸಭೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ
ಸ. ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವಾಗ ಅನುಪಾತದ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

25086

EST1

12ಬಡಿತ್‐7/1988‐
90

ಸಕಾರ್ರಿ ಹಾಗೂ ಂದಿನ ತಾಲೂಲ್ಕು ಅಭಿವೃದಿದ್
ಮಂಡ ಮತುತ್ ಪುರಸಭೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ
ಸ. ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವಾಗ ಅನುಪಾತದ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

25089

EXAMINATION

12ಇತರೆ‐ನಾಯ್‐
11:1995‐96

ಎಸ್.ಬಿ. ಅನವಟಿಟ್, ಮು. . ಇವರ
ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಪರ್ಕರಣ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:
71/95 ನಿಂದನಾ:6/96

3/23/2009 0:00

D

25089

EST1

12ಇತರೆ‐ನಾಯ್‐
11:1995‐96

ಎಸ್.ಬಿ. ಅನವಟಿಟ್, ಮು. . ಇವರ
ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಪರ್ಕರಣ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:
71/95 ನಿಂದನಾ:6/96

3/23/2009 0:00

D

25091

EXAMINATION

12ಬಡಿತ್‐ನಾಯ್‐
9/1995‐96

ಟಿ. .ಚಂದರ್ಶೇಖರಯಯ್, ನಿ.ಮು. . ಇವರ
ನಾಯ್.ಪರ್ಕರಣ ಬಗೆಗ್: 2725/93

3/23/2009 0:00

D

25091

EST1

25094

EXAMINATION

25094

EST1

25096

25096

12ಬಡಿತ್‐ನಾಯ್‐
9/1995‐96

ಟಿ. .ಚಂದರ್ಶೇಖರಯಯ್, ನಿ.ಮು. . ಇವರ
ನಾಯ್.ಪರ್ಕರಣ ಬಗೆಗ್: 2725/93

3/23/2009 0:00

D

12ಬಡಿತ್‐2/1995‐ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸ. ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಮು. ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್
96
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

12ಬಡಿತ್‐2/1995‐ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸ. ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಮು. ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್
96
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

EXAMINATION

12ಬಡಿತ್‐2/1995‐
96

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಮು. ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್

3/23/2009 0:00

D

EST1

12ಬಡಿತ್‐2/1995‐
96

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಮು. ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್

3/23/2009 0:00

D

25097

EXAMINATION

12ಬಡಿತ್‐2/1995‐ ಪೌರ್ಢ ಸ. ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ಸಾಥ್.ಪ
96
ಬಡಿತ್

3/23/2009 0:00

D

25097

EST1

12ಬಡಿತ್‐2/1995‐ ಪೌರ್ಢ ಸ. ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ಸಾಥ್.ಪ
96
ಬಡಿತ್

3/23/2009 0:00

D

25099

EXAMINATION

12ಬಡಿತ್‐2/1995‐ ಸಾಥ್.ಪ.ಬಡಿತ್ ಹೊಂದಿದ ಮು. . ಹೆಸರು ತಿದುದ್ಪಡಿ
96
ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

25099

EST1

12ಬಡಿತ್‐2/1995‐ ಸಾಥ್.ಪ.ಬಡಿತ್ ಹೊಂದಿದ ಮು. . ಹೆಸರು ತಿದುದ್ಪಡಿ
96
ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

3/23/2009 0:00

D

25104

EXAMINATION

12ಅಹರ್ತಾದಿ
ನಾಂಕ ನಿಗ‐
1:1996‐97

ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಿದ ನಿಯಮ‐32ರ ಮು. .
ಅಹರ್ತಾ ದಿನಾಂಕ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

25104

EST1

12ಅಹರ್ತಾದಿ
ನಾಂಕ ನಿಗ‐
1:1996‐97

ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಿದ ನಿಯಮ‐32ರ ಮು. .
ಅಹರ್ತಾ ದಿನಾಂಕ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

25106

EXAMINATION

12ಬಡಿತ್‐1/1996‐
97

ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಸ. . ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ಪ.ಬಡಿತ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

25106

EST1

12ಬಡಿತ್‐1/1996‐
97

ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಸ. . ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ಪ.ಬಡಿತ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

25108

EXAMINATION

12ಸಾಥ್.ಪ.ಬಡಿತ್‐
1/1996‐97

ಪೌರ್.ಸ. . ಮು. ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್.ಪ. ಬಡಿತ್

3/23/2009 0:00

D

25108

EST1

12ಸಾಥ್.ಪ.ಬಡಿತ್‐
1/1996‐97

ಪೌರ್.ಸ. . ಮು. ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್.ಪ. ಬಡಿತ್

3/23/2009 0:00

D

25111

EXAMINATION

12ರಿಟ್‐
2/1996‐97

ಕೆ.ಪುರುಷೋತತ್ಮ ರೆಡಿಡ್, ಇವರ ಕೆ.ಎ.ಟಿಯ ಲ್
ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 3870‐72/96

3/23/2009 0:00

D

25111

EST1

12ರಿಟ್‐
2/1996‐97

ಕೆ.ಪುರುಷೋತತ್ಮ ರೆಡಿಡ್, ಇವರ ಕೆ.ಎ.ಟಿಯ ಲ್
ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 3870‐72/96

3/23/2009 0:00

D

25113

EXAMINATION

12ರಿಟ್‐
5/1996‐97

ಎಸ್. ಗುರುಮೂತಿರ್ ನಾಯಕ್, ಇವರು ಕೆ.ಎ.ಟಿ
ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 8135/96

3/23/2009 0:00

D

25113

EST1

12ರಿಟ್‐
5/1996‐97

ಎಸ್. ಗುರುಮೂತಿರ್ ನಾಯಕ್, ಇವರು ಕೆ.ಎ.ಟಿ
ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 8135/96

3/23/2009 0:00

D

25114

EXAMINATION

12ಬಡಿತ್‐
10/1996‐97

ಪ.ಜಾ/ಪ.ಪಂ ಸ. ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಪೌರ್.ಶಾ
ಮು. ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್.ಪ.ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

25114

EST1

12ಬಡಿತ್‐
10/1996‐97

ಪ.ಜಾ/ಪ.ಪಂ ಸ. ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಪೌರ್.ಶಾ
ಮು. ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್.ಪ.ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00

D

25117

EXAMINATION

12ದಾವೆ‐
3/1996‐97

ಎಂ.ನಾಗರಾಜು, ಮತುತ್ ಇತರರು ಕೆ.ಎ.ಟಿಯ ಲ್
ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್: 6274‐79/96

3/23/2009 0:00

D

25117

EST1

12ದಾವೆ‐
3/1996‐97

ಎಂ.ನಾಗರಾಜು, ಮತುತ್ ಇತರರು ಕೆ.ಎ.ಟಿಯ ಲ್
ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್: 6274‐79/96

3/23/2009 0:00

D

26474

EXAMINATION

13 ಪಿಂಚಣಿ
30/2005‐06

ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ತಿಮಮ್ಪಪ್, ಮು. . ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ
ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

26474

EST1

13 ಪಿಂಚಣಿ
30/2005‐06

ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ತಿಮಮ್ಪಪ್, ಮು. . ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ
ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

26485

EXAMINATION

13 ಪಿಂಚಣಿ
31/2005‐06

ರ್ೕ.ಬಿ.ಎಂ. ನಾಗಭೂಷನಾರಾಧಯ್, ಉಪ ಪಾರ್ಂ.
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಬಾಗೇಪ ಲ್ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ
ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

26485

EST1

13 ಪಿಂಚಣಿ
31/2005‐06

ರ್ೕ.ಬಿ.ಎಂ. ನಾಗಭೂಷನಾರಾಧಯ್, ಉಪ ಪಾರ್ಂ.
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಬಾಗೇಪ ಲ್ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ
ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

26496

EXAMINATION

13 ಪಿಂಚನಿ
44/2005‐06

ರ್ೕಮತಿ.ಎಸ್.ಎ. ಸಾಧಿಕಾಬಾನು,
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

26496

EST1

13 ಪಿಂಚನಿ
44/2005‐06

ರ್ೕಮತಿ.ಎಸ್.ಎ. ಸಾಧಿಕಾಬಾನು,
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

26500

EXAMINATION

13 ಪಿಂಚನಿ
ಇತರೆ 48/2005‐
06

ರ್ೕ.ಬಿ.ಡಿ.ತಲವಾರ್, ಮು. . ಕಾಕಾ ,
ಸುರಪುರ, ಗುಲಬ್ಗರ್ ಇವರ ಸೇವಾಪುಸತ್ಕ
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

26500

EST1

13 ಪಿಂಚನಿ
ಇತರೆ 48/2005‐
06

ರ್ೕ.ಬಿ.ಡಿ.ತಲವಾರ್, ಮು. . ಕಾಕಾ ,
ಸುರಪುರ, ಗುಲಬ್ಗರ್ ಇವರ ಸೇವಾಪುಸತ್ಕ
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

26505

EXAMINATION

13 ಪಿಂಚಣಿ
01/2005‐06

ರ್ೕಮತಿ.ಪಿ. ಶಾರದಮಮ್, ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

26505

EST1

13 ಪಿಂಚಣಿ
01/2005‐06

ರ್ೕಮತಿ.ಪಿ. ಶಾರದಮಮ್, ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

26508

EXAMINATION

13 ಪಿಂಚಣಿ
02/2005‐06

ರ್ೕ.ಕೆ. . ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ, ಉ.ನಿ.ನಿವೃತತ್,
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

26508

EST1

13 ಪಿಂಚಣಿ
02/2005‐06

ರ್ೕ.ಕೆ. . ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ, ಉ.ನಿ.ನಿವೃತತ್,
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

26516

EXAMINATION

13 ಪಿಂಚನಿ
8/2005‐06

ರ್ೕ.ಎಸ್. ಚಿದಂಬರನ್, .ಪ., ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂ.ಗಾರ್.ಜಿ: ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

26516

EST1

13 ಪಿಂಚನಿ
8/2005‐06

ರ್ೕ.ಎಸ್. ಚಿದಂಬರನ್, .ಪ., ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂ.ಗಾರ್.ಜಿ: ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

26525

EXAMINATION

13
ಪಿಂ.ಪರ್.10/2005‐
06

ರ್ೕ.ಪರಪಪ್, ಮು. ., ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಕಲಮರಹ ಳ್,
ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

26525

EST1

13
ಪಿಂ.ಪರ್.10/2005‐
06

ರ್ೕ.ಪರಪಪ್, ಮು. ., ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಕಲಮರಹ ಳ್,
ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

EXAMINATION

ಸೊ13ಪಿಂಚಣಿ/20
05‐06

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಎಸ್. ಜಯ ರ್, ಮು. ,
ಸ.ಉ.ಪೌರ್.ಶಾ. ರಾಮಚಂದರ್ಪುರ, ಬೆಂ.ಉ.
ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

26537

26537

EST1

ಸೊ13ಪಿಂಚಣಿ/20
05‐06

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಎಸ್. ಜಯ ರ್, ಮು. ,
ಸ.ಉ.ಪೌರ್.ಶಾ. ರಾಮಚಂದರ್ಪುರ, ಬೆಂ.ಉ.
ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

26543

EXAMINATION

13ಪಿಂಚಣಿ‐
13/2005‐06

ರ್ೕಮತಿ ಜಿ. ಸುಂದರ ಲ ಮ್, ಮು. . ಇವರ
ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

26543

EST1

13ಪಿಂಚಣಿ‐
13/2005‐06

ರ್ೕಮತಿ ಜಿ. ಸುಂದರ ಲ ಮ್, ಮು. . ಇವರ
ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

26556

EXAMINATION

13ಕು.ನಿ.ವೇ‐
14/2006‐07

ದಿ:ಅಬುದ್ಲ್ ಅಜೀಮ್ ಕಾನ್ , ಅಧೀಕಷ್ಕರು,
ಟಿ.ಟಿ.ಐ ಇವರ ಕು.ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

26556

EST1

13ಕು.ನಿ.ವೇ‐
14/2006‐07

ದಿ:ಅಬುದ್ಲ್ ಅಜೀಮ್ ಕಾನ್ , ಅಧೀಕಷ್ಕರು,
ಟಿ.ಟಿ.ಐ ಇವರ ಕು.ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

26561

EXAMINATION

13ನಿ.ವೇ‐
29/2006‐07

ರ್ೕ ಎನ್.ಎಲ್. ಗಂಗಾಧರ ಗೌಡ, ಉ.ನಿ.
ತುಮಕೂರು, ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

26561

EST1

13ನಿ.ವೇ‐
29/2006‐07

ರ್ೕ ಎನ್.ಎಲ್. ಗಂಗಾಧರ ಗೌಡ, ಉ.ನಿ.
ತುಮಕೂರು, ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

26567

EXAMINATION

13ನಿ.ವೇ‐
31/2006‐07

ರ್ೕ ಆರ್. ಕೋಡಯಯ್, ನಿವೃತತ್ ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

26567

EST1

13ನಿ.ವೇ‐
31/2006‐07

ರ್ೕ ಆರ್. ಕೋಡಯಯ್, ನಿವೃತತ್ ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

26633

EXAMINATION

13ಆ.ಋ.ಪ‐
157/1986‐87

ಟಿ. ಚಂದರ್ಶೇಖರಯಯ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, .ಟಿ.ಇ,
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ಆ ತ್ ಋಣಪಟಿಟ್

3/25/2009 0:00

D

13ಆ.ಋ.ಪ‐
157/1986‐87

26633

EST1

26637

EXAMINATION

26637

EST1

26639

EXAMINATION

13ಆ.ಋ.ಪ‐
116/1987‐88

26639

EST1

13ಆ.ಋ.ಪ‐
116/1987‐88

ಟಿ. ಚಂದರ್ಶೇಖರಯಯ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, .ಟಿ.ಇ,
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ಆ ತ್ ಋಣಪಟಿಟ್

3/25/2009 0:00

D

13ಎ.ಎಸ್.ಎಲ್‐ ಹೆಚ್. ಗಂಗಾಧರಪಪ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, .ಟಿ.ಇ
7/1987‐88
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ಆ ತ್ ಋಣಪಟಿಟ್

3/25/2009 0:00

D

13ಎ.ಎಸ್.ಎಲ್‐ ಹೆಚ್. ಗಂಗಾಧರಪಪ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, .ಟಿ.ಇ
7/1987‐88
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ಆ ತ್ ಋಣಪಟಿಟ್

3/25/2009 0:00

D

ಬಿ. ರಾಮಚಂದರ್, ಾಣಾಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರ ಆ ತ್ ಋಣಪಟಿಟ್

3/25/2009 0:00

D

ಬಿ. ರಾಮಚಂದರ್, ಾಣಾಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರ ಆ ತ್ ಋಣಪಟಿಟ್

3/25/2009 0:00

D

26645

EXAMINATION

13ಆ.ಋ.ಪ‐
207/1989‐90

ಎಸ್.ಎಲ್. ಮಂಜಪಪ್, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಇವರ ಆ ತ್ ಋಣಪಟಿಟ್

3/25/2009 0:00

D

26645

EST1

13ಆ.ಋ.ಪ‐
207/1989‐90

ಎಸ್.ಎಲ್. ಮಂಜಪಪ್, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಇವರ ಆ ತ್ ಋಣಪಟಿಟ್

3/25/2009 0:00

D

26648

EXAMINATION

13ಆ.ಋ.ಪ‐
36/1989‐90

ಕೆ.ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಭಟ್, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ
ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರ ಆ ತ್ ಋಣಪಟಿಟ್

3/25/2009 0:00

D

26648

EST1

13ಆ.ಋ.ಪ‐
36/1989‐90

ಕೆ.ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಭಟ್, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ
ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರ ಆ ತ್ ಋಣಪಟಿಟ್

3/25/2009 0:00

D

26650

EXAMINATION

13ಆ.ಋ.ಪ‐
159/1989‐90

ಎಂ.ಎಂ.ರಮೇಶ್, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರ ಆ ತ್ ಋಣಪಟಿಟ್

3/25/2009 0:00

D

26650

EST1

13ಆ.ಋ.ಪ‐
159/1989‐90

ಎಂ.ಎಂ.ರಮೇಶ್, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರ ಆ ತ್ ಋಣಪಟಿಟ್

3/25/2009 0:00

D

26654

EXAMINATION

13ಆ.ಋ.ಪ‐
37/1989‐90

.ಎಂ. ರಂಗಸಾವ್ಮಿ, ೇ. . ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ
ಆ ತ್ ಋಣಪಟಿಟ್

3/25/2009 0:00

D

26654

EST1

13ಆ.ಋ.ಪ‐
37/1989‐90

.ಎಂ. ರಂಗಸಾವ್ಮಿ, ೇ. . ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ
ಆ ತ್ ಋಣಪಟಿಟ್

3/25/2009 0:00

D

26659

EXAMINATION

13ಎ.ಎಸ್.ಎಲ್.‐ ಎನ್.ಗಂಗಾಧರಪಪ್, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವೃಂದದ
325/1989‐90
ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರ ಆ ತ್ ಋಣಪಟಿಟ್

3/25/2009 0:00

D

26659

EST1

13ಎ.ಎಸ್.ಎಲ್.‐ ಎನ್.ಗಂಗಾಧರಪಪ್, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವೃಂದದ
325/1989‐90
ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರ ಆ ತ್ ಋಣಪಟಿಟ್

3/25/2009 0:00

D

26665

EXAMINATION

13ಆ.ಋ.ಪ‐
44/1989‐90

ರ್ೕಮತಿ ನಾಗಮಮ್, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವೃಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರ ಆ ತ್ ಋಣಪಟಿಟ್

3/25/2009 0:00

D

26665

EST1

13ಆ.ಋ.ಪ‐
44/1989‐90

ರ್ೕಮತಿ ನಾಗಮಮ್, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವೃಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರ ಆ ತ್ ಋಣಪಟಿಟ್

3/25/2009 0:00

D

26670

EXAMINATION

13ಆ.ಋ.ಪ‐
359/139/1990‐
91

ಕೆ.ಟಿ. ರಂಗಪಪ್, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವೃಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರ ಆ ತ್ ಋಣಪಟಿಟ್

3/25/2009 0:00

D

26670

EST1

13ಆ.ಋ.ಪ‐
359/139/1990‐
91

ಕೆ.ಟಿ. ರಂಗಪಪ್, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವೃಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರ ಆ ತ್ ಋಣಪಟಿಟ್

3/25/2009 0:00

D

26672

EXAMINATION

13ಆ.ಋ.ಪ‐
20/1990‐91

ಆರ್. ರಂಗಯಯ್, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವೃಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರ ಆ ತ್ ಋಣಪಟಿಟ್

3/25/2009 0:00

D

26672

EST1

13ಆ.ಋ.ಪ‐
20/1990‐91

ಆರ್. ರಂಗಯಯ್, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವೃಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರ ಆ ತ್ ಋಣಪಟಿಟ್

3/25/2009 0:00

D

26688

EXAMINATION

13ಆ.ಋ.ಪ‐
01/1991‐92

ಎಂ.ಬಿ.ನಿಂಗಪಪ್, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವೃಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರ ಆ ತ್ ಋಣಪಟಿಟ್

3/25/2009 0:00

D

26688

EST1

13ಆ.ಋ.ಪ‐
01/1991‐92

ಎಂ.ಬಿ.ನಿಂಗಪಪ್, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವೃಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರ ಆ ತ್ ಋಣಪಟಿಟ್

3/25/2009 0:00

D

26694

EXAMINATION

18ಆ.ಋ.ಪ‐
4/1993‐94

ರ್ೕ ಟಿ.ಎಸ್. ರಾಜಗೋಪಾಲ್,
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರ
ಆ ತ್ ಋಣಪಟಿಟ್

3/25/2009 0:00

D

EST1

18ಆ.ಋ.ಪ‐
4/1993‐94

ರ್ೕ ಟಿ.ಎಸ್. ರಾಜಗೋಪಾಲ್,
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರ
ಆ ತ್ ಋಣಪಟಿಟ್

3/25/2009 0:00

D

26694

26708

EXAMINATION

13ನಿ.ವೇ.02/20
00‐01

ರ್ೕ

.ಬಿ.ನಾಯಕ್, ಮು. . ಇವರ ನಿವೃತತ್
ವೇತನದ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

26708

EST1

13ನಿ.ವೇ.02/20
00‐01

ರ್ೕ

.ಬಿ.ನಾಯಕ್, ಮು. . ಇವರ ನಿವೃತತ್
ವೇತನದ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

26712

EXAMINATION

13ನಿವೃತಿತ್‐
73/2001‐02

ಪುಟಟ್ಮಾದಪಪ್, ಗರ್ಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ, ಇವರ
ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನದ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

26712

EST1

13ನಿವೃತಿತ್‐
73/2001‐02

ಪುಟಟ್ಮಾದಪಪ್, ಗರ್ಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ, ಇವರ
ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನದ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

26715

EXAMINATION

13ನಿ.ಸೌ.ಬಡಿಡ್‐
24/2001‐02

ಕೆ.ಎಸ್. ವೆಂಕಟಕೃಷಣ್ಯಯ್, ನಿವೃತಿತ್ ಸ.ನಿ. ಇವರ
ನಿವೃತಿತ್ ಸೌಲಭಯ್ಗಳ ಬಡಿಡ್ ಹಣ ಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

26715

EST1

13ನಿ.ಸೌ.ಬಡಿಡ್‐
24/2001‐02

ಕೆ.ಎಸ್. ವೆಂಕಟಕೃಷಣ್ಯಯ್, ನಿವೃತಿತ್ ಸ.ನಿ. ಇವರ
ನಿವೃತಿತ್ ಸೌಲಭಯ್ಗಳ ಬಡಿಡ್ ಹಣ ಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

26721

EXAMINATION

16 1‐
4:ಪಿಂಚಣಿ‐ಕೆ.ಎ.ಟಿ‐
1/2001‐02

ವೈ.ಎನ್. ಸೋಮಶೇಖರ್, ನಿ.ಮು. ಮಂಡಯ್,
ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

26721

EST1

16 1‐
4:ಪಿಂಚಣಿ‐ಕೆ.ಎ.ಟಿ‐
1/2001‐02

ವೈ.ಎನ್. ಸೋಮಶೇಖರ್, ನಿ.ಮು. ಮಂಡಯ್,
ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

26730

EXAMINATION

15ಪಿಂಚಣಿ‐
32/2005‐06

ಹೆಚ್.ಬಿ. ಸತಯ್ನಾರಾಯಣರಾವ್, ಮು. . ಬಿಡದಿ,
ರಾಮನಗರ ತಾ: ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26730

EST1

15ಪಿಂಚಣಿ‐
32/2005‐06

ಹೆಚ್.ಬಿ. ಸತಯ್ನಾರಾಯಣರಾವ್, ಮು. . ಬಿಡದಿ,
ರಾಮನಗರ ತಾ: ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26740

EXAMINATION

13ಪಿಂಚಣ‐
7:2005‐06

ಬಿ.ನಾಗರಾಜು, ಉ.ಪಾರ್ಂ. ತುಮಕೂರು ಇವರ
ಪಿಂಚಣಿ ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26740

EST1

13ಪಿಂಚಣ‐
7:2005‐06

ಬಿ.ನಾಗರಾಜು, ಉ.ಪಾರ್ಂ. ತುಮಕೂರು ಇವರ
ಪಿಂಚಣಿ ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26750

EXAMINATION

13ನಿವೃತಿತ್‐
8/2000‐01

ಬೋರಪಪ್ ನಾಯಕ, ಬಿ.ಇ.ಓ ,ದಾವಣಗೆರೆ
ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನದ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26750

EST1

13ನಿವೃತಿತ್‐
8/2000‐01

ಬೋರಪಪ್ ನಾಯಕ, ಬಿ.ಇ.ಓ ,ದಾವಣಗೆರೆ
ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನದ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

EXAMINATION

13ಪಿಂಚಣಿ‐
02/2000‐01

3/25/2009 0:00

E

26755

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಆರ್. ಕುಲಕಣಿರ್, ನಿವೃತತ್ ಮು. .
ಇವರ ದತುತ್ ಪುತಿತ್ಯ ಹೆಸರನುನ್ ಪಿಂಚಣಿಗೆ
ನೊಂದಾಯಿಸು ಕುರಿತು.

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಆರ್. ಕುಲಕಣಿರ್, ನಿವೃತತ್ ಮು. .
ಇವರ ದತುತ್ ಪುತಿತ್ಯ ಹೆಸರನುನ್ ಪಿಂಚಣಿಗೆ
ನೊಂದಾಯಿಸು ಕುರಿತು.

3/25/2009 0:00

E

13ಶಾ. .ಪಿಂ‐
23/1998‐99

ದಿ: ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಪೆರ್ೕಮಾದೇ , ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಮೈನಾರಿಟಿ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ ಇವರ ಕು.ಪಿಂ
ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

EST1

13ಶಾ. .ಪಿಂ‐
23/1998‐99

ದಿ: ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಪೆರ್ೕಮಾದೇ , ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಮೈನಾರಿಟಿ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ ಇವರ ಕು.ಪಿಂ
ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26762

EXAMINATION

13ನಿ.ವೇ‐
60/2000‐01

ಎಂ.ನಾರಾಯಣ ಶಾ ,ಉನಿ. ದೈ. ಕಷ್ಣ ಇವರ
ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26762

EST1

13ನಿ.ವೇ‐
60/2000‐01

ಎಂ.ನಾರಾಯಣ ಶಾ ,ಉನಿ. ದೈ. ಕಷ್ಣ ಇವರ
ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26755

EST1

13ಪಿಂಚಣಿ‐
02/2000‐01

26760

EXAMINATION

26760

26764

EXAMINATION

13ನಿ.ವೇ‐
70/2000‐01

ಹೆಚ್.ಆರ್. ನಂಜಪಪ್, ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕರು,
ಅಲಂಕಾರ ಶಾಸ , ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26764

EST1

13ನಿ.ವೇ‐
70/2000‐01

ಹೆಚ್.ಆರ್. ನಂಜಪಪ್, ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕರು,
ಅಲಂಕಾರ ಶಾಸ , ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26768

EXAMINATION

13ನಿ.ವೇ.‐
86/2000‐01

ದಿ: .ಎನ್. ಜೋ , ನಿವೃತಿತ್ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಇವರ ಬಾಕಿ ಹಣದ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26768

EST1

13ನಿ.ವೇ.‐
86/2000‐01

ದಿ: .ಎನ್. ಜೋ , ನಿವೃತಿತ್ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಇವರ ಬಾಕಿ ಹಣದ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26771

EXAMINATION

13ನಿವೇ‐
151/1997‐98

ಮಾಗಡಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ಮು. . ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26771

EST1

13ನಿವೇ‐
151/1997‐98

ಮಾಗಡಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ಮು. . ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26776

EXAMINATION

13ಶಾ .ಪಿಂ‐
ನಿ.ವೇ‐11/1998‐
99

.ಎನ್.ಜೋ , ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಪೌರ್. ,
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂ. ಇವರ ನಿವೃತಿತ್
ವೇತನದ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26776

EST1

13ಶಾ .ಪಿಂ‐
ನಿ.ವೇ‐11/1998‐
99

.ಎನ್.ಜೋ , ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಪೌರ್. ,
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂ. ಇವರ ನಿವೃತಿತ್
ವೇತನದ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26780

EXAMINATION

13ಶಾ. .ಪಿಂ‐
4/1998‐99

ಎಂ.ಆರ್. ಗೋ ಂದರಾವ್ ಂಧಯ್,
ನಿದೇರ್ಶಕರು ಇತರೆ ಪರೀ ೆಗಳು, ಇವರ ನಿವೃತಿತ್
ವೇತನದ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

EST1

13ಶಾ. .ಪಿಂ‐
4/1998‐99

ಎಂ.ಆರ್. ಗೋ ಂದರಾವ್ ಂಧಯ್,
ನಿದೇರ್ಶಕರು ಇತರೆ ಪರೀ ೆಗಳು, ಇವರ ನಿವೃತಿತ್
ವೇತನದ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26780

26782

EXAMINATION

13ಶಾ. .ಪಿಂ‐
ನಿ.ವೇ‐18/1997‐
98

ಟಿ.ಎಂ. ದದ್ ಂಗಪಪ್, .ಸ.ನಿ.
ಬಬ್ಂದಿಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26782

EST1

13ಶಾ. .ಪಿಂ‐
ನಿ.ವೇ‐18/1997‐
98

ಟಿ.ಎಂ. ದದ್ ಂಗಪಪ್, .ಸ.ನಿ.
ಬಬ್ಂದಿಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26785

EXAMINATION

13ಪಿಂಚಣಿ‐
61/2004‐05

ಕೊಡಯಯ್, ಮು. , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ. ಕಟಾಟ್ಯ,
ಹಾಸನ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನದ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26785

EST1

13ಪಿಂಚಣಿ‐
61/2004‐05

ಕೊಡಯಯ್, ಮು. , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ. ಕಟಾಟ್ಯ,
ಹಾಸನ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನದ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26788

EXAMINATION

13ಪಿಂಚಣ‐
72/2004‐05

ಎಂ.ರಂಗಸಾವ್ಮಯಯ್, ಸ.ಪೌರ್ಶಾ. ಬಾಯ್ಲಾಳು,
ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26788

EST1

13ಪಿಂಚಣ‐
72/2004‐05

ಎಂ.ರಂಗಸಾವ್ಮಯಯ್, ಸ.ಪೌರ್ಶಾ. ಬಾಯ್ಲಾಳು,
ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26790

EXAMINATION

13ಪಿಂಚಣಿ‐
74/2004‐05

ದದ್ ಂಗಯಯ್, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ,
ತಡಿಮಾಳಂಗಿ, ಟಿ.ನರ ೕಪುರ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ
ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26790

EST1

13ಪಿಂಚಣಿ‐
74/2004‐05

ದದ್ ಂಗಯಯ್, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ,
ತಡಿಮಾಳಂಗಿ, ಟಿ.ನರ ೕಪುರ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ
ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26793

EXAMINATION

13ಪಿಂಚಣಿ‐
75/2004‐05

ಪಿ.ಲಕಷ್ಮ್ಣ ಶೆಟಿಟ್ಗಾರ್, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ,
ಬೈಕಂಪಾಡಿ, ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26793

EST1

13ಪಿಂಚಣಿ‐
75/2004‐05

ಪಿ.ಲಕಷ್ಮ್ಣ ಶೆಟಿಟ್ಗಾರ್, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ,
ಬೈಕಂಪಾಡಿ, ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26800

EXAMINATION

13ಪಿಂಚಣಿ‐
76/2004‐05

ಬಿ.ಎಸ್. ಮರಿ ದದ್ಯಯ್, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.
ಕಡಕೋಳ, ಮೈಸೂರು ತಾ: ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26800

EST1

13ಪಿಂಚಣಿ‐
76/2004‐05

ಬಿ.ಎಸ್. ಮರಿ ದದ್ಯಯ್, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.
ಕಡಕೋಳ, ಮೈಸೂರು ತಾ: ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26807

EXAMINATION

13ಪಿಂಚಣಿ‐
58/2004‐05

ಟಿ.ವಾಸುದೇವ್, ಉಡುಪ, ಮು. , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.
ಅಮವಾಸೆಬೈಲು ಕುಂದಾಪುರ, ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ
ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26807

EST1

13ಪಿಂಚಣಿ‐
58/2004‐05

ಟಿ.ವಾಸುದೇವ್, ಉಡುಪ, ಮು. , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.
ಅಮವಾಸೆಬೈಲು ಕುಂದಾಪುರ, ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ
ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26814

EXAMINATION

3/25/2009 0:00

E

13ಪಿಂಚಣಿ‐59

ಠಲದಾಸ್, ಬನನ್ಂಜಿ, ಬಿ.ಇ.ಓ, ಉಡುಪಿ,
ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

ಠಲದಾಸ್, ಬನನ್ಂಜಿ, ಬಿ.ಇ.ಓ, ಉಡುಪಿ,
ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

13ಪಿಂಚಣಿ‐
73/2004‐05

ರ್ೕ ರಾವ್ ಸೋಮಶೇಖರ್, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.
ಬಿ.ಹೊಸೂರು, ಮಂಡಯ್ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

EST1

13ಪಿಂಚಣಿ‐
73/2004‐05

ರ್ೕ ರಾವ್ ಸೋಮಶೇಖರ್, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.
ಬಿ.ಹೊಸೂರು, ಮಂಡಯ್ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

EXAMINATION

13ಪಿಂಚಣಿ‐
65/2004‐45

ಉಮ
ಉಮಾದೇ
ಾದೇ , ಉಪನಾ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರ
ಸಕರುು,
ಸ. ಂದಿ,ಅಧಾಯ್ಪಕರ ಪಾರ್. ಕಷ್ಣ
ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ ಮೈಸೂರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ
ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

EST1

13ಪಿಂಚಣಿ‐
65/2004‐45

ಉಮಾದೇ , ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಸ. ಂದಿ,ಅಧಾಯ್ಪಕರ ಪಾರ್. ಕಷ್ಣ
ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ ಮೈಸೂರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ
ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26814

EST1

26817

EXAMINATION

26817

26822

26822

13ಪಿಂಚಣಿ‐59

26824

EXAMINATION

13ಪಿಂಚಣಿ‐
62/2004‐05

ರ್ೕಮತಿ ಉಮಾ, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.
ಕೈಲಾಸಪುರಂ, ಮೈಸೂರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26824

EST1

13ಪಿಂಚಣಿ‐
62/2004‐05

ರ್ೕಮತಿ ಉಮಾ, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.
ಕೈಲಾಸಪುರಂ, ಮೈಸೂರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26827

EXAMINATION

13ಪಿಂಚಣ‐
2/2004‐05

ಬಿ.ಎಸ್. ಚಿಕಕ್ನಾಯಕ, .ಪ, ಉ.ನಿ. ಕಛೇರಿ
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26827

EST1

13ಪಿಂಚಣ‐
2/2004‐05

ಬಿ.ಎಸ್. ಚಿಕಕ್ನಾಯಕ, .ಪ, ಉ.ನಿ. ಕಛೇರಿ
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26830

EXAMINATION

13ಪಿಂಚಣಿ‐
78/2003‐04

ಎಸ್. ದದ್ಗಂಗಯಯ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್
ಮೈಸೂರು, ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26830

EST1

13ಪಿಂಚಣಿ‐
78/2003‐04

ಎಸ್. ದದ್ಗಂಗಯಯ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್
ಮೈಸೂರು, ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26833

EXAMINATION

13ಪಿಂಚಣಿ‐
87/2003‐04

ಚಿಕಕ್ಣಣ್, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.
ಗರಗನಹ ಳ್,ಗುಂಡಲ್ಪೇಟೆ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26833

EST1

13ಪಿಂಚಣಿ‐
87/2003‐04

ಚಿಕಕ್ಣಣ್, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.
ಗರಗನಹ ಳ್,ಗುಂಡಲ್ಪೇಟೆ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26837

EXAMINATION

13ಪಿಂಚಣಿ‐
76/2003‐04

ಜಿ.ಹೆಚ್. ಹನುಮಂತಪಪ್, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್ಶಾ.
ಸೊಲಾಲ್ಪುರ, ತರೀಕೆರೆ ತಾ: ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26837

EST1

13ಪಿಂಚಣಿ‐
76/2003‐04

ಜಿ.ಹೆಚ್. ಹನುಮಂತಪಪ್, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್ಶಾ.
ಸೊಲಾಲ್ಪುರ, ತರೀಕೆರೆ ತಾ: ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26840

EXAMINATION

13ಪಿಂಚಣಿ‐
84/2003‐04

ಪಿ. ಸರೋಜ, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ. ಹೊರಕೊಡು,
ಮೈಸೂರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26840

EST1

13ಪಿಂಚಣಿ‐
84/2003‐04

ಪಿ. ಸರೋಜ, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ. ಹೊರಕೊಡು,
ಮೈಸೂರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26844

EXAMINATION

13ಪಿಂಚಣಿ‐
81/2003‐04

ಕೆ.ರತನ್, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ. ಸವನಾಳ,
ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ, ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26844

EST1

13ಪಿಂಚಣಿ‐
81/2003‐04

ಕೆ.ರತನ್, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ. ಸವನಾಳ,
ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ, ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26847

EXAMINATION

13ಪಿಂಚಣಿ‐
75/2003‐04

ಪಿ.ಮನೋಹರಿ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್,
ಮಂಗಳೂರು, ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26847

EST1

13ಪಿಂಚಣಿ‐
75/2003‐04

ಪಿ.ಮನೋಹರಿ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್,
ಮಂಗಳೂರು, ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26852

EXAMINATION

13ಪಿಂಚಣಿ‐
29/2004‐05

ಬಿ.ಎಂ. ಕಾವೇರಮಮ್, ಮು. . ಪೌರ್.ಶಾ.
ನೆ ಉ
ಲ್ ದಿಕೇರಿ, ಮಡಿಕೇರಿ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26852

EST1

13ಪಿಂಚಣಿ‐
29/2004‐05

ಬಿ.ಎಂ. ಕಾವೇರಮಮ್, ಮು. . ಪೌರ್.ಶಾ.
ನೆ ಉ
ಲ್ ದಿಕೇರಿ, ಮಡಿಕೇರಿ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26857

EXAMINATION

13ಪಿಂಚಣಿ‐
1/2004/05

ಎನ್.ಎಸ್. ನಾಗರಾಜನ್, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.
ಮೇದರ ಬಾಲ್ಕ್, ಬೊಂಬೂಬಜಾರ್, ಮೈಸೂರು
ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26857

EST1

13ಪಿಂಚಣಿ‐
1/2004/05

ಎನ್.ಎಸ್. ನಾಗರಾಜನ್, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.
ಮೇದರ ಬಾಲ್ಕ್, ಬೊಂಬೂಬಜಾರ್, ಮೈಸೂರು
ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26858

EXAMINATION

13ಪಿಂಚಣಿ‐
77/2003‐04

ಕೆ.ಎಂ. ಪೂವಮಮ್, ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ.ಇ. ಉ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,
ಕೊಡಗು, ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26858

EST1

13ಪಿಂಚಣಿ‐
77/2003‐04

ಕೆ.ಎಂ. ಪೂವಮಮ್, ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ.ಇ. ಉ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,
ಕೊಡಗು, ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26859

EXAMINATION

13ಪಿಂಚಣಿ‐
85/2003‐04

ಪಿ.ಜಿ.
ನನ್ಮಮ್, .ಪ. ಉ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,
ಮಡಿಕೇರಿ, ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26859

EST1

13ಪಿಂಚಣಿ‐
85/2003‐04

ಪಿ.ಜಿ.
ನನ್ಮಮ್, .ಪ. ಉ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,
ಮಡಿಕೇರಿ, ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26860

EXAMINATION

13ಪಿಂಚಣಿ‐
5/2004/05

ಎಂ. . ಕೇಶವ್ ಭಟ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಡಯಟ್, ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26860

EST1

13ಪಿಂಚಣಿ‐
5/2004/05

ಎಂ. . ಕೇಶವ್ ಭಟ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಡಯಟ್, ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26862

EXAMINATION

13ಪಿಂಚಣಿ‐
4/2004‐05

ಬಿ.ಕೆ. ಗುಣವತಿ, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ. ಹಕಕ್ತೂತ್ರು,
ಮಡಿಕೇರಿ, ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26862

EST1

13ಪಿಂಚಣಿ‐
4/2004‐05

ಬಿ.ಕೆ. ಗುಣವತಿ, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ. ಹಕಕ್ತೂತ್ರು,
ಮಡಿಕೇರಿ, ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26863

EXAMINATION

13ಪಿಂಚಣಿ‐
86/2003‐04

ಜಿ.ಎನ್. ವಶಂಕರರಾವ್, .ಪ. ಉ.ನಿ.
ಕಛೇರಿ, ಮಂಡಯ್ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26863

EST1

13ಪಿಂಚಣಿ‐
86/2003‐04

ಜಿ.ಎನ್. ವಶಂಕರರಾವ್, .ಪ. ಉ.ನಿ.
ಕಛೇರಿ, ಮಂಡಯ್ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26866

EXAMINATION

13ಪಿಂಚಣ‐
18/2004‐05

ಗೌಸ್ ಬೇಗ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, .ಟಿ.ಇ,
ಮೈಸೂರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26866

EST1

13ಪಿಂಚಣ‐
18/2004‐05

ಗೌಸ್ ಬೇಗ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, .ಟಿ.ಇ,
ಮೈಸೂರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26868

EXAMINATION

13ಪಿಂಚಣಿ‐
80/2003‐04

ಪಿ.ಚಂದರ್ಶೇಖರಪಪ್, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.
ಹದಿನಾರು, ನಂಜನಗೂಡು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26868

EST1

13ಪಿಂಚಣಿ‐
80/2003‐04

ಪಿ.ಚಂದರ್ಶೇಖರಪಪ್, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.
ಹದಿನಾರು, ನಂಜನಗೂಡು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26869

EXAMINATION

13ಪಿಂಚಣಿ‐
3/2004‐05

ಬಿ. . ಬೋಳಯಯ್, .ಪ.ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಣಉ.ನಿ.
ಕಛೇರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26869

EST1

13ಪಿಂಚಣಿ‐
3/2004‐05

ಬಿ. . ಬೋಳಯಯ್, .ಪ.ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಣಉ.ನಿ.
ಕಛೇರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26871

EXAMINATION

13ಪಿಂಚಣಿ‐
83/2003‐04

ಕಾವೇರಮಮ್, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.ಇಳವಾಳ,
ಮೈಸೂರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26871

EST1

13ಪಿಂಚಣಿ‐
83/2003‐04

ಕಾವೇರಮಮ್, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.ಇಳವಾಳ,
ಮೈಸೂರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26872

EXAMINATION

13ಪಿಂಚಣಿ‐
82/2003‐04

ಬಿ.ಎ. ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಶೆಟಿಟ್, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ,
ಕಟೆಟ್ೕಪುರ, ಹರಕಲಗೂಡು ತಾ: ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ
ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26872

EST1

13ಪಿಂಚಣಿ‐
82/2003‐04

ಬಿ.ಎ. ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಶೆಟಿಟ್, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ,
ಕಟೆಟ್ೕಪುರ, ಹರಕಲಗೂಡು ತಾ: ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ
ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26874

EXAMINATION

13ಪಿಂಚಣಿ‐ 79
/2003‐04

ಜಿ. ಹನುಮಂತಯಯ್, ಮು. . ರೈಲೆವ್
ಕಾಯಾರ್ಗಾರ ಕಾಲೋನಿ, ಮೈಸೂರು ಇವರ
ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26874

EST1

13ಪಿಂಚಣಿ‐ 79
/2003‐04

ಜಿ. ಹನುಮಂತಯಯ್, ಮು. . ರೈಲೆವ್
ಕಾಯಾರ್ಗಾರ ಕಾಲೋನಿ, ಮೈಸೂರು ಇವರ
ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26877

EXAMINATION

13ಪಿಂಚಣಿ‐
20/2004‐05

ನೂರ್ ಅಹಮದ್,ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ
ನಾಗನಹ ಳ್, ಮೈಸೂರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26877

EST1

13ಪಿಂಚಣಿ‐
20/2004‐05

ನೂರ್ ಅಹಮದ್,ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ
ನಾಗನಹ ಳ್, ಮೈಸೂರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26878

EXAMINATION

13ಪಿಂಚಣಿ‐
19/2004‐05

ಬಿ. . ಮೂತಿರ್, .ಪ , ಉ.ನಿ ಕಛೇರಿ,
ಮೈಸೂರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26878

EST1

13ಪಿಂಚಣಿ‐
19/2004‐05

ಬಿ. . ಮೂತಿರ್, .ಪ , ಉ.ನಿ ಕಛೇರಿ,
ಮೈಸೂರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26883

EXAMINATION

13ಪಿಂಚಣಿ‐
21/2004‐05

ಗೋ ಂದರಾಜುನಾಯಡ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಡಯಟ್ ಕೂಡಿಗೆ, ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26883

EST1

13ಪಿಂಚಣಿ‐
21/2004‐05

ಗೋ ಂದರಾಜುನಾಯಡ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಡಯಟ್ ಕೂಡಿಗೆ, ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26893

EXAMINATION

13ನಿ.ವೇ‐
68/2001‐02

ಶೇಖ ಮೆಹಬೂಬ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್
ವ ಗಗ್, ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26893

EST1

13ನಿ.ವೇ‐
68/2001‐02

ಶೇಖ ಮೆಹಬೂಬ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್
ವ ಗಗ್, ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26899

EXAMINATION

13ನಿವೃತಿತ್‐
70/2001‐02

ಎಸ್.ನರ ಂಹಮೂತಿರ್, ಮು. . ಇವರ ನಿವೃತಿತ್
ಸೌಲಭಯ್ವನುನ್ ತಡೆ ಡಿದಿರುವ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26899

EST1

13ನಿವೃತಿತ್‐
70/2001‐02

ಎಸ್.ನರ ಂಹಮೂತಿರ್, ಮು. . ಇವರ ನಿವೃತಿತ್
ಸೌಲಭಯ್ವನುನ್ ತಡೆ ಡಿದಿರುವ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26902

EXAMINATION

13ನಿವೃತಿತ್‐
66/2002‐02

ಟಿ.ನಾಗರಾಜು, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್
ವ ಗಗ್, ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26902

EST1

13ನಿವೃತಿತ್‐
66/2002‐02

ಟಿ.ನಾಗರಾಜು, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್
ವ ಗಗ್, ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26905

EXAMINATION

13ನಿವೃತಿತ್‐
65/2001‐02

ಜಿ. . ಕುಮಾರಪಪ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್
ವ ಗಗ್ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26905

EST1

13ನಿವೃತಿತ್‐
65/2001‐02

ಜಿ. . ಕುಮಾರಪಪ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್
ವ ಗಗ್ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26908

EXAMINATION

13ನಿವೃತಿತ್‐
64/2001‐02

ಜಿ.ಎಸ್. ಬಸವರಾಜಪಪ್, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ,
ತಿಮಮ್ಪಪ್ನಹ ಳ್,ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ: ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ
ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26908

EST1

13ನಿವೃತಿತ್‐
64/2001‐02

ಜಿ.ಎಸ್. ಬಸವರಾಜಪಪ್, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ,
ತಿಮಮ್ಪಪ್ನಹ ಳ್,ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ: ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ
ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26911

EXAMINATION

13ನಿವೃತಿ‐
62/2001‐02

ಎಸ್.ಕೆ. ಕಲಲ್ಯಯ್ ನವರ್, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,
ಡಯಟ್ ತುಮಕೂರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26911

EST1

13ನಿವೃತಿ‐
62/2001‐02

ಎಸ್.ಕೆ. ಕಲಲ್ಯಯ್ ನವರ್, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,
ಡಯಟ್ ತುಮಕೂರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26917

EXAMINATION

13ನಿವೃತಿತ್‐
61/2001‐02

ಜಿ.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು,ಮೈನಾರಿಟಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26917

EST1

13ನಿವೃತಿತ್‐
61/2001‐02

ಜಿ.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು,ಮೈನಾರಿಟಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26920

EXAMINATION

13ನಿವೃತಿತ್‐
60/2001‐02

ಎ.ಡಿ. ೕರಪಪ್, ಬಿ.ಇ.ಓ ರಿಯೂರು, ಇವರ
ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26920

EST1

13ನಿವೃತಿತ್‐
60/2001‐02

ಎ.ಡಿ. ೕರಪಪ್, ಬಿ.ಇ.ಓ ರಿಯೂರು, ಇವರ
ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26925

EXAMINATION

13ನಿವೃತಿತ್‐
59/2001‐02

ಎಂ. ಜಲಜಾಬಾಯಿ,ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26925

EST1

13ನಿವೃತಿತ್‐
59/2001‐02

ಎಂ. ಜಲಜಾಬಾಯಿ,ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26941

EXAMINATION

13ನಿವೃತಿತ್‐
53/2001‐02

ಎಂ. ಸತಾತ್ರ್ ಸಾಬ್, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.
ರಾಮಜೋಗಿಹ ಳ್, ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ: ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ
ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26941

EST1

13ನಿವೃತಿತ್‐
53/2001‐02

ಎಂ. ಸತಾತ್ರ್ ಸಾಬ್, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.
ರಾಮಜೋಗಿಹ ಳ್, ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ: ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ
ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26944

EXAMINATION

13ನಿವೃತಿತ್‐
52/2001‐02

ಕೆ. ರಂಗಪಪ್, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ. ಬೇ ನಹ ಳ್,
ರಾ ತಾ: ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26944

EST1

13ನಿವೃತಿತ್‐
52/2001‐02

ಕೆ. ರಂಗಪಪ್, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ. ಬೇ ನಹ ಳ್,
ರಾ ತಾ: ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26949

EXAMINATION

13ನಿವೃತಿತ್‐
51/2001‐02

ಎಂ. ಅಮ್ ತುಲ್ ಎಂ.ಎಫ್. ಉಮೇಯರ್,
ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ. ಉದುರ್, ಗೌರಿಪಾಳಯ್, ಬೆಂ.
ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26949

EST1

13ನಿವೃತಿತ್‐
51/2001‐02

ಎಂ. ಅಮ್ ತುಲ್ ಎಂ.ಎಫ್. ಉಮೇಯರ್,
ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ. ಉದುರ್, ಗೌರಿಪಾಳಯ್, ಬೆಂ.
ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26953

EXAMINATION

13ನಿವೃತಿತ್‐
50/2001‐02

ಆರ್. ತಿಪಾಪ್ರೆಡಿಡ್, .ಪ. ಉ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,
ಕೋಲಾರ, ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26953

EST1

13ನಿವೃತಿತ್‐
50/2001‐02

ಆರ್. ತಿಪಾಪ್ರೆಡಿಡ್, .ಪ. ಉ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,
ಕೋಲಾರ, ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26957

EXAMINATION

13ನಿವೃತಿತ್‐
49/2001‐02

ಜಿ.ಎಸ್. ಚಂದರ್ಣಣ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್
ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26957

EST1

13ನಿವೃತಿತ್‐
49/2001‐02

ಜಿ.ಎಸ್. ಚಂದರ್ಣಣ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್
ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26960

EXAMINATION

13ನಿವೃತಿತ್‐
48/2001‐02

ಎ. ಈಶವ್ರಪಪ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್
ವ ಗಗ್, ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26960

EST1

13ನಿವೃತಿತ್‐
48/2001‐02

ಎ. ಈಶವ್ರಪಪ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್
ವ ಗಗ್, ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26965

EXAMINATION

13ನಿವೃತಿತ್‐
47/2001‐02

ಎಂ. . ರಾಜಶೇಖರಯಯ್, ಉಪ ಪಾರ್ಂ,
ಸ,ಪ.ಪೂ.ಕಾ, ದಾವಣಗೆರೆ,ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26965

EST1

13ನಿವೃತಿತ್‐
47/2001‐02

ಎಂ. . ರಾಜಶೇಖರಯಯ್, ಉಪ ಪಾರ್ಂ,
ಸ,ಪ.ಪೂ.ಕಾ, ದಾವಣಗೆರೆ,ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26969

EXAMINATION

13ನಿವೃತಿತ್‐
41/2001‐02

ಎಂ.ನಾರಾಯಣ ಶಾ , ನಿವೃತಿತ್
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಇವರಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರದ
ಆಥಿರ್ಕ ಸೌಲಭಯ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26969

EST1

13ನಿವೃತಿತ್‐
41/2001‐02

ಎಂ.ನಾರಾಯಣ ಶಾ , ನಿವೃತಿತ್
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಇವರಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರದ
ಆಥಿರ್ಕ ಸೌಲಭಯ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26975

EXAMINATION

13ನಿವೃತಿತ್‐
37/2001‐02

ಬಿ.ಆರ್. ಸುಂದರರಾಮಯಯ್, ನಿವೃತತ್
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ
ಕಟಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

3/25/2009 0:00

E

26975

EST1

13ನಿವೃತಿತ್‐
37/2001‐02

ಬಿ.ಆರ್. ಸುಂದರರಾಮಯಯ್, ನಿವೃತತ್
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ
ಕಟಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

3/25/2009 0:00

E

26977

EXAMINATION

13ನಿ.ವೇ.ಸೌ‐
31/2001‐02

ಎನ್. ರ್ೕನಿವಾಸ್, ಮು. . ಇವರ ನಿವೃತಿತ್
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26977

EST1

26979

EXAMINATION

26979

EST1

26980

EXAMINATION

EST1

26980

13ನಿ.ವೇ.ಸೌ‐
31/2001‐02

ಎನ್. ರ್ೕನಿವಾಸ್, ಮು. . ಇವರ ನಿವೃತಿತ್
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

13ನಿವೃತಿತ್031/2 ಬಿ.ಲ ತ, ಮು. . ಸ.ಸೇವೆ ಆಥಿರ್ಕ ಸೌಲಭಯ್ದ
001‐02
ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

13ನಿವೃತಿತ್031/2 ಬಿ.ಲ ತ, ಮು. . ಸ.ಸೇವೆ ಆಥಿರ್ಕ ಸೌಲಭಯ್ದ
001‐02
ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

13ನಿ.ವೇ‐
27/2001‐02

ಜರೀನ್ ತಾಜ್, ಮು. .
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಉದುರ್ದೇವರ ಜೀವನಹ ಳ್, ಇವರ
ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

13ನಿ.ವೇ‐
27/2001‐02

ಜರೀನ್ ತಾಜ್, ಮು. .
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಉದುರ್ದೇವರ ಜೀವನಹ ಳ್, ಇವರ
ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26982

EXAMINATION

13ಪಿಂಚಣಿ‐
90/2004‐05

ಜಿ. .ನಾಯಕ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಅಪರ ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ, ಗುಲಬ್ಗಾ್ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26982

EST1

13ಪಿಂಚಣಿ‐
90/2004‐05

ಜಿ. .ನಾಯಕ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಅಪರ ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ, ಗುಲಬ್ಗಾ್ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

E

26987

EXAMINATION

16ಬೇಬಾಕಿ/ಇತ
ರೆ‐01/2004‐05

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ. . ಮಲ, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,
.ಟಿ.ಇ, ಜಮಖಂಡಿ ಇವರಿಗೆ ಬೇಬಾಕಿ
ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

E

26987

EST1

16ಬೇಬಾಕಿ/ಇತ
ರೆ‐01/2004‐05

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ. . ಮಲ, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,
.ಟಿ.ಇ, ಜಮಖಂಡಿ ಇವರಿಗೆ ಬೇಬಾಕಿ
ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

E

26988

EXAMINATION

13ನಿವೃತಿತ್‐
54/2002‐03

ರ್ೕಮತಿ ಜಿ. ಮೀನಾ , ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾ. .ಇ.
ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

E

26988

EST1

13ನಿವೃತಿತ್‐
54/2002‐03

ರ್ೕಮತಿ ಜಿ. ಮೀನಾ , ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾ. .ಇ.
ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

E

26990

EXAMINATION

13ನಿವೃತಿತ್‐
64/2002‐3

.ಮುನಿಸಾವ್ಮಿ, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಉ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂ.ದ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

E

26990

EST1

13ನಿವೃತಿತ್‐
64/2002‐3

.ಮುನಿಸಾವ್ಮಿ, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಉ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂ.ದ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

E

26992

EXAMINATION

13ನಿವೃತಿತ್‐
65/2002‐03

ಕೆ.ಆರ್. ಜಯೇಂದರ್, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,
ಮಂಡಿಕಲ್ ಕೋಲಾರ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನದ
ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

E

26992

EST1

13ನಿವೃತಿತ್‐
65/2002‐03

ಕೆ.ಆರ್. ಜಯೇಂದರ್, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,
ಮಂಡಿಕಲ್ ಕೋಲಾರ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನದ
ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

E

26993

EXAMINATION

13ನಿವೃತಿತ್‐
66/2002‐03

ಕೆ.ಎನ್. ರಾಮಶೇಷಾಚಾರ್,
.ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್ ಬೆಂ.ಗಾರ್ಂ. ಜಿಲೆಲ್,
ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

E

26993

EST1

13ನಿವೃತಿತ್‐
66/2002‐03

ಕೆ.ಎನ್. ರಾಮಶೇಷಾಚಾರ್,
.ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್ ಬೆಂ.ಗಾರ್ಂ. ಜಿಲೆಲ್,
ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

E

26994

EXAMINATION

13ನಿವೃತಿತ್‐
68/2002‐03

ಎನ್.ಭಾಗಯ್, ಉನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್,
ಬೆಂ.ನ.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

E

26994

EST1

13ನಿವೃತಿತ್‐
68/2002‐03

ಎನ್.ಭಾಗಯ್, ಉನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್,
ಬೆಂ.ನ.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

E

26995

EXAMINATION

13ನಿವೃತಿತ್‐
69/2002‐03

ಎಸ್. ಾನೇಶವ್ರ ರಾವ್, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.
ಸೊರಬ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

E

26995

EST1

13ನಿವೃತಿತ್‐
69/2002‐03

ಎಸ್. ಾನೇಶವ್ರ ರಾವ್, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.
ಸೊರಬ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

E

26996

EXAMINATION

13ನಿವೃತಿತ್‐
81/2002‐03

ಸೈಯದ್ ಮುತರ್ಜಾ ಪಾಷಾ, ಷಯ
ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನದ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

E

26996

EST1

13ನಿವೃತಿತ್‐
81/2002‐03

ಸೈಯದ್ ಮುತರ್ಜಾ ಪಾಷಾ, ಷಯ
ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನದ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

E

26998

EXAMINATION

13ನಿವೃತಿತ್‐
63/2002‐03

ಎಂ. ನಟರಾಜ್, ಉ.ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಇವರ
ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

E

26998

EST1

13ನಿವೃತಿತ್‐
63/2002‐03

ಎಂ. ನಟರಾಜ್, ಉ.ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಇವರ
ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

E

27001

EXAMINATION

13ನಿವೃತಿತ್‐
4/2002‐03

ಎಂ. ಶಾಂತಿಮತಿ, ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು, ಡಿಪಿ.ಇಪಿ
ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

E

27001

EST1

13ನಿವೃತಿತ್‐
4/2002‐03

ಎಂ. ಶಾಂತಿಮತಿ, ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು, ಡಿಪಿ.ಇಪಿ
ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

E

27003

EXAMINATION

13ನಿವೃತಿತ್‐
20/2002‐03

ಕೆ. ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಇವರ
ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

E

27003

EST1

13ನಿವೃತಿತ್‐
20/2002‐03

ಕೆ. ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಇವರ
ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

E

EXAMINATION

13ನಿವೃತಿತ್‐
43/2002‐03

ಬಿ.ಸು ೕಲ, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ,
ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್
ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

E

27005

27005

EST1

13ನಿವೃತಿತ್‐
43/2002‐03

ಬಿ.ಸು ೕಲ, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ,
ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್
ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

E

27009

EXAMINATION

13ನಿವರ್ತಿತ್‐
41/2002‐03

ಕೆ.ಆರ್. ಕಮಲಾದೇ , ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.
ಅರಗ, ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ತಾ: ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗಗ್.

3/26/2009 0:00

E

27009

EST1

13ನಿವರ್ತಿತ್‐
41/2002‐03

ಕೆ.ಆರ್. ಕಮಲಾದೇ , ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.
ಅರಗ, ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ತಾ: ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗಗ್.

3/26/2009 0:00

E

27014

EXAMINATION

13ನಿವೃತಿತ್‐
39/2002‐03

ಎನ್.ಡಿ. ಭಟ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಕ.ಪೌರ್. .
ಪರೀ ಾ ಮಂಡ , ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ, ಬೆಂ. ಇವರ
ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

E

27014

EST1

13ನಿವೃತಿತ್‐
39/2002‐03

ಎನ್.ಡಿ. ಭಟ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಕ.ಪೌರ್. .
ಪರೀ ಾ ಮಂಡ , ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ, ಬೆಂ. ಇವರ
ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

E

27018

EXAMINATION

13ನಿವೃತಿತ್‐
30/2002‐03

ಹೆಚ್.ಆರ್. ವಾದಿರಾಜರಾವ್, ಮು. .
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ. ಕೇತಮಾರನಹ ಳ್, ಬೆಂ, ಇವರ
ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

E

27018

EST1

13ನಿವೃತಿತ್‐
30/2002‐03

ಹೆಚ್.ಆರ್. ವಾದಿರಾಜರಾವ್, ಮು. .
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ. ಕೇತಮಾರನಹ ಳ್, ಬೆಂ, ಇವರ
ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

E

27021

EXAMINATION

13ವ.ನಿ‐
86/2002‐03

ಎಲ್.ಎಸ್. ರಾಧ, ಮು. , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.
ಸಂಪಗಿರಾಮನಗರ, ಬೆಂ. ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

E

27021

EST1

13ವ.ನಿ‐
86/2002‐03

ಎಲ್.ಎಸ್. ರಾಧ, ಮು. , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.
ಸಂಪಗಿರಾಮನಗರ, ಬೆಂ. ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

E

27025

EXAMINATION

13ನಿವೃತಿತ್‐
29/2002‐03

ಆರ್. ಶಾರದ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್,
ಬೆಂ.ನ. ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

E

27025

EST1

13ನಿವೃತಿತ್‐
29/2002‐03

ಆರ್. ಶಾರದ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್,
ಬೆಂ.ನ. ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

E

27028

EXAMINATION

13ನಿವತಿತ್‐
28/2002‐03

ಬಿ. ಸುಬರ್ಮಣಯ್ಮಂ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್,
ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

E

27028

EST1

13ನಿವತಿತ್‐
28/2002‐03

ಬಿ. ಸುಬರ್ಮಣಯ್ಮಂ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್,
ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

E

27031

EXAMINATION

13ನಿವೃತಿತ್‐
27/2002‐03

ಕೆ.ಎಂ. ತಾರಾಮಣಿ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್,
ಬೆಂ.ನ.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

E

27031

EST1

13ನಿವೃತಿತ್‐
27/2002‐03

ಕೆ.ಎಂ. ತಾರಾಮಣಿ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್,
ಬೆಂ.ನ.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

E

27035

EXAMINATION

13ನಿವೃತಿತ್‐
19/2002‐03

ಜಿ.ಎಲ್. ಹೆಗಗ್ಡೆ, ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಪೌರ್. ಇವರ
ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

E

27035

EST1

13ನಿವೃತಿತ್‐
19/2002‐03

ಜಿ.ಎಲ್. ಹೆಗಗ್ಡೆ, ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಪೌರ್. ಇವರ
ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

E

27040

EXAMINATION

13ನಿವೃತಿತ್‐
16/2002‐03

ಬಿ.ಕೆ. ನಾಗರಾಜರಾವ್, ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

E

27040

EST1

13ನಿವೃತಿತ್‐
16/2002‐03

ಬಿ.ಕೆ. ನಾಗರಾಜರಾವ್, ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

E

EXAMINATION

113ನಿವೃತಿತ್‐
9/2002‐03

ಹೆಚ್.ಎಂ. ಶಂಭು ಂಗಯಯ್, ಮು. .
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.ಕುಂದವಾಡಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ
ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

E

27044

27044

EST1

113ನಿವೃತಿತ್‐
9/2002‐03

ಹೆಚ್.ಎಂ. ಶಂಭು ಂಗಯಯ್, ಮು. .
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.ಕುಂದವಾಡಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ
ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

E

27049

EXAMINATION

13ನಿವೃತಿತ್‐
8/2002‐03

ಜಿ.ಪಿ. ವಪಪ್, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ, ಬೆಂ, ಇವರ
ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

E

27049

EST1

13ನಿವೃತಿತ್‐
8/2002‐03

ಜಿ.ಪಿ. ವಪಪ್, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ, ಬೆಂ, ಇವರ
ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

E

27051

EXAMINATION

13ನಿವೃತಿತ್‐
7/2002‐03

ಆರ್. ಸುಬಬ್ರಾವ್, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶ, ಕುಂಚಿ,
ಹರಪನಹ ಳ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

E

27051

EST1

13ನಿವೃತಿತ್‐
7/2002‐03

ಆರ್. ಸುಬಬ್ರಾವ್, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶ, ಕುಂಚಿ,
ಹರಪನಹ ಳ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

E

27056

EXAMINATION

13ನಿವೃತಿತ್‐
05/2002‐03

ಎಸ್. ೕರಣಣ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್,
ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

E

27056

EST1

13ನಿವೃತಿತ್‐
05/2002‐03

ಎಸ್. ೕರಣಣ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್,
ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

E

27062

EXAMINATION

13ನಿವೃತಿತ್‐
02/2002‐03

ನಿಸಾಸ್ರ್ ಅಹಮದ್, ಜಿಲಾಲ್ ದೈ. . ಅಧೀಕಷ್ಕರು,
ಬೆಂ.ದ.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

E

27062

EST1

13ನಿವೃತಿತ್‐
02/2002‐03

ನಿಸಾಸ್ರ್ ಅಹಮದ್, ಜಿಲಾಲ್ ದೈ. . ಅಧೀಕಷ್ಕರು,
ಬೆಂ.ದ.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

E

27066

EXAMINATION

13ನಿವೃತಿತ್‐
3/2002‐03

ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಲೋಕನಾಥ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಡಯಟ್, ಬೆಂ.ನ.ಜಿಲೆಲ್

3/26/2009 0:00

E

27066

EST1

13ನಿವೃತಿತ್‐
3/2002‐03

ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಲೋಕನಾಥ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಡಯಟ್, ಬೆಂ.ನ.ಜಿಲೆಲ್

3/26/2009 0:00

E

27072

EXAMINATION

13ನಿವೃತಿತ್‐
60/2002‐03

ಅನಸ್ರ್ ಪರೀಷ್, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ. ಸಾದಹಳಳ್
ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

E

27072

EST1

13ನಿವೃತಿತ್‐
60/2002‐03

ಅನಸ್ರ್ ಪರೀಷ್, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ. ಸಾದಹಳಳ್
ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

E

27079

EXAMINATION

13ನಿವೃತಿತ್‐
40/2002‐03

ಶಾ ೕದಾ ಸುಲಾತ್ನಾ, ಮು. , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ
ಬಾಲೇರ್ನ್. ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

E

27079

EST1

13ನಿವೃತಿತ್‐
40/2002‐03

ಶಾ ೕದಾ ಸುಲಾತ್ನಾ, ಮು. , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ
ಬಾಲೇರ್ನ್. ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

E

27149

EXAMINATION

17ಸೇವಾ ನಿರತ‐
1:1999‐2000

1999ನೇ ಸಾ ನ ಪಬೇಷನರಿ ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ
ಅಜಿರ್ಸ ಲ್ಸುವಾಗ ನೇಮಕಾತಿ ಪಾರ್ಧಿಕಾರದ
ಮುಲಕ ಅಜಿರ್ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು.

3/26/2009 0:00

B

27149

EST1

17ಸೇವಾ ನಿರತ‐
1:1999‐2000

1999ನೇ ಸಾ ನ ಪಬೇಷನರಿ ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ
ಅಜಿರ್ಸ ಲ್ಸುವಾಗ ನೇಮಕಾತಿ ಪಾರ್ಧಿಕಾರದ
ಮುಲಕ ಅಜಿರ್ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು.

3/26/2009 0:00

B

EXAMINATION

ದಾವಣಗೆರೆ, ಗುಲಬ್ಗರ್ ಮತುತ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್
14ನಿ ೕಜನೆ
ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ವೇತನಾನುದಾನದ ಬಗೆಗ್. ಆಯದ್
ಶಾ.ತ‐1/2000‐01 ಶಾಲೆಗಳ ಪರಿ ೕಕಷ್ಣೆಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಬಬ್ಂದಿ
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

C

27157

EST1

ದಾವಣಗೆರೆ, ಗುಲ
ದಾವಣಗೆರೆ
ಗುಲಬ್ಗರ್ ಮತುತ್ ಚಿತರ್
ಚಿತ ದುಗರ್
ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ವೇತನಾನುದಾನದ ಬಗೆಗ್. ಆಯದ್
14ನಿ ೕಜನೆ
ಶಾ.ತ‐1/2000‐01 ಶಾಲೆಗಳ ಪರಿ ೕಕಷ್ಣೆಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಬಬ್ಂದಿ
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

C

27160

EXAMINATION

3/26/2009 0:00

C

27157

17ವಗರ್‐
7/2000‐01

ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

17ವಗರ್‐
7/2000‐01

ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

C

17ಹೊಸ ಜಿಲೆಲ್‐
1/2000‐01

ರಾಜಯ್ದ ಲ್ ದೊಡಡ್ಜಿಲೆಲ್ಗಳನುನ್ /ವಲಯಗಳನುನ್
ಭ ಸುವ ಕುರಿತು.

3/26/2009 0:00

C

EST1

17ಹೊಸ ಜಿಲೆಲ್‐
1/2000‐01

ರಾಜಯ್ದ ಲ್ ದೊಡಡ್ಜಿಲೆಲ್ಗಳನುನ್ /ವಲಯಗಳನುನ್
ಭ ಸುವ ಕುರಿತು.

3/26/2009 0:00

C

27167

EXAMINATION

17ಕೆ.ಎ.ಎಸ್.‐
1/2000‐01

ರ್ೕ ಬಿ.ಕೆ. ಗಂಗಾಧರ್, ಇತಾಯ್ದಿ ಪರ್ಬೇಷನರಿ
ಮು. . ಇವರಿಗೆ ಎನ್.ಓ. ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

C

27167

EST1

17ಕೆ.ಎ.ಎಸ್.‐
1/2000‐01

ರ್ೕ ಬಿ.ಕೆ. ಗಂಗಾಧರ್, ಇತಾಯ್ದಿ ಪರ್ಬೇಷನರಿ
ಮು. . ಇವರಿಗೆ ಎನ್.ಓ. ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

C

27160

EST1

27164

EXAMINATION

27164

EXAMINATION

ಕನಾರ್ಟಕ ಉಚಚ್ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್:
5115‐5187/2000 ಪರ್ಕಾರ ಖಾಸಗಿ
14ನಿ ೕಜನೆ‐
ದಾಯ್ಸಂಸಥ್ಗ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು
1/2001‐02
ವರದಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

C

27173

EST1

ಕನಾರ್ಟಕ ಉಚಚ್ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್:
5115‐5187/2000 ಪರ್ಕಾರ ಖಾಸಗಿ
14ನಿ ೕಜನೆ‐
ದಾಯ್ಸಂಸಥ್ಗ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು
1/2001‐02
ವರದಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

C

27177

EXAMINATION

17ವಗರ್/ಇತರೆ‐
2/2002‐03

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್.ಮು. . ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

C

27177

EST1

17ವಗರ್/ಇತರೆ‐
2/2002‐03

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್.ಮು. . ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

C

17ಮಾ.ಹು.ಉ.ಭ
‐1/2002‐03

ಈಶಾನಯ್ ವಲಯ ಕಷ್ಣಾಭಿವೃದಿದ್
ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯದ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್ ಬರುವ 7
ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ಲ್ ಮಧಾಯ್ಹನ್ದ ಉಪಹಾರದ
ೕಜನೆಯ ಲ್ ಮಂಜೂರಾದ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್
ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

C

27173

27184

EXAMINATION

17ಮಾ.ಹು.ಉ.ಭ
‐1/2002‐03

ಈಶಾನಯ್ ವಲಯ ಕಷ್ಣಾಭಿವೃದಿದ್
ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯದ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್ ಬರುವ 7
ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ಲ್ ಮಧಾಯ್ಹನ್ದ ಉಪಹಾರದ
ೕಜನೆಯ ಲ್ ಮಂಜೂರಾದ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್
ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

C

27184

EST1

27187

EXAMINATION

14ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ/
ನಿ. ೕ‐1/2002‐
03

ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಜಿಲೆಲ್ಗ ಗೆ
ಬಿ.ಆರ್. .ಗಳನುನ್ ನೇಮಕ/ನಿ ೕಜನೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

C

27187

EST1

14ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ/
ನಿ. ೕ‐1/2002‐
03

ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಜಿಲೆಲ್ಗ ಗೆ
ಬಿ.ಆರ್. .ಗಳನುನ್ ನೇಮಕ/ನಿ ೕಜನೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

C

27191

EXAMINATION

14ಡಿಪಿ.ಇಪಿ/ಮಾ
ಇ. ಂ‐1/2002‐03

ಡಿಪಿಇಪಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಿಂದ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಗೆ
ಂದಿರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

3/26/2009 0:00

C

27191

EST1

14ಡಿಪಿ.ಇಪಿ/ಮಾ
ಇ. ಂ‐1/2002‐03

ಡಿಪಿಇಪಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಿಂದ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಗೆ
ಂದಿರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

3/26/2009 0:00

C

27202

EXAMINATION

14ಮ.ಉ. ೕ.
ನಿ ೕ‐1/2003‐
04

ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರ,
ನಿ ೕಜನೆ/ಹೆಸರು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

C

27202

EST1

14ಮ.ಉ. ೕ.
ನಿ ೕ‐1/2003‐
04

ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರ,
ನಿ ೕಜನೆ/ಹೆಸರು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

C

27208

EXAMINATION

14ಇತರೆ/ಸಥ್ಳ.ನಿ‐
1/2003‐04

ಟಿ. ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್, ಮು. . ಇವರಿಗೆ
ಸಥ್ಳನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

C

27208

EST1

14ಇತರೆ/ಸಥ್ಳ.ನಿ‐
1/2003‐04

ಟಿ. ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್, ಮು. . ಇವರಿಗೆ
ಸಥ್ಳನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

C

14ಇ.ಟಿ.ಆರ್.
ಮು. .ವಗರ್‐
1/2003‐04

ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆಯ ಲ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ
ವಗಾರ್ಮಾಡಿದುದ್/ಅನು ೕದನೆ ನೀಡಿದುದ್, ಈ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣಾ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

C

27213

EXAMINATION

EST1

14ಇ.ಟಿ.ಆರ್.
ಮು. .ವಗರ್‐
1/2003‐04

ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆಯ ಲ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ
ವಗಾರ್ಮಾಡಿದುದ್/ಅನು ೕದನೆ ನೀಡಿದುದ್, ಈ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣಾ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

EXAMINATION

14ಅ.ದ.ಸ.ನಿ‐
ಭತಿರ್‐2/2003‐04

ಅಕಷ್ರದಾಸೋಹ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಮು. . ವೃದದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪೂಣರ್ಕಾ ಕವಾಗಿ
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

C

27217

EST1

14ಅ.ದ.ಸ.ನಿ‐
ಭತಿರ್‐2/2003‐04

ಅಕಷ್ರದಾಸೋಹ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಮು. . ವೃದದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪೂಣರ್ಕಾ ಕವಾಗಿ
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

C

27219

EXAMINATION

14ಆ.ದಾ.ಅನ.ನಿ ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ನಿ
ೕ‐4/2003‐04
ಮತುತ್ ಮಾಪರ್ಡು ಕುರಿತು.

ೕಜನೆ

3/26/2009 0:00

C

27219

EST1

14ಆ.ದಾ.ಅನ.ನಿ ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ನಿ
ೕ‐4/2003‐04
ಮತುತ್ ಮಾಪರ್ಡು ಕುರಿತು.

ೕಜನೆ

3/26/2009 0:00

C

27213

27217

3/26/2009 0:00

C

27223

EXAMINATION

14ಸ .ಅ‐
ನಿ ೕಜನೆ‐
4/2003‐04

ಡಿಪಿಇಪಿ ಮುಕಾತ್ಯವಾದನಂತರ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ
ೕಜನೆಯಡಿ ಬಿ.ಆರ್.
ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

C

27223

EST1

14ಸ .ಅ‐
ನಿ ೕಜನೆ‐
4/2003‐04

ಡಿಪಿಇಪಿ ಮುಕಾತ್ಯವಾದನಂತರ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ
ೕಜನೆಯಡಿ ಬಿ.ಆರ್.
ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

C

27227

EXAMINATION

14ಮ.ಬಿ‐ಅ.ದಾ‐
2/2003‐04

ಅಕಷ್ರದಾಸೋಹ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಕೆಕ್
ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

C

27227

EST1

14ಮ.ಬಿ‐ಅ.ದಾ‐
2/2003‐04

ಅಕಷ್ರದಾಸೋಹ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಕೆಕ್
ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

C

ಮಾನಯ್ ಮುಖಯ್ಮಂತಿರ್ಗಳ
ಆದೇಶವಾಗಿರುವ/ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಪರ್ಕರಣ ಜಾರಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

C

27232

EXAMINATION

14ಗೂರ್‐ಬಿ‐
ಮು.ಮ‐1/2004‐
05

27232

EST1

14ಗೂರ್‐ಬಿ‐
ಮು.ಮ‐1/2004‐
05

ಮಾನಯ್ ಮುಖಯ್ಮಂತಿರ್ಗಳ
ಆದೇಶವಾಗಿರುವ/ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಪರ್ಕರಣ ಜಾರಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

C

27235

EXAMINATION

14ಗೂರ್ಪ‐ಬಿ.
ವಗರ್‐2/2004‐05

ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲಾ ಮು. ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

C

27235

EST1

14ಗೂರ್ಪ‐ಬಿ.
ವಗರ್‐2/2004‐05

ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲಾ ಮು. ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

C

27238

EXAMINATION

14ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ.
ವಗಾರ್ವಣೆ ‐
1/2004‐05

ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಬಂದ ಪತರ್ಗಳು ಮತುತ್ ಇತರೆ
ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ವರದಿ ಸ ಲ್ಸುವ
ಕುರಿತು.

3/26/2009 0:00

C

27238

EST1

14ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ.
ವಗಾರ್ವಣೆ ‐
1/2004‐05

ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಬಂದ ಪತರ್ಗಳು ಮತುತ್ ಇತರೆ
ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ವರದಿ ಸ ಲ್ಸುವ
ಕುರಿತು.

3/26/2009 0:00

C

27242

EXAMINATION

14ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ/
ನಿ ೕ‐2/2004‐
05

ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಕೆಕ್
ಬಿ.ಆರ್. ಮತುತ್ ಎ.ಟಿ. ಗಳನುನ್
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

C

27242

EST1

14ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ/
ನಿ ೕ‐2/2004‐
05

ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಕೆಕ್
ಬಿ.ಆರ್. ಮತುತ್ ಎ.ಟಿ. ಗಳನುನ್
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

C

27246

EXAMINATION

14ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ
ಅ.ವಗಾರ್‐1/2004‐
05

2004ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ ವೃಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

C

27246

EST1

14ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ
ಅ.ವಗಾರ್‐1/2004‐
05

2004ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ ವೃಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

C

27252

EXAMINATION

14ವಗಾರ್‐
2/3004‐05

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್.ಶಾಲಾ ಮು. . ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

C

27252

27255

27255

27259

27259

EST1

14ವಗಾರ್‐
2/3004‐05

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್.ಶಾಲಾ ಮು. . ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

C

EXAMINATION

14ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ
ವಗಾರ್ವಣೆ‐
2/2004‐05

ಸಾವರ್ಜನಿಕ .ಇಲಾಖೆ ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತರ ಆಯುಕಾತ್ಲಯ, ಮತುತ್
ಅಂತರ ಭಾಗೀಯ ಮಟಟ್ದ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಪರ್ಕಾರ ಕುರಿತು.

3/26/2009 0:00

C

EST1

14ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ
ವಗಾರ್ವಣೆ‐
2/2004‐05

ಸಾವರ್ಜನಿಕ .ಇಲಾಖೆ ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತರ ಆಯುಕಾತ್ಲಯ, ಮತುತ್
ಅಂತರ ಭಾಗೀಯ ಮಟಟ್ದ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಪರ್ಕಾರ ಕುರಿತು.

3/26/2009 0:00

C

EXAMINATION

.14ಮ.ಉ. ೕ‐
ಜಿ.ಪಂ.ನಿ‐1/2005‐
06

ರಾಜ ವಲಯದ
ವಲಯದ ಲ್ ಅ
ಅಕಷ್ರ
ಕಷ್ರ ದಾಸ
ದಾಸೋಹ
ೋಹ
ರಾಜಯ್
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮವನುನ್ ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್,
ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೂ
ಗಾರ್.ಪಂಚಾಯತ್ ಗೆ ವಗಾರ್ ಸುವ ಕುರಿತು.

3/26/2009 0:00

C

EST1

.14ಮ.ಉ. ೕ‐
ಜಿ.ಪಂ.ನಿ‐1/2005‐
06

ರಾಜಯ್ವಲಯದ ಲ್ ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮವನುನ್ ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್,
ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೂ
ಗಾರ್.ಪಂಚಾಯತ್ ಗೆ ವಗಾರ್ ಸುವ ಕುರಿತು.

3/26/2009 0:00

C

27275

EXAMINATION

17 ೕಜನೆ‐
1/1995‐96

ಮುರಾಜಿರ್ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಕುರಿತು.

3/26/2009 0:00

D

27275

EST1

17 ೕಜನೆ‐
1/1995‐96

ಮುರಾಜಿರ್ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಕುರಿತು.

3/26/2009 0:00

D

27278

EXAMINATION

17ವಗಾರ್‐
10/1995‐96

ಬಳಾಳ್ರಿ ಮತುತ್ ವ ಗಗ್ ಡಯಟ್ ಗ ಗೆ
ಉದುರ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು.

3/26/2009 0:00

D

27278

EST1

17ವಗಾರ್‐
10/1995‐96

ಬಳಾಳ್ರಿ ಮತುತ್ ವ ಗಗ್ ಡಯಟ್ ಗ ಗೆ
ಉದುರ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು.

3/26/2009 0:00

D

ಕನಾರ್ಟಕ
ಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಪರಿ ಷಟ್
ಜಾತಿ/ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಶೇಷ ನೇಮಕಾತಿ
ಕುರಿತು.

3/26/2009 0:00

D

27282

EXAMINATION

17 ಲ್ ಸೇವೆ‐
1/1998‐99

27282

EST1

17 ಲ್ ಸೇವೆ‐
1/1998‐99

ಕನಾರ್ಟಕ
ಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಪರಿ ಷಟ್
ಜಾತಿ/ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಶೇಷ ನೇಮಕಾತಿ
ಕುರಿತು.

3/26/2009 0:00

D

27288

EXAMINATION

17ಮು.ರಾ.ಜಿ‐
1/1999‐2000

ಮುರಾಜಿರ್ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗ ಗೆ
ವಗಾರ್ವಣೆ/ನಿ ೕಜನೆ ಕುರಿತು.

3/26/2009 0:00

D

27288

EST1

17ಮು.ರಾ.ಜಿ‐
1/1999‐2000

ಮುರಾಜಿರ್ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗ ಗೆ
ವಗಾರ್ವಣೆ/ನಿ ೕಜನೆ ಕುರಿತು.

3/26/2009 0:00

D

27294

EXAMINATION

17ಪರ್.ಮು. .
ನಿಯು.ಕಿತ್‐1/1999‐
2000

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್.ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ
ಸಥ್ಳನಿಯುಕಿತ್ ಕುರಿತು.

3/26/2009 0:00

D

EST1

17ಪರ್.ಮು. .
ನಿಯು.ಕಿತ್‐1/1999‐
2000

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್.ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ
ಸಥ್ಳನಿಯುಕಿತ್ ಕುರಿತು.

3/26/2009 0:00

D

27294

27296

EXAMINATION

17 .ಟಿ.ಇ/ನಿ
ೕ‐1/1999‐
2000

ಟಿಇ ಗ ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ನಿ
ಕುರಿತು.

ೕಜಿಸುವ

3/26/2009 0:00

D

27296

EST1

17 .ಟಿ.ಇ/ನಿ
ೕ‐1/1999‐
2000

ಟಿಇ ಗ ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ನಿ
ಕುರಿತು.

ೕಜಿಸುವ

3/26/2009 0:00

D

27301

EXAMINATION

17ಸಥ್.ಅಧಿ‐
1/1999‐2000

ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಓ.ಟಿ.
ದಾಯ್ನಗರ., ಬೆಂಗಳೂರು
ಈ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂರಿಸುವ ಕುರಿತು.

3/26/2009 0:00

D

27301

EST1

17ಸಥ್.ಅಧಿ‐
1/1999‐2000

ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಓ.ಟಿ.
ದಾಯ್ನಗರ., ಬೆಂಗಳೂರು
ಈ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂರಿಸುವ ಕುರಿತು.

3/26/2009 0:00

D

27304

EXAMINATION

17ಪ.ಪೂ‐
4/1999‐2000

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್.ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಸಕಾರ್ರಿ
ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜುಗಳಾಗಿ ಉನನ್ತೀಕರಿ ದುದ್,
ಅ ಲ್ನ ಮು. .ಗ ಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು.

3/26/2009 0:00

D

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್.ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಸಕಾರ್ರಿ
ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜುಗಳಾಗಿ ಉನನ್ತೀಕರಿ ದುದ್,
ಅ ಲ್ನ ಮು. .ಗ ಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು.

3/26/2009 0:00

D

17ಮುರಾಜಿರ್‐
2/2000

ಮುರಾಜಿರ್ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗ ಗೆ
ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಕುರಿತು.

3/26/2009 0:00

D

EST1

17ಮುರಾಜಿರ್‐
2/2000

ಮುರಾಜಿರ್ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗ ಗೆ
ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಕುರಿತು.

3/26/2009 0:00

D

27308

EXAMINATION

17ಯುವಜನ‐
1/2000‐01

ೕಜನಾ ಸೇವಾ ಮತುತ್ ಕಿರ್ೕಡಾ ಇಲಾಖೆ
ನಿ ೕಜನೆ ಕುರಿತು.

3/26/2009 0:00

D

27308

EST1

17ಯುವಜನ‐
1/2000‐01

ೕಜನಾ ಸೇವಾ ಮತುತ್ ಕಿರ್ೕಡಾ ಇಲಾಖೆ
ನಿ ೕಜನೆ ಕುರಿತು.

3/26/2009 0:00

D

27304

EST1

27306

EXAMINATION

27306

17ಪ.ಪೂ‐
4/1999‐2000

27309

EXAMINATION

17ಸ.ಮಾ.ಮುರಾ
ಜಿರ್‐1/2000‐01

ಸಮಾಜ ಕಲಾಯ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ
ಮುರಾಜಿರ್ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ
ನಿ ೕಜನೆ ಕುರಿತು.

3/26/2009 0:00

D

27309

EST1

17ಸ.ಮಾ.ಮುರಾ
ಜಿರ್‐1/2000‐01

ಸಮಾಜ ಕಲಾಯ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ
ಮುರಾಜಿರ್ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ
ನಿ ೕಜನೆ ಕುರಿತು.

3/26/2009 0:00

D

27312

EXAMINATION

17ರಿಟ್ ಅಜಿರ್‐
14279/2002

ರ್ೕ ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ,ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್
ಕೋಡಿಯಾಳ ಬೈಲು, ಮಂಗಳೂರು ಇವರು
ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ಅಜಿರ್ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

27312

EST1

17ರಿಟ್ ಅಜಿರ್‐
14279/2002

ರ್ೕ ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ,ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್
ಕೋಡಿಯಾಳ ಬೈಲು, ಮಂಗಳೂರು ಇವರು
ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ಅಜಿರ್ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

27315

EXAMINATION

17ಮುರಾಜಿರ್/ನ
ಸಮಾಜಕಲಾಯ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ
ೕದಯ‐
ಮುರಾಜಿರ್/ನ ೕದಯ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ.
1/2002‐03
ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಕುರಿತು.

3/26/2009 0:00

D

17ಮುರಾಜಿರ್/ನ
ಸಮಾಜಕಲಾಯ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ
ೕದಯ‐
ಮುರಾಜಿರ್/ನ ೕದಯ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ.
1/2002‐03
ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಕುರಿತು.

3/26/2009 0:00

D

ನಿ

14ಡಿಪಿಇಪಿ‐
2002‐03ನೇ ಸಾ ಗೆ ಡಿಪಿಇಪಿ ಜಿಲೆಲ್ಗ ಗೆ
ೕ‐1/2002‐
ಬಿ.ಆ ರ್/ಎಪಿ ಗಳನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಕುರಿತು.
03

3/26/2009 0:00

D

ನಿ

14ಡಿಪಿಇಪಿ‐
2002‐03ನೇ ಸಾ ಗೆ ಡಿಪಿಇಪಿ ಜಿಲೆಲ್ಗ ಗೆ
ೕ‐1/2002‐
ಬಿ.ಆ ರ್/ಎಪಿ ಗಳನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಕುರಿತು.
03

3/26/2009 0:00

D

ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನದಡಿಯ ಲ್ ಸಹಾಯಕ
ೕಜನ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನದಡಿಯ ಲ್ ಸಹಾಯಕ
ೕಜನ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

27315

EST1

27319

EXAMINATION

27319

EST1

27323

EXAMINATION

14ಸ. .ಅ‐
1/2003‐04

27323

EST1

14ಸ. .ಅ‐
1/2003‐04

27325

EXAMINATION

14ಡಯಟ್
ನಿ ೕಜನೆ‐
1/2003‐04

ಡಯಟ್ ಗ ಗೆ ನಿ ೕಜನೆ ಮೇಲೆ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರನುನ್ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

27325

EST1

14ಡಯಟ್
ನಿ ೕಜನೆ‐
1/2003‐04

ಡಯಟ್ ಗ ಗೆ ನಿ ೕಜನೆ ಮೇಲೆ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರನುನ್ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

EXAMINATION

ಮುರಾಜಿರ್ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್
14ಮಾ.ದೇ.ಮಾ.
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ. ವೃಂದದ
ಇ.ಸವ್.ನಿ‐1/2003‐
ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಸಥ್ಳ
04
ನಿಯುಕಿತ್ ಕುರಿತು.

3/26/2009 0:00

D

27328

EST1

ಮುರಾಜಿರ್ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್
ಮುರಾಜಿರ್ದೇಸಾಯಿ
14ಮಾ.ದೇ.ಮಾ.
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ. ವೃಂದದ
ಇ.ಸವ್.ನಿ‐1/2003‐
ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಸಥ್ಳ
04
ನಿಯುಕಿತ್ ಕುರಿತು.

3/26/2009 0:00

D

27331

EXAMINATION

3/26/2009 0:00

D

27328

14ಅಂ. .ವಗಾರ್
ವಣೆ‐2//2004‐05

2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಅಂತರ ಭಾಗೀಯ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

27331

EST1

14ಅಂ. .ವಗಾರ್
ವಣೆ‐2//2004‐05

2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಅಂತರ ಭಾಗೀಯ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

27335

EXAMINATION

14ಬಿ.ಆರ್.
/ಬ2/2004‐05

ಶ ರ್ೕ ಜನನಾನ್ಥರೆಡಿಡ್, ಬಿ.ಆರ್. . ಚಿಂಚೋ ಳ್,
ಇವರ ನಿ ೕಜನೆಯನುನ್ ರದುದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

27335

EST1

14ಬಿ.ಆರ್.
/ಬ2/2004‐05

ಶ ರ್ೕ ಜನನಾನ್ಥರೆಡಿಡ್, ಬಿ.ಆರ್. . ಚಿಂಚೋ ಳ್,
ಇವರ ನಿ ೕಜನೆಯನುನ್ ರದುದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

27338

EXAMINATION

14ಮ.ಉ. ೕ/
ಜಿ.ಪ‐01/2004‐05

ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮವನುನ್ ಜಿಲಾಲ್
ಪಂಚಾಯತ್/ತಾ.ಪಂಚಾಯತ್
ಗಾರ್.ಪಂಚಾಯತ್ ಗೆ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

27338

EST1

14ಮ.ಉ. ೕ/
ಜಿ.ಪ‐01/2004‐05

ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮವನುನ್ ಜಿಲಾಲ್
ಪಂಚಾಯತ್/ತಾ.ಪಂಚಾಯತ್
ಗಾರ್.ಪಂಚಾಯತ್ ಗೆ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

27344

EXAMINATION

14ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ
ವಗರ್‐19/2005‐
06

ಎಸ್.ಎಸ್.ಚಂದರ್ಶೇಕರ, ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಮಾಗಡಿ,
ಬೆಂ.ಗಾರ್ಂ. ರವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

27344

EST1

14ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ
ವಗರ್‐19/2005‐
06

ಎಸ್.ಎಸ್.ಚಂದರ್ಶೇಕರ, ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಮಾಗಡಿ,
ಬೆಂ.ಗಾರ್ಂ. ರವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

EXAMINATION

14ವಗರ್‐
ತಿದುದ್ಪಡಿ‐
42/2005‐06

ಎನ್.ಭಾಗಯಯ್, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಮಾಜಿಪುರಸಭೆದಾವಣಗೆರೆ
ಉತತ್ರ ತಾ, ವಗಾರ್ವಣೆ ಆದೇಶದ ಲ್ ಹೆಸರು
ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

27345

EST1

14ವಗರ್‐
ತಿದುದ್ಪಡಿ‐
42/2005‐06

ಎನ್.ಭಾಗಯಯ್,
ಭಾಗಯ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಮಾಜಿಪುರಸಭೆದಾವಣಗೆರೆ
ಉತತ್ರ ತಾ, ವಗಾರ್ವಣೆ ಆದೇಶದ ಲ್ ಹೆಸರು
ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

27350

EXAMINATION

14ಗೂರ್ಪ್.ಬಿ.ವ 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ಗರ್‐18/2005‐06
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

27345

14ಗೂರ್ಪ್.ಬಿ.ವ 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ಗರ್‐18/2005‐06
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

27350

EST1

3/26/2009 0:00

D

27353

EXAMINATION

14ಗೂರ್ಪ್‐
ಬಿ.ವಗರ್‐21/2005‐
06

2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ ಮು. .
ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

27353

EST1

14ಗೂರ್ಪ್‐
ಬಿ.ವಗರ್‐21/2005‐
06

2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ ಮು. .
ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

27356

EXAMINATION

14ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ
ವಗರ್‐4/2005‐06

2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಗೂರ್ಫ್‐ಬಿ ಮು.
ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

27356

EST1

14ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ
ವಗರ್‐4/2005‐06

2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಗೂರ್ಫ್‐ಬಿ ಮು.
ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

27359

27359

27362

27362

27364

EXAMINATION

14ಗೂರ್ಫ್‐
ಬಿ.ವಗರ್
ಮಾಪರ್ಡು‐
6/2005‐06

2005/06ನೇ ಸಾ ನ ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

EST1

14ಗೂರ್ಫ್‐
ಬಿ.ವಗರ್
ಮಾಪರ್ಡು‐
6/2005‐06

2005/06ನೇ ಸಾ ನ ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

EXAMINATION

14ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ
ವಗರ್‐2/2005‐06

2005/06ನೇ ಸಾ ನ ಪೌರ್.ಶಾ ಮು. ಕಷ್ಕರು
ಹಾಗೂ ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ವಗಾರ್ವಣೆಯ ಲ್ ಸಕಾರ್ರದ ಆದೇಶದ
ಅನುಸಾರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಜಾರಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

EST1

14ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ
ವಗರ್‐2/2005‐06

2005/06ನೇ ಸಾ ನ ಪೌರ್.ಶಾ ಮು. ಕಷ್ಕರು
ಕಷ್ಕರು
ಹಾಗೂ ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ವಗಾರ್ವಣೆಯ ಲ್ ಸಕಾರ್ರದ ಆದೇಶದ
ಅನುಸಾರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಜಾರಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

ಮದಾಯ್ಹನ್ದ ಬಿ ಯೂಟ
ೕಜನೆಯ ಲ್ನ
14ಅ.ದಾ.ಸ.ನಿ‐
ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಸಹಾಯಕ
ನೇಮಕ‐34/2005‐
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಹುದದ್ಗ ಗೆ ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ ವೃಂದದ
06
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ ಕಷ್ಕರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

EXAMINATION

ಮದಾಯ್ಹನ್ದ ಬಿ ಯೂಟ
ೕಜನೆಯ ಲ್ನ
14ಅ.ದಾ.ಸ.ನಿ‐
ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಸಹಾಯಕ
ನೇಮಕ‐34/2005‐
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಹುದದ್ಗ ಗೆ ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ ವೃಂದದ
06
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ ಕಷ್ಕರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

27364

EST1

27366

EXAMINATION

14ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ
ವಗರ್‐2005‐06

27366

EST1

27371

27371

3/26/2009 0:00

D

2005/06ನೇ ಸಾ ನ ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

14ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ
ವಗರ್‐2005‐06

2005/06ನೇ ಸಾ ನ ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

EXAMINATION

14ಅ.ದಾ.ಸನಿ.ನಿ
ೕಜನೆ ರದುದ್‐
40/2005‐06

ಎಸ್.ಬಿ. ವಣ
ವಣಣ್, ಸಹಾಯಕ
ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು
ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯತ್
ಳಕಾಲೂಮ್ರು
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ರದುದ್
ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

EST1

14ಅ.ದಾ.ಸನಿ.ನಿ
ೕಜನೆ ರದುದ್‐
40/2005‐06

ಎಸ್.ಬಿ. ವಣಣ್, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯತ್
ಳಕಾಲೂಮ್ರು
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ರದುದ್
ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

27378

EXAMINATION

14ವಗರ್/ತಿದುದ್ಪ
ಡಿ‐37/2005‐06

ರ್ೕಮತಿ ಸಾಜೀದಾ ಬೇಗಂ, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ,
ದೊಡಡ್ ವಾರ, ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಆದೇಶದ ಲ್
ಳಾಸ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

27378

EST1

14ವಗರ್/ತಿದುದ್ಪ
ಡಿ‐37/2005‐06

ರ್ೕಮತಿ ಸಾಜೀದಾ ಬೇಗಂ, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ,
ದೊಡಡ್ ವಾರ, ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಆದೇಶದ ಲ್
ಳಾಸ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

27383

EXAMINATION

14ಗೂರ್ಪ‐ಬಿ
ವಗರ್‐1/2005‐06

2005/06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬೋಧಕ ವೃಂದದ
ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

27383

EST1

14ಗೂರ್ಪ‐ಬಿ
ವಗರ್‐1/2005‐06

2005/06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬೋಧಕ ವೃಂದದ
ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

27387

EXAMINATION

14ಪೌರ್.ಶಾ. .
ವಗರ್‐2/2005‐06

2005/06ನೇ ಸಾ ನ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಜಾರಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

27387

EST1

14ಪೌರ್.ಶಾ. .
ವಗರ್‐2/2005‐06

2005/06ನೇ ಸಾ ನ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಜಾರಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

27393

EXAMINATION

14ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ
ವಗರ್‐9/2005‐06

2005/06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ
ಮು. . ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

27393

EST1

14ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ
ವಗರ್‐9/2005‐06

2005/06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ
ಮು. . ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

27395

EXAMINATION

14ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ
ವಗರ್‐17/2005‐
06

2005/06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

27395

EST1

14ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ
ವಗರ್‐17/2005‐
06

2005/06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

27400

EXAMINATION

14ಬಿ.ಆರ್.
ಮಾಪರ್ಡು‐
5/2005‐06

ಬಿ.ಆರ್. . ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕ ಮು. ಸಥ್ಳ
ಮಾಪರ್ಡು

3/26/2009 0:00

D

27400

EST1

14ಬಿ.ಆರ್.
ಮಾಪರ್ಡು‐
5/2005‐06

ಬಿ.ಆರ್. . ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕ ಮು. ಸಥ್ಳ
ಮಾಪರ್ಡು

3/26/2009 0:00

D

EXAMINATION

14ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ,
ಮು. ವಗರ್‐
1/2005‐06ಭಾಗ‐
2

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಮು. . ವಗಾರ್ವಣೆ
ಜಾರಿಗೊ ಸಲು ಸಕಾರ್ರದ ಅನುಮತಿ
ಕೋರಿಏಕ ಕಡತ ಪದದ್ತಿ

3/26/2009 0:00

D

EST1

14ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ,
14ಗೂ
ಮು. ವಗರ್‐
1/2005‐06ಭಾಗ‐
2

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಮು. . ವಗಾರ್ವಣೆ
ಜಾರಿಗೊ ಸಲು ಸಕಾರ್ರದ ಅನುಮತಿ
ಕೋರಿಏಕ ಕಡತ ಪದದ್ತಿ

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

27404

27404

27418

EXAMINATION

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಮಂಜೂರಾದ ಸಕಾರ್ರಿ
14ಮು. .ಹು.ಸಥ್‐ ಸಂಯುಕತ್ ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜಿನ ಪೌರ್.ಶಾ ಮು .
19/2007‐08
ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್ಡಿ.ಡಿ.
ಅಂಕನಾಳ್

27418

EST1

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಮಂಜೂರಾದ ಸಕಾರ್ರಿ
14ಮು. .ಹು.ಸಥ್‐ ಸಂಯುಕತ್ ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜಿನ ಪೌರ್.ಶಾ ಮು .
19/2007‐08
ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್ಡಿ.ಡಿ.
ಅಂಕನಾಳ್

27423

EXAMINATION

ರ್ೕ ಪಾಟೀಲ್ ಡಿ.ಆರ್. ಗದಗ್ ಧಾನ ಸಭಾ
14ಎ.ಲ್.ಎ/ಎಲ್.
ಸದಸಯ್ರು ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್.ಸಂ567ರ
‐29/2006‐07
ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

27423

EST1

ರ್ೕ ಪಾಟೀಲ್ ಡಿ.ಆರ್. ಗದಗ್ ಧಾನ ಸಭಾ
14ಎ.ಲ್.ಎ/ಎಲ್.
ಸದಸಯ್ರು ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್.ಸಂ567ರ
‐29/2006‐07
ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

14ಇತರೆ‐
32/2006‐07

ಕೆ.
ಕ . . ರ್ೕನಿವಾಸಮೂತಿರ್,
ನಿವಾಸಮೂತಿರ್, ಮು. . ಸ.
ಸ.ಪೌರ್
ಪ ರ್.ಶಾಲ
ಶಾಲೆ,,
ೕರಲಗುಂದಿ, ಪಾವಗಡ ತಾ: ಇವರಿಗೆ
ನ ೕದಯ ದಾಯ್ಲಯ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರ
ಹುದೆದ್ಗೆ ಅಜಿರ್ಸ ಲ್ಸಲು ಸೇವಾ ದೃಢೀಕರಣದ
ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

14ಇತರೆ‐
32/2006‐07

ಕೆ. . ರ್ೕನಿವಾಸಮೂತಿರ್, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,
ೕರಲಗುಂದಿ, ಪಾವಗಡ ತಾ: ಇವರಿಗೆ
ನ ೕದಯ ದಾಯ್ಲಯ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರ
ಹುದೆದ್ಗೆ ಅಜಿರ್ಸ ಲ್ಸಲು ಸೇವಾ ದೃಢೀಕರಣದ
ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

27430

27430

EXAMINATION

EST1

3/26/2009 0:00

D

EXAMINATION

14ಬಿ.ಆರ್.
ಹುದೆದ್ ಬಡಿತ್‐
18/2006‐
07ಭಾಗ‐2

ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ
ಬಿ.ಆರ್. . ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ವೇತನ ಸ ತ
ಸಥ್ಳನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್ಈಶವ್ರಪಪ್ ನೀರಡಗಿ

3/26/2009 0:00

D

27434

EST1

14ಬಿ.ಆರ್.
ಹುದೆದ್ ಬಡಿತ್‐
18/2006‐
07ಭಾಗ‐2

ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ
ಬಿ.ಆರ್. . ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ವೇತನ ಸ ತ
ಸಥ್ಳನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್ಈಶವ್ರಪಪ್ ನೀರಡಗಿ

3/26/2009 0:00

D

27438

EXAMINATION

14ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ
ವಗರ್‐1/2006‐07

2005/06ನೇ ಸಾ ನ ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ
ಪೌರ್.ಶಾಲಾ ಮು. . ಹಾಗೂ ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

27438

EST1

14ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ
ವಗರ್‐1/2006‐07

2005/06ನೇ ಸಾ ನ ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ
ಪೌರ್.ಶಾಲಾ ಮು. . ಹಾಗೂ ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

27440

EXAMINATION

14ವಗರ್‐
1/2006‐07

2005/06ನೇ ಸಾ ನ ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.ಬಸವರಾಜ್ ವಪುರ

3/26/2009 0:00

D

27434

27440

EST1

14ವಗರ್‐
1/2006‐07

2005/06ನೇ ಸಾ ನ ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.ಬಸವರಾಜ್ ವಪುರ

3/26/2009 0:00

D

27442

EXAMINATION

14ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ‐
1/2006‐07

ಎಂ. ೕಲಾರಾಣಿ, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,
ನೆಲೂಲ್ರು, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ: ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

27442

EST1

14ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ‐
1/2006‐07

ಎಂ. ೕಲಾರಾಣಿ, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,
ನೆಲೂಲ್ರು, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ: ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

14ಓ.ಓ.ಡಿ‐
48/2006‐07

ಕ.ರಾ.ಪೌರ್.ಶಾ.ಮು. . ಹಾಗೂ ಸಂ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ
ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರ
ಂಶುಪಾಲರ ಸಂಘ , ಬೆಂ. ಇವರು
ಪಾ
ಇವರು
16/12/2006ರಂದು ಉಡುಪಿಯ ಲ್
ಹಮಿಮ್ಕೊಂಡಿರುವ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್ಕಮದ ಲ್
ಭಾಗವ ಸುವವರಿಗೆ ಓ.ಓ. ಎಂದು
ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

14ಓ.ಓ.ಡಿ‐
48/2006‐07

ಕ.ರಾ.ಪೌರ್.ಶಾ.ಮು. . ಹಾಗೂ ಸಂ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ
ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರ ಸಂಘ , ಬೆಂ. ಇವರು
16/12/2006ರಂದು ಉಡುಪಿಯ ಲ್
ಹಮಿಮ್ಕೊಂಡಿರುವ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್ಕಮದ ಲ್
ಭಾಗವ ಸುವವರಿಗೆ ಓ.ಓ. ಎಂದು
ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

27445

27445

EXAMINATION

EST1

27448

EXAMINATION

14ಇತರೆ‐
27/2006‐07

ಆರ್. ರಾಮಾರಾಧಾಯ್ ಇವರನುನ್ ಡಿ.ಆರ್. .
ಹುದೆದ್ಯಿಂದ ಮು. ಮೂಲ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್
ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

27448

EST1

14ಇತರೆ‐
27/2006‐07

ಆರ್. ರಾಮಾರಾಧಾಯ್ ಇವರನುನ್ ಡಿ.ಆರ್. .
ಹುದೆದ್ಯಿಂದ ಮು. ಮೂಲ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್
ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

27450

EXAMINATION

14ಡಿ.ಆರ್.
ನಿ ೕಜನೆ‐
32/2005‐06

ಕೆ.ವಂಕಟೇಶ್, ನಿ ೕಜಿತ ಬಿ.ಆರ್.
ಬೆಂಗಳೂರು ದ.ತಾ: ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ
ರದುದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

27450

EST1

14ಡಿ.ಆರ್.
ನಿ ೕಜನೆ‐
32/2005‐06

ಕೆ.ವಂಕಟೇಶ್, ನಿ ೕಜಿತ ಬಿ.ಆರ್.
ಬೆಂಗಳೂರು ದ.ತಾ: ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ
ರದುದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

EXAMINATION

14ನಿ ೕಜನೆಎ
ಪಿ. 25/2005‐06

ವರಾಜಪಪ್ ವಾ , ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್
ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಇವರನುನ್ ಗುಲಬ್ಗಾರ್
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಗೆ ಎಪಿ ಯಾಗಿ
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/7/2010 0:00

D

27455

27455

27459

27459

27464

27464

EST1

14ನಿ ೕಜನೆಎ
ಪಿ. 25/2005‐06

ವರಾಜಪಪ್ ವಾ , ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್
ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಇವರನುನ್ ಗುಲಬ್ಗಾರ್
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಗೆ ಎಪಿ ಯಾಗಿ
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/7/2010 0:00

D

EXAMINATION

14ಬಿ.ಆರ್.
ಪೂಣರ್ಕಾ ಕ ‐
24/2005‐06

ಡಿಪಿಇಪಿ ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ಲ್ ನಿ ೕಜನೆ ಮೇರೆಗೆ
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್
ಪೂಣರ್ಕಾ ಕವಾಗಿವೇತನ ಸ ತ ನೇಮಿಸುವ
ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00

D

EST1

14ಬಿ.ಆರ್.
ಪೂಣರ್ಕಾ ಕ ‐
24/2005‐06

ಡಿಪಿಇಪಿ ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ಲ್ ನಿ ೕಜನೆ ಮೇರೆಗೆ
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್
ಪೂಣರ್ಕಾ ಕವಾಗಿವೇತನ ಸ ತ ನೇಮಿಸುವ
ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00

D

EXAMINATION

14ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ
ವಗರ್‐ಅ.ಬ‐
2/2005‐06

ಎ.ಎಸ್. ಸುರೇಶ್
ಸುರೇಶ್, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು
ೕಕಷ್ಕರು, ಮತು
ಮತುತ್
ಎನ್.ವೆಂಕಟೇಶ್, ಎಪಿ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ
ಕಛೇರಿ, ಬೆಂ.ದ.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಪರಸಪ್ರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

EST1

14ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ
ವಗರ್‐ಅ.ಬ‐
2/2005‐06

ಎ.ಎಸ್. ಸುರೇಶ್, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಮತುತ್
ಎನ್.ವೆಂಕಟೇಶ್, ಎಪಿ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ
ಕಛೇರಿ, ಬೆಂ.ದ.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಪರಸಪ್ರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

EXAMINATION

14ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ
ಸೇವಾ ವರ‐
10/2005‐06

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಸೇವೆ
ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಮು. . ಹಾಗೂ
ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೇವ
ವರಗಳ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

27467

EST1

14ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ
ಸೇವಾ ವರ‐
10/2005‐06

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಸೇವೆ
ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಮು. . ಹಾಗೂ
ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೇವ
ವರಗಳ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

27486

EXAMINATION

17ಪರ್.ಮು. .
ತತಪ್ರಿಣಾಮ‐
1/2000

ಗಣಕಯಂತರ್ ಪಡೆದ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಸಥ್ಳ
ನಿಯುಕಿತ್ ನೀಡಿದುದ್ ತತಪ್ರಿಣಾಮ ಮು. ಕಷ್ಕರಾಗಿ
ಮಾಪರ್ಡು ಕುರಿತು

3/26/2009 0:00

D

27486

EST1

17ಪರ್.ಮು. .
ತತಪ್ರಿಣಾಮ‐
1/2000

ಗಣಕಯಂತರ್ ಪಡೆದ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಸಥ್ಳ
ನಿಯುಕಿತ್ ನೀಡಿದುದ್ ತತಪ್ರಿಣಾಮ ಮು. ಕಷ್ಕರಾಗಿ
ಮಾಪರ್ಡು ಕುರಿತು

3/26/2009 0:00

D

27494

EXAMINATION

17ನಿ ೕ‐
.ಟಿ.ಇ‐2/1999‐
2000

ಎಂ.ಮಂಜುನಾಥಸಾವ್ಮಿ,ಮು. . ಇವರನುನ್
.ಟಿ.ಇ ಚಿತರ್ದುಗರ್ಕೆಕ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಕುರಿತು.

3/26/2009 0:00

D

27467

27494

EST1

17ನಿ ೕ‐
.ಟಿ.ಇ‐2/1999‐
2000

ಎಂ.ಮಂಜುನಾಥಸಾವ್ಮಿ,ಮು. . ಇವರನುನ್
.ಟಿ.ಇ ಚಿತರ್ದುಗರ್ಕೆಕ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಕುರಿತು.

3/26/2009 0:00

D

27496

EXAMINATION

17ಸಮಾಜ‐
1/2000‐01

.ಪಿ.ಮೂಲಮನಿ, ಮು. , ಇವರ ನಿ
ಕುರಿತು.

ೕಜನೆ

3/26/2009 0:00

D

27496

EST1

17ಸಮಾಜ‐
1/2000‐01

.ಪಿ.ಮೂಲಮನಿ, ಮು. , ಇವರ ನಿ
ಕುರಿತು.

ೕಜನೆ

3/26/2009 0:00

D

EXAMINATION

17ನೇಮಕಾತಿ‐
1/1999‐2000

26/04/99ರಂದು ಸಾ.
ಸಾ .ಇಲಾಖೆಯಿ
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ
ಂದ
ಏಪರ್ಡಿ ರುವ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗ ಗೆ ಆಗುವ
ಖಚುರ್ನುನ್ ಕಷ್ಕರ ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿಯಿಂದ
ಭರಿಸುವ ಬಗಗ್.

3/26/2009 0:00

D

EST1

17ನೇಮಕಾತಿ‐
1/1999‐2000

26/04/99ರಂದು ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯಿಂದ
ಏಪರ್ಡಿ ರುವ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗ ಗೆ ಆಗುವ
ಖಚುರ್ನುನ್ ಕಷ್ಕರ ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿಯಿಂದ
ಭರಿಸುವ ಬಗಗ್.

3/26/2009 0:00

D

27501

27501

27506

EXAMINATION

17ಭರವಸೆ‐
1/2000‐01

ಭರವಸೆ ಸಂಖೆಯ್:681/98 ಮು. .
ನೇರನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು

3/26/2009 0:00

D

27506

EST1

17ಭರವಸೆ‐
1/2000‐01

ಭರವಸೆ ಸಂಖೆಯ್:681/98 ಮು. .
ನೇರನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು

3/26/2009 0:00

D

27508

EXAMINATION

17ವಗರ್‐1/2002

2002ನೇ ಸಾ ನ ಮು. .ವೃಂದ ಅದಿಕಾರಿಗಳ
ಮಾ ತಿ ಕುರಿತು

3/26/2009 0:00

D

27508

EST1

17ವಗರ್‐1/2002

2002ನೇ ಸಾ ನ ಮು. .ವೃಂದ ಅದಿಕಾರಿಗಳ
ಮಾ ತಿ ಕುರಿತು

3/26/2009 0:00

D

27510

EXAMINATION

17 ರ್.ಮು. .
ವಗರ್‐10/2000

1999ನೇ ಸಾ ನ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ವರಗಳ ಕುರಿತು.

3/26/2009 0:00

D

1999ನೇ ಸಾ ನ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ವರಗಳ ಕುರಿತು.

3/26/2009 0:00

D

EXAMINATION

16 .ಆಸುಇ/ಹಾ
ತ1/2008‐09

ಬಬ್ಂದಿ ಅಡ ತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆಯ
ತಪಾಸಣೆ ತಂಡವು ದಿ14‐05‐2008ರಂದು
ಬೆ ಗೆಗ್ 10.15ಕೆಕ್ ಅನಿರೀ ತ ಭೇಟೆ ನೀಡಿ
ಹಾಜರಾತಿ ತಪಾಸಣೆ ನೆಡೆ ದ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00

D

23463

EST1

16 .ಆಸುಇ/ಹಾ
ತ1/2008‐09

ಬಬ್ಂದಿ ಅಡ ತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆಯ
ತಪಾಸಣೆ ತಂಡವು ದಿ14‐05‐2008ರಂದು
ಬೆ ಗೆಗ್ 10.15ಕೆಕ್ ಅನಿರೀ ತ ಭೇಟೆ ನೀಡಿ
ಹಾಜರಾತಿ ತಪಾಸಣೆ ನೆಡೆ ದ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00

D

24405

EXAMINATION

16: ಂ.ಸೇ.ಸೇ:0
2:2001‐02

ಆರ್. ರಂಗಯಯ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, .ಟಿ.ಇ,
ಮೈಸೂರು ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ

3/21/2009 0:00

C

24405

EST1

16: ಂ.ಸೇ.ಸೇ:0
2:2001‐02

ಆರ್. ರಂಗಯಯ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, .ಟಿ.ಇ,
ಮೈಸೂರು ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ

3/21/2009 0:00

C

27510

23463

EST1

17 ರ್.ಮು. .
ವಗರ್‐10/2000

26314

EXAMINATION

16 ಅ.ಸೇ.ಸೇ‐
56/08‐09

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಇಂದಾರ್ಣಿ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
.ಟಿ.ಇ, ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನಕೆಕ್
ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

8/12/2009 0:00

D

26314

EST1

16 ಅ.ಸೇ.ಸೇ‐
56/08‐09

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಇಂದಾರ್ಣಿ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
.ಟಿ.ಇ, ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನಕೆಕ್
ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

8/12/2009 0:00

D

26316

EXAMINATION

13 ಪಿಂಚಣಿ
19/05‐06

ರ್ೕ.ಜಿ. . ರಾಮಾಂಜನೇಯಪಪ್, ಬಿ.ಇ.ಓ.,
ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

26316

EST1

13 ಪಿಂಚಣಿ
19/05‐06

ರ್ೕ.ಜಿ. . ರಾಮಾಂಜನೇಯಪಪ್, ಬಿ.ಇ.ಓ.,
ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

EXAMINATION

16ಅ.ಸೇ.ಸೇ‐
57/08‐09

ರ್ೕ ಬಿ.ಹರೀಶ್ ಪರ್ಸಾದ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
.ಟಿ.ಇ, ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್
ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ ಅಹರ್ತಾ ದಾಯಕ ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

8/12/2009 0:00

D

26320

ರ್ೕ ಬಿ.ಹರೀಶ್ ಪರ್ಸಾದ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
.ಟಿ.ಇ, ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್
ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ ಅಹರ್ತಾ ದಾಯಕ ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

8/12/2009 0:00

D

26320

EST1

16ಅ.ಸೇ.ಸೇ‐
57/08‐09

26325

EXAMINATION

13 ಪಿಂಚಣಿ‐
23/05‐06

ರ್ೕಮತಿ.ಎನ್.ಎ.ಪಾವರ್ತಿ, ಮು. . ಇವರ
ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

26325

EST1

13 ಪಿಂಚಣಿ‐
23/05‐06

ರ್ೕಮತಿ.ಎನ್.ಎ.ಪಾವರ್ತಿ, ಮು. . ಇವರ
ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

26328

EXAMINATION

1(3)ನಿವೃತಿತ್
15/2002‐03

ರ್ೕ.ಪಿ.ಹೆಚ್.ದೇಮಯಯ್, ನಿವೃತತ್
.ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.ಕೆ.ಎ.ಟಿ.
ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 3147/2004

3/25/2009 0:00

D

26328

EST1

1(3)ನಿವೃತಿತ್
15/2002‐03

ರ್ೕ.ಪಿ.ಹೆಚ್.ದೇಮಯಯ್, ನಿವೃತತ್
.ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.ಕೆ.ಎ.ಟಿ.
ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 3147/2004

3/25/2009 0:00

D

26330

EXAMINATION

13 ಪಿಂಚಣಿ‐
28/05‐06

ರ್ೕ.ಎಂ. ರ್ೕನಿವಾಸ, ಮು. . ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

26330

EST1

13 ಪಿಂಚಣಿ‐
28/05‐06

ರ್ೕ.ಎಂ. ರ್ೕನಿವಾಸ, ಮು. . ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

26332

EXAMINATION

13 ಪಿಂಚಣಿ‐
29/05‐06

ರ್ೕಮತಿ.ಬಿ.ಎಂ.ರಾಧಾ, ಮು. . ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ
ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

26332

EST1

13 ಪಿಂಚಣಿ‐
29/05‐06

ರ್ೕಮತಿ.ಬಿ.ಎಂ.ರಾಧಾ, ಮು. . ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ
ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

26343

EXAMINATION

13 ನಿವೃತಿತ್‐
67/02‐03

ರ್ೕ. . ವಮಮೂತಿರ್, ಮು. .,ನಿವೃತಿತ್
ವೇತನದ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

26343

EST1

13 ನಿವೃತಿತ್‐
67/02‐03

ರ್ೕ. . ವಮಮೂತಿರ್, ಮು. .,ನಿವೃತಿತ್
ವೇತನದ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

26346

EXAMINATION

13 ನಿವೃತಿತ್
22/02‐03

ರ್ೕಮತಿ.ಕೆ. ರಂಗಮಮ್, ನಿ.ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಕೋಲಾರ ಇವರ ಕುಟುಂಬ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನದ
ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

26346

EST1

13 ನಿವೃತಿತ್
22/02‐03

ರ್ೕಮತಿ.ಕೆ. ರಂಗಮಮ್, ನಿ.ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಕೋಲಾರ ಇವರ ಕುಟುಂಬ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನದ
ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

26354

EXAMINATION

13 ನಿವೃತಿತ್
21/2002‐03

ರ್ೕ.ಕೆ. ಮುನಿಸಾವ್ಮಿ, ಮು. ಕಷ್ಕರು ಇವರ
ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

26354

EST1

13 ನಿವೃತಿತ್
21/2002‐03

ರ್ೕ.ಕೆ. ಮುನಿಸಾವ್ಮಿ, ಮು. ಕಷ್ಕರು ಇವರ
ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

26356

EXAMINATION

13 ನಿ.ವೇ.
10/2002‐03

ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಸೋಮನಾಥ್, ನಿ.ಮು. ., ಇವರ
ಪರಿಷಕ್ೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

26356

EST1

13 ನಿ.ವೇ.
10/2002‐03

ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಸೋಮನಾಥ್, ನಿ.ಮು. ., ಇವರ
ಪರಿಷಕ್ೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

26364

EXAMINATION

13 ನಿವೃತಿತ್‐
01/02‐03

ರ್ೕ.ಹೆಚ್. ರ್ೕಕಂಠಯಯ್, ನಿ.ಮು. . ಇವರ
ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನದ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

26364

EST1

13 ನಿವೃತಿತ್‐
01/02‐03

ರ್ೕ.ಹೆಚ್. ರ್ೕಕಂಠಯಯ್, ನಿ.ಮು. . ಇವರ
ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನದ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

26367

EXAMINATION

13 ಪಿಂಚಣಿ
34/2003‐04

ದಿ:ಕೆ.ಜೆ. ಮಹದೇವಯಯ್, ಬಿ.ಇ.ಓ. ಬೇಲೂರು
ರವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

26367

EST1

13 ಪಿಂಚಣಿ
34/2003‐04

ದಿ:ಕೆ.ಜೆ. ಮಹದೇವಯಯ್, ಬಿ.ಇ.ಓ. ಬೇಲೂರು
ರವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

26371

EXAMINATION

13 ವ.ನಿವೃತಿತ್
05/2003‐04

ರ್ೕ.ಎ.ಎಸ್. ರಾಮಪಪ್, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,
ಡಯಟ್, ಬೆಂ.ಗಾರ್.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನದ
ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

26371

EST1

13 ವ.ನಿವೃತಿತ್
05/2003‐04

ರ್ೕ.ಎ.ಎಸ್. ರಾಮಪಪ್, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,
ಡಯಟ್, ಬೆಂ.ಗಾರ್.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನದ
ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

26375

EXAMINATION

13 ನಿವೃತಿತ್
27/2003‐04

ರ್ೕ.ಎ. ರ್ೕಕಾಂತ್, ನಿವೃತತ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,
.ಟಿ.ಇ., ಚಿತರ್ದುಗ್ರ್ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

26375

EST1

13 ನಿವೃತಿತ್
27/2003‐04

ರ್ೕ.ಎ. ರ್ೕಕಾಂತ್, ನಿವೃತತ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,
.ಟಿ.ಇ., ಚಿತರ್ದುಗ್ರ್ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

26382

EXAMINATION

13 ನಿವೃತಿತ್
ಪಿಂಚಣಿ 47/2003‐
04

ರ್ೕ.ಬಿ.ಟಿ. ಪೆಮಮ್ಯಯ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು ಪೌರ್. .
ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

26382

EST1

13 ನಿವೃತಿತ್
ಪಿಂಚಣಿ 47/2003‐
04

ರ್ೕ.ಬಿ.ಟಿ. ಪೆಮಮ್ಯಯ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು ಪೌರ್. .
ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

26387

EXAMINATION

13
ಪಿಂ.ಪ./ಇತರೆ‐
05/2004‐05

ರ್ೕ.ಆರ್.ಕೆ.ಪರ್ಸನನ್ಕುಮಾರ್, ನಿ.ಉಗಾರ್ಣ
ಪಾಲಕರು, ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ
ಪರಿಷಕ್ೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

26387

EST1

13
ಪಿಂ.ಪ./ಇತರೆ‐
05/2004‐05

ರ್ೕ.ಆರ್.ಕೆ.ಪರ್ಸನನ್ಕುಮಾರ್, ನಿ.ಉಗಾರ್ಣ
ಪಾಲಕರು, ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ
ಪರಿಷಕ್ೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00

D

27639

EXAMINATION

14ಇತರೆಆಡಿಟ್
ಮಾ ತಿ‐
21/2008‐09

ಅಕೌಂಟ್ ಜನರಲ್ .ಅಂಡ್ ಎಕನಾರ್ಟಕ
ಅವರ ಪತರ್ದ ದಿ:25/09/2008ಕೆಕ್ ಮಾ ತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/28/2009 0:00

D

14ಇತರೆಆಡಿಟ್
ಮಾ ತಿ‐
21/2008‐09

27639

EST1

28021

EXAMINATION

28021

EST1

28095

EXAMINATION

13ನಿವೇ33/200
6‐07

28095

EST1

13ನಿವೇ33/200
6‐07

ಅಕೌಂಟ್ ಜನರಲ್ .ಅಂಡ್ ಎಕನಾರ್ಟಕ
ಅವರ ಪತರ್ದ ದಿ:25/09/2008ಕೆಕ್ ಮಾ ತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/28/2009 0:00

D

ರ್ೕ ಬಿ.ನರ ಂಹಲು.ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
13ನಿ.ವೇ.35/20
ಇವರ ತಡೆಹಡಿದಿರುವ ನಿವರ್ತಿತ್ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
06‐07
ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00

E

ರ್ೕ ಬಿ.ನರ ಂಹಲು.ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
13ನಿ.ವೇ.35/20
ಇವರ ತಡೆಹಡಿದಿರುವ ನಿವರ್ತಿತ್ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
06‐07
ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00

E

ಪಿ.ಎಸ್.ಯರಗಲ್.ನಿವೃತತ್ ರೀಡರ್.ಇವರ
ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಪರಿಕರಷರಣೆ.ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00

E

ಪಿ.ಎಸ್.ಯರಗಲ್.ನಿವೃತತ್ ರೀಡರ್.ಇವರ
ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಪರಿಕರಷರಣೆ.ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00

E

EXAMINATION

17
ಆ.ಋ.ಪ:54/2008
‐09

ರ್ೕ ಬಿ.ಆರ್.ಬಸವರಾಜಪಪ್, ಉಪ
ೕಜನಾ
ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸವರ್ ಕಷ್ಣ
ಅಭಿಯರ್ನ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರು ವಾಹನ
ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/17/2009 0:00

E

28241

EST1

17
ಆ.ಋ.ಪ:54/2008
‐09

ರ್ೕ ಬಿ.ಆರ್.ಬಸವರಾಜಪಪ್, ಉಪ
ೕಜನಾ
ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸವರ್ ಕಷ್ಣ
ಅಭಿಯರ್ನ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರು ವಾಹನ
ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/17/2009 0:00

E

28254

EXAMINATION

11ಬಡಿತ್‐
02/1998‐99

ಹೆಚ್.ಎಂ. ರಾಮಕೃಷಣ್, ಉ.ನಿ. ಇವರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

B

28254

EST1

11ಬಡಿತ್‐
02/1998‐99

ಹೆಚ್.ಎಂ. ರಾಮಕೃಷಣ್, ಉ.ನಿ. ಇವರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

B

28259

EXAMINATION

11ಬಡಿತ್
ನಿದೇರ್ಶಕು‐
02/1998‐99

ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರಿಂದ ನಿದೇರ್ಶಕರ ವೃಂದಕೆಕ್ ಬಡಿತ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

B

28241

11ಬಡಿತ್
ನಿದೇರ್ಶಕು‐
02/1998‐99

ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರಿಂದ ನಿದೇರ್ಶಕರ ವೃಂದಕೆಕ್ ಬಡಿತ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

B

11ಬಡಿತ್‐2/1999‐
2000

ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿ ನಿಯಮ‐32ರಂತೆ
ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

3/30/2009 0:00

B

EST1

11ಬಡಿತ್‐2/1999‐
2000

ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿ ನಿಯಮ‐32ರಂತೆ
ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

3/30/2009 0:00

B

28267

EXAMINATION

11ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್‐
3/1999‐2000

ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವೃಂದದ ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್
ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

B

28267

EST1

11ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್‐
3/1999‐2000

ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವೃಂದದ ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್
ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

B

28259

EST1

28261

EXAMINATION

28261

28272

EXAMINATION

11ಬಡಿತ್‐ಇಒ.‐
4/2000

ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವೃಂದಕೆಕ್ ನಿಯಮ‐32ರ ಬಡಿತ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

B

28272

EST1

11ಬಡಿತ್‐ಇಒ.‐
4/2000

ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವೃಂದಕೆಕ್ ನಿಯಮ‐32ರ ಬಡಿತ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

B

28276

EXAMINATION

11ಇತರೆ‐
63/2000

ಆರ್.ಐ.ಇ ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ನಿ ೕಜನೆಎಂ.ಡಿ. ಗಾಯಿತಿರ್ದೇ ದತತ್ ಮತುತ್
ಇರರರು_

3/30/2009 0:00

B

28276

EST1

11ಇತರೆ‐
63/2000

ಆರ್.ಐ.ಇ ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ನಿ ೕಜನೆಎಂ.ಡಿ. ಗಾಯಿತಿರ್ದೇ ದತತ್ ಮತುತ್
ಇರರರು_

3/30/2009 0:00

B

28281

EXAMINATION

11ಬಡಿತ್‐2/1997‐ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಮು. . ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿಯ
98
ನಿಯಮ‐32ರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

B

28281

EST1

11ಬಡಿತ್‐2/1997‐ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಮು. . ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿಯ
98
ನಿಯಮ‐32ರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

B

28287

EXAMINATION

ಜಿ.ನಾಗೇಂದರ್ಪಪ್, .ಉ. ಡಿ.ಪಿ.ಇಟಿ. ದಾವಣಗೆರೆ
11ಬಡಿತ್‐9/1997‐
ಗೂರ್ಫ್ ಎ ಶೆರ್ೕಣಿಗಳ ಪದೋನನ್ತಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ
98
ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

B

28287

EST1

ಜಿ.ನಾಗೇಂದರ್ಪಪ್, .ಉ. ಡಿ.ಪಿ.ಇಟಿ. ದಾವಣಗೆರೆ
11ಬಡಿತ್‐9/1997‐
ಗೂರ್ಫ್ ಎ ಶೆರ್ೕಣಿಗಳ ಪದೋನನ್ತಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ
98
ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

B

28293

EXAMINATION

11ದಾವೆ‐
1/1997‐98

ಎಲ್. ರಂಗಪಪ್, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆ.ಎ.ಟಿ.
ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್:2212/97

3/30/2009 0:00

B

28293

EST1

11ದಾವೆ‐
1/1997‐98

ಎಲ್. ರಂಗಪಪ್, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆ.ಎ.ಟಿ.
ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್:2212/97

3/30/2009 0:00

B

28298

EXAMINATION

11ಬಡಿತ್‐9/1997‐ ನಿಯಮ‐32ರಡಿ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಇ.ಓ
98
ಗ ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

B

28298

EST1

11ಬಡಿತ್‐9/1997‐ ನಿಯಮ‐32ರಡಿ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಇ.ಓ
98
ಗ ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

B

28305

EXAMINATION

11ಬಡಿತ್‐4/1995‐
96

ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರ ನಿಯಮ‐32ರಡಿ
ಕಷ್ಣಾಧಿವೃಂದಕೆಕ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

B

28305

EST1

11ಬಡಿತ್‐4/1995‐
96

ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರ ನಿಯಮ‐32ರಡಿ
ಕಷ್ಣಾಧಿವೃಂದಕೆಕ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

B

28310

EXAMINATION

3/30/2009 0:00

B

11ಬಡಿತ್‐1/1997‐ ಉ.ನಿ ವೃಂದದಿಂದ ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರ ವೃಂದಕೆಕ್
98
ಬಡಿತ್ ಕುರಿತು.

11ಬಡಿತ್‐1/1997‐ ಉ.ನಿ ವೃಂದದಿಂದ ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರ ವೃಂದಕೆಕ್
98
ಬಡಿತ್ ಕುರಿತು.

3/30/2009 0:00

B

11ಬಡಿತ್‐
8/1997/98

ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ 17 ನಿಯಮದಂತೆ ಬಡಿತ್
ಹೊಂದಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಡಿತ್ಯನುನ್
ಸಕರ್ಮಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

B

EST1

11ಬಡಿತ್‐
8/1997/98

ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ 17 ನಿಯಮದಂತೆ ಬಡಿತ್
ಹೊಂದಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಡಿತ್ಯನುನ್
ಸಕರ್ಮಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

B

28322

EXAMINATION

11ದ.ನೇ‐
1/1990‐91

ಎ ಪಂಗಡದ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಬಡಿತ್ ಮತುತ್ ನೇರ
ನೇಮಕಾತಿಯ ಮೂಲಕ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

B

28322

EST1

11ದ.ನೇ‐
1/1990‐91

ಎ ಪಂಗಡದ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಬಡಿತ್ ಮತುತ್ ನೇರ
ನೇಮಕಾತಿಯ ಮೂಲಕ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

B

28310

EST1

28316

EXAMINATION

28316

28328

EXAMINATION

11ಇತರೆ‐
34/1991‐92

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪುನರ್
ರಚನೆಯ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

B

28328

EST1

11ಇತರೆ‐
34/1991‐92

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪುನರ್
ರಚನೆಯ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

B

28332

EXAMINATION

ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಉನಿ.
11ಬಡಿತ್‐3/1993‐
ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. ಬಿ. . ರಾಜಶೇಖರ
94
ನಾಯದ್ ಇವರ ಗೈರು ಹಾರಜರಿ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

B

28332

EST1

ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಉನಿ.
11ಬಡಿತ್‐3/1993‐
ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. ಬಿ. . ರಾಜಶೇಖರ
94
ನಾಯದ್ ಇವರ ಗೈರು ಹಾರಜರಿ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

B

28349

EXAMINATION

1/6/2010 0:00

B

17ರ,ವ,10/01

ಇಒ ಇಂದ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

28349

EST1

17ರ,ವ,10/01

28354

EXAMINATION

28354

EST1

28359

EXAMINATION

11ಬಡಿತ್.ಉ.ನಿ02/
2001

28359

EST1

11ಬಡಿತ್.ಉ.ನಿ02/
2001

ಇಒ ಇಂದ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

1/6/2010 0:00

B

11ಬಡಿತ್
ಬಿ,ಇ,ಒ ವೃಂದದ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ನೇರನೇಮಕಾತಿ
ಪದೋನನ್ತಿ01/20
ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಬಡಿತ್ ಹುದೆದ್ಗಳಾಗಿ ತುಂಬುವ ಬಗೆಗ್
01

1/6/2010 0:00

B

11ಬಡಿತ್
ಬಿ,ಇ,ಒ ವೃಂದದ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ನೇರನೇಮಕಾತಿ
ಪದೋನನ್ತಿ01/20
ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಬಡಿತ್ ಹುದೆದ್ಗಳಾಗಿ ತುಂಬುವ ಬಗೆಗ್
01

1/6/2010 0:00

B

ಕೆ.ಎಸ್. ರೇಮಠ್.ರೀಡರ್. ಟಿಇ.ಗುಲಲ್ಗರ್
ಇವರ ನಿಯಮ‐32ರ ಸದ್ಳನಿಯತಿತ್ ಆದೇಶ
ರದದ್ತಿ ಬಗೆಗ್

1/6/2010 0:00

B

ಕೆ.ಎಸ್. ರೇಮಠ್.ರೀಡರ್. ಟಿಇ.ಗುಲಲ್ಗರ್
ಇವರ ನಿಯಮ‐32ರ ಸದ್ಳನಿಯತಿತ್ ಆದೇಶ
ರದದ್ತಿ ಬಗೆಗ್

1/6/2010 0:00

B

28363

EXAMINATION

11ದಾವೆ02/200
1

ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್: 2957/975493 ರಿಂದ
5498 ರ್ೕ ಎಸ್.ಆರ್. ರೋ ಡೇಕರ್, ಮತುತ್
ಇತರೆ 10 ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದಾವೆಗಳು

3/30/2009 0:00

B

28363

EST1

11ದಾವೆ02/200
1

ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್: 2957/975493 ರಿಂದ
5498 ರ್ೕ ಎಸ್.ಆರ್. ರೋ ಡೇಕರ್, ಮತುತ್
ಇತರೆ 10 ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದಾವೆಗಳು

3/30/2009 0:00

B

28373

EXAMINATION

11 ೕ‐
ಡಾ: ರಾಜಾರಾಮಣಣ್, ಸಮಿತಿ ವರದಿಯಂತೆ
1/ಜೆ.ಶೈ.ಅ.ಸನಿ.ಹು
ಜಿಲಾಲ್ ಮಟಟ್ದ ಲ್ ಸ.ನಿ. ಹುದೆದ್ ಸೃಜನೆ ಕುರಿತು.
ದೆದ್ ‐4/2001

3/30/2009 0:00

B

28373

EST1

11 ೕ‐
ಡಾ: ರಾಜಾರಾಮಣಣ್, ಸಮಿತಿ ವರದಿಯಂತೆ
1/ಜೆ.ಶೈ.ಅ.ಸನಿ.ಹು
ಜಿಲಾಲ್ ಮಟಟ್ದ ಲ್ ಸ.ನಿ. ಹುದೆದ್ ಸೃಜನೆ ಕುರಿತು.
ದೆದ್ ‐4/2001

3/30/2009 0:00

B

28377

EXAMINATION

1ಬಡಿತ್
ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿ ವೃಂದಕೆಕ್ ಪದೊನನ್ತಿತ್
ಪದೋನನ್ತಿತ್‐
ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
01/2001ಭಾಗ‐2_

3/30/2009 0:00

B

28377

EST1

1ಬಡಿತ್
ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿ ವೃಂದಕೆಕ್ ಪದೊನನ್ತಿತ್
ಪದೋನನ್ತಿತ್‐
ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
01/2001ಭಾಗ‐2_

3/30/2009 0:00

B

28381

EXAMINATION

ಕುಮುದಿನ ಅಶೋಕ ಭೈರಣಣ್ ಇವರ ಉಪ
11ಬಡಿತ್ ಕೆ.ಎ.ಟಿ
ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಡಯಟ್ ಬೆಳಗಾ ಇವರ ಬಡಿತ್
11682/02/ 2002
ಕುರಿತು.

3/30/2009 0:00

B

28381

EST1

ಕುಮುದಿನ ಅಶೋಕ ಭೈರಣಣ್ ಇವರ ಉಪ
11ಬಡಿತ್ ಕೆ.ಎ.ಟಿ
ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಡಯಟ್ ಬೆಳಗಾ ಇವರ ಬಡಿತ್
11682/02/ 2002
ಕುರಿತು.

3/30/2009 0:00

B

EXAMINATION

ಎಸ್.ಎಂ.
ಎಂ ಶಾಂ
ಶಾಂರತಾಜು
ರತಾಜು, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ,
11ಬಡಿತ್ ಉ.ನಿ‐ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾ ಕೆ ಇ ಲ್ ಎರವಲ
7/2002ಭಾಗ‐2 ಸೇವೆಯ ಲ್ರುವ ಇವರ ಪದನಾಮವನುನ್ ಉ.ನಿ.
ಎಂದು ತಿದುದ್ಪಡಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

3/30/2009 0:00

B

EST1

ಎಸ್.ಎಂ. ಶಾಂರತಾಜು, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ,
11ಬಡಿತ್ ಉ.ನಿ‐ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾ ಕೆ ಇ ಲ್ ಎರವಲ
7/2002ಭಾಗ‐2 ಸೇವೆಯ ಲ್ರುವ ಇವರ ಪದನಾಮವನುನ್ ಉ.ನಿ.
ಎಂದು ತಿದುದ್ಪಡಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

3/30/2009 0:00

B

28387

28387

28418

EXAMINATION

11ಬಡಿತ್:ಸ.ನಿ‐
06/2002

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರುಗ ಗೆ ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರ
ವೃಂದದ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

B

28418

EST1

11ಬಡಿತ್:ಸ.ನಿ‐
06/2002

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರುಗ ಗೆ ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರ
ವೃಂದದ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

B

28425

EXAMINATION

ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ
11ಬಡಿತ್:ಉ.ನಿ‐
ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ವೃಂದಕೆಕ್ ಬಡಿತ್
07/2002
ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

3/30/2009 0:00

B

28425

EST1

ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ
11ಬಡಿತ್:ಉ.ನಿ‐
ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ವೃಂದಕೆಕ್ ಬಡಿತ್
07/2002
ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

3/30/2009 0:00

B

28431

EXAMINATION

3/30/2009 0:00

B

11ಬಡಿತ್:ಇ.ಓ‐
01/2003

ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ಗೂರ್ಫ್‐ಬಿ. ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವೃಂದದ ಹುದೆದ್ಗೆ ನಿಯಮ‐
32ರಂತೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿಕೆ

EST1

11ಬಡಿತ್:ಇ.ಓ‐
01/2003

ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ಗೂರ್ಫ್‐ಬಿ. ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವೃಂದದ ಹುದೆದ್ಗೆ ನಿಯಮ‐
32ರಂತೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿಕೆ

3/30/2009 0:00

B

EXAMINATION

11ಪೂ.ಬಡಿತ್‐
2/2004‐05

ಕೆ.ಜೋಷೆಫ್, ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು ಹಾಗೂ
ಪದನಿಮಿತತ್, ಸ.ನಿ. ಸಾ. .ಇ. ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ
ಕುರಿತು.

3/30/2009 0:00

B

28440

EST1

11ಪೂ.ಬಡಿತ್‐
2/2004‐05

ಕೆ.ಜೋಷೆಫ್, ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು ಹಾಗೂ
ಪದನಿಮಿತತ್, ಸ.ನಿ. ಸಾ. .ಇ. ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ
ಕುರಿತು.

3/30/2009 0:00

B

28458

EXAMINATION

12ನಾಯ್.ಪ‐
7/ಜೇಷಠ್ತಾ
ಪಟಿಟ್/1995‐96

ಎಂ.ಕೆ. ಅಶದ್ಥ್ ನಾರಾಯಣ ಸಾವ್ಮಿ, ಇವರ
ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್

3/30/2009 0:00

D

28458

EST1

12ನಾಯ್.ಪ‐
7/ಜೇಷಠ್ತಾ
ಪಟಿಟ್/1995‐96

ಎಂ.ಕೆ. ಅಶದ್ಥ್ ನಾರಾಯಣ ಸಾವ್ಮಿ, ಇವರ
ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್

3/30/2009 0:00

D

28431

28440

28462

EXAMINATION

110ರ.ವ‐
8/1996‐97

ಸಾ. . ಇಲಾಖೆಯ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್
ಕುರಿತು.

3/30/2009 0:00

D

28462

EST1

110ರ.ವ‐
8/1996‐97

ಸಾ. . ಇಲಾಖೆಯ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್
ಕುರಿತು.

3/30/2009 0:00

D

28470

EXAMINATION

11ಜೇಷಠ್ತಾ‐
2/1997‐98

ಎ, ದಜೆರ್ಯ ದಾಯ್ಧಿಕಾರಿಯ ಜೇಷಥ್ತೆಯ ಲ್
ಪ.ಜಾತಿ/ಪಂಗಡದ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಅನಾಯ್ಯ
ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಮನ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

D

28470

EST1

11ಜೇಷಠ್ತಾ‐
2/1997‐98

ಎ, ದಜೆರ್ಯ ದಾಯ್ಧಿಕಾರಿಯ ಜೇಷಥ್ತೆಯ ಲ್
ಪ.ಜಾತಿ/ಪಂಗಡದ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಅನಾಯ್ಯ
ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಮನ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

D

28486

EXAMINATION

110ರ.ವ‐
1/1998‐99

ಸಾ. .ಇ. ಯ ಲ್ ನಿಯಮ‐32ರ ಮೇರೆಗೆ
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಗೂರ್ಪ್‐ಎ ಕಿರಿಯ
ಶೆರ್ೕಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಪದೋನನ್ತಿ ಬಡಿತ್ ಕುರಿತು.

3/30/2009 0:00

D

28486

EST1

110ರ.ವ‐
1/1998‐99

ಸಾ. .ಇ. ಯ ಲ್ ನಿಯಮ‐32ರ ಮೇರೆಗೆ
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಗೂರ್ಪ್‐ಎ ಕಿರಿಯ
ಶೆರ್ೕಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಪದೋನನ್ತಿ ಬಡಿತ್ ಕುರಿತು.

3/30/2009 0:00

D

28492

EXAMINATION

11ನಿ ೕಜನೆ:ಡಿ
.ಪಿಇಪಿ‐3/1998‐
99

ಡಿ.ಪಿ.ಇ.ಪಿ. ಕೇಂದರ್ ಕಛೇರಿಗ ಗೆ
ಉಪ ೕಜನಾ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

D

28492

EST1

11ನಿ ೕಜನೆ:ಡಿ
.ಪಿಇಪಿ‐3/1998‐
99

ಡಿ.ಪಿ.ಇ.ಪಿ. ಕೇಂದರ್ ಕಛೇರಿಗ ಗೆ
ಉಪ ೕಜನಾ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

D

28500

EXAMINATION

11ದಾವೆ‐
3/1999‐2000

ಕೆ.ಎ.ಟಿ. 3421/99‐ಮುರುಘೇಂದರ್ ಮಲಲ್ಪಪ್,
ಂದೂರು, ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಜೇಷಠ್ತೆ ನಿಗದಿಗ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

D

28500

EST1

11ದಾವೆ‐
3/1999‐2000

ಕೆ.ಎ.ಟಿ. 3421/99‐ಮುರುಘೇಂದರ್ ಮಲಲ್ಪಪ್,
ಂದೂರು, ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಜೇಷಠ್ತೆ ನಿಗದಿಗ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

D

28505

EXAMINATION

11ದಾವೆ‐
2/1999‐2000

ಡಬೂಲ್ಯ್.ಪಿ. 21199/99 ಪಿ.ಎ. ರಾಮಕೃಷಣ್,
ರೀಡರ್ .ಟಿ.ಇ. ಮೈಸೂರು . .ಎ ನಿಮಿತತ್
ಬಡಿತ್ ಳಂಬವಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

D

28505

EST1

11ದಾವೆ‐
2/1999‐2000

ಡಬೂಲ್ಯ್.ಪಿ. 21199/99 ಪಿ.ಎ. ರಾಮಕೃಷಣ್,
ರೀಡರ್ .ಟಿ.ಇ. ಮೈಸೂರು . .ಎ ನಿಮಿತತ್
ಬಡಿತ್ ಳಂಬವಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

D

28508

EXAMINATION

11ಜೇಷಠ್ತೆ:ಡಿ.ಪಿ. ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್
ಐ‐3/2000
ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

D

28508

EST1

11ಜೇಷಠ್ತೆ:ಡಿ.ಪಿ. ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್
ಐ‐3/2000
ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

D

28511

EXAMINATION

3/30/2009 0:00

D

11ಇತರೆ:ದಾವೆ‐
41/2000

ಠಲ್ ದಾಸ್ ಬನನ್ಂತಿ, ೇ. . ಅಧಿಕಾರಿ
ಬಳತ್ಂಗಡಿ, ರವರು ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ
ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:1257/2000ರ ಬಗೆಗ್.

28511

11ಇತರೆ:ದಾವೆ‐
41/2000

ಠಲ್ ದಾಸ್ ಬನನ್ಂತಿ, ೇ. . ಅಧಿಕಾರಿ
ಬಳತ್ಂಗಡಿ, ರವರು ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ
ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:1257/2000ರ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

D

EXAMINATION

ಕನಾರ್ಟಕ ವಸತಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಸಂಘ, ಬೆಂ.
11ನಿ ೕಜನೆಇ
ಇ ಲ್ಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿ
ತರೆ‐56/2000 ಅಧಿಕಾರಿ ಬಬ್ರನುನ್ ಎರವಲು ಸೇವೆ ಮೇರೆಗೆ
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಕುರಿತು.

3/30/2009 0:00

D

28520

EST1

ಕನಾರ್ಟಕ ವಸತಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಸಂಘ, ಬೆಂ.
11ನಿ ೕಜನೆಇ
ಇ ಲ್ಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿ
ತರೆ‐56/2000 ಅಧಿಕಾರಿ ಬಬ್ರನುನ್ ಎರವಲು ಸೇವೆ ಮೇರೆಗೆ
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಕುರಿತು.

3/30/2009 0:00

D

28524

EXAMINATION

11ದಾವೆ‐
01/2001

ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ದಾವೆ 3874/2001 ರ್ೕ ಉದಿದ್ಪರ್ಭು,
ರೀಡರ್, .ಟಿ.ಇ. ಮಂಗಳೂರು
ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

D

28524

EST1

11ದಾವೆ‐
01/2001

ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ದಾವೆ 3874/2001 ರ್ೕ ಉದಿದ್ಪರ್ಭು,
ರೀಡರ್, .ಟಿ.ಇ. ಮಂಗಳೂರು
ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

D

28520

EST1

28528

EXAMINATION

11_ಕಾ.ನಿ:ವರದಿ‐
14/2001

ಕೆ.ಜೋಸೆಫ್, ಉ.ನಿ. ಬಿಜಾಪುರ, ಇವರ
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ನಿವಾರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳ
ಕುರಿತು.

3/30/2009 0:00

D

28528

EST1

11_ಕಾ.ನಿ:ವರದಿ‐
14/2001

ಕೆ.ಜೋಸೆಫ್, ಉ.ನಿ. ಬಿಜಾಪುರ, ಇವರ
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ನಿವಾರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳ
ಕುರಿತು.

3/30/2009 0:00

D

28530

EXAMINATION

11ಇತರೆ‐
09/2001

ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಮತುತ್ ಬಿ.
ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ಲ್ ಸ್ಟ್
ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

D

28530

EST1

11ಇತರೆ‐
09/2001

ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಮತುತ್ ಬಿ.
ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ಲ್ ಸ್ಟ್
ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

D

28533

EXAMINATION

11ದಾವೆ/1/200
2‐03

ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್: 11930/2002
ಶಂಕರಪಪ್, ೇ. ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾ,
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

3/30/2009 0:00

D

28533

28535

28535

28541

28541

EST1

11ದಾವೆ/1/200
2‐03

ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್: 11930/2002
ಶಂಕರಪಪ್, ೇ. ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾ,
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

3/30/2009 0:00

D

EXAMINATION

ಇ.ಗವರ್ನ್ಸ್ ಸಾಟ್ರ್ಟಜಿ ಫಾರ್, ಕನಾರ್ಟಕ
ಅನುಷಾಟ್ನಗೊ ಸುವುದಕಾಕ್ಗಿ ಕಾಯರ್
11ಗಣಕ:ನಿ ೕ
ೕಜನೆ ಈ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಕೆಕ್ ನೋಡಲ್
ಜನೆ‐3/2003
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೇಮಕದ ಬಗೆಗ್ 1. ಪರ್ಭಾ
ಅಲೆಗಾಸ್ಂಡರ್, 2. ಜಿ. ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ ,ಡಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ

3/30/2009 0:00

D

EST1

ಇ.ಗವರ್ನ್ಸ್ ಸಾಟ್ರ್ಟಜಿ ಫಾರ್, ಕನಾರ್ಟಕ
ಅನುಷಾಟ್ನಗೊ ಸುವುದಕಾಕ್ಗಿ ಕಾಯರ್
11ಗಣಕ:ನಿ ೕ
ೕಜನೆ ಈ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಕೆಕ್ ನೋಡಲ್
ಜನೆ‐3/2003
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೇಮಕದ ಬಗೆಗ್ 1. ಪರ್ಭಾ
ಅಲೆಗಾಸ್ಂಡರ್, 2. ಜಿ. ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ ,ಡಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ

3/30/2009 0:00

D

EXAMINATION

11ಎಂ.ಎಂ.ಎಸ್.
ನಿ ೕಜನೆ‐
11/2003‐04

ಅ
ಅಕಷ್ರ
ಕಷ್ರ ದಾಸ
ದಾಸೋಹ
ೋಹ ಕಾಯರ್ಕ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಕೆಕ್ ಗೂ
ಗೂರ್ಫ್ ಎ
ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಕುರಿತು.

3/30/2009 0:00

D

EST1

11ಎಂ.ಎಂ.ಎಸ್.
ನಿ ೕಜನೆ‐
11/2003‐04

ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಕೆಕ್ ಗೂರ್ಫ್ ಎ
ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಕುರಿತು.

3/30/2009 0:00

D

28543

EXAMINATION

11ಇತರೆ‐
27/2003‐04

ಪೆರ್ೕಮಾದೇ ಹೆಚ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು,ಇವರ
ಸೇವಾ ಮಾ ತಿ ಹಾಗೂ ಸ ಬಗೆಗ್ .ಓ.ಡಿ
ತನಿಖೆ

3/30/2009 0:00

D

28543

EST1

11ಇತರೆ‐
27/2003‐04

ಪೆರ್ೕಮಾದೇ ಹೆಚ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು,ಇವರ
ಸೇವಾ ಮಾ ತಿ ಹಾಗೂ ಸ ಬಗೆಗ್ .ಓ.ಡಿ
ತನಿಖೆ

3/30/2009 0:00

D

EXAMINATION

11ನಿ ೕಜನೆ‐
27/2003‐04

ಸುಕನಯ್ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಜನಶಾಲಾ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರನುನ್ ಯೂನಿಸೆಫ್ ಇ ಲ್ ನಡೆಸುವ
ಕಾಯಿನ್ರ್ ೕಜನೆಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಕುರಿತು.

3/30/2009 0:00

D

EST1

11ನಿ ೕಜನೆ‐
27/2003‐04

ಸುಕನ
ಸು
ಕನಯ್ ಕಾಯರ್ಕ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ
ಮಾಧಿಕಾರಿ ಜನಶಾಲಾ
ಜನಶಾಲಾ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರನುನ್ ಯೂನಿಸೆಫ್ ಇ ಲ್ ನಡೆಸುವ
ಕಾಯಿನ್ರ್ ೕಜನೆಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಕುರಿತು.

3/30/2009 0:00

D

ಹೆಚ್.ರಘುರಾಮ ಸೋಮಯಾಜಿ, ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಜನಶಾಲಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಇವರ ಜರಾ
ಅವಧಿಯ ಲ್ ಪರ್ಭಾರ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಕುರಿತು.10‐11‐03
ರಿಂದ 09‐12‐2003

3/30/2009 0:00

D

28546

28546

28550

EXAMINATION

11ಪರ್ಭಾರೆ‐
16/2003‐04

28550

28553

EST1

EXAMINATION

11ಪರ್ಭಾರೆ‐
16/2003‐04

ಹೆಚ್.ರಘುರಾಮ ಸೋಮಯಾಜಿ, ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಜನಶಾಲಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಇವರ ಜರಾ
ಅವಧಿಯ ಲ್ ಪರ್ಭಾರ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಕುರಿತು.10‐11‐03
ರಿಂದ 09‐12‐2003

3/30/2009 0:00

D

11ಜ.ಶಾ.ಕಾ.ವ
ಗರ್‐10/2004‐05

ಜನಶಾಲಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮವು
ದಿ:31/12/04ರಂದು
ಮುಕಾತ್ಯಗೊಳುಳ್ವುದರಿಂದ ಕಛೇರಿ,
ಬಬ್ಂದಿ/ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಗಿರ್ಗಳನುನ್
ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

D

ಜನಶಾಲಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮವು
ದಿ:31/12/04ರಂದು
ಮುಕಾತ್ಯಗೊಳುಳ್ವುದರಿಂದ ಕಛೇರಿ,
ಬಬ್ಂದಿ/ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಗಿರ್ಗಳನುನ್
ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

D

28553

EST1

11ಜ.ಶಾ.ಕಾ.ವ
ಗರ್‐10/2004‐05

28557

EXAMINATION

11ಇತರೆ‐
1/2004‐05

ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, .ಕೆ. ಆರ್.
ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ ಮಾನಯ್ತೆ
ಕುರಿತು. .ಓ.ಡಿ

3/30/2009 0:00

D

28557

EST1

11ಇತರೆ‐
1/2004‐05

ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, .ಕೆ. ಆರ್.
ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ ಮಾನಯ್ತೆ
ಕುರಿತು. .ಓ.ಡಿ

3/30/2009 0:00

D

28560

EXAMINATION

11ವಗರ್‐
05/2004‐05

ಜಿ.ಉಮಾದೇ , ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್,
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರ ೇ. ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇ ಲ್ಗೆ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

D

28560

EST1

11ವಗರ್‐
05/2004‐05

ಜಿ.ಉಮಾದೇ , ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್,
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರ ೇ. ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇ ಲ್ಗೆ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

D

28564

EXAMINATION

11ಉ.ನಿ.ಬಿ:ಮುಂ
‐1/2004‐05

ಅವೃತತ್ ಬೆಟದ್, ಉ.ನಿ ಬೀದರ್ ಇವರನುನ್
ಈಗಿನ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

D

28564

EST1

11ಉ.ನಿ.ಬಿ:ಮುಂ
‐1/2004‐05

ಅವೃತತ್ ಬೆಟದ್, ಉ.ನಿ ಬೀದರ್ ಇವರನುನ್
ಈಗಿನ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

D

28567

EXAMINATION

11ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ.
ನಿ ೕಜನೆ‐
11/2004‐05

ಡಯಟ್ ಬೆಂ.ನ.ಜಿಲೆಲ್, ಇ ಲ್ಂದ ಇಬಬ್ರು
ನಿ ೕಜಿತ .ಉಪನಾಯ್ಸಕರ
ನಿ ೕಜನೆಯನುನ್ ರದುದ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

D

28567

EST1

11ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ.
ನಿ ೕಜನೆ‐
11/2004‐05

ಡಯಟ್ ಬೆಂ.ನ.ಜಿಲೆಲ್, ಇ ಲ್ಂದ ಇಬಬ್ರು
ನಿ ೕಜಿತ .ಉಪನಾಯ್ಸಕರ
ನಿ ೕಜನೆಯನುನ್ ರದುದ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

D

28572

EXAMINATION

11ಉ.ನಿ.
ಪದೋನನ್ತಿ ಬಡಿತ್‐
1/2005‐06

ಎಂ.ಎಂ.ರಮೇಶ್, ಂದಿನ .ಸ.ನಿ. ಪರ್ಸುತ್ತ
.ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್, ಬೆಂ.ಗಾರ್ಂ. ಇವರ
ಉ.ನಿ. ವೃಂದಕೆಕ್ ಪದೋನನ್ತಿ ಕುರಿತು.

3/30/2009 0:00

D

28572

EST1

11ಉ.ನಿ.
ಪದೋನನ್ತಿ ಬಡಿತ್‐
1/2005‐06

ಎಂ.ಎಂ.ರಮೇಶ್, ಂದಿನ .ಸ.ನಿ. ಪರ್ಸುತ್ತ
.ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್, ಬೆಂ.ಗಾರ್ಂ. ಇವರ
ಉ.ನಿ. ವೃಂದಕೆಕ್ ಪದೋನನ್ತಿ ಕುರಿತು.

3/30/2009 0:00

D

EXAMINATION

ಆರ್.
ಆರ್. ನರೇಂದರ್
ನರ ಂದರ್,ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,
ಶುಪಾಲರು, .ಟಿ.ಇ
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರನುನ್ .ಟಿ.ಇ ಜಮಖಂಡಿ
11ಸ.ನಿ.ಪೂ.ಬಡಿತ್‐
ಇವರಿಗೆ ದಿ:31‐7/03ರಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ
2/2005‐06
ಬರುವಂತೆ ಸ.ನಿ. ವೃಂದಕೆಕ್ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯ ಬಡಿತ್
ನೀಡಿಕೆ ಕುರಿತು.

3/30/2009 0:00

D

EST1

ಆರ್. ನರೇಂದರ್,ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, .ಟಿ.ಇ
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರನುನ್ .ಟಿ.ಇ ಜಮಖಂಡಿ
11ಸ.ನಿ.ಪೂ.ಬಡಿತ್‐
ಇವರಿಗೆ ದಿ:31‐7/03ರಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ
2/2005‐06
ಬರುವಂತೆ ಸ.ನಿ. ವೃಂದಕೆಕ್ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯ ಬಡಿತ್
ನೀಡಿಕೆ ಕುರಿತು.

3/30/2009 0:00

D

28576

28576

EXAMINATION

ಸಾ. .ಇ. ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಉದುರ್ ಇತರೆ
11ಇತರೆ:ಸಂಸಕ್ೃ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ , ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್
ತ ಶಾಖೆ
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಸಂಸಕ್ೃತ
ಪರ್ತಾಯ್ ೕಜನೆ‐
ಶಾಖೆಯನುನ್ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಪೌರ್. ಇವರ ಆಡ ತ
9/2005‐06
ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

3/30/2009 0:00

D

28586

EST1

ಸಾ. .ಇ. ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಉದುರ್ ಇತರೆ
11ಇತರೆ:ಸಂಸಕ್ೃ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ , ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್
ತ ಶಾಖೆ
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಸಂಸಕ್ೃತ
ಪರ್ತಾಯ್ ೕಜನೆ‐
ಶಾಖೆಯನುನ್ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಪೌರ್. ಇವರ ಆಡ ತ
9/2005‐06
ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

3/30/2009 0:00

D

28590

EXAMINATION

11ಉ.ನಿ.ಬಡಿತ್‐
1/2006‐07

ಯಶೋಧ ಬೋಪಣಣ್, ಂದಿಮ ಬಿ.ಇ.ಓ ದ ಣ
ವಲಯ, ಪರ್ಸುತ್ತ ಉನಿ ವೃಂದ ಇವರ
ಪದೋನನ್ತಿತ್ ಕುರಿತು.

3/30/2009 0:00

D

28590

EST1

11ಉ.ನಿ.ಬಡಿತ್‐
1/2006‐07

ಯಶೋಧ ಬೋಪಣಣ್, ಂದಿಮ ಬಿ.ಇ.ಓ ದ ಣ
ವಲಯ, ಪರ್ಸುತ್ತ ಉನಿ ವೃಂದ ಇವರ
ಪದೋನನ್ತಿತ್ ಕುರಿತು.

3/30/2009 0:00

D

28603

EXAMINATION

11ಇತರೆ‐ಅ.ಮಾ‐
36/2007‐08

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೇವೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ಕಂಪನಿಗಳ ಲ್ ನಿದೇರ್ಶಕರಾಗಿರುವ
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಒದಗಿಸುವವಂತೆ ಕುರಿತು.

3/30/2009 0:00

E

28586

28603

28608

28608

28613

28613

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೇವೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ಕಂಪನಿಗಳ ಲ್ ನಿದೇರ್ಶಕರಾಗಿರುವ
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಒದಗಿಸುವವಂತೆ ಕುರಿತು.

3/30/2009 0:00

E

EXAMINATION

11ಕನಿಅ‐
17/2005‐06

ಕೆ.ಶಂಕರ್, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ,ಉನಿ. ಕಛೇರಿ,
ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಳ ನಿರೀ ೆ ಅವದಿ 19‐04/05
ರಿಂದ 18/05/05 ರವರೆಗೆ ಕ.ನಿ.ಅ.
ಪರಿಗಣಿಸುವ ಕುರಿತು.

3/30/2009 0:00

E

EST1

11ಕನಿಅ‐
17/2005‐06

ಕೆ.ಶಂಕರ್, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ,ಉನಿ. ಕಛೇರಿ,
ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಳ ನಿರೀ ೆ ಅವದಿ 19‐04/05
ರಿಂದ 18/05/05 ರವರೆಗೆ ಕ.ನಿ.ಅ.
ಪರಿಗಣಿಸುವ ಕುರಿತು.

3/30/2009 0:00

E

EXAMINATION

11ಕ.ನಿ.ಅ‐
12/2005‐06

ಕೆ.ಜಗದೀಶ್
ಜಗದೀಶ್, ಂ
ಂದಿನ
ದಿನ ಡಿ.ವೈಪಿ. , ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ.
ಎ
ಕೊಡಗು ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್
ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಕ.ನಿ.ಅ. ಮಂಜೂರಾತಿ
ಕುರಿತು.

3/30/2009 0:00

E

EST1

11ಕ.ನಿ.ಅ‐
12/2005‐06

ಕೆ.ಜಗದೀಶ್, ಂದಿನ ಡಿ.ವೈಪಿ. , ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ.
ಕೊಡಗು ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್
ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಕ.ನಿ.ಅ. ಮಂಜೂರಾತಿ
ಕುರಿತು.

3/30/2009 0:00

E

EST1

11ಇತರೆ‐ಅ.ಮಾ‐
36/2007‐08

28615

EXAMINATION

11ವಗರ್ವಾಣೆ‐ ನಿದೇರ್ಶಕರ ವಗಾರ್ವಣೆಯಾಗಿದುದ್, ಚಲನಾದೇಶ
ಚ.ಅ‐65/2006‐07
ಮತುತ್ ಪರ್ಭಾರ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಕುರಿತು.

3/30/2009 0:00

E

28615

EST1

11ವಗರ್ವಾಣೆ‐ ನಿದೇರ್ಶಕರ ವಗಾರ್ವಣೆಯಾಗಿದುದ್, ಚಲನಾದೇಶ
ಚ.ಅ‐65/2006‐07
ಮತುತ್ ಪರ್ಭಾರ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಕುರಿತು.

3/30/2009 0:00

E

28623

EXAMINATION

11ಇತರೆ‐
19/2004‐05

ಸಾ. .ಇ. ಗೂರ್ಪ್ ಎ. ರಿಯ/ಕಿರಿಯ ವೃಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೇವಾ ಮಾ ತಿ ಕುರಿತು.

3/30/2009 0:00

E

28623

EST1

11ಇತರೆ‐
19/2004‐05

ಸಾ. .ಇ. ಗೂರ್ಪ್ ಎ. ರಿಯ/ಕಿರಿಯ ವೃಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೇವಾ ಮಾ ತಿ ಕುರಿತು.

3/30/2009 0:00

E

EXAMINATION

11:ಅ.ನಿ ೕಜ
ನೆ‐01/2006‐07

ಈ ನಂಜಪಪ್, .ಕಾಯಾರ್ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ
ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ, ಬೆಂ. ಇವರನುನ್
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ
ಕುರಿತು.

3/30/2009 0:00

E

28635

11:ಅ.ನಿ ೕಜ
ನೆ‐01/2006‐07

ಈ ನಂಜಪಪ್, .ಕಾಯಾರ್ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ
ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ, ಬೆಂ. ಇವರನುನ್
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ
ಕುರಿತು.

28635

EST1

28637

EXAMINATION

28637

EST1

28639

EXAMINATION

11ಇತರೆ‐
24/2006‐07

ಬೆಳಗಾ

28639

EST1

11ಇತರೆ‐
24/2006‐07

ಬೆಳಗಾ

3/30/2009 0:00

E

11ಉ.ನಿಅ.ಅಂಶ ಕೆ. ಪರ್ಭಾಕರ, ಉನಿ, ಅಂಕಿ‐ಅಂಶಆಯುಕತ್ರ
ಕ.ಹಾಬ‐21/2006‐ ಕಛೆರಿ, ಸಾ. .ಇ. ಬೆಂ. ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರಾದ
07
ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

E

11ಉ.ನಿಅ.ಅಂಶ ಕೆ. ಪರ್ಭಾಕರ, ಉನಿ, ಅಂಕಿ‐ಅಂಶಆಯುಕತ್ರ
ಕ.ಹಾಬ‐21/2006‐ ಕಛೆರಿ, ಸಾ. .ಇ. ಬೆಂ. ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರಾದ
07
ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

E

ಜಿಲಾಲ್ ಚಿಕೊಕ್ೕಡಿ ತಾ: ಬಿ.ಇ.ಓ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

E

ಜಿಲಾಲ್ ಚಿಕೊಕ್ೕಡಿ ತಾ: ಬಿ.ಇ.ಓ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

E

28642

EXAMINATION

11ಇತರೆ‐
19/2004‐05

ಎಸ್.ಎನ್. ಪರ್ತಿಮಾ, ಉ.ನಿ. ಸಂಸಕ್ೃತ,
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂ. ಇವರಿಗೆ ಮರು
ಕಾಯರ್ಹಂಚಿಕೆ ಕುರಿತು.

3/30/2009 0:00

E

28642

EST1

11ಇತರೆ‐
19/2004‐05

ಎಸ್.ಎನ್. ಪರ್ತಿಮಾ, ಉ.ನಿ. ಸಂಸಕ್ೃತ,
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂ. ಇವರಿಗೆ ಮರು
ಕಾಯರ್ಹಂಚಿಕೆ ಕುರಿತು.

3/30/2009 0:00

E

EXAMINATION

11ಕ.ನಿ.ಅ‐
19/2005‐06

ಅಪಾಪ್ಜಯಯ್, ಂದಿನ ಬಿ.ಇ.ಓ, ಕುಣಿಗಲ್
ಪರ್ಸುತ್ತ ಬಿ.ಇ.ಓ ದ.ವ. ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ
ದಿನಾಂಕ: 2/11/04ರಿಂದ 3/1/05ರವರೆಗೆ
ಕ.ನಿ.ಅ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಕುರಿತು.

3/30/2009 0:00

E

EST1

11ಕ.ನಿ.ಅ‐
19/2005‐06

ಅಪಾಪ್ಜ
ಅಪಾ
ಜಯ
ಯಯ್, ಂ
ಂದಿನ
ದಿನ ಬಿ.ಇ.ಓ, ಕುಣಿಗಲ್
ಕುಣಿಗಲ್
ಪರ್ಸುತ್ತ ಬಿ.ಇ.ಓ ದ.ವ. ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ
ದಿನಾಂಕ: 2/11/04ರಿಂದ 3/1/05ರವರೆಗೆ
ಕ.ನಿ.ಅ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಕುರಿತು.

3/30/2009 0:00

E

ಎ ಮತುತ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಹುದೆದ್ಗಳ ಲ್
ಅಂಗ ಕಲರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

E

28644

28644

28822

EXAMINATION

11ಅಂಗ ಕಲರಿಗೆ
ಮೀಸಲಾತಿ‐
24/2004‐05

28822

EST1

28829

EXAMINATION

28829

EST1

28834

28834

11ಅಂಗ ಕಲರಿಗೆ
ಮೀಸಲಾತಿ‐
24/2004‐05

ಎ ಮತುತ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಹುದೆದ್ಗಳ ಲ್
ಅಂಗ ಕಲರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

E

11ಸೈನಿಕಸೇನೆ/
ಸಂದಶರ್ನ‐
ಸಂದಶರ್ನಕೆಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯ ಬಗೆಗ್.
01/2005‐06

3/31/2009 0:00

E

11ಸೈನಿಕಸೇನೆ/
ಸಂದಶರ್ನ‐
ಸಂದಶರ್ನಕೆಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯ ಬಗೆಗ್.
01/2005‐06

3/31/2009 0:00

E

EXAMINATION

ಈಶ ರಭಟ್
ರಭಟ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು
ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಅಪರ
ಅಪರ
.ಪಿ. ಈಶವ್
11ಇತರೆ‐
ಆಯುಕಾತ್ಲಯ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ
ಪರ್ಭಾರೆ‐5/2006‐
ಆಧಾರದ ರಜೆ ಅವಧಿಯ ಲ್ ಪರ್ಭಾರ ವಯ್ವಸೆಥ್
07
ಕುರಿತು.

3/31/2009 0:00

E

EST1

.ಪಿ. ಈಶವ್ರಭಟ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಅಪರ
11ಇತರೆ‐
ಆಯುಕಾತ್ಲಯ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ
ಪರ್ಭಾರೆ‐5/2006‐
ಆಧಾರದ ರಜೆ ಅವಧಿಯ ಲ್ ಪರ್ಭಾರ ವಯ್ವಸೆಥ್
07
ಕುರಿತು.

3/31/2009 0:00

E

28837

EXAMINATION

11ವಗರ್‐
11/2005‐06

ಕೆ.ಆರ್. ಉದಶಂಕರ/ನಾರಾಯಣ ರೆಡಿಡ್ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಕುರಿತು.

3/31/2009 0:00

E

28837

EST1

11ವಗರ್‐
11/2005‐06

ಕೆ.ಆರ್. ಉದಶಂಕರ/ನಾರಾಯಣ ರೆಡಿಡ್ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಕುರಿತು.

3/31/2009 0:00

E

28840

EXAMINATION

11ಇತರೆ‐
ನಿ ೕಜನೆ‐
18/2005‐06

.ಎಂ. ಕಾಂತರಾಜ್,ಡಿ.ವೈಪಿ. ರವರ
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

E

28840

EST1

11ಇತರೆ‐
ನಿ ೕಜನೆ‐
18/2005‐06

.ಎಂ. ಕಾಂತರಾಜ್,ಡಿ.ವೈಪಿ. ರವರ
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

E

28847

EXAMINATION

3/31/2009 0:00

E

11ನಿ ೕಜನೆ‐
01/2006‐07

ದದ್ಗಂಗಯಯ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, .ಟಿ.ಇ
ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಇವರನುನ್ ತಾ.ಪ.ಕಾ.ನಿ.ಅ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

28847

EST1

11ನಿ ೕಜನೆ‐
01/2006‐07

ದದ್ಗಂಗಯಯ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, .ಟಿ.ಇ
ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಇವರನುನ್ ತಾ.ಪ.ಕಾ.ನಿ.ಅ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

E

28852

EXAMINATION

11ಇತರೆ‐ವಗರ್‐
2/2006‐07

ಶೇಷಗಿರಿ ಕುಲಕಣಿರ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

E

28852

EST1

11ಇತರೆ‐ವಗರ್‐
2/2006‐07

ಶೇಷಗಿರಿ ಕುಲಕಣಿರ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

E

28855

EXAMINATION

11ನಿ ೕಜನೆ‐
3/2006‐07

ಕೆ.ಎಸ್. ರ್ೕನಿವಾಸಲು , ಡಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಯ ಇವರ
ನಿ ೕಜನೆ ಕುರಿತು.

3/31/2009 0:00

E

28855

EST1

11ನಿ ೕಜನೆ‐
3/2006‐07

ಕೆ.ಎಸ್. ರ್ೕನಿವಾಸಲು , ಡಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಯ ಇವರ
ನಿ ೕಜನೆ ಕುರಿತು.

3/31/2009 0:00

E

28861

EXAMINATION

11ಇತರೆ‐
20/2001

ಡಯಟ್ .ಟಿ.ಇ. ಗ ಗೆ ಎಂ.ಎಡ್ ದಾಯ್ಹರ್ತೆ
ಯುಳಳ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

E

28861

EST1

11ಇತರೆ‐
20/2001

ಡಯಟ್ .ಟಿ.ಇ. ಗ ಗೆ ಎಂ.ಎಡ್ ದಾಯ್ಹರ್ತೆ
ಯುಳಳ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

E

28867

EXAMINATION

11ಕ.ನಿ.ಅ‐
39/2005‐06

ಆರ್. ರತನ್ಯಯ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,ಚಿತರ್ದುಗರ್
ಇವರಿಗೆ ಕ.ನಿ.ಅ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

E

28867

EST1

11ಕ.ನಿ.ಅ‐
39/2005‐06

ಆರ್. ರತನ್ಯಯ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,ಚಿತರ್ದುಗರ್
ಇವರಿಗೆ ಕ.ನಿ.ಅ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

E

EXAMINATION

14ವಗಾರ್ವಣೆ‐
01/2002ಭಾಗ

ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್
ನೀಡದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಗೆಗ್.ವೆಂಕಟೇಶಯಯ್
ಮತುತ್ ಇತರರು

3/31/2009 0:00

E

28869

28869

EST1

14ವಗಾರ್ವಣೆ‐
01/2002ಭಾಗ

ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್
ನೀಡದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಗೆಗ್.ವೆಂಕಟೇಶಯಯ್
ಮತುತ್ ಇತರರು

3/31/2009 0:00

E

28873

EXAMINATION

11ಇತರೆ/ಎಸ್.ಎ
ಸ್.ಎ‐36/2001

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ ಭಾಗವನುನ್ ವೃಂದ ಮತುತ್
ಮೈನಾರಿಟಿ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯಕೆಕ್ ಸಥ್ಳಾಂತರ
ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

E

28873

EST1

11ಇತರೆ/ಎಸ್.ಎ
ಸ್.ಎ‐36/2001

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ ಭಾಗವನುನ್ ವೃಂದ ಮತುತ್
ಮೈನಾರಿಟಿ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯಕೆಕ್ ಸಥ್ಳಾಂತರ
ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

E

28875

EXAMINATION

11ವಗಾರ್ವಣೆ‐
12/2004‐05

ಅಮೃತಬೆಟಟ್ದ, ಉನಿಆಡ ತ ಬೀದರ್
ಇವರನುನ್ ಇ ಲ್ಯೇ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಕುರಿತು.

3/31/2009 0:00

E

28875

EST1

11ವಗಾರ್ವಣೆ‐
12/2004‐05

ಅಮೃತಬೆಟಟ್ದ, ಉನಿಆಡ ತ ಬೀದರ್
ಇವರನುನ್ ಇ ಲ್ಯೇ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಕುರಿತು.

3/31/2009 0:00

E

28877

EXAMINATION

11ಇತರೆ‐
19/2005‐06

ರೇಖಾನಾಯಕ್, ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ,
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ. ರಾಯಚೂರು ಇವರ .ಟಿ.
ಕುರಿತು.

3/31/2009 0:00

E

28877

EST1

11ಇತರೆ‐
19/2005‐06

ರೇಖಾನಾಯಕ್, ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ,
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ. ರಾಯಚೂರು ಇವರ .ಟಿ.
ಕುರಿತು.

3/31/2009 0:00

E

EXAMINATION

ಹೆಚ್.ಆರ್. ಬಸಪಪ್, .ಸ.ನಿ ಇವರನುನ್ ಅಕಷ್ರ
11ನಿ ೕಜನೆ/ಇ ದಾಸೋಹ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮವನುನ್ ಅಭಿ ೕಜಿ
ತರೆ‐3/2003‐04 ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಇ.ಓ ಹುದೆದ್ಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

E

EST1

ಹೆಚ್.ಆರ್. ಬಸಪ
ಹೆಚ್
ಬಸಪಪ್, .ಸ.ನಿ ಇವರನು
ಇವರನುನ್ ಅ
ಅಕಷ್ರ
ಕಷ್ರ
11ನಿ ೕಜನೆ/ಇ ದಾಸೋಹ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮವನುನ್ ಅಭಿ ೕಜಿ
ತರೆ‐3/2003‐04 ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಇ.ಓ ಹುದೆದ್ಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

E

3/31/2009 0:00

E

28880

28880

28883

EXAMINATION

11ಇತರೆ
ಪರ್ಭಾರೆ‐4/2004‐
05

ಬಿ.ಟಿ. ಪೆಮಮ್ಯಯ್, ಇವರ ಸೇವೆಯಿಂದ
ವ ೕನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದ ರುವ ಪರ್ಯುಕತ್
ಕತರ್ವಯ್ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಪರ್ಭಾರ ವಯ್ವಸೆಥ್
ಕುರಿತು.

ಬಿ.ಟಿ. ಪೆಮಮ್ಯಯ್, ಇವರ ಸೇವೆಯಿಂದ
ವ ೕನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದ ರುವ ಪರ್ಯುಕತ್
ಕತರ್ವಯ್ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಪರ್ಭಾರ ವಯ್ವಸೆಥ್
ಕುರಿತು.

3/31/2009 0:00

E

28883

EST1

11ಇತರೆ
ಪರ್ಭಾರೆ‐4/2004‐
05

28887

EXAMINATION

11ಇತರೆ‐
ಪರ್ಭಾರೆ‐27/2004‐
05

ಎಸ್.ಎನ್. ರಂಗೇಗೌಡ, ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಟಿ.ಬಿ.ಎಫ್, ಇವರ ಪರ್ಭಾರ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಕುರಿತು.

3/31/2009 0:00

E

28887

EST1

11ಇತರೆ‐
ಪರ್ಭಾರೆ‐27/2004‐
05

ಎಸ್.ಎನ್. ರಂಗೇಗೌಡ, ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಟಿ.ಬಿ.ಎಫ್, ಇವರ ಪರ್ಭಾರ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಕುರಿತು.

3/31/2009 0:00

E

28892

EXAMINATION

11ಕನಿ.ಅ‐
06/2004‐05

ನರ ಂಹಯಯ್, ಎಸ್.ಎ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ,
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ, ಇವರ ಕ.ನಿ.ಅ ಪರಿಗಣಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

E

28892

EST1

11ಕನಿ.ಅ‐
06/2004‐05

ನರ ಂಹಯಯ್, ಎಸ್.ಎ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ,
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ, ಇವರ ಕ.ನಿ.ಅ ಪರಿಗಣಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

E

28896

EXAMINATION

11ಇತರೆ‐
13/2006‐07

ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ನಡೆಯುವ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಲ್
ಹೂ ನ ಹಾರ ಪುಪಪ್ಗುಚಚ್ ನೀಡವ ಬದಲು
ಪುಸತ್ಕವನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

E

28896

EST1

11ಇತರೆ‐
13/2006‐07

ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ನಡೆಯುವ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಲ್
ಹೂ ನ ಹಾರ ಪುಪಪ್ಗುಚಚ್ ನೀಡವ ಬದಲು
ಪುಸತ್ಕವನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

E

28900

EXAMINATION

11ಇತರೆ‐ವಗರ್‐
4/2006‐07

ಇ. ನಂಜಪಪ್, ಉ.ನಿ ಮೈಸೂರು ಇವರನುನ್
ಪಾ
ಪಾಲ್ನಿಂಗ್ ಘಟಕಕೆಕ್ ಸಥ್ಳ
ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

E

28900

EST1

11ಇತರೆ‐ವಗರ್‐
4/2006‐07

ಇ. ನಂಜಪಪ್, ಉ.ನಿ ಮೈಸೂರು ಇವರನುನ್
ಪಾ
ಪಾಲ್ನಿಂಗ್ ಘಟಕಕೆಕ್ ಸಥ್ಳ
ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

E

28903

EXAMINATION

ಡಿ.ಎಸ್.ರಾಜಣಣ್, ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಮ.ಉ. ೕಬೆಂ. ಇವರ ರಜಾ ಅವಧಿಯ ಲ್
ಪರ್ಭಾರೆ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಕುರಿತು.

3/31/2009 0:00

E

11ಇತರೆ
ಪರ್ಭಾರ‐11/2006‐
07

11ಇತರೆ
ಪರ್ಭಾರ‐11/2006‐
07

28903

EST1

28907

EXAMINATION

28907

EST1

28910

EXAMINATION

11 ಕಷ್ಣ
ಅದಾಲತ್‐
2/2005‐06

28910

EST1

11 ಕಷ್ಣ
ಅದಾಲತ್‐
2/2005‐06

ಡಿ.ಎಸ್.ರಾಜಣಣ್, ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಮ.ಉ. ೕಬೆಂ. ಇವರ ರಜಾ ಅವಧಿಯ ಲ್
ಪರ್ಭಾರೆ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಕುರಿತು.

3/31/2009 0:00

E

11ಇತರೆ
ಎಲ್. ರಾಧಾಕೃಷಣ್, ಸ.ನಿ, ರವರ
ಪರ್ಭಾರೆ‐12/2006‐ ವಗಾರ್ವಣೆಯಿಂದ ತೆರವಾದ ಹುದೆದ್ಗೆ ಪರ್ಭಾರ
07
ವಯ್ವಸೆಥ್ ಕುರಿತು.

3/31/2009 0:00

E

11ಇತರೆ
ಎಲ್. ರಾಧಾಕೃಷಣ್, ಸ.ನಿ, ರವರ
ಪರ್ಭಾರೆ‐12/2006‐ ವಗಾರ್ವಣೆಯಿಂದ ತೆರವಾದ ಹುದೆದ್ಗೆ ಪರ್ಭಾರ
07
ವಯ್ವಸೆಥ್ ಕುರಿತು.

3/31/2009 0:00

E

. ಂಗರಾಜಯಯ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, .ಟಿ.ಇ,
ಜಮಖಂಡಿ, ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

E

. ಂಗರಾಜಯಯ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, .ಟಿ.ಇ,
ಜಮಖಂಡಿ, ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

E

28915

EXAMINATION

11 ಕಷ್ಣ
ಅದಾಲತ್‐
1/2005‐06

ಆರ್. ವಣಣ್ರೆಡಿಡ್, ೇ. . ಮಾಗಡಿ ಇವರ ಕಷ್ಣ
ಅದಾಲತ್ ಅಜಿರ್ಸ ಲ್ಕೆ ಕುರಿತು.

3/31/2009 0:00

E

28915

EST1

11 ಕಷ್ಣ
ಅದಾಲತ್‐
1/2005‐06

ಆರ್. ವಣಣ್ರೆಡಿಡ್, ೇ. . ಮಾಗಡಿ ಇವರ ಕಷ್ಣ
ಅದಾಲತ್ ಅಜಿರ್ಸ ಲ್ಕೆ ಕುರಿತು.

3/31/2009 0:00

E

28918

EXAMINATION

11ಇತರೆ‐
20/2006‐07

ಬಸಂತಿ ಬಾಯಿ ಡಿ. ವಾ ೕಕರ್ , ಂದಿನ ೇ. .
ಇವರ ಪರ್ಭಾರ ವ ಕೊಡದೆ ಇರುವ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

E

28918

EST1

11ಇತರೆ‐
20/2006‐07

ಬಸಂತಿ ಬಾಯಿ ಡಿ. ವಾ ೕಕರ್ , ಂದಿನ ೇ. .
ಇವರ ಪರ್ಭಾರ ವ ಕೊಡದೆ ಇರುವ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

E

28923

EXAMINATION

11ಖಾ ಹುದೆದ್
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಖಾ ಯಾಗುವ ಗೂರ್ಪ್ ಎ
ವರ‐28/2005‐
ವೃಂದದ ಹುದೆದ್ಗಳ ವರ.
06

3/31/2009 0:00

E

11ಖಾ ಹುದೆದ್
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಖಾ ಯಾಗುವ ಗೂರ್ಪ್ ಎ
ವರ‐28/2005‐
ವೃಂದದ ಹುದೆದ್ಗಳ ವರ.
06

3/31/2009 0:00

E

11ಇತರೆ‐
16/2005‐06

ಸಾ. .ಇ. ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಮತುತ್ ಬಿ. ವೃಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇರವಾಗಿ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಸ ಲ್ ರುವ
ಮನ ಗಳಾ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

E

11ಇತರೆ‐
16/2005‐06

ಸಾ. .ಇ. ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಮತುತ್ ಬಿ. ವೃಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇರವಾಗಿ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಸ ಲ್ ರುವ
ಮನ ಗಳಾ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

E

EXAMINATION

11ವಗರ್‐
ಕೆಂಪಯಯ್, .ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಇವರಿಗೆ
ಬಿಡುಗಡೆ‐9/2005‐ ಬಿ.ಇ.ಓ ದ.ವ‐2 ಇ ಲ್ಗೆ ವಗಾರ್ವಾದ ಪರ್ಯುಕತ್
06
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

E

EST1

11ವಗರ್‐
ಕೆಂಪಯಯ್, .ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಇವರಿಗೆ
ಬಿಡುಗಡೆ‐9/2005‐ ಬಿ.ಇ.ಓ ದ.ವ‐2 ಇ ಲ್ಗೆ ವಗಾರ್ವಾದ ಪರ್ಯುಕತ್
06
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

E

28923

EST1

28927

EXAMINATION

28927

EST1

28930

28930

28933

EXAMINATION

11ಇತರೆ‐
ಜಿ. ಚಂದರ್ಶೇಖರ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಇವರ ರಜಾ
ಪರ್ಭಾರೆ‐10/2006‐
ಪರ್ಭಾರ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಕುರಿತು.
07

3/31/2009 0:00

E

28933

EST1

11ಇತರೆ‐
ಜಿ. ಚಂದರ್ಶೇಖರ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಇವರ ರಜಾ
ಪರ್ಭಾರೆ‐10/2006‐
ಪರ್ಭಾರ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಕುರಿತು.
07

3/31/2009 0:00

E

28937

EXAMINATION

11ಇತರೆ‐
ಡಿ.ಆರ್. ಜಗನಾನ್ಥರಾವ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಪರ್ಭಾರ‐30/2005‐
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಇವರ ವ ೕನಿವೃತಿತ್
06
ಹೊಂದ ಲ್ದುದ್, ಬಿಡಗಡೆ ಪರ್ಭಾರ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಕುರಿತು.

3/31/2009 0:00

E

28937

EST1

11ಇತರೆ‐
ಡಿ.ಆರ್. ಜಗನಾನ್ಥರಾವ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಪರ್ಭಾರ‐30/2005‐
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಇವರ ವ ೕನಿವೃತಿತ್
06
ಹೊಂದ ಲ್ದುದ್, ಬಿಡಗಡೆ ಪರ್ಭಾರ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಕುರಿತು.

3/31/2009 0:00

E

28942

EXAMINATION

3/31/2009 0:00

E

11ಇತರೆ‐
3/2003

ಆರ್. ಶಾಂತರಾಜ್, ಸ.ನಿ. ಇವರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್
ಉನನ್ತೀಕರಿ ಪದನಾಮೀಕರಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಆರ್. ಶಾಂತರಾಜ್, ಸ.ನಿ. ಇವರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್
ಉನನ್ತೀಕರಿ ಪದನಾಮೀಕರಿಸುವ ಕುರಿತು.

3/31/2009 0:00

E

11ಇತರೆ‐
32/2004‐05

.ನಾಗರಾಜನ್, ಇ.ಓ ವೃಂದ ಮತುತ್ 3 ಇ.ಓ
ಗ ಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

E

11ಇತರೆ‐
32/2004‐05

.ನಾಗರಾಜನ್, ಇ.ಓ ವೃಂದ ಮತುತ್ 3 ಇ.ಓ
ಗ ಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

E

ಸಹ.ನಿ. ಶಾಲಾ ಕಷ್ಣ ಸಾ. .ಇ ಆಯುಕತ್ರ
11ಕಾ.ಹಂ:21/2
ಕಛೇರಿ, ಇವರಿಗೆ ಕಛೇರಿಯ ಇತರೆ ಭಾಗಗಳ
004‐05
ಮೇ ವ್ಚಾರಣೆ ಕಾಯರ್ವ ಸುವ ಕುರಿತು.

3/31/2009 0:00

E

ಸಹ.ನಿ. ಶಾಲಾ ಕಷ್ಣ ಸಾ. .ಇ ಆಯುಕತ್ರ
11ಕಾ.ಹಂ:21/2
ಕಛೇರಿ, ಇವರಿಗೆ ಕಛೇರಿಯ ಇತರೆ ಭಾಗಗಳ
004‐05
ಮೇ ವ್ಚಾರಣೆ ಕಾಯರ್ವ ಸುವ ಕುರಿತು.

3/31/2009 0:00

E

28942

EST1

11ಇತರೆ‐
3/2003

28948

EXAMINATION

28948

EST1

28952

EXAMINATION

EST1

28952

28966

EXAMINATION

11ವಗಾರ್ವಣೆ‐
10/2003

ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಕಿರಿಯ / ರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿ ವೃಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

E

28966

EST1

11ವಗಾರ್ವಣೆ‐
10/2003

ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಕಿರಿಯ / ರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿ ವೃಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

E

28972

EXAMINATION

11ಕ.ನಿ.ಅ‐
43/2004‐05

ದೊಡಡ್ಮಲಲ್ಪಪ್. ಂದಿನ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ , ಡಯಟ್
ಕೊಡಗು, ಇವರಿಗೆ ಕ.ನಿ.ಅ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಕುರಿತು.

3/31/2009 0:00

E

28972

EST1

11ಕ.ನಿ.ಅ‐
43/2004‐05

ದೊಡಡ್ಮಲಲ್ಪಪ್. ಂದಿನ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ , ಡಯಟ್
ಕೊಡಗು, ಇವರಿಗೆ ಕ.ನಿ.ಅ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಕುರಿತು.

3/31/2009 0:00

E

28982

EXAMINATION

11ಇತರೆ‐
27/2002

ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲಾಲ್ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಬಿ.ಇ.ಓ ಗಳ ಬಗೆಗ್
ಮಾ ತಿ

3/31/2009 0:00

E

28982

EST1

11ಇತರೆ‐
27/2002

ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲಾಲ್ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಬಿ.ಇ.ಓ ಗಳ ಬಗೆಗ್
ಮಾ ತಿ

3/31/2009 0:00

E

28987

EXAMINATION

11ಬಡಿತ್‐ಉ.ನಿ‐
08/2002

ಎಲ್.ರಂಗಪಪ್, .ಉ. ಡಯಟ್, ದಾವಣಗೆರೆ
ಇವರಿಗೆ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

E

28987

EST1

11ಬಡಿತ್‐ಉ.ನಿ‐
08/2002

ಎಲ್.ರಂಗಪಪ್, .ಉ. ಡಯಟ್, ದಾವಣಗೆರೆ
ಇವರಿಗೆ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

E

28991

EXAMINATION

11ಇತರೆ‐
35/2004‐05

ದಿವ್ತೀಯ ಪಿ.ಯ. . ಪರ್ಶೆನ್ ಪತಿರ್ಕೆ ಸುರಕಷ್ತೆ
ಕುರಿತು.

3/31/2009 0:00

E

28991

EST1

11ಇತರೆ‐
35/2004‐05

ದಿವ್ತೀಯ ಪಿ.ಯ. . ಪರ್ಶೆನ್ ಪತಿರ್ಕೆ ಸುರಕಷ್ತೆ
ಕುರಿತು.

3/31/2009 0:00

E

28994

EXAMINATION

11ಕ.ನಿ.ಅ‐
45/2005‐06

ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿ
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣ ಅವಧಿ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

3/31/2009 0:00

E

28994

EST1

11ಕ.ನಿ.ಅ‐
45/2005‐06

ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿ
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣ ಅವಧಿ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

3/31/2009 0:00

E

29000

EXAMINATION

11ಇತರೆ/2006‐ ಬಿ.ಇ.ಓ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮುಖಯ್ ಮಂತಿರ್ಗಳ ಆದೇಶ
07
ಪಟಿಟ್.

3/31/2009 0:00

E

29000

EST1

11ಇತರೆ/2006‐ ಬಿ.ಇ.ಓ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮುಖಯ್ ಮಂತಿರ್ಗಳ ಆದೇಶ
07
ಪಟಿಟ್.

3/31/2009 0:00

E

29005

EXAMINATION

3/31/2009 0:00

E

11ಕ.ನಿ.ಅ.ಇತರೆ‐
21/2002‐03

ಬಿ.ಇ.ಓ ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀ ಾ ಅವಧಿ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.ಎಸ್. ಲಕಷ್ಮ್ಯಯ್

29005

EST1

29008

EXAMINATION

29008

EST1

29011

EXAMINATION

29011

EST1

ಬಿ.ಇ.ಓ ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀ ಾ ಅವಧಿ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.ಎಸ್. ಲಕಷ್ಮ್ಯಯ್

3/31/2009 0:00

E

11ಇ.ಓ.ನಿ‐
32/ಸವ್.ಪು‐
08/2005‐06

ಅನಿತಾ .ನಾಜರೆ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್,
ಬೆಂ.ನ ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಕಿರಿಯ ನಿಯಮ‐
32ರ ಪರ್ಭಾರದ ಲ್ರಿಸುವ ಕುರಿತು.

3/31/2009 0:00

E

11ಇ.ಓ.ನಿ‐
32/ಸವ್.ಪು‐
08/2005‐06

ಅನಿತಾ .ನಾಜರೆ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್,
ಬೆಂ.ನ ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಕಿರಿಯ ನಿಯಮ‐
32ರ ಪರ್ಭಾರದ ಲ್ರಿಸುವ ಕುರಿತು.

3/31/2009 0:00

E

11ವಗಾರ್ವಣೆ‐
2/2004‐05

ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಜಯಕುಮಾರ್, .ಉ. ಡಯಟ್,
ತುಮಕೂರು ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

E

11ವಗಾರ್ವಣೆ‐
2/2004‐05

ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಜಯಕುಮಾರ್, .ಉ. ಡಯಟ್,
ತುಮಕೂರು ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

E

11ಕ.ನಿ.ಅ.ಇತರೆ‐
21/2002‐03

EXAMINATION

ಗುಣಮಟಟದ ಕಷ್ಣವನುನ್ ನೀಡುವುದಕೆಕ್
11ಇತರೆ‐ಬೇಡಿಕೆ‐
ಒತುತ್ಕೊಡುವುದಕಾಕ್ಗಿ ದಕಷ್ತೆಯಿಂದ
25/2006‐07 ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸಬಲಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

E

29012

EST1

ಗುಣಮಟಟದ ಕಷ್ಣವನುನ್ ನೀಡುವುದಕೆಕ್
11ಇತರೆ‐ಬೇಡಿಕೆ‐
ಒತುತ್ಕೊಡುವುದಕಾಕ್ಗಿ ದಕಷ್ತೆಯಿಂದ
25/2006‐07 ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸಬಲಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

E

29013

EXAMINATION

11ಇತರೆ‐
ನಿ ೕಜನೆ‐
28/2006‐07

ನಾಯ್ ನಲ್, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ಕಮೂಯ್ನಲ್
ಹಾರ್ ಮನಿ, ನವದೆಹ , ಇ ಲ್ನ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ
ಹುದೆದ್ಗೆ ನಿ ೕಜನೆ ಕುರಿತು.

3/31/2009 0:00

E

29013

EST1

11ಇತರೆ‐
ನಿ ೕಜನೆ‐
28/2006‐07

ನಾಯ್ ನಲ್, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ಕಮೂಯ್ನಲ್
ಹಾರ್ ಮನಿ, ನವದೆಹ , ಇ ಲ್ನ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ
ಹುದೆದ್ಗೆ ನಿ ೕಜನೆ ಕುರಿತು.

3/31/2009 0:00

E

29017

EXAMINATION

11ಇತರೆ‐
ಕೆಂಪಯಯ್, ಬಿ.ಇ.ಓ ದ.ವ‐2, ಬೆಂ.ದ.ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ
ಪರ್ಭಾರೆ‐33/2006‐ ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತುತ್ ಗೊ ರುವುದರಿಂದ
07
ಪರ್ಭಾರ ವಯ್ವಸಥ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

3/31/2009 0:00

E

29012

29017

EST1

11ಇತರೆ‐
ಕೆಂಪಯಯ್, ಬಿ.ಇ.ಓ ದ.ವ‐2, ಬೆಂ.ದ.ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ
ಪರ್ಭಾರೆ‐33/2006‐ ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತುತ್ ಗೊ ರುವುದರಿಂದ
07
ಪರ್ಭಾರ ವಯ್ವಸಥ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

3/31/2009 0:00

E

EXAMINATION

11ಇತರೆ‐
ಅ.ಪರ್ವಾಸ‐
ಅನುಮತಿ‐
34/2006‐07

ಶಾಲಾ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಪರ್ವಾಸ ಕಾಯರ್ಕರ್ದ ಲ್ ೇ.
ಕನಕಪುರ , ನಾಗರಾಜರಾವ್, ಇವರ
ಭಾಗವ ಸು ಕೆ.

3/31/2009 0:00

E

29021

EST1

11ಇತರೆ‐
ಅ.ಪರ್ವಾಸ‐
ಅನುಮತಿ‐
34/2006‐07

ಶಾಲಾ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಪರ್ವಾಸ ಕಾಯರ್ಕರ್ದ ಲ್ ೇ.
ಕನಕಪುರ , ನಾಗರಾಜರಾವ್, ಇವರ
ಭಾಗವ ಸು ಕೆ.

3/31/2009 0:00

E

29026

EXAMINATION

11ಇತರೆ‐
ಡಿ.ಶಂಕರ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್ ಕೊಡಗು
ಪರ್ಭಾರೆ‐69/2006‐ ಇವರಿಂದ ತೆರವಾದ ಹುದೆದ್ಗೆ ಪರ್ಭಾರಿ ವಯ್ವಸೆಥ್
07
ಕುರಿತು.

3/31/2009 0:00

E

29026

EST1

11ಇತರೆ‐
ಡಿ.ಶಂಕರ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್ ಕೊಡಗು
ಪರ್ಭಾರೆ‐69/2006‐ ಇವರಿಂದ ತೆರವಾದ ಹುದೆದ್ಗೆ ಪರ್ಭಾರಿ ವಯ್ವಸೆಥ್
07
ಕುರಿತು.

3/31/2009 0:00

E

29021

29028

EXAMINATION

11ಇತರೆ‐
ಪರ್ಭಾರೆ‐64/2006‐
07

ಕೆ.ಕಾಳಪಪ್, ಉ.ನಿ. ಪರ್ಭಾರಿ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

E

29028

EST1

11ಇತರೆ‐
ಪರ್ಭಾರೆ‐64/2006‐
07

ಕೆ.ಕಾಳಪಪ್, ಉ.ನಿ. ಪರ್ಭಾರಿ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

E

29031

EXAMINATION

11ಇತರೆ‐
02/2007‐08

ಬಸವರಾಜಪಪ್, ಬಿ.ಇ.ಓ ಇವರ
ಕುರಿತು.

ಳಾಸ ನೀಡುವ

3/31/2009 0:00

E

29031

EST1

11ಇತರೆ‐
02/2007‐08

ಬಸವರಾಜಪಪ್, ಬಿ.ಇ.ಓ ಇವರ
ಕುರಿತು.

ಳಾಸ ನೀಡುವ

3/31/2009 0:00

E

EXAMINATION

11ಇ.ಎಫ್.ಎ/
ನೊ.ಅ/2006‐07

3/31/2009 0:00

E

29039

ಇ.ಎಫ್.ಎ ಗುರಿಗ ಗೆ ಸಂಬಧಿ ದಂತೆ
ಮಧಯ್ಂತರ ಅಸೆಸ್ ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು
ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕ ಕುರಿತು.

29039

EST1

29047

EXAMINATION

29047

EST1

29054

EXAMINATION

29054

EST1

11ಇ.ಎಫ್.ಎ/
ನೊ.ಅ/2006‐07

ಇ.ಎಫ್.ಎ ಗುರಿಗ ಗೆ ಸಂಬಧಿ ದಂತೆ
ಮಧಯ್ಂತರ ಅಸೆಸ್ ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು
ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕ ಕುರಿತು.

3/31/2009 0:00

E

11ಇತರೆ‐ಅ.ಮಾ‐ ಸವ್ತಂತರ್ ದಿನಾಚರಣೆ ದಿನದಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
18/2006‐07
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಕ ಸುವ ಕುರಿತು.

3/31/2009 0:00

E

11ಇತರೆ‐ಅ.ಮಾ‐ ಸವ್ತಂತರ್ ದಿನಾಚರಣೆ ದಿನದಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
18/2006‐07
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಕ ಸುವ ಕುರಿತು.

3/31/2009 0:00

E

11ವಗಾರ್ವಣೆ‐
2/2005‐06

ಗೂರ್ಪ್ ಎ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಕುರಿತು.

3/31/2009 0:00

E

11ವಗಾರ್ವಣೆ‐
2/2005‐06

ಗೂರ್ಪ್ ಎ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಕುರಿತು.

3/31/2009 0:00

E

29061

EXAMINATION

11ವಗಾರ್ವಣೆ‐
20/2002‐03

ಗೂರ್ಪ್‐ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ರಿಯ/ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್ ಸವ್ಷಟ್ ಅಭಿಪಾರ್ಯ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್
ವರದಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು.

3/31/2009 0:00

E

29061

EST1

11ವಗಾರ್ವಣೆ‐
20/2002‐03

ಗೂರ್ಪ್‐ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ರಿಯ/ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್ ಸವ್ಷಟ್ ಅಭಿಪಾರ್ಯ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್
ವರದಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು.

3/31/2009 0:00

E

29065

EXAMINATION

11ವಗಾರ್ವಣೆ‐
3/2004‐05

ಗೂರ್ಪ್ ಎ ರಿಯ/ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿ ವೃಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

E

29065

EST1

11ವಗಾರ್ವಣೆ‐
3/2004‐05

ಗೂರ್ಪ್ ಎ ರಿಯ/ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿ ವೃಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

E

29069

EXAMINATION

11ವಗಾರ್ವಣೆ‐
4/2004‐05

ಗೂರ್ಫ್ ಎ ರಿಯ/ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿ ವೃಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

E

29069

EST1

11ವಗಾರ್ವಣೆ‐
4/2004‐05

ಗೂರ್ಫ್ ಎ ರಿಯ/ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿ ವೃಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

E

29074

EXAMINATION

11ವಗಾರ್ವಣೆ‐
1/2004‐05

ಗೂರ್ಪ್ಎ ರಿಯ /ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿ ವೃಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

E

29074

EST1

11ವಗಾರ್ವಣೆ‐
1/2004‐05

ಗೂರ್ಪ್ಎ ರಿಯ /ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿ ವೃಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

E

EXAMINATION

ಸಾ. .ಇ. ಕಷ್ಣಾ
ಸಾ
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ
ಧಿಕಾರಿಗಳ ವೃಂ
ಂದ
ದ
11ವಗಾರ್ವಣೆ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ/ಸಥ್ಳ ನಿರೀ ೆಯ ಲ್ರುವ
ಕ.ನಿ.ಅ‐
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಗೆಗ್. ಎಂ. ದೇವಾನಂದ್ ಮತುತ್
01/2002ಭಾಗ‐1
ಇತರರರು

3/31/2009 0:00

E

EST1

ಸಾ. .ಇ. ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವೃಂದ
11ವಗಾರ್ವಣೆ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ/ಸಥ್ಳ ನಿರೀ ೆಯ ಲ್ರುವ
ಕ.ನಿ.ಅ‐
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಗೆಗ್. ಎಂ. ದೇವಾನಂದ್ ಮತುತ್
01/2002ಭಾಗ‐1
ಇತರರರು

3/31/2009 0:00

E

29079

29079

29085

EXAMINATION

11ವಗಾರ್ವಣೆ‐
14/2003

ಎಂ.ಎಂ. ರಮೇಶ್, .ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

E

29085

EST1

11ವಗಾರ್ವಣೆ‐
14/2003

ಎಂ.ಎಂ. ರಮೇಶ್, .ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

E

29091

EXAMINATION

11ವಗಾರ್ವಣೆ‐
21/2003‐04

ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ
ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

E

29091

EST1

11ವಗಾರ್ವಣೆ‐
21/2003‐04

ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ
ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

E

29099

EXAMINATION

11ವಗಾರ್ವಣೆ‐
18/2003

2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಸಾ. .ಇ. ಗೂರ್ಪ್ ಎ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೃಂದದ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

E

29099

EST1

11ವಗಾರ್ವಣೆ‐
18/2003

2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಸಾ. .ಇ. ಗೂರ್ಪ್ ಎ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೃಂದದ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

E

29102

EXAMINATION

11ವಗಾರ್ವಣೆ‐
36/2003

ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ
ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಕುರಿತು.

3/31/2009 0:00

E

29102

EST1

11ವಗಾರ್ವಣೆ‐
36/2003

ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ
ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಕುರಿತು.

3/31/2009 0:00

E

29109

EXAMINATION

11ವಗಾರ್ವಣೆ‐
14/2003‐04

ಬಸವಣಯ್ಪಪ್ , ಉ.ನಿ ಸಾ. .ಇ. ವ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಕುರಿತು.

ಗಗ್ ಇವರ

3/31/2009 0:00

E

29109

EST1

11ವಗಾರ್ವಣೆ‐
14/2003‐04

ಬಸವಣಯ್ಪಪ್ , ಉ.ನಿ ಸಾ. .ಇ. ವ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಕುರಿತು.

ಗಗ್ ಇವರ

3/31/2009 0:00

E

29114

EXAMINATION

11ವಗಾರ್ವಣೆ‐
ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
4/2004‐05 ಭಾಗ‐
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
2

3/31/2009 0:00

E

29114

EST1

11ವಗಾರ್ವಣೆ‐
ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
4/2004‐05 ಭಾಗ‐
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
2

3/31/2009 0:00

E

29117

EXAMINATION

11ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ವಗಾರ್ವಣೆ‐
4/2004‐05

ಗೂರ್ಪ್ಎ ರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿ ಉ.ನಿ ವೃಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

E

29117

EST1

11ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ವಗಾರ್ವಣೆ‐
4/2004‐05

ಗೂರ್ಪ್ಎ ರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿ ಉ.ನಿ ವೃಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

E

29123

EXAMINATION

11ಇತರೆ‐
ನಿ ೕಜನೆ‐
23/2005‐06

ಬಿ.ಕೆ. ಬಸವರಾಜು, ಬಿ.ಇ.ಓ ಪಾಂಡವಪುರ
ಇವರನುನ್ ಅಬುದ್ಲ್ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ ಇವರನುನ್
ಉ.ನಿ ವೃಂದದ ಹುದೆದ್ಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

E

29123

EST1

11ಇತರೆ‐
ನಿ ೕಜನೆ‐
23/2005‐06

ಬಿ.ಕೆ. ಬಸವರಾಜು, ಬಿ.ಇ.ಓ ಪಾಂಡವಪುರ
ಇವರನುನ್ ಅಬುದ್ಲ್ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ ಇವರನುನ್
ಉ.ನಿ ವೃಂದದ ಹುದೆದ್ಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

E

29129

EXAMINATION

11ಬಡಿತ್
ಮಾಪಾರ್ಡು‐
2/1997‐98 ಭಾಗ

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್. ಗೀತಾ ಇವರಿಗೆ ನಿಯಮ‐
32ರಂತೆ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವೃಂದದ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಬಡಿತ್ ಮಾಪಾರ್ಡು

3/31/2009 0:00

E

29129

EST1

11ಬಡಿತ್
ಮಾಪಾರ್ಡು‐
2/1997‐98 ಭಾಗ

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್. ಗೀತಾ ಇವರಿಗೆ ನಿಯಮ‐
32ರಂತೆ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವೃಂದದ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಬಡಿತ್ ಮಾಪಾರ್ಡು

3/31/2009 0:00

E

29135

EXAMINATION

11ಬಡಿತ್‐5/1998‐
99

ಕೆ.ಆರ್. ರಾಮಚಂದರ್, .ಉ. ಡಿ.ಐ.ಇಟಿ,
ಮೈಸೂರು ನಿಯಮ‐32ರಂತೆ ಬಡಿತ್
ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

E

29135

EST1

11ಬಡಿತ್‐5/1998‐
99

ಕೆ.ಆರ್. ರಾಮಚಂದರ್, .ಉ. ಡಿ.ಐ.ಇಟಿ,
ಮೈಸೂರು ನಿಯಮ‐32ರಂತೆ ಬಡಿತ್
ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

E

29509

EXAMINATION

14ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ವಗರ್‐20/2005‐
06

2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಮು. .
ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29509

EST1

14ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ವಗರ್‐20/2005‐
06

2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಮು. .
ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29512

EXAMINATION

14ಇತರೆ‐
52./2005‐06

ಆರ್.ಟಿ. ಪದಮ್ ರ್ೕ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್
ನಗರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಅಜಿರ್ಯನುನ್
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29512

EST1

14ಇತರೆ‐
52./2005‐06

ಆರ್.ಟಿ. ಪದಮ್ ರ್ೕ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್
ನಗರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಅಜಿರ್ಯನುನ್
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29516

EXAMINATION

14ಮು.ವ.ಶಾ‐
43/2005‐06

ಮು ಲ್ೕಂ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ, ಮಂಡಯ್
ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರ ಹುದೆದ್
ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29516

EST1

14ಮು.ವ.ಶಾ‐
43/2005‐06

ಮು ಲ್ೕಂ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ, ಮಂಡಯ್
ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರ ಹುದೆದ್
ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29519

EXAMINATION

14ಗೂರ್ಪ್ ವಗರ್‐
45/2005‐06

ಎಂ. ೕಲಾರಾಣಿ, ಮು. . ಬಾ.ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ.
ನೆಲೂಲ್ರು, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ: ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29519

EST1

14ಗೂರ್ಪ್ ವಗರ್‐
45/2005‐06

ಎಂ. ೕಲಾರಾಣಿ, ಮು. . ಬಾ.ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ.
ನೆಲೂಲ್ರು, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ: ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29524

EXAMINATION

14ಗೂರ್ಪ್ ವಗರ್‐
ಬಿಡುಗಡೆ‐
22/2005‐06

2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಗೂರ್ಫ ಬಿ.
ಮು. ./ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ವಗಾರ್ವಣೆ/ಕತರ್ವಯ್ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29524

EST1

14ಗೂರ್ಪ್ ವಗರ್‐
ಬಿಡುಗಡೆ‐
22/2005‐06

2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಗೂರ್ಫ ಬಿ.
ಮು. ./ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ವಗಾರ್ವಣೆ/ಕತರ್ವಯ್ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

EXAMINATION

ಡಯಟ್ ಗಳನಾನ್ಗಿ ಉನನ್ತೀಕರಿ ದ ಸಕಾರ್ರಿ
14 .ಟಿ.ಇ/ಹೊಸ
ಕಷ್ರಕ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಲ್ನ ಅಧೀಕಷ್ಕರ
.ಡಯಟ್‐
ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರನಾನ್ಗಿ
49/2005‐06
ಪದನಾಮಿಕರಿ ಅದೇ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಲ್
ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29528

EST1

ಡಯಟ್ ಗಳನಾನ್ಗಿ ಉನನ್ತೀಕರಿ ದ ಸಕಾರ್ರಿ
14 .ಟಿ.ಇ/ಹೊಸ
ಕಷ್ರಕ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಲ್ನ ಅಧೀಕಷ್ಕರ
.ಡಯಟ್‐
ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರನಾನ್ಗಿ
49/2005‐06
ಪದನಾಮಿಕರಿ ಅದೇ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಲ್
ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29533

EXAMINATION

14ಇತರೆ‐
ಇಲಾಖೆ ನಿ ೕ‐
1/2005‐06

ಉದಯಕುಮಾರ,ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ.
ಎಮೆಮ್ಮಾಡು,ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ: ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29533

EST1

14ಇತರೆ‐
ಇಲಾಖೆ ನಿ ೕ‐
1/2005‐06

ಉದಯಕುಮಾರ,ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ.
ಎಮೆಮ್ಮಾಡು,ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ: ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29536

EXAMINATION

14ಇತರೆ‐
56/2005‐06

ಹನುಮನಾಯಕ,ಮು. , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ. ಹಾಸನ
ಇವರನುನ್ ಎಂ.ಇ.ಡಿ ತರಬೇತಿಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ
ಕುರಿತು.

4/1/2009 0:00

D

29528

ಹನುಮನಾಯಕ,ಮು. , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ. ಹಾಸನ
ಇವರನುನ್ ಎಂ.ಇ.ಡಿ ತರಬೇತಿಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ
ಕುರಿತು.

4/1/2009 0:00

D

EXAMINATION

ಚನನ್ಬಸಪಪ್ ಮುದೊಳ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
14ಸಥ್ಳನಿಯುಕಿತ್‐
ಡಯಟ್, ಯರಮರಸ್, ಹಾಗೂ ಎಸ್. .
ಅನುಸಮರ್ತನೆ‐
ಗಂಗಪಪ್, ಪಾರ್ಚಾಯರ್ರು, ನ ೕದಯ ಮಾದರಿ
54/2005‐06
ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಅಡಕಮಾರನಹ ಳ್, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್

4/1/2009 0:00

D

29539

EST1

ಚನನ್ಬಸಪಪ್ ಮುದೊಳ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
14ಸಥ್ಳನಿಯುಕಿತ್‐
ಡಯಟ್, ಯರಮರಸ್, ಹಾಗೂ ಎಸ್. .
ಅನುಸಮರ್ತನೆ‐
ಗಂಗಪಪ್, ಪಾರ್ಚಾಯರ್ರು, ನ ೕದಯ ಮಾದರಿ
54/2005‐06
ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಅಡಕಮಾರನಹ ಳ್, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್

4/1/2009 0:00

D

29543

EXAMINATION

14ಮಾ ತಿ
ತಂತರ್ ಾನ‐
7/2005‐06

ಮಾ ತಿ ತಂತರ್ ಾನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾ ತಿ
ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29543

EST1

14ಮಾ ತಿ
ತಂತರ್ ಾನ‐
7/2005‐06

ಮಾ ತಿ ತಂತರ್ ಾನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾ ತಿ
ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29536

29539

EST1

14ಇತರೆ‐
56/2005‐06

29548

29548

29552

29552

29558

EXAMINATION

14ಹೊಸ
ಡಯಟ್, ಗೂರ್ಪ್
ಬಿ ವಗರ್‐
35/2005‐06

2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ
ಪಾರ್ರಂಭವಾಗಿರುವ ಡಯಟ್ ಗಳ ಲ್ನ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

EST1

14ಹೊಸ
ಡಯಟ್, ಗೂರ್ಪ್
ಬಿ ವಗರ್‐
35/2005‐06

2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ
ಪಾರ್ರಂಭವಾಗಿರುವ ಡಯಟ್ ಗಳ ಲ್ನ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

EXAMINATION

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ
ೕಜನೆಯಡಿ
14ಬಿ.ಆರ್. /ಎ
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಬಿ.ಆರ್. .
ಸ್.ಎಸ್.ಎ/ಸಥ್.ನಿ
ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ ನೀಡುವ
ೕ‐1/2005‐06
ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

EST1

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ
ೕಜನೆಯಡಿ
14ಬಿ.ಆರ್. /ಎ
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಬಿ.ಆರ್. .
ಸ್.ಎಸ್.ಎ/ಸಥ್.ನಿ
ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ ನೀಡುವ
ೕ‐1/2005‐06
ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

4/1/2009 0:00

D

EXAMINATION

14ಎಲ್. .ಕೂಯ್‐
245/2007

ನಾಯ್ಮಗೌಡ ದುದ್ಭೀಮಪಪ್, ಧಾನ ಪರಿಷತ್
ಸದಸಯ್ರು, ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್
ಸಂಕೆಯ್: 245ಕೆಕ ಉತತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

ನಾಯ್ಮಗೌಡ ದುದ್ಭೀಮಪಪ್, ಧಾನ ಪರಿಷತ್
ಸದಸಯ್ರು, ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್
ಸಂಕೆಯ್: 245ಕೆಕ ಉತತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

EXAMINATION

14ಎಲ್. .ಕೂಯ್‐ ಪಟಟ್ಣಣ್ ಮರಿತಿಬೆಬ್ೕಗೌಡ, .ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರು
ಶಾ‐
ಇವರ ಪರ್.ಸಂ‐ಸಾ.27.ನಿ‐330/2000ಕೆಕ್ಉತತ್ರ
27.ನಿ.330/2007
ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

EST1

14ಎಲ್. .ಕೂಯ್‐ ಪಟಟ್ಣಣ್ ಮರಿತಿಬೆಬ್ೕಗೌಡ, .ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರು
ಶಾ‐
ಇವರ ಪರ್.ಸಂ‐ಸಾ.27.ನಿ‐330/2000ಕೆಕ್ಉತತ್ರ
27.ನಿ.330/2007
ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29558

EST1

29562

29562

29567

29567

14ಎಲ್. .ಕೂಯ್‐
245/2007

EXAMINATION

14ವಗರ್
ಮಾ ತಿ‐
35/2006‐07

2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ವಗಾರ್ವಣೆ
ಸಂಬಂಧ ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ವಗಾರ್ಯಿಸುವಂತೆ
ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ ಬಂದಿರುವ ಪರ್ಕರಣಗಳ
ಮಾ ತಿ.

4/1/2009 0:00

D

EST1

14ವಗರ್
ಮಾ ತಿ‐
35/2006‐07

2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಸಂಬಂಧ ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ವಗಾರ್ಯಿಸುವಂತೆ
ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ ಬಂದಿರುವ ಪರ್ಕರಣಗಳ
ಮಾ ತಿ.

4/1/2009 0:00

D

EXAMINATION

ಸಕಾರ್ರಿ ಎಸ್. /ಎಸ್.ಟಿ. ಪರ್ತಿಭಾವಂತ
14ನಿ ೕಜನೆ‐
ಬಾಲಕಿಯರ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ. ವಸತಿ ಸ ತಿ
37/2006‐07 ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರ
ನಿ ೕಜನೆ ರದುದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29571

EST1

ಸಕಾರ್ರಿ ಎಸ್. /ಎಸ್.ಟಿ. ಪರ್ತಿಭಾವಂತ
14ನಿ ೕಜನೆ‐
ಬಾಲಕಿಯರ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ. ವಸತಿ ಸ ತಿ
37/2006‐07 ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರ
ನಿ ೕಜನೆ ರದುದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29575

EXAMINATION

14ಎಲ್.ಎ. ಕೂಯ್‐
327/2007‐08

ಪರ್ಭಾಕರ ಬಂಗೇರ ಕೆ. ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ, ಧಾನ
ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರು, ಇವರ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂ:3327ಕೆಕ್
ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29575

EST1

14ಎಲ್.ಎ. ಕೂಯ್‐
327/2007‐08

ಪರ್ಭಾಕರ ಬಂಗೇರ ಕೆ. ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ, ಧಾನ
ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರು, ಇವರ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂ:3327ಕೆಕ್
ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29578

EXAMINATION

14ಎಲ್.ಎ.ಕೂಯ್‐
102/2007‐08

ಪಾಟೀಲ್ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮುಂಡರಗಿ, ಧಾನ
ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರು, ಇವರ ಪರ್.ಸಂ‐102ರ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29571

29578

EST1

14ಎಲ್.ಎ.ಕೂಯ್‐
102/2007‐08

ಪಾಟೀಲ್ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮುಂಡರಗಿ, ಧಾನ
ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರು, ಇವರ ಪರ್.ಸಂ‐102ರ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29581

EXAMINATION

14ಎಲ್.ಎ.ಕೂಯ್‐
222/2007‐08

ನಿಂಗಪಪ್, ಕುಣಿಗಲ್ ಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರು,
ಇವರ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್: 222ರ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29581

EST1

14ಎಲ್.ಎ.ಕೂಯ್‐
222/2007‐08

ನಿಂಗಪಪ್, ಕುಣಿಗಲ್ ಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರು,
ಇವರ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್: 222ರ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29365

EXAMINATION

17ಇತರೆ‐
6/2000

ರಾಲ್ಡ್ ಕಾವ್ಡರ್ಸ್, ಕೋಆಡಿನೇಟರ್ ಸಂಚಾರಿ
ಶಾಲೆ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29365

EST1

17ಇತರೆ‐
6/2000

ರಾಲ್ಡ್ ಕಾವ್ಡರ್ಸ್, ಕೋಆಡಿನೇಟರ್ ಸಂಚಾರಿ
ಶಾಲೆ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29376

EXAMINATION

14ಟಿ.ಟಿ.ಐ‐
ಇತರೆ‐01/2002‐
03

ಸ.ಟಿ.ಟಿ.ಐ ಕೊಪಪ್ಳ ಇ ಲ್ಗೆ ಬಿ ದಜೆರ್ಯನುನ್
ಸಥ್ಳಾಂತರಿ ಬಡಿತ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29376

EST1

14ಟಿ.ಟಿ.ಐ‐
ಇತರೆ‐01/2002‐
03

ಸ.ಟಿ.ಟಿ.ಐ ಕೊಪಪ್ಳ ಇ ಲ್ಗೆ ಬಿ ದಜೆರ್ಯನುನ್
ಸಥ್ಳಾಂತರಿ ಬಡಿತ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29380

EXAMINATION

14ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ
ನಿ ೕಜನೆ‐
3/2002‐03

ರಾಜಯ್ ೕಜನಾ ಕಛೇರಿಗೆ ಸವರ್ ಕಷ್ಣ
ಅಭಿಯಾನ ಇ ಲ್ಗೆ ಕಿರಿಯ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29380

EST1

14ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ
ನಿ ೕಜನೆ‐
3/2002‐03

ರಾಜಯ್ ೕಜನಾ ಕಛೇರಿಗೆ ಸವರ್ ಕಷ್ಣ
ಅಭಿಯಾನ ಇ ಲ್ಗೆ ಕಿರಿಯ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29387

EXAMINATION

14ಶಾ. .ಅ.
ಎ.ಪಿ.ಓ ನಿ ೕ‐
1/2002‐03

ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕ ಕುರಿತು.

4/1/2009 0:00

D

29387

EST1

14ಶಾ. .ಅ.
ಎ.ಪಿ.ಓ ನಿ ೕ‐
1/2002‐03

ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕ ಕುರಿತು.

4/1/2009 0:00

D

29392

EXAMINATION

26ಪ.ಅ.ದೂ‐
9/2003‐04

ಚಂದರ್ಶೇಖರ ಬಾಬು,ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,
ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಕೋಟೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ: ಇವರ
ಮೇ ನ ದೂರು

4/1/2009 0:00

D

29392

EST1

26ಪ.ಅ.ದೂ‐
9/2003‐04

ಚಂದರ್ಶೇಖರ ಬಾಬು,ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,
ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಕೋಟೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ: ಇವರ
ಮೇ ನ ದೂರು

4/1/2009 0:00

D

29396

EXAMINATION

14ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ/
ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಬಿ.ಆರ್. /ಎ.ಪಿ.
ನಿ ೕ‐1/2003‐
ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
04

4/1/2009 0:00

D

29396

EST1

14ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ/
ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಬಿ.ಆರ್. /ಎ.ಪಿ.
ನಿ ೕ‐1/2003‐
ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
04

4/1/2009 0:00

D

29397

EXAMINATION

14ಸ. .ಅಭಿ.ನಿ
ೕಜನೆ‐
4/2003‐04

ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಲ್
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಬಿ.ಆರ್. . ಮತುತ್
ಎ.ಪಿ. ಗಳನುನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29397

EST1

14ಸ. .ಅಭಿ.ನಿ
ೕಜನೆ‐
4/2003‐04

ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಲ್
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಬಿ.ಆರ್. . ಮತುತ್
ಎ.ಪಿ. ಗಳನುನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29398

EXAMINATION

14ಸ. .ಅ.
ಶೈ.ಜಿ. ‐1/2004‐
05

ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನದಡಿಯ ಲ್
ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಎಪಿ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್
ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ಗ ಗೆ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29398

EST1

14ಸ. .ಅ.
ಶೈ.ಜಿ. ‐1/2004‐
05

ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನದಡಿಯ ಲ್
ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಎಪಿ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್
ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ಗ ಗೆ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

4/1/2009 0:00

D

29400

EXAMINATION

ರಾಜಿರ್ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕಂದ ,
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ ಕತರ್ವಯ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ
14ಮು.ರ.ದೇ.
ತಮಮ್ಣಣ್ ಗೌಡ, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಇವರಿಗೆ,
ಸಥ್.ನಿ‐4/2003‐04
ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ
ಕುರಿತು.

EST1

ರಾಜಿರ್ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕಂದ ,
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ ಕತರ್ವಯ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ
14ಮು.ರ.ದೇ.
ತಮಮ್ಣಣ್ ಗೌಡ, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಇವರಿಗೆ,
ಸಥ್.ನಿ‐4/2003‐04
ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ
ಕುರಿತು.

4/1/2009 0:00

D

EXAMINATION

ಡಿ. ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ, ವಾಣಿಜಯ್ ತೆರಿಗೆ
14ಇತರೆ/ಸೇ. .‐ ಆಯುಕತ್ರು,ನಿ ಇವರು ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ಲ್
1/2004‐05
ಗೆಜಿಟೆಡ್ ಪರ್ಬೇಷನರಿ ಆಗಿದುದ್, ಇವರು ಸೇವಾ
ವರ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29404

EST1

ಡಿ. ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ, ವಾಣಿಜಯ್ ತೆರಿಗೆ
14ಇತರೆ/ಸೇ. .‐ ಆಯುಕತ್ರು,ನಿ ಇವರು ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ಲ್
1/2004‐05
ಗೆಜಿಟೆಡ್ ಪರ್ಬೇಷನರಿ ಆಗಿದುದ್, ಇವರು ಸೇವಾ
ವರ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29408

EXAMINATION

14ಇತರೆ
ಇಲಾಖೆ ನಿ ೕ‐
1/2004‐05

ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ. ಮು. ಮತುತ್ ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ
ಆಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29408

EST1

14ಇತರೆ
ಇಲಾಖೆ ನಿ ೕ‐
1/2004‐05

ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ. ಮು. ಮತುತ್ ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ
ಆಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29400

29404

EXAMINATION

14ಇತರೆ‐
ನಿ ೕಜನೆ‐
ಬಿ1/2004‐05

ಎಸ್.ಕೆ. ಸುಮಾ, ಸಹಾಯಕ
ೕಜನೆ
ಸಮನಾವ್ಧಿಕಾರಿ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ. ಉನಿ ಕಛೇರಿ
ವ ಗಗ್ ಇವರನುನ್ ಕನಾರ್ಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡ ,
ಬೆಂ. ಇ ಲ್ಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29411

EST1

14ಇತರೆ‐
ನಿ ೕಜನೆ‐
ಬಿ1/2004‐05

ಎಸ್.ಕೆ. ಸುಮಾ, ಸಹಾಯಕ
ೕಜನೆ
ಸಮನಾವ್ಧಿಕಾರಿ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ. ಉನಿ ಕಛೇರಿ
ವ ಗಗ್ ಇವರನುನ್ ಕನಾರ್ಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡ ,
ಬೆಂ. ಇ ಲ್ಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29415

EXAMINATION

14ಇತರೆ/ಕು.ಪು.
ನಿ ೕ‐1/2004‐
05

ಪಿ.ನಾಗರಾಜ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್
ವ ಗಗ್ ಇವರನುನ್ ಕುವೆಂಪು
ಶವ್ ದಾಯ್ಲಯಕೆಕ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಕುರಿತು.

4/1/2009 0:00

D

29415

EST1

14ಇತರೆ/ಕು.ಪು.
ನಿ ೕ‐1/2004‐
05

ಪಿ.ನಾಗರಾಜ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್
ವ ಗಗ್ ಇವರನುನ್ ಕುವೆಂಪು
ಶವ್ ದಾಯ್ಲಯಕೆಕ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಕುರಿತು.

4/1/2009 0:00

D

29420

EXAMINATION

14 ಂದಿ ಟಿ.ಟಿ.ಐ‐
1/2004‐05

ಸಕಾರ್ರಿ ಂದಿ ಅಧಾಯ್ಪಕರ ಪರ್ ಕಷ್ಣ
ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ ಇ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29411

29420

29424

29424

29430

29430

14 ಂದಿ ಟಿ.ಟಿ.ಐ‐
1/2004‐05

ಸಕಾರ್ರಿ ಂದಿ ಅಧಾಯ್ಪಕರ ಪರ್ ಕಷ್ಣ
ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ ಇ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

14ವಾ.ವೇ.ಬ‐ಜಿ‐
01/2004‐05

ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಲ್
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ
ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮತುತ್ ಇತರೆ
ಭತೆಯ್ಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.53ಎಫ್ ಅಗತಯ್ತೆ
ಇಲಲ್ದಿರುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2009 0:00

D

EST1

14ವಾ.ವೇ.ಬ‐ಜಿ‐
01/2004‐05

ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಲ್
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ
ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮತುತ್ ಇತರೆ
ಭತೆಯ್ಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.53ಎಫ್ ಅಗತಯ್ತೆ
ಇಲಲ್ದಿರುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2009 0:00

D

EXAMINATION

14ಹು.ದಿಮಾ:01/
2004‐05

1999ನೇ ಸಾ ನ ಪರ್ಬ
ಬೇಷನರಿ
ೇಷನರಿ ಮು. . ಹುಟಿಟ್ದ
ದಿನಾಂಕದ ಮಾ ತಿಯನುನ್
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು, ಕನಾರ್ಟಕ ಇವರಿಗೆ
ಕಳು ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

EST1

14ಹು.ದಿಮಾ:01/
2004‐05

1999ನೇ ಸಾ ನ ಪರ್ಬೇಷನರಿ ಮು. . ಹುಟಿಟ್ದ
ದಿನಾಂಕದ ಮಾ ತಿಯನುನ್
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು, ಕನಾರ್ಟಕ ಇವರಿಗೆ
ಕಳು ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

EST1

EXAMINATION

EXAMINATION

ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಬಿಯಾನ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿಯ ಲ್
ಒಂದು ಜಿಲೆಲ್ಯಿಂದ
ತೊತ್ಂದು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್
14ಸಾ. .ಅ.ನಿ
ನಿ ೕಜನೆ ಮೇಲೆ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ
ೕ‐5/2004‐05
ಬಿ.ಆರ್. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿ ೕಜನೆ ರದುದ್
ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

EST1

ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಬಿಯಾನ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿಯ ಲ್
ಒಂದು ಜಿಲೆಲ್ಯಿಂದ
ತೊತ್ಂದು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್
14ಸಾ. .ಅ.ನಿ
ನಿ ೕಜನೆ ಮೇಲೆ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ
ೕ‐5/2004‐05
ಬಿ.ಆರ್. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿ ೕಜನೆ ರದುದ್
ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

EXAMINATION

14ಇತರೆ/ಇ.ನಿ
ೕ‐1/2004‐05

ಎನ್. ನರ ಂಹಸಾವ್ಮಿ, .ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು,ಉನಿ.
ಕಛೇರಿ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರನುನ್ ಕೋಲಾರ
ಜಿಲೆಲ್ಯ ಯುವಜನ ಮತುತ್ ಕಿರ್ೕಡಾಧಿಕಾರಿಗಳ
ಹುದೆದ್ಗೆ ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29441

EST1

14ಇತರೆ/ಇ.ನಿ
ೕ‐1/2004‐05

ಎನ್. ನರ ಂಹಸಾ
ಂಹಸಾವ್ಮಿ, .ಪರಿ
ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು
ೕಕಷ್ಕರು,ಉನಿ.
ಕಛೇರಿ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರನುನ್ ಕೋಲಾರ
ಜಿಲೆಲ್ಯ ಯುವಜನ ಮತುತ್ ಕಿರ್ೕಡಾಧಿಕಾರಿಗಳ
ಹುದೆದ್ಗೆ ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29444

EXAMINATION

14ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ಜಯಮಮ್, ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,
ಸೇವಾ ಚಾರಣೆ‐ ಬಾ.ಸಂ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಆರ್. ರಸೆತ್, ಹಾಸನ
2/2004‐05
ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29436

29436

29441

29444

29449

EST1

EXAMINATION

14ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ಜಯಮಮ್, ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,
ಸೇವಾ ಚಾರಣೆ‐ ಬಾ.ಸಂ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಆರ್. ರಸೆತ್, ಹಾಸನ
2/2004‐05
ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

14ಮು. .ಖಾ.ಹು.
ಪರ್‐01/2004‐05

ರಾಜಯ್ದ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಮು. . ಹುದೆದ್
ಖಾ /ಮಂಜೂರಾಗದೆ ಇವರು ಶಾಲೆಗಳ ಲ್
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ರಿಯ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
ಪದನೋನನ್ತಿ ನೀಡಿ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡುವ
ಕುರಿತು.

4/1/2009 0:00

D

14ಮು. .ಖಾ.ಹು.
ಪರ್‐01/2004‐05

ರಾಜಯ್ದ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಮು. . ಹುದೆದ್
ಖಾ /ಮಂಜೂರಾಗದೆ ಇವರು ಶಾಲೆಗಳ ಲ್
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ರಿಯ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
ಪದನೋನನ್ತಿ ನೀಡಿ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡುವ
ಕುರಿತು.

4/1/2009 0:00

D

29449

EST1

29452

EXAMINATION

ಬಿ.ಆರ್. . ಸಮನಾವ್ಧಿಕಾರಿ ಸವರ್ ಕಷ್ಣ
14ಬಿ.ಆರ್. ‐ಬಿ‐
ಅಭಿಯಾನ ಅಳಂದ ಇವರನುನ್ ಬದಲಾಯಿಸುವ
1/2004‐05
ಬಗಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29452

EST1

ಬಿ.ಆರ್. . ಸಮನಾವ್ಧಿಕಾರಿ ಸವರ್ ಕಷ್ಣ
14ಬಿ.ಆರ್. ‐ಬಿ‐
ಅಭಿಯಾನ ಅಳಂದ ಇವರನುನ್ ಬದಲಾಯಿಸುವ
1/2004‐05
ಬಗಗ್.

4/1/2009 0:00

D

EXAMINATION

ಕನಾರ್ಟಕ ವಸತಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಘ, ಂದು ದ
ವಗರ್ಗಳ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಮತುತ್ ಇತರೆ
14 .ವ.ಅ.ಸ.ವ
ನ ೕದಯ/ ರಾಜಿರ್ ಶಾಲೆಗ ಗೆ
ಶಾ‐01/2001‐02
ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29455

EST1

ಕನಾರ್ಟಕ ವಸತಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಘ, ಂದು ದ
ವಗರ್ಗಳ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಮತುತ್ ಇತರೆ
14 .ವ.ಅ.ಸ.ವ
ನ ೕದಯ/ ರಾಜಿರ್ ಶಾಲೆಗ ಗೆ
ಶಾ‐01/2001‐02
ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29456

EXAMINATION

14ಸಾ. .ಅ.
ಬಿ.ಆರ್. ‐
1/2004‐05

ಜನಶಾಲಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿಯ ಲ್ ಬಿ.ಆರ್. .
ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29456

EST1

14ಸಾ. .ಅ.
ಬಿ.ಆರ್. ‐
1/2004‐05

ಜನಶಾಲಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿಯ ಲ್ ಬಿ.ಆರ್. .
ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29459

EXAMINATION

14ಡಿ.ಆರ್. .ಅ.
ಆ.ದಾ‐1/2004‐05

ಅಪರ ಆಯುಕಾತ್ಲಯ , ಧಾರವಾಡ ಇ ಲ್ಯ
ಬಿ.ಆರ್. . ಸಮನಾವ್ಧಿಕಾರಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆ
ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29455

29459

EST1

29474

EXAMINATION

29474

EST1

29477

29477

14ಡಿ.ಆರ್. .ಅ.
ಆ.ದಾ‐1/2004‐05

ಅಪರ ಆಯುಕಾತ್ಲಯ , ಧಾರವಾಡ ಇ ಲ್ಯ
ಬಿ.ಆರ್. . ಸಮನಾವ್ಧಿಕಾರಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆ
ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

14ಬಿ.ಆರ್. :ನಿ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ಯ , ಬಿಜಾಪುರ ತಾ, ಬಿ.ಆರ್. .
ೕ3/2004‐05
ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

14ಬಿ.ಆರ್. :ನಿ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ಯ , ಬಿಜಾಪುರ ತಾ, ಬಿ.ಆರ್. .
ೕ3/2004‐05
ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

EXAMINATION

14ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ.
ಹೆಚ್.ಎಸ್. ದೇಶ್ ಮುಖ್, ಎ.ಪಿ. ,
ಸೇವಾ ಚಾರಣೆ‐ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ ಗುಲಬ್ಗರ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ
1/2004‐05
ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

EST1

14ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ.
ಹೆಚ್.ಎಸ್. ದೇಶ್ ಮುಖ್, ಎ.ಪಿ. ,
ಸೇವಾ ಚಾರಣೆ‐ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ ಗುಲಬ್ಗರ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ
1/2004‐05
ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29481

EXAMINATION

14ನಿ ೕಜನೆ‐
31/2005‐06

ಗಂಗಪಪ್, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ. ಎಲೆಕಾಯ್ತನಹ ಳ್,
ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ: ಬೆಂ.ಗಾರ್ಂ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29481

EST1

14ನಿ ೕಜನೆ‐
31/2005‐06

ಗಂಗಪಪ್, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ. ಎಲೆಕಾಯ್ತನಹ ಳ್,
ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ: ಬೆಂ.ಗಾರ್ಂ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29485

EXAMINATION

14ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ವಗರ್ ಮಾಪರ್ಡು‐
13/2005‐06

ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ. ಮು. . ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಮಾಪರ್ಡುಗಳ ಬಗೆಗ್ತಾರಾಮಣಿ/ಬಂಡಶೆಟಿಟ್,

4/1/2009 0:00

D

29485

EST1

14ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ವಗರ್ ಮಾಪರ್ಡು‐
13/2005‐06

ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ. ಮು. . ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಮಾಪರ್ಡುಗಳ ಬಗೆಗ್ತಾರಾಮಣಿ/ಬಂಡಶೆಟಿಟ್,

4/1/2009 0:00

D

29488

EXAMINATION

14ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ.
ವಗರ್‐8/2005‐06

ರಿಯಾಜ್ ಉನಿನ್ೕಸಾ, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ.
ಕೋಟೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29488

EST1

14ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ.
ವಗರ್‐8/2005‐06

ರಿಯಾಜ್ ಉನಿನ್ೕಸಾ, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ.
ಕೋಟೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29493

EXAMINATION

14ಉದುರ್‐
ಮು. .ನೇಮಕ‐
36/2005‐06

ಸ.ಉದುರ್ ಪೌರ್.ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಮು. . ನೇಮಕಾತಿ
ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29493

EST1

14ಉದುರ್‐
ಮು. .ನೇಮಕ‐
36/2005‐06

ಸ.ಉದುರ್ ಪೌರ್.ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಮು. . ನೇಮಕಾತಿ
ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29496

EXAMINATION

14ಮು. .
ಮುಂದುವರಿಕೆ‐
41/2005‐06

ಗೀತಾ ಕೆ. ಮು. , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ. ನಡುಗೊಡು,
ಮಂಗಳೂರು ತಾ: ಇವರನುನ್ ಸದರಿ ಶಾಲೆಯ ಲ್
ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29496

EST1

14ಮು. .
ಮುಂದುವರಿಕೆ‐
41/2005‐06

ಗೀತಾ ಕೆ. ಮು. , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ. ನಡುಗೊಡು,
ಮಂಗಳೂರು ತಾ: ಇವರನುನ್ ಸದರಿ ಶಾಲೆಯ ಲ್
ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29500

EXAMINATION

14ಮು. .ನಿ ೕ ಪೌರ್.ಶಾಲಾ ಮು. . ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.ಟಿ.ಎನ್.
‐15/2005‐06
ಮಂಜುಳ, ಚಿತರ್ದುಗರ್

4/1/2009 0:00

D

29500

EST1

14ಮು. .ನಿ ೕ ಪೌರ್.ಶಾಲಾ ಮು. . ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.ಟಿ.ಎನ್.
‐15/2005‐06
ಮಂಜುಳ, ಚಿತರ್ದುಗರ್

4/1/2009 0:00

D

29503

EXAMINATION

14ಬಿ.ಆರ್. /ಸಥ್
ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ೇತರ್ ಸಂಪೂಮ್ಲ
ಳ ಮಾಪರ್ಡು‐ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಆಯೆಕ್
1/2005‐06
ಯಾಗಿರುವವ ಸಥ್ಳ ಮಾಪರ್ಡು ಕುರಿತು.

4/1/2009 0:00

D

29503

EST1

14ಬಿ.ಆರ್. /ಸಥ್
ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ೇತರ್ ಸಂಪೂಮ್ಲ
ಳ ಮಾಪರ್ಡು‐ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಆಯೆಕ್
1/2005‐06
ಯಾಗಿರುವವ ಸಥ್ಳ ಮಾಪರ್ಡು ಕುರಿತು.

4/1/2009 0:00

D

28064

EXAMINATION

3/28/2009 0:00

E

13ನಿ.ವೇ.34/20
06‐07

ಕೆ.ಎಸ್.ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು
ಇವರ ನಿವರ್ತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

13ನಿ.ವೇ.34/20
06‐07

E

13ನಿವೇ26/200 ಆರ್.ಚಾಂದಾಯ್ನಾಯಕ.ಮುಖಯ್. ಕಷ್ಕರು ಇವರ
6‐07
ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ

3/28/2009 0:00

E

13ನಿವೇ26/200 ಆರ್.ಚಾಂದಾಯ್ನಾಯಕ.ಮುಖಯ್. ಕಷ್ಕರು ಇವರ
6‐07
ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ

3/28/2009 0:00

E

ಉದಿದ್ನಪರ್ಭು, ರೀಡರ್ .ಟಿ.ಇ ಮಂಗಳೂರು,
ಇವರನುನ್ ಕೆ. .ಎಸ್.ಆರ್ ನಿಯಮ 2854ರ
ಪರ್ಕಾರ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿವೃತಿತ್ಗೊ ಸುವ ಕುರಿತು.

3/30/2009 0:00

B

ಉದಿದ್ನಪರ್ಭು, ರೀಡರ್ .ಟಿ.ಇ ಮಂಗಳೂರು,
ಇವರನುನ್ ಕೆ. .ಎಸ್.ಆರ್ ನಿಯಮ 2854ರ
ಪರ್ಕಾರ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿವೃತಿತ್ಗೊ ಸುವ ಕುರಿತು.

3/30/2009 0:00

B

EST1

28079

EXAMINATION

28079

EST1

28397

EXAMINATION

ಸ14ಕಡಾಡ್ಯ
ನಿವೃತಿತ್‐02/2001‐
02

EST1

ಸ14ಕಡಾಡ್ಯ
ನಿವೃತಿತ್‐02/2001‐
02

28397

ಕೆ.ಎಸ್.ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು
ಇವರ ನಿವರ್ತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00

28064

28404

EXAMINATION

11ಬಡಿತ್‐2/2002‐ ಪಿ.ಎ. ರಾಮಕೃಷಣ್, ರೀಡರ್, .ಟಿ.ಇ. ಮೈಸೂರು
03
ಇವರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

3/30/2009 0:00

B

28404

EST1

11ಬಡಿತ್‐2/2002‐ ಪಿ.ಎ. ರಾಮಕೃಷಣ್, ರೀಡರ್, .ಟಿ.ಇ. ಮೈಸೂರು
03
ಇವರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

3/30/2009 0:00

B

30445

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:16/2009
‐10

ರ್ೕಬಿ.ನಂಜುಂಡ ಭಟಟ್, ರೀಡರ್,
.ಟಿ.ಇ.ಚಿತರ್ದುಗರ್,ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

30445

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:16/2009
‐10

ರ್ೕಬಿ.ನಂಜುಂಡ ಭಟಟ್, ರೀಡರ್,
.ಟಿ.ಇ.ಚಿತರ್ದುಗರ್,ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

10/28/2009 0:00

D

30449

EXAMINATION

17
ರ್ೕ ಕೆ.ಶಂಕರಪಪ್,ರೀಡರ್, .ಟಿ.ಇ.ಚಿತರ್ದುಗರ್,
ಕಾ.ನಿ.ವ:17/2009
ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.
‐10

17
ರ್ೕ ಕೆ.ಶಂಕರಪಪ್,ರೀಡರ್, .ಟಿ.ಇ.ಚಿತರ್ದುಗರ್,
ಕಾ.ನಿ.ವ:17/2009
ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.
‐10

10/28/2009 0:00

D

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:18/2009
‐10

ರ್ೕ ಬಿ. .ಮ ದಾಸ, ರೀಡರ್,
.ಟಿ.ಇ.ಮಂಗಳೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:18/2009
‐10

ರ್ೕ ಬಿ. .ಮ ದಾಸ, ರೀಡರ್,
.ಟಿ.ಇ.ಮಂಗಳೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:19/2009
‐10

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಸುವಣರ್, ರೀಡರ್,
.ಟಿ.ಇ.ಮೈಸೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:19/2009
‐10

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಸುವಣರ್, ರೀಡರ್,
.ಟಿ.ಇ.ಮೈಸೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

30449

EST1

30455

EXAMINATION

30455

30459

30459

30462

EXAMINATION

17
ರ್ೕ ಸೈಯದ್ ಖಲಂದರ್, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,
ಕಾ.ನಿ.ವ:20/2009 ಡಯಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಇವರ ವಾ ರ್ಕ
‐10
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

30462

EST1

17
ರ್ೕ ಸೈಯದ್ ಖಲಂದರ್, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,
ಕಾ.ನಿ.ವ:20/2009 ಡಯಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಇವರ ವಾ ರ್ಕ
‐10
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

30467

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:21/2009
‐10

ರ್ೕ ನರ ಂಹಯಯ್, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್
ಚಿತರ್ದುಗರ್, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

30467

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:21/2009
‐10

ರ್ೕ ನರ ಂಹಯಯ್, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್
ಚಿತರ್ದುಗರ್, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

30610

EXAMINATION

11/6/2009 0:00

D

¸ 17
ರ್ೕಮತಿ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಲೋಬೋ,
ಕಾ.ನಿ.ವ:22/2009
ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್, ಮಂಗಳೂರು,
‐10
ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು

30610

EST1

¸ 17
ರ್ೕಮತಿ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಲೋಬೋ,
ಕಾ.ನಿ.ವ:22/2009
ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್, ಮಂಗಳೂರು,
‐10
ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು

11/6/2009 0:00

D

30611

EXAMINATION

17
ರ್ೕ .ಎ.ರಂಗಯಯ್, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್,
ಕಾ.ನಿ.ವ:23/2009 ಕೂಡಿಗೆ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ
‐10
ವರದಿಗಳು

11/6/2009 0:00

D

30611

EST1

17
ರ್ೕ .ಎ.ರಂಗಯಯ್, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್,
ಕಾ.ನಿ.ವ:23/2009 ಕೂಡಿಗೆ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ
‐10
ವರದಿಗಳು

11/6/2009 0:00

D

30612

EXAMINATION

17
ರ್ೕ ರತನ್ಕುಮಾರ್, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್,
ಕಾ.ನಿ.ವ:24/2009 ಉಡುಪಿ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ
‐10
ವರದಿಗಳು

11/6/2009 0:00

D

30612

EST1

17
ರ್ೕ ರತನ್ಕುಮಾರ್, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್,
ಕಾ.ನಿ.ವ:24/2009 ಉಡುಪಿ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ
‐10
ವರದಿಗಳು

11/6/2009 0:00

D

30613

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:25/2009
‐10

ಜೋಹರಾ ಜಬೀನ್.ಎಂ. ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,
ಡಯಟ್, ಮಂಡಯ್, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

30613

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:25/2009
‐10

ಜೋಹರಾ ಜಬೀನ್.ಎಂ. ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,
ಡಯಟ್, ಮಂಡಯ್, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

30614

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:26/2009
‐10

ರ್ೕ ಕೆ.ಗೋಪಾಲ್, ಪಾರ್ಂಸುಪಾಲರು, ಡಯಟ್,
ಚಿಕಕ್ ಮಗಳೂರು ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

30614

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:26/2009
‐10

ರ್ೕ ಕೆ.ಗೋಪಾಲ್, ಪಾರ್ಂಸುಪಾಲರು, ಡಯಟ್,
ಚಿಕಕ್ ಮಗಳೂರು ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

30074

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:01/2009
‐10

ರ್ೕ ಎನ್. ದೇ ಪರ್ಸಾದ್,
ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು. .ಟಿ.ಇ. ಮೈಸೂರು ಇವರ
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

30074

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:01/2009
‐10

ರ್ೕ ಎನ್. ದೇ ಪರ್ಸಾದ್,
ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು. .ಟಿ.ಇ. ಮೈಸೂರು ಇವರ
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

30078

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:02/2009
‐10

ರ್ೕ ಎಸ್.ಎಂ.ಶಾಂತರಾಜು, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,
.ಟಿ.ಇ.ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು

10/28/2009 0:00

D

30078

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:02/2009
‐10

ರ್ೕ ಎಸ್.ಎಂ.ಶಾಂತರಾಜು, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,
.ಟಿ.ಇ.ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು

10/28/2009 0:00

D

30080

EXAMINATION

17
ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್ ಅ ೕಂ, ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು,
ಕಾ.ನಿ.ವ:03/2009 ಕ.ಪೌರ್. .ಪ.ಮಂ.ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ
‐10
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು

10/28/2009 0:00

D

30080

EST1

17
ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್ ಅ ೕಂ, ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು,
ಕಾ.ನಿ.ವ:03/2009 ಕ.ಪೌರ್. .ಪ.ಮಂ.ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ
‐10
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು

10/28/2009 0:00

D

30085

30085

30124

30124

30128

EXAMINATION

ರ್ೕ ಪಾಲಾಕಷ್ಯಯ್, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
.1 7
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಣ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಕಾ.ನಿ.ವ:04/2009
ಸಾ. .ಇ.ಬೆಂಗಳೂರು ,ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
‐10
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು

10/28/2009 0:00

D

EST1

ರ್ೕ ಪಾಲಾಕಷ್ಯಯ್, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
.1 7
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಣ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಕಾ.ನಿ.ವ:04/2009
ಸಾ. .ಇ.ಬೆಂಗಳೂರು ,ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
‐10
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು

10/28/2009 0:00

D

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:05/2009
‐10

ರ್ೕ ಕೆ.ಪರ್ಭಾಕರ, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಅಂಕಿ‐
ಅಂಶ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು

10/28/2009 0:00

D

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:05/2009
‐10

ಭಾಕರ
ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಅಂಕಿ
ಅಂಕಿ‐
ರ್ೕ ಕೆ.ಪರ್ಭ
ಾಕರ, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು
ಅಂಶ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು

10/28/2009 0:00

D

10/28/2009 0:00

D

EXAMINATION

ರ್ೕ ನಾಗೇಂದರ್ ಕುಮಾರ್, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
17
ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,
ಕಾ.ನಿ.ವ:06/2009
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ
‐10
ವರದಿಗಳು.

30128

EST1

ರ್ೕ ನಾಗೇಂದರ್ ಕುಮಾರ್, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
17
ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,
ಕಾ.ನಿ.ವ:06/2009
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ
‐10
ವರದಿಗಳು.

30132

EXAMINATION

17
ರ್ೕ ಬಿ.ಎ.ರಾಜ ಶೇಖರ, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಕಾ.ನಿ.ವ:07/2009 ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ತುಮುಕೂರು,
‐10
ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

30132

EST1

17
ರ್ೕ ಬಿ.ಎ.ರಾಜ ಶೇಖರ, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಕಾ.ನಿ.ವ:07/2009 ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ತುಮುಕೂರು,
‐10
ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

30134

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ.08/2009
‐10

ರ್ೕಮತಿ ಪಿ.ಪದಮ್ಮಮ್, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಹಾಸನ ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ
ವರದಿಗಳು,

10/28/2009 0:00

D

30134

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ.08/2009
‐10

ರ್ೕಮತಿ ಪಿ.ಪದಮ್ಮಮ್, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಹಾಸನ ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ
ವರದಿಗಳು,

10/28/2009 0:00

D

10/28/2009 0:00

D

30135

EXAMINATION

17
ರ್ೕ ಎಂ. ಮಹಮದ್ ಬ ೕರ್, ಉಪ
ಕಾ.ನಿ.ವ:09/2009 ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಕೊಡಗು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಐ್
‐10
ಣೀಔ್ಃನ ಔಋಧೀಘಲೂ.

10/28/2009 0:00

D

30135

EST1

17
ರ್ೕ ಎಂ. ಮಹಮದ್ ಬ ೕರ್, ಉಪ
ಕಾ.ನಿ.ವ:09/2009 ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಕೊಡಗು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಐ್
‐10
ಣೀಔ್ಃನ ಔಋಧೀಘಲೂ.

10/28/2009 0:00

D

16 ಅ.ಸೆ.ಸೇ‐
01/2009‐10

ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶಯಯ್, ಕಾಯರ್ನಿವಾರ್ಹಕ
ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾಲೂಲ್ಕ್ ಪಂವಾಯತ್,
ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

8/12/2009 0:00

D

16 ಅ.ಸೆ.ಸೇ‐
01/2009‐10

ರ್ೕ ವ
ವೆಂಕಟೇಶಯಯ್,
ಂಕಟ ಶಯಯ್, ಕಾಯರ್ನಿವಾರ್ಹಕ
ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾಲೂಲ್ಕ್ ಪಂವಾಯತ್,
ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

8/12/2009 0:00

D

ರ್ೕಮತಿ ನೆಲೆಲ್ೕರಿ ಉಮೇಶವ್ರಿ ಸಹಾಯಕ
ನೆದೇರ್ಶಕರು ಇ ಎಂಔಎಸ್ ಇ ಆಡ ತ ಘಟಕ
15. ಪರ್.ಅ.02/2
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ನಯ್ಪತುಂತ ರಸೆತ್
009‐10
ಬೆಂಗಳೊ ರು ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್ ಎನಾ
ಒ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/18/2009 0:00

D

31126

31126

31135

EXAMINATION

EST1

EXAMINATION

31135

31516

EST1

EXAMINATION

ರ್ೕಮತಿ ನೆಲೆಲ್ೕರಿ ಉಮೇಶವ್ರಿ ಸಹಾಯಕ
ನೆದೇರ್ಶಕರು ಇ ಎಂಔಎಸ್ ಇ ಆಡ ತ ಘಟಕ
15. ಪರ್.ಅ.02/2
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ನಯ್ಪತುಂತ ರಸೆತ್
009‐10
ಬೆಂಗಳೊ ರು ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್ ಎನಾ
ಒ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/18/2009 0:00

D

16 ಅ.ಸೇ.ಸೇ‐
03/09‐10

ರ್ೕ ಜಿ.ಎಸ್. ವಾಜೀದ್ ಪಾಷಾ, ನಿವೃತತ್
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಅಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .,
ಇಆಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್
ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ ಅಹರ್ತಾ ದಾಯಕ ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

11/16/2009 0:00

D

16 ಅ.ಸೇ.ಸೇ‐
03/09‐10

ರ್ೕ ಜಿ.ಎಸ್. ವಾಜೀದ್ ಪಾಷಾ, ನಿವೃತತ್
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಅಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .,
ಇಆಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್
ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ ಅಹರ್ತಾ ದಾಯಕ ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

11/16/2009 0:00

D

31516

EST1

30413

EXAMINATION

17
ರ್ೕ ಮಂಟೇ ಂಗಾಚಾರಿ, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಕಾ.ನಿ.ವ:11/2009 ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು,
‐10
ಇವರ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು,

10/28/2009 0:00

D

30413

EST1

17
ರ್ೕ ಮಂಟೇ ಂಗಾಚಾರಿ, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಕಾ.ನಿ.ವ:11/2009 ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು,
‐10
ಇವರ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು,

10/28/2009 0:00

D

30421

EXAMINATION

17
ರ್ೕ ಚಾಮೇಗೌಡ, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಕಾ.ನಿ.ವ:12/2009 ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್,
‐10
ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು

10/28/2009 0:00

D

30421

EST1

17
ರ್ೕ ಚಾಮೇಗೌಡ, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಕಾ.ನಿ.ವ:12/2009 ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್,
‐10
ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು

10/28/2009 0:00

D

30427

EXAMINATION

1 7 ಕಾ.ನಿ.
ವ:13/2009‐10

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಜಿ.ಕಮಲ, ರೀಡರ್,
.ಟಿ.ಇ.ಮೈಸೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

30427

EST1

1 7 ಕಾ.ನಿ.
ವ:13/2009‐10

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಜಿ.ಕಮಲ, ರೀಡರ್,
.ಟಿ.ಇ.ಮೈಸೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

30433

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:14/2009
‐10

ರ್ೕ .ಚನನ್ ೕರಪಪ್, ರೀಡರ್,
.ಟಿ.ಇ.ಮೈಸೂರು,ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

30433

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:14/2009
‐10

ರ್ೕ .ಚನನ್ ೕರಪಪ್, ರೀಡರ್,
.ಟಿ.ಇ.ಮೈಸೂರು,ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

30440

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:15/2009
‐10

ರ್ೕ ಬಸವಣೆಣ್ೕಪಪ್. ರೀಡರ್,
.ಟಿ.ಇ.ಚಿತರ್ದುಗರ್,ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

30440

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:15/2009
‐10

ರ್ೕ ಬಸವಣೆಣ್ೕಪಪ್. ರೀಡರ್,
.ಟಿ.ಇ.ಚಿತರ್ದುಗರ್,ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

28410

EXAMINATION

11ಬಡಿತ್/ಉ.ನಿ.
.ಎಸ್. ಇಂದಿರಮಮ್, ಮು. . ಚಾಮರಾಜೇಂದರ್
ಸಂಸಕ್ೃತ‐
ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಾಲೇಜು, ಇವರಿಗೆ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು
04/2002
ಸಂಸಕ್ೃತ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

3/30/2009 0:00

B

28410

EST1

11ಬಡಿತ್/ಉ.ನಿ.
.ಎಸ್. ಇಂದಿರಮಮ್, ಮು. . ಚಾಮರಾಜೇಂದರ್
ಸಂಸಕ್ೃತ‐
ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಾಲೇಜು, ಇವರಿಗೆ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು
04/2002
ಸಂಸಕ್ೃತ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

3/30/2009 0:00

B

31564

31564

31565

31565

31566

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:27/2009
‐10

ರ್ೕಮತಿ ಅರ , ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ
ಅನುಷಾಠ್ನಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕ.ರಾ. .ಕ.ನಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು

11/6/2009 0:00

D

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:27/2009
‐10

ರ್ೕಮತಿ ಅರ , ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ
ಅನುಷಾಠ್ನಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕ.ರಾ. .ಕ.ನಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು

11/6/2009 0:00

D

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:28/2009
‐10

ರ್ೕ ವಪಪ್, ಕಾಯರ್ ಕರ್ಮ
ಅನುಷಾಠ್ನಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಕ.ರಾ. .ಕ.ನಿ,ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:28/2009
‐10

ವಪ , ಕಾಯರ್
ಕಾಯರ್ ಕರ್ಮ
ರ್ೕ ವಪಪ್
ಅನುಷಾಠ್ನಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಕ.ರಾ. .ಕ.ನಿ,ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:29/2009
‐10

ರ್ೕಮತಿ ಟಿ.ಎಲ್.ಶಾರದಮಮ್, ರಿಯ
ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಅನುದಾನ
ಪಾರ್ಐಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

31566

31567

31567

31568

31568

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:29/2009
‐10

ರ್ೕಮತಿ ಟಿ.ಎಲ್.ಶಾರದಮಮ್, ರಿಯ
ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಅನುದಾನ
ಪಾರ್ಐಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:30/2009
‐10

ರ್ೕಮತಿ ಸಂದಾಯ್ ಎಂ ಪಾಟೀಲ್, ರಿಯ
ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ೕಜನಾ ಶಾಖೆ,
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಡಂಗಳೂರು, ಇವರ
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:30/2009
‐10

ರ್ೕಮತಿ ಸಂದಾಯ್ ಎಂ ಪಾಟೀಲ್, ರಿಯ
ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ೕಜನಾ ಶಾಖೆ,
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಡಂಗಳೂರು, ಇವರ
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

EXAMINATION

ಹೆಚ್
ೆಚ್.ಎನ್.ರಾಜು,
ರಾಜು ರಿಯ ಸಹಾಯಕ
ಸಹಾಯಕ
ರ್ೕ ಹ
17
ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಕಾ.ನಿ.ವ:31/2009
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ. ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
‐10
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

EST1

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎನ್.ರಾಜು, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ
17
ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಕಾ.ನಿ.ವ:31/2009
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ. ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
‐10
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

11/6/2009 0:00

D

31912

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:48/2009
‐10

ರ್ೕ ನಂಜಯಯ್, , ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ತುಮಕೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

31912

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:48/2009
‐10

ರ್ೕ ನಂಜಯಯ್, , ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ತುಮಕೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

31914

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:49/2009
‐10

ರ್ೕ ಎಸ್.ರಾಜಕುಮಾರ್, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗುಬಿಬ್, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು,

11/6/2009 0:00

D

31914

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:49/2009
‐10

ರ್ೕ ಎಸ್.ರಾಜಕುಮಾರ್, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗುಬಿಬ್, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು,

11/6/2009 0:00

D

31915

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:50/2009
‐10

ರ್ೕ .ರಂಗಧಾಮಯಯ್, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತಿಪಟೂರು ಇವರ ವಾ ರ್ಕ
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

31915

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:50/2009
‐10

ರ್ೕ .ರಂಗಧಾಮಯಯ್, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತಿಪಟೂರು ಇವರ ವಾ ರ್ಕ
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

31916

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:51/2009
‐10

ರ್ೕ ಎನ್. ದೇವರಾಜ್, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತುರುವೇಕೆರೆ, ಇವರ
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು

10/28/2009 0:00

D

31916

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:51/2009
‐10

ರ್ೕ ಎನ್. ದೇವರಾಜ್, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತುರುವೇಕೆರೆ, ಇವರ
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು

10/28/2009 0:00

D

31946

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:52/2009
‐10

ರ್ೕ ಪಿ.ಬಿ.ಬಸವರಾಜು, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,ಕುಣಿಗಲ್, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:52/2009
‐10

ರ್ೕ ಪಿ.ಬಿ.ಬಸವರಾಜು, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,ಕುಣಿಗಲ್, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

31946

31953

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:53/2009
‐10

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಸಾವ್ಮಿ, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್. ಇವರ
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವತರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

31953

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:53/2009
‐10

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಸಾವ್ಮಿ, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್. ಇವರ
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವತರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

EXAMINATION

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಮಂಗಳಗೌರಮಮ್,
17
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ,
ಕಾ.ನಿ.ವ:54/2009
ಮಧುಗಿರಿ ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ
‐10
ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

EST1

ಮತಿ ಬಿ.ಮಂಗಳಗೌರಮ
ಮಂಗಳಗೌರಮಮ್,
ರ್ೕೕಮತಿ
17
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ,
ಕಾ.ನಿ.ವ:54/2009
ಮಧುಗಿರಿ ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ
‐10
ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

ರ್ೕ ಜಿ.ಹೆಚ್. ೕರಣಣ್, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉಪ
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರ
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

31954

31954

31955

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:55/2009
‐10

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:55/2009
‐10

ರ್ೕ ಜಿ.ಹೆಚ್. ೕರಣಣ್, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉಪ
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರ
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:56/2009
‐10

ರ್ೕ ಬಿ. .ನರ ಂಹ ಮೂತಿರ್,
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಚೇರಿ,
ತುಮುಕೂರು ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು

10/28/2009 0:00

D

31958

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:56/2009
‐10

ರ್ೕ ಬಿ. .ನರ ಂಹ ಮೂತಿರ್,
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಚೇರಿ,
ತುಮುಕೂರು ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು

10/28/2009 0:00

D

31960

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:57/2009
‐10

ರ್ೕ ಈಶವ್ರಯಯ್, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉಪ
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ತುಮಕೂರು ಇವಬರ
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

31960

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:57/2009
‐10

ರ್ೕ ಈಶವ್ರಯಯ್, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉಪ
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ತುಮಕೂರು ಇವಬರ
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

31955

31958

31962

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:58/2009
‐10

ರ್ೕಮತಿ ನಾಗಪುಷಪ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, .ಟಿ.ಇ.
ಮೈಸೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

31962

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:58/2009
‐10

ರ್ೕಮತಿ ನಾಗಪುಷಪ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, .ಟಿ.ಇ.
ಮೈಸೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

31964

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:59/2009
‐10

ರ್ೕ ಎಸ್.ಎ.ರಾಮಸಾವ್ಮಿ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
.ಟಿ.ಇ.ಮೈಸೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

31964

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:59/2009
‐10

ರ್ೕ ಎಸ್.ಎ.ರಾಮಸಾವ್ಮಿ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
.ಟಿ.ಇ.ಮೈಸೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

15. ಪರ್.4/2009
‐10

ರ್ೕಮತಿ ಉಮೆಮ್ ಅಸಾಮ್ ಮುಖರ್ ಕಷ್ಕರು
ಸರಕಾರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಉದುರ್ ಮತುತ್
ಆಂಗಳ್ಗೋರಿಪಾಳರ್ ದ ವ ಬೆಂಗಳೊ ರು ದ ವ
ಇವರಿಗೆ ಹಜ್ ಯಾತೆರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲು
ಅನುಮತಿ ಹಾಗೂ ಎನರ್ ಒ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/18/2009 0:00

D

32061

EXAMINATION

15. ಪರ್.4/2009
‐10

ರ್ೕಮತಿ ಉಮೆಮ್ ಅಸಾಮ್ ಮುಖರ್ ಕಷ್ಕರು
ಸರಕಾರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಉದುರ್ ಮತುತ್
ಆಂಗಳ್ಗೋರಿಪಾಳರ್ ದ ವ ಬೆಂಗಳೊ ರು ದ ವ
ಇವರಿಗೆ ಹಜ್ ಯಾತೆರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲು
ಅನುಮತಿ ಹಾಗೂ ಎನರ್ ಒ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/18/2009 0:00

D

32061

EST1

32112

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:60/2009
‐10

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಇಂದಾರ್ಣಿ,ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
.ಟಿ.ಇ.ಮೈಸೂರು,ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32112

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:60/2009
‐10

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಇಂದಾರ್ಣಿ,ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
.ಟಿ.ಇ.ಮೈಸೂರು,ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32113

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:61/2009
‐10

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಗೀತಾಂಬ,
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, .ಟಿ.ಇ.ಮೈಸೂರು, ಇವರ
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32113

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:61/2009
‐10

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಗೀತಾಂಬ,
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, .ಟಿ.ಇ.ಮೈಸೂರು, ಇವರ
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32114

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:62/2009
‐10

ರ್ೕ ಹರೀಶ್ ಪರ್ಸಾದ್.ಬಿ. ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
.ಟಿ.ಇ.ಮೈಸೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32114

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:62/2009
‐10

ರ್ೕ ಹರೀಶ್ ಪರ್ಸಾದ್.ಬಿ. ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
.ಟಿ.ಇ.ಮೈಸೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32115

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:63/2009
‐10

ರ್ೕ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
.ಟಿ.ಇ.ಮೈಸೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32115

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:63/2009
‐10

ರ್ೕ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
.ಟಿ.ಇ.ಮೈಸೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32116

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:64/2009
‐10

ರ್ೕಮತಿ ಮೈಮಿನಿನ್ೕಸಾಸ್ ಬೇಗಂ,
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, .ಟಿ.ಇ.ಮೈಸೂರು, ಇವರ
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32116

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:64/2009
‐10

ರ್ೕಮತಿ ಮೈಮಿನಿನ್ೕಸಾಸ್ ಬೇಗಂ,
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, .ಟಿ.ಇ.ಮೈಸೂರು, ಇವರ
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32118

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:65/2009
‐10

ರ್ೕ ಆರ್.ಎಸ್.ಜಗದೀಶ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
.ಟಿ.ಇ.ಮೈಸೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32118

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:65/2009
‐10

ರ್ೕ ಆರ್.ಎಸ್.ಜಗದೀಶ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
.ಟಿ.ಇ.ಮೈಸೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32119

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:66/2009
‐10

ರ್ೕಮತಿ ಶೋಭಾ ಕುಮಾರಿ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
.ಟಿ.ಇ.ಮೈಸೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32119

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:66/2009
‐10

ರ್ೕಮತಿ ಶೋಭಾ ಕುಮಾರಿ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
.ಟಿ.ಇ.ಮೈಸೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32120

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:67/2009
‐10

ರ್ೕ ಎನ್.ಎಂ.ರಾಜು, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
.ಟಿ.ಇ.ಮೈಸೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32120

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:67/2009
‐10

ರ್ೕ ಎನ್.ಎಂ.ರಾಜು, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
.ಟಿ.ಇ.ಮೈಸೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32122

EXAMINATION

.17
ಕಾ.ನಿ.ವ:68/2009
‐10

ರ್ೕ ಬೆಟಟ್ನಾಯಕ್.ಕೆ. ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
.ಟಿ.ಇ.ಮೈಸೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32122

EST1

.17
ಕಾ.ನಿ.ವ:68/2009
‐10

ರ್ೕ ಬೆಟಟ್ನಾಯಕ್.ಕೆ. ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
.ಟಿ.ಇ.ಮೈಸೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:69/2009
‐10

ರ್ೕ ಎಂ.ಉದಯ ಕುಮಾರ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
.ಟಿ.ಇ.ಮೈಸೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32123

32123

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:69/2009
‐10

ರ್ೕ ಎಂ.ಉದಯ ಕುಮಾರ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
.ಟಿ.ಇ.ಮೈಸೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32125

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:70/2009
‐10

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ನಾಗರತನ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
.ಟಿ.ಇ.ಮೈಸೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32125

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:70/2009
‐10

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ನಾಗರತನ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
.ಟಿ.ಇ.ಮೈಸೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32126

EXAMINATION

17
ರ್ೕ ಬಿ.ಎನ್.ಜಗನಾನ್ಥ್, ರಿಯ
ಕಾ.ನಿ.ವ:71/2009 ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, .ಟಿ.ಇ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರ
‐10
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32126

EST1

17
ರ್ೕ ಬಿ.ಎನ್.ಜಗನಾನ್ಥ್, ರಿಯ
ಕಾ.ನಿ.ವ:71/2009 ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, .ಟಿ.ಇ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರ
‐10
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32127

EXAMINATION

.17
ಕಾ.ನಿ.ವ:72/2009
‐10

ರ್ೕಮತಿ ಗೀತ, ಎನ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಡಯಟ್, ದಾವಣಗ್ಎರೆ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32127

EST1

.17
ಕಾ.ನಿ.ವ:72/2009
‐10

ರ್ೕಮತಿ ಗೀತ, ಎನ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಡಯಟ್, ದಾವಣಗ್ಎರೆ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32128

EXAMINATION

17
ರ್ೕ ಪಾರಿ ಬಸವರಾಜು, ರಿಯ
ಕಾ.ನಿ.ವ:73/2009 ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರ
‐10
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32128

EST1

17
ರ್ೕ ಪಾರಿ ಬಸವರಾಜು, ರಿಯ
ಕಾ.ನಿ.ವ:73/2009 ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರ
‐10
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32129

EXAMINATION

17
ರ್ೕಮತಿ ಟಿ.ಜಿ. ೕಲಾವತಿ, ರಿಯ
ಕಾ.ನಿ.ವ:74/2009 ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರ
‐10
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32129

EST1

17
ರ್ೕಮತಿ ಟಿ.ಜಿ. ೕಲಾವತಿ, ರಿಯ
ಕಾ.ನಿ.ವ:74/2009 ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರ
‐10
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32130

EXAMINATION

17
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಬಸಪಪ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಕಾ.ನಿ.ವ:75/2009 ಡಯಟ್, ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
‐10
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32130

EST1

17
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಬಸಪಪ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಕಾ.ನಿ.ವ:75/2009 ಡಯಟ್, ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
‐10
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32131

EXAMINATION

17
ರ್ೕ ಡಿ.ಕೆ. ವಕುಮಾರ್, ರಿಯ
ಕಾ.ನಿ.ವ:76/2009 ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ತುಮಕೂರು, ಇವರ
‐10
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32131

EST1

17
ರ್ೕ ಡಿ.ಕೆ. ವಕುಮಾರ್, ರಿಯ
ಕಾ.ನಿ.ವ:76/2009 ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ತುಮಕೂರು, ಇವರ
‐10
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32132

EXAMINATION

17
ರ್ೕ ಎ.ಬರ್ಹಾಮ್ಚಾರಿ, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಕಾ.ನಿ.ವ:77/2009 ಡಯಟ್, ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
‐10
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32132

EST1

17
ರ್ೕ ಎ.ಬರ್ಹಾಮ್ಚಾರಿ, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಕಾ.ನಿ.ವ:77/2009 ಡಯಟ್, ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
‐10
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32133

EXAMINATION

17
ರ್ೕ ವಾಲಟ್ರ್ ಎಚ್. ಡಿ. ಮೆಲೊಲ್, ರಿಯ
ಕಾ.ನಿ.ವ:78/2009 ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಮಂಗಳೂರು, ಇವರ
‐10
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32133

EST1

17
ರ್ೕ ವಾಲಟ್ರ್ ಎಚ್. ಡಿ. ಮೆಲೊಲ್, ರಿಯ
ಕಾ.ನಿ.ವ:78/2009 ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಮಂಗಳೂರು, ಇವರ
‐10
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32134

EXAMINATION

17
ರ್ೕಮತಿ ರಾಜಲ ಮ್, ಕೆ. ರಿಯ
ಕಾ.ನಿ.ವ:79/2009 ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಮಂಗಳೂರು, ಇವರ
‐10
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

17
ರ್ೕಮತಿ ರಾಜಲ ಮ್, ಕೆ. ರಿಯ
ಕಾ.ನಿ.ವ:79/2009 ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಮಂಗಳೂರು, ಇವರ
‐10
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

32134

EST1

32308

EXAMINATION

1
ಕಾ.ನಿ.ವ:90:2009‐
10

32308

EST1

32310

32310

10/28/2009 0:00

D

ರ್ೕ ಟಿ. . ದದ್ರಾಜಚಾರಿ, ರಿಯ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಕೂಡಿಗೆ, ಇವರ
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು

10/28/2009 0:00

D

1
ಕಾ.ನಿ.ವ:90:2009‐
10

ರ್ೕ ಟಿ. . ದದ್ರಾಜಚಾರಿ, ರಿಯ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಕೂಡಿಗೆ, ಇವರ
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು

10/28/2009 0:00

D

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:91/2009
‐10

ರ್ೕಮತಿ ಟಿ.ಎನ್.ಗಾಯಿತಿರ್, ರಿಯ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಕೂಡಿಗೆ, ಇವರ
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:91/2009
‐10

ರ್ೕಮತಿ ಟಿ.ಎನ್.ಗಾಯಿತಿರ್, ರಿಯ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಕೂಡಿಗೆ, ಇವರ
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32312

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:92/2009
‐10

ರ್ೕ ಎಸ್. ರಾಮ ಂಗಂ, ರಿಯ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಕೂಡಿಗೆ, ಇವರ
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32312

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:92/2009
‐10

ರ್ೕ ಎಸ್. ರಾಮ ಂಗಂ, ರಿಯ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಕೂಡಿಗೆ, ಇವರ
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32314

EXAMINATION

17
ರ್ೕ ಎಂ. ಕಾ ನಾಥ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಕಾ.ನಿ.ವ:93/2009 ಡಯಟ್, ಚಾಮರಾಜ ನಗರ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ
‐10
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32314

EST1

17
ರ್ೕ ಎಂ. ಕಾ ನಾಥ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಕಾ.ನಿ.ವ:93/2009 ಡಯಟ್, ಚಾಮರಾಜ ನಗರ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ
‐10
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32316

EXAMINATION

17
ರ್ೕ ವೈಲೆಟ್ ಗೆರ್ೕಸ್ ಜೋಸೆಫ್, ರಿಯ
ಕಾ.ನಿ.ವ:94/2009 ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಚಾಮರಾಜ ನಗರ ,
‐10
ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು,

10/28/2009 0:00

D

17
ರ್ೕ ವೈಲೆಟ್ ಗೆರ್ೕಸ್ ಜೋಸೆಫ್, ರಿಯ
ಕಾ.ನಿ.ವ:94/2009 ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಚಾಮರಾಜ ನಗರ ,
‐10
ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು,

10/28/2009 0:00

D

EXAMINATION

17
ರ್ೕಮತಿ ಭಾರತಿ, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಕಾ.ನಿ.ವ:95/2009 ಡಯಟ್, ಚಾಮರಾಜ ನಗರ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ
‐10
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32317

EST1

17
ರ್ೕಮತಿ ಭಾರತಿ, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಕಾ.ನಿ.ವ:95/2009 ಡಯಟ್, ಚಾಮರಾಜ ನಗರ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ
‐10
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32320

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:96/2009
‐10

ರ್ೕ ಎನ್.ಜಿ.ಬಸವರಾಜು, ರಿಯ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್, ಇವರ
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32320

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:96/2009
‐10

ರ್ೕ ಎನ್.ಜಿ.ಬಸವರಾಜು, ರಿಯ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್, ಇವರ
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32316

EST1

32317

32323

EXAMINATION

17
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ರಾಮ ಕುಮಾರ್, ರಿಯ
ಕಾ.ನಿ.ವ:97/2009 ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಚಿತರ್ದುಗರ್, ಇವರ
‐10
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32323

EST1

17
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ರಾಮ ಕುಮಾರ್, ರಿಯ
ಕಾ.ನಿ.ವ:97/2009 ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಚಿತರ್ದುಗರ್, ಇವರ
‐10
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32324

EXAMINATION

17
ರ್ೕಮತಿ ಜಿ.ಹೆಚ್.ಶಕುಂತಲ, ರಿಯ
ಕಾ.ನಿ.ವ:98/2009 ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಚಿತರ್ದುಗರ್, ಇವರ
‐10
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32324

EST1

17
ರ್ೕಮತಿ ಜಿ.ಹೆಚ್.ಶಕುಂತಲ, ರಿಯ
ಕಾ.ನಿ.ವ:98/2009 ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಚಿತರ್ದುಗರ್, ಇವರ
‐10
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

EXAMINATION

17
ರ್ೕ ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಕಾ.ನಿ.ವ:99/2009 ಡಯಟ್, ಚಿತರ್ದುಗರ್, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
‐10
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32326

32326

EST1

17
ರ್ೕ ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಕಾ.ನಿ.ವ:99/2009 ಡಯಟ್, ಚಿತರ್ದುಗರ್, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
‐10
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32328

EXAMINATION

17
ರ್ೕ ಕೆ.ಎಂ.ಗಂಗಾಧರ ಸಾವ್ಮಿ, ರಿಯ
ಕಾ.ನಿ.ವ:100/200 ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಚಿತರ್ದುಗರ್, ಇವರ
9‐10
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32328

EST1

ರ್ೕ ಕೆ.ಎಂ.ಗಂಗಾಧರ ಸಾವ್ಮಿ, ರಿಯ
17
ಕಾ.ನಿ.ವ:100/200 ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಚಿತರ್ದುಗರ್, ಇವರ
9‐10
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32330

EXAMINATION

17
ರ್ೕ ಡಿ.ಆರ್.ಅಮಿತ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಕಾ.ನಿ.ವ:101/200 ಡಯಟ್, ಚಿತರ್ದುಗರ್, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
9‐10
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32330

EST1

17
ರ್ೕ ಡಿ.ಆರ್.ಅಮಿತ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಕಾ.ನಿ.ವ:101/200 ಡಯಟ್, ಚಿತರ್ದುಗರ್, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
9‐10
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32331

EXAMINATION

17
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎನ್.ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ್, ರಿಯ
ಕಾ.ನಿ.ವ:102/200 ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ತುಮಕೂರು, ಇವರ
9‐10
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32331

EST1

17
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎನ್.ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ್, ರಿಯ
ಕಾ.ನಿ.ವ:102/200 ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ತುಮಕೂರು, ಇವರ
9‐10
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32333

EXAMINATION

17
ರ್ೕ ಕೆ.ರತನ್ಯಯ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಕಾ.ನಿ.ವ:103/200 ಡಯಟ್, ತುಮಕೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
9‐10
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32333

EST1

17
ರ್ೕ ಕೆ.ರತನ್ಯಯ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಕಾ.ನಿ.ವ:103/200 ಡಯಟ್, ತುಮಕೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
9‐10
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

EXAMINATION

17
ರ್ೕ ಆರ್.ಕೆಂಪರಾಜು, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಕಾ.ನಿ.ವ:104/200 ಡಯಟ್, ತುಮಕೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
9‐10
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32334

32334

EST1

17
ರ್ೕ ಆರ್.ಕೆಂಪರಾಜು, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಕಾ.ನಿ.ವ:104/200 ಡಯಟ್, ತುಮಕೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
9‐10
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32336

EXAMINATION

17
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಆರ್.ಕಾಮಾ , ರಿಯ
ಕಾ.ನಿ.ವ:105/200 ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ತುಮಕೂರು, ಇವರ
9‐10
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32336

EST1

17
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಆರ್.ಕಾಮಾ , ರಿಯ
ಕಾ.ನಿ.ವ:105/200 ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ತುಮಕೂರು, ಇವರ
9‐10
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32337

EXAMINATION

17
ರ್ೕಮತಿ ಸುಜಾತ, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಕಾ.ನಿ.ವ:106/200 ಡಯಟ್, ತುಮಕೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
9‐10
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32337

EST1

17
ರ್ೕಮತಿ ಸುಜಾತ, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಕಾ.ನಿ.ವ:106/200 ಡಯಟ್, ತುಮಕೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
9‐10
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32338

EXAMINATION

17
ರ್ೕ .ಜಿ.ಲೋಕೇಶ, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಕಾ.ನಿ.ವ:107/200 ಡಯಟ್, ತುಮಕೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
9‐10
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32338

EST1

17
ರ್ೕ .ಜಿ.ಲೋಕೇಶ, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಕಾ.ನಿ.ವ:107/200 ಡಯಟ್, ತುಮಕೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
9‐10
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32339

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:108/200
9‐10

ರ್ೕ .ತಿಮಮ್ಯಯ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಡಯಟ್, ಉಡುಪಿ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32339

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:108/200
9‐10

ರ್ೕ .ತಿಮಮ್ಯಯ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಡಯಟ್, ಉಡುಪಿ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32341

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:109/200
9‐10

ರ್ೕ ಭಾಸಕ್ರ ಶೆಟಿಟ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಡಯಟ್, ಉಡುಪಿ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32341

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:109/200
9‐10

ರ್ೕ ಭಾಸಕ್ರ ಶೆಟಿಟ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಡಯಟ್, ಉಡುಪಿ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32342

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:110/200
9‐10

ರ್ೕ ರ ಶಂಕರ್ ರಾವ್, ರಿಯ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಉಡುಪಿ, ಇವರ
ವಾ ರ್ಕ ಕಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32342

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:110/200
9‐10

ರ್ೕ ರ ಶಂಕರ್ ರಾವ್, ರಿಯ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಉಡುಪಿ, ಇವರ
ವಾ ರ್ಕ ಕಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32343

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:111/200
9‐10

ರ್ೕ ರಾಮ
ಗೇರ, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಡಯಟ್, ಉಡುಪಿ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32343

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:111/200
9‐10

ರ್ೕ ರಾಮ
ಗೇರ, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಡಯಟ್, ಉಡುಪಿ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32344

EXAMINATION

1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:
112/2009‐10

ರ್ೕಮತಿ ಜಾಙ್ಹಣ್ , ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಡಯಟ್, ಉಡುಪಿ ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32344

EST1

1 7 ಕಾ.ನಿ.ವ:
112/2009‐10

ರ್ೕಮತಿ ಜಾಙ್ಹಣ್ , ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಡಯಟ್, ಉಡುಪಿ ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32346

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:113/200
9‐10

ರ್ೕ ರಂಗಧಾಮಪಪ್. . ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಡಯಟ್, ಉಡುಪಿ ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32346

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:113/200
9‐10

ರ್ೕ ರಂಗಧಾಮಪಪ್. . ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಡಯಟ್, ಉಡುಪಿ ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32347

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:114/200
9‐10

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಆರ್.ಮಾರುತಿ, ರಿಯ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಹಾಸನ, ಇವರ
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32347

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:114/200
9‐10

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಆರ್.ಮಾರುತಿ, ರಿಯ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಹಾಸನ, ಇವರ
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32348

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:115/200
9‐10

ರ್ೕ ಕೆ.ಎನ್.ಪರ್ಕಾಶ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಡಯಟ್, ಹಾಸನ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32348

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:115/200
9‐10

ರ್ೕ ಕೆ.ಎನ್.ಪರ್ಕಾಶ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಡಯಟ್, ಹಾಸನ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32350

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:116/200
9‐10

ರ್ೕ ಸ ೕಂಭಾಷಾ, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಡಯಟ್, ಹಾಸನ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32350

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:116/200
9‐10

ರ್ೕ ಸ ೕಂಭಾಷಾ, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಡಯಟ್, ಹಾಸನ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32351

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:117/200
9‐10

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಎಂ.ಇಂದಿರಮಮ್, ರಿಯ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಹಾಸನ, ಇವರ
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32351

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:117/200
9‐10

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಎಂ.ಇಂದಿರಮಮ್, ರಿಯ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಹಾಸನ, ಇವರ
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32352

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:118/200
9‐10

ರ್ೕ ಬಿ.ಹೆಚ್.ಕೋಮಾರಯಯ್, ರಿಯ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಹಾಸನ ಇವರ
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32352

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:118/200
9‐10

ರ್ೕ ಬಿ.ಹೆಚ್.ಕೋಮಾರಯಯ್, ರಿಯ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಹಾಸನ ಇವರ
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:119/200
9‐10

ರ್ೕ ಎಂ.ಡಿ. ವಕುಮಾರ್, ರಿಯ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಮಂಡಯ್, ಇವರ
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32353

32353

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:119/200
9‐10

ರ್ೕ ಎಂ.ಡಿ. ವಕುಮಾರ್, ರಿಯ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಮಂಡಯ್, ಇವರ
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32532

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:120:200
9‐10

ರ್ೕ ಡಿ.ವೆಂಕಟೇಶಪಪ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಡಯಟ್, ಮಂಡಯ್, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32532

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:120:200
9‐10

ರ್ೕ ಡಿ.ವೆಂಕಟೇಶಪಪ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಡಯಟ್, ಮಂಡಯ್, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32533

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:121/200
9‐10

ರ್ೕಮತಿ ಭಾರತಿ, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಡಯಟ್, ಮಂಡಯ್, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32533

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:121/200
9‐10

ರ್ೕಮತಿ ಭಾರತಿ, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಡಯಟ್, ಮಂಡಯ್, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32534

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:122/200
9‐10

ರ್ೕ ಎನ್.ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್, ರಿಯ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಮಂಡಯ್, ಇವರ
ವಾಚಿರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32534

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:122/200
9‐10

ರ್ೕ ಎನ್.ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್, ರಿಯ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಮಂಡಯ್, ಇವರ
ವಾಚಿರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32535

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:123/200
9‐10

ರ್ೕ ಎಸ್.ಎಸ್,.ಕೃಷೆಣ್ೕಗೌಡ, ರಿಯ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಮಂಡಯ್, ಇವರ
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32535

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:123/200
9‐10

ರ್ೕ ಎಸ್.ಎಸ್,.ಕೃಷೆಣ್ೕಗೌಡ, ರಿಯ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಮಂಡಯ್, ಇವರ
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

EXAMINATION

17
ಜಕಾ.ನಿ.ವ:124/20
09‐10

ರ್ೕಮತಿ ಬೀ.ಬೀ.ಸಮೀನ ಸವರ್ತ್, ರಿಯ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಮಂಡಯ್, ಇವರ
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32536

32536

EST1

17
ಜಕಾ.ನಿ.ವ:124/20
09‐10

ರ್ೕಮತಿ ಬೀ.ಬೀ.ಸಮೀನ ಸವರ್ತ್, ರಿಯ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಮಂಡಯ್, ಇವರ
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32537

EXAMINATION

1 90
ಕಾ.ನಿ.ವ:125/200
9‐10

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಜಿ.ಭಾಗಯ್, ರಿಯ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಮಂಡಯ್, ಇವರ
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32537

EST1

1 90
ಕಾ.ನಿ.ವ:125/200
9‐10

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಜಿ.ಭಾಗಯ್, ರಿಯ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಮಂಡಯ್, ಇವರ
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32539

EXAMINATION

17
ರ್ೕಮತಿ .ನಾಗಮಣಿ, ರಿಯ
ಕಾ.ನಿ.ವ:126/200 ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ
9‐10
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32539

EST1

17
ರ್ೕಮತಿ .ನಾಗಮಣಿ, ರಿಯ
ಕಾ.ನಿ.ವ:126/200 ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ
9‐10
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

EXAMINATION

ರ್ೕ ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿ, ರಿಯ
17
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,ಡಯಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ನಗರ
ಕಾ.ನಿ.ವ:127/200
ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ
9‐10
ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32541

EST1

ರ್ೕ ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿ, ರಿಯ
17
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,ಡಯಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ನಗರ
ಕಾ.ನಿ.ವ:127/200
ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ
9‐10
ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32543

EXAMINATION

17
ರ್ೕಮತಿ ಸಬೀರುನಿನ್ೕಸ, ರಿಯ
ಕಾ.ನಿ.ವ:128/200 ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
9‐10
ಜಿಲೆಲ್.

11/6/2009 0:00

D

32543

EST1

17
ರ್ೕಮತಿ ಸಬೀರುನಿನ್ೕಸ, ರಿಯ
ಕಾ.ನಿ.ವ:128/200 ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
9‐10
ಜಿಲೆಲ್.

11/6/2009 0:00

D

32544

EXAMINATION

17
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಆರ್.ಶೈಲಜಕುಮಾರಿ, ರಿಯ
ಕಾ.ನಿ.ವ:129/200 ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
9‐10
ಜಿಲೆಲ್.

11/6/2009 0:00

D

32541

32544

EST1

17
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಆರ್.ಶೈಲಜಕುಮಾರಿ, ರಿಯ
ಕಾ.ನಿ.ವ:129/200 ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
9‐10
ಜಿಲೆಲ್.

11/6/2009 0:00

D

32546

EXAMINATION

17
ರ್ೕ ಕೆ.ಎಂ.ಗುರುರಾಜ್, ರಿಯ
ಕಾ.ನಿ.ವ:130/200 ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ
9‐10
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32546

EST1

17
ರ್ೕ ಕೆ.ಎಂ.ಗುರುರಾಜ್, ರಿಯ
ಕಾ.ನಿ.ವ:130/200 ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ
9‐10
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32548

EXAMINATION

17
ರ್ೕ .ಎಂ.ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿಗೌಡ, ರಿಯ
ಕಾ.ನಿ.ವ:131/200 ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳುರು,
9‐10
ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32548

EST1

17
ರ್ೕ .ಎಂ.ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿಗೌಡ, ರಿಯ
ಕಾ.ನಿ.ವ:131/200 ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳುರು,
9‐10
ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32550

EXAMINATION

17
ರ್ೕ ಬಿ.ಆರ್. ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ. ರಿಯ
ಕಾ.ನಿ.ವ:132/200 ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು,
9‐10
ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32550

EST1

17
ರ್ೕ ಬಿ.ಆರ್. ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ. ರಿಯ
ಕಾ.ನಿ.ವ:132/200 ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು,
9‐10
ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32553

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:133/200
9‐10

ರ್ೕ ಜಿ.ಬಿ.ರಾಜಪಪ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಡಯಟ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32553

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:133/200
9‐10

ರ್ೕ ಜಿ.ಬಿ.ರಾಜಪಪ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಡಯಟ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32555

EXAMINATION

10/28/2009 0:00

D

17
ರ್ೕ ಜಿ.ರಂಗನಾಥಸಾವ್ಮಿ, ರಿಯ
ಕಾ.ನಿ.ವ:134/200 ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು,
9‐10
ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

17
ರ್ೕ ಜಿ.ರಂಗನಾಥಸಾವ್ಮಿ, ರಿಯ
ಕಾ.ನಿ.ವ:134/200 ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು,
9‐10
ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

32555

EST1

10/28/2009 0:00

D

32557

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:135/200
9‐10

ರ್ೕ ಕೆ.ಎನ್.ಜಯಣಣ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಡಯಟ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32557

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:135/200
9‐10

ರ್ೕ ಕೆ.ಎನ್.ಜಯಣಣ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಡಯಟ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32559

EXAMINATION

1
ರ್ೕ ರಾಮಕೃಷಣ್ಯಯ್.ವೈ.ಎನ್. ರಿಯ
ಕಾ.ನಿ.ವ:136/200 ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು,
9‐10
ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32559

EST1

1
ರ್ೕ ರಾಮಕೃಷಣ್ಯಯ್.ವೈ.ಎನ್. ರಿಯ
ಕಾ.ನಿ.ವ:136/200 ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು,
9‐10
ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32560

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:137/200
9‐10

ರ್ೕ ಟಿ. ರ್ೕಕಂಠೇಶವ್ರ, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಡಯಟ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32560

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:137/200
9‐10

ರ್ೕ ಟಿ. ರ್ೕಕಂಠೇಶವ್ರ, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಡಯಟ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:138/200
9‐10

ರ್ೕ ವನಗೌಡ ಬ ಪಾಟೀಲ್,
ಶಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ, ಜಿಲಾಲ್
ಪಂಚಾಯತ್, ದಾವಣ ಗೆರೆ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:138/200
9‐10

ವನಗೌಡ ಬ ಪಾ
ಪಾಟೀಲ್
ಟೀಲ್,
ರ್ೕ ವನಗೌಡ
ಶಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ, ಜಿಲಾಲ್
ಪಂಚಾಯತ್, ದಾವಣ ಗೆರೆ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

ರ್ೕ ನಾಗೇಂದರ್ ಮಧಯ್ಸಥ್, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
17
ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ , ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್,
ಕಾ.ನಿ.ವ:139/200
ಉಡುಪಿ ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ
9‐10
ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

32562

32562

32564

EXAMINATION

32564

32567

32567

32569

32569

EST1

ರ್ೕ ನಾಗೇಂದರ್ ಮಧಯ್ಸಥ್, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
17
ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ , ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್,
ಕಾ.ನಿ.ವ:139/200
ಉಡುಪಿ ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ
9‐10
ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

EXAMINATION

ರ್ೕಮತಿ ದಯಾವತಿ, ಕಷ್ಣ ರ್ೕಮತಿ
17
ದಯಾವತಿ, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,ಅಕಷ್ರ
ಕಾ.ನಿ.ವ:140/200 ದಾಸೋಹ, ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್, ದ ಣ ಕನನ್ಡ
9‐10
ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ
ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

EST1

ರ್ೕಮತಿ ದಯಾವತಿ, ಕಷ್ಣ ರ್ೕಮತಿ
17
ದಯಾವತಿ, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,ಅಕಷ್ರ
ಕಾ.ನಿ.ವ:140/200 ದಾಸೋಹ, ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್, ದ ಣ ಕನನ್ಡ
9‐10
ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ
ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

EXAMINATION

ಕೇಂಚೇಗೌಡ, ಉಪ
ೕಜನಾ
ರ್ೕ ಎನ್.ಕೇಂಚೇಗೌಡ
17
ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ. ಚಿಕಕ್
ಕಾ.ನಿ.ವ:141/200
ಮಗಳೂರು ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣಾ
9‐10
ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

EST1

ರ್ೕ ಎನ್.ಕೇಂಚೇಗೌಡ, ಉಪ
ೕಜನಾ
17
ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ. ಚಿಕಕ್
ಕಾ.ನಿ.ವ:141/200
ಮಗಳೂರು ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣಾ
9‐10
ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32571

32571

32572

32572

31629

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:142/200
9‐10

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಕುಮುದಮಮ್, ಉಪ ೕಜನಾ
ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ.
ತುಮಕೂರು ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:142/200
9‐10

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಕುಮುದಮಮ್, ಉಪ ೕಜನಾ
ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ.
ತುಮಕೂರು ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

EXAMINATION

ರ್ೕ ಕೆ.ಜಿ.ರಾಜೇಂದರ್, ಉಪ
ೕಜನಾ
17
ಸಮನವ್ಯಾಧುಇಕಾರಿಗಳು. ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ
ಕಾ.ನಿ.ವ:143/200
ಕಛೇರಿ, ಮಧುಗಿರಿ ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
9‐10
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

EST1

ರಾಜೇಂದ
ೇಂದರ್, ಉಪ
ರ್ೕ ಕೆ.ಜಿ.ರಾಜ
ೕಜನಾ
17
ಸಮನವ್ಯಾಧುಇಕಾರಿಗಳು. ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ
ಕಾ.ನಿ.ವ:143/200
ಕಛೇರಿ, ಮಧುಗಿರಿ ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
9‐10
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

10/28/2009 0:00

D

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:33/2009
‐10

ರ್ೕ ಎಸ್.ಲ ಮ್ೕನರ ಂಹಾಚಾರ್, ರಿಯ
ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಕನಾರ್ಟಕ ಪಠಯ್
ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

ರ್ೕ ಎಸ್.ಲ ಮ್ೕನರ ಂಹಾಚಾರ್, ರಿಯ
ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಕನಾರ್ಟಕ ಪಠಯ್
ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

31629

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:33/2009
‐10

31630

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:34/2009
‐10

ರ್ೕಮತಿ ಜಿ.ಉಮಾದೇ , ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು, ಇವರ
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು

10/28/2009 0:00

D

31630

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:34/2009
‐10

ರ್ೕಮತಿ ಜಿ.ಉಮಾದೇ , ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು, ಇವರ
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು

10/28/2009 0:00

D

31631

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:35/2009
‐10

ರ್ೕ ಬಿ. ೕಹನ್ ಕುಮಾರ್, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಡೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

31631

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:35/2009
‐10

ರ್ೕ ಬಿ. ೕಹನ್ ಕುಮಾರ್, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಡೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

31632

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:36/2009
‐10

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಮಣಿ,
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೀರೂರು, ಇವರ
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

31632

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:36/2009
‐10

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಮಣಿ,
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೀರೂರು, ಇವರ
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

31633

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:37/2009
‐10

ರ್ೕಟಿ.ಎಸ್.ಸೋಮಶೇಖರಯಯ್, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತರೀಕೆರೆ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

31633

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:37/2009
‐10

ರ್ೕಟಿ.ಎಸ್.ಸೋಮಶೇಖರಯಯ್, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತರೀಕೆರೆ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

10/28/2009 0:00

D

31634

EXAMINATION

17
ರ್ೕ .ಎನ್.ರಮೇಶ್, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಕಾ.ನಿ.ವ:38/2009 ನರ ಂಹ ರಾಜ ಪುರ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
‐10
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

31634

EST1

17
ರ್ೕ .ಎನ್.ರಮೇಶ್, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಕಾ.ನಿ.ವ:38/2009 ನರ ಂಹ ರಾಜ ಪುರ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
‐10
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

31635

EXAMINATION

17
ರ್ೕಶರಶಚ್ಂದರ್, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೊಪಪ್,
ಕಾ.ನಿ.ವ:39/2009
ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.
‐10

10/28/2009 0:00

D

31635

EST1

17
ರ್ೕಶರಶಚ್ಂದರ್, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೊಪಪ್,
ಕಾ.ನಿ.ವ:39/2009
ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.
‐10

10/28/2009 0:00

D

31636

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:40/2009
‐10

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಮಂಜುನಾಥ್, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶೃಂಗೇರಿ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು,

10/28/2009 0:00

D

31636

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:40/2009
‐10

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಮಂಜುನಾಥ್, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶೃಂಗೇರಿ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು,

10/28/2009 0:00

D

31637

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:41/2009
‐10

ರ್ೕ ಎಸ್.ಜಿ.ನಾಗೇಶ್, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮೂಡೀಗೆರೆ, ಇವರ
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

31637

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:41/2009
‐10

ರ್ೕ ಎಸ್.ಜಿ.ನಾಗೇಶ್, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮೂಡೀಗೆರೆ, ಇವರ
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

EXAMINATION

ರ್ೕ ಎಂ.ನಾಗೇಶ ಶಾನುಭಗ,
17
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ,
ಕಾ.ನಿ.ವ:42/2009
ಉಡುಪಿ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ
‐10
ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

EST1

ಎಂ ನಾಗೇಶ
ೇಶ ಶಾ
ಶಾನುಭಗ
ನುಭಗ,
ರ್ೕ ಎಂ.ನಾಗ
17
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ,
ಕಾ.ನಿ.ವ:42/2009
ಉಡುಪಿ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ
‐10
ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

10/28/2009 0:00

D

31638

31638

31639

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:43/2009
‐10

ರ್ೕ ಶೇಖರ, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಬೈಂದೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

31639

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:43/2009
‐10

ರ್ೕ ಶೇಖರ, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಬೈಂದೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

31640

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:44/2009
‐10

ರ್ೕ ಎಸ್.ವಸಂತ ಶೆಟಿಟ್, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬರ್ಹಾಮ್ವರ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

31640

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:44/2009
‐10

ರ್ೕ ಎಸ್.ವಸಂತ ಶೆಟಿಟ್, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬರ್ಹಾಮ್ವರ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

31641

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:45/2009
‐10

ರ್ೕ ಬಿ.ಹೆಚ್. ರಾಮಪಪ್ ಗೌಡ, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಾಕರ್ಳ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:45/2009
‐10

ರ್ೕ ಬಿ.ಹೆಚ್. ರಾಮಪಪ್ ಗೌಡ, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಾಕರ್ಳ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

31641

31642

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:46/2009
‐10

ರ್ೕ ಡಿ.ಮಂಜುನಾಥಯಯ್, ೇತದ್ರ
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉಡುಪಿ ವಲಯ, ಇವರ
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

31642

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:46/2009
‐10

ರ್ೕ ಡಿ.ಮಂಜುನಾಥಯಯ್, ೇತದ್ರ
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉಡುಪಿ ವಲಯ, ಇವರ
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:47/2009
‐10

ರ್ೕ ಎಸ್.ಆರ್.ಬಂಡೀ ೕರಪಪ್, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೊರಟಗೆರೆ, ಮಧುಗಿರಿ
ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:47/2009
‐10

ಬಂಡೀ
ಡೀ ೕರಪ
ೕರಪಪ್, ೇತರ್
ರ್ೕ ಎಸ್.ಆರ್.ಬಂ
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೊರಟಗೆರೆ, ಮಧುಗಿರಿ
ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

11/6/2009 0:00

D

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:80/2009
‐10

ರ್ೕ ಲೋಕೇಶ . . ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಡಯಟ್, ಮಂಗಳೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

31643

31643

32176

32176

EST1

32177

EXAMINATION

32177

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:80/2009
‐10

ರ್ೕ ಲೋಕೇಶ . . ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಡಯಟ್, ಮಂಗಳೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

17
ರ್ೕ ಕಯ್ಂಟನಿ , ಬಾಯ್ಪಿಟ್ಸ್ಟ್ ಕುಟಿನೊ , ರಿಯ
ಕಾ.ನಿ.ವ:81/2009 ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಮಂಗಳೂರು, ಇವರ
‐10
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

EST1

17
ರ್ೕ ಕಯ್ಂಟನಿ , ಬಾಯ್ಪಿಟ್ಸ್ಟ್ ಕುಟಿನೊ , ರಿಯ
ಕಾ.ನಿ.ವ:81/2009 ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಮಂಗಳೂರು, ಇವರ
‐10
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32178

EXAMINATION

17
ರ್ೕ ಪಿ. ರ್ೕನಿವಾಸ್,, ರಿಯ
ಕಾ.ನಿ.ವ:82/2009 ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,ಡಯಟ್, ಮಂಗಳೂರು, ಇವರ
‐10
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32178

EST1

17
ರ್ೕ ಪಿ. ರ್ೕನಿವಾಸ್,, ರಿಯ
ಕಾ.ನಿ.ವ:82/2009 ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,ಡಯಟ್, ಮಂಗಳೂರು, ಇವರ
‐10
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32179

EXAMINATION

17
ರ್ೕ ನಾಗರಾಜ.ಎಂ. ರಿಯ
ಕಾ.ನಿ.ವ:83/2009 ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,ಡಯಟ್, ಮಂಗಳೂರು, ಇವರ
‐10
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32179

EST1

17
ರ್ೕ ನಾಗರಾಜ.ಎಂ. ರಿಯ
ಕಾ.ನಿ.ವ:83/2009 ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,ಡಯಟ್, ಮಂಗಳೂರು, ಇವರ
‐10
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32180

EXAMINATION

17
ರ್ೕಮತಿ ಆಶಾ. ಎಂ.ಎಸ್. ರಿಯ
ಕಾ.ನಿ.ವ:84/2009 ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಮಂಗಳೂರು, ಇವರ
‐10
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32180

EST1

17
ರ್ೕಮತಿ ಆಶಾ. ಎಂ.ಎಸ್. ರಿಯ
ಕಾ.ನಿ.ವ:84/2009 ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಮಂಗಳೂರು, ಇವರ
‐10
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

EXAMINATION

17
ರ್ೕ ಎನ್.ಎಸ್.ಕುಮಾರ್, ರಿಯ
ಕಾ.ನಿ.ವ:85/2009 ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಮಂಗಳೂರು, ಇವರ
‐10
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32181

17
ರ್ೕ ಎನ್.ಎಸ್.ಕುಮಾರ್, ರಿಯ
ಕಾ.ನಿ.ವ:85/2009 ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಮಂಗಳೂರು, ಇವರ
‐10
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

32181

EST1

10/28/2009 0:00

D

32182

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:86/2009
‐10

ರ್ೕ ದೊಡಡ್ಮಲಲ್ಪಪ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಡಯಟ್, ಕೂಡಿಗೆ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32182

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:86/2009
‐10

ರ್ೕ ದೊಡಡ್ಮಲಲ್ಪಪ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಡಯಟ್, ಕೂಡಿಗೆ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32183

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:87/2009
‐10

ರ್ೕಮತಿ .ಬಿ.ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್, ರಿಯ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಕೂಡಿಗೆ, ಇವರ
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32183

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:87/2009
‐10

ರ್ೕಮತಿ .ಬಿ.ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್, ರಿಯ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಕೂಡಿಗೆ, ಇವರ
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32184

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:88/2009
‐10

ರ್ೕ ದದ್ರಾಜು, ರಿಯ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,ಡಯಟ್, ಕೂಡಿಗೆಇವರ
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32184

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:88/2009
‐10

ರ್ೕ ದದ್ರಾಜು, ರಿಯ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,ಡಯಟ್, ಕೂಡಿಗೆಇವರ
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು.

10/28/2009 0:00

D

32185

EXAMINATION

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:89/2009
‐10

ರ್ೕ ಎಸ್.ಸುಂದರ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಡಯಟ್, ಕೂಡಿಗೆ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು

10/28/2009 0:00

D

32185

EST1

17
ಕಾ.ನಿ.ವ:89/2009
‐10

ರ್ೕ ಎಸ್.ಸುಂದರ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಡಯಟ್, ಕೂಡಿಗೆ, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳು

10/28/2009 0:00

D

EXAMINATION

14 ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ವಗಾರ್ವಣೆ:03/20
09‐10

ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ 2009ರ ನೆನ್ಲೆಯ ಲ್
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದದ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

12/8/2009 0:00

D

32396

32396

32398

32398

32789

32789

EST1

14 ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ವಗಾರ್ವಣೆ:03/20
09‐10

ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ 2009ರ ನೆನ್ಲೆಯ ಲ್
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದದ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

12/8/2009 0:00

D

EXAMINATION

ಕೆ. .ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನಪಪ್ ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು
15.ವೆಯ್ವೆಮ/05/
ಸಕಾರ್ರಿ ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಬಾಣಾವರ
2009‐10
ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್

8/30/2011 0:00

E

EST1

ಕೆ. .ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನಪಪ್ ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು
15.ವೆಯ್ವೆಮ/05/
ಸಕಾರ್ರಿ ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಬಾಣಾವರ
2009‐10
ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್

8/30/2011 0:00

E

EXAMINATION

16
ಅ. ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
04/09‐10

ರ್ೕೕಮತಿ
ಮತಿ ಹೆಚ್
ಹೆಚ್.ಎನ್. ಸೌಭಾಗ
ಸೌಭಾಗಯ್ಮಮ್,
ಮ ನಿವೃ
ನಿವ ತತ್
ಮು. , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಕನಕಪುರ ಟೌನ್, ಇವರ
ಸಥ್ ೕಯ ಅಭಯ್ಥಿರ್ ಸೇವೆಯನುನ್ ನಿವೃತಿತ್
ವೇತನಕೆಕ್ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/28/2009 0:00

D

EST1

16
ಅ. ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
04/09‐10

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಎನ್. ಸೌಭಾಗಯ್ಮಮ್, ನಿವೃತತ್
ಮು. , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಕನಕಪುರ ಟೌನ್, ಇವರ
ಸಥ್ ೕಯ ಅಭಯ್ಥಿರ್ ಸೇವೆಯನುನ್ ನಿವೃತಿತ್
ವೇತನಕೆಕ್ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/28/2009 0:00

D

33097

EXAMINATION

12ನಿ‐32/ಸಥ್>ನಿ‐
01/05‐06ಪಿ/01

ರ್ೕ ಎಸ್.ಆರ್. ಕುರುದಗಿಇವರ ನಿ‐32
ಸಥ್ಳನಿಯುಕಿತ್ ಸಥ್ಳ ಮಾಪಾರ್ಡು ಬಗೆಗ್

5/12/2009 0:00

E

33097

EST1

12ನಿ‐32/ಸಥ್>ನಿ‐
01/05‐06ಪಿ/01

ರ್ೕ ಎಸ್.ಆರ್. ಕುರುದಗಿಇವರ ನಿ‐32
ಸಥ್ಳನಿಯುಕಿತ್ ಸಥ್ಳ ಮಾಪಾರ್ಡು ಬಗೆಗ್

5/12/2009 0:00

E

33099

EXAMINATION

12ನಿ‐32/ಸಥ್.ನಿ‐
01/05‐06/ಪಿ/02

ರ್ೕ ಎಸ್. . ಕಟಿಟ್ಮನಿ ಇವರನುನ್ ನಿ‐32 ರಡಿ
ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಮಯ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

5/12/2009 0:00

E

33099

EST1

12ನಿ‐32/ಸಥ್.ನಿ‐
01/05‐06/ಪಿ/02

ರ್ೕ ಎಸ್. . ಕಟಿಟ್ಮನಿ ಇವರನುನ್ ನಿ‐32 ರಡಿ
ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಮಯ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

5/12/2009 0:00

E

33102

EXAMINATION

5/12/2009 0:00

E

12ನಿ‐32/ಸಥ್.ನಿ‐
ರ್ೕ ಸೈಯದ್ ರಫತ್ ಅಫಜ್ ದಗಾರ್ಪಿ ಇವರಿಗೆ
01/2005‐
ನಿಯಮ‐32 ರಡಿ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್.
06ಪಿ/03

12ನಿ‐32/ಸಥ್.ನಿ‐
ರ್ೕ ಸೈಯದ್ ರಫತ್ ಅಫಜ್ ದಗಾರ್ಪಿ ಇವರಿಗೆ
01/2005‐
ನಿಯಮ‐32 ರಡಿ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್.
06ಪಿ/03

5/12/2009 0:00

E

EXAMINATION

12ನಿ‐32?ಸಥ್>ನಿ‐
01/2005‐
06/ಪಿ/05

ರ್ೕ ಜಿ. ಕೃಷಣ್ಪಪ್, ಇವರ ನಿಯಮ‐32 ರಡಿ
ನಿಯುಕಿತ್ ಸಥ್ಳ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್

5/12/2009 0:00

E

33103

EST1

12ನಿ‐32?ಸಥ್>ನಿ‐
01/2005‐
06/ಪಿ/05

ರ್ೕ ಜಿ. ಕೃಷಣ್ಪಪ್, ಇವರ ನಿಯಮ‐32 ರಡಿ
ನಿಯುಕಿತ್ ಸಥ್ಳ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್

5/12/2009 0:00

E

33104

EXAMINATION

12ನಿ‐
ಕು. ನಾಗಮಣಿ ಇವರ ನಿಯಮ‐32 ರಡಿ ನಿಯುಕಿತ್
32/ಸಥ್.ನಿ/2005‐
ಸಥ್ಳ ಮಾಪಾರ್ಡು ಬಗೆಗ್
069ಪಿ / 06

5/12/2009 0:00

E

33104

EST1

12ನಿ‐
ಕು. ನಾಗಮಣಿ ಇವರ ನಿಯಮ‐32 ರಡಿ ನಿಯುಕಿತ್
32/ಸಥ್.ನಿ/2005‐
ಸಥ್ಳ ಮಾಪಾರ್ಡು ಬಗೆಗ್
069ಪಿ / 06

5/12/2009 0:00

E

33102

EST1

33103

33105

EXAMINATION

12ನಿ‐32/ಸಥ್>ನಿ‐
01/2005‐06ಪಿ

ರ್ೕಮತಿ ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ ನಿಯಮ‐32ರಡಿ
ನಿಯುಕಿತ್ ಸಥ್ಳ ಮಾಪಾರ್ಡು ಬಗೆಗ್

5/12/2009 0:00

E

33105

EST1

12ನಿ‐32/ಸಥ್>ನಿ‐
01/2005‐06ಪಿ

ರ್ೕಮತಿ ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ ನಿಯಮ‐32ರಡಿ
ನಿಯುಕಿತ್ ಸಥ್ಳ ಮಾಪಾರ್ಡು ಬಗೆಗ್

5/12/2009 0:00

E

33107

EXAMINATION

12ನಿಯಮ‐
ಎಸ್. ನಾಗೇಂದರ್ಪಪ್ ನಿಯಮ‐32 ರಡಿ ನಿಯುಕಿತ್
32/ಸಥ್.ನಿ/01/200
ಸಥ್ಳ ಮಾಪಾರ್ಡು ಬಗೆಗ್
5‐06ಪಿ

5/12/2009 0:00

E

33107

EST1

12ನಿಯಮ‐
ಎಸ್. ನಾಗೇಂದರ್ಪಪ್ ನಿಯಮ‐32 ರಡಿ ನಿಯುಕಿತ್
32/ಸಥ್.ನಿ/01/200
ಸಥ್ಳ ಮಾಪಾರ್ಡು ಬಗೆಗ್
5‐06ಪಿ

5/12/2009 0:00

E

33108

EXAMINATION

2ನಿ‐
32/ಸಥ್>ನಿ/01/200
5‐06 ಪಿ/ 11

5/12/2009 0:00

E

ಆರ್.ಬಿ. ಜೋಗಿ ನಿಯಮ‐32 ರಡಿ ನಿಯುಕಿತ್
ರದುದ್ ಬಗೆಗ್

33108

EST1

2ನಿ‐
32/ಸಥ್>ನಿ/01/200
5‐06 ಪಿ/ 11

ಆರ್.ಬಿ. ಜೋಗಿ ನಿಯಮ‐32 ರಡಿ ನಿಯುಕಿತ್
ರದುದ್ ಬಗೆಗ್

5/12/2009 0:00

E

33110

EXAMINATION

12ನಿ‐32/ಸಥ್.ನಿ‐
01/05‐06 ಪಿ / 13

ಎ.ಎ. ಭಾಗಬಾನ್ ನಿಯಮ‐32 ರಡಿ ನಿಯುಕಿತ್
ಸಥ್ಳ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್

5/12/2009 0:00

E

33110

EST1

12ನಿ‐32/ಸಥ್.ನಿ‐
01/05‐06 ಪಿ / 13

ಎ.ಎ. ಭಾಗಬಾನ್ ನಿಯಮ‐32 ರಡಿ ನಿಯುಕಿತ್
ಸಥ್ಳ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್

5/12/2009 0:00

E

33111

EXAMINATION

12ನಿ‐32/ಸಥ್.ನಿ‐
01/05‐06 ಪಿ / 15

ಎಸ್.ಜಿ. ಅಗ ಮುಂದಿನ ಇವರ ನಿಯಮ‐32
ರಡಿ ನಿಯುಕಿತ್ ಸಥ್ಳ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್

5/12/2009 0:00

E

33111

EST1

12ನಿ‐32/ಸಥ್.ನಿ‐
01/05‐06 ಪಿ / 15

ಎಸ್.ಜಿ. ಅಗ ಮುಂದಿನ ಇವರ ನಿಯಮ‐32
ರಡಿ ನಿಯುಕಿತ್ ಸಥ್ಳ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್

5/12/2009 0:00

E

33112

EXAMINATION

12ನಿ‐32/ಸಥ್.ನಿ‐
01/05‐06 ಪಿ / 16

ಎಮ್. ಹನುಮಂತಪಪ್ ಮತುತ್ ಎಂ.ಪಿ.
ವೇದವಾಯ್ಸ ನಿಯಮ‐32 ರಡಿ ನಿಯುಕಿತ್ ಸಥ್ಳ
ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್

5/12/2009 0:00

E

33112

EST1

12ನಿ‐32/ಸಥ್.ನಿ‐
01/05‐06 ಪಿ / 16

ಎಮ್. ಹನುಮಂತಪಪ್ ಮತುತ್ ಎಂ.ಪಿ.
ವೇದವಾಯ್ಸ ನಿಯಮ‐32 ರಡಿ ನಿಯುಕಿತ್ ಸಥ್ಳ
ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್

5/12/2009 0:00

E

33113

EXAMINATION

12ನಿ‐32/ಸಥ್.ನಿ‐
01/05‐06 ಪಿ / 18

ಎಂ.ಕೆ. ಬಡಿಗೇರ ಇವರ ನಿಯಮ‐32 ರಡಿ
ನಿಯುಕಿತ್ ಸಥ್ಳ ಮಾಪಾರ್ಡು ಬಗೆಗ್

5/12/2009 0:00

E

33113

EST1

12ನಿ‐32/ಸಥ್.ನಿ‐
01/05‐06 ಪಿ / 18

ಎಂ.ಕೆ. ಬಡಿಗೇರ ಇವರ ನಿಯಮ‐32 ರಡಿ
ನಿಯುಕಿತ್ ಸಥ್ಳ ಮಾಪಾರ್ಡು ಬಗೆಗ್

5/12/2009 0:00

E

33114

EXAMINATION

ಎ.ಎನ್. ನಂಜುಂಡ ಸಾವ್ಮಿ, ನಿಯಮ‐32 ರಡಿ
ನಿಯುಕಿತ್ ಸಥ್ಳ ಮಾಪಾರ್ಡು ಬಗೆಗ್

5/12/2009 0:00

E

12ನಿ‐32/ಸಥ್.ನಿ‐
01/ಪಿ/20

33114

EST1

12ನಿ‐32/ಸಥ್.ನಿ‐
01/ಪಿ/20

ಎ.ಎನ್. ನಂಜುಂಡ ಸಾವ್ಮಿ, ನಿಯಮ‐32 ರಡಿ
ನಿಯುಕಿತ್ ಸಥ್ಳ ಮಾಪಾರ್ಡು ಬಗೆಗ್

5/12/2009 0:00

E

33115

EXAMINATION

12ನಿ‐32/ಸಥ್.ನಿ‐
01/ಪಿ/22

ಶಾ ೕದಾ ಬೇಗಂ ಇವರ ನಿಯಮ‐32 ರಡಿ
ನಿಯುಕಿತ್ ಸಥ್ಳ ಮಾಪಾರ್ಡು ಬಗೆಗ್

5/12/2009 0:00

E

33115

EST1

12ನಿ‐32/ಸಥ್.ನಿ‐
01/ಪಿ/22

ಶಾ ೕದಾ ಬೇಗಂ ಇವರ ನಿಯಮ‐32 ರಡಿ
ನಿಯುಕಿತ್ ಸಥ್ಳ ಮಾಪಾರ್ಡು ಬಗೆಗ್

5/12/2009 0:00

E

33116

EXAMINATION

12ನಿ‐32/ಸಥ್.ನಿ‐ ಎಸ್.ಬಿ. ಮಲಾಲ್ಪುರ, ನಿಯಮ‐32 ರಡಿ ನಿಯುಕಿತ್
01/ಪಿ/23
ಸಥ್ಳ ಮಾಪಾರ್ಡು ಬಗೆಗ್

5/12/2009 0:00

E

33116

EST1

12ನಿ‐32/ಸಥ್.ನಿ‐ ಎಸ್.ಬಿ. ಮಲಾಲ್ಪುರ, ನಿಯಮ‐32 ರಡಿ ನಿಯುಕಿತ್
01/ಪಿ/23
ಸಥ್ಳ ಮಾಪಾರ್ಡು ಬಗೆಗ್

5/12/2009 0:00

E

33118

EXAMINATION

12ನಿ‐32/ಸಥ್.ನಿ‐
01/ಪಿ/24

ಟಿ.ಆರ್. ತಿಮಮ್ಣಣ್ ನಿಯಮ‐32 ರಡಿ ನಿಯುಕಿತ್
ಸಥ್ಳ ಮಾಪಾರ್ಡು ಬಗೆಗ್

5/12/2009 0:00

E

33118

EST1

12ನಿ‐32/ಸಥ್.ನಿ‐
01/ಪಿ/24

ಟಿ.ಆರ್. ತಿಮಮ್ಣಣ್ ನಿಯಮ‐32 ರಡಿ ನಿಯುಕಿತ್
ಸಥ್ಳ ಮಾಪಾರ್ಡು ಬಗೆಗ್

5/12/2009 0:00

E

33119

EXAMINATION

12ನಿ‐32/ಸಥ್.ನಿ‐
01/ಪಿ/21

ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿ ನಿಯಮ‐32 ರಡಿ ನಿಯುಕಿತ್ ಸಥ್ಳ
ಮಾಪಾರ್ಡು ಬಗೆಗ್

5/12/2009 0:00

D

33119

EST1

12ನಿ‐32/ಸಥ್.ನಿ‐
01/ಪಿ/21

ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿ ನಿಯಮ‐32 ರಡಿ ನಿಯುಕಿತ್ ಸಥ್ಳ
ಮಾಪಾರ್ಡು ಬಗೆಗ್

5/12/2009 0:00

D

33121

EXAMINATION

12ನಿ‐32/ಸಥ್.ನಿ‐
01/ಪಿ/19

ಆರ್. ನಾರಾಯಣ ನಿಯಮ‐32 ರಡಿ ನಿಯುಕಿತ್
ಸಥ್ಳ ಮಾಪಾರ್ಡು ಬಗೆಗ್

5/12/2009 0:00

E

33121

EST1

12ನಿ‐32/ಸಥ್.ನಿ‐
01/ಪಿ/19

ಆರ್. ನಾರಾಯಣ ನಿಯಮ‐32 ರಡಿ ನಿಯುಕಿತ್
ಸಥ್ಳ ಮಾಪಾರ್ಡು ಬಗೆಗ್

5/12/2009 0:00

E

33122

EXAMINATION

12ನಿ‐32/ಸಥ್.ನಿ‐
01/ಪಿ/17

.ಎನ್ ರೂರ ನಿಯಮ‐32 ರಡಿ ನಿಯುಕಿತ್ ಸಥ್ಳ
ಮಾಪಾರ್ಡು ಬಗೆಗ್

5/12/2009 0:00

E

33122

EST1

12ನಿ‐32/ಸಥ್.ನಿ‐
01/ಪಿ/17

.ಎನ್ ರೂರ ನಿಯಮ‐32 ರಡಿ ನಿಯುಕಿತ್ ಸಥ್ಳ
ಮಾಪಾರ್ಡು ಬಗೆಗ್

5/12/2009 0:00

E

EXAMINATION

ಪೌರ್ರ್ಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರನುನ್
ಪ
ಕಷ್ಕರನುನ್ ಪ
ಪೌರ್ರ್ಢ ಶಾಲಾ
12ನಿ‐
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನಿಯಮ‐32 ರಡಿ ಸಥ್ಳ
32/ಸಥ್ಳಮಾ/43/2
ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ರುವ ಸಥ್ಳಗಳ ಲ್
003‐04
ಹಾಗಜರಾಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ
ಮರುಪರಿ ೕ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

5/12/2009 0:00

C

EST1

ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
12ನಿ‐
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನಿಯಮ‐32 ರಡಿ ಸಥ್ಳ
32/ಸಥ್ಳಮಾ/43/2
ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ರುವ ಸಥ್ಳಗಳ ಲ್
003‐04
ಹಾಗಜರಾಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ
ಮರುಪರಿ ೕ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

5/12/2009 0:00

C

33150

33150

33152

EXAMINATION

12ಸಥ್ಳನಿಯುಕಿತ್‐
38/2003‐04

ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನಿಯಮ‐
32 ರಡಿ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್ 18‐07‐
2005 ರ ಆದೇಶದ ಕಡತ

5/12/2009 0:00

C

33152

EST1

12ಸಥ್ಳನಿಯುಕಿತ್‐
38/2003‐04

ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನಿಯಮ‐
32 ರಡಿ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್ 18‐07‐
2005 ರ ಆದೇಶದ ಕಡತ

5/12/2009 0:00

C

33153

EXAMINATION

12/ನಿ‐
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನಿಯಮ‐
32/ಸಥ್ಳನಿಯುಕಿತ್/01 32 ರಡಿ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್ 06‐01‐
/2005‐06
2006 ರ ಆದೇಶದ ಕಡತ

5/12/2009 0:00

C

33153

EST1

12/ನಿ‐
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನಿಯಮ‐
32/ಸಥ್ಳನಿಯುಕಿತ್/01 32 ರಡಿ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್ 06‐01‐
/2005‐06
2006 ರ ಆದೇಶದ ಕಡತ

5/12/2009 0:00

C

EXAMINATION

ರ್ೕ ಎನ್. . ಜಯಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ,
12ನಿ‐
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ
32/ಸಥ್ಳ.ನಿಯುಕಿತ್/0
ಇವರಿಗೆ ನಿಯಮ‐32 ರಡಿ
1/2005‐06ಪಿ/12 ಸಥ್ಳನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ರುವುದನುನ್ ರದುದ್ ಪಡಿಸುವ
ಬಗೆಗ್

5/13/2009 0:00

E

33181

33181

EST1

ರ್ೕ ಎನ್. . ಜಯಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ,
12ನಿ‐
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ
32/ಸಥ್ಳ.ನಿಯುಕಿತ್/0
ಇವರಿಗೆ ನಿಯಮ‐32 ರಡಿ
1/2005‐06ಪಿ/12 ಸಥ್ಳನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ರುವುದನುನ್ ರದುದ್ ಪಡಿಸುವ
ಬಗೆಗ್

33183

EXAMINATION

12ನಿ‐
ಹೆಚ್. ಎಸ್. ರೇಣುಕಾ ಇವರ ನಿಯಮ‐32 ರಡಿ
32/ಸಥ್ಳ.ನಿಯುಕಿತ್/0
ನಿಯುಕಿತ್ ಸಥ್ಳ ಮಾಪಾರ್ಡು ಬಗೆಗ್
1/2005‐06ಪಿ/07

5/13/2009 0:00

E

33183

EST1

12ನಿ‐
ಹೆಚ್. ಎಸ್. ರೇಣುಕಾ ಇವರ ನಿಯಮ‐32 ರಡಿ
32/ಸಥ್ಳ.ನಿಯುಕಿತ್/0
ನಿಯುಕಿತ್ ಸಥ್ಳ ಮಾಪಾರ್ಡು ಬಗೆಗ್
1/2005‐06ಪಿ/07

5/13/2009 0:00

E

33184

EXAMINATION

12ನಿ‐
ಎಮ್.ಆರ್. ೕತಾಲ ಮ್ೕ ಇವರ ನಿಯಮ‐32
32/ಸಥ್ಳ.ನಿಯುಕಿತ್/0
ರಡಿ ನಿಯುಕಿತ್ ಸಥ್ಳ ಮಾಪಾರ್ಡು ಬಗೆಗ್
1/2005‐06ಪಿ/04

5/13/2009 0:00

E

33184

EST1

12ನಿ‐
ಎಮ್.ಆರ್. ೕತಾಲ ಮ್ೕ ಇವರ ನಿಯಮ‐32
32/ಸಥ್ಳ.ನಿಯುಕಿತ್/0
ರಡಿ ನಿಯುಕಿತ್ ಸಥ್ಳ ಮಾಪಾರ್ಡು ಬಗೆಗ್
1/2005‐06ಪಿ/04

5/13/2009 0:00

E

5/13/2009 0:00

E

33185

EXAMINATION

12ನಿ‐
ಎಮ್.ಹೆಚ್. ಚಲುವಾಗೌಡ ಇವರ ನಿಯಮ‐32
32/ಸಥ್ಳ.ನಿಯುಕಿತ್/0
ರಡಿ ನಿಯುಕಿತ್ ಸಥ್ಳ ಮಾಪಾರ್ಡು ಬಗೆಗ್
1/2005‐06ಪಿ/09

5/13/2009 0:00

E

33185

EST1

12ನಿ‐
ಎಮ್.ಹೆಚ್. ಚಲುವಾಗೌಡ ಇವರ ನಿಯಮ‐32
32/ಸಥ್ಳ.ನಿಯುಕಿತ್/0
ರಡಿ ನಿಯುಕಿತ್ ಸಥ್ಳ ಮಾಪಾರ್ಡು ಬಗೆಗ್
1/2005‐06ಪಿ/09

5/13/2009 0:00

E

EXAMINATION

16 ಅ.ಸೇ.ಸೇ‐
09/09‐10

ರ್ೕ ಟಿ.ಪಿ. ಆನಂದರಾವ್, ನಿವೃತತ್ ಮು. ,
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಅಂಕನಹ ಳ್, ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ತಾ
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನಕೆಕ್
ಅಹರ್ತಾ ದಾಯಕ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

7/26/2010 0:00

C

33189

EST1

16 ಅ.ಸೇ.ಸೇ‐
09/09‐10

ರ್ೕ ಟಿ.ಪಿ. ಆನಂದ
ಆನಂದರಾವ್
ರಾವ್, ನಿವೃ
ನಿವ ತತ್ ಮು. ,
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಅಂಕನಹ ಳ್, ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ತಾ
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನಕೆಕ್
ಅಹರ್ತಾ ದಾಯಕ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

7/26/2010 0:00

C

32739

EXAMINATION

16 ದೈ. .ಅ‐
ಇತರೆ‐05/09‐10

ಮೇಲದ್ಜೆರ್ಗೇರಿ ದ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಸಪ್ ಠ್ೕಕರಣ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/5/2011 0:00

E

33189

ಮೇಲದ್ಜೆರ್ಗೇರಿ ದ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಸಪ್ ಠ್ೕಕರಣ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/5/2011 0:00

E

EXAMINATION

16 ಸವ್.ಇ.ನಿ‐
3/09‐10

ರ್ೕ ಇಗೆನ್ೕ ಯಸ್ ಜಾಕೋಬ್
ಲಂ, ಮು. ,
ಹಾಗೂ ಕಲ್ಸಟ್ರ್ ಇ. .ಓ, ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,
ಹನುಮಂತನಗರ, ಉಡುಪಿ ತಾ ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್

8/12/2009 0:00

D

32741

EST1

16 ಸವ್.ಇ.ನಿ‐
3/09‐10

ರ್ೕ ಇಗೆನ್ೕ ಯಸ್ ಜಾಕೋಬ್
ಲಂ, ಮು. ,
ಹಾಗೂ ಕಲ್ಸಟ್ರ್ ಇ. .ಓ, ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,
ಹನುಮಂತನಗರ, ಉಡುಪಿ ತಾ ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್

8/12/2009 0:00

D

32861

EXAMINATION

16 ರ.ಮಂ‐
07/09‐10

ರ್ೕಮತಿ ಸು ೕಲಮಮ್, ಬಿ.ಇ.ಓ, ಪಂಡವಪುರ,
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಜೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

7/27/2010 0:00

D

32861

EST1

16 ರ.ಮಂ‐
07/09‐10

ರ್ೕಮತಿ ಸು ೕಲಮಮ್, ಬಿ.ಇ.ಓ, ಪಂಡವಪುರ,
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಜೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

7/27/2010 0:00

D

32739

32741

EST1

16 ದೈ. .ಅ‐
ಇತರೆ‐05/09‐10

33310

EXAMINATION

12.ನಿ‐
ರ್ೕಮತಿ ಎನ್.ಎಸ್. ಪದಮ್ ಇವರಿಗೆ ನಿಯಮ‐32
32/ಸಥ್>ನಿಯುಕಿತ್/01 ರಡಿ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ರುವ ಸಥ್ಳ ಬದಲಾವಣೆ
/05‐06/ಪಿ/14
ಬಗೆಗ್.

5/13/2009 0:00

E

33310

EST1

12.ನಿ‐
ರ್ೕಮತಿ ಎನ್.ಎಸ್. ಪದಮ್ ಇವರಿಗೆ ನಿಯಮ‐32
32/ಸಥ್>ನಿಯುಕಿತ್/01 ರಡಿ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ರುವ ಸಥ್ಳ ಬದಲಾವಣೆ
/05‐06/ಪಿ/14
ಬಗೆಗ್.

5/13/2009 0:00

E

EXAMINATION

13 ನಿ.ವೇ.
ರ್ೕ.
02/2009‐10.13‐ ಕೆ.ಎಸ್.ಷಡಾಕಷ್ರಪಪ್,ನಿ.ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ವ
05‐
ಗಗ್,ಇವರ ತಡೆ ಡಿದಿರುವ ಡಿ. .ಆರ್.ಜಿ. ಮತುತ್
2009.ನಿವೇ/2009
ಪಿಯನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

33314

EST1

ರ್ೕ.
13 ನಿ.ವೇ.
02/2009‐10.13‐ ಕೆ.ಎಸ್.ಷಡಾಕಷ್ರಪಪ್,ನಿ.ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ವ
ಗಗ್,ಇವರ ತಡೆ ಡಿದಿರುವ ಡಿ. .ಆರ್.ಜಿ. ಮತುತ್
05‐
ಪಿಯನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
2009.ನಿವೇ/2009

6/23/2011 0:00

D

33367

EXAMINATION

8/12/2009 0:00

D

33314

12ಬಡಿತ್‐
21/2000‐01

ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನಿಯಮ‐
32 ರಡಿ ಸವ್ತಂತರ್ ಪರ್ಭಾರದ ಲ್ರಿ ಸಥ್ಳ
ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನಿಯಮ‐
32 ರಡಿ ಸವ್ತಂತರ್ ಪರ್ಭಾರದ ಲ್ರಿ ಸಥ್ಳ
ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

8/12/2009 0:00

D

EXAMINATION

12ನಿ‐
ರ್ೕ ಲ ಮ್ೕನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಇವರಿಗೆ ಪೌರ್ಢ
32/ಸಥ್>ನಿ/01/200 ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್
5‐06ಪಿ
ಪರಿ ೕ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/12/2009 0:00

D

33368

EST1

12ನಿ‐
ರ್ೕ ಲ ಮ್ೕನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಇವರಿಗೆ ಪೌರ್ಢ
32/ಸಥ್>ನಿ/01/200 ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್
5‐06ಪಿ
ಪರಿ ೕ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/12/2009 0:00

D

33372

EXAMINATION

13 .ನಿ.ವೇ. ಎಜಿ
ಮಾ ತಿ
03/2009‐10

ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನದ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರ ಮಾ ತಿ ಪತರ್ಗಳ ಕಡತ.

6/23/2011 0:00

D

33372

EST1

13 .ನಿ.ವೇ. ಎಜಿ
ಮಾ ತಿ
03/2009‐10

ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನದ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರ ಮಾ ತಿ ಪತರ್ಗಳ ಕಡತ.

6/23/2011 0:00

D

33367

EST1

33368

12ಬಡಿತ್‐
21/2000‐01

33407

EXAMINATION

15.ಪರ್.ಭ.ಮಂ/3
2/2008‐09

ಕೆ. .ಎಸ್.ಆರ್ ನಿಯಮ 32/68ರಮತೆ
ಕಾಯರ್ ನಿಚರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಿ ಬಗೆಗ್

8/30/2011 0:00

D

33407

EST1

15.ಪರ್.ಭ.ಮಂ/3
2/2008‐09

ಕೆ. .ಎಸ್.ಆರ್ ನಿಯಮ 32/68ರಮತೆ
ಕಾಯರ್ ನಿಚರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಿ ಬಗೆಗ್

8/30/2011 0:00

D

EXAMINATION

17
ಸವ್.ಚಾ.ಬಡಿತ್:152/2
009‐10

ರ್ೕ ಎನ್.ಪುಟಟ್ ನಂಜಯಯ್, ಭಾಗೀಯ ದೈ ಕ
ಕಷ್ಣ ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಸಾ. .ಇ.ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಯಂಚಾ ತ ,ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

11/6/2009 0:00

D

EST1

17
ಸವ್.ಚಾ.ಬಡಿತ್:152/2
009‐10

ಟ ನಂಜಯ
ನಂಜಯಯ್, ಭಾ
ಭಾಗೀಯ
ಗೀಯ ದೈ ಕ
ರ್ೕ ಎನ್.ಪುಟಟ್
ಕಷ್ಣ ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಸಾ. .ಇ.ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಯಂಚಾ ತ ,ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

11/6/2009 0:00

D

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಕೆ. ಪದಾಮ್ವತಿ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಡಯಟ್, ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್
ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ ಅಹರ್ತಾ ದಾಯಕ ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

5/25/2011 0:00

C

33411

33411

33494

EXAMINATION

16 ಅ,.ಸೇ.ಸೇ‐
14/09‐10

33494

33495

33495

33639

33639

EST1

16 ಅ,.ಸೇ.ಸೇ‐
14/09‐10

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಕೆ. ಪದಾಮ್ವತಿ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಡಯಟ್, ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್
ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ ಅಹರ್ತಾ ದಾಯಕ ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

5/25/2011 0:00

C

EXAMINATION

15. ಪರ್/08/20
09‐10

ಗುಲಾಣ್ಜ್ ಬಾನು ಮು ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕತ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನೇರಳ ಕುಪೆಪ್ ಹುಣಸೂರು
ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ ಸೌಧಿ ಅರೇಬಿಯಾ
ಧಾಮಿರ್ಕ ಯಾತೆರ್ಗೆ ಎನ್ ಒ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/18/2009 0:00

D

EST1

15. ಪರ್/08/20
09‐10

ಗುಲಾಣ್ಜ್ ಬಾನು ಮು ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕತ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನೇರಳ ಕುಪೆಪ್ ಹುಣಸೂರು
ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ ಸೌಧಿ ಅರೇಬಿಯಾ
ಧಾಮಿರ್ಕ ಯಾತೆರ್ಗೆ ಎನ್ ಒ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/18/2009 0:00

D

EXAMINATION

16 ಅ.ಸೇ.ಸೇ‐
07/09‐10

ರ್ೕ ನಜಿ
ನಜೀರ್
ೕರ್ ಅಹಮದ್
ಅಹಮದ್, ನಿವೃ
ನಿವ ತತ್ ಮು. ,
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಅರಕಲಾಪುರ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ತಾ, ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ
ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

11/18/2009 0:00

D

EST1

16 ಅ.ಸೇ.ಸೇ‐
07/09‐10

ರ್ೕ ನಜೀರ್ ಅಹಮದ್, ನಿವೃತತ್ ಮು. ,
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಅರಕಲಾಪುರ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ತಾ, ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ
ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

11/18/2009 0:00

D

33640

33640

33641

33641

33437

EXAMINATION

16 ಸವ್.ಇ.ನಿ‐
03/09‐10

ರ್ೕ ಇಗೆನ್ೕ ಯಸ್ ಜಾಕೋಬ್
ಯಂ, ಮು. ,
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಹನುಮಂತನಗರ ಉಡುಪಿ ತಾ
ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್
ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/12/2009 0:00

D

EST1

16 ಸವ್.ಇ.ನಿ‐
03/09‐10

ರ್ೕ ಇಗೆನ್ೕ ಯಸ್ ಜಾಕೋಬ್
ಯಂ, ಮು. ,
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಹನುಮಂತನಗರ ಉಡುಪಿ ತಾ
ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್
ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/12/2009 0:00

D

EXAMINATION

16
ರ.ಮಂ.ಇತರೆ‐
17/09‐10

ರ್ೕ ಎನ್. ಮುನಿಸಾವ್ಮಿ, ನಿವೃತತ್ ಮು. ,
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಸೂರಾಪುರ, ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ ತಾ,
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ
ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

6/16/2010 0:00

D

EST1

16
ರ.ಮಂ.ಇತರೆ‐
17/09‐10

ರ್ೕ ಎನ್. ಮುನಿಸಾ
ಮುನಿಸಾವ್ಮಿ, ನಿವೃ
ನಿವ ತತ್ ಮು. ,
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಸೂರಾಪುರ, ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ ತಾ,
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ
ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

6/16/2010 0:00

D

EXAMINATION

16 ಅ.ಸೇ.ಸೇ
ಇತರೆ‐01/09‐10

ರ್ೕ ಬಿ. ಚಿಕಕ್ಪಪ್ಯಯ್, ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್, ಉಪ
ಅರಣಾಯ್ಧಿಕಾರಿ, ಹ ಯಾಳ ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್
ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ ಅಹರ್ತಾ ದಾಯಕ ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

4/28/2010 0:00

D

16 ಅ.ಸೇ.ಸೇ
ಇತರೆ‐01/09‐10

ರ್ೕ ಬಿ. ಚಿಕಕ್ಪಪ್ಯಯ್, ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್, ಉಪ
ಅರಣಾಯ್ಧಿಕಾರಿ, ಹ ಯಾಳ ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್
ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ ಅಹರ್ತಾ ದಾಯಕ ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

4/28/2010 0:00

D

33437

EST1

33476

EXAMINATION

15. ಪರ್/07/20
09‐10

ಬಿ.ಎ.ರಾಜಶೇಖರ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಸಾ.
ಇಲಾಖೆ ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ದೇಶ
ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್ ಎನ್ ಒ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/20/2011 0:00

D

33476

EST1

15. ಪರ್/07/20
09‐10

ಬಿ.ಎ.ರಾಜಶೇಖರ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಸಾ.
ಇಲಾಖೆ ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ದೇಶ
ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್ ಎನ್ ಒ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/20/2011 0:00

D

33764

EXAMINATION

12ಕೆಎಟಿ/ದಾವೆ.
ರ್ೕಮತಿ ಎನ್. ಭಾಗಯ್ ನಿವೃತತ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು
ಸಂ.2350/2003‐ ಇವರು ಕೆ.ಎಟಿ ಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:
04
3846/2004 ಕುರಿತು.

5/6/2010 0:00

C

33764

EST1

12ಕೆಎಟಿ/ದಾವೆ.
ರ್ೕಮತಿ ಎನ್. ಭಾಗಯ್ ನಿವೃತತ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು
ಸಂ.2350/2003‐ ಇವರು ಕೆ.ಎಟಿ ಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:
04
3846/2004 ಕುರಿತು.

5/6/2010 0:00

C

EXAMINATION

16 ಅ.ಸೇ.ಸೇ‐
02/08‐09

ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ ಅಹರ್ತಾ ದಾಯಕ ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್ ‐ ಎಂ.ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ್,
ನರ ಂಹಮೂತಿರ್, ಸುಬಬ್ಯಯ್, ಗಂಗಾಧರ.ಹೆಚ್,
ಪೆರ್ೕಮಕುಮಾರಿ.ಪಿ

4/28/2010 0:00

D

33773

EST1

16 ಅ.ಸೇ.ಸೇ‐
02/08‐09

ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ ಅಹರ್ತಾ ದಾಯಕ ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್ ‐ ಎಂ.ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ್,
ನರ ಂಹಮೂತಿರ್, ಸುಬಬ್ಯಯ್, ಗಂಗಾಧರ.ಹೆಚ್,
ಪೆರ್ೕಮಕುಮಾರಿ.ಪಿ

4/28/2010 0:00

D

33902

EXAMINATION

16 ಅ.ಸೇ.ಸೇ‐
13/08‐09

ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ ಅಹರ್ತಾ ದಾಯಕ ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್ 1.ಟಿ.ಎಲ್.ಶಾರದಮಮ್,
2.ಬಂಡಿ ೕರಪಪ್, 3.ಜಿ.ಎನ್.ಪರ್ಕಾಶ್

2/4/2011 0:00

C

33902

EST1

16 ಅ.ಸೇ.ಸೇ‐
13/08‐09

ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ ಅಹರ್ತಾ ದಾಯಕ ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್ 1.ಟಿ.ಎಲ್.ಶಾರದಮಮ್,
2.ಬಂಡಿ ೕರಪಪ್, 3.ಜಿ.ಎನ್.ಪರ್ಕಾಶ್

2/4/2011 0:00

C

33909

EXAMINATION

15. ಪರ್.09/200
9‐10

ಜಾಪರ್ ಸಯೀದ್ ಮು. ಸರಕಾರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ವರಕೋಡು ಮಯ್ಸೂರು ತಾ.ಇವರಿಗೆ ದೇಶ
ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್ ನಿರಾಪೇಕಷ್ಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/25/2010 0:00

D

33773

33909

33948

33948

33974

33974

EST1

15. ಪರ್.09/200
9‐10

ಜಾಪರ್ ಸಯೀದ್ ಮು. ಸರಕಾರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ವರಕೋಡು ಮಯ್ಸೂರು ತಾ.ಇವರಿಗೆ ದೇಶ
ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್ ನಿರಾಪೇಕಷ್ಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/25/2010 0:00

D

EXAMINATION

16 ಅ.ಸೇ.ಸೇ‐
24/09‐10

ರ್ೕ . ಸುಂದರ ಶೆಟಿಟ್, ಮು. , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,
ಕೆ.ಗೊಲಲ್ಹ ಳ್, ಬೆಂ.ದ.ವ‐1, ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್
ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ ಅಹರ್ತಾ ದಾಯಕ ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

9/10/2011 0:00

E

EST1

16 ಅ.ಸೇ.ಸೇ‐
24/09‐10

ರ್ೕ . ಸುಂದರ ಶೆಟಿಟ್, ಮು. , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,
ಕೆ.ಗೊಲಲ್ಹ ಳ್, ಬೆಂ.ದ.ವ‐1, ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್
ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ ಅಹರ್ತಾ ದಾಯಕ ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

9/10/2011 0:00

E

EXAMINATION

ರ್ೕ ಕೆ. ನಾಗರಾಜ
ನಾಗರಾಜ ರಾವ್
ರಾವ್, ಬಿ ಆರ್
12ದಾವೆ.01/200 ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಬೆಳಾಳ್ರಿ ಹಾಗೂ ಇತರರು
ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 6683
9‐10
ರಿಂದ 6684/2001 ಕುರಿತು

4/30/2010 0:00

D

EST1

ರ್ೕ ಕೆ. ನಾಗರಾಜ ರಾವ್, ಬಿ ಆರ್
12ದಾವೆ.01/200 ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಬೆಳಾಳ್ರಿ ಹಾಗೂ ಇತರರು
9‐10
ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 6683
ರಿಂದ 6684/2001 ಕುರಿತು

4/30/2010 0:00

D

34394

34394

EXAMINATION

ಗುಲಬ್ಗರ್/ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕಾತ್ಲಯ ಹಾಗೂ
13 ನಿ.ವೇ.
ಇತರೆ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
04/2009‐
ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಪತರ್ಗಳನುನ್
10.94.ನಿವೇ/2009
ಅಗತಯ್ ಕರ್ಮಕಾಕ್ಗಿ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

EST1

ಗುಲಬ್ಗರ್/ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕಾತ್ಲಯ ಹಾಗೂ
13 ನಿ.ವೇ.
ಇತರೆ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
04/2009‐
ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಪತರ್ಗಳನುನ್
10.94.ನಿವೇ/2009
ಅಗತಯ್ ಕರ್ಮಕಾಕ್ಗಿ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

6/23/2011 0:00

D

6/23/2011 0:00

D

12/9/2009 0:00

C

34488

EXAMINATION

34488

EST1

34491

EXAMINATION

ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್
ಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಕಷ್ಕರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ನಿಯಂತರ್ಣ ಅಧಿನಿಯಮ
14
2007,ರಡಿಯ ಲ್ ರೂಪಿಸಲಾಗಿರುವ
ಮು. ದೂ.ವ:11/2 ನಿಯಮಗಳಂತೆ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್
009‐10
ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸುತ್ ಪರ್ಕರಣದ
ವಗಾರ್ವಣೆಗಳ ಬಗೆ
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್
ಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಕಷ್ಕರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ನಿಯಂತರ್ಣ ಅಧಿನಿಯಮ
ವಗಾರ್ವಣ
14
2007,ರಡಿಯ ಲ್ ರೂಪಿಸಲಾಗಿರುವ
ಮು. ದೂ.ವ:11/2 ನಿಯಮಗಳಂತೆ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್
009‐10
ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸುತ್ ಪರ್ಕರಣದ
ವಗಾರ್ವಣೆಗಳ ಬಗೆ
16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
26/09‐10

ರ್ೕಮತಿ ರಿಯಣಣ್ವರ ಲ ತ ಚಂದರ್ಶೇಖರ,
.ಸ.ನಿ, ಕ.ಪ.ಪು. ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

34491

EST1

16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
26/09‐10

34493

EXAMINATION

16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
25/09‐10

34493

EST1

16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
25/09‐10

34498

EXAMINATION

34498

EST1

ರ್ೕಮತಿ ರಿಯಣಣ್ವರ ಲ ತ ಚಂದರ್ಶೇಖರ,
.ಸ.ನಿ, ಕ.ಪ.ಪು. ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

12/9/2009 0:00

C

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ. . ಹೇಮಲತ, ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಕ.ಪ.ಪು.ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

8/28/2010 0:00

C

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ. . ಹೇಮಲತ, ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಕ.ಪ.ಪು.ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

8/28/2010 0:00

C

8/1/2011 0:00

D

8/1/2011 0:00

D

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ
ತಸ್ಮಾನ
ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
14
ವಗಾರ್ವಣೆ ಆದಯ್ತೆಗೆ ತೀವರ್ತರ
ಮು. .ವ.ವೈ.ಪರ್.:1
ಖಾಯಿಲೆಯೆಂದು ನೀಡುವ ವೈದಯ್ಕೀಯ
3/2009‐10
ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಪರಿ ೕ , ಜಿಲಾಲ್
ವೈದಯ್ಕೀಯ ಮಂಡ ಯು ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ವನುನ್
ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ
ತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
14
ವಗಾರ್ವಣೆ ಆದಯ್ತೆಗೆ ತೀವರ್ತರ
ಮು. .ವ.ವೈ.ಪರ್.:1
ಖಾಯಿಲೆಯೆಂದು ನೀಡುವ ವೈದಯ್ಕೀಯ
3/2009‐10
ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಪರಿ ೕ , ಜಿಲಾಲ್
ವೈದಯ್ಕೀಯ ಮಂಡ ಯು ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ವನುನ್
ನೀಡುವ ಬಗೆ

34558

34558

EXAMINATION

ರ್ೕ ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿ, ನಿವೃತತ್ ಮು. , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,
16.ಅ.ಸೇ.ಸೇ‐ ಅಕೇರ್ಶರ್ವರ ನಗರಗುತತ್ಲು, ಮಂಡಯ್ ತಾ ಮತುತ್
28/09‐10
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ ಅಹರ್ತಾ
ದಾಯಕ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

6/16/2010 0:00

D

EST1

ರ್ೕ ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿ, ನಿವೃತತ್ ಮು. , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,
16.ಅ.ಸೇ.ಸೇ‐ ಅಕೇರ್ಶರ್ವರ ನಗರಗುತತ್ಲು, ಮಂಡಯ್ ತಾ ಮತುತ್
28/09‐10
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ ಅಹರ್ತಾ
ದಾಯಕ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

6/16/2010 0:00

D

EXAMINATION

16 ಸ್.ಇ.ಇ‐
29/09‐10

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಜಿ. ಜಯಲ ಮ್, ಮು. ,
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಮಾಕ , ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಛ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/16/2009 0:00

D

34612

EST1

16 ಸ್.ಇ.ಇ‐
29/09‐10

ರ್ೕೕಮತಿ
ಮತಿ ಕೆ.ಜಿ. ಜಯಲ ಮ್, ಮು. ,
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಮಾಕ , ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಛ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/16/2009 0:00

D

34634

EXAMINATION

16 ಅ.ಸೇ.ಸೇ‐
18/09‐10

ರ್ೕ ಕೆ.ಶಂಕರಪಪ್, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ
ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

5/10/2010 0:00

D

34612

34634

EST1

16 ಅ.ಸೇ.ಸೇ‐
18/09‐10

ರ್ೕ ಕೆ.ಶಂಕರಪಪ್, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ
ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

5/10/2010 0:00

D

34799

EXAMINATION

12ಸಾಥ್.ಪ.ಬ‐
07/2000‐01

ರ್ೕ ಎನ್.ಡಿ. ಸಾ ಇವರಿಗೆ
ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/12/2009 0:00

D

34799

EST1

12ಸಾಥ್.ಪ.ಬ‐
07/2000‐01

ರ್ೕ ಎನ್.ಡಿ. ಸಾ ಇವರಿಗೆ
ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/12/2009 0:00

D

34800

EXAMINATION

16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
01/08‐09

ರ್ೕ ಎ.ಎಸ್. ಜೋಡಿಗೇರಿ, ಂದಿನ ಬಿ.ಇ.ಓ
ಪರ್ಸುತ್ತ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, .ಟಿ.ಇ ಜಮಖಂಡಿ
ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

12/9/2009 0:00

D

34800

EST1

16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
01/08‐09

ರ್ೕ ಎ.ಎಸ್. ಜೋಡಿಗೇರಿ, ಂದಿನ ಬಿ.ಇ.ಓ
ಪರ್ಸುತ್ತ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, .ಟಿ.ಇ ಜಮಖಂಡಿ
ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

12/9/2009 0:00

D

34801

EXAMINATION

34801

EST1

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಮಂಜೂರಾದ ಸಕಾರ್ರಿ
ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜುಗ ಲ್ನ
14
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳು ಸಾಟ್ಪಿಂಗ್ ಪಾಯ್ಟರ್ನ್
ಮು. .ಹು.ಸಥ್:16/2 ಪರ್ಕಾರ ಇಲಲ್ದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಹುದೆದ್ಗಳ ಲ್
009‐10
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರನುನ್
ಖಾ ಇರುವ ತತಸ್ಮಾನ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ
ಸಳನಿಯುಕಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಮಂಜೂರಾದ ಸಕಾರ್ರಿ
ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜುಗ ಲ್ನ
14
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳು ಸಾಟ್ಪಿಂಗ್ ಪಾಯ್ಟರ್ನ್
ಮು. .ಹು.ಸಥ್:16/2 ಪರ್ಕಾರ ಇಲಲ್ದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಹುದೆದ್ಗಳ ಲ್
009‐10
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರನುನ್
ಖಾ ಇರುವ ತತಸ್ಮಾನ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ
ಸಳನಿಯುಕಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆ

10/7/2011 0:00

C

10/7/2011 0:00

C

EXAMINATION

14
ನಿ ೕಜನೆ:17/20
09‐
10.17.ಬಿವೃಂಅನಿ/
2009

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲಾಲ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಉಪ
ಪಾರ್ಚಾಯರ್ರ ಪತಾರ್ಂಕಿತ ಭೋದಕರ
ಹುದೆಧ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/8/2009 0:00

D

34803

EST1

14
ನಿ ೕಜನೆ:17/20
09‐
10.17.ಬಿವೃಂಅನಿ/
2009

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲಾಲ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಉಪ
ಪಾರ್ಚಾಯರ್ರ ಪತಾರ್ಂಕಿತ ಭೋದಕರ
ಹುದೆಧ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/8/2009 0:00

D

34817

EXAMINATION

16 ರ.ಮಂ‐
34/09‐10

ರ್ೕ ಎ. ರ್ೕಧರ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಡಯಟ್, ಕೂಡಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ವೈದಯ್ಕೀಯ
ನೆಲೆಯ ಲ್ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

12/9/2009 0:00

D

34803

EST1

16 ರ.ಮಂ‐
34/09‐10

ರ್ೕ ಎ. ರ್ೕಧರ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಡಯಟ್, ಕೂಡಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ವೈದಯ್ಕೀಯ
ನೆಲೆಯ ಲ್ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

12/9/2009 0:00

D

EXAMINATION

16 ರ.ಮಂ‐
21/09‐10

ರ್ೕ ಜಿ. ರಘುನಾಥ ರೆಟಿಟ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
.ಟಿ.ಇ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರಿಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆಗೊಂಡ
ಸಮಯದ ಲ್ ವೈದಯ್ಕೀಯ ಆಧಾರದ ರಜೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

1/11/2011 0:00

D

34824

EST1

16 ರ.ಮಂ‐
21/09‐10

ರ್ೕ ಜಿ. ರಘುನಾಥ ರೆಟಿಟ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
.ಟಿ.ಇ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರಿಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆಗೊಂಡ
ಸಮಯದ ಲ್ ವೈದಯ್ಕೀಯ ಆಧಾರದ ರಜೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

1/11/2011 0:00

D

34832

EXAMINATION

14ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
ವಗರ್:18/2009‐
ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ
10
ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

10/24/2011 0:00

D

34832

EST1

14ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
ವಗರ್:18/2009‐
ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ
10
ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

10/24/2011 0:00

D

34817

34824

34850

EXAMINATION

16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐ ರ್ೕ ಜಿ.ಎ. ಲೋಕೇಶ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, .ಟಿ.ಇ
20/09‐10
ಮೈಸೂರು ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

4/28/2010 0:00

D

34850

EST1

16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐ ರ್ೕ ಜಿ.ಎ. ಲೋಕೇಶ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, .ಟಿ.ಇ
20/09‐10
ಮೈಸೂರು ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

4/28/2010 0:00

D

35158

EXAMINATION

14
2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ಮು. .ವ.ತಿ:24/20 ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆಯ ಲ್ನ ತಿದುದ್ಪಡಿ
09‐10
ಬಗೆಗ್.

10/7/2011 0:00

E

35158

EST1

14
2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ಮು. .ವ.ತಿ:24/20 ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆಯ ಲ್ನ ತಿದುದ್ಪಡಿ
09‐10
ಬಗೆಗ್.

10/7/2011 0:00

E

EXAMINATION

ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಭಾಗದ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ
14ಮು. .ವೃ.ಅ.
ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಹುದೆಧ್ಗೆ ಪೂಣರ್ ಕಾ ಕ
ನಿ:23/2009‐
ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್.
10.23.ಬಿವೃಂಅನಿ/
ಯತಿಕುಕ್ಮಾರ್,ಮು ,ಸಪೌರ್ಶಾ,ಬೆಳಗವಾಡಿ,
2009
ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಲ್ಕು.

12/8/2009 0:00

D

35159

35159

35172

EST1

EXAMINATION

ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಭಾಗದ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ
14ಮು. .ವೃ.ಅ.
ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಹುದೆಧ್ಗೆ ಪೂಣರ್ ಕಾ ಕ
ನಿ:23/2009‐
ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್.
10.23.ಬಿವೃಂಅನಿ/
ಯತಿಕುಕ್ಮಾರ್,ಮು ,ಸಪೌರ್ಶಾ,ಬೆಳಗವಾಡಿ,
2009
ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಲ್ಕು.

12/8/2009 0:00

D

14
ಗು.ಆ.:25/2009‐
10

ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಆಯುಕಾತ್ಲಯ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್
ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಭೋದಕ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೇವಾ ಷಯಗ ಗೆ
ಸಂಬಂದಿ ದ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಗುಲಬ್ಗಾರ್
ಆಯುಕಾತ್ಲಯಕೆಕ್ ಕ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/1/2011 0:00

D

14
ಗು.ಆ.:25/2009‐
10

ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಆಯುಕಾತ್ಲಯ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್
ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಭೋದಕ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೇವಾ ಷಯಗ ಗೆ
ಸಂಬಂದಿ ದ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಗುಲಬ್ಗಾರ್
ಆಯುಕಾತ್ಲಯಕೆಕ್ ಕ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/1/2011 0:00

D

35172

EST1

34660

EXAMINATION

ಮಾ ತಿ ಹಕುಖ್ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪರ್ಕಾರ, ರ್ೕ ಬಿ.
ಸ14 ಮಾ ತಿ
ಆನಂದರೆಡಿಡ್ ಇವರು ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯನುನ್
ಹಕುಕ್:15/2009‐10
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/24/2010 0:00

D

34660

EST1

ಮಾ ತಿ ಹಕುಖ್ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪರ್ಕಾರ, ರ್ೕ ಬಿ.
ಸ14 ಮಾ ತಿ
ಆನಂದರೆಡಿಡ್ ಇವರು ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯನುನ್
ಹಕುಕ್:15/2009‐10
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/24/2010 0:00

D

36085

36085

35387

35387

35252

EXAMINATION

ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ನೀಡಿರುವ ಈ ಕಛೇರಿಯ
1(2)/ಬಡಿತ್ಗಳು/0
ಆದೇಶದ ಲ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಹೆಸರು ಮತುತ್
5//2009‐10
ಅವರುಗಳು ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ
ಶಾಲೆಯ ಳಾಸದ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಬಗೆಗ್

10/17/2011 0:00

D

EST1

ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ನೀಡಿರುವ ಈ ಕಛೇರಿಯ
1(2)/ಬಡಿತ್ಗಳು/0
ಆದೇಶದ ಲ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಹೆಸರು ಮತುತ್
5//2009‐10
ಅವರುಗಳು ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ
ಶಾಲೆಯ ಳಾಸದ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಬಗೆಗ್

10/17/2011 0:00

D

EXAMINATION

ಅಬುದ್ಲ್ ಅ ೕಂ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು ಕನಾರ್ಟಕ
15. ಪರ್.13/200 ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ ಮಂಡ ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ
9‐10
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಹಜ್ ಯಾತೆರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/1/2009 0:00

D

EST1

ಅಬುದ್
ಕಾಯರ್ದ ರ್ರ್ಗಳು
ಅಬುಲ್
ಲ್ ಅ ೕಂ ಕಾಯರ್ದ
ಗಳು ಕನಾರ್ಟ
ಕನಾರ್ಟಕ
15. ಪರ್.13/200 ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ ಮಂಡ ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಹಜ್ ಯಾತೆರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ
9‐10
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/1/2009 0:00

D

8/1/2011 0:00

D

EXAMINATION

ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕಾತ್ಲಯ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್
14
ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಬೋದಕ
ಧಾ.ಆ:26/2009‐
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೇವಾ ಷಯಗ ಗೆ
10
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಧಾರವಾಡ
ಆಯುಕಾತ್ಲಯಕೆಕ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.

35252

35321

35321

35342

35342

EST1

ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕಾತ್ಲಯ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್
14
ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಬೋದಕ
ಧಾ.ಆ:26/2009‐
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೇವಾ ಷಯಗ ಗೆ
10
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಧಾರವಾಡ
ಆಯುಕಾತ್ಲಯಕೆಕ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/1/2011 0:00

D

EXAMINATION

ರ್ೕ ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ ಗುಪತ್.ಕೆ.ಎಸ್. ಮತುತ್
14
ಇತರರು ಕನಾರ್ಟಕ ಆಡ ತ ನಾಯ್ಯ
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಮ.ಆ.ಬ:2 ಮಂಡ ಯ ಲ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 658‐710/2009
7/2009‐10
ದಿನಾಂಕ:20.03.2009ರ ಮಧಯ್ಂತರ ಆದೇಶದ
ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್.

8/1/2011 0:00

D

EST1

ರ್ೕ ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ ಗುಪತ್.ಕೆ.ಎಸ್. ಮತುತ್
14
ಇತರರು ಕನಾರ್ಟಕ ಆಡ ತ ನಾಯ್ಯ
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಮ.ಆ.ಬ:2 ಮಂಡ ಯ ಲ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 658‐710/2009
7/2009‐10
ದಿನಾಂಕ:20.03.2009ರ ಮಧಯ್ಂತರ ಆದೇಶದ
ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್.

8/1/2011 0:00

D

EXAMINATION

16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
37/09‐10

ಮತಿ ಶ್ಐಲಜಮ
ಶ್ಐಲಜಮಮ್ ಎಸ್.ಎನ್, ಎಜುಕೇಶ
ಎಜುಕೇಶನ್
ನ್
ರ್ೕೕಮತಿ
ಡೆವಲೆಪ್ ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್, ನಿ ೕಜನೆ
ಮೇರೆಗೆ, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

4/24/2010 0:00

D

EST1

16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
37/09‐10

ರ್ೕಮತಿ ಶ್ಐಲಜಮಮ್ ಎಸ್.ಎನ್, ಎಜುಕೇಶನ್
ಡೆವಲೆಪ್ ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್, ನಿ ೕಜನೆ
ಮೇರೆಗೆ, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

4/24/2010 0:00

D

EXAMINATION

16 ಸಫ್ವ್ಇ.ನಿ‐
34/08‐09

ರ್ೕ ದ್ಐಯದ್ ಸನಾವುಲಾಲ್ , ಮು. ,
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಪುರದಾಳು, ವ ಗಗ್ ತಾ ಮತುತ್
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಛ್ ನಿವೃತಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್

11/10/2009 0:00

D

35436

EST1

16 ಸಫ್ವ್ಇ.ನಿ‐
34/08‐09

ರ್ೕ ದ್ಐಯದ್ ಸನಾವುಲಾಲ್ , ಮು. ,
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಪುರದಾಳು, ವ ಗಗ್ ತಾ ಮತುತ್
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಛ್ ನಿವೃತಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್

11/10/2009 0:00

D

35450

EXAMINATION

ರ್ೕ ಬಿ.ಎ.ಹರೀಶಗೌಡ ಆಯುಕತ್ರು
15ವೆಯ್.ಮ.ಪಾ14/
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ
2009‐10
ವೆಚಯ್ ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/18/2009 0:00

C

35450

EST1

ರ್ೕ ಬಿ.ಎ.ಹರೀಶಗೌಡ ಆಯುಕತ್ರು
15ವೆಯ್.ಮ.ಪಾ14/
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ
2009‐10
ವೆಚಯ್ ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/18/2009 0:00

C

EXAMINATION

ರಾಜಯ್
ೕಜನಾ ಕಛೇರಿಯ ಲ್
14 ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ಸಾಥ್ಪನೆಯಾಗಿರುವ ನ ‐ಕ ಕೋಶಕೆಕ್
ವಗರ್:28/2009‐ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ
10
ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/1/2011 0:00

D

35436

35538

35538

35572

35572

35638

35638

EST1

ರಾಜಯ್
ೕಜನಾ ಕಛೇರಿಯ ಲ್
14 ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ಸಾಥ್ಪನೆಯಾಗಿರುವ ನ ‐ಕ ಕೋಶಕೆಕ್
ವಗರ್:28/2009‐ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ
10
ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/1/2011 0:00

D

EXAMINATION

ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆ ೕಗವು ಆಯೆಕ್
ಮಾಡಿರುವ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ
14
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್
.ಬ:29/2009‐10
ಕಷ್ಕ/ ಕಷ್ಕಿಯರ 558 ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಆಯೆಕ್
ಆಗಿರುವ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಳಾಸ ಬದಲಾವಣೆ
ಕುರಿತು.

10/7/2011 0:00

D

EST1

ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆ ೕಗವು ಆಯೆಕ್
ಮಾಡಿರುವ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ
14
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್
.ಬ:29/2009‐10
ಕಷ್ಕ/ ಕಷ್ಕಿಯರ 558 ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಆಯೆಕ್
ಆಗಿರುವ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಳಾಸ ಬದಲಾವಣೆ
ಕುರಿತು.

10/7/2011 0:00

D

14 ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್:30/2009‐10

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ರ್ೕ ಎಂ.
ವಲಂಕಾರ
ವಲಂಕಾರ ಯಳಮದ
ಯಳಮದೂರು
ೂರು ಇ
ಇವರು
ವರು
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ಂದಿ ಕಷ್ಕರು, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಪರ್ಭಾರ
ವ ಕೊಳಳ್ಲು ಅವಕಾಶ ದೆಯೆ ಎಂಬ ಬಗೆಗ್
ಮಾ ತಿ ಕೋರುವ ಬಗೆಗ್.

2/24/2010 0:00

D

14 ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್:30/2009‐10

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ರ್ೕ ಎಂ.
ವಲಂಕಾರ ಯಳಮದೂರು ಇವರು
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ಂದಿ ಕಷ್ಕರು, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಪರ್ಭಾರ
ವ ಕೊಳಳ್ಲು ಅವಕಾಶ ದೆಯೆ ಎಂಬ ಬಗೆಗ್
ಮಾ ತಿ ಕೋರುವ ಬಗೆಗ್.

2/24/2010 0:00

D

EXAMINATION

EST1

EXAMINATION

ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯತ್
14
ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ
ಚಾ.ಕ.ಪರ್:31/2009
ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಚಾ ತ್
‐10
ಕತರ್ವಯ್ಗಳ ಪರ್ಭಾರದ ಬಗೆಗ್.

12/8/2009 0:00

D

35645

EST1

ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯತ್
14
ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ
ಚಾ.ಕ.ಪರ್:31/2009
ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಚಾ ತ್
‐10
ಕತರ್ವಯ್ಗಳ ಪರ್ಭಾರದ ಬಗೆಗ್.

12/8/2009 0:00

D

35648

EXAMINATION

16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
20/08‐09

ರ್ೕ ಕೆ. ವೆಂಕಟೇಶ, ಬಿ.ಆರ್,. . , ಗುಡಿಬಂಡೆ,
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

8/12/2009 0:00

D

35648

EST1

16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
20/08‐09

ರ್ೕ ಕೆ. ವೆಂಕಟೇಶ, ಬಿ.ಆರ್,. . , ಗುಡಿಬಂಡೆ,
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

8/12/2009 0:00

D

35649

EXAMINATION

ರ್ೕ ಓಂಕಾರ್ ನಾಯಕ್, ಮು. , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,
16 ಂ.ಸೇ,ಸೇ‐
ಕಾಕೋಳು, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
4/08‐09
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

8/12/2009 0:00

D

35645

35649

EST1

ರ್ೕ ಓಂಕಾರ್ ನಾಯಕ್, ಮು. , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,
16 ಂ.ಸೇ,ಸೇ‐
ಕಾಕೋಳು, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
4/08‐09
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

8/12/2009 0:00

D

35650

EXAMINATION

ರ್ೕ . ಪಾಪಣಣ್, ನಿವೃತತ್ ಜಿ.ದೈ. . ಅಧೀಕಷ್ಕರು,
160 ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
ಉ.ನಿ ಕಚೇರಿ, ಮಡಕೇರಿ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ
28/08‐09
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

8/12/2009 0:00

D

35650

EST1

ರ್ೕ . ಪಾಪಣಣ್, ನಿವೃತತ್ ಜಿ.ದೈ. . ಅಧೀಕಷ್ಕರು,
160 ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
ಉ.ನಿ ಕಚೇರಿ, ಮಡಕೇರಿ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ
28/08‐09
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

8/12/2009 0:00

D

EXAMINATION

ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ ತರಬ
14
ತರಬೇತಿ
ತಿ ಸಂಸ
ಸಂಸೆದ್ದ್ ಬ
ಬೆಳಗಾ
ಳಗಾ ಇ ಲ್ಂದ
ನಿ ೕಜನೆ:33/20 ಉಪನಾಯ್ಸಕರನುನ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಿ ೕಜನೆ
ಮೇಲೆ ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖಯ್ ಕಾಉರ್
09‐
10.33.ಇತರೆ/200 ನಿವರ್ಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿ ೕಜನೆಮಾಡಿರುವ
ಬಗೆಗ್.
9

12/8/2009 0:00

D

EST1

14
ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆದ್ ಬೆಳಗಾ ಇ ಲ್ಂದ
ನಿ ೕಜನೆ:33/20 ಉಪನಾಯ್ಸಕರನುನ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಿ ೕಜನೆ
09‐
ಮೇಲೆ ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖಯ್ ಕಾಉರ್
10.33.ಇತರೆ/200 ನಿವರ್ಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿ ೕಜನೆಮಾಡಿರುವ
9
ಬಗೆಗ್.

12/8/2009 0:00

D

35670

35670

35714

35714

35715

35715

35716

EXAMINATION

16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
67/07‐08

ರ್ೕ ಎಂ.ಪಿ. ಜಾಙ್ನೇಶ್, ೇತರ್
ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಸ್.ಎಸ.ಎ,
ಮದೂದ್ರು, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

8/14/2009 0:00

D

EST1

16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
67/07‐08

ರ್ೕ ಎಂ.ಪಿ. ಜಾಙ್ನೇಶ್, ೇತರ್
ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಸ್.ಎಸ.ಎ,
ಮದೂದ್ರು, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

8/14/2009 0:00

D

EXAMINATION

ರ್ೕ ಎನ್. ವೆಂಕಡೇಶಪಪ್, ೇತರ್
16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ,
29/08‐09
ಬಾಗೇಪ ಲ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ
ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

8/14/2009 0:00

D

EST1

ವೆಂಕಡೇಶಪ
ಶಪಪ್, ೇತರ್
ರ್ೕ ಎನ್. ವೆಂಕಡೇ
16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ,
29/08‐09
ಬಾಗೇಪ ಲ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ
ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

8/14/2009 0:00

D

8/14/2009 0:00

D

EXAMINATION

16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
76/07‐08

ರ್ೕಮತಿ ರತನ್ಮಮ್, .ಸ.ನಿ,
ಕ.ಪೌರ್. .ಪ.ಮಂಡ , ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ
ಬಗೆಗ್

35716

EST1

35717

EXAMINATION

35717

EST1

35718

35718

16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
76/07‐08

ರ್ೕಮತಿ ರತನ್ಮಮ್, .ಸ.ನಿ,
ಕ.ಪೌರ್. .ಪ.ಮಂಡ , ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ
ಬಗೆಗ್

8/14/2009 0:00

D

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ. ೕಲಾರಾಣಿ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
ಡಯಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್. ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ
69/07‐08
ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

8/14/2009 0:00

D

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ. ೕಲಾರಾಣಿ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
ಡಯಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್. ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ
69/07‐08
ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

8/14/2009 0:00

D

EXAMINATION

16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
79/07‐08

ಮತಿ ಆರ್. ಕಾ
ಕಾಮಾಕಷ್ಮ
ಮಾಕಷ್ಮಮ್, ೇತರ್
ರ್ೕೕಮತಿ
ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

8/14/2009 0:00

D

EST1

16 ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
79/07‐08

ರ್ೕಮತಿ ಆರ್. ಕಾಮಾಕಷ್ಮಮ್, ೇತರ್
ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

8/14/2009 0:00

D

35788

EXAMINATION

15.ಪರ್ಭಮಂ/15/
2009‐10

ರ್ೕ ಜಿ.ಎಸ್ ರ್ೕಕಂರ ರಾವ್ ಲೆಕಾಕ್ಧಿಕಾರಿಗಳು
ಆಯುಕರ್ರ ಕಚೇರಿ ಬೆಂಗಳೊ ರು ಇವರಿಗೆ
ಪರ್ಭಾರಿ ಬತೆಯ್ ಮಂಜೂರಿ ಬಗೆಗ್

11/18/2009 0:00

D

35788

EST1

15.ಪರ್ಭಮಂ/15/
2009‐10

ರ್ೕ ಜಿ.ಎಸ್ ರ್ೕಕಂರ ರಾವ್ ಲೆಕಾಕ್ಧಿಕಾರಿಗಳು
ಆಯುಕರ್ರ ಕಚೇರಿ ಬೆಂಗಳೊ ರು ಇವರಿಗೆ
ಪರ್ಭಾರಿ ಬತೆಯ್ ಮಂಜೂರಿ ಬಗೆಗ್

11/18/2009 0:00

D

15. ಪರ್/16/20
09‐10

ರ್ೕಮತಿ ಸಾಬೇರಾಬೇಗಂ ಮು ಹಾಗೂ
ಸಮೂಹ ಸಹಾಯಕ ಕಷ್ಂಆಧಿಕಾರಿಗಳು
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌಢಶಾಲೆ ಗೊರಗುಂಟೆ ಪಾಳಯ್
ಬೆಂಗಳೊ ರು ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್
ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

2/9/2010 0:00

D

15. ಪರ್/16/20
09‐10

ರ್ೕಮತಿ ಸಾಬ
ಸಾಬೇರಾಬೇಗಂ
ರಾಬ ಗಂ ಮು ಹಾಗೂ
ಸಮೂಹ ಸಹಾಯಕ ಕಷ್ಂಆಧಿಕಾರಿಗಳು
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌಢಶಾಲೆ ಗೊರಗುಂಟೆ ಪಾಳಯ್
ಬೆಂಗಳೊ ರು ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್
ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

2/9/2010 0:00

D

ರ್ೕಮತಿ. ಬಷರತ್ ಜಹಾನ ಬೇಗಂ,
ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು,
ಮಡಿವಾಳ, ದ.ವ.2 ಇವರಿಗೆ ಹಜ್ ಯಾತೆರ್ಗೆ
ಹೋಗಿ ಬರಲು ಎನ್.ಒ. . ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/18/2009 0:00

D

35834

35834

35971

EXAMINATION

EST1

EXAMINATION

1(5) .ಪರ್.ಮಂ.
17/2009‐
10/ ಪರ್ಅ/28‐8‐
/2009

35971

35974

35974

36046

36046

EST1

1(5) .ಪರ್.ಮಂ.
17/2009‐
10/ ಪರ್ಅ/28‐8‐
/2009

ರ್ೕಮತಿ. ಬಷರತ್ ಜಹಾನ ಬೇಗಂ,
ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು,
ಮಡಿವಾಳ, ದ.ವ.2 ಇವರಿಗೆ ಹಜ್ ಯಾತೆರ್ಗೆ
ಹೋಗಿ ಬರಲು ಎನ್.ಒ. . ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/18/2009 0:00

D

EXAMINATION

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ರ್ೕ. ಹೆಚ್.ಕೆ.
1(4)
ಮಂಜುನಾಥ, ಅಧಯ್ಕಷ್ರು, ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್
ಮಾಹ:35/2009‐
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಸಂಘ,
10/ಇತರೆ/35/200
ಬೆಮಗಳೂರು ಇವರು ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ
9
ಬಗೆಗ್.

2/24/2010 0:00

D

EST1

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ರ್ೕ. ಹೆಚ್.ಕೆ.
1(4)
ಮಂಜುನಾಥ, ಅಧಯ್ಕಷ್ರು, ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್
ಮಾಹ:35/2009‐
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಸಂಘ,
10/ಇತರೆ/35/200
ಬೆಮಗಳೂರು ಇವರು ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ
9
ಬಗೆಗ್.

2/24/2010 0:00

D

EXAMINATION

1(2)‐
/ಬಡಿತ್ಗಳು//04//2
009‐10

ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆಗೆ
ಹುದೆಗೆ
ದ್
ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಸಂಘ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್

10/17/2011 0:00

C

EST1

1(2)‐
/ಬಡಿತ್ಗಳು//04//2
009‐10

ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಸಂಘ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್

10/17/2011 0:00

C

35887

35887

36512

36512

36528

EXAMINATION

16 ಅ.ಸೇ.ಸೇ‐
40/09‐10

ರ್ೕ ಭುಜಗೇಂದರ್, ನಿವೃತತ್ ಮು. ,
ಸ.ಸಂ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಕೆಡಗ, ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ ತಾ,
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ
ಅಹರ್ತಾ ದಾಯಕ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

6/16/2010 0:00

C

EST1

16 ಅ.ಸೇ.ಸೇ‐
40/09‐10

ರ್ೕ ಭುಜಗೇಂದರ್, ನಿವೃತತ್ ಮು. ,
ಸ.ಸಂ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಕೆಡಗ, ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ ತಾ,
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ
ಅಹರ್ತಾ ದಾಯಕ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

6/16/2010 0:00

C

EXAMINATION

14
ಮು. ನಿ.:36/2009
‐
10.36.ಇತರೆ/200
9

ಬಿ.ಆರ್.ಶೇಖರಪಪ್ ಮು. ಸಪೌರ್ಶಾ ಗಬಲ್ಲ್
ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾ ಇವರನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ
ಕುರಿತು.

12/8/2009 0:00

D

EST1

14
ಮು. ನಿ.:36/2009
‐
10.36.ಇತರೆ/200
9

ಬಿ.ಆರ್.ಶೇಖರಪಪ್ ಮು. ಸಪೌರ್ಶಾ ಗಬಲ್ಲ್
ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾ ಇವರನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ
ಕುರಿತು.

12/8/2009 0:00

D

10/17/2011 0:00

D

EXAMINATION

ರ್ೕ ಶೇಖ ಅಬುದ್ಲ್ ಸ ೕಂ, ನಿವೃತತ್ ಶಾಲಾ
ತನಿಖಾದಿಕಾರಿಗಳು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ
1(2)/ಬಡಿತ್ಗಳು/0
ಕಛೇರಿ, ಬೀದರ್ ಇವರಿಗೆ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್
6/2009‐10
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

36528

36589

36589

ರ್ೕ ಶೇಖ ಅಬುದ್ಲ್ ಸ ೕಂ, ನಿವೃತತ್ ಶಾಲಾ
ತನಿಖಾದಿಕಾರಿಗಳು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ
1(2)/ಬಡಿತ್ಗಳು/0
ಕಛೇರಿ, ಬೀದರ್ ಇವರಿಗೆ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್
6/2009‐10
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

10/17/2011 0:00

D

EXAMINATION

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ರ್ೕ ಕೆ.ಪಿ.
1(4)
ಹೇಮಂತರಾಜು ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಪರ್ಸುತ್ತ
ಮಾ.ಹ:37/2009‐
ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಲು ಉದೆದ್ ರುವ
10/ಇತರೆ/ಮಾ.ಹ/ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಖಾ
2009
ಹುದೆದ್ಗಳ ಳಾಸದ ವರವನುನ್ ಕೋರಿರುವ
ಬಗೆಗ್.

12/8/2009 0:00

D

EST1

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ರ್ೕ ಕೆ.ಪಿ.
1(4)
ಹೇಮಂತರಾಜು ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಪರ್ಸುತ್ತ
ಮಾ.ಹ:37/2009‐
ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಲು ಉದೆದ್ ರುವ
10/ಇತರೆ/ಮಾ.ಹ/ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಖಾ
2009
ಹುದೆದ್ಗಳ ಳಾಸದ ವರವನುನ್ ಕೋರಿರುವ
ಬಗೆಗ್.

12/8/2009 0:00

D

EST1

1(4)
ೕಜನ
ೕಜನೆೆ:39
39/20
/20
09‐
10/ಬಿವೃಂಅನಿ/ನಿ
ೕಜನೆ:39/200
9

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಟಯಟ್ ಇ ಲ್ನ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರಾದ ರ್ೕ ಂಗರಾಜು ಇವರ
ನಿ ೕಜನೆಯನುನ್ ರದುದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/8/2009 0:00

D

1(4)
ೕಜನೆ:39/20
09‐
10/ಬಿವೃಂಅನಿ/ನಿ
ೕಜನೆ:39/200
9

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಟಯಟ್ ಇ ಲ್ನ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರಾದ ರ್ೕ ಂಗರಾಜು ಇವರ
ನಿ ೕಜನೆಯನುನ್ ರದುದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/8/2009 0:00

D

ನಿ
36676

EXAMINATION

ನಿ
36676

EST1

36551

36551

36660

36660

36756

EXAMINATION

ಡಾ:ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ. ಹೆಚ್. ಉಪನಾಯ್ಸಕರು
1(4)
ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ ಮೈಸೂರು
ಅ.ಸ.ಅ:35/2009‐
ಇವರಿಗೆ ಇ.ಎಲ್.ಎಫ್.ಯು. ಹೈದಾರಬಾದ್
10/ಇತರೆ/ಅ.ಸ.ಅ/
ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
2009
ಬಗೆಗ್.

12/8/2009 0:00

D

EST1

ಡಾ:ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ. ಹೆಚ್. ಉಪನಾಯ್ಸಕರು
1(4)
ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ ಮೈಸೂರು
ಅ.ಸ.ಅ:35/2009‐
ಇವರಿಗೆ ಇ.ಎಲ್.ಎಫ್.ಯು. ಹೈದಾರಬಾದ್
10/ಇತರೆ/ಅ.ಸ.ಅ/
ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
2009
ಬಗೆಗ್.

12/8/2009 0:00

D

EXAMINATION

14ಸ.ನಿ.ಭತಿರ್:38
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಅಕಷ್ರ
/2009‐
ದಾಸೋಹ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರ
10.ಸ.ನಿ.ಭತಿರ್:38.
ಹುದೆಧ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಇತರೆ/2009

12/8/2009 0:00

D

EST1

14ಸ.ನಿ.ಭತಿ
ಭತಿರ್ರ್:3
38
8
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಅಕಷ್ರ
/2009‐
ದಾಸೋಹ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರ
10.ಸ.ನಿ.ಭತಿರ್:38.
ಹುದೆಧ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಇತರೆ/2009

12/8/2009 0:00

D

EXAMINATION

14 ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ವಗರ್:43/2009‐
ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಅಕಷ್ರದಾಸೋಹ,
10.ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿ ಈ
ವಗರ್:43.ಬಿವೃಂಅ ಹುದೆದ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮೂಲಕ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ವ/2009

12/8/2009 0:00

D

36756

36738

36738

36741

36741

EST1

14 ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ವಗರ್:43/2009‐
ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಅಕಷ್ರದಾಸೋಹ,
10.ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿ ಈ
ವಗರ್:43.ಬಿವೃಂಅ ಹುದೆದ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮೂಲಕ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ವ/2009

12/8/2009 0:00

D

EXAMINATION

1(4)
ಮು. .ಖಾ.ಹು.ಮಾ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
:41/2009‐
ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ
10/ಇತರೆ/ಮು.
ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಖಾ ಹುದೆದ್ಗಳ ಮಾ ತಿ
ಖಾ.ಹು.ಮಾ:41/2
ಬಗೆಗ್.
009

6/23/2011 0:00

D

EST1

1(4)
ಮು. .ಖಾ.ಹು.ಮಾ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
:41/2009‐
ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ
10/ಇತರೆ/ಮು.
ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಖಾ ಹುದೆದ್ಗಳ ಮಾ ತಿ
ಖಾ.ಹು.ಮಾ:41/2
ಬಗೆಗ್.
009

6/23/2011 0:00

D

EXAMINATION

1(6)/ರಮಂ/ಇತ
ರೆ‐38/09‐
10/2009

ರ್ೕೕಮತಿ
ಮತಿ ಡಿ. ಭಾ
ಭಾಗೀರಥಿ
ಗೀರಥಿ, ಮು. , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ
ಶಾಲೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ‐1 ಇವರಿಗೆ
ವಗಾರ್ವಣೆಯ ಅವಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದತೆ ರಜೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

12/9/2009 0:00

D

EST1

1(6)/ರಮಂ/ಇತ
ರೆ‐38/09‐
10/2009

ರ್ೕಮತಿ ಡಿ. ಭಾಗೀರಥಿ, ಮು. , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ‐1 ಇವರಿಗೆ
ವಗಾರ್ವಣೆಯ ಅವಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದತೆ ರಜೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

12/9/2009 0:00

D

36743

36743

36891

36891

36899

EXAMINATION

14ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ವಗರ್:42/2009‐
10.ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ವಗರ್:42.ಬಿವೃಂಅ
ವ/2009

ಎ.ಎನ್.ಅನಿಲ, ೇತರ್
ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ,ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ,ಇವರನುನ್
ತುರುವೇಕೆರೆಗೆ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/8/2009 0:00

D

EST1

14ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ವಗರ್:42/2009‐
10.ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ವಗರ್:42.ಬಿವೃಂಅ
ವ/2009

ಎ.ಎನ್.ಅನಿಲ, ೇತರ್
ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ,ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ,ಇವರನುನ್
ತುರುವೇಕೆರೆಗೆ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/8/2009 0:00

D

EXAMINATION

14
ರ್ೕ ಬಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್, ೇತರ್
ಸಥ್.ನಿ:43/2009‐
ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಟಾವ್ಳ ಇವರ ಸಥ್ಳ
10.ಸಥ್.ನಿ:43.ಇತರೆ
ನಿಯುಕಿತ್ ಬಗೆಗ್
/2009

12/8/2009 0:00

D

EST1

14
ರ್ೕ ಬಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್, ೇತರ್
ಸಥ್.ನಿ:43/2009‐
ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಟಾವ್ಳ ಇವರ ಸಥ್ಳ
10.ಸಥ್.ನಿ:43.ಇತರೆ
ನಿಯುಕಿತ್ ಬಗೆಗ್
/2009

12/8/2009 0:00

D

EXAMINATION

1999ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ನೇಮಕವಾದ
1(4)
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
ಗೂರ್ಪ್.ಬಿ.ನ:44/2
ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದದ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
009‐
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನಮೂನೆ‐7ರ ಲ್
10/ಇತರೆ/ಗೂರ್ಪ್.
ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆ ೕಗಕೆಕ್
ಬಿ.ನ:44/2009
ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/24/2011 0:00

A

36899

36916

36916

EST1

1999ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ನೇಮಕವಾದ
1(4)
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
ಗೂರ್ಪ್.ಬಿ.ನ:44/2
ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದದ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
009‐
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನಮೂನೆ‐7ರ ಲ್
10/ಇತರೆ/ಗೂರ್ಪ್.
ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆ ೕಗಕೆಕ್
ಬಿ.ನ:44/2009
ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/24/2011 0:00

A

EXAMINATION

1(6)// ಂಸೇಸೇ
/ಅ.ಸೇ.ಸೇ‐
44/09‐10/2009

ರ್ೕ ದದ್ರಾಮಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ದೈ. .
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ ಅಹರ್ತಾ
ದಾಯಕ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆಗಪ ಸುವ ಬಗೆಗ್

3/20/2010 0:00

D

EST1

1(6)// ಂಸೇಸೇ
/ಅ.ಸೇ.ಸೇ‐
44/09‐10/2009

ರ್ೕ ದದ್ರಾಮಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ದೈ. .
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ ಅಹರ್ತಾ
ದಾಯಕ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆಗಪ ಸುವ ಬಗೆಗ್

3/20/2010 0:00

D

10/17/2011 0:00

C

10/17/2011 0:00

C

37061

EXAMINATION

37061

EST1

ರ್ೕಮತಿ ಜಿ. ಮನೋಹರ ಮಣಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ನಿ‐32 ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲ
ಶಾಲೆ,, ಸಾಗಡ
ಸಾಗಡೆ,,
ಚಾಮರಾಜನಗರ
ತಾಲೂಲ್
ಕ
ು
ಹಾಗೂ
ರ್ೕ ಪಿ.
1(2)/ಸಾಥ್.ಪ.ಬಡಿತ್/
ಮೂತಿರ್,
ೇತರ್
ಸಂಪನೂಮ್ಲ
ವಯ್ಕಿತ್
,
07//2009‐2010
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ. ರಾ ತಾ:: ಇವರಿಗೆ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್
ಬಡಿಯನು ನೀಡುವ ಬಗೆ
ರ್ೕಮತಿ ಜಿ. ಮನೋಹರ ಮಣಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ನಿ‐32 ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಸಾಗಡೆ,
ಚಾಮರಾಜನಗರ
ತಾಲೂಲ್ಕು ಹಾಗೂ ರ್ೕ ಪಿ.
1(2)/ಸಾಥ್.ಪ.ಬಡಿತ್/
ಮೂತಿರ್,
ೇತರ್
ಸಂಪನೂಮ್ಲ ವಯ್ಕಿತ್,
07//2009‐2010
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ. ರಾ ತಾ:: ಇವರಿಗೆ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್
ಬಡಿಯನು ನೀಡುವ ಬಗೆ

37092

37092

EXAMINATION

14
ನಿ ೕಜನೆ:46/20
09‐
10.ನಿ ೕಜನೆ:46.
ಬಿವೃಂಅನಿ/2009

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಆನೇಕಲ್
ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಲ್ ನಡೆಯತಿತ್ರುವ ಕಿತೂತ್ರು ರಾಣಿ
ಚೆನನ್ಮಮ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರ
ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/8/2009 0:00

D

EST1

14
ನಿ ೕಜನೆ:46/20
09‐
10.ನಿ ೕಜನೆ:46.
ಬಿವೃಂಅನಿ/2009

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಆನೇಕಲ್
ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಲ್ ನಡೆಯತಿತ್ರುವ ಕಿತೂತ್ರು ರಾಣಿ
ಚೆನನ್ಮಮ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರ
ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/8/2009 0:00

D

10/7/2011 0:00

E

10/7/2011 0:00

E

12/8/2009 0:00

D

37118

EXAMINATION

37118

EST1

37050

EXAMINATION

ರ್ೕ
14 ಗೂರ್ಪ್
ವಕುಮಾರ,ಮು ,ಸಪೌರ್ಶಾ,ಹೆಣೂಣ್ರು,ಕೊಂಗಳ
ಬಿ.ವಗರ್:47/2009‐
ಲೆ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ
10.ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ,ಅರಕಲಗೂಡು
ವಗರ್:47.ಬಿವೃಂಅ
ತಾಲೂಲ್ಕು,ದೊಡಡ್ಬೆಮತಿತ್ ಕಲ್ಸಟ್ರ್,ಇವರನುನ್
ವ/2009
ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ, ಬಿ.ಆರ್. . ಕೇಂದರ್ಕೆಕ್
ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆ
ರ್ೕ
14 ಗೂರ್ಪ್
,ಮು ,ಸಪೌರ್
,ಸಪೌರ್ಶಾ
,ಹ ಣೂಣ್ರು,ಕ ೂಂಗಳ
ವಕುಮಾರ,ಮು
ವಕುಮಾರ
ಾ,ಹೆಣೂರು,ಕೊಂಗಳ
ಬಿ.ವಗರ್:47/2009‐
ಲೆ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ
10.ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ,ಅರಕಲಗೂಡು
ವಗರ್:47.ಬಿವೃಂಅ
ತಾಲೂಲ್ಕು,ದೊಡಡ್ಬೆಮತಿತ್ ಕಲ್ಸಟ್ರ್,ಇವರನುನ್
ವ/2009
ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ, ಬಿ.ಆರ್. . ಕೇಂದರ್ಕೆಕ್
ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆ
14
ನಿ ೕಜನೆ:45/20
09‐
10.ನಿ ೕಜನೆ:45.
ಇತರೆ/2009

ಂದು ದ ವಗರ್ದ
ರಾಜಿರ್ದೇಸಾಯಿ
ವಸತಿಶಾಲೆ. ಅಡಕಿಮಾರನಹ ಳ್ ಇ ಲ್ಗೆ
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರನುನ್
ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

37050

EST1

14
ನಿ ೕಜನೆ:45/20
09‐
10.ನಿ ೕಜನೆ:45.
ಇತರೆ/2009

ಂದು ದ ವಗರ್ದ
ರಾಜಿರ್ದೇಸಾಯಿ
ವಸತಿಶಾಲೆ. ಅಡಕಿಮಾರನಹ ಳ್ ಇ ಲ್ಗೆ
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರನುನ್
ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/8/2009 0:00

D

EXAMINATION

ರ್ೕ ಎಸ್.ಕೆ. ಜಯಾನಂದ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಜಿಗಣೇಹ ಳ್, ಬೀರೂರು
/ಸಾಥ್.ಪ.ಬಡಿತ್/09/
ವಲಯ, ಕಡೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು
2009‐2010
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ
ಹುದೆದ್ಗೆ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/17/2011 0:00

C

37151

EST1

ರ್ೕ ಎಸ್.ಕೆ. ಜಯಾನಂದ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಜಿಗಣೇಹ ಳ್, ಬೀರೂರು
/ಸಾಥ್.ಪ.ಬಡಿತ್/09/
ವಲಯ, ಕಡೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು
2009‐2010
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ
ಹುದೆದ್ಗೆ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/17/2011 0:00

C

37218

EXAMINATION

1(6)/ ಂಸೇಸೇ/
45/2009‐10/

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಪಿ. ಪಾವರ್ತಮಮ್, ಮು. ,
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ತಾ, ರಾಮನಗರ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

6/16/2010 0:00

D

37218

EST1

1(6)/ ಂಸೇಸೇ/
45/2009‐10/

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಪಿ. ಪಾವರ್ತಮಮ್, ಮು. ,
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ತಾ, ರಾಮನಗರ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

6/16/2010 0:00

D

37151

37903

37903

37661

37661

38330

EXAMINATION

.ನಾಗರಾಜನ್
1(5)/ವೈವೆಮಂ/
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ೕಜನೆಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ
23/200910/200
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ವೆಯ್ದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
9
ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/30/2011 0:00

E

EST1

.ನಾಗರಾಜನ್
1(5)/ವೈವೆಮಂ/
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ೕಜನೆಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ
23/200910/200
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ವೆಯ್ದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
9
ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/30/2011 0:00

E

EXAMINATION

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್
14 ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ
ವಗರ್:49/2009‐
ಕುರಿತು. .ಕೆ.ಚನನ್ಪಪ್ಗೌಡ,
10.49.ಬಿವೃಂಅವ/
ಎಂ.ಪರ ವಮೂತಿರ್,ಕೆ. .ಪರ್ಕಾಶ್,ಎಂ. .ನರ
2009
ಂಹಮೂತಿರ್.

10/7/2011 0:00

E

EST1

ಸಕಾರ್ರಿ ಪ
ಪೌರ್ರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮತು
ಮತುತ್ತ್
14 ಗೂ
ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ
ವಗರ್:49/2009‐
ಕುರಿತು. .ಕೆ.ಚನನ್ಪಪ್ಗೌಡ,
10.49.ಬಿವೃಂಅವ/
ಎಂ.ಪರ ವಮೂತಿರ್,ಕೆ. .ಪರ್ಕಾಶ್,ಎಂ. .ನರ
2009
ಂಹಮೂತಿರ್.

10/7/2011 0:00

E

6/23/2011 0:00

D

EXAMINATION

1(3)
ನಿ.ವೇ.09/2009‐
10/ನಿವೇ/31‐10‐
2009/2009

ದಿ: ರ್ೕಮತಿ. ರಾಜರಾಜೇಶವ್ರಿ ಜಿ., ಜಿಲಾಲ್
ಉಪ ೕಜನಾ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ,
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ., ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಇವರ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ
ಸೌಲಭಯ್ಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

38330

38408

38408

38555

38555

EST1

1(3)
ನಿ.ವೇ.09/2009‐
10/ನಿವೇ/31‐10‐
2009/2009

ದಿ: ರ್ೕಮತಿ. ರಾಜರಾಜೇಶವ್ರಿ ಜಿ., ಜಿಲಾಲ್
ಉಪ ೕಜನಾ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ,
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ., ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಇವರ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ
ಸೌಲಭಯ್ಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

EXAMINATION

CPI/ಸವ್ ನಿ/ 1(6)
ಸವ್.ಇ.ನಿ‐47/09‐
10/2009‐10

ರ್ೕ ಎ. ಪರ್ಕಾಶ್, ಮು. ಹಾಗೂ .ಎ.ಇ.ಓ,
ಸ.ಸಂ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಮುದೆದ್ೕರಿ, ಕೊಲಾರ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/1/2010 0:00

D

EST1

CPI/ಸವ್ ನಿ/ 1(6)
ಸವ್.ಇ.ನಿ‐47/09‐
10/2009‐10

ರ್ೕ ಎ. ಪರ್ಕಾಶ್, ಮು. ಹಾಗೂ .ಎ.ಇ.ಓ,
ಸ.ಸಂ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಮುದೆದ್ೕರಿ, ಕೊಲಾರ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/1/2010 0:00

D

EXAMINATION

14
ನಿ ೕಜನೆ:51/20
09‐
10.51.ಇತರೆ/200
9

ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್
ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ ಇ ಲ್ಗೆ ಉಪನಾಯ್ಕರನುನ್
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/1/2011 0:00

D

EST1

14
ನಿ ೕಜನೆ:51/20
09‐
10.51.ಇತರೆ/200
9

ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್
ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ ಇ ಲ್ಗೆ ಉಪನಾಯ್ಕರನುನ್
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/1/2011 0:00

D

38980

38980

39125

39125

39141

EXAMINATION

1(4) ಮಾ ತಿ
ರ್ೕ ಬಿ. ಆನಂದರೆಡಿಡ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಹಕುಕ್:52/2009‐
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ
10/ಇತರೆ/52/200
ಬಗೆಗ್.
9

10/7/2011 0:00

E

EST1

1(4) ಮಾ ತಿ
ರ್ೕ ಬಿ. ಆನಂದರೆಡಿಡ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಹಕುಕ್:52/2009‐
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ
10/ಇತರೆ/52/200
ಬಗೆಗ್.
9

10/7/2011 0:00

E

EXAMINATION

14ಗಾರ್.ಅ.ಸ.ಮೀ:
53/2009‐
ಗಾರ್ಮೀಣ ಅಬಯ್ದಿರ್ಗ ಗೆ ಸಮತಳ ಮೀಸಲಾತಿ
10.53.ಇತರೆ/200
ಬಗೆಗ್
9

10/7/2011 0:00

D

EST1

14ಗಾ
14
ಗಾರ್.ಅ.ಸ.ಮೀ:
53/2009‐
ಗಾರ್ಮೀಣ ಅಬಯ್ದಿರ್ಗ ಗೆ ಸಮತಳ ಮೀಸಲಾತಿ
10.53.ಇತರೆ/200
ಬಗೆಗ್
9

10/7/2011 0:00

D

1(5).ಪರ್ಭಮಂ/2
4/2009‐
10/ಪರ್ಭಮಂ/24/2
009

8/30/2011 0:00

E

EXAMINATION

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ ತಿತ್ರುವ ಗೊರ್ಪ್ ಬಿ ಅದಿಕಾರಿಗ ಗೆ
ಪರ್ಭಾರ ಬತೆಯ್ ಮಂಜೊರಾತಿ ಬಗೆಗ್

39141

39150

39150

39222

39222

EST1

1(5).ಪರ್ಭಮಂ/2
4/2009‐
10/ಪರ್ಭಮಂ/24/2
009

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ ತಿತ್ರುವ ಗೊರ್ಪ್ ಬಿ ಅದಿಕಾರಿಗ ಗೆ
ಪರ್ಭಾರ ಬತೆಯ್ ಮಂಜೊರಾತಿ ಬಗೆಗ್

8/30/2011 0:00

E

EXAMINATION

14
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಆರ್. ಆನಂದಕುಮಾರ್ ಇವರು
ಮು. .ನೇ:54/200 ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ 558
9‐
ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಆಯೆಕ್ ಆಗಿದುದ್ ಧಾರವಾಡ ಭಾಗ
10.54.ಇತರೆ/200 ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದುದ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗಕೆಕ್
9
ಬದಲಾವವಣೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

6/22/2011 0:00

A

EST1

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಆರ್. ಆನಂದಕುಮಾರ್ ಇವರು
14
ಮು. .ನೇ:54/200 ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ 558
ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಆಯೆಕ್ ಆಗಿದುದ್ ಧಾರವಾಡ ಭಾಗ
9‐
10.54.ಇತರೆ/200 ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದುದ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗಕೆಕ್
ಬದಲಾವವಣೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
9

6/22/2011 0:00

A

EXAMINATION

ಕೆ.ಅಣ
ಅಣಯ
ಯಯ್ ಹೆ
ಹೋನ
ೂೕನ ದಾರ್
ದಾರ್
1(5)25./ವೈವೆ
ಸಹನಿದೆರ್ಶಕರುಶಾಲಾ ಕಷ್ಣ ಆಯಕತ್ರ ಹಛೇರಿ
ಮಂ/2009‐
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ಇವರಿಗೆ
10/2009
ವೆಯ್ದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/30/2011 0:00

E

EST1

ಕೆ.ಅಣಯಯ್ ಹೋನ ದಾರ್
1(5)25./ವೈವೆ
ಸಹನಿದೆರ್ಶಕರುಶಾಲಾ ಕಷ್ಣ ಆಯಕತ್ರ ಹಛೇರಿ
ಮಂ/2009‐
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ಇವರಿಗೆ
10/2009
ವೆಯ್ದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/30/2011 0:00

E

39163

39163

39174

39174

39192

EXAMINATION

14
ಹೊ.ಶೈ.ಜಿ:56/20
09‐
10.56.ಇತರೆ/200
9

ಉತತ್ರಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಕಾರವಾರ ಮತುತ್ ರ
ಕೇಂದರ್ಸಾದ್ನಗಳನುನ್ಣ ಎರಡು
ಶೈಕಷ್ಣಿಕಜಿಲೆಲ್ಗಳನಾನ್ಗಿ ಭಜಿಸುವಬಗೆಗ್.

10/7/2011 0:00

E

EST1

14
ಹೊ.ಶೈ.ಜಿ:56/20
09‐
10.56.ಇತರೆ/200
9

ಉತತ್ರಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಕಾರವಾರ ಮತುತ್ ರ
ಕೇಂದರ್ಸಾದ್ನಗಳನುನ್ಣ ಎರಡು
ಶೈಕಷ್ಣಿಕಜಿಲೆಲ್ಗಳನಾನ್ಗಿ ಭಜಿಸುವಬಗೆಗ್.

10/7/2011 0:00

E

EXAMINATION

ಸಪಪೂಕಾ,ಕಿರುಗಾವಲು, ಮಳವ ಳ್
14
ತಾಲೂಲ್ಕು,ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ನ ಪರ್ಥಮ
ಇತರೆ:57/2009‐ ಧಿತೀಯ ಪಿ.ಯು. ತರಗತಿಗಳನುನ್ ನಡೆಸಲು
10.57.ಇತರೆ/200 ಲಕೊಠಡಿಗಳನುನ್ ಬಿಟುಟ್ಕೊಡದೇ ಇರುವ ಬಗೆಗ್
9
ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜಿನ
ಷಟ್ ಛಾಜರ್ನುನ್
ವ ಕೊಡದೇ ಇರುವ ಬಗೆಗ್.

12/8/2009 0:00

D

EST1

ಸಪಪೂಕಾ,ಕಿರುಗಾವಲು, ಮಳವ ಳ್
ತಾಲೂಲ್
14
ತಾಲೂಕು
ಕು,ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ನ ಪರ್ಥಮ
ಥಮ
ಇತರೆ:57/2009‐ ಧಿತೀಯ ಪಿ.ಯು. ತರಗತಿಗಳನುನ್ ನಡೆಸಲು
10.57.ಇತರೆ/200 ಲಕೊಠಡಿಗಳನುನ್ ಬಿಟುಟ್ಕೊಡದೇ ಇರುವ ಬಗೆಗ್
ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜಿನ
ಷಟ್ ಛಾಜರ್ನುನ್
9
ವ ಕೊಡದೇ ಇರುವ ಬಗೆಗ್.

12/8/2009 0:00

D

EXAMINATION

1(4)
ಮು. .ಬ:58/2009 2011ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
‐
ಸಹ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ
10/ಇತರೆ/58/200
ಬಗೆಗ್.
9

8/1/2011 0:00

D

39192

39451

39451

39811

39811

1(4)
ಮು. .ಬ:58/2009 2011ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
‐
ಸಹ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ
10/ಇತರೆ/58/200
ಬಗೆಗ್.
9

8/1/2011 0:00

D

EXAMINATION

1(4)
ನಿ ೕಜನೆ:59/20
09‐
10/ಬಿವೃಂಅನಿ/59/
2009

ರಾಮನಗರ ಮತುತ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ಯ
ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ
ಬೋಧಕ ಬಬ್ಂದಿಯನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/1/2011 0:00

D

EST1

1(4)
ನಿ ೕಜನೆ:59/20
09‐
10/ಬಿವೃಂಅನಿ/59/
2009

ರಾಮನಗರ ಮತುತ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ಯ
ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ
ಬೋಧಕ ಬಬ್ಂದಿಯನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/1/2011 0:00

D

EXAMINATION

ರ್ೕ ಎಸ್
ಎಸ್.. ಮಂಜಾನಾಯಕ್
ಮಂಜಾನಾಯಕ್,, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ನಿ‐
32 ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಭೂವನಹ ಳ್, ರಾ
1(2)/ಸಾಥ್.ಪ.ಬಡಿತ್/
ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ಯ
10/2009‐10
ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ಹಾಜರಾಗಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

4/27/2010 0:00

C

EST1

ರ್ೕ ಎಸ್. ಮಂಜಾನಾಯಕ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ನಿ‐
32 ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಭೂವನಹ ಳ್, ರಾ
1(2)/ಸಾಥ್.ಪ.ಬಡಿತ್/
ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ಯ
10/2009‐10
ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ಹಾಜರಾಗಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

4/27/2010 0:00

C

EST1

EXAMINATION

ಎಂ.ಎನ್.ಗಣೇಶ್ ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು
1(5)/ಪರ್ಭಮಂ/2
ಸ.ಪ.ಪೂಕಾಲೇಜು ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್
6.2008=2009/20
ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್ ಪಾಸ್
ೕಟರ್
09
ಪಡೆಯಲು ನಿರಾಪೇಕಷಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/30/2011 0:00

E

39678

EST1

ಎಂ.ಎನ್.ಗಣೇಶ್ ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು
1(5)/ಪರ್ಭಮಂ/2
ಸ.ಪ.ಪೂಕಾಲೇಜು ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್
6.2008=2009/20
ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್ ಪಾಸ್
ೕಟರ್
09
ಪಡೆಯಲು ನಿರಾಪೇಕಷಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/30/2011 0:00

E

39694

EXAMINATION

14 ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್.60.ಇತರೆ/20
09

ರ್ೕ ಹೆಚ್. ಚೇತನಕುಮಾರ್ ಇವರುಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್ ಕಯಿದೆ ಅಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೇ ರುವ
ಬಗೆಗ್.

2/24/2010 0:00

D

39694

EST1

14 ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್.60.ಇತರೆ/20
09

ರ್ೕ ಹೆಚ್. ಚೇತನಕುಮಾರ್ ಇವರುಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್ ಕಯಿದೆ ಅಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೇ ರುವ
ಬಗೆಗ್.

2/24/2010 0:00

D

EXAMINATION

1(5) ವೈ.ವೆ.ಮ.
28/2009‐
10/ಇ /17‐12‐
2009/2009

ರ್ೕ. ಕೆಂಪರಾಮ, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರ ತಾಯಿಯವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ಚಿಕಿತೆಸ್ಯ
ವೆಚಚ್ದ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

8/30/2011 0:00

E

39678

39973

EST1

1(5) ವೈ.ವೆ.ಮ.
28/2009‐
10/ಇ /17‐12‐
2009/2009

ರ್ೕ. ಕೆಂಪರಾಮ, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರ ತಾಯಿಯವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ಚಿಕಿತೆಸ್ಯ
ವೆಚಚ್ದ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

8/30/2011 0:00

E

EXAMINATION

1(5) ವೈ.ವೆ.ಮ.
29/2009‐
10/ಇ /17‐12‐
2009/2009

ರ್ೕ. ಎನ್. ಪುಟಟ್ನಂಜಯಯ್, ಭಾಗೀಯ ದೈ ಕ
ಕಷ್ಣ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ಪರ್ಭಾರಿ ಉಪ
ನಿದೇರ್ಶಕರು ದೈ ಕ ಕಷ್ಣಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರು ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/30/2011 0:00

E

39983

EST1

1(5) ವೈ.ವೆ.ಮ.
29/2009‐
10/ಇ /17‐12‐
2009/2009

ರ್ೕ. ಎನ್. ಪುಟಟ್ನಂಜಯಯ್, ಭಾಗೀಯ ದೈ ಕ
ಕಷ್ಣ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ಪರ್ಭಾರಿ ಉಪ
ನಿದೇರ್ಶಕರು ದೈ ಕ ಕಷ್ಣಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರು ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/30/2011 0:00

E

40002

EXAMINATION

14 ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್.62/2009‐
10.ಇ /2009

ರ್ೕ ಯತೀಶ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೇ ರುವ
ಬಗೆಗ್.

2/24/2010 0:00

D

40002

EST1

14 ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್.62/2009‐
10.ಇ /2009

ರ್ೕ ಯತೀಶ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೇ ರುವ
ಬಗೆಗ್.

2/24/2010 0:00

D

39973

39983

40144

EXAMINATION

CPI/ನಿ&ಪಿಂ/ಸವ್.ಇ.
ನಿ‐57/2009‐10

ರ್ೕಮತಿ ಆರ್. ಜಯಮಮ್, ಮು. , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,
ದಾಯ್ನಗರ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಸವ್ ಇಚಾಚ್
ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್

7/21/2010 0:00

C

40144

EST1

CPI/ನಿ&ಪಿಂ/ಸವ್.ಇ.
ನಿ‐57/2009‐10

ರ್ೕಮತಿ ಆರ್. ಜಯಮಮ್, ಮು. , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,
ದಾಯ್ನಗರ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಸವ್ ಇಚಾಚ್
ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್

7/21/2010 0:00

C

40145

EXAMINATION

CPI/ಸೇಸ/ ಂ.ಸೇ.
ರ್ೕ ಬಸವರಾಜು, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್,
ಸೇ‐58/2009‐10 ಮೈಸೂರು ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

2/4/2011 0:00

C

40145

EST1

CPI/ಸೇಸ/ ಂ.ಸೇ.
ರ್ೕ ಬಸವರಾಜು, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್,
ಸೇ‐58/2009‐10 ಮೈಸೂರು ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

2/4/2011 0:00

C

40146

EXAMINATION

CPI/ಸೇಸ/ ಂ.ಸೇ.
ರ್ೕ ರ್ೕಕಂಠ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್,
ಸೇ‐60/2009‐10 ಮಯ್ಸೂರು ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

6/16/2010 0:00

D

EST1

CPI/ಸೇಸ/ ಂ.ಸೇ.
ರ್ೕ ರ್ೕಕಂಠ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್,
ಸೇ‐60/2009‐10 ಮಯ್ಸೂರು ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

6/16/2010 0:00

D

EXAMINATION

ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆ ೕಗದ ಮೂಲಕ
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
CPI/ನೇಮಕ/ 1(4
ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಆಯೆಕ್ ಆಗಿರುವ
)ಮು. . .ಆ.:63/2
ರ್ೕಮತಿ ರೇಖಾ ಹೆಚ್. ಆರ್. ಇವರು ಆಯೆಕ್
009‐10/2010
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾಗವನುನ್ ಬದಲಾವಣೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

A

40238

EST1

ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆ ೕಗದ ಮೂಲಕ
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
CPI/ನೇಮಕ/ 1(4
ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಆಯೆಕ್ ಆಗಿರುವ
)ಮು. . .ಆ.:63/2
ರ್ೕಮತಿ ರೇಖಾ ಹೆಚ್. ಆರ್. ಇವರು ಆಯೆಕ್
009‐10/2010
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾಗವನುನ್ ಬದಲಾವಣೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

A

40239

EXAMINATION

CPI/ಸೇಸೇ/ ಂ.
ರ್ೕ ಎನ್. ಲ ಮ್ೕಪತಿ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, .ಟಿ.ಇ,
ಸೇ.ಸೇ‐63/2009‐
ಮೈಸೂರು ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್
10

7/21/2010 0:00

D

40239

EST1

CPI/ಸೇಸೇ/ ಂ.
ರ್ೕ ಎನ್. ಲ ಮ್ೕಪತಿ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, .ಟಿ.ಇ,
ಸೇ.ಸೇ‐63/2009‐
ಮೈಸೂರು ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್
10

7/21/2010 0:00

D

40146

40238

40242

EXAMINATION

1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/
64/2010

ರ್ೕ ಪರ್ಸಾದ್. ಬಿ. ಆರ್. ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ
ಬಗೆಗ್.

2/24/2010 0:00

D

40242

EST1

1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/
64/2010

ರ್ೕ ಪರ್ಸಾದ್. ಬಿ. ಆರ್. ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ
ಬಗೆಗ್.

2/24/2010 0:00

D

40245

EXAMINATION

1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/
65/2010

ರ್ೕ ಪಿ.ಎಸ್. ಅರ ಂದನ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಕೋರಿರುವ
ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.

8/1/2011 0:00

D

40245

EST1

1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/
65/2010

ರ್ೕ ಪಿ.ಎಸ್. ಅರ ಂದನ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಕೋರಿರುವ
ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.

8/1/2011 0:00

D

6/22/2011 0:00

C

40326

EXAMINATION

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಕನಾರ್ಟಕ
1(4) .ಆ.ಅ.ಆ:/
ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆ ೕಗವು ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿರುವ
ನೇಮಕ/67/2009‐
558 ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಭಾಗ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ
10/2010
ಕೊಂಡಿದುದ್, ಅಂಗ ಕಲರಿಗೆ ಆದಯ್ತೆ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಕನಾರ್ಟಕ
1(4) .ಆ.ಅ.ಆ:/
ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆ ೕಗವು ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿರುವ
ನೇಮಕ/67/2009‐
558 ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಭಾಗ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ
10/2010
ಕೊಂಡಿದುದ್, ಅಂಗ ಕಲರಿಗೆ ಆದಯ್ತೆ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

40326

EST1

40390

EXAMINATION

1(5).ಪರ್ಭಮಂ/ಇ
/31/2009‐
10/2010

40390

EST1

40454

40454

6/22/2011 0:00

C

ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರ ಬತಯ್
ಮಂಜೂರಾತಿಬಗೆಗ್ರ

8/30/2011 0:00

E

1(5).ಪರ್ಭಮಂ/ಇ
/31/2009‐
10/2010

ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರ ಬತಯ್
ಮಂಜೂರಾತಿಬಗೆಗ್ರ

8/30/2011 0:00

E

EXAMINATION

1(2)/ಮುಂಬಡಿತ್/
ಎ/01/204‐05

ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ
ಎ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್

1/12/2010 0:00

E

EST1

1(2)/ಮುಂಬಡಿತ್/
ಎ/01/204‐05

ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ
ಎ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್

1/12/2010 0:00

E

40455

EXAMINATION

1(2)/ಮುಂಬಡಿತ್/
ಎ/10//2002‐
03

ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ
ಎ ಮಾ ತಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್

1/12/2010 0:00

E

40455

EST1

1(2)/ಮುಂಬಡಿತ್/
ಎ/10//2002‐
03

ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ
ಎ ಮಾ ತಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್

1/12/2010 0:00

E

40456

EXAMINATION

ರ್ೕ ಬಿ.ಎಂ. ಮಹಾದೇವಸಾವ್ಮಿ , ಸ. . ಸಕಾರ್ರಿ
1(2)/ಮುಂಬಡಿತ್/0
ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು,ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ
1//2004‐05
ಮರು ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/12/2010 0:00

E

40456

EST1

ರ್ೕ ಬಿ.ಎಂ. ಮಹಾದೇವಸಾವ್ಮಿ , ಸ. . ಸಕಾರ್ರಿ
1(2)/ಮುಂಬಡಿತ್/0
ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು,ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ
1//2004‐05
ಮರು ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/12/2010 0:00

E

EXAMINATION

1(5). .ಪರ್.ಅ/32
ಮುಕುಂದ ಭಟ್ ಕಷ್ಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು
/2009‐
ಉಪನಿದರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಉಡುಪಿ ಇವರಿಗೆ
2010/ ಪರ್ಅನು/3 ಪಾಸ್
ೕಟ್ರ್ ಪಡೆಯಲು ನಿರಾಪೇಕಷ್ಣಾ ಪತರ್
2/2010
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/20/2011 0:00

D

40631

EST1

1(5). .ಪರ್.ಅ/32
ಮುಕುಂದ ಭಟ್ ಕಷ್ಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು
/2009‐
ಉಪನಿದರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಉಡುಪಿ ಇವರಿಗೆ
2010/ ಪರ್ಅನು/3 ಪಾಸ್
ೕಟ್ರ್ ಪಡೆಯಲು ನಿರಾಪೇಕಷ್ಣಾ ಪತರ್
2/2010
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/20/2011 0:00

D

EXAMINATION

1(3)
ರ್ೕಮತಿ. ಸು ೕಲ ಪಿ. ಬೆಟಟ್ನಗೌಡ
ಕು.ಪಿಂ.12/2009‐
ಪತಿ:ದಿವಂಗತ.ಪಿ. ಬೆಟಟ್ನಗೌಡ ಇವರ ಕುಟುಂಬ
10/ನಿ&ಪಿಂ/16‐
ಪಿಂಚಣಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
01‐20010/2010

6/23/2011 0:00

D

40549

EST1

1(3)
ರ್ೕಮತಿ. ಸು ೕಲ ಪಿ. ಬೆಟಟ್ನಗೌಡ
ಕು.ಪಿಂ.12/2009‐
ಪತಿ:ದಿವಂಗತ.ಪಿ. ಬೆಟಟ್ನಗೌಡ ಇವರ ಕುಟುಂಬ
10/ನಿ&ಪಿಂ/16‐
ಪಿಂಚಣಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
01‐20010/2010

6/23/2011 0:00

D

40711

EXAMINATION

15.ಪರ್ಭಮಂ/34/ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧೀಕಾರಿಗ ಗೆ ಕೆ. .ಎಸ್.ಅರ್
20010/ಪರ್ಭ/201 ನಿಯಮು 32/68ರನುವ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
0/2010
ಬಗೆಗ್

9/25/2010 0:00

C

40711

EST1

15.ಪರ್ಭಮಂ/34/ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧೀಕಾರಿಗ ಗೆ ಕೆ. .ಎಸ್.ಅರ್
20010/ಪರ್ಭ/201 ನಿಯಮು 32/68ರನುವ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
0/2010
ಬಗೆಗ್

9/25/2010 0:00

C

40631

40549

EXAMINATION

ೕ1(5). ಪರ್.ಅ/36 ಬಸವರಾಜೇಗೌಡ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
/2009‐
ಹೊಸಕೋಡೆ ಬೇಂಗಳೊ ರು ಗಾರ್ಮಾಂತರೆ ಜಿಲೆಲ್
10/ ಪರ್ಅನು/201
ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್
ೕಟ್ರ್ ಪಡೆಯಲು
0/2010
ನಿರಾಪೇಕಷ್ಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

2/2/2011 0:00

D

40948

EST1

ೕ1(5). ಪರ್.ಅ/36 ಬಸವರಾಜೇಗೌಡ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
/2009‐
ಹೊಸಕೋಡೆ ಬೇಂಗಳೊ ರು ಗಾರ್ಮಾಂತರೆ ಜಿಲೆಲ್
10/ ಪರ್ಅನು/201
ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್
ೕಟ್ರ್ ಪಡೆಯಲು
0/2010
ನಿರಾಪೇಕಷ್ಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

2/2/2011 0:00

D

40956

EXAMINATION

1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/
70/2010

ರ್ೕ ಹೇಮಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್. . ಇವರು
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ
ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್

10/7/2011 0:00

E

40956

EST1

1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/
70/2010

ರ್ೕ ಹೇಮಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್. . ಇವರು
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ
ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್

10/7/2011 0:00

E

EXAMINATION

1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/
71/2010

ರ್ೕ ಟಿ. ವಕುಮಾರ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ರಾಮಮೂತಿರ್ .ಪ. ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ
ಬೆ.ದ.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮಾ ತಿ.

10/7/2011 0:00

E

40948

40964

40964

40965

40965

40967

40967

EST1

1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/
71/2010

ರ್ೕ ಟಿ. ವಕುಮಾರ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ರಾಮಮೂತಿರ್ .ಪ. ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ
ಬೆ.ದ.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮಾ ತಿ.

10/7/2011 0:00

E

EXAMINATION

1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/
72/2010

ರ್ೕ ಟಿ. ವಕುಮಾರ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶ್ .ಪ. ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ ಬೆ.ದ.ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಮಾ ತಿ.

10/7/2011 0:00

E

EST1

1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/
72/2010

ರ್ೕ ಟಿ. ವಕುಮಾರ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶ್ .ಪ. ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ ಬೆ.ದ.ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಮಾ ತಿ.

10/7/2011 0:00

E

EXAMINATION

1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/
74/2010

ವಕುಮಾರ್
ುಮಾರ್ ಇವರು
ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ರ್ೕ ಟಿ. ವಕ
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ತಿಮಮ್ಯಯ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ದ.ವ‐1
ಬೆ.ದ.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮಾ ತಿ

10/7/2011 0:00

E

EST1

1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/
74/2010

ರ್ೕ ಟಿ. ವಕುಮಾರ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ತಿಮಮ್ಯಯ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ದ.ವ‐1
ಬೆ.ದ.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮಾ ತಿ

10/7/2011 0:00

E

40968

40968

40969

40969

40971

EXAMINATION

1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/
75/2010

ರ್ೕ ಟಿ. ವಕುಮಾರ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಎಂ. ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ದ.ವ‐2
ಬೆ.ದ.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮಾ ತಿ

10/7/2011 0:00

E

EST1

1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/
75/2010

ರ್ೕ ಟಿ. ವಕುಮಾರ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಎಂ. ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ದ.ವ‐2
ಬೆ.ದ.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮಾ ತಿ

10/7/2011 0:00

E

EXAMINATION

1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/
76/2010

ರ್ೕ ಟಿ. ವಕುಮಾರ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಬಿ. ಮುನಿರೆಡಿಡ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ದ.ವ‐3
ಬೆ.ದ.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮಾ ತಿ

10/7/2011 0:00

E

EST1

1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/
76/2010

ವಕುಮಾರ್
ುಮಾರ್ ಇವರು
ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ರ್ೕ ಟಿ. ವಕ
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಬಿ. ಮುನಿರೆಡಿಡ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ದ.ವ‐3
ಬೆ.ದ.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮಾ ತಿ

10/7/2011 0:00

E

EXAMINATION

1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/
77/2010

ರ್ೕ ಟಿ. ವಕುಮಾರ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಚನನ್ಬಸಪಪ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಬೆ.ದ.ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಮಾ ತಿ

10/7/2011 0:00

E

40971

40972

40972

40564

40564

EST1

1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/
77/2010

ರ್ೕ ಟಿ. ವಕುಮಾರ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಚನನ್ಬಸಪಪ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಬೆ.ದ.ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಮಾ ತಿ

10/7/2011 0:00

E

EXAMINATION

1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/
78/2010

ರ್ೕ ಟಿ. ವಕುಮಾರ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಕೆಂಪಯಯ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ,ಉ.ವ‐1
ಬೆ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮಾ ತಿ

10/7/2011 0:00

E

EST1

1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/
78/2010

ರ್ೕ ಟಿ. ವಕುಮಾರ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಕೆಂಪಯಯ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ,ಉ.ವ‐1
ಬೆ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮಾ ತಿ

10/7/2011 0:00

E

EXAMINATION

1(3) ನಿ.ವೇ.
13/2009‐
10/ನಿ&ಪಿಂ/18‐
01‐2010/2010

ರ್ೕ.ವೆಂಕಟೇ
ವೆಂಕಟೇಶಪ
ಶಪಪ್ ಎನ್., ನಿವೃ
ನಿವ ತತ್ ಮುಖ
ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಪಾತಪ ಲ್,
ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾ: ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ನಿವೃತಿತ್ ಸೌಲಭಯ್ಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

EST1

1(3) ನಿ.ವೇ.
13/2009‐
10/ನಿ&ಪಿಂ/18‐
01‐2010/2010

ರ್ೕ.ವೆಂಕಟೇಶಪಪ್ ಎನ್., ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಪಾತಪ ಲ್,
ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾ: ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ನಿವೃತಿತ್ ಸೌಲಭಯ್ಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

40854

40854

41517

41517

41630

EXAMINATION

¸ 1(5). ಪರ್/35/2
ರ್ೕಮತಿ ಆರ್.ಮೈಧಿ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ
009‐
ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ಕಷೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ
10/ ಪರ್ಅನು/201 ಕಛೇರಿ ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್
0/2010
ನಿರಾಪೇಕಷ್ಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/20/2011 0:00

D

EST1

¸ 1(5). ಪರ್/35/2
ರ್ೕಮತಿ ಆರ್.ಮೈಧಿ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ
009‐
ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ಕಷೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ
10/ ಪರ್ಅನು/201 ಕಛೇರಿ ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್
0/2010
ನಿರಾಪೇಕಷ್ಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/20/2011 0:00

D

EXAMINATION

1(5).ಪ್ಭಮಂ/3
8/200910/ಪರ್ಭ/2
010/2010

ಕೆ. ಎಸ್.ಆರ್.ನಿಯಮ32/68ರಡಿ
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಗೊರ್ಪರ ಬಿ
ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೊರಿ
ಕುರಿತು

2/19/2011 0:00

D

EST1

1(5).ಪ್ಭಮಂ/3
8/200910/ಪರ್ಭ/2
010/2010

ಕೆ. ಎಸ್.ಆರ್.ನಿಯಮ
ನಿಯಮ32/68ರಡಿ
32/68ರಡಿ
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಗೊರ್ಪರ ಬಿ
ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೊರಿ
ಕುರಿತು

2/19/2011 0:00

D

6/22/2011 0:00

E

EXAMINATION

ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಲ್ಕು,
ಆನೂರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್
1(4)
ಕಷ್ಕರಾದ ರ್ೕ ಎ. . ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ
ಕೆ.ಎ.ಎಸ್.ಪ/ಅನು/ ಇವರಿಗೆ ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆ ೕಗವು
81/2010
ನಡೆಸುವ ಗೆಜೆಟೆಡ್
ರ್ಬೇಷರ್ 2010ರ
ಸಮೂಹ `ಎ` ಮತುತ್ `ಬಿ` ಹುದೆದ್ಗಳ
ಪೂವರ್ಭಾ ಪರೀ ೆಗೆ ಅಜಿರ್ ಸ ಸಲು

EST1

ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಲ್ಕು,
ಆನೂರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್
1(4)
ಕಷ್ಕರಾದ ರ್ೕ ಎ. . ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ
ಕೆ.ಎ.ಎಸ್.ಪ/ಅನು/ ಇವರಿಗೆ ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆ ೕಗವು
81/2010
ನಡೆಸುವ ಗೆಜೆಟೆಡ್
ರ್ಬೇಷರ್ 2010ರ
ಸಮೂಹ `ಎ` ಮತುತ್ `ಬಿ` ಹುದೆದ್ಗಳ
ಪೂವರ್ಭಾ ಪರೀ ೆಗೆ ಅಜಿರ್ ಸ ಸಲು

6/22/2011 0:00

E

EXAMINATION

ಶಹನಾಜ್ ಶರೀನ್ ಭಾನು ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
1(5)/39/ ಪರ್ಅ ಸರಕಾರಿ ಉದುರ್ಪೌರ್ಠಶಾಲೆ ರಾಮಚಂದರ್ಪುರ
ನು/2010/2010
ಬೆಂಗಳೊ ರು21 ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್
ಅನುಮತಿ ನೀಟುವ ಬಗೆಗ್

9/25/2010 0:00

D

41947

EST1

ಶಹನಾಜ್ ಶರೀನ್ ಭಾನು ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
1(5)/39/ ಪರ್ಅ ಸರಕಾರಿ ಉದುರ್ಪೌರ್ಠಶಾಲೆ ರಾಮಚಂದರ್ಪುರ
ನು/2010/2010
ಬೆಂಗಳೊ ರು21 ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್
ಅನುಮತಿ ನೀಟುವ ಬಗೆಗ್

9/25/2010 0:00

D

42432

EXAMINATION

1(4)/ .ಸ & ಪ
ಪರ್./91/2010

ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಮನೋಹರ
ಮ ಕ್ ಪದ ೕಧರರ ೇತರ್ ಇವರ ಚುಕೆಕ್
ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 48ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/7/2011 0:00

E

42432

EST1

1(4)/ .ಸ & ಪ
ಪರ್./91/2010

ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಮನೋಹರ
ಮ ಕ್ ಪದ ೕಧರರ ೇತರ್ ಇವರ ಚುಕೆಕ್
ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 48ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/7/2011 0:00

E

41630

41947

42446

EXAMINATION

1(2)/ಮುಂಬಡಿತ್/
ನಿ‐32/38//2009‐
2010

ರ್ೕ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಾಯ್ಕೋಡ, ಮು. .ನಿ‐32 ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕಣ ಗದಗ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ
ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

4/30/2010 0:00

D

42446

EST1

1(2)/ಮುಂಬಡಿತ್/
ನಿ‐32/38//2009‐
2010

ರ್ೕ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಾಯ್ಕೋಡ, ಮು. .ನಿ‐32 ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕಣ ಗದಗ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ
ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

4/30/2010 0:00

D

42098

EXAMINATION

1(1)/ .ಸ & ಪ
ಪರ್./605/2009‐10

ದಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ
ಪಾಟೀಲ್.ಎ.ಎಸ್, ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ
ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್:605 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು

2/24/2010 0:00

D

42098

EST1

1(1)/ .ಸ & ಪ
ಪರ್./605/2009‐10

ದಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ
ಪಾಟೀಲ್.ಎ.ಎಸ್, ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ
ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್:605 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು

2/24/2010 0:00

D

EXAMINATION

1(4)/ .ಸ & ಪ
ಪರ್./107/2009‐10

ದಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ
ಮರಿತಿಬೆಬ್ೕಗೌಡ, ರ್ೕ ವೈ ಎ ನಾರಾಯಣ
ಸಾವ್ಮಿ ಇವರ ನಿಯಮ‐330 ರ ಅಡಿಯ ಲ್ನ
ಸೂಚನೆ ಪತರ್ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು

2/24/2010 0:00

D

42099

ದಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ
ಮರಿತಿಬೆಬ್ೕಗೌಡ, ರ್ೕ ವೈ ಎ ನಾರಾಯಣ
ಸಾವ್ಮಿ ಇವರ ನಿಯಮ‐330 ರ ಅಡಿಯ ಲ್ನ
ಸೂಚನೆ ಪತರ್ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು

2/24/2010 0:00

D

42099

EST1

1(4)/ .ಸ & ಪ
ಪರ್./107/2009‐10

42100

EXAMINATION

1(4)/ .ಸ & ಪ
ಪರ್./82/2009‐10

ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಕೆ ಟಿ
ರ್ೕಕಂಠೇಗೌಡ [ಪದ ೕಧರರ ೇತರ್] ಇವರ
ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್: 82 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

2/24/2010 0:00

D

42100

EST1

1(4)/ .ಸ & ಪ
ಪರ್./82/2009‐10

ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಕೆ ಟಿ
ರ್ೕಕಂಠೇಗೌಡ [ಪದ ೕಧರರ ೇತರ್] ಇವರ
ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್: 82 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

2/24/2010 0:00

D

42101

EXAMINATION

ಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ
1(4)/ .ಸ & ಪ
ಬಸವರಾಜನ್ ಎಸ್.ಕೆ, ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ
ಪರ್./73/2009‐10
ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್:73 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು

2/24/2010 0:00

D

42101

EST1

ಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ
1(4)/ .ಸ & ಪ
ಬಸವರಾಜನ್ ಎಸ್.ಕೆ, ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ
ಪರ್./73/2009‐10
ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್:73 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು

2/24/2010 0:00

D

42102

42102

42103

42103

42104

EXAMINATION

1(4)/ .ಸ & ಪ
ಪರ್./68/2009‐10

ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ವೈ ವ
ನಾರಾಯಣ ಸಾವ್ಮಿ [ ಕಷ್ಕರ ೇತರ್] ಇವರ
ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್:68 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ
ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು

2/24/2010 0:00

D

EST1

1(4)/ .ಸ & ಪ
ಪರ್./68/2009‐10

ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ವೈ ವ
ನಾರಾಯಣ ಸಾವ್ಮಿ [ ಕಷ್ಕರ ೇತರ್] ಇವರ
ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್:68 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ
ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು

2/24/2010 0:00

D

EXAMINATION

ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ
1(4)/ .ಸ & ಪ ಮರಿತಿಬೆಬ್ೕಗೌಡ [ ಕಷ್ಕರ ೇತರ್] ಇವರ ಚುಕೆಕ್
ಪರ್./474/2009‐10
ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್: 474ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ
ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು

2/24/2010 0:00

D

EST1

ಧಾನ
ನ ಪರಿಷತಿತ್
ಪರಿಷತಿನ
ನ ಸದಸಯ್ರಾ
ಸದಸ ರಾದ
ದ ರ್ೕ
ಧಾ
1(4)/ .ಸ & ಪ ಮರಿತಿಬೆಬ್ೕಗೌಡ [ ಕಷ್ಕರ ೇತರ್] ಇವರ ಚುಕೆಕ್
ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್: 474ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ
ಪರ್./474/2009‐10
ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು

2/24/2010 0:00

D

EXAMINATION

ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ವೈ ಎ
1(4)/ .ಸ & ಪ
ನಾರಾಯಣ ಸಾವ್ಮಿ [ ಕಷ್ಕರ ೇತರ್] ಇವರ
ಪರ್./452/2009‐10 ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್:452ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ
ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು

2/24/2010 0:00

D

42104

42105

42105

42106

42106

ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ವೈ ಎ
1(4)/ .ಸ & ಪ
ನಾರಾಯಣ ಸಾವ್ಮಿ [ ಕಷ್ಕರ ೇತರ್] ಇವರ
ಪರ್./452/2009‐10 ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್:452ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ
ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು

2/24/2010 0:00

D

EXAMINATION

ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ
1(4)/ .ಸ & ಪ ಮರಿತಿಬೆಬ್ೕಗೌಡ [ ಕಷ್ಕರ ೇತರ್] ಇವರ ನಿಯಮ‐
ಪರ್./72/2009‐10
72 ರ ಅಡಿಯ ಲ್ನ ಸೂಚನ ಪತರ್ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ
ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು

2/24/2010 0:00

D

EST1

ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ
1(4)/ .ಸ & ಪ ಮರಿತಿಬೆಬ್ೕಗೌಡ [ ಕಷ್ಕರ ೇತರ್] ಇವರ ನಿಯಮ‐
ಪರ್./72/2009‐10
72 ರ ಅಡಿಯ ಲ್ನ ಸೂಚನ ಪತರ್ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ
ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು

2/24/2010 0:00

D

EST1

EXAMINATION

1(4)/ .ಸ & ಪ
ಪರ್./92/2009‐10

ಧಾನ
ನ ಪರಿಷತಿತ್
ಪರಿಷತಿನ
ನ ಸದಸಯ್ರಾ
ಸದಸ ರಾದ
ದ ರ್ೕ
ಧಾ
ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟಿಟ್ [ ಕಷ್ಕರ ೇತರ್] ಇವರ
ಪರ್ಶೆನ್ 92 ಕೆಕ್ ನಿಯಮ72 ಗ.ಸೆ.ಸೂ ಗೆ ಉತತ್ರ
ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು

2/24/2010 0:00

D

EST1

1(4)/ .ಸ & ಪ
ಪರ್./92/2009‐10

ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ
ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟಿಟ್ [ ಕಷ್ಕರ ೇತರ್] ಇವರ
ಪರ್ಶೆನ್ 92 ಕೆಕ್ ನಿಯಮ72 ಗ.ಸೆ.ಸೂ ಗೆ ಉತತ್ರ
ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು

2/24/2010 0:00

D

42107

EXAMINATION

ಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಬಾಲಕೃಷಣ್
1(4)/ .ಸ & ಪ
ಹೆಚ್. ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್:
ಪರ್./143/2008‐09
143ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

2/24/2010 0:00

D

42107

EST1

ಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಬಾಲಕೃಷಣ್
1(4)/ .ಸ & ಪ
ಹೆಚ್. ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್:
ಪರ್./143/2008‐09
143ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

2/24/2010 0:00

D

EXAMINATION

ಮಾನಯ್ ರ್ೕ ವೈ ಎ ನಾರಾಯಣ ಸಾವ್ಮಿ,
1(1)/ .ಸ & ಪ
ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರು ಇವರು ನಿಯಮ‐
ಪರ್./83/2008‐09 72 ಮೇರೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಪರ್ಶೆನ್ಗೆ ಉತತ್ರ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್

2/24/2010 0:00

D

EST1

ಮಾನಯ್ ರ್ೕ ವೈ ಎ ನಾರಾ
ನಾರಾಯಣ
ಯಣ ಸಾವ್
ಸಾ ಮಿ,
ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರು ಇವರು ನಿಯಮ‐
1(1)/ .ಸ & ಪ
ಪರ್./83/2008‐09 72 ಮೇರೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಪರ್ಶೆನ್ಗೆ ಉತತ್ರ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್

2/24/2010 0:00

D

EXAMINATION

ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಕೆ
1(4)/ .ಸ & ಪ ಪರ್ತಾಪಚಂದರ್ ಶೆಟಿಟ್ [ಸಥ್ ೕಯ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ೇತರ್]
ಪರ್./683/2009‐10 ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್:683 ಕೆಕ್
ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು

2/24/2010 0:00

D

42108

42108

42109

42109

EST1

ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಕೆ
1(4)/ .ಸ & ಪ ಪರ್ತಾಪಚಂದರ್ ಶೆಟಿಟ್ [ಸಥ್ ೕಯ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ೇತರ್]
ಪರ್./683/2009‐10 ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್:683 ಕೆಕ್
ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು

2/24/2010 0:00

D

EXAMINATION

1(4)/ .ಸ & ಪ
ಪರ್./672/2009‐10

ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ವೈ ಎ
ನಾರಾಯಣ ಸಾವ್ಮಿ [ ಕಷ್ಕರ ೇತರ್] ಇವರ
ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್: 672 ಕೆಕ್
ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

2/24/2010 0:00

D

42110

EST1

1(4)/ .ಸ & ಪ
ಪರ್./672/2009‐10

ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ವೈ ಎ
ನಾರಾಯಣ ಸಾವ್ಮಿ [ ಕಷ್ಕರ ೇತರ್] ಇವರ
ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್: 672 ಕೆಕ್
ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

2/24/2010 0:00

D

42111

EXAMINATION

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ರ್ೕ ದಾವೂದ್
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/
ಷರೀಫ್ ಇವರು ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್
79/2009‐10
[ ರ್ೕ ಮನೋಹರ ಮಣಿ ಇವರ ಮಾ ತಿ]

2/24/2010 0:00

D

42111

EST1

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ರ್ೕ ದಾವೂದ್
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/
ಷರೀಫ್ ಇವರು ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್
79/2009‐10
[ ರ್ೕ ಮನೋಹರ ಮಣಿ ಇವರ ಮಾ ತಿ]

2/24/2010 0:00

D

42110

42132

42132

42150

42150

42256

EXAMINATION

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆ ೕಗ ಇವರು
1(4)ಕೆ.ಎ.ಎಸ್.ಪ ನಡೆಸುವ ಗೆಜೆಟೆಡ್
ರ್ೕಬೇಷನರ್ 2010ರ
./ಅನು/82/2010 ಸಮೂಹ `ಎ` ಮತುತ್ ಬಿ ಹುದೆದ್ಗಳ ಪೂವರ್ಭಾ
ಪರೀ ೆಗೆ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

D

EST1

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆ ೕಗ ಇವರು
1(4)ಕೆ.ಎ.ಎಸ್.ಪ ನಡೆಸುವ ಗೆಜೆಟೆಡ್
ರ್ೕಬೇಷನರ್ 2010ರ
./ಅನು/82/2010 ಸಮೂಹ `ಎ` ಮತುತ್ ಬಿ ಹುದೆದ್ಗಳ ಪೂವರ್ಭಾ
ಪರೀ ೆಗೆ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

D

EXAMINATION

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್, ಕೋಳಾಳು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆಯ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾದ ರ್ೕಮತಿ
1(4)ಕೆ.ಎ.ಎಸ್.ಪ
ನಿಮರ್ಲಾದೇ ಈ ಇವರಿಗೆ ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.
./ಅನು/83/2010
ಇವರು ನಡೆಸುವ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ 2010ರ
ಪೂವರ್ಬಾ ಪರೀ ೆಗೆ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

D

6/22/2011 0:00

D

6/22/2011 0:00

E

EST1

1(4)ಕೆ.ಎ.ಎಸ್.ಪ
./ಅನು/83/2010

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್, ಕೋಳಾಳು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆಯ ಮುಖ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾ
ಕಷ್ಕರಾದ
ದ ರ್ೕೕಮತಿ
ಮತಿ
ನಿಮರ್ಲಾದೇ ಈ ಇವರಿಗೆ ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.
ಇವರು ನಡೆಸುವ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ 2010ರ
ಪೂವರ್ಬಾ ಪರೀ ೆಗೆ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

EXAMINATION

1(4)ಕೆ.ಎ.ಎಸ್.ಪ
./ಅನು/84/2010

ಹಾಸನ ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ಯ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರಾದ ರ್ೕಮತಿ ಕೆ. ಜಯಲ ಮ್
ಇವರಿಗೆ ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್. . ರವರು ನಡೆಸುವ
ಕೆ.ಎ.ಎಸ್. ಪರೀ ೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

42256

42257

EST1

EXAMINATION

1(4)ಕೆ.ಎ.ಎಸ್.ಪ
./ಅನು/84/2010

ಹಾಸನ ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ಯ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರಾದ ರ್ೕಮತಿ ಕೆ. ಜಯಲ ಮ್
ಇವರಿಗೆ ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್. . ರವರು ನಡೆಸುವ
ಕೆ.ಎ.ಎಸ್. ಪರೀ ೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

E

1(4)ಕೆ.ಎ.ಎಸ್.ಪ
/ಅನು/85/2010

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಮತುತ್ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ
ತಮಮ್ಡಹ ಳ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರಾದ ರ್ೕ ಹನುಮಶೆಟಿಟ್. ಇವರಿಗೆ
ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್. . ಇವರು ನಡೆಸುವ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್.
ಪರೀ ೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/23/2011 0:00

C

7/23/2011 0:00

C

42257

EST1

1(4)ಕೆ.ಎ.ಎಸ್.ಪ
/ಅನು/85/2010

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಮತುತ್ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ
ತಮಮ್ಡಹ ಳ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರಾದ ರ್ೕ ಹನುಮಶೆಟಿಟ್. ಇವರಿಗೆ
ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್. . ಇವರು ನಡೆಸುವ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್.
ಪರೀ ೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

42258

EXAMINATION

1(5)/ಪರ್ಭಮಂ/
ಪರ್ಭ/41/2009‐
10/2010

ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅದೀಕಾರಿಗ ಗೆ ರ್ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರಿಬಗೆಗ್

2/17/2011 0:00

D

42258

EST1

1(5)/ಪರ್ಭಮಂ/
ಪರ್ಭ/41/2009‐
10/2010

ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅದೀಕಾರಿಗ ಗೆ ರ್ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರಿಬಗೆಗ್

2/17/2011 0:00

D

EXAMINATION

ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಮತುತ್ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಕಾಯ್ಲನುರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾದ ರ್ೕ
1(4)ಕೆ.ಎ.ಎಸ್.ಪ ಕೃಷಣ್ಪಪ್. ಎಂ . ಇವರಿಗೆ ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್. ಯವರು
/ಅನು/86/2010
ನಡೆಸುವ 2010ರ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್. ಪೂವರ್ಭಾ
ಪರೀ ೆಗೆ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

D

42295

EST1

ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಮತುತ್ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಕಾಯ್ಲನುರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾದ ರ್ೕ
1(4)ಕೆ.ಎ.ಎಸ್.ಪ ಕೃಷಣ್ಪಪ್. ಎಂ . ಇವರಿಗೆ ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್. ಯವರು
/ಅನು/86/2010
ನಡೆಸುವ 2010ರ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್. ಪೂವರ್ಭಾ
ಪರೀ ೆಗೆ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

D

42625

EXAMINATION

1(4)/ .ಸ & ಪ
ಪರ್./94/2010

ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಬಸವರಾಜ
ಹೊರಟಿಟ್ ಕಷ್ಕರ ೇತರ್ ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ
ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 480ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು

6/23/2011 0:00

D

42625

EST1

1(4)/ .ಸ & ಪ
ಪರ್./94/2010

ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಬಸವರಾಜ
ಹೊರಟಿಟ್ ಕಷ್ಕರ ೇತರ್ ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ
ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 480ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು

6/23/2011 0:00

D

EXAMINATION

1(4)/ .ಸ & ಪ
ಪರ್./92/2010

ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಕಾಯ್ಪಟ್ನ್
ಗಣೇಶ್ ಕಾಣಿರ್ಕ್ ಕಷ್ಕರ ೇತರ್ ಇವರ ಚುಕೆಕ್
ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್:20272ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ
ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು.

10/22/2011 0:00

E

42295

42569

42569

EST1

1(4)/ .ಸ & ಪ
ಪರ್./92/2010

ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಕಾಯ್ಪಟ್ನ್
ಗಣೇಶ್ ಕಾಣಿರ್ಕ್ ಕಷ್ಕರ ೇತರ್ ಇವರ ಚುಕೆಕ್
ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್:20272ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ
ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು.

10/22/2011 0:00

E

EXAMINATION

ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರಾದ 1. ರ್ೕ
ರ್ೕಕಂಠೇಗೌಡ 2 ಢಾ:ಮಲಲ್ನಗೌಡ ನಾಡಗೌಡ
1(4)/ .ಸ & ಪ 3ವೈ.ಎ. ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ 4 ಜಿ.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್
ಪರ್./90/2010
5ಮರಿತಿಬೆಬ್ಗೌಡ ಇವರು ನಿಯಮ
330ರಡಿಯ ಲ್ ಕೋರಿರುವ ಪರ್ಶೆನ್ಗೆ ಉತತ್ರಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.

10/7/2011 0:00

E

42420

EST1

ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರಾದ 1. ರ್ೕ
ರ್ೕಕಂಠೇಗೌಡ 2 ಢಾ:ಮಲಲ್ನಗೌಡ ನಾಡಗೌಡ
1(4)/ .ಸ & ಪ 3ವೈ.ಎ. ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ 4 ಜಿ.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್
ಪರ್./90/2010
5ಮರಿತಿಬೆಬ್ಗೌಡ ಇವರು ನಿಯಮ
330ರಡಿಯ ಲ್ ಕೋರಿರುವ ಪರ್ಶೆನ್ಗೆ ಉತತ್ರಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.

10/7/2011 0:00

E

42405

EXAMINATION

1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/
87/2010

ರ್ೕ ಮಹದೇವ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ
ಬಗೆಗ್.

10/7/2011 0:00

E

42405

EST1

1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/
87/2010

ರ್ೕ ಮಹದೇವ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ
ಬಗೆಗ್.

10/7/2011 0:00

E

42420

42406

EXAMINATION

1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/
88/2010

ರ್ೕ ಕೆ. ರ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ
ಬಗೆಗ್.

10/7/2011 0:00

E

42406

EST1

1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/
88/2010

ರ್ೕ ಕೆ. ರ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ
ಬಗೆಗ್.

10/7/2011 0:00

E

6/23/2011 0:00

E

6/23/2011 0:00

E

10/7/2011 0:00

E

42412

EXAMINATION

1(4)ಕೆ.ಎ.ಎಸ್.ಪ
/ಅನು/89/2010

42412

EST1

1(4)ಕೆ.ಎ.ಎಸ್.ಪ
/ಅನು/89/2010

EXAMINATION

1(4)/ .ಸ & ಪ
ಪರ್./96/2010

42679

ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಅರಕಲಗೂಡು ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್
ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು
ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರದ ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಆರ್. ಈಶವ್ರ್
ಇವರಿಗೆ ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆ ೕಗ
ಇವರು ನಡೆಸುವ ಗೆಜೆಟೆಡ್
ರ್ಬೇಷನರ್
2010ರ ಸಮೂಹ `ಎ` ಮತುತ್ `ಬಿ` ಹುದೆದ್ಗಳ
ಪೂವರ್ಭಾ ಪರೀ ೆಗೆ ಅಜಿರ್ ಸ ಸಲು
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಅರಕಲಗೂಡು ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್
ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲ
ಕಾಲೇಜು
ೕಜು
ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರದ ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಆರ್. ಈಶವ್ರ್
ಇವರಿಗೆ ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆ ೕಗ
ಇವರು ನಡೆಸುವ ಗೆಜೆಟೆಡ್
ರ್ಬೇಷನರ್
2010ರ ಸಮೂಹ `ಎ` ಮತುತ್ `ಬಿ` ಹುದೆದ್ಗಳ
ಪೂವರ್ಭಾ ಪರೀ ೆಗೆ ಅಜಿರ್ ಸ ಸಲು
ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಕೆ.ಟಿ.
ರ್ೕಕಂಠೇಗೌಡ ಪದ ೕಧರರ ೇತರ್ ಇವರ
ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್: 62ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ
ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು

42679

42687

42687

42699

42699

ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಕೆ.ಟಿ.
ರ್ೕಕಂಠೇಗೌಡ ಪದ ೕಧರರ ೇತರ್ ಇವರ
ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್: 62ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ
ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು

10/7/2011 0:00

E

EXAMINATION

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಹರಿಹರ ತಾಲೂಲ್ಕು
ಬಿ.ಆರ್.ಯಾದ ರ್ೕಮತಿ ಅನಿತಾ ಬಿ.ಎನ್.
1(4)ಕೆ.ಎ.ಎಸ್.ಪ
ಇವರಿಗೆ ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್. ಯವರು ನಡೆಸುವ
/ಅನು/97/2010
2010ರ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್. ಪರೀ ೆಗೆ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

EST1

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಹರಿಹರ ತಾಲೂಲ್ಕು
ಬಿ.ಆರ್.ಯಾದ ರ್ೕಮತಿ ಅನಿತಾ ಬಿ.ಎನ್.
1(4)ಕೆ.ಎ.ಎಸ್.ಪ
ಇವರಿಗೆ ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್. ಯವರು ನಡೆಸುವ
/ಅನು/97/2010
2010ರ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್. ಪರೀ ೆಗೆ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

EXAMINATION

ಪೌರ್
ಪ ರ್ಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರುಗ ಗಗೆ ಪ
ಪೌರ್ರ್ಢ
1(2)/ಮುಂಬಡಿತ್/ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ನಿ‐32 ರಡಿ
ಮಿ‐32/01/2005 ‐ ಸವ್ತಂತರ್ ಪರ್ಭಾರದ ಲ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್ (2003‐04
06
ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರದ ಅನುಮತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್)

4/7/2010 0:00

E

EST1

ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ ಪೌರ್ಢ
1(2)/ಮುಂಬಡಿತ್/ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ನಿ‐32 ರಡಿ
ಮಿ‐32/01/2005‐ ಸವ್ತಂತರ್ ಪರ್ಭಾರದ ಲ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್ (2003‐04
06
ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರದ ಅನುಮತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್)

4/7/2010 0:00

E

EST1

1(4)/ .ಸ & ಪ
ಪರ್./96/2010

42706

42706

42711

42711

42751

EXAMINATION

ರ್ೕಮತಿ ಟಿ. . ಶಾಂತಕುಮಾರಿ, ಉಪ
ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ನಿ‐32 ಬಾಲಕರ ಸಕಾರ್ರಿ
1(2)/ಸಾಥ್.ಪ/
ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ,
ಮುಂಬಡಿತ್/12/200
ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್
9‐10
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

10/17/2011 0:00

D

EST1

ರ್ೕಮತಿ ಟಿ. . ಶಾಂತಕುಮಾರಿ, ಉಪ
ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ನಿ‐32 ಬಾಲಕರ ಸಕಾರ್ರಿ
1(2)/ಸಾಥ್.ಪ/
ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ,
ಮುಂಬಡಿತ್/12/200
ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್
9‐10
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

10/17/2011 0:00

D

EXAMINATION

ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್, ಮಾಕ ಸಕಾರ್ರಿ
1(4)ಚಾಕ.ಪರ್/ಅ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಯ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಚಾ ತ್
ನು/99/2010
ಕತರ್ವಯ್ಗಳ ಪರ್ಭಾರವನುನ್ ರ್ೕ
ಎಸ್. .ರಂಗನಾಥ್ ಈ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/7/2011 0:00

D

EST1

ಬೆಂಗಳೂರು ಉತರ
ಬೆಂಗಳೂರು
ತ್ ಜಿಲೆಲ್, ಮಾಕ
ಮಾಕ ಸಕಾರ್ರಿ
ಸಕಾರ್ರಿ
1(4)ಚಾಕ.ಪರ್/ಅ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಯ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಚಾ ತ್
ಕತರ್ವಯ್ಗಳ ಪರ್ಭಾರವನುನ್ ರ್ೕ
ನು/99/2010
ಎಸ್. .ರಂಗನಾಥ್ ಈ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/7/2011 0:00

D

ರ್ೕ ಎಂ. ರಾಮೇಗೌಡ, ನಿವೃತತ್ ಉಪ
ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ನಿ‐32 ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ
1(2)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/ರಿ
ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಜಾಲಮಂಗಲ, ರಾಮನಗರ
ಟ್‐14//2000‐
ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರು ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ಯನುನ್
2001
ನೀಡುವಂತೆ ಮು. ಹುದೆದ್ಗೆ ಕೋರಿ ಸ ಲ್ ರುವ
ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ : 226/2001 ಕುರಿತು

3/17/2010 0:00

D

EXAMINATION

ರ್ೕ ಎಂ. ರಾಮೇಗೌಡ, ನಿವೃತತ್ ಉಪ
ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ನಿ‐32 ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ
1(2)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/ರಿ
ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಜಾಲಮಂಗಲ, ರಾಮನಗರ
ಟ್‐14//2000‐
ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರು ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ಯನುನ್
2001
ನೀಡುವಂತೆ ಮು. ಹುದೆದ್ಗೆ ಕೋರಿ ಸ ಲ್ ರುವ
ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ : 226/2001 ಕುರಿತು

3/17/2010 0:00

D

42751

EST1

42779

EXAMINATION

1(4)/ನಿ ೕ/10
0/2010

ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಕೋಡಿಯಾಲಬೈಲು ಜಿಲಾಲ್
ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ ಇ ಲ್ನ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/1/2011 0:00

D

42779

EST1

1(4)/ನಿ ೕ/10
0/2010

ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಕೋಡಿಯಾಲಬೈಲು ಜಿಲಾಲ್
ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ ಇ ಲ್ನ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/1/2011 0:00

D

6/23/2011 0:00

B

6/23/2011 0:00

B

42922

EXAMINATION

42922

EST1

ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್
ಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಕಷ್ಕರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ನಿಯಂತರ್ಣ ಅಧಿನಿಯಮ
ವಗಾರ್ವಣ
1(4)ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.
2007,ರಡಿಯ ಲ್ ರೂಪಿಸಲಾಗಿರುವ
ಮು. ./ವಗರ್/101
ನಿಯಮಗಳಂತೆ 2010ನೇ ಸಾ ನ
/2010
ಏಪಿರ್ಲ್/ಮೇ ಮಾಹೆಯ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ವಗಾರ್ವಣೆಯನು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್
ಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಕಷ್ಕರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ನಿಯಂತರ್ಣ ಅಧಿನಿಯಮ
1(4)ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.
2007,ರಡಿಯ ಲ್ ರೂಪಿಸಲಾಗಿರುವ
ಮು. ./ವಗರ್/101
ನಿಯಮಗಳಂತೆ 2010ನೇ ಸಾ ನ
/2010
ಏಪಿರ್ಲ್/ಮೇ ಮಾಹೆಯ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ವಗಾರ್ವಣೆಯನು ಮಾಡುವ ಬಗೆ

43099

EXAMINATION

1(2)‐ಅಹರ್ತಾ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಅಹರ್ತಾ
ದಿನಾಂಕ//ಮುಂಬ
ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಡಿತ್/13/2009‐10

10/17/2011 0:00

D

43099

EST1

1(2)‐ಅಹರ್ತಾ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಅಹರ್ತಾ
ದಿನಾಂಕ//ಮುಂಬ
ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಡಿತ್/13/2009‐10

10/17/2011 0:00

D

42677

EXAMINATION

1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/
95/2010

ರ್ೕಮತಿ ಮೀನಾ . ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.

10/7/2011 0:00

E

42677

EST1

1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/
95/2010

ರ್ೕಮತಿ ಮೀನಾ . ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.

10/7/2011 0:00

E

42744

EXAMINATION

1(4)/ .ಸ & ಪ
ಪರ್./99/2010

ಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ತುಕಾರಾಮ್.
ಇ. ಸಂಡೂರ್ ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್
ಸಂಖೆಯ್: 779ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು.

10/7/2011 0:00

E

42744

EST1

1(4)/ .ಸ & ಪ
ಪರ್./99/2010

ಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ತುಕಾರಾಮ್.
ಇ. ಸಂಡೂರ್ ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್
ಸಂಖೆಯ್: 779ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು.

ರ್ೕ ಬಿ. . ಸಜಜ್ನವರ, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ನಿ‐32 ಹಾಗೂ ಇತರರು ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್
1(2)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/ದಾ
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ನಿ‐32 ರಡಿ ಸಥ್ಳ
ವೆ‐02//2010‐
ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಸಾಥ್ನಪನನ್
2011
ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸ ಲ್ ರುವ
ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ : 335‐339/2003
ಕುರಿತು
ರ್ೕ ಬಿ. . ಸಜಜ್ನವರ, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ನಿ‐32 ಹಾಗೂ ಇತರರು ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್
1(2)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/ದಾ
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ನಿ‐32 ರಡಿ ಸಥ್ಳ
ವೆ‐02//2010‐
ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಸಾಥ್ನಪನನ್
2011
ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸ ಲ್ ರುವ
ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ : 335‐339/2003
ಕುರಿತು

10/7/2011 0:00

E

2/8/2011 0:00

C

2/8/2011 0:00

C

44390

EXAMINATION

44390

EST1

44693

EXAMINATION

1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/
02/2010

ರ್ೕ ಯತೀಶ್. .ಎನ್. ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ
ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

44693

EST1

1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/
02/2010

ರ್ೕ ಯತೀಶ್. .ಎನ್. ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ
ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

44694

EXAMINATION

1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/
03/2010

ರ್ೕ ತಮಮ್ಯಯ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ
ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

44694

EST1

1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/
03/2010

ರ್ೕ ತಮಮ್ಯಯ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ
ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

44695

EXAMINATION

1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/
04/2010

ರ್ೕ ಕೆ. ಆರ್. ಮಂಚೇಗೌಡ ಇವರು ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಕೋರಿರುವ
ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

44695

EST1

1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/
04/2010

ರ್ೕ ಕೆ. ಆರ್. ಮಂಚೇಗೌಡ ಇವರು ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಕೋರಿರುವ
ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

CPI/ಅನು/ 1(6)
ಸವ್.ಇ.ನಿ‐61/09‐
10/2010

ರ್ೕ ದಾಯ್ವಣಣ್.ಆರ್, ಮು. ., ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,
ಖಂಡೇನಹ ಳ್, ರಿಯೂರು ತಾ, ಚಿತರ್ದುಗರ್
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

7/22/2010 0:00

D

44831

EXAMINATION

44831

44843

44843

42748

42748

EST1

CPI/ಅನು/ 1(6)
ಸವ್.ಇ.ನಿ‐61/09‐
10/2010

ರ್ೕ ದಾಯ್ವಣಣ್.ಆರ್, ಮು. ., ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,
ಖಂಡೇನಹ ಳ್, ರಿಯೂರು ತಾ, ಚಿತರ್ದುಗರ್
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

7/22/2010 0:00

D

EXAMINATION

1(3)
ರ್ೕ. ಚಿದೆರ್ ಶಂಕರಯಯ್ ಸಾವ್ಮಿ, ನಿದೇರ್ಶಕರು
ನಿ.ವೇ.06/20010‐ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,
11/ನಿ&ಪಿಂ/11‐
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
05‐2010/2010
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

EST1

1(3)
ರ್ೕ. ಚಿದೆರ್ ಶಂಕರಯಯ್ ಸಾವ್ಮಿ, ನಿದೇರ್ಶಕರು
ನಿ.ವೇ.06/20010‐ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,
11/ನಿ&ಪಿಂ/11‐
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
05‐2010/2010
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

EXAMINATION

1(3)
ನಿ.ವೇ.21/2009‐
10/ನಿ&ಪಿಂ/12‐
03‐2010/2010

ರ್ೕ.ತಮಮ್
ತಮ ಯಯ್, ರಾಜ
ರಾಜಯ್ ಅಧೀ
ಅಧೀಕಷ್ಕರು
ಕಷ್ಕರು, ಆಯುಕ
ಆಯುಕರ
ರ
ತ್
ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

EST1

1(3)
ನಿ.ವೇ.21/2009‐
10/ನಿ&ಪಿಂ/12‐
03‐2010/2010

ರ್ೕ.ತಮಮ್ಯಯ್, ರಾಜಯ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

EXAMINATION

1(3) ನಿ.ವೆ.
07/2010‐
11/ನಿ&ಪಿಂ/18‐
05/2010

ರ್ೕ.ಕೆ. ನಾಗೇಂದರ್ಪಪ್, ಪಾರ್ಚಾಯರ್ರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಆಯನೂರು,
ವ ಗಗ್ ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಬೇಬಾಕಿ
ಪರ್ಮಾಣಪತರ್ವನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

EST1

1(3) ನಿ.ವೆ.
07/2010‐
11/ನಿ&ಪಿಂ/18‐
05/2010

ರ್ೕ.ಕೆ. ನಾಗೇಂದರ್ಪಪ್, ಪಾರ್ಚಾಯರ್ರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಆಯನೂರು,
ವ ಗಗ್ ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಬೇಬಾಕಿ
ಪರ್ಮಾಣಪತರ್ವನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

EXAMINATION

ರ್ೕ ಕೆ.ಗಂಗಣಣ್, ಸಂಸಕ್ೃತ ಪಾಠ ಶಾಲೆಗಳ
CPI/ಸೇಸೇ/ 1(6)
ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ,
ಂ.ಸೇ.ಸೆ‐11/10‐
ಮೈಸೂರು ಭಾಗ,ಮೈಸೂರು ಇವರ ಂದಿನ
11/2010
ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

11/18/2010 0:00

D

45645

EST1

ರ್ೕ ಕೆ.ಗಂಗಣಣ್, ಸಂಸಕ್ೃತ ಪಾಠ
ಪಾಠ ಶಾಲೆಗಳ
CPI/ಸೇಸೇ/ 1(6)
ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ,
ಂ.ಸೇ.ಸೆ‐11/10‐
ಮೈಸೂರು ಭಾಗ,ಮೈಸೂರು ಇವರ ಂದಿನ
11/2010
ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

11/18/2010 0:00

D

46029

EXAMINATION

8/1/2011 0:00

D

45186

45186

45645

CPI/ವಗರ್/06/201
0

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ
ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಆ ೇಪಣೆಗಳ ಬಗೆಗ್

46029

46079

46079

46240

46240

EST1

CPI/ವಗರ್/06/201
0

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ
ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಆ ೇಪಣೆಗಳ ಬಗೆಗ್

8/1/2011 0:00

D

EXAMINATION

1(3) ನಿ.ವೇ.
12/2010‐
11/ನಿ&ಪಿಂ/19‐
06‐2010/2010

ರ್ೕ.ಎಸ್. . ರೇಮಠ, ರಿಯ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ, ಸವರ್ ಕಷ್ ಅಭಿಯಾನ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

EST1

1(3) ನಿ.ವೇ.
12/2010‐
11/ನಿ&ಪಿಂ/19‐
06‐2010/2010

ರ್ೕ.ಎಸ್. . ರೇಮಠ, ರಿಯ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ, ಸವರ್ ಕಷ್ ಅಭಿಯಾನ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

EXAMINATION

ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆ ೕಗದಿಂದ
ಆಯೆಕ್ ಆ
ಆಗಿರುವ
ಗಿರುವ ಸಕಾರ್ರಿ
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ
ಮುಖಯ್
1(4)/ನೇಮಕ/ . ಕಷ್ಕರ 558 ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಲ್ ರ್ೕಮತಿ ಜೊಯ್ೕತಿ
ಎಸ್. ಮತುತ್ ರ್ೕ ವಕುಮಾರ್ ಎಂ. . ಇವರು
ಬ.:08/2010
ಪರಸಪ್ರ ಭಾಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

A

EST1

ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆ ೕಗದಿಂದ
ಆಯೆಕ್ ಆಗಿರುವ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್
1(4)/ನೇಮಕ/ . ಕಷ್ಕರ 558 ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಲ್ ರ್ೕಮತಿ ಜೊಯ್ೕತಿ
ಬ.:08/2010
ಎಸ್. ಮತುತ್ ರ್ೕ ವಕುಮಾರ್ ಎಂ. . ಇವರು
ಪರಸಪ್ರ ಭಾಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

A

EXAMINATION

ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆ ೕಗದಿಂದ
ಆಯೆಕ್ ಆಗಿರುವ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್
CP/ಅನು/ಮು. ನೇ
ಕಷ್ಕರ 558 ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಲ್ ಕೆಲವರು ಪರಸಪ್ರ
:01/2010
ಭಾಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ
ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

A

46330

EST1

ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆ ೕಗದಿಂದ
ಆಯೆಕ್ ಆಗಿರುವ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್
CP/ಅನು/ಮು. ನೇ
ಕಷ್ಕರ 558 ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಲ್ ಕೆಲವರು ಪರಸಪ್ರ
:01/2010
ಭಾಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ
ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

A

46341

EXAMINATION

CPI.09.ನಿ
10

ೕ/20

ರ್ೕಮತಿ ಲ ತಮಮ್ ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರು,
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಬಿ.ಬಸಾಪುರ ಗಾರ್ಮ. ಇವರು
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

E

46341

EST1

CPI.09.ನಿ
10

ೕ/20

ರ್ೕಮತಿ ಲ ತಮಮ್ ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರು,
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಬಿ.ಬಸಾಪುರ ಗಾರ್ಮ. ಇವರು
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

E

ೕಲಾವತಿ.ಎಸ್.ಎನ್, ಸಹಾಯಕ
ೕಜನಾ
ಜಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ,ಇವರಿಗೆ ದೇಶ
ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ೕಸಾ
ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿಕೆ
ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/25/2010 0:00

D

46330

46392

EXAMINATION

15. ಪ್ಆ/15.2
010‐
11.2010.ಇ /20
10

46392

46394

46394

46057

46057

ೕಲಾವತಿ.ಎಸ್.ಎನ್, ಸಹಾಯಕ
ೕಜನಾ
ಜಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ,ಇವರಿಗೆ ದೇಶ
ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ೕಸಾ
ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿಕೆ
ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/25/2010 0:00

D

EXAMINATION

1(3).ನಿ.ವೇ.15/1
ರ್ೕ ಜಿ. ನಾಗೇಂದರ್ಪಪ್ ನಿವೃತತ್ ಉಪ
010‐
ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್
11/ನಿ&ಪಿಂ/2010/
ವೇತನ ಸೌಲಭಯ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
2010

6/23/2011 0:00

D

EST1

1(3).ನಿ.ವೇ.15/1
ರ್ೕ ಜಿ. ನಾಗೇಂದರ್ಪಪ್ ನಿವೃತತ್ ಉಪ
010‐
ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್
11/ನಿ&ಪಿಂ/2010/
ವೇತನ ಸೌಲಭಯ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
2010

6/23/2011 0:00

D

EST1

15. ಪ್ಆ/15.2
010‐
11.2010.ಇ /20
10

EXAMINATION

15 +0
15.+0.
15ಕೈವೆಮಪಾ11
/2010‐11.2010‐
11.ವೈವೆಮ/2010

ವೈದಯ್ಕೀಯ ಬಿಲು
ಬಿಲುಲ್ ಸ ಲ್ಸು ಕೆ. ಹಮಮ್
ಹಮ ದ್
ಇಸಾಮ್ಯಿಲ್ ಸೌದಾಗರ್ ಸನಿ ಅಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇನರ ವೈದಯ್ಕೀಯ
ವೆಚಚ್ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್

8/30/2011 0:00

E

EST1

15.+0.
15ಕೈವೆಮಪಾ11
/2010‐11.2010‐
11.ವೈವೆಮ/2010

ವೈದಯ್ಕೀಯ ಬಿಲುಲ್ ಸ ಲ್ಸು ಕೆ. ಹಮಮ್ದ್
ಇಸಾಮ್ಯಿಲ್ ಸೌದಾಗರ್ ಸನಿ ಅಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇನರ ವೈದಯ್ಕೀಯ
ವೆಚಚ್ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್

8/30/2011 0:00

E

46541

46541

46555

46555

46558

CPI/ಅನು/ .ಬ:
10/2010

ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆ ೕಗದಿಂದ
ಆಯೆಕ್ ಆಗಿರುವ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರ 558 ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಲ್ ರ್ೕಮತಿ ಶ ಕಲಾ
ಎಂ. ಮತುತ್ ರ್ೕ ಓಂಕಾರಪಪ್ ಜಿ. ಇವರು ಪರಸಪ್ರ
ಭಾಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ
ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

A

EST1

CPI/ಅನು/ .ಬ:
10/2010

ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆ ೕಗದಿಂದ
ಆಯೆಕ್ ಆಗಿರುವ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರ 558 ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಲ್ ರ್ೕಮತಿ ಶ ಕಲಾ
ಎಂ. ಮತುತ್ ರ್ೕ ಓಂಕಾರಪಪ್ ಜಿ. ಇವರು ಪರಸಪ್ರ
ಭಾಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ
ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

A

EXAMINATION

CPI/ .ಸ & ಪ
ಪರ್./643/2010

ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ವೈ.ಎ.
ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ ಕಷ್ಕರ ೇತರ್ ಇವರ ಚುಕೆಕ್
ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್: 643ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ
ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು.

6/23/2011 0:00

D

EST1

CPI/ .ಸ & ಪ
ಪರ್./643/2010

ಧಾ
ಧಾನ
ನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರಾ
ಸದಸ ರಾದ
ದ ರ್ೕ ವೈ.ಎ.
ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ ಕಷ್ಕರ ೇತರ್ ಇವರ ಚುಕೆಕ್
ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್: 643ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ
ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು.

6/23/2011 0:00

D

!(5). ,ಪರ್.ಅ/16
ರ್ೕ ಎಸ್.
ರೇಮಠ ರಿಯ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ
/2010‐
ಅಧಿಕಾರಿ ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಬೆಂಗಳೂರು
11/ ಪರ್ಅನು/201
ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸ ಮತುತ್ ೕಸಾ
0/2010
ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/30/2011 0:00

E

EXAMINATION

EXAMINATION

!(5). ,ಪರ್.ಅ/16
ರ್ೕ ಎಸ್.
ರೇಮಠ ರಿಯ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ
/2010‐
ಅಧಿಕಾರಿ ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಬೆಂಗಳೂರು
11/ ಪರ್ಅನು/201
ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸ ಮತುತ್ ೕಸಾ
0/2010
ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/30/2011 0:00

E

46558

EST1

46589

EXAMINATION

CPI.11.ಇ /2010

ಕೂಡಗು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಕೂಡಿಗೆ ಕಿರ್ೕಡಾ ಪೌರ್ಶಾಲೆಗೆ
ಮು ಹುದೆದ್ ಕುರಿತು.

8/1/2011 0:00

D

46589

EST1

CPI.11.ಇ /2010

ಕೂಡಗು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಕೂಡಿಗೆ ಕಿರ್ೕಡಾ ಪೌರ್ಶಾಲೆಗೆ
ಮು ಹುದೆದ್ ಕುರಿತು.

8/1/2011 0:00

D

46593

EXAMINATION

CPI
ಮು. ./ವಗರ್/ತಿ:
12/2010

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ 2010‐
11ನೇ ಸಾ ನ ವಗಾರ್ವಣೆಯ ಲ್ನ ತಿದುದ್ಪಡಿ
ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

46593

EST1

CPI
ಮು. ./ವಗರ್/ತಿ:
12/2010

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ 2010‐
11ನೇ ಸಾ ನ ವಗಾರ್ವಣೆಯ ಲ್ನ ತಿದುದ್ಪಡಿ
ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

46660

EXAMINATION

14 CPI
ಮು. ..ರ:
13.ವಗರ್/2010

ಮಹಮದ್ ಸಾದಿಕ್ ಮು
ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ,ಪಾತಪ ಲ್,ಇ ಲ್ಯೇ
ಮುಂದುವರೆಸಲು ಕೋರಿದೆ.

6/22/2011 0:00

D

46660

EST1

14 CPI
ಮು. ..ರ:
13.ವಗರ್/2010

ಮಹಮದ್ ಸಾದಿಕ್ ಮು
ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ,ಪಾತಪ ಲ್,ಇ ಲ್ಯೇ
ಮುಂದುವರೆಸಲು ಕೋರಿದೆ.

6/22/2011 0:00

D

46827

EXAMINATION

1(4) CPI ಗೂರ್ಪ್
ಬಿ/ವಗರ್/15/2010

ಸಥ್ಳ ನಿರಿ ೆಯ ಲ್ರುವ ರ್ೕ ಶ ಧರ ಎನ್.ಜಿ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದ ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಳ
ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

D

46827

EST1

1(4) CPI ಗೂರ್ಪ್
ಬಿ/ವಗರ್/15/2010

ಸಥ್ಳ ನಿರಿ ೆಯ ಲ್ರುವ ರ್ೕ ಶ ಧರ ಎನ್.ಜಿ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದ ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಳ
ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

D

6/22/2011 0:00

A

46932

EXAMINATION

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ
ಹುದೆದ್ಗೆ ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ
1(4) CPI
ಆ ೕಗದಿಂದ ಆಯೆಕ್ ಆಗಿರುವ ರ್ೕಮತಿ
ಮು. ./ನೇಮಕ/1
ಕಾಂಚನಮಾಲ ಕೆ.ಎಲ್ ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್. .ನಂ:190
7/2010
ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಳ ಇಲಲ್ದಿರುವುದರಿಂದ ಸಥ್ಳ
ಮಾಪಾರ್ಟು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

46932

47003

47003

47004

47004

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ
ಹುದೆದ್ಗೆ ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ
1(4) CPI
ಆ ೕಗದಿಂದ ಆಯೆಕ್ ಆಗಿರುವ ರ್ೕಮತಿ
ಮು. ./ನೇಮಕ/1
ಕಾಂಚನಮಾಲ ಕೆ.ಎಲ್ ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್. .ನಂ:190
7/2010
ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಳ ಇಲಲ್ದಿರುವುದರಿಂದ ಸಥ್ಳ
ಮಾಪಾರ್ಟು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

A

EXAMINATION

CPI/ರಮಂ/ 1(6)
ರ.ಮಂ‐
ಇತರೆ1/09‐
10/2009

ರ್ೕ ವಪಪ್, ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ, ಟಿ.ಬಿ.ಎಫ್
ಇವರ ರಜೆ ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್

7/22/2010 0:00

D

EST1

CPI/ರಮಂ/ 1(6)
ರ.ಮಂ‐
ಇತರೆ1/09‐
10/2009

ರ್ೕ ವಪಪ್, ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ, ಟಿ.ಬಿ.ಎಫ್
ಇವರ ರಜೆ ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್

7/22/2010 0:00

D

EXAMINATION

CPI/ರಮಂ/ 1(6).
CPI/ರಮಂ/
)
ರಜೆ.ಮಂ‐
ಇತರೆ1/08‐
09/2009

ರ್ೕ ಚನನ್ ೕರಪಪ್, ರೀಡರ್, .ಟಿ.ಇ, ಮೈಸೂರು‐
ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

7/22/2010 0:00

C

EST1

CPI/ರಮಂ/ 1(6).
ರಜೆ.ಮಂ‐
ಇತರೆ1/08‐
09/2009

ರ್ೕ ಚನನ್ ೕರಪಪ್, ರೀಡರ್, .ಟಿ.ಇ, ಮೈಸೂರು‐
ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

7/22/2010 0:00

C

EST1

EXAMINATION

CPI/ರಮಂ/ 1(6)
ಗು.ಆ.ರ.ಮಂ
ದಿವಮಗತ ರ್ೕ ಎನ್.ಬಿ. ಓಂಕಾರಪಪ್, ಂದಿನ
ಇತರೆ‐1/09‐
ಬಿ.ಇ.ಓ ಇವರ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
10/2009

7/22/2010 0:00

D

47005

EST1

CPI/ರಮಂ/ 1(6)
ಗು.ಆ.ರ.ಮಂ
ದಿವಮಗತ ರ್ೕ ಎನ್.ಬಿ. ಓಂಕಾರಪಪ್, ಂದಿನ
ಇತರೆ‐1/09‐
ಬಿ.ಇ.ಓ ಇವರ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
10/2009

7/22/2010 0:00

D

47006

EXAMINATION

CPI/ರಮಂ/ 1(6) ಶದ್ರೀ ಎನ್.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್, ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರು
ರ.ಮಂ‐10‐08‐ ಇವರಿಗೆ ಹೆಚ್.ಟಿ. ಮತುತ್ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ
09/2008
ಬಗೆಗ್

7/22/2010 0:00

D

47006

EST1

CPI/ರಮಂ/ 1(6) ಶದ್ರೀ ಎನ್.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್, ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರು
ರ.ಮಂ‐10‐08‐ ಇವರಿಗೆ ಹೆಚ್.ಟಿ. ಮತುತ್ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ
09/2008
ಬಗೆಗ್

7/22/2010 0:00

D

47008

EXAMINATION

CPI/ಸೇಸೇ/ 1(6)
ರ್ೕ ಬಸವರಾಜು, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್,
ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
ಮೈಸೂರು ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್
58/09‐10/2009

7/22/2010 0:00

C

47005

CPI/ಸೇಸೇ/ 1(6)
ರ್ೕ ಬಸವರಾಜು, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್,
ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
ಮೈಸೂರು ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್
58/09‐10/2009

47008

EST1

47009

EXAMINATION

CPI/ನಿ&ಪಿಂ/ 1(6
)ಸವ್.ಇ.ನಿ‐15/10‐
11/2010

47009

EST1

47010

47010

7/22/2010 0:00

C

ರ್ೕ ಆರ್. ರಮೇಶನ್, ಮು. , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,
ಹೊಂಗನೂರು, ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ತಾ, ರಾಮನಗರ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್

7/22/2010 0:00

D

CPI/ನಿ&ಪಿಂ/ 1(6
)ಸವ್.ಇ.ನಿ‐15/10‐
11/2010

ರ್ೕ ಆರ್. ರಮೇಶನ್, ಮು. , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,
ಹೊಂಗನೂರು, ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ತಾ, ರಾಮನಗರ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್

7/22/2010 0:00

D

EXAMINATION

CPI/ರಮಂ/ 1(6)
ರ.ಮಂ.ಇತರೆ‐
42/09‐10/2009

ರ್ೕ ಟಿ. ಬಸವರಾಜು, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
.ಟಿ.ಇ, ಮ್ಐಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ
ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

7/22/2010 0:00

D

EST1

CPI/ರಮಂ/ 1(6)
ರ.ಮಂ.ಇತರೆ‐
42/09‐10/2009

ರ್ೕ ಟಿ. ಬಸವರಾಜು, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
.ಟಿ.ಇ, ಮ್ಐಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ
ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

7/22/2010 0:00

D

47011

EXAMINATION

CPI/ರಮಂ/ 1(6)
ರ್ೕ ಎನ್.ಹೆಚ್. ಸತಯ್ಮೂತಿರ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ರ.ಮಂ‐51/09‐ ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಜೆ
10/2009
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

7/22/2010 0:00

D

47011

EST1

CPI/ರಮಂ/ 1(6)
ರ್ೕ ಎನ್.ಹೆಚ್. ಸತಯ್ಮೂತಿರ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ರ.ಮಂ‐51/09‐ ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಜೆ
10/2009
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

7/22/2010 0:00

D

47012

EXAMINATION

CPI/ರಮಂ/ 1(6)
ಗರನಮಂ‐01/09‐
10/2009

ರ್ೕ . ಹಮದ್ ಕ ೕಮ್ ಉಲಾಲ್,
ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಮೈನಾರಿಟಿ, ಇವರಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

7/22/2010 0:00

D

47012

EST1

CPI/ರಮಂ/ 1(6)
ಗರನಮಂ‐01/09‐
10/2009

ರ್ೕ . ಹಮದ್ ಕ ೕಮ್ ಉಲಾಲ್,
ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಮೈನಾರಿಟಿ, ಇವರಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

7/22/2010 0:00

D

47013

EXAMINATION

7/22/2010 0:00

D

CPI/ರಮಂ/ 1(6)
ರ್ೕಮತಿ ಟಿ.ಎಲ್. ಶಾರದಮಮ್, .ಸ.ನಿಪಾರ್. ,
ರ.ಮಂ‐2/07‐
ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
08/2007

EST1

CPI/ರಮಂ/ 1(6)
ರ್ೕಮತಿ ಟಿ.ಎಲ್. ಶಾರದಮಮ್, .ಸ.ನಿಪಾರ್. ,
ರ.ಮಂ‐2/07‐
ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
08/2007

7/22/2010 0:00

D

EXAMINATION

ರ್ೕ ಎ.ಎನ್. ನಾಗರಹ ಳ್, ಂದಿನ
CPI/ರಮಂ/ 1(6). ಪಾರ್ಚಾಯರ್ರು, ಡಯಟ್, ಧಾರವಾಡ ಇವರಿಗೆ
ರ.ಮಂ‐ಇತರೆ‐
ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ
1/08‐09/2009 ಸಂಬಂಧ ಸುತ್ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್

7/22/2010 0:00

D

47014

EST1

ರ್ೕ ಎ.ಎನ್. ನಾಗರಹ ಳ್, ಂದಿನ
CPI/ರಮಂ/ 1(6). ಪಾರ್ಚಾಯರ್ರು, ಡಯಟ್, ಧಾರವಾಡ ಇವರಿಗೆ
ರ.ಮಂ‐ಇತರೆ‐
ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ
1/08‐09/2009 ಸಂಬಂಧ ಸುತ್ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್

7/22/2010 0:00

D

47314

EXAMINATION

CPI/ರಮಂ/ 1(6). ರ್ೕ ಅಲಾತ್ಫ್ ಮೆಹದಿ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್,
ರ.ಮಂ‐ಇತರೆ‐ ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ ವೈದಯ್ಕೀಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
49/09‐10/2009
ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

7/31/2010 0:00

D

47314

EST1

CPI/ರಮಂ/ 1(6). ರ್ೕ ಅಲಾತ್ಫ್ ಮೆಹದಿ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್,
ರ.ಮಂ‐ಇತರೆ‐ ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ ವೈದಯ್ಕೀಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
49/09‐10/2009
ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

7/31/2010 0:00

D

47013

47014

EXAMINATION

C1(2)ಸ/ಮುಂಬಡಿತ್/
ಆ.ತಿ‐06/2010‐11

ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವ ಆದೇಶದ ಲ್ನ
ಕಷ್ಕರ ಹೆಸರು, ಶಾಲೆಯ ಳಾಸ ತಿದುದ್ಪಡಿ
ಬಗೆಗ್.

10/17/2011 0:00

D

47417

EST1

C1(2)ಸ/ಮುಂಬಡಿತ್/
ಆ.ತಿ‐06/2010‐11

ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವ ಆದೇಶದ ಲ್ನ
ಕಷ್ಕರ ಹೆಸರು, ಶಾಲೆಯ ಳಾಸ ತಿದುದ್ಪಡಿ
ಬಗೆಗ್.

10/17/2011 0:00

D

47539

EXAMINATION

1(4)CPI/ನೇಮಕ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
/ಮು. .ನೇ:23:/2 ನೇಮಕ ಆಗಿರುವ ರ್ೕಮತಿ ಚಂದಾರ್ವತಿ ಪಿ.
010
ಇವರ ಸಥ್ಳ ಮಾಪಾರ್ಡು ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

A

47539

EST1

1(4)CPI/ನೇಮಕ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
/ಮು. .ನೇ:23:/2 ನೇಮಕ ಆಗಿರುವ ರ್ೕಮತಿ ಚಂದಾರ್ವತಿ ಪಿ.
010
ಇವರ ಸಥ್ಳ ಮಾಪಾರ್ಡು ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

A

EXAMINATION

ಡಾ: ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ಹೆಚ್. ಉಪನಾಯ್ಸಕರು
1(4)
ಡಯಟ್ ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ
CPI/ಅನು/ಅ.ಸ.ಅ: ಎನ್. .ಇ.ಆರ್.ಟಿ . ದೆಹ ಇ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ
24/2010
ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

47417

47540

EST1

ಡಾ: ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ಹೆಚ್. ಉಪನಾಯ್ಸಕರು
1(4)
ಡಯಟ್ ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ
CPI/ಅನು/ಅ.ಸ.ಅ: ಎನ್. .ಇ.ಆರ್.ಟಿ . ದೆಹ ಇ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ
24/2010
ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

EXAMINATION

1(4)
ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕ ಆಗಿರುವ 558 ಸಕಾರ್ರಿ
CPI/ ತಕಾ/ಮು. .
ಪೌರ್ಢ ಶಲೆಗ ಲ್ನ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ
ತರಬೇತ:26/201
ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
0

7/15/2011 0:00

D

47680

EST1

1(4)
ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕ ಆಗಿರುವ 558 ಸಕಾರ್ರಿ
CPI/ ತಕಾ/ಮು. .
ಪೌರ್ಢ ಶಲೆಗ ಲ್ನ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ
ತರಬೇತ:26/201
ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
0

7/15/2011 0:00

D

47812

EXAMINATION

ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎಸ್.ಎನ್. ಇವರು ಮಾ ತಿ
1(4)CPI/ಮಾ.ಹ.
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ
ಅ/27/2010
ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

47812

EST1

ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎಸ್.ಎನ್. ಇವರು ಮಾ ತಿ
1(4)CPI/ಮಾ.ಹ.
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ
ಅ/27/2010
ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

47540

47680

47813

EXAMINATION

ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎಸ್.ಎನ್. ಇವರು ಮಾ ತಿ
1(4)CPI/ಮಾ.ಹ.
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ
ಅ/28/2010
ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

47813

EST1

ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎಸ್.ಎನ್. ಇವರು ಮಾ ತಿ
1(4)CPI/ಮಾ.ಹ.
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ
ಅ/28/2010
ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

47814

EXAMINATION

ರ್ೕ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಎಂ. ಇವರು ಮಾ ತಿ
1(4)CPI/ಮಾ.ಹ.
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ
ಅ/28/2010
ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

47814

EST1

ರ್ೕ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಎಂ. ಇವರು ಮಾ ತಿ
1(4)CPI/ಮಾ.ಹ.
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ
ಅ/28/2010
ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

47815

EXAMINATION

ರ್ೕ ನ ೕನ್ ಕುಮಾರ್ ಎ.ಜೆ. ಇವರು ಮಾ ತಿ
1(4)CPI/ಮಾ.ಹ.
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ
ಅ/30/2010
ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

47815

EST1

ರ್ೕ ನ ೕನ್ ಕುಮಾರ್ ಎ.ಜೆ. ಇವರು ಮಾ ತಿ
1(4)CPI/ಮಾ.ಹ.
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ
ಅ/30/2010
ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

47817

EXAMINATION

ರ್ೕ ಕೆ. .ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ ಇವರು ಮಾ ತಿ
1(4)CPI/ಮಾ.ಹ.
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ
ಅ/31/2010
ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

47817

EST1

ರ್ೕ ಕೆ. .ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ ಇವರು ಮಾ ತಿ
1(4)CPI/ಮಾ.ಹ.
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ
ಅ/31/2010
ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

47819

EXAMINATION

1(4)CPI/ಮಾ.ಹ.
ಅ/32/2010

ರ್ೕ ಎಂ ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

47819

EST1

1(4)CPI/ಮಾ.ಹ.
ಅ/32/2010

ರ್ೕ ಎಂ ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

EXAMINATION

ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಆಯೆಕ್ ಆಗಿರುವ
CPI/ನೇಮಕ/ಸಥ್ ಬ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ದಿನಾಂಕ: 15.07.2010ರಂದು
ಸಥ್ಳ ಆಯೆಕ್ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದುದ್, ಸಥ್ಳ ಆಯೆಕ್
: 14/2010‐
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವರು ಸಥ್ಳ ಬದಲಾವಣೆ
11/2010
ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

10/7/2011 0:00

E

46814

EST1

ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಆಯೆಕ್ ಆಗಿರುವ
CPI/ನೇಮಕ/ಸಥ್ ಬ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ದಿನಾಂಕ: 15.07.2010ರಂದು
: 14/2010‐
ಸಥ್ಳ ಆಯೆಕ್ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದುದ್, ಸಥ್ಳ ಆಯೆಕ್
11/2010
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವರು ಸಥ್ಳ ಬದಲಾವಣೆ
ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

10/7/2011 0:00

E

47405

EXAMINATION

15
ಪರ್ಅ/19/.2010‐ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
11.ಇ /2010

2/18/2011 0:00

D

47405

EST1

15
ಪರ್ಅ/19/.2010‐ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
11.ಇ /2010

2/18/2011 0:00

D

6/22/2011 0:00

A

46814

47406

EXAMINATION

1(4)
CPI/ನೇಮಕ/ಮು.
.ನೇ:22/2010

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ
ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಆಯೆಕ್ ಆಗಿರುವ ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.
ಮಹದೇವಮಮ್ಕೆ.ಪಿಎಸ್. ನಂ: 489 ಈ
ಅಭಯ್ಥಿರ್ಯ ಂಧುತವ್ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ದ ಬಗೆಗ್.

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ
ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಆಯೆಕ್ ಆಗಿರುವ ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.
ಮಹದೇವಮಮ್ಕೆ.ಪಿಎಸ್. ನಂ: 489 ಈ
ಅಭಯ್ಥಿರ್ಯ ಂಧುತವ್ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ದ ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

A

EXAMINATION

ರ್ೕಮತಿ ಪಿ.ಎಲ್. ಜಯಲ ಮ್,
1(4)CPI/ನಿ ೕ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,ಡಯಟ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ
/33/2010
ಇ ಲ್ ಕೆಲಸ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ದುದ್ ಇವರನುನ್ ಡಯಟ್
ಮೈಸೂರು ಇ ಲ್ಗೆ ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

D

47903

EST1

ರ್ೕಮತಿ ಪಿ.ಎಲ್. ಜಯಲ ಮ್,
1(4)CPI/ನಿ ೕ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,ಡಯಟ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ
/33/2010
ಇ ಲ್ ಕೆಲಸ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ದುದ್ ಇವರನುನ್ ಡಯಟ್
ಮೈಸೂರು ಇ ಲ್ಗೆ ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

D

48034

EXAMINATION

14CPI.34.ನಿ
ೕ/2010

ಜಿ.ಚೌಡಪಪ್,ಮ ,ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪೌರ್ಶಾಲೆ
ಸಾರಧಿ,,ಸಮಾಜ ಕಲಾಯ್ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ
ನಿ ಜಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

D

48034

EST1

14CPI.34.ನಿ
ೕ/2010

ಜಿ.ಚೌಡಪಪ್,ಮ ,ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪೌರ್ಶಾಲೆ
ಸಾರಧಿ,,ಸಮಾಜ ಕಲಾಯ್ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ
ನಿ ಜಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

D

47406

47903

EST1

1(4)
CPI/ನೇಮಕ/ಮು.
.ನೇ:22/2010

48287

48287

48684

48684

48882

EXAMINATION

ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆ ೕಗದಿಂದ
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
1(4)CPI/ನೇಮಕ
ಆಯೆಕ್ ಆಗಿರುವ ರ್ೕ ಆರ್. ಎಂ. ನಾಗರಾಜ್
/ಮು. ನೇ:
ಇವರಿಗೆ ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಕಾರಿಪುರ
14/2010
ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಲ್ ಸಥ್ಳ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

D

EST1

ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆ ೕಗದಿಂದ
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
1(4)CPI/ನೇಮಕ
ಆಯೆಕ್ ಆಗಿರುವ ರ್ೕ ಆರ್. ಎಂ. ನಾಗರಾಜ್
/ಮು. ನೇ:
ಇವರಿಗೆ ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಕಾರಿಪುರ
14/2010
ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಲ್ ಸಥ್ಳ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

D

EXAMINATION

14CPI.36.ನಿ
ೕ/2010

ಎಸ್. .ನಂಜರಾಜ,ಮು ,ಸಪೌರ್ಶಾ,ಬಿಳುವಾಲ,
ಕಡೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು,ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು
ಜಿಲೆಲ್,ಇವರನುನ್
ರಾಜಿರ್ ದೇಸಾ ವಸತಿ
ಶಾಲೆಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

D

EST1

14CPI.36.ನಿ
ೕ/2010

ಎಸ್. .ನಂಜರಾಜ
ನಂಜರಾಜ,ಮು ,ಸಪೌರ್ಶ
ಶಾ
ಾ,ಬಿಳುವಾ
ಬಿಳುವಾಲ
ಲ,
ಕಡೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು,ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು
ಜಿಲೆಲ್,ಇವರನುನ್
ರಾಜಿರ್ ದೇಸಾ ವಸತಿ
ಶಾಲೆಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

D

EXAMINATION

1(4)CPI/ಮಾ.ಹ.
ಅ/38/2010

ರ್ೕ ಶಯಯ್ದ್ ಶಬಾಬ್ರ್ ಹುಸೇನಿ, ಕೊಪಪ್ಳ
ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ
ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

48882

48900

48900

48923

48923

1(4)CPI/ಮಾ.ಹ.
ಅ/38/2010

ರ್ೕ ಶಯಯ್ದ್ ಶಬಾಬ್ರ್ ಹುಸೇನಿ, ಕೊಪಪ್ಳ
ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ
ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

14CPI.40.ನಿ
ೕ/2010

ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಲ್ಕು,ತಾಲೂಲ್ಕು
ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹದ ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಹುದೆಧ್ಯ ಖಾ ಇರುವುದರಿಂದ
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರನುನ್ ನಿ ೕಜನೆ
ಮೇರೆಗೆ ನಿ ೕಜಿಸಬಾರದಾಗಿ ಕೋರಿರುವ
ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

D

14CPI.40.ನಿ
ೕ/2010

ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಲ್ಕು,ತಾಲೂಲ್ಕು
ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹದ ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಹುದೆಧ್ಯ ಖಾ ಇರುವುದರಿಂದ
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರನುನ್ ನಿ ೕಜನೆ
ಮೇರೆಗೆ ನಿ ೕಜಿಸಬಾರದಾಗಿ ಕೋರಿರುವ
ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

D

EXAMINATION

ಸಾ
ಸಾವರ್ಜನಿಕ
ವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್
ಕಷ್ಣ
ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಕಾರ್ರಿ
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
1(4)ಮು. ಅ.CPI
ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕೆರ ನೇರನೇಮಕಾತಿ ಮತುತ್
/ನೇಮಕ/42/201
ಬಡಿತ್ಗಾಗಿ ಅನುಪಾತವನುನ್ 25:75
0
ಅನುಸರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/1/2011 0:00

D

EST1

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
1(4)ಮು. ಅ.CPI
ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕೆರ ನೇರನೇಮಕಾತಿ ಮತುತ್
/ನೇಮಕ/42/201
ಬಡಿತ್ಗಾಗಿ ಅನುಪಾತವನುನ್ 25:75
0
ಅನುಸರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/1/2011 0:00

D

EST1

EXAMINATION

EST1

48937

48937

48939

48939

48994

EXAMINATION

1(4)
ಮು. CPI/ನೇಮಕ
/43/2010

ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್. .ಮೂಲಕ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಆಯೆಕ್ ಆಗಿರುವ
ರ್ೕಮತಿ ರೂಪ ಎಂ.ಜೆ. ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್. ನಂ:26
ಇವರಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/24/2011 0:00

A

EST1

1(4)
ಮು. CPI/ನೇಮಕ
/43/2010

ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್. .ಮೂಲಕ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಆಯೆಕ್ ಆಗಿರುವ
ರ್ೕಮತಿ ರೂಪ ಎಂ.ಜೆ. ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್. ನಂ:26
ಇವರಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/24/2011 0:00

A

EXAMINATION

1(4)
ಮು. .CPI/ನೇಮಕ
/44/2010

ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್. .ಮೂಲಕ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಆಯೆಕ್ ಆಗಿರುವ
ರ್ೕಮತಿ ವನಜಾ ಎಂ. ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್. ನಂ:129
ಇವರಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/24/2011 0:00

A

EST1

1(4)
ಮು. .CPI/ನೇಮಕ
/44/2010

ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್. .ಮೂಲಕ
ಮೂಲಕ ಸಕಾರ್ರಿ
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲ
ಶಾಲಾ
ಾ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಆಯೆಕ್ ಆಗಿರುವ
ರ್ೕಮತಿ ವನಜಾ ಎಂ. ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್. ನಂ:129
ಇವರಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/24/2011 0:00

A

EXAMINATION

1(4)
ಸಥ್.ಬCPI/ನಿ ೕ/4
5/2010

ರ್ೕಮತಿ ಅನಿತ ಆರ್. ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕವಾಗಿರುವ
ಇವರು ತಾತಾಕ್ ಕವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ
ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

7/13/2011 0:00

D

ರ್ೕಮತಿ ಅನಿತ ಆರ್. ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕವಾಗಿರುವ
ಇವರು ತಾತಾಕ್ ಕವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ
ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

7/13/2011 0:00

D

EXAMINATION

ಗೌತಮ್ ಪರ್ಕಾಶ್
14
ಅಗವಾರ್ಲ್,ಅಧಯ್ಕಷ್ರು,ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪೆಡರೇಷನ್
CPI.47.ಮಾ.ಹ.ಅ/ ಆಫ್ ಬೆಲ್ೖಂಡ್,ಕನಾರ್ಟಕ ಬಾರ್ಯ್ಂಚ್,ಇವರು
2010
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿ ನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ
ಮಾ ತಿ ನೀಡುರ ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

49026

EST1

ಗೌತಮ್ ಪರ್ಕಾಶ್
14
ಅಗವಾರ್ಲ್,ಅಧಯ್ಕಷ್ರು,ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪೆಡರೇಷನ್
CPI.47.ಮಾ.ಹ.ಅ/ ಆಫ್ ಬೆಲ್ೖಂಡ್,ಕನಾರ್ಟಕ ಬಾರ್ಯ್ಂಚ್,ಇವರು
2010
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿ ನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ
ಮಾ ತಿ ನೀಡುರ ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

49343

EXAMINATION

1(4)
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಮು. CPI/ನೇಮಕ ಆಯೆಕ್ ಆಗಿರುವ ರ್ೕ ಆನಂದಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್
/50/2010
ಆರ್ ಇವರಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/7/2011 0:00

A

49343

EST1

1(4)
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಮು. CPI/ನೇಮಕ ಆಯೆಕ್ ಆಗಿರುವ ರ್ೕ ಆನಂದಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್
/50/2010
ಆರ್ ಇವರಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/7/2011 0:00

A

48994

49026

EST1

1(4)
ಸಥ್.ಬCPI/ನಿ ೕ/4
5/2010

EXAMINATION

1(4)CPI
ಮು. /ನೇಮಕ/57
/2010

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ಆಗಿರುವ ರ್ೕಮತಿ ಜೊಯ್ೕತಿ ಎಸ್.
ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್. .ಕರ್ಮ ಸಂಖೆಯ್:427 ಇವರು
ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರಾದ ಬಗೆಗ್.

11/3/2011 0:00

A

52008

EST1

1(4)CPI
ಮು. /ನೇಮಕ/57
/2010

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ಆಗಿರುವ ರ್ೕಮತಿ ಜೊಯ್ೕತಿ ಎಸ್.
ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್. .ಕರ್ಮ ಸಂಖೆಯ್:427 ಇವರು
ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರಾದ ಬಗೆಗ್.

11/3/2011 0:00

A

52045

EXAMINATION

1(4)CPI/ಮಾ.ಹ.
ರ್ೕ ಕೆ. . ಕಾಡಪಪ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅ/60/2010
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

52045

EST1

1(4)CPI/ಮಾ.ಹ.
ರ್ೕ ಕೆ. . ಕಾಡಪಪ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅ/60/2010
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

52063

EXAMINATION

1(4)CPI/ಮಾ.ಹ. ರ್ೕ ಡಿ.ಎಂ. ಹರೀಶರೆಡಿಡ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅ/61/2010
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

52008

1(4)CPI/ಮಾ.ಹ. ರ್ೕ ಡಿ.ಎಂ. ಹರೀಶರೆಡಿಡ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅ/61/2010
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

ರ್ೕ ಬಿ.ಎಂ. ನಂದಕುಮರ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಕೋರಿರುವ
ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

ರ್ೕ ಬಿ.ಎಂ. ನಂದಕುಮರ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಕೋರಿರುವ
ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

1(4)
CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/37
/2010

ರ್ೕ ಎಂ. ಮುನಿಕೃಷಣ್ಪಪ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

1(4)
CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/37
/2010

ರ್ೕ ಎಂ. ಮುನಿಕೃಷಣ್ಪಪ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

52063

EST1

52064

EXAMINATION

1(4)CPI/ಮಾ.ಹ.
ಅ/62/2010

52064

EST1

1(4)CPI/ಮಾ.ಹ.
ಅ/62/2010

48814

EXAMINATION

48814

EST1

49091

EXAMINATION

1(4)
ಮು. .CPI/ವಗರ್/4
8/2010

ರ್ೕ ರ್ೕಶೈಲ ಬೀಳಗಿ, ಬಿ.ಆರ್. . ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/15/2011 0:00

D

49091

EST1

1(4)
ಮು. .CPI/ವಗರ್/4
8/2010

ರ್ೕ ರ್ೕಶೈಲ ಬೀಳಗಿ, ಬಿ.ಆರ್. . ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/15/2011 0:00

D

49092

EXAMINATION

1(4)
ಕೆ.ಎ.ಎಸ್.ಪ.CPI/
ಅನು/49/2010

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ
ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್. ನಡೆಸುವ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್.2010ರ
ಮುಖಯ್ ಪರೀ ೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/24/2011 0:00

D

49092

EST1

1(4)
ಕೆ.ಎ.ಎಸ್.ಪ.CPI/
ಅನು/49/2010

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ
ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್. ನಡೆಸುವ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್.2010ರ
ಮುಖಯ್ ಪರೀ ೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/24/2011 0:00

D

49481

EXAMINATION

1(4)CPI
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಸೇವಾ
ಮು. .ಸೇ:/ಇ /5 ಷಯಗಳ ಬಗೆಗ್ ಬಂದಿರುವ ಮನ ಗಳ ಮೇಲೆ
2/2010
ಕರ್ಮ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್.

7/13/2011 0:00

D

1(4)CPI
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಸೇವಾ
ಮು. .ಸೇ:/ಇ /5 ಷಯಗಳ ಬಗೆಗ್ ಬಂದಿರುವ ಮನ ಗಳ ಮೇಲೆ
2/2010
ಕರ್ಮ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್.

7/13/2011 0:00

D

EXAMINATION

1(5). ಪರ್/25/ಇ ಎಸ್ ,ನಜೀಬುಲಾಲ್ ಖಾನ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು
/2010‐
ಟಿ ಇ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರಿಗೆ ಅರಬ್ ರಾಷಟ್ಗಳ
11/2010
ಪರ್ವಾಸ ಕೈಗೊಳಳ್ಲು ಎನ್.ಒ. ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್/

8/30/2011 0:00

E

49572

EST1

1(5). ಪರ್/25/ಇ ಎಸ್ ,ನಜೀಬುಲಾಲ್ ಖಾನ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು
/2010‐
ಟಿ ಇ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರಿಗೆ ಅರಬ್ ರಾಷಟ್ಗಳ
11/2010
ಪರ್ವಾಸ ಕೈಗೊಳಳ್ಲು ಎನ್.ಒ. ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್/

8/30/2011 0:00

E

51029

EXAMINATION

1(5).ಪರ್ಭಮಂ/2 ಕೆ. ಎಸ್.ಅರ್ ನಿಯಮ 32/68ರನವ್ಯ ಗೂರ್ಪ್
7//ಪರ್ಭ/2010‐
ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರು
11/2010
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

2/2/2011 0:00

C

51029

EST1

1(5).ಪರ್ಭಮಂ/2 ಕೆ. ಎಸ್.ಅರ್ ನಿಯಮ 32/68ರನವ್ಯ ಗೂರ್ಪ್
7//ಪರ್ಭ/2010‐
ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರು
11/2010
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

2/2/2011 0:00

C

49481

EST1

49572

51445

EXAMINATION

1(4)CPI
ಸಥ್.ಬ./ನೇಮಕ/51/
2010

ರ್ೕಮತಿ ಪರ್ತಿಭಾ ಬಿ.ಪಿ. ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕವಾಗಿರುವ
ಇವರ ಸಥ್ಳ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

D

51445

EST1

1(4)CPI
ಸಥ್.ಬ./ನೇಮಕ/51/
2010

ರ್ೕಮತಿ ಪರ್ತಿಭಾ ಬಿ.ಪಿ. ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕವಾಗಿರುವ
ಇವರ ಸಥ್ಳ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

D

EXAMINATION

CPI/ಸೇಸೇ/ 1(6)
ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋ ಂದ ನಾಯಕ, ಷಯ
ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
ಪರಿ ಕಷ್ಕರು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .
27/2010‐
ಇಲಾಖೆ, ಉಡುಪಿ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ
11/2010
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

6/23/2011 0:00

C

EST1

CPI/ಸೆ
CPI/ಸೇಸೇ/
ೕಸೇ/ 1(6)
ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋ
ಗೋ ಂದ ನಾಯಕ
ನಾಯಕ, ಷಯ
ಪರಿ ಕಷ್ಕರು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .
ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
ಇಲಾಖೆ, ಉಡುಪಿ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ
27/2010‐
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್
11/2010

6/23/2011 0:00

C

EXAMINATION

ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆ ೕಗವು
1(4) CPI
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಮು. .ನೇ/ನೇಮಕ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿರುವ ರ್ೕ ರ ಎಸ್ ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.
/54/2010
ಕರ್ಮ ಸಂಖೆಯ್: 361 ಇವರಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/24/2011 0:00

A

51775

51775

51892

51892

51893

51893

54376

54376

EST1

ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆ ೕಗವು
1(4) CPI
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಮು. .ನೇ/ನೇಮಕ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿರುವ ರ್ೕ ರ ಎಸ್ ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.
/54/2010
ಕರ್ಮ ಸಂಖೆಯ್: 361 ಇವರಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/24/2011 0:00

A

EXAMINATION

ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆ ೕಗದಿಂದ
1(4) CPI
ಆಯೆಕ್ ಆಗಿ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್
ಮು. ./ನೇಮಕ/5
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಆಗಿರುವ ಕೌಸರ್
5/2010
ರೇಷಮ್ ಜಿ ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್. .ಕರ್ಮ ಸಂಖೆಯ್: 134
ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ರದುದ್ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/24/2011 0:00

A

EST1

ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆ ೕಗದಿಂದ
1(4) CPI
ಆಯೆಕ್ ಆಗಿ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್
ಮು. ./ನೇಮಕ/5
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಆಗಿರುವ ಕೌಸರ್
5/2010
ರೇಷಮ್ ಜಿ ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್. .ಕರ್ಮ ಸಂಖೆಯ್: 134
ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ರದುದ್ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/24/2011 0:00

A

10/24/2011 0:00

A

10/24/2011 0:00

A

EXAMINATION

1(4)CPI
ಇ.ಬಿ:/ನೇಮಕ/68/
2010

ರ್ೕ ಜಯಪರ್ಕಾಶ್ ಡಿ.ಬಿ ಸಕಾರ್ರಿ ಪ
ಪೌರ್ರ್ಢ ಶಾಲಾ
ಶಾಲಾ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್. ಸಂಖೆಯ್:240
ಇವರು
ೕಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ನೇಮಕ
ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

EST1

1(4)CPI
ಇ.ಬಿ:/ನೇಮಕ/68/
2010

ರ್ೕ ಜಯಪರ್ಕಾಶ್ ಡಿ.ಬಿ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್. ಸಂಖೆಯ್:240
ಇವರು
ೕಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ನೇಮಕ
ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

54704

EXAMINATION

CPI/ಸೇಸೇ/ 1(6)
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎನ್. ರಮೇಶ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
ಡಯಟ್, ಕೂಡಿಗೆ, ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ
32/10‐11/2010
ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

10/24/2011 0:00

C

54704

EST1

CPI/ಸೇಸೇ/ 1(6)
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎನ್. ರಮೇಶ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
ಡಯಟ್, ಕೂಡಿಗೆ, ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ
32/10‐11/2010
ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

10/24/2011 0:00

C

EXAMINATION

ರ್ೕ ಕೆ. ರ್ೕರಾಮ, ಮು. , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ನಂದಿ,
CPI/ನಿ&ಪಿಂ/ 1(6
ಚಿಕಕ್ಬಲಾಳ್ಪುರ ತಾ ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸವ್
)ಸವ್.ಇ.ನಿ‐23/10‐
ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
11/2010
ಬಗೆಗ್

9/6/2011 0:00

E

55185

EST1

ರ್ೕ ಕೆ. ರ್ೕೕರಾಮ
ರಾಮ, ಮು. , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ
ಶಾಲೆ, ನಂದಿ,
CPI/ನಿ&ಪಿಂ/ 1(6
ಚಿಕಕ್ಬಲಾಳ್ಪುರ ತಾ ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸವ್
)ಸವ್.ಇ.ನಿ‐23/10‐
ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
11/2010
ಬಗೆಗ್

9/6/2011 0:00

E

55850

EXAMINATION

ರ್ೕ ಬಸವರಾಜ ಸಾಸಲಮರಿ ಇವರು ಮಾ ತಿ
1(4)CPI/ಮಾ.ಹ.
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ
ಅ/75/2010
ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

55185

55850

56168

56168

56860

56860

EST1

ರ್ೕ ಬಸವರಾಜ ಸಾಸಲಮರಿ ಇವರು ಮಾ ತಿ
1(4)CPI/ಮಾ.ಹ.
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ
ಅ/75/2010
ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

EXAMINATION

ದಿನಾಂಕ: 20.11.2010ರಂದು ಜಯ
1(4) CPI
ಕನಾರ್ಟಕ ದಿನ ಪತಿರ್ಕೆಯ ಲ್ ಪರ್ಕಟವಾಗಿರುವ
ಮು. ./ನೇಮಕ/ಅ:
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ನೇರ ನೇಮಕದ ಲ್ ಅಕರ್ಮ
76/2010
ಎಂಬ ವರದಿಯ ಬಗೆಗ್.

10/24/2011 0:00

A

EST1

ದಿನಾಂಕ: 20.11.2010ರಂದು ಜಯ
1(4) CPI
ಕನಾರ್ಟಕ ದಿನ ಪತಿರ್ಕೆಯ ಲ್ ಪರ್ಕಟವಾಗಿರುವ
ಮು. ./ನೇಮಕ/ಅ:
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ನೇರ ನೇಮಕದ ಲ್ ಅಕರ್ಮ
76/2010
ಎಂಬ ವರದಿಯ ಬಗೆಗ್.

10/24/2011 0:00

A

EXAMINATION

ರ್ೕ ಕೆ. ತಿಪೆಪ್ೕಸಾ
ೕಸಾವ್ಮಿ, ಮುಖ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ಸಕಾರ್ರಿ
1(4)CPI
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಅನುಘಟಟ್, ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು,
ಮು. ./ನೇಮಕ/8
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಜನಮ್ ದಿನಾಂಕಕೆಕ್
0/2010
ಸಂಬಧಿ ದಂತೆ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/7/2011 0:00

D

EST1

ರ್ೕ ಕೆ. ತಿಪೆಪ್ೕಸಾವ್ಮಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
1(4)CPI
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಅನುಘಟಟ್, ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು,
ಮು. ./ನೇಮಕ/8
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಜನಮ್ ದಿನಾಂಕಕೆಕ್
0/2010
ಸಂಬಧಿ ದಂತೆ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/7/2011 0:00

D

57087

EXAMINATION

CPI/ರಮಂ/ 196)
ರ.ಮಂ‐22/10‐
11/2010

ರ್ೕ ಸೆಯ್ಯದ್ ಕಲಂದರ್. ರೀಡರ್, .ಟಿ.ಇ,
ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಜೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

12/10/2010 0:00

D

57087

EST1

CPI/ರಮಂ/ 196)
ರ.ಮಂ‐22/10‐
11/2010

ರ್ೕ ಸೆಯ್ಯದ್ ಕಲಂದರ್. ರೀಡರ್, .ಟಿ.ಇ,
ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಜೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

12/10/2010 0:00

D

57088

EXAMINATION

CPI/ನಿ&ಪಿಂ/ 1(6
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಜಿ. ಸರೋಜಮಮ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
) ಸವ್.ಇ.ನಿ‐32/10‐
ಡಯಟ್, ಹಾಸನ ಇವರ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್
11/2010

9/6/2011 0:00

E

57088

EST1

CPI/ನಿ&ಪಿಂ/ 1(6
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಜಿ. ಸರೋಜಮಮ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
) ಸವ್.ಇ.ನಿ‐32/10‐
ಡಯಟ್, ಹಾಸನ ಇವರ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್
11/2010

9/6/2011 0:00

E

55352

EXAMINATION

14CPI
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ‐4ರ,
ಮು. ಪರ್..70.ಅನು/ ಗುರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯ್, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
2010
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಪರ್ಭಾರದ ಬಗೆಗ್

6/23/2011 0:00

D

55352

55447

55447

55470

55470

EST1

EXAMINATION

EST1

EXAMINATION

EST1

14CPI
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ‐4ರ,
ಮು. ಪರ್..70.ಅನು/ ಗುರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯ್, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
2010
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಪರ್ಭಾರದ ಬಗೆಗ್

6/23/2011 0:00

D

14CPI.71.ನಿ
ೕ/2010

ಡಾ: ಸೋಮಶೇಖರಯಯ್,ಉಪ
ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,ಸಪಪೂಕಾ,ಬಿ ಕೆರೆ,ಹುಣಸೂ
ರು ತಾಲೂಲ್ಕು,ಮೈಸೂರುಜಿಲೆಲ್,ಇವರನುನ್ಕನನ್ಡ
ಸಂಸಕ್ೃತಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರ
ಹುದೆಧ್ಗೆ ಪರ್ತಿ ನಿ ೕಜನೆ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.

8/1/2011 0:00

D

14CPI.71.ನಿ
ೕ/2010

ಡಾ: ಸೋಮಶೇಖರಯಯ್,ಉಪ
ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,ಸಪಪೂಕಾ,ಬಿ ಕೆರೆ,ಹುಣಸೂ
ರು ತಾಲೂಲ್ಕು,ಮೈಸೂರುಜಿಲೆಲ್,ಇವರನುನ್ಕನನ್ಡ
ಸಂಸಕ್ೃತಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರ
ಹುದೆಧ್ಗೆ ಪರ್ತಿ ನಿ ೕಜನೆ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.

8/1/2011 0:00

D

14CPI.72.ನಿ
ೕ/2010

ರ್ೕ ರಮೆ
ರಮೇಶ್,ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರು,ಸಕಾರ್
ಶ್,ಮುಖ ೂಯ್ ಪಾಧಾಯ್ಯರು,ಸಕಾರ್ರಿ
ರಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಎಮೆಮ್ಮಾಡು, ಮಡಿಕೇರಿ
ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರನುನ್ ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ
ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಾಗಮಂಗಲ, ಮಂಡಯ್
ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ಗೆ ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

14CPI.72.ನಿ
ೕ/2010

ರ್ೕ ರಮೇಶ್,ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರು,ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಎಮೆಮ್ಮಾಡು, ಮಡಿಕೇರಿ
ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರನುನ್ ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ
ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಾಗಮಂಗಲ, ಮಂಡಯ್
ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ಗೆ ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

56541

EXAMINATION

1(2)/ಮುಂಬಡಿತ್/1
6//2010‐2011

ಪೌರ್ಢ ಸಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ನೀಡಿರುವ ಮಾ ತಿಗಳನುನ್
ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

10/17/2011 0:00

D

56541

EST1

1(2)/ಮುಂಬಡಿತ್/1
6//2010‐2011

ಪೌರ್ಢ ಸಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ನೀಡಿರುವ ಮಾ ತಿಗಳನುನ್
ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

10/17/2011 0:00

D

EXAMINATION

ರ್ೕ ಸೈಯಯ್ದ್ ರಿಯಾಜ್, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
CPI/ನಿ&ಪಿಂ/ 1(6
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. . ಇಲಾಖೆ,
)ಸವ್.ಇ.ನಿ‐26‐10‐
ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು
11/2010
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/28/2011 0:00

D

59498

EST1

ರ್ೕ ಸೈಯಯ್ದ್ ರಿಯ
ರಿಯಾಜ್
ಾಜ್, ಕಷ್ಣಾ
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಧಿಕಾರಿಗಳು,
CPI/ನಿ&ಪಿಂ/ 1(6
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. . ಇಲಾಖೆ,
)ಸವ್.ಇ.ನಿ‐26‐10‐
ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು
11/2010
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/28/2011 0:00

D

58220

EXAMINATION

8/30/2011 0:00

E

59498

1(5)//ಪರ್ಭ/46/
2010/2011

ಕೆ. .ಎಸ್.ಆರ್ ನಿಯಮ 32/68ರನವ್ಯ
ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

58220

EST1

60360

EXAMINATION

60360

EST1

60428

60428

EXAMINATION

EST1

1(5)//ಪರ್ಭ/46/
2010/2011

ಕೆ. .ಎಸ್.ಆರ್ ನಿಯಮ 32/68ರನವ್ಯ
ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

8/30/2011 0:00

E

CPI/ನಿ&ಪಿಂ/ 1(6
ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್ ವಾಜಿದ್ ಖಾಜಿ, .ಸ.ನಿ,
) ಂ.ಸೆ.ಸೇ‐
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. . ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
66/09‐10/2010
ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

2/7/2011 0:00

C

CPI/ನಿ&ಪಿಂ/ 1(6
ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್ ವಾಜಿದ್ ಖಾಜಿ, .ಸ.ನಿ,
) ಂ.ಸೆ.ಸೇ‐
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. . ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
66/09‐10/2010
ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

2/7/2011 0:00

C

1(2)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/87
91/2003‐2004

ರ್ೕಮತಿ ಮ ಲ್ಕಾಜಾನ್
ಾಜಾನ್,ನಿವೃತತ್
,ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು,
ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ಹೆಬಾಬ್ಳ, ಬಿಂಗಳೂರು
ಇವರು ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ವೃಂದಕೆಕ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡಲು
ಕೋರಿ ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 8791/2003
ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

2/8/2011 0:00

C

1(2)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/87
91/2003‐2004

ರ್ೕಮತಿ ಮ ಲ್ಕಾಜಾನ್,ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ಹೆಬಾಬ್ಳ, ಬಿಂಗಳೂರು
ಇವರು ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ವೃಂದಕೆಕ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡಲು
ಕೋರಿ ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 8791/2003
ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

2/8/2011 0:00

C

EXAMINATION

1(2)/ಮುಂಬಡಿತ್/
.ಅ.ದಿ.04/2006=
07

ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಹೊಂದಿದ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ಮುಖರ್ಯ ಕಷ್ಕರು ಅಹರ್ತಾ ದಿನಾಂಕ
ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಜನತಾ ದಶರ್ನದ ಲ್
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

2/8/2011 0:00

C

EST1

1(2)/ಮುಂಬಡಿತ್/
.ಅ.ದಿ.04/2006=
07

ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಹೊಂದಿದ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ಮುಖರ್ಯ ಕಷ್ಕರು ಅಹರ್ತಾ ದಿನಾಂಕ
ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಜನತಾ ದಶರ್ನದ ಲ್
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

2/8/2011 0:00

C

EXAMINATION

ರ್ೕ ಟಿ. . ಮಹದೇವಪಪ್, ಮು. , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,
CPI/ಸೇಸೇ/ 1(6)
ನಂಜದೇವನಪುರ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ ಮತುತ್
ಅ.ಸೇ.ಸೇ‐29/10‐
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ
11/2011
ಬಗೆಗ್

3/22/2011 0:00

C

65019

EST1

ಮಹದೇವಪಪ್, ಮು. , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ
ಶಾಲೆ,
ರ್ೕ ಟಿ. . ಮಹದೇವಪ
CPI/ಸೇಸೇ/ 1(6)
ನಂಜದೇವನಪುರ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ ಮತುತ್
ಅ.ಸೇ.ಸೇ‐29/10‐
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ
11/2011
ಬಗೆಗ್

3/22/2011 0:00

C

57844

EXAMINATION

ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್ ಅ ೕಂ, ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಶಾಲಾ
ಕಷ್ಣ ವೈದಕ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ದ ಬಗೆಗ್

8/30/2011 0:00

E

60444

60444

65019

15.44/2010‐
11.ವೈವೆಮ/2011

57844

65886

65886

64963

64963

EST1

15.44/2010‐
11.ವೈವೆಮ/2011

ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್ ಅ ೕಂ, ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಶಾಲಾ
ಕಷ್ಣ ವೈದಕ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ದ ಬಗೆಗ್

8/30/2011 0:00

E

EXAMINATION

1(6)
ಅ.ಸೇ.ಸೇ.21/10‐
11/ಸೇಸೇ/17‐08‐
2010/2010

ರ್ೕ.ಎಂ.ಎಲ್. ಬಸವರಾಜು, ಷಯ
ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ,
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಮೈಸೂರು ಇವರ ಅಹರ್ತಾ
ದಾಯಕ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.

4/18/2011 0:00

C

EST1

1(6)
ಅ.ಸೇ.ಸೇ.21/10‐
11/ಸೇಸೇ/17‐08‐
2010/2010

ರ್ೕ.ಎಂ.ಎಲ್. ಬಸವರಾಜು, ಷಯ
ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ,
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಮೈಸೂರು ಇವರ ಅಹರ್ತಾ
ದಾಯಕ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.

4/18/2011 0:00

C

EXAMINATION

CPI/ಸೆ
CPI/ಸೇಸೇ/
ೕಸೇ/ 1(6)
ರ್ೕ ಹನ
ಹನುಮಂತ
ುಮಂತ ಕುಪಪ್ಯಯ್ ನಾಯ
ನಾಯಕ್, ಮು. ,
ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಕರಹ ಳ್, ಸೊರಬ ತಾ, ವ ಗಗ್
01/2010‐
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ದ
11/2011
ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

3/26/2011 0:00

C

EST1

CPI/ಸೇಸೇ/ 1(6)
ರ್ೕ ಹನುಮಂತ ಕುಪಪ್ಯಯ್ ನಾಯಕ್, ಮು. ,
ಂ.ಸೇ.ಸೇ‐
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಕರಹ ಳ್, ಸೊರಬ ತಾ, ವ ಗಗ್
01/2010‐
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ದ
11/2011
ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

3/26/2011 0:00

C

68422

68422

68446

68446

68470

EXAMINATION

ಹೆಚ್ ಆರ್ ಆನಂದಕುಮಾರ್ ಮು ಸ ಪೌರ್
14ಮು. .ಬಡಿತ್.ಇ
ಶಾ ಕೂರಿಗೇಪ ಲ್ ರವರು ಉಪನಾಯ್ಸಕರಾಗಿ
ತರೆCPI.15.ಅನು/2
ಬಡಿತ್ ಹೊಂದಿದುದ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ
011
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

10/7/2011 0:00

E

EST1

ಹೆಚ್ ಆರ್ ಆನಂದಕುಮಾರ್ ಮು ಸ ಪೌರ್
14ಮು. .ಬಡಿತ್.ಇ
ಶಾ ಕೂರಿಗೇಪ ಲ್ ರವರು ಉಪನಾಯ್ಸಕರಾಗಿ
ತರೆCPI.15.ಅನು/2
ಬಡಿತ್ ಹೊಂದಿದುದ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ
011
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

10/7/2011 0:00

E

EXAMINATION

1(4)CPI/ನಿ ೕ
/16/2011

ರ್ೕಮತಿ ಜೊಯ್ೕತಿ ಎಸ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಪಡುಬೆಟುಟ್ ನೆಲಾಯ್ಡಿ,
ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.

10/7/2011 0:00

E

EST1

1(4)CPI/ನಿ ೕ
/16/2011

ಮತಿ ಜೊ
ಜೊಯ್ೕೕತಿ
ತಿ ಎಸ್, ಮುಖ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಕಷ್ಕರು,
ರ್ೕೕಮತಿ
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಪಡುಬೆಟುಟ್ ನೆಲಾಯ್ಡಿ,
ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.

10/7/2011 0:00

E

10/24/2011 0:00

E

EXAMINATION

ರ್ೕದೇ .ಎನ್,ಸ ,ಸಪೌರ್ಶಾ,ಚಿಕಕ್ಜಾಲ,ಬೆಂಗ
ಳೂರು ಉತತ್ರ ತಾಲೂಲ್,ಇವರು ಲೋಕ ಸೇವಾ
14
ಆ ೕಗದಿಂದ ಉಪ
CPI.17.ನಿ ೕ/20 ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,ಸಪಪೂಕಾ,ಕೊಣನೂರು,ಅರಕ
11
ಲಗೂಡು ತಾಲೂಲ್ಕು,ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್,ಇ ಲ್ಗೆ
ಸಥ್ಳನಿಯುಕಿತ್ಗೊಂಡಿದುದ್, ವೈದಯ್ಕೀಯ
ಚಿಕಿತೆ ಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಾವುದಾದರೂ

68470

68531

EST1

EXAMINATION

ರ್ೕದೇ .ಎನ್,ಸ ,ಸಪೌರ್ಶಾ,ಚಿಕಕ್ಜಾಲ,ಬೆಂಗ
ಳೂರು ಉತತ್ರ ತಾಲೂಲ್,ಇವರು ಲೋಕ ಸೇವಾ
14
ಆ ೕಗದಿಂದ ಉಪ
CPI.17.ನಿ ೕ/20 ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,ಸಪಪೂಕಾ,ಕೊಣನೂರು,ಅರಕ
11
ಲಗೂಡು ತಾಲೂಲ್ಕು,ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್,ಇ ಲ್ಗೆ
ಸಥ್ಳನಿಯುಕಿತ್ಗೊಂಡಿದುದ್, ವೈದಯ್ಕೀಯ
ಚಿಕಿತೆ ಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಾವುದಾದರೂ

10/24/2011 0:00

E

1(4)CPI/ನಿ ೕ
/03/2011

ರ್ೕಮತಿ ಯಶೋಧ ಎನ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಭುವನಹ ಳ್,
ಪಿರಿಯಪಟಟ್ಣ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್,
ಇವರನುನ್ ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ. ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ
ಬೆಂಗಳುರು ಇ ಲ್ಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/24/2011 0:00

E

1(4)CPI/ನಿ ೕ
/03/2011

ರ್ೕಮತಿ ಯಶೋಧ ಎನ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಭುವನಹ ಳ್,
ಪಿರಿಯಪಟಟ್ಣ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್,
ಇವರನುನ್ ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ. ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ
ಬೆಂಗಳುರು ಇ ಲ್ಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/24/2011 0:00

E

68531

EST1

68549

EXAMINATION

CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/ 1
(4)ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್.10/2011

ರ್ೕಮತಿ ಕೃಷಾಣ್ಬಾಯಿ, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.

10/24/2011 0:00

E

68549

EST1

CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/ 1
(4)ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್.10/2011

ರ್ೕಮತಿ ಕೃಷಾಣ್ಬಾಯಿ, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.

10/24/2011 0:00

E

68553

EXAMINATION

CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/ 1 ರ್ೕ ಮಹೇಶ್ ಎಸ್. ಕಮಾಮ್ರ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ
(4)ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್.12/2011
ಬಗೆಗ್.

7/13/2011 0:00

D

68553

EST1

CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/ 1 ರ್ೕ ಮಹೇಶ್ ಎಸ್. ಕಮಾಮ್ರ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ
(4)ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್.12/2011
ಬಗೆಗ್.

7/13/2011 0:00

D

68556

EXAMINATION

CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/ 1
(4)ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್.06/2011

ರ್ೕ ದದ್ರಾಜು ಎನ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.

7/13/2011 0:00

D

68556

EST1

CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/ 1
(4)ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್.06/2011

ರ್ೕ ದದ್ರಾಜು ಎನ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.

7/13/2011 0:00

D

68560

EXAMINATION

CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/ 1
(4)ಮಾಹತಿ ಹಕುಕ್
84/2011

ರ್ೕ ಯತೀಶ್ .ಎನ್, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.

7/13/2011 0:00

D

68560

EST1

68563

EXAMINATION

68563

EST1

68567

68567

CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/ 1
(4)ಮಾಹತಿ ಹಕುಕ್
84/2011

ರ್ೕ ಯತೀಶ್ .ಎನ್, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.

7/13/2011 0:00

D

CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/ 1
ರ್ೕ ಶಾವ್ಸ್ ಡಿ. , ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
(4) ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.
87/2011

7/13/2011 0:00

D

CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/ 1
ರ್ೕ ಶಾವ್ಸ್ ಡಿ. , ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
(4) ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.
87/2011

7/13/2011 0:00

D

EXAMINATION

CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/ 1
(4)ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
05/2011

ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥ.ಟಿ.ಪಿ, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.

7/13/2011 0:00

D

EST1

CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/ 1
(4)ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
05/2011

ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥ.ಟಿ.ಪಿ, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.

7/13/2011 0:00

D

68568

EXAMINATION

CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
82/2011

ರ್ೕ ಎಸ್.ಆರ್.ಕಟಿಟ್ಮನಿ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.

7/13/2011 0:00

D

68568

EST1

CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
82/2011

ರ್ೕ ಎಸ್.ಆರ್.ಕಟಿಟ್ಮನಿ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.

7/13/2011 0:00

D

EXAMINATION

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಗೂರ್ಪ್
CPI/ನಿ ೕ/ 1(4 ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
)ನಿ ೕಜನೆ.02/2 ಕಲಾಯ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಜಿಲಾಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಲಪ್
011
ಸಂಖಾಯ್ತ ಹುದೆದ್ಗೆ ನಿ ೕಜನೆ ಮೇಲೆ
ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/1/2011 0:00

D

EST1

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್
ಪ ರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಗೂರ್ಪ್
CPI/ನಿ ೕ/ 1(4 ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
)ನಿ ೕಜನೆ.02/2 ಕಲಾಯ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಜಿಲಾಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತ ಹುದೆದ್ಗೆ ನಿ ೕಜನೆ ಮೇಲೆ
011
ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/1/2011 0:00

D

ರ್ೕ ಎಸ್. .ಸೋಮನಾಥ್,
ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ೇತರ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕೇಂದರ್
ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ತಾ, ಇವರನುನ್ ಅಮಾನತತ್ಗೊ
ತೆರವುಗೊ ರುವ ಪರ್ಯುಕತ್ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್
ಕುರಿತು.

7/15/2011 0:00

C

68570

68570

68576

EXAMINATION

CPI/ಅಮಾನತುತ್/
1(4)
ವಗರ್.02/2011

68576

68578

68578

68605

68605

EST1

CPI/ಅಮಾನತುತ್/
1(4)
ವಗರ್.02/2011

ರ್ೕ ಎಸ್. .ಸೋಮನಾಥ್,
ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ೇತರ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕೇಂದರ್
ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ತಾ, ಇವರನುನ್ ಅಮಾನತತ್ಗೊ
ತೆರವುಗೊ ರುವ ಪರ್ಯುಕತ್ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್
ಕುರಿತು.

EXAMINATION

CPI/ಲೋ.ಪರ್/ 1(
4)ಎಲ್. .ಕೂಯ್.10
43/2011

ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ
ಮರಿತಿಬೇಗೌಡ ಕಷ್ಕರ ೇತರ್ ಇವರ ಚುಕೆಕ್
ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 1043ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ
ಸಲಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/1/2011 0:00

D

EST1

CPI/ಲೋ.ಪರ್/ 1(
4)ಎಲ್. .ಕೂಯ್.10
43/2011

ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ
ಮರಿತಿಬೇಗೌಡ ಕಷ್ಕರ ೇತರ್ ಇವರ ಚುಕೆಕ್
ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 1043ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ
ಸಲಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/1/2011 0:00

D

EXAMINATION

1(4)CPI/ವಗರ್/
ತಿದುದ್ಪಡಿ‐20/2011

2011‐12ನೇ ಸಾ ನ ಸಕಾರ್ರಿ
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲ
ಶಾಲಾ
ಾ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರವ್ಋಂದದ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಹೆಸರು, ಹುದೆದ್, ಸಥ್ಳ
ಇತತ್ಯಾದಿ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಬಗೆಗ್.

10/24/2011 0:00

E

EST1

1(4)CPI/ವಗರ್/
ತಿದುದ್ಪಡಿ‐20/2011

2011‐12ನೇ ಸಾ ನ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರವ್ಋಂದದ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಹೆಸರು, ಹುದೆದ್, ಸಥ್ಳ
ಇತತ್ಯಾದಿ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಬಗೆಗ್.

10/24/2011 0:00

E

7/15/2011 0:00

C

68613

EXAMINATION

14CPI.21.ಮಾ.
ಹ.ಅ/2011

ರ್ೕ ನಾಗರಾಜು ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ ಮೈಸೂರು
ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ
ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.

7/13/2011 0:00

D

68613

EST1

14CPI.21.ಮಾ.
ಹ.ಅ/2011

ರ್ೕ ನಾಗರಾಜು ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ ಮೈಸೂರು
ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ
ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.

7/13/2011 0:00

D

68617

EXAMINATION

1(4)CPI/ಮಾ.ಹ.
ರ್ೕ ನಾಗರಾಜು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅ/22/2011
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೊರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.

10/24/2011 0:00

E

68617

EST1

1(4)CPI/ಮಾ.ಹ.
ರ್ೕ ನಾಗರಾಜು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅ/22/2011
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೊರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.

10/24/2011 0:00

E

68619

EXAMINATION

1(4)CPI/ಮಾ.ಹ.
ರ್ೕ ನಾಗರಾಜು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅ/23/2011
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.

7/13/2011 0:00

D

1(4)CPI/ಮಾ.ಹ.
ರ್ೕ ನಾಗರಾಜು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅ/23/2011
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.

68619

EST1

68646

EXAMINATION

14CPI.24.ಮಾ.
ಹ.ಅ/2011

68646

EST1

14CPI.24.ಮಾ.
ಹ.ಅ/2011

68652

68652

7/13/2011 0:00

D

ರ್ೕ ಎಸ್ ಪರಶುರಾಮ ಮೈಸೂರು ಇವರ
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ
ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.

7/13/2011 0:00

D

ರ್ೕ ಎಸ್ ಪರಶುರಾಮ ಮೈಸೂರು ಇವರ
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ
ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.

7/13/2011 0:00

D

EXAMINATION

2011‐12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ವಗಾರ್ವಣೆಯಾದ ರ್ೕ
ಎನ್. ಚಂದರ್ಪಪ್, ಮುಖ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ಸಕಾರ್ರಿ
1(4)CPI/ವಗರ್/
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಈ ತಿಮಮ್ಸಮದರ್, ಡಲ್ಘಟಟ್
ಸಥ್.ಮಾ; 25/2011
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ವಗಾರ್ವಣೆಗೊಂಡ ಸಥ್ಳದ ಲ್ ಹುದೆದ್
ಇಲಲ್ದಿರುವುದರಿಂದ ಸಥ್ಳ ಮಾಪಾರ್ಡು ಬಗೆಗ್.

10/7/2011 0:00

E

EST1

2011‐12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ವಗಾರ್ವಣೆಯಾದ ರ್ೕ
ಎನ್. ಚಂದರ್ಪಪ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಈ ತಿಮಮ್ಸಮದರ್, ಡಲ್ಘಟಟ್
1(4)CPI/ವಗರ್/
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಸಥ್.ಮಾ; 25/2011
ವಗಾರ್ವಣೆಗೊಂಡ ಸಥ್ಳದ ಲ್ ಹುದೆದ್
ಇಲಲ್ದಿರುವುದರಿಂದ ಸಥ್ಳ ಮಾಪಾರ್ಡು ಬಗೆಗ್.

10/7/2011 0:00

E

68662

68662

68735

68735

68801

EXAMINATION

ರ್ೕ ಗುರುಸಾವ್ಮಿ, ಮು. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,
1(4)CPI/ವಗರ್/ ಏನೆಕಲ್,ಸುಳಯ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ದ.ಕ. ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು
ದೂರು: 26/2011 ಸುಳುಳ್ ಮಾ ತಿಒ ನೀಡಿ ಪತಿ‐ಪತಿನ್ ಪರ್ಕರಣದಡಿ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಪಡೆದಿರುವ ಬಗೆಗ್ ದೂರು

10/7/2011 0:00

D

EST1

ರ್ೕ ಗುರುಸಾವ್ಮಿ, ಮು. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,
1(4)CPI/ವಗರ್/ ಏನೆಕಲ್,ಸುಳಯ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ದ.ಕ. ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು
ದೂರು: 26/2011 ಸುಳುಳ್ ಮಾ ತಿಒ ನೀಡಿ ಪತಿ‐ಪತಿನ್ ಪರ್ಕರಣದಡಿ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಪಡೆದಿರುವ ಬಗೆಗ್ ದೂರು

10/7/2011 0:00

D

14CPI.ರದುದ್ :
27.ವಗರ್/2011

2011‐12ನೇ ಸ ನ ಲ್ ವಗಾರ್ವಣೆಯಾದ ರ್ೕ
ಚದಾನಂದ ಮೂತಿರ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹುರುಳಗೆರೆ, ಮಾಲೂರು
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ಆ ಲ್ಯೇ
ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/7/2011 0:00

E

EST1

14CPI.ರದುದ್ :
27.ವಗರ್/2011

2011‐12ನೇ
2011 12ನ ಸ ನ ಲ್ ವಗಾರ್ವಣ
ವಗಾರ್ವಣೆಯಾದ
ಯಾದ ರ್ೕ
ಚದಾನಂದ ಮೂತಿರ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹುರುಳಗೆರೆ, ಮಾಲೂರು
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ಆ ಲ್ಯೇ
ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/7/2011 0:00

E

EXAMINATION

14CPI.ಇತರೆ:
28.ವಗರ್/2011

ರ್ೕ ಚನನ್ಪಪ್ಗೌಡ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಬೆಟುಟ್ ಮೂಡಬಿದರೆ
ವಲಯ, ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ವಗಾರ್ವಣೆ
ಜಾರಿಗೊ ಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

10/24/2011 0:00

E

EXAMINATION

14CPI.ಇತರೆ:
28.ವಗರ್/2011

ರ್ೕ ಚನನ್ಪಪ್ಗೌಡ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಬೆಟುಟ್ ಮೂಡಬಿದರೆ
ವಲಯ, ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ವಗಾರ್ವಣೆ
ಜಾರಿಗೊ ಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

10/24/2011 0:00

E

68801

EST1

68494

EXAMINATION

14CPI.18.ಮಾ.
ಹ.ಅ/2011

ರ್ೕ ಮಹೇಶ್ ಎಸ್ ಕಮಾಮ್ರ್ ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಜಿರ್ ಬಗೆಗ್.

8/1/2011 0:00

D

68494

EST1

14CPI.18.ಮಾ.
ಹ.ಅ/2011

ರ್ೕ ಮಹೇಶ್ ಎಸ್ ಕಮಾಮ್ರ್ ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಜಿರ್ ಬಗೆಗ್.

8/1/2011 0:00

D

14CPI.ರದುದ್
19.ವಗರ್/2011

2011‐12ನೇ
2011 12ನ ಸಾ ನ ಲ್ ವಗಾರ್ವಣ
ವಗಾರ್ವಣೆಯಾದ
ಯಾದ ರ್ೕ
ಪರಶುರಾಮಪಪ್ ಇ, ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು
ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪುವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಸಾಗರ,
ವ ಗಗ್ ಜಲೆಲ್ ಇವರು ಮೂಲಸಥ್ಳದ ಲ್ಯೇ
ಮುಂದುವರಿಯಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

7/15/2011 0:00

D

14CPI.ರದುದ್
19.ವಗರ್/2011

2011‐12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ವಗಾರ್ವಣೆಯಾದ ರ್ೕ
ಪರಶುರಾಮಪಪ್ ಇ, ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು
ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪುವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಸಾಗರ,
ವ ಗಗ್ ಜಲೆಲ್ ಇವರು ಮೂಲಸಥ್ಳದ ಲ್ಯೇ
ಮುಂದುವರಿಯಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

7/15/2011 0:00

D

68520

68520

EXAMINATION

EST1

69114

69114

69165

69165

69166

EXAMINATION

ರ್ೕಮತಿ ಸಯೀದಾ ಬಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
1(4)
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಹೆಬಬ್ಣಿ, ಮುಳಬಾಗಿಲು
CPI/ನಿ ೕ/04/2
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ಡಯಟ್
011
ಕೋಲಾರ ಇ ಲ್ಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/15/2011 0:00

D

EST1

ರ್ೕಮತಿ ಸಯೀದಾ ಬಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
1(4)
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಹೆಬಬ್ಣಿ, ಮುಳಬಾಗಿಲು
CPI/ನಿ ೕ/04/2
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ಡಯಟ್
011
ಕೋಲಾರ ಇ ಲ್ಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/15/2011 0:00

D

EXAMINATION

CPI/ಲೋ.ಪರ್/ 1(
ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ
4)ಎಲ್. .ಕೂಯ್.10 ವೈ.ಎಸ್.ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ ಕಷ್ಕರ ೇತರ್
14/2010‐
ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್: 1014ಕೆಕ್
11/2011
ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು.

6/23/2011 0:00

D

EST1

CPI/ಲೆ
CPI/ಲೋ
ೂೕ.ಪರ್/ 1(
ಧಾ
ಧಾನ
ನ ಪರಿಷತಿತ್
ಪರಿಷತಿನ
ನ ಸದಸಯ್ರಾ
ಸದಸ ರಾದ
ದ ರ್ೕ
4)ಎಲ್. .ಕೂಯ್.10 ವೈ.ಎಸ್.ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ ಕಷ್ಕರ ೇತರ್
14/2010‐
ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್: 1014ಕೆಕ್
11/2011
ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು.

6/23/2011 0:00

D

ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ
ಶ ಲ್.ಜಿ.ನಮೇ
ಕಷ್ಕರ ೇತರ್ ಇವರ ಚುಕೆಕ್
ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್: 1030ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ
ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು.

6/23/2011 0:00

D

EXAMINATION

CPI/ಲೋ.ಪರ್/ 1(
4)ಎಲ್. .ಕೂಯ್.10
30/2010‐
11/2011

ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ
ಶ ಲ್.ಜಿ.ನಮೇ
ಕಷ್ಕರ ೇತರ್ ಇವರ ಚುಕೆಕ್
ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್: 1030ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ
ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು.

6/23/2011 0:00

D

69166

EST1

CPI/ಲೋ.ಪರ್/ 1(
4)ಎಲ್. .ಕೂಯ್.10
30/2010‐
11/2011

69167

EXAMINATION

CPI/ಲೋ.ಪರ್/ 1(
4)ಎಲ್. .ಕೂಯ್.63
7/2010‐11/2011

ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ
ಮರಿತಿಬೆಬ್ೕಗೌಡ ಕಷ್ಕರ ೇತರ್ ಇವರ ಪರ್ಶೆನ್
ಸಂಖೆಯ್:637ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು.

6/23/2011 0:00

D

69167

EST1

CPI/ಲೋ.ಪರ್/ 1(
4)ಎಲ್. .ಕೂಯ್.63
7/2010‐11/2011

ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ
ಮರಿತಿಬೆಬ್ೕಗೌಡ ಕಷ್ಕರ ೇತರ್ ಇವರ ಪರ್ಶೆನ್
ಸಂಖೆಯ್:637ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು.

6/23/2011 0:00

D

EXAMINATION

CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/ 1
(4)ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್.83/2010‐
11/2011

ರ್ೕ ಎಸ್.ಆರ್.ಕಟಿಟ್ಮನಿ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ
ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

EST1

CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/ 1
(4)ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್.83/2010‐
11/2011

ರ್ೕ ಎಸ್.ಆರ್.ಕಟಿಟ್ಮನಿ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ
ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

69168

69168

EXAMINATION

CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/ 1 ಪರ್ಧಾನ ಕಾಯರ್ದ ರ್ ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಪೌರ್ಢ
(4)ಮಾ ತಿ
ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಸಂಘ ರಿ ಬೆಂಗಳೂರು,
ಹಕುಕ್.86/2010‐
ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ
11/2011
ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

69170

EST1

CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/ 1 ಪರ್ಧಾನ ಕಾಯರ್ದ ರ್ ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಪೌರ್ಢ
(4)ಮಾ ತಿ
ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಸಂಘ ರಿ ಬೆಂಗಳೂರು,
ಹಕುಕ್.86/2010‐
ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ
11/2011
ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

69171

EXAMINATION

CPI/ಲೋ.ಪರ್/ 1(
ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ
4)ಎಲ್. .ಕೂಯ್.79 ಶ ಲ್.ಜಿ.ನ ೕ
ಕಷ್ಕರ ೇತರ್ ಇವರ ಪರ್ಶೆನ್
4/2010‐11/2011
ಸಂಖೆಯ್: 794ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು.

6/23/2011 0:00

D

69171

EST1

CPI/ಲೋ.ಪರ್/ 1(
ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ
4)ಎಲ್. .ಕೂಯ್.79 ಶ ಲ್.ಜಿ.ನ ೕ
ಕಷ್ಕರ ೇತರ್ ಇವರ ಪರ್ಶೆನ್
4/2010‐11/2011
ಸಂಖೆಯ್: 794ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು.

6/23/2011 0:00

D

69596

EXAMINATION

7/13/2011 0:00

D

69170

1(4)CPI/ಮಾ.ಹ.
ರ್ೕ ದದ್ರಾಜು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅ/09/2011
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.

1(4)CPI/ಮಾ.ಹ.
ರ್ೕ ದದ್ರಾಜು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅ/09/2011
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.

7/13/2011 0:00

D

1(4)
CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/13
/2011

ರ್ೕ ಮಹೇಶ್ ಎಸ್. ಕಮಾಮ್ರ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ
ಬಗೆಗ್.

7/13/2011 0:00

D

1(4)
CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/13
/2011

ರ್ೕ ಮಹೇಶ್ ಎಸ್. ಕಮಾಮ್ರ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ
ಬಗೆಗ್.

7/13/2011 0:00

D

EXAMINATION

CPI/ಗರನ/ 1(6
CPI/ಗರನ/
1(6)(
)( ರ್ೕ .ಎಂ.
ಎಂ ಉಮಾಕಾಂತ್
ಉಮಾಕಾಂತ್, ಸಹನಿ
ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರ
ದೇರ್ಶಕರು,
ು
ಎಸ್.ಡಬೂಲ್ಯ್. ಎಫ್, ಮತುತ್ ಟಿಬಿಎಫ್, ಕಛೇರಿ,
8)ಗರನ/ಸಾ
ಕೆ.ಜಿ.ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ
ೕ.20/11‐
ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
12/2011

9/14/2011 0:00

D

EST1

CPI/ಗರನ/ 1(6)( ರ್ೕ .ಎಂ.ಉಮಾಕಾಂತ್, ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು,
8)ಗರನ/ಸಾ
ಎಸ್.ಡಬೂಲ್ಯ್. ಎಫ್, ಮತುತ್ ಟಿಬಿಎಫ್, ಕಛೇರಿ,
ೕ.20/11‐
ಕೆ.ಜಿ.ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ
12/2011
ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00

D

69596

EST1

69601

EXAMINATION

69601

EST1

73249

73249

72022

EXAMINATION

14CPI.31.ವಗರ್/
2011

ರ್ೕ ಕೆ.ಆರ್. ಉಮಾಮಹೇಶ್ ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರು,ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ,ತಾಲೂಲ್ಕು
ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ ಗಗ್ ರವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

8/1/2011 0:00

D

72022

EST1

14CPI.31.ವಗರ್/
2011

ರ್ೕ ಕೆ.ಆರ್. ಉಮಾಮಹೇಶ್ ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರು,ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ,ತಾಲೂಲ್ಕು
ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ ಗಗ್ ರವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

8/1/2011 0:00

D

14CPI.ರದುದ್:
32.ವಗರ್/2011

2011‐12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ವಗಾರ್ವಣೆಯಾದ ರ್ೕ
ಬಿ ಬಸವರಾಜು, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ೕಕ , ಅರಕಲಗೂಡು
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮೂಲ
ಶಾಲೆಯ ಲ್ಯೇ ಮುಂದುವರೆಸುವಂತೆ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

10/24/2011 0:00

E

14CPI.ರದುದ್:
32.ವಗರ್/2011

2011‐12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ವಗಾರ್ವಣೆಯಾದ ರ್ೕ
ಬಿ ಬಸವರಾಜು
ಬಸವರಾಜು, ಮುಖ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ೕಕ , ಅರಕಲಗೂಡು
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮೂಲ
ಶಾಲೆಯ ಲ್ಯೇ ಮುಂದುವರೆಸುವಂತೆ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

10/24/2011 0:00

E

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಜಿ.ಕಮಲ, ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು
CPI/ಗರನ/ 1(6)(
ಶಾಲಾ ಕಷ್ಣ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ
8)ಗರನ/ಸಾ
ಕಷ್ಣ ಇಲಾಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ
ೕ.40/2011‐
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ
12/2011
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

5/26/2012 14:45

D

72082

72082

73285

EXAMINATION

EST1

EXAMINATION

73285

73298

73298

73305

73305

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಜಿ.ಕಮಲ, ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು
CPI/ಗರನ/ 1(6)(
ಶಾಲಾ ಕಷ್ಣ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ
8)ಗರನ/ಸಾ
ಕಷ್ಣ ಇಲಾಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ
ೕ.40/2011‐
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ
12/2011
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

5/26/2012 14:45

D

EXAMINATION

CPI/ಪುನಶೆಚ್ೕತರ/
1(6)ತ.ಕಾ.ಅ.ನಿ.
06/2008‐
09/2008

2008‐09ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ನಡೆಯುವ
ಧ
ತರಬೇತಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗ ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

1/16/2012 15:06

D

EST1

CPI/ಪುನಶೆಚ್ೕತರ/
1(6)ತ.ಕಾ.ಅ.ನಿ.
06/2008‐
09/2008

2008‐09ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ನಡೆಯುವ
ಧ
ತರಬೇತಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗ ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

1/16/2012 15:06

D

EXAMINATION

CPI/ಪುನಶೆಚ್ೕತರ
ೕತರ/
ಎಟಿಇ ಮೈಸೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ
1(6)(8)ಎಟಿಇ.ತ.
ಧ ತರಬೇತಿಗ ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ನಿ.27/2009‐
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.
10/2011

1/16/2012 15:04

D

EST1

CPI/ಪುನಶೆಚ್ೕತರ/
ಎಟಿಇ ಮೈಸೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ
1(6)(8)ಎಟಿಇ.ತ.
ಧ ತರಬೇತಿಗ ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ನಿ.27/2009‐
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.
10/2011

1/16/2012 15:04

D

EST1

73333

EXAMINATION

CPI/ತ.ಪರ್/ 1(6)
2009‐10 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ನಡೆಯುವ
ಧ
ತ.ಕಾ.ಅ.ನಿ.1/200
ತರಬೇತಿಗ ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.
9‐10/2011

1/16/2012 14:55

D

73333

EST1

CPI/ತ.ಪರ್/ 1(6)
2009‐10 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ನಡೆಯುವ
ಧ
ತ.ಕಾ.ಅ.ನಿ.1/200
ತರಬೇತಿಗ ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.
9‐10/2011

1/16/2012 14:55

D

EXAMINATION

CPI/ತ.ಪರ್/ 1(6)
ಅಬುದ್ಲ್ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ ರಾಜಯ್ ಗಾರ್ಮೀಣ
ಅ.ನ.ಸಾ.ಸಂಸೆಥ್.ತ.
ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಸಂಸೆಥ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ
ನಿ.1/2008‐
ತರಬೇತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.
09/2008

1/16/2012 14:56

D

EST1

CPI/ತ.ಪರ್/ 1(6
1(6))
ಅಬುದ್ಲ್ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ ರಾಜಯ್ ಗಾರ್ಮೀಣ
ಅ.ನ.ಸಾ.ಸಂಸೆಥ್.ತ.
ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಸಂಸೆಥ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ
ನಿ.1/2008‐
ತರಬೇತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.
09/2008

1/16/2012 14:56

D

EXAMINATION

CPI/ತ.ಪರ್/ 1(6)
ಎಂ.ಹೆಚ್.ಆರ್.ಡಿ ನವದೆಹ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ
ಎಂ.ಹೆಚ್.ಆರ್.ಡಿ.
ನಡೆಯುವ ತರಬೇತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ತ.ನಿ.1/2009‐
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.
10/2010

1/16/2012 14:57

D

73338

73338

73340

73340

73346

73346

73567

73567

EST1

CPI/ತ.ಪರ್/ 1(6)
ಎಂ.ಹೆಚ್.ಆರ್.ಡಿ ನವದೆಹ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ
ಎಂ.ಹೆಚ್.ಆರ್.ಡಿ.
ನಡೆಯುವ ತರಬೇತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ತ.ನಿ.1/2009‐
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.
10/2010

1/16/2012 14:57

D

EXAMINATION

Drawing experts to visit for Teacher
CPI/ತ.ಪರ್/ 1(6)
Education Institutions as
ತ.ಕಾ.ಅ.ನಿ.01/20
representatives of state Government/
07‐08/2008
university concerned .reg.

1/16/2012 15:03

D

EST1

Drawing experts to visit for Teacher
CPI/ತ.ಪರ್/ 1(6)
Education Institutions as
ತ.ಕಾ.ಅ.ನಿ.01/20
representatives of state Government/
07‐08/2008
university concerned .reg.

1/16/2012 15:03

D

EXAMINATION

ಮತಿ ೕಲಾವತಿ
ೕಲಾವತಿ.ಎಸ್.ಎನ್, ಸಹಾಯಕ
ಸಹಾಯಕ
ರ್ೕೕಮತಿ
CPI/ರಮಂ/ 1(6)
ೕಜನಾ ಸಮನವ್ಯಾದಿಕಾರಿ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ,
ರ.ಮಂ.18/2010‐
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ
11/2011
ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

7/8/2011 0:00

D

EST1

ರ್ೕಮತಿ ೕಲಾವತಿ.ಎಸ್.ಎನ್, ಸಹಾಯಕ
CPI/ರಮಂ/ 1(6)
ೕಜನಾ ಸಮನವ್ಯಾದಿಕಾರಿ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ,
ರ.ಮಂ.18/2010‐
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ
11/2011
ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

7/8/2011 0:00

D

EXAMINATION

CPI/ನಿ&ಪಿಂ/ 1(6
)ಸವ್.ಇ.ನಿ.42/2010
‐11/2011

ರ್ೕ ಬಿ.ಆರ್.ಗೋಪಾಲ್, ಮು , ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ,
ಹಂಗರಹ ಳ್, ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ ತಾ, ಹಾಸನ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಛ್ ನಿವೃತಿತ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/8/2011 0:00

D

73568

EST1

CPI/ನಿ&ಪಿಂ/ 1(6
)ಸವ್.ಇ.ನಿ.42/2010
‐11/2011

ರ್ೕ ಬಿ.ಆರ್.ಗೋಪಾಲ್, ಮು , ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ,
ಹಂಗರಹ ಳ್, ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ ತಾ, ಹಾಸನ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಛ್ ನಿವೃತಿತ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/8/2011 0:00

D

73569

EXAMINATION

CPI/ಗರನ/ 1(6)
ರ್ೕ ಬಿ.ಹರೀಶ್ ಪರ್ಸಾದ್, ಡಿವೈಪಿ ,
ರ.ಮಂ.01/2011‐ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ, ಉಡುಪಿ, ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ
12/2011
ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

7/8/2011 0:00

D

73569

EST1

CPI/ಗರನ/ 1(6)
ರ್ೕ ಬಿ.ಹರೀಶ್ ಪರ್ಸಾದ್, ಡಿವೈಪಿ ,
ರ.ಮಂ.01/2011‐ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ, ಉಡುಪಿ, ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ
12/2011
ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

7/8/2011 0:00

D

7/8/2011 0:00

D

73568

73570

EXAMINATION

CPI/ಗರನ/ 1(6)
ಗರನ/ಜಿಐಎಸ್.
ಮಂ.25/2010‐
11/2011

ರ್ೕ ಎಸ್. . ರೇಮಠ, ನಿವೃತತ್ ರಿಯ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ನಿವೃತಿತ್
ನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ ಹಾಗೂ ಗುಂಪು ಮೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

ರ್ೕ ಎಸ್. . ರೇಮಠ, ನಿವೃತತ್ ರಿಯ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ನಿವೃತಿತ್
ನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ ಹಾಗೂ ಗುಂಪು ಮೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

7/8/2011 0:00

D

73570

EST1

CPI/ಗರನ/ 1(6)
ಗರನ/ಜಿಐಎಸ್.
ಮಂ.25/2010‐
11/2011

73595

EXAMINATION

CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/ 1
(8)ಮಾ.ಹ.ಅ.01/2
011‐12/2011

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. ಹೆಚ್.ಸದಾ ವಮೂತಿರ್.

1/21/2012 12:07

D

73595

EST1

CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/ 1
(8)ಮಾ.ಹ.ಅ.01/2
011‐12/2011

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. ಹೆಚ್.ಸದಾ ವಮೂತಿರ್.

1/21/2012 12:07

D

73792

EXAMINATION

1(4)CPI/ಇ /01
/2011

ಭಾಗ ಮಟಟ್ದ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ
ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ತಗಲುವ ವೆಚಚ್ ಭರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/15/2011 0:00

D

73792

EST1

1(4)CPI/ಇ /01
/2011

ಭಾಗ ಮಟಟ್ದ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ
ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ತಗಲುವ ವೆಚಚ್ ಭರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/15/2011 0:00

D

EXAMINATION

ರ್ೕ ತಿಮಮ್ಯಯ್ ಬಿ.ಇ.ಒ. ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ
1(6)/ಸೇ.ಪುತೆರೆ/
ವಲಯ‐1 ಶಂಕರಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು‐4 ಇವರ
ಅನು/52/2011‐
ನಕಲು ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ
12
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/6/2011 0:00

C

74380

EST1

ರ್ೕ ತಿಮಮ್ಯಯ್ ಬಿ.ಇ.ಒ. ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ
1(6)/ಸೇ.ಪುತೆರೆ/
ವಲಯ‐1 ಶಂಕರಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು‐4 ಇವರ
ಅನು/52/2011‐
ನಕಲು ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ
12
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/6/2011 0:00

C

74584

EXAMINATION

1(6)ಅ./ಸೇಸೇ/0
8/2008‐
09/2011‐12

ರ್ೕ ಕೆ.ಪರ್ಕಾಶ .ಪ.ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು
ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ
ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.

11/4/2011 0:00

E

74584

EST1

1(6)ಅ./ಸೇಸೇ/0
8/2008‐
09/2011‐12

ರ್ೕ ಕೆ.ಪರ್ಕಾಶ .ಪ.ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು
ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ
ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.

11/4/2011 0:00

E

EXAMINATION

1(4)CPI/ವಗರ್/3
5/2011

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಪಿ. ಸಾವ್ಮಿ, ಷಯ
ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು,ಪಿ. .ಎಂ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ
ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,
ರಾಮನಗರ ಇವರನುನ್ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/24/2011 0:00

E

74380

74636

EST1

1(4)CPI/ವಗರ್/3
5/2011

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಪಿ. ಸಾವ್ಮಿ, ಷಯ
ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು,ಪಿ. .ಎಂ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ
ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,
ರಾಮನಗರ ಇವರನುನ್ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/24/2011 0:00

E

EXAMINATION

1(4)CPI/ವಗರ್/3
6/2011

ರ್ೕಮತಿ ಮಮತ ಕೆ.ಎಂ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಂಗಪಪ್ನಕೊಪಪ್ಲು,
ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

10/24/2011 0:00

E

74637

EST1

1(4)CPI/ವಗರ್/3
6/2011

ರ್ೕಮತಿ ಮಮತ ಕೆ.ಎಂ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಂಗಪಪ್ನಕೊಪಪ್ಲು,
ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

10/24/2011 0:00

E

74677

EXAMINATION

1(4)CPI/ಮಾ.ಹ.
ರ್ೕ ಆನಂದರೆಡಿಡ್ ಬಿ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅ/38/2011
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.

10/22/2011 0:00

E

74677

EST1

1(4)CPI/ಮಾ.ಹ.
ರ್ೕ ಆನಂದರೆಡಿಡ್ ಬಿ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅ/38/2011
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.

10/22/2011 0:00

E

74636

74637

74750

EXAMINATION

1(4)CPI/ಮಾ.ಹ.
ಅ/39/2011

ರ್ೕ ದೇವರಾಜ ಎನ್.ಎಸ್. ಇವರು ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಕೋರಿರುವ
ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.

10/7/2011 0:00

E

74750

EST1

1(4)CPI/ಮಾ.ಹ.
ಅ/39/2011

ರ್ೕ ದೇವರಾಜ ಎನ್.ಎಸ್. ಇವರು ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಕೋರಿರುವ
ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.

10/7/2011 0:00

E

74752

EXAMINATION

ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
1(4)CPI/ಮಾ.ಹ.
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ
ಅ/40/2011
ಬಗೆಗ್.

10/7/2011 0:00

E

74752

EST1

ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
1(4)CPI/ಮಾ.ಹ.
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ
ಅ/40/2011
ಬಗೆಗ್.

10/7/2011 0:00

E

74753

EXAMINATION

1(4)CPI/ಮಾ.ಹ.
ರ್ೕ ಜಗದೀಶ ಬಿ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅ/41/2011
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.

10/7/2011 0:00

E

74753

75105

75105

76151

76151

1(4)CPI/ಮಾ.ಹ.
ರ್ೕ ಜಗದೀಶ ಬಿ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅ/41/2011
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.

10/7/2011 0:00

E

EXAMINATION

1(4)CPI/ವಗರ್/4
1/2011

ರ್ೕ ಸಣಣ್ಚಿಕಕ್ಯಯ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ಂದಿ ಕಷ್ಕರ ಪರ್ ಕಷ್ಣ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ
ದಾದ್ಥರ್ನಗರ, ಮೈಸೂರು, ಇವರನುನ್ ದೂರಿನ
ಮೇಲೆ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/24/2011 0:00

D

EST1

1(4)CPI/ವಗರ್/4
1/2011

ರ್ೕ ಸಣಣ್ಚಿಕಕ್ಯಯ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ಂದಿ ಕಷ್ಕರ ಪರ್ ಕಷ್ಣ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ
ದಾದ್ಥರ್ನಗರ, ಮೈಸೂರು, ಇವರನುನ್ ದೂರಿನ
ಮೇಲೆ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/24/2011 0:00

D

EST1

EXAMINATION

CPI/ಗರನ/ 1(6)(
8)ರ.ಮಂ.50/200
9‐10/2011

ರ್ೕ ಪಾಲಾಕಷ್ಯಯ್,
ಪಾಲಾಕಷ್ಯ ಉನಿಪಾ
ಉನಿಪಾರ್ , ಆಯುಕರ
ತ್
ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇ, ಬೆಂ, ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ
ನಗದೀಕರಣ ಸೌಲಭಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.

5/26/2012 14:40

D

EST1

CPI/ಗರನ/ 1(6)(
8)ರ.ಮಂ.50/200
9‐10/2011

ರ್ೕ ಪಾಲಾಕಷ್ಯಯ್, ಉನಿಪಾರ್ , ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇ, ಬೆಂ, ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ
ನಗದೀಕರಣ ಸೌಲಭಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.

5/26/2012 14:40

D

76153

EXAMINATION

CPI/ಗರನ/ 1(6)(
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಮರಂಕಯಯ್, ಎಡಿಪಿಐ, ಸಂಚಾರಿ
8)ರ.ಮಂ.41/200 ಶಾಲೆಗಳು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇ, ಬೆಂ,
9‐10/2011
ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/15/2011 0:00

D

76153

EST1

CPI/ಗರನ/ 1(6)(
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಮರಂಕಯಯ್, ಎಡಿಪಿಐ, ಸಂಚಾರಿ
8)ರ.ಮಂ.41/200 ಶಾಲೆಗಳು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇ, ಬೆಂ,
9‐10/2011
ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/15/2011 0:00

D

76155

EXAMINATION

CPI/ಗರನ/ 1(6)(
ರ್ೕಮತಿ ೕಣಾ ಆರ್. ನಾಯಕ, ಉನಿಸಂಸಕ್ೃತ
8)ರಮಂ.20/2008
ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
‐09/2011

9/14/2011 0:00

D

76155

EST1

CPI/ಗರನ/ 1(6)(
ರ್ೕಮತಿ ೕಣಾ ಆರ್. ನಾಯಕ, ಉನಿಸಂಸಕ್ೃತ
8)ರಮಂ.20/2008
ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
‐09/2011

9/14/2011 0:00

D

76159

EXAMINATION

ರ್ೕ ಕೆ.ಎಸ್.ಷಡಾಕಷ್ರಯಯ್, ನಿ.ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,
ಡಯಟ್, ವ ಗಗ್, ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ
ಗ ಕೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/15/2011 0:00

D

CPI/ಗರನ/ 1(6)(
8)ಗರನಮಂ.ಇತರೆ.
1/2009‐10/2011

ರ್ೕ ಕೆ.ಎಸ್.ಷಡಾಕಷ್ರಯಯ್, ನಿ.ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,
ಡಯಟ್, ವ ಗಗ್, ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ
ಗ ಕೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/15/2011 0:00

D

EXAMINATION

ರ್ೕ ಟಿ. ದದ್ ಂಗಸಾವ್ಮಿ, ಭಾಗೀಯ
CPI/ರಮಂ/ 1(6)(
ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಸಂಗೀತ, ನೃತಯ್, ನಾಟಕ, ಆಯುಕತ್ರ
8)ರ.ಮಂ.07/200
ಕಛೇರಿ, ಬೆಂ, ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಜೆ
9‐10/2011
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00

D

76163

EST1

ರ್ೕ ಟಿ. ದದ್ ಂಗಸಾವ್ಮಿ, ಭಾಗೀಯ
CPI/ರಮಂ/ 1(6)(
ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಸಂಗೀತ, ನೃತಯ್, ನಾಟಕ, ಆಯುಕತ್ರ
8)ರ.ಮಂ.07/200
ಕಛೇರಿ, ಬೆಂ, ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಜೆ
9‐10/2011
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00

D

76166

EXAMINATION

CPI/ರಮಂ/ 1(6)(
ರ್ೕಮತಿ .ಜಿ.ಉಷಾ, ಲೆಕಾಕ್ಧಿಕಾರಿಗಳು,
8)ರ.ಮಂ.63/200
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು
7‐08/2011
ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/15/2011 0:00

D

76166

EST1

CPI/ರಮಂ/ 1(6)(
ರ್ೕಮತಿ .ಜಿ.ಉಷಾ, ಲೆಕಾಕ್ಧಿಕಾರಿಗಳು,
8)ರ.ಮಂ.63/200
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು
7‐08/2011
ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/15/2011 0:00

D

76159

76163

EST1

CPI/ಗರನ/ 1(6)(
8)ಗರನಮಂ.ಇತರೆ.
1/2009‐10/2011

76169

EXAMINATION

CPI/ರಮಂ/ 1(6)(
8)ರ.ಮಂ.6/2009‐
10/2011

ರ್ೕ ಬಿ.ನಾರಾಯಣ, .ಸ.ನಿ, ಕೇಂದಿರ್ೕಯ
ದಾಖಲಾತಿ ಘಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00

D

76169

EST1

CPI/ರಮಂ/ 1(6)(
8)ರ.ಮಂ.6/2009‐
10/2011

ರ್ೕ ಬಿ.ನಾರಾಯಣ, .ಸ.ನಿ, ಕೇಂದಿರ್ೕಯ
ದಾಖಲಾತಿ ಘಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00

D

CPI/ರಮಂ/ 1(6)(
8)ರಮಂ.52/2009
‐10/2011

ರ್ೕ ಪುಟಟ್ನಂಜಯಯ್, ಭಾಗೀಯ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ
ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಜೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಹಾಗೂ ಗುಂಪು ಮೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00

D

CPI/ರಮಂ/ 1(6)(
8)ರಮಂ.52/2009
‐10/2011

ರ್ೕ ಪುಟ
ಪುಟಟ್ಟ್ನಂಜಯಯ್
ನಂಜಯಯ್,, ಭಾಗಿ
ಭಾಗೀಯ
ಯದ
ದೈೖ ಕ ಕಷ್ಣ
ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಜೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಹಾಗೂ ಗುಂಪು ಮೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00

D

9/15/2011 0:00

D

76171

76171

76173

EXAMINATION

EST1

EXAMINATION

CPI/ರಮಂ/ 1(6)( ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್ ವಾಜಿದ್ ಖಾಜಿ ಸನಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ,
8)ರ.ಮಂ.42/200
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು
9‐10/2011
ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

76173

76175

76175

76176

76176

EST1

CPI/ರಮಂ/ 1(6)( ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್ ವಾಜಿದ್ ಖಾಜಿ ಸನಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ,
8)ರ.ಮಂ.42/200
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು
9‐10/2011
ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/15/2011 0:00

D

EXAMINATION

CPI/ರಮಂ/ 1(6)(
ದಿವಂಗತ ಎನ್.ಹೆಚ್.ಸತಯ್ಮೂತಿರ್,
8)ರಜೆ.ಸಾ
ೕ.
ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಡಿಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ, ಬೆಂ, ಇವರಿಗೆ
51/2009‐
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಗುಂಪು ಮೆ, ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
10/2011

9/14/2011 0:00

D

EST1

CPI/ರಮಂ/ 1(6)(
ದಿವಂಗತ ಎನ್.ಹೆಚ್.ಸತಯ್ಮೂತಿರ್,
8)ರಜೆ.ಸಾ
ೕ.
ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಡಿಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ, ಬೆಂ, ಇವರಿಗೆ
51/2009‐
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಗುಂಪು ಮೆ, ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
10/2011

9/14/2011 0:00

D

EXAMINATION

ಮತಿ ೕತಾಲ ಮ್, ಉಪ ಪಾ
ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು
ಂಶುಪಾಲರು,
ರ್ೕೕಮತಿ
CPI/ರಮಂ/ 1(6)(
ಸಸಂಪಪೂಕಾಲೇಜು, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂ ದ ಣ
8)ರಮಂ.2/2008‐
ವ 1, ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ
09/2011
ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00

D

EST1

ರ್ೕಮತಿ ೕತಾಲ ಮ್, ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,
CPI/ರಮಂ/ 1(6)(
ಸಸಂಪಪೂಕಾಲೇಜು, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂ ದ ಣ
8)ರಮಂ.2/2008‐
ವ 1, ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ
09/2011
ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00

D

76184

EXAMINATION

CPI/ಗರನ/ 1(6)(
8)ಗರನಮಂ.31/2
011‐12/2011

ರ್ೕ ಎನ್.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್, ಜ.ನಿ ಆ, ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ
ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

1/27/2012 15:33

D

76184

EST1

CPI/ಗರನ/ 1(6)(
8)ಗರನಮಂ.31/2
011‐12/2011

ರ್ೕ ಎನ್.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್, ಜ.ನಿ ಆ, ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ
ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

1/27/2012 15:33

D

EXAMINATION

CPI/ರಮಂ/ 1(6)(
ರ್ೕ ಕೆ.ಅಣಣ್ಯಯ್ ಹೋಬ ದಾರ್,
8)ರಮಂ.ಹೆಚ್.ಟಿ.ಟಿ
ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. , ಇವರಿಗೆ
.16/2010‐
ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
11/2011

9/15/2011 0:00

D

EST1

CPI/
CPI/ರಮಂ/
ರಮಂ/ 1(6
1(6)(
)(
ರ್ೕ ಕೆ.ಅಣಣ್ಯಯ್ ಹೋಬ ದಾರ್,
8)ರಮಂ.ಹೆಚ್.ಟಿ.ಟಿ
ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. , ಇವರಿಗೆ
.16/2010‐
ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
11/2011

9/15/2011 0:00

D

EXAMINATION

ರ್ೕ ಎನ್.ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ, ಭಾಗೀಯ
CPI/ಗರನ/ 1(6)( ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತತ್ ಜಂಟಿ
8)ಗರನ.ಮಂ.17/2 ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಮೈಸೂರು ಭಾಗ, ಮೈಸೂರು
009‐10/2011
ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಸೌಲಭಯ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00

D

76187

76187

76189

76189

EST1

ರ್ೕ ಎನ್.ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ, ಭಾಗೀಯ
CPI/ಗರನ/ 1(6)( ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತತ್ ಜಂಟಿ
8)ಗರನ.ಮಂ.17/2 ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಮೈಸೂರು ಭಾಗ, ಮೈಸೂರು
009‐10/2011
ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಸೌಲಭಯ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

76191

EXAMINATION

CPI/ಗರನ/ 1(6)(
ರ್ೕ ಎಸ್. ವಣಣ್, ಮುಖಯ್ ಲೆಕಾಕ್ಧಿಕಾರಿಗಳು,
8)ಗರನ.01/2011‐ ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ/ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರು
12/2011
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/15/2011 0:00

D

76191

EST1

CPI/ಗರನ/ 1(6)(
ರ್ೕ ಎಸ್. ವಣಣ್, ಮುಖಯ್ ಲೆಕಾಕ್ಧಿಕಾರಿಗಳು,
8)ಗರನ.01/2011‐ ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ/ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರು
12/2011
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/15/2011 0:00

D

76192

EXAMINATION

CPI/ಗರನ/ 1(6)(
8)ಗರನಮಂ.56/2
009‐10/2011

ರ್ೕಮತಿ .ಎಸ್.ನಾಗಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್, ಎಂಐ,
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂ, ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ
ನಗದೀಕರಣ ಸೌಲಭಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/15/2011 0:00

D

76192

EST1

CPI/ಗರನ/ 1(6)(
8)ಗರನಮಂ.56/2
009‐10/2011

ರ್ೕಮತಿ .ಎಸ್.ನಾಗಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್, ಎಂಐ,
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂ, ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ
ನಗದೀಕರಣ ಸೌಲಭಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/15/2011 0:00

D

9/14/2011 0:00

D

76193

76193

76197

76197

76198

EXAMINATION

ರ್ೕ .ಬಿ.ಜಯರಂಗ, ಸನಿ ೕಜನೆ
CPI/ಗರನ/ 1(6)(
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೆರಿ, ಬೆಂ, ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ
8)ಗರಅ.1/2010‐
ರಜೆ/ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಸೌಲಭಯ್
11/2011
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00

D

EST1

ರ್ೕ .ಬಿ.ಜಯರಂಗ, ಸನಿ ೕಜನೆ
CPI/ಗರನ/ 1(6)(
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೆರಿ, ಬೆಂ, ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ
8)ಗರಅ.1/2010‐
ರಜೆ/ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಸೌಲಭಯ್
11/2011
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00

D

EXAMINATION

CPI/ರಮಂ/ 1(6)(
8)ರ.ಮಂ.19/201
0‐11/2011

ರ್ೕ .ಎಸ್.ರಾಮ ಂಗು, ಂದಿನ ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪಿರಿಯಪಟಟ್ಣ ಇವರಿಗೆ
ವೈದಯ್ಕೀಯ ಆಧಾರ ರಜೆ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00

D

EST1

CPI/ರಮಂ/ 1(6)(
8)ರ.ಮಂ.19/201
0‐11/2011

ರ್ೕ .ಎಸ್.ರಾ
ರಾಮ
ಮ ಂಗು, ಂ
ಂದಿನ
ದಿನ ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪಿರಿಯಪಟಟ್ಣ ಇವರಿಗೆ
ವೈದಯ್ಕೀಯ ಆಧಾರ ರಜೆ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00

D

EXAMINATION

CPI/ರಮಂ/ 1(6)(
8)ರ.ಮಂ.1/2008‐
09/2011

ರ್ೕ ಕೆ.ಪರ್ಭಾಕರ, ಉ.ನಿಅಂಕಿ ಅಂಶ ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೆರಿ,ಸಾ ಇ, ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಜೆ
ಹಾಗೂ ಎಲ್ ಟಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/15/2011 0:00

D

76198

76222

76222

76230

76230

ರ್ೕ ಕೆ.ಪರ್ಭಾಕರ, ಉ.ನಿಅಂಕಿ ಅಂಶ ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೆರಿ,ಸಾ ಇ, ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಜೆ
ಹಾಗೂ ಎಲ್ ಟಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/15/2011 0:00

D

EXAMINATION

CPI/ನಿ&ಪಿಂ/ 1(6
ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್ ಅ ೕಮ್,
)(8)
ನಿ.ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರುಶಾಲಾ ಕಷ್ಣ, ಆಯುಕತ್ರ
ಸಾ
ೕ.01/20 ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇ, ಬೆಂ, ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ
11‐12/2011
ಗುಂಪು ಮೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00

D

EST1

CPI/ನಿ&ಪಿಂ/ 1(6
ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್ ಅ ೕಮ್,
)(8)
ನಿ.ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರುಶಾಲಾ ಕಷ್ಣ, ಆಯುಕತ್ರ
ಸಾ
ೕ.01/20 ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇ, ಬೆಂ, ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ
11‐12/2011
ಗುಂಪು ಮೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00

D

EXAMINATION

ಗೋಪಾಲ್, ಮು , ಸ.ಪೌರ್ಶಾಲೆ
ರ್ೕ ಬಿ.ಆರ್.ಗೋಪಾಲ್
ಶಾಲೆ,
CPI/ರಮಂ/ 1(6)(
ಹಂಗರಹ ಳ್, ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ ತಾ, ಹಾಸನ
8)ವೈ.ರ.ಮಂ.37/2
ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ವೈದಯ್ಕೀಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
010‐11/2011
ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/8/2012 15:55

D

EST1

ರ್ೕ ಬಿ.ಆರ್.ಗೋಪಾಲ್, ಮು , ಸ.ಪೌರ್ಶಾಲೆ,
CPI/ರಮಂ/ 1(6)(
ಹಂಗರಹ ಳ್, ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ ತಾ, ಹಾಸನ
8)ವೈ.ರ.ಮಂ.37/2
ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ವೈದಯ್ಕೀಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
010‐11/2011
ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/8/2012 15:55

D

EST1

CPI/ರಮಂ/ 1(6)(
8)ರ.ಮಂ.1/2008‐
09/2011

EXAMINATION

2011‐12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪರಸಪ್ರ
1(4)CPI/ವಗರ್/4 ವಗಾರ್ವಣೆಯಾದ ರ್ೕ ಸುರೇಶ್ ಹೆಚ್.ಜಿ. ಮತುತ್
5/2011
ಪದಾಮ್ವತಿ ಎಲ್. ಇವರಿಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆಯಾದ
ಸಥ್ಳಕೆಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/24/2011 0:00

E

75689

EST1

2011‐12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪರಸಪ್ರ
1(4)CPI/ವಗರ್/4 ವಗಾರ್ವಣೆಯಾದ ರ್ೕ ಸುರೇಶ್ ಹೆಚ್.ಜಿ. ಮತುತ್
5/2011
ಪದಾಮ್ವತಿ ಎಲ್. ಇವರಿಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆಯಾದ
ಸಥ್ಳಕೆಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/24/2011 0:00

E

75746

EXAMINATION

CPI/ಗರನ/ 1(8) ರ್ೕ ಮೀರ್ ಉಬೇದುಲಾಲ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು ಇತರೆ
ರಜೆ. ವರ
ಪರೀ ೆಗಳು, ಕೆ.ಎಸ್.ಇಇಬಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
1/2008‐09/2011 ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

1/21/2012 11:53

D

75746

EST1

CPI/ಗರನ/ 1(8) ರ್ೕ ಮೀರ್ ಉಬೇದುಲಾಲ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು ಇತರೆ
ರಜೆ. ವರ
ಪರೀ ೆಗಳು, ಕೆ.ಎಸ್.ಇಇಬಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
1/2008‐09/2011 ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

1/21/2012 11:53

D

EXAMINATION

ರ್ೕ ನಾಗರಾಜು, ಎಂ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
1(4)CPI/ವಗರ್/4
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಏಳನೇ ಹೊಸಕೋಟೆ,
2/2011
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್
ಇವರನುನ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/24/2011 0:00

E

75689

75436

75436

76424

76424

76577

76577

ರ್ೕ ನಾಗರಾಜು, ಎಂ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
1(4)CPI/ವಗರ್/4
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಏಳನೇ ಹೊಸಕೋಟೆ,
2/2011
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್
ಇವರನುನ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/24/2011 0:00

E

1(4)CPI
ಡ.ಹೆ.ಉ.ಸಥ್:/ವಗರ್/
48/2011

ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಲ್ನ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಕಾಯಾರ್ನುಭವ ವೃಂದದ
ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಬಡಿತ್ ಮೂಲಕ ಭತಿರ್ ಮಾಡಿದ
ಕಾರಣ ಡಯಟನ್ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾದ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರ ವೃಂದದ ಉಪನಾಯ್ಸಕರನುನ್ ಬೇರೆ
ಕಡೆಗೆ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/24/2011 0:00

D

1(4)CPI
ಡ.ಹೆ.ಉ.ಸಥ್:/ವಗರ್/
48/2011

ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಲ್ನ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಕಾಯಾರ್ನುಭವ ವೃಂದದ
ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಬಡಿತ್ ಮೂಲಕ ಭತಿರ್ ಮಾಡಿದ
ಕಾರಣ ಡಯಟನ್ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾದ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರ ವೃಂದದ ಉಪನಾಯ್ಸಕರನುನ್ ಬೇರೆ
ಕಡೆಗೆ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/24/2011 0:00

D

EXAMINATION

14CPI.50.ವಗರ್/
2011

ಮತಿ ಶೈಲಜ,
ಲಜ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು
ೕಕಷ್ಕರು,
ರ್ೕೕಮತಿ
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಂಡಯ್ ಇವರ
ಸಥ್ಳಕೆಕ್ ರ್ೕ ಗುರುಮೂತಿರ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು
ಡಯಟ್, ಮಂಡಯ್ ಇವರನುನ್ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್

10/24/2011 0:00

E

EST1

14CPI.50.ವಗರ್/
2011

ರ್ೕಮತಿ ಶೈಲಜ, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು,
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಂಡಯ್ ಇವರ
ಸಥ್ಳಕೆಕ್ ರ್ೕ ಗುರುಮೂತಿರ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು
ಡಯಟ್, ಮಂಡಯ್ ಇವರನುನ್ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್

10/24/2011 0:00

E

EST1

EXAMINATION

EST1

76601

EXAMINATION

1(4)CPI/ವಗರ್/5
1/2011

ರ್ೕ ಬಿ. ಮಹೇಶ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಸಂತೆಕೊಪಪ್ಲು, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

10/24/2011 0:00

E

76601

EST1

1(4)CPI/ವಗರ್/5
1/2011

ರ್ೕ ಬಿ. ಮಹೇಶ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಸಂತೆಕೊಪಪ್ಲು, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

10/24/2011 0:00

E

EXAMINATION

14CPI.52.ವಗರ್/
2011

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಪರ್ಸಾತ್ವಣೆಗಳ ಬಗೆಗ್. ರ್ೕಮತಿ
ಭಾಗಯ್.ಕೆ.ಹೆಚ್ , ರ್ೕ ಡಿ. ವಣಣ್, ರ್ೕಮತಿ
ರೇಖಾ.ಹೆಚ್.ಆರ್.

10/24/2011 0:00

E

EST1

14CPI.52.ವಗರ್/
2011

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ
ಸಕಾರ್ರಿ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಪರ್ಸಾತ್ವಣೆಗಳ ಬಗೆಗ್. ರ್ೕಮತಿ
ಭಾಗಯ್.ಕೆ.ಹೆಚ್ , ರ್ೕ ಡಿ. ವಣಣ್, ರ್ೕಮತಿ
ರೇಖಾ.ಹೆಚ್.ಆರ್.

10/24/2011 0:00

E

11/4/2011 0:00

E

76723

76723

76916

EXAMINATION

1(6) ಂ/ಸೇಸೇ/
ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಸಂಬಂಧ ಬಂದಿರುವ
ಂಬರಹ‐
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಗಳ ಬಗೆಗ್‐ ಂಬರಹ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
14/2006‐07

1(6) ಂ/ಸೇಸೇ/
ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಸಂಬಂಧ ಬಂದಿರುವ
ಂಬರಹ‐
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಗಳ ಬಗೆಗ್‐ ಂಬರಹ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
14/2006‐07

76916

EST1

76917

EXAMINATION

1(6)ದೈ. .ಪ./
ಮುಂಬಡಿತ್/ಷೆಡೂಯ್ಲ್
01/2009/2010

ದೈ ಕ ೕಕಷ್ಣ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರ ಸೇವಾ

76917

EST1

1(6)ದೈ. .ಪ./
ಮುಂಬಡಿತ್/ಷೆಡೂಯ್ಲ್
01/2009/2010

ದೈ ಕ ೕಕಷ್ಣ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರ ಸೇವಾ

76918

EXAMINATION

76918

EST1

11/4/2011 0:00

E

ವರ

9/5/2011 0:00

D

ವರ

9/5/2011 0:00

D

ರ್ೕ ಕೆ. .ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಿವೃತತ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು
1(6) ಂ./ಸೇಸೇ/
ಸ.ದೈ. .ಕಾಲೇಜು ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
‐39/2009‐/2010
ಂದಿನ ಸೇವೆ ಬಗೆಗ್

9/5/2011 0:00

D

ರ್ೕ ಕೆ. .ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಿವೃತತ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು
1(6) ಂ./ಸೇಸೇ/
ಸ.ದೈ. .ಕಾಲೇಜು ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
‐39/2009‐/2010
ಂದಿನ ಸೇವೆ ಬಗೆಗ್

9/5/2011 0:00

D

76934

EXAMINATION

1(6)/ಉವಾಯ್ಪ/
ಅ.05/2010‐11

ರ್ೕ ಎಂ. ವೇಕಾನಂದ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಟಿಇ
ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗ
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/5/2011 0:00

E

76934

EST1

1(6)/ಉವಾಯ್ಪ/
ಅ.05/2010‐11

ರ್ೕ ಎಂ. ವೇಕಾನಂದ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಟಿಇ
ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗ
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/5/2011 0:00

E

EXAMINATION

ದೈ. .ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವ
1(6)ದೈ.ಬಡಿತ್/ವೇ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೇತನ ನಿಗಧಿಗಾಗಿ ಸೆವಾ ಪುಸತ್ಕ
ನಿ/ಇತರೆ‐
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರಿಗೆ ಸ ಲ್ಸಲು ಉ.ನಿಆಡ ತ
01//2011‐12
ಇವರಿಗೆ ತಿ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/5/2011 0:00

E

EST1

ದೈ. .ಪರಿ
ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರ
ೕಕಷ್ಕರ ಹುದೆಗೆ
ಹುದೆಗೆ
ದ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವ
ನೀಡಿರುವ
1(6)ದೈ.ಬಡಿತ್/ವೇ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೇತನ ನಿಗಧಿಗಾಗಿ ಸೆವಾ ಪುಸತ್ಕ
ನಿ/ಇತರೆ‐
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರಿಗೆ ಸ ಲ್ಸಲು ಉ.ನಿಆಡ ತ
01//2011‐12
ಇವರಿಗೆ ತಿ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/5/2011 0:00

E

9/5/2011 0:00

E

76935

76935

76937

EXAMINATION

1(6)
ಸೇ.ಪು/ಕಪ/ವೇನಿ/
ಇತರೆ‐01/08‐
/2009

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಬಿ. ರೂಪಾ ಜಿಲಾಲ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ
ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ ಸಾ. .ಇಲಾಕೆ
ಬೆಮಗಳೂರು ದ.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕ
ಕಳು ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್.

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಬಿ. ರೂಪಾ ಜಿಲಾಲ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ
ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ ಸಾ. .ಇಲಾಕೆ
ಬೆಮಗಳೂರು ದ.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕ
ಕಳು ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್.

9/5/2011 0:00

E

EXAMINATION

ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಯ ಲ್
1(6)ದೈ. .ಪ.ಟಿಎ
ಕತರ್ವಯ್ನಿವರ್ ಉಸತಿತ್ರುವ ದೈ ಕ ೕಕಷ್ಣ
/ಡಿಟ//ಇ /ಇತರೆ
ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ ಎಫ್.ಟಿ.ಎ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
01/2010‐/2011
ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/5/2011 0:00

E

76938

EST1

ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಯ ಲ್
1(6)ದೈ. .ಪ.ಟಿಎ
ಕತರ್ವಯ್ನಿವರ್ ಉಸತಿತ್ರುವ ದೈ ಕ ೕಕಷ್ಣ
/ಡಿಟ//ಇ /ಇತರೆ
ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ ಎಫ್.ಟಿ.ಎ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
01/2010‐/2011
ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/5/2011 0:00

E

76939

EXAMINATION

1(6)ಸಂ. .ಪು.ರ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ನ ಸಂಗೀತ
ಚನೆ‐/ಇ /01/10‐ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದವನುನ್ ಪುನರ್ ರಚನೆ ಮಾಡುವ
/2011
ಬಗೆಗ್

9/5/2011 0:00

E

76939

EST1

1(6)ಸಂ. .ಪು.ರ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ನ ಸಂಗೀತ
ಚನೆ‐/ಇ /01/10‐ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದವನುನ್ ಪುನರ್ ರಚನೆ ಮಾಡುವ
/2011
ಬಗೆಗ್

9/5/2011 0:00

E

76937

76938

EST1

1(6)
ಸೇ.ಪು/ಕಪ/ವೇನಿ/
ಇತರೆ‐01/08‐
/2009

77001

EXAMINATION

1(6)ಚಿ.ಕ. .ಸಂ
ಘ.ಬೇಡಿಕೆ./ಇ /0
1//2009‐10

ಚಿತರ್ಕಲಾ ಸಂಘದ ಕಷ್ಕರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್

9/8/2011 0:00

B

77001

EST1

1(6)ಚಿ.ಕ. .ಸಂ
ಘ.ಬೇಡಿಕೆ./ಇ /0
1//2009‐10

ಚಿತರ್ಕಲಾ ಸಂಘದ ಕಷ್ಕರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್

9/8/2011 0:00

B

EXAMINATION

1(6)ದೈ. .ಪ.ಬಡಿತ್
.ಇತರೆ//ಮುಂಬಡಿತ್/
01/2008‐
09//2011

ದೈ ಕ ೕಕಷ್ಣ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್
ನೀಡುವ ಕುರಿತು‐ಆ ೇಪಣೆಗಳ ಬಗೆಗ್

9/6/2011 0:00

A

76846

EST1

1(6)ದೈ. .ಪ.ಬಡಿತ್
.ಇತರೆ//ಮುಂಬಡಿತ್/
01/2008‐
09//2011

ದೈ ಕ ೕಕಷ್ಣ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್
ನೀಡುವ ಕುರಿತು‐ಆ ೇಪಣೆಗಳ ಬಗೆಗ್

9/6/2011 0:00

A

76856

EXAMINATION

1(6) ಂ/ಸೇಸೇ/
ಇತರೆ/01/08‐
09//2011

ರ್ೕ ಟಿ.ದಾನೇ ವಾಣಿಜಯ್ ತೆರಿಗೆ ಸಹಾಯಕ
ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

11/4/2011 0:00

E

76846

11/4/2011 0:00

E

EXAMINATION

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎನ್.ರಾಜುಕುಂಬಿರಾಜು ರಿಯ
1(6) ಂ./ಸೇಸೇ/
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರ
08/2010‐/2011
ಮದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.

9/5/2011 0:00

E

EST1

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎನ್.ರಾಜುಕುಂಬಿರಾಜು ರಿಯ
1(6) ಂ./ಸೇಸೇ/
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರ
08/2010‐/2011
ಮದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.

9/5/2011 0:00

E

9/5/2011 0:00

E

9/5/2011 0:00

E

EST1

76895

76895

76897

76897

1(6) ಂ/ಸೇಸೇ/
ಇತರೆ/01/08‐
09//2011

ರ್ೕ ಟಿ.ದಾನೇ ವಾಣಿಜಯ್ ತೆರಿಗೆ ಸಹಾಯಕ
ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

76856

EXAMINATION

1(6) ಂ./ಸೇಸೇ/
ಂಬರಹ/17‐
18//2010‐11

ಕೆ
248ರಡಿ
ಕ ಎಸ್ ನಿಯಮ 248
ರಡಿ ಪರಿಗಣಿ ರುವ
ಂದಿನ ಸೇವೆಯನುನ್ ಪೂಣರ್ ಪರ್ಮಾಣದ ಲ್
ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಸೌಲಭಯ್ಗ ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ
ಬಗೆಗ್‐ ಂಬರಹಹೆಚ್. .ವೆಂಕಟೇಶಪಪ್ ಮತುತ್
ಎಸ್.ಜಿ.ಕಮಲ

EST1

1(6) ಂ./ಸೇಸೇ/
ಂಬರಹ/17‐
18//2010‐11

ಕೆ ಎಸ್ ನಿಯಮ 248ರಡಿ ಪರಿಗಣಿ ರುವ
ಂದಿನ ಸೇವೆಯನುನ್ ಪೂಣರ್ ಪರ್ಮಾಣದ ಲ್
ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಸೌಲಭಯ್ಗ ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ
ಬಗೆಗ್‐ ಂಬರಹಹೆಚ್. .ವೆಂಕಟೇಶಪಪ್ ಮತುತ್
ಎಸ್.ಜಿ.ಕಮಲ

76910

EXAMINATION

1(6) ಂ./ಸೇಸೇ/
61/2009‐
10//2011

ರ್ೕ ಟಿ.ನಾಗರಾಜಪಪ್ ಂದಿನ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ
ಪರ್ಸುತ್ತ ಅಭಕಾರಿ ಉಪಧೀಕಷ್ಕರು ಹರಿಹರ
ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.

9/5/2011 0:00

D

76910

EST1

1(6) ಂ./ಸೇಸೇ/
61/2009‐
10//2011

ರ್ೕ ಟಿ.ನಾಗರಾಜಪಪ್ ಂದಿನ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ
ಪರ್ಸುತ್ತ ಅಭಕಾರಿ ಉಪಧೀಕಷ್ಕರು ಹರಿಹರ
ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.

9/5/2011 0:00

D

77589

EXAMINATION

ರ್ೕ ಎಸ್. ರ ೕಂದರ್ ಗೌಡ, ಇವರು ಮಾ ತಿ
1(4)CPI/ಮಾ.ಹ.
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ
ಅ/56/2011
ಬಗೆಗ್.

10/24/2011 0:00

E

77589

EST1

ರ್ೕ ಎಸ್. ರ ೕಂದರ್ ಗೌಡ, ಇವರು ಮಾ ತಿ
1(4)CPI/ಮಾ.ಹ.
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ
ಅ/56/2011
ಬಗೆಗ್.

10/24/2011 0:00

E

77598

EXAMINATION

1(4)CPI/ಮಾ.ಹ.
ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅ/57/2011
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.

10/24/2011 0:00

E

77598

80742

80742

80747

80747

EST1

1(4)CPI/ಮಾ.ಹ.
ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅ/57/2011
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.

10/24/2011 0:00

E

EXAMINATION

ರ್ೕ ನೀಲಯಯ್ ನಿವೃತತ್ ರೀಡರ್ .ಟಿ.
1(6) ಂ./ಸೇಸೇ/
ಜಮಖಂಡಿ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆಯ
ಇತರೆ/01/2008‐
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕದ ಲ್ ದಾಖ ಸುವ
09
ಬಗೆಗ್

9/6/2011 0:00

E

EST1

ರ್ೕ ನೀಲಯಯ್ ನಿವೃತತ್ ರೀಡರ್ .ಟಿ.
1(6) ಂ./ಸೇಸೇ/
ಜಮಖಂಡಿ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆಯ
ಇತರೆ/01/2008‐
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕದ ಲ್ ದಾಖ ಸುವ
09
ಬಗೆಗ್

9/6/2011 0:00

E

EXAMINATION

ಮತಿ ಸಂದಾ
ಸಂದಾಯ್ ಎಂ
ಎಂ.ಪಾ
ಪಾಟೀಲ್
ಟೀಲ್
ರ್ೕೕಮತಿ
.ಸ.ನಿ. ೕಜನೆ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ
1(6)ಹೆ./ಸೇಸೇ/7
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
1//2008
ಸೇವೆಯನುನ್ ಕೂಡಿ ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/6/2011 0:00

E

EST1

ರ್ೕಮತಿ ಸಂದಾಯ್ ಎಂ.ಪಾಟೀಲ್
1(6)ಹೆ./ಸೇಸೇ/7
.ಸ.ನಿ. ೕಜನೆ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ
1//2008
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ಸೇವೆಯನುನ್ ಕೂಡಿ ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/6/2011 0:00

E

80755

EXAMINATION

1(6) ಪ.ವೃತಿತ್ಪೂ
.ಬಡಿತ್/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/01//
2008

ರ್ೕ ಹೋಬಾನಾಯಕ್ .ಪವೃತಿತ್ ಇವರಿಗೆ
ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2011 0:00

E

80755

EST1

1(6) ಪ.ವೃತಿತ್ಪೂ
.ಬಡಿತ್/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/01//
2008

ರ್ೕ ಹೋಬಾನಾಯಕ್ .ಪವೃತಿತ್ ಇವರಿಗೆ
ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2011 0:00

E

80761

EXAMINATION

1(2)ದಾವೆ//ಕೆ.ಎ.
ಟಿ/02/2005‐
06/2511//2003

ರ್ೕ ಎಲ್ ಬಿ.ಹೊರಪಾಯ್ಟಿ ದೈ. . ಕಷ್ಕರು
ಸ.ಕಿ.ಕಾಲೇಜು
ೕ ೕಸ್ ಕಾಲೋನಿ
ರಾಯಚೂರು ಇವರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

9/6/2011 0:00

E

80761

EST1

1(2)ದಾವೆ//ಕೆ.ಎ.
ಟಿ/02/2005‐
06/2511//2003

ರ್ೕ ಎಲ್ ಬಿ.ಹೊರಪಾಯ್ಟಿ ದೈ. . ಕಷ್ಕರು
ಸ.ಕಿ.ಕಾಲೇಜು
ೕ ೕಸ್ ಕಾಲೋನಿ
ರಾಯಚೂರು ಇವರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

9/6/2011 0:00

E

9/6/2011 0:00

C

80773

EXAMINATION

ರ್ೕಮರಿ ಪರ್ಭಾ ಎಸ್ ಮು> .
1(6)/ಖಾಪೂಸೇ/ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆತೆಲುಗು ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ
/66/2007‐08 ಸಮಬಂಧಿ ದ ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ಸೇವಾ ಅವಧಿ
ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

ರ್ೕಮರಿ ಪರ್ಭಾ ಎಸ್ ಮು> .
1(6)/ಖಾಪೂಸೇ/ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆತೆಲುಗು ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ
/66/2007‐08 ಸಮಬಂಧಿ ದ ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ಸೇವಾ ಅವಧಿ
ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

80773

EST1

80777

EXAMINATION

1(6)ಜಿ.ದೈ. .ಅ/
ಪೂ/ಮುಂಬಡಿತ್/01/
/2008

80777

EST1

1(6)ಜಿ.ದೈ. .ಅ/
ಪೂ/ಮುಂಬಡಿತ್/01/
/2008

80782

EXAMINATION

80782

EST1

9/6/2011 0:00

C

ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶಪಪ್ ಜಿಲಾಲ್ ದೈ .ಅ.ನಿ‐32
ಇವರಿಗೆ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ
ಕುರಿತು.

9/6/2011 0:00

E

ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶಪಪ್ ಜಿಲಾಲ್ ದೈ .ಅ.ನಿ‐32
ಇವರಿಗೆ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ
ಕುರಿತು.

9/6/2011 0:00

E

1(6)ದೈ. .ಪೂ./
ರ್ೕ ಸಾಯ್ಮಯಲ್ ಸುರೇಶ್ ದೈ. .ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು
ಮುಂಬಡಿತ್/ಇತರೆ/0
ಬಿ.ಇ ಒ ಕಛೇರಿ ಇವರ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.
1/2009‐10

9/6/2011 0:00

E

1(6)ದೈ. .ಪೂ./
ರ್ೕ ಸಾಯ್ಮಯಲ್ ಸುರೇಶ್ ದೈ. .ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು
ಮುಂಬಡಿತ್/ಇತರೆ/0
ಬಿ.ಇ ಒ ಕಛೇರಿ ಇವರ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.
1/2009‐10

9/6/2011 0:00

E

80800

80800

80808

80808

80811

EXAMINATION

ರ್ೕ ಎಂ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್ ಜೆ.ಡಿಆ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ
1(6)ಸವ್.ಇ.ನಿ/ನಿ& ರಾಜಯ್
ೕಜನಾ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಪಿಂ//67/2009
ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಕುರಿತು

9/6/2011 0:00

E

EST1

ರ್ೕ ಎಂ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್ ಜೆ.ಡಿಆ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ
1(6)ಸವ್.ಇ.ನಿ/ನಿ& ರಾಜಯ್
ೕಜನಾ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಪಿಂ//67/2009
ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಕುರಿತು

9/6/2011 0:00

E

EXAMINATION

ರ್ೕ ಮಹೇಶ್ ಡಿ ನಾಯಕ್ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ದೈ. .
1(6)ದೈ. .ಬಡಿತ್/
ಇವರು ಡಯಟ್ ಕುಮುಟಾದ ಉಪನಾಯ್ಸಕರ
ನಿ ೕ/ಇತರೆ/01/
ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ನಿ ೕಜನೆಯ ಮೇಲೆ
2007‐08
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್.

9/6/2011 0:00

E

EST1

ರ್ೕ ಮಹೇಶ್ ಡಿ ನಾಯ
ನಾಯಕ್ ಗೆರ್ೕಡ್
ೕಡ್‐1 ದೈ. .
1(6)ದೈ. .ಬಡಿತ್/
ಇವರು ಡಯಟ್ ಕುಮುಟಾದ ಉಪನಾಯ್ಸಕರ
ನಿ ೕ/ಇತರೆ/01/
ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ನಿ ೕಜನೆಯ ಮೇಲೆ
2007‐08
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್.

9/6/2011 0:00

E

9/6/2011 0:00

E

EXAMINATION

1(2)(6)
.ಪ.ಬಡಿತ್/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/
246/12/05‐
06/2006

ರ್ೕ ಜಿ.ಕೆ.ಬಾಲರಾಜ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ವ ಗಗ್ ಇವರು
ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್.246/06
ದಾಖ ರುವ ಬಗೆಗ್.

80811

80819

80819

81382

81382

EST1

1(2)(6)
.ಪ.ಬಡಿತ್/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/
246/12/05‐
06/2006

ರ್ೕ ಜಿ.ಕೆ.ಬಾಲರಾಜ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ವ ಗಗ್ ಇವರು
ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್.246/06
ದಾಖ ರುವ ಬಗೆಗ್.

9/6/2011 0:00

E

EXAMINATION

ರ್ೕ ಹನುಮಂತ ಭಜಜ್ಪಪ್ ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ
1(6)/ಖಾಪೂಸೇ/
ನಾಗರಹ ಳ್ ಂಗಸೂಗೂರು ಇವರ ಖಾಯಂ
ಘೋ.07//2006‐
ಪೂವರ್ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯನುನ್ ತೃಪಿತ್ಕರ ಎಂದು
07
ಘೋ ರುವ ಬಗೆಗ್.

9/6/2011 0:00

C

EST1

ರ್ೕ ಹನುಮಂತ ಭಜಜ್ಪಪ್ ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ
1(6)/ಖಾಪೂಸೇ/
ನಾಗರಹ ಳ್ ಂಗಸೂಗೂರು ಇವರ ಖಾಯಂ
ಘೋ.07//2006‐
ಪೂವರ್ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯನುನ್ ತೃಪಿತ್ಕರ ಎಂದು
07
ಘೋ ರುವ ಬಗೆಗ್.

9/6/2011 0:00

C

EXAMINATION

1(4)/ನಿ ೕ/62
/2011

ಮತಿ ಜಿ.ಎಸ್. ಮಂಜುಳ
ಮಂಜುಳ, ಮುಖ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಕಷ್ಕರು,
ರ್ೕೕಮತಿ
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮಾಸೆತ್ೕನಹ ಳ್,
ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾಲೂಲ್ಖು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

10/24/2011 0:00

E

EST1

1(4)/ನಿ ೕ/62
/2011

ರ್ೕಮತಿ ಜಿ.ಎಸ್. ಮಂಜುಳ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮಾಸೆತ್ೕನಹ ಳ್,
ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾಲೂಲ್ಖು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

10/24/2011 0:00

E

EXAMINATION

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ
1(4)/ವಗರ್/63/2 ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾ ವಣೆ ಬಗೆಗ್. [ ರ್ೕ
011
ಹೆಚ್. . ಚಂದರ್ಶೇಖರ್,ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ
ಜಗಧೀಶ, ಬಿ.ಆರ್. .]

10/24/2011 0:00

E

EST1

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ
1(4)/ವಗರ್/63/2 ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾ ವಣೆ ಬಗೆಗ್. [ ರ್ೕ
011
ಹೆಚ್. . ಚಂದರ್ಶೇಖರ್,ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ
ಜಗಧೀಶ, ಬಿ.ಆರ್. .]

10/24/2011 0:00

E

EXAMINATION

ರ್ೕ ಎಸ್. ಕೃಷಣ್ಪಪ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಹು ಕೆರೆ, ತುರುವೇಕೆರೆ
1(4)/ನಿ ೕ/64
ತಾಲೂಲ್ಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ಮಾನಯ್
/2011
ಪೌರಾಡ ತ ಮತುತ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಉದಯ್ಮಿಗಳ
ಸಚಿವರ ಆಪತ್ ಶಾಖೆಗೆ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/24/2011 0:00

E

81449

EST1

ರ್ೕ ಎಸ್
ಎಸ್.. ಕೃಷಣ್ಪ
ಪಪ್ಪ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಹು ಕೆರೆ, ತುರುವೇಕೆರೆ
1(4)/ನಿ ೕ/64
ತಾಲೂಲ್ಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ಮಾನಯ್
/2011
ಪೌರಾಡ ತ ಮತುತ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಉದಯ್ಮಿಗಳ
ಸಚಿವರ ಆಪತ್ ಶಾಖೆಗೆ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/24/2011 0:00

E

81452

EXAMINATION

1(4)/ಮ.ಹ.ಆ/6
ರ್ೕ ಟಿ.ಪಿ.ಗೀರೀಶ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
5/2011
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.

10/24/2011 0:00

E

81447

81447

81449

81452

EST1

1(4)/ಮ.ಹ.ಆ/6
ರ್ೕ ಟಿ.ಪಿ.ಗೀರೀಶ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
5/2011
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.

10/24/2011 0:00

E

EXAMINATION

CPI/ನಿ ೕ/ 1(6
)ಜನ /3.ಅನಿ ೕ
.1/2009‐
10/2011

ಜವಹಾರ ನ ೕದಯ ದಾಯ್ಲಯ ಆಯೆಕ್
ಪರೀ ೆ 2010 ಪುನಶೆಚ್ೕತನ ಕಾಯರ್ಗಾರಕೆಕ್
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00

D

81722

EST1

CPI/ನಿ ೕ/ 1(6
)ಜನ /3.ಅನಿ ೕ
.1/2009‐
10/2011

ಜವಹಾರ ನ ೕದಯ ದಾಯ್ಲಯ ಆಯೆಕ್
ಪರೀ ೆ 2010 ಪುನಶೆಚ್ೕತನ ಕಾಯರ್ಗಾರಕೆಕ್
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00

D

81724

EXAMINATION

CPI/ನಿ ೕ/ 1(6 2010‐11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಎಟಿಐ ಮೈಸೂರು
)ಎಟಿಐ.ತ.ಅ.ನಿ.3/ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ
ಧ ತರಬೇತಿಗ ಗೆ
2010‐11/2011
ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00

D

81724

EST1

CPI/ನಿ ೕ/ 1(6 2010‐11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಎಟಿಐ ಮೈಸೂರು
)ಎಟಿಐ.ತ.ಅ.ನಿ.3/ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ
ಧ ತರಬೇತಿಗ ಗೆ
2010‐11/2011
ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00

D

81722

81726

81726

81727

81727

81728

EXAMINATION

CPI/ನಿ ೕ/ 1(6
)ನೂಯ್ಪ.ಡಿಪಲ್ ೕ.
ತರಬೇತಿ.34/2007
‐08/2011

ನೂಯ್ಪ, ನವದೆಹ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ
ನಡೆಯ ರುವ `ಡಿಪಲ್ ೕ ಇನ್
ಎಡೂಯ್ಕೇಶನಲ್ ಪಾಲ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್
ಅಡಿಮ್ನಿಸೆಟ್ರ್ೕಷನ್. 2007‐08` ತರಬೇತಿಗೆ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00

D

EST1

CPI/ನಿ ೕ/ 1(6
)ನೂಯ್ಪ.ಡಿಪಲ್ ೕ.
ತರಬೇತಿ.34/2007
‐08/2011

ನೂಯ್ಪ, ನವದೆಹ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ
ನಡೆಯ ರುವ `ಡಿಪಲ್ ೕ ಇನ್
ಎಡೂಯ್ಕೇಶನಲ್ ಪಾಲ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್
ಅಡಿಮ್ನಿಸೆಟ್ರ್ೕಷನ್. 2007‐08` ತರಬೇತಿಗೆ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00

D

EXAMINATION

CPI/ನಿ ೕ/ 1(6
)ಬಾಲ.ನಿ.ದಾ.ನಿ.ಇ
ತರೆ.1/2009‐
10/2011

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ಬಾಲ
ಕಾಮಿರ್ಕರನುನ್ ಮುಕಿತ್ಗೊ ಸಲು ಶೇಷ
ದಾ ನಡೆಸುವ ಸಂಬಂಧ ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ಅಥವಾ ದೈ ಕ
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00

D

EST1

CPI/ನಿ ೕ/ 1(
CPI/ನಿ
1(6
6
)ಬಾಲ.ನಿ.ದಾ.ನಿ.ಇ
ತರೆ.1/2009‐
10/2011

ಬ ಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲೆಲ್
ಬೆಂಗಳೂರು
ಜಿಲ ಲ್ಯ ಲ್ ಬಾಲ
ಕಾಮಿರ್ಕರನುನ್ ಮುಕಿತ್ಗೊ ಸಲು ಶೇಷ
ದಾ ನಡೆಸುವ ಸಂಬಂಧ ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ಅಥವಾ ದೈ ಕ
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00

D

9/14/2011 0:00

D

EXAMINATION

CPI/ನಿ ೕ/ 1(6
ನೂಯ್ಪ ನವದೆಹ ರವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ
)ನೂಯ್ಪ.ತ.ಅ.ನಿ 1
ಧ ತರಬೇತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿ ೕಜನೆ
/ 2008‐09 &
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
2009‐10/2011

81728

81731

81731

81732

81732

EST1

CPI/ನಿ ೕ/ 1(6
ನೂಯ್ಪ ನವದೆಹ ರವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ
)ನೂಯ್ಪ.ತ.ಅ.ನಿ 1
ಧ ತರಬೇತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿ ೕಜನೆ
/ 2008‐09 &
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
2009‐10/2011

9/14/2011 0:00

D

EXAMINATION

ರ್ೕ ಡಿ.ಎಸ್.ರಾಜಣಣ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು ಪಾರ್ಥಮಿಕ
CPI/ರಮಂ/ 1(6) ಕಷ್ಣಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು
ರ.ಮಂ.013/2010 ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರು
‐11/2011
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಹಾಗೂ ಜಿಐಎಸ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00

D

EST1

ರ್ೕ ಡಿ.ಎಸ್.ರಾಜಣಣ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು ಪಾರ್ಥಮಿಕ
CPI/ರಮಂ/ 1(6) ಕಷ್ಣಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು
ರ.ಮಂ.013/2010 ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರು
‐11/2011
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಹಾಗೂ ಜಿಐಎಸ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00

D

EXAMINATION

ರ್ೕ .ನಾ
ನಾಗರಾಜನ್
ಗರಾಜನ್,
CPI/ಗರನ/ 1(6)
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ೕಜನೆ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಗರನ.ಮಂ.18/20
ಸಾ ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ
09‐10/2011
ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00

D

EST1

ರ್ೕ .ನಾಗರಾಜನ್,
CPI/ಗರನ/ 1(6)
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ೕಜನೆ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಗರನ.ಮಂ.18/20
ಸಾ ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ
09‐10/2011
ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00

D

EXAMINATION

CPI/ಇ / 1(6) .
ಆಸುಇ.ಹಾತ.ಇತರೆ
./2009‐10/2011

ಬಬ್ಂದಿ ಆಡ ತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆಯ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಿ: 15.02.2010 ರಂದು
ಅನಿರೀ ತ ಹಾಜರಾತಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆ ದ
ಕುರಿತು ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00

D

81733

EST1

CPI/ಇ / 1(6) .
ಆಸುಇ.ಹಾತ.ಇತರೆ
./2009‐10/2011

ಬಬ್ಂದಿ ಆಡ ತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆಯ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಿ: 15.02.2010 ರಂದು
ಅನಿರೀ ತ ಹಾಜರಾತಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆ ದ
ಕುರಿತು ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00

D

81737

EXAMINATION

CPI/ರಮಂ/ 1(6)
ರ.ಮಂ.46/2009‐
10/2011

ರ್ೕ ಕೆ.ಕೃಷೆಣ್ೕಗೌಡ, ಜಂಟಿ ನಿದೇರ್ಶಕರುಆ,
ಸಾ ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ
ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00

D

81737

EST1

CPI/ರಮಂ/ 1(6)
ರ.ಮಂ.46/2009‐
10/2011

ರ್ೕ ಕೆ.ಕೃಷೆಣ್ೕಗೌಡ, ಜಂಟಿ ನಿದೇರ್ಶಕರುಆ,
ಸಾ ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ
ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00

D

EXAMINATION

CPI/LTC&HTC/
1(6)ಹೆಚ್.ಟಿ. .
ಮಂ.8/2008‐
09/2011

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಎನ್.ಪರ್ತಿಮಾ, ನಿದೇರ್ಶಕರು
ಉದುರ್ ಇತರೆ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ
ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಹೆಚ್
ಟಿ ಸೌಲಭಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00

D

81733

81740

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಎನ್.ಪರ್ತಿಮಾ, ನಿದೇರ್ಶಕರು
ಉದುರ್ ಇತರೆ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ
ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಹೆಚ್
ಟಿ ಸೌಲಭಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00

D

EXAMINATION

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಉಮಾ, ನಿವೃತತ್ ಮು ,
CPI/ಗರನ/ 1(6)
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಕೈಲಾಸಪುರಂ, ಮೈಸೂರು
ಗರನ.ಮಂ.ಇತರೆ.1
ಇವರಿಗೆ ಸಂ◌ಂಧಿ ದ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ
/2010‐11/2011
ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/23/2011 0:00

D

81744

EST1

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಉಮಾ, ನಿವೃತತ್ ಮು ,
CPI/ಗರನ/ 1(6)
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಕೈಲಾಸಪುರಂ, ಮೈಸೂರು
ಗರನ.ಮಂ.ಇತರೆ.1
ಇವರಿಗೆ ಸಂ◌ಂಧಿ ದ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ
/2010‐11/2011
ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/23/2011 0:00

D

81765

EXAMINATION

CPI/ರಮಂ/ 1(6)
ರಜೆ.ಇತರೆ/ಕ.ಅ.01
/2009‐10/2011

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಟಿ.ಸೌಭಾಗಯ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಡಯಟ್ ಹಾಸನ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣಾ ಅವಧಿ
ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00

D

81765

EST1

CPI/ರಮಂ/ 1(6)
ರಜೆ.ಇತರೆ/ಕ.ಅ.01
/2009‐10/2011

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಟಿ.ಸೌಭಾಗಯ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಡಯಟ್ ಹಾಸನ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣಾ ಅವಧಿ
ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00

D

81740

81744

EST1

CPI/LTC&HTC/
1(6)ಹೆಚ್.ಟಿ. .
ಮಂ.8/2008‐
09/2011

81771

81771

81773

81773

81774

EXAMINATION

CPI/ಪುನಶೆಚ್ೕತರ/
1(6)ನೂಯ್ಪ.ತ.ಇ
ತರೆ.1/2010‐
11/2011

ನೂಯ್ಪ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ತರಬೇತಿಗೆ
ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00

D

EST1

CPI/ಪುನಶೆಚ್ೕತರ/
1(6)ನೂಯ್ಪ.ತ.ಇ
ತರೆ.1/2010‐
11/2011

ನೂಯ್ಪ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ತರಬೇತಿಗೆ
ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00

D

EXAMINATION

CPI/ಇ / 1(6)ಸ
ಅ/ನ .ಕ /ತನಿ
ೕ.1/2009‐
10/2011

ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜಯ್ ಮಟಟ್ದ
ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ನ ‐ಕ ಸಂಬಂಧ ಎರಡು
ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00

D

EST1

CPI/ಇ / 1(6)
1(6)ಸ
ಸ
ಅ/ನ .ಕ /ತನಿ
ೕ.1/2009‐
10/2011

ಕಷ್ಣ
ಕಷ್
ಣ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜಯ್
ರಾಜ ಮಟ
ಮಟಟ್ದ
ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ನ ‐ಕ ಸಂಬಂಧ ಎರಡು
ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00

D

EXAMINATION

CPI/ರಮಂ/ 1(6)
ರ.ಮಂ. . .33/2
010‐11/2011

ರ್ೕಮತಿ ಕಮಲಮಮ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್,
ಮೈಸೂರು, ಇವರ ರಜಾ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಆದೇಶಕೆಕ್ ಳಂಬ ನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00

D

81774

81776

81776

81779

81779

EST1

CPI/ರಮಂ/ 1(6)
ರ.ಮಂ. . .33/2
010‐11/2011

ರ್ೕಮತಿ ಕಮಲಮಮ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್,
ಮೈಸೂರು, ಇವರ ರಜಾ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಆದೇಶಕೆಕ್ ಳಂಬ ನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00

D

EXAMINATION

CPI/ರಮಂ/ 1(6)
ರ.ಮಂ.1/2007‐
08, 3/2009‐
10/2011

ರ್ೕ ತಮಮ್ಯಯ್, ರಾಜಯ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಸಂ.ನೃ,ನಾ
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00

D

EST1

CPI/ರಮಂ/ 1(6)
ರ.ಮಂ.1/2007‐
08, 3/2009‐
10/2011

ರ್ೕ ತಮಮ್ಯಯ್, ರಾಜಯ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಸಂ.ನೃ,ನಾ
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00

D

EXAMINATION

CPI/ನಿ ೕ/ 1(
CPI/ನಿ
1(6
6
2010‐11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಮತುತ್ 2011‐12 ನೇ
)ತ.ಅ.ನಿ.4/2010‐
ಸಾ ನ ಲ್
ಧ ತರಬೇತಿಗ ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
11 & 11‐
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.
12/2011

9/14/2011 0:00

D

EST1

CPI/ನಿ ೕ/ 1(6
2010‐11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಮತುತ್ 2011‐12 ನೇ
)ತ.ಅ.ನಿ.4/2010‐
ಸಾ ನ ಲ್
ಧ ತರಬೇತಿಗ ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
11 & 11‐
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.
12/2011

9/14/2011 0:00

D

81780

EXAMINATION

CPI/ರಮಂ/76155
/2011

ರ್ೕ ಬಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್, ಮು , ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ,
ತಳಹ ಳ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ತಾ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00

D

81780

EST1

CPI/ರಮಂ/76155
/2011

ರ್ೕ ಬಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್, ಮು , ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ,
ತಳಹ ಳ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ತಾ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00

D

81781

EXAMINATION

CPI/ರಮಂ/ (6)ರ
ರ್ರ್ೕ ಎಂ.ಅಂದಾನಿ, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
.ಮಂ.ಇತರೆ.3/201 ಡಯಟ್, ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ
0‐11/2011
ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00

D

81781

EST1

CPI/ರಮಂ/ (6)ರ
ರ್ರ್ೕ ಎಂ.ಅಂದಾನಿ, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
.ಮಂ.ಇತರೆ.3/201 ಡಯಟ್, ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ
0‐11/2011
ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00

D

81783

EXAMINATION

CPI/ರಮಂ/ 1(6)
ರ್ೕಮತಿ ಸಾಬೇರಾ ಬೇಗಂ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
ರ.ಮಂ.49/2009‐ ಸ.ಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಗೋರಗುಂಟೆ ಪಾಳಯ್ ಇವರಿಗೆ ರಜೆ
10/2011
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/15/2011 0:00

D

EST1

CPI/ರಮಂ/ 1(6)
ರ್ೕಮತಿ ಸಾಬೇರಾ ಬೇಗಂ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
ರ.ಮಂ.49/2009‐ ಸ.ಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಗೋರಗುಂಟೆ ಪಾಳಯ್ ಇವರಿಗೆ ರಜೆ
10/2011
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/15/2011 0:00

D

EXAMINATION

ರ್ೕ ಈ ನಂಜಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು,
CPI/ಗರನ/ 1(6)
ಬೆಳಗಾ
ಭಾಗ, ಬೆಳಗಾ ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್
ಗರನ.ಮಂ.29/20
ನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಸೌಲಭಯ್
10‐11/2011
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00

D

81784

EST1

ರ್ೕ ಈ ನಂಜಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು,
CPI/ಗರನ/ 1(6)
ಬೆಳಗಾ
ಭಾಗ, ಬೆಳಗಾ ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್
ಗರನ.ಮಂ.29/20
ನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಸೌಲಭಯ್
10‐11/2011
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00

D

81785

EXAMINATION

CPI/ರಮಂ/ 1(6)
ರ.ಮಂ.28/2010‐
11/2011

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಆರ್.ತಿರ್ವೇಣಿ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಡಯಟ್, ಕೂಡಿಗೆ, ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00

D

81785

EST1

CPI/ರಮಂ/ 1(6)
ರ.ಮಂ.28/2010‐
11/2011

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಆರ್.ತಿರ್ವೇಣಿ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಡಯಟ್, ಕೂಡಿಗೆ, ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00

D

81783

81784

81794

EXAMINATION

CPI/ನಿ ೕ/ 1(6 ಎಟಿಐ ಮೈಸೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ
)ಎಟಿಐ.ತ.ಅ.ನಿ.5/
ಧ ತರಬೇತಿಗ ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
2010‐11/2011
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್. 2010‐11ನೇ ಸಾಲು

9/14/2011 0:00

D

81794

EST1

CPI/ನಿ ೕ/ 1(6 ಎಟಿಐ ಮೈಸೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ
)ಎಟಿಐ.ತ.ಅ.ನಿ.5/
ಧ ತರಬೇತಿಗ ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
2010‐11/2011
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್. 2010‐11ನೇ ಸಾಲು

9/14/2011 0:00

D

EXAMINATION

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
CPI/ಡಿಟಿಐತರ/ 1
ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರಿಗೆ ಸೇವಾ ಷಯ ಮತುತ್
(6)ತ.ಕಾ.ಅ.ನಿ.06/
ಆಡ ತ ಷಯಗಳ ಬಗೆಗ್ ತರಬೇತಿ ಡಿಟಿಐ
2008‐09/2011
ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಇತರೆ.

9/14/2011 0:00

D

EST1

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ಸಕಾರ್ರಿ
CPI/ಡಿಟಿಐತರ/ 1
ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರಿಗೆ ಸೇವಾ ಷಯ ಮತುತ್
(6)ತ.ಕಾ.ಅ.ನಿ.06/
ಆಡ ತ ಷಯಗಳ ಬಗೆಗ್ ತರಬೇತಿ ಡಿಟಿಐ
2008‐09/2011
ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಇತರೆ.

9/14/2011 0:00

D

10/24/2011 0:00

E

81799

81799

81812

EXAMINATION

1(4)/ವಗರ್/67/2
011

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್. 1. ರ್ೕ ಎಂ. ಮಹದೇವ
ಸಾವ್ಮಿ,2 ರ್ೕಮತಿ ಯಶೋಧ ಎನ್.

81812

81823

81823

81825

81825

EST1

1(4)/ವಗರ್/67/2
011

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್. 1. ರ್ೕ ಎಂ. ಮಹದೇವ
ಸಾವ್ಮಿ,2 ರ್ೕಮತಿ ಯಶೋಧ ಎನ್.

10/24/2011 0:00

E

EXAMINATION

ರ್ೕ ಆರ್. ವಣಣ್ ರೆಡಿಡ್, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ
CPI/ಗರನ/ 1(6)
ನಿದೇರ್ಶಕರುಆ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇ,
ರಮಂ.8/2011‐
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ
12/2011
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/15/2011 0:00

D

EST1

ರ್ೕ ಆರ್. ವಣಣ್ ರೆಡಿಡ್, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ
CPI/ಗರನ/ 1(6)
ನಿದೇರ್ಶಕರುಆ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇ,
ರಮಂ.8/2011‐
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ
12/2011
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/15/2011 0:00

D

EXAMINATION

ರ್ೕ ಎಸ್.ರಾಜ
ರಾಜೇಂದ
ೇಂದರ್, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ
ಸಹಾಯಕ
CPI/ಗರನ/ 1(6)
ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ,
ರಜೆ.62/2007‐
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ, ನಗದೀಕರಣ
08/2011
ಸೌಲಭಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/15/2011 0:00

D

EST1

ರ್ೕ ಎಸ್.ರಾಜೇಂದರ್, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ
CPI/ಗರನ/ 1(6)
ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ,
ರಜೆ.62/2007‐
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ, ನಗದೀಕರಣ
08/2011
ಸೌಲಭಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/15/2011 0:00

D

81827

81827

81841

81841

81843

EXAMINATION

CPI/ರಮಂ/ 1(6)
ರಜೆ.ಇತರೆ.1/201
0‐11/2011

ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಮತುತ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ರಜೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಾರ್ಧಿಕಾರವನುನ್ ಬದಲಾಯಿ
ಪುನರ್ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/15/2011 0:00

D

EST1

CPI/ರಮಂ/ 1(6)
ರಜೆ.ಇತರೆ.1/201
0‐11/2011

ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಮತುತ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ರಜೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಾರ್ಧಿಕಾರವನುನ್ ಬದಲಾಯಿ
ಪುನರ್ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/15/2011 0:00

D

EXAMINATION

CPI/ಡಿಟಿಐತರ/ 1
(6)ತ.ಕಾ.ಅ.ನಿ.ಇತ
ರೆ.1/2010‐
11/2011

ಡಿಟಿಐ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ವತಿಯಿಂದ
ನಡೆಯುವ ತರಬೇತಿಗ ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

9/15/2011 0:00

D

EST1

CPI/ಡಿಟಿಐತರ/ 1
CPI/ಡಿಟಿಐತರ/
(6)ತ.ಕಾ.ಅ.ನಿ.ಇತ
ರೆ.1/2010‐
11/2011

ಡಿಟಿಐ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ವತಿಯಿಂದ
ನಡೆಯುವ ತರಬೇತಿಗ ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

9/15/2011 0:00

D

9/15/2011 0:00

D

EXAMINATION

CPI/ಗರನ/ 1(6)
ರ್ೕ ಡಿ.ವೆಂಕಟೇಶಯಯ್, ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಗರನಮಂ.31/200 ಎಂಎಂಎಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ
9‐10/2011
ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

EST1

CPI/ಗರನ/ 1(6)
ರ್ೕ ಡಿ.ವೆಂಕಟೇಶಯಯ್, ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಗರನಮಂ.31/200 ಎಂಎಂಎಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ
9‐10/2011
ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/15/2011 0:00

D

EXAMINATION

CPI/ಪುನಶೆಚ್ೕತರ/
2010‐11 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಎಟಿಐ ಮೈಸೂರು
1(6)ಎಟಿಐ.ತ.ಅ.
ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ
ಧ ತರಬೇತಿಗ ಗೆ
ನಿ 3/2010‐
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.
11/2011

1/27/2012 15:34

D

81849

EST1

CPI/ಪುನಶೆಚ್ೕತರ/
2010‐11 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಎಟಿಐ ಮೈಸೂರು
1(6)ಎಟಿಐ.ತ.ಅ.
ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ
ಧ ತರಬೇತಿಗ ಗೆ
ನಿ 3/2010‐
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.
11/2011

1/27/2012 15:34

D

81852

EXAMINATION

1(6) ಂ./ಸೇಸೇ/
87//2011‐12

ರ್ೕ ಎ.ಪಾರ್ಣೇಶ್ ನಿವೃತತ್ ಪದ ೕದರ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.

10/24/2011 0:00

D

81852

EST1

1(6) ಂ./ಸೇಸೇ/
87//2011‐12

ರ್ೕ ಎ.ಪಾರ್ಣೇಶ್ ನಿವೃತತ್ ಪದ ೕದರ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.

10/24/2011 0:00

D

81843

81849

83049

EXAMINATION

1(6) ಂ//ಸೇಸೇ
/105//2011‐12

ಮೂತಿರ್.ಎಂ.ಕೆ. ಮು> . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಬೊಗಸೆ
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ತಾ.ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಮದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

10/24/2011 0:00

D

83049

EST1

1(6) ಂ//ಸೇಸೇ
/105//2011‐12

ಮೂತಿರ್.ಎಂ.ಕೆ. ಮು> . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಬೊಗಸೆ
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ತಾ.ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಮದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

10/24/2011 0:00

D

84021

EXAMINATION

1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/
ರ್ೕ ಷಣುಮ್ಖ ಕೆ.ಆರ್. ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
71/2011
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.

10/24/2011 0:00

E

84021

EST1

1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/
ರ್ೕ ಷಣುಮ್ಖ ಕೆ.ಆರ್. ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
71/2011
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.

10/24/2011 0:00

E

ರ್ೕಮತಿ ಆರ್.ನಾಗಪುಷಪ್ ರೀಡರ್ .ಟಿ.ಇ
1(6)ಸವ್.ಇ.ನಿ.ಇತ
ಬೆಳಗಾ ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇ ಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್
ರೆ/ನಿ&ಪಿಂ/01/20
ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಹಾಗೂ
10‐11
ರಜೆ ಬಗೆಗ್

11/4/2011 0:00

E

86964

EXAMINATION

86964

89556

89556

89571

89571

ರ್ೕಮತಿ ಆರ್.ನಾಗಪುಷಪ್ ರೀಡರ್ .ಟಿ.ಇ
1(6)ಸವ್.ಇ.ನಿ.ಇತ
ಬೆಳಗಾ ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇ ಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್
ರೆ/ನಿ&ಪಿಂ/01/20
ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಹಾಗೂ
10‐11
ರಜೆ ಬಗೆಗ್

11/4/2011 0:00

E

EXAMINATION

.ಮಂ
45/201112.ಗರನ
/2011

ರ್ೕ ಬಿನಾರಾಯಣ, ನಿವೃತತ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು
ಸಂಸಕ್ೃತ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ
ರಜೆ ನಗದೀಕರಣದ ಬಗೆಗ್

5/26/2012 14:37

D

EST1

.ಮಂ
45/201112.ಗರನ
/2011

ರ್ೕ ಬಿನಾರಾಯಣ, ನಿವೃತತ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು
ಸಂಸಕ್ೃತ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ
ರಜೆ ನಗದೀಕರಣದ ಬಗೆಗ್

5/26/2012 14:37

D

EXAMINATION

.ಇತರೆ47/2011
12.ಕುಕ ೕ/201
1

ರ್ೕ ಚಂದರ್ಶೇಖರಪಪ್
ಖರಪಪ್, ನಿವೃತತ್
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾ ಇ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಗುಂಪು ಮೆ ಮತುತ್ ಕುಟುಂಬ
ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ ಬಿಲುಲ್ಗಳನುನ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

1/21/2012 11:45

D

EST1

.ಇತರೆ47/2011
12.ಕುಕ ೕ/201
1

ರ್ೕ ಚಂದರ್ಶೇಖರಪಪ್, ನಿವೃತತ್
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾ ಇ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಗುಂಪು ಮೆ ಮತುತ್ ಕುಟುಂಬ
ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ ಬಿಲುಲ್ಗಳನುನ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

1/21/2012 11:45

D

EST1

90958

90958

86800

86800

91850

EXAMINATION

1(8)/ಇ /ಇತರೆ.
02/2011‐
12/2012

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಕೊಟೆರ್ೕಶ್, ಂದಿನ ಸಹ
ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ತಾತಗುಣಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರು
ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

3/29/2012 15:59

D

EST1

1(8)/ಇ /ಇತರೆ.
02/2011‐
12/2012

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಕೊಟೆರ್ೕಶ್, ಂದಿನ ಸಹ
ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ತಾತಗುಣಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರು
ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

3/29/2012 15:59

D

EXAMINATION

ರ್ೕ ಎಸ್.ಜೆ.ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ, ನಿವೃತತ್
1(8)/ಗರನ/ಮಂ.
ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ,
34/2011‐
ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರು
12/2011
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/21/2012 11:51

D

EST1

ರ್ೕ ಎಸ್.ಜೆ.ಸತಯ್ನಾರಾ
ಸತ ನಾರಾಯಣ
ಯಣ, ನಿವೃ
ನಿವ ತತ್
1(8)/ಗರನ/ಮಂ.
ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ,
34/2011‐
ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರು
12/2011
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/21/2012 11:51

D

EXAMINATION

1(8)/ನಿ ೕ/ತ.
2010‐11 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ನಡೆಯುವ
ಧ
ಕಾ.ಅ.ನಿ.4/2010‐
ತರಬೇತಿಗ ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.
11/2012

1/21/2012 12:14

D

1(8)/ನಿ ೕ/ತ.
2010‐11 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ನಡೆಯುವ
ಧ
ಕಾ.ಅ.ನಿ.4/2010‐
ತರಬೇತಿಗ ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.
11/2012

91850

EST1

91872

EXAMINATION

1(8)/ಗರನ/ರ.
ಮಂ.58/2009‐
10/2012

91872

EST1

1(8)/ಗರನ/ರ.
ಮಂ.58/2009‐
10/2012

92133

92133

1/21/2012 12:14

D

ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್ ಅ ೕಮ್, ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರು
(ಶಾಲಾ ಕಷ್ಣ), ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.

1/27/2012 15:35

D

ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್ ಅ ೕಮ್, ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರು
(ಶಾಲಾ ಕಷ್ಣ), ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.

1/27/2012 15:35

D

EXAMINATION

ರ್ೕಮತಿ ಸಾ ತಿರ್ ಬಾಯಿ ಮಿ ಕ್ನ್, ಇವರು
1(8)/ಮಾ.ಹ.ಅ/
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ
4/2011‐12/2012
ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/26/2012 14:42

D

EST1

ರ್ೕಮತಿ ಸಾ ತಿರ್ ಬಾಯಿ ಮಿ ಕ್ನ್, ಇವರು
1(8)/ಮಾ.ಹ.ಅ/
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ
4/2011‐12/2012
ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/26/2012 14:42

D

EXAMINATION

1(8)ಇತರೆ/ಮಾ.
ಹ.ಅ/05/2011‐
12/2012

ರ್ೕ ಪರ್ಹಾಲ್ದ ಗೌಡ, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾ ಇ,
ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವಂತೆ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

5/26/2012 14:38

D

EST1

1(8)ಇತರೆ/ಮಾ.
ಹ.ಅ/05/2011‐
12/2012

ರ್ೕ ಪರ್ಹಾಲ್ದ ಗೌಡ, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾ ಇ,
ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವಂತೆ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

5/26/2012 14:38

D

EXAMINATION

1(8)/ಗರನ/ಮಂ.
57/2011‐
12/2012

ರ್ೕ .ಯು.ಚಂದರ್ಶೇಖರಪಪ್, ನಿವೃತತ್
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲ್ಎ
ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ
ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/26/2012 14:41

D

94375

EST1

1(8)/ಗರನ/ಮಂ.
57/2011‐
12/2012

ರ್ೕ .ಯು.ಚಂದರ್ಶೇಖರಪ
ಶೇಖರಪಪ್, ನಿವೃ
ನಿವ ತತ್
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲ್ಎ
ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ
ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/26/2012 14:41

D

94866

EXAMINATION

1(8)/ಇ /62/2
011‐12/2012

ರ್ೕ ರಾಮೇಗೌಡ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು
ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

5/26/2012 14:42

D

92825

92825

94375

94866

EST1

1(8)/ಇ /62/2
011‐12/2012

ರ್ೕ ರಾಮೇಗೌಡ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು
ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

5/26/2012 14:42

D

96857

EXAMINATION

1(8)/ಗರನ/46/
2011‐12/2012

ರ್ೕ ಎಂಮರಿಮಾದಾ ನಾಯಕ್, ನಿವೃತತ್
ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್, ಬಳಾಳ್ರಿ, ಇವರಿಗೆ
ಬೇಬಾಕಿ ಪತರ್ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

5/26/2012 14:54

D

96857

EST1

1(8)/ಗರನ/46/
2011‐12/2012

ರ್ೕ ಎಂಮರಿಮಾದಾ ನಾಯಕ್, ನಿವೃತತ್
ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್, ಬಳಾಳ್ರಿ, ಇವರಿಗೆ
ಬೇಬಾಕಿ ಪತರ್ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

5/26/2012 14:54

D

EXAMINATION

18ಗರನ/ಸಾ
18
ಗರನ/ಸಾ
ೕ/3/2011‐
12.3/2011‐
12.ಗರನ/2011

ರ್ೕಮತಿ ಟಿ.
ಟಿ.ಬಾಲಸರಸವ್
ಬಾಲಸರಸವ್ತಿ, ನಿವೃತತ್
ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ, ಸಾ ಇ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ
ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಮತುತ್ ಸಮೂ ಕ ಗುಂಪು
ಮೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

1/21/2012 11:47

D

EST1

18ಗರನ/ಸಾ
ೕ/3/2011‐
12.3/2011‐
12.ಗರನ/2011

ರ್ೕಮತಿ ಟಿ.ಬಾಲಸರಸವ್ತಿ, ನಿವೃತತ್
ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ, ಸಾ ಇ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ
ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಮತುತ್ ಸಮೂ ಕ ಗುಂಪು
ಮೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

1/21/2012 11:47

D

82341

82341

82819

EXAMINATION

1(8)ಇತರೆ.ಗರ
ಮಂ./ರಮಂ/1/20
11‐12/2011

ರ್ೕಮತಿ ಆರ್.ನಾಗಪುಷಪ್, ನಿವೃತತ್ ರೀಡರ್,
ಕಷ್ಕರ ಕಷ್ಣ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ, ಬೆಳಗಾ ,
ಇವರ ಗ ಕೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

1/21/2012 11:50

D

82819

EST1

1(8)ಇತರೆ.ಗರ
ಮಂ./ರಮಂ/1/20
11‐12/2011

ರ್ೕಮತಿ ಆರ್.ನಾಗಪುಷಪ್, ನಿವೃತತ್ ರೀಡರ್,
ಕಷ್ಕರ ಕಷ್ಣ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ, ಬೆಳಗಾ ,
ಇವರ ಗ ಕೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

1/21/2012 11:50

D

76257

EST1A

2(6)
ದೂರು/ . ಪರ್/25/
/2011

ಹೆಚ್. ಆರ್. 451/2010 ರಾಜಯ್ ಮಾನವ
ಹಕುಕ್ ಆ ೕಗದ ಲ್ನ ದೂರು.

8/25/2011 0:00

D

69161

EST1A

ರ್ೕ. ಆರ್. ಮಲೆಲ್ೕಗೌಡ, ೇ. . ಬಂಗಾರುಪೇಟೆ,
2(5)/ . ಪರ್/42
ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ಆಪಾದನೆಗಳ
/20110‐11
ಬಗೆಗ್

6/23/2011 0:00

D

69162

EST1A

2(5)/ದೂಪರ್/39/
2088‐89

ರ್ೕ. ಟಿ. ಎಲ್. ಚಿನನ್ದಾಸಪಪ್, ಂದಿನ ಸಹಾಯಕ
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೊರಟಗೆರೆ ತುಮಕುರು
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ಇಲಾಖಾ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

65785

EST1A

64982

EST1A

2(2)/ವೇನಿ/ .
ರ್ೕ ವಕುಮರ್.ಡಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ವೇ.ಬಡಿತ್:16/2010‐ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಚಾಕನಹ ಳ್, ಕನಕಪುರ ತಾ:
11/2011
ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೆತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

9/6/2011 0:00

E

ರ್ೕ ಬೀರಪಪ್, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರುವೃತಿತ್, ಉಪ
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ

9/8/2011 0:00

E

ರ್ೕ
ೕಹನ್ ಕುಮಾರ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
2(2)/ವೇನಿ/ಸಥ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ತೂದೂರು, ತೀಥರ್ಹ ಳ್
ವೇ.ಬಡಿತ್:14/2010‐
ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
11/
ಬಗೆಗ್

9/6/2011 0:00

E

2(2)/ವೇನಿ/ಸಥ್.
ವೇ.ಬಡಿತ್:
13/2010‐11/

64989

EST1A

61265

EST1A

(2)/ವೇನಿ/ಸಥ್.ವೇ.
ಬ:11/2010‐11/

ರ್ೕ ಎಸ್.ರಂಗನಾಥ, ಡಿವೈ.ಎಸ್,ಉಪ
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಚಾಮರಾಜ ನಗರ,
ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

9/6/2011 0:00

E

EST1A

2(7)/ದೂಪರ್/30/
2010‐11

ರ್ೕ. ಅಪಾಪ್ಜಯಯ್, ಉ. ನಿ. ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಮೇ ನ ಸುತ್ ಕರ್ಮ, ಇಲಾಖಾ
ಚಾರಣೆಯ ತನಿಖಾ ವರದಿ ಇವುಗಳನುನ್
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/8/2011 0:00

E

57054

57057

60545

65579

66662

62483

EST1A

ರ್ೕ .ಮುತಿತ್ಗೌಡ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
2(2)/ವೇನಿ/ .ವೆ. ಆರ್.ಡಿ.ಎಸ್. ಬಾಲಕೀಯರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ಬಡಿತ್:08//2010‐11 ಬೆಳೂಳ್ರು,ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

9/6/2011 0:00

E

EST1A

ಹೆಚ್. .ನಾಗರಾಜ್,ರೀಡರ್, ಟಿಇ
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ರ್ೕ.ಮುದಾದ್ನಾಯಕ್
ಅಧೀಕಷ್ಕರು,ಡಯಟ್,
ತುಮಕೂರು ರ್ೕ.
2(5)/ದೂಪರ್/48/
ಜಯಕುಮಾರ್,
ೇ.
.ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನ
ಹ ಳ್, ರ್ೕ
2000‐01
ಪರ್ಭಾಕರ್, ೇ ಗುಬಿಬ್ ಇವರುಗಳು
ತುಮಕೂರು ಡಯಟ್ನ ಲ್ದಾದ್ಗ ಎಸಗಿರುವ
ಅವ ವಹಾರಗಳ ಬಗೆ ರ್ೕ ಎಸ್ ಎನ್

2/9/2011 0:00

D

ರ್ೕ ಜೆ.ಕೆ.ರಮೇಶ್ ಬಾಬು,
ಮುಖೊಯ್ೕಪಧಾಯ್ಯರು, ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ,
ರಾಜನಹ ಳ್ೕ, ಹರಿಹರ ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

9/6/2011 0:00

E

8/24/2011 0:00

E

2/19/2011 0:00

D

EST1A

2(2)/ವೇನಿ/ಸಥ್.
ವೇ.ಬಡಿತ್:15/2010‐
11/

EST1A

2(7)/ದೂಪರ್/06/
2011‐12

ರ್ೕ. ಎನ್. ರ್ೕಕಂಠ, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಸಾ ಇಲಾಖ
ಇಲಾಖೆ,, ದ
ದೇವನಹ
ೕವನಹ ಳ್ ಇವರ ಮೇಲ
ಮೇಲೆ
ಸಾವರ್ಜನಿಕರು ದಿ: 08‐09‐2004 ರಿಂದ
2008ರವರೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ದೂರುಗಳ ಮೇಲೆ
ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ
ನೀಡುವಂತೆ ರ್ೕ. ಕೆ. ಕುಮಾರ್, ಕಷ್ಕರು
ಮಾ ತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾ ತಿ ಹಕು ಮ

EST1A

2(7)/ದೂಪರ್/36/
2010‐11

ರ್ೕ. ಗಣಪತಿಭಟ್, ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತಯುತ್ ಪೌರ್ಢ
ಕಷ್ಣ ಸಚಿವರ ಶೇಷ ಕತರ್ವಾಯ್ಧಿಕಾರಿ ಇವರ
ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

62484

EST1A

2(7)/ದೂಪರ್/36/
2010‐11

ರ್ೕ. ಗಣಪತಿಭಟ್, ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢ
ಕಷ್ಣ ಸಚಿವರ ಶೇಷ ಕತರ್ವಾಯ್ಧಿಕಾರಿ ಇವರ
ಮೇ ನ ದೂರು.

6/21/2011 0:00

D

7/4/2011 0:00

D

62583

EST1A

ರ್ೕಮತಿ ಸುಮಿತರ್ ಹೊನನ್ಪಪ್ ಚಲುವಾದಿ,
2(6)
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಬೆಂ.ಗಾರ್ಮಾಂತರ
ಇತರೆ/ದೂರು/ನೀ.
ಜಿಲೆಲ್ಇವರ ಅನಮಪರ್ಕ ಕಾಯರ್ವೈಖರಿ, ಹಾಗು
/20//2010‐11
ಅನಿಚಿತ ವತರ್ನೆ ಬಗೆಗ್ ದೂರು .

60448

EST1A

2(2)/ವೇನಿ/ .
ವೇ.ಬಡಿತ್:14/2010‐
11/

ರ್ೕ ಕೆ.ರ ಶಂಕರ್ ರೆಡಿಡ್, ಬಿ.ಇ.ಓ, ಚಿತರ್ದುಗರ್
ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

9/6/2011 0:00

E

58869

EST1A

2(5)/ದೂಪರ್/22/
2010‐11

ರ್ೕ. ಕೆ. ರ ಶಂಕರ ರೆಡಿಡ್, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ತಾ|| ಇವರು
ವುನಾವಣೆ ಪರ್ಚಾರ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್.

7/7/2011 0:00

D

EST1A

2(2)/ವೇನಿ/ಸಥ್.
ವೇ.ಬಡಿತ್:10/2010‐
11/

ರ್ೕ ಗಂಗಪಪ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆ, ಎಲೆಕಾಯ್ತನಹ ಳ್, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ:
ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

6/22/2011 0:00

E

58898

EST1A

ರ್ೕ. ಆನಂದ ಹು ಕಟಟ್, ಪತಿರ್ಕೆ ಸಂಪಾದಕರು
ರ್ೕ. ಟಿ. . ಚಂದರ್ಯಯ್, ಉ.ನಿ.ಆ, ಸಾ
2(7)/ದೂಪರ್/24/ ಇಲಾಖೆ, ಇವರ ಮೇ ನ ಆರೋಪಗಳ ಪಟಿಟ್ಯ
2010‐11
ನಕಲು ಹಾಗೂ ಇಲಾಖಾ ತನಿಖೆಗಳ ವರಗಳ
ಪರ್ತಿ ಕೋರಿ ಮಾಃಇತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದ ಲ್
ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ ಬಗೆಗ್.

2/9/2011 0:00

E

55695

EST1A

2(5)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/21
/2010‐11

ರ್ೕ. ಕೆ. ಶಂಕರಪಪ್, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರುಆಡ ತ,
ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರು
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್
6853/2010 ಬಗೆಗ್.

12/9/2010 0:00

E

57866

EST1A

2(2)/ವೇನಿ/ .
ರ್ೕಮತಿ ರೂಪ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ವೇ.ಬಡಿತ್:11/2010‐ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಗಳೆ ಹರಿವೆ, ತುಮಕೂರು ತಾ:
11/
ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೆತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

9/6/2011 0:00

E

57092

EST1A

2(2)/ವೇನಿ/ .
ರ್ೕಮತಿ ಟ.ತೆಹರಾ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ವೇ.ಬಡಿತ್:09/2010‐ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಚಂದಗಾಲ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
11/
ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

9/6/2011 0:00

E

57313

EST1A

9/6/2011 0:00

E

55290

2(2)/ವೇನಿ/ .
ವೇ.ಬಡಿತ್:
08/2010‐11/

ರ್ೕಮತಿ ತಿರ್ವೇಣಿ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್,
ಮೈಸೂರು, ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

57315

57319

54847

51045

49321

EST1A

2(2)/ವೇನಿ/ .
ರ್ೕ ರಾಜಶೇಖರ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ವೇ.ಬಡಿತ್:09/2010‐ ಡಯಟ್, ಮೈಸೂರು, ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೆತನ
11/
ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

EST1A

2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.
ವೇ.ಬಡಿತ್:09/2010‐
11/

.ಯು.ಚಂದರ್ಶೇಖರಪಪ್, ಉಪ
ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾ. .ಇ,
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ,ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೆತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

E

9/6/2011 0:00

E

6/2/2011 0:00

D

12/21/2010 0:00

D

9/6/2011 0:00

D

ರ್ೕ

EST1A

ರ್ೕ. . ಎಸ್. ಮುದಾದ್ನಾಯಕ್, ನಿವೃತತ್
2(5)/ದೂಪರ್/23/ ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಡಯಟ್ ತರುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
2010‐11
ಮೇ ನ ಇಲಾಖಾ ಚಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ
ಬಗೆಗ್

EST1A

2(7)/ದೂಪರ್/20/
2010‐11

EST1A

9/6/2011 0:00

ಯದ್ ಖಲಂದರ್,
ಖಲಂದರ್ ಪಾ
ಪಾರ್ಂಶುಪಾಳರು
ಂಶುಪಾಳರು,
ರ್ೕ. ಸೈಯದ್
ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ತರಭೇತಿ ಸಂಸೆಥ್,
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ
ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

ರ್ೕಮತಿ ಕಟೂಟ್ರೇಶವ್ರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರು
2(2)/ಕಭಾ /
ದಿವಂಗತ ಕೆ.ಕುಬೇರಪಪ್, ಎ.ಇ.ಓ, ಮಾಲೂರು
ಮಾ.ಹಕುಕ್:01:201
ಇವರ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
0‐11/
ಬಗೆಗ್

50912

EST1A

ರ್ೕ ಕೆ.ಜಿ.ಓಂಕಾರ ಮೂತಿರ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಂಗಾಪುರ, ಮಧುಗಿರಿ
ವೇ.ಬಡಿತ್:07//201
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
0‐11
ಬಗೆಗ್

50158

EST1A

2(2)/ಕಭಾ /
ರ್ೕ ಅಮಲಪಪ್.ಬಿಲಲ್ವ, ನಿವೃತತ್ ಬಿ.ಇ.ಒ,
ಮಾ ತಿ.ಹಕುಕ್:02/
ದೇವದುಗರ್, ಇವರು ಮ ತಿ ಹಕುಕ್
2010‐11/
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

49182

EST1A

2(7)/ದೂಪರ್/18/
2010‐11

49027

EST1A

ೇತರ್
ತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ,
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಸಾ
ಸಾ.. ..ಇಲಾಖೆ,
ಇಲಾಖ , ಗುಬಿಬ್
ಗುಬಿಬ್,
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್, ಇವರು ರಾಜಕೀಯ
2(7)/ . ಪರ್/16
ಮುಖಂಡರುಗಳ ಭಾವಚಿತರ್ಗಳನುನ್ ನೋಟ್
/2010‐11
ಪುಸತ್ಕಗಳ ಮೇಲೆ ಮುದಿರ್ ಹಂಚಿ ರುತಾತ್ರೆಂಬ
ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

6/21/2011 0:00

D

49029

EST1A

2(7)/ . ಪರ್/17
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರುಆಡ ತ, ಸಾ. .ಇ.,
/2010‐11
ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

1/25/2011 0:00

E

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರುಆಡ ತ, ಸಾ
ಇಲಾಖೆ,ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ
ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

9/6/2011 0:00

E

9/8/2011 0:00

E

8/25/2011 0:00

E

ೇತರ್ ಕಷ್ಣಧಿಕಾರಿ, ನೆಲಮಂಗಲ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಕೋರಿರುವ
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡದಿರುವ ಬಗೆಗ್ ದೂರು

2/8/2011 0:00

E

ರ್ೕಮತಿ ರತಾನ್ವತಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಬೆಟಟ್ಹಲಸೂರು, ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/6/2011 0:00

E

ಬಿ. ನಾರಾಯಣ ರಿಯ ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇಶಕರು, ಸಾ ಇಲಾಖೆ
2(7)/ದೂಪರ್/09/
ಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಕೇಂದಿರ್ೕಕೃತ
2010‐11
ದಾಖಲಾತಿ ಘಟಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮೇ ನ
ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

1/25/2011 0:00

E

48599

EST1A

2(7)/ . ಪರ್/11
/2010‐11

48621

EST1A

2(2)/ವೇನಿ/ಸಥ್.
ವೇ.ಬ:06/2010‐
11/

48339

EST1A

47411

EST1A

2(2)/ವೇನಿ/ .
ರ್ಮತಿ ಕೆ.ಟಿ.ಸೌಭಾಗಯ್, ಡಯಟ್. ಹಾಸನ
ವೇ.ಬಡಿತ್:04/2010‐ ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
11/
ಬಗೆಗ್

9/6/2011 0:00

E

46817

EST1A

si
2(2)/ವೇನಿ/stepu Sanction for ` B` Group officers stepup
p/02//2010‐11

9/6/2011 0:00

E

47321

47325

EST1A

EST1A

47344

EST1A

46761

EST1A

44644

EST1A

ರ್ೕ. ಪಿ. ರಾಮಯಯ್, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಮತುತ್ ಜಿ. ತಿಮಮ್ಣಣ್, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಮೇ ನ ಸುತ್ಕರ್ಮದ ಕುರಿತು.

2/17/2011 0:00

D

ರ್ೕಮತಿ. ಹೇಮಾವತಿ, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,
2(6)
ಬಾಯ್ಟರಾಯನಪುರ ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್,ಬೆಂ. ದ ಣ
ದೂರು/ನೀ. /7//2 ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಇಲಾಖಾ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ
010
ಗೃಹ ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗ್ ಸುತ್ಕರ್ಮ
ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

2/8/2011 0:00

D

1/17/2011 0:00

D

6/21/2011 0:00

D

9/6/2011 0:00

E

2(5)/ . ಪರ್/06
/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಸಾಯಿರಾ ಬಾನು, ಮು. ಸಕಾರ್ರಿ
ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದೇವರಜೀವನಹ ಳ್,
ಉತತ್
ರ ವಲಯ‐3 ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್
2(6)ದೂರು/ನೀ.
ಇವರು
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಅವರದಣದ ಲ್ ಶಾಲಾ
/08//2010
ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾರ್ಣ ಸಂಬಂದ ಅಗತಯ್
ಮುಂಜಾಗರ್ತಾ‐ ಸುರಕಷ್ತೆಗೆ ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸದೇ
ಕತರ್ವ ಲೋಪ ಎಸಗಿರುವ ನಿಮಿ ತ
ರ್ೕಮತಿ ಪಿ. ಸುಮಂಗಳಮಮ್, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಭದಾ
ಭದಾರ್ವತಿ
ವತಿ ಇವರು
ಇವರು ಶಾಲಾ ಪಠಯ್
ಪುಸತ್ಕಗಳ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಲ್
2(5)/ದೂಪರ್/08/
ಫಲರಾಗಿರುತಾತ್ರೆ ಎಂಬ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್‐ ಮುಖಯ್
2010‐11
ಕಾಯರ್ನಿವಾರ್ಹಕರು, ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್,
ವ ಗಗ್. ಇವರ ದೂರು

CPI/ವೇನಿ/ .ವೇ.
ಬಡಿತ್:02/2010‐11/

ರ್ಮತಿ ಸವರ್ಮಂಗಳ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕಿ, ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಅಗರಹಾರದಾಸರಹ ಳ್,
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

EST1A

sanction of Stagination increment for
si2(2)/ವೇನಿ/03//
Smt shanaz Shirin Banu, H.M, govt highi
2010‐11
school Ramachandrapura

9/6/2011 0:00

E

46406

EST1A

ರ್ೕ. ಎಲ್. ರಂಗಪಪ್, ಂದಿನ ಉ.ನಿ.ಚಿತರ್ದುಗರ್
2(5)/ದೂಪರ್/07/ ಇವರ ರುದಧ್ ಸುತ್ಕರ್ಮ‐ ರ್ೕಮತಿ ಎಂ. ಆರ್.
2010‐11
ಕುಶಲಭಾರತಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಇವರ
ನಿ ೕಜನೆ ಪರ್ಕರಣ ಕುರಿತು.

7/7/2011 0:00

E

46373

EST1A

2(5)/ಮಾ.ಹ.ಅ/
06/2010‐11

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ‐2005ರಡಿ
ವ್ೕಕೃತವಾದ ಮನ ಗಳ ಇತಯ್ಥರ್ದ ಕುರಿತು.

5/17/2011 0:00

D

45285

EST1A

2(2)/ವೇಬ/ .
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ರೇಣುಕಾ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ವೇ.ಬ:02/2010‐ ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್, ವಮಗಗ್ ಇವರಿಗೆ
11/
ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/6/2011 0:00

E

7/4/2011 0:00

D

46486

45675

EST1A

2(6)/ನೀ. /ದೂ
ರು 3//2010

ರ್ೕ. ಎಸ್. ನಾಗೇಂದರ್ರಾವ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಸ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಿದಲೂರು ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ:
ಇವರು ಂದೆ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,ತೂಬಗೆರೆ ಇ ಲ್
ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ
ೕಜನೆಯ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ಅಕರ್ಮವಾಗಿ ಮಾರಟ
ಮಾಡಿರುವ ಅವ್ಉವಹಾರದ ಆರೋಪ‐
ಸುಕರ್ಮ ಕುರಿತು

45900

EST1A

2(5)/ದೂಪರ್/03/
ರ್ೕ. ನಾಗರಾಜ್, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಸಾ
2010‐11
ಇಲಾಖೆ, ಸಾಗರ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

45919

EST1A

2(5)/ದೂಪರ್/01/
2010‐11

44214

EST1A

2(7)/ದೂಪರ್/02/
2010‐11

44218

43835

7/1/2011 0:00

D

ಧಾರವಾಡ/ಗುಲಬ್ಗರ್ ಆಯುಕಾತ್ಲಯಗ ಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಪತರ್ಗಳ ರವಾನೆ ಕಡತ

5/17/2011 0:00

D

ರ್ೕಮತಿ ರಾಜಲ ಮ್, ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಇ.ಒ ಬಿ.
ಶಾಖೆ, ಕ. ಪೌರ್. .ಪರೀ ಾ ಮಂಡ
ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ, ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್./

10/5/2010 0:00

E

EST1A

ಗಂಗಯಯ್, ೇ , ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂ
ತಾಲೂಲ್ಕು
ರ್ೕ. ಗಂಗಯ
2(7)/ದೂಪರ್/03/ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಸಂಬಂಧ ಸುತ್ಕರ್ಮ
2010‐11
ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು. ಉ.ನಿ. ಬೆಂ ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ.

8/24/2011 0:00

E

EST1A

ರ್ೕ. ಪಿ.ಕೆ. ಪರ್ಕಾಶ್, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು,
2(6) ಇತರೆ/
ಉ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ದೂರು/ನೀ. /02/
ಕತರ್ವಯ್ ಲೋಪದ ಬಗೆಗ್ ದೂರು‐ ಸುತ್ಕರ್ಮ
2010‐11
ಕುರಿತು.

7/4/2011 0:00

D

44064

EST1A

2(7)/ದೂಪರ್/01/
2010‐11

ರ್ೕಕಂಠ, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಡಲ್ಘಟಟ್ ತಾ,
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು‐
ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ವೇದಿಕೆ ೕಡಲ್ಘಟಟ್ ತಾ
ಇವರು ನೀಡಿರುವ ದೂರು ಅಜಿರ್.

2/5/2011 0:00

E

1/14/2011 0:00

D

44139

EST1A

ರ್ೕ. ಕೆ. ಎಸ್. ನಾರಾಯಣ್ ಉಪ ನಾಯ್ಸಕರು,
2(6)
ಡಯಟ್ ಹಾಸನ ಇವರು
ೕ ೕಸ್ ಕೇಸ್
ದೂರು/ನೀ. /02//
ಸಂಬಂದ ದಸತ್ಗಿರಿಯಾಗಿ ನಾಯ್ಯಾಂಗ
2010
ಬಂದನದ ಲ್ ಇರುವ ಕುರಿತು ದೂರು‐ ಸುತ್ಕರ್ಮ
ಕುರಿತು.

43637

EST1A

2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.
ರ್ೕ ವೈ.ಎನ್.ರಾಮಸಾವ್ಮಿ ಅಯಾಯ್ಂಗಾರ್,
ವೇ.ಬಡಿತ್:01/2010‐ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ, ಹಂಚಾಯ್, ಇವರಿಗೆ
11/
ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/14/2011 0:00

D

EST1A

ರ್ೕ ಬಿ.ಲ
ಬಿ.ಲ ಮ್ೕನಾರಾಯಣ,
ಮ್ ನಾರಾಯಣ, ಷಯ
2(2)/ವೇನಿ/ಹೆ.ಬ. ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ,
ವಮೂಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಬಾಕಿ ವೇತನ ಬಿ ಲ್ಗೆ
ಆಡಿಟ್:01/2010‐
ಪಿರ್ೕ ಆಡಿಟ್ ಪರಿ ೕಲನಾ ದೃಢೀಕರಣ ನೀಡುವ
11/
ಬಗೆಗ್.

6/14/2011 0:00

D

EST1A

2(6)ಪ.ಅ.ದೂರು/
ಇತರೆ/ನೀ. /31//
2000‐01

4/7/2010 0:00

D

43639

43402

ದಿ: 10‐5‐98ರಂದು ನಡೆದ
ದವ್.ದ.ಸ./ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಪ್ದಾರ್ತಮ್ಕ
ಪರೀ ೆಸಂಬಂದಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರು/ಸಂಬಾವನೆ
ಬಿಲುಲ್ ಕುರಿತು.

43404

EST1A

2(1)ಪ.ಅ.ದೂರು/
ಇತರೆ/ನೀ. /9//2
007‐08

ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್, ಕೊಪಪ್ಳ, ಇವರ
ಕತರ್ವಯ್ ವೈಪಲಯ್ದ ಬಗೆಗ್ ದೂರು ಕುರಿತು.

4/7/2010 0:00

D

EST1A

2002ನೇ ಮಾಚಿರ್ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. .
2(6)ಪ.ಅ.ದೂರು/
ಪರೀ ೆಯ ಲ್ 20%ಕಿಕ್ಂತ ಕಡಿಮೆ ಪರಿತಾಮಶ
ಇತರೆ/ನೀ. /23//
ಬಂದಿರುವ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಮು. ಗಳ
2002‐03
ಬಗೆಗ್ ಸುತ್ಕರ್ಮ ಕುರಿತು.

4/7/2010 0:00

D

43406

EST1A

2001ನೇ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. . ಪರೀ ೆಯ
2(6)ದೂರು/ಇತ
ಪ ತಾಂಶದ ಲ್ 20%ಕಕ್ಮೀತ ಕಡಿಮೆ
ರೆ/ನೀ. /31/200
ಪ ತಾಂಶ ಬಂದಿರುವ ಸ. ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಮುಕಯ್
1‐02
ಕಷ್ಕರ ರ ರುದದ್ ಸುತ್ಕರ್ಮ ಕುರಿತು,

4/7/2010 0:00

D

43407

EST1A

2(6)ಪ/ಅ.ದೂರು
ರ್ೕ. ಎಂ ಚಂದರ್ ೕಖರ , ,ಉ. . ಸಕಾರ್ರಿ
/ಇತರೆ/ನೀ. /11/ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯ್ ಬೆಂ.ದ.ಜಿಲೆಲ್
/1997‐98
ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು ಸುತ್ಕರ್ಮ ಕುರಿತು.

4/7/2010 0:00

D

EST1A

2(6)
ಇತರೆ/ದೂರು/ನೀ.
/46/09‐/2010

ರ್ೕ. ಅಂಜಿನೇಯ ಬಿ.ಆರ್. ಕನಕಪುರ ಮತುತ್
ರ್ೕ. ಹೆಚ್.ಎಸ್.ರಾಜಣಣ್ ಕಲ್ಷಟ್ರ್ ಸಹಾಯಕ
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೋಡಿಹ ಳ್ ಕಲ್ಷಟ್ರ್, ಇವರ
ರುದದ್ ದೌಜನಯ್ದ ದೂರು ಕುರಿತು.

1/14/2011 0:00

D

43405

43128

42998

EST1A

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರುಆಡ ತ ಸಾ ಇಲಾಖೆ
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ
2(7)/ದೂಪರ್/47/ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರು
2009‐2010
ಶಾಲಾ ದಾಯ್ಥಿರ್ನಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ
ನೀಡಿದರು ಎಂಬ ಷಯವನುನ್ ಮುಚಿಚ್ ಹಕಿದಾದ್ರೆ
ಎಂಬ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಎಸ್.ರಂಗನಾಥ, ಜಿಲಾಲ್ ದ್ಐ ಕ
ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ,
ಸಾ. .ಇ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಸಥ್ಗಿತ ವೆತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

10/5/2010 0:00

E

9/6/2011 0:00

E

EST1A

2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.
ವೇ.ಬಡಿತ್:17/2009‐
10/

41943

EST1A

ರ್ೕ. ಎ.ಎಸ್. ಅನಂತರಾಮು, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸಂಪಿಗೆಹೊಸಹ ಳ್,
2(6) ಇತರೆ
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು
ದೂರು/ನೀ. /42// ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. ಖಾತೆಯಿಂದ ರೂ.1.00 ಲಕಷ್
2010
ಹಣ ಡಾರ್ಮಾಡಿ, ಪೀರೋಪಕರಣ ಗಳನುನ್
ಖರೀದಿಸದೇ ದುರುಪ ೕಗ ಪಡಿ ಕೊಂಡಿರುವ
ಬಗೆ ದೂರು ಮಾನ ಶಾಸಕರ ಪತರ್

5/3/2011 0:00

D

42183

EST1A

2(7)/ದೂಪರ್/ದೂ
ರು:44/2009‐10/

10/5/2010 0:00

E

EST1A

ರ್ ಎಲ್.ಎಂ.ಮಾಧವಶಾ , ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
2(2)/ವೇನಿ/ಸಥ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕಡೇಕಲ್, ವಮೂಗಗ್
ವೇ.ಬ:16/2009‐
ಜಿಲಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
10/
ನೀಡುವುದರ ಬಗೆಗ್.

4/29/2010 0:00

E

42410

42322

ರ್ೕ ರಾಜೇಂದರ್, ಬಿ.ಇ.ಓ, ದೂಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ,
ಇವರ ಮೆ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

42394

42133

EST1A

EST1A

2(7)/ದೂಪರ್/ದು
ರು:46/2009‐10/

ಸ.ಪಾರ್.ಶಾ, ಬಿ.ಎ ಗುಡಿಪಾಳಯ್. ತುಮಕೂರು
ನಗರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಹಣ
ೕಲಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ್
ದೂರು

8/13/2010 0:00

E

2(7)/ದೂಪರ್/129
/2004‐05

ರ್ೕಮತಿ ವಂಸತ್ ಕುಮಾರಿ ಉಪ
ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಪೌರ್. ಮಹಾರಾಣೀ
ಸಾ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಮೈಸೂರು, ಇವರ ಮೇಲೆ
ಮಾಚ್ರ್ 2004ನೇ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. .
ಪರೀ ೆಯ ಲ್ ಕಡಿಮೆ ಪ ತಾಂಶ ಬಂದಿರುವ
ಬಗೆಗ್ ಸುತ್ ಕರ್ಮ ಕುರಿತು.

2/25/2010 0:00

E

ಕೆ. .ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಸಹಾಯಕ
ಸಾಮಾನಯ್ದೀಕಾರಿ,ಇವರನುನ್
ಅಧಿಸೂಚನೆಯನುನ್ ಉಲಂಘಿ ರುವ,
ಅವದೇಯತೆ, ಅ ಸುತ್ ಮತುತ್ ಕತರ್ವಯ್
ನಿಲರ್ಕಷ್ತೆಯಂತಹ ಅನುಚಿತ ಎಸಗಿರುವ
ನೆನ್ಲೆಯ ಲ್ ಸೇವೆಯಿಂದ
ಅಮಾನತುಗೋ ಸುವ ಬಗೆ

2/25/2010 0:00

E

42140

EST1A

2(5)/ದೂಪರ್/1/2
005‐06

42141

EST1A

2(5)/ಇ /14/2 2006‐07 ನೇ ಸಾಲ ನ ಲ್ ಅನುಷಾಠ್ನಗೋಂಡ
006‐07
ಕಯರ್ಕರ್ಮಗ ಗೆ ಖಚಾರ್ದ ಅನುದಾನ ಬಗೆಗ್.

2/25/2010 0:00

D

EST1A

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಪೂವರ್ ದದ್ತಾ ಪರೀ ೆ
si2(6)
ನಡೆಸಲು ಕಷ್ಕರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಪರ್ಶೆನ್‐
ಇತರೆ/ನೀ. /ದುರು ಪತರ್ಕೆ ಮುದಿರ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಬಾರದಾಗಿ
‐41/2010
ಇಲಾಖೆ ಆದೇಶ ಇದದ್ರೂ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರ ಸಂಘ ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಪರ್ಶೆನ್‐
ಪತಿರ್ಕೆಗಳನು ಮುದಿರ್ ಹಂಚಿತಿರುವ ಬಗೆ

5/3/2011 0:00

D

41931

41957

EST1A

2(2)/ವೇನಿ/ .
ರ್ೕ ಬಿ. .ದೂಡೆಡ್ೕಗ್ಔಡ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ವೇ.ಬಡಿತ್:21/2009‐ ಡಯಟ್, ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್
10/
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

6/15/2011 0:00

E

41958

EST1A

2(2)/ವೇನಿ/ಸಥ್..
ರ್ೕ ಟಿ.ಎಂ.ಮಹದೇವಯಯ್, ನಿ.ಮು. ,
ವೇ.ಬಡಿತ್:
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ, ಹಣಬೆ, ದೂಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ:
15/2009‐10/ ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

6/14/2011 0:00

E

41873

EST1A

ರ್ೕ ಕೋದಂಡರಾಮಯಯ್, ಜಿಲಾಲ್
ೕಜನಾ
2(7)/ದೂಪರ್/ದೂ
ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
ರು: 41/2009‐10/
ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೆ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

8/10/2010 0:00

E

EST1A

ರ್ೕ. ಂಗರಾಜು, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಉಪ
ನಿದೇರ್ಶಕರು
ನಿದ
ೕರ್ಶಕರು ಕಛ
ಕಛೇರಿ,
ೕರಿ, ಬ
ಬೆಂಗಳುರು
ಂಗಳುರು ಗಾರ್ಂ. ಜಿಲೆಲ್
ಇವರು
ದಿ:
20‐1‐10ರಂದು
ವೇಕಾನಂದ
2(6)/ನೀ. /ದೂ
ಪೌರ್
ಢ
ಶಾಲೆ
ಸೂ
ಬೆಲೆ
ಹೊಸಕೋಟೆ
ಈ
ರು 26/09‐/2010
ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ವೇಳೆ ಇ ಲ್ನ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರೊಂದಿಗೆ ಏಕವಚನದ ಲ್ ನಿಂದಿ
ಅಸಭ ವಾಗಿ ವತಿರ್ ದ ಬಗೆ ದೂರು‐ ಮನ

10/27/2010 0:00

D

EST1A

ರ್ೕ ಗಂಗಪಪ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ, ಪೌರ್ಢ
2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.
ಶಾಲೆ, ಎಲೆಕಾಯ್ತನಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು
ವೇ.ಬಡಿತ್ 11/2009‐
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್
10/
.

4/29/2010 0:00

E

40945

41062

40597

EST1A

ನಂಜುಂಡಯಯ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾ
2(7)/ದೂಪರ್/38/
ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ‐4 ಇವರ
2009‐10
ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

6/21/2011 0:00

D

40823

EST1A

ರ್ ಜಿ.ಆರ್.ಬಸವರಾಜ್, ೇ. ., ಸಾ. .ಇ,
2(7)/ದೂಪರ್/ದು
ಆನೆಕಲ್ ತಾ: ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ರು:39/2009‐10/
ಮೇಲುನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

8/10/2010 0:00

E

40824

EST1A

2(2)/ವೇನಿ/ .
ರ್ ಬಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ, ಮು. , ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
ವೇ.ಬಡಿತ್:18/2009‐ ಶಾಲೆ, ತ ಹಳಳ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ತಾ: ಇವರಿಗೆ
10/
ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

6/15/2011 0:00

E

EST1A

2(2)/ಕುಕ ೕ/
.ವೇ.ಬಡಿತ್:19/20
09‐10/2010

ರ್ೕೕಮತಿ
ಮತಿ ಎ.ಎನ್. ೕಲಾ,
ೕಲಾ ಉಪ
ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ, ಕಡೂರು,
ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗಗ್

6/14/2011 0:00

E

EST1A

2(2)/ಕುಕ ೕ/
ರ್ೕಮತಿ ಭಾಗಯ್ಲಕಿಮ್, ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು
.ವೇ.ಬಡಿತ್20/200 ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ, ಕೋಲಾರ, ಇವರಿಗೆ
9‐10/
ಶೇಷ ವೆತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

4/29/2010 0:00

E

41178

41181

EST1A

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಆರ್,ವೆಂಕಟೇಶಮುತಿರ್, ಮುಖಯ್
2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.
ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಗನಿನ್ಕಡ,
ವೇ.ಬಡಿತ್:13/2009‐
ಹೂಳೆನರ ೕಪುರ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ
10/
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/6/2011 0:00

E

40443

EST1A

2(2)/ವೇನಿ/ಸು
ತೊತ್ೕಲೆ.ಕಡತ:200
‐/

ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ .ವೇ.ಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ/
ಹೆ.ವೇ.ಬಡಿತ್ಗಳ ಅಧಿಕಾರವನುನ್ ಗುಲಬ್ಗಾರ್
ಮತುತ್ ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕಾತ್ಲಯಕೆಕ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್

1/11/2010 0:00

E

40559

EST1A

2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.
ರ್ೕ ಎಸ್.ಸೋಮಶೇಖರ್, ಷಯ
ವೇ.ಬಡಿತ್:05/2009‐ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್
10/
ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/6/2011 0:00

E

41409

EST1A

2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.
ರ್ ಬೀರಪಪ್, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರುವೃತಿತ್ ಉಪ
ವೇ.ಬ:14/2009‐ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್
10/
ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

6/14/2011 0:00

E

40493

EST1A

2(2)/ವೇನಿ/ಸಥ್.
ರ್ೕ ಐ.ಎಸ್.ಜಾದವ್, ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ, ಆಳಂದ
ವೇ.ಬ: 06/2007‐ ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್
08/
ಬಗೆಗ್

1/13/2010 0:00

E

41182

40494

EST1A

2(2)/ವೇನಿ/ಸಥ್. ಹೆಚ್.ಬಸವರಾಜಯ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ,
ವೇ.ಬಡಿತ್:9/2005/ ಅವರಗೆರೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ ವೆತನ ಬಡಿತ್
06/
ಬಗೆಗ್.

1/13/2010 0:00

D

40495

EST1A

2(2)/ರಮಂ/ .
ವೇ.ಬಡಿತ್:34/2006‐
07/

ರ್ೕ ಕೆ.ಟಿ. ವ ಶಂಕರ, ಬಿ.ಆರ್. , ದಾವಣಗೆರೆ,
ಇವರಿಗ .ವೇ.ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

1/13/2010 0:00

E

40496

EST1A

2(2)/ವೇನಿ/ .
ವೇ.ಬಡಿತ್:2007‐08/

ರ್ ಬಿ.ಟಿ.ಚಂದರ್ಕಾಂತ, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ,
ಉಮಮ್ಡ ಹ ಳ್, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
.ವೇ.ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

1/13/2010 0:00

E

40497

EST1A

2(2)/ವೇನಿ/ .
ವೇ.ಬಡಿತ್:2/2008‐
09/

1/13/2010 0:00

E

40498

EST1A

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

1/13/2010 0:00

D

ರ್ೕ

.ಎಂ.ತಪೆಪ್ ಸವ್ಮಿ, ಅಧಿಕಷ್ಕರು, ಟಿ.ಟಿ.ಐ,
ಹೂಸದುಗರ್, ಇವರಿಗೆ .ವೆ.ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

40499

EST1A

2(2)/ವೇನಿ/ಸಥ್.
ವೇ.ಬಡಿತ್:89/2001‐
02/

40500

EST1A

40501

40515

40516

ರ್ ಹೆಚ್.ಕೆ.ನಂಜುಂಡಸಾವ್ಮಿ, ನಿ,ಮೂ. ,
ಬಾಗಲಕುಂಟೆ ಬೆಂ‐ ಇವರಿಗೆ ಸಥ್.ವೇ.ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

1/13/2010 0:00

E

2(2)/ವೇನಿ/ .
ರ್ .ವೇದಮೂತಿರ್, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ವೇ.ಬಡಿತ್:33/2007‐ ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ, ತಾ ಪಂ: ತಿಪಟೂರು ಇವರಿಗೆ
08/
.ವೆ.ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

1/13/2010 0:00

E

EST1A

2(2)/ವೇನಿ/ಹೆ,
ವೇ.ಬಡಿತ್:15/2004‐
05/

1/13/2010 0:00

E

EST1A

2(2)/ವೇನಿ/ .
ವೇ.ಬ:6/2008‐
09/

ರ್ೕ ಎನ್.ಜೆ.ಗುರುಪರ್ಸಾದ್, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ,
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೆತನ ಬಡಿತ್
ಬಗಗ್

1/13/2010 0:00

E

2(2)
.ವೈ.ಬ:04/2009
Sanction of p.p.for srimathi m.b.geetha
‐
h.m g.h.s. markuli hasan district
10/ವೇನಿ/04/200
9‐10/

1/13/2010 0:00

E

EST1A

ರ್ೕ ಮಾದಯಯ್, ಎ.ಇ.ಓ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ,
ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಹೆ.ವೇ.ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

EST1A

2(2)/ವೇನಿ/kan.i sanction of kan.language increment for
nc:08/2007‐08/ R.Giriyamma ,Rtd H.M, G.H.S, Sarakki,

1/13/2010 0:00

E

40519

EST1A

2(2)ಸಥ್.ವೇ.ಬಡಿತ್:1 ರ್ೕ ಎ.ಎ.ಕುಟಿನೋ ನಿದೇಶಕರು, ಉದುರ್ ಮತುತ್
0:2007‐
ಇತರೆ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಬಾಪಾ ಶಾಲೆಗಳು,
08/ಸಾಂ.ಸಪ್/‐
ಬೆಂಗಳೂರು‐1 ಇವರಿಗೆ 3ನೇ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ
/2010
ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

1/13/2010 0:00

E

40521

EST1A

2(2)/ವೇನಿ/stag.
inc.02/2009‐10/

Sanc of sta. increment for lakshman
Rao, H.M, G.H.S, Kutagarlahalli,
Madugiri dist,

1/13/2010 0:00

E

40522

EST1A

2(2) ಹೆ.ಪೇ.ಬಡಿತ್
ರ್ೕ ಬಿ.ಎಸ್.ನಾಗರಾಜುರಾವ್
54/05‐06/ವೇನಿ/‐ ನಿ.ಮು. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
/2010
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

1/13/2010 0:00

E

40523

EST1A

2(2) ಹೆ.ವೇ.ಬಡಿತ್
152/2004‐
05/ವೇನಿ/‐/2010

1/13/2010 0:00

E

40518

ರ್ೕ ಎಲ್.ಎಸ್,ಸೂಯರ್ ನಾರಾಯಣ ದೀ ತ್
.ಮು. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ. ಂಗದಹ ಳ್ ತರಿಕೇರೆ
ತಾ.ಚಿಕಕ್ ಮಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಹೆ.ವೇ.ಬಡಿತ್.

40327

EST1A

2(7)/ದೂಪರ್/37/
2010

ರ್ೕ. ಚನನ್ಬಸಪಪ್ ಎಸ್. ಕೆ.
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರುಆಡ ತ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ
ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

10/5/2010 0:00

E

8/30/2011 0:00

D

40416

EST1A

ಬೆಂಗಳೂರು /ಮೈಸೂರು ಬಾಗದ ಗೂರ್ಪ್ ‐ಬಿ
2(6)
ವೃಂದದ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಗೆಗ್ ಬಂದಿರುವ ದೂರು
ಇತರೆ/ನೀ. /37/0
ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಜಿಲಾಲ್ ಪು ನಿದೇರ್ಶಕರುಗ ಗೆ
9‐/2010
ಸೂಕತ್ಕರ್ಮಕಾಕ್ಗಿ ಕಳು ಸಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್.

40440

EST1A

CPI
ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್
¹2(2)/ವೇನಿ/ ವೇ.
ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗೆಗ್
ಬ.ಮುಂ:200 ‐/

1/11/2010 0:00

E

EST1A

ರ್ೕ. ಟಿ.ಆರ್. ನಾರಾಯಣಗೌಡ
ನಾರಾಯಣಗೌಡ, ರಿಯ
2(7)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/36 ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಮೈಸೂರು ಇವರು
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:
/2010
5852/2009.

10/14/2010 0:00

C

ರ್ೕ ಉಮಾಮಹೇಶ್, ಸಹಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ತಾಲೂಲ್ಕು
ಪಂಚಾಯತಿ ವಮೂಗಗ್ ಇವೆರಿಗೆ ಶೇಷ
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/29/2010 0:00

E

40269

40270

EST1A

2(2)/ವೇಬ/ .
ವೇ.ಬಡಿತ್:16/2009‐
10/

EST1A

ರ್ೕ ಕೆ.ಸೋಮಶೇಖರಪಪ್, ಸಹಾಯಕ
2(2)/ವೇಬ/ .
ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ
ವೇ.ಬಡಿತ್:17/2009‐
ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯತಿ, ಚನನ್ಗಿರಿ ಇವರಿಗೆ
10/2010
ಶೇಷ ವೆತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/29/2010 0:00

E

EST1A

ರ್ೕ. ಎನ್. ಗಂಗಾಧರ್, ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ೕಜನ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ,
2(6)
ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಆಬಿಯಾನ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು
ಇತರೆ/ದೂರು/ಇ /
ಗಿರಿನಗರ ಚೇತನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ
33/ 2009‐/2010
ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ ಕಮಿಟಿ ನಿದೇರ್ಶಕರಾಗಿರುವ
ಕುರಿತು ದೂರು ಸುತ್ಕರ್ಮ ಕುರಿತು.

11/30/2010 0:00

D

40281

EST1A

ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಕನಸವಾಡಿ,
ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ: ಬೆಂಗಳೂರು
2(6)
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರಾದ
ಇತರೆ/ದೂರು/ನೀ.
ರ್ೕಮತಿ ಜಿ,ಎಂ ಅನುಸೂಯ ನಿವೃತತ್ ಮತುತ್
/35/09‐/2010 ರ್ೕ. ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್ ಪರ್.ದ.ಸ. ಇವರುಗಳ ರುದದ್
ಹನ ದುರುಪ ೕಗದ ದೂರು ‐ ಸುತ್ಕರ್ಮ
ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆ

4/28/2010 0:00

D

40143

EST1A

25.31.ದೂಪರ್/20
09

ರ್ೕ. ಎಸ್. ಎಲ್. ಚವಾಹ್ಣ್, ವಮೂಗಗ್
ಉ.ನಿ.ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ನ ಇಲಾಖೆ,ಇವರ
ಭರ್ಷಾಟ್ಚಾರ ಆಡ ತ ವೈಖರಿ ಬಗೆಗ್.

12/15/2010 0:00

D

EST1A

2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.
ವೇ.ಬಡಿತ್:10//200
9‐10

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ವರಾಮ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಂಕನಹ ಳ್,
ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ತಾ: ಇವರಿಗಿ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ
ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

6/14/2011 0:00

E

40271

40278

40225

40153

EST1A

ರ್ೕ ರಾಜಯಯ್,ಮು. , ಮತುತ್ ರ್ೕ
2(2)/ವೇನಿ/ಸಥ್.
ಎಂ.ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿ, ಮು. , ತುಮಕೂರು ದಜಿಲೆಲ್
ವೇ.ಬಡಿತ್ 08/2009‐
ಇವರುಗ ಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
10/
ಬಗೆಗ್

40155

EST1A

2(2)/ವೇನಿ/ .
ವೇ.ಬಡಿತ್:01//200
9‐10

40181

EST1A

ರ್ೕ ಸಚಿಚ್ದನಂದಾ
ತಿರ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೆ. ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕಲಾಯ್ಗೇಟ್, ಮಾಗಡಿ
ಬಡಿತ್:09//2009‐10 ಟೌನ್, ಮಾಗಡಿ ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೆತನ
ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

40034

EST1A

25.29. . ಪರ್/2
009

EST1A

CPI
2(2)/ವೇಬ/ .
ವೇ.ಬಡಿತ್:14//200
9‐10

40036

ರ್ೕ ಎ.ಕೆ.ನಾಗೇಂದರ್ಪಪ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಡಯಟ್, ವಮೂಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗೆಗ್

ಕೆ ಎಸ್ ಷಡಾಕಷ್ರಪಪ್, ನಿ ಉ ನಿ, ದಾವಣಗೆರೆ
ಇವರ ರುದದ್ ಸುತ್ ಕರ್ಮದ ಲ್
ಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಭಾವನೆ ಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

ರ್ೕಮತಿ ಆರ್.ಜಯಮಮ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಗೋ ಂದರಾಜನಗರ,
ಬೆಂ‐ದ_ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

6/14/2011 0:00

E

9/6/2011 0:00

E

4/29/2010 0:00

E

2/23/2010 0:00

E

4/27/2010 0:00

E

EST1A

ರ್ೕ. ಎನ್. ಸಾವ್ಮಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
2(2)/ವೇಬ/15/2 ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆ. ಬಿ. ಹಾಳ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು
009‐10
ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್.

39561

EST1A

2(7)/ದೂರು/32/
2009

39506

EST1A

2(5)/ದೂರು/13/
1999‐2000

40070

39613

39623

4/29/2010 0:00

E

ರ್ೕ. ಕೃಷಣ್ಪಪ್, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ
ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

8/24/2011 0:00

D

ರ್ೕ. ಎ. ಟಿ ಚಾಮರಾಜ, ೇತರ್ ೕಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ,
ಭದಾರ್ವತಿ ೕವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ
ದೂರುಗಳ ಬಗೆಗ್.

11/27/2009 0:00

D

EST1A

ಣಶ
ಶೆಟಿ
ೆಟಿಟ್,
ಫ್ರ್. ಕೆ. ಜಿ. ಲಕಷ್ಮ್ಣ
2(6)/ಇತರೆ/20/ ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
2009
ಪಡಂಗಡಿ, ಇವರ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ ಆದೇಶವನುನ್
ಪರಿಷಕ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/30/2011 0:00

D

EST1A

CPI
2(2)/ ವೇಬ/11
/2009‐10/

ರ್ೕ ವಮೂತಿರ್, ಬಿಆರ್ , ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ,
ಸ. .ಅ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ
ವೆತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

6/14/2011 0:00

E

EST1A

ರ್ೕ .ಆರ್.ಅಶೋಕ್, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು,
CPI 2(2)/ ವೇಬ ಸಾ. .ಇ, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕೋಲಾರ
/12/2009‐10/
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೆತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗಗ್

39815

EST1A

CPI/ ವೇಬ/ 2(2
)13/2009‐10/

39503

EST1A

2(5)/ಇತರೆ/01/
2008‐09

EST1A

ರ್ೕ. ಡಿ. ದಾಸರ್
ದಾಸರ್,, ೕಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ,
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಉ.ನಿ.
ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ ಚಿಕೊಕ್ೕಡಿ,
2(5)/ದೂರು/18/
ಇವರುವಗಾರ್ವಣೆ ಆದೇಶದ ರೀತಯ್ ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್
2005‐06
ಹಾಜರಾಗಗದಿರುವ ಕುರಿತು ಸುತ್ಕರ್ಮ
ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್

39624

39504

39483

EST1A

CPI/ಹೆವೇಬ/71/2
009‐10/

4/27/2010 0:00

E

ರ್ೕ ಎಂ.ಹನುಮಂತಪಪ್, ಬಿ.ಆರ್. ,
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ, ದಾವಣಗೆರೆ ಉತತ್ರ ವಲಯ
ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್

4/27/2010 0:00

E

ರ್ೕ. ಹೆಚ್. ಆರ್. ಬಸಪಪ್, ಜಿಲಾಲ್ ವಯಸಕ್ರ
ಕಷ್ಣಾಧೀಕಾರಿ, ಇವರ ಪರ್ಕರಣದ ಲ್ ಸಂಭಾವನೆ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/27/2009 0:00

E

11/27/2009 0:00

D

9/8/2011 0:00

E

ರ್ೕ ಎಂ.ಬಿ.ಅಯಯ್ಪಪ್, ಮು. ., ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ,
ಕೂಂಡಗೇರೆ, ಕೂಡಗು ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಬಗದ್ಗೆ

EST1A

ರ್ೕಮತಿ ಸರೋಜಿನ ಎಂ.ಪಿ., ನಿವ್ಋತತ್ ಮು. ,
CPI/ಹೆವೇಬ/6ಎ/2
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ, ಗೋಣಿಕೂಪಪ್ಲು, ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
009‐10/
ವೆತನ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

39485

EST1A

CPI/ಹೆವೇಬ/02/2
009‐10/

39488

EST1A

CPI/ಹೆವೇಬ/02/2
007‐08/

39495

EST1A

39498

EST1A

39484

6/15/2011 0:00

E

ರ್ೕಮತಿ ರುಕಿಮ್ಣಿಯಮಮ್, ನಿವೃತತ್ ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಂದಿನ ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ
ನಿದೇರ್ಶನಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

4/27/2010 0:00

E

ರ್ೕಮತಿ ಶಾ ದಾ ಸುಲಾತ್ನ, ನಿ.ಮು. ,
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ,ಉದುರ್ಬಾರ್ ಲೇನ್, ಬೆಂ‐ದ ಣ,
ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

9/8/2011 0:00

E

ಬೋರಪಪ್ ನಾಯಕ, ಬಿ.ಇ.ಓ, ಜಗಳೂರು,
CPI/ಸಥ್ವೇಬ//200
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೆತನ ಬಡಿತ್
8‐09/
ಬಗೆಗ್

9/8/2011 0:00

E

ರ್ೕಮತಿ ಎನ್.ಎಸ್. ೕತಾದೇ , ನಿ.ಮು. ,
CPI/ಹೆವೇಬ/01/2
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ, ದಧ್ ಂಗಾಪುರ, ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
008‐09/
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

6/14/2011 0:00

E

37115

EST1A

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಮಂಜುಳ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಹಾಗೂ
ಪದನಿಮಿತತ್ ಸಮೂಹ ಸಹಾಯಕ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ,
CPI/ ವೇಬ/1‐10‐
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಗಾಜನೂರು ವಮೂಗಗ್
2009/2009
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

39089

EST1A

ರ್ೕ ರ್ೕಕಂಠ, ಂದಿನ ೇ. .ಗಳು, ಸಾ. .ಇ,
2(7)/ದೂರು/29/
ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ: ಬೆಂ‐ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ
2009‐10/
ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

12/21/2010 0:00

D

EST1A

ರ್ೕ. ಹೆಚ್. ಎಂ ನರ ಂಹಯಯ್, ಮು. .
2(6)
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಹೊಸೂರು ರಾ ತಾ: ಮಧುಗಿರಿ
ಇತರೆ/ದೂರು/32/
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು ಸುತ್ಕರ್ಮಕೆಕ್ ಉ.ನಿ
2009
ಪಾರಸುಸ್ ಕುರಿತು.

10/27/2010 0:00

D

39243

EST1A

2(6)
ಇತರೆ/ದೂರು/31/
2009

ರ್ೕಮತಿ ಅನುರಾಧ
ಅನುರಾಧ,, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗೋಣಿಕೊಪಪ್ಲು, ೕರಾಜಪೇಟೆ
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಂದ ನಿಯಮಬಾ ರಬಾಗಿ ಅಧಿಕ
ಶುಲಕ್ ವಸೂ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್ ದೂರು

1/14/2011 0:00

D

39248

EST1A

2(7)ದೂರು/ದೂ
ರು/31/2009‐10/

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಗೀತಾ, ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು ಜಿಲಾಲ್
ಸಾ ಾರತಾ ಸಮಿತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್‐ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಮೆ ನ ಸುತ್ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್

2/3/2010 0:00

D

39385

9/6/2011 0:00

E

EST1A

2
(6)/ದೂರು/ಇತರೆ
28/2009

ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಬಿ.ಡಿ.ಕೆ. ಸಂಯುಕತ್ ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹನಗವಾಡಿ, ಹರಿಹರ ತಾ:
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಕಷ್ಕರಿಗೆ
ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಕಿರುಕುಳ ಕುರಿತು ರ್ೕಮತಿ
ಅನನ್ಪೂಣರ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ರವರ ದೂರು.

5/3/2011 0:00

D

37199

EST1A

ರ್ೕ . ನಾಗರಾಜನ್, ಂದಿನ
ಸ/ದೂರು/25/09‐ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾ. . ಇಲಾಖೆ,ಕೋಲಾರ
10/
ಹಾಗೂ ರ್ೕ ಪುರುಷೋತತ್ಮ ರೆಡಿಡ್, ಪರ್.ದ.ಸ
ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

4/3/2010 0:00

E

37200

EST1A

ರ್ೕ ಆಂಜನಪಪ್, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
2(7)/ದೂರು/26/
ಸಾ. , ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ವಲಯ‐2
09‐10/
ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

2/5/2011 0:00

E

EST1A

ರ್ೕ ಹನ
ಹನುಮೇಗೌಡ
ುಮೇಗೌಡ ಪಾ
ಪಾಟೀಲ್
ಟೀಲ್, ಮುಖ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಕಷ್ಕರು,
CPI/ ವೇಬ/ 2(2
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ರೆಗೇಣಿಗೆರೆ, ಹೂನಾನ್ ಳ್
).10/2009‐
ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್
10/2009
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

4/27/2010 0:00

E

10/27/2010 0:00

D

39156

38635

38825

EST1A

ರ್ೕ. ಪಿ. ಪರ ವಮೂತಿರ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಧುವನಹ ಳ್,
2(6)/ದೂರು/19/
ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ ತಾ: ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್
2009
ಇವರ ಹಣಕಾ ನ ದುರುಪ ೕಗ, ಕತರ್ವಯ್
ನಿರ್ಕಷ್ತೆ ಬಗೆಗ್ ದೂರು ಸುತ್ಕರ್ಮ ಕುರಿತು, ಬಬ್ಂದಿ‐
1 ಶಾಖೆಯ ಕಡತದೊಂದಿಗೆ

37976

EST1A

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಸತಯ್ಮೂತಿರ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
CPI/ಸಥ್ವೇಬ/ 2(2 ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಚಂಗಡಿಹ ಳ್, ಸಕಲೇಶವ್ರ
)07/2009‐10 ತಾ: ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

37365

EST1A

si2(7)/ದೂರು/27/ Complaint against sri Basavaraju, BEO.,
2009‐10
Anekal Taluk reg.,

EST1A

CPI/ಸಥ್ವೇಬ/06/2
009‐10/2009

EST1A

ರ್ೕ ಚಂದರ್ಶೇಖರ
ಶೇಖರ, ಉಪ
ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,ಸ..ಪ.ಪೂ.ಕಾ, ಬಾಲಕರ,
CPI/ಸಥ್ವೇಬ/05/2
009‐10/2009 ಹುಣಸೂರು ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

E

EST1A

CPI/ ವೇಬ/09/2
009‐10/2009

ರ್ೕ ಆರ್.ಕ್ಋಷಣ್ಪಪ್, ಮುಕಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಚೂಟಟ್ನಹ ಳ್, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್,
ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್.

4/29/2010 0:00

E

37408

37409

37411

ರ್ೕವೈ.ಎನ್.ರಾಮಸಾವ್ಮಿ ಐಯಾಯ್ಂಗಾರ್,
ಮುಕಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ಹಂಚಾಯ್, ಮಯ್ಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬನಗೆಗ್.

4/27/2010 0:00

E

10/29/2009 0:00

E

1/11/2010 0:00

E

36893

EST1A

ರ್ೕ ಸಣಣ್ಸಾವ್ಮಿಗೌಡ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಲೆಲ್ೕನಹ ಳ್, ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ ತಾ:
2(6)/ದೂರು/ವ
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಬೇರೆ
ಗಾರ್/2009
ಕಡೆಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಸಕಾರ್ರದ
ಪತರ್ .

4/28/2010 0:00

D

4/28/2010 0:00

D

36887

EST1A

ರ್ೕ. ಹನುಮಂತನಾಯಕ್, ಉಪ
2
ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜು,
(6)/ಇತರೆ/ವಗರ್/2
ಹರಪನಹ ಳ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್
009
ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಸಕಾರ್ರದ ಪತರ್.

36744

EST1A

ರ್ೕ ಎಸ್.ಎಲ್.ಚವಾನ್, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
CPI/ ವೇಬ/16‐9‐
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ವಮೂಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್,
2009/2009
ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

1/11/2010 0:00

E

36745

EST1A

CPI/ಸಥ್ವೇಬ/16‐9‐
2009/2009

ರ್ೕ ಇಂತರ್ ಮಸಕ್ರೇನನ್, ನಿವೃತತ್ ದೈ ಕ ಜಿಲಾಲ್
ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ,
ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೆತನ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

1/11/2010 0:00

E

EST1A

ರ್ೕಮತಿ .ಹೇಮಾವತಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
CPI/ ವೇಬ/16‐9‐ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಬಾಯ್ಟರಾಯನಪುರ, ಬೆಂ‐
2009/2009
ದ ವಲಯ‐2 ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

11/20/2009 0:00

E

36746

36583

36585

36586

EST1A

2(5)/ದೂರು/20/
2009

EST1A

25.22.ದೂರು/2
009

EST1A

2(5)/ದೂರು/21/
2009

ರ್ೕಮತಿ ಸುಮಂಗಳ.ಪಿ. ಕುಚಿನಾಡ, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಭದಾರ್ವತಿ, ೕವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಅವಯ್ವಹಾರದ ಬಗೆಗ್ ಸಮಗರ್ ತನಿಖೆ
ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/9/2010 0:00

D

ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಂದು ದ ವಗರ್ಗಳ
ಆ ೕಗವು ಕೋರಿರುವ ಬಬ್ಂದಿ ವಗರ್ದ
ಮಾ ತಿ ಸ ಲ್ಸದಿರುವ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ
ಮೇಲೆ
ತ್ನ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್

3/17/2010 0:00

E

ನಾಯ್ಯಮೂತಿರ್ ಎ. ಜೆ. ಸದಾ ವ ಚಾರಣೆ
ಆ ೕಗದ ಸಮೀ ೆ ಕುರಿತಂತೆ
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಮೇ ನ
ತ್ನ ಕರ್ಮದ
ಕುರಿತು.

7/23/2010 0:00

D

4/28/2010 0:00

D

4/28/2010 0:00

D

36884

EST1A

2
(6)/ಇತರೆ/ವಗಾರ್/
2009

ರ್ೕಮತಿ.
ಮತಿ. ಅಸಮ್ತ್ ಬಸು
ಬಸುಸ್ಸ್ಮ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ
ಕಷ್ಕರುು,,
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಎಲೆರಾಂಪುರ
ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ: ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್
ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ವಗಾರ್ವನೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಸಕಾರ್ರದ ಪತರ್.

36925

EST1A

2(6)/ದೂರು/ವ
ಗರ್23//2009

ರ್ೕ. ಅಶೋಕಕುಮಾರ್ ಬಿಆರ್. . ಭಂಟಾವ್ಳ
ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ದೂರುನ ಮೇಲೆ
ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

36926

36927

36552

35894

EST1A

ರ್ೕ. ರ ಕುಮಾರ್ ಬೆ.ಆರ್. . ಹಾಸನ ಮತುತ್
ರ್ೕ. ಲಕಷ್ಮ್ಣ ಎಂ ಬೆಳೊ ಟಗಿ, ಸಹಾಯಕ
2(6)/ದೂರು/ವ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ, ಸಕಲೇಶಪುರ
ಗರ್24/2009
ತಾ: ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ದೂರಿನ ಮೇಲೆ
ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ವಗಾಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಸಕಾರ್ರದ
ಪತರ್.

4/28/2010 0:00

D

EST1A

ರ್ೕ. ಪರುಶುರಾಮಪಪ್, ಇ. ಉಪ
ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಸಾಗರ
ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ದೂರುನ ಮೇಲೆ
ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಸಕಾರ್ರದ ಪತರ್.

4/28/2010 0:00

D

EST1A

ರ್ೕ. ದದ್ ಂಗಪಪ್, ೇತರ್ ೕಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಕಾರಿಪುರ ತಾ, ಇವರು ಲೋಕಸಭಾ
2(5)/ದೂರು/18/
ಸಾವರ್ತಿರ್ಕ ಚುನಾವಣೆ‐2009 ಚುನಾವಣಾ
2009
ಕತರ್ವಯ್ದ ಲ್ ನಿಲರ್ಕಷ್ತೆ ತೋರಿ ರುತಾತ್ರೆ ಎಂಬ
ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ೕಸುತ್ಕರ್ಮ

3/17/2010 0:00

D

EST1A

ರ್ೕ. ಎಂ. . ಮುದದ್ಯಯ್, ಮು. . ಸಕಾರ್ರಿ
26 ಇತರೆ
ಇತರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲ
ಶಾಲೆ,, ಬಂಗಾರುತಿರುಪತಿ ಬಂಗಾರುಪ
ಬಂಗಾರುಪೇಟ
ೕಟೆ
ದೂರು 15/2009‐
ತಾ: ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಅಮಾನತತ್ನುನ್
10. 2 6 ಇತರೆ
ತರೆವುಗೊ
ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖಯ್
/ದೂರು 15/2009‐ ಕಾಯರ್ನಿವಾರ್ಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ
10.
ಇವರು ಡಯಟ್ ಕೋಲಾದದ ಲ್ನ

5/9/2011 0:00

D

2(7)/ದೂರು/16/
ರ್ೕ. ವರಾಮೆ ಗೌಡ, ೇ. ,, ಕನಕಪುರ ತಾ
2009
ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

1/25/2010 0:00

E

2(6)/ದೂರು/ವ
ಗರ್25/2009

ಉಪನಾ ಸಕರ ಹುದೆಗೆ ಸಳ ನಿಯುಕಿ‐

35929

EST1A

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರುಆಡ ತ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಹಾಗೂ ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಗಾರ್ವಣೆಯ ಲ್ ಕಾನೂನು
ಬಾ ರ ಅಕರ್ಮಗಳ ಬಗೆಗ್ ದೂರು

8/10/2010 0:00

E

35930

EST1A

2(7)/ದೂರು/17/
2009

35931

EST1A

ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಾ ಇಲಾಖೆ,
2(7)/ದೂರು/18/
ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
2009
ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

8/10/2010 0:00

E

EST1A

ರ್ೕಮತಿ ಪರ್ಭಾ, ಮು. . ಸಕಾರ್ರಿ ತೆಲುಗು
2(7)/ದೂರು/20/ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್
2009
ಜಿಲೆಲ್, ಇವರು ಶಾಲೆಗಹೆ ಬರದೆ ಸಂಬಳ
ಪಡೆದಿರುವರೆಂಬ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

8/24/2011 0:00

E

EST1A

ರ್ೕ. ಆಂಜನೇಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ದೊಡಕಿಟ
ದ
ೂಡಡ್ಕಿಟಟ್ದಹ
ದಹ ಳ್, ಹ
ಹೊಸದುಗರ್
ೂಸದುಗರ್ ತಾ
ಶಾಲೆಯನುನ್
14
ವಷರ್ಗಳು
ಮುಚಿಚ್ದುದ್, ೇತರ್
2(5)/ದೂರು/17/
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಮತುತ್
ಬಬ್ಂದಿ
2009
ವಗರ್ದವರುಗಳು ತಮಮ್ ಸಂಬಂಧಿಗಳನುನ್
ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಓಳಪಡಿ ಸಕಾರ್ರದ ಬೊಕ ಸಕೆ ನಷ ಉಂಟು

11/27/2009 0:00

D

EST1A

ರ್ೕ ಹನುಮಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
CPI/ ವೇಬ/8‐9‐ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಗೋಣಿಗೆರೆ, ದಾವಣಗೆರೆ
/2009
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

1/11/2010 0:00

E

35933

36356

36334

35849

EST1A

26 ದೂರು
12/2009

ರ್ೕ. ಮಹಮದ್ ಇ ಯಾಸ್, ಕಲ್ಷಟ್ರ್ ಸಹಾಯಕ
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ,ಕ ಲ್ಹಾಳ್ ಕಲ್ಷಟ್ರ್, ಸಮೂಹ
ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದರ್ ಕ ಲ್ಹಾಳ್, ಭದಾರ್ವತಿ ಥ:
ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಸಹ ಕಷ್ಕರುನುನ್
ನಿಯಮಬಾ ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಸ್ ನಿ ೕಜನೆ
ಮಾಡಿರುವುದು , ಕಷ್ಕಿ ರ್ೕಮತಿ ತನುಜಾ ಟಿ.ಇ.
ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಕೊಡ ಕೆರೆ ಇವರಿಗೆ

35884

EST1A

27ದೂರು15/20
09‐10

ರ್ೕ ಮಾಹಮಮ್ದ್ ಖ ೕಲ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಅಕಷ್ರ
ದಾಸೋಹ.ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೋಲಾರ
ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

8/10/2010 0:00

D

35582

EST1A

27 ದೂರು
13/2009‐10

ರ್ೕ. ತಮಮ್ಯಯ್, ರಾಜಯ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಸಂಗೀತ,
ನೃತಯ್, ನಾಟಕ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ
ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು

10/5/2010 0:00

E

ರ್ೕ. ಮುನಿವೆಂಕಟಾರಾಮಾಚಾರಿ, ಂದಿನ
ಮು. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ
ಶಾಲೆ, ಚೋಳನಯಕನಹ
ಚೋಳನಯಕನಹ ಳ್,
ದ ಣ ವಲಯ‐1 ಬೆಂ.ದ ನ ಜಿಲೆಲ್ ಹಾ
ಉ.ಪಾರ್ಂ. ಸ.ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜು, ಟೇಕಲ್,
ಮಾಲೂರು ತಾ: ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ
ಅಜಿರ್ ಕುರಿತು, ಇ.ಡಿ.ಪತರ್.

4/28/2010 0:00

D

ರ್ೕಮತಿ ಮನೋರಂಜಿನಿ , ಂದಿನ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮಸಗ ಲ್,
ಹೊಸನಗರ ತಾ: ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು 2006‐
07ನೇ ಸಾ ನಶಾಲಾಅನುದಾನ ರೂ. 2.50.
ಲಕಷ್ಗನುನ್ ದುರುಪ ೕಗ ಪಡಿ ಕೊಂಡಿರುವ
ದೂರು ಕುರಿತು.

1/25/2010 0:00

D

35583

35547

EST1A

EST1A

26 ಪ ಅ ದೂ
6/2007‐08

26 ದೂರು
11/2009

7/19/2010 0:00

D

35486

EST1A

26 ದೂರು
8/2009.

ರ್ೕಮತಿ ತಿರ್ವೇಣಿ, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,
ಮಾರುತಿಪುರ, ಹೊಸನಗರ ತಾ: ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರು ಮಾಚಿರ್‐2009ರ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. .
ಪರೀ ಾ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನ ಕಾಯರ್ದ ಲ್
ತಪೆಪ್ಸಗಿರುವ ಕುರಿತು ದೂರು‐ ಸುತ್ಕರ್ಮ

7/4/2011 0:00

D

3/8/2011 0:00

D

35536

EST1A

ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು ವತಿಯಿಂದ
ವಾಹನ ಸಾಲ ಮತುತ್ ಗೃಹೋಪ ೕಗಿ
ವಸುತ್
ಗಳ ಖರೀದಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾಗಿ ಸಾಲದ
25.16.ದೂರು/2
ತತ್ ಪೂಣರ್ವಾಗಿ ವಸೂಲಾಗದೆ ಇರುವ
009
ಕುರಿತು‐ ಚಿತರ್ದುಗರ್, ದಾವಣಗೆರೆ, ವ ಗಗ್
ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್ ಬರುವ ಕಷ್ಕರಿಂದ
ವಸೂಲು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

36389

EST1A

2(7)/ದೂರು/21/
2009

ರ್ೕ. ರಂಗಧಾಮಯಯ್, ೇ. .ಗಳು, ಸಾ
ಇಲಾಖೆ, ತಿಪಟೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ತುಮಕೂರು
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

8/27/2011 0:00

E

EST1A

2(7)/ದೂರು/22/
2009

ಗಳುು, ಸಾ
ರ್ೕ. . ನಂ ಜಯಯ್, ೇ. .,ಗಳ
ಇಲಾಖೆ, ತುಮಕೂರು ಹಾಗೂ ೇ. .ಗಳ
ಕಛೇರಿಯ ಅನುದಾನ ಶಾಖೆಯ
ಕಾಯರ್ನಿವಾರ್ಹರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

11/24/2009 0:00

E

ರ್ೕಮತಿ ಶಾಂತಮಮ್ ಕೋಂ ಲೇ ಬಸಪಪ್
ಅರಿ ನಘಟಟ್ ಗಾರ್ ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ ದಾವಣಗೆರೆ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಚನನ್ಗಿರಿ
ಮತುತ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಇವರ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ
ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

8/5/2010 0:00

D

36390

35186

EST1A

25 ದೂರು
10/2008‐09

27ದೂರು12/20
09‐10

ರ್ೕಮತಿ. ಟಿ.ಎಲ್.ಶಾರದ ರಿಯ ಸಹಾಯಕ
ನಿದೆರ್ಶಕರು ಪಾರ್ಧಮಿಕ ಅನುಧಾನ
ಶಾಖೆ.ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳುರು ಇವರ
ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

35153

EST1A

34898

EST1A

34899

EST1A

27ದುರು:09/20
09‐10

35117

EST1A

ರಮೇಶ್
ೕಶ್ ಬಾಬು,
ಬಾಬು ಮುಖ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಕಷ್ಕರು,
ರ್ೕ ಜೆ.ಕೆ.ರಮೆ
22ಸಥ್.ವೇ.ಬಡಿತ್:02 ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ರಾಜನಹ ಳ್, ಹರಿಹರ
ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
/2009‐10
ಬಗೆಗ್.

35125

EST1A

27ದೂರು.:11/2
009‐10

22
ರ್ೕ .ಎಂ.ಉಮಾಕಾಂತ್, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು
ಸಥ್.ವೇ.ಬಡಿತ್:01/20
ಹಾಗೂ ಪರ್ಭಾರಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಟಿ.ಬಿ.ಎಪ್,
09‐10
ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

ರ್ೕ ಟಿ. .ಚಂದರ್ಯಯ್, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಸಾ. .ಇ. ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಮ.ನಾಗರಾಜ್,ಇವರು ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರ್ತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

11/2/2009 0:00

E

1/11/2010 0:00

E

11/13/2009 0:00

E

1/11/2010 0:00

E

11/2/2009 0:00

E

34557

EST1A

34642

EST1A

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾ ಇಲಾಖೆ,
ತುಮಕೂರು, ಕೋಲಾರ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ,
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಜಿಲೆಲ್, ಗಾರ್ ಆಮನಗರ
27 ದೂರು
ಮಧುಗಿರಿ,
ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ನ
ಲ್ ೇತರ್
08/2009‐10
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರುಗಳು
ಎಂ.ಎಸ್.ಐಎಲ್. ಗೃಹೋಪ ೕಗಿ/ವಾಹನ
ಸಾಲಸೌಲಭ ವನು ಪಡೆದು ಸಾಲದ ಹಣ
ರ್ೕಮತಿ ಆಸಾಮ್ ಬೇಗಂ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗು
ಕೆ.ಪಿ.ಅಗರ್ಹಾರ ಕಲ್ಷಟ್ರ್ ಎ.ಇ.ಒ. ಸಕಾರ್ರಿ
¸ 26 ಇತರೆ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಡಪಸಾವ್ಮಿಮಠ ದಕಷ್ಣ ವಲಯ‐2
ದೂರು 10/2009‐
ಬೆಂ ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಮತುತ್ ರ್ೕ, ವೆಂಕಟ ವಪಪ್
10
.ಅರ್.ಪಿ. ಇವರು ಕೆ.ಎಸ್.ಕೂಯ್ಎ.ಓ ಪರೀ ಾ
ಡೇಟಾ ೕಟ್ ಗಳನುನ್ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಮಾಡಿರುವ
ಕುರಿತು ದೂರು

8/27/2011 0:00

E

5/3/2011 0:00

D

8/10/2010 0:00

D

EST1A

27ದೂರು
5/2009‐10

ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕುಣಿಗಲ್ ಇವರ
ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ
ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಅಕರ್ಮವಾಗಿ ವಂತಿಕೆ
ಪಡೆಯುತಿತ್ದದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮ
ತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ದಿದದ್ರ ಬಗೆಗ್ ದೂರು

34424

EST1A

27 ದೂರು 6 /
2009‐10

ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾ
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ
ಉತರ
ತ್ರ
ವಲಯ ‐4 ಇವರು ಬಿಆರ್ ಕಛೇರಿ ಬಬ್ಂದಿ
ವಗರ್ಕೆಕ್ ಏಪಿರ್ಲ್ ಮತುತ್ ಮೇ 2009 ವೇತನ
ನೀಡದೇ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್ ದೂರು

3/26/2011 0:00

D

34428

EST1A

25.14.ದೂರು/2 ದಾವಣಗೆರೆ ಡಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ. ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ಕಛೇರಿ
009
ಬಬ್ಂದಿ ಮೇಲೆ ದೂರು.

12/9/2010 0:00

D

34423

33896

33971

34235

34280

33931

EST1A

ರ್ೕ ಎಸ್.ರಂಗನಾಥ್, ಜಿಲಾಲ್ ದೈ ಕ
22
ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ,
ಸಥ್.ವೆ.ಬಡಿತ್:02/220
ಸಾ. .ಇ. ಚಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ
09‐10
ವೆತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

1/11/2010 0:00

E

EST1A

22
.ವೆ.ಬಡಿತ್:02/200
9‐10

ರ್ೕ ಟಿ.ಎಂ.ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ‐
ಹಾಗೂ ಪದನಿಮತಿ ಸಮೂಹ ಸಹಯಕ
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಸಶ ಶಾಲೆ,
ನೋಬನಗರ, ವಮಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ
ವೆತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

11/20/2009 0:00

E

EST1A

ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ಯ 04 ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕತರ್ವಯ್ ನಿಲರ್ಕಷ್ತೆ ಬಗೆಗ್
25.12.ದೂರು/2
ತ್ನ ಕರ್ಮ
009
ಕುರಿತು.ಎಸ್.ಆರ್.ಬಂಡಿ ೕರಪಪ್,ಹೆಚ್. .ಹನು
ಮಂತರಾಯಪಪ್,ತಿಮಮ್ರಾಜು,ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್.

1/22/2010 0:00

E

EST1A

26 ದೂರು
7/2009. 26
ದೂರು 7/2009

ರ್ೕಮತಿ. ಎಂ.ಆರ್. ಅನುರಾಧ, ಆದೀಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ
ಸ
ಕಾರ್ರಿ ಮಹಾರಾಣೆ
ಮಹಾರಾಣೆ ಕಷ್ಕರ ತಬೇತಿ ಸಂಸ
ಸಂಸೆಥ್ೆ,
ಮೈಸೂರು ಇವರ ನಿಯಮ ಪಾ ಸದೇ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ ದ ಆರೋಪ ಮೇರೆಗೆ ಸುತ್ಕರ್ಮ
ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ
ನಿದೇರ್ಶಕರಿಂದ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಕ.

11/30/2010 0:00

D

27 ದೂರು
03/2009‐10

ರ್ೕ. ಕೆಂಪಯಯ್, ೇ. . ಸಾ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ವಲಯ‐1 ಇವರು ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಡಬಗೆರೆ ಇವರ
ರುಧ ಪತಿರ್ಕಾ ಹೇ ಕೆ ನೀಡಿದಾದ್ರೆ ಎಂಬ
ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

7/16/2009 0:00

E

EST1A

33932

EST1A

27 ದೂರು
02/2009‐10

33947

EST1A

25.51.ದೂರು/2
009

34032

EST1A

EST1A

34081

33802

EST1A

ರ್ೕ. ಟಿ. . ಚಂದರ್ಯಯ್, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾ
ಇಲಾಕೆ, ಬೆಂ. ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ
ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

11/3/2009 0:00

E

ರ್ೕ. ಲೋ ತೇಶವ್ರ ರೆಡಿಡ್, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ,
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರು
ಅಕರ್ಮ ಆ ತ್ ಸಂಪಾದನೆ ಬಗೆಗ್.

3/17/2010 0:00

E

27ದೂರು.04/20
09‐10

ೇತರ್ ಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಮಾಗಡಿ/ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ
ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

8/19/2010 0:00

D

22
.ವೆ.ಬಡಿತ್:03/200
9‐10

ಗೋ ಂದಪ
ಂದಪಪ್, ೇತರ್ ಸಮನವ್
ಸಮನ ಯಾಧಿಕ
ಯಾಧಿಕರಿ
ರಿ,
ರ್ೕ ಕೆ.ಗೋ
ೇತರ್ ಸಂಪನಮ್ಲ ಕೇಂದರ್, ಹರಿಹರ ದಾವಣಗೆರೆ,
ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್.

8/17/2009 0:00

D

ರ್ೕಮತಿ. ಪಿ. ರಾಧ, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್. ಶಾಲೆ,
ಕಡಬಗೆರೆ, ಉತತ್ರ ವಲು‐1 ಬೆಂ. ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್
2 6ಇತರೆ
ಇವರು ಉಚಿತ ಬೈ ಕಲ್ ಹಾಗು ಇತರೆ
ದೂರು 7/2009‐10 ಸವಲತುತ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸಲು ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಂದ
ನಿಯಮಬಾ ರ ಹಣ ವಸೂ ಮಾಡಿತಿತ್ರುವ
ಬಗೆಗ್ ದೂರು.

8/9/2011 0:00

D

33765

33758

33391

EST1A

ರ್ೕ. ಎಂ. ಎಂ. ವಾ ೕಕಾರ್, ಮು. .
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಮುಸಲವಲಗಿ, ಂದಗಿ ತಾ:
ಬಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮತುತ್ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ
26 ಇತರೆ
ೕ ೕಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಜಮೇದಾರ್
ದೂರು 6/2009‐10
ಇವರುಗಳು ಡಿ.ಇ.ಡಿ. ಪರ್ರೀ ಾ ಮೌಲಯ್ ಮಾಪನ
ಕೇಂದರ್ ವಾದ ಸ.ಸಂ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಪರ್ಕಾಶನಗರ
ಬೆಂ ಇ ಮೌಲ ಮಾಪನ ಅವ ವಹಾರಕೆ

1/25/2010 0:00

D

EST1A

25 ದೂರು
08/2009‐10

ರ್ೕ. ಹೆಚ್. . ಹನುಮಂತರಾಯ, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಮಧುಗಿರಿ
ಇವರ ಕತರ್ವಯ್ಲೋಪದ ಕುರಿತು ಸುತ್ಕರ್ಮ
ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/7/2011 0:00

D

EST1A

22 .ವೇ.ಬಡಿತ್:
02/2009‐10

ರ್ೕ ನರ ಂಹರಾಜು.ಪಿ. ರಿಯ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಕಮಲಾಪುರ, ಡಯಟ್
ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್.

5/21/2009 0:00

E

26 ಇತರೆ
4/2009‐10

ರ್ೕ. ಎಸ್.ಎನ್. ಜೋ , ಂದಿನ ದಿವ್.ದ.ಸ.
ಬಿ.ಇ.ಒ.ಕಛೇರಿ, ಂ
ಂದನೂರು
ದನೂರು ತಾ:ರಾಯಚ
ತಾ ರಾಯಚೂ
ೂರು
ರು
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಯ ಲ್ ಸ ಲ್ಸರುವ ಅಜಿರ್
ಸಂಖೆಯ್: 3945/2002 ಬಗೆಗ್ ನಾಯ್ಯ ಮಂಡ
ತೀಪುರ್ ಜಾರಿ ಕುರಿತು ಕಡತ ಕಳು
ಕೊಡುವ
ಬಗೆಗ್ ಮನ .

11/16/2009 0:00

D

ಸಾ ಇ ಜಿ ಹೆಚ್ ೕರಣಣ್, ಉ ನಿ,,
ಗಂಗಾಧರಸಾವ್ಮಿ, ಬಿ ಇ ಒ ಮತಿತ್ತರರು
ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಉಲಲ್ಂಘಿ ರುವ ಬಗೆಗ್

12/9/2010 0:00

D

33628

EST1A

33736

EST1A

25.07.ದೂರು/2
009

33412

33434

33469

33470

31563

ರ್ೕ ಜಯರಾಜ್, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಾ
ಇಲಾಖೆ ಡಲ್ಘಟಟ್ ತಾ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

10/5/2010 0:00

E

EST1A

22ಸಥ್.ವೇ.ಬಡಿತ್:01
/2009‐10

ರ್ೕಮತಿ ಜೆ.ರಿಯಾಜ್, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಟೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್
ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
ನೀಡುವುದರ ಬಗೆಗ್.

6/29/2009 0:00

E

EST1A

22 .ವೇ.ಬಡಿತ್:
02/2009‐10

ರ್ೕ ಎಸ್.ರಾಮಶೆಟಿಟ್, ಬಿ.ಆರ್. , ಸವರ್ ಕಷ್ಣ
ಅಭಿಯಾನ, ಹನೂರು, ಕೂಳೆಳ್ೕಗಾಲ ತಾ:
ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್.

11/20/2009 0:00

E

EST1A

22 .ವೆ.ಬಡಿತ್:
01/2009‐10

ರ್ೕೕಮತಿ
ಮತಿ .ಎಸ್.ಇಂ
ಇಂದಿರಾ
ದಿರಾ, ಮುಖ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಬರದಿ
ಮಂಡಿಗೆರೆ, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ
ಔರತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

11/20/2009 0:00

E

26 ದೂರು
5/2009

ರ್ೕ. ಎಂ.ವೈ. ರಾಜವಾಡ, ಮು. . ರ್ೕಮತಿ
ಪುಟಟ್ಮಮ್ ಕುರುವತತ್ಪಪ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹನಗವಾಡಿ, ಹರಿಹರ ತಾ:
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಒಲೆಲ್, ಇವರು ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ
ಸಂ ತ ಜಾರಿಯ ಲ್ರುವಾಗ ಉಚಿತ ಬೈ ಕಲ್
ತರಿ ರುವ ದೂರು ಕುರಿತು.

1/25/2010 0:00

D

EST1A

EST1A

27 ದೂರು
1/2009‐10

32981

33210

EST1A

EST1A

16 ಪ.ಅ.ದೂ
7/2008‐09

ರ್ೕ. ಎನ್.ಬಿ. ನಜೀರ್ ಅಹಮದ್ , ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮತಿತ್
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು.

6/19/2009 0:00

D

2 6ಇತರೆ
/ದೂರು 2/2008‐
09

ರ್ೕ. ನರ ಂಹಯಯ್ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಉಪ
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ತುಮಕೂರು ಇವರು
ಅಪೂಣರ್ ತನಿಖೆ ನಡೆ ಸುಲುಳ್ ವರದಿ
ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್ ‐ ರ್ೕ. ಲ ಮ್ೕನಾರಾಯಣ ಶೆಟಿಟ್
ರವರ ದೂರು

8/25/2011 0:00

D

1/25/2010 0:00

D

7/6/2009 0:00

E

6/29/2009 0:00

E

33240

EST1A

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಆರ್. ಮಾಲಾ ಮು> . ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಮುದವಾಡಿ, ಕನಕಪುರ ತಾ:
26 ಇತರೆ
ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಎ ಇವರ ಅಮಾನತುತ್
ದೂರು 3/2009‐10
ತರವುಗೊಖ ಸ ಸೇವೆಯ ಲ್ ಮರು ನೇಮಕ
ಕುರಿತು ಮನ

32367

EST1A

ರ್ೕ ಬಿ.ರೇವಣಣ್, ಎ.ಪಿ.ಒ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ,
22 ವೇ.ಬಡಿತ್:01/
ಚಿಕಕ್ಮಗಳುರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಶೇಷಷ ವೇತನ
2009‐10
ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

EST1A

22 .ವೇ.ಬಡಿತ್:02
/2009‐10

32369

ರ್ೕ ಸುಭಾಷ್,ಡಿ. ಮು. ಹಾಗೂ ಸಮೂಹ
ಸಹಾಯಕ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆ, ಮಂಡಗದೆದ್, ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ತಾ: ಇವರಿಗೆ
ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

32371

32394

EST1A

22 .ವೇ.ಬಡಿತ್:
02/2009‐10

ರ್ೕ ಸುಭಾಷ್.ಡಿ. ಮು. , ಹಾಗೂ ಸಮೂಹ
ಸಹಾಯಕ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆ, ಮಂಡಗದೆದ್, ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ತಾ: ಇವರಿಗೆ
ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

7/6/2009 0:00

E

EST1A

26 ದೂರು
5/2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ಪದಮ್ಮಮ್ , ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ಡಿ.ಆರ್.ಎಂ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು,
ಹರಿಹರ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ
ದೂರು

8/1/2009 0:00

D

4/1/2009 0:00

D

8/28/2010 0:00

E

12/9/2010 0:00

D

29340

EST1A

2 5 ಪಅದೂ
11/1998‐99

ರ್ೕ. ಹೆಚ್ ರ್ೕಕಂಠಯಯ್ ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್
ಕಕ್ಷರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತುಮರಿ
ಸಾಗರ ತಾ: ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಇಲಾಖಾ
ಚಾರಣೆಯ ದಂಡನಾಧೇಶದಂತೆ
ಕಟಾಯಿ ರುವ ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯನುನ್
ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.

31009

EST1A

24 ಧಾ ಆ ಪತರ್
4/2009‐10

ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕಾತ್ಲಯಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ
ಪತರ್ಗಳ ರವಾನೆ ಕುರಿತು.

30782

EST1A

ರ್ೕ ಎಸ್.ಜಯಕುಮಾರ್, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
25.03.ದೂರು/2
ಸಾ ಇ, ಬೆಳಗಾ ಇವರ ಮೇಲೆ ಸುತ್ ಕರ್ಮದ
009‐10
ಬಗೆಗ್ ಅಡಕ

ರ್ೕ. ಜಿ. ನಾಗೇಂದರ್ಪಪ್, ನಿಚವೃತತ್
ಉಪನಿದೇಶಕರು, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್
ಇವರ ಮೇ ನ ಸುತ್ಕರ್ಮ ಇಡಿ 164 ಡಿಜಿಡಿ
2007 ರ ಲ್ ಸಂಭಾವನೆ ಪಾವತಿ ಕುರಿತು.

5/4/2009 0:00

E

30478

EST1A

25 ಸಂಭಾವನೆ‐
2/2009‐10

25954

EST1A

25ದೂರು‐
1/2005‐06

ಎಸ್.ಎಂ. ಶಾಂತರಾಜು, ಉ.ನಿ. ದಾವಣಗೆರೆ
ಇವರ ಮೇ ನ ಆಪಾದನೆಗಳ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25956

EST1A

25ದೂರು‐
26/2003‐04

ಕೆ.ಎ. ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ,ನಿವೃತತ್ ಉ.ನಿ.
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ಮೇ ನ ಸುತ್ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

29236

EST1A

26
ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಡಿ
ಎಲ್. .ಕೂಯ್556/2 ಮಾಡೇಗೌಡ ,ರವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುತರ್ನ ಪರ್ಶೆನ್‐546
005‐06
ಕುರಿತು.

4/1/2009 0:00

E

29240

EST1A

ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ. ಕೆ.
26 ಎಲ್. ಕೂಯ್
ಬಾಲಕೃಷಣ್ಭಟ್ ರವರ ಚಿಕಕ್ ಗುತಿರ್ನ ಪರ್ಶೆನ್ 266
226/2005‐06
ಕುರಿತು.

4/1/2009 0:00

E

29248

EST1A

26 ಪಅದೂ
16/2001‐02

ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ದೊಡಡ್ಬಿನಹ ಳ್, ಬಂಗಾರುಪೇಟೆ, ತಾ ಇವರ
ಮೇ ನ ದೂರು

4/1/2009 0:00

D

29254

EST1A

26 ಎಲ್. .ಕೂಯ್
157/2005‐06

ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ.
ಬಾಲಕೃಷಣ್ಭಟ್ ರವರ ಚುಕಕ್ ಗುತಿರ್ನ ಪರ್ಶೆನ್
157 ಕುರಿತು.

4/1/2009 0:00

E

ಸ26ಪಅದೂ
2/2004‐05

ರ್ೕಮತಿ ನ ೕಮಾ ಬೇಗಂ, ಮು. . ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೇಳೂರು ಗುಬಿಬ್, ತುಮಕೂರು
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವ್ಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ‐ ಬೇಬಾಕಿಪತರ್
ನೀಡಿದ ಬಗೆಗ್ ರ್ೕ. ಎನ್.
ವಣನ್ ಪರ್ಬಾರಿ
ಮು. ರವರ ಬಗೆಗ್ ಸುತ್ಕರ್ಮ ಕರುತಿ.

4/1/2009 0:00

D

EST1A

26
2003‐04 ನ$ ಸಾ ನ ಲ್ 40ಕಗಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ
ಎಸ.ಎಸ್.ಎಲ್.
ಪ ತಾಂಶ ಬಂದಿರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಮುಖಯ್
03/ಪಅದೂ5/200
ಕಷ್ಕರ ರುದದ್ ಸುತ್ಕರ್ಮ ಕುರಿತು.
3‐04

4/1/2009 0:00

D

EST1A

ರ್ೕ. ಜಿ. ರಂಗನಾತ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
26ಇತರೆ
.ಎ.ಇ.ಒ., ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ೕ ೕಸ್
ದೂರು1/2008‐09 ಕಾಲೋನಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ ವಲಯ‐1 ಇವರ
ಮೇ ನ ದೂರು

4/1/2009 0:00

D

29257

29263

29269

EST1A

EST1A

26
ಇತರೆ/ದೂರು
11/2008‐09

ರ್ೕ. ಕೆ. ಗೋಪಾಲ್ ಕಾಯರ್ದ ರ್ ರ ೕಂದರ್
ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್,ನೌಕರರ ಸಂಘಚಳಳ್ಕೆರೆ
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಆರ್.ಆರ್. ಪದ
ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಚೇಳೂರು ಕುರಿತು ಮಾ ತಿ
ಬಗೆಗ್.

29283

EST1A

26 ಪಅದೂ
23/2000‐01

ರ್ೕಮತಿ ಭದರ್ನಿನ್ೕಸಾ ಬೇಗಂ, ಂದಿನ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು,ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಂಗಾರು
ತಿರುಪತಿಗುಟಟ್ಹ ಳ್ ಬಂಗಾರುಪೇಟೆ, ಕೋಲಾರ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ರುದದ್ ಸುತ್ಕರ್ಮ ಕುರಿತ.

4/1/2009 0:00

D

29508

EST1A

22ಸಥ್.ವೆ.ಬಡಿತ್:12/
2009‐10

ರ್ಮತಿ ಲ ತಾ.ಡಿ. ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಶಾಂತಿನಗರ, ಪುತುತ್ರು ತಾ:
ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೆತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

8/17/2009 0:00

E

27ದೂರು47/20
08‐09

ರ್ೕ ಡಿ.ಬಿ. ಮುನಿಯಪಪ್
ಮುನಿಯಪಪ್
ಮು. .ನಿವರ್ತತ್.ಸಕಾರ್ರಿ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ
ಕೋಟೆ.ದೇವನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಇಲಾಖಾ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿರುವ ದಂಡನೇಯ ಬಗೆಗ್
ಮೇಲೆಮ್ನೆ ಕುರಿತುತ್.

9/3/2009 0:00

E

1/25/2010 0:00

D

29275

26390

26404

EST1A

EST1A

ರ್ೕ. ಡಿ.ಬಿ ಮುನಿಯಪಪ್ ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
26 ಇತರೆ
ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ದೂರು 45/2008‐ ದೇವನಹ ಳ್, ಇವರು ರ್ೕ. ತಿಮಮ್ಹನುಮಯಯ್
09
ಮುಖಯ್ ಕಕ್ಷಕರು ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಇವರ ರುದದ್
ನೀಡಿರುವ ದೂರು ಕುರಿತು.

4/1/2009 0:00

D

25883

EST1A

25ದೂರು‐
16/2004‐05

ಮರಂಕಯಯ್, ಸ. , ಸಂಚಾರಿ ಶಾಲೆ ಇವರ
ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25887

EST1A

25ಕೆ.ಎ.ಟಿ‐
30/2004‐05

. . ವಸಂತಕುಮಾರ್, ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ
ಬಗೆಗ್. 4293/2000

3/24/2009 0:00

E

23468

EST1A

22 .ವೆ.ಬಡಿತ್:
18/2008‐09

ರ್ೕ ಜಯಕುಮಾರ್, ೇತರ್
ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸವರ್ ಕಷ್ಣ
ಅಭಿಯಾನ, ಸಾ. .ಇ.ಚಿತರ್ದದುಗರ್ ಇವರಿಗೆ
ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

1/8/2010 0:00

E

23469

EST1A

22 .ವೇ.ಬಡಿತ್:
17/2008‐09

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಜಿ.ರಾಜಶೇಖರ, ಬಿ.ಆರ್. , ಸವರ್
ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ, ತುಮಕೂರುದ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

6/29/2009 0:00

E

EST1A

26ದೂರು
3/2009

ಬೀದರ್ ಜಿಲಾಲ್ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಆಂಕಿ
ಆಂಶಗಳ ಶಾಖೆಗೆ ಮಾ ತಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಲ್
ಕತರ್ವಯ್ ಲೋಪ‐ ಕಾರಣ ಕೇ ನೋಟೀಸ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

1/14/2011 0:00

D

24165

24167

EST1A

26 ಇತರೆ
ದೂಎರು43/2008‐
09

ರ್ೕಮತಿ ಲ ತಮಮ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಗೃಹಮಂಡ ಕಲೋನಿ
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು.

8/1/2009 0:00

D

26086

EST1A

25 ದೂರು
05/2004‐05

ಎಸ್. ಜಿ. ದಾನವೇಂದರ್ಪಪ್, ೇ ಜಗಳೂರು
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ಸುತ್ಕರ್ಮದ
ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00

D

26091

EST1A

26ದೂರು‐
76/2002‐03

ಜಿ. ನಾಗೇಂದರ್ಪಪ್, ೇ. . ಚಳಳ್ಕೆರೆ ಮತುತ್
ರ್ೕನಿವಾಸ ಬಿ.ಆರ್. . ಇವರುಗಳ ಅಧಿಕಾರ
ದುರುಪ ೕಗದ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

D

26096

EST1A

25ದೂರು‐
74/1996‐97

.ಎನ್. ಹಳಂಬರ್, ಂದಿನ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಪಾರ್. . ಇವರ ಮೇ ನ ಸುತ್ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

D

26114

EST1A

25ದೂರು‐
9/2005‐06

ಬಿಜಾಪುರ ಗಾರ್ಮೀಣ ವಲಯ
ೇ. ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಯನುನ್ ವಗಾರ್ಯಿ ದವರ
ಮೇಲೆ ಸುತ್ ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

D

26116

EST1A

24ಪ.ಅ.ದೂ‐
35/2000‐01

ಬಿ. ಪರ್ಕಾಶ್ ೇ. . ಹಾವೇರಿ ಇವರ ಮೇ ನ
ಸುತ್ ಕರ್ಮ

3/24/2009 0:00

D

26120

EST1A

24ದೂರು‐
16/2004‐05

ಬಿ.ಎಸ್. ನಾಯಕ್, ಉ,ನಿ. ಉ.ಕನನ್ಡ
ಅವಯ್ವಹಾರ ನಡೆ ರುವ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

D

26129

EST1A

24ದೂರು‐
21/2004‐05

ಎಸ್.ಆರ್. ವಾಸನದ, ರಾಮದುಗರ್ ಇವರ
ಮೇ ನ ಆಪಾದನೆಗಳ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

D

26133

EST1A

25ದೂರು‐
13/2005‐06

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ಮೇ ನ ದೂರುಗಳ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

D

26135

EST1A

25ದೂರು‐
41/1998‐99

ಆರ್. ರತನ್ಯಯ್, ೇ . ಚನನ್ಗಿರಿ ಇವರ ಮೇ ನ
ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

D

26142

EST1A

25ದೂರು‐
7/2005‐06

ಬಿ. ಮಂಜುನಾಥಯಯ್, ೆ. . ಸಾಗರ, ಇವರ
ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

D

26144

EST1A

254ದೂರು‐
22/2004‐05

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

3/24/2009 0:00

D

26146

EST1A

25ದೂರು‐
43/1999‐2000

ರ್ೕ ಎಸ್. ಪಾಲಯಯ್, ೇ. . ಇವರ ಮೇ ನ
ಸುತ್ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

D

26147

EST1A

25ದೂರು‐
44/19998‐99

ಜಿ. ವಸಂತಾಚಾರ್, ೇ. . ಹರಪನಹ ಳ್
ಹಣಕಾ ನ ದುರುಪ ೕಗದ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

D

EST1A

25ದೂರು‐
81/2002‐03

ಕೆ.ಎನ್. ಷಡಾಕಷ್ರಪಪ್, ಂದಿನ ಉ.ನಿ. ಮತುತ್
ನಟರಾಜ್ , ಪರ್.ದ.ಸ ಇವರ ಮೇ ನ
ಆಪಾದನೆಗಳ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

D

26151

EST1A

2.26.ದೂರು/20
08‐2009

ಬಾಲ್ಕ್ ಎಜುಯ್ಕೇಷನ್ ಆಫಿಸರ್,ಮಧುಗಿರಿ,ಇವರ
ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್. ಇಡಿ 7786 ಸೇವೆಗಳು‐
2/2009 ದಿ: 17‐03‐2009, ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್,
ಬಿ.ಇ.ಒ ರಾ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು

3/17/2010 0:00

D

26970

EST1A

27 ದೂರು
48/2008‐09

ರ್ೕ. ಮೀರ್ ಉಬೇದುಲಾಲ್, ನಿದೇರ್ಶಕರುಪೌರ್,.
ಹಾಗೂ ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ್, ಕದೆಷ್ೕ. . ಬೆಂಗಳೂರು
ದ ವಲಯ‐2 ಇವರುಗಳ ಮೇ ನ ಆಪಾದನೆಗಳ
ಕುರಿತು.

1/1/2011 0:00

D

26972

EST1A

27 ದೂರು
49/2008‐09

ರ್ೕ. ನಂಜಯಯ್, ೇ ಸಾ ಇಲಾಖೆ
ತುಮಕೂರು ತಾ ಇಚವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ
ಬಗೆಗ್.

7/29/2009 0:00

E

25119

EST1A

26
ಪ.ಅ./ದೂರು4/20
09

ರ್ೕ. .ಎಸ್.
ೕೕಹನಕುಮಾರ
ಹನಕುಮಾರ , ಮುಖ
ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ತೂದೂರು ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ತಾ: ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು ಸುತ್ಕರ್ಮ ಕುರಿತು.

9/24/2010 0:00

D

25890

EST1A

25ದೂರು‐
41/2004‐05

2004ನೇ ಮಾಹೆಯ ಪಲ್ಸ್
ೕ ೕ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಲ್ ಬಿ.ಇ.ಓ ರವರ ಗೈರು ಹಾಜರಿ
ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

27587

EST1A

24ದೂರು‐
46/2001‐02

ಕೇಂದರ್ಸಾಥ್ನದ ಲ್ ವಾಸ ರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ರುದುದ್ ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸು ಕುರಿತು.

3/24/2009 0:00

E

25898

EST1A

25ದೂರು‐
7/2004‐05

ಬೈರವೇಶವ್ರ ಸಹಕಾರ ಬಾಯ್ಂಕ್,
ಎಸ್.ಎಸ್.ಪುರ ತುಮಕೂರು ಇ ಲ್ ಕಷ್ಕರು,
ಪಡೆದ ಸಾಲದ ಕಂತು ಕಟಾಯಿಸದೇ ಇರುವ
ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25901

EST1A

25ದೂರು‐
23/2003/04

ದೊಡಡ್ ದದ್ಪಪ್, ಉ.ನಿ. ಬೆಂ.ಗಾರ್ಂ. ಮತುತ್ ಇತರರ
ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25904

EST1A

25ದೂರು‐
34/2004‐05

ಉದಿದ್ಪರ್ಭು, ಪಾರ್ಚಾಯರ್ರು, ಡಯಟ್
ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಮೇ ನ ಸುತ್ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25909

EST1A

25ದೂರು‐
60/2003‐04

ಟಿ.ಎಂ.ಕುಮಾರ್,
ನಿದೇರ್ಶಕರು,ಕ.ಪೌರ್. .ಪರೀ.ಮಂ ಇವರ
ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25893

25914

EST1A

25ದೂರು‐
48/2003‐04

25916

EST1A

25ದೂರು‐
51/2003‐04

25919

EST1A

25ದೂರು‐
47/2003‐04

25923

EST1A

25927

EST1A

ಕಷ್ಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಲ್ ಷಾಟ್ಚಾರದ ಲ್
ಉಲಲ್ಂಘನೆ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

3/24/2009 0:00

E

ಕಷ್ಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಲ್ ಷಾಟ್ಚಾರ
ಉಲಲ್ಂಘಿ ದ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25ದೂರು‐
3/2003‐04

ಗಂಗಪಪ್ಗೌಡ, ಉ.ನಿ. ಬೆಂ.ಉ. ಇವರ ಮೇ ನ
ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25ಮೇಲಮ್ನ ‐
19/2004‐05

ಎಂ. ಮಲಲ್ಣಣ್, ೇ. . ಹೊಸದುಗರ್ ಇವರ
ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

ಬಿ.ನಾರಾಯಣ, .ಸ.ನಿ ಇವರ

ರುದದ್ ದೂರು

25931

EST1A

25ದೂರು‐
49/2003‐04

ಕೆ.ಬಿ. ನಾಗರತನ್ಮಮ್,ನಿ.ಮು. , ಇವರಿಗೆ
ಳಂಬವಾಗಿ ಉಪದಾನ ನೀಡಲು
ಕಾರಣರಾದವರ ರುದದ್ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25937

EST1A

25ದೂರು‐
6/1997‐98

ಎಸ್. ಜೋಗಪಪ್, ಪರ್.ಮು. ೇ. . ಜಗಳೂರು
ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25942

EST1A

25ದೂರು‐
44/.2004‐05

ಬಿ. ದದ್ಪಪ್, ೇ. . ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಮೇ ನ
ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00

E

25945

EST1A

25ದೂರು‐
57/2003‐04

ರ್ೕ ರಂಗಯಯ್, ೇ. . ರಿಯೂರು, ಇವರ
ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25949

EST1A

25ದೂರು‐
23/2001‐02

ೇ. . ಸೊರಬ ಇವರ ಮೇ ನ ಆಪಾದನೆಗಳ
ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

ಎಸ್.ಎಂ. ಶಾಂತರಾಜು, ಉ.ನಿ. ದಾವಣಗೆರೆ
ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25ದೂರು‐
44/2003‐04

ಕೆ.ಮುರಿಗೆಪಪ್, ೇ. . ಹೊಸನಗರ, ಇವರ
ಮೇ ನ ಆಪಾದನೆಗಳ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00

E

EST1A

25ದೂರು‐
35/2004‐05

ಕೆ.ಬಿ. ರಾಮ ಂಗಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ಉ.ನಿ.
ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25967

EST1A

25ದೂರು‐
17/2000‐01

ಕೆ.ಎ. ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ, ಉ.ನಿ ಚಿತರ್ದುಗರ್
ಇವರ ಕತರ್ವಯ್ ನಿಲರ್ಕಷ್ತೆ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25970

EST1A

25ದೂರು‐
35/1999‐2000

ಶಂಕರಪಪ್, ೇ. . ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ಇವರ ಮೇ ನ
ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25960

EST1A

25ದೂರು/2004‐
05

25964

EST1A

25965

ಟಿ. ಮಂಜುನಾಥಯಯ್, ಉಪ ೕಜನಾ
ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ವ ಗಗ್
ಹಣದುರುಪ ೕಗದ ಆಪಾದನೆ ಬಗೆಗ್.

25976

EST1A

25ದೂರು‐
61/2004‐05

25980

EST1A

25ದೂರು‐
15/2005‐06

ಎಸ್.ಎಲ್. ಚವಾಹ್ಣ್, ಉ.ನಿ. ವ
ಆಪಾದನೆಗಳ ಬಗೆಗ್.

26001

EST1A

25ದೂರು‐
51/1997‐98

26004

EST1A

26005

EST1A

3/24/2009 0:00

E

3/24/2009 0:00

E

ಜೆ.ಎಸ್. ಲಮಾಣಿ, ೇ. . ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ಇವರ
ಲೋಕಾಯುಕತ್ರ ಬಲೆಗೆ ಲುಕಿರುವ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25ದೂರು‐34‐
1999‐2000

ಎ.ಟಿ. ಚಾಮರಾಜ್, ಬಿ.ಇ.ಓ ಭದಾರ್ವತಿ ಇವರ
ಮೇ ನ ದೂರು

3/24/2009 0:00

E

24ದೂರು‐
4/2005‐06

ಟಿ. ಚಂದರ್ಶೇಖರಯಯ್, ೇ. . ಬಾಯ್ಡಗಿ ಇವರ
ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

D

ಗಗ್ ಇವರ

26009

EST1A

24ದೂರು‐
37/2000‐01

ಟಿ. ಹನುಮಪಪ್, ಜಿಲಾಲ್ ದೈ. . ಅಧೀಕಷ್ಕರು,
ಉ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಬೆಳಗಾಂ ಇವರ ಸುತ್ ಕರ್ಮದ
ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

26013

EST1A

25ದೂರು‐
60:1996‐97

ೇ. ಕೊರಟಗೆರೆ ಇವರ ಮೇ ನ
ಆಪಾದನೆಗಳ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

D

26017

EST1A

25ದೂರು‐
51/2004‐05

ರ್ೕಮತಿ ಜಯಮಮ್, ಕೋಂ ಹನುಮಂತ ಇವರ
ಲೋಕಾಯುಕತ್ಕೆಕ್ ಸ ಲ್ ರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

26025

EST1A

25ದೂರು‐
63/2003‐04

ಖ ೕಲ್ ಅಹಮ್ದ್ ಷರೀಫ್ , ಉ.ನಿ. ಮಧುಗಿರಿ
ಇವರ ಆಡ ತ ವೈಖರಿ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

D

26029

EST1A

25ದೂರು‐
9/2005‐06

ಹನುಮಂತರಾಯ, ೇ. .
ಳಕಾಲೂಮ್ರು,
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ಆಪಾದನೆಗಳ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

D

ಜಿ.ನಾಗೇಂದರ್ಪಪ್, ಪಾರ್ಂ. ಡಯಟ್ ದಾವಣಗೆರೆ
ಇವರ ಕಿರ್ಮಿನಲ್ ಕೇ ನ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

D

ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಮಾ ತಿ ಂಧು ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಡಿ.
ಗಳನುನ್ ಖರೀದಿಸಲು ನಕ ಆದೇಶ
ಜಾರಿಗೊ ರುವ ಬಗೆಗ್ ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

D

25ದೂರು‐
26/2004‐05

ರ್ೕಮತಿ ಜಯಮಮ್ ಆರ್.ಪಾಟೀಲ್, ಇವರ
ಕಾಯರ್ಪೂವರ್ ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

D

EST1A

24ದೂರು:5:200
4‐05

ಉತತ್ರ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಹ ಯಾಳ ೇ. .
ಅದಿಕಾರಿಗಳ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

EST1A

24ದೂರು‐
10/2004‐05

.ಯು. ರಾಥೋಡ್, ಮು. . ಮತುತ್ ರ್ೕ
ಎಂ.ಆರ್. ಕುಲಕಣಿರ್ ಬೆ ಳ್ಗೆರಿ ಅಥಣಿ ತಾ:
ಇವರ ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತುತ್

3/24/2009 0:00

E

26033

EST1A

25ದೂರು‐
02/2005‐06

26036

EST1A

25ದೂರು/2004‐
05

26039

EST1A

25449

25451

24ದೂರು‐
2/2004‐05

25454

EST1A

25456

EST1A

24ಪ.ಅ.ದೂ:21/
1998‐99

25457

EST1A

25460

25462

ನೋದ್ ಜಿ.ನಾಯಕ್ ಇವರ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

ರ್ೕಮತಿ ಉಷಾ, ಉ.ನಿ. ಧಾರವಾಡ ಮತುತ್
ಎಂ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ್, ಕಷ್ಣಾದಿಕಾರಿ ಇವರ
ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

24ಪ.ಅ.ದೂ:17/
2000‐01

ಎಸ್.ಜಿ. ಭಟ್., ಉ.ನಿ ಕಾರವಾರ ಇವರ
ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

EST1A

24ಪ.ಅ.ದೂರು‐
19/1999‐2000

ಶಾಂತೇಶವ್ರ ಹೈ ಇಂಡಿ ತಾ:
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. . ಪರೀ ೆಯ ಲ್ ನಡೆದ
ಅವಯ್ವಹಾರದ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

EST1A

24ದೂರು‐
42/2002‐03

ಬಿ.ಎಸ್. ಮಾಯಾಚಾಯರ್, ಮು. .ಇವರ
ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25465

EST1A

24ದೂರು‐
47/2002‐03

ವಾಜಿ ಮನೋಹರ ಹತಿತ್, ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ
ಸೊರಟೂರು ಇವರ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25469

EST1A

24ದೂರು‐
38/2002‐03

ಎಸ್.ಆರ್. ಮಠಪತಿ, .ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಇಳಕಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25470

EST1A

3/24/2009 0:00

E

25472

EST1A

24ದೂರು‐
3:2001‐02

ಎಂ.ಎ. ಬೆಂಗಳೂರ, ಮು. . ಹೋತನಹ ಳ್,
ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25473

EST1A

24ದೂರು‐
41/2001‐02

ಬೆಳಗಾಂ ಉತತ್ರ/ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ಉ.ನಿ.
ಆಡ ತ ವೈಪಲಯ್ತೆಗಳ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

ಎಂ.ವೈ. ಹೊನನ್ಕೇರಿ, ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ,
24ದೂರು/4/200
ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ, ಬಿಜಾಪುರ ಇವರ ಮೇ ನ
0‐01
ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

25474

EST1A

24ದೂರು‐
23/2001‐02

25476

EST1A

24ದೂರು‐
36/2002‐03

25478

EST1A

24ದೂರು‐
15/2003‐04

25481

EST1A

24‐83:2002‐03

25483

EST1A

24ದೂರು‐
4/2003‐04

ಎಸ್.ಎಲ್. ವನಕಾಯ್ಲ್, ಮು. . ಂಗದಾಳ,
ಗದಗ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

.ಎಂ. ಪಾಟೀಲ್, ೇ. . ಹುಬಬ್ ಳ್ ಇವರ
ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

ಎಂ.ಎಂ. ರಗಾ , ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜ,
ಬೆಳಗಾಂ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

.ಬಿ. ಕಾ , ಮು. . ರಹಟಿಟ್ ತಾ: ಇವರ
ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

3/24/2009 0:00

E

ಇಂಡಿ ತಾ: ಚಡಚಣ ವಲಯದ ೇ. . ಇವರ
ವೇತನ ಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

25487

EST1A

24ದೂರು‐
1/2004‐05

.ಎಂ. ಪಾಟೀಲ್, ೇ. . ಹುಬಬ್ ಳ್, ಇವರ
ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25489

EST1A

24 ಮೇಲಮ್ನ ‐
82/2002‐03

ಬಿ.ಎಂ.ತೋಳೆ, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ.
ಜೈನಾಪುರ ಇವರ ಗೈರು ಹಾಜರಿ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25493

EST1A

24ದೂರು‐
30/2002‐03

.ಎಂ. ತೋಳೆ, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ.
ಹ ಳ್ಬೈಲ್ ಇವರ ಗೈರು ಹಾಜರಿ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25496

EST1A

24ದೂರು‐
12/2002‐03

ಎಸ್.ಎಸ್. ಕುಂಬಾರ, ಮು. . ವಡೇರಹಟಿಟ್,
ಇವರ ಸುತ್ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25499

EST1A

24ದೂರು‐
10/2002‐03

ಬಿ. . ಹುನಗುಂದ, ಮು. . ಹುಣ ಕಟಿಟ್, ಇವರ
ಸುತ್ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00

E

25503

EST1A

24ದೂರು‐
23/2002‐03

ಎಂ. . ಬೆಂಗಳೂರು. ಮು. .ಹೊತತ್ನಹ ಳ್,
ಇವರ ಸುತ್ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25506

EST1A

24ದೂರು‐
8/2002‐03

ಆರ್.ಎಸ್. ಬರುಡಿ, ಮು. . ಕಣ , ಗದಗ್
ಇವರ ಮೇ ನ ಸುತ್ ಕರ್ಮ

3/24/2009 0:00

E

25508

EST1A

24ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ
ಲ್. .‐79:2002‐
03

ಎಸ್.ಎಂ. ಬನಿನ್ಹ ಳ್, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ.
ಮಲಲ್ಹ ಳ್, ಇವರ ಸುತ್ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25512

EST1A

24ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ
ಲ್. ./2002‐03

ಎಸ್.ಬಿ. ಚಲವಾದಿ, ಮು. . ಇವರ ಮೇ ನ
ಸುತ್ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

EST1A

24ದೂರು‐
36/2001‐02

ಜಮಖಂಡಿ .ಟಿ.ಇ ಯ
ಪರ್. ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗ ಂದ ಅನಧಿಕೃತ ಶುಲಕ್
ವಸೂಲಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25515

25541

EST1A

24ದೂರು‐
34/2001‐02

ಶಂಕರ ಬಾ ರ್, ೇ. . ಭಟಕ್ಳ, ಕಾರವಾರ
ಇವರ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25556

EST1A

24ದೂರು‐
43/2001‐02

ಎಸ್.ಬಿ. ಸಾವಳಗಿ, ಮು. . ರಹಟಿಟ್, ಅಥಣಿ
ತಾ: ಇವರ ಕತರ್ವಯ್ದ ನಿಲರ್ಕಷ್ತೆ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25566

EST1A

24‐ದೂರು‐
32/2002‐03

ಎಸ್,ಕೆ. ವರಾಳೆ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್,
ಬೆಳಗಾಂ, ಅನಯ್ ಷಯಗಳ ಮೌಲಯ್ ಮಾಪನ
ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25574

EST1A

24ದೂರು‐
39/2002‐03

ಐ.ಎಫ್, ಅರ ಮಟಿಟ್, ಬಿ.ಆರ್. .
ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ, ಬಿಜಾಪುರ ಇವರ . .ಎ
ನಿಯಮ‐12ರ
ತ್ನ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

D

25593

EST1A

24ದೂರು7/200
0‐01

ಬಿ.ಪಿ,ನಾಯಕ್ , ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಂಧಗಿ
ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25595

EST1A

24ದೂರು ‐
57/2002‐03

ಎಂ.ಕೆ. ಸುರಪುರ, ಹ.ಸ.ನಿ. ಇವರ ಮೇ ನ ಸುತ್
ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25597

EST1A

24ದೂರು‐
70/2002‐03

ಎ. . ರೇಮಠ, ಬೆಳಗಾಂ ಇವರ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25601

EST1A

24ಇ4ಬಿದೂರು‐ ಶಂಕರ್ ಹೆಚ್.ಭಟೂರ, ಸ.ನಿ. ಧಾರವಾಡ ಇವರ
15/1985‐86
ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25608

EST1A

24ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ
ಲ್. ‐73/2002‐
03

ಐ.ಪಿ. ರಾಥೋಡ್, ಮು. . ಬೀಳಗಿ ಇವರ
ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.

ತ್

3/24/2009 0:00

E

25609

EST1A

24ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ
ಲ್. ‐75/2002‐
03

ಎಂ.ಎಂ. ರಗಾ ,ಉ.ಪಾರ್ಂ, ಬೆಳಗಾ
ಮೇ ನ ಸುತ್ ಕರ್ಮ

ಇವರ

3/24/2009 0:00

E

25611

EST1A

24ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ
ಲ್. ‐71/2002‐
03

25614

EST1A

24ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ
ಲ್. ‐81/2002‐
03

25618

EST1A

25621

25627

ಎಂ.ವೈ. ನಡಾಫ್,ಉ.ಪಾರ್ಂಶ, ಮುಚಖಂಡಿ,
ಇವರ ಸುತ್ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

ರಬಾ, ಮು. . ಇವರ ಸುತ್ ಕರ್ಮದ
ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

ಅ.3‐
2669/ಸವ್.ಇ.77‐
1996‐97

.ಹೆಚ್. ಬಿರಾದಾರ್, ಇವರಿಗೆ ಸವ್.ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

EST1A

ಇ6‐4/ದೂರು‐
2/1995‐96

ಂಧಗಿ ತಾ, ಕಷ್ಕರ ಸಂಘದ ಲ್ ಹಣಕಾ ನ
ವಯ್ವಹಾರದ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

EST1A

24ಮೇಲಮ್ನ ‐
50/2002‐03

ಎಸ್.ಬಿ. ಲಮಾಣಿ, ಮು. . ಮತುತ್ .ಹೆಚ್.
ಬಿರಾದಾರ್, ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ ಯಂತೆ

3/24/2009 0:00

E

ಎ.ಎಂ.

25630

EST1A

24ದೂರು‐
5:2002‐03

. ಸುಮಾ, ಮು. . ಕಡಚಿ, ಇವರ ಸುತ್ ಕರ್ಮದ
ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25633

EST1A

24ದೂರು‐
6/2002‐03

ಕುಷಠ್ಗಿ, ಮು. ರೋಣ ತಾ: ಇವರ ಸುತ್ ಕರ್ಮದ
ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25637

EST1A

24ದೂರು‐
7/2002‐03

ಕೆ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್, ಮು. . ರೇಹಾಳ, ಇವರ
ಮೇ ನ ಸುತ್ ಕರ್ಮ

3/24/2009 0:00

E

25638

EST1A

24ದೂರು‐
9/2002‐03

ಎಸ್.ಡಿ. ತಬೀತಾ, ಮು, . ಹೊಂಬಳ ಇವರ
ಮೇ ನ ಸುತ್ ಕರ್ಮ

3/24/2009 0:00

E

25641

EST1A

24ದೂರು‐
11/2002‐03

ಆರ್.ಕೆ. ಆಂಜನಯಯ್, ಮು. . ರೇನಂದಿನ
ಹ ಳ್, ಇವರ ಮೇ ನ ಸುತ್ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25644

EST1A

24ದೂರು‐
13/2002‐03

ಎಂ.ಬಿ. ಮಾಳಗಿ, ಖಾನಾಪುರ, ಇವರ ಸುತ್
ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25646

EST1A

24ದೂರು‐
14/2002‐03

ಪಿ.ಎಸ್. ರೇಮಠ, ಮು. . ಇವರ ಸುತ್ ಕರ್ಮದ
ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

D

25652

EST1A

24ದೂರು‐
15/2002‐03

ಆರ್.ಟಿ. ಬ ಗಾರ, ಮು. . ಇವರ ಸುತ್ ಕರ್ಮದ
ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25654

EST1A

24ದೂರು‐
16/2002‐03

ಎಸ್.ಎಂ. ಕೊಟಗಿ, ಮು. . ಇವರ ಸುತ್ ಕರ್ಮದ
ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25658

EST1A

24ದೂರು‐
17/2002‐03

ಎಂ.ಎ.ನಾಯಕ, ಮು. . ರಗಾವ ಇವರು
ಮೇ ನ ಸುತ್ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25663

EST1A

24ದೂರು‐
19/2002/03

ಎಸ್.ಬಿ. ಹೆಳವರ, ಮು. . ಬೀಳಗಿ, ಇವರ ಸುತ್
ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25666

EST1A

24ದೂರು‐
20/2002‐03

ಎಸ್.ಕೆ. ಬಸವಣಣ್ ನವರ್, ಬೀಳಗಿ ಇವರ ಸುತ್
ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25669

EST1A

24ದೂರು‐
21/2002‐03

ಎಸ್.ಜಿ. ತಳವಾರ, ಮು. . ಹೊನಾನ್ವರ ಇವರ
ಸುತ್ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25673

EST1A

24ದೂರು‐
22/2002‐03

ಎಂ.ವೈ. ಕದಮ್, ಮು. . ರಾಮಗಿರಿ, ಇವರ
ಸುತ್ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25678

EST1A

24ದೂರು‐
22/2005‐06

ಈರಪಪ್ ಬಸಪಪ್, ಬೆನಕಪಪ್, ಮು. . ಇವರ ಸುತ್
ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25680

EST1A

24ದೂರು‐
21/2005‐06

ಗಿರೀಶ್ ಕೃಷಣ್ರಾವ್, ಪ.ಮು. . ಇವರ ಸುತ್
ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25685

EST1A

24ದೂರು‐
19/2005‐06

ಸುರೇಶ್ ನಿಂಗಪಪ್ ಹುಗಿಗ್, ೇ. . ಗಾಗ್ಂವ್ ಇವರ
ಸುತ್ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25689

EST1A

24ದೂರು‐
17/2005‐06

ಮಂಗಳಾ ಬಸವನಪಾಟೀಲ್, ಮು. . ಸುತ್
ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25708

EST1A

24ದೂರು‐
25/2001‐02

ಶಂಕರಪಪ್, ೇ. . ಇವರ ಸುತ್ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25712

EST1A

25ದೂರು‐
44/2000‐01

ಹೆಚ್.ರಾಮಪಪ್, ಂದಿನ ಸ. . ಮ.ಉ. ೕ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸುತ್ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25716

EST1A

25ಕೆ.ಎ.ಟಿ‐
27/2004‐05

25719

EST1A

25ಕೆ.ಎ.ಟಿ‐
29/2004‐05

25722

EST1A

25ಕೆ.ಎ.ಟಿ‐
28/2004‐05

25782

EST1A

25795

EST1A

ಹೆಚ್.ಡಿ. ಗೋ ಂದಯಯ್, .ಸ.ನಿ, ಕನಾರ್ಟಕ
ಪೌರ್. .ಪ.ಮಂಡ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

3/24/2009 0:00

E

ಟಿ. . ಚಂದರ್ಯಯ್, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಇವರ
ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25ದೂರು‐
55/1999‐2000

ಜಿ. ಚಂದರ್ಶೇಖರ್, ಂದಿನ ಉ.ನಿ. ಕೋಲಾರ,
ಇವ ರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

ಸೊ25ದೂರು‐
63/1999‐2000

ಜಿ.ಕೆ.ಎಂ. ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್,
ಡಿ.ವೆಂಕಟೇಶಯಯ್, ಇವರ ಮೇ ನ
ತ್ ಕರ್ಮ

3/24/2009 0:00

E

ಸೈಯದ್ ಖಲಂದರ್, ೇ. . ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ
ಬಗೆಗ್.

25799

EST1A

25ದೂರು‐
21/1999‐2000

ರಘುರಾಮ ಸೋಮಯಾಜಿ, ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಜನಶಾಲಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಮತುತ್ 6 ಮಂದಿ
ರುದದ್ ಹೂಡಿರುವ ಇಲಾಖಾ ಚಾರಣೆ

3/24/2009 0:00

E

25802

EST1A

25ದೂರು‐
31/1998‐99

ಎಂ. ಮಲಲ್ಣಣ್, ೇ. .
ಳಕಾಲೂಮ್ರು, ತಾ:
ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು

3/24/2009 0:00

E

25815

EST1A

25ದೂರು‐
24/2001‐02

ದೊಡಡ್ ದದ್ಪಪ್, ಉ.ನಿ. ಬೆಂ.ಗಾರ್ಂ. ಇವರ ಮೇ ನ
ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25820

EST1A

251ದೂರು‐
1996‐97

ಗಂಗಾನಾಯಕ್, ಸಹಾಯಕ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ
ಇವರ ಚಾರಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25827

EST1A

25ದೂರು‐
313/2001‐02

ಎಂ.ಕುಮಾರ್, ಮು. . ದುಗರ್ನಹ ಳ್ ಇವರ
ಸುತ್ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25830

EST1A

25ದೂರು‐
314/2001‐02

ತಿಪಪ್ಯಯ್, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಮಂಡಯ್ ಇವರ ಸುತ್
ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25832

EST1A

25ದೂರು‐
315/2001‐02

ಶಾಂತಪಪ್ ಜಿ.ಹೆಚ್. ಮು. . ಐಯಾಳ, ಇವರ
ಸುತ್ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25835

EST1A

25ದೂರು‐
316/2001‐02

ಹಬೀಬುಲಾಲ್ ಫರೂಕ್ , ಮು. ಇವರ

3/24/2009 0:00

E

25838

EST1A

25ದೂರು‐
317/2001‐02

ನಾಗಪಪ್ ಚಂದಪಪ್, ಮು. ಇವರ ಮೇ ನ ಸುತ್
ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25840

EST1A

25ದೂರು‐
318/2001‐02

ರ್ೕಮತಿ ಗೋದಾವರಿ, ಮು. . ಸೇಡಂ, ಇವರ
ಸುತ್ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

ತ್ನ ಬಗೆಗ್.

25843

EST1A

25ದೂರು‐
319/2001‐02

ಕೆ.ಬಿ. ರಾಮಕೃಷಣ್ಯಯ್, ಮು. . ಹು ಯಾಪುರ,
ಇವರ ಮೇ ನ ಸುತ್ ಕರ್ಮ

3/24/2009 0:00

E

25844

EST1A

25ದೂರು‐
3110/2001‐02

ೕಲಾವತಿ ಎಸ್. ರೇವಾ, ಮು. . ಮಸಬ
ಹಂಚಿನಾಳ, ಇವರ ಮೇ ನ ಸುತ್ ಕರ್ಮ

3/24/2009 0:00

E

25847

EST1A

25ದೂರು‐
3111/2001‐02

ವಾಜೀದಾ ಮಜೀದ್, ಮು. . ರಾಯಚೂರು
ಇವರ
ತ್ನ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25850

EST1A

23ದೂರು‐
3112/2001‐02

ಮರಿಯಪಪ್, ಮು. . ಗಡಿಕೇಶವ್ರ ಇವರ ಮೇ ನ
ದೂರು

3/24/2009 0:00

D

25852

EST1A

ಕಣಮಸಕ್ರ್, ಮು. . ದಗಾರ್ ರೂರು, ಇವರ
ಮೇ ನ ಸುತ್ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25ದೂರು3113/
2001‐02

25860

EST1A

25ದೂರು‐
23/1995‐96

ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್. .ಪ.ಮಂಡ ಯ ಲ್ 1994‐
95ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಟಿ. .ಹೆಚ್. ಪರೀ ೆಯ ಲ್
ಅಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25862

EST1A

25ದೂರು‐
25/1995‐96

ಮೇ‐95ರ ಟಿ. .ಹೆಚ್. ಪರೀ ೆಯ ಲ್
ಮೌಲಯ್ಮಾಪನ ಕೇಂದರ್ದ ಲ್ ಅವಯ್ವಹಾರದ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25864

EST1A

25ದೂರು‐
62/1999‐2000

ಹೆಚ್.ರಾಮಪಪ್, ಸ.ನಿ. ಮ.ಉ. ೕಜನೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25868

EST1A

25ದೂರು‐
66/2002‐03

ಎನ್. ಶೇಷಮಮ್, ಪಾರ್ಚಾಯರ್ರು ಡಯಟ್
ಹಾಸನ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25870

EST1A

25ದೂರು‐
19/2002‐03

ಶೇಷಮಮ್, ಉ.ನಿ. ಕೋಲಾರ, ಇವರ ಸುತ್
ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25873

EST1A

25ದೂರು‐
68/2002‐03

ಕೆ.ಜೆ. ತಿಮಾಮ್ರೆಡಿಡ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, .ಟಿ.ಇ.
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ಗೈರು ಹಾಜರಿ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25874

EST1A

25ದೂರು‐
15/2002‐03

ಎ. ಮಲಲ್ಶಟಿಟ್, ೇ. . ಬೆಂ.ಉತತ್ರ ವಲಯ‐1
ಇವರ ಸುತ್ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

25878

EST1A

25ದೂರು‐
38/2004/05

ಕೆ.ಶಂಕರಪಪ್, ಡಯಟ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಗೈರು
ಹಾಜರಿ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00

E

23448

EST1A

26 ಇತರೆ
ದೂರು38/2008‐
09

ರ್ೕಮತಿ. ಸುಕನಯ್ ಬಿ.ಆರ್. ಸಂ ೕಜಕರು,
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ಕತರ್ವಯ್
ಲೋಪದ ಬಗೆಗ್ ದೂರು.

8/13/2009 0:00

D

EST1A

26 ಇತರೆ
ದೂರು 39/2008‐
09

ರ್ೕ.ಬಾಲಕೃಷಠ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗು ಕಲ್ಷಟ್ರ್
ಎ.ಇ.ಒ. ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗೊಟಿಟ್ಗೆರೆ
ದ ಣ ವಲಯ‐3 ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲ್ಎ
ಇವರ ಕತರ್ವಯ್ ನಿಲರ್ಕಷ್ತೆ ಬಗೆಗ್ ದೂರು .

8/13/2009 0:00

D

23449

23221

EST1A

27ದೂರು
42/2008‐09

2009‐10ನೇ ಸಾ ಗೆ ಮುದಿರ್ಸಲಾಗುತಿತ್ರುವ 8
ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ
ಾನ ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕದ ಲ್
ಆಗಿರುವ ನೂಯ್ನತೆ ಬಗೆಗ್

8/26/2009 0:00

E

7/24/2009 0:00

E

23404

EST1A

27 ದೂರು
43/2008‐09

ರ್ೕ. ಎಸ್. ದೊಡಡ್ ೕರಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು, ಮದಕರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಿಡುವಂದ,
ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಸೌಲಭಯ್ಗಳನುನ್ ತಡೆ ಡಿಯಲು ಆದೇ ರುವ
ಬಗೆಗ್, ರ್ೕ. ಎಂ. ಆರ್. ಜಗನಾನ್ಥ್ ಉ.ನಿ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಕಾ ಕೇ ನೊ ೕ
ಜಾರಿಮಾಡಿದ ಬಗೆ

23802

EST1A

27
ದೂರು:44/2008‐
09

ರ್ೕಮತಿ ಯಶೋಧ ಬೋಪಣಣ್, ಉಪ
ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

5/13/2010 0:00

D

23805

EST1A

27
ದೂರು,45/2008‐
09

ರ್ೕ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷಣ್, ೇ. .ಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು
ದ ಣ‐ವಲಯ‐2 ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

7/15/2009 0:00

E

ನಾಗೇಶ್ ಕೆ.ನಾಯಕ್, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.
22 .ವೇ.ಬ:9:20
ತಲೂಲ್ರು,ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
08‐09
ವೇ.ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

3/19/2009 0:00

E

23876

EST1A

23878

EST1A

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಎನ್. ಪುಷಪ್, ಮು. .
22 .ವೇ.ಬ:2:20
ಸ.ಪೌರ್.ಹಾರನಹ ಳ್, ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ, ಮೈಸೂರು
06‐07
ಇವರಿಗೆ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/19/2009 0:00

E

6/19/2009 0:00

E

23630

EST1A

26
ಇತರೆ/ದೂರು
41/2008‐09

ರ್ೕ. ಬಸವೇಶವ್ರ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ,
ಕೊಪಪ್ಳಳ್ ಂದಿನ ಪರ್ದಸ, ಬಿಇ.ಒ.
ಕಛೇರಿ, ಂದನೂರು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ದಿ:23‐12‐96 ರ ಲ್ವ ಧಿ ರುವ
ದಂಡನೆ ರದದ್ ನಿಯಮ‐18ರಂತೆ
ಮೇಲಮಮ್ನ ಕುರಿತು.

23381

EST1A

22ಸಥ್.ವೇ.ಬಡಿತ್:
07/2008‐09

ರ್ೕ ಚಿದೆರ್ ಶಂಕರಯಯ್ ಸಾವ್ಮಿ, ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ, ಈ ಕಛೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/6/2011 0:00

E

22596

EST1A

25 ದೂರು
25/2008‐09

ರ್ೕ. ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಸಾ
ಇಲಾಖೆ, ಸೊರಬ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

12/9/2010 0:00

E

EST1A

22
ಮಾ ತಿ.ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮ:08/2
008‐09

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ರ್ೕ
ಟಿ.ಕೆ.ಚಂದರ್ಶೇಖರಯಯ್, ದೈ ಕ
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ
ಬಡಿತ್ಯ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/11/2009 0:00

E

22471

ರ್ೕ ಎನ್.ಎಸ್.ಸುಧಾಕರ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ದಬಬ್ಗುಂಟೆ,
ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ
ವೆತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

11/20/2009 0:00

D

22561

EST1A

22 .ವೇ.ಬಡಿತ್:
16/2008‐09

22507

EST1A

27 ದೂರು
41/2008‐09

ೇತರ್ ೕಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಾ ಇಲಾಖೆ,
ಗೌರಿ ಬಿದನೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ
ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗದ್ಗೆ.

8/4/2009 0:00

E

8/14/2009 0:00

D

11/20/2009 0:00

D

11/20/2009 0:00

E

22191

EST1A

26 ಪಅದೂ
4/07‐08

ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಹಲಗೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು
ಪಾರ್ಢಶಾಲೆಯ ಮಕಕ್ ಗೆ ನೀಡಲಾದ ಊಟದ
ತಟೆಟ್ ಮತುತ್ ಲೋಟಗಳನುನ್ ದುವರ್ಳಕೆ
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್ ದೂರು

22287

EST1A

22 .ವೇ.ಬಡಿತ್:
08/2008‐09

ರ್ೕ .ಆರ್.ಪರಮೇಶವ್ರಪಪ್, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತರೀಕೆರೆ ತಾ: ಇವರಿಗೆ
ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

22318

EST1A

22
ರ್ೕ ಎಸ್.ಎಲ್.ಚವಾಣ್, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಸಥ್.ವೇ.ಬಡಿತ್,:10/20 ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ವಮೂಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್
08‐09
ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೆತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

18351

21664

21224

20869

20535

EST1A

27ದೂರು.19/20
08‐09

ೇ. .ಕಛೇರಿ ಹಾಗೂ ಸಸಮೂಹ ಸಹಾಯಕ
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,
ದಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ: ಬೆಂ‐ಗಾರ್, ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ನ
ಅವಯ್ವಹಾರದ ಬಗೆಗ್.

10/6/2010 0:00

E

EST1A

22ಸಥ್.ವೇ.ಬಡಿತ್:
09/2008‐09

ರ್ೕ ಗಂಗಪಪ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆ, ಎಲೆಕಾಯ್ತನ ಹ ಳ್, ನೆಲಂಗಲ ತಾ: ಬೆಂ‐
ಗಾರ್.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

11/20/2009 0:00

D

27ದೂರು.40/20
08‐09

ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ಯ
ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ: ಮತುತ್ ಹೊಸಕೋಟೆ
ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಲ್ ಉಚಿತ ನೋಟ್ ಪುಸತ್ಕ ಮತುತ್
ಶಾಲಾ ಬಾಯ್ಕ್ ಖರೀದಿಯ ಲ್
ನಡೆದಿದೆಯೆನನ್ಲಾದ ಭರ್ಷಾಟ್ಚಾರ ಕುರಿತಂತೆ
ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.

4/15/2011 0:00

E

8/9/2011 0:00

D

5/21/2009 0:00

E

EST1A

EST1A

26
ಇತರೆ/ದೂರು
35/2008‐09

ರ್ೕಮತಿ. ನಜಿರ್ೕನ್ ತಾಜ್.ಮು> . ಹಾಗು
ಕಷ
ಲ್ ಟ್ರ್ ಎ.ಇ.ಒ. ಸಕಾರ್ರಿ
ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂ. ಪೌರ್ಢಶಾಆಲೆ
ಢಶಾಆಲೆ.
ಮೇಲೂರು ಡಲ್ಘಟಟ್ ತಾ: ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್,
ಇವರು ದಿ:26‐1‐09 ರಂದು ಗಣರಾಜಯ್
ದವ್ಜಾರೋಹಣ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಕೆಕ್
ಗೈರುಹಾಜರಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ್ ದೂರು

EST1A

22.ಹೆ.ವೇ.ಬಡಿತ್:
07/2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ಲ ತ ರಿಯಣಣ್ ಚಂದರ್ಶೇಖರ,
ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಕನಾರ್ಟಕ
ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

20198

20202

EST1A

ರ್ೕ
ೕಗೇಶ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
22 ವೇ.ಬಡಿತ್:00/
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ದೂಡಡ್ಗೇಣಿಗೆರೆ, ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ
2007‐08
ವೆತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

6/17/2009 0:00

E

EST1A

27 ದೂರು
39/2008‐09.16‐
ಗುಬಿಬ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಯ ಲ್
01‐
ಅವಯ್ವಹಾರ ನಡೆಯುತಿತ್ದೆ ಎಂಬ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.
2009.ದೂರು/200
9

1/25/2010 0:00

E

ಪಾರ್ ಹಾಗೂ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಟಿಇ
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ದಿ.2.1.09ರಂದು ಕರೆದಿದದ್
ಪರ್ಗತಿರಿ ೕಲನಾ ಸಭೆಗೆ ಡಯಟ್ ಪಾರ್
ಹಾಜರಾಗದೆ ಕತರ್ವಯ್ಲೋಪ ಎಸಗಿರುವ ಬಗೆಗ್.

12/11/2009 0:00

D

20224

EST1A

25.24.ದೂರು/2
008‐09

20127

EST1A

22ವೇತನ
ನಿಗಧಿ:00/2008‐
09

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ರಾಮರಾವ್, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ವೇತನ
ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/15/2011 0:00

E

25
ಇತರೆ/ದೂರು
34/2008‐09

ರ್ೕ. ವೈ.ಎಸ್. ಬೇವೂರ ಕಲ್ಸೆಟ್್ ಇ.ಇ.ಒ. ಮತುತ್
ರ ೕಂದರ್ .ಆರ್.ಪಿ ಹೊಸಹ ಳ್ ಕಲ್ಸಟ್ರ್ ಇವರು
ರ್ೕ. ಗಾ ಚನನ್ಯಯ್ ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು ರ್ೕ.
ಶಾರದಾ ರಿಯ ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ ಬೆಂ.
ಇವರರಿಗೆ ಗ ಕಕೆ ರಜ ನಗದೀಕರಣ
ಹಣಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ವಂಚಿ ರುವ ಬಗೆಗ್
ದೂರು ಕುರಿತು

1/25/2010 0:00

D

20139

EST1A

22ವೇತನ.ಪುನ
ರ್.ನಿಗಧಿ:03/200
7‐08

ರ್ೕ ಸಣಣ್ಪಪ್.ಜಿ.ಮಣಕೂರ, ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ, ತಾಲೂಲ್ಕು
ಪಂಚಯತಿ, ಹೂಳೇನರ ೕಪುರ ತಾ: ಇವರಿಗೆ
ವೆತನ ಪುನರ್ ನಿಗದೀಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/7/2011 0:00

E

EST1A

26 ಇತರೆ
ದೂರು33/2008‐
09

ರ್ೕಮತಿ ಬಶರತ್ ಜಹಾನ್ ಬೇಗಂ, ಮು. .
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾವೂತನಹ ಳ್,
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು
ದೀಘರ್ಕಾಲದಿಂದ ಕತರ್ವಯ್ಕಕ್ ಹಾಜರಾಗದೇ
ಇತುವ ಬಗೆಗ್ ಸುತ್ಕರ್ಮ ಕುರಿತು.

2/16/2009 0:00

D

20026

EST1A

22ಹೆ.ವೇ.ಬಡಿತ್:
/2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ಸರೋಜಿನಿ ಎಂ.ಪಿ.ನಿವೃತತ್ ಮುಕಯ್
ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ಗೋಣಿಕೂಪಪ್ಲು, ಮಡಿಕೇರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಹೆಚುಚ್ವರಿ/ಸಥ್ಗಿತ ವೆತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

4/27/2010 0:00

E

20086

EST1A

22ಹೆ.ವೆ.ಬಡಿತ್:06/
2005‐06

ರ್ೕ ಬಿ.ರುದರ್ಪಪ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಟಯಟ್,
ವಮೂಗಗ್, ಇವರು ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಯ ಲ್ ಹೂಡಿರುವ
ದಾವೆಯ ಬಗೆಗ್.

4/29/2010 0:00

E

EST1A

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಲಕಷ್ಮ್ಣ್, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
22ಹೆ.ವೇ.ಬಡಿತ್:44 ಸ.ಪೌರ್,.ಶಾ, ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ತಾ: ಮೈಸೂರು
/2004‐05
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

1/11/2010 0:00

D

20116

20006

20089

EST1A

20090

EST1A

22ಹೆ.ವೇ.ಬಡಿತ್:
16/2006‐07

ರ್ೕ ಎಸ್. . ೕತರಾಮಶಾ , ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ., ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

1/11/2010 0:00

E

19989

EST1A

26ಇತರೆದೂರು3
2/2008‐09

ರ್ೕ ಕೃಪಲ್ಪಪ್.ಮು. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಕಾರ್ಲನೂರು
ಕೋಲಾರ ಇವರ ಬಗೆಗ್ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.
ಯವರಿಂದ ದುರು

11/16/2009 0:00

D

EST1A

ರ್ೕಮತಿ ಲೋಲಾ , ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
22 .ವೇ.ಬಡಿತ್:12
ಸಂಯುಕತ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಳೇ,ಮುದಹದಡಿ,
/2008‐09
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

1/11/2010 0:00

E

EST1A

22ಹೆ.ವೇ.ಬಡಿತ್:01
/2008‐09

1/11/2010 0:00

E

EST1A

ದದ್ ಂಗಪಪ್, ಬಿ ಇ ಒ, ರಾಜೇಂದರ್ಪಪ್,
25.19.ದೂರು/2 ಮಾಯ್ನೇಜರ್, ರಮೇಶ್, ಗುಮಾಸತ್ ಇವರುಗಳು
008‐09
ಸೇರಿ ಬಿ ಎಂ ಗಂಗಾಧರ್ ಇವರಿಗೆ ಪರಿ ಜಾತಿ
ನಿಂದನ ಮಾಡಿದ ಬಗೆಗ್

7/16/2009 0:00

D

19922

19923

19886

ಮತಿ ಎನ್.ಎಸ್. ೕತಾದೇ
ೕತಾದೇ , ನಿವೃ
ನಿವ ತತ್
ರ್ೕೕಮತಿ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ದಧ್ ಂಗಾಪುರ, ಇವರಿಗೆ ವೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ
ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

19896

19900

19910

22 .ವೇ.ಬಡಿತ್:
14/2008‐09

ರ್ೕ ಎನ್. ರ್ೕಕಂಠ, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ, ಹೂಸಕೆರೆ
ಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳುರು ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

5/21/2009 0:00

E

EST1A

25.20.ದೂರು/2
008‐09

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ದಾಯ್ ಇಲಾಖೆಯ
ಕಛೇರಿಗಳ ಲ್ ಲಂಚದ ಹಣ ಬಯ
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಗಳನುನ್ ಲೇವಾರಿ ಮಾಡದೇ
ಮೂಲೆಗುಂಪು ಮಾಡಿರುವ ಚಾರದ ಬಗೆಗ್
ದೂರು

11/27/2009 0:00

D

EST1A

ಎಸ್ ಎಲ್ ಚವಾಣ್, ಉ ನಿ, ವ ಗಗ್ ಇವರ
25.21.ದೂರು/2 ಮೇ ನ ದೂರು ಬಗೆಗ್ ರ್ೕ. ನಾಗರಾಜ್, ಕಷ್ಕರು
008‐09
ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಲ್ ಬಂದಿರುವ ದೂರು ಅಜಿರ್ಯ
ಕುರಿತು

12/15/2009 0:00

D

ರ್ೕೕಮತಿ
ಮತಿ ಕೆ.ಜಿ. ಜಯಲ ಮ್, ಮುಖ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮಾಕ ೕ, ಇವರಿಗೆ
ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನದ ಹಂತವನುನ್ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.

4/27/2010 0:00

D

6/15/2009 0:00

E

EST1A

19913

EST1A

19916

EST1A

22
ಸಥ್.ವೇ.ಬಡಿತ್:00/20
08‐09

25.22.ಇತರೆ/20 ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮತುತ್ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗಧೀಕರಣ
08‐09
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಳಂಬವಾಗಿ ಸಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್

19926

19933

19935

19545

19546

EST1A

25 ದೂರು
22/2008‐09

ರ್ೕ. ೕರಭದರ್ಪಪ್, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಹೊಸನಗರತ ತಾಲೂಲ್ಕ್, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಬರ್ಷಾಟ್ಚಾರದ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು.

4/28/2009 0:00

D

EST1A

ರ್ೕ ಜಿ.ಸೋಮಶೇಖರಪಪ್, ನಿವೃತತ್
22ಸಥ್.ವೇ.ಬಡಿತ್:08
ಪಾರ್ಚಾಯರ್ರು, ಕಷ್ಕರ ಸಕಾರ್ರಿ ಕಷ್ಣ
/2008‐09
ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ
ವೆತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

11/20/2009 0:00

D

EST1A

ರ್ೕಮತಿ ಎ. ಹನುಮಕಕ್ ಂದಿನ ಬಿ.ಇ.ಒ,
25 ದೂರು
ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾ, ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು 2005‐
ಇತರೆ 31/2008‐
06 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ವಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ
09
ತಾಲೂಲ್ಕಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಲಾಯ್ಪ್ಸ್
ಅಗಲು ಕರಣರಾದ ಬಗೆಗ್ ಸುಕರ್ಮ ಕುರಿತು.

2/16/2009 0:00

E

EST1A

22 ಸಥ್.ವೇ.ಬಡಿತ್:
07/2008‐09

ವಮೂತಿರ್
ೂತಿರ್, ಸಹಾಯಕ
ಸಹಾಯಕ
ರ್ೕ ವಮ
ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ,
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

6/29/2009 0:00

E

EST1A

22 .ವೆ.ಬಡಿತ್:
13/2008‐09

ರ್ಮತಿ ಾನೇಶವ್ರಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಗೌಡನಹ ಳ್ ರಂಗಾಪುರ,
ರಿಯೂರು ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/27/2010 0:00

E

EST1A

ರ್ೕಮತಿ ಪರ್ತಿಮಾ.ಎಸ್.ಎನ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಉದುರ್ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ
2[7]ದೂರು:36:2 ಶಾಲೆಗಳ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ ಮತುತ್ ಅರೇಬಿಕ್
008‐09
ಶಾಖದೆಯ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಕರಾದ ರ್ೕ
ಗಂಗರಾಜು, ಪರ್.ದ.ಸ., ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ
ಬಗೆಗ್.

11/3/2009 0:00

E

19172

EST1A

27 ದೂರು
30/2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ನ ರ್ನ್, ಮು. . ಸ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ,
ಮೇಲೂರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಡಲ್ಘಟಟ್,
ಉಇಪನಿದೇರ್ಶಕರುಆಡ ತ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ,
ಕೋಲಾರ, ಇವರುಗಳ ಮೇ ನ ಆಪಾದನೆಗಳ
ಕುರಿತು ಸೂಕತ್ ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

6/12/2009 0:00

E

19376

EST1A

27ದೂರು
32:2008‐09

ರ್ೕ ಜಯಕುಮಾರ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಂದಿನ ೇ. ,
ತುರುವಕೆರೆ, ಹಾಗೂ ರ್ೕ ಸುರೇಶ್ ಬಿ.ಆರ್. .
ಇವರುಗಳ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

5/13/2010 0:00

D

19377

EST1A

27ದೂರು
33/2008‐09

ರ್ೕ ಕೆ.ನಾಗರಾಜೇಗೌಡ, ೇ. . ಕೋಲಾರ
ಮತುತ್ ರ್ೕಮತಿ ಬಸವರಾಜಮಮ್, ಮು. .
ಕೋಲಾರ ಇವರುಗಳ ಮೇ ನ ದೂರು

1/28/2010 0:00

E

EST1A

27ದೂರು
34:2008‐09

ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ:
ಬೆಂ.ಗಾರ್ಂ.ಜಿಲೆಲ್, ರ್ೕಮತಿ ನೀಲಮಮ್, ಸ. ,
ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಹಲಸಹ ಳ್, ಇವರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ
ನೀಡುತಿತ್ದಾದ್ರೆ ಎಂಬ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

2/7/2009 0:00

E

19713

19380

19381

EST1A

27:ದೂರು‐
35:2008‐09

19157

EST1A

27.26.ದೂರು/2
008‐09

19164

19078

19081

ಎಸ್ ರಾಜಕುಮಾರ್, ಂದಿನ ೇ. . ಗುಬಿಬ್
ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

7/24/2009 0:00

D

12/16/2008 0:00

D

EST1A

ನಾಯ್ ಆದೇಶವನುನ್ ಅನುಷಾಠ್ನಗೊ ಸಲು
ಹಾಗೂ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೇಶವನುನ್
27.29.ದೂರು/2
ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಆರು ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ
008‐09
ಕಾಯರ್ಗತಗೊ ಸದೆ ಕತರ್ವೈ ಲೋಪ
ವೆಸಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಬ್ಂದಿಗಳ ರುದದ್ ಸುತ್
ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್

11/3/2009 0:00

E

EST1A

27 ದೂರು
31/2008‐09

ಆಯವಯ್ಯದ ಲ್ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದೇ
ಇದದ್ರೂ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್.

6/24/2009 0:00

E

26
ದೂರು29/2008‐
09

ರ್ೕಮತಿ. ಅಸಾಮ್ಬೇಗಂ .ಎ.ಇ.ಒ.ಹಾಗು
ಮು. . ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಕಡಪಸಾವ್ಮಿಮಠ. ಬೆಂ ದ ಣ ವಲಯ‐2
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಪಿ.ಯು. ಪರೀ ಾ
ಲಷ್ಕರಾಗಿ ಜಕಯರ್ ನಿವರ್ ಲು ನೀಡಿದದ್
ಮೇ
ತರಸಕಿರ್ ರುವ ದೂರು ಕುರಿತು.

12/9/2010 0:00

D

EST1A

ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿ ಡಲ್ಘಟಟ್ ತಾ,
ಕಮರ್ಕಾಂಡಗಳ ಬಗೆಗ್

ಇ

ಗಗ್ ಜಿ ತೀಧರ್ಹ ಳ್ ತಾ ಬಿ ಇ ಒ ಆದ ಜಿ
ಎನ್ ಪರ್ಕಾಶ್ ರವರ ಬಗೆಗ್ ದೂರು

3/9/2009 0:00

D

27ದೂರು
25/2008‐09 ದಿ.4‐
11‐2008.

ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಖೆ, ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ. ಬೆಂಗಳೂರು
ಗಾರ್.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

2/24/2009 0:00

E

25 ದೂರು
16/2008‐09

ರ್ೕ. ಎಸ್.ಆರ್. ಬಂಡಿ ೕರಪಪ್, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ಇವರು
ಸ ಲ್ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ ಕುರಿತು.

7/19/2010 0:00

D

EST1A

26 ಇತರೆ
ದೂರು 27/2008‐
09

ಬೆಂಗಳೂರು
ಬ ಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಂ ಜಿಲೆಲ್
ಜಿಲ ಲ್ ದ
ದೇವನಹ
ವನಹ ಳ್ ಮತುತ್
ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ: ಕಲ್ಷಟ್ರ್ ಹಂತದ ಲ್ ಉಚಿತ
ಸೂಕ್ಲ್ ಬಾಯ್ಗ್ ಹಾಗು ಜೋಟ್ ಪುಸತ್ಕಗಳ
ತರಣೆಯ ಲ್ ಅವಯ್ವಹಾರದ ಆರೋಪ‐
ಸುತ್ಕರ್ಮ ಕುರಿತು.

4/12/2011 0:00

D

EST1A

25 ಮಾಹಅ‐
1/15/2008‐09

ರ್ೕ. ಬಿ. . ಕೆಂಪ ೕಬಯಯ್ ದಿವ್.ದ.ಸ. ನಿವೃತತ್,
ಕರೇಕಲಲ್ಹ ಳ್ ರಾ ಪಟಟ್ಣ, ಸೆಕಷ್ನ್ 6ರ ಅಡಿ
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯಿದೆ ಪರ್ಕಾರ ದಾಖಲೆ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

E

19003

EST1A

25.17.ದೂರು/2
008‐09

18937

EST1A

18939

EST1A

18843

18897

ವ

18823

EST1A

18716

EST1A

18690

18639

18640

26 ಇತರೆ
ದೂರು26/2008‐
09

ರ್ೕ. ಕೆ. ವಪಪ್ ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು. ಸ. ಪ
ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ
ಕತರ್ವಯ್ಲೋ[ಪದ ಬಗೆಗ್ ದೂರು.

2/6/2009 0:00

D

ರ್ೕಮತಿ ಲತಾಕೋಟೆಮಠ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
22 .ವೇ.ಬಡಿತ್:11
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಲೆ, ಚಿಕಕ್ಬಿದರಕಲುಲ್, ಇವರಿಗೆ
/2008‐09
ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

5/21/2009 0:00

E

EST1A

22 .ವೇ.ಬಡಿತ್:10
/2008‐09

ರ್ೕ ಎನ್. .ಚಂದರ್ಶೇಖರ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಹೂನಿನ್ಗಾನಹಟಿಟ್,
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣಂ ವಲಯ‐1 ಇವರಿಗೆ
ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

1/12/2009 0:00

E

EST1A

27ದೂರು22/20
08‐09

ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಡಲ್ಘಟಟ್
ತಾ.ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ
ಬಗೆಗ್.

7/23/2009 0:00

E

EST1A

ರ್ೕ ಎ.ವೈ.ರಾಜೇಂದರ್ಕುಮಾರ್ ಂದಿನ
ನಿದೇರ್ಶಕರು,ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಗರ್ಂಥಾಲಯ
27ದೂರು20/20
ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ನಿವೃತಿತ್ಯಾದರೂ
08‐09
ಚೆಕ್ ಸ ಮಾಡಿ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತಿದಾದ್ರೆ
ಎಂಬ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

2/3/2010 0:00

D

18651

18652

EST1A

22. .ವೈ.ಬವ್:
03/2008‐09

Sri LOKESGH Sr Lrcture D.I.A.T,
Mangalore, sanction of persenal pay

1/1/2009 0:00

E

EST1A

26 ದೂರು
24/08‐09

ಕಲ್ಷಟ್ರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಬಾಗೇಶಪುರ
ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ: ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ
ದೂರು ‐ ಕಷ್ಕರ ವೇತನದಿಂದ ತಲಾ 300/‐
ರಂತೆ ಕಟಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

8/30/2011 0:00

E

ರ್ೕ. . . ವಸಂತಮಾಧವ,
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಅಮಾನತಿತ್ನ ಲ್ರುವ, ಸಾ.
ಇಲಾಖೆ, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ,
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರು ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ಯ ಲ್
ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್

1/29/2009 0:00

D

18276

EST1A

27 ದೂರು ಕೆ ಎ
ತಿ 15/2008‐09

18283

EST1A

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಗಂಗಯಯ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು [ ಂದಿನ]
2[7]ದೂರು:17:2
ಸಕಾರ್ರಿ ಮುದರ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಇವರ ರುದಧ್ ಸುತ್
008‐09
ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/1/2010 0:00

D

ಲೋಕೇಶ್ . ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್
ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತಿನ್ ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ್ಣ
ಶಸ ಚಿಕಿತ್ತ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಬಗೆಗ್ ಶೇಷ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು

6/29/2009 0:00

E

18184

EST1A

CPI..ಯಾವುದಾದ
ರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್
ಮಾಡಿ/2008

EST1A

27 ದೂರು
13/2008‐09

ರ್ೕ. ಪಾಂಡುರಂಗ, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ,ಸಾ
ಇಲಾಖೆ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಕೆಎಟಿ ಯ ಲ್
ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 3595/2008

1/27/2009 0:00

E

18215

EST1A

2220548. .ವೇ
.ಬಡಿತ್: 08/2008‐
09

ರ್ೕ ಟಿ.ಎನ್.ಸೋಮಶೇಖರ್, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ತರೀಕೆರೆ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್,
ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್.

1/11/2010 0:00

E

18060

EST1A

26 2 6 ದೂರು
23/2008‐09

ರ್ೕ. ಲಕಷ್ಮ್ಣ ಶೆಟಿಟ್ , ಮು. ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಡಂಗಡಿ, ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ, ದ.ಕ ಜಿಲೆಲ್.
ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು ಸುತ್ಕರ್ ಕುರಿತು

10/30/2008 0:00

D

EST1A

26
ದೂರು22/2008‐
09

ರ್ೕ. ಬಿ.ಎಸ್. ರ್ೕನಿವಾಸಮೂತಿರ್
ೕನಿವಾಸಮೂತಿರ್
ಮು.ಶ/ಕಷ್ಸಟ್ರ್ ಎ.ಇ.ಒ. ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಚಂದರ್ಪಪ್ ಸಕರ್ಲ್ ದ.ವ‐1. ಬೆಂಗಳೂರು ದಕಷ್ಣ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ಭರ್ಷಾಠ್ಚಾರದ ದೂರು.

7/4/2011 0:00

D

EST1A

26 ಪ ಅದೂ
17/2008‐09

ಸಕಾರ್ರಿ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು, ಕುಣಿಗಲ್
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ನ ಪಾರ್ಶುಪಾಲರು, ಮತುತ್
ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾರ ಬಗೆಗ್ ದೂರು. ಅಧಿ ಶುಲಕ್
ವಸೂ ,ಅಸೌಜನಯ್ದ ವತರ್ನೆ ಕುರಿತು

7/7/2009 0:00

D

17879

18031

17764

18069

17819

17824

17825

17851

EST1A

22 .ವೇ.ಬಡಿತ್:
07/2008‐09

ರ್ೕ ಜಕಣಾಚಾರಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಎಂ. .ಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು,
ಇವೆರಿಗೆ ಶೇಷ ವೆತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

1/5/2009 0:00

E

EST1A

25ಪ ಅ ದೂ
15/2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ಪಿ.ದಾದ ಮಯಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಡಬಗೆರೆ, ಬೆಂ ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಮೇ ನ ದೂರು ಶಾಲಾ ಮಕಕ್ ಂದ ಆಧಿಕ
ಶುಲಕ್ ವಸೂ ಬಗೆಗ್.

11/10/2008 0:00

D

7/7/2009 0:00

D

EST1A

ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಹೊಸಪೇಟೆ, ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್
ಹಾಗು ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಕಲ್ಷಟ್ರ್ ಸಹಾಯಕ
21 ದೂರು
ಸ ಕಷ್ಣಾದಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ
ಇತರೆ 18/2008‐
ನೇಮಕವಾದ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವೇತನ ಬಿಡುಗದೆಯ ಲ್
09
ಳಂಬಕಾಕ್ಗಿ ನಿಯಮ‐12 ರಂತೆ ನೀಟೀಸು
ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

EST1A

26 ಪದೂ/ಇತರೆ
19/2008‐09

ಬೀದರ್, ಬಿಜಾಪ
ಬೀದರ್
ಬಿಜಾಪುರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತುತ್
ಗುಲಬ್ಗರ್ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರುಗಳು ಉದುರ್
ಶಾಲೆಗಳ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತ ಸ ಲ್ಸುವ ಲ್ ಕತರ್ವಯ್
ನಿಲರ್ಕಷ್ತೆ , ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಕುರಿತು ದೂರು

2/16/2009 0:00

D

EST1A

26 ದೂರು
21/2008‐09

ರ್ೕ. .ಎಸ್. ರಾಜು. ಬಿ.ಅರ್.
ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ. ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕೇಂದರ್
ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಕತರ್ವಯ್ ನಿಲರ್ಕಷ್ತೆ ‐ದುನರ್ಡತೆ ಕುರಿತು ದೂರು.

1/14/2011 0:00

D

EST1A

25 ದೂರು
13/2008‐09

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲಾಲ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಹಾಗೂ
ರಿಯೂರು ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾಯರ್ವೈಖರಿ ಬಗೆಗ್.

8/19/2009 0:00

D

EST1A

23 ಪಅದೂ
39/200708

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಟಿ.ಗೀತಾ, ಂದಿನ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ
ಸಂ ೕಜಕರು, ಜಿ.ಸಾ.ಸ., ಹಾಸನ ,ಹಾ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,ಡಯೆಟ್, ಹಾಸನ ಇವರ
ಮೇ ನ ಸುತ್ ಕರ್ಮ

9/8/2008 0:00

D

17573

EST1A

22ಸಥ್.ವೇ.ಬಡಿತ್:
06/2008‐09

ರ್ೕ ಬಿ.ಆಅರ್.ಗೋಪಾಲ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಹಂಗರಹ ಳ್,
ಹೂಳೇನರ ೕಪುರ ತಾ: ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/6/2008 0:00

E

17509

EST1A

22 .ವೇ.ಬಡಿತ್:
05/2008‐09

ರ್ೕ.ಬಿ.ಕೆಂಪಯಯ್, ೇತರ್
ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಾಲೂರು ಇವರಿಗೆ
ಶೇಷ ವೆತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

7/15/2008 0:00

E

17511

EST1A

22 .ವೇ.ಬಡಿತ್:
07/2008‐09

ರ್ೕ ಕೆ.ಎಸ್.ನಾಗರಾಜಗೌಡ, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಶೇಷ ವೆತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/8/2008 0:00

E

17853

17649

17512

EST1A

ಮಾನಯ್ ಆಯುಕತ್ರು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ
ನೀಡಿದ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ ಹರಿಹರ ನಗರದ
25.11.ದೂರು/2
ಜಿ.ಬಿ.ಎಮ್.ಎಸ್. ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
008‐09
ಮಾಡಿದದ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸದೆ. ಉ.ನಿ,
ೇ. ಅವಯ್ವಹಾರ ನಡೆ ಪರ್ಕರಣವನುನ್ ಮುಚಿಚ್
ಹಾಕಿರುವ ಬಗೆಗ್.

17541

EST1A

26 ದುರು ಇತರೆ
11/2008‐09

17499

17500

17433

12/15/2010 0:00

D

ಮಾನಫ್ ಕಿಕಫ್ಕ್ಷ್ಣ ಸಕಿವರು ರವರಿ0ದ ಬ0ದ
ಮನ ಗಳು‐ದುರು ಕುರಿತು.

8/25/2011 0:00

D

27 ದೂರು
09/2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ಯಶೋಧಭೋಪಣಣ್,
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರುಆಡ ತ ಸಾ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಜಿಲೆಲ್ ಹಾಗೂ ರ್ೕಮತಿ
ಪದಾಮ್ವತಿ ೇ. .ಗಳು ದ ವಲಯ‐3 ಇವರ
ಮೇಲೆ ರ್ೕಮತಿ ಮೇರಿಪುಷಪ್ ಇವರು ಕನಾರ್ಟಕ
ಲೋಕಾಯುಕತ್ಕೆಕ್ ನೀಡಿರುವ ದೂರು.

7/24/2009 0:00

E

EST1A

27 ದೂರು
10/2008‐09

ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಬಾಗೇಪ ಲ್ ಟೌನ್
ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್
ಸಕಾರ್ರಿ
ಪಾ ಥ
ಥಮಿಕ
ಮಿಕ ಶಾಲೆಯ
ಆವರಣದ ಲ್ನ ಹಳೆಯ ಹಾಗೂ
ಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳನುನ್
ಕೆಡವಲು ಕಾರಣರಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ರುಧ
ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.

11/24/2009 0:00

E

EST1A

26
ದೂರು14/2008‐
09

ರ್ೕ. ಅರ್. ೕರಭದರ್ಯಯ್ ಮು. . ಸಕಾರ್ರಿ
[◌್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಂಡೋಟಿ ಮದುಗಿರಿ
ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು ಸುತ್ಕರ್ಮ
ಕುರಿತು.

9/6/2008 0:00

D

EST1A

ರ್ೕಮತಿ ಶಾಂತಮಮ್ ಕೋಂ ಲೇ ಬಸಪಪ್ ಇವರು
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮತುತ್
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ ಇವರ
ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ದೂರು

7/3/2009 0:00

D

18 ಅಂಶಗ ಗೆ ವ ೕಗಗ್ ಉ.ನಿ.ಇವರು
ಸ ಲ್ ರುವ ಮಾ ತತಿಯಿಲ್ ಹಲವಾರು
ಮಾ ತಿಗಳು ಅಪೂಣರ್ ಹಾಗೂ
ಅಸಪ್ಷಟ್ವಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ್

12/15/2010 0:00

D

EST1A

ಘನತೆವೆತತ್ ರಾಜಯ್ಪಾಲರ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ
ಹಾಗೂ
ಧ ಗಣಯ್ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳು ಹಾಗೂ
CPI..ಯಾವುದಾದ
ಇತರರಿಂದ ಸೆವ್ೕಕರಿಸಲಾದ ಮನ ಗಳ ಮೇಲೆ
ರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್
ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಕುರಿತು ಭಾರತೀಯ ಸಣಣ್
ಮಾಡಿ/2008
ಮತುತ್ ಮಧಯ್ಮ ಪತಿರ್ಕೆಗಳ ಒಕೂಕ್ಟ, ನವದೆಹ
ಇವರ ಮನ

4/17/2009 0:00

E

17267

EST1A

ರಾಧಕ ಷನ್
ಙ್ , ನಿವೃ
ನಿವ ತತ್ ಮುಖ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಕಷ್ಕರು,
ರ್ೕ ಎಸ್.ರಾಧಕೃ
22 ಸಥ್.ವೇ.ಬಡಿತ್: ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಅರಳಹ ಳ್, ಭಧಾರ್ವತಿ
16/2007‐08 ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್

7/15/2008 0:00

E

17251

EST1A

27 ದೂರು
8/2008‐09

ರ್ೕ. ಎಂ. ಮುನಿರೆಡಿಡ್, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಸಾ ಇಲಾಖೆ ಆನೇಕಲ್ ತಾ ಬೆಂಗಳೂರುದ
ಜಿಲೆಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

8/12/2009 0:00

E

17450

17351

17352

EST1A

25 ದೂರು
10/2008‐09

EST1A

2[5].08.ದೂರು/
2008‐09

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಮೃತುಯ್ಂಜಯ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ತಾವರೆಕೆರೆ, ರಾ ತಾ:
ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್.

7/15/2008 0:00

D

17277

EST1A

22 .ವೇ.ಬಡಿತ್:
06/2008‐09

17278

EST1A

22 .ವೇ.ಬಡಿತ್:
04/2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ಯಲಲ್ಮಮ್, ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ೇತರ್
ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕೇಂದರ್, ಭಟಕ್ಳ, ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/8/2008 0:00

D

17307

EST1A

si23 paadu
7/2008‐09

Complaints against sri k.shankar, BEO.,
Pandavapura Tq., Mysore Dist.,reg.,

8/10/2010 0:00

D

17310

EST1A

ಸ 22 .ವೇ.ಬಡಿತ್:
36/2007‐08

ರ್ೕ .ರಂಗದಾಮಯಯ್, ಬಿ.ಇ.ಓ, ತಿಪಟೂರು,
ಇವರಿಗೆ ವೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್.

9/8/2008 0:00

E

22 ರ್ೕ ಕ ೕಂಭಾಷಾ, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು,
ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇ,
ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/8/2008 0:00

D

17211

EST1A

22ಸಥ್.ವೇ.ಬಡಿತ್:
2/2008‐09

ರ್ೕ. ನಾರಯಣ ಮು, . ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಹರವೆ, ಹುಣಸೂರು ತಾ. ಇವರ ಅಮಾನತತ್ನುನ್
ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗೆಗ್ .ಇ.ಒ.ಮೈಸೂರು
ರವರ ಮನ ಕುರಿತು.

7/8/2008 0:00

D

17074

EST1A

26
ದೂರು/ಇತರೆ‐
11/2008‐09

17014

EST1A

2[5].07.ದೂರು/
2008‐09

ರ್ೕ ನ ೕನ ಕೆ.ಟಿ.ಎಂಬ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಯು ಸೇವಾ
ನಿರತ ಕಷ್ಕರೆಂಬ ಬಗೆಗ್.

3/25/2011 0:00

D

16847

EST1A

2[5].06.ದೂರು/
2008‐09

ತಿಪೆಪ್ೕಶಪಪ್ ಬಿ.ಇ.ಒ ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ. ದಾವಣಗೆರೆ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ಕತರ್ವಯ್ಲೋಪದ ಆರೋಪದ
ಬಗೆಗ್ ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತುತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

8/10/2010 0:00

D

EST1A

ಸಾ
ಸಾವರ್ಜನಿಕ
ವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್
ಕಷ್ಣ
ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಗೂ
ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ರುದದ್ ಬಂದಿರುವ ದೂರುಗಳನುನ್
‐ 26 ಇತರೆ
ಸಂಬಂದಿ ದ ಜಿಲಾಲ್ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರಿಗೆ
ದೂರು 9/2008‐09
ಕಳು ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/25/2010 0:00

D

EST1A

ರ್ೕ. ರಾಮಶೆಟಿಟ್ ಬಿ.ಇ.ಒ ದೇವದುಗರ್
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್, ಇವರು ದಿನಾಂಕ 1‐6‐
2008ರಂದು ಕಷ್ಕರೊಬಬ್ರಿಂದ ಲಂಚ
ವ್ೕಕರಿಸುತಿತ್ದ್ಆಗ ಕಿಕ್ ಬಿದಿದ್ರುವುದಾಗಿ ಉಪ
ನದೇರ್ಶಕರು ರಾಯಚೂರು ರವರು ವರಧಿ
ಸ ಲ್ ರುವ ಕುರಿತು

6/17/2008 0:00

D

17052

17055

21 ದೂರು‐
ಲೋಕಾ/10/2008
‐09

ರ್ೕ ಕೆ. ರ್ೕನಿವಾಸರಾಜ ಅರಸ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮಲೂಲ್ಪುರ ಮೈಸೂರು
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

11/20/2009 0:00

E

17063

EST1A

22 ಸಥ್.ವೆ.ಬಡಿತ್:
04/2008‐09

17064

EST1A

22 ಸಥ್.ವೇ.ಬಡಿತ್:
02/2008‐09

ರ್ೕ ರೋಬಟ್ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು
ಅಕಷ್ರದಾಸೋಹ, ಕಾಕರ್ಳ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೆತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

1/5/2009 0:00

E

17065

EST1A

22 ಸಥ್.ವೇ.ಬಡಿತ್:
03/2008‐09

ರ್ೕ ವೈ.ರಮಸಾವ್ಮಿ, ಅಯಯ್ಂಗಾರ್, ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಹಂಚಾಯ್,
ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೆತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆಗ್

9/8/2008 0:00

D

EST1A

26 ಪ ಅ ದೂ
12/2008‐09

ರ್ೕ. ನಾರಾಯನ ಸಾವ್
ಸಾ ಮಿ. ಮು. . ಸಕಾರ್ರಿ
ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ. ಯಲೂದ್ರು ರ್ೕನಿವಾದ ಪುರ
ತಾಲೂಲ್ಕು ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ರುದದ್
ಸುತ್ಕರ್ಮ ಕುರಿತು.

11/16/2009 0:00

D

EST1A

26 ಇತರೆ
/ದೂರು 13/2008‐
09

ದಾರವಾಡ ಆಯುಕಾತ್ಲಯಕೆಕ್ ಸಂಬಙಂದಿ ದ
ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಸಂಬಂದಿ ದ ಆಯುಕಾತ್ಲಯಕೆಕ್
ಕಳು ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್. ‐ ರ್ೕ. ಜಿ.ಎನ್
ಸಂಕಕ್ಣ್ಣನವರ ಮು. ಸ. ಪೌರ್.ಶಾಲೆ
ಹಲಗುಪಗಪ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಕುರಿತು

8/29/2011 0:00

D

17108

17124

2[5].06.ದೂರು/
2008‐09

16811

EST1A

16196

EST1A

16802

EST1A

16506

EST1A

c2[5] duru
04/2008‐09

EST1A

2[2] .ವೇ.ಬಡಿತ್
03/2008‐09

16507

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

2/26/2010 0:00

D

ಹೊನಾನ್ ೇ. .ಅ. ಕೆ. .ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ
c2[5].01.ದೂರು/2
ಹಾಗೂ ರ ಗುಮಾಸತ್ ಇವರ ಲಂಚಾವತಾರದ
008‐09
ಬಗೆಗ್

4/30/2009 0:00

E

ಬಿ.ಇ.ಒ.ಅ. ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ. ಚಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್
2[5]. 05
ಇವರ ರುದಧ್ ಕಾನೂನು ಕರ್ಮ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವ
ದೂರು/2008‐09
ಬಗೆಗ್

1/6/2009 0:00

D

complaint against BEO Sira regarding.

3/17/2010 0:00

E

ರ್ೕ. ಚಂದರ್ಮೌ , ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ, ಕಡೂರು ಇವರಿಗೆರ
ಸಂತಾನಹರಣ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

7/15/2008 0:00

E

2[5] ದೂರು
02/2008‐09

ರ್ೕ. ಯು. ಚಂದರ್ಶೇಖರ್, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಮೇ ನ
ದೂರಿನ ಸಂಬಂಧ‐ ಇಡಿ 122 ಡಿಪಿಐ 2008

12/15/2010 0:00

D

EST1A

26 ಪ ಅ ದೂ
1/2008‐09

ಕೆ.ರಾಜಪಪ್ ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರುಎಂಜಿ.ಎಸ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ ಇವರು
2008ರ ಮಾಚೀರ್ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. ಪರೀ ಾ
ಕೇಂದರ್ದ ಲ್ ಅವಯ್ವಹಾರ ನಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ
ಮೀಡಿರುವ ಅರೋಪ ಕುರಿತು

1/25/2010 0:00

D

16064

EST1A

2[7]ದೂರು:02:2
008‐09

ರ್ೕ ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ಬಾಬು.ಎ, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,
ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ
ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

6/19/2008 0:00

E

14733

EST1A

si23paadu
31/2007‐08

Complaints against Director Sec,
DDPI.,Mandya, BEO, Maddur reg.,

3/19/2009 0:00

E

EST1A

27 ದೂರು
1/2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ◌್ಆಯಿತಿರ್ ದೇ ದತ್ ಎಂಡಿ.
ನಿದೇರ್ಶಕರು ನಿವೃತತ್ , ಅರ್ ಐ ಇ ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರ ಮೇಲೆ ರ್ೕ,ಎಸ್ ದಯಾನಂದ ಇವರು
ಲೋಕಾಯುಕತ್ಕೆಕ್ ಸ ಲ್ ರು ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

1/31/2009 0:00

E

16200

16162

16052

EST1A

16209

EST1A

2[7] ದೂರು
03/2008‐09

ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಾ ಇಲಾಖೆ,
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

12/16/2008 0:00

E

16287

EST1A

2[7] ದೂರು
04/2008‐09

ರ್ೕ. ಸೈಯದ್ ಸನಾವುಲಾಲ್, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,
ಸಾ ಇಲಾಖೆ,ಡಯಟ್,ಕೋಲಾರ ಇವರ
ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

6/21/2011 0:00

D

15974

EST1A

22 ಸಥ್.ವೇ.ಬಡಿತ್:
20/2007‐08

ರ್ೕ ಎಸ್.ಎಂ. ವಶಂಕರ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಡಯಟ್, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ
ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

6/29/2009 0:00

E

15944

EST1A

22ಸಥ್.ವೇ.ಬ: 19
/2007‐08

ರ್ೕ ಎಸ್.ಎನ್.ಪೂಜಾರಿ, ಮು. , ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಸುಣಧೋ , ಗೋಕಾಕ ತಾ:
ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

6/30/2008 0:00

E

15945

EST1A

22
.ವೇ.ಬಡಿತ್:2/200
7‐08

ರ್ೕ ಎಸ್.ಎನ್.ರ ಪರ್ಕಾಶ್, ಬಿ.ಆರ್. . ಕೇಂದರ್,
ಡಿಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೆತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರತಿ ಬಗೆಗ್.

1/13/2010 0:00

E

16069

EST1A

Regarding Deprtmental Consent to
C2 6 pa A du
Departtmental Enquiry Aganiest Sri
Mise 10/2007‐ D.G. Gurushanthappa H M cadre officed
08
Working on Deputation in Social
wlefare Dept. at K.R> Nagar, Mysore.

6/17/2008 0:00

D

EST1A

2[6] ಪ.ಅ.ದೂ
12/2007‐08

ರ್ೕ. ದದ್ ಂಗ ಸಾವ್ಮಿ, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,
ಡಯಟ್‐ಯರಮರಸ್ ರಾಯಚೂರು 2005‐
06ಡಿಇಡಿ ದಾಖಲಾತಿ ಅನು ೕದನೆಯ ಲ್
ನಿಯಮಗಳ ಉಲಲ್ಂಘನೆ

1/25/2010 0:00

D

EST1A

2[6] ಪ.ಅ.ದೂ
11/2007‐08

ರ್ೕ. ಲೋಕಾನಾಯ್ಯಕ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಸಂಯುಕತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬುಕಾಕ್ಪಟಟ್ಣ ರಾ ತಾ
ಮಧುಗಿರಿ ಇವರ ರುಧ ದೂರು‐ ಸುತ್ಕರ್ಮ
ಕುರಿತು.

8/25/2011 0:00

D

15939

EST1A

c2 6 pa a du
Misc 16/2007‐
08

Request
R
t of SSrii prbhuling
li hebbl and
Renukardya Asst. Profesors Govt
Sanskrit college Bangalore regarding
LWA cansallestion anf release of pay.

7/2/2008 0:00

D

15867

EST1A

c2[5] duru
29/2007‐08

Complaint against Sri. B. Siddappa, B. E.
O. davangere south davangare

3/17/2010 0:00

E

15731

15732

15868

EST1A

c2[5] duru
30/2007‐08

Complaint against, Hnumantharaya, B E
O, Molakalmuru, chitradurga dist.

7/1/2011 0:00

D

15871

EST1A

22
.ವೇ.ಬಡಿತ್:41/20
07‐08

ರ್ೕ ಕೆ.ಮಹದೇವಪಪ್, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ, ಚಾಮರಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

1/13/2010 0:00

E

15744

EST1A

26 ಪ ಅ ದಸೂ
14` 2007‐08

ಡಿಸೆಂಬ್ 2007ರ ಕ.ಇ.ಓ. ಪದದ್ತಿಯ ಪರೀ ೆಗಳ
ಉತತ್ರ ಪತಿರ್ಕೆಗಳ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನದ ಲ್ ಕಂಡು
ಬಂದಿರುವ ಅವಯ್ವಹಾರಗಳ ದೂರು ಕುರಿತು .

8/30/2011 0:00

D

4/28/2010 0:00

D

9/8/2008 0:00

E

15745

EST1A

2 6 ಪ ಅ ದೂ
13` 2007‐08

ರ್ೕ. ಸೋಮಪಪ್
ಸ ೂ ಮಪಪ್ . ಮುಖಯ್ ಆದಿ
ಆದೀಕಷ್ಕರು
ಕಷ್ಕರು ಹಾಗು
ಹಾಗು
ಮು. . ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ. ಹರಪನಹ ಳ್.
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರು ಕೆ.ಓ.ಎಸ್. ಪದಿದ್ಯಯ
ಪರೀ ಾ ಕೇದರ್ ದಲ್ಲ್ಇನ ಅವಯ್ವಹಾರದ ಅರೀಪ
ಕುರಿತು.

15756

EST1A

22ಹೆ.ವೇ.ಬಡಿತ್:
12/2007‐08

ರ್ೕ ಎ. ಕಟ್ರ್, ನಿವ್ಋತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಗೋ ಂದರಾಜನಗರ,
ಬೆದ.ವ‐2 ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

15757

EST1A

22ಹೆ.ವೇ.ಬಡಿತ್:
13/2007‐08

ರ್ೕ ಲ ಮ್ೕ ನಾರಾಯಣ, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು,
ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ, ವಮೂಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

1/1/2009 0:00

E

15765

EST1A

22
.ವೇ.ಬಡಿತ್:35/20
07‐08

ರ್ೕ.ಕೆ.ಎಸ್. ವಕುಮಾರ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಲೆ, ಸೋಮೇಶವ್ರ ಪುರ,
ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ .ವೆ.ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

7/15/2008 0:00

E

15766

EST1A

22 ವೇ.ಬಡಿತ್:
36/2007‐08

ರ್ೕ ರಂಗದಾಮಯ್, ಬಿ.ಇ.ಓ, ತಿಪಟೂರು, ಇವರಿಗೆ
ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

6/30/2008 0:00

E

EST1A

22 .ವೇ.ಬಡಿತ್
37/2007‐08

ರ್ೕ ಡ.ಆರ್.ರಾ
ರಾಮಮೂತಿರ್
ಮಮೂತಿರ್, ಷಯ
ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು,
ದಕ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಬಗೆಗ್.

6/6/2008 0:00

E

EST1A

ರ್ೕ ಆ್.ರಂಗಸಾವ್ಮಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
22 38/2007‐08 ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಶೆಟಿಟ್ಗೆರೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ: ಇವರಿಗೆ
ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

9/8/2008 0:00

E

15768

15769

ರ್ೕಮತಿ .ಆರ್.ಪಾಟೀಲ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಡಯಟ್, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್. ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

6/6/2008 0:00

E

2240/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಆರ.ಎನ್.ಶ ಕಲ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಪೇಟೆ, ಬೆಂ.ದ ಣ
ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ಔಎತನ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

6/24/2008 0:00

E

EST1A

2[5].27.ದೂರು/
2008

ಎಸ್.ಎಲ್.ಚೌವಾಹ್ಣ್ ಉ ನಿ ವ ಗಗ್ ಮತುತ್
ಕಮಲಾಕರ ಟಿ.ಎಸ್ ಬಿಇಒ ಇವರ
ಭರ್ಷಾಟ್ಚಾರದ ಬಗೆಗ್

11/9/2010 0:00

D

15738

EST1A

2[7] ದೂರು
35/07‐08

ರ್ೕ ಗಂಗಮಾರೇಗೌಡ, ೇ. ಮತುತ್ ರ್ೕನಿವಾಸ
ರೆಡಿಡ್ ಬಿಆ ರ್ ಇವರುಗಳ ಮೇ ನ
ಙ ಸುತ್ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್

1/29/2009 0:00

D

15741

EST1A

2[7] ದೂರು
37/2007‐08

ರ್ೕ. ಬಸವರಾಜು, ೇ ಕುಣಿಗಲ್, ತುಮಕೂರು
ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

5/3/2008 0:00

D

15771

EST1A

39/2007‐08

15773

EST1A

15737

15742

EST1A

2[7] ದೂರು
36/2007‐08

ರ್ೕ. ಗಂಗಪಪ್ಗೌಡ, ನಿದೇಶಕರು[ಪಾರ್. ] ಂದಿನ
ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗ
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮೇ ನ
ತ್ನಕರ್ಮ

6/11/2008 0:00

D

15725

EST1A

2[5].26.ದೂರು/
2007‐2008

ಅರಪಪ್ನಹ ಳ್ ಬಿ.ಇ.ಒ. ರ್ೕಯುತ ಅಂದಾನಪಪ್
ರವರಮೇಲೆ ದೂರು

12/9/2010 0:00

D

15428

EST1A

22 ಸಥ್ವೇ.ಬಡಿತ್:
17/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಬಿ.ಕಲಗೇರಿ, ನಿವೃತತ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು,
ಹೆಣಣ್ ಮಕಕ್ಳ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್, ಧಾರವಾಡ
ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

1/1/2009 0:00

E

15429

EST1A

22. ವೇ.ಬಡಿತ್:
35/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಟಿ.ಆರ್.ಲತಾ ಉಪನಾಯ್ಸಕಿ,ಡಯಟ್,
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

6/30/2008 0:00

E

15430

EST1A

22ಇತರೆ: 2007‐
08

ಶೇಷ ವೆತನ/ಸಥ್ಗಿತ/ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/7/2011 0:00

E

ರ್ೕಮತಿ ಮಂಗಳ, ಸಹಾಯಕ
ೕಜನಾ
ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕರಿಗಳು, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ
ಕಛೇರಿ,ಬೆಂಗಳುರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/19/2008 0:00

E

15396

EST1A

22 .ವೇ.ಬಡಿತ್:
32/2007‐08

15398

EST1A

22 .ವೇ.ಬಡಿತ್:
33/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ರಾಜ ಲ ಮ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು
,ಡಯಟ್, ಮಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/19/2008 0:00

D

15399

EST1A

22 .ವೇ.ಬಡಿತ್:
34/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಟಿ.ಜಿ.ಅನುರಾಧ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಪಾ ಬೆಟಟ್,
ೕರಾಜಪೇಟೆ ಯಾ: ಮಡಿಕೇರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಶೇಷ ವೆತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಝೂರತಿ ಬಗೆಗ್.

3/19/2008 0:00

D

15154

EST1A

si25 paadu
33/2007‐08

Dereliction of duties by sri Narayana,
Bangalore South range1, Bangalore

6/19/2008 0:00

E

15333

EST1A

ci.22 p.p:
31/2007‐08

sri venktesh, subject inspector, o/o
D.D.p.i, SaNcSTiON OF SpEciaL pay iNc.

6/6/2008 0:00

E

15194

EST1A

22
.ವೇ.ಬಡಿತ್:29/20
07‐08

ರ್ೕಮತಿ.ಕೆ.ವನಮಾಲ, ಉಪನಾಯ್ಸಕಿ, ಡಯಟ್,
ವಮೂಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/19/2008 0:00

D

15196

EST1A

22
ರ್ೕಮತಿ ನ ೕದಾ ಖಾನಂ, ಉಪನಾಯ್ಸಕಿ,
.ವೇ.ಬಡಿತ್:28/20 ಡಯಟ್, ವಮೂಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ
07‐08
ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/19/2008 0:00

D

15201

EST1A

ರ್ೕ ಎಸ್.ಕೆ.ಪಧಮ್ನಾಭ, ಕಿರಿಯ
22 .ವೇ.ಬ/ವ್
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ
ಋತಿತ್.ತೆರಿಗೆ:30/20
ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮತುತ್ ವ್ಋತಿತ್
07‐08
ತೆರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/19/2008 0:00

E

15202

EST1A

22ಸಥ್.ವೇ.ಬಡಿತ್:13
/2007‐08

ರ್ೕ ಗಂಗಪಪ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆ, ಎಲೆಕಾಯ್ತನ ಹ ಳ್ ಬೆಂಗಳೂರು‐ಗಾರ್.
ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/19/2008 0:00

D

15235

EST1A

22ಸಥ್.ವೇ.ಬಡಿತ್
10/2007‐08

ರ್ೕ ಎಸ್.ರಾಜರಾಂ, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು,
ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್,
ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

1/11/2010 0:00

E

15236

EST1A

22 ಸಥ್.ವೇ.ಬಡಿತ್:
11/2007‐08

ರ್ೕ ಎಸ್. ೕರಭಧರ್ಪಪ್, ಉಪ ಪಾರ್ಂಸುಪಲರು,
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ, ಹಳೆಹನೂನ್ರು, ಭಧಾರ್ವತಿ ತಾ:
ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೆತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್./

6/19/2008 0:00

E

15237

EST1A

22ಸಥ್.ವೆ.ಬಡಿತ್:
12/2007‐08

ರ್ೕ ವಸುದೇವಾ ಕುಮಾರ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

11/20/2009 0:00

E

EST1A

22 ಹೆ.ವೆ.ಬಡಿತ್:
08/2007‐08

ರ್ೕಜಿ.ಕೆ.ಗಲಗ , ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಬಸಾಪೂರ ತಾ:
ಹುಕೆಕ್ೕರಿ , ಬೆಳಗಾಮ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

9/6/2008 0:00

E

EST1A

22ವೇತನ
ನಿಗದಿ :05/2007‐
08

ಎಂ ಮಹದೇವಯ
ಮಹದೇವಯಯ್, ಮುಖ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಕಷ್ಕರು,
ರ್ೕ ಜೆ.ಎಂ.
ಸ.ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಯರಗನ ಹ ಳ್, ಮೈಸೂರು
ತಾ: ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ವೇತನ
ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/20/2009 0:00

D

EST1A

22 .ವೇ.ಬಡಿತ್:
27/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಸಾ ರಾಬನು, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ದೇವರಜೀವನಹ ಳ್,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

6/6/2008 0:00

E

15239

15241

15163

22ಹೆ.ವೆ.ಬಡಿತ್:08/
2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಆರ್.ಗಿರಿಯಮಮ್, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಸಾರಕಿಕ್, ಬೆಂ‐
ದ.ವ‐1, ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೆತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

15164

EST1A

15119

EST1A

si22p.p.inc:21/2
Sri N.Nagesh, B.E.O, Moodigere,
007‐08
chikkamagalore dist sancstion of p.p.inc.

15120

EST1A

Ssi22p.p.inc:22/
2007‐08

15121

EST1A

EST1A

15122

9/6/2008 0:00

E

3/19/2008 0:00

E

Sri H.A.FARUKI, SUBJECT INCPECTOR,
O/O D.D.P.I GADAG SANCTION OF
P.P.INC

6/6/2008 0:00

E

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

3/19/2008 0:00

D

22 .ವೇ.ಬಡಿತ್:
24/2007‐08

ರ್ೕ ಎಸ್.ಎನ.ಪುರುಶೋತತ್ಮ, ಮು. .
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ, ನಂಬಿ ಹ ಳ್, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್,
ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್.

6/13/2008 0:00

E

EST1A

22 .ವೇ.ಬಡಿತ್:
25/2007‐08

ರ್ೕ ಡಿ.ದುರುಗಪಪ್, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.
ಮಳಲಗೆರೆ,ದ.ವ ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ
ವೆತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/19/2008 0:00

E

15124

EST1A

22 .ವೇ.ಬಡಿತ್:
26/2007‐08

ರ್ೕ ರಮೇಶ್, ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ, ಬಿ.ಹೆಚ್. ರಸೆತ್, ವಮೂಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್.

6/30/2008 0:00

E

15033

EST1A

si25paadu
32/2007‐08

Complaint against Sri Syed Khalander,
Principal, DIET, Bangalore city,reg.,

5/4/2009 0:00

E

5/24/2008 0:00

D

3/18/2010 0:00

E

15123

14744

EST1A

ಸ2 6ಪ ಅ ದೂ
9/2007‐08

ಬೆಂಗಳೂರು
ಬ
ಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ ‐2
2 ಬೆಂಗಳೂರು
ಬ ಂಗಳೂರು
ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಬೋದನಾ
ತರಬೇತಿಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಲ್ ಕತರ್ವಯ್ ಲೋಪದ
ದೂರು ಕುರಿತು ಬಿ ಅರ್ ಮತುತ್ ಬಪರ್ ಗಳ
ರುದದ್ ಸುತ್ಕರ್ಮ ದ ಬಗೆಗ್.

13865

EST1A

27. ದೂರು
26/2007‐08

ರ್ೕ ಮುನಿರೆಡಿಡ್, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಆನೇಕಲ್,
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು.

14727

EST1A

ರ್ೕ ಟಿ.ಎಂ.ಕುಮಾರ್, ಂದಿನ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ ಮಂಡ ,
2[7]ದೂರು:31:2 ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹಾ ನಿದೇರ್ಶಕರು
007‐08
[ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಣ] ಇವರ ಮೇಲೆ
ಲ್ ಮತುತ್
ಕಿರ್ಮಿನಲ್
ಕದದ್ಮೆ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

14630

EST1A

2[5] ದೂರು
30/2007‐08

ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಸಾ ಇಲಾಖೆ ಕೋಲಾರ
ತಾ ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ
ಬಗೆಗ್.

2/10/2009 0:00

E

14608

EST1A

2[5].21.ದೂರು/ ಬಿ.ಇ.ಒ ಮಧುಗಿರಇ ರವರ ಕತರ್ವಯ್ ನಿಲರ್ಕಷ್ತೆ
2007
ಬಗೆಗ್

3/28/2011 0:00

E

14617

EST1A

2[5].20.ದೂರು/
2007

ಸಂಗಮೇಶವ್ರ .ಸಂ. ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳ ಪತರ್‐
ರ್ೕ. ದದ್ ಂಗಪಪ್, ೇ. . ಕಾರಿಪುರ ಇವರ
ಮೇ ನ ದೂರು.

6/20/2011 0:00

D

14792

EST1A

si25paadu
23/2007‐08

Complaint against BEO.,and BRC, Shira
Taluk regarding irregular Deputations
etc.,

8/25/2008 0:00

E

7/10/2008 0:00

D

EST1A

26ಪ.ಅದೂರು:
08/2007‐08

ರ್ೕ ಎಂ.ಕೃಷಣ್ಪಪ್, ಬಿ.ಆರ್. ,
ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬಂಗಾರು ಪೇಟೆ,
ಂದಿನ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ, ಹನೂರು,
ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ: ಇವರ ಅಮಾನತುತ್ ಕುರಿತು.

1/14/2011 0:00

D

14518

EST1A

ಸಕಾರ್ರದ ಲ್ ವ್ೕಕೃತವಾಗಿರುವ
ಮನ /ಇತಾಯ್ದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕರ್ಮ
2[5].18.ದೂರು/
ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್‐ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ
2007
ಹೊಸದುಗರ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು ಮತುತ್ ಜಿ.
ನಾಗರಾಜು ಪದಚುಯ್ತ ಕಷ್ಕ ಮಧುಗಿರಿ ತಾ
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ನೀಡಿರುವ ಮನ

4/4/2009 0:00

E

14521

EST1A

2[5].19.ದೂರು/ ಬಿಇಒ ರಾ ಇವರು ಎಲ್ ಪಿ ಮತುತ್ ಎಸ್ಆರ್
2007
ಕೊಡಲು ಹಣವನುನ್ ಪಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್ ದೂರು

10/1/2010 0:00

D

14336

EST1A

22ವೇತನ
ನಿಗಧಿ 04/2007‐
08

ರ್ೕ ಎ.ಎನ್.ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್, ಮು. .ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ಹುಲೆಲ್ೕಗೌಡನ ಹ ಳ್, ಬೆಂ‐ಉತತ್ರ
ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ವೇತನ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/6/2011 0:00

E

14337

EST1A

22 .ವೇ.ಬಡಿತ್
20/2007‐08

ರ್ೕ ಎಲ್.ಹೆಚ್.ಮುತತ್ಯಯ್, ಮು. . ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಅಗರ, ಬೆಂ‐ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

2/14/2008 0:00

E

14250

14338

EST1A

22 .ವೇ.ಬಡಿತ್
19/2007‐08

ರ್ೕ ಡಿ.ಗುರುಶಾಂತಪಪ್, ಪಾರ್ಂಶುಪಲರು,
ಮುರಾಜಿರ್ ದೇಸಾಯಿ ಸಕಾರ್ರಿ ವಸತಿ
ಶಾಲೆ,ಅಲೂರು ಧಾಧ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

ರ್ೕ ಕೆ.ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ, ನಿ.ಮು. . ಸಕಾರ್ರಿ
22ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಬಲಕೀಯರ ಕೂಟೂಟ್ರು, ಬಳಾಳ್ರಿ
ಬಡಿತ್ 12/2007‐08
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ 5ನೇ ಸಥ್ಗಿತ ವೆತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

6/6/2008 0:00

E

9/6/2008 0:00

D

14339

EST1A

14403

EST1A

c27Duru
29/2007‐08

Complaint against BEO Srinivasapura
TQ, Kolar Dist

5/28/2009 0:00

E

14407

EST1A

SI23PADU
28/2007‐08

Complaint against DDPI.,Officers and
Staff of Office of the DDPI.,UDUPI reg.,

9/8/2011 0:00

E

14219

EST1A

2[7] ದೂರು
28/2007‐08

ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ
ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ರುಧ
ಸುತ್ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.

6/19/2008 0:00

E

EST1A

2[5] ದೂರು
17/2007‐08

13898

13903

14468

ನಾಯ್ಯಮೂತಿರ್ ಎ. ಜಿ. ಸದಾ ವ ಚಾರಣೆ
ಆ ೕಗಕೆಕ್ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಸೇವೆ
ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಪರಿ ಷಟ್ ಜಾತಿ ಅಧಿಕರಿ/ನೌಕರರ
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಒದಗಿಸದಿರುವ ಮಧುಗಿರಿ,
ಕೊರಟಗೆರೆ, ಪಾವಗಡ ಮತುತ್ ರಾ ತಾಲೂಲ್ಕು
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸುತ್ಕರ್ಮ
ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು

7/7/2008 0:00

D

EST1A

ರ್ೕ ಸಾವ್ಮಿ ಗೌಡ, ನಿವರ್ತತ್ ೇತರ್
22 ಸಥ್.ವೇ.ಬಡಿತ್:
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಲು ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ: ಹಾಸನ
11/2007‐08 ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್.

11/24/2007 0:00

D

EST1A

2[7]ದೂರು
26/2007‐08

ಎನ್. . ಸುಬಬ್ಣಣ್, ಮುಕಯ್ ಲೆಕಾಕ್ಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ
ಇತರರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಸಂಬಂದ ಕರ್ಮ
ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

7/10/2008 0:00

D

13943

EST1A

ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಧಿಕಾರಿಗಳು,
ರ್ೕ ಬಿ.ಕೆ.ರುದರ್ಮುನಿ, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾ
2[5].16.ದೂರು/ ಸಾ ಇ, ದಾವಣಗೆರೆ ಉವಲಯ ಇವರ ಮೇ ನ
ಸುತ್ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್ ಅಡಕ ಕಡತ ಸಂಖೆಯ್
2007‐08
74ಪಾರ್ ನೊ.12/2007‐08

4/21/2008 0:00

D

14257

EST1A

22ಇತರೆ04/200
7‐08

9/23/2008 0:00

E

ಇತರೆ ಪತರ್ಗಳ ಮತುತ್ ಕಡತ

ಎಲ್.ಹೆಚ್.ಮುತತ್ಯಯ್ ಮು. ಅಗರ ಬೆಂ
ಇವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ್ಣ ಶಸ ಚಿಕಿತೆಸ್
ಮಾಡಿ ಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಶೇಷ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

11/24/2007 0:00

D

14259

EST1A

CPI..ಯಾವುದಾದ
ರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್
ಮಾಡಿ/2007

14261

EST1A

CPI..ಯಾವುದಾದ
ರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್
ಮಾಡಿ/2007

ನಾಗರಾಜ.ಪಿ ರಾಯಕ್ರ ಮು. ಇವರಿಗೆ
ಸಂತಾನಹರಣ ಶಸ ಚಿಕಿತೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡ
ಪರ್ಯಕತ್ ಶೇಷ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಿ ಬಗೆಗ್

11/24/2007 0:00

D

14262

EST1A

CPI..ಯಾವುದಾದ
ರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್
ಮಾಡಿ/2007

ಕೆ.ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ,ನಿ ಮು.
ಸಪೌರ್ಶಾ,ಕೊಟೂಟ್ರು ಬಳಾಳ್ರಿ ಇವರ 5ನೇ
ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

11/24/2007 0:00

D

13870

EST1A

si23 paadu
25/2007‐08

KAT application no 7273/1998 by sri
H.P.Manjappa,H.M., GHS,
Balehole,Chikkamagalur dist. reg.,

6/28/2008 0:00

E

13659

EST1A

2[7] ದೂರು
23/2007‐08

ರ್. ರಾಜಶೇಕರ್,ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾ
ಇಲಾಖೆ, ತುಮಕೂರು ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ
ಸಂಬಂದ

1/31/2009 0:00

E

ರ್ೕ ಎಸ್.ಕೆ.ವೆಂಕಟರಾಮಯ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಬೂದಿಕೋಟೆ,
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ
ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

10/31/2007 0:00

D

13666

EST1A

¹ 22
ಸಥ್.ವೇ.ಬಡಿತ್:01/20
07‐08

13807

EST1A

2[5] ದೂರು
15/2007‐08

ರ್ೕ. ಪರ್ಸನನ್ಕುಮಾರ್, ೇ. . ದಾವಣಗೆರೆ ದ ಣ
ವಲಯ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರಿಂದ ಆಗಿರುವ
ಅಕರ್ಮಗಳ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/31/2008 0:00

D

EST1A

22 .ವೇ.ಬ.:18/
2007‐08

ರ್ೕ ಕೆ.ವೈ.ನಾರಾಯಣ ಪರ್ಸಾದ್, ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು, ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ. ಮಾವತೂತ್ರು,
ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ
ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

11/23/2007 0:00

D

EST1A

22ಹೆ.ವೇ.ಬಡಿತ್:
07/2007‐08

ದಿವಂಗತ
ದಿವ
ಂಗತ ಹೆಚ್
ಹೆಚ್. .ಕರಿ
ಕರೀಗ್ಔಡ
ೕಗ್ಔಡ, ಮುಖ
ಮುಖಯ್
ಕಷ್ರು,ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಹಾರನ ಹ ಳ್,
ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ
ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/6/2008 0:00

E

2[7] ದೂರು
25/2007‐08

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು[ಆಡ ತ], ಸಾ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಇ.ಓ
ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ ಇವರುಗಳು . ಗಾಯತರ್ಮಮ್
ಸಹ ಕಷ್ಕಿ ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್. ಶಲೆ ಬೂದಿಹಾಳ
ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ ಇವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ
ನೀಡುತತ್ದಾದ್ರೆ ಎಂಬ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

7/24/2009 0:00

E

13810

13811

13742

EST1A

13713

EST1A

22
ಸಥ್.ವೇ.ಬಡಿತ್67/200
7‐8

13714

EST1A

EST1A

13715

ಸಥ್ಗತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

11/14/2007 0:00

D

22ಹೆ.ವೇ.ಬಡಿತ್67
/2007‐08

ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

11/14/2007 0:00

D

22ವೇತನ
ನಿಗದಿ
. ವೇಬಡಿತ್/67/200
7‐08

ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮತುತ್ ವೇತನ ನಿಗಧಿ
ಹಾಗೂ ಇತರೆ:67/2007‐08

11/14/2007 0:00

D

5/13/2010 0:00

E

3/19/2009 0:00

E

13668

EST1A

2[7] ದೂರು
24/2007‐08

ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಡಲ್ಘಟಟ್ ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್
ಹಾಗೂ ಮು. . ಸಕಾರ್ರಿ
ಪಾರ್ ಶಲೆ
ಹಾಗೂ
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾ
ಮಾಲೂರು ಇವರು ಎಂ. . ಮನೋಹರ ಎಂಬ
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಗಾರ್ಮೀಣ ಅಭಯ್ಥಿರ್
ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ ಸುಳುಳ್ ದಾಖಲೆಯಾಗಿರ
ಬಹುದೆಂಬ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

13493

EST1A

si23 paadu
23/2007‐08

Complaint regarding dereliction of
duties by D.D.P.I., Chamarajanagar
District.

22 .ವೇ.ಬಡಿತ್:11
7/2004‐05

13236

EST1A

13645

EST1A

13557

EST1A

si[7] duru
22/2007‐08

13558

EST1A

si26 paadu
7/2007‐08

13560

EST1A

ರ್ೕಮತಿ ಆರ್.ಶಾಂತಲ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ, ಅರ ನಕುಂಟೆ, ಬೆಂ‐ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್,
ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

E

10/31/2007 0:00

D

complaint against KRISHNAPPA B E O
Yalahanka regarding.

11/18/2009 0:00

E

Complaints regarding Smt.
N.M.Hamsaveni, H.M., GHS,
Byranayakanahalli, Nelamangala Tq.,

11/30/2010 0:00

D

3/19/2008 0:00

E

SI22
sMTI d.m. KaVERAMMA, RTD H.M
STAG.INC:64/20 GOVT HIGH sCHOOL, NELLI HUDUKERI
04‐05
STAGINATION AND KANN INC

ಸನ್ಫ್ನ್ಪ್ಫ್ಪ್ ಜಿ.ಮುಣ್ಕ್ರ, ಶಯ್ಕ್ ನಿದೈೞುಸ್ಕ್ರ್, ಅಕ್ಫ್ಕ್ಷ್ರ್
22ವೆ.ಪುನರ್.ನಿಗ
ದಸೌಹ, ತ: ಪಮ್ಕ್ಯಿತಿ, ಹಳೆ ನಿರ್ಸ್ಒಪುರ್ ಇವ್ರ್
ದಿ: 03/2007‐08
ವೆತ್ನ್ ಪುನತ್ಫ್ರ್ ನಿ9ಗಿದ್ ಬೆಗ್ಫ್ಗ್.

13354

13355

EST1A

EST1A

2[5] ದೂರು
14/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಶಾಯ್ಮಲತಾ ಂಗ, ಚಿತರ್ದುಗರ್
ಇವರು ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಮತುತ್
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್
ಇವರ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

1/3/2009 0:00

D

ರ್ೕ ಗಿ.ಜಗದೀಶ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
22. .ವೇ.ಬ:149 ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಪಾಂಡವ ಪುರ ಸುಂಕ ತೂಣಣ್ರು,
/2004‐05
ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್.

11/23/2007 0:00

D

ರ್ೕ ಕೆ.ಟಿ.ನಿಂಗಪಪ್ ೇತರ್
ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ೇತರ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ
ಕೇಂದರ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೆತನ
ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

10/31/2007 0:00

D

9/26/2007 0:00

D

7/15/2008 0:00

D

13356

EST1A

22 .ವೇ.ಬಡಿತ್:
17/2007‐08

13293

EST1A

ರ್ೕ.ಕೆ.ಬಿ.ರಾಮಕೃಷಣ್ಯಯ್, ಮು. , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ,
22 .ವೇ.ಬಡಿತ್:20
ಜಕಕ್ನಹ ಳ್, ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ: ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್
07‐08
ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

EST1A

27ದೂರು
20/2007‐08

13265

ರ್ೕ ಬಸವರಾಜೇಗ್ಔಡ, ೇ. . ಗಳು
ಚೆನನ್ಪಟಟ್ಣ ಬೆಂ‐ಗಾರ್, ಜಿಲೆಲ್ ಹಗೂ ರಾಜಶೆಖರ್,
ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು, ಇವರ ಮೇಲ ನ
ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

13266

EST1A

27
ದೂರು21/2007‐
08

ರ್ೕ ಸಯಯ್ದ್ ಖಲಂದರ್, ಪಾರ್ಂಶುಪಲರು
ಡಯಟ್ ನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೆ ನ ದೂರಿನ
ಬಗೆಗ್.

2/3/2010 0:00

D

13217

EST1A

si23 paadu
21/2007‐08

Complaints of dereliction of duty in
respect of sri shivaraju, e.o., akshara
dasoha, z.p., chamarajanagar

11/18/2008 0:00

E

13141

EST1A

2[7] ದೂರು
17/2007‐08

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಕೋಲಾರ,
ಬಿ.ಇ.ಒ. ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್, ಇವರುಗಳ ಮೇ ನ
ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

7/24/2008 0:00

E

EST1A

2[7] ದೂರು
19/2007‐08

ರ್ೕ. ಎಸ್. . ಪದಮ್ನಾಭ, ೇ. . ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.
ಕೋಲಾರ ಇವರು
ಕೋಲಾರ
ಇವರು ಚಿನನ್
ಚಿನ ದ ನುಡಿ ವಾರಪತಿ
ವಾರಪತಿರ್ಕೆ
ಮತುತ್ ಬೇಲೂರು ಎಕ್ಸ್ ಪೆರ್ಸ್ ಪತಿರ್ಕೆಗಳ
ಸಂಪಾದಕರ ಮೇಲೆ ಮಾನನಷಟ್
ಕದದ್ಮೆ
ದಾಖ ಸಲು ಇಲಾಖಾ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ
ಬಗೆಗ್.

9/10/2007 0:00

B

EST1A

2[7] ದೂರು
18/2007‐08

ರ್ೕ. ವಸಂತಕುಮಾರ್, ಟಿಎನ್ ಗಾಯತಿರ್ ದೇ ,
ರ್ೕಮತಿ ಉಷಾ ಗಂಚಿಗಟಿಟ್, ರ್ೕಮತಿ ಲ ತಾ
ಚಂದರ್ಶೇಕರ್, ರ್ೕಮತಿ ಸುಭದಾರ್ ಇವರುಗಳ
ಮೇ ನ ೕಸುತ್ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.

2/16/2009 0:00

D

13142

13143

ರ್ೕ. ಪರ್ಭು ಸುಣಗಾರ್, ೇ. . ಸಾಗರ ಇವರು
ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಅನುದಾನರ ತ ಶಾಲೆಯ
ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯಿನಿಯವರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ
ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್.

6/9/2008 0:00

D

ಎನ್.ಡಿ ಂಘೆ. ಸ.ನಿ. ಹುನಗುಂದ.
ಬಾಗಲಕೊಟೆ. ರವರ ಅಮಾನತಿತ್ನ ಬಗೆಗ್.

7/3/2009 0:00

D

13186

EST1A

2[5] ದೂರು
13/2007‐08

13066

EST1A

2[4].20.ದೂರು/
2004‐05

13116

EST1A

2[7] ದೂರು
16/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಟಿ ಬಾಲಸರಸವ್ತಿ, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,
ಡಯಟ್, ತುಮಕುರು ಇವರ ಸವಾರ್ಧಿಕರಿ
ಧೋರಣೆ ಬಗೆಗ್.

5/21/2008 0:00

E

EST1A

22 .ವೇ.ಬಡಿತ್:
15/2007‐08

ಎಂ ಜಿ.ಕುಮಾರಸಾ
ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ, ಮು. . ಸಕಾರ್ರಿ
ಸಕಾರ್ರಿ
ರ್ೕ.ಎಂ.
ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಬೆಳವಡಿ ಮ್ಐಸೂರು ಜಿಲೊಲ್ಎ
ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್.

9/22/2007 0:00

D

EST1A

22ಹೆ.ವೇ.ಬಡಿತ್.45
/2006‐07

ರ್ೕ ಜಿ. ಸೂಯರ್ನಾರಾಯಣ
ನಿ.ಮು. . ರೇಬಯಲು, ಮೂಡಿಗೆರೆ,ತಾ:
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

10/31/2007 0:00

D

13124

12978

13001

13007

13024

12927

12942

EST1A

22ಸಥ್.ವೇ.ಬಡಿತ್:
09/2007‐08

ರ್ೕ. .ಹೆಚ್.ನಾಯಕ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಹೂನಾನ್ವರ ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/1/2008 0:00

D

EST1A

22ಹೆ.ವೇ.ಬಡಿತ್:20
07‐08

ರ್ೕ.ಎಸ್.ಆರ್.ಅಚನೂರ, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು, ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ. ಗೋ ನಕುಪಪ್, ತಾ:
ಬಾದಾಮಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೆತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

6/13/2008 0:00

E

11/26/2009 0:00

D

EST1A

2[5] ದೂರು
12/2007‐08

ರ್ೕ. .ಯು. ಚಂದರ್ಶೇಖರ್,
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು[ಆಡ ತ], ಸಾ ಇಲಾಖೆ,
ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಮೇಲೆ ರ್ೕ. ಹೆಚ್. ಬಿ.
ಮಂಜಪಪ್, ಅಧಯ್ಕಷ್ರು, ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್,
ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರು ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

EST1A

22ಸಥ್.ವೇ.ಬಡಿತ್:
08/2007‐08

ರ್ೕೕಮತಿ
ಮತಿ ಮೂಹಮದ್
ಮೂಹಮದ್ ತಜು
ತಜುಮ್ಲಾಲ್
ಲಾ ಮುಸಹ
ಮುಸಹ
ತ್ ನ್,
ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ
ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ, ಬೆಂಗಳುರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ
ಸಥ್ಗಿತ ವೆತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

9/22/2007 0:00

D

EST1A

22. .ವೇ.ಬಡಿತ್:
15/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಎನ್.ಶೈಲ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಟಿ.ದಾಸರ ಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು
ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/22/2007 0:00

D

12798

EST1A

22 .ವೇ.ಬಡಿತ್:
10/2007‐08

12858

EST1A

22 .ವೇ.ಬಡಿತ್:12
/2007‐08

EST1A

12860

12636

12893

ರ್ೕ ಎ.ಡಿ.ಮೂಗೆರಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ತೆಂಗಿನ ಗುಂಡಿ ಭಟಕ್ಳ, ಇವರಿಗೆ
ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

8/10/2007 0:00

D

ರ್ೕ.ಕೆ. .ಗೂಲಲ್ರ, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ರೆಬೆಂಡಿಕೆರೆ ತಾ ಗಾಗ್ಂವ ಇವರಿಗೆ
ಶೇಷವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/26/2007 0:00

D

22. .ವೇ.ಬಡಿತ್:
13/2007‐08

ರ್ೕ ಎಸ್. .ಕಮಿಗೇರಿ, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ರೇಬಿದರಿ ತ ರಾಣೆಬೆನೂನ್ರು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಮಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್

9/22/2007 0:00

D

EST1A

2[5] ಮಾ.ಹ.
11/2007‐08

ರ್ೕ. ವೈ. . ನಾರಾಯಣ ಸಾವ್ಮಿ, ಧಾನ
ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್
ಸದಸ ರು, ಇವರು
ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಹಕು
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ರ್ೕ. ಜಿ. ನಾಗೇಂದರ್ಪಪ್, ಂದಿನ
ಉ.ನಿ. ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ
ಕಡತಗಳ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸಲು ಕೋರಿರುವ
ಬಗೆಗ್.

10/15/2007 0:00

D

EST1A

2[7] ದೂರು
15/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಯಶೋಧ ಭೋಪಣಣ್,
ಉನಿದೇರ್ಶಕರು[ಆಡ ತ], ಸಾ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು[ದ] ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ
ಬಗೆಗ್.

4/10/2008 0:00

E

EST1A

22 .ವೇ..ಬಡಿತ್11
/2007‐08

ರ್ೕ.ಎಂ.ಎಸ್.ಕುಂದಗೂಳ, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,ರಾಮದುಗರ್, ದಾರವಾಡ
ಜಿಲೆಲ್. ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೆತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/22/2007 0:00

D

12866

EST1A

22. .ವೇ.ಬಡಿತ್/1
4/2007‐08

ರ್ೕ ಆರ್. ಶೆಟಟ್ಪಪ್ನವರ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ರೇನತಿರ್,
ಕುಂದಗೋಳ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ
ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರತಿ ಬಗೆಗ್.

9/22/2007 0:00

D

12773

EST1A

22ಹೆ.ವೇ,ಬಡಿತ್:
44/2006‐07

ರ್ೕ ಎಲ್.ರಾಮಕೃಷಣ್, ನಿ.ಮು. .ಮೈಸೂರು
ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೆತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್.

10/5/2007 0:00

D

12775

EST1A

ರ್ೕ ಟಿ.ಕೆ.ಕೋದಂಡರಾಮಯಯ್ಮ
22ಸಥ್.ವೇ.ಬಡಿತ್:20
ಮು. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಜೋಡಿಉಸೂಕ್ರು, ಬೆಂ‐
05‐06
ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೆತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

6/13/2008 0:00

E

EST1A

ರ್ೕ .ಜಿ.ನಾಯಕ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
22 .ವೇ.ಬಡಿತ್:06
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ. ರ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ
/2007‐08
ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

8/10/2007 0:00

D

12865

12693

12697

EST1A

22 ಹೆ.ವೇ.ಬಡಿತ್:
42/2003‐04

ರ್ೕ. ಜೇ.ಹನುಮಂತಯಯ್, ಮು> . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.
ರೈಲೆವ್ೕ ಕಾಲೋನಿ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

8/10/2007 0:00

D

12700

EST1A

22
ಸಥ್.ವೇ.ಬ.08/2007
‐08

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಬಿ.ಅಂಗಡಿ, ರ್ೕ ಎಸ್. .ಮಾಳಗಿ
ಸ.ಪೌರ್/ಶಾ. ಹುದ ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ
ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

8/3/2007 0:00

D

12701

EST1A

22
ಸಥ್.ವೇ.ಬ.08/2007
‐08

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಬಿ.ಅಂಗಡಿ, ರ್ೕ ಎಸ್. .ಮಾಳಗಿ
ಸ.ಪೌರ್/ಶಾ. ಹುದ ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ
ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

9/6/2008 0:00

E

12721

EST1A

22.
ರ್ೕ ಜಿ.ಯು. ರಸಂಗಿ, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
ಸಥ್.ವೇ.ಬ.07/2007 ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.ಮುಗಳ ಳ್ ತಾ: ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆಲ್
‐08
ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೆತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

4/1/2008 0:00

D

EST1A

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಬಿ.ದಾಸೋಗ, ಸಹಾಯಕ
22.
ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ, ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲೆಲ್,
.ವೇ.ಬ.09/2007
ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
‐08
ಬಗೆಗ್

8/10/2007 0:00

D

12723

ರ್ೕ ಬಿ.ಎಸ್.ಅರವಟಗಿ, ಮು. , ಸ.ಪೌರ್. ಶಾ.
ಕಲಘಟಗಿ, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/22/2007 0:00

D

EST1A

ರ್ೕ ಈಶವ್ರಯಯ್, ದಾಯ್ಧಿಕಾರಿಗಳು,
22
ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ವೇತನವನುನ್
ವೇ.ಸಮನಾಂತರ:
ರ್ೕ ಬಿ. . ನರ ಂಹ ಮುತಿರ್ ಇವರ ವೇತನಕೆಕ್
01/2007‐08
ಸಮನಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2011 0:00

E

12731

EST1A

22 ಗೆರ್ೕಡ್‐1
ರ್ೕ.ಎಸ್.ಎಲ್.ಪವಾರ, ನಿ.ಮು> , ದೇ ಕೂಪಪ್
ವೆತನ
ತಾ ಕಲಘಟಗಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಗೆರ್ೕಡ್‐
ಪರಿಷಕ್ರಣೆ>02/20
1ರ ವೇತನ ಪರಿಷಕ್ರಣೆ ಬಗೆಗ್
07‐08

9/6/2008 0:00

E

12734

EST1A

22 .ವೇ.ಬಡಿತ್:
07/2007‐08

ರ್ೕ ಜಿ.ಎಸ್.ನಾಯಕ, ಮತುತ್ ಎ.ಡಿ. ೕಗೆರೆಆ,
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಶೇಷ ವೆತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

8/10/2007 0:00

D

12736

EST1A

22 ಹೆ.ವೆ.ಬಿತ್:
50/2007‐08

ರ್ೕ ಡಿ.ರಾಯಪಪ್ ನಿ.ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.
ನಲೂಲ್ರು, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

9/22/2007 0:00

D

12726

12728

EST1A

22 .ವೇ.ಬಡಿತ್:
08/2007‐08

EST1A

22 ಸಥ್.ವೇ.ಬಡಿತ್:
07/2007‐08

ರ್ೕ ಟಿ.ಎಂ.ಕುಮಾರ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಕ.ಪೌರ್. .ಪ.ಮಂ. ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ, ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/6/2008 0:00

E

12580

EST1A

2[7] ದೂರು
14/2007‐08

ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್
ಇವರು ಭಾಷಾನೀತಿ ಉಲಲ್ಂಗನೆ ಮಾಡಿರುವ
ಶಾಲೆಗಳೊ ಂದಿಗೆ ಶಾಮೀಲಾಗಿರುತಾತ್ರೆ ಎಂಬ
ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

6/20/2009 0:00

E

12459

EST1A

22
ಹೆಚುಚ್ವರಿ.ವೇ.ಬಡಿತ್:

ಕಡತಗೂ ಸುವ ಪತರ್ಗಳು

9/26/2007 0:00

D

12460

EST1A

22ಸಥ್ಗಿತ ವೆ.ಬಡಿತ್:

ಸಥ್ಗಿತ ವೆತನ ಬಡಿತ್ ಪತರ್ಗಳ ಕಡತಗೂ ಸುವ
ಬಗೆಗ್

9/26/2007 0:00

D

12461

EST1A

9/26/2007 0:00

D

12739

22 ಶೇಷ
ವೇತನ ಬಡಿತ್

ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಪತರ್ಗಳ ಕಡತ

12449

EST1A

2[5] ದೂರು
10/2007‐08

ರ್ೕ. ಜಿ. ಆರ್. ತಿಪೆಪ್ೕಶಪಪ್. ೇ ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ.
ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ರುಧ ದೂರು.

7/3/2009 0:00

D

12369

EST1A

2[5] ದುರು
08/2007‐08

ರಾ ತಾಲೂಲ್ಕು ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾರ್
ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನಾಯ್ಯದ
ಬಗೆಗ್.

4/26/2008 0:00

D

12430

EST1A

est1a.13.ದೂರು/ ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ.ಇ.ಓ. ನೆಲಮಂಗಲ ಇವರ
2007
ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ದೂರು ಹಾಗೂ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/30/2010 0:00

E

12386

EST1A

2(2).ಹೆ.ವೆ.ಬ:
05/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಉಮಾ.ಪಿ. ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಉದಾಯ್ವರ ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

7/31/2007 0:00

D

2[7] ದೂರು
12/2007‐08

ನಿದೇರ್ಶಕರು ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ
ಮಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಕಾಯೆದ್
ಉಲಲ್ಂಘನೆ ಹಾಗೂ ಪಕಷ್ಪಾತ ಮಾಡಿ ಅ ವ್ನಿ
ಪೌರ್ಢಶಲೆ ಬಿ. . ನಗರ ಎಲ್. ಜಿ. ರಾಮಣಣ್
ಬಡಾವಣೆ ಇವರಿಗೆ 2003ರ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್
ಪರೀ ಾ ಕೇಂದರ್ವನುನ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡಿರುವರೆಂಬ ದೂರಿನ ಬಗೆ

10/19/2007 0:00

D

12335

EST1A

12352

EST1A

2(2) ಹೆ.ವೆ.ಬಡಿತ್;
/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಸುಂದರ ಬಾ , ನಿ.ಮು. . ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಹೂಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್,
ಇವರಿಗೆ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

9/26/2007 0:00

D

12367

EST1A

2[5] ದುರು
09/2007‐08

ರ್ೕ. ಬಸವಣಯ್ಪಪ್, ಂದಿನ ಡಿಡಿಪಿಐ ವ ಗಗ್
ಇವರ ಮೇಲೆ ಉದುರ್ ಎಜುಯ್ಕೇಷನ್ ವೆಲೆಪ್ೕರ್
ಟರ್ಸಟ್ ವ ಗಗ್ ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ ದೂರು

11/26/2007 0:00

D

12347

EST1A

2(2) ಹೆ.ವೇ.ಬ
51/2007‐08

7/31/2007 0:00

D

12260

EST1A

2(2) ವೇ.ನಿಗಧಿ:
01/2007‐08

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ರಾಮಪಪ್, ನಿವ್ಋತತ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ,
ಹರೊನ ಹ ಳ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ವೇತನ ನಿಗಧಿಪಡಿ ರುವ ಬಗೆಗ್.

7/31/2007 0:00

D

EST1A

2[7] ದೂರು
10/2007‐08

ರ್ೕ. ಪದಮ್ನಾಭ ೇ. . ಸಾ. .ಇಲಾಕೆ, ಕೆ.
ಜಿ.ಎಫ್. ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ಕಷ್ಕರ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಯ ಲ್ ಅವಯ್ವಹಾರ
ಮಾಡಿದರೆ ಎಂಬ ದುರುಇನ ಬಗೆಗ್.

10/28/2008 0:00

E

12319

ರ್ೕ

ವಮೂತಿರ್, ಮು. . ಹು ಕಟೆಟ್ ದಾವಣಗೆರೆ
ಜಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೆತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

EST1A

2(2) .ವೇ.ಬಡಿತ್:
03/2007‐08

ರ್ೕ
ೕಗೇಶ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ದಡಡ್ಗೇಣಿಗೆರೆ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್,
ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್

7/31/2007 0:00

D

12170

EST1A

2(2) ವೇಬಡಿತ್:
04/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಬಿ.ಮೀರಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ. ರಮಗಂಡನಹ ಲ್ಳ್,
ದಾವಣಗೆರೆ,ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

8/3/2007 0:00

D

11633

EST1A

c2(6)pa.aa.du‐
02/2007‐08

complaint against Sri.Lakshmappa,
Principal, GJC, Shirawante, Sagara
Taluk, Shimoga Dt.

6/17/2008 0:00

D

12164

EST1A

2[7] ದೂರು
9/2007‐08

ರ್ೕ. ಎಂ. ಆಂಜನಪಪ್, ೇ. . ಹೊಸಕೋಟೆ,
ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

10/19/2007 0:00

D

12198

EST1A

si2(3)paadu
11/07‐08

Complaints against Sri
Purushothama,B.E.O., Mysore Rural
reg.,

12/18/2007 0:00

D

12169

12214

12215

12216

12217

12218

EST1A

ರ್ೕ ಎನ್.ಲಕಷ್ಮ್ಯಯ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
2(2) ಹೆ.ವೇ,ಬಡಿತ್:
ಸ. .ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್
72/2002‐03
ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್.

6/25/2007 0:00

D

EST1A

ರ್ೕ ಎನ್.ಲಕಷ್ಮ್ಯಯ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
2(2) ಹೆ.ವೇ,ಬಡಿತ್:
ಸ. .ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್
72/2002‐03
ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್.

7/31/2007 0:00

D

EST1A

ರ್ೕ ಎನ್.ಲಕಷ್ಮ್ಯಯ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
2(2) ಹೆ.ವೇ,ಬಡಿತ್:
ಸ. .ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್
72/2002‐03
ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್.

6/29/2007 0:00

D

EST1A

ಉಪನಾಯ್ಸಕರ
ಸಕರುು,
ರ್ೕ ಎನ್.ಲಕಷ್ಮ್ಯಯ್, ಉಪನಾ
2(2) ಹೆ.ವೇ,ಬಡಿತ್:
ಸ. .ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್
72/2002‐03
ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್.

7/31/2007 0:00

D

EST1A

ರ್ೕ ಎನ್.ಲಕಷ್ಮ್ಯಯ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
2(2) ಹೆ.ವೇ,ಬಡಿತ್:
ಸ. .ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್
72/2002‐03
ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್.

6/29/2007 0:00

D

EST1A

ರ್ೕ ಎನ್.ಲಕಷ್ಮ್ಯಯ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
2(2) ಹೆ.ವೇ,ಬಡಿತ್:
ಸ. .ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್
72/2002‐03
ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್.

7/31/2007 0:00

D

EST1A

ರ್ೕ ಎನ್.ಲಕಷ್ಮ್ಯಯ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
2(2) ಹೆ.ವೇ,ಬಡಿತ್:
ಸ. .ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್
72/2002‐03
ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್.

6/29/2007 0:00

D

EST1A

ರ್ೕ ಎನ್.ಲಕಷ್ಮ್ಯಯ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
2(2) ಹೆ.ವೇ,ಬಡಿತ್:
ಸ. .ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್
72/2002‐03
ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್.

7/31/2007 0:00

D

12222

EST1A

ಉಪನಾಯ್ಸಕರ
ಸಕರುು,
ರ್ೕ ಎನ್.ಲಕಷ್ಮ್ಯಯ್, ಉಪನಾ
2(2) ಹೆ.ವೇ,ಬಡಿತ್:
ಸ. .ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್
72/2002‐03
ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್.

7/31/2007 0:00

D

12225

EST1A

8/10/2007 0:00

D

12219

12220

12221

2(2)ಸಥ್.ವೇ.ಬ:
05/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ವಸಂತ ಬಾಯಿ(ನಿವೃತತ್ ಮು> )
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ವಳಕಾಡು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

EST1A

2(2)ಹೆ.ವೆ.ಬ:
02/2007‐08

ರ್ೕ ಗ ದಧ್ಪಪ್ ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಅರಬಘಟಟ್ ಹೂನಾನ್ ಳ್
ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

12/1/2007 0:00

D

EST1A

2(2) ಹೆ.ವೇ.ಬ:
03/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಅಜಿಬುನಿನ್ಸಾ, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಸ.ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ರಾಮಚಂದರ್ಪುರ, ಬೆಂ‐
ದ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

8/20/2011 0:00

E

11939

EST1A

2[7] ದೂರು
07/2007‐08

ರ್ೕ. ಹನುಮಂತರಾಯ, ೇ ಉತತ್ರವಲಯ‐
3, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ರ್ೕ. ನಾಗರಾಜ,
ವಾಹನಚಾಲಕರು ಇವರಿಗೆ ನೀಡುತಿತ್ರುವ
ಕಿರುಕುಳದ ಬಗೆಗ್

10/15/2008 0:00

D

11946

EST1A

2(2) .ವೇ.ಬ.
65/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ. .ಕುಮಾರಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಬಿಜಾಜ್ವರ, ದೇವನಹ ಳ್
ತಾ: ಇವರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ನಾಯತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/10/2007 0:00

D

11919

EST1A

2(3)ಪಅದೂ
7/07‐08

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್
ಕೇಳಲಾದ ಮಾ ತಿಗಳನುನ್ ಪೂರೈಸದೆ ಳಂಬ
ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

12/18/2007 0:00

D

12227

12229

11883

11875

EST1A

EST1A

ರ್ೕ ನಿಸಾಸ್ರ್ ಅಹಮದ್, ನಿವೃತತ್ ಜಿಲಾಲ್ ದೈ ಕ
ಕಷ್ಣ ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಉ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇ.
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

7/31/2007 0:00

D

2[5] ದೂರು
05/2007‐08

ರ್ೕ. ಜಿ. ನಾಗರಾಜ ಪದಚುಯ್ತ ಸ
ಸ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ. ತಾಲೆ ತಾಡಿ ಗಾರ್ಮ, ಐ.ಡಿ.ಹ ಳ್
ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಇವಇವರು ಉನಿ ಮಧುಗಿರಿ
ಹಾಗೂ ೇ. . ಇವರ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ
ಬಗೆಗ್.

4/29/2008 0:00

D

6/2/2011 0:00

D

2(2)ಹೆವೇ.ನಿ.82/
2005‐06

11881

EST1A

2[7] ದೂರು
06/2007‐08

ರ್ೕ. ಹೆಚ್. ಎಸ್. ಜಯಕುಮಾರ್, ೇ. .
ತುರುವೇಕೆರೆಹೆಚ್.ಎಸ್. ಸುರೇಶ್,
ಸಮನವ್ಯಾಆಧಿಕಾರಿಗಳು, ತುರುವೇಕರೆ, ರ್ೕ.
ಎಂ.ಎನ್.ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿಗೌಡ, ಮು. .
ದೊಡಡ್ಬೀರನಕೆರೆ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

11847

EST1A

C2(6pa.aa.du‐
03/2007‐08

Complaint against Smt.Taj Parveen,HM,
GHS, N.G.Hulkur, Bangarpet Tq. Kolar
Dt.

9/15/2008 0:00

D

EST1A

2(2)ವೇ.ನಿ.
29/2003‐04

ರ್ೕ ಸಂಕಪಪ್, ನಿವ್ಋತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕುರುಬರ ಬೂದಿಹಾಳ,
ಇವರುಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ
ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 48185/2003

9/6/2011 0:00

E

11816

11817

EST1A

2(2)
ರ್ೕ ಹನುಮನಾಯಕ್, ೇತರ್
.ವೇ.ಬಡಿತ್:01/20 ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸವರ್ ಕಷ್ ಅಭಿಯಾನ
070‐8
ನೆಲಮಂಗಲ ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

11748

EST1A

2(2)ವೇ,ಸಮ./ಸಥ್
.ವೇ.ಬ:06/2007‐
08

11672

EST1A

2[5] ದೂರು
04/2007‐08

11673

EST1A

2(2)ಸಥ್.ವೇ.ಬ:06
/2007‐8

11596

EST1A

2[5] ದೂರು
3/2006‐07

6/7/2007 0:00

D

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ. ಉಷಾದೇ , ಕ.ಪೌರ್. .ಪ.ಮಂ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ವೇತನ
ಸಮಾನಾಂತರಗೊ
ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವುದರ ಬಗೆಗ್.

8/3/2007 0:00

D

ರ್ೕ. ಯುವರಾಜನಾಯಕ್, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಗಳೂರು ಇವರ ಮೇ ನ
ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

8/2/2007 0:00

D

ಗೋ ಂದಪ
ಂದಪಪ್ನವರ್
ನವರ್, ನಿವ್ಋತತ್
ನಿವ್ಋತ
.ಬಿ.ಗೋ
ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಉ.ನಿ. ಕಛೇರಿ
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

1/11/2010 0:00

E

ರ್ೕ. ಎಂ. ಮಲಲ್ಣಣ್, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ರಿಯುರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್ ಸುತ್ಕರ್ಮ

3/9/2009 0:00

D

ರ್ೕ

EST1A

2(2)ಸಥ್.ವೆ.ಬ:04/
2007‐08

ರ್ೕ ಎಂ.ವೆಂಕಟಾಚಲಯಯ್, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು, ಕನನ್ಮಂಗಲ,, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ
ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

8/10/2007 0:00

D

EST1A

2(2)ಹೆ.ವೇ.ಬ.4ಎ
/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಸುಂದರ ಲ ಮ್, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ದಡಡ್ ನೆಕುಕ್ಂದಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ‐4 ಇವರಿಗೆ
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/26/2007 0:00

D

11599

EST1A

2(2)ಸಥ್.ವೆ.ಬ.03/
2007‐08

ರ್ೕ ಎನ್.ಎನ್.ಬಸತ್ವಾಡ, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ಋಇ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಜಲಾಲಪುರ
ತಾ: ರಾಯಬಾಗ್, ಚಿಕೊಕ್ೕಡಿ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ
ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

7/15/2008 0:00

E

11584

EST1A

ರ್ೕ ಎಸ್.ಕೆ.ವೆಂಕಟರಾಮಯಯ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
2(2).ಸಥ್.ವೇ.ಬ.:0
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಬೂದಿಕೋಟೆ, ಇವರಿಗೆ
6/2007‐08
ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್,

8/10/2007 0:00

D

6/29/2007 0:00

D

11597

11598

11585

EST1A

2(2) .ವೇ.ಬ/ತ
ರಿಗೆ.ವ:08/2007‐
08

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ರಾಧ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ
ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮತುತ್ ತರಿಗೆ ನಾಯಿತ್
ನಿಡುವ ಬಗೆಗ್

11586

EST1A

11558

EST1A

2(2)ಸಥ್.ವೇ.ಬ:06
/2007‐08

ರ್ೕ ಜೆ.ಡಿ.ಪಾಟೀಲ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ನರಗುಂದ, ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

c2(6)pa.aa.du‐ regarding enquiry of Sri.Anjanappa and
01/2007‐08 his Brothers for harassing Dalit Children.

7/31/2007 0:00

D

9/15/2008 0:00

D

ಮಾತೃಭಾಷಾ ನೀತಿ ಉಲಲ್ಂಘನೆ ಶಾಲೆಗ ಂಧ
ಹಣ ವಸೂ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಬೆಂಗಳೂರು
ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್. ಕೋಲಾರ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಸಾ
ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ರುಧ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.

2/1/2010 0:00

D

11498

EST1A

2[7] ದೂರು
05/2007‐08

11350

EST1A

si2(2)kan.inc/35
/2005‐06

Sri p.c.Mahadevappa, Rtd H.M. G.H.S
HAnjya MYSORE DIST KANNADA
LANGUAE INCREMENT.

5/25/2007 0:00

D

11493

EST1A

2[]5 ದೂರು
01/2007‐08

ರ್ೕ. ಜಿ. ನಾಗೇಂದರ್ಪಪ್, ಉ.ನಿ. ಚಿತರ್ದುಗರ್
ಹಾಗೂ ಇತರರನುನ್ ಅಮಾನತುತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/9/2010 0:00

D

11494

EST1A

2[5] ದೂರು
02/2007‐08

11420

EST1A

c2(7)Duru‐
04/2007‐08

11104

EST1A

EST1A

11325

11326

EST1A

ರ್ೕ. ಎಸ್. ಎಲ್. ಚವಾಹ್ಣ್, ಉ.ನಿ. ವ
ಇವರ ಭರ್ಷಾಠ್ಚಾರದ ಬಗೆಗ್

ಗಗ್

3/27/2008 0:00

D

Complaint against Smt.Nagaratna, BEO,
Bangalore South Range‐04.

8/10/2010 0:00

E

2[5] ದೂರು
19/2006‐07

ರ್ೕ. ಜಿ. ನಾಗೇಂದರ್ಪಪ್, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾ
ಇಲಾಖೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರು ಕಷ್ಕರ ಮೇಲೆ
ಕರ್ಮ ಜರುಗಿ ರುವುದಿಲಲ್ವೆಂಬ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

6/27/2008 0:00

D

2[7] ದೂರು
02/2007‐08

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇಲಾಖೆ
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ
ಇಲಾಖೆ,
ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ
ಕಾಯರ್ನಿವಾರ್ಹಕರುಗಳು ೕಕಷ್ಕಿಯರಿಗೆ
ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಕಿರುಕುಳದ ಬಗೆಗ್.

6/26/2007 0:00

D

2[7] ದೂರು
03/2007‐08

ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾ ಇಲಾಖೆ
ಬೆಂಗಳುರು [ದ]ವಲಯ‐3 ಇವರು ರ್ೕಮತಿ
ಎ.ಕೆ. ಮಸರ್ತುತ್ನಿನ್ೕಸಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸ ಉದುರ್
ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಗಫೂಖಾರ್ನ್ ಬಡಾವಣೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಅನಾವಶಯ್ಕವಾಗಿ
ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತಿತ್ದಾದ್ರೆಂಬ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

5/2/2008 0:00

D

ರ್ೕ. ಆರ್. ನರ ಂಹಯಯ್, ಕಾಯರ್ನಿವಾರ್ಹಕ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ
ಗುಮಡುಲ್ಪೇಟೆ, ಂದಿನ ಬಿಇಓ ನಿಪಾಪ್ಣಿ, ಇವರ
ಮೇ ನ ಆಪಾದನೆಗಳ ಬಗೆಗ್.

10/22/2007 0:00

D

11328

EST1A

2[4] ದೂರು
02/2007‐08

11268

EST1A

C2(2)V.VE.BADT
HI 01/2007‐08

SRI HNUMA NAIK, B.E.O.
NELAMANGALA IVRIGE VISHESHA
VETHAN BDATI MANJURaTHI BAGGE

5/26/2007 0:00

D

11234

EST1A

si2(3)paadu/02/ Complaint against B.E.O., Arakalagud,
07‐08
and D.D.P.I., Hassan Dist., reg.,

12/18/2007 0:00

D

11236

EST1A

2[4] ದೂರು
01/2007‐08

ರ್ೕ. ಎಸ್. ಜಿ. ಅಂಚಿ, ೇ ಗೋಕಾಕ ಇವರ
ರುಧ ಸತ್ಯಿನ ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/5/2008 0:00

D

EST1A

ರ್ೕ.ಎನ.ನರ ಂಹ ಸಾವ್ಮಿ ಷಯ
2(2).ಹೆ.ವೇ.ಬ.4 ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ
2/2006‐07
ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್.

6/7/2007 0:00

D

10737

(2)2.
ಸಥ್.ವೇ.ಬ.58/2006
‐07

ರ್ೕಮತಿ ಗೀತಾ ಕುಮಾರಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಸೂರಟೂರು,
ಹೋನಾನ್ ಳ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸರ್ತಗಿತ ವೇತನ
ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

7/31/2007 0:00

D

11025

EST1A

11068

EST1A

2(2)
ರ್ೕ ಎಂ.ಸುರೇಶ್, ಸಹಾಯಕ
.ವೇ.ಬ.63/2006 ನಿದೇರ್ಶಕರು,ಕ.ಪೌರ್. .ಪ.ಮಂ. ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ,
‐07
ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

5/25/2007 0:00

D

11069

EST1A

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ. .ಕುಮಾರಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
2(2)
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಬಿಜಾಜ್ವರ ದೇವನಹ ಳ್
.ವೇ.ಬ.65/2006
ತಾ: ಇವರಿಗೆ ವೃತಿತ್ ತೆರೆಗಯಿಂದ ನಾಯಿತಿ
‐07
ನೀಡುವುದರ ಬಗೆಗ್.

8/10/2007 0:00

D

11070

EST1A

2(2) .ವೇ.ಬ.
64/2006‐07

ರ್ೕ ಹೆಚ್. ಕೆ. ಪಾಂಡು ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಲು
ಹೂಳೆನರ ಪುರ ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಬಗೆಗ್

5/26/2007 0:00

D

EST1A

2(3)ಪಅದೂ
55/2006‐07

ರ್ೕ ಎ.ಬಿ.ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿಗೌಡ, ಬಿ.ಇ.ಓ.,
ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್,
ಇವರು ಪರೀ ಾ ಅವಯ್ವಹಾರ ನಡೆ ರುವ ಬಗೆಗ್‐
ಸುತ್ ಕರ್ಮ

12/18/2007 0:00

D

11073

11083

11087

EST1A

EST1A

2[7] ದೂರು
42/2006‐07

ರ್ೕ. ಜಿ. ಚಂದರ್ಶೇಕರ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಪಾರ್ .
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇಲಾಖೆ ಇವರು ಪಾರ್
ಶಾ ೕ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತಂತೆ ಪರ್ಜಾವಾಣಿ
ದಿನಪತರ್ಕೆಗೆ ಪತಿರ್ಕಾ ಹೇ ಕೆ ನೀಡಿದಾದ್ರೆಂಬ
ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

8/7/2007 0:00

C

2[5] ದೂರು
18/2006‐07

ರ್ೕ. ಜಗನಾನ್ಥ್, ೇ ಸೊರಬ ವ ಗಗ್
ಇವರ ರುಧ ಸುತ್ ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ದೇವಕಿ ಪಾಣಿರಾಜಪಪ್, ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್
ಸದಸಯ್ರು ಚಂದರ್ಗುತಿತ್ ೇತರ್ ಇವರು ನೀಡಿರುವ
ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

7/3/2009 0:00

D

4/9/2007 0:00

B

6/29/2007 0:00

D

11/20/2009 0:00

E

ರ್ೕಮತಿ ರಹಮತುತ್ನಿನ್ೕಸಾ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,
ಉ.ನಿ.[ಅ], ಬೆಂ. ಗಾರ್ ಜಿ. ಇವರು
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. . 2007ರ ಮಾಚಿರ್
ಪರೀಕ್ಎಯ ಲ್ ಜಾಗೃತದಳದ
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸದೇ ಇರುವ ಬಗೆಗ್.

11088

EST1A

2[7] ದೂರು
43/2006‐07

10785

EST1A

2(2).ಹೆ.ವೇ.ಬ..6 ರ್ೕ ಕಂಬರ್ಯಯ್ ಉಪ ಪಾರ್ಶುಪಾಲರು. ಡಯಟ್,
0/2006‐07
ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

10786

EST1A

ರ್ೕ ಕೆ.ಎಲ್.ಜವರನಾಯಕ, ಬಿನ್ ಲಕಕ್ಣಣ್ಯಯ್
2(2)
ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
ದಾವೆ.61/200‐07 ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 1161/2007ರ ಲ್ ದಾವೆ
ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

10787

EST1A

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಭಾನುಮತಿ, ಉಪ
2(2)ಹೆ.ವೇ.ಬ.62
ಪಾರ್ಶುಪಾಲರು, ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ
/2006‐07
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

10/31/2007 0:00

D

10527

EST1A

2[7] ದೂರು
39/2006‐07

ರ್ೕ. ಆರ್. ವೆಂಟಕರಾಮು, ಉ.ನಿ.
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರ ಮೇ ನ ಆರೋಪಗ ಗೆ
ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತುತ್ಗೊ ರುವ ಬಗೆಗ್.

6/14/2007 0:00

D

10532

EST1A

C2(2)
V.Ve.BADTHI.
58/2006‐07

sRI CHANDRAIAH H.M. G.H.S
GURUMARANA HALLI HASAN

5/26/2007 0:00

D

10348

EST1A

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.

10/22/2008 0:00

D

9440

EST1A

c2(1)pa.aa.du‐ Disciplinary action against Sri.Amarappa
20/2005‐06
Bhovi.

9/15/2008 0:00

D

10432

EST1A

2[5] ದೂರು
17/2006‐07

ತುಮಕೂರು ಉತತ್ರ ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕಞ್ಣಿಕ ಜಿಲಾಲ್
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
ಆಗುತಿತ್ರುವ ಅನಾಯ್ಯದ ಬಗೆಗ್.

10/22/2007 0:00

D

10195

EST1A

2 (7) ದೂರು
35 / 2006‐07

ರ್ೕ ಗಂಗ ಮಾರೆ ಗೌಡ ಬಿ.ಇ .ಒ
ದೋಡಡ್ಬಳಳ್ಪುರ ತಾ. ಬೆ.ಗಾರ್. ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

1/29/2009 0:00

D

10185

EST1A

2[7]ದೂರು
34/2006‐07

ೕಮತಿ ಬಾಲ ಸರಸವ್ತಿ ಡಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ ಇವರ
ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

8/20/2007 0:00

B

7/15/2008 0:00

D

9/19/2007 0:00

D

10188

EST1A

2 (7) ದೂರು 36
/ 06‐ 07

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಜಯಕುಮಾರ್ , ಬಿ.ಇ.ಒ.ಮತುತ್
ಹ
ಹೆಚ್
ೆಚ್.ಜಿ.ಸರೇಶ್, ೇತರ್
ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ"
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್. ಇವರು .ಆರ್.ಪಿ ಮತುತ್
ಬಿ.ಆರ್.ಪಿ, ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ ಕಿರುಕುಳ
ನೀಡುತಿತ್ದಾದ್ರೆ ಎಂಬ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

9825

EST1A

2[4].2.ದೂರು/2
006‐07

್ಕಷಕರುಗ ಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ ಪರ್ತಿ ವಷರ್
ನಗದೀಕರಣ ಮಾಡಿದ ಬಗೆಗ್ ಸವದತಿತ್ ತಾ:
ಬಿಇಓ ಇವರ ಮೇಲೆ ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9606

EST1A

2[7] ದುರು
31/2006‐07

9695

EST1A

9696

Complaint against sri Panduranga. B I O
Ramanagara,

6/2/2008 0:00

D

2(7).32.ದೂರು/
2007

ಬಿ.ಟಿ.ಪೆಮಮ್ಯಯ್ ಂ.ನಿ. ಇವರ ಮೇ ನ
ಆರೋಪಗಳ ಬಗೆಗ್

7/10/2008 0:00

D

EST1A

2]7] ದರು
33/2006‐07

ರ್ೕ. ನಾಗರಾಜಾ ರಾವ್, ಬಿ ಇ ಓ ಕನಕಪುರ
ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿ ಬಗೆಗ್.

3/14/2007 0:00

D

9381

EST1A

2(2) .ವೇ.ಬ.
63/2005‐06

ರ್ೕಮತಿ ಶಾರದಮಮ್, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು
ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ, ಬೆಂ‐ಗಾರ್ಮಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ
ಶೇಷ ವೆತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/17/2007 0:00

D

9384

EST1A

2(2)ಸಥ್.ವೇ.ಬ.
37/2005‐0

ಶವ್ನಾಥ ಜಿಲಾಲ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಅಧೀಕಷ್ಕರು,
ಉ.ನಿ.ಕಛೆರಿ, ಮಯ್ಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಸಥ್.ವೆ.ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

3/17/2007 0:00

D

ರ್ೕ. ಕಾಳಪಪ್ಗೋರೂರು ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ
ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

2/22/2007 0:00

D

ರ್ೕ ಹೆಚ್. ವಮೂತಿರ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ, ಹು ಕಟೆಟ್, ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರಿಗೆ
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/26/2007 0:00

D

2[5] ದೂರು
15/2006‐07

ರ್ೕ. ಹೆಚ್.ಕೆ. ಂಗರಾಜು, ೇ. . ದಾವಣಗೆರೆ
ದ ಣ ಇವೆ ಮೇ ನ ದೂರು.

9/19/2007 0:00

D

EST1A

2[5] ದೂರು
16/2006‐07

ರ್ೕ. ಜಿ. ನಾಗೇಂದರ್ಪಪ್, ಉ. ನಿ. ಚಿತರ್ದುಗರ್
ಇವರ ದುರಾಡ ತದ ಬಗೆಗ್.

3/17/2010 0:00

D

EST1A

C2(6)pa.aa.du‐
07/2006‐07

Disciplinary action against Sri.Byrappa,
BRC, BEO office, Chikkanayakanahalli
Tq. Tumkur District.

6/17/2008 0:00

D

9549

EST1A

2[7] ದೂರು
30/2006‐07

9421

EST1A

2(2ಹೆ.ವೇ.ಬ.51/
2006‐07

8746

EST1A

9251

9127

9139

EST1A

2[7] ದೂರು
28/2006‐07

ರ್ೕ. ರಘುನಾಥರೆಡಿಡ್. ಎಸ್. ೇ. . ಗುಡಿಬಂಡೆ
ತಾ. ಇವರು ಅಸಭಯ್ವಾಗಿ ವತಿರ್ಸುತಿತ್ರುವರೆಂಬ
ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

4/10/2008 0:00

E

9140

EST1A

2[7] ದೂರು
27/2006‐07

ರ್ೕ. ಗಂಗಾಧರ ಗೌಡ, ನಿವೃತತ್
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ತುಮಕೂರು ಇವರ ಮೇ ನ
ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

2/2/2007 0:00

D

9160

EST1A

2[7] ದೂರು
29/2006‐07

ರ್ೕ. ಆಂಜನೇಯ ರೆಡಿಡ್, ಬಿ. ಇ.ಓ.
ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ, ತಾ. ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ
ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

5/15/2007 0:00

D

8773

EST1A

2(2)ಸಥ್.ವೇ.ಬ.
57/2006‐07

ರ್ೕ.ಕೆ.ಎಂ.ಪೂವಣಣ್, ನಿವೃತತ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ
ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ, ಮಡಿಕೇರಿ ಇವರಿಗೆ
ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

11/20/2009 0:00

E

EST1A

2(2)ವೇ.ನಿ.
46/2003‐04

ರ್ೕ.ಕೆ.ಬಟಟ್ನಾಯಕ ಉಪಪಾರ್ಶುಪಾಲರು,
ಎಸ್.ಕೆ.ಆರ್.ಸಕಾರ್ರಿ ಪ.ಪೂ.ಕಾ.(ಬಾಲಕರ)
ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ 1994
ರಂದ ವೇತನ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/31/2007 0:00

D

8775

9001

EST1A

2[4] ದುರು
20/2004‐05

ರ್ೕ. ಎನ್. ಡಿ. ಂಘೆ, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್. ಸುತ್ಕರ್ಮ

5/15/2007 0:00

D

8674

EST1A

2(2)ಸಥ್.ವೇ.ಬ.
56/2006‐07

ರ್ೕ ಗಂಗಪಪ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆ,ಎಲೆಕಾಯ್ತನಹ ಳ್, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ:
ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೆತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/26/2007 0:00

D

8722

EST1A

2(2)
ಹೆ.ವೇ.ಬ:44:0607

ರ್ೕ ಎಲ್.ರಾಮಕಿರ್ಷಣ್ ನಿವ್ಋತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ನಾಯಕ ನಗರ ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

9/26/2007 0:00

D

8739

EST1A

2[5] ದೂರು
14/2006‐07

ಹರಿಹರ ತಾಲೂಲ್
ತಾಲೂಕಿನ
ಕಿನ ಕಷ್
ಕಷ್ಣ
ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ನಡೆದ
ಕಾನೂನು ಬಾ ರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್. ರ್ೕ.
ಎಂ.ಎಸ್. ಪರ್ಸನನ್ಕುಮಾರ್, ೇ. . ಇವರ
ಮೇಲೆ ದೂರು.

8/2/2007 0:00

D

8682

EST1A

si2(3)paadu
32/06‐07

Allegations against Sri Kumaraiah,
B.E.O., Belur, Hassan District Reg.,

9/8/2008 0:00

D

EST1A

SmtFathima \Bi, NEO, raichur and
c2(1)pa aa du‐
Sri.Mohammed husain, FDA ‐ Regarding
25b/2004‐05
Complaint

EST1A

2(2)
ಹೆವೇಬ.:05‐06

8319

8430

8833

8554

8258

4/28/2008 0:00

D

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಎಸ್. ೕಲಾವತಿ ನಿವ್ಋತತ್
ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಕ.ಪೌರ್. .ಪ.ಮಂ.
ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್.

3/19/2008 0:00

E

EST1A

2(2)ಹೆ.ವೇ.ಬ.
55/2006‐07

ರ್ೕ ಬಿ.ಪಿ. ರ್ೕನಿವಾಸಯಯ್, ನಿವ್ಋತತ್ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು, ಕನನ್ಮಂಗಲ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೆತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್.

4/26/2007 0:00

D

EST1A

ರ್ೕಮತಿ ಜಿ. ಉಮಾದೇ ೇ
2(3)22/2006‐
.ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರ ರುಧದ ಆರೋಪಗಳ
07
ಬಗೆಗ್ ಸುತ್ ಕರ್ಮ

12/18/2007 0:00

D

EST1A

2(2)
.ವೇ.ಬ./54/06‐
07

5/25/2007 0:00

D

ರ್ೕಮತಿ ಜಿ.ಎನ್.ಉಷಾ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಲೆ ಹಂಚಿಹ ಳ್, ತುರುವೇಕೆರೆ
ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

EST1A

ರ್ೕ ಹನುಮನಾಯಕ, ಷಯಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು,
ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ ಮತುತ್ ರ್ೕ ಚಂದರ್ಯಯ್,
2(2) .ವೇಬ.52/
ಮು. , ಗೂರುಮಾರನಹ ಳ್,ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ
2006‐07
ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/26/2007 0:00

D

8143

EST1A

2(2) ವೇ.ನಿ.
50/2006‐07

ರ್ೕ.ಎಂ.ಆರ್.ಲಕಷ್ಮ್ಣಪಪ್(ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರು) ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ, ಬಾಗೇಪ ಲ್
ತಾ: ಪಂಚಾಯತಿ,ಇವರಿಗೆ ವೇತನ ಪುನರ್
ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್,

5/25/2007 0:00

D

7981

EST1A

2(2)ಸಥ್.ವೇ.ಬ.
46/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಎಂ.ರಾಧ, (ನಿ.ಮು. .) ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ,
ಮಾಯಮುಡಿ,ಕೂಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

5/25/2007 0:00

D

8095

EST1A

[7] ದೂರು
25/2006‐07

ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ನಿದೇರ್ಶಕರು
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಣ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು

10/27/2007 0:00

D

EST1A

2(2). .ವೇ.ಬ.4
7/2006‐07

ರ್ೕ.ಎಲ್.ಎನ್.ಗಂಗಾಧರಪಪ್,(ಮು. )
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ, ಹು ಕಲ್, ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ:
ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್.

4/26/2007 0:00

D

8142

8000

EST1A

2(2) ವೇ.ಬ.
48/2006‐07

ರ್ೕ.ಬಿಎಲ್.ಚಂದರ್ಪಪ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ಹಾನುಬಾಳು, ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ:
ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್.

3/17/2007 0:00

D

8002

EST1A

2(2)ಹೆವೇ.ಬ.
49/2006‐07

ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಎಮ್. ಬಸವರಾಜು, ನಿವೃತತ್ ಷಯ
ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಸುರಭಿ, ಸುಭಾಶ್ ಚಂದರ್ಬೋಸ್
ಬಡಾವಣೆ, ರಿಯುರು ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

5/25/2007 0:00

D

7400

EST1A

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.

10/6/2007 0:00

D

7787

EST1A

2[7] ದೂರು
24/2006‐07

ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧೀಕಾರಿಗಳು ನೆಲಮಂಗಲ
ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

4/13/2007 0:00

D

2[5]ಇತರೆ
04/2006‐07

ರ್ೕ. ಕೆ. ಮುದದ್ಪಪ್, ಸಹಾಯಕ
ೕಜನಾ
ಸಮನಾವ್ಧಿಕಾರಿ ಮತುತ್ ಹೆಚ್. ರ್ೕನಾಥ್,
ಪರ್.ದ.ಸ. ಉನೊ. ಕಛೇರಿ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ
ಕ.ನಾ.ಸೇ.ನಿ.106‐ಎ ರಮತೆ ಕರ್ಮಜರುಗಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.

8/2/2007 0:00

D

8001

7781

EST1A

7487

7334

7337

7229

7160

EST1A

ಸ.ಅ.ಬ.41/2006‐
07

EST1A

2[5] ದೂರು
11/2006‐07

2[7] ದೂರು
23/2006‐07

EST1A

EST1A

EST1A

ವ್ಮ್್ೞಮ್ ಉಪಣ್್ೞಯ್ ಕ್ ವ್ಯ್ಕ್್ೞ ಇವೃಗೈ ಅಮಿಗ್ವ್ಕೆಳ್ಟ್ೖ
ಸಮ್ಕ್ಋ ಬ್ಟ್್ೞಯ್

9/26/2007 0:00

D

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್
ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
ಒದಗಿಸಲು ಉಲಲ್ಂಘನೆ ಮಾಡಿದುದ್ ಸುತ್ಕರ್ಮ
ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/2/2007 0:00

D

ರ್ೕ. ಡಿ.ವೆಂಕಟೇಶಯಯ್, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾ
ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಕತರ್ವಯ್ ನಿಲರ್ಕಷ್ತೆ ಮಾಡಿದಾದ್ರೆ ಎಂದು
ಬೆಂಗಳುರು ಗಾರ್ ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತನ್ ಮುಖಯ್
ಕಾಯರ್ನಿವಾರ್ಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಿರುವ
ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

2/2/2007 0:00

D

ನಿವ ತ ಮುಖ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಕಷ್ಕರು
ರ್ೕ ಯು.ಉಮಾ, ನಿವೃ
2(2)
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕೈಲಾಸಪುರ ಮೈಸೂರು
ಹೆವೇ.ಬ.05/2006‐
ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
07
ಬಗೆಗ್.

1/13/2010 0:00

E

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಲಕಷ್ಮ್ಣ್ ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಪಿರಿಯಾ ಪಟಟ್ಣ ತಾ:
ಮೆಯ್ಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

6/29/2007 0:00

D

2(2) ಹೆವೇಬ.
44/2004‐05

EST1A

2(2) ಅವೆಬ.
ರ್ೕ ಎನ್ ವಣಣ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ಕೆ.ಎ.ಟಿ2618‐ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಉಜಜ್ನಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್, ಇವರು
2620/06/2004‐ ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 2618‐
05
2620/2004

12/1/2007 0:00

D

7087

EST1A

2(2)
ಹೆ.ವೇ.ಬ.41/04‐
05 ಕೆಎಡಿ
180/2004‐05

ರ್ೕ ನರ ಂಹಯಯ್ ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್,ಇವರು ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಯ ಲ್
ಹೂಡಿರುವ ನಿಂದನಾ ಅಜಿ್ ಬಗೆಗ್.

4/26/2007 0:00

D

7092

EST1A

2(2)ವೆ.ವಯ್.ನಿ.74/
97‐98

ರ್ೕ ಎಂ.ಪಿ.ನಾಯಕ, ರೀಡರ್ .ಟಿ.ಇ,
ಮಂಗಳೂರು, ಇವರ ವೇತನ
ಸಮನಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/3/2007 0:00

D

7076

EST1A

2(2)ವೇ.ನಿ.27/2
ರ್ೕಮತಿ ಸಮೀನ್ ಸರವತ್,ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
006‐0718‐7‐ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಲಸಕ್ರ್ ಮಹಲಾಲ್ ಇವರ
2006
ವೇತನ ಸಮನಾಂತರ ಬಗೆಗ್

3/17/2007 0:00

D

7083

EST1A

9/7/2011 0:00

E

7156

2(2)
ಕಭಾ.ಬ.14/2003‐
04

ರ್ೕ ಗಂಗಾಧರನ್, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು,ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಕನನ್ಡ
ಭಾಷೆ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ರಾಮಚಂದರ್ ರಾವ್, ನಿವೃತತ್
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ಜಗಳೂರು,ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

5/26/2007 0:00

D

7044

EST1A

2(2)ಹೆವೇಬ.
2/2004‐05

7046

EST1A

2(2) ಇತರೆ
88/2005‐06

ರ್ೕ ಎಂ.ಬಿ.ಅಂಗಡಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,ಬೆಳಗಾಂ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೆತನ/ ಶೇಷ ವೆತನ
ಮಂಜೂಋಆತಿ ಬಗೆಗ್.

5/25/2007 0:00

D

7047

EST1A

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್. ಕಲಾಯ್ಣ ಕುಮಾರಿ, ನಿವೃತತ್
2(2)ಸಥ್.ವೆ.ಬ.9/2
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ
006‐07
ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/23/2008 0:00

E

7141

EST1A

2(2)
ಹೆವೆಬ.53/2004‐
05

ರ್ೕಮತಿ ಸಾ ತಿರ್, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕಾರವಾರ ಇವರಿಗೆ
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/23/2008 0:00

D

7172

EST1A

2(2)ಹೆ.ವೇ.ಬ.
16/2006‐07

ರ್ೕ ಎಸ್. . ೕತರಾಮ ಶಾ , ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

6/29/2007 0:00

D

7173

7174

7175

7176

7178

EST1A

2(2) ಹೆ.ವೇ.ಬ.
113/2004‐05

ರ್ೕ ಬಸವರಾಜ್ ಈಶವ್ರಪಪ್ ಶೆಟಟ್ರ ನಿವೃತತ್
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ಹುಣಸೆಕಟೆಟ್,ಬೈಲಹಂಗಲ ಬೆಳಗಾ
ಜಿಲೆಲ್,ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್,

EST1A

2(2) ಹೆ.ವೇ.ಬ.
44/2004‐05

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಲಕಷ್ಮ್ಣ್ ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ಪಿರಿಯಾ ಪಟಟ್ಣ,
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ
ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

9/6/2008 0:00

E

EST1A

2(2) ಹೆ. ವೇ.ಬ.
47/2005‐06

ರ್ೕಮತಿಡಿ.ಗಿರಿಜೇಶವ್ರಿ ನಿವೃತತ್ ಷಯ
ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು,ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಉತತ್ರ ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/26/2007 0:00

D

EST1A

2(2) ವೇ.ನಿ.
74/2002‐03

ರ್ೕ ಎ.ಕೇ
ಕೇಶವ
ಶವ ರಾ
ರಾವ್
ವ್, ನಿವೃ
ನಿವ ತತ್ ಅಧೀ
ಅಧೀಕಷ್ಕರು
ಕಷ್ಕರು
ಟಿ.ಟಿ.ಐ. ಯರಮರಸ್, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್,
ಇವರಿಗೆ ಅಹರ್ತಾ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ವೇತನ
ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/26/2007 0:00

D

EST1A

2(2)ಹೆ.ವೇ.ಬ.
9/2004‐‐05

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎ.ಪರ್ಭಾಕರ ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಂಕ್ ರಸೆತ್, ಶೇಷಾದಿರ್
ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ
ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

6/13/2008 0:00

E

8/22/2008 0:00

E

7179

EST1A

2(2) ಹೆ.ವೇ.ಬ.
60/2005‐06

7180

EST1A

7182

EST1A

2(2) ಹೆ.ವೇ.ಬ.
06/2005‐06

6927

6928

ರ್ೕ ಎಂ.ರಾಮೇಗೌಡ ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ಪ.ಪೂ .ಕಾ. ಜಾಲಮಂಗಲ
ರಾಮನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಂತರ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್,

1/11/2010 0:00

D

ರ್ೕ ಚಾಮೇಗೌಡ, ಬಿ.ಇ.ಓ. ಮದೂದ್ರು ಮಂಡಯ್
2(2)ಅ.ವೇ.ಬ.58
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅಧಿಕ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
/2001‐02
ಬಗೆಗ್

3/17/2007 0:00

D

ಬಿ.ರುದರ್ಪಪ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್, ವಮಗಗ್
ಇವರು ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:
5174/2004 ರ ಕುರಿತು

3/17/2007 0:00

D

EST1A

ಹನುಮಂತಯ
ುಮಂತಯಯ್, ಮುಖ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ಸಕಾರ್ರಿ
ರ್ೕ ಹನ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕಯರ್ಗರಿ ಕಾಲೋನಿ,
2(2)ಹೆ.ವೇ.ಬ.42
ಮ್ಐಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್
/2003‐04
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

5/25/2007 0:00

D

EST1A

2(2) ಸಥ್.ವೇ.ಬ. 6
4/2004‐05

9/26/2007 0:00

D

ರ್ೕಮತಿ ಡಿ.ಎಂ.ಕಾವೇರಮಮ್ ನಿ.ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ನೆ ಲ್
ಹುದೇಕೇರಿ, ಉತತ್ರ ಕಡಗು ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

ರ್ೕ ದೂಡಡ್ ೕರಯಯ್ ನಿ.ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕಲುಲ್ಣಿಕೆ, ಹುಣಸೂರು
ತಾ: ಮ್ಐಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ವೆತನ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

9/6/2011 0:00

D

6929

EST1A

2(2)
◌ಃಏ.ಔಎ.ಭ.
73/2004‐05

6930

EST1A

2(2)ಹೆ.ವೇ.ಬ..
28/2004‐2005

ರ್ೕಮತಿ ಬತುರ್ಲ್ ಅಜರ್, ನಿ.ಮುಖಯ್ ಕಞ್ಕರು
ಟಿ. .ಎಂ.ರಾಯನ್ ರಸೆತ್, ಬಾರ್ ಲ್ಐನ್,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೆತನ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

8/22/2008 0:00

E

EST1A

2(2) ಸಥ್.ವೆ.ಬ.
19/2005‐06

ರ್ೕ ಟಿ.ಕೆ. ಕೋದಂಡ ರಾಮಯಯ್ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ಋಇ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಜೋಡಿ
ಹುಸೂಕ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ
ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

4/26/2007 0:00

D

EST1A

2(2) ಹೆ.ವೇ.ಬ.
114/2004‐05

ಟೆೆಟ್ ಗ್ಔಡ ನಿ.ಮುಖ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಋಇ
ಸಕಾಋಇ
ರ್ೕ ಪುಟ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಗೆಜಜ್ಲಗೆರೆ, ಮದೂದ್ರು ತಾ:
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೆತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

4/26/2007 0:00

D

EST1A

2(2)
ವೆ.ನಿಗಧಿ.63/97‐
98

ರ್ೕ.ಎಸ್.ಆರ್. ನೆಸ್ಂಟ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಇವರಿಗೆ ಸೇವಾ ಜೇಷಠ್ತೆಯ ಲ್ ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಬಡಿತ್
ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್.

4/26/2007 0:00

D

6933

6934

6936

EST1A

2(2) .ವೇ.ಬ.
78/2005‐06

ರ್ೕ ಬಸವರಾಜು, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಕೂಡಗದ ಲ್ೕ
ಟಿ. ನರ ಪುರ, ಮ್ಐಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

D

6938

EST1A

2(2) ವೇಬ.
149/2004‐05

ರ್ೕ ಜಗದೀಶಯಯ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಸುಂಕ ತಣೂಣ್ರು, ಪಾಂಡವಪುರ
ತಾ:. ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ
ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

7/31/2007 0:00

D

6940

EST1A

2(2) .ವೇ.ಬ.
35/2006‐07

ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥ ಸಾವ್ಮಿ, ಕೇಂದರ್
ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ: ಇವರಿಗೆ
ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

3/17/2007 0:00

D

6952

EST1A

2(2)
ರ್ೕ ಕೆ. .ವೆಂಕಟೇಶ ಮೂತಿರ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
ಅ.ದಾ.ಸೆ .ವೇ.ಬ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಕೂಗೂರು,ಆನೆಕಲ್ ತಾ:
23/2004‐05
ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

3/13/2007 0:00

D

6956

EST1A

11/6/2006 0:00

D

6937

2(2)ವೇ.ವೆಯ್.ನಿ.5
3/2001‐02

ರ್ೕಮತಿ ಗ್ಔ ಯಾಬೇಗಂ ಬಿ.ಇ.ಓ, ಇವರ
ವೇತನ ಸಮನಾಂತರ ಬಗೆಗ್

6960

EST1A

6963

EST1A

ರ್ೕ.ಕೆ.ಎಸ್.ಶಾಂತ ೕರ ಗೌಡ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
2(2)
ಕೂಟೂಟ್ರು ಕೂಡಲ್ಗಿ ತಾ: ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ
ಹೆ.ವೇ.ಬ.69/2005
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್
‐06
ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:8706‐07/2005

2(2) ಹೆ.ವೆ.ಬ.
32/2005‐06

ರ್ೕ ಕೆ.ಎಲ್.ಜವರನಾಯಕ,ನಿವೃತ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಲೆ, ಪಿರಿಯಪಟಟ್ಣ,
ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

1/5/2009 0:00

E

10/5/2007 0:00

D

1/11/2010 0:00

D

6965

EST1A

2(2).ವೆ ನಿ.
28/2003‐04

ರ್ೕ ಗಂಗಪಪ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆ, ಮಕ , ಬೆಂಗಳೂರು ಉತರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್
ಹೂಡಿರುವ ಅಪೀಲು ಸಂಖೆಯ್: 1896‐
1913/02ಮತುತ್ . .124/04(ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಪ್
ಕೋಟ್ರ್

6967

EST1A

2(2) ಕ.ಭಾ.ಬಡಿತ್
39/2006‐07

ರ್ೕ.ಟಿ.ಪಿ. ಂಗಪಪ್ ನವೃತ ಎ.ಇ.ಓ, ಗುಬಿಬ್
ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

3/19/2008 0:00

E

6969

EST1A

2(2) ವೆ.ನಿ.
17/2006‐07

ರ್ೕ.ಕೃಷಣ್ ಶಾ ,ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಇವರಿಗೆ 1984ರಿಂದ
ವೇತನ ಪುನರ್ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/27/2010 0:00

E

ಎಂ.ಆರ್.ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್,ನಿವೃತ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ತರೀಕರೆ, ಚಿಕಕ್
ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೆತನ ಬಡಿತ್
ಬಗೆಗ್.

4/26/2007 0:00

D

6972

EST1A

2(2)
◌ಃಏ.ಔಎ.ಭ.
106/2004‐05

6978

EST1A

2(2)
ಸಥ್.ವೆ.ಬ.ಮಂ.
32/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಜಿ. ಜಯ ಲ ಮ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮಾಕ , ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ
ವೆತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

3/17/2007 0:00

D

6980

EST1A

2(2) .ವೆ.ಬ.
33/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಎನ್.ಕೆ.ಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು,ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಗಿಡನ್ಹ ಳ್,
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ
ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

3/17/2007 0:00

D

6983

EST1A

2(2)
ಕ.ಭಾ.ಬ.31/2006
‐07

ರ್ೕ ಕೆ.ಎನ್.ಚಂದರ್ ಶೆಖರಪಪ್ ನಿವೃತತ್ ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತರೀಕೆರೆ, ಇವರಿಗೆ ಹಚುಚ್ವರಿ
ವೆತನ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

3/17/2007 0:00

D

6988

EST1A

2(2) ಹೆ.ವೆ.ಬ.
48/2005‐06

ರ್ೕ ಎನ್. ರಾಮಯಯ್, ನಿವೃತತ್ ಸಹಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರು,( ಂದಿ ಕಷ್ಕರು)ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ, ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೆತನ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

9/26/2007 0:00

D

EST1A

2(2)ಸಥ್.ವೆ.ಬ.
38/2006‐07

ಎಚ್.ಎಂ.ಸತಯ್ ಮೂತಿರ್ (ಮು. ) ಸಕಾರ್ಋಇ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ಚಂಗಡೀ ಹ ಳ್. ಸಕಲೇಶವ್ರ ತಾ:
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೆತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/17/2007 0:00

D

6997

EST1A

2(2) .ವೆ.ಬ.
111/2004‐05

ರ್ೕಮತಿ ರೇಣುಕಾಂಬ, ಎಂ.ಆರ್. ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು ಗೂರುಪೂರನ ಹ ಳ್, ಚನನ್ರಾಯ
ಪಟಟ್ಣ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ
ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

9/27/2007 0:00

D

6831

EST1A

2(2)
ಸಥ್.ವೇ.ಬ.37/:06‐
07

ರ್ೕ ಸಯಯ್ದ್ ಮುಕಾತ್ರ್ ಅಹಮದ್ ನಿ.ಮು. .
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕಾಯ್ಸಂಬ ಳ್ ಇವರಿಗೆ
ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

5/25/2007 0:00

D

6833

EST1A

ರ್ೕ ವೆಂಕಪಪ್ ತಿಮಮ್ಪಪ್, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು
2(2)ಹೆ.ವೇ.ಬ.23
ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೆತನ ಬಡಿತ್
/2006‐07
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/7/2011 0:00

E

6834

EST1A

2(2)
ರ್ೕ .ಎಂ.ಕಾಳಪಪ್ನವರು ನಿವ್ಋತ
ಹೆವೆಬ.15/2006‐ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ಧಾರವಾಡ, ಇವರಿಗೆ
07
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/26/2007 0:00

D

6994

6837

EST1A

2(2)ಇತರೆ.82/2
003‐2004

ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕಾತ್ಲಯಕೆಕ್ ಂದಿರುಗಿಸುವ
ಕಾಗದ ಪತರ್ಗಳ ಕಡತ

7/31/2007 0:00

D

6842

EST1A

2(2).ಬಾಕಿ
ವೇತನ

ರ್ೕ ನರೇಂದರ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಕಷ್ಕರ ಕಷ್ಣ
ತರಬೇತಿ ಕಲೇಜು, ಜಮಖಂಡಿ, ಇವರ ಬಾಕಿ
ವೇತನ ಕುರಿತು

4/26/2007 0:00

D

6900

EST1A

2[5] ದೂರು
10/2006‐07

ರ್ೕ. ಂಗರಾಜು, ೇ. . ದಾವಣಗೆರೆ ದ ಂ
ವಲಯ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು

10/4/2007 0:00

D

EST1A

2[7] ದೂರು
14/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಕ.ಜ
ಕ.ಜೆ.. ಗೀತಾ
ಗಿ ತಾ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ,
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ,
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಸಕಾಲದ ಲ್ ರಜೆ
ಅಜಿರ್ ನೀಡಿ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ಇರುವುದರ
ರುಧ ಸುತ್ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.

6/25/2007 0:00

D

EST1A

ರ್ೕಮತಿ ಯಶೋಧಮಮ್ ನಿ.ಮು. . ಸಕಾರ್ರಿ
2(2)ಸಥ್.ವೇ.ಬ70/
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಎಲೆಕಾಯ್ತನ ಹ ಳ್,
2005‐06
ನೆಲಮಂಗಲತಾ: ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

6/6/2008 0:00

E

6811

6829

EST1A

2(1)ಪಅದೂ‐
06/2006‐07

ಕುಮಾರಿ.ಭಾಗಯ್ ಜೊಯ್ೕತಿ, ಅಫಜಲ್ ಪುರ,
ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಇವರ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. ಉತತ್ರ
ಪತಿರ್ಕೆ ತಿದಿದ್ರುವ ಬಗೆಗ್.

7/9/2008 0:00

D

EST1A

2(6) 1(4)ದೂ
ರು‐ವಗರ್
ಡಿಪಿಎಆರ್‐
57/2005‐06

ರ್ೕಮತಿ.ಡಿ.ಭಾಗೀರಥಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಗುಡಡ್ದಹ ಳ್,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ರುದದ್ ದೂರು.

9/19/2008 0:00

D

6661

EST1A

2(6)ಪಅದೂ‐
05/2006‐07

ರ್ೕ.ಕೆ.ಗಣಪತಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಬೆಳೂಳ್ರು, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರು
ವಗಾರ್ವಣೆಗೊಂಡ ಸಥ್ಳದ ಲ್ ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್
ಹಾಜರಾಗದಿರುವ ಆರೋಪಗಳ ಬಗೆಗ್ ಸುತ್ ಕರ್ಮ,

1/25/2010 0:00

D

6487

EST1A

si2[5] duru ‐
08/2006‐07

Complaint against BEO and Manager of
the o/o the BEO Hosadurga.

8/20/2007 0:00

D

6529

EST1A

si2[7] duru
10/2006‐07

Coplaint against, K. Manjunath
B.E.O.Bagepalli, Chikkaballapur Dist.,

2/13/2007 0:00

D

6672

6676

6533

EST1A

si2[4] duru
2/2006‐07

Complaint against Ganesh naik, akshra
dassoha officer, kumta

7/4/2007 0:00

D

6539

EST1A

SI2[4] DURU
26/2005‐06

CCA proceedings in respect of Sri. B.G.
Pujar, E.O. o?o DDPI, Bijapur.

9/1/2008 0:00

D

6544

EST1A

si2[4] duru
12/2005‐06

S.H. KatakaDhonda, DDPI, Bijapura,
suspended from service regarding.

7/3/2009 0:00

D

EST1A

2[7] ದೂರು
17/2006‐07

ರ್ೕ..ಸೈಯದ್
ಸ ೖಯದ್ ಸನಾವುಲಾಲ್, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು
ಶುಪಾಲರು,
ಡಯಟ್ ಕೋಲಾರ ಇವರು ಆಯುಕತ್ರು
ಮಾಡಿರುವ ವಗಾರ್ವಣೆ ಆದೇಶವನುನ್
ಉಲಲ್ಂಘನೆ ಮಾಡಿರುತಾತ್ರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ
ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

1/10/2007 0:00

D

EST1A

2[7] ದೂರು
18/2006‐07

1/10/2007 0:00

D

6547

6548

ರ್ೕ. ಜಿ. . ಚಂದರ್ಶೇಖರಯಯ್,
ನಿದೇರ್ಶಕರು[ಪೌರ್. ], ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿಯ ಲ್
ಳಂಬ ಮಾಡುತಿತ್ದಾದ್ರೆಂಬ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

6550

EST1A

2[7] ದೂರು
08/2006‐07

ಉನಿ[ಆಡ ತ] ತುಮಕೂರು ಹಾಗೂ ೇ ,
ಕುಣಿಗಲ್ ಇವರುಗಳು ರ್ೕ. ಜೆ.
ಗಂಗಾಧರಸಾವ್ಮಿ ದಿವ್ದಸ ಇವರಿಗೆ 12
ತಿಂಗ ನಿಂದಲೂ ಸಥ್ಳ ನೀಡದೆ ಕಾನೂನು
ಭಾ ರವಾಗಿ ವತಿರ್ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತತ್ದಾದ್ರೆ
ಎಂಬ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

6553

EST1A

2[7] ದೂರು
16/2006‐07

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು[ಆಡ ತ] ಸಾ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು[ದ] ಜಿಲೆಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

1/10/2007 0:00

D

6/25/2007 0:00

D

2/14/2007 0:00

D

6557

EST1A

2[7] ದೂರು
19/2006‐07

ರ್ೕ. ಮಂಜುನಾಥ್, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಬಾಗೇಪ ಲ್ ಜಿಲೆಲ್ ತಾ ಕೋಲಾರ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಜಾತಿವಾದಿ ಮನೋಭಾವದಿಂದ
ದ ತ ವಗರ್ದ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಅನಗತಯ್ ಕಿರುಕುಳ
ನೀಡುತಾತ್ ಮೇಲಾಜ್ತಿ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಅಕರ್ಮಗ ಗೆ
ಉತೆತ್ೕಜನ ನೀಡಿ ಕತರ್ವಯ್ ಲೋಪವೆಸಗಿದಾದ್ರೆ
ಎಂಬ ದೂರಿನ ಬಗೆ

6559

EST1A

2[7] ದೂರು
09/2006‐07

ಕೆಂಪಯಯ್, ಬಿ ಇ ಓ ಮತುತ್ ಎಂ.ಎಸ್. ಕೃಷಣ್
ಮೂತಿರ್, ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿ
ಬೆಂ.ದ. ವಲಯ‐2 ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು.

1/27/2009 0:00

D

6560

EST1A

2[7] ದೂರು
12/2006‐07

ಎಸ್. ರಾಜುಕ್ಮಾರ, ಬಿ.ಇ.ಓ. ಗುಬಿಬ್,
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್, ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಂಸೆ ನೀಡಿ
ಲಂಚಪಡೆಯುತಿತ್ದಾದ್ರೆಂಬ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

4/3/2007 0:00

B

EST1A

¸ 1[2] ದೂರು
51/99‐2000

ರ್ೕ. ಡಿ. ಕೆ. ವಕುಮಾರ್, ಬಿ. ಇ.ಓ. ಇವರ
ಮೇ ನ ದೂರು

4/22/2008 0:00

D

6405

EST1A

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.

3/6/2009 0:00

D

6239

EST1A

2(1) ಪಅದು
05/2006‐07

ರ್ೕ ರಾಜಪಪ್ ಭದರ್ಶೆಟಿಟ್ ಮು. . ಸ.ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ಫರಹತಬಾದ್, ಗುಲಬ್ಗಾರ್, ಇವರ ರುದದ್ ಸುತ್
ಕರ್ಮ.

9/15/2008 0:00

D

6251

EST1A

si2[7] duru
20/2006‐07

Complaint
C
l i t against
i t SSri.i D
D.
Venkateshayya, ddpi, and Sri NAgersh
suprdt Bangalore rural district for
necessary action ]

9/11/2007 0:00

B

6262

EST1A

si2[7] duru
21/2006‐07

Complaint against S.M. Shantharaj,
DIET, bangalore urban.

1/10/2007 0:00

D

6575

Complaint against Malla Shetty, B.E.O.
and Shivagangaiah, Manager, o/o the
B.E.O. Bangarapett Kolar dist.

5/19/2008 0:00

C

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ಯ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ
si2[5]..ದೂರು9/2
ಪಾರ್.ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕೆ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ
006
ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ರುದದ್
ತ್ನ ಕರ್ಮ

7/1/2011 0:00

D

si2[7] duru
13/2006‐07

Complaint against Sri. Ashwatha reddy
B.E.O. Gowribidnur. Kolar,
Chikkabalapur Dist.

1/10/2007 0:00

D

EST1A

si2[7] duru
15/2006‐07

Complaint against Sri. P>B> Basavraj,
B.E.O. Tukmur,

5/18/2007 0:00

A

EST1A

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.

1/6/2009 0:00

D

6267

EST1A

6293

EST1A

6069

EST1A

6070

5850

si2[7] duru
22/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಇಸರ್ತ್ ಸುಲತ್ನ್, ಮು. ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ
ಥಣಿಸಂದರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ‐4
ಶಾ ರಾಬಾನು, ಮು. ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,
ಡಿ.ಜೆ.ಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ವಲಯ‐3
ವಗಾರ್ವನೆ ರದದ್ತಿ ಬಗೆಗ್

10/27/2010 0:00

D

3892

EST1A

1(4) ಗೂರ್ಪ್.ಬಿ
ವಗರ್‐ರದದ್ತಿ‐
12/2006‐07

5706

EST1A

2[2] ಕ.ಭಾ.
ಹೆವೇಬಡಿತ್
36/2006‐07

ಹೆಚ್.ಎಂ. ಬಸವರಾಜ್, ನಿವೃತತ್ ಚಯ
ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ಇವರಿಗೆ ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/26/2007 0:00

D

5713

EST1A

ರ್ೕ ರಾಜಾರಾಂ ನಿವೃತತ್ ಷಯ ಪರೀ ೕಕಷ್ಕರು
2(2)ಸಥ್ವೇಬ45/0
ಉ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ
4‐05
ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

5/25/2007 0:00

D

5714

EST1A

ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಕೆ.ಪರ್ಭಾಕರ ನಿ.ಮು. .
2(2)ಹೆ.ವೇ.ಬ9/0
ಸಪೌರ್.ಶಾ. ಂಕ್ ರಸೆತ್,ಶೇಷಾದಿರ್ ಪುರಂ ಇವರಿಗೆ
4‐05
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

10/5/2007 0:00

D

EST1A

ರ್ೕ ಹನುಮಂತರಾಯ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪ
2(2) ವೇಬ/55/ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್
2001‐02
ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್

4/26/2007 0:00

D

5715

ರ್ೕ ಸೋಮನಾಥ, ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.ದಶಾವರ
ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ,ಇವರಿಗೆ ಪರಷಕ್ರ್ತ ವೇತನ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

5716

EST1A

2(2)ಪವೇಬ79/0
2‐03

5725

EST1A

ರ್ೕ ಕರ್ಷಣ್ ಐಯಯ್ಂಗಾರ್ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು
2(2)ಹೆವೇಬ:25/
ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ, ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
2006‐07
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

5726

EST1A

2(2)ಹೆವೇಬ:05/
2004‐05

5731

EST1A

2(2)ಪವೇಬ:03/
2003‐04

EST1A

5734

5/25/2007 0:00

D

5/11/2007 0:00

C

ರ್ೕ ಗ ದದ್ಪಪ್ ನಿ.ಮು. . ಅರಬಘಟಟ್ ಹನಾನ್
ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

4/26/2007 0:00

D

ರ್ೕಟಿ.ಕೆ.ದಯಾನಂದ ರಾಜ್ ನಿವ್ಋತ
ದಾಯ್ದಿಕಾರಿಗಳು, ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ, ಚಿತರ್ದುಗರ್,
ಇವರಿಗೆ ಪರಿಷಕ್ರ್ತ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್.

9/6/2008 0:00

E

ರ್ೕಮತಿ ಸುಧಾ.ಬಿ.ಬಿ. ಮು. . ಸಪೌರ್.ಶಾ.
2(2) ವೇಬ:06‐
ಚಿಕಕ್ಂದವಾಡಿ, ಹಳಲೆಕ್ರೆ ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ
07
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

4/26/2007 0:00

D

5737

EST1A

ರ್ೕ ಎನ್. ಕಾಳೇಶವ್ರ ರಾವ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
2(2)ಸಥ್.ವೇಬ.:50
ಡಯಟ್, ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ
/2001‐2002
ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

7/31/2007 0:00

D

5741

EST1A

ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥ ಸಾವ್ಮಿ ಮು. ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ,
2(2) ವೇಬ:17/
ಎರೆಚಿಕಕ್ನ ಹ ಳ್ ಹನಾನ್ ಳ್ ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ
2005‐06
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/26/2007 0:00

D

5744

EST1A

2(2)ಹೆವೇಬ.:03/
2004‐05

ರ್ೕ ಬೋರಪಪ್ ನಾಯಕ ನಿವ್ಋತ ಬಿ.ಇ.ಒ.
ಜಗಳೂರು ಇಚರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

9/6/2008 0:00

E

5747

EST1A

2(2) ವೇಬ.:20/
2004‐05

ರ್ೕಮತಿ ತಿರ್ವೇಣಿ, ಮು> . ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.
ಕಪಪ್ಸೋಗೆ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾ: ಇವರಿಗೆ
ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/26/2007 0:00

D

13

EST1A

2(4)ದೂರು.3/20 ಎಂ.ಆರ್.ಹರಿಜನ, ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರು, ಸ
04‐05
ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು, ಂಧಗಿ.

1/8/2007 0:00

D

2138

EST1A

2(4) ದೂರು
40/01‐02

ಜಯಪಪ್ ಡಿಡಿಪಿ ಹಾವೇರಿ ಪಾರ್.ಶಾ.
ನೇಮಕಾತಿ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯ ಲ್ ಅವಯ್ವಹಾರ
ದಂಡನಾದೇಶದ ಬಗೆಗ್ ಮೇಲಮ್ನ

7/20/2010 0:00

D

2140

EST1A

2(4) ದೂರು
2/02‐03

ಎಸ್.ಎ ಮುಜಾವರ ಕಷ್ಣಾದಿಕಾರಿ, ಉ.ನಿ
ಕಛೇರಿ, ಬಿಜಾಪುರ ಎಸ್.ಎಸ್ ಉಪಾಧಯ್ ಕರ್ದಸ

9/10/2008 0:00

E

2143

EST1A

2(4) ದೂರು
01/03‐04

ಎಸ್.ಹೆಚ್ ಬಟೂಟ್ರ ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
ಜಿ. .ತ.ಸಂ ಕತರ್ವಯ್ ನಿಲರ್ಕಷ್ತೆ ಮತುತ್
ಬೇಜವಾಬಾದ್ರಿತನ

6/23/2007 0:00

D

2146

EST1A

2(4) ದೂರು
38/01‐02

ಎಸ್.ಆರ್ ಮಠಪತಿ ಬಿಇಓ ಡಿ.ಬಿ ಮಾಯ್ಗೇರಿ
ಬಿಇಓ ಡಿಬಿ ರೋ ಳ್ ಬಿಇಓ

8/25/2008 0:00

E

2148

EST1A

2(4) ದೂರು
3/04‐05

ಎಂ.ಆರ್ ಹರಿಜನ ಮುಖೊಯ್ೕಪಾದಾಯ್ಯರು
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಮುಳಬಾಗಿಲು

1/8/2007 0:00

D

2153

EST1A

2(4) ದೂರು :
04‐05

ಎಸ್. ಕುಲಕಣಿರ್, .ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್
ದಾರವಾಡ ಕೆ.ಎಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ : 3675/04

2157

EST1A

2(4) ದೂಎರು 9:
04‐05

.ಎಂ ಮುಳಗಿಮನಿ. ೇ. ಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಬಾಯ್ಡಗಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ
ಆಪಾದನೆಗಳ ಬಗೆಗ್

2161

EST1A

2(4) ದೂರು 13 :
04‐05

2165

EST1A

2169

EST1A

6/23/2007 0:00

D

1/8/2007 0:00

D

ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ, ೇ.
ದಾದ್ಪುರ, ಉ.ಕ.
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ಆಪಾದನೆಗಳ ಬಗೆಗ್
ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

12/18/2006 0:00

D

2(4) ದೂರು
15:04‐05

ಎ.
ರೇಮಠ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ
ಖಾನಾಪುರ, ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲೆಲ್ ಆರ್.ಎಲ್ ಅಗಿನ್
ಹೋತಿರ್ ನಿವರ್ತಿತ್ ಜಿಲಾಲ್ (ಸಷನ್ ನಾಯ್ಯಾಧೀಶರ)

1/31/2007 0:00

D

2(4) ದೂರು
17/04‐05

ಎಂ.ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಉ.ನಿ ಕಛೇರಿ, ಕಾರವಾರ
ಹಾ ಉನಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

4/4/2009 0:00

D

2173

EST1A

2178

EST1A

294) ದೂರು 18: ಎಂ.ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಉ.ನಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸುತ್
04‐05
ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್

11/27/2009 0:00

E

2(4) ದೂರು
23/04‐05

ಡಿ.ಬಿ ಕರ್ಷಣ್ಪಪ್ ನವರ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್
ಧಾರವಾಢ

1/31/2007 0:00

D

ಡಿ. ಶಂಕರ್ ಂದಿನ ಉ.ನಿ ದಾರವಾಡ
ಗಾರ್ಮೀಣ ಕರ್ಪಾಂಕ ಪಡೆದು ಕಷ್ಕರಾಗಿ
ನೇಮಕಾತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಶೇಷ
ನೇಮಕಾತಿಯಡಿಯ ಲ್ ಕಷ್ಕರನುನ್ ನಿಗಧಿತ
ಅವಧಿ ಳಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲು
ಫಲರಾದ ಆರೊಪದ ಬಗೆಗ್

11/26/2009 0:00

D

7/18/2008 0:00

D

1/18/2007 0:00

D

2185

EST1A

2(4) ದೂರು 25 :
04‐05

2191

EST1A

2(4) ದೂರು 29 : ಎಸ್.ಎಲ್ ಚವಾಹ್ಣ್ .ಉ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
04‐05
ಮೇ ನ ಆಪಾದನೆಗಳ ಬಗೆಗ್

2193

EST1A

2(4) ದೂರು 30 :
04‐05

ಬಿ.ಎ ರಾಜೇಂದರ್ ಪರ್ಸಾದ್ ೆ. ಧಾರವಾಡ
ದಂಡನೆ ಆದೇಶದ ರುದದ್ ಸ ಲ್ಸಲಾದ
ಮೇಲಮ್ನ

EST1A

2(4) ದೂರು 27 :
04‐05

2197

EST1A

ಮಂಗಳಾ ಜೆ. ನಾಯಕ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು
,ಟಿ.ಇ ಬಳಗಾಂ ಇವರ ಅಮಾನತಿತ್ನ ಅವಧಿಗೆ
2(4) ದೂರು 28 :
ಇವರ ರಜೆಯನುನ್ ಮಾಡಿರುವೆಂಬ ಬಗೆಗ್ ಮತುತ್
04‐05
ಕೆ.ಎ,ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 2484/05 ರ ಕುರಿತ
ವಯ್ವಹಾರದ ಬಗೆಗ್

2201

EST1A

294) ದೂರು 33
: 04‐05

2206

EST1A

2(4) ದೂರು 2 :
05‐06

EST1A

ಕನಾರ್ಟಕ ಧಾನ ಸಭೆಯ ಮಾನಯ್
ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಗಂಗಾಧರ ನಾಗೇಶ್ ಭಟ್
2(4) ದೂರು 05 :
(ಕಾರವಾರ) ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್
05‐06
ಸಂಖೆಯ್ : 646 ಜೋಯಿಡಾ ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿಯ ಲ್
ನಡೆದ ಅವಯ್ವಹಾರಗಳ ಬಗೆಗ್

2194

2212

.ಎ ಮಾಯ್ಗೇರಿ .ಮು. ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ ಕದೆಡಿ
ಅಮಾನತಿತ್ನ ಅವಧಿ ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್

6/23/2007 0:00

D

7/3/2009 0:00

D

ಬಿ.ಹೆಚ್ ಗೋನಾಳ ೇ,. ಹುನಗುಂದ
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ವಗಾರ್ ಸುವ
ಬಗೆಗ್

6/23/2007 0:00

D

ಪಿ.ಆರ್ ಗೋರಲ್ ,ಮು. ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ
ಕಂಕಣವಾಡಿ ರಾಯಭಾಗ್ ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲೆಲ್

12/18/2006 0:00

D

7/3/2009 0:00

D

2219

EST1A

2(4) ದೂರು
07/05‐06

ವೈ.ಬಿ ಬಾದವಾಡಗಿ ಸನಿ ಅಕಷ್ರದಾಸೋಹ
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್

6/23/2007 0:00

D

2221

EST1A

294) ದೂರು
11/05‐06

ಎಸ್.ಬಿ ಮಾಯ್ಗೇರಿ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಎಂ.ಎಂ.ಎಸ್ ರಾಯ್ ಬಾಗ್ ಇವರನುನ್
ಅಮಾನತುತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

12/11/2007 0:00

D

2229

EST1A

2(4) ದೂರು
16/05‐06

ರ್ೕಮತಿ ಶೋಭಾ.ಡಿ ಬಾಗೇವಾಡಿ ರಿಯ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್ ಬೀದರ್ , ಂದಿನ
ಬಿ.ಇ.ಓ ಜೊಯೀಡಾ ಉ.ಕ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಮೇ ನ ಚಾರಣೆ ಬಗೆಗ್

7/3/2009 0:00

D

2236

EST1A

2(4) ದೂರು 24 :
05‐06

ದಿವಂಗತ .ಬಿ ಮಾಯ್ಗೇರಿ ೇ. ನಗರವಲಯ
ಜಾಪುರ ಇವರ ಕುಟುಂಬಕೆಕ್ ಸಕಾರ್ರದಿಂದ
ಬರಬೇಕಾದ ಆಥಿರ್ಕ ಸೌಲಭಯ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

7/3/2009 0:00

D

2238

EST1A

2(4) ದೂರು 25
/05‐06

ರ್ೕ ಬಿ.ಜಿ ನಾಯಕ್ ಉ.ನಿ ಬೆಳಗಾಂ
ವೈದಯ್ಕೀಯ ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಮರುಪಾವತಿಗಳ ಬಗೆಗ್

1/31/2007 0:00

D

2242

EST1A

2(4) ದೂರು
29/05‐06

ಕೆ.ಆರ್ ರಾಮಶೆಟಿಟ್ ಬಿ.ಇ.ಓ ಹ ಯಾಳ,
ಕಾರವಾರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ದುನರ್ಡತೆ ಮತುತ್
ಅವಯ್ವಹಾರಗಳ ಬಗೆಗ್

1/18/2007 0:00

D

2246

EST1A

2(4) ದೂರು
01/06‐07

ೇ. ಹುಬಬ್ ಲ್ಯ ದಾರವಾಡ ಇವರ ಮೇ ನ
ದೂರು ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವೆತನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಲ್ ಭಾರಿ ಭರ್ಷಾಠ್ಚಾರ ಕುರಿತು

10/30/2007 0:00

D

2252

EST1A

2(4) 2(1)
ದೂರು 03/94‐95

ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 6039 /2001

3/27/2008 0:00

D

2257

EST1A

4/26/2008 0:00

D

2258

EST1A

7/20/2010 0:00

D

2(50 ದೂರು 26 ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ಮತುತ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಉತತ್ರ ವಲಯ
1995‐96
ಸ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದೂರು

2(5) 2(1)
ದೂರು 24/95‐96

ಎಸ್, ಜೋಗಪಪ್, ಂದಿನ ಸಹಾಯಕ
ಕಷ್ಣಾದಿಕಾರಿಗಳ ಮತುತ್ ಇತರರು ‐
ಲೋಕಾಯುಕತ್ರ ಬಲೆಗೆ ಕಿಕ್ಬಿದಿದ್ರುವ ಬಗೆಗ್

EST1A

ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕಮತಿ
ಎಸ್.ಎಸ್ ಪಾಟೀಲವರ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ : 13/99
2(5) ದೂರು 21
ರ ಲ್ ಶೋಭಾರವರು ವ ಗಗ್ ಜಿಲಾಲ್ ಉ.ನಿ.
/ 97‐98
ಹಾಗೂ ಇತರರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರುವ
ಅಪಾದನೆಗಳ ಬಗೆಗ್

7/20/2010 0:00

D

2269

EST1A

2(5) ದೂರು 54
97/98

ರ್ೕ ಗಜಾನನ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಹಳೇ ಕಟಟ್ಡದಿಂದ ಹೊಸ ಕಟಟ್ಡಕೆಕ್
ಸಥ್ಳಾಂತಿಸುವಾಗ ಖಚುರ್ ಮಾಡಿರುವ
ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವೆಚಚ್ದ ಅವಯ್ವಹಾರ

6/9/2008 0:00

E

2275

EST1A

10/12/2009 0:00

D

2282

EST1A

2(5) ದೂರು 38 :
99‐00

ಜೆ.ಎಸ್ ಲಮಾಣಿ ಮತುತ್ ಅಬುದ್ಲ್ ರಜಾಕ್
ನಿವಥ್ತತ್ ಬಿಇಓ

7/3/2009 0:00

D

EST1A

2(5) ದೂರು 5 :
00‐01

ಹನುಮಂತಪಪ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ರಾಮಚಂದರ್ರಾವ್
ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು .ಎಸ್ ರೇಮಠ್ ಮತುತ್
ಗಜನಾನನ ಇವರುಗಳ ಮೇ ನ ಆರೋಪಗಳ
ಬಗೆಗ್

10/1/2010 0:00

D

2264

2284

2(5) 497) ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಚಳಳ್ಕೆರೆ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ನಗದು
ಇತರೆ 36 : 98‐96
ಪುಸತ್ಕದ ವಯ್ತಾಯ್ಸವಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ್

2286

EST1A

2(5) ದೂರು 24 :
00‐01

98‐99 ಮತುತ್ 99‐00 ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಯ
ಮೇಲೆ ಸುತ್ ಕರ್ಮ ಕೆ.ಎನ್. ಷಡಕಷ್ರಪಪ್ ಉ.ನಿ

2/27/2009 0:00

D

2288

EST1A

2(5)ದೂರು
43:00‐01

ಾನಜೊಯ್ೕತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದಿಂಡಾವರ
ರಿಯೂರು ತಾ. ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ
ನೀಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಸುತ್ ಕರ್ಮ

4/26/2008 0:00

D

2290

EST1A

2(5) ದೂರು 66

ಲ್ ಸೇವಾ (ವನಿ & ಅ )
ನಿಯಮಗಳು

7/20/2010 0:00

D

2292

EST1A

2(5) ದೂರು
69/00‐01

ವೆಂಕಟರಾಮು, ೇತರ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ
ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಮಧುಗಿರಿ

10/30/2007 0:00

D

EST1A

2(5) ದೂರು 27
01‐02

ಚನನ್ ಗಿರಿ ಹೊನಾನ್ ಜಗಳೂರು ೇತರ್
ಾಣಿಧಾಗಳ ಕಛೇರಿ ಆಮತರಿಕ ಲೆಕಕ್
ತಪಾಸಣೆ ಆಧಾರ ಸುತ್ ಕರ್ಮ

6/24/2008 0:00

D

2300

ಕನಾರ್ಟಕ

2309

EST1A

2(5) ದೂರು 49
01‐02

ಎಂ.ರಾಮಪಪ್. ಬಿ.ಇ.ಓ ಹರಪಪ್ನಹ ಲ್, ಇವರ
ಮೇ ನ ಆರೋಪಗಳ ಬಗೆಗ್

12/11/2007 0:00

D

2311

EST1A

2(5) ದೂರು 50 :
01‐02

ಮರಡಿ ರಂಗಸಾವ್ಮಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಕಳಲ್ಂಬೆಳಳ್
ನಿಯಮಬಾ ರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್

8/2/2007 0:00

D

2313

EST1A

2(5) ದೂರು 61 :
02‐03

ಎಸ್.ಎಲ್ ಚವಾಹ್ಣ್ ಬಿಇಓ ಭದಾರ್ವತಿ
ಪೀಠೋಪಕರಣ ಖರೀದಿಯ ಲ್ ಅವಯ್ವಹಾರ

11/10/2010 0:00

D

2315

EST1A

2(5) ಇತರೆ 62
/02‐03

ಕ.ನಾ ಸೇ(ವನಿ&ಅ) ನಿಯಮಗಳು 1957 ರ ಲ್
ಅಧಿಕಾರ ಪರ್ತಾಯ್ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್

12/11/2007 0:00

D

2317

EST1A

2(5) ದೂರು 36
/03‐04

ರ್ೕ ಮಲಲ್ಣಣ್ ೇ. ಹೊಸದುಗರ್ ಇವರು
ಕಷ್ಕರಾದ ಎಂ.ಎಂ ರಾಜಪಪ್ ಇವರ ಆತಮ್ಹತೆಯ್

6/15/2007 0:00

D

EST1A

2(5) ಆಡಿಟ್ 1.
ತ.ವ 18.03‐04

2001 ‐02 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ನಡೆ ದ ಲೆಕಕ್
ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಯ ಲ್ನ ಆ ೆಪಣೆಗಳ
ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್ ಬಿ.ಇ.ಈ ಹೊಸದುಗರ್

6/9/2008 0:00

D

2339

EST1A

2(5) ದೂರು
43/03‐04

ರ್ೕ ವೈ.ಎನ್ ರಾಮಕರ್ಷಣ್ಯಯ್,
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮಧುಗಿರಿ
ಇವರು ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪ ೕಗ
ಪಡಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

7/21/2010 0:00

D

2340

EST1A

295) ದೂರು 52
: 03/04

ರ್ೕ ದಾನವೇಂದರ್ಪಪ್ ಬಿ.ಇ.ಓ ಜಗಳೂರು
ಅಧಿಕಾರ ದುರಪ ೕಗ ಮತುತ್ ಅವಯ್ಹಾರಗಳು

7/20/2010 0:00

D

2344

EST1A

2(5) ದೂರು 58
/03‐04

ಜೆ.ಎಸ್ ಲಮಾಣಿ ಂದಿನ ಬಿಇಓ ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ

7/4/2009 0:00

D

2349

EST1A

2(5) ದೂರು 18:
04‐05

ಜಿ.ಆರ್ ತಿಪೆಪ್ಸಾವ್ಮಿ ಬಿ.ಇಓ ದಾವಣಗೆರೆ

7/3/2009 0:00

D

2324

ಕೆ.ಎನ್ ಷಡಾಕಷ್ರಪಪ್ ಉ.ನಿ ದಾವಣಗೆರೆ ರ್ೕ
ಂಗೇಶವ್ರ .ಪಾರ್.ಶಾಶಲೆ ಕಂದಕಲುಲ್
ನಿಯಮಬಾ ರವಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

4/15/2008 0:00

D

2351

EST1A

2(5) ದೂರು 11
04/05

2353

EST1A

2(5) ದೂರು 22 :
04/05

ಹೆಚ್. ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ ನಿವರ್ತತ್ ದೈ. ಅಧೀಕಷ್ಕರು
11 ಅನೇಕ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಪಿ.ಇಡಿ
ದಾಖಲಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

12/18/2006 0:00

D

2355

EST1A

2(5) ದೂರು 25
2004‐05

ಕೆ. ರಾಮಶೆಟಿಟ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಉ.ನಿ ಕಛೇರಿ
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ಅನುಚಿತ ವತರ್ನೆ ಬಗೆಗ್

5/15/2007 0:00

D

2359

EST1A

2(5) ದೂರು /04‐
ಹೆಚ್. ಮಂಜುನಾಥ್
05

ಂದಿನ ೇ. ಚಿತರ್ದುಗರ್

7/31/2007 0:00

D

EST1A

2(5) ದೂರು 46
04‐05

ಬಸವಣಣ್ಪಪ್ ಂದಿನ, ಉ.ನಿ ಮತುತ್ ಜೆ ಭೀಮಣಣ್
ಬಿಇಓ ವ ಗಗ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ
ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ಅನಾಯ್ಯವಾಗಿರುವ ದೂರಿನ
ಬಗೆಗ್

4/4/2009 0:00

B

2361

2367

EST1A

2(5) ದೂರು 56 : ಡಿ.ಎ ತಿಮಮ್ಣಣ್ ಬಿ.ಇ.ಓ ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎ
04‐05
ಹಣ ದುರುಪ ೕಗ ಬಗೆಗ್

7/13/2009 0:00

D

2372

EST1A

2(5) ದೂರು 59 : ಹೆಚ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿ.ಇ.ಓ ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ
04‐5
ಲೋಕಾಯುಕತ್ ದಸತ್ಗಿರಿ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

4/16/2008 0:00

D

2377

EST1A

2(5) ದೂರು 3
2005‐06

ಬಿ. ಮತುತ್ ಡಿ ವಗರ್ದ ನೌಕರರನುನ್
ಅಮಾನತುತ್ ಗೊ ಸವು ಪಾರ್ಧಿಕಾರವನುನ್ ಜಿಲಾಲ್
ಪಂಚಾಯತ್ ಗೆ ಪರ್ತಾಹ್ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್

5/15/2007 0:00

D

2381

EST1A

2(5) 04/05‐06

ರ್ೕ ರಂಗಮುತತ್ಯಯ್ ೇ,. ರಾ ಇವರು
ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತಿತ್ದಾದ್ರೆಂಬ ಬಗೆಗ್

1/6/2007 0:00

D

EST1A

2(5) ದೂರು
05/05‐06

1/8/2007 0:00

D

2383

ಉ.ನಿ ಕಛೇರಿ ವ ಗಗ್ ಇವರ ಕಛೇರಿಗೆ
ಆಡ ತ ಸುದಾರಣಾ ತಂಡ ಅನೀರಿ ತ ಭೆಟಿ
ಮಾಡಿದ ಬಗೆಗ್

ರ್ೕ ಎಸ್.ಎಂ ಶಾಂತರಾಜು ಉ.ನಿ ದಾವಣಗೆರೆ
ಇವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್. ಎಸ್ ವಶಂಕರ್ ಧಾನ
ಸದಸಯ್ರು ಒಇವರು ಪರ್ಶನ್ ದ ದೂರು

5/15/2007 0:00

D

ರ್ೕ ಈ ನಾಗಪಪ್ ನಿವರ್ತತ್ ೇ. ಕಾರಿಪುರ
ಗಗ್ ಇವರ ಮೇ ನ ಮುಂದುವರೆದ ಸುತ್
ಕರ್ಮ ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆಗ್

12/11/2007 0:00

D

2(5) ದೂರು
11/05‐06

ಹೊರಪೇಟೆ ಮಲೆಲ್ೕಶಪಪ್ ೇ. ಹರಿಹರ ಮತುತ್
ಇತರರು ೆ. ಕಛೇರಿಯ ಲ್ನ ಅವಯ್ವಹಾರಗಳ
ಬಗೆಗ್

5/15/2007 0:00

D

EST1A

2(5) ದೂರು
10/05‐06

.ಎ ರಂಗಯಯ್ ೇ.
ರಿಯೂರು ಕನಾರ್ಟಕ
ರಾ.ನೌ. ಸಂಘ ರಿಯುರು ಇವರು ನೀಡಿರುವ
ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

12/18/2006 0:00

D

EST1A

2(5) ದೂರು
12/05‐06

ರ್ೕ ಬಿ ದದ್ಪಪ್ ೇ, ದಾವಣಗೆರೆ
ವಗಾರ್ವನೆಯಾದ ಸಥ್ಳದ ಲ್ ಸರಿಯಾದ
ಸಮಯಕೆಕ್ ಕತರ್ವಯ್ ಮೇಲೆ ಹಾಜರಾಗದಿರರುವ
ಬಗೆಗ್

8/2/2007 0:00

D

2385

EST1A

2(5) ದೂರು
06/05‐06

2387

EST1A

2(5) ಮೇಲಮ್ನ
8/05‐06

2393

EST1A

2395

2398

ವ

2400

EST1A

2(5) ದೂರು
14/05‐06

ಎಂ. ರೇವಣಣ್ ದದ್ಪಪ್ ೇ. ಚಳಳ್ಕರೆರೆ ಲಕಾಞ್ಂತರ
ರೂ ಹಣ ಮತುತ್ ಅದಿಕಾರ ದುರುಪ ೕಗ
ಪಡಿ ದದ್ರೆಂಬ ಬಗೆಗ್

6/21/2011 0:00

C

2402

EST1A

2(5) ದೂರು
16/05‐06

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲಾಲ್ ಡಿ.ಡಿ.ಪಿ ಈ ಮತುತ್ ೇ. ಗಳ
ಮೇಲೆ ಸೂಕತ್ ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/27/2008 0:00

D

2403

EST1A

2(5) ದೂರು
17/05‐06

ವಯ,ಎನ್ ರಾಮಕರ್ಷಣ್ ೆ,. ಕಛೇರಿಯ ಲ್ನ
ಅವಯ್ಹಾರದ ಬಗೆಗ್

1/8/2007 0:00

D

2405

EST1A

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್ ಚವಾಹ್ನ ಉ.ನಿ ವ
ಇವರ ಮೇಲೆ ಹಕಿಕ್ಪಿಕಿಕ್ ಸಂಘ ವ
ಇವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

4/26/2008 0:00

D

2407

EST1A

5/15/2007 0:00

D

ಅಇ2(5) ದೂರು
18/05‐06

2(5) ದೂರು
24/05‐6

ಮಾದಯ್ಮಗಳನವ್ಯ ದೂರುಗಳ

ಗಗ್
ಗಗ್

ರುದದ್ ಕರ್ಮ

2416

EST1A

2(5) ದೂರು
23/05‐06

ರ್ೕ ಕೆಂಪರಾಜೇಂದರ್ ಗೌಡ ಉ.ನಿ ದಾವಣಗೆರೆ
ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆಯ ಲ್
ಅವಯ್ವಹಾರವೆಸಗಿರುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2011 0:00

D

2418

EST1A

2(5) ದೂರು
25/05‐06

ಉ.ನಿ ಕಛೇರಿ ಮಧುಗಿರಿ ರ್ೕ ಕೆ.ಟಿ ಈಶವ್ರೊ್ಒ
ದೈ. ಮತುತ್ ಅಶವ್ಥಪಪ್ ಇವರವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್

5/15/2007 0:00

D

2420

EST1A

2(5) ದೂರು
26/05‐06

.ಎಸ ರಂಗಯಯ್ ೇ.
ರಿಯೂರು ಚಿತರ್ದುಗರ್
ದಾಸಾತ್ನು ಮ ಗೆಯಿಂದ ಇಲಾಖಾ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ಅಕರ್ಮವಾಗಿ ಮಾರಿರುವ ಬಗೆಗ್

7/31/2007 0:00

D

7/20/2010 0:00

D

6/16/2009 0:00

D

2423

EST1A

2(5) ದೂರು
01/05‐06

ಅಂದಾನಪಪ್ ವಡಗೆರಿ, ೆ. ಹರಪಪ್ನಹ ಳ್,
ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರು
ದಾವಣಗೆರೆ
ಇವರು ದೇವ
ದೇವರಾಜಾ
ರಾಜಾ ಅ
ಅರಸ್
ರಸ್
ಅನುದಾನ ಶಾಲೆಗೆ ವೇತನ ಪಾವತಿ
ಮಾಡಿರುತಾತ್ರೆಂಬ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್ ಮತುತ್ ಜಿಲಾಲ್
ಪಂಚಾಯತ್ ಅನುದಾನದ ಖಚುರ್ ಲೆಕಕ್ ತಪುಪ್
ಮಾ ತಿ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

2425

EST1A

2(5) 2(1)
ದೂರು 24/95‐06

ಕೆ.ಹೆಚ್ ಮಹದೇವಪಪ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್
ಚಿಕಕ್ಮಗಳುರು ಇವರು ದಂಡನಾದೇಶದ ಬಗೆಗ್
ಮೇಲಮ್ನ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್

2427

EST1A

2(5) ದೂರು
02/6‐07

ರ್ೕ ಗಣೇಶ್ ಕಷ್ಣಾದಿಕಾರಿಗಲು ಉ.ನಿ ಕಛೇರಿ
ವ ಗೆಗ್ ಇವರು ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

9/27/2007 0:00

D

2429

EST1A

2(5) ದೂರು
3/2006‐07

ರ್ೕ ಡಿ.ಕೆ ವಕುಮಾರ್ . ಉ.ನಿ ಕಛೇರಿ
ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ರುದದ್ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

5/15/2007 0:00

D

2431

EST1A

2(5)ತಿಳುವ ಕೆ
ಪತತ್ 05/06‐07

ರ್ೕ ಲೇ ರಂಗಪಪ್ ಉ.ನಿ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇಡಿ 240
ಡಿಜಿಡಿ 2005 ದಿ 29.06.2006 ತಿಳುವ ಕೆ ಪತರ್
ಜಾರಿಗೊ ರುವ ಬಗೆಗ್

9/19/2007 0:00

D

2433

EST1A

2(5) ದೂರು
6/2006‐07

.ಎ ರಂಗಯಯ್ ೇ.
ರಿಯೂರು ಮತುತ್
ಬಿ.ಏಪ್ ಬಾಲನಗೌಡ ಪರ್.ದಸ. ಇವರ ಮೇ ನ
ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

5/15/2007 0:00

D

2(5) ದೂರು
7/2006‐07

ಕು. ಜಿ.ಟಿ ಪುಣಯ್ವತಿ ಕಾನೀಕಯ್ಮಯ್ ನಿವತ್ತತ್ ಕಷ್ಕಿ
ಇವರಿಗೆ ನಿವತ್ತಿತ್ ಸೌಲಬಯ್ ದೊರೆಯುವಂತೆ .ಎ
ರಂಗಯಯ್ ೇ.
ರಿಯೂರು ಮತುತ್ ಬಿ.ಎಪ್
ಬಾಲನಗೌಡ ಪರ್.ದ.ಸ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದಾದ್ರೆಂಬ
ದೂರು

9/19/2007 0:00

D

2436

EST1A

ಬೀದರ್ ಜಿಲಾಲ್ ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್
ಬರುವ ಅನುದಾನಿತ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಲ್
ನಡೆಯಿತೆತ್ನನ್ಲಾದ ಅವಯ್ವಹಾರಗಳ ಲ್
ಭಗಿಗಳಾಗಿದದ್ರೆನನ್ಲಾದ ಆಧಿಕಾರಿ / ನೌಕರರ
ಮೇ ನ ಸುತ್ ಕರ್ಮ.

1/25/2010 0:00

D

2681

EST1A

2[1]ಪಅದೂ:30:
1998‐1999,
ಭಾಗ‐3, 4,
ಹಾಗೂ 5]

2683

EST1A

2[1]ಪಅದೂ:13:
2002‐2003

ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, .ಟಿ.ಇ ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಹಾಗೂ
ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು ಇವರುಗಳ ಮೇ ನ
ಹಣಕಾ ನ ದುರುಪ ೕಗದ ಆರೋಪಗಳ ಬಗೆಗ್.

1/25/2010 0:00

D

2684

EST1A

2[1]ಪಅದೂ:13:
1993‐1994

ರ್ೕ ಕೆ.ಪುರುಷೋತತ್ಮರೆಡಿಡ್ ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರೇ ಂಧಗಿ,
ಕೊಪಪ್ಳ ತಾ, ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಪರ್ಕರಣದ ಬಗೆಗ್.

5/26/2008 0:00

D

2696

EST1A

2[1]ಪಅದೂ:18:
2004‐2005

ರ್ೕ ಶಂಕರ್ಪಪ್, ಕಷ್ಣಾಧಿಕರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,
ರಾಯಚೂರು, ಇವರ ರುದಧ್ ಸುತ್ ಕರ್ಮ
ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/16/2009 0:00

D

EST1A

2[1]ಪಅದೂ:16:
2005‐2006

ರ್ೕ ಕೆ.ಪರ್ಹಾಲ್ದಚಾರ್, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಬಳಾಳ್ರಿ, ಇವರು 2003‐2004ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ
ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯ ಲ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವಯ್ವಹಾರದ ಬಗೆಗ್.

10/22/2008 0:00

D

2699

2(1) ಪ.ಅದೂ :
1:04‐05

ರ್ೕ ಕೆ ಪರ್ಹಾಲ್ದಾಚಾರ್ ಉ.ನಿ ಬಳಾಳ್ರಿ, ಇವರ
ಮೇ ನ ದೂರುಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ

10/22/2008 0:00

D

EST1A

2(1) ಪ.ಅದೂ
:02/04‐05

ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಜಗದಾಂಬ ದಾಯ್ವಧರ್ಕ
ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ
ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ರುವ ನಡೆಯಲಾದ
ಅವಯ್ವಹಾರಗಳ ಲ್ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿರುವ
ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ರುದದ್ ಸುತ್ ಕರ್ಮ

10/22/2008 0:00

D

2948

EST1A

ಬೀದರ್ ಹಾಗೂ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಸಾ.
2(1) ಪ.ಅದೂ : ಇಲಾಖೆ, ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ನಿಯಮಬಾ ರ ಕರ್ಮಗಳ ಲ್
09/04‐05
ಭಾಗಿಗಳಾದ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರುಗಳ ಮೇ ನ
ಸುತ್ ಕರ್ಮ

6/9/2008 0:00

D

2956

EST1A

2(1) ಪ.ಅದೂ :
04/04‐05

ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಆಯುಕಾತ್ಲಯಕೆಕ್ ಸಂಬಂದಪಟಟ್
ಕಾಗದ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ರವಾನಿಸುವ ಬಗೆಗ್

1/25/2010 0:00

D

2(6)ಪಅದೂ
13:01‐02

ರ್ೕ ಪರ್ಸನನ್ಕುಮಾರ್ ಉ.ಪಾರ್ಂ ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಚೆ
ಹೊನನ್ಮಮ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ.ಪೂ.ಕಾ ಹಳೆನಗರ
ಭದಾರ್ವತಿ ನಿಯಮಗಳ ಉಲಲ್ಂಘಿ
ಕತರ್ವಯ್ಲೋಪ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅನುಮತಿ
ಪಡಯದೆ ರಜಾ ಹೋಗಿರುವ ಬಗೆಗ್.

5/20/2008 0:00

D

2933

2944

2957

EST1A

EST1A

2958

2960

EST1A

EST1A

2(1) 7(9)
ಪಾರ್. .ಅನೇ
ರ್ೕ ಎಸ್. ಎಂ ಮುಕಿತ್ನಾಥ್ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
/ಇತರೆ‐19/2004‐ ಸಾ. .ಇ ಗದಗ್ ಇವರ ರುದದ್ದ ದೂರು ಕುರಿತು
5

5/26/2008 0:00

D

ರ್ೕಮತಿ ಸೂಯರ್ಕಲಾ ಂದಿ ಮು. .ರು
ಸ,ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೊಂಡಗೆರೆ ತುಮಕೂರು
ನಿಯಮ ಬಾ ರವಾಗಿ ಹಣ ಖಚುರ್ ಮಾಡಿರುವ
ಹಾಗೂ ಅನುತೀಣರ್ಳಾದ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗೆ
ಉತಿತ್ೕಣರ್ ಎಂದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್
ಅಂಕಪಟಿಟ್ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

8/1/2009 0:00

D

ರ್ೕ .ಸಂಕರಪಪ್ ಂದಿನ ಮೂ. .ರು
2(6)ಪದೂ 4:03‐
ಸ>ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೆಚ್ ನಾಗಸಂದರ್
04
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರು
ಹಾಜರಿ ಬಗೆಗ್.

7/8/2008 0:00

C

2(6)ಪದೂ
32:02‐03

2971

EST1A

2979

EST1A

2(6)ಪಅದೂ
3:03‐04

ರ್ೕ ಕೆ.ನಾರಾಯಣ,ಮು. .ರು ಸ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಹೊಳವನಹ ಳ್ ಕೊರಟೆಗೆರೆ ತಾ: ತುಮಕೂರು
ಹಣ ದುರುಪ ೕಗದ ಬಗೆಗ್.

5/17/2008 0:00

D

EST1A

2(6)ದೂರು
23:03‐04

ರ್ೕ ಹನುಮಂತಪಪ್ ಉ.ಪಾರ್ಂ ಸಕಾರ್ರಿ ಎಂಪೆರ್ಸ್
ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜು ತುಮಕೂರು ಶಾಲೆಯ
ದಾಯ್ಥಿರ್ನಿಯರೊಂದಿಗೆ ಅಸಭಯ್ವಾ ನಡೆದು
ಕೊಂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

7/21/2008 0:00

D

2982

EST1A

2(6)ಪಅದೂ
7:04‐05

ರ್ೕ ಎಸ್ ಎಲ್ ಮಂಜುನಾಥ ಉ.ಪಾರ್
ಸ.ಪ.ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಹರಪನಹ ಳ್
ಅಧಿಕಾರ/ಹಣ ದುರುಪ ೕಗ ಕತರ್ವಯ್ ಲೋಪ
ನಿಯಮಗಳ ಉಲಲ್ರ್ಂಘನೆ ಬಗೆಗ್.

7/22/2008 0:00

D

2998

EST1A

2(3) ಪಅದೂ
32/00‐01

ರ್ೕ ಪದಮ್ನಾಭ, ಉ.ಪಾರ್.ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು,
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ, ಹಾಗೂ ಇತರರು
ಅಕೊಟ್ೕಬರ್ 2000 ರ ಲ್ನ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.
ಪರೀ ೆಯ ಲ್ ಅವಯ್ವಹಾರ ನಡೆ ರುವ ಕುರಿತು

9/27/2007 0:00

D

3001

EST1A

2(6)
ಪadu18:05‐06

ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ರುದದ್ದ ದೂರಿನ
ಕಡತವನುನ್ ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಇಓ ಗ ಗೆ
ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/10/2008 0:00

D

3015

EST1A

2(6)ಪಅದೂ
30:05‐06

ಶರ್ರೀ ಪರ್ಕಾಶ್ ಮು. ,ರು ಸ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಗುಟಟ್ಹ ಳ್ಎ ಬೆಂ 10ನೇ ತರಗತಿಯ
ದಾಯ್ಥಿರ್ಯ ಮೇಲೆ ಹಲೆಲ್ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

7/15/2008 0:00

D

EST1A

2(3) ಪಅದೂ
37/2002‐03

ಪುತೂತ್ರು ತಾ. ಬಿ.ಇ.ಓ ರವರ ಅವಯ್ವಹಾರ
ಮತುತ್ ದುರಾಡ ತ ಬಗೆಗ್ ಆಡಿಟ್ ನಡೆ
ಅಂತಿಮ ವರದಿ ನೀಡಿದ ಬಗೆಗ್ ( ರ್ೕ.ಕೆ.ಜಿ.
ಹನುಮಂತಪಪ್)

7/22/2008 0:00

C

2997

3027

3028

EST1A

2(6)ಪ ಅದೂ
1/06‐07

ರ್ೕ ಕೆಂಪಯಯ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
ಸಾಲೆ ದೊಡಾಡ್ಲಹ ಳ್ ಬೆಂ ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್
ಸೇವೆಗೆ ಪುನರ್ ಸಾಥ್ಪಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

5/17/2008 0:00

D

3032

EST1A

2(6) ಪ ಅದೂ
3/06‐07

ರ್ೕಮತಿ ರೇಣುಕ ತಾಯ್ಗರಾಜು ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ. ಬಿ ನಾರಾಯಣಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರ ರುದದ್ ದೂರು.

5/20/2008 0:00

D

3036

EST1A

2(3) ಪಅದೂ
2/2003‐04

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ,ಹಾಸನ ಇವರ ಮೇ ನ
ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

12/18/2007 0:00

D

3044

EST1A

2(3) ಪಅದೂ
24/2003‐04

ರ್ೕ ಚನನ್ ೕರಪಪ್, ಉ.ನಿ ಹಾಸನ ಈ
ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ನಡೆದಿರುವ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಅಕರ್ಮಗಳ ಬಗೆಗ್

7/22/2008 0:00

C

2(5) ದೂರು
8:1991‐92

ರ್ೕಮತಿ ಇಕಾಬ್ಲ್ ಉನಿನ್ೕಸಾಸ್ ಉಪ
ನಿದೇರ್ಶಕರು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಬಬ್ಂದಿ
ವಗರ್ದವರು ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ಉ.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ಇಲಾಖಾ
ಚಾರಣೆ ಬಗೆಗ್.

1/10/2007 0:00

D

3045

EST1A

3046

EST1A

2(3) ಪಅದೂ
29/2003‐04

ರ್ೕಮತಿ ೕಣಾ ನಾಯಕ್, ಉ.ನಿ ಹಾಸನ
ರವರಿಂದ ಸಕಾರ್ರದ ವಸತಿ ಗರ್ಹದ ದಂಡ
ಬಾಡಿಗೆ ವಸೂ ಬಗೆಗ್

7/22/2008 0:00

E

7/3/2008 0:00

E

3053

EST1A

2(3) ಪಅದೂ
38/2003‐04

ರ್ೕ ಜೋಸೆಫ್, ಮತುತ್ ರ್ೕ ಎ.ಎ ಕುಟಿನೋ
ಂದಿನ ಉ.ನಿ ದ.ಕ. ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಸಕಾರ್ರದ
ಆದೇಶಕೆಕ್ ರುದದ್ವಾಗಿ ನಿವಾಸದ
ದೂರವಾಣಿಯನುನ್ ಉಪ ೕಗಿ ಕೊಂಡಿರುವ
ಬಾಬುತ್ ಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್

3058

EST1A

2(5) ದೂರು
12:1994‐95

ರ್ೕ ಜಿ ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ ಂದಿನ ಉಪ
ನಿದೇರ್ಶಕರು ಕೋಲಾರ ಇವರ ಬಗೆಗ್ ದೂರು.

6/14/2007 0:00

D

3061

EST1A

2(5) ದೂರು
40:1994‐95

ರ್ೕ ಕೆ ಜೋಸೆಫ್ ಉ.ನಿ ಸಾ ಇ ತುಮಕೂರು
ಇವರ ಮೇಲೆ ಕಷ್ಕರ ಆಯೆಕ್ ದೂರು.

1/10/2007 0:00

D

EST1A

2(3) ಪಅದೂ
6/2004‐05

ರ್ೕ ಎಸ್. ಹೆಚ್ ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿ
ಮು. ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಕಣತಿ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು,
ತಾ. ಇವರ ಅನುಚಿತ ವತರ್ನೆ ಮತುತ್ ಹಣ
ದುರುಪ ೕಗದ ಆರೊಪಗಳ ಬಗೆಗ್

8/4/2007 0:00

D

3067

3069

3076

3080

3089

3095

EST1A

2(5) ದೂರು
61:1996‐97

ಎಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಕನನ್ಡ ಪಾರ್ಶಾಲೆ
ಮಹಾಲ ಮ್ ಬಡಾವಣೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ
ಶಾಲೆಯ 8 ಜನ ಕಷ್ಕರು ರಾಜಿನಾಮೆ
ನೀಡಿದಾದ್ರೆಂದು ಸುಳುಳ್ ಮಾ ತಿ ನೀಡೆಇ ಬದ
ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ಅಕರ್ಮ ನಡೆ ರುವ
ರುದದದ್ ಕರ್ಮ ಎಸ್ ಪಳಮಬರ್ ನಿವೃತ
ನಿದೇರ್ಶಕರು ಮತು ನಟರಾಜ್ ಪರ್ದ ಸ

EST1A

2(5) ದೂಉರು
66:1999‐2000

ಹೆಚ್ ನಾಗರಾಜು ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು
ತುಮಕೂರು ಮತುತ್ ಟಿ ಚಂದರ್ಯಯ್ ಂದಿನ
ಬಿಇಓ ಗಳು ತುಮಕೂರು ಇವರ ಮೇ ನ
ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

11/5/2007 0:00

D

EST1A

2(3) ಪಅದೂ
21/2004‐05

ರ್ೕ ಸಣಣ್ಚಿಕಕ್ಯಯ್, ಮು. .ಸ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ
ದೊಡಡ್ಕನಗಾಲು, ಆಲೂರ ತಾ. ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ರುದದ್ದ ದಾಯ್ಥಿರ್ ವೇತನ ಹಣ
ಇತಾಹ್ದಿ ದುರುಪ ೕಗದ ಆಪಾದನೆಗಳು

9/8/2008 0:00

C

EST1A

2(5)ದೂರು
47:1999‐2000

ೕಹನ್
ಎಂ
ಹನ್ ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು ಸ ..ಪಾರ್
ಪಾರ್ಶಾಲ
ಾಲೆ
ಅರಳೇಪೇಟೆ ಬೆಂ ದ.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ತಡವಾಗಿ
ಪಾವತಿಯಾದ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭಯ್ಗಳ ಮೇ ನ
ಬಡಿಡ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಳಂಬಕೆಕ್ ಆರಂಭರಾದವರ
ಮೇಲೆ ಇಲಾಖಾ ಕರ್ಮ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

1/10/2007 0:00

D

EST1A

ರಂಗಯಯ್ ಂದಿನ ಬಿಇಓ ತುರುವೇಕೆರೆ
ಇವರು ಸುಮಂಗಲದೇ ಮತುತ್ ಅನನ್ಪೂಣರ್
ಪೂವರ್
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಷ್ಕಿಯರು ಕನನ್ಡ
2(5) ದೂರು 48:
ಮಾಹಾ
ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ತುರುವೇಕೆರೆ ಇವರುಗಳ
1999‐2000
ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ಅನು ೕದನೆ ಸಂಬಂಧದ ಲ್
ಸುಳುಳ್ ಮಾ ತಿ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್
ಒದಗಿ ರುವವರ ಮೇಲೆ ಸು ಕರ್ಮ

8/20/2007 0:00

B

2/5/2011 0:00

D

3097

3105

3107

EST1A

ದೇವಾನಂದ ಬಿಇಓ ಮತುತ್ ಜಯರಾಮ ಮತುತ್
2(5)ದೂರು 16: ವೆಂಕಟಪಪ್ ಪರ್ ದ.ಸ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ರಾಮನಗರ
2000‐2001
ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರುಗಳ ಮೇ ನ
ಅಪಾದನೆಗಳ ಬಗೆಗ್.

8/28/2007 0:00

B

EST1A

2(5) ದೂರು
28:2001‐02

ರಜಮಾಯನಿನ್ೕಸಾಸ್ ಉ ನಿದೇರ್ಶಕರುಗಳು
ಸಾ ಇ ತುಮಕೂರು ಮತುತ್ ರಾಮಾಂಜನೇಯ
ತುಮಕೂಉರು ಇವರ ಸಕಾರ್ರದಿಂದ
ಮಂಜೂರಾದ ಹುದೆದ್ಗ ಲಲ್ದಿದದ್ರೂ ಸಹ
ಪರೋಕಷ್ವಾಗಿ 29 ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ 30 ಹುದದ್ಗಳನುನ್
ಹೊಸದಾಗಿ ಸೃಜಿ ತುಂಬಿರುವ ಬಗೆಗ್.

1/23/2010 0:00

D

2(3) ಪಅದೂ
38/2004‐05

ರ್ೕ ಜೆ.ರಾಜು ಮು. ಸ,ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಕೆ.
ಬೆಳಳ್ತೂತ್ರು ಹೆಚ್. ಡಿ ಕೋಟೆ ತಾ. ಇವರು ನಕ
ವಗಾರ್ವಣೆಯ ಆದೇಶವನುನ್ ಬಳ ಕಾನೂನು
ಬಾ ರವಾಗಿ ವಗಾರ್ವಣೆಯನುನ್ ಹೊಂದಿರುವ
ಆಪಾದನೆಗಳ ಬಗೆಗ್ ಸುತ್ ಕರ್ಮ

8/4/2007 0:00

D

6/2/2011 0:00

D

3/19/2009 0:00

D

EST1A

3116

EST1A

3119

EST1A

ಟಿ ಆರ್ ನಾರಾಯಣಗಳು ಂದಿನ ಬಿಇಓ
ಕನಕಪ ರ ಬೆಂಗಳೂರು
ಕನಕಪು
ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್
ಗಾ ಜಿಲೆಲ್ ಇ
ಇವರು
ವರು
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಟಿ ನರ ೕಪುರ ಇ ಲ್ ಸಹಾಯಕ
2(5) ದೂರು
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದಾದ್ಗ ಅವರಿಗೆ
16:2001‐2002
ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ರೂ 12 ಸಾ ರ ಗ ಗೆ
ಎನ್.ಡಿ. ಬಿಲುಲ್ ಸ ಲ್ಸದಿರುವ ಬಗೆಗ್.

2(3) ಪಅದೂ
5/2005‐06

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಸ್ ರಾಮರಾವ್ ಉ.ನಿ
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ರುದದ್ದ ದೂರು

3125

EST1A

ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಸಾ ಇ ಉಒ ನಿದೇರ್ಶಕರ
ಕಛೇರಿ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್ನ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ:
2(5) ದೂರು
ಕಛೇರಿಯ ಲೆಕಕ್ ತಪಾಸಣೆ ವರದಿಗಳ ಲ್ನ ಹಣ
26:2001‐2002
ಕಾ ನ ಅ ೇಪಣೆಗ ಗೆ ಕಾರಣರಾದವರ ರುದದ್
ತ್ನ ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/10/2010 0:00

D

3/19/2009 0:00

D

3126

EST1A

2(3) ಪಅದೂ
10/05‐06

ಕುಮಾರಿ ಸಯೀದಾ ಫರಿ ೕನಾ ಬಾನು ಬಿನ್
ಶಕಿಲಾ ಜಬೀನ್ ಆರಾ ಬೇಗಂರವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ನಿಯಮಬಾ ರವಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡಿರುವ
ಬಗೆಗ್

3127

EST1A

2(5) ದೂರು
74:2002‐2003

ಡಿ ವೆಂಕಟೇಶಯಯ್ ಉ.ನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ರುದದ್ ಕಷ್ಕರಾದ ರ್ೕ ಮುನಿಕೃಷಣ್
ಇವರು ಮಾಡಿರುವ ಅಪಾದನೆಗಳ ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

3133

EST1A

2(3) ಪಅದೂ
15/2005‐06

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಪರ್ಸುತ್ತ
ವಗಾರ್ವನೆ ಮಾಗರ್ಸೂಚಿ ನಿಯಮಗಳನುನ್
ಉಲಲ್ಂಘಿ ವಗಾರ್ವನೆ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

8/4/2007 0:00

D

3137

EST1A

2(5)ದೂರು
80:2002‐03

ಸಾ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಗಾರ್ವಣೆ ಮತುತ್
ಪದೋವಯ್ತಿಯ ಷಯದ ಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ
ವಯ್ಕಿತ್ಗ ಂದ ಒತತ್ಟ ತರುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್.

2/8/2007 0:00

D

EST1A

2(5) ದೂರು
3:2002‐03

ರ್ೕ ಮೀರಾ ಒಬೇದುಲಾಲ್ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು
ಸಾ ಇ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು
2002ನೇ ಸಾ ನ ಮಾಚ್ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್
ಪರೀ ೆ ಕೆಸಲಗಳ ಲ್ ಕಡತಗಳ ನಿಲರ್ಕಷ್ತೆ
ಎಸಗಿರುವ ಬಗೆಗ್ ಹಾಗೂ ಅಕರ್ಮ ಆ ತ್
ಗ ರುವರೆಂಬ ಅಪಾದನೆ ಬಗೆಗ್.

3149

EST1A

2(5) ದೂರು 31:
2002‐03

ರ್ೕ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತುಮಕೂರು ಇವರು
ಅಕರ್ಮವಾಗಿ ಆ ತ್ಗ ರುವರೆಂಬ ಅಪಾದನೆ
ಬಗೆಗ್.

8/19/2010 0:00

C

3151

EST1A

2(5) ದೂರು 34:
2002‐03

ಬಿಎಸ್.ಅರ ಬಿಇಓ ಮತುತ್ ರ್ೕ ರಾಧಾಕೃಷಣ್
ಮೇನೇಜರ್ ದ.ಪ.‐2 ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರುಗಳ
ರುದದ್ದ ಲೋಕಾಯುಕತ್ದ ಪರ್ಕರಣದ ಬಗೆಗ್.

7/23/2009 0:00

D

7/31/2007 0:00

B

9/8/2008 0:00

E

3142

3153

EST1A

2(5) ದೂರು
37:2002‐2003

ರ್ೕಮತಿ ಅರ ೇ ಅ ದ
ದ‐ವ‐3
ವ 3ಬ
ಬೆಂಗಳೂರ
ಂಗಳೂರು
ಇವರ ಕಾಯರ್ ಅವಧಿಯ ಲ್ ವಸೂಲಾದ
ರೂ.27,300/‐ ಗಳ ಸದಸಯ್ತವ್ದ ಸುಲಕ್ವನುನ್
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡದಿರುವ
ಬಗೆಗ್.

3156

EST1A

2(3) ಪಅದೂ
27/2005‐06

ಬಿ.ಇ.ಓ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾ. ಇವರ
ಅಕರ್ಮಗಳ ಬಗೆಗ್ ದೂರು

11/6/2007 0:00

D

ರ್ೕ ಟಿ ಮಾರನಾಯಕ್ ಂದಿನ ಬಿಇಓ
ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಲ್ ಹಾ ಬಿಇಓ ಕೊರಟೆಗೆರೆ
ಇವರು ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ
ಹಣದುರು ೕಗ ಪಡಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

11/3/2007 0:00

D

3158

EST1A

2(5) ದೂರು
43:2002‐03

3163

EST1A

2(3) ಪಅದೂ
34/2005‐06

ರ್ೕ ಜವರೇಗೌಡ, ಂದಿನ ೇ.
ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ ತಾ. ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ
ಬಗೆಗ್

5/9/2007 0:00

C

EST1A

2(5) ದೂರು
62:2003‐04

ರ್ೕ ಜಿ ವಸಂತಾಚಾಯರ್ ಸ.ನಿ.ಕ ಪೌರ್ .ಸ
ಮುಂ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ದಿ 01.02.2001
ರಿಂದ ದಿ 24.05.2002 ರ ವರೆಗೆ ಜೀವನಾಧಾರ
ಭತೆತ್ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/31/2007 0:00

B

EST1A

2(3) ಪಅದೂ
35/2005‐06

ರ್ೕ ಎನ್.ಬಿ ಓಂಕಾರಪ
ಓಂಕಾರಪಪ್ (ಸಳ
ಥ್ ನಿರಿ
ನಿರೀಕಷ್ಣೆ)
ೕಕಷ್ಣೆ)
ಂದಿನ ಬಿ.ಇ.ಓ ಬೀರೂರು ಇವರು ವಗಾರ್ವಣೆ
ಸಥ್ಳದ ಲ್ ಹಾಜರಾಗದೆ ಸಕಾರ್ರದ ಆದೇಶದ
ಉಲಲ್ಂಘಿ ರುವ ಆರೋಪಗಳ ಬಗೆಗ್ ಸುತ್ ಕರ್ಮ

7/22/2008 0:00

D

2(5) ದೂರು
66:2003‐04

ರ್ೕ ರಹಮಾಉನಿನ್ೕಸಾಸ್ ಂದಿನ ಉ.ನಿ. ಮತುತ್
ಸೈಲ ಕುಮಾರಿ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಉ.ನಿ ಕಛೇರಿ
ಸಾ ಇ ತುಮಕೂರು ಮತುತ್ ರ್ೕ
ರಾಮಾಂಜನೇಯ ೇ ಅ ತುಮ,ಕೂರು
ಇವರುಗಳ ತುಮಕೂರು ಬನಶಂಕರಿ ಶಾರದಾ
ದಾಯ್ ಮಂದಿರ ಪಾರ್ಶಾಲೆ ತುಮಕೂರುರು
ಇ ನ ಕಷ್ಕಿ ರ್ೕಮತಿ ಜಿಆರ್ ಅನುಪಮ ಇವರು

1/29/2009 0:00

D

3165

3166

3172

EST1A

3176

3179

EST1A

EST1A

2(5) ದೂರು
01:2003‐04

ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಡಿ ಗೋ ಂದಯಯ್ ೇ ಮತುತ್ ರ್ೕ ಡಿ
ಲೋಗನಾಥನ್ ಸಂ ೕಜಕರು ೇ ಕಛೇರಿ
ಉತತ್ರ ವಲು‐3 ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರುಗಳ
ಮೇ ನ ಅಪಾದನೆಗಳ ಬಗೆಗ್.

9/24/2007 0:00

B

2(5) ಧುಋಊ
5:2003‐04

ರ್ೕ ಡಿ ಎನ್ ರಾಜಣನ್ ನಿ(ಅ) ಸಾ ಇ ಕೋಲಾರ
ಇವರು ಜಾತಿವಾದಿಯಾಗಿ ಪರಿ ಷಟ್
ಜಾತಿ/ಪರಿ ಷಟ್ ಪಂಗಡ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಜಾತಿ
ನೌಕರುಗ ಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತಿತ್ರುವರೆಂಬ
ಅಪಾದನೆಗಳ ಬಗೆಗ್.

7/31/2007 0:00

B

1/25/2010 0:00

D

3184

EST1A

2(5) ದೂರು
18:2003‐04

ಗೀತಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಸಂ ೕಜಕರು
ಜನಶಾಲಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಬಸವನಗುಡಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿ ನೀಡುವ
ತರಬೇತಿಗಳ ಲ್ ಹಾಗೂ ದುರುಪ ೕಗ
ಪಡಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

3187

EST1A

2(5) ದೂರು
7:2003‐04

ರ್ೕ ಬಿ ಜಯರಂಗ ಂದಿನ ೇತರ್
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಇವರ ಮೇ ನ
ಅಪಾದನೆಗಳ ಬಗೆಗ್.

5/18/2007 0:00

A

2(5) ದೂರು
28:2003‐04

ರ್ೕಮತಿ ಸುಕವಯ್ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಸಂ ೕಜಕರು
ಜನಶಾಲಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಬಸವನಗುಡಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಸವ್ಸಾಥ್ ತರಬೇತಿಗೆ
ಸಂಬಂದಿ ದಂತೆ ಕೃತಕ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್
ಸೃ ಟ್ಯ ಲ್ ತೊಡಗಿ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವತಿರ್ ರುವ
ಬಗೆಗ್.

1/23/2010 0:00

D

3204

EST1A

EST1A

2(5) ದೂರು
35:2003‐04

2003ನೇ ಮೇ ಮಾಹೆಯ ಲ್ ನಡೆದ ವಾಣಿಜಯ್
ಪರೀ ಾ ಕೇಂದರ್ಗಙಳ ಲ್ ನಡೆದಿರುವ
ಅವಯ್ವಹಾರಗಳ ಬಗೆಗ್.

4/26/2008 0:00

E

EST1A

2(5) ದೂರು
34:2003‐04

ರಪಮಾತ್ ಉನಿನ್ೕಸಾಸ್ ಮತುತ್ ಆರ್
ಈಶವ್ರಯಯ್ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರುಗಳು ಸಾ ಇ
ತುಮಕೂರು ಇವರ ಮೇ ನ ವಗಾರ್ವಣೆಗಳ ಲ್
ಅಕರ್ಂ ಎಸಗಿರುವರಂಬ ಅಪಾದನೆಗಳ ಬಗೆಗ್.

10/17/2007 0:00

B

EST1A

2(5) ದೂರು
40:2003‐04

ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಸಾ ಇ ಉನಿ ಕಛೇರಿಯ ಲ್
2000‐02 ರ ವರೆಗಿನ ಸಾಲುಗ ಲ್
ನಿಯಮಗಳನುನ್ ಉಲಲ್ಂಘ ಪರ್ಪತರ್ ಹಾಗೂ
ರಿಜಿಸಟ್ಗರ್ಳನುನ್ ಮುದಿರ್ಸುವ ಸಂಬಂಧದ ಲ್
ರೂ.27.69 ಲಕಷ್ ನಷಟ್ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ
ಅಧಿಕಾರಿ ಮತುತ್ ನೌಕರರುಗ ಂದ ಸುತ್ ಕರ್ಮ
ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆ

1/10/2007 0:00

D

3218

EST1A

2(5) ದೂರು
38:2003‐04

ಕಷ್ಣ
ಕಷ್
ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕುಂದು
ಕುಂದು ಕೊರತೆ
ಲೋಪದೋಷ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಪರಿಹಾರದ
ನಿವಾರಣಾ ಕರ್ಮಗ ಗಾಗಿ ಚಾರ ನಿಮಯದ
ಬಗೆಗ್.

3/20/2009 0:00

E

3221

EST1A

2(5) ದೂರು
45:2003‐04

ಎಂ ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿಗೌಢ ಬಿಇಓ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ
ಬೆಂಗಾರ್ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ಅಪಾದನೆಗಳ ಬಗೆಗ್.

5/18/2007 0:00

A

3206

3210

3214

3230

EST1A

2(3) ಪಅದೂ
75/2005‐06

.ಇ.ಓ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್
ಉ.ನಿ ಚಿಕಕ್ಮಗಳುರು ಹಾಗೂ ಇತರರುಗಳ
ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

3/21/2009 0:00

D

3231

EST1A

2(5) ದೂರು
52:2004‐05

ರ್ೕ ಎಸ್ ಎ ಪದಮ್ ನಾಭ ೇತರ್
ಶಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಜಿಎಫ್ ಇವರ
ಬರ್ಷಾಟ್ಚಾರದ ಬಗೆಗ್.

3/13/2007 0:00

D

3233

EST1A

2(5)ದೂರು:200
4‐05

ರ್ೕ ಗಂಗಯಯ್ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಸಕಾರ್ರಿ
ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಇವರ ರುದದ್ ಶಸುತ್ ಕರ್ಮ
ಆರೋಪ ಪಟಿಟ್ ದದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/3/2007 0:00

D

3236

EST1A

2(7) ದೂರು
03:2004‐05

ಕೋಲಾರ ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಇ ಲ್ ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿ ರುವ 3 ಕೋಟಿ
ರೂ ಗಳ ಲ್ನ ಅವಯ್ವಹಾರಗಳ ಬಗೆಗ್.

1/10/2007 0:00

D

3239

EST1A

2(5) ದೂರು
03:2004‐05

ರ್ೕ ಬಿ ಎಸ್ ಲಕಷ್ಮ್ಣ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ರ್ೕ
ರೇಖಾಯ್ನಾಯಕ್ ಇಓ ಉನಿ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇ
ಬೆಂ ಉ.ಜಿ ಇವರ ಮೇ ನ ಅಪಾದನೆಗಳ ಬಗೆಗ್.

2/1/2007 0:00

D

3240

EST1A

2(5) ದೂರು
12:2004‐05

ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿಇಓ ತುಮಕೂರು ಇವರ
ಮೇ ನ ಅಪಾದನೆಗಳ ಬಗೆಗ್.

1/29/2009 0:00

D

3242

EST1A

2(5) ದೂರುಉ
17:2004‐05

ರ್ೕಮತಿ ಶೇಷಮಮ್ ನಿ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಟಿಇ
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ಮೇಲೆ ಸುತ್ ಕರ್ಮ
ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/31/2007 0:00

D

5/15/2007 0:00

D

3244

EST1A

2(5) ದೂರು
21:2004‐05

ರ್ೕ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ
ಮತುತ್ ರ್ೕ ಚಿಕಕ್ರಂಗಯಯ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಇವರ ಮೇಲೆ ದೈ ಕ ಕಷ್ಕ ರ್ೕ ವ ಂಗ
ಪರ್ಭು ಇವರ ಪತಿನ್ ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್ ಎಸ್
ಸೌಭಾಗಯ್ ಇವರು ಮಾಡಿರುವ ದೂರುಗಳ ಬಗೆಗ್.

3249

EST1A

2(5)
ದೂರು:01:2004‐
05

ರ್ೕ ಬಿಟಿ ಪೆಮಮ್ಯಯ್ ನಿವೃತ ನಿದೇರ್ಶಕರು
ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಆಯುಕತ್ರು ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರ ಮೇ ನ ಆಪ ಅದನೆಗಳ ಬಗೆಗ್.

2/3/2009 0:00

D

3253

EST1A

2(5) ದೂರು
40:2004‐05

ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಡಿ ಗೋ ಂದಯಯ್ ಸಾನಿ ಕ.ಪೌರ್ಢ
. ಮಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ರುದದ್ದ
ಆಪಾದನೆಗಳ ಬಗೆಗ್.

5/15/2007 0:00

D

3254

EST1A

3255

EST1A

3261

3284

3287

ಮುರ ಸನಿವಾಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಓಬಳಾಪುತ
ತುಮಕೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಬಗೆಗ್ ರ್ೕ ಬಿಕೆ ಜಯಣಣ್
ಕಾಯರ್ದ ರ್ ಮುರ
ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್
2(5) ದೂರು
ಬೈಜಿವಹ
ಳ್
ಗುಬಿಬ್
ತಾ
ಇವರು
ಮಾಡಿರುವ
45:2004‐05
ಆಪಾದನೆಗಳ ನೆನ್ಲೆಯ ಲ್ ತುಮಕೂರು ಬಿಇಓ
ಆಗಿದದ್ ಬಿಟಿ ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ ಇವರ ಮೇಲೆ
ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆ
( ರ್ೕ ಟಿ ಆಋ್ ನಾರಾಯಣ ಗೌಟ)
ಬೆಂಗಳೂಉರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಕನಕಪುರ
2(5)ದೂರು:48:2
ತಾಲೂಲ್ಕು ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ
004‐05
ಕಛೇಋಇಯ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೋಡ
ಕಷ್ಕರಿಂದ ನೌಕರರ ಸಂಘಕಕ್ಂದು ತಲಾ
ಸಾ ರ ರೂಪಾಯಿ ತಟಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

2/17/2007 0:00

D

1/29/2009 0:00

D

EST1A

2(3) ಪಅದೂ
4/2006‐07

2005‐6 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ಲೆಕಕ್ ೕ ರ್ಕೆಯ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ಖಚುರ್ ಮಾಡಿರುವ ರ್ೕ ಎಂ ಗೋಪಾಲ್ ೆ.
ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ ಇವರ ರುದದ್ ಸುತ್ ಕರ್ಮ

8/4/2007 0:00

D

EST1A

2)7) ದೂರು
01:2004‐05

ರ್ೕ ಅಬುದ್
ಅಬುಲ್
ಲ್ ರವ
ರವೂಘ್
ೂಘ್ ೇ. .ಅ ಮತುತ್ ರ್ೕ
ಉಮೇಶ್ ಬಂಬಾರಾ ಮತುತ್ ರ್ೕ ದಯಾನಂದ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ, ಇವರ ಮೇ ನ
ಆಪಾದನೆಗಳ ಬಗೆಗ್.

6/18/2008 0:00

E

27) ದೂರು
04:2004‐05

ರ್ೕ ಸೈಯದ್ ಖಲಂದರ್ ೇ. ಅ ಉತತ್ರ
ವಲಯ 2 ಬೆಂಗಳೂರು ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್ 08
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಮಧಾಯ್ಹನ್
ಬಿ ಯೂಟ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗ ಗೆ ೇ ಅ ಗಳು
ಸಹಕಾರ ನೀಡದೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್.

10/28/2008 0:00

E

EST1A

3289

3291

EST1A

EST1A

2(7) ದೂರು
06:2005‐06

ರ್ೕ ಟಿ ಜಯರಾಮ ಸನಿ ಡಿಎಸ್ ಇಆರ್ ಟಿ
ಇವರು ನಿದೇರ್ಶಕರು, ನೀಡಿದ ಜಾಷ್ಪನೆಕೆಕ್ ಸದರಿ
ಅಧಿಕಾರಿ ಕತರ್ವಯ್ ಲೋಪವೆಸಗಿರುವ ಬಗೆಗ್.

2/13/2007 0:00

D

2(7) ದೂರು
10:2005‐06

ಕೆ ಎಸ್.ನಿಂಗಪಪ್
ಮು.ಕಾನಿಅ,ಜಿಲಾಲ್ಪಂಚಾಯತ್ ತುಮಕೂರು
ಇವರ ಮೇಲೆ ಸಾ ಇ ಬೇಧಕೇತರ ಕಷ್ಕ
ಸಬಬ್ಂದಿಯ ವಗಾರ್ವಣೆಯನುನ್ ಮತುತ್
ಕಷ್ಕರುಗಳ ನಿ ೕಜನೆಯನುನ್ ನಿಯಮ
ತ್ನ
ಬಾ ರವಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಬಂಧದ ಲ್
ಕರ್ಮ ಹೂಡುವ ಬಗೆ

2/19/2009 0:00

D

ನಾಗರಾಜು ೇ ಅ ಬೆಂಗಳೂರು ದ.ವಲು 1
ಹಾಗೂ ರ್ೕ ಎನ್ ರಾಮಕೃಷಣ್ಯಯ್
.ಸಂ ೕಜಕರು ರ್ೕ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್
ನಿ ೕಜನೆ ಕಷ್ಕರು ಇವರುಗಳ ಮೇ ನ
ದೂರುಗಳ ಬಗೆಗ್.

2/14/2007 0:00

D

ಸೋಮಶೇಖರ್ ೇ ಅ ಬೆಂಗಳೂರು ಉ.ವ‐1
ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

8/17/2007 0:00

B

1/10/2007 0:00

D

3292

EST1A

2(7) ದೂರು
11:2005‐06

3293

EST1A

2(6) ದೂರುಉ
12:2005‐06

3295

EST1A

2(7) ದೂರು
16:2005‐06

ಎ.

ಕೆಂಪರಂಗಯಯ್ ಬಿಇಓ ಗುಬಿಬ್ ಇವರ
ಮೇಲಮ್ನ .

EST1A

2(7) ದೂಉರು
17:2005‐06

ರ್ೕ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು
ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಹೊಸಕೋಟೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಅಕಷ್ರ
ದಾಸೋಹ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಪೂವರ್ ದದ್ತೆಯ ಲ್
ಕತರ್ವಯ್ ಲೋಪವೆಸಗಿರುವ ಬಗೆಗ್.

3297

EST1A

2(7) ದೂರು
19:2005‐06

ರ್ೕ ದೇವಪರ್ಕಾಶ್ ಉ.ನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ
ಜಿಲೆಲ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿ ನೌಕರರು
ವೇತನ ಬಿಲ್ ಗೆ ಅಲಾಟ್ ಮೆಂಟ್ ಇಲಲ್ದೆ ಸ
ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

2/2/2007 0:00

D

3298

EST1A

2(7) ದೂರು
18:2005‐06

ೇ ಅ ಉ ವ‐1 ಇವರು ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಆಥಿರ್ಕ
ಸೌಲಭಯ್ ನೀಡಲು ನಾಕಾರಣ ತೊಂದತೆ
ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್.

10/28/2008 0:00

E

EST1A

2(7) ದೂರು
21:2005‐06

ರ್ೕ ಹ
ಹೆಚ್
ಚ್ ಗಂಗಯಯ್ ನದ
ನದೇರ್ಶಕರು
ರ್ಶಕರು ಸಕಾರ್ರಿ
ಮುದಾರ್ಣಾಲಯ ಪೀಣಯ್ ಬೆಂಗಲೂಊರುಉ
ಇವರು 04‐05 ರ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ವಷರ್ದ ಲ್
ಮುದಿರ್ ದ ಪುಸತ್ಕಗಳ ಲ್ನ ದೋಷಗ ಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಸುತ್ ಕರ್ಮ ಜರುಗಿ ದ ಬಗೆಗ್.

5/26/2010 0:00

C

EST1A

2(7)ದೂರು
22:2005‐06

ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಅಂಕರಸನ ಹ ಳ್ಯ
ಸಕಾರ್ರಿ ಮುದರ್ಣಾಲಯದ ಆವರಣ ಅವಧಿಯ ಲ್
ಸಬಬ್ಂದಿಯಿಂದ ಪತರ್ಕತರ್ರ ಮೇಲೆ ಹಲೆಲ್ಯಾದ
ಪರ್ಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/8/2007 0:00

D

3296

3299

3301

4/2/2007 0:00

A

3306

3307

3309

3311

3314

EST1A

2(7) ದೂರು
25:2005‐06

ರ್ೕ ಎನ್ ಎಂ ಪನಾ ನಿದೇರ್ಶಕರು ವೈನಾರಿಟಿ
ಮತುತ್ ರ್ೕಮತಿ ಪರ್ತಿಮಾ ಉ.ನಿ ಹಾಗೂ
ಸೊಮಣಣ್ ಪರ್ ದ ಸ ಇವರು 08 ಅಧಾಯ್ಪಕರಿಗೆ
16 ತಿಂಗಳ ವೇತನವನುನ್ ನಾ ಕಾರಣ ಳಂಬ
ಮಾಡಿರುತಾತ್ರೆಂಬ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

EST1A

2(7) ದೂರು
26:2005‐06

ರ್ೕ ಎಂ ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿಗೌಢ ೇ ಅ
ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಬೆಂಗಲೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರು ಹಕುಕ್ ಚುಯ್ತಿ ಮಾಡಿರುವ ರುದದ್ ಸುತ್
ಕರ್ಮ ಕೈಗೋಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್.

1/10/2007 0:00

D

EST1A

2(7) ದೂರು
29:2005‐06

ರ್ೕ ವಸಂತಕುಮಾರ್ ಸಾನಿ )ಸೇವೆಯಿಂದ
ವಜಾಗೊಂಡಿರುವರು) ಕ.ಪೌರ್ ಪ.ಮಂಡ
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಬಾಯ್ಂಕ್ ಗಳ ಲ್ ಸಾಲ
ಪಡೆದಿರುವ ಬಗೆಗ್.

11/2/2009 0:00

E

EST1A

2(7) ದೂರು
31:2005‐06

ಬೆಂಗ
ಬೆಂಗಲೂರುಉ
ಲೂರುಉ ಉತರ
ತ್ ವಲು
ವಲು ‐1ರ ಬಿಇಓ
ಮತುತ್ ಬಬ್ಂದಿಯವರು ಕೆಜಿಐಡಿ ಮತುತ್
ಜೆಪಿಎಫ್ ಸಾ ನೀಡಲು ಹಣ ವಸೂಲು
ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್.

8/2/2007 0:00

B

2(7) ದೂರು
33:2005‐06

ಕ.ಪೌರ್ ಪ ಮಂಡ ಬೆಂಗಲೂರು ಇವರು
ನಡೆಸುವ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ ಪರೀಕಷ್ಗೆ
ಅಗತಯ್ ರುವ ಬಿ ಕಾಗದ ಮತುತ್ ಕಾರ್ಫ್ಟ್
ಕಾಗದವನುನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಲ್ ನಿಯಮ
ಉಲಲ್ರ್ಂಇ ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕರ್ಮ
ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/10/2008 0:00

D

EST1A

4/23/2008 0:00

D

3315

EST1A

2(7) ದೂರು
34:2005‐06

ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ರುದದ್ ರ್ೕ
ಶಾಮಣಣ್ ಅಧಯ್ಕಷ್ರು ಕನಾರ್ಟಕ ಪಸ್ರ್ ಟರ್ಸ್ಟ್
ಇವರು ಸ ಲ್ ದ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

10/17/2007 0:00

D

3317

EST1A

2(7) ದೂರು
35:2005‐06

ಮುಸಾತ್ಕ್ ಅಹಮದ್ ಪರ್ಕಾನಿ (ದೈ ) ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

2/3/2010 0:00

D

3323

EST1A

2(2) ಸವ್.ವೆ.ಬ
86/97‐98

ರ್ೕ ಎಂ ರಾಮಯಯ್ ಜಿಲಾಲ್ ದೈ ಕ
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು

4/26/2007 0:00

D

3327

EST1A

2(2) ವೇ.ನಿ
12/99‐00

ವೇತನ ನಿಗಧಿಯ ಬಗೆಗ್

4/26/2007 0:00

D

3329

EST1A

2(2) .ವೇ.ಬ
55/01‐02

ರ್ೕ ಹನುಮಯರಾಯಯ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು

6/1/2007 0:00

D

3330

EST1A

2(7) ದೂರು
56:2005‐06

ಬಿಇಓ ತುರುವೇಕೆರೆ ಇವರು ಮಾಯಸಂದರ್ದ ಲ್
ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಕಾನೂನು
ಬಾ ರವಾಗಿ ನೀಡಿರುವುದು ರದುದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತುರುವೇಕೆರೆ
ತುಮಕೂರು ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

3332

EST1A

2(7) ದೂರು
54:2005‐06

ರ್ೕ ನಂಜಯಯ್ ಬಿಇಓ ಕುಣಿಗಲ್ ಹಾಗೂ ಬಿಆರ್
ಪಿ ಮತುತ್ ಆರ್ ಪಿ ಗಳ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

1/22/2007 0:00

D

3333

EST1A

2(2) ಸವ್.ವೇ.ಬ
87/01‐02

ರ್ೕ ನಂಜುಂಡೇಶವ್ರಸಾವ್ಮಿ

11/6/2006 0:00

D

3334

EST1A

2(7) ದೂರು
58:2005‐06

ರ್ೕ ಜಯರಂಗ ೇ ಅ ಬೆಂಗಳೂಉರು
ಉ.ವಲು‐2 ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

11/12/2007 0:00

D

3335

EST1A

2(2) ವೇ.ತ ಬ
63/02‐03

ರ್ೕ ಗೌಡ ಬಾಗ್ ಮತುತ್ ಜಿ ದದ್ ಂಗಸಾವ್ಮಿ
ಮೈಸೂರು

10/31/2006 0:00

D

1/10/2007 0:00

D

3337

EST1A

2(2) ಸವ್.ಬೇ
82/02‐03

ದಿ. ಎನ್ ಹನುಮಂತಯಯ್ ದಾಯ್ಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಇವರ ವೇತನ ನಿಗಧಿಯ ಬಗೆಗ್

6/15/2011 0:00

E

3340

EST1A

2(2) ಸವ್.ಬ
82/02‐03

ರ್ೕ ಬೆಟಟ್ ಸಾವ್ಮಿಗೌಡ ನಿ.ಮು.

5/26/2007 0:00

D

3341

EST1A

2(7) ದೂರು
60:2005‐06

ರ್ೕಮತಿ ಯಶೋದ ಬೋಮಣಣ್
ೇ ಅ ಬೆಂ
ದವ‐2 ಇವರು ಮಾಚ್ರ್ 2006ರ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್
ಪರೀ ೆಯ ಲ್ ಕೇಂದರ್ ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಲ್
ಕತರ್ವಯ್ ಕೋಪದ ಬಗೆಗ್.

10/9/2007 0:00

B

3342

EST1A

2(2) ಕ.ಬಾ.ಹೆ
72/02‐03

ರ್ೕ ಎನ್ ಲಕಷ್ಯಯ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಚಿತರ್ದುಗರ್

5/26/2007 0:00

D

3343

EST1A

2(2) ವೇ.ನಿ
20/03‐04

ರ್ೕ ಟಿಎಂ ಜಯದೇವಯಯ್

6/6/2008 0:00

E

3344

EST1A

2(7) ದೂರು
2:2006‐07

ಶಾಂತರಾಜು ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಬೆಂಗಳೂರು
ನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ರ್ೕ ತಿಮಮ್ಯಯ್ ವಾಹನ
ಚಾಲಕ ಇವರ ಮೇಲೆ ಹಲೆಲ್ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2010 0:00

D

3345

EST1A

2(2) ಇತರೆ
82/03‐04

ಧಾರವಾಡ ಅಯುಕಾತ್ಲಯಕೆಕ್ ಪತರ್ಗಳು
ಂದಿರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್

10/31/2006 0:00

D

3347

EST1A

2(2) ಅ.ವೇ.ಬ
38/03‐04

ರ್ೕ ಎಸ್ ಎಲ್ ಶೆವ್ೕಶವ್ರಯಯ್ ನಿ.ಉ.
ತುಮಕೂರು

11/7/2007 0:00

D

2(7) ದೂರು
03:2006‐07

ರ್ೕ ದೇವಪರ್ಕಾಶ್ ಉ.ನಿ. ಬೆಂಗಳೂರು
ಉ.ಜಿಲೆಲ್ ಇ
ಇವರು
ವರು ರ್ೕೕಮತಿ
ಮತಿ ಕೃಷಮ
ಷಣ್ಮಮ್ ನಿವೃ
ನಿವ ತಿತ್
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸ. ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಕೃಷಣ್ಯಯ್ನ
ಪಾಳಯ್ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಬಡಿತ್
ನೀಡುವಾಗ ನಿಯಮಗಳನುನ್ ಗಾ ಗೆ ತೂರಿ
ಅವಯ್ವಹಾರ ನಡೆ ದಾದ್ರೆ ಎಂಬ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

7/24/2008 0:00

D

2(7) ದೂರು
4:2006‐07

ರ್ೕ ಕಾಳಪಪ್ ಉ.ನಿ.(ಆಡ ತ) ಸಾ ಇ
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಂದೆ ಉತತ್ರ
ವಲು‐1ರ ಲ್ ೇ ಅಯಾಗಿ ಕೆಲಸ
ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ದಾದ್ಗ ಹಲವಾರು ಶೈಕಷ್ಣಿಕ
ಅಪರಾದಗಳನುನ್ ಎಸಗಿರುತಾತ್ರೆ ಎಂಬ ಬಗೆಗ್.

2/14/2007 0:00

D

3348

3352

EST1A

EST1A

3353

EST1A

2(2) ವೇ. ನಿ
29/03‐04

ರ್ೕಮತಿ ರ್ೕರಂಗಮಮ್ ನಿ.ಉ.ನಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್

9/22/2007 0:00

D

3355

EST1A

2(2) ವೇ.ನಿ
29/03‐04

ರ್ೕ ಸಾಕಪಪ್ ನಿ.ಮು. ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಕರುಬರ
ಬೂದಿ ಹ ಳ್

7/31/2007 0:00

D

3356

EST1A

2(7) ದೂರು
5:2005‐06

ರ್ೕ ಸುಬಬ್ಯಯ್ ೇ ಅ ಬೆಂಗಳೂರು
ದ.ವಲು4ರ ಲ್ ಹಣ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರ
ದುರುಪ ೕಗ ಪಡಿ ಕೊಂಡಿರುತಾತ್ರೆ ಎಂಬ
ಬಗೆಗ್.

5/2/2007 0:00

D

3357

EST1A

2(2) ವೇ.ಬ
33/03‐04

ಹೆಚ್.ಎಸ್. ರಾಮ ಚಂದರ್ರಾವ್ ನಿ.ಮು.

5/26/2007 0:00

D

2(7) ದೂರು
6:2006‐07

ರ್ೕ ಬಿಇಟಿ ಸತಯ್ನಾರಾಯಣರೆಡಿಡ್
ಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಂದಿರ್ಯ ದಾಖಲಾತಿ
ಘಟಕ ಸಾ ಇಲಾಖೆ ಕೆಜಿ ರಸೆತ್ ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರು ಪರಿ ಷಟ್ ಜಾತಿ ವಗರ್ಗಳ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ
ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಕಿರುಕುಳದ ಬಗೆಗ್.

2/13/2007 0:00

D

3358

EST1A

3359

EST1A

2(2) ವೇ.ಬ
117/04‐05

ರ್ೕಮತಿ ಆರ್ ಶಾಂತ ಮು. ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ
ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

5/26/2007 0:00

D

3361

EST1A

2(2) ವೇ.ಬ
138/04‐05

ರ್ೕಮತಿ ಭಾರತಿ ಮು. ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು
ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

5/25/2007 0:00

D

ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ 97‐
98ನೇ ಸಾ ನ ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್ಎ 2003 ರ ಗಾರ್ಮೀಣ
2(7) ದೂರು
ಕೃಪಾಂಕ
ರ ತ ಪರಿ ಷಟ್ ಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ ರ್ೕಮತಿ
07:2006‐2007
ಜೆಆರ್ ಇಂದುಮತಿ ಅವರು ಗೂರ್ಪ್‐3 ಎ.ಯ
ಕೊನೆಯ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಯ ಕಟ್ ಆಫ್ ಅಂಕ
55 72916 ಇದು ಅದಕಿ ಂತ ಹೆಚು ಅಂಕಗಳನು

1/28/2010 0:00

D

3362

EST1A

3363

EST1A

2(2) ಕ.ಬಹೆ.ವೇ
36/04‐05

ರ್ೕ ಬೀರುರಪಪ್ ನಿ.ಮು. ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ
ಬೆಳಂಗೆರೆ ಚಳಲ್ಗೆರೆ ತಾ. ದಾವಣಗೆರೆ, ಜಿಲೆಲ್
ಇವರು ಕಟಿಟ್ದ ಭಾಷಾ ಬಂದ ಹೆ.ವೇ. ಮ ಬಗೆಗ್

5/26/2007 0:00

D

3365

EST1A

2(2) ಹೇ.ಬ
129/04‐05

ರ್ೕ ಬಿನವ್ಲ್ ಗೌಡ ನಿ. ೆ.ಅರಕಲಗೂಡು ಹಾಸನ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಹೆ.ತಾ.ಕ.ಮ

5/25/2007 0:00

D

3366

EST1A

2(2) ಸವ್.ವೇ.ಬ
37/04‐05

ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾ. .ಇ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್

5/25/2007 0:00

D

3368

EST1A

2(2) ವೇಬ
111/04‐05

ರ್ೕ ಬಿ.ಎನ್. ನಂಜುಂಡ ಸವ್ಯಂ ಯಂ. .ಸ
ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಚಾಚ್ಗಿ ವೇತನ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

5/25/2007 0:00

D

3371

EST1A

2(2) ಹೇ.ಬ.ನಿ
27/04‐05

ರ್ೕ

ಶವ್ರಾಹಯ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಉಪ
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು

5/25/2007 0:00

D

EST1A

2(2) ಹೇ.ಬ.ನಿ.
27/04‐05

ಮತಿ ಎಂ.
ಎಂ ಕೆ. ಬೇರಮ
ಬೇರಮಮ್ ನಿ.ಮು. ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ
ರ್ೕೕಮತಿ
ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಸೇ ಪಾರ್.ಶಾ
ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್

11/6/2006 0:00

D

EST1A

2(2) ಹೇ,.ವೆ.ಬ
91/04‐05

ರ್ೕ .ಎನ್. ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್
ಸಾ. .ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಅರದಹ ಳ್ ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್
ಹೆಬಾಬ್ನಿ ಟೌನ್ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

11/6/2006 0:00

D

3373

3375

3378

EST1A

2(2) ಹೇ.ವೇ.ಬ
75/04‐05

ರ್ೕ ಎನ್.ಎಸ್. ನಾಗಾರಾಜ .ಮು.
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ

9/7/2011 0:00

D

3380

EST1A

2(2) ಹೆ.ವೇ.ನಿ
ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅ.ಸ
5816/04‐05

ರ್ೕ ಬಿ.ಎಂ. ದತತ್ ನಿ.ವಯಸಕ್ರ
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್, ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

5/25/2007 0:00

D

3383

EST1A

2(2) ಹೆ.ವೇ.ನಿ
116/04‐05

ರ್ ಬಿ.ಎಸ್ ಕರ್ಷಣ್ ಮೂತಿರ್ ಮು. ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,
ಹುಲೆಲ್ೕದುಗರ್ ಹ ಳ್, ಬೆಂ ಇವರ ವೇತನ ನಿಗಧಿ
ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

5/25/2007 0:00

D

3385

EST1A

2(2) ಸವ್.ವೇಬ.
68/04‐05

ವೆಂಕಟಪತಿ, ನಿ.ಮು. .ಸ
ರ್ ವೈ.ಎಸ್ ವೆಂಕಟಪತಿ
ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಮಂದಿಕಲ್ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ
ಚಿಕಕ್ಮಗಳುರು ಇವರಿಗೆ ಸವ್.ವೇ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

8/10/2007 0:00

D

3388

EST1A

2(2) ಹೇ.ವೇ.ಬ
5/04‐05

4/26/2007 0:00

D

ರ್ೕ ಕೆಗ

ದದ್ಪಪ್ ನಿ,ಮು. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್

3389

EST1A

2(2) ಹೆ.ವೇ.ಬ
147/04‐05

ರ್ೕ ಎಂ.ಬಿ ನಿಂಗಪಪ್ನವರು ಡಿ.ಉ.ದ ಮೈಸುರು
ಜಿಲೆಲ್

5/25/2007 0:00

D

3394

EST1A

2(2) ಕ,.ಬಾ.ಹೆ
6/04‐05

ರ್ೕಮತಿ ರತನ್ ನಿ.ಮು. ಸ.ಪೌರ್/ಶಾಲೆ
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್

4/26/2007 0:00

D

3396

EST1A

2(2) ವೇ.ನಿ
41/04‐05

ಠಲಚಾಯರ್ ನಿ.ಉ., .ಟಿ.ಇ ಗುಲಬ್ಗಾರ್
ಜಿಲೆಲ್

5/25/2007 0:00

D

3397

EST1A

2(2) ಹೆ.ವೇ.ಬ
27/04‐05

ಶಾಂತ ರಾಜು ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್

5/25/2007 0:00

D

3400

EST1A

2(2) .ವೇ.ಬ
/11/04‐05

5/25/2007 0:00

D

ರ್ೕ

ರ್ೕ

ರ್ೕ ಬಿ ನಂಜುಂಡೇಶವ್ರಸಾವ್ಮಿ ಮು. ಹಾಸನ
ಜಿಲೆಲ್

3401

EST1A

2(2) ಸವ್.ವೇ.ಬ
34/04‐05

ರ್ೕಮತಿ

.ಎಸ್ ಗೌರಮಮ್ ನಿ.ಮು. ಹಾಸನ
ಜಿಲೆಲ್

1/5/2009 0:00

E

3404

EST1A

2(2) ಹೆ.ವೇ.ಬ
125/04‐05

ರ್ೕ

ಶವ್ನಾಥ್ ಖಾರಿ ನಿ.ಮು. ನೆಲಮಂಗಲ
ಬೆಂ ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್

5/25/2007 0:00

D

3405

EST1A

2(2) ಸವ್.ವೇ.ಬ
10/04‐05

ರ್ೕಮತಿ ಕಾವೇರಮಮ್ ನಿವರ್ತತ್ ಕಷ್ಕರು
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್

11/6/2006 0:00

D

3407

EST1A

2(2) ಹೆ.ವೇ.ಬ
91/04‐05

ರ್ೕ ಎಸ್, ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಾರ್. ನಿ.ಮು.
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್

5/25/2007 0:00

D

3409

EST1A

2(2)
ಹೆ,ವೇ.ಬ42/04‐05

ರ್ೕ ಜಿ,.ಎನ್ ವರಾಮ ನಿ. ಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ತಿಪಟೂರು

5/25/2007 0:00

D

3412

EST1A

2(2) ಹೆ.ವೇ.ಬ
75/04‐05

ಎಸ್ ನಾಗರಾಜನ್ ನಿ.ಮು. ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್

5/25/2007 0:00

D

3413

EST1A

2(2) ಆ.ನಾ ಬ
80/04‐05

ರ್ೕ ಎಸ್ ನರ ಂಹ ಮೂತಿರ್ ನಿ. .ಪ ಉ.ಕ
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್

4/26/2007 0:00

D

3416

EST1A

2(2) ಹೆ.ವೇ.ಬ
53/05‐06

ಶ ರ್ೕ ಎಂ. ಪರಮೇಶವ್ರ ನಿ.ಮು. ಅರಟಿಗಟಿಟ್
ಹೊನಾನ್ ತಾ. ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್

5/25/2007 0:00

D

3417

EST1A

2(2) ಹೆ.ವೇ.ಬ
49/05‐06

ರ್ೕ ಎಸ್. ದದ್ಗಂಗಯಯ್, ನಿ.ಉ. ಮೈಸುರು ಜಿಲೆಲ್

4/26/2007 0:00

D

EST1A

2(2) ಹೆ.ವೇ.ಬ
67/05‐06

5/25/2007 0:00

D

3420

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಎಸ್ ಸುಧಾ ಉಪ
ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು
ಬಸವನಗುಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು

3422

EST1A

2(2) ಹೆ.ವೇ.ಬ
75/05‐06

ರ್ೕ ಮುನಿಸಾವ್ಮಯಯ್ ಎಂ.ನಿ. ಮು. .ಸ
ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ನಾರಾಯಣ ಪುರ ದೇವನಹ ಳ್, ತಾ.
ಬೆಂಗಳುರು ಗಾರ್ಂ

4/26/2007 0:00

D

3424

EST1A

2(2) ಹೆ.ವೇ ಬ
47/05‐06

ರ್ೕಮತಿ ದಿ. ಗಿರಿಚೇಶವ್ರಿ ದೇ.ನಿ
ಷಯಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಉ.ನಿ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂ. ಉ
ಜಿಲೆಲ್

5/25/2007 0:00

D

3425

EST1A

2(2) ಸವ್.ವೇ.ಬ
10/05‐06

ರ್ೕ ಮಸಾತ್ಕ್ ಅಹಮ್ದ್ ಜಿಲಾಲ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ
ಅಧಿಕಷ್ಕರು ಉ.ನಿ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂ ಉ. ಜಿಲೆಲ್

4/26/2007 0:00

D

3427

EST1A

2(2) ಹೆ.ವೇ.ಬ
27/05‐06

ದಿ. ಹೆಚ್.ಡಿ ಕರೀಗೌಡ ಮು. ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ
ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ನಿಗಧಿ

5/26/2007 0:00

D

3429

EST1A

2(2) ಹೆ.ವೇ,ಬ
41/05‐06

ರ್ ಎಂ ಶಂಕರ್ ನಿಮು. ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲ
ಕಡತಿಪುಪ್ರು ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ, ಬೆಂ ಗಾರ್ಂ ಜಿಲೆಲ್

4/26/2007 0:00

D

3431

EST1A

2(2) ಸವ್.ವೇ.ಬ
65/05‐06

3433

EST1A

2(2) ವೆ.ನಿ
11/05‐06

3435

EST1A

3436

3439

ರ್ೕ ಎಸ್ ಚಿದಂಬರ್ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು,
ಉ.ನಿ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ ಗಾರ್ಂ ಜಿಲೆಲ್

9/6/2011 0:00

E

ರ್ ವಾನಂದ ಮು. ಸ.ಪೌರ್,ಶಾಲೆ
ರಾಮಗೊಂಡನಹ ಳ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ವೇತನ
ನಿಗಧಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

11/6/2006 0:00

D

2(2) ವೇ.ನಿ
68/05‐06

ರ್ ಎಂ ಜವರಯಯ್ ನಿರೀದರ್ ಗೆ,ಟಿ ಇ
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್

5/25/2007 0:00

D

EST1A

2(2) ಹೆ.ವೇ.ಬ
55/05‐06

ರ್ೕ ೕತಾರಾಮ್ ಶಾ ೕ ನಿ,ಮು. .ಸ
ಪೌರ್,.ಶಾಲೆ ಹಾರೋಹ ಳ್, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್

5/25/2007 0:00

D

EST1A

2(2) ಹೆ.ವೇ.ಬ
49/05‐06

ರ್ೕ ನಾರಾಯಣ ಭಟನಿ .ಚಿತರ್ಕಲಾ
ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ಸ.ನಿ.ಕಛೇರಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್

5/25/2007 0:00

D

3440

EST1A

2(2) ಹೆ.ವೇ.ಬ
42/05‐06

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

5/26/2007 0:00

D

3443

EST1A

2(2) ಹೆ.ವೇ.ಬ
61/05‐06

ರ್ೕ ಮೈರೆ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನಯಯ್ ನಿ.ಮು.
ಚನನ್ಹ ಳ್, ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ. ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಂ
ಜಿಲೆಲ್

4/26/2007 0:00

D

3446

EST1A

2(2) ಹೆ.ವೇ.ಬ
95/05‐06

ದಿ. ಜಿ.ಎನ್ ಕರ್ಷಣ್ ಮೂತಿರ್ ಷಯಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು
ಉ.ನಿ ಕಛೇರಿ ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್

5/25/2007 0:00

D

3447

EST1A

2(2) ಹೆ.ವೇ.ಬ
7/05‐06

ರ್ೕ ಆರ್ ನಂಜಪಪ್. ನಿ.ಉ. ಡಯಟ್
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್

9/6/2011 0:00

D

3449

EST1A

2(2) ಹೆ.ವೇ,.ಬ
57/05‐06

ರ್ೕ .ಪಿ ನಾಗರಾಜೇಗೌಡ.ನಿ. ಮು.
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ನರಸಹ ಳ್, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್

5/25/2007 0:00

D

3454

EST1A

2(2) ಹೆ.ವೇ.ಬ
4/05‐06

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಡಿ ಹನುಮಂತರಾಯ ಮು.
ಸ.ಪಾರ್. ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್

5/8/2007 0:00

D

3455

EST1A

2(2) ಹೆ.ವೇ.ಬ
39/05‐06

ರ್ ಪುಟಟ್ಣ ನಿ.ಪಾರ್ಚಾಯರ್ರು ಸ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ
ಮುರಾಜಿರ್ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಮೈಸೂರು
ಜಿಲೆಲ್

11/23/2007 0:00

D

3457

EST1A

2(2) ಹೆ.ವ.ಬ
14/05‐06

ರ್ೕ ರುದರ್ಮದಿನವ್ಯ ,ನಿ,ಮು. .ಸ ಪಾರ್.ಶಾ
ಅರ ಕೆರೆ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್

4/26/2007 0:00

D

3458

EST1A

2(2) ವೇ.ಬ
14/05‐06

ರ್ೕಮತಿ ಮಂಗಳಾ ಮು. .ಸ ಪಾರ್.ಶಾಲೆ
ಅಣಭೇರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್

5/26/2007 0:00

D

3459

EST1A

2(2) ಹೆ.ವೇ.ಬ
20/05‐06

ರ್ೕ .ಬಿ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ್, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಡಲ್ಘಟಟ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ.

10/5/2007 0:00

D

3461

EST1A

2(2) ವೇ.ಬ
21/05‐06

ರ್ೕಮತಿ ಉಮಾದೇವರಿ ಪರ್ಕಾಶ್ ರೇ ಮಠ
ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

5/26/2007 0:00

D

3462

EST1A

2(2) ಹೆ.ವೇ.ಬ
21/05‐06

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎನ್ ಭಾಸಕ್ರ್ ನಿ.ಮು.
ಸ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಮತಿತ್ ಘಟಟ್ ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್

1/13/2010 0:00

E

3464

EST1A

2(2) ಇತರೆ
88/05‐06

ರ್ೕ ಎಂ.ಬಿ ಅಂಗಡಿ. ಮು. ಸ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ
ಹಾಗೂ ಇತರರ ಬೆಳಗಾ ಜಿಲೆಲ್

5/8/2007 0:00

D

3466

EST1A

2(2) ಸವ್.ವೇ.ಬ
90/05‐06

ರ್ೕ ಆರ್ ನಿಂಗಪಪ್, ಮು. ಸ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್

4/26/2007 0:00

D

3469

EST1A

2(2) ಹೆ.ವೇ.ಬ
72/05‐06

ರ್ೕ ಎಸ್. ಮಾದಯಯ್ .ತ.ಉ.ನಿ ಕಛೇರಿ
ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್

9/6/2008 0:00

E

3470

EST1A

2(2) ಸವ್.ವೇ.ಬ
23/05‐06

ರ್ ಬಿ. ನಾಗರಾಜ್ ಉ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್

4/26/2007 0:00

D

3472

EST1A

2(2) .ವೇ.ಬ
50/05‐06

ರ್ೕಮತಿ ಮಮತ, ೇ. , ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ನಿ.ವೇ.ಬ

9/27/2007 0:00

D

3475

EST1A

2(2) ಹೆ.ವೇ.ಬ
76/05‐06

ರ್ೕ ಬಿ.ಎಸ್. ೕಲನ್, ನಿ.ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಸ.ಮ ಬೆಂಗಳೂರು

10/5/2007 0:00

D

3477

EST1A

2(2) ಹೆ.ವೇ,.ಬ
82/05‐06

ರ್ೕನಿವಾಸ ಅಹಮದ್ ನಿ.ಜಿಲಾಲ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ
ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಬೆಂ ದ ಜಿಲೆಲ್

5/26/2007 0:00

D

EST1A

2(2)ಹೆ.ವೇ ಬ
96/05‐06

ರ್ಯುತ ಎನ್ ಚನನ್ಗಿರಾಯ ಷಯ
ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, (ನಿ) ಉ.ನಿ ಕಛೇರಿ, ಕೊಡಗು
ಜಿಲೆಲ್, ರ್ೕ ಯುತ ಕೋಡಪಪ್ ನಿ.ಮು.
ಸ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಬೆಂ.ಗಾರ್.ಜಿಲೆಲ್

9/6/2008 0:00

E

3480

3484

EST1A

2(2) ಸವ.ವೇ.ಬ
70/05‐06

ಉ.ನಿ ಕಛೇರಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್, ರ್ೕಯುತ
ರೋಹಪದಪ್ ನಿ.ಮು. ಸ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಬೆಂ ಗಾರ್ಂ
ಜಿಲೆಲ್

5/25/2007 0:00

D

3554

EST1A

2(2) ವೇ,ನಿ
74/05‐06

ರ್ೕ ದಿ. ರಂಗಸಾವ್ಮಿ ಉ. ಟಿಇ ಚಿತರ್ದುಗರ್
ಇವರ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2008 0:00

E

3555

EST1A

2(2) ಹೆ.ವೇ.ಬ
89/05‐06

ರ್ೕ ಎಸ್ ಸುಬಬ್ಣಣ್ ಹೆಗಡೆ ಸಹಾಯಕ
ಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್

5/26/2007 0:00

D

3557

EST1A

2(2) ನಿ.ವೇ.ಬ
81/05‐06

ರ್ೕಮತಿ ಪೆರ್ೕಮಕುಮಾರಿ ಮು. ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ
ರೇನೆಲೂಲ್ರು ವ ಗಗ್

6/30/2008 0:00

E

3560

EST1A

2(2) ಹೆ.ವೇ.ಬ
73/05‐06

ರ್ೕ ಎಂ ಪರಮೇಶವ್ರಯಯ್ ನಿ.ಉ ಕಾರಿಪುರ
ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್

5/25/2007 0:00

D

3561

EST1A

2(2) ಸವ್.ವೆ.ಬ
19/05‐06

ರ್ೕ ಟಿ ದಾದಾಜಿಕೊಮಡ ರಾಮ ಮು.
ಸ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಜೋಡಿ ಹುಸೂರು ದಂ ಜಿಲೆಲ್

5/25/2007 0:00

D

3562

EST1A

2(2) ಹೇ.ವೆ.ಬ
91/05‐06

ರ್ೕ ಜಿ. ಎಂ ಮಹದೇವಯಯ್
ಉ.ತಾರ್.ಸ.ಬಾ.ನ.ವೂ.ಕಾ ನಂಜನಗೂಡು
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್

5/25/2007 0:00

D

3564

EST1A

2(2) ಸವ್.ವೇ.ಬ
19/06‐07

4/26/2007 0:00

D

3566

EST1A

2(2) ಸ.ವೇ.ಬ
22/06‐07

ರ್ೕಮತಿ ವಸಂತಕುಮಾರಿ (ನಿವರ್ತತ್) ಮು.
ಸ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್

4/29/2010 0:00

E

3568

EST1A

2(2) ವೇ.ನಿ
24/06‐07

ರ್ೕ ಎಂ.ಎ ದೇವಯಯ್ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು,
ಉ.ನಿ ಕಛೇರಿ, ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್

5/25/2007 0:00

D

ರ್ೕ

ೕತಾರಾಮ ಅಡಿಗ ರಾಯ ಉ.ನಿ ಕಛೇರಿ,
ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್

3571

EST1A

2(2) ಹೆ.ವೇ.ಬ
16/06‐07

ರ್ೕ ಎಸ್ ನೇತಾರಾಮ ಶಾ ತ್ೕ ಮು.
ಸ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್

5/25/2007 0:00

D

3573

EST1A

2(2) ವೇ,ನಿ
17/06‐07

ರ್ೕ ಟಿ. ಕರ್ಷಣ್ಶಾ ೕ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು
ಡಿ.ಎಸ ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು

11/6/2006 0:00

D

3577

EST1A

2(2) ಸವ್.ವೇ.ಬ
7/06‐07

ರ್ೕ ವ ಂಗೇಗೌಡ ಮು. .ಸ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್

3/17/2007 0:00

D

3581

EST1A

2(2) ಸವ್.ವೇ.ಬ
12/05‐06

ರ್ೕ ಎಂ ಎಸ್ ರಾಜಗೋಪಾಲ,ಮು.
ಸ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್

9/7/2011 0:00

E

EST1A

2(2) ವೇ,ನಿ
2/06‐07

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಎಸ್ ಪುಷಟ್ ಮು. ., ಸ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
ಹಾರನಹ ಳ್, ವೆರಿಯಾ ಪಟಟ್ಣ ತಾ.ಮೈಸೂರು
ಜಿಲೆಲ್

4/26/2007 0:00

D

3583

3584

EST1A

2(2) ಸವ್.ವೇ.ಬ
21/06‐07

ರ್ೕ ಎಂ ಬೆಳಾಳ್ರಪಪ್ ಷಯಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು,
ಉ.ನಿ ಕಛೇರಿ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್.

4/26/2007 0:00

D

3590

EST1A

2(2) ಹೆ.ವೇ,ಬ
4/06‐07

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್. ಗಂಗಾಣಯಯ್ ನಿ.ಮು. ಇವರಿಗೆ
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್

12/1/2007 0:00

D

3592

EST1A

2(2) ನಿ,ವೇ,.ಬ
26/06‐07

ರ್ ಬಿ.ಆರ್ ಪರ್ಕಾಶ್ ಮು. ಸ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ
ಹುಳೆಳ್ನಹ ಳ್, ತುಮಕೂರು ಇವರ .ವೇ.ಬ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/13/2007 0:00

D

3594

EST1A

2(2) ವೇ,ನಿ
14/06‐07

ರ್ೕ ಜಿ.ಹೆಚ್ ೕರಣಣ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್

11/6/2006 0:00

D

3596

EST1A

2(2) ವೇ,ನಿ
27/06‐07

ರ್ೕ ಬೇಬಿ ನಗೇನನವರನ್ ಮು, ಸ,ಪಾರ್.ಶಾಲೆ
ಮೈಸೂರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ

4/26/2007 0:00

D

16

OFFICE BRANCH

5(1)ವಗರ್.5/200
3‐04

ರ್ೕ ಧರಣೇಂದರ್ಯುಯ್, ಪರ್.ದ.ಸ. ಇವರ ಕಡಾಡ್ಯ
ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

23

OFFICE BRANCH

5[1]ವಗರ್:02:20
06‐2007

ರ್ೕ ಹೆಚ್. .ಸುಬಬ್ರಾವ್, ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು,
ಇವರ ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಮಾಪಾರ್ಡು ಬಗೆಗ್.

4/6/2007 0:00

D

25

OFFICE BRANCH

5[1]ವಗರ್:3.3:2
006‐2007

ರ್ೕ ನೋದಕುಮಾರ್ ಜಾಗೀರ್ದಾರ್,
ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು, ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

4/6/2007 0:00

D

26

OFFICE BRANCH

5[1]ವಗರ್ಬಿಡುಗ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ವಗಾರ್ಣೆಯಾದ ನೌಕರರನುನ್
ಡೆ:06:2006‐2007
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/6/2007 0:00

D

ರ್ೕ ಬಿ.ಗಂಗಾಧರಸಾವ್ಮಿ, ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು
ಮತುತ್ ರ್ೕ ಟಿ.ಜಿ.ದೇವರಾಜು,
ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು, ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

4/6/2007 0:00

D

27

OFFICE BRANCH

5[1]ವಗರ್/07/2
006‐2007

2006‐2007ನೇ ಸಾ ನ ಬೋಧಕೇತರ
ನೌಕರರ ವಗಾರ್ಣೆ [ಮಹಮದ್ ಇಬಾರ್ ಂ
ಬೇಗ್] ಬಗೆಗ್.

4/6/2007 0:00

D

ರ್ೕ ಮಲಲ್ಣಣ್ ಮಡಿವಾಳ ಮತುತ್ ರ್ೕ ಮೂಲಸಾಬ್
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

4/6/2007 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಡಿ.ಜಿ.ನಾರಾಯಣದಾಸ್,
5[1]ವಗರ್:ಮಾ:1
ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ,
1:2006‐2007
ಬಳಾಳ್ರಿ, ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಪಾರ್ಡಿನ ಬಗೆಗ್.

4/6/2007 0:00

D

OFFICE BRANCH

5[1]ವಗರ್.ಮಾ:1
3:2006‐2007

ರ್ೕ ರ್ೕಪಾದರಾವ್, ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು, ಉಪ
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಬಳಾಳ್ರಿ, ವಗಾರ್ವಣೆ
ಮಾಪಾರ್ಡಿನ ಬಗೆಗ್.

4/6/2007 0:00

D

OFFICE BRANCH

5[1]ವಗರ್:10:20
06‐2007

ರ್ೕ ಗಂಗಾಧರಯಯ್, ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಅರಕಲಗೂಡು,
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

4/6/2007 0:00

D

28

OFFICE BRANCH

5[1]ವಗರ್:08:20
06‐2007

29

OFFICE BRANCH

5[1]ವಗರ್:ಮಾ
ಪಾರ್ಡು:12:2006‐
2007

30

31

32

33

OFFICE BRANCH

5[1]ವಗರ್:09:20
06‐2007

ಗುಲಾಂ ದಸತ್ಗೀರ್, ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು, ಉಪ
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಬಳಾಳ್ರಿ, ವಗಾರ್ವಣೆ
ರದುದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/6/2007 0:00

D

34

OFFICE BRANCH

5[1]ವಗರ್:14:20
06‐2007

ರ್ೕ ಎಂ. ವಶಂಕರ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಮಳವ ಳ್, ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

4/6/2007 0:00

D

35

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಮಹದೇವಪಪ್ ಮತುತ್ ರ್ೕ ನೀಲಕಂಠಪಪ್,
5[1]ವಗರ್:05:20
ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ
06‐2007
ಬಗೆಗ್.

4/6/2007 0:00

D

36

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಕೆ.ಎನ್.ನಂಜುಂಡರಾವ್,
5[1]ವಗರ್:16:20
ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯುಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ
06‐2007
ಕಛೇರಿ, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ, ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

4/6/2007 0:00

D

37

OFFICE BRANCH

5[1]ವಗರ್.ಮಾ:1
2006‐2007ನೇ ಸಾ ನ ಬೋಧಕೇತರ
5:2006‐2007
ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಸಥ್ಳ ಮಾಪಾರ್ಡಿನ ಬಗೆಗ್.

4/6/2007 0:00

D

38

OFFICE BRANCH

5[1]ವಗರ್:17:20
06‐2007

2006‐2007ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬೋಧಕೇತರ
ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಪಾರ್ಡಿನ ಬಗೆಗ್.

4/6/2007 0:00

D

39

OFFICE BRANCH

5[1]ವಗರ್::03:2
006‐2007

23006‐2007ನೇ ಸಾ ನ ಬೋಧಕೇತರ
ವೃಂದದ ಬಿ, ಮತುತ್ ಡಿ ವೃಂದದ ನೌಕರರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

4/6/2007 0:00

D

40

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಜೆ.ಆರ್.ನಾರಾಯಣಶೆಟಿಟ್,
5[1]ವಗರ್:ಮಾ:1 ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ
8:2006‐2007
ಕಛೇರಿ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ, ವಗಾರ್ವಣೆ
ಮಾಪಾರ್ಡಿನ ಬಗೆಗ್.

4/6/2007 0:00

D

41

OFFICE BRANCH

5[1]ವಗರ್:19:20
06‐2007

ರ್ೕ ಕೆ.ಎಂ.ಸತಯ್ನಾರಾಯಣಗೌಡ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು,
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಹುಬಬ್ ಳ್,
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

4/6/2007 0:00

D

42

OFFICE BRANCH

5[1]ವಗರ್:22:20
06‐2007

ರ್ೕ ರ್ೕಧರಕುಲಕಣಿರ್, ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು,
ಕಾ. .ಕೆ.ಸಲಗರ್, ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

4/6/2007 0:00

D

43

OFFICE BRANCH

5[1]ವಗರ್:21:20
06‐2007

ರ್ೕ ಬಿ.ಎಸ್.ರಾಜಶೇಖರ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಹಾವೇರಿ, ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆಗ್.

4/6/2007 0:00

D

44

OFFICE BRANCH

5[1]ವಗರ್:ಮಾ:2
2:2006‐2007

ರ್ೕ ಟಿ.ಎಸ್. ವಸಾವ್ಮಿ, ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಮಸಕ್ಲ್,
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಪಾರ್ಡಿನ ಬಗೆಗ್.

4/6/2007 0:00

D

45

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ವರಹಾಲಮಮ್, ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು,
5[1]ವಗರ್:23:20
ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಮಧುಗಿರಿ,
06‐2007
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

4/6/2007 0:00

D

46

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಬೋಜ್, ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು, ಉಪ
5[1]ವಗರ್:24:20
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಇವರನುನ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ
06‐2007
ತ ದೃ ಟ್ಯಿಂದ ವಗರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/5/2007 0:00

D

47

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಎ.ಶಾರದ, ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
5[1]ವಗರ್:25:20
ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಕಾ.ಪರಶುರಾಮಪುರ,
06‐2007
ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

4/5/2007 0:00

D

ರ್ೕ ಟಿ.ನಾರಾಯಣಪಪ್, ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು,
ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ ಮಂಡ ,
ಇವರ ವಗರ್ ಮಾಪಾರ್ಡಿನ ಬಗೆಗ್.

48

OFFICE BRANCH

5[1]ವಗರ್:27:20
06‐2007

49

OFFICE BRANCH

5[1]ವಗರ್:28:20 ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ
06‐2007
ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಪಾರ್ಡಿನ ಬಗೆಗ್.

50

OFFICE BRANCH

5[1]ವಗರ್:29:20
6‐2007

51

OFFICE BRANCH

5[1]ವಗರ್:30:20
06‐2007

52

OFFICE BRANCH

5[1]ವಗರ್:32:20 ಬೋಧಕೇಥರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್. [14
06‐2007
ಜನ]

4/5/2007 0:00

D

4/5/2007 0:00

D

ಆನಂದ ತೀಥರ್ ಜೋ ಮತುತ್ ಇತರರು
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

4/5/2007 0:00

D

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಓಂಕಾರಪಪ್, ಪತಾರ್ಂಕಿತ
ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ
ಕಛೇರಿ, ಕುಮಟಾ, ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

4/5/2007 0:00

D

4/5/2007 0:00

D

53

OFFICE BRANCH

5[1]ವಗರ್:34:20
06‐2007

ರಾಮರಾಜೇಅರಸ್, ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ನಾಗಮಂಗಲ,
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

4/5/2007 0:00

D

54

OFFICE BRANCH

5[1]ವಗರ್:33:20
06‐2007

ರ್ೕ ಈಶವ್ರಾಚಾರಿ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಉಪ
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ, ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

4/6/2007 0:00

D

57

OFFICE BRANCH

5[1]ಬಡಿತ್:05:200
5‐2006

ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರು /
ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರಿಗೆ ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/6/2007 0:00

D

60

OFFICE BRANCH

5[1]ಬಡಿತ್:03:200
6‐2007

ರ್ೕ .ಎಸ್.ತಿಮಮ್ಯಯ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಮಧುಗಿರಿ, ಇವರಿಗೆ
ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/8/2008 0:00

D

62

OFFICE BRANCH

5[1]ಬಡಿತ್.ಮಾ:12
:2005‐2006

ರ್ೕ ಮಹಮದ್ ಹುಸೇನ್ ಇವರ ಬಡಿತ್
ಮಾಪಾರ್ಡಿನ ಬಗೆಗ್.

4/6/2007 0:00

D

64

OFFICE BRANCH

5[1]ಇತರೆ:26:1
989‐1990

ಉದೂಯ್ಗ

ನಿಮಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ತೆ ಮಾ ಕ
ವರದಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/8/2009 0:00

C

67

OFFICE BRANCH

5[1]ನೇಮಕ:47:
1999‐2000

ರ್ೕ ಜೆ.ಮಂಚೇಗೌಡ, ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು,
ಇವರ ಕೆ.ಎ.ಟಿ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:1297/2000.

4/17/2009 0:00

C

72

OFFICE BRANCH

5[1]ಇತರೆ:7:20
05‐2006

ರ್ೕ ರಂಗಸಾವ್ಮಯಯ್, ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು,
ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ ಮಂಡ ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರನುನ್ ಕತರ್ವಯ್ದಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/5/2007 0:00

D

78

OFFICE BRANCH

5[1]ಹೆ.ಹು.ಸಥ್:02: ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳಳ್ ಲ್ನ
2006‐2007
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಸಥ್ಳಾಂತರದ ಬಗೆಗ್.

4/5/2007 0:00

D

81

OFFICE BRANCH

ಅಧಯ್ಕಷ್ರು, ಭಾರತ ದಾಯ್ಥಿರ್ ಫೆಡರೇಷನ್
5[1]ಇತರೆ:07:2
ರಾಜಯ್ ಸಮತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ
006‐2007
ಬಗೆಗ್.

4/5/2007 0:00

D

5[1]ಇತರೆ:8:20 ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಇ ಲ್ಗೆ
06‐2007
ಸಹಾಯಕ ಸಾಂಖಯ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕದ ಬಗೆಗ್.

84

OFFICE BRANCH

4/5/2007 0:00

D

88

OFFICE BRANCH

5[1]ಡೆಪಾಲ್ಯ್
ಮೆಂಟ್:08:2006‐
2007

ಕಷ್ಣ ಸಚಿವಾಲಯಕೆಕ್ ಷಯ ನಿವಾರ್ಹಕರ
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

4/5/2007 0:00

D

89

OFFICE BRANCH

5[1]ಶಾಖೆ
ಬದಲಾವಣೆ:01:20
06‐2007

ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬಬ್ಂದಿ ವಗರ್ದವರ
ಆಂತರಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

B

101

OFFICE BRANCH

5(1)ಮಾ.ಹ.21/
2006‐07

ರ್ೕ ಎಂ.ಎಸ್.ಗೋ ಂದರಾವ್, ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರು, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

4/6/2007 0:00

D

108

OFFICE BRANCH

5[1]ಮಾ.ಹಕುಕ್:
ಇತರೆ:20:2006‐
2007

ಎಸ್.ಬಾಲಾಜಿ ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿ
ನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

4/5/2007 0:00

D

121

OFFICE BRANCH

5[1]ನಿ ೕಜನೆ:
ರ್ೕಮತಿ .ಕೆ.ಧನಲ ಮ್, ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು,
17:2005‐2006 ಟಿ.ಟಿ.ಐ ಹೊಸದುಗರ್, ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

4/5/2007 0:00

D

123

OFFICE BRANCH

5[1]ನಿ ೕಜನೆ:
01:2006‐2007

4/5/2007 0:00

D

125

OFFICE BRANCH

5[1]ನಿ ೕಜನೆ:
ರದುದ್:03:2006‐
2007

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್. ಲಪ್ ರ್ೕ, ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು,
ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ರದುದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/5/2007 0:00

D

127

OFFICE BRANCH

5[1]ನಿ ೕಜನೆ:
05:2006‐2007

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಜಿ.ಮಂಜುಳಾದೇ ,
ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಕಣತಿ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು, ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

4/5/2007 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಎಂ.ಜಿ.ಜಯಪರ್ಕಾಶ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ೇತರ್
5[1]ನಿ ೕಜನೆ:
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ರಾಣೆಬೆನೂನ್ರು,
6:2006‐2007
ಇವರನುನ್ ರ್ೕ ಡಿ.ಎಸ್. ೕರಯಯ್, ಎಂ.ಎಲ್.
ಇವರ ಆಪತ್ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/5/2007 0:00

D

129

ಕೆ.ಎಸ್.ಕೂಯ್.ಎ ಗೆ ಬಬ್ಂದಿ ನಿ

ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

130

OFFICE BRANCH

5[1]ನಿ ೕಜನೆ:
07:2006‐2007

ರ್ೕ ಎಂ.ಗಜೇಂದರ್ಘಡ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಉಪ
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಇವರ
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

4/5/2007 0:00

D

132

OFFICE BRANCH

5[1]ಇ‐
ಆಡ ತ:ನಿ ೕಜ
ನೆ:09:2006‐2007

ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಇ‐ಆಡ ತ ಘಟಕಕೆಕ್
ಅಧಿಕಾರಿ/ ಬಬ್ಂದಿ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

4/5/2007 0:00

D

4/5/2007 0:00

D

133

OFFICE BRANCH

5[1]ನಿ ೕಜನೆ:
10:2006‐2007

ಸೈಯದ್ ವಜೀರ್ ಅಹಮದ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು,
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಒ, ನರಗುಂದ,
ಇವರನುನ್ ಕನನ್ಡ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಪಾರ್ಧಿಕಾರದ
ಅಧಯ್ಕಷ್ರ ಆಪತ್ ಸಹಾಯಕರನಾನ್ಗಿ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

138

OFFICE BRANCH

5[1]ನಿ ೕಜನೆ:
11:2006‐2007

ಬಿ.ರ ೕಂದರ್, ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ದೇವನಹ ಳ್, ಇವರ
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

4/6/2007 0:00

D

140

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಕಶಯ್ಪ್, ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
5[1]ನಿ ೕಜನೆ:
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುರುಬರಹ ಳ್, ಚಿತರ್ದುಗರ್, ಇವರ
13:2006‐2007
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

4/5/2007 0:00

D

141

OFFICE BRANCH

5[1]ನಿ ೕಜನೆ:
14:2006‐2007

ಕನಾರ್ಟಕ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ಮ ಗೆ ಮತುತ್
.ಎ. .ಗೆ ಬಬ್ಂದಿ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

4/5/2007 0:00

D

142

OFFICE BRANCH

5[1]ಇತರೆ:86:1
997‐1998

ಎಂ.ಗಂಗಲಕಕ್ಯಯ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಇವರ
ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಕೆ.ಎ.ಟಿ ದಾವೆ 1263/2001

4/8/2009 0:00

C

143

OFFICE BRANCH

5[1]ಕೆ.ಎ.ಟಿ:08:
1998‐1999

ರ್ೕಮತಿ ಎ. .ಜಾದವ್ ಇವರ ಕೆ.ಎ.ಟಿ ದಾವೆ
1794‐1805/1998

4/17/2009 0:00

C

145

OFFICE BRANCH

5[1]ಪ.ಸ.ಹು.ಬಡಿತ್
:41:1999‐2000

ಎಲ್.ಬಿ.ಹುಲೆಲ್ೕರ ಇವರ ಕೆ.ಎ.ಟಿ ದಾವೆ
ಸಂಖೆಯ್:6938/2001

11/8/2010 0:00

C

147

OFFICE BRANCH

5[1]ಬಡಿತ್:ಕೆ.ಎ.ಟಿ:
3711‐98/2000‐
2001

ರಾಮಚಂದರ್ಪಪ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಇವರ ಕೆ.ಎ.ಟಿ
ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:6038/2001

4/17/2009 0:00

C

ಎನ್.ಆರ್.ಸೋಮಶೇಖರ್,
ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಪಾಳೇಕೆರೆ, ಬಾಗೇಪ ಲ್ ತಾ, ಇವರ ಕೆ.ಎ.ಟಿ
ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:1642/2000

4/17/2009 0:00

C

148

OFFICE BRANCH

5[1]ನಾಯ್ಪರ್:164
2:2000

151

OFFICE BRANCH

5[1]ಕೆಎಟಿ:6938
‐01/2001‐2002

ಎಲ್.ಬಿ.ಹುಲೆಲ್ೕರ ಇವರ ಕೆ.ಎ.ಟಿ ದಾವೆ
ಸಂಖೆಯ್:6938/2001

11/8/2010 0:00

C

152

OFFICE BRANCH

5[1]ಕೆ.ಎ.ಟಿ:06‐
139/2001‐2002

ರ್ೕ ಪರಶುರಾಮ್ ಇವರ ಕೆ.ಎ.ಟಿ ದಾವೆ
ಸಂಖೆಯ್:577/2002

11/8/2010 0:00

C

154

OFFICE BRANCH

5[1]ಅ :1:ಕೆಎಟಿ
:1:2002‐2003

ರ್ೕಮತಿ ಸಾಕಮಮ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಉತತ್ರ ವಲಯ‐
2, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್
ಸಂಖೆಯ್:3375/2002.

4/17/2009 0:00

C

155

OFFICE BRANCH

5[1]ಕೆಎಟಿ:ದಾವೆ:
80:2002‐2003

ಹೆಚ್.ಎ. ರ್ೕನಿವಾಸಪರ್ಸಾದ್, ಇವರ ಕೆ.ಎ.ಟಿ
ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:14969/2002

11/8/2010 0:00

C

157

OFFICE BRANCH

5[1]ದಾವೆ:117:2
002‐2003

ರ್ೕ ದದ್ರಾಜೇಗೌಡ, ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು,
ಇವರ ಕೆ.ಎ.ಟಿ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:1235/2000

8/14/2008 0:00

B

164

OFFICE BRANCH

5[1]ರಿಟ್:04:20
04‐2005

ಚಿಕಕ್ರಾಮೇಗೌಡ, ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು, ಉಚಛ್
ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:2157/2001

4/5/2007 0:00

D

172

OFFICE BRANCH

5[1]ಎ್ ಕೂಯ್:77
4/2006‐2007

ರ್ೕ ಡಿ.ಮಾದೇಗೌಡ, .ಪ.ಸದಸಯ್ರು, ಇವರ
ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್:774.

4/5/2007 0:00

D

173

OFFICE BRANCH

5[1]ಎಲ್. .ಕೂಯ್
:567/2006‐2007

ರ್ೕ ಕೆ. .ಕೊಂಡಯಯ್, .ಪ.ಸದಸಯ್ರು ಇವರ
ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್:567

4/5/2007 0:00

D

174

OFFICE BRANCH

5[1]ಎಲ್ ಕೂಯ್:
562/2006‐2007

ರ್ೕ ಬಿ.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ್, .ಸ.ಸದಸಯ್ರ ಚುಕೆಕ್
ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್:562

4/5/2007 0:00

D

175

OFFICE BRANCH

5[1]ಚುಗು:721‐
5/2006‐2007

ರ್ೕಗೋಪಾಲಪೂಜಾರಿ, ಶಾಸಕರು, ಬೈಂದೂರು
ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್:721.

4/5/2007 0:00

D

176

OFFICE BRANCH

5[1]ಚು.ಗು.:103
3‐6:2006‐2007

ರ್ೕ ಪರ್ಭಾಕರ ಬಂಗೇರ.ಕೆ., ಶಾಸಕರು
ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ಇವರ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್:1003

4/5/2007 0:00

D

177

OFFICE BRANCH

5[1]ಚು.ಗು:1056
‐08:2006‐2007

ಆರ್. .ವೆಂಕಟೇಶ್, .ಪರ್ಕಾಶ್ ರಾಟೋಡ್,
.ಪ.ಸ ಇವರ ಪರ್ಶೆನ್:1056.

4/5/2007 0:00

D

178

OFFICE BRANCH

5[1]ಚು.ಗು:1404 ಸುರೇಶ್.ಎಸ್.ಮಾರಿಹಾಳ, ಶಾಸಕರು, ಪರ್ಶೆನ್
‐09/2006‐2007
ಸಂಖೆಯ್:1404

4/5/2007 0:00

D

179

OFFICE BRANCH

5[1]ಚು.ಗು:723‐
10:2006‐2007

4/5/2007 0:00

D

ಡಾ: ಎಲ್.ಹನುಮಂತಯಯ್, ಇವರ ಪರ್ಶೆನ್
ಸಂಖೆಯ್:723.

180

OFFICE BRANCH

5[1]ಗಸೆಸೂ;11:
2006‐2007

ರ್ೕಮತಿ
ೕಟಮಮ್, .ಪರ್.ಸದಸಯ್ರು, ಇವರ
ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ್:72.

4/5/2007 0:00

D

181

OFFICE BRANCH

5[1]ಎಲ್ ಕೂಯ್:
1398‐12/2006‐
2007

.ಎಸ್.ಉಗರ್ಪಪ್ .ಪರ್.ಸದಸಯ್ರು ಪರ್ಶೆನ್
ಸಂಖೆಯ್:1398

4/5/2007 0:00

D

183

OFFICE BRANCH

5[1]ಚುಗು:01:20
06‐2007

ಎಲ್.ಎ.ಕೂಯ್:880, ರ್ೕ ಪರ್ಭಾಕರ ಬಂಗೇರ,
ಶಾಸಕರು, ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ.

4/5/2007 0:00

D

OFFICE BRANCH

5[2]ಪರ್ಭಮ:28:
2005‐2006

ವಯ್ವಸಾಪಕ
ವಸಾಥ್ಪಕ ಹುದೆಯ
ಹುದೆಯ
ದ್
ಲ್ ಹ
ಹೆಚು
ೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿ
ವರಿಯಾಗಿ
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ದ ನೌಕರರುಗ ಗೆ ನಿಯಮ‐
32ರ ಅಡಿಯ ಲ್ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/12/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

5[2]ವ ೕ
ನಿವೃತಗಿತ್:69:2005‐
2006

2006ರ ವಷರ್ದಲಲ್;ಇ ವ ೕ ನಿವೃತಿತ್
ಹೊಂದ ರುವ ಪಿಕ ವೃಂದದ ಎ ಮತುತ್ ಬಿ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟಿಟ್ ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/23/2008 0:00

D

186

189

201

203

204

205

206

OFFICE BRANCH

ಚಿ| ಹೆಚ್.ಕೆ. ಜಯ್, ತಂದೆ ದಿವಂಗತ
5[2]ನೇಮಕ:98: ಹೆಚ್. .ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
2005‐2006
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/3/2007 0:00

A

OFFICE BRANCH

5[2]ನೇಮಕ:ಪರ್ದ
ಸ:100:2005‐
2006

ಚಿ| ಎಸ್. ರ್ೕಧರ್ ತಂದೆ ದಿವಂಗತ
ಎಂ.ಆರ್.ಶಂಕರಪಪ್, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/13/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಎಸ್.ಎಸ್.ಜಗಧೀಶ್ ತಂದೆ ದಿವಂಗತ
5[2]ನೇಮಕ::03: ಎಸ್.ಟಿ ವಣೆಣ್ೕಗೌಡ, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
2006‐2007
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/26/2007 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಮತಿ ಎಸ್.ಸ
ಸ ತಾಮ
ತಾಮ ಪತಿ ದಿವ
ದಿವಂಗತ
ಂಗತ
ರ್ೕೕಮತಿ
5[2]ನೇಮಕ:6:2 ಹೆಚ್.ಟಿ.ರಾಜು, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
006‐2007
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/26/2007 0:00

A

OFFICE BRANCH

5[2]ತ.ನಿ:8:200
6‐2007

8/30/2011 0:00

D

ಜಿಲಾಲ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
ಜಿಲೆಲ್, ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ
ಧ
ತರಬೇತಿಗ ಗೆ ನೌಕರರನುನ್ನಿ ೕಜಿಸುವ
ಕುರಿತು.

209

210

211

213

214

OFFICE BRANCH

ಚಿ| ಬಿ.ಎಸ್.ದಿ ೕಪ್ಕುಮಾರ್ ತಂದೆ ದಿವಂಗತ
5[2]ನೇಮಕ:13: ಬಿ. ದದ್ರಾಮು, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
2006‐2007
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಹಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/26/2007 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಎನ್. .ಸತೀಶ್ಕುಮಾರ್ ತಂದೆ ದಿವಂಗತ
5[2]ನೇಮಕ:15: ಎಸ್.ಟಿ. ಷಕಂಠೇಗೌಡ, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
2006‐2007
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಹಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/26/2007 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಜಯಮಮ್, ಪತಿ ದಿವಂಗತ
5[2]ನೇಮಕ:1`6
ಕೆ.ಎನ್.ಸುಬರ್ಮಣಯ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
:2006‐2007
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಹಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/26/2007 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಹೆಚ್
ೆಚ್. .ಪುನೀತ್ಗೌತಮ್
ನೀತ್ಗೌತಮ್ ತಂದೆ
ತಂದೆ ದಿವ
ದಿವಂಗ
ಂಗತ
ತ
ರ್ೕ ಹ
5[2]ನೇಮಕ:18: ಕೆ. .ಚಂದರ್ಪಪ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಹಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
2006‐2007
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/22/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಟಿ.ಆರ್.ಮಂಜುಳಮಮ್ ಪತಿ ದಿವಂಗತ
ಡಿ.ಎ.ಕುಮಾರ್, ೕ ೕಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್,
5[2]ನೇಮಕ:19:
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
2006‐2007
ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಹಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.

9/26/2007 0:00

A

ರ್ೕ .ಎಲ್. ೕಹನ್, ತಂದೆ ದಿವಂಗತ
ಂಗಶೆಟಿಟ್, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಹಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

215

OFFICE BRANCH

5[1]ನೇಮಕ:20:
2006‐2007

217

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಕೆ. .ಗಣೇಶ್, ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು,
5[2]ಪಿಂದಚಣಿ:2
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್
2:2006‐2007
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರಿಗೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

OFFICE BRANCH

5[2]ನೇಮಕ:23:
2006‐2007

218

219

220

9/26/2007 0:00

A

9/23/2008 0:00

D

9/26/2007 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಚಿ: ಎ.ಬಿ. ೕಹನ್
ಕುಮಾರ್ ತಂದೆ
ಹನ್ಕುಮಾರ್
ತಂದ ದಿವಂಗತ
ದಿವಂಗತ
ಎ.ಎಂ.ಬೆಟಟ್ರಾಜಪಪ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಇವರಿಗೆ
5[2]ನೇಮಕ:24:
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
2006‐2007
ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಹಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.

5/9/2011 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಚಿ: ಹೆಚ್.ಕಿರಣ್ಕುಮಾರ್ ತಂದೆ
5[2]ನೇಮಕ:25: ಎ.ಎಸ್.ಹನುಮಂತಪಪ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
2006‐2007
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಹಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/26/2007 0:00

A

ಚಿ| ಎಸ್.ಬಿ.ಸುದೇಶ್ ರೈ ತಂದೆ ದಿವಂಗತ
ಗುಡಡ್ಪಪ್ ರೈ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಹಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

OFFICE BRANCH

ಚಿ: ಜೆ.ಗಿರೀಶ್ ತಂದೆ ದಿವಂಗತ
5[2]ನೇಮಕ:ಪರ್ದ
ಎಂ.ಜಯರಾಮು, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಸ:26:2006‐2007 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸಹಾಹಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/26/2007 0:00

A

222

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಎನ್.ಮಹೇ್, ತಂದೆ ದಿವಂಗತ ನಂಜಪಪ್
5[2]ನೇಮಕ:ಇತ ಪರ್.ದ.ಸಾಯಹಕರು, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ,
ರೆ:27:2006‐2007
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಇವರ
ನೇಮಕಾತಿ ರದುದ್ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/9/2011 0:00

A

228
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ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರುಗಳ
5[2][9]ಇತರೆ:44
ಹಾಗೂ ಪತಾರ್ಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರುಗಳ ಒಟಿಟ್ 08
:1989‐1990
ತಾತಾಕ್ ಕ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/23/2008 0:00

A

235
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5[2]ಕೆಎಟಿ:1861
3:47:2005‐2006

ಹೆಚ್.ಬಿ.ಸುರೇಶ್ ಪತಿನ್ ದಿವಂಗತ ರತನ್ಮಮ್,
ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್. ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್
ಸಂಖೆಯ್:18613/2005.

5/6/2010 0:00

D

236

OFFICE BRANCH

5[2]ಕೆಎಟಿ:1355
6:2002‐2003

ಕೆ.ಜೆ. ವೇಕ್ ತಂದೆ ಕೆ.ಬಿ.ಜಯಪರ್ಕಾಶ್,
ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್. ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್
ಸಂಖೆಯ್:13556/2002

5/6/2010 0:00

D

221

237

OFFICE BRANCH

ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:12793/2002,
5[2][6]ಕೆಎಟಿ:12
ಪಿ.ಮಂಜುನಾಥ್ ತಂದೆ ದಿವಂಗತ ಪುಟೆಟ್ೕಗೌಡ
793:2002‐2003
ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

238

OFFICE BRANCH

5[2][6]ಕೆಎಟಿ:83
09/2003‐2004

240

OFFICE BRANCH

ಆರ್.ಎಂ.ಸುರೇಂದರ್ ತಂದೆ ಮಂಚೇಗೌಡ
5[2][6]ಕೆಎಟಿ:15
ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. ಕೆ.ಎ.ಟಿ
66/2004‐2005
ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:1566/2004

242

OFFICE BRANCH

5[2][6]ಕೆಎಟಿ:59
1:2003‐2004

243

OFFICE BRANCH

5[2][6]ಕೆಎಟಿ:16 ಎಂ.ಚೇತನರಾಜ್ ಅನುಕಂಪ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.
0:2003‐2004
ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:160:2003

ಕುಮಾರಿ ಶೆವ್ೕತಾಶೆಟಿಟ್ ತಾಯಿ ದಿವಂಗತ
ಸರೋಜಿನಿ ಬಾಯಿ ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕಾತಿ
ಬಗೆಗ್. ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:8309/2003

ಕೆ.ಎಂ.ಮಜುನ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್. ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್
ಸಂಖೆಯ್:591/2003

10/13/2008 0:00

E

10/13/2008 0:00

E

10/4/2008 0:00

D

10/13/2008 0:00

E

10/13/2008 0:00

E

5[2][6]ದಾವೆ:51
54:2003‐2004

245

OFFICE BRANCH

246

OFFICE BRANCH

247

OFFICE BRANCH

5[2][6]ನೇಮಕ:
ಕೆಎಟಿ:1:2004‐
2005

253

OFFICE BRANCH

5[2][6]ನೇಮಕ:
ಕೆಎಟಿ:278:2001‐
2002

260
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5[2]ದಾವೆ:14:20
06‐2007

ಬಿ.ಎಸ್.ದಯಾನಂದ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್. ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್
ಸಂಖೆಯ್:5154/2003

10/13/2008 0:00

E

10/4/2008 0:00

D

ಎಂ.ಎನ್.ಮನುಕುಮಾರ್, ಅನುಕಂಪದ
ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್. ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್
ಸಂಖೆಯ್:2950/2004

10/13/2008 0:00

E

ಎಸ್.ಅನನ್ಪೂಣರ್, ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕಾತಿ
ಬಗೆಗ್. ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:1220/2002

10/15/2007 0:00

B

ರ್ೕ ಜಿ.ಮುರು , ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:2177/2006

10/13/2008 0:00

E

5[2][6]ನೇಮಕ:
ಬಿ. .ಅಶೋಕ್ ತಂದೆ ದಿವಂಗತ
ಕೆಎಟಿ:1570:2004 ಬಿ. .ವೈಕುಂಠಯಯ್ ಅನುಕಂಪ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

261

OFFICE BRANCH

5[2][6]ದಾವೆ:ಕೆ
ಎಟಿ:95:2001‐
2002

ಕೆ.ಆರ್. ಶವ್ನಾಥ ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕಾತಿ
ಬಗೆಗ್. ಎಸ್.ಎಲ್.ಪಿ 82/2002

5/6/2010 0:00

D

262

OFFICE BRANCH

5[2][9]ಕೆಎಟಿ:1:
1996‐1997

ರ್ೕ ವಾಸುದೇವ ದೀ ತ್ ಅದೀಕಷ್ಕರು, ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.
ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:7269/1996

8/9/2011 0:00

D

263

OFFICE BRANCH

ಸ5[2][9]ಕೆಟಿ:695
2:98:1998‐1999

ಜಿ. .ಹನುಮಯಯ್, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶರು
[ವಾಣಿಜಯ್] ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್ ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್
ಸಂಖೆಯ್:6952/98

10/6/2007 0:00

A

264

OFFICE BRANCH

5[2][1]ಕೆಎಟಿ:79
:2002‐2003

ಹೆಚ್.ಎಲ್.ರಂಗಸಾವ್ಮಿನಾಯಕ್,
ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು ಇವರು ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಯ ಲ್
ಹೂಡಿರುವದಾವೆ:14565/2002

10/15/2007 0:00

B

OFFICE BRANCH

5[4]ನಿ.ಶು.ಪಾ:0
4:2006‐2007

11/13/2009 0:00

A

266

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿಯ 2006‐2007ನೇ ಸಾ ನ ನೀರಿನ
ಶುಲಕ್ ಪಾವತಿಯ ಬಗೆಗ್.

268

OFFICE BRANCH

2006‐2007ನೇ ಸಾ ನ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
5[4]ದೂ.ಶು.ಪಾ: ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ದೂರವಾಣಿ
05:2006‐2007
ಬಿಲಲ್ನುನ್ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ
ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

269

OFFICE BRANCH

5[4]ದೂ.ಶು.ಪಾ:
08:23006‐2007

274

276

283

11/30/2009 0:00

B

ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು [ ೕಜನೆ] ಹಾಗೂ ಮಾನಯ್
ಆಯುಕತ್ರ ಆಪತ್ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳ ನಿವಾಸದ
ದೂರವಾಣಿ ಶುಲಕ್ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/7/2009 0:00

B

OFFICE BRANCH

ದಿವಂಗತ ಹೆಚ್. ದದ್ಯಯ್ ಇವರ ಮಗನಾದ
5[4]ನೇಮಕ:74: ಹೆಚ್.ರಮೇಶ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
2005‐2006
ಮೇಲೆ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

D

OFFICE BRANCH

ದಿವಂಗತ ಎನ್
ಎನ್.ಎಸ್.ಸುಬಬ್
.ಎಸ್.ಸುಬಬ್ಮಮ್
ಮಮ್ ಇವರ
ಮಗನಾದ ರ್ೕ ಆರ್.ಎನ್.ಮುರ ಇವರಿಗೆ
5[4][5]ನೇಮಕ:
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
28:2004‐2005
ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.

6/20/2008 0:00

A

OFFICE BRANCH

ದಿವಂಗತ ಕೆ.ಎಲ್.ಆನಂದಮೂತಿರ್ ಇವರ
ಮಗನಾದ ರ್ೕ ಎ.ರಾಮರಾವ್ ಇವರಿಗೆ
5[4]ನೇಮಕ:03:
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
2006‐2007
ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.

6/20/2008 0:00

A

287

288

289

291

293

OFFICE BRANCH

ದಿವಂಗತ ಡಾ| ಟಿ.ಜಿ.ದಯಾನಂದ [ಆರೋಗಯ್
ಇಲಾಖೆ] ಇವರ ಮಗನಾದ ರ್ೕ ಡಿ.ರಾಜೇಶ್
5[4]ನೇಮಕ:107
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
:2004‐2005
ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

D

OFFICE BRANCH

ದಿವಂಗತ ಗೀತಾದೇ [ಆರೋಗಯ್ ಇಲಾಖೆ]
ಇವರ ಮಗಳಾದ ಕುಮಾರಿ ಎಂ.ಜಿ.ಶುಭವಾಣಿ
5[4][5]ನೇಮಕ:
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
100:2004‐2005
ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

D

OFFICE BRANCH

ದಿವಂಗತ ಆರ್.ವೆಂಕಟಾದಿರ್ [ಆರೋಗಯ್
ಇಲಾಖೆ] ಇವರ ಮಗನಾದ ರ್ೕ ಎಸ್. ಶಾವ್ಸ್,
5[4][5]ನೇಮಕ:
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
99:2004‐2005
ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.

6/20/2008 0:00

A

OFFICE BRANCH

ದಿವಂಗತ ಬಿ.
ಬಿ.ಎಸ್.ನರ
ಎಸ್.ನರ ಂಹಮೂತಿರ್
[ ೕ ೕಸ್ ಇಲಾಖೆ]ಇವರ ಮಗನಾದ ರ್ೕ
5[4][5]ನೇಮಕ:
ಅಕಷ್ಯಮೂತಿರ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
83:2004‐2005
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

D

9/27/2007 0:00

D

OFFICE BRANCH

5[4][5]ನೇಮಕ:
106:2004‐2005

ದಿವಂಗತ ಬಿ.ಎಸ್. ಷಕಂಠಯಯ್ [ ೕ ೕಸ್
ಇಲಾಖೆ] ಇವರ ಮಗನಾದ ರ್ೕ
ಬಿ. .ಮಂಜುನಾಥ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

294

296

298

299

300
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ದಿವಂಗತ ಬಿ.ಗೋ ಂದರಾವ್ [ ೕ ೕಸ್
ಇಲಖೆ] ಇವರ ಮಗನಾದ ರ್ೕ ಜಿ.ಸುದೀಂದರ್
5[4][5]ನೇಮಕ:
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
104:2004‐2005
ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

D

OFFICE BRANCH

ದಿವಂಗತ ಬಿ.ಆರ್.ರಾಮಮೂತಿರ್, ಇವರ
ಮಗನಾದ ರ್ೕ ಆರ್.ಮಧುಸೂದನ್ ಇವರಿಗೆ
5[4][5]ನೇಮಕ:
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
108:2003‐2004
ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

D

OFFICE BRANCH

ದಿವಂಗತ ಮಾಯ್ಗಡ್ ೕನ್ ಡಿಸೋಜ ಇವರ
ಮಗನಾದ ರ್ೕ ಜಾನ್ ಕಿಲ್ೕಟಸ್ ಮಿರಾಂಡ
5[4][5]ನೇಮಕ:
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
59:2003‐2004
ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.

9/8/2011 0:00

A

OFFICE BRANCH

ದಿನಾಂಕ:01
ದಿನಾಂಕ
01/11/2003ರಂದು
/11/2003ರಂದು ನಡೆದ
ನಡೆದ ಕನನ್
ಕನ ಡ
5[4]ಕ.ರಾ:01:20 ರಾಜೊಯ್ೕತಸ್ವ ಆಚರಣೆಯ ಮಕಕ್ಳ ಮೇಳ
ಹಾಗೂ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ಕಾಯರ್ಕರಮದ ಖಚಿರ್ನ
03‐2004
ಬಾಬತ್ನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/20/2011 0:00

E

OFFICE BRANCH

5[4]ದೂ.ಉ.ಖ:3
8:2005‐2006

8/7/2009 0:00

B

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಉಪಕರಣಗಳು /
ಬಿಡಿಬಾಗಗಳನುನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

ದಿನಾಂಕ:01/11/2005ರಂದು ನಡೆಯುವ
50ನೇ ಸುವಣರ್ ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜೊಯ್ೕತಸ್ವದ
5[4]ಸು.ಕ.ರಾ:1:
ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕಾಯರ್ ಕರ್ಮಗ ಗೆ ತಗಲುವ
2005‐2006
ಅಂದಾಜು ಅಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ
ಕುರಿತು.

303

OFFICE BRANCH

305

OFFICE BRANCH

5[4]ಬಾರ್ಡ್ಬಾಯ್ಂ
ಡ್:1:2005‐2006

306
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5[4]ದೂ.ಉ.ಖ:0
7:2004‐2005

307

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH
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8/20/2011 0:00

E

ಈ ಕಛೇರಿಯ ಪಾ
ಪಾಲ್ನಿಂಗ್ ಘಟಕಕೆಕ್
ದೂರವಾಣಿ ಹಾಗೂ ಬಾರ್ಡ್ ಬಾಯ್ಂಡ್
ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/7/2009 0:00

B

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಉಪಕರಣಗಳನುನ್
ಖರೀದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/7/2009 0:00

B

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ
5[4]ದೂ.ಸೌ.ಅ:1
ನಿದೇರ್ಶಕರ ವಸತಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಸೌಲಭಯ್ಕೆಕ್
3:2004‐2005
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/7/2009 0:00

B

ದಿನಾಂಕ:01.11.2004ರಂದು ಆಚರಿಸುವ
5[4]ಕ.ರಾ:09:20 ಕನನ್ಡ ರಾಜೊಯ್ೕತಸ್ವ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಕಕ್ಳ ಮೇಳ
04‐2005
ಹಾಗೂ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗ ಗೆ
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/20/2011 0:00

E
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315

321

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕತ್ರ ಆಪತ್
5[4]ದೂ.ಶು.ಪಾ:
ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳ ನಿವಾಸದ ದೂರವಾಣಿ ಬಿಲ್
16:2005‐2006
ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/7/2009 0:00

B

8/7/2009 0:00

B

ದಿವಂಗತ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನಯಯ್, ಇವರ ಮಗನಾದ
5[4][5]ನೇಮಕ:
ಎಸ್.ಎಮ.ದಿನೇಶ್ ಂಗ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
79:1992‐1993
ಆಧಾರದ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

A

OFFICE BRANCH

5[4]ನೇಮಕ:ಇತ ದಿವಂಗತ ಎನ್. ವಣಣ್, ಇವರ ಮಗನಾದ ರ್ೕ
ರೆಳ14:2005‐
ಬಿ.ಎಸ್.ನ ೕನ್ ಕುಮಾರ್, ಇವರಿಗೆ
2006
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/31/2007 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಕನಾರ್ಟಕ ಆಡ ತ ನಾಯ್ಯಮಂಡ ಅಜಿರ್
ಸಂಖೆಯ್:7270/2003, ರ್ೕ ಎನ್.ಲೋ ತ ತಂದೆ
5[4][5]ಕೆಎಟಿ:96 ದಿವಂಗತ ಎನ್.ಆರ್.ನಂಜಪಪ್ ಮತುತ್ ರಾಜಯ್
ಸಕಾರ್ರ ಹಾಗೂ ಇತರರು. [ ರ್ೕ
:2003‐2004
ಟಿ.ಎಸ್.ಅಂಜನಪಪ್, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ತಿಪಟೂರು, ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ವಾ ರ್ಕ ಬಡಿತ್
ತಡೆ ಡಿದಿರುವ ಬಗೆ]

6/13/2008 0:00

A

5[4]ಬಾರ್ಡ್ಬಾಯ್ಂ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ ಬಾರ್ಡ್ಬಾಯ್ಂಡ್ ಸೇವೆಯ
ಡ್:03:2005‐2006
ಬಗೆಗ್.
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5[4]ರಾ.ಉ.ನಾಯ್.
ತೀ:!!0:2005‐
2006

ರಾಜಯ್ ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯಾದ ಡಬೂಲ್ಯ್ಪಿ
ನಂ:49294/2004, [ಎಸ್.ಆರ್.ಇ.ಎಸ್]ರ
ದಿನಾಂಕ:)7.10.2005ರ ತೀಪಿರ್ನ ಬಗೆಗ್.

OFFICE BRANCH

ಕನಾರ್ಟಕ ಆಡ ತ ನಾಯ್ಯಾಮಂಡ ಅಜಿರ್
ಸಂಖೆಯ್:8690/2005, ರ್ೕ
5[4]ಕೆಎಟಿ:109:
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಮಧುಚಂದರ್ರಾವ್ ತಂದೆ ದಿವಂಗತ
2005‐2006
. ರ್ೕನಿವಾಸರಾವ್ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ
ಮತುತ್ ಇತರರು.
ರ್ೕ ದೇವೇಂದರ್ಪಪ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
[ರಾಜಯ್ ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಅಜಿರ್
ಸಂಖೆಯ್:33670/2002[ಎಸ್][ಕೆಎಟಿ]
ತೀಮಾರ್ನದ ಬಗೆಗ್.

327
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5[4][5]ನೇಮಕ:
27:2000‐2001

333
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ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಂ.ಕಿರಣ್
5[4][5]ನೇಮಕ:
ಇವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
112:2000‐2001
[ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:9219/2003ರ ಬಗೆಗ್]

336

OFFICE BRANCH

5[4][5]ಕೆಎಟಿ:40
:2004‐2005

ಕನಾರ್ಟಕ ಆಡ ತ ನಾಯ್ಯಾಮಂಡ ಅಜಿರ್
ಸಂಖೆಯ್:ಎಸ್.ಉಮೇಶ್ ತಂದೆ ದಿವಂಬಗತ
ಎಸ್.ರಾಜಪಪ್ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್
ಇತರರು.

6/13/2008 0:00

A

11/8/2010 0:00

A

6/13/2008 0:00

A

6/13/2008 0:00

A

11/8/2010 0:00

A

337

339

340

342

343
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ರ್ೕ ಜೆ.ಪಿ.ನಯನ್ಕುಮಾರ್ ತಂದೆ
5[4][5]ನೇಮಕ: ಜಿ.ಎಸ್.ಪಾಲಾಕಷ್ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
15:2000‐2001
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೌಕರಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
[ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:2015/2004ರ ಬಗೆಗ್]

9/27/2007 0:00

D

OFFICE BRANCH

ಕನಾರ್ಟಕ ಆಡ ತ ನಾಯ್ಯಾಮಂಡ ಅಜಿರ್
5[4][5]ಕೆಎಟಿ:12 ಸಂಖೆಯ್:6764/2004 ರ್ೕ ನಯೀಮ್ ಪಾಷ
9:2004‐2005
ತಂದೆ ದಿವಂಗತ ಚಾಂದ್ಪಾಷ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್
ಸಕಾರ್ರ ಹಾಗೂ ಇತರರು.

11/8/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

5[4][5]ಕೆಎಟಿ:33
:2004‐2005

ಕನಾರ್ಟಕ ಆಡ ತ ನಾಯ್ಯಾಮಂಡ ಅಜಿರ್
ಸಂಖೆಯ್:3422/2004 ರ್ೕ
ಎನ್.ಗಂಗಾಧರಪರ್ಸಾದ್ ತಂದೆ ದಿವಂಗತ
ನಟರಾಜಪಪ್ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಹಾಗೂ
ಇತರರು.

11/8/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಕನಾರ್ಟಕ ಆಡ
ಕನಾರ್ಟಕ
ಆಡ ತ ನಾಯ್
ನಾ ಯಾಮಂಡ
ಯಾಮಂಡ ಅಜಿರ್
5[4][5]ಕೆಎಟಿ:98 ಸಂಖೆಯ್:6010/2004 ರ್ೕ ಎನ್.ರಂಗದಾಮ
ತಂದೆ ದಿವಂಗತ ಎಸ್.ನಾರಾಯಣಪಪ್ ರುದಧ್
:2004‐2005
ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಹಾಗೂ ಇತರರು.

9/27/2007 0:00

D

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕುಮಾರಿ
5[4][5]ನೇಮಕ: ಬಿ.ಅನುಸೂಯಮಮ್ ಇವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರ
53:2001‐2002
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ [ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್
ಸಂಖೆಯ್:3899/2004ರ ಬಗೆಗ್]

11/8/2010 0:00

A

344

345

346

348

349
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ಕನಾರ್ಟಕ ಆಡ ತ ನಾಯ್ಯಾಮಂಡ ಅಜಿರ್
ಸಂಖೆಯ್:6327/2003 ರ್ೕ
5[4][5]ಕೆಎಟಿ:97
ಆರ್.ಎಸ್. ಜಯಕುಮಾರ್, ತಂದೆ ದಿವಂಗತ
:2003‐2004
ಆರ್. .ಸುಬಬ್ರಾಯಪಪ್ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ
ಹಾಗೂ ಇತರರು.

6/13/2008 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಆರ್.ಎಸ್.ಅರುಣ ತಂದೆ ದಿವಂಗತ ದದ್ನಾಯಕ್
ಇವರು ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ನೌಕರಿ ಬಗೆಗ್.
5[4][5]ಕೆಎಟಿ:12
ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ರುದಧ್
5:2003‐2004
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಯ ಲ್ ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ
ಸಂಖೆಯ್:359/2004ರ ಬಗೆಗ್.

6/13/2008 0:00

A

OFFICE BRANCH

5[4][5]ಕೆ.ಎ.ಟಿ:1
41:2003‐2004

6/13/2008 0:00

A

OFFICE BRANCH

ವೈದಯ್ಕೀಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿವೃತತ್ರಾದ ರ್ೕ
ಟಿ.ರಾಮಯಯ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು
ಟಿ.ರಾಮಯಯ್
ಕಷ್ಕರು,, ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ
5[4][5]ನೇಮಕ: ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಮಮ್ಸಂದರ್, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ
ರಿಟ್:16:1998‐
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇವರ ಮಗ ಟಿ.ಆರ್.ದೇವರಾಜು
1999
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
[ಕೆ ಎ ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆ :6330/2003ರ ಬಗೆ]

6/13/2008 0:00

A

OFFICE BRANCH

5[4][5]ಕೆಎಟಿ:ಇ
ತರೆ:85:2003‐
2004

6/13/2008 0:00

A

ಕನಾರ್ಟಕ ಆಡ ತ ನಾಯ್ಯಾಮಂಡ ಅಜಿರ್
ಸಂಖೆಯ್:1799/2004 ಚಿದಾನಂದ ತಂದೆ
ದಿವಂಗತ ಚನನ್ ೕರಯಯ್ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್
ಸಕಾರ್ರ ಹಾಗೂ ಇತರರು.

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ನೌಕರಿಯ ಬಗೆಗ್.
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಯ ಲ್ ನೊಂದಾಯಿ ರುವ ರಿಟ್
ಅಜಿರ್ಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

351
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5[5]ವೇ.ತಾ:012
005‐2006

ಕೆ.ಎಸ್.ಪರ್ಭಾವತಮಮ್, ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ
ಪರೀ ಾ ಮಂಡ , ಬೆಂಗಳೂರು‐3, ಇವರ
ವೇತನ ಸಮಾನಾಂತರದ ಬಗೆಗ್.

10/1/2007 0:00

C

352
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5[5]ಸವ್.ಚಾ.ವೇ:1 ಎನ್.ಜಿ.ನಟರಾಜ್, ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು ಇವರಿಗೆ
5/2005‐2006
ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

12/9/2010 0:00

D

353
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ರ್ೕ ಕೆ.ಆರ್.ಕರುಣಾಕರ್, ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು,
5[5]ಸವ್.ಇ.ನಿ:19:
ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗ,
2005‐2006
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಸವ್.ಇಚಾಛ್ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್.

4/11/2008 0:00

D

OFFICE BRANCH

5[5]ವೇ.ಸ:51:2
005‐2006

4/4/2007 0:00

C

10/17/2007 0:00

C
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ರ್ೕ ಹ
ಹೆಚ್
ೆಚ್.ಕೆ.ಕುಮಾರಗೌಡ
ಕುಮಾರಗೌಡ, ನಿವೃ
ನಿವ ತತ್
ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ
ಕಛೇರಿ, ಸಕಲೇಶಪುರ, ಇವರ ವೇತನ
ಸಮಾನಾಂತರದ ಬಗೆಗ್.

ಆರ್.ಪುಟಟ್ ಂಗಯಯ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಸಹ
5[5]ವೇ.ಸ.ಮಾ:
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ಇವರ ವೇತನ
62:2005‐2006
ಸಮಾನಾಂತರದ ಬಗೆಗ್.

ರ್ೕ ಕೆ.ಆರ್.ಕರುಣಾಕರ್ ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು,
5[5]ಕೆಎಟಿ:64:[ ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗ,
ಎ]]2005‐2006 ಬೆಂಗಳೂರು‐3, ಇವರ ಸವ್ ಇಚಾಛ್ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್
ಕೆ.ಎ.ಟಿ ದಾವೆ.
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5[5]ವೇ.ಸ:70:2
005‐2006

359

OFFICE BRANCH

5[5]ಹೆವೇ:ಬಡಿತ್:8
2:2005‐2006

362

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

367

4/11/2008 0:00

D

ಪುಟೆಟ್ೕಗೌಡ ನಿವೃತತ್ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ
ಇವರ ವೇತನ ಸಮಾನಾಂತರದ ಬಗೆಗ್.

12/9/2010 0:00

D

ರ್ೕಮತಿ ಮೀನಾ ರಾಜಶೇಖರ್, ನಿವೃತತ್
ಗರ್ಂಥಪಾಲಕರು ಇವರಿಗೆ ಇಲಾಖಾ ಪರೀ ೆ
ತೇಗರ್ಡೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

12/9/2010 0:00

D

5[5]ವೇಸ:01:20
ರಿಯ ನೌಕರರ ವೇತನವನುನ್ ಕಿರಿಯ
06‐2007
ನೌಕರರ ವೇತನಕೆಕ್ ಸಮಾನಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/1/2007 0:00

C

ರ್ೕಮತಿ ಪಿ.ಶೋಭಾದೇ , ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು,
5[5]ಸವ್.ಚಾ.ಬ:ಇ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗೊರಗುಂಟೆ ಪಾಳಯ್,
ತರೆ:19:2006‐ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು
2007
ಭಾಗದ ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರಿಂದ ಸವ್ಯಂ
ಚಾ ತ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

12/9/2010 0:00

D

ರ್ೕಮತಿ ರಾಧ, ರ್ೕ ನಿಂಗಯಯ್, ರ್ೕ ನಾರಾಯಣ
5[5][2ಎ]ಕೆಎಟಿ:
ಕೆಲ , ರ್ೕ ರಾಜಕುಮಾರ್, ವಯ್ಸಾಥ್ಪಕರು,
2003‐2004
ಇವರಿಗೆ ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

10/1/2007 0:00

C

370

OFFICE BRANCH

413

OFFICE BRANCH

5[6]ನೇಮಕ:ಇತ
ರೆ:02:2003‐2004

ಧಾರವಾಡ ಮತುತ್ ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಆಯುಕಾತ್ಲಯಕೆಕ್
ಕಳು ಸುವ ಕಡತ ಮತುತ್ ಪತರ್ಗಳ ಮಾ ತಿ
ಕುರಿತು.

3/4/2010 0:00

D

466

OFFICE BRANCH

5[6][10]ನೇಮಕ
:66:2004‐2005

ರ್ೕಮತಿ ಶಹತಾಜ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/6/2007 0:00

A

468

OFFICE BRANCH

5[6]ನೇಮಕ:110
:2004‐2005

ರ್ೕಮತಿ ನಾಗರತನ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/6/2007 0:00

A

470

OFFICE BRANCH

5[6][1]ನೇಮಕ:
26:2004‐2005

ಕುಮಾರಿ ಜಗದಾಂಬ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/6/2007 0:00

A

472

OFFICE BRANCH

5[6]ನೇಮಕ:10:
2005‐2006

ರ್ೕಮತಿ ಸರೋಜ, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/6/2007 0:00

A

474

OFFICE BRANCH

5[6]ನೇಮಕ:14:
2005‐2006

ರ್ೕಮತಿ ಹುಚಚ್ನಂಜಮಮ್, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/6/2007 0:00

A

475

OFFICE BRANCH

5[6]ನೇಮಕ:2:2
005‐2006

ರ್ೕಮತಿ ಜಯಲ ಮ್, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/6/2007 0:00

A

477

OFFICE BRANCH

5[6]ನೇಮಕ:28:
2005‐2006

ರ್ೕಮತಿ ಯಶೋಧಮಮ್, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/6/2007 0:00

A

478

OFFICE BRANCH

5[6]ನೇಮಕ:31:
2005‐2006

ರ್ೕ ಪಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/6/2007 0:00

A

480

OFFICE BRANCH

5[6]ನೇಮಕ:41:
2005‐2006

ರ್ೕಮತಿ ಚಂದರ್ಕಲಾ ಅಗೇರ, ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/16/2007 0:00

A

482

OFFICE BRANCH

5[6]ನೇಮಕ:48:
2005‐2006

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಸುಮಿತರ್, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2010 0:00

A

483

OFFICE BRANCH

5[6]ನೇಮಕ:49:
2005‐2006

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಮಂಗಳಗೌರಿ, ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/15/2008 0:00

A

484

OFFICE BRANCH

5[6]ನೇಮಕ:53:
2005‐2006

ಶರ್ಮತಿ ಸುಮಿತರ್, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

A

485

OFFICE BRANCH

5[6]ನೇಮಕ:55:
2005‐2006

ರ್ೕ ಸುರೇಶ್, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2010 0:00

A

487

OFFICE BRANCH

5[6]ನೇಮಕ:57:
2005‐2006

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಜಿ.ಕಮಲಾ , ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

A

488

OFFICE BRANCH

5[6]ನೇಮಕ:58:
2005‐2006

ರ್ೕ ಎನ್. ಶವ್ನಾಥ್, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

A

491

OFFICE BRANCH

5[6]ನೇಮಕ:01:
2006‐2007

ರ್ೕಮತಿ ಲ ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/30/2011 0:00

E

492

OFFICE BRANCH

5[6]ನೇಮಕ:02:
2006‐2007

ರ್ೕಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/16/2007 0:00

A

494

OFFICE BRANCH

5[6]ನೇಮಕ:05:
2006‐2007

ರ್ೕಮತಿ ಯಶೋಧ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/30/2011 0:00

E

496

OFFICE BRANCH

5[6]ನೇಮಕ:06:
2006‐2007

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ. .ಪೆರ್ೕಮಲತಾ ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/30/2011 0:00

D

566

OFFICE BRANCH

5[6][2]ದೂರು:4
4:1999‐2000

ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:1032/2005, ರ್ೕ
ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಜಯರಾಘವಾಚಾರ್ ರುದದ್
ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಇತರರು.

12/22/2010 0:00

D

571

OFFICE BRANCH

6/6/2009 0:00

D

604

OFFICE BRANCH

6/6/2009 0:00

D

606

OFFICE BRANCH

6/6/2009 0:00

D

5[6][10]ಇತರೆ:
ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:54/2000, ರ್ೕ
ದೂರು:47:2000‐ ಬಿ. . ರ್ೕನಿವಾಸ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್
2001
ಇತರರು.

5[6][2]ದೂರು:0
1/1990‐1991

ರ್ೕ ಎಸ್.ಎ. ರ್ೕನಿವಾಸ, ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು,
ಕ.ಪೌರ್. .ಪ.ಮಂಡ , ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ
ಮೇ ಇಲಾಖಾ ಚಾರಣೆ ಬಗೆಗ್.

5[6][2]ಇತರೆ:ಪ.
ರ್ೕ ಕೆ.ಎ.ಕರುಂಬಯಯ್, ನಿವೃತತ್ ಸಹಾಯಕ
ಪು[ದೂರ]27:1993
ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಇವರಿಂದ ಹಣ ವಸೂಲಾತಿ ಬಗೆಗ್.
‐1994

659

OFFICE BRANCH

5[6][2]ದೂರು:9
2:2000‐2001

661

OFFICE BRANCH

5[6]ಗೈ,.ಹಾ:21:
2001‐2002

670

OFFICE BRANCH

679

681

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಲ್.ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್,
ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ
ಕಛೇರಿ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರ ಮೇ ನ
ಆರೋಪದ ಬಗೆಗ್.

8/6/2010 0:00

D

ರ್ೕ ಚಾಂಚ್ಪಾಷಾ, ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು,
ಬೆರಳಚುಚ್ ಶಾಖೆ, ಇವರ ಅನಧಿಕೃತ
ಗೈರುಹಾಜರಿ ಬಗೆಗ್.

9/11/2008 0:00

D

5[6][2]ದೂರು:ಇ
ತರೆ:23:2002‐
2003

ರ್ೕ ಸ ೕರ್ ಅಹಮದ್, ಪರಿಚಾರಕರು,
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಇವರು ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಕೆಕ್
ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರು ಹಾಜರಿಯಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ್.

12/22/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

5[6]/ಇತರೆ ‐
44/2002‐03

ರ್ೕ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ . .ಟಿ,
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ಅಮಾನತುತ್ ಅವಧಿ ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್

6/6/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

5[6][2]/ದೂರು ‐
60‐2002‐03

ರ್ೕ ಪಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್, ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ಬಿ.ಇ.ಓ
ಕಛೇರಿ, ತುರುವೇಕೆರೆ ಇವರ ಚಾರಣೆ ಬಗೆಗ್

9/11/2008 0:00

D

683

OFFICE BRANCH

5[6][2](ದೂರು(
ದಿ)/09/03‐04

ರ್ೕ ಎ.ಎನ್ ಅಲೆ ಲರ್, ಪತಾರ್ಂಕಿತ
ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ
ಮಂಡಯ್ ಇವರ ಮೇ ನ ಚಾರಣೆ ಬಗೆಗ್

10/17/2007 0:00

A

685

OFFICE BRANCH

5[6][2]/ದೂರು
ಪ.ಹು.09/03‐04

ರ್ೕ ಎಲ್.ಎಂ ಪರ್ಭಾಕರ, ಪರ್.ದ.ಸ.,
ಬಾಲಕಿಯರ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ನಾಯ್ಮತಿ
ಹೋಬ ತಾ||, ಇವರ ಮೇ ನ ಚಾರಣೆ ಬಗೆಗ್

10/17/2007 0:00

A

688

OFFICE BRANCH

5[6][2] ದುರು
(ಪಿ) 27/2003‐04

ರ್ೕ. ಡಿ ಪುರುಷೋತತ್ಮ್, ದಿವ್.ದ.ಸ , ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಾಗಲೂರು, ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

12/22/2010 0:00

D

692

OFFICE BRANCH

5[6][2] ದೂರು
(ಪಿ) 28/2003‐04

ರ್ೕನಿವಾಸಮೂತಿರ್ ಪರ್.ದ.ಸ, ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಚೇರಿ,
ಉತತ್ರ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮೇ ನ
ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

10/17/2007 0:00

D

716

OFFICE BRANCH

5[6][2]ದೂರು:[
ಪಿ]40:2003‐2004

ರ್ೕ ಎಂ.ಜಿ.ಕೃಷಣ್ಪಪ್, ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು,
ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ ಮಂಡ ,
ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

12/22/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

5[6]ದೂರು:13:2
004‐2005

ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಣ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯದ ಬಬ್ಂದಿ
ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

10/17/2007 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಎಸ್.ಆರ್. ರ್ೕಕಂಠ, ನಿವೃತತ್
5[6][2]ದೂರು:1
ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ
7:2004‐2005 ಕಛೇರಿ, ಕನಕಪುರ, ಇವರ ಮೇ ನ ಸುತ್ ಕರ್ಮ
ಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್.

8/6/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ರ ೕಂದರ್ ಪರ್ಸಾದ್, ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು,
5[6][2]ಅಗೈಹಾ:
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಯಳಂದೂರು,
18:2004‐2005 ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಗೈರು ಹಾಜರಿ
ಬಗೆಗ್.

12/22/2010 0:00

D

783

OFFICE BRANCH

ಷಾರೆಡಿ
ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಹಾಗೂ
ಹಾಗೂ
ರ್ೕ ಕೃಷಾಷ್
ರೆಡಿಡ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು
5[6][2]ದೂರು34 ಗೋ ಂದರಾಜು, ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯುಕರು, ಇವರು
:[ಪಿ]2004‐2005
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಜಾಲದ ಲ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ್.

12/22/2010 0:00

D

808

OFFICE BRANCH

5[6]ದೂರು:ದೂ
ರು:2005‐2006

6/6/2009 0:00

D

770

775

781

ರ್ೕ ಬಿ. . ರೇಹಾಳುಮಠ, ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು,
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಹರಿಜನಹ ಳ್,
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

OFFICE BRANCH

5[6]ದೂರು:10:2
005‐2006

ರ್ೕ ಎಂ.ಜಿ.ಕೃಷಣ್, ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಹಳೇಕೋಟೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

12/22/2010 0:00

D

821

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಎನ್. ವರಾಮಯಯ್, ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು,
5[6]ದೂರು:14:2
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಉತತ್ರ
005‐2006
ವಲಯ‐4, ಇವರಿಗೆ ರಜೆ ಮತುತ್ ವಾ ರ್ಕ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು.

4/15/2008 0:00

D

824

OFFICE BRANCH

5[6]ದೂರು:15:2
005‐2006

ರ್ೕ ಡಿ.ಕೆ.ದೇವರಾಜು, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ, ಉಪ
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರನುನ್
ಸೇವೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/15/2008 0:00

D

843

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಷರಿಫ್, ವಾಹನ
5[6]ದೂರು:17:2
ಚಾಲಕರು, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕದಿಷ್ಣ
005‐2006
ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

11/8/2010 0:00

E

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಆರ್.ಎನ್.ಸುರೇಶ್ಬಾಬು ಅಧೀಕಷ್ಕರು,
5[6]ದೂರು:39:2
ತಾಲೂಲ್ಕು ಸಮಾಜ ಕಲಾಯ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ
005‐2006
ಕಛೇರಿ ತುಮಕೂರು ಇವರ ಮೇಲೆ ಸುತ್ ಕರ್ಮ
ಜರುಗಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/6/2009 0:00

D

814

874

876

OFFICE BRANCH

5[6]ದೂರು:38:2
005‐2006

ರ್ೕ ಕೆ.ಎಂ.ಜಯದೇವಯಯ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು,
ಡಯಟ್, ಕೋಲಾರ, ಇವರ
ದಿನಾಂಕ:11.02.2006ರಿಂದ ಅನಧಿಕೃತ
ಗೈರುಹಾಜರಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ್.

4/15/2008 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ರಾಮಮೂತಿರ್, ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು,
5[6][2]ದೂರು:ಅ
ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ ಮಂಡ ,
.ಗೈ.ಹಾ:28:2003‐
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರು ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರು ಹಾಜರಿ
2004
ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

E

897

OFFICE BRANCH

ಜನಶಾಲಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ರಾಜಯ್
ೕಜನಾ
ನಿದೇರ್ಸಕರ ಕಛೇರಿಯ ಲ್
5[6][2]ದೂರು[ಪಿ
ಲೆಕಾಕ್ದಿಕಾರಿಯಾಗಿದದ್ ರ್ೕ
]38:2002‐2003
ರಮೇಸ್.ಕೆ.ದಾರವಾಡಕರ್, ಇವರನುನ್
ಅಮಾನತಿತ್ನ ಲ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

899

OFFICE BRANCH

5[6][2]ದೂರುಕ.
.ದೂರು:06:2004
‐2005

ರ್ೕ ನಿಂಗಪಪ್, ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಚಿತರ್ದುಗರ್, ಇವರ
ರುದಧ್ ಸುತ್ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.

9/11/2008 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ರಣಜಿತ್ ಂಹನ್ , ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು,
5[6][2]ದೂರು:1
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,
00:1997‐1998 ಚಿಕಕ್ಮಗಳುರು, ಇವರು ಲೋಕಾಯುಕತ್ರ ಬಲೆಗೆ
ಬಿದದ್ ಬಗೆಗ್.

12/22/2010 0:00

D

892

910

OFFICE BRANCH

5[6][2]ದೂರು:0
8:1993‐1994

ರ್ೕ ಎಸ್.ಕುಮಾರಶೆಟಿಟ್, ಅಧೀಕಷ್ಕುರ್, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು, ಇವರು
ಲೋಕಾಯುಕತ್ರ ಬಲೆಗೆ ಬಿದದ್ ಬಗೆಗ್.

9/11/2008 0:00

D

931

OFFICE BRANCH

5[6]ದೂರು:37:2
005‐2006

ರ್ೕ ರಾಜುನಾಯಕ್, ಪತಾರ್ಂಕಿತ
ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ
ಕಛೇರಿ, ಕಡೂರು, ಇವರು ಲೋಕಾಯುಕತ್
ಪರ್ಕರಣದ ಲ್ ರುದದ್ ಸಾ ನಿಡಿದಿರುವ ಬಗೆಗ್.

10/17/2007 0:00

D

966

OFFICE BRANCH

5[9]ಸುತೊತ್ೕಲೆ:3 ಕಛೇಋಇಗೆ ನಿಗಧಿತ ಸಮಯಕೆಕ್ ಹಾಜರಾಗುವ
3:2005‐2006
ಬಗೆಗ್.

8/6/2011 0:00

D

1029

OFFICE BRANCH

5[9]ಸೇಪುತ:1:2
006‐2007

4/4/2007 0:00

C

1031

OFFICE BRANCH

5[9]ವಾವೇಬ:03 ಈ ಕಛೇ್ರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ ಬಡಿತ್
:2006‐2007
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/5/2010 0:00

D

925

ವಗಾರ್ಯಿತ / ಬಡಿತ್ ಹೊಂದಿದ ಈ ಕಛೇರಿ
ನೌಕರರ ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.

ರ್ೕಮತಿ ಎನ್.ಸರಳ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ರಜೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

OFFICE BRANCH

5[9]ರಜೆ.ಮಂ:4:
2006‐2007

1034

OFFICE BRANCH

ವಗಾರ್ವಣೆ / ಬಡಿತ್ಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಕಛೇರಿಯ ಲ್
5[9]ಸೇಪುತ:6:2 ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರಾದ ನೌಕರರ ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕ
006‐2007
ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ವೇತನ ಪತರ್ಗಳನುನ್
ತರಿ ಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್.

1036

OFFICE BRANCH

5[9]ವಾವೇಬ:7:
2006‐2007

1038

OFFICE BRANCH

5[9]ಗರನ:9:20
05‐2006

1040

OFFICE BRANCH

5[9]ಹಾ.ಪರ್.ಪತರ್:
8:2006‐2007

1032

10/1/2007 0:00

C

4/4/2007 0:00

C

ಕಾರಣಾಂತರಗ ಂದ ವಾ ರ್ಕ ಬಡಿತ್
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದೇ ಇರುವ ನೌಕರರಿಗೆ
ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/4/2007 0:00

C

ಈ ಕಛೇರಿ ನೌಕರರಿಗೆ 2005‐2006ನೇ
ೇತಾರ್ವಧಿಯ ಲ್ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗಧೀಕರಣದ
ಬಗೆಗ್.

4/4/2007 0:00

C

4/4/2007 0:00

C

ನಿ

ೕಜಿತ ನೌಕರರ ಹಾಜರಾತಿ ಪರ್ಮಾಣ
ಪತರ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.

ಈ ಕಛೇರಿಯ ನೌಕರರ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರದ
ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗಧೀಕರ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

1042

OFFICE BRANCH

5[9]ನಿಗರನ:10:
2006‐2007

1044

OFFICE BRANCH

5[9]ರಜೆ.ಮಂ:13 ಈ ಕಛೇರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಗ ಕೆ / ಪರಿವತಿರ್ತ ರಜೆ
:2006‐2007
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

1115

OFFICE BRANCH

ಸಕ5[7][10]ನೇಮ
ಕ:90:2004‐2005

1143

1146

4/4/2007 0:00

C

4/4/2007 0:00

C

8/4/2007 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಮತಿ ರುಕಿಮ್ಣಿ ಕೋಂ
ಕೋಂ ದಿವ
ದಿವಂಗತ
ಂಗತ
ರ್ೕೕಮತಿ
5[7]ಡಿ.ಗೂರ್ಪ್:
.ನಾಗರಾಜು, [ ೕ ೕಸ್ ಇಲಾಖೆ] ಇವರಿಗೆ
ನೇಮಕ:50:2005‐
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ.ದಜೆರ್ ಹುದೆದ್ಗೆ
2006
ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/5/2007 0:00

A

OFFICE BRANCH

ದಿವಂಗತ ದಾ ವೆಂಕಟಯಯ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
5[7]ಡಿ.ಗೂರ್ಪ್:
ಇವರ ಮಗ ರ್ೕ ವಾಸುದೇವಮೂತಿರ್, ಇವರಿಗೆ
ನೇಮಕ:72:2005‐
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ.ದಜೆರ್ ಹುದೆದ್ಗೆ
2006
ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/11/2010 0:00

A

ಆರ್.ಮಂಜಮಮ್, ಕೋಂ ದಿ ಕಂಬದರಾಗಪಪ್,
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ಡಿ.ದಜೆರ್ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

1159

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಶಾಂತಮಮ್, ಕೋಂ ದಿವಂಗತ
5[7][10]ನೇಮಕ ಕೆ. ಜಯಕ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
:50:2004‐2005 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ.ದಜೆರ್ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

1166

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಮಂಜಣಣ್ ತಂದೆ ದಿವಗಂತ ಅಜಜ್ಪಪ್, ಇವರಿಗೆ
5[7][10]ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ.ದಜೆರ್ ಹುದೆದ್ಗೆ
:115:2004‐2005
ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/5/2007 0:00

D

1186

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಎಂ.ಕಮಲಾ ಕೋಂ ದಿವಂಗತ
5[7]ಡಿ.ಗೂರ್ಪ್:
ಟಿ.ರುದರ್ಪಪ್, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ನೇಮಖ:64:2005‐
ಮೇಲೆ ಡಿ.ದಜೆರ್ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ
2006
ಬಗೆಗ್.

5/5/2007 0:00

D

1329

OFFICE BRANCH

5[3]ಜೆಸಂ:01:2
001‐2002

4/7/2009 0:00

C

1330

OFFICE BRANCH

ಕೇಂದಿರ್ಕೃತ ದಾಖಲಾತಿ ಘಟಕ ಕಛೇರಿಗೆ
5[3]ಇತರೆ:3:20
ಗಣಕಯಂತರ್ಗಳನುನ್ ಎರವಲು ನೀಡಲಾಗಿರುವ
01‐2002
ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

C

ಮಹುಮಹಡಿ ಕಟಟ್ಡಕೆಕ್ ಪೀಠೋಪಕರಣ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/15/2008 0:00

A

1332

OFFICE BRANCH

5[3]ಚಾ.ಶಾಕಂ:5
:2001‐2002

ಚಾ ತ್ ಶಾಖೆಯ ವ್ೕಕೃತಿ ಭಾಗಕೆಕ್
ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ಪಿರ್ಂಟರ್ ಹಾಗೂ ಯು.ಪಿ.ಎಸ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

D

1451

OFFICE BRANCH

5[3]ಉದಾಯ್ನವ
ನ:21:2001‐2002

ಆಯುಕತ್ರ ಕಚೇರಿ ಮುಂಬಾಘದ ತೋಟದ
ನಿವರ್ಹಣೆ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

C

1456

OFFICE BRANCH

5[3]ಇತರೆ:35:2 ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಶಾಖೆಗೆ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್
001‐2002
ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

C

1458

OFFICE BRANCH

5[3]ಯುವಾನಿ:1
6:2002‐2003

ಯು.ಪಿ.ಎಸ್.ಗಳ ವಾ ರ್ಕ ನಿವರ್ಹಣೆ

11/22/2010 0:00

C

1463

OFFICE BRANCH

5[3]ಏ.ಕ.ವಾ.ನಿ:
07:2003‐2004

ಹವಾ ನಿಯಂತರ್ಣ ಯಂತರ್ಗಳ ವಾ ರ್ಕ
ನಿವರ್ಹಣೆ ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

C

1496

OFFICE BRANCH

5[3]ಕಲೇಸಾ:34: ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗಿರ್ಗಳನುನ್ ಖರೀದಿಸುವ
2004‐2005
ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

C

1507

OFFICE BRANCH

5[3]ನೆಟ್ವಕ್ರ್:
ವಾನಿ:01:2005‐ ನೆಟ್ವಕ್ರ್ [ಲಾಯ್ನ್]ನ ವಾ ರ್ಕ ನಿವರ್ಹಣೆ ಬಗೆಗ್.
2006

4/7/2009 0:00

C

1515

OFFICE BRANCH

5[3]ಅಂಚೆ
ವೆಚಛ್:04:2005‐
2006

ಅಂಚೆ ವೆಚಚ್ದ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

C

1525

OFFICE BRANCH

5[3]ಸ.ಮು.ಲೇ.
ಸಾ:07:2005‐
2006

ಸಕಾರ್ರಿ ಮುದರ್ಣಾಲಯದಿಂದ ಲೇಖನ
ಸಾಮಗಿರ್ಗಳನುನ್ ಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್.

11/30/2010 0:00

C

1527

OFFICE BRANCH

5[3]ಎಂ.ಎಂ.ಆ
ರ್:8[1]2005‐
2006

2005‐2006ನೇ ಸಾ ನ
ಯಹೋಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ಓದಗಿ ರುವ
ಆಯವಯ್ಯಕೆಕ್ ಖಚಿರ್ನ ವರ.

4/7/2009 0:00

C

1532

OFFICE BRANCH

5[3]ಎಂ.ಎಂ.ಆ
ರ್:08:2005‐2006

2005‐2006ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಮುಂದುವರೆದ
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಲ್ ಒದಗಿ ರುವ
ಅಯವಯ್ಯದ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

C

1546

OFFICE BRANCH

5[3]ಅ.ಕ.ಕಂಪೂಯ್
ಟರ್:12:2005‐
2006

ಅಧೀನ ಕಛೇರಿಗ ಗೆ ಗಣಕಯಂತರ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

C

1549

OFFICE BRANCH

5[3]ಜೆ.ಯು.ವಾ
ನಿ:12:[1]2005‐
2006

ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಯಂತರ್ಗಳನುನ್ ವಾ ರ್ಕ ನಿವರ್ಹಣೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

C

1551

OFFICE BRANCH

5[3]ಶಾಖೆ.ಸಥ್
ಲೋಕೋಪ ೕಗಿ ಇಲಾಖೆ ತಾತಾಕ್ ಕ
ಳಾಂತರ:13:2005 ಕಟಟ್ಡದ ಲ್ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಶಾಖೆಗಳ
‐2006
ಸಥ್ಳಾಂತರದ ಬಗೆಗ್.

11/30/2010 0:00

C

1555

OFFICE BRANCH

5[3] ಪಿ
ಪಿರ್ಂಟ್:16:2005‐
2006

4/7/2009 0:00

C

ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ಬೆರಳಚುಚ್ ಕೇಂದರ್ದ ಲ್ರುವ ಪಿ‐
ಟಿ6100 ವಾ ರ್ಕ ನಿವರ್ಹಣೆ ಬಗೆಗ್.

1556

OFFICE BRANCH

5[3]ಕ.ಅದು.ಕಾ:
18:2005‐2006

1642

OFFICE BRANCH

1646

ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಅಗತಯ್ ಕಾಯರ್
ಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

C

5[3]ಕಛೇರಿ:ಸಾ: ಜನತಾ ಬಜಾರ್ನಿಂದ ಅಗತಯ್ ಸಾಮಗಿರ್ ಖರೀದಿ
24:2005‐2006
ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

C

OFFICE BRANCH

5[3]ಡಿ.ಡೋ:
ಯಂತರ್:25:2005‐ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೂಪಿಲ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಯಂತರ್ ಖರೀದಿ ಬಗೆಗ್.
2006

4/7/2009 0:00

C

1666

OFFICE BRANCH

5[3]ಡೂ.ಇ.ಮಾ: ರೆಸೋಗಾರ್ಫಿ ಯಂತರ್ಕೆಕ್ ಇಂಕ್ ಮತುತ್ ಮಯ್ ಪ್ರ್
28:2005‐2006
ಖರೀದಿ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

C

1669

OFFICE BRANCH

4/7/2009 0:00

C

5[3]ಜೆ.ಯು.ವಾ.
ನಿ:29:2005‐2006

ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ ಜೆರಾಕ್ಸ್
ಯಂತರ್ಗಳ ವಾ ರ್ಕ ನಿವರ್ಹಣೆ ಬಗೆಗ್.

1704

OFFICE BRANCH

5[3]ಕಂಪೀ:34:2
ಕಛೇರಿಗೆ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಖರೀದಿಸುವಬಗೆಗ್.
005‐2006

4/7/2009 0:00

C

1709

OFFICE BRANCH

5[3]ಸಾಮ್.ರಿ.ವಾ.
ಸಾಮ್ಟ್ರ್ ಕಾಡ್ರ್ ರೆಕಾಕಡ್ ವಾ ರ್ಕ ನಿವರ್ಹಣೆ.
ನಿ:37:2005‐2006

4/7/2009 0:00

C

1710

OFFICE BRANCH

5[3]ಟೆ.ಮಾಯ್.ಯು
ಟೇಬಲ್ ಮಾಯ್ಟ್ ಯು.ಪಿ.ಎಸ್.ಗಳ ವಾ ರ್ಕ
,ಪಿ.ಎಸ್:38:2005‐
ನಿವರ್ಹಣೆ.
2006

4/7/2009 0:00

C

1730

OFFICE BRANCH

5[3]ಅ.ಕ. ವ್:61[
2]2005‐2006

ಹೊಸ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಟಟ್ಡ ಮತುತ್ ಆವರಣದ
ಸವ್ಚಛ್ತೆ ಕಾಪಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/30/2010 0:00

C

1734

OFFICE BRANCH

5[3]ಕಲೇಸಾ:01:
2006‐2007

2006‐2007ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿ ಲೇಖನ
ಸಾಮಗಿರ್ ಖರೀದಿ.

4/7/2009 0:00

C

1879

OFFICE BRANCH

5[3]ಎಂ.ಎಂ.ಆ
ರ್:04:2006‐2007

2006‐2007ನೇ ಸಾ ನ ಅಯವಯ್ಯ
ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

C

1884

OFFICE BRANCH

5[3]ಅಕುಬ:05:2
006‐2007

ಆಯುಕತ್ರವರಿಗೆ ಕುಚಿರ್ ಖರೀದಿ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

C

1888

OFFICE BRANCH

5[3]ಕೆಂವಾನಿ:06
ಕಛೇರಿ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ವಾ ರ್ಕ ನಿವರ್ಹಣೆ ಬಗೆಗ್.
:2006‐2007

11/30/2010 0:00

C

1896

OFFICE BRANCH

5[3]ಜೆ.ಟೋನರ್
:08:2006‐2007

ಜೆರಾಕಸ್ ಯಂತರ್ಗ ಗೆ ಟೂನರ್ ಖರೀದಿ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

C

1899

OFFICE BRANCH

5[3]ಸಾಪ್ಟ್ವೇ
ರ್:02:2006‐2007

ಹೊಸ ತಂತಾರ್ಂಶ ಖರೀದಿ

11/30/2010 0:00

C

5[3]ಉ..ಬಿ.ಕಂ.
ಪೇಪರ್:10:2006‐
2007

ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು / ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿಗ ಗೆ
ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಖರೀದಿ.

4/7/2009 0:00

C

OFFICE BRANCH

5[3]ರೆ.ಪೂ.ಸ:11 ಕೋರೇಸ್ ರೆಸೋಗಾರ್ಫಿ ಯಂತರ್ಗಳ ಪೂರಕ
:2006‐2007
ಸಲಕರಣೆಗೆ ಖರೀದಿ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

C

1907

OFFICE BRANCH

5[3]ಅಂಚೆ
ವೆಚಚ್:12:2006‐
2007

ಅಂಚೆ ವೆಚಛ್ದ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

C

1909

OFFICE BRANCH

5[3]ಕಛೇಋಇ
ಸ ೕಸ್:13:2006‐
2007

2006‐2007ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಈ ಕಛೇರಿಯ
ದುರ ತ್ ಕಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

C

4/7/2009 0:00

C

1903

OFFICE BRANCH

1905

1911

OFFICE BRANCH

206‐2007ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರದ
5[3]ಸ.ಕ.ಅ:14:
ಕಛೇರಿಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿಯ ಲ್
2006‐2007
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.

1913

OFFICE BRANCH

5[3]ಇಪಿಎಬಿಎಕ್ಸ್
:ಯಂತರ್
ಖರೀದಿ:15:2006‐
2007

1921

OFFICE BRANCH

5[3]ಇತರೆ:ಖರೀ
ದಿ:18:2006‐2007

1924

OFFICE BRANCH

5[3]ಶಾ.ಸಥ್:19:2
006‐2007

1929

OFFICE BRANCH

5[3]ಅಂಗಡಿ:ಅನು ಜೆ.ಪಿ.ನಗರದ ಲ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆಯಲು
:20:2006‐2007
ಅನುಮತಿ.

4/7/2009 0:00

C

1933

OFFICE BRANCH

5[3]ದೈ., :ಸಮಿ ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಸಮಗರ್ವಾಗಿ ಪರೀಷಕ್ರಿಸಲು
ತಿ:21:2006‐2007
ಸಮಿತಿ ರಚನೆ.

4/7/2009 0:00

C

ಇ.ಪಿ.ಬಿ.ಎ.ಎಕ್ಸ್ ಯಂತರ್ ಖರೀದಿ.

4/7/2009 0:00

C

ಇತರೆ ಸಾದಿಲಾವ್ರು ವೆಚಚ್ಕೆಕ್ ಮುಂಗಡ
ನಗದುಹಣ ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು.

4/7/2009 0:00

C

ಕಛೇರಿಯ ಲ್ನ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಸಥ್ಳಾವಕಾಶ
ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

C

1936

OFFICE BRANCH

5[3]ಎಲ್ಎ:ಎಲ್
:ಪರ್:22:2006‐
2007

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ವ ಂಗೇಗೌಡ, ಎಂ. .ಇ
ಇವರ ಎಲ್.ಎ: ಎಲ್. ಪರ್ಶೆನ್:1602 ಉತತ್ರ.

1938

OFFICE BRANCH

5[3]ವೈರಸ್:23:
2006‐2007

ಕಛೇರಿ ಗಣಕಯಂತರ್ಗ ಗೆ ವೈರಸ್ ಹಾವ
ಕುರಿತು.

1941

OFFICE BRANCH

5[3]ಕಿ ೕಸಕ್:2
4:2006‐2007

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾ ತಿ
ಕಿ ೕಸಕ್ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್.

1957

OFFICE BRANCH

5(5) (2ಎ)
ಸಥ್.ಅ.ಸ.ಸೇ 56
2002‐03

5851

OFFICE BRANCH

5(4) ನೇಮಕ
63/06‐07

4/7/2009 0:00

C

11/30/2010 0:00

C

4/7/2009 0:00

C

ಂಗರಾಜು ಪರ್.ದ.ಸ ಇವರ ಸಥ್ ೕಯ
ಅಭಯ್ಥಿರ್ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

12/9/2010 0:00

D

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಎಸ್. ಲಪ್ ರವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/27/2007 0:00

A

ಎಂ.ಎನ್

5852

OFFICE BRANCH

5(4) ನೇಮಕ
64/2006‐07

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಹೆಚ್.ಎನ್.ಸು ೕಲಮಮ್, ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/27/2007 0:00

A

5853

OFFICE BRANCH

5(4) ನೇಮಕ
65/2006‐07

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಕೆ.ಟಿ.ಸುವಣರ್ಮಮ್, ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/27/2007 0:00

A

5854

OFFICE BRANCH

5(4) ನೇಮಕ
8/2004‐05

ರ್ೕಮತಿ ಜಿ.ಕೆ.ಸುಮಂಗಲಮಮ್, ಕೋಂ ದಿ:
ಜಿ.ಎಸ್.ರಾಮಚಂದರ್ಪಪ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/27/2007 0:00

D

5855

OFFICE BRANCH

5(5) ನೇಮಕ
13/2004‐05

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್. .ಲ ಮ್, ಕೋಂ ದಿ:
ಕೆ. ರ್ೕನಿವಾಸಮೂತಿರ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/27/2007 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(5) ವೇ.ಸ
81/2005‐06

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಮಂಜುಳ, ದಿವ್.ದ.ಸ ಸ ತ
ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು, ನೂತನ ವಾಣಿ ಲಾಸ
ಬಾ ಕಾ ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ವೇತನ ಸಮಾನಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

10/1/2007 0:00

C

5887

5898

OFFICE BRANCH

5[1]ಇತರೆ‐
40/2006‐07

ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಕರ್ಮದ ಅಗತಯ್ತೆ ಇಲಲ್ದ
ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಕಡತಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

4/6/2007 0:00

D

5979

OFFICE BRANCH

5(3)ಇತರೆ
25/2006‐07

ಇಲಾಖಾ ಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಮೂಲ ಭೂತ
ಸೌಕಯರ್ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

4/7/2009 0:00

C

5980

OFFICE BRANCH

5(6) ದೂರು
ಇತರೆ 23/06‐07

ರ್ೕಮತಿ .ಪದಾಮ್ವತಮಮ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು,
ಬಿ.ಇ.ಒ ಕಛೇರಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮನ ಯ ಬಗೆಗ್

4/15/2008 0:00

D

5981

OFFICE BRANCH

5(3) ಇತರೆ
26/2006‐07

ಕಛೇರಿಯ ಕಟಟ್ಡ ದುರ ತ್ ಮಾಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

4/7/2009 0:00

C

5988

OFFICE BRANCH

5(7) ವಾಹನ
ದುರ ತ್
ಇತರೆ09/06‐07

ಕೆಎ01 ಜಿ 3534 ಮಾರುತಿ ಆಮಿನ್ ವಾಹನದ
ದುರ ತ್ ಬಗೆಗ್

3/5/2010 0:00

D

5993

OFFICE BRANCH

5(3) ಇತರೆ
ರ್ಕುಯ್ರ್
30/2006‐07

ಎ.ಟಿ.ಐ ತರಬೇತಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ
ರ್ೕಕೂಯ್ರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಪಾ ಟಿ ಕುರಿತಂತೆ
ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

4/7/2009 0:00

C

4/26/2008 0:00

D

5932

OFFICE BRANCH

5(1) ನಿ ೕಜನೆ
26/06‐07

ರ್ೕಮತಿ ಜೊಯ್ೕತಿಗೋಪಾಲ್, ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು,
ಕನಾರ್ಟಕ ಸಕಾರ್ರ ಸಚಿವಾಲಯ ಸೇವೆ
ಇವರನುನ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,
ಸೊರಬ ಇ ಲ್ಗೆ ನಿ ೕಜನೆ ಮೇರೆಗೆ
ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

5954

OFFICE BRANCH

5(2) ರಜೆ ಮಂ
4/2005‐06

ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ
ದೀಘಾರ್ವಧಿ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

9/7/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(9)
ಗೈರುಹಾಜರಿ
40/05‐06

ರ್ೕ ಜೆ.ಸಂತೋಷ್ರಾಜನ್
ಸಂತೋಷ್ರಾಜನ್, ಗೂ
ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
ನೌಕರರು, ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು (ಆಡ ತ) ರವರ
ಆಪತ್ ಶಾಖೆ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರ ಗೈರುಹಾಜರಿ ಬಗೆಗ್.

10/1/2007 0:00

C

OFFICE BRANCH

5(5) ಸವ್.ಚಾ.ಬ
30/06‐07

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಕೋಮಲ, ಪರ್.ದ.ಸ (ನಿ‐32) ರ್ೕ
.ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶಮೂತಿರ್ , ಪರ್.ದ.ಸ (ನಿ‐
32)ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

10/1/2007 0:00

C

5966

5788

5(5) ಸವ್ ಚಾ ಬ
33/06‐07

5789

OFFICE BRANCH

5791

OFFICE BRANCH

5793

OFFICE BRANCH

5(2)/ ನೇಮಕ
30/2006‐07

5794

OFFICE BRANCH

5(5) ಬೆ. .ಭ
29/06‐07

5795

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಮುನಿರಾಜಣಣ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು,
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು‐1 ಇವರಿಗೆ
ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

10/1/2007 0:00

C

5(2)/ನೇಮಕ
ಕು|| ಬಿ.ಎನ್.ಸುನೀತಾ, ತಂದೆ ದಿ.ಬಿ
ಪರ್ದಸ/218/2006 ನಾಗರಾಜು, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ
‐07
ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗ್ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/26/2007 0:00

A

ಚಿ| ಎಸ್.ಪರ್ಕಾಶ್, ತಂದೆ ದಿ|| ದಧ್ಯಯ್
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/26/2007 0:00

A

10/1/2007 0:00

C

9/26/2007 0:00

A

ರ್ೕಮತಿ ಡಿ.ಪಿ.ಪೂಣಿರ್ಮ, . .ಟಿ, ಇವರಿಗೆ
ಬೆರಳಚುಚ್ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

ರ್ೕ.ಎಸ್.ದಾಯ್ವೇಗ್ಔಡ,ಪತಾರ್ಂಕಿತ
5(2)/ವಾಖ
ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿ, ಸಕಲೇಶಪುರ
ಅನುಮತಿ/31/200
ಇವರಿಗೆ ಮಾರುತಿ ವಾಯ್ನ್ ಕೊಳಳ್ಲು
6‐07
ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

5797

OFFICE BRANCH

5798

OFFICE BRANCH

5799

OFFICE BRANCH

5800

5803

5(2)/ನೇಮಕ
33/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಎನ್. ಂಗರಾಜಮಮ್, ಪತಿ ದಿ||
ರಂಗಸಾವ್ಮಿ, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/26/2007 0:00

A

ರ್ೕ.ಎನ್.ರೇವಣಣ್, ತಂದೆ ದಿ|| ಟಿ.ನಾಗಯಯ್
5(2)/ನೇಮಕ/34
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ◌ಂಏಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ
/2006‐07
ಹುದೆದ್ಗೆ ಣೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

10/3/2007 0:00

A

5(5) ಹೆ.ಬ
31/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ "ವ ೕದಾ ಬೇಗಂ ಬೆಟಗೇರಿ"
ಸಹಾಯಕ ಸಾಂಖಿಯ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರ
ಹೆಸರನುನ್ "ವಂದನಾ ದದ್ಪಪ್ ಂಧನೂರ"
ಎಂದು ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಪತರ್ ಸಂ: ಎನ್
ಪಿಡಿ 148/955/06‐07 ರ ಲ್
ಬದಲಾಯಿ ರುವುದನುನ್ ಜಾರಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/1/2007 0:00

C

OFFICE BRANCH

5(2)/ಪಿಂಚಣಿ
35/2006‐07

ರ್ೕ.ಎಸ್.ಎನ್.ಜಯರಾಮ್, ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರಿಗೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

9/23/2008 0:00

D

OFFICE BRANCH

ೕ5(2)/ ನೇಮಕ
ಪರ್ದಸ/36/2006‐
07

ರ್ೕ.ಪಿ.ಮಹೇಶ್, ತಂದೆ ದಿ|| ಪರ್ಭು ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/26/2007 0:00

A

ರ್ೕಮತಿ ಎನ್.ಪಿ.ಗಂಗಮಮ್ ಮತುತ್ ಇತರರು
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ ಮತುತ್ ಪ.ಪೂ. ಇಲಾಖೆ,
ರಾಜಪೇಟೆ ತಾ: ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರುಗ ಗೆ
ಶೇಷ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

10/1/2007 0:00

C

5806

OFFICE BRANCH

5(5) .ಭ
32/06‐07

5814

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ
38/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ.ಎಸ್.ರೂಪಾ ಪತಿ.ದಿ||
ಆರ್.ಜಯರಾಮು ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/26/2007 0:00

A

5818

OFFICE BRANCH

5(2)/ ನೇಮಕ
ಇತರೆ 40/2006‐
07

ರ್ೕ.ಸುಬರ್ಮಣಯ್ ತಂದೆ ದಿ|| ಎಸ್.ಡಿ.ಕೃಷಣ್,
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/26/2007 0:00

A

5820

OFFICE BRANCH

5(9) ರ.ಪರ್.ಸೌ
28/06‐07

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಜಿ.ಕಲಾವತಿಯಮಮ್, ಸಹ
ಸಂಪಾದಕರು, ಕಷ್ಣ ವಾತೆರ್, ಇವರಿಗೆ ರಜಾ
ಪರ್ಯಾಣ ಸೌಲಭಯ್ಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

10/1/2007 0:00

C

5822

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಎಸ್.ಕುಮಾರ ಶೆಟಿಟ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಬಿ.ಇ.ಓ
5(2)/ಬಡಿತ್ ಇತರೆ
ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ವಲಯ ಇವರಿಗೆ
/41/2006‐07
ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

9/23/2008 0:00

D

5824

OFFICE BRANCH

5(2)/ಬಡಿತ್
ಬಿ/42/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ.ಬಿ.ಸಾಲಮಮ್, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು
ಇವರನುನ್ ಕತರ್ವಯ್ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್

9/26/2007 0:00

A

5825

OFFICE BRANCH

5(9) ರ.ಪರ್.ಸೌ
29/06‐07

ರ್ೕಮತಿ ಜಿ.ಅಂಬುಜ,ಪರ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು‐1 ಇವರಿಗೆ ರಜಾ
ಪರ್ಯಾಣ ಸೌಲಭಯ್ಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

10/1/2007 0:00

C

5826

OFFICE BRANCH

5(2)/ಪರ್ಭಾರ
ಇತರೆ /43/2006‐
07

ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಪರ್ಭಾರ ವ ಸುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2011 0:00

D

5827

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ
44/2006‐07

ರ್ೕ.ಕಿರಣ್ ತಂದೆ ದಿ|| ಎನ್ ರ್ೕನಿವಾಸ
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/26/2007 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/57
/2005‐06

ರ್ೕಮತಿ.ಎನ್.ಸ ತಾ ಪತಿ ದಿ||
ಎಸ್. ವಕುಮಾರ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು,ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/26/2007 0:00

A

5837

5(1) ವಗರ್
3/2006‐07

5849

OFFICE BRANCH

6093

OFFICE BRANCH

5(2)(7)
ೕ ಜೆಯ್ೕಪ 18/98‐
99

6094

OFFICE BRANCH

6211

6224

ಬೋಧಕೇತರ

ಬಬ್ಂದಿ ವಗಾರ್ವಣೆ

4/5/2007 0:00

D

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ
ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರ ಅಂತಿಮ ಜೆಯ್ೕಷಟ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಯ
ಬಗೆಗ್

7/14/2011 0:00

A

CPI.34.ವೇನಿ/200
6

ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ಪರ್ಧಮ ದಜೆರ್ ಹಾಗೂ
ೕಫರ್ ಪಿಗಾರರ ವೃಂದದಿಂದ ಅಧೀಕಷ್ಕರ
ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.ಸೇವಾಪುಸತ್ಕದೋಂದಿಗೆ

10/17/2007 0:00

C

OFFICE BRANCH

5(9) ವೇ ಪರಿ
24/06‐07

ರ್ೕ ಆರ್.ಭಾ
ಭಾಸ
ಸಕ್ರನ್,
ರನ್ ಸಹಾಯಕ
ಸಹಾಯಕ ಸಾಂ
ಸಾಂಖಿ
ಖಿಯ್ಕ
ಅಧಿಕಾರಿ, ಇವರಿಗೆ 2005ನೇ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಮಿತಿ
ಮಾಡಿರುವ ಫಾರ ಸ್ನಂತೆ ವೇತನ
ನಿಗಧಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/4/2007 0:00

C

OFFICE BRANCH

5(2)/ ಸವ್ ಇ ನಿ
45/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಪಿ.ಬೊಳಳ್ಮಮ್, ಪತಾರ್ಂಕಿತ
ಸಹಾಯಕರು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಛ್
ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/26/2007 0:00

A

6226

OFFICE BRANCH

5(3)
ಡಿ.ಜ.ಇ.15/2003‐
04

40 ಕೆ. .ಎ.ಡೇಜಲ್ ಜನರೇಟರ್ಗೆ ಇಂದನ
ಖರೀದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/23/2011 0:00

C

6023

OFFICE BRANCH

5(2)/
ಅಜೆಯ್ೕ/52/2005‐
06

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀಕಷ್ಕರ
ವೃಂದದ ಜೆಯ್ೕಷಟ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಪರ್ಕಟಿಸುವ
ಕುರಿತು

1/1/2009 0:00

D

6029

OFFICE BRANCH

5(2)(9)/ಬಡಿತ್ 4/
ಭಾಗ‐2/2004‐05

ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು/ ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಮುಂಬಡಿತ್ ಹೊಂದಿರುವ
ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಂಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್

10/18/2007 0:00

D

6057

OFFICE BRANCH

5(1) ವಗರ್
48/06‐07

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪತಾರ್ಂಕಿತ
ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್ ( ಕೆ. .ರಂಗಣಣ್)

4/24/2008 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(1) ಬಡಿತ್
11/06‐07

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ನ
ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು (ಆಡ ತ) ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಪಿಕ
ವಗರ್ದ ಉಪನಿದೆರ್ಶಕರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ
ಮೂಲಕ ತುಂಬುವ ಬಗೆಗ್

8/2/2007 0:00

D

5996

ರ್ೕ ಚಾಂದ್ಪಾಷ, ಆಂಗಲ್ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು,
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ವೇತನ
ಸೆಳೆಯುವ ಬಗೆಗ್.

10/1/2007 0:00

C

5975

OFFICE BRANCH

5(9) ಅ.ಗೈ.ಹಾ
31/06‐07

6305

OFFICE BRANCH

5(1) ಇತರೆ
34/06‐07

ರ್ೕ ಎಂ.ಆರ್.ಚಿಕಕ್ರಾಮೇಗೌಡ, ಪರ್.ದ.ಸ,
ಡಯಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಇವರನುನ್
ಕತರ್ವಯ್ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

9/25/2007 0:00

D

6309

OFFICE BRANCH

5(1) ಇತರೆ
35/06‐07

ರ್ೕ ಪಿ.ಕೃಷಣ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಸಂಬಂಧ ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕ
ಕಳು ಸದೇ ಇರುವ ಬಗೆಗ್.

4/5/2007 0:00

D

6311

OFFICE BRANCH

5(1) ವಗರ್
47/06‐07

2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ‐ ರ್ೕ ಬಿ.ಡಿ. ರೇಹಾಳುಮಠ,
ಪರ್.ದ.ಸ, ಉ.ನಿ ಕಛೇರಿ ಬಳಾಳ್ರಿ ಇವರ ಬಗೆಗ್

4/6/2007 0:00

D

5(1) ಬಡಿತ್
8/2006‐07

ರ್ೕ ಕೆ.ಎಸ್.ಗುರು ಂಗಯಯ್, ಪರ್.ದ.ಸ,
ಕ.ಪೌರ್. .ಪರೀ ಾ ಮಂಡ , ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ ತಡೆ ಡಿದಿರುವ ವಾ ರ್ಕ ಬಡಿತ್
ಬಿಡುಗಡೆ ಮತುತ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

E

6313

OFFICE BRANCH

6315

OFFICE BRANCH

5(1) ದಿವ್.ದ.ಸ
ಜೇಷಟ್ತೆ ಇತರೆ
36/06‐07

ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಜೇಷಟ್ತೆ
ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಲ್ ವಯ್ತಾಯ್ಸ ಆಗಿರುವುದನುನ್
ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

11/8/2010 0:00

D

6317

OFFICE BRANCH

5(1) ಪರ್.ದ.ಸ
ಜೇಷಟ್ತೆ ಇತರೆ
37/06‐07

ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಜೇಷಟ್ತೆ
ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಲ್ ವಯ್ತಾಯ್ಸ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನುನ್
ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

6322

OFFICE BRANCH

5(3) ಕಂ.ವಾ.ನಿ.
14/2005 ‐06

ಗಣಕ ಯಂತರ್ಗಳ ವಾ ರ್ಕ ನಿವರ್ಹಣೆ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

C

6474

OFFICE BRANCH

5(2)(9)/ಪ.ಸ.ಬ
ಡಿತ್ 19/ಭಾಗ
2003‐04

ಪತಾರ್ಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್
ಬಡಿತ್ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಆದೇಶ ಂಪಡೆಯುವ
ಕುರಿತು

10/18/2007 0:00

D

6479

OFFICE BRANCH

5(2)(9)/ ವೇತನ
ನಿಗದಿ/26/2001‐
02

ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಗೋಪಾಲ ಕೃಷಣ್ ಸಾವ್ಮಿ, ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರು ಇವರ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್

9/26/2007 0:00

A

6482

OFFICE BRANCH

5(2)(9)/ವಯ್.ನಿ
ೕಜನೆ/20/200
1‐02

ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರ/ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರ
ನಿ ೕಜನೆ ಕುರಿತು ( ರ್ೕಮತಿ ಸುಮಿತಾರ್
ಕುಲಕಣಿರ್)

8/30/2011 0:00

D

ಕು|| ಎಂ.ಎಸ್.ಸತಯ್ಮಣಿ ತಂದೆ ದಿ||
ಕೆ.ಎಸ್. ದದ್ರಾಜು, ಮು. , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,
ಚಂದಗಾಲು, ಮಂಡಯ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ
ಅ.ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

5/10/2007 0:00

A

6578

OFFICE BRANCH

CPI.47.ನೇಮಕ/2
006‐07

6625

OFFICE BRANCH

CPI.71.ನೇಮಕ/2 ಕು: ರೂಪ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ
006‐07
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/29/2008 0:00

A

6542

OFFICE BRANCH

5(2)/ ಪ.ಸ
ಬಡಿತ್/ 19/2003‐04

9/23/2008 0:00

A

6642

OFFICE BRANCH

5(5)/
ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರ್ೕಮತಿ
ನೇಮಕ/37/2004‐ ಸಾ ತಿರ್ಬಾಯಿ ಡಫಳಾಪುರ ಇವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ
05
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/27/2007 0:00

D

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪತಾರ್ಂಕಿತ
ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6643

OFFICE BRANCH

5(5). ನೇಮಕ
88/2004‐05

ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ರ್ೕಮತಿ
ಕೆ.ಮಂಜುಳಾ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್

9/27/2007 0:00

A

6645

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/
ನೇಮಕ
127/2003‐04

ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕು||
ಹೆಚ್.ಪ ತಾರ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್

9/27/2007 0:00

D

6646

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/
ನೇಮಕ
119/2003‐04

ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕು||
ಹೆಚ್. .ಸರಸವ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/27/2007 0:00

D

6649

OFFICE BRANCH

9/27/2007 0:00

D

8/4/2007 0:00

D

6667

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/
ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರ್ೕಮತಿ
ನೇಮಕ 91/2004‐ ಎಸ್. ೕಣಾ ಇವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
05
ಬಗೆಗ್

ರ್ೕ.ಕೆ.ಯು.ಗಣೇಶ್,ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು,
5(7)ಸಾಮಾನಯ್
ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ
ಗುಂಪು
ವ ೕನಿವೃತಿತ್ ನಂತರದ ಸಾಮೂ ಕ ಗುಂಪು
ಮೆ:07:2006‐07
ಮಾ
ೕಜನೆಯ ಹಣವನುನ್ ಪವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6340

6749

OFFICE BRANCH

5(2)/ ನೇಮಕ
46/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಆರ್ ಉಮಾದೇ , ಪತಿ ದಿ||
ಕೆ.ನರ ಂಹ ಮೂತಿರ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ
ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ‐
ಜಿಲಾಲ್ಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮೈಸೂರು ಇವರಿಂದ ಉ.ನಿ
ಚಾಮರಾಜ ನಗರ ಇವರಿಂದ ಬಂದ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

9/26/2007 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ನರಸಪಪ್,ನಿವೃತತ್ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
5(7)ಸಾಗು :08: ನೌಕರರು,ಕನಾರ್ಟಕ ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ ಇವರ
2006‐07
ಸಾಮಾನಯ್ ಗುಂಪು ಮೆ ಮತುತ್ ಕುಟುಂಬ
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿಯ
ತತ್ವನುನ್ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

5/5/2007 0:00

A

9/27/2007 0:00

A

5/5/2007 0:00

D

9/27/2007 0:00

D

6682

OFFICE BRANCH

5(7) ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
ನೇಮಕ /29/
2006‐07

6685

OFFICE BRANCH

5(7)ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
ನೇಮಕ /30/
2006‐07

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/
ನೇಮಕ
116/2004‐05

6725

ದಿವಂಗತ. ರ್ೕ.ಹನುಮಂತ,ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
ನೌಕರರು,ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌಢ
ಶಾಲೆ,ಬನವಾ ,ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕ್
ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್.ಇವರ ಪತಿನ್
ರ್ೕಮತಿ.ಸಾ ತಿರ್,ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ದಿವಂಗತ ರ್ೕ.ಪಿ.ಸಂಜೀವಯಯ್,ಸಹ ಶಕಷ್ಕ,
ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲ
ಶಾಲೆ,ಬರಗೂರು
,ಬರಗೂರು
ಕಾಲೋನಿ,ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಲ್ಕ್,ಬೆಂಗಳೂರು
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್.ಇವರ ಪತಿನ್ ರ್ೕಮತಿ
ಲ ಮ್ೕದೇ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ
ಮೇರೆಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರ್ೕಮತಿ
ಎನ್.ನಿಮರ್ಲಾ ಇವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

5((4)(5)/
ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರ್ೕಮತಿ ಸು ೕಲಾ
ನೇಮಕ 8/2004‐ ಬಾಯಿ. ಜಿ ಇವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದ್ದ್ಎ ನೀಡುವ
05
ಬಗೆಗ್

6726

OFFICE BRANCH

6727

OFFICE BRANCH

5(4)(5) ಣೇಮಕ
57/2004‐05

6729

OFFICE BRANCH

6731

6808

9/27/2007 0:00

D

ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರ್ೕಮತಿ ಗೀತಾ
ಇವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/27/2007 0:00

D

5(4)(5) ನೇಮಕ
30/2004‐05

ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರ್ೕಮತಿ
ಹೆಚ್.ಕೆ.ಕರಿಯಮಮ್ ಇವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/27/2007 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/
ನೇಮಕ 63/2004‐
05

ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರ್ೕಮತಿ
ಎಸ್.ಪರ್ಭಾವತಿ ಇವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/27/2007 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(2ಎ)(5)
ಪರ್.ಭ.ಬಿ.ಮೇಲಮ್ನ
20/2003‐04

ರ್ೕ ಬಿ.ಗಣೇಶ್ರಾವ್, ದಿವ್.ದ.ಸ ,
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಇವರು
2001ನೇ ಜನಗಣತಿ ಕಾಯರ್ಕೆಕ್ ಹೋಗಿ ಬಂದ
ಪರ್ಯಾಣ ಭತೆಯ್ ಬಿಲಲ್ನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.

10/1/2007 0:00

C

5[1]ನಾ.ಸೇ.ಪರ್.
ಅತುಯ್ತತ್ಮ ಪರ್ಗತಿ ಸಾಧಿ ದ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ
ಇತರೆ.29/2006‐
ಬಬ್ಂದಿಗೆ ರಾಜಯ್ ಪರ್ಶ ತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
07

6775

OFFICE BRANCH

6779

OFFICE BRANCH

5[1]ನಿ ೕಜನೆ‐
15/2006‐07

OFFICE BRANCH

5(5) ಸವ್.ಇ.ನಿ
35/06‐
07.35.ಸವ್ಇನಿ./20
06

6901

6903

6907

ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ನಿ

ೕಜನೆ ಕುರಿತು

ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ಮೆ ರ ಗ ರ್ೕಮತಿ.
ಮತಿ.
ಎಂ.ಬಿ.ಶ ಕಲಾ
5(7)ನೇಮಕ/31/
ಕೋಂ.ದಿ. ರ್ೕ.ಎಂ.ಎನ್.ಪರಮೇಶವ್ರಪಪ್ ಇವರಿಗೆ
2006‐07
ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಸವರ್ಮಂಗಳಮಮ್
ಕೋಂ.ದಿ.ದೊಡಡ್ಸಾವ್ಮಯಯ್,ಅರಣಯ್ರಕಷ್ಕ,ಅರಣಯ್
ಇಲಾಖೆ, ರಿಗೆರೆ, ವ ಗಗ್.ತಾ.ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್
ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದ್ಎ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5(7)ನೇಮಕ
/32/2006‐07

4/5/2007 0:00

D

4/5/2007 0:00

D

10/1/2007 0:00

C

5/5/2007 0:00

A

10/18/2007 0:00

A

ರ್ೕಮತಿ ಸುಮ.ಎಂ, ದಿವ್.ದ.ಸ, ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ
ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಕಕಕ್ರಗೊಳಳ್, ದಾವಣಗೆರೆ
ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

OFFICE BRANCH

5(1) ನಿ ೕಜನೆ
28/06‐07

6845

OFFICE BRANCH

ನಿದೇರ್ಶಕರು ಪಾರ್ಥಮಿಕ ನಿದೇರ್ಸಕರು
5(1)ನಿ ೕಜನೆ2 ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಣ ಇವರು ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಅನುದಾನ
9/2006‐07
ಶಾಖೆಗೆ ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿಯನುನ್
ನಿ ೕಜಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

7043

OFFICE BRANCH

CPI.48.ನೇಮಕ/2
006‐07

7183

OFFICE BRANCH

7185

OFFICE BRANCH

6917

8/2/2007 0:00

D

4/5/2007 0:00

D

ಚಿ|| ರ ಕುಮಾರ್ ತಂದೆ ದಿ|| ಬೋಳಯಯ್,
ಅಡುಗೆಯವರು ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆಧಾರದ ಮೇ
ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/26/2007 0:00

A

5(10)
ನಾ.
ೕ
02/04‐05

ರ್ೕ ಎನ್.ಬಿ ಬನೂನ್ರು, ಪತಾರ್ಂಕಿತ
ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು

4/4/2007 0:00

D

5(7)
ನಾ. . ೕ.04/0
5‐06

ರ್ೕ ರಾಮಚಂದರ್ರಾವ್ ಎ.ಎಸ್.ಓ ಕೇಂದರ್
ದಾಖಲಾತಿ ಬಗೆಗ್

4/4/2007 0:00

D

7186

OFFICE BRANCH

5(10)
ನಾ. . ೕ
03/04‐05

7187

OFFICE BRANCH

7188

ರ್ೕ ಹೆಚ್.

ಜಯ ಂಹ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು

4/4/2007 0:00

D

5(10)
ನಾ. . ೕ
05/05‐06

ರ್ೕಮತಿ ಭಾಗಯ್ಮಮ್ ದಿವ್.ದ.ಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು

4/4/2007 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(7)
ನಾ. . ೕ
09/05‐06

ರ್ೕ ಗೋಪಾಲಚಾರಿ

4/4/2007 0:00

D

7189

OFFICE BRANCH

5(7)
ನಾ. . ೕ
07/05‐06

ಜೆ.ಎಂ ರಾಘವೇಂದರ್ ರಾವ್ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,

4/4/2007 0:00

D

7190

OFFICE BRANCH

5(7)
ನಾ.ಗೋ. ಮೆ
01/06‐07

ಎಂ,ಆರ್ ರಾಮಯಯ್ ನಿವರ್ತತ್ ಪರ್ದಸ

4/4/2007 0:00

D

7191

OFFICE BRANCH

5(7)
ಸಾ. . ೕ
10/05‐06

ರ್ೕ ಬೈಲಪಪ್ ನಿವರ್ತತ್ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರು

4/4/2007 0:00

D

7192

OFFICE BRANCH

5(7)
ಸಾ. . ೕ
08/05‐06

ರ್ೕ ರಾಮಯಯ್ ನಿವರ್ತತ್ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು

4/4/2007 0:00

D

7193

OFFICE BRANCH

5(7) ಸಾಗುಂ
ಮಂ 03/06‐07

ರ್ೕ ಆರ್

4/4/2007 0:00

D

7194

OFFICE BRANCH

5(7) ಸಾ.ಗು.,
ಮು.02/06‐07

4/4/2007 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(10)
ಸಾ. ,. ೕ
05/2002‐03

4/5/2007 0:00

D

7195

ಜಯನ್ ನಿವರ್ತತ್ ಸ. ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ

ರ್ೕ ಪಂಚ ಂಗಾಚಾರಿ ನಿವರ್ತತ್ ಪ.ದ.ದ

ಆಯುಕತ್ರ ಘಟಕದ ಲ್ನ ಬಿ ಗೂರ್ಪ್
ಅದಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ ಹಾಗು
ಸಾಮೂ ಕ ಮೆ ಹಣವನುನ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

7196

OFFICE BRANCH

3(10)
ಸಾ. . ೕ
03/99‐2000

ಆಯುಕತ್ರ ಘಟಕದ ಲ್ ನಿವರ್ತತ್ರಾಗುವ ಪರ್ದಸ
ದಿವ್ದಸ ಅಧಿಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ
ಸಾಮಾಜಿ ಮಾ ಬಗೆಗ್

4/5/2007 0:00

D

7197

OFFICE BRANCH

5(10)
ಸಾ. . ೕ
25/2000‐01

ನಿವರ್ತತ್ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂದಾಯವಾಗಬೇಕಾದ
ಕು.ಕನಿಧಿ ಹಾಗೂ ಮಾನಿಧಿಗಳ ಹಣವನುನ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/4/2007 0:00

D

4/4/2007 0:00

C

7198

OFFICE BRANCH

5(10)
ನಾಯ್.ದಾವೆ
03/2000‐01

ಶೇಕ್ ಅಹಮ್ದ್ ಮತಿತ್ತರು 6 ಜನ
ಪರ್ ೕಗಾಲಯ ಪಾರ್ದಾರಕರು ಇಲಾಖೆಯ
ರುದದ್ ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್ಗಳು
3025,3191,3000,3005,2859,2827,2758/
94

7199

OFFICE BRANCH

5(10) ಇತರೆ
ಲೋ 40/97‐98

ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 5858 /97 ರ್ೕಮತಿ
ಬಿ.ಆರ್ ಸರಸವ್ತಿ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರು ಇವರು
ಸಕಾರ್ರದ ರುದದ್ ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್

4/4/2007 0:00

C

7202

OFFICE BRANCH

5(10)
ನಾಯ್.ದಾವೆ 3/01‐
02

ರ್ೕ ಅರುಣಕುಮಾರ ಇವರು ಕೆಎಟಿ ಯ ಲ್
ಇಲಾಖೆ ರುದದ್ ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್ :
5827/2001/ ರ ಬಗೆಗ್

4/4/2007 0:00

C

ಚೆಲುವಯಯ್ ಸನ್/ಆಫ್ ಬೆಟಟ್ಯಯ್ ನೌಕರರು
ಬೋಗಾಧಿ ನಂತೆ, ಸಕರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ನಾಗಮಂಗಲ ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ದಾವೆ
28268/97

4/4/2007 0:00

C

7203

OFFICE BRANCH

5(10) ನಾಯ್
ದಾವೆ 6/01‐02

7206

OFFICE BRANCH

5(7) ಡಿ.ಎನ್
ತೆಂವು ಇತರೆ
04/05‐06

ಕೆಎಟಿ 4367‐4663/94 ರ ಲ್ ಕನಾರ್ಟಕ
ರಾಜಯ್ದ ರುದದ್ ಅಕರ್ಮವಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ
ದಿನಗೂ ನೌಕರರನುನ್ ತೆರವುಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

4/4/2007 0:00

C

7208

OFFICE BRANCH

5(7) ಇತರೆ
ಕೆಎಟಿಒ/05‐06

ರ್ೕಮತಿ ಎನ್. ಮಹದೇವಮಮ್ ಸವ್ಚಚ್ತೆಗಾರರು
ಇವರು ಕೆಎಟಿ ಯ ಲ್ ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ ಬಗೆಗ್

4/4/2007 0:00

D

7209

OFFICE BRANCH

5(10)
ನಾಯ್.ದಾ.03/04‐
05 ಓ.ಎಸ್ ನಂ
183/04

ಎ.ಎಸ್ ರಾಮಸಾವ್ಮಿ ಇವರು ಹಾಸನ
ಲ್
ಜಡ್ಡ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ದಾವೆ
ಸಂಖೆಯ್ : 183/04

4/4/2007 0:00

C

7212

OFFICE BRANCH

5(7) ಇತರೆ
ಕೆಎಟಿ 1992/97‐
01/06‐07

4/4/2007 0:00

C

ಕೆ.

ಕರ್ಷಣ್ಪಪ್ ಮತಿತ್ತರು ಕೆಎಟಿ ಯ ಲ್ ದಾವೆ
ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

OFFICE BRANCH

5(7) ಕೆಎಟಿ
51/2001‐02

ರ್ೕ ತಿಪಪ್ಯಯ್ ಶೆಟಿಟ್ ಗರ್ಂಥಾಲಯ ಸಹಾಯಕರು
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಬೈಲ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾ,
ತುಮಕೂರು ಜಿಲಲೆ ಇವುರ ಕೆಎಟಿ ಯ ಲ್
ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ ಬಗೆಗ್

4/4/2007 0:00

C

7214

OFFICE BRANCH

5(7) ದಾವೆ
33/02‐03

ರ್ೕ ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ ನೀಲಪಪ್ ಡವಲಗಿ ಡಿ ದಜೆರ್
ನೌಕರರು ಸ,ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಕೋಲರು
ಮುದೆದ್ಬಿಹಾಳ ತಾ, ಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು
ಕೆಎಟಿ ಯ ಲ್ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

4/4/2007 0:00

C

7218

OFFICE BRANCH

5(10)
ನಾಯ್.ದಾವೆ
1/2001‐02

ಕೆಎಟಿ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್ 3347&3348 2001
ರ್ೕಮತಿ ಅಕುಕ್ ಮತುತ್ ೕಲಾ ಸವ್ಚಛ್ತೆಗಾರರು
ಸಕಾರ್ರಿ ಹೆಚ ತಬೇತಿ ನಿದಿರ್ಷಠ್

4/4/2007 0:00

C

10/16/2007 0:00

A

4/7/2007 0:00

C

7213

7219

OFFICE BRANCH

7220

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ..ಶಾರದ
ಶಾರದ ಕೋಂ
ಕೂ ಂ ಲ
ಲೇಟ್
ಟ್ ಅಣಣ್ಯಯ್ ಬಿನ್
5[6]
ಹೆಚ್.ಬಿ.ಅಣಣ್ಪಪ್ "ಡಿ"ದಜೆರ್ ನೌಕರರು
ನೇಮಕ/18/2006‐ ಸ:ಪ:ಪೂ:ಕಾಳೇಜು, ಮೂಡಿಗೆರೆ ಚಿಕಕ್ಮಗಳುರು
07
ಜಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
"ಡಿ"ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

5(10) ನಾಯ್
ದಾವೆ 03/02‐03

ರ್ೕ ಜಯಶಂಕರ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು ೇ,
ಕೋರಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಕೆಎಟಿ ಯ ಲ್
ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ 11932/02 ಬಗೆಗ್

7223

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಬ,ಜಯಮಮ್ ಕೋಂಡಿ. ವ ಂಗು, ಸಹ
ಕಷ್ಕರು, ಸಕರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
[6]ನೇಮಕ/24/2
ಶಾಲೆ,ದುಗಗ್ನಹ ಳ್, ಮಳವ ಳ್ ತಾ: ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್
006‐07
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
"ಡಿ"ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/30/2011 0:00

E

ಸಾ
ೕ
03/2004‐05

ನಿವರ್ತತ್ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂದಾಯವಾಗಬೇಕಾದ
ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮೂ ಕ
ಮಾ 103 ವನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಕುರಿತು

4/4/2007 0:00

D

5(10)
7181

OFFICE BRANCH

7142

OFFICE BRANCH

5(10) ಇತರೆ
ಸುತೊತ್ೕಲೆ 1/99‐
00

ಸಕಾರ್ರಿ ಸುತೊತ್ೕಲೆಗಳನುನ್ ರಾಜಯ್ದ
ಭಾಗೀಯ ಸ.ನಿ. ಹಾಗೂ ಉನಿರಿಗೆ
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

4/7/2007 0:00

D

7144

OFFICE BRANCH

5(10) ರ.
20/99‐00

ಗಣಕಯಂತರ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್ಕೆಕ್ ರಕಷ್ಣ
ಬಬ್ಂದಿಯನುನ್ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/5/2007 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(10) ಅಜಿರ್
ಸಮಿತಿ ಇತರೆ
298/2003‐04

3/14/2008 0:00

D

7145

ಧಾನ ಸಭೆಯ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ : 298/2003 ರ
ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್

7147

OFFICE BRANCH

5(10) ಇತರೆ
7/2003‐04

.ಎಪ್ ಚಿಕಕ್ನಗೌಡರ ಇವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/5/2007 0:00

D

7148

OFFICE BRANCH

5(10)
ಸಾ.ಮೀ30/2000‐
01

ರ್ೕ ಮಹಮದ್ ಇಕಾವ್ಲ್

4/4/2007 0:00

D

4/4/2007 0:00

D

4/4/2007 0:00

D

4/4/2007 0:00

D

7151

OFFICE BRANCH

5(10) ಇತರೆ
ಸುತೊತ್ೕಲೆ
17/2001‐02

ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್
ೕಜನಾ ನೌಕರರ
ಸಾಮೂ ಕ ಮಾ ೕಜನೆ
ನಿಯಮಾವ ಗಳು 1981 ರ ಅನವ್ಯ ರಾಜಯ್
ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ನಿವರ್ತಿತ್ ಜೇನಾ. ಮರಣ
ಈ ಪರ್ಕಾರ 3 ತಿಂಗಳ ಲ್
ಪಾವತಿಮಾಡಲಾಗುವುದು

7153

OFFICE BRANCH

5(10) ಸಾ.ಜಿ.
03/99‐2000

ಎಲ್. ಶಂಕರಪಪ್ ಪರ್.ದ.ಸ

7155

OFFICE BRANCH

5(7)
ಸಾ.. . ೕ
02/05‐06

ರ್ೕ ಎಂ ವೆಂಕುಸಾವ್ಮಿ, ನಿವರ್ತಿತ್ ಬಗೆಗ್

ರ್ೕಮತಿ ಆರ್. ಲ ತ ನಿವರ್ತತ್ ಕಷ್ಕರು,
ಸಂಸಕ್ೃತ ಇಲಾಖೆ ಇವರಿಗೆ ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ ಹಾಗೂ
ಎಫ್ ಬಿ.ಎಫ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

4/7/2007 0:00

D

5(7) ಸಾಗುಂಪು
ಮೆ 06/06‐07

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್ ನಿವರ್ತತ್ ಡಿ ದಜೆರ್
ನೌಕರರು ಇವರಿಗೆ ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ ಹಾಗೂ
ಎಫ್.ಬಿ.ಎಫ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

4/4/2007 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(7) ಡಿ ಗೂರ್ಪ್
ನೇಮಕ 31/05‐06

ರ್ೕಮತಿ ಜಯಮಮ್ ಕೋ.ಬಿಜಿ.ಗೋಪಾಲ
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ
ದಜೆರ್ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/4/2007 0:00

A

7058

OFFICE BRANCH

5(10) ನೇಮಕ
103/04‐05

ರ್ೕಮತಿ ತಿಪಪ್ಮಮ್ ಕೋ.ಟಿ ತಿಮಾಮ್ ಬಗೆಗ್
ಇವರಿಗೆ ಅ.ನೇ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/4/2007 0:00

A

7059

OFFICE BRANCH

5(7) ಡಿ ಗೂರ್ಪ್
ನೇಮಕ 09/06‐07

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಟಿ ಲ ಮ್ ಕೋಂ.ದಿ ಜೆ ನಿಜ ಂಗಪಪ್
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/4/2007 0:00

A

7051

OFFICE BRANCH

5(7)
ಸಾಗುಂ. ಮೆ
05/06‐07

7052

OFFICE BRANCH

7057

7065

OFFICE BRANCH

3(7) ಡಿ ಗೂರ್ಪ್
ನೇಮಕ 17/06‐07

7084

OFFICE BRANCH

5(7) ನೇಮಕ
02/06‐07

7085

OFFICE BRANCH

5(7) ಅ.ಆ.ನೇ
14/06‐07

7080

OFFICE BRANCH

7073

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ ಸರೋಜ ಬಾಯಿ ಕೋ.ಬಿ ಪಿ
ೕಗೇಂದರ್ನಾಯಕ್ ಇವರಿಗೆ ಅ ಮೇರೆಗೆ
ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/5/2007 0:00

A

ದಿವಂಗತ ಹಚ್.ಜಿ ರಾಜಪಪ್ ಇವರ ಮಗ ರ್ೕ
ಬಿ.ಆರ್ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನಪಪ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ
ಡಿ ದಜೆರ್ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/15/2008 0:00

A

ದಿ ಚೆಲುವರಾಯ ಸ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಮಾಗಡಿ ತಾ
ಇವರ ಪತಿನ್ ಹೆಚ್,ಕೆ ಶಾಂತಮಮ್ ಇವರಿಗೆ ನೇ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/22/2008 0:00

A

4/4/2007 0:00

A

9/27/2007 0:00

A

ಕು. ಚಂದರ್ಮಮ್ w/o late ದದ್ಯಯ್
5(7) ಡಿ ಗೂರ್ಪ್
ಲೋಕಫಟ ೕಗಿ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಅಜಿರ್ಯನುನ್
ನೇಮಕ 40/05‐06
ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

5(7) ಅಆ.ನೇ
05/06‐07

ರ್ೕಮತಿ ಕೊಟರ್ಮಮ್ ಕೋ. ಟಿ.ಕೆ ಮಂಜುನಾಥ
ದಿವ್.ದ.ಸ ಇವರಿಗೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

7075

OFFICE BRANCH

5(7) ಡಿ ಗೂರ್ಪ್
ನೇಮಕ 06/05‐06

ರ್ೕ ಡಿ.ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ ತಂದೆ ದಿ ಮುನಿಯಪಪ್
ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ ನೇ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/4/2007 0:00

A

7068

OFFICE BRANCH

5(10) ನೇಮಕ
60/04‐05

ಎಲ್. ಮಂಜುಳಾಬಾಯಿ ಡಿ.ಇ ಹನುಮಂತಪಪ್
ಇವರಿಗೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/4/2007 0:00

A

7109

OFFICE BRANCH

5(7) ನೇಮಕ
ಇತರೆ 05/05‐06

ದಿವಂಗತ .ಎ ರಂಗಸಾವ್ಮಿ ಇವರ ಪತಿನ್
ರ್ೕಮತಿ ಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್ ಹುಣಸೇಹ ಳ್ಮ ರಾ ತಾ,
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ ನೇ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್

10/18/2007 0:00

D

7110

OFFICE BRANCH

5(7) ಡಿ ಗುರ್ಪ್
ಬಡಿತ್ 01/05‐06

ಸಾ. .ಇ ಯ ಲ್ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ಯಿಂದ
ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/24/2011 0:00

D

7094

OFFICE BRANCH

5(1) ನೇಮಕ
79/99‐00

3/15/2008 0:00

A

ರ್ೕ ಕೆ. ರ್ೕನಾಥ ದಿವಂಗತ ಸುಬಬ್ಮಮ್ ಇವರಿಗೆ
ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

7095

OFFICE BRANCH

5(7) ಡಿ ಗೂರ್ಪ್
ಇತರೆ 01/05‐06

ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು
ಆಂತರಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್

9/27/2007 0:00

D

7099

OFFICE BRANCH

5(7)
ಸವ್.ಅ.ಇತರೆ
13/05‐06

ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸವ್ಭತೆಗಾರರುರ
(ಅರೆಕಾ ಕ) ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ ಮಂಡಯ್ ತಾ,
ಇವರನುನ್ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿರುವ ಬಗೆಗ್

3/15/2008 0:00

D

7100

OFFICE BRANCH

5(10) ಇತರೆ
ತರಬೇತಿ
20/2001‐02

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ
ಧ ಸಕಾರ್ರಿ
ಕಛೇರಿಗಳ ಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
ನೌಕರರಿಗೆ ಅಲಾಪ್ವಧಿ ತರಬೇತಿ ಬಿರಕೆಕ್
ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/5/2007 0:00

D

7101

OFFICE BRANCH

5(10 ಇತರೆ
14/2000‐01

ಅರೆಕಾ ಕ ಸವ್ಚಚ್ತೆಗಾರರು ಮಾ ಕ
ಸಂಭಾವನೆಯನುನ್ ಹೆಚಿಚ್ಸುವ ಕುರಿತು

4/7/2007 0:00

D

7122

OFFICE BRANCH

597) ಡಿ.ಸ.ವ.ಭ
ಮಂ 03/05‐06

ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಮವಸ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

4/7/2007 0:00

D

ನೊಮದಣಿ ಮತುತ್ ಮುದಾರ್ಂಕ ಇಲಾಖೆಯ ಡಿ
ಗೂರ್ಪ್ ಬಾಯ್ಕ್ ಲಾಗ್ ಹುದೆದ್ಗಳ
ನೇಮಿಕಾತಿಗಾಗಿ ಅಂಕಪಟಿಟ್ಳನುನ್ ಪರಿ ೕ ಸುವ
ಕುರಿತು

10/3/2007 0:00

B

ರ್ೕಮತಿ ಮಹರುನಿನ್ಸಾ ಎಂ.ಎಸ್ ಇವರ
ವಂಚನೆ ಪರ್ಕರಣ

3/14/2008 0:00

D

7136

OFFICE BRANCH

5(7) ಡಿ ಗೂರ್ಪ್
ಹು.ನೇ,ಭ ಇತರೆ
01/05‐06

7137

OFFICE BRANCH

5(7) .ಅ,ಸ.ಇ
196/ ಡಿ/05
ಇತರೆ/05‐06

7140

OFFICE BRANCH

5(10)(7) ಗೂರ್ಪ್
ಡಿ ಸವ್.ನಿ 09/04‐ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರನುನ್ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್
05

4/4/2007 0:00

A

7115

OFFICE BRANCH

5(7) ಮುಂಬಡಿತ್
ಬಿಡುಗಡೆ 01/06‐
07

2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಡಿತ್ ಹೊಂದಿ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನೌಕರರ ವರ

4/4/2007 0:00

D

7116

OFFICE BRANCH

5(7) ಡಿ ಗೂರ್ಪ್
ಬಡಿತ್ ಇತರೆ 08/05‐
06

ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ ಭಾಗದ ಡಿ
ದಜೆರ್ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/4/2007 0:00

D

5(10) ಇತರೆ
ರ್ ದೇವರಾಜ, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು ಇವರು
.ದೂರು 36/2003‐ ಕೋರಿ ಕೆಲಸಕೆಕ್ ಅನಧಿಕರ್ತ ಗೈರು ಹಾರಾಗಿರುವ
04
ಕುರಿತು

7118

OFFICE BRANCH

7157

OFFICE BRANCH

5(7)
ಸಾ. . ೕ
03/05‐06

7158

OFFICE BRANCH

5(7)
ಸಾ. . ೕ
01/05‐06

7159

OFFICE BRANCH

5(10) ಸಾ.
ೕ 04/04‐05

7163

OFFICE BRANCH

5(7) ಡಿ
ದಜೆ್ನೇಮಕ
25/06‐07

4/5/2007 0:00

D

ರ್ೕ ಎಸ್.ಎ ರ್ೕನಿವಾಸ ಪರ್.ದ.ಸ ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ

4/4/2007 0:00

D

ರ್ೕನಿವಾಸ, ಪರ್.ದ.ಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ

4/4/2007 0:00

D

ರ್ೕಮತಿ ಸುದಾ ಸೌಮಯ್ಲತಾ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ

4/4/2007 0:00

D

ರ್ೕ ಪರ್ಕಾಶ್ ಅಂಬೇಢಕ್ರ್, s/o ನರ ಂಹಪಪ್
ಇವರಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/4/2007 0:00

A

7313

7314

7315

7316

7320

OFFICE BRANCH

5(10)ನೇಮಕ:01
:2006‐07

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕಮತಿ.ಯಶೋಧಮಮ್
ಕೋಂ.ದಿ.ವಯ್.ಎಸ್.ರಾಜಗೋಪಾಲ್,
ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು,ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆ,ದುಡಡ್ನಹ ಳ್, ಕೊರಟಗೆರೆ
ತಾಲೂಲ್ಕ್,ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿನೌಕರರ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆ

OFFICE BRANCH

5(7) ಡಿ ದಜೆರ್
ನೇಮಕ/
22/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ.ಎಸ್.ಮಂಗಳ
ಕೋಂ.ಎ.ಗಂಗಾಧರ,ಆರಣಯ್ಇಲಾಖೆ,ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/4/2007 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಕುಮಾರಿ ಆರ್.ಕಲಾವತಿ,ಇವರತಂದೆ ದಿವಂಗತ
ಕೆ.ಎಂ.ರೇವಣಣ್,ಸ. ,ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ತಮಿಕ
5(7)ಅಆನೇ/19/
ಶಾಲೆ ,ಹುಣಿಣ್ಗೇರೆ,ಬೆಂ.ದ.ವಲಯ‐1
2006‐07
ಇವರಿಗೆಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/14/2008 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(7)ಡಿ
ದಜೆರ್ನೇಮಕ
27/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ. ವಮಮ್ಕೋಂ.ದಿ.ಗಿ.ಪಿ.ಜಗನಾನ್ಥ್,ಪಾರ್.
ಶಾ.746,
ಾಮಕ ಮತುತ್
ಶಾ 746 ಕನಾರ್ಟಕ
ಕನಾರ್ಟಕ ಅಗಿನ್ಶ
ಶಾಮಕ
ತುತುರ್ ಸೇವೆಗಳು ಅಗಿನ್ಶಾಮಕ
ಠಾಣೆ,ಹಗರಿಬೊಮಮ್ನಹ ಳ್,ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
ದಜೆರ್ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/4/2007 0:00

A

OFFICE BRANCH

5[6][2] ದೂರು
124/2000‐01

ರ್ೕ.ಎಲ್. ರ್ೕನಿವಾಸ, ದಿವ್.ದ.ಸ. ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆ , ಒದರ ಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ರವರ
ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

12/22/2010 0:00

D

8/4/2007 0:00

A

7323

OFFICE BRANCH

ಸ5[1]ಬಡಿತ್‐
09/2006‐07

ರ್ೕ.ಎನ್.ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ ರಾವ್,
ದಿವ್.ದ.ಸ.ನಿಯಮ‐32, ಪರ್.ದ.ಸ. ಬಡಿತ್ ರದುದ್
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/5/2007 0:00

D

7338

OFFICE BRANCH

5(6) ನೇಮಕ
54/2000‐01
(ಭಾಗ)

ರ್ೕ.ಮಹೇಶವ್ರ ಅಂಗಡಿ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ
ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/15/2008 0:00

A

4/4/2007 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದಮೇರೆಗೆ
ಆಧಾರದಮೆ ರ ಗ ರ್ೕಮತಿ
ಮುತತ್ಮಮ್ ಉರುಫ್ ಶಾಂತಮಮ್ ಕೋಂ
5(10)ಅಆನೇ/02
ದಿ. ರ್ೕಎಂ.ಟಿ.ಹನುಂತರಾಯಪಪ್,ದೆಯ್. ,ಸ. .ಪಾರ್.
/2006‐07
ಶಾಲೆ, ಕೊಡಲ್ಹ ಳ್,ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ.ಇವರಿಗೆ
ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/5/2007 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(7)ಡಿ ಗೂರ್ಪ್
ನೇಮಕ
/15/2006‐07

4/4/2007 0:00

A

7339

7341

7353

OFFICE BRANCH

ದಿ. ರ್ೕ.ಕೆ.ಜಿ.ಕೊಟರ್ಗೌಡ,ಸ. .
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಹೊನೂನ್ರು ನ
5(10)ಡಿ
ಅಂಚೆ,ಹೂ ನಹಡಗ ತಾಲೂಲ್ಕು,ಇವರ
ದಜೆರ್ನೇಮಕ/23/
ಮಗಳು ಕುಮಾರಿ ಗಾಯಿತಿರ್ ಇವರಿಗೆ
2006‐07
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಡಿದಜೆರ್ ಹುದೆದ್
ನಿಡುವ ಬಗೆಗ್.

ರ್ೕಮತಿ.ಹೆಚ್.ಲ ಮ್ೕದೇ ,ಕೋಂ.ದಿ.ಎನ್.ನಾಗ
ರಾಜಪಪ್,ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ಮೇರೆಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5(3)ಇತರೆ.ಯಂ.
ಸು ತ್ತಿ31/2006‐
07

ಕಛೇರಿಯ ಲ್ನ ಗಣಕಯಂತರ್ ಮತುತ್ ಇತರೆ
ಯಂತರ್ಗಳನುನ್ ಸು ಥ್ತಿಯ ಲ್ ಕಾಪಾಡುವ
ಕುರಿತು.

4/7/2009 0:00

C

OFFICE BRANCH

5(7) ಡಿ ದಜೆರ್
ನೇಮಕ
/26/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ.ದಾಯ್ವಮಮ್,ಕೋಂ.ಜೆ.ಎಂ.ಮಂಜಪಪ್,ಸ.
,ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ.ಸಂಗಾಹ ಳ್,ಚನನ್ಗಿರಿ
ತಾಲೂಲ್ಕ್,ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್.ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಡಿದಜೆರ್
ಹುದೆದ್ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/4/2007 0:00

A

7363

OFFICE BRANCH

5(1) ನೇಮಕ
ಇತರೆ 42/2006‐
07

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗಂಜಿಗೆರೆ, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ
ತಾ ಮತುತ್ ಬೇಬಿ ಗಾರ್ಮ, ಮಂಡಯ್ ತಾ ಇ ಲ್ನ
ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ
ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/5/2007 0:00

D

7365

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಎ.ಜೆ.ಸಂತೋಷ್, ದಿವ್.ದ.ಸ, ಬಿ.ಇ.ಒ
5(1) ನಿ ೕಜನೆ
ಕಛೇರಿ, ಮದೂದ್ರು ಇವರ ಸೇವೆಯನುನ್ ಸಾರಿಗೆ
24/2006‐07
ಇಲಾಖೆಗೆ ಖಾಯಂ ಆಗಿ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/5/2007 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ.ಗಿ.ಸುಮಿತರ್,ಕೋಂ.ದಿ. ವಣಣ್ಕರಿಯಪಪ್,
ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು,ವಲಯ ಅರಣಾಯ್ಧಿಕಾರಿಗಳ
5(7)ಅಆನೇ/4/2
ಕಛೇರಿ,ಚನನ್ಗಿರಿ ವಲಯ,ದಾವಣಗೆರೆ
006‐07
ಜಿಲೆಲ್.ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ಡಿ ದಜೆರ್ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/4/2007 0:00

A

7354

7358

7326

OFFICE BRANCH

7327

OFFICE BRANCH

5(7)ಅ
ಆನೇ.ಇತರೆ/ 2
/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ. ಪಾವರ್ತಮಮ್
ಕೋಂ.ಮುನಿರಾಮಪಪ್, ಪಿ 121,ನಂಗ
ೕಸ್ ಠಾಣೆ,ನಂಗ ,ಕೋಲಾರ ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಡಿ ದಜೆರ್
ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7328

OFFICE BRANCH

CPI..ಯಾವುದಾದ
ರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್
ಮಾಡಿ/2006

ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

7232

7233

7235

4/4/2007 0:00

A

11/8/2010 0:00

B

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಎಂ.ಐ.ಪಟಟ್ಣ ಶೆಟಿಟ್, ನಿವೃತತ್ ಪರ್.ದ.ಸ. ಅಕಷ್ರ
ದಾಸೋಹ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ‐ತಾಲೂಲ್ಕ
ಪಂಚಾಯಿತಿ,
ಹುನಗುಂದ ,ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆಲ್,
5[6]/ದೂರು/ಇತ
ಇವರ
ಮೇ ನ ಚಾರಣೆ ಬಗೆಗ್ ‐
ರೆ/35/2006‐07
ಬಿ.ಇ.ಓ.ಕಛೇರಿಯ ್ಬಂದಿಯ ಮೇಲೆ ಕತರ್ವಯ್
ಲೋಪದ ಮೇಲೆ ಸುತ್ ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಳುಳ್ವ
ಕುರಿತು

4/15/2008 0:00

D

OFFICE BRANCH

5[6]ದೂರು/ಇತ
ರೆ/36/2006‐07

ತರೀಕೆರೆ
ತರಿ ಕ ರ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಬಿ.ಇ.ಓ.ಕಛೇರಿಯಲ
ಬಿ.ಇ.ಓ.ಕಛ ರಿಯಲಲ್
ದಿನಾಂಕ:27.05.2005 ರಂದು ರೂ.72,000/‐
ಅವಯ್ವಹಾರ ಆಗಿರುವ ಬಗೆಗ್ ಕೇಸು
ದಾಖಲಾಗಿದುದ್, ಉ ದವರನುನ್ ಬಂದಿಸದೇ
ಇರುವ ಬಗೆಗ್

11/8/2010 0:00

E

5(1) ನಿ ೕಜನೆ
30/2006‐07

ರ್ೕ ಎನ್. .ಸವೇರ್ಶವ್ರ, ಪರ್.ದ.ಸ , ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಂಪಣಣ್ನಾಯಕನಕೋಟೆ,
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ತಾ: ಇವರನುನ್ ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಜಗಳೂರು ಇ ಲ್ಗೆ
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/5/2007 0:00

D

OFFICE BRANCH

ಡಿ.ಎಸ್.ರಾಜಮಮ್ ಇವರ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತೆಯ್
ಕಟಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಗೃಹ ಸಂಖೆಯ್ 24/2ಗೆ
ಬದಲಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ್.

10/1/2007 0:00

C

OFFICE BRANCH

5(10)ಗೂರ್ಡಿ:ಖಾ
ಹುಮಾ/01/2006‐
07

ಬೆಂಗಳೂರು ಮತುತ್ ಮೆಯ್ಸೂರು ಭಾಗದ
ಆಡ ತ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಕಛೇರಿ,ಶಾಲಾ
ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
ಹುದೆದ್ಗಳ ಮಾ ತಿ.

12/22/2008 0:00

D

7505

OFFICE BRANCH

CPI.51.ನಾಯ್.ಪರ್/20
06

ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 6375/2006 ‐
ರ್ೕ.ಸುಹೇಲ್ ಅಹಮ್ದ್ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ
ಮತಿತ್ತತರು

5/6/2010 0:00

D

7507

OFFICE BRANCH

5(2) ವಗರ್
49/2006‐07

ರ್ೕ.ಎಂ.ಎನ್ ಶೇಖರಪಪ್, ಪತಾರ್ಂಕಿತ
ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

10/3/2007 0:00

A

7508

OFFICE BRANCH

5(2)/ ಜ.ದ
50/2006‐07

ಮಾನಯ್ ಮುಖಯ್ಮಂತಿರ್ಗಳ ಜನತಾ ದಶರ್ನ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಲ್ ವ್ೕಕರಿಸಲಾಗುವ ದೂರುಗಳ
ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್

8/30/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(9).31.ಇತರೆ/2
006

7492

7236

7515

OFFICE BRANCH

5[1] ಇತರೆ
45;2006‐07

ರ್ೕ ಎಸ್.ಕೆ.ಸುರೇಶ್ ದಿವ್.ದ.ಸ ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ
ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ತಾಯಲೂರು ಮುಳಬಾಗಿಲು
ತಾ .

4/5/2007 0:00

D

7581

OFFICE BRANCH

5(7)
ವಾ.ದು.ಇತರೆ
13/2006‐07

KA01G‐2505 ಅಂಬಾಜಿಡರ್ ವಾಹನ
ನಿವರ್ಹಣೆ ಬಗೆಗ್

3/5/2010 0:00

D

7623

OFFICE BRANCH

5(7)
ವಾ.ಸು.ಇತರೆ
04/06‐07

KA01G‐3525 ಮಹೇಂದರ್ ಜೀಪ್ ವಾಹನವನುನ್
ದುರ ತ್ /ಸ ೕರ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

3/5/2010 0:00

D

ರ್ೕ ಎ.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲರಾವ್
ಎ.ಎಸ್.ವ ಣುಗ ೂ ಪಾಲರಾವ್ ಬಿನ್
ದಿ:ಎ. . ವಪಾಪ್ಜಿರಾವ್, ಸಹಾಯಕರು,
CPI.52.ನೇಮಕ/2
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ,ಅಡಗೂರು, ಬೇಲೂರು ತಾ, ಹಾಸನ
006‐07
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ಪರ್.ದ.ಸ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/26/2007 0:00

A

4/6/2007 0:00

D

7624

7422

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

5[1]
ನಿ ೕಜನೆ
9;2004‐05

ರ್ೕ ಸೂಯರ್ಪರ್ಕಾಶ ದಿವ್ .ದ.ಸ ಸ ತ
ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು ಇವರ ಸೇವೆಯನುನ್
ಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ವ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

ರ್ೕಮತಿ.ಆರ್.ಲ ತ ,ನಿವ್ಋತತ್
ಅಧೀಕಷ್ಕರು,ಸಂಸಕ್ರ್ತಶಾಖೆ,ಇವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ
ಕಲಾಯ್ಣನಿಧಿ ಹಗೂ ಸಮೂ ಕ ಗುಂಪು ಮೆ
ಮಂಜೂರತಿ ಬಗೆಗ್.

7474

OFFICE BRANCH

5(7ಸಾ.ಗುಂ.
ಮೆ:5/2006‐07

7475

OFFICE BRANCH

5(7)ವಾದು.ಇತರೆ
ಕೆಎ 01 ಜಿ2603 ಮಹೇಂದರ್ ಜೀಪ್
/5/2006‐07
ವಾಹನವನುನ್ ದುರ ತ್/ಸ ೕರ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7481

OFFICE BRANCH

5(6) ದೂರು
32/2005‐06

7395

OFFICE BRANCH

5 [1]ಜೇಷಟ್ತೆ
44/2006‐07

7398

OFFICE BRANCH

4/4/2007 0:00

A

3/5/2010 0:00

D

ರ್ೕನಿವಾಸ, ದಿವ್.ದ.ಸ, ಸಕಾರ್ರಿ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ
ಮ ಗೆ, ಮಡಿವಾಳ, ಬೊಮಮ್ನಹ ಳ್ ಇವರು
ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ಗೈರುಹಾಜರಾದ ಬಗೆಗ್

6/6/2009 0:00

D

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಸೇವೆ
ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ಸಹಾಯಕರ
ಜೇಷಟ್ತೆ ಪಟಿಟ್ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

B

4/5/2007 0:00

D

ಇಲಾಖಾದಿಕ ಇಲಾಕಾದಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿ ೕಲನಾ
5 {1} ಸಭೆ
ಸಭೆಯ ಲ್ ಪಾರ್ತಯ್ ಕೆ ಮಂಡಿಸಲು ನುರಿತ
ಇತರೆ 43/2006‐
ತಾಂತಿರ್ಕ ಸಹಾಯಕರನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ
07
ಕುರಿತು ಇಲಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿ ೕಲನಾ
ಸಭೆಯ ಲ್ ಪಾರ್ತಯ್ ಕೆ ಮಂದಿಸಲು

ರ್ೕಮತಿ.ಯಲಲ್ಮಮ್,ಕೋಂ.ದಿ. ರ್ೕಎಂ.ಚಲಪತಿ,ಸ.
¸ 5(7)ಅಆನೇ/5/ ಶ.ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಉಕಕ್ರಹ ಳ್,ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್,ಕೋ
2006‐07
ಲಾರ ಜಿಲೆಲ್.ಇವರಿಗೆಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7371

OFFICE BRANCH

7782

OFFICE BRANCH

¸ 5(1) ವಗರ್
49/2006‐07

7750

OFFICE BRANCH

5(1) ಇತರೆ
46/06‐07

7761

OFFICE BRANCH

5(1) ನಿ ೕಜನೆ
32/06‐07

7691

OFFICE BRANCH

5(2)/ ವಗರ್
53/2006‐07

4/4/2007 0:00

A

ರ್ೕ ತಾಯ್ಗರಾಜ್, ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು,
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

4/5/2007 0:00

D

ಮಾನಯ್ ಕೃ ಸಚಿವರ ಆಪತ್ ಬಬ್ಂದಿ ಶಾಖೆಗೆ
ನೌಕರರನುನ್ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್
( .ಎಂ.ನಾಗರಾಜು ದಿವ್.ದ.ಸ)

4/6/2007 0:00

D

4/5/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ನಿ

ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರ/ ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

7699

7830

7833

7793

7795

5(5) ವಾ.ಬ
32/2006‐07

ರ್ೕ ನಾಗರಾಜ್, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು‐1 ( ೇ. .ಕಛೇರಿ, ಉತತ್ರ
ವಲಯ‐3 ಇ ಲ್ ನಿ ೕಜನೆಯ ಲ್ರುವವರು)
ಇವರ ತಡೆ ಡಿದ ವಾ ರ್ಕ ಬಡಿತ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

10/1/2007 0:00

C

OFFICE BRANCH

5(1) ನಿ ೕಜನೆ
33/2006‐07

ರ್ೕ ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಜಿಲಾಲ್
ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್, ಹಾವೇರಿ
ಇವರನುನ್ ರ್ೕಮತಿ ಉಮಾ ರ್ೕ, ಧಾನ
ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರು ಇವರ ಆಪತ್ ಸಹಾಯಕರ
ಹುದೆದ್ಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

4/5/2007 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(1) ಜೇಷಟ್ತೆ
ಇತರೆ 49/2006‐
07

.ಆರ್.ರಾಘವನ್ ಮತುತ್ ರ್ೕ ಎಸ್.ರಾಮು,
ಪರ್.ದ.ಸ, ಅಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರುಗಳ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ
ಹುದೆದ್ಯ ಜೇಷಟ್ತೆ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/8/2009 0:00

D

5(1) ಇತರೆ
48/2006‐07

ರ್ೕ ಸುಂದರರಾಜ ಕಮಲಾಕರ
ಕಮಲಾಕರ,, ದಿವ್..ದ.ಸ
ದ.ಸ
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಬೀದರ್ ಇವರ ದಿ:4‐
6‐2006 ರಿಂದ 30‐6‐2006ರವರೆಗಿನ
ಅವಧಿಯನುನ್ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ ಎಂದು
ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/2/2007 0:00

D

5(1) ಇತರೆ
47/06‐07

ರ್ೕ ಜೆ.ಆರ್.ನಾರಾಯಣಶೆಟಿಟ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ಬಿ.ಇ.ಒ
ಕಛೇರಿ, ಮಾಲೂರು ಇವರ ದಿ:10‐6‐2006
ರಿಂದ 5‐10‐2006ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯನುನ್
ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.

4/5/2007 0:00

D

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ

OFFICE BRANCH

ಧಾನಸೌಧ, ಆಥಿರ್ಕ ಇಲಾಖೆ, ‐ ಸುಮಿತರ್
5(5) ಪರ್ಅ /06‐
ಕುಲಕಣಿರ್ ಸಹಾಯಕ ನಿಧೇರ್ಶಕರು,(ಶಾ )
07.36. ಪರ್ಅ/200
ಪಾಸ್
ೕಟ್ರ್ ಪಡೆಯಲು ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್
6
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

10/1/2007 0:00

C

7817

OFFICE BRANCH

5(5)ವೇ.ಸ
ರ್ೕ ಎಸ್. ಇನಾಯತುಲಾಲ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರುಮ,
37/06‐
ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇ, ದಾವಣಗೆರೆ
07.50.ಇತರೆ/200 ವೇತನ ಸಮಾನಂತರಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್ (ಎರಡು
6
ಸೇವಾಪುಸತ್ಕ ಲಗತಿತ್ ದೆ)

10/1/2007 0:00

C

7835

OFFICE BRANCH

5(5) ವೇ.ಸ
( ಕಷ್ಣ ಅದಾಲತ್)
38/2006‐07

ಕಷ್ಣ ಅದಾಲತ್ನ ಲ್ ವ್ೕಕೃತವಾದ ಮನ
ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್ ( ರ್ೕ ರ್ೕನಿವಾಸಮೂತಿರ್,
ನಿವೃತತ್ ಪರ್.ದ.ಸ, ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು)

4/4/2007 0:00

C

7853

OFFICE BRANCH

5(2)/ ನೇಮಕ
54/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ.ಎಸ್.ವರಲ ಮ್, ಪತಿ ದಿ|| ನಿಂಗೇಗೌಡ,
ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/26/2007 0:00

A

5(10)ಅಆನೇ
03/2006‐07

ಅನುಕಂಪದ ಆಧರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಸರೋಜಮಮ್ ಕೋಂ.ದಿ. ರ್ೕನಿವಾಸ ಅರಣಯ್
ರಕಷ್ಕ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಅರಣಯ್ ವಲಯ
ಮುಳಬಾಗಿಲು, ಕೋಲರ ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/4/2007 0:00

A

7797

7849

OFFICE BRANCH

7906

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ
65/2005‐06

ಕನೆನ್ಡ ರಾಜೊಯ್ೕತಸ್ವ ಆಚರಣೆ ಕುರಿತಂತೆ
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

10/18/2007 0:00

D

7908

OFFICE BRANCH

5(3) ಫಾಯ್ಕ್ಸ್
20/98‐99

ಫಾಯ್ಕ್ಸ್ ಯಂತರ್ಗಳ ವಾ ರ್ಕ ನಿವರ್ಹಣೆ
ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

6/23/2011 0:00

C

10/1/2007 0:00

C

7885

7890

7864

OFFICE BRANCH

5(5) ಸವ್.ಗಾರ್.ಪರ್
ರ್ೕಮತಿ ಸರಸವ್ತಿ ಬಾಯಿ, ಲೆಕಾಕ್ಧೀಕಷ್ಕರು,
40/06‐
ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಶಾಖೆ, ಅಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
07.40.ಸವ್ಪರ್ಸೌ/20 ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಗಾರ್ಮ ಪರ್ಯಾಣಕೆಕ್
06
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

OFFICE BRANCH

5(5) ಸವ್ ಚಾ ಬ
39/06‐07

ಯದ್ ಅಹಮದ್
ಅಹಮದ್ ಎಫ್, ಪರ್.ದ.ಸ
ರ್ೕ ಸೈಯದ್
(ನಿಯಮ‐32) ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು‐
1 ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್.

10/1/2007 0:00

C

OFFICE BRANCH

5(1) ಬಡಿತ್
12/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಭಾಗಯ್ಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ
ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ಅಹರ್ತಾ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿ
ವೇತನ ಪರಿಷಕ್ರಿ ದದ್ನುನ್ ರದುದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/8/2009 0:00

D

8037

OFFICE BRANCH

5(10)ಖಾ.ಪೂ.
ಸೇ:02:2006‐07

ರ್ೕಮತಿ.ಜಯಲಕಷ್ಮಮ್,ಡಿ ದಜೆರ್
ನೌಕರರು,ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ಯಲಚಗೆರೆ,ಕೊರತೆಗೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ
ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ಸೆವಅವಧಿಯನುನ್
ತೃಪಿತ್ಕರವೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/5/2007 0:00

D

ರ್ೕ.ಹೆಚ್. .ಹನುಮಂತರಾಯ, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
ನೌಕರರು,ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ,
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ ಣ ಇಲಾಖೆ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್
ನಿಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/4/2007 0:00

D

8038

OFFICE BRANCH

5(10)ಬಡಿತ್
(ಗೂರ್ಪ್
ಡಿ)06:2006‐07

8039

OFFICE BRANCH

5(10)
ದಿ. ರ್ೕ.ಜಯರಾಮ ಡಿದಜೆರ್ ನೌಕರರು,ಸಕಾರ್ರಿ
ಕು.ಪಿ.:03:2006‐ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಉಡುಪಿ ಇವರ ಪತಿನ್ಗೆ
07
ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/22/2008 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(10) ಪರಿ.ಹುದೆದ್
ಬಡಿತ್:01/2006‐07

ಲೋಕೇಶ್
ನೌಕರರು,ಕನಾರ್ಟ
ಕನಾರ್ಟಕ
ರ್ೕ. ಲೆ
ೂೕಕೇಶ್,ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು
ರಾಜಯ್ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ
ಸಂಘ,ಬನಶಂಕರಿ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಪರಿಚಾರಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/20/2011 0:00

C

OFFICE BRANCH

5(2)/ ನೇಮಕ
58/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಓ.ಡಿ. ೕತಮಮ್ ಪತಿ ದಿ||
ಓ.ಯು.ದೇವಯಯ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್

9/26/2007 0:00

A

8042

8050

8051

OFFICE BRANCH

5(2)/ ನೇಮಕ
57/2006‐07

ರ್ೕ.ಟಿ.ಎಂ.ಸುಬರ್ಮಣಿ, ತಂದೆ ದಿ||
ಕೆ.ಮುತುತ್ಸಾವ್ಮಿ, ಫಿಟಟ್ರ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/26/2007 0:00

A

8053

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ
59/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ.ಹೆಚ್.ಆರ್.ನ ನಿ ಪತಿ ದಿ|| ಗಿರೀಶ್
ರವರಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/26/2007 0:00

A

8054

OFFICE BRANCH

5(2)/ ನೇಮಕ
60/2006‐07

ರ್ೕ.ಎಸ್.ಸೋಮಶೇಖರ್, ತಂದೆ ದಿ||
ಎಸ್.ಸಾವ್ಮಿ, ಮು. ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/26/2007 0:00

A

8082

OFFICE BRANCH

5[1]ನಿ ೕಜನೆ
34/2006‐07

ರ್ೕ ಲಕಷ್ಣಪಪ್ ದಿವ್.ದ.ಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

4/5/2007 0:00

D

8084

OFFICE BRANCH

5[1]
ನಿ ೕಜನೆ
35/2006‐07

ರ್ೕಬದರಿನಾಥ್ ಪರ್.ದ.ಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ
ಇವರನುನ್ಕನನ್ಡ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಪಾರ್ಧಿಕಾರದ ಲ್
ನಿ ೕಜನೆ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್.

4/24/2008 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(2)/ ಭಢರ್ಥೀ
56/2006‐07

OFFICE BRANCH

5(2)/ ನೇಮಕ
55/2006‐07

8096

7919

ರ್ೕ ಎನ.ಕೆ.ರಂಗೇಗೌಡ, ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು‐
ನಿಯಮ‐32, ಡಯಟ್ ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ
ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

10/18/2007 0:00

D

ರ್ೕಮತಿ .ಕೆ.ಹೇಮಲತಾ, ಪತಿ ದಿ||
.ರಮೇಶ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

10/17/2008 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(5) ಕೆ.ಎ.ಟಿ
ಅಜಿರ್
ಸಂ:5445/2003/
06‐07

ರ್ೕಮತಿ ಸುಮಾ ಲಕಷ್ಮ್ಣರಾವ್ ಕುಲಕಣಿರ್,
ನಿವೃತತ್ ಪರ್.ದ.ಸ, ಉಪನಿದೇರ್ಸಕರ ಕಛೇರಿ,
ಧಾರವಾಡ ಇವರು ಕೆ.ಟಿ.ಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ
ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 5445/2003

10/1/2007 0:00

C

8101

OFFICE BRANCH

5(7)ವಾಹನ
ದುರ ತ್ ಇತರೆ
2/2006‐07

ಕೆ.ಎ.01 ಜಿ. 3533 ಮಾರುತಿ ಆಮಿನ್
ವಾಹನವನುನ್ ದರ ಥ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/5/2010 0:00

D

8146

OFFICE BRANCH

5(2)/ವ ೕ
ನಿವೃತಿತ್/61/2006‐
07

2007 ನೇ ವಷರ್ದ ಲ್ ವ ೕ ನಿವೃತಿತ್
ಹೊಂದ ರುವ ಬೋಧಕೇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ಪಟಿಟ್ ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಬಗೆಗ್

7/28/2011 0:00

A

7917

8168

OFFICE BRANCH

ದಿನಗೂ ನೌಕರರಾಗಿ ಸ ಲ್ ರುವ ಸೇವಾ
5(10)ಸೇವೆ.ಸಕರ್
ಅವದಿಯನುನ್ ನಿವೃತತ್ ವೇತನಕೆಕ್ ಅಹರ್ತದಯಕ
ಮ:04:2006‐07
ಸೇವೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/22/2008 0:00

D

8169

OFFICE BRANCH

5(10)ಕು.ಪಿಂ.05:
2006‐07

ದಿ. ರ್ೕ. .ಎಸ್. ದದ್ರಾಜು, ಡಿ ದಜೆರ್ನೌಕರರು,
ಇವರ ನಿಧನದ ನಂತರದ ಆಥಿರ್ಕ
ಸೌಲಭಯ್ಗಳನುನ್ ಇತಯ್ಥರ್ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/15/2008 0:00

D

8170

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಎಸ್.ಎನ್.ಜಯರಾಂ,ನಿವೃತತ್ ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ
5(10)ಸ.ಗು. :0
ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು,ಇವರು ವ ೕ
8:2006‐07
ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇವರ ಸಮೂ ಕ
ಮಾ
ೕಜನೆಯ ಹಣವನುನ್ ಪಾವತಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.

4/9/2007 0:00

D

8176

OFFICE BRANCH

5(10) .ಅದಾಲ
ತ್:09:2006‐07

ರ್ೕಮತಿ.ಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್,ಅಡಿಗೆ ಸಹಯಕಿ, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಹುಣಸೂರು,
ಮೆಯ್ಸೂರು ಜಿಲೆಲ್. ಇವರ ವೇತನದ ಬಗೆಗ್.

4/5/2007 0:00

D

8159

OFFICE BRANCH

5(2)/ ನೇಮಕ
62/2006‐07

ಚಿ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ತಂದೆ ದಿ|| ರ್ೕಧರ ಶೆಟಿಟ್,
ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/26/2007 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ
63/2006‐07

ರ್ೕ. .ಆರ್.ಮಂಜುನಾಥ್, ತಂದೆ ದಿ||
ಕೆ.ಬಿ.ರಾಜಪಪ್, ಂದಿ ಕಷ್ಕರು ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ◌ಂಏಲೆ ದಿವ್.ದ ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/26/2007 0:00

A

8161

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ
64/2006‐07

ರ್ೕ. .ಸಂತೋಷ್, ತಂದೆ ದಿ|| ಶೆವ್ೕಶವ್ರ,
ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/26/2007 0:00

A

8281

OFFICE BRANCH

5(3) ಭಜ
32/06‐07

ಕಛೇರಿಯ ಲ್ನ ವರಾಂಡದ ಲ್ರುವ
ಅಲುಯ್ಮಿನಿಯಮ್ ಪಾಟಿರ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸುವ
ಕುರಿತು.

11/30/2010 0:00

C

OFFICE BRANCH

ಕು||
ಕು|| ಹ
ಹೆಚ್.ಟಿ
ಚ್.ಟಿ ಚ
ಚೇತನ
ತನ ಕುಮಾರಿ
ಕುಮಾರಿ,, ತಂದ
ತಂದೆ ದಿ||
ತಾತಯಯ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,
5(2)/ನೇಮಕ67/
ಹೊಸಾನಂದೂರು, ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ತಾಲೂಲ್ಕು,
2006‐07
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/26/2007 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ.ಹೆಚ್.ಎನ್.ಸಾ ತರ್ಮಮ್,
ಪತಿ.ದಿ||ಹೆಚ್.ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ, ಸ. ,
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಬಿ. ೇತರ್, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ
ತಾಲೂಲ್ಕು,ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್ ದ ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/26/2007 0:00

A

8160

8282

8283

5(2)/ನೇಮಕ
68/2006‐07

8284

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ
69/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ. ಜಿ.ಕಮಲ, ಪತಿ ದಿ||
ಎಂ.ಡಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್,ಸ. , ಸಕಿಪಾರ್
ಶಾಲೆ,ಬೀಚನಹ ಳ್ ಕೊಪಪ್ಲು, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ
ತಾಲೂಲ್ಕು ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/26/2007 0:00

A

3/13/2008 0:00

A

8313

OFFICE BRANCH

5(10)ಅಆನೇ:
08 /2006‐07

ರ್ೕಮತಿ.ನಾಗರತನ್ಮಮ್
ಕೋಂ.ದಿ.ಪಾಂಡುರಂಗಯಯ್,ಅಡಿಗೆಯವರು,ಸಾನ್ತ
ಕೋತತ್ರ ಮೆಟಿರ್ಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ
ದಾಯ್ಥಿರ್ನಿಲಯ, ಶಂಕರಘಟಟ್, ಬಿ.ಆರ್.
ಪಾರ್ಜೆಕಟ್, ಭದ್ಆವತಿ,
ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
ನೌಕರರ ಹುದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

8215

OFFICE BRANCH

5(5) ಕಾ.ಮಿ.ಬ
43/06‐07

ರ್ೕ ಎಂ.ನಾಗರಾಜಪಪ್, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು,
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು‐1 ರವರಿಗೆ
ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

10/1/2007 0:00

C

8194

OFFICE BRANCH

5(2)/ಸವ್
ಪರ್/65/2006‐07

ರ್ೕ.ಲಕಿಞ್ಮ್ೕಕಾಂತ
ೕಕಾಂತ ಕುಲಕಣಿರ್
ಕುಲಕಣಿರ್, ಸಹಾಯಕ
ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರು(ಕೇಂದರ್) ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಗಾರ್ಮ
ಪರ್ಯಾಣ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸೌಲಭಯ್ವನುನ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

10/18/2007 0:00

D

8195

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ
65/2006‐07

ಕು. ಸರಿತಾ ತಂದೆ ದಿ. ದಿ|| ಆರ್.ಚಿನನ್ಸಾವ್ಮಿ,
ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ
◌ಂಏಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/26/2007 0:00

A

8432

8434

8327

8333

8334

ರ್ೕಮತಿ .ತಾರಾ, ಪರ್.ದ.ಸ , ಸಕಾರ್ರಿ
5(1) ನಿ ೕಜನೆ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಾಚೇನಹಟಿಟ್, ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಲ್ಕು,
37/2006‐07
ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

4/5/2007 0:00

D

4/5/2007 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ.ಹೆಚ್.ವಸಂತ ನಿವೃತತ್ ಶಾಖಾ
ಗರ್ಂಥಪಾಲಕರು, ಸೆರಿಕ್,
5(10)ಸಾ.ಗುಂ.
ಶೇಷಾದಿರ್ಪುರಂ,ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರು ವ ೕ
ಮೆ:10/2006‐07
ನಿವೃತತ್ರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಸಾಮೂ ಕ
ಗುಂಪು ಮೆ, ಹಣವನುನ್ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/9/2007 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ.
ಮತಿ. ರಾಧಮಮ್,
ರಾಧಮಮ್,
ಕೋಂ.ಟಿ. ವಕುಮಾರ್,ಸ. ,ಸಕಾರ್ರಿ
5(10)ಅಆನೇಮ
(ಉದುರ್) ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಂಪುರ,
ಕ/04/2006‐07
ಳಕಾಲೂಮ್ರು,ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್,ಇವರಿಗೆ
ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/5/2007 0:00

A

ರ್ೕ.ರಾಘವೇಂದರ್,ಬಿನ್,ಡಿ.ರಾಜಪಪ್,ಬಡಿತ್ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಸಂಪೆಕಟೆಟ್, ಹೊಸ ನಗರತಾಲೂಲ್ಕ್, ಇವರಿಗೆ
ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/24/2007 0:00

A

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

5(1) ನಿ ೕ
ಎರವಲು
39/2006‐07

5(10)
ಅಆನೇಮಕ/06/2
006‐07

ರ್ೕ ಎಲ್.ಎನ್.ಮೂತಿರ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ಡಯಟ್,
ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್,
ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನುನ್
ಎರವಲಯ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8339

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ನಾಗರತನ್, ಪರ್.ದ.ಸ (ನಿಯಮ‐32)
5(5) ಸವ್ ಚಾ ಬ ಬಿ.ಇ.ಒ ಕಛೇರಿ, ಮೂಡಿಗೆರೆ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು
(ಇತರೆ) 47/06‐07
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/26/2007 0:00

C

ಕು|| ಜೊಯ್ೕತಿ ಠಲ್ ದೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ, ತಂದೆ
ದಿ|| ಠಠ್ಲ್ ತಾಯಿ ಸಾ ತಿರ್ ದೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/26/2007 0:00

A

8379

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ
84/2005‐06

8562

OFFICE BRANCH

5(4) ನೇಮಕ
103/2006‐07

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಎಂ. .ಪರ್ಶಾಂತ್ ರವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

A

8533

OFFICE BRANCH

5(9) ಅ.ಗೈ.ಹಾ
33/2006‐07

ಕಛೇರಿಗೆ ತಡವಾಗಿ ಬರುವ ಹಾಗೂ ಅನಧಿಕೃತ
ಗೈರುಹಾಜರಾಗುವ ನೌಕರರ ರುದದ್ ಕರ್ಮ
ಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್.

10/17/2007 0:00

C

8455

OFFICE BRANCH

5(5) ವೇ.ನಿ
46/2006‐07

ರ್ೕ ಜುನೇದ್ ಅಹಮದ್, ದಿವ್.ದ.ಸ(ನಿ‐32)
ಇವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್
ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

C

ರ್ೕಮತಿ .ಪದಾಮ್ವತಮಮ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು,
ಬಿ.ಇ.ಒ ಕಛೇರಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ಇವರು ಮಾನಯ್
ಮುಖಯ್ ಮಂತಿರ್ಗಳ ಜನತಾ ದಶರ್ನದ ಲ್
ಸ ಲ್ ರುವ ಮನ ಬಗೆಗ್.

9/26/2007 0:00

C

ವೈಕುಂಠಯಯ್ ದಿವ್ ದ ಸ ಇವರ ಕೆ ಎ ಟಿ ಅಜಿ
ಸಂ.3741/2006

4/7/2009 0:00

D

8456

OFFICE BRANCH

5(1) ಇತರೆ
32/2006‐07

8613

OFFICE BRANCH

5[1]ಕೆಎಟಿಅಜಿರ್
3741 ‐04/06‐07

OFFICE BRANCH

ವೈದಯ್ಕೀಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿವೃತತ್ರಾದ ರ್ೕ
ಜಿ.ಎಸ್.ಮುನಿಸಾವ್ಮಿರೆಡಿಡ್, ಸ. ,
5(5) ನೇಮಕ
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ರಾಯಲಾಪ್ಡು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್
ಇತರೆ 10/2004‐
ಇವರ ಮಗ ರ್ೕ ಜಿ.ಎಂ.ರೆಡಡ್ಪಪ್ ರವರಿಗೆ
05
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೌಕರಿ ನೀಡುವ
ಕುರಿತು.

8/19/2011 0:00

A

ಎನ್. .ಗಂಗಮ
ಗಂಗಮಮ್, ಪತಿ
ದಿ:ಜಿ.ಎಸ್.ಲಂಕೆಹನುಮಯಯ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ :
ಹೊ ಗೆ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ
ಕುರಿತು.

6/20/2008 0:00

A

ರ್ೕಮತಿ. ಕ ತಾ ಕೋಂ ದಿ.ಗುರುಪಾದಪಪ
ದೊಡಡ್ಮನಿ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸ/ /ಪಾರ್/ಶಾಲೆ,
ಆದರಗೆರೆ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್.
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದಮೇ , ಡಿ
ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/16/2007 0:00

A

8616

8617

8618

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

5(5) ನೇಮಕ
50/2004‐05

5(6)ನೇಮಕ.23/
2006‐07

8620

OFFICE BRANCH

5(6) ದೂರು
ಇತರೆ 4/2006‐07

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಕಛೇರಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ
ಇ ಲ್ನ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ರುದಧ್ ದೂರು.

6/6/2009 0:00

D

8626

OFFICE BRANCH

5(6) ಇತರೆ
ಸುತೊತ್ೕಲೆ
01/2006‐07

ಇಲಾಖಾ ಚಾರಣೆ ಪರ್ಕರಣಗಳ ಲ್ ಮತುತ್
ನಟತೆ ನಿಯಮಾವ ಗಳ ಪರ್ಕರಣಗಳ ಲ್
ಸುತೊತ್ೕಲೆ, ಾಪನಗಳನುನ್ ಹೊರಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

11/8/2010 0:00

E

8630

OFFICE BRANCH

5(1) ಇತರೆ
ರ್ೕ ಆರ್.ಭಾಸಕ್ರನ್, ಸಹಾಯಕ ಸಾಂಖಿಯ್ಕ
ಬಿಡುಗಡೆ 1/2006‐ ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರನುನ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕತರ್ವಯ್ದಿಂದ
07
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/5/2007 0:00

D

8637

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ದದ್ರಾಮಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಬಿ.ಇ.ಒ
ಕಛೇರಿ (ದ ಣ ವಲಯ) ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಇವರ
ವೇತನ ಸಮಾನಾಂತರದ ಬಗೆಗ್.

10/1/2007 0:00

C

ರ್ೕ.ಅಂಜಲಪಪ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಲೋಕ ಕಷ್ಣ
ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ಸೇವೆಯನುನ್ ಮಾತೃಇಲಾಖೆಗೆ
ಂದಿರುಗಿ ರುವ ಬಗೆಗ್

4/5/2007 0:00

D

8660

OFFICE BRANCH

5(5) ವೇ.ಸ
42/2006‐07

5[1]ಸವ್.ನಿ.39/20
06‐07

ರ್ೕ. .ಎಸ್.ಷಡಾಕಷ್ರಿ,ದಿವ್.ದ.ಸ.ಉಪ
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ವ ಗಗ್ ಇವರನುನ್ ರಾಜಯ್
ಪತರ್ ಇಲಾಖೆಗೆ
ೕನಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

OFFICE BRANCH

5[1]ಇತರೆ
31/2006‐07

8668

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ.ಜಿ.ಸುಜಾತ
ಕೋಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ರಂಗಸಾವ್ಮಿಗೌಡ,ಸ. .,ಸ.ಕಿ.
5(10)ಅಆನೇ/07
ಪಾರ್ಥಮಿಕಶಾಲೆ,ರಾಜನಪಾಳಯ್, ಮಾಗಡಿ
/2006‐07
ತಾಲೂಲ್ಕ್ ಬೆಂ.ದ.ಜಿಲೆಲ್. ಇವರಿಗೆಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8669

OFFICE BRANCH

8670

OFFICE BRANCH

8664

8671

OFFICE BRANCH

5(10)ನೇಮಕ
212004‐05

ದಿ. ರ್ೕಮತಿ.ಟಿ.ಹೆಚ್.ರುದರ್ಮಮ್,ಸಹ ಕಷ್ಕಿ ಇವರ
ಪತಿ ರ್ೕ.ಚನೆನ್ೕಶಪಪ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5(10)ಕೊರ್ೕಡಿಕೃತ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ,ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ನೇಮಕ/1/2003‐ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ
04
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5(10)ನೇಮಕ/9
8/2004‐05

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಹೆಚ್.ದಾ ಾಯಣಮಮ್ ಕೋಂ
ಪಿ.ಒ.ರಂಗನಾಥ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/24/2007 0:00

D

8/4/2007 0:00

A

11/19/2011 0:00

A

4/7/2007 0:00

A

4/5/2007 0:00

A

8834

8837

8839

8840

8843

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

5(5) .ಪರ್.ಅ
49/06‐07

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಸಂಧಾಯ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ಬಬ್ಂದಿ
ಶಾಖೆ‐1ಎ ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್
ೕಟ್ರ್ ಪಡೆಯಲು
ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/1/2007 0:00

C

5(4) ನೇಮಕ
77/2006‐07

ಜಿಲಾಲ್ಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ರವರ
ಅಧಿಕೃತ ಸಂಖೆಯ್ ಇಎಸ್ ಟಿ ( .ಜಿ.) ದಿವ್.ದ.ಸ
.ಆರ್ 803/2003‐04 ದಿನಾಂಕ : 30‐09‐
2006 ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಬಿ.ಎಸ್ ಸಂತೋಷ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/27/2007 0:00

A

5(4) ನೇಮಕ‐
80/2006‐07

ಜಿಲಾಲ್ಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತರ್ದ
ಸಂಖೆಯ್ : ಇ.ಎಸ್.ಟಿ (1ಜಿ) ದಿವ್.ದ.ಸ .ಆರ್
559/05‐06 ದಿನಾಂಕ : 20‐09‐2006
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
.ಎಂ. ಪೂಣಾರ್ವತಿ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ( ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ)

9/27/2007 0:00

A

5(4) ನೇಮಕ‐
81/2006‐07

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು
ಉಪನಿದ ರ್ಶಕರು ಸಾ,
ಸಾ, .ಇ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ಲ್
ರವರ ಪತರ್ದ ಸಂಖೆಯ್ ಇ1 ಅ.ಆ.ನೇ 31/06‐07
ದಿನಾಂಕ : 26‐10‐2006 ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ ಡಿ.ಎನ್. ಉಷಾ
ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/27/2007 0:00

A

5(4) ನೇಮಕ‐
85/2006‐07

ಜಿಲಾಲ್ಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ರವರ
ಪತರ್ದ ಸಂಖೆಯ್ ಇಎಸ್.ಟಿ ( ಜಿ) ದಿವ್.ದ.ಸ.
.ಆರ್ 629/2003‐04 ದಿನಾಂಕ :
31/10/2006 ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕಮತಿ ಆರ್. ಗಂಗಮಮ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/27/2007 0:00

A

8844

8847

8851

8853

8854

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

5(4) ನೇಮಕ‐
85/2006‐07

ಜಿಲಾಲ್ಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ರವರ
ಪತರ್ದ ಸಂಖೆಯ್ ಇಎಸ್.ಟಿ ( .ಜಿ) ದಿವ್.ದ.ಸ ‐
ಆರ್ 593/03‐04 16/10/2006
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಕೆ.ಎಲ್.ಶ ಕಲಾರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/27/2007 0:00

A

5(4) ನೇಮಕ‐
89/2006‐07

ಜಿಲಾಲ್ಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ರವರ
ಪತರ್ದ ಸಂಖೆಯ್ : ಇಎಸ್.ಟಿ ( ಜಿ) ದಿವ್.ದ.ಸ
.ಆರ್ 650/03‐04 ದಿನಾಂಕ : 03‐11‐2006
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ ಎನ್.
ಸೌಭಾಗಯ್ ಅ ಯಾಸ್ ಶೋಭಾ ರವರಿಗೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡವ ಬಗೆಗ್

9/27/2007 0:00

D

5(4)
ನೇಮಕ(ಕೆಎಟಿ)
93/2006‐07

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ರವರ
ಪತರ್ದ ಸಂಖೆಯ್ : 1 ಕೆ.ಎ.ಟಿ 5807/2006
ದಿನಾಂಕ : 05‐09‐2006 ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ ಚರಣರಾಜ್ ರವರಿಗೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬೆಗ್ ಕೆಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್
: 5807/06

11/11/2009 0:00

A

5(4) ನೇಮಕ‐
96/2006‐07

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ರವರ
ಪತ ದ ಸಂಖೆ
ಪತರ್
ಸಂಖೆಯ್ : ಬ
ಬಬ್ಂದಿ1
ಂದಿ1 2796 ಅಆನೇ
ಅಆನೇ
16/2002‐03 ದಿನಾಂಕ : 16‐11‐2006
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಕು.ಎನ್.
ಚಾಮುಂಡೇಶವ್ರಿ ದೇ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/27/2007 0:00

D

5(4) ನೇಮಕ‐
97/2006‐07

ಜಿಲಾಲ್ಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ರವರ
ಅಧಿಕೃತ ಾಪನ ಸಂಖೆಯ್ : ಇಎಸ್.ಟಿ ( .ಜಿ)
ದಿವ್.ದ.ಸ ಆರ್. 673/03‐04 ದಿನಾಂಕ : 09‐
11‐2006 ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಬಸವರಾಜ ಉಜಜ್ಪಪ್ ಆಲದಕಟೆಟ್ ರವರಿಗೆ
ದಿವ್.ದ.ಸಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/27/2007 0:00

A

8855

8856

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

8859

OFFICE BRANCH

8879

OFFICE BRANCH

8882

OFFICE BRANCH

5(4) ನೇಮಕ‐
99/2006‐07

ಜಿಲಾಲ್ಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಂಗಳುರು ಜಿಲೆಲ್ ರವರ
ಪತರ್ದ ಸಂಖೆಯ್ : ಇಎ ಟ್ ( ಜಿ) ದಿವ್.ದ.ಸ ಆರ್
693/03‐04 ದಿನಾಂಕ : 20‐11‐2006
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಎಂ.ಹೆಚ್. ಸುಧಾರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/27/2007 0:00

A

5(4) ನೇಮಕ‐
100/2006‐07

ಜಿಲಾಲ್ಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ರವರ
ಪತರ್ದ ಸಂಖೆಯ್ : ಇಎಸ್.ಟಿ( .ಜಿ) ದಿವ್.ದ.ಸ
.ಆರ್ 569/03‐04 ದಿನಾಂಕ : 24/11/2‐‐6
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಕು.ಎಂ.ಎನ್.
ರ ಮ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/27/2007 0:00

A

ರ್ೕಮತಿ.ಎಂ.ಎಂ.ಕಮಲಾಕಷ್ಮಮ್(ಎರಡನೇ
ಪತಿನ್)ಕೋಂ.ದಿ.ಟಿ.ರುದರ್ಪಪ್,ಸಹ
5(7)ಡಿಗೂರ್ಪ್
ಕಷ್ಕರು,ಸ. .ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸೋನಲೆ
ನೇಮಕ 64/2005‐
ಹೊಸನನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕ್,ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
06
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/5/2007 0:00

A

ರ್ೕಮತಿ ಶಕುಂತಲ ಬೋಕರ್ರ್, ಪತಿ ದಿ||
ಟಿ.ಎಂ.ಕೃಷಣ್ಪಪ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/20/2008 0:00

A

ಜಿಲಾಲ್ಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ರವರ
ಪತರ್ದ ಸಂಖೆಯ್ : ಇಎಸ್ ಟಿ ( ಜಿ) ದಿವ್.ದ.ಸ
616/2004‐05 ದಿನಾಂಕ : 25‐11‐2006
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಎಂ.ಜಿ. ಸುಜಾತ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/27/2007 0:00

A

5(4)(5)ನೇಮಕ7
2/2004‐05

5(4)ನೇಮಕ ‐
107 /2006‐07

8884

8886

8887

8890

8892

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

5(4) ನೇಮಕ‐
108/2006‐07

ಜಿಲಾಲ್ಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ರವರ
ಪತರ್ದ ಸಂಖೆಯ್ : ಇಎಸ್.ಟಿ( ಜಿ) ದಿವ್.ದ.ಸ
ಆರ್ 725/2003‐04 ರ ಲ್ ದಿನಾಂಕ : 08‐12‐
2006 ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/27/2007 0:00

A

5(4) ನೇಮಕ‐
109/2006‐07

ಜಿಲಾಲ್ಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ರವರ
ಪತರ್ದ ಸಂಖೆಯ್ : ಇಎಸ್.ಟಿ ( ಜಿ) ದಿವ್.ದ.ಸ. ‐
.ಆರ್ 779/2003‐04 ದಿನಾಂಕ : 4‐12‐
2006 ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಕು
ಯಶೋಧಮಮ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್

9/27/2007 0:00

A

5(4) ನೇಮಕ‐
110/2006‐07

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್ ರವರ
ಪತರ್ದ ಸಂಖೆಯ್ : 1.ಅ.ಆ.ನೇ‐53/2005‐06
ದಿನಾಂಕ : 04‐12‐2006 ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ ಎಂ.ಎನ್. ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್
ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
(ದಿವಂಗತರ ಗಂಡ)

9/27/2007 0:00

D

5(4) ನೇಮಕ‐
111/2006‐07

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು
ಉಪನಿದ ರ್ಶಕರು ಬೆಂಗಳೂರು
ಬ ಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ
ರವರ ಪತರ್ದ ಸಂಖೆಯ್ : 3 ಅ.ಆ.ನೇ 65/2005‐
06 ದಿನಾಂಕ : 13‐12‐2006 ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಎಸ್. ಸುಕನಯ್
ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/27/2007 0:00

A

5(4) ನೇಮಕ‐
133/2006‐07

ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಸಾ. .ಇ ಬೆಂಗಳೂರು
ಭಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತರ್ದ ಸಂಖೆಯ್ :
ಎ7 ಅ.ಆ.ನೇ 11/06‐07 ದಿನಾಂಕ : 07‐12‐
2006 ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್
ಜೆ.ಎಸ್ ರಾಜೇಂದರ್ ಪರ್ಸಾದ್ ರವರಿಗೆ
ಪರ್.ದ.ಸ.ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/27/2007 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(4) ನೇಮಕ‐
115/2006‐07

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ರ.ಪತರ್ದ
ಸಂ.ಇ1‐ಅಆನೇ‐ ಆರ್‐33/06‐07 ದಿನಾಂಕ :
21‐12‐2006 ಅ.ಆ.ಮೇದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್

9/27/2007 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(4) ನೇಮಕ‐
116‐2006‐07

ಉ.ನಿ.ದಾವಣಗೆರೆ ರವರ ಪತರ್ದ
ಸಂ.ಅ1.ಅ.ಆ.ನೇ47/06‐07 ದಿನಾಂಕ : 15‐12‐
2006 ಅ.ಆ.ಮೇ. ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ನರಸಮಮ್ ರವರಿಗೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/27/2007 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(4) ನೇಮಕ‐
117‐2006‐07

ಉ.ನಿ.ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ರವರ
ಪ.ಸಂ.ಇ1.ಅ.ಆ.ನೇ‐228/05‐06 ದಿ.30‐11‐
2006 ಅ.ಆ.ಮೇ ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಜಿ. ವರಾಮ್
ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹು.ನೀ ಬ

9/27/2007 0:00

A

8901

OFFICE BRANCH

5(4) ನೇಮಕ‐
118‐2006‐07

ಉ.ನಿ.ಬೆಂಗಳೂರು
ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್
ಗಾ ಂ ರವರ ಪ.ಸಂ. 3‐
ಅ.ಆ.ನೇ62/2006‐07 ದಿ.22‐12‐2006
ಅ.ಆ.ಮೇ. ರ್ೕ .ರಘು ೕರ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/27/2007 0:00

D

8904

OFFICE BRANCH

5(4) ನೇಮಕ‐
120/2006‐07

ಜಿ.ಅ.ಬೆಂ ರವರ ಪ.ಸಂ.ಇಎಸ್.ಟಿ( ಜಿ)
ದಿವ್.ದ.ಸ .ಆರ್‐857/05‐06 ಅ.ಮೇ ಎಸ್.
ಜಯಮಮ್ ಹು ನೀ ಬಗೆಗ್

9/27/2007 0:00

A

8895

8897

8899

8905

8906

8910

8911

8913

OFFICE BRANCH

5(4) ನೇಮಕ‐
121/2006‐07

ಜಿ.ಅ.ಬೆಂ.ಜಿಲೆಲ್ ರವರ ಪ.ಸಂ.ಇಎಸ್.ಟಿ( ಜಿ)
ದಿವ್.ದ.ಸ ಆರ್‐711/03‐04 ಅ.ಆ.ಮೇ
ಕು.ಬಿ.ಸಂದಾಯ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹು ನೀ.ಬ

9/27/2007 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಕುಮಾರಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಗಾಯತಿರ್
ಕೋಂ.ಸುಂದರಾಚಾರಿ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು
5(7)ಅಆನೇ/20/
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ, ಇವರಿಗೆ
2006‐07
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಗೂರ್ ಡಿ
ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/7/2007 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(4) ನೇಮಕ‐
122/2006‐07

ಜಿಲಾಲ್ಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಂ.ಜಿಲೆಲ್ ರವರ
ಪ.ಸಂ.ಇಎಸ್.ಟಿ.ದಿವ್,.ದ.ಸ .ಆರ್ 414/03‐
04 ದಿ.16‐12‐2006 ರ್ಮತಿ ಎಸ್. ಅನುಪಮ
ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/27/2007 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(4) ನೇಮಕ‐
123/2006‐07

ಸ.ನಿ.ಸಾ.
ಸಾ .ಇ ಬೆಂಗಳೂರು
ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾ
ಭಾಗ
ಗ ರವರ
ಪತರ್ದ ಸಂಖೆಯ್ : ಎ7.ಅ.ಆ.ನೇ 13/06‐07
ಅ.ಆ.ಮೇ. ರ್ ಜೆ. .ದತಾತ್ತೆರ್ೕಯ ರವರಿಗೆ
ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/27/2007 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(4) ನೇಮಕ‐
124/2006‐07

ಸ.ನಿ.ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗ ರವರ ಪ.ಸಂ.
ಎ7.ಅ.ಆನೇ 12/06‐07 ದಿ.12‐12‐2006
ಅ.ಆ.ಮೇ ರ್ ವೈ.
ರ್ನಿವಾಸ ರವರಿಗೆ
ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/27/2007 0:00

A

ರ್ೕಪಿ.ರ .ಬಿನ್ ದಿವಂಗತ ಪರಶುರಾಮ್
ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆಹಾರನಹ ಳ್, ವಮೂಗಗ್ ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/5/2007 0:00

A

ನಿವೃತತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕವನುನ್
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

10/18/2007 0:00

D

8685

OFFICE BRANCH

5(10)ಅಆನೇ/09
/2006‐07

8706

OFFICE BRANCH

5(2) ಇತರೆ
71/2006‐07

8720

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಮೇಘರಾಜ ಕೊತಬಾಳ, ಇವರಿಗೆ
5[7]ಅ.ಆ.ನೇ.ಇ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
ತರೆ.01/2006‐07
ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

12/19/2008 0:00

E

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ
73/2006‐07

ರ್ೕ.ಕ
.ಕೆ.. ವಮೂತಿರ್,
ವಮೂತಿರ್, ತಂದ
ತಂದೆ ದಿ|| ಕಾಯ್ತಶ
ಕಾಯ್ತಶೆಟಿ
ಟಿಟ್ಟ್,
ಸೌಡಿ, ಸಹಾಯಕ ಕಾಯರ್ಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ರವರ ಕಛೇರಿ, ಸಣಣ್ ನೀರಾವರಿ ಉಪ ಭಾಗ,
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

5/10/2007 0:00

A

5(2)/ನೇಮಕ
74/2006‐07

ರ್ೕ.ಬಿ.
ೕಹನ್ ಕುಮಾರ್, ತಂದೆ ದಿ||
ಎನ್.ಚಂದರ್ಯಯ್, ಸ. , ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ಕಲೆಕ್ರೆ, ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಹಾಸನ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ◌ಂಏಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/26/2007 0:00

A

8735

8736

OFFICE BRANCH

8742

OFFICE BRANCH

5(1) ವಗರ್
50/06‐07

ರ್ೕ ಬಿ.ಪರ್ಭಾಕರರೆಡಿಡ್, . .ಟಿ, ಬಿ.ಇ.ಒ ಕಛೇರಿ,
ಕುಷಟ್ಗಿ ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

4/5/2007 0:00

D

8743

OFFICE BRANCH

5(1) ನಿ ೕಜನೆ
36/06‐07

ಎಂ.ಎಂ.ದೇವರಾಜು, ಲೆಕಾಕ್ಧೀಕಷ್ಕರು,
ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

9/25/2007 0:00

D

8744

OFFICE BRANCH

5(1) ನಿ ೕಜನೆ
18/06‐07

ರ್ೕ ಎಲ್.ಗಣೇಶ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ,
ರೇಮಲಲ್ನಹೊಳೆ, ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು
ಇವರನುನ್ ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಚಿತರ್ದುಗರ್
ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಕಛೇರಿಗಳ ಲ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

8760

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ದೇವರಾಜ ಮತುತ್ ಎಂ.ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ
5(10)ಅ.ಗೆಯ್.ಹಾ/
ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು, ಇವರು ಕಛೇರಿ ಕೆಲಸಕೆಕ್
11/2006‐07
ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗೆಯ್ರುಹಾಜರಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ್.

8/4/2007 0:00

D

OFFICE BRANCH

ನಿಯಮ
5(7)ಡಿ ದಜೆರ್
32ರಡಿಯ ಲ್ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವದಿವ್ತಿಯ
ಬಡಿತ್/52/2000‐01 ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರರಿಗೆಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

4/2/2008 0:00

B

9003

9004

9005

9006

9007

9008

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

5(4) ನೇಮಕ‐
125/2006‐07

ಜಿಲಾಲ್ಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ರವರ
ಪತರ್ದ ಸಂಖೆಯ್ : ಇಎಸ್.ಟಿ ( ಜಿ) ದಿವ್.ದ.ಸ
.ಆರ್ 715/2003‐04 ದಿನಾಂಕ : 18‐12‐
2006 ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಪಿ. ಸೂಯರ್ಕುಮಾರಿ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/12/2007 0:00

A

5(4) ನೇಮಕ‐
126/2006‐07

ಜಿಲಾಲ್ಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ರವರ
ಪತರ್ದ ಸಂಖೆಯ್ : ಇಎಸ್.ಟಿ ( ಜಿ) ದಿವ್.ದ.ಸ
.ಆರ್ 667/03‐04 ದಿನಾಂಕ : 11‐12‐2006
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಕು.ಬಿ. ದಿವಯ್
ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
( ೕ ೕಸ್ ಇಲಾಖೆ)

9/27/2007 0:00

A

5(4) ನೇಮಕ‐
127/2006‐07

ಜಿಲಾಲ್ಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಂ.ಜಿಲೆಲ್ ರವರ ಪತರ್ದ
ಸಂಖೆಯ್ ಇಎಸ್ ಟಿ ದಿವ್.ದ.ಸ .ಆರ್ 715/03‐
04 ದಿನಾಂಕ : 22/12/2006 ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ ಶಬಾನಾ
ಫಾತೀಮಾ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್ ( ೕ ೕಸ್ ಇಲಾಖೆ)

9/27/2007 0:00

D

5(4) ನೇಮಕ‐
128/2006‐07

ಜಿ.ಬೆಂ.ಜಿ.ರವರ
ಜಿ.ಬ ಂ.ಜಿ.ರವರ ಪತರ್ದ ಸಂ
ಸಂ.. ದಿವ್,,ದ.ಸ
ದ.ಸ ..ಆರ್
ಆರ್
851/2003‐04 ದಿನಾಂಕ : 25‐12‐2006
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಮಧುಶೈಲಜ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್

9/27/2007 0:00

D

5(4) ನೇಮಕ‐
129/2006

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ರವರ
ಪ.ಸಂ. 1‐4338 ಅ.ಆ.ನೇ 52/2005‐06
ದಿನಾಂಕ :26‐12‐2006 ಅ.ಮೇ.ಹೆಚ್.ಎಸ್
ರಾಘವೇಂದರ್ ರೆಡಿಡ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/27/2007 0:00

D

9009

9010

9011

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

9012

OFFICE BRANCH

8789

OFFICE BRANCH

5(4) ನೇಮಕ‐
130/2006

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ರವರ
ಪತರ್ದ ಸಂಖೆಯ್ 14449 ಅ.ಆ.ನೇ 18/06‐07
ದಿನಾಂಕ : 27‐12‐2006 ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ ಜೆ.ಎನ್. ನಯ್
ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/27/2007 0:00

A

5(2)/ನೇಮಕ
75/2006‐07

ರ್ೕ.ಜಯಪರ್ಸಾದ್.ಎಸ್.ಆರ್, ತಂದೆ
ರೇವಣಾಣ್ಚಾರಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸ. .ಪಾರ್
ಶಾಲೆ, ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/26/2007 0:00

A

5(4) ನೇಮಕ‐
131/2006‐07

ಜಿಲಾಲ್ಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ರವರ
ಪತರ್ದ ಸಂಖೆಯ್ : ಇಎಸ್.ಟಿ ( .ಜಿ) ದಿವ್,ದ,ಸ
ದಿನಾಂಕ : 26‐12‐2006 ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ ಯು.ಶಾಂತಮಮ್
ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/27/2007 0:00

A

5(2)/ನೇಮಕ
76/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ.ಎಂ.ಜೊಯ್ೕತಿ,
ಮತಿ.ಎಂ.ಜ ೂಯ್ ತಿ, ಪತಿ ದಿ||
ಎಸ್.ಮಹಾದೇವ .ಪಿ. ‐180, ನಾಗರಿಕ
ೕಸ್ ಪೇದೆ, ಹನೂರು
ೕಸ್ ಠಾಣೆ,
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/25/2007 0:00

A

5(5) ವ ೕ
ದಿನಾಂಕ:01‐01‐2007 ರಿಂದ 31‐12‐2007ರ
ನಿವೃತಿತ್ 48/2006‐ ಅವಧಿಯ ಲ್ ವ ೕನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದ ರುವ " "
07
ಮತುತ್ "ಡಿ" ದಜೆರ್ ನೌಕರರ ಪಟಿಟ್.

4/4/2007 0:00

D

ರ್ೕಮತಿ.ಬಿ.ಕಮಲಾ ,ಕೋಂ.ದಿ. ರ್ೕ.ಜಿ.ಎಸ್.
ಶಾಂತಕುಮಾರ್,ಸಹ ಕಷ್ಕರು,ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ
¸ 5(10)ಅಆನೇ/1
ಪಾರ್ಥಮಿಕ
0/2006
ಶಾಲೆ,ಭೀಮಸಮುದರ್,ಚಿತರ್ದುಗರ್,ಇವರಿಗೆ
ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8795

OFFICE BRANCH

8985

OFFICE BRANCH

5(9) ಗ.ರ.ನ
34/2006‐07

8809

8811

9204

4/5/2007 0:00

A

8/5/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಪರಶುರಾಮ,ಬಿನ್
ದಿ.ವೈ.ಹನುಮಂತಯಯ್ಮು ,ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ
5(7)ಅಆನೇ/11/
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮರಿದಾಸನ ಹ ಳ್ೕ, ಪಾವಗಡ
2006‐07
ತಾಲೂಲ್ಕ್,ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/4/2007 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ. .ವರಲಕಷ್ಮ್ಮ್ಮಮ್
ಕೋಂ.ದಿ. ರ್ೕ.ಟಿ.ಆರ್.
ಕೋಂ
ವರಾಮರೆಡಿಡ್,ಸಹ ಕಷ್ಕರು
5(10)ನೇಮಕ/0
ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಚಿಕಕ್ಕರಕಮಾಕಲಹ ಳ್,ಚಿಂತಾ
5/2006‐07
ಮಣಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್. ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/3/2007 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ.ದೇವಮಮ್
ಕೋಂ.ದಿ. ರ್ೕ.ದೊಡಡ್ಗುಡಿಯಯ್ ಡಿ
ದಜೆರ್ನೌಕರರು,ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ
5(10)ಅಆನೇಮ
ಹಾರೋಕೊಪಪ್
ಚನನ್
ಪ
ಟಟ್
ಣ
ತಾಲೂಲ್ಕ್
ಕ/11/2006‐07
ಬೆಂ.ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಅಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

4/5/2007 0:00

A

2007‐08ನೇ ೇತಾರ್ವಧಿಯ ಲ್ ಗ ಕೆ ರಜೆ
ನಗದೀಕರಣದ ಬಗೆಗ್.

9206

9209

9213

9216

9146

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ.ಬಿಪಿ.ಪೂಣಿರ್ಮಾ, ಕೋಂ ವಕುಮಾರ್
ದಿವ್ತಿಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರು,ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ
5(10)ಅಆನೇಮ
ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು,ಅರಳಾಳುಸಂದರ್,ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ
ಕ/12/2006‐07
ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/3/2007 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಕೆ.ಬಿ.ಅಶವ್ಥಪಪ್,
5(10)ಸಾಗು /1
ದಿವ್.ದಜೆರ್.ಸಹಾಯಕರು,ಆಯುಕತ್ರ
2/2006‐07
ಕಚೇರಿ,ಸಾವರ್ಜಿನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ನಿಧಿ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

5/15/2007 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎನ್.ಸುಧಾಕರ್ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ (ಹಾ ನಿ ಜನೆ
5(7) ವಗಾರ್ವಣೆ
ಮೇರೆಗೆ ಅಥಿಕ್ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್
ದಾ.ಚಾ‐15/2001‐
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಇವರ ಸೇವೆ್ಯನುನ್
02
ಖಾಯಂ ಆಗಿ ಕನಾರ್ಟಕ ಸಕಾರ್ರದ
ಸಚಿವಾಲಯಕೆಕ್ ಮಿ ೕನ ಗೊ ದ ಬಗೆಗ್.

12/19/2008 0:00

E

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಟಿ.ಎನ್.ಚಂದರ್ಶೇಖರ್
ಶೇಖರ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ಬಿ.ಇ.ಒ
ಒ
5(6) (2) ಇತರೆ
ಕಛೇರಿ, ದೇವನಹ ಳ್ ಇವರ ವೇತನ ರ ತ ರಜೆ
ಗೈ.ಹಾ 230/97‐
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವುದನುನ್ ವೈದಯ್ಕೀಯ
98
ಆಧಾರದ ಮೆಲೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

5[6]ದೂರು/ ಸುತ್
ಕರ್ಮ/43/2006‐
07

11/8/2010 0:00

E

ರ್ೕ.ಮಂಜುನಾ್, ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಉತತ್ರ ವಲಯ‐
2,ಗಾಂಧಿನಗರ , ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನುನ್
ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತುತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

OFFICE BRANCH

5(5) ಕು.ಕ.
50/2006‐07

ರ್ೕ ಎನ್.ಗುಂಡೂರಾವ್,ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು,
ನಿದೇರ್ಶಕರು (ಪಾರ್. ) ಆಪತ್ ಶಾಖೆ, ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ
ಕಲಾಯ್ಣ ಶೇಷ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

10/1/2007 0:00

C

OFFICE BRANCH

5(6) ದೂರು
ಇತರೆ 20/2006‐
07

ರ್ೕ ವಕುಮಾರ್ ಸಹಾಯಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ದಮಮ್ನಿಂಗಲ, ಶರ್ವಣಬೆಳಗೋಳ,
ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ತಾ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಮೇಲೆ ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು

4/15/2008 0:00

D

9241

OFFICE BRANCH

5(1) ಸೇ
ಬಿಡುಗಡೆ ಇತರೆ
51/2006‐07

ರ್ೕ ಷಫಿಖಾನ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಲೋಕ
ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನುನ್
ಕತರ್ವಯ್ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮೂಲ
ಇಲಾಖೆಗೆ ಂದಿರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/5/2007 0:00

D

9245

OFFICE BRANCH

5(1) ವಗರ್
11/2005‐06

2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ನ ಬೋಧಕೇತರ
ಅಧಿಕಾರಿ / ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್ ( ರ್ೕ
ಹೆಚ್.ಎ.ಪದಮ್ನಾಭ )

4/5/2007 0:00

D

OFFICE BRANCH

5[1]ಹೆ ಹು
ಸಥ್ಳಾಂತರ 52;06‐
07

ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ನ
ಶಾಲೆ;ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ ಇರು ಹೆಚುಚ್ರಿ
ಬೋಧಕೇತರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.

10/16/2007 0:00

D

9102

9110

9259

9290

OFFICE BRANCH

5(2)/ರಜೆಮಂ
77/2006‐07

ಈ ಕಛೇರಿಯ ಬೋಧಕೇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ
ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2011 0:00

D

9305

OFFICE BRANCH

5(3)ಇ‐
ಲೇಸಾಮಗಿರ್
05/2005‐06

ಇ ‐ ಆಡ ತ ಶಾಖೆಗೆ ಲೇಖನ ಸಾಮಗಿರ್ಯನುನ್
ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

4/7/2009 0:00

C

5(4) ನೇಮಕ‐
133/2006‐07

ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗರವರ
ಪತರ್ದ ಸಂಖೆಯ್ : ಎ4 ಅ.ಆ.ನೇ ‐ 14/06‐07
ದಿನಾಂಕ : 04‐01‐2007 ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎ ಚಂದು ರವರಿಗೆ
ಪರ್.ದ.ಸಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/27/2007 0:00

A

5(4) ನೇಮಕ‐
134/2006‐07

ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರು
ನಿದ ರ್ಶಕರು ಸಾ.
ಸಾ. .ಇ. ಬೆಂಗಳೂರು
ಬ ಂಗಳೂರು
ಭಾಗ ರವರ ಪತರ್ದ ಸಂಖೆಯ್ : ಎ7 ಅಆನೇ
16/06‐07 ದಿನಾಂಕ : 09‐01‐2006
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ ಎಸ್.ಒ
ಗಿರೀಶ್ ರವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/27/2007 0:00

A

5(2)/ನೇಮಕ
83/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ. ಬಿ.ಎನ್.ಸುಧಾ, ಪತಿ ದಿ||
ಹೆಚ್.ಎಲ್. ೕಗಮೂತಿರ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು,
ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಲಕುಕ್ಂದ, ಬೇಲೂರು ತಾ||
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

5/10/2007 0:00

A

9314

9315

9316

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

9318

9319

9321

9322

9324

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಜೆ.ಮನೋರಾಜ ಶೆಟಿಟ್, ತಂದೆ ದಿ||
5(2)/ ನೇಮಕ‐ ಜೆ.ಭಾಸಕ್ರ ಶೆಟಿಟ್, ಪದ ೕಧರ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸ
ಪರ್.ದ.ಸ/82/2006 ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹಾಲಾಡಿ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾ||
‐07
ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

5/10/2007 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(2) ನೇಮಕ
81/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ.ಶಾಂತಮಮ್, ಪತಿ.ದಿ|| ರಾಜಶೇಖರ್,
ಎ.ಪಿ. ‐178,
ೕಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲಾಲ್
ಸಶಸ ಮೀಸಲು ಪಡೆ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬೆಗ್

5/10/2007 0:00

A

5(2)/ನೇಮಕ
80/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಲ ಮ್ದೇ , ಪತಿ.ದಿ||
.ಕೇಶಾನಾಯಕ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಗುರ,ಬೇಲೂರು
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

5/10/2007 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(4) ನೇಮಕ‐
132/2006‐07

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು
ಉಪನಿದ ರ್ಶಕರು ಬೆಂಗಳೂರು
ಬ ಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ
ಜಿಲೆಲ್ ರವರ ಪತರ್ದ ಸಂಖೆಯ್ : 3(ಅಆನೇ
43/05‐06 ದಿನಾಂಕ : 10‐01‐2007
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ ಎಸ್.
ರ್ೕನಿವಾಸ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/27/2007 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ.ಪಿ.ಎಂ.ಲತಾ, ಪತಿ ದಿ||
ಬಿ.ಆರ್.ರುದರ್ಸಾವ್ಮಿ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
5(2)/ನೇಮಕ/79
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕೆ.ಬಿ.ಹಾಳ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು
/2006‐07
ತಾ|| ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/25/2007 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ
78/2006‐07

ಚಿ|| ಆರ್.ದೀಪಕ್, ತಂದೆ, ದಿ||
ಎಂ.ಜಿ.ರಾಜೀವಲೋಚನ, ಬಿ.ಇ.ಓ, ಮಂಡಯ್
ಉತತ್ರ ವಲಯ, ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/25/2007 0:00

A

9325

OFFICE BRANCH

9331

OFFICE BRANCH

5[6]
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಚೇರಿ,
ದೂರು/ಇತರೆ/37/ ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ನ
ದುರಾವಷೆಥ್ಯ ಬಗೆಗ್
2006‐07

3/28/2009 0:00

D

9333

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ.ಎನ್.ಶೋಭ, ಪರ್.ದ.ಸ.ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ
5[6]ದೂರು/ಇತ
ಪೂವರ್ ಕಲೇಜು,ಬೈಲೂರು ಕುಂದಪುರ, ಉಡುಪಿ
ರೆ/28/2006‐07
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ರುದಧ್ ದೂರು ಕುರಿತಂತೆ.

9/11/2008 0:00

D

9335

OFFICE BRANCH

(5)7 ವಾಆಬ
ಇತರೆ01/06‐07

ವಾಹನಗಳನುನ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

3/5/2010 0:00

D

5(2)/ನೇಮಕ
84/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ.ಕೆ.ಎನ್.ನ ನಾ , ಪತಿ ದಿ| ವೇಗೌಡ,
ಸ. , ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ರಾಗಿ ಮರೂರು,
ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

5/10/2007 0:00

A

9423

OFFICE BRANCH

9431

9439

9452

9453

9454

OFFICE BRANCH

5[1]
ಇತರೆ09/2006‐07

ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ ಪರ್,ದ,ಸ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ
ಕಛೇರಿ ಕೋಲಾರ ಇವರ ಸೇವಾ ವರಗಳ
ಬಗೆಗ್.

4/5/2007 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(5)/ನೇಮಕ
109/2004‐05

ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರ್ೕ.ಬಿ. .ಶ ಧರ್
ಬಾಬು ತಂದೆ ದಿ|| ಬಿ. .ವೆಂಕಟರಾಮಯಯ್
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/27/2007 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಕಮಲ w/o ಲೇಟ್ ಟಿ.ಆರ್ ನಂಜುಂಡ
ಸಾವ್ಮಿ, ಸ. ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
5(6)
ಶಾಲೆ, ಗೊದದ್ಲಹುಂಡಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ
ನೇಮಕ.11/2006‐
ತಾಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
07
ಮೇಲೆ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್

9/30/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(6) ನೇಮಕ
28/2006‐07

ರ್ೕ ಟಿ.ಎಂ. ವೆಂಕಟೇಶ್ s/o ದಿ ಆರ್. ಮಲಲ್ಪಪ್
ಸ. , ಸಕಾರ್ರಿ
ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್
ಪಾ ಥ
ಥಮಿಕ
ಮಿಕ ಶಾಲ
ಶಾಲೆೆ
ಗಿಡಿಗಿರಿಯಾಪುರ, ತರೀಕೆರೆ ತಾ,
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

10/16/2007 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ರತನ್ w/o ವೈ ಟಿ ದೊಡಡ್ಯಯ್ ಪಿ.
368 ಬಸವನಹ ಳ್, ೕ ೕಸ್ ಠಾಣೆ,
5(6) ನೇಮಕ /
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
31/2006‐07
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/15/2008 0:00

A

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು
ನಗರದ
ಧ ಕಛೇರಿಗಳ ಲ್ ಸೇವೆ
ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿ
ವರಗಳ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

E

ಕಛೇರಿಯ ಫಾರ್ಂಕಿಂಗ್ ಯಂತರ್ದ ವಾ ರ್ಕಲ
ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು.

11/30/2010 0:00

C

12/22/2008 0:00

D

9564

OFFICE BRANCH

5(1)
ಬೆಂ.ನಗರ. ಬಬ್ಂದಿ
53/2006‐07

9490

OFFICE BRANCH

5(3)
ಫಾರ್ಂಕಿ.ವಾ.ನ.
34/2006‐07

9497

OFFICE BRANCH

5(10)ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಕಛೇರಿಯ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರನುನ್ ಸಾವರ್ತಿರ್ಕ
ಇತರೆ/14/2006‐ ರಜಾ ದಿನದಂದು ಈ ಕಛೇರಿಯ ಹಗಲು ಪಹರೆ
07
ಕೆಲಸಕಾಕ್ಗಿ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

OFFICE BRANCH

5[1]ನಿ ೕಜನೆ‐
40/2006‐07

ಕನಾರ್ಟಕ ಸಕಾರ್ರದ ಸಚಿವಾಲಯದ ಲ್
ನಿ ೕಜನೆ ಮೇಲೆ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ ತಿತ್ದುದ್,
ರ್ೕ.ಎಂ. .ನಾಗರಾಜು.ದಿವ್.ದ.ಸ.ಇವರ
ಸೇವೆಯನುನ್ ಮಾತ್ಋ ಇಲಾಖೆಗೆ
ಂದಿರುಗಿ ದುದ್ ,ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

4/5/2007 0:00

D

OFFICE BRANCH

5[1]ವಗರ್04/20
06‐07

2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಭೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್. ರ್ೕಮತಿ ಭದುರ್ನಿನ್ೕಸಾ
ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅವಧಿಗೆ ರಜೆ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/2/2007 0:00

D

9531

9540

9545

9547

OFFICE BRANCH

5(10) ಡಿದಜೆರ್
ನೌ:ಬಡಿತ್/
15/2006‐07

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ.ಆರ್. ೕಲಾವತಮಮ್,ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕ
ರು,ಆಯುಕತ್ರ ಕಚೇರಿ
5(10)ಸಾಗು /1
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ
6/2006‐07
ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ ಮತುತ್ ಸಾ.ಗುಂ. ಮ
ತತ್ವನುನ್
ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

ಆಯುಕತ್ರ ಕಾಯಾರ್ಲಯ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಖೆ ಧಾರವಾಡ ಈ ಕಛೇರಿಯ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
ನೌಕರರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/3/2007 0:00

D

4/23/2007 0:00

D

10/3/2007 0:00

A

9790

OFFICE BRANCH

5(2) ನೇಮಕ
86/06‐07

ರ್ೕ ಯು.ಬಿ. ೕಹನಕುಮಾರ್, ಬಿನ್ ದಿ.
ಭೀಮನಾಯಕ್, ಸ. . ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ,
ಸುಂಕಶಾಲೆ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾ. ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಮಪದ ಆದಾರದ ಮೇರೆಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9809

OFFICE BRANCH

5(4) ನೇಮಕ‐
141/2006‐07

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಉಷಾ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/27/2007 0:00

A

ರ್ೕ
ಾನ ಮಿತರ್ಕುಮಾರ್, ಪರ್.ದ.ಸ ೇತರ್
5(6)
ಕಷ್ಣಾದಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ಇವರ
/ದೂರು/ಇತರೆ/38/
ಅಮಾನತುತ್ ಆದೆಶವನುನ್ ತರೆವುಗೊ
2006‐07
ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರಾಗಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಕುರಿತು

4/15/2008 0:00

D

9814

OFFICE BRANCH

9816

OFFICE BRANCH

ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,
5(6)
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಉತತ್ರವಲಯ‐4 ಬೆಂಗಳೂರು,
ದೂರು/ಇತರೆ/45/
ಇ ಲ್ನ ಕಛೇರಿಯ ಬಬ್ಂದಿಯ ಕತರ್ವಯ್
2006‐07
ನಿಲರ್ಕಷ್ತೆ ಬಗೆಗ್

9817

OFFICE BRANCH

5(6)
ರ್ೕಮತಿ ಮಂಜುಳಮಮ್ ಮತುತ್ ರ್ೕ ತಿಮಮ್ಯಯ್
ದೂರು/ಇತರೆ/46/ ಪರ್.ದ.ಸ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
2006‐07
ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ರುದದ್ ದೂರು ಕುರಿತು

OFFICE BRANCH

5(6)
ದೂರು/ಇತರೆ/47/
06‐07

ರ್ೕ ರಾಜು ಆ ಯಾಸ್ ರಾಜೇಮದರ್ ತಾತಾಜಿ
ಖಾದನೀಸ್ ಅಟೆಂಡರ್ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ
ಗುಲಾರ್ಪುರ ಇವರ ಆದೇಶವನುನ್ ವಜಾ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

10/17/2007 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(6)
ದೂರು/ಇತರೆ/50/
2006‐07

ಮಂಜುನಾಥ್ ದಿವ್.ದ.ಸ
ರ್ ಕೆ.ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್
ಸ.ಪಾರ್..ಶಾಲೆ ಎಸ್ ಮಾದಮಂಗಲ
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ರುದದ್ ದೂರು ಕುರಿತು

10/17/2007 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಮಂಗಳಮಮ್ ಕೋಂ ಲೇಟ್
ವೆಂಕಟಯಯ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ
5[6]
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮೂಡಲಹೊಸಹ ಳ್,
ನೇಮಕ/39/2006‐
ಚಾಮರಾಜ ನಗರ ತಾ: ಮತುತ್ ಜಿ್ಲೆಲ ಇವರಿಗೆ
07
ಅನುಕಮಪದ ಆದಾರದ ಮೇಲೆ ಗೂರ್ಪ್ "ಡಿ"
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/15/2008 0:00

A

9818

9821

9617

10/17/2007 0:00

D

4/15/2008 0:00

D

9618

9661

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಲತಾಮಣಿ ಕೋಂ
ದಿ:ಮರಿಕೆಂಚಯಯ್, .ಪಿ. .70 ೕ ೕಸ್
ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಮಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ "ಡಿ"ಗೂರ್ಪ್
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

OFFICE BRANCH

5[6]
ನೇಮಕ/40/2006‐
07

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ.ಬಿ.ಚನನ್ಬಸಮಮ್
ಕೋಂ.ದಿ. ರ್ೕಬಿ.ಶಂಕರಪಪ್,ಸ. . ಸರಕಾರಿ
5(10)ಅಆನೇ:ಇ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಂಕರನ ಹ ಳ್ ಹರಪನಹ ಳ್
ತರೆ/16/2006‐07
ತಾ.ಇವರ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿ
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.

9593

OFFICE BRANCH

5(10)ಅ.ಆ.ನೇಮ
ಕ /13/2006‐07

9594

OFFICE BRANCH

5(10)ಅ.ಆ.ನೇಮ
ಕ:14:2006‐07

9597

OFFICE BRANCH

5(10)ಅ.ಆ.ನೇಮ
ಕ:15:2006‐07

ರ್ೕ.
ಟಿ,ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ,ಬಿನ್. ರ್ೕತಿಮಮ್ರಾಯಪಪ್
ಡಿ ದಜೆರ್ನೌಕರರು,ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್
ಕಾಲೇಜು,ವೇಮಗಲ್,ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಲ್ಕ್
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆನೇಮಕಾತಿ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ರ್ೕಮತಿ. .ಮುನಿಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್
ಕ ೂೕಂ.ದಿ.ಎನ್.ನಾರಾಯಣಸ್ಔಆಮಿ,ಸ. .
ಕೋಂ.ದಿ.ಎನ್.ನಾರಾಯಣಸ್ಔಆಮಿ,ಸ.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ,ದೊಡ್ಡಡ್ಬಂಡೆಹ ಳ್,ಮುಳಬಾಗಿಲು
ತಾಲೂಲ್ಕ್,ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ರ್ೕಮತಿ.ಎನ್.ಮಹಂತಮಮ್,ಕೋಂ.ದಿ.ಪಿ.ಎಂ.ಶಂ
ಕರಣಣ್,ಮು. .ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ.ಎನ್.ದೇವರಹ ಳ್,ಚಳಳ್ಕೆರೆತಾಲೂಲ್ಕ್,ಚಿತರ್
ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ಮೇರೆಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆನೇಮಕಾತಿ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/16/2007 0:00

A

4/5/2007 0:00

D

4/5/2007 0:00

A

4/5/2007 0:00

A

10/18/2007 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಅದೀಕಷ್ರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
5(2){ 5(9)
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ
ಇತರೆ 1/2002‐03
ಸಧ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

OFFICE BRANCH

5[1]ಪರ್ಭಾರಿ
ಭತೆಯ್ 54/2006‐07

9604

9836

9598

9603

9837

9/23/2008 0:00

D

ಕನಾರ್ಟಕ ನಾಗರಿ ಸೇವಾ ನಿಯಮ 32ರಡಿ
ಸೇವೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರಿ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/6/2007 0:00

D

OFFICE BRANCH

ಸಂ. 5(2)
ನೇಮಕ 85/06‐07

ರ್ೕ ಆ ವ್ನ್ ಪರ್ಕಾಶ್ ಡಿ ಕುನಹ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಅಸಂತ
ಡಿ ಕುನಹ್, ಸ, , ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಕೆಳಗಣೆ,
ಚಿಕಕ್ಮಘಳೂರು ತಾ. ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/16/2007 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(2) ಸ.ನಿ.ಬಡಿತ್.
ಹಾಜರಾತಿ 87/06‐
07

ಜೆ.ಎಸ್. ಕೃಷಣ್ವೇಣಿ,ಸಹಾಯಕ ನಿದರ್ಶಕರ
ಹುದೆದ್ಗೆ ಹಾಜರಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ್

11/12/2010 0:00

E

5(2) ನೇಮಕ
88/06‐07

ರ್ೕ ಎನ್.ಎಂ. ಪರ್ಶಾಂತ್ ಬಿನ್ ದಿ.
ಮಹದೇವಪಪ್, ಸ. , ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ,
ಕಾಳೇನಹ ಲ್, ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ. ಎವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ಮೇಲೆ ದಿದ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/25/2007 0:00

A

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

5(2) ನೇಮಕ
89/06‐07

ರ್ೕಮತಿ ಸಂದಾಯ್ ಯು ಹೆಬಾಬ್ರ್ ಕೋಂ ದ.
ಉದಯಕುಮಾರ್, ಸ. ., ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ,
ದಾದ್ಪುರ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾ. ಇವರಿಗೆ
ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/3/2007 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(10)ಅಆನೇಮ
ಕ/17/2006‐07

ಕು.ಸಂದಾಯ್,ಬಿನಿದ್. ರ್ೕಮತಿ.ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಕಷ್ಕರು
,ಹಂಡಿಸಕ್ರೆ,ತಿಪಟೂರು ತಾಲೂಲ್ಕ್ ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದಾಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/13/2008 0:00

A

9846

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಅ ನಾಶ್. .ಹಾದಿಮನಿ, . .ಟಿ. ೇ. .ಅಧಿ
5(10)ಜೇ.ಪ( .
ಕ ರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ಅಫಜಲ್
.ಟಿ) 18/2006‐07 ಪೂರ್,ಗುಲಬ್ಗಾ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಹೆಸರನುನ್ . .ಟಿ
ಜೇಷಠ್ತ ಪಟಿಟ್ಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/15/2008 0:00

D

9843

OFFICE BRANCH

5(10)ಗೂರ್.ಡಿ:ನಿ
ೕ/17/2006‐
07

ಕನಾಟಕ ಸರಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯದ ಲ್ ಖಾ
ಇರುವ ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ನಿ ೕಜನೆ
ಮೇರೆಗೆ ಭತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/3/2007 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(2) ನೇಮಕ
93/06‐07

ರ್ೕ ಎನ್. ಕುಮಾರ ಕೂಂ ದ. ನಾಗಣಣ್ ಸ. .
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ವಳಗೆರೆ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾ.
ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ ಮೇಲೆ ದಿದ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/25/2007 0:00

A

9838

9840

10019

9855

OFFICE BRANCH

5(5) .ಪರ್.ಅ
51/2006‐07

ರ್ೕ ಎಲ್.ಬದರಿನಾಥ್, ಪರ್.ದ.ಸ, .ಪಿ.ಇ ಶಾಖೆ,
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು‐1 ಇವರಿಗೆ
ಪಾಸ್
ೕಟ್ರ್ ಪಡೆಯಲು ನಿರಪೇಕಷ್ಣಾ ಪತರ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/1/2007 0:00

C

9/25/2007 0:00

A

10/1/2007 0:00

D

9/25/2007 0:00

A

8/2/2007 0:00

D

9876

OFFICE BRANCH

5(2) ನೇಮಕ
90/06‐07

ರ್ೕ ಕ
ನಯಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ದಿ.
ಚನಿನ್ಂಗೇಗೌಡ ಕೃ ಸಹಾಯಕರು ಸಹಾಯಕ
ಕೃ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಆದಾರದ
ಮೇಲೆ ದಿವ್ ದ ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9954

OFFICE BRANCH

5(1) ಸಥ್ಳ
ನಿಯುಕಿತ್ 42/2006‐
07

ರ್ೕ ಎಂ.ಜಿ.ಜಯಪರ್ಕಾಶ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಇವರ
ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ ಬಗೆಗ್.

ರ್ೕ

10007

10192

OFFICE BRANCH

5(2) ನೇಮಕ
91/2006‐07

.ಎ. ಭರತ್
ಭರತ್,, ಕಕೋಂ.
ೂ ಂ. ದಿವಂಗತ ರ್ೕ .ಕ
.ಕೆ..
ಅನಂತಯಯ್, ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು
ಸ.ಕಾ.ಅಬಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಹೂಸೂರು,
ಕ.ಆರ್.ನಗರ ಎವರಿಗೆ ಅ.ಆ. ಮೇಲೆ ನೇಮಕದ
ಬಗೆಗ್.

OFFICE BRANCH

5(1) ಬಡಿತ್
13/2006‐07

ರ್ೕ ಸೈಯದ್ ಮುನಾವರ್, ದಿವ್.ದ.ಸ, ಡಯಟ್,
ಕೋಲಾರ, ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ
ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿದುದ್, ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್
ಆದೇಶ ಜಾರಿ ಆಗದೆ ಇರುವ ಬಗೆಗ್.

10208

OFFICE BRANCH

¸ 5(1) ಇತರೆ
ವೇತನ ಪಾವತಿ
57/2006‐2007

ರ್ೕಹೆಚ್.ಎಸ್. ಕರಿಬಸಪಪ್.ಪರ್.ದ.ಸ. ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೊಸಕೆರೇ ಜಗಳೂರು
ತಾ//ಇವರಿಗೆ ಪಾವತಿಬಗೆಗ್

8/2/2007 0:00

D

10227

OFFICE BRANCH

5(7) ವಾ ಚಾ
ಬಡಿತ್ 02/2006‐07

ಎಂ. ಮಹದೇವ ಸಾವ್ಮಿ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು
ಇವರಿಗೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ
ಕುರಿತು.

12/19/2008 0:00

E

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಈರಮಮ್ ಕೋಂ ದಿ.ಹೆಚ್.ಈರಣಣ್
5(7)ಡಿ ಗೂರ್ಪ್
ಲೋಕೋಪ ೕಗಿ ಇಲಾಖೆ ಇವರಿಗೆ
ನೇಮಕ/34/2005‐
ಅನುಕಂಪದ ◌ಾಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
06
ನೀಡುವಬಗೆಗ್.

4/5/2007 0:00

A

ಮತಿ ಹೇಮಲತಾ
ಹೇಮಲತಾ ಡಿ ನಾಯಕ್
ನಾಯಕ್,
ರ್ೕೕಮತಿ
ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು‐1 ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

10/1/2007 0:00

C

ಹೂಳೆ ನರ ೕಪುರ. ತಾ// ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಅಧಾರದ ಮೇಲೆ
`ಡಿ`ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/16/2007 0:00

A

10270

10072

OFFICE BRANCH

5(5) ಸವ್.ಚಾ.ಬಡಿತ್
52/2006‐07

10082

OFFICE BRANCH

5(6)/ ನೇಮಕ
/41/ 2006‐2007

10097

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಕಮಲಮಮ್ W/O ದಿ//ಕೆ.ಕುಳೆಳ್ೕಗೌಡ
5(6)/ನೇಮಕಾತಿ
ಸಹಶಕಷ್ಕರು ಹುಣಸೂರು ತಾ// ಮೆಯ್ಸೂರು ಜಿಲೆಲ್
/42/2006‐2007
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಬಗೆಗ್.

9/11/2008 0:00

D

10104

OFFICE BRANCH

5(1)ಸಧ್ಳ
ನಿಯುಕಿತ್ 55/2006‐
2007

ರ್ೕನವಾಜ್ ಅಹಮದ್ . .ಟಿ.ಲೋಕ ಷಣ
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಧ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ ಬಗೆಗ್.

4/5/2007 0:00

D

10131

OFFICE BRANCH

5(10)ನಾಯ್.ಆದೇ
ಶ(ಇತರೆ)20/2006
‐07

ಕನಾರ್ಟಕಾಡ ತ ನಾಯ್ಯ ಮಂಡ ಯ
ಆದೇಶಗಳನುನ್ ಜಾರಿಗ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

ಮತಿ ಲ ಮ್.ಆರ್.,
ರ್ೕೕಮತಿ
ಕೋಂ.ದಿ:ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಕೃಷೆಣ್ೕಗೌಡ, ಸ ,
5(6)ನೇಮಕ‐43‐
ಮುತೂತ್ರುರಾಮನಹೊಸಹ ಳ್, ಹುಣಸೂರು ತಾ:
2006‐07
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್

10/16/2007 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಎಂ ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ದ.
ದದ್ರಾಮಪಪ್ ಸ. ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
ಸುಣನ್ದಹ ಲ್, ಬೀರೂರು ವಲಯ, ತರೀಕೆರೆ ತಾ.
ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ. ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

10/3/2007 0:00

A

10133

10138

5(2) ನೇಮಕ
94/06‐07

10162

OFFICE BRANCH

5(2) ಕೆ ಎ ಟಿ
95/06‐07

ಕೆ ಎ ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂ.6038/06 ರ್ೕ ವೆವ್. ಯಲಲ್ಪಪ್
ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಇತರರು ‐
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

10/6/2007 0:00

A

10171

OFFICE BRANCH

5(1) ವಗರ್
02/2006‐2007

ರ್ೕಮತಿ ಡಿ. ಜಯಲ ಮ್. ದವ್.ದ.ಸ. ಸಕಾ್ರಿ
ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜು ಮೇ ಮನೆ
ಡಿಗೆರೆ ತಾ//
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆಬಗೆಗ್.

4/6/2007 0:00

D

10353

OFFICE BRANCH

5(9) ಗ.ರ.ನ
35/06‐07

ರ್ೕ ಡಿ.ನರಸಪಪ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು,
ಕನಾರ್ಟಕ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ (ರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು‐
85 ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರದ ಗ ಕೆ ರಜೆ
ನಗದೀಕರಣದ ಬಗೆಗ್.

9/26/2007 0:00

C

10462

OFFICE BRANCH

5(7) ವಾಹನ
ಇತರೆ 13/2006‐
07

ವಾಹನ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್

12/19/2008 0:00

E

OFFICE BRANCH

5(9) ಸಥ್.ವೇ.ಬ
36/2006‐07

ರ್ೕ ಬಿ.ಎಂ.ಗುರುರಾಜರಾವ್, ತಾಂತಿರ್ಕ
ಸಹಾಯಕರು, ಕೇಂದಿರ್ೕಕೃತ ದಾಖಲಾತಿ ಘಟಕ,
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2ನೇ
ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/27/2007 0:00

D

10473

OFFICE BRANCH

5(3) ಗಖ
35/2006‐07

ಗಣಕಯಂತರ್ಗಳ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

4/7/2009 0:00

C

10413

OFFICE BRANCH

5(1) ವಗರ್
52/2006‐2007

ರ್ೕಮತಿ ೕಲಾವತಿ ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು ವೃತಿತ್
ಕಷ್ಣ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನುನ್
ಲೋಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/5/2007 0:00

D

10418

OFFICE BRANCH

5 (10) ನೇಮಕ
77/2004‐2005

ರ್ೕಮತಿ. ಪಿ.ರೇಣುಕಮಮ್ ಕೋಂ.ದಿ// ಎಂ . ವ
ಣಣ್ .ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಪಿ.ರೇಣುಕಮಮ್ ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್

4/4/2007 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲ
ಸಕಾರ್ರಿ
ಕಾಲೇಜು
ೇಜು
ಜಾಲಮಂಗಲ ರಾಮನಗರಂ ತಾ//
5(1) ನ ೕಜನೆ
43/ 2006‐2007 ಭೋಧಕೇತರ ಸಹಾಯಕರನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.

4/5/2007 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(2) ನೇಮಕ
ಇತರೆ 97/06‐07

ಕು. .ದಿ ನ ಮತುತ್ ಕು. ಬಿ.ಎಸ್. ಗೀತಾ,
ಕೂಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಎವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಆದಾರದ
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವ
ಬಗೆಗ್.

10/3/2007 0:00

A

10478

10424

10427

10430

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ದೇವರಾಜ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು ಆಯುಕತ್ರ
(5)7 ವಾ ಚಾಹು
ಕಛೇರಿ ಇವರಿಗೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬದಿತ್
ಬದಿತ್ 03/06‐07
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

10326

OFFICE BRANCH

5(1) ಬಬ್ಂದಿ
ಸೇವಾ ವರ
01/2006‐07

10316

OFFICE BRANCH

10566

10567

12/19/2008 0:00

E

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕೇತರ
ವೃಂದದ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ, ಮತುತ್ ಡಿ ವಗರ್ದ
ನೌಕರರ ಸೇವಾ ವರಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/2/2007 0:00

D

5[1]ವಗರ್
51/2006‐07

2006‐07ನೇ ಸಾ ಗೆ ಸಕಾರ್ರದಿಂದ
ಅನುಮತಿಸಲಪ್ಟಟ್ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಆದೇಶ ಜಾರಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/5/2007 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(2) ನೇಮಕ
98/06‐07

ರ್ೕ ಎಸ್. ಆನಂದ್, ತಂದೆ ದಿ. ರ್ೕನಿವಾಸ,
ಹುಣಸೂರು ಇವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/25/2007 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(2) ನೇಮಕ
99/06‐07

ಎಂ. ರಾಘವೇಂದರ್ಮೂತಿರ್ ತಂದೆ ದಿ. ಟಿ.ಎಂ.
ಮೂತಿರ್, ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ ಥಾ. ಇವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/14/2008 0:00

A

10633

OFFICE BRANCH

10548

OFFICE BRANCH

10550

10551

10552

5(6)ದೂರು
ಇತರೆ/ 52/2006‐
2007

ರ್ೕ.ಬಿ.ಪಿ. ಮಹದೇವ ಪರ್.ದ.ಸ.
(ಅಮಾನತುತ್)ಬಿ.ಇ.ಒ.ಮದೂದ್ರು ಇವರ
ಅಮಾನತತ್ನುನ್ ರದುದ್ ಗೂ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/15/2008 0:00

D

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎನ್.ಸುಧಾಕರ್, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು
5(5) ಕಾ.ಮಿ.ಬಡಿತ್
(ಸಚಿವಾಲಯದ ಲ್ ನಿ ೕಜನೆ ಮೇ ರುವವರು)
53/2006‐07
ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/26/2007 0:00

C

OFFICE BRANCH

5(4) ನೇಮಕ
149/2006‐07

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಎಂ.ಸುಧಾಕರ್
ರವರಿಗೆ, ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(4) ನೆಮಕ
150/06‐07

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ ದೇವರಾಜ
ರವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(4) ನೇಮಕ
151/06‐07

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಎಂ.ಆರ್.ಲ ಮ್ೕದೇವಮಮ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

D

10553

OFFICE BRANCH

5(6) ನೇಮಕ
30/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಯಶೋಧಮಮ್ ಕೋಂ
ದಿ:ಹೆಚ್.ಎ.ಗೋ ಂದಪಪ್, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/28/2009 0:00

A

10554

OFFICE BRANCH

5(6) ನೇಮಕ
144/06‐07

ವಾಣಿ ರ್ೕ ಜಯಂತಿ ಕೋಂ ದಿ: ಜಯ, ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/15/2008 0:00

A

10555

OFFICE BRANCH

5(6) ನೇಮಕ
45/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಆರ್.ಜೊಯ್ೕತಿ ಕೋಂ ದಿ:ಎಂ.ರಾಜೇಶ್
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ
ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/15/2008 0:00

A

10559

OFFICE BRANCH

(5)ನೇಮಕ
(ಕೆ.ಎ.ಟಿ)‐
53/2001‐2002

ಬಿ.ಅನಸೊಯ ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್

11/10/2010 0:00

A

10794

OFFICE BRANCH

5(1) ನಿ ೕಜನೆ
45/2006‐07

ರ್ೕ ಬಿ. .ಪರ್ಸಾದಬಾಬು, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಇವರನುನ್
ಮಾನಯ್ ಪೌರಾಡ ತ ಸಚಿವರ ಆಪತ್ ಶಾಖೆ
ಸಹಾಯಕರನಾನ್ಗಿ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/2/2007 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ ಪಿ.ಎಲ್. ಗಣೇಶ, ಬಿನ್
ದಿ. ರ್ೕ.ಎಲ್.ಆರ್.ಪಾಮೇರಹ ಳ್,ಸಹ
5(10)ಅಆನೇಮ
ಕಷ್ಕರು,ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಗುಳದ ಗುಡಡ್,
ಕ/18/2006‐07 ಹರಿಹರ ತಾಲೂಲ್ಕ್,ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ
ಹುದೆದ್ಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಅದಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

10847

10704

10825

10712

10714

8/3/2007 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(5) ಲೆಕಾಕ್ಧೀ
ಬ.ವೇ 54/2006‐
07

ರ್ೕಮತಿ ಗೌಹರ್ ಖಾನಂ, ಹೆಚ್, ಸವರ್ ಕಷ್ಣ
ಅಭಿಯಾನ
ೕಜನಾ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಲೆಕಾಕ್ಧೀಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್
ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್.

12/9/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(1)
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅದಿನಿಯಮ ದಡಿಯ ಲ್
ಮಾ.ಹ.ಅ.ಇತರೆ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್ ರ್ೕ . ನಾರಾಯಣ
63/ 2006‐2007
ಸಾವ್ಮಿ

9/26/2007 0:00

C

OFFICE BRANCH

5(6)
ದೂರು/ಇತರೆ/54/
2006/2007

ಣ,
ರ್ೕ ಪಿ.ಎನ್. ಜಯಯ್ಣಣ್
ಅಧೀಷಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ
ಹೂಳಲೆಕ್ರೆ ಚಿತರ್ದುಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಶಾಶವ್ತವಾ
ತಡೆಇಡಿದಿರುವ ವಾಷರ್ಕ ಬಡಿತ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

10/17/2007 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(1)
ನ ೕಜನೆ44/20
06/2007

ರ್ೕಮತಿ. ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಅನನ್ಪೂಣರ್ಪರ್.ದ.ಸ.
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ನೂತನ ವಾಣಿ
ಲಾಸ.ಬೆಂಗಳೂರು ನಿ ೕಜುನೆ ಬಗೆಗ್.

4/5/2007 0:00

D

10723

OFFICE BRANCH

5(2)
ಪ.ವಯ್./ರ.ಮಂ.ಇತ
ರೆ100/06‐07

10726

OFFICE BRANCH

ನಿ

ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರುಗ ಗೆ ರಜವನುನ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/2/2012 16:05

D

5(10)ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
ೕ/21/2006‐
07

2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
ನೌಕರರನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/23/2011 0:00

D

5/16/2007 0:00

D

10697

OFFICE BRANCH

5(10)ಸಾ.ಭನಿ/2
2/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಜಿ.ಅಂಬುಜ,ಪರ್.ದ.ಸ. ಆಯುಕತ್ರ
ಕಚೇರಿ,ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು.ಇವರು
ದಿನಾಂಕ:28.2.2007.ರಂದು ವ ೕನಿವೃತಿತ್
ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನಯ್ ಗುಂಪು
ಮೆಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

10995

OFFICE BRANCH

5(2) ನೇಮಕ
ಇತರೆ 1078/06‐
07

ರ್ೕ ಜಿ.ಕೆ. ಮದುಕರ ಬಿನ್ ಲೇ. ಎಂ. ಕರಿಯಪಪ್
ಎವರಿಗೆ ಅ.ಆ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/26/2007 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(10)ಪು.ವೇ.ನಿಗ
ದಿ: 25:2006‐
2007

ರ್ೕಮತಿ. ಬಿ.ಎ. ಶಾರದಮಮ್."ಡಿ"ಗೂರ್ಪ್.
ನೌಕರರು .ಡಯಟ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರ
ವೇತನ ನಿಗದಿಯನುನ್ ಪುನರ್ ಪರಿ ೕ ಸುವ
ಬಗೆಗ್.

3/15/2008 0:00

A

11008

11013

OFFICE BRANCH

10857

OFFICE BRANCH

10854

OFFICE BRANCH

10859

10865

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

5(5) ಸವ್.ಚಾ.ಬ
56/06‐07

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಎನ್.ವನಜಾ ,
ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

ರ್ೕ ಎಂ.ಎಸ್. ಕೃಷಣ್ ತಿರ್.ಪತಾರ್ಂಕಿತ
5(6) ದೂರು
ವಯ್ವಸಥ್ಪಕರು (ಅಮಾನತುತ್) ೇತರ್
ಇತರೆ 6636/06‐
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ದಕಷ್ಣ ವಲಯ‐2
07
ಇವರಿಗೆ ಜೀವನಾದರ ಭತಯ್ಯನುನ್ ಪಾವತಿತ್ಸುವ
ಬಗೆಗ್.

6/14/2007 0:00

C

4/15/2008 0:00

D

5(3) ಸ. ಖರೀದಿ
36/2006‐07

ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಎರಡು ಹೆಚಿಚ್ನ
ಸಾಮಥಯ್ರ್ವುಳಳ್ ಸವರ್ರ್ಗಳನುನ್ ಖರೀದಿಸುವ
ಕುರಿತು

4/7/2009 0:00

C

5(2) ನೇಮಕ
101/06‐07

ದಿ. ..ಎಲ್.ಚಂದರ್
ಎಲ್.ಚಂದರ್ಶೇಖರಯಯ್,
ಖರಯಯ್, ದ
ದೈ.
ೖ. .
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ನ ಲೆ, ಚನನ್ರಾಯಪಟಠ್ಣ ತಾ.
ಇವರ ಮಗ . ಸಂಜಯುಕ್ಮಾರ್ ಇವರಿಗೆ
ಅ.ಆ. ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/3/2007 0:00

A

5(2) ನೇಮಕ
102/06‐07

ದಿ.ಎಂ. ಗಂಗಾನಾಯಕ್, ಜವಾನರು,
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಅರ ನಮಕಿಕ್, ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ತಾ.
ಇವರ ಮಗ ಬಿ. ರಾಜೇಂದರ್ ಇವರಿಗೆ
ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/6/2007 0:00

A

10867

10868

10869

10870

10874

OFFICE BRANCH

5[1] ಬಡಿತ್
16;2006‐07

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ನ ಪತ್ಥಮ
ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರು/ ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರುಗ ಗೆ
ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

B

OFFICE BRANCH

5(2) ನೇಮಕ
103/06‐07 5(2)
ನೇಮಕ 103/06‐
07

ದಿ. ರಂಗಯಯ್, ಅಡಿಗೆಯವರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ಬಾಲಕರ ದಾಯ್ಥಿರ್ ನಿಲಯ, ಹಳೇಬೀಡು,
ಬೇಲೂರು ತಾ> ಎವರ ಮಗ ಕೆ.ಅರ್.
ರಂಗನಾಥ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ ಬ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/25/2007 0:00

A

5(2) ನೇಮಕ
104/06‐07

ದಿ. ಬಿ. ದದ್ನಾಯಕ್, ಸ. . ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
ಭೀಮನಭೀಡು, ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ ತಾ.
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮಗಳು ಕು.ಎಸ್.
ಸ ತ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ. ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/25/2007 0:00

A

5(2) ನೇಮಕ
105/06‐07

ದಿ. ಬಿ. ಚಿಕಕ್ಬಸವಯಯ್,
ಚಿಕಕ್ಬಸವಯಯ್, ಕೃ ಸಹಾಯಕರು
ಸಹಾಯಕರು,,
ಸಹಾಯಕ ಕೃ ಸಹಾಯಕರ ಕಛೇರಿ,
ಯಳಂದೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಮಗಳು . ಪೂಣರ್ಮ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ. ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/25/2007 0:00

A

9/27/2007 0:00

D

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
5(7)ಬಡಿತ್(ಇತರೆ)
ಇಲಾಖೆ ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಮುಂಬಡಿತ್ ನೀಡುವ
07/2006‐07
ಬಗೆಗ್

OFFICE BRANCH

5(10)ನಿವೇ/23/
2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಪಾವರ್ತಮಮ್,ಕೋಂ
ಚನೆನ್ೕಗೌಡ,ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು,ಸಕಾರ್ರಿ
ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಬೇಲೂರು, ಹಾಸನ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನದ ಬಗೆಗ್.

8/3/2007 0:00

D

10891

OFFICE BRANCH

5(2)(7)
.ಬೆ./ಬೆ.ಜೇ.ಪ.38
/01‐02

ಸಾವರ್ಜನಿಕಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ರಿಯ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರ
ಮತುತ್ ಬರರಳಚುಚ್ಗಾರರ ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್
ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಬಗೆಗ್

7/14/2011 0:00

A

10920

OFFICE BRANCH

5(7) ವಾ ಚಾ ನಿ
ಇತರೆ 07/06‐07

ಬಿ ಎ ತಿಮಮ್ಯಯ್ ವಾಹನಚಾಲಕರು ಡಯಟ್
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್
ಕತರ್ವಯ್ದಿಂಧಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು

12/19/2008 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(2) ನೇಮಕ
106/06‐07

ದಿ. ಮಹಾದೇವಪ
ಮಹಾದೇವಪಪ್, ಸ. ., ಸ. .ಪಾರ್
ಪಾ .ಶಾ.,
ಶಾ
ಮಾದಾಪುರ, ಟಿ.ನರ ೕಪುರ ತಾ. ಇವರ ಪತಿನ್
ಜಿ. ತೇಜಾವತಿ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/14/2008 0:00

A

ರ್ೕಗೋಪಾಲಕೃಷಣ್, ಕುರಹಟಿಟ್ ಹೂಸೂರು
5(1)ಮಾ. ಹಕುಕ್ ಕೊಳೆಳ್ಗಾಲ ತಾ// ಇವರು ರ್ೕ ರ ಂದರ್ಪರ್ಸಾದ್
65/ 2006‐2007
ದಿವ್.ದ.ಸ.ಎಂಬುವರ ಸೇವಾ ವರಗಳನುನ್
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕೊರಿರುವ ಬಗೆಗ್

4/8/2009 0:00

D

10879

10927

11091

OFFICE BRANCH

11093

OFFICE BRANCH

(2)
ವ ೕನಿವೃತಿತ್
(61)8146/2006/
2007

2007ನೇ ವಷರ್ದ ಲ್ ವ ೕನಿವೃತಿತ್
ಹೋಂದ ಲ್ರುವ ಭೋದಕೇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ಪಟಿಟ್ ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/23/2008 0:00

D

8/6/2011 0:00

A

ರ್ೕ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾದಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,
ಉತತ್ರವಲಯ‐2 ಗಾಂಧಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು
ಇ ಲ್ ನೆಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅವಯ್ವಹಾರಗಳ ಬಗೆಗ್.

6/6/2009 0:00

D

ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ರ್ ಸುತಿದ
ನಿವ
ಸುತಿದ
ತ್ ದ್ ಸ
ಸೆರಿಕ್
ೆರಿಕ್ ಗರ್ಂ
ಂಥಾಲಯವನು
ಥಾಲಯವನುನ್
5[1] ಸೆರಿಕ್ ಗರ್ಂ
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕೇಂದರ್
ಇತರೆ 64;2006‐
ಗರ್ಂಥಾಲಯವಾಗಿ ಪರಿವತಿರ್ ಡಿ
07
ಎಸ್.ಎ.ಆರ್.ಟಿ ಯ ಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾಪರ್ಡಿಸುವ
ಕುರಿತು.

4/7/2009 0:00

A

ದಿವಂಗತ .ಗಂಗಪಪ್, ಪರಿಚಾರಕರು, ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮಗಳಾದ
ಕು:ಜಿ.ಸೌಮಯ್ ರ್ೕ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

A

10939

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಎಸ್. .ಬಣಕರ,ಡಿ ಗೂರ್ಪ್
ನೌಕರರು,ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
5(10)ಅಆನೇ/24
ಶಾಲೆ,ಜೋಯಿಸರಹ ಳ್,ರಾಣಿಬೆನೂನ್ರು
/2006‐07
ತಾ,ಇವರು ಸುಳುಳ್ ದಖಲೆ ನೀಡಿ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪಡೆದ ಬಗೆಗ್.

11040

OFFICE BRANCH

5(6)ದೂರು/55/
2006/2007

11044

11045

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

5(4) ನೇಮಕ
152/2006‐07

11046

OFFICE BRANCH

5(4) ನೆಮಕ
(ನಿಯಮ
ತಿದುದ್ಪಡಿ)
153/2006‐07

11050

OFFICE BRANCH

5(4) ನೇಮಕ
157/2006‐07

11241

OFFICE BRANCH

ನಿ

OFFICE BRANCH

ಪಿ.ಶೇಷಮ
ಶೇಷಮಮ್ ಕೆ
ಕೋಂ
ೂೕಂ ದಿ// ಜಿ.ರಂಗಧಾಮಯ
ರಂಗಧಾಮಯಯ್
5(10) ಅ ಆ
ಸಕಾರ್ರಿ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಯಿಮಾಮ್ಪುರ.ಪಾವಗಡ
ನೇಮಕ 02/2007‐
ತಾ// ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂದ ಅಧಾರದ
2008
ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

10/3/2007 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಡಿ.ಎನ್.ಅನಿತ
ಕೋಂ.ದಿ.ಡಿ.ಅಂಭೇಡಕ್ರ್,ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು,
5(10)ಅಆನೇಮ
ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ರಿಯೂರು
ಕ‐03/2007‐08
ತಾ.ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/4/2007 0:00

A

11247

11249

5(1)
ೕಜನೆ01/20
07‐2008

ಕನಾರ್ಟಕ
ಲ್ ಸೇವಾ (ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ) ನಿಯಮಗಳು
1966ಕೆಕ್ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/19/2011 0:00

A

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಬಿ.ಎಸ್.ಸಾವ್ಮಿ, ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

A

ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖಾ ನೌಕರ ಬಬ್ಂದಿಯನುನ್
ಎರವಲು ಸೇವೆಯ ಮೇಲೆ ಅನಯ್ ಇಲಾಖೆಗೆ
ಫಾರಸು ಮಾಡುವಕುರಿತು.

8/2/2007 0:00

D

11256

11257

OFFICE BRANCH

5[1]ನಿ ೕಜನೆ
02;2007‐08

ರ್ೕ ಟಿ ಎಸ್ ಫಣಿಕುಮಾರ್ ಪರ್.ದ.ಸ. ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನುನ್ ಮಾನಯ್
ಅಧಯ್ಕಷ್ರು ಕನಾರ್ಟಕ ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಇವರ
ಆಪತ್ ಸಹಾಯಕರನಾನ್ಗಿ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಕುರಿತು.

8/2/2007 0:00

D

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕಮತಿ.ಎನ್.ಗಿರಿಜ, ಕೋಂ.
5(10)ಅಆನೇಮ ದಿ.ಮುತತ್ಯಯ್,ದೈಹಕ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ
ಕ/04/2007‐08
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಿಕಕ್ನಹ ಳ್,ನೆಲಮಂಗಲ
ತಾ.ಬೆಂ.ಗಾರ್.ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ
ಹದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕತಿ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/4/2007 0:00

A

11261

OFFICE BRANCH

5(7) ಡಿ ಗೂರ್ಪ್
ನೇಮಕ/25/2005‐
06

11150

OFFICE BRANCH

5[1]ವೃ.ಮ.ನೇ
01/2007‐08

11161

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ತೇಜೋಮೂತಿರ್ ತಂದೆ ದಿ.ಕೆ.ಪಿ.ಹುಸೇನಿ
ನಾಯಕ್
ೕಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಗೂರ್ಪ್
ಡಿನೌಕರರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/4/2007 0:00

A

ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವೃಂದ ಮತುತ್
ನೇಂಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಸಮಗರ್ ಪರಿಷಕ್ರಣೆ ಬಗೆಗ್

10/25/2007 0:00

D

12/22/2008 0:00

A

ರ್ೕ ಇನಾಯತ್ ಪಾಷ.ಹೆಚ್.ತಂದೆ ದಿ.ಹೈದರ್
5(10)
ಸಾಬಿ, ಇವರು ಇಲಾಖೆಯ ರುದದ್ ಕನಾರ್ಟಕ
ನಾಯ್.ದಾ:ಕೆಎಟಿ/04
ಆಡ ತ ನಾಯ್ಯ ಮಂಡ ಯ ಲ್ ದಾಖ ರುವ
/2004‐05
ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ :9/2004

11169

OFFICE BRANCH

5[1] ಕೆಎಟಿ
ಅಜಿರ್
1072/2007‐08

ರ್ೕ ಸದದ್ರಾಮಪಪ್ ನಿವೃತತ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಇವರು
ಕನಾರ್ಟಕ ಆಢ ತ ನಾಯ್ಯ ಮಂಡ ಯ ಲ್
ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂ.1072;2007.

4/8/2009 0:00

C

11171

OFFICE BRANCH

5(10)ಗೂರ್ಪ್
ಡಿ:ಆಡ ತ/2/200
7‐08

ಈ ಕಛೇರಿಯ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಕಛೇರಿ
ಆಡ ತದ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

11190

OFFICE BRANCH

5(2)
.ಸ.ನಿ.ಬ.ಹಾ.ಇತ
ರೆ 901/07‐08

ರ್ೕಮತಿ. ಆಶಾ ಎ ಕಾಮತ್, .ಸ.ನಿದೇರ್ಶಕರ
ಹುದೆದ್ಗೆ ಹಾಜರಾದ ಬಗೆಗ್

10/17/2008 0:00

A

ರ್ೕ ಕಕೆ ಎಸ್
ಎಸ್.. ೕಹನ್
ಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಪರ್..ದ.ಸ
ದ.ಸ
ಬಾಲಕಿಯರ ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ
ೕವರ್
ಕಾಲೇಜು ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನುನ್
ಸೇವೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊ ದುದ್‐ಸಥ್ಳ
ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/25/2007 0:00

C

4/15/2008 0:00

D

11207

11210

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

5[1]
ಸಥ್ಳನಿಯುಕಿತ್
02/2007‐08

ರ್ೕ ಎಂ.ಎಂ. ಮಹಾದೇವಯಯ್ ಪತಾರ್ಂಕಿತ
5(6)
ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,
ದೂರು/01/07‐08
ಟಿ .ನರ ೕಪುರ ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್.ಇವರನುನ್
ಅಮಾನತುತ್ ಗೂ ರುವ ಬಗೆಗ್.

11211

11216

OFFICE BRANCH

5(1) ವಗರ್
01/2007‐2008

ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂಧಿ ವಗರ್ದವರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆಗ್. ರ್ೕ. ತೀಥರ್ ಗಿರೀಶ್ . ರ್ೕಮತಿ
ಶಾರದ,ಬಡೇಸಾಬ. ರ್ೕ ಎಲ್.ಎನ್. ತಿತ್ರ್

8/2/2007 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(1) ನಿ ೕಜನೆ
16/2006‐2007

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ
ಧ
ಕಛೇರಿಗ ಗೆ ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿ
ನ ೕಜನೆ ಕೋರಿಕೆ
ಬಗೆಗ್.(ಜಿ. .ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ)

8/2/2007 0:00

D

9/29/2007 0:00

A

11217

OFFICE BRANCH

5(2)ನೇಮಕ
(72) 2005‐2005

ಹೆಚ್.ಮಂಜುನಾಥ ತಂದೆ ದಿ" ಹೆಚ್.
ಹನುಮಂತಪಪ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು , ಸ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ(ಬಾಲಕರು) ವನಿ ತರಿಕೆರೆ ತಾ//
ಚಿಕಕ್ಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಅನುಕಂಪ ಆದಾರದ
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸಾಹಾಯಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

11218

OFFICE BRANCH

5(9) ನಿ.ಗ.ರ.ನ
2/2007‐08

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಈ ಕಛೇರಿಯ
ನಿವೃತತ ನೌಕರರ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣದ
ಬಗೆಗ್.

4/11/2008 0:00

D

11222

OFFICE BRANCH

5(1) ವಗರ್
ಮಾಪಾರ್ಡು
2/2007‐08

2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಪಾರ್ಡಿನ ಬಗೆಗ್. ( ಕು: .ಸುರೇಖ,
ಪರ್.ದ.ಸ, ಡಯಟ್, ಹಾಸನ)

11/8/2010 0:00

D

11228

OFFICE BRANCH

5(1) ಬಡಿತ್ 1/05‐
06

ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್. . ಮೂಲಕ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್
ತುಂಬುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

B

11233

OFFICE BRANCH

5(5) ಸವ್.ಗಾರ್.ಸೌ
1/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಆರ್.ಅನುಸೂಯ, ಡಿ ದಜೆರ್
ನೌಕರರು, ಆಡಿಟ್ ಶಾಖೆ ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಗಾರ್ಮ
ಪರ್ಯಾಣ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸೌಲಭಯ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/14/2007 0:00

D

11287

OFFICE BRANCH

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕತ್ರ
5(4) ನೀ ಸು ಪಾ
ಕಛೇರಿಯ ನೀರಿನ ಶುಲಕ್ದ ಬಾಬುತ್ ಹಣ ಪಾವತಿ
5/2007‐08
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/13/2009 0:00

A

11295

11298

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

5(2) ನೇಮಕ
04/07‐08

ರ್ೕೕಮತಿ
ಮತಿ ಎಲ್.ಎಸ್. ಭಾರತಿ , ದಿ.ರಾಜಣಣ್
ರಾಜಣ
ಎಸ್.ಎನ್. ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕ್ ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/14/2008 0:00

A

5[1] ಬಡಿತ್
02/2007‐08

ರ್ೕ ಧಮರ್ಪಪ್ ದಿವ್.ದ.ಸ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ
ಕಛೇರಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಇವರ ಮೇ ನ ಇಲಾಖಾ
ಚಾರಣೆ ಮುಕಾತ್ಯಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ
ನಿಯಮ 32ರಡಿ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಥ್ಳ
ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ದದ್ ಆದೇಶವನುನ್
ಜಾರಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/8/2008 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(2) ನೇಮಕ
05/07‐08

ರ್ೕ ಕ ಬಿ ರ ದಿ. ಕೆ ಬೊಮಮ್ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ
ತಾಲೊಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ. ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/25/2007 0:00

A

11302

OFFICE BRANCH

5(2) ನೇಮಕ
06/07‐08

ರ್ೕ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ದಿ. ತಿರುಮಲಯಯ್,
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ. ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್

3/14/2008 0:00

A

11303

OFFICE BRANCH

5(2) ನೇಮಕ
07/07‐08

ರ್ೕ . ಕರುಣೇಶ್ ದಿ. ಚನನ್ಕೇಶವಯಯ್,
ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ತಾಲೊಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

10/3/2007 0:00

A

11306

OFFICE BRANCH

5(5) ಕಾ.ಮಿ.ಬ
2/2007‐08

ರ್ೕ ಎಂ. .ನಾಗರಾಜು, ದಿವ್.ದ.ಸ, ಅಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

6/14/2007 0:00

D

11307

OFFICE BRANCH

5(6)ದೂರು/ಇತ ರ್ೕಬಿ.ಕೆ. ಕರಿಯಪಪ್,ನಿವೃತತ್ ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು
ರೆ/02/2007‐ ಇವರು ರ್ೕಉಮೇಶ್ ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು ಇವರ
2008
ರುದದ್ ದೂರು ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

4/15/2008 0:00

D

11301

11329

11330

11331

11332

11333

OFFICE BRANCH

5(2)
ಅ.ಆ.ನೇ.08/07‐
08

ರ್ೕ ಶವ್ನಾಥ ರಾಮಪಪ್ ತೋಟದ ದಿ. ರಾಮಪಪ್
ನಾಗಪಪ್ ಬಂಡಿವಡಡ್ರ್,ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,
ಅರ ನಮಕಿಕ್, ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ತಾ. ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/29/2007 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಡಿ.ಭಾಗಯ್ ಕೋಂ ದಿ.ನಾಗರಾಜು, ಸ. .
5(2)
ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಅರೆಪಾಳಯ್, ಕೋಳೆಳ್ೕಗಾಲ ತಾ.
ಅ.ಆ.ನೇ.09/07‐
ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ. ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
08
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/29/2007 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(2)
ಅ.ಆ.ನೇ.10/07‐
08

ರ್ೕ ಎಂ.ಎಸ್. ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ದಿ. ವಣಣ್,
.ಹಚ್. . 119,
ೕಸ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಕಛೇರಿ,
ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ. ಮೇರೆಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/25/2007 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(2)
ಅ.ಆ.ನೇ.11/07‐
08

ರ್ೕಮತಿ . ಅನುಸೂಯ ಕೋಂ
ಕೂ ಂ
ದಿ.ಅಪರ್ಮೇಯ,ಸ. . ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
ಅಲೂಗೂಡು, ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ತಾ. ಇವರಿಗೆ
ಅ.ಆ. ಮೇರೆಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/29/2007 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಸೇವೆಯ ಲ್ರುವಾಗ ಮವ್ತಪಟಿಟ್ರುವ ಸಕಾರ್ರಿ
5(2) ಅ.ಆ.ನೇ. ನೌಕರರಾದ ರ್ೕ ಬಿ. ರ್ೕನಿವಾಸುರವರ ಮಗಳು
ಇತರೆ 12/07‐08 ಲಪ್ ರ್ೕರವರಿಗೆ ಅ.ಆ ಮೇರೆಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/25/2007 0:00

A

ರ್ೕ ಕೃಷಾಣ್ರೆಡಿಡ್ ಅಧೀಷಕರು ಹಾಗೂ ರ್ೕ
ಗೋ ಂದರಾಜು ದವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು ಇವರು
ಪಾರ್ತಮಿಕಶಾಲಾ ಷಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಜಾಲದ ಲ್ ಬಾಗಿಯಾಗಿದಾದ್ರೆಂಬ ಬಗೆಗ್.

12/22/2010 0:00

D

ರ್ೕಮತಿ. ಸುಕನೆಯ್ ದಿ:ರಾಮಚಂದರ್ ಪಿ ನಂ.584
ಅನು ಕಂಪನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್

10/16/2007 0:00

A

11343

OFFICE BRANCH

5(6) (2) ದೂರು
34/2004‐2005

11344

OFFICE BRANCH

5(6) ನೇಮಕ
26/2006‐2007

11346

OFFICE BRANCH

5(6)ನೇಮಕ/ಅ
ಆ ನೇ.2007‐2008

ಪಿರಿಯೂಪಟಟ್ಣ ತಾ//ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಬಗೆಗ್. ಅಭಿಲಾಷ್
ಕೋಂ.ದಿ//ಪುಟೇಗೌಡ

4/15/2008 0:00

A

OFFICE BRANCH

5[1]
ನಿ ೕಜನೆ
04/2006‐07

ರ್ೕ ಜಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು,
ಅಧಿ ಕಷ್ಕರು, ಬಿ.ಎ.ಓ
ಕಛೇರಿ ಡಳ್ಘಟಟ್ ಇವರನುನ್ ನಿ ೕಜನೆ
ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ಪಟಟ್ಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ
ಮುಖಾಯ್ಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ
ಕುರಿತು

8/2/2007 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(2) ನೇಮಕ
109/06‐07

ದಿ. ವಾಸುನಾಯಕ್, ಮು. . ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
ದಡಡ್ಲಕಾಡು, ಬಂಟವಾಳ ತಾ. ಇವರ ಪತಿನ್ ಕೆ.
ಗಿರಿಜಾ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ. ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/23/2010 0:00

A

11107

11112

11113

11114

11115

11117

11396

OFFICE BRANCH

5(2) ನೇಮಕ
110/06‐07

ದಿ.ಈರಯಯ್, ಡಿ ಗೂರ್ಪ್,, ಕೆ.ಆರ್. ಆಸಪ್ತೆರ್,
ಮೈಸೂರು ಇವರ ಮಗಳಾದ ಕು. ಉಷಾ,
ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ. ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

10/3/2007 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(2) ನೇಮಕ
111/06‐07

ದಿ. ಹೆಚ್. ಬಿ. ಸುಬಬ್ಯಯ್, ಮು. ., ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ.,
ನಿಡುವಾಳೆ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾ. ಇವರ ಮಗಳು ಕು.
ಹೆಚ್. ಎಸ್. ಗೀತಾ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ. ಮೇಲೆ
ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/25/2007 0:00

A

5(2) ನೇಮಕ
112/06‐07

ದಿ. ಎಂ. ವರುದರ್ಯಯ್, ಪರ್ ೕಗ ಶಾಲಾ
ಪರಿಚಾರಕರು, ಕೃ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,
ಮಣುಣ್ ಆರೋಗಯ್ ಕೇಂದರ್, ನಂಜನಗೂಡು ಇವರ
ಮಗಳಾದ ಕು> ಎಸ್. ಮಹಾಲ ೕ ಇವರಿಗೆ
ಅ.ಆ. ಮೇಲೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/25/2007 0:00

A

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ಮೆ ರ ಗ ರ್ೕ
ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಹನುಮ ನಾಯಕ,ಅರಣಯ್
5(10)ಅಆನೇ:01
ೕಕಷ್ಕ, ಅರಣಯ್ ವಲಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,
/2007‐08
ಬಂಗಾರ ಪೇಟೆ, ಕೋಲಾ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್
ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/22/2008 0:00

A

10/16/2007 0:00

A

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

5(6)ನೇಮಕ
ಅ.ಆ.ನೇ.03/2007
‐2008

ರ್ೕಮತಿ.ಬಿ.ಎಸ್ ಶೋಭ ಕೋಂ ದಿ"
ವನಂಜಯಯ್.ಕಾಯ್ತನಹ ಳ್ ಮಳವ ಳ್ ತಾ//
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ "ಡಿ" ಗೂರ್ಪ್
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

11428

OFFICE BRANCH

5(6)ದೂರು/ಇತ
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ರಾಮರಾವ್. ಂದಿನ
ರೆ/32967/2007‐ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಮೈಸೂರು ಇವರ ಮೇ ನ
2008
ಚಾರಣೆ ಬಗೆಗ್.

11429

OFFICE BRANCH

(6) ದೂರು
03/2007‐2008

11454

OFFICE BRANCH

11473

11474

6/6/2009 0:00

D

ರ್ೕ.ಬಿ.ಬಿ. ರಗಾಂವ್ ಂದಿನ ಪತಾರ್ಂಕಿತ
ವಯ್ವಸಾಧ್ಪಕರು,ರಾಯಬಾಗ ರವರ ಮೇ ನ
ಶ ತ್ನ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

E

5(9) ರಜೆ
03/2007‐08

ಈ ಕಛೇರಿ ಬಬ್ಂದಿ ವಗರ್ದವರಿಗೆ ರಜೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/11/2008 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(3) ಆಯವಯ್ಯ
01/2007‐08

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯದ
ಕಿರ್ಯಾ ೕಜನೆ ತಯಾರಿ ಕುರಿತು.

4/7/2009 0:00

C

OFFICE BRANCH

5(3) ಕಲೇಸಾಖ
02/2007‐08

ಕಛೇರಿಯ ಉಪ ೕಗಕಾಕ್ಗಿ ಲೇಖನ
ಸಾಮಗಿರ್ಗಳನುನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಕುರಿತು.

4/7/2009 0:00

C

11478

11483

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

5(2)
ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ
ಪ.ವಯ್.ತ.ವರ್.ಅ.ವ
ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ಗರ್ 13/07‐08

5(10)ಅ.ಆ.ನೇಮ
ಕ/6/2007‐08

1/1/2009 0:00

D

ರ್ೕಮತಿ ಉಮಾಬಾಯಿ ಕೋಂ.ದಿವಂಗತ
ಡಿ.ಕುಭೇರ ನಾಯಕ್,ದೈ. . ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆ, ಬೆಳೂಳ್ರು, ಹೊಸನಗರ ತಾ.ಇವರಿಗೆ
ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/18/2007 0:00

A

8/18/2011 0:00

D

4/28/2009 0:00

C

9/25/2007 0:00

D

11485

OFFICE BRANCH

5(5) ವೇ.ಸ
45/2006‐07

ರ್ೕ ಎಸ್. ವನಂಜಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು,
ಬಿ.ಇ.ಒ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ಉತತ್ರ ಇವರ
ವೇತನವನುನ್ ರ್ೕ ಶವ್ನಾಥ್, ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ,
(ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ,ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್)
ಇವರ ವೇತನಕೆಕ್ ಸಮಾನಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11354

OFFICE BRANCH

5(5) ಸವ್ ಇ ನಿ
1/2007‐08

ರ್ೕ ಸ ೕರ್ ಅಹಮದ್, ಪರಿಚಾರಕರು,
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸವ್
ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

11511

OFFICE BRANCH

ನಿ

5[1]
ೕಜನೆ ರದುದ್
03;2006‐07

ನಿ

ರ್ೕಮತಿ ಲಪ್ ರ್ೕ ದಿವ್.ದ.ಸ ಇವರ
ೕಜನೆಯನುನ್ ರದುದ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

11514

11529

11564

11531

11534

ಕನಾರ್ಟಕ ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ ಮ ಗೆ ಮತುತ್
ಕೇಂದಿರ್ೕಕೃತ ದಾಖಲಾತಿ ಘಟಕ ಕಛೇರಿಗ ಗೆ
ಬಬ್ಂದಿ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

OFFICE BRANCH

5[1]
ನಿ ೕಜನೆ
14/2006‐07

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಎನ್.ಜೊಯ್ೕತಿ ಕೋಂ.ದಿವಂಗತ ರ್ೕ
ಎಸ್.ಕೆ.ಮುನಿರತನ್ಪಪ್,ಸಹ ಕಷ್ಕರು,ಸಕಾರ್ರಿ
5(10)ಅಆನೇಮ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೊಲಲ್ಪ ಲ್,ಬಾಗೇಪ ಲ್
ಕ/7/2007‐08 ತಾ.ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/16/2007 0:00

D

3/13/2008 0:00

A

ರ್ೕ ಎಂ. ರ್ೕನಿವಾಸ, ಡಿ ಗುಂಪಿನ ನೌಕರರು,
ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ
ಪರ್ ೕಗ ಶಾಲಾ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್
ನೀಡಿದುದ್ , ಸಥ್ಳ ಮಾಪಾರ್ಡಿನ ಬಗೆಗ್.

8/2/2007 0:00

D

OFFICE BRANCH

ಪತಾರ್ಂಕಿತ
ಪತಾ
ವಸಾಥ್ಪಕರು/ಸಹಾಯಕ
ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಪಕರು/ಸಹಾಯಕ
5(2)
ನಿದೇರ್ಶಕರು ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ
ಪ.ವಯ್.ಸ.ನಿ.ಬೇ.ಭಾ.
ಅದಿಕಾರಿಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಹಾಗೂ ಬೇಬಾಕಿ ಪತರ್ದ
ಪ.14/07‐08
ಬಗೆಗ್.

1/1/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(6)
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಎ. .ಇ.ಮೈಸೂರು
ದೂರು/ಇತರೆ/325
ಇ ಲ್ನ ಬಬ್ಂದಿಯ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
91/2007‐2008

4/15/2008 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(1) ಬಡಿತ್
ಸಥ್.ಮಾ.3/2007‐
08

ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್
ದಿ.ಚಾವುಂಡನಾಯಕ್,ಎ.ಎಸ್.ಐ, ಪೂ ೕಸ್
ಇಲಾಖೆ, ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಆ.ಮೇರೆಗೆ
ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/25/2007 0:00

A

ರ್ೕ.ಜಿ.ಮಂಜುನಾಥ ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ಕೂಪಫ್ ಇವರ ಅಮಾನತುತ್
ಆದೇಶವನುನ್ ತೆರವುಗೂ ಸುವ ಬಗೆಗ್

10/17/2007 0:00

D

11537

OFFICE BRANCH

5(2) ಅ.ಆ.ನೇ.
15/07‐08

11538

OFFICE BRANCH

5(6)ದೂರು/ಇತ
ರೆ/04/2007‐
2008

11539

OFFICE BRANCH

5(6)
ರ್ೕ ಶಾಯ್ಮುಸ್ಂದರ್,
ದೂರು/ಇತರೆ/314 ಪರ್.ದ.ಸಶಹಾಯಕರು,ಡಯಟ್ ಬಳಾಳ್ರಿ ಇವರ
23/2007‐2008
ರುದದ್ ದೂರು ಕುರಿತು

4/15/2008 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(6)ನೇಮಕ/ಅ.
ಆ.ನೇ.04/2007‐
2008

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಸ ತಾಬಾಯಿ
ನಾಯಕ್
ಕೋಂ.ಚಂದಾ
ಕೋಂ
ಚಂದಾರ್ನಾಯ
ಸ. .ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ.ಬೆಟಟ್ದಪುರ, ಅರ ೕಕೆರೆ
ತಾ//ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್. ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ "ಡಿ" ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

4/15/2008 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(6)
( 7(4)/ದೂರು/07
/2007/2008

ರ್ೕ ಎನ್.ಎಸ್. ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ್, ಂದಿನ
ದವ್.ದ.ಸಾಹಾಯಕರು, ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ
ನಿಯಮಗ ಗೆ ವಯ್ತಿರಿಕತ್ವಾಗಿ ಮಾ ತಿ
ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್

4/15/2008 0:00

D

11542

11587

OFFICE BRANCH

5(2 )
ಅ.ಆ.ನೇ.16/07‐
08

ರ್ೕ ಯದುಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಸಣನ್ಯಯ್, ಸ. .,
ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಕುಂಟನಹ ಳ್, ಮದೂದ್ರು ತಾ.
ಇವರಿಗೆ ಆ.ಆ. ಮೇರೆಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/29/2007 0:00

A

11622

OFFICE BRANCH

5(2)
ಅ.ಆ.ನೇ.18/07‐
08

ಕು.ಎನ್.ಆರ. ರಮಯ್ ಬಿನ್. ದಿ. .ಟಿ. ದೇವಮಮ್,
ಸ. . ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಮತಾತ್ವರ,
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ತಾ. ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೇರೆಗೆ
ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/25/2007 0:00

A

11629

OFFICE BRANCH

5(3)ಸಭೆ
ನ ೕ.04/2007‐08

ಕಛೇರಿಯ ನ
ಲ್ ಸಭಾಂಗಣದ ನ ೕಕರಣ
ಮಾಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

4/7/2009 0:00

C

5(2) ಅ.ಆ.ನೇ.
17/07‐08

ರ್ೕ ಎಂ
ಎಂ.ಬಿ.
.ಬಿ. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್.
ಬಿನ್. ದಿ.
ಬಿ ಗಿರಯಯ್, ಸ. ., ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
ಅಂಚೆದೂಡಿಡ್, ಮಳವ ಳ್ ತಾ. ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೇರೆಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/29/2007 0:00

A

8/4/2007 0:00

D

11588

11601

11606

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಕೃಷಣ್ಯಯ್, ನಿವೃತತ್ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು,
ಆಯುಕತ್ರ ಕೌಏರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,
5(10)ಸಾಭನಿ/5/
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ
2007‐08
ಮತುತ್ ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿಯನುನ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11580

OFFICE BRANCH

5(3)ಆಯ ವಯ್ಯ
ಹಂ 03/2007‐08

ಭಾಗೀಯ ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರು
ಕ.ಪೌರ್. .ಪಾರ್.ಪ .ಮಂಡ ಇವರಿಗೆ
ಸಾದಿಲಾವ್ರು ಚಚ್ಕೆಕ್ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

4/7/2009 0:00

C

9/26/2007 0:00

C

9/26/2007 0:00

D

7/14/2011 0:00

A

8/2/2007 0:00

D

11583

OFFICE BRANCH

5(5) ಂ.ಸೇ.ಸೇ
3/2007‐08

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎನ್.ಗೋಪಾಲಯಯ್, ಸಹಾಯಕ
ಖಜಾನೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ರಾಜಯ್ ಹುಜೂರ್ ಖಜಾನೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು [ ಂದಿನ ಪರ್.ದ.ಸ,
ಕ.ಪೌರ್. .ಪ.ಮಂಡ , ಬೆಂಗಳೂರು] ಇವರಿಗೆ
ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.

11611

OFFICE BRANCH

5(5) ಕಾ.ಮಿ.ಬಡಿತ್
5/2007‐08

ರ್ೕ ಜುನೇದ್ ಅಹಮದ್, ದಿವ್ದಸ, ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

11612

OFFICE BRANCH

11654

OFFICE BRANCH

5(2)(9)
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪತಾರ್ಂಕಿತ
ಪ.ಸ.ಜೇ.ಪ.2/02‐ ಸಹಾಯಕ ವೃಂದದ ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ ಪರ್ಕಟಿಸುವ
03
ಬಗೆಗ್.

5(1) ನಿ ೕಜನೆ
6/2007‐08

ರ್ೕ .ಎನ್.ಸುದಶರ್ನ್, ದಿವ್.ದ.ಸ [ಮೂಲತಃ
ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ] ಇವರನುನ್ ತುಮಕೂರು ಜಿಲಾಲ್
ಪಂಚಾಯತ್ನ ಲ್
ೕನಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಎನ್.ಹೆಚ್.ಸತೆಯ್ೕಶ್, ದಿವ್.ದ.ಸ,
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ, ದೇವಲಾಪುರ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್
5(1) ನಿ ೕಜನೆ
ಇವರನುನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲಾಲ್ ಸಾಕಷ್ರತಾ
7/2007‐08
ಸಮಿತಿಗೆ ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/8/2009 0:00

D

11656

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಎಸ್.ಎನ್.ಲೋಕೇಶ್, ದಿವ್ದಸ ಇವರನುನ್
ರ್ೕ ಬಿ.ಆರ್.ಗುರುದೇವ್ ಶಾಸಕರು, ಧಾನ
5(1) ನಿ ೕಜನೆ ಪರಿಷತ್ ಇವರ ಆಪತ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಯಿಂದ
ರದುದ್ 5/2007‐08
ಬಿಡುಗಡೆಗೊ ಸಲು ನಿಧರ್ರಿ ರುವ
ನೆನ್ಲೆಯ ಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/1/2007 0:00

C

11657

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಅಮಜ್ದ್ ಪಾಷ, ದಿವ್ದಸ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಲೋಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಸೇವಾ ವ ಬಗೆಗ್.

8/2/2007 0:00

D

OFFICE BRANCH

ದಿನಾಂಕ:1‐7‐84ಕೂಕ್ ಮುಂಚೆ ದಿನಗೂ
ನೌಕರರಾಗಿ ಸಕಾರ್ರದ
ಧ ಇಲಾಖ
ಇಲಾಖೆಗಳ
ಗಳ ಲ್
ಕೆಲಸಕೆಕ್
ಸೇರಿದುದ್
,
ನೌಕರರ
ಸೇವೆಯನುನ್
5(1) ಡಿ ನೌ
ಇತರೆ 6/2007‐08 ನೇಮಕಾತಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ಲ್ ಸಕರ್ಮಗೊ ದುದ್,
ಧ
ಈ ಸಂಖಾಯ್ರಿಕತ್ ನೌಕರರನುನ್ ಸಕಾರ್ರದ
ಇಲಾಖೆಗಳ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಖಾಯಂ
ಹುದೆಗ ಗೆ ಮರು ನಾ ಸಗೊ ಸುವ ಬಗೆ

8/2/2007 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(4ನೆಮಕ(ದೌ
ಜರ್ನಯ್)‐52/2006‐
07

10/12/2007 0:00

A

11655

11658

11751

5(1) ಇತರೆ
8/2007‐08

ದೌಜರ್ನಯ್ದ ಲ್ ಮೃತಪಟಟ್ ರ್ೕ ವಾನಾಯಕ್
ಕುಡಿನೀರ ಕಟೆಟ್, ಲಂಬಾಣಿಹಟಿಟ್,ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ
ತಾಲೂಲ್ಕ್ ಇವರ ಪತಿನ್ ರ್ೕಮತಿ
ಪಿ.ಶಾಂತಿಬಾಯಿ ಇವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11746

OFFICE BRANCH

11761

OFFICE BRANCH

11762

OFFICE BRANCH

11753

11685

ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಕಛೇರಿಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ /
ನಿ ೕಜನೆಗೊಂಡ ನೌಕರರ ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕ
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/11/2008 0:00

D

ರ್ೕ ಕೆ.ಆರ್. ದಾಯ್ಧರ ಬಿನ್ ದಿ. ಕೆ.
5(2)
ರಾಮನಾಥನ್, ಸ. ,
ಆ.ಆ.ನೇ.19/07‐ ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಮಾರೇಗೌಡನಹ ಳ್, ಮಂಡಯ್
08
ತಾ.ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ. ಮೇರೆಗೆ ದಿ್ವ.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/29/2007 0:00

A

4/7/2009 0:00

C

8/20/2007 0:00

A

11/30/2009 0:00

B

5(9) ಸೇ.ಪು.ಕ
5/2007‐08

5(3)ಇತರೆ
ಮುದರ್ಣ 05‐2007‐
08

ಲೇಖನ ಸಾಮಗಿರ್ ಸರಬರಾಜು ಗುಣಮಟಟ್ದ
ಮೌಲಯ್ಮಾಪನದ ತಜಙ್ರ ಸಮಿತಿ ನೇಮಕ ‐
ಕುರಿತು.

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಟಿ.ಮೀನಾ
ಮೀನಾ , ಕೋಂ
ಕೋಂ.ಬಿ. .ವೇಂಕಟೇಶ್
ವೇಂಕಟೇಶ್,ಸಕಾರ್ರಿ
ಸಕಾರ್ರಿ
ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
5(10)ಅಆನೇಮ
ಶಾಲೆ,ಕಣಜನಹ ಳ್, ರಿಯೂರು ತಾಲೂಲ್ಕ್,
ಕ/08/2007‐08
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

OFFICE BRANCH

5(4) ದೂ.ಶು.ಪಾ
6/2007‐08

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ನಿವಾಸಗಳ ದೂರವಾಣಿ ಶುಲಕ್ವನುನ್
ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್.ಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11686

OFFICE BRANCH

5(4) ನೇಮಕ
10/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
.ಎಸ್.ಲೋ ತ್ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

D

11687

OFFICE BRANCH

5(4) ನೇಮಕ
13/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ಕು:ಎನ್. .ಭವಯ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

A

11688

OFFICE BRANCH

5(4) ನೇಮಕ
14/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಟಿ.ಎಂ.ಗಿರೀಶ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

A

11689

OFFICE BRANCH

5(4) ನೇಮಕ
(ಕೆಎಟಿ) 15/2007‐
08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಜಿ.ಆರ್.ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/13/2008 0:00

A

11690

OFFICE BRANCH

5(4) ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
(ಕೆಎಟಿ) 16/2007‐ ಜಿ.ರಂಗನಾಥ ರವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
08
ಬಗೆಗ್.

6/13/2008 0:00

A

11691

OFFICE BRANCH

5(4) ನೇಮಕ
(ಕೆಎಟಿ) 17/2007‐
08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಜಿ. ರ್ೕನಾಥ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್. ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 9210/2003

11692

OFFICE BRANCH

5(4) ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
(ಕೆಎಟಿ) 18/2007‐ ಟಿ.ಎಸ್. ವಣಣ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
08
ಬಗೆಗ್. ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 360/2004

11693

OFFICE BRANCH

5(4) ನೇಮಕ
(ಕೆಎಟಿ) 19/2007‐
08

11694

OFFICE BRANCH

11695

OFFICE BRANCH

6/13/2008 0:00

A

9/2/2011 0:00

E

4/24/2010 0:00

A

5(4) ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
(ಕೆಎಟಿ) 20/2007‐ ಬಿ.ಎನ್.ಪುರುಷೋತತ್ಮ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
08
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.ಕೆಎಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 1572/2004

6/13/2008 0:00

A

5(4) ನೇಮಕ (
ಕೆಎಟಿ) 21/2007‐
08

11/8/2010 0:00

A

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಎಸ್. ರ್ೕಕಾಂತ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:
1176/2004

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಕು:ಇ.ಶೃತಿ
ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. ಕೆಕೆಟಿ
ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 1623/2004

11696

OFFICE BRANCH

5(4) ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
(ಕೆಎಟಿ) 22/2007‐ ಬಿ.ಎಂ.ಮಹಂತೇಶ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
08
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.ಕೆಎಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 1677/2004

6/13/2008 0:00

A

11697

OFFICE BRANCH

5(4) ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
(ಕೆಎಟಿ) 23/2007‐
ಎ.ಎಸ್.ಪರ್ಕಾಶ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
08
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. ಕೆಎಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:2771/2004

11/8/2010 0:00

A

11699

OFFICE BRANCH

5(4) ನೇಮಕ
27/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಜಿ.ಆರ್.ನಾಗಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

D

11700

OFFICE BRANCH

5(4) ನೇಮಕ
28/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಟಿ. ವಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

A

11701

OFFICE BRANCH

5(4) ನೇಮಕ
29/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಎಂ.ಸುಜಾತ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

A

11702

11703

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

5(4) ನೇಮಕ
30/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ ಜಿ.ಸತೀಶ್
ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

D

5(4)
ದೂ.ಶು.ಪಾ( ೕ)
31/2007‐08

ಟಾಟಾ ಇಂಡಿಕಾಂ ಸಂಸೆಥ್ಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ
ಬಿಲಲ್ , ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ( ೕಜನೆ) ಹಾಗೂ
ಮಾನಯ್ ಆಯುಕತ್ರ ಆಪತ್ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳ
ನಿವಾಸದ ದೂರವವಾಣಿ ಶುಲಕ್ ಪಾವತಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.

11/30/2009 0:00

B

9/16/2011 0:00

C

8/6/2011 0:00

D

4/7/2009 0:00

C

11704

OFFICE BRANCH

5(9) (11)
ಹೆ.ವೇ.ಬ
23/2002‐03

ರ್ೕ ಜಿ.ತಿಮಮ್ಪಪ್ಯಯ್, ನಿವೃತತ್ ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು,
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ ಪರೀ ೆ ತೇಗರ್ಡೆಗಾಗಿ
ಒಂದು ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
(ಕೆಎಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 7776/2005)

11738

OFFICE BRANCH

5(9) ಅ.ಗೈ.ಹಾ
4/2007‐08

ಕಛೇರಿ ಕೆಲಸಕೆಕ್ ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರು ಹಾಜರಿ ಬಗೆ.

11820

OFFICE BRANCH

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಉ.ನಿ. ಮತುತ್ ಬಿ.ಇ.ಒ
5(3)ಕಂ.ಪೇ.ಬಿ.ಇ
ಕಛೇರಿಗ ಗೆ ಕಂಪಯ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಮತುತ್
.ಒ. 06/2007‐08 ಲೇಖನ ಸಾಮಗಿರ್ ಖರೀದಿಸಲು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಬಿ.ಜಿ.ನರ ಂಹಮೂತಿರ್, ಬಿನ್
ಕೆ.ಗಂಗಾಧರಪಪ್, ಮು. ,ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ
5(10)ಅಆನೇ/9/ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೈಚಾಪುರ,ಗೌರಿಬಿದನೂರು
2007‐08
ತಾಲೂಲ್ಕ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/16/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು,ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
5(10)ಸಾಗು /6
ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ
/2007‐08
ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ ಮತುತ್ ಸಾಮಾನಯ್ ಗುಂಪು ಮಾ
ತತ್ವನುನ್ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/4/2007 0:00

D

11840

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಲ ಮ್ೕಕಾಂತ ಕುಲಕಣಿರ್,ಕೇಂದರ್ ಸಾಥ್ನಿಕ
ಸಹಾಯಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ
5(10)ಸಾಗು /7
ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ
/2007‐08
ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ ಮತುತ್ ಸಾಮಾನಯ್ ಗುಂಪು ಮಾ
ತತ್ವನುನ್ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/4/2007 0:00

D

11843

OFFICE BRANCH

5(9) ಪ.ವೇ.ನಿ
6/2007‐08

2007ರ ಪರಿಷಕ್ೃತ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಲ್ ವೇತನ
ನಿಗಧಿ

4/30/2008 0:00

D

OFFICE BRANCH

5[6]ದೂರು/ಇತ
ರೆ/07/07‐08

ರ್ೕ ಗುಲಾಮ್ ದಸತ್ಗೀರ್, ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು,
ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಚೇರಿ,
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,ಬಳಾಳ್ರಿ ಇವರ ರುದದ್ ದೂರು
ಕುರಿತು

4/15/2008 0:00

D

11823

11839

11845

11848

OFFICE BRANCH

5(4) ನೇಮಕ
33/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಜಿ.ಟಿ.ಕಿರಣ್ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

D

11849

OFFICE BRANCH

5(4) ನೇಮಕ
34/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಪಿ.ಪರ್ ೕಣರ್ಣ್ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

A

11850

OFFICE BRANCH

5(4) ನೇಮಕ
35/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ ಎಂ.ಹೆಚ್.
ಹರೀಶ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

A

11851

OFFICE BRANCH

5(4) ನೇಮಕ
36/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಜಿ.ತೀಥರ್ರಾಜ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

D

11852

OFFICE BRANCH

5(4) ನೇಮಕ
37/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಆರ್. ರ್ೕನಾಥ್ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

A

11853

OFFICE BRANCH

5(4) ನೇಮಕ
38/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಕುಮಾರಿ
ಅಮಿರ್ನ್ ಖಾನಂ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

A

11854

OFFICE BRANCH

5(4) ನೇಮಕ
40/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಕುಮಾರಿ
ಜಿ. .ಭಾಗಯ್ ರ್ೕ ರವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

D

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
. . ೕನು,ಬಿನ್ ದಿ.ಆರ್.ಎನ್.ರಮಣಿ ಗೂರ್ಪ್
5(10)ಅಆನೇ/10
ಡಿ ನೌಕರರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢ
/2007‐08
ಶಾಲೆ, ಂಕ್ ರಸೆತ್,ಶೇಷಾದಿರ್ಪುರಂ,ಬೆಂಗಳೂರು
ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/13/2008 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಕಾಂತ
ತ ಕುಲಕಣಿರ್
ಕುಲಕಣಿರ್, ಸಹಾಯಕ
ಸಹಾಯಕ
ರ್ೕ ಲ ಮ್ಕಾಂ
ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಆಯುಕ ರ ಕಛೇರಿ, ಇವರ
5(2) ನಿ.ವೇ.ಪರ್.
ಪಿಂಚಣಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರಿಗೆ
20/07‐08
ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/23/2008 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ.ಆಶಾ.ಎ.ಕಾಮತ್, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇಶಕರು,ಆಯುಕತ್ರ ಕಚೇರಿ,ಸಾವರ್ಜನಿಕ
ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ
ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ, ಮತುತ್ ಸಾಮೂ ಕ ಗುಂಪು
ಮಾ
ತತ್ವನುನ್ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/4/2007 0:00

D

11874

11871

11869

5(10)ಸಗು /08
/2007‐08

ರ್ೕ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಬಿನ್. ದಿ. ಕೆ.ಜೆ.
ಮರಿದೇವೇಗೌಡ,ದಿ.ದ.ಸ., ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.,
ಬೂಕನಕೆರೆ, ಕ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.
ಮೇರೆಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.

3/14/2008 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಕೆ.ಎಸ್.ವೇದಮೂತಿರ್, ದಿವ್.ದ.ಸ, ಸಕಾರ್ರಿ
ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಗುತಿತ್ಗಾರು, ಸುಳಯ್
5(1) ನಿ ೕಜನೆ
ತಾ: ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ಮಾನಯ್
7/2007‐08
ಗಾರ್ಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತುತ್ ನೈಮರ್ಲಯ್
ಹಾಗೂ ಸಕಕ್ರೆ ಸಚಿವರ ಆಪತ್ ಸಹಾಯಕರನಾನ್ಗಿ
ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/2/2007 0:00

D

11888

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಮಮತ, ಕೋಂ. ದಿ.
ಎಂ.ಬಿ.ರಮೇಶ್,ಸ. . ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ
5(10)ಅಆನೇ/11
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಲಕಾಯಲಬೆಟಟ್,ಶಡಲ್ಘಟಟ್
/2007‐08
ತಾಲೂಲ್ಕ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್,ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್
ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/20/2007 0:00

A

11914

OFFICE BRANCH

5(5) ವೇ.ನಿ
7/2007‐08

ರ್ೕ ಎಂ.ಡಿ. ರ್ೕನಿವಾಸ, ಸಹಾಯಕ ಸಾಂಖಿಯ್ಕ
ಅಧಿಕಾರಿ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು‐1
ಇವರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್.

9/26/2007 0:00

C

11922

OFFICE BRANCH

5(1) ಬಡಿತ್
04/2007‐08

ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಕೆ. .ಎಸ್.ಆರ್.
ನಿಯಮ‐32 ರಡಿ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ
ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/26/2007 0:00

D

11884

11885

OFFICE BRANCH

5(2) ಅ.ಆ.ನೇ.
21/07‐08

11923

OFFICE BRANCH

11933

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ .ಆರ್. ೕಲಾವತಿ ಕೋಂ.
ದಿ. ರ್ೕಹೆಚ್.ಕೆ. ಲೆಂಕಪಪ್, ಸ. . ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ
5(10)ಅಆನೇಮ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಡವಲಕುಂಟೆ, ಪಾವಗಡ
ಕ/12/2006‐07 ತಾಲೂಲ್ಕ್ ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್,ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತುತ್ ವಾಣಿಜಯ್ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್
5(10)ಮರುನೇ.ಇ
ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿರುವ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರನುನ್
ತರೆ/09/2007‐08
ಈ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಿ ೕಜಿ ರುವ ಬಗೆಗ್.

3/13/2008 0:00

A

10/16/2007 0:00

D

ರ್ೕ ಕೆ.ಕೇಶವರಾವ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಅನುದಾನ ಶಾಖೆ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ್ಣ
ಶೇಷ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/26/2007 0:00

C

11934

OFFICE BRANCH

5(5) ಕು.ಕ.
6/2007‐08

11935

OFFICE BRANCH

5(5) ಸವ್.ಗಾರ್.ಸೌ
8/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ದಾಯ್ ಹೆಗಡೆ,
ೕಜನಾ
ಸಹಾಯಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಗಾರ್ಮ ಪರ್ಯಾಣ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

9/26/2007 0:00

C

OFFICE BRANCH

5[6]
ದೂರು/ಇತರೆ/340
46/2007‐08

ರ್ೕ.ಮಹಾದೇವಪಪ್ ದಿವ್.ದ.ಸ.ಸಕಾರ್ರಿ
ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು,ಕ ಲ್ೕಹಾಳ್, ಭದಾರ್ವತಿ
ತಾ. ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ರುದಧ್ ದೂರು
ಕುರಿತು.

4/15/2008 0:00

D

11964

11947

OFFICE BRANCH

5(1)ಸಥ್ಳನಿಯುಕಿತ್
ಇತರೆ/10/2006‐
07

ಪದ ಪೂವರ್ ಕಷ್ನ ಇಲಾಖೆ ಸೇವೆಯಿಂದ
ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಗೆ ಂದಿರುಗಿರುವ ನೌಕರರಿಗೆ
ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/5/2007 0:00

C

11998

OFFICE BRANCH

5(3)ರಿಸೋ.ಖ
09/ 2007‐08

ಕಛೇರಿಗೆ ರಿಸೋಗಾರ್ಫ್ ಯಂತರ್ ಖರೀದಿಸುವ
ಕುರಿತು.

4/7/2009 0:00

B

11973

OFFICE BRANCH

5(3)ಇಪಿಎಬಿಎಕ್ಸ್
ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಅಳವಡಿಸ ರುವ
, ಕೇಬಲ್
ಇಪಿಎಬಿಎಕ್ಸ್ಬೆ ಕೇಬ ಂಗ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
09/2007‐08

4/7/2009 0:00

C

11982

OFFICE BRANCH

5[1]
ವಗರ್03/2007‐08

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರರ
ವಗಾರ್ವಣೆಯ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(2) ದಾವೆ
27/07‐08

ಕ.ಆ.ನಾಯ್.ಮಂ. ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್.2934/07 ‐ ರ್ೕ
ಕ. ನಾರಾಯಣಚಾರಿ, ನಿವೃತತ್ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು,
ಇವರ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತಿತ್ತರರು

9/7/2011 0:00

D

12087

12088

OFFICE BRANCH

5(5) ಕು.ಕ. .ಭ
11/2007‐08

12089

OFFICE BRANCH

5[6]ದೂರು
/ಇತರೆ/38396/20
07‐08

5(1) ಬಡಿತ್
ಮಾಪಾರ್ಡು
6/2007‐08

ರ್ೕ ಕೆ.ಪೆರ್ೕಂಕುಮಾರ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು,
[ಚಾ ತ್ ಶಾಖೆ} ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ್ಣ ಶೇಷ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/26/2007 0:00

C

ರ್ೕ.ಸುರೇಶ್, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು , ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಪಾವಗಡ ಇವರ
ಬಾಕಿ ವೇತನವನುನ್ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/15/2008 0:00

D

ರ್ೕ ಎಂ.ಜೆ.ಇನಾಂದಾರ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೊಪಪ್ರ ಕೊಪಪ್, ಹಾನಗಲ್
ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ ಅಧೀಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿ
ಸಥ್ಳನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ದದ್ನುನ್ ಮಾಪಾರ್ಡು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/12/2007 0:00

D

12090

OFFICE BRANCH

12104

OFFICE BRANCH

5(3)ಕಂ.ಪೇ.ಖರೀ
ದಿ 12/2007‐08

ಕಛೇರಿಯ ಉಪ ೕಗಕೆಕ್ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್
ಪೇಪರನುನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಕುರಿತು.

11/30/2010 0:00

C

12105

OFFICE BRANCH

5(3)
ರಿಸೋ.ಪೂಸಾಖ.
13/2007‐08

ರಿಸೋಗಾರ್ಫ್ ಯಂತರ್ಕೆಕ್ ಪೂರಕ
ಸಲಕರಣೆಗಳನುನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಕುರಿತು.

11/30/2010 0:00

C

12121

OFFICE BRANCH

5(1) ವಗರ್
5/2007‐08

ರ್ೕ ಕೆ.ಆಂಜನಪಪ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಕನಕಪುರ ಇವರು
ಅವಧಿಪೂವರ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

D

12133

OFFICE BRANCH

5(1) ಇತರೆ
10/2007‐08

ಬಬ್ಂದಿ ಮತುತ್ ಆಡ ತ ಸುಧಾರಣಾ
ಇಲಾಖೆಯ ತಪಾಸಣಾ ತಂಡದ ಅನಿರೀ ತ
ಭೇಟಿ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಎಂ. ನಂಜುಂಡಸಾವ್ಮಿ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು
5(6)/ದೂರು/ಇತ (ಅಮಾನತುತ್) ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,
ರೆ/08/07‐08
ಟೀ ನರ ೕಪುರ ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಮೇಲಮ್ನ ಯ ಬಗೆಗ್

8/6/2010 0:00

E

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ನಾಗವ
ನಾಗವೇಣಿ
ಣಿ ರರೋಂಜಗನಾನ್
ೂ ಂಜಗನಾನ್ಥ, ದಿವ್..ದ.ಸ,
ದ.ಸ,
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇ
5(6)/ನೇಮಕ/ಅ.
ಮೂಡಬಿದೆರ್, ಇವರಿಗೆ, ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ಆ.ನೇ/07/07‐08
ಮೇಲೆ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್

4/15/2008 0:00

A

ರ್ೕಮತಿ ಪಿ.ನಿಮರ್ಲ, ಶಾಖಾ ಗರ್ಂಥಪಾಲಕರು,
ಸೆರಿಕ್, ಶೇಷಾದಿರ್ಪುರಂ ಇವರಿಗೆ
ಪಾಸ್ ೕಟ್ರ್ ಪಡೆಯಲು ನಿರಪೇಕಷ್ಣಾ ಪತರ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/26/2007 0:00

C

12135

12137

12014

OFFICE BRANCH

5(5) ಪರ್ ಅ
10/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ದಾಯ್ ಹೆಗಡೆ,
ೕಜನಾ
ಸಹಾಯಕರು,
ೕಜನಾ ಶಾಖೆ, ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

10/25/2007 0:00

C

12015

OFFICE BRANCH

5(5) ಕಾ.ಮಿ.ಬ
9/2007‐08

12017

OFFICE BRANCH

5(2)
ಪ.ವಯ್.ಪ.ಸ.ವಗರ್(
ಧಾ)25/07‐08

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪ.ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು
ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್ (ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕಾತ್ಲಯ)

1/1/2009 0:00

D

12018

OFFICE BRANCH

5(2)
ಪ.ವಯ್.ಪ.ಸ.ವಗರ್(
ಗು) 26/07‐08

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪ.ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರ
ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್ (ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಆಯುಕಾತ್ಲಯ
ವಯ್ಪಿತ್)

1/1/2009 0:00

D

12059

OFFICE BRANCH

5(4) ನೇಮಕ
43/2006‐07

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರ್ೕ ಎ.ಎನ್
ರಾಘವೇಂದರ್ ರವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

6/20/2008 0:00

A

12060

OFFICE BRANCH

5(4) ನೇಮಕ
44/2006‐07

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಎಸ್.ಸತೀಶ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ, ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

A

12061

12063

12064

12236

12241

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ ಭರತ್
ರಾಜ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ, ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಜಯಕುಮಾರಿ
ಕೋಂ.ದಿವಂಗತ ಹೆಚ್.ಗದಿದ್ಗೆಪಪ್, ಸ. . ಸಕಾರ್ರಿ
5(10)ಅಆನೇಮ
ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಡೇರಕೊಪಪ್,
ಕ/13/2007‐08
ವ ಗಗ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ಮೇರೆಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

10/18/2007 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(10)ಅಆನೇಮ
ಕ/14/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಸೋಮೇಶವ್ರಿ ಕೋಂ.ದಿವಂಗತ
ರ್ೕ. .ರಘುರಾಂ, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ
ತಾಲೂಲ್ಕ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್,ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/28/2008 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(5)ಉ.ವಾಯ್.ಅ
12/2007‐08

ರ್ೕ ಬಿ.ಎನ್.ಜಯ
ಬಿ.ಎನ್.ಜಯ ಂಹ,
ಂಹ, ಪರ್..ದ.ಸ,
ದ.ಸ,
ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮದಾಯ್ಹನ್ ಉಪಹಾರ
ೕಜನೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಉನನ್ತ
ವಾಯ್ಸಂಗಕೆಕ್ (ಎಂ.ಬಿ.ಎ / .ಎ) ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/26/2007 0:00

C

OFFICE BRANCH

5(1) ನೇಮಕ
28/07‐08

ಕು.ಎ. ನಂದಿನಿ, ತಂದೆ ದಿ. ಆರ್. ಅಪಾಪ್ಜಿ,
ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಆದಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/29/2007 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(4) ನೇಮಕ
45/2006‐07

12242

12247

12258

12207

12196

ರ್ೕ. ಹೆಚ್. . ನಯ್ ತಂದೆ. ದಿ. ಹೆಚ್.ಆರ್.
ಚಂದರ್ಶೇಖರ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.
ಮೇರೆಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್

9/29/2007 0:00

A

ದಿ. ರ್ೕಮತಿ. ದೇವಮಮ್ನವರ ಮಗ ರ್ೕ .
ಕುಮಾರ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಆದಾರಚ
ಮೇರೆಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ
ಕುರಿತು

9/29/2007 0:00

A

ರ್ೕ ಎ ಬಾಬು ಪರ್.ದ.ಸ ,ಬಿ ಇ ಓ ಕಛೇರಿ
5[1] ಜೇಷಠ್ತೆ
ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್
ಇತರೆ 11ಲ2007‐
ಅಹರ್ತಾ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿ ಅಧೀಕಷ್ಕರ
08
ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

8/4/2007 0:00

D

4/24/2008 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(2) ನೇಮಕ
29/07‐08

OFFICE BRANCH

5(2)
ನೇಮಕ.ಇತರೆ
30/07‐08

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

5(10)ಇತರೆ/12/
2007‐08

5(1) ವಗರ್
6/2007‐08

ಮತಿ.ಕೆಮಹಾದೇವಮ
ಕೆಮಹಾದೇವಮಮ್, ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕ
ಸಹಾಯಕರ
ರು,
ು
ರ್ೕೕಮತಿ
ನಿ ೕಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಕಿರಿಯ
ಸಹಾಯಕರು,ಇವರ ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕವನುನ್
ಂದಿರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2007‐08ನೇ ಸಾ ಗೆ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್. [ಮಾನಯ್ ಮುಖಯ್
ಮಂತಿರ್ಗ ಂದ ಅನು ೕದನೆ ಆಗಿರುವ
ಪರ್ಕರಣಗಳು]

12159

OFFICE BRANCH

5(10)ಮಾ ತಿ/1
1/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ಕೋರಿ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ರುವವರ ಪಟಿಟ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.(ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್)

12/22/2008 0:00

D

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಶ ಕಲ, ಪರ್.ದ.ಸ, ಬಿ.ಇ.ಒ ಕಛೇರಿ,
ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ವಲಯ, ಮಂಗಳೂರು
ಇವರ ಹೆಸರು ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ಯ ಲ್
ಕೈಬಿಟಿಟ್ರುವ ಬಗೆಗ್

4/8/2009 0:00

D

12160

OFFICE BRANCH

5(1) ಬಡಿತ್
7/2007‐08

12073

OFFICE BRANCH

5(4) ನೇಮಕ
46/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಕುಮಾರಿ
.ಜಿ.ಶೆವ್ೕತ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

11/12/2007 0:00

A

OFFICE BRANCH

5[1]
ನಿ ೕಜನೆ
08/2007‐08

ರ್ೕ.ಪಿ.ಕ
.ಪಿ.ಕೆ.ಮಹದೇವ,
.ಮಹದ ವ, ದಿವ್..ದ.ಸ.
ದ.ಸ. ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್.ಶಾಲೆ. ಕಟೆಟ್ೕರಿ, ಪಾಂಡವ ಪುರ ತಾ:
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ರ್ೕ.ಅಬುದ್ಲ್ ನಜೀರ್
ಸಾಬ್ ರಜಯ್ ಗಾರ್ಮೀಣ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಸಂಸೆಥ್
ಮೈಸೂರು ಇ ಲ್ಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/2/2007 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(2) ನೇಮಕ
24/07‐08

ದಿ. ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಕೆ. ನರ ಂಹಯಯ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಕೆ.
ಅವಂತೇಶ, ಹೂಳೇನರ ೕಪುರ ತಾ. ಹಾಸನ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ. ಮೇರೆಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/29/2007 0:00

A

12002

12003

ರ್.ಹನುಮಂತಯಯ್ ಬಿನ್ ಲೇ:ಕಾಳಯಯ್
ಕಟೆಟ್ೕಪುರ , ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ:ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಮಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
"ಡಿ"ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/20/2010 0:00

A

12004

OFFICE BRANCH

5[6] ನೇಮಕ‐
34715/2007‐08

12320

OFFICE BRANCH

5(2) ನೇಮಕ
31/07‐08

ದಿ. ರ್ೕ ಮಂಗನ್ ಬಿನ್ ರ್ೕ ಎನ್.ಎಂ. ರಾಜೇಶ್,
ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ. ಮೇರೆಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/29/2007 0:00

A

12322

OFFICE BRANCH

5(1) ಕೆಎಟಿ
3/93‐94

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ವನಂಜೇಗೌಡ, ನಿವೃತತ್
ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಇವರು ಕನಾರ್ಟಕ ಆಡ ತ ನಾಯ್ಯ
ಮಂಡ ಯ ಲ್ ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್
314/94

11/8/2010 0:00

B

12348

OFFICE BRANCH

5(1) ವಗರ್
7/2007‐08

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬೋಧಕೇತರ
ವೃಂದದ ಗೂರ್ಪ್ "ಬಿ" " " ಮತುತ್ "ಡಿ"
ದಜೆರ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ / ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

9/26/2007 0:00

D

12356

OFFICE BRANCH

5(4) ನೇಮಕ
47/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಎಂ.ಸೌಗಂಧಿಕ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

10/15/2007 0:00

A

12357

OFFICE BRANCH

5(4) ನೇಮಕ
(ತರೆ) 48/2007‐
08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಬಿ. . ೕಲಾವತಿ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/13/2008 0:00

A

12362

OFFICE BRANCH

5(4) ನೇಮಕ
53/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಜಿ.ಟಿ.ಸಾವ್ಮಿ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

A

12363

OFFICE BRANCH

5(4) ನೇಮಕ
54/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಡಿ.ಎ.ಸುರೇಖ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

D

12364

OFFICE BRANCH

5(4) ನೇಮಕ
55/07‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಎನ್.ಕಮಲ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

A

12365

OFFICE BRANCH

5(4) ನೇಮಕ
56/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಎಂ.ಟಿ.ನರ ಂಹರಾಜುರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

A

12351

12339

OFFICE BRANCH

5(10)ಅಆನೇಮ
ಕ/71/2004‐05

ರ್ೕಮತಿ ರಿಯಮಮ್ ಯಾನೆ ಹೇಮಲತ.ಆರ್.
ಕೋಂ. ದಿ.ಕೆ.ಬಿ. ರಮೇಶ್, ಸ. . ಸಕಾರ್ರಿ
ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೇಮಾಗಡಿ,
ಸೊರಬ ತಾಲೂಲ್ಕ್, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

OFFICE BRANCH

5[6]ನೇಮಕ/ಅಆ
ನೇ/01/2007‐08

ಕು:ಎನ್.ಕೆ.ಶ ಕಲಾ ಕೋಂ.ದಿ:ಕುಸುಮ,
ಪರ್.ದ.ಸ.ಡಯಟ್, ಉಡುಪಿ, ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ "ಡಿ"ಗೂರ್ಪ್
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12368

OFFICE BRANCH

12390

OFFICE BRANCH

12392

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಶಾಂತಾಮಣಿ ಕೋಂ.ದಿ.
ಮಹಾಗಣಪತಿ.ವೈ.ಸೂಳಗೇರಿ,ಸ. ,ಸಕಾರ್ರಿ
5(10)ಅಆನೇ/15
ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಂಗರೇಕಲುವೆ,
/2007‐08
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕ್, ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/3/2007 0:00

A

10/6/2007 0:00

A

3/13/2008 0:00

A

5[1] ದೂರು
ವಗರ್ 04;2007‐08

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಲ್ನ ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿಗಳ ಲ್
ಸೇವೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಬಬ್ಂದಿಯನುನ್
ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

5ಪ[1]
ನಿ ೕಜನೆ
10;2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಜಯ ೕಲ ದಿವ್.ದ.ಸ
,ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ ಇವರನುನ್
ಕನನ್ಡ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಪಾರ್ಧಿಕಾರದ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳ
ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/25/2007 0:00

D

12393

12427

12428

12405

12407

OFFICE BRANCH

5[1]
ನಿ ೕಜನೆ
11/2007‐08

ರ್ೕ ಕೆ.ಆರ್. ರ್ೕನಿವಾಸ, ಪರ್.ದ.ಸ ರಾಜಭವನ
ಇವರ ಸೇವೆಯನುನ್ ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಗೆ
ಂತಿರುಗಿ ದುದ್‐ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/2/2007 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಶಾ ನಾ ಕೋಂ.ದಿ. ರಾಜುದಿದ್ೕನ್, ಡಿ
ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ,
5(10)ಅಆನೇ/16
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ವ ಗಗ್.
/2007‐08
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/18/2007 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರಿಗೆ
5(6)( 2(7)/ದೂ 2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ
ರು23/2005‐2006
ಹಣವನುನ್ ಉಪ ೕಗಿ ಕೊಳಳ್ದೆ ಲಾಯ್ಪಸ್
ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00

D

4/8/2008 0:00

D

10/17/2007 0:00

D

OFFICE BRANCH

5[1]
ನಿ ೕಜನೆ
12;2007‐08

OFFICE BRANCH

5[6]ದೂರು/ಇತ
ರೆ/10/2007‐08

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎನ್ ಪರ್ಸನನ್ಮೂತಿರ್
ಲೆ
ಲೆಕಾ
ಕಾಕ್ಧೀ
ಧೀಕಷ್ಕರು
ಕಷ್ಕರು,ಕಾ
ಕಾಯರ್ದ
ಯರ್ದ ರ್ ಹಾ
ಹಾಗೂ
ಗೂ
ಪದನಿಮಿತತ್ ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ
ಮೈಸೂರು ಭಾಗ ಮೈಸೂರು ಇವರನುನ್
ಮೈಸೂರು ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಪರ್ತಿ
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ.ನಾಗೇಶ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ
ಕಛೇರಿ,ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಮೇ ನ ದೂರು ಕುರಿತು

12418

OFFICE BRANCH

5[1] ವಗರ್‐
08/2007‐08

12455

OFFICE BRANCH

CPI.13.ಸವ್ಇನಿ./20
07

12456

12457

12446

ಬೋಧಕೇತರ

ಬಬ್ಂದಿ ವಗರ್ದ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

10/16/2007 0:00

D

ರ್ೕಮತಿ. ಜಯಂತಿ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಬಿ.ಇ.ಒ ಕಛೇರಿ
ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ಇವರಿಗೆ ಸವ್.ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ಗೆ
ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ

10/4/2007 0:00

C

OFFICE BRANCH

55.14.ಕಾಮಿಬ/ ಎಂ.ಎಂ.ಪರ್ಕಾಶ್ ಇವರ 10 ವಷರ್ದ ಕಾಲಮಿತಿ
2007
ಬಡಿತ್ ಸೌಲಭಯ್ವನುನ್ ಒದಿಗ್ ಕೊಡಲು ಕೋರಿದೆ.

9/26/2007 0:00

C

OFFICE BRANCH

5.15.ವೇನಿ/200
7

9/26/2007 0:00

C

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ವೆಂಕಟಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್
ಕೋಂ.ದಿಎಂ.ಸುರೇಶ್, ಸ.ಶ. ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹನುಮಂತನಗರ,
5910)ಅಆನೇ/1
ರಾಮನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು
7/2007‐08
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

3/13/2008 0:00

A

ಟಿ.ನಾಗರಾಜಗೌಡ ಪರ್.ದ.ಸ. ಉ.ನಿ. ಇವರ
ವೇನ ಶೆರ್ೕನಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಎಸ್.ಆರ್.ಇರುತತ್ದೆ.

ರ್ೕ.ಎಂ.ಶಂಕರಪಪ್ ಬಿನ್ ದಿವಂಗತ ರ್ೕ
ಮುನಿಯಪಪ್ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ಸಂತೇಕಲಲ್ಹ ಳ್, ಚಿಂತಾಮಣಿ
ತಾಲೂಲ್ಕ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/13/2008 0:00

A

OFFICE BRANCH

51 ನೇಮಕ
ಇತರೆ 12/2007‐
08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರಾದ ಕು:ಜಿ. .ಭಾಗಯ್ ರ್ೕ ಇವರನುನ್
ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರುಪಡಿ ಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್.

8/2/2007 0:00

D

12523

OFFICE BRANCH

52 ನೇಮಕ
33/2007‐08

ಕು.ಬಿ.ಹೆಚ್. ಮಂಜುಳ ಬಿನ್ ದಿ. ಬಿ. ಹುಚೆಚ್ೕಗೌಡ,
ಸ. ., ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಕೆಸೂತ್ರು‐2,
ಯಳಂದೂರು ತಾ> ಇವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/14/2008 0:00

A

12538

OFFICE BRANCH

5(10)ಗೂರ್ಡಿ/ಅಬ
/2007‐08

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ
ಆಂತರಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್

6/24/2011 0:00

D

3/14/2008 0:00

D

12448

12507

12539

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

5(10)ಅಆನೇ/18
/2007‐08

ರ್ೕ ಮುನಿವೆಂಕಟರಮಣ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾಟರಿಟೌನ್
5(10)ನಾಯ್ಅ/14/
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್
(2801/07)2007‐
ಇತರರ ರುದದ್ ಕನಾರ್ಟಕ ಆಡ ತ ನಾಯ್ಯ
08
ಮಂಡ ಯ ಲ್ ದಾಖ ರುವ ಅಜಿರ್
ಸಂಖೆಯ್2301/2007

12586

OFFICE BRANCH

53
ಆ.ಕಂ.ಖರೀದಿ
14/2007‐08

ಆಯುಕತ್ರ ಉಪ ೕಗಕೆಕ್ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ಮತುತ್
ಪಿರ್ಂಟರ್ ಖರೀದಿಸುವ ಕುರಿತು.

4/7/2009 0:00

C

12606

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
57/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಕೆ.ಎಂ.ಸತೀಶ್ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

A

12607

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
58/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಬಿ.ಸುನೀಲ್ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

D

12608

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
59/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ಕು:ಎಂ.ಎಂ.ಶೋಭ ರವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

D

12609

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
60/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಎಸ್.ಅಶೋಕ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

A

12610

12612

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಮಹಮದ್ ಜಬೀಉಲಲ್, ದಿವ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ
59 ವೇತನ
ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ನ
ನಿಗಧಿ 7/2007‐08
ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್.

9/26/2007 0:00

C

55 ವೇ.ಸ
16/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ. .ಗಿರಿಜಮಮ್, ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು,
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು‐1 ಇವರ
ವೇತನವನುನ್ ಇವರಿಗಿಂತ ಸೇವೆಯ ಲ್
ಕಿರಿಯರಾದ ರ್ೕ ವಣಣ್, ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು,
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಂಡಯ್ ಇವರ
ವೇತನಕೆಕ್ ಸಮಾನಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/17/2011 0:00

D

10/25/2007 0:00

C

12615

OFFICE BRANCH

55 ವೇ.ಸ
15/2007‐08

ರ್ೕ ಆರ್.ಗಂಗಾಧರೇಶ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಬಬ್ಂದಿ‐
1 ಶಾಖೆ ಇವರ ವೇತನವನುನ್ ಇವರಿಗಿಂತ
ಕಿರಿಯರಾದ ರ್ೕಮತಿ ಕೆ. .ವನಜಾ ,
ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಬಬ್ಂದಿ‐3 ಶಾಖೆ ಇವರ ವೇತನಕೆಕ್
ಸಮಾನಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12777

OFFICE BRANCH

52 ನೇಮಕ
35/07‐08

ರ್ೕ ಆರ್. ಸಂಜಯ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಎಂ
ರಘುನಾಥ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ. ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/29/2007 0:00

A

12778

OFFICE BRANCH

52 ನೇಮಕ
36/07‐08

ರ್ೕ ಪರ್ಸಾದ್ ರಾಜ್ ಬಿನ್ ದಿ. ವರಾಮಶೆಟಿಟ್
ಹೆಚ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ. ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/29/2007 0:00

A

12779

OFFICE BRANCH

52 ನೇಮಕ
36/07‐08

ರ್ೕ ಎಸ್.ಕೆ. ಕಿರಣ್ ಬಿನ್ ದಿ.ಹೆಚ್.ಎಸ್.
ಮಹಾದೇ , ಕಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ ಮೇಲೆ
ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/14/2008 0:00

A

12780

OFFICE BRANCH

52 ನೇಮಕ
38/07‐08

ರ್ೕ ನ ೕನ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಬಿ.ಜಿ. ದೇವಪಪ್, ಹಾಸನ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/29/2007 0:00

A

12794

OFFICE BRANCH

5[1]
ನಿ ೕಜನೆ
14/2007‐08

ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ನ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಅನುದಾನ ಶಾಖೆಗೆ ಆಧೀಕಷ್ಕರ
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

9/25/2007 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಜಯರಾಂ
ಜಯರಾಂ,ಗೂರ್
,ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು,
ನ ಕರರು,
ಕೇಂದಿರ್ೕಕೃತ ದಾಖಲಾತಿ ಘಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು
510ಅಂ.ಕಿರ್.ಪರಿ/
ಇವರು ದಿನಾಂಕ: 21.7.2007 ರಂದು ನಿಧನ
16/2007‐08
ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅಂತಯ್ ಕಿರ್ಯೆಗಾಗಿ ರೂ
5000‐00 ಅನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/22/2008 0:00

D

OFFICE BRANCH

ಕು:.ಹೆಚ್. .ಪರಮೆಶವ್ರಿ ಕೋ ವೆಂಕಟೇಶ್
ಮೂತಿರ್, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು,ಸ:ಪೌರ್:ಶಾಲೆ,ಚುಂಚನ
5[6]ನೇಮಕ/ಅಆ
ಕಟೆಟ್ ಕ.ಎ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ:ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್
ನೇ/02/2007‐08
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
`ಡಿ`ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/15/2008 0:00

A

12765

12832

12834

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಅನಸೂಯ ಕೋಂ ದಿವಂಗತ ಎನ್.
510ಅಆನೇ/21/
ಗೋ ಂದನಾಯಕ್,ಸ. .ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ
2007‐08
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚುಕಕ್ನಹ ಳ್, ಳಕಾಲೂಮ್ರು
ತಾ. ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

12839

OFFICE BRANCH

5[1] ವಗರ್
11/2007‐08

ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.[ ರ್ೕ
ವಸುಂದರ್ ಮತುತ್ ಇತರರು]

4/24/2008 0:00

D

12844

OFFICE BRANCH

51 ನಿ ೕಜನೆ
16/2007‐08

ರ್ೕ ಎಸ್.ಸದಾ ವನ್, ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು
ಹಾಗೂ ಆಯುಕತ್ರ ಆಪತ್ ಸಹಾಯಕರು ಇವರ
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

4/8/2009 0:00

D

12846

OFFICE BRANCH

55 ಹೆ.ಸೇವೆ
17/2007‐08

ರ್ೕ ಹ
ಹೆಚ್
ೆಚ್.ರುದಾ
ರುದಾರ್ಚಾರಿ
ಚಾರಿ,ನಿವೃ
ನಿವ ತತ್ ಪರ್.ದ.ಸ,
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ, ಉಪಪ್ರಿಗೇನಹ ಳ್, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ
ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ ಕ.ಸ.ಸೇ.ನಿ 247ಎ ರೀತಯ್
ಸೇವೆ ಪರಿಗಣನೆ ಬಗೆಗ್.

12/9/2010 0:00

D

12847

OFFICE BRANCH

51 ವಗರ್
12/2007‐08

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕೇತರ
ಬಬ್ಂದಿಯ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್ [ಜಿ.ಕೆ.ಸುರೇಶ್
ಮತುತ್ ಇತರರು]

4/24/2008 0:00

D

10/18/2007 0:00

A

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕೇತರ
ಬಬ್ಂದಿಯ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್ , ರ್ೕ.ಎಸ್.ಎನ್
ಸಂತೋಷ್ ಮತುತ್ ಇತರರು

4/24/2008 0:00

D

52 .ಸ.ನಿ.ಹಾ.ಇ
ತರೆ 39/07‐08

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಪಿ. ಬೋಳಳ್ಮಮ್, .ಸ.ನಿ ಈ
ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರಾದ ಬಗೆಗ್

11/12/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

55
ಬಡಿತ್.20/2007‐
08.ವೇನಿ/2007

ಅಧೀಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ಹೊಂದಿ ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್
ಹಾಜರಾಗಿರುವ ಪರ್ಯುಕತ್ ವೇತನವನುನ್
ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/1/2007 0:00

C

12889

OFFICE BRANCH

55 ಕಾ.ಮಿ.ಬ
18/2007‐08

ರ್ೕ ಎಂ.ಆರ್.ಮಂಜುನಾಥ್, ನಿವೃತತ್ ದಿವ್.ದ.ಸ,
ಅಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

12/9/2010 0:00

D

12890

OFFICE BRANCH

55 ಸವ್ ಚಾ.ಬ
19/2007‐08

ರ್ೕ ಕೆ.ಜಿ. ರ್ೕನಿವಾಸಮೂತಿರ್ ಪರ್.ದ.ಸ ನಿಯಮ‐
32 ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು‐1 ಇವರಿಗೆ
ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

10/4/2007 0:00

C

12849

OFFICE BRANCH

12872

OFFICE BRANCH

12881

5[1] ವಗರ್
13/2007‐08

12891

12892

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಎಸ್.ರಾಮಕೃಷಣ್ ಪಿಳೆಳ್ೖ, ಮತುತ್
55 ಸವ್ ಚಾ ಬ
ಜೆ.ಸುಬರ್ಹಮ್ಣಯ್, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ಇತರೆ 21/2007‐
ಭಾಗೀಯ ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ ಮ ಗೆ,
08
ಬೊಮಮ್ನಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು ‐68 ಇವರ ಸವ್ಯಂ
ಚಾ ತ ಬಡಿತ್ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/26/2007 0:00

C

55 ಸವ್.ಗಾರ್.ಸೌ
22/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಗೀತಾಬಾಯಿ, ಪರ್.ದ.ಸ,
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2006‐
07ನೇ ಸಾ ಗೆ ಸವ್ಗಾರ್ಮ ಪರ್ಯಾಣ
ರಿಯಾಯಿತಿ ಸೌಲಭಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/26/2007 0:00

C

3/13/2008 0:00

A

12862

OFFICE BRANCH

510ಅಆನೇ/22/
2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಟಿ.ಗಂಗಾದೇ ಕೋಂ ದಿವಂಗತ
ಕೆಆರ್.ಗಂಗಾಧರಯಯ್, ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ಬೀಚನಹ ಳ್, ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲೂಲ್ಕ್,
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
ನೌಕರರ ಹುದೆ ನೀಡುವ ಬಗೆ

12799

OFFICE BRANCH

5[1]ನಿ ೕಜನೆ
152007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಶಾಂತಾಮಣಿ.ಪರ್.ದ.ಸ
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಪರ್ಕಾಶನಗರ
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

9/25/2007 0:00

C

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಕೆ.ಮಹಾಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್ ಕೋಂ ದಿವಂಗತ
ಹೊನನ್ಟಟ್ಪಪ್, ದೈ. . ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್
ಕಾಲೇಜು, ಪುಟಟ್ನಾಯಕನ ಹ ಳ್, ರಾ ತಾ,
ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/13/2008 0:00

A

12825

OFFICE BRANCH

510ಅಆನೆ/20/2
007‐08

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕಮತಿ,ಕೆ.ಜಯ ರ್ೕ ಕೋಂ.ದಿವಂಗತ
510ಅಆನೇ/24/
ಕೆ.ಧನಯ್ಕುಮಾರ್, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
2007‐08
ನೌಕರರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,
ಹರಪನಹ ಳ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್
ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/18/2007 0:00

A

12967

OFFICE BRANCH

ರ್.ಬಿ.ಎಂ.ಗುರುರಾಜರಾವ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು,ರಾಜಯ್
ಶೆಯ್ಕಷ್ಣಿಕ ಸವೇರ್ಘಟಕ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
510ಸಾಗು /17/ ಇಲಾಖೆ, ಕೇಂದಿರ್ೕಕೃತ ದಾಖಲಾತಿ ಘಟಕ,
2007‐08
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾಮೂ ಕ ಗುಂಪು
ಮಾ
ತತವನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.

3/15/2008 0:00

D

12972

OFFICE BRANCH

51 ವಗರ್
16/2007‐08

ರ್ೕ ಜಿ.ಬಿ.ರಂಗಸಾವ್ಮಿ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಡಯಟ್,
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

4/24/2008 0:00

D

OFFICE BRANCH

51 ವಗರ್
14/2007‐08

ರ್ೕೕಮತಿ
ಮತಿ ಜಯ
ಜಯ ೕಲ,
ೕಲ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್
ಕಾಲೇಜು, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

4/24/2008 0:00

D

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಲ ಮ್ೕನಾರಾಯಣಮಮ್, ಕೋಂ ದಿವಂಗತ
ರ್ೕ.ಎಸ್.ಎ. ರ್ೕಮತಿ ಲ ವೆಂಕಟರಮಣಪಪ್,
ಸ. . ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ,ಬೋಯಿಪ ಲ್, ಬಾಗೇಪ ಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕ್
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್,ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
ನೌಕರರ ಹುದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

10/3/2007 0:00

A

12956

12895

12903

OFFICE BRANCH

510ಅಆನೇ/23/
2007‐08

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕೇತರ
ಬಬ್ಂದಿಯ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.[ ರ್ೕ ಎಂ.ಕೆ
.ಗಿರೀಶ್ ಪರ್.ದ.ಸ]

9/25/2007 0:00

C

ರ್ೕಮತಿ ಎನ್.ಕಮಲಮಮ್ ಕೋಂ ದಿವಂಗತ
ಎ.ಕೆ.ರಾಜಪಪ್,ಸ. , ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/15/2008 0:00

A

OFFICE BRANCH

51 ಕಲ್ಸಟ್ರ್
ದಿವ್ದಸ ಇತರೆ
15/2007‐08

ಸಮೂಹ ಹಂತದ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ /
ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ
ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರುಗಳನುನ್
ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಕುರಿತು.

11/8/2010 0:00

B

OFFICE BRANCH

5[1] ಮಾ ಹಕುಕ್
132007‐08

ಹೆಚ್ ತಿಮಮ್
ತಿಮ ಯಯ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು
ಅಧೀಕಷ್ಕರು
ರ್ೕ ದಿ ಹೆಚ್
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಮಧುಗಿರಿ ಇವರು
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

4/24/2008 0:00

D

OFFICE BRANCH

51 ನಿ ೕಜನೆ
17/2007‐08

ರ್ೕ ಎಲ್.ಪರ್ಭಾಕರ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಗುಬಿಬ್ ಇವರನುನ್
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಚಳಳ್ಕೆರೆ
ಇ ಲ್ಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/8/2008 0:00

D

12907

OFFICE BRANCH

5[1] ವಗರ್
15/2007‐08

12916

OFFICE BRANCH

57ಡಿಗೂರ್ಪೆನ್ೕಮಕ
/06/2006‐07

13025

13036

12979

12994

OFFICE BRANCH

53ಕಾ.ಬೂತ್.ಇತ
ರೆ.16/2007‐08

ಕಛೇರಿಯ ಆವರಣದ ಲ್ ರೂ.1/‐ಕಾಯಿನ್
ಬೂತ್ ಮತುತ್ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವಯ್ವಸೆಥ್
ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

4/7/2009 0:00

C

13125

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
62/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಕೆ.ರೇಖಾ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/15/2007 0:00

A

13127

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
64/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಎಸ್.ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

11/12/2007 0:00

A

13128

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
65/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಕು:ಷಾಫಿಯಾ
ತರನಾಮ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

10/15/2007 0:00

A

13129

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
66/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಕೆ.ಎನ್.ಸುಜಾತಮಮ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/15/2007 0:00

A

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಟಿ. .ಮಹಾಂತೇಶರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

13130

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
67/2007‐08

13132

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
69/2007‐08

13133

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
70/2007‐08

13134

OFFICE BRANCH

51 ಸೇವೆ ಇತರೆ
15/2007‐08

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ ಸುನೀಲ್
ಕುಮಾರ್.ಪಿ.ಬಿನ್ ದಿವಂಗತ
510ಅಆನೇ/26/ ಪಾವರ್ತಿಗೌಡ,ಸ. .ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್
2007‐08
ಕಾಲೇಜು, ನೂತನ ವಾಣಿ ಲಾಸ, . .ಪುರಂ,
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ

13086

10/15/2007 0:00

A

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ೕಹನಬಾಬುರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

10/15/2007 0:00

A

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಎಸ್.ನಾಗರಾಜರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/27/2007 0:00

D

10/16/2007 0:00

D

3/13/2008 0:00

A

ರ್ೕ ಶಂಭುವಯಯ್, ನಿವೃತತ್ ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು
ಇವರ ಸೇವಾ ಷಯದ ಬಗೆಗ್.

13088

13090

13044

13045

13052

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
.ಪಿ.ರ ಚಂದುರ್,ಬಿನ್ ದಿವಂಗತ
510ಅಆನೇ/27/
. .ಪುಟೆಟ್ೕಗೌಡ,ಸ. .ಸಕಾರ್ರಿ ಮಾದರಿ
2007‐08
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಟಿ.ದಾಸರಹ ಳ್,ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್,
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ

12/22/2008 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗ ರ್ೕಮತಿ
ರಾಜಮಮ್ ಕೋಂ. ದಿವಂಗತ ರ್ೕ
510ಅಆನೇ/29/
ಎನ್.ಗಂಗಾಧರ್,ಸ. .ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ
2007‐08
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸದುದ್ಪ ಲ್,ಬಾಗೇಪ ಲ್
ತಾಲೂಲ್ಕ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್
ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ

3/13/2008 0:00

A

OFFICE BRANCH

55 ವೇ.ಸ
23/2007‐08

ರ್ೕ ಕೆ.ಕೆ.ಪರ್ ೕದ್, ಎ.ಹೆಚ್.ಮಂಜುನಾಥ್,
ಎಂ.ಎನ್.ಮುತುತ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ವೇತನವನುನ್ ಕಿರಿಯ ನೌಕರರಾದ ರ್ೕ ಕಿರಣ್
ಕುಮಾರ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರ ಇವರ ವೇತನಕೆಕ್
ಸಮಾನಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/25/2007 0:00

C

OFFICE BRANCH

55 ಸವ್.ಗಾರ್.ಸೌ
24/2007‐08

ರ್ೕ ಹ
ಹೆಚ್.ಆರ್.ಗುರುಪರ್
ಚ್.ಆರ್.ಗುರುಪರ್ಸಾದ್
ಾದ್,, ಪರ್..ದ.ಸ,
ದ.ಸ,
ಬಬ್ಂದಿ‐1 ಶಾಖೆ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2007‐08ನೇ
ೇತಾರ್ವಧಿಯ ಲ್ ಸವ್ಗಾರ್ಮ ಪರ್ಯಾಣಕೆಕ್
ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

9/26/2007 0:00

C

OFFICE BRANCH

51 ವಗರ್
17/2007‐08

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕೇತರ
ವೃಂದಕೆಕ್ ಸೇರಿದ ಗೂರ್ಪ್ ` ` ಮತುತ್ `ಡಿ` ದಜೆರ್
ನೌಕರರುಗಳ ಪರಸಪ್ರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್ [ ರ್ೕ
ತೀಥರ್ಗಿರೀಶ್ ಮತುತ್ ಇತರರು]

9/26/2007 0:00

C

13065

OFFICE BRANCH

56
ನೇಮಕ/ಅ.ಆ.ನೇ
8/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಎನ್.ಚಿಕಕ್ಮಮ್ ಕೋಂ ದಿವಂಗತ
ಡಿ.ಕೆ.ಕೆಂಪರಾಜು, ಪರ್ ೕಗಶಾಲಾ
ಸಹಾಯಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೆಬಾಬ್ಳು,
ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ
ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

13188

OFFICE BRANCH

51 ಮಾ.ಹಕುಕ್
17/2007‐08

ರ್ೕ ಪಿ.ಬಿ.ಕುಟಟ್ಪಪ್ ಎಂಬುವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ ಅಜಿರ್
ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

51 ನಿ ೕಜನೆ
19/2007‐08

ರಾಜಯ್
ೕಜನಾ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಯ ಲ್
ಖಾ ಇರುವ ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು ಮತುತ್ ಪರ್ಥಮ
ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/17/2009 0:00

D

13193

OFFICE BRANCH

[5 5[1] ವಗರ್
20/2007‐08

ಪದ ಪೂವರ್ ಕಷ್
ಕಷ್ಣ
ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಸೆ
ಸೇವೆ
ೕವೆ
ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ದದ್ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರುಗಳ
ಸೇವೆಯನುನ್ ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಗೆ ಂತಿರುಗಿ ದುದ್
ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/8/2008 0:00

D

13145

OFFICE BRANCH

5[1] ವಗರ್
18/2007‐08

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕೇತರ
ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್ [ ರ್ೕ ಪಿ.ಕರಿಬಸಪಪ್
ಮತುತ್ ರ್ೕ ಬಿ.ಆರ್.ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನಸಾವ್ಮಿ]

4/24/2008 0:00

D

13189

10/6/2007 0:00

A

13147

OFFICE BRANCH

5[1]ಇತರೆ
16/2007‐08

1995 ರಿ ದ 2005ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯ ಲ್
ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಗಳ ಲ್
ಪರಿ ಷಠ್ ಜಾತಿಪಂಗಡ ಮತುತ್ ಂದು ದ
ವಗರ್ದ ಗುಂಪುಗಳ ಲ್ ಆಯೆಕ್ಆಗಿರುವ
ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಜಾತಿವಾರು ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ
ಕುರಿತು.

13148

OFFICE BRANCH

5[1] ವಗರ್
ಮಾಪಾರ್ಡು
19/2007‐08

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎನ್ ಸತೀಶ ಪರಿಚಾರಕರು
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಪಾರ್ಡು ಕುರಿತು.

4/8/2009 0:00

D

9/25/2007 0:00

D

ರ್ೕಮತಿ ೕಲಾವತಿ ಕೋಂ ದಿವಂಗತ
56
ಕೆ. .ಮಹದೇವಸಾವ್ಮಿ, ಗೂರ್ಪ್ `ಡಿ` ,ರೇಷೆಮ್
ನೇಮಕ/ಅ.ಆ.ನೇ/ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ
09/2007‐08
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೂರ್ಪ್ `ಡಿ`
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/6/2007 0:00

A

13183

OFFICE BRANCH

13222

OFFICE BRANCH

55 ಕಾ.ಮಿ.ಬ
24/2007‐08

ರ್ೕ ಪಿ.ರ , ರ್ೕ ಎನ್.ನಾಗರಾಜು, ವಾಹನ
ಚಾಲಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/26/2007 0:00

C

13223

OFFICE BRANCH

55 ಸಥ್.ವೇ.ಬ
25/2007‐08

ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

1/4/2011 0:00

D

13224

OFFICE BRANCH

112233

SRI VASANTHA KUMAR DRIVER S
DEPUTATION

3/5/2010 0:00

D

13225

OFFICE BRANCH

51 ವಗರ್
22/2007‐08

ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
[ಬಿ.ಎಸ್.ರಾಜಶೇಖರ್ ಮತುತ್ ಇತರರು]

9/25/2007 0:00

D

13230

OFFICE BRANCH

5[1] ವಗರ್
23/2007‐08

ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆಗ್.[ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನಸಾವ್ಮಿ,ಬಿಎಫ್
ಬಾಲನಗೌಡ,ಮತುತ್ಪಿ.ಕೆ.ಸದಾನಂದ

9/26/2007 0:00

C

13232

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಕೆ.ಎಸ್. ಶವ್ನಾಥ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಬಿ.ಇ.ಒ
5[1] ವಗಾರ್ವಣೆ
ಕಛೇರಿ, ರಹಟಿಟ್, ಗದಗ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ
24/2007‐08
ಬಗೆಗ್.

4/24/2008 0:00

D

13235

OFFICE BRANCH

4/24/2008 0:00

D

5[1] ವಗರ್
252007‐08

ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆಗ್[ಬಿ.ಎಸ್.ನಾಗೇಶ್ ಮತುತ್ ಇತರರು]

OFFICE BRANCH

55 ಸವ್.ಚಾ.ಬ
26/2007‐08

ರ್ೕ ಎನ್.ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಪರ್ಸಾದ್,
ಪರ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/26/2007 0:00

C

13268

OFFICE BRANCH

55 .ವೇ.ಬ
27/2007‐08

ರ್ೕ ಶಾಮಣಣ್, ಪರ್.ದ.ಸ [ನಿಯಮ‐32] ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 20 ವಷರ್ದ
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.

9/22/2007 0:00

C

13271

OFFICE BRANCH

51 ವಗರ್
27/2007‐08

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬೋಧಕೇತರ
ವೃಂದದ ಗೂರ್ಪ್ `ಬಿ` ` ` ಮತುತ್ `ಡಿ` ದಜೆರ್ಯ
ಅಧಿಕಾರಿ / ನೌಕರರುಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆಯ ಬಗೆಗ್.

4/24/2008 0:00

D

13272

OFFICE BRANCH

51 ನಿ ೕಜನೆ
20/2007‐08

ಹೊಸದಾಗಿ ರಚನೆ ಆಗಿರುವ ರಾಮನಗರ ಜಿಲಾಲ್
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಗೆ ಬೋಧಕೇತರ
ನೌಕರರ ನಿ ೕಜನೆ ಬ ಗೆಗ್.

4/17/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಕೆ.ಶಾಂತ ಕುಮಾರಿ ಕೋಂ.
510ಅಆನೇ/31/
ಆರ್.ಸಕಾರ್ಯ್ನಾಯಕ್,ಬೆಂಡೆಕೊಪಪ್, ತಿಥರ್ಹ ಳ್
2007‐08
ತಾಲೂಲ್ಕ್, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್. ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/13/2008 0:00

A

13267

13273

13277

OFFICE BRANCH

51 ಹು.ಸಥ್.
28/2007‐08

ಹೊಸದಾಗಿ ರಚನೆ ಆಗಿರುವ ರಾಮನಗರ ಜಿಲಾಲ್
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಗೆ ಬೋಧಕೇತರ
ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

B

ಸಂಖಾಯ್ತಿರಿಕತ್ ಹುದೆದ್ಗಳ ಲ್
ಮುಂದುವರೆಯುತಿತ್ರುವ ` ` ದಜೆರ್
ನೌಕರರುಗಳನುನ್ ಖಾ ಇರುವ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ
ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಮರು ನಾಯ್ಸಗೊ ಸುವ
ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

B

ನಕ

4/8/2009 0:00

D

13278

OFFICE BRANCH

5[1] ಇತರೆ
ನೇಮಕ 19/2007‐
08

13281

OFFICE BRANCH

5[1] ಇತರೆ
202007‐08

13303

OFFICE BRANCH

52 ನೇಮಕ
41/07‐08

ರ್ೕ ಬಿ ದೇವರಾಜು ಬಿನ್ ದಿ. ಬಿ ಚನನ್ಯಯ್,
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ. ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/29/2007 0:00

A

OFFICE BRANCH

52 ನೇಮಕ
42/07‐08

ರ್ೕ ಎಂ ಎನ್ ದಿನೇಶ್ ಬಿನ್ ದ. ಎಂ
ನಾರಾಯಣಚಾರ್ ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಅ.ಆ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/29/2007 0:00

A

13304

ಕಷ್ಕರ ಪರ್ಕರಣಕೆಕ್ ಸಂಭಂದಿ ದಂತೆ.

13305

13311

13312

13313

13314

52 ನೇಮಕ
43/07‐08

ರ್ೕಮತ ಎಸ್ ಬಿ ಪರ್ಭಾ ಕೋ ದಿ ಹೆಚ್ ಆರ್
ಅರೇಂದರ್, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/29/2007 0:00

A

OFFICE BRANCH

51 ಸಥ್.ನಿ
29/2007‐08

ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕಯುತ
ಡಿ.ಎಂ.ಪುಟೆಟ್ೕಗೌಡ ಇವರ ಆಪತ್
ಸಹಾಯಕರಾಗಿದದ್ ರ್ೕ ಜಿ.ಎಸ್.ಪರ್ಕಾಶ್ ,
ಪರ್.ದ.ಸ, ಇವರನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊ
ಮಾತೃ
ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

9/25/2007 0:00

D

OFFICE BRANCH

51 ವಗರ್
30/2007‐08

ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿ ವಗರ್ದವರ ವಗಾರ್ವಣೆ
[ಎಸ್.ಜಿ. ಗೋ ಂದರಾಜು , ಪರ್.ದ.ಸ ಮತುತ್
ಇತರರು] [ಇಡಿ 118 ಎಸ್ಬಿಪಿ 2007
ದಿನಾಂಕ:22‐8‐2007]

4/24/2008 0:00

D

OFFICE BRANCH

51 ವಗರ್
31/2007‐08

ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್
ಬೋಧಕೇತರ
ಬ ಂದಿ
ಂದಿ ವಗ
ವಗರ್ದವರ
ರ್ದವರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆಗ್ [ಹೆಚ್.ಡಿ.ಸವರ್ಮಂಗಳ ಮತುತ್ ಇತರರು]
[ಇಡಿ 144 ಎಲ್ಬಿಪಿ 2007 ದಿನಾಂಕ:28‐8‐
2007]

4/24/2008 0:00

D

OFFICE BRANCH

51 ವಗರ್
32/2007‐08

ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್ [ ರ್ೕ
ನಟಶೇಖರಾಚಾರ್ ಮತುತ್ ಇತರರ] [ಇಡಿ 189
ಎಲ್ಬಿಪಿ 2007 ದಿ:31‐8‐2007 ಮತುತ್ ಇಡಿ
167 ಇಟಿಆರ್ 2007 ದಿ:23‐8‐2007]

4/24/2008 0:00

D

OFFICE BRANCH

13317

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಜಿ.ಕೆ.ಚೇತನ ಕುಮಾರ್, ಬಿನ್ ದಿವಂಗತ ಎಲ್.
510ಅಆನೇ/31/
ಕರಿಯಪಪ್, ಮು , ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
2007‐08
ಲಕಿಕ್ಹ ಳ್,ಹೊಸದುಗರ್ ತಾಲೂಲ್ಕ್,ಚಿತರ್ದುಗರ್
ಜಿಲೆಲ್,ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

13374

OFFICE BRANCH

51 ವಗರ್
35/2007‐08

13379

OFFICE BRANCH

13387

13391

10/18/2007 0:00

A

ರ್ೕ ಟಿ.ಎಂ.ತಿಮಮ್ಯಯ್, ದಿವ್ದಸ,
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ
ಜಿಲೆಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

4/8/2008 0:00

D

5[1] ವಗರ್
ಮಾಪಾರ್ಡು
362007‐08

ರ್ೕ ಕೃಷಾಣ್ರೆಡಿಡ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ
ಕಛೇರಿ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಮಾಪಾರ್ಡಿನ ಬಗೆಗ್.

4/17/2009 0:00

C

OFFICE BRANCH

5[1] ನಿ ಜನೆ
21/2007‐08

ರ್ೕ ಬಿ. .ರುದರ್ಪಪ್ ಪರ್.ದ.ಸ. ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್

9/25/2007 0:00

D

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
71/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಆರ್.ಸುಧಾಮಣಿ ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ [ಉ.ನಿ.
ವ ಗಗ್]

10/19/2007 0:00

A

13395

OFFICE BRANCH

5[1] ವಗರ್
37/2007‐08

ಕುಂದಾಪುರ ಧಾನ ಸಭಾ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ
ವಗಾರ್ವಣೆಯಿಂದ ತೆರವಾಗಿರುವ ಸಾಥ್ನಕೆಕ್
ಪಯಾರ್ಯ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಕ ಪ್ಸುವ ಕುರಿತು.

4/8/2008 0:00

D

4/8/2008 0:00

D

13402

OFFICE BRANCH

51 ಸಥ್.ನಿ
38/2007‐08

ರ್ೕ ಬಸವರಾಜ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ
ಕಛೇರಿ, ಪದ ಪೂವರ್ ಮತುತ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಖೆ, ರಾಯಚೂರು ಇವರ ಸೇವೆಯನುನ್
ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಗೆ ಂದಿರುಗಿ ದುದ್‐ ಸಥ್ಳ
ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

13403

OFFICE BRANCH

5[1]
ನಿ ೕಜನೆ
22/2007‐08

ರ್ೕ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ದಿವ್.ದ.ಸ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ
ಕಛೇರಿ ಬೀದರ್ ಇವರನುನ್ ಅಂತರ ಭಾಗ
ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/25/2007 0:00

D

OFFICE BRANCH

52 ನೇಮಕ
44/07‐08

ರ್ೕ ಆರ್ ಜಿ ಲೇಪಾ
ಲೇಪಾ ಮೂತಿರ್
ಮೂತಿರ್ ಬಿನ್ ದಿ. ವೈ ಟಿ
ಗಂಗಸಾವ್ಮಿ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ
ಮೇರೆಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್

3/14/2008 0:00

A

OFFICE BRANCH

5[1]ಕೆ.ಎ.ಟಿ
2033/2007‐08

ರ್ೕ ಆರ್ ದೊಡಡ್ಪಪ್ ನಿವೃತತ್ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರು[ನಿಯಮ‐32] ಇವರು ಕನಾರ್ಟಕ
ಆಡ ತ ನಾಯ್ಯ ಮಂಡ ಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ
ಅಜಿರ್ ಸಂ.2033/2007.

4/17/2009 0:00

C

13420

13427

13432

OFFICE BRANCH

53 ಕ.ಆಧು.
17/2007‐08

ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಲ್
ಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ
ಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಕುರಿತು.

6/23/2011 0:00

C

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಬಿ.ಶಾರದಮಮ್,ಸ. .ಸಕಾ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
510ಅಆನೇ/33/
ಕೆಂಪನ ಹ ಳ್,ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾಲೂಲ್ಕ್,ದಾವಣಗೆರೆ
2007‐08
ಜಿಲೆಲ್,ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/13/2008 0:00

A

13436

OFFICE BRANCH

56 ನೇಮಕ
ಅ.ಆ.ನೇ
06/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಮೀನಾ ಕೋಂ ದಿವಂಗತ
ಎನ್.ಎಂ. ವಪರ್ಸಾದ್, ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರು,
ಪಶು ಚಿಕಿತಾಸ್ಲಯ, ಕೆ.ಕೆ.ಹ ಳ್, ಮದೂದ್ರು
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/15/2008 0:00

A

13439

OFFICE BRANCH

5[1]ಇತರೆ
21/2007‐08

ರಾಜಯ್ದ ಲ್ 18ನೇ ಜಾನುವಾರು ಗಣತಿ ಬಗೆಗ್.

4/8/2008 0:00

D

13443

OFFICE BRANCH

5[1]ಟಿಬಿಎಫ್
ೕ 232007‐
08

ಟಿ ಬಿ ಎಫ್ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರಾಗಿರುವ ರ್ೕ ಷುಣ್ತೀಥರ್ ಇವರ
ನಿ ೕಜನೆಯನುನ್ ರದುದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/16/2007 0:00

D

13435

ನಿ

13445

OFFICE BRANCH

55 .ವೇ.ಬ
30/2007‐08

13368

OFFICE BRANCH

5[1]ವಗರ್
ಮಾಪಾರ್ಡು‐
34/2007‐08

13369

OFFICE BRANCH

5[1]ವಗರ್33/20
07‐08

13475

OFFICE BRANCH

13480

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್ ಮತೀನ್, ಪರಿಚಾರಕರು ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 20 ವಷರ್ ಸೇವೆಗೆ
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.

9/26/2007 0:00

C

9/26/2007 0:00

C

ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
[ಇಡಿ190,132,193,176 ಎಲ್
ಬಿಪಿ2007/2007‐08

4/24/2008 0:00

D

52
ಸವ್.ಇ.ನಿ.45/07‐08

ರ್ೕಮತ ಗೀತಾ ಬಿ ಸಾವುಕಾರ್ ಪತಾರ್ಂಕಿತ
ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ಬಿ ಇ ಒ ಕಛೇರಿ, ಮಾಲೂರು
ಇವರ ಸವ್.ಇ.ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್

9/23/2008 0:00

D

52 ನೇಮಕ
46/07‐08

ರ್ೕಮತಿ ಡಿ ಎಂ ಹೇಮಾವತಿ ಕೋಂ ದಿ ಬಿ ಪಿ
ನಾಗರಾಜಪಪ್, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/23/2008 0:00

A

ರ್ೕ.ಗೋ ಂದರಾಜು,ದಿವ್.ದ.ಸ. ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

13484

OFFICE BRANCH

55 ಸವ್ ಚಾ.ಬ
29/2007‐08

ರ್ೕ ಡಿ.ಎಸ್.ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್, ಪರ್.ದ.ಸ,
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

10/4/2007 0:00

C

13511

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕಾತಿ
73/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಎಸ್.ಬಿ.ರಮೇಶ್ ರವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/25/2008 0:00

A

13512

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
74/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಬಿ.ಎಲ್.ಅನುರಾಧ ರವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/25/2008 0:00

A

13513

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
75/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಕೆ.ಹೆಚ್.ತಿಪೆಪ್ೕಸಾವ್ಮಿ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/25/2008 0:00

A

13516

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
77/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಕೆ.ಭಾಗಾಯ್ಬಾಯಿ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/25/2008 0:00

A

13517

OFFICE BRANCH

57 ವಾ ಚಾ ವೇ
01/2007‐08.

ರ್ೕ ಸುರೇಶ್ ಟಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಕಷ್ಕ ಕಷ್ಣ
ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ ಕೋಡಿಯಾಲಬೈಲು ಇವರ
ವೇತನ ಡಾರ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

3/5/2010 0:00

D

13518

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
78/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಕೆ.ಜಿ. ಜಯಲ ಮ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/25/2008 0:00

A

55 ಸವ್.ಗಾರ್.ಸೌ
31/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಉಷಾದೇ , ಅಧೀಕಷ್ಕರು,
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು 13‐9‐
2007 ರಿಂದ 16‐9‐2007ರವರೆಗೆ ಕುಟುಂಬದ
ಸದಸಯ್ರೊಂದಿಗೆ ಸವ್ಗಾರ್ಮ ಪರ್ಯಾಣಕೆಕ್
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/15/2007 0:00

C

4/7/2009 0:00

C

10/19/2007 0:00

A

13520

OFFICE BRANCH

13521

OFFICE BRANCH

13523

OFFICE BRANCH

53 ಇತರೆ.ಬಿಲ್
ದಿನ ಪತಿರ್ಕೆಗಳ ಲ್ ಜಾ ರಾತು ನೀಡಿದ ಬಾಬುತ್
ಪಾವತಿ 18/2007‐
ಬಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.
08

54 ನೇ
79/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಹೆಚ್.ಕೆ.ಕೇಶವಮೂತಿರ್, ಇವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

13526

OFFICE BRANCH

13539

OFFICE BRANCH

13549

OFFICE BRANCH

13552

13571

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

5[1] ಮಾ ಹಕುಕ್
22/2007‐08

ರ್ೕ ವಾನಂದ ಕೆ ನಾಯಕ್ ದಿವ್.ದ.ಸ.
ಜಿಲಾಲ್ಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾಯಾರ್ಲಯ ಕಾರವಾರ
ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ
ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

4/8/2009 0:00

D

11/8/2010 0:00

C

ರ್ೕಮತಿ ಡಿ.ಪಿ.ಪೂಣಿರ್,ಮ, . .ಟಿ, ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿತ್
ಮತುತ್ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

11/14/2007 0:00

C

ಅಧೀಕಷ್ಕರು
ರ್ೕ ಬಿ. .ಪರ್ಸಾದ್
ಸಾದ್ ಬಾಬ್ಉ
ಬಾಬ್ಉ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು
55 ಅಧಿ ಬಡಿತ್
[ಮಾನಯ್ ಪೌರಾಡ ತ ಸಚಿವರ ಆಪತ್
ವೇ.ನಿ 33/2007‐
ಕಾಯರ್ದ ರ್, .ಆ.ಸು.ಇ ಆಡ ತ‐ಬಿ] ಇವರಿಗೆ
08
ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್.

10/25/2007 0:00

C

4/8/2008 0:00

D

ರ್ೕಮ ಬಿ.ಎಸ್ ದೇವೇಂದರ್ಚಾರ್ ನಿವೃತತ್
5[1] ಕೆ.ಎ.ಟಿ
ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಇವರು ಕನಾರ್ಟಕ ಆಡ ತ ನಾಯ್ಯ
1253[2003]/200
ಮಂಡ ಯ ಲ್ ದಾಖ ರುವ ಅಜಿರ್
7‐08
ಸಂ.1253/2003

55 ಕಾ.ಮಿ.ಬ/
ಸವ್.ಚಾ.ಬ
32/2007‐08

51 ವಗರ್
ನಿ ೕಜನೆ
24/2007‐08

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಖೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ರುದದ್
ದೂರಿನನವ್ಯ ನೌಕರರ ಸಥ್ಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮತುತ್
ನಿ ೕಜನೆ ರದುದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

OFFICE BRANCH

5[1]ನಿ ೕಜನೆ
25/2007‐08

ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಯಿಂದ
ಬಿ.ಆರ್. ಗ ಗೆ ಒಬಬ್ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರನುನ್ ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/8/2008 0:00

D

13491

OFFICE BRANCH

55 ಸವ್.ಚಾ.ಬ
ಇತರೆ 28/2007‐
08

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಗೀತಾದೇ , ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು,
ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ಭಾಗ,
ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣ

10/15/2007 0:00

C

13492

OFFICE BRANCH

52 ದಾವೆ
47/07‐08

ಕ.ಆ.ನಾಯ್.ಮಂ ಅಜಿರ್ ಸಂ.4018/07 ರ್ೕ
ೕರಶೆಟಿಟ್ ಚೌಕನಪ ಲ್, ಬೀದರ್ ಇವರ ರುದದ್
ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತಿತ್ತರರು

5/6/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

51 ನಿ ೕಜನೆ
18/2007‐08

ಎಂ ಆರ್.ಚಿಕಕ್ರಾ
ಚಿಕ ರಾಮೇಗೌಡ
ಮೇಗೌಡ, ಪರ್.ದ.ಸ,
ರ್ೕ ಎಂ.
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾವುತನಹ ಳ್,
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ
ಬಗೆಗ್.

9/25/2007 0:00

D

OFFICE BRANCH

53ಯುಪಿಎಸ್.ಸಥ್
ಳಾಂ19/2007‐08

ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಹಾ ಇರುವ
ಯುಪಿಎಸ್ಗಳನುನ್ ಉತತ್ರ ಮತುತ್ ದ ಣ
ವರಾಂಡಕೆಕ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಕುರಿತು.

11/30/2010 0:00

C

13572

13098

13583

13585

OFFICE BRANCH

¸ 5[1] ಖಾ ಹು
ಭತಿರ್ 092007‐08

ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ ಮಂಡ ಯ ಲ್
ಖಾ ಇರುವ ಬೋಧಕೇತರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್
ಬತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/8/2009 0:00

D

13588

OFFICE BRANCH

52 ನೇಮಕ
48/07‐08

ರ್ೕಮತಿ ಟಿ. ಶೋಭಲತಾ ಕೋಂ ದಿ. ಕೆ ಎಸ್
ಬನವೇಗೌಡ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/14/2008 0:00

A

13589

OFFICE BRANCH

52 ನೇಮಕ
49/07‐08

ರ್ೕ ಎಂ ಎಂ ಸುಕನಯ್ ಕೋಂ ದಿ. ಎಸ್
ನಾಗರಾಜು, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/14/2008 0:00

A

13590

OFFICE BRANCH

52 ನೇಮಕ
50/07‐08

ರ್ೕಮತಿ ಸುನಂದ ಕೋಂ ದಿ. ಎಸ್ ಎಸ್
ಪೂಜಾರ್, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ ಮೇಲೆ
ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/14/2008 0:00

A

13592

OFFICE BRANCH

52 ನೇಮಕ
51/07‐08

ರ್ೕ ಎ ಆರ್ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಹೆಚ್
ರುದರ್ಯಯ್, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ. ಮೇಲೆ
ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/14/2008 0:00

A

13593

OFFICE BRANCH

510ಅಆನೇ/34/
2007‐08

13600

OFFICE BRANCH

510ಅಆನೇ/35/
2007‐08

13601

OFFICE BRANCH

510ಆಅನೇ/36/
2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಅಂಬಿಕಾ ಕೋಂ.ದಿವಂಗತ ಟಿ.ಕೆ. ನಾಗರಾಜ,
ಸಹ ಕಷ್ಕರು,ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ, ಸಣೆಣ್ೕನ ಹ ಳ್, ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಲ್ಕ್,
ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ
ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
.ಆರ್.ರತನ್ಮಮ್, ಕೋಂ.ದಿವಂಗತ
ಕೃಷಣ್ಪಪ್.ಡಿ.ಸಹ ಕಷ್ಕರು,ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಸೋಲೂರು,ಮಾಗಡಿ
ತಾಲೂಲ್ಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್,
ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಗಂಗಮಮ್,ಕೋಂ.ದಿವಂಗತ
ಹೆಚ್.ಬಿ.ತಿಪೆಪ್ೕಸಾವ್ಮಿ,ಸಹ ಕಷ್ಕರು,ಸಕಾರ್ರಿ
ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಂಡೂಲ್ರು,
ಳಕಾಲೂಮ್ರು ತಾಲೂಲ್ಕ್, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್,
ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

13505

OFFICE BRANCH

56
ನೇಮಕ/ಅ.ಆ.ನೇ/
11/2007‐08

ರ್ೕ ನಿಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ದಿವಂಗತ ಶಂಕರಪ
ಶಂಕರಪಪ್ಪ್, ಡಿ
ಗೂರ್ಪ್ ನವಕರರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಅಟಾಟ್ವರ, ಹಾಸನ ತಾಲೂಲ್ಕು ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೆಲೆ ಡಿ
ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

13650

OFFICE BRANCH

5[1] ವಗರ್
41/2007‐08

ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ
ಕಛೇರಿ ಗದಗ ಜಿಲೆಲ್ ಗದಗ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆಗ್.

3/28/2008 0:00

A

12/22/2008 0:00

A

12/22/2008 0:00

A

4/15/2008 0:00

A

4/24/2008 0:00

D

13614

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
80/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ಕು:ಎಸ್.ಪ ತರ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/12/2007 0:00

D

13615

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
82/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಎಸ್.ಗಣೇಶ್ ಪರ್ಸಾದ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/12/2007 0:00

A

13616

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
82/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಹೆಚ್.ಜೆ.ನ ೕನ್ ಪರ್ಸಾದ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/12/2007 0:00

A

13617

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
83/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಡಿ.ಎಂ.ಜಗದೀಶ್ ಕುಮಾರರ್ವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/12/2007 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ರಂಗಮಮ್,ಕೋಂ.ದಿವಂಗತ
510ಅಆನೇ/37/ ಆರ್.ರಂಗಸಾವ್ಮಿ,ಸಹ ಕಷ್ಕರು,ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ
2007‐08
ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು,ಎನ್.ಜಿ.ಹ ಳ್, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ
ತಾಲೂಲ್ಕ್, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/13/2008 0:00

A

13618

13620

OFFICE BRANCH

5[1]
ಮು.ಮಂ.ಜ.ದಶರ್ನ
23/2007‐08

ಮಾನಯ್ ಮುಖಯ್ ಮಂತಿರ್ಗಳ ಜನತಾ ದಸರ್ನ
ಕಾಯರ್ಕತ್ಮದ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಮನ ಗಳನುನ್
ಇತಯ್ಥರ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/8/2008 0:00

D

13626

OFFICE BRANCH

55 ಸವ್.ಗಾರ್.ಸೌ
34/2007‐08

ರ್ೕ ಕೆ.ಕೆ.ಪರ್ ೕದ್, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು,
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಸವ್ಗಾರ್ಮ ಪರ್ಯಾಣಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/15/2007 0:00

C

4/8/2008 0:00

D

13629

OFFICE BRANCH

51 ವಗರ್ ದೂರು
40/2007‐08

ರ್ೕ ಎಂ.ಪರ್ಭಾಕರ, ಲೆಕಾಕ್ಧೀಕಷ್ಕರು ಮತುತ್
ರ್ೕಮತಿ ಮಹಾಲ ಮ್, ಪರ್.ದ.ಸ,
ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತತ್
ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗ
ಇವರುಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್
ಗೈರುಹಾಜರಾಗುತಿತ್ರುವ ನೆನ್ಲೆಯ ಲ್
ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆ

13630

OFFICE BRANCH

51
ಟಿ ಹುದೆದ್
24/2007‐08

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಉಡುಪಿ ಇ ಲ್ನ
. .ಟಿ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಯನಾನ್ಗಿ
ಪರಿವತಿರ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/8/2008 0:00

D

55 ವೇ.ಸ
35/2007‐08

ರ್ೕ ಎಂ. .ನಾಗರಾಜ್, ದಿವ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ
ಆಪತ್ ಶಾಖೆ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ ಪರಿಷಕ್ೃತ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ನಿಗಧಿ
ಸಮಯದ ಲ್ ಆಗಿರುವ ವೇತನ
ಸಮಾನಾಂತರದ ಬಗೆಗ್.

4/11/2008 0:00

D

13632

OFFICE BRANCH

13633

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
84/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಎಂ.ಸಂತೋಷಕುಮಾರ ರವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/12/2007 0:00

A

13634

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
85/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಎನ್.ಜಿ.ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/12/2007 0:00

D

13635

OFFICE BRANCH

54 ನೆಮಕ
86/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಕೆ.ಹೆಚ್.ರಾಘವೇಂದರ್ ಪರ್ಸಾದ್ ರವರಿಗೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/12/2007 0:00

A

13636

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
87/07‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ವೈ.ಆರ್.ಕುಬೇಂದರ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/12/2007 0:00

A

56 ನೇಮಕ
ಅಆನೇ 10/2007‐
08

ರ್ೕ .ಚಿಕಕ್ಣಣ್ ಬಿನ್ ದಿ:ಜವರನಾಯಕ, ಡಿ
ಗೂರ್ಪ್ , ಸಕಾರ್ರಿ ಂದಿ ಅಧಾಯ್ಪಕ ಪರ್ ಕಷ್ಣ
ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ, ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/7/2010 0:00

D

13678

OFFICE BRANCH

13681

OFFICE BRANCH

56 ಇತರೆ
ಬಾಯ್ಂಕ್ ಸಾಲ
4/07‐08

ಕೋಲಾರ
ಲ್ ಜಡ್ಜ್ ರವರ
ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ರುವ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್: ಇಎಕ್ಸ್
112/04ರ ಕುರಿತು‐ ರ್ೕ ಕೆ.ಆರ್.ಗೋ ಂದ
ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಆಡಟ್ ಶಾಖೆ ಇವರಿಂದ ಸಾಲ
ವಸೂಲಾತಿ ಬಗೆಗ್.

13698

OFFICE BRANCH

5[1]ವಗರ್
42/2007‐08

ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿಯ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆಗ್.[ಇಡಿ 198 ಎಲ್ ಬಿಪ 2007
ಆರ್.ಎಸ್.ನಾಗರಾಜ್ ದಿವ್ ದ ಸ]

4/24/2008 0:00

D

51 ವಗರ್
43/2007‐08

ಹೊಸದಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ರಾಮನಗರ
ಜಿಲಾಲ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ
ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರುಗಳನುನ್ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.

4/24/2008 0:00

D

5[1] ಸಥ್ ನಿ
45/2007‐08

ಮಾನಯ್ ಗಾರ್ಮೀಣ
ಣ ನಿ
ನೀರು
ರು ಸರಬರಾಜು
ನೈಮರ್ಲಯ್ ಹಾಗೂ ಸಕಕ್ರೆ ಸಚಿವರ ಆಪತ್
ಸಹಾಯಕರಾಗಿದದ್ ರ್ೕ ಕೆ.ಎಸ್.ವೇದಮೂತಿರ್
ದಿವ್.ದ.ಸ ಇವರನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊ ದುದ್‐
ಸಥ್ಳನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/8/2008 0:00

D

4/15/2008 0:00

A

13723

13745

13747

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

ಕು:ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಸುಭಾಷ್ ಬಿನ್ ದಿ:ಶಾಮಣಣ್, ಸಹ
ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕಟಜೆಟಿಟ್,
5[6]ನೇಮಕ/ಅಆ
ನಂಜುನಗೂಡು ತಾ:ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ನೇ‐12/2007‐08
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ `ಡಿ`ಗೂರ್ಪ್
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/11/2008 0:00

D

13748

OFFICE BRANCH

13752

OFFICE BRANCH

13766

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಕೆ.ರಮೇಶ್, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು,[
5[6]ದೂರು
ನಿ ೕಜನೆ]ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಣ
/ ಸುತ್
ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ,ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಕರ್ಮ/13/2007‐
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮೇಲೆ ಸುತ್
08
ಕರ್ಮ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವ ಬಗಗ್

5[1]ವಗರ್
46/2007‐08

8/6/2010 0:00

D

11/8/2010 0:00

D

11/8/2010 0:00

D

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಟಿ.ಜಯಲ ಮ್,ಕೋಂ.
ಟಿ.ಜಯಲ
,ಕ ೂೕಂ. ದಿವಂಗತ
ಟಿ.ಡಿ.ಮಂಜುನಾಥ, ಸ. .ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರಾಮದೇವರ ದೊಡಿಡ್,
ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕ್, ಬೆಂಗಳುರು
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್,ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
ನೌಕರರ ಹುದೆ ನೀಡುವ ಬಗೆ

12/22/2008 0:00

A

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಕೆ.ಜಿ.ಸ ತ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

6/12/2008 0:00

A

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕೇತರ
ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

ದಿವಂಗತ
ರ್ೕ.ಎನ್.ಗೋಪಾಲಚಾರಿ,ನಿವೃತತ್,ಪರ್.ದ.ಸ.ಆಯು
5611/ವೇ.ನಿ.22/
ಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
2003‐04
ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ
ನಿಗಧಿ ಹಾಗೂ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರದ ಗ ಕೆ ರಜೆ
ನಗಧೀಕರಣ ಸೌಲಭಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

13767

OFFICE BRANCH

510aAnE/25/2
007‐08

13733

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
89/2007‐08

ಮಾನಯ್ ಕೃ ಸಚಿವರ ಆಪತ್ ಶಾಖೆಯ ಲ್ ಆಪತ್
5[1]
ಸಹಾಯಕರಾಗಿದದ್ ರ್ೕ .ಎಂ ನಾಗರಾಜ ದಿವ್ ದ
ನಿ ೕಜನೆ ಸಥ್ ನಿ
ಸ ಇವರನುನ್ ಕತರ್ವಯ್ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊ ದುದ್‐
26/2007‐08
ಸಥ್ಳನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

13736

OFFICE BRANCH

13737

OFFICE BRANCH

5[1] ವಗರ್
44/2007‐08

13812

OFFICE BRANCH

13813

13814

4/7/2009 0:00

D

ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್[ ರ್ೕ
ಎನ್ ಜಿ ರಾಮಪಪ್ ಮತುತ್ ರ್ೕ ಬಿ.ರ ೕಂದರ್]

4/24/2008 0:00

D

5[1] ವಗರ್
47/2007‐08

ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್[ಇಡಿ
144 ಎ ಬ್ಪ 2007 ದಿ .28‐8‐2007 ರ್ೕಮತಿ
ಪಿ.ವನಜ,ಪರ್.ದ.ಸ]

4/24/2008 0:00

D

OFFICE BRANCH

52 ನೇಮಕ
55/07‐08

ರ್ೕೕಮತಿ
ಮತಿ ಲಾ ನಿ ಒ ಕೆ ಕೋಂ
ಕೋಂ ದಿ. ಎಂ ಬಿ
ರ್ೕನಿವಾಸನಾಯಕ್, ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಅ.ಆ. ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

10/17/2008 0:00

A

OFFICE BRANCH

52 ನೇಮಕ
56/07‐08

ರ್ೕ ಡಿ ಎ ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ಬಿನ್ ದಿ. ಅಣಣ್ಪಪ್,
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ. ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/14/2008 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಎನ್.
ಮಧುಸೂದನ್ ಬಿನ್ ದಿವಂಗತ ವತಸ್ಲ, ಸಹ
510ಅಆನೇ/38/
ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಮಾದರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
2007‐08
ಆಂದರ್ಹ ಳ್, ಬೆಂ.ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ವಾಹನ
ಚಾಲಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/24/2011 0:00

A

13821

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕಮತಿಡಿ.ಜಗನಾಮ್ತ ಉರುಫ್ ಡಿ.ಜಗಬಾಂಬ
510ಅಆನೇ/39/ ಕೋಂ.ದಿವಂಗತ ಬಿ.ಎಸ್.ಲೋಕೇಶವ್ರಯಯ್,ಸಹ
2007‐08
ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಮಾದರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಪಾವಗಡತಾ,ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್
ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/13/2008 0:00

A

13822

OFFICE BRANCH

52 ದಾವೆ
53/07‐08

ಕ.ಆ.ನಾಯ್.ಮಂಡ ಅಜಿರ್ ಸಂ.3466/07 ‐ ರ್ೕ
ಆಶೋಕ ಕುಲಕಣಿರ್ ‐ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ
ಮತುತ್ ಇತರರು

8/30/2011 0:00

D

13780

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
90/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಬಿ.ಎಂ.ಯಶೋಧ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/12/2007 0:00

A

OFFICE BRANCH

5[8]
ಮ.ಗಾಂ.ಪು.ಖ‐
26/2007‐08

ಭಾರತೀಯ ದಾಯ್ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಸಂಸೆಥ್ಯಿಂದ ಪರ್ಕಟಿತ `ಮಹಾತಾಮ್ ಗಾಂಧಿ ಕೃತಿ
ಸಂಚಯ` ಎಂಬ ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ಖರೀದಿಸುವಂತೆ
ಕೋರಿರುವ ಬಗಗ್

8/29/2011 0:00

D

13820

13787

13789

OFFICE BRANCH

52 ದಾವೆ
54/07‐08

ಕ.ಆ.ನಾಯ್.ಮಂ. ಅಜಿರ್ ಸಂ.4073/07 ರ್ೕ
ಭಿಮೇಗೌಡ ‐ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್
ಇತರರು

5/6/2010 0:00

D

4/30/2008 0:00

D

13791

OFFICE BRANCH

55 ವೇ.ಸ
36/2007‐08

1998ರ ಪರಿಷಕ್ೃತ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಲ್ ರಿಯ
ನೌಕರರಿಗಿಂತ ಕಿರಿಯ ನೌಕರರಿಗೆ ಹೆಚಿಚ್ಗೆ
ವೇತನ ನಿಗಧಿಯಾಗಿದುದ್, ವೇತನ
ಸಮಾನಾಂತರದ ಬಗೆಗ್ [ಎಂ.ನಾಗರಾಜಪಪ್,
ವಾಹನ ಚಾಲಕರು]

13797

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
92/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಹೆಚ್.ಕೆ.ರಾಜೇಶ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/12/2007 0:00

A

13798

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
93/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಆರ್.ಮನೋಜ್ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/12/2007 0:00

A

13805

OFFICE BRANCH

55 .ವೇ.ಬ
37/2007‐08

ರ್ೕ ಟಿ. . ಶುಕುಮಾರ್, ಪರ್.ದ.ಸ [ನಿಯಮ‐
32] ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
20 ವಷರ್ದ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

11/14/2007 0:00

C

13667

OFFICE BRANCH

13863

OFFICE BRANCH

13893

OFFICE BRANCH

13867

13868

54
ಬಾರ್ಡ್ಬಾಯ್ಂಡ್
ಏರ್ಟೆಲ್
88/2007‐08

ಆಯುಕತ್ರ ನಿವಾಸದ ಏರ್ಟೆಲ್ ಬಾರ್ಡ್ ಬಾಯ್ಂಡ್
ದೂರವಾಣಿಗೆ ಶುಲಕ್ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/30/2009 0:00

B

ದಿವಂಗತ ಹೆಚ್.ಜಿ.ಚಂದರ್ಪಪ್ ಇವರ ಪತಿನ್
56 ನೇಮಕ
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಶಾಂತಮಮ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಅಆನೇ 13/2007‐
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
08
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/15/2008 0:00

A

4/24/2008 0:00

D

4/7/2009 0:00

D

4/8/2008 0:00

D

5[1] ವಗರ್
492007‐08

ರ್ೕ ಮುನಿರಾಜಣಣ್ `ಡಿ` ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರು
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

OFFICE BRANCH

ಗೋ
ಂದರಾಜು ದಿವ್ ದ ಸ ಸಕಾರ್ರಿ
ಸಕಾರ್ರಿ
ರ್ೕ ಗೆ
ೂೕ ಂದರಾಜು
5[1] ವಗರ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಈಜಿಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್
ಇತರೆ 29/2007‐
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಸಂಬಧದ ಕಾಯು ಕೆ
08
ಅವಧಿಯನುನ್ ಇತಯ್ಥರ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

OFFICE BRANCH

5[1] ವಗರ್
ಇತರೆ 28/2007‐
08

ರ್ೕಮತಿ ಎನ್ ಮಹಾಲ ಮ್ ಪರ್ ದ ಸ ಡಯಟ್
ಹಾಸನ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಸಂಬಂಧದ
ಕಾಯು ಕೆ ಅವಧಿಯನುನ್ ಇತಯ್ಥರ್ಗೊ ಸುವ
ಬಗೆಗ್.

13845

OFFICE BRANCH

51 ವಗರ್ ಇತರೆ
26/2007‐08

ರ್ೕ ಮಹದೇವು, ದಿವ್.ದ.ಸ, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಮಳವ ಳ್, ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಸಂಬಂಧದ ಲ್ನ ಕಾಯು ಕೆ
ಅವಧಿಯನುನ್ ಇತಯ್ಥರ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/24/2008 0:00

D

4/24/2008 0:00

D

13854

OFFICE BRANCH

5[1] ಸಥ್ ನಿ
48/2007‐08

ಮಾನಯ್ ಪೌರಾಡ ತ ಸಚಿವರ ಆಪತ್
ಸಹಾಯಕರಾಗಿದದ್ ರ್ೕ ಬಿ. ಪರ್ಸಾದ್ ಬಾಬು
ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಇವರನುನ್ ಕತರ್ವಯ್ದಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆಗೊ ದುದ್‐ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ
ಬಗೆಗ್.

13861

OFFICE BRANCH

57 ವಾ ಚಾ ನಿ
ಇತರೆ 08/06‐07

ರ್ೕ ಮುನಿಕೃಷಣ್ಪಪ್ ವಾಹನಚಾಲಕರು ಇವರನುನ್
ಸಕರ್ರದ ಸಚಿವಾಲಯದ ಲ್
ೕನಗೊ ಸುವ
ಬಗೆಗ್.

12/19/2008 0:00

E

13827

OFFICE BRANCH

53 ಹ.ಕ. ‐
22/2007‐08

ಕಛೇರಿಯ ಲ್ನ ಹಳೆಯ ಕಡತ/ಕಾಗದ
ಪತರ್/ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ
ಕುರಿತು

4/7/2009 0:00

C

OFFICE BRANCH

55
ಕ.ಭಾ.ಹೆ.ವೇ.ಬ
ಪರಿಷಕ್ರಣೆ
35/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್. .ಉಮಾ, ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು,
ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ,[ಮದಾಹ್ಹನ್ ಉಪಹಾರ
ೕಜನೆ] ಬೆಂಗಳೂರು‐2 ಇವರ ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಬಡಿತ್ ನಿಗಧಿಯ ಲ್ ತಪಾಪ್ಗಿರುವುದನುನ್
ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/13/2007 0:00

C

13830

ರ್ೕ ಎಂ.ಚಿನನ್ಪಪ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಡಯಟ್,
ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್,
ರಾಜಾಜಿನಗರ ಇವರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್
ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್.

12/13/2007 0:00

C

13831

OFFICE BRANCH

55 ಅಧಿ ಬಡಿತ್
ವೇ.ನಿ 38/2007‐
08

13836

OFFICE BRANCH

53ಕಂ.ವಾ.ನಿ.
25/ 2007‐08

ಕಛೇರಿಯ ಲ್ನ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ಮತುತ್
ಪರಿಕರಗಳನುನ್ ವಾ ರ್ಕ ನಿವರ್ಹಣೆಗೆ
ಒಳಪಡಿಸುವ ‐ ಕುರಿತು.

11/30/2010 0:00

C

13842

OFFICE BRANCH

5[1] ಜೇಷಢ್ತೆ
25/2007‐08

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ
ಧ
ವೃಂದಗಳ ಜೇಷಥ್ತೆಯನುನ್ ಪರ್ಕಟಿಸುವ

4/8/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

5[1ನಿ ೕಜನೆ
31/2007‐08

ರ್ೕ ಟಿ ಎಸ್ ಫಣಿಕುಮಾರ್ ಪರ್ ದ ಸ ಇವರನು
ಇವರನುನ್ನ್
ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾನಯ್ ಸಭಾಪತಿಯವರ
ಆಪತ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಯಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆಗೊ ದುದ್ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ
ಬಗೆಗ್.

4/8/2008 0:00

D

OFFICE BRANCH

5[4]ನೇಮಕ:101
/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ರ್ೕ.ರಘುಕುಮಾರ್, ಇವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/12/2008 0:00

A

14298

14314

ಅನುಕಂಪದೆ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕ.ಎಲ್.ದೇವರಾಜರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.ಹುದೆದ್
ನಿಡುವ ಬಗೆಗ್

14315

OFFICE BRANCH

5[4]
ನೇಮಕ:102/200
7‐08

14316

OFFICE BRANCH

5[4]
ಅನುಕಂಪದೆ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ.ಕೆ.ಇಕಾಬ್ಲ್
ನೇಮಕ:103/200
ಅಹಮದ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.ಹುದೆದ್ ನಿಡುವ ಬಗೆಗ್
7‐08

14317

OFFICE BRANCH

5[4]
ನೇಮಕ:104/200
7‐08

14318

OFFICE BRANCH

13981

OFFICE BRANCH

6/12/2008 0:00

A

12/31/2007 0:00

A

ಅನುಕಂಪದೆ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕ.ಆರ್.ತಿಮೆ ಶ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.ಹುದೆದ್
ನಿಡುವ ಬಗೆಗ್

12/31/2007 0:00

A

5[4]ನೇಮಕ:105
/2007‐08

ಅನುಕಂಪದೆ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕ.ಎಸ್.ಸೈಯದ್ ಇಫಾರ್ನ್ ರವರಿಗೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ.ಹುದೆದ್ ನಿಡುವ ಬಗೆಗ್

12/31/2007 0:00

A

51 ನಿ ೕಜನೆ
28/2007‐08

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಆರ್.ನಾಗೇಶ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಬಿ.ಇ.ಒ
ಕಛೇರಿ ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ
ಬಗೆಗ್.

4/8/2009 0:00

D

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಕೆ ಅನಂತಕುಮರ್ , ದಿವ್.ದ.ಸ,
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆಲದಹ ಳ್, ತುರುವೇಕೆರೆ
ತಾಲೂಲ್ಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ನಿ ೕಜನೆ ರದುದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/8/2008 0:00

D

13986

OFFICE BRANCH

5[1]
ನಿ ೕಜನೆ
29/2007‐08

13993

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
60/07‐08

ರ್ೕ ಬಿ ವೈ ಸುಂದರೇಶ ಬಿನ್ ಎಲಲ್ಯಯ್ ಹಾಸನ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ. ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/23/2008 0:00

A

13994

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
61/07‐08

ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಅಶೋಕ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ದಿ.
ಹೆಚ್ ಸಾವ್ಮಿ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/23/2008 0:00

A

14014

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
98/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಎಸ್.ಜಿ.ಮಧುಸೂಧನ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/12/2008 0:00

A

14015

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
99/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಕೆ.ಎಂ.ಪರ್ದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/31/2007 0:00

A

14016

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
100/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಜಿ. .ಗೌರಮಮ್ ರವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

6/12/2008 0:00

A

3/13/2008 0:00

A

12/13/2007 0:00

C

9/11/2008 0:00

A

12/22/2008 0:00

D

14084

OFFICE BRANCH

510ಅಆನೇ/40/
2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ.
ಶೋಭಾ.ಎಸ್.ಕೋಂ.ದಿವಂಗತ
ೕಗೀಶಪಪ್.ಬಿ.ಸ. .ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಸವನಗದೆದ್, ತೀಥರ್ಹ ಳ್
ತಾಲೂಲ್ಕ್, ಶವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್. ಇವರಿಗೆ
ಗೂರ್ಪ್`ಡಿ`ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ

14108

OFFICE BRANCH

55 ಸವ್.ಚಾ.ಬ
44/2007‐08

ರ್ೕ ಬಿ.ಗಣೇಶ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

14212

14214

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಸು ೕಲಮಮ್
ಲಮಮ್ w/
w/o
o ದಿ. ಜಯರಾಮ ಡಿ
ದಜೆ ನೌಕರರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್
56
/ನೇಮಕ/ಅಆನೇ/ ಕಾಲೇಜು, ಮದೂದ್ರು, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್
16/07‐08
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

510ಸೇವಾಜೇಷಠ್
ತೆ/21/2007‐08

ರ್ೕ.ನಟರಾಜ.ಬಿ.ಎಸ್.ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರುಇವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವಾಗ
ಸೇವಾಜೇಷಠ್ಯನುನ್ ಪರಿಗಣಿ ಲಲ್ವೆಂದು
ತಿ ರುವ ಬಗೆಗ್.

OFFICE BRANCH

ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನಾಪನನ್ ಬಡಿತ್ ಹೊಂದಿದ
ಅಧೀಕಷ್ಕರಿಗೆ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್
55 ಅಧಿ ಬಡಿತ್ ವೇ
[ .ಎಸ್.ರಾಜಮಮ್, ಮತುತ್
41/2007‐08
ಬಿ. .ವೆಂಕಟೇಶಮೂತಿರ್,ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂ.ದ.ಜಿಲೆಲ್]

OFFICE BRANCH

55 ಸೇ.ಸೇ
40/2007‐08

13906

OFFICE BRANCH

¸ 5[1]
ನಿ ೕಜನೆ
27/2007‐08

13927

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
97/2007‐08

13931

OFFICE BRANCH

55 ಸವ್.ಗಾರ್.ಸೌ
42/2007‐08

13904

13905

12/13/2007 0:00

D

ರ್ೕ ಕೆ.ಈರಪಪ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಬಿಇಒ ಕಛೇರಿ,
ದಾವಣಗೆರೆ ದ ಣ ವಲಯ ಇವರಿಗೆ
ಕ.ಸ.ಸೇ.ನಿಯಮ 2473 ರಂತೆ
ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.

4/30/2008 0:00

D

ರ್ೕಮತಿ ಪಿ. ಗೌರಿ ಪರ್.ದ.ಸ. ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ,
ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಮೈಸೂರು ಇವರ
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

4/8/2008 0:00

D

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ ಲೋಕೇಶ್
ರವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/20/2008 0:00

A

ರ್ೕಮತಿ .ಸೂಯರ್ಕಲಾ, ಪರ್.ದ.ಸ, [ .ಎ. ]
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಸವ್ಗಾರ್ಮ ಪರ್ಯಾಣಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/11/2008 0:00

D

13932

OFFICE BRANCH

55 ಕು.ಕ.
43/2007‐08

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ವಸುಂದರ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು,
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ್ಣ ಶೇಷ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್.

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್, ಸರೋಜಮಮ್ ಕೇ. ದಿ.
¹56ನೇಮಕ
ಬಿ.ಎನ್. ಕೃಷಣ್ಪಪ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ್ರಿ
ಅ.ಆ.ನೇ /14/07‐
ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗನಿನ್ ಅಗರ್ಹಾರ
08
ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ. ಗೂರ್ಪ್
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/13/2007 0:00

C

3/9/2010 0:00

A

13934

OFFICE BRANCH

13935

OFFICE BRANCH

52 ನೇಮಕ
58/07‐08

ಕು. ನಿಶಾತ್ ಅಫಾಜ್ ಬಿನ್ ದಿ.ಸೈಯದ್ ನಸುರ್ತ
ಅಫಾಜ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

10/20/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

52 ನೇಮಕ
59/07‐08

ರ್ೕ ಡಿ ಡಿ ಜಯಕುಮಾರ್
ಜಯಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ದಿ.ಪಿ.
ದೊಡೆಡ್ೕಗೌಡ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/14/2008 0:00

A

3/5/2010 0:00

D

13936

13937

OFFICE BRANCH

ಶಶ ರ್ೕ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು
57 ವಾ ಚಾ ಬದಿತ್
ಸ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ತಲಪಾಡಿ ಪತನ್ ಮಂಗಳೂರು
02/07‐08.
ಇವರಿಗೆ ವಾಹನಚಾಲಕರ ಹುದದ್ಗೆ ಬದಿತ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

OFFICE BRANCH

57 ವೃಂದ
ಬದಲಾವಣೆ
01/2007‐08

ರ್ೕ ಕೆ ಎಂ ವಾಸುದೇವ ವಾ ಚಾ ಉ ನಿ ಕಛೇರಿ
ದ ಕ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವೃಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್.

12/19/2008 0:00

E

OFFICE BRANCH

52
ಪ.ವಯ್.ಜೇ.ಪ.57/0
7‐08

ಸಾ. . ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ನ ಪ.ವಯ್./ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರ ವೃಂದದ ತಾತಾಕ್ ಕ ಜೇಷಠ್ತಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ದಿನಾಂಕ:1‐1‐2008ರ ಲ್ದದ್ಂತೆ
ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಬಗೆಗ್

7/15/2011 0:00

A

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
62/07‐08

ಕು. ಎಸ್ ಕ ತಾ ಬಿನ್ ದಿ. ಎಸ್
ಜಯಂತಬಾಬು, ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಅ.ಆ. ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/14/2008 0:00

A

14514

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
63/07‐08

ಕು. ಕೆ ಎಂ ಪುಷಾಪ್
ಷಾ ವತಿ
ವತಿ ಬಿನ್ ದಿ.
ಮ ಕಲ್ ಾಜುರ್ನಾಚಾರಿ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/14/2008 0:00

A

14515

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
64/07‐08

ರ್ೕ ಬಿ ಜೆ ಸಂತೋಷ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಹೆಚ್. ಜಯಣಣ್,
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ. ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/14/2008 0:00

A

13938

13939

14512

14517

14222

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಸುಮಂಗಲ ಹೋ ನ್ ಕೋಂ ದಿ.
ರಮೇಶ ತಳಕೇರಿ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/23/2008 0:00

A

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಕುಮಾರಿ.
ಪಾವರ್ತಿ, ಬಿನ್ ದಿವಂಗತ ಮರೀಗೌಡ,ಡಿ ದಜೆರ್
510ಅಆನೇ/41/ ನೌಕರರು,ಉಪನಿದೇಶಕರು, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
2007‐08
ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್`ಡಿ`ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/13/2008 0:00

A

8/6/2010 0:00

D

5 2 ನೇಮಕ
65/07‐08

14223

OFFICE BRANCH

56 ದೂರು
ಸುತ್ಕರ್ಮ
114/07‐08

ರ್ೕ ವೈ.ಡಿ. ದಾಸರ್ ಂದಿನ ಬಿ.ಇ.ಓ. ಮತುತ್
ರ್ೕ ಎಂ.ಎಂ. ಕಿರಣ್ ದಿವ್ ದ.ಸ. ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ರಾಜ ಪೇಟೆ
ಇವರುಗಳ ಮೇ ನ ಸುತ್ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಮಾಯ್ನೇಜರ್ ಮತುತ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರ
ಮೇಲೆ ಕರ್ಮತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವ ಕುರಿತು.

14233

OFFICE BRANCH

51 ನಿ ೕಜನೆ
30/2007‐08

ರ್ೕ ಎಂ.ಎನ್.ಅಯೂಬ್ ಪಾಷ, ಪರ್.ದ.ಸ,
ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ ಮಂಡ ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

4/8/2008 0:00

D

14432

OFFICE BRANCH

53ಡೇ.ಎ.ಆ
27/2007‐08

ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ನ ಗಣಕಯಂತರ್ಗಳ
ನಿವರ್ಹಣೆಗೆ ಡೇಟಾ ಎಂಟಿರ್ ಆಪರೇಟರ್ಗಳ
ನೇಮಕ‐ಕರಿತು.

11/30/2010 0:00

C

14447

14449

14451

14457

14463

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಟಿ.ಹೆಚ್.ಚಂದರ್ಶೇಖರ್,
5[6]ದೂರು: ಸುತ್ ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾದಿಕಾರಿಗಳ
ಕರ್ಮ:16:2007‐08
ಕಛೇರಿ, ತುಮಕೂರು, ಇವರ ಕಿರ್ಮಿನಲ್
ಕದದ್ಮೆಯ ಲ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ್.

4/15/2008 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಪಿ.ಎಂ.ಸೋಮಶೇಖರಯಯ್, ಗೂರ್ಪ್.ಡಿ
ನೌಕರರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಲಕೆಕ್ೕನಹ ಳ್,
5[6]ದೂರು: ಸುತ್
ಗುಬಿಬ್ ತಾ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಕಿರ್ಮಿನಲ್
ಕರ್ಮ:17:2007‐08
ಕದದ್ಮೆ ಸಂಖೆಯ್:43/2007 ಮತುತ್
48/2007ರ ಲ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ್.

6/6/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

ಕುಮಾರಿ ಪಿ.ಡಿ.ಸುದೀಶ್ ಬಿನ್
ಪಿ.ಕೆ.ದಾ ೕದರ, ಡಿ.ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ೇತರ್
5[6]ನೇಮಕ:ಅಆ
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ರಾಜಪೇಟೆ,
ನೇ:15:2007‐08
ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ಡಿ.ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/15/2008 0:00

A

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

55 ಕಾ.ಮಿ.ಬ
46/2007‐08

ರ್ೕ ಹ
ಹೆಚ್
ೆಚ್.ಆರ್.ಗುರುಪರ್ಸಾದ್
ಸಾದ್, ಪರ್.ದ.ಸ,
[ ಬಬ್ಂದಿ‐1 ಶಾಖೆ] ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/30/2008 0:00

D

5[1] ಸಥ್ಳ ನಿ
32/2007‐08

ಮಾನಯ್ ಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರ ಆಪತ್
ಸಹಾಯಕರನುನ್ ಕತರ್ವಯ್ದಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆಗೊ
ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಗೆ
ಂತಿರುಗಿ ದುದ್ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ
ಬಗೆಗ್.[ ರ್ೕ ಕೆ ಎಸ್.ರ ಶಂಕರ್ ಪರ್.ದ.ಸ]

4/8/2008 0:00

D

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
66/07‐08

ಕು. ಎನ್ ಲವ್ ಬಿನ್ ದಿ.ಟಿ.ಡಿ. ನಂಬಯಯ್,
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ. ಮೇಲೆ
ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/14/2008 0:00

A

14532

OFFICE BRANCH

5[1] ವಗರ್
50/2007‐08

ದಾವಣಗೆರೆ ಮತುತ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ಲ್ನ
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ನ
ಬೋಧಕೇತರ ಅಧಿಕಾರಿನೌಕರರುಗಳನುನ್
ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/8/2009 0:00

D

14539

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
67/07‐08

ರ್ೕ ಕೆ ಜಿ
ೕಗಾನಂದ ಬಿನ್ ದಿ. ಹೆಚ್.ಎ.
ಅಮಮ್ವವ್, ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ. ಮೇಲೆ
ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/14/2008 0:00

A

14547

OFFICE BRANCH

5[1] ಇತರೆ
35:2007/08

ಇಲಾಖೆಯ ಆಂತರಿಕ ತಪಾಸಣಾ ಭಾಗದ
ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

4/8/2008 0:00

D

14549

OFFICE BRANCH

[5]1 ಬಡಿತ್
09/2007‐08

ಪರ್ ೕಟಿ ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರಿಗೆ ಅಧೀಕಷ್ಕರ
ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ಯ ಲ್ ಆಗಿರುವ ಅನಾಯ್ಯವನುನ್
ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/8/2009 0:00

D

14522

ರ್ೕ ಎಲ್ ಎನ್ ಮೂತಿರ್ ಪರ್.ದ.ಸ. ಮತುತ್
ರ್ೕಮತಿ ಸುಮಾ ಜಯರಾಂ ಪರ್.ದ.ಸ.
ಇವರುಗಳ ಪರಸಪ್ರ ವಗಾರ್ವಣ ಬಗೆಗ್.

4/8/2009 0:00

D

54 ನೇಮಕ
106/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕು:
ಎಸ್.ಜೆ.ಮಂಜುಳ ರವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/12/2008 0:00

A

51 ಜೇಷಠ್ತೆ
34/2007‐08

ರ್ೕ ಕಾಯ್ ಮರ್ ನರೋನಹ್ ಪರ್.ದ.ಸ. ಜಿಲಾಲ್
ಪಥಯ್ಪುಸತ್ಕ ಮ ಗೆ,ಶವ ೕಗಗ್ ಇವರಿಗೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಯಿಂದ ಪರ್.ದ.ಸ.ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್
ನೀಡುವಾಗ ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್. ದಾಯ್ಂಕ್
ಕಡೆಗನಿ ರುವುದನುನ್ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

ಕಾಣೆಯಾದ ಪೆನ್ ಶ ನ್ ದಾರರಾದ
ಪೆರುಮಾಳ್,ನಿವೃ
ನಿವ ತತ್ ಗೂ
ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
ರ್.ಎಲ್.ಪೆರುಮಾಳ್
ನೌಕರರು, ಸ. ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ,ಕೊಡಿಲ್ಪೇಟೆ ತಾ, ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಪತಿನ್ ರ್ೕಮತಿ.ಪಾವರ್ತಿ ರವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ
ವೇತನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/29/2011 0:00

D

ರ್ೕ ಎಲ್.ಎನ್.ಮೂತಿರ್, ಪರ್.ದ.ಸ [ನಿಯಮ‐32}
ಡಯಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್.ಜಿಲೆಲ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಅಮಾನತಿತ್ನ
ಅವಧಿಯನುನ್ [19‐7‐05 ರಿಂದ 15‐9‐2005]
ಮುಂದೂಡಿ ವಾ ರ್ಕ ಬಡಿತ್ ಮತುತ್ 20 ವಷರ್ದ
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ನಿದೇರ್ಶನ
ಕುರಿತು

12/9/2010 0:00

D

14553

OFFICE BRANCH

[5]1 ವಗರ್
51:2007‐08

14567

OFFICE BRANCH

14520

14253

14570

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

5[8]ಆ3[3]ಕುಪಿಂ
.111/2006‐07

55 ವಾ.ಬ
47/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಪದಮ್ ಕೋಂ ದಿವಂಗತ
ನಾರಾಯಣಪಪ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ
56
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುರುಬರಹ ಳ್, ಅರ ೕಕೆರೆ
ನೇಮಕ/ಅಆನೇ/2
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
0/2007‐08
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

14579

OFFICE BRANCH

14607

OFFICE BRANCH

5 2 ಇತರೆ
68/07‐08

14795

OFFICE BRANCH

14798

14799

3/28/2009 0:00

A

ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ಪಿಕ
ನೌಕರರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಕನನ್ಡ
ರಾಜೊಯ್ೕತಸ್ವ ಆಚರಿಸುವ ಕುರಿತು

9/6/2011 0:00

D

5 2 ನೇಮಕ
71/07‐08

ರ್ೕ ಎಂ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಎಂ.
ನಾರಾಯಣ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

10/20/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

55 ಸವ್.ಗಾರ್.ಸೌ
48/2007‐08

ರ್ೕ ಎನ್.ಜಿ.ನಟರಾಜ್
ನಟರಾಜ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕರ
ತ್
ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಗಾರ್ಮ
ಪರ್ಯಾಣ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸೌಲಭಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್.

4/11/2008 0:00

D

OFFICE BRANCH

55 ಸವ್.ಗಾರ್.ಸೌ
49/2007‐08

ರ್ೕ ಎಂ.ಎಸ್. ವ ಂಗಪಪ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಗಾರ್ಮ
ಪರ್ಯಾಣ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸೌಲಭಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್.

4/11/2008 0:00

D

OFFICE BRANCH

55 ಸವ್.ಗಾರ್.ಸೌ
50/2007‐08

ರ್ೕ ಎಸ್.ಸದಾ ವನ್, ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು,
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಸವ್ಗಾರ್ಮ ಪರ್ಯಾಣ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸೌಲಭಯ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/11/2008 0:00

D

14801

OFFICE BRANCH

55 ಸವ್.ಇ.ನಿ
51/2007‐08

ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್ ಮತೀನ್, ಪರಿಚಾರಕರು,
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ದಿನಾಂಕ:31‐3‐2008 ರಿಂದ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್
ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/11/2008 0:00

D

14802

OFFICE BRANCH

55 ವೇ.ಸ
52/2007‐09

ರ್ೕ ರಂಗನಾಥಪಪ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೇತನ ತಾರತಮಯ್
[ಸಮಾನಾಂತರ] ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/9/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

55 ವೇ.ನಿ
53/2007‐08

ರ್ೕ ಟಿ.ನಾರಾ
ನಾರಾಯಣಗೌಡ
ಯಣಗೌಡ, ಪರ್.ದ.ಸ,
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ
ಜಿಲೆಲ್ [ವೃಂದ ಬದಲಾವಣೆ] ವೇತನ ಮತುತ್
ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್.

12/9/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

55 ಸುತೊತ್ೕಲೆ
54/2007‐08

ವರದ ಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ದಿರುವ ಬಗೆಗ್ ಸಕಾರ್ರಿ
ನೌಕರರು ಘೋಷಣಾ ಪತರ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.
[ಸಕಾರ್ರದ ಸುತೊತ್ೕಲೆ ಸಂಖೆಯ್: ಆಸುಇ 52
ಸೇನಿ 2007 ದಿನಾಂಕ:7‐11‐2007]

4/11/2008 0:00

D

14800

14803

14805

14808

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ.
ಹಾಲಮಮ್.ಕೆ.ಆರ್.ಕೋಂ.ದಿ.ರಂಗಪಪ್.ಬಿ., ಸ. ,
510ಅಆನೇ/45/ ಸಕಾರ್ರಿ ಮಾದರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಲೆ,
2007‐08
ಅನವೇರಿ, ಭದಾರ್ವತಿ ತಾಲೂಲ್ಕ್, ವ ಗಗ್
ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ
ಹುದೆದ್ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

14810

OFFICE BRANCH

5[1] ಆಂ ತ
ಘಟಕ ಇತರೆ
372007‐08

ಡಿ ಎಸ್ ಇ ಆರ್ ಟಿ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಆಂತರಿಕ
ತಪಾಸಣಾ ಘಟಕವನುನ್ ಸಂಘಟಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/8/2008 0:00

D

14811

OFFICE BRANCH

5[1] ಎಲ್
ಕುಯ್ 1410ಎ2007‐
08

ಡಾಎಲ್ ಹನುಮಂತಯಯ್ ಮಾಜಿ ಧಾನ
ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರು ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ
ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂ.1410ಎ ಗೆ ಉತತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

ರ್ೕಮತಿ ..ಆರ್.
ಆರ್. ಜಯಲ ಮ್ಮ್,, ರಿಯ
ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ
ಕಛೇರಿ, ಉತತ್ರ ವಲಯ‐1, ಬೆಂಗಳುರು ಇವರು
ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗಾಗಿ ಕಾಯದ್ ಅವಧಿಯನುನ್
ಇತಯ್ಥರ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/8/2008 0:00

D

ರ್ೕ ಬಿ ಎಸ್ ಸಾವೂದ್ ಆಲಂ ಬಿನ್ ದಿ. ಪ ೕಹ,
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

14817

OFFICE BRANCH

51 ಕ.ನಿ.ಅವಧಿ
39/2007‐08

14823

OFFICE BRANCH

52 ನೇಮಕ
72/07‐08

3/14/2008 0:00

A

14824

14825

14703

14704

14705

OFFICE BRANCH

52 ನೇಮಕ
73/07‐08

ರ್ೕ ಕೆ ಎಸ್ ಪರ್ಶಾಂತ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಎಸ್
ರ್ೕನಿವಾಸಮೂತಿರ್, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/14/2008 0:00

A

OFFICE BRANCH

52 ಇತರೆ
74/07‐08

ರ್ೕ ಟಿ ಟಿ ಗಿರಿಯಪಪ್, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಭಾಗೀಯ ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ ಮ ಗೆ. ಮಡಿವಾಳ,
ಬೆಂಗಳುರು ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್

1/1/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಮಾಲತಿ ಶೆಡಿತ್ ಕೋಂ |ದಿ| ಕೆ.
ಬಾಲಕೃಷಣ್ ಶೆಟಿಟ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ
56
ಕೆಂಚನೂರು ಬೈಂದೂರು ವಲಯ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್
ನೇಮಕ/19/07‐08
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ
ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಕಕೆ.ಪಿ
.ಪಿ ಹರಿ
ಹರೀಶ್
ಶ್ ಬಿನ್ |ದಿ| ಕೆ.ಎಸ್
ಕ .ಎಸ್ ಪುಟಟ್
ಪುಟಟ್ಶೆಟಿಟ್
ಟಿಟ್
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಹೆಬೂಬ್ರು
56
ಕೆ,ಆರ್ ನಗರ ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ನೇಮಕ/ಅ.ಆ/ನೇ/
22/2007‐08 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಎಂ. ಸುಧಾ ಕೋಂ.|ದಿ| ಬಿ.ಟಿ
56
ರಾಜಶೇಖರಯಯ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
ನೇಮಕ/ಅ.ಆ.ನೇ/ ರಂಗೇನಹ ಳ್ ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ ತಾ ಇವರಿಗೆ
23/2007‐08
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

1/6/2010 0:00

A

14732

OFFICE BRANCH

14724

OFFICE BRANCH

14726

14770

14783

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕ.ಎಂ.ಮಹಮದ್ ಗೌಸ್ ಸಾಗರ್, ಬಿನ್
ದಿವಂಗತ ಮಮಾತ್ಜ್ ಬೇಗಂ,ಸಹ
510ಅಆನೇ/43/
ಕಷ್ಕರು,ಸಕಾ್ರಿ
ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
2007‐08
ಕ ಲ್ಹಾಳ್, ಭದಾರ್ವತಿ ತಾಲೂಲ್ಕ್, ವ ಗಗ್
ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್`ಡಿ`ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಕಾಣೆಯಾದ ಪಿ.ಮಹದೇವಪಪ್, ಮು. ,ಸಕಾರ್ರಿ
ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಟಂಕಬ್ಐಲು,
510ಅಆನೇ/42/ ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕ್, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ
2007‐08
ಮಗ ರ್ೕ. .ಎಂ.ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್ ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ವಹನ ಚಲಕರ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/22/2008 0:00

A

6/24/2011 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ಮತಿ.ಮಹದೇವವಮಮ್ ಕೋಂ.ದಿ.ನಾಗಯಯ್
5[6]ನೇಮಕ/ಅ. ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸ. .ಪಾರ್ಶಾ.ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ ತಾ.
ಆ.ನೇ/21/2007‐ ಚಾಮರಾಜ ನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
08
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/15/2008 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಜ
.ಜೆ.. ವಾನಂದಮೂತಿರ್ ನಿ.ಪರ್
ನಿ.ಪರ್..ದ.ಸ,
ದ.ಸ,
ಅಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
510ಸಾಗು /17/
ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ
2007‐08
ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ ಮತುತ್ ಸಾಮಾನಯ್ ಗುಂಪು ಮಾ
ತತ್ವನುನ್ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/15/2008 0:00

D

ಕಾಯರ್ದ ರ್ ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತತ್ ಸಹ
ನಿದೇರ್ಶಕರು ಪಾರ್ದೇ ಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ
ಮಂಡ ಮೈಸೂರು ಭಾಗ ಮೈಸೂರು ಈ
ಕಛೇರಿಯನುನ್ ಡಿ ಎಸ್ ಇ ಆರ್ ಟಿ ಕಛೇರಿ
ಜೊತೆ
ೕನಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

5[1] .ಕಾ
ೕನ ಇತರೆ
36/2007‐08

14789

OFFICE BRANCH

5 2 ಇತರೆ
69/07‐08

14790

OFFICE BRANCH

52 ಹು. ಮಂ.
70/07‐08

14736

14737

14742

ರ್ೕ ಎಸ್ ಎಂ ಲೋಕಯಯ್, ಪ.ವಯ್. ಇವರು
ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರಾದ ಬಗೆಗ್

1/1/2009 0:00

D

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಸೇವೆ
ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ ನೌಕರರ
ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು

1/1/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ. ಹೆಚ್ ಕೆ ರಾಧಮಮ್
ಕೋಂ.ದಿ||ಎಸ್.ಧನಂಜಯ ದೈ ಕ
56ನೇಮಕ/ಅಆ
ಕಷ್ಕರು,ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ವೈಲೂರು
ನೇ/17/2007‐08 ಮದೂದ್ರು.ತಾ. ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

4/15/2008 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ. ಹೆಚ್. ಜಯಮಮ್,
ಕೋಂ.ದಿ.ರಾಜುನಾಯಕ್,
ಕೋಂ
ರಾಜುನಾಯಕ್ ಪತಾ
ಪತಾರ್ಂಕಿತ
ಂಕಿತ
ವಯ್ವಸಾಠ್ಪಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ
56ನೇಮಕ/ಅ.ಆ.
ನೇ.18/2007‐08 ಕಛೇರಿ, ಕಡೂರು, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್
ಹುದೆದ್ಗೆ ಮೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

4/15/2008 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕಮತಿ.ಆಂಜನಮಮ್ ಕೋಂ. ದಿವಂಗತ
ರ್
ೕ
.ಅಂಜಪಪ್
, ಬಡಿತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,ಸಕಾ ರಿ
510ಅಆನೇ/44/
ರಿಯ
ಪಾರ್
ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕ ಲ್ಹಾಳ್,
2007‐08
ಭದಾರ್ವತಿ ತಾಲೂಲ್ಕ್, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ
ಗೂರ್ಪ್`ಡಿ`ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ

12/14/2007 0:00

A

14743

OFFICE BRANCH

510ಅಆನೇ/44/
2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕಮತಿ.ಆಂಜನಮಮ್ ಕೋಂ.ದಿವಂಗತ ಆಂಜಪಪ್,
ಬ,ಮು. . ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ,ಕಡದನಮರಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಲ್ಕ್,
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್. ಇವರಿಗೆ
ಗೂರ್ಪ್`ಡಿ`ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ

15020

OFFICE BRANCH

5[1] ಂಬರಹ20
07‐08

ಂಬರಹ ವ

4/24/2008 0:00

D

15032

OFFICE BRANCH

59 ಚುನಾವಣೆ
ಪಟಿಟ್ 7/2007‐08

ಚುನಾವಣಾ ಕಾಯರ್ಕೆಕ್ ಈ ಕಛೇರಿ ನವಕರರ
ಪಟಿಟ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು.

8/5/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

5[1] ಅಧೀ.ಬಡಿತ್
10/2007‐08

ಸಾ
ಸಾವರ್ಜನಿಕ
ವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್
ಕಷ್ಣ
ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕೇತರ
ಬೋಧಕೇತರ
ವೃಂದದ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರು/ ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರಿಗೆ ಅಧೀಕಷ್ಕರ
ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

B

ರ್ೕಮತಿ ಆರ್. ಮಲಾ ಕೋಂ ದಿವಂಗತ
56 ನೇಮಕ
ಹೆಚ್.ರಾಜು, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ಅಆನೇ 24/2007‐ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಣಜೂರು, ಕಾಕರ್ಳ ತಾಲೂಲ್ಕು
08
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೂರ್ಪ್
ಡಿ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/7/2010 0:00

A

14963

14882

OFFICE BRANCH

12/22/2008 0:00

A

ರ್ೕ . .ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ, ನಿವೃತತ್ ದಿವ್.ದ.ಸ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ರ್ೕ ಂಗಣಣ್, ನಿವೃತತ್
ಆದೀಕಷ್ಕರು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ದ ಣ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ರುದದ್ ದೂರು ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.

4/15/2008 0:00

D

ರ್ೕ ಪರ್ಕಾಶ್,ಪರ್ದಸ, ಡಯಟ್ ಮ್ಐಸೂರು
ಇವರ ಮೇಲೆ ಸುತ್ ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ. .ಟಿ.ಶಂಕರ ಂಗಯಯ್, ನಿವೃತತ್ ದಿವ್ತೀಯ
ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
510ಸಾಗು /25/
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ
2007‐08
ಸಾಮೂ ಕ ಗುಂಪು ಮೆ ಮತುತ್ ಕುಟುಂಬ
ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/15/2008 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ ಸುದಾಮಣಿ ಕಕೋಂ`ದಿ`
ೂ ಂ ದಿ
ನಾಗರಾಜು ಆರ್ ಪದವ ೕಧರೇತರ ಮುಖಯ್
56/ನೇಮಕ/ಅ.ಆ
ಕಷ್ಕರ ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಮಾರಗೌಡನ ಳ್
.ನೇ/25/07‐08
ಉತತ್ರವಲಯ ಮಂಡಯ್. ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ

4/15/2008 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಬಿ.ನರೇಂದರ್ಕುಮಾರ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 12ನೇ ಅಖಿಲ
ಭಾರತ ಅಂಗ ಕಲರ ಅಥೆಲ್ಟಿಕ್ ಕಿರ್ೕಡಾ
ಕೂಟದ ಲ್ ಎರಡು ಪರ್ಥಮ, ಒಂದು ತೃತೀಯ
ಸಾಥ್ನ ಪಡೆದ ಮೇರೆಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/11/2008 0:00

D

14883

OFFICE BRANCH

56 ದೂರು
ಇತರೆ 18/2007‐
08

14885

OFFICE BRANCH

56 ಸುತ್ ಕರ್ಮ
:2007‐08

14972

14975

14978

55 .ವೇ.ಬ
57/2007‐08

14979

OFFICE BRANCH

55 ವೇ.ನಿ
55/2007‐08

ರ್ೕ .ಟಿ.ಶಂಕರ ಂಗಯಯ್, ನಿವೃತತ್ ದಿವ್.ದ.ಸ,
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೇತನ
ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್.

4/11/2008 0:00

D

14980

OFFICE BRANCH

51 ಕಷ್ಣ
ಅದಾಲತ್
42/2007‐08

ದಿನಾಂಕ:15‐12‐2007ರಂದು ಮೈಸೂರು
ಭಾಗದ ಕಷ್ಣ ಅದಾಲತ್ನ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ
ಮನ ಗಳನುನ್ ಇತಯ್ಥರ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/8/2009 0:00

D

14983

OFFICE BRANCH

5[1]ಕಲ್ಸಟ್ರ್ ಹು
ಮಂ 43/2007‐08

ಕಲ್ಸಟ್ರ್ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಬೋಧಕೆತರ
ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

4/7/2009 0:00

D

14986

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
77/07‐08

ರ್ೕ ಡೇನಿಯಲ್ ಕಿರ್ ಟ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಆರೋಕಯ್
ಮೇರಿ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

D

14987

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
78/07‐08

ರ್ೕ ಜಿ ಇ ಶಾಯ್ಮಸುಂದರ್ ಬಿನ್ ದಿ.
ಈರಬದರ್ಯಯ್, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ
.ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/14/2008 0:00

A

14988

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
79/07‐08

ರ್ೕ ಬಿ ಜೆ ರ್ೕನಿವಾಸ ಬಿನ್ ದಿ. ಬಿ ಎಸ್ ಜವರ,
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ. ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/14/2008 0:00

A

14989

OFFICE BRANCH

51
.ನೌ.ಬೇಡಿಕೆ
44/2007‐08

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪಿಕ ನೌಕರರ
ಬೇಡಿಕೆಗಳನುನ್ ಈಡೇರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/8/2009 0:00

D

15003

OFFICE BRANCH

53ಹಾಜರಾತಿ
ದಾ.28/2007‐08

ಆಹುಕಾತ್ಲಯದ ನೌಕರರುಗಳ
ಹಾಜರಾತಿಯನುನ್ ಗಣಕೀಕರಣಗೊ ಸುವ
ಕುರಿತು.

11/30/2010 0:00

C

15006

OFFICE BRANCH

ಸಂ
51ನಿ ೕಜನೆ
33/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಸರೋಜಮಮ್ `ಡಿ`ದಜೆರ್ ನೌಕರರು,
ಸ.ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಹಳೇವಾಣಿ ಲಾಸ ಕೋಟೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್

4/17/2009 0:00

D

15007

OFFICE BRANCH

52 ನೇಮಕ
80/07‐08

ಕು. ಆರ್ ಕೆ ಕ ತ ಬಿನ್ ದಿ. ಜಿ ಕಾಳಯಯ್,
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸ.
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/14/2008 0:00

A

ರ್ೕ ಕೆ ಎನ್ ಶರತ್ ರಾಜ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಎ ಜಾನಕಿ,
ಅದೀಕಷ್ಕರು, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ,
ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/14/2008 0:00

A

15009

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
81/07‐08

15011

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
82/07‐08

ರ್ೕ ಡಿ ವಾನಂದ ಬಿನ್ ದಿ. ಪಿ ಟಿ ಡಾ , ದ ಣ
ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ . ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸ.
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

10/17/2008 0:00

A

15013

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
107/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆರೆಗೆ ರ್ೕ
ಗುರುಪರ್ಸಾದ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

6/12/2008 0:00

A

15014

OFFICE BRANCH

54 ನೆಮಕ
108/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆರೆಗೆ ರ್ೕ
ಎಂ.ಎಸ್.ನಂಜುಂಡಸಾವ್ಮಿ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/12/2008 0:00

A

15015

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
109/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಹೆಚ್.ಎನ್.ಸುಧಾ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/20/2008 0:00

A

15016

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
110/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಎಸ್.ಜಿ.ಕ ತ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

6/12/2008 0:00

A

15060

OFFICE BRANCH

55 ನಿ.ಗ.ರ.ನ
58/2007‐08

ನಿವೃತತ್ ನೌಕರರ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣದ
ಬಗೆಗ್.

4/30/2008 0:00

D

15063

OFFICE BRANCH

ಸಂಖೆಯ್. 56ದೂರು/
ಇತರೆ/72432/20
07‐2008

.ಆ.ಸು.ಇಲಾಖೆಯವರು ಕೋಲಾರ
ಡಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ.ಕಛೇರಿ ಅನಿರೀ ತ ತಪಾಸಣಿ
ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್ ಕರ್ಮ

3/28/2009 0:00

D

15064

OFFICE BRANCH

53ವಾಟರ್
ಫಿಲಟ್ರ್
ಖ.30/2007‐08

ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ
ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ವಾಟರ್ ಫಿಲಟ್ರ್
ಖರೀದಿಸುವ ಕುರಿತು.

4/7/2009 0:00

C

15109

OFFICE BRANCH

56 ದೂರು
24/2007‐08

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ
ಬಬ್ಂದಿ ವಗರ್ದವರ ರುದದ್ ದೂರು

6/6/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

55 ವೇ.ಸ.
59/2007‐08

2007ರ ಪರಿಷಕ್ೃತ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಲ್ ರಿಯ
ನೌಕರರಿಗಿಂತ ಕಿರಿಯ ನೌಕರರಿಗೆ ಹೆಚಿಚ್ಗೆ
ವೇತನ ನಿಗಧಿಯಾಗಿದುದ್ ವೇತನ
ಸಮಾನಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
[ಹೆಚ್.ಎಸ್. ವಸುಂದರ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಮತುತ್
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಉಷಾದೇ , ಅಧೀಕಷ್ಕರು]

4/30/2008 0:00

D

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಸರಸವ್ತಮಮ್ ಕೋಂ.ದಿ. ರ್ೕ
ಎಸ್.ಪಿ.ಜಾವ್
ಲೇಂದರ್ಯಯ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
510ಅಆನೇ/26/
ಕಿರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಾಲಹ ಳ್,
2007‐08
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೂಲ್ಕ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ

5/16/2008 0:00

A

15088

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ .ರಾಜೇಶವ್ರಿ ಪತಿ ದಿ||
56
ರ್ೕರಾಮಚಂದರ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನ್ಔಕರರು ಬಿ.ಇ.ಒ
ನೇಮಕ`ಅ.ಆ.ನೇ`2 ಕಛೇರಿ ಹುಣಸೂರು, ಮಯ್ಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
6` 2007‐08
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

4/15/2008 0:00

A

15094

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
84/07‐08

ರ್ೕಮತ ಬಿ ನೇತಾರ್ವತಿ ಕೋಂ ದಿ. ಎ.ಡಿ
ಜೀವನ್, ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

10/17/2008 0:00

A

15095

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
85/07‐08

ರ್ೕಮತಿ ಎಲ್ ಸರಸವ್ತಿ ಕೋಂ ದಿ ಎನ್
ವಣಣ್, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/14/2008 0:00

A

15111

15087

15097

OFFICE BRANCH

56
ದೂರು`22`2007‐
08

ರ್ೕ ಬಿ.ಆರ್.ಧನಂಜಯ, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರ
ಇವರ ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರುಹಾಜರಿ ಬಗೆಗ್

11/8/2010 0:00

E

3/15/2008 0:00

D

ಕಲಕ್ತಾತ್ದ ಲ್ ನಡೆದ 2008ನೇ ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ
ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟಕೆಕ್ ರಾಜಯ್ ತಂಡ ಕಳು ಸುವ
ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ನ ಅವಯ್ವಸೆಥ್ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

5[1]ಇತರೆ
51/2007‐08

ಕನಾರ್ಟಕ ಕಾ
ಕನಾರ್ಟಕ
ಕಾಮಿರ್ಕ
ಮಿರ್ಕ ಕಲಾ
ಕಲಾಯ್ಣ
ಣ ಮಂಡ
ಮಂಡ ಯ
ಮುಚಚ್ಲಾದ ಕಾಮಿರ್ಕ ಕೇಂದರ್ಗಳ ಲ್ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ ನೌಕರರನುನ್
ಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಲ್
ೕನಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

5[1] ಮೀಸಲಾತಿ
ಇತರೆ 52/2007‐
08

2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಪಟಟ್ಂತೆ ನಮೂನೆ 4ರ ಲ್ ವಾ ರ್ಕ
ವರದಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/8/2008 0:00

D

15102

OFFICE BRANCH

ಸೇವೆಯ ಲ್ರುವ ಬಬ್ಂದಿಯನುನ್ ಡಿ ಗುಂಪಿನ
ಹುದೆದ್ಯಿಂದ ಗುಂಪಿನ ಹುದೆದ್ಗೆ ಪದೋನನ್ತಿ
510ಇತರೆ/27/2
ನೀಡುವ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ ಕನಾರ್ಟಕ ಮುಕತ್
007‐08
ದಾಯ್ಲಯದಿಂದ ಪಡೆದಿರುವ ಪರ್ಮಾಣ
ಪತರ್ವನುನ್ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

15105

OFFICE BRANCH

56ದೂರು/23/20
07‐08

15127

15135

ರ್ೕಮತಿ ಜಯ ಪತಿ ದಿ|| ಬಿ.ಸುರೇಂದರ್, ಸ ,
ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಬಿದರಗೂಡು, ನಂಜನಗೂಡು
ತಾಲೂಲ್ಕು ಮ್ಐಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕದ ಬಗೆಗ್

4/15/2008 0:00

A

OFFICE BRANCH

56
ನೇಮಕ`ಅಆನೇ`27
`2007‐08

15166

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
86/07‐08

ರ್ೕ ಎನ್ ಎಸ್ ಪರ್ಸನನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ದಿ.
ಎನ್ ಕೆ ವ ಂಗಯಯ್, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಅ.ಆ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/14/2008 0:00

A

15169

OFFICE BRANCH

53ಕಂ.ಚೇರ್ ಳ
31/2007‐08

ಸಕಾರ್ರದ ಕಷ್ಣ ಸಚಿವಾಲಯಕೆಕ್ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್
ಟೇಬಲ್ ಮತುತ್ ಕುಚಿರ್ಗಳನುನ್ ಖರೀದಿ
ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

4/7/2009 0:00

C

15174

OFFICE BRANCH

¹E 56 ನೇಮಕ
28`2007‐08

ರ್ೕರಾಜೀನಾಯಕ ತಂದೆ ದಿ//ವಸಂತರಾಜು
ತಾಯೂರು ಗಾರ್ಮ‐ಅಂಚೆ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾ//
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್.

3/28/2009 0:00

D

55 ವೇ.ಸ
61/2007‐08

1998ರ ಪರಿಷಕ್ೃತ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಲ್ ವೇತನ
ಸಮಾನಾಂತರದ ಬಗೆಗ್ [ಕೆಂಪಜೋಗಯಯ್ ಇವರ
ವೇತನ ಸಮಾನಾಂತರಕೆಕ್ ಪಿ.ರ ಚಾಲಕರು
ಇವರ ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕವನುನ್ ಮೈನಾರಿಟಿ
ಕಛೇರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್]

12/9/2010 0:00

D

15141

15117

OFFICE BRANCH

15118

OFFICE BRANCH

55 ಸವ್.ಗಾರ್.ಸೌ
60/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಜಿ.ಗೌರಮಮ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಗಾರ್ಮ
ಪರ್ಯಾಣ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

4/11/2008 0:00

D

15242

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
91/07‐08

ಕು.ಎಂ ಶೆವ್ೕತಾ ಬಿನ್ ದಿ.ಎಂ ಎಂ ಚಂಗಪಪ್,
ಚಿಕಕ್ಮಗೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ. ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/17/2008 0:00

A

12/22/2008 0:00

A

8/18/2011 0:00

D

4/30/2008 0:00

D

15243

OFFICE BRANCH

510ಅಆನೇ/
/2007‐08

15246

OFFICE BRANCH

55 ಸೇ.ಸೇ.
62/2007‐08

15251

OFFICE BRANCH

55 ಸವ್.ಚಾ.ಬ
65/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಓ.ಸುನಂದಮಮ್, ಕೋಂ.ದಿ. ರ್ೕ
ಕೆ.ಎಸ್.ರಾಮಪಪ್,ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಭರಮಸಮುದರ್,ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಲ್ಕ್,
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ
ಹುದೆಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ರ್ೕ ಜಿ.ರ ಪರ್ಕಾಶಮೂತಿರ್, ದಿವ್.ದ.ಸ,
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ,
ಕಾ [ಮಾ.ಪು] ದಾವಣಗೆರೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ಮತುತ್ ರ್ೕ
ಎಂ. .ಕಿರಣಕುಮಾರ, ದಿವ್.ದ.ಸ, ಬಿ.ಇ.ಒ
ಕಛೇರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಕ.ಸ.ಸೇ.ನಿ
247[ಎ] ಪರ್ಕಾರ ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ ಡಿ.ಎನ್.ರಮಾಮಣಿ, . .ಟಿ,
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

15256

OFFICE BRANCH

510ಅಆನೇ47/2
007‐08

15257

OFFICE BRANCH

510ಅಆನೇ/48/
2007‐08

15259

OFFICE BRANCH

510ಅಆನೇ/49/
2007‐08

15271

OFFICE BRANCH

510ಅಆನೇ/50/
2007‐08

15272

OFFICE BRANCH

510ಸಾಗು /28/
2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
.ಎಂ.ಪುಷಪ್, ಕೋಂ.ದಿ. ರ್ೕ
ಎಸ್.ಮಹೇಂದರ್ಪಪ್,ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಂ.ಬಳಾಳ್ಪುರ
ದಾವಣಗೆರೆ ದ ಣ ತಾಲೂಲ್ಕ್,ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕ.ಆರ್.ಆರೀಫುಲಾಲ್, ಬಿನ್ ರ್ೕ ರಹಮತುತ್ಲಾಲ್,
ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆ,ಮುರುಗಮಲಲ್, ಚಿಂತಾಮಣಿ
ತಾಲೂಲ್ಕ್,ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ
ಗೂರ್ಪ್`ಡಿ`ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಟಿ.ಪುಷಪ್, ಕೋಂ.ದಿ. ರ್ೕ
ಕೆ.ಎಂ.ನರ ಂಹಯಯ್,ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆಂದರ್ಹ ಳ್,
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ವಲಯ‐4,ಬೆಂಗಳೂರು
ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ
ಹುದೆಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಅನ ಪೂಣರ್,
ಅನನ್
ಪೂಣರ್, ಕಕೋಂ.ದಿ.
ೂೕಂ.ದಿ. ರ್ೕ ಬಸವರಾಜು
ಬಸವರಾಜು,ಸಹ
,ಸಹ
ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ೕರಸಾಗರ, ನೆಲಮಂಗಲ, ತಾಲೂಲ್ಕ್,
ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ
ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
ರ್. .ಎನ್.ಮಹಮದ್
ರಸೂಲ್,ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು, ಸವರ್ ಕಷ್ಣ
ಅಭಿಯಾನ,ಕೇಂದರ್ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ ಸಾಮೂ ಕ ಗುಂಪು ಮಾ
ತತ್ವನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/28/2008 0:00

A

12/22/2008 0:00

A

3/15/2008 0:00

A

3/15/2008 0:00

A

12/22/2008 0:00

D

510ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
ಬಡಿತ್ ಇತರೆ‐
28/2007‐08

ಪರಚಾರಕರು, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರ
ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

6/24/2011 0:00

D

55 ಕ.ಹಾ
/2007‐08

ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತತ್ ಜಂಟಿ
ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಭಾಗೀಯ ಕ.ಪೌರ್. .ಪರೀ ಾ
ಮಂಡ , ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗ ರವರ
ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಥ್ಳಾಂತರಗೊಂಡ
ನೌಕರರ ಅಂತಿಮ ವೇತನ ಪತರ್ಗಳ ಬಗೆಗ್.

8/17/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

56/29/2007‐
08

ರ್ೕಸುಬರ್ಮಣಯ್ ತಂದೆ ದಿ//ಮಂಜಪಪ್ ಸಕಾರ್ರಿ
ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು‐ಕಳಸ ಇವರಿಗ್ಎ ಅನಿಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೂರ್ಪ್`ಡಿ` ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00

A

15205

OFFICE BRANCH

56/30/2007‐
08

ರ್ೕೕಮತಿ
ಮತಿ ಎಂ.
ಎಂ ಎಸ್.ಲ ಮ್ೕಪತಿ
ೕಪತಿ ದಿ//
ಮಲವಯಯ್.ಸ. .ಸಹಾ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ
ಉಪಾಪ್ರದೊಡಿಡ್‐ಮದೂದ್ರು ತಾ// ಇವರಿಗೆ
ಗೂರ್ಪ್`ಡಿ` ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00

A

15206

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
113/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಬಿ. ಂಗರಾಜು ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

6/12/2008 0:00

A

15274

15309

15204

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

15207

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
114/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
.ಎಂ.ಧನಂಜಯಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/12/2008 0:00

A

15199

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
111/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
.ಎಸ್.ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ರವರಿಗೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/12/2008 0:00

A

15200

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
112/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ಕು: .ಪೂಣಿರ್ಮ ರವರಿಗೆ ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

6/12/2008 0:00

D

15334

OFFICE BRANCH

51 ಸ ಆನಿ
ೕಜನೆ
34/2007/08

ಸವರ್ ಕಷ್
ಸವರ್
ಕಷ್ಣ
ಣಅ
ಅಭಿಯಾನ
ಭಿಯಾನ ಕಾ
ಕಾಯರ್ಕ
ಯರ್ಕರ್ಮ
ಮಗ
ಗ ಗೆ
ಗೆ
ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಲೆಕಾಕ್ಧೀಕಷ್ಕರು ಮತುತ್
ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್
ನಿ ೕಜನೆ ಮೂಲಕ ತುಂಬುವ ಬಗ್ಎ.

11/8/2010 0:00

B

15336

OFFICE BRANCH

56 ದೂರು
/26/2007‐08

ರ್ೕ.ಬಿ.ಎಸ್ .ಮಂಜು,ದಿವ್.ದ.ಸ ಸಕಾರ್ರಿ
ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ನೂಯ್ಟಾನ್ ಭದಾರ್ವತಿ
ಇವರ ಮೇ ನ ಆರೂಪ.

6/6/2009 0:00

D

15338

OFFICE BRANCH

56
ದೂರು/78960/20
07‐08

ರ್ೕ.ಟಿ.ಆರ್. ವೆಂಕಟೇಶ ತಿರ್,ಪರ್ದಸ
ಆಯವಯ್ಯ ಶಾಖೆ ಇವರ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವ
ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

4/15/2008 0:00

D

15158

OFFICE BRANCH

5[1] ಪ ಜಾ
ಆ ೕಗ ಇತರೆ
54/2007‐08

ಪರಿ ಷಟ್ ಜಾತಿಗಳ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಆ ೕಗದ
ಮೂರನೇ ಸಭೆಯ
ಸೂಚಾಯ್ದೇಶ[Minutes]ಗಳ ಬಗೆಗ್

4/8/2009 0:00

D

15213

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
88/07‐08

ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಕೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಜೆ ಕೃಷಣ್.
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

10/20/2009 0:00

A

15214

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
89/07‐08

ಕು. ಎಂ ಬಿ ಅ ವ್ನಿ ಬಿನ್ ದಿ. ಎಂ ಎನ್
ಬರ್ಹಾಮ್ನಂದ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

10/17/2008 0:00

A

5[1] ದಿ ಗೂ ನೌ
ಇತರೆ 55/2007‐
08

01‐07‐1984ರ ಪೂವರ್ದ ಲ್ ದಿನಗೂ
ನೌಕರರಾಗಿ
ಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಲ್
ನೇಮಕಗೊಂಡಿದುದ್ ಸಕರ್ಮಗೊಂಡಿರುವ
ಸಂಖಾಯ್ತಿರಿಕತ್ ನೌಕರರನುನ್
ಧ
ಇಲಾಖೆಗಳ ಲ್ನ ಖಾಯಂ ಹುದೆದ್ಗಳ ಲ್ ಮರು
ನಾಯ್ಸಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

15401

OFFICE BRANCH

15404

15405

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

5[1]
ನಿ ೕಜನೆ
35/2007‐08

ರ್ೕ ಟಿ ಆರ್ ಸುರೇಶ್ ದಿವ್ ದ ಸ
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

ರ್ೕ ಎಸ್ ಕುಮಾರ್ ದಿವ್ ದ ಸ ಇವರನುನ್
5[1] ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹುದೆದ್
ಇತರೆ 56/2007‐ ಮಂಜೂರಾತಿ ಇಲಲ್ದಿರುವ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
08
ರ್ೕಪತಿ ಹ ಳ್ ಮಾಗಡಿ ತಾ. ಇ ಲ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

4/8/2009 0:00

D

4/8/2008 0:00

D

4/8/2009 0:00

D

15416

OFFICE BRANCH

5[1]ಪ.ಪೂ. .ಇ.
ೕನ‐57/2007‐
08

ರ್ೕಮತ.ಆರ್. ಜಯಲ ಮ್ `ಡಿ`ದಜೆರ್
ನೌಕರರು,ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು,ವತೂರ್ರು,
ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂವರ್ ತಾ.ಇವರ ಸೇವೆಯನುನ್
ಪದ ಪೂವರ್ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ಡನೆ
ೕನಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

15419

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
95/07‐08

ರ್ೕ ಡಿ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಡಾಕೇಶ್
ಗೌಡ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ
ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

1/1/2009 0:00

D

15425

OFFICE BRANCH

53 ಇತರೆ ಬಣಣ್
32/2007‐08

ಕಛೇರಿ ಮುಂದಿರುವ ಉದಾಯ್ನವನದ ಚೈನ್
ಂಕ್ ಬೇ ಗೆ ಹ ರು ಬಣಣ್ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗ್
ಹಣ ಪಾವತಿ.

4/7/2009 0:00

C

15363

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
115/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಕು: ವೈ.ಬಿಂಧು
ರವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/20/2008 0:00

A

15366

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
92/07‐08

ಕು. ಎ ಎಸ್ ಸೌಮಯ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಎಲ್
ರ್ೕಕಂಠಯಯ್, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.
ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/14/2008 0:00

A

15367

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
93/07‐08

ರ್ೕ ಟಿ ಎಂ ಮಧುಸೂದನ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಟಿ.ಪಿ.
ಮಹದೇವಸಾವ್ಮಿ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಅ.ಆ ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/14/2008 0:00

A

15369

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
94/07‐08

ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಚಕರ್ಪಾಣಿ ಬಿನ್ ದಿ. ಎನ್ ಎನ್
ವೆಂಕಟೇಶಮೂತಿರ್, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ
ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

10/20/2009 0:00

A

12/22/2008 0:00

D

15383

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ. .ಸರಸವ್ತಿಬಾಯಿ, ನಿ.ಲೆಕಾಕ್ಧಿಕಷ್ಕರು,
ಅಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
510ಸಾಗಿ /30/
ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ
2007‐08
ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ ಮತುತ್ ಸಾಮಾನಯ್ ಗುಂಪು ಮಾ
ತತ್ವನುನ್ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

15384

OFFICE BRANCH

56 ದೂರು` 28`
2007‐08

ರ್ೕ ಎ. ರ್ೕಪಾದಾಚಾರ್, ನಿನೃತತ್ ಕಷ್ಕರು,
ಅಗರ್ಹಾರ, ಮುಳಬಾಗಿಲು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ,
ಇವರು ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ದೂರು

3/28/2009 0:00

D

15433

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
96/2007‐08

ಕು. ಆರ್ ಮೀನಾ ಬಿನ್ ದಿ.ಟಿ ರಂಗಸಾವ್ಮಿ,
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ. ಮೇಲೆ
ದಿಚ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/4/2008 0:00

A

5[1]ಹು ಮು
58/2007‐08

2008‐09ನೇ ಸಾ ಗೆ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಖೆಯ ಲ್
ಧ ಹಂತಗಳ ಲ್ ಕೆಲಸ
ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಬೋಧಕ ಮತುತ್
ಬೋಧಕೇತರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಮುಂದುವರೆಸುವ
ಬಗೆಗ್.

4/8/2009 0:00

B

OFFICE BRANCH

510ಅಆನೇ/51
510
ಅಆನೇ/51//
ಪಿ.ಎನ್.ಲೋಕೇಶ್ ಬಿನ್ ಪಿ.ಎನ್.ನಾಗಭೂಷಣ
2007‐
ನಾಯಕ್,ದೈ ,ರಂಗಸಮುದರ್,ಅ.ಆ.ನೇ.ನೀ ಬಗೆಗ್
08.14.ನೇಮಕ/20
ಸೇವಾಪುಸತ್ಕದೂಂದಿಗೆ.
08

5/16/2008 0:00

A

OFFICE BRANCH

56
ದೂರು`31`2007‐
08

ರ್ೕ ಎಂ.ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರ,
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಇವರು ಎ.ಟಿ.ಎಂ. ಕಾಡ್
ಬಳ ಅಕರ್ಮವಾಗಿ ಹಣ ಡಾರ್ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00

D

15446

15450

15474

OFFICE BRANCH

15484

OFFICE BRANCH

51 ಸಥ್.ನಿ
53/2007‐08

ರ್ೕ ಬಿ.ಎನ್.ಜಯ ಂಹ, ಪರ್.ದ.ಸ ಇವರನುನ್
ಮಾನಯ್ ಸಭಾಪತಿಗಳು , ಕನಾರ್ಟಕ ಧಾನ
ಪರಿಷತುತ್ ಇವರ ಆಪತ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಯಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆಗೊ ದುದ್, ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಸಥ್ಳ
ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

15486

OFFICE BRANCH

55 ಕಾ.ನಿ.ವ
66/2007‐08

ಗೂರ್ಪ್ ` ` ವೃಂದದ ಬಬ್ಂದಿಗಳ
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಷರಾ
ನಮೂದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

15487

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಪಿ.ಲತಾ, ಪತಿ ದಿ:ರಾಜನಾಯಕ್
56ನೇಮಕ/32/2 ಹೆಚ್.ಆರ್,ಸ. ,ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಅಣಿಯೂರು,ಬ
007‐08
ಳತ್ಂಗಡಿ ತಾ.ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೇಮಕ

15492

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
97/07‐08

15539

OFFICE BRANCH

53ಎಲ್ ಡಿ
ರ್ೕ.33/207‐08

4/8/2009 0:00

D

4/11/2008 0:00

C

11/4/2010 0:00

A

ರ್ೕ ಮಹೇಶ ವಮರ್ ಬಿನ್ ದಿ. . ಮರಿಸಾವ್ಮಿ,
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

ಕಛೇರಿಗೆ ಎಲ್ ಡಿ
ರ್ೕಜೆಕಟ್ರ್ ಮತುತ್
ಮೌಂಟೆಡ್ ಕ್ರ್ೕನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಕುರಿತು.

4/7/2009 0:00

B

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಮಂಜುಳಡಿ.ಆರ್. ಪತಿ ದಿ|| ಪುಟಟ್ಪಪ್
ಕೆ. ಸ. . ಸ ಪರ್ಶಾಲೆ ಬಿಜಾಪುರ ಕಾಲೋನಿ
5[6]ನೇಮಕ/33/
ಹುಸೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
2007‐08
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೂರ್ಪ್ `ಡಿ`
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕದ ಬಗೆಗ್.

8/7/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್. . ನೋದ ಪತಿ
56
ಹಚ್. .ಕುಮಾರ್ ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ. ಸೋರೆಹ ಳ್
ನೇಮಕ/35/2007‐
ಚನನ್ರಾಯ ಪಟಟ್ಣ ತಾ|| ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
08
ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00

A

15545

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಎ.ಎಸ್.ಮಂಜುಳಾ , ಪತಿ ದಿವಂಗತ
56
ಎಸ್.ಎಂ.ಮಹದೇವಸಾವ್ಮಿ, ಸ. ,
ನೇಮಕ/34/2007‐ ಸ. .ಪಾರ್.ಶಲೆ, ಅಂತರಸಂತೆ,ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ
08
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/28/2009 0:00

A

15546

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
116/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರ್ೕ
ಕೆ.ಎಸ್.ರೇಣುಕೇಶ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/12/2008 0:00

A

15547

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
117/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರ್ೕಮತಿ
ಎಂ.ಲ ಮ್ದೇ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

7/14/2008 0:00

A

15543

15544

15548

15551

15570

15580

15726

54 ನೆಮಕ
118/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರ್ೕ
ಎಂ.ಜಿ.ಸತೀಶ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

6/12/2008 0:00

A

OFFICE BRANCH

55 ವೇ.ನಿ
69/2007‐08

ರ್ೕ ಕೆ.ಎಂ.ಮುರುಗೇಶ, ನಿವೃತತ್ ಪತಾರ್ಂಕಿತ
ಖಜಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು [ ಂದಿನ ದಿವ್ದ.ಸ, ಮುಖಯ್
ವೈದಾಯ್ಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,
ನಿದೇರ್ಶಕರು[ಪಾರ್. ] ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು] ಇವರ ವೇತನ ರಕಷ್ಣೆ ಬಗೆಗ್.

8/17/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

1 ನೇರ
ನೇಮಕಾತಿ
60/2007‐08

ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಗೆಲಭಯ್ ರುವ ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ
ಮತುತ್ ವೃಂದದ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ವರದಿ ಸ ಲ್ಸುವ
ಕುರಿತು

4/24/2008 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ.ಕೆ.ಜಿ.ಕಲಾವತಿಯಮಮ್,ಸಹ
ಮತಿ.ಕ .ಜಿ.ಕಲಾವತಿಯಮಮ್,ಸಹ ಸಂಪಾದ
ಸಂಪಾದಕಿ
ಕಿ,,
ಕಷ್ಣ ವಾತೆರ್, ಅಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ
510ಸಾಗು /31/
ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ
2007‐08
ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ ಮತುತ್ ಸಾಮಾನಯ್ ಗುಂಪು ಮಾ
ತತ್ವನುನ್ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/22/2008 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಎಂ.ಆರ್.ನರ ಂಹಮೂತಿರ್,
ಲೆಕಾಕ್ಧೀಕಷ್ಕರು, ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಕಷ್ಕರ
ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಪಾಸ್ ೕಟ್ರ್ ಪಡೆಯಲು ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/11/2008 0:00

D

OFFICE BRANCH

55 .ಪರ್.ಅ
73/2007‐08

OFFICE BRANCH

ಸಂಖೆಯ್: 56
ದೂರು
86342/2007‐08

ರ್ೕ ರಫುನಂದನ ಕಾಯ್ ಯರ್ ಬಿಇಒ ಕಛೇರಿ,
ಕೊಳೆಳ್ಗಾಲ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರ ಮೇಲೆ
ಅಟಾರ್ ಟಿ ಕೇಸ್ ಆಗಿರುವ ಬಗೆಗ್.

6/6/2009 0:00

D

15694

OFFICE BRANCH

i 56 ನೇಮಕ `
83554 `2007‐08

ರ್ೕ.ಪಿ.ಸುಬರ್ಮಣಯ್ ತಂದೆ ಪಿ.ಪಾಲಾ
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಬದಲು ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/28/2009 0:00

A

15743

OFFICE BRANCH

5 2 ನಿ ೕಜನೆ
38/07‐08

ರ್ೕ ಆರ್ ಹುಸೇನ್ ಖಾನ್, ಪರ್.ದ.ಸ. ಸಕಾರ್ರಿ
ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ
ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ರದುದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/8/2008 0:00

D

15700

OFFICE BRANCH

ಸಂಖೆಯ್: 56
ದೂರು/33/07/08

ರ್ೕ ಜಿ. ಶಮಕರಮೂತಿರ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಡಿಡಿಪಿಐ
ಕಛೇರಿ, ವ ಗಗ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು

1/6/2010 0:00

D

15713

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
120/2007‐08

12/29/2008 0:00

A

15729

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಪಿ.ವಾಗೀಶ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

15716

OFFICE BRANCH

56 ದೂರು
32/2007‐08

15616

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
98/07‐08

15617

OFFICE BRANCH

15618

15645

ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಬಿಇಒ ಕಛೇರಿ
ಮೇ ನ ದೂರು.

ಬಬ್ಂದಿ

6/6/2009 0:00

E

ರ್ೕ ಪಿ ಎ ಜೈಪರ್ಕಾಶ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಪಿ ಕೆ ಅಣಣ್ಯಯ್,
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

52 ನೇಮಕ
99/07‐08

ರ್ೕ ಹೆಚ್ ವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಹೆಚ್ ಕೆ
ವಾ ಕಿ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/23/2008 0:00

A

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
100/07‐08

ರ್ೕ ಎಸ್ ಟಿ ರಾಜು ಬಿನ್ ದಿ. ಎಸ್ ತಿಮಮ್ಣಣ್,
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/23/2008 0:00

A

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
119/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಎಂ.ಕಮಲಮಮ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

8/26/2008 0:00

A

15649

OFFICE BRANCH

55 ಸವ್ ಇ ನಿ
70/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್. ೕಲಾವತಿ, ಪರ್ದಸ, ಕನಾರ್ಟಕ
ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ, ಹೊಸಕೆರೆಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು‐
85 ಇವರಿಗೆ ದಿ:30‐4‐2008ಕೆಕ್ ಸೇವೆಯಿಂದ ಸವ್
ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

4/28/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ .ಭುವನೇಶವ್ರಿ, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು,
51 ಸಥ್.ನಿ /2007‐ ಲೋಕ ಕಷ್ಣ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು
08
ಇವರಿಗೆ ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಸಥ್ಳ
ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

D

15667

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಲ ಮ್ೕ,ಕೋಂ.ದಿ. ರ್ೕ ಎ.ಕೆ.ಬಸವರಾಜಪ್,ಸಹ
510ಅಆನೇ/53/
ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
2007‐08
ಶಾಲೆ,ಕಾಮಗೇತನಹ ಳ್,ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಲ್ಕ್,
ದಾವಣಗರೆ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/16/2008 0:00

A

15670

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
102/07‐08

ಕು. ಎನ್ ಪರ್ಭಾವತಿ ಬಿನ್ ದಿ. ಬಿ ಟಿ ನಿಂಗಪಪ್,
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

15672

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
103/07‐08

ಕು. ಎಂ ಆಶಾ ಬಿನ್ ದಿ. ಎಸ್ ಮಸಣಶೆಟಿಟ್
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/23/2008 0:00

A

15651

15592

15230

15231

15530

15804

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಐ. .ಗಿರಿಜಮಮ್,ಕೋಂ.ದಿ. ರ್ೕ ಎಸ್.ಬಸಪಪ್,ಸಹ
510ಅಆನೇ/52/
ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
2007‐08
ಬಸವಾಪಟಟ್ಣ,ಗುಬಿಬ್ ತಾಲೂಲ್ಕ್, ತುಮಕುರು
ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/26/2011 0:00

A

OFFICE BRANCH

55 ಅಂ. .ಭ
56/2007‐08

ಅಂಗ ಕಲ ಮಾ ಕ ನಿವರ್ಹಣಾ ಭತೆಯ್ಯನುನ್
ರೂ.200‐00 ರಿಂದ ರೂ.400‐00ಕೆಕ್
ಹೆಚಿಚ್ ರುವು ಬಗೆಗ್ [ ರ್ೕ ಬಿ.ನರೇಂದರ್ಕುಮಾರ್,
ಪರ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ]

4/11/2008 0:00

D

OFFICE BRANCH

55 ಅಧಿ ಬಡಿತ್ ವೇ
64/2007‐08

ರ್ೕ ಸೈಯದ್ ಅಂಜದ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು [ಸೆರಿಕ್
ಶೇಷಾದಿರ್ಪುರಂ] ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ವೇತನ
ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್.

4/11/2008 0:00

D

OFFICE BRANCH

5[1] ಬಬ್ಂದಿ
ಸೇವಾ ವರ
59/2007‐08

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್
ಸಾವರ್ಜನಿಕ
ಕಷ್ಣ
ಣ ಇಲಾಖೆಯ
ಧ
ಶಾಲೆಕಛೇರಿಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಲ್ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ
ಬೋಧಕೇತರ ಅಧಿಕಾರಿ ನೌಕರರ
ಸೇವಾ ವರಗಳ ಬಗೆಗ್.

4/8/2009 0:00

D

510ಅಆನೇ/54/
2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
.ವೈ.ಕೆ.ರೇಣುಕಾದೇ ,ಕೋಂ.ದಿ. ರ್ೕ
ತಿಮಮ್ಯಯ್,ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆ, ದಭೆಬ್ೕಗಟಟ್, ಮಧುಗಿರಿ
ತಾಲೂಲ್ಕ್,ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/16/2008 0:00

A

OFFICE BRANCH

15806

OFFICE BRANCH

15807

OFFICE BRANCH

15813

OFFICE BRANCH

15823

OFFICE BRANCH

15748

OFFICE BRANCH

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕಾತ್ಲಯದ
51 ನೇಮಕಾತಿ
ಆಯುಕತ್ರನುನ್ ನೇಮಕಾತಿ ಪಾರ್ಧಿಕಾರವೆಂದು
ಪಾರ್ಧಿಕಾರ /2007‐
ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್ : ಜೇಷಟ್ತಾ ಪಟಿಟ್ ಪರಿಷಕ್ರಣೆ
08
ಕುರಿತು.
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
.ಗೌರಿಬಾಅಯಿ.ಪಿ.ಕೋಂ.ದಿ. ರ್ೕ
ಪಿ.ಲಕಷ್ಮ್ಣನಾಯಕ್,ಸಹ
ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
510ಅಆನೇ/55/
ಕಿರಿಯ
ಪಾರ್
ಥ
ಮಿಕ
ಶಾಲೆ,
ಮುತಾತ್ನ,
2007‐08
ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕ್, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ಕುಮಾರಿ.ಆರ್.ರೂಪ ಬಿನ್ ವೈ.ಸಾಕಮಮ್, ಸಹ
ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
510ಅಆನೇ/56/
ಶಾಲೆ,ಅರೆನೂರು,ಆನೇಕಲ್
2007‐08
ತಾಲೂಲ್ಕ್,ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್,ಇವರಿಗೆ
ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ಕುಮಾರಿ.ಎನ್.ಅಚರ್ನ ಬಿನ್
10ಅಆನೇ/57/2 ಎನ್.ನಾಗರಾಜು,ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ಕೆ.ಗೊಲಲ್ಹ ಳ್, ದ ಣ ವಲಯ‐1,
007‐08
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್,ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

5[1]
ನಿ ೕಜನೆ
39/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಪದಮ್. ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರು
ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೆರಿ ಮದಾಯ್ಹನ್ ಉಪಹಾರ
ೕಜನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

B

5/16/2008 0:00

A

5/16/2008 0:00

A

5/17/2008 0:00

A

4/7/2009 0:00

D

15749

OFFICE BRANCH

5[1] ಹು ಮಂ
61/2007‐08

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್,ಈ ಕಛೇರಿಗೆ
ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿ 04 ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಟುವ ಬಗೆಗ್.

15751

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
121/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರ್ೕ
ಚಿದಾನಂದಮೂತಿರ್ ರವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/12/2008 0:00

A

15752

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
122/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಜಿ.ಎಸ್.ನಂದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/26/2008 0:00

A

15753

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
123/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರ್ೕ
ಎಂ.ಟಿ.ಮುನಿರಾಜು ರವರಿಗೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/29/2008 0:00

A

15754

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
124/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರ್ೕಮತಿ
ಬಿ.ಆರ್.ಸುವಣರ್ಮಮ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/29/2008 0:00

A

4/8/2009 0:00

D

15755

OFFICE BRANCH

54 ನೆಮಕ
125/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರ್ೕಮತಿ
ಜಿ.ಅಮರಾವತಿ ರವರಿಗೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

6/12/2008 0:00

D

15884

OFFICE BRANCH

57 ಕೆ ಎ ಟಿ
ದಾವೆ 2500/07‐
08.

ಯದಟಿ ನರ ಂಹ ಪರ್ಸಾದ್ ಇವರು
ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕಾತಿ ಕೋರಿ ಹೂಡಿರುವ
ದಾವೆಯ ಕುರಿತು.

3/4/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

51 ನಿ ೕಜನೆ
40/2007‐08

ರ್ೕ ಎ.ಯು ಲೋಕೇಶ್ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್
ಕಾಲೇಜು ಪೌಢ ಶಾಲಾ ಭಾಗ
ತಾಯ್ಮಗೊಂಡುಲ್ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ. ಇವರನುನ್ ರ್
ಡಿ.ಇಸ್. ೕರಯಯ್ ಸದಸಯ್ರು ಕನಾರ್ಟಕ
ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಇವರ ಆಪತ್
ಸಹಾಯಕರನಾ ಗಿ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ

4/8/2008 0:00

D

OFFICE BRANCH

51 ವಗರ್
54/2007‐08.

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್
ಸಾವರ್ಜನಿಕ
ಕಷ್ಣ
ಣ ಇಲಾಖ
ಇಲಾಖೆೆ ಕಛೇರಿಗಳ
ಕಛೇರಿಗಳ ಲ್ 0
05
5
ವಷರ್ಗ ಗಿಂತ ಹೆಚುಚ್ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ
ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿಯನುನ್ ವಗರ್ಯಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

3/28/2009 0:00

A

15886

15887

15888

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಎನ್. ಕುಸುಮ ಡಬೂಲ್ಯ್ಒ ದಿ// ಕೆ.
56
ಚಂದರ್ಶೇಖರ ಆರಾಧಯ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ
ನೇಮಕ/36/2007‐ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಿಟಟ್ವೇಲನಹ ಳ್‐
08.
ಮದೂದ್ರು ತಾ// ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಮೇಲೆ‐ಗೂರ್ಪ್‐ಡಿ‐ಹುದೆದ್.

15889

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಎಲ್. ೕಲಾ, ಪತಾರ್ಂಕಿತ
ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ಬಿಇಒ ಕಛೇರಿ, ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ‐
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು

3/28/2009 0:00

D

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕ.ಕೆ. .ಪರ್ ೕಣ್ ಬಿನ್
ದಿ.
ರ್
ೕ
.ಚೆಲುವಯಯ್.ಆರ್.ದಿವ್
.ದ.ಸಹಾಯಕರು,
510ಅಆನೇ/60/
ಸಕಾರ್ರಿ
ಪದ
ಪೂವರ್
ಕಾಲೇಜು,
2007‐08
ಗೌರಿಬಿದನೂರು, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್,ಇವರಿಗೆ
ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ
ಬಗೆ

5/16/2008 0:00

A

56
ದೂರು/38/2007‐
08.

15897

OFFICE BRANCH

15921

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
106/07‐08

ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಸಂಪತ್ ಬಿನ್ ದಿ.ಎಸ್ ಎಂ
ರಾಜಶೇಖರಯಯ್, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/23/2008 0:00

A

OFFICE BRANCH

52
ಸವ್.ಇ.ನಿ.ಇತರೆ
107/07‐08

ರ್ೕ ಬಿ ಎಸ್ ಪಾಲಾಕಷ್
ಪಾಲಾಕಷ್, ಪತಾ
ಪತಾರ್ಂಕಿತ
ಂಕಿತ
ವಯ್ವಸಾತ್ಪಕರು, ಬಿ.ಇ.ಒ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ. ಉತತ್ರ
ವಲಯ‐1 ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆದ್

1/1/2009 0:00

D

55 ವೇ.ಸ
76/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಅನನ್ಪೂಣರ್, ಪರ್.ದ.ಸ,
ನೂತನ ವಾಣಿ ಲಾಸ ಬಾಲಕಿಯರ
ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, . .ಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರ ವೇತನವನುನ್ ಕಿರಿಯ ನೌಕರರಾದ
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಸುವಣರ್, ಪರ್.ದ.ಸ,
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ
ಜಿಲೆ ಇವರ ವೇತನಕೆ ಸಮಾನಾಂತರಿಸುವ

8/18/2011 0:00

D

15922

15928

OFFICE BRANCH

15929

15933

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

55 ಹೆ.ಸೇ.ಸೇ
74/2007‐08

ರ್ೕ ಹಬೀಬುಲಾಲ್, ನಿವೃತತ್ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ [ಕಿರಿಯ
ಶೆರ್ೕಣಿ] ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರು ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್
ಸ ಲ್ ರುವ ಸೇವೆಯನುನ್ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನಕೆಕ್
ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಸೇವೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.

12/9/2010 0:00

D

55
ಖಾ.ಪೂ.ಸೇ.ಘೋ
75/2007‐08

ರ್ೕ ಕೆ. .ರ ೕಶ, ಪರ್.ದ.ಸ, ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ
[ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ] ಪಾವಗಡ ಇವರ ದಿ:6‐
12‐2005 ರಿಂದ 5‐12‐2007ರವರೆಗಿನ ಎರಡು
ವಷರ್ಗಳ ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ಸೇವಾವಧಿಯನುನ್
ತೃಪಿತ್ಕರವೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/11/2008 0:00

C

4/30/2008 0:00

D

15934

OFFICE BRANCH

55 ವೇ.ಸ
71/2007‐08

ರ್ೕ ಟಿ.ಎಸ್.ವಸಂತ, ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು ಇವರ
ವೇತನವನುನ್ ರ್ೕ ಎಂ.ರಾಮಮೂತಿರ್,
ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವೇತನಕೆಕ್
ಸಮಾನಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

15935

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
129/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಎನ್. . ಜಯಕುಮಾರ್, ರವರಿಗೆ ದಿವ್ ದ.ಸ.
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/20/2008 0:00

A

15936

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
130/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ಕು:ಎಸ್.ಪಿ.ಸುರೇಖ ರವರಿಗೆ ದಿವ್ ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/12/2008 0:00

A

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
131/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಸುಮಂಗಲಮಮ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್ ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/20/2008 0:00

A

OFFICE BRANCH

5[1]
ನಿ ೕಜನೆ
41/2007‐08

ರ್ೕ ಕೆ ಗಿರೀಶ್ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರು
ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ತರಭೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ ಮಂಡಯ್
ಇವರನುನ್ ಉಪನಿದೇರ್ ಶಕರ ಕಛೇರಿ [ಆಡ ತ]
ಮಂಡಯ್ ಇ ಲ್ಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/8/2008 0:00

D

OFFICE BRANCH

51 ಸಥ್.ನಿ
63/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ .ಶಾರದ, ದಿವ್.ದ.ಸ, ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ
ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು[ಮಾಜಿ ಪುರಸಭೆ] ದಾವಣಗೆರೆ
ಇವರನುನ್ ಕತರ್ವಯ್ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊ ದುದ್,
ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ
ಬಗೆಗ್.

4/24/2008 0:00

D

15841

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
.ಕೆಂ
ಕೆಂಪಮ
ಪಮಮ್,ಕೋಂ
ಕೋಂ.ದಿ. ರ್ೕ ಬ
ಬಸವಣ
ಸವಣಣ್,ಮುಖ
ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
510ಅಆನೇ/57/
ಸೋರಕಾಯಿದೊಡಿಡ್, ಕನಕಪುರ
2007‐08
ತಾಲೂಲ್ಕ್,ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/24/2011 0:00

A

15845

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
128/2007‐08

12/29/2008 0:00

A

15937

15940

15839

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಜಿ.ಇ.ಹರೀಶ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

ರ್ೕ.ಶಂಕರ್ ನಾಯಕ್ ,ವಾಹನ ಚಲಕರು, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಕಾಕರ್ಳ ವಲಯ
ಇವರ ವೃಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು.

4/8/2009 0:00

D

ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ವಲಯ‐2 ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾದಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಯ ಲ್
ಗುಮಾಸತ್ರಾಗಿರುವ ರ್ೕ ರಾಜೀವಲೋಚನ
ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು.

12/22/2010 0:00

E

3/28/2009 0:00

D

12/29/2008 0:00

A

3/28/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

5[1]ವೃಂ.ಬ.64/
2007‐08

OFFICE BRANCH

56
ದೂರು/36/2007‐
08.

15828

OFFICE BRANCH

ಸಂಖೆಯ್: 56
ರ್ೕ ಹನುಮಂತ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಕಾಳಯಯ್
ಜನತಾ
ಕಟಿಟ್ೕಪುರ‐ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ// ಹಾಸನ
ದಶರ್ನ/ನೇಮಕ/8 ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೂರ್ಪ್
5464/07‐08.
`ಡಿ` ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

15830

OFFICE BRANCH

15849

15856

15831

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
127/2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಕು:ಜಿ.ಕ ತ
ರವರಿಗೆ ದಿವ್ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

ಸಂಖೆಯ್: 56
ರ್ೕ ಸುಬರ್ಮಣಯ್ ಭಟಟ್ ಬಿನ್. ವೆಂಕಟರಮಣ ಭತ
ಜನತಾ
ಶೆಟಿಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಆಮುವ್ಂಜೆ, ಬಂಟಾವ್ಳ
ದಶರ್ನ/ನೇಮಕ/8 ಕಾ/ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಕಲ್ಕನ/ಜವಾನ ಹುದೆದ್ಗೆ
4484/07‐08.
ನೇಮಕದ ಬಗೆಗ್.

15832

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
104/07‐08

ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಶಂಕರ ಬಿನ್ ದಿ. ಹೆಚ್
ನಾಗೇಶ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಅ.ಆ. ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

5/9/2011 0:00

A

12/22/2008 0:00

A

15834

OFFICE BRANCH

510ಅಆನೇ/58/
2007‐08

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕ.ಕೆ.ಎಸ್.ಪರ್ವೇಣ್ ಬಿನ್
ದಿ. ರ್ೕ. . ರ್ೕನಿವಾಸ,ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಾಸಲು,
ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್,ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
ನೌಕರರ ಹುದೆಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

15835

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
105/07‐08

ರ್ೕ ಶೈನ್ ಮಾಣಿಕಯ್ಂ ಬಿನ್ ದಿ. ಎ ಮಾಣಿಕಯ್ಂ,
ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆದ್

9/23/2008 0:00

A

16073

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
1/2008‐09

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಶೋಭ ಪೂಜಾರ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/29/2008 0:00

A

16075

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
3/2008‐09

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಕು:ಪರಿಮಳ
ಅರಳುಮ ಲ್ಗೆ ರವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

11/30/2009 0:00

A

ಖಾಯಂಪೂವರ್ ಸೇವಾವಧಿ ತೃಪಿತ್ಕರ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್. .ಪರ್ದೀಪ್,ಪರ್ದಸ
ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ ಆ ನಹಟಿಟ್,ಸೇವಾಪುಸತ್ಕದೂಂದಿಗೆ.

4/11/2008 0:00

C

54 ನೇಮಕ
4/2008‐09

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ಕು:ಕೆ.ಎನ್.ಸಂಧಾಯ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/29/2008 0:00

A

OFFICE BRANCH

54 ನೀ.ಶು.ಪಾ
5/2008‐09

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿಯ ನೀರಿನ ಶುಲಕ್ದ ಬಾಬುತ್ ಹಣ ಪಾವತಿ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/13/2009 0:00

A

16105

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
05/08‐09

ರ್ೕ ಅಮಜ್ದ್ ಪಾಷ ಬಿನ್ ದಿ. ಮುನೀರ್ ಪಾಷಾ,
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

16106

OFFICE BRANCH

4/19/2008 0:00

B

16076

OFFICE BRANCH

16078

OFFICE BRANCH

16084

55.77.ಖಾಪೂಸೇ
/2007‐08

51 ಎ.ಮು.ನೇ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕೇತರ
ಇತರೆ 01/2008‐
ನೌಕರರು ಅನಯ್ ಇಲಾಖೆಗಳ ಲ್ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ
09.
ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

OFFICE BRANCH

56 ಇತರೆ 5‐
2008‐09

ಕಡತಗೊ ಸಬಹುದಾದ ಪತರ್ಗಳು/ನೇಮಕಾತಿ
ಆದೇಶದ ಪರ್ತಿಗಳು/ ಳಾಸ ಲಲ್ದ ಅಜಿರ್ಗಳು
ಇತಾಯ್ದಿ

6/6/2009 0:00

E

OFFICE BRANCH

51 ನಿ ೕಜನೆ
02/2008‐09

ರ್ೕ ಭೀಮರಾಮ. ದಿವ್.ದ.ಸ ಡಯಟ್
ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್,
ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ
ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

16130

OFFICE BRANCH

5[1] ವೃಂ ಬ
ಇತರೆ 02/2008‐
09

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ ಎನ್ ನಾಗಮಣಿ
ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು ಜಿಲಾಲ್ ವಯಸಕ್ರ
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಮೈಸೂರು ಇವರ
ವೃಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

16141

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ‐
7/2008‐09

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ ಕೆಎಎಸ್
ಮಹೇಂದರ್ ಯಾದವ್ ರವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/26/2008 0:00

A

16142

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ‐
8/2008‐09

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ ಎಸ್.ಎನ್.
ಪೆರ್ೕಮಕುಮಾರ್‐ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/29/2008 0:00

A

16108

16125

16143

OFFICE BRANCH

54ನೇಮಕ‐
9/2008‐09

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಜಯ ರ್ೕ ದಳವಾಯಿ‐ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/29/2008 0:00

A

16147

OFFICE BRANCH

5[1]
ಮ.ಹಕುಕ್.03/2008
‐09

ರ್ೕಮತಿ ಮಂಜುಳಾದೇ ಎಂಬುವವರು
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿ ನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

11/8/2010 0:00

D

ರ್ೕ.ಅಬುದ್ಲ್ ಮತೀನ್,ಪರಿಚಾರಕರು, ಅಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
510ಸಾಗು /01/
ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ
2008‐09
ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ ಮತುತ್ ಸಾಮಾನಯ್ ಗುಂಪು ಮಾ
ತತ್ವನುನ್ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/22/2008 0:00

D

16004

OFFICE BRANCH

16022

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
01/08‐09

ರ್ೕ ಕೆ ಎಸ್ ಸತೀಶ್ ಬಾಬು ಬಿನ್ ದಿ. ಬಿ ಎಂ
ವಸಾವ್ಮಿ, ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ. ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

16023

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
02/08‐09

ರ್ೕ ಕೆ ಎಸ್ ರ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಟಿ
ರ್ೕನಿವಾಸ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ. ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

ರ್ೕ ಎಸ್ ಎಂ ವಪರ್ಸಾದ್ ದೇವ್ ಬಿನ್ ದಿ.
ಆರ್ ಎಂ ಮಹದೇವ್ ಮೈಸೂರು ಬಾಗ
ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ. ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/23/2008 0:00

A

16024

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
03/08‐09

16025

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
04/08‐09

ರ್ೕ ಎಂ ಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಟಿ
ರಾಮಣಣ್, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ. ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

16296

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
10/2008‐09

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಎಸ್.ಮನೋಹರ್ ರವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/20/2008 0:00

A

16297

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
11/2008‐09

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಎನ್.ರ ೕಂದರ್ ರವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

7/14/2008 0:00

A

16300

OFFICE BRANCH

5[6]ದೂರು/ಮೇ
ಲವ್ನ ‐2/2008‐09

3/28/2009 0:00

D

ರ್ೕ.ಜಿ.ಗಂಗಾಧರ ಸಾವ್ಮಿ , ದಿವ್.ದ.ಸ.ಬಿ.ಇ.ಒ
ಕಛೇರಿ ಕುಣಿಗಲ್ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ

16327

OFFICE BRANCH

5[1] ಮಾ ಹಕುಕ್
ಇತರೆ 062008‐09

ರ್ೕ ಜಿ.ತಿಮಮ್ಪಪ್ಯಯ್ ನಿವೃತತ್ ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿ ನಿಯಮದಡಿ
ಮಾ ತಿದಾಖಲೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

4/8/2009 0:00

D

16233

OFFICE BRANCH

562/ದೂರು.ಪಿ.4
4/2003‐04.

ರ್ೕ ಹೆಚ್. ರಮೇಶ್, ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಮಂಗಳೂರುರವರ
ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

3/28/2009 0:00

D

16247

OFFICE BRANCH

56 ಅ.ಗೈ.ಹಾ
4/2007‐08

ರ್ೕ ಎನ್.ನಾಗರಾಜ, ಗೂರ್ಪ್ `ಡಿ` ನೌಕರರು,
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಇವರ ಅನಧಿಕೃತ
ಗೈರುಹಾಜರಿ ಬಗೆಗ್‐ಕರ್ಮ

8/5/2010 0:00

E

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕಮತಿಶಾರದ ಕಕೋಂ.
ೂೕಂ.
ದಿ.
ರ್
ೕ
.
ವಕುಮಾರಯಯ್,
ಸಹ
ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
510ಅಆನೇ/02/
ಕಿರಿಯ
ಪಾರ್
ಥ
ಮಿಕ
ಶಾಲೆ,
2008‐09
ಲಕಕ್ಸಂದರ್,ರಾಮನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕ್,ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್,
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

12/22/2008 0:00

A

ರ್ೕ ಬಿ.ನರೇಂದರ್ಕುಮಾರ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ
ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

12/9/2010 0:00

D

16263

16281

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

55 ಸವ್.ಚಾ.ಬ
4/2008‐09

OFFICE BRANCH

55 ವೇ.ನಿ
5/2008‐09

ರ್ೕ ಎಂ.ಎಸ್. ರ್ೕನಿವಾಸ, . .ಟಿ, ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ವೇತನ
ನಿಗಧಿಯ ಲ್ ತಪಾಪ್ಗಿರುವುದನುನ್ ಸರಿಪಡಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.

12/9/2010 0:00

D

16284

OFFICE BRANCH

55 ಬಡಿತ್ ವೇ.ನಿ
6/2008‐09

ರ್ೕ ದೇವರಾಜ, ಗೂರ್ಪ್ `ಡಿ` ನೌಕರರು,
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಬಡಿತ್ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ವೇತನ
ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್.

12/9/2010 0:00

D

16067

OFFICE BRANCH

510ಕಛೇರಿ
ಕಛೇರಿಯ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರನುನ್ ಸಾವರ್ತಿರ್ಕ
ಪಹರೆ/02/2008‐
ರಜಾ ದಿನಗಳೆಂದು ಈ ಕಛೇರಿಯ ಹಗಲು
09
ಪಹರೆ ಕೆಲಸಕಾಕ್ಗಿ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

16194

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಜಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಬಿನ್ ದಿ. ಟಿ ಗೋ ಂದಚಾರಿ,
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/28/2010 0:00

A

8/19/2011 0:00

D

16283

16201

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
06/08‐09

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕ.ಕೆ.ಜಿ.ರಮೇಶ್,ಬಿನ್
ದಿ.
ರ್
ೕ
.ಕೆ.ಆರ್.ಜಯರಾಮಯಯ್,
ಸಹ ಕಷ್ಕರು,
510ಅಆನೇ/01/
ಸಕಾರ್ರಿ
ಕಿರಿಯ
ಪಾರ್
ಥ
ಮಿಕ
ಶಾಲೆ,
ಇನಾಂ
2008‐09
ದೇವರಹ ಳ್, ರಾ ತಾಲೂಲ್ಕ್, ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್,
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

ರ್ೕ ಟಿ ಎನ್ ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು
ಕನಾರ್ಟಕ ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ ಇವರಿಗೆ
ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ದಿನಾಂಕದ
ಪೂವರ್ದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ

4/7/2009 0:00

D

16344

OFFICE BRANCH

5[1]ಇತರೆ
/2008‐09

16365

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
14/2008‐09

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಟಿ.ಕೆ.ರ ಚಂದಾರ್ಚಾರಿ ರವರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್
ಇನಸ್ಪೆಕಟ್ರ್ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/12/2008 0:00

A

16366

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
15/2008‐09

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ ಖಾಜಾ
ಹಾಜಿಪುದಿದ್ೕನ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

6/12/2008 0:00

A

16367

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
16/2008‐09

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಕೆ. .ರ ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/29/2008 0:00

A

16368

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
17/2008‐09

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ಕು:ಪಿ. .ನಾಗಮಣಿ ರವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/14/2008 0:00

A

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
08/08‐09

ರ್ೕ ಪಿ ದೀಪಕ್ ಬಿನ್ ಪಿ ನಾರಾಯಣ್ , ದ.ಕ.
ಜಿಲೆಲ್ ಮೈಸೂರು ಭಾಗ ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ ಮೇಲೆ
ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/23/2008 0:00

A

16412

OFFICE BRANCH

5[1] ಸಥ್.ನಿ
04/2008‐08

ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ದಿವ್.ದ.ಸ ಸಕಾರ್ರಿ ಪ ಪೂ
ಕಾಲೆಜು ಆನಂದಪುರಂ ಸಾಗರ ತಾ. ಇವರನುನ್
ಕತರ್ವಯ್ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದುದ್ ಮಾತೃ
ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್. ಅ

4/7/2009 0:00

D

16434

OFFICE BRANCH

55 ಹೆ.ವೇ.ಬ
2/2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ಜಯಮಮ್, ಗೂರ್ಪ್ `ಡಿ` ನೌಕರರು,
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 20
ವಷರ್ದ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

12/9/2010 0:00

D

16435

OFFICE BRANCH

55
ರ್ೕ ಲ ಮ್ೕಪತಿ, ಗೂರ್ಪ್ `ಡಿ` ನೌಕರರು,
ಖಾ.ಪೂ.ಸೇ.ಘೋ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಖಾಯಂ
10/2008‐09
ಪೂವರ್ ಸೇವಾವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಬಗೆಗ್.

5/14/2010 0:00

E

16436

OFFICE BRANCH

55
ಕು: ಗೌತಮಿ ರಜಪೂತ್.ಟಿ.ಎಸ್, ಪರ್.ದ.ಸ,
ಖಾ.ಪೂ.ಸೇ.ಘೋ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಖಾಯಂ
8/2008‐09
ಪೂವರ್ ಸೇವಾವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಬಗೆಗ್.

12/9/2010 0:00

D

16406

16508

16510

16523

16525

16552

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
09/08‐09

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್ ಸುಮಿತರ್ ಕೋಂ ದಿ. ಟಿ
ನಾರಾಯಣ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಅ.ಆ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/23/2008 0:00

A

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
10/08‐09

ರ್ೕ ಕೆ ಹೆಚ್ ಶಶಾಂಕ್ ಬಿನ್ ದಿ. ವೈ ಜಿ
ಹನುಮಂತಯಯ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಅ.ಆ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

5 ಮಾ ಹಕುಕ್
09/2008‐09

ಜೆ ಗೋಪಾಲ್ ಕಾಯರ್ದ ರ್ ರ ೕಂದರ್ ದಾಯ್
ಸಂಸೆಥ್ ನೌಕರರ ೇಮಾಭಿವೃದಿಧ್ ಸಂಘ ಚಳಳ್ಕೆರೆ
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

4/17/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

5[1]
ನಿ ೕಜನೆ ರದುದ್
05/2008‐09

ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ್ ಅಧೀ
ಅಧೀಕಷ್ಕರು
ಕಷ್ಕರು
ರ್ೕ ಎಂ ಆರ್ ಗೋಪಾಲಕ
ನಿ ೕಜನೆ ಮೇಲೆ ರೀಜನಲ್ ಇನಿಸ್ಟ್ಟೂಯ್ಟ್
ಆಫ್ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಮಾತೃ
ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಗೀತಾ ಪತಿ ಬೋಳನಂಜೇಗೌಡ
56
ಪಿ ‐11 ಜಿಲಾಲ್ ಸಶಸತ್ ಮೀಸಲು ಪಡೆ ಮಂಡಯ್
ನೇಮಕ/4/2008‐
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೂರ್ಪ್
09
ಡಿ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/28/2009 0:00

A

16561

OFFICE BRANCH

54ನೇಮಕ/20/2 ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ.ರಮೇಶ್
008‐09
ರವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

16563

OFFICE BRANCH

54ನೇಮಕ21/2
008‐09

16604

OFFICE BRANCH

16607

OFFICE BRANCH

16628

OFFICE BRANCH

11/8/2010 0:00

A

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಎ.ಸುಬಬ್ರಾಯಪಪ್, ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/29/2008 0:00

A

53ಅಯ‐ವಯ್ಯ
.ಸನಿ.ಹಂ
04/2008‐09

2008‐09ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯವನುನ್
ಭಾಗೀಯ ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರುಗ ಗೆ ಹಂಚಿಕೆ
ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

11/30/2010 0:00

C

53 ಇತರೆ
ೕಚರ್.
01/2008‐09

ತುತುರ್ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ ಕಛೇರಿ
ಉಪ ೕಗಕಾಕ್ಗಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರು ಸಾಮಗಿರ್
ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಹಣ ಪಾವತಿಗೆ.

11/30/2010 0:00

C

510ಅಆನೇ/03/
2008‐09

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ವಮಮ್ ಕೋಂ. ದಿ. ರ್ೕ.ಎಂ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸಹ
ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
.ಹೊಸಹ ಳ್,ಮುಳಬಾಗಿಲು
ತಾಲೂಲ್ಕ್,ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ

12/22/2008 0:00

A

16632

16652

16797

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

53ಆಯ‐ವಯ್ಯ
02/2008‐09

2008‐09ನೇ ಸಾ ನ ಆಯ‐ವಯ್ಯದ ಕಿರ್ಯಾ
ೕಜನೆ ತಯಾರಿ ಬಗೆಗ್

11/30/2010 0:00

C

ರ್ೕಮತಿ.ಕೆ.ಕಎಸ್.ಸು ೕಲ,ನಿವೃತತ್
ಅಧೀಕಷ್ಕರು,ಜಿ.ಕಲಾವತಿಯಮಮ್, ಅಯುಕತ್ರ
510ಸಾಗು /04/
ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
2008‐09
ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ
ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ ಮತುತ್ ಸಾಮಾನಯ್ ಗುಂಪು ಮಾ
ತತ್ವನುನ್ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/22/2008 0:00

D

ರ್ೕ ಸತೀಶ್ಕುಮಾರ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ಬಿ.ಇ.ಒ
ಕಛೇರಿ, ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯನುನ್
ತೃಪಿತ್ಕರವೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/9/2010 0:00

D

ವಾಹನಚಾಲಕರುನಿ
ುನಿ ೕಜನೆಉ
ರ್ೕೕದೇವರಾಜು
ದೇವರಾಜು,ವಾಹನಚಾಲಕರ
ದುರ್ಮತುತ್ ಇತರ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷೆಗಳ
ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ ಇವರ ಕತರ್ವಯ್ ನಿಲರ್ಕಷ್ತೆ
ಬಗೆಗ್.

8/6/2010 0:00

D

ರ್ೕ ಜಿ ಪಿ ನವೇನ ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ದಿ.
ಪುಟಟ್ಯಯ್, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

55
ಖಾ.ಪೂ.ಸೇ.ಘೋ
13/2008‐09

16757

OFFICE BRANCH

56ದೂರು/6/200
8‐09

16726

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
11/08‐09

16728

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
12/08‐09

ರ್ೕಮತಿ ಜಯಲ ಮ್ ಕೋಂ ದಿ.
ಮರಿಮಾದೇಗೌಡ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಕೆ. .ಸುಬರ್ಮಣಯ್,ನಿವೃತತ್
ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು,ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ
510ಸಾಗು /05/
ಕೇಂದರ್ ಕಛೇರಿ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ
2008‐09
ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ ಮತುತ್ ಸಾಮಾನಯ್ ಗುಂಪು ಮಾ
ತತ್ವನುನ್ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/22/2008 0:00

D

16731

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಕಮಲ ಪತಿದೇಸುಚವಾಹ್ಣ್
ಸ. .ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ‐ ರಾಮನಹ ಳ್
56ನೇಮಕ/05/2
ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು‐ಮಂಡಯ್ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
008‐09
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೂರ್ಪ್ `ಡಿ`
ಹುದದ್ಗೆ ನೇಮಕದ ಬಗೆಗ್.

3/28/2009 0:00

A

16739

OFFICE BRANCH

53ಆಯವಯ್ಯ
ಉನಿ/ ೇತರ್
089/2008‐09

2008‐09ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರಿಗೆ ಸಾದಿಲಾವ್ರು
ವೆಚಚ್ಕೆಕ್ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

11/30/2010 0:00

C

16691

OFFICE BRANCH

56ಅ ಗೈ.
ಹಾ`52`2005‐06

ಎಂ.ಎಸ್. ರ್ೕನಿವಾಸ.
ಟಿಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ
ಇವರ ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರುಹಾಜರಿ

3/28/2009 0:00

D

16730

16692

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ ರಿಯಾಜ್
ಅಹಮದ್ ಪಾಷಾ ಬಿನ್ ದಿ. ರ್ೕ.ಬ ಕ್ೕಸ್
510ಅಆನೇ/04/ ಜಹನಾ ಅರಾ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್
2008‐09
ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹವೇ
ಹಲಾಲ್
ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

16694

OFFICE BRANCH

53 ಸುಟ್ಡಿ ೕ
ಉಪಗರ್ಹ ಆಧಾರಿತ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್
ಬಾಡಿಗೆ 07/2008‐ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಉಪ ೕಗಿ ದ ಸುಟ್ಡಿ ೕ
09
ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

17125

17134

17141

OFFICE BRANCH

510ಅಆನೇ/05/
2008‐09

OFFICE BRANCH

5[1] ಇತರೆ
ಸೇವಾಪುಸತ್ಕ
/18/2008‐09

OFFICE BRANCH

55 .ಪರ್.ಅ
18/2008‐09

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕಮತಿ.ಬಿ.ಆರ್.ರಾಜೇಶವ್ರಿ,ಕೋಂ.ದಿ. ರ್ೕ. ಶೆವ್ೕ
ಶವ್ರಯಯ್,ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಡಗೀಹ ಳ್, ತುರುವೇಕೆರೆ
ತಾಲೂಲ್ಕ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
ನೌಕರರ ಹುದೆಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ರ್ೕ ಕಕೆ ..ಶಾಂತರಾಜು
ಶಾಂತರಾಜು ನಿವೃತತ್ ಪತಾರ್ಂಕಿತ
ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ
ದಾವಣಗೆರೆ ದ ಣ ವಲಯ ಇವರಿಗೆ ಪರಿಷಕ್ೃತ
ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ
ಕುರಿತು. ಚ ಎ
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಆರ್.ನಾಗೇಶ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಬಿಇಒ
ಕಛೇರಿ, ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ, ಬೆಂ.ಗಾರ್.ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್ ೕಟ್ರ್ ಪಡೆಯಲು
ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/22/2008 0:00

A

11/30/2010 0:00

C

5/4/2009 0:00

A

4/8/2009 0:00

D

12/9/2010 0:00

D

17154

OFFICE BRANCH

510ಅಆನೇ/6/2
008‐09

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕಮತಿ.ಎ.ಅನಿತ ಲ ಮ್ೕ ಕೋಂ.
ದಿ. ರ್ೕ.ಎ.ಕೆ.ನಾಗಪಪ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾ ೕಪುರ,ಚನನ್ಗಿರಿ
ತಾಲೂಲ್ಕ್,ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ

17157

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
15/08‐09

ಕು. ಆರ್ ಜಮುನಾರಾಣಿ ಬಿನ್ ದಿ. ಬಿ ಆರ್
ರಂಗಸಾವ್ಮಿ, ಮೈಸೂರು ಭಾಗ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ
ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

10/29/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

56
ನೇಮಕ/08/2008‐
09

ರ್ೕಮತಿ ಸಣಣ್ತಾಯಮಮ್, ಸತಿ
ದಿ/ಎಂ.ಕೆ.ಜವರಯಯ್, ಸ. ,
ಸ.ಪ.ಕಾಲೇಜುಪರ್ಢ್ಢಶಾಲೆ ಭಾಗ ತಗಗ್ಹ ಳ್,
ಮಂಡಯ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಗೂರ್ಪ್ `ಡಿ`ಹುದೆದ್ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/28/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಸುತೊ ತ್ೕಲೆ, .ಇ.ಗುರುಸಪ್ಂ
ಸುತೋಲೆ
ಂದನ
ದನ ಕಡತ
54 ಕಷ್ಣ
ಲೇವಾರಿ ಹಾಗು .ಅದಾಲತ್
ಅದಾಲತ್.31.ಇತ
ಹಮಿಮ್,ಬಗೆಗ್, .ಸೇ. .ಸಮಸೆಯ್ಹ ಗೆ ಸಪ್ಂದಿಸುವ
ರೆ/2008‐09
ಬಗೆಗ್.

8/20/2011 0:00

E

OFFICE BRANCH

54
ನೇಮಕ.ಪಾರ್.ಆ
32.ಇತರೆ/2008‐
09

8/19/2011 0:00

A

17159

17160

17161

ಅ.ಆ. ಮೇಲೆ ಸಕಾರ್ರಿ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ನೇಮಕಾತಿ
ಬಗ್ಗೆ.

12/22/2008 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
54.33.ನೇಮಕ/2
ಎಂ.ಎಂ.ಸುಧಾ ರವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
008‐09
ಬಗೆಗ್.

7/14/2008 0:00

A

17167

OFFICE BRANCH

5[1]
ನಿ ೕಜನೆ
08/2008‐09

ರ್ೕ ನ ೕದ್ ಅಹಮ್ದ್ ಇಮಾರ್ನ್ ಪರ್.ದ.ಸ. ಬಿ ಇ
ಒ ಕಛೇರಿ ಉತತ್ರ ವಲಯ‐3 ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರನುನ್
ರ್.ಡಾ .ಮುಮಾತ್ಜ್ ಅ ಖಾನ್
ಮಾನಯ್ ಸಚಿವರು ಇವರ ಆಪತ್ ಶಾಖೆಗೆ
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/8/2009 0:00

D

17173

OFFICE BRANCH

51 ನಿ ೕಜನೆ
04/2008‐09

ಮಾನಯ್ ಮುಖಯ್ ಮಂತಿರ್ಯವರ ಸಚಿವಾಲಯ
ನವ್ಕರರನುನ್ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ.ಷಡಕಷ್ರಿ ದಿವ್.ದ.ಸ

4/7/2009 0:00

D

17179

OFFICE BRANCH

56ದೂರು13`200
8‐09

ರ್ೕ ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ. ದಿವ್.ದ.ಸ.ವ್ಋತಿತ್ ಕಷ್ಣ
ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ, ಇವರ ಅನಧಿಕೃತ
ಗೈರುಹಾಜರಿ ಸುತ್ಕರ್ಮ

8/6/2010 0:00

D

ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಜಯಪರ್ಕಾಶ್ ದಿವ್.ದ.ಸ ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗಬಬ್ಲಗೂಡು,ಬೇಲೂರು
ತಾ.ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ಮಾನಯ್ ಸಚಿವರಾದ
ರ್ೕ ಹಾಲಪಪ್ ಇವರ ಆಪತ್ ಸಹಾಯಕರನಾನ್ಗಿ
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

D

17162

17069

OFFICE BRANCH

5[1]
ನಿ ೕಜನೆ
07/2008‐09

17058

OFFICE BRANCH

17062

OFFICE BRANCH

16884

OFFICE BRANCH

16893

16900

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಹ ೕನಾ ಖಾನಮ್ ಪತಿ
ದಿ||ಅಹಮದ್ ಷರೀಫ್ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರ
ಬಾಲಕರ ಜಿಜೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ

3/28/2009 0:00

A

ಘನತೆವೆತತ್ ರಾಜಯ್ಪಾಲರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಲ್
5[1] ಸಥ್ಳ
ಸೇವೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ದುದ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿರುವ
ನಿಯುಕಿತ್ 06/2008‐ ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಮಹದೇವಮಮ್ ದಿವ್.ದ.ಸ ಇವರನುನ್
09
ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಸಥ್ಳನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ
ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

D

54ನೇಮಕ‐
26/2008‐09

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಕೆ.ಎಸ್.ಸುಧಾ ರವರಿಗೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

6/12/2008 0:00

A

55 ಸೇ.ಸೇ 16/

ರ್ೕ ಡಿ.ಎನ್.ಮಹದೇವಪ
ಮಹದೇವಪಪ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು
ಅಧೀಕಷ್ಕರು,
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ
ಇವರಿಗೆ ಕ.ಸ.ಸೇ.ನಿಯಮ 247ಎ ರೀತಯ್
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.

12/9/2010 0:00

D

ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಕೆ.ದಿನೇಶ್ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಹೆಚ್.ಇ.
ಕೆಂಚಯಯ್ , ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಬಿ.ಇ.ಒ.ಕಛೇರಿ,
ಸಕಲೇಶ್ ಪುರ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00

D

56 ನೇಮಕ|
6`2008‐09

5[6] ನೇಮಕ
19/2006‐07

OFFICE BRANCH

56 ದೂರು`
7`2008‐09

ರ್ೕ ಚನನ್ ೕರನಾಯಕ್, ಪರ್ದಸ, ಬಿಇಒ ಕಛೇರಿ,
ಹರಪನಹ ಳ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಅಮಾನತತ್ನುನ್ ಥ್ರೀಕರಿಸಲು ದಾವಣಗೆರೆ
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಕೋರಿದೆ.

6/6/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

56 ದೂರು
`8`2008‐09

ರ್ೕ ಜಯರಾಮಯಯ್,ಪತಾರ್ಂಕಿತ
ವ್ಐವಸಾಥ್ಪಕರು ಹಾಗೂ ರ್ೕ ವಕುಮಾರ
ದಿವ್ದಸ, ಬಿಇಒ ಕಛೇರಿ ಕುಣಿಗಲ್ ಇವರ
ಮೇ ನ ದೂರು

11/8/2010 0:00

E

16973

OFFICE BRANCH

5[1]ಇತರೆ
14/2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ ಸುವಣರ್ ಪರ್ .ದ .ಸ
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ
ಜಿಲೆಲ್,ಇವರು ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗಾಗಿ ಕಾಯದ್
ಅವಧಿಯನುನ್ ಇತಯ್ಥರ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

D

16833

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ‐
22/08‐09

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ಕು.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಸುಮ ರವರಿಗೆ ದಿವ್ದಸ‐ಸ ತ
ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/29/2008 0:00

A

16834

OFFICE BRANCH

54ನೇಮಕ‐
23/2008‐09

12/29/2008 0:00

A

16919

16922

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
.ನಾಗಭೂಷಣ ರವರಿಗೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

16835

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ‐
24/08‐2009

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಜೆ.ಡಿ.ತಿರುಮಲೇಶ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/19/2008 0:00

A

16836

OFFICE BRANCH

54ನೇಮಕ ‐
25/2008‐09

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಯು.ಎಮ್.ಮಂಜುನಾಥ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/20/2008 0:00

A

17036

OFFICE BRANCH

56ಅ.ಗೈ.ಹಾ/
ಸುತ್ಕರ್ಮ/10/2008
‐09

ರ್ೕಲೋಕಾಭಿರಾಮ, ಪರ್.ದ.ಸ. ಬಬ್ಂದಿ‐03
ಶಾಖೆ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಇವರ ಅನಧಕೃತ
ಗೈರುಹಾಜರಿ ಬಗೆಗ್.

6/6/2009 0:00

D

16991

OFFICE BRANCH

5[1]ಇತರೆ
ಪತರ್ಗಳು/2008‐
09

ಕಡತಗೊ ಸಬಹುದಾದಂತಹ ಇತರೆ ಪತರ್ಗಳು.

1/27/2011 0:00

C

17002

OFFICE BRANCH

56ಸಂಖೆಯ್.ಎ11: ರ್ೕಬಿ.ಎಸ್.ನಾರಾಯಣಮೂತಿರ್ ಪರ್ದಸ,ಬಿಇಜ
ಪರ್ದಸ/ಅಗೈಹಾ/ ಕಛೇರಿ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು,ಇವರ ಅನಧಿಕೃತ
ಕರ್ 56/2004‐05
ಗೈಹಾಜರಿ ಸುತ್ ಕರ್ಮ.

8/6/2010 0:00

D

16985

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಭಾಗಯ್ಮಮ್.ಬಿ, ಕೋಂ. ದಿವಂಗತ
ರ್
ೕ
.ಡಿ.ಎ.ಮ
ಲ್ಕಾಜುರ್ನ, ಪರಿಚಾರಕರು,
510ಅಆನೇ/05/
ಎಸ್.ಜಿ.ಟಿ.ಸಕಾರ್ರಿ
ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು,
2008‐09
ತಳಕು, ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕ್,ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್,
ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್`ಡಿ`ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ

16987

OFFICE BRANCH

5[1] ಂ ವಗರ್
ಅಂ.ಅಂಶ
10/2008‐09

17082

OFFICE BRANCH

5[1] ಚಿಬಪುರ
ಉನಿ ಹುಮಂ
17/2008‐09

17092

OFFICE BRANCH

52ನೇಮಕ/2008
‐09

17094

OFFICE BRANCH

52ನೇಮಕ/2008
‐09

ಆ

12/22/2008 0:00

A

4/8/2009 0:00

D

11/8/2010 0:00

E

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕಹೆಚ್.ಆರ್.ರಘು ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/23/2010 0:00

A

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರಗೆ
ರ್ೕಕು. .ಎಸ್. ಜಯಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/23/2010 0:00

A

ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಂದು ದ ವಗರ್ಗಳ
ೕಗಕೆಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಜಾತಿವಾರು
ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನುನ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾದ ಮತುತ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಬಬ್ಂದಿ ವಗರ್ದ
ಹುದೆದ್ಗಳ ಮಾ ತಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

17095

OFFICE BRANCH

54
ನೇಮಕ/28/2008‐
09

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಇಂದಿರಾಭಟ್ ಅ ಯಸ್ ಎಸ್.ಇಂದಿರಾ
ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/29/2008 0:00

A

17099

OFFICE BRANCH

594
ನೇಮಕ/29/2008‐
09

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕಎಮ್.ಟಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ರೆಡಿಡ್ ರವರಿಗೆ
ಫಾಮರ್ ಪ್ಟ್ ಹುದೆದ್ ನೀಡವ ಬಗೆಗ್.

12/29/2008 0:00

A

17100

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ‐
30/2008‐09

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕಎನ್.ರಮೇಶ್ ಪವಾರ್ ರವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/29/2008 0:00

A

17224

OFFICE BRANCH

5[6] ಸಲ
ವಸೂಲಾತಿ/ ಸುತ್
ಕರ್ಮ/9/2008‐09

ನೌಕರರ ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿ ಆದೇಶ ಪಾಲನೆ
ಬಗೆಗ್

11/8/2010 0:00

E

OFFICE BRANCH

5[6]
ನೇಮಕ/07/2008‐
09

ರ್ೕಮತಿ ಕಾ ೕಬಾಯಿ ಪತಿ ಅಶೋಕ್, ಸ. .
ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಾಣ
ಸಮುದರ್ ಮಳವ ಳ್ ತಾ: ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00

A

17225

17104

OFFICE BRANCH

54ಫೈಲ್ಡ್
ಪತರ್/2008‐09

ಪತರ್ ಕಡತಗೊ ಸುವುದು.

11/30/2009 0:00

E

17298

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
34/2008‐09

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಕು: ಜಿ.ಚೈತನಯ್
ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/14/2008 0:00

A

3/28/2009 0:00

D

8/6/2011 0:00

D

2/4/2010 0:00

A

17270

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಎಸ್.ರ ತಂದೆ
56
ದಿ.ಆರ್. ರ್ೕನಿವಾಸಮೂತಿರ್, ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ರ್ೕ
ನೇಮಕ/7828/20
ರಾಮಪುರ ಮಯ್ಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
08‐09
ಮೇಲೆ ನೌಕರಿ, ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

17372

OFFICE BRANCH

510ಕ. .ಹಾ/06 ಕಛೇರಿ ವೇಳೆಯ ಲ್ ಬಬ್ಂದಿ ವಗರ್ದವರು ಮತುತ್
/2008‐09
ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹಾಜರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

17377

OFFICE BRANCH

52 ನೇಮಕ
16/2008‐09

ಕು. ಎನ್ ಚೈತರ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಎಂ ಆರ್ ಮೀರಾ,
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

17425

OFFICE BRANCH

17339

OFFICE BRANCH

17504

57 ವಾ ಚಾ ಸಥ್
ನಿ01/08‐09

ರ್ೕ ಎಂ ರಾಜೇಂದರ್ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ವೃ
ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಳನಿಯುಕಿತ್
ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/4/2010 0:00

D

54ನೇಮಕ/36/2 ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ.ಕೆ.ಗೀರೀಶ್
008‐09
ರವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/29/2008 0:00

A

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
37/2008‐09

ರ್ೕ ಕೆ.ಆರ್.ಪರ್ಸನನ್ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/30/2009 0:00

A

17507

OFFICE BRANCH

56
ಮಾ ತಿಹಕುಕ್/113
08/08‐09

ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲಾಲ್ ಖಾನ್ ರ ೕಮ್ಖಾನ್ಲೋಧಿ,
ಇವರು ಮಾ ತಿಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯಡಿ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

1/6/2010 0:00

D

17498

OFFICE BRANCH

56
ದೂರು/15/2008‐
09

ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ವಲಯ‐4, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗೆ ಜೆ.ಡಿ ಎ, ರವರು
ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಬಗೆಗ್ ವರದಿ‐ ಸುತ್ಕರ್ಮ

6/6/2009 0:00

D

17542

OFFICE BRANCH

56
ದೂರು/16/2008‐
09

ರ್.ರಾಜಣಣ್, ಪರ್.ದ.ಸ. ಸಕಾರ್ರಿ
ಪದ ಪೂವರ್ಕಾಲೇಜು, ತುರುವೇಕೆರೆ ಇವರ
ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

12/22/2010 0:00

D

17548

OFFICE BRANCH

54ನೇಮಕ/38/2
008‐09

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಕುಮಾರಿ
ಹೆಚ್.ಸುಮ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

12/29/2008 0:00

A

510ಸಾಗು /07/
2008‐09

ರ್ೕಮತಿ.ಎಸ್.ಜಿ.ಗೌರಮಮ್, ನಿವೃತತ್ ಪರ್ಥಮ
ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರು,ಅಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ ಮತುತ್
ಸಾಮಾನಯ್ ಗುಂಪು ಮಾ
ತತ್ವನುನ್
ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/22/2008 0:00

D

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ಅನುಕಂಪದ
ಮೇಲೆ
¸ 51 ನೇಮಕ
ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಕು:ಜಿ .ಚೈತನಯ್ ಇವರನುನ್
ಇತರೆ 20/2008‐
ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್
09
ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರುಪಡಿ ಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

56
ನೇಮಕ/9/2008‐
09

ರ್ೕಮತಿ ಸಕುಕ್, ಬಿ. ಆನಂದ ಸಕಾರ್ರಿ
ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಶಮಕರನಾರಾಯಣ‐
ಕುಂದಾಪುರ ತಾ11 ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್

8/7/2010 0:00

A

17550

17551

17553

OFFICE BRANCH

17564

59 ಆಸುಇ
ಹಾತ.3.ಇತರೆ/20
08‐09

ಬಬ್ಂದಿ ಮತುತ್ ಆಡ ತ ಸುಧಾರಣಾ
ಇಲಾಖೆಯ ತಪಾಸಣಾ
ತಂಡವು,ದಿ:14/05/08ಬೇಟಿ

8/19/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕ. ನಯ್.ಜೆ.ಬಿನ್ ದಿ. ರ್ೕ.ಎಲ್.ಎ.ಜೇಮ್ಸ್,
510ಅಆನೇ/07/ ಅಟೆಂಡರ್,ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು,
2008‐09
ಆಯನೂರು, ವ ಗಗ್ ತಾಲೂಲ್ಕ್ ಮತುತ್
ಜಿಲೆಲ್.ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/10/2012 12:08

A

17539

OFFICE BRANCH

5[6]ನೇಮಕ‐
10/2008‐09

ರ್ೕಮತಿ.ಆರ್.ಈ.ಶಾರದ ಬಿನ್ ದಿವಂಗತ
ಹೆಚ್.ಮುಳಳ್ಪಪ್,ಸ. .ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ
ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಅಗಲಹ ಳ್,ಹಾಸನ ತಾ ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00

A

17574

OFFICE BRANCH

54ನೇಮಕ
39/200809

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕ.ಕೆ.ಟಿ.ಮಂಜುನಾಥಸಾವ್ಮಿ,ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/29/2008 0:00

A

17575

OFFICE BRANCH

12/29/2008 0:00

A

17530

OFFICE BRANCH

54ನೇಮಕ40/20
0809

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆಕುಮಾರಿ
ಹೆಚ್.ಎಂ.ಶೆವ್ೕತ ರವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

OFFICE BRANCH

510ಅಆನೇ
/08/ 200809

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕಮತಿ. ವಗಂಗಮಮ್, ಕೋಂ.
ದಿ. ರ್ೕ.ಎಲ್.ಲಕಷ್ಮ್ಯಯ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೋ ಂದಪುರ,
ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಲ್ಕ್,ಬೆಂಗಳೂರು
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

OFFICE BRANCH

52 ನೇಮಕ
17/200809

ರ್ೕಮತ ಹೆಚ್ ಪೆರ್ೕಮ ಕೋಂ ದಿ. ಎಂ ಕೆ
ವೇಗೌಡ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

17658

OFFICE BRANCH

52 ನೇಮಕ
18/200809

ರ್ೕ ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಟಿ ಎಸ್
ಶೇಖರಪಪ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

17633

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
54ನೇಮಕ41/20
ಎನ್.ಮಹೇಶ್, ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
0809
ಬಗೆಗ್.

12/29/2008 0:00

A

17634

OFFICE BRANCH

54ನೇಮಕ42/20
0809

12/29/2008 0:00

A

17577

17651

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಕುಮಾರಿ
ಎನ್.ಅನುಪಮ,ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/22/2008 0:00

A

17859

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಬಿ.ಎಲ್.ರ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್
ದಿ.
ರ್
ೕ
.ಬಿ.ಎಲ್.ಲ
ಮ್ೕನಾರಾಯಣ,ಸ. .ಸಕಾರ್ರಿ
510ಅಆನೇ/10/
ರಿಯ
ಪಾರ್
ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
2008‐09
ಪುಲಗಾನಹ ಳ್,ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ತಾಲೂಲ್ಕ್,ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್, ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ

17867

OFFICE BRANCH

51 ನಿ ೕಜನೆ
142008‐09

ರ್ೕ ಜಿ.ಎನ್. ವಕುಮಾರ್,ಪರ್.ದ.ಸ ಕನಾರ್ಟಕ
ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ ಮಂಡ .ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

D

17871

OFFICE BRANCH

5 4 ನೇಮಕ
49/08‐09

ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ ಎನ್ ಕೆ
ರಾಜಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/29/2008 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಆರ್.ಸುಧಾ
ಸುಧಾ, ಪರ್ಥಮ
ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರು
ಸಹಾಯಕರು,
55
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಗುಡಿಬಂಡೆ
ಖಾ.ಪೂ.ಸೇ.ಘೋ/
ರವರ ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ಸೇವಾವಧಿ ಘೋಷಣಿ
31/2008‐09
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/28/2009 0:00

E

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಡಿ. . ತೇಜೋವತಿ ಅಧೀಕಷ್ಕರು,
55
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ತುಮಕೂರುದ
ಸವ್.ಇ.ನಿ.ಅನು/33/
ರವರು ಸವ್‐ಇಚಾಛ್ ನಿವರ್ತಿತ್ ಹೊಂದುವ ಇಲಾಖಾ
2008‐09
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/28/2009 0:00

D

17732

17737

6/11/2010 0:00

A

17741

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಎಸ್. ಆರ್. ಹನೀಫ್ ಖಾನ್, ಪತಿನ್
ದಿ11ಅಸಾಯ್ ನಿಲೂಫರ್, ಸ. . ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ
56ನೇಮಕ/31/2
ತಟೆಟ್ೕಕೆರೆ, ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ
007‐08
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೂರ್ಪ್
`ಡಿ`ಹುದದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್

17756

OFFICE BRANCH

5[4] ನೇಮಕ‐
45/2008‐09

17757

OFFICE BRANCH

17758

17759

11/4/2010 0:00

A

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕ.ಎ.ಎಸ್.ದಯಾನಂದ ಸಾವ್ಮಿ ರವರಿಗೆ
ದಿವ್ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/29/2008 0:00

A

5[4]ನೇಮಕ‐
46/2008‐09

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕಮತಿ.ಬಿ.ಜಯಮಮ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/29/2008 0:00

A

OFFICE BRANCH

5[4]ನೇಮಕ‐
47/2008‐09

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ.ಜಿ.ಕಿರಣ್
ಕುಮಾರ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/29/2008 0:00

A

OFFICE BRANCH

5[4]ನೇಮಕ‐
48/2008‐09

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕ.ಆರ್.ದಶರ್ನ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/29/2008 0:00

A

17760

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
20/08‐09

ರ್ೕಮತಿ ಆರ್ ರಾದ ಕೋಂ ದಿ. ಎನ್
ರ್ೕಕಂಠಯಯ್, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

17761

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
21/08‐09

ರ್ೕ ಎನ್ ಚೇತನ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಜಿ ನಾಗರಾಜು,
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

17762

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
22/08‐09

ಕು. ಹೆಚ್ ಎ ಸುಧಾ ಬಿನ್ ದಿ. ರಾಜಮಣಿ,
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

5/9/2011 0:00

A

OFFICE BRANCH

52
ಕ.ಆ.ನಾಯ್.ಮಂ.ದಾ
ವೆ 01/08‐09

ಕ.ಆ.ನಾಯ್.
ನಾ ಮಂ ಅಜಿರ್ ಸಂ.2934
2934/08
/08 ‐ ರ್ೕ ಬಿ
ಸೂಗ, ಪತರ್ಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರು, ಉಪ
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ರಾಯಚೂರು ರುದದ್
ಸಕಾರ್ರ ಮತಿತ್ತರರು

8/30/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಟಿ.ಡಿ. ಪದಮ್ಮಮ್, w/oದಿ11ಬಿ.ಎನ್.
56
ಜನಾಧರ್ನ ಸಾವ್ಮಿ, ದಿವ್.ದ.ಸ. ಸ.ಪ.ಪೂ
ನೇಮಕ/13/2008‐ ಕಾಲೇಜು, ಶರ್ವಣಬೆಳಗೊಲ ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ,
09
ತಾಲೂಲ್ಕು ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್. ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಮೆಲೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕದ ಬಗೆಗ್.

3/28/2009 0:00

A

17763

18070

18082

OFFICE BRANCH

5[4] ನೇಮಕ‐
52/2008‐09

ಅನಿಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕ.ಡಿ.ಎಸ್. ನಯ್ ಕುಮಾರ್, ರವರಿಗೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/29/2008 0:00

A

ರ್ೕ. ಎಲ್. ಎಸ್. ಗಂಗರಾಜು, ಪರ್.ದ.ಸ ,
55ವಾಹನ/ಖ/ಅ
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇ‐ಬೆಂಗಳೂರು
ನುಮತಿ/42/2008‐
ಇವರಿಗೆ ಮಾರುತಿ ಆಲೊಟ್ೕಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು
09
ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

4/28/2009 0:00

D

18083

OFFICE BRANCH

18084

OFFICE BRANCH

55 ಖಾ.ಪೂ.ಸೇ
24/08‐09

ರ್ೕಮತಿ. ತಾರಮಮ್, ಪರ್.ದ.ಸ,
ೕತಿ ೕರಪಪ್,
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಖಾಯಂ,
ಪೂವರ್ ಸೇವಾವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಬಗೆಗ್.

4/28/2009 0:00

E

18106

OFFICE BRANCH

51 ವಗರ್
01/2008‐09

2008‐09ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಖೆ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆಗ್.

11/29/2010 0:00

D

51ನಿ ೕಜನೆ
16:2008‐09

ರ್ೕ ಎಸ್. . ವೆಂಕಟೇಶ ಬಾಬು. ಪರ್.ದ.ಸ
ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು,ಹಳೇ ವಾಣಿ
ಲಾಸ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನುನ್ ಮಾನಯ್
ಶಾಸಕರಾದ ರ್ೕ ಜಿ. ಪರಮೇಶವ್ರ್ ಇವರ ಆಪತ್
ಸಹಾಯಕರನಾನ್ಗಿ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

D

18107

OFFICE BRANCH

52 ನೇಮಕ
25/08‐09

ಕು.ಎಸ್. ಕಾವಯ್, ಬಿನ್ ದಿ11 ಎಸ್.ಎನ್,
ಶೇಷಗಿರಯಯ್, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/30/2011 0:00

A

OFFICE BRANCH

49 ವೇ.
ಸಮಾ/06/2008‐
09

ರ್ೕ.ಹೆಚ್. ಬಿ. ಮಂಜುನಾಥ್, ನಿವೃತತ್
ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ತುರುವೆಕೆರೆ,
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್. ಇವರ ವೇತನವನುನ್
ಸೇವೆಯ ಲ್ ಇವರಿಗಿಂತ ಕಿರಿಯವರಾದ ರ್ೕ.
ಜಿ.ಬಿ. ಬಸವರಾಜಪಪ್ ನಿನೃತತ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು,
ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀಕಷ್ ಮಂಡ

5/25/2010 0:00

D

18112

OFFICE BRANCH

5[6]ನೇಮಕ‐
10/2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಪಲಲ್ ಕೋಂ ಲೋಕೇಶ್ , ಸಹ
ಕಷ್ಕರು , ಸ, ,ಪಾರ್.ಶಾಲೆ.ಮೆಲಲ್ಹ ಲ್,
ಮೈಸೂರು ತಾ ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್

8/7/2010 0:00

A

18123

OFFICE BRANCH

56 ದೂರು/
/2008‐09

ರ್ೕ ಸೆಯ್ಯದ್ ಖ ೕಮುಲಾಲ್ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರು ೇತರ್ ಕಷ್ನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,
ಉತತ್ರ ವಲಯ‐2 ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು

8/5/2010 0:00

E

18124

OFFICE BRANCH

56
ದೂರು/ಕುಂ.ಕೊ/ /
2008‐09

ರ್ೕ.ಮಸಾತ್ಕ್ ಅಹಮದ್, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು, ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಸೇವಾವ
ಕಳೆದಿರುವ ಬಬ್ಂದಿ ಮೇ ನ ಕರ್ಮ

6/6/2009 0:00

D

18110

18111

OFFICE BRANCH

18125

OFFICE BRANCH

56 ದೂರು/ /
2008‐09

ರ್ೕಮತಿ, ಕೆ.ಎನ್. ದಾಯ್ಲ ಮ್, ಪರ್ದಸ ಜಿ.ಜೆ. ,
ತುಮಕೂರು ಇವರ ಕತರ್ವಯ್ ನಿಲರ್ಕಷ್ತೆ ಬಗೆಗ್

8/5/2010 0:00

E

18128

OFFICE BRANCH

51 ವಗರ್
02/2008‐09

ರ್ೕ ಕೆ ಎಂ ಸತಯ್ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಅಧೀಕಷ್ಕರು
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ಹುಬಬ್ ಳ್ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

4/8/2009 0:00

D

18140

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ. ಎಂ. ಕೃಷನ್, ಗೂರ್ಪ್`ಡಿ`ನೌಕರರು,
59ಕಾ.ಮಿ.ಬ/09/ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ನ ಇಲಾಖೆ,
2008‐09
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/8/2010 0:00

D

18161

OFFICE BRANCH

51ನಿ ೕಜನೆ17
/2008‐09

4/8/2009 0:00

D

18172

OFFICE BRANCH

59ಪರ್.ದ.ಸ.ಬಡಿತ್
ವೇ/10/2008‐09

8/5/2011 0:00

D

ರ್ೕ ಎಂ.ಬಿ.ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ. ಪರ್.ದ.ಸ, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ತಾಲೂಲ್ಕು ವಲಯ
ಮೈಸೂರು,ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನ ಪನನ್
ಬಡಿತ್ ಹೊಂದಿದ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ ಸಹಯಕರಿಗೆ
ಬಡಿತ್ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

17766

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕಮತಿ.¸ಸಮೀಯಾಬೀ ಕೋಂ.
ದಿ.
ರ್
ೕ.ಹೆಚ್.ಹೊನೂನ್ರವ , ಗೂರ್ಪ್ ಟಿ
510ಅಆನೇ/09/
ನೌಕರರು,ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
2008‐09
ಶಾಲೆ,ನಾಗಸಮುದರ್, ಳಕಾಲೂಮ್ರು
ತಾಲೂಲ್ಕ್,ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
ನೌಕರರ ಹುದೆಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

17774

OFFICE BRANCH

51ನಿ ೕಜನೆ
12/2008‐09

17801

OFFICE BRANCH

17803

17886

12/22/2008 0:00

A

ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ
ಇ ಲ್ಗೆ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.[ ರ್ೕಮತಿ ಜೆ.ಎಸ್.ಅಹಲಯ್]

4/8/2009 0:00

D

5 2 ನೇಮಕ
23/08‐09

ರ್ೕ ಕೆ ನ ೕನ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಎನ್ ಕೃಷೆಣ್ೕಗೌಡ,
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ. ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

8/30/2011 0:00

A

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
24/08‐09

ರ್ೕ ಎಲ್ ಹೆಚ್ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಎಸ್
ಹೊಂಗಯಯ್, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

55
ಖಾಪೂಸೇಘೋ/37
/2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ಜಿ. ೕಮಾ, ಪರ್ ದ ಸ ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿ,
ಕುಣಿಗಲ್ ಇವರ ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ಅವಧಿ
ಘೊಷಣೆ ಬಗೆಗ್

6/6/2009 0:00

E

17888

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ
ಪರ್ಸಾದ್.ಪರ್.ದ.ಸ.ಆಯುಕತ್ರ
¸ 51 ನಿ ೕಜನೆ
ಕಛೇರಿ,ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
15/2008‐09
ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನುನ್ ಮಾನಯ್ ಕಷ್ಣ
ಸಚಿವರ ಆಪತ್ ಸಹಾಯಕರನಾನ್ಗಿ ನಿ ೕಜಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.

17889

OFFICE BRANCH

56
ದೂರು/18/2008‐
09

17910

17911

17918

4/7/2009 0:00

D

12/22/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಕೆ. ಕಿರಣ್, s/o ದಿ11 ಚಲುವರಾಜು
56
ಸ. .ಸ. .ಪಾರ್ ಶಾಲೆ‐ರಾಗಿಮುದದ್ನಹ ಳ್,
ನೇಮಕ/15/2008‐ ಪಾಂಡವ ಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
09
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ಬಗೆಗ್.

3/28/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ,
ಮತಿ, ಸು ೕಲ,
ಲ, w/
w/o
o ದಿ11
ದಿ11ಆರ್.
ಆರ್.
ರಂಗನಾಯಕ, ಸ. .ಸ. .ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,
56
ನೇಮಕ/16/2008‐ ರಿಮರ ಪಾಂಡವ ಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಮಂಡಯ್
ಜಿಲೆಲ್. ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
09
ಬಗೆಗ್ ಅನುಕಂಪ

1/6/2010 0:00

A

ರ್ೕಮತಿ ಗೌರಿ, w/o ದಿ11 ಎ.ನಾರಾಯಣ
ಗೂರ್ಪ್. ಡಿ. ನೌಕರರು ‐ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ,
ಬರ್ಹಾಮ್ವರ ಇವರಿಗೆ ಅನಿಕಮಪದ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ಗುರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾಗಿ ಬಗಗ್

1/6/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ/14/2
008/‐9

ರ್ೕ.ಎಂ. ಬೋರಯಯ್, ಪತಾರ್ಂಕಿತ
ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ಬಿಇಒ ಕಛೇರಿ, ದ ಣವಲಯ,
ಮಂಡಯ್, ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು

17981

OFFICE BRANCH

510ಅಆನೇ/11/
2008‐09

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕಮತಿ.ಎನ್.ಭಾರತಿ ಕೋಂ.
ದಿ. ರ್ೕ.ಟಿ.ಎಂ.ಚಂದರ್ಶೇಖರಾಚಾರಿ, ಸಹ
ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಪಿಂಡಕೂರು ತಿಮಮ್ನಹ ಳ್, ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ
ತಾಲೂಲ್ಕ್,ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್,
ಇವರಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

17994

OFFICE BRANCH

5[4]ನೇಮಕ‐
50/2008‐09

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಕು:ಎಂ.ಪಿ.ಲ ಮ್
ರವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/29/2008 0:00

A

17995

OFFICE BRANCH

5[4]ನೇಮಕ‐
51/2008‐09

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕಮತಿ.ಎಂ.ಎನ್.ಜಯಪದಮ್ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/29/2008 0:00

A

51 ನಿ ೕಜನೆ
10/2008‐09

ರ್ೕ ಟಿ ಎಸ್ ಫಣಿಕುಮಾರ್ ಪರ್..ದ.ಸ.
ದ.ಸ. ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೆರಿ ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನುನ್
ಮಾನಯ್ ನಗರಾಭಿವೃದಿಧ್ ,ಕಾನೂರು ಮತುತ್
ಸಂಸದೀಯ ವಯ್ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರ ಆಪತ್
ಸಹಾಯಕರನಾನ್ಗಿ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

C

59ಹೆವೇಬ/07/2
008‐09

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ. .ಗಿರಿಜಮಮ್, ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು,
ನಿದೇರ್ಶಕರುಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣಆಪತ್ಶಾಖೆ,ಮತುತ್
ಎನ್.ಸರೋಜ, ಆಂಗಲ್ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು,
ಚಾ ತ್ಶಾಖೆ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಇವರಿಗೆ
20ವಷರ್ಸೇವೆಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/25/2010 0:00

D

17943

17950

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

12/22/2008 0:00

A

59ಸಥ್.ವೇ.ಬ./08/
2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಸುಜಾತ, ಪರ್.ದ.ಸ.
ಬಬ್ಂದಿ ಶಾಖೆ‐1ಎ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ,
ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/8/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

56
ನೇಮಕ/18/2008‐
09

ರ್ೕಮತಿ.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಚಂದರ್ಮಮ್, ಪತಿ. ದಿ11
ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ಗುರ್ಪ್ ಡಿ , ನೌಕರರು,
ಜಿ.ಜಿ.ಜೆ. . ಹೂಣಸೂರು ಇವರನುನ್
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

8/7/2010 0:00

A

18033

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ, ಹನುಮಕಕ್,w/oದಿ11 ರುದರ್ಮಮ್,
56
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ನೇಮಕ/19/2008‐ ಶಾಲೆ ಬಿಕೊಕ್ೕಡು, ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಹಾಸನ
09
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

8/7/2010 0:00

A

18038

OFFICE BRANCH

59ರಜೆ2/2008‐
09

ಈ ಕಛೇರಿ ಭೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿ
ವಗರ್ದವರಿಗೆ ಗ ಕೆ/ಪರಿವತಿರ್ತ ರಜೆ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

56 ಖಾ.ಪೂ.ಸೇ
ಆ
ಘೋ/41/2008‐
09

ರ್ೕಮತಿ, ಎಸ್. ೕನಾ, ಪರ್ದಸ, ಜಿ.ಜೆ
ಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಖಾಯಂ ಪೂವರ್
ಸೇವಾವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಬಗೆಗ್

6/6/2009 0:00

E

17953

18032

18047

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ. ಲಕಕ್ಮಮ್ ಪತಿ ದಿ11 ವಪಪ್ ಗೂರ್ಪ್
56
ಡಿ ನೌಕರ, ಜೆ.ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಚಹಚಗೆರೆ ಅರ ೕಕೆರೆ
ನೇಮಕ/12/2008‐ ತಾಲೂಲ್ಕು ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
09
ಆದಾರದ ಮೇಲೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

18068

OFFICE BRANCH

17667

OFFICE BRANCH

5[4] ನೇಮಕ‐
44/2008‐09

18191

OFFICE BRANCH

18223

18246

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

8/7/2010 0:00

A

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಕು:ಡಿ.ಶಾ ನಿ
ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
[ ೕ ೕಸ್ ಇಲಾಖೆ]

11/13/2009 0:00

A

5[4]ನೇಮಕ‐
53/2008‐09

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ಶರೀ.ಎಂ.ಎನ್.ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ
ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ

12/29/2008 0:00

A

5 ನಿ ೕಜನೆ
18/2008‐09

ರ್ೕ ಎಸ್. ವಕುಮಾರ್,`ಡಿ` ದಜೆರ್ನೌಕರರು
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾ
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ
ಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಉತರ
ತ್
ವಲಯ‐3 ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನುನ್ ಮಾನಯ್
ಹಜ್.ವಕ್ಫ್ ಮತುತ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ ಕಲಾಯ್ಣ
ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಚಿವರ ಆಪತ್ ಶಾಖೆಗೆ ಓ.ಓ.ಡಿ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಕುರಿತು.

4/8/2009 0:00

D

12/22/2008 0:00

A

ಅನುಕಂಪದ ಅಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಕೆ.ಪಾವರ್ತಮಮ್ ಕೋಂ.ದಿ11 ಕೆ. ಹನುಮಂತಪಪ್,
ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
56 ಅ ಆ
ಶಾಲೆ, ಕಡತಿ ಕಾಯ್ಂಪ್ ಹರಪನ ಹ ಳ್,
ನೇ/12/2008‐09
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ,ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ `ಡಿ` ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆ

ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು ಮದಾಯ್ಹನ್ ಉಪಹಾರ
ೕಜನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಖಾ
ಇರುವ ಬೋಧಕೇತರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ತುಂಬುವ
ಬಗೆಗ್.

OFFICE BRANCH

51 ನಿ ೕಜನೆ
20/2008‐09

18393

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಅಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಜಿ.ಕೆ.ನಾಗಮಮ್,ಕೋಂ.ದಿ. ರ್ೕ ಟಿ.ಕೆ.ನಾಗನಗೌಡ,
510ಅಆನೇ/14/ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ, ಹನುಮಂತಪುರ,
2008‐09
ಗೊಲಲ್ರಹಟಿಟ್,ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಲ್ಕ್ ದಾವಣಗೆರೆ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ `ಡಿ` ನೌಕರರ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆ

18405

OFFICE BRANCH

18249

18410

18411

4/8/2009 0:00

D

12/22/2008 0:00

A

ಕು ಎಂ ರಂಜಿತಾ ಬಿನ್ ದಿ.ರತನ್, ಮೈಸೂರು
ಭಾಗ, ಇವರಿಗೆ ಅನಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/8/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಜಿ
ಜಿ.ಮಂಜುನಾಥ್,ಪರ್
.ಮಂಜುನಾಥ್,ಪರ್..ದ.
ದ.ಸಹಾಯಕರು
ಸಹಾಯಕರು
ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ಆರಿಕುಂಟೆ,
59ಸವ್.ಚಾ.ವೇ.ಬ
ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕ್, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್
ಡಿತ್/11/2008‐09
ಇವರಿಗೆ 15ವಷರ್ಗಳ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನ
ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/8/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

56
ರ್ೕ. ಖಂಡೋಜಿರಾವ್, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು
ದೂರುಉ/22/200 ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,
8‐09
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಕತರ್ವಯ್ ನಿಲರ್ಕಷ್ತೆ ಬಗೆಗ್.

1/6/2010 0:00

E

5 2 ನೇಮಕ
29/08‐09

18413

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
30/2008‐09

ಕು ಬಿ ಎನ್ ನಯ ರ್ೕ ಬಿನ್ ದಿ. ಎಂ ಕೆ
ನಾಗರತನ್ಮಮ್, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

18414

OFFICE BRANCH

5!ವಗರ್
03/2008‐09

2008‐09ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬೋಧಕೇತರ
ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

4/8/2009 0:00

D

18417

OFFICE BRANCH

5[4]ನೇಮಕ‐
56/2008‐09

ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ಕು:ಯು.ಪಿರ್ಯಾಂಕ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/29/2008 0:00

A

18418

OFFICE BRANCH

5[4]ನೆಮಕ‐
57/2008‐09

ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕಮತಿ.ಗಂಗರತನ್ಮಮ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/29/2008 0:00

A

18419

OFFICE BRANCH

5[4] ನೆಮಕ‐
58/2008‐09

ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಕು:ಜಿ. ೕಲ
ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/29/2008 0:00

A

18423

18427

18428

18443

18444

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ರ್ೕನಿವಾಸಮೂತಿರ್, ಪರ್.ದ.ಸ.
59ಸೇ.ಸೇ./12/2 ಇವರ ವೇತನವನುನ್ ರ್ೕ ಕೆ.ಅನಂತಪದಮ್ನಾಭ,
008‐09
ಪರ್.ದ.ಸ. ಇವರ ವೇತನಕೆಕ್ ಸಮಾನಾಂತರಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ರಮೇಶ್ ಎಂ.ಪರ್.ದ.ಸ, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,
ಬರ್ಹಾಮ್ವರ, ಉಡುಪಿ, ಇವರಿಗೆ ಕ.ಸ.ಸೇ.ನಿ
247[ಎ] ಪರ್ಕಾರ ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.

12/8/2010 0:00

D

8/20/2011 0:00

E

OFFICE BRANCH

59ಸೇ.ಸೇ.13/2
008‐09

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಎ.ಎನ್.ನ ನಿ,ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಜಿಲಾಲ್
59ಸೇ.ಸೇ.14/2
ಕಷ್ಣ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್,ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ
008‐09
ಕ.ಸ.ಸೇ.ನಿ 247[ಎ] ಪರ್ಕಾರ ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ
ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.

9/8/2011 0:00

E

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಎನ್. ಸುನಂದರಾಣಿ,
ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು
ಸಹಾಯಕರು ಸಕಾರ್ರಿ
ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆ,ಭಾರತೀಯ
ಾನಮಂದಿರ,
59ಸವ್.ಚಾ.ಬ/15/
ಬೆಂ.ಉತತ್ರ ವಲಯ , ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರಿಗೆ
2008‐09
15ವಷರ್ಗಳ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/8/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಎನ್.ಜಿ.ಶಾಮಸುಂದರ, ಪರ್.ದ.ಸ.ಆಡಿಟ್
ಶಾಖೆ, ಆಯುಕರ್ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,
5916/2008‐09 ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ತಡೆ ಡಿದಿರುವ ವಾ ರ್ಕ
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಭತೆಯ್ಗಳನುನ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/8/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

5[4] ನೇಮಕ‐
55/2008‐09

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರೆದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಚಕರ್ವತಿರ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ
ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/29/2008 0:00

A

18348

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
28/2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ಡಿ ಆಶಾರಾಣಿ, ಕೋಂ ದಿ. ಬಿ
ಅಚಯ್ತನ್ ಮೆನನ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/26/2010 0:00

A

18329

OFFICE BRANCH

¸ 51 ಮಾ ಹಕುಕ್
24/2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ಸುರೇಖ ನಾಯಕ ಎಂಬುವರು
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

51 ಂಬಡಿತ್
23/2008‐09

ರ್ೕ ಎ.ಎಸ್.ಗಿರಿ
ಗಿರೀಶ್
ೕಶ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು
ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಕುಣಿಗಲ್, ಇವರು
ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಂಬಡಿತ್
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

1/27/2011 0:00

C

OFFICE BRANCH

51 ಸೇವೆ ಇತರೆ
25/2008‐09

ರ್ೕ ಜಿ.ಎಸ್. ಪರ್ಕಾಶ್. ದಿವ್.ದ.ಸ. ಡಯಟ್
ಹಾಸನ ಇವರು ಗಾರ್ಮೀಣಾಭಿವೃದಿಧ್ ಮತುತ್
ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್
ೕನ
ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

18285

18330

18335

OFFICE BRANCH

52ನೇಮಕ
26/08‐09

ರ್ೕಮತಿ, ಭಾಗಯ್ಮಮ್, ಕೋಂ
ದಿ11ಬಿ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್, ಮಯ್ಸುರು ಜಿಲೆಲ್.
ಇವರಿಗೆ ಅನಿಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್ೕತಿಯ
ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕ್ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.

18582

OFFICE BRANCH

52 ನೇಮಕ
27/08‐09

ರ್. ಬೀಲಾನ ಆಹಮದ್ ಷರೀಫ್, ಬಿನ್ ದಿ11
ಆಶರ್ಫ್ ಉನಿನ್ಸಾಸ್, ಮೆಯ್ಸೂರು ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪ ಆದಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್ೕತಿಯ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

18583

OFFICE BRANCH

18450

OFFICE BRANCH

5[4] ನೇಮಕ‐
60/2008‐09

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕ.ಎಸ್.ಎಂ.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ
ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/29/2008 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಅಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
¸ಎಸ್.ಬಿ.ಚಂದರ್ಮಮ್,ಕೆ.ಕೋಂ.ದಿ.ಟಿ.ಬಿ. ವ ಂಗ
510ಅಆನೇ/13/ ಪಪ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
2008‐09
ಶಾಲೆ, ಗೌಡನಹ ಳ್,ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್
ತಾಲೂಲ್ಕ್ ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್
`ಡಿ` ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/10/2012 11:31

A

18581

18384

C51varga04/200 Transfer of Non Teaching Staff during
809
the year 2008‐09

4/23/2010 0:00

A

11/12/2010 0:00

A

4/8/2009 0:00

D

51ವಗರ್05/200 2008‐09 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಭೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ
8‐09
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

18654

OFFICE BRANCH

4/8/2009 0:00

D

18656

OFFICE BRANCH

c51TRN06/2008
‐09

Transfer of non teaching staff during
2008‐09 [ED 474,496,and 502]

11/8/2010 0:00

D

18612

OFFICE BRANCH

5[4] ನೇಮಕ‐
61/2008‐09

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕ.ಕೆ.ಎಂ.ಗಂಧವರ್ ರವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/24/2010 0:00

A

18613

OFFICE BRANCH

5[4] ನೇಮಕ‐
62/2008‐09

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕ.ಮಾಂತೇಶ್ ಕುಮಾರ್‐ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/29/2008 0:00

A

18615

OFFICE BRANCH

5[4] ನೇಮಕ‐
63/2008‐09

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ರ್ೕ.ಜಿ.ಶ ಕುಮಾರ್‐ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗಗ್

11/13/2009 0:00

A

18616

18620

18604

18605

18606

OFFICE BRANCH

5[4] ನೇಮಕ‐
64/2008‐09

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕ.ಹೆಚಚ್.ಎಂ. ೕಗೀಶ್ ಮುದುದ್‐ರವರಿಗೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ.ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/29/2008 0:00

A

ರ್ೕಮತಿ ಸಥ್ಯದ್ ನೂರ್ ಫಾತೀಮ, ಪರ್.ದ.ಸ.
ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ನೂತನ
9ಸವ್ಚಾಬ/17/20
ಕೋಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು
08‐09
ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/8/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

52 ನೇಮಕ
33/08‐09

ರ್ೕ.ಬಿ.ಆರ್ ಪೃಥಿರಾಜ್ ಬಿನ್ ದಿ11 ಎಲ್.
ರಾಮನಾಯ್ಕ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/4/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

52 ನೇಮಕ
34/08‐09

ರ್ೕ.ಕೆ. ಮುರ
ಮುರ , ಬಿನ್ ದಿ11 ಕೆ.ಕೊರಗ
ಕೊರಗ,
ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್. ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್ೕತಿಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕ
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/23/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

52 ನೇಮಕ
35/08‐09

ಕುಮಾರಿ ಎಂ.ಆರ್. ದಾಯ್ ರ್ೕ, ಬಿನ್ ದಿ11
ಎಂ.ಆರ್. ರುಷಮ್ಂಗದ, ಮೆಯ್ಸೂರು ಜಿಲೆಲ್. ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/23/2010 0:00

A

18587

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ. ದದ್ ಂಗಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ಪ.ವಯ್. ಬಿ ಇ ಓ
52 ಹೆ.ಸೇ.ಪ. ಕಛೇರಿ, ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್.
ಇತರೆ 07/08‐09 ಇವರಿಗೆ 247ಎ ಪರ್ಕಾರ ಸೇವೆಯ ಪರಿಗಣನೆ
ಬಗೆಗ್.

4/29/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
31/2008‐09

ರ್ೕ ನೂರ್ ಹುಸೇನ್ ಕೋಂ ದಿ.ತಬಸುಸ್ಂ
ಉನಿನ್ೕಸಾ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

18534

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
32/2008‐09

ರ್ೕ ಕೆ ಅರ್ ಚಿದಾನಂದ ಬಿನ್ ದಿ.ಕೆ ಆರ್
ರಾಮಕೃಷಣ್ಯಯ್, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

18695

OFFICE BRANCH

51 ನಿ ೕಜನೆ
ರದುದ್ 22/2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ. ಆರ್, ರಮಾದೇ ,
ಗರ್ಂಥಪಾಲಕರು, ರಾಜಯ್ ಕಷ್ಣ ಗರ್ಂಥಾಲಯ
ಸೆರಿಕ್ ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ರದುದ್ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ. ಹರೀಶ್ ಪಿ. ಕುಲಕಣಿರ್, ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್
59
ಸಹಾಯಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ
ಸವ್.ಚಾ.ವೇ/19/20
ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರಿಗೆ 15
08‐09
ವಷರ್ಗಳ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯನುನ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

18533

18700

59 ಕಾ.ಮಿ.ಬ
/20/2008‐09

ರ್ೕ.ಬಿ. . ಉಮೇಶ್, ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ರವರ ಕಾಯಾರ್ಲಯ,
ಬೆಂಗಳಳೂರು, ಉತತ್ರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ 10
ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ ಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಯನುನ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

18705

OFFICE BRANCH

18667

OFFICE BRANCH

51 ಪ.ಪೂ. .
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋದಕೇತರ
ೕನ 28/2008‐ ಬಬ್ಂದಿಯನುನ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ
09
ನಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/6/2011 0:00

C

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ. ಎಸ್.ಹೆಚ್ ಹುಲಾಲ್ಳ, ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರ, ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್
51 ಕೆಎಟಿ ಇತರೆ ಕಾಲೇಜು, ಕಮಮ್ರಡಿ, ಕೊಪಪ್ಳ ತಾಲುಲ್ಕು ಇವರು
29/2008‐09
ಕನಾರ್ಟಕ ಆಡ ತ ನಾಯ್ಯಮಂಡ ಯ ಲ್
ಸ ಲ್ ದದ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 2238/2001 ರ
ತೀಪರ್ನುನ್ ಅನುಷಾಠ್ನಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್. ಆ

11/8/2010 0:00

C

OFFICE BRANCH

51 ವಗರ್
06/2008‐09

ರ್ೕ. ಜೀವನ್
ಜೀವನ್ ಶೇಖರಪ
ಶೇಖರಪಪ್ ಬಾ ಮನಿ
ಮನಿ, ಪರ್ಥಮ
ಥಮ
ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರು ಇವರನುನ್ ಜಿಲಾಲ್
ಪಂಚಾಯತಿ ವ ಗಗ್ ಇ ಲ್ಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

CPI..ಯಾವುದಾದ
ರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್
ಮಾಡಿ/2008

ರ್ೕ.ನ ೕನ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್. ಬಿನ್
.ರಂಗಾಚಾರ್,ಬಡಿತ್ ಮ.ಶಕಷ್ಕರು,ಸಕಾರ್ರಿ
ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ,ಗಂಗರೇಕಾಲುವೆ,ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ
ತಾಲೂಲ್ಕ್ ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆಅ.ಆ.ಮೇಲೆ
ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/11/2010 0:00

A

18676

18677

18680

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ.ಮಿಡಿಗೇ ನಾಗಮಣಿ`
ಕೋಂ.ದಿ. ರ್ೕ.ಎಸ್.ಎನ್.ಸುಬರ್ಹಮ್ಣಯ್ಂ,ಸಹ
ಶಕಷ್ಕರು,ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
510ಅಆನೇ/17/
ಶಾಲೆ,ಚಿನನ್
ಓಬಯಯ್ಗಾರಿಪ ಲ್, ಬಾಗೇಪ ಲ್
2008‐09
ತಾಲೂಲ್ಕ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ

OFFICE BRANCH

51 ವಗರ್
08/2008‐09

18828

18842

18720

18721

18744

6/11/2010 0:00

A

2008‐09 ನೇ ಸಾ ನ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ
ಅಧೀಕಷ್ಕರುಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್. ಇಡಿ 546
ಎಲ್ಬಿಪಿ 2008 ದಿ:14‐10‐2008

11/8/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

51 ನಿ ೕಜನೆ
23/2008‐09

ರ್ೕ.ಎನ್. ನಾಗಭೂಷಣ ಶಮುರ್ , ಪರ್ಥಮ
ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕ ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ನ
ಪರೀ ಾ ಮಂಡ , ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

4/8/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

5[4] ನೇಮಕ‐
66/2008‐09

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಕೆ.ಎಂ.ಸುಮರವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/29/2008 0:00

A

51

2008‐09 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ
ವಗಾರ್ವನೆ ಬಗೆಗ್, ಇಡಿ 544ಎಲ್ಬಿ 2008
ದಿ:21‐10‐2008 ಇಡಿ 501 ಎಲ್ಬಿಪಿ 2008
ದಿ:17‐10‐2008

11/8/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

18930

18931

18932

18933

18934

ರ್ೕ.ಕೆ. ಚಂದರ್ಶೇಖರ್, ದವ್ತೀಯ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಎಂ.ಎಲ್.
ಹ ಳ್, ಸಾಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್. ಇವರ
ಮೇಲೆ ಕಿರ್ಮಿನಲ್ ಪರ್ಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುವ
ಬಗೆಗ್. ಸುತ್ಕರ್ಮ

8/6/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಜಿ. ಮಂಜುಳಾದೇ , ಪರ್.ದ.ಸ
55
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಕೆ,
ನಿವೇಶನ/ಖ/ಅನು
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಖರೀದಿಗೆ
ಮತಿ/49/08‐09
ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

6/6/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

56
ನೇಮಕ/20/2008‐
09

8/7/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ. ಜಿ.ಎಸ್.ಶ
ಜಿ.ಎಸ್.ಶ ಧರ್ ದಿವ್ತೀಯ
ಯ ದಜ
ದಜೆರ್ರ್
ಸಹಾಯಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ
59 ವೇಬ/23/2
ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರಿಗೆ 20
008‐09
ವಷರ್ಗಳ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯನುನ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/8/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ. ಆರ್.ರಮೇಶ್,ವಾಹನ ಚಾಲಕರು,
59
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,
ಕಾ.ಮಿ.ಬ/22/200
ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರಿಗೆ 10 ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲಮಿತಿ
8‐09
ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/8/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

56ನಕ ಜಾತಿ
ಪತರ್ /ದೂರು/ /
2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ಅರುಣಿಕುಮಾರಿ, ದಿ11ಎಂ.ಡಿ
.ಗೋಪಾಒ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುಗಗ್ನಹ ಳ್, ಆಲೂರು
ತಾಲೂಲ್ಕು ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್.

18844

OFFICE BRANCH

5[4] ನೇಮಕ‐
67/2008‐09

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ರ್ೕ.ಕ.ಬಿರ್ಜೇಶರ್ವರಿಗೆ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/29/2008 0:00

A

18845

OFFICE BRANCH

5[4] ನೇಮಕ‐
68/2008‐09

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರ್.ಯಲಲ್ಪಪ್
ಉಪಾಪ್ರ ರವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/29/2008 0:00

A

OFFICE BRANCH

59ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ
21/2008‐09

.ಪಿ ಕಾಂತಯಯ್, ನಿವೃತತ್ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್
ಕಾಲೇಜು, ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ ಪಟಟ್ನಾಯಕನ
ಹಳಳ್, ರಾ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ , ಕ.ಸ.ಸೇ.ನಿ
247[ಎ] ಪರ್ಕಾರ ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.

8/20/2011 0:00

E

OFFICE BRANCH

51ವಗರ್
10/2008‐09

2008‐09 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಬೋಧಕೇತರ
ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ
ನೌಕರರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್ , ಇಡಿ 566ಎಲ್ ಬಿ 2008
ದಿ:21‐10‐2008, ಇಡಿ 515 ಎಲ್ಬಿ 2008
ದಿ:17‐10‐2008

11/8/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಅಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಆರ್.ಪದಾಮ್ವತಿ ಕೋಂ.ದಿ. ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಚಂದರ್ಪಪ್,
510ಅಆನೇ/18/ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
2008‐09
ಶಾಲೆ, ಮದಿಕೇರನಹ ಳ್, ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಲ್ಕ್
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ `ಡಿ` ನೌಕರರ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/11/2010 0:00

A

18868

18889

18893

ಅನುಕಂಪದ ಅಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಗಂಗಮಮ್ ಕೋಂ.ದಿ. ರ್ೕ ಲ ಮ್ೕನಾರಾಯಣ ಸಹ
510ಅಆನೇ/19/
ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
2008‐09
ಕೆ.ಮಾ ನಹ ಳ್, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕ್
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ `ಡಿ`
ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/11/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

52 ನೇಮಕ
38/08‐09

ಕು.ಎಲ್. ಸುಧಾರಾಣೆ, ಬಿನ್ ದಿ11ಆರ್
ಲ ಮ್ೕಕಾಂತ, ವೆಯ್ಸೂರು ಜಿಲೆಲ್. ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಾಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/20/2011 0:00

A

18967

OFFICE BRANCH

52 ನೇಮಕ
37/2008‐09

ರ್ೕ. ಇದಿರ್ಸ್ ಆಹಮದ್ ಬಿನ್ ದಿ11 ಮೆಹಬೂಬ್
ಬಿ. ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/23/2010 0:00

A

18968

OFFICE BRANCH

52 ನೇಮಕ
36/08‐09

ರ್. ಡಿ.ಪಿ. ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ದಿ11 ಪುಟೆಟ್ೕಗೌಡ
ಮೆಯ್ಸುರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/23/2010 0:00

A

18969

OFFICE BRANCH

52ಅ.ಸೇ. .
ಇತರೆ 08/08‐09

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಕೆಯ ಲ್ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ವೃಂದದ ಆಧಿಕಾರಿಗಲ ಸೇವಾ ಷಯಗಳ
ಬಗೆಗಿನ ಮನ ಗಳ ಬಗೆಗ್.

10/27/2010 0:00

E

18896

18966

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

52ಹೆ.ಸೇ.ಪ.
ಇತರೆ 09/08‐09

ರ್.ಎ .ನರ ೕಯಪಪ್ ಪ.ವಯ್ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ,
ಜಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 247ಎ ರನವ್ಯ ನಿವ್ಋತಿತ್
ವೇತನಕೆಕ್ ಸೇಔಎಯನುನ್ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/30/2011 0:00

D

18971

OFFICE BRANCH

52ಹೆ.ಸೇ.ಪ.
ಇತರೆ 10/08‐09

ರ್. .ಎಲ್ ಶಾಂತಕುಮಾರ್, ಪ.ವಯ್ ಉನಿ
ಕಛೇರಿ, ಮಡಿಕೇರಿ ಇವರಿಗೆ ನಿಯಮ
247ಇರನವಯ್ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನಕೆಕ್ ಸೇವೆಯನುನ್
ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/30/2011 0:00

D

18972

OFFICE BRANCH

52ಸ.ನೀ.ಬಿ.
ಇತರೆ 11/08‐09

ರ್ .ಹೆಚ್. ಭೀಮಸೇನರಾವ್ ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರುಆಡ ತ ಇವರನುನ್ ಕತರ್ವಯ್ದಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/4/2010 0:00

D

18974

OFFICE BRANCH

52ಹ.ಯಾ
ಇತರೆ13/08‐09

ರ್ಮತಿ, ನೂರ್ುಜಹಾನ್ ಬೀ.ವೈ.ಎಂ. ಪ.ಸ
ಉನಿಕಛೆರಿ ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ ಕೈಗೊಳಳ್ಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/8/2009 0:00

D

18962

OFFICE BRANCH

5[4] ನೇಮಕ‐
69/2008‐09

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕ.ಎ.ಟಿ.ಮಧುಕೇಶವ್ರರವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/29/2008 0:00

A

18970

18987

18989

18997

18999

19030

OFFICE BRANCH

c5[1]DCRE
Ithare 31/2008‐
09

Verification of Caste in respect of
M.Ramachandra Rtd. Suptd.

4/8/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

5[1]
ನಿ ೕಜನೆ
25/2008

ರ್ೕ.ಶರನಪಪ್ ಹಡಪದ ,ದಿವ್.ದ.ಸ. ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆ, ಕಡಬಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ
ಇವರನುನ್ ಕನಾರ್ಟಕ ಸಕಾರ್ರ ಸಚಿವಾಲಯಕೆಕ್
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಕುರಿತು

11/8/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

51 ವಗರ್
11/2008‐09

2008‐09ನೇ ಸಾ ಗೆ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್ [ಇಡಿ 279 ಡಿಪಿಐ 2008 ದಿ:14‐
10‐2008, ಇಡಿ 564 ಎಲ್ ಬಿಪಿ 2008 ದಿ:30‐
10‐2008 ರ್ೕಮತಿ ನಲಲ್ಮಮ್, ಕು:ಶೆವ್ೕತಾ ಬಿ.ಕೆ]

11/8/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಅಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಜಿ.ಪಿ.ಗೀತ ಕೋಂ
ಕೋಂ.ದಿ. ರ್ೕ ಡಿ. .ತೇಜಕುಮಾರ್
ತೇಜಕುಮಾರ್
510ಅಆನೇ/20/ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ, ಬೈರೋಕಾಯ್ಂಪ್,ಭದಾರ್ವತಿ ತಾಲೂಲ್ಕ್
2008‐09
ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ `ಡಿ` ನೌಕರರ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/11/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಅಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ವಲಕಷ್ಮಮ್ ಯಾನೆ ರ್ೕಲ ಮ್ೕ ಕೋಂ.ದಿ. ರ್ೕ
ಕೆ.ಆರ.ಅಶವ್
ತ್ ನಾರಾಯಣ ರೆಡಿಡ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು,
510ಅಆನೇ/21/
ಸಕಾರ್ರಿ
ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
2008‐09
ಕದಿರೇನಹ ಳ್, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೂಲ್ಕ್
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ `ಡಿ`
ನೌಕರರ ಹುದೆ ನೀಡುವ ಬಗೆ

6/11/2010 0:00

A

19033

19066

19070

19071

19072

510ಅಆನೇ/22/
2008‐09

ಅನುಕಂಪದ ಅಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
¸ಬಿ.ಆರ್.ರಾಜೇಶವ್ರಿ, ಕೋಂ.ದಿ. ರ್ೕ
ಶೆವ್ೕಶವ್ರಯಯ್,ವೃ. . ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ಕೊಡಗಿಹ ಳ್, ತುರುವೆಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕ್
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ `ಡಿ`
ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/11/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

510ಅಆನೇ/23/
2008‐09

ಅನುಕಂಪದ ಅಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
. . ರ್ೕನಿವಾಸ, ಬಿನ್ ದಿ. ರ್ೕ
ವೆಂಕಟರಮಣಪಪ್, ಪರ್ ೕಗಾಲಯ
ಸಹಾಯಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ಸೋಮೇನಹ ಳ್, ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲೂಲ್ಕ್
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ `ಡಿ`
ನೌಕರರ ಹುದೆ ನೀಡುವ ಬಗೆ

4/8/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

52 ನೇಮಕ
39/08‐09

ರ್ೕ. ಎಂ. ನಯಕುಮಾರ್ ಬಿನ್,
ದಿ11ಎಸ್.ಎನ್. ಮಂಜುನಾಥನ್,ಮೈಸೂರು
ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/23/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

52 ನೇಮಕ
40/08‐09

ರ್ೕ.ಎ. . ಮಂಜುನಾಥ
ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್,
ಬಿನ್ ದಿ11
ಚೆನಿನ್ಗಾರಾಯಪಪ್, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್. ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/23/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

52 ನೇಮಕ
41/08‐09

ರ್ೕಮತಿ ಶಂಕುತಲ ಕೋಂ ದೇ , ಆರ್
ರ ೕಂದರ್ , ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್. ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/23/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

52 ನೇಮಕ
42/08‐09

ರ್.ಕೆ.ಹೆಚ್. ಅಜೀತ್, ಬಿನ್ದಿ11ಆರ್
ಹುಚೇಗೌಡ, , ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್. ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/29/2009 0:00

A

19074

OFFICE BRANCH

52 ನೇಮಕ
42/08‐09

ರ್ೕಮತಿ .ಹೆಚ್. ಲ ಮ್ಕಾಂತ ಬಿನ್
ದಿ11ಕೆ.ಶಾಯ್ಮಸುಂದರ್, ಮಂಡಯ್ಜಿಲೆಲ್. ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಪರ್.ದ.ಸಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/4/2010 0:00

A

19075

OFFICE BRANCH

52 ನೇಮಕ
44/08‐09

ರ್ೕಮತಿ ಸುಕನಯ್, ಕೋಂ ದಿ11 ಕೆ.ಟಿ. ಮಹೇಶ್, ,
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್. ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/27/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

52 ನೇಮಕ
45/08‐09

ರ್ೕ.ಹ
ಹೆಚ್
ೆಚ್ ಕೆ.ಮಹೇಶ್, ಬಿನ್ ದಿ11ಹೆಚ್
ದಿ11ಹೆಚ್. ಎಸ್.
ಕುಮಾರ್, ಮೈಸೂರುಉ ಜಿಲೆಲ್. ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/23/2010 0:00

A

56 ನೇಮಕ
/21/2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ವೆಂಕಟಲ ಮ್, w/oಸುಬಬ್ರಾಯಡು
ಗುರ್ಪ್‐ಡಿ ನೌಕರರು‐ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್
ಕಾಲೇಜು‐ಬಿ ಕೆರೆ, ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು,
ಮೈಸುರು ಜಿಲೆಲ್. ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ

8/7/2010 0:00

A

19073

19076

19084

OFFICE BRANCH

19085

OFFICE BRANCH

56 ನೇಮಕ
/22/2008‐09

ರ್ೕ.ಬಿ.ಎಲ್. ಜಯರಾಮ s/o ದಿ11
ಲಕಷ್ಮ್ಣನಾಯಕ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಾಡಯ್,
ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಲ್ಕು ಮಯ್ಸುರು ಜಿಲೆಲ್.
ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್. ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರ

19087

OFFICE BRANCH

CPI..ಯಾವುದಾದ
ರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್
ಮಾಡಿ/2008

ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಆಧುನೀಕರಣದ ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

C

19108

OFFICE BRANCH

ಸಂಖೆಯ್: 55
ಖಾಪೂಅಘೋ/50/
2008‐09

ರ್ೕ. ಎಂ. ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌಢಶಾಲೆ,
ದೊಡಡ್ಗಟಟ್ಗನಖೆಯ್, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು,
ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ಸೇವಾವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಬಗೆಗ್.

4/28/2009 0:00

E

19116

OFFICE BRANCH

5[4]ನೇಮಕ‐
70/2008‐09

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ.ನೌಶಾದ್
ಹುಸೇನ್‐ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/29/2008 0:00

A

19117

OFFICE BRANCH

5[4] ನೇಮಕ‐
71/2008‐09

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕ.ಆರ್.ವರದರಾಜ‐ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/29/2008 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

ರ್ೕ.ಗೌಸ್ ಪೀರ್ ಸಾಬ್, ಡಿ ದಜೆರ್
ನೌಕರರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,
59ವೇನಿ/24/20
ಬಾಗೇಪ ಲ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು
08‐09
ದಿನಗೂ ನೌಕರರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ ರುವ ಪರ್ತಿ
5ವಷರ್ಕೆಕ್ ಒಂದು ವಆ ರ್ಕ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯನುನ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

19136

OFFICE BRANCH

19166

OFFICE BRANCH

54ನೇಮಕ‐
72/2008‐2009

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ. ಸ ತ ಪತಿ11ಎಂ.ಪಿ ಜಗದೀಶ್,
ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
56ನೇಮಕ/17/2
ಶಾಲೆ ಕೆಂಬಾಲು ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಲ್ಕು
008‐09
ಇವರನುನ್ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೂರ್ಪ್
ಡಿ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

19160

19146

19152

8/6/2011 0:00

D

11/30/2009 0:00

A

3/28/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

510ಅಆನೇ/24/
2008‐09

ಅನುಕಂಪದ ಅಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಸೌ
ಸೌಭಾಗ
ಮ ಕೋಂ
ಕೋಂ ದಿ. ರ್ೕ
ಭಾಗಯ್ಮಮ್,
ಹೆಚ್.ಆರ್.ನಾಗರಾಜ್, ಡಿ ದಜೆರ್
ನೌಕರರು,ವಾಣಿಜಯ್ ತೆರಿಗೆ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್
`ಡಿ` ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಆರ್. ರ್ೕನಿವಾಸಮೂತಿರ್,
59ವೇನಿ/25/20 ಪರಿಚಾರಕರು, ಕನಾರ್ಟಕ ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ,
88‐09
ಇವರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವಾಗ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡಿರುವ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ತಪಾಪ್ಗಿರುವ ಬಗೆಗ್.

12/8/2010 0:00

D

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ.
G.ಮಂಜುನಾಥ ರವರಿಗೆ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

19478

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಅಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ರತನ್ಮಮ್, ಕೋಂ ದಿ. ರ್ೕ ಈರಣಣ್,ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ
510ಅಆಣೇ/25/
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಿಜಜ್ಯಯ್ನಪಾಳಯ್, ರಾ
2008‐09
ತಾಲೂಲ್ಕ್, ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ `ಡಿ`
ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

19500

OFFICE BRANCH

52 ನೇಮಕ
ರ್ೕ ಬಿ ಶ ಧರ್ ಬಿನ್ ದಿ.
ಪರ್.ದ.ಸ. 22/05‐ ಬಾಲಚಂದರ್ಯಯ್,ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ
06
ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

2/4/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಟಿ.ಆರ್.ವೆಂಕಟೇಶಮೂತಿರ್,ಪರ್.ದ.ಸ
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು,
ಇವರ ವೇತನವನುನ್
5{9}ವೇ.ಸ/26/2
ಸೇವೆಯ
ಲ್
ಇವರಿಗಿಂತ
ಕಿರಿಯವರಾದ ರ್ೕ.
008‐09
ಕೆ.ಕೇಶವರಾವ್, ಪರ್.ದ.ಸ.ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು,ಇವರ
ವೇತನಕೆ ಸಮಾನಾಂತರ ಗೊ ಸುವ ಬಗೆ

12/8/2010 0:00

D

5 2 ನೇಮಕ
46/08‐09

ರ್ೕ ಜೆ ದಯಾನಾಯಕ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಜಡ
ಜಡೇ
ೇ ದಪ
ದದ್ಪಪ್,
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

5[1] ವಗರ್
15/2008‐09

2008‐09ನೇ ಸಾ ಗೆ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್. [ಇಡಿ
660,666,579,640,615,560,ಎಲ್ ಬಿಪಿ2008
ದಿ.27‐11‐08.ಇಡಿ 689,557,576,ಎಲ್ ಬಿಪಿ
08 ದಿ.29‐11‐08,ಇಡಿ 553 ಎಲ್ ಬಿಪಿ 08 ದಿ.1‐
12‐08]

11/8/2010 0:00

D

19183

19187

19221

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

2/10/2012 12:22

A

OFFICE BRANCH

59ರಜ
ಅಜಿರ್/27/2008‐
09

ನಿ
ೕಜನೆ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಕಛೆರಿಯ ಲ್
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ನೌಕರರ
ಧೀಘರ್ಕಾ ಕ ರಜಾ ಅಜಿರ್ಗಳನುನ್ ಮೂಲ
ಕಛೇರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/6/2011 0:00

D

19326

OFFICE BRANCH

5[1] ವಗರ್
16/2008‐09

2008‐09ನೇ ಸಾ ನ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್ [ಇಡಿ 305ಎಲ್
ಬಿಪಿ2008ದಿ:27.11.2008 ಮತುತ್ ಇಡಿ‐
661ಎಲ್ ಬಿಪಿ‐2008 ದಿ:27.11.2008]

4/8/2009 0:00

D

19505

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
47/08‐09

ರ್ೕ ಎಂ ಜೆ ಪರ್ಸನನ್ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಎಂ ಕೆ
ಜಯರಾಮು, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

19507

OFFICE BRANCH

52 ನೇಮಕ
48/08‐09

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ ಪಿ ಕ ತ ಕೋಂ ದಿ. ಹೆಚ್ ಎನ್
ಪರ್ಕಾಶ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

19508

OFFICE BRANCH

52 ನೇಮಕ
49/08‐09

ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಪರ್ಕಾಶ್ ಚಂದರ್ ಬಿನ್ ದಿ.ಹೆಚ್
ಈಶವ್ರಗೌಡ, ದ.ಕ. ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ ಮೇಲೆ
ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

2/4/2010 0:00

A

19281

OFFICE BRANCH

52
ಹೆ.ಸೇ.ಸೇ.ಇತರೆ
14/08‐09

ರ್ೕ ಎಸ್ ರಾಮಭಟ್, ನಿವೃತತ್ ಪ.ವಯ್, ಬಿ.ಇ.ಒ.
ಕಚೇರಿ, ಪುತೂತ್ರು ಇವರಿಗೆ 247 ಎಪರ್ಕಾರ
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಸೇವೆ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್

11/12/2010 0:00

E

OFFICE BRANCH

52 ಕ.ನಿ.ಅ.
ಇತರೆ 16/08‐09

ರ್ೕ ಬಿ ಎಂ ಆನಂದ ಮೂತಿರ್, ಪ.ವಯ್., ಉಪ
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ರಾಮನಗರ ಇವರ ಸಥ್ಳ
ನರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿಯನುನ್ ಕಡಾಡ್ಯ ನರೀಕಷ್ಣಾ
ಅವಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್

2/4/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಅಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಜಿ. ೕರಮಮ್ ಕೋಂ ದಿ. ರ್ೕ
510ಅಆನೇ/26/
ಜಿ.ಆ್.ತಿಪೆಪ್ೕಸಾವ್ಮಿ,ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ
2008‐09
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಭೋಗಹ ಳ್,ಚಳಳ್ಕೆರೆ
ತಾಲೂಲ್ಕ್, ಚಿತುರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್
`ಡಿ` ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/11/2010 0:00

A

19629

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಅಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಕುಮಾರಿ
ಕೆ. .ಕಾ
ಕಾವ
ವಯ್ ಬಿನ್ ದಿ. ರ್ೕ .ವೆಂಕಟಶಾಮಯ
ವೆಂಕಟಶಾಮಯಯ್
ಸ. .,ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
510ಅಆನೇ/27/
ಬೇ ನಹ ಳ್ಪಾಳಯ್,ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಲ್ಕ್,
2008‐09
ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ `ಡಿ` ನೌಕರರ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

5/4/2009 0:00

A

19654

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಜಿ.ಮಂಜುಳಾದೇ , ಪರ್.ದ.ಸ.
5[5]
ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್
ೕಟರ್ ಮಾಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ಪರ್/52/2008‐09
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/28/2009 0:00

D

19510

19512

19617

19670

19675

19678

19679

19681

OFFICE BRANCH

5[1] ಇತರೆ
34/2008‐09

ರ್ೕ ಎಲ್.ಉಮೇಶ್. ಪರ್.ದ.ಸ. ಅಕಷ್ರ
ದಾಸೋಹ. ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯತ್, ಮಂಡಯ್
ಇವರನುನ್ ಆಹಾರ ಮತುತ್ ನಾಗರೀಕ
ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆಗೆ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಎನ್.ಎಂ.ಧಮರ್ಪಪ್, ದಿವ್.ದ.ಸ. ೇತರ್
59ಸೇ.ಸೇ./29/2
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,
008‐09
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಕ.ಸ.ಸೇ.ನಿ 247[ಎ]
ಪರ್ಕಾರ ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.

8/20/2011 0:00

E

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಗಂಗಾಧರ, ಡಿ ದಜೆರ್ನೌಕರರು, ಸಕಾರ್ರಿ
59ಸೇ.ಸೇ./31/2 ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಪೆವಾರ್ಜೆ, ಕಾಕರ್ಳ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್,
008‐09
ಇವರಿಗೆ ಕ.ಸ.ಸೇ.ನಿ 247[ಎ] ಪರ್ಕಾರ
ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.

8/20/2011 0:00

E

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಆರ್
ಆರ್.ಬಸವರಾಜಪಪ್
.ಬಸವರಾಜಪಪ್,ನಿವ್ಋತತ್ ದಿವ್..ದ.ಸ,
ದ.ಸ,
ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು,
59ಸೇ.ಸೇ./32/2
ಚಿಕಕ್ಗೊಂಡನಹ ಳ್,ಚಿತರ್ದುಗರ್ ತಾಲೂಲ್ಕ್, ಮತುತ್
008‐09
ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಕ.ಸ.ಸೇ.ನಿ 247[ಎ] ಪರ್ಕಾರ
ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

9/8/2011 0:00

E

OFFICE BRANCH

59ಸೇ.ಸೇ./33/2
008‐09

ರ್ೕ ಜಿ.ಭೀಮ ಂಗಣಣ್,ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,
ಚನನ್ಗಿರಿ ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರಿಗೆ ಕ.ಸ.ಸೇ.ನಿ
247[ಎ] ಪರ್ಕಾರ ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು,
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೆರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,
59ಸೇ.ಸೇ./34/2
ಸಾಗರ, ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಕ.ಸ.ಸೇ.ನಿ
008‐09
247[ಎ] ಪರ್ಕಾರ ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.

8/20/2011 0:00

E

OFFICE BRANCH

56 ನೇಮಕ
23/ 2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ಜಿ. .ಲ ಮ್, ಪತಿ ದಿ:
ಡಿ.ಎಸ್. ವರಾಮಯಯ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ಸಂಯುಕತ್ ಪ್ರ್ಔಢಶಾಲೆ ದೊಡಡ್ಗುರುವನಹ ಳ್,
ಮಂಡಯ್ ಉತತ್ರವಲಯ ಅನುಕಂಪ ‐ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
ಹುದೆದ್

8/7/2010 0:00

A

19684

OFFICE BRANCH

5[1]ಇತರೆ
35/2008‐09

ರ್ೕ ಕೆ.ಎಸ್.ಶೇಷಾದಿರ್ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಬಾಲಕರ
ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್
ಇವರನುನ್ ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್
ಹಾಜರುಪಡಿ ಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

D

19687

OFFICE BRANCH

5[1] ನಿ ೕ
27/2008‐09

ರ್ೕ ಮುರ . ಪರ್.ದ.ಸ. ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು,
ನೆಲಮಂಗಲ ಇವರನುನ್ ಇ.ಗೌನರ್ಮೆಂಟ್
ಶಾಖೆಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

19690

OFFICE BRANCH

5 5 .ಪರ್.ಅ./
51/ 2008‐09

ರ್ೕ ಫಯಾಜ್ ಅಹಮದ್ , ಪರ್ದಸ, ಬಿಇಒ
ಕಛೇರಿ ದ‐1, ಇವರಿಗೆ ಹಜ್ ಯಾತರ್ಗೆ
ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

4/28/2009 0:00

E

19682

19683

19692

OFFICE BRANCH

5 5 ರಾಜಿನಾಮೆ
ಅನುಮತಿ/
38/2008‐09

ರ್ೕ ಬಿ.ಆರ್.ಗ್ಔರೀಶ್, ಪರ್ದಸ, ಅಕಷ್ರ
ದಾಸೋಹ, ನೆಲಮಂಗಲ ಇವರ ರಾಜಿನಾಮೆ
ಬಗೆಗ್

4/28/2009 0:00

D

19695

OFFICE BRANCH

5[8]
ವೈವೆಮಪಾ.35/20
08‐09

ರ್ೕ.ಬಸಪಪ್ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು ,ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ, ಇವರ ಪತಿನ್ ಯ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವಚಚ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/17/2011 0:00

D

19724

OFFICE BRANCH

CPI. 56ದೂರು/3
3/.ದೂರು/2008‐
09

ಕ.ರಾ.ಪೌರ್ಶಾಲಾ ಸ ಸಂಘ ಬೆಂ.,ಇವರು ಉನಿ
ಕಚೇರಿ, ೇ ಕಚೆರಿ ತುಮಕೂರು ಅವಯ್ವಹಾರ
ಹಾಗು ಗುಮಾಸತ್ರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ
ನೀಡಿರುವದೂರಿನಬಗೆಗ್.

12/22/2010 0:00

E

19754

OFFICE BRANCH

55
ರ್ೕ ಹಮದ್ ಗ್ಔಸ್, ಪರ್.ದ.ಸ.ಸಕಾರ್ರಿ
.ಪರ್.ಅ.19/2008‐ ಪ್ರ್ಔಢಶಾಲೆ, ಥಣೀಸಂದರ್, ಬಿಇಒ,ದ‐4 ಇವರಿಗೆ
09
ದೇಶಪರ್ವಾಸಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

4/28/2009 0:00

C

11/8/2010 0:00

E

19756

OFFICE BRANCH

55ಖಾ.ಪೂಸೇಘೋ
/53/2008‐09

ರ್ೕ ಬಿ. ಂಗರಾಜು, ಪರ್.ದ.ಸ. ಸಕಾರ್ರಿ
ಪ್ರ್ಔಢಶಾಲೆ, ಸಾಣೆಗುರುವನಹ ಳ್,
ಬಸವೇಶವ್ರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಖಾಯಂಪೂವರ್ ಸೇವಾವಧಿ ಘೋಷಣೆ
ಬಗೆಗ್

19758

19761

19762

19763

19767

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಎ.ಎನ್. ಧರಣೇಂದರ್ಕುಮಾರ್, ಪರ್ದಸ,
55 ವಸತಿಗೃಹ
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಇವರಿಗೆ ಸಕಾರ್ರಿ ವಸತಿಗೃಹ
/55/2008‐09
ಹಂಚಿಕೆಬಗೆಗ್

4/28/2009 0:00

E

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ. ಎಂ.ಆರ್.ಜಗದೀಶ್,ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರು, ಸನಿದೇರ್ಶಕರ
59ಕಾಮಿವೇ/35/
ಕಛೇರಿ,ಮ.ಉ. ೕ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
2008‐09
ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರಿಗೆ 10 ವಷರ್ಗಳ
ಕಾಲ ಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/8/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ. .ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ್, ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ,
59
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಸವ್ಚಾಬ/36/2008
ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರಿಗೆ 15
‐09
ವಷರ್ಗಳ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯನುನ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/8/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಬಿ.ಆರ್.
ಬಿ.ಆರ್. ಸದಾ ವಪ
ವಪಪ್ಪ್, ೕಘರ್
ಘರ್ ಪಿಗಾರರ
ಪಿಗಾರರುು,
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪದ ಪೂವರ್ ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಖೆ, ವ ಗಗ್ ಇವರನುನ್ ಮಲೆನಾಡು
ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಮಂಡ
ವ ಗಗ್ ಇ ಲ್ಗೆ
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

ರ್ೕ ಪಿ.ರಾಜಣಣ್ ಬಿನ್ ಪುಟಟ್ಮಲಲ್ಯಯ್,
56
ಅಂತರಸನಹ ಳ್, ಇವರು ಬಸವರಾಜ ಬಿಡಹ ಳ್
ದೂರು/ಮಾ ತಿಹ
ನಕ ದಾಖಲೆ ನೀಡಿ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ಬಗೆಗ್
ಕುಕ್/32/ 2008‐09
ಕೇ ರುವ ಮಾ ತಿ

8/5/2010 0:00

E

OFFICE BRANCH

5[1]
ನಿ ೕಜನೆ
29/2008‐09

19769

OFFICE BRANCH

59ಅಗೈಹಾ
3/2008‐09

ಈ ಕಛೇರಿಯ ` ` ಗುಂಪಿನ ಬೋಧಕೇತರ
ನೌಕರರ ಅನಧಿಕ್ಋತ ಗೈರುಹಾಜರಿ ಬಗೆಗ್

8/19/2011 0:00

D

11/29/2010 0:00

D

19524

OFFICE BRANCH

¸ 5[1]ವಗರ್
17/2008‐09

2008‐09ನೇ ಸಾ ಗ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ
ವಗಾಘವಣೆ ಬಗೆಗ್, [ಇಡಿ 538,587 ಎಲ್
ಬಿಪಿ/2008 ದಿನಾಂಕ2/12/2008, ಇಡಿ 667
ಎಲ್ ಬಿಪಿ 2008 ದಿ.29/11/2008,ಇಡಿ 553
ಎಲ್ ಬಿಪಿ 2008 ದಿ.1/12/2008]

19802

OFFICE BRANCH

5[1]ಇತರೆ
36/2008‐09

ರ್ೕ.ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಕರೀಗೌಡ
ಎಂಬುವವರನುನ್ ಗುಮಾರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/7/2009 0:00

D

19803

OFFICE BRANCH

5[1] ನೇಮಕಾತಿ
ಇತರೆ‐19/2008‐
09

ಗೂರ್ಪ್ ಮಟಟ್ದ ಹುದೆದ್ಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಗೆ
ಸಂಬಂದಿ ದಂತೆ 2007‐08ನೇ ಸಾ ಗೆ
ವಾ ರ್ಕ ವರದಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

4/8/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

5[1]
ಇತರೆ/2006‐07

ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಕೇಂದರ್ ಕಛೇರಿಯಿಂದ
ಡಾಟಾ ಎಂಟಿರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಗಳನುನ್
ತಾತಾಕ್ ಕವಾಗಿ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ
ಬಗೆಗ್

8/6/2011 0:00

C

19804

19813

19938

19941

19944

19920

5[1] ವಗರ್
18/2008‐09

ಮಾನಯ್ ಮುಖಯ್ ಮಂತಿರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾನಯ್
ಸಚಿವರು/ಶಾಸಕರುಗ ಂದ ಬಂದಂತಹ
ಟಿಪಪ್ಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್.

4/8/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

5[1]
ನಿ ೕಜನೆ
30/2008‐09

ರ್ೕ ಎನ್. .ನರ ಂಹಮೂತಿರ್ ದಿವ್.ದ.ಸ.
ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು [ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲಾ ಭಾಗ] ತಾಯಲೂರು,ಮುಳಬಾಗಿಲು
ತಾ. ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ಕನಾರ್ಟಕ
ಸಕಾರ್ರ ಸಚಿವಾಲಯ ಸೇವೆಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ. .ಸರಸವ್ತಿಬಾಯಿ, ನಿವೃತತ್
ಲೆಕಾಕ್ಧೀಕಷ್ಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಸಾವರ್ಜನಿಕ
ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು,
59ವೇ.ಸಮಾ/37
ಇವರ
ವೇತನವನುನ್
ಸೇವೆಯ ಲ್ ಇವರಿಗಿಂತ
/2008‐09
ಕಿರಿಯವರಾದ ರ್ೕ. ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್ ದೇವಾಡಿಗ,
ನಿವೃತತ್ ಲೆಕಾಕ್ಧೀಕಷ್ಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ

8/18/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

59ಸೇ.ವ ಇತರೆ
38/2008‐09

ಚಾಲಕರುು,ಲೋ
ಲೋಕ
ರ್ೕ.ಎನ್.ಮಲೇಶ್
ಲ್ , ವಾಹನ ಚಾಲಕರ
ಕಷ್ಣ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ, ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕವನುನ್
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

5 2 ವಗರ್ ಇತರೆ
19/08‐09

2008‐09ನೇ ಸಾ ನ ಪತಾರ್ಂಕಿತ
ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರ/ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರುಗಳ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

5/6/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

19905

OFFICE BRANCH

5 2 ಕಾ.ಬಡಿತ್
ಇತರೆ 14 ಎ/08‐
09

ರ್ೕ ಎಂ ಎಂ ಮಹಾದೇವಯಯ್, ಪ.ವಯ್, ಬಿ ಇ ಒ
ಕಛೇರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ
ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

2/4/2010 0:00

D

19892

OFFICE BRANCH

5
ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಪಿ.ಲತ, ಪರ್.ದ.ಸ. ಆಯುಕತ್ರ
5ಸವ್.ಗಾರ್.ಪರ್.ಅ./54 ಕಛೇರಿ, ಇವರಸವ್ಗಾರ್ಮ ಪರ್ಯಾಣ ರಿಯಾಯಿತಿ
/2008‐09
ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

4/28/2009 0:00

E

19853

OFFICE BRANCH

52 ನೇಮಕ
50/08‐09

ರ್ೕ ಬಿ ಟಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಬಿನ್ ದಿ.
ತಿಮೆ ಗೌಡ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

19854

OFFICE BRANCH

52 ನೇಮಕ
51/08‐09

ರ್ೕಮತಿ ೕನಾ ಉಡುಪಿ ಕೋಂ ದಿ. ಪಿ
ಸುಧಾಕರ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ ಮೇಲೆ
ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

2/4/2010 0:00

A

19855

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಜಿ ಈಶವ್ರಪಪ್, ಪ.ವಯ್. ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿ,
ತರೀಕೆರೆ ತಾ. ಇವರಿಗೆ 247ಎರನವ್ಯ ನಿವೃತಿತ್
ವೇತನಕೆಕ್ ಸೇವೆಯನುನ್ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್

5/10/2011 0:00

D

52
ಹೆ.ಸೇ.ಸೇ.ಇತರೆ
17/08‐09

19856

OFFICE BRANCH

52
ಹೆ.ಸೇ.ಸೇ.ಇತರೆ
18/08‐09

ರ್ೕ ಜಿ ಜಯಣಣ್, ಪ.ವಯ್. ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿ, ಕೊಪಪ್
ತಾ. ಇವರಿಗೆ 247ಎರನವ್ಯ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನಕೆಕ್
ಸೇವೆಯನುನ್ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

D

19866

OFFICE BRANCH

5 6 ದೂರು/
34/ 2008‐09

ರ್ೕ ಎಂ.ಸೈಯದ್ ಶಬಿಬ್ೕರ್ ಅಹಮದ್,
ದಿವ್ದಸವಜಾ ಜಿ.ಜೆ. . ಜಯಪುರ, ಬೆಂ.ಗಾರ್
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವೈಯಕಿತ್ಕ ಉ ತಾಯ ಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

8/5/2010 0:00

E

19884

OFFICE BRANCH

5[4] ನೇಮಕ‐
73/2008‐09

ಅನಿಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ.ಕೆ.ಮನು‐
ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/24/2010 0:00

A

19925

OFFICE BRANCH

5[1] ವಗರ್
05/2008‐
09[ಭಾಗ‐2]

2008‐09ನೇ ಸಾ ಗೆ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ
ವಗಾರ್ವಣೆಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

19964

OFFICE BRANCH

5[1] ಇತರೆ
38/2008‐09

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಉದೊಯ್ೕಗ
ಕ ಪ್ ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/6/2011 0:00

C

ರ್ೕ.ಎಸ್.ಕೆ.ಸೂಯರ್ಪರ್ಕಾಶ್, . .ಟಿ.ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ, ಇವರನುನ್ ಈ ಕಛೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ
ಮತುತ್ ಬಬ್ಂದಿಗಳ ರುದದ್
. .ಎ.ನಿಯಮಗಳಡಿಯ ಲ್ ಇಲಾಖಾ
ಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ನಿವೃತತ್
ನಾಯ್ಯಾಧೀಶರುಗ ಗೆ ಸಹಾಯಕರನಾನ್ಗಿ
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ

12/8/2010 0:00

D

ರ್ೕ ಎಸ್.ಬಾಲಾಜಿ ಎಂಬುವವರು ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ
ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

20000

OFFICE BRANCH

59ಇತರೆ/40/20
08‐09

20004

OFFICE BRANCH

5[1]
ಮಾ.ಹಕುಕ್/2008‐
09

19987

OFFICE BRANCH

5[6]ದೂರು:25:2
008‐09

ರಾಮನಗರ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ
ಬಬ್ಂದಿ ಕತರ್ವಯ್ ನಿಲರ್ಕಷ್ತೆ ಬಗೆಗ್.

8/6/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

52 ನೇಮಕ
54/08‐09

ರ್ೕೕಮತಿ
ಮತಿ ಜಿ ಶೋಭ
ಶೋಭ ಕೋಂ
ಕೋಂ ದಿ. ಬಿ ಕೆ
ಸೋಮಶೇಖರ್ ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

8/30/2011 0:00

A

OFFICE BRANCH

5[1] ವಗರ್
19/2008‐09

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ಅಂತರ
ಆಯುಕಾತ್ಲಯ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.[ಇಡಿ 675 ಎಲ್ ಬಿ.ಪಿ/2008‐
09 ದಿನಾಂಕ:06‐01‐2009

11/8/2010 0:00

D

20046

20048

20051

OFFICE BRANCH

5[4]ನೇಮಕ‐
74/2008‐09

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್.ಎ.ಎಸ್.ಬಷವರಜು ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/24/2010 0:00

A

20052

OFFICE BRANCH

5[4]‐75/2008‐
09

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕ.ಎನ್. ರ್ೕಕಾಂತ್‐ರವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ.ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/30/2009 0:00

A

ರ್ೕ. .ಜಿ.ನಾರಾಯಣ ಮೂತಿರ್, ದಿವ್.ದ.ಸ.
ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ ಮಂಡ ,
5[1] ಸಥ್.ನಿ
ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ. ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನುನ್
ಇತರೆ/2008‐09
ಮಂಡ ಯ ಕತರ್ವಯ್ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊ ದುದ್,
ಬೇರೆ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/8/2009 0:00

D

20056

OFFICE BRANCH

20035

OFFICE BRANCH

52 ನೇಮಕ
52/08‐09

ರ್ೕ ಪರ್ಸನನ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಎನ್ ನಾಗರತನ್,
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸ.
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

2/4/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
53/08‐09

ರ್ೕ ಪಿ ದಾ ೕದರ ಬಿನ್ ದಿ.
ಪರ್ಭಾಕರಸಾವ್ಮಿ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.
ಆ. ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್

2/4/2010 0:00

A

20036

OFFICE BRANCH

ಕಛೇರಿ ವೇಳೆಯ ಲ್ ಕಛೇರಿಯ ಅಧೀಕಾರಿಗಳು
59ಕ ಹಾ/41/2
ಮತುತ್ ಬಬ್ಂದಿ ವಗರ್ದವರು ಹಾಜರಿಲಲ್ದ ಕರಣ
008‐09
ಸುತ್ ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್

OFFICE BRANCH

5[1]ವಗರ್
17/2007‐08

20078

20042

8/6/2011 0:00

D

ವಗಾರ್ವಣೆ ಆದೇಶದ ಲ್ರುವ ರ್ೕ
ಆರ್.ನರ ಂಹೇಗೌಡ.ದಿವ್.ದ.ಸ, ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ
ಇಮಮ್ಡಿಹ ಳ್ ಇವರನುನ್ ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್
ಹಾಜರುಪಡಿ ಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್.

4/8/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

56 ದೂರು/
36/2008‐09

ರ್ೕ ವಶಂಕರ್, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಕತರ್ವಯ್ ನಿಲರ್ಕಷ್ತೆ‐
ಸುತ್ಕರ್ಮ

6/6/2009 0:00

D

20083

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ.ಹೆಚ್. .ಭಾಗಯ್, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು,
59ರಜೆ.ಮಂ./42
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಇವರ ಹಾಜರಿ ಸಂಬಂದದ
/2008‐09
ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

20119

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ .ರಾಗಿಣಿ, ದಿವ್.ದ.ಸ.ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರ
59ವೇ.ಬಡಿತ್/4/20
ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವಾ ರ್ಕ
08‐09
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

12/8/2010 0:00

D

20097

20120

OFFICE BRANCH

5[1]ವಗರ್
21/2008‐09

2008‐09ನೇ ಸಾ ಗೆ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ
ವಗಾರ್ವಣೆ [ಇಡಿ754 ಎಲ್ ಬಿಪಿ 2008
ದಿನಾಂಕ:06‐01‐2009]

11/8/2010 0:00

D

20105

OFFICE BRANCH

5[1] ವಗರ್
20/2008‐09

2008‐09ನೇ ಸಾ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್[ಇಡಿ 707 ಎಲ್ ಬಿಪಿ 2008
ದಿ.07‐01‐2008]

4/8/2009 0:00

D

20106

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ. ೕರಭದರ್ಪಪ್, ಪರ್.ದ.ಸ.ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
59ಸವ್.ಚಾ.ಬ/30/
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ, ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನ
2008‐09
ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

12/8/2010 0:00

D

20107

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಎ. .ಅಮರನಾರಾಯಣ, ಪರ್ದಸ,
56 ದೂರು/ 67./
ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ, ಕೋಲಾರ ಇವರು 2ನೇ ಮದುವೆ
2001‐02
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

1/6/2010 0:00

D

20157

OFFICE BRANCH

5[4] ನೇಮಕ‐
126/2007‐08

4/24/2010 0:00

A

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ಶರ್ರೀ.ಎಂ.ಆರ್.ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ‐ರವರಿಗೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

20159

OFFICE BRANCH

CPI.41.ಇತರೆ/200
8‐2009

ಕಾಟಿರ್ಜ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್

11/30/2010 0:00

C

20225

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
55/08‐09

ರ್ೕಮತಿ ಕುಸುಮ ಕೋಂ ದಿ. ನಿತಾಯ್ನಂದ
ಸೇರಿಗಾರ್, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/12/2010 0:00

A

20241

OFFICE BRANCH

55
ಖಾಪೂಅಘೋ/57/
2008‐09

ಕು:ಕೆ.ಎಂ.ಶಾಮಲ, ಪರ್ದಸ, ಉ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂ.ದ ಇವರ ಖಾಯಂ ಪೂಆವರ್ ಅವಧಿ
ಘೋಷಣೆ ಬಗೆಗ್

4/28/2009 0:00

E

20377

OFFICE BRANCH

5[4] ನೇಮಕ‐
76/2008‐09

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕ.ಎಲ್.ಟಿ.ಕರಿಬಸಪಪ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/22/2011 0:00

A

20379

OFFICE BRANCH

5[4] ನೇಮಕ‐
77/2008‐09

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ಶರ್ರೀ.ಕೆ.ಎಂ.ಜಗದೀಶ್‐ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/8/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

5[4]ನೇಮಕ‐
78/2008‐09

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕ.ಕೆ.ಎಂ.ಭುಜೇಂದರ್ರವರಿಗೆ .ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/30/2009 0:00

A

20388

OFFICE BRANCH

5[5]ಖಾ.ಪೂ.ಸೇ.
ಘೋ:58:2008‐09

ರ್ೕ ಜಿ.ಬಿ. ವಕುಮಾರ್, ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿರಡೋಣಿ,
ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇವರ ಖಾಯಂ ಪೂವ್
ಸೇವಾವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಬಗೆಗ್.

4/28/2009 0:00

E

20390

OFFICE BRANCH

5[1]ಖಾ.ಹುದೆದ್.
ಮಾ ಇತರೆ 43‐
2008‐09

ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದಗಳ ಲ್ನ ಖಾ ಹುದೆದ್ಗಳ
ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

59ಸೇ.ಸೇ./43/2
008‐09

ರ್ೕ ವ
ವೆಂಕಟಗಿರಿಯಪಪ್
ಂಕಟಗಿರಿಯಪಪ್. ನಿವೃತತ್ ಅಧಿ
ಅಧೀಕಷ್ಕರು,
ಕಷ್ಕರು,
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್,
ಇವರಿಗೆ ಕ.ಸ.ಸೇ.ನಿ 247[ಎ] ಪರ್ಕಾರ
ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕತ್ರ
ಘಟಕ ಕಛೇರಿಗಳ ಲ್ನ ಬಬ್ಂದಿಯ ಅನಧಿಕೃತ
ಗೈರು ಹಾಜರಿ/ದೀಘರ್ ಕಾಲದ ಗೈರು ಜಾಜರಿ
ಬಗೆಗ್ ಆಯಾ ಕಛೇರಿಗಳ ಲ್ ಎದುವರೆಗೆ ಇರುವ
ಪರ್ಕರಣಗಳ ಕುರಿತು

11/8/2010 0:00

D

20380

20402

20326

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

5[1] ಗೈ.ಹಾಜರಿ
ಇತರೆ 41/2008‐
09

20356

20358

20561

20563

20612

OFFICE BRANCH

56 ದೂರು/ 38/
2008‐09

OFFICE BRANCH

56 ದೂರು/
39/2008‐09

59ಸವ್ಚಾಬ/45/2
008‐09

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಎಂ.ಆರ್.ಚಿಕಕ್ರಾಮೇಗ್ಔಡ, ಪರ್ದಸ,
ಸಂಯುಕತ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪ್ರ್ಔಢಶಾಲೆ,
ರಾವುತತ್ನಹ ಳ್, ಬರಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ
ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರನುಚಿತ ವತರ್ನೆ‐
ಕತರ್ವಯ್ನಿಲರ್ಕಷ್ತೆ ಬಗೆಗ್ ದೂರು

8/6/2010 0:00

D

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಹನುಮಂತಪಪ್, ಪತಾರ್ಂಕಿತ
ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ಬಿಇಒ ಕಛೇರಿ,
ಚನನ್ಗಿರಿ,ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಸಕಾರ್ರದ
ಹಣ ದುರುಪ ೕಗಪಡಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

8/6/2010 0:00

D

ರ್ೕ.ಬಿ.ಎಸ್.ಉಮೇಶ್,ದಿವ್.ದ.ಸ.,
ಕೇಂದ್ಈಕ್ಋತ ದಾಖಲಾತಿ ಘಟಕ,
ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರಿಗೆ 15 ವಷರ್ಗಳ ಸವ್ಯಂ
ಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

8/5/2011 0:00

D

11/8/2010 0:00

D

ರ್ೕ.ಬಿ.
.ಬಿ.ಎಸ್.
ಎಸ್. ವರಾಜ
ವರಾಜೇಂದರ್
ಂದರ್ ಪರ್ಸಾದ್,
ಾದ್,
ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
59
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರಿಗೆ 15
ಸವ್.ಚಾ.ಬ/46/200
ವಷರ್ಗಳ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯನುನ್
8‐09
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

5[1]
ನಿ ೕಜನೆ
26/2008‐09

ರ್ೕ ಡಿ.ಪುರುಷೋತತ್ಮ, ದಿವ್.ದ.ಸ ಇವರನುನ್
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೆಗಗ್ನಹ ಳ್ ಉತತ್ರ
ವಲಯ‐1 ಇ ಲ್ ನಿ ೕಜನೆ ಮೇಲೆ
ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗೆಗ್.

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಎಂ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎಂಬುವವರು ಮಾ ತಿ
5[1]ಮಾ ಹಕುಕ್
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ,ಸಕಾರ್ರಿ ಕಛೇರಿಗಳ ಲ್ನ
13/2008‐09
ಖಾ ಹುದೆದ್ಗಳ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

4/8/2009 0:00

D

20981

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಕೆ.ಬಿ.ಸುದೀಂದರ್
ಕುಮಾರ್,ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು
59ಹೆವೇಬ/47/2
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ, ಕೋಲಾರ
008‐09
ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ 20 ವಷರ್ಗಳ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ
ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

20492

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
54ನೇಮಕ/79/2
ಹೆಚ್.ಮಂಜುಳ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
008‐09
ಬಗೆಗ್

4/24/2010 0:00

A

20532

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಅಲುಮೇಲಮಮ್, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು,
59ಕ. .ಹಾ/44/
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು,
2008‐09
ಇವರ ಅನಧಿಕ್ಋತ ಗೈರುಹಾಜರಿ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಹನುಮಂತಪಪ್.ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಪರ್.ದ.ಸ, ಡಯಟ್
5[1] ಕೆಎಟಿ
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ಕನಾರ್ಟಕ ಆಡ ತ ನಾಯ್ಯ
12555/02/08‐09
ಮಂಡ ಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್
ಸಂ.12555/02

11/8/2010 0:00

C

20613

20462

20304

OFFICE BRANCH

56 ನೇಮಕ/
24/ 2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಕೆ.ಕರಿಯಮಮ್ ಪತಿ ದಿ:
ಬಿ. .ಚೀಕಾಯ್ನಾಯಕ್, ಸ ,
ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಜೋಡಿಹೋಚಿಹ ಳ್, ಬೀರೂರು
ವಲಯಕಡೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರನುನ್
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಗೆ
ನೇಮಕ

21236

OFFICE BRANCH

52
ಕ.ಆ.ನಾಯ್.ಮಂ.ದಾ
ವೆ 02/08‐09

ಕ.ಆ.ನಾಯ್.ಮಂ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂ.146/09 ರ್ೕ
ವೆಂಕಟೇಗೌಡ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ರುದದ್ ರಾಜಯ್
ಸಕಾರ್ರ ಹಾಗೂ ಮತಿತ್ತರರು

21296

OFFICE BRANCH

21302

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
56/08‐09

21315

OFFICE BRANCH

57 ವಾಹನ
ದುರ ಫ್ತ್ ಇತರ್ರೆ
25/08‐09

8/7/2010 0:00

A

5/6/2010 0:00

D

ಪದ ಪೂವರ್ ಕಷ್ಣ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್ನ ಹುದೆದ್ಗಳ ಲ್
5[1]ಸಥ್ ನಿ ಇತರೆ
ಸೇವೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ನೌಕರರುಗಳನುನ್ ಮಾತೃ
46/2008‐09
ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

ರ್ೕಮತಿ ಪೂಣಿರ್ಮ ಜೆ ಶೆಟಿಟ್ ಕೋಂ ದಿ. ಕೆ
ಜಯರಾಮಶೆಟಿಟ್, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ .
ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

2/4/2010 0:00

A

ಸಹ ನಿದೇ್ಶಕರು ಮೈಸೂರು ಭಾಗ ಇವರ
ವಾಹನವನುನ್ ದುರ ತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/8/2009 0:00

E

OFFICE BRANCH

5[1]
ನಿ ೕಜನೆ
32/2008‐09

ರ್ೕಮತಿ .ಅನನ್ಪೂಣರ್, ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು,
ಆಸುಇ[ಆಡ ತ ಕೋಶ] ಕನಾರ್ಟಕ ಸಕಾರ್ರ
ಸಚಿವಾಲಯ ಇವರನುನ್ ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿ ಉತತ್ರ
ವಲಯ ಮೈಸೂರು ಇ ಲ್ಗೆ ನಿ ೕಜನೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

E

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ .ತಿಪಪ್ಣಣ್, ಪರ್.ದ.ಸ,ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪೌರ್ಢ
59ಸೇ.ಸೇ/48/2 ಶಾಲೆ, ನೆಲಗೇತನಹಟಿಟ್, ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕ್,
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಕ.ಸ.ಸೇ.ನಿ 247[ಎ]
008‐09
ಪರ್ಕಾರ ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

5[1]ಇತರೆ
27/2008‐09

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್
ಧ
ಎ.ಬಿ. .ಮತುತ್ ಡಿ ಬೋಧಕ ಮತುತ್
ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದಗಳ ಲ್
ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ/ಕತರ್ವಯ್
ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ/ಖಾ ಹುದೆದ್ಗಳ
ಮಾ ತಿಗಳನುನ್ ಕೊರ್ೕಢೀಕರಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

C

21097

OFFICE BRANCH

5[1]
ಖಾ.ಹು.ಭತಿರ್
ಇತರೆ 22/2008‐
09

ಸಾ
ಸಾವರ್ಜನಿಕ
ವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್
ಕಷ್ಣ
ಣ ಇಲಾಖೆಯ
ಧ
ಕಛೇರಿ/ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ
ಬೋಧಕೇತರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

21639

OFFICE BRANCH

5[1] ಬಡಿತ್
01/2008‐09

ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಪರ್ ೕಗ
ಶಾಲಾ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗ ಗ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ
ಕುರಿತು

11/8/2010 0:00

E

21338

21355

21076

21663

OFFICE BRANCH

5
5ರಾಜಿನಾಮೆ/ಸೇ/
ಹಾ/11/2008‐09

ರ್ೕ ಜೆ.ಎಸ್.ರಾಜೇಂದರ್ ಪರ್ಸಾದ್,
ಪರ್.ದ.ಸ.ಉ,ನಿ.ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ರಾಜಿನಾಮೆ ಅಂಗೀಕಾರದ ಬಗೆಗ್

4/28/2009 0:00

C

21394

OFFICE BRANCH

5[1]
ನಿ ೕಜನೆ
33/2008‐09

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ನ
ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

5 6 ನೇಮಕ/
26/ 2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ಐ.ಮಂಜುಳ ಪತಿ
ದಿ:ನಾರಾಯಣನಾವಲಗೇರ್ ಸ. .ಸಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ
ಗೋ ಂದಪುರ, ಬೀರೂರು ವಲಯ, ಕಡೂರು
ತಾಲೂಲ್ಕು ಅನುಕಂಪ‐ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ಅನುಮತಿ

8/7/2010 0:00

A

ರ್ೕ. ಎಸ್.ಬಿ.ಲಚುಮಯಯ್, ನಿವೃತತ್ ಕೆ.ಇ.ಬಿ
ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪರ್ಶಾಂತ
ಇಂಜಿನಿಯರ್
ಶಾಂತ ಪೌ
ಪೌ ಟ್ರ್ಫಾರಂ
ಫಾರಂ,
ಯಾದಾಳಂ ನಗರ,ಸುಬರ್ಮಣಯ್ಪುರ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಈ ಂದೆ ಈ
ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಸೇವೆಯ ಸೇವಾ
ವ ಯ ಲ್ನ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/20/2011 0:00

D

ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಮದಾಯ್ಹನ್ ಉಪಹಾರ
ೕಜನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ಗೆ ಬಬ್ಂದಿ
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

4/8/2009 0:00

D

21195

22322

22382

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

59ಮಾ.ಹಕುಕ್/49
/2008‐09

OFFICE BRANCH

5[1]
ನಿ ೕಜನೆ
34/2008‐09

ರ್ೕ ಕೆ ಎಸ್ ವಸಂತಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಕೆ
ಸೋಮಪಪ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.
ಆ. ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್

2/4/2010 0:00

A

21725

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
57/08‐09

21726

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
58/08‐09

ಕು. ದಿವಾಯ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಎಂ ವೆಂಕಟಕೃಷಣ್ರಾವ್,
ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

5/9/2011 0:00

A

21792

OFFICE BRANCH

510ಇತರೆ/18/2
007‐08

ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ಜನತಾ ದಶರ್ನದ ಅಜಿರ್ಗಳು

8/6/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

¸ 56
ದೂರು/ದಾವೆ/27 :
2008‐09

ರ್ೕ ಎಂ
ಎಂ.ಆರ್.ಚಿಕಕ್ರಾಮೇಗೌಡ,
.ಆರ್.ಚಿಕಕ್ರಾಮೆ ಗ ಡ, ಪರ್..ದ.ಸ.
ದ.ಸ.
ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ,
ರಾವುತತ್ನಹ ಳ್, ಉತತ್ರವಲಯ‐1, ಹಾಗೂ
ಇತರರ ಉಚಚ್ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ದಾಖ ದ
ರಿಟ್ 1838‐42/2009

6/6/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ .ಎನ್.ನಂದಕುಮಾರಿ ಪತಿ
56
ದಿ: ವರುದರ್ ಪರ್ ೕಗ ಶಾಲಾ ಸಹಾಯಕರು,
ನೇಮಕ/27/2008‐ ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ
09
ಮದೂದ್ರು, ಇವರನುನ್ ಅನುಕಂಪದ ಮೇಲೆ
ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕದ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

21989

22044

22053

OFFICE BRANCH

56
ರ್ೕ ಕೆ.ಕೆ.ಹನುಮೇಗೌಡ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು,
ದೂರು/44/2008‐ ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರ ಮೇ ನ
09
ದೂರು

22058

OFFICE BRANCH

56
ದೂರು/43/08‐09

22066

12/22/2010 0:00

E

ರ್ೕ ಕೆ.ಜಿ.ಆಂಜನೇಯ, ದಿವ್ದಸ, ಬಿ.ಇ.ಒ ಕಛೇರಿ,
ಕಾರಿಪುರ, ವ ಗಗ್ ಇವರ ಅಮಾನತಿತ್ನ
ಅವಧಿ ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್

8/5/2010 0:00

E

OFFICE BRANCH

55
ರ್ೕಮತಿ .ರಾಧಾ, ಪರ್ದಸ,
ರಾಜಿರ್ ವಸತಿ
ಖಾ.ಫೂ.ಅ.ಘೋ/5 ಶಾಲೆ, ಗಾಜನೂರು, ವ ಗಗ್ ಇವರ ಖಾಯಂ
9/2008‐09
ಪೂವರ್ ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಬಗೆಗ್

4/28/2009 0:00

D

22085

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಬಿ.ಜಿ.ರಂಗೇಗೌಡ,
ಬಿ.ಜಿ.ರಂಗ ಗ ಡ, ಅಧಿ
ಅಧೀಕಷ್ಕರು,
ಕಷ್ಕರು,
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
5[1]ಮಾ.ಹಕುಕ್.ಅ
ಇಲಾಖೆ,ಮೈಸೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
47/200809
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

4/8/2009 0:00

D

22134

OFFICE BRANCH

8/19/2011 0:00

A

5[4] ನೇಮಕ‐
ಇತರೆ81/2008‐09

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕ.ಜೆ. ವಸಾವ್ಮಿ‐ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

OFFICE BRANCH

5[1]ನಿ ೕಜನೆ
35/2008‐09

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಂ ೕರಯಯ್, ದಿವ್.ದ.ಸ, ಸಹಾಯಕ
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಕಾಕೋಳು, ಉತತ್ರ
ವಲಯ‐4 ಇವರನುನ್ ಮಾನಯ್ ಶಾಸಕರಾದ ರ್ೕ
ವೈ ಸಂಪಂಗಿ ಇವರ ಆಪತ್ ಸಹಾಯಕರನಾನ್ಗಿ
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಕುರಿತು.

4/7/2009 0:00

D

22458

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಹೇಮಲತಾ ಡಿ ನಾಯಕ,
ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಸಾ.
.ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಈ ಂದೆ
59 .ಸೇ.ಸೇ/50
ಎಂಪಾಲ್
ಯಿ
ಸ್ ಸೆಟ್ೕಟ್ ಇನೂಸ್ರೆನ್ಸ್
/2008‐09
ಕಾಪೂರೇಶನ್ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಲೋವರ್
ಡಿ ಷನ್ ಕಾಲ್ಕರ್ ಆಗಿ ಸ ಲ್ ರುವ ಸೇವೆಯನುನ್
ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ ಕಾ ಗಿ ಪರ್ಸುತ ಸೇವೆಗೆ

8/20/2011 0:00

E

22523

OFFICE BRANCH

52
ಕ.ನಿ.ಅ.ಇತರೆ
20/08‐09

ರ್ೕ ಐ ಎಂ ರಾಮಚಂದರ್, ಪ.ವಯ್, ಬಿ ಇ ಒ
ಕಛೇರಿ, ಹರಪನಹ ಳ್ ತಾಲೊಲ್ೕಕ್ ಇವರಿಗೆ
ಕಡಾಡ್ಯ ನರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿಯ ಬಗೆಗ್

2/4/2010 0:00

D

22549

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
59/08‐09

ರ್ೕ ಎಂ ಜೆ ರ್ೕನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಎಂ ಆರ್
ಮಂಜುನಾಥ್, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

ರ್ೕ ಜಿ.ಎಸ್. ಹೇಮಂತ ಕುಮಾರ ಪರ್ದಸ
55ಖಾ ಪೂ ಅ
ಜಿಹೆಚ್ಎಸ್ ಎಂ.ಜಿ. ದಿಬಬ್ ಹಾಗೂ ರ್ೕ
ಘೋ/60/ 2008‐
ಟಿ.ಪಿ.ಗಿರೀಶ ಬಾಬು,ಪರ್ದಸ ಬಿಇಒ ಕಛೇರಿ
09
ಹೊಸದುಗರ್ ಇವರ ಖಾಯಂ ಪೂಊವರ್ ಅವಧಿ
ಘೋಷಣೆ ಬಗೆಗ್

4/28/2009 0:00

E

22449

22463

OFFICE BRANCH

22478

22482

22483

22484

22488

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ.ರಂಗಲ ಮ್,ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು
59ಸವ್ಚಾಬ/50/2 ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು.
008‐09
ಇವರಿಗೆ 15 ವಷರ್ಗಳ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನ
ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/8/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ.ಎಸ್. ಮಲ, ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು,
59ಹೆವೇಬ/51/2 ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು
008‐09
ಇವರಿಗೆ 20 ವಷರ್ಗಳ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ
ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/8/2010 0:00

D

5/14/2010 0:00

E

4/8/2009 0:00

D

12/8/2010 0:00

D

ರ್ೕ ಲಲಕಷ್ಮ್ಣ ಸಾ , ಪರ್ದಸ, ಸ.ಪ.ಪೂ
.ಕಾಲೇಜು, ಬರೂರು, ಸಾಗರ ತಾ: ವ ಗಗ್
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಖಾಯಂಪೂವರ್ ಸೇವಾವಧಿ
ಘೋಷಣೆ ಬಗೆಗ್

OFFICE BRANCH

55
ಖಾಪೂಅಘೋ/47/
2008‐09

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ವಣ
5[1] ಕೆಎಟಿ
ವಣಣ್ ಮತುತ್ ಇ
ಇತರರು
ತರರು [ತುಮಕೂರು ಜಿಲ
ಜಿಲೆ]ೆ]ಲ್
ಕನಾರ್ಟಕ ಆಡ ತ ನಾಯ್ಯ ಮಂಡ ಯ ಲ್
3117‐
3121/2002/08‐ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂ>3117‐3121‐2002/08‐
09
09

OFFICE BRANCH

59ಇತರೆ/52/20
08‐09

ರ್ೕಎಂ.ಎಸ್.ಶ ಧರ್, ದಿವ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ
ಸೇವಾಪುಸತ್ಕದ ಲ್, ಸವ್ಗಾರ್ಮ ಳಾಸವನುನ್
ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್..

22500

22504

22744

22770

22838

OFFICE BRANCH

5[1] ಸಥ್.ನಿ
ಇತರೆ 49/2008‐
09

ರ್ೕಮತಿ ದಧ್ಗಂಗಮಮ್ ಪರ್.ದ.ಸ ಅಕಷ್ರ
ದಾಸೋಹ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ, ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್
ಮೈಸೂರು ಇವರು ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗಾಗಿ ಕಾಯದ್
ಅವಧಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

59ಪಿ.ರಜೆ/53/2
008‐09

ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಆರ್.ಗುರುಪರ್ಸಾದ್,ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕ
ರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಚೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ ,
ಬೆಂಗಲೂರು, ಇವರಿಗೆ ಪಿತೃತವ್ ರಜೆಯನುನ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/8/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಅಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಕೆ. .ಆಶಾ, ದಿ. ರ್ೕ .ಪರಮೇಶರ್ವರಪಪ್,
5 7ಡಿ ಗೂರ್ಪ್
ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ನೇಮಕ/46/2005‐
ಸವಳಂಗ, ಹೊನಾನ್ , ತಾಲೂಲ್ಕ್, ದಾವಣಗೆರೆ
06
ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ `ಡಿ` ನೌಕರರ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/11/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

5[1]
ನಿ ೕಜನೆ
36/2008‐09

ರ್ೕ ಎ.ರೇವಣ
ಎ.ರ ವಣ ದದ್ಪ
ಪಪ್ಪ್, ಪರ್..ದ.ಸ
ದ.ಸ
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಖೆ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರನುನ್ ಮಾನಯ್ ಉಪ
ಸಭಾಪತಿಗಳು ಕನಾರ್ಟಕ ಧಾನ ಪರಿಷತುತ್
ಇವರ ಆಪತ್ ಶಾಖೆಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

54ನೇಮಕ/83/2
008‐09

11/30/2009 0:00

A

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಮಾರುತಿ ರವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

22839

OFFICE BRANCH

5
4ನೇಮಕ/84/200
8‐09

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಹೆಚ್.ಪಾರ್ಥರ್ನ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/24/2010 0:00

A

22932

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
60/08‐09

ರ್ೕ ಜಗದೇಶ ಬಿನ್ ದಿ. ಆರ್ ಚಂದರ್ಶೇಖರ,
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ ಮೇಲೆ
ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

2/4/2010 0:00

A

22934

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
61/08‐09

ರ್ೕ ಎಸ್ ಎಸ್ ರಮೇಶ ಬಿನ್ ದಿ. ಸಣಣ್ಯಯ್,
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ. ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

22935

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
62/08‐09

ರ್ೕಮಿ ಮೇರಿ ಕೋಂ ದಿ. ಹೆಚ್ ವಮೂತಿರ್,
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ. ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

23026

OFFICE BRANCH

5[1]ವಗರ್
22/2008‐09

ರ್ೕ ಕೆ.ಕೆ.ಅನಂತಮೂತಿರ್, ಪರ್.ದ.ಸ ಬಿ.ಇ.ಓ
ಕಛೇರಿ, ಭದಾರ್ವತಿ ಇವರನುನ್ ಮಲೆನಾಡು
ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಮಂಡ ಗೆ ವರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

E

OFFICE BRANCH

5[1]
ನಿ ೕಜನೆ
38/2008‐09

ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಗರ್ಂಥಾಲಯ ಶಾಖೆಗೆ ಓವರ್
ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರನುನ್ ಅನಯ್ ಸೇವೆಯ
ಮೇರೆಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

E

23063

OFFICE BRANCH

.ಕಛೇರಿ
ಆಧುನೀಕರಣ.ಇತ
ರೆ/13/2008‐09

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ ದ ಣ ಭಾಗದ ಶಾಖೆಗಳ
ಆಧುನೀಕರಣದ ಪರ್ಯುಕತ್ ದುಯ್ದಿದ್ೕಕರಣ
ವಯ್ವಸೆಥ್ ಬಗೆಗ್.

11/30/2010 0:00

C

23088

OFFICE BRANCH

5[8]ವೈವೆಮಪಾ‐
55/2008‐09

ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಎಂ.ಪರ್ಭುಸಾವ್ಮಿ,ಅಧೀಕಷ್ಕರು,
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ
ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಕುರಿತು

8/29/2011 0:00

D

23391

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಅಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಹಾಲಮಮ್.
ಹಾಲಮ ಎಸ್.ಕೋಂ
ಕೋಂ ದಿ. ರ್ೕ
510ಅಆನೇ/31/ ಡಿ.ಎಂ.ರುದರ್ಸಾವ್ಮಿ, ಸ. .ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೈದೋಟುಲ್, ವ ಗಗ್
2008‐09
ತಾಲೂಲ್ಕ್, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ `ಡಿ`
ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/11/2010 0:00

A

23244

OFFICE BRANCH

5[1]ಹು.ಸಥ್
24/2008‐09

11/8/2010 0:00

B

23039

ರಾಮನಗರ ಮತುತ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ಲ್
ಹೊಸದಾಗಿ ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ತರಭೇತಿ
ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

ರ್ೕ.ಎ.ನಾಗರಾಜ, ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು,
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಇವರ
ಸೇವಾ ವರವನುನ್ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿ
ನಿಯಮಡಿಯ ಲ್ ರ್ೕ.ಪಿ.ರಾಜಣಣ್ ಇವರು
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

8/6/2011 0:00

D

23214

OFFICE BRANCH

59ಮಾ.ಹ/18/2
008‐09

23637

OFFICE BRANCH

54ನೇಮಕ‐
88/2008‐09

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಬಿ.ಸುದಶರ್ನ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/24/2010 0:00

A

23638

OFFICE BRANCH

54ನೇಮಕ‐
89/2008‐09

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಎಸ್.ಒ.ಕೀತಿರ್ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ
ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/24/2010 0:00

A

23716

OFFICE BRANCH

6/6/2009 0:00

E

24132

OFFICE BRANCH

2/4/2010 0:00

D

55
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಆರ್.ಅನುಸೂಯ ಗೊರ್ಪ್`ಡಿ`
ಸವ್.ಪರ್.ಅ.64/2008 ನೌಕರರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಇವರ ಸವ್ಗಾರ್ಮ
‐09
ಪರ್ಯಾಣಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

52
ಕ.ನಿ.ಅ.ಇತರೆ
24/08‐09

ರ್ೕ ಎನ್ ಮಂಜುನಾಥಪಪ್, ಪ.ವಯ್, ಬಿ ಇ ಓ
ಕಛೇರಿ, ಬಾಗೇಪ ಲ್ ತಾಲೊಲ್ೕಕ್ ಇವರ ಕಡಾಡ್ಯ
ನರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿಯ ಬಗೆಗ್

24148

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಅಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ವೆಂಕಟೇಶ್.ಎ. ಪತಿನ್ ದಿ. ರ್ೕಮತಿ
510ಅಆನೇ/32/ ಕೆ.ಆರ್.ಚಂದರ್ಕಲಾ, ಸ. .ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ
2008‐09
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್ಚಿನನ್ಹ ಳ್,ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್
ತಾಲೂಲ್ಕ್ ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ `ಡಿ`
ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/11/2010 0:00

A

ರ್ೕಮತಿ ಟಿ.ಟಿ.ಹೇಮಲತ.ಪರ್.ದ.ಸ ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವೇತನವನುನ್
ಸೇವೆಯ ಲ್ ಇವರಿಗಿಂತ ಕಿರಿಯವರಾದ
ರ್ೕಮತಿ.ಕೆ.ಭವಾನಮಮ್, ಪರ್.ದ.ಸ.ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೇತನಕೆ

1/5/2011 0:00

D

23361

OFFICE BRANCH

59ವೇ.ಸಮಾ/55
/2008‐09

23320

OFFICE BRANCH

54ನೇಮಕ‐
85/2008‐09_

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ.ಜಿ.ಅರುಣ್
ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/24/2010 0:00

A

23321

OFFICE BRANCH

54ನೇಮಕ‐
86/2008‐09

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕ.ಪಿ.ಎಂ.ಮಹಮದ್ ಹನೀಫ್ ರವರಿಗೆ
ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/30/2009 0:00

A

23322

OFFICE BRANCH

54ನೇಮಕ‐
87/2008‐09

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕ.ಎಸ್.ಸಚಿನ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/24/2010 0:00

A

ರ್ೕಮತಿ ಚೆನಾನ್ಜಮಮ್ ಕೋಂ ದಿ. ಟಿ ಕೆ
ಮಹದೇವಸಾವ್ಮಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ. ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

23336

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
65/08‐09

23197

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
63/08‐09

ರ್ೕ ಎಂ ಮಲಲ್ರಾಜು ಬಿನ್ ದಿ. ಮಲಲ್, ಮೈಸೂರು
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ. ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

23198

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
64/08‐09

ರ್ೕ ಅನಂತನಾಗ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಎ ಶವ್ನಾಥ್,
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ. ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/12/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಅಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ. ಜಾ
ಜಯ ಕುಮಾರ್,ಬಿನ್
ಬಿನ್ ದಿ. ರ್ೕ
ಜೆ.ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ.ಪರಿಚಾರಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
510ಅಆನೇ/29/
ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು,
2008‐09
ಹರಪನಹ ಳ್,ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್,ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್
`ಡಿ` ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/11/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

5 6 ನೇಮಕ/
28/2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಎಲ್.ಸರೋಜ ಪತಿ ದಿ//
.ಬಸವರಾಜು, ದೈ. ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ ದೇಬೂರು
ನಂಜನಗೂಡು‐ಮೈಸೂರು ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರ
ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ ನೇಮಕದ ಬಗೆಗ್

8/7/2010 0:00

A

23179

22895

OFFICE BRANCH

5 6 ನೇಮಕ/
29/2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ಟಿ.ಬಿ. ಶಾಂತ, ಪತಿ ದಿ//
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿ, ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ
ಹೆಚ್.ಕೆ.ಕಾಲೋನಿ,ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು,
ಮೈಸೂರು ಅನುಕಂಪ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೇಮಕ
ಅನುಮತಿ

22898

OFFICE BRANCH

5 5 ಸವ್.ಇ.ನಿ.
/61/2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ಟಿ.ಎಸ್.ಪೆರ್ೕಮ, ಪರ್.ದ.ಸ.ಸಕಾರ್ರಿ
ಬಾ ಕಾ ಪಪೂಕಾ 13ನೇ ಅಡಡ್ರಸೆತ್,
ಮಲೆಲ್ೕಸವ್ರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಯಂ
ನಿವೃತಿತ್ಗೆ ಅನುಮತಿ

4/28/2009 0:00

D

22908

OFFICE BRANCH

5[1] ಎಲ್ಎಕೂಯ್
03/2008‐09

ಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಬಾಲಕೃಷಣ್
ಹೆಚ್. ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್
ಸಂ.143ರ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

23150

OFFICE BRANCH

5 2 ಅ.ಸೇ.ಇತರೆ
22/08‐09

ರ್ೕ ರೇವಡಿ ೕರಣಣ್, ಪ.ವಯ್, ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿ,
ಹರಿಹರ ತಾ. ಇವರಿಗೆ 247 ಎರನವ್ಯ ನಿವೃತಿತ್
ವೇತನಕೆಕ್ ಸೇವೆಯನುನ್ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/30/2011 0:00

A

23151

OFFICE BRANCH

52
.ಸೇ.ಸೇ.ಇತರೆ
23/08‐09

ರ್ೕ ಜಯರಾಮ್, ಪ.ವಯ್. ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿ,
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ. ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

5/9/2011 0:00

D

22896

8/7/2010 0:00

A

5[1] ವೃಂ.ಬ
ಇತರೆ 52/2008‐
09

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ವ ಳ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಈಸ್ಟ್ ಜಯಪುರ,
ದೇವನಹ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು. ಬೆಂಗಳೂರು
ಗಾರ್ಮಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವೃಂದ ಬದಲಾವಣೆ
ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

5[1] ಬಬ್ಂದಿ
ಸೇವಾ ವರ
51/2008‐09

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ
ಧ
ಶಾಲೆ/ಕಛೇರಿ/ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಲ್ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ
ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ ಗೂರ್ಪ್ `ಬಿ` ` ` ಮತುತ್
`ಡಿ` ವಗರ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಸೇವಾ
ವರಗಳ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

E

23168

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ/30/2
008‐09

ರ್ೕಮತಿ ಜಯ ಪತಿ
ದಿ.ಆರ್. ರ್ೕನಿವಾಸಮೂತಿರ್ ಇವರ ಮಗ
ಎಸ್.ರ ಇವರಿಹೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

8/7/2010 0:00

D

23170

OFFICE BRANCH

8/6/2010 0:00

E

11/8/2010 0:00

D

23164

23165

23172

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

56 ಜಡಿ/ಜಂಡಿ
ರ್ೕಕೆ.ಎಂ,ಜಯದೇವಯಯ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು
ಭಾಗ/14/2008‐ ಡಯಟ,ಕೋಲಾರ ಇವರಿಗೆ ಜೀವನಾಥಾರ ಭತೆಯ್
09 ಭಾಗ‐1
ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಸವ್ ಡ್ೕಕರಣ

5[1]ಸಥ್.ನಿ
23/2008‐09

.ಮುನಿರಾಜು, ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರು,ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್
ಕಾಲೇಜು, ಜೆ. .ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ಸೇವೆಯನುನ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ
ಂತಿರುಗಿ ರುವ ಬಗೆಗ್.

23174

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಅಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ.
ಎನ್.ಕುಮಾರ್,ಬಿನ್ ದಿ. ರ್ೕ ಹೆಚ್.ನಾರಾಯಣ
510ಅಆನೇ/28/ ಸಾವ್ಮಿ, ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ
2008‐09
ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಡಿ.ಟಿ.ವಟಿಟ್, ಹೊಸದುಗರ್
ತಾಲೂಲ್ಕ್,ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್,ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ `ಡಿ`
ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

25881

OFFICE BRANCH

54ನೇಮಕ/91/2
008‐09

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಕೆ.ರಾಮಕೃಷಣ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಟಿ.ಕೆ.ರಸೆತ್, ಹಳೆನಗರ,
59ಸೇ.ಸೇ./59/2
ಭದಾರ್ವತಿ, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್.ಇವರಿಗೆ ಕ.ಸ.ಸೇ.ನಿ
008‐09
247[ಎ] ಪರ್ಕಾರ ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.

25951

OFFICE BRANCH

59ಕಾ.ಮಿ.ವೇ/57
/2008‐09

24404

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
66/08‐09

26070

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕಎನ್.ಅಂಬರೀಶ್ ರವರಿಗೆ
ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

ಚಾಲಕರುು,
ರ್ೕ.ಬಿ. .ಕೃಷಮೂತಿರ್
ಣ್
, ವಾಹನ ಚಾಲಕರ
ಲೋಕ ಕಷ್ಣ ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು,
ಇವರಿಗೆ ಕಾಲ ಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯನುನ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

ರ್ೕ ಬಿ ಜಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ದಿ.
ಗೋ ಂದ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/11/2010 0:00

A

4/24/2010 0:00

A

8/20/2011 0:00

E

1/5/2011 0:00

D

4/23/2010 0:00

A

24913

OFFICE BRANCH

59ಸಥ್.ವೇ.ಬ/56/
2008‐09

ರ್ೕಮತಿ.ಭಾಗಯ್ಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್,
ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು,ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು,
ಇವರಿಗೆ
ದಲ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯನುನ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

24574

OFFICE BRANCH

55
ಖಾ.ಫೂ.ಅ.ಘೋ/6
5:: 2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್. ಲಪ್, ಪರ್.ದ.ಸ. ಉ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಖಾಯಂ
ಪೂವರ್ ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಬಗೆಗ್

1/5/2011 0:00

D

4/28/2009 0:00

E

6/11/2010 0:00

A

24177

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಅಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಬಿ.ನಾಗೇಶ್ ಬಿನ್ ದಿ.ಬೊಮಮ್ಯಯ್.ಡಿ ದಜೆರ್
510ಅಆನೇ/33/
ನೌಕರರು ಸಂಯುಕತ್ ಪೌರ್ಢ
2008‐09
ಶಾಲೆ,ದೇವಸಮುದರ್, ಳಕಾಲೂಮ್ರು
ತಾಲೂಲ್ಕ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ `ಡಿ`
ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

25889

OFFICE BRANCH

54ನೇಮಕ‐
92/2008‐09

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ ಗೌಡರ್
ಸುಧಾ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/24/2010 0:00

A

24408

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
67/08‐09

ರ್ೕ ಜಿ ಎಸ್ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ದಿ.ಜಿ
ಹೆಚ್ ಸಾವ್ಮಿ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

26439

OFFICE BRANCH

57 ವಾಹನ
ನಿ ೕಜನೆ 08‐09

2009ಏಪಿರ್ಲ ತಿಂಗ ನ ಲ್ ನಡೆಯ ರುವ
ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಕೆಲಸಗ ಗೆ
ವಾಹನಗಳನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/5/2010 0:00

D

28395

OFFICE BRANCH

5[1] ಮಾ.ಹ.ಆ
53/2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ಕಮಲಾ ಕೆ ಭೋಜ್ ಎಂಬುವವರು
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

28099

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
91/2004‐05

ರ್ ಕೆ.ಆರ್. ಯತೀಂದರ್ಕುಮಾರ್ ತಂದೆ
ಬಿ.ರಾಜು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

3/28/2009 0:00

A

28108

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ:97/2
004‐05

ರ್ೕಮತಿ ಪಂಕಜ, ಪತಿ ಹೆಚ್.ಟಿ.
ರೇಣುಕಪರ್ಕಾಶ್, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ
ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/28/2009 0:00

A

28118

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
10/2004‐05

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಎಲ್. ರತನ್ಮಮ್, ಪತಿ ವಣಣ್,
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/28/2009 0:00

A

28126

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
109/2004‐05

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಡಿ. ಪಾವರ್ತಮಮ್, ಪತಿ ದಿ:ಜಿ. ವಣಣ್
ಗೌಡ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಬಗೆಗ್.

3/28/2009 0:00

A

28133

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
111/2004‐05

ರ್ೕಮತಿ ಪಿ.ಅನುಸೂಯಮಮ್, ಪತಿ ಪಿ.
ಗೋಪಾಲ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/28/2009 0:00

A

28137

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ/112/
2004‐05

ರ್ೕಮತಿ ಸಬೀಯಾ ಬಾನು ಪತಿ ವಜಾದ್
ಖಾನ್, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/28/2009 0:00

A

ರ್ೕೕಮತಿ
ಮತಿ.ಜಿ.ಪಿ.ಭಾ
ಭಾಗ
ಗಯ್ ರ್ೕ, ಪರ್ದ.ಸಹಾಯಕರ
ಸಹಾಯಕರುು,
59ಹೆರಿಗೆ
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,
ರಜೆ/61/2008‐09 ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/18/2011 0:00

D

ರ್ೕಮತಿ ಮಂಗಳಮಮ್, ಪತಿ ಕರಿಯಯಯ್, ಮಂಡಯ್
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/28/2009 0:00

A

28138

OFFICE BRANCH

28142

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
113/2004‐05

28146

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
01/2005‐06

ರ್ೕ ಎಸ್. .ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ, ತಂದೆ
ವೆಂಕಟೇಶ್, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ
ಬಗೆಗ್.

3/28/2009 0:00

A

28152

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
02/2005‐06

ರ್ೕ ಎ. ಪರ್ಸಾದ್ ತಾಯಿ ಜಯಮಮ್, ಮಂಡಯ್
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/28/2009 0:00

A

28155

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
03/2005‐06

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಎಂ.ಚಂದರ್ಮಮ್ ಪತಿ ಗಂಗಾಧರನ್,
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿಯ ಬಗೆಗ್.

3/28/2009 0:00

A

28158

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ:4/20
05‐06

ರ್ೕಮತಿ ಕಮಲ ಪತಿ ಬಿ. ಸುಂದರ್, ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/28/2009 0:00

A

28023

OFFICE BRANCH

5610:ನೇಮಕ‐
27/2004‐05

ರ್ೕಮತಿ ಮಾದೇ ದಿ: . ದದ್ರಾಜು,
ಕೆಂಚೆನಹ ಳ್, ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/28/2009 0:00

A

28036

OFFICE BRANCH

5610ನೇಮಕ:41
/2004‐05

ರ್ೕಮತಿ ಕಲಪ್ನ, ಪತಿ ಕೃಷಣ್ , ರತನ್ನಹ ಳ್,
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/28/2009 0:00

A

28046

OFFICE BRANCH

5610/ನೇಮಕ‐
42/2004‐05

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಆರ್. ನಾಗವೇಣಿ, ಪತಿ ಸಾವ್ಮಿ
ಲಕಿಕ್ಕುಬೆಬ್, ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/28/2009 0:00

A

28054

OFFICE BRANCH

5610/ನೇಮಕ‐
43/2004‐05

ರ್ೕಮತಿ ಸರೋಜಮಮ್, ಪತಿ ವ ಂಗಯಯ್,
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/28/2009 0:00

A

28060

OFFICE BRANCH

56/ನೇಮಕ‐
52/2004‐05

ರ್ೕಮತಿ ರತನ್ಮಮ್, ಪತಿ ಮಾಗಪಪ್,
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂದಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/28/2009 0:00

A

27699

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
68/08‐09

ಕು. ಎಸ್ ಜೊಯ್ೕತಿ ಬಿನ್ ದಿ. ಎಸ್ ದದ್ಯಯ್,
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

27707

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
69/08‐09

ಕು. ದಿವಾಯ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಮಾಧವ ಶೆಟಿಟ್, ಉಡುಪಿ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

27880

OFFICE BRANCH

54ನೇಮಕ‐
93/2008‐09

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕಮತಿಎಂ.ಎಸ್.ರಾಧಿಕ,ರವರಿಗೆ
ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/24/2010 0:00

A

27884

OFFICE BRANCH

54ನೇಮಕ‐
94/2008‐09

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕ. .ಜಿ.ಗುರುರಾಜ್ ರವರಿಗೆ
ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/24/2010 0:00

A

27886

OFFICE BRANCH

54ನೇಮಕ‐
95/2008‐09

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಮಾರುತಿ ರವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/24/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಭವಾನಿ ಂಗ್,ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು
59ಸವ್.ಚಾ.ಬ/60/ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು.
2008‐09
ಇವರಿಗೆ 15 ವಷರ್ಗಳ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನ
ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

28005

28675

OFFICE BRANCH

16ನೇಮಕ‐
05/2005‐06

ಭಾಗಯ್ ಪತಿ ಕೆ.ಮುದದ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

A

28678

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
06/2005‐06

ೕಲಾವತಿ, ಪತಿ ಹೆಚ್.ಹೆಚ್.ಬಸವರಾಜು,
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

A

28680

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ:7/20
ದಾರ್ ಾಯಣಮಮ್, ಪತಿ ಎಂ. ದೊಡಡ್ಮಲಲ್ಪ್,
05‐06
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

A

28683

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
08/2005‐06

ಮಂಜುಳ, ಪತಿ ಬಿ.ಎನ್. ಪರಶುರಾಮ, ಹಾಸನ
ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

A

28686

OFFICE BRANCH

56:ನೇಮಕ‐
09/2005‐06

ಟಿ.ಬಿ. ಭಾಗಯ್ ತಂದೆ. ಬಿ ಯಪಪ್, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

A

28690

OFFICE BRANCH

56:ನೇಮಕ‐
10/2005‐06

ಆರ್. ರೂಪ, ತಂದೆ ಚಲುವರಾಜು, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

A

28695

OFFICE BRANCH

56:ನೇಮಕ‐
12/2005‐06

ವಮಮ್, ಪತಿ ನಂಜುಂಡಯಯ್, ಬೆಂ. ಗಾರ್ಂ, ಇವರ
ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

A

28701

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
13/2005‐06

ಸರಸವ್ತಿ ಪತಿ ಟಿ.ನಾಗಯಯ್, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

A

28704

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
15/2005‐06

. ವಸಂತ ಪತಿ ಕೆ.ಟಿ. ರ ಕುಮಾರ್, ಮಂಡಯ್
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

A

28708

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
10/2005‐06

ಎನ್. ಸುರೇಶ್, ತಂದೆ ನಾಗರಾಜು,
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

A

28713

OFFICE BRANCH

16ನೇಮಕ‐
18/2005‐06

ಎಂ.ಗಿರಿಜಮಮ್, ಪತಿ ಉರಿಮಯಯ್, ಮೈಸೂರು
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

A

28720

OFFICE BRANCH

16ನೇಮಕ‐
17/2005‐06

ಪಂಕಜಾ ಪತಿ ಎಂ.ರ , ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ
ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

A

28724

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
19/2005‐06

ಟಿ.ಟಿ.ಜಯಂತಿ, ಪತಿ ಟಿ. . ಜಗನಾನ್ಥ್,
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

A

28729

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
20/2005‐06

ಪ ತರ್ಕುಮಾರ, ತಂದೆ ಸುಧಾಕರ್ ಮಾಡ,
ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

A

28735

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
21/2005‐06

ಎ.ಡಿ. ಹೇಮಂತಕುಮಾರ್, ತಂದೆ ದೇವ ಂಗ್,
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

A

28742

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
24/2005‐06

ಎನ್.ರಮೇಶ್ ತಂದೆ ನಾಗರಾಜು, ಮೈಸೂರು
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

A

28745

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
25/2005‐06

ಹೆಚ್. . ಕೇಶವ ತಂದೆ. . ೕರಭದರ್ಯಯ್,
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

A

28748

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
26/2005‐06

ಬಿ.ಎಂ.ಜಮುನ, ಪತಿ ಡಿ.ಚಂದರ್ಪಪ್, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್,
ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

A

28749

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
22/2005‐06

ಲ ಮ್ೕಬಾಯಿ, ಪತಿ ಕೆ.ಪಿ. ತಿ್ಮನಾಯಕ್,
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

A

28754

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
29/2005‐06

ಗಿರೀಶ್ ತಂದೆ ಟಿ. ಕೃಷಣ್ಪಪ್, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ
ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

A

28757

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
30/2005‐06

ನಾಗಮಮ್, ಪತಿ ನಂಜುಂಡಸಾವ್ಮಿ, ಮೈಸೂರು
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

A

28762

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
32/2005‐06

ಎನ್.ಎಸ್. ಪದಮ್ನಾಭ ತಂದೆ ವಣಣ್ಶೆಟಿಟ್,
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

A

28766

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
33/2005‐06

ಎಂ.ಟಿ. ಚಂದರ್ಕಲಾ, ಪತಿ ಎಂ. ಬಸವರಾಜ,
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00

A

28808

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
35/2005‐06

ಡಿ.ಎಸ್. ನ ೕನ್, ತಂದೆ ಡಿ.ಎಸ್.
ಸುಂದರಗೌಡ, ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯ
ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

A

28809

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
36/2005‐06

ನದೀಮ್ ಅಹಮದ್, ತಂದೆ ಇಕಾಬ್ಲ್ ಅಹಮದ್,
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

A

28812

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
38/2005‐06

ರ್ೕಮತಿ ಜಯಮಮ್, ಪತಿ ಎಂ.ಎಸ್. ದುಗರ್ಪಪ್,
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

A

28814

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
39/2005‐06

ರ್ೕಮತಿ ಸುಂದರಮಮ್, ಪತಿ ಚನಿನ್ಗರಾಯ,
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

A

28817

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
40/2005‐06

ದಿ ೕಪ್ ಕುಮಾರ್ ತಂದೆ ಎ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್,
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಬಗೆಗ್.,

3/31/2009 0:00

A

28819

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
43/2005‐06

ದೇವಕಿ, ಪತಿ ಹೆಚ್.ಡಿ. ರ್ೕನಿವಾಸ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

A

29620

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
07/2004‐05

ದಿ:ಕೆ.ಜಿ. ಮಹದೇವಯಯ್, ಬಿ.ಇ.ಓ ಇವರ ಮಗ
ಕೆ.ಎಂ. ರಾಜೀವ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

A

29626

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
ದಿ:ಪಿ.ಓಂಕಾರಪಪ್, ಸ. . ಇವರ ಮಗನಾದ ಜೆ.ಓ
ಪರ್.ದ.ಸ‐08/2004‐
ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.
05

4/1/2009 0:00

A

29634

OFFICE BRANCH

ದಿ/ಹೆಚ್. .ನಂಜುಂಡಸಾವ್ಮಯಯ್, ಸ. . ಇವರ
56ನೇಮಕ/ಪರ್.ದ.
ಮಗನಾದ .ಎನ್. ಸುಬರ್ಮಣಯ್ಬಾಬು ಇವರ
ಸ‐9/2004‐05
ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

A

29647

OFFICE BRANCH

56ಪರ್.ದ.ಸನೇಮ ಎನ್.ಎಸ್. ದಿವಾಕರ್, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಕ‐02/2004‐05 ಆಧಾರದ ಮೇಲ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

A

29660

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ:ಪರ್.ದ.
ಸ‐03/2004‐05

ದಿ:ಎ.ಬಿ.ದೊಡಡ್ರಂಗೇಗೌಡ, ಸಮನವ್ಯ
ಅಧಿಕಾರಿ, ಇವರ ಪತಿನ್ ಪಿ.ಆರ್. ಕುಮಾರಿ
ರವರಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕಪರ್.ದ.
ಸ‐4/2004‐05

ದಿ:ಶೇಖರಪಪ್ ಎಸ್.ಸ. . ಇವರ ಮಗಳಾದ
ಕು:ಸುಜಯ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂದ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

A

29662

29667

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ/ಪರ್.ದ.
ಸ‐6:2004‐05

ದಿ:ಎಸ್. ಬಸವನಾಯಕ, ನಂದಿಪುರ, ಹೆಚ್.ಡಿ.
ಕೋಟೆ ಇವರ ಮಗ ಜಿ. ಸುರೇಶ್ ರವರಿಗೆ
ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

A

29674

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ:ಪರ್.ದ.
ಸ‐01/2004‐05

ಕೆ. ಭಾಸಕ್ರ, ಪರ್.ದ.ಸ ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ಇವರ ಮಗ
ನಿಲೆನ್ ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

A

29684

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
17/2004‐05

ದಿ:ರಾಜಲ ಮ್, ರಾಜೇಂದರ್ನಗರ, ಇವರ ಮಗ
ಕೆ.ಎಂ. ಗಣೇಶ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

A

29695

OFFICE BRANCH

ಕೆ. . ಮಂಜುನಾಥ, ದಿವ್.ದ.ಸ.
56ನೇಮಕಪರ್.ದ.
ಸ.ಪೌರ್.ಮಟಟ್ನ ಲೆ, ಇವರ ಮಗ ಕೆ.ಎಂ.ಅಣಣ್ಪಪ್
ಸ‐05/2004‐05
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
ಇತರೆ‐28/2004‐
05

4/1/2009 0:00

A

29704

ದಿ:ಟಿ.ಜಿ. ನಾರಾಯಣಗೌಡ,
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ.ಕೆ.ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ, ಇವರ ಮಗ
ಟಿ.ಎನ್. ಲ ಮ್ೕಜನಾಧರ್ನ್ ಅವರಿಗೆ ನೇಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

29712

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
ದಿ:ಎಂ. ವಪರ್ಕಾಶ್, ದೈ. . ದೊಡಡ್ಬೂಹ ಳ್,
ಇತರೆ‐27/2004‐ ಇವರ ಮಗ ಎಂ.ಎಸ್. ನೋದ್ ಕುಮಾರ್
05
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

A

29719

OFFICE BRANCH

ಟಿ.ಜಿ.ಪರ್ ೕಣ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಪಿ. ಸುಬರ್ಹಣಯ್,
56ನೇಮಕಇತರೆ‐
ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧರದ
26/2004‐05
ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

A

ದಿ:ಶಬೀನುನಿನ್ೕಸ್,
ಸ.ಉ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಕಿರುಗಾವಲು, ಮಳವ ಳ್
ಇವರ ಮಗ ಮಹಮಮ್ದ್ ಜುಲೈನ್ ತಾರಬ್
ರವರಿಗೆ ಪಾರ್ಪತ್ ವಯ ಸ್ಗೆ ಬಂದ ನಂತರ
ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

A

ದಿ:ಅಜುರ್
ಅಜುರ್ಮನೆ
ಮನೆ ಆರಾಬೇಗಂ
ಪಾ .ಶಾಲ
ಶಾಲೆೆ.
ಆರಾಬೇಗಂ, ಸ. .ಪಾರ್
ಮಧುವನಹ ಳ್, ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ ಇವರ ಮಗಳು
ಕು:ಆ ರ್ಯಾಸುಲಾತ್ನ್, ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

A

ದಿ:ಎಂ.ಎಲ್. ವಣಣ್, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ಇವರ
ಪತಿನ್ ಎಂ. ಸರೋಜಮಮ್, ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

A

29729

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ:ಇತರೆ
‐25/2004‐05

29736

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
ಇತರೆ‐23/2004‐
05

29750

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
54/2005‐06

ಕೆ.ವೈ ಸಾವ್ಮಿ, ಸ. . ಸ. .ಪಾರ್.ಅಂಕಹ ಳ್,
ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರ ಪತಿನ್
ಎಸ್. ರತನ್ನ್ಮಮ್ ರವರಿಗೆ ಡಿ. ದಜೆರ್ ನೌಕರಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

A

29771

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
59/2005‐06

29775

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
42/2005‐06

ದಿ:ರಾಜಗೋಪಾಲ ಎ.ಹಚ್. ‐38
ೕಸ್
ಇಲಾಖೆ, ಮೈಸೂರು ಇವರ ಪತಿನ್ ಪುಟಟ್ಮಮ್
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

A

29798

OFFICE BRANCH

56ದೂರು‐
15/2002‐03

ಡಿ. . ಜಯಕುಮಾರ್, ಪರ್.ದ.ಸ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.
ಅಡಾಡ್ವರ ಹೊಸಹ ಳ್, ಹಾಸನ ಇವರ ರುದದ್
ಚಾರಣಾ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29805

OFFICE BRANCH

52ದೂರು‐
67/2002‐03

ಬಿ. ಉಮಾಶಂಕರ್, ಪರ್.ದ.ಸ ೇ. . ಕುಣಿಗಲ್
ಇವರ ಅಮಾನತುತ್ ತೆರವುಗೊ ಸು ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29809

OFFICE BRANCH

56ದೂರು‐
73/2002‐03

ಎಸ್.ನಾಗರಾಜ್, ದಿವ್.ದ.ಸ
ಕ.ಪೌರ್. .ಪ.ಮಂಡ , ಬೆಂ. ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರು
ಹಾಜರಿ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29816

OFFICE BRANCH

56ದೂರು‐
54/2002‐03

ಕೆ.ಎನ್. ಜಯದೇವಯಯ್ , ಅಧೀಕಷ್ಕರು,
ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರು ಹಾಜರಿ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29819

OFFICE BRANCH

56ಇತರೆ‐
50/2002‐03

ತಮಮ್ಣಣ್ಗೌಡ, ಪರ್ಭಾರಿ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಮತುತ್
ರ್ೕಕಂಠಯಯ್, ಪರ್.ದ.ಸ ಸಕಾರ್ರಿ ಟಿ.ಟಿ.ಐ
ನಾಗಮಂಗಲ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು ಕುರಿತು.

4/1/2009 0:00

D

29824

OFFICE BRANCH

56ದೂರು‐
41/2002‐03

ಗೋಪಾಲ, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ಡಯಟ್,
ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಕತರ್ವಯ್ ನಿಲರ್ಕಷ್ತೆಯಿಂದ
ವಾಹನ ಕಳುವಾದ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29827

OFFICE BRANCH

52ದೂರು‐
40/2002‐03

ಟಿ. ಸುರೇಶ, ರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು,
.ಟಿ.ಇ, ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಕತರ್ವಯ್
ನಿಲರ್ಕಷ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗೈರು ಹಾಜರಿ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

56ದೂರು‐
13/2002‐03

ರೆಹನಾಬೇಗಂ, ಪರ್.ದ.ಸ ಉನಿ. ಕಛೇರಿ,
ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರನುನ್ ಬಟವಾಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ಸ
ೕಜರ್ರಿ, ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಆರೋಪಗಳ
ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29830

29834

OFFICE BRANCH

56ದೂರು‐
ಪಿ21/2002‐03

ವಾರಿಜಾಕಷ್ಮಮ್, ದಿವ್.ದ.ಸ ೇ. . ಕಛೇರಿ,
ಭದಾರ್ವತಿ ರವರು ಮಾಡಿರುವ ಹಣ
ದುರುಪ ೕಗೆದ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29838

OFFICE BRANCH

56ದೂರು‐
32/2002‐03

ಸ ೕರ್ತತ್ಮರಾವ್, ಪರ್.ದ.ಸ
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ, ಬೆಂ.
ಅನಧಿಕೃತ ಗೃರು ಹಾಜರಿ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29839

OFFICE BRANCH

56ದೂರುಪಿ33/2
002‐03

ಕೆ.ಎನ್. ಗೋ ಂದರಾಜು, ದಿವ್.ದ.ಸ ಸ.ಪೌರ್.ಶ.
ಚಂದಕವಾಡಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29842

OFFICE BRANCH

56ದೂರುಪಿ16/2
002‐03

ರಾಮಚಂದರ್ಭಟ್, ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು,
ೇ. . ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ಇವರ ಮೇ ನ
ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

D

29846

OFFICE BRANCH

ಆರ್. ಎನ್.ಗಾಯಿತಿರ್ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
56ನೇಮಕ/ಇತರೆ
ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿ ಮೇರೆಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
‐1/2002‐03
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

A

29848

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
256/2002‐03

ಸುಬರ್ಹಮ್ಣಯ್ ತಂದೆ ದಿ:ಕೃಷಣ್ ಎಸ್.ಡಿ. ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

A

29850

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
245/2002‐03

ಎಂ.ಸುರೇಶ್, ತಂದೆ ದಿ:ಎಂ.ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನಯಯ್,
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ನೌಕರಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

A

29854

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
237/2002‐03

ಕು:ಸಂಗೀತಾ, ತಂದೆ ದಿ:ಆರ್.
ಹೆಚ್.ಮಾಯ್ಗಿನಮಗಿ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ನೌಕರಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

A

29856

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
239/2002‐03

ಕೆ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜು, ತಂದೆ ದಿ: ಪುಟಟ್ಮಾದೇಗೌಡ,
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

A

29859

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
225/2002‐03

ಸುಧೀರ ಶೆಟಿಟ್, ತಂದೆ ದಿ:ಸುರೇಂದರ್ ಶೆಟಿಟ್,
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

A

29861

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
130/2002‐03

ಜಿ. ಜಂಬನಗೌಡ, ತಂದೆ ದಿ:ಜಿ.ಗಂಗನಗೌಡ
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

A

29864

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
181/2002‐03

ಕೆ.ಎಸ್. ಲೋಕೇಶ್, ತಂದೆ ದಿ: ಕೆ.ಆರ್.
ಸುಬೆಬ್ೕಗೌಡ, ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

A

29867

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
120/2002‐03

ರ
ೕರಪಪ್ ಅನ ೕಮನಿ ತಂದೆ ದಿ: ೕರಪಪ್
ಈರಪಪ್ ಅಗ ೕಮನಿ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

A

29869

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
96/2002‐03

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಜಯಪರ್ಕಾಶ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
103/2002‐03

ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಜೋ , ತಂದೆ ಹೆಚ್.ಎನ್.
ಸುಬರ್ಹಮ್ಣಯ್, ಮು. . ೕರಾಜಪೇಟೆ,ಕೊಡಗು
ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿ ಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

A

29871

29873

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ:ದಿವ್.ದ.
ಸ‐90/2002‐03

ಜೆ.ಎನ್.ಪರ್ ೕದ ಕುಮಾರ್, ತಂದೆ
ನರ ಂಹೇಗೌಡ, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

A

29874

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
42/2002‐03

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಎನ್.ಎಸ್ .
ಮಂಜುನಾಥ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

A

29877

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
59/2002‐03

ಆರ್. ಸುದಶರ್ನ್, ತಂದೆ ದಿ: .ರಾಜಣಣ್,
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

4/1/2009 0:00

A

29880

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
ಪರ್.ದ.ಸ‐
121/2002‐03

ರೇವಣ ದದ್ಪಪ್, ತಂದೆ ದಿ:ಹನಮಂತಪಪ್ ರವರಿಗೆ
ಅ.ಆ.ಮೇರೆಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

A

29888

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
135/2003‐04

ಬಿ.ಎಂ.ಗಂಗಾಧರಯಯ್, ಸ. . ಬಳಾಳ್ರಿ, ಇವರ
ಪತಿನ್ ಜಯಕಾಮೇಶವ್ರಿ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

A

29892

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
144/2003‐04

29897

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
146/2003‐04

29901

OFFICE BRANCH

29905

29908

ಪಂಕಜ ತಾಯಿ ಶ ಕಲಾ
ಳಕೇರಾ,
ಹುಮಾನ್ಬಾದ್, ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

A

ರ್ೕನಿವಾಸರಾವ್, ತಂದೆ ದಿ:ತಿರುಮಲರಾವ್
ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

A

56ನೇಮಕ‐
147/2003‐04

ೕತಮಮ್, ಪತಿ ದಿ: ಬಸವರಾಜ, ಯಲಬುಗಾರ್
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
53/2003‐04

. ವಸ
ವಸಂತಕುಮಾರ್
ಂತಕುಮಾರ್, ತಂದೆ
ತಂದೆ ದಿ:
ಹೆಚ್. ರೂಪಾಕಷ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
47/2003‐04

ಎಂ.ಆರ್. ಆನಂತಲ ಮ್, ಪತಿ ದಿ:ಬಿ. . ವಾಸವ್
ಠಲ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

A

29912

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
46/2003‐04

ಎಂ.ಆರ್. ಸದಾ ವ ಮೂತಿರ್, ತಂದೆ ದಿ:
ಎಂ.ಎಸ್. ರಾಮೇಗೌಡ, ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

4/1/2009 0:00

A

29916

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
43/2003‐04

ನಾಗೇಶ್, ಬಿ.ತಂದೆ ದಿ:ಪಿ.ಆರ್. ಬೈರಪಪ್ರಾವ್
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

A

29918

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
41/2003‐04

ದಯಾನಂದಕುಮಾರ್ ಎಸ್, ತಂದೆ ದಿ:ಪಿ.
ವಸಾವ್ಮಿ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

4/1/2009 0:00

A

29920

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
40/2003‐04

ಎಂ.ಟಿ. ೕಲಾನಂದ, ತಂದೆ ದಿ: ಎಂ.ಆರ್.
ತಿಮೆ ಗೌಡ, ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ಮೇರೆಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

A

29921

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
39/2003‐04

ರುಕಾಸ್ನ ತಂದೆ ದಿ:ಜಿ. ಅಬುದ್ಲ್ ಮಜೀದ್,
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

A

29923

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
38/2003‐04

ಪಿ.ಯಶೋಧಮಮ್ ಪತಿ ದಿ: .ಬ ಸುರೇಶ್
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

A

4/1/2009 0:00

A

29925

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
120/2003‐04

ಹೆಚ್.ಎಸ್. ದೊಡಡ್ ಂಗಯಯ್,
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ, ಮಂಡಯ್
ಇವರ ಪತಿನ್ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಸುಮಿತರ್ ರವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

29927

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
107/2003‐04

ಶಾಂತವವ್, ಪತಿ ದಿ:ಮಹಾಂತೇಶ್, ನಾಗರಾಳ
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಫದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

A

29931

OFFICE BRANCH

ಎನ್. ಚನೆನ್ೕಗೌಡ, ಮು. . ಹೆಚ್. . ಲ ತಮಮ್,
56ನೇಮಕ`24/2
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸ
003‐04
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

A

29144

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
44/2005‐06

ಎನ್.ಎಂ. ನೋಧ, ಪತಿ ಹೆಚ್.ಎಲ್. ಪರ್ಕಾಶ್,
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

A

ಹೆಚ್.ಶೈಲಜಾ ಪತಿ ವಣಣ್ , ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

A

.ಎನ್. ಬಸವರಾಜು, ತಂದೆ ನಿಂಗಪಪ್, ಹಾಸನ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

A

56ನೇಮಕ‐
47/2005‐06

ರ್ೕಮತಿ ಸು ೕಲ, ತಂದೆ ಶಂಬು ಂಗೇಗೌಡ,
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
50/2005‐06

ರ್ಮತಿ ಮಂಜುಳಾ, ಪತಿ ದದ್ಯಯ್, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
52/2005‐06

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಕಮಲಾ , ಪತಿ ವಣಣ್,
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

A

29149

OFFICE BRANCH

29158

OFFICE BRANCH

29163

OFFICE BRANCH

29165

29169

56ನೇಮಕ‐
45/2005‐06

56ನೇಮಕ046/2
005‐06

29173

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
51/2005‐06

ಟಿ.ಎನ್.ನಾಗಣಣ್, ತಂದೆ ಕೆಂಪಮಮ್, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

A

29188

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
56/2005‐06

ರ್ೕಮತಿ ಚಂದರ್ಮಮ್, ಪತಿ ಡಿ. ತಿಪೆಪ್ೕಶಪಪ್,
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

A

29192

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
60/2005‐06

ಎಸ್.ಡಿ.ಪೆರ್ೕಮಕುಮಾರಿ,ಪತಿ ಕೆ. ಹುಚೆಚ್ೕಗೌಡ,
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್. ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

A

29204

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
75/2004‐05

ಚಿಕಕ್ತಾಯಮಮ್, ಪತಿ ಎನ್.ಡಿ. ನಿಂಗಯಯ್,
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00

A

29331

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
37/2005‐06

ಪಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್, ಇವರ ಪತಿನ್ ಎಸ್. ಸುಧಾ ಇವರ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00

A

25958

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ರಾಜಗೋಪಾಲಚಾರಿ, ಪರ್.ದ.ಸ, ಸಕಾರ್ರಿ
59ಕಾ.ಮಿ.ವೇ/58 ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ಸಾರಕಿಕ್, ದ.ವ‐1 ಬೆಂಗಳೂರು
/2008‐09
ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಕಾಲ ಮಿತಿ
ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

28069

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
55/2004‐05

28078

1/5/2011 0:00

D

ರ್ೕ ದೆದ್ೕಗೌಡ ತಂದೆ ಮಹಾ ಂಗಪಪ್, ಹಾಸನ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/28/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

56:ನೇಮಕ‐
57/2004‐05

ರ್ೕ ಪುಪಪ್ರಾಜು, ರವರ ಪತಿನ್ ರ್ೕಮತಿ
ಮರಿಯಾ ಗೊರಟಿಟ್, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

3/28/2009 0:00

A

28408

OFFICE BRANCH

5[1] ಮಾ.ಹ.ಅ.
54/2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಜೆ.ಭೋಜ್ ಎಂಬುವವರು ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ ಅಜಿರ್
ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

28084

OFFICE BRANCH

56/ನೇಮಕ‐
69/2004‐05

ರ್ೕಮತಿ ಮಹಾದೇವಮಮ್, ಪತಿ ಪರ್ಭುಸಾವ್ಮಿ,
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/28/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
89/2004‐05

30487

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
01/09‐10

30502

OFFICE BRANCH

30505

30508

28091

ರ್ೕ ಎಂ. ಮನು ತಂದೆ ಎಂ. ಮಹದೇವಯಯ್,
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/28/2009 0:00

A

ರ್ೕ ಆರ್.ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ದಿ.ಎಂ
ರಂಗಸಾವ್ಮಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

56ನೇಮಕ‐
131/2003‐04

ಹೆಚ್.ಮಧುಸೂಧನ ತಂದೆ ದಿ: ಈ
ರಾಜು.ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಇವರಿಗೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/3/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
11/2003‐04

ದಿ:ಸರಸವ್ತಿ ಶೆಟಿಟ್, ಇವರ ಮಗ ಎ. ಪರ್ಶಾಂತ್
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/3/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
102/2003‐04

ಬಿ.ಟಿ.ಸ ತ ಪತಿ ದಿ: ಎಂ.ಕೆ. ಪುಟಟ್ರಾಜೇಗೌಡ,
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ನೇಮಕ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/3/2009 0:00

A

ಬಿ.ಆರ್. ಮಂಜುಳ ರಮಯ್ ಪತಿ ದಿ: .
56ನೇಮಕ100/2
ನಾಗರಾಜು, ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
003‐04
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/3/2009 0:00

A

56ನೇಮಕ‐
86/2003‐04

ಎ.ಪಿ.ದಾ ಾಯಣಿ ಪತಿ ದಿ: ಎ. ಎಸ್.
ಬಸವರಾಜು ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/3/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
64/2003‐04

ಎಂ.ಪರ್ದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ತಂದೆ ದಿ:
ಮುದುದ್ಮಾದಪಪ್, ೇ. . ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ ಇವರ
ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/3/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
76/2003‐04

ಜಿ.ಎಸ್. ಮಲೆಲ್ೕಶ್, ತಂದೆ ದಿ: . ಸಣಣ್ಕರಿಯಪಪ್,
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/3/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
61/2003‐04

ಎಸ್.ಎನ್. ರತನ್ಕರ ತಂದೆ ದಿ: ಎಸ್. .
ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ, ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/3/2009 0:00

A

30511

OFFICE BRANCH

30515

OFFICE BRANCH

30520

30524

30529

30535

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
74/2003‐04

ಅಜಮ್ಲ್ ಷರೀಫ್ ತಾಯಿ ದಿ:ಎ.ಎಂ.ಕೆ. ಜರೀನಾ
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/3/2009 0:00

A

30540

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
55/2003‐04

ಕು: ಟಿ.ಎಲ್. ಶೃತಿ ತಂದೆ ದಿ: ಎಂ.ಲಕೆಕ್ೕಗೌಡ,
ರವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೀಡುವ
ಕುರಿತು.

4/3/2009 0:00

A

30544

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
59/2003‐04

ಚೂಡಾಮಣಿ ಪತಿ ದಿ:ಬಿ.ಎಸ್. ಹನುಮಂತಪಪ್,
ರವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ನೇ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೀಡುವ
ಕುರಿತು.

4/3/2009 0:00

A

30551

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
ಇತರೆ‐7/2003‐04

ವಾನಂದ ಅರ ಂದ ಕಡವಾಡಕರ, ತಂದೆ ದಿ:
ಅರ ಂದ ಬಾಬು ಕಡವಾಡಕರ ರವರಿಗೆ
ಅ.ಆ.ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

4/3/2009 0:00

A

30555

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
ಇತರೆ‐12/2003‐
04

ವಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/3/2009 0:00

A

ಜಯಪರ್ಕಾಶ್ ಕಾರಂತ, ತಂದೆ ದಿ: ನಾಗರಾಜ
ಕಾರಂತ ರವರ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ನೇಮಕಾತಿ ಮನ ಬಗೆಗ್.

4/3/2009 0:00

A

56ನೇಮಕ‐
161/2003‐04

ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ತಂದೆ ದಿ: ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್,
ತಗಗ್ಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ನೀಡ್ುವ ಕುರಿತು.

4/3/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
26/2003‐04

ಶೈಲಜಾ ಶರಣಪಪ್ ಹನವಾಳ ಕೇರಾಫ್
ಎಚ್.ಎಸ್. ತಟಿಟ್ ೕರಸಾವರಕರ ರವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದೆ ನೇಮಕ ನೀಡುವ
ಕುರಿತು.

4/3/2009 0:00

A

30797

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
160/2003‐04

ಡಿ. ರಾಘವೇಂದ
ರಾಘವೇಂದರ್ ಕುಮಾರ್, ತಂದೆ
ತಂದೆ ದಿ:
ಚಿಕಕ್ಚನನ್ಯಯ್, ಲೋಕಸರ ಮಂಡಯ್ ತಾ: ಇವರಿಗೆ
ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/3/2009 0:00

A

30801

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
158/2003‐04

ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಪರ್ಕಾಶ್, ಗಾಣದ ಹೊಸೂರು
ಪಾಂಡವಪುರ, ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ. ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/3/2009 0:00

A

30559

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ/ಇತರೆ
‐11/2003‐04

30566

OFFICE BRANCH

30571

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
157/2003‐04

ದಿ:ಶಂಕರ್ ರಾವ್, ಹೊಸಪೇಟೆ ರವರ ಮಗ
ಎಸ್. ಜಯಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/3/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
156/2003‐04

ದಿ:ಟಿ. ಪರ್ಕಾಶ್, ಎಸ್.ದಾಯ್ವಲಾಪುರ ರವರ
ಮಗನಾದ ಜಿ.ಪಿ.ಜಗನಾನ್ಥ್ ರವರಿಗೆ
ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

4/3/2009 0:00

A

30812

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
151/2003‐04

ದಿ:ಮಹಮದ್ ಇಕಾಬ್ಲ್, ಮಾದಾಪುರ ಹೆಚ್.ಡಿ.
ಕೋಟೆ, ಮೈಸೂರು ರವರ ಮಗಳಾದ ಕು:
ತಂಜೀಮಜಬೀನ ರವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/3/2009 0:00

A

30815

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
150/2003‐04

ದಿ:ರಘಕೋಠಾರಿ, ಬೈಂದೂರು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್,
ಇವರ ಮಗ ರತಾನ್ಕರ ಕೊಠಾರಿ ರವರಿಗೆ
ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/3/2009 0:00

A

30821

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
149/2003‐04

ದಿ:ಎಂ.ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್, ಪಡುವನಹ ಳ್, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್
ಪತಿ ಸುರೇಶ್ ರವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

4/3/2009 0:00

A

30804

30808

30824

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
164/2003‐04

30825

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
167/2003‐04

30827

30829

OFFICE BRANCH

30831

OFFICE BRANCH

ದಿ:ಎಂ.ಮಹದೇವಯಯ್, ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ,
ಮೈಸೂರು ರವರ ಪತಿನ್ ಎಂ. ವಕುಮಾರಿ,
ರವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ.
ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/3/2009 0:00

A

ದಿ:ಡಿ.ಎಲ್. ಆನಂದ, ಚಿಕಕ್ಕಡಲೂರು, ಹಾಸನ,
56ನೇಮಕ/166/
ಇವರ ಪತಿನ್ ಪಿ.ಪದಾಮ್ವತಿ ರವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ
2003‐04
ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/3/2009 0:00

A

ದಿ:ಕೆ.ಸೋಮಣಣ್, ಹೊಸಹ ಳ್, ಮೂಗೂರು,
ಟಿ.ನರ ೕಪುರ , ಮೈಸೂರು ಇವರ ಮಗನಾದ
ಎಸ್. ಕನಕರಾಜು ರವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

4/3/2009 0:00

A

ದಿ:ಕೆ.ಟಿ.ನಾಗ
ನಾಗೇಂದ
ೇಂದರ್, ಬಾಗೂರು
ಬಾಗೂರು,
56ನೇಮಕ‐
ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ರವರ ಪತಿನ್ ಕೆ.ಕೆ. ಶ ಕಲಾ
ಪರ್.ದ.ಸ‐33/2003‐
ರವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
04
ಕುರಿತು.

4/3/2009 0:00

A

ದಿ:ಕೆ.ಈ
ನನ್ಪಪ್, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ, ರವರ
ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕ ಂದಿರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/3/2009 0:00

A

56ನೇಮಕ‐
159/2003‐04

30835

30319

OFFICE BRANCH

ಎಲ್.ಎಂ.ಪರ್ಭಾಕರ ಪರ್.ದ.ಸ
562ದೂರು‐
ಸ.ಬಾ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ನಾಯ್ಮತಿ ಹೊನಾನ್
ಪ.ಪು09/2003‐04
ಇವರ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

OFFICE BRANCH

5[8]
ವೈವೆಮಪಾ:01/20
09‐10

56 ನೇಮಕ : 1:
2009‐10

ರ್ೕ. ೕಗೇಂದರ್, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಮಂಗಳೂರು ನಗರ
ವಲಯ ಇವರ ತಂದೆಯ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮರುಪಾವತಿ ಕುರಿತು
ರ್ೕಮತಿ ಪ ತರ್ ಎಂ.ಪ್ಐ ಯಾನೆ
.ಆರ್.ಸುಧಾ, ಪತಿ ದಿ:ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,
ಬೋರಗುಡೆಡ್, ಮೂಡಬಿದೆರ್ ತಾ: ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್
ಅನುಕಂಪ‐ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

4/3/2009 0:00

A

9/17/2011 0:00

D

8/7/2010 0:00

A

30125

OFFICE BRANCH

30639

OFFICE BRANCH

ರೀನಾಲೂಯೀಸ್ ತಾಯಿ ದಿ:ಅನುಸೂಯ ,
56ನೇಮಕ:ಪರ್.ದ.
ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ಸ‐31/2003‐04
ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/3/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

ದಿ:ಶೈಲಜಾ, ಸ. ಮೈಸೂರು ಇವರ ಪತಿ ಎಸ್.
56ನೇಮಕ/ಪರ್.ದ.
ಸಂಗಪಪ್ ರವರಿಗೆ ಅನು.ಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ಸ‐32/2003‐04 ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

4/3/2009 0:00

A

30645

30648

OFFICE BRANCH

30651

OFFICE BRANCH

30657

OFFICE BRANCH

30662

30673

56ನೇಮಕ‐
ಪರ್.ದ.ಸ‐27/2003‐
04

ಎನ್. ಮಹಾಲ ಮ್, ಪತಿ ದಿ:ಕೆ. ೕರಣಣ್ ಶೆಟಿಟ್
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ನೇಮಕ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/3/2009 0:00

A

ಸುಧಾ . ತಂದೆ ದಿ: ಚಿಕಕ್ಹನುಮಯಯ್
56ನೇಮಕಇತರೆ‐
ಫಾಮರ್ ಸ್ಟ್, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
4/2003‐04
ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/3/2009 0:00

A

56ನೇಮಕ:113/
2003‐04

ದಿ: ಪಿ.ಹೆಚ್.ಕಿನಾನ್ಳ ಇವರ ಪುತಿರ್ ಕು: ಲಕಷ್ಮ್ ಹ
ಕಿನಾನ್ಳ ರವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ದಿವ್.ದ.ಸ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/3/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
ಇತರೆ‐02/2003‐
04

ದಿ:ಆರ್. ವೆಂಕಟೇಶ್, ಮು. . ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ.
ದ ಣ ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ ಸೇವಾ
ಪುಸತ್ಕ ಂದಿರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/3/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
112/2003‐04

ಜಿ.ನ ೕನ್ ಕುಮಾರ್, ತಂದೆ ದಿ:ಎನ್.
ಬಾಬು.ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/3/2009 0:00

A

ಶ ಕಾಂತ ಪಾಟೀಲ್, ಕೇರಾಫ್. ಎಂ.ಬಿ.
ಮೂಕೆಪಪ್ನವರ ಗಾವಡೆ, ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/3/2009 0:00

A

30679

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
111/2003‐04

30687

OFFICE BRANCH

ದಿ:ಕಾ ನಾಥರೆಡಿಡ್, ರವರ ಮಗ ಕಾಮರೆಡಿಡ್
56ನೇಮಕ:ಪರ್.ದ.
ರವರಿಗೆ ಅನಿಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸ
ಸ‐30/2003‐04
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/3/2009 0:00

A

30692

OFFICE BRANCH

ಅಮರೇಶ ಅಡೂರ ತಂದೆ ದಿ:ಸಂಗಪಪ್ ಅಡೂರ
56ನೇಮಕ/148/
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ
2003‐04
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/3/2009 0:00

A

30701

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
37/2003‐04

.ತಾರೇಶ್ ಕುಮಾರ ತಾಯಿ ದಿ:ಮನೋನಮ್ಣಿ
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಫದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/3/2009 0:00

A

30713

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
115/2003‐04

ದಿ:ಎನ್.ಎಂ. ಜಾಧವ, ಹುಲಲ್ತಿರ್, ರವರ ಮಗ
ಪರ್ಕಾಶ್ ಜಾಧವ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/3/2009 0:00

A

ದಿ:ಮರಿನಾಯಕ, ಕೃಷಣ್ರಾಜನಗರ ಟೌನ್, ರವರ
ಮಗಳು ಕು:ಎಂ.ಎಂ.ರಾಣಿ, ರವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/3/2009 0:00

A

30718

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
122/2003‐04

30724

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
28/2003‐04

ಕೆ. . ಹೇಮಂತ, ತಂದೆ ದಿ:ಕೆ. ನನ್ಪಪ್ರವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/3/2009 0:00

A

30730

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
30/2003‐04

ಎಸ್.ಪರ್ ೕಣ್ ಕುಮಾರ್ ತಂದೆ ದಿ: ಹೆಚ್.ಎನ್.
ರ್ೕನಿವಾಸಮೂತಿರ್. ರವರಿಗೆ ಅ.ಆ ಮೇರೆಗೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/3/2009 0:00

A

30736

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
89/2003‐04

ಎಸ್. ಾನೇಶ್, ತಂದೆ ದಿ: ವಸಾವ್ಮಿ, ರವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/3/2009 0:00

A

30743

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
17/2003‐04

ಪರ್ಕಾಶ್ ಜಾನಸನ್ ಜೋಸೆಫ್ ತಂದೆ ಟಾಚರ್ಸ್
ಜೋಸೆಫ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/3/2009 0:00

A

30751

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
15/2003‐04

ರಮೇಶ ವನಾಗಪಪ್, ಮಾಗಳ ತಂದೆ
ದಿ: ವನಾಗಪಪ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/3/2009 0:00

A

30756

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
18/2003‐04

ಎಲ್. ರ್ೕರಂಗಮಾಗಡಿ ತಂದೆ ದಿ:ಎಂ.ಡಿ.
ಂಗಣಣ್ಯಯ್, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/3/2009 0:00

A

30759

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
19/2003‐04

ಲ ಮ್ೕಶಬಾಬು ತಂದೆ ದಿ:ಪಿ.ಕೆ. ತಿಮಮ್ಪಪ್ ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/3/2009 0:00

A

30763

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
20/2003‐04

ಡಿ. ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/3/2009 0:00

A

30766

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
21/2003‐04

ಎಲ್. ಪರಮೇಶವ್ರ ರವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಅ.ಆ.ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/3/2009 0:00

A

30768

OFFICE BRANCH

56ನೇಮಕ‐
22/2003‐04

ದಿ:ಎಂ.ಎನ್.ಜಾನಕಿ, ದೊಡಡ್ಪು ಕೋಟಿ, ಇವರ
ಮಗಳು ಕು: ಪಿ. . ವಮಮ್ ರವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ನೇ
ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/3/2009 0:00

A

31255

OFFICE BRANCH

53 ಕಂಪೂಯ್ಟರ್
13/99‐2000

ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ
ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ಗಳನುನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

C

31256

OFFICE BRANCH

53 ಇತರೆ
40/99‐2000

ಈ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಉಪ ೕಗಿಸದೆ ಇರುವ
ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನುನ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಕಛೇರಿ
ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/7/2009 0:00

C

31259

OFFICE BRANCH

53 ಯು.ಪಿ.ಎಸ್
ವಾ.ನಿ 12/99‐
2000

ಆಯುಕತ್ರ ಆಪತ್ ಶಾಖೆಯ ಲ್ರುವ ಯು.ಪಿ.ಎಸ್
ವಾ ರ್ಕ ನಿವರ್ಹಣೆ ಬಗೆಗ್

4/7/2009 0:00

C

31264

OFFICE BRANCH

4/7/2009 0:00

C

53 ಬಿಇಒ ಗ
99‐2000ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಒ ಕಛೇರಿಗ ಗೆ
ಯಂ 12/99‐2000 ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

31267

OFFICE BRANCH

53 .ಉ.ಕಾ ಕಂ
48/99‐2000

31271

OFFICE BRANCH

53 ಸ.ಗ.ಯಂ
46/99‐2000

31273

OFFICE BRANCH

31276

31277

ಉಪಕಾಯರ್ದ ರ್‐3 ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ಇವರಿಗೆ
ಒಂದು ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ಸ ತ ಪಿರ್ಂಟರ್ನುನ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

C

ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವಾಲಯಕೆಕ್ ಗಣಕ
ಯಂತರ್ಗಳನುನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

C

53 ಕಂ.ಹಂ
43/2003‐04

ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ನ ಶಾಖೆಗ ಗೆ ಗಣಕ
ಯಂತರ್ಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

C

OFFICE BRANCH

53 ರೆಕಾಡ್ರ್
ರೂಂ 22/2003‐
04

ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ರೆಕಾಡ್ರ್ ರೂಂ
ಸಾಥ್ಪಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

C

OFFICE BRANCH

53 ರವಾನೆ
ಕೊರಿಯರ್
3/2004‐05

ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಟಪಾಲುಗಳನುನ್ ಕೊರಿಯರ್
ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

C

31279

OFFICE BRANCH

53 ಇತರೆ
9/2004‐05

ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ ವಸುತ್ಗಳನುನ್
ಸುರ ತವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

C

31280

OFFICE BRANCH

53
ಹ.ವ. ಲೇವಾರಿ
23/2004‐05

ಅನುಪಯುಕತ್ ವಸುತ್ಗಳ

4/7/2009 0:00

C

31285

OFFICE BRANCH

53 ಕ.ಲೇ.ಸಾ
36/2004‐05

ಲೇಖನ ಸಾಮಗಿರ್ಗಳನುನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

C

31288

OFFICE BRANCH

53 ಇತರೆ
36/2004‐05

ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ನೌಕರರಿಗೆ
ಸಾಮ್ಟ್ರ್ ಕಾಡ್ರ್ ಹಾಕಿಕೊಳಳ್ಲು ಕಾಡ್ರ್
ಹೋಲಡ್ರ್ಗಳನುನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

C

31290

OFFICE BRANCH

53 ಇತರೆ
33/2004‐05

ಮಾನಯ್ ಕಷ್ಣ ಸಚಿವರ ಕಾಯಾರ್ಲಯಕೆಕ್
ಗಣಕಯಂತರ್ಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

C

ಲೇವಾರಿ ಬಗೆಗ್.

ರ್ೕ ಬಿ.ಎಸ್. ವಾಸುಕಿ ಪರ್ಸನನ್, ಮಾನಯ್
ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸಯ್ರು ಮಂಡಯ್ ಇವರ ಆಪತ್
ಸಹಾಯಕರು, ಇವರನುನ್ ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಗೆ
ಂತಿರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

31300

OFFICE BRANCH

5[1] ಸಥ್.ನಿ.
01/2009‐10

31304

OFFICE BRANCH

53 ಪಾರ್ಂಕಿಂಗ್
43/99‐2000

ಪಾರ್ಂಕಿಂಗ್ ಯಂತರ್ ಖರೀದಿ ಮತುತ್ ವಾ ರ್ಕ
ನಿವರ್ಹಣೆ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

C

31306

OFFICE BRANCH

53 ಡೂ.ಇ ಮಾ
17/2004‐05

ರೆಸೋಗಾರ್ಪ್ ಯಂತರ್ಕೆಕ್ ಇಂಕ್ ಹಾಗೂ
ಮಾಸಟ್ರ್ ರೋಲ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

C

31309

OFFICE BRANCH

53 ಕಂ.ಪೇಪರ್
28/2004‐05

ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

C

31312

OFFICE BRANCH

53 ಟೇ.ಮಾಯ್
ಯು.ಪಿ.ಎಸ್
4/2004‐05

ಅಧರ್ ಗಂಟೆ ಬಾಯ್ಕ್ ಅಪ್ ಸಾಮಥಯ್ರ್ದ ಟೇಬಲ್
ಮಾಯ್ಟ್ ಯು.ಪಿ.ಎಸ್ ಗಳ ವಾ ರ್ಕ ನಿವರ್ಹಣೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

C

OFFICE BRANCH

5[1]
ಕ.ನಿ.ಅ.01/2009‐
10

ರ್ೕ ಎ. .ಲೋಕೇಶ್, ದಿವ್.ದ.ಸ. ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಆನೇಕಲ್, ಇವರು
ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗಾಗಿ ಕಾಯದ್ ಅವಧಿಯನುನ್
ಇತಯ್ಥರ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

E

31316

OFFICE BRANCH

53 ಯು.ಪಿ.ಎಸ್
ಬಾಯ್ 22/2004‐05

ಗಣಕ ಯಂತರ್ ಬೆರಳಚುಚ್ ಕೇಂದರ್ಕೆಕ್
ಸಂಪಕರ್ ರುವ 5 ಕೆ. .ಎ ಆನ್ ಲೈನ್
ಯು.ಪಿ.ಎಸ್ ಗೆ ಬಾಯ್ಟರಿಗಳನುನ್
ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

C

31319

OFFICE BRANCH

53 ಸೈನ್
ಬೋಡ್ರ್
45/2003‐04

ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಹೆಸರಿನ
ನಾಮಫಲಕವನುನ್ ಮಾಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

C

31322

OFFICE BRANCH

53 ಯು.ಬಾಯ್ಟರಿ 7.5 ಕೆ. .ಎ ಯು.ಪಿ.ಎಸ್ ಬಾಯ್ಟರಿ ಬದಲಾವಣೆ
15/2002‐03 ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಬಾಯ್ಟರಿಗಳನುನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

C

31328

OFFICE BRANCH

53 ಪೂ.ಕ.ಒ.ಆ
40/2002‐03

4/7/2009 0:00

C

31314

ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಪೂರಕ
ಕಟಟ್ಡದ ಒಳಾಂಗಣ ಅಲಂಕಾರ ಹಾಗೂ
ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಕಾಯರ್ದ ಬಗೆಗ್.

31333

OFFICE BRANCH

53 ಕಂಪೂಯ್ಟರ್
1/98‐99

1998‐99ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ
ಯು.ಪಿ.ಎಸ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/7/2009 0:00

C

31336

OFFICE BRANCH

53 ಕಂಪೂಯ್ಟರ್
47/98‐99

1998‐99ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ಖರೀದಿ
ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

C

31339

OFFICE BRANCH

53 ಜ.ಖ
20/2001‐02

ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಜನರೇಟರ್ ಖರೀದಿ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

C

31348

OFFICE BRANCH

53 ಯು.ಪಿ.ಎಸ್ 1999‐2000ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಒ ಕಛೇರಿಗ ಗೆ
1/99‐2000
ಯು.ಪಿ.ಎಸ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

C

OFFICE BRANCH

53 ಕಂಪೂಯ್ಟರ್
13/99‐2000

4/7/2009 0:00

C

31351

ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬಿ ಇ ಒ
ಕಛೇರಿಗ ಗೆ ಯು.ಪಿ.ಎಸ್ ಸರಬರಾಜು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

31352

OFFICE BRANCH

53 ನೆಟ್ವಕ್ರ್
33/99‐2000

ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ನೆಟ್ವಕ್ರ್
ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

C

31353

OFFICE BRANCH

53 ಸಮಯ
25/99‐2000

ಸಾಮ್ಟ್ರ್ ಕಾಡ್ರ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿ
ಹಾಗೂ ವಾ ರ್ಕ ನಿವರ್ಹಣೆ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

C

31356

OFFICE BRANCH

53
ಟಿ
24/99‐2000

ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಕೊಲ್ೕಸ್ಡ್ ಸಕೂಯ್ರ್ಟ್ ಟಿ.
ಖರೀದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

C

31359

OFFICE BRANCH

53 ಡಿ
ಸೂಪಿಲ್ಕೇಟರ್
50/99‐2000

ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೂಪಿಲ್ಕೇಟರ್
ಯಂತರ್ ಖರೀದಿ ಹಾಗೂ ವಾ ರ್ಕ ನಿವರ್ಹಣೆ
ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

C

31361

OFFICE BRANCH

53 ಆರ್.ಎಫ್
ಂಕ್ 30/99‐
2000

ಆರ್.ಎಫ್ ಂಕ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

C

31399

OFFICE BRANCH

53 ಕಂ.ವಾ.ನಿ
10/2002‐03

ಹೆಚ್.ಪಿ.ವೆಕಾಟ್ರ್ ಗಣಕ ಯಂತರ್ಗಳ ವಾ ರ್ಕ
ನಿವರ್ಹಣೆ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

C

31400

OFFICE BRANCH

53 ಕಂ.ವಾ.ನಿ
32/2004‐05

ಹೆಚ್.ಪಿ.ಬರ್ ೕ ಗಣಕ ಯಂತರ್ ವಾ ರ್ಕ
ನಿವರ್ಹಣೆ ಬಗೆಗ್ [1‐6‐2004 ರಿಂದ 31‐5‐2005]

4/7/2009 0:00

C

31402

OFFICE BRANCH

53 ಜೆ.ಯ.ವಾ.ನಿ
12/2004‐05

ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ನ ಆರು ಜೆರಾಕ್ಸ್
ಯಂತರ್ಗಳ ವಾ ರ್ಕ ನಿವರ್ಹಣೆ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

C

31404

OFFICE BRANCH

53 ವೇ.ಬಿ
ಬೈಂಡಿಂಗ್
16/2004‐05

ವೇತನ ಬಿಲ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

C

OFFICE BRANCH

53 ಫಾಯ್ಕ್ಸ್
ಯಂತರ್ 5/2006‐
07

ಫಾಯ್ಕ್ಸ್ ಯಂತರ್ಗಳನುನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

B

31406

31408

OFFICE BRANCH

53 ಕಂ.ಟೇಬಲ್
39/2005‐06

ಮಾನಯ್ ಆಯುಕತ್ರ ಉಪ ೕಗಕಾಕ್ಗಿ
ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

C

31410

OFFICE BRANCH

53 ಹೂ.ಕುಂ.ಖ
33/2005‐06

ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಹೂಕುಂಡಗಳನುನ್
ಖರೀದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

C

31413

OFFICE BRANCH

53 ಇತರೆ
31/2005‐06

ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ಬೆರಳಚುಚ್ ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿ
ಕೇಂದರ್ದಿಂದ ತೆಗೆದಿರುವ ಅಲುಯ್ಮಿನಿಯಂ
ಪಾಟಿರ್ಷನ್ಗಳನುನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

C

31415

OFFICE BRANCH

53 ಇತರೆ
27/2005‐06

ದಿನಾಂಕ:28‐6‐2005 ಹಾಗೂ 29‐6‐
2005ರಂದು ನಡೆದ ಸಾವರ್ತಿರ್ಕ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಸಭೆಗೆ ಲಘು ಉಪಹಾರ ಸರಬರಾಜಿನ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

C

31417

OFFICE BRANCH

53
ಪೀಠೋಪಕರಣ
27/2005‐06

ಈ ಕಛೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಕು ತುಕೊಳುಳ್ವ
ಕುಚಿರ್ಗಳನುನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

C

OFFICE BRANCH

53 ಕಾರ್ಪೆಟ್
15/2005‐06

ಮಾನಯ್ ಆಯುಕತ್ರ ಕೊಠಡಿಗೆ ಕಾಯರ್ ಮಾಯ್ಟ್
ಹಾಕಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

C

31420

OFFICE BRANCH

53
ಉ.ಬಿ.ಕಂ.ಪೇಪರ್
6/2005‐06

2005‐06ನೇ ಸಾ ಗೆ ಜಿಲಾಲ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು
ಹಾಗೂ ಬಿ ಇ ಒ ಕಛೇರಿಗ ಗೆ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್
ಪೇಪರ್ ಖರೀದಿಸಲು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

C

31422

OFFICE BRANCH

53 ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್
8/2005‐06

2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಮುಂದುವರೆದ
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿಯ ಲ್ ಒದಗಿ ರುವ
ಆಯವಯ್ಯದ ಕುರಿತು.

4/7/2009 0:00

C

31423

OFFICE BRANCH

53 ಇತರೆ
9/2005‐06

2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಆದೇಶಗಳನುನ್ ಕೊರಿಯರ್
ಮೂಲಕ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

C

31428

OFFICE BRANCH

53 ಇತರೆ
12/2006‐07

2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಸಾವರ್ತಿರ್ಕ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಸಂಬಂಧದ ಲ್ ಕಛೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತಿತ್ರುವವರ
ಡಿ ೕ ಚಿತಿರ್ೕಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00

C

31418

OFFICE BRANCH

52
ಕ.ನಿ.ಅ.01/09‐10

ರ್ೕ ಎನ್ ಶವ್ನಾಥ್, ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವ
ಸಾಥ್ಪಕರು, ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿ, ರಾಜನಗರ
ತಾಲೊಲ್ಕು ಇವರ ಕಡಾಡ್ಯ ನರೀಕಷ್ಣ ಅವಧಿ ಬಗೆಗ್

2/4/2010 0:00

D

31511

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
02/09‐10

ರ್ೕಮತಿ ಎಲ್ ರೇಣುಕ ಕೋಂ ದಿ. ಎಲ್
ಚಂದರ್ಶೇಖರ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

28416

OFFICE BRANCH

5[1] ಮಾ.ಹ.ಅ
55/2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ಕಮಲಾ .ಜೆ.ಭೋಜ್ ಎಂಬುವವರು
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್

11/8/2010 0:00

D

30443

OFFICE BRANCH

5[8]
ಪರ್.ಭ.ಮಂ.02/200
9‐010

ರ್ೕಮತಿ.ಪೂಣಿರ್ಮ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಉಪ
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ
ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

8/29/2011 0:00

D

31570

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
1/2009‐10

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಡಿ.ಹೆಚ್.ಸಂಜಯಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/24/2010 0:00

A

31472

31571

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
2/2008‐09

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಕೆ. .ಸುಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/24/2010 0:00

A

31572

OFFICE BRANCH

54 ನೇಮಕ
3/2009‐10

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಕು:
ಜಿ.ಎನ್.ದಿವಯ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

11/30/2009 0:00

A

31528

OFFICE BRANCH

5[1] ವಗರ್
05/2008‐
09{ಭಾಗ}

ರ್ೕ ಎನ್.ಸತಯ್ನಾರಾಯಣರಾವ್, ಪರ್.ದ.ಸ
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಡಲ್ಘಟಟ್,
ಇವರ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಸಥ್ಳ ತಿದುದ್ಪಡಿ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/8/2009 0:00

D

31529

OFFICE BRANCH

5[1] ಖಾಹುಭ ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ ಮಂಡ ಯ ಲ್
ಇತರೆ 26/2008‐
ಖಾ ಇರುವ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ
09
ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/8/2009 0:00

D

31531

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಅನುರಾಧ,
ಅಧೀಕಷ್ಕರು,ಕ.ಪೌರ್. .ಪ.ಮಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

4/8/2009 0:00

D

5[1]
ನಿ ೕಜನೆ
37/2007‐09

31533

OFFICE BRANCH

5[1]
ಸ.ನೌ.ಸ.ಇತರೆ31/
2008‐09

31536

OFFICE BRANCH

ನಿ

ವ ಗಗ್ದ ಲ್ ನಡೆಯ ರುವ ಸಕಾರ್ರಿ
ನೌಕರರ ಸಮೆ ಳನಕೆಕ್ ಜಿಲೆಲ್ ನೌಕರರಿಂದ
ಪರ್ತಿನಿಧಿ ಶುಲಕ್ ಸಂಗರ್ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/8/2009 0:00

D

5[1]
ಮಾನಯ್ ಉನನ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಚಿವರ ಆಪತ್ ಬಬ್ಂದಿ
ೕಜನೆ/2008‐ ಶಾಖೆಗೆ ನೌಕರರನುನ್ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್[ ರ್ೕ
09
ಬಿ. .ಪರ್ಸಾದ್ ಬಾಬು]

4/8/2009 0:00

D

4/8/2009 0:00

D

31538

OFFICE BRANCH

5[1]
ನಿ ೕಜನೆ
21/2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ರ ಮ್ ಎಂ.ಎನ್ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತಾವರೆಕೆರೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ.
ಇವರನುನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ
ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಕಛೇರಿಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.

31545

OFFICE BRANCH

5[1]
ನಿ ೕಜನೆ
19/2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಉಷಾರಾಣಿ,ದಿವ್.ದ.ಸ. ಸ ತ
ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು, ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿ ಹಾಸನ
ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

4/8/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

5[1]
ನಾಯ್.ಆ.ಅನುಷಾಟ್ನ
15/2008‐09

ರಾಜಯ್ ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯ ಮತುತ್ ಕನಾರ್ಟಕ
ಆಡ ತ ನಾಯ್ಯ ಮಂಡ ಯ ಲ್ ಆದ ತೀಪುರ್
ಆದೇಶಗಳನುನ್ ಕಾಲಮಿತಿ ಳಗೆ
ಅನುಷಾಟ್ನಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/8/2009 0:00

D

31550

31551

OFFICE BRANCH

5[1]ನಿ ೕಜನೆ
13/2008‐09

ರ್ೕ ೕರಭದರ್ ಗೂರ್ಪ್ `ಡಿ` ನೌಕರರು ಸಹ
ನಿದೇರ್ಶಕರು‐1 ಶಾಖೆ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಣಗಳೂರು ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

4/8/2009 0:00

D

31553

OFFICE BRANCH

5[1] ಇತರೆ
42/2008‐09

ದಿನಾಂಕ 31‐03‐2008ರ ಲ್ದದ್ಂತೆ ಸಕಾರ್ರಿ
ಸೇವೆಯಲಗ ತುವ ನೌಕರರ ಮಾ ತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/8/2009 0:00

D

31554

OFFICE BRANCH

ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗದ ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರ
ಕಛೇರಿಯನುನ್ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ
ೕನಗೊ ರುವ ಬಗೆಗ್.

4/8/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

ಹೆಚ್
ೆಚ್.ಆರ್.ಪೆದ
ಪೆದಮ್ ಪತಿ ದಿ:: ಹೆಚ್
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ರ
ರ
ರ್ೕ ಹ
56 ನೇಮಕ :02: ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಹೊಸಕೊಪಪ್ಲು, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ
ತಾ: ಇವರನುನ್ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
2009‐10
ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್

8/7/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

5[1] ಇತರೆ
01/2008‐09

ರ್ೕ ಹೆಚ.ಬಿ.ನಟರಾಜ್, ಪರ್.ದ.ಸ ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನುನ್
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ
ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/8/2009 0:00

D

31555

31556

ನಿ

5[1]
ೕಜನೆ01/20
08‐09

OFFICE BRANCH

56 ನೇಮಕ:
03:: 2009‐10

ರ್ೕ ರಾಜೇಂದರ್ ತಮದೆ ದಿ: ಮಹಾದೇವಶೆಟಿಟ್ ,
ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು ಭಜಿತ
ಮಹಾರಾಜಜಿಜೆ ನಜರಾಬಾದ್ ಮೈಸೂರು
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್

8/7/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಎ.ಆರ್.ಶೋಭ, ಪತಿ ದಿ:
ಮಾದನಾಯಕ ಸ. .ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್ಶಾಲೆ
56 ನೇಮಕ: 04:
ಮೂಡಲ್ಕೊಪಪ್ಲು ಹುಣಸೂರು ತಾ: ಸನುಕಂಪದ
2009‐10
ಆದಾರದ ಮೇಲೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕದ
ಬಗೆಗ್

8/7/2010 0:00

A

32149

OFFICE BRANCH

5[1]ಬಡಿತ್
01/2009‐10

ರ್ೕ ಟಿ.ಶಂಕರ್,ಪರ್.ದ.ಸ. ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್
ಕಷ್ಕರ ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್
ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ ಅಹರ್ತಾ ದಿನಾಂಕ ಮತುತ್
ವೇತನ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

32150

OFFICE BRANCH

5[4] ನೇಮಕ‐
4/2009‐10

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ.ಶೇಟ್
ಮಸಲ್ಹುದಿದ್ೕನ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್

8/19/2011 0:00

A

32152

OFFICE BRANCH

5[4]
ದೂ.ಶು.ಪಾ.‐
6/2009‐10

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿವಾಸದ ದೂರವಾಣಿ ಶುಲಕ್ವನುನ್
ಬಿಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

11/8/2010 0:00

B

31558

31559

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಕಛೇರಿ ಬಬ್ಂದಿ
ವಗರ್ದವರಿಗೆ ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

OFFICE BRANCH

59ವಾವೇಬ/01/
2009‐10

32576

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ. .ಬೋರಯಯ್, ತಾಂತಿರ್ಕ
5[8]ವೈವೆಮಪಾ‐ ಸಹಾಯಕರು, ಕಷ್ಣ ವಾತೆರ್ ಭಾಗ, ಆಯುಕತ್ರ
08/2009‐10
ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮರುಪಾವತಿ ಕುರಿತು

32591

OFFICE BRANCH

32165

32614

32631

8/19/2011 0:00

D

8/29/2011 0:00

D

5[4] ನೇಮಕ‐
7/2009‐10

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕಮತಿ.ಆರ್. ೕಮಾ ಫಿದೋರ್ಸ್‐ರವರಿಗೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/24/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

5 6 ನೇಮಕ/
2009‐10

ರ್ೕಮತಿ ಡಿ.ಕ
ಡಿ.ಕೆ.ಲ
.ಲ ಮ್ ಪತಿ
ದಿ::ಹೆಚ್.ಆರ್.ರಂಗನಾಥ, ಸ ,
ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್ಶಾಬಾಯ್ಡರಹ ಳ್, ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ
ತಾಲಲ್ಳುಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಅನುಕಂಪದ
ನೇಮಕಾತಿ ‐ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್.

8/7/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

53 ಇತರೆ
ಕಛೇರಿಯ ಉಪ ೕಗಕೆಕ್ ತುತುರ್ ಸಾದಿಲಾವ್ರು
ೕಚರ್ 2/2009‐
ವಸುತ್ಗಳ ಖರೀದಿ ಬಗೆಗ್.
10

11/30/2010 0:00

C

OFFICE BRANCH

5[1] ಮಾ.ಹ.ಅ
02/2009‐10

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ವನಂಜೇಗೌಡ, ನಿವೃತತ್
ಅಧೀಕಷ್ಕರು,ಹೆತತ್ ಗೌಡನಹ ಳ್. ಅರಕಲಗೂಡು
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ ಅಜಿರ್
ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

32653

OFFICE BRANCH

5[1] ಮಾ.ಹ.ಅ
03/2009‐10

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ವನಂಜೇಗೌಡ, ನಿವೃತತ್
ಅಧೀಕಷ್ಕರು,ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ ಅಜಿರ್
ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

32654

OFFICE BRANCH

32652

11/8/2010 0:00

D

11/8/2010 0:00

D

6/6/2009 0:00

D

ರ್ೕ ಬಿ.ಜಿ.ರಂಗೇಗೌಡ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು,
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ಇ
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ
ಇವರ
ವರ
ಅಮಾನತುತ್ ತೆರವುಗೊ ದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ
ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ವರದಿ ಮಾಡಕೊಂಡ
ದಿನಾಂಕದವರೆಗಿನ ಗೈರು ಹಾಜರಿ
ಇತಯ್ಥರ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಎನ್.ಕಮಲಮಮ್, ಪರ್.ದ.ಸ. ಬಿಇಒ
ಕಛೇರಿ, ಗುಬಿಬ್ ಇವರು ಸವ್ ಇಚ್ಚ್ಆ ನಿವೃತಿತ್ಗೆ
ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

6/6/2009 0:00

D

¸ 56 1
ರ್ೕ ಎಂ.ಎಲ್. ರ್ೕನಿವಾಸಮೂತಿರ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು,
ನಿ ೕಜನೆ/ದೂರು ಬಿಇಒ ಕಛೇರಿ, ಮದೂದ್ರು ಇವರ ಗೈರು ಹಾಜರಿ
: 41/2006‐07
ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್

32661

OFFICE BRANCH

5[1]
ಇತರೆ/04/2009‐
10

32921

OFFICE BRANCH

55 ಸವ್.ನಿ.ಅ.:
04: 2009‐10

ಕೆ ಎ ಥ ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖಯ್ 7432/2003ಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/5/2010 0:00

A

5[4] ನೇಮಕ ‐
8/2009‐10

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಕು:
ಬಿ.ಆರ್.ರೇಣುಕಮಮ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/24/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

5[4] ನೇಮಕ ‐
9/2009‐10

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕ.ಟಿ.ಡಿ.ನಿಖಿಲ್‐ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/24/2010 0:00

A

33192

OFFICE BRANCH

5[4]ನೇಮಕ‐
10/2009‐10

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಕು:ಸಾದಿಯಾ
ಅಂಜುಂ‐ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/24/2010 0:00

A

33193

OFFICE BRANCH

5[4] ನೇಮಕ‐
11/2009‐10

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕಮತಿ.ಜಿ.ಗೌರಮಮ್‐ರವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ.ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/30/2009 0:00

A

32767

OFFICE BRANCH

33190

OFFICE BRANCH

33191

57 ನಾಯ್ಯಲಯ
ಪರ್ಕರಣ 01/09‐10

OFFICE BRANCH

5[4] ನೇಮಕ‐
12/2009‐10

33159

OFFICE BRANCH

32839

OFFICE BRANCH

32840

32841

33194

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲರೆಗೆ
ರ್ೕ.ಎನ್.ಮಧುಸೂದನ್ ‐ರವರಿಗೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ.ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/9/2010 0:00

A

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಈ ಕಛೇರಿ
59ರಜೆ/03/200
ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿ ವಗರ್ದವರಿಗೆ
9‐10
ಗ ಕೆ/ಪರಿವತಿರ್ತ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್

2/10/2012 13:10

D

5 2 ನೇಮಕ
04/09‐10

ರ್ೕಮತಿ ಎ ಡಿ ಭಾಗಯ್ ಕೋಂ ದಿ.ನಾಗರಾಜು,
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇಒವರೊಗೆ ಅ. ಆ . ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

52ನ 52
ನೇಮಕ 05/09‐10

ರ್ೕ ಪರ್ತಾಪ್ ಸೇತು ಬಿನ್ ದಿ. ಆರ್ ರಾಮಕೃಷಣ್,
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ. ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/26/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
06/09‐10

ರ್ೕಮತಿ ಅನುಸೂಯ ಕೋಂ ದಿ. ಬಿ ಜಿ
ಚಂದರ್ಶೇಖರ್, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/29/2010 0:00

A

32842

32502

32506

32507

32249

%2ನ 52
ನೇಮಕ 06/09‐10

ರ್ೕ ಹೆಚ್ ರೇವಣಣ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಹೆಚ್ ಕೆ
ಚಂದೆರ್ೕಗೌಡ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

53 ದುಯ್ತ್
1/2009‐10

ಕಛೇರಿಗೆ ಸರಬರಾಜಾಗಿರುವ 15 ಕೆ. .ಎ
ಯು.ಪಿ.ಎಸ್ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ವೈರಿಂಗ್ ಕಾಯರ್
ಮತುತ್ ಪಿ.ಪಿ.ಯು ಹಾಗೂ ಇ‐ಆಡ ತ
ಶಾಖೆಗ ಗೆ ದುಯ್ತ್ ಸಂಫಕರ್ Raw
powerಕ ಪ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/30/2010 0:00

C

OFFICE BRANCH

5 2 ಚುನಾವಣೆ
ವಗರ್ 1/09‐10

ಲೋಕಸಭಾ ಸಾವರ್ತರ್ಕ ಚುನಾವಣೆ 2009ರ
ನೆನ್ಲೆಯ ಲ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್
ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

8/30/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ..ಎಸ್.ಕಿರಣ್
ಎಸ್.ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್,
ಕುಮಾರ್, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
ನೌಕರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ
59ಅ ಭ//2009
ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ
‐10
ಅಂಗ ಕಲ ಭತೆಯ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್

8/5/2011 0:00

D

12/22/2010 0:00

E

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

56 ದೂರು: 49
:2008‐09

ರ್ೕ ಬಿ.ನಿಂಗಯಯ್, ಪತಾರ್ಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರು ,
ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ
ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

32258

32268

32284

32294

31671

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
03/09‐10

ರ್ೕ ಬಿ ವಶಂಕರ ಕೋಂ ದಿ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಸ ತ,
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

2/4/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

ದಿ. ರ್ೕಮತಿ ನಾಗಮಮ್, ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕಿ
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ, ಮಾಯಕೊಂಡ ಇವರ
510ಅಆನೇ/01/
ಮಗ ನಾದ ರ್ೕ ಜೆ ಜಯರಾಮ ಇವರಿಗೆ
2009‐10
ಅನುಕಂಪದ ಅಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಗೂರ್ಪ್ `ಡಿ`
ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

2/10/2012 13:01

A

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಅಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ ಮತಿ.
.ನೇತಾರ್ವತಿ, ಕೋಂ
510ಅಆನೇ02/2 ದಿ. ರ್ೕ.ಸೋಮಶೇಖರ್,ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು
009‐10
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ಆ ನಹ ಳ್ೕ,ಸಾಗರ
ತಾಲೂಲ್ಕ್, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ `ಡಿ`
ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/11/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಅಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ ಮತಿ.
ಡಿ.ಎ.ಪುಷಾಪ್
ಷಾ ವತಿ
ವತಿ ಕೋಂ
ಕೋಂ ದಿ. ರ್ೕ.ಗುಡದಪ
ಗುಡದಪಪ್,ಸ. ,
ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
510ಅಆನೇ03/2
ಹಾರನಹ ಳ್, ವ ಗಗ್ ತಾಲೂಲ್ಕ್, ವ ಗಗ್
009‐10
ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ `ಡಿ` ನೌಕರರ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/11/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಎಂ.ಮಲೆಲ್ೕಶ್, ನಿವೃತತ್ ದಿವ್.ದ.ಸ.
ರ್ೕ.ಜಿ. .ಗೌಡ ಸಕಾರ್ರಿ
ಪಪೂ.ಕಾಲೇಜು,ಹನೂರು ,ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ, ತಾ,
ಚಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಉಪದಾನದ ಲ್
ತಡೆ ಡಿದಿರುವ
ತತ್ವನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

8/29/2011 0:00

D

5[8] ಇತರೆ
03/2009‐10

33473

OFFICE BRANCH

5[4] ನೇಮಕ‐
13/2009‐10

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಕು: .ಶೆವ್ೕತ
ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/24/2010 0:00

A

33475

OFFICE BRANCH

5[4] ನೇಮಕ‐
14/2009‐10

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರಗೆ
ರ್ೕ.ಜಿ.ಬಿ.ರಾಘವೇಂದರ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/24/2010 0:00

A

33410

OFFICE BRANCH

ಸಂಖೆಯ್: 56
ದೂರು: 2009‐10

ರ್ೕ ಜಿ.ಚನನ್ಬಸವರಾಜು ಪರ್.ದ.ಸ. ಸ.ಪೌಶಾ
ನಲುಕ್ದುರೆ, , ಚನನ್ಗಿರಿ, ಇವರ ಅಮಾನತತ್ನುನ್
ತೆರವುಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

8/5/2010 0:00

E

8/7/2010 0:00

A

4/29/2010 0:00

A

33373

OFFICE BRANCH

5 6 ನೇಮಕ
6/2009‐10

ದಿ|| ನಾಗ
ನಾಗೇಸ
ಸ ಕಾಂಬೆಳ್
ಕಾಂಬ ಳ್ ಸ. . ಸ ಪಾರ್ಶಾ,
ಾ, ಹ
ಹೆದೆಸ್
ದ ಸ್,
ಕೊಪಪ್ ತಾ: ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಪತಿನ್
ರ್ೕಮತಿ ಚಂದಾ ನಾಗೇಶ್ ಕಾಂಬೆಳ್, ಇವರಿಗ
ಅನುಕಂಪದ ಮೇಲೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್

33385

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
09/09‐10

ರ್ೕ ಡಿ ಜಿ ನ ೕನ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಎಸ್ ದೇವರಾಜು,
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
10/09‐10

ರ್ೕಮತಿ ಮೀನಾ ಕೋಂ ದಿ. ದಿ ೕಪ್ ಕಾಂಭೆಳ್,
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/26/2010 0:00

A

33388

OFFICE BRANCH

52 ನೇಮಕ
12/09‐10

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್ ಕೆ ಹೇಮಲತ ಕೋಂ ದಿ.
ೕರಶೇಖರ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/12/2010 0:00

A

33324

OFFICE BRANCH

5[1] ಮಾ ಹ ಅ
05/2009‐10

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ವನಂಜೇಗೌಡ, ನಿವೃತತ್
ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

5[1]
ಕ.ಹಾ.ಇತರೆ
06/2009‐10

ರ್ೕ ಕೆ. ಎ.ಪರ್ದೀಪ್, ದಿವ್.ದ.ಸ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕ
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ
ರ
ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,
ಮೈಸೂರು ಇವರನುನ್ ದೀಘರ್ ರಜೆ ನಂತರ
ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರುಪಡಿ ಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

5[6] ದೂರು
/06/2009‐10

ರ್ೕ.ಶರ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾಯರ್, ಪರ್.ದ.ಸ.
ಬಿ.ಇ.ಓ.ಕಛೇರಿ ಕೊಪಪ್ಳ,ಇವರು ಕೆ.ಎ.ಟಿಯ ಲ್
ದಾಖ ರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:3945/2002 ರ
ಮೇಲೆ ಕರ್ಮ

8/6/2010 0:00

D

33386

33365

33366

5 2 ಜ.ಖ.ಅ.
04/09‐10

ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಎನ್ ರಾಜಶೇಖರಯಯ್, ಪ.ವಯ್, ಉಪ
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಧುಗಿರಿ ಇವರಿಗೆ ಕೃ
ಜಮೀನು ಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/30/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

56 ನೇಮಕ: 06:
2009‐10

ದಿ:ಎಸ್.ಜಯರಾಜು, ಸ , ಸ ಪರ್ಶಾ,
ಕೋಣನೂರು, ನಂಜನಗೂಡು ತಾ: ಮೈಸೂರು
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಪತಿನ್ ರ್ೕಮತಿ ಸರೋಜ ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಮೇಲೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್

8/7/2010 0:00

A

33695

OFFICE BRANCH

5[8] ನಿವೇಮಂ‐
24/2009‐10

ರ್ೕಮತಿ.ಎಸ್. ೕಲಾವತಿ, ಪರ್.ದ.ಸ.[ಸವ್ ಇಚಾಚ್
ನಿವೃತಿತ್], ಕನಾರ್ಟಕ ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ,
ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು

8/29/2011 0:00

D

33713

OFFICE BRANCH

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ೇತಾರ್ವಧಿಯ ಲ್ ಈ
59ಗರನ/04/20
ಕಛೇರಿ ಭೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿ ವಗರ್ದವರಿಗೆ
09‐10
ಗ ಕೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

8/6/2011 0:00

D

33718

OFFICE BRANCH

2/4/2010 0:00

A

33648

33662

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
15/09‐10

ರ್ೕ ಡಿ ಚಂದರ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಡಂಕಣಾಚಾರಿ,
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

33719

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
16/09‐10

ಕು. ಎ ಎಸ್ ರಾಣಿ ಬೆನ್ ದಿ. ಎನ್ ಶೇಖರಪಪ್,
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡಿದೆ.

2/4/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಶಾಂತಮಮ್ ಕೋಂ ದಿ. ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಪರಮೇಶವ್ರಪಪ್,
510ಅಆನೇ/04/
ಪರಿಚಾರಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್
2009‐10
ಕಾಲೇಜು,
ಳಕಾಲೂಮ್ರು,ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್,
ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

6/11/2010 0:00

A

33734

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ ಆರ್
ಶೋಭಾ,ಕೋಂ ದಿ. ರ್ೕ. .ರಂಗನಾಥಯಯ್,
510ಅಆನೇ/05/
ಸ. ,ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಮರಿಸೋಮನಹ ಳ್,
2009‐10
ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಲ್ಕ್, ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ
ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/11/2010 0:00

A

33515

OFFICE BRANCH

52
ಕ.ನಿ.ಅ03/09‐10

ರ್ೕ ಬಾಬಾಜಾನ್, ಪತಾರ್ಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರು,
ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಕಡಾಡ್ಯ ನರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ ಬಗೆಗ್

8/30/2011 0:00

A

33565

OFFICE BRANCH

5[1] ಮಾ.ಹ.ಅ
07/2009‐10

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ವನಂಜೇಗೌಡ, ನಿವೃತತ್
ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

33724

ರ್ೕ ಬಿ.ಎಸ್.ಅಳಗು ಎಂಬುವವರು ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ, ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಎಲಾಲ್
ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿಗಳ ಲ್ನ ಬಬ್ಂದಿ ವರ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕಮತಿ.ಟಿ.ಕೊಲಲ್ಕಕ್‐ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/24/2010 0:00

A

33567

OFFICE BRANCH

5[1] ಮಾ ಹ ಅ
08/2009‐10

33571

OFFICE BRANCH

5[4]
ನೇಮಕ[ಗು]‐
15/2009‐10

33573

OFFICE BRANCH

5[4] ಫೈಲ್ಡ್ ಪತರ್‐
16/2009‐10

ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಕಡತಗೊ ಸುವುದು

8/19/2011 0:00

A

OFFICE BRANCH

510ಮಾಹಅ/02
/2009‐10

ಸಂಖೆಯ್:
ಈ ಕಛೇರಿ
ಕಛ ರಿ ಕಡತ ಸಂಖ
ಯ್: 510
510ನೇಮಕ‐
ನ ಮಕ
ಕೊರ್ೕಡೀಕೃತ/01/2001‐02ರ ಕಡತದ ಲ್ನ
ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಮ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ರ್ೕ.ಚೌಡಪಪ್ ಇವರು
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

8/19/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

54ಏರ್ ಟೆಲ್
ಬಾರ್ಡ್ ಬಾಯ್ಂಡ್‐
17/2009‐10

ಮಾನಯ್ ಆಯುಕತ್ರ ನಿವಾಸದ ಏರ್ ಟೆಲ್ ಬಾರ್ಡ್
ಬಾಯ್ಂಡ್ ದೂರವಾಣಿಗೆ ಸಂಬಂದಿ ರುವ ಶುಲಕ್
ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/9/2010 0:00

B

33608

33610

33620

OFFICE BRANCH

56 ನೇಮಕ /
08: 2009‐10

ದಿ: ಎಂ. .ನಾಗಶೆಟಿಟ್, ಪರ್ದಸ, ಸ.ಪೌಶಾ.
ಸಂತೆಮರೂರು, ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ: ಹಾಸನ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಪತಿನ್ ರ್ೕಮತಿ ಶಂತಮಮ್ ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

33737

OFFICE BRANCH

57 ನಾಯ್ ದಾ
35/08‐09

ರ್ೕಮತಿ ಕಛ್ಷಣ್ವೇಣಿ ದೇವಕಕ್ ಗದಗ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು
ಕ ಆ ನಾಯ್ ಮಂಡ ಯ ಲ್ ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆಯ
ತೀಪರ್ನುನ್ ಅನುಷಾಢ್ನಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/5/2010 0:00

D

33493

OFFICE BRANCH

5[1] ವಗರ್
03/2009‐10

ರ್ೕ ನಂಜುಂಡಸಾವ್ಮಿ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಹೆಗಗ್ಡದೇವನ ಕೋಟೆ
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

5[8] ಕು ವೇ
ಮಂ: 22/ 2009‐
10

ದಿವಂಗತ ರ್ೕೕಮತಿ
ದಿವಂಗತ
ಮತಿ.ಆರ್.ಸುಧಾ
ಸುಧಾ, ಪರ್.ದ.ಸ,
ಆಯ್ುಕತರ ಕಛೇರಿ,ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಕುಟುಂಬಕೆಕ್ ಕುಟುಂಬ
ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು

8/29/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

5[1] ಇತರೆ ನಿ‐
32/2009‐10

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಪರ್ಸುತ್ತ
ಕ.ನಾ.ಸೇ ನಿಯಮ‐32ರಡಿ ಸೇವೆ
ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ
ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

33461

33762

11/4/2010 0:00

A

33810

33837

OFFICE BRANCH

ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆ ೕಗದಿಂದ
ಕನನ್ಡ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರ ಹುದೆದ್ಗೆ
5[1]ಕ.ಬೆ.ನೇ:03:
ಆಯೆಕ್ಯಾಗಿರುವ ರ್ೕಮತಿ ಆರ್.ಭಾರತಿ
2009‐10
ಇವರನುನ್ ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರುಪಡಿ ಕೊಳುಳ್ವ
ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಎನ್.ಅ ೕಘವಷರ್ ಎಂಬುವವರು
5[1]
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ,
ಮಾ.ಹ.ಅ.10/200
ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗದ ಲ್ ದಿವ್.ದ.ಸ.ಖಾ
9‐10
ಹುದೆದ್ಗಳ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

ರ್ೕ ಡಿ.ಬೈಲಪಪ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಜಂಟಿ
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಧಯ್ಹನ್ ಉಪಹಾರ
ೕಜನೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ವರ ಅನಧಿಕ್ಋತ
ಗ್ಐರು ಹಾಜರಿ ಬಗೆಗ್

8/6/2010 0:00

D

8/5/2011 0:00

D

4/24/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

5[6] ದೂರು ?
13: 2009‐10

34151

OFFICE BRANCH

ದುನಿಗಾ ಮದನ್ ಕುಮಾರ್, ಪರ್.ದ.ಸ,
ರ್ೕ.ದುನಿಗಾ
59ಕಾ.ಮಿ.ಬ/ 06 ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು,
ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು
/2009‐10
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

34155

OFFICE BRANCH

33885

54ನೇಮಕ‐
22/2009‐10

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರಗೆ
ರ್ೕ.ಎನ. ನಯ್ ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

34156

34213

34220

34229

34231

OFFICE BRANCH

54ದೂ.ಶು.ಪಾ
ೕ‐23/2009‐
10

ಉಪನಿದೇಶಕರು ೕಜನೆ ಹಾಗೂ ಮಾನಯ್
ಆಯುಕತ್ರ ಆಪತ್ ಕಾಯರ್ದ ಗಳ ನಿವಾಸದ
ದೂರವಾಣಿಶುಲಕ್ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

11/9/2010 0:00

B

8/27/2011 0:00

E

OFFICE BRANCH

59ಸವ್.ಚಾ.ಬ/09/
2009‐10

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಚಂದರ್ಕಾರಾಣಿ,ಪರ್.ದ.ಸ, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂ.ದ.ವಲಯ‐1, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 15
ವಷರ್ಗಳ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/8/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

ಹನ್ ಕುಮಾರ್
ರ್ೕ.ಕೆ.ಎಸ್. ೕೕಹನ್
59ಕಾ.ಮಿ.ಬ/10/ ,ಪರ್.ದ.ಸ,ಡಯಟ್, ಬೆಂ.ಗಾರ್.ಜಿಲೆಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ 10 ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್
2009‐10
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/8/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

.ಫಾಯ್ ಯಂ ಖ
ಪಾರ್ ಮತುತ್ ಪೌರ್ ಕಷ್ಣ ಸಚಿವಾಲಯಕೆಕ್ 3 ಫಾಯ್ಕಸ್
8/2009‐
ಮೆ ನಗ್ಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವಬಗೆಗ್
10.ಇತರೆ/2009

6/23/2011 0:00

C

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ತಾಯ್ಗರಾಜ್, ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು, ಮತುತ್
ರ್ೕ.ಕೆ.ಎಸ್.ಗುರು ಂಗಯಯ್, ಪರ್.ದ.ಸ,
59ಸೇ.ಸೇ./08/2
ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ ಮಂಡ ,
009‐10
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಕ.ನಾ.ಸೇ.ನಿ 247ಬಿ
ಪರ್ಕಾರ ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.

59 ಬಬ್ಂದಿ
ಬಿಡು/05/2009‐
10

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೆಂಗಳೂರು
ಆಯುಕಾತ್ಲಯ ಘಟಕ ಕಛೇರಿಯ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
ನೌಕರರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ
ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕಛೇರಿ
ಕತರ್ವಯ್ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/19/2011 0:00

D

33913

OFFICE BRANCH

33951

OFFICE BRANCH

59ಇತರೆ/05/20
09‐10

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಬಂದ
ಅಜಿರ್ಗಳನುನ್ ಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/6/2011 0:00

D

33953

OFFICE BRANCH

5[4] ನೇಮಕ‐
18/2009‐10

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಎಂ ಕಿರಣ್
ಗೌಡ ‐ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/24/2010 0:00

A

33954

OFFICE BRANCH

5[4] ನೇಮಕ‐
19/2009‐10

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ವನಜಾ ಅ ಯಾಸ್ ಎನ್.ಕೆ.ವನಜಾ ‐
ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/30/2009 0:00

A

33955

OFFICE BRANCH

5[4] ನೇಮಕ‐
20/2009‐10

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ವೈ.ಆರ್.ಉಪೇಂದರ್ ‐ರವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/30/2009 0:00

A

33956

OFFICE BRANCH

5[4] ನೇಮಕ‐
21/2009‐10

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಎ.ಮಂಜುನಾಥ್ ‐ರವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/30/2009 0:00

A

34341

OFFICE BRANCH

510ಇತರೆ/03/2
009‐10

ಜಿ.ಎನ್.ಸಾಗರ್, ಬಿನ್ ಸಾಗರದ ಗುಂಡಪಪ್,
ಕಾನೂರು ಹೊಸಕೇರಿ, ಕಾರಿಪುರ,ಇವರಿಗೆ
ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/19/2011 0:00

A

34350

OFFICE BRANCH

5[1]ಮಾ. ಹ.
ಅ/2009‐10

ರ್ ಗಂಗಾಧರಗೌಡ ಎಂಬುವವರು ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ಮಾ ತಿ
ಕೊರಿರುವ ಬಗೆಗ್

11/8/2010 0:00

D

33980

OFFICE BRANCH

56 ದೂರು:15:
2009‐10

ರ್ೕ ಅಸಾರ್ರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್, ದಿವ್ದಸ, ಜಂಟಿ
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ಭಾಗ ಇವರ
ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರು ಹಾಜರಿ ಬಗೆಗ್

11/8/2010 0:00

E

34535

OFFICE BRANCH

5[8]
ವೈವೆಮಪಾ‐
30/2009‐10

ರ್ೕಮತಿ.ಜಿ. .ಭಾಗಯ್ ರ್ೕ,ಪರ್.ದ.ಸ. ಅಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್

8/29/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

5[1] ಧೀ ಕಾ
ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರು ಕತರ್ವಯ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ
ಮಶ 05/2009‐10
ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು

11/8/2010 0:00

E

34613

OFFICE BRANCH

5[1]
ನಿ ೕಜನೆ
01/2009‐10

ರ್ೕಮತಿ ಪದಮ್, ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರು,
ಬಿ.ಇ.ಒ ಕಛೇರಿ ಮುಳಬಾಗಿಲು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರನುನ್ ಮಾನಯ್ ಉನನ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಚಿವರ ಆಪತ್
ಶಾಖೆಗೆ ನಿ ೕಜನೆ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

34574

OFFICE BRANCH

C51.46.ಮಾಹಅ/
2009

ಎಸ್.ಜೆ.ಬೋಜ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವಬಗೆಗ್
ರೂ:10ರ
ೕಸಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್

11/8/2010 0:00

D

34575

OFFICE BRANCH

ಎಸ್.ಜೆ.ಬೋಜ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ
C51.47.ಮಾಹಅ/
ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವಬಗೆಗ್. ರೂ:10ರ ೕಸಟ್ಲ್
2009
ಆಡರ್ರ್

11/8/2010 0:00

D

34874

OFFICE BRANCH

8/20/2011 0:00

E

34637

¸ 54 ಕಷ್ಣ
ಅದಾಲತ್‐
25/2009‐10

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಕಷ್ಣ ಅದಾಲತ್ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ
ಹಮಿಮ್ಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್

34891

34830

35132

35135

35137

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಅಲಮೇಲಮಮ್, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು
59ಸವ್.ಚಾ.ವೇ/13 ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
/2009‐10
ಇವರಿಗೆ 15 ವಷರ್ಗಳ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನ
ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

5[1]
ಹು.ಸಥ್.ಇತರೆ
14/2009‐10

ರ್ೕ .ವೆಂಕಟೇಶ್, `ಡಿ` ದಜೆರ್ ನೌಕರರು,
ಡಯಟ್ ಕೋಲಾರ ಇವರನುನ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ
ಡಯಟ್ಗೆ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸದೆ, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಕೋಲಾರ ಇವರ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್ನ ಖಾ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

55ಉ.ವಾಯ್/15/2
008‐09

ರ್ೕ.ಎಂ.ಜೆ.ಕಿರಣ್, ದಿವ್.ದ.ಸ, ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,
ದಾರದಹ ಳ್,ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ೂಲ್, ಇವರಿಗೆ
ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/8/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

55 ನಿ.ಖ.ಅ
17/2005‐2006

ರ್ೕ ಮುನಿಯಪ
ಮುನಿಯಪಪ್ ಅಧೀ
ಅಧೀಕಷ್ಕರು
ಕಷ್ಕರು ಉ/ನಿ
ಸಾ.ಕಿ.ಎ.ಬೆಂ.ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಬಿ.ಡಿ.ಎ
ವತಿಯಿಂದ ಮಂಜುರಾಗಿರುವ ನಿವೇತನ
ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನಿದುವ ಬಗೆಗ್.

12/8/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

5[5] ಕೆ.ಎ.ಟಿ
ಅಜಿರ್ 1448/03‐
04/2007‐08

ಕನಾರ್ಟಕ ಆಡ ತ ನಾಯ್ಯಮಂಡ ಯ ಲ್
ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ೕ:1148/2003 ರ್ೕ
ಸುರೇಶ್, ಪರ್.ದ.ಸ ಮತುತ್ ಇತರರು ರುದದ್
ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ‐ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್.

12/8/2010 0:00

D

35143

OFFICE BRANCH

5[5]
ಹು.ದಿ.ದೃ.ಪ
/2006‐07

ಆರ್.ಸುಧಾ, ಪರ್.ದ.ಸ, ಪರ್ಥಮಿಕ ಅನುದಾನ
ಶಾಖೆ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಹುಟಿಟ್ದ ದಿನಾಂಕ ದೃಢೀಕರಣ ಪತರ್ ನಿಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/8/2010 0:00

D

35144

OFFICE BRANCH

5[5] ಹೆ.ವೇ.ಬ
27/2008‐09

ರ್ೕ ವೈ. .ರ ೕಂದರ್ ಪರ್.ದ.ಸ. ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 20 ವಷರ್ ಸೇವೆಗೆ
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಬಡಿತ್ ಮಂಜುರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

12/8/2010 0:00

D

35146

OFFICE BRANCH

5[5] ರಜೆ
3/2007‐08

ರ್ೕ.ಬಿ. ರುದರ್ಪಪ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

35147

OFFICE BRANCH

5[5]
ಉ.ಹು.ಅ/07‐08

ಉನನ್ತ ಹುದೆದ್ಗೆ ಇಲಾಖಾ ಮುಖಾಂತರ ಅಜಿರ್
ಸ ಲ್ಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

12/8/2010 0:00

D

35148

OFFICE BRANCH

5[9]
ಸೇ.ಪರ್.ಪತರ್
/2007‐08

ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸೇವಾ ಪರ್ಮಾಣ
ಪತರ್ ನಿಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/8/2010 0:00

D

ರ್ೕ.ಎಂ. .ಲೋ ತ್ ಕುಮಾರ್ ಪರ್.ದ.ಸ,
ಸ.ಪಾರ್.ಶಾ. ಜೋಳದಾಳು ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾಲುಲ್ಕು
ಇವರ ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ಸೇವಾವಧಿ ಘೋಷಣೆ
ಬಗೆಗ್.

35150

OFFICE BRANCH

5[5]
ಖಾ.ಪೂ.ಸೇ.
22/08‐09

35151

OFFICE BRANCH

5[9] ಚುನಾವಣೆ
ನೌ. ಪಟಿಟ್ 1/2008‐
09

ಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಬ್ಂದಿ
ಸ ಲ್ಕೆ ಬಗೆಗ್.

35152

OFFICE BRANCH

5[9]
ಸೇ.ಪರ್.ಪತರ್ 2008‐
09

ರ್ೕ ಟಿ.ಹಂಪೇ ಂಗಯಯ್, ಪರ್.ದ.ಸ ಇವರಿಗೆ
ಸೇವಾ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ ನಿಡುವ ಬಗೆಗ್.

34904

34925

12/8/2010 0:00

D

8/5/2011 0:00

D

12/8/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

ಜಿಸಾಬೀರ್ ಅಹಮದ್
ಅಹಮದ್, ಪರ್.ದ.ಸ,ನಿ‐
ರ್ೕ .ಜಿಸಾಬೀರ್
32ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,
59ಹೆ.ವೇ.ಬ/14/
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 20 ವಷರ್ಗಳ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
2009‐10
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

5[8]
ರ್ೕ.ಎನ್.ನಾಗೇಂದರ್, ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು,
ವೈವೆಮಪಾ.34/20
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ
09‐10
ತಾಯಿಯ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

8/29/2011 0:00

D

ವರ

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಕೆ.ಚಂದರ್ಯಯ್, ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು, ಶರೀ
ರಾಜಿರ್ ದೇಸಾಯಿ ಮಾದರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ,
59ಹೆವೇಬಡಿತ್/15/
ಐಜೂರು, ರಾಮನಗರ, ಇವರಿಗೆ ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ
2009‐10
ಉತಿತ್ೕಣರ್ತೆ ಸಂಬಂದ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನವನುನ್ ಪರಿಸಕ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/10/2012 12:39

D

35009

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ. ರ್ೕರಂಗಮೂತಿರ್, ಪರ್.ದ.ಸ., ಸಕಾರ್ರಿ
5[8]
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದೇವರ ಹೊಸಹ ಳ್, ನೆಲಮಂಗಲ
ವೈವೆ ಮಂ:37/20
ತಾ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ರವರ
09‐10
ಪತಿನ್ಯ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್

8/29/2011 0:00

D

35013

OFFICE BRANCH

54ನೇಮಕ‐
26/2009‐10

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರಗೆ
ರ್ೕ.ಕೆ.ಆರ್.ಪರ್ಕಾಶ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/24/2010 0:00

A

35014

OFFICE BRANCH

54ನೇಮಕ‐
27/2009‐10

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರಗೆ
ರ್ೕಮತಿಇ.ಆಶಾ. ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/9/2010 0:00

A

35015

OFFICE BRANCH

54ನೇಮಕ‐
28/2009‐10

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರಗೆ ರ್ೕ.
ಎಸ್.ಆರ್.ತಿಲಕ್, ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/24/2010 0:00

A

34937

35055

35095

35113

35154

35155

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

5[1] ಕ.ಕಾ.ಅ
15/2009‐10

ರ್ೕ ರ ೕಂ ಪಾಷ, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ಡಯಟ್,
ತುಮಕೂರು ಇವರು ವಗಾರ್ವಣೆ ಸಮಯದ ಲ್
ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಲು ಕಾಯದ್
ಅವಧಿಯನುನ್ ಇತಯ್ಥರ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

ಸಸಸಸಸಸಸಸ
ಸಸಸಸಸಸಸಸಸ
ಸಸಸಸಸಸಸಸಸ 2009‐10ನೇ ಸಾ ಗೆ ಬೋಧಕೇತರ
ಸಸಸಸಸಸಸಸಕಕ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ಕಕಕಕಕಸಸಸ 5[
1] ವಗರ್
06/2009‐10

ಬಬ್ಂದಿ

11/8/2010 0:00

E

8/5/2011 0:00

C

OFFICE BRANCH

5[1] ಸಥ್
ನಿ.06/2009‐10

ರ್ೕ ಎಲ್. ಬದರೀನಾಥ್ ಪರ್.ದ.ಸ ಇವರನುನ್
ಕನನ್ಡ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಪಾರ್ಧಿಕಾರದ
ನಿ ೕಜನೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊ
ಮಾತೃ
ಇಲಾಖೆಗೆ ಂತಿರುಗಿ ರುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

ಸ5[9] ಉ.ಹು.ಬ
/08‐09

ಮತಿ ದಾ
ದಾಯ್ ಹೆಗಡೆ
ಹೆಗಡೆ,
ೕಜನಾ
ರ್ೕೕಮತಿ
ಸಹಾಯಕರು, ಪಾರ್.ಶಾ. ಕಷ್ಕರು ಇವರಿಗೆ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್ಗಿನ ಮಾ ತಿ
ಸ ಲ್ಕೆ ಬಗೆಗ್.

12/8/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

5[5] ರಜೆ.ಮಂ.
30/2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ರತನ್ಮಮ್, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು,
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಇವರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ರಜೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

12/8/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

5[9]
ಹೆಚ್.ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್
. ಮಾ ತಿ /2007‐
08

ಹೆಚ್.ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್. ಗೆ ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕದ ಲ್
ಲಭಯ್ ಲಲ್ದ ಮಾ ತಿಗಳನುನ್ ನೌಕರರಿಂದ
ಸಂಗರ್ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

35157

OFFICE BRANCH

ಎ2/ಸನಿ/ಪರ್ದಸ/
ರಾಜೀನಾಮೇ
ಕುರಿತು 06/2008‐
09

ರ್ೕ.ಬಿ.ಆರ್.ಗೌರೀಶ್ ಪರ್.ದ.ಸ., ಅಕಚ್ರ
ದಾಸಸೋಹ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ನೆಲಮಂಗಲ
ತಾಲೂಲ್ಕ್ ಇವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕುರಿತು.

12/8/2010 0:00

D

35161

OFFICE BRANCH

5[5] ಕಾ.ಮಿ.ಬ
25/08‐09

ರ್ೕ ನ್.ಎಸ್. ಸೋಮಶೇಖರ್, ಪರ್.ದ.ಸ,
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ
ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

12/8/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

5[5] ಸವ್.ಚಾ.ಬ.
25/08‐09

ಶಂಕರೇಗೌಡ, ಗೂ
ಗೂರ್ಪ್ `ಡಿ`
ರ್ೕ.ಟಿ.ಎಸ್.ಶಂಕರೇಗೌಡ
ನೌಕರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್.

12/8/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

5[5]
ವೇ.ಸ.29/2008‐
09

ರ್ೕ ಬಿ.ಎಸ್. ವರಾಜೇಂದರ್ ಪರ್ಸಾದ್, ಪರ್.ದ.ಸ,
ರಿಯನೌಕರರು, ಇವರ ವೇತನವನುನ್ ರ್ೕ
ಕೆ.ಅನಂತ ಪದಮ್ನಾಭ ಪರ್.ದ.ಸ, ಇವರ
ವೇತನಕೆಕ್ ಸಮಾನಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/8/2010 0:00

D

35156

35162

35164

35165

OFFICE BRANCH

ಕನಾರ್ಟಕ ಪರಿ ಷಟ್ ಜಾತಿಗಳ ಸಂ ಧಾನಿಕ
5[9]
ಸೌಲಭಯ್ಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯ ಲ್ ತಾರತಮಯ್
ಪ.ಜಾ.ಸಂ.ಸೌ.ಮಾ
ಪರಿ ೕಲನೆಗೆ `ನಾಯ್ಯಮೂತಿರ್ ಎ.ಜೆ. ಸದಾ ವ
/07‐08
ಆ ೕಗದ ಸಮೀ ೆಗೆ ಮಾ ತಿ ಸ ಲ್ಕೆ.

35166

OFFICE BRANCH

5[9] ವಾ.ವೇ.ಬ 2008‐09 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಈ ಕಛೇರಿ ನೌಕರರಿಗೆ
1/08‐09
ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ಕೆ.ಗೀತಾಬಾಯಿ, ಬಿನ್ ಬಿ.ವಾಸನಾಯಕ್,
5[10]ಅಆನೇ/9/
ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಕತಿರ್ೕಕೇನಹ ಳ್,
2009‐10
ರಿಯೂರು ತಾಲೂಲ್ಕ್, ಚಿತರ್ರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್,
ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ `ಡಿ`, ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/11/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ಬಿನ್ ದಿ. ರ್ೕ.ಕೆ.ಕ್ಋಷ
ಕ್ಋಷಣ್
ರ್ೕೕಕೆ
ಕೆ.ಗುರುಪರ್ಸಾದ್
ಸಾದ್,ಬಿನ್
510ಅಆನೇ/07/ ಮೂತಿರ್, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ
ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ರಾಳ ಕೊಪಪ್, ಕಾರಿ ಪುರ
2009‐10
ತಾ. ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/11/2010 0:00

A

6/11/2010 0:00

A

35238

34795

35173

OFFICE BRANCH

5[10]
ಅ.ಆ.ನೇ/08/2009
‐10

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಮೂಕರ್ಣಣ್ಪಪ್ ಬಿನ್ ದಿ// ಹೆಂಜಾರಪಪ್, ಗೂರ್ಪ್
`ಡಿ`, ನೌಕರರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ,
ರಾ ತಾಲೂಲ್ಕ್, ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ
ಗೂರ್ಪ್ `ಡಿ` ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

35182

OFFICE BRANCH

5[4]ನೇಮಕ:29:
2009‐10

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಪಿ.ಎನ್.ಅಂಬಿಕ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/24/2010 0:00

A

35183

OFFICE BRANCH

5[4]ನೇಮಕ:30:
2009‐10

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಆರ್.ಹೆಚ್.ಕಾಂತರಾಜ್ ರವರಿಗೆ
ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/24/2010 0:00

A

35184

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
5[4]ನೇಮಕ:31:
ಎ.ಮಹೇಶ್ ರವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್
2009‐10
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/30/2009 0:00

A

35185

OFFICE BRANCH

8/19/2011 0:00

A

36140

OFFICE BRANCH

9/3/2009 0:00

A

5[4]ನೇಮಕ:[ಇ
ತರೆ]32:2009‐10

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಕೆ.ಎಂ. ದದ್ ಂಗಸಾವ್ಮಿ ರವರಿಗೆ
ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5(1)/ಖಾಹುಮಂ/ Regularisation of appointments of local
146/61‐62
candidates.

36141

OFFICE BRANCH

5(1)/ಬಡಿತ್/77/6
9‐70

36142

OFFICE BRANCH

9/3/2009 0:00

A

5(1)/ಇತರೆ/41/ Promotion from the cadre of Typist to
71‐72
that of st enographer‐Request for‐

9/3/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/158
/76‐77

Promotions of Supfrintendents holding
Indipendent charge of the posts of
Gazetted Assistants as Class‐II
officiating basis.

9/3/2009 0:00

A

36146

OFFICE BRANCH

5(1)/ಬಡಿತ್/13/8
6‐87

ಹದಿನ್ಐದು
ಹದಿನ್
ಐದು ವಷ
ವಷರ್ರ್ ಕರ್ಮಬದಧ್ ಸೆ
ಸೇವೆ
ೕವೆ ಸ ಲ್ ರ
ರುುವ
ವ
ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್
ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಏರಿ ಬಡಿತ್ಯನುನ್
ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/3/2009 0:00

A

36147

OFFICE BRANCH

5(1)/ಬಡಿತ್/3/90‐
91

ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಅಧೀಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/3/2009 0:00

A

36144

Promotions in the Clarical grade.

ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಣ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಯ ಲ್
ಮಂಗಳವಾರ ಸೇವೆಯ ಲ್ದದ್ .ಪಿ.3‐ಘಟಕದ
ಪಿಕ ನೌಕರರನುನ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ
ವರ್
ಕಾಲೇಜುಗ ಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/58/
99‐2000

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ 1971 ರಿಂದ
1985ರ ಅವಧಿಗೆ ದಿವ್ದಸ ಹಾಗು
ಪಿರಾಗಿದುದ್,
5(1)/ಇತರೆ/68/
ಸ.ಆದೇಶ ಸಂಖೆಯ್. ಇಡಿ 77/ಎಸ್ಇಡಿ‐98
99‐2000
ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 24.4.99ರ ಅನವ್ಯ
ಸೌಲಭಯ್ ಒದಗಿಸಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

36161

OFFICE BRANCH

5(1)/ಬಡಿತ್/70/9
9‐2000

36163

OFFICE BRANCH

36164

OFFICE BRANCH

36156

36159

9/5/2009 0:00

A

9/5/2009 0:00

A

ರ್ೕ.ಜಯ ಂಗಾರ್ವ್ ಂದೆ ಇವರು ಅಧೀಕಷ್ಕರ
ಹುದೆದ್ಗೆ ಅನಹರ್ರಿದುದ್,1998 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಮುಂಬಡಿತ್ ನೀಡಿದ ಬಗೆಗ್
ಇವರ ಮೇ ನ ಅಪಾಧನೆಗಳ ಕುರಿತು.

9/5/2009 0:00

A

5(1)/ಇತರೆ/33/
99‐2000

ಭೋದಕೇತರ ನೌಕರರ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್
ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ರುವ BEO/DD
ಕಛೇರಿಗ ಗೆ ವ್ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/5/2009 0:00

A

5(1)/ವಗರ್/87/9
9‐2000

ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ನ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್
ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.ದ[ದಿ:23.2.2000]

9/5/2009 0:00

A

36166

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/99/ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆಲ್‐
99‐2000
ಬಬ್ಂದಿ ಮರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬಗೆಗ್.

9/5/2009 0:00

A

36167

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/37/ ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ
99‐2000
ಅಂತಿಮ ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/5/2009 0:00

A

36170

OFFICE BRANCH

5(1)/ಬಡಿತ್/38/2
000‐01

ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ಯಿಂದ ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್
ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

9/5/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/60/
2009

ಪರುಸಣ
ುಸಣಣ್, ನಿ‐32 ಆಧೀ
ಆಧೀಕಷ್ಕರು
ಕಷ್ಕರು ೇತರ್
ರ್ೕ.ಓ.ಪರ
ಶಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಹೊಸ ದುಗಾರ್
ಇವರು ರ್ೕ.ಎನ್.ಪಿ.ಷೇಠ್ ಇವರಿಗೆ ಬಡಿತ್
ನೀಡಿರುವಂತೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

9/5/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

ದಿವ್ದಸ/ದಿವ್ದಸ ಸ ತ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರ
ಹುದೆದ್ಯಿಂದ ನಿ‐32ರ ಅನುಸಾರ ಪರ್ದಸ
5(1)/ಬಡಿತ್/72/2
ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ನೇಮಕಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ನೌಕರರನುನ್
000‐01
ಕತರ್ವಯ್ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಗು ಸುವ / ಸಥ್ಳ
ಮಾಪಾರ್ಡು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/5/2009 0:00

A

36174

36176

36192

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಬಿ. ರಾಮ ಹನ ಶೆಟಿಟ್, ನಿವೃತತ್
5(1)/ವೇನಿ/15/2 ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ನಿಯಮ32 ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ
000‐01
ಕಛೇರಿ ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅಧೀಕಷ್ಕರ
ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ಅಹರ್ತಾ ದಿನಾಂಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

36193

OFFICE BRANCH

5(1)/ಅ.ಬ/73/2
000‐01

36195

OFFICE BRANCH

5(1)/ಬಡಿತ್/24/2
000‐01

36196

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

36199

9/5/2009 0:00

A

ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರ ವೃಂದದಿಂದ ಅಧೀಕಷ್ಕರ
ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/5/2009 0:00

A

ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಯಿಂದ ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್
ನೀಡಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

9/5/2009 0:00

A

ಕೆ. .ಎಸ್.ಆರ್.ನಿಯಮ‐32ರ ಮೇರೆಗೆ
5(1)/ಅ.ಬ/64/2
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ದದ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರಿಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್
000‐01
ಬಡಿತ್ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

9/5/2009 0:00

A

ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ಹೊಂದಿದ
5(1)/ಇತರೆ/67/ ನಿ‐32ರ ಮೇರೆಗೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ
2000‐01
ಸ ತ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರನುನ್ ಕತರ್ವಯ್ದಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/5/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/75/
2000‐01

ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಯಿಂದ ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಕೆ. .ಎಸ್.ಆರ್. ನಿಯಮ‐32ರ ಅನುಸಾರ
ಸವ್ತಂತರ್ ಪರ್ಭಾರದ ಲ್ ನೇಮಿ
ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ರುವ ಸಥ್ಳ ಮಾಪಾರ್ಡು
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

36202

OFFICE BRANCH

5(1)/ಬಡಿತ್/75/2
000‐01

ದಿವ್ದಸ/ ಬಿ ಹುದೆದ್ಯಿಂದ ನಿ.32ರ ಮೇರೆಗೆ
ಸವ್ತಂತರ್ ಪರ್ಭಾರದ ಲ್ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕಗೊಂಡು ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ರುವ ಸಥ್ಳ
ಮಾಪಾರ್ಡು ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

9/5/2009 0:00

A

36204

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/29/
2000‐01

ರಾಜಯ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತುತ್ ತರಬೇತಿ
ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯದಿಂದ ಒಂದು ಅಧೀಕಷ್ಕರ
ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಕುರಿತು.

9/5/2009 0:00

A

9/5/2009 0:00

A

9/5/2009 0:00

A

36200

36208

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/32/
2000‐01

ಇ.ಎಲ್.ಟಿ. ಧಾರವಾಡ ಇ ಲ್ ಖಾ ರುವ
ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರ ಹುದೆಯನು
ಹುದೆಯ
ದ್ ನುನ್ ಪರ್.ದ.ಸ.
ಹುದೆದ್ಯನಾನ್ಗಿ ಪರಿವತಿರ್ ನಂತರ ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಶಹರ ವಲಯ
ಹುಬಬ್ ಳ್ ಇ ಲ್ಗೆ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುಲು ಕೋರಿರುವ
ಬಗೆಗ್.

36209

OFFICE BRANCH

5(1)/ಬಡಿತ್/01/2
000‐01

ರ್ೕ ಹನುಮಂತಪಪ್ ಕಟಿಟ್ಮನಿ ದಿವ್ದಸ
ಹುದೆದ್ಯಿಂದ ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುಲು
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

9/5/2009 0:00

A

36210

OFFICE BRANCH

ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ
5(1)/ಇತರೆ/53/
ಎಲಾಲ್ ನೌಕರರ ಪಟಿಟ್ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.civil
2000‐01
list

9/5/2009 0:00

A

36211

OFFICE BRANCH

5(1)/ಬಡಿತ್/54/2
000‐01

ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ
ಹಾಗೂ ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರರಿಗೆ ಅಧೀಕಷ್ಕರ
ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/5/2009 0:00

A

36214

OFFICE BRANCH

5[4]/ನೇಮಕ/43
/2009‐10

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಎಲ್.ಇ.ಮಾ ನಿ ರವರಿಗೆ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

1/5/2011 0:00

A

36215

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಕುಮಾರಿ
5[4]/ನೇಮಕ/44
ನಗೀನಾ ಬಾತೂನ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್
/2009‐10
ಸಹಾಯಕ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/9/2010 0:00

A

36216

OFFICE BRANCH

5[4]/ನೇಮಕ/45
/2009‐10

4/24/2010 0:00

A

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಕುಮಾರಿ
ಡಿ.ಎನ್.ಕ ತ ರವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

ಪರ್.ದ.ಸ ಅಂತಿಮ ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಈ
ಂದೆ ಪರ್ಕಟಿ ದುದ್,ಸಕಾರ್ರಿ ಮುದಾರ್ಲಯಕೆಕ್
ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/4/2
004‐05

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಆರ್.ಬಸವರಾಜಪಪ್, ದಿವ್.ದ.ಸ ಸಕಾರ್ರಿ
5(1)/ಬಡಿತ್/10/2
ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು,
003‐04
ಎಸ್.ಜಿ.ಹ ಳ್,ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಚಿತರ್ದುಗರ್
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

36250

OFFICE BRANCH

5(1)/ಬಡಿತ್/6/20
03‐04

36251

OFFICE BRANCH

5(1)/ಬಡಿತ್/05/2 ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರ
003‐04
ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

36252

OFFICE BRANCH

5(1)/ಬಡಿತ್/06/2
003‐04

36245

36248

ದಿವ್ದಸ/ದಿವ್ದಸ. ಸ ತ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರಿಗೆ
ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್
ಕ.ನಾ.ಸೇ.ನಿ:32ರನವ್ಯ ನೇಮಿ ದುದ್ ಸಥ್ಳ
ಮಾಪಾರ್ಡು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

ಸಾ. .ಇ.ಯ ಲ್ನ ದಿವ್ದಸ/ದಿವ್ದಸ ಸ ತ
ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರಿಗೆ ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್
ಕ.ನಾ.ಸೇ.ನಿ:32ರಂತೆ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/8/2009 0:00

A

9/8/2009 0:00

A

9/8/2009 0:00

A

9/8/2009 0:00

A

9/8/2009 0:00

A

36253

OFFICE BRANCH

5(1)/ಬಡಿತ್/1/20
03‐04

ಭೋದಕೇತರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ
ಧ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಬಡಿತ್ ಮುಖಾಂತರ
ತುಂಬುವ ಬಗೆಗ್.

9/8/2009 0:00

A

36254

OFFICE BRANCH

5(1)/ಬಡಿತ್/23/2
002‐03

ರ್ೕ ಆರ್ ವೈ ತೊಂಬೆರ್ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಖಾನಾಪುರ ಇವರಿಗೆ
ದಿನಾಂಕ 22.8.84 ರಿಂದ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/8/2009 0:00

A

36255

OFFICE BRANCH

5(1)/ಬಡಿತ್/31/2 ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ಪಡೆದ
002‐03
ನಂತರ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ ಬಗೆಗ್.

9/8/2009 0:00

A

36259

OFFICE BRANCH

ರ್.ಕೆ.ಲ ಮ್ ನಾರಾಯಣರಾವ್ ದಿವ್ದಸ/ ರ್ಮತಿ
5(1)/ಬಡಿತ್/87/2
ಪದಾಮ್ವತಿ ದಿವ್ದಸ ಇವರಿಗೆ ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್
002‐03
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/8/2009 0:00

A

36260

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/54/
2002‐03

9/8/2009 0:00

A

ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಇರುವ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಅಗತಯ್ ರುವ
ಕಡೆಗೆ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

36261

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/98/
2002‐03

ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/8/2009 0:00

A

36264

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/30/
2002‐03

ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವವರಿಗೆ ಅಹರ್ತಾ
ದಿನಾಂಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.[31/7/2002]

9/8/2009 0:00

A

36267

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/68/
ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್
2002‐03
ಜೇಷಠ್ತೆ/ಪೂವರ್ನವ್ಯವಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/8/2009 0:00

A

36268

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/27/
2002‐03

ರ್ೕ.ಎನ್.ಜೆ ಇನಾಂದಾರ್ ಪರ್ದಸರಿಗೆ
ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

9/8/2009 0:00

A

36278

OFFICE BRANCH

5(1)/ಬಡಿತ್/08/2
001‐02

ಪರ್ದಸ/ ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರ ಹುದೆದ್ಯಿಂದ
ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/8/2009 0:00

A

36279

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/73/
2001‐02

ಬೆರಳಚುಚ್ ಸ ತ ದಿವ್ತಿಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ
ವೇತನ ನಿಗದಿ ಗೋ ಸುವ ಅಹಾರ್ತ
ದಿನಾಂಕದ ಬಗೆಗ್.

9/8/2009 0:00

A

36280

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/31/
2001‐02

ರ್ೕ ಭಿಮಶಾ ಮರತೂರು,ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು
ಇವರಿಗೆ ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ಅಹಾರ್ತಾ
ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/8/2009 0:00

A

36282

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/24/
2001‐02

ರ್ೕ.ಎಚ್.ಎಂ. ವರಾಮಯಯ್,ನಿವೃತತ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು
ಇವರ ಬಡಿತ್ ತಾರತಮಯ್ದ ಬಗೆಗ್.

9/8/2009 0:00

A

36283

OFFICE BRANCH

5(1)/ಜೇಪಟಿಟ್/15 ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಯ ಲ್
3/2001‐02
ವತ್ತಾಯ್ಸವಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ್.[ದಿ:11/3/2002]

9/8/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಕೆ.ಎಸ್. ರ್ೕ ಕಂಠಸಾವ್ಮಿ,ನಿವೃತತ್
ಪರ್ದಸರವರ ತಮಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಲ್
ಅನಾಯ್ಯವಾಗಿದೆ ಎನನ್ಲಾದ ಅಂಶಗ ಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಇಲಾಖಾ ರುದದ್
ಲೋಕಾಯುಕತ್ಕೆಕ್ ದೂರು ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.[9‐7‐
2001]

9/8/2009 0:00

A

36284

5(1)/ಬಡಿತ್/20/2
001‐02

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್
ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿರುವ ಪರ್ದಸ ಮತುತ್ ದಿವ್ದಸ
ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

36285

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/57/
2001‐02

36286

OFFICE BRANCH

ದಿವ್ತಿಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಖಾ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್
5(1)/ಬಡಿತ್/98/2
ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ
001‐02
ತುಂಬುವ ಬಗೆಗ್.

36287

OFFICE BRANCH

5(1)/ಜೇಪಟಿಟ್/77
/2001‐02

36289

OFFICE BRANCH

36290

OFFICE BRANCH

9/8/2009 0:00

A

9/8/2009 0:00

A

ಪರ್ದಸ/ ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರ ಹುದೆದ್ಯಿಂದ
ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಲ್ ಹೆಸರು
ಬಿಟುಟ್ ಹೋಗಿರುವ ಬಗೆಗ್.

9/8/2009 0:00

A

5(1)/ಇತರೆ/35/
2001‐02

2001‐02ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಏಳು ಹೊಸ ೇತರ್
ಬಾಲ್ಕಗ್ ಗೆ ಬಬ್ಂದಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/8/2009 0:00

A

5(1)/ಬಡಿತ್/91/2
001‐02

ಸಾ. .ಇ.ಯ ಪರ್ದಸರಿಗೆ ಹಾಗೂ
ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರಿಗೆ ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ಸಥ್ಳ ಮಾಪಾರ್ಡು

9/8/2009 0:00

A

ರ್ೕ ಪರುಸಣಣ್ ಓ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರಿಗೆ ದಿ.25/1/96ರಿಂದ
ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಸಾಥ್ನವನುನ್ ಬಡಿತ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

36291

OFFICE BRANCH

5(1)/ಅ.ಬ/125/
2001‐02

36292

OFFICE BRANCH

ದಿವ್ದಸ ಮತುತ್ ದಿವ್ದಸ ಸ ತ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರಿಗೆ
5(1)/ಬಡಿತ್/112/
ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ಕೆ. .ಎಸ್.ಆರ್ 32ರ ಮೇರೆಗೆ
2001‐02
ಸವ್ತಂತರ್ ಪರ್ಭಾರ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

36293

9/8/2009 0:00

A

9/8/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(1)/ಬಡಿತ್/152/
2001‐02

ದಿವ್ದಿತಿಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕ ಸ ತ
ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರಿಗೆ ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ಯ ಬಡಿತ್
ಅಹರ್ತಾ ದಿನಾಂಕ ನೀಡುವವರಿಗೆ ಅಧೀಕಷ್ಕರ
ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/8/2009 0:00

A

36294

OFFICE BRANCH

ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ಯಿಂದ ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್
5(1)/ಅ.ಬ/18/2
ನೀಡಿ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ರುವ ಸಥ್ಳ ಮಾಪಾರ್ಡು
001‐02
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/8/2009 0:00

A

36296

OFFICE BRANCH

5(1)/ಕ /45/20
01‐02

ರ್ೕಮತಿ ಮುದುದ್ರತನ್ ಮತುತ್ ರ್ೕಮತಿ
ಚಂದರ್ಕಲಾರವರು ಅಧೀಕಷ್ಕರಾಗಿ ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್
ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗೆಗ್.

9/8/2009 0:00

A

36299

OFFICE BRANCH

5(1)/ಬಡಿತ್/29/2
001‐02

ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರ ವೃಂದದಿಂದ ಅಧೀಕಷ್ಕರ
ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/8/2009 0:00

A

36301

OFFICE BRANCH

5(1)/ವೇನಿ/146/
2001‐02

ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ
ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/8/2009 0:00

A

36302

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/67/
2001‐02

ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ಯಿಂದ ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್
ಹೊಂದಿ, ಸಥ್ಳ ಮಾಪಾರ್ಡು ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

9/8/2009 0:00

A

36303

OFFICE BRANCH

5(1)/ಬಡಿತ್/28/2
001‐02

ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರ ಹುದೆದ್ಯಿಂದ ಅಧೀಕಷ್ಕರ
ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/8/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

ದಿವ್ತಿಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಮತುತ್ ದಿವ್ತಿಯ
5(1)/ಬಡಿತ್/101/ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಸ ತ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರಿಗೆ
2001‐02
ನಿ32ರ ಮೇರೆಗೆ ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

9/8/2009 0:00

A

36304

36305

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/70/
2001‐02

ರಾಜಯ್ದ ಜಿಲಾಲ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಗಳ ಲ್
ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿರುವ ಪರ್ದಸ/ದಿವ್ದಸ
ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/8/2009 0:00

A

36323

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/72/ ಕೆಯ್ಬಿಟಿಟ್ರುವ ದಿವ್ದಸ ಸಹಾಯಕರುಗ ಗೆ ಪರ್ದಸ
97‐98
ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/8/2009 0:00

A

36324

OFFICE BRANCH

5(1)/ವೇನಿ/8/97
‐98

ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್.

9/8/2009 0:00

A

36325

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/31/
97‐98

ರ್ೕ.ಎಂ.ಎಸ್.ಚಂದರ್ಶೇಖರಯಯ್ ಪರ್ದಸ ಇವರು
ಬಡಿತ್ ಕೋರಿರುವ ಕುರಿತು.

9/8/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಹೊಸದಾಗಿ ಅ ತ್ತವ್ಕೆಕ್ ಬಂದಿರುವ ಏಳು
5(1)/ಇತರೆ/21/ ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ಲ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲಾಲ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ
97‐98
ಕಛೇರಿಗೆ/ ದ.ಕ ಜಿಲಾಲ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕ ಕಛೇರಿಗೆ
ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/8/2009 0:00

A

36326

ರ್ೕಮತಿ ಬೇಬಿ, ಪರ್.ದ.ಸನಿ‐32 ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
20 ವಷರ್ಗಳ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

ಡಿ.ಪಿ.ಇ.ಪಿ. ಜಿಲಾಲ್ ಕಛೇರಿಗ ಗೆ ಬಬ್ಂದಿ
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

9/8/2009 0:00

A

36327

OFFICE BRANCH

5(9)/ವೇನಿ/ಹೆ.
ವೇ.ಬ/22/2009‐
10/2009

36328

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/35/
97‐98

OFFICE BRANCH

ಎಂ.ಲಕಷ್ಮ್ಣಪಪ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ
5(9)/ಸೇ.ಸೇ//2
ವಲಯ‐1, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ
3//2009
ಕ.ನಾ.ಸೇ ನಿ.247ಎಪರ್ಕಾರ ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ
ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.

8/20/2011 0:00

E

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಸಯ
ಥ್ ಯ್ದ್ ಅಹಮದ್
ಅಹಮದ್.ಎಫ್.ಪರ್.ದ.ಸ,
5(9)ಪಿ/ರಜೆ.ಮಂ
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು,
//24/2009‐
ಇವರಿಗೆ ಪಿತೃತವ್ ರಜೆಯನುನ್ ಮಂಜೂರು
10/2009
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ನಾಗರತನ್ ಕೋಂ ದಿ.ಬಿ.ಪಿ.ರಾಜು,
5(10)/ನೇಮಕ/
ಸಾಗರ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ಅಆನೇ/10/2009‐
ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ
10/2009
ಬಗೆಗ್

6/11/2010 0:00

A

36329

36331

36333

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/87/
95‐96

ದಿವ್ದಸ ಸ ತ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರಿಗೆ ಪರ್ದಸರಿಗೆ
ಬಡಿತ್ ನೀಡಿದ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ ಅಹರ್ತಾ
ದಿನಾಂಕವನುನ್ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/9/2009 0:00

B

36392

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/03/
95‐96

ರ್ೕ. .ಕೆ. ವಣಣ್ ,ನಿವೃತತ್ ಪರ್ದಸ
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ,ಮಂಡಯ್,ಇವರ
ಂದಿನ ಸೇವೆಯನುನ್ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭಯ್ಕಾಕ್ಗಿ
ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/9/2009 0:00

B

36401

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/01/ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರುಗಳ ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್
96‐97
ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

B

36404

OFFICE BRANCH

ರುದೆರ್ಗೌಡ
ದಸ
ರ್ೕ ಮ ಲ್ಕಕಾಜುರ್ನ
ಾಜುರ್ನ s/o ರುದೆ
ಗೌಡ ಪರ್ದಸ
5(1)/ಇತರೆ/97‐ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾಯರ್ಲಯ ಸೇಡಂ
ಗುಲಬಗರ್ ಜಿಲೆಲ್,ಇವರ ಕೆ.ಎ.ಬಿ.2033/96 ಬಡಿತ್
98/96‐97
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

B

36406

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/96/
97‐98

9/14/2009 0:00

B

36391

ಸಾ. .ಇ.ಯ ಲ್ನ ಲೆಕಾಕ್ಧಿಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

36407

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/60/
99‐2000

ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪುವರ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪದ
ಪುವರ್ ಕಷ್ಣ ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆತರುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

B

36408

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/60/
99‐2000

ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪುವರ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪದ
ಪುವರ್ ಕಷ್ಣ ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆತರುವ ಬಗೆಗ್.[3]

9/14/2009 0:00

B

36409

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/1/9
7‐98

ರ್ೕ.ಎಂ.ಚನನ್ಮಲಲ್ಯಯ್,ನಿವೃತತ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು,
ಇವರು ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ದಾವೆ
ನಂ:22932/97 ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

B

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/108
/97‐98

ದಸ ಬಾಲ್
ಬಾಕ್
ಕ್
ರ್ೕ ಮ ಲ್ಕಕಾಜುರ್ನ
ಾಜುರ್ನ,ಪರ್ದಸ
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಸೇಡಂ ಇವರು
ಕೆ.ಎ.ಟಿಯ ಲ್ ಹೂಡಿರುವ ಅಜಿರ್
ಸಂಖೆಯ್:2033/96.

9/14/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/110
/98‐99

ಉಪನಿದೆರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಬಳಾಳ್ರಿರವರ
ಕಛೇರಿಯಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ
ಕಛೇರಿಗೆ ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

B

36416

36417

ರ್ೕ.ಎಂ. ಹನ್ ಕುಮಾರ್, ದವ್ದಸ ೆತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ನಂಜನಗೂಡು ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಕುರಿತು ಕೆ.ಎ.ಟಿಯ ಲ್ ದಾವೆ
ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.[ನಂ:3262/98]

9/14/2009 0:00

B

36420

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/133
/98‐99

36421

OFFICE BRANCH

5(1)/ವೇನಿ/962/
99/1/98‐99

ರ್ೕ ವಶಂಕರಯಯ್ ನಿವೃತತ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಕೋಲಾರ ಇವರು
ತಮಮ್ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಕುರಿತು

9/14/2009 0:00

B

36423

OFFICE BRANCH

ಹೊಸದಾಗಿ ಅ ತ್ತವ್ಕೆಕ್ ಬಂದಿರುವ ದಾವಣಗೆರೆ
5(1)/ಇತರೆ/ಹೂ ಜಿಲಾಲ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಗೆ ಚಿತರ್ದುಗರ್
ಜಿ 1/98‐99
ಜಿಲಾಲ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ
ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

B

36424

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/31/
99‐2000

ಬೋದಕೇತರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

B

OFFICE BRANCH

ರಾಜಯ್ದ
ಧ ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ಲ್ ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ
ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಕಛೇರಿಗ ಗೆ
5(1)/ಇತರೆ/77/
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಬೋಧಕೇತರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್
99‐2000
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಕೋರಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಗಳನುನ್
ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು.

9/14/2009 0:00

B

36427

36433

OFFICE BRANCH

ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ
5(1)/ಇತರೆ/9/9
ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ತಯಾರಿಸಲು ಕೋರಿರುವ
9‐2000
ಕುರಿತು.

9/14/2009 0:00

B

36436

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/23/ ಸಾ. .ಇ.ಯ ಕನಾರ್ಟಕ ಧಾನ ಸಭೆಯ ಅಜಿರ್
2003‐04
ಸಂಖೆಯ್ :253/2003 ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

B

36437

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/07/
2003‐04

9/14/2009 0:00

B

36438

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/18/ ಈಶಾನಯ್ ವಲಯ ಕಷ್ಣಾಭಿವೃದಿಧ್ ನಿದೇರ್ಶಕರಿಗೆ
2002‐03
ಅಧಿಕಾರ ಪರ್ತಾಯ್ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

B

OFFICE BRANCH

2002‐03 ನೇ ಸಾ ನ ಹೊಸ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿ
ರಾಜಯ್ ಮದಾಯ್ಹನ್ ಉಪಹಾರ
ೕಜನೆ
5(1)/ಇತರೆ/ಪರ್ದ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಅನುಷಾಠ್ನಗೊ ಸಲು
ಸ/ಹುದೆದ್/ಭತಿರ್/84/
ಸೃಜಿಸಲಾದ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ
2002‐03
ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ನಿ ೕಜನೆ ಮೇಲೆ
ಭತಿರ್ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

B

36440

ಹುದೆದ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಗೊಂಡ ಭೋಧಕೇತರ
ನೌಕರರ ಸಥ್ಳ ಮಾಪಾರ್ಡಿನ ಬಗೆಗ್.

5(1)/ಇತರೆ/ಕೆ.ಎ
ರ್ೕ.ಜಯಶಂಕರ್ ರುದದ್ ಸಕಾರ್ರ
ಟಿ/ದಾವೆ/63/2002
ಮತಿತ್ತರು,ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್ 11932/2002
‐03

9/14/2009 0:00

B

9/14/2009 0:00

B

ರ್ೕ. .ಡಿ. ರೇಕರ್.ಪರ್ದಸ.ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ
5(1)/ಇತರೆ/76/
ಕಾವಲಗಿ,ಅಳಂದ ತಾ.ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು
2002‐03
ಕ.ಆ.ನಾಯ್.ಮಂ.ಯ ಲ್.ದಾವೆ ಸಂ:13290/2002

9/14/2009 0:00

B

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/34/
2002‐03

ಅಬುಲ್
ಲ್ ಖಾನ್
ಂಖಾನ್ ಲೋದಿ
ಲೋದಿ.ದಿವ್ದಸ
ರ್ೕ.ಅಬುದ್
ಖಾನ್ ರ ಂಖಾನ್
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.ಹೊನುನ್ರು‐ಮಾ ತ್ ಹೊ ,ಹುಕೆಕ್ರಿ
ತಾ.ಬೆಳಗಾ ಜಿಲೆಲ್.ಇವರು ವಗಾರ್ವಣೆ
ಮಾಡಲು ಕೋರಿ ದಾವೆ ಸಂ:9837/2002

9/14/2009 0:00

B

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/7/2
000‐01

ಈ ಇಲಾಖೆಯ ಡಿ ಗುಂಪಿನ ಖಾ ಹುದೆದ್
ವರಗಳನುನ್ ಇಲಾಖೆ ಇವರಿಗೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

B

36441

OFFICE BRANCH

36442

OFFICE BRANCH

5(1)/ಬಡಿತ್/86/2
002‐03

36443

OFFICE BRANCH

36445

36446

ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಯಿಂದ
ಅಧಿಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

36447

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/66/
2000‐01

ಮತುತ್ ಡಿ ವಗರ್ದ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್
ಅಂಗ ಕಲರಿಗೆ ಶೇ 5ರಷುಟ್ ಮೀಸಲಾತಿ
ಬಗೆಗ್.[14.2.2001]

9/14/2009 0:00

B

36448

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/38/
2000‐01

ರಾಜಯ್ದ ಜಿಲಾಲ್ ಉಪನದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಗಳ ಲ್
ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿರುವ ಪರ್ದಸ ಹಾಗೂ ದಿವ್ದಸ
ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಕುರಿತು.

9/14/2009 0:00

B

OFFICE BRANCH

ರಾಜಯ್ದ ಜಿಲಾಲ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಗಳ ಲ್
ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿರುವ ಪರ್ದಸ/ದಿವ್ದಸ
5(1)/ಇತರೆ/70/
ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ/ ೇತರ್
2000‐01
ಕಷ್ಣಾಧೀಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗ ಗೆ
ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

B

36450

OFFICE BRANCH

ಪರ್ದಸ
ದಸ ಅಂತಿಮ ಜೇಷತಾ
ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್
ಪಟಿ ಯ ಲ್ ಹ
ಹೆಸರ
ೆಸರು
5(1)/ಜೇಪಟಿಟ್/37 ಜನಮ್ದಿನಾಂಕ, ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ದಿನಾಂಕ,ಬಡಿತ್
ದಿನಾಂಕ,ಜಾತಿ ಇತಾಯ್ದಿ ಸೇಪರ್ಡೆ ಹಾಗೂ
(a)/2000‐01
ಇತರೆ ನೂಯ್ನತೆಗಳನುನ್ ಸೆಪರ್ಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

B

36452

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/14/
2000‐01

ಭೋಧಕೆತರ ಬಬ್ಂದಿ ವಗರ್ದ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್
ಅನುಪಾತಕಾಕ್ನುಗುಣವಾಗಿ ಹೆಚಿಚ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

B

36449

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/137
/2001‐02

ಸಕಾರ್ರದ
ಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಲ್
ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಹುದೆದ್ಗಳ ವರಗಳನುನ್
ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

B

36455

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/156
/2001‐02

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ
ಕಛೇರಿ/ಸಾ. .ಇ,ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು‐ಇ ಲ್
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಇರುವ ಪರ್ದಸ ಹಾಗೂ ದಿವ್ದಸ
ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

B

36456

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/56/
2001‐02

ಜಿಲಾಲ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಗಳ ಲ್
ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿರುವ ಪರ್ದಸ ಹಾಗೂ ದಿವ್ದಸ
ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

B

36457

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/54/
2001‐02

ರಾಜಯ್ದ ಜಿಲಾಲ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಗಳ ಲ್
ಹೆಚಚ್ವರಿಯಾಗಿರುವ ಪರ್ದಸ ಹಾಗೂ ದಿವ್ದಸ
ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಕುರಿತು.

9/14/2009 0:00

B

36459

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಕೆ.ಎಸ್. ೕಹನ್,ದಿವ್ದಸರು,ಸ.ಪ.ಪೂ,ಕಾ
5(1)/ಇತರೆ/388
ಲೇಜು,ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ,ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್‐ಬಡಿತ್
5/12/2001‐02
ಸಂಬಂಧ ಕೆ.ಎ.ಟಿಯ ಲ್ ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ.

9/14/2009 0:00

B

36453

ರ್ೕ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್,ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಇವರು
5(1)/ಇತರೆ/606
ಕ.ಆ.ನಾಯ್ಯಮಂಡ ಯ ಲ್ ಹೂಡಿರುವ ಅಜಿರ್
5/2001/2001‐02
ಸಂ:6065/2001

9/14/2009 0:00

B

5(1)/ಇತರೆ/260
8/2001‐02

ರ್ೕ,ಮಹಮದ್ ಅಯಾತ್ ದಿವ್ದಸ ಇವರ ದಾವೆ
ಸಂಖೆಯ್:2608/2001‐02

9/14/2009 0:00

B

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/58/
2001‐02

ರಾಜಯ್ದ ಜಿಲಾಲ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಗಳ ಲ್
ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿರುವ ಪರ್ದಸ ಹಾಗೂ ದಿವ್ದಸ
ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

B

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/76/
2001‐02

ರಾಜಯ್
ರಾಜ ದ ಸಾ.
ಸಾ .ಇ.ಜಿಲಾ
ಜಿಲಾಲ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ
ಕಛೇರಿಗಳ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿರುವ ಪರ್ದಸ
ಹಾಗೂ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ೆ. .ಕ.ಹಾಗೂ
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

B

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/61/
2001‐02

ರಾಜಯ್ದ ಜಿಲಾಲ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಗಳ ಲ್
ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿರುವ ಪರ್ದಸ ಹಾಗೂ ದಿವ್ದಸ
ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

B

36460

OFFICE BRANCH

36463

OFFICE BRANCH

36464

36465

36466

36467

OFFICE BRANCH

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇ ಲ್
5(1)/ಇತರೆ/31/ ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿರುವ ಪರ್ದಸ ಹಾಗೂ ದಿವ್ದಸ
2001‐02
ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ೆ. .ಕ.ಹಾಗೂ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆಗ ಗೆ
ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

36468

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/42/
2001‐02

36469

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/42/
2001‐02

36470

36472

9/14/2009 0:00

B

ರ್ೕ.ತಮಮ್ಯಯ್,ಪರ್ದಸ,ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ,ಬೆಂಗಳೂರು
ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ಹುದೆದ್ ಸಮೇತ
ೆ. .ಕ.,ಉ.ವ.IIIಕೆಕ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

B

ಜಿಲಾಲ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಗಳ ಲ್
ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿರುವ ಪರ್ದಸ ಹಾಗೂ ದಿವ್ದಸ
ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

B

OFFICE BRANCH

ರಾಜಯ್
ರಾಜ ದ ಸಾ.
ಸಾ .ಇ.ಜಿಲಾ
ಜಿಲಾಲ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ
5(1)/ಇತರೆ/63/ ಕಛೇರಿಗಳ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿರುವ ಪರ್ದಸ
ಹಾಗೂ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ
2001‐02
ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

B

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/53/
2001‐02

ರಾಜಯ್ದ ಜಿಲಾಲ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಗಳ ಲ್
ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿರುವ ಪರ್ದಸ ಹಾಗೂ ದಿವ್ದಸ
ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

B

36473

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/49/
2001‐02

ಜಿಲಾಲ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಗಳ ಲ್
ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿರುವ ಪರ್ದಸ ಹಾಗೂ ದಿವ್ದಸ
ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

B

36474

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/51/
2001‐02

ರಾಜಯ್ದ ಜಿಲಾಲ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಗಳ ಲ್
ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿರುವ ಪರ್ದಸ ಹಾಗೂ ದಿವ್ದಸ
ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

B

OFFICE BRANCH

ರಾಜಯ್ದ ಸಾ. .ಇ.ಜಿಲಾಲ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ
5(1)/ಇತರೆ/59/ ಕಛೇರಿಗಳ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿರುವ ಪರ್ದಸ
2001‐02
ಹಾಗೂ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

B

OFFICE BRANCH

ರಾಜಯ್
ರಾಜ ದ ಸಾ.
ಸಾ .ಇ.ಜಿಲಾ
ಜಿಲಾಲ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ
5(1)/ಇತರೆ/60/ ಕಛೇರಿಗಳ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿರುವ ಪರ್ದಸ
2001‐02
ಹಾಗೂ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

B

OFFICE BRANCH

ರಾಜಯ್ದ ಸಾ. .ಇ.ಜಿಲಾಲ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ
5(1)/ಇತರೆ/64/ ಕಛೇರಿಗಳ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿರುವ ಪರ್ದಸ
2001‐02
ಹಾಗೂ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

B

36475

36476

36477

36478

36479

36480

36481

36482

OFFICE BRANCH

ರಾಜಯ್ದ ಸಾ. .ಇ.ಜಿಲಾಲ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ
5(1)/ಇತರೆ/62/ ಕಛೇರಿಗಳ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿರುವ ಪರ್ದಸ
2001‐02
ಹಾಗೂ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

B

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/59/
2001‐02

ರಾಜಯ್ದ ಸಾ. .ಇ.ಜಿಲಾಲ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ
ಕಛೇರಿಗಳ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿರುವ ಪರ್ದಸ
ಹಾಗೂ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ೆ. .ಕ.ಹಾಗೂ
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

B

OFFICE BRANCH

ರಾಜಯ್ದ ಸಾ. .ಇ.ಜಿಲಾಲ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ
5(1)/ಇತರೆ/55/ ಕಛೇರಿಗಳ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿರುವ ಪರ್ದಸ
2001‐02
ಹಾಗೂ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

B

OFFICE BRANCH

ರಾಜಯ್
ರಾಜ ದ ಸಾ.
ಸಾ .ಇ.ಜಿಲಾ
ಜಿಲಾಲ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ
5(1)/ಇತರೆ/50/ ಕಛೇರಿಗಳ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿರುವ ಪರ್ದಸ
ಹಾಗೂ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ
2001‐02
ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

B

OFFICE BRANCH

ರಾಜಯ್ದ ಸಾ. .ಇ.ಜಿಲಾಲ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ
5(1)/ಇತರೆ/52/ ಕಛೇರಿಗಳ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿರುವ ಪರ್ದಸ
2001‐02
ಹಾಗೂ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

B

ಸಾ. .ಇಯ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರು
ಹಾಗೂ ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರ ಹುದೆದ್ಯಿಂದ
ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

B

36483

OFFICE BRANCH

5(1)/ಬಡಿತ್/26/2
001‐02

36485

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/154
/2001‐02

ಈಶಾನಯ್ ವಲಯ ಕಷ್ಣಾಭಿವೃದಿದ್
ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ ಗುಲಬ್ಗಾರ್ಕೆಕ್ ಹುದೆದ್ಗಳ
ಮಂಜೂರಾತಿ,ಸಥ್ಳಾಂತರದ ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

B

36486

OFFICE BRANCH

5(1)/ಬಡಿತ್/42/2
001‐02

ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರ ವೃಂದದಿಂದ ಅಧೀಕಷ್ಕರ
ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

9/14/2009 0:00

B

36488

OFFICE BRANCH

5(1)/ಜೇಪಟಿಟ್/15
/2001‐02

ಪರ್ದಸಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಯನುನ್
ಪರಿ ೕ ,ಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ರುವ ನೂಯ್ನತೆಗಳನುನ್
ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

B

OFFICE BRANCH

5(1)/ಬಡಿತ್/15/2
001‐02

ದಿವ್ದಸ ಹಾಗೂ ದಿವ್ದಸ ಸ ತ
ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರಿಗೆ ಕೆ. .ಎಸ್.ಆರ್.ನಿಯಮ‐
32ರ ಮೇರೆಗೆ ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ಸವ್ತಂತರ್
ಪರ್ಚಾರದ ಲ್ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

B

36490

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/118 ಸವರ್ ಕಷ್ ಅಭಿಯಾನ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಕೆಕ್
/2009
ೕಜನೆ ಕುರಿತು.

36497

36496

ಬಬ್ಂದಿ

9/14/2009 0:00

C

OFFICE BRANCH

ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ಕೈಪಿಡಿ ಮತುತ್ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನಯ್
5(1)/ಇತರೆ/131 ಹುದೆದ್ಗಳ ವಗರ್ಗ ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿ ದ ಜಾಬ್
/2001‐02
ಚಾಟ್ರ್ ಗಳ ಪರ್ತಿಗಳನುನ್ ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಗೆ
ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

C

36498

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಎಂ.ಮಸಣಶೆಟಿಟ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ
5(1)/ಇತರೆ/57/
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಮಧುವನಹ ಳ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ
2001‐02
ಜಿಲೆಲ್ ವೃಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

C

36499

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/05/
2002‐03

9/14/2009 0:00

C

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಜೆ.ರ ೕಂದರ್ನಾಥ್,ಪರ್ದಸ ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರ
5(1)/ಇತರೆ/99/ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗ, ಇವರಿಗೆ ಪರ್ದಸ
2002‐03
ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ಅಹರ್ತಾ ದಿನಾಂಕ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲು
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

C

36500

ಕೆ.ಎ. .ದಾವೆ ಸಂ:4542 to 47‐
003. ರ್ೕಮತಿ.ಗಿರಿಜಾ ಮತಿತ್ತರರು.

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಎಸ್.ಎನ್.ಲೋಕೇಶ್.ದಿವ್ದಸ
ಇವರನುನ್, ರ್ೕ.ಬಿ.ಆರ್.ಗುರುದೇವ್ ಶಾಸಕರು
5(1)/ನಿ ೕ/05
ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಇವರ ಆಪತ್ ಸಹಾಯಕರ
/2007‐08
ಹುದೆದ್ಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊ ಸಲು ನಿಧರ್ರಿ ರುವ
ನೆನ್ಲೆಯ ಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮಾತರ್ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

C

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/02/
2006‐07

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ಇತರೆ
ವೃಂದದ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್
ತಯಾರಿಸಲು ರಚಿ ರುವ ಶೇಷ ಘಟಕಕೆಕ್
ಅಧಿಕಾರಿ:ನೌಕರರನನ್ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

C

36504

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/32/
2006‐07

ರ್ೕಮತಿ .ಪದಾಮ್ವತಮಮ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧೀಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಇವರ
ಮಾನಾನ್ ಮುಖಯ್ ಮಂತಿರ್ಗಳ ಜನತಾ
ಸಂದಶರ್ನದ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಮನ ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

C

36506

OFFICE BRANCH

5(1)/ದೂರು/28/
2004‐05

ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್
ಭೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ
ಚಾರಣೆ ಕುರಿತು.

9/14/2009 0:00

C

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/23/
2005‐06

ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರುಆಡ ತ, ಭಾಗಿಯ
ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಈ ಹುದೆದ್ಯ
ಸಥ್ಳಾಂತರದ ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

C

36501

36502

36507

36508

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/19/
2005‐06

ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,ಸಾ. .ಇ.ಬೆಂ.ಈ ಕಛೇರಿಯ
ವ್ಕೃತಿ ಶಾಖೆಯನುನ್ ಕೇಂದರ್ಕೃತಗೊ ಸುವ
ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

C

36509

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/60/
2006‐07

ಇಲಾಖಾ ನಾಯ್ಯಾಲಯ ಪರ್ಕರಣಗಳ
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆಗಾಗಿ ಒಬಬ್ರು ನಿವೃತತ್
ನಾಯ್ಯಾದೀಶರನುನ್ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

C

OFFICE BRANCH

ಗಾರ್ಮೀಣಾಭಿವೃದಿಧ್ ಮತುತ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್
ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಗಾರ್ಮ
5(1)/ಇತರೆ/51/
ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯರ್ದ ರ್ ಗೆರ್ೕಡ್‐2 ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ
2006‐07
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ದಿವ್ದಸರನುನ್ ನ ೕಜಿಸುವ
ಮೂಲಕ ತುಂಬುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

C

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಕಕೆ.ಆಂಜನಪಪ್
.ಆಂಜನಪಪ್, ಅಧಿ
ಅಧೀಕಷ್ಕರು,
ಕಷ್ಕರು,
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಖೆ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ಕನನ್ಡ
ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಪಾರ್ಧಿಕಾರಕೆಕ್ ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

ರ್ೕ ಎಂ.ಎಸ್. ರ್ೕನಿವಾಸ, . .ಟಿ, ಆಯುಕತ್ರ
59ವೇತನ
ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
ನಿಗಧಿ/16/2009‐
ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ
10
ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/20/2011 0:00

D

36511

35368

35299

OFFICE BRANCH

5[1]
ನಿ ೕಜನೆ
03/2009‐10

35300

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ .ಕೆ.ಇ.ಮುರಿಗಮಮ್, ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು,
59ಸವ್.ಚಾ.ಬ/17/
ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ,ಮ.ಉ. ೕ
2009‐10
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನ
ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

ರ್ೕ ಲಾರನ್ಸ್ ಡಿ ಸೋಜ ಬಿನ್ ದಿ. ಥಾಮಸ್ ಡಿ
ಸೋಜೆ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/26/2010 0:00

A

ರ್ೕ ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಕೆ ಕೃಷಣ್ಶೆಟಿಟ್,
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

2/4/2010 0:00

A

35391

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
18/09‐10

35394

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
19/09‐10

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
20/09‐10

ಬಾಲ
ಬಾಲಚಂದ
ಚಂದರ್ಯಯ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಪಿ ಸಂಜೀವ,
ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/26/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
21/09‐10

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ದಿ ಎಸ್ ಆರ್
ೕಹನಕುಮಾರ್, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

35396

35397

ರ್ೕ

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
22/09‐10

ಕು. ಎಂ ಎಸ್ ಹೇಮಲತ ಬಿನ್ ದಿ. ರ್ೕನಿವಾಸ,
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

2/4/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
23/09‐10

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್ ಡಿ ಮೀನಾ ಕೋಂ ದಿ ಬಿ ಎಸ್
ೕಗೇಶ್, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/12/2010 0:00

A

35403

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
24/09‐10

ಕು ಅ ೕ ನ್ ಪರ್ಫುಲಲ್ ಲೋಬೂ ಬಿನ್ ದಿ
ಐರಿನ್ ಡಿ ಸೋಜ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್,.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

35405

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
25/09‐10

ಕು ಎಸ್ ಲಪ್ ರ್ೕ ಬಿನ್ ದಿ ರ್ೕನಿವಾಸು, ಮಂಡಯ್
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
26/09‐10

ರ್ೕ ಬಿ ಕೆ ದಶರ್ನ್ ಬಿನ್ ದಿ ಎಲ್ ಕೈಲಾಸ
ಮೂತಿರ್, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

35399

35402

35406

35407

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
27/09‐10

ರ್ೕ ಸಂಜಯ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಮಹದೇವಯಯ್, ಮಂಡಯ್
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಫ ಆಧಾರದಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

35409

OFFICE BRANCH

5 2 .ಪರ್.ಅ
05/09‐10

ರ್ೕ ಎನ್ ಶವ್ನಾಥ, ಪ.ವಯ್, ಬಿ ಇ ಒ ಕಛೇರಿ,
ರಾಮನಗರ ತಾ. ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್
ೕಟ್ರ್
ಮಾಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/30/2011 0:00

D

35410

OFFICE BRANCH

5 2 ಮಾ ಹ ಅ
06/09‐10

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ ಜೆ ಬೋಜ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್

5/9/2011 0:00

E

35411

OFFICE BRANCH

5 2 ಮಾ ಹ ಅ
07/09‐10

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ ಜಿ ಬೋಜ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್

5/9/2011 0:00

A

35413

OFFICE BRANCH

5 2 ಕ ನಿ ಅ
08/09‐10

ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಈಶವ್ರಾಚಾರ್, ಪ.ವಯ್, ಉಪ
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ ಬಗೆಗ್

2/4/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

59ಸವ್.ಚಾ.ಬ/18/
2009‐10

ರ್ೕಮತಿ ಪುಷಪ್.ಎಸ್.ಆರ್.ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಬಾಣಾವಾರ,
ಬೆ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ 15
ವಷರ್ಗಳ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

35728

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಕೆ.ಎಸ್.ಪರಮೇಶವ್ರಯಯ್ ಇವರು
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಲ್ನ ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ
59ಮಾ.ಹ.ಅ/19 ಕಛೇರಿಗಳ ಲ್ ಯಾವ ಯಾವ ಹುದೆದ್ಗಳ ಲ್ ಸೇವೆ
/2009‐10
ಸ ಲ್ ರುವಸೇವಾ ವರವನುನ್ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಚಂದರ್ಕಲಾ
ಇವರು ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

8/6/2011 0:00

D

36336

OFFICE BRANCH

5[4]/ನೇಮಕ/[ಇ
ತರೆ]:46/2009‐10

8/19/2011 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ಅನುಕಂಪದ
ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
5[4]/ನೇಮಕ/[ಕೆ ಯು.ಎಸ್.ಸಂಜಯಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ
ಎಟಿ]:47/2009‐10 ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗಿನ
ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:2553/2009.

11/9/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಸಾ. .ಇಯ ಲ್ನ ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ
5(1)/ಬಡಿತ್/54/9 ದಿವ್ದಸ/ದಿವ್ದಸ,ಸ ತ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರಿಗೆ ಪರ್ದಸ
8‐99
ವೃಂದದ ಲ್ ಕ.ನಾ.ಸೇ.ನಿ:32ರನವ್ಯ ನೇಮಕ
ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

9/8/2009 0:00

A

35696

36337

36339

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಕೆ.ಬಿ.ಮಂಚಪಪ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

36340

OFFICE BRANCH

ನಿಯಮ 32ರ ಮೇರೆಗೆ ಅಧೀಕಷ್ಕರಾಗಿ
5(1)/ಇತರೆ/29/
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವವರಿಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್
98‐99
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

9/8/2009 0:00

A

36342

OFFICE BRANCH

ನಿಯಮ 32ರ ಅಡಿಯ ಲ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರಾಗಿ
5(1)/ಬಡಿತ್/52/9
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವವರಿಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್
8‐99
ಕೋರಿರುವ ಕುರಿತು.

9/8/2009 0:00

A

36344

OFFICE BRANCH

5(1)/ಬಡಿತ್/54/9
8‐99

ದಿವ್ದಸ/ದಿವ್ದಸ ಸ ತ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರಿಗೆ
ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್/ನಿ:32 ರಂತೆ
ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/8/2009 0:00

A

36345

OFFICE BRANCH

5(1)/ಜೇಪಟಿಟ್/1/
98‐99

ದಿವ್ದಸ ಜೇಷಠ್ತ ಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ ಹೆಸರು ಸೇಪರ್ಡೆ
ಬಗೆಗ್.

9/8/2009 0:00

A

36347

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/21/
98‐99

ಕೇಂದಿರ್ಕೃತ ದಾಖಲಾತಿ ಘಟಕಕೆಕ್ ಖಾಯಂ
ಬಬ್ಂದಿ ದಾಯ್ನಗರ ಶ. .ತ.ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್
ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/8/2009 0:00

A

ಸ.ಪ.ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ನಾಯ್ಮತಿ ಇ ಲ್ರುವ
ಡಿ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ದಾವಣಗೆರೆ
ಉಪನಿದೇಶಕರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸಲು
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

9/8/2009 0:00

A

36348

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/18/
98‐99

36349

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/21/
98‐99

ರಾಜಯ್ದ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಸತ್ತವ್ಕೆಕ್ ಬಂದಿರುವ
ಪೈಕಿ ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಸಾ. .ಇ.ಕಛೇರಿಗೆ
ಅಗತಯ್ ಬಬ್ಂದಿಯನುನ್ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/8/2009 0:00

A

36350

OFFICE BRANCH

ಹೊಸದಾಗಿ ಅ ತ್ತವ್ಕೆಕ್ ಬಂದಿರುವ ಉಡುಪಿ
5(1)/ಇತರೆ/52/
ಜಿಲಾಲ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಗೆ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್
98‐99
ಸಥ್ಳಾಂತರಿ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು.

9/8/2009 0:00

A

36351

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/73/ ಧಾರವಾಡ ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿಗೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಯನುನ್
98‐99
ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಕುರಿತು.

9/8/2009 0:00

A

36352

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/28/
98‐99

9/8/2009 0:00

A

ರ್ೕ.ಅಬುದ್ಲ್ ಮಾಕೀನ್ ಪರಿಚಾರಕರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

36353

OFFICE BRANCH

ರಾಜಯ್ದ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಅ ಥ್ತವ್ಕೆಕ್ ಬಂದಿರುವ 7
5(1)/ನೇಮಕ/15
ಜಿಲಾಲ್ ಕೇಂದರ್ಗಳ ಲ್ ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ
/98‐99
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಜಿಲಾಲ್ ಕಛೇರಿಗಳನುನ್ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

36354

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/59/
98‐99

ಹೊಸದಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಏಳು ಜಿಲೆಲ್ಗ ಗೆ ಪಿಕ
ವೃಂದದ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.

9/8/2009 0:00

A

36355

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/94/
98‐99

ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಅರ ಕೆರೆ
ಮತುತ್ ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ಇ ಲ್ಗೆ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್
ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/8/2009 0:00

A

35975

OFFICE BRANCH

ರ್ಗಳ ಕರ್ಮಬದದ್ ಸೆ
15 ವಷ
ವಷರ್ಗಳ
ಸೇವೆಸ
ೕವೆಸ ಲ್ ರುವ
ರುವ
ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಮೇಲದ್ಜೆರ್ಗೇರಿ
5(1)/ಇತರೆ/15/
ಪರ್ದಸರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣದ
/94‐95
ಬಗೆಗ್

8/28/2009 0:00

A

35978

OFFICE BRANCH

5(1)/ಬಡಿತ್/2//92
ದಿವ್ದಸ ಇಂದ ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿದ ಬಗೆಗ್
‐93

8/28/2009 0:00

A

9/8/2009 0:00

A

35979

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/56/
/94‐95

ರ್ೕ ಶಾಂತಪಪ್ ಪರ್ದಸ ಇವರಿಗೆ ಅಧೀಷಕಷ್ಕರ
ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/28/2009 0:00

A

35982

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/3/9
4‐95

ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಬೋದಕೇತರ
ನೌಕರರ ವೃಂದವಾರು ಹುದೆದ್ಗಳ ವರಗಳ
ಕುರಿತು

8/28/2009 0:00

A

35984

OFFICE BRANCH

5(1)/ಬಡಿತ್/16/9
0‐91

ರ್ೕ ರಮೇಶ ಕೆ.ಧಾರವಾರ ಪರ್ದಸ ಇವರಿಗೆ
ಲೆಕಕ್ ಪತರ್ ಅಧಿಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/28/2009 0:00

A

35985

OFFICE BRANCH

5(1)/ಬಡಿತ್/2/92‐
ದಿವ್ದಸದಿಂದ ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
93

8/28/2009 0:00

A

35986

OFFICE BRANCH

5(1)/ಬಡಿತ್/2/95‐
ದಿವ್ದಸದಿಂದ ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
96

8/28/2009 0:00

A

35987

OFFICE BRANCH

5(1)/ಬಡಿತ್/21/9
5‐96

ನಿಯಮ ‐32ರಂತೆ 190 ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಿ ದ ಬಗೆಗ್

8/28/2009 0:00

A

35989

OFFICE BRANCH

5[4]/ನೇಮಕ/33
/2009‐10

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಕುಮಾರಿ
ಗೌ ಯಾ ಜಬೀನ ರವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/24/2010 0:00

A

35990

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
5[4]/ನೇಮಕ/34
ರಾಜೇಂದರ ಪರ್ಸಾದ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್
/2009‐10
ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

A

35992

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
5[4]/ನೇಮಕ/36
ಎಸ್.ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ರವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್
:/2009‐10
ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/30/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(1)/ಬಡಿತ್/74/9
6‐97

8/29/2009 0:00

A

35993

[ಭಾಗ‐1]ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ
ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್
ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

OFFICE BRANCH

5(1)/ಬಡಿತ್/74/9
6‐97

[ಭಾಗ‐2]ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರಿಂದ
ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್
ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

8/29/2009 0:00

A

35995

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/132
/96‐97

ರ್ೕ.ಯು.ತಿಪಪ್ಯಯ್,ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ
ಕಛೇರಿ,ಹೊಸಪೇಟೆ,ಬೆಂಗಳೂರು.ಇವರಿಗೆ
ಮಾಯ್ನೇಜರ್ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/29/2009 0:00

A

35998

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/204
/96‐97

ರ್ೕ.ಎಸ್.ರಾಮಸಾವ್ಮಿ ೕಘರ್ ಪಿಗಾರ ಇವರಿಗೆ
ಅಧೀಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/29/2009 0:00

A

36000

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/21/
96‐97

ನಿಯಮ32ರ ಪರ್ಕಾರ ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಿ ದದ್ ಸಥ್ಳ ಮಾಪಾರ್ಡಿನ ಬಗೆಗ್.

8/29/2009 0:00

A

36383

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/34/ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲಾಲ್ ಹಂತದ
91‐92
ಕಾಯಾರ್ಲಯಗಳ ಪುನರರಚನೆ.

9/9/2009 0:00

B

35994

36385

OFFICE BRANCH

5(1)/ಬಡಿತ್/1/92‐
93

36386

OFFICE BRANCH

36388

36075

36076

ದಿವ್ತಿಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಸ ತ
ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರ ಹುದೆದ್ಯಿಂದ ಪರ್ದಸ
ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

9/9/2009 0:00

B

ಲೋಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ
5(1)/ಇತರೆ/63/
ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ
92‐93
ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್
ೕನ ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/9/2009 0:00

B

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/11/
95‐96

ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ವಯಸಕ್ರ ಕಷ್ಣ ಸಮಿತಿಯ ಲ್
ಹಂಗಾಮಿಯಾಗಿ ಆರ್.ಎಫ್.ಎಲ್.ಪಿ
ೕಜನೆಯಡಿ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ದದ್
ನೌಕರರನುನ್ ಪುನರ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/9/2009 0:00

B

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
5[4]/ನೇಮಕ/37
ಆರ್.ಎನ್.ಮುಕುಂದ ರವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್
:/2009
ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/24/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

5[4]/ನೇಮಕ/38
/2009

4/24/2010 0:00

A

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಕುಮಾರಿ
ಡಿ.ಎಂ.ಸಷಾಮ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

36077

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಬೀರಪಪ್,ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಿನೆನ್ಗೊಲಲ್ರಹಟಿಟ್, ಮಧುಗಿರಿ
5(9)/ವೇನಿ/ವೃ.ಬ ತಾಲೂಲ್ಕ್,ಇವರು ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
.ವೇ/20//2009
ವೃಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ
ಇವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.ರ ಹುದೆದ್ಯ ವೇತನವನುನ್
ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

36078

OFFICE BRANCH

5[4]/ನೇಮಕ/39
/2009‐10

36079

OFFICE BRANCH

36080

36081

8/6/2011 0:00

D

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಜಿ.ಗೌರಮಮ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/24/2010 0:00

A

5[4]/ನೇಮಕ/40
/2009‐10

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಬಿ.ಎ.ಮಂಜುನಾಥ ರವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/24/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

5[4]/ನೇಮಕ/41
/2009‐10

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಕುಮಾರಿ
ಕೆ.ಎನ್.ಅನಿತ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/24/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

5[4]/ನೇಮಕ/42
/2009‐10

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಗುರುರಾಜೇಂದರ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/24/2010 0:00

A

ರ್ೕ.ಟಿ.ಎಸ್.ವಸಂತ, ಬೆರಳಚ್ಚ್ಉಗಾರರು,
5(9)/ವೇನಿ/ಸಥ್. ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,
ವೇ.ಬ/21//2009
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

36082

OFFICE BRANCH

36532

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/66/
2001‐02

36533

36534

36535

8/5/2011 0:00

D

ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ಯಿಂದ ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್
ನೀಡಿ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ದ ಸಥ್ಳವನುನ್
ಮಾಪಾರ್ಡು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

C

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಸೈಯದ್ ಅಬುದ್ಲ್ ಸಾದತ್,ಪರ್ದಸರು
5(1)/ಜೇಪಟಿಟ್/14
ಇವರ ಹೆಸರನುನ್ ದಿ:21/9/2000ರಂದು
0/2001‐02
ಪರ್ಕಟಿ ದ ಜೇಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ ಹೆಸರನುನ್ ಸೇಪರ್ಡೆ
ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

C

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಕೆ.ಎಂ.ಗಣಪತಿ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು. ೇ. ೕ.ಗಳ
5(1)/ವೇನಿ/27/2
ಕಛೇರಿ,ಮಡಿಕೆರಿ,ಇವರಿಗೆ 15ವಷರ್ದ ಸವ್ಯಂ
001‐02
ಚಾ ತ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

C

OFFICE BRANCH

ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಹಳೆ ಕೋಟೆ
5(1)/ಇತರೆ/1/2 ಚಾಮರಾಜ ಪೇಟೆ ಬೇಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ನ ಒಂದು
003‐04
ಪರ್ದಸ ಹಾಗೂ ಒಂದು ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್
ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

C

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ.ಆರ್.ವೈ.ಚೌಗಲೆ ಆಧೀಕಷ್ಕರು
5(1)/ಬಡಿತ್/94/2 ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಸಾ. .ಇ.ಧಾರವಾಡ
002‐03
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಪೂವರ್ನವ್ಯವಾಗಿ ಅಧೀಕಷ್ಕರ
ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

C

36537

OFFICE BRANCH

5(1)/ನಿ ೕ/10
6/2002‐03

ಡಿ.ಪಿ.ಇ.ಪಿ.ರಾಜಯ್ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ನಿ ೕಜನೆಯ
ಮೇರೆಗೆ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಬಬ್ಂದಿ
ವಗರ್ದವರ ಸೇವೆಯನುನ್ ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಗೆ
ಂತಿರುಗಿಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

C

36538

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/73/
2002‐03

ಇಲಾಖೆಯ ಭಭೋಧಕೆತರ ನೌಕರರ
ಸಮಸೆಯ್ಗಳನುನ್ ಇತಯ್ಥರ್ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

C

36540

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/78/
2002‐03

ಧ ಸೇವಾ ಷಯಗ ಗಾಗಿ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ
ಬಂದಂತಹ ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್
ಂದಿರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

C

36541

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/32/
2003‐04

ರ್ೕಮತಿ ಗೀತಾದೇ ಎಸ್ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು
.ಪಿ.ಇ.ಮೈಸೂರು ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

C

36536

OFFICE BRANCH

ಶರೀ.ವೈಕುಂಠಯಯ್,ದಿವ್ದಸ.ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಬಾಲಕ
5(1)/ಬಡಿತ್/4/20
ರ ಹುಣಸೂರು,ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ
03‐04
ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

36543

OFFICE BRANCH

5(1)/ಬಡಿತ್/2/20
03‐04

36544

OFFICE BRANCH

36545

36542

36546

9/14/2009 0:00

C

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ನ
ಖಾ ಯಿರುವ ಭೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ
ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಬಡಿತ್ ಮುಖಾಂತರ ಭತಿರ್
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

C

5(1)/ನಿ ೕ/10
/2003‐04

ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಕೆಕ್
ಭೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿಯ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

C

OFFICE BRANCH

5(1)/ಬಡಿತ್/11/2
003‐04

ದಿವ್ದಸ /ದಿವ್ದಸ ಸ ತ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರಿಗೆ
ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ಕ.ಸಾ.ಸೇ.ನಿ:32ರಂತೆ
ನೇಮಿ ದುದ್,ಬಡಿತ್ ಮಾಪರ್ಡು ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

C

OFFICE BRANCH

5(1)/ಬಡಿತ್/7/20
03‐04

ದಿವ್ದಸ /ದಿವ್ದಸ ಸ ತ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರಿಗೆ
ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ಕ.ಸಾ.ಸೇ.ನಿ:32ರಂತೆ
ನೇಮಿ ದುದ್,ನೇಮಿ ರುವ ಸಥ್ಳದ ಲ್
ಹಾಜರಾಗಿರುವ/ಹಾಜರಾಗದಿರುವವರ ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

C

ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ಭೋಧಕೇತರ
ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಸಂಖೆಯ್ಯ
ರಗಳನುನ್
ಕನಾರ್ಟಕ ಆಡ ತ ಸುಧಾರಣೆ ಆ ೕಗಕೆಕ್
ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

C

ರ್ೕ.ಪಿ.ಎನ್.ರಜಪೂತ್,ಮಾಯ್ನೇಜರ್ ನಿ32
ಇವರ ಜೇಷಠ್ತೆಯನುನ್ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

C

36513

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/42/
2000‐01

36514

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/3/2
000‐01

36516

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/ಪ.
ಜಾ.ಪ.ಪಂ/2000‐
01

31.3.2000ರ ಲ್ದದ್ಂತೆ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರಿ
ಸೇವೆಯ ಲ್ ಪ.ಜಾ ಮತುತ್ ಪ.ಪಂಗಡದವರ
ಪಾರ್ತಿನಿಧಯ್.

9/14/2009 0:00

C

36517

OFFICE BRANCH

5(1)/ಬಡಿತ್/59/2
000‐01

ರ್ೕ.ಎಂ.ಮುನಿಕೃಷಣ್ಪಪ್ ನಿ:32ರ ಅಧೀಕಷ್ಕರು
ಇವರ ಬಡಿತ್ಯ ಸಥ್ಳ ಮಾಪಾರ್ಡು ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

C

36519

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/41/
2000‐01

ರಾಜಯ್ದ ಲ್ರುವ ದೊಡಡ್ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ
ಜಿಲೆಲ್ಗಳನುನ್/ವಲಯಗಳನುನ್ ಭಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

C

ಹೊಸದಾಗಿ ರಚನೆಗೊಂಡ ಜಿಲೆಲ್ಗ ಗೆ ಪಠಯ್
ಪುಸತ್ಕ ದಾಸಾತ್ನು ಮಾಡಲು ಮ ಗೆವಯ್ವಸೆಥ್
ಮತುತ್ ಉಗಾರ್ಣ ಪಾಲಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಒಬಬ್ರು
ಪರ್ದಸರನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

C

9/14/2009 0:00

C

36520

OFFICE BRANCH

5(1)/ನಿ ೕ/9/
2000‐01

36521

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ತಿಮಮ್ಯಯ್,ಪರ್ದಸ ಇವರಿಗೆ
5(1)/ಜೇಪಟಿಟ್/75
ಜೇಷಠ್ತಾಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ ಆಗಿರುವ ತಾರತಮಯ್ವನುನ್
/2000‐01
ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

36523

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/73/
2001‐02

ಆಡ ತ ಮತುತ್ ಸುಧಾರಣೆ ಉಲಾಖೆಗೆ ಈ
ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ದಿ.1‐3‐96ರ ನಂತರ ಬಡಿತ್
ನೀಡದ ಪರ್ಕರಣಗಳ ಮಾ ತಿಯನುನ್
ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

C

36524

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/65/
2001‐02

ರ್ೕ.ಎಸ್.ಚಂದರ್ಶೇಖರಯಯ್ ಪರ್ದಸ
ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ,ಮಧುಗಿರಿ ಇವರ
ಸಥ್ಳಾಂತರವನುನ್ ಮಾಪಾರ್ಡು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

C

36610

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/01/ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಇ‐ಆಡ ತ
2005‐06
ಘಟಕ ಸಾಥ್ಪಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/24/2009 0:00

D

36611

OFFICE BRANCH

5(1)/ನಿ ೕ/17
/2005‐06

ರ್ೕಮತಿ .ಕೆ.ಧನಲ ಮ್ ದಿವ್ದಸ ಸಕಾರ್ರಿ
ಕಷ್ಕರ ತರಭೇತಿ ಕೇಂದರ್ ಹೊಸದುಗರ್
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

9/24/2009 0:00

D

9/24/2009 0:00

D

36613

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/07/
2005‐06

ರ್ೕ ರಂಗಸಾವ್ಮಯಯ್ ದಿವ್ದಸ ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ
ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ವತೂರ್ರು ಇವರ
ದಿನಾಂಕ:20‐5‐2005 ರಿಂದ 20‐6‐
2005ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯನುನ್ ಕಡಾಡ್ಯ
ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

36616

OFFICE BRANCH

5(1)/ನಿ ೕ/21
/2005‐06

2005‐06ನೇ ಸಾ ಗೆ ಬೋದಕೇತರ ನೌಕರರ
ತಾತಾಕ್ ಕ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್. ರ್ೕಮತಿ
ಜಯ ೕಲ ದಿವ್ದಸ

9/24/2009 0:00

D

36617

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/4/20
05‐06

2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬೋದಕೇತರ
ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆಗಳ ಬಗೆಗ್.

9/24/2009 0:00

D

36618

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/01/ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ` `ಮತುತ್ `ಡಿ`
2009
ದಜೆರ್ ನೌಕರರುಗಳ ಸೇವಾ
ರಗಳ ಬಗೆಗ್.

9/24/2009 0:00

D

ಸಾ. .ಇ ಯ ನ
ಲ್ ಭೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ
ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್.

36619

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/8/2
005‐06

36620

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಪೈ ದಿವ್ದಸ
5(1)/ನಿ ೕ/14
ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ.ಸಾ. .ಇ.ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್
/2005‐06
ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

36621

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/41/2
005‐06

OFFICE BRANCH

ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ,ಪರ್ದಸ
ದಸ ಡಯಟ್
ರ್ೕ.ಕುಮಾರಸಾ
5(1)/ಇತರೆ/01/ ಮೈಸೂರು ಮತುತ್ ರ್ೕ ರ್ೕನಿವಾಸ್ ಕುಲಕಣಿರ್
2005‐06
ಪರ್ದಸ ಡಿಡಿಪಿಐ ಕಛೇರಿ ಕೊಪಪ್ಳ ಇವರನುನ್
ಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಕಳು
ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್.

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/18/
2005‐06

36622

36623

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಕೃಷೆಣ್ಗೌಡ ಮತುತ್ ಇತರ
ಬೋದಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

ಮಾನಯ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ
ಸಚಿವರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ವ್ೕಕೃತವಾಗುವ
ಪತರ್ಗಳು/ಟಿಪಪ್ಣಿಗಳ ಛಾಯ ಪರ್ತಿಗಳನುನ್
ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್.

9/24/2009 0:00

D

9/24/2009 0:00

D

9/25/2009 0:00

D

9/25/2009 0:00

D

9/25/2009 0:00

D

36625

OFFICE BRANCH

ಹುದೆದ್ಗಳು ಮಂಜೂರಾಗದೆ ನೌಕರರಿಗೆ
5(1)/ಇತರೆ/23/
ಸಂಬಳವನುನ್ ಪಾವತಿ ರುವ ಕುರಿತು
2005‐06
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರಿಂದ ಪರಿ ೕಲನೆ ನಡೆಸುವ
ತಂಡಕೆಕ್ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

36629

OFFICE BRANCH

5(1)/ನಿ ೕ/10
/2005‐06

36630

OFFICE BRANCH

36631

OFFICE BRANCH

36637

OFFICE BRANCH

9/25/2009 0:00

D

ರ್ೕ ಸೈಯದ್ ವಜೀರ್ ಅಹಮ್ದ್ ಪರ್ದಸ
ಇವರನುನ್ ಕನನ್ಡ ಅಬೀವೃಧಿ ಪಾರ್ಧಿಕಾರದ
ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ನಿ ೕಜನೆ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

5(1)/ನಿ ೕ/13
/2005‐06

2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬೋಧಕೇತರ
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.[ ರ್ೕ. .ಕೆ ನಾಗೇಂದರ್
ಕುಮಾರ್]

9/25/2009 0:00

D

5(1)/ನಿ ೕ/9/
2005‐06

2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ನ ಬೋಧಕೇತರ
ನೌಕರರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

5(1)/ನಿ ೕ/11
/2005‐06

ರ್ೕ ರಾಮಂಚದರ್ರಾವ್
ಎನ್.ಪರ್ದಸ/ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.
ಬೂರಗಿಮಾಕನಹ ಳ್,ಚಿಂತಾಮಣಿ
ತಾ.ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್,ಇವರನುನ್
ಗಾರ್ಮೀಣಾಭಿವೃದಿದ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್
ಇಲಾಖೆಗೆ
ೕನಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

36638

OFFICE BRANCH

5(1)/ನಿ ೕ/3/
2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ನ ಭೋಧಕೇತರ
2005‐06
ನೌಕರರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್. [ ರ್ೕನಿವಾಸ ದಿವ್ದಸ]

36639

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/36/2
005‐06

36640

OFFICE BRANCH

36641

36642

9/25/2009 0:00

D

2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ನ ಭೋಧಕೇತರ
ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.[ ರ್ೕ
ಬೋರೇಗೌಡ, ರ್ೕಮತಿತಾರ, ರ್ೕನಾಗೇಶ್]

9/25/2009 0:00

D

5(1)/ವಗರ್/2/20
05‐06

ರ್ೕ.ನಾಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್,ಪರ್ದಸ.ಉ.ನಿ.ರ
ಕಛೇರಿ,ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.ದಾವೆ ಸಂ:8247/2005

9/25/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/37/2
005‐06

2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ನ ಭೋಧಕೇತರ
ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.[ ರ್ೕ ಹನುಮರೆಡಿಡ್
ಕುಪೆಪ್ಲೂರು .ಸುರೇಶ್ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು]

9/25/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/1/20
05‐06

ರ್ೕ.ಎಂ.ಶಂಕರಪಪ್ ಅಧಿಕಷ್ಕರು,ಅಪಾರ
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ. ಸಾ. .ಇ.ಗುಲಬ್ಗಾರ್
ಇವರನುನ್ ವಗಾರ್ಯಿ ರುವ ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

36643

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/6/20 2005‐06ನೇ ಸಾ ನವರೆಗಿನ ವಗಾರ್ವಣೆಗಳ
05‐06
ಬಗೆಗ್.[ಎಸ್.ಕೆ.ಸುರೇಶ್]

9/25/2009 0:00

D

36644

OFFICE BRANCH

5(1)/ಬಡಿತ್/2/20
05‐06

ಪರ್ದಸ/ ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರ ವೃಂದದಿಂದ
ಅಧೀಕಷ್ಕರ ವೃಂದಕೆಕ್ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿದುದ್
ಳಾಸ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

36645

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ,ಬಿ,ಎಸ್,ನಾಗೇಶ್. ದಿವ್ತಿಯ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರು,ಕ್ಏತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ
5(1)/ಇತರೆ/72/
ಕಛೇರಿ,ತಿಪಟೂರು ತಾ.ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
2005‐06
ಅಮಾನತತ್ನುನ್ ತೆರವುಗೊ
ಸಥ್ಳ
ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

36646

OFFICE BRANCH

5(1)/ನಿ ೕ/15
/2005‐06

2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ನ ಭೋಧಕೇತರ
ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.[ ರ್ೕಮತಿ
ಎನ್.ಶೋಭ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು]

9/25/2009 0:00

D

36647

OFFICE BRANCH

5(1)/ನಿ ೕ/21
/2005‐06

2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ನ ಭೋಧಕೇತರ
ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

36648

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಸೂಯರ್ ಪರ್ಕಾಶ್ ದಿವ್ದಸ ಸ ತ
5(1)/ನಿ ೕ/9/ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು,ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ,ಇವರ
2005‐06
ಸೇವೆಯನುನ್ ಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ವ ಸುವ
ಬಗೆಗ್.

36649

OFFICE BRANCH

5(1)/ಅ.ಬ/2/20
04‐05

36650

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/12/ ಅತುಯ್ತತ್ಮ ಪರ್ಗತಿ ಸಾಧಿ ದ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ
2004‐05
ಬಬ್ಂದಿಗೆ ರಾಜಯ್ ಪರ್ಶ ತ್ ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

36651

OFFICE BRANCH

ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿಯ ಖಾತೆಗ ಗೆ
5(1)/ಇತರೆ/12/
ನೌಕರರ ವಂತಿಗೆ ಕರ್ಮಬದದ್ವಾಗಿ ಜಮಾ ಆಗದ
2004‐05
ಕುರಿತು.

9/25/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(1)/ನಿ ೕ/8/
2004‐05

ರ್ೕಮತಿ,ಪಾವರ್ತಿ,ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ಸಾ ಇ,ಬೆಂಗಳೂರು
ಭಾಗ,ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ
ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

36652

ಆಂತರಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

9/25/2009 0:00

D

36653

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/5/2
004‐05

ರ್ೕ ನಾಗರಾಜ್ ದೋಣಿ, ಘರ್ ಪಿಗಾರರು,ಅಪರ
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,ಸಾ. .ಇ.ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಇವರ
ವೃಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

9/25/2009 0:00

D

36655

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/4/2
004‐05

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ. .ಗಿರಿಜಾ,ಪರ್ದಸ.ಮುರಾಜಿರ್
ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ದದ್ರ
ಬೆಟಟ್,ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ.ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್
ಇವರನುನ್ ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಗೆ ವಾಪಸ್
ಮಾಡಿದುದ್,ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

36656

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/30/
2004‐05

ರಾಜಯ್
ಲ್ ಸೇವೆಯ ಲ್ನ ಗೂರ್ಪ್‐ಎ ಮತುತ್
ಗೂರ್ಪ್‐ಬಿ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್
ಅಂಗ ಕಲರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕ ಪ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

36657

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/19/
2004‐05

2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ನ ಭೋಧಕೇತರ
ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

36658

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/25/
2004‐05

ಕನಾರ್ಡಕ ರಾಜಯ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖಾ
ಪಿಕ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ
ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

36559

OFFICE BRANCH

5[4]/ನೇಮಕ/48
/2009‐10

36560

OFFICE BRANCH

36561

36562

36563

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಹೆಚ್.ಸಂತೋಷ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/24/2010 0:00

A

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
5[4]/ನೇಮಕ/49
ಎಂ.ದಿ ೕಪ್ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್
/2009‐10
ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/24/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಕುಮಾರಿ
5[4]/ನೇಮಕ/50
ಜೆ.ಕ ತ ರವರಿಗೆ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ
/2009‐10
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/22/2011 0:00

A

OFFICE BRANCH

5[4]/ನೇಮಕ/51
/2009‐10

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಜೆ.ಕ.ರ ೕಶ ರವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/24/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

5[4]/ನೇಮಕ/52
/2009‐10

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಕುಮಾರಿ
ಎನ್.ಆರ್.ಜೊಯ್ೕತಿ ರವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/6/2011 0:00

A

36565

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/18/
1991‐92

36566

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/76/
1988‐89

36567

OFFICE BRANCH

36568

36569

ಬಾರ್ಡಾಮ್

ಬಬ್ಂದಿಯನುನ್ ಬೇರೆ ಕಾಯರ್ಗ ಗೆ
ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

C

9/14/2009 0:00

C

5(1)/ಇತರೆ/56/ Recruitment of physically handicapped
1991‐92
persons Special Drive to clear Backlog.

9/14/2009 0:00

C

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/22/ ಪರ್ದಸ ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಹಾಗೂ
1991‐92
ಬಿಟುಟ್ ಹೋಗಿರುವ ಹೆಸರುಗಳ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

C

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/10/
1994‐95

ರ್ೕ.ಎನ್. ಶವ್ನಾಥ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು,ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ,ಇವರಿಗೆ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

C

ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್
ಅಧೇಕಷ್ಕರುಗ ಂದ ತುಂಬುವ ಬಗೆಗ್.

36570

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/23/
1995‐96

ಟಿಬಿಎಪ್ ನೌಕರರುಗಳನುನ್ ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಗೆ
ೕನಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

C

36571

OFFICE BRANCH

5(1)/ಜೇಪಟಿಟ್/1/
1996‐97

16 ಮನ ಗಳನುನ್ ಪರಿ ೕ ದುದ್ ಅಂತಿಮ
ಜೇ.ಪ.ಯ ಲ್ ಹೆಸರು ಬಿಟಿಟ್ರುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2009 0:00

C

36572

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/178 ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂ:3011:96 ರ್ೕ.ತಿಪಪ್ಣಣ್
/1996‐97
ಗೌಡ ರುದದ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತಿತ್ತರು.

9/14/2009 0:00

C

36573

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/62/
1997‐98

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್
ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆ ನೌಕರರಿಂದ ಭತಿರ್
ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಕುರಿತು.

9/14/2009 0:00

C

OFFICE BRANCH

5(1)/ನಿ ೕ/1/
1997‐98

ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ರಚಿ ರುವ ರ್ೕ ಸುರೇಂದರ್ನಾಥ್
ಸಮಿತಿಗೆ ನೇಮಿಸಲಪ್ಟಿಟ್ರುವ ನಿದೇರ್ಶಕರಿಗೆ
ಬಬ್ಂದಿಯವರನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಕುರಿತು.

9/14/2009 0:00

C

36574

36575

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/66/ ಕಂಪಿಲ್ ಸ/ಪ/ಪೂವರ್ ಕಾಲೆಜಿನ ಲ್ನ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್
1997‐98
ಸಥ್ಳಾಂತರದ ಬಗೆಗ್.

36576

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/96/
1997‐98

36577

OFFICE BRANCH

36578

36836

9/14/2009 0:00

C

9/14/2009 0:00

C

5(1)/ಇತರೆ/113
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ನ
/1998‐99
ಪ.ಜಾತಿ/ಪ.ಪಂಗಡದವರ ಪಾರ್ತಿನಿಧಯ್ ಕುರಿತು.

9/14/2009 0:00

C

OFFICE BRANCH

5(1)/ಬಡಿತ್/10/1
ಅಧೀಕಷ್ಕರುಗಳ ಪೂವರ್ನವ್ಯ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
991‐92

9/14/2009 0:00

C

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಎಂ.ನೀಲಮಮ್, ಕೋಂ
5(10)ಅಆ/ನೇಮ
ದಿ/ ರ್ೕ.ಎಂ.ಉಮೇಶಪಪ್,ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು,
ಕ//11/2009‐
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಬೆಳಗುತಿತ್ ಹೊನಾನ್
10/2009
ತಾಲೂಲ್ಕ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್
`ಡಿ` ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/11/2010 0:00

A

ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್.ಪರೀ ೆ ಉತಿತ್ಣರ್ರಾಗಿರುವ
ಪರ್ಯುಕತ್ ಲೆಕಾಕ್ಧಿಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡಲು
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

36837

36838

36859

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಎ.ಕೆ.ಅನನ್ಪೂಣರ್, ಕೋಂ ದಿ/ ರ್ೕ.ಕೆ.ಮಂಜಪಪ್,
5(10)ಅಆ/ನೇಮ
ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಗಾಯಿತಿರ್ಪುರ
ಕ//12/2009‐
ರಿಯೂರು ತಾಲೂಲ್ಕ್, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್
10/2009
ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ `ಡಿ` ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

6/11/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಶಾಂತಮಮ್, ಕೋಂ ದಿ/ ರ್ೕ.ಡಿ. ದದ್ಗಂಗಯಯ್
5(10)ಅಆ/ನೇಮ
ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ದೊಡೆಡ್ೕರಿ,
ಕ//13/2009‐
ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಲ್ಕ್,ಮತುತ್ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್
10/2009
ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ `ಡಿ` ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

6/11/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಎಸ್.ಎಸ್.ಪದಮ್ ಕೋಂ ದಿ/ ರ್ೕ. ದೆದ್ೕಗೌಡ
5(10)ಅಆ/ನೇಮ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಪೆಟಾಟ್,
ಕ//14/2009‐
ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ತಾಲೂಲ್ಕ್, ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್
10/2009
ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ `ಡಿ` ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

6/11/2010 0:00

A

8/19/2011 0:00

A

9/25/2009 0:00

D

36873

OFFICE BRANCH

5(10)ಅಆನೇ/ನೇ
ಮಕ//15/2009‐
10/2009

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಎನ್.ಕೆ.ವನಜಾ
ವನಜಾ , ಕೋಂ
ಕೋಂ ದಿ. ರ್ೕ.ನಾ
ನಾಗರಾಜ
ಗರಾಜ
ಕಾರಗಿ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
ರೇಕಲಲ್ಹ ಳ್, ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕ್, ಶವ ಗಗ್
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ `ಡಿ` ನೌಕರರ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

36881

OFFICE BRANCH

5(1)/ನಿ ೕ/(
ೕ2)/2006‐07

ಆತುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ
ೕಜನಾ ಶಾಕೆಗೆ
ಭೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

ರ್ೕ.ವೈ.ಕೆ.ಕಂದಗಲಲ್,ಅಧೀಕಷ್ಕರು,ಡಯಟ್
ಇಲಕಲ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಜಾಪುರ ಇ ಲ್ಗೆ
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

36882

OFFICE BRANCH

5(1)/ನಿ ೕ/12
/2006‐07

36883

OFFICE BRANCH

5(1)/ನಿ ೕ/17
/2006‐07

ರ್ೕ,ಪಿ.ಎಸ್.ಕರುಣಾಕರ್,ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು
ಕನನ್ಡ ಶವ್ ದಾಯ್ಲಯ ಹಂಪಿ ಇವರ
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

ವಾತಾರ್ ಮತುತ್ ಯುವಜನ ಸೇವಾ ಮತುತ್
5(1)/ಇತರೆ/11/
ಕಿರ್ೕಡಾ ಇಲಾಖೆಯ ಭಾಗಿಯ ರದದ್ತಿಗೆ
2004‐05
ಸಂಭಂದಿ ದಂತೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಇತರೆ
ಇಲಾಖೆಗ ಗೆ ಮರು ಹೋಂದಾಣಿಕೆ ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/7/2
004‐05

ಸಾ. .ಇ.ಯ
ಸಾ
ಯ ಲ್ನ ಖಾ ಇರುವ ಭೋಧಕೇತರ
ಭೋಧಕೇತರ
ವೃಂದದ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಬಬ್ಂದಿ ಮತುತ್
ಆಡ ತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆಯ
Redeployment cellಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

1993ರ ನಂತರ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲಾದ ಹೊಸ
5(1)/ಇತರೆ/15/ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುದೆದ್ ಮಂಜೂರು
2004‐05
ಹಾಗೂ 11 ಜಿಲೆಲ್ಗ ಗೆ ಭೋಧಕೇತರ
ಬಬ್ಂದಿಯನುನ್ ಮಂಜೂರು,ಮತಿತ್ತರ.

9/25/2009 0:00

D

36661

36663

36665

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/22/
2004‐05

ಕಛೇರಿ ವೇಳೆ ಯ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರರ
ಚಲನವಲನವನುನ್ ನಿಯಂತಿರ್ಸಲು
ಚಲನವಲನವ ಯ ನಿವರ್ಹಣೆಯ ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

36667

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/24/
2004‐05

1995ರ ಜನವರಿಯಿಂದ 1997ರ ಡಿಸೆಂಬರ್
ಅವಧಿಯ ಲ್ ವ್ಕೃತಿ,ರವಾನೆ ನತುತ್ ಬೆರಳಚುಚ್
ಶಾಖೆಯ ಲ್ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ದ ಬಬ್ಂದಿಗಳ
ವರ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

36668

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/32/2
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ನ ಭೋಧಕೇತರ
004‐05
ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.[ ರ್ೕ ಜಿ.ಡಿ.ದಾಸರ್]

9/25/2009 0:00

D

36669

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಅಲಾತ್ಫ್ ಪಾಷಾ,ದಿವ್ದಸ ಇವರನುನ್ ದಾಯ್
5(1)/ನಿ ೕ/18
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಗಾರ್ಮೀಣಾಭಿವೃದಿದ್ಗೆ ನೇಮಿಸುವ
/2004‐05
ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

36670

OFFICE BRANCH

ಸಾ. .ಇ.ಯ ಖಾ ಇರುವ ದಿವ್ದಸ/ಡಿ ಗೂರ್ಪ್
5(1)/ಇತರೆ/27/
ವೃಂದದ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಸಂಖಾಯ್ರಿಕತ್ ನೌಕರರನುನ್
2004‐05
ಮರು ನಾಯ್ಸಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್[ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್]

9/25/2009 0:00

D

36666

36671

OFFICE BRANCH

ಸಂಖಾಯ್ರಿಕತ್ ನೌಕರರನುನ್
5(1)/ಇತರೆ/13/ ಮರು ನಾಯ್ಸಗೊ ಸಲು ಖಾ ಇರುವ ಗೂರ್ಪ್
2004‐05
ಡಿ ಹಾಗೂ ಗೂರ್ಪ್ ವೃಂದದ ಹುದೆದ್ಗಳ
ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

36672

OFFICE BRANCH

5(1)/ನಿ ೕ/17
/2004‐05

36673

OFFICE BRANCH

36674

36675

9/25/2009 0:00

D

9/25/2009 0:00

D

5(1)/ಇತರೆ/32/ ಸಾ. .ಇ.ಯ ಲ್ನ ಭೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ
2004‐05
ಮತುತ್ ಡಿ ವೃಂದದ ಹುದೆದ್ಗಳ ಸಥ್ಳಾಂತರದ ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖ
ಇಲಾಖೆಯ
ಯ ಲ್ನ
ಭೋಧಕೇತರ ಮತುತ್ ಡಿ ವೃಂದದ
5(1)/ಇತರೆ/1/2
ಮಂಜೂರಾದ ಹುದೆದ್ಗಳು
004‐05
ಶಾಲಾ/ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ
ಸಂಖೆಯ್ಯ ವರ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/08/ 2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಭೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ
2004‐05
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ನ ಭೋಧಕೆತರ
ನೌಕರರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.[ ರ್ೕ.ತಾಯ್ಗರಾಜ್
ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು]

36677

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/15/2 2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಭೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ
006‐07
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

36678

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/09/2
006‐07

ರ್ೕ ಗುಲಾಂ ದಸತ್ಗಿರ್ ಪರ್ದಸ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ
ಕಛೇರಿ ಬಳಾಳ್ರಿ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ರದುದ್
ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

36679

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/06/2
006‐07

ಈ ಕಛೇರಿಯ ವಗರ್ಯಿತ ನೌಕರರನನ್ನು
ಕತರ್ವಯ್ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

36680

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/23/2
006‐07

ರ್ೕಮತಿ ವರಹಾಲಮಮ್ ಪರ್ದಸ ಪದ ಪೂವರ್
ಕಾಲೇಜು ಮಧುಗಿರಿ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

36681

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/02/2
006‐07

ಭೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

ರ್ೕಜೆ.ಆರ್.ನಾರಾಯಣ ಶೆಟಿಟ್ ಪರ್ದಸ ೇತರ್
ಕಷ್ನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಬಂಗಾರ ಪೇಟೆ
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಪರ್ಡಿನ ಬಗೆಗ್.

36682

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/18/2
006‐07

36683

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/11/2 2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಭೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ
006‐07
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.[ ರ್ೕ.ಡಿ.ಜಿ.ನಾರಾಯಣ ಪರ್ದಸ]

36684

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/13/2
006‐07

9/25/2009 0:00

D

9/25/2009 0:00

D

ರ್ೕ ಪಾದರಾವ್ ಪರ್ದಸ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ
ಕಛೇರಿ ಬಳಾಳ್ರಿ ಇವರ ನಗಾರ್ವಣೆ
ಮಾಪಾರ್ಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

ರ್ೕ.ಎಂ.ಚಂದರ್ಶೇಖರ,ದಿವ್ತಿಯ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರು
ಸ
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಢಶಾಲೆ
ಹಾಯಕರು,ಸಕಾರ್ರಿ
ಸುಭಾಷನಗರ,ಸಾಗರ ಇವರನುನ್ ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ಸಾಗರ ಇ ಲ್ಗೆ
ವಗರ್ಮಾಡಿದುದ್ ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್
ಹಾಜರುಪಡಿ ಕೊಳಳ್ದಿರುವ ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

9/25/2009 0:00

D

36686

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/46/2
006‐07

36687

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/44/2 2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಭೋಧಕೇತರ
006‐07
ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

36688

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/5/20
06‐07

ಸಾ. .ಇ.ಯ ಭೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

36689

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/29/2
006‐07

ಸಾ. .ಇ.ಯ ಭೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

36691

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/36/2 2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಭೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ
006‐07
ವಗಾರ್ವಣೆ ರದುದ್ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

36692

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/21/2
006‐07

ರ್ೕ.ಬಿ.ಎಸ್.ರಾಜಶೇಖರ್,ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಹಾವೇರಿ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/52/2
006‐07

ರ್ೕಮತಿ ೕಲಾವತಿ ಘರ್ ಪಿಗಾರರು ವೃತಿತ್
ಕಷ್ಣ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನುನ್
ಲೋಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

36695

36696

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/28‐
29/2006‐07

36697

OFFICE BRANCH

36698

36702

36703

2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರಿ
ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಪಾರ್ಧಿಕಾರಿಗಳ
ವಗಾರ್ವಣೆಯನುನ್ ರದುದ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

5(1)/ವಗರ್/12/2 2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಭೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ
006‐07
ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಪಾರ್ಡು ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಗಂಗಾಧರಯಯ್ ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು,
5(1)/ವಗರ್/10/2
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಅರಕಲಗೂಡು
006‐07
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/25/2
006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಶಾರದ ದಿವ್ದಸ ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ
ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಪರಶುರಾಂಪುರ ಚಳಳ್ಕೆರೆ
ತಾ.ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/14/2
006‐07

ರ್ೕ ಎಂ. ವಶಂಕರ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ೆತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಮಳವ ಳ್,ಮಂಡಯ್
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

36705

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/03(A 2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಭೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ
)/2006‐07
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

36706

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/41/2
006‐07

ರ್ೕಮತಿ.ಸರೋಜ,ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧೀಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಗುಬಿಬ್ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

36707

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/30/2 [ ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಕೆ.ಓಂಕಾರಪಪ್]2006‐07ನೇ ಸಾ ನ
006‐07
ಭೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

36708

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/40/2 [ ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಇ. ೕಣಾ]2006‐07ನೇ ಸಾ ನ
006‐07
ಭೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

36709

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/37/2
006‐07

9/25/2009 0:00

D

[ ರ್ೕ. .ನಂಜಪಪ್]2006‐07ನೇ ಸಾ ನ
ಭೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

36710

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/45/2
006‐07

[ ರ್ೕ.ಗುರುಶಾಂತಪಪ್]2006‐07ನೇ ಸಾ ನ
ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

36712

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/42/2
006‐07

[ ರ್ೕ
ೕರೆ ಹಣಮಂತ]2006‐07ನೇ
ಸಾ ನವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

36713

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/35/2
006‐07

[ ರ್ೕ ಎನ್. ವಕುಮಾರ್,ಪರ್ದಸ]2006‐07ನೇ
ಸಾ ನ ಭೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

[ ರ್ೕ
5(1)/ವಗರ್/19/2 ಎಂ.ಕೆ.ಸತಯ್ನಾರಾಯಣಗೌಡ,ಅಧೀಕಷ್ಕರು]2006
006‐07
‐07ನೇ ಸಾ ನ ಭೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/22/2
006‐07

9/25/2009 0:00

D

36714

36715

[ ರ್ೕಧರ್ ಕುಲಕಣಿರ್ ಪರ್ದಸ]2006‐07ನೇ
ಸಾ ನ ಭೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆಗ್.

36716

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/26/2
006‐07

ಸಾ. .ಇ.ಗೂರ್ಪ್ ಮತುತ್ ಬಿ ವೃಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

36717

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/22/2
006‐07

ರ್ೕ ಡಿ.ಎಸ್. ವಸಾವ್ಮಿ
ಪರ್ದಸ.ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು. ವಗಾರ್ವಣೆ
ಮಾಪಾರ್ಡಿನ ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

36718

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/51/2
006‐07

2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

36719

OFFICE BRANCH

5(1)/ನಿ ೕ/30
/2006‐07

ಎನ್. .ಸವೆರ್ಶವ್ರ.ಪರ್ದಸ ಇವರನುನ್ ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ಜಗಳೂರು ಇ ಲ್ಗೆ
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

36720

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಡಿ.ಜಯಲ ಮ್.ದಿವ್ದಸ ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ
5(1)/ವಗರ್/02/2
ಕಾಲೇಜು ಮೈ ಮನೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾ.ಇವರ
006‐07
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/47/2 2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಭೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ
006‐07
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/51/
2006‐07

36723

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/27/2
006‐07

36724

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/50/2 2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಭೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ
006‐07
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

36725

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/48/2
006‐07

36721

36722

9/25/2009 0:00

D

ರ್ೕ ಷಫಿಖಾನ್,ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು,ಲೋಕ
ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನುನ್
ಕತರ್ವಯ್ದಿಂದ ನಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾತೃ
ಇಲಾಖೆಗೆ ಂತಿರುಗಿ ರುವ ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

ರ್ೕ ಟಿ.ನಾರಾಯಣಪಪ್ ದಿವ್ದಸ ಕನಾರ್ಟಕ
ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾಮಂಡ .ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರನುನ್ ೇತರ್ ಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ಗೆ ವಗರ್ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

9/25/2009 0:00

D

9/25/2009 0:00

D

[ ರ್ೕ ಕೆ. ರಂಗಣಣ್]2006‐07ನೇ ಸಾ ನ
ಭೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

36726

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/38/2
006‐07

[ ರ್ೕ ಎಂ. .ರುದರ್ಮುನಿ ದಿವ್ದಸ]2006‐07ನೇ
ಸಾ ನ ಭೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

36727

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/15/2
006‐07

[ ರ್ೕ ಸುಂದರರಾಜ ಕಮಾಲಾಕರ ದಿವ್ದಸ]2006‐
07ನೇ ಸಾ ನ ಭೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

36728

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/0/20 ರ್ೕಮತಿ ಮುಲಾಲ್ಖಾದಿ
ಟಿ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ
06‐07
ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

36729

OFFICE BRANCH

ನಿದೇರ್ಶಕರು ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಣ ಇವರು
5(1)/ನಿ ೕ/29
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಅನುದಾನ ಶಾಖೆಗೆ ಭೋಧಕೇತರ
/2006‐07
ಬಬ್ಂದಿ ನಿ ೕಜನೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಡಿ ಜಿ ಗಂಗಹನುಮಯಯ್ ದಿವ್ತಿಯ ದಜೆರ್
5(1)/ನಿ ೕ/43 ಸಹಾಯಕರು,ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು,ಜಾಲಮಂಗಲ,
/2006‐07
ರಾಮನಗರ ತಾ.ಇವರ ನಿ ೕಜನೆಯನುನ್
ರದುದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

36733

5(1)/ನಿ ೕ/37 [ ರ್ೕಮತಿ ತಾರಾ. .ಪರ್ದಸ] ಇವರ ನಿ
/2006‐07
ಬಗೆಗ್.

36734

OFFICE BRANCH

36735

OFFICE BRANCH

5(1)/ನಿ ೕ/ಎ
ರವಲು 39/2006‐
07

36736

OFFICE BRANCH

36929

36930

ೕಜನೆ

9/25/2009 0:00

D

[ ರ್ೕ.ಎಲ್.ಎನ್.ಮೂತಿರ್.ಪರ್ದಸ]ಇವರನುನ್
ಎರವಲು ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

5(1)/ನಿ ೕ/45
/2006‐07

ರ್ೕ ಬಿ. .ಪರ್ದಸ ಬಾಬು.ಅಧೀಕಷ್ಕರು,ಇವರನುನ್
ಮಾನಸ್ ಪೌರಾಡ ತ ಸಚಿವರ ಆಪತ್ ಶಾಖೆ
ಸಹಾಯಕರನಾನ್ಗಿ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/36/
2003‐04

ಸಾ. .ಇ.ಯ ಭೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ
ಪ.ಜಾ/ಪ.ವಗರ್ ಜಾತಿವಾರು ವರದ ಬಗೆಗ್.

9/29/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ V.N.ಜಗದೀಶ್ ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರ
5(1)/ನಿ ೕ/23
ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ ಸಾ. .ಇ.ಮೈಸೂರು ನಿ ೕಜನೆ
/2003‐04
ಬಗೆಗ್.

9/29/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/1/2
003‐04

ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಹಾ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಸಕಾರ್ರಿ ಭೋಧಕೇತರ
ಅಧಿಕಾರಿ:ನೌಕರರ ಪರಿ ಷಟ್ ಜಾತಿ:ವಗರ್ಕೆಕ್
ಸೇರಿರುವ ವರ ಜಾತಿವಾರು ವರದ ಬಗೆಗ್.

9/29/2009 0:00

D

36933

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/1/2
003‐04

ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಹಾ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಸಕಾರ್ರಿ ಭೋಧಕೇತರ
ಅಧಿಕಾರಿ:ನೌಕರರ ಪರಿ ಷಟ್ ಜಾತಿ:ವಗರ್ಕೆಕ್
ಸೇರಿರುವ ವರ ಜಾತಿವಾರು ವರದ ಬಗೆಗ್.

9/29/2009 0:00

D

36934

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/37/
2003‐04

ಸಾ. .ಇ.ಯ ಕಛೇರಿ ಬಬ್ಂದಿ ಇಲಾಖೆಯ
ನೌಕರರ ಆಂತರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದುದ್
ಕತರ್ವಯ್ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/29/2009 0:00

D

36935

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/03/
2003‐04

ಪರ್ತಿ ಕಡತ ಪುಡಗ ಗೆ ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್ ಹಾಗೂ
ಪಟಿಟ್ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/29/2009 0:00

D

36936

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/29/
2003‐04

ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜಿನ
ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/29/2009 0:00

D

36932

36937

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/14/
2003‐04

ದಿ:31/3/2000 ರ ಲ್ ಸಕಾ್ರದ
ಧ
ಇಲಾಖೆಗಳ ಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತತ್ರುವ
ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಮತವಾರು ವರದ ಬಗೆಗ್.

9/29/2009 0:00

D

36938

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/9/2
003‐04

ರ್. .ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸಹಾಯಕ ಸಂಖಾಯ್ ಅಧಿಕಾರಿ
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ. .ಇ.ಬೆಂ ಇವರ
ಗೈರುಹಾಜರಿ ಬಗೆಗ್.

9/29/2009 0:00

D

36939

OFFICE BRANCH

5(1)/ನಿ ೕ/25
/2003‐04

ರ್ೕ.ಎಂ.ಕೆ
ವರುದರ್ಪಪ್,ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ೇ. .ಗಳ.ಕಛೇರಿ,ತೀ
ಥರ್ಹ ಳ್ ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

9/29/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ..ಬಾಗವಾನ
ಬಾಗವಾನ ಅಬುದ್ಲ್
ಘರ್ ಪಿಗಾರರು,ಡಯಟ್ ಕಷ್ಣ
5(1)/ನಿ ೕ/16
ಇಲಾಖೆ,ಬೀದರ ಇವರನುನ್ ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್
/2003‐04
ಬಿಜಾಪುರ ಇ ಲ್ನ ಖಾ ಇರುವ ಹುದೆದ್ಗೆ
ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/29/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಕೆ.ಎಸ್ ರ ಶಂಕರ್,ಪರ್ದಸ ಡಯಟ್
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ದಿ:23/2/2004
5(1)/ಇತರೆ/34/
ರಿಂದ 25/2/2004ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿ ಹಾಗೂ
2003‐04
26/2/2004 ರಿಂದ 3/3/2004ರವರೆಗಿನ
ಅವಧಿಯ ಬಗೆಗ್.

9/29/2009 0:00

D

36940

36941

36942

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/33/
2003‐04

ರ್.ಬಿ.ಎಸ್.ವಾಸುಕಿ ಪರ್ಸನನ್ ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು
ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಳನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/29/2009 0:00

D

36943

OFFICE BRANCH

5(1)/ಅ.ಬ/2/20
03‐04

2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ
ಬಬ್ಂದಿಯನುನ್ ಆಂತರಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್.

9/29/2009 0:00

D

36944

OFFICE BRANCH

5(1)/ಅ.ಬ/3/20 ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ. .ಇ.ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ನ
03‐04
ಬಬ್ಂದಿಯ ಆಂತರಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್.

9/29/2009 0:00

D

36945

OFFICE BRANCH

ಸಾ. .ಇ.ಭೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ
5(1)/ಇತರೆ/34/
ಸೇವಾಪುಸತ್ಕಗಲನುನ್ ಬಡಿತ್/ಜೇಷಟ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಯ ಲ್
2003‐04
ಸೇರಿಸಲು ಕೋರಿ ಸ ಲ್ ರುವಂತೆ.

9/29/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್.ಎಸ್.ಅಶೋಕ್,ದಿವ್ದಸ.ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ಕಮಲಾ
ಪುರ ತಾ.ಗುಲಬ್ಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಮತುತ್ ರ್ೕಮತಿ ಶೋಭ
5(1)/ಇತರೆ/25/
ದಿವ್ದಸ ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್
2003‐04
ಕಾಲೇಜುಬಾಲಕಿಯರಗುಲಬ್ಗರ್ ಇವರ
ಸೇವೆಯನುನ್ ಸಾ, ,ಇ,ಗೆ ಂತಿರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/29/2009 0:00

D

36948

36949

OFFICE BRANCH

ಸಾ. .ಇ.ಯ ಹಣ ತೆಗೆಯುವ ಮತುತ್ ಬಟವಾಡೆ
ಮಾಡುವ ಅಧೀಕಾರಿ ನಿಯಂತರ್ಣ
5(1)/ಇತರೆ/30/
ಅಧೀಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇಲಾಖಾ
2003‐04
ಮುಖಯ್ಸಥ್ರಿಂದ ಮಾನವ ಸಂಪನೂಮ್ಲ
ದತಾತ್ಂಶ[ಡೇಟ ಸಂಗರ್ಹಣೆ ಬಗೆಗ್].

36950

OFFICE BRANCH

5(1)/ನಿ ೕ/8/
2003‐04

36951

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/1/2
003‐04

36952

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/17/
ಜಾಣ್ನ ನಿವಾರ್ಹಣಾ ಪದದ್ತಿಯನುನ್ ಸೃಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
2003‐04

36953

OFFICE BRANCH

5(1)/ನಿ ೕ/23
/2003‐04

9/29/2009 0:00

D

ರ್ೕಮತಿ ಅಂಬುಜ ಪರ್ದಸ ಮತುತ್ ರ್ ಸಂಪತ್
ಕುಮಾರ್ ಪರ್ದಸ ಕಛೇರಿ ಬಬ್ಂದಿ ಶಾಖೆ
ಇವರುಗಳ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

9/29/2009 0:00

D

ಕಛೇರಿ ಬಬ್ಂದಿ ಇಲಾಖೆಯ ನೌಕರರಿಗೆ
ವಗಾರ್ವಣೆಯಾಗಿದುದ್/ಕತರ್ವಯ್ದಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/29/2009 0:00

D

9/29/2009 0:00

D

9/29/2009 0:00

D

ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,ಸಾ, ,ಇ.ಬೆಂಗಳೂರು,ಈ
ಕಛೇರಿಗೆ ಸ.ಪೌರ್. .ಪ.ಮಂಡ ,ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

36954

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/7/20
03‐04

2003‐2004 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ನ ವಗಾರ್ವಣಾ
ಮಾಪಾರ್ಡುಗಳ ಬಗೆಗ್.

9/29/2009 0:00

D

36955

OFFICE BRANCH

5(1)/ಅ.ಬ/1/20
03‐04

ಸಾ. .ಇ.ಯ ಲ್ನ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ನ
ಭೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ ನೌಕರರ ಆಂತರಿಕ
ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್.

9/29/2009 0:00

D

36956

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/31/ ಸಾ. .ಇ. ಪಿಕ ನೌಕರರ ಸಂಘ/ಭೋಧಕೇತರ
2003‐04
ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್.

9/29/2009 0:00

D

36957

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/25/
2003‐04

ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ,ಸಾ. .ಇ.ಉಡುಪಿ ಇಲದ ನ
ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/29/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(1)/ಬಡಿತ್/3/20
03‐04

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ ರತನ್ಮಮ್
ಪರ್ದಸ.ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಬಾಲಕಿಯರ
ಚಿತರ್ದುಗರ್,ಇವರಿಗೆ ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/29/2009 0:00

D

36958

36959

OFFICE BRANCH

2003‐2004ನೇ ಸಾ ನ ಭೋಧಕೇತರ
5(1)/ವಗರ್/1/20
ವೃಂದದ ಅಧೀಕಾರಿಗಳ/ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ
03‐04
ಬಗೆಗ್.

9/29/2009 0:00

D

36961

OFFICE BRANCH

5(1)/ಅ.ಬ/39/2
000‐01

10/7/2009 0:00

D

36962

OFFICE BRANCH

ಭಾಗಿಯ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು
5(1)/ಇತರೆ/155 ಕ.ಪೌರ್. .ಪಾರ್ದೇ ಕ ಪರೀ ಾ ಮಂಡ ಹಾಗೂ
/2000‐01
ಪದನಿಮಿತತ್ ಜಂಟಿ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಗಳ ಲ್ನ
ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಬಳ ಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್.

10/7/2009 0:00

D

36963

OFFICE BRANCH

5(1)/ಅ.ಬ/82/2 ಈ ಕಛೇರಿಯ ನೌಕರರ ಆಂತರಿಕ ಬದಲಾವಣೆ
001‐02
ಬಗೆಗ್.

10/7/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

ಹೊಸದಾಗಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಸಕಾರ್ರಿ
5(1)/ಇತರೆ/19/ ಪರ್ವಢ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜುಗ ಗೆ
94‐95
ಪಿಕ ವೃಂದದ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡದೆ ಇರುವ ಬಗೆಗ್.

10/7/2009 0:00

D

36964

ಆಂತರಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು

36965

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/59/9 ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಆದೇಶಗಳು ಮತುತ್
0‐91
ಸುತೊತ್ೕಲೆಗಳು.

36966

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/141
/96‐97

10/7/2009 0:00

D

ಸಕಾರ್ರಿ ಕಷ್ಕರ ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಓಟಿ
ಹಾಗೂ ಇಎ ಟ್
ದಾಯ್ನಗರ ಬೆಂ.ಇ ಲ್ಗೆ
ಮಂಜೂರಾದ ಖಾ ಹುದೆದ್ಗಳ ಬಗೆಗ್.

10/7/2009 0:00

D

ರ್ೕ. .ಡಿ.ನಾಯಕ್ ಪರ್ದಸನಿವೃತಿತ್ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ,
ನಾಡುಮಾಸೆಕ್ೕರಿ,ಕುಮಾಟ ತಾ. ಉ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ಅಹರ್ತಾ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು
ಕೋರಿ ಕ.ಆ.ನಾಯ್.ಮಂಡ ಯ ಲ್ ದಾವೆ
ಸಂ:2621/97 ಹುಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

10/7/2009 0:00

D

10/7/2009 0:00

D

10/7/2009 0:00

D

36967

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/3/9
7‐98

36968

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/112
ಪಿಕ ವಗರ್ದ ನೌಕರರ/ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೃಂದ
/2009
ಮತುತ್ ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯನಗಳ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಬಗೆಗ್.

36969

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/93/
98‐99

ಯು.ಎನ್.ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಟ್ಂ ಕಷ್ಣ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಕಛೇರಿಗೆ ಬಬ್ಂದಿಯನುನ್
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

36977

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/20/ ಕಛೇರಿ
98‐99

36978

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/1/9
8‐99

36979

OFFICE BRANCH

36980

OFFICE BRANCH

36981

OFFICE BRANCH

ಬಬ್ಂದಿ ಶಾಖೆಯ ಷಯ ನಿವಾರ್ಹಕರ
ಕೆಲಸದ ಮರುಹಂಚಿಕೆ ಬಗೆಗ್.

10/7/2009 0:00

D

ಕಛೇರಿ ಬಬ್ಂದಿ ಶಾಖೆಗೆ ಒಬಬ್ರು
ಸಹಾಯಕರನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸಲು ಕೋರಿರುವ
ಬಗೆಗ್.

10/7/2009 0:00

D

5(1)/ಇತರೆ/75/
99‐2000

ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಲ್
ಧ ಮರುಹಂಚಿಕೆ
ಂಗಡಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/7/2009 0:00

D

5(1)/ಇತರೆ/37/
2 2000‐01

ಈ ಕಛೇರಿಯ
ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ

ಧ ಶಾಖೆಗಳ ಲ್ ಕೆಲಸ
ಷಯಗಳ ಪಟಿಟ್ ಸ ಲ್ಸುವ
ಬಗೆಗ್.

10/7/2009 0:00

D

ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಬಬ್ಂದಿ‐3ಶಾಖೆಯ ಲ್
ಹಾಗೂ ಕಛೇರಿ ಬಬ್ಂದಿ ಶಾಖೆ
ಇ ಲ್.ಪರ್ದಸರಾಗಿ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ
ರ್ೕಮತಿ ಸೂಯರ್ಕಲಾ ಹಾಗೂ ರ್ೕಮತಿ
ಮುದುದ್ರತನ್ ಇವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕರನುನ್
ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/7/2009 0:00

D

5(1)/ಇತರೆ/45/
2000‐01

36982

OFFICE BRANCH

5(1)/ಅ.ಬ/67/9 ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ
9‐2000
ಆಂತರಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್.

10/7/2009 0:00

D

36983

OFFICE BRANCH

5(1)/ಅ.ಬ/39/2 ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ
000‐01
ಆಂತರಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್.

10/7/2009 0:00

D

36984

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/142
/2001‐02

.ಆ.ಸು.ಇಲಾಖೆಯ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ದೂರು
ನಿವಾರಣಾ ಭಾಗಕೆಕ್ ಸ ಲ್ ದ ಮನ ಬಗೆಗ್.

10/7/2009 0:00

D

36987

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/71/ ವೇತನ ಸಮಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಮಾ ತಿಗಳನುನ್
2001‐02
ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/7/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

ಪಾರ್ದೇ ಕ ಅಸಮತೋಲನೆಯನುನ್
5(1)/ಇತರೆ/143
ನಿವಾರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾರತ ಸಂ ಧಾನದ
/2001‐02
ಅನುಚೆಚ್ೕದ 371 ಕೆಕ್ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/7/2009 0:00

D

36989

36990

OFFICE BRANCH

ಸ ೕರ್ಚಚ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯ,ಕನಾರ್ಟಕ
5(1)/ಇತರೆ/145 ಉಚಚ್ನಾಯ್ಯಾಲಯ ಮತುತ್ ಕನಾರ್ಟಕ ಆಡ ತ
/2001‐02
ನಾಯ್ಯಮಂಡ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಪರ್ಕರಣಗಳ
ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.

36991

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/148
/2001‐02

36992

OFFICE BRANCH

ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಶಾಖಾವಾರು/ ಷಯ
5(1)/ಇತರೆ/9/2
ನಿವಾರ್ಹಕರವಾರು ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಲೆಕಕ್ ಮಾಡಿ
001‐02
ಮರುಹಂಚಿಕೆ ಕುರಿತು.

36994

36995

10/7/2009 0:00

D

10/7/2009 0:00

D

10/7/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(1)/ಅ.ಬ/2/20
01‐02

ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ
ಬೋಧಕೇತರ
ನೌಕರರ
ಬದಲಾವಣೆ/ನಾಯ್ಯಲಯ ಪರ್ಕರಣಗಳ
ೕಘರ್ ಲೆವಾರಿಗೆ ಬಬ್ಂದಿಯನುನ್ ನೇಮಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.

10/7/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(1)/ಅ.ಬ/1/20 ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ
01‐02
ಆಂತರಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್.

10/7/2009 0:00

D

ವಗರ್ವಣೆ ಮಾಗರ್ಸೂಚಿ [ಸುತೊತ್ೕಲೆ]ಮತುತ್
ಆಂತರಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್.

36997

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/58/
2002‐03

ಬಡಿತ್ ಹೊಂದಿದ ನೌಕರನುನ್ ಕತರ್ವಯ್ದಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/7/2009 0:00

D

36998

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/40/
2002‐03

ಆಡ ತದ ಲ್ ಕಾಯರ್ತಂತರ್ ಮತುತ್ ಕಿರ್ಯಾ
ೕಜನೆ 2002‐2003ರ ಬಗೆಗ್.

10/7/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/73/
2002‐03

ಕನಾರ್ಟಕ ಮಾ ತಿ ಪಡೆಯಲು ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮ 2002ರ ಸೆಷನ್ 3ರಡಿಯಂತೆ
ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಗೆಯ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

10/7/2009 0:00

D

ಸಾ.
ಸಾ. ..ಇಲಾಖೆಯ
ಇಲಾಖ ಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ
ಗೂರ್ಪ್` `ಹಾಗೂ`ಡಿ`ನೌಕರ ಖಾ ಹುದೆದ್
ಮಾ ತಿಯನುನ್
[ಜಿಲಾಲ್ವಾರು]ಜಿಲಾಲ್ಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಕಳು ಸುವ
ಬಗೆಗ್.

10/7/2009 0:00

D

10/7/2009 0:00

D

37001

37002

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/12/
2002‐03

37003

OFFICE BRANCH

5(1)/ಅ.ಬ/1/20 ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ
02‐03
ಆಂತರಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್.

37005

OFFICE BRANCH

ಕಛೇರಿ ಬಬ್ಂದಿ ಶಾಖೆಯಿಂದ
5(1)/ಇತರೆ/83/
ವಗಾರ್ವಣೆಗೊಂಡ/ಆಂತರಿಕ
2002‐03
ಬದಲಾವಣೆಗೊಂಡ ನೌಕರರನುನ್ ಕತರ್ವಯ್ದಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

37012

OFFICE BRANCH

5(1)/ಅ.ಬ/1/20 ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ
02‐03
ಆಂತರಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್.

37014

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/50/
2002‐03

37017

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/93/
2002‐03

37020

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/17/
2002‐03

ಬೆಂಗಳೂರು

ಭಾಗದ ಪಿಕ ನೌಕರ ಹುದೆದ್
ಸಥ್ಳಾಂತರದ ಬಗೆಗ್.

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಸಾ. .ಇ.ತುಮಕೂರು
ದ ಣ, ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಪರ್ದಸ.ರಹುದೆದ್ಯನುನ್
ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

ಅಧಿಕಾರ

ಕೇಂದಿರ್ಕರಣದ ಬಗೆಗ್.

10/7/2009 0:00

D

10/8/2009 0:00

D

10/8/2009 0:00

D

10/8/2009 0:00

D

10/8/2009 0:00

D

ರ್ೕ. .ಪಿ.ರಾಮಾಂಜನಪಪ್,ಪರ್ದಸ.ಬಿಇಓ,ಕಛೇರಿ
ಆನೇಕಲ್ ತಾ.ಬೆಂ.ದ.ಜಿಲೆಲ್,ಇವರ ಬಡಿತ್
ಮಾಪಾರ್ಡು ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

37025

OFFICE BRANCH

5(1)/ಬಡಿತ್/75/2
002‐03

37028

OFFICE BRANCH

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ನ
5(1)/ಜೇಪಟಿಟ್/95
ದಿ:19/12/95ರ ನಂತರ ನೇಮಕಗೊಂಡವರ
/2002‐03
ಪರ್ದಸ ಜೇಷಟ್ತಾ ಪಟಿಟ್ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

37029

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/23/2
002‐03

37030

OFFICE BRANCH

5(1)/ಅ.ಬ/1/20 ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ
02‐03
ಆಂತರಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್.

37031

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/17/
2002‐03

2002‐03 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬೋಧಕೇತರ
ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್. .

ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ನಡೆಯುವ ಸಭಾ
ಸೂಚನೆಗಳ ಬಗೆಗ್.

10/8/2009 0:00

D

10/8/2009 0:00

D

10/8/2009 0:00

D

10/8/2009 0:00

D

10/8/2009 0:00

D

37033

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/17/ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಇಯ ಲ್ನ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯಕೆಕ್
2002‐03
ಪತರ್ವಯ್ವಹರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/8/2009 0:00

D

37034

OFFICE BRANCH

5(1)/ಬಡಿತ್/71/2 ಸಾ. .ಇಲಶಖೆಯ ಪರ್ದಸ ಲೆಕಾಕ್ಧಿಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
002‐03
ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/8/2009 0:00

D

37035

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/61/ ` `ಮತುತ್`ಡಿ`ಗುಂಪಿನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹುದೆದ್ಗಳ
2002‐03
ವಯ್ತಾಯ್ಸದ ಬಗೆಗ್.

10/8/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

ನಾಗರಾಜು
ಗರಾಜು
ರ್ೕ ಎನ್.ನಾ
5(1)/ಇತರೆ/62/ ದಿವ್ದಸ.ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ಹೊಸದುಗರ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್
2002‐03
ಇವರು KATಯ ಲ್ ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್
3300/2002

10/8/2009 0:00

D

10/8/2009 0:00

D

37036

37037

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/35/
2003‐04

ರ್ೕ.ಎಂ.ಎಲ್. ರ್ೕನಿವಾಸ್ ಮೂತಿರ್,ಪರ್ದಸ
ಧಾನಸಭೆಯ ಮಾನಯ್ ಉಪಸಭಾಧಯ್ಕಷ್ಕರ ಆಪತ್
ಸಹಾಯಕರಾಗಿದುದ್,ಕತರ್ವಯ್ದಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆಗೊ ದುದ್ ಸಥ್ಳನಿಯುಕಿತ್ಇ ನೇಡುವ
ಬಗೆಗ್.

ರ್ೕ ಕೆ.ಎಂ ನಯ
ಕುಮಾರ್,ಅಧಿಕಷ್ಕರು,ಬಿ.ಇ.ಓ.ಕಛೇರಿ ಗದಗ
ಇವರನುನ್ ಕನನ್ಡ ಮತುತ್ ಸಂಸಕ್ೃತಿ ಇಲಾಖೆಗೆ
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

36885

OFFICE BRANCH

5(1)/ನಿ ೕ/12
/2006‐07

36888

OFFICE BRANCH

5(1)/ನಿ ೕ/20
/2006‐07

ರ್ೕ.ನಾರಾಯಾಣ ಸಾವ್ಮಿ,ಅಧಿಕಷ್ಕರು,ಡಯಟ್
ಹಾವೇರಿ ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

36890

OFFICE BRANCH

5(1)/ನಿ ೕ/23
/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ.ಶರಾವತಿ.ಪಿ.ಓ ಕೂಪಪ್,ಡಿ.ದಜೆರ್
ನೌಕರರು,ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿ,ರಾಣಿಬೆನೂನ್ರು
ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

9/25/2009 0:00

D

36918

OFFICE BRANCH

5[4]/ನೇಮಕ/53
:/2009‐10

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಡಿ.ಬಿ.ದೇವರಾಜು ಇವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/6/2011 0:00

A

36919

OFFICE BRANCH

5[4]/ನೇಮಕ/54
/2009‐10

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಚಿಕಕ್ ದದ್ಮಮ್ ಇವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/24/2010 0:00

A

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಆರ್.ಪುಷಪ್ಲತಾ ಇವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/24/2010 0:00

A

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ ಜಿ.ಅನಿಲ್
ಇವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/9/2010 0:00

A

5(1)/ವಗರ್/36/9
3‐94

ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರು
ಮಾರಿರುವ ವಗಾರ್ವಣೆಗಳ ಲ್ ಅಕರ್ಮಗಳು
ನಡೆದಿರುವ ಬಗೆಗ್.

10/8/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/133
/96‐97

ರ್ೕ.ಆರ್.ನಾಗರಾಜು,ದಿವ್ದಸ ಇವರು
ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

10/8/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಬಿ.ಎಸ್.ಹೊಸಮನಿ ಪರ್ದಸ ಜಿಜೆ
5(1)/ಇತರೆ/50/
ಮುಂಡಗೋಡ ಇವರನುನ್ ಂದಿ ಕಷ್ಕರನಾನ್ಗಿ
93‐94
ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/8/2009 0:00

D

36920

OFFICE BRANCH

5[4]/ನೇಮಕ/55
/2009‐10

36921

OFFICE BRANCH

5[4]/ನೇಮಕ/[ಇ
ತರೆ]:56/2009‐10

37064

OFFICE BRANCH

37065

37066

37067

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಎಸ್. .ನಾಯಕ್ ಪರ್ದಸ ಇವರು
5(1)/ಇತರೆ/1/9
ಕ.ಆ.ನಾಯ್.ಮಂಡ ಯ ಲ್ ದಾಖ ರುವ ಅಜಿರ್
3‐94
ಸಂಖೆಯ್ 141/93ರ ಬಗೆಗ್.

10/8/2009 0:00

D

37068

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಲಕಷ್ಮ್ಣ ದಿವ್ದಸ ಇವರನುನ್ ಅಭೀವೃದಿದ್
5(1)/ನಿ ೕ/28
ಆಯುಕತ್ರ ಬಬ್ಂದಿ ಶಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ಗೆ
/2003‐04
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/8/2009 0:00

D

37071

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/108
/94‐95

ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:3752‐57/95

10/8/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/10/
2003‐04

ಪಾರ್ಥ
ಪಾ
ಥಮಿಕ
ಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆಯನು
ಹುದೆಯ
ದ್ ನುನ್
ಕೇಂದಿರ್ಕೃತ ದಾಖಲಾತಿ ಘಟಕಕೆಕ್ ತಾಂತಿರ್ಕ
ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಯನಾನ್ಗಿ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.

10/8/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(1)/ನಿ ೕ/ಅ
ರ್ೕ.ಎಂ.ಆರ್.ಚಿಕಕ್ರಾಮೇಗೌಡ ಪರ್ದಸ
ನುಮತಿ42/99‐
ಸಾ. .ಇ.ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.
2000

10/8/2009 0:00

D

37072

37073

OFFICE BRANCH

5(1)/ನಿ ೕ/20
/2004‐05

37079

2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ನ ಬೋಧಕೇತರ
ನೌಕರರ ನ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

10/8/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

ಭಾಗೀಯ ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಬೆಳಗಾಂ
5(1)/ನಿ ೕ/31 ಇ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಬೋಧಕೇತರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್
/2006‐07
ವಗಾರ್ವಣೆ ನಿ ೕಜನೆ ಮೂಲಕ ತುಂಬುವ
ಬಗೆಗ್.

10/8/2009 0:00

D

37080

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/63/
2000‐01

ವಯಸಕ್ರ ಕಷ್ಣ ಸಮಿತಿ ನೌಕರರನುನ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ಬಬ್ಂದಿ ಎಂದು ಸಕಾರ್ರದ ಲ್
ೕನಗೊ ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್.

10/8/2009 0:00

D

37081

OFFICE BRANCH

1998‐99ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ವೈಧಯ್ಕೀಯ
5(1)/ವಗರ್/35/9
ಕಾರಣಗಳ ಮೇಲೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡಲು ಕೋರಿ
8‐99
ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಯ ಲ್ ದಾವೆ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

10/8/2009 0:00

D

37082

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/5/9
2‐93

10/8/2009 0:00

D

37078

ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 376/93 ರಬಗೆಗ್.[ ರ್ೕಮತಿ
ಪಿ.ಸುನಂದಮಮ್]

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/5/9
1‐92

37085

37083

ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:22060/91ರ ಬಗೆಗ್.

10/8/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಸೈಯದ್
ಬಮರುದಿದ್ೕನ್,ಪರ್ದಸ.ಉನಿ.ಕಛೇರಿ
5(1)/ಇತರೆ/43/
ರಾಯಚೂರು ಇವರು ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್
99‐2000
ಅಹರ್ತಾ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಿರುವ
ಕುರಿತು.

10/8/2009 0:00

D

37086

OFFICE BRANCH

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಚ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ರುವ ಪರ್ತಿ
5(1)/ಇತರೆ/1/9
ವೃಂದದ ಲ್ನ ಒಟುಟ್ ಹುದೆದ್ಗಳ ಸಂಖೆಯ್ಯ ವರ
8‐99
ಕುರಿತು.

10/8/2009 0:00

D

37088

OFFICE BRANCH

ದಿವ್ದಸ ಹಾಗೂ ಪರ್ದಸ ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಗಳ
5(1)/ಇತರೆ/5/9
ಸಂಬಂಧ ಬಂದಿದದ್
ಧ ನೌಕರರುಗಳ ಸೇವಾ
8‐99
ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ಂತಿರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/8/2009 0:00

D

37089

OFFICE BRANCH

5(1)/ಬಡಿತ್/9/20
03‐04

ರ್ೕ.ಆರ್.ಬಿ.ಕದಮ್,ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಯಿಂದ ಪರ್ದಸ
ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/8/2009 0:00

D

37090

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/110/ 2001‐02ನೇ ಸಾ ನ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ
2001‐02
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

10/8/2009 0:00

D

37119

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/19/2 2006‐07ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿ ವಗಾರ್ವಣೆ
005‐06
ಬಗೆಗ್.

10/8/2009 0:00

D

37120

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/2/20 2006‐07ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿ ವಗಾರ್ವಣೆ
05‐06
ಬಗೆಗ್.

10/8/2009 0:00

D

37121

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/7/20 2006‐07ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿ ವಗಾರ್ವಣೆ
05‐06
ಬಗೆಗ್.

10/8/2009 0:00

D

37123

OFFICE BRANCH

5(1)/ಬಡಿತ್/13/2
005‐06

10/8/2009 0:00

D

ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.[ ತ್ೕ.ಕೆ.ಜಿ.ವಾ ಕರ್.ಪರ್ದಸ]

37125

OFFICE BRANCH

ಪರ್ದಸ/ ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರ ವೃಂದದಿಂದ
5(1)/ಬಡಿತ್/11/2
ಅಧೀಕಷ್ಕರ ವೃಂದಕೆಕ್ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿ
005‐06
ಸಥ್ಳನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ದುದ್ ಬಡಿತ್ ಸಥ್ಳ ಮಾಪಾರ್ಡು
ಬಗೆಗ್.

37126

OFFICE BRANCH

5(1)/ಬಡಿತ್/ಭಾಗ‐
1/2005‐06

ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/8/2009 0:00

D

37127

OFFICE BRANCH

5(1)/ಬಡಿತ್/5/20
05‐06

ರ್ೕ ಪುರಂದರ ಡಿ.ಇವರ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಖೆ
ೕನ ರದುದ್ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/8/2009 0:00

D

37128

OFFICE BRANCH

5(1)/ಬಡಿತ್/14/2
005‐06

ರ್ೕ ಹನುಮಂತರಾಜು.ಹೆಚ್.[ಕಿರ್.ಸತ್.171]ಇವರ
ಹೆಸರಿನ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಬಗೆಗ್.

10/13/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/38/
2005‐06

ರ್ೕ. .ಕೃಕಷ್ಣ್ ಕುಮಾರ್,ಇವರಿಗೆ ಮಾತೃ
ಇಲಾಖೆಯಾದ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಸಥ್ಳನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/13/2009 0:00

D

37129

10/8/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(1)/ನಿ ೕ/5/ 2005‐06ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿ ನಿ
2005‐06
ಬಗೆಗ್.

37131

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/3/2
005‐06

37132

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/7/20 2005‐06ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿ ನಿ
05‐06
ಬಗೆಗ್.

37133

OFFICE BRANCH

37135

OFFICE BRANCH

37130

ೕಜನೆ

10/13/2009 0:00

D

10/13/2009 0:00

D

10/13/2009 0:00

D

5(1)/ವಗರ್/10/2 2005‐06ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿ ವಗಾರ್ವಣೆ
005‐06
ಬಗೆಗ್.

10/13/2009 0:00

D

5(1)/ವಗರ್/20/2 2005‐06ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿ ವಗಾರ್ವಣೆ
005‐06
ಬಗೆಗ್.

10/13/2009 0:00

D

ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ
ೕಜನಾ
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು,ಇಲಲ್ನ
ಬಬ್ಂದಿ ಇವರನುನ್ ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಯಾದ
ಸಾ. .ಇ.ಗೆ ಂತಿರುಗಿ ರುವ ಬಗೆಗ್.

ೕಜನೆ

37136

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/18/2 2005‐06ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿ ವಗಾರ್ವಣೆ
005‐06
ಬಗೆಗ್.

10/13/2009 0:00

D

37137

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/28/2 2005‐06ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿ ವಗಾರ್ವಣೆ
005‐06
ಬಗೆಗ್.

10/13/2009 0:00

D

37138

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/24/2 2005‐06ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿ ವಗಾರ್ವಣೆ
005‐06
ಬಗೆಗ್.

10/13/2009 0:00

D

37140

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/25/
2005‐06

2005‐06ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿ
ವಗಾರ್ವಣೆಯಾಗಿದುದ್,ಕತರ್ವಯ್ದಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/13/2009 0:00

D

37141

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/16/
2005‐06

ಕತರ್ವಯ್ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊ ಸುವ
ಬಗೆಗ್.[ ರ್ೕಮತದಿ.ಬಿ.ಕೆ.ನಾಗಲ ಮ್,ಪರ್ದಸ]

10/13/2009 0:00

D

37142

OFFICE BRANCH

5(1)/ನಿ ೕ/19 2005‐06ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿ ನಿ
/2005‐06
ಬಗೆಗ್.

ೕಜನೆ

10/13/2009 0:00

D

37143

OFFICE BRANCH

5(1)/ನಿ ೕ/1/ 2005‐06ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿ ನಿ
2005‐06
ಬಗೆಗ್.

ೕಜನೆ

10/13/2009 0:00

D

37145

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/21/2 2005‐06ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿ ವಗಾರ್ವಣೆ
005‐06
ಬಗೆಗ್.

10/13/2009 0:00

D

37147

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/13/
2006‐07

10/13/2009 0:00

D

37093

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/02/2 2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಬೋದಕೇತರ ನೌಕರರ
006‐07
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

10/8/2009 0:00

D

ರ್ೕ.ಟಿ.ರೇವಣ ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಪರ್ದಸ ಇವರಿಗೆ
ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ಅಹರ್ತಾ
ದಿನಾಂಕ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

37095

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/01/
2006‐07

ಧಾನ ಸಭೆ: ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಅಧಿವೇಶನಕೆಕ್
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕೆಲಸಗಳನುನ್ ನಿವರ್ ಸಲು
ಬಬ್ಂದಿ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

10/8/2009 0:00

D

37097

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/40/
2006‐07

ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಕರ್ಮದ ಅಗತಯ್ತೆ ಇಲಲ್ದ
ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಕಡತಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/8/2009 0:00

D

37100

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಆರ್.ಎನ್.ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು,ಪರ್ದಸರು
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಅಡಡ್ಗಲುಲ್, ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ
5(1)/ನಿ ೕ/27
ತಾ:ಇವರನುನ್ ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು
/2006‐07
ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ನಿ ೕಜಿ ರುವುದನುನ್ ರದುದ್
ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/8/2009 0:00

D

37102

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/41/
2006‐07

ಇತರೆ ಕಛೇರಿಗಳ ಲ್ ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಳಳ್ ಬೇಕಾದ
ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಛೇರಿಗ ಗೆ
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/8/2009 0:00

D

37103

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/32/2
006‐07

ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

10/8/2009 0:00

D

37104

OFFICE BRANCH

ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದ
5(1)/ಬಡಿತ್/10/2
ಪರ್ದಸ/ ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರಿಗೆ ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
006‐07
ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/8/2009 0:00

D

37105

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/03/2
006‐07

10/8/2009 0:00

D

37107

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/16/2
006‐07

10/8/2009 0:00

D

37108

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/02/2 2006‐07ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿ ವಗಾರ್ವಣೆ
006‐07
ಬಗೆಗ್.

10/8/2009 0:00

D

37109

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/18/
2006‐07

10/8/2009 0:00

D

ಬೋಧಕೇತರ

ಬಬ್ಂದಿ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆಗ್.[ ರ್ೕ.ಕೆ.ಎನ್.ನಂಜುಂಡರಾವ್]

ಬೋಧಕೇತರ ` `ಗಂಪಿನ ಖಾ ಹುದೆದ್ಗಳ
ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.

37110

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/17/2 2006‐07ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿ ವಗಾರ್ವಣೆ
006‐07
ಬಗೆಗ್.

10/8/2009 0:00

D

37111

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/03/2 2006‐07ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿ ವಗಾರ್ವಣೆ
006‐07
ಬಗೆಗ್.

10/8/2009 0:00

D

37112

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/71/
2006‐07

ಖಾ ಹುದೆದ್ಗಳ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.

10/8/2009 0:00

D

37113

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/01/
2006‐07

ಖಾ ಹುದೆದ್ಗಳ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.

10/8/2009 0:00

D

37416

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/18
/2005‐06

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.[ ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಸುಮತಿ]

10/20/2009 0:00

A

37417

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/43
/2005‐06

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಬಿ.ಆರ್.ಮಧು]

10/20/2009 0:00

A

37418

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/61
/2005‐06

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.[ ರ್ೕಮತಿ ರಾಜಮಮ್]

10/20/2009 0:00

A

37419

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/51
/2005‐06

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಸಂತೋಷ್]

10/20/2009 0:00

A

37420

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/53
/2005‐06

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಬಿ.ಎ.ಪರ್ ೕಣ್ ಕುಮಾರ್]

10/20/2009 0:00

A

37421

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/65
/2005‐06

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಜೆ.ಎಂ.ಜಗದೀಶ್]

10/20/2009 0:00

A

37422

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/27
5/2005‐06

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಪಿ.ಎಸ್.ಕುಮಾರ ಸಾವ್ಮಿ]

10/20/2009 0:00

A

37424

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/16
/2005‐06

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಪಿ.ಎಲ್.ಧಮೇರ್ಂದರ್]

10/20/2009 0:00

A

37425

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/20
/2005‐06

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಜಿ.ಬಿ.ಸತೀಶ್]

10/20/2009 0:00

A

37426

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/21
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ
/2005‐06
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಹೆಚ್.ಬಿ.ಯಶವಂತ್ ಕುಮಾರ್]

10/20/2009 0:00

A

37427

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/54/
2005‐06

10/20/2009 0:00

A

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.[ ರ್ೕ.ಎಂ. ದದ್ ಂಗಯಯ್]

37429

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/55
/2005‐06

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.[ ರ್ೕಮತಿ.ಹೆಚ್.ಟಿ.ಜಯಲ ಮ್]

10/20/2009 0:00

A

37430

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/59
/2005‐06

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.[ ರ್ೕಮತಿ.ಎಲ್.ರಾಧಾ]

10/20/2009 0:00

A

37431

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/63
/2005‐06

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಎಂ.ಮಂಜುನಾಥ್]

10/20/2009 0:00

A

37432

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/66
/2005‐06

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಸಂತೋಷ್]

10/20/2009 0:00

A

37433

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/79
/2005‐06

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್]

10/20/2009 0:00

A

37434

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/85
/2005‐06

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಬಿ.ಎಸ್.ಪರ್ಶಾಂತ್]

10/20/2009 0:00

A

37435

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/86
/2005‐06

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಎಂ.ಅನಿತ]

10/20/2009 0:00

A

37436

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/87
/2005‐06

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.[ ರ್ೕಮತಿ.ಜಿ. ಶಾಲಾ ]

10/20/2009 0:00

A

37437

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/80
/2005‐06

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಎನ್.ಆರ್.ಕಲಪ್ನ]

10/16/2009 0:00

A

37438

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/73
/2005‐06

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಟಿ.ಸುರೇಶ್]

10/16/2009 0:00

A

37439

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/45
/2005‐06

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.[ ರ್ೕ.ಪರ್ಕಾಶ್]

10/16/2009 0:00

A

37440

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/35
/2005‐06

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಬಿ.ಪಿ.ತೇಜೇಶ್]

10/16/2009 0:00

A

37441

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/32
/2005‐06

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.[ ಹಮಮ್ದ್ ಕಂದರ್]

10/16/2009 0:00

A

37442

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/30
/2005‐06

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಎನ್.ಆರ್.ಶರತ್]

10/16/2009 0:00

A

37443

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/27
/2005‐06

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.[ .ಬಿ. ರ್ೕನಿವಾಸ ಮೂತಿರ್]

10/16/2009 0:00

A

37444

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/26
/2005‐06

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.[ ರ್ೕಮತಿ.ಆರ್.ಗೀತಾಲ ಮ್]

10/16/2009 0:00

A

37445

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/25
/2005‐06

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಎಂ.ಪಿ. ರ್ೕಕಾಂತ್]

10/16/2009 0:00

A

37446

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/19
/2005‐06

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಚೈತರ್]

10/16/2009 0:00

A

37447

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/17
/2005‐06

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.[ .ಎನ್.ಸುಬರ್ಮಣಯ್ ಬಾಬು]

10/16/2009 0:00

A

37448

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/10
/2005‐06

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.[ .ಆರ್.ಸಂದೀಪ್]

10/16/2009 0:00

A

37449

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/8/
2005‐06

37450

OFFICE BRANCH

37464

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.[ ರ್ೕ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್]

10/16/2009 0:00

A

5(2)/ಇತರೆ/03/
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ
2005‐06
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.[ ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಎಸ್.ರಾಜಾಮಣಿ]

10/16/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(2)/ಬಡಿತ್/25/8
1‐82

ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/16/2009 0:00

A

37465

OFFICE BRANCH

5(2)/ಬಡಿತ್/3/91‐
92

ವಯ್ಸಾಥ್ಪಕರಿಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/16/2009 0:00

A

37477

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/1/
88‐89

ಘರ್ ಪಿಗಾರರ ಮತುತ್ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರಿಗೆ
ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/16/2009 0:00

A

37478

OFFICE BRANCH

5(2)/ಬಡಿತ್/25/8
1‐82

ಶರ್ಘರ್ ಪಿಗಾರರಾಗಿ ಮುಂಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/16/2009 0:00

A

37500

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/27
/2004‐05

ಅನುಂಕಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/22/2009 0:00

A

37501

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/28
/2004‐05

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಕುಳೆಳ್ೕಗೌಡ]

10/22/2009 0:00

A

37502

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/29
/2004‐05

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಎಂ.ಚಿಕಕ್ ಂಗಯಯ್]

10/22/2009 0:00

A

37503

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/30
/2004‐05

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.[ ರ್ೕಮತಿ.ಕೆ.ರಾಜಲ ಮ್]

10/22/2009 0:00

A

37505

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/71
/2004‐05

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಜಿ.ಮುರು ]

10/22/2009 0:00

A

37506

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/64
/2004‐05

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಎಂ. .ವೆಂಕಟೇಶ್]

10/22/2009 0:00

A

37507

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/68
/2004‐05

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.[ ರ್ೕಮತಿ.ರುಕಿಮ್ಣಿ]

10/22/2009 0:00

A

37508

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/53
/2004‐05

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಪರ್ಮೀಳಮಮ್]

10/22/2009 0:00

A

37509

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/65
/2004‐05

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಎಸ್.ರಾಜಪಪ್]

10/22/2009 0:00

A

37510

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/37
/2004‐05

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.[ವೆಂಕಟೇಶ್]

10/22/2009 0:00

A

37511

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/01
/2004‐05

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.[ ದದ್ರಾಜು]

10/22/2009 0:00

A

37512

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/29
/2004‐05

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಕನಕದಾಸ]

10/22/2009 0:00

A

37513

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/03
/2004‐05

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಬಿ. ದದ್ಪಪ್]

10/22/2009 0:00

A

37514

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/07
/2004‐05

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಲಕೆಕ್ೕಗೌಡ]

10/22/2009 0:00

A

37515

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/08
/2004‐05

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.[ .ಡಿ.ಹೊಂಬಾಳಯಯ್]

10/22/2009 0:00

A

37516

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/09
/2004‐05

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಮಹಾದೇವಯಯ್]

10/22/2009 0:00

A

37517

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/10
/2004‐05

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಮುತುತ್.ಎಂ]

10/22/2009 0:00

A

37518

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/11
/2004‐05

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಬಿ.ಮರುಳ ದದ್ಪಪ್]

10/22/2009 0:00

A

37519

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/12
/2004‐05

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಎ. .ಶಾಂತೇಗೌಡ]

10/22/2009 0:00

A

37520

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/19
/2004‐05

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಕೆ.ರಮೇಶ್]

10/22/2009 0:00

A

37521

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/31
/2004‐05

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಕೆ.ಜಿ. ರೂಪಾಕಷ್ಯಯ್]

10/22/2009 0:00

A

37522

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/32
/2004‐05

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಪಿ.ಎಂ.ತಿಬಬ್ಯಯ್]

10/22/2009 0:00

A

37523

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/36 ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
/2004‐05
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಎಂ.ಎಸ್.ನಾರಾಯಣ ಸಾವ್ಮಿ]

10/22/2009 0:00

A

37524

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/39
/2004‐05

10/22/2009 0:00

A

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಟಿ.ಕೆ.ಸರೋಜ]

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಕೆ.ಎಂ.ನಿಂಗೇಗೌಡ]

37525

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/40
/2004‐05

37526

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/51 ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
/2004‐05
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಚಿನನ್ಯಯ್/ಮಹಾದೇವ ನಾಯಕ]

37527

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/55
/2004‐05

37528

OFFICE BRANCH

37529

OFFICE BRANCH

10/22/2009 0:00

A

10/22/2009 0:00

A

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.ಎನ್.[ವೆಂಕಟೇಶ್/ ಲಾವತಿ]

10/22/2009 0:00

A

5(2)/ನೇಮಕ/60
/2004‐05

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.[ರಾಮಶೆಟಿಟ್/ .ಎಂ.ಇಂದರ್ಮಮ್]

10/22/2009 0:00

A

5(2)/ನೇಮಕ/62
/2004‐05

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಎಸ್.ಮಾದಯಯ್/ಎಂ.ಅನಿತ]

10/22/2009 0:00

A

37530

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/70 ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
/2004‐05
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.ಜಿ.ಕೆ.ನಂದನ/ಜಿ.ಪಿ. ಂಗಾರೆಡಿಡ್]

10/22/2009 0:00

A

37531

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/69 ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
/2004‐05
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಕೆ.ಎಸ್.ಭದರ್ಪಪ್/ಕೆ.ಬಿ.ಮಹೇಂದರ್]

10/22/2009 0:00

A

37532

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
5(2)/ನೇಮಕ/13
ನೀಡುವ
7/2003‐04
ಬಗೆಗ್.[ಎಸ್.ಆರ್.ಕು ಗಲ್/ಎಸ್/ಎಫ್.ಕುಸುಗಲ್
]

10/22/2009 0:00

A

37533

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/45
/2003‐04

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಜಗದೀಶ್]

10/22/2009 0:00

A

37534

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/15
3/2009

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಅಶೋಕ ಕುಷಠ್ಗಿ/ಸುಮಂಗಲ]

10/22/2009 0:00

A

37535

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/15 ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
4/2003‐04
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಆನಂದಪಪ್ ಕ ಳ್/ರೇಣವವ್ ಕೊಂತ]

37536

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/15
5/2003‐04

37537

OFFICE BRANCH

37538

37539

10/22/2009 0:00

A

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.[ರಂಗಮಮ್/ಬಿ.ಆಶಾಜೊಯ್ೕತಿ]

10/22/2009 0:00

A

5(2)/ನೇಮಕ/15
2/2003‐04

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.[ ದಾರ್ಮಪಪ್/ಉಮೇಶ]

10/22/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/16
2/2003‐04

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.ಮಾಲತಿ/ಎಂ.ಲ ಮ್ವೆಂಕಟೇಶ್]

10/22/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/8/ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
2003‐04
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಲ ಮ್ ಬಾಯಿ ಉಫ್ರ್ ಪದಾಮ್ವತಿ]

10/22/2009 0:00

A

37540

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/15
/2003‐04

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.[ನಾಗ ನಾಥರಾವ್ ದೇಶ್
ಪಾಂಡೆ/ಶಂಕರ್ ರಾವ್]

10/22/2009 0:00

A

37541

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/36
/2003‐04

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.[ ವನಗೌಡ]

10/22/2009 0:00

A

37543

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/77
/2003‐04

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಸಂಜೀವ್
ಕುಮಾರ್/ರಾಚಪಪ್ ವಪಪ್]

10/22/2009 0:00

A

37544

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/84
/2003‐04

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.[ ಲಪ್ಯಲಲ್ಪಪ್]

10/22/2009 0:00

A

37545

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/10
/2003‐04

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಗೊವಧರ್ನ್/ರಾಜಪಪ್]

10/22/2009 0:00

A

37590

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/18
/98‐99

37604

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/30
/2006‐07

37605

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/01
/2006‐07

37606

OFFICE BRANCH

ಭಾಗೀಯ ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಗಳ ಲ್ನ
5(2)/ಇತರೆ/25/
ಪತಾರ್ಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ಬಗೆಗ್ ಸಪ್ ಠ್ಕರಣ
2003‐04
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

37607

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/22/
2003‐04

ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರ ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ ಬಗೆಗ್.

10/22/2009 0:00

A

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.[ಕೆ.ಎಸ್.ಜಯಲ ಮ್/ಕೆ. ವ ಂಗಯಯ್]

10/24/2009 0:00

A

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.[ಎಂ.ಬಿ.ಕೋಕಿಲ/ಎಸ್.ಎನ್.ಲೋಕೆಶ್]

10/24/2009 0:00

A

10/24/2009 0:00

D

10/24/2009 0:00

D

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಎ ಮತುತ್ ಬಿ
ವೃಂದದ ಪಿಕ ನೌಕರರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತಯ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/20/
2003‐04

37610

37608

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ
ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರಿಗೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

10/24/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪಿಕ
5(2)/ಇತರೆ/27/
ವರಂದದ ಸಹಾಯಕ
2002‐03
ನಿದೇರ್ಸಕರುಗಲು/ವಯ್ವಸಥ್ಪಕರುಗಳ ಪರ್ಭಾರ
ಭತಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/24/2009 0:00

D

37611

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/24/
2002‐03

ಮಧಾಯ್ಹನ್ದ ಊಟದ
ೕಜನಾ ಕಛೇರಿಗ ಗೆ
ಸಹಾಯಕ ನಿದೇಶಕರನುನ್ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.

10/24/2009 0:00

D

37612

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/21/ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪಿಕ ನೌಕರರ
2002‐03
ಬೇಡಿಕೆಗಳನುನ್ ಈಡೇರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/24/2009 0:00

D

37625

OFFICE BRANCH

5(2)/ಬಡಿತ್/5/91‐
92

10/24/2009 0:00

D

ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು ವಾಣಿಜಯ್ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಮುಂಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

37626

OFFICE BRANCH

5(2)/ದೂರು/10/
95‐96

ರ್ೕ.ಬಾಯ್ಪಿಟ್ಸ್ಟ್ ಸಂತ ಮೇಜರ್,ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು
ಇವರಿಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/24/2009 0:00

D

37627

OFFICE BRANCH

5(2)/ಬಡಿತ್/1/96‐
97

ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ
ಮಂಡ ಯ ಲ್ರುವ ಪಿಕ ವೃಂದದ
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ತುಂಬುವ ಬಗೆಗ್.

10/24/2009 0:00

D

37628

OFFICE BRANCH

5(2)/ವೇನಿ/26/2
001‐02

ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ್, ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಇವರ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್.

10/24/2009 0:00

D

37629

OFFICE BRANCH

5(2)/ನಿ ೕ/12
/2001‐02

10/24/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/39/
2001‐02

10/24/2009 0:00

D

37630

ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರನುನ್ ನಿ

ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

ಸಾ. .ಇ.ಯ ಎರಡು ಅಧಿಕಷ್ಕರುಗಳ
ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಪ.ಪೂ. .ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಥ್ಳಾಂತರ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

OFFICE BRANCH

ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು/ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು
5(2)/ಇತರೆ/29/
ಇವರು ನಿಯಮ 32ರ ಮೇರೆಗೆ ಕತರ್ವಯ್
2001‐02
ನಿವರ್ ದ ಅವಧಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತಯ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/24/2009 0:00

D

37632

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಜಯನ್ ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರು[ಆಡ ತ] ಪ.ಪೂ. .ಇಲಾಖೆ
5(2)/ಇತರೆ/1/2 ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನುನ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
004‐05
ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ನ ರಿಯ
ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಹಾಜರಾಗಿರುವ
ಬಗೆಗ್.

10/24/2009 0:00

D

37633

OFFICE BRANCH

5(2)/ನಿ ೕ/7/
2004‐05

ರ್ೕ.ಎಂ.ಕೆ.ಸುರಪಪುರ ರಿಯ ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರು[ನಿ.32] ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

10/24/2009 0:00

D

37634

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/09/ ಈ ಕಛೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆ
2004‐05
ಕುರಿತು.

10/24/2009 0:00

D

37635

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/08/ ಈ ಕಛೇರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರುಗ ಗೆ
2004‐05
ಚ್ಉವರಿ ಕಾಯರ್ಭಾರ ವ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/24/2009 0:00

D

37631

37636

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/42/
2005‐06

ರ್ೕ.ಬಿ.ನಿಂಗಯಯ್ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು
ಕ.ಪೌರ್. .ಪರೀ ಾ ಮಂಡ ,ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ಕಟಟ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/24/2009 0:00

D

37638

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/40/
2005‐06

ಕಛೇರಿ ಬಬ್ಂದಿ ಶಾಖೆಯ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆ
ಕುರಿತಂತೆ ನಡೆಯುವ ಸಭೆಗಳ ಬಗೆಗ್.

10/24/2009 0:00

D

37639

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/82/
2005‐06

ರ್ೕಮತಿ.ಎಂ.ಜೆ.ಗೀಈತಾ, ಆಧಿಕಷ್ಕರು ಡಯಟ್,
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

10/24/2009 0:00

D

37640

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/41/
2005‐06

ಇ‐ಆಡಳತ ವಭಾಗಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಈ
ಕಛೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಬಬ್ಂದಿಗಳನುನ್
ತರಬೇತಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/24/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(2)/ಬಡಿತ್/46/2
005‐06

ರ್ೕಮತಿ,ಹೆಚ್.ಆರ್.ಉಷಾ, ಇವರನುನ್
ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ಬಿಇಓ
ಕಛೇರಿ, ಕಾಕರ್ಳ ದ ಣ ವಲಯ,ಮೂಡಬಿದೆರ್
ಇ ಲ್ ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜಪರ್ಡಿ ಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್.

10/24/2009 0:00

D

37641

37642

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/02/
2005‐06

ಸಾವರ್ಜನಿಕರುಗಳ ವತಿಯಿಂದ
ವ್ೕಕರಿಸಲಾಗುವ ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಕುರಿತು.

10/24/2009 0:00

D

37644

OFFICE BRANCH

ರ್ೕನಿವಾಸರಾವ್,ನಿವೃತತ್ ಪತಾರ್ಂಕಿತ
5(2)/ಇತರೆ/10/
ಸಹಾಯಕರು,ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ,ಬೀದರ್
2006‐07
ಇವರಿಗೆ ಪೂವರ್ನವ್ಯವಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/24/2009 0:00

D

37645

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಆರ್. ಜಯನ್,ನಿವೃತತ್ ರಿಯ ಸಹಾಯಕ
5(2)/ಇತರೆ/21/
ನಿದೇರ್ಶಕರು ವರಿಗೆ ನಿವೃತತ್ ನಂತರಗ ಕೆ ರಜೆ
2006‐07
ಸೌಲಭಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/24/2009 0:00

D

37651

OFFICE BRANCH

ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ೕಘರ್ ಪಿಗಾರ ಮತುತ್
5(2)/ಇತರೆ/6/2
ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರ ಬಾಯ್ಕ್ ಲಾಗ್ ಹುದೆದ್ಗಳ ಆಯೆಕ್
002‐03
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/24/2009 0:00

D

37654

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಎಂ ಎಂ ಚಿಕೆಕ್ೕರಿ ವಯ್ದವಸಾಥ್ಪಕರು
5(2)/ಇತರೆ/29/
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ ಹುಬಬ್ ಳ್ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
2002‐03
ಸೌಲಭಯ್ಗಳ ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್.

10/24/2009 0:00

D

37655

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/26/
2002‐03

ರ್ೕ ಎಂ ನಾರಾಯಣ ಸಾವ್ಮಿ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು
ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ
ಇವರ ವೇತನ ಸಮಾನಾಂತರಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/24/2009 0:00

D

37656

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಎಸ್ ಎನ್ ಜಯರಾಮ್ ಸಹಾಯಕ
5(2)/ವೇನಿ/19/2
ನಿದೇರ್ಶಕರು ಇವರು ಂದಿನ ಹುದೆದ್ಯ ವೇತನ
002‐03
ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಲ್ ಮುಂದುವರಿಇಯುವ ಕುರಿತು.

10/24/2009 0:00

D

37657

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/7/2
002‐03

ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಕೆ.ಕುಮಾರ್ ಗೌಡ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು
ೇ. .ಕಛೇರಿ,ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ಸೌಲಭಯ್ಗಳ
ಕುರಿತು.

10/24/2009 0:00

D

37366

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/63
/2004‐05

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಡಿ.ಇ.ಅಪಾಪ್ಜಿ].

10/15/2009 0:00

A

37367

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/61 ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
/2004‐05
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಆರ್.ಎನ್.ನಾಗರಾಜ ಮೂತಿರ್]

10/15/2009 0:00

A

37368

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/59 [ದಿ.ವೆಂಕಟೇಶ] ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
/2004‐05
ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

37369

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/58
/2004‐05

37370

OFFICE BRANCH

37371

37372

10/15/2009 0:00

A

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಭುಂಜಗ ಆಚಾರಿ]

10/15/2009 0:00

A

5(2)/ನೇಮಕ/57
/2004‐05

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಎಂ.ಕೆ.ಅಶವ್ತ್ ಕುಮಾರ್]

10/15/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/56
/2004‐05

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಎಸ್.ಕೆ.ನಂಜೇಗೌಡ]

10/15/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/54
/2004‐05

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.[ರಾಮಕೃಷಣ್,ಸಹ ಕಷ್ಕರು]

10/15/2009 0:00

A

37373

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/47
/2004‐05

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಮಂಜಯಯ್ ಶೆಟಿಟ್]

10/15/2009 0:00

A

37374

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/50
/2004‐05

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಆರ್.ನಂಜುಂಡಯಯ್]

10/15/2009 0:00

A

37375

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/49 ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
/2004‐05
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಕೆ.ಎನ್.ಶೆಷಣಣ್.ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು]

10/15/2009 0:00

A

37376

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/48
/2004‐05

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಹೆಚ್.ಡಿ. ವಣಣ್]

10/15/2009 0:00

A

37377

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/46
/2004‐05

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಹೆಚ್.ಎಂ.ನಾಗರಾಜ]

10/15/2009 0:00

A

37378

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/45
/2004‐05

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಎಂ. .ವೆಂಕಟೇಶ್]

10/15/2009 0:00

A

37379

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/44
/2004‐05

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಡಸ್.ಡನ್.ತೊಟಪಪ್]

10/15/2009 0:00

A

37380

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/43
/2004‐05

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.[ರಾಮ ಂಗೇಗೌಡ]

10/15/2009 0:00

A

37381

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/41
/2004‐05

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.[ ರ್ೕಮತಿ.ಎಂ.ಎಸ್.ರಾಜಮಣಿ]

10/15/2009 0:00

A

37382

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/38
/2004‐05

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಕೆ.ಇಬಾರ್ಯಿ]

10/15/2009 0:00

A

37384

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/35
/2004‐05

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಎಂ.ಚಿಕಕ್ರಂಗ ಶೆಟಿಟ್]

10/15/2009 0:00

A

37385

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/34
/2004‐05

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಕೆ.ರಾಧಾಕೃಷಣ್]

10/15/2009 0:00

A

37386

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/33
/2004‐05

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಚಂದರ್ ಶೆಟಿಟ್]

10/15/2009 0:00

A

37387

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/26
/2004‐05

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಎಂ.ಗಂಗಾಧರಪಪ್]

10/15/2009 0:00

A

37388

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/25
/2004‐05

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಹೆಚ್.ಎನ್.ರಾಮಚಂದರ್]

10/15/2009 0:00

A

37389

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/24
/2004‐05

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಎ.ಎನ್.ರಾಜಯಯ್]

10/15/2009 0:00

A

37390

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/23
/2004‐05

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಟಿ.ದುಬೆಬ್ಗೌಡ]

10/15/2009 0:00

A

37391

OFFICE BRANCH

5[4]/ನೇಮಕ/61
/2009‐10

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಕುಮಾರಿ
.ಹೆಚ್.ದೀಪಾ ರವರಿಗೆ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/5/2011 0:00

A

37392

OFFICE BRANCH

5[4]/ನೇಮಕ/62
/2009‐10

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಎಂ.ಬಿ.ಲೋಕೇಶ್ ರವರಿಗೆ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/24/2010 0:00

A

37393

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/22
/2004‐05

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಡಿ.ಟಿ. ರ್ೕನಿಧಿ]

10/15/2009 0:00

A

37394

OFFICE BRANCH

5[4]/ನೇಮಕ/63
/2009‐10

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
.ಟಿ.ಸಾಕಮಮ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/24/2010 0:00

A

37395

OFFICE BRANCH

5[4]/ನೇಮಕ/64
/2009‐10

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ರೇಣುಕಮಮ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/24/2010 0:00

A

37396

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/21
/2004‐05

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಜೆ ಸ್ ಲೋಬೋ]

10/15/2009 0:00

A

37398

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/18
/2004‐05

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಎ. .ಅನೀಸ್ ಅಹಮದ್]

10/15/2009 0:00

A

37399

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/20
/2004‐05

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಎಂ.ಎಲ್. ೕಹನ್]

10/15/2009 0:00

A

37400

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/16
/2004‐05

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.[ ರ್ೕಮತಿ .ಸರಸವ್ತಿ]

10/15/2009 0:00

A

37401

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/15
/2004‐05

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.[ನಾರಾಯಣ್ ನಾಯಕ್]

10/15/2009 0:00

A

37402

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/14
/2004‐05

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಜುಬೇದಾ ಬಾನು]

10/15/2009 0:00

A

37403

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/13
/2004‐05

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಹೆಚ್.ಬಿ.ನರಸೇಗೌಡ]

10/15/2009 0:00

A

37404

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/06
/2004‐05

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಪಿ.ಆರ್.ರುದರ್ಪಪ್]

10/15/2009 0:00

A

37405

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/04
/2004‐05

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಎಂ.ಕೃಷೆಣ್ ಗೌಡ]

10/15/2009 0:00

A

37406

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/05
/2004‐05

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಜನಾಧರ್ನಯಯ್]

10/15/2009 0:00

A

37407

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/02
/2004‐05

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.[ವೆಂಕಟಚಲಯಯ್]

10/15/2009 0:00

A

37274

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/5/
2006‐07

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/13/2009 0:00

A

37275

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/7/
2006‐07

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.[ ರ್ೕಮತಿ ಸಾದಿಕಾ ಬಾನು]

10/13/2009 0:00

A

37276

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/11
2/2006‐07

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಎಂ. ವರುದರ್ಯಯ್]

4/23/2010 0:00

A

37332

OFFICE BRANCH

5(2)/ದೂರು/5/9
1‐92

ತುಮಕೂರು ಜಿಲಾಲ್ ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕುಗಾರ್ಲಯದ
ಪುಸತ್ಕಗಳ ಕಳು ನ ಬಗೆಗ್.

10/14/2009 0:00

A

37333

OFFICE BRANCH

5(2)/ದೂರು/16/
91‐92

ರ್ೕ ಪುಟಿಟ್ಗಂಗಯಯ್ ಉಗಾರ್ಣ ಪಾ ಕರು ಪಠಯ್
ಪುಸತ್ಕ ಉಗಾರ್ಣಲಯ ತುಮಕೂರು ಇವರ
ಮೇ ನ ದೂರು.

10/14/2009 0:00

A

37334

OFFICE BRANCH

5(2)/ದೂರು/38/
92‐93

ರ್ೕ ಎಂ.ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ್ ,ನವೃತತ್ ರಿಯ
ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಭಾಗೀಯ ಪಠಯ್
ಪುಸತ್ಕ ಮ ಗೆ,ಬೆಂಗಳೂರು.

10/14/2009 0:00

A

37335

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/15
1/92‐93

ಕೆ.ಜಿ,ಸುರೇಶ,ವಾಹನ ಚಾಲಕರು.

10/14/2009 0:00

A

37347

OFFICE BRANCH

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪತಾರ್ಂಕಿತ
5(2)/ಬಡಿತ್/4/94‐
ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು/ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
95
ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

37348

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/59/
94‐95

37349

OFFICE BRANCH

37350

37351

10/14/2009 0:00

A

10/14/2009 0:00

A

5(2)/ಬಡಿತ್/5/94‐ ಪತಾರ್ಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ
95
ಬಗೆಗ್.

10/14/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(2)/ಬಡಿತ್/4/94‐ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರ/ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
95
ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/14/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(2)/ಬಡಿತ್/8/89‐
ಪಿಕ ವಗರ್ದ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ/ ರಿಯ
90
ಸಹಾಯಕ ನಿದೇಶಕರುಗ ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/14/2009 0:00

A

ರ್ೕ.ಕೆ.ಎಂ,ಸಳಂಗಪಪ್ಬ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು
ಇವರನುನ್ ಕತರ್ವಯ್ದ ಮೇಲೆ ಹಾಜರು ಪಡಿ
ಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್.

37353

OFFICE BRANCH

5[4]/ನೇಮಕ/57
/2009‐10

37354

OFFICE BRANCH

37355

37356

37360

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಜಿ.ಬಾಲಕಷಣ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/24/2010 0:00

A

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
5[4]/ನೇಮಕ/58
ಡಿ. .ಅನುಸೂಯಮಮ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್
/2009‐10
ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/24/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
5[4]/ನೇಮಕ/59
ಜೆ.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ ರವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್
/2009‐10
ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/24/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

5[4]/ನೇಮಕ/60
/2009‐10

4/24/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಕು.ನಾಜಿಯಾ ದಿದ್ಕಾ,ತಂದೆ ದಿ. ಹಮಮ್ದ್
5(2)/ನೇಮಕ/75 ಮುಜೀಬುದಿದ್ೕನ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ
/2004‐05
ಮೇಲೆ ದಿವ್ತಿಯ ದಜೇರ್ ಸಹಾಯಕ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/15/2009 0:00

A

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಕೆ.ಎನ್.ರಾಧಮಮ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

37361

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/74
ರ್ೕಮತಿ ಅಫಿರ್ಯಾ ಸುಲಾತ್ನಾ,ಅನುಕಂಪದ
/2004‐05
ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

37362

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/73
/2004‐05

37363

OFFICE BRANCH

37364

37178

10/15/2009 0:00

A

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/15/2009 0:00

A

5(2)/ನೇಮಕ/67
/2004‐05

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.[ಬಿ.ಕರಿಯಪಪ್,ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು]

10/15/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/66
/2004‐05

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.[ ವ ನಂಜಯಯ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು]

10/15/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಉತತ್ರ ಕನಾರ್ಟಕದ ಲ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
5(2)/ಇತರೆ/40/
ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕಾತ್ಲಯಕಮೀಷನರೇಟಗ್ ಗೆ
2003‐04
ಬಬ್ಂದಿ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ವಗಾರ್ಯೀಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/13/2009 0:00

A

37179

OFFICE BRANCH

ಚಿ.ಹೆಚ್.ಕೆ. ಜಯ್,ತಂದೆ ದಿ.ಹೆಚ್. .ಕುಮಾರ
5(2)/ನೇಮಕ/98 ಸಾವ್ಮಿ ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/2005‐06
ಆದಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

37180

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/97
/2005‐06

37181

37182

37183

10/13/2009 0:00

A

ಚಿ.ಹೆಚ್.ಆರ್.ಪರ್ಸನನ್ಕುಮಾರ್ ತಂದೆ
ದಿ.ರಾಮಯಯ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/13/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರ್ೕ.ಬಿ.ರಾಜೇಶ್
5(2)/ನೇಮಕ/94
ತಾಯಿ ದಿ:ನಾಗವೇಣಿ ರವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್
/2005‐06
ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/13/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ಮೇಲೆ ರ್ೕೕಮತಿ
ಮತಿ
ಶಾಂತಾ.ಡಿ.ನಾಯಕ್ ಪತಿ
5(2)/ನೇಮಕ/92
ದಿ.ದೇವದಾಸನಾಯಕ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್ತಿಯ ದಜೆರ್
/2005‐06
ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/13/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/88
/2005‐06

10/13/2009 0:00

D

ಚಿ.ಎಂ.ರೂಪೇಶ್,ತಂದೆ ದಿ.ಕೆ.ಮಹೇಶವ್ರಪಪ್
ಸಹ ಕಷ್ಕರು,ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ,ಇವರಿಗೆ ಅನುಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್ದಸ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

37187

OFFICE BRANCH

ಭಾರತ್ ಶೆಟಿಟ್,ಪತಿನ್ ದಿ.ನೀತಾ ಶೆಟಿಟ್,ಸಹ ಕಷ್ಕರು
ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
5(2)/ನೇಮಕ/83
ಶಾಲೆ,ಬಾರಾ ,ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
/2005‐06
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್ತಿಯ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

37188

OFFICE BRANCH

5(2)/ನೇಮಕ/81
/2005‐06

37189

OFFICE BRANCH

37051

37053

10/13/2009 0:00

A

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.[ ರ್ೕ ನಂದೀಶವ್ರ,ಪತಿನ್
ದಿ.ಆರ್.ಭಾಗಯ್]

10/13/2009 0:00

A

5(1)/ನೇಮಕ/78
/2005‐06

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.ಚಿ.ಎನ್.ನಾಗೇಶ್ ಮೂತಿರ್.

10/13/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(1)/ವಗರ್/18/2
004‐05

2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ನ ಬೋಧಕೇತರ
ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ[ಹೆಚ್.ಎ.ಪದಮ್ನಾಭ]

10/8/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/26/
2004‐05

ರ್ೕ.ಬಿ.ಹಂಪೆ ಂಗಯಯ್ ಇವರು ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಿ
ಸಥ್ಳನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ರುವ ಬಗೆಗ್.

10/8/2009 0:00

D

37054

OFFICE BRANCH

1990‐91ನೇ ಸಾ ನ ಸಾಮಾನಯ್ ವಗಾರ್ವಣಾ
5(1)/ವಗರ್/9/20
ಅವಧಿಯ ಲ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ನ
04‐05
ಕಷ್ಕರುಗಳ ಪರ್ದಸ/ದಿವ್ದಸ/ವಗಾರ್ವಣೆಯ ಬಗೆಗ್.

10/8/2009 0:00

D

37055

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಜೆ.ಪಿ.ಚೆನೆನ್ೕಗೌಡ ನಿವೃತತ್ ಪರ್ದಸ ಇವರು
5(1)/ಇತರೆ/1/9
ಕ.ಆ.ನಾಯ್ ಮಂಡ ಯ ಲ್ ದಾಖ ರುವ ಅಜಿರ್
4‐95
ಸಂಖೆಯ್ 1085:94ರ ಬಗೆಗ್.

10/8/2009 0:00

D

37056

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/44/
94‐95

`ಒ`ಎಸ್.ಸಂಖೆಯ್:261:94ರ ಬಗೆಗ್.

10/8/2009 0:00

D

37057

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/13/
91‐92

ೕಘರ್ ಇಪಿಗಾರರಗೆ ಸಂಬಂಧದ ಲ್ ಬಿಂದು
ವಷರ್ದ ಅವಧಿಗೆ ಪರ್ದಸ ತರಬೇತಿಗೆ
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/8/2009 0:00

D

37058

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/74/
96‐97

ಟಿಡಿಬಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆಸೇರಿದ ದಿವ್ದಸಗ ಗೆ
ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/8/2009 0:00

D

37059

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/161
ರ್ೕ ಆರ್.ದೊಡಡ್ಪಪ್ ದಿವ್ದಸ ಇವರು ದಿವ್ದಸ
/96‐97
ಹುದೆದ್ಗೆ ಸೇರಿದ ದಿನಾಂಕವನುನ್ ಸೂಚಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

37060

OFFICE BRANCH

5(1)/ಇತರೆ/75/
96‐97

15 ವಷರ್ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ದ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೇರ್
ಸಹಾಯಕರುಗ ಗೆ ಪರ್ದಸರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಮೇಲದ್ಜೆರ್ಗೇರಿ ದ ಬಗೆಗ್.

10/8/2009 0:00

D

10/8/2009 0:00

D

8/29/2011 0:00

D

37982

OFFICE BRANCH

ದಿವಂಗತ ರ್ೕ. ೕರಭದರ್ಪಪ್, ಪರ್.ದ.ಸ. ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ,ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಕುಟುಂಬಕೆಕ್
CPI/ನಿವೇಮ/29/1
ಕುಟುಂಬ ವೇತನ ಮತುತ್ ಗುಂಪು ಮಾ
0/2009
ೕಜನಾ
ತತ್ ಇವುಗಳನುನ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

37987

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
/35/2001‐02 ಜಿ . ರೇಶರವರಿಗೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

37989

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
/21/2001‐02 ರಘುನಂದನ.ಟಿ.ಆರ್.ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಯ್
ಕುಮಾರ್ ಬಿ.ಜಿ.ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

37990

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/2/2001‐02

37992

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ.ಎಂ.ರಮೇಶ್
/20/2001‐02
ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

37993

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/31/2001‐02

37994

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/102/2001‐02

37995

10/30/2009 0:00

A

10/30/2009 0:00

A

10/30/2009 0:00

A

5(4)(5)/ನೇಮಕ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕು.ಜಿ. .ಭಾರತಿ
/25/2001‐02
ರವರಿಗೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾಯರ್ಲಯ
ದಿಂದ
ಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಗಳನುನ್
ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರ್ೕ
ಬಿ.ಟಿ.ಸುತೀಶ್ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

37996

OFFICE BRANCH

ಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು,ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗರವರ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಕಾಯರ್ಲಯದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಗ ಗೆ
/108/2001‐02
ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

37997

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಾಕೀರ ಬೇಗಂ
/60/2001‐02
ರವರಿಗೆ ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

37998

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ ಕೆ.ಎಸ್.ವೇದಮೂತಿರ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/130/2001‐02 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

37999

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
ರ್ೕಮತಿ ತಾಯಮಮ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/95/2001‐02
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

38001

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
ರ್ೕಮತಿ ಸುಧಾಮಣಿ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/114/2001‐02 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

38003

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
.ಮಮತ ಕುಮಾರಿ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/82/2001‐02
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

38004

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ ಎಸ್.ರೂಪೇಶ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
/67/2001‐02
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

38005

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ ಬಿ.ಪಿ.ಪಂಕಜ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
/47/2001‐02
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

38006

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಆರ್.ಪೆರ್ೕಮಲತ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/99/2001‐02
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/103/2001‐02

10/30/2009 0:00

A

38008

ರ್ೕ.ಎನ್.ನರ ಂಹ ಮೂತಿರ್ ರವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

38009

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
ರ್ೕಮತಿ ಸುಗಂಧಿ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/124/2001‐02 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

38010

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ ಟಿ.ಜಿ.ಮಂಜೂನಾಥ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/49/2001‐02
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

38012

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ ಎಂ.ಎಸ್. ವಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/6/2001‐02
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

38013

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ ಕೆ.ಲತಾ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
/8/2001‐02
ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

38015

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ ಆರ್.ಡಿ.ರಾಘವೇಂದರ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/79/2001‐02
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

38016

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
ರ್ೕ ಬಿ.ಮಂಜೂನಾಥ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/98/2001‐02
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

38018

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಕೆ.ಎಸ್.ಮಂಜೂಳ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/100/2001‐02 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

38019

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ ಎ.ಪಿ.ಚಿದಾನಂದಮೂತಿರ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/12/2001‐02
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

38020

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಜೆ.ಪರ್ಸನನ್ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/41/2001‐02
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

38022

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
ರ್ೕಮತಿ ಕಮಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/55/2001‐02
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

ರ್ೕ.ಎಸ್.ರಾಜಶೇಖರಯಯ್ ರವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

38024

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/69/2001‐02

38025

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಎ.ಪಿ.ಹಷರ್ವಧರ್ನ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/75/2001‐02
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

38026

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/92/2001‐02

38028

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಹೆಚ್.ಜಿ. ೕಹನ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/48/2001‐02
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

38030

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/54/2001‐02

ಕು!!ಸೆನ್ೕಹ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

ಕೆ.ಅರ ಂದ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

10/30/2009 0:00

A

10/30/2009 0:00

A

10/30/2009 0:00

A

10/30/2009 0:00

A

38031

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ ಎಲ್.ಮಂಜೂನಾಥ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/39/2001‐02
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

38033

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
ರ್ೕ. . . ರ್ೕಧರ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/59/2001‐02
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

38035

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
ರ್ೕ.ಜಿ.ಬಿ.ಬಸವರಾಜು ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/85/2001‐02
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

38037

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ ಎಸ್.ಸುಮತಿ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
/123/2001‐02
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

38039

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಆರ್.ಮರಿಸಾವ್ಮಿ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
/73/2001‐02
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

38042

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ ಘರೂಕ್ ಅಮೀನಸಾದತ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/101/2001‐02 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

38043

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/83/2001‐02

38044

OFFICE BRANCH

38045

38047

10/30/2009 0:00

A

10/30/2009 0:00

A

5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಎ.ಟಿ.ಬಸವರಾಜ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/57/2001‐02
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಎ.ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/61/2001‐02
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ ಡಿ.ನಟರಾಜು ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
/77/2001‐02
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

ಎಸ್.ಟಿ. ನಯ್ ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

38049

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಆರ್.ರಾಮಕೃಷಣ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/66/2001‐02
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

38050

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ ಎಸ್.ಸುಬರ್ಮಣಯ್ಸಾವ್ಮಿ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/111/2001‐02 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

38051

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ ಟಿ.ಎಸ್.ಪರ್ಸನನ್ ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/50/2001‐02
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

38053

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
ತೌನಪುಲಾಲ್ಖಾನ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/78/2001‐02
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

38054

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/125/2001‐02

10/30/2009 0:00

A

ಎಂ.ಪರ್ಕಾಶ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

38056

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ ಮಹಮದ್ ಮಕೂಸ್ದ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/71/2001‐02
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

38058

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ ಎಂ. .ಭಾಮಪರ್ಕಾಶ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/105/2001‐02 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

38060

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಬಿ.ಆರ್.ಲತಾದೇ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/90/2001‐02
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

38061

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ ಬಸಮಮ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
/110/2001‐02
ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

5[4]/ನೇಮಕ/67
/2009‐10

11/9/2010 0:00

A

38107

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
.ಇ. ದದ್ರಾಜು ರವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

38108

OFFICE BRANCH

5[4]/ನೇಮಕ/68
/2009‐10

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ ರವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/9/2010 0:00

A

38120

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/81/2004‐05

ರ್ೕ. ಹಮದ್ ಖಾನ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

38121

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/119/2004‐05

ರ್ೕ.ನರ ಂಹ ಮೂತಿರ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

38123

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/20/2004‐05

ರ್ೕ.ದಶರ್ನ್.ಎಂ.ಪಟೇಲ್/ವೈ.ಜಿ.ಮಲಲ್ಪಪ್
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

38125

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಎನ್.ಸುಬರ್ಮಣಿ/ಟಿ.ಎಂ.ರಾಜೇಶವ್ರಿ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/89/2004‐05
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

38128

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ೕಣಾ.ಎಸ್/ಸುಬರ್ಮಣಯ್ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/91/2004‐05
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

38130

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/122/2004‐05

ರ್ೕ.ಜಿ.ಕೆ.ತಿಮಮ್ರಾಯಪಪ್ /ಜಿ.ಟಿ.ಶೋಭಾರಾಣಿ
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

38132

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ. .ಪೆರ್ೕಮ/ಪಿ. .ಪದಮ್ಸಾಭಯಯ್
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೌಕರಿ
/61/2004‐05
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

38134

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/43/2004‐05

10/30/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

ದಿವಂಗತ.ಎಂ.ಬಿ.ವೆಂಕಟ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ವರೆಡಿಡ್/ಕೆ.ಎನ್.ವರಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್ ರವರಿಗೆ
/123/2004‐05 ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

38135

ರ್ೕ.ಎನ್.ಉಮೇಶ್/ಜಿ.ಆರ್.ನಿಜ ಂಗಪಪ್
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

ದಿವಂಗತ.ಬಿ.ಸುಕುಮಾರ/ಎಸ್.ರಾಘವೇಂದರ್
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

38136

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/130/2004‐05

38140

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಡಿ.ದೀಪಕ್/ವೈ.ಎಂ.ಪೆರ್ೕಮ ೕಲ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/44/2004‐05
ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

38141

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/143/2004‐05

38145

OFFICE BRANCH

38146

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/133/2004‐05

10/30/2009 0:00

A

10/30/2009 0:00

A

10/30/2009 0:00

A

ದಿವಂಗತ.ಡಿ.ಕಮಲಮಮ್/ಎಂ.ಸುರೇಶ್ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/125/2004‐05
ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

ದಿವಂಗತ.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್/ .ಅನಿಲ್
ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

ದಿವಂಗತ.ಹೆಚ್.ತಿಪಪ್ಣಣ್/ ರ್ೕ.ಟಿ. ೕಗೇಶ್
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

38147

OFFICE BRANCH

ಎಸ್.ಗೋಪಿನಾಥ್/ವರಲ ಮ್ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/112/2004‐05
ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

38148

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/79/2004‐05

38150

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/105/2004‐05

38151

OFFICE BRANCH

38152

OFFICE BRANCH

10/30/2009 0:00

A

ರ್ೕ.ರಮೇಶ್ ರಾವ್.ಟಿ.ಕೆ/ಕರುಣಾಕರ್ ರಾವ್
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಎಲ್.ಚಂದರ್ಶೇಖರ್/ನಾಗವೇಣಿ
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

ರ್ೕ.ಎಲ್.ಕೀರಣ್ ಂಗ್/ಲೋಕ್ ಂಗ್
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹುದೆದ್ಗೆ
/82/2004‐05
ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

ರ್ೕ.ಕೆ.ಮುನಿರಾಜು/ಎಂ.ಓಬಳಪಪ್ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/34/2004‐05
ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/11/2004‐05

38154

38153

ರ್ೕಮತಿ.ಬಿ.ಆರ್.ನಾಗವೇಣಿ/ಚನನ್ಬಸವಯಯ್
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಡಿ.ಆರ್.ದೀನೇಶ್
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಬಾಬು/ಡಿ.ಆರ್.ರಾಮಚಂದರ್ರೆಡಿಡ್ ರವರಿಗೆ
/1/2004‐05
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

38156

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಕೇಶವಮೂತಿರ್/ಕೆ.ಆರ್.ಕೃಷಣ್ಮಮ್ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/57/2004‐05
ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

38161

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ. .ಪರ್ದೀಪ್/ಕೆ.ಎಸ್.ಚಂದರ್ಪಪ್ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/22/2004‐05
ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

38162

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/19/2004‐05

ರ್ೕಮತಿ.ಕೆ.ಟಿ.ಸುಧಾರಾಣಿ/ಜಿ.ಬಾಲಕೃಷಣ್ರಾವ್
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಕೆ.ಎನ್.ಶ ಧರ್/ಲಕೆ. .ಕೃಷಣ್ಪಪ್ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/25/2004‐05
ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

38164

OFFICE BRANCH

ದಿ: ಎನ್.ಮಹದೇವಸಾವ್ಮಿ,ಪರ್ ೕಗ ಶಾಲಾ
5(6)/ನೇಮಕ/22 ಸಹಾಯಕರು,ಬಾಲಕರ ಜಿಜೆ . ನಂಜನಗೂಡು
/2009‐10
ಇವರ ಪತಿನ್ ರ್ೕಮತಿ ಎನ್.ಪದಮ್ ಇವರಿಗೆ
ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್

8/7/2010 0:00

A

38165

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/7/2004‐05

ರ್ೕ.ಆರ್.ವೆಂಕಟೇಶ ರಡಿಡ್/ರಾಮಕೃಷಣ್ರೆಡಿಡ್
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

38166

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/47/2004‐05

ರ್ೕಮತಿ.ಕೆ.ಜಿ.ಚಂದರ್ಕಲಾ/ . .ಪಾಟೇಲ್
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

38167

OFFICE BRANCH

ಇಕಾಬ್ಲ್ ಅಹಮಮ್ದ್/ಮಹಮ್ದ್ ಆ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/115/2004‐05
ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

38163

38168

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಕೆ.ಟಿ.ಪಾಲಾಕಷ್ಪಪ್/ರತನ್ ಕಡೇ ಮನೆ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/5/2004‐05
ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

38169

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಟಿ.ಎ.ಅಗರ್ಜ/ಟಿ.ಆರ್.ಆಂಜಯಯ್ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/49/2004‐05
ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

38171

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/131/2004‐05

ದಿವಂಗತ ಜಿ.ಬಿ.ಮಂಜುನಾಥ್/ಬಿ.ಎ.ಅನುರಾಧ
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

38172

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/09/2004‐05

ರ್ೕ.ಸಮೀವುಲಾಲ್ ಷರಾಫ್/ಸಯೀದ್ ತಹ ೕನಾ
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

38174

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ನರ ಂಹಮೂತಿರ್/ಕೆ.ಹುಚಚ್ಪಪ್ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/12/2004‐05
ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

38175

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/55/2004‐05

ರ್ೕ.ಎ.ಜಯಚಂದರ್/ಎನ್.ಅಶವ್ಥನಾರಾಯಣ
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

38176

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/60/2004‐05

ರ್ೕ.ಎನ್.ನರೇಶ್ ಕುಮಾರ್/ .ನಾರಾಯಣಪಪ್
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

38178

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಎನ್. .ಎಸ್.ಕಿರಣ್
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಕುಮಾರ್/ಎನ್. .ಸುರೇಶ್ ರವರಿಗೆ
/32/2004‐05 ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

38179

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/110/2004‐05

ರ್ೕ.ಎನ್.ನರ ಂಹ ಮೂತಿರ್/ಮಂಜೂಳಾ.ಎನ್
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2009 0:00

A

38221

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಭಾರತಿ, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು,
5(5)/ಖಾಪೂಸೇ/
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಖಾಯಂ
25/2009‐10
ಪೂವರ್ ಸೇವಾವಧಿ ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

5/14/2010 0:00

E

38267

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ.ಬಿ.ಪಿ.ಪೂಣೀರ್ಮ/ .ಕೆ ವಕುಮಾರ್
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೌಕರಿ
/64/2002‐03
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/31/2009 0:00

A

38268

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/67/2002‐03

ರ್ೕ ಸೈಯದ್ ಜಕಾಕ್ಉಲಾಲ್ ರವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/31/2009 0:00

A

38269

OFFICE BRANCH

ದಿವಂಗತ ಜಿ.ಎಸ್. ವಗಂಗಯಯ್ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
/34/2002‐03
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/31/2009 0:00

A

38270

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/2/2002‐03

ದಿವಂಗತ ಜಿ. ರ್ೕನಿವಾಸ/ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಪೆರ್ೕಮಮಮ್
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/31/2009 0:00

A

38271

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ ರ್ೕಮತಿ .ಕೋಮಲಮಮ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/20/2002‐03 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/31/2009 0:00

A

38272

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
ರ್ೕ.ಜಿ.ನರೇಂದರ್ ಬಾಬು ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/29/2002‐03
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/31/2009 0:00

A

38273

OFFICE BRANCH

ದಿವಂಗತ ಜಯಮಮ್/ಆರ್.ಪರ್ದೀಪ್ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
/76/2002‐03
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/31/2009 0:00

A

38274

OFFICE BRANCH

ಎನ್.ವನಿತ/ನಾಗಭೂಷಣಯಯ್ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
/61/2002‐03
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/31/2009 0:00

A

38275

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/43/2002‐03

10/31/2009 0:00

A

38276

OFFICE BRANCH

ದಿವಂಗತ ರ್ೕ ಗಂಗಾಧರಯಯ್/ ರ್ೕ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಮಂಜೂನಾಥ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
/48/2002‐03
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/31/2009 0:00

A

ದಿವಂಗತ ಕೆ.ರಾಮಯಯ್/ಬಿ.ಆರ್.ಗೌರೀಶ್
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

38277

OFFICE BRANCH

ಕೆಂಪಯಯ್/ ರ್ೕಮತಿ ಪಂಚರತನ್ಮಮ್ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
/32/2002‐03
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

38279

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/65/2002‐03

38280

OFFICE BRANCH

38282

OFFICE BRANCH

38283

OFFICE BRANCH

10/31/2009 0:00

A

10/31/2009 0:00

A

ದಿವಂಗತ ರ್ೕ ನಂಜಾಮರಿ/ಪರ್ದೀಪ್ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
/78/2002‐03
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/31/2009 0:00

A

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/39/2002‐03

ರ್ೕ.ಜಿ.ರಾಘವೇಂದರ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/31/2009 0:00

A

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/56/2002‐03

ಎಸ್.ಪರಮೇಶವ್ರಪಪ್/ಎಸ್.ಪಿ. ಜಯ್
ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/31/2009 0:00

A

ದಿವಂಗತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ರೆಡಿಡ್/ಕೆ. .ಸುನೀಲ್
ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

38284

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ ರ್ೕ.ಬಿ.ಪಿ.ಮಂಜೂನಾಥ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/21/2002‐03 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/31/2009 0:00

A

38285

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/79/2002‐03

ದಿವಂಗತ ಗರೀಬ್ ಸಾಬ್/ಜಿ.ಮಹಮದ್
ವ ೕವುಲಾಲ್ ಖಾನ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/31/2009 0:00

A

38287

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/40/2002‐03

ದಿವಂಗತ .ವೆಂಕಟೇಶಪಪ್/ . .ಮಂಜೂನಾಥ್
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/31/2009 0:00

A

38288

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಮಧು ೕಹನ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/16/2002‐03 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/31/2009 0:00

A

38289

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/60/2002‐03

10/31/2009 0:00

A

ದಿವಂಗತ .ಓಬಳಯಯ್/ಎಂ.ಓ. ೕಹನ್
ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

38290

OFFICE BRANCH

ದಿವಂಗತ ಜಿ.ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ್/ಶಂಕರ್
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ರಾವ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
/51/2002‐03
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

38291

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/58/2002‐03

38292

10/31/2009 0:00

A

ದಿವಂಗತ ಎಂ.ಚಂದರ್ಶೇಖರಯಯ್/ಎಂ.ಉಮೇಶ್
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/31/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
ರ್ೕ.ಹೆಚ್. . ರ್ೕದೇ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/15/2002‐03 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/31/2009 0:00

A

38294

OFFICE BRANCH

ದಿವಂಗತ ಪಿ.ಕೊಟೂಟ್ರೇಶವ್ರಪಪ್/ಪಿ.ಕೆ.ಭಾರತಿ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ
/42/2002‐03
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/31/2009 0:00

A

38295

OFFICE BRANCH

ದಿವಂಗತ ಲಾಳೇಸಾಬ/ತಾಜುನಿನ್ೕಸಾ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
/71/2009
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/31/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಡಿ.ಕಾಂತರಾಜು/ದಾಸಪಪ್ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
/28/2002‐03
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

38297

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/77/2002‐03

38298

OFFICE BRANCH

38299

38300

38296

10/31/2009 0:00

A

10/31/2009 0:00

D

5(4)(5)/ನೇಮಕ ಕೆ.ಜಯಪಪ್/ಜೆ.ಅನುರೂಪ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/52/2002‐03
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/31/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
ರ್ೕ.ಪಿ.ಟಿ.ರುದೆರ್ೕಶ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/9/2002‐03
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/31/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

ದಿವಂಗತ ರ್ೕ.ಆರ್.ಎಂ.ಗಂಗಾಧರಪಪ್/ಆರ್.ಜಿ.ಅ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಭಿಷೇಕ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
/50/2002‐03
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/31/2009 0:00

A

ದಿವಂಗತ
.ಎನ್. ವಾನಂದಪಪ್/ .ಎನ್.ಬಸವರಾಜು
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

.ಸಂಗೀತ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

38301

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/26/2009

38302

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ ಎಸ್.ಎಸ್.ಲೋಕೇಶ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/13/2002‐03 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

38303

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/33/2002‐03

38305

OFFICE BRANCH

ಜಿ.ಎಂ.ಮಮತ/ಮಾಧವ ಮೂತಿರ್ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
/30/2002‐03
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

38307

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/69/2002‐03

ರ್ೕಮತಿ.ಎಂ.ಮುನಿಯಮಮ್/ ರ್ೕ.ಧಮೇರ್ಂದರ್
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

ದಿವಂಗತ ರ್ೕ.ಎ.ಕೆ.ರಂಗಪಪ್/ಹನುಮಂತಪಪ್
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/31/2009 0:00

A

10/31/2009 0:00

A

10/31/2009 0:00

A

10/31/2009 0:00

A

10/31/2009 0:00

A

38309

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಮಲಲ್ಪಪ್/ ರ್ೕ. ವಮೂತಿರ್ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
/57/2002‐03
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/31/2009 0:00

A

38310

OFFICE BRANCH

ದಿವಂಗತ ಎ.ಕೆ.ಹುಚಚ್ಪಪ್/ರಘುಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
/62/2002‐03
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/31/2009 0:00

A

38311

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/59/2002‐03

10/31/2009 0:00

A

38313

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ ಕೆ. .ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/65/2002‐03
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/31/2009 0:00

A

38314

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ ಜಿ. ಶವ್ನಾಥ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
/6/2002‐03
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/31/2009 0:00

A

ದಿವಂಗತ
ಹೆಚ್.ಆರ್.ಲಕಷ್ಮ್ಪಪ್/ಹೆಚ್.ಎಲ್.ಮಂಜುನಾಥ್
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

38315

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಎ.ಕಾರ್ಂತಿವಮರ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/7/2002‐03
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/31/2009 0:00

A

38316

OFFICE BRANCH

ಐ.ಕೆ.ಚಂದರ್ಯಯ್/ ವ ಂಗಮಮ್ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
/01/2002‐03
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/31/2009 0:00

A

38317

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/45/2002‐03

ದಿವಂಗತ ಟಿ.ಜಿ.ನಾಗರತನ್/ಲ ಮ್.ಎಲ್.ಎಮ್
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/31/2009 0:00

A

38318

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/49/2002‐03

ದಿವಂಗತ ರೇವಣ ದದ್ಪಪ್/ .ಆರ್.ಪರ್ಸನನ್
ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/31/2009 0:00

A

38319

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/72/2002‐03

ದಿವಂಗತ ಜಖೀರ್ ಉನಿನ್ೕಸಾ/ಮಹಮಮ್ದ್
ಶೊಯಬ್ ಪುಜೈಲ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/31/2009 0:00

A

38320

OFFICE BRANCH

ದಿವಂಗತ ಟಿ. .ಲ ಮ್ಪತಿ/ನಟೇಶ್ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
/74/2002‐03
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/31/2009 0:00

A

38321

OFFICE BRANCH

ಟಿ.ರಾಮಕೃಷಣ್ಪಪ್/ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
/53/2002‐03
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/31/2009 0:00

A

38322

OFFICE BRANCH

ಶೇಖರಪಪ್ ದಿಲ್ಂಗಪಪ್/ಮಹೇಂದರ್ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
/55/2002‐03
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/31/2009 0:00

A

38323

OFFICE BRANCH

ದಿವಂಗತ ಬೈಲಾಂಜನಯಯ್/ಸರಸವ್ತಿ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
/47/2002‐03
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/31/2009 0:00

A

38324

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/54/2002‐03

10/31/2009 0:00

A

ದಿವಂಗತ ಎಂ. ಶವ್ನಾಥಯಯ್/ .ಶಾರದ
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

38325

OFFICE BRANCH

ಲೇಟ್.ಅನುಸೂಯಮಮ್/ಮಧು ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
/44/2002‐03
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/31/2009 0:00

A

38326

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/46/2002‐03

ದಿವಂಗತ ಹನುಮಂತರಾಯ/ಹಚ್.ಕೆ.ಅನಂತ್
ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/31/2009 0:00

A

38327

OFFICE BRANCH

ಜಿ.ಟಿ.ಹರೀಶ್/ಜಿ.ಮಂಜುಳಾ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
/73/2002‐03
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/31/2009 0:00

A

38415

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ. . ವ ಪರ್ಸಾದ್/ .ವೆಂಕಟಪಪ್ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/112/2003‐04
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38416

OFFICE BRANCH

ದಿವಂಗತ ಆರ್.ರ ಚಂದರ್/ಉಷಾದೇ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/04/2003‐04
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38417

OFFICE BRANCH

ದಿ.ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಪಂಡಿತ್.ಎಂ/ನಾಗರಾಜ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಪಂಡಿತ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
/14/2003‐04
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38418

OFFICE BRANCH

ರ್ೕನಿವಾಸ.ಆರ್.ಕೆ/.ಕೃಷಣ್ಚಾರ್ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/57/2003‐04
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38419

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/118/2003‐04

11/4/2009 0:00

A

38420

OFFICE BRANCH

ಕೆ. .ಚೈತನಯ್/ಕೆ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟರಮಣ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/79/2003‐04
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38421

OFFICE BRANCH

ಬಿ.ಮಂಜುಳಾ/ಬಿ.ಭರಮಪಪ್ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/135/2003‐04
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

ರ್ೕ.ಎಂ.ಪರ್ಕಾಶ್ ಮೂತಿರ್/ಎಸ್.,ಮೂತರ್ಪಪ್
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

38422

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/133/2003‐04

ರ್ೕ.ಎಲ್.ಎನ್.ರಾಜು/ಲ ಮ್ನಾರಾಯಣ ರೆಡಿಡ್
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38423

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/110/2003‐04

ರ್ೕಮತಿ.ಜಿ.ಟಿ.ನಾಗವೇಣಿ/ಜಿ.ಟಿ. ವಮಮ್/ಚಂದರ್
ಪಪ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38424

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/8/2003‐04

ಜಾನ್ ಕಿಲ್ಟಸ್ ಮಿರಾಂಡ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38425

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/09/2003‐04

ದಿವಂಗತ ರ್ೕಮತಿ ಸುಜಾತಮಮ್/ಕೆ.ಅಶವ್ತ್
ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38426

OFFICE BRANCH

ದಿವಂಗತ ಚಿಕಕ್ಣಣ್/ .ತಾರ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/17/2003‐04
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38427

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/20/2003‐04

ದಿವಂಗತ ದುಂಡಪಪ್/ ರ್ೕಮತಿ ಅನನ್ಪೂಣರ್
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38428

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/15/2003‐04

ದಿವಂಗತ ಬಿ.ಶೇಖರಪಪ್/ಜಿ.ಎನ್.ಶೇಖರಪಪ್
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38429

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/102/2003‐04

ದಿ.ಎಸ್.ಆರ್.ಮಹೇಶಬಾಬು/ಎಸ್.ಎಂ.ಕ ತ
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38431

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಬಿ. .ಭವದಯ್/ಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/113/2003‐04
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38432

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/115/2003‐04

11/4/2009 0:00

A

ರ್ೕ.ಕೆ.ಮಹಮದ್ ಅನಸ್ರ್/ಖಾಜಿಅಹಮದ್
ಅಮೀರ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಡಿ.ಹೇಮರಾಜು/ದಬೈರಮಮ್ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/29/2003‐04
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38434

OFFICE BRANCH

ಎಂ.ಪರ್ಸಾದ್
5(4)(5)/ನೇಮಕ ಕುಮಾರ್/ಎಸ್.ಎಸ್.ಮುನಿಸಾವ್ಮಯಯ್ ರವರಿಗೆ
/100/2003‐04 ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38435

OFFICE BRANCH

ಜಿ.ಆರ್.ರಂಗನಾಥಪಪ್/ಜಿ.ರಂಗಯಯ್ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/82/2003‐04
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38436

OFFICE BRANCH

ಬಿ.ಎಸ್.ಪರ್ದೀಪ್/ಬಿ. ವಮಾದಪಪ್ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/53/2003‐04
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38437

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/07/2003‐04

11/4/2009 0:00

A

38433

ಡಿ.ಹೆಚ್.ಕೆ.ರಂಗನಾಥಪಪ್/ಚಂದನ ಅಗ
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಜಿ.ಈ.ಗುರುರಾಜ/ಜಿ.ಈಶವ್ರಪಪ್ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/107/2003‐04
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38440

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಆರ್.ಮಧು
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಸೂದನ್/ಬಿ.ಆರ್.ರಾಮಮೂತಿರ್ ರವರಿಗೆ
/108/2003‐04 ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38441

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/124/2003‐04

ಎಂ.ಶೋಭರಾಣಿ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38442

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/119/2003‐04

ಹೆಚ್. .ಸರಸವ್ತಿ/ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಚಂದರ್ಶೇಖರ್
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38443

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/62/2003‐04

ಬಿ.ಎಸ್.ದಿ ೕಪ್ ಕುಮಾರ್/ ವ ಮಾದಯಯ್
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38439

ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಜಿ.ಸುರೇಶ್/ಎಂ.ಹನುಮಂತಪಪ್
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

38444

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/19/2003‐04

38445

OFFICE BRANCH

ರಾಜೇಶ್.ಎಸ್.ಆರ್./ರೇವಣ ಸತಯ್ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/68/2003‐04
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

38446

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/50/2003‐04

38447

38448

11/4/2009 0:00

A

11/4/2009 0:00

A

11/4/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಕೆ. ಹನ್
ಬಾಬು/ಎನ್.ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್ರಾವ್ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
/88/2003‐04 ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಎನ್.ಗೀತಾ/ನರ ಂಹ ಮೂತಿರ್ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/75/2003‐04
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

ರ್ೕ. . ನೋದ್ ಕುಮಾರ್/ವೆಂಕಟಸಾವ್ಮಿ
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

38449

OFFICE BRANCH

ಜೆ.ಎ.ರಿಚಡ್ರ್/ಎ.ರೂಪ್ ಮೇರಿ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/94/2003‐04
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38450

OFFICE BRANCH

.ಸರಸವ್ತಮಮ್/ಎಂ. ರ್ೕನಿವಾಸ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/95/2003‐04
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38452

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಟಿ. .ಭಕತ್ವತಸ್ಲ/ಎಸ್.ಚಿಕಕ್ಪಪ್ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/91/2003‐04
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38454

OFFICE BRANCH

ಸುಲೋಚನಾ ದೇ /ಹೆಚ್.ಕೆ.ಕದರಿಪತಿ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/90/2003‐04
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38457

OFFICE BRANCH

ಜಿ.ಪವನ್ ಕುಮಾರ್/ರಾಜಮಮ್ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/89/2003‐04
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/130/2003‐04

ಓ.ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್/ಪಿ.ಓಂಕಾರನಾಯಕ್
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38460

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/31/2003‐04

ದಿವಂಗತ
ಟಿ. .ಹನುಮಂತಪಪ್/ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಜಗದೀಶ್
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38461

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/28/2003‐04

ದಿವಂಗತ . .ವೆಂಕಟರಮಣ/ಪಾವರ್ತಮಮ್
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38462

OFFICE BRANCH

ಬಿ.ಎಂ.ಧಮರ್ಪಪ್/ಎಸ್.ಮಲಾಲ್ರಪಪ್ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನಾಯ್.ಪರ್/
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
37/2003‐04
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38464

OFFICE BRANCH

ಪದಮ್ರಾಜೇಂದರ್ ಅಶೋಕಚೂರಿ/ಆಶೋಕ ಎಂ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಚೂರಿ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
/145/2009
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38459

38465

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/39/2003‐04

ಬಿ.ಪಿ.ಮಂಜುಳಾ/ಎಸ್. .ವೆಂಕಟರಾಮಯಯ್
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38466

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/25/2003‐04

ದಿವಂಗತ ರ್ೕ ಕಂಠಚಾರಿ/ಎಂ.ಎಸ್.ನ ೕನ್
ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38467

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/22/2003‐04

ದಿವಂಗತ ಹೆಚ್.ಜಿ. ವಪಪ್/ಹೆಚ್.ಎಸ್.ರೇಖಾ
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/33/2003‐04

ದಿವಂಗತ
ದಿವಂಗತ
ಎಂ.ಪಿ.ಕುಮಾರ್/ಬಿ.ಎನ್.ಭಾಗಯ್ಜೊಯ್ೕತಿ
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಪುಸತ್ಕ ಸಗಟು
ಖರೀದಿಗಾಗಿ ರೂ.31.77 ಲಕಷ್ಗಳ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
5[8]/ಸಖರೀದಿ/5 ಅನುದಾನ ಬೇಡಿಕೆ ಮತುತ್ ರಾಜಯ್ ಮಟಟ್ದ ಪುಸತ್ಕ
8/2009
ಆಯೆಕ್ ಸಮಿತಿ ಸದಸಯರ ಉಪಸಥ್ತಿ
ಭತೆಯ್ಗಳನುನ್ ಹೆಚಿಚ್ಸುವ ಬಗೆಗ್ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

8/29/2011 0:00

D

38468

38470

ರ್ೕಮತಿ
ಆರ್.ಲ ಮ್ದೇ /ಹೆಚ್.ಆರ್. ವಕುಮಾರ್
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38476

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/42/2003‐04

38477

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/38/2003‐04

ಅಬುದ್ಲ್ ಖಾದರ್ ಸಾಬ್/ಹೆಚ್.ಪ ೕರ್ನ್ ತಾಜ್
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38480

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ. .ರಘು/ಡಿ.ವೆಂಕಟೇಶಲು ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/47/2003‐04
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38481

OFFICE BRANCH

ಎಸ್.ಕೆ.ಗುರುಪರ್ಸಾದ್/ಜೆ.ಅರ ಂದ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/27/2003‐04
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38483

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/23/2003‐04

ದಿವಂಗತ ಟಿ.ಹೆಚ್. ೕರಭದರ್ಪಪ್/ಎಂ. .ಅಪಣರ್
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38484

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/24/2003‐04

38485

OFFICE BRANCH

38486

ದಿವಂಗತ ಸೈಯದ್ ಮುನಿನ್ೕಕಾ/ಮಹಮದ್
ಜಮೀಲ್ ಅಹಮದ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

ಎಸ್.ಜೆ. ರ್ೕನಾಥ್/ಜಗಪತಿ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/65/2003‐04
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಹಾಲಮಮ್ ಪಿ.ಟಿ/ .ಹೆಚ್.ಪರ್ಸಾದ್ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/42/2003‐04
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38487

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/61/2003‐04

11/4/2009 0:00

A

38489

OFFICE BRANCH

ಆರ್. ವಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ/ಹೊಂಬಾಳೆ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/36/2003‐04
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

ಎ.ರೇಖಾ/ .ಆನಂದ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

38490

OFFICE BRANCH

ಮಹೇಶ್.ವೈ.ಆರ್/ಶಾಮಯಯ್ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/52/2003‐04
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

38491

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/60/2003‐04

38492

OFFICE BRANCH

38494

38495

11/4/2009 0:00

A

11/4/2009 0:00

A

ರ್ೕಮತಿ ಸ ತ /ವೆಂಕಟನಾಯಕ್ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/123/2003‐04
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ.ಎನ್.ಇಂದರ್ಮಮ್/ಬಿ.ರಾಜಪಪ್ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/103/2009
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಬಿ.ಎಸ್.ಅಕಷ್ತ್/ಬಿ.ಟಿ. ವರಾಂ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/92/2003‐04
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

ಟಿ. . ನಯ್/ಎಸ್.ಆರ್. ಜಯಪರ್ಕಾಶ್
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

38496

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/99/2003‐04

ಆರ್.ನಂದಕುಮಾರ್ /ಜಿ.ರಂಗಸಾವ್ಮಯಯ್
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38497

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/40/2003‐04

ಮಂಜುಳಾ.ಎಸ್/ನಾಗಭೂಷಣ.ಎಸ್.ಜೆ
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38498

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/69/2003‐04

ರ್ೕಮತಿ ೕಣಾಕುಲಕಣಿರ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38499

OFFICE BRANCH

ಪಿ.ಮಂಜು/ಬಿ.ಪರಮ ವಯಯ್ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/98/2003‐04
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38500

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/44/2003‐04

11/4/2009 0:00

A

ಡಿ. .ಗುರುರಾಯಚಾಯರ್/ಡಿ . ೕರಾಚಾರಿ
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

38501

OFFICE BRANCH

.ಆಶೋಕ/ಪಿ.ಸುಭಾಶಚ್ಂದರ್ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/67/2003‐04
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38502

OFFICE BRANCH

ದಿವಂಗತ ಎಸ್.ಭಿಮಪಪ್/ಬಿ. ರ್ೕನಿವಾಸ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/30/2003‐04
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38503

OFFICE BRANCH

ದಿವಂಗತ ರಾಮಣಣ್/ಆರ್.ಮನು ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/21/2003‐04
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38505

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/48/2003‐04

11/4/2009 0:00

A

38507

OFFICE BRANCH

ದಿವಂಗತ ಎಸ್.ಚಂದರ್ಶೇಖರ್/ಎಸ್.ಆರ್
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಸಾ ತಿರ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
/03/2003‐04
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

.ಎಸ್.ನಿರಂಜನ್/ .ಎನ್.ಶಂಕರ್ ರಾವ್
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

ದಿವಂಗತ
ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಮಲೆಲ್ೕಶಯಯ್/ಬಿ.ಎಂ.ರ ಕುಮಾರ್
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

38508

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/11/2003‐04

38509

OFFICE BRANCH

ಕೆ.ರಾಜಪಪ್/ಕೆ.ಆರ್.ಮಧುಸೂದನ್ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/12/2003‐04
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

38510

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/10/2003‐04

38511

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/02/2003‐04

38512

OFFICE BRANCH

ನಾಗೇಂದರ್ /ಪಿ.ಜಿ.ರಾಮಮೂತಿರ್ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/51/2003‐04
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

11/4/2009 0:00

A

ದಿವಂಗತ
ರ್ೕ.ಹೆಚ್. ದದ್ರಾಮಪಪ್/ಜಿ.ಹೆಚ್.ಜೊಯ್ೕತಿ
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

ದಿವಂಗತ ಜಯಲ ಮ್/ಹೆಚ್. .ಮಂಜೂನಾಥ್
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

11/4/2009 0:00

A

38513

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಸುನಂದ/ಯಲಲ್ಪಪ್ ಸಣಣ್ಕಿಕ್ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/49/2003‐04
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38514

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/41/2003‐04

ಎಂ.ಶ ಕಲಾ/ಮುದದ್ಪಪ್.ಜಿ. ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38516

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/18/2003‐04

ಪಿ.ವನಜ/ಪುಟಟ್ರಾಜಪಪ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38517

OFFICE BRANCH

ಎಂ.ಹಚ್./ಎನ್.ಹನುಮಂತಪಪ್ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/54/2003‐04
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38518

OFFICE BRANCH

ಪೌಜಿಯ ಬೇಗಂ/ರಜಿಯಾ ಬೇಗಂ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/56/2003‐04
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38519

OFFICE BRANCH

5[8]/ಇತರೆ/51/
2009

ದಿವಂಗತ ಎಸ್.ಎಸ್. ಸ ತ, ಪರ್.ದ.ಸ. ಡಯಟ್
ಹಾಸನ, ಇವರ ಅಪಾರ್ಪತ್ ವಯ ಸ್ನ ಮಗ ಗೆ
ಕುಟುಂಬ ವೇತನ ಮಂಜೂಆರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

8/29/2011 0:00

D

38520

OFFICE BRANCH

ಬಿ.ಆರ್.ಗೌರೀಶ್/ಕೆ.ರಾಮಯಯ್ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/73/2003‐04
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38521

OFFICE BRANCH

ಜೆ. ವಕುಮಾರ್/ಎ.ಸುಮಂಗಳಮಮ್ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/77/2003‐04
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38522

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಎಸ್. .ಕುಮಾರ್/ಚಿಕೊಕ್ೕಬಳಯಯ್ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/78/2003‐04
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38523

OFFICE BRANCH

ಕೆ.ಎಂ.ಯುವರಾಜು/ಹೆಚ್.ಎಂ.ಲ ತ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/55/2003‐04
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38524

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/72/2003‐04

ರ್ೕಮತಿ. .ಚಂದರ್ಕಲಾ/ಟಿ.ಎನ್. ವನ ಗೌಡರ
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38525

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/66/2003‐04

ರ್ೕ.ಬಿ.ಎಂ.ರಾಜೇಂದರ್/ಬಿ.ಮಂಜೂನಾಥ್
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38526

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಟಿ.ಹಂಪೆ ಂಗಯಯ್/ಎ.ಕೆ.ತಿಪಪ್ಯಯ್ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/117/2003‐04
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38528

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/86/2003‐04

ಸೈಯದ್ ಮುಜುರುದಾನ್/ಸೈಯದಾ
ಸಾದಿಬಾನು ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38529

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/87/2003‐04

ರ್ೕ.ಬಿ.ಆರ್.ನಾಗರಾಜ್/ದಿವಂಗತ.ರತನ್ಮಯಯ್
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38530

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/84/2003‐04

ದಿವಂಗತ.ಜಿ.ಮಂಜುನಾಥ/ಜಿ.ಶಾಂತಪಪ್
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38532

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/93/2003‐04

ಎನ್.ಕಾವಯ್ ರ್ೕ/ಎನ್.ಬಿ.ನಡುಂಚ ಯನ್
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38533

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/138/2003‐04

ಕೆ.ಎಸ್.ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್/ಆರ್.ಸುರೇಶ್
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38534

OFFICE BRANCH

ದಿ.ಎಸ್.ಎನ್ ಗಂಗಾಧರಯಯ್/ ರ್ೕ.ಕುಮಾರ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಸಾವ್ಮಿ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
/136/2003‐04
ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38535

OFFICE BRANCH

ಇಂದಿರಾ/ಮುನಿವೆಂಕಟ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
/116/2003‐04
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38536

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/111/2003‐04

ರ್ೕ.ಎಂ. .ಗುರುಪರ್ಸಾದ್/ಎಂ.ಎನ್.ವೆಂಕಟೇಶ
ಯಯ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38537

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ.ಕೆ.ಎಂ.ಮಾಲತಿ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ
/105/2003‐04
ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38538

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ. .ಗಿರೀಶ್/ಡಿ.ವೆಂಕಟರಂಗಯಯ್ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ
/104/2003‐04
ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38539

OFFICE BRANCH

ದಿವಗಂತ.ಕರೇ ಂಗಯಯ್/ಕೆ.ಮೈಲಾರ ಸಾವ್ಮಿ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ
/01/2003‐04
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

ದಿವಂಗತ ಹೆಚ್. ರ್ೕನಿವಾಸ
5(4)(5)/ನೇಮಕ ಮೂತಿರ್/ಎಸ್.ಶ ಕಲಾ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/26/2003‐04
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38541

38542

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಪಿ.ಎನ್.ಕೊಟುಟ್ರೇಶವ್ರ/ದಿ.ನಾಗರಾಜಯಯ್
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ
/70/2003‐04
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38543

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/83/2003‐04

ರ್ೕಮತಿ.ಎನ್.ಸುನಿತಾ/ದಿ.ಎನ್.ಆರ್.ರಾಜೇಂದರ್
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38547

OFFICE BRANCH

5(4)(5)/ನೇಮಕ
/76/2003‐04

ರ್ೕಮತಿ.ಹೆಚ್. .ಇಂದರ್ಮಮ್/ದಿ.ಜಿ.ಎಸ್.ತಿಪೆಪ್ಸಾವ್
ಮಿ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38548

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಎಂ.ಪಿ.ನರ ಂಹಮೂತಿರ್/ದಿ.ಎಂ.ಪಾಪಣಣ್
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ
/140/2003‐04
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38549

OFFICE BRANCH

ಕೆ.ಹಚ್.ಸತೀಷ್/ದಿ.ಕೆ.ಹನುಮಂತಪಪ್ ರವರಿಗೆ
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ
/131/2003‐04
ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38550

OFFICE BRANCH

ರಘು ಪಾಟೀಲ್ ಡಿ.ಆರ್/ದಿ.ಹಚ್.ರಂಗನಾಥ್
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ
/28/2003‐04
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

38551

OFFICE BRANCH

ದಿವಂಗತ. .ರಂಗಪಪ್/ ರ್ೕ.ಆರ್.ಉಮಾಶಂಕರ್
5(4)(5)/ನೇಮಕ
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ
/58/2003‐04
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2009 0:00

A

37673

OFFICE BRANCH

5(2)/ನಿವೇಮ/1/
2002‐03

ರ್ೕ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮುಕಿಬ್ಲ್ ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರು ಇವರ ನಿವೃತಿ ವೇತನ
ಸೌಲಭಯ್ಗಳನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/24/2009 0:00

D

37674

OFFICE BRANCH

5(2)/ನಿವೇಮ/3
0/2002‐03

ರ್ೕ ಎಸ್ ಆರ್
ೕಳ್ ಪತಾ
ಪತಾರ್ಂಕಿತ
ಂಕಿತ
ಸಹಾಯಕರು ಸ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬೆಳಗಾಂ ಭಾಗ
ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಸೌಲಭಯ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/24/2009 0:00

D

37675

OFFICE BRANCH

5(2)/ನಿವೇಮ/3 ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.[ ರ್ೕ
3/2002‐03
ವೈ ಎನ್ ವಣಣ್]

10/24/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/36/
2002‐03

ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಸುರ ತ
ರಕಷ್ಣೆಯ ಲ್ಟಿಟ್ರುವ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ವೃಂದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೇವಾಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಗೆ ರವಾನಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/24/2009 0:00

D

37677

OFFICE BRANCH

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ದಿನಾಂಕ
1.1.2003ರಿಂದ31.12.2003ರ ವರೆಗೆ
5(2)/ಇತರೆ/17/
ವ ೕಮಿತಿ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಿರುವ ಬಿ ದಜೆರ್ಯ
2002‐03
ಭೋಧಕೇತರ ವೃಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟಿಟ್ಯನುನ್
ಕಳು
ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/24/2009 0:00

D

37678

OFFICE BRANCH

ಡೆಪುಯ್ಟಿ ವಾಡರ್ನ್ ಹುದೆದ್ಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ
5(2)/ನಿ ೕ/20
ಭೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿಯನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ
/2002‐03
ಬಗೆಗ್.

10/24/2009 0:00

D

37679

OFFICE BRANCH

5(2)/ನಿ ೕ/31
/2002‐03

ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.[ ರ್ೕ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂಗಡಿ
ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ೇ ಕಛೇರಿ ಗಾಗ್ಂವ್]

10/24/2009 0:00

D

37680

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/35/
2002‐03

ರ್ೕ ಬಿ ನಿಂಗಯಯ್ ಇವರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಖರಿದಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/24/2009 0:00

D

37676

37681

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/5/2
002‐03

37683

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/39/
2002‐03

37684

37685

37686

ರ್ೕ ಎಸ್ ಪಿ ಹೇಮಗಿರಿ ಮಠ,ಇವರಿಗೆ
ೕಟಾರು ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/24/2009 0:00

D

ರ್ೕ ಕುಡಿರ್ಕರ್ ಬಾಬು, ಇವರಿಗೆ
ೇತಾರ್ವಧಿಯ ಲ್ ಸವ್ಗಾರ್ಮ ಪರ್ವಾಸ ಸೌಲಭಯ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

10/24/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಖಾಜಿ ಸೈಯದ್ ಮುಬೀನ್ ಇವರಿಗೆ
5(2)/ಇತರೆ/37/
ಜನವರಿ‐2004ರ ಲ್ ಹಜ್ ಯಾತೆರ್ ಕೈಗೊಳಳ್ಲು
2002‐03
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/24/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/3/2
002‐03

ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ಅಹರ್ತಾ ದಿನಾಂಕ
ನಿಗದಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/24/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(2)/ನಿ ೕ/4/
2002‐03

ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು/ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರು ಮತುತ್ ಅಧಿಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ
ತರಬೇತಿಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/24/2009 0:00

D

37687

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/32/
2002‐03

ಆಡ ತ ಯಂತರ್ವನುನ್
ಚುರುಕುಗೋ ಸಲು/ದಕಷ್ತೆ ಹೆಚಿಚ್ಸಲು
ಕಾಯರ್ಗಾರ ನಡೆಸವ ಬಗೆಗ್.

10/24/2009 0:00

D

37688

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/60/
2001‐02

ಶರ್ ೕ ನಾಗರಾಜ ಡೋಣಿ,ಇವರಿಗೆ ಸೇವಾ
ಜೇಷಠ್ತೆಯ ಆದಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಬಡಿತ್ ಅಹರ್
ದಿನಾಂಕವನುನ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

10/24/2009 0:00

D

37690

OFFICE BRANCH

5(2)/ವೇನಿ/09/2
001‐02

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ. .ನೀಲಮಮ್ ಇವರಿಗೆ 15ವಷರ್ದ
ಸವ್ಯಂಚಾ ತ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಬಗೆಗ್.

10/24/2009 0:00

D

37693

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/25/
2001‐02

2001ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ವ ೕನಿವೃತತ್ರಾಗ ರುವ
ಬೋಧಕೇತರ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟಿಟ್
ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/24/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ರಾಮಾನುಜಮಮ್ , ಇವರ ನಿವೃತತ್
5(2)/ಇತರೆ/32/
ವೇತನ ಸೌಲಭಯ್ಗಳನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
2001‐02
ಬಗೆಗ್.

10/24/2009 0:00

D

37694

ಅಧಿಕಷ್ಕರುಗಳು ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್
ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿ ಕತರ್ವಯ್ನಿವರ್ ದವರಿಗೆ
ಪರ್ಭಾರ ಭತಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/15/
2001‐02

37697

OFFICE BRANCH

ಸಾಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು/ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು
5(2)/ಇತರೆ/14/
ಇವರು ನಿಯಮ 32ರ ಮೇರೆಗೆ ಕತರ್ವಯ್
2001‐02
ನಿವರ್ ದ ಅವಧಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತಯ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

37698

OFFICE BRANCH

5(2)/ಬಡಿತ್/2/20
01‐02

37699

OFFICE BRANCH

5[4]/ನೇಮಕ/65
/2009‐10

37700

OFFICE BRANCH

5(2)/ಬಡಿತ್/4/20 ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು/ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರುಗ ಗೆ
01‐02
ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿದ ಬಗೆಗ್.

37695

10/24/2009 0:00

D

10/24/2009 0:00

D

ಸಾಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು/ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು
ಇವರ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

10/24/2009 0:00

D

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಡಿ. ವಕುಮಾರ ರವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/24/2010 0:00

A

10/24/2009 0:00

D

37701

OFFICE BRANCH

5[4]/ನೇಮಕ/66
/2009‐10

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಕೆ.ಎಸ್.ಸಮಿತ ರವರಿಗೆ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/24/2010 0:00

A

37702

OFFICE BRANCH

5(2)/ಬಡಿತ್/8/20
01‐02

ರ್ೕಮತಿ ವೈ ಶಾರದಾ. ಇವರಿಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/24/2009 0:00

D

37703

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/36/
2001‐02

ರ್ೕ. .ಜೆ.ಭೀಮಣಣ್,ಇವರಿಗೆ ಮನೆಕಟಟ್ಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/24/2009 0:00

D

37707

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/76/
04‐05

ರ್ೕಪುಟಟ್ ಸಾವ್ಮಯಯ್,ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು,ಇವರಿಗೆ
ದಿವ್ತಿಯ ದಜೇರ್ ಸಹಾಯಕ ಹುದೆದ್ಗೆ ವೃಂದ
ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್.

10/27/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/77/
04‐05

ರ್ೕಮತಿ ನಾಗಮಣಿ ಎಂ,ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾತಿರ್,ಇವರ
ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ಸೇವಾವಧಿ ತೃಪಿತ್ಕರವೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/27/2009 0:00

D

37708

37710

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/200
4/04‐05

ದಿನಾಂಕ 15‐8‐2004ರ ಭಾನುವಾರದಂದು
ನಡೆಯುವ ಸಾವ್ತಂತರ್ಯ್ ದಿನಾಚರಣೆ ಬಗೆಗ್.

10/27/2009 0:00

D

37724

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/11/
2006‐07

ಬಿ. .ನಿಲಮಮ್, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರು,ಇವರಿಗೆ ಎಲ್.ಟಿ. ಸೌಲಭಯ್
ಬಳ ಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/27/2009 0:00

D

37726

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/5/2
006‐07

ರ್ೕ ವೈ. ದದ್ಮಲಲ್ನಗೌಡ,ಇವರಿಗೆ ರಜೆ
ಪರ್ಯಾಣ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸೌಲಭಯ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/27/2009 0:00

D

37727

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/24/
2003‐04

ರ್ೕ ಎಂ ದದ್ಶೆಟಿಟ್,ಇವರ ನಿವೃತತ್ ಉಪದಾನದ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

10/27/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/32/
2003‐04

ಶೇಷ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್
ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್
ರ್ೕ ಎಸ್.ಎನ್.ಜಯರಾಮ್,ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಕಾನೂನು ಘಟಕ ಇವರಿಗೆ
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/27/2009 0:00

D

37754

37755

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/42/
2003‐04

ರ್ೕ.ಭಾಸಕ್ರ್.ಎಲ್.ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು
ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ಸೌಲಭಯ್ದ ಬಗೆಗ್.

10/27/2009 0:00

D

37756

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/30/
2003‐04

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್ ರಾಧ ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಚ್
ನಿವೃತಿತ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/27/2009 0:00

D

37757

OFFICE BRANCH

5(2)/ನಿ ೕ/16 ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರ
/2003‐04
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

10/27/2009 0:00

D

37758

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಎನ್ ರಾಜಶೆಖರಯಯ್,ಇವರಿಗೆ
5(2)/ಇತರೆ/08/
ಹಳೆಯ ಮಾರುತಿ
ಟಾರು ಕಾರನುನ್ ಕೊಳಳ್ಲು
2003‐04
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/27/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/12/
2003‐04

ಜಿಲಾಲ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ವತಿಯಿಂದ
ನಡೆಸಲಾಗುವ
ಎ ನಿಯಮವ ಮತುತ್
ಸಕಾರ್ರಿ ವಯ್ಜಯ್ಗಳ ನಿವರ್ಹಣೆ ಬಗೆಗ್ ತರಬೇತಿ
ಬಿರಕೆಕ್ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/27/2009 0:00

D

37760

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/27/
2003‐04

ಜಿಲಾಲ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ನಗರಇಲಲ್ನ ನಿವೃತಿತ್
ವೇತನ ನಿಗದಿ ಮತುತ್ ರಜೆ ನಿಯಮಗಳ ಬಗೆಗ್.
ತರಬೇತಿ ಬಿರಕೆಕ್ ಬಬ್ಂದಿ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

10/27/2009 0:00

D

37763

OFFICE BRANCH

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಎ ಮತುತ್ ಬಿ
5(2)/ಇತರೆ/17/ ವೃಂದದ ಪತಾರ್ಂಕಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ಆಡ ತ
2003‐04
ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಲ್ ನಡೆಯುವ ತರಬೇತಿಗೆ
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/27/2009 0:00

D

37764

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಎಸ್.ಬಿ.ಚಲವಾದಿವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ಇವರಿಗೆ
5(2)/ಇತರೆ/43/
ಪತಾರ್ಂಕಿತ ಸಹಾಯಕ ಪರಿ ಟ್ತ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ
2003‐04
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/27/2009 0:00

D

37765

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/36/
2003‐04

10/27/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೆಂಗಳೂರು
5(2)/ಇತರೆ/37/ ಶಾಲಾ/ಕಛೇರಿಗಳ ಲ್ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ
2009
ಅಧಿಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಮೂಹಸಭೆಗಳ ಲ್
ಭಾಗವ ಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/27/2009 0:00

D

37762

37766

ರ್ೕ ಎಸ್.ಪಿ.ಹೇಮಗಿರಿ ಮಠ, ಇವರ ಂದಿನ
ಸಥ್ ೕಯ ಅಭಯ್ಥಿರ್ ಸೇವೆಯ ಬಗೆಗ್ ಸೇವಾ
ಪುಸತ್ಕದ ಲ್ ದಾಖ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

ರಾಜಯ್ದ ತರಬೇತಿಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಲ್ ಅತಿಥಿ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರಾಗಿ ಭಾಗವ ಸುವ
ಅದಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಕತರ್ವಯ್ವನುನ್ ಸಕಾರ್ರದ
ಅನಯ್ಕಾಯರ್ ನಿಮಿತತ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/27/2009 0:00

D

37768

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/35/
2003‐04

37769

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/31/
2003‐04

ಪಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.

10/27/2009 0:00

D

37770

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/25/
2003‐04

ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು/ಪತಾರ್ಂಕಿತ
ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರ ಹುದೆದ್ಯ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

10/27/2009 0:00

D

37771

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/45/
2003‐04

ರ್ೕ ಶರಣಪಪ್.ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರದ
ಸೌಲಭಯ್ಗಳ ಬಗೆಗ್.

10/27/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/33/
2003‐04

2004ನೇ ಸ ನ ಲ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದ ರುವ
ಪಿಕ ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟಿಟ್
ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/27/2009 0:00

D

37772

37773

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/22/
2005‐06

ಕಛೇರಿ ಅಗತಯ್ ಕಾಯರ್ ಹಾಗೂ ಸಭೆಗಳ ಲ್
ನಿವರ್ಹಣೆಗಾಗಿ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಬಗೆಗ್.

10/27/2009 0:00

D

37774

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/46/
2003‐04

ರ್ೕ ತಿಪಪ್ಣಣ್.ಜಿ.ಮ ಳ್.ಇಲವರ ನಿವೃತಿತ್
ಉಪದಾನದ ಬಗೆಗ್.

10/27/2009 0:00

D

37775

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/1/2
003‐04

ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವವರ
ಹಾಗೂ ಖಾ ಹುದೆದ್ಗಳ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ.

10/27/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

ಮಧಾಯ್ಹನ್
ಮಧಾಯ್ಹನ್ದ ಬಿ ಊಟದ
ೕಜನೆ
ಜನ ಯಡಿಯ ಲ್
ತಾಲುಲ್ಕುಗಳ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಕಛೇರಿಗೆ
5(2)/ಇತರೆ/15/
ಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಈ ಹುದೆದ್ಗೆ
2003‐04
ಭೋದಕೇತರ ವೃಂದದ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿ ತುಂಬುವ
ಬಗೆಗ್.

10/27/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/14/
2003‐04

10/27/2009 0:00

D

37776

37777

ಜಿಲಲ್ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ವತಿಯಿಂದ ಸಡೆಸುವ ಆಯವಯ್ಯ ಮತುತ್
ಬಿಲುಲ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗೆಗ್,ತರಬೇತಿ ಬಿರಕೆಕ್
ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

37778

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರರು
5(2)/ಇತರೆ/24/
ಇವರಿಗೆ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರಿಂದ ದಿವ್.ದ.ಸ.ಹುದೆದ್ಗೆ
2003‐04
ವೃಂದ ಬದಲಾವಣೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/27/2009 0:00

D

37780

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/31/
ರ್ೕಮತಿ ಸರಸವ್ತಿ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು ಇವರಿಗೆ
2003‐04
ದಿವ್.ದ.ಸಕರಾಗಿ ವೃಂದ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/27/2009 0:00

D

37781

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/18/
2003‐04

10/27/2009 0:00

D

37782

OFFICE BRANCH

5(2)/ಬಡಿತ್/10/2 ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನಂತರ
003‐04
ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್.

10/27/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(2)/ನಿ ೕ/06
/2003‐04

10/27/2009 0:00

D

37783

ರ್ೕ ಟಿ ನಾರಾಯಣಪಪ್,ಇವರ ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕದ
ಬಗೆಗ್.

ಜಿಲಾಲ್ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ವತಿಯಿಂದ
ನಡೆಸಲಾಗುವ ವೃತಿತ್ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿಗೆ
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

37785

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/11/
2003‐04

37786

OFFICE BRANCH

37787

ಜಿಲಾಲ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ ಬೆಂಗಳೂರುನಗರ
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುವ ಗಣಕಯಂತರ್
ಬಳಕೆಯ ಬಗೆಗ್ ಅಲಾಪ್ವಧಿಯ ತರಬೇತಿಗೆ
ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/27/2009 0:00

D

2005ನೇ ವಷರ್ದ ಲ್ ವ ೕನಿವೃತಿತ್
5(2)/ಇತರೆ/14/
ಹಂದ ರುವ ಪಪಿಕ ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
2003‐04
ಪಟಿಟ್ ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/27/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

ಜಿಲಾಲ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್,ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
5(2)/ಇತರೆ/27/ ಹಾಗೂ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ
2004‐05
ತರಬೇತಿಗ ಗೆ ನೌಕರರನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ
ಕುರಿತು.

10/27/2009 0:00

D

37788

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/83/
96‐97

10/27/2009 0:00

D

37789

OFFICE BRANCH

5(2)/ವೇನಿ/4/96
ಎಂ.ನರ ಂಹ ರೆಡಿಡ್,ಇವರ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್.
‐97

10/27/2009 0:00

D

ಕೆಎಟಿ‐ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್‐1786/2000

37790

OFFICE BRANCH

5(2)/ಬಡಿತ್/4/96‐
97

ಸಾವರ್ಜಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ರುವ
ವತ್ವಸಾಥ್ಪಪಕರು/ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು
ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/27/2009 0:00

D

37791

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/33/
98‐90

ರ್ೕ ಎಂ ಸಾವ್ಮಿ ರಿಯ ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರು ನಿವೃತತ್ ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ
ಮುಂಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

10/27/2009 0:00

D

37792

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/1/9
8‐99

ಪರ್ಭಾರ ಭತಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/27/2009 0:00

D

37793

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/2/9
8‐99

ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರುಆಡ ತರವರ
ಕಾಯರ್ಭಾರವನುನ್ ವ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/27/2009 0:00

D

OFFICE BRANCH

ಅಧಿಕಷ್ಕರು ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್
5(2)/ಇತರೆ/10/
ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿ ಕತರ್ವಯ್ ನಿವರ್ ದ ಅವಧಿಗೆ
99‐2000
ಪರ್ಭಾರ ಭತಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/27/2009 0:00

D

37794

37795

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/18/
2000‐01

ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.

10/27/2009 0:00

D

37796

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/3/2
000‐01

ಪರ್ಭಾರ ಭತಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/27/2009 0:00

D

37797

OFFICE BRANCH

5(2)/ವೇನಿ/17/2
000‐01

ಸವ್ಯಂಚಾ ತ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಲ್ ವೇತನ
ನಗದಿ ಬಗೆಗ್.

10/27/2009 0:00

D

37798

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/17/
2000‐01

10/27/2009 0:00

D

37802

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/1/2 ಸಕಾರ್ರಿ ಸೇವೆಯ ಲ್ರುವಾಗ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ
001‐02
ನೌಕರರ ಶವಸಂಸಾಕ್ರಕೆಕ್ ಹಣ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/27/2009 0:00

E

ತರಬೇತಿಗೆ ನಿ

ೕಜಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

37803

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಎಸ್.ಬಿ.ಸಾವ್ಮಿ,ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ಇವರ
5(2)/ಇತರೆ/33/
ನಿವೃತಿತ್ ಸೌಲಭಯ್ಗಳನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
2001‐02
ಬಗೆಗ್.

10/27/2009 0:00

E

37804

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/1/2 ಆಯುಕತ್ರ ಕಾಯರ್ಲಯದ ನೌಕರರು ಕಛೇರಿಗೆ
001‐02
ಸಮಯಕೆಕ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗೆಗ್.

10/27/2009 0:00

E

37805

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/05/
2004‐05

10/27/2009 0:00

E

37806

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಜಿ ತಿಮಮ್ಪಪ್ಯಯ್,ಇವರಿಗೆ ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ
5(2)/ಇತರೆ/25/
ಪರೀ ೆ ತೇಗರ್ಡೆ ಹೊಂದಿದ ಪರ್ಯುಕತ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
2001‐02
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/27/2009 0:00

E

37807

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/2/2
002‐03

10/27/2009 0:00

E

ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಉತತ್ರ ವಲಯ‐
4/ಬಾಗೆಪ ಲ್ ಇ ಲ್ಗೆ ಗಣಕಯಂತರ್ಗಳನುನ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

ಈ ಕಛೇರಿಯ ನೌಕರರಿಗೆ ಗ ಕೆ/ಪರಿವತಿರ್ತ
ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

37808

OFFICE BRANCH

ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಕಛೇರಿಗ ಗೆ
5(2)/ಇತರೆ/9/2
ವಗರ್ವಾಗಿರುವ ನೌಕರರ ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್
002‐03
ಕಳು ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/27/2009 0:00

E

37809

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಎಂ ನಿಜಾಮುದಿದ್ೕನ್,ಇವರಿಗೆ ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ
5(2)/ಇತರೆ/50/
ಪರಿ ೆ ಉತಿತ್ಣರ್ತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ
2002‐03
ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/27/2009 0:00

E

37810

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/7/2 ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ವಗರ್ವಾಗಿ ಹೋದ ನೌಕರರ
003‐04
ಸೇವಾಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/27/2009 0:00

E

37811

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/2/2
003‐04

10/27/2009 0:00

E

37812

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/6/2 ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆಯಿಂದ ಬಂದ ನೌಕರರ
003‐04
ಸೇವಾಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ತರಿ ಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್.

10/27/2009 0:00

E

ಈ ಕಛೇರಿಯ ನೌಕರರಿಗೆ ಗ ಕೆ/ಪರಿವತಿರ್ತ
ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/29/
2003‐04

ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ನೌಕರರ ಸಥ್ಳನಿಯುಕಿತ್ ಬಗೆಗ್.

10/27/2009 0:00

E

37814

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/09/
2003‐04

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪಿಕ
ನೌಕರರಿಗೆ ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ ಪರೀ ೆ
ತೇಗರ್ಡೆ/ ನಾಯಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಪರ್ಯುಕತ್
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/27/2009 0:00

E

37815

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/2/2
003‐04

ಈ ಕಛೇರಿಯ ನೌಕರರಿಗೆ ಗ ಕೆ/ಪರಿವತಿರ್ತ
ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/27/2009 0:00

E

37816

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/12/
2004‐05

ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆಯಿಂದ ಬಂದ ನೌಕರರ
ಎಲ್.ಪಿ. /ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್
ತರಿ ಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್.

10/27/2009 0:00

E

37817

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/38/
2004‐05

10/27/2009 0:00

E

37813

ರ್ೕಮತಿ .ರಾಗಿಣಿ,ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ
ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

37818

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/13/
2004‐05

37819

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/53/
2005‐06

37820

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/56/
2005‐06

37821

OFFICE BRANCH

37822

OFFICE BRANCH

ಜೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ರಜೆ,ಪಿಂಚಣಿ ಇತಾಯ್ದಿಗಳ ಬಗೆಗ್
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು‐ವೆಬ್ ಸೈಟ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/27/2009 0:00

E

10/27/2009 0:00

E

ಬೋಧಕೇತರ ವಗರ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಆ ತ್
ದಾಯಿತವ್ ಪಟಿಟ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು.

10/27/2009 0:00

E

5(2)/ಇತರೆ/50/
2005‐06

ರ್ೕ ಟಿ.ಚಂದರ್ಶೇಖರ್.ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಮಹಾಲೇಖ ಪಾಲರಿಗೆ
ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/27/2009 0:00

E

5(2)/ಇತರೆ/9/2
005‐06

ರ್ೕ ನಾಗೇಂದರ್ಯಯ್,ಇವರಿಗೆ ವೇತನ
ನಿಗದಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/27/2009 0:00

E

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ ಕೆ ಸುಮಿತರ್,ಇವರಿಗೆ ರಜೆ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

37823

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ದದ್ಪಪ್,ಇವರಿಗೆ ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ ಪರೀ ೆ
5(2)/ಇತರೆ/6/2
ತೆಗರ್ಡೆ ಪರ್ಯುಕತ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
005‐06
ಬಗೆಗ್.

37824

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/13/
2005‐06

37825

OFFICE BRANCH

37826

37827

10/27/2009 0:00

E

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ ನಿಲಮಮ್,ಇವರಿಗೆ ಎಲ್.ಟಿ.
ಸೌಲಭಯ್ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/27/2009 0:00

E

5(2)/ಇತರೆ/36/
2005‐06

ರ್ೕ.ಬಿ.ಎಸ್.ರ ಕುಮಾರ್,ಇವರಿಗೆ ಪರಿವತಿರ್ತ
ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಲ್ ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕ
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/27/2009 0:00

E

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/24/
2005‐06

ರ್ೕ ಬಿ.ಶನಮಾತರ್ಪಪ್.ಇವರಿಗೆ ವೇತನ
ನಿಗದಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/27/2009 0:00

E

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/68/
2005‐06

ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ
ೇತಾರ್ವಧಿಯ ಲ್ ಗ ಕೆ ರಜೆ
ನಗರೀಕರಣಗೊ ಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/27/2009 0:00

E

37828

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/16/
2004‐05

37829

OFFICE BRANCH

37830

OFFICE BRANCH

37831

OFFICE BRANCH

37839

OFFICE BRANCH

ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ವಗಾರ್ವಾಗಿ
ಸೇವಾಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/27/2009 0:00

E

5(2)/ಇತರೆ/07/ ಈ ಕಛೇರಿಯ ನೌಕರರಿಗೆ ಸೇವಾ ದೃಢೀಕರಣ
2004‐05
ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/27/2009 0:00

E

5(2)/ಇತರೆ/31/
2004‐05

ಈ ಕಛೇರಿಯ ನೌಕರರಿಗೆ ಗ ಕೆ/ಪರಿವತಿರ್ತ
ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

10/27/2009 0:00

E

5(2)/ಇತರೆ/28/
2004‐05

ರ್ೕ. .ವೆಂಕಟೇಶ್,ಇವರಿಗೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/27/2009 0:00

E

8/29/2011 0:00

D

ರ್ೕ.ಟಿ.ಆರ್.ವೆಂಕಟೇಶಮೂತಿರ್,ಪರ್.ದ.ಸ.
CPI/ವೈವೆಮಂ/27
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರುರವರ ಪತಿನ್ಯ
/10/2009
ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

38827

OFFICE BRANCH

ದಿ. ರ್ೕ.ಎಂ. ದೆದ್ೕಶವ್ರಯಯ್/ಯಜುರ್ವೇದ ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
/118/99‐2000
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

38828

OFFICE BRANCH

ದಿ.ಷರೀಪುದಿದ್ನ್/ಅಮಜದ್ ಆ ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
/123/99‐2000
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

38829

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ ದಿ.ಪುಷಾಪ್ವತಿ/ಆರ್.ಹಷರ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/114/99‐2000 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

38830

OFFICE BRANCH

ದಿ.ಜಿ.ಶರಣಪಪ್/ಜಿ.ಎಸ್.ಸರಸವಾಣಿ ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
/98/99‐2000
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

38831

OFFICE BRANCH

ದಿ.ಆರ್.ತಿಮಮ್ಯಯ್/ಬಿ.ಸಾವ್ಮಿ ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
/103/99‐2000
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

38833

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
/116/99‐2000

ದಿ.ಮಹಮದ್ ಅ ತಾಪ್/ಗಜಾಲಾ ಅನುಜುಮ
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

38834

OFFICE BRANCH

ದಿ. ವ ಂಗಯಯ್/ಎಸ್.ನಂಜುಂಡಯಯ್ ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
/130/99‐2000
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

38835

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
ಮಮತ.ಕೆ.ಹೆಚ್. ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/50/2000‐01 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

38836

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ ಕೆ.ಪೆರ್ೕಮಲತಾ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
/47/2000‐01
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

38837

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
/57/2000‐01

ದಿ.ಕೆ.ಸತಯ್ನಾರಾಯಣರೆಡಿಡ್/ಕೆ.ಎಸ್. ರ್ೕನಿವಾಸ
ರೆಡಿಡ್. ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

38838

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ ಎನ್.ಎಸ್.ಈಶವ್ರಪಪ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/49/2000‐01 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

38839

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
ಎಸ್.ವಾಸುದೇವ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/20/2000‐01 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

38840

OFFICE BRANCH

ದಿ.ಟಿ.ಎಸ್. ರೇಶ್/ಟಿ. . ಶವ್ನಾಥ್ ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
/38/2000‐01
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

38841

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ ಎಸ್.ಎಸ್.ಹಷರ್ವಧರ್ನ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/101/2000‐01 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

38842

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ. .ಎಂ.ಸುಜಾತಮಮ್ ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
/40/2000‐01
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

ದಿ.ಜೆ.ಸೂಯರ್ನಾಯಕ್/ಸಂತೋಷ್ ದೋತ್
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

38843

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
/37/2000‐01

38845

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ ದಿ.ಬಿ.ಕೆ.ಶರಣಾಚಾರ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/60/2000‐01 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

38846

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
/100/2000‐01

38847

38848

11/11/2009 0:00

A

11/11/2009 0:00

A

.ನಾಗೇಶ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ.ಎಸ್.ಸಾ ತರ್ಮಮ್ ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
/114/2000‐01
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

ದಿ.ಬಿ.ಗಂಗಾಧರಯಯ್/ಜಿ. ವಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
/64/2000‐01
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

38849

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
ರ್ೕ.ಜಿ.ಎಸ್.ಕಲೆಲ್ೕಶ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/103/2000‐01 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

38850

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
.ರೂಪಾಬಾಯಿ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/111/2000‐01 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

38851

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
/87/2000‐01

11/11/2009 0:00

A

38852

OFFICE BRANCH

ದಿ.ಚಂದರ್ಪಪ್/ಜೆ. .ಸುನೀಲ್ ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
/51/2000‐01
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

38853

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
ರ್ೕ.ಡಿ.ಭಕತ್ವತಸ್ಲ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/92/2000‐01 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

ಜಿ.ಕೆ.ರಾಧ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

38854

OFFICE BRANCH

ದಿ.ಟಿ.ಶಾರದಮಮ್.ಕೆ.ಸುಜಾತ ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
/65/2000‐01
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

38855

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
ರ್ೕಮತಿ.ಪಿ.ಮಿನಾ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/106/2000‐01 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

38856

OFFICE BRANCH

ಆರ್.ಟಿ.ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
/97/2000‐01
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

38857

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
/36/2000‐01

11/11/2009 0:00

A

38858

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
/46/2000‐01

11/11/2009 0:00

A

ದಿ.ಟಿ. .ವೃಷಭೇಂದರ್/ಟಿ.ಎಂ.ಗಂಗಾಬಿಕೆ
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

. .ಚಕರ್ಪಾಣಿ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

38859

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ ನಿ.ಸುಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
/98/2000‐01
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

38860

OFFICE BRANCH

ಬಿ.ಎಲ್.ನರ ಂಹ ಮೂತಿರ್ ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
/99/2000‐01
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

38861

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ ಹೆಚ್. ಂಗಪಪ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
/18/2000‐01
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

38862

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
/28/2000‐01

11/11/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಕೆ.ಜಯಲ ಮ್/ದಿ.ಟಿ.ಆರ್.ಪರ್ಕಾಶ್ ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
/216/2000‐01
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

38863

ಜೆ.ಗಿರೀಶ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

38864

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
/17/2000‐01

38865

OFFICE BRANCH

38866

ದಿ.ಅಬುದ್ಲ್ ಹಮೀದ್/ಹೆಚ್.ಅಬುದ್ಲ್ ಹಕಿಂ
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

5[4][5]/ನೇಮಕ
ರ್ೕ. .ಮಂಜುನಾಥ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/107/2000‐01 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ ರ್ೕಮತಿ. ಎಸ್.ಸೌಭಾಗಯ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/1047/2000‐01 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

38872

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಎಂ.ಜಿ.ಸಂಘಷರ್ಬಾಬು ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
/1/2007‐08
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

38874

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಕೆ.ಆರ್.ಜಯಂತ್ ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
/11/2007‐08
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

38875

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
ಎಸ್.ಜೆ.ಚೇತನ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/144/2006‐07 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

38876

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ ಜಿ.ನೀಲಾವತಿ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
/78/2006‐07
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

38877

OFFICE BRANCH

ದಿ.ಎಸ್.ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್/ ರ್ೕನಿವಾಸ ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
/13/2006‐07
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

38878

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
/12/2006‐07

11/11/2009 0:00

A

38879

OFFICE BRANCH

ದಿ.ಜಿ.ಎನ್.ರಾಜಾರಾವ್/ಆದರ್.ಸುಧಾ ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
/11/2006‐07
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

ದಿ.ಎಂ.ನಾರಾಯಣಮಮ್/ಜಿ.ಎನ್.ನಾಗರಾಜ
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

38881

OFFICE BRANCH

ದಿ.ಎಂ.ಶೇಷಪಪ್/ಜಿ.ಎಸ್.ಹೇಮಂತ್ ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
/07/2006‐07
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

38882

OFFICE BRANCH

ದಿ.ಮಂಜುನಾಥ ಪಿಸೆಸ್/ ೕಮಾ.ಜಿ ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
/09/2006‐07
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

38883

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
ವಸಂತಕುಮಾರಿ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/70/2006‐07 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

38885

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
ರ್ೕ.ಎಂ.ಮಂಜುನಾಥ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/84/2006‐07 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

38887

OFFICE BRANCH

ದಿ.ಜೆ.ರಾಜೇಶವ್ರಿಲ/ಮಂಜುನಾಥ ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
/25/2006‐07
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

38888

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.ಹುದೆದ್
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಕೋರಿದ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಗಳನುನ್ ಜಿಲಾಲ್ಧಿಕಾರಿಗ ಂದ
/38/2006‐07
ವಾಪಸ್ ತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

38889

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
ರ್ೕ.ಎನ್.ನಾಗರಾಜ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/37/2006‐07 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

38890

OFFICE BRANCH

ಕು.ನಾಗ ರ್ೕ ಬಿನ್/ದಿ.ಹುಚಚ್ರಾವ್ ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
/20/2006‐07
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

38891

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ ದಿ.ಬಿ.ಎನ್.ರ /ಕೆ.ಲ ಮ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/21/2006‐07 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

38892

OFFICE BRANCH

ದಿ.ಎಂ.ಗಂಗಾಧರಪಪ್/ಕೆ.ಟಿ.ಮಂಜುಳ ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
/15/2006‐07
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

38893

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
/01/2006‐07

ದಿ.ಎಸ್.ವೈ.ತಿಮಮ್ಣಣ್/ಎಸ್.ಟಿ.ಕುಮಾರ ಸಾವ್ಮಿ
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

38894

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
.ಲ.ಎಸ್. ರ್ೕನಿವಾಸ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/51/2006‐07 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

38895

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ ಟಿ.ಸುಧಾಕರ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
/74/2006‐07
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

38896

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ ದಿ.ಬಿ.ರಾಜಪಪ್/ಜಿ. . ಲಾಪ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/10/2006‐07 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

38898

OFFICE BRANCH

ದಿ.ಶ ಧರ.ಜಿ/ಗೀತಾ.ಎಸ್. ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
/26/2006‐07
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

38899

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಅನಂತಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/143/2006‐07 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

38900

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
/135/2006‐07

38901

OFFICE BRANCH

38902

38903

11/11/2009 0:00

A

11/11/2009 0:00

A

ದಿ.ಗಂಗರಂಗಯಯ್/ಜಿ.ರಂಗ ಮುತತ್ಯಯ್ ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
/23/2006‐07
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ದಾದಾ ಸೈಯದ್ ಉಮರ್ ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
/88/2006‐07
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
ಹೆಚ್.ಕೆ.ದೇವರಾಜ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/61/2006‐07 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

ಕೆ.ಲಾವಣಯ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

38905

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ ಜೆ.ಟಿ.ತಿಪೆಪ್ೕಶ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
/57/2006‐07
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

38907

OFFICE BRANCH

ದಿ.ಜಿ. .ನಾಗಭೂಷಣ/ಎನ್.ಸುನೀತ ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
/28/2006‐07
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

38908

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ ಜಿ.ಸೌಮಯ್ ರ್ೕ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
/152/2006‐07
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

38909

OFFICE BRANCH

ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ
5[6]/ದೂರು/51/
ಮಂಡ [ಇತರೆ ಪರೀ ೆಗಳು] ಇ ಲ್ನ ಅಧಿಕಾರಿ
2009‐10
ಮತುತ್ ಬಬ್ಂದಿಗಲ ಮೇ ನ ದೂರು

8/5/2010 0:00

E

38910

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಆರ್.ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್, ಪರ್.ದ.ಸ. ಜಂಟಿ
5[6]/ಇತರೆ/27/
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ಭಾಗ ಇವರ
2009‐10
ರಾಜಿನಾಮೆಯನುನ್ ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

5/14/2010 0:00

E

38911

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
/94/2006‐07

38912

OFFICE BRANCH

38913

38914

38915

ರ್ೕ.ಎಂ.ಈಶವ್ರ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

5[4][5]/ನೇಮಕ ಎಂ.ಪಿ.ವಾಣಿ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
/83/2006‐07
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ ಟಿ.ಪಿ.ಗಿರೀಶ್ ಬಾಬು ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/62/2006‐07 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
ಕೆ.ಎಂ.ಶಾಯ್ಮಲ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/45/2006‐07 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

ದಿ.ಎನ್.ಪುಟಟ್ಯಯ್/ಹರೀಶ.ಎಸ್.ಪಿ ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
/30/2006‐07
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

38916

OFFICE BRANCH

ಜಿ.ಬಸವ ರಾಜಪಪ್/ ವಕುಮಾರ.ಜಿ. ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
/24/2006‐07
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

38917

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
ಕೆ.ಆರ್.ದೇವರಾಜ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/33/2006‐07 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

38918

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
ರ್ೕಮತಿ ಸುಜಾತ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/72/2006‐07 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

38919

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
ರ್ೕಮತಿ ಶಾರದಮಮ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/69/2006‐07 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಬಿ.ಎ ತಿಮಮ್ಯಯ್, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ವೃತಿತ್
ಕಷ್ಣ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು
ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ವೃಂದ ಬದಲಾವಣೆ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

8/6/2011 0:00

C

38920

CPI/ಇತರೆ//2009

38942

OFFICE BRANCH

5[4]/ನೇಮಕ/72
/2009‐10

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕಮತಿ.ಬಿ. .ಸರೋಜ ರವರಿಗೆ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/24/2010 0:00

A

38943

OFFICE BRANCH

5[4]/ನೇಮಕ/73
/2009‐10

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರಗೆ ಕು:ಎ.ರಮಯ್
ರ ಗೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/9/2010 0:00

A

38944

OFFICE BRANCH

5[4]/ನೇಮಕ/74
/2009‐10

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕ.ಎಸ್.ರಮೇಶ್ಬಾಬು, ರವರಿಗೆ ದವ್ತೀ ಯ
ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

5/5/2010 0:00

A

38945

OFFICE BRANCH

5[4]/ನೇಮಕ/75
/2009‐10

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಕು:
ಟಿ.ಎಸ್.ರಮಯ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/20/2011 0:00

A

38973

OFFICE BRANCH

ದಿ.ಸೈಯದ್ ಸಪರ್ರಾಜ್ ಹುಸೈನ್/ಸೈದ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ನಜಮುಷಡರ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
/109/2003‐04
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/13/2009 0:00

A

38974

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
/78/2004‐05

ಬಸವರಾಜು. ./ಈರವವ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/13/2009 0:00

A

38975

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ. .ಪರ್ಭಾಕರ/ಕೆ.ಟಿ.ಚಂದರ್ನಾಯಕ್ ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/71/2004‐05
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/13/2009 0:00

A

38976

OFFICE BRANCH

ದಿ.ಎನ್.ಸಾ ತರ್ಮಮ್/ಬಿ.ಎನ್.ಮಮತಾ ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/18/2005‐06
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/13/2009 0:00

A

38978

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
/6/2005‐06

11/13/2009 0:00

A

38979

OFFICE BRANCH

ದಿ.ಟಿ.ವೆಂಕಟಸಾವ್ಮಿ/ಆರ್.ಪಿ.ಸುಕನಯ್ ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/98/2005‐06
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/13/2009 0:00

A

ದಿ.ರ ೕಂದರ್/ಪೆರ್ೕಮ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

38665

OFFICE BRANCH

38666

OFFICE BRANCH

38667

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ ಅರುಣ್
CPI/ನೇಮಕ/69/2
ಚರಂತಿಮಠ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
009‐10
ಬಗೆಗ್.

5(4)/ನೇಮಕ/70
/2009‐10

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಎಸ್.ಟಿ.ಶಂಕರ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5(4)/ನೇಮಕ/(ಇ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ ಬಿ.ಅಪಾಪ್ಜಿ
ತರೆ) 71/2009‐10
ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

38670

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
/37/2005‐06

38671

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ಇತರೆ/0
8/2005‐06

4/24/2010 0:00

A

4/24/2010 0:00

A

8/19/2011 0:00

A

ದಿವಂಗತ ಪುಟಟ್
ದಿವಂಗತ
ಟಸ
ಸಾ
ಾವ್ಮಿ ಇವರ
ಇವರ ಮಗನಾದ
ಮಗನಾದ
ರ್ೕ.ಎಂ.ಪಿ.ಮಂಜು ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/7/2009 0:00

A

2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಖೆಯ ನೀರಿನ ಶುಲಕ್ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/7/2009 0:00

A

ದಿ.ಜೆ.ಎಸ್.ನಾಗಾರಾಜರಾವ್.ಇವರ ಮಗನಾದ
ರ್ೕ.ಜೆ.ಎನ್.ಶಂಕರ್.ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/7/2009 0:00

A

11/7/2009 0:00

A

11/7/2009 0:00

A

11/7/2009 0:00

A

11/7/2009 0:00

A

38672

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
/76/2005‐06

38673

OFFICE BRANCH

ದಿ.ಆರ್. ೕರಣಣ್/ .ಜಗದೀಶ್ ಇವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/60/2005‐06
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

38674

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
/113/2005‐06

38676

OFFICE BRANCH

ದಿ.ಚೆನನ್ಮಲಲ್ ಶೆಟಿಟ್/ಜಿ. .ರೇಣುಕಾರಾದಯ್ಇವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/79/2005‐06
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

38677

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
/42/2005‐06

ದಿ.ಎಂ.ಎ.ನಂದಕುಮಾರ್/ ನೋದಮಮ್
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

ದಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಗಂಗಾಧರಯಯ್/ಬಿ.ಜಿ. ಜಯ್
ಕುಮಾರ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

38679

OFFICE BRANCH

ದಿ.ಎ.ಜೆ.ವಾಣಿ/ಶಾಯ್ಮ ಸುಂದರ್ ಇವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/55/2005‐06
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/7/2009 0:00

A

38681

OFFICE BRANCH

ದಿ.ನಿಂಗಪಪ್ ರಶಾಯ್ಡ/ಲ ಮ್ಬಾಯಿ ಇವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/99/2005‐06
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/7/2009 0:00

A

38682

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
/90/2005‐06

11/7/2009 0:00

A

38683

OFFICE BRANCH

ದಿ.ಕೆ. ದದ್ರಾಜಯಯ್/ಎಸ್.ಚಿದಾನಂದ ಇವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/88/2005‐06
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/7/2009 0:00

A

38684

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
/29/2005‐06

ದಿ.ನಂಜುಡಯಯ್/ಸತೀಶ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/7/2009 0:00

A

ದಿ.ಪಿ.ಆರ್.ದೊಡಡ್ರಂಗಯಯ್/ಡಿ.ರಂಗನಾಥ
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

38685

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
/30/2005‐06

ದಿ.ಜಿ.ಎಸ್. ದದ್ನಂಜಪಪ್/ಜಿ.ಎಸ್. ೕಗೀಶ್
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/7/2009 0:00

A

38686

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
/81/2005‐06

ದಿ.ಟಿ.ನರ ಂಹಮೂತಿರ್/ಎಂ.ಆರ್.ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/7/2009 0:00

D

38687

OFFICE BRANCH

ಜಿ.ರಘು/ದಿ.ಹಚ್.ಎಸ್.ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ್ ಇವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/35/2005‐06
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/7/2009 0:00

A

38688

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
/40/2005‐06

11/7/2009 0:00

A

38689

OFFICE BRANCH

ದಿ.ಸದಾ ವ ಹಾ ನಾಳ್/ಭಾಗಯ್ ರ್ೕ ಇವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/124/2005‐06
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/7/2009 0:00

A

ದಿ.ಜಿ.ವೆಂಕಟರಾಮಪಪ್/ಬಿ. .ಅರಣ್ ಕುಮಾರ್
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

38691

OFFICE BRANCH

ದಿ.ಪಿ.ಭಾಸಕ್ರಾಚಾರ್/ಬಿ.ಶೈಲಜ ಇವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/43/2005‐06
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/7/2009 0:00

A

38692

OFFICE BRANCH

ದಿ.ಕೆ. ದದ್ಪಪ್/ಮಹೇಂದರ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
/58/2005‐06
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/7/2009 0:00

A

38693

OFFICE BRANCH

ದಿ.ಕೆ.ಓಬೆದುಲಾಲ್/ಖಾಜಿ ಮಹಮದ್ ಇವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/119/2005‐06
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/7/2009 0:00

A

38698

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರ್ೕ ಶಂಭಾ ಂಗ
/72/2009
ಡಗೆಗ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/7/2009 0:00

A

38699

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
/42/2007‐08

11/7/2009 0:00

A

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರ್ೕಮತಿ
ಮಂಜುಳಾ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

38700

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
/3/2007‐08

38766

OFFICE BRANCH

38767

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ರ್ೕಮತಿ.ಬಿ.ಆರ್.ರಜೀಯಾ ಬೇಗಂ ರವರಿಗೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/7/2009 0:00

A

ರ್ೕಮತಿ.ಟಿ.ನೇತಾರ್ವತಿ/ದಿ.ಎಲ್.ಆರ್.ಮಂಜು
5[4][5]/ನೇಮಕ
ನಾಥ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
/53/2004‐05
ದಿವ್.ದ.ಸ.ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/10/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಸತೀಶ್.ಕೆ.ಎಲ್./ದಿ.ಎಂ.ಲಕಷ್ಮ್ಣಪಪ್ ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.ಹುದೆದ್ಗೆ
/85/2004‐05
ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/10/2009 0:00

A

38768

OFFICE BRANCH

ದಿ.ಫರೀದುನಿನ್ೕಸಾ/ ರ್ೕ.ಮಹಮದ್ ಶಾವಾರ್
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಖಾನ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
/134/2004‐05
ಪರ್.ದ.ಸ.ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/10/2009 0:00

A

38769

OFFICE BRANCH

ದಿ.ಟಿ.ಹೆಚ್.ಅಂಜನಾ ಬಾಯಿ/ಗೌತಮಿ ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.ಹುದೆದ್ಗೆ
/111/2004‐05
ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/10/2009 0:00

A

38770

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
/148/2004‐05

ದಿ.ಪರ್ಕಾಶ್/ .ಪಿ.ಪದಮ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/10/2009 0:00

A

38773

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
/80/2004‐05

ಸೌಮಯ್.ಎಂ.ರಾಜು/ದಿ.ಕೆ.ಹೆಚ್.ಮುನಿರಾಜು
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ.ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/10/2009 0:00

A

38774

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
/136/2004‐05

ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಲಕಷ್ಮ್ಣ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/10/2009 0:00

A

38776

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
/97/2004‐05

ದಿ.ಸತಯ್ವತಿ ಬಾಯಿ/ಹೆಚ್.ಪಿ.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ.ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/10/2009 0:00

A

38777

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ರಾಮ್.ಹೆಚ್/ದಿ.ವೆಂಕಟಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್ ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.ಹುದೆದ್ಗೆ
/62/2004‐05
ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/10/2009 0:00

A

38779

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
/95/2004‐05

ದಿ.ಕುಂಬಿರಾಮಯಯ್/ಹೆಚ್.ಕೆ.ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ.ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/10/2009 0:00

A

38781

OFFICE BRANCH

ದಿ.ಎಸ್.ಜಾನ್.ಸಾಯ್ಮುಯಲ್/ ೕನಾ ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.ಹುದೆದ್ಗೆ
/144/2004‐05
ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/10/2009 0:00

A

38783

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಈ.ನ ೕನ್/ದಿ.ಈಶವ್ರಪಪ್ ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.ಹುದೆದ್ಗೆ
/54/2004‐05
ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/10/2009 0:00

A

38784

OFFICE BRANCH

ದಿ.ಎಂ.ಸತಾಯ್ನಂದ/ಜೆ.ಸೌಭಾಗಯ್ ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.ಹುದೆದ್ಗೆ
/135/2004‐05
ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/10/2009 0:00

A

38786

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
/149/2004‐05

11/10/2009 0:00

A

ದಿ.ಜಿ. ದದ್ರಾಮಯಯ್/ಬಿ.ಎಸ್.ಪಂಚಾಕಷ್ರಿ
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ.ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

38787

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
/24/2004‐05

ರ್ೕ.ಬಿ.ಕೆ. ರ್ೕನಿವಾಸ/ದಿ.ಬಿ.ಎಲ್.ಕೊಟರ್ಪಪ್
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ.ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/10/2009 0:00

A

38788

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
/138/2004‐05

ದಿ.ಕೆ.ಕಾಳಾಚಾರಿ/ಕೆ.ಎನ್.ಸತೀಷ್ ಕುಮಾರ್
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ.ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/10/2009 0:00

A

38789

OFFICE BRANCH

ದಿ.ಹೆಚ್.ನಾಗವೇಣಿ/ಕೆ.ಎನ್.ರಘುನಾಥ ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.ಹುದೆದ್ಗೆ
/132/2004‐05
ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/10/2009 0:00

A

38790

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ.ಜಿ.ರತನ್ಮಮ್/ಎಂ.ಆರ್. ದದ್ಪಪ್ ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.ಹುದೆದ್ಗೆ
/58/2004‐05
ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/10/2009 0:00

A

38791

OFFICE BRANCH

ದಿ.ಬಿ.ಚಂದರ್ಣಣ್/ಆರ್.ಅನುಸೂಯ ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.ಹುದೆದ್ಗೆ
/142/2004‐05
ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/10/2009 0:00

A

38792

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
/117/2004‐05

ದಿ.ಎಸ್.ಜಯಪಪ್/ ರ್ೕ.ಎಸ್.ಜೆ.ರಾಮಸಾವ್ಮಿ
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ.ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/10/2009 0:00

A

38793

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
/18/2004‐05

ರ್ೕ. .ಪಿ. ಜಿತಾಶವ್/ದಿ. . . ವಕುಮಾರ್
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ.ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/10/2009 0:00

A

38794

OFFICE BRANCH

ದಿ.ಮಂಚಯಯ್/ ರ್ೕ.ಎಂ.ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.ಹುದೆದ್ಗೆ
/101/2004‐05
ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/10/2009 0:00

A

38795

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
/30/2004‐05

11/10/2009 0:00

A

38796

OFFICE BRANCH

ಜಯಮಮ್/ ರ್ೕ.ಆರ್.ಪರ್ಕಾಶ್ ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.ಹುದೆದ್ಗೆ
/121/2004‐05
ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/10/2009 0:00

A

ರ್ೕಮತಿ.ಹೆಚ್.ಕೆ.ಕರಿಯಮಮ್/ದಿ.ಕೆ. ವಣಣ್
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ.ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

38797

OFFICE BRANCH

ದಿ.ಎಂ.ತೀಥರ್ಯಯ್/ಎಂ.ಟಿ.ಪಾಟೀಲ್ ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.ಹುದೆದ್ಗೆ
/118/2004‐05
ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/10/2009 0:00

A

38798

OFFICE BRANCH

ದಿ.ಸುಧಾಕರ್/ಎಂ.ಅನುರಾಧ/ ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.ಹುದೆದ್ಗೆ
/102/2004‐05
ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/10/2009 0:00

A

38799

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
/139/2004‐05

11/10/2009 0:00

A

38800

OFFICE BRANCH

ದಿ.ಆರ್.ರಂಗಣಣ್/ ರ್ೕ.ಆರ್.ರಂಗನಾಥ್ ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.ಹುದೆದ್ಗೆ
/82/99‐2000
ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/10/2009 0:00

A

38801

OFFICE BRANCH

ದಿ.ಎಸ್.ಮೈಲಾರಪಪ್/ ರ್ೕಮತಿ.ಬಸಮಮ್ ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.ಹುದೆದ್ಗೆ
/132/99‐2000
ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/10/2009 0:00

A

ದಿ.ಎಸ್.ವಾಸುದೇವ/ಎಸ್. .ಭಾಗಯ್ಮಮ್
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ.ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

OFFICE BRANCH

ದಿ. .ರಾಮಚಂದೆರ್ೕಗೌಡ/ಗೀತಾ ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.ಹುದೆದ್ಗೆ
/115/99‐2000
ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

38803

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
/118/99‐2000

38809

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
/104/99‐2000

38810

OFFICE BRANCH

38811

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
/106/99‐2000

38802

11/10/2009 0:00

A

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ.ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಗಳನನ್ ಬೆಂಗಳೂರು
ಭಾಗಾಧೀಕಾರಿಗ ಗೆ ಕಛೇರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ
ಬಗೆಗ್.

11/10/2009 0:00

A

ದಿ.ಎಲ್.ಎಸ್. ೕರಪಪ್/ಎಲ್. .ಸಂದೀಪ್
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/10/2009 0:00

A

5[4][5]/ನೇಮಕ
ರ್ೕ.ಎಲ್.ಎಂ.ಪರ್ಸಾದ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/55/99‐2000
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/10/2009 0:00

A

ದಿ. ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಎಸ್. ೕತಾರಾಮಯಯ್/ಪಿ.ಎಸ್.ಉ
ಮಾ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/10/2009 0:00

A

38812

OFFICE BRANCH

ದಿ.ಕಲೇ ೕರಾಚಾರಿ/ಎಂ.ಕೆ. ಶೆವ್ೕಶವ್ರ ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
/95/99‐2000
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/10/2009 0:00

A

38813

OFFICE BRANCH

ಟಿ.ಜಿ.ಹುಚಚ್ಪಪ್/ಟಿ.ಜಿ.ಮಮತಪಾಟೀಲ್ ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
/80/99‐2000
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/10/2009 0:00

A

38816

OFFICE BRANCH

ಟಿ.ಕೆ.ದೀಪಕ್/ಟಿ.ಪಿ.ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್ ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
/75/99‐2000
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/10/2009 0:00

A

38817

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ ದಿ.ಕೆಂಚಪಪ್/ಕೆ.ಸತೀಶ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/113/99‐2000 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/10/2009 0:00

A

38818

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
/111/99‐2000

ದಿ.ಎಂ.ಎಸ್.ಲ ಮ್ೕದೇವಮಮ್/ಎ. .ಎನ್.ಪುನೀತ್
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/10/2009 0:00

A

38820

OFFICE BRANCH

ದಿ.ಎಂ.ಬೀಮನಾಯಕ/ಎಂ.ಬಿ.ರಾಘವೇಂದರ್
5[4][5]/ನೇಮಕ
ನಾಯಕ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
/99/99‐2009
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

38821

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
/77/99‐2009

38822

OFFICE BRANCH

38823

37201

11/10/2009 0:00

A

ದಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಲಾಪ್ಚಾರ್/ಎಂ.ಎಸ್.ಸರಳಾ
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/10/2009 0:00

A

5[4][5]/ಇತರೆ/3
/2000‐01

ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ನೀರಿನ ಶುಲಕ್ ಪಾವತಿ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/10/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
/27/2000‐01

ರ್ೕ.ದೇವೆಂದರ್ಪಪ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/10/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಕು.ಕಿರಣ್,ತಂದೆ
ದಿ.ಎನ್.ರಾಮಚಂದರ್,ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.ಚಿತರ್ಕಲಾ
5(2)/ನೇಮಕ/64
ೕ ಸ್ ಠಾಣೆ, ರ್ ಹೊಸ ಮಾರುಕಟೆಟ್
/2005‐06
ಕಾರವಾರ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ಪರ್ದಸರಾಗಿ ನೇಮಕಾತ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/13/2009 0:00

A

37203

OFFICE BRANCH

ನಿಯಮ 32ರ ಮೇರೆಗೆ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರಾಗಿ
5(2)/ಇತರೆ/8/2
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತಯ್
000‐01
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

37204

OFFICE BRANCH

5(2)/ಇತರೆ/11/
2000‐01

37205

OFFICE BRANCH

37207

39258

10/13/2009 0:00

A

ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರ/ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರ
ಹುದೆದ್ಗಳ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿಯನುನ್
ಮೇಲದ್ಜೇರ್ಗೇರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/13/2009 0:00

A

5(2)/ಜೇಪಟಿಟ್/2/
2002‐03

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪತಾರ್ಂಕಿತ
ಸಹಾಯಕ ವೃಂದದ ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ ಬಗೆಗ್.

10/13/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(2)/ಜೇಪಟಿಟ್/34
/2002‐03

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪತಾರ್ಂಕಿತ
ಸಹಾಯಕ ವೃಂದದ ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ ಬಗೆಗ್.

10/13/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

5[4]/ನೇಮಕ/76
/2009‐10

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಕುಮಾರಿ
ಎಲ್.ಸಂಧಾಯ್ರಾಣಿ ರವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/24/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

5[4]/ನೇಮಕ/77
/2009‐10

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಎಸ್.ನ ೕನ್ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ
ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/20/2011 0:00

A

39260

OFFICE BRANCH

5[4]/ನೇಮಕ/78
/2009‐10

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಬಸವರಾಜ ವಾನಂದ ಮಠ್ ರವರಿಗೆ
ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

11/9/2010 0:00

A

39261

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಬದರಿನಾರಾಯಣ.ಐ.ಪಿ.ದಿವ್.ದ.ಸ.ಆಯುಕತ್ರ
5[8]/ವೈವೆಮಂ/
ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರುರವರ ಮಗನ ವೈದಯ್ಕೀಯ
68/2009
ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

8/29/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ದೇವರಾಜು, ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು, ಬಿ.ಇ.ಓ
ಕಛೇರಿ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್, ಮತುತ್ ಕುಮಾರಿ ತ ೕಂ
ಲ್ೕಂ
5[5]/ಖಾಪೂಸೇ/ ಉನಿನ್ೕಸಾ, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಂಗಾರು
28/2009‐10 ತಿರುಪತಿ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇವರುಗಳ
ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ಸೇವಾ ಅವಧಿ ತೃಪಿತ್ಕರವೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

E

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ. .ಹೆಚ್. ೕಹನ್ಕುಮಾರ್,ದಿವ್ತೀಯ
5[8/ವೈವೆಮಂ/7
ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರು,ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
2/2009
ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತಿನ್ಯ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮರುಪಾವತಿ ಕುರಿತು

8/29/2011 0:00

D

39259

39324

39387

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಪಿ.ಆರ್.ಮಂಜುನಾಥ,ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಡಯಟ್,
ಕಮಲಾಪುರ,ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಇವರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ
5(6)/ದೂರು/52/
ಬಲಗನುನ್ ನಿಗಧಿತ ದರಕಿಕ್ಂತ ಹೆಚಿಚ್ನ
2009‐10
ದರದ ಲ್ ಡಿದಿರುವ ಬಗೆಗ್ ರ್ೕ ಲಕಷ್ಮ್ಣ್,
ಹೆಚ್.ಕುಯ್.ಎ.ಇವರ ಮೇಲೆ ದೂರು

12/22/2010 0:00

E

OFFICE BRANCH

ಜಿಲಾಲ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ೇತರ್
53 ಉ.ನಿ.ಹಣ
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತುತ್ ಕಲ್ಸಟ್ರ್ ಎ.ಇ.ಒ
ಬಿಡುಗಡೆ.14/2009 ರವರ ಕಾಯಾರ್ಲಯಕೆಕ್ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ಸೆಟ್ೕಷನರಿ
‐10.ಇತರೆ/2009 ಮುಂತಾದವುಗಳ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ
ಬಗೆಗ್.

11/30/2010 0:00

C

39220

OFFICE BRANCH

2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬೋಧಕೇತರ
CPI/ವಗರ್/ 5[1]
ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ‐ ರ್ೕ
ವಗರ್
ಹೆಚ.ಎಸ್.ಚಂದರ್ಶಾಖರ ಪರ್.ದ.ಸ ಇವರು
ಇತರೆ22/2009‐
ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಲು ಕಾಯದ್ ಅವಧಿ
10/2009
ಇತಯ್ಥರ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

39501

OFFICE BRANCH

5[1]/ವಗರ್/04/2 ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕೇತರ
009
ನೌಕರರುಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆಗಳ ಬಗೆಗ್.

8/6/2011 0:00

C

OFFICE BRANCH

5[1]/ವಗರ್/11/2
009

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಯ ಲ್
ಖಾ ಇರುವ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ
ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮೂಲಕ ಭತಿರ್
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

39207

39216

39505

39454

OFFICE BRANCH

ಜಿ.ದೇವರಾಜು, ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು ಇವರನುನ್
5910/ನಿ ೕ/0 ಮಾನಯ್ ಶಾಸಕರಾದ ರ್ೕ ಕೆ.ಜೆ.ಜಾಜ್ರ್ ಇವರ
5/2009
ಆಪತ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ
ಗೊ
ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಗೆ ತಿರುಗಿ ರುವ ಬಗೆಗ್.

38981

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
/138/2006‐07

39009

OFFICE BRANCH

39013

39026

11/8/2010 0:00

D

11/13/2009 0:00

A

ದಿ.ಚನನ್ಯಯ್/ಎಂ. .ದೀಪಕ್ ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/13/2003‐04
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/13/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಜಿ.ಎನ್.ದೇವರಾಜ್/ದಿ.ನಿಂಗಪಪ್ ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/74/2003‐04
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/13/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ ಬಿ.ಆರ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
/122/2003‐04
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/13/2009 0:00

A

ರ್ೕ.ಕೆ.ನಿರಂಜನ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

39029

OFFICE BRANCH

ಪರ್ಕಾಶ್/ದಿ.ಆಂಜನೇಯ.ಎಸ್.ಜಿ. ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/43/2003‐04
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

39032

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
/106/2003‐04

39035

OFFICE BRANCH

39063

39064

11/13/2009 0:00

A

ಎ. .ರುದೆರ್ೕಶ್ ಕುಮಾರ್/ದಿ.ಕೆ. ೕರಭದರ್
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/13/2009 0:00

A

5[4][5]/ನೇಮಕ
/134/2003‐04

ರ್ೕ.ಕೆ.ಎಂ. ೕಗೇಶ್/ದಿ.ಎನ್.ಕೆ.ಮೇಘರಾಜ
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/13/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
/139/2006‐07

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರ್ೕ ಕೆ. ರ್ೕಧರ
ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/13/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರ್ೕ.ಎ.ಪರ್ದೀಪ
/119/2006‐07
ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/13/2009 0:00

A

39065

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
/35/2006‐07

39066

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
/82/2006‐07

39067

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
.ಕೆ.ಎನ್.ಸಾವ್ಮಿ ರವರಿಗೆ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/13/2009 0:00

A

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ಡಿ.ರಾಘವೇಂದರ್ ರವರಿಗೆ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/13/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

ದಿ.ಶರಣಪಪ್/ ರ್ೕಮತಿ ಸುಮಲತಾ ಇವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
/06/2006‐07
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/13/2009 0:00

A

39068

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
/148/2006‐07

11/13/2009 0:00

A

39069

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ ಎ.ಡಿ.ಕುಮಾರ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
/136/2006‐07 ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/13/2009 0:00

A

.ಜಿ.ನಾಗಮಣಿ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

39070

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
/14/2006‐07

ದಿ.ಜಿ.ಇ.ರುದೆರ್ೕಶಪಪ್/ ರ್ೕಮತಿ.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಕಲಪ್ನ
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/13/2009 0:00

A

39071

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
/145/2006‐07

ಬಿ.ಜೆ.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/13/2009 0:00

A

39072

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
/7/2006‐07

ರ್ೕ.ಡಿ.ಮುಧುಸೂಧನ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/13/2009 0:00

A

38568

OFFICE BRANCH

5(5)/ಖಾಪೂಸೇ/
26/2009‐10

ರ್ೕಮತಿ ಜಿ. .ಭಾಗಯ್ ರ್ೕ, ಪರ್ದಸ, ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇ ಬೆಂಗಲೂರು ಇವರ
ಖಾಯಂಪೂವರ್ ಸೇವಾವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಬಗೆಗ್

5/14/2010 0:00

E

38569

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಬಿ.ಎಸ್.ನಾಗೇಶ, ದಿವ್.ದ.ಸ. ಬಿಇಒ
5(6)/ದೂರು/48/
ಕಛೇರಿ,ತಿಪಟೂರು ಇವರ ಭರ್ಷಾಟ್ಚಾರದ ಬಗಬೆ
2009‐10
ದೂರು

11/8/2010 0:00

E

38608

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಬಿ. .ಕಿರಣ್/ದಿ.ಚಂದರ್ಶೇಖರಯಯ್ ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ ನೀಡುವ
/75/2004‐05
ಬಗೆಗ್.

11/6/2009 0:00

A

38609

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಎ.ಎಲ್. ವೇಕಾನಂದ/ದಿ.ಎ.ಬಿ.ಲೋಕೇಶ್
5[4][5]/ನೇಮಕ
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ
/46/2004‐05
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/6/2009 0:00

A

38613

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ಇತರೆ/0
2/2004‐05

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿಯ ನೀರಿನ ಶುಲಕ್ವನುನ್ ಪಾವತಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.

11/6/2009 0:00

A

38614

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ಇತರೆ/4
1/2004‐05

ರ್ೕಮತಿ.ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್ ಸ. .ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ದೇ ಕೆರೆ,ಇವರ ಮರಣದಿಂದ ದೊರೆಯುವ
ಸಕಾರ್ರದ ಸೌಲಭಯ್ಗಳ ಬಗೆಗ್.

11/6/2009 0:00

A

38615

OFFICE BRANCH

ದಿವಂಗತ ದಾಸೇಗೌಡರು ರವರ ಕುಟುಂಬದ
5[4][5]/ಇತರೆ/9
ಅವಲಂಬಿತರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
2/2004‐05
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/6/2009 0:00

A

38616

OFFICE BRANCH

ದಿ. .ಪದಮ್ನಾಭಯಯ್/ .ಪಿ.ಪಾಲಕಷ್ ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
/108/2004‐05
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/6/2009 0:00

A

38617

OFFICE BRANCH

ದಿ.ಟಿ.ಆಂಜನಪಪ್/ಎ.ಲೋಕೇಶ್ ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
/26/2004‐05
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/6/2009 0:00

A

38618

OFFICE BRANCH

ದಿ.ಡಿ.ಚಿಕಕ್ರಂಗಯಯ್/ಕೆ. . ೕಹನ್ ಕುಮಾರ್
5[4][5]/ನೇಮಕ
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹುದೆದ್ಗೆ
/127/2004‐05
ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/6/2009 0:00

A

38619

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ ದಿ.ಎನ್.ಹೆಚ್.ಸುಜಾತ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/23/2004‐05 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/6/2009 0:00

A

38620

OFFICE BRANCH

ಎನ್.ರಮಯ್/ದಿ.ಟಿ.ನಾಗರಾಜು ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
/14/2004‐05
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/6/2009 0:00

A

38621

OFFICE BRANCH

ಕೆ.ಹೆಚ್.ಸಂತೋಷ್/ಡಿ.ಹನುಮಂತಯಯ್ ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
/31/2004‐05
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/6/2009 0:00

A

38622

OFFICE BRANCH

ತೇಜ ವ್.ಎಸ್.ಕೆ/ಸತಯ್ ೕರ.ಕೆ. ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
/84/2004‐05
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/6/2009 0:00

A

38623

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಕೆ.ರ ಕುಮಾರ್/ದಿ.ಕೋಟೆ ಕಲಲ್ಯಯ್
5[4][5]/ನೇಮಕ
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹುದೆದ್ಗೆ
/35/2004‐05
ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/6/2009 0:00

A

38624

OFFICE BRANCH

ದಿ.ಹೆಚ್.ಜಿ. ದದ್ ಂಗಪಪ್/ಎಸ್.ರ ಶಂಕರ್
5[4][5]/ನೇಮಕ
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹುದೆದ್ಗೆ
/147/2004‐05
ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/6/2009 0:00

A

38625

OFFICE BRANCH

ದಿ.ಎಸ್.ಇ.ಯಡಡ್ಪಪ್ನವರ್/ಸದಾ ವ ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
/124/2004‐05
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/6/2009 0:00

A

38626

OFFICE BRANCH

.ಜೆ. ಕರ್ಂ/ದಿ.ಕೆ.ಎಸ್.ಜಯಪಪ್ ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
/70/2004‐05
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/6/2009 0:00

A

38627

OFFICE BRANCH

ದಿ.ಎಸ್.ಟಿ.ಭೀಮಾರಡಿಡ್/ಬಿ.ಮಧು ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
/146/2004‐05
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/6/2009 0:00

A

38629

OFFICE BRANCH

ದಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ನರ ಂಹಮೂತಿರ್/ ಜಯಲ ಮ್
5[4][5]/ನೇಮಕ
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹುದೆದ್ಗೆ
/141/2004‐05
ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/6/2009 0:00

A

38630

OFFICE BRANCH

5[4][5]/ನೇಮಕ
/29/2004‐05

11/6/2009 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಬಿ.ಎನ್.ಹರೀಶ್
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಕುಮಾರ್/ದಿ.ಆರ್.ನರ ಂಹಯಯ್ ರವರಿಗೆ
/51/2004‐05 ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/6/2009 0:00

A

38631

ಕೆ.ಹೆಚ್.ವೆಂಕಠಟಾಚಲ/ದಿ. .ಹನುಮಂತರಾಯ
ಪಪ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

38632

OFFICE BRANCH

ದಿ.ಎಸ್.ಆರ್.ಪುಟಟ್ರಾಜು/ಸು ೕಲ ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
/66/2004‐05
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/6/2009 0:00

A

38633

OFFICE BRANCH

ಕೆ.ಹೆಚ್.ಮಂಜುನಾಥ್/ದಿ.ಕೆ.ಹನುಮಂತರಾಯ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹುದೆದ್ಗೆ
/52/2004‐05
ನೇಮಕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/6/2009 0:00

A

38634

OFFICE BRANCH

ದಿ.ಆರ್.ಉಮಾಪತಿ/ಜಿ.ಜೀತೇಂದರ್ ರವರಿಗೆ
5[4][5]/ನೇಮಕ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
/52/2004‐05
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/6/2009 0:00

A

39875

OFFICE BRANCH

5[1]/ಮಾ.ಹ.ಅ/
20/2009

ರ್ೕ ಎಂ.ರಾಜಪಪ್ ಎಂಬುವವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

39897

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಗುರುಪರ್ಸಾದ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಆರ್ ತಾರಾಮಣಿ,
5(2)/ಅಆನೇ/28
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸ.
/2009
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

39899

OFFICE BRANCH

5(2)/ಅಆನೇ/29
/2009

ರ್ೕ ಕೆ ಎಸ್ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಬಿನ್ ದಿ. ಕೆ ಎನ್
ವಣಣ್, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ. ಮೇಲೆ
ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

2/4/2010 0:00

A

39900

OFFICE BRANCH

5(2)/ಅಆನೇ/30
/2009

ರ್ೕ ಬಿ ಪರ್ದೀಪ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಬೋರ ಂಗೇಗೌಡ,
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಅ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

39901

OFFICE BRANCH

5(2)/ಅಆನೇ/31
/2009

ರ್ೕ ಸಂತೋಷ್ ಎಂ ಬಿನ್ ದಿ. ಆರ್ ಮೂತಿರ್,
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ. ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

39902

OFFICE BRANCH

5(2)/ಅಆನೇ/32
/2009

ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಪುರುಷೋತತ್ಮ ಬಿನ್ ದಿ. ಟಿ
ರಾಜಪಪ್, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ ಮೇಲೆ
ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

2/4/2010 0:00

A

39903

OFFICE BRANCH

5(2)/ಅಆನೇ/33
/2009

ಕು. ಎನ್ ಮೇಘನ ಬಿನ್ ದಿ. ಕೆ ಟಿ ನಾಗರರ್ಜು,
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

ರ್ೕ ಜಿ ರ್ೕನಿವಾಸಮೂತಿರ್ ಪರ್ ದ ಸ ೇತರ್
CPI/ಕಾಸವ್ವೇಬ/ಕಾ
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಉ ವ 1
ವೇ ಬ/2009
ಇವರಿಗೆ15ವX◌್ಗಳ ಕಾ ವೇ ಬ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

39904

OFFICE BRANCH

39906

OFFICE BRANCH

5(2)/ಅಆನೇ/34
/2009

39907

OFFICE BRANCH

39908

39909

12/9/2010 0:00

D

ರ್ೕ ಪಿ ಎನ್ ಸನತ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಎಸ್ ಪಿ
ನಿಮರ್ಲಚಂದರ್, ಮಡಿಕೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

5(2)/ಅಆನೇ/35
/2009

ರ್ೕ ನ ೕನ್ ರಾಜ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಗುಲಾಬಿ,
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(2)/ಅಆನೇ/36
/2009

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ ಎನ್ ೕಲಾವತಿ ಕೋಂ ದಿ. ಎಂ
ಹೆಚ್ ಗೋಪಾಲ, ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ.
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(2)/ಅಆನೇ/37
/2009

ರ್ೕಮತಿ ಸುಮಿತರ್ ಮಾಳಗಿ ಕೋಂ ದಿ. ಬಾಬು
ಬಜಂತಿರ್, ಉಡುಪಿ ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡವ ಬಗೆಗ್

8/30/2011 0:00

A

39910

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಬಿ ಜಯಕುಮಾರ ಶೆಟಿಟ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಜಿ
5(2)/ಅಆನೇ/38
ಭೋಜ ಶೆಟಿಟ್, ಉಡುಪಿ ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ ,ಮೇಲೆ
/2009
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/12/2010 0:00

A

39911

OFFICE BRANCH

ಕು. ಟಿ ಆರ್ ೕಲಾರಾಣಿ ಬಿನ್ ದಿ. ಪಿ ರುದರ್ಪಪ್.
5(2)/ಅಆನೇ/39
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರಗೆ ಅ. ಆ ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸ.
/2009
ಹುದೆದ್ಗ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

2/4/2010 0:00

A

39913

OFFICE BRANCH

5(2)/ಅಆನೇ/40
/2009

ರ್ೕ ಎಂ ಎಸ್ ಚಂದರ್ಶೇಖರ ಬಿನ್ ದಿ. ಡಿ
ವ ಂಗೇಗೌಡ, ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/26/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಮತಿ ಕೆ ಎಂ ಶೆವ್ೕತಾ
ೕತಾ ಕೆ
ಕೋಂ
ೂೕಂ ದಿ. ಎಸ್ ಎಂ
ರ್ೕೕಮತಿ
5(2)/ಅಆನೇ/41 ಜಯಶಂಕರ ಮೂತಿರ್, ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಅ.
/2009
ಆ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್

11/12/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(2)/ಅಆನೇ/42
/2009

2/4/2010 0:00

A

39914

39916

ರ್ೕ ಗುರುಪರ್ಸಾದ್ ಪಿ ಭಂಡಾರಿ ಬಿನ್ ದಿ. ಬಿ
ಮಲ, ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ ಮೇಲೆ
ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

39918

OFFICE BRANCH

ಕು. ಕೆ ಬಿ ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಿ ಬಿನ್ ದಿ. ಎಸ್
5(2)/ಅಆನೇ/43
ಭಾಸಕ್ರ ಶೆಟಿಟ್, ಉಡುಪಿ ಇವರಿಗ ಅ. ಆ ಮೇಲೆ
/2009
ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

39919

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಎಂ ಆರ್ ರ ಚಂದರ್ ಪರ್ ದ ಸ ಸ ಪ ಪೂಕಾ
CPI/ಕಾಸವ್ವೇಬ/ಕಾ
ಜಾಲಹ ಳ್ ಬೆಂ ಉ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಕಾ ವೇ ಬಡಿತ್
ವೇಬ/2009
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

8/5/2011 0:00

D

39922

OFFICE BRANCH

5(2)/ಅಆನೇ/44
/2009

ರ್ೕ ಎಂ ಎಸ್ ಮನೋಹರ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಬಿ ಎಂ
ಮಹಾದೇವಯಯ್, ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

39924

OFFICE BRANCH

5(2)/ಅಆನೇ/45
/2009

ರ್ೕಮತಿ ವಮಮ್ ಕೋಂ ದಿ. ಬಿ ಕೆ ಜಗದೀಶ್,
ಮಡಿಕೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

39926

OFFICE BRANCH

CPI/ಕಾಸವ್ವೇಬ/ಕಾ
ವೇ ಬ/2009

ರ್ೕ ಬಿ ಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ದಿವ್ ದ ಸ ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಕಾ ವೇ ಬ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

12/8/2010 0:00

D

39927

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಜಿ ಲೋ ತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ದಿ.
5(2)/ಅಆನೇ/46 ಹೆಚ್ ಬಿ ಗಂಗಾಧರಪಪ್, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
/2009
ಅ. ಆ ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

39928

OFFICE BRANCH

5(2)/ಅಆನೇ/47
/2009

39929

OFFICE BRANCH

39930

39931

2/4/2010 0:00

A

ರ್ೕ ಆರ್
ೕಹನ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಹೆಚ್
ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

5(2)/ಅಆನೇ/48
/2009

ರ್ೕ ಕೆ
ವಪರ್ಸಾದ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಬಿ
ಪೆರ್ೕಮಲತಾ, ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ
ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

5/6/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(2)/ಅಆನೇ/49
/2009

ರ್ೕ ಮಹದೇವ ದಿ. ಪಿ ಪುಟಟ್ಸೋಮಾಚಾರಿ,
ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ ,ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.
ಹುದೆದ್ಗ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಆರ್ ಜಯಚಂದರ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಡಿ ಆರ್
5(2)/ಅಆನೇ/50
ರಂಗಸಾವ್ಮಿ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ
/2009
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

39932

OFFICE BRANCH

5(2)/ಅಆನೇ/51
/2009

ರ್ೕ ಜಿ ಆರ್ ಫಣೀಶ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಕೆ ರಾಮಕೃಷಣ್,
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

39933

OFFICE BRANCH

5(2)/ಅಆನೇ/52
/2009

ರ್ೕ ಎ ಎಸ್ ಪರ್ದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಎ
ಎಸ್ ವಣಣ್, ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

39934

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಎಂ ಕೆ ಶ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ದಿ.
5(2)/ಅಆನೇ/53
ಕೆಂಡಗಣೆಣ್ೕಗೌಡ, ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ ಮೇಲೆ
/2009
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

39936

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ದಿ. ದಾಯ್ವಪಪ್, ಹಾಸನ
5(2)/ಅಆನೇ/54
ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
/2009
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

39937

OFFICE BRANCH

5(2)/ಅಆನೇ/55
/2009

4/23/2010 0:00

A

ಕು. ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಅನುಪಮ ಬಿನ್ ದಿ. ಹೆಚ್ ಡಿ
ರ್ೕಧರ, ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

39938

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ ಎಸ್ ಸಮಧಾಯ್ಮಣಿ ಕೋಂ ದಿ.
5(2)/ಅಆನೇ/56 ಎಸ್ ವೈ ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ, ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.
/2009
ಆ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್

39939

OFFICE BRANCH

5(2)/ಅಆನೇ/57
/2009

39940

OFFICE BRANCH

39941

OFFICE BRANCH

5(2)/ಅಆನೇ/59
/2009

39942

OFFICE BRANCH

4/23/2010 0:00

A

11/12/2010 0:00

A

ರ್ೕ ಎಸ್ ಮಹೇಶ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಶಂಕರ, ಮೈಸೂರು
5(2)/ಅಆನೇ/58
ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
/2009
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಎನ್ ನ ೕನ್ ಬಿನ್ ದಿ. ನಾರಾಯಣ,
ಕೊಡಗು ಕವರಿಗೆ ಅ. ಆ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್ ಎಂ ಮಿತ ಕೋಂ ದಿ. ಎಂ
5(2)/ಅಆನೇ/60
ಮಲಲ್ಕಾಜುರ್ನ, ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ ಮೇಲೆ
/2009
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/12/2010 0:00

A

ರ್ೕಮತಿ ವಮಮ್ ಕೋಂ ದಿ. ಮಂಜುನಾಥ,
ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

39943

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಎಂ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಎಸ್
5(2)/ಅಆನೇ/61
ಮಹಾದೇವಯಯ್, ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ ಮೇಲೆ
/2009
ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

39944

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಡಿ ಪುನೀತ ಬಿನ್ ದಿ. ಡಿ ಎ
5(2)/ಅಆನೇ/62
ಚಂದರ್ಶೇಖರ, ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ ಮೇಲೆ
/2009
ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

39945

OFFICE BRANCH

5(2)/ಅಆನೇ/63
/2009

ಕು. ಎನ್ ಎಸ್ ಆಶಾ ಬಿನ್ ದಿ. ಎನ್ ಎಸ್
ಶೇಖರಪಪ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

39947

OFFICE BRANCH

5(2)/ಅಆನೇ/64
/2009

ರ್ೕ ಡಿ ಎಲ್ ಸಂದೀಪ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಡಿ ಬಿ
ಲಕಷ್ನ್ಶೆಟಿಟ್, ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ ಮೇಲೆ
ದಿವ್/ದ/ಸ/ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(2)/ಅಆನೇ/65
/2009

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ ದಾ ಾಯಿಣಿ ಕೋಂ ದಿ. ಬಿ ನಿಜಗುಣ,
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

39948

39949

OFFICE BRANCH

5(2)/ಅಆನೇ/66
/2009

ರ್ೕ ಟಿ ಎಸನ ಪುರುಷೋತತ್ಮ ಬಿನ್ ದಿ. ಟಿ ಹೆಚ್
ನಾಗರಾಜೇಗವಢ, ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

39951

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಜಿ ಎಸ್ ಪಪರ್ಜವ್ಲ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಎಂ
5(2)/ಅಆನೇ/68
ಗಂಗಾಧರಪಪ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ
/2009
ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/12/2010 0:00

A

39953

OFFICE BRANCH

5(2)/ಮ.ಹ.ಆ/1
2/2009

10/27/2010 0:00

E

39954

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಬಿ ಮಲಲ್ಪಪ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಬಿ ಇ ಒ ಕಚೇರಿ,
5(2)/ಜೇಪ/13/2
ಹರಿಹರ ಇವರ ಹೆಸರನುನ್ ಗುಲಭ್ಗಾರ್ ಭಾಗದ
009
ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ ಸೇಪರ್ಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/30/2011 0:00

D

39955

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ರಮೇಶ ಎಂ ತುಂಬೆ. ಪ.ವಯ್., ಬಿಇಒ ಕಛೇರಿ,
5(2)/ಆಖಅ/14/
ಮಂಗಳೂರು ತಾ. ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು
2009
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

5/6/2010 0:00

D

ರ್ೕ ಬಿ ಜಿ ರಂಗೇಗೌಡ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಉ/ನಿ
ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ಇವರು ಮಾ.ಹ.ಅ
ಕೋರಲಾಗಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್

39956

OFFICE BRANCH

ಕು. ದಿವಾಯ್, ಉಡುಪಿ ಮತುತ್ ರ್ೕ ಬಿ ಬಾಲಚಂದರ್,
5(2)/ಮಾ.ಹ.ಅ/
ದ.ಕನನ್ಡ ಇವರು ಮಾ.ಹ.ಅ. ಕೋರಲಾಗಿರುವ
15/2009
ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್

39957

OFFICE BRANCH

5(2)/ನಿ&ಪಿಂ/16
/2009

39958

OFFICE BRANCH

39632

39637

10/27/2010 0:00

E

ರ್ೕಮತಿ ಯಂ ಪಿ ಬೊಳಳ್ಮಮ್, .ಸ.ನಿ.
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್
ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/30/2011 0:00

D

5(2)/ಆಖಅ/17/
2009

ರ್ೕ ವೈ ಯಲಲ್ಪಪ್, ಪ.ವಯ್. ಬಿಇಒ ಕಚೇರಿ, ಬೆಂ.ದ.
ವಲಯ‐3 ಇವರಿಗೆ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/12/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

5[8]/ವೈವೆಮಂ/
73/2009

ಶರ್ರೀ. ೕರಭದರ್ಪಪ್ , ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು,
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ
ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಕುರಿತು.

8/29/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/79 ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಕು: ಜೆ.ಅ ವ್ನಿ
/2009‐10
ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

A

39638

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಕು:
5(4)/ನೇಮಕ/80
ಕೆ.ಎಸ್.ಶೃತಿ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
/2009‐10
ಬಗೆಗ್.

39639

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/81
/2009‐10

39640

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/82
/2009‐10

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ವಾನಂದ ಮ ಕೋಟಿ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು,
ಉ
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ
ಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
ಕಷ್ಣ
5[1]/ಬಡಿತ್/12/2 ಇಲಾಖೆ, ಚಿಕೊಕ್ೕಡಿ ಇವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 02‐1‐
009
2006ರಿಂದ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ ಅಧೀಕಷ್ಕರ
ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ಅಹರ್ತಾ ದಿನಾಂಕ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.

OFFICE BRANCH

5[1]/ಮಾಹಅ/2
3/2009

39670

39673

4/24/2010 0:00

A

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಕೆ.ಜಿ.ಜಯಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/9/2010 0:00

A

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಎಸ್. ವಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/24/2010 0:00

A

8/5/2011 0:00

C

11/8/2010 0:00

D

ರ್ೕಮತಿ ಉಮಾದೇ ಎನ್.ಎಂಬುವವರು
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

39619

39549

39554

39572

39583

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಬಾಲಸುಂದರ, ಟಿ,ಸಕಾರ್ರಿ
5[8]/ವೈವೆಮಂ/
ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್. .ಪದ ಪೂವರ್
32/2009
ಕಾಲೇಜು,ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ ರವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮರುಪಾವತಿ ಕುರಿತು.

8/29/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

ದಿ|| ಹೆಚ್.ಡಿ. ದಾದ್ನಾಯಕ್, ಸ. .
ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಹುಲಮಗಿಗ್, ಕೊಪಪ್ ತಾಲೂಲ್ಕು,
5(6)/ನೇಮಕ/23
ಇವರ ಪತಿನ್ ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಹೆಚ್. ಮಲಲ್ಮಮ್
/2009‐10
ಇವರನುನ್ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೂರ್ಪ್
ಡಿ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

8/7/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ . ದದ್ಗಂಗಮಮ್ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು,
5(9)/ಸವ್ಚಾಬ/41 ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು,
/2009‐10
ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕೕಮತಿ
ಮತಿ.ಶಾರದಮಮ್
ಶಾರದಮ ಕೋಂ
ಕೋಂ ದಿ. ರ್ೕ.ಕಿಟ
ಕಿಟಟ್ಪಪ್, ಸಹ
ಕಷ್ಕರು, ಸ.ಉ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಮಿಡಿಗೇ ,
5(10)ಅ.ಆ./ನೇ
ಮಕ/19/2009‐10 ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಲ್ಕ್,ಮತುತ್ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ `ಡಿ` ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

6/11/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ .ಶಂಕರ್
ಬಿನ್ ದಿ. ರ್ೕ. ವೆಂಕಟಪಪ್ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು
5(10)ಅ.ಆ./ನೇ ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜುಬಾಲಕರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ,
ಮಕ/20/2009‐10 ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು
ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು,
ಹಲುವಾಗಲು, ಹರಪನಹ ಳ್ ತಾ ದಾವಣ ಗೆರೆ
ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆಗೆ

6/11/2010 0:00

A

ರ್ೕ. ಪಿ.ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು
ಕೇಂದಿರ್ೕಕೃತ ದಾಖಲಾತಿ ಘಟಕ ಬೆಂಗಳೂರು
5(9)/ವಗರ್/ಅನು ಇವರಿಗೆ ಡಯಟ್ ಕಮಲಾಪುರ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್
/35//2009‐10
ಇ ಲ್ಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನುದಾನ ಮತುತ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳ
ಮುಂಗಡ ವೇತನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

39604

OFFICE BRANCH

40131

OFFICE BRANCH

5(4)
ನೇಮಕ/ನೇಮಕ/8
7/2009‐10

40132

OFFICE BRANCH

5(4)
ನೇಮಕ/ನೇಮಕ/8
8/2009‐10

40133

OFFICE BRANCH

5
ರ್ೕಮತಿ ಜಿ ಕೆ ಪಲಲ್ ಕೋಂ ದಿ. ಆರ್
(2)/ಅಆನೇ/74/20 ನರೇಂದರ್ಬಾಬು, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ
09
ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

40134

OFFICE BRANCH

5(4)
ನೇಮಕ/ನೇಮಕ/8
9/2009‐10

8/5/2011 0:00

D

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
.ಎಲ್. ಜಯ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/9/2010 0:00

A

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಹೆಚ್. ವಗಂಗಮಮ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/24/2010 0:00

A

5/9/2011 0:00

A

11/9/2010 0:00

A

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಎಸ್.ಸೋಮನಿ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

40135

OFFICE BRANCH

5(4)
ನೇಮಕ/ನೇಮಕ/9
0/2009‐10

40136

OFFICE BRANCH

40137

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಕೆ.ಮಂಜುನಾಥ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/9/2010 0:00

A

5
ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಬಿ ಗಣೇಶ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಕಮಲಮಮ್,
(2)/ಅಆನೇ/75/20 ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.
09
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/23/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(4)
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ನೇಮಕ/ನೇಮಕ/9 ಎನ್. .ಸುಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ
1/2009‐10
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/9/2010 0:00

A

40138

OFFICE BRANCH

5(4)
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ನೇಮಕ/ನೇಮಕ/9 ಡಿ. ೕಹನಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
2/2009‐10
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/6/2011 0:00

A

40139

OFFICE BRANCH

5
(2)/ಅಆನೇ/76/20
09

ಕು. ಬಿ ಎಸ್ ಸಮ್ತಾ ಬಿನ್ ದಿ. ಎ ಇ ಸತೀಶ್,
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ. ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

39974

OFFICE BRANCH

CPI/ಅಆನೇ/69/2
009

39978

OFFICE BRANCH

39979

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ ಗೀತಾ ಕೋಂ ದಿ. ಎನ್ ಟಿ
ಉಮೇಶ, ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/12/2010 0:00

A

ರ್ೕ ಸುನೀಲ್ ರಾಜ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ದಿ. ರಮೇಶ್
CPI/ಅಆನೇ/70/2
ಗೌಡ ಎಲ್ ಆರ್, ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ ಮೇಲೆ
009
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ನಾಗಮಮ್ ಕೋಂ ದಿ. ಡಿ
CPI/ಅಆನೇ/71/2 ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಅ.
009
ಆ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

39980

OFFICE BRANCH

ಕು. ಸುಪತ್ ಶೆಟಿಟ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಕಿಶನ್ ಚಂದರ್, ಉಡುಪಿ
CPI/ಅಆನೇ/72/2
ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
009
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

39981

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ನ ೕನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಯಶೋದಾ
CPI/ಅಆನೇ/73/2
ಅಂಬುಜಾ , ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ ಮೇಲೆ
009
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

39809

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/85
/2009‐10

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಬಿ.ರತನ್ಮಮ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

4/24/2010 0:00

A

39810

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ ಆರ್.ಡಿ
5(4)/ನೇಮಕ/86
ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನಸಾವ್ಮಿ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
/2009‐10
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/9/2010 0:00

A

39679

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಕು:
5(4)/ನೇಮಕ/83
ಎನ್.ಪಿರ್ಯಾ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
//2009‐10
ಬಗೆಗ್.

8/19/2011 0:00

A

40040

OFFICE BRANCH

5[1]/ಇ /ಹು.ಸಥ್.
ಇತರೆ/2009

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ಎಲಾಖೆ ಅನುಮತಿ
ಇಲಲ್ದೆ ಹುದೆದ್ ಸಥ್ಳಾಂತರ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

5[4]/ಅಆನೇ/93
/2009‐10

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಎನ್.ಎಂ.ಭಾರತ‐ರವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/24/2010 0:00

A

40198

40246

OFFICE BRANCH

ಕ.ಲೋ.ಸೇ.ಆ ೕಗದ ಮೂಲಕ ದಿವ್.ದ.ಸ
5[1]
ಹುದೆದ್ಗೆ ಆಯಕ್ಗೊಂಡು ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್
ದಿವ್ದಸ/ನೇಮಕ/14
ಕಾಲೇಜು ಗುಡಿಬಂಡೆ ಇ ಲ್ಗೆ ಸಥ್ಳ ಆಯಕ್
/2010
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಕು.ಎನ್.ಗಿರಿಜ ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಳ
ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

ರ್ೕ ಚಿಕಕ್ಣಣ್ , ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು, ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ, ಸಾ. ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು,
ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

ಕಿರಣ್ ಎಸ್.ಕೆ. ಬಿನ್
ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ,ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು,ಇವರಿಗೆ
ಅ.ಆ.ಮೆಲೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವಬಗೆಗ್
,ಸೇವಾಪುಸತ್ಕದೂಂದಿಗೆ. ಮೂಲಂಕಪಟಿಟ್

4/23/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(9)ಸಥ್.ವೇ.ಬ/ವೇ
ಬ//44/2009‐
/2010

40244

OFFICE BRANCH

5 2 ನೇಮಕ
77/09‐10.77/09‐
10.ಅಆನೇ/2010

40288

OFFICE BRANCH

5[1]/ಮಾ.ಹ.ಅ/
25/2010

ರ್ೕಮತಿ ಡಿ.ಎಲ್.ಲತಾ ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

40289

OFFICE BRANCH

5[1]/ಮಾ.ಹ.ಅ/
26/2010

ರ್ೕ ಪಿ.ಎಸ್.ಅರ ಂದನ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರಡಿ ಸ ಲ್ ರುವ
ಅಜಿರ್ಯ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

40250

40304

OFFICE BRANCH

5[1]/ಮಾ.ಹ.ಅ/
27/2010

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಡಿ.ರಾಮ ಂಗಯಯ್ ಎಂಬುವವರು
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

11/12/2010 0:00

A

5/6/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಡಿ.ಮೀನ ಮಾ ನಿ ಬಿನ್
5
ಆರ್.ಧನಂಜಯಮೂತಿರ್,ಮೈಲನಹ ಳ್ಕೂಪಪ್ಲು,
2.79.ಅಆನೇ/201
ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವಬಗೆಗ್.
0
ಸೇವಾಪುಸತ್ಕದೂಂದಿಗೆ.

40442

OFFICE BRANCH

ಬಿ.ಪಿ.ಜಯತೀಧರ್ರಾಜ್ ಬಿನ್
ಕೆ.ಆರ್.ಜಯಲ ಮ್ೕ,ಮೈಸೂರು, ಇವರಿಗೆ
CPI.78.ಅಆನೇ/20
ಅ.ಆ.ಮೆಲೆ ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೆಮಕಾತಿ
10
ನೀಡುವಬಗೆಗ್. ಸೇವಾಪುಸತ್ಕದೂಂದಿಗೆ. ಮೂಲ
ಅಂಕಪಟಿಟ್

40433

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/94
//2009‐2010

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಹೆಚ್.ಪಿ.ಪರ್ ೕಣ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/24/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

5[8]/ವೈವೆಮ/2
8/2010

ರ್ೕ.ಗಂಗಾಧರೇಶ್,ಅಧೀಕಸ್ಕರು,ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ,ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ತಾಯಿಯವರ
ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಕುರಿತು
[ 58ವೈವೆಮಪಾ‐28/2006‐07]

8/29/2011 0:00

D

40441

40401

40632

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
5[4]/ನೇಮಕ/95
ಎಂ.ಆರ್.ತೌಫಿಕ್ ಅಹಮದ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ
/2009‐10
ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ಎ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

40633

OFFICE BRANCH

5[4]/ನೇಮಕ/96
/2009‐10

40634

OFFICE BRANCH

40635

40636

11/9/2010 0:00

A

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಎನ್. ೕಹನ್ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ
ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/24/2010 0:00

A

5[4]/ನೇಮಕ/97
/2009‐10

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ನಾಗಾಜುರ್ನ ರವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/24/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

5[4]/ನೇಮಕ/98
/2009‐10

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಬಿ.ಆರ್.ನಾಗೇಶ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/24/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

5[4]/ನೇಮಕ/99
/2009‐10

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಕೆ.ಎಂ.ಭರತ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/4/2010 0:00

A

40661

OFFICE BRANCH

5[1]/ಮಾ.ಹ.ಅ/
29/2010

ರ್ೕ ಡಿ.ಆರ್.ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ ಎಂಬುವರು
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

11/8/2010 0:00

D

40686

OFFICE BRANCH

5[1]/ನಿ ೕ/07
/2010

ರ್ೕ ಎಂ.ಎಂ.ದೇವರಾಜು, ಲೆಕಾಕ್ಧೀಕಷ್ಕರು, ಸಹ
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಖೆ, ಮೈಸೂರು ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಕುರಿತು

8/5/2011 0:00

C

40693

OFFICE BRANCH

5[1]/ನಿ ೕ/08
/2010

ರ್ೕ ಎ.ಸೆಬಾ ಟ್ಯನ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು [ಬಿ.ಇ.ಓ.
ಕಛೇರಿ ಅರ ೕಕೆರೆ ಇ ಲ್ಗೆ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್
ಆದೇಶದ ಲ್ರುವವರು] ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

ಡಿ.ಎಂ.ನ
ದಿವಂಗತ ಡಿ.
ಎಂ.ನ ನಾ , ಸ. .,
ಸ.ಸಂ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ದಬೆಬ್ೕಘಟಟ್, ಮಧುಗಿರಿ
5(10)/ಇ /ಅ.ಅ
ತಾ: ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮಗಳಾದ ಕುಮಾರಿ
.ನೇ/2009‐10
ಪಿರ್ಯಾ.ಎನ್. ಇವರ ಅ.ಅ.ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/16/2011 0:00

D

8/5/2011 0:00

D

40701

40481

OFFICE BRANCH

CPI/ವೇಬ/45/201
0

ರ್ೕಮತಿ ಜಿ.ನ ನಿ, ಪರ್.ದ.ಸ., ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಸವ್.ಚಾ.ವೇ.ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

40482

40483

40484

40487

40488

OFFICE BRANCH

CPI
5(9)/ವೇಬ/46/2
010

ಸಥ್ಗಿತವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿಯ
ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣದ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಹೇಮಲತ, ಪರ್.ದ.ಸ., ಆಯುಕತ್ರ
CPI
ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
5(9)/ರಮಂ/47/
ವೈದಯ್ಕೀಯ ಕಾರಣಕಾಕ್ಗಿ ರಜೆಯನುನ್
2010
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/6/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಎನ್.ನಾಗರತನ್, ಪರ್.ದ.ಸ.
CPI
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
5(9)/ರಮಂ/48/
ಇವರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ರಜೆಯನುನ್ ಮಂಜೂರು
2010
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/6/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

CPI
5(9)/ವೇಬ/51/2
010

ನಾಗರಾಜು
ಗರಾಜು, ದಿವ್.ದ.ಸ. ಆಯುಕರ
ಕಛೇರಿ
ರಿ,
ರ್ೕ ಎ.ನಾ
ತ್ ಕಛೇ
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 20
ವಷರ್ಗಳ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ .ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶಮೂತಿರ್, ಪರ್.ದ.ಸ.
CPI
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
5(9)/ವೇಬ/52/2
ಇವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ್ಣ ಶೇಷ ಬಡಿತ್
010
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

40489

40554

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಮಾದಯಯ್, ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು,
CPI
ಬಿ.ಇ.ಓ.ಕಛೇರಿ, ನಾಗಮಂಗಲ, ಇವರ
5(9)/ವೇನಿ/53/2
ವೇತನವನುನ್ ರ್ೕ.ಎಂ. .ಮಮದಾಪುರ,
010
ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ಬಿ.ಇ.ಓ.ಕಛೇರಿ, ಹುಬಬ್ ಳ್ ಇವರ
ವೇತನಕೆಕ್ ಸಮಾನಾಂತರಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/6/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

5[8]/ವೈವೆಮ/7
9/2010

ರ್ೕ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ತಾಯಿಯವರ ಹೃದೊರ್ೕಗ
ಚಿಕಿತೆಸ್ಗಾಗಿ ಮುಂಗಡವನುನ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

8/29/2011 0:00

D

11/8/2010 0:00

B

1/6/2011 0:00

A

11/9/2010 0:00

A

40769

OFFICE BRANCH

ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್. ಮೂಲಕ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಆಯಕ್ಗೊಂಡು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಂಡಾರ್ ,
5[1]
ಳಕಲೂಮ್ರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್
ದಿವ್.ದ.ಸ/ನೇಮಕ/1
ಇ ಲ್ಗೆ ಸಥ್ಳ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ರ್ೕಮತಿ
5/2010
ೕಣಾ/ಎನ್.ಕೆ ಇವರು ಸಥ್ಳ ಬದಲಾವಣೆ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

40778

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
5[4]/ನೇಮಕ/10
ಎಂ.ಎನ್.ಲೋಕೇಶ್ಕುಮಾರ್ ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಥಮ
0/2009‐10
ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

40779

OFFICE BRANCH

5[4]/ನೇಮಕ/10
1/2009‐10

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಲ ತಮಮ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

40780

40819

40979

40988

40996

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
5[4]/ನೇಮಕ/10
ಜಯಂತಿ ರವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ
2/2009‐10
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

OFFICE BRANCH

52.81.ಅಆನೇ/2
010

11/9/2010 0:00

A

ರಫೀ ಅಹಮದ್ ಬಿನ್ಅಶರ್ಫ್
ಜಹಾನಾತ್ಯಿ,ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ಪರ್ದಸ
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೆಮಕಮಡುವಬಗೆಗ್. ಸೇವಾಪುಸತ್ಕ
ಮತುತ್ ಮೂಲ ಅಂಕಪಟಿಟ್ಗಳು

4/23/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

52.83.ಅಆನೇ/2
010

ಎಂ.ರಾಘವೇಂದರ್ ಬಿನ್
ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನಯಯ್,ಅರಕಲಗೂಡು,ಇವರಿಗೆ
ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ನಿಡುವ ಚಾರ.
ಸೇವಾಪುಸತ್ಕದೂಂದಿಗೆ.

11/12/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

52.84.ಅಆನೇ/2
010

ದೀ ತ್ ಬಿನ್ ನಯಚ
ನಯಚಂದ
ಂದರ್
ಪಿ,ನೋಣಂದೂರು,ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ
ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವಬಗೆಗ್.ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಮರು
ಸ ಲ್ಸುವಬಗೆಗ್ .ಸೇವಾಪುಸತ್ಕದೂಂದಿಗೆ.

5/9/2011 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/10
3/2009‐2010

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಎಸ್.ಶ ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/9/2010 0:00

A

40997

41017

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/10
4//2009‐2010

OFFICE BRANCH

5
2.19. ಪರ್ಅನು/20
10

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
.ಪದಾಮ್ವತಿ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

A

ಎಂ.ಎಸ್.ಪುಟಟ್ರಾಜಪಪ್,ಪತಾರ್ಂವಯ್ವ, ೇ
ಕಛೇರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ: ಇವರು ದೇಶ
ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್ ತೆರಳಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವಬಗೆಗ್

5/6/2010 0:00

D

11/8/2010 0:00

E

41056

OFFICE BRANCH

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ
ಧ
ಶಾಲೆ/ಕಛೇರಿ/ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಲ್ ಸೇವೆ ಸ ಸ
ಲ್ ುತಿತ್ರುವ
5[1]/ನೇಮಕ/ .
ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ, ಮತುತ್ ಡಿ
ಸೇ. ವರ/2010
ವಗರ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಸೇವಾ ವರಗಳ
ಬಗೆಗ್.

41184

OFFICE BRANCH

Regarding Appointment of
C5(4)/ನೇಮಕ/10
Sri.R.Y.Madhusudan as S.D.C. on Com.
5/2009‐10/2010
Grounds

11/9/2010 0:00

A

41185

OFFICE BRANCH

C5(4)/ನೇಮಕ/10 Regardingf Appointment of Sri.R.Raghu
6/2009‐10/2010
as S.D.C. on com.Grounds

11/9/2010 0:00

A

41186

OFFICE BRANCH

C5(4)/ನೇಮಕ/10
7/2009‐10/2010

Regarding appointment of
Sri.R.Manjunath as S.D.C. on
com.Grounds.

1/6/2011 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಕು:ಎಸ್.ಸ ತಾ ಪರ್.ದ.ಸ, ಡಿ.ಬಿ.ಸಕಾರ್ರಿ
5[1]/ಖಾಪೂಸೇ/ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ ಇವರ
ವಗರ್ 32/2010
ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ಸೇವಾವಾಧಿ ಘೋಷಣೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/6/2011 0:00

C

41400

OFFICE BRANCH

ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್. ಮೂಲಕ ಆಯಕ್ಗೊಂಡು, ಸಕಾರ್ರಿ
5[1]
ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಜಡೆ,ಸೊರಬ
ದಿವ್.ದ.ಸ/ನೇಮಕ/2 ತಾಲೂಲ್ಕು ಇ ಲ್ಗೆ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ ಹೊಂದಿರುವ
3/2010
ರ್ೕ ರಾಜೇ ದಿವ್.ದ.ಸ ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಳ ಬದಲಾವಣೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

B

40626

OFFICE BRANCH

11/8/2010 0:00

D

11/8/2010 0:00

B

41392

41165

OFFICE BRANCH

5[1]/ಮಾ.ಹ.ಅ/
28/2010

ರ್ೕ ಟಿ. ವಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವವರು ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ
ಬಗೆಗ್

ಕ.ಲೋ.ಸೇ.ಆ ೕಗದ ಮೂಲಕ ದಿವ್.ದ.ಸ
ಸ5[1]
ಹುದೆದ್ಗೆ ಆಯೆಕ್ಗೊಂಡು ಆಯುಕತ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು
ದಿವ್.ದ.ಸ/ನೇಮಕ/2 ಇವರ ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿರುವ ರ್ೕ ಅನಂತ
0/2010
ಎಸ್ ಹೆಗಡೆ ಇವರನುನ್ ಧಾರವಾಡ ಭಾಗಕೆಕ್
ಮಾಪರ್ಡಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

41880

41881

41882

41896

41962

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಪಿ ಭಾರತಿ ಕೋಂ. ದಿ// ಉಮೇಶ
ಸ. . ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
5(6)/ಅಆನೇ/31
ನಾರಾಯಣಪುರ ಕೆ ಆರ್ ಪೆಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು
/2009‐10
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್. ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

OFFICE BRANCH

5(5)/ಖಾಪೂಸೇ/
52/2010

11/8/2010 0:00

A

ರ್ೕಮತಿ.ಚಿಕಕ್ಮಮ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ಭಾಗೀಯ ಪಠಯ್ ಪುಸುತ್ಕ ಮ ಗೆ
ಭೊಮಮ್ನಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಖಾಯಂ
ಪೂವರ್ ಸೇವಾವದಿ ಘೋಷಣೆ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

E

OFFICE BRANCH

5[1]
ದಿವ್.ದ.ಸ/ನೇಮಕ/2
4/2010

ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆ ೕಗದ ದಿವ್.ದ.ಸ
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಹೊಂದಿರುವ ಅಭಯ್ಥಿಗ ಗೆ
ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಜಾರಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್
ಸಪ್ ಠ್ೕಕರಣ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

B

OFFICE BRANCH

ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.
ಕ .ಪಿ.ಎಸ್. ಮೂಲಕ ದಿವ್..ದ.ಸ
ದ.ಸ ಹುದ
ಹುದೆದ್ದ್ಗೆ
ಆಯೆಕ್ಗೊಂಡು ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್
5[1]
ದಿವ್.ದ.ಸ/ನೇಮಕ/2 ಕಾಲೇಜು ಮಲೆಬೆನೂನ್ರು ಹರಿಹರ ತಾಲೂಲ್ಕು
ಇ ಲ್ಗೆ ಸಥ್ಳ ಆಯೆಕ್ ಪಡೆದಿರುವ ರ್ೕ ಉಮಾಪತಿ
5/2010
ನಾಯಕ್ ಇವರ ಸಥ್ಳ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

B

5/14/2010 0:00

E

OFFICE BRANCH

5(5)/ಅನು/33/2
010

ರ್ೕಮತಿ. ಜಿ. . ಭಾಗಯ್ ರ್ೕ ಹಾಗೂ
ರ್ೕ.ಎನ್.ಜಿ.ನಟರಾಜ, ಇವರಿಗೆ ಸಾವ್ಗಾರ್ಮ
ಪರ್ಯಾಣ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸೌಲಭಯ್ದ ಬಗೆಗ್.

41971

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ. ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು,
ಸ.ಸಂ,ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೃಷಾಣ್ಪುರ, ಚವವ್ಪಟಟ್ಣ ತಾ,
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/
ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ 15ವಷರ್ದ ಸೇವೆಗೆ
59/2009‐10
ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ಬಡಿತ್ ಮಾಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕಮತಿ. . ವಮಮ್, ಕೋಂ. ರ್ೕ.ದಿ.ಲಕಷ್ಮ್ಣ,
ಸಹ ಕಷ್ಕರಿ ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಅಡಡ್ಗಲ್, ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್.
ಇವರಿಗೆ `ಡಿ` ದಜಿರ್ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/5/2011 0:00

D

6/24/2011 0:00

A

41935

OFFICE BRANCH

¹5(10)/ಅಆನೇ/31
/2009‐10

41491

OFFICE BRANCH

56.65. . ಪರ್/2
010

ಕಷ್ಕರ ಸದನದ ಸಭಾಂಗಣದ ಬಾಡಿಗೆಯ
ತತ್ವನುನ್ ದುರುಪ ೕಗ ಪಡಿ ಕೊಂಡ
ಬಬ್ಂದಿಗಳ ರುದದ್ ದೂರನುನ್ ಸಲಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/22/2010 0:00

E

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ಮೆ ರ ಗ ದಿವಂಗತರ
ಹೆಚ್.ಪರಮೇಶನಾಯಕ್, ಶ. , ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್
5(10)/ಅಆನೇ/2
ಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಲ ಮ್ೕಪುರ ತಾಂಡ, ಹರಪನಹ ಳ್
7/2009‐10
ತಾ, ಇವರ ಪತಿತ್ ಬಿ,ಗೀತಬಾಯಿ ಇವರಿಗೆ
ಗೂರ್ಪ್`ಡಿ` ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/24/2011 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ವೆಂಕಟರತತ್ಮಮ್, ಪತಿ ದಿ. ರ್ೕ .ಬಿ. .
5(10)/ಅಆನೇ/2
ರಾಮಕೃಷಣ್ಯಯ್, ಸಂ ಜಕರು ಆ ರ್
8/2010
ದಳಸನೂರು, ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾ, ಕೋಲಾರ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ `ಡಿ` ನೌಕರರ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/10/2012 13:42

A

41594

41655

41657

41762

41768

41778

42450

OFFICE BRANCH

ದಿ: ಪಿ. ೕಹನ್ ರಾವ್ , ದೈ. .ಸ ಸಾರ್ ಶಾಲೆ,
ದೇವಲಾಪುರ, ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ:ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್
5(6)/ನೇಮಕ/20
ಇವರ ಪತಿನ್ ರ್ೕಮತಿ ಎನ್. .ಇಂದರ್ಮಮ್
09/2010
ಇವರನುನ್ ಅನುಕಂಪದ ಮೇಲೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್
ನೇಮಕದ ಬಗೆಗ್
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕಮತಿ.ಎಂ.ನಾಗರತನ್ಮಮ್ ಯಾನೆ ನಾಗರತನ್
ಕೋಂ. ದಿ: ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ ವಾಹನ
ಚಾಲಕರು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಡಯಟ್
ರಾಜರಾಜೇಶವ್ರಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು‐98.
ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ `ಡಿ` ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆ

11/4/2010 0:00

A

6/24/2011 0:00

A

OFFICE BRANCH

10(10)/ಅಆ
ನೇ/29/2010

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ.
ಕುಸುಮಾ ಯಾನ್ ಕುಸುಮಾಸುಣಗಾರ ಪತ
5(10)/ಅಆನೇ/3
ರ್ೕ.ದಿ ಜಯ, ಡಿ ದಜೆರ್,ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
0/2010
ಕೆರೆಹ ಳ್,ಸೊರಬ ತಾ, ವ ಗೆಗ್ ಜಿಲೆಲ್. ಇವರಿಗೆ
ಗೂರ್ಪ್ `ಡಿ` ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/24/2011 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ. .ಕುಮಾರ್
.ಕುಮಾರ್ ಗೂರ್ಪ್ `ಡಿ`
ಡಿ ನ
ನೌಕರರು
ಕರರು
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,
5(9)/ವೇಬ/56/2
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 20 ವಷರ್ಗಳ ಸವ್ಯಂ
009‐10
ಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಎಲ್.ರ ಎಂಬುವವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ , ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.
5[1]/ಮಾ.ಹ.ಅ/
ಮೂಲಕ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ತುಂಬಿರುವ
35/2010
ಬಗೆಗ್ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನುನ್ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುವ
ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

42455

OFFICE BRANCH

5(10)/ಅಆನೇ/1
07/2004‐05

ರ್ೕಮತಿ ಕಸೂತ್ರಿ.ಕೋಂ ದದ್ಪಪ್ ತಳವಾರ
ಸಾ:ದೇವಣಗಾಂವ ತಾ: ಂಧಗಿ ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಡಿ ಗೂರ್ಫ್
ನೇಮಕಾತಿ ಕೋರಿ.

3/9/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಶಕುಂತಲ ದಿವಂಗತ ಚನನ್ಬಸಪಪ್
5(10)/ಅಆನೇ/1
ಹೋ ಯಪಪ್ ಚಕರ್ಸಾ ಸ ಇವರಿಗೆ
18/2004‐05
ಅನುಕಂಫದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ಹುದೆದ್
ಕೋರಿ.

3/9/2010 0:00

A

42458

OFFICE BRANCH

ಗಾಯಿತಿರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ದಿವಂಗತ
ಡಿ.ಬಿ.ಶಂಕರಪಪ್, ಮು.
5(10)/ಅಆನೇ/3
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಸಕಲೇಶವ್ರ ತಾ: ಇವರಿಗೆ
4/2004‐05
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ಹುದೆದ್
ಕೋರಿ.

3/9/2010 0:00

A

42459

OFFICE BRANCH

5(10)/ಅಆನೇ/2
8/2004‐05

3/9/2010 0:00

A

42460

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ರಾಜಮಮ್, ದಿ:ಮುನಿರಾಜು ಇವರಿಗೆ
5(10)/ಅಆನೇ/8
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ಹುದೆದ್
7/2004‐05
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/9/2010 0:00

A

42457

ರ್ೕ ರಕೀಬ್ ಖಾನ್ ಪತಿನ್ ದಿ:ಮುಖೀನ್ ತಾಜ್,
ಸ ಹಾರನಹ ಳ್, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

42461

OFFICE BRANCH

5(10)/ಅಆನೇ/1
01/2004‐05

ಹೆಚ್.ಆರ್.ಉಷಾ ತಂದೆ ದಿ:ಹೆಚ್.ರಾಜೇಂದರ್ಪಪ್
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ
ದಜೆರ್ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/9/2010 0:00

A

42462

OFFICE BRANCH

ಗಿರಿಜಾದೇ ದಿ:ಪವಾಡಿಗೌಡುರ್ ಇವರಿಗೆ
5(10)/ಅಆನೇ/7
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ಹುದೆದ್
9/2004‐05
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/9/2010 0:00

A

42463

OFFICE BRANCH

5(10)/ಅಆನೇ/1
05/2004‐05

3/9/2010 0:00

A

42464

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಎ.ಆರ್.ಮಣಿ,ದಿ:ಎ.ವೈ
5(10)/ಅಆನೇ/4
ವಾಸುದೇವರಾಜೇಗೌಡ,ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
0/2004‐05
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/9/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(10)/ಅಆನೇ/7
8/2004‐05

ಕೆ.ವೆಂಕಟರಮಣ ತಂದೆ ದಿ:ಎ.ಆರ್
ಕೊಲಾಲ್ರಪಪ್,ಸ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/9/2010 0:00

A

42465

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಎಂ.ಕಮಾರಿ ಅನನ್ಪೂಣರ್ಮಮ್
ದಿ:ಪರಮೇಶವ್ರಪಪ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

42466

OFFICE BRANCH

ರಾಮಕಕ್ ದಿ:ವೆಂಕಟೇಶಪಪ್ ಸ ಇವರಿಗೆ
5(10)/ಅಆನೇ/9
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರಿ
9/2004‐05
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/9/2010 0:00

A

42467

OFFICE BRANCH

ಪಿ.ಪುಷಾಪ್ವತಿ ದಿ:ಕೃಪಾನಂದ ಇವರಿಗೆ
5(10)/ಅಆನೇ/6
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರಿ
5/2004‐05
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/9/2010 0:00

A

42468

OFFICE BRANCH

5(10)/ಅಆನೇ/0
ರ್ೕ ಡಿ.ಜಗಧೀಶ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
1/2004‐05
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/9/2010 0:00

A

42469

OFFICE BRANCH

5(10)/ಅಆನೇ/2
5/2004‐05

3/9/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಶೇಕ್ ಖಹಾಹುದಿದ್ೕನ್ ತಾಯಿ
5(10)/ಅಆನೇ/1
ದಿ:ರುಕಿಕ್ೕಯಬಾ,ಮು. ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
14/2004‐05
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/9/2010 0:00

A

42470

ರ್ೕಮತಿ ಎ.ಸರಸವ್ತಿ ದಿ:ಹೆಚ್.ತಿಮಮ್ಯಯ್
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ
ದಜೆರ್ ನೌಕರಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

ರ್ೕಮತಿ ಚಂದರ್ಮಮ್ ಯಾನೆ ಚಮನಮಮ್
ದಿ:ಎ.ಡಿ.ರುದರ್ಪಪ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

42471

OFFICE BRANCH

5(10)/ಅಆನೇ/3
3/2004‐05

42472

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಯಶೋಧಮಮ್ ದಿ:ರಾಮಶೆಟಿಟ್ ಇವರಿಗೆ
5(10)/ಅಆನೇ/8
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರಿ
1/2004‐05
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

42473

OFFICE BRANCH

5(10)/ಅಆನೇ/5
4/2004‐05

OFFICE BRANCH

ಮತಿ ತಾಯಿಮ
ತಾಯಿಮುದಮ
ುದದ್ಮಮ್
ರ್ೕೕಮತಿ
ದಿ:ಡಿ. .ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ್, ಇವರಿಗೆ
5(10)/ಅಆನೇ/2
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರಿ
2/2004‐05
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

OFFICE BRANCH

5(10)/ಅಆನೇ/7
2/2004‐05

42474

42475

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಕೋಕಿಲ ದಿ:ಚಂದೆರ್ೕಗೌಡ ಸ ,
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ
ದಜೆರ್ ನೌಕರಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಆರ್. ರ್ೕರಾಂ ತಂದೆ ದಿ:ರೇಣುಕ
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ
ದಜೆರ್ ನೌಕರಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/9/2010 0:00

A

3/9/2010 0:00

A

3/9/2010 0:00

A

3/9/2010 0:00

A

3/9/2010 0:00

A

42476

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ .ಚಂದರ್ಮಮ್ ದಿ:ಕುಳಳ್ ಇವರಿಗೆ
5(10)/ಅಆನೇ/6
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರಿ
4/2004‐05
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

42477

OFFICE BRANCH

5(10)/ಅಆನೇ/1
06/2004‐05

42478

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್. ೕಲಮಮ್
5(10)/ಅಆನೇ/6
ದಿ:ಹೆಚ್.ಎನ್.ಹೊಂಬಾಳಯಯ್ ಇವರಿಗೆ
3/2004‐05
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

42504

OFFICE BRANCH

5(7)(10)/ಅಆನೇ
/30/2004‐05

42505

OFFICE BRANCH

ಪಾವರ್ತಮಮ್ ದಿ:ಪಾಲನೇತರ್ಯಯ್ ಇವರಿಗೆ
5(7)(10)/ಅಆನೇ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರಿ
/56/2004‐05
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

ರ್ೕಮತಿ ಸಾ ತರ್ಮಮ್ ದಿ:ಟಿ.ಎಸ್ ಮರುಳಯಯ್
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ
ದಜೆರ್ ನೌಕರಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

ರ್ೕಮತಿ ಪೆರ್ೕಮಲತಾ ದಿ:ಎನ್.ಬಿಬೆನಕಪಪ್
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ
ದಜೆರ್ ನೌಕರಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/9/2010 0:00

A

3/9/2010 0:00

A

3/9/2010 0:00

A

3/9/2010 0:00

A

3/9/2010 0:00

A

42507

OFFICE BRANCH

5(7)(10)/ಅಆನೇ
/05/2004‐05

.ಜಿ. ವಶಂಕರಪಪ್ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಪತಿನ್
ರ್ೕಮತಿ ಸಾ ತರ್ಮಮ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/9/2010 0:00

A

42508

OFFICE BRANCH

5(7)(10)/ಅಆನೇ
/59/2004‐05

ಡಿ.ಎಂ.ಶಾಂತಪಪ್ ಪತಿನ್ ದಿ:ಹೆಚ್.ಬಿ.ಸ ತ
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ
ದಜೆರ್ ನೌಕರಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/9/2010 0:00

A

42524

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಮಂಜುಳ
5(7)(10)/ಅಆನೇ
ದಿ:ನಾಗರಾಜನಾಯಕ್ ,ಸ ,ಇವರಿಗೆ
/70/2004‐05 ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/9/2010 0:00

A

42526

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್ ದಿ:ವೈ ಕರಿಯಪಪ್ ಇವರಿಗೆ
5(7)(10)/ಅಆನೇ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರಿ
/17/2004‐05
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/9/2010 0:00

A

42527

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಕೆ.ಜಿ.ಲೋಕೇಶ್ ದಿ:ಜವರಯಯ್ ಇವರಿಗೆ
5(7)(10)/ಅಆನೇ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರಿ
/62/2004‐05
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/9/2010 0:00

A

42528

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಗೌರಮಮ್ ದಿ: .ಶಂಕರಪಪ್ ಇವರಿಗೆ
5(7)(10)/ಅಆನೇ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರಿ
/48/2004‐05
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

42529

OFFICE BRANCH

5(7)(10)/ಅಆನೇ
/119/2004‐05

42531

3/9/2010 0:00

A

3/9/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಜಯಲ ಮ್ ನರಸಪಪ್ ಗೊಲಲ್ರ್
5(7)(10)/ಅಆನೇ ದಿ:ಶಾಂತಕುಮಾರ್
ೕಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇವರ
/93/2004‐05
ಅಜಿರ್ಯನುನ್ ಬೇರೆಂದು ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಂಚಿಕೆ
ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

3/9/2010 0:00

A

42532

OFFICE BRANCH

ಕು:ಪಿ.ಆರ್.ಮಂಜುಳ ತಂದೆ
5(7)(10)/ಅಆನೇ
ದಿ:ಪಿ.ಆರ್. ರ್ೕರಾಮುಲು ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/84/2004‐05
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/9/2010 0:00

A

42534

OFFICE BRANCH

5(7)(10)/ಅಆನೇ
/83/2004‐05

3/9/2010 0:00

A

ರ್ೕಮತಿ ಸಾಕಮಮ್ ದಿ:ಟಿ.ಆರ್.ಬಸವರಾಜು
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ
ದಜೆರ್ ನೌಕರಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

ರ್ೕಮತಿ .ಬಿ. ಮಂಜುಳ ದಿ ಎಂ.ಎನ್
ವೇಗೌಡ, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

42535

OFFICE BRANCH

5(7)(10)/ಅಆನೇ
/68/2004‐05

ರ್ೕ ಜಿ.ಸೋಮನಾಯಕ ತಂದೆ ದಿ:ಗೋಮಾನಿ,
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ
ದಜೆರ್ ನೌಕರಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/9/2010 0:00

A

42537

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಗುರುಸಾವ್ಮಿ ಬಿನ್ ದಿ:ದಾಸಪಪ್, ಇವರಿಗೆ
5(7)(10)/ಅಆನೇ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರಿ
/32/2004‐05
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/9/2010 0:00

D

42538

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಮಹಬೂಬ್ ಪಾಷ್ ತಂದೆ ದಿ:ಬುಡನ್
5(7)(10)/ಅಆನೇ
ಸಾಬಿ, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
/27/2004‐05
ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/9/2010 0:00

A

42540

OFFICE BRANCH

ಮಣಿರತನ್ಮಮ್, ದಿ:ಚಿಕಕ್ರಾಮಯಜಮಯ್, ಇವರಿಗೆ
5(7)(10)/ಅಆನೇ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರಿ
/36/2004‐05
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/9/2010 0:00

A

42541

OFFICE BRANCH

5(7)(10)/ಅಆನೇ
/44/2004‐05

3/9/2010 0:00

A

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಪಿ.ನ ನಿ, ದಿ:ಕೆ.ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ್
ನಾಯಕ್, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

42542

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಕಮಲಮಮ್, ದಿ:ರಾಮಚಂದರ್, ಇವರಿಗೆ
5(7)(10)/ಅಆನೇ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರಿ
/39/2004‐05
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

42543

OFFICE BRANCH

5(7)(10)/ಅಆನೇ
/72/2004‐05

42544

OFFICE BRANCH

5(7)(10)/ಅಆನೇ
/82/2004‐05

42546

42548

3/9/2010 0:00

A

ರ್ೕಮತಿ ಪೆರ್ೕಮಮಮ್ ದಿ:ರಾಮೇ ಂಗೇಗೌಡ,
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ
ದಜೆರ್ ನೌಕರಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/9/2010 0:00

A

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ನಿಮರ್ಲ ದಿ:ಎಸ್.ಎ. ಮಂಜುನಾಥ,
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ
ದಜೆರ್ ನೌಕರಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/9/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಪಾವರ್ತಮಮ್ ಇವರಿಗೆ
5(7)(10)/ಅಆನೇ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರಿ
/18/2004‐05
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/9/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ .ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಸಾವ್ಮಿ, ಇವರಿಗೆ
5(7)(10)/ಅಆನೇ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರಿ
/20/2004‐05
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/9/2010 0:00

A

42549

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಹಾಲಮಮ್ ದಿ:ಚೌಡಪಪ್, ಇವರಿಗೆ
5(7)(10)/ಅಆನೇ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರಿ
/24/2004‐05
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/9/2010 0:00

A

42550

OFFICE BRANCH

ಬಿ.ನಾಗಮಣಿ ದಿ:ರಾಮಚಂದರ್ಪಪ್, ಇವರಿಗೆ
5(7)(10)/ಅಆನೇ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರಿ
/25/2004‐05
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/9/2010 0:00

A

42551

OFFICE BRANCH

5(7)(10)/ಅಆನೇ
/108/2004‐05

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಜಯಸುಧ, ದಿ:ಎ.ಹೆಚ್ ರ್ೕನಿವಾಸ್,
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ
ದಜೆರ್ ನೌಕರಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/9/2010 0:00

A

42552

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಲ ತಮಮ್ ಕೆ.ಹೆಚ್.
5(7)(10)/ಅಆನೇ
ದಿ:ಬಿ.ಹೆಚ್.ಚನೆನ್ೕಶಪಪ್, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/117/2004‐05
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/9/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(7)(10)/ಅಆನೇ
/67/2004‐05

3/9/2010 0:00

A

42553

ರ್ೕಮತಿ .ಕೆಂಪಮಮ್ ದಿ:ಹೆಚ್.ಡಿ.ದಾಸಪಪ್,
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ
ದಜೆರ್ ನೌಕರಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

42554

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಮಿರ್ ನಾದಿರ್ ಆ ತಂದೆ ದಿ: ರ್ೕ
5(7)(10)/ಅಆನೇ
ಸೈಯದ್ ಅಬಾಬ್ಸ್ ಹುಸೇನ್, ಇವರಿಗೆ
/37/2004‐05 ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

42555

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಮಹದೇವಮಮ್ ದಿ:ಪರ್ಸನನ್, ಇವರಿಗೆ
5(7)(10)/ಅಆನೇ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರಿ
/95/2004‐05
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/9/2010 0:00

A

42556

OFFICE BRANCH

ಹೆಚ್. .ಹನುಮಂತರಾಯ ತಂದೆ
5(7)(10)/ಅಆನೇ
ದಿ: ೕರಭೂ , ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
/116/2004‐05
ಮೇಲೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/9/2010 0:00

A

42557

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಗಂಗಮಮ್, ದಿ:ನರಸಪಪ್, ಇವರಿಗೆ
5(7)(10)/ಅಆನೇ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರಿ
/45/2004‐05
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/9/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ೕಣಾ ಉರುಫ್ ಜಕಕ್ವವ್ ದಿ:
5(7)(10)/ಅಆನೇ
ಬಸವರಾಜು ಹೊನಕಟೆಟ್, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/23/2004‐05
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/9/2010 0:00

A

42558

3/9/2010 0:00

A

42560

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಗಂಗಮಮ್ ದಿ:ಗಂಗಾಧರಯಯ್, ಇವರಿಗೆ
5(7)(10)/ಅಆನೇ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರಿ
/29/2004‐05
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

42561

OFFICE BRANCH

5(7)(10)/ಅಆನೇ
/46/2004‐05

42562

OFFICE BRANCH

42563

42564

3/9/2010 0:00

A

ರ್ೕ ಗೋ ಂದ ಸಾವ್ಮಿ ತಾಯಿ ದಿ:ಸು ೕಲ,
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ
ದಜೆರ್ ನೌಕರಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/9/2010 0:00

A

5(7)(10)/ಅಆನೇ
/38/2004‐05

ರ್ೕ ಬಿ. ವಕುಮಾರ್ ತಂದೆ
ಎನ್.ಬಸವರಾಜಪಪ್, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/9/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(7)(10)/ಅಆನೇ
/31/2004‐05

ರ್ೕಮತಿ ಅನುಸೂಯ ದಿ:ಎಸ್.ಜೆ ಅಶೋಕ
ಕುಮಾರ, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/9/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(7)(10)/ಅಆನೇ
/88/2004‐05

ಆರ್.ಮುನಿರಾಜು ತಂದೆ ದಿ: ರಾಮಯಯ್,
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ
ದಜೆರ್ ನೌಕರಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/9/2010 0:00

D

42565

OFFICE BRANCH

42568

OFFICE BRANCH

ಹೆಚ್. .ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ತಾಯಿ ದಿ:ಚಂದರ್ಮಮ್,
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ
ದಜೆರ್ ನೌಕರಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/9/2010 0:00

A

ಅನುಕ0ಪದ ಆದಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
¹ 5(4)/ನೇಮಕ/1
ಬಿ.ಎಸ್.ಖಾಜಹುಸೇನ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.ಹುದೆದ್
16/09‐10/2010
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/9/2010 0:00

A

11/4/2010 0:00

A

12/8/2010 0:00

D

12/8/2010 0:00

D

5(7)(10)/ಅಆನೇ
/52/2004‐05

ರ್ೕಮತಿ.ಲತಾ .ಎಸ್.ಎಂ ಕೋರಿ ದಿವಂಗತ
ಎನ್.ಲೋಕೇಶ್, , ,ಡಿ, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಮೂಡಿಗೆರೆ,
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್

OFFICE BRANCH

5(6)/ಅಆನೇ/32
/2009‐10

42319

OFFICE BRANCH

ಎಂ ನಂಜುಂಡಸಾ
ನಂಜುಂಡಸಾವ್ಮಿ ಅಧೀಕಷ್ಕರು
ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಬಿ.ಇ.ಒ.
5(5)/ವೇನಿ/21/2
ಕಛೇರಿ, ಟಿ ನರ ೕಪುರ ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್.
006‐07
ಇವರಿಗೆ ಅದೀಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ವೇತನ ನಿಗಧಿ
ಬಗೆಗ್.

42320

OFFICE BRANCH

5(9)/ರಮಂ/01/
2006‐07

42403

ಪಿ ಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಆಡ ತ
ಶಾಖೆ ಇವರಿಗೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

42321

OFFICE BRANCH

ಎಂ.ಆರ್ ರ ಚಂದರ್ ಪರ್.ದ.ಸ ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.
ಎ2/ಕಾಸವ್ವೇಬ/01
ಜಾಲಹ ಳ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿತ್
/2008‐09
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು.

12/8/2010 0:00

D

42159

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/10
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
8//2009‐2010 ಜಿ.ಸ ತ ರವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/6/2011 0:00

A

42160

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/10
9//2009‐2010

1/6/2011 0:00

A

42161

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/11
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
0//2009‐2010 ಭಾಗಯ್ಮಮ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/9/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
5(4)/ನೇಮಕ/11
ಎಲ್.ಹೆಚ್.ಒಡೆಯರ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
1/2009‐2010
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/9/2010 0:00

A

42162

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಎಂ.ಪಿ.ಓಂಪರ್ಕಾಶ್ ರವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

42164

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
5(4)/ನೇಮಕ/11
ಕೆ.ಮಹಮದ್ ಅಜರ್ ಉಲಾಲ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ
2/2009‐2010
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

42165

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/11
3//2009‐2010

42166

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
5(4)/ನೇಮಕ/11
ಹೆಚ್.ಮಧು ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
4//2009‐2010
ಬಗೆಗ್.

42167

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/11
5/2009‐2010

OFFICE BRANCH

5(7)/ಅಆನೇ/07
/2006‐07

42633

1/5/2011 0:00

A

6/22/2011 0:00

A

11/9/2010 0:00

A

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ಕು:ಬಿ.ಜೆ.ರೇವಂತಿ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/9/2010 0:00

A

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಆರ್.ಸೌಭಾಗಯ್,
ದಿ:ಎಲ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/10/2010 0:00

A

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
.ಸುಮ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

ರ್ೕಮತಿ ಗಂಗಮಮ್, ದಿ:ಎನ್.ಬಿ.ಚಂದರ್ಯಯ್,
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ
ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

42634

OFFICE BRANCH

5(7)/ಅಆನೇ/61
/2005‐06

42636

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ರತನ್ಮಮ್, ದಿ: .ಎಂ.ನಾರಾಯಣ
5(7)/ಅಆನೇ/51
ಸಾವ್ಮಿ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
/2005‐06
ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

42637

OFFICE BRANCH

5(7)/ಅಆನೇ/59
/2005‐06

42638

OFFICE BRANCH

ಎಂ.ಮುನಿರಾಜು, ದಿ:ಮುನಿಸಾವ್ಮಪಪ್ ಇವರಿಗೆ
5(7)/ಅಆನೇ/09
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್
/2005‐06
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

42639

OFFICE BRANCH

5(7)/ಅಆನೇ/14
/2005‐06

ರ್ೕಮತಿ ನಜಮಬಾಷಾ ದಿ:ಅನವ್ರ್ ಬಾಷಾ
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ
ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

ರ್ೕಮತಿ ಆರ್.ಗಿರಿಜಮಮ್ ದಿ: .ರಂಗಯಯ್ ,
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ
ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/10/2010 0:00

A

3/10/2010 0:00

A

3/10/2010 0:00

A

3/10/2010 0:00

A

3/10/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(7)/ಅಆನೇ/09 ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾಮರ್, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/2005‐06
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/10/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಎನ್.ಶಾಂತಕುಮಾರಿ
5(7)/ಅಆನೇ/07 ದಿ:ಹೆಚ್.ಎಂ.ಏಕಾಂತೇಶವ್ರಸಾವ್ಮಿ, ಇವರಿಗೆ
/2005‐06
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/10/2010 0:00

A

42642

OFFICE BRANCH

ದಿ:ಡಿ.ಆರ್.ರಾಜಶೇಖರ, ಸ , ಇವರ ಎರಡನೇ
5(7)/ಅಆನೇ/54
ಪತಿನ್ಯಾದ ರ್ೕಮತಿ ಸಾಕಮಮ್ ಇವರಿಗೆ
/2005‐06
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/10/2010 0:00

A

42643

OFFICE BRANCH

5(7)/ಅಆನೇ/18
/2005‐06

ರ್ೕಮತಿ ಯಶೋಧಮಮ್ ದಿ: .ಸಧಾ ವಯಯ್,
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ
ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/10/2010 0:00

A

42644

OFFICE BRANCH

5(7)/ಅಆನೇ/84
/2005‐06

ರ್ೕ ಜಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ತಂದೆ
ದಿ:ಹೆಚ್.ಗೋ ಂದಪಪ್, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/10/2010 0:00

A

42640

42641

42645

OFFICE BRANCH

5(7)/ಅಆನೇ/69
/2005‐06

ರ್ೕ ಟಿ.ಎನ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ ತಂದೆ
ದಿ:ಬಿ.ನಾಗರಾಜು, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/10/2010 0:00

A

42646

OFFICE BRANCH

5(7)/ಅಆನೇ/32
/2005‐06

ರ್ೕಮತಿ ಪದಮ್ ಉರುಫ್ ಪದಾಮ್ವತಿ
ದಿ:ಲ ಮ್ೕನಾರಾಯಣ, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/10/2010 0:00

A

42647

OFFICE BRANCH

5(7)/ಅಆನೇ/77
/2005‐06

ರ್ೕಮತಿ ಎಲ್.ಆರ್. ೕಣ, ದಿ:ಬಿ.ರುದರ್ಮೂತಿರ್,
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ
ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/10/2010 0:00

A

42648

OFFICE BRANCH

5(7)/ಅಆನೇ/66
/2005‐06

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಮಂಜುಳ ದಿ:ಎ.ತಿಪೆಪ್ೕಸಾವ್ಮಿ,
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ
ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/10/2010 0:00

A

42649

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಆರ್.ಅನುಸೂಯ
5(7)/ಅಆನೇ/71
ದಿ:ಬಿ.ಆರ್.ಬಸವರಾಜು, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/2005‐06
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/10/2010 0:00

A

42650

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಮತಮರ್ ಪಾವಣಿ
5(7)/ಅಆನೇ/11
ದಿ:ಎಸ್. ಜಯಕುಮಾರ್, ಇವರಿಗೆ
/2005‐06
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

42651

OFFICE BRANCH

5(7)/ಅಆನೇ/14
5/2005‐06

OFFICE BRANCH

5(7)/ಅಆನೇ/65
/2005‐06

42652

42653

42654

3/10/2010 0:00

A

ದಿ:ಅಬುದ್ಲ್ ಸತಾತ್ರ್ ರವರ ಮಗನಾದ ರ್ೕ
ಜೆ.ಎಸ್.ಮುಸಾತ್ಫ್, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/10/2010 0:00

A

ಕೆ.ನಾಗ ಂಗಪಪ್,ಸ ರವರ ಎರಡನೇ
ಪತಿನ್ಯಾದ ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ವಮಮ್,
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ
ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/10/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಷೇಕ್ ಮುಜೀಬರ್
ಮುಜೀಬರ್ ಉರ್ ರೆಹಮಾನ್
ರೆಹಮಾನ್ ತಂದ
ತಂದೆ
5(7)/ಅಆನೇ/76
ದಿ:ಷೇಕ್ ದೀನ್ ದಾರ್ ಹುಸೇನ್, ಇವರಿಗೆ
/2005‐06
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/10/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಗೀತಾ ದಿ: .ಗಂಗಯಯ್, ಇವರಿಗೆ
5(7)/ಅಆನೇ/17
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್
/2005‐06
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/10/2010 0:00

A

42655

OFFICE BRANCH

5(7)/ಅಆನೇ/15
/2005‐06

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ರಾಜಮಮ್
ದಿ:ಸಾನಂದಮೂತಿರ್, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/10/2010 0:00

A

42656

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಎ.ಮುನಿಯಮಮ್,
5(7)/ಅಆನೇ/30
ದಿ:ಎನ್. . ವಕುಮಾರ್, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/2005‐06
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/10/2010 0:00

A

42657

OFFICE BRANCH

5(7)/ಅಆನೇ/41
/2005‐06

ರ್ೕ ಜಿ.ಆರೋಕಯ್ ೕಲನ್ ಬೀನ್ ದಿ.ಜೊಯ್ೕತಪಪ್,
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ
ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/10/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಮತಿ ಎನ್.ನಿಮರ್ಲಾಬಾ
ನಿಮರ್ಲಾಬಾಯಿ
ಯಿ,
ರ್ೕೕಮತಿ
5(7)/ಅಆನೇ/58
ದಿ:ಬಿ.ಕೆ.ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ, ಇವರಿಗೆ
/2005‐06
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/10/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಸುನಂದಮಮ್, ದಿ:ಬಿ.ನಾರಾಯಣ
5(7)/ಅಆನೇ/07
ಸಾವ್ಮಿ, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
/2005‐06
ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/10/2010 0:00

A

42658

42659

42660

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಕೆಂಪಮಮ್, ದಿ:ಚಿಕಕ್ಬೋರಯಯ್, ಇವರಿಗೆ
5(7)/ಅಆನೇ/28
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್
/2005‐06
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/10/2010 0:00

A

42661

OFFICE BRANCH

5(7)/ಅಆನೇ/78
/2005‐06

ರ್ೕಮತಿ ಪಿ.ಬಿ.ಬಸಮಮ್ ದಿ:ಎನ್.
ವಕುಮಾರ್, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/10/2010 0:00

A

42662

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಲ ಮ್ೕದೇವಮಮ್ ದಿ:ಕೆ.ಈರಣಣ್, ಇವರಿಗೆ
5(7)/ಅಆನೇ/80
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್
/2005‐06
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/10/2010 0:00

A

42663

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಕಸೂತ್ರಿ, ದಿ: ದದ್ಪಪ್ ತಳವಾರ, ಇವರಿಗೆ
5(7)/ಅಆನೇ/29
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್
/2005‐06
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/10/2010 0:00

A

42664

OFFICE BRANCH

5(7)/ಅಆನೇ/62
/2005‐06

3/10/2010 0:00

A

ರ್ೕ ಎ.ಬಿ.ಜಗಧೀಶ್ ತಂದೆ ದಿ:ಎ.ಎಸ್
ಬಸವರಾಜಯಯ್, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

42665

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಪಿ.ನೇತಾರ್ವತಿ,
5(7)/ಅಆನೇ/85
ದಿ:ಪಿ.ಡಿ.ನರ ಂಹಮೂತಿರ್, ಇವರಿಗೆ
/2005‐06
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

42666

OFFICE BRANCH

5(7)/ಅಆನೇ/60
/2005‐06

42667

OFFICE BRANCH

42668

42417

3/10/2010 0:00

A

ರ್ೕಮತಿ ನಾಗವೇಣಿ.ಆರ್, ದಿ: ೕರಚನನ್ಪಪ್,
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ
ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/10/2010 0:00

A

5(7)/ಅಆನೇ/48
/2005‐06

ರ್ೕಮತಿ ಅನುರಾಧಮಮ್ ದಿ:ಎನ್.ನರ ಂಹಯಯ್,
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ
ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/10/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(7)/ಅಆನೇ/55
/2005‐06

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಮಂಜುಳ ದಿ:ಕೆ.ಪಿ.ಸುರೇಶ್,
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ
ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/10/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ.
ಶಾರದಮಮ್, ಕೋರಿ ದಿ, ರ್ೕ.ಕೆ.ಗಂಗಯಯ್, ದೈ. ,
5(10)/ಅಆನೇ/3
ಸಕಾ ರಿ ರಿಯ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕನಕಪುರ
3/2009‐10
ತಾಲೂಕು, ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್. ಇವರಿಗೆ
ಗೂರ್ಪ್`ಡಿ` ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/6/2010 0:00

A

42701

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಡಿ.ಎಂ. ವಶಂಕರ್ ಎಂಬುವವರು ಮಾ ತಿ
5[1]/ಮಾ.ಹ.ಅ/ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ದಿವ್ತೀಯ
37/2010
ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಖಾ ಹುದೆದ್ಗಳ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

42423

OFFICE BRANCH

5(10)/ಅಆನೇ/0 ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್
2/1999‐00
ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

42424

OFFICE BRANCH

5(10)/ನೇಮಕ/0
8/1991‐92

ರ್ೕ ಭೀಮಸೇನ ದೇಸಾಯಿ ಮತುತ್ ಸದಾ ವ
ಇವರನುನ್ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ಸೇವೆ
ಸಕರ್ಮಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/6/2010 0:00

A

42425

OFFICE BRANCH

5(10)/ಅಆನೇ/0
9/2004‐05

ನಾಯಕ ಸಾವ್ಮಿ ಎಂ.
ದಿ:ಎಂ.ಚನನ್ಬಸವಯಯ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/6/2010 0:00

A

42426

OFFICE BRANCH

5(10)/ಅಆನೇ/0
6/2003‐04

3/6/2010 0:00

A

ಹಮದ್ ಇಸಾಮ್ಯಿಲ್ ಜಬಿಮುಲಾಲ್ ತಂದೆ
ದಿ:ಪಾಯ್ರು ಸಾಬ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

3/6/2010 0:00

A

42427

OFFICE BRANCH

5(10)/ಅಆನೇ/8
0/2004‐05

ವೈ.ಎನ್.ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ತಂದೆ
ದಿ:ಹೆಚ್.ನರ ಂಹಪಪ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ನೌಕರಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

3/6/2010 0:00

A

42430

OFFICE BRANCH

5(10)/ಅಆನೇ/0
1/2000‐01

ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಮತುತ್ ಪರ್.ದಸ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
ಅನು ೕದನೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/6/2010 0:00

A

42431

OFFICE BRANCH

5(10)/ಅಆನೇ/0
1/2002‐03

ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಮತುತ್ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ
ಕುರಿತು.

3/6/2010 0:00

A

42589

OFFICE BRANCH

ಆಯುಕತ್ರ ಘಟಕದ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರಿಗೆ
5(7)/ಮುಂಬಡಿತ್/1
ಮತುತ್ ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್
08/1998‐99
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/9/2010 0:00

A

42590

OFFICE BRANCH

5(7)/ಜೇಪ/14/1
ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರಿಗೆ ಜೇಷಟ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಯ
998‐99

3/9/2010 0:00

A

ವರ

42591

OFFICE BRANCH

5(7)/ಅಆನೇ/28
/2006‐07

ರ್ೕ ಎಂ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ತಂದೆ ದಿ:ಮಂಚಯಯ್,
ಕಾರಿಪುರ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/9/2010 0:00

A

42592

OFFICE BRANCH

5(7)/ಅಆನೇ/05
/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಎನ್.ಜಿ. ಪದಾಮ್ವತಿ
ದಿ:ರಾಮಾನಂಜಯಯ್, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/9/2010 0:00

A

42593

OFFICE BRANCH

5(7)/ಅಆನೇ/31 ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ಸಣಣ್ಪಪ್, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/2006‐07
ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/9/2010 0:00

A

42594

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಎ.ಎಂ.ಪರಮೇಶವ್ರಯಯ್ ತಂದೆ
5(7)/ಅಆನೇ/24
ದಿ:ಪಿ.ಎಂ.ಷಡಾಕಷ್ರಯಯ್, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
/2006‐07
ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/9/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(7)/ಅಆನೇ/21
/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಎನ್.ಆರ್.ಅಂಬಿಕ,
ವೈ.ಆರ್.ತಿಪೆಪ್ೕಸಾವ್ಮಿ, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/9/2010 0:00

A

42595

42601

OFFICE BRANCH

5(7)/ನಾಯ್ಪರ್/24/ ಕಾಮಿರ್ಕ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ವಯ್ವಹರಣೆಯಿಂದ
2002‐03
ಉದಭ್ ಸುವ ಷಯಗಳ ಬಗೆಗ್.

3/10/2010 0:00

B

42602

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಲ ತಮಮ್, ದಿ:ಜಿ.ಎಂ.ತಿಮಮ್ಪಪ್ ಇವರು
5(7)/ನಾಯ್ಪರ್/04/
ಇಲಾಖೆಯ ರುದದ್ ಕ.ಆ.ನಾಯ್ಮಂ ಹೂಡಿರುವ
2002‐03
ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:218/03ರ ಬಗೆಗ್.

3/10/2010 0:00

B

42603

OFFICE BRANCH

5(7)/ನಾಯ್ಪರ್/25/
2002‐03

ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ತೀಪರ್ ಯಾವುದೇ
ನಿಯಮಗಳ ಪರ್ಕಾರ ಇಲಲ್ದೇ ಇದದ್, ಪಕಷ್ದ ಲ್
ಅಂತಹ ತೀಪಿರ್ನ ರುದದ್ ಸಕಾಲದ ಲ್
ಮೇಲಮ್ನ ಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್ ಸೂಚನೆಗಳು.

3/10/2010 0:00

B

42604

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಯಲಲ್ಪಪ್ , ಸವ್ಚಚ್ತೆಗಾರರು, ಇವರು
5(7)/ನಾಯ್ಪರ್/07/
ಇಲಾಖೆಯ ರುದದ್ ಕ.ಆ.ನಾಯ್.ಮಂ ಹೂಡಿರುವ
2002‐03
ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:2379/03ರ ಬಗೆಗ್.

3/10/2010 0:00

B

OFFICE BRANCH

ಮಲೆಲ್ೕಶಯಯ್ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನಿವೃತತ್ಇವರಿಗೆ ಸೇವಾ
5(7)/ನಾಯ್ಪರ್/39/
ಪುಸತ್ಕದ ಲ್ ಜನಮ್ ದಿನಾಂಕ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್. ದಾವೆ
2004‐05
ಸಂಖೆಯ್: 39/02ರ ಬಗೆಗ್.

3/10/2010 0:00

B

42605

42606

OFFICE BRANCH

5(7)/ನಾಯ್ಪರ್/01/ ರ್ೕ ಇನಾಯಿತ್ ಪಾಷ ಹೆಚ್ ಇವರು ಇಲಾಖೆಯ
2004‐05
ರುದದ್ ಕೆ.ಎ.ಟಿ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:9/04ರ ಬಗೆಗ್.

42607

OFFICE BRANCH

5(7)/ನಾಯ್ಪರ್/07/
2003‐04

42608

OFFICE BRANCH

42610

42611

3/10/2010 0:00

B

ರ್ೕ ಎಸ್.ಗಿರೀಶ್ ಇವರು ಇಲಾಖೆಯ ರುದದ್
ಕೆ.ಎ.ಟಿಯ ಲ್ ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ
ಸಂಖೆಯ್:7269/02ರ ಬಗೆಗ್.

3/10/2010 0:00

B

5(7)/ನಾಯ್ಪರ್/02/
2003‐04

ರ್ೕ ಎಸ್.ರ , ಇವರು ಇಲಾಖೆಯ ರುದದ್
ಕೆ.ಎ.ಟಿಯ ಲ್ ಹೂಡಿರಿವು ದಾವೆ
ಸಂಖೆಯ್:4429/03ರ ಬಗೆಗ್.

3/10/2010 0:00

B

OFFICE BRANCH

5(7)/ನಾಯ್ಪರ್/79/
1998‐99

ರ್ೕ ಇಸಾಮ್ ಲ್ ಅಬುದ್ಲ್ ವಾಹಬ್ ಷೇಖ್,
ದಿವ್ದಸ, ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಇವರ ಕೆ.ಎ.ಟಿ
ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್: 5670/99ರ ಬಗೆಗ್.

3/10/2010 0:00

B

OFFICE BRANCH

5(7)/ನಾಯ್ಪರ್/55/
1998‐99

ರ್ೕ ಗಂಗಯಯ್, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು, ಇವರ
ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:3096/98ರ ಬಗೆಗ್.

3/10/2010 0:00

B

OFFICE BRANCH

5(7)/ನಾಯ್ಪರ್/17/
1998‐99

ರ್ೕಮತಿ ಪಿ.ಆರ್. ವಗಂಗಮಮ್, ದಿ:ತಂದೆ
ಪಿ.ಆರ್.ತಮಮ್ಯಯ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/10/2010 0:00

B

42613

OFFICE BRANCH

5(7)/ಇ /70/2
000‐01

ಸಕಾರ್ರಿ ಮುದರ್ನಾಲಯದ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಇರುವ
ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಅಗತಯ್ ರುವ
ಕಛೇರಿ/ಸ.ಶಾಲೆಗ ಗೆ ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ
ಕುರಿತು.

3/10/2010 0:00

B

42614

OFFICE BRANCH

5(7)/ನಾಯ್ಪರ್/02/
2000‐01

ರ್ೕಮತಿ ಗೌರವವ್ ಪತಿ ದಿ:ಮಹದೇವಪಪ್ ಇವರು
ಇಲಾಖೆಯ ರುದದ್ ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ
ಸಂಖೆಯ್:158/00ರ ಬಗೆಗ್.

3/10/2010 0:00

B

42615

OFFICE BRANCH

ಜಿಲಾಲ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ
ಜಿಲಾ
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಗಳ
ಕಛೇರಿಗಳ ಲ್ ಮತು
ಮತುತ್
ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
5(7)/ಇ /42/1
ಹುದೆದ್ಗಳ ಲ್ ಶೇಕಡ 5 ರಷುಟ್ ಕಡಿತ ಗೊ ಸುವ
999‐2000
ಬಗೆಗ್.

3/10/2010 0:00

B

42616

OFFICE BRANCH

5(7)/ನಾಯ್ಪರ್/11/
1999‐2000

ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:7218/98 ರ್ೕಮತಿ
ಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್ ಇವರು ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ರುದದ್.

3/10/2010 0:00

B

42612

42617

OFFICE BRANCH

5(7)/ಇ /11/1
993‐1994

ಸಾ. ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ತುಂಬುವ ಬಗೆಗ್.

3/10/2010 0:00

B

42618

OFFICE BRANCH

5(7)/ಇ /71/1
993‐1994

ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರ
ಪುನರ್ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/10/2010 0:00

B

42619

OFFICE BRANCH

5(7)/ನಾಯ್ಪರ್/02/
2001‐02

ಉಮೇಶ್ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೌಕರಿ ನೀಡಿಲಲ್ವೆಂದು
ಕೆ.ಎ.ಟಿಯ ಲ್ ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ
ಸಂಖೆಯ್:5165/01ರ ಬಗೆಗ್.

3/10/2010 0:00

B

42620

OFFICE BRANCH

5(7)/ನಾಯ್ಪರ್/45/
1997‐98

ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:79/98 ರ್ೕಮತಿ
ಮುದದ್ಮಮ್ ನಿವೃತಿತ್ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು.

3/10/2010 0:00

B

42621

OFFICE BRANCH

5(7)/ಇ /37/1
987‐88

ಚಾಕರಿ ಬಾಯಿಗ ಗೆ ನಿವೃತತ್ ವೇತನ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/10/2010 0:00

B

42622

OFFICE BRANCH

ದಿ:ಸಾವುಬಾಯಿ ಬೀಸೆ, ಚಾಕರಿಬಾಯಿ ಇವರ
5(7)/ನಾಯ್ಪರ್/82/
ಪರ ಎಸ್.ಎನ್.ಬೀಸೆ ಇವರಿಗೆ ಪಿಂಚಣೆ ಮೇಲೆ
1996‐97
ಬಡಿಡ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/10/2010 0:00

B

42623

OFFICE BRANCH

5(7)/ಇ /67/1
993‐94

ದಿನಗೂ ನೌಕರರ ಬಗೆಗ್ ದಿನಾಂಕ 1‐07‐84ರ
ನಂತರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ರುದದ್ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.

3/10/2010 0:00

B

42752

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಕೆ.ಎಂ. ವಶಂಕರಯಯ್,ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಬಬ್ಂದಿ
5(5)(7)/ಇ /24
ಶಾಖೆ‐4 ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್
ೕಟ್ರ್ ನಿರಪೇಕಷ್ಣಾ
/2006‐07
ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/12/2010 0:00

C

OFFICE BRANCH

5(5)(7)/ಇ /26
/2006‐07

ಅಧೀಕಷ್ಕರು,
ರ್ೕ ಬಿ. .ಪರ್ಸಾದ್
ಸಾದ್ ಬಾಬು
ಬಾಬು, ಅಧೀಕಷ್ಕರು
ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವರ ಆಪತ್ ಶಾಖೆ ಇವರ
ಸೇವಾಪುಸತ್ಕ ಮತುತ್ ಅಂತಿಮ ವೇತನ ಪತರ್
ರವಾನೆ ಬಗೆಗ್.

3/12/2010 0:00

C

OFFICE BRANCH

5(5)(7)/ಇ /23
/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಜಿ.ಕಲಾವತಿಯಮಮ್, ಸ ರ್ೕಮತಿ
ದಾಯ್ಹೆಗಡೆ, ರ್ೕ .ಬೋರಯಯ್, ಇವರಿಗೆ
ದಿ:01‐04‐06ರಿಂದ ಎಕಸ್ಗ್ಗೆರ್ೕ ಯ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/12/2010 0:00

C

42753

42754

42755

42756

42757

42758

42761

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಬಿ.ನರೇಂದರ್ಕುಮಾರ್, ಪರ್.ದ.ಸ ಆಯುಕತ್ರ
5(5)(7)/ಇ /07
ಕಛೇರಿ, ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್
ೕಟ್ರ್ ಮಾಡಿಸಲು
/2006‐07
ನಿರಪೇಕಷ್ಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

OFFICE BRANCH

5(5)(7)/ಇ /13
/2006‐07

3/12/2010 0:00

C

3/12/2010 0:00

C

OFFICE BRANCH

ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್:6929/01ರ ರ್ೕ
5(5)(7)/ಇ /01 ಹೆಚ್.ಆರ್.ರಂಗಸಾವ್ಮಿ, ನಿವೃತತ್ ಪರ್.ದ.ಸ ಮತುತ್
/2006‐07
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಕಾರೇಹ ಳ್ ರುದದ್ ರಾಜಯ್
ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಇತರರು.

3/12/2010 0:00

C

OFFICE BRANCH

ದಿನಕರ್ ಪರ್.ದ.ಸ, ಸ. ಭಾ
ಭಾಗೀಯ
ಗೀಯ
ರ್ೕ ದಿನಕರ್,
5(5)(7)/ಇ /22 ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ಮ ಗೆ, ಸ.ಉಗಾರ್ಣ ಸಂಕೀಣರ್,
ಹೊಸೂರು ರಸೆತ್, ಬೆಂ‐68 ಇವರ ರಾಜೀನಾಮೆ
/2006‐07
ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/12/2010 0:00

C

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಈ .ಷಡಾರ್ಕ್ ದೇವಪುತರ್ , ದಿವ್.ದ.ಸ. ರಾಜಯ್
ಕಷ್ಕರ ಕಲಾನ್ಣ ನಿಧಿ ಮತುತ್ ದಾಯ್ಥಿರ್
CPI/ನಿ&ಪಿಂ/ನಿ.ವೇ ೇಮಾಭಿವೃದಿದ್ ನಿಧಿ, ಕೆ.ಜಿ.ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು
.82/2010
ಇವರು ಸವ್‐ಇಚಾಛ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ
ನಿವೃತಿತ್ವೇತನ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

8/29/2011 0:00

D

ರ್ೕ ಮು ೕರ್ ಅಹಮ್ದ್ ಎಂ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು,
ಕ.ರಾ. .ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿ, ಬೆಂ‐2 ಇವರಿಗೆ ಹಜ್
ಯಾತೆರ್ ಕೈಗೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ
ಬಗೆಗ್.

42763

OFFICE BRANCH

ಸಕರ್ಮಗೊಂಡ ದಿನಗೂ ನೌಕರರು, ಮತುತ್
5(5)(7)/ಇ /40 ಸಾದಿಲಾವ್ರು ವೆಚಚ್ದಿಂದ ವೇತನ ಪಡೆಯುವ
/2001‐02
ಪೂಣರ್ಕಾ ಕ ನೌಕರರ ವೇತನವನುನ್ ತಪಾಪ್ಗಿ
ನಿಗದಿಪಡಿ ರುವ ಬಗೆಗ್ ತನಿಖೆ.

42764

OFFICE BRANCH

5(5)(7)/ಇ /01
/2004‐05

42765

OFFICE BRANCH

42766

42767

3/12/2010 0:00

D

ಅಪಾರ ಆಯುಕತ್ರು, ಸಾ. .ಇ. ಧಾರವಾಡ
ಮತುತ್ ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಆಯುಕಾತ್ಯಗ ಗೆ
ಕಳು ಸುವ ಪತರ್ಗಳ ಕುರಿತು.

3/12/2010 0:00

D

5(5)(7)/ಇ /68
/2000‐01

ಸಾದಿಲಾವ್ರು ವೆಚಚ್ದಿಂದ ವೇತನ ಪಡೆಯುತಿತ್ರುವ
ಪೂಣರ್ಕಾ ಕ ನೌಕರರ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿಯ
ಪರಿಷಕ್ರಣೆ ಕುರಿತು.

3/12/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(5)(7)/ಇ /01
/2005‐06

ರ್ೕ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ದಿ:ನಾರಾಯಣ
ಅಂಗ ಕಲ ಇವರಿಗೆ ದಿನಕೂ ನೌಕರರನುನ್
ನೇಮಿ ಕೊಳುಳ್ವ ಕುರಿತು.

3/12/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(5)(7)/ಇ /01
/2006‐07

ದಿ: ರ್ೕ ಎಂ.ಎಂ.ಉಗರಗೋಳ, ಪಾಯಿ,
ಂದಿನ ೇ, , ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ, ಇವರಿಗೆ
ನಿವರ್ತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/12/2010 0:00

D

42768

OFFICE BRANCH

5(5)(7)/ಇ /11 ಗೂರ್ಪ್ `ಡಿ` ಹುದೆದ್ಯಿಂದ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್
/2005‐06
ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

42769

OFFICE BRANCH

5(5)(7)/ಇ /19
/2000‐01

42771

OFFICE BRANCH

5(5)(7)/ಇ /11
/2003‐04

42772

42773

3/12/2010 0:00

D

ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರಿ `ಡಿ` ಗೂರ್ಪ್
ನೌಕರರ ಕೇಂದರ್ ಸಂಘದ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್.

3/12/2010 0:00

D

ರ್ೕ ರಾಮಯಯ್ `ಡಿ` ದಜೆರ್ ನೌಕರರು ಇವರನುನ್
ಕತರ್ವಯ್ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು.

3/12/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ರ್ೕದೇ ,ಪತಿ ದಿ:ಸದಾ ವ ಕಂಬಾಳ ೆ,
5(5)(7)/ಇ /15
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೂರ್ಪ್
5/2002‐03
`ಡಿ` ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/12/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(5)(7)/ಇ /01
/2004‐05

ರ್ೕ ಸ ೕರ್ ಅಹಮದ್, ಪರಿಚಾರಕರು,
ಇವರನುನ್ ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ವ ಕುರಿತು.

3/12/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(5)(7)/ಇ /07 ಗೂರ್ಪ್ `ಡಿ` ನೌಕರರ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ
/2004‐05
ಕುರಿತು.

3/12/2010 0:00

D

42775

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಅಣಣ್ಯಯ್ ಸಂಖಾಯ್ತಿರಿಕತ್ ದಿನಗೂ
5(5)(7)/ಇ /10 ನೌಕರರನುನ್ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ
/2004‐05
`ಡಿ` ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ಗೆ ಮರು ನಾಯ್ಸಗೂ ರುವ
ಬಗೆಗ್.

3/12/2010 0:00

D

42776

OFFICE BRANCH

5(5)(7)/ಇ /02
/2004‐05

ಕಷ್ಣ ಸಚಿವರ ಕಾಯಾರ್ಲಯಕೆಕ್ ಗೂರ್ಪ್ `ಡಿ`
ನೌಕರರನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸು ಬಗೆಗ್.

3/12/2010 0:00

D

42714

OFFICE BRANCH

5(5)/ಗರನ/21/
2006‐07

ಮತಿ ಆರ್.ಲ ತಾ
ತಾ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು
ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ನಿವೃ
ನಿವ ತತ್
ರ್ೕೕಮತಿ
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂ,
ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರದ ಗ ಕೆ ರಜೆ
ನಗಧೀಕರಣಕೆಕ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/12/2010 0:00

C

42715

OFFICE BRANCH

5(9)(7)/ರಮಂ/
14/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಸುಧಾ, ಪರ್.ದ.ಸ ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ,ಬೆಂ, ಇವರಿಗೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/12/2010 0:00

C

42774

42717

OFFICE BRANCH

5(9)(7)/ಭೇ &
ವ/20/2006‐07

ದಿ:28‐06‐06ರಂದು ಅನಿರೀ ತ ಭೇಟಿ
ನೀಡಿದಾಗ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಶಾಖೆ ರ್ೕ ವಪಪ್
ಗೈರುಹಾಜರಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ್.

3/12/2010 0:00

C

42718

OFFICE BRANCH

5(9)(7)/ಭೇ &
ವ/16/2006‐07

ದಿ:26‐06‐06ರಂದು ಕಛೇರಿಗೆ ಗೈರು
ಹಾಜರಾಗಿರು ಬಬ್ಂದಿ ಬಗೆಗ್.

3/12/2010 0:00

C

42719

OFFICE BRANCH

5(9)(7)/ಭೇ &
ರ್ೕ ರ್ೕನಿವಾಸ ಮೂತಿರ್ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು
ವ/12/2006‐07 ಕಛೇರಿಗೆ ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರು ಹಾಜರಿಯಾದ ಬಗೆಗ್.

3/12/2010 0:00

C

42720

OFFICE BRANCH

5(9)(7)/ಭೇ &
ವ/18/2006‐07

3/12/2010 0:00

C

3/12/2010 0:00

C

42722

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ .ಗಂಗಪಪ್ , ಪರಿಚಾರಕರು, ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ,ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ ಇವರು ಗೈರು
ಹಾಜರಿಯಾದ ಬಗೆಗ್.

ರ್ೕ ಐ. .ಬದರಿನಾರಾಯಣ, ದಿವ್.ದ.ಸ
5(9)(7)/ವೇಬ/2 ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಇವರಿಗೆ 20 ವಷರ್ ಸೇವೆಯ
8/2006‐07
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.

ಬಿ.ಎಸ್.ನಾಗೇಶ್, ಪರ್.ದ.ಸ.ನಿಯಮ‐32,
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

42723

OFFICE BRANCH

5(9)(7)/ವೇಬ/2
5/2006‐07

42724

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಆರ್.ಶೈಲಜಾ, . .ಟಿ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಣ
5(9)(7)/ವೇಬ/2
ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ, ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿತ್
6/2006‐07
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

42727

OFFICE BRANCH

5(5)(7)/ವೇಬ/2
0/2006‐07

42729

OFFICE BRANCH

5(5)(7)/ವೇಬ/1
6/2006‐07

OFFICE BRANCH

42731

3/12/2010 0:00

C

3/12/2010 0:00

C

ರ್ೕ ರಾಜಶೇಖರಪಪ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು
ಇವರಿಗೆ 20 ವಷರ್ದ ಸೇವೆಯ ಶೇಷ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/12/2010 0:00

C

ರ್ೕ ಮಹಮದ್ ನಯೀಮುದಿದ್ೕನ್ ಇವರಿಗೆ 20
ವಷರ್ದ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/12/2010 0:00

C

ದಿ:ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಗಣೇಶಗೌಡ, ದಿವ್ದಸ ಸ.ಕಿ.ಕಾ,
5(5)(7)/ವೇಬ/1 ಹರೇಹ ಳ್, ಬೇಲೂರು ಇವರಿಗೆ ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ
9/2006‐07
ಪರೀ ೆ ತೇಗರ್ಡೆ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ
ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/12/2010 0:00

C

42732

OFFICE BRANCH

5(5)(7)/ವೇಬ/0
1/2006‐07

ರ್ೕ ಎಂ.ಎಸ್. ಲೋಕೇಶ್, ಪರ್.ದ.ಸ ನಿಯಮ‐32
ಇವರಿಗೆ 20 ವಷರ್ದ ಸೇವೆಯ ಶೇಷ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/12/2010 0:00

C

42733

OFFICE BRANCH

5(5)(7)/ವೇಬ/0
2/2006‐07

ರ್ೕ ಜಿ.ಮೈಲಪಪ್,ಪರ್.ದ.ಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂ, ಇವರಿಗೆ 20 ವಷರ್ದ ಸೇವೆಯ ಶೇಷ
ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/12/2010 0:00

C

42734

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಆರ್.ಬಿ.ಲೋಕೇಶ್ ಮತುತ್ ಪಿ.ಮುನಿಕೃಷಣ್ಪಪ್,
5(5)(7)/ವೇಬ/0
ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಇವರಿಗೆ
4/2006‐07
ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/12/2010 0:00

C

42735

OFFICE BRANCH

ಕೆ. . ೕರೇಗೌಡ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿ,
5(5)(7)/ವೇನಿ/0
ಶೃಂಗೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್
5/2006‐07
ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್.

3/12/2010 0:00

C

42736

OFFICE BRANCH

5(5)(7)/ವೇನಿ/3
/2006‐07

3/12/2010 0:00

C

ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಯಿಂದ ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ
ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ಹೊಂದಿದ ಅಧೀಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ
ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್.

OFFICE BRANCH

5(5)(7)/ಕಾಸವ್ವೇ
ಬ/17/2006‐07

ಜಿ.ಗೋಪಿ, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು ಸ. ಭಾಗೀಯ
ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ಮ ಗೆ ಬೊಮಮ್ನಹ ಳ್, ಬೆಂ
ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/12/2010 0:00

C

OFFICE BRANCH

5(5)(7)/ವೇನಿ/0
4/2006‐07

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಕೃಷಣ್ಯಯ್, ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು,
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಇವರಿಗೆ ರಿಯ
ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ವೇತನ
ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/12/2010 0:00

C

42743

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ವಸಂತ ಶಾಖಾ
ಗರ್ಂಥಪಾಲಕರು, ರಿಕ್ ಶೇಷಾದಿರ್ಪುರಂ,
5(5)(7)/ರಮಂ/ ಇವರಿಗೆ 21‐07‐06 ರಿಂದ 11‐08‐06ರವರೆಗೆ
22/2006‐07
ರಜಾ ಪರ್ಮಾಣ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸೌಲಭಯ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಮತುತ್ ಪರಿವರ್ತಿ ರಜೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/12/2010 0:00

C

43056

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/11
8/2009‐/2010

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ಕು:ಜಿ.ಟಿ.ಸಾಕಮಮ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/9/2010 0:00

A

43057

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/11
9/2009‐10/2010

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಜೆ.ಡಿಂಪುಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/9/2010 0:00

A

42738

42742

43059

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/12
1/2009‐10/2010

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ಕು:ಹೆಚ್.ಇ.ಗೀತಾ ರವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/5/2011 0:00

A

43060

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/12
2/2009‐10/2010

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
.ಆರ್.ಇಂದರ್ಮಮ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/9/2010 0:00

A

43069

OFFICE BRANCH

5[1]/ಮಾ.ಹ.ಅ/
41/2010

ರ್ೕ ಆರ್.ರಾಮಣಣ್ ಬಿನ ರಂಗಯಯ್ ಎಂಬುವವರು
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

43074

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/12 ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ ಕೆ.ಶಂಕರ್
3/2009‐10/2010
ರವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/6/2011 0:00

A

43075

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/12
4/2009‐10/2010

11/9/2010 0:00

A

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
.ಎಲ್.ಸಂದೀಪ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
5(4)/ನೇಮಕ/12
ಎಂ.ವೈ.ರಂಜಿತ್ ಗೌಡ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
6/2009‐10/2010
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/9/2010 0:00

A

43078

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಚಾಂದ್ಪಾಷ, ಆಂಗಲ್ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು
5(9)/ವೇನಿ//62/ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು,
2009‐/2010 ಇವರ ಬಾಕಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.

8/18/2011 0:00

D

43085

OFFICE BRANCH

5
2.20.ಇ /2010

ಅರ ಂದ ನಾಗಪಪ್ ಗದ ಇವರು ಮಾ ತಿ
ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವಬಗೆಗ್ ಪಿಓ ರೂ:10

10/27/2010 0:00

E

OFFICE BRANCH

ಶರ್.ಚಿಕಕ್
ಚಿಕ ರಂಗಪ
ರಂಗಪಪ್, ನಿವೃ
ನಿವ ತತ್ ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರ
ಸಹಾಯಕರು,
ು
ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ
5(9)/ವೇನಿ//64/
2009‐/2010
ಮಂಡ ,ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವೇತನ ಪುನರ್
ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್

8/19/2011 0:00

D

ಆನಂದ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್. ಬಿನ್
ಸುಬಬ್ಣಣ್ಚಾರಯರ್,ಹುಣಸೂರು ಇವರಿಗೆ
ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕಮಾಡುವಬಗೆಗ್. ಸೇವಾಪುಸತ್ಕದೂಂದಿಗೆ.

11/12/2010 0:00

A

43077

43087

43088

OFFICE BRANCH

5
2.85.ಅಆನೇ/201
0

OFFICE BRANCH

5[1] ೕ
.ಬೆ/ನಿ ೕ/09/
2010

ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ [ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢ
ಕಷ್ಣ]ಕಾನೂನು ಕೋಶದ ಮುಖಯ್ಸಥ್ರ ಶಾಖೆಗೆ
ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರ/ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್
ನಿ ೕಜನೆ ಮೂಲಕ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

E

43105

OFFICE BRANCH

5[1] KSEEB
ಇ.ಪ/ಇ /44/201
0

ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ ಮಂಡ ಯ
ಇತರೆ ಪರೀ ೆಗಳು ಭಾಗದ ಲ್ ಕತರ್ವಯ್
ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿ
ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್

1/27/2011 0:00

C

43107

OFFICE BRANCH

5
ರ್ೕ ಎಸ್ ವನಂಜಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ಪ.ವಯ್. ಇವರ
(2)/ನಿ&ಪಿಂ/22/2
ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ/ಡಿ ಆರ್ ಜಿ ಪರಿಷಕ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
010

5/9/2011 0:00

A

43108

OFFICE BRANCH

5
(2)/ಕ.ನಿ.ಅ/23/20
10

ರ್ೕ ಎಸ್ ಎನ್ ವೆಂಕೋಬರಾವ್, ಪ.ವಯ್ ಇವರ
ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ ಬಗೆಗ್

11/12/2010 0:00

E

43109

OFFICE BRANCH

5
(2)/ಜೇಪ/24/201
0

ಸಾ ಇ.ಯ ಪತಾರ್ಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರ
ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ದಿನಾಂಕ:1‐1‐
2010ರ ಲ್ದದ್ಂತೆ ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/30/2011 0:00

A

43097

ಸಾ ಇ.ಯ ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರು/ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರ
ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ದಿನಾಂಕ:1‐1‐
2010ರ ಲ್ದದ್ಂತೆ ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಬಗೆಗ್

43111

OFFICE BRANCH

5
(2)/ಜೇಪ/25/201
0

43112

OFFICE BRANCH

5
ಸಾ ಇ.ಯ ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಯನುನ್
(2)/ಜೇಪ/26/201
ದಿನಾಂಕ:1‐1‐2010ರ ಲ್ದದ್ಂತೆ ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಬಗೆಗ್
0

43113

OFFICE BRANCH

5
(2)/ಜೇಪ/27/201
0

OFFICE BRANCH

5
(2)/ಜೇಪ/28/201
0

OFFICE BRANCH

5[4]/ಅಆನೇ/12
7/2010

43114

43123

8/30/2011 0:00

A

8/30/2011 0:00

A

ಸಾ ಇ.ಯ ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರ ಜೇಷಠ್ತಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ದಿನಾಂಕ:1‐1‐2010ರ ಲ್ದದ್ಂತೆ
ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/30/2011 0:00

A

ಸಾ ಇ.ಯ ರಿಯ
ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರ/ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರ ಜೇಷಠ್ತಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ದಿನಾಂಕ:1‐1‐2010ರ ಲ್ದದ್ಂತೆ
ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/30/2011 0:00

A

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕಮತಿ.ಟಿ.ಡಿ.ತನುಜ‐ರವರಿಗೆ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

1/5/2011 0:00

A

OFFICE BRANCH

5[4]/ಇ /128/
2010

ಸಕಾರ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಡಯ್ರೆಕಟ್ರಿ ಪರ್ಕಟಿಸುವ
ಚಾರದ ಲ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ್ಗಳ ಪಟಿಟ್ಯನುನ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/20/2011 0:00

E

42923

OFFICE BRANCH

ಜಿ.ಐ.ಬಿಜಾಪುರ, ನಿವೃತತ್ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು,
5(5)(7)/ವೇಬ/2 ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂ, ಇವರಿಗೆ ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ
7/2001‐02
ಪರೀ ೆ ತೇಗರ್ಡೆ ಹೊಂದಿದ ಪರ್ಯುಕತ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/18/2010 0:00

D

42924

OFFICE BRANCH

5(5)(7)/ಇ /01
/2001‐02

ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ೕಜನೆಯನುನ್ ಡಿ
ಗೂರ್ಫ್ ನೌಕರರಿಗೆ ಹೊರತು ಪಡಿ ಎಲಾಲ್
ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರರಿಗೂ ಜಾರಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/18/2010 0:00

D

42925

OFFICE BRANCH

5(5)(7)/ಇ /09
/2001‐02

ದಿನಾಂಕ:01‐04‐01ರ ಲ್ದದ್ಂತೆ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರಿ
ನೌಕರರ ಸೇವಾ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಒದಗಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.

3/18/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

ಕಾರಣಾಂತರಗ ಂದ ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ ಬಡಿತ್
5(5)(7)/ವೇಬ/0 ಮಂಜೂರು ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಈ ಕಛೇರಿಯ
4/2003‐04
ದಜೆರ್ ನೌಕರರಿಗೆ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/18/2010 0:00

D

43124

42926

42928

OFFICE BRANCH

5(5)(7)/ರಮಂ/
16/2003‐04

2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ನಿವೃತತ್ರಾದ
ನೌಕರರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ
ನಗಧೀಕರಣಕಾಕ್ಗಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/18/2010 0:00

D

42929

OFFICE BRANCH

5(5)(7)/ಇ /26
/2003‐04

ಈ ಕಛೇರಿಯ ಬಬ್ಂದಿ ವಗರ್ದವರಿಗೆ 2004‐
05ನೇ ೇತಾರ್ವಧಿಯ ಲ್ ಸವ್ಗಾರ್ಮ ಪರ್ಯಾಣ
ಸೌಲಭಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/18/2010 0:00

D

42930

OFFICE BRANCH

5(5)(7)/ವೇಬ/0
1/2003‐04

ಈ ಕಛೇರಿಯ ದಜೆರ್ ನೌಕರರಿಗೆ ವಾ ರ್ಕ
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/18/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

2003‐04ನೇ ೇತಾ
ೇತಾರ್ವಧಿಯ
ವಧಿಯ ಲ್ ಗ ಕೆ ರಜೆ
5(5)(7)/ರಮಂ/ ನಗದೀಕರಣಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್ ಸಕಾರ್ರದ ಆದೇಶ
ಸಂಖೆಯ್:ಎಫ್.ಡಿ.ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್/02 ದಿ:28‐12‐
01/2003‐04
02ರ ಬಗೆಗ್.

3/18/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

ಕಾರಣಾಂತರಗ ಂದ ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ ಬಡಿತ್
5(5)(7)/ವೇಬ/0
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಈ ಕಛೇರಿ
6/2004‐05
ನೌಕರರಿಗೆ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.

3/18/2010 0:00

D

42933

42934

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಎಲ್.ಭದರಿನಾಥ್, ಪರ್.ದ.ಸ , ಆಯುಕತ್ರ
5(5)(7)/ರಮಂ/
ಕಛೇರಿ, ಬೆಂ, ಇವರಿಗೆ ರಜೆ ಪರ್ಯಾಣ ರಿಯಾತಿತ್
15/2004‐05
ಸೌಲಭಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

42943

OFFICE BRANCH

5(5)(7)/ರಮಂ/
25/2004‐05

42944

OFFICE BRANCH

42945

42947

42936

3/18/2010 0:00

D

ರ್ೕ ರಾಮಚಂದರ್ರಾವ್, ಸಹಾಯಕ
ಸಾಂಖಾಯ್ಂಶಾ ಅಧಿಕಾರಿ , ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಸಾ. , ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂ, ಇವರಿಗೆ ರಜೆ ಪರ್ಯಾಣ
ರಿಯಾಯಿತ್ ಸೌಲಭಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/18/2010 0:00

D

5(5)(7)/ರಮಂ/
02/2004‐05

2005‐05ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ನಿವೃತತ್ರಾದ
ನೌಕರರಿಗೆ ನಿವೃತದ್ತಿನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ
ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/18/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(5)(7)/ಕಾಸವ್ವೇ
ಬ/4/2004‐05

ರ್ೕ ಎನ್.ನಾಗರಾಜು`ಡಿ` ದಜೆರ್ ನೌಕರರು
ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರದು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/18/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(5)(7)/ವೇಬ/0 ಈ ಕಛೇರಿಯ ನೌಕರರ ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ ಬಡಿತ್
1/2004‐05
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

3/18/2010 0:00

D

ರ್ೕಮತಿ ಕಲಾವತಿಯಮಮ್, ಸ. , ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ, ಸಾ. . ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂ, ಇವರಿಗಸೆ ರಜೆ
ಪರ್ಯಾಣ ರಿಯಾಯಿತ್ ಸೌಲಭಯ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/18/2010 0:00

D

42949

OFFICE BRANCH

5(5)(7)/ರಮಂ/
35/2005‐06

42950

OFFICE BRANCH

5(5)(7)/ರಮಂ/
01/2005‐06

ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಹ ಕೆ ರಜೆ ನಗಧಿಕರಿಸಲು
ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/18/2010 0:00

D

42952

OFFICE BRANCH

5(5)(7)/ವೇಬ/0
5/2005‐06

ಈ ಕಛೇರಿಯ ನೌಕರರಿಗೆ ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ
ಮಂಜುರಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/18/2010 0:00

D

42954

OFFICE BRANCH

ಕಾರಣಾಂತರಗ ಂದ ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ ಬಡಿತ್
5(5)(7)/ವೇಬ/0
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದೆ ಇರುವ ನೌಕರರಿಗೆ ವಾ ರ್ಕ
4/2005‐06
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/18/2010 0:00

D

42960

OFFICE BRANCH

8/30/2011 0:00

D

CPI.06.ನಾಯ್ಪರ್/20
10

ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ಸಂ:1330/2010
ಸಂಗಪಪ್,ಟೈಪಿಸಟ್.

42961

OFFICE BRANCH

CPI.82.ಅಆನೇ/20
10

42962

OFFICE BRANCH

42963

42978

42980

ಕೆ. .ರಾಜೇಶವ್ರಿ ಕೋಂ ಕೆ.ರಾಜಣಣ್,ಮದೂದ್ರು
ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ಬಗೆಗ್. ಸೇವಾಪುಸತ್ಕದೂಂದಿಗೆ.

12/1/2010 0:00

A

5
ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್ ಆಚಾಯರ್ ಬಿನ್ ಪುರುಷೋತತ್ಮ
2.98.ಅಆನೇ/201 ಆಚಾಯರ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ಪರ್ದಸಹುದೆದ್ಗೆ
0
ನೇಮಕ ಮಾಡುವಬಗೆಗ್ .ಸೇವಾಪುಸತ್ಕದೂಂದಿಗೆ.

5/9/2011 0:00

A

OFFICE BRANCH

5
.ಮಧುಸೂದನ್ ಬಿನ್ ಚಿಕೂಕ್ಸಯಯ್,ಪೂರಿಗಾ
2.91.ಅಆನೇ/201 ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವಬಗೆಗ್
0
ಸೇವಾಪುಸತ್ಕದೂಂದಿಗೆ.

12/1/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

5
2.86.ಅಆನೇ/201
0

11/12/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಹೆಚ್.ಆರ್.ರಾಧ ಕೋಂ
5
ಎಂ.ಜೆ.ಅನಂತಕುಮಾರ್,ಹೆಬಾಬ್ರೆಕೂಪಪ್ಲು,ಇವ
2.87.ಅಆನೇ/201
ರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೆಲೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವಬಗೆಗ್.
0
ಸೇವಾಪುಸತ್ಕದೂಂದಿಗೆ.

11/12/2010 0:00

A

ಸಚಿ ನ್ ಆರ್. ಬಿನ್
ಸಚಿಚ್
ಆರ್.ಎನ್.ರಾಜಯಯ್,ಕಿಂಡೀಪುರ,ಇವರಿಗೆ
ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ದಿವ್ದಸಹುದೆದ್ ನೀಡುವಬಗೆಗ್.
ಸೇವಾಪುಸತ್ಕದೂಂದಿಗೆ.

42782

OFFICE BRANCH

5[1]
ಆ.ಬ/ಇ /01/201
0

42846

OFFICE BRANCH

5(5)(7)/ವೇಬ/0
2/2005‐06

42847

42848

42849

ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬಬ್ಂದಿ ಆಂತರಿಕ
ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

C

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಕೆ.ಶೈಲಜ, ದಿವ್.ದ.ಸ ಲೋಕ ಕಷ್ಣ
ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ ಬೆಂ‐3 ಇವರ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/25/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಕೆ.ಆರ್. ಗೋ ಂದ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಇವರಿಗೆ
5(5)(7)/ವೇನಿ/0 ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ 15 ವಷರ್ಗಳ ಸವ್.ಚಾ.ವೇ.
5/2005‐06
ಬಡಿತ್ ಹಾಗೂ ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ವೇತನ
ಬಡಿತ್ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/17/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(5)(7)/ವೇಬ/0
7/2005‐06

ರ್ೕ ಎಂ.ಎಸ್. ವ ಂಗಪಪ್, ಪರ್.ದ.ಸ ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ ಇವರಿಗೆ 10 ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲಮಿತಿ
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/17/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(5)(7)/ವೇಬ/0
9/2005‐06

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಸಂಧಾಯ್, ಪರ್.ದ.ಸ
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಇವರಿಗೆ 15 ವಷರ್ಗಳ
ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/17/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಜಿತೇಂದರ್ ಕುಮಾರ್, ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು,
5(5)(7)/ವೇಬ/1
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಇವರಿಗೆ 10 ವಷರ್ಗಳ
1/2005‐06
ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.

3/17/2010 0:00

D

42851

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಕೆ.ಎಸ್. ರ ಶೇಖರ್, ಪರ್.ದ.ಸ ನಿ‐
5(5)(7)/ವೇಬ/1 32ಇವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ 20 ವಷರ್ಗಳ
3/2005‐06
ಸೇವೆ ಪೂಣರ್ವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಶೇಷ
ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/17/2010 0:00

D

42852

OFFICE BRANCH

5(5)(7)/ವೇಬ/1
4/2005‐06

ಜಿ.ನ ನಿ, ಪರ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಇವರಿಗೆ
10 ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/17/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಎ.ಎಸ್. ಮುದಣ
ದ್ ಣ್, ದಿವ್.ದ.ಸ
5(5)(7)/ವೇಬ/1 ಸ.ಪ.ಪೂಕಾಲೇಜು, ಶವ್ನಾಥಪುರ, ದೇವನಹ ಳ್
ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಸವ್.ಚಾ.ವೇ ಬಡಿತ್
6/2005‐06
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/17/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಎಂ.ಎನ್ ಅಯಾಬಾ ಪಾಷಾ, ಮತುತ್
ಜಿ.ನ ನಿ, ಪರ್.ದ.ಸ ಇವರಿಗಿಂತ ಸೇವೆಯ ಲ್
5(5)(7)/ವೇನಿಪ/
ಕಿರಿಯ ನೌಕರರಾದ ರ್ೕ ಅನಂತ ಪದಮ್ನಾಭ ಕೆ.
20/2005‐06
ಪರ್.ದ.ಸ ಇವರ ವೇತನಕೆಕ್ ಸಮನಾಂತರ
ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/17/2010 0:00

D

42850

42853

42854

42855

OFFICE BRANCH

5(5)(7)/ಇ /23 ರಾಜಯ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಪನೂಮ್ಝಲ ಮತುತ್ ಮಾ ತಿ
/2005‐06
ಕೇಂದರ್ ರಿಕಗ್ರ್ಂಥಾಲಯಕೆಕ್ ಹಣ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/17/2010 0:00

D

42856

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಎಂ.ಚಿನನ್ಪಪ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
5(5)(7)/ಇ /24
ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್
ಟ್ರ್ ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
/2005‐06
ಬಗೆಗ್.

3/17/2010 0:00

D

42857

OFFICE BRANCH

5(5)(7)/ಇ /25
/2005‐06

3/17/2010 0:00

D

42858

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಬಲರಾಮ, ಪರ್.ದ.ಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
5(5)(7)/ವೇಬ/2
ಇವರಿಗೆ 15 ವಷರ್ಗಳ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನ
6/2005‐06
ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/17/2010 0:00

D

42860

OFFICE BRANCH

5(5)(7)/ಇ /27
/2005‐06

ರ್ೕ ಎಸ್.ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ , ಇವರ ಪರಿ ೕಕಷ್ಣಾ
ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/17/2010 0:00

D

ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಕತರ್ವಯ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ
ನೌಕರರಿಗೆ ಸೇವಾ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ ಹಾಗೂ
ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

42861

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ನೀ:ತಾಭಟ್, ಪರ್.ದ.ಸ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್
5(5)(7)/ ಪರ್ಅ
ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ಯಾಣ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ
ನು/28/2005‐06
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

ರ್ೕ ಎಂ.ಕೆ.ಸುರಪುರ, ಕ.ಪಾರ್.ಪೌರ್. .ಪ.ಮಂಡ
ಪದನಿಮಿತತ್ ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪರ್ವಾಸ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು.

3/17/2010 0:00

D

3/17/2010 0:00

D

42862

OFFICE BRANCH

5(5)(7)/ಪರ್ಭ/28
/2005‐06

42863

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಮಹೇಶ್ ಮತುತ್ ರ್ೕಮತಿ ಯಶೋದಮಮ್,
5(5)(7)/ಇ /30
ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಇವರ
/2005‐06
ಪರಿ ೕಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/17/2010 0:00

D

42864

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಜಿ.ಎನ್. ವಕುಮಾರ್, ಪರ್.ದ.ಸನಿ‐
5(5)(7)/ವೇಬ/3
32ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ
1/2005‐06
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

3/17/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಎ.ಟಿ.ಸುವಣರ್ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು,
5(5)(7)/ವೇಬ/3 ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಇವರ 15 ವಷರ್ಗಳ ಸವ್ಯಂ
2/2005‐06
ಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.

3/17/2010 0:00

D

42872

42873

OFFICE BRANCH

ಎಸ್.ದ ಣಾಮೂತಿರ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಉನಿಕಛೇರಿ,
5(5)(7)/ಇ /21
ಬೆಂ.ದ ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ಗೆ ಅನುಮತಿ
/2005‐06
ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

42874

OFFICE BRANCH

5(5)(7)/ವೇಬ/3
5/2005‐06

42875

OFFICE BRANCH

42876

42877

3/17/2010 0:00

D

ರ್ೕ .ಹನುಮಂತ ರಾಜು, ಪರ್.ದ.ಸ ನಿ‐
32ಇವರಿಗೆ 20ನ ವಷರ್ಗಳ ಶೇಷ ವೇತನ
ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/17/2010 0:00

D

5(5)(7)/ವೇಬ/3
7/2005‐06

ರ್ೕ ಜಿ.ಎನ್. ವಕುಮಾರ್, ಪರ್.ದ.ಸ ನಿ‐
32ಇವರಿಗೆ 20ನ ವಷರ್ಗಳ ಶೇಷ ವೇತನ
ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/17/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(5)(7)/ವೇಬ/3
8/2005‐06

ರ್ೕ ಕೆ.ಎನ್. ರ್ೕನಿವಾಸ ಮೂತಿರ್, ಪರ್.ದ.ಸ ನಿ‐
32ಇವರಿಗೆ 20ನ ವಷರ್ಗಳ ಶೇಷ ವೇತನ
ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/17/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(5)(7)/ವೇಬ/3
8/2005‐06

ರ್ೕ ಜಿಮೀಲ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ರಾನಿ,
ದಿವ್.ದ.ಸ, ಇವರಿಗೆ 20ನ ವಷರ್ಗಳ ಶೇಷ
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/17/2010 0:00

D

42878

OFFICE BRANCH

5(5)(7)/ವೇಬ/3
9/2005‐06

ರ್ೕ ರಮೇಶ್, ಪರ್.ದ.ಸ ನಿ‐32ಇವರಿಗೆ 20ನ
ವಷರ್ಗಳ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/17/2010 0:00

D

42879

OFFICE BRANCH

5(5)(7)/ವೇಬ/4
0/2005‐06

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಸುಧಾ, ಪರ್.ದ.ಸ, ನಿ‐
32ಇವರಿಗೆ 20ನ ವಷರ್ಗಳ ಶೇಷ ವೇತನ
ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/17/2010 0:00

D

42881

OFFICE BRANCH

5(5)(7)/ವೇಬ/4
1/2005‐06

ಒಂದೇ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ಬಡಿತ್ ಇಲಲ್ದೇ 20 ವಷರ್ಗಳ
ಸೇವೆ ಸ ಲ್ ದ ನೌಕರರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/17/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

ವಶಂಕರ
ಂಕರ, ವಾಹನ ಚಾಲಕರ
ಚಾಲಕರುು,
ರ್ೕ ಜಿ. ವಶ
5(5)(7)/ವೇನಿ/4 ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಇವರಿಗೆ ರಿಯ ವಾಹನ
8/2005‐06
ಚಾಲಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.

3/17/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಭಾಗಯ್ಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ
5(9)/ಇ /ಸಥ್ವೇ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ
ಬ/61//2009‐10 2ನೇ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.

8/17/2011 0:00

D

42882

42886

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ನಾಗರತನ್, ಗೂರ್ಪ್ `ಡಿ` ನೌಕರರು,
(5)(7)/ಇ /33/ ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಬಸವನಗುಡಿ,ಬೆಂಗಳೂರು
2005‐06
ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/18/2010 0:00

D

42891

OFFICE BRANCH

ಸೇವೆಯ ಲ್ ರಿಯ ನೌಕರರಾದ ರ್ೕ
ಎನ್.ಬಿ.ಬಸವರಾಜಪಪ್, ಪರ್.ದ.ಸ ಇವರ
(5)(7)/ಇ /42/
ವೇತನವನುನ್ ಸೇವೆಯ ಲ್ ಕಿರಿಯ ನವಕರರಾದ
2005‐06
ರ್ೕ ಡಿ. .ದೇವರಾಜು, ಪರ್.ದ.ಸ ಇವರ
ವೇತನಕೆಕ್ ಸಮಾನಾಂತರಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/18/2010 0:00

D

42892

OFFICE BRANCH

(5)(7)/ಇ /43/
2005‐06

3/18/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕೕಮತಿ
ಮತಿ ಕೆ.ಎಸ್. ದದ್
ದಗಂಗಮ
ಗಂಗಮಮ್, ಡಿ ದಜೆರ್
(5)(7)/ವೇಬ/45 ನೌಕರರು, ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಬಾಲಕಿಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ
/2005‐06
ಬಗೆಗ್.

3/18/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರಿಯ ನೌಕರರ ವೇತನವನುನ್ ಕಿರಿಯ
(5)(7)/ಇ /46/
ನೌಕರರ ವೇತನಕೆಕ್ ಸಮಾನಾಂತರಗೊ ಸುವ
2005‐06
ಬಗೆಗ್.

3/18/2010 0:00

D

42890

42893

42894

ರ್ೕಮತಿ ಎಫ್. ನಿಲೋಫರ್ ಬೇಗಂ,
ಸ.ಕಿ.ಬಾಲಕಿಕಾಲೇಜು, ಕೋಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ ಹಜ್ ಯಾತೆರ್ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

42895

42896

42897

42898

42899

(5)(7)/ವೇಬ/50
/2005‐06

ರ್ೕ ಎಸ್. ಸದಾ ವನ್, ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು,
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಇವರಿಗೆ 15 ವಷರ್ಗಳ
ಸೇವೆಗೆ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್.

3/18/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

(5)(7)/ವೇಬ/52
/2005‐06

ರ್ೕ ಸೋಮಣಣ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ಸಂಸಕ್ೃತ ಶಾಖೆ,
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಇವರಿಗೆ ಸಣಣ್ಕುಟುಂಬ
ೕಜನೆ ಅಳವಡಿಕೆ ಸಂಬಂಧದ ಲ್ ಒಂದು
ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಹಾಗೂ ವೃತಿತ್ ತೆರಿಗೆ
ನಾಯಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/18/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

(5)(7)/ವೇಬ/53
/2005‐06

ರ್ೕ ಆರ್.ಬಸವನಗೌಡ, ಡಿ ದಜೆರ್,
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಹಾರಪಪ್ನಹ ಳ್, ಇವರಿಗೆ
ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಘಟನೊನ್ೕತತ್ರವಾಗಿ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಸವ್ ಟ್ರ್ೕಕರಣ ಕುರಿತು.

3/18/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

ಬೆಂ
ಬೆಂಗಳೂರು
ಗಳೂರು ಆಯುಕರ
ತ್ ಕಾ
ಕಾಯರ್ವಾ
ಯರ್ವಾಯ್ಪಿಯ
ಪಿತ್ಯ ಲ್
5(7)ವಾಚಾ/
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ವಾಹನ
ಮುಂಬಡಿತ್/01/200
ಚಾಲಕರುಗ ಗೆ ರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರಾಗಿ
9‐2010/
ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/18/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಮಹೇಂದರ್ಕುಮಾರ್, ದಿವ್.ದ.ಸ.
(5)(7)/ವೇಬ/54 ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂ, ಇವರಿಗೆ 15 ವಷರ್ಗಳ
/2005‐06
ಸೇವೆ ಪೂರೈ ದದ್ಕಾಕ್ಗಿ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ಬಡಿತ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/18/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಎ.ಬಸವರಾಜಪಪ್,ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ನಿದೇರ್ಶಕರ
ಕಛೇರಿ, ಬೆಂ. ಇವರಿಗೆ
ಕೆ. .ಎಸ್.ಆರ್.247ಎಪರ್ಕಾರ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ಅಹರ್ತಾ ಸೇವೆ ಕೊಡಿ ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/18/2010 0:00

D

3/18/2010 0:00

D

3/18/2010 0:00

D

3/18/2010 0:00

D

3/18/2010 0:00

D

42900

OFFICE BRANCH

(5)(7)/ಇ /55/
2005‐06

42901

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಖಂಡೋಜಿರಾವ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು,
(5)(7)/ವೇಬ/56
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿತ್
/2005‐06
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

42902

OFFICE BRANCH

(5)(7)/ವೇಬ/57
/2005‐06

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಬಿ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್,ಪರ್.ದ.ಸ ನಿ‐
32ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂ, ಇವರಿಗೆ 20
(5)(7)/ವೇಬ/58
ವಷರ್ಗಳ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಶೇಷ ವೇತನ
/2005‐06
ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

42903

42904

OFFICE BRANCH

(5)(7)/ಕಾಸವ್ವೇ
ಬ/60/2005‐06

ರ್ೕ ಆರ್. ದದ್ ಂಗಮೂತಿರ್, `ಡಿ` ದಜೆರ್
ನೌಕರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂ. ಇವರಿಗೆ
ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

ರ್ೕಮತಿ ಡಿ.ರಾಧ, ಪರ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

OFFICE BRANCH

(5)(7)/ಇ /66/
2005‐06

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ. .ನೀಲಮಮ್ ಪತಾರ್ಂಕಿತ
ಸಹಾಯಕು, ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು
ಇವರ ವೇತನ ಸಮಾನಾಂತರಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/18/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

(5)(7)/ ಪರ್ಅನು
/67/2005‐06

ರ್ೕ ಎನ್ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಪರ್ಸಾದ್,
ಪರ್.ದ.ಸ, ಬಬ್ಂದಿ ಶಾಖೆ‐3 ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್
ೕಟ್ರ್ ನೀಡಲು ನಿರಾ ೇಪಣಾಪತರ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

3/18/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

(5)(7)/ವೇಬ/68‐
69/2005‐06

ರ್ೕ ಎಸ್.ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು, ಮತುತ್ ರ್ೕ ಎಲ್.
ಬೋರಯಯ್,ಪರ್.ದ.ಸನಿ‐32ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂ ಇವರುಗ ಗೆ 20 ವಷರ್ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ ದ
ಪರ್ಯುಕತ್ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/18/2010 0:00

D

42908

OFFICE BRANCH

(5)(7)/ಕಾಸವ್ವೇ
ಬ/71/2005‐06

ಎಂ ಜಯ
ಜಯರಾಂ
ಮತಿ ಕೆ.ಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್
ಮ,
ರ್ೕ ಎಂ.
ರಾಂ ಮತುತ್ ರ್ೕೕಮತಿ
ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು ಇವರುಗ ಗೆ 15 ವಷರ್
ಸೇವೆಗಾಗಿ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/18/2010 0:00

D

42909

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಡಿ.ಜೆ.ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್,ಪರ್.ದ.ಸನಿ‐
(5)(7)/ವೇಬ/76
32ಇವರಿಗೆ 20 ವಷರ್ಗಳ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್
/2005‐06
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/18/2010 0:00

D

42905

42906

42907

42910

OFFICE BRANCH

(5)(7)/ ಪರ್ಅನು
/78/2005‐06

ರ್ೕ ಡಿ.ಎಸ್.ಗಣಿಕುಮಾರ್, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂ, ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್
ೕಟ್ರ್ ನೀಡಲು
ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/18/2010 0:00

D

42911

OFFICE BRANCH

(5)(7)/ಇ /79/
2005‐06

ರ್ೕ ಎನ್.ರಮೇಶ್,ಪರ್.ದ.ಸ ನಿ‐32ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ, ಬೆಂ ಇವರ ವೇತನ ನಿಗಧಿಯ ಲ್
ವಯ್ತಾಯ್ಸವನುನ್ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/18/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

(5)(7)/ವೇನಿ/80
/2005‐06

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕ
ವೃಂದದ ಪರ್.ದ.ಸ ಮತುತ್ ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರ
ವೃಂದದಿಂದ ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್
ಬಡಿತ್/ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/18/2010 0:00

D

42913

OFFICE BRANCH

(5)(7)/ವೇಬ/20
/2005‐06

ರ್ೕೕಮತಿ
ಮತಿ ಸುರಮಂಜರಿ
ಸುರಮಂಜರಿ, ಪರ್.ದ.ಸ ಬಿ.ಇ.ಓ
ಕಛೇರಿ ಪಾವಗಡ ಇವರು ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ
ತೇಗರ್ಡೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

3/18/2010 0:00

D

42914

OFFICE BRANCH

ಈ ಕಛೇರಿಯ ನೌಕರರಿಗೆ ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ
(5)(7)/ವೇಬ/17
ಪರೀ ೆ ತೇಗರ್ಡೆ/ ನಾಯಿತ್ ಪರ್ಯುಕತ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
/2005‐06
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/18/2010 0:00

D

42912

42915

OFFICE BRANCH

(5)(7)/ರಮಂ/2
0/2000‐01

ಈ ಕಛೇರಿಯ ನೌಕರರಿಗೆ 2001‐02ನೇ
ೇತಾರ್ವಧಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗಧೀಕರಣ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/18/2010 0:00

D

42916

OFFICE BRANCH

(5)(7)/ವೇಬ/01
/2000‐01

ಗೂರ್ಫ್ ಡಿ ನೌಕರರ ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು.

3/18/2010 0:00

D

42917

OFFICE BRANCH

(5)(7)/ರಮಂ/1
4/2002‐03

ಈ ಕಛೇರಿಯ ನೌಕರರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ
ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗಧೀಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/18/2010 0:00

D

3/18/2010 0:00

D

3/18/2010 0:00

D

42918

OFFICE BRANCH

(5)(7)/ವೇಬ/08
/2002‐03

ರ್ೕ ವ ಂಗಪ
ಂಗಪಪ್ಪ್,
ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು,ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ,
ಗುಲಬ್ಗಾರ್, ಕನಿಷಠ್ ವೇತನ ನಿಗದಿಯಿಂದಾಗಿ
ಂದೆ ಮಂಜೂರಾದ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಪರ್ತಿ ಫಲ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

42919

OFFICE BRANCH

(5)(7)/ರಮಂ/4
2/2002‐03

ಈ ಕಛೇರಿಯ ನೌಕರರಿಗೆ 2003‐04ನೇ
ೇತಾರ್ವಧಿಯ ಲ್ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗಧೀಕರಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

42920

OFFICE BRANCH

(5)(7)/ಕಾಸವ್ವೇ
ಬ/20/2002‐03

ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರಿಗೆ
ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.

3/18/2010 0:00

D

42921

OFFICE BRANCH

(5)(7)/ಇ /02/
2001‐02

ರ್ೕಮತಿ ಕುಮುದಮಮ್,ಪರ್.ದ.ಸ ಚಾ ತ್ ಶಾಖೆ,
ಇವರಿಗೆ ರಜೆ ಪರ್ವಾಸ ಹೋಗಲು
ಅನುಮತಿಎಲ್.ಟಿ. ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/18/2010 0:00

D

43130

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಗೀರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟಿಟ್.ಎಸ್.ಪರ್.ದ.ಸ,
ೇತರ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಕುಂದಾಪುರ,
ೕಸ್
5(9)/ಸೇಸೇ//66 ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರು ಈ ಂದೆ
ಇಲಾಖೆಯ
ಲ್
ಸ
ಲ್
ರುವ
ಸೇವೆಗೆ
/2009‐/2010
ಕೆ. .ಎಸ್.ಆರ್.ನಿಯಮ252ಬಿ ಪರ್ಕಾರ
ಸೇವಾಭದರ್ತೆ ಹಾಗೂ ವೇತನ ರಕಷ್ಣೆ ಸೌಲಭಯ್
ನೀಡುವ ಬಗೆ

8/18/2011 0:00

D

43155

OFFICE BRANCH

5(9)ಪರ್.ದ.ಸ/ವೇ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್
ನಿ/68/2009‐
ಬಡಿತ್ ಹೊಂದಿರುವ ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಬಡಿತ್
/2010
ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/17/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

ವಸಂತಕುಮಾರ್ ಬಿನ್
5
ಹೆಚ್.ಎಂ.ಚಂದರ್ಪಪ್,ಹೂಳೆನರ ೕಪುರ ,ಇವರಿಗೆ
2.88.ಅಆನೇ/201
ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವಬಗೆಗ್.
0
ಸೇವಾಪುಸತ್ಕದೂಂದಿಗೆ.

5/9/2011 0:00

A

43163

43164

OFFICE BRANCH

ಆರ್.ಸುನಿಲ್ ಬಿನ್
5
ಎನ್.ರಂಗಯಯ್,ಬಾಗಲಂ ,ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೆಲೆ
2.90.ಅಆನೇ/201
ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್
0
ನೀಡುವಬಗೆಗ್.ಸೇವಾಪುಸತ್ಕದೂಂದಿಗೆ.

43165

OFFICE BRANCH

5
ಮಧುಸೂದನ್ ಎನ್.ಜೆ. ಬಿನ್ ಜಯರಾಜು
2.94.ಅಆನೇ/201 ಎನ್.ಎಂ.,ಮಾದಿಹ ಳ್,ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ದಿವ್ದಸಹುದೆದ್
0
ನೀಬಗೆಗ್. ಸೆವಾಪುಸತ್ಕದೂಂದಿಗೆ.

11/12/2010 0:00

A

43166

OFFICE BRANCH

5
ಎ.ಎಸ್.ಪರ್ಸಾದ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಜಯಲ ಮ್
2.93.ಅಆನೇ/201 ಅರ ೕಕೆರೆ,ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೆಲೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್
0
ನೀಡುವಬಗೆಗ್. ಸೇವಾಪುಸತ್ಕದೂಂದಿಗೆ.

11/12/2010 0:00

A

43168

OFFICE BRANCH

ವಜೀರ್ನಿಯಾ
ವಜೀರ್ನಿಯ
ಾ ಗಾಡಿಸ್
ಗಾಲ್ಡಿಸ್ ರಾ
ರಾಡಿ
ಡಿರ್ಗಸ್
ಗಸ್ ಬಿನ್
5
ಸೆ ನಾ ಪಿಂಟೋ,ನಂಜರಾಯಪಟಟ್ಣ,ಇವರಿಗೆ
2.95.ಅಆನೇ/201
ಅ.ಆ.ಮೆಲೆ ದಿವ್ದಸಹುದೆದ್ ನೀಡುವಬಗೆಗ್.
0
ಸೇವಾಪುಸತ್ಕದೂಂದಿಗೆ.

8/30/2011 0:00

A

43169

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/12
9/2009‐10/2010

11/9/2010 0:00

A

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಪಿ.ಮಂಜುನಾಥ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/12/2010 0:00

A

43264

43268

43289

43306

43314

OFFICE BRANCH

5
ರ್ೕ ಕೆ ಎನ್ ಪವನ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಇಂದುಮತಿ,
(2)/ಅಆನೇ/52/20 ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ
04
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಅಶವ್ಥ್ ಕುಮಾರ್.ಕೆ. ಪರ್.ದ.ಸ
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ
5[1]/ನಿ ೕ/01
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ಮಾನಯ್ ಧಾನ ಪರಿಷತ್
/2010
ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ .ಆರ್.ಸುದಶರ್ನ್ ಇವರ
ಆಪತ್ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

E

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ವೆಂಕಟರಮಣಯಯ್, ದಿವ್ದಸ ನಿಯಮ‐32
CPI/ಮುಂಬಡಿತ್/28/ [ನಿವೃತತ್] ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು,
2010
ಯಲಹಂಕ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾಥ್ನಾ ಪನನ್
ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

5[1]/ಮುಂಬಡಿತ್/2
9/2010

ಹೆಚ್ ರಾ
ರಾಮಚಂದ
ಮಚಂದರ್ ಮೂತಿರ್, ದಿವ್.ದ.ಸ
ರ್ೕ ಜಿ.ಹೆಚ್
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ರಿಯೂರು
ಇವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವ
ಕುರಿತು.

11/8/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

5 2.89/2009‐
.ಅಆನೇ/2010

ಹೇಮಾವತಿ ಕೆ ಬಿನ್
ಎ.ಚನಿಯಪಪ್,ಪುತೂತ್ರು,ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೆಲೆ
ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವಬಗೆಗ್
ಸೇವಾಪುಸತ್ಕದೂಂದಿಗೆ.

11/12/2010 0:00

A

43315

OFFICE BRANCH

ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಎಲ್.ಎಸ್. ಬಿನ್
5
ರತನ್ಮಮ್,ತರೀಕೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ದಿವ್ದಸ
2.97.ಅಆನೇ/201
ಹುದೆದ್ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವಬಗೆಗ್.
0
ಸೇವಾಪುಸತ್ಕದೂಂದಿಗೆ.

43316

OFFICE BRANCH

5
ಎಂ.ಕೆ.ದಶರ್ನ್ ಬಿನ್
2.92.ಅಆನೇ/201 ಕೃಷಣ್ಯಯ್,ಆಲೂರು,ಇವರಿಗೆ.ಅ.ಆ.ಮೆಲೆ ದಿವ್ದಸ
0
ಹುದೆದ್ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ. ಸೇವಾಪುಸತ್ಕದೂಂದಿಗೆ.

ರ್ೕ.ಜಿ. .ಹನುಮಯಯ್, ರಿಯ ಸಹಾಯಕರ
ನಿದೇರ್ಶಕರು[ವಾಣಿಜಯ್]ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮರುಪಾವತಿ ಕುರಿತು

11/12/2010 0:00

A

11/12/2010 0:00

A

8/29/2011 0:00

D

43399

OFFICE BRANCH

5[8]/ವೈವೆಮ/8
5/2010

43576

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
5(4)/ನೇಮಕ/1/
ಬಿ.ಎಂ.ಮಮತ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
2010‐11/
ಬಗೆಗ್.

11/9/2010 0:00

A

43577

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
5(4)/ನೇಮಕ/2/
ಜೆ.ಉಮಾದೇ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
2010‐11/
ಬಗೆಗ್.

11/9/2010 0:00

A

43578

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
5(4)/ನೇಮಕ/3/
ಜಿ.ವೇಲಾಂಗಣಿಣ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
2010‐11/
ಬಗೆಗ್.

8/19/2011 0:00

A

43579

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/4/ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ ಪಿ.ಅನಿಲ್
2010‐11/
ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/9/2010 0:00

A

43580

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
5(4)/ನೇಮಕ/5/
ಬಿ.ಜಗದೀಶ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
2010‐11/
ಬಗೆಗ್.

1/5/2011 0:00

A

43581

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
5(4)/ನೇಮಕ/6/
ಎಸ್.ಆರ್.ಮಾಲತೇಶ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
2010‐11/
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/9/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ ಮಹಮದ್
5(4)/ನೇಮಕ/7/
ಮುಜಾಮಿಲ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
2010‐11/
ಬಗೆಗ್.

1/6/2011 0:00

A

43582

43583

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
5(4)/ನೇಮಕ/8/
ಟಿ.ಎಸ್.ಸಚಿತ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
2010‐11/
ಬಗೆಗ್.

2010‐11ನೇ ಸಾ ನ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ / ನಿವಾಸದ ದೂರವಾಣಿ
ಶುಲಕ್ವನುನ್ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ
ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

43586

OFFICE BRANCH

5(4)/ಡಿ ಬಿ/ದೂ.
ಶು.ಪಾ 10/2010‐
11/

43777

OFFICE BRANCH

5
ಜಿಯಾ ಉರ ರೆಹಮಾನ ಬಿನ್ ವ ೕದಾ ಬೇಗಂ
2.01.ಅಆನೇ/201
ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
0
ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

43778

OFFICE BRANCH

5
2.02.ಅಆನೇ/201
0

43780

OFFICE BRANCH

5
ಎಂ.ಎಂ.ಪರ್ಸಾದ್ ಬಿನ್ ಎಂ.ಮಹದೇವ ಇವರಿಗೆ
2.03.ಅಆನೇ/201 ಅ.ಆ.ಮೆಲೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ
0
ಬಗೆಗ್.

ಪುನೀತ್ ಬಿನ್
ಟಿ.ಎಸ್.ಬಸವರಾಜಪಪ್,ಬೇಲೂರು,ಇವರಿಗೆ
ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವಬಗೆಗ್.

1/5/2011 0:00

A

8/20/2011 0:00

E

5/9/2011 0:00

A

11/12/2010 0:00

A

5/9/2011 0:00

A

43829

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/11
/2010‐11/

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಆರ್. .ಅರುಣಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/20/2011 0:00

A

42745

OFFICE BRANCH

(5)(7)/ವೇಬ/06
/2006‐07

ರ್ೕ ಜಿ.ಆರ್.ತೀಥರ್ಗಿರೀಶ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ಬಿ.ಇ.ಓ
ಕಛೇರಿ,ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್, ಇವರಿಗೆ ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಬಡಿತ್ ನಿಗಧಿಬಗೆಗ್.

3/12/2010 0:00

C

42746

OFFICE BRANCH

ಎಂ.ಎಸ್. ಲ ಮ್ೕಕಾಂತ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಬಿ.ಇ.ಓ
(5)(7)/ವೇನಿ/18
ಕಛೇರಿ ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ, ಇವರಿಗೆ ಅಧೀಕಷ್ಕರ
/2006‐07
ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್.

3/12/2010 0:00

C

OFFICE BRANCH

ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.
ಕ .ಪಿ.ಎಸ್. ಮೂಲಕ ದಿವ್..ದ.ಸ
ದ.ಸ ಹುದ
ಹುದೆದ್ದ್ಗೆ ಆಯೆಕ್
ಹೊಂದಿ ಸಥ್ಳ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ
5[1]
ಕತರ್ವಯ್ಕಕ್ ಹಾರಾಗದೆ ನೇಮಕಾತಿ
ದಿವ್.ದ.ಸ/ನೇಮಕ/2
ರದುದ್ಗೊ ರುವ ಕು.ಶಬೀನಾ ಭಾನು ಇವರನುನ್
7/2010
ಪುನ: ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರುಪಡಿ ಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

B

OFFICE BRANCH

ಹೇಮಂತಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಎಂ. ಬಿನ್
5
ಮರುಡಯಯ್ ಎಸ್. ಕಳಸಾಪುರ,ಇವರಿಗೆ
2.07.ಅಆನೇ/201
ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಮಾಡುವ
0
ಬಗೆಗ್.

11/12/2010 0:00

A

42678

44169

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ. ರಂಗಸಾವ್ಮಿ.ಎಲ್. ಬಿನ್ ದಿವಂಗತ
ಹನುಮಕಕ್ `ಡಿ` ದಜಿ ನೌಕರರು ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,
5(10)/ಅಆನೇ/0
ಅರಳೇಪೇಟಿ,ಬೆಂ.ದ.ವ‐2, ಇವರಿಗೆ
4/2010
ಅ.ಆ.ಮೇರೆಗ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/10/2012 12:24

A

44196

OFFICE BRANCH

5(10)/ಅಆನೇ/5
/2010

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ. .ಸು ೕಲಮಮ್, ಕೋರಿ
ಕೆ.ಶೆವಪಪ್,ಸ.ಕಿ.ಪರ್ವಾ.ಶಾಲೆ,
ನಾಗರಾಜಹೊಸಹ ಳ್, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ,
ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೇರೆಗೆ ಗೂರ್ಪ್ `ಡಿ` ನೌಕರರ
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/24/2011 0:00

A

44076

OFFICE BRANCH

5
2.04.ಅಆನೇ/201
0

ಮಮತ ಕುಮಾರಿ ಕೋಂ
ಎಂ.ಎನ್. ವಣಣ್,ಮೈಸೂರು,ಇವರಿಗೆ
ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ದಿವ್ದಸಹುದೆದ್ ನೀಡುವಬಗೆಗ್.

6/2/2011 0:00

A

44077

OFFICE BRANCH

5
2.06.ಅಆನೇ/201
0

ಲಪ್ ಟಿ.ಪಿ. ಬಿನ್ ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿ ಡಿ.
ತಿಪೂಪ್ರು,ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೆಲೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/12/2010 0:00

A

44102

OFFICE BRANCH

5
2.99.ಅಆನೇ/201
0

ಹೆಚ್.ಗಜಾನನ ಬಿನ್ ಜಗನಾನ್ಧ
ಯಾಣ
,ಕುಂದಾಪು ರಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೇರೆಗೆ ಪರ್ದಸ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವಬಗೆಗ್.ಸೇವಾಪುಸತ್ಕದೂಂದಿಗೆ..

11/12/2010 0:00

A

44193

44124

OFFICE BRANCH

5
ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಯಶೋಧ ಕೋಂ ದಿ. ಹೆಚ್ ಕೆ
(2)/ಅಆನೇ/05/20
ಶಂಕರ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ .
10
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

ನಮಮ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಬಾಗದ
ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರಾದ ಗಣಪತಿ ಎಸ್.ಇವರ
ಬೇಜವಬಾದ್ರಿತನ ಹಾಗೂ ಕತರ್ವಯ್ ಲೋಪ
ಹಾಗೂ ಜೇಷಠ್ತೆಯ ಬಗೆಗ್.

12/1/2010 0:00

A

11/8/2010 0:00

E

44348

OFFICE BRANCH

56.04.ದೂಪರ್/20
10

44355

OFFICE BRANCH

5(4)/ಅಆನೇ/13 ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ. ವಪರ್ಕಾಶ್
/2010
ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/9/2010 0:00

A

44357

OFFICE BRANCH

ಉಪ ನಿದೇಶಕರು
ನಿದೇಶಕರು
ಜನ
ಜನೆಹಾಗೂ
ೆಹಾಗೂ ಮಾನಯ್
5(4)/ಅಆನೇ/14 ಆಯುಕತ್ರ ಆಪತ್ ಕಾಯರ್ದಾ ಗಳು ಮತುತ್ ಇತರೆ
/2010
ಡಿಡಿಪಿಏ ರವರ ನಿವಾಸದ ದೂರವಾಣೆ ಶುಲಕ್
ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/20/2011 0:00

E

44706

OFFICE BRANCH

5[1]/ನಿ ೕ/03
/2010

11/8/2010 0:00

E

ಬೋಧಕೇತರ

ಬಬ್ಂದಿ ನಿ

ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ದಧ್ಗಂಗಮಮ್ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್
5[1]
ಸಹಾಯಕರು, ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ
ಗ ಕೆ/ರಮಂ/03/2
ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್,ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ
010
ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

11/8/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಕೆ.ಪರಮೇಶ್, ಪರ್.ದ.ಸ. ಇವರು ಈ
ಂದೆ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ೕಕಷ್ಕರಾಗಿ
5(9)/ಸೇಸೇ/14/
ಸ ಲ್ ರುವ ಸೇವೆಗೆ ಕೆ. .ಎಸ್.ಅರ್ ನಿಯಮ
2010
252 ಬಿ ಪರ್ಕಾರ ಸೇವಾ ಭದರ್ತೆ ಹಾಗೂ ವೇತನ
ರಕಷ್ಣಿ ಸೌಲಭಯ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

44478

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ನಂಜುಂಡ, ನಿವೃತತ್ ಗೂರ್ಪ್‐ಡಿ ನೌಕರರು
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/ ಸ.ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ, ಟಿ.ನರ ೕಪುರ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್
16/2010
ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಯಂ ಜಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

8/19/2011 0:00

D

44479

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಜತೇಂದರ್ ಕುಮಾರ್, ರ್ೕಘರ್ ಗಾರರು
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ 15 ವಷರ್ಗಳ
08/2010
ಸವ್.ಚಾ.ವೇ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/
07/2010

8/5/2011 0:00

D

44776

44477

44480

ರ್ೕ.ಎಂ.ಎಸ್. ಶಂಕರನಾರಾಯಣ,
ರ್ೕಘರ್ ಗಾರರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂ
ಇವರಿಗೆ 15ವಷರ್ಗಳ ಸವ್.ಚಾ.ವೇ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

44481

OFFICE BRANCH

5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/
11/2010

ರ್ೕಮತಿ.ಜಿ.ವೇಣಾ ,ಪರ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ, ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಕಾಳಮಿತಿತ್ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

44485

OFFICE BRANCH

5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/
10/2010

ರ್ೕ. .ಚನನ್ಕೇಶವ ,ಪರ್.ದ.ಸ, ಉ/ನಿರ ಕಛೇರಿ
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ ಬೆಂ.ಗಾರ್.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಸವ್.ಚಾ.ವೇ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಎಂ.ಬಿ.ರಾಮ.ಪರ್.ದ.ಸ, ಸ.ಬಾಲಕಿಯರ
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/ ಪ/ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್
09/2010
ಇವರಿಗೆ ಸವ್.ಚಾ.ವೇ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/
04/2010

8/5/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ.ಸರಳ.ಕೆ.
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,ಚೇಳೂರು,ಗುಬಿಬ್ ತಾ.ತುಮಕೂರು
05/2010
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತ ವೇ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

44486

44487

44489

ಶ ಧರ,
ಧರ ಪರ್.ದ.ಸ, ಉ/ನಿರ
ಉ/ನಿರ ಕಛೇರಿ
ರ್ೕ.ಕೆ.ಶ
ಸಾ. .ಇ, ಬೆಂ ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ
15ವಷರ್ಗಳ ಸವ್.ಚಾ.ವೇ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

44490

44491

44493

44494

44495

OFFICE BRANCH

5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/
02/2010

ರ್ೕಮರಿ.ಚಿಕಕ್ಮಮ್, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು,
ಸ. ಭಾಗೀಯ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ಮ ಗೆ
ಬೊಮಮ್ನಹ ಳ್, ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತ.ವೇ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ.ಹೆಚ್.ಆರ್,ಸುಧಾ,ಪರ್.ದ.ಸ,
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/ ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ನೂತನ ಕೋಟೆ ಬೆಂ.ದ.ವ‐
01/2010
2 ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಲಾಲ್ ಮಹಮದ್/ಮ ಬೂಬ
ಸಾಬ.ಪರ್.ದ.ಸ. ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
5(9)/ರಮಂ/13/
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ವೈದಯ್ಕೀಯ
2010
ಕಾರಣಕಾಕ್ಗಿ ರಜೆಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

2007ರ ವೇತನ
ವೇತನ ರ್ೕೕಣಿಯ
ಣಿಯ ವೇತನ
ವೇತನ ನಿಗದಿಯ ಲ್
ರಿಯ ಮತುತ್ ಕಿರಿಯ ನೌಕರರ ವೇತನದ ಲ್
5(9)/ವೇನಿಪ/15
ಆಗಿರುವ ವಯ್ತಾಯ್ಸವನುನ್ ಸಮಾನಾಂತರಿಸುವ
/2010
ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಜಿ.ಎಸ್.ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ಬಸಾವ್ಮಿ.ಪರ್.ದ.ಸ,
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/ ಸ. ಭಾಗೀಯ ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕಗಳ ಮ ಹೆ ಬೆಂ.
06/2010
ಇವರಿಗೆ ಸವ್.ಚಾ.ವೇ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

44496

OFFICE BRANCH

CPI/ರಮಂ/12/20
10

ಈ ಕಛೇರಿಯ ಬಬ್ಂದಿಗ ಗೆ ಪಿತೃತವ್
ರಜೆಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/14/2011 0:00

D

2/10/2012 13:11

D

OFFICE BRANCH

2010‐11ನೇಸಾ ನ ಲ್ ಈ ಕಛೇರಿಯ
5(9)/ರಮಂ/18/
ಭೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿ ವಗರ್ದವರಿಗೆ
2010‐11
ಗ ಕೆ/ಪರಿವತಿರ್ತ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.

44573

OFFICE BRANCH

5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/
03/2010‐11

ರ್ೕ.ಟಿ.ಎಂ.ಕೃಷಣ್ಪಪ್, ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು,
ಕ.ಪೌರ್. .ಪ.ಮಂಡ , ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ
ಸವ್.ಚಾ.ಬಡಿತ್ ಮತುತ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ
ಬಡಿತ್ಗಳನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/18/2011 0:00

D

44577

OFFICE BRANCH

5[1]/ನಿ ೕ/01
/2010

ಮಾನಯ್ ಧಾನ ಸಬಾ.ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರ ಆಪತ್
ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೌಕರರನುನ್
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/6/2011 0:00

C

44636

OFFICE BRANCH

5
ಡಿ.ಪರ್ತಿಮ ಬಿನ್ ಎಂ.ಭಕುತ್ ,ಪುತೂತ್ರು ಇವರಿಗೆ
2.09.ಅಆನೇ/201
ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವಬಗೆಗ್.
0

5/9/2011 0:00

A

44501

45989

45998

45999

46000

46023

OFFICE BRANCH

5[4]/ನೇಮಕ/30 ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ.ಮಾರುತಿ‐
/2010‐11
ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/22/2011 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಎನ್.ದಾ ಾಯಿಣಮಮ್ ಕೋಂ ದಿ. ರ್ೕ
ಟಿ.ಬಸಪಪ್,ದೈ. , ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
5(10)/ಅಆನೇ/0
ಶಾಲೆ, ಬಾಡ, ದಾವಣಗೆರೆ ದ ಣ ವಲಯ
9//2010‐11
ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/24/2011 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಟಿ.ಶಾರದಮಮ್,
ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು,ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ,
ಸಾ.
.ಇಲಾಖೆ, ತುಮಕೂರು,ಇವರು ಈ ಂದೆ
5(9)/ಸೇಸೇ/29/
ನಾಯ್ಯಾಂಗ
ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಸೇವೆಗೆ
2010‐11
ಕೆ. .ಎಸ್.ಆರ್.ನಿಯಮ252ಬಿ ಪರ್ಕಾರ
ಸೇವಾಭದರ್ತೆ ಹಾಗೂ ವೇತನ ರಕಷ್ಣೆ ಸೌಲಭಯ್
ನೀಡುವ ಬಗೆ

8/18/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

ಮತಿ.ಜಿ.ವೇಣಾ
ವೇಣಾ , ಪರ್ದ.ಸಹಾಯಕರು
ಸಹಾಯಕರು,
ರ್ೕೕಮತಿ
5(9)/ರಮಂ/30/ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರು
/2010‐11
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/18/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಕೆ.ಅನಂತ ಪದಮ್ನಾಭ,ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು.
31/2010‐11
ಇವರಿಗೆ 15 ವಷರ್ಗಳ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನ
ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/18/2011 0:00

D

46025

OFFICE BRANCH

5(9)/ನೌ.ಸೇ.ಭ/
33/2010‐11

ರ್ೕ ಎಂ.ಪಿ.ಜಯರಾಮು, ನಿವೃತತ್
ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ದೊಡಡ್ಬೂಹ ಳ್, ಮಳವ ಳ್ ತಾ. ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್,
ಇವರಿಗೆ ಕ.ಸ.ಸೇ.ನಿ 247[ಎ] ಪರ್ಕಾರ
ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.

45677

OFFICE BRANCH

55.10.ಇ /201
0

ಮಂಜುನಾಧ ಎಸ್ ಎಸ್, ಪರ್ ದ ಸ, ಬಿ ಇ ಒ ಕ,
ರಾಮನಗರ ಇವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯನುನ್
ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

11/8/2010 0:00

E

45773

OFFICE BRANCH

5
2010‐11ನೇ ಸಾ ಗೆ ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ
(2)/ವಗರ್/02/201
ಅಧಿಕಾರಿ/ಮೌಕರರುಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
0

8/30/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

5
2.14.ಅಆನೇ/201
0

12/1/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

5
ಜಯಕುಮಾರ್ ಜಿ ಎಸ್,ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ವಮಲುಲ್,
2.16.ಅಆನೇ/201 ಸ , ಬಾ ಸ ಪೌರ್ ಶಾ,ಮಳವ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ
0
ಮೇ ದಿವ್ ದ ಸ ಹುದೆದ್ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/12/2010 0:00

A

45774

45775

ಇಂ
ಇಂದ
ದರ್ಮಮ್ ಕೋಂ
ಕೋಂ ದಿ`ಹೆಚ್
ದಿ`ಹೆಚ್. .ನಾಗ
ನಾಗೇಶ
ೇಶ ಸ
ಸಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ತಾ,ಇವರಿಗೆ
ಅಆನೇ ಮೇಲೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

8/5/2011 0:00

D

45787

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಎಸ್.ತಮಮ್ಣಣ್, ನಿವೃತತ್ ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು,
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರು
5(9)ಸಥ್/ಸೇಸೇ/2
ಸಥ್ ೕಯ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಯಾಗಿ ಸ ಲ್ ರುವ
5/2010‐11
ಸೇವೆಯನುನ್ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಹಾಗೂ
ಉಪದಾನಕೆಕ್ ಸೇರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

45813

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ.ಮಹಮದ್
5[4]/ನೇಮಕ/28
ಜಬೀವುಲಾಲ್ ಷರೀಫ್ರವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್
/2010‐11
ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/9/2010 0:00

A

45816

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಬಿ.ಎಸ್.ನಾಗೇಶ್ , ಪರ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ
5[8].11.ವೈವೆಮ
ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
/2010
ಮರುಪಾವತಿ ಕುರಿತು

8/29/2011 0:00

D

45817

OFFICE BRANCH

5[8]/ಪರ್ಭ/10/2
010

ರ್ೕಮತಿ.ಟಿ.ಟಿ.ಹೇಮಲತ, ಪರ್.ದ.ಸ.ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರು ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಉವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

8/29/2011 0:00

D

45818

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ದುನಿಗಾಮದನ್ಕುಮಾರ್, ಪರ್.ದ.ಸ
5[8]/ವೈವೆಮ/0
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತಿನ್ಯ
8/2010
ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಕುರಿತು

8/29/2011 0:00

D

8/5/2011 0:00

D

45843

45845

45848

45874

45294

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಎನ್.ಜಿ.ನಟರಾಜ,ಪರ್.ದ.ಸ,ಆಯುಕತ್ರ
5(9)ಹೆ.ವೇ.ಬ/ಕಾ
ಕಛೇರಿ, ಸಾ> .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಸವ್ವೇಬ/25/2010‐
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು
11
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/18/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ.ಪುಷಪ್ಲತ,
ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು,ಲೋಕ ಕಷ್ಣ
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/
ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಕಾಲ
26/2010‐11
ಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್

8/18/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಎಂ.ನಾರಾಯಣ
ಮೂತಿರ್, ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ
27/2010‐11
ಜಿಲೆಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರಿಗೆ 15 ವಷರ್ಗಳ
ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯನುನ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/18/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿಎಂ.ಆರ್.ನಮರ್ದಾ, ದವ್.ದ.ಸ,ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲ
ಶಾಲೆ,, ಚಂಡೂರು
ಚಂಡೂರು,, ಗುಡಿಬಂಡ
ಗುಡಿಬಂಡೆ
ತಾಲೂಲ್
ಕ್
,ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್
ಪ
ುರ
ಜಿಲೆಲ್
,ಇವರು ಈ
5(9) ಂ/ಸೇಸೇ/
ಂದೆ
ೕಸ್
ಇಲಾಖೆಯ
ಲ್
ಸ ಲ್ ರುವ
28/2010‐11
ಸೇವೆಗೆ ಕೆ. .ಎಸ್.ಆರ್.ನಿಯಮ252ಬಿ ಪರ್ಕಾರ
ಸೇವಾಭದರ್ತೆ ಹಾಗೂ ವೇತನ ರಕಷ್ಣೆ ಸೌಲಭಯ್
ನೀಡುವ ಬಗೆ

8/5/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ನರೇಂದರ್ ಕುಮಾರ್.ಬಿ.ಪರ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ
5(9)/ಕುಕ ೕ//
ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಬ/20//2010‐
ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ್ಣ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್
11
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/18/2011 0:00

D

45295

45369

45370

45371

45373

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ದುನಿಗಾ ಮದನ್ ಕುಮಾರ್,ಪರ್.ದ.ಸ,
5(9)/ಕುಕ ೕ//
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಬ/21//2010‐
ಇವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ್ಣ ಶೇಷ ವೇತನ
11
ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/18/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(10)/ಅಆನೇ/1
6//2009‐10

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕಮತಿ.ಬಿ.ಸಾ ತರ್ಮಮ್ ಕೋಂ. ದಿವಂಗತ ರ್ೕ
ಹೆಚ್. .ದಯಾನಂದ ಸ. , ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಮೆಮ್ಕರಿಕೆಹಟಿಟ್,
ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ತಾ. ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್`ಡಿ`
ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/11/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(10)/ಅಆನೇ/1
8/2009‐10

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಟಿ.ಮಧುಕುಮಾರ್, ಬಿನ್ ದಿವಂಗತ ರ್ೕ
ಬಿ.ತಿಪೆಪ್ೕಸಾವ್ಮಿ, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು,
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಚಿತರ್ದುಗರ್. ಇವರಿಗೆ
ಗೂರ್ಪ್`ಡಿ` ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/11/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ಮೆ ರ ಗ
ರ್ೕಮತಿಎಸ್.ಎನ್.ಸ ತ ಕೋಂ ದಿವಂಗತ ರ್ೕ
5(10)/ಅಆನೇ/0
ವೆಂಕಟೇಶ್ ಗೂರ್ ಡಿ ನೌಕರರು, ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,
6/2009‐10
ಅರಸಾಳು, ಹೊಸನಗರ ತಾ, ಇವರಿಗೆ
ಗೂರ್ಪ್`ಡಿ` ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/11/2010 0:00

A

ನಿರಂಜನಮೂತಿರ್,ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ
ಎಂ,ಸ ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ರಾಮಸಮುದರ್,ಚಾ
ನಗರ ತಾ,ಇವರಿಗೆ ಅಆನೇ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/9/2011 0:00

A

OFFICE BRANCH

5
2.12.ಅಆನೇ/201
0

45374

OFFICE BRANCH

5
2.11.ಅಆನೇ/201
0

ಲಸ್ನ್ ನಯ್ ಬಿನ್ .ಅರುಳಪಪ್ ಇವರಿಗೆ
ಅ.ಆ.ಮೆಲೆ ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವಬಗೆಗ್.

9/22/2011 0:00

A

45375

OFFICE BRANCH

5
2.10.ಅಆನೇ/201
0

ಆರ್.ಟಿ.ಮಂಜುನಾಥ,ತಂದೆ ದಿ`
ಟಿ.ರಾಜಣಣ್,ಇವರಿಗೆ ಅಆನೇ ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/9/2011 0:00

A

45440

OFFICE BRANCH

55.13.ಅನು/20
10

ನಾಗಮಮ್,ಪರ್ದಸ ಇವರ ದೇ ಪರ್ಯಾಣಕೆಕ್
ಅನುಮತಿ ನೀಢುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

E

45443

OFFICE BRANCH

ಕೆ.ನಾಗೇಶ ಬಿನ್ ದಿ` ಕಾಂತರಾಜು
56.02.ನೇಮಕ/2
ಎಸ್,ಇವರಿಗೆ ಅಆನೇ ಮೇಲೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ಹುದೆದ್ಗೆ
010
ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.ಸೇವಾವ ಇದೆ.

11/4/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಎ. .ಲೋಕೇಶ್ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಕಾಯೆದ್ಯಡಿ ದಿ:ಎ.ಆರ್.ವೆಂಕಟರಾಯಪಪ್ ಕಿರಿಯ
5[8]/ಇ /ಮಾಹ
ಸಂಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿಗಳು,ಆಯ್ುಕತರ ಕಛೇರಿ,
:03/2010‐11
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕದ ಧೃಢೀಕೃತ
ಪರ್ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

8/29/2011 0:00

D

45506

5(9)/ಕಾಮಿಬ/
ವೇನಿ/23//2010‐
11

ರ್ೕ.ಜಿ.ದೇವರಾಜು,
ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು,ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ರವರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ತಾಲೂಲ್ಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ ಕಾಲ ಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯನುನ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

11/9/2010 0:00

A

1/6/2011 0:00

A

11/9/2010 0:00

A

8/18/2011 0:00

D

45521

OFFICE BRANCH

45523

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
5(4)/ನೇಮಕ/21
ಎನ್.ನ ೕನ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
//2010‐11
ಬಗೆಗ್.

45524

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/22
//2010‐11

45525

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
5(4)/ನೇಮಕ/23
ಹೆಚ್.ಪಿ.ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ
//2010‐11
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

45526

OFFICE BRANCH

5(9)ಹೆವೇಬ/ಕಾ
ಸವ್ವೇಬ/24/2010‐
11

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಆರ್.ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್ ರವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಮಹೇಂದರ್ಕುಮಾರ್,ದಿವ್.ದ.ಸ,ಆಯುಕತ್
ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ> .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯನುನ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

45551

OFFICE BRANCH

5[8].94.ವೈವೆಮ
/2010

ಪಿ ಕಾಂತಪಪ್ಗೌಡ, ಉ ನಿ ಕ, ಮಂಗಳೂರು ದ ಕ
ಜಿ ಇವರ ಮಗನ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್

8/29/2011 0:00

D

44994

OFFICE BRANCH

5(5)/ಖಾಪೂಸೇ/
42/2009

ರ್ೕ. ಆರ್. ಮನೋಜೆ ಕುಮಾರ್, ಪರ್.ದ.ಸ,
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಇವರ ಖಾಯಂ
ಪುವರ್ ಘೋಘಣೆ ಬಗೆಗ್.

5/14/2010 0:00

E

44997

OFFICE BRANCH

5(5)/ಖಾಪೂಸೇ/
37/2009

ರ್ೕ.ಆರ್.ಎನ್.ಮುರ , ಪರ್.ದ.ಸ ಇವರ
ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ಅವಧಿ ಘೋಘಣೆ ಬಗೆಗ್

5/14/2010 0:00

E

44998

OFFICE BRANCH

5(5)/ಖಾಪೂಸೇ/
38/2009‐10

ರ್ೕಮತಿ. ಬಿ.ಎಲ್.ಅನುರಾಧ, ಪರ್.ದ.ಸ ಉ/ನಿ
ಕಛೇರಿ,ಬೆಂ ದ ಣ ಇವರ ಖಾಯಂ ಪೂವರ್
ಅವಧಿ ಘೋಘಣೆ ಬಗೆಗ್

5/14/2010 0:00

E

44999

OFFICE BRANCH

5(5)/ಖಾಪೂಸೇ/
13/2009‐10

ರ್ೕ.ಜೆ. .ದತಾತ್ತೆರ್ೕಯ, ಪರ್.ದ.ಸ ಉ/ನಿ ಕಛೇರಿ
ಬೆಂ ಗಾರ್,ಇವರ ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ಅವಧಿ
ಘೋಘಣೆ ಬಗೆಗ್

5/14/2010 0:00

E

45000

OFFICE BRANCH

5(5)/ಖಾಪೂಸೇ/
28/2009‐10

45001

OFFICE BRANCH

45002

OFFICE BRANCH

5(5)/ಖಾಪೂಸೇ/
39/2009‐10

45003

45004

ಶರ್ರೀ.ಎಸ್.ನಾಗರಾಜ.ಪರ್.ದ.ಸ. ಉ/ನಿ
ಕಛೇರಿ, ಬೆಂ ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಖಾಯಂ
ಪೂವರ್ ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಬಗೆಗ್.

5/14/2010 0:00

E

ಕು.ಎಂ.ಪಿ ವಾಣೆ.ಪರ್.ದ.ಸ, ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು,
5(5)/ಖಾಪೂಸೇ/
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್. ಇವರ ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ಅವಧಿ
32/2009‐10
ಘೋಷಣೆ ಬಗೆಗ್ .

5/14/2010 0:00

E

ರ್ೕಮತಿ.ಬಿ.ಕೆ. ಶೆವ್ೕತಾ ಪರ್.ದ.ಸ, ಉ/ನಿ ಕಛೇರಿ
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಬೆಂ.ದಕಷ್ಂ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಖಾಯಂ
ಪೂವರ್ ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಬಗೆಗ್ .

5/14/2010 0:00

E

OFFICE BRANCH

ಶೆರ್ೕ.ಎಸ್.ರಮೇಶ್ , ಪರ್.ದ.ಸ, ಉ/ನಿ ಕಛೇರಿ
5(5)/ಖಾಪೂಸೇ/
ಬೆಂ ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್. ಇವರ ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ಅವಧಿ
41/2009‐10
ಘೋಷಣೆ ಬಗೆಗ್ .

5/14/2010 0:00

E

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ.ಕೆ.ಲ ಮ್ೕ.ಪರ್.ದ.ಸ, ಸ.ಪೌರ್ಢ
5(5)/ಖಾಪೂಸೇ/
ಶಾಲೆ,ದಟಟ್ಘಟಟ್, ತುರುವೇಕೆರೆ ಇವರ ಖಾಯಂ
31/2009‐10
ಪುವರ್ ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಬಗೆಗ್.

5/14/2010 0:00

E

45005

OFFICE BRANCH

5(5)/ಉವಾಯ್ಪ/4
7/2009‐10

ರ್ೕ.ಕೆ.ಸೋಮಶೇಕರ್,ಪರ್.ದ.ಸ. ಉ/ನಿ ಕಛೇರಿ
ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗ
ಮಾಎಲು ಆನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

5/14/2010 0:00

E

45006

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮರಿ.ಎಂ. . ಶೆವ್ೕತ.ದಿವ್.ದ.ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
5(5)/ಉವಾಯ್ಪ/2
ಶಾಲೆ, ವರಕೋಡು, ಮೈಸೂರು ತಾ, ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
9/2009‐10
ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಎಲು ಆನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

5/14/2010 0:00

E

45007

OFFICE BRANCH

5(5)/ಉವಾಯ್ಪ/4
8/2009‐10

ಶೆರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಬಿ.ಶ ಕಲಾ. ಪರ್.ದ.ಸ ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕನನ್ಮಂಗಲ.ದ.ವ‐04 ಇವರ
ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಎಲು ಆನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

5/14/2010 0:00

E

45008

OFFICE BRANCH

5(5)/ಉವಾಯ್ಪ/2 ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಎಲು ಆನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
9/2009‐10
ಸಪ್ ೕಕರಣ

5/14/2010 0:00

E

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಹೆಚ್. .ಜಯಪರ್ಕಾಶ್. ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರು ಇವರನುನ್ ಂದಿನ ಮಾನಯ್
ಆಹಾರ
ಮತುತ್ ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಮತುತ್
CPI/ನಿ ೕ/ಸಥ್.ನಿ
ಗಾರ್
ಹ
ಕರ
ವಯ್ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರ ಆಪತ್ ಬಬ್ಂದಿ
04/2010
ಶಾಖೆಯ ಕತರ್ವಯ್ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊ ದುದ್
ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ
ಬಗೆ

11/8/2010 0:00

D

45018

45019

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/15
//2010‐11

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ಕು:ಎಸ್.ಸುಪಿರ್ಯಾ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

A

45020

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/16
//2010‐11

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಆರ್.ಮಂಜಮಮ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/9/2010 0:00

A

45022

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/18
//2010‐11

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಜಿ.ಎನ್.ರ ಕೀತಿರ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/9/2010 0:00

A

45023

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/19
/2010‐11

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ ಕೆ.ರಘು
ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/9/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/20
/2010‐11

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಗಂಗನರ ಂಹಯಯ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/20/2011 0:00

A

45024

45039

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಎಂ.ಶ ಧರ.ಪರ್.ದ.ಸ. ಸಕಾರ್ರಿ
5(5)/ಉವಾಯ್ಪ/2
ಪೌರ್.ಶಾಲೆ
ಳಕಾಲೂಮ್ರಯರಿ ಇವರಿಗೆ
0/2010
ಪೌರಾಡ ತ ಇಲಾಖೆ ಹುದೆದ್ಗೆ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ಸ
ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

45040

OFFICE BRANCH

5(5)/ಉವಾಯ್ಪ/2
1/2010

45041

OFFICE BRANCH

45042

45044

5/14/2010 0:00

E

ರ್ೕ ಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಇಕಿಕ್ೕರಿ, ಪರ್.ದ.ಸ.
ಡಯಟ್, ಉಡುಪಿ, ಇವರಿಗೆ ಪೌರಾಡ ತ
ಇಲಾಖೆ ಹುದೆದ್ಗೆ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ಸ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

5/14/2010 0:00

E

5(5)/ಉವಾಯ್ಪ/2
1/2010

ರ್ೕ.ಹೆಚ್. ಆನಂದ, ಪರ್.ದ.ಸ.ಉ/ನಿ ಕಛೇರಿ
ಬೆಂ.ಗಾರ್ಮಾಂತರ, ಇವರಿಗೆ ಪೌರಾಡ ತ
ಇಲಾಖೆ ಹುದೆದ್ಗೆ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ಸ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

5/14/2010 0:00

E

OFFICE BRANCH

5(5)/ಉವಾಯ್ಪ/2
1/2010

ರ್ೕ.ಎಸ್.ನಾರರಾಜು, ಪರ್,ದ,ಸ, ಸ,ಪೌರ್,ಶಾಲೆ,
ರಾವುತತ್ಹ ಳ್, ಇವರಿಗೆ ಪೌರಾಡ ತ ಇಲಾಖೆ
ಹುದೆದ್ಗೆ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ಸ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

5/14/2010 0:00

E

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ. ವಂದನಾ.ಎಸ್.ಎಸ್, ಸಹಾಯಕ
5(5)/ರಮಂ/46/
ಸಾಂಬೃಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಇವರ ಸವ್ಗಾಮ ಪರ್ಯಾಣ
2010
ರಿಯಾಯಿತಿ ಸೌಲಭಯ್ದ ಬಗೆಗ್.

5/14/2010 0:00

E

OFFICE BRANCH

5(5)/ರಮಂ/17/
2010

ರ್ೕಮತಿ. ಸೂಯಾರ್ಕಲಾ.ಪರ್.ದ.ಸ, .ಇ.ಟಿ,
ಇವರ ಸವ್ಗಾಮ ಪರ್ಯಾಣ ರಿಯಾಯಿತಿ
ಸೌಲಭಯ್ದ ಬಗೆಗ್.

5/14/2010 0:00

E

45046

OFFICE BRANCH

5(5)/ರಮಂ/35/
2010

ಶರ್ರೀ.ಎಸ್.ಸದಾ ವನ್, ೕಘ್ಎ ಪಿಗಾರರು,
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಹಾಗೂ ಶೆರ್ಈ.ಎಂ.ಎಸ್.
ವ ಂಗಪಪ್. ಪರ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಇವರ
ಸವ್ಗಾಮ ಪರ್ಯಾಣ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸೌಲಭಯ್ದ ಬಗೆಗ್.

5/14/2010 0:00

E

45047

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಕೆ.ಕೆ.ಪರ್ ೕದ್, ಗೂರ್ಪ್‐ಡಿ, ನೌಕರರು,
5(5)/ರಮಂ/15/
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಇವರ ಸವ್ಗಾಮ ಪರ್ಯಾಣ
2010
ರಿಯಾಯಿತಿ ಸೌಲಭಯ್ದ ಬಗೆಗ್.

5/14/2010 0:00

E

45048

OFFICE BRANCH

5(5)/ರಮಂ/10/
2010

ರ್ೕಮತಿ.ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಉಷಾದೇ , ಆಧೀಕಷ್ಕರು,
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂ, ಇವರ ಸವ್ಗಾಮ
ಪರ್ಯಾಣ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸೌಲಭಯ್ದ ಬಗೆಗ್.

5/14/2010 0:00

E

45049

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ,ಎಂ,ಎಸ್,ಶ ಧರ, ದವ್.ದ.ಸ, ಬಬ್ಂದಿ ‐4
5(5)/ಉವಾಯ್ಪ/2
ಶಾಖೆ, ಇವರ ಸವ್ಗಾಮ ಪರ್ಯಾಣ ರಿಯಾಯಿತಿ
0/2010
ಸೌಲಭಯ್ದ ಬಗೆಗ್.

5/14/2010 0:00

E

45045

45050

OFFICE BRANCH

5(5)/ಅನು/19/2
010

ರ್ೕಮತಿ. ಲಪ್.ಎಸ್, ಪದೆ.ದ.ಸ, ಉ/ನಿ, ಕಛೇರಿ
ಕಲಾ ಪಾಳಯ್ಂ,ಬೆಂ ದ ೕಣ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರು
ಮರು ವಾಹದ ಅನಿಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

5/14/2010 0:00

E

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಎ.ಎನ್.ಧರಣೇಂದರ್ ಕುಮಾರ್, ಪರ್.ದ.ಸ
5(5)/ಅನು/12/2 ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಕಛೇರಿ, ಬೆಂ ಇವರಿ
010
ಗೃಹ ಬಳಗಾಗಿ ಗರ್ಹಪ ೕಗಿ ವಸುತ್ಗಳನುನ್
ಖರೀದಿಸುಮ ಅನುಮತಿ ಕೋರುವ ಬಗೆಗ್.

5/14/2010 0:00

E

45052

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ. .ಆರ್. ಗಂಗಾಧರ್. ಪರ್.ದ.ಸ, ಉ/ನಿ
5(5)/ಅನು/44/2 ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ
010
ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದೆದ್ ಅಜಿರ್
ಸ ಲ್ಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

5/14/2010 0:00

E

45053

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಎನ್.ಎಸ್. ಲೋ ತ್ ಕುಮಾರ್, ಪರ್.ದ.ಸ.
5(5)/ಅನು/49/2
ಸ.ಕಿ.ಕಾಲೇಜು, ಉಪಪ್ರಿಗೇನಹ ಳ್, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ
010
ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಎನ್.ಓ. ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

5/14/2010 0:00

E

45054

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಕೆ,ಎಂ.
ೕಗೇಶ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ಅಕಷ್ರ
5(5)/ಅನು/51/2
ದಾಸೋಹ, ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಪಿ.ಡಿ.ಓ ಹುದೆದ್
010
ಎನ್.ಓ. ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/14/2010 0:00

E

45051

45056

OFFICE BRANCH

CPI/ಅನು/16/201
0

ರ್ೕ. ಎಂ.ಈಶವ್ರ್. ಪರ್.ದ.ಸ, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಸೊರಬ ಇವರ
ಪರಿ ೕಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ ಇತಯ್ಥರ್ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

5/14/2010 0:00

E

45057

OFFICE BRANCH

CPI/ಅನು/11/201
0

ರ್ೕ. ಪಿ.ಫನಾರ್ಂಡ್, ಉದಯಕಿಮಾರ್, ಪರ್.ದ.ಸ
ಡಯಟ್, ಕೋಲಾರ ಇವರ ರಾಜೇವಾಮರ
ಅಂಗೀತಾಕರದ ಬಗೆಗ್.

5/14/2010 0:00

E

45058

OFFICE BRANCH

ಸ.ನೌಕರರು ನಟಿಸುವುದು ಚಲನ ಚಿತರ್ಗ ಗೆ
ಹಾಗೂ ಟೆ ಚಿಷನ್ ಧಾರಾವಾ ಇತಾಯ್ದಿಗ ಗೆ
CPI/ಅನು/63/201
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಚಟುವಟಿಗಳ ಲ್ ಬಾಗವ ಸಲು
0
ನೀಡಿರುವ ಸನುಮತಿಯನುನ್ ಂದೆ ಪಡೆಯುವ
ಬಗೆಗ್.

5/14/2010 0:00

E

45071

OFFICE BRANCH

CPI.72.ದೂಪರ್/20
10

ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲಾಲ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ
ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಗುಮಾಸತ್ ಬಸವರಾಜ್ ರವರ
ಲಂಚಾವತಾರದ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

E

45080

OFFICE BRANCH

5(9)
ವಾ/ವೇಬ/18/201
0‐11

2010‐11 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಕಛೇರಿ ಬಬ್ಂದಿ
ವಗರ್ದವರಿಗೆ ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/10/2012 13:05

C

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಆರ್.ಹೆಚ್.ಯಶೋಧ ಕೋಂ ದಿ. ರ್ೕ
ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ್, ಸ. , ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ
5(10)/ಅಆನೇ/3
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಳಾಲ, ಕೊರಟಗೆರೆ
0/2010‐11
ತಾ.ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

OFFICE BRANCH

5(5)/ಉವಾಯ್ಪ/1
1/2010

46386

45177

6/24/2011 0:00

A

11/8/2010 0:00

E

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ವನಜಾಕಷ್ಮಮ್ ಕೋಂ
ದಿ. ರ್ೕ.ಆರ್. ವಮೂತಿರ್, ಸ. . ಸಕಾರ್ರಿ
5(10)/ಅಆನೇ/1
ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾರಮಮ್ನಹ ಳ್,
0/2010‐11
ಳಕಾಲೂಮ್ರು ತಾಲೂಲ್ಕ್, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/24/2011 0:00

A

46388

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
5(4)/ನೇಮಕ/31
ಎನ್.ಆರ್.ಅ ನಾಶ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
//2010‐11
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/9/2010 0:00

A

46389

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/32
//2010‐11

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಕು: ರ್ೕಲ ಮ್
ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

A

45185

ಕು:ಲ ತಾದೇ , ಪರ್.ದ.ಸಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬೆಂಡಿಗಾನಹ ಳ್,ಹೊಸಕೋಟೆ
ತಾಲಲ್ಳುಕು,ಇವರಿಗೆ ಎನ್ ಇ ಟಿ ಪರೀ ೆ
ತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆಗೊಂಡಿರುವ
ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರುಗಳನುನ್ ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್
ಹಾಜರುಪಡಿ ಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

C

46122

OFFICE BRANCH

5[1]/ವಗರ್/02/2
010

46171

OFFICE BRANCH

5(6)/ . ಪರ್/25
/2010

ರ್ೕ ಮಹಮದ್ ಇಮಾರ್ನ್ , ಪತಾರ್ಂಕಿತ
ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ಬಿ.ಇ.ಒ.ಕಛೇರಿ, ಮಾಗಡಿ,
ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಗೈರು ಹಾಜರಿ ‐ ಕರ್ಮ

11/8/2010 0:00

E

OFFICE BRANCH

ಧಾರವಾಡ ಮತುತ್ ಗುಲಬಗಾರ್
5[1]/ವಗರ್/03/2 ಆಯುಕಾತ್ಲಯಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ವಗಾರ್ವಣೆ
010
ಅಜಿರ್ಗಳನುನ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ
ಆಯುಕಾತ್ಲಯಗ ಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

8/5/2011 0:00

C

OFFICE BRANCH

5(9)/ವೇನಿ/34/2
010‐11

8/5/2011 0:00

D

8/19/2011 0:00

A

46197

46047

45657

OFFICE BRANCH

ಹನ್, ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರ
ಪಿಗಾರರುು,
ರ್ೕ.ಎ.ಎಸ್. ೕೕಹನ್
ಡಯಟ್, ಕೋಲಾರ ಇವರಿಗೆ 20ವಷರ್ಗಳ
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಕು:ಶೃತಿ
5[4]/ನೇಮಕ/ಇ .ಎಸ್.ದೀ ತ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ತರೆ‐24/2010‐11 ಬಗೆಗ್ [ನಾಪತೆತ್ಯಾಗಿರುವ ನೌಕರರ ಮಗಳು
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್]

45258

OFFICE BRANCH

5!0.8.ಅಆನೇ/2
010

ಜಿ.ಆರ್.ನಾಗರತನ್ಮಮ್ ಕೋಂ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಮಲಲ್ಪಪ್
ಅಳಗವಾಡಿ,ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ಡಿ ಗುರ್ಪ್
ಹುದೆದ್ನೀಡುವಬಗೆಗ್ ಸೇವಾಪುಸತ್ಕದೂಂದಿಗೆ.

6/24/2011 0:00

A

45259

OFFICE BRANCH

5(10)/ಅಆನೇ/7
/2010

ಸಂಒಂಗಿ.ಟಿ. ಬಿನ್ ದ!! ತಿಮಮ್ರಾಯಪಪ್ ಗೂರ್ಪ್ ‐
ಡಿ ನೌಕರರು,ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ಡಿ ಗುರ್ಪ್
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಸೇವಾಪುಸತ್ಕದೂಂದಿಗೆ.

6/24/2011 0:00

A

42749

OFFICE BRANCH

5(5)(7)/ಇ /27 ರ್ೕ ೕರಭದರ್ಪಪ್,ಪರ್.ದ.ಸ, ಚಾ ತ್ ಶಾಖೆ ಇವರು
/2006‐07
ಸವ್ಗಾರ್ಮ ಪರ್ಯಾಣಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/12/2010 0:00

C

42750

OFFICE BRANCH

5(5)(7)/ಇ /23
/2006‐07

ರ್ೕ ಟಿ. . ಶುಕುಮಾರ, ಪರ್.ದ.ಸ
ೕಜನಾ
ಶಾಖೆ ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್
ೕಟ್ರ್ ಪಡೆಯಲು
ನಿರಾ ೇಪಣಾಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/12/2010 0:00

C

46420

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
5(4)/ನೇಮಕ/34
ಎಸ್.ಪಿ.ಮಂಜುನಾಥ ರವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
//2010‐11
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/22/2011 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/35
//2010‐11

46075

46421

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ಕು:ವೈ.ಬಿ.ಸುನಿತ ರವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಡಿ.ಎಸ.ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ,ಪರ್.ದ.ಸ,ಆಯುಕತ್ರ
5(9)ಹೆ/ವೇಬ/35 ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರಿಗೆ
/2010‐11
20ವಷರ್ಗಳ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯನುನ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

46781

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/37 ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ ನ ೕನ್
//2010‐11
ಡಿಸೋಜ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/22/2011 0:00

A

46783

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/38
//2010‐11

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
.ರಾಜವಧರ್ನ ಗೌಡ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/9/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/(ಇ
ತರೆ) 39//2010‐
11

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಕು:
ಟಿ.ಜೆ.ಗಿರಿಜಾಂಬ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/19/2011 0:00

A

46784

47363

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಎಂ. ರ್ೕನಿವಾಸ, ವರದಿಗಾರರು, ಡೆಕಕ್ನ್
5[6]ದೂರು/ಮಾ.
ಕಾರ್ನಿಕಲ್ ದಿನಪತಿರ್ಕೆ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಹ.ಅ/59/2009‐10
ಕಾಯೆದ್ಯಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ.

8/6/2010 0:00

E

ರ್ೕ ಕೆ.ಎಂ.ಸತಯ್ನಾರಾಯಣಗೌಡ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು,
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಡಲ್ಘಟಟ್,
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇವರ ಮೇ ನ
ದೂರು.

8/6/2010 0:00

E

47364

OFFICE BRANCH

5[6]ದೂರು/ದೂ
ಪರ್/39/2009‐10

47365

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ಸೂಯರ್ವಂ , ಪತಾರ್ಂಕಿತ
5[6]ದೂರು/ದೂ
ಸಹಾಯಕರು, ಮಂಡಯ್, ಇವರಿಗೆ ಜೀವನಾಧಾರ
ಪರ್/70/2009‐10
ಭತೆಯ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/6/2010 0:00

E

47366

OFFICE BRANCH

ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಹಳೇಕೋಟೆ,
5[6]ದೂರು/ದೂ
ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ನ ಬಬ್ಂದಿ
ಪರ್/57/2009‐10
ಗೈರು ಹಾಜರಿ ಬಗೆಗ್.

8/6/2010 0:00

E

47367

OFFICE BRANCH

5[6]ದೂರು/ದೂ
ಪರ್/55/2009‐10

8/6/2010 0:00

E

ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಅಭಿಪಾರ್ಯ ಶಾಖೆಯ
ಬಬ್ಂದಿಯ ಮೇಲೆ ರ್ೕ ಎಸ್.ನಟರಾಜ್
ಎಂಬುವವರು ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

47369

OFFICE BRANCH

5[6]/ .ಸ & ಪ
ಪರ್./194/2009‐10

47370

OFFICE BRANCH

47371

47372

47373

ರ್ೕ ಮರಿತಿಬೆಬ್ೕಗೌಡ, ಧಾನ ಪರಿಷತ್
ಸದಸಯ್ರು ಇವರ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್:194/2009

8/6/2010 0:00

E

5[6]/ಮಾ.ಹ.ಅ/
09/2009‐10

ರ್ೕ ಜೆ.ಜಿ.ಭೋಜ್, ನಿವೃತತ್ ಪತಾರ್ಂಕಿತ
ಸಹಾಯಕರು, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಕಾಯೆದ್ಯಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

8/6/2010 0:00

E

OFFICE BRANCH

5[6]/ಮಾ.ಹ.ಅ/
69/2009‐10

ರ್ೕ ಕೆ.ಎನ್.ಕೃಷಣ್ಪಪ್, ಪತಾರ್ಂಕಿತ
ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಕಾಯೆದ್ಯಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

8/6/2010 0:00

E

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಟಿ.ಆರ್.ಲೋಕೇಶ್, ಪರ್.ದ.ಸ., ಸಕಾರ್ರಿ
5[6]/ಮೇಪಾರ್/45
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಳಸಾಪುರ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ತಾ,
/2009‐10
ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ .

8/6/2010 0:00

E

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಕೆ.ಎಂ.ಜಯದೇವಯಯ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು,
[ಅಮಾನತುತ್] ಡಯಟ್, ಕೋಲಾರ, ಇವರು ರ್ೕ
5[6]ಸಾ.ವ/ದೂ
ೕತಾರಾಮ ಮಂದಿರ ಸೌಹದರ್ ಸಹಕಾರಿ
ಪರ್/25/2009‐10
ನಿಯಮಿತ, ಇ ಲ್ಂದ ಪಡೆದ ಸಾಲಕೆಕ್
ಜಾಮೀನುದಾರರಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ್.
[ರೂ.3,06,452/‐]

8/6/2010 0:00

E

47380

47387

47388

47389

47390

OFFICE BRANCH

5[6]/ದೂಪರ್/18/
2009‐10

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲಾಲ್ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ
ಅಧಿಕಾರಿ / ಬಬ್ಂದಿ ಮೇಲೆ ರ್ೕ
ಆರ್.ಮಹೇಂದರ್ಪಪ್ ಇವರು ನೀಡಿರುವ ದೂರು.

8/6/2010 0:00

E

OFFICE BRANCH

5[6]/ದೂಪರ್/23/
2009‐10

ರ್ೕ .ವೆಂಕಟೇಶ, ಸಹಾಯಕ ಸಾಂಖಿಯ್ಕ
ಅಧಿಕಾರಿ, ಇವರು ತಾಯ್ಗರಾಜನಗರ ಕೋ‐
ಆಪರೇಟೀವ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಸಾಲ
ಮರುಪಾವತಿ ದ ಬಗೆಗ್.

8/6/2010 0:00

E

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಜಿ.ಎಲ್. ಜಯಕುಮಾರ್, ದಿವ್.ದ.ಸ.,
5[6] .ಓ.ಡಿ/ . [ಅಮಾನತುತ್] ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ
ಪರ್/14/2009‐10
ಮಂಡ , ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಜೀವನಾಧರ
ಭತೆಯ್ ಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

8/6/2010 0:00

E

OFFICE BRANCH

5[6]ಸಾ.ವ/ದೂ
ಪರ್/17/2009‐10

ರ್ೕ ಹರಿ
ಹರೀಶ್
ೕಶ್.ಉ.ಕುಲಕಣಿರ್
ಕುಲಕಣಿರ್, ಪರ್.ದ.ಸ., ಆಯುಕ
ಆಯುಕರ
ರ
ತ್
ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಇವರು
ಡಿ.ಹನುಮಂತನಗರ ಸಹಕಾರಿ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಇ ಲ್
ಪಡೆದ ಸಾಲಕೆಕ್ ಜಾಮೀನುದಾರರಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ್.

8/6/2010 0:00

E

8/6/2010 0:00

E

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಬಿ.ರ ಕುಮಾರ್, ದಿವ್.ದ.ಸ., ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ
ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಪರಶುರಾಮಪುರ, ಚಳಳ್ಕೆರೆ
5[6]/ದೂಪರ್/18/
[ತಾ], ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರು ಇಲಾಖಾ
2009‐10
ಪರೀ ೆಗೆ ಮಧಯ್ಪಾನ ಮಾಡಿ ಹಾಜರಾಗಿರುವ
ಬಗೆಗ್.

47391

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಎನ್.ವಾಣಿ, ದಿವ್.ದ.ಸ., ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ
5[6]/ದೂಪರ್/21/ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಹಾರನಹ ಳ್, ಅರ ೕಕೆರೆ
2009‐10
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಮೇ ನ ಸುತ್
ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.

47392

OFFICE BRANCH

5[6]/ದೂಪರ್/20/
2009‐10

ರ್ೕ ಜೆ.ಜೆ.ಭೋಜ, ನಿವೃತತ್ ಪತಾರ್ಂಕಿತ
ಸಹಾಯಕರು, ಇವರ ಮೇಲೆ ಧಿಸಲಾದ
ದಂಡಾದೇಶದ ರುದಧ್ ಪತಿನ್ ಸ ಲ್ ದ ಮನ .

8/6/2010 0:00

E

47397

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ .ರಾಮಯಯ್, ಪರ್.ದ.ಸ., ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್
5[6]/ದೂಪರ್/26/
ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಎಲಚಾಗಹ ಳ್,
2009‐10
ಹೊಳನರ ೕಪುರ [ತಾ, ಇವರು ನಕ ದಾಖಲೆ
ನೀಡಿ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

8/6/2010 0:00

D

47092

OFFICE BRANCH

5[4]/ಅಆನೇ/ನೇ
ಮಕ‐41/2010

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ಕು:ಕೆ.ಎಸ್.ಸೌಮಯ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/22/2011 0:00

A

OFFICE BRANCH

5[4]/ಅಆನೇ/ನೇ
ಮಕ‐42/2010

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕಮತಿ.ಟಿ.ರಾಜಮಮ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/9/2010 0:00

A

47093

8/6/2010 0:00

E

47106

OFFICE BRANCH

5[1]/ವಗರ್/07/2
010

ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಅನು ೕದನೆಗೊಂಡಿರುವ
ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆಗಳನುನ್
ಜಾರಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

8/5/2011 0:00

C

47110

OFFICE BRANCH

5[1]/ನಿ ೕ/12
/2010

ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್

8/5/2011 0:00

C

OFFICE BRANCH

5[1]/ನೇಮಕ/ಬಿ
ಡುಗಡೆ 10/2010

ರ್ೕ ಎನ್.ಕುಮಾರ್ ಪರ್.ದ.ಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಆಯೆಕ್ಗೊಂಡಿದುದ್ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ
ಹುದದ್ಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

5[1]ಬೋಧಕೇತ
5[1]ಬೆ
ೂೕಧಕೇತ
ರ
ನೌವಗರ್/ವಗರ್/01
/2010

2010‐11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬೋಧಕೇತರ
ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬ ಗೆಗ್

8/6/2011 0:00

C

OFFICE BRANCH

5[1]/ವಗರ್/02/2
010

ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆಗೊಂಡಿರುವ
ನೌಕರರನುನ್ ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರು
ಪಡಿ ಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್

8/5/2011 0:00

C

47146

47169

47171

47176

47258

47260

47273

46818

OFFICE BRANCH

5[1]/ವಗರ್/04/2
010

2010‐11ನೇ ಸಾ ನಲಲ್ನ ವಗಾರ್ವಣೆ
ರದುದ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

8/5/2011 0:00

C

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಫಯಾಜ್ ಅಹಮದ್, ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರು ಕನಾರ್ಟಕ ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ,
5[1]/ಕ.ನಿ.ಅ/11
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗಾಗಿ ಕಾಯದ್
/2010
ಅವಧಿಯನುನ್ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ ಎಂದು
ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/6/2011 0:00

C

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಎಸ್.ಕೆ.ಪಾಥರ್ಸಾರಥಿ ಅಧೀಕಕ್ರು ಡಯಟ್
5[1]/ನಿ ೕ/13 ಮಂಡಯ್ ಇವರನುನ್ ಸವಾ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ
/2010
ರಾಜಯ್
ೕಜನಾ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ಗೆ
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

E

OFFICE BRANCH

ಗೂರ್ಪ್` ಡಿ` ನೌಕರರು
ನೌಕರರು ಸ.ಪ.ಪೂ
ರ್ೕ ದಿನಕರ ಗೂ
5[1]/ವಗರ್/09/2 ಕಾಲೇಜು [ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಭಾಗ] ಪುಂಜಾಲಕಟೆಟ್,
ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ತಾ. ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
010
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

C

OFFICE BRANCH

ದಿವಂಗತ ರ್ೕ. .ಬೋರಯಯ್, ತಾಂತಿರ್ಕ
ಸಹಾಯಕರು, ಕಷ್ಣ ವಾತೆರ್, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತಿನ್
CPI/ನಿ&ಪಿಂ/22/2
ರ್
ೕ
ಮತಿ.ಅಂಜನಾಕುಮಾರಿರವರಿಗೆ
010
ಕುಟುಂಬವೇತನ,ಸಾಮೂ ಕ ಮಾ
ತತ್
ಮತುತ್ ಇತರೆ ಸೌಲಭಯ್ಗಳನುನ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ

8/29/2011 0:00

D

48198

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/43
//2010‐11

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಎಂ.ಮಂಜುನಾಥ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/9/2010 0:00

A

48199

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/44
//2010‐11

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಎಸ್.ಲ ಮ್ದೇ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

A

11/8/2010 0:00

D

ರ್ೕ .ಜಿ.ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ಪರ್.ದ.ಸ
5[1]
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನನ್ಯ
ಸಥ್.ನಿ/ವಗರ್/10/20
ಕತರ್ವಯ್ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊ ದುದ್ದ್, ಸಥ್ಳ
10
ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

48253

OFFICE BRANCH

48269

OFFICE BRANCH

5[1]/ವಗರ್/12/2
010

ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ಉಪ
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ನ ಬೋಧಕೇತರ
ನೌಕರರನುನ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

8/5/2011 0:00

D

48543

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/47
//2010‐11

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ಕು:ಕೆ.ಎಸ್.ಭಾಗರ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/20/2011 0:00

A

48594

OFFICE BRANCH

5
2.33.ಅಆನೇ/201
0

ಎ.ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಎ. .ಅಬರ್ಹಾಂ
ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವಬಗೆಗ್.

5/9/2011 0:00

A

48596

OFFICE BRANCH

5
2.31.ಅಆನೇ/201
0

ಜಿ.ಎನ್.ಪರಮೇಶ ಬಿನ್
ಜಿ.ಕೆ.ನಾಗೇಶ,ಬೇಲೂರು ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೆಲೆ
ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವಬಗೆಗ್.

11/12/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

5
2.26.ಅಆನೇ/201
0

ಹೆಚ್.ಆರ್. ೕಣಾ ಕೋಂ
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಚಂದರ್ಪರ್ಭು
,ಸೋಮನಹ ಳ್,ಹೂಳೆನರ ೕಪುರ ತಾ>
ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನಿಡುವಬಗೆಗ್.

5/9/2011 0:00

A

OFFICE BRANCH

5[1]/ವೃಂದ
ಬದಲಾವಣೆ/ಸಥ್ನಿ
04/2010

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಆರ್.ಕುಮುದಿನಿ, ಸಹ ಕಷ್ಕಿ
ಸಕಾರ್ರಿ
ಸ
ಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್
ಪಾ ಥ
ಥಮಿಕ
ಮಿಕ ಶಾಲ
ಶಾಲೆೆ ಓಬಳಾಪ
ಓಬಳಾಪುರ
ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲುಲ್ಲ್ಕು, ಬೆಂಗಳೂರು
ಗಾರ್ಮಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವೃಂದ ಬದಲಾವಣೆ
ಮಾಡಿ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

8/5/2011 0:00

C

OFFICE BRANCH

ದಿವಂಗತ ಬಿ.ಎಸ್.ಮಹಾದೇವಯಯ್, ಡಿ.ದಜೆರ್
ನೌಕರರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು,
5[6]/ನೇಮಕ/10
ಬೆಬಾಬ್ಳು, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇವರ
/2009‐10
ಮಗ ಉಮೇಶ್ ಇವರಿಗೆ ಡಿ.ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/7/2010 0:00

A

48598

48288

47827

47831

47834

47870

47871

47699

OFFICE BRANCH

ದಿವಂಗತ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಶಾಮಣಣ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
5[6]/ನೇಮಕ/09
ಮರಕಾಡದೊಡಿಡ್, ಮಂಡಯ್ ದ ಣ ವಲಯ, ಇವರ
/2009‐10
ಪತಿನ್ ಎಂ.ಜಯಮಮ್ ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್.ಡಿ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/7/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

ದಿವಂಗತ ನಂಜಯಯ್, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
5[6]/ನೇಮಕ/14 ಕಿರುಗಾವಲು, ಮಳವ ಳ್, ಇವರ ಮಗ ರಾಜು
/2009‐10
ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್.ಡಿ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

8/7/2010 0:00

A

8/7/2010 0:00

A

ದಿವಂಗತ ಅಬುದ್ಲ್ ಸತಾತ್ರ ಸಾಹೇಬ, ಸಹ
ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಬೆಲವತತ್ಹ ಳ್, ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇವರ
ಪತಿನ್ ಆ ಯಾಬಾನು ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್.ಡಿ
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

OFFICE BRANCH

5[6]/ನೇಮಕ/13
/2010

OFFICE BRANCH

ದಿವಂಗತ ಆರ್
ಆರ್.ಜಯಾನಾಯಕ್,
.ಜಯಾನಾಯಕ್, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರ
ಕಷ್ಕರುು,,
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸೋಮನಹ ಳ್, ಕಡೂರು
5[6]/ನೇಮಕ/15
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇವರ ಪತಿನ್ ಎಸ್.ರಮಬಾಯಿ
/2010
ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್.ಡಿ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

8/7/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

ದಿವಂಗತ ಮುನಿಯಯಯ್, ಗೂರ್ಪ್.ಡಿ ನೌಕರರು,
5[6]/ನೇಮಕ/20 ಸಕಾರ್ರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು, ಹಾನಗೋಡು,
/2009‐10
ಮೈಸೂರು, ಇವರ ಮಗ ಎಂ.ಮಹೇಶ್ ಇವರಿಗೆ
ಗೂರ್ಪ್.ಡಿ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/7/2010 0:00

A

47701

47706

47708

47714

47717

OFFICE BRANCH

ದಿವಂಗತ ಮಹಾದೇವಶೆಟಿಟ್, ಗೂರ್ಪ್.ಡಿ
ನೌಕರರು, ಭಜಿತ ಮಹಾರಾಜ ಸಕಾರ್ರಿ
5[6]/ನೇಮಕ/03
ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು, ನಜರಬಾದ್,
/2009‐10
ಮೈಸೂರು, ಇವರ ಮಗ ರಾಜೇಂದರ್ ಇವರಿಗೆ
ಗೂರ್ಪ್.ಡಿ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/7/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

ದಿವಂಗತ ನಟರಾಜು, ಪದ ೕಧರೇತರ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
5[6]/ನೇಮಕ/24
ಹುಲಲ್ಹ ಳ್, ನಂಜನಗೂಡು ಇವರ ಮಗ
/2009‐10
ಎನ್.ಕಿರಣ್ಕುಮಾರ್ ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್.ಡಿ
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/7/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

ದಿವಂಗತ ಚಂದಾರ್ಚಾರಿ, ಗೂರ್ಪ್.ಡಿ ನೌಕರರು,
5[6]/ನೇಮಕ/26 ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಂದೇಗಾಲ, ಮಳವ ಳ್
/2009‐10
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇವರ ಪತಿನ್ ದದ್ಮಮ್ ಇವರಿಗೆ
ಗೂರ್ಪ್.ಡಿ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/7/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

ದಿವಂಗತ ಪುಟಟ್
ಪುಟಟ್ಬಸವಯಯ್
ಬಸವಯಯ್,, ಸಹ ಕಷ್ಕರು,
ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುತೂತ್ರು,
5[6]/ನೇಮಕ/18
ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇವರ ಪತಿನ್
/2009‐10
ಭಾಗಯ್ಮಮ್ ಗೂರ್ಪ್.ಡಿ ನೌಕರರು ಇವರಿಗೆ
ಗೂರ್ಪ್.ಡಿ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/7/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

ದಿವಂಗತ ನಂಜುಂಡನಾಯಕ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
5[6]/ನೇಮಕ/16
.ಬಿ.ಹುಂಡಿ, ಟಿ.ನರ ೕಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇವರ
/2009‐10
ಮಗ ಹೆಚ್.ಎನ್.ಪರ್ಕಾಶ್ ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್.ಡಿ
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/7/2010 0:00

A

ದಿವಂಗತ ಜಿ. ರ್ೕನಿವಾಸ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
5[6]/ನೇಮಕ/17
ಬಿ.ಗೊಲಲ್ರಹಟಿಟ್, ಬೀರೂರು ವಲಯ, ಇವರ ಪತಿನ್
/2009‐10
ಕೆ.ನೀಲಾವತಿ, ಇವರನುನ್ ಗೂರ್ಪ್.ಡಿ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

47720

OFFICE BRANCH

47761

OFFICE BRANCH

5
2.29.ಅಆನೇ/201
0

47768

OFFICE BRANCH

5
2.30.ಅಆನೇ/201
0

48772

OFFICE BRANCH

48773

OFFICE BRANCH

8/7/2010 0:00

A

ಅಭಿಷೇಕ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಜಶೇಖರ್
ಕೆ.ಆರ್.ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೆಲೆ
ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೆಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/12/2010 0:00

A

ಎನ್.ಆರ್.ಸಚಿಚ್ನ್ ಬಿನ್
ಎನ್.ಎಸ್.ರಾಜು,ಸಂಕೇನಹ ಳ್,ಇವರಿಗೆ
ಅ.ಆ.ಮೆಲೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವಬಗೆಗ್.

11/12/2010 0:00

A

5(4)/ನೇಮಕ/49 ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ ಮಹಮದ್
//2010‐11
ಅಕಬ್ರ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

A

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
5(4)/ನೇಮಕ/50
ಕು:ಎಂ.ಆರ್. ೕಗಿತ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
//2010‐11
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/9/2010 0:00

A

48774

48776

48777

48778

48779

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಎಸ್.ಎಂ.ಆಶಾ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/51
//2010‐11

OFFICE BRANCH

ಪದ ಪೂವರ್ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ
ನಿ ೕಜನೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ
5[1]/ಕ.ನಿ.ಅ/23
ಬೊಧಕೇತರ ನೌಕರರು ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗಾಗಿ
/2010
ಕಾಯದ್ ಅವಧಿಯನುನ್ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ
ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

OFFICE BRANCH

CPI
5(9)/ಸೇಸೇ/50/
2010‐11

6/22/2011 0:00

A

8/6/2011 0:00

C

8/5/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

ಶೂರ್ ಆರ್.ಎಂ.
ಶೂ
ಎಂ ಜಗದೀಶ್
ಜಗದೀಶ್, ಪರ್.ದ.ಸ.,
CPI
ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ,ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/
ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
51/2010‐11
ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಈರಣಣ್ ತ ಲ್ಹಾಳ, ದಿವ್.ದ.ಸ.,
CPI
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಹೊಳೆ ರಿಗೆ, ಹರಿಹರ ತಾ
5(9)/ನೌ.ಸೇ.ಭ/ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿ: ಇವರ
ೕ ೕಸ್ ಇಲಾಖೆಯ
52/2010
ಸೇವೆಗೆ ನಿಯಮ252ಬಿ ಪರ್ಕಾರ ಸೇವಾಭದರ್ತೆ
ಹಾಗೂ ವೇತನ ರಕಷ್ಣೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

ರ್ೕ ಎಂ.ರಮೇಶ್, ನಿವೃತತ್ ಪರ್.ದ.ಸ.,
ಬಿ.ಇ.ಓ.ಕಛೇರಿ, ಬರ್ಹಾಮ್ವರ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ಕ.ಸ.ಸೇ.ನಿ.247ಎರೀತಯ್
ಅಹರ್ದಾಯಕ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಎಂ.ರಾಘವೇಂದರ್ ನಾಯಕ್, ದಿವ್.ದ.ಸ.
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಸಂತೆಕಟೆಟ್, ಬರ್ಹಾಮ್ವರ, ಉಡುಪಿ
CPI
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ೕ ೕಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್
5(9)/ನೌ.ಸೇ.ಭ/
ಸ ಲ್ ರುವ ಸೇವೆಯನುನ್ ನಿಯಮ 252ಬಿ
53/2010‐11
ಪರ್ಕಾರ ಸೇವಾ ಭದರ್ತೆ ಹಾಗೂ ವೇತನ ರಕಷ್ಣೆ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

48793

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಅನಸೂಯ.ಎಂ.ಕೆ. ದಿವ್.ದ.ಸ.
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಸಂಪೆಕಟೆಟ್, ಹೊಸನಗರ
5(9) ಂ./ಸೇಸೇ/ ತಾಲೂಲ್ಕ್, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ೕ ೕಸ್
55//2010‐11 ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಸೇವೆಯನುನ್ ನಿಯಮ
252ಬಿ ಪರ್ಕಾರ ಸೇವಾ ಭದರ್ತೆ ಹಾಗೂ ವೇತನ
ರಕಷ್ಣೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

49347

OFFICE BRANCH

5
2.15.ಅಆನೇ/201
0

ಹೆಚ್ ಆರ್ ಸುವಣರ್, ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಡಿ
ರ್ೕನಿವಾಸ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ ದಿವ್ ದ
ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/17/2011 0:00

A

49348

OFFICE BRANCH

5
ರ್ೕಮತಿ ಪುಷಾಪ್ವತಿ ಕೋಂ
2.19.ಅಆನೇ/201
ಶೇಷಗಿರಿಗೌಡ,ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್
0
ಇವರಿಗೆಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವಬಗೆಗ್,

11/12/2010 0:00

D

49352

OFFICE BRANCH

5
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ ಕೆ ಶೋಭ ಕೋಂ ದಿ. ಎಸ್ ಆರ್
(2)/ಅಆನೇ/17/20
ದಿನೇಶ್, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ.
10
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/2/2011 0:00

A

48780

49357

OFFICE BRANCH

5
ರ್ೕ ಟಿ ವಸಂತಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಟಿ
(2)/ಅಆನೇ/21/20 ಚನನ್ ೕರಯಯ್, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ.
10
ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/12/2010 0:00

A

49361

OFFICE BRANCH

5
ರ್ೕಮತಿ ಯಶೋಧ ಕೆ.ಜಿ. ಕೋಂ
2.22.ಅಆನೇ/201 ಬಿ.ಶೇಖರನಾಯಕ , ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
0
ಅ.ಆ.ಮೆಲೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/1/2010 0:00

A

49365

OFFICE BRANCH

5
ಆರ್.ಉಮಾಮಹೇಶವ್ರಿ ಕೋಂ
2.23.ಅಆನೇ/201 ಹೆಚ್.ಬಿ.ಪರಮೇಶ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.
0
ಆ. ಮೆಲೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

12/1/2010 0:00

A

49367

OFFICE BRANCH

5
2.24.ಅಆನೇ/201
0

ರ್ೕ ಬಿ.ಟಿ.ನಟೇಶ ಬಿನ್ ಜಿ.ತಿಮೆ ಗೌಡ ,
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ
ಪರ್ದಸಹುದೆದ್ ನಿಡುವಬಗೆಗ್.

11/12/2010 0:00

A

49369

OFFICE BRANCH

5
2.25.ಅಆನೇ/201
0

ರ್ೕ ಸನಿತ್,ತಂದೆ ದಿ ಚಂದರ್ಶೇಖರಪಪ್ ಟಿ,
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ ಮೇಲೆ ದಿವ್ ದ ಸ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/9/2011 0:00

A

49374

OFFICE BRANCH

5
2.27.ಅಆನೇ/201
0

49377

OFFICE BRANCH

49379

ಕು. ಬಿನಾ ಆರ್.ಗೂನಾಸ್ ವ್ಸ್ ಬಿನ್
ರಜೀನಾ,ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವಬಗೆಗ್.

9/20/2011 0:00

A

5
ಕು.ಅನನಯ್ ಬಿ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಭಾಸಕ್ರ ಬಿ,ಉಡುಪಿ
2.28.ಅಆನೇ/201
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್
0
ನೀಡುವಬಗೆಗ್.

11/12/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಕು. ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಕ ತ ಬಿನ್ ದಿ. ಹೆಚ್ ಎಸ್
5
ದೆದ್ೕಗೌಡ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.
(2)/ಅಆನೇ/32/20
ಆ. ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ
10
ಬಗೆಗ್

11/12/2010 0:00

A

49382

OFFICE BRANCH

5
2.35.ಅಆನೇ/201
0

ರ್ೕ ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಜೆ.ಪಿ ಬಿನ್ ಜಿ.ಜಯಣಣ್
,ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ
ದಿವ್ದಸಹುದೆದ್ ನೀಡುವಬಗೆಗ್.

8/30/2011 0:00

A

49385

OFFICE BRANCH

5
2.37.ಅಆನೇ/201
0

ರ್ೕ ಬಿ.ಎಂ.ದಿನೇಶ ಬಿನ್ ಬಿ.ಹೆಚ್.ಮುತತ್ಣಣ್ ,
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಅ.ಆ.ಮೆಲೆ ದಿವ್ದಸಹುದೆದ್
ನೀಡುವಬಗೆಗ್,

6/2/2011 0:00

A

49408

OFFICE BRANCH

49411

OFFICE BRANCH

52358

5
ರ್ೕ ಎನ್ ಟಿ ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ದಿ. ತಮಮ್ಯಯ್,
(2)/ಅಆನೇ/38/20 ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ. ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.
10‐11
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

5/9/2011 0:00

A

ರ್ೕಮತಿ ಕ ತಾ ಆರ್.ಕೋಂ
52.39.ಅಆನೇ/2
ಎಂ.ಸದಾ ವಪಪ್,ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
010
ಅ.ಆ.ಮೆಲೆ ದಿವ್ದಸಹುದೆದ್ ನೀಡುವಬಗೆಗ್.

11/12/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಉಮೇಶ್.ಬಿ.ಎಸ್.,ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು,ಆ
5(9)ಪಿ/ರಮಂ/6 ಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,
1//2010‐11
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಪಿತೃತವ್ ರಜೆಯನುನ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/19/2011 0:00

D

52390

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
5(4)/ನೇಮಕ/61
ಟಿ.ಪಿ.ನ ನಾ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
//2010‐11
ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

A

52396

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/62
//2010‐11

6/22/2011 0:00

A

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಆರ್. .ಜೀವನ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

52398

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/63 ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಕು:ಎಂ.ಬಿ.ದಿವಯ್
/2010‐11
ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

52399

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/64
//2010‐11

52401

OFFICE BRANCH

52402

52403

6/22/2011 0:00

A

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಜೆ.ಮಂಜುನಾಥ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/25/2011 0:00

A

5(4)/ನೇಮಕ/65
//2010‐11

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಎಸ್.ಟಿ.ಮಂಜುಳರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/66
//2010‐11

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಕೆ.ಶಾಂತಕುಮಾರಿ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/67
//2010‐11

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ ಸೈಯದ್
ಷಫುರ್ದಿದ್ೕನ್ ಪಾಷ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

A

52405

52628

52817

53053

53153

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಆರ್.ಶ ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/22/2011 0:00

A

OFFICE BRANCH

5
(2)/ಅಆನೇ/34/20
10‐11

ಕು. ಎಸ್ ಪರ್ ೕದ ಬಿನ್ ದಿ. ಎಸ್ ಗಂಗಮಮ್,
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ
ಆದಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/12/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಕು. ಎಂ ಬಿ ಶೆವ್ೕತ ಬಿನ್ ದಿ. ಆರ್
5
ಬಾಲಸುಬರ್ಮಣಯ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರಿಗೆ
(2)/ಅಆನೇ/96/20
ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
09‐10
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

12/6/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಈರ
ಈರೇಗೌಡ,
ಗ ಡ, ಪರ್..ದ.ಸ
ದ.ಸ ಅಕಷ್ರ ದಾಸ
ದಾಸೋಹ
ೂ ಹ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯತ್, ಹಾಸನ
CPI/ಅಮಾನತುತ್/ಇ
ಇವರ ಅಮಾನತತ್ನುನ್ ತೆರವುಗೊ ,
ತರೆ 38/2010
ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ಸಥ್ಳ
ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ರುವ ಬಗೆಗ್.

8/6/2011 0:00

C

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ರಮೇಸ ಪರ್.ದ.ಸ ಮುರಾಜಿರ್ ದೇಸಾಯಿ
5[1]/ನಿ ೕ/ಸಥ್. ವಸತಿ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗೂಳಯಯ್ನಹಟಿಟ್, ಚಿತರ್ದುಗರ್
ನಿ/2010
ಇವರನುನ್ ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಸಥ್ಳ
ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

8/5/2011 0:00

C

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/68
//2010‐11

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ೕಲಾಕುಮಾರಿ, ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು,
5(9)/ರಮಂ/62/
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
2010‐11
ಇವರಿಗೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/6/2011 0:00

D

53196

OFFICE BRANCH

ಮಾನಯ್ ಉನನ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಚಿವರ ಆಪತ್
ಶಾಖೆಯ ಲ್ ನಿ ೕಜನೆ ಮೇಲೆ ಕತರ್ವಯ್
5[1]/ನಿ ೕ/25 ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ದುದ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊ ರುವ ರ್ೕ
/2010
ಬಿ. .ಪರ್ಸಾದ್ ಬಾಬು ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಇವರನುನ್
ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ
ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

C

53197

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ. ಹೆಚ್.ಹೆಚ್. ವಪಪ್, ಕಲಾ ದರು, ಆಯುಕತ್ರ
5(9)/ರಮಂ/63/
ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
2010‐11
ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/6/2011 0:00

D

53212

OFFICE BRANCH

5
2.46.ಅಆನೇ/201
0

ಜಿ.ಪಿ.ಪರ್ಕಾಶ ಬಿನ್
ಜಿ.ಎಂ.ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಮಿ,ಮಾರೆಗೌಡನಹ ಳ್
ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೆಲೆ ದಿವ್ದಸಹುದೆದ್ನೀಡುವಬಗೆಗ್.

5/9/2011 0:00

A

53215

OFFICE BRANCH

ಶುಭ ಓ.ಕೆ. ಕೋಂ ಶೈಲೇಂದರ್
5 2.47/2010‐
ಕುಮಾರ್,ಮಹದೇವಪುರ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ
11.ಅಆನೇ/2010
ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೆಮಕಾತಿ ನೀಡುವಬಗೆಗ್.

5/9/2011 0:00

A

53189

53292

53358

53616

53767

53770

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಜಿ.ಐ.ಮುಜೀಬುಲಾಲ್ಖಾನ್, ಸ. .
5[1]/ವೃಂದ
ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಚಿಕಕ್ನಲೂಲ್ರ ಳ್, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ.
ಬದಲಾವಣೆ/ಸಥ್.ನಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
14/2010
ಬೋಧಕೇತರ ಹುದೆದ್ಗೆ ವೃಂದ ಬದಲಾವಣೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/6/2011 0:00

C

OFFICE BRANCH

ಮಾನಯ್ ಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರು,
ಯಶವಂತಪುರ ೇತರ್ ಇವರ ಆಪತ್ ಸಹಾಯಕರ
5[1]/ನಿ ೕ/26
ಹುದೆದ್ಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿರುವ ರ್ೕ
/2010
ಬಿ.ಎನ್.ಜಯ ಂಹ ಪರ್.ದ.ಸ ಇವರನುನ್ ಮಾತೃ
ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/6/2011 0:00

C

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಟಿ.ಎಂ.ಮುರ ೕಧರ, ಗೂರ್ಪ್ `ಡಿ`ನೌಕರರು
5[1]/ನಿ ೕ/ಸಥ್. ಇವರನುನ್ ,ಕನಾರ್ಟಕ ಸಕಾರ್ರ ಸಚಿವಾಲಯದ
ನಿ28/2010
ನಿ ೕಜನೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊ ದುದ್,ಮಾತೃ
ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/6/2011 0:00

C

OFFICE BRANCH

ದಿವಂಗತ ಎಂ
ಎಂ.ಬಸವರಾಜು,
.ಬಸವರಾಜು, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ
ಕಷ್ಕರುು,,
ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
5[6]/ನೇಮಕ/29
ಹಾಸ್ರ್ಲೈನ್, ಮೈಸೂರು, ಇವರ ಮಗ ರ್ೕ
/2009‐10
ಬಿ.ಸುರೇಶ್ಕುಮಾರ್ ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್.ಡಿ
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

ದಿವಂಗತ ಆರ್.ಹಾಲೇಶಪಪ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮತಿತ್ಕೆರೆ,
5[6]/ನೇಮಕ/01
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇವರ ಪತಿನ್
/2010‐11
ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಮಂಜುಳ ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್.ಡಿ
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2010 0:00

A

53776

53777

53779

53781

53782

OFFICE BRANCH

ದಿವಂಗತ ಚಂದೆರ್ೕಗೌಡ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್ಹರವೆ,
5[6]/ನೇಮಕ/11
ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇವರ ಪತಿನ್
/2010‐11
ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಕೆ.ವಾರಿಜ, ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್.ಡಿ
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

ದಿವಂಗತ ದಾಸಯಯ್, ಗೂರ್ಪ್.ಡಿ ನೌಕರರು,
ಮಹಾರಾಣಿ ಸಕಾರ್ರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು,
5[6]/ನೇಮಕ/14
ಮೈಸೂರು, ಇವರ ಪತಿನ್ ರ್ೕಮತಿ
/2010‐11
ನಿಂಗಮಮ್ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್.ಡಿ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

ದಿವಂಗತ ಲಾಲಯ್ನಾಯಕ್ ಲಮಾಣಿ, ಸಹ
ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
5[6]/ನೇಮಕ/09
ಪಡುಅಲೆವೂರು, ಉಡುಪಿ ವಲಯ, ಇವರ ಪತಿನ್
/2010‐11
ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪೆರ್ೕಮಾಬಾಯಿ ಇವರಿಗೆ
ಗೂರ್ಪ್.ಡಿ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

5[6]/ನೇಮಕ/19
/2009‐10

ದಿವಂಗತ ಎಸ್. ವನಂಜಪ
ದಿವಂಗತ
ವನಂಜಪಪ್, .ಹೆಚ್
ಹೆಚ್. ‐63,
ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ
ೕ ೕಸ್ ಠಾಣೆ, ಇವರ ಪತಿನ್
ರ್ೕಮತಿ .ಬಿ.ಕಾತಾಯ್ಯಿನಿ ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್.ಡಿ
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

ದಿವಂಗತ ಹೆಚ್.ಎ.ಕೆಂಪಯಯ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಾಡಲ್ಹ ಳ್,
5[6]/ನೇಮಕ/ಅ.
ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇವರ ಮಗ ರ್ೕ
ಸ:09/2009‐10
ಹೆಚ್.ಕೆ.ದಿನೇಶ್ ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್.ಡಿ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. [ಅಜಿರ್ ಸಮಿತಿ]

11/4/2010 0:00

A

53785

53786

53788

53789

53790

OFFICE BRANCH

ದಿವಂಗತ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಹಾಲೇಶಪಪ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು, ಹೆಬಿರ್, ಕಾಕರ್ಳ
5[6]/ನೇಮಕ/25
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇವರ ಪತಿನ್ ರ್ೕಮತಿ
/2009‐10
ಟಿ.ಗಂಗಮಮ್ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್.ಡಿ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2010 0:00

A

11/4/2010 0:00

A

11/8/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

5[6]/ನೇಮಕ/27
/2009‐10

ದಿವಂಗತ ಹೆಚ್.ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ, ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಹ ಕೆ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇವರ ಪತಿನ್
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಬಿ.ಭದರ್ಮಮ್ ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್.ಡಿ
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

OFFICE BRANCH

5[6]/ನೇಮಕ/6
6/2010‐11

ದಿವಂಗತ ಎನ್.ಕೆ.ಶ ಕಲಾ, ಗೂರ್ಪ್.ಡಿ
ನೌಕರರು, ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿ, ಉಡುಪಿ ವಲಯ,
ಇವರ ಪತನ್ ರ್ೕ ಗಿರೀಶ್ ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್.ಡಿ
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

OFFICE BRANCH

ಹೆಚ್.ಆರ್.ಸಂಪತ್,
ದಿವಂಗತ ಹ
ಚ್.ಆರ್.ಸಂಪತ್, ದಿವ್..ದ.ಸ
ದ.ಸ.,
.,
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಎ.ಬಿ.ಎಂ ಹ ಳ್,
5[6]/ನೇಮಕ/07
ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇವರ ಪತಿನ್ ರ್ೕಮತಿ
/2010‐11
ಡಿ.ಕೆ.ಸಂಧಾಯ್ ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್.ಡಿ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

ದಿವಂಗತ ಸುರಂಗದ ರಾಮಪಪ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,
ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಗಗ್ಸಗೋಡು,
5[6]/ನೇಮಕ/15
ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇವರ ಪತಿನ್ ರ್ೕಮತಿ
/2010‐11
ಬಸಮಮ್ ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್.ಡಿ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

A

OFFICE BRANCH

ದಿವಂಗಥ ಗೆರ್ೕ ಮಥಾಯ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹ ಳ್ಕೆರೆ,
5[6]/ನೇಮಕ/11
ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇವರ ಮಗ ರ್ೕ
/2009‐10
ಎಸ್.ಆಂತೋಣಿ, ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್.ಡಿ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

A

53792

OFFICE BRANCH

ದಿವಂಗತ ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು,
ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
5[6]/ನೇಮಕ/10
ಚಿಕಕ್ಗೇಣಿಗೆರೆ, ಹಾಸನ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇವರ ಪತಿನ್
/2010‐11
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಪಿ.ಹೇಮಾವತಿ, ಇವರನುನ್
ಗೂರ್ಪ್.ಡಿ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

A

53795

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಕೆ.ಎಂ.ಜಗದೀಶನ್, ಅಧಕ್ಷಕರು, ಬಿ.ಇ.ಓ
5[6]/ಇ /ದೂರು
ಕಛೇರಿ, ಕೋಲಾರ [ತಾಲೂಲ್ಕು], ಇವರ ಮೇ ನ
:34/2009‐10
ದೂರು.

11/8/2010 0:00

E

OFFICE BRANCH

5[6]/ಇ /ದೂರು
:05/2010‐11

ನಾಗರಾಜ
ಗರಾಜ ಓಂಕಾರಪ
ಓಂಕಾರಪಪ್ ಅಂಗಡಿ,
ಅಂಗಡಿ ದಿವ್.ದ.ಸ.,
ರ್ೕ ನಾ
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅ ಾವರ, ಸುಳಯ್
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಹಣದುರುಪ ೕಗದ ಅನಧಿಕೃತ
ಗೈರುಹಾಜರಿ.

11/8/2010 0:00

E

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ರಾಮಯಯ್, ಗೂರ್ಪ್.ಡಿ ನೌಕರರು, ಸಕಾರ್ರಿ
5[6]/ಇ /ದೂರು ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು [ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ]
:37/2009‐10
ಯರೇಹ ಳ್, ರಾಮನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇವರ
ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

E

53791

53797

53799

53800

OFFICE BRANCH

5[6]/ಇ / . .
ಪರ್:37/2010‐11

ರ್ೕ ಮಹಮದ್ ನಯಿಮುದಿದ್ೕನ್, ಪರ್.ದ.ಸ.,
ಎ.ಡಿ.ಎಂ‐2, ಇವರ ಕತರ್ವಯ್ ನಿಲರ್ಕಷ್ತೆ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

E

53801

OFFICE BRANCH

5[6]/ಇ / . .
ಪರ್:28/2010‐11

ರ್ೕ ೕರಣಣ್, ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು
ಹಾಗೂ ಬಬ್ಂದಿಯವರು, ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿ,
ಮಾಗಡಿ ಇವರ ಕತರ್ವಯ್ ನಿಲರ್ಕಷ್ತೆ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

E

53804

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಜಯಮಮ್, ಗೂರ್ಪ್.ಡಿ ನೌಕರರು,
5[6]/ಇ /ದೂರು
ಸಕಾರ್ರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು, ಗುಬಿಬ್, ಇವರ
:64/2009‐10
ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

E

OFFICE BRANCH

5[6]/ಇ /ದೂರು
:66/2009‐10

ಮತಿ ಹೆಚ್
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಸರೋಜಮ
ಸರೋಜಮಮ್, ಗೂ
ಗೂರ್ಪ್.ಡಿ
ರ್ೕೕಮತಿ
ನೌಕರರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು,
ಸಂತೆಪೇಟೆ, ಹಾಸನ ಇವರ ಸುಳುಳ್ ದಾಖಲೆ
ನೀಡಿ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

E

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಎನ್.ಪಿ.ಸುಜಾತ, ಪರ್.ದ.ಸ., ಸಂಸಕ್ೃತ
5[6]/ಇ /ದೂರು
ಶಾಖೆ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಇವರ ಗೈರುಹಾಜರಿ
:07/2010‐11
ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

E

53806

53807

53808

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಕೆ.ಆರ್.ಗೋ ಂದ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಆಯುಕತ್ರ
5[6]/ಇ /ಅ.ಗೈ.
ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರು
ಹಾ:2/2010‐11
ಹಾಜರಿ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

E

53809

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಜಿ.ಪರ್ಕಾಶ, ದಿವ್.ದ.ಸ., ಡಯಟ್,
5[6]/ಇ /ದೂರು
ರಾಮನಗರ, ಇವರ ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರುಹಾಜರಿ
:03/2009‐10
ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

E

53811

OFFICE BRANCH

5[6]/ಇ /ದೂರು
:31/2009‐10

ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲಾಲ್ ಉಪ
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಬಬ್ಂದಿ ಕಡತ
ಲೇವಾರಿಯ ಲ್ ತೋರಿದ ನಿಲರ್ಕಷ್ತೆ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

E

53813

OFFICE BRANCH

5[6]/ಇ / . .
ಪರ್:17:/2010‐11

ರ್ೕಮತಿ ಆರ್.ಲ ಮ್ದೇವಮಮ್, ಗೂರ್ಪ್.ಡಿ
ನೌಕರರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು,
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ, ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

E

OFFICE BRANCH

5[6]/ಇ /ದೂರು
:74/2009‐10

ರ್ೕಮತಿ ಎನ್.ಜಯಲ ತ, ದಿವ್.ದ.ಸ., ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಯಗವಕೋಟೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

E

53814

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಮಹಾದೇವಪಪ್, ದಿವ್.ದ.ಸ.,
ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿ, ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ, ಇವರು
ಸ ಲ್ ದ ಮನ ಮೇಲೆ ಕರ್ಮ.

53816

OFFICE BRANCH

5[6]/ಇ /20/2
010‐11

53818

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ .ಚಂದರ್ಮಮ್, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
5[6]/ಇ /ದೂರು
ಬಿ.ನಾರಾಯಣಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್,
:71/2010‐11
ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು.

53820

OFFICE BRANCH

5[6]/ಇ / . .
ಪರ್:41/2010‐11

53821

OFFICE BRANCH

53823

OFFICE BRANCH

11/8/2010 0:00

E

11/8/2010 0:00

E

ರ್ೕ ತಮಮ್ಯಯ್, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ಬಿ.ಇ.ಓ
ಕಛೇರಿ, ತುರುವೆಕರೆ, ಇವರು ಜಮೀನಿನ
ಚಾರದ ಲ್ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

E

5[6]/ಇ / . .
ಪರ್:22/2010‐11

ರ್ೕ ಎಂ.ಚಂದರ್ಯಯ್, ಎ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ., ಇವರ ಮೇ ನ
ದೂರು.

11/8/2010 0:00

E

5[6]/ಇ /ಅ.ಗೈ.
ಹಾ:06/2010‐11

ರ್ೕ ಎಂ.ಎಲ್.ನಂಜಯಯ್, ದಿವ್.ದ.ಸ., ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ
ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರುಹಾಜರಿ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

E

OFFICE BRANCH

5[6]/ದೂಪರ್/21/
2006‐07

ರ್ೕ ಸುರೇಶ್ಕುಮಾರ್, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು,
ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿ, ಮಡಿಕೇರಿ, ಇವರ ಗೈರು
ಹಾಜರಿ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

E

53829

OFFICE BRANCH

5[5]/ಖಾಪೂಸೇ/
08/2010‐11

ರ್ೕ ಬಿ.ಸುನಿಲ್ಕುಮಾರ್, ಪರ್.ದ.ಸ., ಉಪ
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, [ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ]
ಚಿತರ್ದುಗರ್, ಇವರ ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ಸೇವಾ
ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

E

53832

OFFICE BRANCH

5[5]/ಇ /23/2
ರ್ೕಮತಿ ಸುರಮಂಜರಿ, ಪರ್.ದ.ಸ., ಬಿ.ಇ.ಒ
010‐11
ಕಛೇರಿ, ಪಾವಗಡ, ಇವರ ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

E

53835

OFFICE BRANCH

5[5]/ಖಾಪೂಸೇ/
24/2010‐11

ರ್ೕ .ಎನ್.ಕಿಶೋರ್, ಪರ್.ದ.ಸ., ಉಪ
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ರಾಮನಗರ, ಇವರ
ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ಸೇವಾ ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

E

OFFICE BRANCH

5[5]/ಖಾಪೂಸೇ/
22/2010‐11

ಕುಮಾರಿ ವೈ.ಬಿಂದು, ಪರ್.ದ.ಸ., ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆರೆಟಸ್ ಅಗರ್ಹಾರ, ಎಸ್‐3,
ಇವರ ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ಸೇವಾ ಅವಧಿ
ಘೋಷಣೆ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

E

53825

53837

54242

OFFICE BRANCH

5[5]/ಇ / .ಪರ್.
ಅ:09/2010‐11

ರ್ೕ ಕೆ.ಕೆ.ಪರ್ ೕದ್, ಗೂರ್ಪ್.ಡಿ, ಇವರಿಗೆ
ಪಾಸ್ ೕಟ್ರ್ ಮಾಡಿಸಲು ಎನ್.ಓ. ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

E

54244

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಕೆ.ಕೇಶವರಾವ್, ಪರ್.ದ.ಸ., ಆಯುಕತ್ರ
5[5]/ಅನು/15/2
ಕಛೇರಿ, ಇವರಿಗೆ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮತಿ
010‐11
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

E

11/8/2010 0:00

E

11/8/2010 0:00

E

11/8/2010 0:00

E

ರ್ೕ

54245

OFFICE BRANCH

ಹಮದ್ ಶಾವರ್ಖಾನ್, ಪರ್.ದ.ಸ.,
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,
5[5]/ಇ / .ಪರ್.
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ದ ಣ ವಲಯ‐2, ಇವರಿಗೆ
ಅ:19/2010‐11
ಪಾಸ್ ೕಟ್ರ್ ಮಾಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

54274

OFFICE BRANCH

5[5]/ಇ / .ಪರ್:
16/2010

54276

OFFICE BRANCH

5[5]/ವೇಬ/09/0
9‐10

ರ್ೕಮತಿ ಶಾಮಲಾಬಾಯಿ, ಪರ್.ದ.ಸ.,
ಕೆ.ಎಸ್.ಇ.ಇ.ಬಿ, ಇವರು ದೇಶಕೆಕ್ ತೆರಳಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

ರ್ೕ ಕೆ.ಓ. ವಪಪ್, ದಿವ್.ದ.ಸ., ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ,
ಇವರ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

ರ್ೕ ಧರಣೇಂದರ್ಕುಮಾರ್, ಪರ್.ದ.ಸ., ಆಯುಕತ್ರ
ಕಚೇರಿ, ಇವರಿಗೆ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ಖರೀದಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

E

5[5]/ಉವಾಯ್ಪ/
ಇ.ಪ.ಅ/2009‐10

ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ ಪರೀ ೆ ಬರೆಯಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

E

OFFICE BRANCH

5[5]/ಖಾಪೂಸೇ/
28/2010‐11

ರ್ೕ ಎಸ್.ಬಿ.ರಮೇಶ್, ಪರ್.ದ.ಸ., ಅಕಷ್ರ
ದಾಸೋಹ, ಟಿ.ಪಿ., .ಎನ್.ಹ ಳ್, ಇವರ
ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

E

54293

OFFICE BRANCH

5[5]/ಇ /29/2
010‐11

ರ್ೕ ಹ
ಹೆಚ್
ೆಚ್.ಅಮರೀಶ, ದಿವ್.ದ.ಸ., ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,
ಉತತ್ರ ವಲಯ‐1, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ
ಬಡಿತ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

E

54296

OFFICE BRANCH

5[5]/ಇ /ಸವ್.ಪರ್.
ರಿ:14:/2009‐10

ರ್ೕ ಎನ್.ಜಿ.ಶಾಮಸುಂದರ, ಪರ್.ದ..ಸ,
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಇವರಿಗೆ ಹೆಚ್.ಟಿ. ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

E

54290

OFFICE BRANCH

5[5]/ಇ /23/2
010‐11

54291

OFFICE BRANCH

54292

49212

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ವಾಸುದೇವ ಉಪಾಧಯ್, ಪರ್.ದ.ಸ ,ರಾಜಯ್
ೕಜನಾ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ,ಸವರ್ ಕಷ್ಣ
5[8]/ನಿ&ಪಿಂ/ನಿ
ಅಭಿಯಾನ , ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್
ವೇಪರ್‐32/2010
ವೇತನ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರಿಗೆ
ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

49239

OFFICE BRANCH

ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಅನು ೕದನೆಗೊಂಡಿರುವ,
5[1]/ವಗರ್/21/2
ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ಅಂತರ ಆಯುಕಾತ್ಲಯ
010
ವಗಾರ್ವಣೆಗಳನುನ್ ಜಾರಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

8/6/2011 0:00

C

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಸಾಕಮಮ್ ಮಠದ ಕೋಂ.ದಿ:ಗಿರೀಶ.ಡಿ.,
CPI
ಸ. ., ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಮೈಯ ಳ್, ಸಾಗರ ತಾ
5(10)/ಅಆನೇ/1
ವ ಗಗ್ ಜಿ:ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
4/2010‐11
ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/9/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಗಂಗಾಧರ ತಂದ
ತಂದೆ ದಿ: ರ್ೕ ಮುದದ್ಂಕಯಯ್
ಕಯಯ್,, ಡಿ
ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು,
CPI
ತೀಥರ್ಹ ಳ್, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
5(10)/ಅಆನೇ/1
ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
5/2010‐11
ಬಗೆಗ್.

6/24/2011 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಜೀನತ್ ಬೇಗಂ, ಕೋಂ.ದಿ:ಮಹಮದಿ,
ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಸಂತೇಗುಡಡ್,
ಳಕಾಲೂಮ್ರು ತಾ: ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಅ.ಆ.ಮೇರೆಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/24/2011 0:00

A

48831

48832

48833

CPI 5(10)/ಅಆ
ನೇ/16/2010‐11

8/29/2011 0:00

D

ರ್ೕ.ಎಂ.ಎಸ್.ರಮೇಶ್, ಪರ್.ದ.ಸ ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ತಾಯಿಯವರ
ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

50230

OFFICE BRANCH

5[8]/ವೈವೆಮ/3
6/2010

50271

OFFICE BRANCH

50274

OFFICE BRANCH

5[8].33.ವೈವೆಮ
/2010

50836

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/56
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
//2010‐11
ಇಂದರ್ಮಮ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

50000

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/52
//201‐11

8/29/2011 0:00

D

ಹೆಚ್.ಹೆಚ್. ವಪಪ್ ಕಲಾ ದರು,ಆಯುಕತ್ರ
5[8].35.ವೈವೆಮ
ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರುಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
/2010
ಮರುಪಾವತಿ ಕುರಿತು

8/29/2011 0:00

D

ರ್ೕ.ಎಂ.ಪರ್ಭಾಕರ ಲೆಕಾಕ್ಧೀಕಷ್ಕರು, ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ
ವೆಚಚ್ದ ಮರು ಪಾವತಿಕುರಿತು

8/29/2011 0:00

D

6/23/2011 0:00

A

6/23/2011 0:00

A

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ಕು:ಹೆಚ್.ಆರ್.ರ ಮ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

50002

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/53
//201‐11

50003

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

51014

49342

51136

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ಕು:ಡಿ.ಸುಮಂಗಳ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/29/2011 0:00

E

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
5(4)/ನೇಮಕ/54
ವೈ. ರ್ೕಲತ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
/201‐11
ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

A

ರ್ೕಮತಿ ವೆಂಕಟಮಮ್ ಕೋಂ.ದಿ. ರ್ೕ
ಆಧಿಮೂತಿರ್,ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
5(10)/ಅಆನೇ/3 ನೌಕರರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಗೂಳೂರು,
7//2010‐11
ಬಾಗೇಪ ಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೇರೆಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/10/2012 12:12

A

ಆರ್.ಕೆ.ಸತಿ
ಸತೀಶ್
ೕಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮ ದಶೆಟಿ
ದದ್ಶೆಟಿಟ್,ಇವರ
ಇವರು
ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ,ಕುಟುಂಬ
ವೇತನಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಬಗೆಗ್.
ಸೇವಾಪುಸತ್ಕದೂಂದಿಗೆ.

8/29/2011 0:00

D

ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ನೌಕರರ ಸೇವಾ ವರ,
ಖಾ ಹುದೆದ್ ಮಾ ತಿ ಮತುತ್ ಅಭಿಪಾರ್ಯದ
ವರದಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

8/5/2011 0:00

C

OFFICE BRANCH

5[8].ಕುವೇಮಂ‐
34.ನಿ&ಪಿಂ/2010

OFFICE BRANCH

5[1]/ವಗರ್/23/2
010

OFFICE BRANCH

ದಿನಾಂಕ 1.7.1984ರ ನಂತರ ಸೇವೆಯ ಲ್
ತೊಡಗಿಸಲಾದ ದಿನಗೂ ನೌಕರರ ಬಗೆಗ್
5[1]ದಿನಗೂ
ಸ ೕರ್ಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ತೀಪಿರ್ನ
ನೌಕರರು/ಇ /30/
ಪರಿಣಾಮಗಳನುನ್ ಪರಿ ೕ ಸಲು
2010
ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಉಪ ಸಮಿತಿ
ಸಭೆಗೆ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

OFFICE BRANCH

53.ಉ.ನಿ.ಹಣ
ಬಿಡುಗಡೆ 3/2010‐
11.ಅನುಬಿ ೕ/2
010

51978

51988

51228

51945

51874

8/6/2011 0:00

C

2010‐11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ರಾಜಯ್ದ
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಹಾಗೂ ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಾದಿಲಾವ್ರು
ಹಾಗೂ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ಸೆಟ್ೕಷನರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರು
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

C

OFFICE BRANCH

53 ಕಛೇರಿ
ಆಧುನೀಕರಣ.11/2
010‐
11.ಕನಿದು/2010

ಕಛೇರಿ ಉತತ್ರ ಭಾಗದ ಶಾಖೆಗಳ
ಆಧುನೀಕರಣದ ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

C

OFFICE BRANCH

53 ವಲಯ
ಭ.5/2010‐
11.ಅಬಿ/2010

ಧಾರವಾಡ ನಗರ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ವಲಯ ಭಜನೆ
ಕುರಿತ ಆವತರ್ಕ ಅನಾವತರ್ಕ ವೆಚಚ್ಕೆಕ್
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

6/27/2011 0:00

C

OFFICE BRANCH

5[1]
ಅಧೀ/ಮುಂಬಡಿತ್/
ಮಾಪಾರ್ಡು13/20
10

ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಮುಂಬಡಿತ್ ಪಡೆದಿರುವ
ನೌಕರರು ಸಥ್ಳ ಮಾಪಾರ್ಡು ಮಾಡಲು
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

8/6/2011 0:00

C

51876

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/57
/2010‐11

51877

OFFICE BRANCH

51878

OFFICE BRANCH

54890

55175

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಬಿ.ಹೆಚ್.ಶೈಲಜ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/22/2011 0:00

A

5(4)/ನೇಮಕ/58 ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ ಸತೀಶ್
/2010‐11
ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೀದುವ ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

A

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್
5(4)/ನೇಮಕ/59
ಎಂ ಮಂಜುಳ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.ಹುದೆದ್ ನೀದುವ
/2010‐11
ಬಗೆಗ್

6/22/2011 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಕಕೆ.ಸು
.ಸು ೕಲಮಮ್
ಲಮಮ್ ಇವರು ದಿವ್..ದ.ಸ
ದ.ಸ
5[1]ಲೋ.ಸೇ.ಆ. ಹುದೆದ್ಗೆ ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್. ಮೂಲಕ ಆಯೆಕ್ ಆಗಿ
ದಿವ್ದ.ಸ/ನೇಮಕ/0 ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕಾತ್ಲಯ ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೆ
1/2010
ಆಗಿದುದ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯುಕಾತ್ಲಯ ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆ
ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/5/2011 0:00

C

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಪರ್ಕಾಶ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ದ ಣ ವಲಯ‐1
5[1]/ನಿ ೕ/29
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನುನ್ ಕನಾರ್ಟಕ ಸಕಾರ್ರದ
/2010
ಕಾಮಗಾರಿ ಗುಣ ನಿಯಂತರ್ಣ ಕಾಯರ್ಪಡೆಗೆ
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/6/2011 0:00

C

55184

OFFICE BRANCH

5 2.40/2010‐ ಎಂ.ಎಸ್.ಸೆನ್ೕಹ ಬಿನ್ ಎಂ. .ಶಂಕರ್ ಇವರಿಗೆ
11.ಅಆನೇ/2010
ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ದಿವ್ದಸಹುದೆದ್ ನೀಡುವಬಗೆಗ್.

6/2/2011 0:00

A

54786

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
5(4)/ನೇಮಕ/69
ಎಂ.ಬಿ.ನದೀಮ್ ಭಾಷಾ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
//2010‐11
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

A

54787

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
5(4)/ನೇಮಕ/70
ಜಿ. ರ್ೕನಿವಾಸ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
//2010‐11
ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

A

54788

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/71
//2010‐11

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ ಮತಿ
ಬಿ. .ಭಾಗಯ್ಮಮ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/72
//2010‐11

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಡಿ.ನಾಗಭೂಷಣ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

A

54789

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
5(4)/ನೇಮಕ/73
ಟಿ.ಆರ್.ಸುಮ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
//2010‐11
ಬಗೆಗ್.

54790

OFFICE BRANCH

6/22/2011 0:00

A

55187

OFFICE BRANCH

5 2.40/2010‐
11.ಅಆನೇ/2010

ಹೂಟಿಟ್ಗೌಡರ್ ಸಂತೋಷಪಪ್ ಬಿನ್ ಹೂಟಿಟ್ಗೌಡರ್
ವನಗೌಡ,ಹಂದನಹ ಳ್,ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೆಲೆ
ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವಬಗೆಗ್.

8/30/2011 0:00

A

55193

OFFICE BRANCH

5 2.42/2010‐
11.ಅಆನೇ/2010

ಎನ್.ಹೇಮ ಬಿನ್
ನಿಂಗರಾಜು,ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

7/14/2011 0:00

A

55195

OFFICE BRANCH

ಡಿ.ಪಿ.ಪರ್ದೀಪ ಬಿನ್ ಡಿ.ಎಸ್.ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿಗೌಡ
5 2.43/2010‐
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
11.ಅಆನೇ/2010
ಮಾಡುವಬಗೆಗ್.

6/2/2011 0:00

A

55198

OFFICE BRANCH

5/9/2011 0:00

A

52.44.ಅಆನೇ/2
010

ಜಿ. ವಮೂತಿರ್ ಬಿನ್ ಎಸ್.ಜಯಪಪ್ ಇವರಿಗೆ
ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವಬಗೆಗ್.

55208

OFFICE BRANCH

5[1]/ನಿ ೕ/30
/2010

55236

OFFICE BRANCH

55241

54395

54397

ರ್ೕ ಹುಸೇಣ್ ಪೀರ್, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು,
ೇತರ್ತ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ
ಳಕಾಲೂಮ್ರು ಇವರನುನ್ ಲೋಕೋಪ ೕಗಿ
ಇಲಾಖೆಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

C

ಅಧೀನ ಕಛೇರಿಗಳ ಲ್ ಕರ್ಮ
5[1]/ಇ /43/2
ಕೈಗೊಳಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಸಂಬಂಧಿ
010
ಕಛೇರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/6/2011 0:00

C

OFFICE BRANCH

5
ಎಂ.ಜಿ.ಜೀವನ್ ದಾಸ್ ಬಿನ್
2.48.ಅಆನೇ/201
ಎಂ.ಜೆ.ಗೋ ಂದಪಪ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ
0
ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗಾಗಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವಬಗೆಗ್.

5/9/2011 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಸಾಬೀರ್ ಅಹಮದ್, ಪರ್.ದ.ಸ., ಅಯುಕತ್ರ
CPI/ಪರ್ಭ/ಸವ್.ಪರ್.ಅ:
ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಸವ್.ಪರ್.ಅ‐ ಸೌಲಭಯ್ದ
54/2009‐10
ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

E

ರ್ೕ ಡಿ.ಮಂಜುನಾಥನಾಯಕ್, ಪರ್.ದ.ಸ., ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,
ಹೊಸನಗರ, ಇವರ ಖಾಯಂ ಪೂವರ್
ಸೇವಾವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

E

OFFICE BRANCH

5[5]/ಖಾಪೂಸೇ/
55/2009‐10

ರ್ೕ ಕೃಷೆಣ್ೕಗೌಡ, ದಿವ್.ದ.ಸ., .ಟಿ.ಇ
ಮಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಹಳೆಕಾರು ಖರೀದಿಗೆ
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

E

5[5]/ಪರ್ಭ/ಸವ್.ಪರ್.
ರಿ:07/2010‐11

ರ್ೕ ಮಹಂತೇಶ, ಅ.ಕಂ.ಠಿ. .ಚಿ.ಕ. .ಪ ಇವರ
ಸವ್ತಂತರ್ ಪರ್ಭಾರ ಸೌಲಭಯ್ದ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

E

OFFICE BRANCH

5[5]/ಇ /ರಾ.
ರಂ:02/2010‐11

ಪಿ.ಡಿ.ಓ ಹುದೆದ್ಗೆ ಆಯೆಕ್ಯಾದ ನೌಕರರನುನ್
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

E

54414

OFFICE BRANCH

5[5]/ನಿ&ಪಿಂ/ಸವ್.
ನಿ.ಅ:22:/2009‐
10

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಎಂ.ಯಶೋಧ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಉಪ
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಇವರ
ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

E

54416

OFFICE BRANCH

5[5]/ನಿ&ಪಿಂ/ಸವ್.
ನಿ.ಅ:02/2009‐10

ರ್ೕಮತಿ ಸುರಮಂಜರಿ, ಪರ್.ದ.ಸ., ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,
ಪಾವಗಡ ಸವ್ಇಚಾಛ್ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

E

54407

OFFICE BRANCH

CPI/ಇ /17/201
0‐11 2010‐11

54410

OFFICE BRANCH

54411

54418

OFFICE BRANCH

5[5]/ಇ /ಸವ್.ಪರ್.
ರಿ:40/2009‐10

ರ್ೕಮತಿ ಎ.ಎ.ಇಂದಿರಾ, ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು,
ಡಯಟ್, ಕೊಡಿಗೆ ಇವರು ಅನುಮತಿಯಿಲಲ್ದೆ
ಹೆಚ್.ಟಿ. ಬಳ ರುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

E

54419

OFFICE BRANCH

5[5]/ನಿ&ಪಿಂ/ಸವ್.
ನಿ.ಅ:34/2009‐10

ರ್ೕಮತಿ ಎನ್.ಸುನಿತಾ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,
ಸುಳಯ್, ಇವರ ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

E

54421

OFFICE BRANCH

5[5]/ನಿ&ಪಿಂ/ಸವ್.
ನಿ.ಅ:18/2009‐10

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ರಾಧಾ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಉಪ
ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಮಂಗಳೂರು,
ಇವರು ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

E

54422

OFFICE BRANCH

5[5]/ಖಾಪೂಸೇ/
05/2010‐11

ರ್ೕ ಬಿ. .ಸತೀಶ್ಕುಮಾರ್, ದಿವ್.ದ.ಸ.,
.ಸ.ಪ.ಪು.ಮ., ಬೊಮಮ್ನಹ ಳ್, ಇವರ
ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ಸೇವಾವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

E

54424

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಎಂ. .ಪರ್ಶಾಂತ, ಪರ್.ದ.ಸ., ಸಕಾರ್ರಿ
5[5]/ಖಾಪೂಸೇ/
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜೆ.ಬಾಯ್ಡರಹ ಳ್, ಇವರ ಖಾಯಂ
08/2009‐10
ಪೂವರ್ ಸೇವಾವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

E

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಎನ್. ದಾಯ್ಲ ಮ್, ಪರ್.ದ.ಸ.,
5[6]/ದೂಪರ್/09/ ಸಕಾರ್ರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು, ತುಮಕೂರು,
2010‐11
ಇವರ ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ಸೇವಾವಧಿ ಘೋಷಣೆ
ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

E

54428

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಸುವಣರ್, ಪರ್.ದ.ಸ., ಉಪ
5[6]/ನಿ&ಪಿಂ/ಸವ್.
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,
ನಿ.ಅ:02:/2010‐
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್
11
ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

E

54431

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ .ರಮೇಶ್, ಲೆಕಾಕ್ಧೀಕಷ್ಕರು, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ
5[5]/ಇ / .ಪರ್.
ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್ ೕಟ್ರ್ ಮಾಡಿಸಲು ಎನ್.ಓ.
ಅ:4/2010‐11
ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

E

54432

OFFICE BRANCH

5[5]/ಆಖಅ/ಅ
ನುಮತಿ:20/2010‐
11

ರ್ೕ ಎ.ಉದಯಕುಮಾರ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಎನ್‐3,
ಇವರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/8/2010 0:00

E

OFFICE BRANCH

5[5]/ನಿ&ಪಿಂ/18
/2010‐11

11/8/2010 0:00

E

54425

54433

ರ್ೕಮತಿ ಎ.ಬಿ. ೕಲಾವತಿ, ಪರ್.ದ.ಸ.,
ಕೆ.ಎಸ್.ಇ.ಇ.ಬಿ ಇವರ ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್
ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

OFFICE BRANCH

5[5]/ಖಾಪೂಸೇ/
06/2010‐11

ರ್ೕ ಕೆ.ಪಿ.ಚಂಗಪಪ್, ದಿವ್.ದ.ಸ., ಡಯಟ್, ಕೊಡಿಗೆ,
ಇಲಾಖಾ ಪರೀ ೆ ಪಾಸು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣ.

11/8/2010 0:00

E

54435

OFFICE BRANCH

ದಿವಂಗತ ಬಿ. .ಪುಂಡ ೕಕರಾವ್, ಪರ್.ದ.ಸ.,
5[5]/ಖಾಪೂಸೇ/
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆರೆಹ ಳ್, ಸೊರಬ
01/2010‐11
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇವರ ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ಸೇವಾವಧಿ
ಘೋಷಣೆ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

E

54436

OFFICE BRANCH

5[5]/ಖಾಪೂಸೇ/
50/2009‐10

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಎಂ.ಶೋಭ, ಪರ್.ದ.ಸ., ಡಯಟ್,
ವ ಗಗ್ ಇವರ ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ಸೇವಾವಧಿ
ಘೋಷಣೆ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

E

54437

OFFICE BRANCH

5[5]/ಇ /ಇ.ಪ.
ಅ:43/2009‐10

ಧ ಪರೀ ೆಗ ಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ನೌಕರರಿಗೆ
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

E

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಎಂ.ಟಿ.ಮಂಜುನಾಥ, ಪರ್.ದ.ಸ., ಸಕಾರ್ರಿ
5[5]/ಇ /ರಾ.ಅ: ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು [ಬಾಲಕಿಯರು], 3ನೇ
30/2009‐10
ಕಾರ್ಸ್, ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ
ರಾಜೀನಾಮೆ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

E

54434

54438

54439

OFFICE BRANCH

ದಿವಂಗತ ಬಿ.ಟಿ.ಜಯರಾಮಯಯ್, ಗೂರ್ಪ್.ಡಿ
ನೌಕರರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
5[5]/ಖಾಪೂಸೇ/
ಮಾಯಗಾನಹ ಳ್, ರಾಮನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು,
3/2010‐11
ಇವರ ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ಸೇವಾವಧಿ ಘೋಷಣೆ
ಬಗೆಗ್.

54440

OFFICE BRANCH

ಕುಮಾರಿ ರೋಷನ್ ಬೇಗಂ, ಪರ್.ದ.ಸ., .ಟಿ.ಇ.,
5[5]/ಉವಾಯ್ಪ/1
ಮಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್. /ಐ.ಎ.ಎಸ್
0/2010‐11
ಪರೀ ೆ ಬರೆಯಲು ರಜಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00

E

54442

OFFICE BRANCH

5[5]/ಇ /ರಾಜೀ
ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್. ಇಂದ ಆಯೆಕ್ಯಾದ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು
ನಾಮೆ:45/2009‐
ರಾಜೀನಾಮೆ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.
10

11/8/2010 0:00

E

OFFICE BRANCH

ೕಜನಾ
ರ್ೕ. ರ್ೕೕಪಾದಾಚಾಯರ್
ಪಾದಾಚಾಯರ್,
ಸಹಾಯಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
5(9)ಸ್ಫ್ಟ್/ವೇಬ/6
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ
4/2010‐11
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಆರ್.ಗೌರಣಣ್, ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು, ಆಯುಕತ್ರ
5(9)ಸಥ್/ವೇಬ/65
ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ
/2010‐11
ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

54483

54485

11/8/2010 0:00

E

54513

57346

OFFICE BRANCH

5(9)ವೇ.ಸ./ವೇನಿ
/66/2010‐11

ರ್ೕ.ಎನ್.ಜಿ.ಶಾಮಸುಂದರ್,ಪರ್.ದ.ಸ ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ,ಇವರ ವೇತನವನುನ್ ರ್ೕಮತಿ
ಕೆ.ಭವಾನಮಮ್ ಇವರ ವೇತನಕೆಕ್
ಸಮಾನಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/6/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ಮೇರೆಗೆ ದಿವಂಗತ
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ. ೕಣಾ ಕೋಂ ದಿ ರ್ೕ
5(10)/ಅಆನೇ/2 ಎಸ್. .ರಮೇಶ್, ಸ. , ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥ
2/2010‐11
ಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಯಮಂಗಲ, ಮಾಲೂರು
ತಾಲೂಲ್ಕ್, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/24/2011 0:00

A

2/10/2012 12:15

A

6/22/2011 0:00

A

8/20/2011 0:00

A

57348

OFFICE BRANCH

5(10)/ಅಆನೇ/2
3/2010‐11

ರ್ೕಮತಿ ಬೇಬಿ ಕೋಂ ದಿ. ರ್ೕ ಪಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್
ಸ. , ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಚೆಲಲ್ಹ ಳ್, ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಲ್ಕ್ ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

57385

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/93
//2010‐11

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಎಸ್. .ಸಂತೋಷ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

57386

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
5(4)/ನೇಮಕ/94
ಎ.ಜಿ.ಅಜಿತ್ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
//2010‐11
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

57387

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/95
//2010‐11

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ಕು:ಹೆಚ್.ವೈ.ರಮಯ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

A

57388

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/96
//2010‐11

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಹೆಚ್.ಟಿ.ಶಾರದಮಮ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

A

57389

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
5(4)/ನೇಮಕ/97
ಕು:ಎಸ್.ಆರ್.ಜೊಯ್ೕತಿ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
//2010‐11
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

A

OFFICE BRANCH

5[2]/ದೂಪರ್/[ಪಿ]
38:/2002‐3

ರಮೇಶ್
ೕಶ್.ಕೆ.ಧಾ
ಧಾರವಾರ್
ರವಾರ್, ಲೆಕಾ
ಲೆಕಾಕ್ಧೀ
ಧೀಕಷ್ಕರು
ಕಷ್ಕರು,
ರ್ೕ ರಮೆ
ಅಪರ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್, ಇವರ
ಮೇ ನ ಆಪಾದನೆಗಳ ಬಗೆಗ್ ಚಾರಣೆ
ದಾಖಲೆಗಳು.

12/22/2010 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ವ ಂಗಪಪ್, ಆಪತ್ ಸಹಾಯಕರು, ಅಪರ
5[6]/ದೂಪರ್/60/ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್,
2009‐10
ಇವರ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ನೇಮಕಾತಿ ನಕಲು
ಮಾಡುವ ಪರ್ಕರಣದ ಲ್ ಲುಕಿದ ಬಗೆಗ್.

12/22/2010 0:00

D

57466

57467

ರ್ೕ ಕಲಾಯ್ಣರಾವ್, ದಿವ್.ದ.ಸ., ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೊರ ಳ್, ಆಳಂದ ತಾಲೂಲ್ಕು,
ಇವರು ಂದೆ ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್
ಕಾಲೇಜು, ಗುಲಬ್ಗಾರ್, ಇ ಲ್
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ದುದ್, ಕನಾರ್ಟಕ ಆಡ ತ
ನಾಯ್ಯ ಮಂಡ ಯ ಲ್ ರಿಟ್ ಮನ
ಸಂಖೆ :147/98ನು ಸ ರುವ ಬಗೆ

57468

OFFICE BRANCH

5[2][1]/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/
5/1998‐99

57469

OFFICE BRANCH

5[6]/ದೂಪರ್/131 ರ್ೕ ಎಲ್.ಎನ್.ಮೂತಿರ್, ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು,
09/2008‐09
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಡಯಟ್, ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು.

57470

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಜೈ ೕಲಾ ರೈ.ಪ ಳ್,
ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ತಯ್ ಕ
5[6]/ಮಾ.ಹ.ಅ/
ಸಂಯುಕತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್, ಇವರು
22106/2008‐09
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯಡಿ ದಾಖಲೆ ಕೇ ರುವ
ಬಗೆಗ್.

57471

OFFICE BRANCH

5[6]/ಇ / . .
ಕಡತ ಸಂಖೆಯ್ ಹಾಗೂ ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್
ಪರ್:46:/2010‐11 ನಮೂದಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಸುತೊತ್ೕಲೆ ಹೊರಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

57472

OFFICE BRANCH

5[6]/ದೂಪರ್/54/
2010‐11

ರ್ೕ ಪಿ. .ಲ ಮ್ೕನಾರಾಯಣ, ದಿವ್.ದ.ಸ., ಹಾಗೂ
ಇತರ ಬಬ್ಂದಿಯವರು ಡಯಟ್ ಹಾಸನ,
ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

12/22/2010 0:00

E

12/22/2010 0:00

E

12/22/2010 0:00

E

12/22/2010 0:00

E

12/22/2010 0:00

E

57475

OFFICE BRANCH

ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಅನುದಾನ ಶಾಖೆಯ ಲ್
5[6]/ದೂಪರ್/41/
ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ರ್ೕ
2009‐10
ಸೋಮಶೇಖರ್ ರವರ ಕತರ್ವಯ್ ನಿಲರ್ಕಷ್ತೆ ಬಗೆಗ್.

57476

OFFICE BRANCH

5[6]/ದೂಪರ್/58/
2009‐10

5[6]/ಇ /ಸಾಲ
ವಸೂಲಾತಿ:56:/2
009‐10

57477

OFFICE BRANCH

57479

OFFICE BRANCH

57480

OFFICE BRANCH

12/22/2010 0:00

E

ರ್ೕ ಟಿ.ಎನ್.ವೆಂಕಟೇಶ್, ಗೂರ್ಪ್.ಡಿ ನೌಕರರು,
ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,
ವ ಗಗ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು.

12/22/2010 0:00

E

ರ್ೕ ಕೆ.ಆರ್.ಗೋ ಂದ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರು
ಮಹಾರಾಷಟ್ರ್ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕಾ ೕರ್ರೇಷನ್,
ಕೋಲಾರ ಶಾಖೆಗೆ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಸದ
ಬಗೆಗ್.

12/22/2010 0:00

E

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಕೆ.ಸುಮ, ಪರ್.ದ.ಸ., ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಢಶಾಲೆ, ನೋಬನಗರ
ನೋಬನಗರ, ವ ಗಗ್
ಗ , ರ್ೕ
ಹೆಚ್.ಎಲ್.ರಂಗಸಾವ್ಮಿ ನಾಯಕ್,
5[6]/ಇ /31/2
ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ,
010‐11
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ವ ಗಗ್ ಇವರುಗಳ ಮೇ ನ
ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

12/22/2010 0:00

E

ರ್ೕ ಡಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್,
ಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು,
ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯಡಿ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

12/22/2010 0:00

E

5[6]/ಇ / . .
ಪರ್:19/2010‐11

57515

OFFICE BRANCH

5 2.54/2010‐
11.ಅಆನೇ/2010

ಕುಮಾರ ಎಂ. ಬಿನ್
ಕೆ.ಮಹದೇವ,ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್,ಇವರಿಗೆ
ಅ.ಆ.ಮೆಲೆ ದಿವ್ದಸಹುದೆದ್ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

6/2/2011 0:00

A

57517

OFFICE BRANCH

5
2.55.ಅಆನೇ/201
0

ಾನ ಜೊಯ್ೕತಿ ಬಿನ್ ಬೆಳಳ್ನಾಯಕ್,ದ.ಕನನ್ಡ
ಜಿಲೆಲ್,ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವಬಗೆಗ್.

12/30/2011 11:44

A

57519

OFFICE BRANCH

5
2.51.ಅಆನೇ/201
0

ಹೆಚ್. .ಸಂತೋಷ ಕುಮಾರ ಬಿನ್
ಹೆಚ್.ಪಿ.ಚನನ್ರಾಯಿ,ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಅ.ಆ.ಮೆಲೆ ಪರ್ದಸಹುದೆದ್ನೀಡುವಬಗೆಗ್.

5/9/2011 0:00

A

57529

OFFICE BRANCH

5
2.50.ಅಆನೇ/201
0

ಬಿ. .ಶಾರದಮಮ್ ಬಿನ್ ಜೆ.ಡಿ.ಹನುಮಂತಪಪ್ ,
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇ ರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೆಲೆ
ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವಬಗೆಗ್.

1/4/2012 11:08

A

57533

OFFICE BRANCH

5
2.45.ಅಆನೇ/201
0

ಡಿ.ಎಂ.ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್
ಡಿ.ಎಂ.ಮಲಲ್ರಾಜಯಯ್,ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಅ.ಆ.ಮೇರೆಗೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವಬಗೆಗ್.

6/2/2011 0:00

A

57534

OFFICE BRANCH

5
ಬಿ.ಎನ್.ವರಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್ ಕೋಂ
2.56.ಅಆನೇ/201 ಜಯರಾಮು,ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೆಲೆ
0
ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

57535

OFFICE BRANCH

5
2.53.ಅಆನೇ/201
0

57538

OFFICE BRANCH

5
2.09.ಇ /2010

5/9/2011 0:00

A

ಜಿ.ಕೆ. ನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕೃಷಣ್ಶೆಟಿಟ್,
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೆಲೆ
ದಿವ್ದಸಹುದೆದ್ನೀಡುವಬಗೆಗ್

5/9/2011 0:00

A

ಪಿ.ಗಿರಿಧರ್ ಕುಡುವ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅದಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವಬಗೆಗ್.
ಐಪಿಒರೂ:10ರ ಜೆರಾಕಸ್ಪರ್ತಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ.

8/30/2011 0:00

E

2/10/2012 12:07

A

5/10/2011 0:00

D

57539

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ಮೇರೆಗೆ ದಿವಂಗತ
ಮತಿ ಕೆ.ಎಂ.
ಎಂ ಶೋಭಾ
ಶೋಭಾ ದಿ. ರ್ೕ
ರ್ೕೕಮತಿ
5(10)/ಅಆನೇ/2 ಕೆಂ.ಎಂ.ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಸ. , ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ
ಪಾರ್ಥ ಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೇಕಡೆಲ್ಬಾಳು,ದಾವಣಗೆರೆ
4/2010‐11
ಉತತ್ರ ವಲಯ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

57540

OFFICE BRANCH

52.07.ಇ /201
0

ರೇವಡಿ ೕರಣಣ್ ಪತಾರ್ಂಸಹಾ, ೇ ಕಛೇರಿ
ಹರಿಹರ,ವಾಹನ ಖರೀದಿಗೆ ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವಬಗೆಗ್.

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಹೆಚ್.ರತನ್ಮಮ್ ಕೋಂ ದಿ. ರ್ೕಎನ್.ಕೃಷಣ್ಪಪ್ ಸ. ,
5(10)/ಅಆನೇ/2
ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥ ಮಿಕ ಶಾಲೆ,
5/2010‐11
ಕೆರೆಒಳಗಿನಹ ಳ್, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ.
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/24/2011 0:00

A

57701

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಖಂಡೋಜಿರಾವ್, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು,
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು,
80/2010‐11
ಇವರಿಗೆ 15 ವಷರ್ಗಳ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನ
ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

57705

OFFICE BRANCH

5(9)ಸಥ್/ವೇಬ/82
/2010‐11

ರ್ೕ. ಎಂ.ಬಿ.ಚಿಕಕ್ಣಣ್,ಪರ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ
ಸಥ್.ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

ಮಹಮದ್ ಗೌಸ್
ಗೌಸ್, ಪರ್.ದ.ಸ.ಸಕಾರ್ರಿ
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
ರ್ೕೕಮಹಮದ್
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/ ಶಾಲೆ, ಥಣಿಸಂದರ್, ದ.ವ‐4,ಬೆಂ.ದ.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
15 ವಷರ್ಗಳ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನ
77/2010‐11
ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ.ಎಂ.ಎನ್.ನಾಗರತನ್, ಪರ್.ದ.ಸ,
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು,
5(9) /ವೇಬ/78
ಇವರಿಗೆ ಕು.ಕಲಾಯ್ಣ
ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್
/2010‐11
ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

57557

57712

57713

57714

OFFICE BRANCH

5(9)/ನೌ.ಸೇ.ಭ/
79//2010‐11

ರ್ೕಮತಿ.ಹೆಚ್.ಎ.ವಾಣಿ, ಪರ್.ದ.ಸ, ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ವಲರ್ಕೊಂಡ, ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾ.
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಈ ಂದೆ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಸ ಲ್ ರುವ
ಸೇವೆಗೆ ಕೆ. .ಎಸ್.ಆರ್, ನಿಯಮ 252ಬಿ
ಪರ್ಕಾರ ಸೇವಾಭದರ್ತೆ ಹಾಗೂ ವೇತನ ರಕಷ್ಣೆ
ಸೌಲಭ ನೀಡುವ

57719

OFFICE BRANCH

5[1]/ವಗರ್/25/2
010

ರ್ೕ ಕೆ.ಆರ್.ಮುನಿಸಾವ್ಮಿಗೌಡ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು,
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,
ಹಾಸನ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

8/6/2011 0:00

C

57726

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/(
ಗು) 98//2010‐11

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಡಿ.ಮಂಜುಳಾಬಾಯಿ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

A

57727

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
5(4)/ನೇಮಕ/99
ಎಸ್.ಕೆ.ರೂಪ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
//2010‐11
ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

A

57728

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
5(4)/ನೇಮಕ/10
ಟಿ.ಎಲ್.ಪುಷಪ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
0//2010‐11
ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

A

8/18/2011 0:00

D

57729

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/10
1//2010‐11

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಎನ್.ಭೀಮರಾಜು ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/20/2011 0:00

A

57730

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/10
2//2010‐11

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
.ಕೆ. ರ್ೕನಿವಾಸಮೂತಿರ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/23/2011 0:00

A

57737

OFFICE BRANCH

ಗಾರ್ಮೀಣಾಭಿವೃದಿಧ್ ಮತುತ್ ಪಂಚಾಯತ್ರಾಜ್
ಇಲಾಖೆ ನಿ ೕಜನೆಯಿಂದ
5[1]/ನಿ ೕ/ಸಥ್.
ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿರುವ ರ್ೕ ಟಿ.ಟಿ.ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್
ನಿ 34/2010
ಪರ್.ದ.ಸ ಇವರನುನ್ ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಸಥ್ಳ
ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

8/6/2011 0:00

C

57767

OFFICE BRANCH

5[1]/ವಗರ್/26/2 ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕೇತರ
010
ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

8/5/2011 0:00

C

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಶ ಕಲಾ, ಸ. , ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಇ‐ವಡಡ್ರಹ ಳ್, ಆನೇಕಲ್
ತಾಲೂಲ್ಕ್, ಬೆಂ.ದ.ಜಿಲೆಲ್, ಇವರು ದಿವ್.ದ.ಸ
ಹುದೆದ್ಗೆ ವೃಂದ ಬದಲಾವಣೆ
ಹೊಂದಿರುವುದರಿಮದ ಇವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.ರ
ಹುದೆದ್ಯ ವೇತನವನುನ್ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/18/2011 0:00

D

57775

5(9)/ವೃಂದ
ಬದಲಾವಣೆ/ವೇ/83
/2010‐11

56997

56999

57002

57004

57011

ದಿನಾಂಕ:1.1.2002 ರಿಂದ
31.12.2008ರವರೆಗೆ
ೕನಿವೃತಿತ್ಹೊಂದ ರುವ ಮತುತ್ ಡಿ ದಜೆರ್
ನೌಕರರ ಪಟಿಟ್.

8/5/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

ದಿನಗೂ ನೌಕರರಾಗಿದುದ್ ನಂತರ ಸೇವೆಯ ಲ್
ಸಕರ್ಮಗೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗ ಗೆ
5(5) ದಿನಗೂ .
ಮರು ನಾಯ್ಸಗೊ ದ ಮತುತ್ ಡಿ ದಜೆರ್
ಸ.ನೌ.47/ಸೇಸ/1
ನೌಕರರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿತ್ ಮತುತ್
51/2005‐06
ಸವ್ಯಂಚಾ ತ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣ ಕುರಿತು.

8/5/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(9)ಕ 5(9)
ಕಾ.ವೇ.ಬ/11//ವೇ
ಬ/ 5(9)ಕ.ವೇ.ಬ/
11/2009‐10

ರ್ೕ ಎನ್.ಗುಂಡೂರಾವ್, ಗೂರ್ಪ್`ಡಿ`ನೌಕರರು
ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ,ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು.ಇವರಿಗೆ
ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(9)ಕು.ಕ. ೕ/
ೕ/
ಅನಂತಪದಮ್ನಾ
ನಾಭ
ಭ,ಪರ್.ದ.ಸ,ಆಯುಕ
ಆಯುಕರ
ತ್ರ
ರ್ೕ. ಕೆ ಅನಂತಪದ
ಕುಕ ೕ/ 5(9) ಕಛೇರಿ,ಸಾ. .ಇಲಾಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು‐1.ಇವರಿಗೆ
ಕು.ಕ. ೕ/ .ಬ/2 ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ್ಣ ಶೇಷ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
7/2010
ಬಗೆಗ್

8/5/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಎನ್.ಚಂದರ್ಶೇಖರ,ಪರ್.ದ.ಸ, ೇ. .ಕ,ಸಾ. .
5(9)ಸವ್.ಚಾ.ಬ/
ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂ.ದ.ವ‐3,ಬೆಂ.ದ.ಜಿ.ಇವರಿಗೆ
ಕಾಸವ್ವೇಬ/36/20
15ವಷರ್ಗಳ ಸವ್.ಚಾ ವೇತನವನುನ್ ಮಂಜೂರು
10
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(5)/ನಿ&ಪಿಂ/00
/2007‐08
ವ

57015

OFFICE BRANCH

57017

OFFICE BRANCH

5(9)ರಜೆ/ರಮಂ/
39/2009‐10

ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಹೆಚ್. ವಪಪ್,ಕಲಾ ದರು ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ,ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು.ಇವರಿಗೆ
ಪರಿವತಿರ್ತ/ಗ ಕೆ ರಜೆಯನುನ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

8/5/2011 0:00

D

ರ್ೕ.ಟಿ.ಎನ್.ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್,ಪರ್.ದ.ಸ,ಸ.ಪ.ಪೂ
ಕಾಲೇಜು ಮಡಿವಾಳ
ದ.ವ.3,ಬೆಂ.ದ.ಜಿಲೆಲ್,ಬೆಂಗಳೂರು.ಇವರಿಗೆ
ಸವ್.ಚಾ.ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾದುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

ರ್ೕ.ಮತಿ.ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಸುಜಾತ,ಪರ್.ದ.ಸ,ಆಯುಕತ್ರ
5(9)ಸಥ್.ವೇ.ಬ/ವೇ
ಕಛೇರಿ,ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ ಇವರಿಗೆ 4ನೇ ಸಥ್.ವೇ.ಬ
ಬ/34/2009‐10
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

57019

OFFICE BRANCH

5(9)ಸವ್.ಚಾ.ಬ/
ಕಾಸವ್ವೇಬ/37/20
10

57020

OFFICE BRANCH

5(9)ವೇ.ನಿ/ವೇನಿ
/32/2010

2007ರ ಪರಿಷಕ್ೃತ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿಯವೇತನ
ನಿಗದಿಯ ಲ್ ನೌಕರರ ವೇತನವನುನ್ ಕಿರಿಯ
ನೌಕರರ ವೇತನಕೆಕ್ ಸಮಾನಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

57021

OFFICE BRANCH

5(9)/ವೇನಿ/33/2
010

2007ರ ಪರಿಷಕ್ೃತ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿಯವೇತನ
ನಿಗದಿಯ ಲ್ ನೌಕರರ ವೇತನವನುನ್ ಕಿರಿಯ
ನೌಕರರ ವೇತನಕೆಕ್ ಸಮಾನಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

57022

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ. .ರಮೇಶ್.ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು,ಕೃ
ಮಾರಾಟ ಇಲಾಖೆ,ಕೋಲಾರ,ಇವರು ಈ ಂದೆ
5(9)/ಸೇಸೇ/29/ ಈ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಪರ್.ದ.ಸರಾಗಿ ಸ ಲ್ ರುವ
2010
ಸೇವಗೆ`ಕೆ. .ಎಸ್.ಆರ್ ನಿಯಮದ252ಬಿ
ಪರ್ಕಾರ ಸೇವಾ ಭದತ್ತೆ ಹಾಗೂ ವೇತನ ರಕಷ್ಣೆ
ಸೌಲಭಯ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

57023

OFFICE BRANCH

5(9)/ವೇನಿ/12/2
010

57025

57029

57032

8/5/2011 0:00

D

ರ್ೕಮಹಂತೇಶ ಕಂಠಿ ಕಲಾ ದರು,ಚಿತರ್ಕಲಾ
ಭಾಗ,ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ. ಇವರಿಗೆ ಬಡಿತ್
ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್

8/5/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ವೆಂಕಟೇಶ ಮೂತಿರ್,ಪರ್.ದ.ಸನಿ‐
5(9)/ರಮಂ/55/
32,ಆಯುಕರ್ರ
2010
ಕಛೇರಿ,ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರಿಗೆ
ಪಿತೃತವ್ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/
44/2010‐11

ಲಪ
ಪಪ್, ಪರ್.ದ.ಸ,ಆಯುಕರ
ರ್ೕ.ಜಿ.ಮೈಲ
ತ್
ಕಛೇರಿ,ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು.ಇವರಿಗೆ
15ವಷರ್ಗಳ ಸವ್ಯಂಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಕೆ.ಹೆಚ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್,ಅಧೀಕಷ್ಕರು,ಉ.ನಿ
5(9)/ವೇನಿ/30/2
.ಕ ಇವರ ವೇತನವನುನ್ ರ್ೕ.ನಾಗರಾಜ
009‐10
ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಉ.ನಿ.ಕ ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ ಚಿತರ್ದುಗರ್
ಇವರ ವೇತನಕೆಕ್ ಸಮಾನಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

56278

OFFICE BRANCH

56279

OFFICE BRANCH

56280

OFFICE BRANCH

56459

56468

ರ್ೕಮತಿ.ಲೋಲಾ ,ದಿವ್.ದ.ಸ, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆ, ಸುಂಡೆಕೆರೆ, ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ. ಹಾಸನ
5(9) ಂ/ಸೇಸೇ/ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಈ ಂದೆ
ೕಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್
73//2010‐11
ಸ ಲ್ ರುವ ಸೇವೆಗೆ ಕೆ. .ಎಸ್.ಆರ್, ನಿಯಮ
252ಬಿ ಪರ್ಕಾರ ಸೇವಾಭದರ್ತೆ ಹಾಗೂ ವೇತನ
ರಕಷ್ಣೆ ಸೌಲಭಯ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

8/5/2011 0:00

D

8/5/2011 0:00

D

ರ್ೕಮತಿ ಪಿ.
ಪಿ.ಹೆಚ್.ಗಾಯತಿರ್
ಹ ಚ್.ಗಾಯತಿರ್, ಸಹ ಕಷ್ಕಿ.
ಕಷ್ಕಿ.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ದೊಡೆಡ್ೕರಂಗೆರೆ, ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು,
ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್,ಇವರ ವೃಂದ ಬದಲಾವಣೆ
ಬಗೆಗ್.

8/6/2011 0:00

C

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಬಿ.ಎಂ.ಆಂಜಿನಪಪ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

A

ರ್ೕಮತಿ.ಬಿ. .ಅನಿತ ದಿವ್.ದ.ಸ, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆ, ಕಾಳೇನಹ ಳ್, ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ.
ಹಾಸನ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಈ ಂದೆ
ೕಸ್
5(9) ಂ/ಸೇಸೇ/
ಇಲಾಖೆಯ
ಲ್
ಸ
ಲ್
ರುವ
ಸೇವೆಗೆ
74/2010‐11
ಕೆ. .ಎಸ್.ಆರ್, ನಿಯಮ 252ಬಿ ಪರ್ಕಾರ
ಸೇವಾಭದರ್ತೆ ಹಾಗೂ ವೇತನ ರಕಷ್ಣೆ ಸೌಲಭಯ್
ನೀಡುವ ಬಗೆ
ರ್ೕ ಧಮರ್ಪಾಲ.ಹೆಚ್. ದಿವ್.ದ.ಸ, ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಅಟಾಟ್ವರ, ಹಾಸನ ತಾ. ಹಾಸನ
5(9) ಂ/ಸೇಸೇ/ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಈ ಂದೆ
ೕಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್
75/2010‐11
ಸ ಲ್ ರುವ ಸೇವೆಗೆ ಕೆ. .ಎಸ್.ಆರ್, ನಿಯಮ
252ಬಿ ಪರ್ಕಾರ ಸೇವಾಭದರ್ತೆ ಹಾಗೂ ವೇತನ
ರಕಷ್ಣೆ ಸೌಲಭಯ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

OFFICE BRANCH

5[1]/ವೃಂದ
ಬದಲಾವಣೆ/ಸಥ್.ನಿ1
6/2010

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/80
//2010‐11

56469

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
5(4)/ನೇಮಕ/81
ಟಿ.ಆರ್.ಮಂಜುನಾಥ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
//2010‐11
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

56470

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/82
//2010‐11

55912

OFFICE BRANCH

55913

55914

6/22/2011 0:00

A

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಆರ್. .ಶ ಕಲ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

A

5(4)/ನೇಮಕ/74
//2010‐11

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಮಧುಸೂಧನ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/75
//2010‐11

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಕೆ. .ರಘುನಂದನ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/76
//2010‐11

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
.ರಮೇಶ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

A

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
.ಧರಣೀಂದರ್ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

55915

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/77
//2010‐11

55916

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ ಎಂ.ಡಿ
5(4)/ನೇಮಕ/78
ಸು ೕಧನ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
//2010‐11
ಬಗೆಗ್.

55917

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/79
//2010‐11

56011

56144

6/22/2011 0:00

A

6/22/2011 0:00

A

8/22/2011 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಪಾರ್ದೇ ಕ ಆಯುಕತ್ರು, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಭಾಗ,
ಗುಲ
ಗ
ಇವರು
ವರು ಆಯುಕರು
ತ್ ಕಾಲ
ಕಾಲೇಜು
ೇಜು ಕಷ್ಣ
ುಲಬ್ಗಾರ್
ಗಾರ್ ಇ
5(10)/ಅಆನೇ/2 ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಕಛೇರಿಗೆ ಕಳು ಸ
0//2010‐11
ಬೇಕಾಗಿದದ್ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿ
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಗನುನ್ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಕಳು ರುವ
ಬಗೆಗ್.

8/6/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಹೊನೂನ್ರಪಪ್ ದಿವ್.ದ.ಸ, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆ,ದೊಡಡ್ಚೆಲೂಲ್ರು, ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕ್,
ಚಿತರ್
ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರು ಈ ಂದೆ
ೕಸ್
5(9) ಂ/ಸೇಸೇ/
ಇಲಾಖೆಯ
ಲ್
ಸ
ಲ್
ರುವ
ಸೇವೆಗೆ
70//2010‐11
ಕೆ. .ಎಸ್.ಆರ್, ನಿಯಮ 252ಬಿ ಪರ್ಕಾರ
ಸೇವಾಭದರ್ತೆ ಹಾಗೂ ವೇತನ ರಕಷ್ಣೆ ಸೌಲಭಯ್
ನೀಡುವ ಬಗೆ

8/5/2011 0:00

D

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಬಿ.ಪಿ. ದದ್ನಗೌಡ ರವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

ರ್ೕ.ಮುರು ಪರ್ಸನನ್, ದಿವ್.ದ.ಸ, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆ,ಸೋಮೇಶವ್ರ ಪಾಳಯ್, ಮುಳಬಾಗಿಲು
ತಾಲೂಲ್
ಕ್, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರು ಈ ಂದೆ
5(9) ಂI/ಸೇಸೇ/
ೕಸ್
ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಸೇವೆಗೆ
72/2010‐11
ಕೆ. .ಎಸ್.ಆರ್, ನಿಯಮ 252ಬಿ ಪರ್ಕಾರ
ಸೇವಾಭದರ್ತೆ ಹಾಗೂ ವೇತನ ರಕಷ್ಣೆ ಸೌಲಭಯ್
ನೀಡುವ ಬಗೆ
ರ್ೕ.ಎಂ.ಮಂಜುನಾಥ ಪರ್.ದ.ಸ,
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,
ಕೋಲಾರ
ಜಿಲೆಲ್, ಇವರು ಈ ಂದೆ
ೕಸ್
5(9) ಂ/ಸೇಸೇ/
ಇಲಾಖೆಯ
ಲ್
ಸ
ಲ್
ರುವ
ಸೇವೆಗೆ
71/2010‐11
ಕೆ. .ಎಸ್.ಆರ್, ನಿಯಮ 252ಬಿ ಪರ್ಕಾರ
ಸೇವಾಭದರ್ತೆ ಹಾಗೂ ವೇತನ ರಕಷ್ಣೆ ಸೌಲಭಯ್
ನೀಡುವ ಬಗೆ

56147

OFFICE BRANCH

56152

OFFICE BRANCH

57153

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/84
//2010‐11

57154

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/85
//2010‐11

57155

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
5(4)/ನೇಮಕ/86
ಎಂ.ಎನ್.ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ
//2010‐11
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/20/2011 0:00

E

8/18/2011 0:00

D

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಎಂ.ಎಸ್.ಪರ್ಭಾಕರ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

A

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಹೆಚ್.ಎಂ.ಮುತತ್ಕಕ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/20/2011 0:00

A

6/22/2011 0:00

A

57156

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/87
//2010‐11

57157

OFFICE BRANCH

57186

57191

57193

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಎ.ಎಂ.ನಾಗಯಯ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

A

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
5(4)/ನೇಮಕ/88
ಹೆಚ್.ಎನ್.ಶ ಕಿರಣ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
//2010‐11
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಕೆ. ನಾಗನಂದ,ಪರ್.ದ.ಸ ಡಯಟ್ ಮಂಡಯ್
5(9)/ವೇನಿ/38/2 ಇವರ ವೇತನವನುನ್ ರ್ೕಮತಿ ಪ ರ್ನ್ ತಾಜ್
009‐10
ಪರ್.ದ.ಸ ಡಯಟ್ ಮಂಡಯ್ ಇವರ ವೇತನಕೆಕ್
ಸಮಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ. ಲೋಕೇಶ್
ಲ ೂ ಕ ಶ್ ಕುಮಾರ್
ಕುಮಾರ್,ಪರ್
,ಪರ್..ದ.ಸ,
ದ.ಸ, ೇತರ್
ತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/
ವಲಯ‐03, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
49/2010‐11
ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/
40/2010‐11

8/5/2011 0:00

D

ರ್ೕಮತಿ.ನಾಗತರ್ಮಮ್,ಪರ್.ದ.ಸ,ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇ
ಜು,ಗೋಡೆಕೆರೆ,ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹಳಳ್ ತಾ//
ಇವರಿಗೆ 15ವಷರ್ಗಳ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ
ಬಡಿತ್ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

57197

57201

57202

57203

57204

OFFICE BRANCH

5(9)/ರಮಂ/28/
2009‐10

ರ್ೕ.ಎನ್.ನಾಗರಾಜು,ಗೂರ್ಪ್`ಡಿ`ನೌಕರರು
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ
ಬೆಂಗಳೂರು.ಇವರಿಗೆ ಪರಿವತಿರ್ತ ರಜೆ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(9)/ವೇಬ/47/2
009‐11

ರ್ೕಮತಿ.ಬಿ.ಕೆ.ಶೈಲಜ,ದಿವ್.ದ.ಸ,ಲೋಕ ಕಷ್ಣ
ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ,ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ,ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ 20ವಷರ್ಗಳ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ
ಬಡಿತ್ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

8/5/2011 0:00

D

8/5/2011 0:00

D

8/5/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಎಂ.ಎಸ್.ಶ ಧರ,ದಿವ್.ದ.ಸ ,ಆಯುಕತ್ರ
CPI/ಕಾಸವ್ವೇಬ/42 ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ ,ಬೆಂಗಳೂರು.ಇವರಿಗೆ
/2010‐11
ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.

ಶಾ ಮ್ ಸುಂದರ್
ಸುಂದರ್.ಪರ್.ದ.ಸ
ರ್ೕ.ಬಿ.ಎಸ್.ಶಾಯ್
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ
ಬೆಂಗಳೂರು.ಇವರಿಗೆ 20ವಷರ್ಗಳಸವ್ಯಂ
ಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

OFFICE BRANCH

5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/
41/2010‐11

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಎಂ.ಎಸ್. ವ ಂಗಪಪ್.ಪರ್.ದ.ಸ ,ಆಯುಕತ್ರ
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು.ಇವರಿಗೆ
45/2010‐11
15ವಷರ್ಗಳ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನ
ಬಡಿತ್ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

57205

57206

57222

57223

57256

OFFICE BRANCH

5(9)/ರಮಂ/57/
2010‐11

ರ್ೕಮತಿ.ಮು ಕ್ ಸುಗಂಧಿ ನಾಗೇಶ್ .ದಿವ್.ದ.ಸ
,ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರಿಗೆ ವೈದಯ್ಕೀಯ
ಕಾರಣಕಾಕ್ಗಿ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/
43/2010‐11

ರ್ೕಮತಿ.ಏ.ಟಿ.ಸುವಣರ್.ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು,ಆಯು
ಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.
ಇವರಿಗೆ 20ವಷರ್ಗಳ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ
ಬಡಿತ್ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/
46/2010‐11

ರ್ೕ.ಎಂ.ರಾಮಕೃಷಣ್.ಪರ್.ದ.ಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು.ಇವರಿಗೆ 15
ವಷರ್ಗಳ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ.ಮೀನಾ
ಮತಿ.ಮಿ ನಾ ರಾಜಶ
ರಾಜಶೇಖರ್,ನಿವೃತತ್
ಖರ್,ನಿವೃತತ್
ಗರ್ಂಥಪಾಲಕರು,ಡಯಟ್,ಬೆಂ.ಗಾರ್.ಜಿಲೆಲ್.ಇವರಿಗೆ
5(9)/ವೇನಿ/39/2
ಇಲಾಖ ಪರೀ ೆ ಉತಿತ್ೕಣರ್ತೆ ಬಗೆಗ್
010
ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನವನುನ್ ಪುನರ್
ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
5(4)/ನೇಮಕ/90
ಕಾಳಮಮ್ ಉರುಫ್ ಸುನೀತಾ ಎ ಗಾರ ರವರಿಗೆ
//2010‐11
ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/20/2011 0:00

A

57257

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/91
//2010‐11

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಬಿ.ಎಸ್.ನ ೕನಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/22/2011 0:00

A

ರ್ೕ .ಆರ್.ಗಂಗಾಧರ್, ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ,
ಸಾಔಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ರಾಮನಗರ,
ಇವರನುನ್ ಅಧಯ್ಕಷ್ರು ಆಹಾರ ಮತುತ್ ನಾಗರಿಕ
ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರ ಆಪತ್ ಶಾಖೆಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/6/2011 0:00

C

57868

OFFICE BRANCH

5[1]/ನಿ ೕ/37
/2011

57998

OFFICE BRANCH

5
[2].59.ಅಆನೇ/20
11

ರ್ೕ ಗುರುಪರ್ಸಾದ್ ಪಿ ಬಿನ್ ಶವ್ನಾಧ್
ಗೌಡ,ದ. ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೆಲೆ
ದಿವ್ದಸಹುದೆದ್ ನಿಡುವಬಗೆಗ್.

8/30/2011 0:00

A

57999

OFFICE BRANCH

5
[2].63.ಅಆನೇ/20
11

ಎಸ್.ಆರ್.ಮಹದೇವಸಾವ್ಮಿ ಬಿನ್
ಎಸ್.ಕೆ.ರುದರ್ಯಯ್,ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್,ಇವರಿಗೆ
ಅ.ಆ.ಮೆಲೆ ಪರ್ದಸಹುದೆದ್ನೀಡುವಬಗೆಗ್.

5/9/2011 0:00

A

OFFICE BRANCH

5
[2].62.ಅಆನೇ/20
11

ಹೆಚ್.ಎಂ.ಉಮಾಶಂಕರಬಿನ್ ಟಿ.ಪಿ
ಮಹದೇವಪಪ್ , ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವಬಗೆಗ್.

5/9/2011 0:00

A

58001

58002

OFFICE BRANCH

5
[2].61.ಅಆನೇ/20
11

ರ್ೕಮತಿ .ಎಂ.ಶೋಭಾರಾಣಿ ಕೋಂ
ಜೇಂದರ್,ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೆಲೆ
ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವಬಗೆಗ್. .

5/9/2011 0:00

A

58005

OFFICE BRANCH

5
[2].58.ಅಆನೇ/20
11

ರ್ೕಮತಿ ಮಲಾ ಎಸ್.ಎಂ. ಕೋಂ
ಚನೆನ್ೕಗೌಡ,ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೆಲೆ
ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

5/9/2011 0:00

A

58015

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಪಿ ಬಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ದಿ. ೕತನ
5
[2]/ಅಆನೇ/49/20 ಬರ್ಹಮ್ಚಾಯರ್, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ. ಆ.
11
ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

5/9/2011 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಜಿಯಾ
ಾ ಉಲಾ
ಉಲಾಲ್ ಖಾ
ಖಾನ್
ನ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಫರಹತ್
ರ್ೕ ಜಿಯ
5
ಉನಿನ್ೕಸಾ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ
[2]/ಅಆನೇ/52/20
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
11
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

8/17/2011 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಹರಿಣಾ , ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು,
5[1]/ವೃಂದ
ೕಜನಾ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸವರ್ ಕಷ್ಣ
ಬದಲಾವಣೆ/52/20 ಅಭಿಯಾನ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರು ಪರ್ಥಮ
11
ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ವೃಂದ ಬದಲಾವಣೆ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

8/6/2011 0:00

C

58021

58031

5
[2]/ಅಆನೇ/57/20
11

ರ್ೕ ಕೆ ಒ ದದ್ಪಪ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಕೆ ಎಂ ಓಂಕಾರಪಪ್,
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/2/2011 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(9) ಂ/ಸೇಸೇ/
67/2010‐11

ರ್ೕ.ಜಯಕುಮಾರ್, ದಿವ್.ದ.ಸ, ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ
ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜುಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ
ಠಲಾಪುರ, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕ್, ಮಂಡಯ್
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆಯನುನ್ ಪರ್ಸುತ್ತ
ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

55739

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ರಾಜಪಪ್ ದಿವ್.ದ.ಸ, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ಜೋಡಿತಿಮಾಮ್ಪುರ, ಬೀರೂರು ವಲಯ,
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು,
ಇವರು ಈ ಂದೆ
ೕಸ್
5(9) ಂ/ಸೇಸೇ/
ಇಲಾಖೆಯ
ಲ್
ಸ
ಲ್
ರುವ
ಸೇವೆಗೆ
68//2010‐11
ಕೆ. .ಎಸ್.ಆರ್, ನಿಯಮ 252ಬಿ ಪರ್ಕಾರ
ಸೇವಾಭದರ್ತೆ ಹಾಗೂ ವೇತನ ರಕಷ್ಣೆ ಸೌಲಭಯ್
ನೀಡುವ ಬಗೆ

8/5/2011 0:00

D

55330

OFFICE BRANCH

5[1]/ನಿ ೕ/31
ಕನಾರ್ಟಕ ಸಂಸಕ್ೃತ ಶವ್ ದಾಯ್ಲಯಕೆಕ್
/2010
ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/6/2011 0:00

C

OFFICE BRANCH

5[1]/ನಿ ೕ/33
/2010

8/5/2011 0:00

C

58032

55737

56799

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ .ಆರ್.ಗಂಗಾಧರ್, ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ,
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ರಾಮನಗರ
ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

56810

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಹೆಚ್ ಶೈಲಜಾ ಪರ್.ದ.ಸ ಡಯಟ್,
5[1]/ಕ.ನಿ.ಅ/48 ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರು ವಗಾರ್ವಣೆ ಸಮಯದ ಲ್
/2010
ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಲು ಕಾಯದ್ ಅವಧಿ
ಇತಯ್ಥರ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

59155

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/10
3//2010‐11

59157

OFFICE BRANCH

59158

59159

8/6/2011 0:00

C

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಟಿ.ಎಸ್.ಮಂಜು ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

A

5(4)/ನೇಮಕ/10
5//2010‐11

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಎಂ.ಆರ್.ರೇಣುಕಾರಾಧಯ್ ರವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/22/2011 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/10
6//2010‐11

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಜಿ.ಟಿ.ರಾಘವೇಂದರ್ಸಾವ್ಮಿ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/22/2011 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/10
7//2010‐11

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/19/2011 0:00

A

59257

59411

59413

59489

59491

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಟಿ. ವ ಂಗಯಯ್ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್
5[1]/ನಿ ೕ/38 ಕಾಲೇಜು,ಕನಸವಾಡಿ,ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪು ತಾಲುಲ್ಕು,
/2011
ಬೆಂಗಳೂರು ಗರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಯಾವುದಾದರೊಂದು
ಕಛೇರಿಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

C

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಶಕುಂತಲ ಕೋಂ ದಿ. ರ್ೕ ಬಿ. .ಜಯದೇವಯಯ್
5(10)/ಅಆನೇ/2
ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
9/2010‐/2011
ಮಣೆಣ್, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ.ಬೆಂ.ಗಾರ್.ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ
ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/19/2011 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ದದ್ಮಮ್ ಕೋಂ ದಿ. ರ್ೕ ಮಡಿವಾಳಪಪ್ನಿಂಗಪಪ್
5(10)/ಅಆನೇ/2
ಮಂದೇವಾ , ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರು,
6/2010‐/2011 ಸ.ಮಾ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಭಾನುಹ ಳ್, ಹರಿಹರ ತಾ
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/10/2012 12:25

A

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ಮೆ ರ ಗ ರ್ೕಮತಿ
ಚನನ್ಮಮ್ ಕೋಂ ದಿ. ರ್ೕರಾಮೇಗೌಡ, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
5(10)/ಅಆನೇ/3
ನೌಕರರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ,
0/2010‐/2011
ಕೊರಟಗೆರೆ ತುಮಕೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/10/2012 12:05

A

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ ಆರ್
ಹನ ಗಾಂಧಿ ಬಿನ್ ದಿ. ರ್ೕಮತಿ ಮುನಿಯಮಮ್
ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ತಾವರೆಕೆರೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕ್
ಬೆಂ.ಗಾರ್.ಜಿಲೆಲ್. ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/19/2011 0:00

A

5(10)/ಅಆನೇ/3
2/2010/2011

ರ್ೕ ಐ ಎಂ ರಾಮಚಂದರ್, ಪ.ವಯ್., ಬಿ.ಇ.ಓ
ಕಛೇರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಉತತ್ರ ವಲಯ ಇವರಿಗೆ
ದೇಶ ಪರ್ವಾಸ ಕೈಗೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/30/2011 0:00

D

60502

OFFICE BRANCH

5
[2]/ ಪರ್ಅನು/01/
2011

60503

OFFICE BRANCH

5
[2]/ ಪರ್ಅನು/03/
2011

ರ್ೕಮತಿ ಟಿ ವನಜ, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸ
ಕೈಗೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

5/9/2011 0:00

D

60505

OFFICE BRANCH

5
[2]/ನಿ&ಪಿಂ/04/2
011

ರ್ೕ ಎನ್ ಮಂಜುನಾಥಪಪ್, ಪ.ವಯ್., ಬಿ.ಇ.ಓ
ಕಛೇರಿ, ಬಾಗೇಪ ಲ್ ತಾಲೊಲ್ೕಕ್ ಇವರಿಗೆ ಸವ್
ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್

5/9/2011 0:00

D

60507

OFFICE BRANCH

5
[2]/ ಪರ್ಅನು/05/
2011

ರ್ೕ ಬಿ ನಿಂಗಯಯ್, ಪ.ಸ., ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ
ಕಛೇರಿ, ಬೆಂ. ಗಾರ್ಂ. ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ದೇಶ
ಪರ್ವಾಸ ಕೈಗೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

5/9/2011 0:00

D

59539

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
5(4)/ನೇಮಕ/10
ಕೆ.ಭಾನುಚಂದರ್ ರವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
8//2010‐11
ಬಗೆಗ್.

8/22/2011 0:00

A

59569

OFFICE BRANCH

5[1]/ವಗರ್/29/2
011

ರ್ೕ ಟಿ. ರ್ೕನಿವಾಸ್, ಪರ್.ದ.ಸ ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಕಡೂರು,
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

C

59583

OFFICE BRANCH

5
[2].64.ಅಆನೇ/20
11

ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಗೀತಾ ರ್ೕ ಬಿನ್ ರ್ೕನಿವಾಸ
ಹೆಚ್. .ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೆಲೆ
ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವಬಗೆಗ್.

5/9/2011 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಎಂ ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್, ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್
5[1]/ನಿ ೕ/41
ಸಹಾಯಕರು, ನೂತನ ಸಕಾರ್ರಿ
/2011
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, .ಕೋಟೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಲ್ಕು,
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

C

OFFICE BRANCH

ಮತಿ ಯಶೋಧ
ಯಶೋಧ, ದಿವ್.ದ.ಸ ಸಕಾರ್ರಿ
ಸಕಾರ್ರಿ
ರ್ೕೕಮತಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಯಲೂದ್ರು, ರ್ೕನಿವಾಸ ಪುರ
5[1]/ವಗರ್/31/2
ತಾಲೂಲ್ಕು ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ
011
ಬಗೆಗ್

8/5/2011 0:00

C

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಭೋಜರಾಜ ಲಮಾಣಿ, ದಿವ್.ದ.ಸ, ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಬಾಳಗಡಿ, ಕೊಪಪ್ ತಾಲೂಲ್ಕ್,
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್, ಇವರು ಈ ಂದೆ
5(9)/ಸೇಸೇ/89/
ೕಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಸೇವೆಗೆ
2010‐/2011
ಕೆ. .ಎಸ್.ಆರ್, ನಿಯಮ 252ಬಿ ಪರ್ಕಾರ
ಸೇವಾಭದರ್ತೆ ಹಾಗೂ ವೇತನ ರಕಷ್ಣೆ ಸೌಲಭಯ್
ನೀಡುವ ಬಗೆ

8/20/2011 0:00

E

59594

59623

59766

59777

59844

59845

59846

59896

OFFICE BRANCH

5(9)
ರ್ೕಮತಿ.ಭಾಗಯ್ಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್,ಪರ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ
ಸಥ್/ವೇಬ/92/2010 ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ
‐/2011
ಸಥ್.ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕಮತಿ.ಎನ್.ಟಿ.ಕಲಾವತಿ, ಕೋಂ ರ್ೕ
5(10)/ಅಆನೇ/1
ಟಿ.ರಾಘವೇಂದರ್, ಸ. , ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ
8/2010‐/2011 ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೂರೇನಹ ಳ್, ಗೊಲಲ್ರಹಟಿಟ್,
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/24/2011 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕಮತಿ.ಜೀವನ ಕೋಂ ದಿ. ರ್ೕ ಡಿ.ಎಲ್. ವಣಣ್,
5(10)/ಅಆನೇ/0
ಸ. , ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
3/2010‐/2011
ಬೀರಗಾನಹ ಳ್, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕ್
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/24/2011 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ಮತಿ.ಎಂ.
ಎಂ ಆರ್.ಅಚಿರ್ತ ಕೋಂ
ಕೋಂ ದಿ. ರ್ೕ
ರ್ೕೕಮತಿ
ಆರ್.ನಂಜುಂಡಪಪ್ ಸ. , ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ
5(10)/ಅಆನೇ/0
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಾಳಯ್ಕೆರೆ, ಬಾಗೇಪ ಲ್
1/2010‐/2011
ತಾಲೂಲ್ಕ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್
ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/24/2011 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ಹೊಂದಿರುವ
5(9)ಅಧೀ/ವೇನಿ/
ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ವೇತನ
94/2010‐/2011
ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/19/2011 0:00

D

59948

OFFICE BRANCH

5(3)/ಯುಪಿಎಸ್/
ದುಯ್ತ್ ವಯ್ವಸೆಥ್
27//2010‐11

ಕಛೇರಿಗೆ 2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
ಖರೀದಿ ರುವ 15 ಕೆ. .ಎ ಯು.ಪಿ.ಎಸ್
ಅಳವಡಿಕೆ ಜಾಲದ ದುಯ್ತ್ ವೈರಿಂಗ್
ಮೇಲದ್ಜೆರ್ಗೇರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

60061

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಬಿ.ಆರ್.ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಸಾವ್ಮಿ,
ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್,
96/2010‐/2011
ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯನುನ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

60066

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ.ಡಿ.ಶರಾವತಿ, ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು,
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/
ಡಯಟ್, ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ
97/2010‐/2011
ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

60078

60187

ಗೋ ಂದ ಅಧೀಕಷ್ಕರು
ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಆಯುಕ
ಆಯುಕರ
ರ
ತ್
ರ್ೕ ಕೆ.ಆರ್.ಗೋ
ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನುನ್ ಕೋಲಾರ ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗೆ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

OFFICE BRANCH

5[1]/ವಗರ್/33/2
011

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
5(4)/ನೇಮಕ/11
ಎಂ.ವೈ. ವಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
0//2010‐11
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/27/2011 0:00

C

8/5/2011 0:00

D

2/22/2012 16:37

D

8/5/2011 0:00

D

6/22/2011 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಶ ಕಲಾ ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ, ದ ಣ
5[1]/ವಗರ್/35/2
ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ
011
ಕಛೇರಿ ಬಂಟಾವ್ಳ ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ಗೆ
ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

C

60213

OFFICE BRANCH

5[1]/ವಗರ್/35/2
011

ರ್ೕ ಜಯರಾಜ ಶಾಂತೇಶ ದೇವರ ನಾವದಗಿ
ಪರ್.ದ.ಸ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,
ಬಾಗೇಪ ಲ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

C

60315

OFFICE BRANCH

5
ಬಿ.ಎಸ್.ಅಶವ್ಂತ್ ಬಿನ್ ವಣೆಣ್ೕಗೌಡ, ಮೈಸೂರು
[2].69.ಅಆನೇ/20
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್
11
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/9/2011 0:00

A

60316

OFFICE BRANCH

5
ಎನ್. ಲಪ್ ರ್ೕ ಬಿನ್ ಜಯಮಮ್,ಚಾಮರಾಜನಗರ
[2].66.ಅಆನೇ/20
ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ
11
ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವಬಗೆಗ್,

5/9/2011 0:00

A

60317

OFFICE BRANCH

5
[2].65.ಅಆನೇ/20
11

9/2/2011 0:00

A

60212

ಕು. ಸುಪಿರ್ಯ ಎನ್. ಬಿನ್
ಬಿ.ನಿರಂಜನಮೂತಿರ್,ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್,ಇವರಿಗೆ
ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ದಿವ್ದಸಹುದೆದ್ನೀಡುವಬಗೆಗ್.

ಹೊಸದಾಗಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಧಾರವಾಡ
ಶಹರ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗೆ
ಬೋಧಕೇತರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಮಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

OFFICE BRANCH

5[1]/ಹು.ಮಂ/6
5/2011

63007

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಮುನಿರಾಜಪಪ್, `ಡಿ`ದಜೆರ್ ನೌಕರರು
5[1]/ನಿ ೕ/49 ಸಕಾರ್ರಿ ನೂತನ ವಾಣಿ ಲಾಸ ಪದ ಪೂವರ್
/2011
ಕಾಲೇಜು . .ಪುರಂ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

63155

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/11
6//2010‐11

62868

64168

64174

8/6/2011 0:00

D

8/5/2011 0:00

D

8/20/2011 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಜಿ.
.ಜಿ.ಮೈಲಪಪ್
ಮೈಲಪಪ್, ಪರ್..ದ.ಸ,
ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ,ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
5(9)/ವೇನಿಪ/99
ವೇತನವನುನ್ ರ್ೕ.ಕೆ.ಅನಂತಪದಮ್ನಾಭ,
/2010‐/2011
ಪರ್.ದ.ಸ. ಇವರ ವೇತನಕೆಕ್ ಸಮಾನಾಂತರಿಸುವ
ಬಗೆಗ್

8/5/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ. .ಕೆ.ಅಂಜನಾ ದೇ ,
ಪರ್.ದ.ಸ,ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು.ಇವರಿಗೆ
100/2010‐/2011
15ವಷರ್ಗಳ ಸವ್.ಚಾ ವೇತನವನುನ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಜಿ.ಎಸ್.ರಾಮಾಂಜನೇಯ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

64231

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ. .ಆರ್. ತಿಮಮ್ಪಪ್, ಅಧೇಕಷ್ಕರು,
ೇ. .ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಗುಬಿಬ್,ಇವರ
5(9)/ವೇನಿಪ/10
ವೇತನವನುನ್ ರ್ೕ.ಪಿ.ಎಸ್. ಮುರುಗೇಂದರ್ಯಯ್,
1/2010‐/2011
ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು, ಇವರ ವೇತನಕೆಕ್
ಸಮಾನಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

CPI/ನಿ

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಡಯಟ್ನ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ
ೕ/67/2
ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್
011
ಸಹಾಯಕರನುನ್ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊಳಸಲು ಕೋರಿರುವ
ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

8/5/2011 0:00

C

8/30/2011 0:00

A

64244

OFFICE BRANCH

64453

OFFICE BRANCH

64455

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ನಿಶಾಕಾಂತ ಬುದದ್ನ್ ಜೆ.ಎನ್. ಬಿನ್
5[2].72.ಅಆನೇ/
ಯು,ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ದಿವ್ದಸ
2011
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

5/9/2011 0:00

A

64456

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ನಿಮರ್ಲ ಕೋಂ ಕೆ.ರಾಮಚಂದರ್
5[2].70.ಅಆನೇ/
ನಾಯಕ್,ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೆಲೆ
2011
ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವಬಗೆಗ್.

7/21/2011 0:00

A

5
[2].75.ಅಆನೇ/20
11

ರ್ೕ ಎಸ್.ನಂದೀಶ್ ಬಿನ್ ದಿ. ವನಂಜಯಯ್
,ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್,ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೆಲೆ ದಿವ್ದಸ
ಹುದದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

OFFICE BRANCH

ಕು. ಎಸ್.ಜೆ.ಶೆವ್ೕತ ಬಿನ್
5[2].71.ಅಆನೇ/ ಎಸ್.ಬಿ.ಜೋಗಿಗೌಡ,ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ,ಇವರಿಗೆ
2011
ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೇಮಕಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.

7/27/2011 0:00

A

64458

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಧ ಕೆ. ಬಿನ್
5[2].73.ಅಆನೇ/ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಕೆಂಪೇಗೌಡ,ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ,ಇವರಿಗೆ
2011
ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್

5/9/2011 0:00

A

64492

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
5(4)/ನೇಮಕ/11
ಜಿ.ಕೆ.ಶೋಭ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
8//2010‐11
ಬಗೆಗ್.

6/25/2011 0:00

A

64494

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/12
0//2010‐11

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ರಾಜೇಶವ್ರಿ ನಾಯಕ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/20/2011 0:00

A

64495

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/12
1//2010‐11

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ಕು:ಜಿ.ಉಷಾರಾಣೆ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/20/2011 0:00

A

64457

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಕೆ.ಹೆಚ್. ರ್ೕಧರ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/20/2011 0:00

A

5(4)/ಇ /ನೀ.
ಕಂ.ಪಾ (ಇತರೆ)
123//2010‐11

ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡ ಗೆ ನೀರಿನ
ಕಂದಾಯವನುನ್ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/20/2011 0:00

E

[2].13.ಆಖಅ/201
1

ಎಸ್.ಕೆಂಪಣಣ್ ಪತಾರ್ಂವಯ್ವ,ಇವರಿಗೆ ವಸತಿ
ನಿವೇಶನ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಇಲಾಖಾ ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವಬಗೆಗ್.

8/30/2011 0:00

D

8/30/2011 0:00

A

7/27/2011 0:00

A

64496

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/12
2//2010‐11

64497

OFFICE BRANCH

65074

OFFICE BRANCH

65076

OFFICE BRANCH

5
ರ್ೕಮತಿ ಹರಿಣಾ ಕೋಂ ದಿವಾಕರ ಪರ್ಭು
[2].78.ಅಆನೇ/20 ,ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೆಲೆ ಪರ್ದಸಹುದೆದ್
11
ನೀಡುವಬಗೆಗ್.

65079

OFFICE BRANCH

5
[2].80.ಅಆನೇ/20
11

ರ್ೕ ಜೆ.ಎಸ್.ಅ ನಾಶ್ ಬಿನ್ ವಣಣ್, ಹಾಸನ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್
ನೇಮಕ ಮಾಡುವಬಗೆಗ್.

65081

OFFICE BRANCH

5
ರ್ೕ ಕೆ.ಎಸ್.ನಂದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್
[2].76.ಅಆನೇ/20 ಕೆ.ಪಿ. ವಣಣ್,ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ
11
ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

65082

OFFICE BRANCH

5
[2].79.ಅಆನೇ/20
11

65083

OFFICE BRANCH

ಕು. ಕೆ.ಎಸ್.ದೀಪಿಕ ಬಿನ್ ಕೆ.ಹಚ್ ವೇಗೌಡ,
5
[2].77.ಅಆನೇ/20 ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೆಲೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್
11
ನೀಡುವಬಗೆಗ್.

65084

OFFICE BRANCH

5
[2].74.ಅಆನೇ/20
11

65185

OFFICE BRANCH

5[1]/ನಿ ೕ/ಸಥ್.
ನಿ50/2011

9/9/2011 0:00

A

1/4/2012 10:56

A

9/9/2011 0:00

A

ರ್ೕಮತ ಎ. .ಸುಜಾತ ಕೋಂ
ಎ.ಎಸ್. ವನಾನ್ಚಾರಿ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ನೀಡುವಬಗೆಗ್.

5/9/2011 0:00

A

ಮಾನಯ್ ಶಾಸಕರ ಆಪತ್ ಸಹಾಯಕರ
ಹುದೆದ್ಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿರುವ ರ್ೕ
ಹೆಚ್.ಎಂ. ೕರಯಯ್ ದಿವ್.ದ.ಸ ಇವರನುನ್
ಮಾತ್ಋ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಸಥ್ಳ
ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/6/2011 0:00

C

ರ್ೕ ಟಿ.ಗಿರೀಶ್ ಬಿನ್ ಟಿ.ಜಿ.ತಿಮಮ್ಪಪ್,ಮಂಡಯ್
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ದಿವ್ದಸ
ಹುದೆದ್ನೀಡುವಬಗೆಗ್.

ರ್ೕ ಎಂ ಮು ೕರ್ ಅಹಮದ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು,
ಅಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಶಖೆ, ಬೆಙಂಗಳೂರು ಇವರನುನ್ ಹಜ್
ಯಾತೆರ್ 2011ರ ಲ್ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ಸಲು
ತತಾಕ್ ಕವಾಗಿ 3 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಸೌದಿ
ಅರೇಬಿಯಾಕೆಕ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/6/2011 0:00

C

65186

OFFICE BRANCH

5[1]/ನಿ ೕ/51
/2011

65213

OFFICE BRANCH

¸ 5[1]/ವಗರ್/43/
2011

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಮುರ ೕಧರ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೆರಿ, ಶೃಂಗೇರಿ,
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

C

8/5/2011 0:00

C

65214

OFFICE BRANCH

¸ 5[1]/ವಗರ್/44/
2011

ರ್ೕಮತಿ ೕಣಾ.ಆರ್. ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಕಾಡತಿಪೂಪ್ರು, ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು,
ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

65229

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/12
6//2010‐11

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ಕು:ಎಸ್.ಎನ್.ರ ಮ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/20/2011 0:00

A

65230

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/12
7//2010‐11

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಎಂ.ಎನ್.ಹಷರ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/20/2011 0:00

A

65232

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/12
9/2010‐11

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಎನ್.ಇ. ಶವ್ನಾಥ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/20/2011 0:00

A

65234

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/13
1//2010‐11

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಬಿ.ಹೆಚ್.ಹಾಲಮಮ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/20/2011 0:00

A

65236

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
5(4)/ನೇಮಕ/13
ಡಿ.ಎಸ್. ದದ್ಪಾಪ್ರಾಧಯ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
2//2010‐11
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/20/2011 0:00

A

65237

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
5(4)/ನೇಮಕ/13
ಬಿ.ಹೆಚ್.ಸಂತೋಷಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ
3//2010‐11
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/20/2011 0:00

A

OFFICE BRANCH

5[1]/ನಿ ೕ/52
/2011

8/5/2011 0:00

C

65302

ರ್ೕಮತಿ ಜಿ,ವೇಣಾ , ಪರ್.ದ.ಸ ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

ರ್ೕ ರ್ೕಧರ ಮೂತಿರ್, ದಿವ್.ದ.ಸ ಡಯಟ್ ಮಂಡಯ್
ಇವರು ವಗಾರ್ವಣೆ ಸಮಯದ ಲ್ ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್
ವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಲು ಕಾಯದ್ ಅವಧಿಯನುನ್
ಇತಯ್ಥರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/6/2011 0:00

C

OFFICE BRANCH

ಕು.ಶೈಲಜಾ, ಸಹಾಯಕರ ಶಾಂಖಿಯ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ,
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
5[1]/ನಿ ೕ/ಬಿ
ಇಲಾಖೆ, ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರನುನ್
ಡುಗಡೆ 54/2011
ಸೇವೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊ
ಮಾತೃ
ಇಲಾಖೆಗೆ ಂತಿರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/6/2011 0:00

C

65416

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಎಸ್.ಆರ್.ಸಾವ್ಮಿ, ಪರ್.ದ.ಸ ಕನಾರ್ಟಕ
ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ ಮಂಡ , ಬೆಂಗಳೂರು
5[1]/ಕ.ನಿ.ಅ/74
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಳಂಬ ಅವಧಿಯನುನ್
/2011
ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.

8/6/2011 0:00

C

65528

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/[ಇ
ತರೆ] 139//2010‐
11

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/22/2011 0:00

A

65532

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/14
2//2010‐11

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಎಲ್.ಸುದಶರ್ನ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/20/2011 0:00

A

65358

65390

OFFICE BRANCH

5[1]/ರಮಂ/ಇತ
ರೆ 72/2011

65533

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/14
3//2010‐11

66663

OFFICE BRANCH

66664

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ
ಬಿ.ಕೆ.ನಾಗರಾಜು ರವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/22/2011 0:00

A

ರ್ೕ ಜೆ ಜಿ ಬೋಜ್, ನಿವೃತತ್ .ಪ.ಸಹಾಯಕರು,
5[2]/ನಿ&ಪಿಂ/05
ಉಪ ನಿಚೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
/2011
ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕದ ಬಗೆಗ್

5/9/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಬಿ ನಿಂಗಯಯ್, ಪ.ಸ., ಉ/ನಿ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂ.
5[2]/ಅನು/03/2
ಗಾರ್ಂ. ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ರಜೆ ರಿಯಾಯಿ ಸೌಲಭಯ್ದ
011
ಬಗೆಗ್

5/9/2011 0:00

D

66668

OFFICE BRANCH

5[2]/ವಗರ್/15/2
011

ರ್ೕ ಎಂ ಚಂದರ್ಯಯ್, ಸಹಾ. ನಿ., ಇವರಿಗೆ
ವೇತನವನುನ್ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

5/9/2011 0:00

D

66669

OFFICE BRANCH

5[2]/ಸೇಸೇ/03/
2011

ರ್ೕ ಎಸ್ ೕನಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ಪ.ವಯ್. ಇವರ
ಂದಿನ ಸೇವೆಯನುನ್ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ
ಬಗೆಗ್

5/9/2011 0:00

D

66671

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಕೆ ಎಸ್ ಗಣೇಶಬಾಬು, ಪ.ವಯ್, ಉ/ನಿ
5[2]/ನಿ ೕ/05
ಕಛೇರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ
/2011
ಬಗೆಗ್

5/9/2011 0:00

E

66673

OFFICE BRANCH

5[2]/ಅನು/01/2
011

ರ್ೕ ಎಸ್ ದಾಯ್ವೇಗೌಡ, ಪ.ವಯ್, ಉ/ನಿ ಕಛೇರಿ,
ಚಿಕಕ್ಮಗಳುರು ಇವರಿಗೆ ವಾಹನ ಖರೀಡಿ
ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

5/9/2011 0:00

D

66675

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ಸೈಯರ್ವಂ , ಪ. ಸ., ಉ/ನಿ
5[2]/ಅನು/10/2
ಕಛೇರಿರಿ, ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗೆ
011
ಅನುಮತಿ ಬಗ್ಗೆ

5/9/2011 0:00

D

66733

OFFICE BRANCH

5
[2].02.ಅಆನೇ/20
11

ಸುನಿಲ್ ಬುಧೆಲೋ ಬಿನ್ ಆ ೕಸ್
ಡಿಸೋಜ,ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ,ಇವರಿಗೆ
ಅ.ಆ.ಮೆಲೆ ದಿವ್ದಸಹುದೆದ್ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಬಗೆಗ್.

12/30/2011 11:41

A

66737

OFFICE BRANCH

5
[2].04.ಅಆನೇ/20
11

ಹೆಚ್.ಬಿ.ಅಚರ್ನ ಬಿನ್ ಬೈರೇಗೌಡ , ಹಾಸನ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/4/2012 11:11

A

66738

OFFICE BRANCH

5
.ಎಸ್.ಸುಜಯ ಕೋಂ ಹನುಮಂತ ಜಟಟ್ಪಪ್
[2].06.ಅಆನೇ/20 ತಳವಾರ್,ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ
11
ದಿವ್ದಸಹುದೆದ್ನೀಡುವಬಗೆಗ್.

9/9/2011 0:00

A

66739

OFFICE BRANCH

5
[2].07.ಅಆನೇ/20
11

ಎ.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಧಸಾವ್ಮಿ ಬಿನ್
ಕೆ. .ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ.ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/9/2011 0:00

A

66740

OFFICE BRANCH

5
[2].08.ಅಆನೇ/20
11

ರಾಜೇಶ್ ಎ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಎ.ಸೋಮಶೇಖರ್
ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ
ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

9/2/2011 0:00

A

66741

OFFICE BRANCH

5
ಬಿ. .ಬೃಂದ ಕೋಂ ಬಿ.ಎನ್.ಸುರೇಶ್,ಹಾಸನ
[2].05.ಅಆನೇ/20
ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವಬಗೆಗ್.
11

9/20/2011 0:00

A

66745

OFFICE BRANCH

5
ರ್ೕ ಬಿ ನಿಂಗಯಯ್, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ
[2].02.ಇ /2011 ನಿದೇರ್ಶಕರು ಇವರು ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರಾದ ಬಗೆಗ್

1/4/2012 11:22

D

ರ್ೕ.ಟಿ.ಎಸ್.ವಸಂತ್, ರಿಯ ಕನನ್ಡ
ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 4ನೇ
ಸಥ್.ವೇ.ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನ ಪನನ್
ಬಡಿತ್ಹೊಂದಿದ ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಬಡಿತ್
ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ವೇತನವನುನ್ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/10/2012 16:19

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಕೆ.ಪೆರ್ೕಮಕುಮಾರ್, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು,
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
11/2011‐12
ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯನುನ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

ನಿವಾಸ, ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು
ಸಹಾಯಕರು, ಆಯುಕ
ಆಯುಕರ
ರ
ತ್
ರ್ೕ. ರ್ೕೕನಿವಾಸ
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು
12/2011‐12
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

8/25/2011 0:00

A

67196

OFFICE BRANCH

5(9)ಸಥ್/ವೇಬ/09
//2011‐12

67222

OFFICE BRANCH

5(9)ಪರ್.ದ.ಸ
ಬಡಿತ್/ವೇನಿ/10/20
11‐12

67223

67224

67229

OFFICE BRANCH

5(9)/ಅಆನೇ/03
//2011‐12

ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕಮತಿ.ಎಲ್.ಪಿ.ಸುಲೋಚನಮಮ್, ಕೋಂ
ದಿ. ರ್ೕ ಬಿ.ಟಿ.ನಟಪಾಜು, ದಿವ್.ದ.ಸ, ಸಕಾರ್ರಿ
ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು,ಯಳಗೋಡು,
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ತಾಲೂಲ್ಕ್ ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ
ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕಮತಿ.ಟಿ.ಪುಷಪ್ಲತ, ಕೋಂ ದಿ. ರ್ೕ
ಎ.ಟಿ. ವಾನಂದಪಪ್, ಸ.ಶ. ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದೊನೆಹ ಳ್ ಹೊಸೂರು,
ಜಗಳೂರು ತಾ. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

67247

OFFICE BRANCH

5(9)/ಅಆನೇ/04
/2011‐12

67261

OFFICE BRANCH

5(4)/ನೇಮಕ/10 ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ ಪುಷಪ್
//2011‐12
ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

67266

OFFICE BRANCH

(5)/ಅಆನೇ/06/
2011‐12

ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕಮತಿ.ಹೆಚ್.ಎನ್.ಸಾ ತರ್ಮಮ್, ಕೋಂ.
ದಿ. ರ್ೕ.ನಿರಂಜನ ಮೂತಿರ್, ಸ. . ಸಕಾರ್ರಿ
ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಆನೇಕೆರೆ,
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ.ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್. ಇವರಿಗೆ
ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

67311

OFFICE BRANCH

5
(2)/ಅಆನೇ/08/10
‐11

ಕು. ಮಹಾಲ ಮ್ ಬಿನ್ ದಿ. ದೇ , ಮೈಸೂರು
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

67501

OFFICE BRANCH

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುಚೂಚ್ರು, ಕಾಕರ್ಳ
5[1]/ಇ /14/2
ತಾಲುಲ್ಕು ಇ ಲ್ನ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಪರ್.ದ.ಸ
011
ಹುದೆದ್ಗೆ ಮೇಲದ್ಜೆರ್ಗೇರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

2/10/2012 12:11

A

8/22/2011 0:00

A

8/19/2011 0:00

A

5/25/2011 0:00

A

8/5/2011 0:00

C

ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕಮತಿ.ಬಿ.ಆರ್.ಸುನಂದ ಕೋಂ.
5(10)/ಅಆನೇ/1
ದಿ. ರ್ೕ.ಬಿ.ರಾಯಪಪ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,
9//2010‐11
ಡಯಟ್, ಹಾವೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

68245

OFFICE BRANCH

65612

OFFICE BRANCH

5(9)ಹೆ.ರಜೆ/103
/ರಮಂ/103/201
0‐11

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ.ಎನ್.ಪಿ.ಸುಜಾತ,ಪರ್.ದ.ಸನಿ‐
5(9)ಹೇ.ವೇ/105
32,ಆಯುಕತ್ರ
/ಕಾಸವ್ವೇಬ/105/ ಕಛೇರಿ,ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು.ಇವರಿಗೆ 20
2010‐11
ವಷರ್ಗಳ ಹಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

OFFICE BRANCH

5(9)ಕಾ.ಮಿಬ/10
6//ಕಾಸವ್ವೇಬ/10
6/2010‐11

65614

65624

65648

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ.ಜಿ.ಚೈತನಯ್,ದಿವ್ದಸ,ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ,ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು.ಇವರಿಗೆ
ಹೆರಿಗೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

ರ್ೕ.ಎಂ.
ತ್
ಎಂ ಎಲ್.ನಂಜಯ
ನಂಜಯಯ್,ದಿವ್.ದ.ಸ,ಆಯುಕರ
ಕಛೇರಿ ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು.ಇವರಿಗೆ
ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

ಮಾನಯ್ ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರ ಆಪತ್
ಶಾಖೆಯಿಂದ ಬಿಡಸುಗಡೆಗೊಂಡಿರುವ ರ್ೕ
5[1]/ನಿ ೕ/ಬಿ.
ಎಂ.ಮಹದೇಔಸಾವ್ಮಿ ಪರ್.ದ.ಸ ಇವರನುನ್
ಸಥ್.ನಿ 01/2011
ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ
ಬಗೆಗ್.

8/25/2011 0:00

A

8/6/2011 0:00

D

8/5/2011 0:00

D

8/5/2011 0:00

D

8/6/2011 0:00

C

OFFICE BRANCH

5[1]/ವಗರ್/01/2
011

65664

65663

ರ್ೕ ಕೆ.ಟಿ.ಮಂಜುನಾಥ, ದಿವ್.ದ.ಸ
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಹಾಗೂ
ರ್ೕ .ನಟರಾಜು ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿ ಸಾಗರ
ಇವರುಗಳ ಪರಸಪ್ರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

C

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ .ಪರ್ಕಾಶ್, ಪರ್.ದ.ಸ ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ,
5[1]/ವಗರ್/02/2
ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್
011
ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ [ಡಯಟ್]ರಾಮನಗರ ಇ ಲ್ಗೆ
ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

C

65665

OFFICE BRANCH

5[1]/ವಗರ್/03/2
011

ರ್ೕಮತಿ ಇನ್.ಎಸ್.ಕಲಪ್ನ ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಸವರ್
ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ, ಕೆ.ಆರ್.ವೃತತ್ ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

8/5/2011 0:00

C

65671

OFFICE BRANCH

51[]/ವಗರ್/04/2
011

ರ್ೕಊ ಎಂ,ಆರ್.ಗಜೇಂದರ್ನ್, ದಿವ್.ದ.ಸ ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಮಾಗಡಿ,
ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

C

ರ್ೕ.ಹೆಚ್. .ಜಯಪರ್ಕಾಶ್, ದಿವ್.ದ.ಸ ಆಯುಕತ್ರ
5(9)ಸವ್.ಚಾ./ಕಾ
ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು.ಇವರಿಗೆ
ಸವ್ವೇಬ/01/2011‐
15 ವಷರ್ಗಳ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿತ್
12
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

65678

OFFICE BRANCH

60921

61001

61085

61101

61127

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಪಿ.ಆರ್.ಕುಮಾರಿ, ಪರ್.ದ.ಸ ಬಾಲಕರ
ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು
ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

8/6/2011 0:00

C

ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು
5[1]
[ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ] ನಿಟೂಟ್ರು ಹೊಸನಗರ
ಖಾ.ಹು.ಭತಿರ್/ಇ /
ತಾ ಇ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಕಷ್ಕೇತರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್
61/2011
ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/6/2011 0:00

C

8/5/2011 0:00

C

ಕು.ಕೃಪ ಎಂಬುವರು ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ
ಆ ೕಗದ ಮೂಲಕ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಗ
5[1]
ಆಯೆಕ್ಗೊಂಡು ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ
ಲೋ.ದಿವ್/ನೇಮಕ/2 ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕಾತ್ಲಯ ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೆ
2/2011
ಆಗಿರುವ ಇವರನುನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯುಕಾತ್ಲಯ
ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸಲು
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ

8/6/2011 0:00

C

ರ್ೕ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್.ಎಲ್.ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರು ಇವರ ಸೇವೆಯನುನ್ ಮಾನಯ್
ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಉಪಸಭಾಪತಿಯವರ ಆಪತ್
ಶಾಖೆಗೆ ನಿ ೕಜನೆ ಮೇಲೆ ಬಿಟುಟ್ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/6/2011 0:00

C

5[1]/ವಗರ್/14/2
011

5[1]/ನಿ ೕ/44
/2011

5[1]/ನಿ ೕ/45
/2011

ರ್ೕ .ಪರ್ಕಾಶ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರು,
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ
ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ರಾಮನಗರ
ಡಯಟ್ಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್,

57863

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಸದಾ ವನಾಯಕ್, ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್
5[1]/ವಗರ್/27/2
ಸಹಾಯಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್
011
ಕಾಲೇಜು,[ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ] ಬೈಂದೂರು
ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

61415

OFFICE BRANCH

2010‐11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
5[1]/ವಗರ್/38/2
ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ
011
ಕುರಿತು

8/5/2011 0:00

C

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಎನ್. .ನರ ಂಹಮೂತಿರ್ ದಿವ್.ದ.ಸ
5[1]/ನಿ ೕ/47 ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ ಮಂಡ
/2011
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನುನ್ ಕನಾರ್ಟಕ ಸಕಾರ್ರದ
ಮಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/6/2011 0:00

C

OFFICE BRANCH

ಮತಿ.ಎಂ.
ಎಂ .ಸುನಂದ, . .ಟಿ, ಆಯುಕ
ಆಯುಕರ
ತ್ರ
ರ್ೕೕಮತಿ
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
15//2011‐12
ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/20/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕಮತಿ.ಕೆ.ಲ ತ, ಕೋಂ ದಿ. ರ್ೕ ಕೆ. ೕರಣಣ್
5(9)/ಅಆನೇ/01
ಸ. , ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
//2011‐12
ಅಳಗಂಜಿಕೆರೆ ಹರಪನಹ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕ್
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/10/2012 12:09

A

61433

68475

66104

8/5/2011 0:00

C

66114

66197

66200

66201

66308

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
5(4)/ನೇಮಕ/(
ಎ.ಎಸ್.ರೂಪ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಗು) 3//2011‐12
ಬಗೆಗ್.

8/20/2011 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಎನ್.ಬಿ.ಬಸವರಾಜಪಪ್,ಅಧೀಕಷ್ಕರು,
5(9)ವೇ.ಸಮಾ/5
ೇ. .ಕಛೇರಿ,ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು.ಇವರ
9/ಕಾಸವ್ವೇಬ/59/
ವೇತನವನುನ್ ರ್ೕ ಬಿ. . ದೇವರಾಜು,ಪರ್.ದ.ಸ
2010‐11
ಇವರ ವೇತನಕೆಕ್ ಸಮಾನಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

8/5/2011 0:00

D

8/19/2011 0:00

A

1/4/2012 11:00

A

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

5(5)ವೇ.ಸ/1/ಕಾ
ಸವ್ವೇಬ/1/2008‐
09

ರ್ೕಮತಿ ರಂಗಲ ಮ್,ಪರ್.ದ.ಸ,ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ,ಬೆಂ ಇವರ ವೇತನವನುನ್ ರ್ೕಮತಿ
ರಾಜರಾಜೇಶವ್ರಿ,ಪರ್.ದ.ಸ,
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ,ಮಮಗಲ,ಮಂಡಯ್.ಇವರ
ವೇತನಕೆಕ್ ಸಮಾನಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ಮತಿ.ಹೇಮಲತ ಕೋಂ
ಕೋಂ ದಿ. ರ್ೕ
ರ್ೕೕಮತಿ
5(9)/ಅಆನೇ/02 ಕಾಳಬೋರಯಯ್, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಜಿನಾನ್ಗರ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕ್,
//2011‐12
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5
[2].01.ಅಆನೇ/20
11

ಆರ್.ನಿಂಗರಾಜಮಮ್ ಕೋಂ
ಕೆ.ಎಸ್. ಠಲ,ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್,ಇವರಿಗೆ
ಅ.ಆ.ಮೇರೆಗೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೌಕರಿ
ನೀಡುವಬಗೆಗ್.

66310

OFFICE BRANCH

66326

OFFICE BRANCH

66427

OFFICE BRANCH

66430

OFFICE BRANCH

66486

OFFICE BRANCH

5
ಸವ್ ತ್ಕ್ ಕುಮಾರ್ ಎ. ಬಿನ್ ಆನಂದ ಪೂಜಾರಿ
[2].81.ಅಆನೇ/20 ಹೆಚ್.,ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೆಲೆ
11
ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ನೀಡುವಬಗೆಗ್.

9/9/2011 0:00

A

5[1]/ವಗರ್/07/2
011

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಎಂ ಶಾಯ್ಮಲ ಪರ್.ದ.ಸ ಉಪ
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

C

5(9)ಹೆ/ಕಾಸವ್ವೇ
ಬ/04//2011‐12

ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಆರ್.ರಾಜೀವಲೋಚನ, ಪರ್.ದ.ಸ,
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,ಉತತ್ರ ವಲಯ‐2,
ಬೆಂಗಳೂರು.ಇವರಿಗೆ 20 ವಷರ್ಗಳ ಹಚುಚ್ವರಿ
ವೇತನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

2/10/2012 13:06

D

8/6/2011 0:00

D

ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗದ
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/
ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರುಗ ಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ
05//2011‐12
ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

5(9)ಲೇ.ಅಧೀ/
ವೇನಿ/07//2011‐
12

ಲೆಕಾಕ್ಧೀಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್
ಹೊಂದಿದ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಬಡಿತ್
ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ವೇತನ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

66661

OFFICE BRANCH

5[2]/ಆಖಅ/11/
2011

ರ್ೕ ಎ ರ ೕಂದರ್ಕುಮಾರ್ ಸಹಾ.ನಿ, ವೃತಿತ್
ಕಷ್ಣ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಮನೆ ಸತ್ರಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

5/9/2011 0:00

D

68768

OFFICE BRANCH

5(4)/ಅಆನೇ/23 ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ ಡಿ.ಸತೀಶ್
//2011‐12
ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/20/2011 0:00

A

68855

OFFICE BRANCH

5[8]/ವೈವೆಮ/1
0/2011

ರ್ೕ.ಟಿ. . ಶುಕುಮಾರ್, ಪರ್.ದ.ಸ , ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ತಯಿಯವರ
ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಕುರಿತು

9/17/2011 0:00

D

68856

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಜಿ.ಎಸ್.ರಂಗನಾಥ್, ಪರ್.ದ.ಸ ಆಯುಕತ್ರ
5[8]/ವೈವೆಮ/1
ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
1/2011
ಮರುಪಾವತಿ ಕುರಿತು

8/29/2011 0:00

D

65818

OFFICE BRANCH

5[1]/ವಗರ್/05/2
011

8/5/2011 0:00

C

ರ್ೕ ಆರ್.ದೇವರಾಜಪಪ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ತಿಪಟೂರು,
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

68500

OFFICE BRANCH

5
ರ್ೕ ಗಗನ್ ಎನ್. ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣನಾಯಕ್ ,
[2].10.ಅಆನೇ/20 ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ದಿವ್ದಸ
11
ಹುದೆದ್ನೀಡುವಬಗೆಗ್. ಸೇವಾಪುಸತ್ಕದೂಂದಿಗೆ.

68505

OFFICE BRANCH

5
[2].11.ಅಆನೇ/20
11

68521

OFFICE BRANCH

69376

69502

9/9/2011 0:00

A

ರ್ೕ ಎಂ.ಎಸ್.ನಾಗಸುಂದರ್ ಬಿನ್
ಎಂ.ಮಂಚೇಗೌಡ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ದಿವ್ದಸ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/20/2011 0:00

A

5(4)/ಅಆನೇ/21
//2011‐12

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ ಸು ೕಲ್
ಅಹಮದ್ ಖುರೇ ರವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/20/2011 0:00

A

OFFICE BRANCH

5(7)ವಾ.ಚಾ/ಅಆ
ನೇ/4/2003‐04/

ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕ.ಬಿ.ಆರ್. ನಯಕ
ನಯಕುಮಾರ್
ುಮಾರ್ ಬಿನ್
ಡಿ. .ವನಜಾ , ಸ. , ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಕೆಕ್ಪಾಳಯ್,
ಮಾಗಡಿತಾಲೂಲ್ಕ್, ಬೆಂ.ಗಾರ್.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/29/2011 0:00

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ.ಎಲ್.ಮೆಹಬೂಬಿ, ನಿವೃತತ್
5(10)ಇತರೆ(ಲೇ
ಸವ್ಚಚ್ತಾಗಾರರು, ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ತಂಬರಹ ಳ್,
ಮ)/ನಿ&ಪಿಂ/4/19
ಹಗರಿಬೊಮಮ್ನಹ ಳ್ ತಾ.ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
94‐95/
ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನದ ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್.

6/24/2011 0:00

A

ರ್ೕಮತಿ.ಬಿ.ಡಿ.ಹೋಮಿನ ನಿವೃತತ್ ಚಾಕರಿಬಾಯಿ
ಇವರ ಪುತಿರ್ ರ್ೕಮತಿ ಮೆಹಬೂಬಿ ಇವರಿಗೆ
ಳಂಭವಾಗಿಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ಪಿಂಚಣಿ ಹಣಕೆಕ್
ಬಡಿಡ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/24/2011 0:00

A

69531

OFFICE BRANCH

5(10)ಇತರೆ(ಲೇ
ಮ)/ನಿ&ಪಿಂ/1/19
94‐95/

69554

OFFICE BRANCH

5(10)ಇತರೆ/ಅಆ
ನೇ/42//1995‐96

ಅಕರ್ಮವಾಗಿ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ನೌಕರಿ ಪಡೆದಿರುವ ಬಗೆಗ್ ಮೈಸೂರು ಭಾಗ,
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್. ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:3818/96

6/24/2011 0:00

A

69563

OFFICE BRANCH

5(10)ಇತರೆ(ಲೇ
ಕೆ.ಎಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:4452/94, ಅಶೋಕ
ಮ)/ವೇನಿ/4/1993 ಜಿ. ಂದೆ ದಾರವಾಡ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಕೆಎಟಿಯ ಲ್
‐94/
ಹೂಡಿರುವ ನಿಂದನಾದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್ 381/1997.

6/24/2011 0:00

A

73251

OFFICE BRANCH

CPI
5(10)/ಇ /07/
2009‐10

8/5/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ ಮಂಜುಳ, ದಿವ್.ದ.ಸ. ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,
CPI
ಹೆಗಗ್ಡಹ ಳ್, ನಂಜನಗೂಡು ತಾ: ಮೈಸೂರು
5(9)/ಇ /37/2
ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆಯ ಸೇವಾ ಭದರ್ತೆ ಹಾಗೂ
019‐11
ವೇತನ ರಕಷ್ಣೆ ಸೌಲಭಯ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

73253

ಜಿಲಾಲ್ ಮಟಟ್ದ ಜೇಷಟ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಗಳನುನ್ ಪರ್ತಿ
ವಷರ್ ಪರ್ಕಟಿಸದಿರುವ ಬಗೆಗ್.

70065

70075

70082

70088

70093

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕಮತಿ.ಹೆಚ್.ಉಷಾರಾಣಿಕೋಂ
5(10)ಅ.ಆ.ನೇ‐
ದಿ.ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
36/ಅಆನೇ/36/20
ಚೇಳೂರು, ಬಾಗೇಪ ಲ್ತಾಲೂಲ್ಕ್,
11‐12
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/25/2011 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕಮತಿ.ರೋ ಣಿ ಕೋಂ ದಿ.ಬಿ.ಜಿ.ರುದರ್ಮುನಿ,
5(10)ಅ.ಆ.ನೇ‐
ಸ. , ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
35/ಅಆನೇ/35/20
ಹಳೇದಡಗೂರು,
ಳಕಾಲೂಮ್ರು ತಾಲೂಲ್ಕ್,
11‐12
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/25/2011 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕ.ಬಿ.ಆರ್. ಜಯಕುಮಾರ್ ಬಿನ್
5(10)ಅ.ಆ.ನೇ‐
ದಿ.ಎಂ.ರಾಮಯಯ್, ಪ.ಮು. , ಸಕಾರ್ರಿ ಮಾದರಿ
22/ಅಆನೇ/22/20
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಡಿ. .ಜಿ, ಮುಳಬಾಗಿಲು
11‐12
ತಾಲೂಲ್ಕ್, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/25/2011 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಶಾರದಾಬಾಯಿ
ರದಾಬಾಯಿ ಕೋಂ
ಕೋಂ ದಿ.ಎಂ.
ಎಂ ಲೋಕನಾಯ
ಲೋಕನಾಯಕ್,
ಶಾ
5(10)ಅ.ಆ.ನೇ‐
ಸ. , ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
26/ಅಆನೇ/26/20
ಹಾಗಲಕೆರೆ, ಹೊಸದುಗರ್ ತಾಲೂಲ್ಕ್, ಚಿತರ್ದುಗರ್
11‐12
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/25/2011 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಇಂದಿರಮಮ್ ಕೋಂ ದಿ.ಬಿ.ಕೆ.ಪುಟಟ್ ಂಗಯಯ್,
5(10)ಅ.ಆ.ನೇ‐
ಮು. , ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
06/ಅಆನೇ/06/20
ಭೂಹ ಳ್, ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ತಾಲೂಲ್ಕ್, ರಾಮನಗರ
11‐12
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/25/2011 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕಮತಿ
ಗೀತಮಮ್ಕೋಂ ದಿ. .ಮಂಜುನಾಥ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್
5(10)ಅ.ಆ.ನೇ‐
ನೌಕರರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು,
21/ಅಆನೇ/21/20
ಕುಂದೂರು, ಹೊನಾನ್ ತಾಲೂಲ್ಕ್, ದಾವಣಗೆರೆ
11‐12
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/25/2011 0:00

A

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ.ಪೆಟಿರ್
ರಮೇಶ ಬಿನೆಪ್ಟಿರ್ ಅಂಚಪಪ್, ಡಿಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರು,
5(10)ಅ.ಆ.ನೇ‐
ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಹಲುವಾಗಿಲು,
17/ಅಆನೇ/17/20
ಹರಪನಹ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್
09‐10
ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್.

6/25/2011 0:00

A

70110

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕ.ಎನ. ೕಗೇಶ ಬಿನ್
5(10)ಅ.ಆ.ನೇ‐
ದಿ.ಟಿ.ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ, ಮು. , ಸಕಾರ್ರಿ
06/ಅಆನೇ/06/20
ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾರಹ ಳ್,
09‐10
ದೇವನಹ ಳ್ತಾಲೂಲ್ಕ್, ಬೆಂ.ಗಾರ್.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/25/2011 0:00

A

71863

OFFICE BRANCH

CPI
ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಾಹನ
5(9)/ಇ /ಸಮ ಚಾಲಕರಿಗೆ ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಸಮವಸ , ಶುದಿಧ್ಕರಣ
ವಸ /1//2008‐09
ಭತೆಯ್ಯನುನ್ ನಿ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

8/17/2011 0:00

D

70100

70107

71867

OFFICE BRANCH

CPI
5(9)/ಇ /ಎಲ್.
.ಕೂಯ್.682/2008
‐09

ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ
ಎಸ್.ಚಿಕಕ್ಮಾದು ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ
ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್:682ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

74118

74256

73347

73438

73549

OFFICE BRANCH

5(9)
ಪರಿಚಾರಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ಹೊಂದಿದ
ಪಹು/ವೇನಿ/22//2 ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಪರಿಚಾರಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್
011‐12
ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

OFFICE BRANCH

5(9) .ಬೆ.ಹು/ವೇ
ನಿ/23//2011‐12

2/10/2012 12:51

D

8/19/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ವೆಂಕಟೇಶ್,
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/ ಪರ್.ದ.ಸ, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ದ.ವ‐
19//2011‐12
3, ಬೆಂ.ದ.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ
ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/6/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿಪಿ.
ಮತಿಪಿ. .ಮುದುದ್
.ಮುದುದ್ರತ
ತನ್ನ್, ಅಧಿ
ಅಧೀಕಷ್ಕರು,ಡಯಟ್
ಕಷ್ಕರು,ಡಯಟ್,
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ವೇತನವನುನ್
5(9)/ವೇನಿಪ/20
ರ್ೕಮತಿ.ಪ ೕರ್ನ್ತಾಜ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು,ಡಯಟ್,
//2011‐12
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವೇತನಕೆಕ್
ಸಮಾನಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/19/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಆರ್.ಬಿ.ಲೋಕೇಶ್,ವಾಹನ ಚಾಲಕರು,
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು.ಇವರಿಗೆ
21//2011‐12
15ವಷರ್ಗಳ ಸವ್.ಚಾ ವೇತನವನುನ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/6/2011 0:00

D

ರಿಯ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಮೇಲದ್ಜೆರ್ಗೇರಿ ರುವ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರಿಗೆ
ರಿಯ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ವೇತನ
ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

73342

OFFICE BRANCH

CPI
ರ್ೕ ಜಿ.ಕೆ.ಕುಮಾರ್ ನಾಗ್, ಪರ್.ದ.ಸ. ಇವರಿಗೆ
5(9)/ಇ /ಕಾ.ಮಿ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
.ಬ./98//2010‐11
ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

73344

OFFICE BRANCH

CPI
5(9)/ಇ /ಹೆ.ವೇ.
ಬ./48//2010‐11

ರ್ೕ ಕೆ.ಎನ್.ಕೆ. ಸಾವ್ಮಿರಾಜು, ಪರ್.ದಸ. ಇವರಿಗೆ
20 ವಷರ್ಗಳ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಎಸ್.ಕೆ.ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ಸಾವ್ಮಿ,
ಪರ್.ದ.ಸ,ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು.ಇವರಿಗೆ
18//2011‐12
15ವಷರ್ಗಳ ಸವ್.ಚಾ ವೇತನವನುನ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/20/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ಮತಿ.ಇಂದಿರಮಮ್,
ಇಂದಿರಮ ಕೋಂ
ಕೋಂ.
ರ್ೕೕಮತಿ
5(9)/ಅಆನೇ/07 ದಿ. ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಟಿ.ನಾಗಭೂಷಣ, ಸ. . ಸಕಾರ್ರಿ
ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಿತತ್ಗ , ಮಧುಗಿರಿ
//2011‐12
ತಾ.ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್. ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/10/2012 12:18

A

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕಮತಿ.ಡಿ.ಚಂಪಾ, ಕೋಂ.
ದಿ. ರ್ೕ.ರೇವಣಣ್ ದೆದ್ೕಶವ್ರ, ಸ. . ಸಕಾರ್ರಿ
ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದೂನ ಹೊಸನಗರ
ತಾ, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್. ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/10/2012 12:27

A

73345

73064

73067

5(9)/ಅಆನೇ/08
//2011‐12

73071

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕಮತಿ.ಕೆ.ಮಂಜುಳ, ಕೋಂ.
5(9)/ಅಆನೇ/08 ದಿ. ರ್ೕ.ಪಿ.ನಾರಾಯಣ ಸಾವ್ಮಿ, ಸ. . ಸಕಾರ್ರಿ
//2011‐12
ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಿನಾನ್ಪುರ, ಕೋಲಾರ
ತಾ. ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

73248

OFFICE BRANCH

CPI
5(10)/ಇ /01/
2009‐10

75188

OFFICE BRANCH

75191

75194

2/10/2012 13:43

A

8/5/2011 0:00

D

5
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಬಾಲಮೂತಿರ್ ಇವರಿಗೆ
[2].23.ಅಆನೇ/20 ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
11
ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/30/2011 11:42

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಕೆ. ೕಹನ್ ಕುಮಾರ್, ಇವರಿಗೆ
5[2].22.ಅಆನೇ/
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
2011
ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/30/2011 11:43

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಎಂ ಜಿ ಪಿರ್ೕತಮ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಹೆಚ್ ಕೆ
5[2]/ಅಆನೇ/12
ಗೋಪಾಲಸಾವ್ಮಿ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.
/2011
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

1/4/2012 11:01

A

ಇತರೆ

ಷಯಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ
ವಯ್ವಹರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

75195

OFFICE BRANCH

ಕು. ಹೆಚ್ ಬಿ ಪೂಜಾ ಬಿನ್ ದಿ. ಹೆಚ್ ಕೆ ಬಿದದ್ಪಪ್,
5[2]/ಅಆನೇ/14
ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ. ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.
/2011
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

75197

OFFICE BRANCH

5[2]/ಅಆನೇ/16
/2011

75198

OFFICE BRANCH

5[2]/ಅಆನೇ/17
/2011

OFFICE BRANCH

ಹೆಚ್
ೆಚ್ ಬಿ ತಿಪೆಪ್ೕಸಾ
ೕಸಾವ್ಮಿ ಬಿನ್ ದಿ. ಹೆಚ್
ಹೆಚ್
ರ್ೕ ಹ
5[2]/ಅಆನೇ/18 ಬಸವರಾಜಪಪ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಅ.ಆ. ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
/2011
ಮಾಡುವಗ ಬಗೆಗ್

OFFICE BRANCH

5[2]/ಅಆನೇ/19
/2011

75199

75200

1/2/2012 16:04

A

ಕು ಬಿ ಹೆಚ್ ಶೃತಿ ಬಿನ್ ದಿ. ಹನುಮಂತಪಪ್,
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/9/2011 0:00

A

ರ್ೕ ಎನ್ ರಘು ಬಿನ್ ದಿ. ಕೆ ನರ ಂಹಯಯ್,
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ. ಮೇಲೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/9/2011 0:00

A

9/9/2011 0:00

A

1/4/2012 10:58

A

ರ್ೕಮತಿ ಪಿ ಗೀತಾ ಕೋಂ ದಿ. ಜಿ ಪರ್ ೕಣ್
ಕುಮಾರ್, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

75206

OFFICE BRANCH

5{2}/ಅಆನೇ/21
/2011

ರ್ೕ ಡಿ ಬಿ ಧನಂಜಯ ಬಿನ್ ದಿ. ಡಿ ಬೋರಯಯ್,
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

1/4/2012 10:59

A

75221

OFFICE BRANCH

5[2]/ಆಹಾಸ/14
/2011

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್ ರೂಪ ಇವರು ಪತಿಯಾದ ರ್ೕ ಬಿ
ಆರ್ ರಮೇಶ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಕೋರಿ
ಮನ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್

8/30/2011 0:00

D

74890

OFFICE BRANCH

5(9)/ವೇನಿ/24//
2011‐12

ರ್ೕಮತಿ ಕಾಂತಾಮಣಿ, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು,
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,
ಹಾಸನ ಇವರ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್.

8/19/2011 0:00

D

12/30/2011 11:33

A

2/10/2012 12:38

D

80073

80323

OFFICE BRANCH

OFFICE BRANCH

ರಂಜಿತ್ ಎಸ್ ಉದಾಯ್ವರ
ಉದಾ ವರ ಬಿನ್
ರ್ೕ ರಂಜಿತ್
5
ದಿ.ಶಾಂತಾ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.
[2]/ಅಆನೇ/29/20
ಮೇರೆಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ
11
ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ.ಅಮುತ್ಲ್ ಹ ೕಬ್ ಪರ್.ದ.ಸ. ಸಕಾರ್ರಿ
ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು [ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ಭಾಗ]
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/
13ನೇ ಅಡಡ್ರಸೆತ್, ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ ಬೆಂ. ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್
27//2011‐12
ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

80686

OFFICE BRANCH

si(5)8/ವೈವೆಮ/9
3/2011

76915

OFFICE BRANCH

77090

77176

77273

Sri. M. Shivakumar, SDA,‐ Medical re‐
imbursement regarding

9/28/2011 0:00

D

5(8)/ವೈವೆಮ/2
9/2011

ಗೌತಮಿ ರಜಪೂತ್, ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರು, ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಛ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

9/29/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(8)/ವೈವೆಮ/3
1/2011

ರ್ೕ. ಗಂಗಾಧರೇಶ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ವೇತನ ಶಾಖೆ
ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

9/29/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(8)/ವೈವೆಮ/3
2/2011

ರ್ೕ. ಕೆ. ಎಸ್. ರ ಅಧೀಕಷ್ಕರುದೈ. ರವರ
ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಿಲುಲ್.

9/29/2011 0:00

D

5(10)/ಅಆನೇ/1
3//2010‐11

ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕಮತಿ.ರೇಣುಕಾಬಾಯಿ ಕೋಂ
ದಿ. ರ್ೕ. ವಕುಮಾರ್. ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
ನೌಕರರು,ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು,
ಸಾಗರ, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/10/2012 12:16

A

OFFICE BRANCH

5(10)ಕೊರ್ೕಢೀಕೃ ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
ತ
ನೌಕರರ ಮತುತ್ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ
ನೇಮಕ/ಅಆನೇ// ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ನೀಡುವ
1//2001‐2002
ಬಗೆಗ್ [ಕೊರ್ೕಡೀಕೃತ ನೇಮಕ]

77532

OFFICE BRANCH

77563

OFFICE BRANCH

58.33.ವೈವೆಮ/
2011

76799

OFFICE BRANCH

76812

76813

8/29/2011 0:00

A

ರ್ೕ ದೊಡಡ್ಯಯ್ ,ಪರ್ದಸ‐ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ದ
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್

9/30/2011 0:00

D

5
[2]/ಮಾ.ಹ.ಅ/15/
2011

ರ್ೕ ರಮಣಕುಮಾರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

1/4/2012 11:19

D

OFFICE BRANCH

5(10)ಮಾಹ/ಅ
ನು/36//2010‐11

ರ್ೕ.ಮಂಜುನಾಥ
ಮಂಜುನಾಥ.ಜಿ. ,ಜನಜಾಗ
ಜನಜಾಗೃತಿ
ವೇದಿಕೆ,ಅರಿವು ಪತಿರ್ಕೆ, ಎನ್.ಆರ್.ಬಡಾವಣೆ,
ಚಿಂತಾಮಣಿ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

8/19/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(9)ಮಾಹ//ಅ
ನು/60/2009‐10/

ರ್ೕ.ಹೇಮಂತ್.ಎಸ್.ಹಳಕಾರ ಇವರು ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

8/19/2011 0:00

D

5(10)ಮಾಹ/ಇ
/01//2010‐11

ರ್ೕ.ಎಸ್.ಎನ್.ಸುರೇಶ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು,
ಡಿ.ಎಸ್.ಇಆರ್.ಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

8/19/2011 0:00

D

76815

OFFICE BRANCH

76818

OFFICE BRANCH

5(9)ಚುನಾ/ಇ / ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ2009ಕೆಕ್ ಬಳಸಲಾದ
ನೌ.ಪಟಿಟ್/25//200 ಬಬ್ಂಧಿಗಳ ವರವನುನ್ ಪರಿ ೕ
ಸ ಲ್ಸುವ
9‐10
ಬಗೆಗ್.

8/19/2011 0:00

D

76833

OFFICE BRANCH

5(9)ವೇ.ವಯ್//ವೇ
ನಿ/58//2009‐10

ರ್ೕ.ಚಿಕಕ್ಸಾವ್ಮಿ, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ಸಂಯುಕತ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಪಾದರಹ ಳ್,
ರಾಮನಗರ ತಾ, ಇವರ ವೇತನ ನಿಗಧಿ
ಪರಿಕಷ್ರಣೆ ಬಗೆಗ್.

8/19/2011 0:00

D

76447

OFFICE BRANCH

(5)8/ವೈವೆಮ/2
ರ್ೕ. ಎನ್. ನಾಗೇಂದರ್, ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು,
0/2011‐12
ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಕುರಿತು

8/29/2011 0:00

D

75670

OFFICE BRANCH

5(8)/ವೈವೆಮ/2
4/2010‐11

8/29/2011 0:00

D

ರ್ೕ. ಜಯರಾಮು, ಪರ್.ದ.ಸ. ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ
ಕಛೇರಿ, ಮಂಡಯ್ ರವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮರುಪಾವತಿ ಕುರಿತು.

75766

OFFICE BRANCH

5(4)/ಅಆನೇ/ನೆ anukampda adarad merege sri S.R. sunil
ಮಕ್:/2011
kumarrvrige S.D.C hudde niduva bagge

75830

OFFICE BRANCH

5(8)/ವೈವೆಮ/5
9/2011

75831

OFFICE BRANCH

75833

75872

8/24/2011 0:00

A

ರ್ೕ. ಕೇಶವರಾವ್. ಕೆ. ಪರ್.ದ.ಸ. ಇವರ
ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರು ಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

9/29/2011 0:00

D

5(8)/ವೈವೆಮ/1
9/2011

ರ್ೕ. ಎಂ. . ಕೃಷಣ್, ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರು ಇವರ
ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಕುರಿತು

8/29/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(8)/ವೈವೆಮ/1
8/2011

ರ್ೕ. ಎಂ. . ನಾಗರಾಜ, ದಿವ್.ದ.ಸ. ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ
ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ

8/29/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/
26//2011‐12

ರ್ೕಮತಿ. .ಜೆ. ಜಯಲ ಮ್,ಪರ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು,
ೇ. .ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,
ಉ.ವ.‐1,ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್,ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/10/2012 16:23

D

ರ್ೕ.ಎಂ.ನಾಗರಾಜಪಪ್, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು,
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/
ಇಲಾಖೇ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 15 ವಷರ್ಗಳ
53/2011‐/2012
ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

91150

OFFICE BRANCH

91244

OFFICE BRANCH

5(9)ಬ/ವೇನಿ/54
/2011‐/2012

OFFICE BRANCH

5(9)ಬ/ವೇನಿ/55
‐2011‐/2012

91248

91249

91347

2/10/2012 12:41

D

ರ್ೕ.ಎಂ.ಎಸ್.ಗೋ ಂದ್ ರಾವ್,
ಲೆಕಾಕ್ಧೀಕಷ್ಕರು , ಎಸ್ಎಸ್ಎ ಇವರಿಗೆ ಬಡಿತ್
ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ವೇತನ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

2/10/2012 16:16

D

ರ್ೕ.ಇಕಾಬ್ಲ್ ಪಾಷಾ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಉತತ್ರ ವಲಯ‐
ಇವರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ವೇತನ
ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

2/10/2012 13:02

D

OFFICE BRANCH

ರಘುನಾಥನ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು
ಅಧೀಕಷ್ಕರು,
ರ್ೕ.ಎಸ್.ರಘುನಾಥನ್,
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,
5(9)ಬ/ವೇನಿ/56
ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ವೇತನ
/2011‐/2012
ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

2/10/2012 12:45

D

OFFICE BRANCH

5(9)ಬ/ವೇನಿ/58
/2011‐/2012

ರ್ೕ.ಎಂ.ಎಸ್.ರಂಗರಾಜು, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್,
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್
ವೇತನ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

2/10/2012 13:09

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ.ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಅನನ್ಪೂಣರ್, ಪರ್.ದ.ಸ,
ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ನೂತನ
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/
ವಾಣಿ ಲಾಸ, ದ.ವ‐2, ಬೆಂದ.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ 15
59/2011‐/2012
ವಷರ್ಗಳ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯನುನ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/10/2012 12:43

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ. .ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ ಮೂತಿರ್, ಪರ್.ದ.ಸ,ನಿ‐32
5(9)ಹೆ/ವೇನಿ/25 ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,
/2011‐12
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 20 ವಷರ್ಗಳ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/10/2012 12:47

D

87753

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ.ಕೆ. .ಗಿರಿಜಮಮ್
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/
ಪರ್.ದ.ಸ,ಜಿಲಾಲ್ಪಂಚಾಯತ್, ತುಮಕೂರು
26/2011‐12
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 10 ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲಮಿತಿ
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/10/2012 12:40

D

87771

OFFICE BRANCH

5(9)ಬ/ವೇನಿ/27
/2011‐12

ರ್ೕ.ತಾಯ್ಗರಾಜ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ಇವರು ಅಧೀಕಷ್ಕರ
ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ
ಬಡಿತ್ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

2/10/2012 13:00

D

5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/
28/2011‐12

ರ್ೕ.ನಾರಾಯಣಚಾರ್ ಪರ್.ದ.ಸ,ಸಕಾರ್ರಿ
ಬಾಲಕರ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು,
ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ 15 ವಷರ್ಗಳ ಸವ್ಯಂ
ಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.

2/10/2012 12:46

D

91355

87722

87919

OFFICE BRANCH

87928

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಎಂ. ೕರಣಣ್, ದಿವ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
45/2011‐12
10 ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

88236

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಆರ್.ಗೌರಣಣ್, ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು, ಆಯುಕತ್ರ
5(9)ಸಥ್/ವೇಬ/46
ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
/2011‐12
ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

2/10/2012 12:57

D

88237

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್.ಎಫ್. ಪರ್.ದ.ಸ,ನಿ‐32
5(9)ಹೆ/ವೇನಿ/47 ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,
/2011‐12
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 20 ವಷರ್ಗಳ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/10/2012 12:58

D

88451

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ. ರುಕಿಮ್ಣದೇ , ಪರ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ
5(9)ಸಥ್/ವೇಬ/48
ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
/2011‐12
ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/10/2012 12:49

D

89403

OFFICE BRANCH

2/10/2012 16:16

D

59ಪರ್ವೇ.51.ಅ
ನು/2011

ರ್ೕ ೕಹನಗಾಂಧಿ, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು,
ಡಿಎಸ್ಇಆಟಿರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಥಮ
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

2/10/2012 16:13

D

84829

85093

85762

85764

86466

OFFICE BRANCH

5(9)ಪರ್ದಸ/ವೇಬ
/37/2011‐12

ಪರ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ಹೊಂದಿರುವ
ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಚನೆನ್ೕಗೌಡ, ಇವರಿಗೆ ಬಡಿತ್ಹುದೆದ್ಯ ಲ್
ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/16/2011 0:00

D

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕಮತಿ.ಕೆ.ಬಸಮಮ್, ಕೋಂ.
ಸ. ,ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ
ದಿ.
ರ್
ೕ
.ಕೆ.ನಾಗರಾಜ,
5(9)/ಅಆನೇ/18
ಪಾರ್
ಥ
ಮಿಕ
ಶಾಲೆ,
ಡಾ.ಪೈ
ನಾಗಪಪ್ ಬಡಾವಣೆ,
/2011‐12
ಕಡಾರನಾಯಕನಹ ಳ್, ಹರಿಹರ ತಾಲೂಲ್ಕ್,
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ
ಹುದೆ ನೀಡುವ ಬಗೆ

2/10/2012 12:31

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ.ಜಿ.ಉಷಾ,ಪರ್.ದ.ಸ, ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ
ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಜಯಪುರ, ದೇವನಹ ಳ್
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/
ತಾ. ಬೆಂ.ಗಾರ್.ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ 20 ವಷರ್ಗಳ
38/2011‐12
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.

2/10/2012 13:08

D

OFFICE BRANCH

5(9)_/ಕಾಸವ್ವೇ
ಬ/38/2011‐12

ರ್ೕಮತಿ.ಎಂ.ನಾಗಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್
ಮತಿ.ಎಂ.ನಾಗಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್ ಸ. , ರಾಜಯ್
ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಸವೆರ್ ಭಾಗ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ 20 ವಷರ್ಗಳ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/10/2012 16:12

D

5(9)/ವೇನಿ/40/2
011‐12

ರ್ೕ.ಕೆ. ರ್ೕನಾಥ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ,
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು,
ಇವರ ವೇತನವನುನ್ ಸೇವೆಯ ಲ್ ಕಿರಿಯ
ನೌಕರರಾದ ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಭವಾನಮಮ್ ಇವರ
ವೇತನಕೆಕ್ ಸಮಾನಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

2/10/2012 12:50

D

OFFICE BRANCH

83227

83568

83570

81869

81818

OFFICE BRANCH

5(9)ಬ/ವೇನಿ/32
/2011‐12

ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಹುದೆದ್ಯಿಂದ ರಿಯ ವಾಹನ
ಚಾಲಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಮೇಲದ್ಜೆರ್ಗೇರಿ ರುವ
ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ವೇತನ
ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/10/2012 13:04

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಟಿ.ಎಸ್.ಶಂಕರೇ ಗೌಡ, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
5(9)ಹೇ/ವೇಬ/3 ನೌಕರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ
4/2011‐12
,ಬೆಂಗಳುರು, ಇವರಿಗೆ 10 ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲಮಿತಿ
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/10/2012 12:53

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಸುಮಿತರ್, ದಿವ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ
35/2011‐12
10 ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯನುನ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/10/2012 16:11

D

OFFICE BRANCH

ಂಗರಾಜು
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ
ರ್ೕ.ಬಿ. ಂಗ
ರಾಜು, ಪರ್.ದ.ಸ, ಸಕಾರ್ರಿ
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/ ಶಾಲೆ, ಬೆಂ.ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
10 ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಯನುನ್
31/2011‐12
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/10/2012 12:52

D

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕಮತಿ.ಜಿ.ಪಿ.ಶೋಭಾ ಕೋಂ.
5(9)/ಅಆನೇ/14 ದಿ. ರ್ೕ.ಕೆ.ಬಿ.ಪರಶುರಾಮ ಸ. ,ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ
/2011‐12
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಲಾಲ್ಪೆಟಿಟ್ಗೆ, ಜಗಳೂರು
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿ ಲ್ ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/10/2012 12:14

A

81459

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ. ರ್ೕಪಾದಾಚಾಯರ್,
ೕಜನಾ
5(9)ಸಥ್/ವೇಬ/28 ಸಹಾಯಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ
//2011‐12
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಯನುನ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

2/10/2012 12:36

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ ಎನ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಿನ್ ದಿವಂಗತ
5
.ನಾಗರಾಜು,ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
[2].32.ಅಆನೇ/20
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್
11
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

1/4/2012 11:00

A

81704

OFFICE BRANCH

ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ಮೇರೆಗೆ
ರ್ೕಮತಿ. .ಮಂಗಳ, ಕೋಂ. ದಿ. ರ್ೕ.ಚಂದರ್,
ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು, ಕ.ಪೌರ್. ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ
ಮಂಡ , ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ
ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/10/2012 12:19

A

82845

OFFICE BRANCH

5[2] ಭಾಗದ
ದ ವೃಂದಗಳ ಬಡಿತ್ಗೆ
5
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ಕಾಯರ್
[2]/ರವ/22/2011
ನಿವರ್ಹಣಾ / ಶೇಷ ವರದಿಗಳ ಬಗೆಗ್

9/24/2011 0:00

E

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಮತಿ.ಕೋಮಲ, ಪರ್.ದ.ಸ, ನಿ‐32, ಆಯುಕತ್ರ
5(9)ಹೆ/ವೇನಿ/51 ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
/2011/2012
20 ವಷರ್ಗಳ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

2/10/2012 11:08

D

81702

92739

5(9)/ಅಆನೇ/13
//2011‐12

92754

86943

86945

OFFICE BRANCH

5(5)ಲೋಕಾಯು
ರ್ೕಭುಜಂಗರಾವ್ ನಿವೃತತ್
ಕತ್/ವೇನಿ/01/2008
ಶಾಲಾಕೃ ನಿರೀಕಷ್ಕರು, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಣ
‐
ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಕನನ್ಡ
0930.5.2008/20
ಭಾಷಾ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಬಡಿತ್ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್
12
ಸೇವಾಪುಸತ್ಕದ ಬಗೆಗ್

2/10/2012 11:50

A

OFFICE BRANCH

ರ್ೕ.ಎಸ್.ಕೆ.ಸೂಯರ್ನಾರಾಯಣ, . .ಟಿ,
5(9)I/ಕಾಸವ್ವೇಬ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು,
/41/2011
ಇವರಿಗೆ 10 ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ
ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/10/2012 16:17

D

OFFICE BRANCH

ರ್ೕಬಿ.ಎನ್.ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು,
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕೃಷಾಣ್ಪುರ, ಪಾವಗಡ
42/2011‐12
ತಾ. ಇವರಿಗೆ 15 ವಷರ್ಗಳ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ
ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/10/2012 16:13

D

ರ್ೕ.ಕ
.ಕೆ.ದೊಡಡ್
.ದ ೂಡಡ್ಮಾದಯಯ್
ಾದಯಯ್,, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ
ನ ಕರರುು,,
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಹೆಗಗ್ಡಹ ಳ್,
ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಇವರಿಗೆ 20 ವಷರ್ಗಳ
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/10/2012 16:18

D

20‐04‐2001 ರಿಂದ 04‐01‐2003ರವರೆಗೆ

7/22/2011 0:00

D

86951

OFFICE BRANCH

73287

LEGALCELL

5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/
44/2011‐12

CPI/ಇ /ಟಪಾಲು
ವ ‐01/2011

73288

LEGALCELL

CPI/ಇ /ಟಪಾಲು
ವ ‐02/2011

17‐10‐2003 ರಿಂದ 15‐10‐2004

7/22/2011 0:00

D

73289

LEGALCELL

CPI/ಇ /ಟಪಾಲು
ವ ‐03/2011

28‐10‐2004 ರಿಂದ 10‐02‐2006

7/22/2011 0:00

D

73291

LEGALCELL

CPI/ಇ /ಟಪಾಲು
ವ ‐04/2011

14‐02‐2006 ರಿಂದ 20‐03‐2007

7/22/2011 0:00

D

73292

LEGALCELL

CPI/ಇ /ಟಪಾಲು
ವ ‐05/2011

11‐04‐2007 ರಿಂದ 29‐03‐2008

7/22/2011 0:00

D

73317

LEGALCELL

CPI/ಇ /ಟಪಾಲು
ವ ‐07/2011

17‐04‐2009 ರಿಂದ 30‐06‐2010

7/22/2011 0:00

D

73318

LEGALCELL

CPI/ಇ / ಷಯ
ವ ‐08/2011

28‐07‐2004 ರಿಂದ 05‐03‐2008

7/22/2011 0:00

D

73320

LEGALCELL

CPI/ಇ /ಅಭಿಪಾರ್
ಯ ವ ‐10/2011

20‐05‐2003 ರಿಂದ 03‐05‐2006

7/22/2011 0:00

D

73321

LEGALCELL

CPI/ಇ /ಟಪಾಲು
ವ ‐11/2011

17‐03‐2006 ರಿಂದ 20‐02‐2008 ಕೆ.ಎ.ಟಿ

7/22/2011 0:00

D

73324

LEGALCELL

CPI/ಇ /ಕಡತ
ವ ‐13/2011

13‐10‐2003 ರಿಂದ 14‐07‐2006

7/22/2011 0:00

D

73328

LEGALCELL

CPI/ಇ / ಷಯ
ವ ‐15/2011

23‐05‐2003 ರಿಂದ 24‐02‐2006

7/22/2011 0:00

D

LEGALCELL

CPI/ಇ /ಕೆ.ಎ.ಟಿ
ಮತುತ್
ಉಚಚ್ನಾಯ್ಯಾಲಯ
ತೀಪಿರ್ನ ಪರ್ತಿ
ತರಿಸುವ
ವ /2011

16‐07‐2003 ರಿಂದ 16‐03‐2005

7/22/2011 0:00

D

LEGALCELL

CPI/ನಾಯ್ಪರ್/ಎಲ್.
2:ಕಾಶಾ‐
04/2003‐
04/2011

ಕಾನೂನು ಘಟಕೆಕ್ ಬೇಕಾಗುವ ಬಬ್ಂದಿಯನುನ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/22/2011 0:00

D

LEGALCELL

CPI/ನಾಯ್ಪರ್/ಎಲ್
2:ಮಾ ತಿ
24/2005‐
06/2011

ಧಾರವಾಡ ಮತುತ್ ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಭಾಗಕೆಕ್
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಆಯುಕಾತ್ಲಯ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್ ಬರುವ
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಬಾಕಿ ಇರುವ
ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಪರ್ಕರಣದ ಸಂಬಂದಿ ದ
ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/22/2011 0:00

D

73282

LEGALCELL

CPI/ನಾಯ್ಪರ್/ಎಲ್.
CPI/ನಾ
ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ರುವ ವಕೀಲರುಗ ಗೆ ಇನುನ್
‐01:ನಾಯ್. .‐
ಎರಡು ಆಯುಕಾತ್ಲಯವಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ
14:2003‐
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
04/2011

7/22/2011 0:00

D

73283

LEGALCELL

CPI/ನಾಯ್ಪರ್/ಎಲ್.
.2:04/08‐
09/2011

7/22/2011 0:00

D

73330

73280

73281

2008‐09ನೇ ಸಾ ನ ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನ
ತೆ ಮಾ ಕ ವರದಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

LEGALCELL

CPI/ನಾಯ್ಪರ್/ಎಸ್.
01/2006‐
07/2011

68965

68968

73284

68972

68986

ಭಾರತ ಸಕಾರ್ರವು ಚಾ ತ್ಗೆ ತಂದಿರುವ
2005ರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯಿದೆಯನವ್ಯ
ಅನುಷಾಟ್ನಕೆಕ್ ತರುವ ಬಗೆಗ್.

7/22/2011 0:00

D

LEGALCELL

CPI/ನಾಯ್ಪರ್/ 1(2)
ರ್ೕ ಎಂ.ಮುನಿಸಾವ್ಮಯಯ್, ಮು. , ನಿ:32
ರಿಟ್
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ. ನಾರಾಯಣಪುರ, ದೇವನಹ ಳ್
9/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/2002‐ ಇವರ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ಕೋರಿ ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ
03/2011
ಸಂಖೆಯ್: 3197/2001.

7/22/2011 0:00

D

LEGALCELL

CPI/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/ 1(2) ರ್ೕ ಮಹಬಲೇಶವ್ರ ಭಟ್ ಕೆ. , ನಿವೃತತ್ ಮು. ,
ರಿಟ್ 7/2002‐ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಸೋಮೇಶವ್ರ ಉಜಜ್ಲ ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್,
03/2011
ಇವರ ಕೆ.ಎ.ಟಿ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:12419/02.

7/22/2011 0:00

D

LEGALCELL

CPI/ನಾಯ್ಪರ್/ಅ4(2)
CPI/ನಾ
ಕ.ಪಾರ್.
ಬೂದಾ14/02‐
03./2011

.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಬೆಟಟ್ಂಗೆರೆ, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ:
ರಿ.ಅ.ಸಂ:25921/02

7/22/2011 0:00

D

LEGALCELL

CPI/ನಾಯ್ಪರ್/ 6(ಅ)
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ. ಅರಳು ಮ ಲ್ಗೆ ಬಾಗಿಲು ,
ಆ.ಶಾ.ವೇ.ಕ :217
ಡಿ.ಬಿ.ಪುರ, ಶಾಲಾ ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಲ್
/ದಾವೆ
ಅಕರ್ಮವಾಗಿ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ
ಸಂ:22062/01/2
ಬಗೆಗ್. ರಿ.ಪಿ.ಸಂಖೆಯ್: 22062/01.
011

7/22/2011 0:00

D

68999

69001

69004

69007

69010

LEGALCELL

ರ್ೕಮತಿ ಗೀತಾ, ಮು. , ಶೇಷಾದಿರ್ಪುರಂ, ೕ
CPI/ಉನಾಯ್/ 7(1)
ಸಮಾಜ ಮಾಧಯ್ಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇವರು
ಪಾರ್. .ಅ.ದಾವೆ7:9
ಉಚಚ್ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.
3‐94/2011
ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:6680/93

7/22/2011 0:00

D

LEGALCELL

CPI/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/ 4(2) ರ್ೕ ಕೆ.ಗಂಗಣಣ್, ಇವರ ರಿ.ಅ.ಸಂಖೆಯ್: 2379/93
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್
ಮತುತ್ ರ್ೕ ಎಸ್.ಆರ್. ಹಾನಪಪ್ಗೌಡರ್ ಇವರ
2578/25‐
ರಿ.ಪಿ.ಸಂಖೆಯ್: 1419/98 ಕಂಡಿಕೆವಾರು ಉತತ್ರ
96/2011
ಕ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/22/2011 0:00

D

LEGALCELL

CPI/ನಾಯ್ಪರ್/ 4(7)
ಸ. .(ಸಾ)ಮಾದರಿ
ರ್ೕ ಡಿ.ಎಂ.ದೇವರಾಜಯಯ್, ಸ , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ,
98;2004‐
ಅಂಕನಹ ಳ್, ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.
05/2011

7/22/2011 0:00

D

LEGALCELL

CPI/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/ 4(5)
ಕೆ.ಎ.ಟಿ
4266/2002‐
2003/2011

7/22/2011 0:00

D

LEGALCELL

CPI/ನಾಯ್ಪರ್/ 3:
2750 ರಿಟ್
ಪಿಟಿಷನ್
:07/2000‐
01/2011

7/22/2011 0:00

D

ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅ.ಸ:4266/02 ರ್ೕ ಜಾಲಪ
ಜಾಲಪಪ್,
ದೈ. ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರು, ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ, ಉದುರ್
ಬಿ.ಹೆಚ್. ರಸೆತ್, ವ ಗಗ್ ಇವರ 15 ವಷರ್ದ
ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

ವಾಸ

ದಾಯ್ಲಯ ಹಾಗೂ ಇತರರು ರಿ.ಆಜಿರ್
ಸಂಖೆಯ್: 6647/2000

LEGALCELL

CPI/ನಾಯ್ಪರ್/ 7(3)
ರ್ೕ ಗುರುರಾಘವೇಂದರ್, ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾ. ಅಣಾಣ್ಪುರ
ಪಾರ್. .ಅ/ಶಾ.ನೊ ಂ
ತಿಪಟೂರು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ . 6ನೇ ತರಗತಿ
‐54/2006‐
ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ.
07/2011

7/22/2011 0:00

D

69018

LEGALCELL

CPI/ನಾಯ್ಪರ್/ಅನು5
ರಿಟ್ ಅ.8591/97 ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ರ ೕಂದರ್ ನಗರ, ಹಾಸನ ರಿಟ್
,
ಅಜಿರ್ 10576/97
10576/97/2011

7/22/2011 0:00

D

69021

LEGALCELL

CPI/ನಾಯ್ಪರ್/ 8(3)
ಶಾ .ಅ.ರಿ.ಅ:200
2‐03/2011

ರ್ೕ . . ಮಂಡ
ಮಾಮ್ಡಿ ಉಡುಪಿ ಇವರು
ರಾಜಯ್ ಮತುತ್ ಇತರರ ರುದದ್ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್
ಸಂಖೆಯ್:189168/2002‐03

7/22/2011 0:00

D

LEGALCELL

ರ್ೕ ಲ ಮ್ೕ
ಮ್ ನರ ಂಹಸಾವ್ಮಿ, ದಾಯ್ಸಂಸ
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್
CPI/ನಾಯ್ಪರ್/ 8(1)
CPI/ನಾ
ಕರಚಿಘಟಟ್ ತಿಪಟೂರು ತಾ: ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್.
ಶಾ ಅ ವಗರ್‐
ಮತುತ್ ರ್ೕ ದದ್ ಂಗೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸಥ್,
11:2000‐
ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್. ಇವರ
01/2011
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

7/22/2011 0:00

D

LEGALCELL

CPI/ಉನಾಯ್/ಎಲ್.
ಕ.ಉಚಚ್ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ರಿ.ಟ್ ಅಜಿರ್
2/ರಿ.ಅ:21832/
ಸಂಖೆಯ್:21832/04 ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಮಾ ತಿ
04/23/05‐
ಸ ಸ
ಲ್ ುವ ಬಗೆಗ್.
06/2011

7/22/2011 0:00

D

69012

69025

69029

LEGALCELL

CPI/ಉನಾಯ್/ಎಲ್.
.2:ನಾಯ್.ಪರ್01/04
‐05/2011

ೕರ್ಚಚ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯ, ರಾಜಯ್
ಉಚಚ್ನಾಯ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ
ಕ.ಆ.ನಾಯ್.ಮಂಡ ಯ ಲ್ ದಾಖಲಾಗಿರುವ
ದಾವೆಗಳ ಬಗೆಗ್.

7/22/2011 0:00

D

69049

LEGALCELL

CPI/ನಾಯ್ಪರ್/ಎಲ್.
2;ನಾಯ್ಪರ್‐
04/2005‐
06/2011

ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಪರ್ಕರಣಗಳ ಲ್ ವಾಯ್ಪಿತ್
ನಿವರ್ಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜವಾಬಾದ್ರಿ ಮತುತ್ ಕತರ್ವಯ್ಗಳ
ಬಗೆಗ್.

7/22/2011 0:00

D

69050

LEGALCELL

CPI/ನಾಯ್ಪರ್/ಎಲ್.
ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ಇಲಾಖಾ ರುದದ್ವಾಗಿ
2:ನಾಯ್.ಪರ್.ಮಾ02
ದಾಖಲಾದ ದಾವೆಗಳ ಬಗೆಗ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ
:2004‐05/2011 ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/22/2011 0:00

D

LEGALCELL

CPI/ಉನಾಯ್/ಎಲ್.
1 ಟಿ.ಎ2/2003‐
04/2011

ಉಚದ್ನಾಯ್ಯಾಲಯ
ಉಚನಾ
ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ
ಕನಾರ್ಟಕ ಆಡ
ಆಡ ತ
ಹಾಗೂ ಕನಾರ್ಟಕ
ನಾಯ್ಯ ಮಂಡ ಯ ಲ್ರುವ ದಾವೆಗಳ ಬಗೆಗ್
ನಾಯ್ಯಾಲಯಗ ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲು ವಾಹನ
ಸೌಕಯರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/22/2011 0:00

D

LEGALCELL

CPI/ಉನಾಯ್/ಎಲ್.
ಕ.ಆ.ನಾಯ್ಯ
2:ಅ.ದಾ‐
ಮಂಡ /ಉಚಚ್ನಾಯ್ಯಾಲಯಗಳ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ
07:2003‐
ಅಜಿರ್ಗಳ ಕುರಿತು. ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
04/2011

7/22/2011 0:00

D

69032

69051

69052

ಸ

69053

LEGALCELL

CPI/ನಾಯ್ಪರ್/ (1)ಇ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಾನೂನು
ತರ:47:88‐
ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
89/2011
ಬಗೆಗ್.

7/22/2011 0:00

D

69055

LEGALCELL

CPI/ನಾಯ್ಪರ್/ಎಲ್
ರ್ೕ ಆರ್.ಪರಮೇಶವ್ರಪಪ್, ಸ. . ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ.
2/ಕಾಶಾಅ22/0 ಹುಣಸವ ಳ್, ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ತಾ: ವ ಗಗ್, ಇವರ
5‐06/2011
ನಿವೃತಿತ್ ಸೌಲಭಯ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/22/2011 0:00

D

LEGALCELL

CPI/ನಾಯ್ಪರ್/ಎಲ್.
.2:ನಾನಿ:29:200
5‐06/2011

ನಾಯ್ಯಾಲಯವು ನೀಡಿದ ತೀಪಿರ್ನ ಅನುಸಾರ
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಸೂಕತ್
ಅಧಿಕಾರಿಯನುನ್ ನಾಮನಿದೇರ್ಶನ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.

7/22/2011 0:00

D

LEGALCELL

CPI/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/ಎಲ್.
ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ಮತುತ್ ರಾಜಯ್ ಉಚಚ್ನಾಯ್ಯಾಲಯಗಳ
2:ನಾಯ್.ಪರ್ ಬಾಕಿ
ಅಪೀಲುಗಳ ಪರ್ಸುತ್ತ ಹಂತಗಳನುನ್ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್
1:2003‐
ತಿ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
04/2011

7/22/2011 0:00

D

LEGALCELL

CPI/ನಾಯ್ಪರ್/ಎಲ್.
1 ಕ.ಕಾನಿ‐
11/2003‐
04/2011

7/22/2011 0:00

D

69056

69057

69059

ಕಾನೂನು ಶಾಖೆಯ ಲ್ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ
ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾಯರ್ ನಿವಾರ್ಹಕರನುನ್
ಇತರೆ ಕೆಲಸಕ ನಿಮಿತತ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

69060

69061

69062

69063

69065

LEGALCELL

CPI/ನಾಯ್ಪರ್/ಎಲ್.
1.ಕಾ.ಅ.ಕಾ03:2
003‐04/2011

ಕಾನೂನು ಶಾಖೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಬಬ್ಂದಿ
ವಗರ್ದ ಬಗೆಗ್.

7/22/2011 0:00

D

LEGALCELL

CPI/ನಾಯ್ಪರ್/ಎಲ್.
1ಮ. ‐
04/2003‐
04/2011

ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು
ಕೇ ರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.

7/22/2011 0:00

D

LEGALCELL

CPI/ನಾಯ್ಪರ್/ಎಸ್.
ರ್ೕ ಬಿ.ಆರ್. ಹರಿದಾಸ, ಕಾಯರ್ದ ರ್, ರ್ೕ
1.ಲೊ
ಶಾರದಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ರವರು ರ್ೕ ಚಂದರ್ಣಣ್,
ಅ.10/2003‐
ಪರ್.ದ.ಸ ರವರ ಮೇಲೆ ಸ ಲ್ ರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.
04/2011

7/22/2011 0:00

D

LEGALCELL

CPI/
CPI/ಉನಾ
ಉನಾಯ್/ಎಲ್.
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಕ.ಅ.ನಾಯ್ಮಂ
2:ನಾಯ್.ಪರ್
ಮಾನಯ್ ಉಚಚ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ದಾಖಲಾತಿ.
ತೀಪುರ್ 01:2003‐
ದಾವೆಗಳ ತೀಪಿರ್ನ ಪರ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
04/2011

7/22/2011 0:00

D

LEGALCELL

CPI/ನಾಯ್ಪರ್/ಎಲ್.
2
ಮೈಜಿ.08/2003‐
04/2011

7/22/2011 0:00

D

ಮೈಸೂರು ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ತರಬೇತಿ
ಸಂಸೆಥ್ಯ ಕಾನೂನು ಕಡತಗಳ ಬಗೆಗ್.

69066

LEGALCELL

CPI/ನಾಯ್ಪರ್/ಎಲ್.
2:ಸಭೆ:2005‐
06/2011

ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಜೆಂಡಾ ಸಭಾ ಸೂಚನಾ ಪತರ್

7/22/2011 0:00

D

69067

LEGALCELL

CPI/ಉನಾಯ್/ಎಲ್.
1:ನಾಯ್.ಅ.ಪ09:0
3‐04/2011

ಉಚಚ್ನಾಯ್ಯಾಲಯ ಮತುತ್ ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಗಳ ಲ್
ನೀಡುವ ತೀಪಿರ್ನ ಪರ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್.

7/22/2011 0:00

D

69068

LEGALCELL

CPI/ನಾಯ್ಪರ್/ಎಸ್.
.2/2011

ಕಾನೂನು ಶಾಖೆಯಿಂದ ಕಡತಗಳನುನ್
ನಾಯ್ಯಾಲಯ ತೀಪಿರ್ನ ನಂತರ ಕಳು ದ
ಬಗೆಗ್ ಪಡೆದ ವ್ೕಕೃತಿ ಪತರ್ಗಳು.

7/22/2011 0:00

D

69069

LEGALCELL

CPI/ನಾಯ್ಪರ್/ಎಲ್.
2/2011

ಕಾನೂನು ಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ ಕಛೇರಿಯ
ಸುತೊತ್ೕಲೆ ಪತರ್ಗಳು

7/22/2011 0:00

D

41948

LEGALCELL

ಎಲ್. (2)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ
/25/1997‐98

ರ್ೕ ಕೃಷಣ್ಶೆಟಿಟ್, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು, ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ,
ಇವರ ಕೆಎಟಿ ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್: 2048/01ರ ಬಗೆಗ್.

2/19/2010 0:00

B

41949

LEGALCELL

ಎಲ್. (2)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ
/1085‐
1094/2001‐02

41950

LEGALCELL

41951

41952

41953

ರ್ೕ

ೕರಯಯ್, ಹೊ ಗೆ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ
ಕೆ.ಎ.ಟಿ ನಂ:1085‐1094‐02ರ ಬಗೆಗ್.

2/19/2010 0:00

B

ಎಲ್. (2)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ
/1061‐
1068/2001‐02

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಜಿ. ಇಂದಿರಮಮ್, ಮತುತ್ ಇತರರು
ಸಕಾರ್ರದ ರುದದ್ ಕ.ಆ.ನಾಯ್ಮಂಡ ಯ ಲ್
ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್: 1061‐1068/02ರ ಬಗೆಗ್.

2/19/2010 0:00

B

LEGALCELL

ಎಲ್. (2)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ
/39/2002‐03

ರ್ೕ ರ್ೕನಿವಾಸ್ ರವರು ಕೆಎಟಿಯ ಲ್
14514/02ರ ಲ್ ಅಜಿರ್ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

2/19/2010 0:00

B

LEGALCELL

ಎಲ್. (2)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ
/29/1998‐99

ಕೆಎಟಿ ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್: 6260/98 ರ್ೕಮತಿ
.ಬಿ.ಕಾವೇರಮಮ್, ಮು , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ.
ಕೊಡಗು.

2/19/2010 0:00

B

LEGALCELL

ಎಲ್. (2)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ
/10/1997‐98

ರ್ೕ ಗಂಗಾಧರ ಗೌಡ, ಸ , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,
ಪರ್ಕಾಶ್ ನಗರ, ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಪೌರ್.ಶಾ
ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
ಕೆಎಟಿ ನಂ:6478/97ರ ಬಗೆಗ್.

2/19/2010 0:00

B

41954

LEGALCELL

ಎಲ್. (2)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಕೆಎಟಿ ಯ ಲ್ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್: 5821‐24/01 ರ್ೕ
/12/2001‐02 ಹೆಚ್.ಎಸ್. ೕರಯಯ್, ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಇತರರು.

2/19/2010 0:00

B

41991

LEGALCELL

ರಿ.ಅ.ಸಂಖೆಯ್: 3253/01 ರ್ೕ
ಎಲ್. (2)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ
ಕೆ.ಎಸ್.ನೀಲಕಂಠರಾವ್, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು, ರವರ
/20/2001‐02
ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಇತರರು.

2/22/2010 0:00

B

41992

LEGALCELL

ಎಲ್. (2)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ
/19070/2000‐01

ರ್ೕ ಪಿ.ಬೋರಯಯ್, ಜಿಲಾಲ್ ಖಜಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್:
19070/00ರ ಬಗೆಗ್.

2/22/2010 0:00

B

41993

LEGALCELL

ಎಲ್. (2)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ
/2992/2000‐01

ಮೇಲಮ್ನ

ಸಂಖೆಯ್: 287/98 ಕೆಎಟಿ ನಂ:
2992/00ರ ಬಗೆಗ್.

2/22/2010 0:00

B

41994

LEGALCELL

ಎಲ್. (2)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ
/135‐136/2000‐
01

ರ್ೕ ಈರೇಗೌಡ ಮತುತ್ ಇತರರು
ಕ.ಆ.ನಾಯ್.ಮಂಡ ಯ ಲ್ ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ
ಬಗೆಗ್.ಇವರ ಅ.ಸಂಖೆಯ್: 135‐136/00

2/22/2010 0:00

B

41995

LEGALCELL

ರ್ೕಮತಿ .ಎಂ. ನ ನಿಬಾಯಿ, ಮೈಸೂರು
ಎಲ್. (2)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ
ಇವರಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ
/05/2000‐01
ಬಗೆಗ್ ಇವರ ಕೆಎಟಿ ಅ.ಸಂಖೆಯ್: 5833/96ರ ಬಗೆಗ್.

41996

LEGALCELL

ಎಲ್. (2)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ
/113/2000‐01

2/22/2010 0:00

B

ರ್ೕ ಎಂ.ಎಂ. ಅಫಜು, ನಿವೃತತ್ ದೈ. ಇವರ
ಹೈದಾಬಾದ್ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ಬಗೆಗ್. ಇವರ
ಅ.ಸಂಖೆಯ್: 5581/02ರ ಬಗೆಗ್.

2/22/2010 0:00

B

ರ್ೕ ಠಲ್ ಪೈ, ನಿವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು, ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ಮು. ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ವೇತನ ನಿಗಧಿ
ಪಡಿ ಲಲ್ವೆಂದು ಕ.ಆ.ನಾಯ್ ಮಂಡ ಯ ಲ್
ಅ.ಸಂಖೆಯ್: 4998/96ರಂತೆ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್
ಇತರರು.

2/22/2010 0:00

B

42000

LEGALCELL

ಎಲ್. (2)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ
/09/1996‐97

42003

LEGALCELL

ಎಲ್. (2)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ
ಉಚಚ್ನಾಯ್ಯಾಲಯ ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್: 8398‐
/11/1997‐98 8406/97 ರ್ೕ ಸದಾ ವಶೆಟಿಟ್ ಮತುತ್ ಇತರರು.

2/22/2010 0:00

B

42004

LEGALCELL

ಎಲ್. (2)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ
/06/1997‐98

ಕೆಎಟಿ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್: 1887/97 ರ್ೕ ರೋನಾ ಡ್
ಫನಾರ್ಂಡಿಸ್, ದೈ. . ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
ಕಾಟಪಳಳ್ ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್.

2/22/2010 0:00

B

42005

LEGALCELL

ಎಲ್. (2)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ
/34/2000‐01

42006

LEGALCELL

42007

42008

42009

ರ್ೕ.ಯು. ಸೋಮಯಯ್, ಮು. . ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ,
ಬಿಜೂರು, ಕುಂದಾಪುರ ತಾ: ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಕ.ಆ.ನಾಯ್.ಮಂ. ರಿ.ಅ.ಸಂಖೆಯ್:
3678/99ರ ಬಗೆಗ್.

2/22/2010 0:00

B

ರ್ೕ ಚನನ್ಸಾವ್ಮಿ, ಕಷ್ಣ ಸಹಾಯಕರು,
ಎಲ್. (2)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ
ಮೈಸೂರು ನಗರ ವಲಯ, ಇವರ ಕೆಎಟಿಯ ಲ್
/28/1998‐99
ರಿ.ಅ.ಸಂಖೆಯ್: 28/99ರ ಲ್ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

2/22/2010 0:00

B

LEGALCELL

ಎಲ್. (2)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ
/136/2001‐02

ಕ.ಆ.ನಾಯ್.ಮಂ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 8103/01 ರ್ೕ
ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ್ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ.

2/22/2010 0:00

B

LEGALCELL

ಎಲ್. (2)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ
/10/2001‐02

ರ್ೕ ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ್
ಮಂಜುನಾಥ್, ಸ , ಸ. .ಪಾರ್
ಪಾ .ಶಾಲ
ಶಾಲೆೆ,
ಸನಾಯ್ ಹ ಳ್ ಬೇಲೂರು ತಾ: ಹಾಸನ ಇವರು
ಕ.ನಾಯ್.ಮಂ. ಸ ಲ್ ರುವ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:
4134/01ರ ಬಗೆಗ್.

2/22/2010 0:00

B

LEGALCELL

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಜಯಂತಿ, ಸ , ಇವರ ಮಗ
ಎಲ್. (2)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಕೆ.ಜಿ. ವೇಕ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
/35/2001‐02
ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್. ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:
13556/02

2/22/2010 0:00

B

ಕೆಎಟಿ ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್: 14274/02 ರ್ೕಮತಿ
ಶ ಕಲಾ, ಸ , ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ. ಭಂಟಾವ್ಳ
ರುದದ್ ಇಲಾಖೆ.

LEGALCELL

ಎಲ್. (2)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ
/49/2002‐03

42012

LEGALCELL

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಬಗೆಗ್. ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:
ಎಲ್. (2)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ 12793/02 ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತುತ್ ಮಂಜೇಗೌಡ
/23/2002‐03
ತಂದೆ ಡಿ. ಪುಟೆಟ್ೕಗೌಡ, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು,
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ ರಾಜಘಟಟ್.

42014

LEGALCELL

ಎಲ್. (2)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ
/20/2001‐02

42015

LEGALCELL

42016

LEGALCELL

42010

2/22/2010 0:00

B

2/22/2010 0:00

B

ರ್ೕ ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ ಬಿ. ತಂದೆ ಬಿ.ಆರ್.
ಬೀರೇಗೌಡ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ಬಗೆಗ್. ಕೆಎಟಿ ನಂ: 936/03ರ ಬಗೆಗ್.

2/22/2010 0:00

B

ಎಲ್. (2)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ
/21/2002‐03

ಅ.ಕಂ.ಆ.ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್. ದಿವಂಗತ
ಮಂಜುನಾಥ , ಇವರ ಮಗ ಎಂ. ಚೇತನ್
ರಾಜ್ ಇವರ ಕೆಎಟಿ ನಂ: 160/03ರ ಬಗೆಗ್.

2/22/2010 0:00

B

ಎಲ್. (2)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ
/14/2003‐04

ಕ.ಆ.ನಾಯ್.ಮಂ ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್: 4360/03
ರ್ೕಮತಿ ಡಿ.ಕೆ. ರೇಖಾಕುಮಾರಿ, ಸ ,
ಸ.ಮಾ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಮಡಿಕೇರಿ.

2/22/2010 0:00

B

42018

LEGALCELL

ಎಲ್. (2)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ
ರ್ೕ ಸೈಯದ್ ಶಂಶುದಿದ್ೕನ್ ರುದದ್ ರಾಜಯ್
/02/2003‐04
ಸಕಾರ್ರ ಕೆ.ಎಟಿ ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್ 255/03ರ ಬಗೆಗ್.

42021

LEGALCELL

ಎಲ್. (2)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ
/87/2000‐01

42030

42032

42034

2/22/2010 0:00

B

ಕೆಎಟಿ ಅಜರ್ ಸಂಖೆಯ್: 2669/00 ರ್ೕ
ಎಂ.ಡೇ ಡ್, ಸ , ಚಚ್ರ್ ಕಾಂಪೌಡ್,
ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ ರಸೆತ್, ಮಳವ ಳ್, ಮಂಡಯ್ ರವರಿಂದ.

2/22/2010 0:00

B

LEGALCELL

ಎಲ್. (2)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ
/128/2001‐02

ಕೆಎಟಿ ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್:3171 ರಿಂದ 3174/99
ಹಾಗೂ 3223/97ರ ಪರ್ಕರಣ ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಕರ
ಹೈದರಾಬಾದ್ ವೇತನ ಬಾಕಿ ಮತುತ್ ಬಡಿಡ್
ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್. ರ್ೕ ಅಮರ್ ಖಾನ್ ಮತುತ್
ಇತರರ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ.

2/22/2010 0:00

B

LEGALCELL

ಜಿಲೆಯಿಂದ
ಲ್
ಹೊ ರಡಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆಯಾದ
ಹೊರಡಗೆ
ವಗಾರ್ವಣೆಯಾದ
ಎಲ್. (2)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಪೌರ್.ಶಾ. ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ
/32/1999‐2000 ಬಗೆಗ್. ಕೆಎಟಿ ಸಂಖೆಯ್: 2498‐2505/98 ಹಾಗೂ
2582/99ರ ಬಗೆಗ್.

2/22/2010 0:00

B

LEGALCELL

ಎಲ್. (2)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ
/1840/1999‐
2000

2/22/2010 0:00

B

ಕೆಎಟಿ ಅ.ಸಂ:1840/99 ರ್ೕ ಎಂ.ಆರ್.
ಜನಾಧರ್ನರಾವ್, ಕಷ್ಕರು, ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
ಆರ್.ಪಿ.ರಸೆತ್ ನಂಜನಗೂಡು.

42036

LEGALCELL

ಎಲ್. (2)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ
/31/1999‐2000

41898

LEGALCELL

41899

ರ್ೕ ಬಿ.ಆರ್. ಮಹಮದ್ ಜಾ ದ್ ಪತಿನ್
ದಿವಂಗತ ನ ೕರಿನ್ ತಾಜ್, ಸ ಇವರಿಗೆ
ಅ.ಆ.ನೇ.ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. ಕೆಎಟಿ ನಂ:
2992/01ರ ಬಗೆಗ್.

2/22/2010 0:00

B

ಎಲ್. (2)/ನಾಯ್ಪರ್/ ಅನುದಾನ 1.6 ರಿ.ಅ.ಸಂಖೆಯ್: 15400/1 ಅಪರ್ಣ
01/2001‐02
ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ರುದದ್ ದಾವೆ.

2/18/2010 0:00

A

LEGALCELL

ರಿ.ಅ.ಸಂಖೆಯ್:39800/01 ರ್ೕಮತಿ ಹೆಲನ್
ಎಲ್. (2)/ನಾಯ್ಪರ್/ ಮಿನಿಜ್ಸ್, ದೈ. . ಹೋ ರೋಸರಿ ಬಾಲಕಿಯರ
01/2001‐02
ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಮೂಡಬಿದರೆ ಮಂಗಳೂರು ರುದದ್
ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ.

2/18/2010 0:00

A

41900

LEGALCELL

ಎಲ್. (2)/ನಾಯ್ಪರ್/
06/2001‐02

2/18/2010 0:00

A

41902

LEGALCELL

ಎಲ್. (2)/ನಾಯ್ಪರ್/
ರಿ.ಅ.ಸಂಖೆಯ್:36455/01 ರಾಜಣಣ್ ತುಮಕೂರು.
05/2001‐02

2/18/2010 0:00

A

ರ್ೕ ಜಿ.ಎಂ. ಬಸವರಾಜಪಪ್ ಮತುತ್ ಇತರರ
ರುದದ್ ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:19011‐
15/01ರ ಬಗೆಗ್.

41903

LEGALCELL

ಎಲ್. (2)/ನಾಯ್ಪರ್/
4/2002‐03

ಚೇತನ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಮುಸೂತ್ರು, ಆಲದ ಲ್
ಅರಕಲ ಗೂಡು, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು
ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್: 28950/02ರ ಬಗೆಗ್.

2/18/2010 0:00

A

41904

LEGALCELL

ಎಲ್. (2)/ನಾಯ್ಪರ್/
2/2002‐03

ರ್ೕ ಎಸ್. ಪಾಂಡುರಂಗ, ನಿವೃತತ್
ಪಾರ್ಚಾಯರ್ರು, ಇವರು ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ
ಸಂಖೆಯ್: 22640/02ರ ಬಗೆಗ್.

2/18/2010 0:00

A

41905

LEGALCELL

ಎಲ್. (2)/ನಾಯ್ಪರ್/
88/2002‐03

ರಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:25326/02 ದಾದ್ಪುರ
ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಮಾಯ್ನೇಜಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ, ಕೊಡಗು
ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ.

2/18/2010 0:00

A

41906

LEGALCELL

ಎಲ್. (2)/ನಾಯ್ಪರ್/
08/2002‐03

ರಿ.ಪಿ.ಸಂ:13894/03 ರ್ೕ ಎಸ್. ಹೊನನ್ಪಪ್
ರುದದ್ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರು ಮತುತ್ ಇತರರು
ಕಂಡಿಕೆವಾರು ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

2/18/2010 0:00

A

LEGALCELL

ಎಲ್. (2)/ನಾಯ್ಪರ್/
01/2002‐03

ರ್ೕ ಪೀಟರ್, ದಿವ್ದಸ, ಸೆಂಟ್ ಅಸೋ ಯಾಷನ್
ಪೌರ್.ಶಾ, ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:
2605/03ರ ಬಗೆಗ್.

2/18/2010 0:00

A

41907

41908

LEGALCELL

ಎಲ್. (2)/ನಾಯ್ಪರ್/
46/2002‐03

ರಿ.ಪಿ.ಸಂಖೆಯ್:2348/03 ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್. .
ಸು ೕಲ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಮತುತ್ ಇತರರು.

2/18/2010 0:00

A

41909

LEGALCELL

ಎಲ್. (2)/ನಾಯ್ಪರ್/
87/2002‐03

ರಿ.ಅ.ಸಂಖೆಯ್: 25638/02 ರ್ೕ
ಎಂ.ಎಂ.ಅಶೋಕ್. ಮಲೆನಾಡು ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,
ಇವರ ರುದದ್ ಸಕಾರ್ರ.

2/18/2010 0:00

A

41910

LEGALCELL

ಎಲ್. (2)/ನಾಯ್ಪರ್/
21736/2002‐03

ರಿ.ಪಿ.ಸಂ:21736/02 ರ್ೕ ಎಂ.
ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ್, ಸ . ರ್ೕ ಜಗದುಗ್ರು
ರೇವಣ ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್.ಶಾ, ಬೆಂ.ಗಾರ್.ಜಿಲೆಲ್.

2/18/2010 0:00

A

LEGALCELL

ದಾವೆ.ಸಂಖೆ
ದಾವೆ
ಸಂಖೆಯ್:7555/03
ಎಲ್. (2)/ನಾಯ್ಪರ್/ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಚಂದರ್ಶೇಖರ್,ದೈ. , ರಾಘವೇಂದರ್
02/2003‐04
ಪೌರ್.ಶಾ, ಸಕಲೇಶಪುರ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

2/18/2010 0:00

A

LEGALCELL

ಎಲ್. (2)/ನಾಯ್ಪರ್/
27/2005‐06

2/18/2010 0:00

A

41911

41912

ಬಾಕಿ ಇರುವ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಪರ್ಕರಣಗಳ
ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತಯ್ ಕರ್ಮ
ಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್.

41885

LEGALCELL

ರ್ೕ ವಣಣ್, ಮು ಕನಾರ್ಟಕ ದಾಯ್ಲಯ,
ಎಲ್. (2)/ಉನಾಯ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂ ಇವರು ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ
/19/1996‐97
ಹಾಜರಾಗಲು ಅಡಚಣೆ ಉಂಟುಮಾಡುತಿತ್ರುವ
ಬಗೆಗ್.

41886

LEGALCELL

ರ್ೕಮತಿ ಗೀತಾಕುಮಾರಿ, ಮಾನಪುರ, ಬೆಂ
ಎಲ್. (2)/ಉನಾಯ್
ಇವರು ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:8583/97ರ
/8583/1997‐98
ಬಗೆಗ್.

2/18/2010 0:00

A

41887

LEGALCELL

ಎಲ್. (2)/ನಾಯ್ಪರ್/
03/1999‐00

2/18/2010 0:00

A

41888

LEGALCELL

ರ್ೕ ಚನನ್ಕೇಶವ ರೆಡಿಡ್, ದೈ. , ಗೆರ್ೕಡ್‐2,
ಎಲ್. (2)/ನಾಯ್ಪರ್/
ಆಚಾಯರ್ ಪ.ಪೂ.ಕಾ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಇವರ
1146/2000‐01
ರಿ.ಸಂಖೆಯ್: 1146/00ರ ಬಗೆಗ್.

2/18/2010 0:00

A

41889

LEGALCELL

ಎಲ್. (2)/ನಾಯ್ಪರ್/
01/2000‐01

2/18/2010 0:00

A

ಮೂತಿರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ,ಕೋಲಾರ
ರಿ.ನಂ:9160/99 ರ ಬಗೆಗ್.

ರಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 1387/01 ರ್ೕ ವೈ
ಚಂದರ್ಶೇಖರ್, ಸ ನ ೕದಯ
ಪೌರ್.ಶಾಬಾಲಕಿಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್

2/18/2010 0:00

A

LEGALCELL

ಎಲ್. (2)/ನಾಯ್ಪರ್/
08/2000‐01

ರ್ೕ ಶಾರದಾ ಕ ಕಾ ಪೌರ್.ಶಾ, ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ಬಗೆಗ್. ರಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:
39157/00ರ ಬಗೆಗ್.

2/18/2010 0:00

A

41891

LEGALCELL

ರ್ೕ ದದ್ಗಂಗಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ತುಮಕೂರು
ಎಲ್. (2)/ನಾಯ್ಪರ್/ ಇವರು ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಇತರರ ರುದದ್
02/2000‐01
ಉಚಚ್ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ
ರಿ.ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್: 22018‐19/00ರ ಬಗೆಗ್.

2/18/2010 0:00

A

41892

LEGALCELL

ಎಲ್. (2)/ನಾಯ್ಪರ್/
2/2001‐02

2/18/2010 0:00

A

41893

LEGALCELL

ಕೆ.ಎ.ಟಿನಂ: 7046/01 ಡಬೂಬ್ಲ್ಯ್
ಎಲ್. (2)/ನಾಯ್ಪರ್/
ಪಿ.ನಂ22646/02 ರಾಜಯ್ ಉಚಚ್ನಾಯ್ಯಾಲಯ,
02/2001‐02
ಬೆಂಗಳೂರು.

2/18/2010 0:00

A

41895

LEGALCELL

ರಿಟ್ ಅಜರ್ಸಂಖೆಯ್: 45962/01 ರ್ೕ
ಎಲ್. (2)/ನಾಯ್ಪರ್/
ಹೆಚ್.ಪುರುಷೋತತ್ಮ ಪರ್ಭು, ನಿವೃತತ್ ಸ , ರ್ೕ
09/2001‐02
ತಾರಾಘವ ಪ.ಪೂ.ಕಾ.

2/18/2010 0:00

A

41890

ರಿ.ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್: 38591‐38594/01 ರ್ೕ
ಮುಕಪಪ್, ಅಧಯ್ಕಷ್ರು, ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.
ಸಾ.ಕಿಪೌರ್.ಸಾಲೆ, ಕಾರಿಪುರ, ವ ಗಗ್.

41518

LEGALCELL

ಎಲ್. 2/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/2
8/1993‐94

ರ್ೕ ಬಿ.ಪಿ. ವಣಣ್, ನಿವೃತತ್ ಮು. , ಸ.ಪೌರ್ಶಾಲೆ,
ಕೇಡಕೋಳ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ
ಬಗೆಗ್.ಕೆಎಟಿ ನಂ:5145/01ರ ಬಗೆಗ್.

2/11/2010 0:00

B

41519

LEGALCELL

ಎಂ.ಜಿ.ಜಗಧೀಶ್, ಸಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಬೆಟಟ್ದ ಹ ಳ್
ಎಲ್. 2/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/1
ಹಾಲೂರು ತಾ: ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಕೆಎಟಿ
/1999‐00
ನಂ:2600/00ರ ಬಗೆಗ್.

2/11/2010 0:00

B

41520

LEGALCELL

ಕ.ಆ.ನಾಯ್.ಮಂ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:10102/01 ರ್ೕ
ಎಲ್. 2/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/1
ಟಿ.ಕೆ. ಗಂಗಾಧರ ಪರ್ಸನನ್ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಮತುತ್
0102/2001‐02
ಇತರರು

2/11/2010 0:00

B

41521

LEGALCELL

ಎಲ್. 2/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/1 ರ್ೕ
141/2000‐01

.ಪಿನಂಜಪಪ್, ಇವರು ಕ.ಆ.ಮಂ.ಹೂಡಿರುವ
ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್: 1141/00ರ ಬಗೆಗ್.

2/11/2010 0:00

B

41522

LEGALCELL

ಎಲ್. 2/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/1 ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್ 19/00 ಮಹಮದ್ ಸೈಫ್/ರಾಜಯ್
9/12/2000‐01
ಮತುತ್ ಇತರರು

2/11/2010 0:00

B

LEGALCELL

ಉಚಚ್ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್: 11098‐
ಎಲ್. 2/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/2 099/00 ರ್ರ್ೕ ಎಸ್. ಬಸವರಾಜು ಮತುತ್ ರ್ೕ
/2000‐01
ವೆಂಕಟೇಶಪಪ್, ದೈ ಮತುತ್ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:
4952‐53/00ರ ಬಗೆಗ್.

2/11/2010 0:00

B

41524

LEGALCELL

ರ್ೕ ಎಸ್. ಬಸವರಾಜು ಮತುತ್ ರ್ೕ
ಎಲ್. 2/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/5 ವೆಂಕಟೇಶಪಪ್, ಜಿಲಾಲ್ ದೈ. ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಇವರ
0/2000‐01
ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್:
2036‐2037/00ರ ಬಗೆಗ್.

2/11/2010 0:00

B

41525

LEGALCELL

ಎಲ್. 2/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/0
3/1994‐95

ರ್ೕ ಹೆಚ್ ದೊಡಡ್ಪಪ್, ಸಹಾಯಕ ಕಷ್ಣ
ಅಧೀಕಾರಿ ಭದಾರ್ವತಿ ರವರು ಕ.ಆ.ನಾಯ್ಮಂ
ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್: 6039/01ರ ಬಗೆಗ್.

2/11/2010 0:00

B

LEGALCELL

ಎಲ್. 2/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/4
6/1995‐96

ಮತಿ ಎಂ ಜ
ಜಯ
ಯ ರ್ೕ, ಮು , ಭದಾ
ಭದಾರ್ವತಿ
ವತಿ
ರ್ೕೕಮತಿ
ಇವರು ಸುಳುಳ್ ದಾಖಲಾತಿ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ನೀಡಿ
ಮು. ಆಯೆಕ್ಯಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ್ ದೂರು ಕೆಎಟಿ
ನಂ:12726/02ರ ಬಗೆಗ್.

2/11/2010 0:00

B

LEGALCELL

ಎಲ್. 2/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/1
7/2001‐02

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ದೊಡಡ್ಪಪ್, ಮು. ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,
ಭದಾರ್ವತಿ ಇವರು ಕ.ನಾಯ್.ಮಂ ಹೂಡಿರುವ
ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:6039/01ರ ಬಗೆಗ್.

2/11/2010 0:00

B

41523

41526

41527

41529

LEGALCELL

ರ್ೕ ಕೆ.ಬಿ.ಕಲಾಯ್ಣಪಪ್, ನಿವೃತಿತ್ ಸ , ಶಾರದಾ
ಎಲ್. 2/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/1
ರಾಜಶೇಖರ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ ಹಾಸನ
544/2001‐02
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಕೆಎಟಿ ನಂ: 1544/01ರ ಬಗೆಗ್.

2/11/2010 0:00

B

41530

LEGALCELL

ರ್ೕ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ನಿವೃತಿತ್ ಮು. ,
ಎಲ್. 2/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/1
ಮಳೆಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಸಾ ಗಾರ್ಮ ಇವರ
546/2001‐02
ಕೆಎಟಿ ನಂ: 1546/01ರ ಬಗೆಗ್.

2/11/2010 0:00

B

41531

LEGALCELL

ಎಲ್. 2/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/8
/2001‐02

ರಾಜಯ್ ಉಚಚ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ನ .ಆರ್.ಪಿ
ನಂ: 1343/01 ರ್ೕ ರಾಮಕೃಷಣ್ಯಯ್ ರುದದ್
ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಇತರರು

2/11/2010 0:00

B

LEGALCELL

ಎಂ ರಂಗಪ
ರಂಗಪಪ್, ಅಟೆಂಡರ್
ಅಟೆಂಡರ್ ಮಹದೇಶವ್ರ
ರ್ೕ ಎಂ.
ಎಲ್. 2/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/2 ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ
ಬಗೆಗ್ ಉಚಚ್ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್:
/1991‐92
241996/91

2/11/2010 0:00

B

LEGALCELL

ಎಲ್. 2/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/6
8/2002‐03

ರ್ೕ ಎಂ.ಎಸ್. ತಿಮಮ್ಪಪ್ ಹಾಗೂ
ೕಹನ್
ಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಬಿ, .ಆರ್. ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್
ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರು ಕೆಎಟಿ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:
2967‐68/02ರ ಬಗೆಗ್.

2/11/2010 0:00

B

41532

41533

41534

LEGALCELL

ರ್ೕ ಬಿ.ಎನ್. ನಾಗರಾಜು, ತಂದೆ ನಂಜೇಗೌಡ
ಎಲ್. 2/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/3
ಅರೆಕಾ ಕ ದೈ. , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಬೈರಾಪುರ
4/2002‐03
ಕೆಎಟಿ ನಂ: 7495/02ರ ಬಗೆಗ್.

2/11/2010 0:00

B

41535

LEGALCELL

ರ್ೕ ಎನ್. . ದ ಣ ಮೂತಿರ್, ನಿವೃತತ್ ಮು.
ಎಲ್. 2/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/3
ಬಸವರಾಜೇಂದರ್ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಹಾಸನ, ರಾಜಯ್
4788/2002‐03
ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಇತರರು

2/11/2010 0:00

B

41536

LEGALCELL

ಎಲ್. 2/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/3
/2002‐03

ರ್ೕ ೕರಭದರ್ಪಪ್,ಮು. ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ದಾವೆ
ದಾಖ ರುವ ಬಗೆಗ್ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:11410‐
16/02ರ ಬಗೆಗ್.

2/11/2010 0:00

B

41537

LEGALCELL

ಎಲ್. 2/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/5
6/2002‐03

ರ್ೕ ಚಾಮೇಗೌಡ, ೇ. .ಮದೂದ್ರು ತಾ, ಮಂಡಯ್
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಕ.ನಾಯ್.ಮಂ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:
10279/01ರ ಬಗೆಗ್.

2/11/2010 0:00

B

LEGALCELL

ಎಲ್. 2/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/5
1/2003‐04

ರ್ೕಮತಿ ಟಿ.ಆರ್. ಚಂದರ್ಮಮ್,
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು,ಐಡಿಹ ಳ್ ಇವರು ಕೆಎಟಿ
ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್ ದಾವೆ
ಸಂಖೆಯ್:28389/02ರ ಬಗೆಗ್.

2/11/2010 0:00

B

41538

41539

41540

41410

41413

41417

ಎಲ್. 2/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/2
4/2003‐04

ರ್ೕಮತಿ ಜಯ ರ್ೕ, ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾರು, ಲರ್
ಜೂಯ್ಬಿ , ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಭದಾರ್ವತಿ ರವರು
ಕೆಎಟಿ ಯ ಲ್ ದಾಖ ರುವ ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್:
8874/03ರ ಬಗೆಗ್.

2/11/2010 0:00

B

LEGALCELL

CPI/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/772/
2002‐03

ವೈಕೆ. ವಸಾವ್ಮಿ,ಅರೆಕಾ ಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ
ಕಷ್ಕರು, ಚಿಕಕ್ಕಡಲೂರು, ಹಾಸನ ಇವರು ನಿಧನ
ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದವರು
ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್. ದಾವೆ
ಸಂಖೆಯ್: 7721/02ರ ಬಗೆಗ್.

2/11/2010 0:00

B

LEGALCELL

ಎಲ್. /ನಾಯ್ಪರ್/1/
2010

ಎಂ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಉನಿಕಛೇರಿ
ಹಾಸನ, ಇವರು ಇಲಾಖೆಯ ರುದದ್ ರಾಜಯ್
ಉಚಚ್ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ
ಬಗೆಗ್.ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:12512

2/10/2010 0:00

A

LEGALCELL

ಕನಾರ್ಟಕ ಆಡ
ಕನಾರ್ಟಕ
ಆಡ ತ ನಾಯ್ಯಮ
ನಾ ಯಮಂಡ
ಂಡ ರಿಟ್
ಎಲ್. .2/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/
ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:135‐136/2000 ರ್ೕ ಈರೇಗೌಡ
135‐136/2000‐
ದಿವ್ದಸ ಹಾಗೂ ರ್ೕ ಡಿ.ರಂಗೇಗೌಡ, ಕಷ್ಕರ
01
ರುದದ್ ಕನಾರ್ಟಕ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಇತರರು.

2/10/2010 0:00

A

LEGALCELL

ಕೆ.ಇ.ಟಿ.ನಾಯ್ಯಲಯ ಅಜಿರ್
ಎಲ್. .2/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/ ಸಂಖೆಯ್:2135/2136 ರ್ೕ ಈರೇಗೌಡ ಮತುತ್
61/2000‐01
ಹೆಚ್.ಆರ್.ಕೃಷೆಣ್ೕಗೌಡ ರವರು ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ
ರುದದ್.

2/10/2010 0:00

A

LEGALCELL

41421

LEGALCELL

ಎಲ್. .2/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/
74/2000‐01

ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:1770/2000ರ ಅಜಿರ್.
ರ್ೕ.ಎನ್. ೕತಾರಾಮ ಶೆಟಿಟ್ ದಿವ್.ದ.ಸ , ಉಡುಪಿ
ಜಿಲೆಲ್, ಇವರು ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

2/10/2010 0:00

A

41422

LEGALCELL

ಎಲ್. .2/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/
96/2001‐02

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರ್ೕ ಜಿ. ರ್ೕನಾಥ್
ರವರಿಗೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.ಕೆಇಟಿ
ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:9210/03 ಬಗೆಗ್.

2/10/2010 0:00

A

41423

LEGALCELL

ಕೆಎಟಿ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:7476‐7477/03 ರ್ೕ
ಎಲ್. .2/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/
ಎಸ್. ಚಿದಾನಂದಪಪ್ ಮತುತ್ ಕೆ.ತಿಪೆಪ್ೕಸಾವ್ಮಿರೆಡಿಡ್
38/2003‐04
ಇವರ ರುದದ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಇತರರ ರುದದ್

2/10/2010 0:00

A

41425

LEGALCELL

ಎಲ್. .2/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/
81/2003‐04

ಕ.ಆ.ನಾಯ್ಮಂಡ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:6754/03 ರ್ೕ
ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾ ನಾಥ್ ತಂದೆ ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಯಯ್
ಮತುತ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಇತರರು

2/10/2010 0:00

A

41427

LEGALCELL

ಎಲ್. .2/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/
22/2002‐03

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಿ.ರಂಗನಾಥ
ರವರಿಗೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. ಕೆಎಟಿ
ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:8453/03 ಬಗೆಗ್.

2/10/2010 0:00

A

41429

LEGALCELL

ಎಲ್. .2/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/
26/2000‐01

ರ್ೕಮತಿ ಮೀರಾಬಾಯಿ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಕೆಎಟಿ ನಂ:7464/01

2/10/2010 0:00

A

41430

LEGALCELL

ಎಲ್. .2/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/
3/2001‐02

ಕೆಎಟಿ ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್:1083/01 ರ್ೕ ಗಣೇಶ್
ಅಯಯ್ರ್, ದಿವ್ದಸ ಪುತೂತ್ರು ಇವರು ದಾವೆ
ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

2/10/2010 0:00

D

41431

LEGALCELL

ಎಲ್. .2/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/
147/2001‐02

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಹು ಯಾಳ, ದಿವ್ದಸ ಇವರು
ಕ.ನಾಯ್ಮಂ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್: 2238/01 ರ ಬಗೆಗ್.

2/10/2010 0:00

A

41432

LEGALCELL

ಎಲ್. .2/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/
43/2001‐02

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಿ.ಜೆ
ರ್ೕನಿವಾಸರವರಿಗೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಕೆಎಟಿ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:7343/03ರ ಬಗೆಗ್.

2/10/2010 0:00

A

41433

LEGALCELL

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರ್ೕ ಕೆ.ಪಿ.
ಎಲ್. .2/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/
ರ ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
51/2001‐02
ಬಗೆಗ್ ಕೆಎಟಿ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:8083/03ರ ಬಗೆಗ್.

2/10/2010 0:00

A

41446

LEGALCELL

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರ್ೕ
ಎಂ. 3/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/1 ಮಂಜುನಾಥಲಕಷ್ಮ್ಣ ಲಮಾಣಿ ಇವರಿಗೆ ದಿವ್ದಸ
07/2001‐02
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಕೆಎಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:
3771/03ರ ಬಗೆಗ್.

41457

LEGALCELL

ಎಲ್. /ಕೆ.ಎ.ಟಿ/16
/1997‐98

41459

LEGALCELL

ರ್ೕಮತಿ ಯಂಕಮಮ್ ಅಡಿಗೆಯವರು ಇವರು
ಎಲ್. /ಕೆ.ಎ.ಟಿ/7/
ಇಲಾಖೆಯವರ ರುದದ್ ಕ.ಆ.ನಾಯ್.ಮಂಡ ಯ ಲ್
2000‐01
ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:3627/99 ರ ಬಗೆಗ್

2/10/2010 0:00

B

41460

LEGALCELL

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಿ.ಆರ್ ಕಿರಣ್
ಎಲ್. /ಕೆ.ಎ.ಟಿ/4/
ಕುಮಾರ್ ಇವರಿಗೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
2001‐02
ಅಪೀಲ್ ನಂ:7058/03ರ ಬಗೆಗ್

2/10/2010 0:00

B

41461

LEGALCELL

ಎಲ್. /ಕೆ.ಎ.ಟಿ/69
/2001‐02

ರ್ೕ ಎಸ್. ಮರಿಸಾವ್ಮಿ, ನಿವೃತಿತ್ ಪರ್ದಸ ಇವರ
ವೇತನ ನಿಗಧಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್ ಕೆಎಟಿ
ನಂ:12562/02ರ ಬಗೆಗ್.

2/10/2010 0:00

B

ಕ.ಆ.ನಾಯ್.ಮಂ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:3493 ಮತುತ್
2494/97ರ ಬಗೆಗ್

2/10/2010 0:00

A

2/10/2010 0:00

B

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಬಿ.ಎಸ್.
ಪುರುಷೋತತ್ಮ ತಾಯಿ ಲ ತಮಮ್ ಇವರಿಗೆ
ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಕೆಎಟಿ
ಸಂಖೆಯ್:1572/04ರ ಬಗೆಗ್.

2/10/2010 0:00

B

41463

LEGALCELL

ಎಲ್. /ಕೆ.ಎ.ಟಿ/74
/2001‐02

41464

LEGALCELL

ಎಲ್. /ಕೆ.ಎ.ಟಿ/33
/2001‐02

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಎಸ್.
ಶವ್ನಾಥ್ ರವರಿಗೆ ದಿಚ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಕೆಎಟಿ ನಂ:52/04ರ ಬಗೆಗ್.

2/10/2010 0:00

B

41466

LEGALCELL

ರ್ೕ ಎಸ್. ೕಕಾಂತ್ ತಾಯಿ ದನಲ ಇವರಿಗೆ
ಎಲ್. /ಕೆ.ಎ.ಟಿ/14
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ದಿಚ್ದಸ ಹುದೆದ್
9/1997‐98
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಕೆಎಟಿ ನಂ:1176/04ರ ಬಗೆಗ್.

2/10/2010 0:00

B

41467

LEGALCELL

ಎಲ್. /ಕೆ.ಎ.ಟಿ/75
ರ್ೕ ಕೆ.ಬಿ ಲಕಷ್ಮ್ಣರಾವ್, ನಿವೃತತ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು,
/1998‐99
ಭದಾರ್ವತಿ ಇವರ ಕೆಎಟಿ ಸಂಖೆಯ್:647/98ರ ಬಗೆಗ್.

2/10/2010 0:00

B

41468

LEGALCELL

ಎಲ್. /ಕೆ.ಎ.ಟಿ/02 ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:1635/00 ಕೆ.ಎಸ್ ಪಂಡಿತ್
/2000‐01
ರಾಧಯ್ ಮತುತ್ ಇತರರು

2/10/2010 0:00

B

ಕ.ಆ.ನಾಯ್.ಮಂ ಕೆಎಟಿ ನಂ:2771/04 ರ್ೕ
ಎಸ್.ಎಸ್.ಪರ್ಕಾಶ್ ತಂದೆ
.ಸಂಪಂಗಿರಾಮಯಯ್ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ
ಮತುತ್ ಇತರರು

2/10/2010 0:00

B

41469

LEGALCELL

ಎಲ್. /ಕೆ.ಎ.ಟಿ/16
/2004‐05

41470

LEGALCELL

ಎಲ್. /ಕೆ.ಎ.ಟಿ/2/
2002‐03

ರ್ೕ .ನಂಜುಂಡಯಯ್ ಮತುತ್ ಇತರರು
ಇಲಾಖೆಯ ರುದದ್ ಕೆಎಟಿ ಸಂಖೆಯ್:4152‐
4155/02ರ ಬಗೆಗ್

2/10/2010 0:00

B

41471

LEGALCELL

ಎಲ್. /ಕೆ.ಎ.ಟಿ/2/
2002‐03

ರ್ೕ ಎಸ್.ಬಿ.ತುರುಮುರಿ,
ಅಧೀಕಷ್ಕರು,ಉನಿಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾಂ ಇವರ
ಕೆಎಟಿ ಸಂಖೆಯ್:3376/02ರ ಬಗೆಗ್.

2/10/2010 0:00

B

41472

LEGALCELL

ರ್ೕ ಎಂ.ಕೆ ಸುರಪುರ, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು,
ಎಲ್. /ಕೆ.ಎ.ಟಿ/15
ಇಲಾಖೆಯ ರುದದ್ ಕ.ಆ.ನಾಯ್.ಮಂ ಹೂಡಿರುವ
390/2002‐03
ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:15390/02ರ ಬಗೆಗ್.

2/10/2010 0:00

B

LEGALCELL

ಎಲ್. /ಕೆ.ಎ.ಟಿ/6/
2003‐04

2/10/2010 0:00

B

41473

ರ್ೕ ತಾರಪಪ್, ನಿವೃತಿತ್ ಡಿ ದಜೆರ್, ರಾ ಇವರು
ಇಲಾಖೆಯ ರುದದ್ ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ಹೂಡಿರುವ
ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:7496/03ರ ಬಗೆಗ್.

LEGALCELL

ಕ.ಆ.ನಾಯ್.ಮಂ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:1623/04
ಎಲ್. /ಕೆ.ಎ.ಟಿ/13
ಕುಮಾರಿ ಇ ಶೃತಿ ತಂದೆ ಎಂ.ಈಶವ್ರಪಪ್ ಇವರ
9/2003‐04
ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಇತರರು

2/10/2010 0:00

B

LEGALCELL

ಕ.ಆ.ನಾಯ್.ಮಂ ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್:1677/04 ರ್ೕ
ಎಲ್. /ಕೆ.ಎ.ಟಿ/13
ಎನ್.ಬಿ. ಮಹಾಂತೇಶ್ ತಂದೆ
7/2003‐04
ಎಂ.ಎಸ್.ಬಸವಂತಪಪ್ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ
ಮತುತ್ ಇತರರು.

2/10/2010 0:00

B

41477

LEGALCELL

ಟಿಎಸ್ ರುದರ್ಪರ್ಸಾದ್ ತಂದೆ ವಣಣ್ ರವರು
ಎಲ್. /ಕೆ.ಎ.ಟಿ/13 ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ನೌಕರಿಕೋರಿ ರಾಜಯ್
6/2003‐04
ಸಕಾರ್ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ರುದದ್ ಕೆಎಟಿ ಯ ಲ್
ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್: 360/04ರ ಬಗೆಗ್.

2/10/2010 0:00

B

41478

LEGALCELL

ಕ.ಆ.ನಾಯ್ಮಂ ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್: 720/04
ಎಲ್. /ಕೆ.ಎ.ಟಿ/13
ಎ.ಮುಜಾಯಿದ್ ತಂದೆ ಅಲಾಬ್ ಕಷ್ ರುದದ್
2/2003‐04
ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಹಾಗೂ ಇತರರು

2/10/2010 0:00

A

41475

41476

