Closed Files Till 18‐06‐2012
SubDivision:DD_Minority
File Comp
No

Section

1652

GIA‐PRY & SEC

1652

ADM‐1

1652

MINO‐SEC

1664
1664
1664
1670
1670
1670

File No

File Subject

Closed Date

Closing
Categor
y

ಎಂ. ಅ.ಸ ಬಾಶಾ
1/2006‐07
ಎಂ. ಅ.ಸ ಬಾಶಾ
1/2006‐07
ಎಂ. ಅ.ಸ ಬಾಶಾ
1/2006‐07

ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ

4/4/2009 0:00

C

ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ

4/4/2009 0:00

C

ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ

4/4/2009 0:00

C

4/4/2009 0:00

C

4/4/2009 0:00

C

4/4/2009 0:00

C

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

ಸ.ಉ.ಲು. ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಹಳಗಾರಪಪ್ನ ಪಾಳಯ್ ಇ ಲ್ನ
ಕಷ್ಕರ ಮೇಲೆ ದೂರು
ಸ.ಉ.ಲು. ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಹಳಗಾರಪಪ್ನ ಪಾಳಯ್ ಇ ಲ್ನ
ADM‐1
ಎಂ. 2 ದೂರು 5/06‐07
ಕಷ್ಕರ ಮೇಲೆ ದೂರು
ಸ.ಉ.ಲು. ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಹಳಗಾರಪಪ್ನ ಪಾಳಯ್ ಇ ಲ್ನ
MINO‐SEC
ಎಂ. 2 ದೂರು 5/06‐07
ಕಷ್ಕರ ಮೇಲೆ ದೂರು
ಪಾರೊಕಿಯ ಉದುರ್ .ಪಾರ್.ಶಾ ಮೈಸೂರು ಶಾ
GIA‐PRY & SEC ಎಂ. 2 ಶಾ.ಅನು 6/06‐07
ಅನುದಾನ ಕುರಿತು
ಪಾರೊಕಿಯ ಉದುರ್ .ಪಾರ್.ಶಾ ಮೈಸೂರು ಶಾ
ADM‐1
ಎಂ. 2 ಶಾ.ಅನು 6/06‐07
ಅನುದಾನ ಕುರಿತು
ಪಾರೊಕಿಯ ಉದುರ್ .ಪಾರ್.ಶಾ ಮೈಸೂರು ಶಾ
MINO‐SEC ಎಂ. 2 ಶಾ.ಅನು 6/06‐07
ಅನುದಾನ ಕುರಿತು
GIA‐PRY & SEC

ಎಂ.

2 ದೂರು 5/06‐07

1807

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ. .4/ವೇ.ಸಮಾನತೆ/10
6/2005‐06

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಎ.ಉಮಾ, ಸ , (ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕನನ್ಡ)
ಇವರಿಗೆ ಸಂ.ಸಮಾನ ವೇತನ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/9/2010 0:00

D

1807

ADM‐1

ಎಂ. .4/ವೇ.ಸಮಾನತೆ/10
6/2005‐06

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಎ.ಉಮಾ, ಸ , (ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕನನ್ಡ)
ಇವರಿಗೆ ಸಂ.ಸಮಾನ ವೇತನ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/9/2010 0:00

D

1807

MINO‐SEC

ಎಂ. .4/ವೇ.ಸಮಾನತೆ/10
6/2005‐06

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಎ.ಉಮಾ, ಸ , (ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕನನ್ಡ)
ಇವರಿಗೆ ಸಂ.ಸಮಾನ ವೇತನ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/9/2010 0:00

D

4690

GIA‐PRY & SEC

5/2/2009 0:00

D

4690

ADM‐1

5/2/2009 0:00

D

4690

MINO‐SEC

5/2/2009 0:00

D

4697

GIA‐PRY & SEC

5/4/2009 0:00

D

4697

ADM‐1

5/4/2009 0:00

D

4697

MINO‐SEC

5/4/2009 0:00

D

4705

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ

1 ಐಇಡಿ ಹೆಚುಚ್. .ನೇ
24 2005‐06

5/4/2009 0:00

D

4705

ADM‐1

ಎಂ

1 ಐಇಡಿ ಹೆಚುಚ್. .ನೇ
24 2005‐06

5/4/2009 0:00

D

ಎಂ

1 ಐಇಡಿ ಗಾರ್ಯ್ಂಟ್ಸ್
03 2004‐05
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ ಗಾರ್ಯ್ಂಟ್ಸ್
03 2004‐05
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ ಗಾರ್ಯ್ಂಟ್ಸ್
03 2004‐05
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ ಅನು ಖಾ
ಸಭೆ 01 2005‐06
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ ಅನು ಖಾ
ಸಭೆ 01 2005‐06
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ ಅನು ಖಾ
ಸಭೆ 01 2005‐06

ರ್ೕಮತಿ ಖ ೕಮುನಿನ್ೕಸಾ, ಸುಧಾಕರ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ
ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಖ ೕಮುನಿನ್ೕಸಾ, ಸುಧಾಕರ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ
ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಖ ೕಮುನಿನ್ೕಸಾ, ಸುಧಾಕರ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ
ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಐಇಡಿ ಸಭಾ ನಡವ ಬಗೆಗ್ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ
ಸ ಕೆ ಕುರಿತು
ಐಇಡಿ ಸಭಾ ನಡವ ಬಗೆಗ್ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ
ಸ ಕೆ ಕುರಿತು
ಐಇಡಿ ಸಭಾ ನಡವ ಬಗೆಗ್ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ
ಸ ಕೆ ಕುರಿತು
ರ್ೕ ಜಗದುಗ್ರು ಗುರು ದೆಧ್ೕಶವ್ರ, ಅಮರೇಶವ್ರ ಐಇಡಿ
ಸಂಸೆಧ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಹಾಗೂ
ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
ರ್ೕ ಜಗದುಗ್ರು ಗುರು ದೆಧ್ೕಶವ್ರ, ಅಮರೇಶವ್ರ ಐಇಡಿ
ಸಂಸೆಧ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಹಾಗೂ
ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ

4705

MINO‐SEC

ಎಂ

1 ಐಇಡಿ ಹೆಚುಚ್. .ನೇ
24 2005‐06

4709

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ

1 ಐಇಡಿ ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್ 20
2004‐05

4709

ADM‐1

ಎಂ

1 ಐಇಡಿ ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್ 20
2004‐05

4709

MINO‐SEC

ಎಂ

1 ಐಇಡಿ ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್ 20
2004‐05

4747

GIA‐PRY & SEC

4747
4747
4748
4748
4748
4751
4751
4751
4752
4752
4752

ಎಂ 1 ಐಇಡಿ ಗಾರ್ಂಡ್ಸ್ 41
2004‐05
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ ಗಾರ್ಂಡ್ಸ್ 41
ADM‐1
2004‐05
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ ಗಾರ್ಂಡ್ಸ್ 41
MINO‐SEC
2004‐05
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ ಆಯವಯ್ಯ
GIA‐PRY & SEC
2 2006‐07
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ ಆಯವಯ್ಯ
ADM‐1
2 2006‐07
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ ಆಯವಯ್ಯ
MINO‐SEC
2 2006‐07
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್ 5
GIA‐PRY & SEC
2005‐06
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್ 5
ADM‐1
2005‐06
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್ 5
MINO‐SEC
2005‐06
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ ಅ 5
GIA‐PRY & SEC
2005‐06
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ ಅ 5
ADM‐1
2005‐06
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ ಅ 5
MINO‐SEC
2005‐06

4754

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ

1 ಐಇಡಿ ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್ 2
2004‐05

4754

ADM‐1

ಎಂ

1 ಐಇಡಿ ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್ 2
2004‐05

4754

MINO‐SEC

ಎಂ

1 ಐಇಡಿ ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್ 2
2004‐05

4755

GIA‐PRY & SEC

4755
4755
4765
4765

ಎಂ 1 ಅಂಅ ನಿ ಆಕ್ಟ್
ಅನುಷಾಠ್ನ 1 2005‐06
ಎಂ 1 ಅಂಅ ನಿ ಆಕ್ಟ್
ADM‐1
ಅನುಷಾಠ್ನ 1 2005‐06
ಎಂ 1 ಅಂಅ ನಿ ಆಕ್ಟ್
MINO‐SEC
ಅನುಷಾಠ್ನ 1 2005‐06
ಎಂ 1 ಸಂ ಖಾಯಂ 19
GIA‐PRY & SEC
2005‐06
ಎಂ 1 ಸಂ ಖಾಯಂ 19
ADM‐1
2005‐06

ರ್ೕ ಜಗದುಗ್ರು ಗುರು ದೆಧ್ೕಶವ್ರ, ಅಮರೇಶವ್ರ ಐಇಡಿ
ಸಂಸೆಧ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಹಾಗೂ
ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
ರ್ೕ ವ ೕಗಿ ವ ಂಗೇಶವ್ರ (ಎಂ ಎಂ ಎ) ಭಾ ಕ್,
ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್, ಜೋಳಕದಾಪ ಐಇಡಿ ಅನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
ರ್ೕ ವ ೕಗಿ ವ ಂಗೇಶವ್ರ (ಎಂ ಎಂ ಎ) ಭಾ ಕ್,
ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್, ಜೋಳಕದಾಪ ಐಇಡಿ ಅನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
ರ್ೕ ವ ೕಗಿ ವ ಂಗೇಶವ್ರ (ಎಂ ಎಂ ಎ) ಭಾ ಕ್,
ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್, ಜೋಳಕದಾಪ ಐಇಡಿ ಅನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥ ಸಾವ್ಮಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಧ್ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್
ಐಇಡಿ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥ ಸಾವ್ಮಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಧ್ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್
ಐಇಡಿ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥ ಸಾವ್ಮಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಧ್ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್
ಐಇಡಿ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಟಿಜನ್, ಬಾಗಯ್ ರ್ೕ ದಾಧ್ಥರ್ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಧ್ಗಳ
ಮಾನಯ್ತೆ ರದದ್ತಿ ಬಗೆಗ್
ಟಿಜನ್, ಬಾಗಯ್ ರ್ೕ ದಾಧ್ಥರ್ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಧ್ಗಳ
ಮಾನಯ್ತೆ ರದದ್ತಿ ಬಗೆಗ್
ಟಿಜನ್, ಬಾಗಯ್ ರ್ೕ ದಾಧ್ಥರ್ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಧ್ಗಳ
ಮಾನಯ್ತೆ ರದದ್ತಿ ಬಗೆಗ್
ಟಿಜನ್ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆದ್ ಡಲ್ಗಟಟ್
ೕಜನೆ
ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್ ದೂರು
ಟಿಜನ್ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆದ್ ಡಲ್ಗಟಟ್
ೕಜನೆ
ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್ ದೂರು
ಟಿಜನ್ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆದ್ ಡಲ್ಗಟಟ್
ೕಜನೆ
ಅನುಷಾಠ್ಠ್ನದ ಬಗೆಗ್ಗ್ ದೂರು
ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೋಸ್ ಗಳ ರದದ್ತಿ ಮತುತ್ ಆರ್
ಐ ಮಾನಯ್ತೆ ಬಗೆಗ್
ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೋಸ್ ಗಳ ರದದ್ತಿ ಮತುತ್ ಆರ್
ಐ ಮಾನಯ್ತೆ ಬಗೆಗ್
ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೋಸ್ ಗಳ ರದದ್ತಿ ಮತುತ್ ಆರ್
ಐ ಮಾನಯ್ತೆ ಬಗೆಗ್
ಐಇಡಿ
ೕಜನೆ ಅನುಷಾಠ್ನ ಹಾಗೂ ಪರ್ಗತಿ
ತಿರ್ಸದಸಯ್ರ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಬಗಗೆ (ಆಯಕತ್ರ
ಅ.ಸ.ಪತರ್)
ಐಇಡಿ
ೕಜನೆ ಅನುಷಾಠ್ನ ಹಾಗೂ ಪರ್ಗತಿ
ತಿರ್ಸದಸಯ್ರ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಬಗಗೆ (ಆಯಕತ್ರ
ಅ.ಸ.ಪತರ್)
ಐಇಡಿ
ೕಜನೆ ಅನುಷಾಠ್ನ ಹಾಗೂ ಪರ್ಗತಿ
ತಿರ್ಸದಸಯ್ರ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಬಗಗೆ (ಆಯಕತ್ರ
ಅ.ಸ.ಪತರ್)
1995 ರ ಅಂಗ ಕಲ ಅಧಿನಿಯಮಗಳ ಅನುಷಾಠ್ನದ
ಬಗೆಗ್
1995 ರ ಅಂಗ ಕಲ ಅಧಿನಿಯಮಗಳ ಅನುಷಾಠ್ನದ
ಬಗೆಗ್
1995 ರ ಅಂಗ ಕಲ ಅಧಿನಿಯಮಗಳ ಅನುಷಾಠ್ನದ
ಬಗೆಗ್
ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ೕಜನೆಯ ಲ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ
ಕಷ್ಕರ ಸೇವಾ ಬದರ್ತೆ ಬಗೆಗ್ ವರದಿ ಸ ಕೆ
ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ೕಜನೆಯ ಲ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ
ಕಷ್ಕರ ಸೇವಾ ಬದರ್ತೆ ಬಗೆಗ್ ವರದಿ ಸ ಕೆ

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/2/2009 0:00

D

5/2/2009 0:00

D

5/2/2009 0:00

D

5/2/2009 0:00

D

5/2/2009 0:00

D

5/2/2009 0:00

D

5/2/2009 0:00

D

5/2/2009 0:00

D

5/2/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

4765
4785
4785
4785
4803
4803
4803

ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ೕಜನೆಯ ಲ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ
1 ಸಂ ಖಾಯಂ 19
ಕಷ್ಕರ ಸೇವಾ ಬದರ್ತೆ ಬಗೆಗ್ ವರದಿ ಸ ಕೆ
2005‐06
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ ದೂರು 17 ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲಾಲ್ ಅಂಗ ಕಲರ ೇಮಾಭಿವೃದಿಧ್ ಸಂಸೆಧ್
GIA‐PRY & SEC
ಸಮನವ್ಯ ಶಾಲೆ ಅವಯ್ವಹಾರದ ಬಗೆಗ್
2005‐06
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ ದೂರು 17 ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲಾಲ್ ಅಂಗ ಕಲರ ೇಮಾಭಿವೃದಿಧ್ ಸಂಸೆಧ್
ADM‐1
ಸಮನವ್ಯ ಶಾಲೆ ಅವಯ್ವಹಾರದ ಬಗೆಗ್
2005‐06
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ ದೂರು 17 ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲಾಲ್ ಅಂಗ ಕಲರ ೇಮಾಭಿವೃದಿಧ್ ಸಂಸೆಧ್
MINO‐SEC
ಸಮನವ್ಯ ಶಾಲೆ ಅವಯ್ವಹಾರದ ಬಗೆಗ್
2005‐06
ಎಂ 1 ಶರ್ ದೋಷ
GIA‐PRY & SEC
ಮೈಸೂರು ಶರ್ವಣ ದೋಷ ಕಷ್ಕರ ಬೇಡಿಕೆ ಬಗೆಗ್
ಬೇಡಿಕೆ 29 2005‐06
ಎಂ 1 ಶರ್ ದೋಷ
ADM‐1
ಮೈಸೂರು ಶರ್ವಣ ದೋಷ ಕಷ್ಕರ ಬೇಡಿಕೆ ಬಗೆಗ್
ಬೇಡಿಕೆ 29 2005‐06
ಎಂ 1 ಶರ್ ದೋಷ
MINO‐SEC
ಮೈಸೂರು ಶರ್ವಣ ದೋಷ ಕಷ್ಕರ ಬೇಡಿಕೆ ಬಗೆಗ್
ಬೇಡಿಕೆ 29 2005‐06
MINO‐SEC

ಎಂ

5/4/2009 0:00

D

5/2/2009 0:00

D

5/2/2009 0:00

D

5/2/2009 0:00

D

5/2/2009 0:00

D

5/2/2009 0:00

D

5/2/2009 0:00

D

5423

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 10 ಂದಿ 2
ಅರೇಬಿಕ್ ಇತರೆ 2004‐05

ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲಾ ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರುಗ ಗೆ
ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರ ಬತೆಯ್ ಮಂಜೂರಿ ಕುರಿತು.

2/28/2011 0:00

D

5423

ADM‐1

ಎಂ 10 ಂದಿ 2
ಅರೇಬಿಕ್ ಇತರೆ 2004‐05

ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲಾ ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರುಗ ಗೆ
ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರ ಬತೆಯ್ ಮಂಜೂರಿ ಕುರಿತು.

2/28/2011 0:00

D

5423

MINO‐SEC

ಎಂ 10 ಂದಿ 2
ಅರೇಬಿಕ್ ಇತರೆ 2004‐05

ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲಾ ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರುಗ ಗೆ
ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರ ಬತೆಯ್ ಮಂಜೂರಿ ಕುರಿತು.

2/28/2011 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

5425

5425

5425

ಎಂ 10 ಂದಿ 2
ಉತತ್ರ ಕನಾರ್ಟಕ ಮೈಣಾರಿಟಿ ಸಮಾಜದ ಬೇಡಿಕೆಯ
GIA‐PRY & SEC ಅರೇಬಿಕ್ ಇತರೆ 56 2004‐
ಬಗೆಗ್ (ಬಿಜಾಪುರ)
05
ಎಂ 10 ಂದಿ 2
ಉತತ್ರ ಕನಾರ್ಟಕ ಮೈಣಾರಿಟಿ ಸಮಾಜದ ಬೇಡಿಕೆಯ
ADM‐1
ಅರೇಬಿಕ್ ಇತರೆ 56 2004‐
ಬಗೆಗ್ (ಬಿಜಾಪುರ)
05
ಎಂ 10 ಂದಿ 2
ಉತರ
ಉತತ್
ರ ಕನಾರ್ಟಕ ಮೈಣಾರಿಟಿ
ಮೈಣಾರಿಟಿ ಸಮಾಜದ ಬ
ಬೇಡಿಕೆಯ
ೕಡಿಕ ಯ
MINO‐SEC
ಅರೇಬಿಕ್ ಇತರೆ 56 2004‐
ಬಗೆಗ್ (ಬಿಜಾಪುರ)
05

5445

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ. 10 ಂದಿ 2
ಅರೇಬಿಕ್ ಅಮಾ 37/05‐06

ಭಾರತ ಸಕಾರ್ರ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಬಗೆಗ್
ಮಾ ತಿ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00

D

5445

ADM‐1

ಎಂ. 10 ಂದಿ 2
ಅರೇಬಿಕ್ ಅಮಾ 37/05‐06

ಭಾರತ ಸಕಾರ್ರ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಬಗೆಗ್
ಮಾ ತಿ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00

D

5445

MINO‐SEC

ಎಂ. 10 ಂದಿ 2
ಅರೇಬಿಕ್ ಅಮಾ 37/05‐06

ಭಾರತ ಸಕಾರ್ರ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಬಗೆಗ್
ಮಾ ತಿ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00

D

5446

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ. 10 ಂದಿ 2
ಅರೇಬಿಕ್ ರ್.ನಿ.ಠೇ 05‐06

ಥ್ರ ನೀತಿ ಠೇವಣಿ ಪತರ್ಕೆಕ್ ಮೇಲು ಸ

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

7/30/2009 0:00

D

5446

ADM‐1

ಎಂ. 10 ಂದಿ 2
ಅರೇಬಿಕ್ ರ್.ನಿ.ಠೇ 05‐06

ಥ್ರ ನೀತಿ ಠೇವಣಿ ಪತರ್ಕೆಕ್ ಮೇಲು ಸ

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

7/30/2009 0:00

D

5446

MINO‐SEC

ಎಂ. 10 ಂದಿ 2
ಅರೇಬಿಕ್ ರ್.ನಿ.ಠೇ 05‐06

ಥ್ರ ನೀತಿ ಠೇವಣಿ ಪತರ್ಕೆಕ್ ಮೇಲು ಸ

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

7/30/2009 0:00

D

5448

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ. 10 ಂದಿ 2
ಅರೇಬಿಕ್ ಇತರೆ 52/04‐05

ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಸೇವೆ
ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 20 ವಷರ್ಗಳ ವಾ ರ್ ಬಡಿತ್
ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ

2/28/2011 0:00

D

5448

ADM‐1

ಎಂ. 10 ಂದಿ 2
ಅರೇಬಿಕ್ ಇತರೆ 52/04‐05

5448

MINO‐SEC

ಎಂ. 10 ಂದಿ 2
ಅರೇಬಿಕ್ ಇತರೆ 52/04‐05

5449

5449

5449

5450

5450

5450

ಎಂ. 10 ಂದಿ 2 ‐
GIA‐PRY & SEC ಅರೇಬಿಕ್ ಚಾರಣೆ 01/02‐
03
ಎಂ. 10 ಂದಿ 2 ‐
ADM‐1
ಅರೇಬಿಕ್ ಚಾರಣೆ 01/02‐
03
ಎಂ. 10 ಂದಿ 2 ‐
MINO‐SEC
ಅರೇಬಿಕ್ ಚಾರಣೆ 01/02‐
03
ಎಂ. 10‐ ಂದಿ‐2 ,
GIA‐PRY & SEC ಅರೇಬಿಕ್ /ಅನುಮತಿ 04‐
99.2000
ಎಂ. 10‐ ಂದಿ‐2 ,
ADM‐1
ಅರೇಬಿಕ್ /ಅನುಮತಿ 04‐
99.2000
ಎಂ. 10‐ ಂದಿ‐2 ,
MINO‐SEC
ಅರೇಬಿಕ್ /ಅನುಮತಿ 04‐
99.2000

ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಸೇವೆ
ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 20 ವಷರ್ಗಳ ವಾ ರ್ ಬಡಿತ್
ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಸೇವೆ
ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 20 ವಷರ್ಗಳ ವಾ ರ್ ಬಡಿತ್
ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಫೈಜುಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ರೋಜಾರೆ
ಅನು ೕದಿತ ಕಷ್ಕರನುನ್ ನೇಮಿ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ ಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಫೈಜುಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ರೋಜಾರೆ
ಅನು ೕದಿತ ಕಷ್ಕರನುನ್ ನೇಮಿ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ ಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಫೈಜುಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ರೋಜಾರೆ
ಅನು ೕದಿತ ಕಷ್ಕರನುನ್ ನೇಮಿ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ ಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

3/26/2009 0:00

C

3/26/2009 0:00

C

3/26/2009 0:00

C

ಮದಿನಾ ಕಾಲೋನಿ ನೂಯ್ಜಿಲಾನಾಬಾದ್ ಗುಲಬ್ಗಾರ್
ದ ಲ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

2/28/2011 0:00

D

ಮದಿನಾ ಕಾಲೋನಿ ನೂಯ್ಜಿಲಾನಾಬಾದ್ ಗುಲಬ್ಗಾರ್
ದ ಲ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

2/28/2011 0:00

D

ಮದಿನಾ ಕಾಲೋನಿ ನೂಯ್ಜಿಲಾನಾಬಾದ್ ಗುಲಬ್ಗಾರ್
ದ ಲ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

2/28/2011 0:00

D

5451

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ. 10, ಅರೇಬಿಕ್ ,
ನೇ.ಅ 06, 98‐99

ಅಂಜುಮನ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜು ಜೋಡ ಮಸಾದ್
ಇಳಕಲ್, ಬಬ್ಂದಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

8/27/2011 0:00

D

5451

ADM‐1

ಎಂ. 10, ಅರೇಬಿಕ್ ,
ನೇ.ಅ 06, 98‐99

ಅಂಜುಮನ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜು ಜೋಡ ಮಸಾದ್
ಇಳಕಲ್, ಬಬ್ಂದಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

8/27/2011 0:00

D

5451

MINO‐SEC

ಎಂ. 10, ಅರೇಬಿಕ್ ,
ನೇ.ಅ 06, 98‐99

ಅಂಜುಮನ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜು ಜೋಡ ಮಸಾದ್
ಇಳಕಲ್, ಬಬ್ಂದಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

8/27/2011 0:00

D

5454

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ. 10, ಂದಿ‐2,
ಅರೇಬಿಕ್ ರಿ.ಪಿ. 2142/05

ಸೇವಾ ಸೌಲಭಯ್ ಮತುತ್ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್ ಎ.ಎ
ಖಾಜಿ ಸ.

8/27/2011 0:00

D

5454

ADM‐1

ಎಂ. 10, ಂದಿ‐2,
ಅರೇಬಿಕ್ ರಿ.ಪಿ. 2142/05

ಸೇವಾ ಸೌಲಭಯ್ ಮತುತ್ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್ ಎ.ಎ
ಖಾಜಿ ಸ.

8/27/2011 0:00

D

5454

MINO‐SEC

ಎಂ. 10, ಂದಿ‐2,
ಅರೇಬಿಕ್ ರಿ.ಪಿ. 2142/05

ಸೇವಾ ಸೌಲಭಯ್ ಮತುತ್ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್ ಎ.ಎ
ಖಾಜಿ ಸ.

8/27/2011 0:00

D

5458

GIA‐PRY & SEC

3/26/2009 0:00

C

3/26/2009 0:00

C

3/26/2009 0:00

C

5/10/2010 0:00

D

5458

5458

5469

ಎಂ. 10, ಂದಿ 2
ಕಷ್ಕರ ವೇತನದ ಹಾಗೂ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ
ಅರೇಬಿಕ್ ರಿ.ಪಿ. 19088‐
ಸಥ್ಳಾಂತರದ ಬಗೆಗ್
04/ 04‐05
ಎಂ. 10, ಂದಿ 2
ಕಷ್ಕರ ವೇತನದ ಹಾಗೂ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ
ADM‐1
ಅರೇಬಿಕ್ ರಿ.ಪಿ. 19088‐
ಸಥ್ಳಾಂತರದ ಬಗೆಗ್
04/ 04‐05
ಎಂ. 10, ಂದಿ 2
ಕಷ್ಕರ ವೇತನದ ಹಾಗೂ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ
MINO‐SEC
ಅರೇಬಿಕ್ ರಿ.ಪಿ. 19088‐
ಸಥ್ಳಾಂತರದ ಬಗೆಗ್
04/ 04‐05
ಎಂ. 10, ಂದಿ2,
ಅನುದಾನಿತ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗ ಗೆ ತಿರ್ ದ
GIA‐PRY & SEC ಅರೇಬಿಕ್ ಕೆ.ಅ.ನೇ 07/97‐
ಸೌಲಭಯ್
ೕಜನೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
98

5469

ADM‐1

5469

MINO‐SEC

5470

GIA‐PRY & SEC

5470

ADM‐1

5470

MINO‐SEC

5472

GIA‐PRY & SEC

5472

ADM‐1

5472

MINO‐SEC

5474

GIA‐PRY & SEC

5474

ADM‐1

5474

MINO‐SEC

5477

GIA‐PRY & SEC

5477

ADM‐1

5477

MINO‐SEC

5479

GIA‐PRY & SEC

5479

ADM‐1

5479

MINO‐SEC

5480

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ. 10, ಂದಿ2,
ಅರೇಬಿಕ್ ಕೆ.ಅ.ನೇ 07/97‐
98
ಎಂ. 10, ಂದಿ2,
ಅರೇಬಿಕ್ ಕೆ.ಅ.ನೇ 07/97‐
98
ಎಂ. 10, ಂದಿ2 ,
ಅರೇಬಿಕ್, ಕೆ.ಆ.ನೇ 07‐97‐
98
ಎಂ. 10, ಂದಿ2 ,
ಅರೇಬಿಕ್, ಕೆ.ಆ.ನೇ 07‐97‐
98
ಎಂ. 10, ಂದಿ2 ,
ಅರೇಬಿಕ್, ಕೆ.ಆ.ನೇ 07‐97‐
98
ಎಂ. 10., ಂದಿ2,
ಅರೇಬಿಕ್ ಮೇಲಮ್ನ
166/03
ಎಂ. 10., ಂದಿ2,
ಅರೇಬಿಕ್ ಮೇಲಮ್ನ
166/03
ಎಂ. 10., ಂದಿ2,
ಅರೇಬಿಕ್ ಮೇಲಮ್ನ
166/03
ಎಂ. 10, ಂದಿ2,
ಅರೇಬಿಕ್ ಇತರೆ 207/05‐
06
ಎಂ. 10, ಂದಿ2,
ಅರೇಬಿಕ್ ಇತರೆ 207/05‐
06
ಎಂ. 10, ಂದಿ2,
ಅರೇಬಿಕ್ ಇತರೆ 207/05‐
06
ಎಂ. 10 ಂದಿ1 ,
ಪಾರ್.ಸ.ನಿ ಂದಿ) ಇತರೆ
01/06‐07
ಎಂ. 10 ಂದಿ1 ,
ಪಾರ್.ಸ.ನಿ ಂದಿ) ಇತರೆ
01/06‐07
ಎಂ. 10 ಂದಿ1 ,
ಪಾರ್.ಸ.ನಿ ಂದಿ) ಇತರೆ
01/06‐07
ಎಂ. 10 ಂದಿ‐1,
(ಸವ್.ಸೇ.ಸಂ) ಕೆ.ಆ.ನೇ
20/05‐06
ಎಂ. 10 ಂದಿ‐1,
(ಸವ್.ಸೇ.ಸಂ) ಕೆ.ಆ.ನೇ
20/05‐06
ಎಂ. 10 ಂದಿ‐1,
(ಸವ್.ಸೇ.ಸಂ) ಕೆ.ಆ.ನೇ
20/05‐06
ಎಂ. 10, ಂದಿ1,
ಹೊ.ಸ,ಕರ್,.ರ ಬಿ.ಎಡ್)
36/05‐06

ಅನುದಾನಿತ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗ ಗೆ ತಿರ್ ದ
ಸೌಲಭಯ್
ೕಜನೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

5/10/2010 0:00

D

ಅನುದಾನಿತ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗ ಗೆ ತಿರ್ ದ
ಸೌಲಭಯ್
ೕಜನೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

5/10/2010 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

ಮೇಲಮ್ನ ಸಂಖೆಯ್ : 72101 ರ ಕುರಿತಂತೆ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್
ಸಂಖೆಯ್: 166103 ಕೆಕ್ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್

5/10/2010 0:00

C

ಮೇಲಮ್ನ ಸಂಖೆಯ್ : 72101 ರ ಕುರಿತಂತೆ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್
ಸಂಖೆಯ್: 166103 ಕೆಕ್ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್

5/10/2010 0:00

C

ಮೇಲಮ್ನ ಸಂಖೆಯ್ : 72101 ರ ಕುರಿತಂತೆ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್
ಸಂಖೆಯ್: 166103 ಕೆಕ್ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್

5/10/2010 0:00

C

ರ್ೕ ಮಹಮದ್ ಸನಾವುಲಾಲ್, ಮುಖೊಯ್ೕಪದಾಯ್ಯರು
ಇವರ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಕುರಿತು

3/26/2009 0:00

D

ರ್ೕ ಮಹಮದ್ ಸನಾವುಲಾಲ್, ಮುಖೊಯ್ೕಪದಾಯ್ಯರು
ಇವರ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಕುರಿತು

3/26/2009 0:00

D

ರ್ೕ ಮಹಮದ್ ಸನಾವುಲಾಲ್, ಮುಖೊಯ್ೕಪದಾಯ್ಯರು
ಇವರ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಕುರಿತು

3/26/2009 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಸವ್ಸೇವಾ ಆಥಿರ್ಕ ನೆರವು
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00

D

ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಸವ್ಸೇವಾ ಆಥಿರ್ಕ ನೆರವು
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00

D

ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಸವ್ಸೇವಾ ಆಥಿರ್ಕ ನೆರವು
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ ೕಜಿತ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಮಾ
ಡರ್ನೈಜೇಷನ್ ಆಫ್ ಮದರಸಾ ಗ ಗೆ
ಸಹಾಯಾನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ ೕಜಿತ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಮಾ
ಡರ್ನೈಜೇಷನ್ ಆಫ್ ಮದರಸಾ ಗ ಗೆ
ಸಹಾಯಾನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ ೕಜಿತ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಮಾ
ಡರ್ನೈಜೇಷನ್ ಆಫ್ ಮದರಸಾ ಗ ಗೆ
ಸಹಾಯಾನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ ಬಿಎಡ್ ಕಾಲೇಜು ದಾಧ್ಥರ್
ನಗರ, ಮೈಸೂರು ಇ ಲ್ಗೆ ಇಬಬ್ರು ಕಷ್ಕರನುನ್
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ
2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ ಬಿಎಡ್ ಕಾಲೇಜು ದಾಧ್ಥರ್
ನಗರ, ಮೈಸೂರು ಇ ಲ್ಗೆ ಇಬಬ್ರು ಕಷ್ಕರನುನ್
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ
2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ ಬಿಎಡ್ ಕಾಲೇಜು ದಾಧ್ಥರ್
ನಗರ, ಮೈಸೂರು ಇ ಲ್ಗೆ ಇಬಬ್ರು ಕಷ್ಕರನುನ್
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ

ಂದಿ ಕಷ್ಕರ ಬಿಎಡ್ ಕೋಸರ್ಗೆ ಹೊಸಪಠಯ್
ಕರ್ಮವನುನ್ ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

5480

ADM‐1

5480

MINO‐SEC

5498

GIA‐PRY & SEC

5498

ADM‐1

5498

MINO‐SEC

5501

GIA‐PRY & SEC

5501

ADM‐1

5501

MINO‐SEC

5780

GIA‐PRY & SEC

5780

ADM‐1

5780

MINO‐SEC

5785

GIA‐PRY & SEC

5785

ADM‐1

5785

MINO‐SEC

5805

GIA‐PRY & SEC

5805

ADM‐1

5805

MINO‐SEC

5865

GIA‐PRY & SEC

5865

ADM‐1

5865

MINO‐SEC

5889

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ. 10, ಂದಿ1,
ಂದಿ ಕಷ್ಕರ ಬಿಎಡ್ ಕೋಸರ್ಗೆ ಹೊಸಪಠಯ್
ಹೊ.ಸ,ಕರ್,.ರ ಬಿ.ಎಡ್)
ಕರ್ಮವನುನ್ ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36/05‐06
ಎಂ. 10, ಂದಿ1,
ಂದಿ ಕಷ್ಕರ ಬಿಎಡ್ ಕೋಸರ್ಗೆ ಹೊಸಪಠಯ್
ಹೊ.ಸ,ಕರ್,.ರ ಬಿ.ಎಡ್)
ಕರ್ಮವನುನ್ ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36/05‐06
10, ಂದಿ
ಂದಿ ಕಷ್ಣ ಪಾರಂಗತ ಕೋಸ್ರ್ ಮಾಡಿರುವ
( . .ಪಾ.ಕೋ.ಆ) ಇತರೆ
ಕಷ್ಕರನುನ್ ಹುದೆದ್ಗೆ ಅಹರ್ರ ಲ್ ಎಂಬುದರ ಬಗೆಗ್
22/04‐05
10, ಂದಿ
ಂದಿ ಕಷ್ಣ ಪಾರಂಗತ ಕೋಸ್ರ್ ಮಾಡಿರುವ
( . .ಪಾ.ಕೋ.ಆ) ಇತರೆ
ಕಷ್ಕರನುನ್ ಹುದೆದ್ಗೆ ಅಹರ್ರ ಲ್ ಎಂಬುದರ ಬಗೆಗ್
22/04‐05
10, ಂದಿ
ಂದಿ ಕಷ್ಣ ಪಾರಂಗತ ಕೋಸ್ರ್ ಮಾಡಿರುವ
( . .ಪಾ.ಕೋ.ಆ) ಇತರೆ
ಕಷ್ಕರನುನ್ ಹುದೆದ್ಗೆ ಅಹರ್ರ ಲ್ ಎಂಬುದರ ಬಗೆಗ್
22/04‐05
ಎಂ. 10 ಂದಿ
ಂದಿ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ
ದಾಖಲಾತಿ ಸುತೊತ್ೕಲೆ 01‐
ಹಾಗೂ ಆಡ ತ ನಿಯಮಗಳ ಬಗೆಗ್
04‐2005
ಎಂ. 10 ಂದಿ
ಂದಿ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ
ದಾಖಲಾತಿ ಸುತೊತ್ೕಲೆ 01‐
ಹಾಗೂ ಆಡ ತ ನಿಯಮಗಳ ಬಗೆಗ್
04‐2005
ಎಂ. 10 ಂದಿ
ಂದಿ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ
ದಾಖಲಾತಿ ಸುತೊತ್ೕಲೆ 01‐
ಹಾಗೂ ಆಡ ತ ನಿಯಮಗಳ ಬಗೆಗ್
04‐2005
ಎಂ. .1/ಐ.ಇ.ಡಿ.ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್/ ಅನುಕಿರಣ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ಹಾಸನ ‐ ಐ.ಇ.ಡಿ. ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
21/2004‐05
ಎಂ. .1/ಐ.ಇ.ಡಿ.ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್/ ಅನುಕಿರಣ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ಹಾಸನ ‐ ಐ.ಇ.ಡಿ. ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
21/2004‐05
ಎಂ. .1/ಐ.ಇ.ಡಿ.ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್/ ಅನುಕಿರಣ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ಹಾಸನ ‐ ಐ.ಇ.ಡಿ. ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ಗ್
21/2004‐05
/
ವ್ಮ್ ಮತುತ್ ಅನನ್ಪೂಣರ್ ಬಿ.ಮಹದೇವಪಪ್
ಎಂ. .1/ಐ.ಇ.ಡಿ.
ಐ.ಇ.ಡಿ.ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ಮುಂ./23/2006‐07
ವ್ಮ್ ಮತುತ್ ಅನನ್ಪೂಣರ್ ಬಿ.ಮಹದೇವಪಪ್
ಎಂ. .1/ಐ.ಇ.ಡಿ.
ಐ.ಇ.ಡಿ.ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ಮುಂ./23/2006‐07
ವ್ಮ್ ಮತುತ್ ಅನನ್ಪೂಣರ್ ಬಿ.ಮಹದೇವಪಪ್
ಎಂ. .1/ಐ.ಇ.ಡಿ.
ಐ.ಇ.ಡಿ.ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ಮುಂ./23/2006‐07
ರ್ೕಮತಿ ಆರ್.ಲ ತಮಮ್, ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕಷ್ಕಿ,
ಎಂ. .1/ಐ.ಇ.ಡಿ.
ಶೃಂಕಲಬಂಧ ಐ.ಇ.ಡಿ. ಸಂಸೆಥ್, ಪಾವಗಡ, ವೇತನ
ಇತರೆ/3/2004‐05
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ.
ರ್ೕಮತಿ ಆರ್.ಲ ತಮಮ್, ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕಷ್ಕಿ,
ಎಂ. .1/ಐ.ಇ.ಡಿ.
ಶೃಂಕಲಬಂಧ ಐ.ಇ.ಡಿ. ಸಂಸೆಥ್, ಪಾವಗಡ, ವೇತನ
ಇತರೆ/3/2004‐05
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ.
ರ್ೕಮತಿ ಆರ್.ಲ ತಮಮ್, ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕಷ್ಕಿ,
ಎಂ. .1/ಐ.ಇ.ಡಿ.
ಶೃಂಕಲಬಂಧ ಐ.ಇ.ಡಿ. ಸಂಸೆಥ್, ಪಾವಗಡ, ವೇತನ
ಇತರೆ/3/2004‐05
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ.
2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ ಪರ್ ಕಷ್ಣಾಥಿರ್ಗಳ ಪಟಿಟ್ಯ
ಎಂ. .10.5. ಂದಿ/2006
ಅನು ೕದನೆ.
2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ ಪರ್ ಕಷ್ಣಾಥಿರ್ಗಳ ಪಟಿಟ್ಯ
ಎಂ. .10.5. ಂದಿ/2006
ಅನು ೕದನೆ.
2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ ಪರ್ ಕಷ್ಣಾಥಿರ್ಗಳ ಪಟಿಟ್ಯ
ಎಂ. .10.5. ಂದಿ/2006
ಅನು ೕದನೆ.
ಎಂ. .10/ ಂದಿ‐
ಮಹಮದೀಯ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಗುಲಬ್ಗಾರ್‐ ಂದಿ ಕಷ್ಕ್
1/ ಂ. .ಕಾ.ಅನುಮತಿ/9/2
ಕಾಲೇಜು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
006‐07

5/10/2010 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

9/26/2011 0:00

D

9/26/2011 0:00

D

9/26/2011 0:00

D

9/26/2011 0:00

D

9/26/2011 0:00

D

9/26/2011 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/2/2009 0:00

D

5/2/2009 0:00

D

5/2/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

10/12/2007 0:00

D

5889

5889

5928

5928

5928

5929

5929

5929

6195

6195

6195

6327

ಎಂ. .10/ ಂದಿ‐
1/ ಂ. .ಕಾ.ಅನುಮತಿ/9/2
006‐07
ಎಂ. .10/ ಂದಿ‐
MINO‐SEC
1/ ಂ. .ಕಾ.ಅನುಮತಿ/9/2
006‐07
ಎಂ. .10/ ಂದಿ‐
GIA‐PRY & SEC 1/ನಾಯ್.ಪರ್.ಮಾ./8/2006‐
07
ಎಂ. .10/ ಂದಿ‐
ADM‐1
1/ನಾಯ್.ಪರ್.ಮಾ./8/2006‐
07
ಎಂ. .10/ ಂದಿ‐
MINO‐SEC
1/ನಾಯ್.ಪರ್.ಮಾ./8/2006‐
07
ADM‐1

ಮಹಮದೀಯ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಗುಲಬ್ಗಾರ್‐ ಂದಿ ಕಷ್ಕ್
ಕಾಲೇಜು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/12/2007 0:00

D

ಮಹಮದೀಯ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಗುಲಬ್ಗಾರ್‐ ಂದಿ ಕಷ್ಕ್
ಕಾಲೇಜು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/12/2007 0:00

D

ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಪರ್ಕರಣಗ ಗೆ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಪರ್ಕರಣಗ ಗೆ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಪರ್ಕರಣಗ ಗೆ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

4/24/2008 0:00

D

4/24/2008 0:00

D

4/24/2008 0:00

D

ಕನಾರ್ಟಕ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಔರಾದ್ ಇವರಿಗೆ
ಔರಾದ್ ನಗರದ ಲ್ ಂದಿ ಬಿ.ಇಡಿ ಕಾಲೇಜು
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಕನಾರ್ಟಕ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಔರಾದ್ ಇವರಿಗೆ
ಎಂ. .10/ ಂದಿ‐
ADM‐1
ಔರಾದ್ ನಗರದ ಲ್ ಂದಿ ಬಿ.ಇಡಿ ಕಾಲೇಜು
1/.6. ಂದಿ/2006
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಕನಾರ್ಟಕ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಔರಾದ್ ಇವರಿಗೆ
ಎಂ. .10/ ಂದಿ‐
MINO‐SEC
ಔರಾದ್ ನಗರದ ಲ್ ಂದಿ ಬಿ.ಇಡಿ ಕಾಲೇಜು
1/.6. ಂದಿ/2006
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಹನೊನ್ೕಂದನೇ ಪಂಚವಾ ರ್ಕ
ೕಜನೆಯ
ನಿ.(ಅ.ಸಂ.)/11ನೇ
ಅವಧಿಯ ಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದಿಧ್ಗಾಗಿ
GIA‐PRY & SEC ಪಂ.ವಾ. ೕಜನೆ/2/2006‐
ವಷಾರ್ವಾರು
ೕಜನೆ ರೂಪಿಸಲು ಉನನ್ತ ಮಟಟ್ದ
07
ಕಾಯರ್ಪಡೆ ರಚಿಸುವ ಬಗೆ.
ಹನೊನ್ೕಂದನೇ ಪಂಚವಾ ರ್ಕ
ೕಜನೆಯ
ನಿ.(ಅ.ಸಂ.)/11ನೇ
ಅವಧಿಯ
ಧಿ
ಲ್ ಪೌರ್ರ್ಢ ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದಿಧ್
ಭಿ ೃ ಧ್ಗಾಗಿ
ADM‐1
ಪಂ ವಾ
ಪಂ.ವಾ.
ೕಜನೆ/2/2006‐
ೕಜನ
/2/2006‐
ವಷಾರ್ವಾರು
ೕಜನೆ ರೂಪಿಸಲು ಉನನ್ತ ಮಟಟ್ದ
07
ಕಾಯರ್ಪಡೆ ರಚಿಸುವ ಬಗೆ.
ಹನೊನ್ೕಂದನೇ ಪಂಚವಾ ರ್ಕ
ೕಜನೆಯ
ನಿ.(ಅ.ಸಂ.)/11ನೇ
ಅವಧಿಯ ಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದಿಧ್ಗಾಗಿ
MINO‐SEC
ಪಂ.ವಾ. ೕಜನೆ/2/2006‐
ವಷಾರ್ವಾರು
ೕಜನೆ ರೂಪಿಸಲು ಉನನ್ತ ಮಟಟ್ದ
07
ಕಾಯರ್ಪಡೆ ರಚಿಸುವ ಬಗೆ.
ಎಂ. .10/ ಂದಿ‐
1/.6. ಂದಿ/2006

GIA‐PRY & SEC

GIA‐PRY & SEC ಎಂ

6/ರಜೆ 11/2006‐07

ಬಬ್ಂದಿಗಳ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2008 0:00

B

6327

ADM‐1

ಎಂ

6/ರಜೆ 11/2006‐07

ಬಬ್ಂದಿಗಳ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2008 0:00

B

6327

MINO‐SEC

ಎಂ

6/ರಜೆ 11/2006‐07

ಬಬ್ಂದಿಗಳ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2008 0:00

B

4/23/2008 0:00

A

4/23/2008 0:00

A

4/23/2008 0:00

A

10/26/2007 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

6338

6338

6338
6339
6339

ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ
ೕಗದ 44ನೇ ವಾ ರ್ಕ ವರದಿಯ ಪರ್ಶಾನ್ವ ಗೆ
ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ.
ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ
ಎಂ 4:ಕೇಂ:ವಾ.ವರದಿಮಾ/
ADM‐1
ಆ ೕಗದ 44ನೇ ವಾ ರ್ಕ ವರದಿಯ ಪರ್ಶಾನ್ವ ಗೆ
47/2006‐07
ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ.
ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ
ಎಂ 4:ಕೇಂ:ವಾ.ವರದಿಮಾ/
MINO‐SEC
ಆ ೕಗದ 44ನೇ ವಾ ರ್ಕ ವರದಿಯ ಪರ್ಶಾನ್ವ ಗೆ
47/2006‐07
ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ.
ಎಂ 4:ಘೋ.ಇತರೆ/48/20
ಉದುರ್ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ
GIA‐PRY & SEC
06‐07
ಮನ / ವ್ೕಕೃತಿಗಳ ಬಗೆಗ್.
ಉದುರ್ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ
ಎಂ 4:ಘೋ.ಇತರೆ/48/20
ADM‐1
ಮನ / ವ್ೕಕೃತಿಗಳ ಬಗೆಗ್.
06‐07
GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4:ಕೇಂ:ವಾ.ವರದಿಮಾ/
ಆ
47/2006‐07

6339

MINO‐SEC

ಎಂ 4:ಘೋ.ಇತರೆ/48/20
06‐07

6348

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4. .ಪರ್.ನಿ/49/2006‐
07.8.ಘೋಷಣೆ/2006

6348

ADM‐1

ಎಂ 4. .ಪರ್.ನಿ/49/2006‐
07.8.ಘೋಷಣೆ/2006

6348

MINO‐SEC

ಎಂ 4. .ಪರ್.ನಿ/49/2006‐
07.8.ಘೋಷಣೆ/2006

6393

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 7
ಆಂ.ಇಂ.ಶು.ಮ.15/2006‐
07

6393

ADM‐1

ಎಂ 7
ಆಂ.ಇಂ.ಶು.ಮ.15/2006‐
07

MINO‐SEC

ಎಂ 7
ಆಂ.ಇಂ.ಶು.ಮ.15/2006‐
07

ಉದುರ್ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ
ಮನ / ವ್ೕಕೃತಿಗಳ ಬಗೆಗ್.
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಲ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ
ಪರ್ವೇಶಕೆಕ್ ಇರುವ ನಿಬರ್ಂದಗಳನುನ್ ತೆಗೆದು
ಹಾಕು ೕತೆ ಮನ .
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಲ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ
ಪರ್ವೇಶಕೆಕ್ ಇರುವ ನಿಬರ್ಂದಗಳನುನ್ ತೆಗೆದು
ಹಾಕು ೕತೆ ಮನ .
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಲ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ
ಪರ್ವೇಶಕೆಕ್ ಇರುವ ನಿಬರ್ಂದಗಳನುನ್ ತೆಗೆದು
ಹಾಕು ೕತೆ ಮನ .
2006‐07 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗೊಲ್ೕ‐ಭಾರತೀಯ
ಸಮುದಾಯದ 1 ರಿಂದ 10 ನೇ ತರಗತಿಗಳ ಲ್
ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಶುಲಕ್
ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
2006‐07 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗೊಲ್ೕ‐ಭಾರತೀಯ
ಸಮುದಾಯದ 1 ರಿಂದ 10 ನೇ ತರಗತಿಗಳ ಲ್
ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಶುಲಕ್
ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
2006‐07 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗೊಲ್ೕ‐ಭಾರತೀಯ
ಸಮುದಾಯದ 1 ರಿಂದ 10 ನೇ ತರಗತಿಗಳ ಲ್
ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಶುಲಕ್
ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಕೆ ಸತ್ ಕಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ,ಕಾಕರ್ಳ,ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈಶಾಲೆಯನುನ್
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವಬಗೆ.
ಕೆ ಸತ್ ಕಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ,ಕಾಕರ್ಳ,ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈಶಾಲೆಯನುನ್
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವಬಗೆ.
ಧಯ್
ರಿಯ ಪಾರ್ರ್ಥಮಿಕ
ಕೆ ಸತ್ತ್ ಕಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಶಾಲೆ,ಕಾಕರ್ಳ,ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈಶಾಲೆಯನುನ್
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವಬಗೆ.

10/26/2007 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ಸಂಸೆಥ್, ಹುನಗುಂದ ಹಾಗೂ ರೂರಲ್
ಇಂಡಿಯಾ ಡೆವಲಪೆಮ್ಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ,ಈ ಎರಡು
ಎಂ. .1/ಐ.ಇ.ಡಿ.ಹೊ.ಪರ್/8
GIA‐PRY & SEC
/2006‐07.10.ಐಇಡಿ/2006 ಸಂಸೆಥ್ಗಳನುನ್ ಐಇಡಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಲ್ ಸೇಪರ್ಡಿ
ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.

5/4/2009 0:00

D

ADM‐1

ಎಂ. .1/ಐ.ಇ.ಡಿ.ಹೊ.ಪರ್/8
/2006‐07.10.ಐಇಡಿ/2006

ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ಸಂಸೆಥ್, ಹುನಗುಂದ ಹಾಗೂ ರೂರಲ್
ಇಂಡಿಯಾ ಡೆವಲಪೆಮ್ಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ,ಈ ಎರಡು
ಸಂಸೆಥ್ಗಳನುನ್ ಐಇಡಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಲ್ ಸೇಪರ್ಡಿ
ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.

5/4/2009 0:00

D

6587

MINO‐SEC

ಎಂ. .1/ಐ.ಇ.ಡಿ.ಹೊ.ಪರ್/8
/2006‐07.10.ಐಇಡಿ/2006

ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ಸಂಸೆಥ್, ಹುನಗುಂದ ಹಾಗೂ ರೂರಲ್
ಇಂಡಿಯಾ ಡೆವಲಪೆಮ್ಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ,ಈ ಎರಡು
ಸಂಸೆಥ್ಗಳನುನ್ ಐಇಡಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಲ್ ಸೇಪರ್ಡಿ
ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.

5/4/2009 0:00

D

6659

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ4ಘೋ42/2006‐07

10/12/2007 0:00

D

6659

ADM‐1

ಎಂ4ಘೋ42/2006‐07

10/12/2007 0:00

D

6393

6512

GIA‐PRY & SEC ಎಂ 4:ಘೋ:46/2006‐07

6512

ADM‐1

ಎಂ 4:ಘೋ:46/2006‐07

6512

MINO‐SEC

ಎಂ 4:ಘೋ:46/2006‐07

6587

6587

ಆನಂದ ಆಶರ್ಮ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಆನಂದ ಆಶರ್ಮ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.

6659

MINO‐SEC

7077

GIA‐PRY & SEC

7077

7077
7201
7201
7201
7391
7391
7391
7399
7399
7399

ಎಂ4ಘೋ42/2006‐07

ಎಂ. .10/ ಂದಿ‐1/ ಥ್ರ
ನಿಧಿ ಠೇವಣಿ
ನ ೕಕರಣ/8/2001‐02
ಎಂ. .10/ ಂದಿ‐1/ ಥ್ರ
ADM‐1
ನಿಧಿ ಠೇವಣಿ
ನ ೕಕರಣ/8/2001‐02
ಎಂ. .10/ ಂದಿ‐1/ ಥ್ರ
MINO‐SEC
ನಿಧಿ ಠೇವಣಿ
ನ ೕಕರಣ/8/2001‐02
ಎಂ. .10/ ಂದಿ‐
GIA‐PRY & SEC
1/ರಿ.ಪಿ./45070/2004
ಎಂ. .10/ ಂದಿ‐
ADM‐1
1/ರಿ.ಪಿ./45070/2004
ಎಂ. .10/ ಂದಿ‐
MINO‐SEC
1/ರಿ.ಪಿ./45070/2004
MC1/IED/Per./9/2006‐
GIA‐PRY & SEC
07
MC1/IED/Per./9/2006‐
ADM‐1
07
MC1/IED/Per./9/2006‐
MINO‐SEC
07
ಎಂ 2:ಮಾನಯ್ತೆ/45/2006
GIA‐PRY & SEC
‐07
ಎಂ 2:ಮಾನಯ್ತೆ/45/2006
ADM‐1
‐07
ಎಂ 2:ಮಾನಯ್ತೆ/45/2006
MINO‐SEC
‐07

7403

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4:ತೆ. .ನೇ/44/2006‐
07

7403

ADM‐1

ಎಂ 4:ತೆ. .ನೇ/44/2006‐
07

7403

MINO‐SEC

ಎಂ 4:ತೆ. .ನೇ/44/2006‐
07

7405

GIA‐PRY & SEC ಎಂ 4/ ಜೇ45/2006‐07

7405

ADM‐1

ಎಂ 4/ ಜೇ45/2006‐07

7405

MINO‐SEC

ಎಂ 4/ ಜೇ45/2006‐07

7409

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2/ಹೆ. .ವೇ.ಸಥ್ಗಿತ/51/
2006‐07

ಆನಂದ ಆಶರ್ಮ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.

10/12/2007 0:00

D

ಂದಿ

ದಾಯ್ಲಯಗಳ ಹಾಗೂ ಪರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ
ಥ್ರನಿಧಿ ಠೇವಣಿ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

5/10/2010 0:00

D

ಂದಿ

ದಾಯ್ಲಯಗಳ ಹಾಗೂ ಪರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ
ಥ್ರನಿಧಿ ಠೇವಣಿ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

5/10/2010 0:00

D

ಂದಿ

ದಾಯ್ಲಯಗಳ ಹಾಗೂ ಪರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ
ಥ್ರನಿಧಿ ಠೇವಣಿ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

5/10/2010 0:00

D

8/27/2011 0:00

D

8/27/2011 0:00

D

8/27/2011 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

7/2/2007 0:00

D

7/2/2007 0:00

D

7/2/2007 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

10/25/2007 0:00

D

ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ವಾಲೆ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಮತುತ್
ಇತರರು
ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ವಾಲೆ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಮತುತ್
ಇತರರು
ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ವಾಲೆ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಮತುತ್
ಇತರರು
Swastha I.E.D. Society permission for
implementing the I.E.D. Scheme.
Swastha I.E.D. Society permission for
implementing the I.E.D. Scheme.
Swastha I.E.D. Society permission for
implementing the I.E.D. Scheme.
ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಸಕಲೇಶಪುರ
ಈಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ ಬಗೆಗ್.
ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಸಕಲೇಶಪುರ
ಈಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ ಬಗೆಗ್.
ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಸಕಲೇಶಪುರ
ಈಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ
ಯ್ ಬಗೆಗ್.ಗ್
ಸಕಾರ್ರಿ ತೆಲುಗು ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ
ದೊಡಡ್ಬಲಾಲ್ಪುರ ಇ ಲ್ ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ
ಬಗೆ.
ಸಕಾರ್ರಿ ತೆಲುಗು ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ
ದೊಡಡ್ಬಲಾಲ್ಪುರ ಇ ಲ್ ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ
ಬಗೆ.
ಸಕಾರ್ರಿ ತೆಲುಗು ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ
ದೊಡಡ್ಬಲಾಲ್ಪುರ ಇ ಲ್ ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ
ಬಗೆ.
ಎಸ್.ಪಿ.ಭಜಂತಿರ್.ಸ. .ಬಿ.ಎಸ್.ಸಂ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು,
ಬೇಡಕಿಹಾಳ ತಾ,ಚಿಕೊಕ್ೕಡಿ,ಇವರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆ.
ಎಸ್.ಪಿ.ಭಜಂತಿರ್.ಸ. .ಬಿ.ಎಸ್.ಸಂ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು,
ಬೇಡಕಿಹಾಳ ತಾ,ಚಿಕೊಕ್ೕಡಿ,ಇವರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆ.
ಎಸ್.ಪಿ.ಭಜಂತಿರ್.ಸ. .ಬಿ.ಎಸ್.ಸಂ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು,
ಬೇಡಕಿಹಾಳ ತಾ,ಚಿಕೊಕ್ೕಡಿ,ಇವರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆ.
ಸುಧಾನಿಕೇತನ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಪಾದರಾಯನಪುರ
ಬೆಂಗಳೂರುಇವರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಉದುರ್ ರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕಶಾಲೆ,ಪಾದರಾಯನಪುರ ಈಶಾಲೆಯ ಲ್
ಕನ ಡ ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ಸಗಿತಗೊ ರುವ ಬಗೆ.

7409

ADM‐1

ಎಂ 2/ಹೆ. .ವೇ.ಸಥ್ಗಿತ/51/
2006‐07

7409

MINO‐SEC

ಎಂ 2/ಹೆ. .ವೇ.ಸಥ್ಗಿತ/51/
2006‐07

7410

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2/ಶಾಲೆ/ದೂರು50/20
06‐07

7410

ADM‐1

ಎಂ 2/ಶಾಲೆ/ದೂರು50/20
06‐07

7410

MINO‐SEC

ಎಂ 2/ಶಾಲೆ/ದೂರು50/20
06‐07
ಎಂ. .10/ ಂದಿ‐1/ಎಸ್
ಎಲ್ ಪಿ/58‐
60..ಯಾವುದಾದರೊಂದ
ನು ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2006
ಎಂ. .10/ ಂದಿ‐1/ಎಸ್
ಎಲ್ ಪಿ/58‐
60..ಯಾವುದಾದರೊಂದ
ನು ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2006
ಎಂ. .10/ ಂದಿ‐1/ಎಸ್
ಎಲ್ ಪಿ/58‐
60..ಯಾವುದಾದರೊಂದ
ನು ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2006

7424

GIA‐PRY & SEC

7424

ADM‐1

7424

MINO‐SEC

7431

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2/ .ಹುದ
ಹುದೆದ್.ಮಂ/47/2
006‐07

7431

ADM‐1

ಎಂ 2/ .ಹುದೆದ್.ಮಂ/47/2
006‐07

7431

MINO‐SEC

ಎಂ 2/ .ಹುದೆದ್.ಮಂ/47/2
006‐07

7476

GIA‐PRY & SEC

7476
7476
7513
7513
7513

7528

ಎ 2ಉದುರ್ಶಾವಾಯ್ಕೊ:35/
2006‐07
ಎ 2ಉದುರ್ಶಾವಾಯ್ಕೊ:35/
ADM‐1
2006‐07
ಎ 2ಉದುರ್ಶಾವಾಯ್ಕೊ:35/
MINO‐SEC
2006‐07
ಅಂ 10. ಂದಿ1‐
GIA‐PRY & SEC
ಂದಿ2(ಇತರೆ)2006‐07
ಅಂ 10. ಂದಿ1‐
ADM‐1
ಂದಿ2(ಇತರೆ)2006‐07
ಅಂ 10. ಂದಿ1‐
MINO‐SEC
ಂದಿ2(ಇತರೆ)2006‐07

GIA‐PRY & SEC

ಸುಧಾನಿಕೇತನ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಪಾದರಾಯನಪುರ
ಬೆಂಗಳೂರುಇವರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಉದುರ್ ರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕಶಾಲೆ,ಪಾದರಾಯನಪುರ ಈಶಾಲೆಯ ಲ್
ಕನ ಡ ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ಸಗಿತಗೊ ರುವ ಬಗೆ.
ಸುಧಾನಿಕೇತನ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಪಾದರಾಯನಪುರ
ಬೆಂಗಳೂರುಇವರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಉದುರ್ ರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕಶಾಲೆ,ಪಾದರಾಯನಪುರ ಈಶಾಲೆಯ ಲ್
ಕನ ಡ ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ಸಗಿತಗೊ ರುವ ಬಗೆ.
ನೂಗಲಬಂಡೆ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆಯ ಮುಖೊಯ್ೕಪಾದಾಯ್ಯರಿಂದ ಕಷ್ಣ ಅಭಿವರ್ದಿದ್
ಕುಂಟಿತ ಗೊಳುಳ್ತಿರುವ ಬಗೆ.
ನೂಗಲಬಂಡೆ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆಯ ಮುಖೊಯ್ೕಪಾದಾಯ್ಯರಿಂದ ಕಷ್ಣ ಅಭಿವರ್ದಿದ್
ಕುಂಟಿತ ಗೊಳುಳ್ತಿರುವ ಬಗೆ.
ನೂಗಲಬಂಡೆ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆಯ ಮುಖೊಯ್ೕಪಾದಾಯ್ಯರಿಂದ ಕಷ್ಣ ಅಭಿವರ್ದಿದ್
ಕುಂಟಿತ ಗೊಳುಳ್ತಿರುವ ಬಗೆ.

10/25/2007 0:00

D

10/25/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

ಎಸ್.ಎಲ್.ಪಿ.ನಂ. . .9761‐63/2005 ರಾಜಯ್
ರುದದ್ ರ್ೕಮತಿ ಸಾ ತಿರ್ ಮತುತ್ ಇತರರು.

8/27/2011 0:00

D

ಎಸ್.ಎಲ್.ಪಿ.ನಂ. . .9761‐63/2005 ರಾಜಯ್
ರುದದ್ ರ್ೕಮತಿ ಸಾ ತಿರ್ ಮತುತ್ ಇತರರು.

8/27/2011 0:00

D

ಎಸ್.ಎಲ್.ಪಿ.ನಂ. . .9761‐63/2005 ರಾಜಯ್
ರುದದ್ ರ್ೕಮತಿ ಸಾ ತಿರ್ ಮತುತ್ ಇತರರು.

8/27/2011 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್ಲ್ಯ ಲ್ 2005‐06 ನೇಸಾ ಗೆ ಉದುರ್
ಮಾದಯ್ಮದ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು ಪರ್ಸಾವನೆ.
ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ 2005‐06 ನೇಸಾ ಗೆ ಉದುರ್
ಮಾದಯ್ಮದ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು ಪರ್ಸಾವನೆ.
ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ 2005‐06 ನೇಸಾ ಗೆ ಉದುರ್
ಮಾದಯ್ಮದ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು ಪರ್ಸಾವನೆ.
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಆ

ೕಗದ ಫಾರ ಸ್ನ ಬಗೆಗ್.

10/18/2007 0:00

D

ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಆ

ೕಗದ ಫಾರ ಸ್ನ ಬಗೆಗ್.

10/18/2007 0:00

D

ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಆ

ೕಗದ ಫಾರ ಸ್ನ ಬಗೆಗ್.

10/18/2007 0:00

D

2006‐07ನೇಸಾ ನ ಲ್ ಮಾ ಕ ಪತರ್ಗಳ ಕಡತ.

5/10/2010 0:00

D

2006‐07ನೇಸಾ ನ ಲ್ ಮಾ ಕ ಪತರ್ಗಳ ಕಡತ.

5/10/2010 0:00

D

2006‐07ನೇಸಾ ನ ಲ್ ಮಾ ಕ ಪತರ್ಗಳ ಕಡತ.

5/10/2010 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

ರ್ೕಜೆ.ಡಿ.ಪಾಟೀಲ್,ಮುಖೊಯ್ೕಪಾದಾಯ್ಯರು ಸಕಾರ್ರಿ
ಎಂ 2/ಇತರೆ.ಕಾ.ಅಜಿರ್/52
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನರಗುಂದ, ಗದಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮುಂಬಡಿತ್
/2006‐07
ಬಗೆಗ್,ಕಾನೂನು ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್.

7528

ADM‐1

ರ್ೕಜೆ.ಡಿ.ಪಾಟೀಲ್,ಮುಖೊಯ್ೕಪಾದಾಯ್ಯರು ಸಕಾರ್ರಿ
ಎಂ 2/ಇತರೆ.ಕಾ.ಅಜಿರ್/52
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನರಗುಂದ, ಗದಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮುಂಬಡಿತ್
/2006‐07
ಬಗೆಗ್,ಕಾನೂನು ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್.

10/18/2007 0:00

D

7528

MINO‐SEC

ರ್ೕಜೆ.ಡಿ.ಪಾಟೀಲ್,ಮುಖೊಯ್ೕಪಾದಾಯ್ಯರು ಸಕಾರ್ರಿ
ಎಂ 2/ಇತರೆ.ಕಾ.ಅಜಿರ್/52
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನರಗುಂದ, ಗದಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮುಂಬಡಿತ್
/2006‐07
ಬಗೆಗ್,ಕಾನೂನು ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್.

10/18/2007 0:00

D

7531

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2/ಉ.ಅ.ನಾ49/2006
‐07

10/18/2007 0:00

D

7531

ADM‐1

ಎಂ 2/ಉ.ಅ.ನಾ49/2006
‐07

10/18/2007 0:00

D

7531

MINO‐SEC

ಎಂ 2/ಉ.ಅ.ನಾ49/2006
‐07

10/18/2007 0:00

D

7532

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2( 7)(6)ಪಾರ್. .ಅ.ದಾ
ವೆ04/2003‐04

4/4/2009 0:00

C

7532

ADM‐1

ಎಂ 2( 7)(6)ಪಾರ್. .ಅ.ದಾ
ವೆ04/2003‐04

4/4/2009 0:00

C

7532

MINO‐SEC

ಎಂ 2( 7)(6)ಪಾರ್. .ಅ.ದಾ
ವೆ04/2003‐04

4/4/2009 0:00

C

7539

GIA‐PRY & SEC

ಆಂ.ಇಂ.ಮಾ.ಹ.1/2006‐
07

10/26/2007 0:00

D

7539

ADM‐1

ಆಂ.ಇಂ.ಮಾ.
ಆಂ
ಇಂ ಮಾ ಹ.1/2006‐
07

10/26/2007 0:00

D

7539

MINO‐SEC

ಆಂ.ಇಂ.ಮಾ.ಹ.1/2006‐
07

10/26/2007 0:00

D

7540

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2/ಶಾ.ಅನು34/2005‐
06

8/5/2009 0:00

A

7540

ADM‐1

ಎಂ 2/ಶಾ.ಅನು34/2005‐
06

8/5/2009 0:00

A

7540

MINO‐SEC

ಎಂ 2/ಶಾ.ಅನು34/2005‐
06

8/5/2009 0:00

A

7574

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2ಇತರೆ. :ದೂರು53/2
006‐07

10/18/2007 0:00

D

7574

ADM‐1

ಎಂ 2ಇತರೆ. :ದೂರು53/2
006‐07

10/18/2007 0:00

D

7574

MINO‐SEC

ಎಂ 2ಇತರೆ. :ದೂರು53/2
006‐07

10/18/2007 0:00

D

ರ್ೕ ಎಂ.ಐ.ಮಕಾನದಾರ್,ಇವರನುನ್ ಉದುರ್
ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಥವಾ ಉದುರ್ ಟೀಚಸ್ರ್ ಕೌಂ ಂಗೆ
ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕ ಎಂ.ಐ.ಮಕಾನದಾರ್,ಇವರನುನ್ ಉದುರ್
ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಥವಾ ಉದುರ್ ಟೀಚಸ್ರ್ ಕೌಂ ಂಗೆ
ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕ ಎಂ.ಐ.ಮಕಾನದಾರ್,ಇವರನುನ್ ಉದುರ್
ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಥವಾ ಉದುರ್ ಟೀಚಸ್ರ್ ಕೌಂ ಂಗೆ
ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ರಿಟ್ ಅಪೀಲು ಸಂಖೆಯ್ 3191/2003(ಎಲ್) ಮಹಮದ್
ಖಾ ಂ ಗೌರವ ಕಾಯರ್ದ ರ್ ಮು ಲ್ಂ ಎಜುಕೇಷನ್
ಸೊಸೈಟಿ ಮೈಸೂರು .
ರಿಟ್ ಅಪೀಲು ಸಂಖೆಯ್ 3191/2003(ಎಲ್) ಮಹಮದ್
ಖಾ ಂ ಗೌರವ ಕಾಯರ್ದ ರ್ ಮು ಲ್ಂ ಎಜುಕೇಷನ್
ಸೊಸೈಟಿ ಮೈಸೂರು .
ರಿಟ್ ಅಪೀಲು ಸಂಖೆಯ್ 3191/2003(ಎಲ್) ಮಹಮದ್
ಖಾ ಂ ಗೌರವ ಕಾಯರ್ದ ರ್ ಮು ಲ್ಂ ಎಜುಕೇಷನ್
ಸೊಸೈಟಿ ಮೈಸೂರು .
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯಡಿ ಆಂಗೊಲ್ೕ‐ಇಂಡಿಯನ್
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಸಂಬಂಧ
ಕೇ ರುವ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ಕ್ ಕಾಯೆದ್ದ್ಯಡಿ ಆಂಗೊಲ್ಲ್ೕ‐ಇಂಡಿಯನ್
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಸಂಬಂಧ
ಕೇ ರುವ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯಡಿ ಆಂಗೊಲ್ೕ‐ಇಂಡಿಯನ್
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಸಂಬಂಧ
ಕೇ ರುವ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಖಾದಿರ್ಯ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ,ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ,ಈಶಾಲೆಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡುವ ಬಗೆ.
ಖಾದಿರ್ಯ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ,ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ,ಈಶಾಲೆಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡುವ ಬಗೆ.
ಖಾದಿರ್ಯ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ,ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ,ಈಶಾಲೆಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡುವ ಬಗೆ.
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ಈಶಾಲೆಯ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್
ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ಈಶಾಲೆಯ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್
ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ಈಶಾಲೆಯ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್
ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆ.

7575

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2ಶಾ.ಕೊ.54/2006‐
07

ಚನನ್ಪಟಟ್ಣದ ಲ್ ಮದೀನ ಮ ಜ್ೕದ್ ದೈರಾ‐ಇ‐ಇಸಾಲ್ಂ
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳನುನ್ ನಿಮಿರ್ಸುವ ಕುರಿತು.

10/18/2007 0:00

D

7575

ADM‐1

ಎಂ 2ಶಾ.ಕೊ.54/2006‐
07

ಚನನ್ಪಟಟ್ಣದ ಲ್ ಮದೀನ ಮ ಜ್ೕದ್ ದೈರಾ‐ಇ‐ಇಸಾಲ್ಂ
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳನುನ್ ನಿಮಿರ್ಸುವ ಕುರಿತು.

10/18/2007 0:00

D

7575

MINO‐SEC

ಎಂ 2ಶಾ.ಕೊ.54/2006‐
07

ಚನನ್ಪಟಟ್ಣದ ಲ್ ಮದೀನ ಮ ಜ್ೕದ್ ದೈರಾ‐ಇ‐ಇಸಾಲ್ಂ
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳನುನ್ ನಿಮಿರ್ಸುವ ಕುರಿತು.

10/18/2007 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

4/4/2009 0:00

C

4/4/2009 0:00

C

4/4/2009 0:00

C

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

7576

ಎಂ. .1/ಆಯವಯ್ಯ/.2.ಐ
GIA‐PRY & SEC
ಇಡಿ/2006‐07

7576

ADM‐1

ಎಂ. .1/ಆಯವಯ್ಯ/.2.ಐ
ಇಡಿ/2006‐07

7576

MINO‐SEC

ಎಂ. .1/ಆಯವಯ್ಯ/.2.ಐ
ಇಡಿ/2006‐07

7580
7580
7580
7582
7582
7582
7584

ಎಂ 2ಪಾರ್ಂ.ಯಂ.ವೇ.ಯಂ
33/2006‐07
ಎಂ 2ಪಾರ್ಂ.ಯಂ.ವೇ.ಯಂ
ADM‐1
33/2006‐07
ಎಂ 2ಪಾರ್ಂ.ಯಂ.ವೇ.ಯಂ
MINO‐SEC
33/2006‐07
ಎಂ 2 ಅನುಬೇ55/2006‐
GIA‐PRY & SEC
07
ಎಂ 2 ಅನುಬೇ55/2006‐
ADM‐1
07
ಎಂ 2 ಅನುಬೇ55/2006‐
MINO‐SEC
07
GIA‐PRY & SEC

GIA‐PRY & SEC ಎಂ 2ಬೇಡಿಕೆ57/2006‐07

7584

ADM‐1

ಎಂ 2ಬೇಡಿಕೆ57/2006‐07

7584

MINO‐SEC

ಎಂ 2ಬೇಡಿಕೆ57/2006‐07

7585

GIA‐PRY & SEC

7585

ADM‐1

7585

MINO‐SEC

7586

ಎಂ 2ಧನ. ನಿ:56/2006‐
07
ಎಂ 2ಧನ. ನಿ:56/2006‐
07
ಎಂ 2ಧನ. ನಿ:56/2006‐
07

GIA‐PRY & SEC ಎಂ 2ವೇ.ಹೆ15/2006‐07

7586

ADM‐1

ಎಂ 2ವೇ.ಹೆ15/2006‐07

7586

MINO‐SEC

ಎಂ 2ವೇ.ಹೆ15/2006‐07

7587

GIA‐PRY & SEC

7587

ADM‐1

ಎಂ 2 ೕ,ತ.ಸಂ59/2006‐
07
ಎಂ 2 ೕ,ತ.ಸಂ59/2006‐
07

ದಾದ್ಥರ್ ಮ ಳಾ ಕಲಾಯ್ಣ ಸಂಸೆಥ್.ಬಾಗೇಪ ಲ್ ಈ
ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣದಡಿಯ ಲ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 2005‐
06ನೇ ಸಾ ಗೆ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ದಾದ್ಥರ್ ಮ ಳಾ ಕಲಾಯ್ಣ ಸಂಸೆಥ್.ಬಾಗೇಪ ಲ್ ಈ
ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣದಡಿಯ ಲ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 2005‐
06ನೇ ಸಾ ಗೆ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ದಾದ್ಥರ್ ಮ ಳಾ ಕಲಾಯ್ಣ ಸಂಸೆಥ್.ಬಾಗೇಪ ಲ್ ಈ
ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣದಡಿಯ ಲ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 2005‐
06ನೇ ಸಾ ಗೆ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಫಾರ್ಂಕಿಂಗ್ ಯಂತರ್ಕೆಕ್ ತೂಕದ ಯಂತರ್ ಖರೀದಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.
ಫಾರ್ಂಕಿಂಗ್ ಯಂತರ್ಕೆಕ್ ತೂಕದ ಯಂತರ್ ಖರೀದಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.
ಫಾರ್ಂಕಿಂಗ್ ಯಂತರ್ಕೆಕ್ ತೂಕದ ಯಂತರ್ ಖರೀದಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ ಅನುದಾನ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಅಲಪ್ಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಯ್ ಭಾಷಾ ಕಷ್ಣ
ಕಷ್ ಸಂಸೆಥ್ಥ್ಗ ಗೆ ಅನುದಾನ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ ಅನುದಾನ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಹೈದರಬಾದ್ ಕನಾರ್ಟಕ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಕಲಾಯ್ಣ
ಸಂಘದ ಬೇಡಿಕೆ ಕುರಿತು.
ಹೈದರಬಾದ್ ಕನಾರ್ಟಕ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಕಲಾಯ್ಣ
ಸಂಘದ ಬೇಡಿಕೆ ಕುರಿತು.
ಹೈದರಬಾದ್ ಕನಾರ್ಟಕ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಕಲಾಯ್ಣ
ಸಂಘದ ಬೇಡಿಕೆ ಕುರಿತು.
2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಧನ ನಿ ೕಗ
ಕಂಡಿಕೆಗ ಗೆಇಲಾಖಾ ವರದಿ ಸ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಧನ ನಿ ೕಗ
ಕಂಡಿಕೆಗ ಗೆಇಲಾಖಾ ವರದಿ ಸ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಧನ ನಿ ೕಗ
ಕಂಡಿಕೆಗ ಗೆಇಲಾಖಾ ವರದಿ ಸ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ ಆಯಿಷಾ ಗೌಹರ್.ಸ. .ರಹಮಾನಿಯ
ನಸರ್ರಿ ಶಾಲೆ ರಾಮನಗರ,ಇವರ ವೇತನ ಕುರಿತು.
ರ್ೕಮತಿ ಆಯಿಷಾ ಗೌಹರ್.ಸ. .ರಹಮಾನಿಯ
ನಸರ್ರಿ ಶಾಲೆ ರಾಮನಗರ,ಇವರ ವೇತನ ಕುರಿತು.
ರ್ೕಮತಿ ಆಯಿಷಾ ಗೌಹರ್.ಸ. .ರಹಮಾನಿಯ
ನಸರ್ರಿ ಶಾಲೆ ರಾಮನಗರ,ಇವರ ವೇತನ ಕುರಿತು.
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ ಜಾಪುರ
ಇದನುನ್ ಮೇಲದ್ಜೆರ್ಗೆ ಏರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ ಜಾಪುರ
ಇದನುನ್ ಮೇಲದ್ಜೆರ್ಗೆ ಏರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

ಎಂ 2 ೕ,ತ.ಸಂ59/2006‐ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ ಜಾಪುರ
ಇದನುನ್ ಮೇಲದ್ಜೆರ್ಗೆ ಏರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
07
ಅಂಜುಮಾನ್ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್
ಎಂ 2ಶಾಸೌಒ60/2006‐
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹಾವೇರಿ ಇದಕೆಕ್ ಕೇಂದರ್ ಮತುತ್ ರಾಜಯ್
07
ಸಕಾರ್ರದ ಸೌಲಬಯ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ.
ಅಂಜುಮಾನ್ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್
ಎಂ 2ಶಾಸೌಒ60/2006‐
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹಾವೇರಿ ಇದಕೆಕ್ ಕೇಂದರ್ ಮತುತ್ ರಾಜಯ್
07
ಸಕಾರ್ರದ ಸೌಲಬಯ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ.
ಅಂಜುಮಾನ್ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್
ಎಂ 2ಶಾಸೌಒ60/2006‐
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹಾವೇರಿ ಇದಕೆಕ್ ಕೇಂದರ್ ಮತುತ್ ರಾಜಯ್
07
ಸಕಾರ್ರದ ಸೌಲಬಯ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ.
ಎಂ 2ಶಾ.ಆ.ಅಧಿ.ನೇ/61/2 ಫೈಜಲ್ ಉಲೂಂ ಉದುರ್ ,ಪಾರ್,ಶಾಲೆ,ಗುಲಬ್ಗರ್
006‐07
ಇದಕೆಕ್ ಆಡಳತಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಎಂ 2ಶಾ.ಆ.ಅಧಿ.ನೇ/61/2 ಫೈಜಲ್ ಉಲೂಂ ಉದುರ್ ,ಪಾರ್,ಶಾಲೆ,ಗುಲಬ್ಗರ್
ಇದಕೆಕ್ ಆಡಳತಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
006‐07
ಎಂ 2ಶಾ.ಆ.ಅಧಿ.ನೇ/61/2 ಫೈಜಲ್ ಉಲೂಂ ಉದುರ್ ,ಪಾರ್,ಶಾಲೆ,ಗುಲಬ್ಗರ್
ಇದಕೆಕ್ ಆಡಳತಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
006‐07
ಅಂಜುಮಾನ್ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮುಂಡರಗಿ
ಎಂ 2ಶಾಅನುಧಾನ62/20
ಇದನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
06‐07
ಅಂಜುಮಾನ್ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮುಂಡರಗಿ
ಎಂ 2ಶಾಅನುಧಾನ62/20
ಇದನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
06‐07
ಅಂಜುಮಾನ್ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮುಂಡರಗಿ
ಎಂ 2ಶಾಅನುಧಾನ62/20
ಇದನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
06‐07
MC1/Addl Teacher
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮನ . NAB ‐ IED Schools
Apt.15.ಐಇಡಿ/2005‐06
MC1/Addl Teacher
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮನ . NAB ‐ IED Schools
Apt.15.ಐಇಡಿ/2005‐06
MC1/Addl Teacher
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮನ . NAB ‐ IED Schools
Apt.15.ಐಇಡಿ/2005‐06

7587

MINO‐SEC

7612

GIA‐PRY & SEC

7612

ADM‐1

7612

MINO‐SEC

7613

GIA‐PRY & SEC

7613

ADM‐1

7613

MINO‐SEC

7614

GIA‐PRY & SEC

7614

ADM‐1

7614

MINO‐SEC

7692

GIA‐PRY & SEC

7692

ADM‐1

7692

MINO‐SEC

7697

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ. .10/ ಂದಿ
ಎಂ
ಂದಿ2/ಅರೇಬಿಕ್
2/ಅರ ೕಬಿಕ್
/ಇತರೆ/14/2001‐02

7697

ADM‐1

7697

MINO‐SEC

7762

GIA‐PRY & SEC

7762
7762
7764
7764
7764

7766

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

ಮದರಸಾ ಮಂಡ ಗಳ ರಚನೆ ಬಗೆಗ್

8/27/2011 0:00

D

ಎಂ. .10/ ಂದಿ2/ಅರೇಬಿಕ್
/ಇತರೆ/14/2001‐02

ಮದರಸಾ ಮಂಡ ಗಳ ರಚನೆ ಬಗೆಗ್

8/27/2011 0:00

D

ಎಂ. .10/ ಂದಿ2/ಅರೇಬಿಕ್
/ಇತರೆ/14/2001‐02

ಮದರಸಾ ಮಂಡ ಗಳ ರಚನೆ ಬಗೆಗ್

8/27/2011 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

ಎಂ 2 ಕಷ್ಕರ ಮೇಲೆ
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ. ಟಿಪುಪ್ ನಗರ
ದೂರು 63 /2006‐07
ವ ಗಗ್ ಇ ನ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕಿಯರ ಮೇಲೆ ದೂರು.
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ. ಟಿಪುಪ್ ನಗರ
ಎಂ 2 ಕಷ್ಕರ ಮೇಲೆ
ADM‐1
ವ ಗಗ್ ಇ ನ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕಿಯರ ಮೇಲೆ ದೂರು.
ದೂರು 63 /2006‐07
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ. ಟಿಪುಪ್ ನಗರ
ಎಂ 2 ಕಷ್ಕರ ಮೇಲೆ
MINO‐SEC
ವ ಗಗ್ ಇ ನ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕಿಯರ ಮೇಲೆ ದೂರು.
ದೂರು 63 /2006‐07
ಎಂ 2 ,ಹು.ತು 65/2006‐ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ. ಅಂಕಲಗಿ ಗೋಕಾಕ್
GIA‐PRY & SEC
ತಾ. ಇ
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ತುಂಬುವ ಬಗೆಗ್.
07
ಎಂ 2 ,ಹು.ತು 65/2006‐ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ. ಅಂಕಲಗಿ ಗೋಕಾಕ್
ADM‐1
ತಾ. ಇ
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ತುಂಬುವ ಬಗೆಗ್.
07
ಎಂ 2 ,ಹು.ತು 65/2006‐ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ. ಅಂಕಲಗಿ ಗೋಕಾಕ್
MINO‐SEC
ತಾ. ಇ
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ತುಂಬುವ ಬಗೆಗ್.
07
ಎಂ 2 ಉ.ಶಾ. 66/2006‐ ಸಕಾರ್ ಉದುರ್ ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಹಾಗೂ
GIA‐PRY & SEC 07.13/11/2006.ಶಾ.ಸಾಥ್ಪ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಉದುರ್ ಭಾಷಾ ಒಂದು ಭಾಗ
ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್.
ನೆ/2006

7766

ADM‐1

ಎಂ 2 ಉ.ಶಾ. 66/2006‐ ಸಕಾರ್ ಉದುರ್ ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಹಾಗೂ
07.13/11/2006.ಶಾ.ಸಾಥ್ಪ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಉದುರ್ ಭಾಷಾ ಒಂದು ಭಾಗ
ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್.
ನೆ/2006

10/18/2007 0:00

D

7766

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಉ.ಶಾ. 66/2006‐ ಸಕಾರ್ ಉದುರ್ ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಹಾಗೂ
07.13/11/2006.ಶಾ.ಸಾಥ್ಪ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಉದುರ್ ಭಾಷಾ ಒಂದು ಭಾಗ
ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್.
ನೆ/2006

10/18/2007 0:00

D

ಸುಲೇಮಾನ ಶೇಖ .ಆರ್.ಪಿ. ಉದುರ್ ಇವರನುನ್
ವಜಾ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/4/2009 0:00

E

ಸುಲೇಮಾನ ಶೇಖ .ಆರ್.ಪಿ. ಉದುರ್ ಇವರನುನ್
ವಜಾ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/4/2009 0:00

E

ಸುಲೇಮಾನ ಶೇಖ .ಆರ್.ಪಿ. ಉದುರ್ ಇವರನುನ್
ವಜಾ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/4/2009 0:00

E

7767

7767

7767

ಎಂ 2 ಆರ್ ಪಿ ಉ
ದೂರು 67/2006‐
GIA‐PRY & SEC
07.13/11/2006. .ಆರ್.
/2006
ಎಂ 2 ಆರ್ ಪಿ ಉ
ದೂರು 67/2006‐
ADM‐1
07.13/11/2006. .ಆರ್.
/2006
ಎಂ 2 ಆರ್ ಪಿ ಉ
ದೂರು 67/2006‐
MINO‐SEC
07.13/11/2006. .ಆರ್.
/2006

7769

GIA‐PRY & SEC

ಆನಂದ ಆಶರ್ಮ ಆಂಗಲ್ಮಾಧಯ್ಮ
ಎಂ 4ಘೋ52/2006‐07 ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಭಟಕ್ಳ,ಉತತ್ರಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಈಶಾಲೆಯನುನ್
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/29/2007 0:00

D

7769

ADM‐1

ಆನಂದ ಆಶರ್ಮ ಆಂಗಲ್ಮಾಧಯ್ಮ
ಎಂ 4ಘೋ52/2006‐07 ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಭಟಕ್ಳ,ಉತತ್ರಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಈಶಾಲೆಯನುನ್
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/29/2007 0:00

D

7769

MINO‐SEC

ಆನಂದ ಆಶರ್ಮ ಆಂಗಲ್ಮಾಧಯ್ಮ
ಎಂ 4ಘೋ52/2006‐07
4ಘೋ52/2006‐07 ಪೌ
ಪೌರ್ಢ
ಢಶಾಲೆ
ಶಾಲ ,ಭಟಕ್
ಭಟ ಳ,ಉತತ್
ಉತರಕನ
ರಕನನ್ಡ ಜಿಲ
ಜಿಲೆಲ್ ಈಶಾಲ
ಈಶಾಲೆಯನು
ಯನುನ್
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/29/2007 0:
0:00
00

D

7771

GIA‐PRY & SEC ಎಂ 4.ಘೋ54/2006‐07

ಬೆಳಗಾಂ ಡ ೕ ಸ್ ಬೋಡ್ರ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್
ಅಂಡ್ ಸೋ ಯಲ್ ವೆಲ್ ಫೇರ್ ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/23/2008 0:00

A

7771

ADM‐1

ಎಂ 4.ಘೋ54/2006‐07

ಬೆಳಗಾಂ ಡ ೕ ಸ್ ಬೋಡ್ರ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್
ಅಂಡ್ ಸೋ ಯಲ್ ವೆಲ್ ಫೇರ್ ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/23/2008 0:00

A

7771

MINO‐SEC

ಎಂ 4.ಘೋ54/2006‐07

ಬೆಳಗಾಂ ಡ ೕ ಸ್ ಬೋಡ್ರ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್
ಅಂಡ್ ಸೋ ಯಲ್ ವೆಲ್ ಫೇರ್ ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/23/2008 0:00

A

7775

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋ56/2006‐07

Grant of Minority Status to VidyaBharathi
English Medium Primary school,Bhatkal in
Uttara Kannada district.

10/26/2007 0:00

D

7775

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋ56/2006‐07

Grant of Minority Status to VidyaBharathi
English Medium Primary school,Bhatkal in
Uttara Kannada district.

10/26/2007 0:00

D

7775

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋ56/2006‐07

Grant of Minority Status to VidyaBharathi
English Medium Primary school,Bhatkal in
Uttara Kannada district.
ದಿದ್ಕೀಯ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಪಾದರಾಯನಪುರ ಇವರು
ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ದಿದ್ಕೀಯ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಪಾದರಾಯನಪುರ ಇವರು
ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ದಿದ್ಕೀಯ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಪಾದರಾಯನಪುರ ಇವರು
ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಮು ಲ್ಂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕಾಯ್ಂಪ್ ಬೆಳಗಾ
ಇವರಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುತಿತ್ರುವ ಇಸಾಲ್ಮಿಯ
ಡಿ.ಇ.ಡಿ.ಕಾಲೇಜನುನ್ ಉದುರ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ
ಸಂಸೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಮು ಲ್ಂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕಾಯ್ಂಪ್ ಬೆಳಗಾ
ಇವರಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುತಿತ್ರುವ ಇಸಾಲ್ಮಿಯ
ಡಿ.ಇ.ಡಿ.ಕಾಲೇಜನುನ್ ಉದುರ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ
ಸಂಸೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಮು ಲ್ಂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕಾಯ್ಂಪ್ ಬೆಳಗಾ
ಇವರಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುತಿತ್ರುವ ಇಸಾಲ್ಮಿಯ
ಡಿ.ಇ.ಡಿ.ಕಾಲೇಜನುನ್ ಉದುರ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ
ಸಂಸೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.

10/26/2007 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

7779

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋ58/2006‐07

7779

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋ58/2006‐07

7779

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋ58/2006‐07

7780

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋ59/2006‐07

7780

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋ59/2006‐07

7780

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋ59/2006‐07

7786

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1ಐಇಡಿಅ11/2006‐ ಸಮೃದಿಧ್ ಸಂಸೆಥ್ ತೋ ನಕೆರೆ,ಕೊರಟಗೆರೆತಾ,ಮಧುಗಿರಿ
07
ಜಿಲೆ,ಐಇಡಿಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
ಜಿಲೆಲ್
ಬಗೆ.

5/4/2009 0:00

D

7786

ADM‐1

ಎಂ 1ಐಇಡಿಅ11/2006‐ ಸಮೃದಿಧ್ ಸಂಸೆಥ್ ತೋ ನಕೆರೆ,ಕೊರಟಗೆರೆತಾ,ಮಧುಗಿರಿ
07
ಜಿಲೆಲ್,ಐಇಡಿಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

5/4/2009 0:00

D

7786

MINO‐SEC

ಎಂ 1ಐಇಡಿಅ11/2006‐ ಸಮೃದಿಧ್ ಸಂಸೆಥ್ ತೋ ನಕೆರೆ,ಕೊರಟಗೆರೆತಾ,ಮಧುಗಿರಿ
07
ಜಿಲೆಲ್,ಐಇಡಿಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

5/4/2009 0:00

D

7841

GIA‐PRY & SEC

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

7841

7841

7865

7865

7865

ರ್ೕಇ ಯಾಜ್ ಮೂಸ ಬಡೆಘರ್ ಬೆಳಗಾ ಇವರು
ಎಂ 2ಮೇಲಮ್ನ 69/2006
ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ ಸಂಖೆಯ್02/2005
‐07
ರ ಚಾರಣೆ ಕುರಿತು.
ರ್ೕಇ ಯಾಜ್ ಮೂಸ ಬಡೆಘರ್ ಬೆಳಗಾ ಇವರು
ಎಂ 2ಮೇಲಮ್ನ 69/2006
ADM‐1
ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ ಸಂಖೆಯ್02/2005
‐07
ರ ಚಾರಣೆ ಕುರಿತು.
ರ್ೕಇ ಯಾಜ್ ಮೂಸ ಬಡೆಘರ್ ಬೆಳಗಾ ಇವರು
ಎಂ 2ಮೇಲಮ್ನ 69/2006
MINO‐SEC
ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ ಸಂಖೆಯ್02/2005
‐07
ರ ಚಾರಣೆ ಕುರಿತು.
ನಮಮ್ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ 1 ರಿಂದ 4ನೇ
ಎಂ 2 ಮೇಲಮ್ನ
GIA‐PRY & SEC
ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಉದುರ್ ಭಾಷೆ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
70/2006‐07.14‐11‐
2006. ಕಷ್ಣ ಸಂ/2006
ಭೋದನೆ ಮಾಡುತಿರುವ ಬಗೆ.
ಎಂ 2 ಮೇಲಮ್ನ
ನಮಮ್ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ 1 ರಿಂದ 4ನೇ
ADM‐1
70/2006‐07.14‐11‐
ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಉದುರ್ ಭಾಷೆ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
2006. ಕಷ್ಣ ಸಂ/2006
ಭೋದನೆ ಮಾಡುತಿರುವ ಬಗೆ.
ಎಂ 2 ಮೇಲಮ್ನ
ನಮಮ್ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ 1 ರಿಂದ 4ನೇ
MINO‐SEC
70/2006‐07.14‐11‐
ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಉದುರ್ ಭಾಷೆ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
2006. ಕಷ್ಣ ಸಂ/2006
ಭೋದನೆ ಮಾಡುತಿರುವ ಬಗೆ.

7866

7866

7866

7873

7873

7873
7879
7879
7879
7881

7881

7881

7888

7888

7888
7914
7914
7914
7915
7915
7915

ಎಂ 2 ಮೇಲಮ್ನ
ಸಂಸೆಥ್ಯಿಂದ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಬಯಸುವ ಆಂಗೊಲ್ೕ‐ಉದುರ್
68/2006‐07.14‐11‐
ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ಮಾದಯ್ಮದ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಗೆ
2006. ಕಷ್ಣ ಸಂ/2006
ನೊಂದಣೀ/ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
ಸಂಸೆಥ್ಯಿಂದ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಬಯಸುವ ಆಂಗೊಲ್ೕ‐ಉದುರ್
ಎಂ 2 ಮೇಲಮ್ನ
ADM‐1
ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ಮಾದಯ್ಮದ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಗೆ
68/2006‐07.14‐11‐
ನೊಂದಣೀ/ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
2006. ಕಷ್ಣ ಸಂ/2006
ಎಂ 2 ಮೇಲಮ್ನ
ಸಂಸೆಥ್ಯಿಂದ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಬಯಸುವ ಆಂಗೊಲ್ೕ‐ಉದುರ್
MINO‐SEC
68/2006‐07.14‐11‐
ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ಮಾದಯ್ಮದ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಗೆ
2006. ಕಷ್ಣ ಸಂ/2006
ನೊಂದಣೀ/ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
ಎಂ 10/ಪಠಯ್
ಅರೇಬಿಕ್ ಪಾಠಶಾಲೆಗಳ ಪಠಯ್ವಸುತ್ವನುನ್
GIA‐PRY & SEC ವಸುತ್/.16/.ಅರೇಬಿಕ್/2006
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
‐07
ಎಂ 10/ಪಠಯ್
ಅರೇಬಿಕ್ ಪಾಠಶಾಲೆಗಳ ಪಠಯ್ವಸುತ್ವನುನ್
ADM‐1
ವಸುತ್/.16/.ಅರೇಬಿಕ್/2006
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
‐07
ಎಂ 10/ಪಠಯ್
ಅರೇಬಿಕ್ ಪಾಠಶಾಲೆಗಳ ಪಠಯ್ವಸುತ್ವನುನ್
MINO‐SEC
ವಸುತ್/.16/.ಅರೇಬಿಕ್/2006
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
‐07
ರ್ೕ. ಬಿ.ಎನ್.ದಶರ್ನ್ ಧನ ಸಹಾಯ ಕೋರಿ ಸ ಲ್ ದ
ಎಂ 2ಪರ್.ಶಾ.ಕೊಥಡಿ.32.
GIA‐PRY & SEC
ಮನ ಬಗೆಗ್.
ೕಜನೆ/2006‐07
ರ್ೕ. ಬಿ.ಎನ್.ದಶರ್ನ್ ಧನ ಸಹಾಯ ಕೋರಿ ಸ ಲ್ ದ
ಎಂ 2ಪರ್.ಶಾ.ಕೊಥಡಿ.32.
ADM‐1
ಮನ ಬಗೆಗ್.
ೕಜನೆ/2006‐07
ರ್ೕ. ಬಿ.ಎನ್.ದಶರ್ನ್ ಧನ ಸಹಾಯ ಕೋರಿ ಸ ಲ್ ದ
ಎಂ 2ಪರ್.ಶಾ.ಕೊಥಡಿ.32.
MINO‐SEC
ಮನ ಬಗೆಗ್.
ೕಜನೆ/2006‐07
ತಡೆ ಡಿದಿರುವ ವೇತನ ಮತುತ್ ಕೊನೆಯ ವೇತನ
ಎಂ 2ವೇತನಬಿಡು.71.ವೇ
GIA‐PRY & SEC
ಪರ್ಮಾಣಪತರ್ ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕ ಕಳು ಸಲು
ತನ/2006‐07
ಆದೇ ಸುವ ಬಗೆ.
ತಡೆ ಡಿದಿರುವ ವೇತನ ಮತುತ್ ಕೊನೆಯ ವೇತನ
ಎಂ 2ವೇತನಬಿಡು.71.ವೇ
ADM‐1
ಪರ್ಮಾಣಪತರ್ ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕ ಕಳು ಸಲು
ತನ/2006‐07
ಆದೇ ಸುವ
ಸ ಬಗೆ..
ತಡೆ ಡಿದಿರುವ ವೇತನ ಮತುತ್ ಕೊನೆಯ ವೇತನ
ಎಂ 2ವೇತನಬಿಡು.71.ವೇ
MINO‐SEC
ಪರ್ಮಾಣಪತರ್ ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕ ಕಳು ಸಲು
ತನ/2006‐07
ಆದೇ ಸುವ ಬಗೆ.
117‐ಚಾಮುಂಡೇಶವ್ರಿ ಧಾನ ಸಭಾ ೇತರ್ದ ಉಪ
ಎಂ 2 ಇತರೆ/.74. ಕಷ್ಣ
GIA‐PRY & SEC
ಚುನಾವಣೆ ‐2006‐ಮತದಾನದ ದಿನಾಂಕ 04‐12‐
ಸಂ/2006‐07
2006 ರಂದು ರಜಾ ಘೋ ಸುವ ಕುರಿತು.
117‐ಚಾಮುಂಡೇಶವ್ರಿ ಧಾನ ಸಭಾ ೇತರ್ದ ಉಪ
ಎಂ 2 ಇತರೆ/.74. ಕಷ್ಣ
ADM‐1
ಚುನಾವಣೆ ‐2006‐ಮತದಾನದ ದಿನಾಂಕ 04‐12‐
ಸಂ/2006‐07
2006 ರಂದು ರಜಾ ಘೋ ಸುವ ಕುರಿತು.
117‐ಚಾಮುಂಡೇಶವ್ರಿ ಧಾನ ಸಭಾ ೇತರ್ದ ಉಪ
ಎಂ 2 ಇತರೆ/.74. ಕಷ್ಣ
MINO‐SEC
ಚುನಾವಣೆ ‐2006‐ಮತದಾನದ ದಿನಾಂಕ 04‐12‐
ಸಂ/2006‐07
2006 ರಂದು ರಜಾ ಘೋ ಸುವ ಕುರಿತು.
ಎಂ 2ಸಪಾರ್ಶಾ24/2006‐
ಉದುರ್ ಷಯವನುನ್ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆಯನಾನ್ಗಿ
GIA‐PRY & SEC
07
ಸಂ ೕಜಿಸುವ ಕುರಿತು.
ಎಂ 2ಸಪಾರ್ಶಾ24/2006‐
ಉದುರ್ ಷಯವನುನ್ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆಯನಾನ್ಗಿ
ADM‐1
07
ಸಂ ೕಜಿಸುವ ಕುರಿತು.
ಎಂ 2ಸಪಾರ್ಶಾ24/2006‐
ಉದುರ್ ಷಯವನುನ್ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆಯನಾನ್ಗಿ
MINO‐SEC
07
ಸಂ ೕಜಿಸುವ ಕುರಿತು.
ರಹಮಾನಿಯ ಉದುರ್ ನಸರ್ರಿ ಶಾಲೆ ರಾಮನಗರ
ಎಂ 2/ ಕಷ್ಕರ
GIA‐PRY & SEC
ಈಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ನೇಮಕಾತಿ40/2006‐07
ರಹಮಾನಿಯ ಉದುರ್ ನಸರ್ರಿ ಶಾಲೆ ರಾಮನಗರ
ಎಂ 2/ ಕಷ್ಕರ
ADM‐1
ಈಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ನೇಮಕಾತಿ40/2006‐07
ರಹಮಾನಿಯ ಉದುರ್ ನಸರ್ರಿ ಶಾಲೆ ರಾಮನಗರ
ಎಂ 2/ ಕಷ್ಕರ
MINO‐SEC
ಈಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ನೇಮಕಾತಿ40/2006‐07
GIA‐PRY & SEC

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

7916

GIA‐PRY & SEC

7916

ADM‐1

7916

MINO‐SEC

7931

ಎಂ 2 .ನೇಮಕಾತಿ28/20
06‐07
ಎಂ 2 .ನೇಮಕಾತಿ28/20
06‐07
ಎಂ 2 .ನೇಮಕಾತಿ28/20
06‐07

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

8/29/2007 0:00

D

8/29/2007 0:00

D

8/29/2007 0:00

D

ಪೆರುಮಾಳ್ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ, ರ್ೕರಾಮಪುರಂ,ಇವರು
ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಲಟಲ್ ಫವರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್
ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆಗ್.

7/25/2011 0:00

D

ಪೆರುಮಾಳ್ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ, ರ್ೕರಾಮಪುರಂ,ಇವರು
ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಲಟಲ್ ಫವರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್
ಎಂ 4/570/ಘೋ34/200
ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ
2‐03(ಹೆಚ್.ಎಸ್.)
ಬಗೆಗ್.

7/25/2011 0:00

D

ಎಂ 4/570/ಘೋ34/200
2‐03(ಹೆಚ್.ಎಸ್.)

ಪೆರುಮಾಳ್ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ, ರ್ೕರಾಮಪುರಂ,ಇವರು
ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಲಟಲ್ ಫವರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್
ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆಗ್.

7/25/2011 0:00

D

ಎಮ 4/570/ಘೋ34/200
GIA‐PRY & SEC
2‐03(ಪೆ ಮರಿ)

ಟಲ್ ಫವರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ರ್ೕರಾಮಪುರಂ,ಬೆಂಗಳೂರು ಈಶಾಲೆಯನುನ್ ಭಾಷಾ
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆಯೆಂದುಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/25/2011 0:00

D

GIA‐PRY & SEC ಎಂ 4 ಘೋ27/2004‐05

7931

ADM‐1

ಎಂ 4 ಘೋ27/2004‐05

7931

MINO‐SEC

ಎಂ 4 ಘೋ27/2004‐05

7934

7934

7934

7935

ಪಹರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಈಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ಪಹರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಈಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ಪಹರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಈಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ಭಾಷಾ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್ ಸಕಾರ್ರದ ಹಂತದ ಲ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ
ಕರೆಯುವಬಗೆ.
ಭಾಷಾ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್ ಸಕಾರ್ರದ ಹಂತದ ಲ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ
ಕರೆಯುವಬಗೆ.
ಭಾಷಾ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್ ಸಕಾರ್ರದ ಹಂತದ ಲ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ
ಕರೆಯುವಬಗೆ.

ಎಂ 4/570/ಘೋ34/200
GIA‐PRY & SEC
2‐03(ಹೆಚ್.ಎಸ್.)

ADM‐1

MINO‐SEC

7935

ADM‐1

ಎಮ 4/570/ಘೋ34/200
2‐03(ಪೆ ಮರಿ)

ಟಲ್ ಫವರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ರ್ೕರಾಮಪುರಂ,ಬೆಂಗಳೂರು ಈಶಾಲೆಯನುನ್ ಭಾಷಾ
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆಯೆಂದುಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/25/2011 0:00

D

7935

MINO‐SEC

ಎಮ 4/570/ಘೋ34/200
2‐03(ಪೆ ಮರಿ)

ಟಲ್ ಫವರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ರ್ೕರಾಮಪುರಂ,ಬೆಂಗಳೂರು ಈಶಾಲೆಯನುನ್ ಭಾಷಾ
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆಯೆಂದುಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/25/2011 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

7936

GIA‐PRY & SEC ಎಂ 4ತಘೋ66/2005‐06

7936

ADM‐1

ಎಂ 4ತಘೋ66/2005‐06

7936

MINO‐SEC

ಎಂ 4ತಘೋ66/2005‐06

ಸೇಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಕಷ್ಕ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ ಮಂಗಳೂರು
ಇದನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೇಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಕಷ್ಕ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ ಮಂಗಳೂರು
ಇದನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೇಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಕಷ್ಕ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ ಮಂಗಳೂರು
ಇದನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.

7938

7938

GIA‐PRY & SEC ಎಂ 4/ಘೋ27/2004‐05

ರ್ೕ.ವಧರ್ಮಾನ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಇವರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ
ಸಂಕೋನಹಟಿಟ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಸಂಕೋನಹಟಿಟ್
ಅಥಣಿ,ತಾ.ಬೆಳಗಾಂಈಶಾಲೆಯನುನ್
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/29/2007 0:00

D

ಎಂ 4/ಘೋ27/2004‐05

ರ್ೕ.ವಧರ್ಮಾನ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಇವರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ
ಸಂಕೋನಹಟಿಟ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಸಂಕೋನಹಟಿಟ್
ಅಥಣಿ,ತಾ.ಬೆಳಗಾಂಈಶಾಲೆಯನುನ್
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/29/2007 0:00

D

ರ್ೕ.ವಧರ್ಮಾನ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಇವರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ
ಸಂಕೋನಹಟಿಟ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಸಂಕೋನಹಟಿಟ್
ಅಥಣಿ,ತಾ.ಬೆಳಗಾಂಈಶಾಲೆಯನುನ್
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/29/2007 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

8/29/2007 0:00

D

8/29/2007 0:00

D

8/29/2007 0:00

D

4/23/2008 0:00

A

4/23/2008 0:00

A

4/23/2008 0:00

A

7/18/2011 0:00

C

7/18/2011 0:00

C

7/18/2011 0:00

C

5/4/2009 0:00

D

ADM‐1

7938

MINO‐SEC

ಎಂ 4/ಘೋ27/2004‐05

7939

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋ16/2006‐07

7939

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋ16/2006‐07

7939

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋ16/2006‐07

7940

GIA‐PRY & SEC ಎಂ 4/ಘೋ102/2005‐06

7940

ADM‐1

ಎಂ 4/ಘೋ102/2005‐06

7940

MINO‐SEC

ಎಂ 4/ಘೋ102/2005‐06

7941

GIA‐PRY & SEC ಎಂ 6ಘೋಷಣೆ3/2001‐02

7941

ADM‐1

ಎಂ 6ಘೋಷಣೆ3/2001‐02

7941

MINO‐SEC

ಎಂ 6ಘೋಷಣೆ3/2001‐02

7943

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4{ 8(4)}ಶಾ ಅ
ಟರ್ಸ್ಟ್.ಇತರೆ56/2004‐05

7943

ADM‐1

ಎಂ 4{ 8(4)}ಶಾ ಅ
ಟರ್ಸ್ಟ್.ಇತರೆ56/2004‐05

7943

MINO‐SEC

ಎಂ 4{ 8(4)}ಶಾ ಅ
ಟರ್ಸ್ಟ್.ಇತರೆ56/2004‐05

8021

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ. .1/ಐ.ಇ.ಡಿ./.29.ನೇ
ಮಕಾತಿ/2005‐06

ಗಾ ಬ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತರಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಗಾ ಬ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತರಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಗಾ ಬ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತರಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಹೆಚ್.ಎ.ಇ.ಟಿ.ಡಿ.ಇಡಿ ಕಾಲೇಜು,ಬೆಂಗಳೂರು
ಇದನುನ್ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ೕಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಹೆಚ್.ಎ.ಇ.ಟಿ.ಡಿ.ಇಡಿ ಕಾಲೇಜು,ಬೆಂಗಳೂರು
ಇದನುನ್ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ೕಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಹೆಚ್.ಎ.ಇ.ಟಿ.ಡಿ.ಇಡಿ ಕಾಲೇಜು,ಬೆಂಗಳೂರು
ಇದನುನ್ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ೕಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗ
ಬಗೆ..
ಅಲ್‐ಅಮಾನ್ ಉದುರ್ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಚಾಂದಪುರ,ಬಿಜಾಪುರ ಈಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಅಲ್‐ಅಮಾನ್ ಉದುರ್ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಚಾಂದಪುರ,ಬಿಜಾಪುರ ಈಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಅಲ್‐ಅಮಾನ್ ಉದುರ್ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಚಾಂದಪುರ,ಬಿಜಾಪುರ ಈಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಪೆರ್ಂಡ್ಸ್ ಕಲಚ್ರಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ತಾಯ್ಗರಾಜ
ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದನುನ್ ಪೆರ್ಂಡಸ್ ಕಲಚ್ರಲ್
ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ಕುರಿತು.
ಪೆರ್ಂಡ್ಸ್ ಕಲಚ್ರಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ತಾಯ್ಗರಾಜ
ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದನುನ್ ಪೆರ್ಂಡಸ್ ಕಲಚ್ರಲ್
ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ಕುರಿತು.
ಪೆರ್ಂಡ್ಸ್ ಕಲಚ್ರಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ತಾಯ್ಗರಾಜ
ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದನುನ್ ಪೆರ್ಂಡಸ್ ಕಲಚ್ರಲ್
ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ಕುರಿತು.
ಆದಶರ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಸಂಗನಕಲುಲ್ 2006‐07ನೇ
ಸಾ ಗೆ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ೕಜನೆಯಡಿ ಖಾ
ಇರುವ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಿ ಕೊಳಳ್ಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.

8021

8021

8040

8040

8040

8041

8041

8041

8056

8056

8056

ಆದಶರ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಸಂಗನಕಲುಲ್ 2006‐07ನೇ
ಎಂ. .1/ಐ.ಇ.ಡಿ./.29.ನೇ
ಸಾ ಗೆ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ೕಜನೆಯಡಿ ಖಾ
ADM‐1
ಮಕಾತಿ/2005‐06
ಇರುವ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಿ ಕೊಳಳ್ಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಆದಶರ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಸಂಗನಕಲುಲ್ 2006‐07ನೇ
ಎಂ. .1/ಐ.ಇ.ಡಿ./.29.ನೇ
ಸಾ ಗೆ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ೕಜನೆಯಡಿ ಖಾ
MINO‐SEC
ಮಕಾತಿ/2005‐06
ಇರುವ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಿ ಕೊಳಳ್ಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಸೈಂಟ್ ತೆರೆಸಾ ಶಾಲೆ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಈ
ಎಂ 4ಘೋ.67.ಘೋಷಣೆ/2
GIA‐PRY & SEC
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು
006‐07
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೈಂಟ್ ತೆರೆಸಾ ಶಾಲೆ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಈ
ಎಂ 4ಘೋ.67.ಘೋಷಣೆ/2
ADM‐1
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು
006‐07
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೈಂಟ್ ತೆರೆಸಾ ಶಾಲೆ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಈ
ಎಂ 4ಘೋ.67.ಘೋಷಣೆ/2
MINO‐SEC
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು
006‐07
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಕೊಪಪ್ ,ಅಲಪ್
ಎಂ 4ಘೋ.65.ಘೋಷಣೆ/2
GIA‐PRY & SEC
ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಯೆಂದು ಘೋ ಸಲು
006‐07
ಪರ್ಸಾವನೆ ಸ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಕೊಪಪ್ ,ಅಲಪ್
ಎಂ 4ಘೋ.65.ಘೋಷಣೆ/2
ADM‐1
ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಯೆಂದು ಘೋ ಸಲು
006‐07
ಪರ್ಸಾವನೆ ಸ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಕೊಪಪ್ ,ಅಲಪ್
ಎಂ 4ಘೋ.65.ಘೋಷಣೆ/2
MINO‐SEC
ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಯೆಂದು ಘೋ ಸಲು
006‐07
ಪರ್ಸಾವನೆ ಸ ಸುವ ಬಗೆ.

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

GIA‐PRY & SEC ಎಂ

ಂದಿ
ಕನಾರ್ಟಕ
10.42. ಂದಿ/2006
ಕೇಂದರ್ಗಳ
ಮಾನಯ್ತ
ತೆೆ

ಕಷ್ಕ್ ಪರ್ ಕಷ್ಕ್ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯವು
ಂದಿ ಪರ್ಚಾರ ಸಭಾ ಗುಲಬ್ಗರ್ ಅಡಿಯ ಲ್ 7
ಲ್ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಂದಿ ಕಷ್ಕ್ ಕೋ ರ್ನ
ಬಗ
ಬಗೆೆಗ್ NCTE ಸಪ್ಷಟ್ನ
ನೆೆ ಕೋರಿರುವ
ಕೋರಿರುವ ಕುರಿತು
ಕುರಿತು.

3/26/2009 0:00

D

ಎಂ

ಂದಿ
ಕನಾರ್ಟಕ
10.42. ಂದಿ/2006
ಕೇಂದರ್ಗಳ
ಮಾನಯ್ತೆ

ಕಷ್ಕ್ ಪರ್ ಕಷ್ಕ್ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯವು
ಂದಿ ಪರ್ಚಾರ ಸಭಾ ಗುಲಬ್ಗರ್ ಅಡಿಯ ಲ್ 7
ಲ್ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಂದಿ ಕಷ್ಕ್ ಕೋ ರ್ನ
ಬಗೆಗ್ NCTE ಸಪ್ಷಟ್ನೆ ಕೋರಿರುವ ಕುರಿತು.

3/26/2009 0:00

D

ಎಂ

ಂದಿ
ಕನಾರ್ಟಕ
10.42. ಂದಿ/2006
ಕೇಂದರ್ಗಳ
ಮಾನಯ್ತೆ

ಕಷ್ಕ್ ಪರ್ ಕಷ್ಕ್ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯವು
ಂದಿ ಪರ್ಚಾರ ಸಭಾ ಗುಲಬ್ಗರ್ ಅಡಿಯ ಲ್ 7
ಲ್ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಂದಿ ಕಷ್ಕ್ ಕೋ ರ್ನ
ಬಗೆಗ್ NCTE ಸಪ್ಷಟ್ನೆ ಕೋರಿರುವ ಕುರಿತು.

3/26/2009 0:00

D

ADM‐1

MINO‐SEC

8062

ಎಂ. .10/.01. ಂದಿ/2006
GIA‐PRY & SEC
‐07

ಗುಲಬ್ಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಚಿತಾತ್ಪುರ ರ್ೕ ಸೇವಾಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ
ಸಂಸೆಥ್ಯ ಅಧೀನದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ರಾಠೋಡ
ಂದಿ ದಾಯ್ಲಯಕೆಕ್ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ ಸ ತ
ಪರ್ಕಾರ ಮಾನಯ್ತೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

2/28/2011 0:00

D

8062

ಎಂ. .10/.01. ಂದಿ/2006
‐07

ಗುಲಬ್ಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಚಿತಾತ್ಪುರ ರ್ೕ ಸೇವಾಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ
ಸಂಸೆಥ್ಯ ಅಧೀನದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ರಾಠೋಡ
ಂದಿ ದಾಯ್ಲಯಕೆಕ್ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ ಸ ತ
ಪರ್ಕಾರ ಮಾನಯ್ತೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

2/28/2011 0:00

D

ADM‐1

ಎಂ. .10/.01. ಂದಿ/2006
‐07

8062

MINO‐SEC

8077

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2
ೕ,ಅ,ಯು.78/2006‐07

8077

ADM‐1

ಎಂ 2
ೕ,ಅ,ಯು.78/2006‐07

8077

MINO‐SEC

ಎಂ 2
ೕ,ಅ,ಯು.78/2006‐07

8078

8078

8078

ಎಂ 2
GIA‐PRY & SEC ಹು.ತು.ಅನುಮತಿ.76/2006‐
07
ಎಂ 2
ADM‐1
ಹು.ತು.ಅನುಮತಿ.76/2006‐
07
ಎಂ 2
MINO‐SEC
ಹು.ತು.ಅನುಮತಿ.76/2006‐
07

ಗುಲಬ್ಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಚಿತಾತ್ಪುರ ರ್ೕ ಸೇವಾಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ
ಸಂಸೆಥ್ಯ ಅಧೀನದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ರಾಠೋಡ
ಂದಿ ದಾಯ್ಲಯಕೆಕ್ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ ಸ ತ
ಪರ್ಕಾರ ಮಾನಯ್ತೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

2/28/2011 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

4/4/2009 0:00

A

4/4/2009 0:00

A

4/4/2009 0:00

A

2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜಾ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳೆಂ.ಎಂ.ಆರ್. ವರದಿ ಕುರಿತು.

4/4/2009 0:00

D

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ ವಲಯ
ೕಜನಾ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಆಯವಯ್ಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ
ಬಗೆ.
2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ ವಲಯ
ೕಜನಾ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಆಯವಯ್ಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ
ಬಗೆ.
2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ ವಲಯ
ೕಜನಾ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಆಯವಯ್ಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ
ಬಗೆ.
ಅಂಜುಮಾನ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ,ಇಂಡಿ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್
ಖಾ ಇರುವ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಅಂಜುಮಾನ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ,ಇಂಡಿ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್
ಖಾ ಇರುವ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಅಂಜುಮಾನ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ,ಇಂಡಿ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್
ಖಾ ಇರುವ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಪೂಲ್ ಭನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ , ಮೈಸೂರು. ಇವರು
ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಪೂಲ್ ಬನ್ ನಸರ್ರಿ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಕಷ್ಕರ ಮತುತ್
ೕಷಕರ ಸಂಘಕೆಕ್ ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವ
ಬಗೆ.
ಪೂಲ್ ಭನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ , ಮೈಸೂರು. ಇವರು
ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಪೂಲ್ ಬನ್ ನಸರ್ರಿ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಕಷ್ಕರ ಮತುತ್
ೕಷಕರ ಸಂಘಕೆಕ್
ಸಂಘಕ ಕ್ ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವ
ಬಗೆ.
ಪೂಲ್ ಭನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ , ಮೈಸೂರು. ಇವರು
ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಪೂಲ್ ಬನ್ ನಸರ್ರಿ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಕಷ್ಕರ ಮತುತ್
ೕಷಕರ ಸಂಘಕೆಕ್ ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವ
ಬಗೆ.

8079

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ( 7,6)
ಪಾರ್. .ಇತರೆ 44/2002‐03

8079

ADM‐1

ಎಂ 2 ( 7,6)
ಪಾರ್ರ್. .ಇತರೆ 44/2002‐03
/

8079

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ( 7,6)
ಪಾರ್. .ಇತರೆ 44/2002‐03

8080

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2
ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್/13/2006‐07

8080

ADM‐1

ಎಂ 2
ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್/13/2006‐07

2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜಾ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳೆಂ.ಎಂ.ಆರ್. ವರದಿ ಕುರಿತು.

4/4/2009 0:00

D

8080

MINO‐SEC

ಎಂ 2
ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್/13/2006‐07

2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜಾ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳೆಂ.ಎಂ.ಆರ್. ವರದಿ ಕುರಿತು.

4/4/2009 0:00

D

8081

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2
ಉ,ಶಾ.ಪಾರ್.53/2005‐06

10/18/2007 0:00

D

8081

ADM‐1

ಎಂ 2
ಉ,ಶಾ.ಪಾರ್.53/2005‐06

10/18/2007 0:00

D

8081

MINO‐SEC

ಎಂ 2
ಉ,ಶಾ.ಪಾರ್.53/2005‐06

10/18/2007 0:00

D

ಡಾ.ಟಿ.ಎಂ.ಪೈ ಉದುರ್ ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಮೈಸೂರು.ಈ
ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ಕುರಿತು.
ಡಾ.ಟಿ.ಎಂ.ಪೈ ಉದುರ್ ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಮೈಸೂರು.ಈ
ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ಕುರಿತು.
ಡಾ.ಟಿ.ಎಂ.ಪೈ ಉದುರ್ ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಮೈಸೂರು.ಈ
ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ಕುರಿತು.

8100

8100

8100

8102

8102

8102

8109

ಎಂ .10.53.ಅರೇಬಿಕ್/200
6

ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯರ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಹಾಜರಾತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ನನ್ಲೆಯ ಲ್
ಫೈಜೂಲ‐ಊಲೂಂ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ .ಗುಲಬ್ಗರ್
ಹಾಗೂ ಕಮಲಾಪುರ ಈ ಎರಡು ಶಾಲೆಗಳನುನ್
ಮುಚುಚ್ವ ಬಗೆಗ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

C

ಎಂ .10.53.ಅರೇಬಿಕ್/200
6

ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯರ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಹಾಜರಾತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ನನ್ಲೆಯ ಲ್
ಫೈಜೂಲ‐ಊಲೂಂ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ .ಗುಲಬ್ಗರ್
ಹಾಗೂ ಕಮಲಾಪುರ ಈ ಎರಡು ಶಾಲೆಗಳನುನ್
ಮುಚುಚ್ವ ಬಗೆಗ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

C

ಎಂ .10.53.ಅರೇಬಿಕ್/200
6

ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯರ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಹಾಜರಾತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ನನ್ಲೆಯ ಲ್
ಫೈಜೂಲ‐ಊಲೂಂ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ .ಗುಲಬ್ಗರ್
ಹಾಗೂ ಕಮಲಾಪುರ ಈ ಎರಡು ಶಾಲೆಗಳನುನ್
ಮುಚುಚ್ವ ಬಗೆಗ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

C

ಎಂ 4ಘೋ63/2006‐07

ನಾಯ್ಷನಲ್ ಕಮೀಷನ್ ಫಾರ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ನವದೆಹ
ನೋಟೀಸ್ ಸಂಖೆಯ್1378/2006 ಅಂಜುಮನ್
ಮ ಳಾಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ಭಟಕ್ಳ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/30/2010 0:00

D

ಎಂ 4ಘೋ63/2006‐07

ನಾಯ್ಷನಲ್ ಕಮೀಷನ್ ಫಾರ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ನವದೆಹ
ನೋಟೀಸ್ ಸಂಖೆಯ್1378/2006 ಅಂಜುಮನ್
ಮ ಳಾಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ಭಟಕ್ಳ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/30/2010 0:00

D

ಎಂ 4ಘೋ63/2006‐07

ನಾಯ್ಷನಲ್ ಕಮೀಷನ್ ಫಾರ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ನವದೆಹ
ನೋಟೀಸ್
ನ
ೂೕಟೀಸ್ ಸಂಖ
ಸಂಖೆಯ್1378/2006 ಅಂಜುಮನ್
ಮ ಳಾಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ಭಟಕ್ಳ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/30/2010 0:00

D

GIA‐PRY & SEC ಎಂ 2.75. .ಬೇಡಿಕೆ/2006

ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ರಾ ಟ್ೕಯ ಆ ೕಗ
, ನವದೆಹ ಇವರಿಗೆ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಯ ಬಗೆಗ್.

10/18/2007 0:00

D

GIA‐PRY & SEC

ADM‐1

MINO‐SEC

GIA‐PRY & SEC

ADM‐1

MINO‐SEC

8109

ADM‐1

ಎಂ 2.75. .ಬೇಡಿಕೆ/2006

ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ರಾ ಟ್ೕಯ ಆ ೕಗ
, ನವದೆಹ ಇವರಿಗೆ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಯ ಬಗೆಗ್.

10/18/2007 0:00

D

8109

MINO‐SEC

ಎಂ 2.75. .ಬೇಡಿಕೆ/2006

ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ರಾ ಟ್ೕಯ ಆ ೕಗ
, ನವದೆಹ ಇವರಿಗೆ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಯ ಬಗೆಗ್.

10/18/2007 0:00

D

8110

GIA‐PRY & SEC

4/4/2009 0:00

C

8110

ADM‐1

4/4/2009 0:00

C

8110

MINO‐SEC

4/4/2009 0:00

C

8134

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ವಗರ್.55.ವಗಾರ್ವಣೆ/
2006‐07

8/29/2007 0:00

D

8134

ADM‐1

ಎಂ 4ವಗರ್.55.ವಗಾರ್ವಣೆ/
2006‐07

8/29/2007 0:00

D

ಎಂ 2 ರಾ .ಮ .ಸಾ.ಕಾ
48/2006‐07
ಎಂ 2 ರಾ .ಮ .ಸಾ.ಕಾ
48/2006‐07
ಎಂ 2 ರಾ .ಮ .ಸಾ.ಕಾ
48/2006‐07

2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ ಮಟಟ್ದ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.
2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ ಮಟಟ್ದ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.
2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ ಮಟಟ್ದ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.
ಪಿ.ಯು.ಇ.ಎಂ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ. ಪೆರಿಯೂರ್ ನಗರ.
ಬೆಂಗಳೂರು. ರ್ೕಮತಿ ಡಿ.ಪೈಲೆಟ್ ಚಂದರ್.ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ.
ಪಿ.ಯು.ಇ.ಎಂ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ. ಪೆರಿಯೂರ್ ನಗರ.
ಬೆಂಗಳೂರು. ರ್ೕಮತಿ ಡಿ.ಪೈಲೆಟ್ ಚಂದರ್.ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ.

8134

MINO‐SEC

ಎಂ 4ವಗರ್.55.ವಗಾರ್ವಣೆ/
2006‐07

ಪಿ.ಯು.ಇ.ಎಂ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ. ಪೆರಿಯೂರ್ ನಗರ.
ಬೆಂಗಳೂರು. ರ್ೕಮತಿ ಡಿ.ಪೈಲೆಟ್ ಚಂದರ್.ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ.

8/29/2007 0:00

D

ಎಂ 4ಘೋ.68.ಘೋಷಣೆ/2
GIA‐PRY & SEC
006‐07

ಟಪುಪ್ ಸುಲಾತ್ನ್ ಶಾ ದ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್,
ಗುಲಬ್ಗರ್. ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಅಲ್
ಲಾಲ್ ಉದುರ್ ಪೆ ಮರಿ ಮತುತ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಗುಲಬ್ಗರ್
ಇದನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್,

10/17/2007 0:00

D

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋ.68.ಘೋಷಣೆ/2
006‐07

ಟಪುಪ್ ಸುಲಾತ್ನ್ ಶಾ ದ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್,
ಗುಲಬ್ಗರ್. ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಅಲ್
ಲಾಲ್ ಉದುರ್ ಪೆ ಮರಿ ಮತುತ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಗುಲಬ್ಗರ್
ಇದನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್,

10/17/2007 0:00

D

8135

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋ.68.ಘೋಷಣೆ/2
006‐07

ಟಪುಪ್ ಸುಲಾತ್ನ್ ಶಾ ದ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್,
ಗುಲಬ್ಗರ್. ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಅಲ್
ಲಾಲ್ ಉದುರ್ ಪೆ ಮರಿ ಮತುತ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಗುಲಬ್ಗರ್
ಇದನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್,

10/17/2007 0:00

D

8148

GIA‐PRY & SEC

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

8135

8135

8148
8148
8150
8150
8150
8151
8151
8151

8152

8152

8152

ಎಂ 2ಮಾನಯ್ತೆ.80. ಕಷ್ಣ Request for recognition of fathima siddique
urdu girls high school.
ಸಂ/2006‐07
ಎಂ 2ಮಾನಯ್ತೆ.80. ಕಷ್ಣ Request for recognition of fathima siddique
ADM‐1
urdu girls high school.
ಸಂ/2006‐07
ಎಂ 2ಮಾನಯ್ತೆ.80. ಕಷ್ಣ Request for recognition of fathima siddique
MINO‐SEC
urdu girls high school.
ಸಂ/2006‐07
ಬೀದರ್ ತಾ:ನ ಜನವಾಡಾದ ಲ್ ಉದುರ್
ಎಂ 2ತತೆಮಂ.79. .ಬೇಡಿ
GIA‐PRY & SEC
ಮಾಧಯ್ಮದ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ಕೆ/2006‐07
ಬೀದರ್ ತಾ:ನ ಜನವಾಡಾದ ಲ್ ಉದುರ್
ಎಂ 2ತತೆಮಂ.79. .ಬೇಡಿ
ADM‐1
ಮಾಧಯ್ಮದ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ಕೆ/2006‐07
ಬೀದರ್ ತಾ:ನ ಜನವಾಡಾದ ಲ್ ಉದುರ್
ಎಂ 2ತತೆಮಂ.79. .ಬೇಡಿ
MINO‐SEC
ಮಾಧಯ್ಮದ
ಕೆ/2006‐07
/
ಧಯ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಗಂಡು ಮಕಕ್ಳ ಶಾಲೆ. ಭಟಕ್ಳದ
ಎಂ 2ಶಾಮಂ.81. ಕಷ್ಣ
GIA‐PRY & SEC
ಕುರಿತು.
ಸಂ/2006‐07
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಗಂಡು ಮಕಕ್ಳ ಶಾಲೆ. ಭಟಕ್ಳದ
ಎಂ 2ಶಾಮಂ.81. ಕಷ್ಣ
ADM‐1
ಕುರಿತು.
ಸಂ/2006‐07
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಗಂಡು ಮಕಕ್ಳ ಶಾಲೆ. ಭಟಕ್ಳದ
ಎಂ 2ಶಾಮಂ.81. ಕಷ್ಣ
MINO‐SEC
ಕುರಿತು.
ಸಂ/2006‐07
ಅಂಜುಮಾನ್ ತಾರಿಖ ಉದುರ್ ಕನಾರ್ಟಕ ಇವರು
ಎಂ 2ಬೇಡಿಕೆ.82. .ಬೇಡಿಕೆ ಭಾರತ ಸಕಾರ್ರದ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ
GIA‐PRY & SEC
/2006‐07
ಆ ೕಗದ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗ ಗೆ ಸ ಲ್ ರುವ ಮನ
ಬಗೆ.
ಅಂಜುಮಾನ್ ತಾರಿಖ ಉದುರ್ ಕನಾರ್ಟಕ ಇವರು
ಎಂ 2ಬೇಡಿಕೆ.82. .ಬೇಡಿಕೆ ಭಾರತ ಸಕಾರ್ರದ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ
ADM‐1
/2006‐07
ಆ ೕಗದ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗ ಗೆ ಸ ಲ್ ರುವ ಮನ
ಬಗೆ.
ಅಂಜುಮಾನ್ ತಾರಿಖ ಉದುರ್ ಕನಾರ್ಟಕ ಇವರು
ಎಂ 2ಬೇಡಿಕೆ.82. .ಬೇಡಿಕೆ ಭಾರತ ಸಕಾರ್ರದ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ
MINO‐SEC
/2006‐07
ಆ ೕಗದ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗ ಗೆ ಸ ಲ್ ರುವ ಮನ
ಬಗೆ.

8164

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1 ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಖಾಯೆದ್ 12/2006‐07

ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಸಾ, ,ಇ. ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರಿಂದ
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಖಾಯೆದ್ ಉಲಲ್ಂಘನೆ ಕುರಿತು.

5/2/2009 0:00

D

8164

ADM‐1

ಎಂ 1 ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಖಾಯೆದ್ 12/2006‐07

ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಸಾ, ,ಇ. ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರಿಂದ
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಖಾಯೆದ್ ಉಲಲ್ಂಘನೆ ಕುರಿತು.

5/2/2009 0:00

D

8164

MINO‐SEC

ಎಂ 1 ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಖಾಯೆದ್ 12/2006‐07

8171

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2ರಾ ಅ ಸಂ
ಆವರದಿ83/2006‐07

8171

ADM‐1

ಎಂ 2ರಾ ಅ ಸಂ
ಆವರದಿ83/2006‐07

8171

MINO‐SEC

ಎಂ 2ರಾ ಅ ಸಂ
ಆವರದಿ83/2006‐07

8172

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಶಾ‐ವೇ ಅನುದಾನ
84/2006‐07

8172

ADM‐1

8172

MINO‐SEC

8173

GIA‐PRY & SEC

8173

ADM‐1

8173

MINO‐SEC

8174

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಅನುದಾನ 86
2006‐07

8174

ADM‐1

ಎಂ 2 ಅನುದಾನ 86
2006‐07

8174

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಅನುದಾನ 86
2006‐07

8175

GIA‐PRY & SEC

8175

ADM‐1

8175

MINO‐SEC

8193

GIA‐PRY & SEC

8193

ADM‐1

8193

MINO‐SEC

8201

ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಸಾ, ,ಇ. ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರಿಂದ
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಖಾಯೆದ್ ಉಲಲ್ಂಘನೆ ಕುರಿತು.

5/2/2009 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

1987 ರ ನಂತರ ಪೃರಂಬವಾಗೀರುವ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಗ ಗೆ ವೇತನ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/18/2007 0:00

D

ಎಂ 2 ಶಾ‐ವೇ ಅನುದಾನ
84/2006‐07

1987 ರ ನಂತರ ಪೃರಂಬವಾಗೀರುವ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಗ ಗೆ ವೇತನ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/18/2007 0:00

D

ಎಂ 2 ಶಾ‐ವೇ ಅನುದಾನ
84/2006‐07

1987 ರ ನಂತರ ಪೃರಂಬವಾಗೀರುವ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಗ ಗೆ ವೇತನ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/18/2007 0:00

D

ಎಂಡಿ 2 ವೇನ ಅನುದಾನ
85 / 2006‐07
ಎಂಡಿ 2 ವೇನ ಅನುದಾನ
85 / 2006‐07
ಎಂಡಿ 2 ವೇನ ಅನುದಾನ
85 / 2006‐07

ಅಂಜುಂ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇದನುನ್ ವೇತನ
ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಅಂಜುಂ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇದನುನ್ ವೇತನ
ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಅಂಜುಂ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇದನುನ್ ವೇತನ
ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಅಲ್ ಹುದಾ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಕುಣಿಗಲ್ ಇಲ ನ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವೇತನ ಅನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ
ಸ ಬಗೆ
ಅಲ್ ಹುದಾ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಕುಣಿಗಲ್ ಇಲ ನ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವೇತನ ಅನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
ಅಲ್ ಹುದಾ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಕುಣಿಗಲ್ ಇಲ ನ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವೇತನ ಅನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
ಹುಬಬ್ ಳ್ಯ ಲ್ ಉದುರ್ ಶಾಲೆ (ಮದರಸಾ) ಗಳನುನ್
ಮುಚಿಚ್ರುವ ಬಗೆಗ್
ಹುಬಬ್ ಳ್ಯ ಲ್ ಉದುರ್ ಶಾಲೆ (ಮದರಸಾ) ಗಳನುನ್
ಮುಚಿಚ್ರುವ ಬಗೆಗ್
ಹುಬಬ್ ಳ್ಯ ಲ್ ಉದುರ್ ಶಾಲೆ (ಮದರಸಾ) ಗಳನುನ್
ಮುಚಿಚ್ರುವ ಬಗೆಗ್

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

ಅಲ್ ಅಮಾನ್ ಉದುರ್ ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯನುನ್
ವೇತನ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

10/25/2007 0:00

D

ಅಲ್ ಅಮಾನ್ ಉದುರ್ ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯನುನ್
ವೇತನ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

10/25/2007 0:00

D

ಅಲ್ ಅಮಾನ್ ಉದುರ್ ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯನುನ್
ವೇತನ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

10/25/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

ಎಂ

2 ಶಾಲೆ ಮುಚುಚ್ವ
87/2006‐07
ಎಂ 2 ಶಾಲೆ ಮುಚುಚ್ವ
87/2006‐07
ಎಂ 2 ಶಾಲೆ ಮುಚುಚ್ವ
87/2006‐07
ಎಂ
.2.88.ಅನುದಾನ/2006‐
07
ಎಂ
.2.88.ಅನುದಾನ/2006‐
07
ಎಂ
.2.88.ಅನುದಾನ/2006‐
07

1997‐98 ನೇ ಸಾ ನ ರಾ ಟ್ೕಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ
ಆ ೕಗದ 5ನೇ ವಾ ರ್ಕ ವರದಿಯ ಲ್ ಮಾಡಿರುವ
ಫಾರ ಸ್ನ ಬಗೆ.
1997‐98 ನೇ ಸಾ ನ ರಾ ಟ್ೕಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ
ಆ ೕಗದ 5ನೇ ವಾ ರ್ಕ ವರದಿಯ ಲ್ ಮಾಡಿರುವ
ಫಾರ ಸ್ನ ಬಗೆ.
1997‐98 ನೇ ಸಾ ನ ರಾ ಟ್ೕಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ
ಆ ೕಗದ 5ನೇ ವಾ ರ್ಕ ವರದಿಯ ಲ್ ಮಾಡಿರುವ
ಫಾರ ಸ್ನ ಬಗೆ.

ಎಂ 2
ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಅಂಜುಮಾನ್ ಅಜೀಜಿಯಾ ಪೌರ್ಢ
GIA‐PRY & SEC ಶಾ.ಸಂ.ನಿ.ಪೀ.ಖ/26/2006 ಶಾಲೆ, ಕೋಲಾರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿಯಿಂದ
‐07
ಪೀಠೋಪಕರಣ ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8201

ADM‐1

ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಅಂಜುಮಾನ್ ಅಜೀಜಿಯಾ ಪೌರ್ಢ
ಎಂ 2
ಶಾ.ಸಂ.ನಿ.ಪೀ.ಖ/26/2006 ಶಾಲೆ, ಕೋಲಾರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿಯಿಂದ
ಪೀಠೋಪಕರಣ ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
‐07

10/18/2007 0:00

D

8201

MINO‐SEC

ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಅಂಜುಮಾನ್ ಅಜೀಜಿಯಾ ಪೌರ್ಢ
ಎಂ 2
ಶಾ.ಸಂ.ನಿ.ಪೀ.ಖ/26/2006 ಶಾಲೆ, ಕೋಲಾರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿಯಿಂದ
ಪೀಠೋಪಕರಣ ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
‐07

10/18/2007 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

ನಾಯ್ಷನಲ್ ಕಮೀಷನ್ ಫಾರ್ ಮೈನಾರಿಟಿ
ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನಿಸ್ಟೂಯ್ಟ್
ನವದೆಹ ,ನೋಟೀಸುಸಂಖೆಯ್ 430/06 ಕಾನೆವ್ಂಟ್
ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಕೇಶವಪುರ,ಹುಬಬ್ ಳ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ
ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ನಾಯ್ಷನಲ್ ಕಮೀಷನ್ ಫಾರ್ ಮೈನಾರಿಟಿ
ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನಿಸ್ಟೂಯ್ಟ್
ನವದೆಹ ,ನೋಟೀಸುಸಂಖೆಯ್ 430/06 ಕಾನೆವ್ಂಟ್
ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಕೇಶವಪುರ,ಹುಬಬ್ ಳ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ
ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ನಾಯ್ಷನಲ್ ಕಮೀಷನ್ ಫಾರ್ ಮೈನಾರಿಟಿ
ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನಿಸ್ಟೂಯ್ಟ್
ನವದೆಹ ,ನೋಟೀಸುಸಂಖೆಯ್ 430/06 ಕಾನೆವ್ಂಟ್
ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಕೇಶವಪುರ,ಹುಬಬ್ ಳ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ
ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ .ಪಾರ್.ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಎಂದು
ಘೋ ಸಲು ಪರ್ಸಾವನೆ.
ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ .ಪಾರ್.ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಎಂದು
ಘೋ ಸಲು ಪರ್ಸಾವನೆ.
ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ
ಫ
.ಪಾರ್ರ್.ಆಂಗಲ್ಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಧಯ್
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಎಂದು
ಘೋ ಸಲು ಪರ್ಸಾವನೆ.

8219

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋ68/2006‐07

8219

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋ68/2006‐07

8219

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋ68/2006‐07

8220

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋ.61.ಘೋಷಣೆ/2
006‐07

8220

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋ.61.ಘೋಷಣೆ/2
006‐07

8220

MINO‐SEC

ಎಂ 4
4ಘೋ
ಘೋ.61.ಘೋಷಣ
ಘೋಷಣೆ/2
/2
006‐07

8245

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2.89. .ಬೇಡಿಕೆ/2006‐
07

ಭಾಷಾಅಲಪ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯಾದ ಜಿಕೆ ಉದುರ್
ಪರ್ಶಾಲೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರನುನ್
ಗುರುತಿಸುವಾಗ ಆದ ನೂಯ್ನತೆ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/18/2007 0:00

D

8245

ADM‐1

ಎಂ 2.89. .ಬೇಡಿಕೆ/2006‐
07

ಭಾಷಾಅಲಪ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯಾದ ಜಿಕೆ ಉದುರ್
ಪರ್ಶಾಲೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರನುನ್
ಗುರುತಿಸುವಾಗ ಆದ ನೂಯ್ನತೆ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/18/2007 0:00

D

8245

MINO‐SEC

ಎಂ 2.89. .ಬೇಡಿಕೆ/2006‐
07

ಭಾಷಾಅಲಪ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯಾದ ಜಿಕೆ ಉದುರ್
ಪರ್ಶಾಲೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರನುನ್
ಗುರುತಿಸುವಾಗ ಆದ ನೂಯ್ನತೆ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/18/2007 0:00

D

8254

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋ.69.ಘೋಷಣೆ/2
ಕಿರ್ಸತ್ಪರ್ಭಾ ಅನುದಾನಿತ ಪರ್ಶಾಲೆ ಜಯಪುರ
006‐07
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣಸಂಸೆದ್ಯೆಂದು
ೕ ಸುವಬಗೆಗ್.

10/12/2007 0:00

D

8254

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋ.69.ಘೋಷಣೆ/2
ಕಿರ್ಸತ್ಪರ್ಭಾ ಅನುದಾನಿತ ಪರ್ಶಾಲೆ ಜಯಪುರ
006‐07
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣಸಂಸೆದ್ಯೆಂದು
ೕ ಸುವಬಗೆಗ್.

10/12/2007 0:00

D

8254

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋ.69.ಘೋಷಣೆ/2
ಕಿರ್ಸತ್ಪರ್ಭಾ ಅನುದಾನಿತ ಪರ್ಶಾಲೆ ಜಯಪುರ
006‐07
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣಸಂಸೆದ್ಯೆಂದು
ೕ ಸುವಬಗೆಗ್.

10/12/2007 0:00

D

8255

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋ.70.ಘೋಷಣೆ/2
006‐07

8255

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋ.70.ಘೋಷಣೆ/2
006‐07

8255

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋ.70.ಘೋಷಣೆ/2
006‐07

8263

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ. .2. ರಾ.ಸ. ಪರ್. 90:
2006‐07

8263

ADM‐1

ಎಂ. .2. ರಾ.ಸ. ಪರ್. 90:
2006‐07

8263

MINO‐SEC

ಎಂ. .2. ರಾ.ಸ. ಪರ್. 90:
2006‐07

8264

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ. .2. ರಾ.ಸ ಪರ್. 91:
2006‐07

8264

ADM‐1

ಎಂ. .2. ರಾ.ಸ ಪರ್. 91:
2006‐07

8264

MINO‐SEC

ಎಂ. .2. ರಾ.ಸ ಪರ್. 91:
2006‐07

8265

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ. 2 ವೇ. ಬಿ. 64: 2006‐
07

8265

ADM‐1

ಎಂ. 2 ವೇ. ಬಿ. 64: 2006‐
07

8265

MINO‐SEC

ಎಂ. 2 ವೇ. ಬಿ. 64: 2006‐
07

8266

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ. .2(ಎಂ. .7) (ಜಿ1)
ಶಾ. .ಅ: 26/04‐05

8266

ADM‐1

ಎಂ. .2(ಎಂ. .7) (ಜಿ1)
ಶಾ. .ಅ: 26/04‐05

8266

MINO‐SEC

ಎಂ. .2(ಎಂ. .7) (ಜಿ1)
ಶಾ. .ಅ: 26/04‐05

8269

GIA‐PRY & SEC

8269

ADM‐1

ಎಂ
.10.18.ಅರೇಬಿಕ್/2006‐
07
ಎಂ
.10.18.ಅರೇಬಿಕ್/2006‐
07

ಸೆಕೆಟ್ಡ್ ಹಾಟರ್ ಪರ್ಶಾಲೆ ರೇಬೈಲು ಶಾಲೆಯನುನ್
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ೕ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಪರ್ಸಾವನೆ
ಸೆಕೆಟ್ಡ್ ಹಾಟರ್ ಪರ್ಶಾಲೆ ರೇಬೈಲು ಶಾಲೆಯನುನ್
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ೕ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಪರ್ಸಾವನೆ
ಸೆಕೆಟ್ಡ್ ಹಾಟರ್ ಪರ್ಶಾಲೆ ರೇಬೈಲು ಶಾಲೆಯನುನ್
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ೕ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಪರ್ಸಾವನೆ
ರ್ೕ.
ೕತಿಯಾರ್ ರಹಮಾನ್ ರಾಜಯ್ ಸಭಾ
ಸದಸಯ್ರು ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್: 5013
ಕೆಕ್ ಉತರ ಸ ಸುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕ.
ೕತಿಯಾರ್ ರಹಮಾನ್ ರಾಜಯ್ ಸಭಾ
ಸದಸಯ್ರು ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್: 5013
ಕೆಕ್ ಉತರ ಸ ಸುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕ.
ೕತಿಯಾರ್ ರಹಮಾನ್ ರಾಜಯ್ ಸಭಾ
ಸದಸಯ್ರು ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್: 5013
ಕೆಕ್ ಉತರ ಸ ಸುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕ ೕತಿಯಾರ್ ರಹಮಾನ್, ರಾಜಯ್ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರು
ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್: ಎಸ್. 3709ಕೆಕ್
ಉತರ ಸ ಸುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕ ೕತಿಯಾರ್ ರಹಮಾನ್, ರಾಜಯ್ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರು
ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್: ಎಸ್. 3709ಕೆಕ್
ಉತರ ಸ ಸುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕ ೕತಿಯಾರ್ ರಹಮಾನ್, ರಾಜಯ್ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರು
ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್: ಎಸ್. 3709ಕೆಕ್
ಉತರ ಸ ಸುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕಮತಿ ಹ ೕನಾ ಬೇಗಂ. ಡಬೂಲ್/ಒ ಸೈಯದ್
ಯಾದುಲಾಲ್ ಹುಸೇನ್ , ಕಷ್ಕಿ ಅಂಜುಮಾನ್ ಉದುರ್
ಪೌರ್
ಪ ರ್ಢಶಾಲ
ಶಾಲೆ , ಶಹಾಬಾಗ್ ಗುಲ
ಗುಲಬ್ಬ್ಗಾರ್
ಗಾರ್ ಇವರ ವ
ವೇತನ
ತನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
ರ್ೕಮತಿ ಹ ೕನಾ ಬೇಗಂ. ಡಬೂಲ್/ಒ ಸೈಯದ್
ಯಾದುಲಾಲ್ ಹುಸೇನ್ , ಕಷ್ಕಿ ಅಂಜುಮಾನ್ ಉದುರ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ , ಶಹಾಬಾಗ್ ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಇವರ ವೇತನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
ರ್ೕಮತಿ ಹ ೕನಾ ಬೇಗಂ. ಡಬೂಲ್/ಒ ಸೈಯದ್
ಯಾದುಲಾಲ್ ಹುಸೇನ್ , ಕಷ್ಕಿ ಅಂಜುಮಾನ್ ಉದುರ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ , ಶಹಾಬಾಗ್ ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಇವರ ವೇತನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
ರ್ೕ. ಆರ್. ಎಸ್. ಆತಾತ್ರ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಆಲ್
ಹಸನತ್ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಿಜಾಪುರ ಇವರ
ವೇತನ ಹಾಗೂ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆ.
ರ್ೕ. ಆರ್. ಎಸ್. ಆತಾತ್ರ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಆಲ್
ಹಸನತ್ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಿಜಾಪುರ ಇವರ
ವೇತನ ಹಾಗೂ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆ.
ರ್ೕ. ಆರ್. ಎಸ್. ಆತಾತ್ರ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಆಲ್
ಹಸನತ್ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಿಜಾಪುರ ಇವರ
ವೇತನ ಹಾಗೂ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆ.
ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳ ತಪಾಸಣೆ ಕಾಯರ್ದ
ಜವಬಾದ್ರಿಯನುನ್ ಜಿಲಾಲ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರುಗ ಗೆ
ಪರ್ತಾಯ್ ೕಜಿಸುವ ಕುರಿತು.
ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳ ತಪಾಸಣೆ ಕಾಯರ್ದ
ಜವಬಾದ್ರಿಯನುನ್ ಜಿಲಾಲ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರುಗ ಗೆ
ಪರ್ತಾಯ್ ೕಜಿಸುವ ಕುರಿತು.

10/26/2007 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

4/4/2009 0:00

C

4/4/2009 0:00

C

4/4/2009 0:00

C

10/9/2007 0:00

D

10/9/2007 0:00

D

8269
8277
8277
8277

8365

8365

8365

8634
8634
8634
8635

8635

8635

ಎಂ
.10.18.ಅರೇಬಿಕ್/2006‐
07
ಎಂ 4ಘೋ.73.ಘೋಷಣೆ/2
GIA‐PRY & SEC
006‐07
ಎಂ 4ಘೋ.73.ಘೋಷಣೆ/2
ADM‐1
006‐07
ಎಂ 4ಘೋ.73.ಘೋಷಣೆ/2
MINO‐SEC
006‐07

ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳ ತಪಾಸಣೆ ಕಾಯರ್ದ
ಜವಬಾದ್ರಿಯನುನ್ ಜಿಲಾಲ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರುಗ ಗೆ
ಪರ್ತಾಯ್ ೕಜಿಸುವ ಕುರಿತು.
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳೆಂದು ಘೋ ಸುವ
ಸಂಬಂಧ .
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳೆಂದು ಘೋ ಸುವ
ಸಂಬಂಧ .
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳೆಂದು ಘೋ ಸುವ
ಸಂಬಂಧ .
ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 1371 2006 ಸೇಕೆರ್ೕಡ್ ಹಾಟ್ರ್
ಎಂ 4ಘೋ.74.ಘೋಷಣೆ/2 ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಪೆ ಮರಿ ಸೂಕ್ಲ್, ಹುಬಬ್ ಳ್ .ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್
GIA‐PRY & SEC
1376 ಅಂಜುಮಾನ್ ಪೆ ಮರಿ ಉದುರ್ ಸೂಕ್ಲ್
006‐07
ಭಟಕ್ಳ.ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗಳನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ
ಸಂಸೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 1371 2006 ಸೇಕೆರ್ೕಡ್ ಹಾಟ್ರ್
ಎಂ 4ಘೋ.74.ಘೋಷಣೆ/2 ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಪೆ ಮರಿ ಸೂಕ್ಲ್, ಹುಬಬ್ ಳ್ .ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್
ADM‐1
1376 ಅಂಜುಮಾನ್ ಪೆ ಮರಿ ಉದುರ್ ಸೂಕ್ಲ್
006‐07
ಭಟಕ್ಳ.ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗಳನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ
ಸಂಸೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 1371 2006 ಸೇಕೆರ್ೕಡ್ ಹಾಟ್ರ್
ಎಂ 4ಘೋ.74.ಘೋಷಣೆ/2 ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಪೆ ಮರಿ ಸೂಕ್ಲ್, ಹುಬಬ್ ಳ್ .ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್
MINO‐SEC
1376 ಅಂಜುಮಾನ್ ಪೆ ಮರಿ ಉದುರ್ ಸೂಕ್ಲ್
006‐07
ಭಟಕ್ಳ.ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗಳನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ
ಸಂಸೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಎಂ 4ಘೋಕೆ ಯಟ್.78.
GIA‐PRY & SEC
Saraswathi edn trust. v/s l.subbanna.
ಘೋಷಣೆ/2006‐07
ಎಂ 4ಘೋಕೆ ಯಟ್.78.
Saraswathi edn trust. v/s l.subbanna.
ADM‐1
ಘೋಷಣೆ/2006‐07
ಎಂ 4ಘೋಕೆ ಯಟ್.78.
Saraswathi edn trust. v/s l.subbanna.
MINO‐SEC
ಘೆ
ಘೋಷಣೆ/2006‐07
/
ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾಸ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದ ಪೂವರ್
ಎಂ 4ಘೋ.77.ಘೋಷಣೆ/2
GIA‐PRY & SEC
ಕಾಲೇಜನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಸಂಸೆಥ್ಯೆಂದು
006‐07
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾಸ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದ ಪೂವರ್
ಎಂ 4ಘೋ.77.ಘೋಷಣೆ/2
ADM‐1
ಕಾಲೇಜನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಸಂಸೆಥ್ಯೆಂದು
006‐07
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾಸ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದ ಪೂವರ್
ಎಂ 4ಘೋ.77.ಘೋಷಣೆ/2
MINO‐SEC
ಕಾಲೇಜನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಸಂಸೆಥ್ಯೆಂದು
006‐07
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
MINO‐SEC

10/9/2007 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

8639

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ತಬೇ.79.ಆಡ ತ/20
06‐07

Re‐opening of tamil schools at
jamrutpatti,marukotti,alambaai and palar.

10/26/2007 0:00

D

8639

ADM‐1

ಎಂ 4ತಬೇ.79.ಆಡ ತ/20
06‐07

Re‐opening of tamil schools at
jamrutpatti,marukotti,alambaai and palar.

10/26/2007 0:00

D

8639

MINO‐SEC

ಎಂ 4ತಬೇ.79.ಆಡ ತ/20
06‐07

Re‐opening of tamil schools at
jamrutpatti,marukotti,alambaai and palar.

10/26/2007 0:00

D

8679

GIA‐PRY & SEC

E

ADM‐1

4/4/2009 0:00

E

8679

MINO‐SEC

URDU PRIMARY SCHOOLS CLOSE FROM
BAGEPALLI TALUK
URDU PRIMARY SCHOOLS CLOSE FROM
BAGEPALLI TALUK
URDU PRIMARY SCHOOLS CLOSE FROM
BAGEPALLI TALUK

4/4/2009 0:00

8679

MC2 URDU SHALE
23/2006‐07
MC2 URDU SHALE
23/2006‐07
MC2 URDU SHALE
23/2006‐07

4/4/2009 0:00

E

8716

GIA‐PRY & SEC

MC2/SALARE.93.ನೇಮ
ಕಾತಿ/2006‐07

8716

ADM‐1

MC2/SALARE.93.ನೇಮ
ಕಾತಿ/2006‐07

8716

MINO‐SEC

MC2/SALARE.93.ನೇಮ
ಕಾತಿ/2006‐07

8717

GIA‐PRY & SEC

8717

ADM‐1

8717

MINO‐SEC

8718

GIA‐PRY & SEC

8718

ADM‐1

8718

MINO‐SEC

8719

GIA‐PRY & SEC

8719

ADM‐1

8719

MINO‐SEC

8799

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋ.83.ಘೋಷಣೆ/2
006‐07

8799

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋ.83.ಘೋಷಣೆ/2
006‐07

8799

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋ.83.ಘೋಷಣೆ/2
006‐07

8814

GIA‐PRY & SEC

8814

ADM‐1

8814

MINO‐SEC

8817

GIA‐PRY & SEC

MC2/ URDU
SHALA.93. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2006‐07
MC2/ URDU
SHALA.93. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2006‐07
MC2/ URDU
SHALA.93. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2006‐07
MC2/URDU PRO
SHALE.94. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2006‐07
MC2/URDU PRO
SHALE.94. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2006‐07
MC2/URDU PRO
SHALE.94. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2006‐07
MC2/URDU PRI
SHALE.95. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2006‐07
ಸಂ/2006 07
MC2/URDU PRI
SHALE.95. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2006‐07
MC2/URDU PRI
SHALE.95. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2006‐07

ಎಂ 4ಅನುದಾನ.84.ಅನು
ದಾನ/2006‐07
ಎಂ 4ಅನುದಾನ.84.ಅನು
ದಾನ/2006‐07
ಎಂ 4ಅನುದಾನ.84.ಅನು
ದಾನ/2006‐07
ಎಂ 4ಘೋಸಭೆ.85.ಘೋಷ
ಣೆ/2006‐07

ಎ.ಕೆ.ನುಸರ್ತ್ ಉನಿನ್ಸ ಸ ಸ.ಉದುರ್ ಪರ್ಶಾಲೆ
ತಡೆಯಿಡಿದಿರುವ ವೇತನವನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡಿ ಕೂಡುವ ಬಗೆ.
ಎ.ಕೆ.ನುಸರ್ತ್ ಉನಿನ್ಸ ಸ ಸ.ಉದುರ್ ಪರ್ಶಾಲೆ
ತಡೆಯಿಡಿದಿರುವ ವೇತನವನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡಿ ಕೂಡುವ ಬಗೆ.
ಎ.ಕೆ.ನುಸರ್ತ್ ಉನಿನ್ಸ ಸ ಸ.ಉದುರ್ ಪರ್ಶಾಲೆ
ತಡೆಯಿಡಿದಿರುವ ವೇತನವನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡಿ ಕೂಡುವ ಬಗೆ.

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

ಸ.ಪೌರ್ಶಾಲೆ ಜೀವಗಿರ್ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬ್ಗರ್ ಇ ಲ್
ಉದುರ್ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/18/2007 0:00

D

ಸ.ಪೌರ್ಶಾಲೆ ಜೀವಗಿರ್ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬ್ಗರ್ ಇ ಲ್
ಉದುರ್ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/18/2007 0:00

D

ಸ.ಪೌರ್ಶಾಲೆ ಜೀವಗಿರ್ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬ್ಗರ್ ಇ ಲ್
ಉದುರ್ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

ಗಣಾಪೂರ ಗಾರ್ಮದ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಉದುರ್ ಶಾಲೆ
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಕುರಿತು.

10/18/2007 0:00

D

ಗಣಾಪೂರ ಗಾರ್ಮದ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಉದುರ್ ಶಾಲೆ
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಕುರಿತು.

10/18/2007 0:00

D

ಗಣಾಪೂರ ಗಾರ್ಮದ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಉದುರ್ ಶಾಲೆ
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಕುರಿತು.

10/18/2007 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

ಕುಮಟಾ ತಾ: ಮಿಜಾರ್ನದ ಲ್ ಉದುರ್ ಭಾ ಕ 56
ಮಕಕ್ ಗೆ 8ನೇತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವಬಗೆಗ್.
ಅಡಕದೂಂದಿಗೆ
ಕುಮಟಾ ತಾ: ಮಿಜಾರ್ನದ ಲ್ ಉದುರ್ ಭಾ ಕ 56
ಮಕಕ್ ಗೆ 8ನೇತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವಬಗೆಗ್.
ಅಡಕದೂಂದಿಗೆ
ಕುಮಟಾ ತಾ: ಮಿಜಾರ್ನದ ಲ್ ಉದುರ್ ಭಾ ಕ 56
ಮಕಕ್ ಗೆ 8ನೇತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವಬಗೆಗ್.
ಅಡಕದೂಂದಿಗೆ

ೕತಿಚಂದ್ ಂಗಡೆ ಭರತೇಶ್ ಪಾ ಟೆಕಿನ್ಕ್
ಬೆಳಗಾ . ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ೕತಿಚಂದ್ ಂಗಡೆ ಭರತೇಶ್ ಪಾ ಟೆಕಿನ್ಕ್
ಬೆಳಗಾ . ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ೕತಿಚಂದ್ ಂಗಡೆ ಭರತೇಶ್ ಪಾ ಟೆಕಿನ್ಕ್
ಬೆಳಗಾ . ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಉದುರ್ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಮನ
ಬಗೆಗ್.
ಉದುರ್ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಮನ
ಬಗೆಗ್.
ಉದುರ್ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಮನ
ಬಗೆಗ್.
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳನುನ್
ಭಾಷಾ/ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಕಷ್ಣ
ಸಂಸೆಥ್ಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗಿನ ತಿದೊದ್ೕಲೆ ಬಗೆಗ್.

8817

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋಸಭೆ.85.ಘೋಷ
ಣೆ/2006‐07

ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳನುನ್
ಭಾಷಾ/ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಕಷ್ಣ
ಸಂಸೆಥ್ಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗಿನ ತಿದೊದ್ೕಲೆ ಬಗೆಗ್.

10/26/2007 0:00

D

8817

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋಸಭೆ.85.ಘೋಷ
ಣೆ/2006‐07

ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳನುನ್
ಭಾಷಾ/ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಕಷ್ಣ
ಸಂಸೆಥ್ಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗಿನ ತಿದೊದ್ೕಲೆ ಬಗೆಗ್.

10/26/2007 0:00

D

9015

GIA‐PRY & SEC

Mc2 [c8][3]RIT APEEL
57/2006‐07

7/29/2009 0:00

D

9015

ADM‐1

Mc2 [c8][3]RIT APEEL
57/2006‐07

7/29/2009 0:00

D

9015

MINO‐SEC

Mc2 [c8][3]RIT APEEL
57/2006‐07

7/29/2009 0:00

D

9028

GIA‐PRY & SEC

Mc2/ mislenes school
teachers 9/ 2006‐07

10/18/2007 0:00

D

9028

ADM‐1

Mc2/ mislenes school
teachers 9/ 2006‐07

10/18/2007 0:00

D

9028

MINO‐SEC

Mc2/ mislenes school
teachers 9/ 2006‐07

10/18/2007 0:00

D

9029

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋ82/2006‐07

6/9/2010 0:00

E

9029

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋ82/2006‐07

6/9/2010 0:00

E

9029

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋ82/2006‐07

6/9/2010 0:00

E

9030

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋ82/2006‐07

2/26/2007 0:00

D

9030

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋ82/2006‐07

2/26/2007 0:00

D

9030

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋ82/2006‐07

2/26/2007 0:00

D

9031

GIA‐PRY & SEC

Mc2 / school close
52/2005‐06

10/25/2007 0:00

D

9031

ADM‐1

Mc2 / school close
52/2005‐06

10/25/2007 0:00

D

SAGARA URDU HIGH SCHOOL SAGARA RIT
APEEL NO 5115‐5387/2000 CW RIT IRALU N0
6659/2000 AS PER RELESE OFAREARS
SALAREES.
SAGARA URDU HIGH SCHOOL SAGARA RIT
APEEL NO 5115‐5387/2000 CW RIT IRALU N0
6659/2000 AS PER RELESE OFAREARS
SALAREES.
SAGARA URDU HIGH SCHOOL SAGARA RIT
APEEL NO 5115‐5387/2000 CW RIT IRALU N0
6659/2000 AS PER RELESE OFAREARS
SALAREES.
smt sageda begum teacher rahmania urdu
narsare school Ramanagaram permenent
teacher proposal
smt sageda begum teacher rahmania urdu
narsare school Ramanagaram permenent
teacher proposal
smt sageda begum teacher rahmania urdu
narsare school Ramanagaram permenent
teacher proposal
/
, ಲ್ನಿ ಕಾನೆವ್ವ್ಂಟ್
ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ಯ್ 399/2006,ಕೂಲ್
ಹೈಸೂಕ್ಲ್,ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ,ಬೆಂಗಳೂರು,ಈಶಾಲೆಯನುನ್
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 399/2006,ಕೂಲ್ನಿ ಕಾನೆವ್ಂಟ್
ಹೈಸೂಕ್ಲ್,ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ,ಬೆಂಗಳೂರು,ಈಶಾಲೆಯನುನ್
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 399/2006,ಕೂಲ್ನಿ ಕಾನೆವ್ಂಟ್
ಹೈಸೂಕ್ಲ್,ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ,ಬೆಂಗಳೂರು,ಈಶಾಲೆಯನುನ್
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 399/2006,ಕೂಲ್ನಿ ಕಾನೆವ್ಂಟ್
ಹೈಸೂಕ್ಲ್,ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ,ಬೆಂಗಳೂರು,ಈಶಾಲೆಯನುನ್
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 399/2006,ಕೂಲ್ನಿ ಕಾನೆವ್ಂಟ್
ಹೈಸೂಕ್ಲ್,ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ,ಬೆಂಗಳೂರು,ಈಶಾಲೆಯನುನ್
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 399/2006,ಕೂಲ್ನಿ ಕಾನೆವ್ಂಟ್
ಹೈಸೂಕ್ಲ್,ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ,ಬೆಂಗಳೂರು,ಈಶಾಲೆಯನುನ್
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
Central Muslim Association of Karnataka
Bangalore Rening C M A Urdu H P School
Close.
Central Muslim Association of Karnataka
Bangalore Rening C M A Urdu H P School
Close.

9031

MINO‐SEC

Mc2 / school close
52/2005‐06

9040

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಕೊಂಕಣಿ117/2005‐
06

9040

ADM‐1

ಎಂ 4ಕೊಂಕಣಿ117/2005‐
06

9040

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಕೊಂಕಣಿ117/2005‐
06

9049

GIA‐PRY & SEC

9049

ADM‐1

9049

MINO‐SEC

9086

GIA‐PRY & SEC

Mc2/School permission
98/2006‐07

9086

ADM‐1

Mc2/School permission
98/2006‐07

9086

MINO‐SEC

Mc2/School permission
98/2006‐07

9093

GIA‐PRY & SEC

9093

ADM‐1

9093

MINO‐SEC

9153

GIA‐PRY & SEC

CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ
ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2007

9153

ADM‐1

CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ
ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2007

9153

MINO‐SEC

CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ
ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2007

9346
9346
9346
9351
9351
9351

mc10[arabic].97.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2007
mc10[arabic].97.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2007
mc10[arabic].97.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2007

MC2/ urdu Bhavana
5/2003‐04
MC2/ urdu Bhavana
5/2003‐04
MC2/ urdu Bhavana
5/2003‐04

Central Muslim Association of Karnataka
Bangalore Rening C M A Urdu H P School
Close.
ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಯನುನ್ 3ನೇ ಐಚಿಚ್ಕ ಭಾಷೆಯನಾನ್ಗಿ
ಶಾಲಾ ಪಠಯ್ಕರ್ಮದ ಲ್ ಸೇರಿ ಪಠಯ್ವಸುತ್ವನುನ್
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ.
ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಯನುನ್ 3ನೇ ಐಚಿಚ್ಕ ಭಾಷೆಯನಾನ್ಗಿ
ಶಾಲಾ ಪಠಯ್ಕರ್ಮದ ಲ್ ಸೇರಿ ಪಠಯ್ವಸುತ್ವನುನ್
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ.
ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಯನುನ್ 3ನೇ ಐಚಿಚ್ಕ ಭಾಷೆಯನಾನ್ಗಿ
ಶಾಲಾ ಪಠಯ್ಕರ್ಮದ ಲ್ ಸೇರಿ ಪಠಯ್ವಸುತ್ವನುನ್
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ.
ಎನ್ ಎಂ ಸೊಸೈಟಿ , ಬಿಜಾಪುರ ಇ ಲ್ ಬಡಿತ್ಯಿಂದ
ಖಾ ಇರುವ ಹುದ್ದ್ಎ ತುಂಬುವ ಬಗೆಗ್.
ಎನ್ ಎಂ ಸೊಸೈಟಿ , ಬಿಜಾಪುರ ಇ ಲ್ ಬಡಿತ್ಯಿಂದ
ಖಾ ಇರುವ ಹುದ್ದ್ಎ ತುಂಬುವ ಬಗೆಗ್.
ಎನ್ ಎಂ ಸೊಸೈಟಿ , ಬಿಜಾಪುರ ಇ ಲ್ ಬಡಿತ್ಯಿಂದ
ಖಾ ಇರುವ ಹುದ್ದ್ಎ ತುಂಬುವ ಬಗೆಗ್.
Govt urdu H P s Hagganahally Andrahally
Main Road Bangalore Permesion to strat 8 th
standard.
Govt urdu H P s Hagganahally Andrahally
Main Road Bangalore Permesion to strat 8 th
standard.
Govt urdu H P s Hagganahally Andrahally
Main Road Bangalore Permesion to strat 8 th
standard.
Urdu bhvan for Bangalore santion for
Badgect.
Urdu bhvan for Bangalore
g
santion for
Badgect.
Urdu bhvan for Bangalore santion for
Badgect.
ಖೂಶೂರ್ ಚಾರಿಟೆಬಲ್ ಟರ್ಸಟ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ
ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಗಳೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಖೂಶೂರ್ ಚಾರಿಟೆಬಲ್ ಟರ್ಸಟ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ
ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಗಳೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಖೂಶೂರ್ ಚಾರಿಟೆಬಲ್ ಟರ್ಸಟ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ
ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಗಳೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.

ಎಂ 10 ಂ.ಮಾ.ಹ..102.
Application under right information act,2005.
ನೇಮಕಾತಿ/2006‐07
ಎಂ 10 ಂ.ಮಾ.ಹ..102.
Application under right information act,2005.
ADM‐1
ನೇಮಕಾತಿ/2006‐07
ಎಂ 10 ಂ.ಮಾ.ಹ..102.
Application under right information act,2005.
MINO‐SEC
ನೇಮಕಾತಿ/2006‐07
ಎಂ 4ಘೋ.88.ಘೋಷಣೆ/2
GIA‐PRY & SEC
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಕಷ್ಣ ಸಂಸಥ್ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ
006‐07
ಎಂ 4ಘೋ.88.ಘೋಷಣೆ/2
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಕಷ್ಣ ಸಂಸಥ್ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ
ADM‐1
006‐07
ಎಂ 4ಘೋ.88.ಘೋಷಣೆ/2
MINO‐SEC
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಕಷ್ಣ ಸಂಸಥ್ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ
006‐07
GIA‐PRY & SEC

10/25/2007 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

7/29/2009 0:00

D

7/29/2009 0:00

D

7/29/2009 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

9355

GIA‐PRY & SEC

ನಿ(ಅ.ಸಂ.)/ .ಪ.ಚುಕೆಕ್
ಗು.ಪರ್./48(268)/2006‐07

ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ
ಎ.ಎಂ. ಂಡಸಗೇರಿ ರವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್
ಸಂಖೆಯ್: 48(268) ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು

4/24/2008 0:00

C

9355

ADM‐1

ನಿ(ಅ.ಸಂ.)/ .ಪ.ಚುಕೆಕ್
ಗು.ಪರ್./48(268)/2006‐07

ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ
ಎ.ಎಂ. ಂಡಸಗೇರಿ ರವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್
ಸಂಖೆಯ್: 48(268) ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು

4/24/2008 0:00

C

9355

MINO‐SEC

ನಿ(ಅ.ಸಂ.)/ .ಪ.ಚುಕೆಕ್
ಗು.ಪರ್./48(268)/2006‐07

ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ
ಎ.ಎಂ. ಂಡಸಗೇರಿ ರವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್
ಸಂಖೆಯ್: 48(268) ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು

4/24/2008 0:00

C

8/1/2009 0:00

A

8/1/2009 0:00

A

8/1/2009 0:00

A

8/6/2009 0:00

C

8/6/2009 0:00

C

8/6/2009 0:00

C

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

9457

9457

9457

9458

9458

9458

9459

9459

9459

9460

9460

9460

9461

ಕಛೇರಿಗೆ ಅವಶಯ್ಕ ಕುಚಿರ್ಗಳನುನ್ ಜನತಾ ಬಜಾರಿನ ಲ್
ಕಛೇರಿಯ ಸಾಮಾನಯ್ ವೆಚಚ್ದ ಆಯವಯ್ದ ಲ್
ಖರೀದಿಸುವ ಬಗೆ.
ಕಛೇರಿಗೆ ಅವಶಯ್ಕ ಕುಚಿರ್ಗಳನುನ್ ಜನತಾ ಬಜಾರಿನ ಲ್
ಎಂ 2 ಕ ಅ ಸಾ ಖ
ADM‐1
ಕಛೇರಿಯ ಸಾಮಾನಯ್ ವೆಚಚ್ದ ಆಯವಯ್ದ ಲ್
99/2006‐07
ಖರೀದಿಸುವ ಬಗೆ.
ಕಛೇರಿಗೆ ಅವಶಯ್ಕ ಕುಚಿರ್ಗಳನುನ್ ಜನತಾ ಬಜಾರಿನ ಲ್
ಎಂ 2 ಕ ಅ ಸಾ ಖ
MINO‐SEC
ಕಛೇರಿಯ ಸಾಮಾನಯ್ ವೆಚಚ್ದ ಆಯವಯ್ದ ಲ್
99/2006‐07
ಖರೀದಿಸುವ ಬಗೆ.
2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢ
ಎಂ 2/.100.ವಾ.ವರದಿ/20
GIA‐PRY & SEC
ಕಷ್ಣಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ವಾ ರ್ಕ ವರದಿಯನುನ್
06‐07
ಸ ಸುವ ಕುರಿತು.
2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢ
ಎಂ 2/.100.ವಾ.ವರದಿ/20
ADM‐1
ಕಷ್ಣಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ವಾ ರ್ಕ ವರದಿಯನುನ್
06‐07
ಸ ಸುವ ಕುರಿತು.
2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢ
ಎಂ 2/.100.ವಾ.ವರದಿ/20
MINO‐SEC
ಕಷ್ಣಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ವಾ ರ್ಕ ವರದಿಯನುನ್
06‐07
ಕುರಿತು..
ಸ ಸುವ ಕುರಿತು
ಟಿಜನ್ ನಸರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಎಂ 2/ ಕಷ್ಕ ನೇಮಕ
GIA‐PRY & SEC
ಕಲಾ ಪಾಳಯ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಕನನ್ಡ
101/ 2006‐07
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆ ಅನುಮೂದನೆ ಕುರಿತು.
ಟಿಜನ್ ನಸರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಎಂ 2/ ಕಷ್ಕ ನೇಮಕ
ADM‐1
ಕಲಾ ಪಾಳಯ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಕನನ್ಡ
101/ 2006‐07
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆ ಅನುಮೂದನೆ ಕುರಿತು.
ಟಿಜನ್ ನಸರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಎಂ 2/ ಕಷ್ಕ ನೇಮಕ
MINO‐SEC
ಕಲಾ ಪಾಳಯ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಕನನ್ಡ
101/ 2006‐07
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆ ಅನುಮೂದನೆ ಕುರಿತು.
ಮು ಲ್ಂ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನಟ್ಟೂಯ್ಷನ್
ಎಂ 2/ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕ
ಕೂ;ಅರಡಿನೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಬೆಳಗಾ ಇವರು ಉದುರ್
GIA‐PRY & SEC
104/2006‐07
ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಇರುವ ಕನನ್ಡ ಕಷ್ಕರ ಹುದದ್ಗಕನುನ್
ತುಂಬುವ ಬಗ.
ಮು ಲ್ಂ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನಟ್ಟೂಯ್ಷನ್
ಎಂ 2/ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕ
ಕೂ;ಅರಡಿನೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಬೆಳಗಾ ಇವರು ಉದುರ್
ADM‐1
104/2006‐07
ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಇರುವ ಕನನ್ಡ ಕಷ್ಕರ ಹುದದ್ಗಕನುನ್
ತುಂಬುವ ಬಗ.
ಮು ಲ್ಂ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನಟ್ಟೂಯ್ಷನ್
ಎಂ 2/ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕ
ಕೂ;ಅರಡಿನೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಬೆಳಗಾ ಇವರು ಉದುರ್
MINO‐SEC
104/2006‐07
ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಇರುವ ಕನನ್ಡ ಕಷ್ಕರ ಹುದದ್ಗಕನುನ್
ತುಂಬುವ ಬಗ.
ಗುಲಬ್ಗರ್ ಜಿಲಾಲ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ ಮತುತ್
ೕಷಕರ ಸಂಘ
ಎಂ 2/ ಸಮಸಯ್ಗಳ ಬಗಗ್
GIA‐PRY & SEC
ಮತುತ್ ಗುಲ್ ಕಷ್ನ್ ಇ‐ಅಫಜಲ್ ಉದುರ್ ಶಾಲೆ
105/2006‐07
ಗುಲಬ್ಗರ್ ಇವರು ವೈಮನಸಯ್ಗಳ ಬಗ.
GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಕ ಅ ಸಾ ಖ
99/2006‐07

9461

ADM‐1

ಎಂ 2/ ಸಮಸಯ್ಗಳ ಬಗಗ್
105/2006‐07

9461

MINO‐SEC

ಎಂ 2/ ಸಮಸಯ್ಗಳ ಬಗಗ್
105/2006‐07

9462

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಕರ ಬೇಡಿಕೆ 103/
2006‐07

9462

ADM‐1

ಎಂ 2 ಕರ ಬೇಡಿಕೆ 103/
2006‐07

9462

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಕರ ಬೇಡಿಕೆ 103/
2006‐07

9463

9463

9463
9465
9465
9465

ಎಂ 2/ ಕಷ್ಕರ
ೕದನೆ 102/2006‐
07
ಎಂ 2/ ಕಷ್ಕರ
ADM‐1
ಅನು ೕದನೆ 102/2006‐
07
ಎಂ 2/ ಕಷ್ಕರ
MINO‐SEC
ಅನು ೕದನೆ 102/2006‐
07
ಎಂ 2/ಶಾಲೆ.106.ಅನುದಾ
GIA‐PRY & SEC
ನ/2006‐07
ಎಂ 2/ಶಾಲೆ.106.ಅನುದಾ
ADM‐1
ನ/2006‐07
ಎಂ 2/ಶಾಲೆ.106.ಅನುದಾ
MINO‐SEC
ನ/2006‐07
/
GIA‐PRY & SEC ಅನು

ಗುಲಬ್ಗರ್ ಜಿಲಾಲ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ ಮತುತ್
ೕಷಕರ ಸಂಘ
ಮತುತ್ ಗುಲ್ ಕಷ್ನ್ ಇ‐ಅಫಜಲ್ ಉದುರ್ ಶಾಲೆ
ಗುಲಬ್ಗರ್ ಇವರು ವೈಮನಸಯ್ಗಳ ಬಗ.
ಗುಲಬ್ಗರ್ ಜಿಲಾಲ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ ಮತುತ್
ೕಷಕರ ಸಂಘ
ಮತುತ್ ಗುಲ್ ಕಷ್ನ್ ಇ‐ಅಫಜಲ್ ಉದುರ್ ಶಾಲೆ
ಗುಲಬ್ಗರ್ ಇವರು ವೈಮನಸಯ್ಗಳ ಬಗ.
ಕನಾರ್ಟಕ ನಿರುದೂಯ್ಗಿ ಅಲಲ್ಸಂಖಾಯ್ತ ತರಬೇತಿ
ಕಷ್ಕರ ಸಂಘ ಬಸವಕಲಯ್ಣ ಬೀದರ್ ಇವರು
ಕೆಲವೂಂದು ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು.
ಕನಾರ್ಟಕ ನಿರುದೂಯ್ಗಿ ಅಲಲ್ಸಂಖಾಯ್ತ ತರಬೇತಿ
ಕಷ್ಕರ ಸಂಘ ಬಸವಕಲಯ್ಣ ಬೀದರ್ ಇವರು
ಕೆಲವೂಂದು ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು.
ಕನಾರ್ಟಕ ನಿರುದೂಯ್ಗಿ ಅಲಲ್ಸಂಖಾಯ್ತ ತರಬೇತಿ
ಕಷ್ಕರ ಸಂಘ ಬಸವಕಲಯ್ಣ ಬೀದರ್ ಇವರು
ಕೆಲವೂಂದು ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು.

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

ಅಲ್ ಕಬೀರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೆಯ್ಸೂರು
ಈಶಾಲೆಯ ಲ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದದ್ ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು.

10/18/2007 0:00

D

ಅಲ್ ಕಬೀರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೆಯ್ಸೂರು
ಈಶಾಲೆಯ ಲ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದದ್ ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು.

10/18/2007 0:00

D

ಅಲ್ ಕಬೀರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೆಯ್ಸೂರು
ಈಶಾಲೆಯ ಲ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದದ್ ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು.

10/18/2007 0:00

D

ಆಲ್

ಲಾಲ್ ಉದುರ್ ಶಾಲೆಯ ವೇತನದ ಬಗೆಗ್.

10/25/2007 0:00

D

ಆಲ್

ಲಾಲ್ ಉದುರ್ ಶಾಲೆಯ ವೇತನದ ಬಗೆಗ್.

10/25/2007 0:00

D

ಆಲ್

ಲಾಲ್ ಉದುರ್ ಶಾಲೆಯ ವೇತನದ ಬಗೆಗ್.

10/25/2007 0:00

D

ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಮಕಕ್ಳ ಮತುತ್ ಕಷ್ಕರ ಅನುಪಾತ
ಹಾಗುಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ತರಣೆ ಮತುತ್
( ಅರ್ ಪಿ)ಹುದದ್ಗಳನುನ್ ತುಂಬುವ ಬಗಗ್.

10/18/2007 0:00

D

9479

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಶಾಲೆ
ಬೇಡಿಕೆ 108/2006‐07

9479

ADM‐1

ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಶಾಲೆ
ಬೇಡಿಕೆ 108/2006‐07

ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಮಕಕ್ಳ ಮತುತ್ ಕಷ್ಕರ ಅನುಪಾತ
ಹಾಗುಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ತರಣೆ ಮತುತ್
( ಅರ್ ಪಿ)ಹುದದ್ಗಳನುನ್ ತುಂಬುವ ಬಗಗ್.

10/18/2007 0:00

D

9479

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಶಾಲೆ
ಬೇಡಿಕೆ 108/2006‐07

ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಮಕಕ್ಳ ಮತುತ್ ಕಷ್ಕರ ಅನುಪಾತ
ಹಾಗುಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ತರಣೆ ಮತುತ್
( ಅರ್ ಪಿ)ಹುದದ್ಗಳನುನ್ ತುಂಬುವ ಬಗಗ್.

10/18/2007 0:00

D

9544

GIA‐PRY & SEC

Mc10: Hindi1(
Shifting of Hindi Shikshak Trg College to SJM
Hi.Shi.Shifting: 11:05‐06
Vidyapeeta Chitradurga

5/10/2010 0:00

C

9544

ADM‐1

Mc10: Hindi1(
Shifting of Hindi Shikshak Trg College to SJM
Hi.Shi.Shifting: 11:05‐06
Vidyapeeta Chitradurga

5/10/2010 0:00

C

9544

MINO‐SEC

Mc10: Hindi1(
Shifting of Hindi Shikshak Trg College to SJM
Hi.Shi.Shifting: 11:05‐06
Vidyapeeta Chitradurga

5/10/2010 0:00

C

10/18/2007 0:00

D

9548

ಎಂ 2/ ಂದಿನ
GIA‐PRY & SEC ಸೇವೆ/.109. .ಬೇಡಿಕೆ/2006
‐07

ಂದಿನ ಸೇವೆಯನುನ್ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಕುರಿತು

ಎಂ 2/ ಂದಿನ
ಸೇವೆ/.109. .ಬೇಡಿಕೆ/2006
‐07
ಎಂ 2/ ಂದಿನ
ಸೇವೆ/.109. .ಬೇಡಿಕೆ/2006
‐07

9548

ADM‐1

9548

MINO‐SEC

9622

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 6ಘೋಷಣೆ58/2005‐
06

9622

ADM‐1

ಎಂ 6ಘೋಷಣೆ58/2005‐
06

9622

MINO‐SEC

ಎಂ 6ಘೋಷಣೆ58/2005‐
06

9826
9826
9826
9827
9827
9827

ಎಂ 4ಘೋ.90.ಘೋಷಣೆ/2
006‐07
ಎಂ 4ಘೋ.90.ಘೋಷಣೆ/2
ADM‐1
006‐07
ಎಂ 4ಘೋ.90.ಘೋಷಣೆ/2
MINO‐SEC
006‐07
ಎಂ 4ಘೋ.89.ಘೋಷಣೆ/2
GIA‐PRY & SEC
006‐07
ಎಂ 4ಘೋ.89.ಘೋಷಣೆ/2
ADM‐1
006‐07
ಎಂ 4ಘೋ.89.ಘೋಷಣೆ/2
MINO‐SEC
006‐07
GIA‐PRY & SEC

ಂದಿನ ಸೇವೆಯನುನ್ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಕುರಿತು

10/18/2007 0:00

D

ಂದಿನ ಸೇವೆಯನುನ್ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಕುರಿತು

10/18/2007 0:00

D

4/23/2008 0:00

D

4/23/2008 0:00

D

4/23/2008 0:00

D

8/29/2007 0:00

D

8/29/2007 0:00

D

8/29/2007 0:00

D

8/29/2007 0:00

D

8/29/2007 0:00

D

8/29/2007 0:00

D

ಅಂಜುಮಾನ್ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್,ಇಂಡಿ
ಇದನುನ್ ಭಾಷಾ /ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ
ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಅಂಜುಮಾನ್ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್,ಇಂಡಿ
ಇದನುನ್ ಭಾಷಾ /ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ
ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಅಂಜುಮಾನ್ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್,ಇಂಡಿ
ಇದನುನ್ ಭಾಷಾ /ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ
ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಬಾಯ್ರೀಸ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ
ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಬಾಯ್ರೀಸ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ
ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಬಾಯ್ರೀಸ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ
ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಬಾಯ್ರೀಸ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ
ಶಾಲೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಬಾಯ್ರೀಸ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ
ಶಾಲೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಬಾಯ್ರೀಸ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ
ಶಾಲೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9847

GIA‐PRY & SEC

M.C4TRS31/2006‐07

Residential school (for the Tamil/Refugee
10/17/2007 0:00
CHILDREN FOR sRILANKA) Central Grants Etc.,

D

9847

ADM‐1

M.C4TRS31/2006‐07

Residential school (for the Tamil/Refugee
10/17/2007 0:00
CHILDREN FOR sRILANKA) Central Grants Etc.,

D

9847

MINO‐SEC

M.C4TRS31/2006‐07

Residential school (for the Tamil/Refugee
10/17/2007 0:00
CHILDREN FOR sRILANKA) Central Grants Etc.,

D

9849

9849

9849

9878

9878

9878

ಕೇಂದಿರ್ೕಯ ಂದಿ ಸಂಸಾಥ್ನ ಅಗರ್ ಇವರು ನಡೆಸುವ
ಂದಿ ತರಬೀತಿಗೆ ಕಷ್ಕರು/ಉಪನಾಯ್ಸಕರನುನ್
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ.
ಕೇಂದಿರ್ೕಯ ಂದಿ ಸಂಸಾಥ್ನ ಅಗರ್ ಇವರು ನಡೆಸುವ
ADM‐1
ಂದಿ ತರಬೀತಿಗೆ ಕಷ್ಕರು/ಉಪನಾಯ್ಸಕರನುನ್
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ.
ಕೇಂದಿರ್ೕಯ ಂದಿ ಸಂಸಾಥ್ನ ಅಗರ್ ಇವರು ನಡೆಸುವ
MINO‐SEC
ಂದಿ ತರಬೀತಿಗೆ ಕಷ್ಕರು/ಉಪನಾಯ್ಸಕರನುನ್
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ.
ಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಮನೋಹರ್ ಕಲಲ್ಪಪ್
ಎಂ 4 ಸಪರ್ಶೆನ್949/2006‐
GIA‐PRY & SEC
ಕಿನೇಕರ್ (ಉಚಚ್ಗಾಂವ್) ಇವರ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 949ಕೆಕ್
07
ಉತರಿಸುವ ಬಗೆ.
ಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಮನೋಹರ್ ಕಲಲ್ಪಪ್
ಎಂ 4 ಸಪರ್ಶೆನ್949/2006‐
ADM‐1
ಕಿನೇಕರ್ (ಉಚಚ್ಗಾಂವ್) ಇವರ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 949ಕೆಕ್
07
ಉತರಿಸುವ ಬಗೆ.
ಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಮನೋಹರ್ ಕಲಲ್ಪಪ್
ಎಂ 4 ಸಪರ್ಶೆನ್949/2006‐
MINO‐SEC
ಕಿನೇಕರ್ (ಉಚಚ್ಗಾಂವ್) ಇವರ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 949ಕೆಕ್
07
ಉತರಿಸುವ ಬಗೆ.
GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 10‐ ಂದಿ 1‐
ಕೇ. .ಸ. .ನಿ ;15/2006‐
07
ಎಂ 10‐ ಂದಿ 1‐
ಕೇ. .ಸ. .ನಿ ;15/2006‐
07
ಎಂ 10‐ ಂದಿ 1‐
ಕೇ. .ಸ. .ನಿ ;15/2006‐
07

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

8/29/2007 0:00

D

8/29/2007 0:00

D

8/29/2007 0:00

D

9941

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋ.94.ಘೋಷಣೆ/2
006‐07

9941

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋ.94.ಘೋಷಣೆ/2
006‐07

9941

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋ.94.ಘೋಷಣೆ/2
006‐07

9942

GIA‐PRY & SEC

9942

ADM‐1

9942

MINO‐SEC

9945

GIA‐PRY & SEC

ಕಿರ್ಸತ್ ರಾಜ ನವಚೇತನ ಶೇಷ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಎಂದು ಘೋ ಸಲು
ಪರ್ಸಾವನೆ.
ಕಿರ್ಸತ್ ರಾಜ ನವಚೇತನ ಶೇಷ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಎಂದು ಘೋ ಸಲು
ಪರ್ಸಾವನೆ.
ಕಿರ್ಸತ್ ರಾಜ ನವಚೇತನ ಶೇಷ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಎಂದು ಘೋ ಸಲು
ಪರ್ಸಾವನೆ.

8/29/2007 0:00

D

8/29/2007 0:00

D

8/29/2007 0:00

D

ಅಜಿರ್ದಾರರು ಸ ಲ್ ರುವ ಮನ ಗಳ ಬಗೆಗ್.

8/29/2007 0:00

D

ಅಜಿರ್ದಾರರು ಸ ಲ್ ರುವ ಮನ ಗಳ ಬಗೆಗ್.

8/29/2007 0:00

D

ಅಜಿರ್ದಾರರು ಸ ಲ್ ರುವ ಮನ ಗಳ ಬಗೆಗ್.

8/29/2007 0:00

D

ಎಂ 4ಘೋ92/2006‐07

Regarding conferment of religious/linguistic
minority status to the educatinal institutions
run by minorities.

10/17/2007 0:00

D

10/17/2007 0:00

D

10/17/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

8/29/2009 0:00

D

8/29/2009 0:00

D

8/29/2009 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

ಎಂ 4ಇತರೆ.93.ನೇಮಕಾತಿ
/2006‐07
ಎಂ 4ಇತರೆ.93.ನೇಮಕಾತಿ
/2006‐07
ಎಂ 4ಇತರೆ.93.ನೇಮಕಾತಿ
/2006‐07

9945

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋ92/2006‐07

Regarding conferment of religious/linguistic
minority status to the educatinal institutions
run by minorities.

9945

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋ92/2006‐07

Regarding conferment of religious/linguistic
minority status to the educatinal institutions
run by minorities.

10017

GIA‐PRY & SEC

10017

ADM‐1

10017

MINO‐SEC

10020

GIA‐PRY & SEC

10020

ADM‐1

10020

MINO‐SEC

10026

GIA‐PRY & SEC

10026

ADM‐1

10026

MINO‐SEC

10033

GIA‐PRY & SEC

10033

ADM‐1

10033

MINO‐SEC

10041

GIA‐PRY & SEC

10041

ADM‐1

ಎಂ 2ಇತರೆ 111/2006‐
07
ಎಂ 2ಇತರೆ 111/2006‐
07
ಎಂ 2ಇತರೆ 111/2006‐
07
ಎಂ 2/ಉ ಫ ಡ ಪಾರ್ 36/
2006‐07
ಎಂ 2/ಉ ಫ ಡ ಪಾರ್ 36/
2006‐07
ಎಂ 2/ಉ ಫ ಡ ಪಾರ್ 36/
2006‐07
ಎಂ 2 ಪ ಫೂ. ಕಾ ಮಂ/
114/ 2006‐07
ಎಂ 2 ಪ ಫೂ. ಕಾ ಮಂ/
114/ 2006‐07
ಎಂ 2 ಪ ಫೂ. ಕಾ ಮಂ/
114/ 2006‐07
ಎಂ 2.115. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2006‐07
ಎಂ 2.115. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2006‐07
ಎಂ 2.115. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2006‐07
ಎಂ 2/ ಪೌಶಾ ಮಂ/2006‐
07
ಎಂ 2/ ಪೌಶಾ ಮಂ/2006‐
07

ಅಂಜುಮಾನ್‐ಎ‐ಇಸಲ್ಂ ಕಮಿಟಿ ತಾ ಕೋಟೆ ಇವರಿಗೆ
ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ವ ಸುವ ಬಗಗ್.
ಅಂಜುಮಾನ್‐ಎ‐ಇಸಲ್ಲ್ಂ ಕಮಿಟಿ ತಾ ಕೋಟೆ ಇವರಿಗೆ
ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ವ ಸುವ ಬಗಗ್.
ಅಂಜುಮಾನ್‐ಎ‐ಇಸಲ್ಂ ಕಮಿಟಿ ತಾ ಕೋಟೆ ಇವರಿಗೆ
ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ವ ಸುವ ಬಗಗ್.
ಗೊರಿ ಬದನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಲ್ ಉದುರ್ ಮಾದಯ್ಮ
ಫೌಡ ಶಾಲೆ ಮಂಜುರಾತಿ ಕುರಿತು.
ಗೊರಿ ಬದನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಲ್ ಉದುರ್ ಮಾದಯ್ಮ
ಫೌಡ ಶಾಲೆ ಮಂಜುರಾತಿ ಕುರಿತು.
ಗೊರಿ ಬದನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಲ್ ಉದುರ್ ಮಾದಯ್ಮ
ಫೌಡ ಶಾಲೆ ಮಂಜುರಾತಿ ಕುರಿತು.
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು
ರಬಕ ಯ ಮಂಜುರಾತಿ ಕುರಿತು.
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು
ರಬಕ ಯ ಮಂಜುರಾತಿ ಕುರಿತು.
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು
ರಬಕ ಯ ಮಂಜುರಾತಿ ಕುರಿತು.
ಉದುರ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಸೌಲಭಯ್ಗಳನುನ್
ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಉದುರ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಸೌಲಭಯ್ಗಳನುನ್
ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಉದುರ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಸೌಲಭಯ್ಗಳನುನ್
ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್.
ದಾರವಾಡ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ
ಗಳನುನ್ ಮಂಜುರಾತಿ ಕುರಿತು
ದಾರವಾಡ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ
ಗಳನುನ್ ಮಂಜುರಾತಿ ಕುರಿತು

10041

MINO‐SEC

10044

GIA‐PRY & SEC

10044

ADM‐1

10044

MINO‐SEC

10046

GIA‐PRY & SEC

10046

ADM‐1

10046

MINO‐SEC

10048

GIA‐PRY & SEC

10048
10048
10068
10068
10068
10152

10152

10152

ಎಂ 2/ ಪೌಶಾ ಮಂ/2006‐
07
ಎಂ 4ಮರಾಠಿಶಾಲೆ.94.ಶಾ
.ಸಾಥ್ಪನೆ/2006‐07
ಎಂ 4ಮರಾಠಿಶಾಲೆ.94.ಶಾ
.ಸಾಥ್ಪನೆ/2006‐07
ಎಂ 4ಮರಾಠಿಶಾಲೆ.94.ಶಾ
.ಸಾಥ್ಪನೆ/2006‐07
ಎಂ 2
ಶಾಲೆ.113. .ಬೇಡಿಕೆ/2006‐
07
ಎಂ 2
ಶಾಲೆ.113. .ಬೇಡಿಕೆ/2006‐
07
ಎಂ 2
ಶಾಲೆ.113. .ಬೇಡಿಕೆ/2006‐
07
ಎಂ 2/ ಪೌರ್ ಶಾ . ಮಂ
/112/ 2006‐07
ಎಂ 2/ ಪೌರ್ ಶಾ . ಮಂ
/112/ 2006‐07
ಎಂ 2/ ಪೌರ್ ಶಾ . ಮಂ
/112/ 2006‐07
ಎಂ 4ದೂರು.95. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2006‐07
ಎಂ 4ದೂರು.95. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2006‐07
ಎಂ 4ದೂರು.95. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2006‐07

ದಾರವಾಡ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ
ಗಳನುನ್ ಮಂಜುರಾತಿ ಕುರಿತು
ಬೆಳಗಾ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಖಾನಾಪೂರ ತಾ: ಮಿಲಾವಣೆ
ಗಾರ್ಮಕೆಕ್ ಸ.ಪೌರ್.ಮಾಧಯ್ಮದ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ಬೆಳಗಾ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಖಾನಾಪೂರ ತಾ: ಮಿಲಾವಣೆ
ಗಾರ್ಮಕೆಕ್ ಸ.ಪೌರ್.ಮಾಧಯ್ಮದ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ಬೆಳಗಾ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಖಾನಾಪೂರ ತಾ: ಮಿಲಾವಣೆ
ಗಾರ್ಮಕೆಕ್ ಸ.ಪೌರ್.ಮಾಧಯ್ಮದ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್.

10/18/2007 0:00

D

4/23/2008 0:00

A

4/23/2008 0:00

A

4/23/2008 0:00

A

ಪೈಮೆಂಟ್ ಆಪ್ ರೆಂಟ್ . .ಪುರಂ.ಗೋ.ಉದುರ್
ಹೈಪೆ .ಸೊಕ್ೕಲ್ ದೊಡಡ್ಮಾವ ಳ್ ಬೆಂ.ಬಗೆಗ್.

10/18/2007 0:00

D

ಪೈಮೆಂಟ್ ಆಪ್ ರೆಂಟ್ . .ಪುರಂ.ಗೋ.ಉದುರ್
ಹೈಪೆ .ಸೊಕ್ೕಲ್ ದೊಡಡ್ಮಾವ ಳ್ ಬೆಂ.ಬಗೆಗ್.

10/18/2007 0:00

D

ಪೈಮೆಂಟ್ ಆಪ್ ರೆಂಟ್ . .ಪುರಂ.ಗೋ.ಉದುರ್
ಹೈಪೆ .ಸೊಕ್ೕಲ್ ದೊಡಡ್ಮಾವ ಳ್ ಬೆಂ.ಬಗೆಗ್.

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/15/2007 0:00

D

10/15/2007 0:00

D

10/15/2007 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

ಹೂಳಲೂರು ಗಾರ್ಮಕೆಕ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ
ಯನುನ್ ಮಂಜುರಾತಿ ಕುರಿತು
ಹೂಳಲೂರು ಗಾರ್ಮಕೆಕ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ
ADM‐1
ಯನುನ್ ಮಂಜುರಾತಿ ಕುರಿತು
ಹೂಳಲೂರು ಗಾರ್ಮಕೆಕ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ
MINO‐SEC
ಯನುನ್ ಮಂಜುರಾತಿ ಕುರಿತು
ತೆಲುಗು ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣ
GIA‐PRY & SEC
ಮತು ಅವಯ್ವಹಾರ ಕುರಿತು.
ತೆಲುಗು ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣ
ADM‐1
ಮತು ಅವಯ್ವಹಾರ ಕುರಿತು.
ತೆಲುಗು ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣ
MINO‐SEC
ಮತು ಅವಯ್ವಹಾರ ಕುರಿತು.
ತೆಲಗು ಪಂಡಿತ ತರಬೇತಿಯನುನ್ನ್ ಬಿ.ಇಡಿ ಗೆ
ಎಂ 4ತೆಪಂ
4ತ ಪಂ.95.ತರಬ
ತರಬೇತಿ/
ೕತಿ/
GIA‐PRY & SEC
ಸಮಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿ ಸಕಾರ್ರಿ ಆದೇಶವನುನ್
2006‐07
ಹೊರಡಿಸುವ ಕುರಿತು.
ತೆಲಗು ಪಂಡಿತ ತರಬೇತಿಯನುನ್ ಬಿ.ಇಡಿ ಗೆ
ಎಂ 4ತೆಪಂ.95.ತರಬೇತಿ/
ADM‐1
ಸಮಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿ ಸಕಾರ್ರಿ ಆದೇಶವನುನ್
2006‐07
ಹೊರಡಿಸುವ ಕುರಿತು.
ತೆಲಗು ಪಂಡಿತ ತರಬೇತಿಯನುನ್ ಬಿ.ಇಡಿ ಗೆ
ಎಂ 4ತೆಪಂ.95.ತರಬೇತಿ/
MINO‐SEC
ಸಮಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿ ಸಕಾರ್ರಿ ಆದೇಶವನುನ್
2006‐07
ಹೊರಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

10172

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಶಾ ಕ
ಬ.118. ಕಷ್ಣ ಸಂ/2006‐07

ಚಾರಿಡಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಮು ಲ್ಂ ಹಾಸೆಟ್ಲ್ ನಡೆಸಲು
ಉದುರ್ ಶಾಲೆ ಕಟಟ್ಡ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/18/2007 0:00

D

10172

ADM‐1

ಎಂ 2 ಶಾ ಕ
ಬ.118. ಕಷ್ಣ ಸಂ/2006‐07

ಚಾರಿಡಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಮು ಲ್ಂ ಹಾಸೆಟ್ಲ್ ನಡೆಸಲು
ಉದುರ್ ಶಾಲೆ ಕಟಟ್ಡ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/18/2007 0:00

D

10172

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಶಾ ಕ
ಬ.118. ಕಷ್ಣ ಸಂ/2006‐07

ಚಾರಿಡಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಮು ಲ್ಂ ಹಾಸೆಟ್ಲ್ ನಡೆಸಲು
ಉದುರ್ ಶಾಲೆ ಕಟಟ್ಡ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/18/2007 0:00

D

10173

GIA‐PRY & SEC

ಉತತ್ರ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಅಂಕೋಲ ತಾ: ಉದುರ್
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವಂತೆ ಮಂಜೂರಿ ಕುರಿತು.

10/18/2007 0:00

D

10173

ADM‐1

ಉತತ್ರ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಅಂಕೋಲ ತಾ: ಉದುರ್
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವಂತೆ ಮಂಜೂರಿ ಕುರಿತು.

10/18/2007 0:00

D

ಎಂ 2 ಸ ಪೌರ್ ಶಾ
ಮಂ.1119. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2006‐07
ಎಂ 2 ಸ ಪೌರ್ ಶಾ
ಮಂ.1119. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2006‐07

ಎಂ 2 ಸ ಪೌರ್ ಶಾ
ಮಂ.1119. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2006‐07

ಉತತ್ರ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಅಂಕೋಲ ತಾ: ಉದುರ್
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವಂತೆ ಮಂಜೂರಿ ಕುರಿತು.

10/18/2007 0:00

D

GIA‐PRY & SEC

ಫೈಜಲ್ ಉಲೂಂ ಅರೇಬಿಕ್ ಡಿಗಿರ್ ಕಾಲೇಜು
ಎಂ 10
ಗುಲಬ್ಗರ್ದ 96‐97 ರಿಂದ 2000‐01ನೇ ಸಾ ನ ಲೆಕಕ್
ಂದಿ2.25.ಅರೇಬಿಕ್/2007
ಪತರ್ಗಳ ತಪಾಸಣಾ ಕಡತ ಕಳು ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

C

10271

ADM‐1

ಫೈಜಲ್ ಉಲೂಂ ಅರೇಬಿಕ್ ಡಿಗಿರ್ ಕಾಲೇಜು
ಎಂ 10
ಗುಲಬ್ಗರ್ದ 96‐97 ರಿಂದ 2000‐01ನೇ ಸಾ ನ ಲೆಕಕ್
ಂದಿ2.25.ಅರೇಬಿಕ್/2007
ಪತರ್ಗಳ ತಪಾಸಣಾ ಕಡತ ಕಳು ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

C

10271

MINO‐SEC

ಫೈಜಲ್ ಉಲೂಂ ಅರೇಬಿಕ್ ಡಿಗಿರ್ ಕಾಲೇಜು
ಎಂ 10
ಗುಲಬ್ಗರ್ದ 96‐97 ರಿಂದ 2000‐01ನೇ ಸಾ ನ ಲೆಕಕ್
ಂದಿ2.25.ಅರೇಬಿಕ್/2007
ಪತರ್ಗಳ ತಪಾಸಣಾ ಕಡತ ಕಳು ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

C

ರ್ೕ ಎ.ವಾಯ್.ಮುಲಾಲ್ ಸ.ನಿ. ಇವರು ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ
ಸಂ ೕಜಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ದ ಬಗೆಗ್.

8/6/2009 0:00

C

ರ್ೕ ಎ.ವಾಯ್.ಮುಲಾಲ್ ಸ.ನಿ. ಇವರು ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ
ಸಂ ೕಜಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ದ ಬಗೆಗ್.

8/6/2009 0:00

C

ರ್ೕ ಎ.ವಾಯ್.ಮುಲಾಲ್ ಸ.ನಿ. ಇವರು ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ
ಸಂ ೕಜಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ದ ಬಗೆಗ್.

8/6/2009 0:00

C

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10173

MINO‐SEC

10271

10349

10349

10349

10350

10350

10350

10357

10357

10357

10362

10362

ಏಂ 2 ಉ ಶ
GIA‐PRY & SEC ಸಂ.122. .ಬೇಡಿಕೆ/2006‐
07
ಏಂ 2 ಉ ಶ
ADM‐1
ಸಂ.122. .ಬೇಡಿಕೆ/2006‐
07
ಏಂ 2 ಉ ಶ
MINO‐SEC
ಸಂ.122. .ಬೇಡಿಕೆ/2006‐
07
ಎಂ 2 ಉ ಶಾ
GIA‐PRY & SEC ಮಂ.120. .ಬೇಡಿಕೆ/2006‐
07
ಎಂ 2 ಉ ಶಾ
ADM‐1
ಮಂ.120. .ಬೇಡಿಕೆ/2006‐
07
ಎಂ 2 ಉ ಶಾ
MINO‐SEC
ಮಂ.120. .ಬೇಡಿಕೆ/2006‐
07

MANY GOVT URDU SCHOOLS IN D.K.& UDUPI
DIST. CLOSEING BECOSE LESS PATRONAGE BY
THE URDU STUDENTS.
MANY GOVT URDU SCHOOLS IN D.K.& UDUPI
DIST. CLOSEING BECOSE LESS PATRONAGE BY
THE URDU STUDENTS.
MANY GOVT URDU SCHOOLS IN D.K.& UDUPI
DIST. CLOSEING BECOSE LESS PATRONAGE BY
THE URDU STUDENTS.
ಅಂಜುಮಾನ್ ಉದುರ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ
ಎಂ 2 ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಶಾಖೆ
ಶಹಬಾದ್ ಚಿತಾತ್ಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಗುಲಬ್ಗರ್ ಇ ಲ್
GIA‐PRY & SEC
ತೆರೆ 121/ 2006‐07
8,9,ಮತುತ್10 ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಶಾಖೆಗಳನುನ್
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ.
ಅಂಜುಮಾನ್ ಉದುರ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ
ಎಂ 2 ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಶಾಖೆ
ಶಹಬಾದ್ ಚಿತಾತ್ಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಗುಲಬ್ಗರ್ ಇ ಲ್
ADM‐1
ತೆರೆ 121/ 2006‐07
8,9,ಮತುತ್10 ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಶಾಖೆಗಳನುನ್
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ.
ಅಂಜುಮಾನ್ ಉದುರ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ
ಎಂ 2 ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಶಾಖೆ
ಶಹಬಾದ್ ಚಿತಾತ್ಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಗುಲಬ್ಗರ್ ಇ ಲ್
MINO‐SEC
ತೆರೆ 121/ 2006‐07
8,9,ಮತುತ್10 ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಶಾಖೆಗಳನುನ್
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ.
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಉದುರ್ ಟೀಚಸರ್
ಎಂ 2 ಉ ಶ ಸಂ ನೇಮಕ
ಅಸೋ ಯೇಷನ್[ರಿ]ಮೂಳಕಾಲೂಮ್ರು ತಾಲೂಲ್ಕು
GIA‐PRY & SEC
123/ 2006‐07
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ಸಂಘ ಪುನರ್
ರಹನೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಉದುರ್ ಟೀಚಸರ್
ಎಂ 2 ಉ ಶ ಸಂ ನೇಮಕ
ಅಸೋ ಯೇಷನ್[ರಿ]ಮೂಳಕಾಲೂಮ್ರು ತಾಲೂಲ್ಕು
ADM‐1
123/ 2006‐07
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ಸಂಘ ಪುನರ್
ರಹನೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ

10362

10410

10410

10410

10493

10493

10493
10538
10538
10538
10643
10643
10643

ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಉದುರ್ ಟೀಚಸರ್
ಅಸೋ ಯೇಷನ್[ರಿ]ಮೂಳಕಾಲೂಮ್ರು ತಾಲೂಲ್ಕು
MINO‐SEC
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ಸಂಘ ಪುನರ್
ರಹನೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ
ಲಠೆಠ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಜಿ ಸದಲಗೆ ಖಾಸಗಿ ಕನನ್ಡ
ಮಾಧಯ್ಮ ಕಾನೆವ್ಂಟ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಭೋಜ
ಎಂ 4ಘೋ.97.ಘೋಷಣೆ/2
GIA‐PRY & SEC
;ತಾ;ಚಿಕೊಕ್ೕಡಿ ಇದನುನ್ ಜೈನಮತೀಯ
006‐07
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಕುರಿತು.
ಎಂ 2 ಉ ಶ ಸಂ ನೇಮಕ
123/ 2006‐07

10/18/2007 0:00

D

10/12/2007 0:00

D

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋ.97.ಘೋಷಣೆ/2
006‐07

ಲಠೆಠ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಜಿ ಸದಲಗೆ ಖಾಸಗಿ ಕನನ್ಡ
ಮಾಧಯ್ಮ ಕಾನೆವ್ಂಟ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಭೋಜ
;ತಾ;ಚಿಕೊಕ್ೕಡಿ ಇದನುನ್ ಜೈನಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಕುರಿತು.

10/12/2007 0:00

D

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋ.97.ಘೋಷಣೆ/2
006‐07

ಲಠೆಠ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಜಿ ಸದಲಗೆ ಖಾಸಗಿ ಕನನ್ಡ
ಮಾಧಯ್ಮ ಕಾನೆವ್ಂಟ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಭೋಜ
;ತಾ;ಚಿಕೊಕ್ೕಡಿ ಇದನುನ್ ಜೈನಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಕುರಿತು.

10/12/2007 0:00

D

ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ: ಸ.ಉ.ಶಾಲೆಗ ಗೆ
ಪೌರ್.ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/30/2009 0:00

D

ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ: ಸ.ಉ.ಶಾಲೆಗ ಗೆ
ಪೌರ್.ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/30/2009 0:00

D

ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ: ಸ.ಉ.ಶಾಲೆಗ ಗೆ
ಪೌರ್.ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/30/2009 0:00

D

ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆಯ ಡೆಮಾ ಷನ್ ಬಗೆಗ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ.

10/26/2007 0:00

D

ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆಯ ಡೆಮಾ ಷನ್ ಬಗೆಗ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ.

10/26/2007 0:00

D

ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆಯ ಡೆಮಾ ಷನ್ ಬಗೆಗ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ.

10/26/2007 0:00

D

ರಿಕೋ ಜಿರಾಕಸ್ ಯಂತರ್ಕೆಕ್ ಟೋನರ್ ಖರೀದ ಕುರಿತು

8/31/2009 0:00

A

ರಿಕೋ ಜಿರಾಕಸ್ ಯಂತರ್ಕೆಕ್ ಟೋನರ್ ಖರೀದ ಕುರಿತು

8/31/2009 0:00

A

ರಿಕೋ ಜಿರಾಕಸ್ ಯಂತರ್ಕೆಕ್ ಟೋನರ್ ಖರೀದ ಕುರಿತು

8/31/2009 0:00

A

ಎಂ 2 ಉ ಪೌ ಶಾ
GIA‐PRY & SEC ಮಂ.124.ಶಾ.ಸಾಥ್ಪನೆ/200
6‐07
ಎಂ 2 ಉ ಪೌ ಶಾ
ADM‐1
ಮಂ.124.ಶಾ.ಸಾಥ್ಪನೆ/200
6‐07
ಎಂ 2 ಉ ಪೌ ಶಾ
MINO‐SEC
ಮಂ.124.ಶಾ.ಸಾಥ್ಪನೆ/200
6‐07
ಎಂ 4ಮ.ಶಾ.ಸಥ್ಳಾಂತರ.9
GIA‐PRY & SEC
8.ಆಡ ತ/2006‐07
/
ಎಂ 4ಮ.ಶಾ.ಸಥ್ಳಾಂತರ.9
ADM‐1
8.ಆಡ ತ/2006‐07
ಎಂ 4ಮ.ಶಾ.ಸಥ್ಳಾಂತರ.9
MINO‐SEC
8.ಆಡ ತ/2006‐07
ಎಂ 2 ರಿಕೋ ಯ ಟೋ
GIA‐PRY & SEC
16/ 2006‐ 07
ಎಂ 2 ರಿಕೋ ಯ ಟೋ
ADM‐1
16/ 2006‐ 07
ಎಂ 2 ರಿಕೋ ಯ ಟೋ
MINO‐SEC
16/ 2006‐ 07
GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 10 ಂದಿ‐
2.29.ಅರೇಬಿಕ್/2007

ಕನಾರ್ಟಕ ಸಂಘಗಳ ನೊಂದಣಿ ಕಾಯೆದ್ 1960ರ ಕಲಂ
27‐ಎ(5) ರನವ್ಯ ಫೈಜೂಲ ಊಲೂಂ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್.
ರೋಜಾ (ಕೆ) ಗುಲಬ್ಗರ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಸಜಿರ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

C

10746

ADM‐1

ಎಂ 10 ಂದಿ‐
2.29.ಅರೇಬಿಕ್/2007

ಕನಾರ್ಟಕ ಸಂಘಗಳ ನೊಂದಣಿ ಕಾಯೆದ್ 1960ರ ಕಲಂ
27‐ಎ(5) ರನವ್ಯ ಫೈಜೂಲ ಊಲೂಂ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್.
ರೋಜಾ (ಕೆ) ಗುಲಬ್ಗರ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಸಜಿರ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

C

10746

MINO‐SEC

ಎಂ 10 ಂದಿ‐
2.29.ಅರೇಬಿಕ್/2007

ಕನಾರ್ಟಕ ಸಂಘಗಳ ನೊಂದಣಿ ಕಾಯೆದ್ 1960ರ ಕಲಂ
27‐ಎ(5) ರನವ್ಯ ಫೈಜೂಲ ಊಲೂಂ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್.
ರೋಜಾ (ಕೆ) ಗುಲಬ್ಗರ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಸಜಿರ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

C

ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಆಯುಕತ್ರ
43ನೇ ವಾ ರ್ಕ ವರದಿಗೆ ಮಾ ತಿಯನುನ್
ಕಳು ಕೊಡುವ ಬಗೆ.

4/23/2008 0:00

A

10746

10775

GIA‐PRY & SEC ಎಂ 4ವರದಿ43/2005‐06

10775

ADM‐1

10775

MINO‐SEC

10778

GIA‐PRY & SEC

10778

ADM‐1

10778

MINO‐SEC

10815

GIA‐PRY & SEC

10815

ADM‐1

10815

MINO‐SEC

10824

GIA‐PRY & SEC

10824

ADM‐1

10824

MINO‐SEC

10826

GIA‐PRY & SEC

10826

ADM‐1

10826

MINO‐SEC

10899

GIA‐PRY & SEC

10899

ADM‐1

10899

MINO‐SEC

10902

GIA‐PRY & SEC

10902

ADM‐1

ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಆಯುಕತ್ರ
43ನೇ ವಾ ರ್ಕ ವರದಿಗೆ ಮಾ ತಿಯನುನ್
ಕಳು ಕೊಡುವ ಬಗೆ.
ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಆಯುಕತ್ರ
ಎಂ 4ವರದಿ43/2005‐06
43ನೇ ವಾ ರ್ಕ ವರದಿಗೆ ಮಾ ತಿಯನುನ್
ಕಳು ಕೊಡುವ ಬಗೆ.
ಎಂ 2ಶಾ
ಅಲ್‐ಹಸನತ್ ಅಕಾಡಮಿ ಶಾಲೆ, ಹಾನಗಲ್ . ಇವರ
ಅನು.125.ಅನುದಾನ/2006
ಮನ .
‐07
ಎಂ 2ಶಾ
ಅಲ್‐ಹಸನತ್ ಅಕಾಡಮಿ ಶಾಲೆ, ಹಾನಗಲ್ . ಇವರ
ಅನು.125.ಅನುದಾನ/2006
ಮನ .
‐07
ಎಂ 2ಶಾ
ಅಲ್‐ಹಸನತ್ ಅಕಾಡಮಿ ಶಾಲೆ, ಹಾನಗಲ್ . ಇವರ
ಅನು.125.ಅನುದಾನ/2006
ಮನ .
‐07
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಾ ಕಿ ನಗರ
ಎಂ 2 ಶಾಲೆ ಬಾಡಿಗೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಬಾಡಿಗೆ ಹಚುಚ್ವರಿ
126/2006‐07
ಮಾಡುವ ಬಗ
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಾ ಕಿ ನಗರ
ಎಂ 2 ಶಾಲೆ ಬಾಡಿಗೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಬಾಡಿಗೆ ಹಚುಚ್ವರಿ
126/2006‐07
ಮಾಡುವ ಬಗ
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಾ ಕಿ ನಗರ
ಎಂ 2 ಶಾಲೆ ಬಾಡಿಗೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಬಾಡಿಗೆ ಹಚುಚ್ವರಿ
126/2006‐07
ಮಾಡುವ ಬಗ
ಎಂ 4ಜಸಪ್ಕೊ.100.ಶಾ.ಸಾಥ್ ನಾಚಪಪ್ ಇವರು ಕೊಡವ ಂಗಿವ್ಸಟ್ಕ್ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ
ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಕುರಿತು
ಪನೆ/2006‐07
ಎಂ 4ಜಸಪ್ಕೊ.100.ಶಾ.ಸಾಥ್ ನಾಚಪಪ್ ಇವರು ಕೊಡವ ಂಗಿವ್ಸಟ್ಕ್ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ
ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಕುರಿತು
ಪನೆ/2006‐07
ಎಂ 4ಜಸಪ್ಕೊ.100.ಶಾ.ಸಾಥ್ ನಾಚಪಪ್ ಇವರು ಕೊಡವ ಂಗಿವ್ಸಟ್ಕ್ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ
ದಾಯ್ಯ್ ಸಂಸೆಥ್ಥ್ ಕುರಿತು
ಪನೆ/2006‐07
/
ಕೋಲಾರ ನಗರದ ಮಿಲಲ್ತ್ ನಗರದ ಲ್ರುವ ಇಕಾರ್
ಎಂ 4ಘೋ101.101.ಘೋ
ಉದುರ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಷಣೆ/2006‐07
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಕೋಲಾರ ನಗರದ ಮಿಲಲ್ತ್ ನಗರದ ಲ್ರುವ ಇಕಾರ್
ಎಂ 4ಘೋ101.101.ಘೋ
ಉದುರ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಷಣೆ/2006‐07
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಕೋಲಾರ ನಗರದ ಮಿಲಲ್ತ್ ನಗರದ ಲ್ರುವ ಇಕಾರ್
ಎಂ 4ಘೋ101.101.ಘೋ
ಉದುರ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಷಣೆ/2006‐07
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
mc10 hindi 2
1985‐86ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಅಲ್‐ಖದರ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ
[arebic].33.ಅರೇಬಿಕ್/200
ಸಹಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
7
mc10 hindi 2
1985‐86ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಅಲ್‐ಖದರ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ
[arebic].33.ಅರೇಬಿಕ್/200
ಸಹಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
7
mc10 hindi 2
1985‐86ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಅಲ್‐ಖದರ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ
[arebic].33.ಅರೇಬಿಕ್/200
ಸಹಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
7
ಎಂ 10
1985‐86ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ದೀನಿ ದಸರ್ಗಾಹೇ ರಹಮತ‐
ಂದಿ2.34.ಅರೇಬಿಕ್/2006‐
ಲ್ಲ್‐ಅಲ ಅಮೀನ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ ಬೀದರ
07
ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ.
ಎಂ 10
1985‐86ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ದೀನಿ ದಸರ್ಗಾಹೇ ರಹಮತ‐
ಂದಿ2.34.ಅರೇಬಿಕ್/2006‐
ಲ್ಲ್‐ಅಲ ಅಮೀನ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ ಬೀದರ
07
ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ.
ಎಂ 4ವರದಿ43/2005‐06

4/23/2008 0:00

A

4/23/2008 0:00

A

10/25/2007 0:00

D

10/25/2007 0:00

D

10/25/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

10/12/2007 0:00

D

10/12/2007 0:00

D

10/12/2007 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

10902

MINO‐SEC

10905

GIA‐PRY & SEC

10905

ADM‐1

10905

MINO‐SEC

10925

GIA‐PRY & SEC

10925

ADM‐1

10925

MINO‐SEC

10932

GIA‐PRY & SEC

10932

ADM‐1

10932

MINO‐SEC

10933

GIA‐PRY & SEC

10933

ADM‐1

10933

MINO‐SEC

10942

GIA‐PRY & SEC

10942

ADM‐1

10942

MINO‐SEC

10943

10943

ಎಂ 10
ಂದಿ2.34.ಅರೇಬಿಕ್/2006‐
07
ಎಂ 10
ಂದಿ2ಅರೆಬಿಕ[ಇತರೆ35/20
06‐ 07
ಎಂ 10
ಂದಿ2ಅರೆಬಿಕ[ಇತರೆ35/20
06‐ 07
ಎಂ 10
ಂದಿ2ಅರೆಬಿಕ[ಇತರೆ35/20
06‐ 07
ಎಂ 4ಅಸಂಆ.102.ವಾ.ವರ
ದಿ/2006‐07
ಎಂ 4ಅಸಂಆ.102.ವಾ.ವರ
ದಿ/2006‐07
ಎಂ 4ಅಸಂಆ.102.ವಾ.ವರ
ದಿ/2006‐07
ಎಂ 10
ಂದಿ2.19.ಅರೇಬಿಕ್/2006
07
ಎಂ 10
ಂದಿ2.19.ಅರೇಬಿಕ್/2006
07
ಎಂ 10
ಂದಿ2.19.ಅರೇಬಿಕ್/2006
07
ಎಂ 10
ಂದಿ2.37.ಅರೇಬಿಕ್/2006
07
ಎಂ 10
ಂದಿ2.37.ಅರೇಬಿಕ್/2006
07
ಎಂ 10
ಂದಿ2.37.ಅರೇಬಿಕ್/2006
07
ಎಂ 2 ಶಾಲೆ
ಹೆಸಾತ್ಂತ.130.ಆಡ ತ/200
6‐07
ಎಂ 2 ಶಾಲೆ
ಹೆಸಾತ್ಂತ.130.ಆಡ ತ/200
6‐07
ಎಂ 2 ಶಾಲೆ
ಹೆಸಾತ್ಂತ.130.ಆಡ ತ/200
6‐07

1985‐86ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ದೀನಿ ದಸರ್ಗಾಹೇ ರಹಮತ‐
ಲ್ಲ್‐ಅಲ ಅಮೀನ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ ಬೀದರ
ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ.

3/26/2009 0:00

D

ಅಲ್ ಬದರಅರೇಬಿಕ ಶಾಲೆ ಮಹಮದೀಯ ಕಾಲೋನಿ
ಚಿದಿರ್ಗಾರ್ಮ ಇದನುನ್ ಸಹಾಯದನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00

D

ಅಲ್ ಬದರಅರೇಬಿಕ ಶಾಲೆ ಮಹಮದೀಯ ಕಾಲೋನಿ
ಚಿದಿರ್ಗಾರ್ಮ ಇದನುನ್ ಸಹಾಯದನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00

D

ಅಲ್ ಬದರಅರೇಬಿಕ ಶಾಲೆ ಮಹಮದೀಯ ಕಾಲೋನಿ
ಚಿದಿರ್ಗಾರ್ಮ ಇದನುನ್ ಸಹಾಯದನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00

D

7/18/2011 0:00

C

7/18/2011 0:00

C

7/18/2011 0:00

C

3/26/2009 0:00

C

3/26/2009 0:00

C

3/26/2009 0:00

C

ಫಯ್ಜುಲ್ ಉಲುಲ್ಂ ಎಜಯ್ಕೇಶನ್ ಸೋಸೈಟಿ ಸೂಕ್ಲ್

3/26/2009 0:00

C

ಫಯ್ಜುಲ್ ಉಲುಲ್ಂ ಎಜಯ್ಕೇಶನ್ ಸೋಸೈಟಿ ಸೂಕ್ಲ್

3/26/2009 0:00

C

ಫಯ್ಜುಲ್ ಉಲುಲ್ಂ ಎಜಯ್ಕೇಶನ್ ಸೋಸೈಟಿ ಸೂಕ್ಲ್

3/26/2009 0:00

C

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

ಎಂ 2/ಶಾಲೆ
ರ್ೕ ಎಂ.ಡಿ.ದಾವೂದ್, ಮುತಾವ ಲ್ ರಾ ಇವರು
GIA‐PRY & SEC ಬಾಡಿಗೆ.128. ಸ ಪ/2006 ತಮಮ್ ಮ ೕದಿಯ ಜಾಗವನುನ್ ಸ.ಉ.ಶಾಲೆ ನಡೆಸಲು
‐07
ಶಾಲೆಯ ಬಾಡಿಗೆ ನಿಗದಿಗೊ ಸುವಂತೆ ಕೋರಿ.

10/18/2007 0:00

D

ರ್ೕ ಎಂ.ಡಿ.ದಾವೂದ್, ಮುತಾವ ಲ್ ರಾ ಇವರು
ಎಂ 2/ಶಾಲೆ
ಬಾಡಿಗೆ.128. ಸ ಪ/2006 ತಮಮ್ ಮ ೕದಿಯ ಜಾಗವನುನ್ ಸ.ಉ.ಶಾಲೆ ನಡೆಸಲು
ಶಾಲೆಯ ಬಾಡಿಗೆ ನಿಗದಿಗೊ ಸುವಂತೆ ಕೋರಿ.
‐07

10/18/2007 0:00

D

ADM‐1

ಕ.ರಾ.ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಆ ೕಗದ ಫಾರ ಸ್ನ
ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.
ಕ.ರಾ.ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಆ ೕಗದ ಫಾರ ಸ್ನ
ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.
ಕ.ರಾ.ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಆ ೕಗದ ಫಾರ ಸ್ನ
ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉತತ್ರ ವಲಯ ಗುಲಬ್ಗಾರ್
ಈ ಕಛೇರಿಯ ಶೇಷ ಲೆಕಕ್ ಪತರ್ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆ ದ
ಕುರಿತು
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉತತ್ರ ವಲಯ ಗುಲಬ್ಗಾರ್
ಈ ಕಛೇರಿಯ ಶೇಷ ಲೆಕಕ್ ಪತರ್ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆ ದ
ಕುರಿತು
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉತತ್ರ ವಲಯ ಗುಲಬ್ಗಾರ್
ಈ ಕಛೇರಿಯ ಶೇಷ ಲೆಕಕ್ ಪತರ್ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆ ದ
ಕುರಿತು

ಹಾನಗಲಲ್ ನಗರದ ಅಂಜುಮನ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಮುತ್ತ್
ಪಚ
ವರ್ ಕಾಲೇಜು ಅಂಜುಮನ್‐ಎ‐ಇಸಾಸ್ಂ
ಹಾನಗಲ ಸಂಸೆಗೆ ಹಸಾಂತರಿಸುವ ಕುರಿತು
ಹಾನಗಲಲ್ ನಗರದ ಅಂಜುಮನ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಮುತ್ತ್
ಪಚ
ವರ್ ಕಾಲೇಜು ಅಂಜುಮನ್‐ಎ‐ಇಸಾಸ್ಂ
ಹಾನಗಲ ಸಂಸೆಗೆ ಹಸಾಂತರಿಸುವ ಕುರಿತು
ಹಾನಗಲಲ್ ನಗರದ ಅಂಜುಮನ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಮುತ್ತ್
ಪಚ
ವರ್ ಕಾಲೇಜು ಅಂಜುಮನ್‐ಎ‐ಇಸಾಸ್ಂ
ಹಾನಗಲ ಸಂಸೆಗೆ ಹಸಾಂತರಿಸುವ ಕುರಿತು

10943

10947

ರ್ೕ ಎಂ.ಡಿ.ದಾವೂದ್, ಮುತಾವ ಲ್ ರಾ ಇವರು
ಎಂ 2/ಶಾಲೆ
ಬಾಡಿಗೆ.128. ಸ ಪ/2006 ತಮಮ್ ಮ ೕದಿಯ ಜಾಗವನುನ್ ಸ.ಉ.ಶಾಲೆ ನಡೆಸಲು
ಶಾಲೆಯ ಬಾಡಿಗೆ ನಿಗದಿಗೊ ಸುವಂತೆ ಕೋರಿ.
‐07

10/18/2007 0:00

D

ಎಂ 2/ ಂ ವೇ ಅಲಪ್ ಕ ಸ
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ. ಕಷ್ಕರ ಕಷ್ಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿಗಳು ಹಾಗೂ
GIA‐PRY & SEC ವರದಿ.129. ಸ ಪ/2006‐
ಗಣಯ್ ವಯ್ಕಿತ್ಗ ಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮನ ಗಳ ಬಗೆಗ್.
07

10/18/2007 0:00

D

MINO‐SEC

10947

ADM‐1

ಎಂ 2/ ಂ ವೇ ಅಲಪ್ ಕ ಸ
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ. ಕಷ್ಕರ ಕಷ್ಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿಗಳು ಹಾಗೂ
ವರದಿ.129. ಸ ಪ/2006‐
ಗಣಯ್ ವಯ್ಕಿತ್ಗ ಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮನ ಗಳ ಬಗೆಗ್.
07

10/18/2007 0:00

D

10947

MINO‐SEC

ಎಂ 2/ ಂ ವೇ ಅಲಪ್ ಕ ಸ
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ. ಕಷ್ಕರ ಕಷ್ಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿಗಳು ಹಾಗೂ
ವರದಿ.129. ಸ ಪ/2006‐
ಗಣಯ್ ವಯ್ಕಿತ್ಗ ಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮನ ಗಳ ಬಗೆಗ್.
07

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10951

10951

10951

ಮೂಳೂರು ಗಾರ್ಮದ ಲ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ
ಎಂ 2/ ಶಾ ಮಾ
ರದುದ್ ಪಡಿ ರುವ ಮಾನಯ್ತೆಯನುನ್ ಪುನರ್ ಪರಿ ೕ
GIA‐PRY & SEC ರದುದ್.127. ಸ ಪ/2006‐
ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್ ನಡೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ
07
ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಮೂಳೂರು ಗಾರ್ಮದ ಲ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ
ಎಂ 2/ ಶಾ ಮಾ
ರದುದ್ ಪಡಿ ರುವ ಮಾನಯ್ತೆಯನುನ್ ಪುನರ್ ಪರಿ ೕ
ADM‐1
ರದುದ್.127. ಸ ಪ/2006‐
ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್ ನಡೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ
07
ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಮೂಳೂರು ಗಾರ್ಮದ ಲ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ
ಎಂ 2/ ಶಾ ಮಾ
ರದುದ್ ಪಡಿ ರುವ ಮಾನಯ್ತೆಯನುನ್ ಪುನರ್ ಪರಿ ೕ
MINO‐SEC
ರದುದ್.127. ಸ ಪ/2006‐
ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್ ನಡೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ
07
ನೀಡುವ ಬಗೆ.

11012

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2/ ಸಾ ವೆ ಎ
ಬಿಲು1/
ಬಿಲುಲ್
1/ 2006‐07

2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚಚ್ದ ಅಯವಯ್ಯದ ಲ್
ಎ ಬಿ ನ
ಲ್ ಲ್ ಹಣ ಡಾರ್
ಡಾ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಬಗೆ.

8/1/2009 0:00

A

11012

ADM‐1

ಎಂ 2/ ಸಾ ವೆ ಎ
ಬಿಲುಲ್1/ 2006‐07

2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚಚ್ದ ಅಯವಯ್ಯದ ಲ್
ಎ ಬಿ ಲ್ನ ಲ್ ಹಣ ಡಾರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/1/2009 0:00

A

11012

MINO‐SEC

ಎಂ 2/ ಸಾ ವೆ ಎ
ಬಿಲುಲ್1/ 2006‐07

2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚಚ್ದ ಅಯವಯ್ಯದ ಲ್
ಎ ಬಿ ಲ್ನ ಲ್ ಹಣ ಡಾರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/1/2009 0:00

A

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

11208

11208

11208

ಕ.ರಾಜಯ್ ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್
4306/2007,ಅಧಯ್ಕಷ್ರು,ಅಸುರ್ಲೈನ್
ಸಟ್ಸ್ರ್ ಆಫ್
ಎಂ 4ದಾವೆ.01.ಘೋಷಣೆ/
GIA‐PRY & SEC
ಸೊಮಸಕ್,ಮೈಸೂರು,
ರುದಧ್
‐
ರಾಜಯ್
ಸಕಾರ್ರ
ಮತುತ್
2007‐08
ಇತರರು,ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ.
ಕ.ರಾಜಯ್ ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್
ಎಂ 4ದಾವೆ.01.ಘೋಷಣೆ/ 4306/2007,ಅಧಯ್ಕಷ್ರು,ಅಸುರ್ಲೈನ್ ಸಟ್ಸ್ರ್ ಆಫ್
ADM‐1
ಸೊಮಸಕ್,ಮೈಸೂರು, ರುದಧ್‐ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್
2007‐08
ಇತರರು,ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ.
ಕ.ರಾಜಯ್ ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್
ಎಂ 4ದಾವೆ.01.ಘೋಷಣೆ/ 4306/2007,ಅಧಯ್ಕಷ್ರು,ಅಸುರ್ಲೈನ್ ಸಟ್ಸ್ರ್ ಆಫ್
MINO‐SEC
ಸೊಮಸಕ್,ಮೈಸೂರು, ರುದಧ್‐ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್
2007‐08
ಇತರರು,ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ.

11238

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2ಸಾಕಾಕರ್.01.
ನೆ/2007‐08

ೕಜ

11238

ADM‐1

ಎಂ 2ಸಾಕಾಕರ್.01.
ನೆ/2007‐08

ೕಜ

11238

MINO‐SEC

ಎಂ 2ಸಾಕಾಕರ್.01.
ನೆ/2007‐08

ೕಜ

11246

GIA‐PRY & SEC

11246

ADM‐1

11246

MINO‐SEC

11252

GIA‐PRY & SEC

MC4Decl(corr).03.ಘೋಷ
ಣೆ/2007‐08

11252

ADM‐1

MC4Decl(corr).03.ಘೋಷ
ಣೆ/2007‐08

11252

MINO‐SEC

MC4Decl(corr).03.ಘೋಷ
ಣೆ/2007‐08

11305

GIA‐PRY & SEC

11305

ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಣ ವಲಯದಡಿಯ ಲ್
ಬರುವ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ (ರಾಜಯ್ ವಲಯ
ೕಜನೆ) ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ 2007‐08ನೇ ಸಾ ನ
ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಅನುಷಾಟ್ನಕೆಕ್
ಅನು ೕದನೆ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಣ ವಲಯದಡಿಯ ಲ್
ಬರುವ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ (ರಾಜಯ್ ವಲಯ
ೕಜನೆ) ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ 2007‐08ನೇ ಸಾ ನ
ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಅನುಷಾಟ್ನಕೆಕ್
ಅನು ೕದನೆ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಣ ವಲಯದಡಿಯ ಲ್
ಬರುವ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ (ರಾಜಯ್ ವಲಯ
ೕಜನೆ) ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ 2007‐08ನೇ ಸಾ ನ
ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಅನುಷಾಟ್ನಕೆಕ್
ಅನು ೕದನೆ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಎಂ.ಇ.ಜಿ ಅಫ್ ಗೆರ್ೕಡೆಡ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಎಂ.ಇ.ಜಿ ಅಫ್ ಗೆರ್ೕಡೆಡ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಎಂ.ಇ.ಜಿ ಅಫ್ ಗೆರ್ೕಡೆಡ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಮೆಡೋಡಿಸ್ಟ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಸಂ.ಕಿ.ಕಾಲೇಜು ಕೋಲಾರ
; ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ.
ಮೆಡೋಡಿಸ್ಟ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಸಂ.ಕಿ.ಕಾಲೇಜು ಕೋಲಾರ
; ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ.
ಮೆಡೋಡಿಸ್ಟ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಸಂ.ಕಿ.ಕಾಲೇಜು ಕೋಲಾರ
; ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ..
ಬಗ

7/31/2009 0:00

D

7/31/2009 0:00

D

7/31/2009 0:00

D

10/15/2007 0:00

D

10/15/2007 0:00

D

10/15/2007 0:00

D

6/12/2009 0:00

D

6/12/2009 0:00

D

6/12/2009 0:00

D

mc10 hindi
2007‐08ನೇ ಸಾ ಗೆ ಸೇವಾ ನಿರತ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಪರ್ವೇಶ
01.32.ಅರೇಬಿಕ್/2007;08
ಪರೀ ೆ ಇಲಲ್ದಿರುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

ADM‐1

mc10 hindi
2007‐08ನೇ ಸಾ ಗೆ ಸೇವಾ ನಿರತ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಪರ್ವೇಶ
01.32.ಅರೇಬಿಕ್/2007;08
ಪರೀ ೆ ಇಲಲ್ದಿರುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

11305

MINO‐SEC

mc10 hindi
2007‐08ನೇ ಸಾ ಗೆ ಸೇವಾ ನಿರತ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಪರ್ವೇಶ
01.32.ಅರೇಬಿಕ್/2007;08
ಪರೀ ೆ ಇಲಲ್ದಿರುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

11316

GIA‐PRY & SEC

MC10 HINDI
2.01.ಅರೇಬಿಕ್/2007 08

ರ್ೕ ಸೈಯದ್ ಸಾದಿಕ ಇವರ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಕುರಿತು.

3/26/2009 0:00

D

11316

ADM‐1

MC10 HINDI
2.01.ಅರೇಬಿಕ್/2007 08

ರ್ೕ ಸೈಯದ್ ಸಾದಿಕ ಇವರ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಕುರಿತು.

3/26/2009 0:00

D

11316

MINO‐SEC

MC10 HINDI
2.01.ಅರೇಬಿಕ್/2007 08

ರ್ೕ ಸೈಯದ್ ಸಾದಿಕ ಇವರ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಕುರಿತು.

3/26/2009 0:00

D

ರ್ೕ ಸೈಯದ್ ತೌಫಿಕ ಹುಸೇನ ಮು. .ಇವರ ವೇತನ
ಪುನರ್ ನಿಗದಿ ಕುರಿತು.

3/26/2009 0:00

D

ರ್ೕ ಸೈಯದ್ ತೌಫಿಕ ಹುಸೇನ ಮು. .ಇವರ ವೇತನ
ಪುನರ್ ನಿಗದಿ ಕುರಿತು.

3/26/2009 0:00

D

11317

11317

ಎಂ 4.02.ಘೋಷಣೆ/2007‐
08
ಎಂ 4.02.ಘೋಷಣೆ/2007‐
08
ಎಂ 4.02.ಘೋಷಣೆ/2007‐
08

MC10
GIA‐PRY & SEC HINDI2.34.ಅರೇಬಿಕ್/200
7‐08
MC10
ADM‐1
HINDI2.34.ಅರೇಬಿಕ್/200
7‐08

11317

11322

11322

11322

MC10
HINDI2.34.ಅರೇಬಿಕ್/200
7‐08
ಎಂ 2 ಉದುರ್
GIA‐PRY & SEC ಡಯಟ್.3.ತರಬೇತಿ/2007‐
08
ಎಂ 2 ಉದುರ್
ADM‐1
ಡಯಟ್.3.ತರಬೇತಿ/2007‐
08
ಎಂ 2 ಉದುರ್
MINO‐SEC
ಡಯಟ್.3.ತರಬೇತಿ/2007‐
08

D

7/30/2009 0:00

D

7/30/2009 0:00

D

7/30/2009 0:00

D

7/31/2009 0:00

D

7/31/2009 0:00

D

7/31/2009 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

ADM‐1

ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಯವರು
ಎಂ 4ಘೋ.04.ಘೋಷಣೆ/2 ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳನುನ್
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆಗಳೆಂದು ಘೋ ಸಲು
007‐08
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು.

1/30/2010 0:00

D

MINO‐SEC

ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಯವರು
ಎಂ 4ಘೋ.04.ಘೋಷಣೆ/2 ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳನುನ್
007‐08
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆಗಳೆಂದು ಘೋ ಸಲು
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು.

1/30/2010 0:00

D

10/12/2007 0:00

D

10/12/2007 0:00

D

11324

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2
ಅಲಪ್.2. ಸ ಪ/2007‐08

11324

ADM‐1

ಎಂ 2
ಅಲಪ್.2. ಸ ಪ/2007‐08

11324

MINO‐SEC

ಎಂ 2
ಅಲಪ್.2. ಸ ಪ/2007‐08

11336

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋ.04.ಘೋಷಣೆ/2
007‐08

11336

11336

ರ್ೕ ಸೈಯದ್ ತೌಫಿಕ ಹುಸೇನ ಮು. .ಇವರ ವೇತನ
ಪುನರ್ ನಿಗದಿ ಕುರಿತು.

3/26/2009 0:00

MINO‐SEC

11337

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋ052007‐08

11337

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋ052007‐08

ಡಯಟ್ ಬಳಾಲ್ರಿಯ ಉದುರ್ ಭಾಗವನುನ್
ಸವ್ತಂತರ್ವಾಗಿ ಸಕಾರ್ರಿ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಎಂದು
ಪರ್ತೆಯ್ೕಕವಾಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಸುವ ಬಗೆ
ಡಯಟ್ ಬಳಾಲ್ರಿಯ ಉದುರ್ ಭಾಗವನುನ್
ಸವ್ತಂತರ್ವಾಗಿ ಸಕಾರ್ರಿ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಎಂದು
ಪರ್ತೆಯ್ೕಕವಾಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಸುವ ಬಗೆ
ಡಯಟ್ ಬಳಾಲ್ರಿಯ ಉದುರ್ ಭಾಗವನುನ್
ಸವ್ತಂತರ್ವಾಗಿ ಸಕಾರ್ರಿ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಎಂದು
ಪರ್ತೆಯ್ೕಕವಾಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಸುವ ಬಗೆ
ಅಂಜುಮಾನ್ ಹಾಮಿ‐ ಈ ಮುಸಲ್ಮೀನ್ ಇಂದ
ನಡೆಯುವ ಅಂಜುಮಾನ್ ಅಜಾದ್ ಉದುರ್
ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಬಗೆಗ್ ಅಂಜುಮಾನ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಭಟಕ್ಳ
ರವರು ಇಲಾಖಾ ರುದಧ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ
ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಆ ೕಗದ ಲ್ ದಾವೆ ಹೂಡಿದ
ಬಗೆ
ಅಂಜುಮಾನ್ ಹಾಮಿ‐ ಈ ಮುಸಲ್ಮೀನ್ ಇಂದ
ನಡೆಯುವ ಅಂಜುಮಾನ್ ಅಜಾದ್ ಉದುರ್
ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಬಗೆಗ್ ಅಂಜುಮಾನ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಭಟಕ್ಳ
ರವರು ಇಲಾಖಾ ರುದಧ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ
ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಆ ೕಗದ ಲ್ ದಾವೆ ಹೂಡಿದ
ಬಗೆ
ಅಂಜುಮಾನ್ ಹಾಮಿ‐ ಈ ಮುಸಲ್ಮೀನ್ ಇಂದ
ನಡೆಯುವ ಅಂಜುಮಾನ್ ಅಜಾದ್ ಉದುರ್
ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಬಗೆಗ್ ಅಂಜುಮಾನ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಭಟಕ್ಳ
ರವರು ಇಲಾಖಾ ರುದಧ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ
ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಆ ೕಗದ ಲ್ ದಾವೆ ಹೂಡಿದ
ಬಗ
ಬಗೆ
ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಯವರು
ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳನುನ್
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆಗಳೆಂದು ಘೋ ಸಲು
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು.

ಕನಾರ್ಟಕ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕನನ್ಡ
ಮಾಧಯ್ಮ) ಮಾನಿವ್, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಕನಾರ್ಟಕ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕನನ್ಡ
ಮಾಧಯ್ಮ) ಮಾನಿವ್, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.

11337

11347

11347

11347
11348
11348
11348
11349
11349
11349

11370

11370

11370

11371

11371

11371

11392

11392

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋ052007‐08

ಎಂ 2 ಉ ಪಾರ್ ಶಾ
GIA‐PRY & SEC ಉನನ್ತಿ.5. .ಬೇಡಿಕೆ/2007‐
08
ಎಂ 2 ಉ ಪಾರ್ ಶಾ
ADM‐1
ಉನನ್ತಿ.5. .ಬೇಡಿಕೆ/2007‐
08
ಎಂ 2 ಉ ಪಾರ್ ಶಾ
MINO‐SEC
ಉನನ್ತಿ.5. .ಬೇಡಿಕೆ/2007‐
08
ಎಂ 2 ಕಷ್ಕರ.4.ಎಸ್
GIA‐PRY & SEC
ಡಿಎಂ /2007‐08
ಎಂ 2 ಕಷ್ಕರ.4.ಎಸ್
ADM‐1
ಡಿಎಂ /2007‐08
ಎಂ 2 ಕಷ್ಕರ.4.ಎಸ್
MINO‐SEC
ಡಿಎಂ /2007‐08
ಎಂ 2 ಎಂ ಎಂ ಅರ್ ಸಬೆ
GIA‐PRY & SEC
6/ 2007‐08
ಎಂ 2 ಎಂ ಎಂ ಅರ್ ಸಬೆ
ADM‐1
6/ 2007‐08
ಎಂ 2 ಎಂ ಎಂ ಅರ್ ಸಬೆ
MINO‐SEC
6/ 2007‐08

ಕನಾರ್ಟಕ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕನನ್ಡ
ಮಾಧಯ್ಮ) ಮಾನಿವ್, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.

10/12/2007 0:00

D

ಬಿ.ಜಿ.ಕೆರೆ ಗಾರ್ಮದ ಸ.ಉ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯನುನ್
ಉನನ್ತೀಕರಿಸಲು ಮನ ಸ ಲ್ ದ ಬಗೆಗ್.

10/25/2007 0:00

D

ಬಿ.ಜಿ.ಕೆರೆ ಗಾರ್ಮದ ಸ.ಉ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯನುನ್
ಉನನ್ತೀಕರಿಸಲು ಮನ ಸ ಲ್ ದ ಬಗೆಗ್.

10/25/2007 0:00

D

ಬಿ.ಜಿ.ಕೆರೆ ಗಾರ್ಮದ ಸ.ಉ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯನುನ್
ಉನನ್ತೀಕರಿಸಲು ಮನ ಸ ಲ್ ದ ಬಗೆಗ್.

10/25/2007 0:00

D

ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರನುನ್ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/25/2007 0:00

D

ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರನುನ್ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/25/2007 0:00

D

ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರನುನ್ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/25/2007 0:00

D

2007‐08 ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಎಂ ಅರ್ ವರದಿ ಕುರಿತು

8/18/2011 0:00

D

2007‐08 ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಎಂ ಅರ್ ವರದಿ ಕುರಿತು

8/18/2011 0:00

D

2007‐08 ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಎಂ ಅರ್ ವರದಿ ಕುರಿತು

8/18/2011 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

4/23/2008 0:00

A

4/23/2008 0:00

A

4/23/2008 0:00

A

4/23/2008 0:00

A

4/23/2008 0:00

A

ರಿಯಾಜುಲ್ ಉಲೂಂ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಎಂ 4ಘೋ.05.ಘೋಷಣೆ/2
ಶಾಲೆ,43,ಮಂಗಳವಾರ ಪೇಟೆ,ಹುಬಬ್ ಳ್, ಈ
GIA‐PRY & SEC
007‐08
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ,
ರಿಯಾಜುಲ್ ಉಲೂಂ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ರ್ಥಮಿಕ
ಎಂ 4ಘೋ.05.ಘೋಷಣೆ/2
ಶಾಲೆ,43,ಮಂಗಳವಾರ ಪೇಟೆ,ಹುಬಬ್ ಳ್, ಈ
ADM‐1
007‐08
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ,
ರಿಯಾಜುಲ್ ಉಲೂಂ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಎಂ 4ಘೋ.05.ಘೋಷಣೆ/2
ಶಾಲೆ,43,ಮಂಗಳವಾರ ಪೇಟೆ,ಹುಬಬ್ ಳ್, ಈ
MINO‐SEC
007‐08
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ,
ಸೈಂಟ್ ಮೈಕೆಲ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಕೇಶಾವ್ಪುರ, ಹುಬಬ್ ಳ್‐580023, ಈಶಾಲೆಯನುನ್
GIA‐PRY & SEC ಎಂ 4ಘೋ06/2007‐08
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೈಂಟ್ ಮೈಕೆಲ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಕೇಶಾವ್ಪುರ, ಹುಬಬ್ ಳ್‐580023, ಈಶಾಲೆಯನುನ್
ADM‐1
ಎಂ 4ಘೋ06/2007‐08
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೈಂಟ್ ಮೈಕೆಲ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಕೇಶಾವ್ಪುರ, ಹುಬಬ್ ಳ್‐580023, ಈಶಾಲೆಯನುನ್
MINO‐SEC
ಎಂ 4ಘೋ06/2007‐08
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೈಂಟ್ ಮೈಕಲ್ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
GIA‐PRY & SEC ಎಂ 4ಘೋ08/2007‐08 ಶಾಂತಿನಗರ,ಹುಬಬ್ ಳ್,ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೈಂಟ್ ಮೈಕಲ್ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ADM‐1
ಎಂ 4ಘೋ08/2007‐08 ಶಾಂತಿನಗರ,ಹುಬಬ್ ಳ್,ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.

11392

MINO‐SEC

11395

GIA‐PRY & SEC

11395

ADM‐1

11395

MINO‐SEC

11397

GIA‐PRY & SEC

11397

ಸೈಂಟ್ ಮೈಕಲ್ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಎಂ 4ಘೋ08/2007‐08 ಶಾಂತಿನಗರ,ಹುಬಬ್ ಳ್,ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ ಕಾಂಗೆರ್ಗೇಷನ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಧಾರವಾಡ, ಈ
ಎಂ 4ಘೋ07/2007‐08
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ ಕಾಂಗೆರ್ಗೇಷನ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಧಾರವಾಡ, ಈ
ಎಂ 4ಘೋ07/2007‐08
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ ಕಾಂಗೆರ್ಗೇಷನ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಧಾರವಾಡ, ಈ
ಎಂ 4ಘೋ07/2007‐08
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.

4/23/2008 0:00

A

10/26/2007 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

ಎಂ 2 ಹೋ ಉ ಶಾ
ಬಿಲಾಲ್ ನಗರದ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಉದುರ್ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಮಂ.8. .ಬೇಡಿಕೆ/2007‐ 08
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಮನ .

10/25/2007 0:00

D

ADM‐1

ಎಂ 2 ಹೋ ಉ ಶಾ
ಬಿಲಾಲ್ ನಗರದ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಉದುರ್ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಮಂ.8. .ಬೇಡಿಕೆ/2007‐ 08
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಮನ .

10/25/2007 0:00

D

11397

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಹೋ ಉ ಶಾ
ಬಿಲಾಲ್ ನಗರದ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಉದುರ್ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಮಂ.8. .ಬೇಡಿಕೆ/2007‐ 08
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಮನ .

10/25/2007 0:00

D

11424

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಶಾಲೆ ಪು ರಾ ರಂಬ
ಉಡೇವು ಗಾರ್ಮದ ಲ್ ಮುಚಿಚ್ರುವ
1.10. ಕಷ್ಣ ಸಂ/2007‐08 ಸ.ಉ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯನುನ್ ಪುನಾರಂಭ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/25/2007 0:00

D

11424

ADM‐1

ಎಂ 2 ಶಾಲೆ ಪು ರಾ ರಂಬ
ಉಡೇವು ಗಾರ್ಮದ ಲ್ ಮುಚಿಚ್ರುವ
1.10. ಕಷ್ಣ ಸಂ/2007‐08 ಸ.ಉ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯನುನ್ ಪುನಾರಂಭ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/25/2007 0:00

D

11424

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಶಾಲೆ ಪು ರಾ ರಂಬ
ಉಡೇವು ಗಾರ್ಮದ ಲ್ ಮುಚಿಚ್ರುವ
1.10. ಕಷ್ಣ ಸಂ/2007‐08 ಸ.ಉ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯನುನ್ ಪುನಾರಂಭ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/25/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/25/2007 0:00

D

10/25/2007 0:00

D

10/25/2007 0:00

D

10/25/2007 0:00

D

11519

11519

11519

11521

11521

11521

11528

ಎಂ 2
GIA‐PRY & SEC ಅನುಷಾಟ್ನ.12. ೕಜನೆ/20
07‐08
ಎಂ 2
ADM‐1
ಅನುಷಾಟ್ನ.12. ೕಜನೆ/20
07‐08
ಎಂ 2
MINO‐SEC ಅನುಷಾಟ್ನ.12. ೕಜನೆ/20
07‐08
ಎಂ 2 ಅಲಪ್ ಸಂ ಮ
GIA‐PRY & SEC
ಶುಲಕ್.11.ಎಸ್
ಡಿಎಂ /2007‐08
ಎಂ 2 ಅಲಪ್ ಸಂ ಮ
ADM‐1
ಶುಲಕ್.11.ಎಸ್
ಡಿಎಂ /2007‐08
ಎಂ 2 ಅಲಪ್ ಸಂ ಮ
MINO‐SEC
ಶುಲಕ್.11.ಎಸ್
ಡಿಎಂ /2007‐08
ಏಂ 2 ಕಷ್ಕರ ಹು
GIA‐PRY & SEC ಮಂ.13. .ಬೇಡಿಕೆ/2007‐
08

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಅನುಷಾಟ್ನ
ಕುರಿತಂತೆ ಕಿರ್ಯಾ
ೕಜನೆಗಳನುನ್ ದಧ್ ಪಡಿಸುವ
ಕುರಿತು.
2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಅನುಷಾಟ್ನ
ಕುರಿತಂತೆ ಕಿರ್ಯಾ
ೕಜನೆಗಳನುನ್ ದಧ್ ಪಡಿಸುವ
ಕುರಿತು.
2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಅನುಷಾಟ್ನ
ಕುರಿತಂತೆ ಕಿರ್ಯಾ
ೕಜನೆಗಳನುನ್ ದಧ್ ಪಡಿಸುವ
ಕುರಿತು.
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಮಕಕ್ ಗೆ 7ನೇ
ತರಗತಿ ಯಿಂದ ಪಿ ಯು ಯವರೆಗೆ ವಾಯ್ಸಂಗ
ಮಾದುವ ಮಕಕ್ ಗೆ ಪೀಸ್ ಮಾಫ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಮಕಕ್ ಗೆ 7ನೇ
ತರಗತಿ ಯಿಂದ ಪಿ ಯು ಯವರೆಗೆ ವಾಯ್ಸಂಗ
ಮಾದುವ ಮಕಕ್ ಗೆ ಪೀಸ್ ಮಾಫ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಮಕಕ್ ಗೆ 7ನೇ
ತರಗತಿ ಯಿಂದ ಪಿ ಯು ಯವರೆಗೆ ವಾಯ್ಸಂಗ
ಮಾದುವ ಮಕಕ್ ಗೆ ಪೀಸ್ ಮಾಫ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಿಡಗುಂದಿಗೆ ಹುದೆದ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು.

11528

ADM‐1

11528

MINO‐SEC

11549

11549

11549

11619

11619

11619

11620

11620

11620

ಏಂ 2 ಕಷ್ಕರ ಹು
ಮಂ.13. .ಬೇಡಿಕೆ/2007‐
08
ಏಂ 2 ಕಷ್ಕರ ಹು
ಮಂ.13. .ಬೇಡಿಕೆ/2007‐
08

ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಿಡಗುಂದಿಗೆ ಹುದೆದ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು.

10/25/2007 0:00

D

ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಿಡಗುಂದಿಗೆ ಹುದೆದ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು.

10/25/2007 0:00

D

7/18/2011 0:00

D

7/18/2011 0:00

D

7/18/2011 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

7/30/2009 0:00

D

7/30/2009 0:00

D

7/30/2009 0:00

D

ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಆಡ ತ
ಮಂಡ ಯವರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ
GIA‐PRY & SEC
ಎಂ 4ಘೋ09
ಪಾರ್ಥಮಿಕ/ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಆಡ ತ
ಮಂಡ ಯವರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ
ADM‐1
ಎಂ 4ಘೋ09
ಪಾರ್ಥಮಿಕ/ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಆಡ ತ
ಮಂಡ ಯವರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ
MINO‐SEC
ಎಂ 4ಘೋ09
ಪಾರ್ಥಮಿಕ/ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಎಂ 2 ಶಾ ಪಾರ್
ಹಜರತ್ ಸೈಯದ ಹುಸೇನಶಾವ ಎಜುಕೇಷನ್
GIA‐PRY & SEC ಅನುಮತಿ.16.ಅನುದಾನ/20
ಸೊಸೈಟಿ,ಬಂಕಾಪುರ.ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ
07‐08
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ.
ಎಂ 2 ಶಾ ಪಾರ್
ಹಜರತ್ ಸೈಯದ ಹುಸೇನಶಾವ ಎಜುಕೇಷನ್
ADM‐1
ಅನುಮತಿ.16.ಅನುದಾನ/20
ಸೊಸೈಟಿ,ಬಂಕಾಪುರ.ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ
07‐08
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ.
ಎಂ 2 ಶಾ ಪಾರ್
ಹಜರತ್ ಸೈಯದ ಹುಸೇನಶಾವ ಎಜುಕೇಷನ್
MINO‐SEC
ಅನುಮತಿ.16.ಅನುದಾನ/20
ಸೊಸೈಟಿ,ಬಂಕಾಪುರ.ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ
07‐08
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ.
ಎಂ 2 ಉ
Establishment of Academy for professinal
GIA‐PRY & SEC ಅಕಾಟಮಿ.15. ೕಜನೆ/20
development of urdu medium teachers
07‐08
07
08
ಎಂ 2 ಉ
Establishment of Academy for professinal
ADM‐1
ಅಕಾಟಮಿ.15. ೕಜನೆ/20
development of urdu medium teachers
07‐08
ಎಂ 2 ಉ
Establishment of Academy for professinal
MINO‐SEC
ಅಕಾಟಮಿ.15. ೕಜನೆ/20
development of urdu medium teachers
07‐08

11631

GIA‐PRY & SEC

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಎಂ. ಸಾದಿಕ್ ಉನಿನ್ೕಸಾ,ಸ. ಸಂಜಯ್
ಎಮ 2ವಗರ್ವಣೆ.20.ವಗಾರ್
ಉದುರ್ ಅನುದಾನಿತ .ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಮಾಲೂರು.ಇವರ
ವಣೆ/2007‐08
ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/30/2009 0:00

C

11631

ADM‐1

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಎಂ. ಸಾದಿಕ್ ಉನಿನ್ೕಸಾ,ಸ. ಸಂಜಯ್
ಎಮ 2ವಗರ್ವಣೆ.20.ವಗಾರ್
ಉದುರ್ ಅನುದಾನಿತ .ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಮಾಲೂರು.ಇವರ
ವಣೆ/2007‐08
ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/30/2009 0:00

C

11631

MINO‐SEC

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಎಂ. ಸಾದಿಕ್ ಉನಿನ್ೕಸಾ,ಸ. ಸಂಜಯ್
ಎಮ 2ವಗರ್ವಣೆ.20.ವಗಾರ್
ಉದುರ್ ಅನುದಾನಿತ .ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಮಾಲೂರು.ಇವರ
ವಣೆ/2007‐08
ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/30/2009 0:00

C

11632

GIA‐PRY & SEC

8/1/2009 0:00

A

11632

ADM‐1

8/1/2009 0:00

A

11632

MINO‐SEC

8/1/2009 0:00

A

ಎಮ 2 ಲೆ ಸಾ ಖ 19
/2007‐08
ಎಮ 2 ಲೆ ಸಾ ಖ 19
/2007‐08
ಎಮ 2 ಲೆ ಸಾ ಖ 19
/2007‐08

2007‐07ನೇ ಸಾ ನ ಕಚೇರಿ ಅನಶಯ್ಕ
ಲೆಖನಸಾಮಗಿರ್ಗಳ ಖರೀದಿ ಕುರಿತು
2007‐07ನೇ ಸಾ ನ ಕಚೇರಿ ಅನಶಯ್ಕ
ಲೆಖನಸಾಮಗಿರ್ಗಳ ಖರೀದಿ ಕುರಿತು
2007‐07ನೇ ಸಾ ನ ಕಚೇರಿ ಅನಶಯ್ಕ
ಲೆಖನಸಾಮಗಿರ್ಗಳ ಖರೀದಿ ಕುರಿತು

ಪರ್ಗತಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸ್ಎ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ೕಜನೆ
(ಐಇಡಿ) ಅನುಷಾಟ್ನದ ಬಗೆಗ್.
ಪರ್ಗತಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸ್ಎ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ೕಜನೆ
(ಐಇಡಿ) ಅನುಷಾಟ್ನದ ಬಗೆಗ್.
ಪರ್ಗತಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸ್ಎ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ೕಜನೆ
(ಐಇಡಿ) ಅನುಷಾಟ್ನದ ಬಗೆಗ್.
ಜಾಮಿಲಲ್ ಉಲೂಮ್ ಮಹಮದಿಯ ಟರ್ಸ್ಟ್
mc 10
ವತಿಯಿಂದ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
[.01.ಅರೇಬಿಕ್/2007‐08
ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
ಜಾಮಿಲಲ್ ಉಲೂಮ್ ಮಹಮದಿಯ ಟರ್ಸ್ಟ್
mc 10
ವತಿಯಿಂದ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
[.01.ಅರೇಬಿಕ್/2007‐08
ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
ಜಾಮಿಲಲ್ ಉಲೂಮ್ ಮಹಮದಿಯ ಟರ್ಸ್ಟ್
mc 10
ವತಿಯಿಂದ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
[.01.ಅರೇಬಿಕ್/2007‐08
ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಎಂ 1ಐಇಡಿಅ.14.ಐಇಡಿ/2
007‐08
ಎಂ 1ಐಇಡಿಅ.14.ಐಇಡಿ/2
007‐08
ಎಂ 1ಐಇಡಿಅ.14.ಐಇಡಿ/2
007‐08

11638

GIA‐PRY & SEC

11638

ADM‐1

11638

MINO‐SEC

11818

GIA‐PRY & SEC

11818

ADM‐1

11818

MINO‐SEC

11822

GIA‐PRY & SEC

mc.10[hindi‐
ರೆಫರನ್ಸ್ ಕೋಸ್ರ್ ಫಾರ್ ಹೈಸೊಕ್ಲ್
01.03.ಅರೇಬಿಕ್/2007‐08
ಮೈಸೊರು ಜಿ:

11822

ADM‐1

11822

MINO‐SEC

11838

GIA‐PRY & SEC

11838

ADM‐1

11838

MINO‐SEC

5/2/2009 0:00

D

5/2/2009 0:00

D

5/2/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

ಂದಿ ಟೀಚಸ್ರ್

3/26/2009 0:00

D

mc.10[hindi‐
ರೆಫರನ್ಸ್ ಕೋಸ್ರ್ ಫಾರ್ ಹೈಸೊಕ್ಲ್
01.03.ಅರೇಬಿಕ್/2007‐08
ಮೈಸೊರು ಜಿ:

ಂದಿ ಟೀಚಸ್ರ್

3/26/2009 0:00

D

mc.10[hindi‐
ರೆಫರನ್ಸ್ ಕೋಸ್ರ್ ಫಾರ್ ಹೈಸೊಕ್ಲ್
01.03.ಅರೇಬಿಕ್/2007‐08
ಮೈಸೊರು ಜಿ:

ಂದಿ ಟೀಚಸ್ರ್

3/26/2009 0:00

D

6/15/2009 0:00

D

6/15/2009 0:00

D

6/15/2009 0:00

D

11895

ರ್ೕಮತಿ ಆರ್ ಮೀರ,ಬಿಎ ಸ್,ಬಿಇಡಿ,ಸ. ತಮಿಳು
ಮಾಧಯ್ಮದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ್ದುದ್ 01‐
GIA‐PRY & SEC ಎಂ 4ತ ಭ12/2007‐08
09‐2006ರಿಂದ ಸವ್ಯಂ ಸೇವಾ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಿರುವ
ಜಾಗದ ಲ್ ಕಷ್ಕಿಯನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/9/2010 0:00

D

11895

ADM‐1

ರ್ೕಮತಿ ಆರ್ ಮೀರ,ಬಿಎ ಸ್,ಬಿಇಡಿ,ಸ. ತಮಿಳು
ಮಾಧಯ್ಮದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ್ದುದ್ 01‐
ಎಂ 4ತ ಭ12/2007‐08
09‐2006ರಿಂದ ಸವ್ಯಂ ಸೇವಾ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಿರುವ
ಜಾಗದ ಲ್ ಕಷ್ಕಿಯನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/9/2010 0:00

D

11895

MINO‐SEC

ರ್ೕಮತಿ ಆರ್ ಮೀರ,ಬಿಎ ಸ್,ಬಿಇಡಿ,ಸ. ತಮಿಳು
ಮಾಧಯ್ಮದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ್ದುದ್ 01‐
ಎಂ 4ತ ಭ12/2007‐08
09‐2006ರಿಂದ ಸವ್ಯಂ ಸೇವಾ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಿರುವ
ಜಾಗದ ಲ್ ಕಷ್ಕಿಯನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/9/2010 0:00

D

11896

GIA‐PRY & SEC

ಹಬೀಬುನಿನ್ಸಾ ಬೇಗಂ ಇವರ ಬಗೆಗ್ ಸ ಲ್ಸಲಾದ
ದೂರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ

10/9/2007 0:00

D

11896

ADM‐1

ಹಬೀಬುನಿನ್ಸಾ ಬೇಗಂ ಇವರ ಬಗೆಗ್ ಸ ಲ್ಸಲಾದ
ದೂರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ

10/9/2007 0:00

D

11896

MINO‐SEC

ಹಬೀಬುನಿನ್ಸಾ ಬೇಗಂ ಇವರ ಬಗೆಗ್ ಸ ಲ್ಸಲಾದ
ದೂರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ

10/9/2007 0:00

D

ಎಂ 4 ಂವಗರ್ಮೀ11/200
7‐08
ಎಂ 4 ಂವಗರ್ಮೀ11/200
7‐08
ಎಂ 4 ಂವಗರ್ಮೀ11/200
7‐08

ಎಂ. 10‐
ಂದಿ02.62.ಅರೇಬಿಕ್/200
7
ಎಂ. 10‐
ಂದಿ02.62.ಅರೇಬಿಕ್/200
7
ಎಂ. 10‐
ಂದಿ02.62.ಅರೇಬಿಕ್/200
7

ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಲ್ ◌ಃಇಂದು ದ ವಗರ್ಗ ಗೆ
ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಲ್ ◌ಃಇಂದು ದ ವಗರ್ಗ ಗೆ
ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಲ್ ◌ಃಇಂದು ದ ವಗರ್ಗ ಗೆ
ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.ಗ್

11906

GIA‐PRY & SEC

mc10[hindi02].08.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2007‐08

11906

ADM‐1

mc10[hindi02].08.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2007‐08

11906

MINO‐SEC

mc10[hindi02].08.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2007‐08

11907

11907

11907
11910
11910
11910

mc‐
GIA‐PRY & SEC 10[hindi02].05.ಅರೇಬಿಕ್/
2007‐08
mc‐
ADM‐1
10[hindi02].05.ಅರೇಬಿಕ್/
2007‐08
mc‐
MINO‐SEC
10[hindi02].05.ಅರೇಬಿಕ್/
2007‐08
ಎಂ 4ಅಭಿ.13.ಘೋಷಣೆ/2
GIA‐PRY & SEC
007‐08
ಎಂ 4ಅಭಿ.13.ಘೋಷಣೆ/2
ಭಿ
ಘೆ
/
ADM‐1
007‐08
ಎಂ 4ಅಭಿ.13.ಘೋಷಣೆ/2
MINO‐SEC
007‐08

ಫೈಜುಲ ಉಲೂಂ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ರೋಜಾ (ಕೆ) ಈ
ಸಂಸೆಥ್ ಸಾಥ್ಪಿಸಲಾದ ಶಾಲೆಗಳ ಮೂಲಭೂತ
ಸೌಕಯರ್ ಹಾಗೂ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ
ದಾಖಲಾತಿ/ಹಾಜರಾತಿಯ ಬಗೆಗ್ ತಿರ್ಸದಸಯ್ರ
ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಸ ಲ್ಸಲಾಗಿರುವ ವರದಿಗಳನುನ್
ಮುಂದಿನ ಸೂಕ ಕರ್ಮಕಾ ಗಿ ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ಫೈಜುಲ ಉಲೂಂ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ರೋಜಾ (ಕೆ) ಈ
ಸಂಸೆಥ್ ಸಾಥ್ಪಿಸಲಾದ ಶಾಲೆಗಳ ಮೂಲಭೂತ
ಸೌಕಯರ್ ಹಾಗೂ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ
ದಾಖಲಾತಿ/ಹಾಜರಾತಿಯ ಬಗೆಗ್ ತಿರ್ಸದಸಯ್ರ
ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಸ ಲ್ಸಲಾಗಿರುವ ವರದಿಗಳನುನ್
ಮುಂದಿನ ಸೂಕ ಕರ್ಮಕಾ ಗಿ ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ಫೈಜುಲ ಉಲೂಂ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ರೋಜಾ (ಕೆ) ಈ
ಸಂಸೆಥ್ ಸಾಥ್ಪಿಸಲಾದ ಶಾಲೆಗಳ ಮೂಲಭೂತ
ಸೌಕಯರ್ ಹಾಗೂ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ
ದಾಖಲಾತಿ/ಹಾಜರಾತಿಯ ಬಗೆಗ್ ತಿರ್ಸದಸಯ್ರ
ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಸ ಲ್ಸಲಾಗಿರುವ ವರದಿಗಳನುನ್
ಮುಂದಿನ ಸೂಕ ಕರ್ಮಕಾ ಗಿ ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ಫೈಜುಲ್ ಉಲೂಂ ಅರೆಬಿಕ ಕಾಲೇಜು ಮಾಣಯ್ತೆ
ನ ೕಕರಣಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ

3/26/2009 0:00

C

3/26/2009 0:00

C

3/26/2009 0:00

C

10/9/2007 0:00

D

ಫೈಜುಲ್ ಉಲೂಂ ಅರೆಬಿಕ ಕಾಲೇಜು ಮಾಣಯ್ತೆ
ನ ೕಕರಣಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ

10/9/2007 0:00

D

ಫೈಜುಲ್ ಉಲೂಂ ಅರೆಬಿಕ ಕಾಲೇಜು ಮಾಣಯ್ತೆ
ನ ೕಕರಣಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ

10/9/2007 0:00

D

4/23/2008 0:00

D

4/23/2008 0:
0:00
00

D

4/23/2008 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

ಸಜೆಜ್ಶನ್ ಆಫ್ ಬಟಟ್ಮೇರ್ಂಟ್ ಆಪ್ ಎಜುಯ್ಕೇಶನ್
ಫಾರ್ ದಿ ಮೈನಾರಿಟಿಸ್
ಸಜೆಜ್ಜ್ಶನ್ ಆಫ್
ಫ್ ಬಟಟ್ಟ್ಮೇರ್ಂಟ್ ಆಪ್ ಎಜುಯ್ಕೇಶನ್
ಯ್
ಫಾರ್ ದಿ ಮೈನಾರಿಟಿಸ್
ಸಜೆಜ್ಶನ್ ಆಫ್ ಬಟಟ್ಮೇರ್ಂಟ್ ಆಪ್ ಎಜುಯ್ಕೇಶನ್
ಫಾರ್ ದಿ ಮೈನಾರಿಟಿಸ್
2007‐08 ನೇ ಸಾ ಗೆ ನಮಮ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ
ಂದಿ ಕಷ್ಕ್ ಟೆ ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜನುನ್ ಪುನರಾಂಭ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
2007‐08 ನೇ ಸಾ ಗೆ ನಮಮ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ
ಂದಿ ಕಷ್ಕ್ ಟೆ ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜನುನ್ ಪುನರಾಂಭ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
2007‐08 ನೇ ಸಾ ಗೆ ನಮಮ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ
ಂದಿ ಕಷ್ಕ್ ಟೆ ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜನುನ್ ಪುನರಾಂಭ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ.

11930

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 10[ ಂದಿ01].01. ಂ
ದಿ/2007‐08

11930

ADM‐1

ಎಂ 10[ ಂದಿ01].01. ಂ
ದಿ/2007‐08

11930

MINO‐SEC

ಎಂ 10[ ಂದಿ01].01. ಂ
ದಿ/2007‐08

12026

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಡಯಟ್ ಸತ್ಳಾಂತರ ನೂತನ ಡಯಟ್ ಕಟಟ್ಡ ಕಾಯರ್ ಆರಂಭಿಸಲು ಹಾಗು
25.25. ಕಷ್ಣ ಸಂ/2007‐08
ಡಯಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸದ್ಳಾಂತರಕೆಕ್ ನಂತಿ .

10/25/2007 0:00

D

12026

ADM‐1

ಎಂ 2 ಡಯಟ್ ಸತ್ಳಾಂತರ ನೂತನ ಡಯಟ್ ಕಟಟ್ಡ ಕಾಯರ್ ಆರಂಭಿಸಲು ಹಾಗು
25.25. ಕಷ್ಣ ಸಂ/2007‐08
ಡಯಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸದ್ಳಾಂತರಕೆಕ್ ನಂತಿ .

10/25/2007 0:00

D

12026

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಡಯಟ್ ಸತ್ಳಾಂತರ ನೂತನ ಡಯಟ್ ಕಟಟ್ಡ ಕಾಯರ್ ಆರಂಭಿಸಲು ಹಾಗು
25.25. ಕಷ್ಣ ಸಂ/2007‐08
ಡಯಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸದ್ಳಾಂತರಕೆಕ್ ನಂತಿ .

10/25/2007 0:00

D

12027

GIA‐PRY & SEC

ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಸಕಾರ್ರಿ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ
10/18/2007 0:00
ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸದಿರಲು ಕೋರಿ ಮನ .

D

ಎಂ 2 ಕಷ್ಕರ
ಸಥ್ಳಾಂತರ.24. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2007‐08

12027

ADM‐1

12027

MINO‐SEC

12029

GIA‐PRY & SEC

12029

ADM‐1

12029

MINO‐SEC

12030

GIA‐PRY & SEC

12030

ADM‐1

12030

MINO‐SEC

12032

GIA‐PRY & SEC

12032

ADM‐1

12032

MINO‐SEC

12056

GIA‐PRY & SEC

12056

ADM‐1

12056

MINO‐SEC

12058

GIA‐PRY & SEC

12058

ADM‐1

12058

MINO‐SEC

12174

GIA‐PRY & SEC

12174

ADM‐1

12174

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಕಷ್ಕರ
ಸಥ್ಳಾಂತರ.24. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2007‐08
ಎಂ 2 ಕಷ್ಕರ
ಸಥ್ಳಾಂತರ.24. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2007‐08
ಎಂ 2 ಶಾಲೆ
ತೆರೆಯುವ.23. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2007‐08
ಎಂ 2 ಶಾಲೆ
ತೆರೆಯುವ.23. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2007‐08
ಎಂ 2 ಶಾಲೆ
ತೆರೆಯುವ.23. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2007‐08
ಎಂ 2
ದೂರು.26. .ಬೇಡಿಕೆ/2007‐
08
ಎಂ 2
ದೂರು.26. .ಬೇಡಿಕೆ/2007‐
08
ಎಂ 2
ದೂರು.26. .ಬೇಡಿಕೆ/2007‐
08
ಎಂ 4ವಗರ್.15.ವಗಾರ್ವಣೆ/
2007‐08
ಎಂ 4ವಗರ್.15.ವಗಾರ್ವಣೆ/
2007‐08
ಎಂ 4ವಗರ್.15.ವಗಾರ್ವಣೆ/
2007‐08
mc10‐
hindi01.03.ಅರೇಬಿಕ್/200
7‐08
mc10‐
hindi01.03.ಅರೇಬಿಕ್/200
7‐08
mc10‐
hindi01.03.ಅರೇಬಿಕ್/200
7‐08
mc10‐
hindi02.09.ಅರೇಬಿಕ್/200
7‐08
mc10‐
hindi02.09.ಅರೇಬಿಕ್/200
7‐08
mc10‐
hindi02.09.ಅರೇಬಿಕ್/200
7‐08
ನಿ.(ಅ.ಸಂ.)/ಸಾ.ಪತರ್ಗಳು/.
1.ಅಂಕಿಅಂಶ/2007‐08
ನಿ.(ಅ.ಸಂ.)/ಸಾ.ಪತರ್ಗಳು/.
1.ಅಂಕಿಅಂಶ/2007‐08
ನಿ.(ಅ.ಸಂ.)/ಸಾ.ಪತರ್ಗಳು/.
1.ಅಂಕಿಅಂಶ/2007‐08

ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಸಕಾರ್ರಿ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ
10/18/2007 0:00
ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸದಿರಲು ಕೋರಿ ಮನ .

D

ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಸಕಾರ್ರಿ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ
10/18/2007 0:00
ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸದಿರಲು ಕೋರಿ ಮನ .

D

ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರಿಗಾಗಿ ರಿಯ ಉದುರ್ ಹ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ
ಹಾಗೂ ಪದ ಕಾಲೇಜು ತೆರೆಯುವ ಕುರಿತು.

7/31/2009 0:00

E

ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರಿಗಾಗಿ ರಿಯ ಉದುರ್ ಹ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ
ಹಾಗೂ ಪದ ಕಾಲೇಜು ತೆರೆಯುವ ಕುರಿತು.

7/31/2009 0:00

E

ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರಿಗಾಗಿ ರಿಯ ಉದುರ್ ಹ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ
ಹಾಗೂ ಪದ ಕಾಲೇಜು ತೆರೆಯುವ ಕುರಿತು.

7/31/2009 0:00

E

Harassment by the kannada CRP Miss Mary
during training.

10/25/2007 0:00

D

Harassment by the kannada CRP Miss Mary
during training.

10/25/2007 0:00

D

Harassment by the kannada CRP Miss Mary
during training.

10/25/2007 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

ಮಾಗರ್ರೇಟ್ ತಮಿಳು .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ಮಾಗರ್ರೇಟ್ ತಮಿಳು .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
ಮಾಗರ್ರೇಟ್ ತಮಿಳು .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ಕಷ್
ಕಷ್ಕರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.ಗ್
ಸೆವ್ೖಚಿಚ್ಕ

ಂದಿ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

ಸೆವ್ೖಚಿಚ್ಕ

ಂದಿ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

ಸೆವ್ೖಚಿಚ್ಕ

ಂದಿ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

ಅಂಜುಮಾನ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಇಸಾಲ್ಂ ಕೊಲಾಲ್ರ , ಕಷ್ಕರ
ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ.

2/28/2011 0:00

C

ಅಂಜುಮಾನ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಇಸಾಲ್ಂ ಕೊಲಾಲ್ರ , ಕಷ್ಕರ
ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ.

2/28/2011 0:00

C

ಅಂಜುಮಾನ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಇಸಾಲ್ಂ ಕೊಲಾಲ್ರ , ಕಷ್ಕರ
ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ.

2/28/2011 0:00

C

8/25/2011 0:00

E

8/25/2011 0:00

E

8/25/2011 0:00

E

ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮ
ಕಡತಗೊ ಸಬಹುದಾದ
ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮ
ಕಡತಗೊ ಸಬಹುದಾದ
ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮ
ಕಡತಗೊ ಸಬಹುದಾದ

ಅಗತಯ್ ಲಲ್ದ
ಸಾಮಾನಯ್ ಪತರ್ಗಳು
ಅಗತಯ್ ಲಲ್ದ
ಸಾಮಾನಯ್ ಪತರ್ಗಳು
ಅಗತಯ್ ಲಲ್ದ
ಸಾಮಾನಯ್ ಪತರ್ಗಳು

12176

GIA‐PRY & SEC

12176

ADM‐1

12176

MINO‐SEC

mc10.hindi02.10.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2007‐08
mc10.hindi02.10.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2007‐08
mc10.hindi02.10.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2007‐08

Regarding for Area intensive and madarsa
Modernization programme.
Regarding for Area intensive and madarsa
Modernization programme.
Regarding for Area intensive and madarsa
Modernization programme.

8/27/2011 0:00

D

8/27/2011 0:00

D

8/27/2011 0:00

D

ಅಲುಹ್ದಾ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಕುಣಿಗಲ್ ಇವರು
ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಅಲುಹ್ದಾ ಉದುರ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಕಷ್ಕರ
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

10/25/2007 0:00

D

12184

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ೕಕಷ್ಕರ
ನೇಮಕಾತಿ.22. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2007‐08

12184

ADM‐1

ಎಂ 2 ೕಕಷ್ಕರ
ನೇಮಕಾತಿ.22. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2007‐08

ಅಲುಹ್ದಾ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಕುಣಿಗಲ್ ಇವರು
ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಅಲುಹ್ದಾ ಉದುರ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಕಷ್ಕರ
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

10/25/2007 0:00

D

12184

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ೕಕಷ್ಕರ
ನೇಮಕಾತಿ.22. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2007‐08

ಅಲುಹ್ದಾ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಕುಣಿಗಲ್ ಇವರು
ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಅಲುಹ್ದಾ ಉದುರ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಕಷ್ಕರ
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

10/25/2007 0:00

D

12188

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಅನುದಾನ 21/
2007‐08

ಫಿರೂಜ್ ಷಾ ಮೆಮೂರಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೂಸೈಟಿ
ಗುಲಬ್ಗರ್ ಇವರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಕನಾಯ್ ಪೌಡಶಾಲೆ
ಗುಲಬ್ಗರ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಅನುದಾನಕೆಕ್ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

7/31/2009 0:00

E

12188

ADM‐1

ಎಂ 2 ಅನುದಾನ 21/
2007‐08

ಫಿರೂಜ್ ಷಾ ಮೆಮೂರಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೂಸೈಟಿ
ಗುಲಬ್ಗರ್ ಇವರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಕನಾಯ್ ಪೌಡಶಾಲೆ
ಗುಲಬ್ಗರ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಅನುದಾನಕೆಕ್ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

7/31/2009 0:00

E

12188

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಅನುದಾನ 21/
2007‐08

ಫಿರೂಜ್ ಷಾ ಮೆಮೂರಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೂಸೈಟಿ
ಗುಲಬ್ಗರ್ ಇವರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಕನಾಯ್ ಪೌಡಶಾಲೆ
ಗುಲಬ್ಗರ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಅನುದಾನಕೆಕ್ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

7/31/2009 0:00

E

10/25/2007 0:00

D

10/25/2007 0:00

D

10/25/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

A

12210

12210

12210

12212

12212

12212

12213

ಹಾನಗಲ ನಗರದ ಅಂಜುಮಾನ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ನ ಲ್
ದೈ ಕ ಮತುತ್ ಉದುರ್ ಭಾಷೆಯ ಕಷ್ಕ ನೇಮಕಾತಿ
GIA‐PRY & SEC
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಮಾನಯ್ತೆ ಮಾಡುವುದನುನ್ ತಡೆ ಡಿಯುವ
ಕುರಿತು.
ಹಾನಗಲ ನಗರದ ಅಂಜುಮಾನ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ನ ಲ್
ಎಂ 2 ಕಷ್ಕರ
ದೈ ಕ ಮತುತ್ ಉದುರ್ ಭಾಷೆಯ ಕಷ್ಕ ನೇಮಕಾತಿ
ADM‐1
ನೇಮಕಾತಿ.85. ಕಷ್ಣ
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಮಾನಯ್ತೆ ಮಾಡುವುದನುನ್ ತಡೆ ಡಿಯುವ
ಸಂ/2007‐08
ಕುರಿತು.
ಹಾನಗಲ ನಗರದ ಅಂಜುಮಾನ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ನ ಲ್
ಎಂ 2 ಕಷ್ಕರ
ದೈ ಕ ಮತುತ್ ಉದುರ್ ಭಾಷೆಯ ಕಷ್ಕ ನೇಮಕಾತಿ
MINO‐SEC
ನೇಮಕಾತಿ.85. ಕಷ್ಣ
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಮಾನಯ್ತೆ ಮಾಡುವುದನುನ್ ತಡೆ ಡಿಯುವ
ಸಂ/2007‐08
ಕುರಿತು.
ಚಾ:ನಗರ ಪಟಟ್ಣ ಬೀಡಿ ಕಾಲೋನಿ ಪಾರ್>ಉದುರ್
ಎಂ 2 ಕಷ್ಕರ
GIA‐PRY & SEC ದೂರು.87. ಕಷ್ಣ ಸಂ/2007‐
ಶಾಲೆಯ ಸ ಜರೀನ ಬಾನು ದಬಾಬ್ ಕೆ ಬಗೆಗ್
ಪರಿ ೕ
ಇಲಾಖಾ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ಬಗೆ.
08
ಎಂ 2 ಕಷ್ಕರ
ಚಾ:ನಗರ ಪಟಟ್ಣ ಬೀಡಿ ಕಾಲೋನಿ ಪಾರ್>ಉದುರ್
ADM‐1
ದೂರು.87. ಕಷ್ಣ ಸಂ/2007‐
ಶಾಲೆಯ ಸ ಜರೀನ ಬಾನು ದಬಾಬ್ ಕೆ ಬಗೆಗ್
08
ಪರಿ ೕ
ಇಲಾಖಾ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ಬಗೆ.
ಚಾ:ನಗರ ಪಟಟ್ಣ ಬೀಡಿ ಕಾಲೋನಿ ಪಾರ್>ಉದುರ್
ಎಂ 2 ಕಷ್ಕರ
MINO‐SEC ದೂರು.87. ಕಷ್ಣ ಸಂ/2007‐
ಶಾಲೆಯ ಸ ಜರೀನ ಬಾನು ದಬಾಬ್ ಕೆ ಬಗೆಗ್
ಪರಿ ೕ
ಇಲಾಖಾ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ಬಗೆ.
08
ಎಂ 2 ಕಷ್ಕರ
ನೇಮಕಾತಿ.85. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2007‐08

ಎಂ 2 ಸ ಉ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ ರಾಜಯ್ದ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್.ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರ ಮತುತ್
ಕಷ್ಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗಣಯ್ ವಯ್ಕಿತ್ಗ ಂದ
GIA‐PRY & SEC ಮಂಜುರಾತಿ.29.ಶಾ.ಸಾಥ್ಪನೆ
ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮನ ಗಳ ಬಗೆಗ್.
/2007‐08

12213

ADM‐1

ಎಂ 2 ಸ ಉ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ ರಾಜಯ್ದ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್.ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರ ಮತುತ್
ಕಷ್ಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗಣಯ್ ವಯ್ಕಿತ್ಗ ಂದ
ಮಂಜುರಾತಿ.29.ಶಾ.ಸಾಥ್ಪನೆ
ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮನ ಗಳ ಬಗೆಗ್.
/2007‐08

10/18/2007 0:00

A

12213

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಸ ಉ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ ರಾಜಯ್ದ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್.ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರ ಮತುತ್
ಕಷ್ಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗಣಯ್ ವಯ್ಕಿತ್ಗ ಂದ
ಮಂಜುರಾತಿ.29.ಶಾ.ಸಾಥ್ಪನೆ
ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮನ ಗಳ ಬಗೆಗ್.
/2007‐08

10/18/2007 0:00

A

4/23/2008 0:00

D

4/23/2008 0:00

D

4/23/2008 0:00

D

7/30/2009 0:00

D

7/30/2009 0:00

D

7/30/2009 0:00

D

6/9/2010 0:00

E

6/9/2010 0:00

E

6/9/2010 0:00

E

Considering Faukhaniya passed students for
mc10
GIA‐PRY & SEC [hindi02].12.ಅರೇಬಿಕ್/20 ITI and PUC admissions and releasing order
to concerned departments.
07.08

3/26/2009 0:00

D

12231

GIA‐PRY & SEC ಎಂ 4ಇತರೆ37/2002‐03

12231

ADM‐1

ಎಂ 4ಇತರೆ37/2002‐03

12231

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಇತರೆ37/2002‐03

12235

12235

12235
12316
12316
12316

12434

ಎಂ 2[ಎಂ 4]
ೕದನೆ 26/ 2005‐
06
ಎಂ 2[ಎಂ 4]
ADM‐1
ಅನು ೕದನೆ 26/ 2005‐
06
ಎಂ 2[ಎಂ 4]
MINO‐SEC
ಅನು ೕದನೆ 26/ 2005‐
06
ಎಂ 4ತಶಾತೆರೆ16/2007‐
GIA‐PRY & SEC
08
ಎಂ 4ತಶಾತೆರೆ16/2007‐
ADM‐1
08
ಎಂ 4ತಶಾತೆರೆ16/2007‐
MINO‐SEC
08
GIA‐PRY & SEC

ಅನು

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರು ನಡೆಸುವ ಕಷ್ಣ
ಸಂಸೆಥ್ಗಳನುನ್ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ
ಸಂಸೆಗಳೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರು ನಡೆಸುವ ಕಷ್ಣ
ಸಂಸೆಥ್ಗಳನುನ್ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ
ಸಂಸೆಗಳೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರು ನಡೆಸುವ ಕಷ್ಣ
ಸಂಸೆಥ್ಗಳನುನ್ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ
ಸಂಸೆಗಳೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಅನುದಾನಿತ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಂಧನೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ
ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು
ಅನುದಾನಿತ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಂಧನೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ
ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು
ಅನುದಾನಿತ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಂಧನೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ
ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು
ಜಂಬೂರುಪಟಿಟ್ ಗಾರ್ಮದ ಲ್ ತಮಿಳು ಶಾಲೆಯನುನ್ ಪನಃ
ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್.
ಜಂಬೂರುಪಟಿಟ್ ಗಾರ್ಮದ ಲ್ ತಮಿಳು ಶಾಲೆಯನುನ್ ಪನಃ
ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್.ಗ್
ಜಂಬೂರುಪಟಿಟ್ ಗಾರ್ಮದ ಲ್ ತಮಿಳು ಶಾಲೆಯನುನ್ ಪನಃ
ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್.

12434

ADM‐1

Considering Faukhaniya passed students for
mc10
[hindi02].12.ಅರೇಬಿಕ್/20 ITI and PUC admissions and releasing order
to concerned departments.
07.08

3/26/2009 0:00

D

12434

MINO‐SEC

Considering Faukhaniya passed students for
mc10
[hindi02].12.ಅರೇಬಿಕ್/20 ITI and PUC admissions and releasing order
to concerned departments.
07.08

3/26/2009 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

12436

12436

ನೂಯ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಸೂಕ್ಲ್, ಬಾಗಲಕೋಟ, ಆ ಶಾಲೆಯ ಲ್
ಸೇವಾ ನಿವೃತಿತ್ಯಿಂದ ಖಾ ಯಾದ ಸಹ ಕಷ್ಕರ
ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಕುರಿತು.
ನೂಯ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಸೂಕ್ಲ್, ಬಾಗಲಕೋಟ, ಆ ಶಾಲೆಯ ಲ್
mc10[hindi02].11.ಅರೇಬಿ
ಸೇವಾ ನಿವೃತಿತ್ಯಿಂದ ಖಾ ಯಾದ ಸಹ ಕಷ್ಕರ
ಕ್/2007‐08
ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಕುರಿತು.

mc10[hindi02].11.ಅರೇಬಿ
GIA‐PRY & SEC
ಕ್/2007‐08

ADM‐1

12436

MINO‐SEC

mc10[hindi02].11.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2007‐08

12464

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4.17.ವಗಾರ್ವಣೆ/200
7‐08

12464

ADM‐1

ಎಂ 4.17.ವಗಾರ್ವಣೆ/200
7‐08

12464

MINO‐SEC

ಎಂ 4.17.ವಗಾರ್ವಣೆ/200
7‐08

12486

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ. .10[ ಂದಿ01].05.ಅ
ರೇಬಿಕ್/2007‐08

12486

ADM‐1

ಎಂ. .10[ ಂದಿ01].05.ಅ
ರೇಬಿಕ್/2007‐08

12486

MINO‐SEC

ಎಂ. .10[ ಂದಿ01].05.ಅ
ರೇಬಿಕ್/2007‐08

12534

GIA‐PRY & SEC

12534
12534
12759

12759

12759

12792

12792

12792

ನೂಯ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಸೂಕ್ಲ್, ಬಾಗಲಕೋಟ, ಆ ಶಾಲೆಯ ಲ್
ಸೇವಾ ನಿವೃತಿತ್ಯಿಂದ ಖಾ ಯಾದ ಸಹ ಕಷ್ಕರ
ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಕುರಿತು.
ಆಲೊಫ್ೕನಾಸ್ ತಮಿಳು .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ರ್ೕಮತಿ ಪಿ.ಜೀವಾ
ಅಮುದಾ,ಮತುತ್ ಶ ಕಲಾ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಆಲೊಫ್ೕನಾಸ್ ತಮಿಳು .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ರ್ೕಮತಿ ಪಿ.ಜೀವಾ
ಅಮುದಾ,ಮತುತ್ ಶ ಕಲಾ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಆಲೊಫ್ೕನಾಸ್ ತಮಿಳು .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ರ್ೕಮತಿ ಪಿ.ಜೀವಾ
ಅಮುದಾ,ಮತುತ್ ಶ ಕಲಾ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಮೈಸೂರು ಂದಿ ಪರ್ಚಾರ ಪರಿಷದ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ
ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಂದಿ ಾ ಪಾರಂಗತ್ ಕೋಸ್ರ್ ನಡೆಸಲು
ಮಾನಯ್ತೆ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಮೈಸೂರು ಂದಿ ಪರ್ಚಾರ ಪರಿಷದ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ
ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಂದಿ ಾ ಪಾರಂಗತ್ ಕೋಸ್ರ್ ನಡೆಸಲು
ಮಾನಯ್ತೆ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಮೈಸೂರು ಂದಿ ಪರ್ಚಾರ ಪರಿಷದ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ
ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಂದಿ ಾ ಪಾರಂಗತ್ ಕೋಸ್ರ್ ನಡೆಸಲು
ಮಾನಯ್ತೆ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
High school hindi teachers training
programmes for 2007‐08
High school hindi teachers training
programmes for 2007‐08
High school hindi teachers training
programmes for 2007‐08
ಕನಾರ್ಟಕ ಇಸಾಲ್ಮಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ವೆಲೆಪ್ೕರ್
ಸೊಸೈಟಿ
ೖ ,ಉ.ಪಾರ್
,
ರ್.ಶಾಲೆ ಅನುದಾನಕೆಕ್ಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ
ಬಗೆ.
ಕನಾರ್ಟಕ ಇಸಾಲ್ಮಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ವೆಲೆಪ್ೕರ್
ಸೊಸೈಟಿ ,ಉ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ
ಬಗೆ.
ಕನಾರ್ಟಕ ಇಸಾಲ್ಮಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ವೆಲೆಪ್ೕರ್
ಸೊಸೈಟಿ ,ಉ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ
ಬಗೆ.

mc10[hindi01].06.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2007‐08
mc10[hindi01].06.ಅರೇಬಿ
ADM‐1
ಕ್/2007‐08
mc10[hindi01].06.ಅರೇಬಿ
MINO‐SEC
ಕ್/2007‐08
ಎಂ 2
GIA‐PRY & SEC ಅನುದಾನ.44.ಅನುದಾನ/2
/
006‐07
ಎಂ 2
ADM‐1
ಅನುದಾನ.44.ಅನುದಾನ/2
006‐07
ಎಂ 2
MINO‐SEC
ಅನುದಾನ.44.ಅನುದಾನ/2
006‐07
ಎಂ 2 ಹು
REquest for sanction of posts of urdu,marati,
GIA‐PRY & SEC ಮಂ.39. .ಬೇಡಿಕೆ/2007‐
english,
08
ಎಂ 2 ಹು
REquest for sanction of posts of urdu,marati,
ADM‐1
ಮಂ.39. .ಬೇಡಿಕೆ/2007‐
english,
08
ಎಂ 2 ಹು
REquest for sanction of posts of urdu,marati,
MINO‐SEC
ಮಂ.39. .ಬೇಡಿಕೆ/2007‐
english,
08

5/10/2010 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

10/26/2007 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/18/2007 0:00

D

10/25/2007 0:00

D

10/25/2007 0:00

D

10/25/2007 0:00

D

12908

GIA‐PRY & SEC

ನಿಅ.ಸಂ.ವೆಬ್
ಇಲಾಖೆಗಳು ಹೊರಡಿ ರುವ ಆದೇಶಗಳನುನ್ ಅಂತರ್
ಸೈಟ್.4.ತಾಂತಿರ್ಕ/2005‐06
ಜಾಲದ ಲ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/25/2011 0:00

D

12908

ADM‐1

ನಿಅ.ಸಂ.ವೆಬ್
ಇಲಾಖೆಗಳು ಹೊರಡಿ ರುವ ಆದೇಶಗಳನುನ್ ಅಂತರ್
ಸೈಟ್.4.ತಾಂತಿರ್ಕ/2005‐06
ಜಾಲದ ಲ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/25/2011 0:00

D

12908

MINO‐SEC

ನಿಅ.ಸಂ.ವೆಬ್
ಇಲಾಖೆಗಳು ಹೊರಡಿ ರುವ ಆದೇಶಗಳನುನ್ ಅಂತರ್
ಸೈಟ್.4.ತಾಂತಿರ್ಕ/2005‐06
ಜಾಲದ ಲ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/25/2011 0:00

D

ಎಂ 2
ಸಂ
GIA‐PRY & SEC 289/.289.ಅನುದಾನ/2007
‐08
ಎಂ 2
ಸಂ
ADM‐1
289/.289.ಅನುದಾನ/2007
‐08
ಎಂ 2
ಸಂ
MINO‐SEC 289/.289.ಅನುದಾನ/2007
‐08
mc10‐
GIA‐PRY & SEC hindi02.15.ಅರೇಬಿಕ್/200
7‐08
mc10‐
ADM‐1
hindi02.15.ಅರೇಬಿಕ್/200
7‐08
mc10‐
MINO‐SEC
hindi02.15.ಅರೇಬಿಕ್/200
7‐08
mc10‐
GIA‐PRY & SEC hindi02.16.ಅರೇಬಿಕ್/200
7‐08
mc10‐
ADM‐1
hindi02.16.ಅರೇಬಿಕ್/200
7‐08
mc10‐
MINO‐SEC
hindi02.16.ಅರೇಬಿಕ್/200
7‐08
ಎಂ 2 ಉ ಪೌರ್ ಶಾ
GIA‐PRY & SEC ಮಂ.41. ಕಷ್ಣ ಸಂ/2007‐
08
ಎಂ 2 ಉ ಪೌರ್ ಶಾ
ADM‐1
ಮಂ.41. ಕಷ್ಣ ಸಂ/2007‐
08
ಎಂ 2 ಉ ಪೌರ್ ಶಾ
MINO‐SEC
ಮಂ.41. ಕಷ್ಣ ಸಂ/2007‐
08

CCC No 289/2007 filed by smt Nasima Banu
M Belgaumkar, dharwad dist, v/s state of
karnataka.
CCC No 289/2007 filed by smt Nasima Banu
M Belgaumkar, dharwad dist, v/s state of
karnataka.
CCC No 289/2007 filed by smt Nasima Banu
M Belgaumkar, dharwad dist, v/s state of
karnataka.

7/31/2009 0:00

D

7/31/2009 0:00

D

7/31/2009 0:00

D

ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ`ಕೆ.ಹೊಸಹ ಳ್
ಗಾರ್ಮಕೆಕ್ ಅರಬೀಕ್ ಶಾಲೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00

D

ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ`ಕೆ.ಹೊಸಹ ಳ್
ಗಾರ್ಮಕೆಕ್ ಅರಬೀಕ್ ಶಾಲೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00

D

ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ`ಕೆ.ಹೊಸಹ ಳ್
ಗಾರ್ಮಕೆಕ್ ಅರಬೀಕ್ ಶಾಲೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

ಸೇಡಂ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಮಳಖೇಡ ಗಾರ್ಮದ ಲ್ ಉದುರ್
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಮನ .

10/25/2007 0:00

D

ಸೇಡಂ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಮಳಖೇಡ ಗಾರ್ಮದ ಲ್ ಉದುರ್
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಮನ .

10/25/2007 0:00

D

ಸೇಡಂ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಮಳಖೇಡ ಗಾರ್ಮದ ಲ್ ಉದುರ್
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಮನ .

10/25/2007 0:00

D

13194

ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉತತ್ರ ವಲಯ
ಮೈಸೂರುನಗರ ಇವರ ಆದೇಶದಂತೆ ಕನಾರ್ಟಕ
ಎಂ 2 ಶಾಲೆಮುಚುಚ್ವ
GIA‐PRY & SEC
34.34. ಕಷ್ಣ ಸಂ/2007‐08 ಉದುರ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಶಾಂತಿನಗರ , ಮೈಸೂರು ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ 2007‐08 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಮುಚಿಚ್ರುವ ಬಗೆಗ್.

9/9/2011 0:00

D

13194

ADM‐1

ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉತತ್ರ ವಲಯ
ಎಂ 2 ಶಾಲೆಮುಚುಚ್ವ
ಮೈಸೂರುನಗರ ಇವರ ಆದೇಶದಂತೆ ಕನಾರ್ಟಕ
34.34. ಕಷ್ಣ ಸಂ/2007‐08 ಉದುರ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಶಾಂತಿನಗರ , ಮೈಸೂರು ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ 2007‐08 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಮುಚಿಚ್ರುವ ಬಗೆಗ್.

9/9/2011 0:00

D

MINO‐SEC

ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉತತ್ರ ವಲಯ
ಎಂ 2 ಶಾಲೆಮುಚುಚ್ವ
ಮೈಸೂರುನಗರ ಇವರ ಆದೇಶದಂತೆ ಕನಾರ್ಟಕ
34.34. ಕಷ್ಣ ಸಂ/2007‐08 ಉದುರ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಶಾಂತಿನಗರ , ಮೈಸೂರು ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ 2007‐08 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಮುಚಿಚ್ರುವ ಬಗೆಗ್.

9/9/2011 0:00

D

12909

12909

12909

12928

12928

12928

12971

12971

12971

13135

13135

13135

13194

Request for supply of certified copy of your
office No Mc. 10/Hindi‐2/Arabic‐8/2007‐
08,dated 16.06.2007.
Request for supply of certified copy of your
office No Mc. 10/Hindi‐2/Arabic‐8/2007‐
08,dated 16.06.2007.
Request for supply of certified copy of your
office No Mc. 10/Hindi‐2/Arabic‐8/2007‐
08,dated 16.06.2007.

13195

ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉತತ್ರ ವಲಯ
ಮೈಸೂರುನಗರ ಇವರ ಆದೇಶದಂತೆ ಕನಾರ್ಟಕ
ಎಂ 2 ಶಾಲೆಮುಚುಚ್ವ
GIA‐PRY & SEC
34.34. ಕಷ್ಣ ಸಂ/2007‐08 ಉದುರ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಶಾಂತಿನಗರ , ಮೈಸೂರು ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ 2007‐08 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಮುಚಿಚ್ರುವ ಬಗೆಗ್.

8/18/2011 0:00

B

13195

ADM‐1

ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉತತ್ರ ವಲಯ
ಮೈಸೂರುನಗರ ಇವರ ಆದೇಶದಂತೆ ಕನಾರ್ಟಕ
ಎಂ 2 ಶಾಲೆಮುಚುಚ್ವ
34.34. ಕಷ್ಣ ಸಂ/2007‐08 ಉದುರ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಶಾಂತಿನಗರ , ಮೈಸೂರು ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ 2007‐08 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಮುಚಿಚ್ರುವ ಬಗೆಗ್.

8/18/2011 0:00

B

13195

MINO‐SEC

ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉತತ್ರ ವಲಯ
ಮೈಸೂರುನಗರ ಇವರ ಆದೇಶದಂತೆ ಕನಾರ್ಟಕ
ಎಂ 2 ಶಾಲೆಮುಚುಚ್ವ
34.34. ಕಷ್ಣ ಸಂ/2007‐08 ಉದುರ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಶಾಂತಿನಗರ , ಮೈಸೂರು ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ 2007‐08 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಮುಚಿಚ್ರುವ ಬಗೆಗ್.

8/18/2011 0:00

B

13274

GIA‐PRY & SEC

3/26/2009 0:00

D

13274

ADM‐1

3/26/2009 0:00

D

13274

MINO‐SEC

3/26/2009 0:00

D

13300

13300

ಎಂ 10 ಂದಿ02.18.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2007‐08
ಎಂ 10 ಂದಿ02.18.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2007‐08
ಎಂ 10 ಂದಿ02.18.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2007‐08

ಫೈಜುಲ್ ಉಲೂಂ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ ಗುಲಬ್ಗರ್ ,
ಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಯನುನ್ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಫೈಜುಲ್ ಉಲೂಂ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ ಗುಲಬ್ಗರ್ ,
ಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಯನುನ್ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಫೈಜುಲ್ ಉಲೂಂ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ ಗುಲಬ್ಗರ್ ,
ಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಯನುನ್ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಅನು
42/2007‐08

ನೂರುಲ್ ಇಸಾಲ್ಂ ವೆಲೆಪ್ೕರ್ ಅಸೂಅಇಯೇಷನ್ ಹೂಸ
ಕಾಲೋನಿ ಕೂಟಟೆಕಾರ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ಪಾರ್
ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು

10/25/2007 0:00

D

ADM‐1

ಎಂ 2 ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಅನು
42/2007‐08

ನೂರುಲ್ ಇಸಾಲ್ಂ ವೆಲೆಪ್ೕರ್ ಅಸೂಅಇಯೇಷನ್ ಹೂಸ
ಕಾಲೋನಿ ಕೂಟಟೆಕಾರ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ಪಾರ್
ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು

10/25/2007 0:00

D

13300

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಅನು
42/2007‐08

ನೂರುಲ್ ಇಸಾಲ್
ಇಸಾಂ
ಂವ
ವೆಲೆ
ಲ ಪ್ೕೕರ್
ರ್ ಅಸೂಅಇಯೇಷನ್ ಹೂಸ
ಕಾಲೋನಿ ಕೂಟಟೆಕಾರ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ಪಾರ್
ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು

10/25/2007 0:00

D

13477

GIA‐PRY & SEC

8/1/2009 0:00

A

13477

ADM‐1

8/1/2009 0:00

A

13477

MINO‐SEC

8/1/2009 0:00

A

13489

GIA‐PRY & SEC

mc10.hindi01.11.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2007 08

5/10/2010 0:00

D

13489

ADM‐1

mc10.hindi01.11.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2007 08

5/10/2010 0:00

D

13489

MINO‐SEC

mc10.hindi01.11.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2007 08

5/10/2010 0:00

D

13519

GIA‐PRY & SEC

mc10hindi02.19.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2007‐08

3/26/2009 0:00

B

ಎಂ 2 ಕ ವ ಅಯು 6/
2007‐08
ಎಂ 2 ಕ ವ ಅಯು 6/
2007‐08
ಎಂ 2 ಕ ವ ಅಯು 6/
2007‐08

2007‐08 ನೇ ಸಾ ನ ಕ ವ ದುರವಾಣಿ ಪರ್ ನ ಸಾ ವ
ಹಾಗು ನೇತನಗಳ ಅಯುವಯ್ಯ ಕುರಿತು
2007‐08 ನೇ ಸಾ ನ ಕ ವ ದುರವಾಣಿ ಪರ್ ನ ಸಾ ವ
ಹಾಗು ನೇತನಗಳ ಅಯುವಯ್ಯ ಕುರಿತು
2007‐08 ನೇ ಸಾ ನ ಕ ವ ದುರವಾಣಿ ಪರ್ ನ ಸಾ ವ
ಹಾಗು ನೇತನಗಳ ಅಯುವಯ್ಯ ಕುರಿತು
ಕನಾರ್ಟಕ ಪರ್ದೇಶ ಂದಿ ಸಾ ತಯ್ ಸಮೆಮ್ಳನ ಕೇಂದರ್
, ಗುಲಬ್ಗರ್ ಇದಕೆಕ್ ಂದಿ ಕಷ್ಕ್ ತರಬೇತಿ ಕೋಸ್ರ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಎನ್. .ಟಿ.ಇ, ಮಾನಯ್ತೆ ನೀಡಿರುವ
ಬಗೆ.
ಕನಾರ್ಟಕ ಪರ್ದೇಶ ಂದಿ ಸಾ ತಯ್ ಸಮೆಮ್ಳನ ಕೇಂದರ್
, ಗುಲಬ್ಗರ್ ಇದಕೆಕ್ ಂದಿ ಕಷ್ಕ್ ತರಬೇತಿ ಕೋಸ್ರ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಎನ್. .ಟಿ.ಇ, ಮಾನಯ್ತೆ ನೀಡಿರುವ
ಬಗೆ.
ಕನಾರ್ಟಕ ಪರ್ದೇಶ ಂದಿ ಸಾ ತಯ್ ಸಮೆಮ್ಳನ ಕೇಂದರ್
, ಗುಲಬ್ಗರ್ ಇದಕೆಕ್ ಂದಿ ಕಷ್ಕ್ ತರಬೇತಿ ಕೋಸ್ರ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಎನ್. .ಟಿ.ಇ, ಮಾನಯ್ತೆ ನೀಡಿರುವ
ಬಗೆ.
ದಾಯಿತುಲಾಲ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ ಮಿದೇರ್ಗ ಲ್
ಜಾಪುರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕಿಯರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ
ಕುರಿತು.

13519

ADM‐1

mc10hindi02.19.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2007‐08

13519

MINO‐SEC

mc10hindi02.19.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2007‐08

13543

GIA‐PRY & SEC

MC2 URDU.48. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2007‐08

13543

ADM‐1

13543

MINO‐SEC

13545

ದಾಯಿತುಲಾಲ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ ಮಿದೇರ್ಗ ಲ್
ಜಾಪುರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕಿಯರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ
ಕುರಿತು.
ದಾಯಿತುಲಾಲ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ ಮಿದೇರ್ಗ ಲ್
ಜಾಪುರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕಿಯರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ
ಕುರಿತು.

3/26/2009 0:00

B

3/26/2009 0:00

B

ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ: ಸ.ಉದುರ್
ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಸಾಕಾರ್ರಕೆಕ್ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಪಾರ ಹಣ
ದುರುಪ ೕಗವಾಗುವುದನುನ್ ನಿ ಲ್ಸಲು ಪಾರ್ಥರ್ನೆ.

10/25/2007 0:00

D

MC2 URDU.48. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2007‐08

ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ: ಸ.ಉದುರ್
ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಸಾಕಾರ್ರಕೆಕ್ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಪಾರ ಹಣ
ದುರುಪ ೕಗವಾಗುವುದನುನ್ ನಿ ಲ್ಸಲು ಪಾರ್ಥರ್ನೆ.

10/25/2007 0:00

D

MC2 URDU.48. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2007‐08

ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ: ಸ.ಉದುರ್
ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಸಾಕಾರ್ರಕೆಕ್ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಪಾರ ಹಣ
ದುರುಪ ೕಗವಾಗುವುದನುನ್ ನಿ ಲ್ಸಲು ಪಾರ್ಥರ್ನೆ.

10/25/2007 0:00

D

ಅಜಾದ್ ಬಾ ಕ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ವ ಗಗ್ ಇ ಲ್
ಎಂ 2.49.ನೇಮಕಾತಿ/200
ಖಾ ಯಿರುವ ಬೋದಕ ಬೋಧಕೇತರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್
GIA‐PRY & SEC
7‐08
ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಮನ .

7/31/2009 0:00

E

13545

ADM‐1

ಅಜಾದ್ ಬಾ ಕ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ವ ಗಗ್ ಇ ಲ್
ಎಂ 2.49.ನೇಮಕಾತಿ/200
ಖಾ ಯಿರುವ ಬೋದಕ ಬೋಧಕೇತರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್
7‐08
ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಮನ .

7/31/2009 0:00

E

13545

MINO‐SEC

ಅಜಾದ್ ಬಾ ಕ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ವ ಗಗ್ ಇ ಲ್
ಎಂ 2.49.ನೇಮಕಾತಿ/200
ಖಾ ಯಿರುವ ಬೋದಕ ಬೋಧಕೇತರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್
7‐08
ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಮನ .

7/31/2009 0:00

E

10/25/2007 0:00

D

10/25/2007 0:00

D

10/25/2007 0:00

D

8/27/2011 0:00

D

8/27/2011 0:00

D

8/27/2011 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

13548

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಶಾಲೆಗೆ ಅವಶಯ್ಕ
ಸವಲತುತ್ 45/ 2007‐08

13548

ADM‐1

ಎಂ 2 ಶಾಲೆಗೆ ಅವಶಯ್ಕ
ಸವಲತುತ್ 45/ 2007‐08

13548

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಶಾಲೆಗೆ ಅವಶಯ್ಕ
ಸವಲತುತ್ 45/ 2007‐08

13554

GIA‐PRY & SEC

mc10hindi02.20.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2007‐08

13554

ADM‐1

mc10hindi02.20.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2007‐08

13554

MINO‐SEC

mc10hindi02.20.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2007‐08

13577

GIA‐PRY & SEC

13577

ADM‐1

mc10hindi01.11.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2007‐08
mc10hindi01.11.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2007‐08

ಎ ಎಸ್ ಅಜುಕೇಷನ್ ಸೂಸಯ್ಟಿ [ರಿ] ವಮೂಗಗ್ ಇವೆರು
ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಕನೆನ್ಡ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಲೆಗೆ
ಪಠೋಪಕರಣ ಮತುತ್ ಪಾಠೋಪಪಕರಣ ಓದಗಿಸುವ
ಕುರಿತು.
ಎ ಎಸ್ ಅಜುಕೇಷನ್ ಸೂಸಯ್ಟಿ [ರಿ] ವಮೂಗಗ್ ಇವೆರು
ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಕನೆನ್ಡ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಲೆಗೆ
ಪಠೋಪಕರಣ ಮತುತ್ ಪಾಠೋಪಪಕರಣ ಓದಗಿಸುವ
ಕುರಿತು.
ಎ ಎಸ್ ಅಜುಕೇಷನ್ ಸೂಸಯ್ಟಿ [ರಿ] ವಮೂಗಗ್ ಇವೆರು
ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಕನೆನ್ಡ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಲೆಗೆ
ಪಠೋಪಕರಣ ಮತುತ್ ಪಾಠೋಪಪಕರಣ ಓದಗಿಸುವ
ಕುರಿತು.
Submission of stay order granted by the
Hon`ble High court of Karnataka on
13/09/2007 in w.p. No.14201/2007.
Submission of stay order granted by the
Hon`ble High court of Karnataka on
13/09/2007 in w.p. No.14201/2007.
Submission of stay order granted by the
Hon`ble High court of Karnataka on
13/09/2007 in w.p. No.14201/2007.
207‐08 ನೇ ಸಾ ನ ಪರ್ ಕಷ್ಣಾಥಿರ್ಗಳ ಪಟಿಟ್ಯ
ಅನು ೕದನೆ.
207‐08 ನೇ ಸಾ ನ ಪರ್ ಕಷ್ಣಾಥಿರ್ಗಳ ಪಟಿಟ್ಯ
ಅನು ೕದನೆ.

13577
13701
13701
13701

13755

mc10hindi01.11.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2007‐08
ಎಂ. .10. ಂದಿ,2.23ಎ.ಅ
GIA‐PRY & SEC
ರೇಬಿಕ್/2007‐08
ಎಂ. .10. ಂದಿ,2.23ಎ.ಅ
ADM‐1
ರೇಬಿಕ್/2007‐08
ಎಂ. .10. ಂದಿ,2.23ಎ.ಅ
MINO‐SEC
ರೇಬಿಕ್/2007‐08

207‐08 ನೇ ಸಾ ನ ಪರ್ ಕಷ್ಣಾಥಿರ್ಗಳ ಪಟಿಟ್ಯ
ಅನು ೕದನೆ.
ಸಾದಿಕ್ ಬಾಶಾಸಾಹೇಬ್ ಮುಜಾವರ್ ಇವರು
ಸ ರುವ ಮನ
ಸಾದಿಕ್ ಬಾಶಾಸಾಹೇಬ್ ಮುಜಾವರ್ ಇವರು
ಸ ರುವ ಮನ
ಸಾದಿಕ್ ಬಾಶಾಸಾಹೇಬ್ ಮುಜಾವರ್ ಇವರು
ಸ ರುವ ಮನ

mc10[hindi01].12.ಅರೇಬಿ
GIA‐PRY & SEC
ಕ್/2007=08

MINO‐SEC

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

ಂದಿ ಷಯದ ಪದ ೕಧರರಿಗೆ ಆಗುತಿತ್ರುವ
ಅನಾಯ್ಯವನುನ್ ಸರಿಪಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಪದ
ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಂದಿ ಉಪನಾಯ್ಸಕದ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಹೆ.ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00

D

13755

ADM‐1

mc10[hindi01].12.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2007=08

ಂದಿ ಷಯದ ಪದ ೕಧರರಿಗೆ ಆಗುತಿತ್ರುವ
ಅನಾಯ್ಯವನುನ್ ಸರಿಪಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಪದ
ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಂದಿ ಉಪನಾಯ್ಸಕದ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಹೆ.ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00

D

13755

MINO‐SEC

mc10[hindi01].12.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2007=08

ಂದಿ ಷಯದ ಪದ ೕಧರರಿಗೆ ಆಗುತಿತ್ರುವ
ಅನಾಯ್ಯವನುನ್ ಸರಿಪಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಪದ
ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಂದಿ ಉಪನಾಯ್ಸಕದ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಹೆ.ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00

D

4/23/2008 0:00

A

4/23/2008 0:00

A

4/23/2008 0:00

A

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

7/30/2009 0:00

D

7/30/2009 0:00

D

7/30/2009 0:00

D

13772
13772
13772
13856

13856

13856

14037

14037

14037

14132

14132

14132

ಎಂ 4.19.ಆಥಿರ್ಕ/2007‐
Sanction of adhac grants of 5000.
08
ಎಂ 4.19.ಆಥಿರ್ಕ/2007‐
ADM‐1
Sanction of adhac grants of 5000.
08
ಎಂ 4.19.ಆಥಿರ್ಕ/2007‐
MINO‐SEC
Sanction of adhac grants of 5000.
08
MC10/Hindi
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಕೇಳಲಾಗಿರುವ
GIA‐PRY & SEC 2?RTI/.25.ಅರೇಬಿಕ್/2007
ದಾಖಲೆಗಳ ಪರ್ತಿಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
‐08
MC10/Hindi
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಹಕು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಕಕೇಳಲಾಗಿರುವ
ೕಳಲಾಗಿರುವ
ADM‐1
2?RTI/.25.ಅರೇಬಿಕ್/2007
ದಾಖಲೆಗಳ ಪರ್ತಿಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
‐08
MC10/Hindi
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಕೇಳಲಾಗಿರುವ
MINO‐SEC
2?RTI/.25.ಅರೇಬಿಕ್/2007
ದಾಖಲೆಗಳ ಪರ್ತಿಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
‐08
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ರುವ ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಅರೇಬಿಕ್
mc10[hindi02.25.ಅರೇಬಿ
GIA‐PRY & SEC
ಕಾಲೇಜುಗಳನುನ್ ಉನನ್ತ ಕಷ್ಣ ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆ
ಕ್/2007/08
ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆ.
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ರುವ ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಅರೇಬಿಕ್
mc10[hindi02.25.ಅರೇಬಿ
ADM‐1
ಕಾಲೇಜುಗಳನುನ್ ಉನನ್ತ ಕಷ್ಣ ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆ
ಕ್/2007/08
ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆ.
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ರುವ ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಅರೇಬಿಕ್
mc10[hindi02.25.ಅರೇಬಿ
MINO‐SEC
ಕಾಲೇಜುಗಳನುನ್ ಉನನ್ತ ಕಷ್ಣ ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆ
ಕ್/2007/08
ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆ.
2008‐09ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ ವಲಯ
ೕಜನಾ
◌ಂ 2
ೕ ಕಾ ಆ
GIA‐PRY & SEC
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಆಯವಯ್ಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್
ೕ.54. ೕಜನೆ/2007‐
ಸ ಸುವ ಬಗೆ.
08
2008‐09ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ ವಲಯ
ೕಜನಾ
◌ಂ 2
ೕ ಕಾ ಆ
ADM‐1
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಆಯವಯ್ಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್
ೕ.54. ೕಜನೆ/2007‐
ಸ ಸುವ ಬಗೆ.
08
2008‐09ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ ವಲಯ
ೕಜನಾ
◌ಂ 2
ೕ ಕಾ ಆ
MINO‐SEC
ೕ.54. ೕಜನೆ/2007‐
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಆಯವಯ್ಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್
08
ಸ ಸುವ ಬಗೆ.
GIA‐PRY & SEC

14182

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಅಸಂಘೋ19/2007‐
08

ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರುಗಳು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ
ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳನುನ್ ಭಾಷಾ/ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/23/2008 0:00

D

14182

ADM‐1

ಎಂ 4ಅಸಂಘೋ19/2007‐
08

ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರುಗಳು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ
ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳನುನ್ ಭಾಷಾ/ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/23/2008 0:00

D

14182

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಅಸಂಘೋ19/2007‐
08

ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರುಗಳು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ
ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳನುನ್ ಭಾಷಾ/ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/23/2008 0:00

D

14204

GIA‐PRY & SEC

ಫುಖಾರ್ನಿಯಾ ಅರೆಬಿಕ್ ಶಾಲೆ,ವಾ ಕಿನಗರ ಬೆಂ
ಎಂ 10[ ಂದಿ02.27.ಅರೇ
ಇವರ ಬಬ್ಂದಿ ವಗರ್ದ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆಯನುನ್ ಉ
ಬಿಕ್/2007‐08
ನಿ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ಯೇ ಮುಂದುವರಿ ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00

D

14204

ADM‐1

ಫುಖಾರ್ನಿಯಾ ಅರೆಬಿಕ್ ಶಾಲೆ,ವಾ ಕಿನಗರ ಬೆಂ
ಎಂ 10[ ಂದಿ02.27.ಅರೇ
ಇವರ ಬಬ್ಂದಿ ವಗರ್ದ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆಯನುನ್ ಉ
ಬಿಕ್/2007‐08
ನಿ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ಯೇ ಮುಂದುವರಿ ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00

D

14204

MINO‐SEC

ಫುಖಾರ್ನಿಯಾ ಅರೆಬಿಕ್ ಶಾಲೆ,ವಾ ಕಿನಗರ ಬೆಂ
ಎಂ 10[ ಂದಿ02.27.ಅರೇ
ಇವರ ಬಬ್ಂದಿ ವಗರ್ದ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆಯನುನ್ ಉ
ಬಿಕ್/2007‐08
ನಿ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ಯೇ ಮುಂದುವರಿ ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00

D

14205

GIA‐PRY & SEC

3/26/2009 0:00

C

3/26/2009 0:00

C

3/26/2009 0:00

C

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

C

3/26/2009 0:00

C

3/26/2009 0:00

C

3/26/2009 0:00

D

14205

14205
14206
14206
14206
14213

14213

14213

14231

ಎಂ.ಎಸ್. ಮುಲಾಲ್ , ಸ. . ಹಾಜಿ ಮೆ ೕರಿಯಲ್
ಎಂ. 10 ಂದಿ2.28.ಅರೇಬಿ
ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಮುಳವಾಡ ಇವರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ
ಕ್/2007‐08
ಕುರಿತು.
ಎಂ.ಎಸ್. ಮುಲಾಲ್ , ಸ. . ಹಾಜಿ ಮೆ ೕರಿಯಲ್
ಎಂ. 10 ಂದಿ2.28.ಅರೇಬಿ
ADM‐1
ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಮುಳವಾಡ ಇವರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ
ಕ್/2007‐08
ಕುರಿತು.
ಕುರಿತು.
ಎಂ.ಎಸ್. ಮುಲಾಲ್ , ಸ. . ಹಾಜಿ ಮೆ ೕರಿಯಲ್
ಎಂ. 10 ಂದಿ2.28.ಅರೇಬಿ
MINO‐SEC
ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಮುಳವಾಡ ಇವರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ
ಕ್/2007‐08
ಕುರಿತು.
ಎಂ 10[ ಂದಿ2.29.ಅರೇಬಿ Recruitment of junior commissioned officer
GIA‐PRY & SEC
religious teacher in to the army
ಕ್/2007‐08
ಎಂ 10[ ಂದಿ2.29.ಅರೇಬಿ Recruitment of junior commissioned officer
ADM‐1
religious teacher in to the army
ಕ್/2007‐08
ಎಂ 10[ ಂದಿ2.29.ಅರೇಬಿ Recruitment of junior commissioned officer
MINO‐SEC
religious teacher in to the army
ಕ್/2007‐08
ಇಶಾತ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಚಟಿಟ್ೕವಾಡಿ
ಎಂ 10[ ಂದಿ02.30.ಅರೇ
GIA‐PRY & SEC
ಬಾಗಬಾನಪುರ ಗುಲಬ್ಗರ್ ರುದಧ್ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು
ಬಿಕ್/2007‐08
ಮತು ಇತರರು.
ಇಶಾತ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಚಟಿಟ್ೕವಾಡಿ
ಎಂ 10[ ಂದಿ02.30.ಅರೇ
ADM‐1
ಬಾಗಬಾನಪುರ ಗುಲಬ್ಗರ್ ರುದಧ್ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು
ಬಿಕ್/2007‐08
ಮತು ಇತರರು.
ಇಶಾತ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಚಟಿಟ್ೕವಾಡಿ
ಎಂ 10[ ಂದಿ02.30.ಅರೇ
MINO‐SEC
ಬಾಗಬಾನಪುರ ಗುಲಬ್ಗರ್ ರುದಧ್ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು
ಬಿಕ್/2007‐08
ಮತು ಇತರರು.
ಮಹಮ್ಮದ ಉಮರ ಕಾದರಿ ಸ ಶಹಾನೂರ
mc10‐
ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ ಕರೋ ಇವರಿಗೆ 20 ವಷರ್ದ
GIA‐PRY & SEC hindi02.31.ಅರೇಬಿಕ್/200
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಬಗೆಗ್ಮೂಲ
7‐08
ಸೇವಾಪುಸಕದೊಂದಿಗೆ

14231

ADM‐1

mc10‐
hindi02.31.ಅರೇಬಿಕ್/200
7‐08

14231

MINO‐SEC

mc10‐
hindi02.31.ಅರೇಬಿಕ್/200
7‐08

14255

GIA‐PRY & SEC

14255

ADM‐1

14255

MINO‐SEC

14387

ಮಹಮ್ಮದ ಉಮರ ಕಾದರಿ ಸ ಶಹಾನೂರ
ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ ಕರೋ ಇವರಿಗೆ 20 ವಷರ್ದ
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಬಗೆಗ್ಮೂಲ
ಸೇವಾಪುಸಕದೊಂದಿಗೆ
ಮಹಮ್ಮದ ಉಮರ ಕಾದರಿ ಸ ಶಹಾನೂರ
ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ ಕರೋ ಇವರಿಗೆ 20 ವಷರ್ದ
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಬಗೆಗ್ಮೂಲ
ಸೇವಾಪುಸಕದೊಂದಿಗೆ
ರಿ.ಪಿ.ಸಂ 6677/2007 ಜಿ.ಎಂ.ಇತರೆ ರ್ೕಮತಿ
ಹಾಜರಾ ಬೇಗಂ ಬಸವ ಕಲಾಯ್ಣ ರುದಧ್ ಕನಾರ್ಟಕ
ಸಕಾರ್ರ ಮತು ಇತರರು.
ರಿ.ಪಿ.ಸಂ 6677/2007 ಜಿ.ಎಂ.ಇತರೆ ರ್ೕಮತಿ
ಹಾಜರಾ ಬೇಗಂ ಬಸವ ಕಲಾಯ್ಣ ರುದಧ್ ಕನಾರ್ಟಕ
ಸಕಾರ್ರ ಮತು ಇತರರು.
ರಿ.ಪಿ.ಸಂ 6677/2007 ಜಿ.ಎಂ.ಇತರೆ ರ್ೕಮತಿ
ಹಾಜರಾ ಬೇಗಂ ಬಸವ ಕಲಾಯ್ಣ ರುದಧ್ ಕನಾರ್ಟಕ
ಸಕಾರ್ರ ಮತು ಇತರರು.

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

Dir.UMLI/PS/Informatio
Lok sabha puestions regarding promotion of
GIA‐PRY & SEC n‐1.154.ಅಂಕಿಅಂಶ/2007‐
edn among the minority comments,
08

8/25/2011 0:00

D

ಎಂ. 10
ಂದಿ2.32.ಅರೇಬಿಕ್/2007‐
08
ಎಂ. 10
ಂದಿ2.32.ಅರೇಬಿಕ್/2007‐
08
ಎಂ. 10
ಂದಿ2.32.ಅರೇಬಿಕ್/2007‐
08

14387

ADM‐1

Dir.UMLI/PS/Informatio
Lok sabha puestions regarding promotion of
n‐1.154.ಅಂಕಿಅಂಶ/2007‐
edn among the minority comments,
08

8/25/2011 0:00

D

14387

MINO‐SEC

Dir.UMLI/PS/Informatio
Lok sabha puestions regarding promotion of
n‐1.154.ಅಂಕಿಅಂಶ/2007‐
edn among the minority comments,
08

8/25/2011 0:00

D

14505

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ದಾವೆ.50. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2007‐08

ರ್ೕ ಮಹಮಮ್
ಮಹಮ ದ ಇಸಾಮ್ಯಿಲ್
ಇಸಾ ಯಿಲ್ ,ಸಹ
ಸಹ ಕಷ್ಕರು,
ಕಷ್ಕರು
ಸ.ಉ.ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ದೇವರ ಪಪ್ರಗಿ ಇವರ ಕೆಎಟಟಿ
ಅಜಿರ್ 1975/2002 c/w A.No. 6696/2001 ಕುರಿತು.

7/30/2009 0:00

D

14505

ADM‐1

ಎಂ 2 ದಾವೆ.50. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2007‐08

ರ್ೕ ಮಹಮಮ್ದ ಇಸಾಮ್ಯಿಲ್ ,ಸಹ ಕಷ್ಕರು,
ಸ.ಉ.ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ದೇವರ ಪಪ್ರಗಿ ಇವರ ಕೆಎಟಟಿ
ಅಜಿರ್ 1975/2002 c/w A.No. 6696/2001 ಕುರಿತು.

7/30/2009 0:00

D

14505

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ದಾವೆ.50. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2007‐08

ರ್ೕ ಮಹಮಮ್ದ ಇಸಾಮ್ಯಿಲ್ ,ಸಹ ಕಷ್ಕರು,
ಸ.ಉ.ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ದೇವರ ಪಪ್ರಗಿ ಇವರ ಕೆಎಟಟಿ
ಅಜಿರ್ 1975/2002 c/w A.No. 6696/2001 ಕುರಿತು.

7/30/2009 0:00

D

14506

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಕಷ್ಕರ ಧೂರು56/
2007‐08

7/30/2009 0:00

D

14506

ADM‐1

ಎಂ 2 ಕಷ್ಕರ ಧೂರು56/
2007‐08

7/30/2009 0:00

D

14506

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಕಷ್ಕರ ಧೂರು56/
2007‐08

7/30/2009 0:00

D

14510

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಪೌರ್ಡ ಶಾ ರದುದ್
57/ 2007‐08

7/30/2009 0:00

D

ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಟಿ
ಡಬುಲ್ ದಾರವಾಡ ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರ ಮೇಲೆ ದೂರು
ಕುರಿತು
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಟಿ
ಡಬುಲ್ ದಾರವಾಡ ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರ ಮೇಲೆ ದೂರು
ಕುರಿತು
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಟಿ
ಡಬುಲ್ ದಾರವಾಡ ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರ ಮೇಲೆ ದೂರು
ಕುರಿತು
ಹೂಸ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ ಂಗಸಗೂರು ತಾ ಕಿನ
ಈ ಶಲೆಯನುನ್ ರದುದ್ಪಡಿಸುಲು ಖಾಸಗಿ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಡ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಉ ಸುವಂತೆ ಲೋಕಸಬಾ ಸದಸಯ್ರ
ಮನ ಕುರಿತು,

14510

14510

14545

14545

14545

ಹೂಸ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ ಂಗಸಗೂರು ತಾ ಕಿನ
ಈ ಶಲೆಯನುನ್ ರದುದ್ಪಡಿಸುಲು ಖಾಸಗಿ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಡ
ADM‐1
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಉ ಸುವಂತೆ ಲೋಕಸಬಾ ಸದಸಯ್ರ
ಮನ ಕುರಿತು,
ಹೂಸ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ ಂಗಸಗೂರು ತಾ ಕಿನ
ಎಂ 2 ಪೌರ್ಡ ಶಾ ರದುದ್
ಈ ಶಲೆಯನುನ್ ರದುದ್ಪಡಿಸುಲು ಖಾಸಗಿ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಡ
MINO‐SEC
57/ 2007‐08
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಉ ಸುವಂತೆ ಲೋಕಸಬಾ ಸದಸಯ್ರ
ಮನ ಕುರಿತು,
ಫಾತಿಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ ಎಸ್.ಏಂ.ರಸೆತ್ ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಗೆ
ಎಂ 4.22.ಘೋಷಣೆ/2007‐
GIA‐PRY & SEC
ಮತೀಯ ಚ್ಯನ್ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
08
ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಫಾತಿಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ ಎಸ್.ಏಂ.ರಸೆತ್ ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಗೆ
ಎಂ 4.22.ಘೋಷಣೆ/2007‐
ADM‐1
ಮತೀಯ ಚ್ಯನ್ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
08
ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಫಾತಿಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ ಎಸ್.ಏಂ.ರಸೆತ್ ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಗೆ
ಎಂ 4.22.ಘೋಷಣೆ/2007‐
MINO‐SEC
ಮತೀಯ ಚ್ಯನ್ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
08
ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಎಂ 2 ಪೌರ್ಡ ಶಾ ರದುದ್
57/ 2007‐08

7/30/2009 0:00

D

7/30/2009 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

14546

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋ21/2007‐08

ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರಿನ ಮೌಂಟನೂವ್ಯ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/9/2010 0:00

D

14546

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋ21/2007‐08

ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರಿನ ಮೌಂಟನೂವ್ಯ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/9/2010 0:00

D

14546

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋ21/2007‐08

ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರಿನ ಮೌಂಟನೂವ್ಯ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/9/2010 0:00

D

14576

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2.159.ಅನುದಾನ/20
07‐08

7/30/2009 0:00

D

14576

ADM‐1

ಎಂ 2.159.ಅನುದಾನ
ಅನುದಾನ/20
/20
07‐08

7/30/2009 0:00

D

14576

MINO‐SEC

ಎಂ 2.159.ಅನುದಾನ/20
07‐08

7/30/2009 0:00

D

14692

GIA‐PRY & SEC

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

7/30/2009 0:00

D

7/30/2009 0:00

D

7/30/2009 0:00

D

14692
14692
14694
14694
14694
14701
14701
14701

ಕನಾರ್ಟಕ ಇಸಾಲ್ಮಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ವೆಲೆಪ್ೕರ್
ಸೊಸೈಟಿ, ಚಾಂದಪುರ ಕಾಲೋನಿ ಜಾಪುರ ‐
ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ.
ಕನಾರ್ಟಕ ಇಸಾಲ್ಲ್ಮಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ವೆಲೆಪ್ಪ್ೕರ್
ಸೊಸೈಟಿ, ಚಾಂದಪುರ ಕಾಲೋನಿ ಜಾಪುರ ‐
ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ.
ಕನಾರ್ಟಕ ಇಸಾಲ್ಮಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ವೆಲೆಪ್ೕರ್
ಸೊಸೈಟಿ, ಚಾಂದಪುರ ಕಾಲೋನಿ ಜಾಪುರ ‐
ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ.
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅದಿನಿಯಮ 2005ರ ಸೆಕಷ್ನ್ 63ರ
ಪರ್ಕಾರ ಅಜಿರ್ಯನುನ್ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅದಿನಿಯಮ 2005ರ ಸೆಕಷ್ನ್ 63ರ
ಪರ್ಕಾರ ಅಜಿರ್ಯನುನ್ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅದಿನಿಯಮ 2005ರ ಸೆಕಷ್ನ್ 63ರ
ಪರ್ಕಾರ ಅಜಿರ್ಯನುನ್ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್

ಎಂ 2.60. .ಬೇಡಿಕೆ/2007‐
08
ಎಂ 2.60. .ಬೇಡಿಕೆ/2007‐
ADM‐1
08
ಎಂ 2.60. .ಬೇಡಿಕೆ/2007‐
MINO‐SEC
08
mc10[hindi02.33.ಅರೇಬಿ
ಪಿಂಚಣಿ ಮಂಜೂರಿ ಕುರಿತು.
GIA‐PRY & SEC
ಕ್/2007‐08
mc10[hindi02.33.ಅರೇಬಿ
ಪಿಂಚಣಿ ಮಂಜೂರಿ ಕುರಿತು.
ADM‐1
ಕ್/2007‐08
mc10[hindi02.33.ಅರೇಬಿ
ಪಿಂಚಣಿ ಮಂಜೂರಿ ಕುರಿತು.
MINO‐SEC
ಕ್/2007‐08
ಎಂ 2.61. .ಬೇಡಿಕೆ/2007‐ ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಗೂ ಕೊಠಡಿಗಳನುನ್ ಕಟಿಟ್
GIA‐PRY & SEC
ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್.
08
ಎಂ 2.61. .ಬೇಡಿಕೆ/2007‐ ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಗೂ ಕೊಠಡಿಗಳನುನ್ ಕಟಿಟ್
ADM‐1
ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್.
08
ಎಂ 2.61. .ಬೇಡಿಕೆ/2007‐ ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಗೂ ಕೊಠಡಿಗಳನುನ್ ಕಟಿಟ್
MINO‐SEC
ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್.
08

14719

14719

14719

14749

14749

14749
14762
14762
14762
14771
14771
14771
14786

14786

14786
15021
15021
15021

ರ್ೕ ಎಂ. ಎಚ್ ಉಮರಿ , ಕಷ್ಕರು , ಜಾಮೀಯಾ
mc10[hindi02].34.ಅರೇಬಿ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ , ಕಂದಗಲಲ್ ಇವರ ಹೆಂಡತಿ ರ್ೕಮತಿ
GIA‐PRY & SEC
ಕ್/2007‐08
ರಜೀಯಾ ಸುಲಾತ್ನಾ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ
ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ನೌಕರಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕ ಎಂ. ಎಚ್ ಉಮರಿ , ಕಷ್ಕರು , ಜಾಮೀಯಾ
mc10[hindi02].34.ಅರೇಬಿ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ , ಕಂದಗಲಲ್ ಇವರ ಹೆಂಡತಿ ರ್ೕಮತಿ
ADM‐1
ಕ್/2007‐08
ರಜೀಯಾ ಸುಲಾತ್ನಾ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ
ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ನೌಕರಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕ ಎಂ. ಎಚ್ ಉಮರಿ , ಕಷ್ಕರು , ಜಾಮೀಯಾ
mc10[hindi02].34.ಅರೇಬಿ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ , ಕಂದಗಲಲ್ ಇವರ ಹೆಂಡತಿ ರ್ೕಮತಿ
MINO‐SEC
ಕ್/2007‐08
ರಜೀಯಾ ಸುಲಾತ್ನಾ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ
ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ನೌಕರಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಸಕಾರ್ರಿ ತಮಿಳು ಮಾದರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಕ್ಸ್
ಎಂ 4ತಮಿಳು.26.ಆಡ ತ/
GIA‐PRY & SEC
ಟೌನ್, ಶಾಲೆಯ ಅವರಣದ ಲ್ ಅನಧಿಕೃತ ಕಟಟ್ಡ
2007‐08
ನಿಮಾರ್ಣ ತಡೆಯುವ ಬಗೆ.
ಸಕಾರ್ರಿ ತಮಿಳು ಮಾದರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಕ್ಸ್
ಎಂ 4ತಮಿಳು.26.ಆಡ ತ/
ADM‐1
ಟೌನ್, ಶಾಲೆಯ ಅವರಣದ ಲ್ ಅನಧಿಕೃತ ಕಟಟ್ಡ
2007‐08
ನಿಮಾರ್ಣ ತಡೆಯುವ ಬಗೆ.
ಸಕಾರ್ರಿ ತಮಿಳು ಮಾದರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಕ್ಸ್
ಎಂ 4ತಮಿಳು.26.ಆಡ ತ/
MINO‐SEC
ಟೌನ್, ಶಾಲೆಯ ಅವರಣದ ಲ್ ಅನಧಿಕೃತ ಕಟಟ್ಡ
2007‐08
ನಿಮಾರ್ಣ ತಡೆಯುವ ಬಗೆ.
ಎಂ 2 ವಾ,ವರದಿ /2007‐
2007‐08 ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ ವರದಿಯನುನ್
GIA‐PRY & SEC
08
ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
2007‐08 ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ ವರದಿಯನುನ್
ಎಂ 2 ವಾ,ವರದಿ /2007‐
ADM‐1
ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
08
2007‐08 ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ ವರದಿಯನುನ್
ಎಂ 2 ವಾ,ವರದಿ /2007‐
MINO‐SEC
ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
08
ಎಂ 4ಮಾ ತಿ.ಹಕುಕ್28/20 ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿಯನುನ್
GIA‐PRY & SEC
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
07‐08
ಎಂ 4ಮಾ ತಿ.ಹಕುಕ್28/20
ಕ್
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿಯನುನ್ನ್
ADM‐1
07‐08
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಎಂ 4ಮಾ ತಿ.ಹಕುಕ್28/20 ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿಯನುನ್
MINO‐SEC
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
07‐08
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ರುವ ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಅರೇಬಿಕ್
ಎಂ. .10
GIA‐PRY & SEC ಂದಿ2.35.ಅರೇಬಿಕ್/2007‐
ಕಾಲೇಜುಗಳನುನ್ ಉನನ್ತ ಕಷ್ಣ ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆ
ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆ
08
ಎಂ. .10
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ರುವ ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಅರೇಬಿಕ್
ADM‐1
ಂದಿ2.35.ಅರೇಬಿಕ್/2007‐
ಕಾಲೇಜುಗಳನುನ್ ಉನನ್ತ ಕಷ್ಣ ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆ
08
ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆ
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ರುವ ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಅರೇಬಿಕ್
ಎಂ. .10
MINO‐SEC
ಕಾಲೇಜುಗಳನುನ್ ಉನನ್ತ ಕಷ್ಣ ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆ
ಂದಿ2.35.ಅರೇಬಿಕ್/2007‐
ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆ
08
Mc2 office c g d cbills
GIA‐PRY & SEC
2007‐08 office C G Dc Bills
17 / 2oo7 ‐08
Mc2 office c g d cbills
2007‐08 office C G Dc Bills
ADM‐1
17 / 2oo7 ‐08
Mc2 office c g d cbills
2007‐08 office C G Dc Bills
MINO‐SEC
17 / 2oo7 ‐08

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/6/2009 0:00

C

8/6/2009 0:00

C

8/6/2009 0:00

C

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

8/1/2009 0:00

A

8/1/2009 0:00

A

8/1/2009 0:00

A

15027

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಅಸಂಆ ೕಗಮಾ2 ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಆ ೕಗ
9/2007‐08
ನವದೆಹ ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

7/18/2011 0:00

C

15027

ADM‐1

ಎಂ 4ಅಸಂಆ ೕಗಮಾ2 ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಆ ೕಗ
9/2007‐08
ನವದೆಹ ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

7/18/2011 0:00

C

15027

15076

15076

15076
15091
15091
15091

15100

15100

15100

15125

15125

15125

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಅಸಂಆ ೕಗಮಾ2 ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಆ ೕಗ
9/2007‐08
ನವದೆಹ ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

ಕೆಡಬೂಲ್ಯ್ಎಬಿ ಬೆಂ ಇವರ ಅಶರ್ಯದ ಲ್ ಸಮನವ್ಯ
GIA‐PRY & SEC ಎಂ. .1.06.ಐಇಡಿ/07‐08 ಶಾಲೆಗೆ 8 ರಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ಬಗೆ ಪರ್ಸಾವನೆ
ಕೆಡಬೂಲ್ಯ್ಎಬಿ ಬೆಂ ಇವರ ಅಶರ್ಯದ ಲ್ ಸಮನವ್ಯ
ADM‐1
ಎಂ. .1.06.ಐಇಡಿ/07‐08 ಶಾಲೆಗೆ 8 ರಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ಬಗೆ ಪರ್ಸಾವನೆ
ಕೆಡಬೂಲ್ಯ್ಎಬಿ ಬೆಂ ಇವರ ಅಶರ್ಯದ ಲ್ ಸಮನವ್ಯ
MINO‐SEC
ಎಂ. .1.06.ಐಇಡಿ/07‐08 ಶಾಲೆಗೆ 8 ರಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ಬಗೆ ಪರ್ಸಾವನೆ
2007‐08 Shikshna Adalath MYsore on 15‐
M c2 Shi Adalth Arge
GIA‐PRY & SEC
1`2007 received application
64/ 2007‐08
2007‐08 Shikshna Adalath MYsore on 15‐
M c2 Shi Adalth Arge
ADM‐1
1`2007 received application
64/ 2007‐08
2007‐08 Shikshna Adalath MYsore on 15‐
M c2 Shi Adalth Arge
MINO‐SEC
1`2007 received application
64/ 2007‐08
MC2
Oppointment..ಯಾವುದಾ
ನಿಡ‐ಇ‐ತೌಇಡ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ Dandeli U k dist
GIA‐PRY & SEC
ದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್
ಮಾಡಿ/2008
MC2
Oppointment..ಯಾವುದಾ
ನಿಡ‐ಇ‐ತೌಇಡ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ Dandeli U k dist
ADM‐1
ದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್
ಮಾಡಿ/2008
MC2
Oppointment..ಯಾವುದಾ
ನಿಡ‐ಇ‐ತೌಇಡ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ Dandeli U k dist
MINO‐SEC
ದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್
ಮಾಡಿ/2008
ಮಾಡಿ/2008
Mc2 comp junear
ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ
GIA‐PRY & SEC callege.62. .ಬೇಡಿಕೆ/200
ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.
7‐08
Mc2 comp junear
ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ
ADM‐1
callege.62. .ಬೇಡಿಕೆ/200
ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.
7‐08
Mc2 comp junear
ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ
MINO‐SEC
callege.62. .ಬೇಡಿಕೆ/200
ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.
7‐08

7/18/2011 0:00

C

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

7/31/2009 0:00

D

7/31/2009 0:00

D

7/31/2009 0:00

D

7/30/2009 0:00

D

7/30/2009 0:00

D

7/30/2009 0:00

D

7/30/2009 0:00

D

7/30/2009 0:00

D

7/30/2009 0:00

D

15126

GIA‐PRY & SEC

Mc2 u pri shale.63. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2007‐08

ಸೈಯಯ್ದ ಮೆಹಮೂದ ಖಾದಿರ್, ಸ. . ಸ.ಉದುರ್
ಪೌರ್.ಶಾ. ಜೇವಗಿರ್ ಇವರ ರುದದ್ ದೂರು

7/30/2009 0:00

D

15126

ADM‐1

Mc2 u pri shale.63. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2007‐08

ಸೈಯಯ್ದ ಮೆಹಮೂದ ಖಾದಿರ್, ಸ. . ಸ.ಉದುರ್
ಪೌರ್.ಶಾ. ಜೇವಗಿರ್ ಇವರ ರುದದ್ ದೂರು

7/30/2009 0:00

D

15126

MINO‐SEC

Mc2 u pri shale.63. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2007‐08

ಸೈಯಯ್ದ ಮೆಹಮೂದ ಖಾದಿರ್, ಸ. . ಸ.ಉದುರ್
ಪೌರ್.ಶಾ. ಜೇವಗಿರ್ ಇವರ ರುದದ್ ದೂರು

7/30/2009 0:00

D

GIA‐PRY & SEC

Mc2 w leave
santion.67. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2007‐08

ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ// ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್
ಗುವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಶನಿವಾರಕೂಕ್ ಹಾಗೂ
ಶುಕರ್ವಾರದ ರಜಾ ದಿನವನುನ್ ಭಾನುವಾರಕೆಕ್
ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/30/2009 0:00

D

15171

15171

15171

15222

ADM‐1

Mc2 w leave
santion.67. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2007‐08

ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ// ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್
ಗುವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಶನಿವಾರಕೂಕ್ ಹಾಗೂ
ಶುಕರ್ವಾರದ ರಜಾ ದಿನವನುನ್ ಭಾನುವಾರಕೆಕ್
ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/30/2009 0:00

D

MINO‐SEC

Mc2 w leave
santion.67. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2007‐08

ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ// ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್
ಗುವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಶನಿವಾರಕೂಕ್ ಹಾಗೂ
ಶುಕರ್ವಾರದ ರಜಾ ದಿನವನುನ್ ಭಾನುವಾರಕೆಕ್
ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/30/2009 0:00

D

7/30/2009 0:00

D

7/30/2009 0:00

D

7/30/2009 0:00

D

ಎಂ. 2
GIA‐PRY & SEC
ಗರ್ಂಥಾಲಯ:65/2007‐08

ಭಾರತದ ಮುನೊನ್ೕಟ ಎಂಬ ಪುಸತ್ಕ ಕನನ್ಡ ಮತುತ್
ಉದುರ್ ಭಾಷೆಯ ಗರ್ಂಥಾಲಯ ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ
ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಒದಗಿಸುವ
ೕಜನೆ ಹಮಿಮ್ ಕೊಳುಳ್ವ
ಬಗೆ.
ಭಾರತದ ಮುನೊನ್ೕಟ ಎಂಬ ಪುಸತ್ಕ ಕನನ್ಡ ಮತುತ್
ಉದುರ್ ಭಾಷೆಯ ಗರ್ಂಥಾಲಯ ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ
ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಒದಗಿಸುವ
ೕಜನೆ ಹಮಿಮ್ ಕೊಳುಳ್ವ
ಬಗೆ.
ಭಾರತದ ಮುನೊನ್ೕಟ ಎಂಬ ಪುಸತ್ಕ ಕನನ್ಡ ಮತುತ್
ಉದುರ್ ಭಾಷೆಯ ಗರ್ಂಥಾಲಯ ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ
ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಒದಗಿಸುವ
ೕಜನೆ ಹಮಿಮ್ ಕೊಳುಳ್ವ
ಬಗೆ.

15222

ADM‐1

ಎಂ. 2
ಗರ್ಂಥಾಲಯ:65/2007‐08

15222

MINO‐SEC

ಎಂ. 2
ಗರ್ಂಥಾಲಯ:65/2007‐08

15315

GIA‐PRY & SEC

MC4.32.ಘೋಷಣೆ/2007‐ ಅಲ್ ಖತೀಬ್ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್, ಓ.ಟಿ. .ರಸೆತ್,
08
ಬೆಂ‐53, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಸಾಥ್ನ ಮಾನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/23/2008 0:00

D

15315

ADM‐1

MC4.32.ಘೋಷಣೆ/2007‐ ಅಲ್ ಖತೀಬ್ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್, ಓ.ಟಿ. .ರಸೆತ್,
08
ಬೆಂ‐53, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಸಾಥ್ನ ಮಾನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/23/2008 0:00

D

15315

MINO‐SEC

MC4.32.ಘೋಷಣೆ/2007‐ ಅಲ್ ಖತೀಬ್ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್, ಓ.ಟಿ. .ರಸೆತ್,
08
ಬೆಂ 53, ಈ ಸಂಸೆಥ್
ಬೆಂ‐
ಸಂಸೆಗೆ
ಗೆ ಸಾಥ್
ಸಾನ
ನ ಮಾನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಬಗೆ.

4/23/2008 0:00

D

6/9/2010 0:00

E

6/9/2010 0:00

E

6/9/2010 0:00

E

6/15/2009 0:00

D

6/15/2009 0:00

D

6/15/2009 0:00

D

7/30/2009 0:00

D

7/30/2009 0:00

D

7/30/2009 0:00

D

15316
15316
15316
15317
15317
15317

MC4MidecRIA.1.ಘೋಷ
ಣೆ/2007‐08
MC4MidecRIA.1.ಘೋಷ
ADM‐1
ಣೆ/2007‐08
MC4MidecRIA.1.ಘೋಷ
MINO‐SEC
ಣೆ/2007‐08
MC4TamilCRP.30.ಬಿ.ಆರ್
GIA‐PRY & SEC
. /2007‐08
MC4TamilCRP.30.ಬಿ.ಆರ್
ADM‐1
. /2007‐08
MC4TamilCRP.30.ಬಿ.ಆರ್
MINO‐SEC
. /2007‐08
GIA‐PRY & SEC

15335

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ದೂರು.71. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2007‐08

15335

ADM‐1

ಎಂ 2 ದೂರು.71. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2007‐08

15335

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ದೂರು.71. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2007‐08

ಜೊಯ್ೕತಿ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ಬೆಳಗಾಂ. ರೂ.25/‐ಗಳ
ಡಿ.ಡಿ.ಸಂ 823489
ಜೊಯ್ೕತಿ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ಬೆಳಗಾಂ. ರೂ.25/‐ಗಳ
ಡಿ.ಡಿ.ಸಂ 823489
ಜೊಯ್ೕತಿ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ಬೆಳಗಾಂ. ರೂ.25/‐ಗಳ
ಡಿ.ಡಿ.ಸಂ 823489
ಶವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ಗೆ ತಮಿಳು ಆರ್ ಪಿ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್
ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ್.
ಶವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ಗೆ ತಮಿಳು ಆರ್ ಪಿ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್
ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ್.
ಶವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ಗೆ ತಮಿಳು ಆರ್ ಪಿ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್
ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ್.
ಹಮ್ದ್ ಅತೀಕ್ ಮಹಮ್ದ್ ಚಿ ತ್, ಪೈವ್ ಸಾಟ್ರ್
ಪತಿರ್ಕಾ ಬಳಗ ರವರ ಅಪಲ್ಸಂಖಾಯ್ತರ
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಲ್ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಖಾಯಂ ಗೊ ಸಲು
ಲಂಚ ಕೇಳುತಿರುವ ಬಗೆ.
ಹಮ್ದ್ ಅತೀಕ್ ಮಹಮ್ದ್ ಚಿ ತ್, ಪೈವ್ ಸಾಟ್ರ್
ಪತಿರ್ಕಾ ಬಳಗ ರವರ ಅಪಲ್ಸಂಖಾಯ್ತರ
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಲ್ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಖಾಯಂ ಗೊ ಸಲು
ಲಂಚ ಕೇಳುತಿರುವ ಬಗೆ.
ಹಮ್ದ್ ಅತೀಕ್ ಮಹಮ್ದ್ ಚಿ ತ್, ಪೈವ್ ಸಾಟ್ರ್
ಪತಿರ್ಕಾ ಬಳಗ ರವರ ಅಪಲ್ಸಂಖಾಯ್ತರ
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಲ್ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಖಾಯಂ ಗೊ ಸಲು
ಲಂಚ ಕೇಳುತಿರುವ ಬಗೆ.

15364

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ. 2.73.ನೇಮಕಾತಿ/20
07‐08

15364

ADM‐1

ಎಂ. 2.73.ನೇಮಕಾತಿ/20
07‐08

15364

MINO‐SEC

ಎಂ. 2.73.ನೇಮಕಾತಿ/20
07‐08

15370

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ. 2.72.

15370

ADM‐1

ಎಂ. 2.72.

15370

MINO‐SEC

ಎಂ. 2.72.

15378

GIA‐PRY & SEC

ಏಂ 2 ಪಾರ್ ಮಂ 15
ಅಂ.75. ೕಜನೆ/2007‐08

15378

ADM‐1

ಏಂ 2 ಪಾರ್ ಮಂ 15
ಅಂ.75. ೕಜನೆ/2007‐08

15378

MINO‐SEC

ಏಂ 2 ಪಾರ್ ಮಂ 15
ಅಂ.75. ೕಜನೆ/2007‐08

15412

GIA‐PRY & SEC

15412

15412

15417

15417

15417

15418

15418

15418

Requisition to Provide urdu Knowing
Ha`eadmastrs to urdu High Schools at
Navalugund Kundgol and Kalghatg
Requisition to Provide urdu Knowing
Ha`eadmastrs to urdu High Schools at
Navalugund Kundgol and Kalghatg
Requisition to Provide urdu Knowing
Ha`eadmastrs to urdu High Schools at
Navalugund Kundgol and Kalghatg

7/30/2009 0:00

D

7/30/2009 0:00

D

7/30/2009 0:00

D

‐08

ೕಜನೆ/2007 2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಇಲಾಖಾವಾರು ಫಲಾನುಭ
ಆಧಾರಿತ
ೕಜನೆಗಳ ಕೈಪಿಡಿ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/18/2011 0:00

D

‐08

ೕಜನೆ/2007 2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಇಲಾಖಾವಾರು ಫಲಾನುಭ
ಆಧಾರಿತ
ೕಜನೆಗಳ ಕೈಪಿಡಿ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/18/2011 0:00

D

‐08

ೕಜನೆ/2007 2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಇಲಾಖಾವಾರು ಫಲಾನುಭ
ಆಧಾರಿತ
ೕಜನೆಗಳ ಕೈಪಿಡಿ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

7/31/2009 0:00

D

7/31/2009 0:00

D

7/31/2009 0:00

D

ಮಂಗಲಗಿ ಗಾರ್ಮದ ಲ್ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಮನ .

8/18/2011 0:00

D

ಮಂಗಲಗಿ ಗಾರ್ಮದ ಲ್ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಮನ .

8/18/2011 0:00

D

ಮಂಗಲಗಿ ಗಾರ್ಮದ ಲ್ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಮನ .

8/18/2011 0:00

D

ಮಂಗಲಗಿ ಗಾರ್ಮದ ಲ್ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಮನ .

7/30/2009 0:00

D

ಮಂಗಲಗಿ ಗಾರ್ಮದ ಲ್ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಮನ .

7/30/2009 0:00

D

ಮಂಗಲಗಿ ಗಾರ್ಮದ ಲ್ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಮನ .

7/30/2009 0:00

D

ಏಂ 2 ಶಾಲೆ
ಮೇಲೆದ್ರ್ಜೆಗ್.77. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2007‐08
ಸಂ/2007 08
ಏಂ 2 ಶಾಲೆ
ADM‐1
ಮೇಲೆದ್ರ್ಜೆಗ್.77. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2007‐08
ಏಂ 2 ಶಾಲೆ
MINO‐SEC
ಮೇಲೆದ್ರ್ಜೆಗ್.77. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2007‐08
ಎಂ 2ಉ ಪೌರ್ಡ ಶಾ
GIA‐PRY & SEC ಮಂ.78.ಶಾ.ಸಾಥ್ಪನೆ/2007‐
08
ಎಂ 2ಉ ಪೌರ್ಡ ಶಾ
ADM‐1
ಮಂ.78.ಶಾ.ಸಾಥ್ಪನೆ/2007‐
08
ಎಂ 2ಉ ಪೌರ್ಡ ಶಾ
MINO‐SEC
ಮಂ.78.ಶಾ.ಸಾಥ್ಪನೆ/2007‐
08
ಎಂ 2ಉ ಪೌರ್ಡ ಶಾ
GIA‐PRY & SEC ಮಂ.78.ಶಾ.ಸಾಥ್ಪನೆ/2007‐
08
ಎಂ 2ಉ ಪೌರ್ಡ ಶಾ
ADM‐1
ಮಂ.78.ಶಾ.ಸಾಥ್ಪನೆ/2007‐
08
ಎಂ 2ಉ ಪೌರ್ಡ ಶಾ
MINO‐SEC
ಮಂ.78.ಶಾ.ಸಾಥ್ಪನೆ/2007‐
08

ಪರ್ಧಾನ ಮಂತಿರ್ಗಳ 15 ಅಂಶಗಳ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ
ಅನುಷಾಠ್ನ ಪರ್ಗತಿಯ ಅಧರ್ ವಾ ರ್ಕ ವರದಿಯನುನ್
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ.
ಪರ್ಧಾನ ಮಂತಿರ್ಗಳ 15 ಅಂಶಗಳ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ
ಅನುಷಾಠ್ನ ಪರ್ಗತಿಯ ಅಧರ್ ವಾ ರ್ಕ ವರದಿಯನುನ್
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ.
ಪರ್ಧಾನ ಮಂತಿರ್ಗಳ 15 ಅಂಶಗಳ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ
ಅನುಷಾಠ್ನ ಪರ್ಗತಿಯ ಅಧರ್ ವಾ ರ್ಕ ವರದಿಯನುನ್
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ.
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ಯ ರಾ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ
ಪಟಟ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ಗಾರ್ಮದ ಉದುರ್ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಮೇಲಜೆರ್ಗೇರಿಸುವ
ಬಗೆ
ಮೆ
ಲಜ ರ್ಗ ರಿಸುವ ಬಗ
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ಯ ರಾ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ
ಪಟಟ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ಗಾರ್ಮದ ಉದುರ್ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಮೇಲಜೆರ್ಗೇರಿಸುವ ಬಗೆ
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ಯ ರಾ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ
ಪಟಟ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ಗಾರ್ಮದ ಉದುರ್ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಮೇಲಜೆರ್ಗೇರಿಸುವ ಬಗೆ

16016

16016

16016

16017

16017

16017

16018

16018

16018

ಎಂ 2 ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ
ಮಂ.80. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2007 08
ಎಂ 2 ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ
ADM‐1
ಮಂ.80. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2007 08
ಎಂ 2 ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ
MINO‐SEC
ಮಂ.80. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2007 08
ಎಂ 2 ಪೌರ್ಡ ಶಾ
GIA‐PRY & SEC ಮಂ.81.ಶಾ.ಸಾಥ್ಪನೆ/2007
08
ಎಂ 2 ಪೌರ್ಡ ಶಾ
ADM‐1
ಮಂ.81.ಶಾ.ಸಾಥ್ಪನೆ/2007
08
ಎಂ 2 ಪೌರ್ಡ ಶಾ
MINO‐SEC
ಮಂ.81.ಶಾ.ಸಾಥ್ಪನೆ/2007
08
ಎಂ 2 ಶಾಲೆ
GIA‐PRY & SEC ಮಂ.79.ಶಾ.ಸಾಥ್ಪನೆ/2007
08
ಎಂ 2 ಶಾಲೆ
ADM‐1
ಮಂ.79.ಶಾ.ಸಾಥ್ಪನೆ/2007
08
ಎಂ 2 ಶಾಲೆ
MINO‐SEC
ಮಂ.79.ಶಾ.ಸಾಥ್ಪನೆ/2007
08
GIA‐PRY & SEC

ಗಂಗಾವತಿ ತಲೂಲ್ಕಿನ ಯರಡೋಣಾ ಗಾರ್ಮದ ಲ್
ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

7/30/2009 0:00

D

ಗಂಗಾವತಿ ತಲೂಲ್ಕಿನ ಯರಡೋಣಾ ಗಾರ್ಮದ ಲ್
ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

7/30/2009 0:00

D

ಗಂಗಾವತಿ ತಲೂಲ್ಕಿನ ಯರಡೋಣಾ ಗಾರ್ಮದ ಲ್
ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

7/30/2009 0:00

D

ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿರುವ
ಕುರಿತು.

7/31/2009 0:00

D

ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿರುವ
ಕುರಿತು.

7/31/2009 0:00

D

ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿರುವ
ಕುರಿತು.

7/31/2009 0:00

D

7/31/2009 0:00

D

7/31/2009 0:00

D

7/31/2009 0:00

D

ಬಾಗೇಪ ಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಲ್ ಮುಚಿಚ್ರುವ ಉದುರ್
ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಉಪಾಧಾಯ್ಯರು ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಶಾಲೆ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಬಾಗೇಪ ಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಲ್ ಮುಚಿಚ್ರುವ ಉದುರ್
ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಉಪಾಧಾಯ್ಯರು ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಶಾಲೆ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಬಾಗೇಪ ಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಲ್ ಮುಚಿಚ್ರುವ ಉದುರ್
ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಉಪಾಧಾಯ್ಯರು ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಶಾಲೆ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.

16053

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಶಕಷ್ಕರ ನೇ.2. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2008‐08

ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಕನನ್ಡ ಕಷ್ಕರ
ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್

7/31/2009 0:00

E

16053

ADM‐1

ಎಂ 2 ಶಕಷ್ಕರ ನೇ.2. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2008‐08

ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಕನನ್ಡ ಕಷ್ಕರ
ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್

7/31/2009 0:00

E

16053

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಶಕಷ್ಕರ ನೇ.2. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2008‐08

ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಕನನ್ಡ ಕಷ್ಕರ
ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್

7/31/2009 0:00

E

7/18/2011 0:00

D

16210

16210

16210
16234
16234
16234

16242

Furnishing information for the Golden jubilee
report of the commissioner for Linguistic
minorities in in India
Furnishing information for the Golden jubilee
Mc4LMino
ADM‐1
report of the commissioner for Linguistic
report31/2007‐08
minorities in in India
Furnishing information for the Golden jubilee
Mc4LMino
MINO‐SEC
report of the commissioner for Linguistic
report31/2007‐08
minorities in in India
ಎಂ 4ಅಸಂಶಾಮಾ ತಿ.01 ಸಕಾರ್ರಿ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢ
GIA‐PRY & SEC
ಶಾಲೆಗಳ ಮಾ ತಿ ಸ ಸುವ ಕುರಿತು.
.ಘೋಷಣೆ/2008‐09
ಎಂ 4ಅಸಂಶಾಮಾ ತಿ.01 ಸಕಾರ್ರಿ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢ
ADM‐1
ಶಾಲೆಗಳ ಮಾ ತಿ ಸ ಸುವ ಕುರಿತು.
.ಘೋಷಣೆ/2008‐09
ಎಂ 4ಅಸಂಶಾಮಾ ತಿ.01 ಸಕಾರ್ರಿ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢ
MINO‐SEC
ಶಾಲೆಗಳ ಮಾ ತಿ ಸ ಸುವ ಕುರಿತು.
.ಘೋಷಣೆ/2008‐09

7/18/2011 0:00

D

7/18/2011 0:00

D

7/18/2011 0:00

D

7/18/2011 0:00

D

7/18/2011 0:00

D

ನೂರ್‐ಉನ್‐ನಬಿ ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜು, ಬಿಜಾಪುರ ಈ
ಎಂ. 10‐
ಸಂಸೆಥ್ಯ ಅಫಜಲ್ ಉಲ್ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಕಷ್ಕರ
ಂದಿ2.37.ಅರೇಬಿಕ್/2007‐
ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್.
08

8/27/2011 0:00

D

GIA‐PRY & SEC

GIA‐PRY & SEC

Mc4LMino
report31/2007‐08

16242

ADM‐1

ನೂರ್‐ಉನ್‐ನಬಿ ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜು, ಬಿಜಾಪುರ ಈ
ಎಂ. 10‐
ಸಂಸೆಥ್ಯ ಅಫಜಲ್ ಉಲ್ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಕಷ್ಕರ
ಂದಿ2.37.ಅರೇಬಿಕ್/2007‐
ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್.
08

8/27/2011 0:00

D

16242

MINO‐SEC

ನೂರ್‐ಉನ್‐ನಬಿ ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜು, ಬಿಜಾಪುರ ಈ
ಎಂ. 10‐
ಸಂಸೆಥ್ಯ ಅಫಜಲ್ ಉಲ್ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಕಷ್ಕರ
ಂದಿ2.37.ಅರೇಬಿಕ್/2007‐
ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್.
08

8/27/2011 0:00

D

16248

GIA‐PRY & SEC

2/28/2011 0:00

D

16248

ADM‐1

2/28/2011 0:00

D

16248

MINO‐SEC

2/28/2011 0:00

D

16249

GIA‐PRY & SEC

5/10/2010 0:00

D

16249

ADM‐1

5/10/2010 0:00

D

16249

MINO‐SEC

5/10/2010 0:00

D

16250

GIA‐PRY & SEC

ರ್ೕ ಮಹಮ್ದ ಇಸಾಲ್ಮ ಮುಲ್ ಹಕ್ , ಸ. .
ಎಂ. 10‐
ಂದಿ2.40.ಅರೇಬಿಕ್/2007‐ ಅಣಜುಮಾನ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ ಖೇಡಗಿ, ಇಂದಿ ತಾ:
ಇವರ ವೇತನ ತಾರತಮಯ್ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.
08

5/10/2010 0:00

D

16250

ADM‐1

ರ್ೕ ಮಹಮ್ದ ಇಸಾಲ್ಮ ಮುಲ್ ಹಕ್ , ಸ. .
ಎಂ. 10‐
ಂದಿ2.40.ಅರೇಬಿಕ್/2007‐ ಅಣಜುಮಾನ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ ಖೇಡಗಿ, ಇಂದಿ ತಾ:
ಇವರ ವೇತನ ತಾರತಮಯ್ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.
08

5/10/2010 0:00

D

16250

MINO‐SEC

ರ್ೕ ಮಹಮ್ದ ಇಸಾಲ್ಮ ಮುಲ್ ಹಕ್ , ಸ. .
ಎಂ. 10‐
ಂದಿ2.40.ಅರೇಬಿಕ್/2007‐ ಅಣಜುಮಾನ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ ಖೇಡಗಿ, ಇಂದಿ ತಾ:
ಇವರ ವೇತನ ತಾರತಮಯ್ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.
08

5/10/2010 0:00

D

16251

GIA‐PRY & SEC

5/10/2010 0:00

D

16251

ADM‐1

5/10/2010 0:00

D

16251

MINO‐SEC

5/10/2010 0:00

D

16252

GIA‐PRY & SEC

2007‐08 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಂದಿ ಕಷ್ಣ
ಎಂ. 10‐
ಂದಿ1.01.ಅರೇಬಿಕ್/2007‐ ಪಾರಂಗತ್ ತರಬೇತಿಗೆ ಪರ್ವೇಶ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆ ಸಂಬಂಧ
ರಾಜಯ್ ಪತರ್ ಪರ್ಕಟಣೆಯನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
08

3/26/2009 0:00

D

16252

ADM‐1

2007‐08 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಂದಿ ಕಷ್ಣ
ಎಂ. 10‐
ಂದಿ1.01.ಅರೇಬಿಕ್/2007‐ ಪಾರಂಗತ್ ತರಬೇತಿಗೆ ಪರ್ವೇಶ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆ ಸಂಬಂಧ
ರಾಜಯ್ ಪತರ್ ಪರ್ಕಟಣೆಯನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
08

3/26/2009 0:00

D

ಬಸವರಾಜು ಎಸ್. ಂದಿ ಕಷ್ಕ ಪರ್ ಕಷ್ಣಾಥಿರ್ರವರ
ಎಂ. 10‐
ದಾಖಲಾತಿಯನುನ್ ಅನು ೕದಿ ಪರೀ ೆಗೆ ಅವಕಾಶ
ಂದಿ1.16.ಅರೇಬಿಕ್/2008
ಕ ಪ್ ಕೊಡುವ ಬಗೆ
ಬಸವರಾಜು ಎಸ್. ಂದಿ ಕಷ್ಕ ಪರ್ ಕಷ್ಣಾಥಿರ್ರವರ
ಎಂ. 10‐
ದಾಖಲಾತಿಯನುನ್ ಅನು ೕದಿ ಪರೀ ೆಗೆ ಅವಕಾಶ
ಂದಿ1.16.ಅರೇಬಿಕ್/2008
ಕ ಪ್ ಕೊಡುವ ಬಗೆ
ಬಸವರಾಜು ಎಸ್. ಂದಿ ಕಷ್ಕ ಪರ್ ಕಷ್ಣಾಥಿರ್ರವರ
ಎಂ. 10‐
ದಾಖಲಾತಿಯನುನ್ ಅನು ೕದಿ ಪರೀ ೆಗೆ ಅವಕಾಶ
ಂದಿ1.16.ಅರೇಬಿಕ್/2008
ಕ ಪ್ ಕೊಡುವ ಬಗೆ
ಎಂ .10‐
ಂದಿ ಪರ್ಚಾರ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಲ್ನ ಅವಯ್ವಹಾರದ ಬಗೆಗ್
ಂದಿ1.14.ಅರೇಬಿಕ್/2007‐
08
ಎಂ .10‐
ಂದಿ ಪರ್ಚಾರ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಲ್ನ ಅವಯ್ವಹಾರದ ಬಗೆಗ್
ಂದಿ1.14.ಅರೇಬಿಕ್/2007‐
08
ಎಂ .10‐
ಂದಿ ಪರ್ಚಾರ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಲ್ನ ಅವಯ್ವಹಾರದ ಬಗೆಗ್
ಂದಿ1.14.ಅರೇಬಿಕ್/2007‐
08

ಎಂ. 10‐
ಂದಿ1.13.ಅರೇಬಿಕ್/2007‐
08
ಎಂ. 10‐
ಂದಿ1.13.ಅರೇಬಿಕ್/2007‐
08
ಎಂ. 10‐
ಂದಿ1.13.ಅರೇಬಿಕ್/2007‐
08

2007‐08 ನೇ ಸಾ ಗೆ ರ್ೕ ರೇಣುಕಾ ಂದಿ
ದಾಯ್ಲಯ ,ಅರ ಂದ ನಗರ ಹಳೇಹುಬಬ್ ಳ್, ಈ
ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ ಕುರಿತು.
2007‐08 ನೇ ಸಾ ಗೆ ರ್ೕ ರೇಣುಕಾ ಂದಿ
ದಾಯ್ಲಯ ,ಅರ ಂದ ನಗರ ಹಳೇಹುಬಬ್ ಳ್, ಈ
ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ ಕುರಿತು.
2007‐08 ನೇ ಸಾ ಗೆ ರ್ೕ ರೇಣುಕಾ ಂದಿ
ದಾಯ್ಲಯ ,ಅರ ಂದ ನಗರ ಹಳೇಹುಬಬ್ ಳ್, ಈ
ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ ಕುರಿತು.

2007‐08 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಂದಿ ಕಷ್ಣ
ಎಂ. 10‐
ಂದಿ1.01.ಅರೇಬಿಕ್/2007‐ ಪಾರಂಗತ್ ತರಬೇತಿಗೆ ಪರ್ವೇಶ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆ ಸಂಬಂಧ
ರಾಜಯ್ ಪತರ್ ಪರ್ಕಟಣೆಯನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
08

3/26/2009 0:00

D

CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ
ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008

ಮರಾಠಿ ಮಾಧಯ್ಮದ ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ ಸಮಿತಿಯ ಲ್
ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯವರಿಗೆ ಪಾರ್ತಿನಿಧಯ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/15/2009 0:00

D

ADM‐1

CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ
ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008

ಮರಾಠಿ ಮಾಧಯ್ಮದ ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ ಸಮಿತಿಯ ಲ್
ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯವರಿಗೆ ಪಾರ್ತಿನಿಧಯ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/15/2009 0:00

D

16320

MINO‐SEC

CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ
ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008

ಮರಾಠಿ ಮಾಧಯ್ಮದ ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ ಸಮಿತಿಯ ಲ್
ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯವರಿಗೆ ಪಾರ್ತಿನಿಧಯ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/15/2009 0:00

D

16321

GIA‐PRY & SEC

CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ
ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008

ಕೊಡವ ಸಮಾಜರವರು ಮೈಸೂರಿನ ಲ್ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ
ಕಾವೇರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪಪೂ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಭಾಷಾ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಸಾಥ್ನಮಾನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/18/2011 0:00

D

16321

ADM‐1

CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ
ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008

ಕೊಡವ ಸಮಾಜರವರು ಮೈಸೂರಿನ ಲ್ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ
ಕಾವೇರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪಪೂ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಭಾಷಾ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಸಾಥ್ನಮಾನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/18/2011 0:00

D

16321

MINO‐SEC

CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ
ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008

ಕೊಡವ ಸಮಾಜರವರು ಮೈಸೂರಿನ ಲ್ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ
ಕಾವೇರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪಪೂ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಭಾಷಾ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಸಾಥ್ನಮಾನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/18/2011 0:00

D

16322

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಕೇಂಅಆವರದಿ24/20
ಆ
07‐08

6/9/2010 0:00

D

16322

ADM‐1

ಎಂ 4ಕೇಂಅಆವರದಿ24/20
07‐08

6/9/2010 0:00

D

16322

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಕೇಂಅಆವರದಿ24/20
07‐08

6/9/2010 0:00

D

16326

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4 ಸಭರವಸೆ51/200
7‐08

4/28/2009 0:00

D

16326

ADM‐1

ಎಂ 4 ಸಭರವಸೆ51/200
7‐08

4/28/2009 0:00

D

16326

MINO‐SEC

ಎಂ 4 ಸಭರವಸೆ51/200
7‐08

4/28/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

16252

MINO‐SEC

16320

GIA‐PRY & SEC

16320

16345

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ. 10‐
ಂದಿ1.18.ಅರೇಬಿಕ್/2007‐
08

16345

ADM‐1

ಎಂ. 10‐
ಂದಿ1.18.ಅರೇಬಿಕ್/2007‐
08

16345

MINO‐SEC

ಎಂ. 10‐
ಂದಿ1.18.ಅರೇಬಿಕ್/2007‐
08

ಕೇಂದರ್ಸಕಾರ್ರದ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ
ೕಗದ 45ನೇ ವಾ ರ್ಕ ವರದಿಯ ಪರ್ಶಾನ್ವ ಗೆ
ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ
ಕೇಂದರ್ಸಕಾರ್ರದ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ
ಆ ೕಗದ 45ನೇ ವಾ ರ್ಕ ವರದಿಯ ಪರ್ರ್ಶಾನ್ನ್ವ ಗೆ
ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ
ಕೇಂದರ್ಸಕಾರ್ರದ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ
ಆ ೕಗದ 45ನೇ ವಾ ರ್ಕ ವರದಿಯ ಪರ್ಶಾನ್ವ ಗೆ
ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ
ಧಾನಸಭಾ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಮನೋಹರ್ ಕಲಲ್ಪಪ್
ಕಿನೇಕರ್ ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್
871ಕೆಕ್/ ಭರವಸೆ ಸಂಖೆಯ್235/12/2005
ಧಾನಸಭಾ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಮನೋಹರ್ ಕಲಲ್ಪಪ್
ಕಿನೇಕರ್ ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್
871ಕೆಕ್/ ಭರವಸೆ ಸಂಖೆಯ್235/12/2005
ಧಾನಸಭಾ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಮನೋಹರ್ ಕಲಲ್ಪಪ್
ಕಿನೇಕರ್ ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್
871ಕೆಕ್/ ಭರವಸೆ ಸಂಖೆಯ್235/12/2005
Petition Requesting for recognition of shiksha
visharad awarded by Hindi sahitya
sammelan, allahabad, equivalant to
B.Ed.degree exam.
Petition Requesting for recognition of shiksha
visharad awarded by Hindi sahitya
sammelan, allahabad, equivalant to
B.Ed.degree exam.
Petition Requesting for recognition of shiksha
visharad awarded by Hindi sahitya
sammelan, allahabad, equivalant to
B.Ed.degree exam.

16346

GIA‐PRY & SEC

16346

ADM‐1

16346

MINO‐SEC

16347

GIA‐PRY & SEC

16347

ADM‐1

16347

MINO‐SEC

16348

GIA‐PRY & SEC

16348

ADM‐1

16348

MINO‐SEC

16349

GIA‐PRY & SEC

16349

ADM‐1

16349

MINO‐SEC

16350

GIA‐PRY & SEC

16350

ADM‐1

16350

MINO‐SEC

16351

GIA‐PRY & SEC

16351

ADM‐1

16351

MINO‐SEC

ಎಂ 10‐
ಂದಿ1.17.ಅರೇಬಿಕ್/2007‐ ಂದಿ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಬಗೆಗ್ ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
08
ಎಂ 10‐
ಂದಿ1.17.ಅರೇಬಿಕ್/2007‐ ಂದಿ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಬಗೆಗ್ ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
08
ಎಂ 10‐
ಂದಿ1.17.ಅರೇಬಿಕ್/2007‐ ಂದಿ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಬಗೆಗ್ ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
08
ಎಂ 10‐
ಆಲಾಡಿ ಎಂಬ ಕಿರಿ‐ಬಡ ಪರ್ದೇಶದ ಲ್ರುವ ಬದಿರ್ಯಾ
ಂದಿ2.41.ಅಂಕಿಅಂಶ/200
ಜುಮಾಮ್ ಮ ೕದಿಯ ಕಟಟ್ಡವನುನ್
ತ್ೕಣರ್ಕೆಕ್
7‐08
ಹಣಕಾ ನ ನೆರವು ಬಗೆ
ಎಂ 10‐
ಆಲಾಡಿ ಎಂಬ ಕಿರಿ‐ಬಡ ಪರ್ದೇಶದ ಲ್ರುವ ಬದಿರ್ಯಾ
ಂದಿ2.41.ಅಂಕಿಅಂಶ/200
ಜುಮಾಮ್ ಮ ೕದಿಯ ಕಟಟ್ಡವನುನ್
ತ್ೕಣರ್ಕೆಕ್
7‐08
ಹಣಕಾ ನ ನೆರವು ಬಗೆ
ಎಂ 10‐
ಆಲಾಡಿ ಎಂಬ ಕಿರಿ‐ಬಡ ಪರ್ದೇಶದ ಲ್ರುವ ಬದಿರ್ಯಾ
ಂದಿ2.41.ಅಂಕಿಅಂಶ/200
ಜುಮಾಮ್ ಮ ೕದಿಯ ಕಟಟ್ಡವನುನ್
ತ್ೕಣರ್ಕೆಕ್
7‐08
ಹಣಕಾ ನ ನೆರವು ಬಗೆ
ಎಂ 10‐
ಅರೇಬಿಕ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
ಂದಿ2.43.ಅರೇಬಿಕ್/2007‐
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
08
ಎಂ 10‐
ಅರೇಬಿಕ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
ಂದಿ2.43.ಅರೇಬಿಕ್/2007‐
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
08
ಎಂ 10‐
ಅರೇಬಿಕ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
ಂದಿ2.43.ಅರೇಬಿಕ್/2007‐
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
08
ಎಂ 10‐
ಎಂ.ಎಂ.ಮುಳಗುಂದ ಸ. ೕ. ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ
ಂದಿ2.44.ಅರೇಬಿಕ್/2007‐
ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್
08
ಎಂ 10‐
ಎಂ.ಎಂ.ಮುಳಗುಂದ ಸ. ೕ. ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ
ಂದಿ2.44.ಅರೇಬಿಕ್/2007‐
ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್
08
ಎಂ 10‐
ಎಂ.ಎಂ.ಮುಳಗುಂದ ಸ. ೕ. ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ
ಂದಿ2.44.ಅರೇಬಿಕ್/2007‐
ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್
08
ಪದ ಹೊಂದಿದ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
ಎಂ 10‐
ಂದಿ1.19.ಅರೇಬಿಕ್/2007‐ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸ. . ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಸಪ್ ಠ್ೕಕರಣ
08
ಕೋರಿ
ಪದ ಹೊಂದಿದ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
ಎಂ 10‐
ಂದಿ1.19.ಅರೇಬಿಕ್/2007‐ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸ. . ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಸಪ್ ಠ್ೕಕರಣ
ಕೋರಿ
08
ಪದ ಹೊಂದಿದ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
ಎಂ 10‐
ಂದಿ1.19.ಅರೇಬಿಕ್/2007‐ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸ. . ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಸಪ್ ಠ್ೕಕರಣ
ಕೋರಿ
08
ಎಂ 10‐
ಅಂಜುಮಾನ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜು, ಂದಗಿ,
ಂದಿ2.46.ಅರೇಬಿಕ್/2007‐ ಭಿಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಸನ್ 2007‐08 ರಿಂದ 2011‐12
08
ರವರೆಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣ ಕುರಿತು.
ಎಂ 10‐
ಅಂಜುಮಾನ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜು, ಂದಗಿ,
ಂದಿ2.46.ಅರೇಬಿಕ್/2007‐ ಭಿಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಸನ್ 2007‐08 ರಿಂದ 2011‐12
08
ರವರೆಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣ ಕುರಿತು.
ಎಂ 10‐
ಅಂಜುಮಾನ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜು, ಂದಗಿ,
ಂದಿ2.46.ಅರೇಬಿಕ್/2007‐ ಭಿಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಸನ್ 2007‐08 ರಿಂದ 2011‐12
08
ರವರೆಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣ ಕುರಿತು.
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2007‐08 ನೇ ಸಾ ನಿಂದ 2011‐12 ರವರೆಗೆ
ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಕುರಿತು.
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ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಕುರಿತು.
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2007‐08 ರಿಂದ 2011‐12 ರವರೆಗೆ ತಹತಾನಿಯಾ 1
ಎಂ 10‐
ರಿಂದ ಅಫಜಲ್‐ಉಲ್ ‐ ಉಲಾಮ್ ಉತತ್ಮಾ ಅಂತಿಮ
ಂದಿ2.48.ಅರೇಬಿಕ್/2007‐
2ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಅನುದಾನ ಸ ತ ಮಾನಯ್ತೆ
08
ನ ೕಕರಣ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
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ನ ೕಕರಣ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
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ರಿಂದ ಅಫಜಲ್‐ಉಲ್ ‐ ಉಲಾಮ್ ಉತತ್ಮಾ ಅಂತಿಮ
ಂದಿ2.48.ಅರೇಬಿಕ್/2007‐
2ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಅನುದಾನ ಸ ತ ಮಾನಯ್ತೆ
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ನ ೕಕರಣ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
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2007‐08 ನೇ ಸಾ ನಿಂದ 2011‐12 ರವರೆಗೆ
ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಕುರಿತು.
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ADM‐1

ಅಲ್ ಖಾದಿರ ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜು, ಶಾಪೇಟ,
ಜಾಪುರ ಕಾಲೇಜಿನ ಸನ್ 2007‐08, 08‐09, 09‐
10, 10‐11, 2011‐12 ನೇ ಸಾ ನ ಐದು ವಷರ್ದ
ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣ ಅನುದಾನ ಸ ತ ಮಾಡುವ
ಬಗೆ.
ಅಲ್ ಖಾದಿರ ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜು,, ಶಾಪೇಟ,,
ಎಂ 10‐
ಜಾಪುರ ಕಾಲೇಜಿನ ಸನ್ 2007‐08, 08‐09, 09‐
ಂದಿ2.49.ಅರೇಬಿಕ್/2007‐ 10, 10‐11, 2011‐12 ನೇ ಸಾ ನ ಐದು ವಷರ್ದ
08
ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣ ಅನುದಾನ ಸ ತ ಮಾಡುವ
ಬಗೆ.
ಅಲ್ ಖಾದಿರ ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜು, ಶಾಪೇಟ,
ಎಂ 10‐
ಜಾಪುರ ಕಾಲೇಜಿನ ಸನ್ 2007‐08, 08‐09, 09‐
ಂದಿ2.49.ಅರೇಬಿಕ್/2007‐ 10, 10‐11, 2011‐12 ನೇ ಸಾ ನ ಐದು ವಷರ್ದ
08
ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣ ಅನುದಾನ ಸ ತ ಮಾಡುವ
ಬಗೆ.
ಎಂ 10‐
ಮಹಮಮ್ದಿಯಾ ಅರೆಬಿಕ ಶಾಲೆ ಜಮಖಂಡಿ ಶಾಲೆಯ
ಂದಿ2.50.ಅರೇಬಿಕ್/2007‐
2007‐08ನೇ ಸಾ ಗಾಗಿ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
08
ಎಂ 10‐
ಮಹಮಮ್ದಿಯಾ ಅರೆಬಿಕ ಶಾಲೆ ಜಮಖಂಡಿ ಶಾಲೆಯ
ಂದಿ2.50.ಅರೇಬಿಕ್/2007‐
2007‐08ನೇ ಸಾ ಗಾಗಿ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
08
ಎಂ 10‐
ಮಹಮಮ್ದಿಯಾ ಅರೆಬಿಕ ಶಾಲೆ ಜಮಖಂಡಿ ಶಾಲೆಯ
ಂದಿ2.50.ಅರೇಬಿಕ್/2007‐
2007‐08ನೇ ಸಾ ಗಾಗಿ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
08
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಕಿರಿಯ/ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್
ಎಂ 2 ಉ ಶಾ ಸಂ ಶಾ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಸಂಯುಕತ್ ಮಾಡುವುದನುನ್
5/2008‐09
ಕೈಬಿಡುವ ಬಗೆ.
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಕಿರಿಯ/ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್
ಎಂ 2 ಉ ಶಾ ಸಂ ಶಾ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಸಂಯುಕತ್ ಮಾಡುವುದನುನ್
5/2008‐09
ಕೈಬಿಡುವ ಬಗೆ.
ಎಂ 10‐
ಂದಿ2.49.ಅರೇಬಿಕ್/2007‐
08
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mc10
GIA‐PRY & SEC hindi02.02.ಅರೇಬಿಕ್/200
8 09
mc10
ADM‐1
hindi02.02.ಅರೇಬಿಕ್/200
8 09
mc10
MINO‐SEC
hindi02.02.ಅರೇಬಿಕ್/200
8 09

16766

GIA‐PRY & SEC

..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008

16766

ADM‐1

..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008

16766

MINO‐SEC

..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008

17001

17001

17001

17018
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17043

ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಕಿರಿಯ/ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಸಂಯುಕತ್ ಮಾಡುವುದನುನ್
ಕೈಬಿಡುವ ಬಗೆ.
ಬೆಳಗಾ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ ರ ತ
ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಸಹಾಯಾನುದಾನ
ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಬೆಳಗಾ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ ರ ತ
ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಸಹಾಯಾನುದಾನ
ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಬೆಳಗಾ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ ರ ತ
ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಸಹಾಯಾನುದಾನ
ನೀಡುವ ಬಗೆ
W.P.No. 7055/2008 EDN on the file of court
of karnataka ‐ Mr soma k.R. v/s state of
karnataka and others.
W.P.No. 7055/2008 EDN on the file of court
of karnataka ‐ Mr soma k.R. v/s state of
karnataka and others.
W.P.No. 7055/2008 EDN on the file of court
of karnataka ‐ Mr soma k.R. v/s state of
karnataka and others.
ರಫಿಉನಿನ್ೕಸಾಸ್ ಎಂ.ಎ.ಬಿ.ಎಡ್ ಕೋಂ/ತಾಜಿಪ್ೕರ್ 2ನೇ
2394, ಕುಮಾನಾದ್ನ್
ಹಲಲ್ ರಾಮನಗರ ಇವರ
ಸೇವೆಯನುನ್ ಖಾಯಂ ಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
ರಫಿಉನಿನ್ೕಸಾಸ್ ಎಂ.ಎ.ಬಿ.ಎಡ್ ಕೋಂ/ತಾಜಿಪ್ೕರ್ 2ನೇ
2394, ಕುಮಾನಾದ್ನ್
ಹಲಲ್ ರಾಮನಗರ ಇವರ
ಸೇವೆಯನುನ್ ಖಾಯಂ ಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
ರಫಿಉನಿನ್ೕಸಾಸ್ ಎಂ.ಎ.ಬಿ.ಎಡ್ ಕೋಂ/ತಾಜಿಪ್ೕರ್ 2ನೇ
2394, ಕುಮಾನಾದ್ನ್
ಹಲಲ್ ರಾಮನಗರ ಇವರ
ಸೇವೆಯನುನ್
ಸ
ವ ಯನುನ್ ಖಾಯಂ ಗಗೊ
ೂ ಸುವ ಬಗ
ಬಗೆ
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GIA‐PRY & SEC hindi01.01. ಂದಿ/2008
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MC10 hindi
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ಕಷ್ಕರ ಸಮಸೆಯ್ಗಳನುನ್ ಇತಯ್ಥರ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00

D

17044

ADM‐1

MC10 hindi
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17077

17077

17077

17078

17078

17078

17079

17079

17079

17080

ರಾಜಯ್ದ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ
ಕಷ್ಕರ ಸಮಸೆಯ್ಗಳನುನ್ ಇತಯ್ಥರ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00

D

High School Hindi Teachers Training
Programmes for 2008‐09

3/26/2009 0:00

D

High School Hindi Teachers Training
Programmes for 2008‐09

3/26/2009 0:00

D

High School Hindi Teachers Training
Programmes for 2008‐09

3/26/2009 0:00

D

ದಾವಲ ಮ ಕ ಮಹಮದೀಯ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ
mc10
GIA‐PRY & SEC hindi02.05.ಅರೇಬಿಕ್/200 ಚಿಣಮಗೇರಾ ತಾ// ಅಫಜಲಪೂರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 1999‐
00ನೇ ಶಾ ಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
8 09

3/26/2009 0:00

D

ADM‐1

mc10
ದಾವಲ ಮ ಕ ಮಹಮದೀಯ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ
hindi02.05.ಅರೇಬಿಕ್/200 ಚಿಣಮಗೇರಾ ತಾ// ಅಫಜಲಪೂರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 1999‐
8 09
00ನೇ ಶಾ ಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00

D

MINO‐SEC

ದಾವಲ ಮ ಕ ಮಹಮದೀಯ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ
mc10
hindi02.05.ಅರೇಬಿಕ್/200 ಚಿಣಮಗೇರಾ ತಾ// ಅಫಜಲಪೂರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 1999‐
00ನೇ ಶಾ ಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
8 09

3/26/2009 0:00

D

ಂಧಿ ಕಷ್ಕ್ ಪರಿ ೇಗಳನುನ್ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ
ಹಾಗೂ ಮಾನಯ್ತೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

ಂಧಿ ಕಷ್ಕ್ ಪರಿ ೇಗಳನುನ್ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ
ಹಾಗೂ ಮಾನಯ್ತೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

ಂಧಿ ಕಷ್ಕ್ ಪರಿ ೇಗಳನುನ್ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ
ಹಾಗೂ ಮಾನಯ್ತೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

MINO‐SEC

MC10 hindi
2.03.ಅರೇಬಿಕ್/2008‐09

mc10
GIA‐PRY & SEC hindi01.05. ಂದಿ/2008
09
mc10
ADM‐1
hindi01.05. ಂದಿ/2008
09
mc10
MINO‐SEC
hindi01.05. ಂದಿ/2008
09

mc10
GIA‐PRY & SEC hindi01.07. ಂದಿ/2008
09
mc10
ADM‐1
hindi01.07. ಂದಿ/2008
09
mc10
MINO‐SEC
hindi01.07. ಂದಿ/2008
09
mc10
GIA‐PRY & SEC hindi01.04. ಂದಿ/2008
09

17080

ADM‐1

mc10
hindi01.04. ಂದಿ/2008
09

17080

MINO‐SEC

mc10
hindi01.04. ಂದಿ/2008
09

17081

mc10
GIA‐PRY & SEC hindi01.06. ಂದಿ/2008
09

ಕನಾರ್ಟಕ ಮ ಳಾ ಂದೀ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ
ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 7 ಂದೀ ಕಷ್ಕ್
ತರಬೇತಿ ಕಾಲೇಜುಗ ಗೆ 2008‐09 ನೇ ಸಾ ಗೆ
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಸಂದಶರ್ನ ಪರ್ಯುಕತ್
ತಮಮ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಬಬ್ ಸಬಬ್ಂಧಿಯನುನ್
ಕಳು ಸಲು ಪಾರ್ಥರ್ನೆ
ಕನಾರ್ಟಕ ಮ ಳಾ ಂದೀ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ
ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 7 ಂದೀ ಕಷ್ಕ್
ತರಬೇತಿ ಕಾಲೇಜುಗ ಗೆ 2008‐09 ನೇ ಸಾ ಗೆ
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಸಂದಶರ್ನ ಪರ್ಯುಕತ್
ತಮಮ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಬಬ್ ಸಬಬ್ಂಧಿಯನುನ್
ಕಳು ಸಲು ಪಾರ್ಥರ್ನೆ
ಕನಾರ್ಟಕ ಮ ಳಾ ಂದೀ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ
ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 7 ಂದೀ ಕಷ್ಕ್
ತರಬೇತಿ ಕಾಲೇಜುಗ ಗೆ 2008‐09 ನೇ ಸಾ ಗೆ
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಸಂದಶರ್ನ ಪರ್ಯುಕತ್
ತಮಮ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಬಬ್ ಸಬಬ್ಂಧಿಯನುನ್
ಕಳು ಸಲು ಪಾರ್ಥರ್ನೆ
Expansion of Academic Activitics in Karnataka

17081

ADM‐1

17081

MINO‐SEC

17089

GIA‐PRY & SEC

17089

ADM‐1

17089

MINO‐SEC

17119

GIA‐PRY & SEC

17119

ADM‐1

17119

MINO‐SEC

17140

GIA‐PRY & SEC

17140

ADM‐1

17140

MINO‐SEC

17378

GIA‐PRY & SEC

17378

ADM‐1

17378

MINO‐SEC

mc10
hindi01.06. ಂದಿ/2008 Expansion of Academic Activitics in Karnataka
09
mc10
hindi01.06. ಂದಿ/2008 Expansion of Academic Activitics in Karnataka
09
mc10
ಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳ ಕಷ್ಕರ
hindi02.04.ಅರೇಬಿಕ್/200
ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್
8 09
mc10
ಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳ ಕಷ್ಕರ
hindi02.04.ಅರೇಬಿಕ್/200
ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್
8 09
mc10
ಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳ ಕಷ್ಕರ
hindi02.04.ಅರೇಬಿಕ್/200
ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್
8 09
ಎಂ 2 ಮಾ ತಿ
ರ್ೕ.ಎಸ್.ಇಕಾಬ್ಲ್ ಅಹಮಮ್ದ್, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಇವರು
ಹಕುಕ್.12.ಅಂಕಿಅಂಶ/2008‐
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ
09
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ.
ಎಂ 2 ಮಾ ತಿ
ರ್ೕ.ಎಸ್.ಇಕಾಬ್ಲ್ ಅಹಮಮ್ದ್, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಇವರು
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್.12.ಅಂಕಿಅಂಶ/2008‐
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ.
09
ಎಂ 2 ಮಾ ತಿ
ರ್ೕ.ಎಸ್.ಇಕಾಬ್ಲ್ ಅಹಮಮ್ದ್, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಇವರು
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್.12.ಅಂಕಿಅಂಶ/2008‐
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ.
09
ಎಂ 2 ಕ ಬಾಷೆ
ಕು//ಮೀನಾಕುಮಾರಿ ಸ. ಇವರ ಕನನ್ಡ ಭಾಷೆ
ಭೋದಸಲು
ಬೋಧಿಸು ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.
ಅನುಮತಿ.13.ನೇಮಕಾತಿ/2
008‐09
ಎಂ 2 ಕ ಬಾಷೆ
ಕು//ಮೀನಾಕುಮಾರಿ ಸ. ಇವರ ಕನನ್ನ್ಡ ಭಾಷೆ
ಭೋದಸಲು
ಭ
ಬೋಧಿಸು ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.
ಅನುಮತಿ.13.ನೇಮಕಾತಿ/2
008‐09
ಎಂ 2 ಕ ಬಾಷೆ
ಕು//ಮೀನಾಕುಮಾರಿ ಸ. ಇವರ ಕನನ್ಡ ಭಾಷೆ
ಭೋದಸಲು
ಬೋಧಿಸು
ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.
ಅನುಮತಿ.13.ನೇಮಕಾತಿ/2
008‐09
ಎಂ. .2
2008‐09ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ
ಉ.ಮಾ.ಪೌರ್.ಮಂ.17. ಕಷ್ಣ
ಮಂಜುರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಂ/2008‐09
ಎಂ. .2
2008‐09ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ
ಉ.ಮಾ.ಪೌರ್.ಮಂ.17. ಕಷ್ಣ
ಮಂಜುರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಂ/2008‐09
ಎಂ. .2
2008‐09ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ
ಉ.ಮಾ.ಪೌರ್.ಮಂ.17. ಕಷ್ಣ
ಮಂಜುರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಂ/2008‐09

17559

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಉದುರ್
20/2008‐09

17559

ADM‐1

ಎಂ 2 ಉದುರ್
20/2008‐09

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

7/31/2009 0:00

E

7/31/2009 0:00

E

7/31/2009 0:00

E

7/31/2009 0:00

E

7/31/2009 0:00

E

7/31/2009 0:00

E

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ನಾಗಸಮುದರ್ದ ಲ್
ೕಳಕಾಲೂಮ್ರು ತಾ` ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್
ಉದುರ್ ಮಾದಯ್ಮದ ಕಷ್ರ ಹುದೆದ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

7/30/2009 0:00

D

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ನಾಗಸಮುದರ್ದ ಲ್
ೕಳಕಾಲೂಮ್ರು ತಾ` ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್
ಉದುರ್ ಮಾದಯ್ಮದ ಕಷ್ರ ಹುದೆದ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

7/30/2009 0:00

D

17559

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಉದುರ್
20/2008‐09

17560

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆ 21/ 2008‐

17560

ADM‐1

ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆ 21/ 2008‐

17560

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆ 21/ 2008‐

17652
17652
17652
17657

17657

17657

17690

17690

17690

17711

17711

17711

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ನಾಗಸಮುದರ್ದ ಲ್
ೕಳಕಾಲೂಮ್ರು ತಾ` ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್
ಉದುರ್ ಮಾದಯ್ಮದ ಕಷ್ರ ಹುದೆದ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ಬೆಳಗಾ ಜಿಲೆಲ್ ಖಾನಾಪುರ ತಾ` ಪಾರಿಶಾವ್ಡ
ಗಾರ್ಮದ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಮಾದಾಯ್ಮದ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆ ಮಂಜೂರು ಕುರಿತು.
ಬೆಳಗಾ ಜಿಲೆಲ್ ಖಾನಾಪುರ ತಾ` ಪಾರಿಶಾವ್ಡ
ಗಾರ್ಮದ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಮಾದಾಯ್ಮದ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆ ಮಂಜೂರು ಕುರಿತು.
ಬೆಳಗಾ ಜಿಲೆಲ್ ಖಾನಾಪುರ ತಾ` ಪಾರಿಶಾವ್ಡ
ಗಾರ್ಮದ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಮಾದಾಯ್ಮದ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆ ಮಂಜೂರು ಕುರಿತು.
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಭಾಗಕೆಕ್ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು.
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಭಾಗಕೆಕ್ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು.
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಭಾಗಕೆಕ್ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು.

MC2.23.ನೇಮಕಾತಿ/2008
09
MC2.23.ನೇಮಕಾತಿ/2008
ADM‐1
09
MC2.23.ನೇಮಕಾತಿ/2008
MINO‐SEC
09
MC2 SHI HU
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಥಣಿಸಂದರ್ದ ಲ್ ಉದುರ್ ಭಾಷಾ ಕಷ್ಕರ
GIA‐PRY & SEC MAN.24.ನೇಮಕಾತಿ/2008
ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
09
MC2 SHI HU
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಥಣಿಸಂದರ್ದ ಲ್ ಉದುರ್ ಭಾಷಾ ಕಷ್ಕರ
ADM‐1
MAN.24.ನೇಮಕಾತಿ/2008
ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
09
MC2 SHI HU
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಥಣಿಸಂದರ್ದ ಲ್ ಉದುರ್ ಭಾಷಾ ಕಷ್ಕರ
MINO‐SEC
MAN.24.ನೇಮಕಾತಿ/2008
ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
09
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ನವಲೂರು ಗಾರ್ಮ
ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಶಾ ಮಂ
GIA‐PRY & SEC
ದಾರವಾಡ ತಾಲೂಲ್ಲ್ಕು ದಾರವಾಡ ಜಿಲೆಲ್ಲ್ಯ ಲ್
25/2008‐09
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ನವಲೂರು ಗಾರ್ಮ
ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಶಾ ಮಂ
ADM‐1
ದಾರವಾಡ ತಾಲೂಲ್ಕು ದಾರವಾಡ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್
25/2008‐09
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ನವಲೂರು ಗಾರ್ಮ
ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಶಾ ಮಂ
MINO‐SEC
ದಾರವಾಡ ತಾಲೂಲ್ಕು ದಾರವಾಡ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್
25/2008‐09
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
GIA‐PRY & SEC

7/30/2009 0:00

D

7/31/2009 0:00

E

7/31/2009 0:00

E

7/31/2009 0:00

E

7/31/2009 0:00

D

7/31/2009 0:00

D

7/31/2009 0:00

D

7/31/2009 0:00

E

7/31/2009 0:00

E

7/31/2009 0:00

E

7/31/2009 0:00

E

7/31/2009 0:00

E

7/31/2009 0:00

E

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಸ ಉ ಪೌರ್ ಶಾ
ಮಂ 26/ 2008‐09

ಸಕಾರಿ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಮಡ ಳ್
ಗಾರ್ಮ ತಾ// ಕುಂದಗೂಳ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾದರಿ
ಶಾಲೆಯನಾನ್ಗಿ ಮೇಲದ್ಜೆರ್ಗೇರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸಕಾರ್ರಿ
ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು ಮನ .

7/31/2009 0:00

D

ADM‐1

ಎಂ 2 ಸ ಉ ಪೌರ್ ಶಾ
ಮಂ 26/ 2008‐09

ಸಕಾರಿ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಮಡ ಳ್
ಗಾರ್ಮ ತಾ// ಕುಂದಗೂಳ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾದರಿ
ಶಾಲೆಯನಾನ್ಗಿ ಮೇಲದ್ಜೆರ್ಗೇರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸಕಾರ್ರಿ
ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು ಮನ .

7/31/2009 0:00

D

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಸ ಉ ಪೌರ್ ಶಾ
ಮಂ 26/ 2008‐09

ಸಕಾರಿ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಮಡ ಳ್
ಗಾರ್ಮ ತಾ// ಕುಂದಗೂಳ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾದರಿ
ಶಾಲೆಯನಾನ್ಗಿ ಮೇಲದ್ಜೆರ್ಗೇರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸಕಾರ್ರಿ
ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು ಮನ .

7/31/2009 0:00

D

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಉ ಶಾ ಕ ಕಷ್ರ
ಮಾ 25/2008‐09

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅದಿನಿಯಮದಡಿ ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಉದುರ್
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಮಂಜೂರಾದ
ಭತಿರ್ಯಾದ ಮತುತ್ ಖಾ ಇರುವ ಕನನ್ಡ ಕಷ್ಕರ
ಹುದೆದ್ಗಳ ಮಾ ತಿ [30‐06‐2008 ರ ಲ್ ಇದದ್ಂತೆ,]

7/30/2009 0:00

D

ADM‐1

ಎಂ 2 ಉ ಶಾ ಕ ಕಷ್ರ
ಮಾ 25/2008‐09

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅದಿನಿಯಮದಡಿ ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಉದುರ್
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಮಂಜೂರಾದ
ಭತಿರ್ಯಾದ ಮತುತ್ ಖಾ ಇರುವ ಕನನ್ಡ ಕಷ್ಕರ
ಹುದೆದ್ಗಳ ಮಾ ತಿ [30‐06‐2008 ರ ಲ್ ಇದದ್ಂತೆ,]

7/30/2009 0:00

D

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಉ ಶಾ ಕ ಕಷ್ರ
ಮಾ 25/2008‐09

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅದಿನಿಯಮದಡಿ ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಉದುರ್
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಮಂಜೂರಾದ
ಭತಿರ್ಯಾದ ಮತುತ್ ಖಾ ಇರುವ ಕನನ್ಡ ಕಷ್ಕರ
ಹುದೆದ್ಗಳ ಮಾ ತಿ [30‐06‐2008 ರ ಲ್ ಇದದ್ಂತೆ,]

7/30/2009 0:00

D

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಮ ತಿ ಹಕುಕ್ 28
/2008‐09

ರ್ೕ ಇಕಾಬ್ಲ್ ಅಹಮದ್ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಇವರು
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಆದಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಸಲಲ್ಸಲು
ಉದುರ್,ತಮಿಳು ಮತುತ್ ತೆಲುಗು ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಲಾದ
ಸಕಾರ್ರಿ ಅನುಧಾನಿತ, ಅನುಧಾನ ರ ತ ಬಾಷಾ

7/31/2009 0:00

D

ADM‐1

ಎಂ 2 ಮ ತಿ ಹಕುಕ್ 28
/2008‐09

ರ್ೕ ಇಕಾಬ್ಲ್ ಅಹಮದ್ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಇವರು
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಆದಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಸಲಲ್ಸಲು
ಉದುರ್,ತಮಿಳು ಮತುತ್ ತೆಲುಗು ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಲಾದ
ಸಕಾರ್ರಿ ಅನುಧಾನಿತ, ಅನುಧಾನ ರ ತ ಬಾಷಾ

7/31/2009 0:00

D

17775

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಮ ತಿ ಹಕುಕ್ 28
/2008‐09

ರ್ೕ ಇಕಾಬ್ಲ್ ಅಹಮದ್ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಇವರು
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಆದಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಸಲಲ್ಸಲು
ಉದುರ್,ತಮಿಳು ಮತುತ್ ತೆಲುಗು ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಲಾದ
ಸಕಾರ್ರಿ ಅನುಧಾನಿತ, ಅನುಧಾನ ರ ತ ಬಾಷಾ

7/31/2009 0:00

D

17781

GIA‐PRY & SEC

7/31/2009 0:00

E

7/31/2009 0:00

E

7/31/2009 0:00

E

7/30/2009 0:00

D

7/30/2009 0:00

D

7/30/2009 0:00

D

7/30/2009 0:00

D

7/30/2009 0:00

D

7/30/2009 0:00

D

17712

17712

17712

17775

17775

17781
17781
17782

17782

17782

17785

17785

17785

MC2.29. ಕಷ್ಣ ಸಂ/2008‐
09
MC2.29. ಕಷ್ಣ ಸಂ/2008‐
09
MC2.29. ಕಷ್ಣ ಸಂ/2008‐
09

ಮದನೀಯ ಸನಿವಾಸ ದಾಯ್ಶರ್ಮ ತಿಪೆಪ್ೕನಹ ಳ್ಗೆ
ಕನನ್ಡ ಅಧಾಯ್ಪಕರನುನ್ ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು
ಮದನೀಯ ಸನಿವಾಸ ದಾಯ್ಶರ್ಮ ತಿಪೆಪ್ೕನಹ ಳ್ಗೆ
ADM‐1
ಕನನ್ಡ ಅಧಾಯ್ಪಕರನುನ್ ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು
ಮದನೀಯ ಸನಿವಾಸ ದಾಯ್ಶರ್ಮ ತಿಪೆಪ್ೕನಹ ಳ್ಗೆ
MINO‐SEC
ಕನನ್ಡ ಅಧಾಯ್ಪಕರನುನ್ ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು
Request to Sanction Salary to Al‐Hilal Urdu
MC2.30.ಅನುದಾನ/2008‐
GIA‐PRY & SEC
High School, New Kank Colony, KBN College
09
Road, Gulbarga‐585104‐reg
Request to Sanction Salary to Al‐Hilal Urdu
MC2.30.ಅನುದಾನ/2008‐
ADM‐1
High School, New Kank Colony, KBN College
09
Road, Gulbarga‐585104‐reg
Request to Sanction Salary to Al‐Hilal Urdu
MC2.30.ಅನುದಾನ/2008‐
MINO‐SEC
High School, New Kank Colony, KBN College
09
Road, Gulbarga‐585104‐reg
ಎಂ 2 ಕಷ್ಕರ
ಉದುರ್ ಟೀಚಸರ್ ಕೌನಿಸ್ಲ್ ಬೇಡಿಕೆಗಳು
GIA‐PRY & SEC ಬೇಡಿಕೆ.32. .ಬೇಡಿಕೆ/2008‐
09
ಎಂ 2 ಕಷ್ಕರ
ಉದುರ್ ಟೀಚಸರ್ ಕೌನಿಸ್ಲ್ ಬೇಡಿಕೆಗಳು
ADM‐1
ಬೇಡಿಕೆ.32. .ಬೇಡಿಕೆ/2008‐
09
ಎಂ 2 ಕಷ್ಕರ
ಉದುರ್ ಟೀಚಸರ್ ಕೌನಿಸ್ಲ್ ಬೇಡಿಕೆಗಳು
MINO‐SEC ಬೇಡಿಕೆ.32. .ಬೇಡಿಕೆ/2008‐
09

17786

17786

17786

17788

17788

17788

17818

17818

17818

17842

17842

17842

17856

17856

17856

ಎಂ 2
ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದ ಸಾಚಾರ್ ಸಮಿತಿಯ
ಫಾರಸುಸ್.33.ನೇಮಕಾತಿ/2
ಫಾರಸುಸ್ಗಳ ಬಗೆಗ್
008‐09
ಎಂ 2
ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದ ಸಾಚಾರ್ ಸಮಿತಿಯ
ADM‐1
ಫಾರಸುಸ್.33.ನೇಮಕಾತಿ/2
ಫಾರಸುಸ್ಗಳ ಬಗೆಗ್
008‐09
ಎಂ 2
ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದ ಸಾಚಾರ್ ಸಮಿತಿಯ
MINO‐SEC
ಫಾರಸುಸ್.33.ನೇಮಕಾತಿ/2
ಫಾರಸುಸ್ಗಳ ಬಗೆಗ್
008‐09
ಎಂ 2
ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಕಷ್ಕರ
GIA‐PRY & SEC ಬೇಡಿಕೆ.34. .ಬೇಡಿಕೆ/2008‐ ಬೇಡಿಕೆಗಾಗಿ ಮನ ಹಾಗೂ ನೂತನ ಶಾಲೆಗಾಗಿ
09
ಅನುಮತಿ.
ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಕಷ್ಕರ
ಎಂ 2
ADM‐1
ಬೇಡಿಕೆ.34. .ಬೇಡಿಕೆ/2008‐ ಬೇಡಿಕೆಗಾಗಿ ಮನ ಹಾಗೂ ನೂತನ ಶಾಲೆಗಾಗಿ
ಅನುಮತಿ.
09
ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಕಷ್ಕರ
ಎಂ 2
MINO‐SEC ಬೇಡಿಕೆ.34. .ಬೇಡಿಕೆ/2008‐ ಬೇಡಿಕೆಗಾಗಿ ಮನ ಹಾಗೂ ನೂತನ ಶಾಲೆಗಾಗಿ
ಅನುಮತಿ.
09
ಎಂ. 10‐
ಕೇಂದಿರ್ೕಯ ಂದಿ ಸಂಸಾಥ್ನ ಕೆ ನಿದೇರ್ಶಕ ಪಡ್ ಕಾ
GIA‐PRY & SEC ಂದಿ1.10.ನಿ ೕಜನೆ/200
ಾಪನ
8‐09
ಎಂ. 10‐
ಕೇಂದಿರ್ೕಯ ಂದಿ ಸಂಸಾಥ್ನ ಕೆ ನಿದೇರ್ಶಕ ಪಡ್ ಕಾ
ADM‐1
ಂದಿ1.10.ನಿ ೕಜನೆ/200
ಾಪನ
8‐09
ಎಂ. 10‐
ಕೇಂದಿರ್ೕಯ ಂದಿ ಸಂಸಾಥ್ನ ಕೆ ನಿದೇರ್ಶಕ ಪಡ್ ಕಾ
MINO‐SEC
ಂದಿ1.10.ನಿ ೕಜನೆ/200
ಾಪನ
8‐09
GIA‐PRY & SEC

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

7/30/2009 0:00

D

7/30/2009 0:00

D

7/30/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

ಎಂ 2 ಉದುರ್
ಶಾಲೆಮಾ
ಶಾಲ
ಮಾ ತಿ 35/ 2008‐
09

ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಉದುರ್ ಕಿರಿಯ, ರಿಯ,ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳು ಹಾಗೂ
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮತುತ್
ಮತು ಶೌಚಾಲಯಗ ರುವ
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಹಜ್,ವಕಬ್,ಮತುತ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ
ಕಲಾಯ್ಣ ಸಚಿವರ ಕೋರಿಕೆ ಬಗೆಗ್.

7/31/2009 0:00

E

ADM‐1

ಎಂ 2 ಉದುರ್
ಶಾಲೆಮಾ ತಿ 35/ 2008‐
09

ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಉದುರ್ ಕಿರಿಯ, ರಿಯ,ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳು ಹಾಗೂ
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮತುತ್ ಶೌಚಾಲಯಗ ರುವ
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಹಜ್,ವಕಬ್,ಮತುತ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ
ಕಲಾಯ್ಣ ಸಚಿವರ ಕೋರಿಕೆ ಬಗೆಗ್.

7/31/2009 0:00

E

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಉದುರ್
ಶಾಲೆಮಾ ತಿ 35/ 2008‐
09

ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಉದುರ್ ಕಿರಿಯ, ರಿಯ,ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳು ಹಾಗೂ
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮತುತ್ ಶೌಚಾಲಯಗ ರುವ
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಹಜ್,ವಕಬ್,ಮತುತ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ
ಕಲಾಯ್ಣ ಸಚಿವರ ಕೋರಿಕೆ ಬಗೆಗ್.

7/31/2009 0:00

E

ಟಿಪುಪ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00

D

ಟಿಪುಪ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00

D

ಟಿಪುಪ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00

D

GIA‐PRY & SEC

mc10
GIA‐PRY & SEC hindi02.11.ಅರೇಬಿಕ್/200
8 .09
mc10
ADM‐1
hindi02.11.ಅರೇಬಿಕ್/200
8 .09
mc10
MINO‐SEC
hindi02.11.ಅರೇಬಿಕ್/200
8 .09

17857

17857

17857

17900

17900

17900

17901

ಎಂ 10
ಂದಿ02.12.ಅರೇಬಿಕ್/200
8 09
ಎಂ 10
ADM‐1
ಂದಿ02.12.ಅರೇಬಿಕ್/200
8 09
ಎಂ 10
MINO‐SEC
ಂದಿ02.12.ಅರೇಬಿಕ್/200
8 09
ಎಂ 2 ಶಾಲೆ
GIA‐PRY & SEC ಮಂ.36.ಶಾ.ಸಾಥ್ಪನೆ/2008‐
09
ಎಂ 2 ಶಾಲೆ
ADM‐1
ಮಂ.36.ಶಾ.ಸಾಥ್ಪನೆ/2008‐
09
ಎಂ 2 ಶಾಲೆ
MINO‐SEC
ಮಂ.36.ಶಾ.ಸಾಥ್ಪನೆ/2008‐
09

ರಾಜಯ್ದ ಲ್ರುವ ಅರೇಬಿಕ್ ಮದರಸಾ:ಮಕತ್ಬ್
ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಮಧಾಯ್ಹನ್ ಉಪಹಾರ
ೕಜನೆಯನುನ್
ಸರಿಸುವ ಬಗೆ.
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ರುವ ಅರೇಬಿಕ್ ಮದರಸಾ:ಮಕತ್ಬ್
ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಮಧಾಯ್ಹನ್ ಉಪಹಾರ
ೕಜನೆಯನುನ್
ಸರಿಸುವ ಬಗೆ.
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ರುವ ಅರೇಬಿಕ್ ಮದರಸಾ:ಮಕತ್ಬ್
ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಮಧಾಯ್ಹನ್ ಉಪಹಾರ
ೕಜನೆಯನುನ್
ಸರಿಸುವ ಬಗೆ.

8/27/2011 0:00

D

8/27/2011 0:00

D

8/27/2011 0:00

D

ಇಮ್ ದಾದ್ ನಗರ ಇ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/31/2009 0:00

E

ಇಮ್ ದಾದ್ ನಗರ ಇ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/31/2009 0:00

E

ಇಮ್ ದಾದ್ ನಗರ ಇ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/31/2009 0:00

E

ಎಂ 2 ಶಾಲೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್
GIA‐PRY & SEC
ನಿ.37. ೕಜನೆ/2008‐09

ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಿಳಘಟಟ್
ವ ಗಗ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮತುತ್
ಕೊಠಡಿಗಳನುನ್ ನಿಮಿರ್ಸಲು ಮನ .

7/30/2009 0:00

D

GIA‐PRY & SEC

17901

ADM‐1

ಎಂ 2 ಶಾಲೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್
ನಿ.37. ೕಜನೆ/2008‐09

ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಿಳಘಟಟ್
ವ ಗಗ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮತುತ್
ಕೊಠಡಿಗಳನುನ್ ನಿಮಿರ್ಸಲು ಮನ .

7/30/2009 0:00

D

17901

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಶಾಲೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್
ನಿ.37. ೕಜನೆ/2008‐09

ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಿಳಘಟಟ್
ವ ಗಗ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮತುತ್
ಕೊಠಡಿಗಳನುನ್ ನಿಮಿರ್ಸಲು ಮನ .

7/30/2009 0:00

D

7/30/2009 0:00

D

7/30/2009 0:00

D

7/30/2009 0:00

D

7/30/2009 0:00

D

7/30/2009 0:00

D

7/30/2009 0:00

D

7/31/2009 0:00

E

7/31/2009 0:00

E

17902

17902

17902

17903

17903

17903

17905

17905

ಎಂ 2 ಉ ಸಂಯೂ
ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
GIA‐PRY & SEC ಹುದೆದ್ಗೆ.38.ನೇಮಕಾತಿ/200
8‐09
ಎಂ 2 ಉ ಸಂಯೂ
ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ADM‐1
ಹುದೆದ್ಗೆ.38.ನೇಮಕಾತಿ/200
8‐09
ಎಂ 2 ಉ ಸಂಯೂ
ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
MINO‐SEC
ಹುದೆದ್ಗೆ.38.ನೇಮಕಾತಿ/200
8‐09
ಎಂ 2 ಇ
ಇಲಾಖಾ ಚಾರಣೆ ಕಾಯಿದ್ರಿ ಅದನುನ್ ಖುಲಾಸೆ
GIA‐PRY & SEC ಕಾಯಿದ್ರಿ .39.ವೇತನ/2008
ಗೊ ಸುವ ಕುರಿತು
‐09
ಎಂ 2 ಇ
ಇಲಾಖಾ ಚಾರಣೆ ಕಾಯಿದ್ರಿ ಅದನುನ್ ಖುಲಾಸೆ
ADM‐1
ಕಾಯಿದ್ರಿ .39.ವೇತನ/2008
ಗೊ ಸುವ ಕುರಿತು
‐09
ಎಂ 2 ಇ
ಇಲಾಖಾ ಚಾರಣೆ ಕಾಯಿದ್ರಿ ಅದನುನ್ ಖುಲಾಸೆ
MINO‐SEC ಕಾಯಿದ್ರಿ .39.ವೇತನ/2008
ಗೊ ಸುವ ಕುರಿತು
‐09
ಎಂ 2 ಪಾರ್ ಮಂ 15
ರ್ೕ ಮಾನ್ ಪರ್ಧಾನ ಮಂತಿರ್ಗಳು ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ
GIA‐PRY & SEC ಅಂಶ.41. .ಬೇಡಿಕೆ/2008‐
ಕಲಾಯ್ಣಕಾಕ್ಗಿ 15 ಅಂಶಗಳ ಅನುದಾನಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
09
ಎಂ 2 ಪಾರ್ ಮಂ 15
ರ್ೕ ಮಾನ್ ಪರ್ಧಾನ ಮಂತಿರ್ಗಳು ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ
ADM‐1
ಅಂಶ.41. .ಬೇಡಿಕೆ/2008‐
ಕಲಾಯ್ಣಕಾಕ್ಗಿ 15 ಅಂಶಗಳ ಅನುದಾನಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
09

ಎಂ 2 ಪಾರ್ ಮಂ 15
ರ್ೕ ಮಾನ್ ಪರ್ಧಾನ ಮಂತಿರ್ಗಳು ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ
ಅಂಶ.41. .ಬೇಡಿಕೆ/2008‐
ಕಲಾಯ್ಣಕಾಕ್ಗಿ 15 ಅಂಶಗಳ ಅನುದಾನಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
09

7/31/2009 0:00

E

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ನಕ
ಕಷ್ಕ
ಬ.42. .ಬೇಡಿಕೆ/2008‐09

ನಕ

ಕಷ್ಕ ಅನವ್ರ್ ಅಹಮ್ದ್ ಮೇಲೆ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್
ಮೂಲಕ ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್.

7/30/2009 0:00

D

17906

ADM‐1

ಎಂ 2 ನಕ
ಕಷ್ಕ
ಬ.42. .ಬೇಡಿಕೆ/2008‐09

ನಕ

ಕಷ್ಕ ಅನವ್ರ್ ಅಹಮ್ದ್ ಮೇಲೆ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್
ಮೂಲಕ ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್.

7/30/2009 0:00

D

17906

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ನಕ
ಕಷ್ಕ
ಬ.42. .ಬೇಡಿಕೆ/2008‐09

ನಕ

ಕಷ್ಕ ಅನವ್ರ್ ಅಹಮ್ದ್ ಮೇಲೆ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್
ಮೂಲಕ ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್.

7/30/2009 0:00

D

ಜೇವಗಿರ್ ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಅಧೀನದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ
ಎಂ 2 ಹು ತುಂ
GIA‐PRY & SEC ಅನು.43.ನೇಮಕಾತಿ/2008‐ ಅನುದಾನಿತ ಉದುರ್ .ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಖಾ ಯಿರುವ
ಆರು ಜನ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯನನ್ ತುಂಬುವ ಬಗೆಗ್.
09

7/30/2009 0:00

D

ADM‐1

ಎಂ 2 ಹು ತುಂ
ಜೇವಗಿರ್ ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಅಧೀನದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ
ಅನು.43.ನೇಮಕಾತಿ/2008‐ ಅನುದಾನಿತ ಉದುರ್ .ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಖಾ ಯಿರುವ
09
ಆರು ಜನ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯನನ್ ತುಂಬುವ ಬಗೆಗ್.

7/30/2009 0:00

D

17907

MINO‐SEC

ಜೇವಗಿರ್ ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಅಧೀನದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ
ಎಂ 2 ಹು ತುಂ
ಅನು.43.ನೇಮಕಾತಿ/2008‐ ಅನುದಾನಿತ ಉದುರ್ .ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಖಾ ಯಿರುವ
ಆರು ಜನ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯನನ್ ತುಂಬುವ ಬಗೆಗ್.
09

7/30/2009 0:00

D

17986

GIA‐PRY & SEC

ರಾಜಯ್ದ ಲ್ 1ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ವಾಯ್ಸಂಗ
ಎಂ 7.01.ಆಂಇಂಶುಲಕ್/20
ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಮುದಾಯದ
08‐09
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

2/2/2010 0:00

D

17986

ADM‐1

ರಾಜಯ್ದ ಲ್ 1ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ವಾಯ್ಸಂಗ
ಎಂ 7.01.ಆಂಇಂಶುಲಕ್/20
ಕ್
ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಆಂಗ
ಮಾಡುತಿರುವ
ಆಂಗೋ
ೂಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಮುದಾಯದ
08‐09
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

2/2/2010 0:
0:00
00

D

MINO‐SEC

ರಾಜಯ್ದ ಲ್ 1ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ವಾಯ್ಸಂಗ
ಎಂ 7.01.ಆಂಇಂಶುಲಕ್/20
ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಮುದಾಯದ
08‐09
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

2/2/2010 0:00

D

ಎಂ 2 ಮಾ ತಿ
GIA‐PRY & SEC ಹಕುಕ್.44. .ಬೇಡಿಕೆ/2008‐
09

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅದಿನಿಯಮ 2005ರಡಿಯ ಲ್
ಎಸ್.ಇಕಾಬ್ಲ್ ಅಹಮದ್ ರವರು
ೕಸೆಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್
ಸಂ:67ಇ 627768 ರೊಂದಿಗೆ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್

7/31/2009 0:00

D

ADM‐1

ಎಂ 2 ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್.44. .ಬೇಡಿಕೆ/2008‐
09

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅದಿನಿಯಮ 2005ರಡಿಯ ಲ್
ಎಸ್.ಇಕಾಬ್ಲ್ ಅಹಮದ್ ರವರು
ೕಸೆಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್
ಸಂ:67ಇ 627768 ರೊಂದಿಗೆ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್

7/31/2009 0:00

D

18012

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್.44. .ಬೇಡಿಕೆ/2008‐
09

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅದಿನಿಯಮ 2005ರಡಿಯ ಲ್
ಎಸ್.ಇಕಾಬ್ಲ್ ಅಹಮದ್ ರವರು
ೕಸೆಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್
ಸಂ:67ಇ 627768 ರೊಂದಿಗೆ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್

7/31/2009 0:00

D

18013

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಶಾಲೆ
ಕೂಠಡಿ.45. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2008‐09

Permission to use vacant rooms of govt. urdu
school ,opposite to KIMS, Bangalore by Tippu
edn society, Mysore rood, Bangalore.

7/31/2009 0:00

D

17905

MINO‐SEC

17906

17907

17907

17986

18012

18012

18013

ADM‐1

ಎಂ 2 ಶಾಲೆ
ಕೂಠಡಿ.45. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2008‐09

Permission to use vacant rooms of govt. urdu
school ,opposite to KIMS, Bangalore by Tippu
edn society, Mysore rood, Bangalore.

7/31/2009 0:00

D

18013

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಶಾಲೆ
ಕೂಠಡಿ.45. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2008‐09

Permission to use vacant rooms of govt. urdu
school ,opposite to KIMS, Bangalore by Tippu
edn society, Mysore rood, Bangalore.

7/31/2009 0:00

D

7/31/2009 0:00

E

7/31/2009 0:00

E

7/31/2009 0:00

E

18017

ಎಂ 2 ಜನತಾ ದಶರ್ನದ
GIA‐PRY & SEC ಮನ .46. .ಬೇಡಿಕೆ/2008‐
09

18017

ADM‐1

ಎಂ 2 ಜನತಾ ದಶರ್ನದ
ಮನ .46. .ಬೇಡಿಕೆ/2008‐
09

18017

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಜನತಾ ದಶರ್ನದ
ಮನ .46. .ಬೇಡಿಕೆ/2008‐
09

mc10
GIA‐PRY & SEC hindi02.14.ಅರೇಬಿಕ್/200
8 09
mc10
ADM‐1
hindi02.14.ಅರೇಬಿಕ್/200
8 09
mc10
MINO‐SEC
hindi02.14.ಅರೇಬಿಕ್/200
8 09

ರ್ೕ ಐಜಲ್ ಅಹಮದ್, ಕಾಯರ್ದ ರ್, ಮೈನಾರಿಟಿ
ಮಾಯ್ನೇಜ್ ಮೆಂಟ್ ಇನಿಸ್ಟ್ಟೂಯ್ಷನ್, ಮೈಸೂರು ,
ಇವರು ಜನತಾದಶರ್ನದ ಲ್ ರಾಜಯ್ಪಾಲರಿಗೆ
ಸ ರುವ ಮನ ಯ ಬಗೆ.
ರ್ೕ ಐಜಲ್ ಅಹಮದ್, ಕಾಯರ್ದ ರ್, ಮೈನಾರಿಟಿ
ಮಾಯ್ನೇಜ್ ಮೆಂಟ್ ಇನಿಸ್ಟ್ಟೂಯ್ಷನ್, ಮೈಸೂರು ,
ಇವರು ಜನತಾದಶರ್ನದ ಲ್ ರಾಜಯ್ಪಾಲರಿಗೆ
ಸ ರುವ ಮನ ಯ ಬಗೆ.
ರ್ೕ ಐಜಲ್ ಅಹಮದ್, ಕಾಯರ್ದ ರ್, ಮೈನಾರಿಟಿ
ಮಾಯ್ನೇಜ್ ಮೆಂಟ್ ಇನಿಸ್ಟ್ಟೂಯ್ಷನ್, ಮೈಸೂರು ,
ಇವರು ಜನತಾದಶರ್ನದ ಲ್ ರಾಜಯ್ಪಾಲರಿಗೆ
ಸ ರುವ ಮನ ಯ ಬಗೆ.
ಬಡಿತ್ಯಿಂದ ಖಾ

ಹುದೆದ್ ತುಂಬುವ ಬಗೆಗ್.

2/28/2011 0:00

D

ಬಡಿತ್ಯಿಂದ ಖಾ

ಹುದೆದ್ ತುಂಬುವ ಬಗೆಗ್.

2/28/2011 0:00

D

ಬಡಿತ್ಯಿಂದ ಖಾ

ಹುದೆದ್ ತುಂಬುವ ಬಗೆಗ್.

2/28/2011 0:00

D

18023

ತಿರಂದಾಜ ಕಷ್ಣ ಟರ್ಷ್ಟ್ ಅಂಕ
ಅಂಕೋಲಾ
ೂೕಲಾ ಇವರ
mc10
ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಸೈಯದ್ ಮೀರ ಹುಸೇನಿ
GIA‐PRY & SEC hindi02.272.ಅರೇಬಿಕ್/20
ಅರೇಬಿಕ ಶಾಲೆ , ಅಂದೋಲ ತಾ:ಜೇವಗಿರ್ ಈ
08 ‐09
ಶಾಲೆಗೆ ಉಸಾತ್ನಿಯ ಎರಡನೇ ತರಗತಿ
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

2/28/2011 0:00

D

18023

ADM‐1

ತಿರಂದಾಜ ಕಷ್ಣ ಟರ್ಷ್ಟ್ ಅಂಕೋಲಾ ಇವರ
ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಸೈಯದ್ ಮೀರ ಹುಸೇನಿ
mc10
ಅರೇಬಿಕ ಶಾಲೆ , ಅಂದೋಲ ತಾ:ಜೇವಗಿರ್ ಈ
hindi02.272.ಅರೇಬಿಕ್/20
ಶಾಲೆಗೆ ಉಸಾತ್ನಿಯ ಎರಡನೇ ತರಗತಿ
08 ‐09
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

2/28/2011 0:00

D

MINO‐SEC

ತಿರಂದಾಜ ಕಷ್ಣ ಟರ್ಷ್ಟ್ ಅಂಕೋಲಾ ಇವರ
ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಸೈಯದ್ ಮೀರ ಹುಸೇನಿ
mc10
ಅರೇಬಿಕ ಶಾಲೆ , ಅಂದೋಲ ತಾ:ಜೇವಗಿರ್ ಈ
hindi02.272.ಅರೇಬಿಕ್/20
ಶಾಲೆಗೆ ಉಸಾತ್ನಿಯ ಎರಡನೇ ತರಗತಿ
08 ‐09
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

C

18021

18021

18021

18023

18052

GIA‐PRY & SEC

CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ
ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008

ದಿ: ಜಾಪುರ ಜಿಲಾಲ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ನಾಯ್ಷನಲ್
ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಜಾಪುರ ಇದರಡಿ
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಖಾಜಾ ಅಮಿನೋದಿದ್ನ್ ಅಲ್
ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ ಜಾಪುರ ಇ ಲ್ ಖಾ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್
ಅನುದಾನ ಸ ತ ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು.

18052

ADM‐1

CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ
ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008

18052

MINO‐SEC

CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ
ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008

18053

18053

18053

18148

18148

18148

18149

18149

18149

18150

18150

18150

18216

18216

ದಿ: ಜಾಪುರ ಜಿಲಾಲ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ನಾಯ್ಷನಲ್
ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಜಾಪುರ ಇದರಡಿ
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಖಾಜಾ ಅಮಿನೋದಿದ್ನ್ ಅಲ್
ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ ಜಾಪುರ ಇ ಲ್ ಖಾ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್
ಅನುದಾನ ಸ ತ ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು.
ದಿ: ಜಾಪುರ ಜಿಲಾಲ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ನಾಯ್ಷನಲ್
ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಜಾಪುರ ಇದರಡಿ
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಖಾಜಾ ಅಮಿನೋದಿದ್ನ್ ಅಲ್
ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ ಜಾಪುರ ಇ ಲ್ ಖಾ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್
ಅನುದಾನ ಸ ತ ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು.

2/28/2011 0:00

C

2/28/2011 0:00

C

ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ.

5/10/2010 0:00

D

ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ.

5/10/2010 0:00

D

ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ.

5/10/2010 0:00

D

ಮೆಟಿರ್ಕ್ ಪೂವರ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ
ದಾಯ್ಥಿರ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

7/30/2009 0:00

D

ಮೆಟಿರ್ಕ್ ಪೂವರ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ
ದಾಯ್ಥಿರ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

7/30/2009 0:00

D

ಮೆಟಿರ್ಕ್ ಪೂವರ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ
ದಾಯ್ಥಿರ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

7/30/2009 0:00

D

ರೇಡಿಯನ್ ಉದುರ್ ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ
ನುಮತಿಯನು ರದುದ್
ನುಮತಿಯನುನ್
ರದು ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಬಗೆ

7/30/2009 0:00

D

ರೇಡಿಯನ್ ಉದುರ್ ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ
ನುಮತಿಯನುನ್ ರದುದ್ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

7/30/2009 0:00

D

ರೇಡಿಯನ್ ಉದುರ್ ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ
ನುಮತಿಯನುನ್ ರದುದ್ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

7/30/2009 0:00

D

ಕಷ್ಕರನುನ್ ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು

7/30/2009 0:00

D

ಕಷ್ಕರನುನ್ ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು

7/30/2009 0:00

D

ಕಷ್ಕರನುನ್ ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು

7/30/2009 0:00

D

ಮದರಾಸಾ ಅರಬಿಬ್ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅಜಿರ್ ನಮೂನೆ
MC10
GIA‐PRY & SEC [HINDI02].18.ಅರೇಬಿಕ್/2 ಕ ಕೊಡುವುದು ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೇಯ ಲ್ ೕಗುವ
ಸೌಲಭಯ್ ಕುರಿತು ಮಾ ತಿ ಕ
ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್.
008 09

3/26/2009 0:00

D

MC10
ಮದರಾಸಾ ಅರಬಿಬ್ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅಜಿರ್ ನಮೂನೆ
[HINDI02].18.ಅರೇಬಿಕ್/2 ಕ ಕೊಡುವುದು ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೇಯ ಲ್ ೕಗುವ
ಸೌಲಭಯ್ ಕುರಿತು ಮಾ ತಿ ಕ
ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್.
008 09

3/26/2009 0:00

D

mc10
GIA‐PRY & SEC hindi01.16.ಅರೇಬಿಕ್/200
8 09
mc10
ADM‐1
hindi01.16.ಅರೇಬಿಕ್/200
8 09
mc10
MINO‐SEC
hindi01.16.ಅರೇಬಿಕ್/200
8 09
ಎಂ 2
GIA‐PRY & SEC ವೆಮಂ.50. .ಬೇಡಿಕೆ/2008‐
09
ಎಂ 2
ADM‐1
ವೆಮಂ.50. .ಬೇಡಿಕೆ/2008‐
09
ಎಂ 2
MINO‐SEC
ವೆಮಂ.50. .ಬೇಡಿಕೆ/2008‐
09
ಎಂ 2 ಮಾನಯ್ತೆ
GIA‐PRY & SEC ರದುದ್.ದ್ 48. ಕಷ್ಣ
ಕಷ್ ಸಂ/2008‐
/
09
ಎಂ 2 ಮಾನಯ್ತೆ
ADM‐1
ರದುದ್.48. ಕಷ್ಣ ಸಂ/2008‐
09
ಎಂ 2 ಮಾನಯ್ತೆ
MINO‐SEC
ರದುದ್.48. ಕಷ್ಣ ಸಂ/2008‐
09
ಎಂ 2 ಕಷ್ಕರ
GIA‐PRY & SEC ಕೋರತೆ.49.ನೇಮಕಾತಿ/20
08‐09
ಎಂ 2 ಕಷ್ಕರ
ADM‐1
ಕೋರತೆ.49.ನೇಮಕಾತಿ/20
08‐09
ಎಂ 2 ಕಷ್ಕರ
MINO‐SEC
ಕೋರತೆ.49.ನೇಮಕಾತಿ/20
08‐09

ADM‐1

ಮದರಾಸಾ ಅರಬಿಬ್ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅಜಿರ್ ನಮೂನೆ
MC10
[HINDI02].18.ಅರೇಬಿಕ್/2 ಕ ಕೊಡುವುದು ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೇಯ ಲ್ ೕಗುವ
ಸೌಲಭಯ್ ಕುರಿತು ಮಾ ತಿ ಕ
ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್.
008 09

3/26/2009 0:00

D

ರಾಜಯ್ದ ಲ್ರುವ ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗಳ ಹಲವಾರು
ಸಮಸಯ್ಗಳನುನ್ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/26/2011 0:00

D

ರಾಜಯ್ದ ಲ್ರುವ ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗಳ ಹಲವಾರು
ಸಮಸಯ್ಗಳನುನ್ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/26/2011 0:00

D

ರಾಜಯ್ದ ಲ್ರುವ ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗಳ ಹಲವಾರು
ಸಮಸಯ್ಗಳನುನ್ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/26/2011 0:00

D

8/26/2011 0:00

D

8/26/2011 0:00

D

8/26/2011 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

ಏಡೆಡ್ ಮಿಷನ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಮಗೆರೆ,
ಎಂ 4.31.ಘೋಷಣೆ/2008‐
ಕ ೂಳ ಳ್ೕಗಾಲ ತಾಲೂಲ್
ಕೊಳೇಗಾಲ
ತಾಲೂಕು
ಕು, ಈ ಶಾಲ
ಶಾಲೆಯನು
ಯನುನ್ ಮತೀಯ
09
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/15/2009 0:00

D

ADM‐1

ಏಡೆಡ್ ಮಿಷನ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಮಗೆರೆ,
ಎಂ 4.31.ಘೋಷಣೆ/2008‐
ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
09
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/15/2009 0:00

D

18358

MINO‐SEC

ಏಡೆಡ್ ಮಿಷನ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಮಗೆರೆ,
ಎಂ 4.31.ಘೋಷಣೆ/2008‐
ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
09
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/15/2009 0:00

D

18360

GIA‐PRY & SEC

6/12/2009 0:00

D

6/12/2009 0:00

D

6/12/2009 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

18216

MINO‐SEC

18282

GIA‐PRY & SEC

18282

ADM‐1

18282

MINO‐SEC

18324

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಮಂ
/53/ 2008‐09

18324

ADM‐1

ಎಂ 2 ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಮಂ
/53/ 2008‐09

18324

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಮಂ
/53/ 2008‐09

18353

GIA‐PRY & SEC

18353

ADM‐1

18353

MINO‐SEC

18358

GIA‐PRY & SEC

18358

18360
18360
18361

18361

18361

ಎಂ 2 ಸಕೂಯ್ಲರ್ ಪರ್
ಬೇಡಿಕೆ.47. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2008‐09
ಎಂ 2 ಸಕೂಯ್ಲರ್ ಪರ್
ಬೇಡಿಕೆ.47. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2008‐09
ಎಂ 2 ಸಕೂಯ್ಲರ್ ಪರ್
ಬೇಡಿಕೆ.47. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2008‐09

ಎಂ 4ಇತರೆ ವೇ30/2008
‐09
ಎಂ 4ಇತರೆ ವೇ30/2008
‐09
ಎಂ 4ಇತರೆ ವೇ30/2008
‐09

ಎಂ 4ಮೇಲಮ್ನ 09/2008
‐09
ಎಂ 4ಮೇಲಮ್ನ 09/2008
‐09
ಎಂ 4ಮೇಲಮ್ನ 09/2008
‐09

ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಜಡ ಗಾರ್ಮ
ಸೂರಬ ತಾ| ವಮಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವಂತೆ ಮನ ಕುರಿತು.
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಜಡ ಗಾರ್ಮ
ಸೂರಬ ತಾ| ವಮಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವಂತೆ ಮನ ಕುರಿತು.
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಜಡ ಗಾರ್ಮ
ಸೂರಬ ತಾ| ವಮಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವಂತೆ ಮನ ಕುರಿತು.
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ದಾಯ್ಥಿರ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ದಾಯ್ಥಿರ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ದಾಯ್ಥಿರ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

ರ್ೕಕಿರ್ಸತ್ಫರ್ ಎಲ್ ಚೆ ಲ್ ಕಷ್ಕ/ದಿವ್ದಸ.ಇವರು
ಸ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಕಿರ್ಸತ್ಫರ್ ಎಲ್ ಚೆ ಲ್ ಕಷ್ಕ/ದಿವ್ದಸ.ಇವರು
ADM‐1
ಸ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಕಿರ್ಸತ್ಫರ್ ಎಲ್ ಚೆ ಲ್ ಕಷ್ಕ/ದಿವ್ದಸ.ಇವರು
MINO‐SEC
ಸ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆಗ್
ಗುಡ್ ಷಫಡ್ರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಅಮಮ್ತಿತ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಎಂ 4.29.ಘೋಷಣೆ/2008‐
GIA‐PRY & SEC
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ
09
ಬಗೆ.
ಗುಡ್ ಷಫಡ್ರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಅಮಮ್ತಿತ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಎಂ 4.29.ಘೋಷಣೆ/2008‐
ADM‐1
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ
09
ಬಗೆ.
ಗುಡ್ ಷಫಡ್ರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಅಮಮ್ತಿತ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಎಂ 4.29.ಘೋಷಣೆ/2008‐
MINO‐SEC
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ
09
ಬಗೆ.

18363

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋ28/2008‐09

18363

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋ28/2008‐09

18363

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋ28/2008‐09

18364

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋ56/2007‐08

18364

ADM‐1

18364

MINO‐SEC

18365

GIA‐PRY & SEC

18365
18365

18366

18366

18366

18386

18386

18386

ಸಂತ ಅಂಥೋನಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನನ್ಂಪೇಟೆ,
ರಾಜಪೇಟೆ ತಾ.. ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅ.ಸ>ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಸಂತ ಅಂಥೋನಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನನ್ಂಪೇಟೆ,
ರಾಜಪೇಟೆ ತಾ.. ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅ.ಸ>ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಸಂತ ಅಂಥೋನಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನನ್ಂಪೇಟೆ,
ರಾಜಪೇಟೆ ತಾ.. ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅ.ಸ>ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

ಕಾಯ್ಥೋ ಕ್ ಬೋಡ್ರ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್,
ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಅಧೀನದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭವಾದ
ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಅ.ಸಂ.ಶಾಲೆಗಳೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/18/2011 0:00

D

ಎಂ 4ಘೋ56/2007‐08

ಕಾಯ್ಥೋ ಕ್ ಬೋಡ್ರ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್,
ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಅಧೀನದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭವಾದ
ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಅ.ಸಂ.ಶಾಲೆಗಳೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/18/2011 0:00

D

ಎಂ 4ಘೋ56/2007‐08

ಕಾಯ್ಥೋ ಕ್ ಬೋಡ್ರ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್,
ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಅಧೀನದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭವಾದ
ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಅ.ಸಂ.ಶಾಲೆಗಳೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

9/7/2011 0:00

D

9/7/2011 0:00

D

9/7/2011 0:00

D

ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಕಮೀಷನ್ ಬಂದಿರುವ
ನೋಟೀಸಗ್ಳ ಬಗೆಗ್ ಕರ್ಮ ವ ಸುವ ಬಗೆಗ್
ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಕಮೀಷನ್ ಬಂದಿರುವ
ADM‐1
ಎಂ 4ಘೋ04/2008‐09
ನೋಟೀಸಗ್ಳ ಬಗೆಗ್ ಕರ್ಮ ವ ಸುವ ಬಗೆಗ್
ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಕಮೀಷನ್ ಬಂದಿರುವ
MINO‐SEC
ಎಂ 4ಘೋ04/2008‐09
ನೋಟೀಸಗ್ಳ ಬಗೆಗ್ ಕರ್ಮ ವ ಸುವ ಬಗೆಗ್
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಆ ೕಗವು
ಎಂ 4ಅಸಂಆ ೕಗ12/2
2006ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಸ ಲ್ ರುವ
GIA‐PRY & SEC
008‐09
ವರದಿಯ ಲ್ನ ಫಾರಸಗ್ಸುಗಳನು
ುಗಳನುನ್ನ್
ಅನುಷಾ ನಗೊ ಸುವ ಬಗೆ.
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಆ ೕಗವು
ಎಂ 4ಅಸಂಆ ೕಗ12/2
2006ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಸ ಲ್ ರುವ
ADM‐1
008‐09
ವರದಿಯ ಲ್ನ ಫಾರಸಗ್ಸುಗಳನುನ್
ಅನುಷಾ ನಗೊ ಸುವ ಬಗೆ.
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಆ ೕಗವು
ಎಂ 4ಅಸಂಆ ೕಗ12/2
2006ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಸ ಲ್ ರುವ
MINO‐SEC
008‐09
ವರದಿಯ ಲ್ನ ಫಾರಸಗ್ಸುಗಳನುನ್
ಅನುಷಾ ನಗೊ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸಕಾ್ರಿ ಂದಿ ಅಧಾಯ್ಪಕರ ಪರ್ ಕಷ್ಣ
mc10
ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ ಡೈರಿ ಂಭಾಗ ದದ್ಥರ್
GIA‐PRY & SEC hindi01.12. ಂದಿ/2008
ನಗರ,ಮೈಸೂರು ಇ ಲ್ 2008‐09ನೇ ಸಾ ಗಾಗಿ
09
ಮದಿ ಕಷ್ಣ ಪಾರಂಗತ್ ಕೋಸ್ ಗಾಗಿ ಸೇವಾ
ನಿರತ ಂದಿ ಕಷ್ಕರ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ.
ಸಕಾ್ರಿ ಂದಿ ಅಧಾಯ್ಪಕರ ಪರ್ ಕಷ್ಣ
mc10
ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ ಡೈರಿ ಂಭಾಗ ದದ್ಥರ್
ADM‐1
hindi01.12. ಂದಿ/2008
ನಗರ,ಮೈಸೂರು ಇ ಲ್ 2008‐09ನೇ ಸಾ ಗಾಗಿ
09
ಮದಿ ಕಷ್ಣ ಪಾರಂಗತ್ ಕೋಸ್ ಗಾಗಿ ಸೇವಾ
ನಿರತ ಂದಿ ಕಷ್ಕರ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ.
ಸಕಾ್ರಿ ಂದಿ ಅಧಾಯ್ಪಕರ ಪರ್ ಕಷ್ಣ
mc10
ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ ಡೈರಿ ಂಭಾಗ ದದ್ಥರ್
MINO‐SEC
hindi01.12. ಂದಿ/2008
ನಗರ,ಮೈಸೂರು ಇ ಲ್ 2008‐09ನೇ ಸಾ ಗಾಗಿ
09
ಮದಿ ಕಷ್ಣ ಪಾರಂಗತ್ ಕೋಸ್ ಗಾಗಿ ಸೇವಾ
ನಿರತ ಂದಿ ಕಷ್ಕರ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆ.
ಎಂ 4ಘೋ04/2008‐09

18660

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಉ ಭಾ
55/2008‐09

18660

ADM‐1

ಎಂ 2 ಉ ಭಾ
55/2008‐09

18660

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಉ ಭಾ
55/2008‐09

18665

18665

18665

ಎಂ 2 ಉ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ
GIA‐PRY & SEC ಮಂ.57.ಶಾ.ಸಾಥ್ಪನೆ/2008‐
09
ಎಂ 2 ಉ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ
ADM‐1
ಮಂ.57.ಶಾ.ಸಾಥ್ಪನೆ/2008‐
09
ಎಂ 2 ಉ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ
MINO‐SEC
ಮಂ.57.ಶಾ.ಸಾಥ್ಪನೆ/2008‐
09

ಕನಾರ್ಟಕ ಉದುರ್ ಅಕಾಡಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು
ಉದುರ್ ಮಾತನಾಡುವ ಮಕಕ್ಳ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ
ಬಗೆ.
ಕನಾರ್ಟಕ ಉದುರ್ ಅಕಾಡಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು
ಉದುರ್ ಮಾತನಾಡುವ ಮಕಕ್ಳ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ
ಬಗೆ.
ಕನಾರ್ಟಕ ಉದುರ್ ಅಕಾಡಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು
ಉದುರ್ ಮಾತನಾಡುವ ಮಕಕ್ಳ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ
ಬಗೆ.

7/31/2009 0:00

E

7/31/2009 0:00

E

7/31/2009 0:00

E

ಕಳಸ ಗಾರ್ಮಕೆಕ್ ಉದುರ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

7/31/2009 0:00

D

ಕಳಸ ಗಾರ್ಮಕೆಕ್ ಉದುರ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

7/31/2009 0:00

D

ಕಳಸ ಗಾರ್ಮಕೆಕ್ ಉದುರ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

7/31/2009 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

8/27/2011 0:00

D

ದಿ ಜಾಪುರ ಜಿಲಾಲ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ನಾಯ್ಷನಲ್
ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಟಿ, ಜಾಪುರ, ಇದರಡಿಯ ಲ್
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಹಾಜಿ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಅರೇಬಿಕ್
ಶಾಲೆ, ಮುಳವಾಡ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಸಾವ್ಭಾ ಕ
ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಖಾ ಹುದೆದ್ ತುಂಬಲು
ಅನುಮತಿ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನ ಸ ತ ಅನು ೕದನೆ
ಕುರಿತು
ದಿ ಜಾಪುರ ಜಿಲಾಲ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ನಾಯ್ಷನಲ್
ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಟಿ, ಜಾಪುರ, ಇದರಡಿಯ ಲ್
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಹಾಜಿ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಅರೇಬಿಕ್
ಶಾಲೆ, ಮುಳವಾಡ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಸಾವ್ಭಾ ಕ
ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ
ಬ
ಳವಣಿಗ ಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಖಾ ಹುದೆ
ಹುದ ದ್ ತುಂಬಲು
ಅನುಮತಿ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನ ಸ ತ ಅನು ೕದನೆ
ಕುರಿತು
ದಿ ಜಾಪುರ ಜಿಲಾಲ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ನಾಯ್ಷನಲ್
ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಟಿ, ಜಾಪುರ, ಇದರಡಿಯ ಲ್
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಹಾಜಿ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಅರೇಬಿಕ್
ಶಾಲೆ, ಮುಳವಾಡ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಸಾವ್ಭಾ ಕ
ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಖಾ ಹುದೆದ್ ತುಂಬಲು
ಅನುಮತಿ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನ ಸ ತ ಅನು ೕದನೆ
ಕುರಿತು
ಮುಖಯ್ಗುರುಗಳ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ಹೊಂದಿರುವ ಅರೇಬಿಕ್
ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಅನು ೕದನೆಗೆ ಕುರಿತು.

18688

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ. 10 ಂದಿ2.18.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2008‐09

18688

ADM‐1

ಎಂ. 10 ಂದಿ2.18.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2008‐09

18688

MINO‐SEC

ಎಂ. 10 ಂದಿ2.18.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2008‐09

18689

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 10 ಂದಿ2.19.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2008‐09

18689

ADM‐1

ಎಂ 10 ಂದಿ2.19.ಅರೇಬಿ ಮುಖಯ್ಗುರುಗಳ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ಹೊಂದಿರುವ ಅರೇಬಿಕ್
ಕ್/2008‐09
ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಅನು ೕದನೆಗೆ ಕುರಿತು.

8/27/2011 0:00

D

18689

MINO‐SEC

ಎಂ 10 ಂದಿ2.19.ಅರೇಬಿ ಮುಖಯ್ಗುರುಗಳ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ಹೊಂದಿರುವ ಅರೇಬಿಕ್
ಕ್/2008‐09
ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಅನು ೕದನೆಗೆ ಕುರಿತು.

8/27/2011 0:00

D

ಕು.ಆರ್. ಮೈತರ್ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ರ್ೕರಂಗಮುತತ್ಯಯ್
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸ.
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಕುರಿತಂತೆ ಸಟ್ ಟ್ೕಕರಣದ
ಬಗೆ.

3/26/2009 0:00

D

18728

ಎಂ 10 ಂದಿ1.13.ಅರೇಬಿ
GIA‐PRY & SEC
ಕ್/2008‐09

18728

ADM‐1

ಎಂ 10 ಂದಿ1.13.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2008‐09

18728

MINO‐SEC

ಎಂ 10 ಂದಿ1.13.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2008‐09

18917

GIA‐PRY & SEC

18917

ADM‐1

18917

MINO‐SEC

18925

GIA‐PRY & SEC

mc10[hindi01].14.ಅರೇಬಿ
ಕ್/20009

18925

ADM‐1

mc10[hindi01].14.ಅರೇಬಿ
ಕ್/20009

18925

MINO‐SEC

mc10[hindi01].14.ಅರೇಬಿ
ಕ್/20009

19083

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋಪಸಮಿತಿಸಭೆ22
/2008‐09

19083

ADM‐1

ಎಂ 4
4ಘೋಪಸಮಿತಿಸಭೆ22
ಘೋಪಸಮಿತಿಸಭ 22
/2008‐09

19083

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋಪಸಮಿತಿಸಭೆ22
/2008‐09

19107

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4.39.ಘೋಷಣೆ/2008‐
09

19107

ADM‐1

ಎಂ 4.39.ಘೋಷಣೆ/2008‐
09

19107

MINO‐SEC

ಎಂ 4.39.ಘೋಷಣೆ/2008‐
09

19115

19115

mc10[hindi02.17.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2008 09
mc10[hindi02.17.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2008 09
mc10[hindi02.17.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2008 09

ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಶಾಲೆ
GIA‐PRY & SEC ಸುದಾರಿಸುವ 60.60. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2008‐09
ADM‐1

ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಶಾಲೆ
ಸುದಾರಿಸುವ 60.60. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2008‐09

ಕು.ಆರ್. ಮೈತರ್ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ರ್ೕರಂಗಮುತತ್ಯಯ್
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸ.
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಕುರಿತಂತೆ ಸಟ್ ಟ್ೕಕರಣದ
ಬಗೆ.
ಕು.ಆರ್. ಮೈತರ್ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ರ್ೕರಂಗಮುತತ್ಯಯ್
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರ್.ದ.ಸ.
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಕುರಿತಂತೆ ಸಟ್ ಟ್ೕಕರಣದ
ಬಗೆ.
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ರುವ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲಾ/ಕಾಲೇಜುಗಳ
ಮಾ ತಿ ಕುರಿತು.
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ರುವ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲಾ/ಕಾಲೇಜುಗಳ
ಮಾ ತಿ ಕುರಿತು.
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ರುವ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲಾ/ಕಾಲೇಜುಗಳ
ಮಾ ತಿ ಕುರಿತು.
ಕೇಂದಿರ್ೕಯ ಂದೀ ಸಂಸಾಥ್ನ, ಆಗಾರ್ , ರವರ
ಅಧೀನದ ಲ್ ಂದೀ ಪಾರಂಗತ್ ಕೋಸ್ರ್ ಮಾಡಿದ
ಸೇವಾ ನಿರತ ಕಷ್ಕರ ಮುಂಬಡಿತ್ಗೆ ಅಹರ್ರೆಂದು
ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆ.
ಕೇಂದಿರ್ೕಯ ಂದೀ ಸಂಸಾಥ್ನ, ಆಗಾರ್ , ರವರ
ಅಧೀನದ ಲ್ ಂದೀ ಪಾರಂಗತ್ ಕೋಸ್ರ್ ಮಾಡಿದ
ಸೇವಾ ನಿರತ ಕಷ್ಕರ ಮುಂಬಡಿತ್ಗೆ ಅಹರ್ರೆಂದು
ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆ.
ಕೇಂದಿರ್ೕಯ ಂದೀ ಸಂಸಾಥ್ನ, ಆಗಾರ್ , ರವರ
ಅಧೀನದ ಲ್ ಂದೀ ಪಾರಂಗತ್ ಕೋಸ್ರ್ ಮಾಡಿದ
ಸೇವಾ ನಿರತ ಕಷ್ಕರ ಮುಂಬಡಿತ್ಗೆ ಅಹರ್ರೆಂದು
ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆ.
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಅ.ಸಂಖಾಯ್ತರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ರಾಜಯ್ದ
ಯ್ ಲ್ನ ಅ.ಸಂಖಾಯ್ತರು
ಯ್
ನಡೆಸುತಿತ್ರ
ತ್ ುವ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಅ.ಸಂಖಾಯ್ತರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಅಸಂಷನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಿಯೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ.
ಅಸಂಷನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಿಯೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ.
ಅಸಂಷನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಿಯೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ.
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ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗಳ ಆಡ ತವನುನ್ ಸುಧಾರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

7/31/2009 0:00

E

ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗಳ ಆಡ ತವನುನ್ ಸುಧಾರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
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19480

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಶಾಲೆ
ಸುದಾರಿಸುವ 60.60. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2008‐09

ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗಳ ಆಡ ತವನುನ್ ಸುಧಾರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

ಇಂಡಿಯ ಲ್ ಉದುರ್ ಡಿ ಇ ಡಿ ಕಾಲೇಜು
ಎಂ 2 ಡಿ ಇ ಡಿ ಕಾ
GIA‐PRY & SEC ಮಂಜೂರಾತಿ 61/ 20080‐ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಟಿಪುಪ್ಸುಲಾತ್ನ್ ಯುವಕ ಸಂಘ
ಇಂಡಿ ಇವರ ಮನ ಕುರಿತು.
09
ಎಂ 2 ಡಿ ಇ ಡಿ ಕಾ
ಇಂಡಿಯ ಲ್ ಉದುರ್ ಡಿ ಇ ಡಿ ಕಾಲೇಜು
ADM‐1
ಮಂಜೂರಾತಿ 61/ 20080‐ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಟಿಪುಪ್ಸುಲಾತ್ನ್ ಯುವಕ ಸಂಘ
09
ಇಂಡಿ ಇವರ ಮನ ಕುರಿತು.
ಇಂಡಿಯ ಲ್ ಉದುರ್ ಡಿ ಇ ಡಿ ಕಾಲೇಜು
ಎಂ 2 ಡಿ ಇ ಡಿ ಕಾ
MINO‐SEC
ಮಂಜೂರಾತಿ 61/ 20080‐ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಟಿಪುಪ್ಸುಲಾತ್ನ್ ಯುವಕ ಸಂಘ
ಇಂಡಿ ಇವರ ಮನ ಕುರಿತು.
09
mc10
ಮೌಲಾ
ರಾಜ ನದಾಫ್ ಬಸವನಗರ ಗೋಕಾಕ್,
GIA‐PRY & SEC hindi02.02.ಅರೇಬಿಕ್/200 ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯಡಿ
8
ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಕುರಿತು
mc10
ಮೌಲಾ
ರಾಜ ನದಾಫ್ ಬಸವನಗರ ಗೋಕಾಕ್,
ADM‐1
hindi02.02.ಅರೇಬಿಕ್/200 ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯಡಿ
8
ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಕುರಿತು
mc10
ಮೌಲಾ
ರಾಜ ನದಾಫ್ ಬಸವನಗರ ಗೋಕಾಕ್,
MINO‐SEC
hindi02.02.ಅರೇಬಿಕ್/200 ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯಡಿ
8
ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಕುರಿತು
ಎಂ.ಎಂ.ಭಾಗವಾನ ಮತುತ್ ಹುಸೇನಸಾ ನಬೀಸಾ
ಎಂ 10 ಂದಿ2.24.ಅರೇಬಿ
ಭಾಗವಾನ ಸ. . ಬಾನು
ೕರಿಯಲ್
GIA‐PRY & SEC
ಕ್/2008‐09
ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇಂಡಿ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ
ಅನು ೕದನೆ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಎಂ.ಎಂ.ಭಾಗವಾನ ಮತುತ್ ಹುಸೇನಸಾ ನಬೀಸಾ
ಎಂ 10 ಂದಿ2.24.ಅರೇಬಿ
ಭಾಗವಾನ ಸ. . ಬಾನು
ೕರಿಯಲ್
ADM‐1
ಕ್/2008‐09
ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇಂಡಿ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ
ಅನು ೕದನ
ೕದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ
ಬಗೆ
ಎಂ.ಎಂ.ಭಾಗವಾನ ಮತುತ್ ಹುಸೇನಸಾ ನಬೀಸಾ
ಎಂ 10 ಂದಿ2.24.ಅರೇಬಿ
ಭಾಗವಾನ ಸ. . ಬಾನು
ೕರಿಯಲ್
MINO‐SEC
ಕ್/2008‐09
ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇಂಡಿ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ
ಅನು ೕದನೆ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಜಾಮಿಯಾ ಮಸಜಿದ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜು, ಇಲಕಲ್
ಎಂ. 10
GIA‐PRY & SEC ಂದಿ2.23.ಅರೇಬಿಕ್/2008‐
ಇ ಲ್ನ ಖಾ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಅನುದಾನ ಸ ತ
ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅನು ೕದನೆ ನೀಡುವ ಬಗೆ
09
ಎಂ. 10
ಜಾಮಿಯಾ ಮಸಜಿದ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜು, ಇಲಕಲ್
ADM‐1
ಂದಿ2.23.ಅರೇಬಿಕ್/2008‐
ಇ ಲ್ನ ಖಾ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಅನುದಾನ ಸ ತ
09
ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅನು ೕದನೆ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಜಾಮಿಯಾ ಮಸಜಿದ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜು, ಇಲಕಲ್
ಎಂ. 10
MINO‐SEC
ಇ ಲ್ನ ಖಾ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಅನುದಾನ ಸ ತ
ಂದಿ2.23.ಅರೇಬಿಕ್/2008‐
ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅನು ೕದನೆ ನೀಡುವ ಬಗೆ
09
mc10
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಆರ್ ಟಿ ಐ ಆಕ್ಟ್ 2005 ರಡಿ ಅರಾಬಿಕ್
GIA‐PRY & SEC hindi02.03.ಅರೇಬಿಕ್/200 ಶಾಲೆಗಳ ಪಟಿಟ್ ಕೋರಿ ಮನ ರೂ.10/‐ ರ
ೕಸಟ್ಲ್
8 09
ಆಡರ್ರ್ ಲಗತಿ ದೆ
mc10
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಆರ್ ಟಿ ಐ ಆಕ್ಟ್ 2005 ರಡಿ ಅರಾಬಿಕ್
ADM‐1
hindi02.03.ಅರೇಬಿಕ್/200 ಶಾಲೆಗಳ ಪಟಿಟ್ ಕೋರಿ ಮನ ರೂ.10/‐ ರ
ೕಸಟ್ಲ್
8 09
ಆಡರ್ರ್ ಲಗತಿ ದೆ
mc10
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಆರ್ ಟಿ ಐ ಆಕ್ಟ್ 2005 ರಡಿ ಅರಾಬಿಕ್
MINO‐SEC
hindi02.03.ಅರೇಬಿಕ್/200 ಶಾಲೆಗಳ ಪಟಿಟ್ ಕೋರಿ ಮನ ರೂ.10/‐ ರ
ೕಸಟ್ಲ್
8 09
ಆಡರ್ರ್ ಲಗತಿ ದೆ
mc10
2/02/2008ರಂದು ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ
GIA‐PRY & SEC hindi02.27.ಅರೇಬಿಕ್/200 ಕೊಪಪ್ಳ ಇವರಿಗೆ ಸ ಲ್ ದ ತಕರಾರು ಅಜಿರ್ ಕುರಿತು
8 09
ತಮಿಮ್ಂದ ಮಾ ತಿಗಾಗಿ
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ADM‐1

19480

MINO‐SEC

19481

mc10
hindi02.27.ಅರೇಬಿಕ್/200
8 09
mc10
hindi02.27.ಅರೇಬಿಕ್/200
8 09

mc10
GIA‐PRY & SEC hindi02.28.ಅರೇಬಿಕ್/200
8 09

19481

ADM‐1

mc10
hindi02.28.ಅರೇಬಿಕ್/200
8 09

19481

MINO‐SEC

mc10
hindi02.28.ಅರೇಬಿಕ್/200
8 09

19497

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4.36.ಘೋಷಣೆ/2008‐
09

19497

ADM‐1

ಎಂ 4.36.ಘೋಷಣೆ/2008‐
09

19497

MINO‐SEC

ಎಂ 4.36.ಘೋಷಣೆ/2008‐
09

19498

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4.310.ಘೋಷಣೆ/200
8‐09

19498

ADM‐1

ಎಂ 4.310.ಘೋಷಣೆ/200
8‐09

19498

MINO‐SEC

ಎಂ 4.310.ಘೋಷಣೆ/200
8‐09

19499

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4.54.ಘೋಷಣೆ/2008‐
09

19499

ADM‐1

ಎಂ 4.54.ಘೋಷಣೆ/2008‐
09

19499

MINO‐SEC

ಎಂ 4.54.ಘೋಷಣೆ/2008‐
09

19501

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4.7.ಘೋಷಣೆ/2008‐
09

19501

ADM‐1

ಎಂ 4.7.ಘೋಷಣೆ/2008‐
09

19501

MINO‐SEC

ಎಂ 4.7.ಘೋಷಣೆ/2008‐
09

2/02/2008ರಂದು ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ
ಕೊಪಪ್ಳ ಇವರಿಗೆ ಸ ಲ್ ದ ತಕರಾರು ಅಜಿರ್ ಕುರಿತು
ತಮಿಮ್ಂದ ಮಾ ತಿಗಾಗಿ
2/02/2008ರಂದು ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ
ಕೊಪಪ್ಳ ಇವರಿಗೆ ಸ ಲ್ ದ ತಕರಾರು ಅಜಿರ್ ಕುರಿತು
ತಮಿಮ್ಂದ ಮಾ ತಿಗಾಗಿ
ಕುಬಾ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ,ನವನಗರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ
ಇದಕೆಕ್ ಅನುದಾನ ರ ತವಾಗಿ ತಹತಾನಿಯಾ 1ನೇ
ತರಗತಿಯನುನ್ 2008‐09ನೇ ಸಾ ನಿಂದ
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಕುಬಾ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ,ನವನಗರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ
ಇದಕೆಕ್ ಅನುದಾನ ರ ತವಾಗಿ ತಹತಾನಿಯಾ 1ನೇ
ತರಗತಿಯನುನ್ 2008‐09ನೇ ಸಾ ನಿಂದ
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಕುಬಾ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ,ನವನಗರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ
ಇದಕೆಕ್ ಅನುದಾನ ರ ತವಾಗಿ ತಹತಾನಿಯಾ 1ನೇ
ತರಗತಿಯನುನ್ 2008‐09ನೇ ಸಾ ನಿಂದ
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಸೇಂಟ್ ಅನ್ಸ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಗೊಕುಂಟೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೇಂಟ್ ಅನ್ಸ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಗೊಕುಂಟೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೇಂಟ್ ಅನ್ಸ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಗೊಕುಂಟೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಆ ೕವಾದ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ, ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗ
ಬಗೆ..
ಆ ೕವಾದ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ, ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಆ ೕವಾದ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ, ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೆಂಟ್ ಚಾಲ್ಸ್ರ್ ಕನನ್ಡ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಕಮಮ್ನ ಹ ಳ್
ಬೆಂಗಳುರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೆಂಟ್ ಚಾಲ್ಸ್ರ್ ಕನನ್ಡ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಕಮಮ್ನ ಹ ಳ್
ಬೆಂಗಳುರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೆಂಟ್ ಚಾಲ್ಸ್ರ್ ಕನನ್ಡ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಕಮಮ್ನ ಹ ಳ್
ಬೆಂಗಳುರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೆಂಟ್ ಚಾಲ್ಸ್ರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಮಮ್ನಹ ಳ್,
ಬೆಂಗಳುರು, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೆಂಟ್ ಚಾಲ್ಸ್ರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಮಮ್ನಹ ಳ್,
ಬೆಂಗಳುರು, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೆಂಟ್ ಚಾಲ್ಸ್ರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಮಮ್ನಹ ಳ್,
ಬೆಂಗಳುರು, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
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1/30/2010 0:00

D

6/12/2009 0:00

D

6/12/2009 0:00

D

6/12/2009 0:00

D

6/12/2009 0:00

D

6/12/2009 0:00

D

6/12/2009 0:00

D

19503

ಎಂ 4.48.ಘೋಷಣೆ/2008‐
GIA‐PRY & SEC
09

ದ ಮೇರಿ ಸೆಲೈನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿ ಕಾನೆವ್ಂಟ್
ಚಾಮರಾಜನಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳುರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಸೇಂಟ್ ರೀಟಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/12/2009 0:00

D

19503

ADM‐1

ಎಂ 4.48.ಘೋಷಣೆ/2008‐
09

ದ ಮೇರಿ ಸೆಲೈನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿ ಕಾನೆವ್ಂಟ್
ಚಾಮರಾಜನಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳುರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಸೇಂಟ್ ರೀಟಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/12/2009 0:00

D

19503

MINO‐SEC

ಎಂ 4.48.ಘೋಷಣೆ/2008‐
09

ದ ಮೇರಿ ಸೆಲೈನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿ ಕಾನೆವ್ಂಟ್
ಚಾಮರಾಜನಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳುರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಸೇಂಟ್ ರೀಟಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/12/2009 0:00

D

19504

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4.40.ಘೋಷಣೆ/2008‐ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಗೋ ಸಲು
09
ಅಗತಯ್ವಾದ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/12/2009 0:00

D

19504

ADM‐1

ಎಂ 4.40.ಘೋಷಣೆ/2008‐ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಗೋ ಸಲು
09
ಅಗತಯ್ವಾದ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/12/2009 0:00

D

19504

MINO‐SEC

ಎಂ 4.40.ಘೋಷಣೆ/2008‐ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಗೋ ಸಲು
09
ಅಗತಯ್ವಾದ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/12/2009 0:00

D

3/25/2009 0:00

A

3/25/2009 0:
0:00
00

A

3/25/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

A

6/12/2009 0:00

D

6/12/2009 0:00

D

19506

19506

19506

19509

19509

19509

19511

19511

ಕೇಂಬಿರ್ಡ್ಜ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ರಿ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯವತಿಯಿಂದ
ಎಂ 4.50.ಘೋಷಣೆ/2008‐ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಕೇಂಬಿರ್ಡ್ಜ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪೌರ್ಢ
GIA‐PRY & SEC
09
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಧಾಮಿರ್ಕ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಸಂಸೆಥ್ಗಳೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಕೇಂಬಿರ್ಡ್ಜ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ರಿ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯವತಿಯಿಂದ
ಎಂ 4.50.ಘೋಷಣೆ/2008‐ ನಡೆಸುತಿತ್ತ್ರುವ ಕೇಂಬಿರ್ರ್ಡ್ಜ್ ಪಾರ್ರ್ಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪೌರ್ರ್ಢ
ADM‐1
09
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಧಾಮಿರ್ಕ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಸಂಸೆಥ್ಗಳೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಕೇಂಬಿರ್ಡ್ಜ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ರಿ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯವತಿಯಿಂದ
ಎಂ 4.50.ಘೋಷಣೆ/2008‐ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಕೇಂಬಿರ್ಡ್ಜ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪೌರ್ಢ
MINO‐SEC
09
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಧಾಮಿರ್ಕ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಸಂಸೆಥ್ಗಳೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಕೇಂಬಿರ್ಡೌಜ್ಪ್ರ್ಢಶಾಲೆ, ಪೆನಷ್ನ್
ಹಲಾಲ್,
GIA‐PRY & SEC ಎಂ 4ಘೋ49/2008‐09
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಕೇಂಬಿರ್ಡೌಜ್ಪ್ರ್ಢಶಾಲೆ, ಪೆನಷ್ನ್
ಹಲಾಲ್,
ADM‐1
ಎಂ 4ಘೋ49/2008‐09
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಕೇಂಬಿರ್ಡೌಜ್ಪ್ರ್ಢಶಾಲೆ, ಪೆನಷ್ನ್
ಹಲಾಲ್,
MINO‐SEC
ಎಂ 4ಘೋ49/2008‐09
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಸೊಸೈಟಿ
ಎಂ. .ಬಿ.ಎಸ್. ಭವನ ವ ಗಗ್ ಇವರು
ಎಂ 4.33.ಘೋಷಣೆ/2008‐
GIA‐PRY & SEC
ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಗುಡ್ ಶಫಡ್ರ್ ರಿಯ
09
ಪಾರ್ಥಮಿಕಶಾಲೆ, ರಿಪಪ್ನ್ ಪೇಟೆ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಸೊಸೈಟಿ
ಎಂ. .ಬಿ.ಎಸ್. ಭವನ ವ ಗಗ್ ಇವರು
ಎಂ 4.33.ಘೋಷಣೆ/2008‐
ADM‐1
ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಗುಡ್ ಶಫಡ್ರ್ ರಿಯ
09
ಪಾರ್ಥಮಿಕಶಾಲೆ, ರಿಪಪ್ನ್ ಪೇಟೆ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.

19511

MINO‐SEC

ಎಂ 4.33.ಘೋಷಣೆ/2008‐
09

19514

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4.41.ಘೋಷಣೆ/2008‐
09

19514

ADM‐1

ಎಂ 4.41.ಘೋಷಣೆ/2008‐
09

19514

MINO‐SEC

ಎಂ 4.41.ಘೋಷಣೆ/2008‐
09

19515

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋ58/2007‐08

19515

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋ58/2007‐08

19515

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋ58/2007‐08

19517

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋ47/2007‐08

19517

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋ47/2007‐08

19517

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋ47/2007‐08

19518

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4.45.ಘೋಷಣೆ/2008‐
09

19518

ADM‐1

ಎಂ 4.45.ಘೋಷಣೆ/2008‐
09

19518

MINO‐SEC

ಎಂ 4.45.ಘೋಷಣೆ/2008‐
09

19521

GIA‐PRY & SEC

ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಸೊಸೈಟಿ
ಎಂ. .ಬಿ.ಎಸ್. ಭವನ ವ ಗಗ್ ಇವರು
ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಗುಡ್ ಶಫಡ್ರ್ ರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕಶಾಲೆ, ರಿಪಪ್ನ್ ಪೇಟೆ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸಂತ ಅಗ ಟ್ೕನರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಕನನ್ಡ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ಫಾಸಕ್ಲ್ ನಗರ ಜಾಗೇರಿಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ.
ಸಂತ ಅಗ ಟ್ೕನರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಕನನ್ಡ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ಫಾಸಕ್ಲ್ ನಗರ ಜಾಗೇರಿಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ.
ಸಂತ ಅಗ ಟ್ೕನರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಕನನ್ಡ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ಫಾಸಕ್ಲ್ ನಗರ ಜಾಗೇರಿಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ.
ರ್ೕಭುಜಬ ಓರಿಯಂಟಲ್ ಅನುದಾನಿತ ಖಾಸಗಿ
.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ರಿಯಂಗಡಿ, ಕಾಕರ್ಳ ತಾ..ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕಭುಜಬ ಓರಿಯಂಟಲ್ ಅನುದಾನಿತ ಖಾಸಗಿ
.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ರಿಯಂಗಡಿ, ಕಾಕರ್ಳ ತಾ..ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕಭುಜಬ ಓರಿಯಂಟಲ್ ಅನುದಾನಿತ ಖಾಸಗಿ
.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ರಿಯಂಗಡಿ, ಕಾಕರ್ಳ ತಾ..ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ದಿವಯ್ಜೊಯ್ೕತಿ
ಯ್ ಯ್
ರಿಯ ಪಾರ್ರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,,
ಮರಿಯಾನಗರ, ಅರಕಲಗೂಡು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ.
ದಿವಯ್ಜೊಯ್ೕತಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಮರಿಯಾನಗರ, ಅರಕಲಗೂಡು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ.
ದಿವಯ್ಜೊಯ್ೕತಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಮರಿಯಾನಗರ, ಅರಕಲಗೂಡು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ.
ಸೆಂಟ್ ಅಂಟೋನಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕೌದ ಳ್, ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಮಕಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೆಂಟ್ ಅಂಟೋನಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕೌದ ಳ್, ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಮಕಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೆಂಟ್ ಅಂಟೋನಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕೌದ ಳ್, ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಮಕಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.

ಎಂ 4.44.ಘೋಷಣೆ/2008‐ ಸೆಂಟ್ ಅಂಥೋನಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೌದ ಳ್,
09
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/12/2009 0:00

D

6/12/2009 0:00

D

6/12/2009 0:00

D

6/12/2009 0:00

D

3/25/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

A

3/25/2009 0:00

A

9/9/2009 0:00

B

9/9/2009 0:00

B

9/9/2009 0:00

B

6/12/2009 0:00

D

6/12/2009 0:00

D

6/12/2009 0:00

D

6/12/2009 0:00

D

19521

ADM‐1

ಎಂ 4.44.ಘೋಷಣೆ/2008‐ ಸೆಂಟ್ ಅಂಥೋನಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೌದ ಳ್,
09
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/12/2009 0:00

D

19521

MINO‐SEC

ಎಂ 4.44.ಘೋಷಣೆ/2008‐ ಸೆಂಟ್ ಅಂಥೋನಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೌದ ಳ್,
09
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/12/2009 0:00

D

19522

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋ20/2008‐09

6/9/2010 0:00

E

19522

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋ20/2008‐09

6/9/2010 0:00

E

19522

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋ20/2008‐09

6/9/2010 0:00

E

ಟಿಜನ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಾಯಲೂರು,
ಮುಳಬಾಗಿಲು ಈಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಟಿಜನ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಾಯಲೂರು,
ಮುಳಬಾಗಿಲು ಈಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಟಿಜನ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಾಯಲೂರು,
ಮುಳಬಾಗಿಲು ಈಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.

19523

ದಾರುಸಲಾಂ ಕನನ್ಡ/ಆಂಗಲ್ಮಾಧಯ್ಮ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
GIA‐PRY & SEC ಎಂ 4ಘೋ/77/2007‐08 ಹೂಡೆ, ಬರ್ಹಾಮ್ವರ ವಲಯ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/18/2011 0:00

D

19523

ADM‐1

ದಾರುಸಲಾಂ ಕನನ್ಡ/ಆಂಗಲ್ಮಾಧಯ್ಮ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
ಎಂ 4ಘೋ/77/2007‐08 ಹೂಡೆ, ಬರ್ಹಾಮ್ವರ ವಲಯ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/18/2011 0:00

D

19523

MINO‐SEC

ದಾರುಸಲಾಂ ಕನನ್ಡ/ಆಂಗಲ್ಮಾಧಯ್ಮ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
ಎಂ 4ಘೋ/77/2007‐08 ಹೂಡೆ, ಬರ್ಹಾಮ್ವರ ವಲಯ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/18/2011 0:00

D

19525

GIA‐PRY & SEC

8/24/2010 0:00

D

19525

ADM‐1

8/24/2010 0:00

D

19525

MINO‐SEC

8/24/2010 0:00

D

19526

GIA‐PRY & SEC

1/30/2010 0:00

D

19526

ADM‐1

1/30/2010 0:00

D

19526

MINO‐SEC

1/30/2010 0:00

D

7/28/2009 0:00

D

7/28/2009 0:00

D

ಕೆ ಸತ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಕಗಗ್ ೕಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು‐62 ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗ
ಬಗೆ..
ಕೆ ಸತ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಕಗಗ್ ೕಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು‐62 ಈ
ಎಂ 4ಘೋ6/2008‐09 ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಕೆ ಸತ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಕಗಗ್ ೕಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು‐62 ಈ
ಎಂ 4ಘೋ6/2008‐09 ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಭಾತರ ಮಾತಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೊಪಪ್, ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ.
ಎಂ 4ಘೋ21/2008‐09 ತಾ..ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ
ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಭಾತರ ಮಾತಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೊಪಪ್, ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ.
ಎಂ 4ಘೋ21/2008‐09 ತಾ..ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ
ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಭಾತರ ಮಾತಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೊಪಪ್, ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ.
ಎಂ 4ಘೋ21/2008‐09 ತಾ..ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ
ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಎಂ 4ಘೋ6/2008‐09

19527

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋ49/2007‐08

ನಿಮರ್ಲ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸ್
ಟೌನ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಶಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆ ಏಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

19527

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋ49/2007‐08

ನಿಮರ್ಲ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸ್
ಟೌನ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಶಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆ ಏಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

19527

MINO‐SEC

19528

GIA‐PRY & SEC

19528

ADM‐1

19528

MINO‐SEC

19529

GIA‐PRY & SEC

19529

ADM‐1

19529

MINO‐SEC

19531

GIA‐PRY & SEC

19531

ADM‐1

19531

MINO‐SEC

19610

GIA‐PRY & SEC

19610

ADM‐1

19610

MINO‐SEC

19644

GIA‐PRY & SEC

19644

ADM‐1

19644

MINO‐SEC

19646

GIA‐PRY & SEC

19646

ADM‐1

19646

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋ49/2007‐08

ನಿಮರ್ಲ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸ್
ಟೌನ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಶಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆ ಏಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

ಭಾರತ ಮಾತಾ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಪಪ್ ಈ
ಎಂ 4ಘೋ19/2008‐09 ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಭಾರತ ಮಾತಾ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಪಪ್ ಈ
ಎಂ 4ಘೋ19/2008‐09 ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಭಾರತ ಮಾತಾ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಪಪ್ ಈ
ಎಂ 4ಘೋ19/2008‐09 ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸಲಾಮತ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ನಂ,84/1 . .ನಗರ
ಎಂ 4.51.ಘೋಷಣೆ/2008‐
ಹೆಚ್.ಎಂ.ಟಿ ಬಡಾವಣೆ ಆರ್.ಟಿ ನಗರ ಬೆಂ. ಈ
09
ಶಾಲೆಗೆ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸಲಾಮತ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ನಂ,84/1 . .ನಗರ
ಎಂ 4.51.ಘೋಷಣೆ/2008‐
ಹೆಚ್.ಎಂ.ಟಿ ಬಡಾವಣೆ ಆರ್.ಟಿ ನಗರ ಬೆಂ. ಈ
09
ಶಾಲೆಗೆ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸಲಾಮತ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ನಂ,84/1 . .ನಗರ
ಎಂ 4.51.ಘೋಷಣೆ/2008‐
ಹೆಚ್.ಎಂ.ಟಿ ಬಡಾವಣೆ ಆರ್.ಟಿ ನಗರ ಬೆಂ. ಈ
09
ಶಾಲೆಗೆ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೆಟ್ಲಾಲ್ ಮೆರಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ಈ
ಎಂ 4ಘೋ34/2008‐09 ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೆಟ್ಲಾಲ್ ಮೆರಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ಈ
ಎಂ 4ಘೋ34/2008‐09 ಶಾಲೆಯನುನ್ನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ
ಯ್
ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೆಟ್ಲಾಲ್ ಮೆರಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ಈ
ಎಂ 4ಘೋ34/2008‐09 ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಎಂ 4ಘೋ.52.ಘೋಷಣೆ/2
ರಿವರ್ ವೂಯ್ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ
008‐09
ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ರಿವರ್ ವೂಯ್ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ
ಎಂ 4ಘೋ.52.ಘೋಷಣೆ/2
ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
008‐09
ರಿವರ್ ವೂಯ್ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ
ಎಂ 4ಘೋ.52.ಘೋಷಣೆ/2
ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
008‐09
ಕ ಪರ್ದೇಶ್ ಕಮಿಟಿ, ಬೀದರ್ ರವರು ಓಟಸ್ರ್
ಎಂ 2 ಉ ಬಾ ಚು
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಉದುರ್ ಬಾಷೆಯ ಪರ್ಕಟಿಸಲು ಕೋರಿ
ಪ.65.ಗಣಕ /2008‐09
ಕ ಪರ್ದೇಶ್ ಕಮಿಟಿ, ಬೀದರ್ ರವರು ಓಟಸ್ರ್
ಎಂ 2 ಉ ಬಾ ಚು
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಉದುರ್ ಬಾಷೆಯ ಪರ್ಕಟಿಸಲು ಕೋರಿ
ಪ.65.ಗಣಕ /2008‐09
ಕ ಪರ್ದೇಶ್ ಕಮಿಟಿ, ಬೀದರ್ ರವರು ಓಟಸ್ರ್
ಎಂ 2 ಉ ಬಾ ಚು
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಉದುರ್ ಬಾಷೆಯ ಪರ್ಕಟಿಸಲು ಕೋರಿ
ಪ.65.ಗಣಕ /2008‐09
ಕಾಲ್ ಕ್ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉದಯ
ಎಂ 2 ಉ ಶಾ
ಅನುದಾನ.66.ಅನುದಾನ/2 ಗಿರಿ ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ.
008‐09
ಎಂ 2 ಉ ಶಾ
ಕಾಲ್ ಕ್ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉದಯ
ಅನುದಾನ.66.ಅನುದಾನ/2 ಗಿರಿ ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್
008‐09
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ.
ಎಂ 2 ಉ ಶಾ
ಕಾಲ್ ಕ್ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉದಯ
ಅನುದಾನ.66.ಅನುದಾನ/2 ಗಿರಿ ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್
008‐09
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ.

7/28/2009 0:00
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1/30/2010 0:00
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1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

6/12/2009 0:00

D

6/12/2009 0:00

D

6/12/2009 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

7/30/2009 0:00

D

7/30/2009 0:00

D

7/30/2009 0:00

D

7/30/2009 0:00

D

7/30/2009 0:00

D

7/30/2009 0:00

D

19651

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಭೂ ಸಾವ್
ಕು.68.ದಾಖಲೆ/2008‐09

ಕನಾರ್ಟಕ ನಗರಾಭಿವೃದಿಧ್ ಪಾರ್ಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ
1987 ಕಾಲಂ 17 ರ ಅಡಿಯುಳಳ್ ನಮಮ್ ಬಾಬುತ್
ಜಮೀನನುನ್ ಭೂಸಾವ್ಧೀನತೆಯಿಂದ ಕೈ ಬಿಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/30/2009 0:00

D

19651

ADM‐1

ಎಂ 2 ಭೂ ಸಾವ್
ಕು.68.ದಾಖಲೆ/2008‐09

ಕನಾರ್ಟಕ ನಗರಾಭಿವೃದಿಧ್ ಪಾರ್ಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ
1987 ಕಾಲಂ 17 ರ ಅಡಿಯುಳಳ್ ನಮಮ್ ಬಾಬುತ್
ಜಮೀನನುನ್ ಭೂಸಾವ್ಧೀನತೆಯಿಂದ ಕೈ ಬಿಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/30/2009 0:00

D

19651

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಭೂ ಸಾವ್
ಕು.68.ದಾಖಲೆ/2008‐09

ಕನಾರ್ಟಕ ನಗರಾಭಿವೃದಿಧ್ ಪಾರ್ಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ
1987 ಕಾಲಂ 17 ರ ಅಡಿಯುಳಳ್ ನಮಮ್ ಬಾಬುತ್
ಜಮೀನನುನ್ ಭೂಸಾವ್ಧೀನತೆಯಿಂದ ಕೈ ಬಿಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/30/2009 0:00

D

6/9/2010 0:00

D

6/9/2010 0:00

D

6/9/2010 0:00

D

7/18/2011 0:00

C

7/18/2011 0:00

C

7/18/2011 0:00

C

6/9/2010 0:00

E

6/9/2010 0:00

E

6/9/2010 0:00

E
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19794

19816

19816

19816

ಜತನನ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಪಡುಮಾನಾರ್ಡು,
ಎಂ 4.35.ಘೋಷಣೆ/2008‐
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳೆಂದು ಘೋ ಸಲು ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
09
ಸ ಸುವ ಬಗೆ.
ಜತನನ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಪಡುಮಾನಾರ್ಡು,
ಎಂ 4.35.ಘೋಷಣೆ/2008‐
ADM‐1
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳೆಂದು ಘೋ ಸಲು ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
09
ಸ ಸುವ ಬಗೆ.
ಜತನನ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಪಡುಮಾನಾರ್ಡು,
ಎಂ 4.35.ಘೋಷಣೆ/2008‐
MINO‐SEC
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳೆಂದು ಘೋ ಸಲು ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
09
ಸ ಸುವ ಬಗೆ.
Internatonal deprivation of Right to
GIA‐PRY & SEC ಎಂ 4ಮಭಾ17/2008‐09 education of Marathi students in Karnataka‐
Regarding
Internatonal deprivation of Right to
ADM‐1
ಎಂ 4ಮಭಾ17/2008‐09 education of Marathi students in Karnataka‐
Regarding
Internatonal deprivation of Right to
MINO‐SEC
ಎಂ 4ಮಭಾ17/2008‐09 education of Marathi students in Karnataka‐
Regarding
ಸಟ್ಸ್ರ್ ಆಫ್ ಫೈ ನೇ ಲೇಟ್ ಸೊಸೈಟಿ
GIA‐PRY & SEC ಎಂ 4ವಗರ್1/2008‐09
ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ಶಾಲೆಗಳ
ಕಷ್ಕರ ಅಂತರ ಶಾಲಾ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ.
ಸಟ್ಸ್ರ್ ಆಫ್ ಫೈ ನೇ ಲೇಟ್ ಸೊಸೈಟಿ
ADM‐1
ಎಂ 4ವಗರ್1/2008‐09
ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ಶಾಲೆಗಳ
ಕಷ್ಕರ ಅಂತರ ಶಾಲಾ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ.
ಸಟ್ಸ್ರ್ ಆಫ್ ಫೈ ನೇ ಲೇಟ್ ಸೊಸೈಟಿ
MINO‐SEC
ಎಂ 4ವಗರ್1/2008‐09
ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ಶಾಲೆಗಳ
ಕಷ್ಕರ ಅಂತರ ಶಾಲಾ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ.
GIA‐PRY & SEC

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಮಾ ಹ ನಾ ಪ 67/
2008‐09

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರ ಪರ್ಕಾರ
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಮಾ ತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತುತ್ ಮೇಲಮ್ನ
ಪಾರ್ಧಿಕಾರದ ಹೆಸರುಗಳ ನಾಮಫಲಕ ಹಾಕಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/30/2009 0:00

D

19822

ADM‐1

ಎಂ 2 ಮಾ ಹ ನಾ ಪ 67/
2008‐09

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರ ಪರ್ಕಾರ
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಮಾ ತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತುತ್ ಮೇಲಮ್ನ
ಪಾರ್ಧಿಕಾರದ ಹೆಸರುಗಳ ನಾಮಫಲಕ ಹಾಕಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/30/2009 0:00

D

19822

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಮಾ ಹ ನಾ ಪ 67/
2008‐09

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರ ಪರ್ಕಾರ
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಮಾ ತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತುತ್ ಮೇಲಮ್ನ
ಪಾರ್ಧಿಕಾರದ ಹೆಸರುಗಳ ನಾಮಫಲಕ ಹಾಕಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/30/2009 0:00

D

19823

GIA‐PRY & SEC

D

ADM‐1

ಧಾನ ಮಂಡಲದ ಅಧೀನ ಶಾಸನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿ
ಸಭೆಯ ನಡವ ಗಳ ಬಗೆಗ್.
ಧಾನ ಮಂಡಲದ ಅಧೀನ ಶಾಸನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿ
ಸಭೆಯ ನಡವ ಗಳ ಬಗೆಗ್.

7/30/2009 0:00

19823

ಎಂ 2 ಮಂ ಶಾಸನ
69/ 2008‐09
ಎಂ 2 ಮಂ ಶಾಸನ
69/ 2008‐09

7/30/2009 0:00

D

19822

19823
19824
19824
19824
19869

19869

19869

ಎಂ 2 ಮಂ ಶಾಸನ
69/ 2008‐09
ಎಂ 4 ಧಮಿಸಲ್ಲೇನಿಯ
GIA‐PRY & SEC
ಸ್103/06‐07
ಎಂ 4 ಧಮಿಸಲ್ಲೇನಿಯ
ADM‐1
ಸ್103/06‐07
ಎಂ 4 ಧಮಿಸಲ್ಲೇನಿಯ
MINO‐SEC
ಸ್103/06‐07
ಎಂ 2 ಉ ಅಂ ವಾ
GIA‐PRY & SEC ತೆರೆ.70.ಶಾ.ಸಾಥ್ಪನೆ/2008‐
09
ಎಂ 2 ಉ ಅಂ ವಾ
ADM‐1
ತೆರೆ.70.ಶಾ.ಸಾಥ್ಪನೆ/2008‐
09
ಎಂ 2 ಉ ಅಂ ವಾ
MINO‐SEC
ತೆರೆ.70.ಶಾ.ಸಾಥ್ಪನೆ/2008‐
09
MINO‐SEC

ಧಾನ ಮಂಡಲದ ಅಧೀನ ಶಾಸನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿ
ಸಭೆಯ ನಡವ ಗಳ ಬಗೆಗ್.

7/30/2009 0:00

D

ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಪತರ್ಗಳು

6/9/2010 0:00

E

ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಪತರ್ಗಳು

6/9/2010 0:00

E

ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಪತರ್ಗಳು

6/9/2010 0:00

E

7/31/2009 0:00

D

7/31/2009 0:00

D

7/31/2009 0:00

D

ರ್ೕ ಇಕಾಬ್ಲ್ ಅಹಮದ್ ಮೈಸೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

7/31/2009 0:00

D

ರಿಪರ್ಜೆಂಟೇಷನ್ ಫೆರ್ಂ ರ್ೕ ನಝೀಮ್ ಪಾಷಾ ಫಾರ್
ಸಾಟ್ಟಿರ್ಂಗ್ ಆಫ್ ಉದುರ್ ಅಂಗನವಾಡಿಸ್ ಇನ್
ಬೀದರ್ ಜಿಲೆ
ರಿಪರ್ಜೆಂಟೇಷನ್ ಫೆರ್ಂ ರ್ೕ ನಝೀಮ್ ಪಾಷಾ ಫಾರ್
ಸಾಟ್ಟಿರ್ಂಗ್ ಆಫ್ ಉದುರ್ ಅಂಗನವಾಡಿಸ್ ಇನ್
ಬೀದರ್ ಜಿಲೆ
ರಿಪರ್ಜೆಂಟೇಷನ್ ಫೆರ್ಂ ರ್ೕ ನಝೀಮ್ ಪಾಷಾ ಫಾರ್
ಸಾಟ್ಟಿರ್ಂಗ್ ಆಫ್ ಉದುರ್ ಅಂಗನವಾಡಿಸ್ ಇನ್
ಬೀದರ್ ಜಿಲೆ

19958

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮ 64/2008‐09

19958

ADM‐1

ಎಂ 2 ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮ 64/2008‐09

ರ್ೕ ಇಕಾಬ್ಲ್ ಅಹಮದ್ ಮೈಸೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

7/31/2009 0:00

D

19958

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮ 64/2008‐09

ರ್ೕ ಇಕಾಬ್ಲ್ ಅಹಮದ್ ಮೈಸೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

7/31/2009 0:00

D

19997

GIA‐PRY & SEC

D

ADM‐1

7/31/2009 0:00

D

19997

MINO‐SEC

ಮೂನ್ ಬೆ ಟ್ ಉದುರ್ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಶಾಂತಿನಗರ ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ.
ಮೂನ್ ಬೆ ಟ್ ಉದುರ್ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಶಾಂತಿನಗರ ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ.
ಮೂನ್ ಬೆ ಟ್ ಉದುರ್ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಶಾಂತಿನಗರ ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ.

7/31/2009 0:00

19997

ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಪರ್
ಶಾ.73.ಅನುದಾನ/2008‐
09
ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಪರ್ರ್
ಶಾ.73.ಅನುದಾನ/2008‐
09
ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಪರ್
ಶಾ.73.ಅನುದಾನ/2008‐
09

7/31/2009 0:00

D

ಉದುರ್ ಭಾಷಾ ಕಾರಿಗಾರ ಚಾರ ಸಂಕೀಣರ್
ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್

8/18/2011 0:00

D

19998

19998

19998

19999

ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಭಾಷಾ
GIA‐PRY & SEC ಸಂಕೀಣರ್.71.ಆಥಿರ್ಕ/2008
‐09

ADM‐1

ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಭಾಷಾ
ಸಂಕೀಣರ್.71.ಆಥಿರ್ಕ/2008
‐09

ಉದುರ್ ಭಾಷಾ ಕಾರಿಗಾರ ಚಾರ ಸಂಕೀಣರ್
ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್

8/18/2011 0:00

D

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಭಾಷಾ
ಸಂಕೀಣರ್.71.ಆಥಿರ್ಕ/2008
‐09

ಉದುರ್ ಭಾಷಾ ಕಾರಿಗಾರ ಚಾರ ಸಂಕೀಣರ್
ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್

8/18/2011 0:00

D

7/31/2009 0:00

D

ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ರುವ ಸ.ಉ. .ಪಾರ್
ಶಾಲೆಯ ಲ್ರುವ ಪದ ಯೇತರ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ
ಎಂ 2 ಕಷ್ಕರ ಬೇಡಿಕೆ
ಹುದೆದ್
ಯನುನ್ ಹೆಚಿಚ್ಸುವ ಬಗೆಗ್ ಹಾಗೂ ಮಕಕ್ಳು ಕಡಿಮೆ
GIA‐PRY & SEC ಕುರಿತು.71. .ಬೇಡಿಕೆ/2008
ಸಂಖೆಯ್
ಇರುವ ಶಾಲೆಯ ಪದ ಯೇತರ ಮುಖಯ್
‐09
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿ ಬಡಿತ್ ಮುಖಯ್ ಶಕಷ್ಕರ
ಹುದೆಯನು ಪರಿವತಿರ್ಸುವ ಬಗೆ

19999

19999

20253

ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ರುವ ಸ.ಉ. .ಪಾರ್
ಶಾಲೆಯ
ಲ್ರುವ ಪದ ಯೇತರ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ
ಎಂ 2 ಕಷ್ಕರ ಬೇಡಿಕೆ
ಹುದೆದ್
ಯ
ನುನ್
ಹೆಚಿಚ್
ಸುವ ಬಗೆಗ್ ಹಾಗೂ ಮಕಕ್ಳು ಕಡಿಮೆ
ADM‐1
ಕುರಿತು.71. .ಬೇಡಿಕೆ/2008
ಸಂಖೆಯ್
ಇರುವ
ಶಾಲೆಯ ಪದ ಯೇತರ ಮುಖಯ್
‐09
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿ ಬಡಿತ್ ಮುಖಯ್ ಶಕಷ್ಕರ
ಹುದೆಯನು ಪರಿವತಿರ್ಸುವ ಬಗೆ
ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ರುವ ಸ.ಉ. .ಪಾರ್
ಶಾಲೆಯ ಲ್ರುವ ಪದ ಯೇತರ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ
ಎಂ 2 ಕಷ್ಕರ ಬೇಡಿಕೆ
MINO‐SEC
ಕುರಿತು.71. .ಬೇಡಿಕೆ/2008 ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಹೆಚಿಚ್ಸುವ ಬಗೆಗ್ ಹಾಗೂ ಮಕಕ್ಳು ಕಡಿಮೆ
ಸಂಖೆಯ್ ಇರುವ ಶಾಲೆಯ ಪದ ಯೇತರ ಮುಖಯ್
‐09
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿ ಬಡಿತ್ ಮುಖಯ್ ಶಕಷ್ಕರ
ಹುದೆಯನು ಪರಿವತಿರ್ಸುವ ಬಗೆ
ರ್ೕಮತಿ ಕೂಯ್.ಎಹ್.ಕಿಲೆಲ್ೕದಾರ ಸ. . ಅಂಜುಮಾನ್
ಎಂ 10 ಂಧಿ2.30.ಅರೇಬಿ
ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಂದಗಿ ಇವರು ಸ. . ಹುದೆದ್ಗೆ
GIA‐PRY & SEC
ಕ್/2008‐09
ರಾಜಿನಾಮೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

7/31/2009 0:00

D

7/31/2009 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

20253

ADM‐1

ಎಂ 10 ಂಧಿ2.30.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ಕೂಯ್.ಎಹ್.ಕಿಲೆಲ್ೕದಾರ ಸ. . ಅಂಜುಮಾನ್
ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಂದಗಿ ಇವರು ಸ. . ಹುದೆದ್ಗೆ
ರಾಜಿನಾಮೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

5/10/2010 0:00

D

20253

MINO‐SEC

ಎಂ 10 ಂಧಿ2.30.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ಕೂಯ್.ಎಹ್.ಕಿಲೆಲ್ೕದಾರ ಸ. . ಅಂಜುಮಾನ್
ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಂದಗಿ ಇವರು ಸ. . ಹುದೆದ್ಗೆ
ರಾಜಿನಾಮೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

5/10/2010 0:00

D

20256

GIA‐PRY & SEC

D

ADM‐1

7/18/2011 0:00

D

20256

MINO‐SEC

ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಮಾ ತಿ
ಬಗೆಗ್.ಸಕಾರ್ರ/ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಆ ೕಗ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಮಾ ತಿ
ಬಗೆಗ್.ಸಕಾರ್ರ/ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಆ ೕಗ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಮಾ ತಿ
ಬಗೆಗ್ಗ್.ಸಕಾರ್ರ/ಅಲಪ್
/ ಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಯ್ ಆ ೕಗ

7/18/2011 0:00

20256

ಎಂ 4ಅಸಂ.55. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2008‐09
ಎಂ 4ಅಸಂ.55. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2008‐09
ಎಂ 4ಅಸಂ.55. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2008‐09
/

7/18/2011 0:00

D

20301

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ತಶಾಲಾಸಮಸೆಯ್.56. ಸುಳುಳ್ ದಾಖಲಾತಿಗಳನುನ್ ಒದಗಿ ಸ.ಸವಲತುತ್ಗಳನುನ್
ಆಡ ತ/2008‐09
ದೂರಪ ೕಗ ಮಾಡಿಕೋಂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

8/18/2011 0:00

D

20301

ADM‐1

ಎಂ 4ತಶಾಲಾಸಮಸೆಯ್.56. ಸುಳುಳ್ ದಾಖಲಾತಿಗಳನುನ್ ಒದಗಿ ಸ.ಸವಲತುತ್ಗಳನುನ್
ಆಡ ತ/2008‐09
ದೂರಪ ೕಗ ಮಾಡಿಕೋಂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

8/18/2011 0:00

D

20301

MINO‐SEC

ಎಂ 4ತಶಾಲಾಸಮಸೆಯ್.56. ಸುಳುಳ್ ದಾಖಲಾತಿಗಳನುನ್ ಒದಗಿ ಸ.ಸವಲತುತ್ಗಳನುನ್
ಆಡ ತ/2008‐09
ದೂರಪ ೕಗ ಮಾಡಿಕೋಂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

8/18/2011 0:00

D

20327

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4.57.ಘೋಷಣೆ/2008‐ ಸೇಂಟ್ ಕೆಲ್ೕರ್ ಶಾಲೆ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
09
ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/9/2010 0:00

E

20327

ADM‐1

ಎಂ 4.57.ಘೋಷಣೆ/2008‐ ಸೇಂಟ್ ಕೆಲ್ೕರ್ ಶಾಲೆ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
09
ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/9/2010 0:00

E

20327

MINO‐SEC

ಎಂ 4.57.ಘೋಷಣೆ/2008‐ ಸೇಂಟ್ ಕೆಲ್ೕರ್ ಶಾಲೆ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
09
ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/9/2010 0:00

E

20368

20368

ಎಂ 2 ಉ ಸಮಿ
ೕ.74. .ಬೇಡಿಕೆ/2008
‐09
ಎಂ 2 ಉ ಸಮಿ
ನಿ ೕ.74. .ಬೇಡಿಕೆ/2008
‐09

GIA‐PRY & SEC ನಿ
ADM‐1

ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಸೆಮಿನಾಗೆರ್ ನಿ

ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್

7/31/2009 0:00

E

ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಸೆಮಿನಾಗೆರ್ ನಿ

ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್

7/31/2009 0:00

E

ಎಂ 2 ಉ ಸಮಿ
ೕ.74. .ಬೇಡಿಕೆ/2008
‐09

ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್

7/31/2009 0:00

E

20378

ಶಾಂತಿನಿಕೇತನಾ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಸೊಸೈಟಿರಿ
ಎಂ. .ಬಿ.ಎಸ್ ಭವನ ವ ಗಗ್ ಇವರ ಆಶರ್ಯದ ಲ್
ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಸೈಂಟ್ ಅಂತೋನೀಸ್ ಕನನ್ಡ
ಎಂ 4.59.ಘೋಷಣೆ/2008‐
GIA‐PRY & SEC
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಇಡುವ ಳ್ ಸಾಗರ ತಾ// ಈ
09
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್
ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/12/2009 0:00

D

20378

ADM‐1

ಶಾಂತಿನಿಕೇತನಾ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಸೊಸೈಟಿರಿ
ಎಂ. .ಬಿ.ಎಸ್ ಭವನ ವ ಗಗ್ ಇವರ ಆಶರ್ಯದ ಲ್
ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಸೈಂಟ್ ಅಂತೋನೀಸ್ ಕನನ್ಡ
ಎಂ 4.59.ಘೋಷಣೆ/2008‐
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಇಡುವ ಳ್ ಸಾಗರ ತಾ// ಈ
09
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್
ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/12/2009 0:00

D

MINO‐SEC

ಶಾಂತಿನಿಕೇತನಾ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಸೊಸೈಟಿರಿ
ಎಂ. .ಬಿ.ಎಸ್ ಭವನ ವ ಗಗ್ ಇವರ ಆಶರ್ಯದ ಲ್
ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಸೈಂಟ್ ಅಂತೋನೀಸ್ ಕನನ್ಡ
ಎಂ 4.59.ಘೋಷಣೆ/2008‐
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಇಡುವ ಳ್ ಸಾಗರ ತಾ// ಈ
09
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್
ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/12/2009 0:00

D

20386

ಶಾಂತಿ ನಿಕೇತನಾ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಸೊಸೈಟಿ
ಎಂ. .ಬಿಎಸ್ ಭವನ ವ ಗಗ್ ಇವರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ
ಎಂ 4.60.ಘೋಷಣೆ/2008‐
ಸಾನ್ ಜೋನ್ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಗಾಡೀ
GIA‐PRY & SEC
09
ಕೊಪಪ್ ವ ಗಗ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/12/2009 0:00

D

20386

ADM‐1

ಶಾಂತಿ ನಿಕೇತನಾ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಸೊಸೈಟಿ
ಎಂ. .ಬಿಎಸ್ ಭವನ ವ ಗಗ್ ಇವರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ
ಎಂ 4.60.ಘೋಷಣೆ/2008‐
ಸಾನ್ ಜೋನ್ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಗಾಡೀ
09
ಕೊಪಪ್ ವ ಗಗ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/12/2009 0:00

D

MINO‐SEC

ಶಾಂತಿ ನಿಕೇತನಾ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಸೊಸೈಟಿ
ಎಂ. .ಬಿಎಸ್ ಭವನ ವ ಗಗ್ ಇವರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ
ಎಂ 4.60.ಘೋಷಣೆ/2008‐
ಸಾನ್ ಜೋನ್ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಗಾಡೀ
09
ಕೊಪಪ್ ವ ಗಗ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/12/2009 0:00

D

20368

20378

20386

20401

MINO‐SEC

ನಿ

ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಸೆಮಿನಾಗೆರ್ ನಿ

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ61/2008‐
GIA‐PRY & SEC
09

ಎಂಪಿಎಂ. ದಾಯ್ಲಯ ಎಂ.ಪಿ.ಎಂ.ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ, ಮುರ, ಪುತೂತ್ರು ತಾ..ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/9/2009 0:00

B

20401

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ61/2008‐
09

ಎಂಪಿಎಂ. ದಾಯ್ಲಯ ಎಂ.ಪಿ.ಎಂ.ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ, ಮುರ, ಪುತೂತ್ರು ತಾ..ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/9/2009 0:00

B

20401

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ61/2008‐
09

ಎಂಪಿಎಂ. ದಾಯ್ಲಯ ಎಂ.ಪಿ.ಎಂ.ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ, ಮುರ, ಪುತೂತ್ರು ತಾ..ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/9/2009 0:00

B

20467

GIA‐PRY & SEC

ಧಾಮಿರ್ಕ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರು
ಎಂ 4.62.ಘೋಷಣೆ/2008‐
ನಡೆಸುತಿತ್ರುವಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಧಾಮಿರ್ಕ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
09
ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/9/2009 0:00

B

20467

ADM‐1

ಧಾಮಿರ್ಕ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರು
ಎಂ 4.62.ಘೋಷಣೆ/2008‐
ನಡೆಸುತಿತ್ರುವಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಧಾಮಿರ್ಕ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
09
ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/9/2009 0:00

B

20467

MINO‐SEC

ಧಾಮಿರ್ಕ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರು
ಎಂ 4.62.ಘೋಷಣೆ/2008‐
ನಡೆಸುತಿತ್ರುವಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಧಾಮಿರ್ಕ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
09
ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/9/2009 0:00

B

20475

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ63/2008‐
09

9/9/2009 0:00

B

20475

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ63/2008‐
09

9/9/2009 0:00

B

20475

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ63/2008‐
09

9/9/2009 0:00

B

20512

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4.64.ಘೋಷಣೆ/2008‐
09

9/9/2009 0:00

B

20512

ADM‐1

ಎಂ 4.64.ಘೋಷಣೆ/2008‐
09

9/9/2009 0:00

B

20512

MINO‐SEC

ಎಂ 4.64.ಘೋಷಣೆ/2008‐
09

9/9/2009 0:00

B

ಐವನ್ ನಿಗ್, ಮಾಜಿ ಎಂ ಎಳ ಎ, ಇಂದಾರ್ನಗರ, ಬೆಂ
ಎಂ 4.ಮಾಹಕುಕ್.ಆಂಇಂಶು
ಇವರು ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ
GIA‐PRY & SEC
ಲಕ್/2008
ಮನ ರೂ.10/ರ
ೕಸಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್ ಲಗತಿತ್ ದೆ

7/18/2011 0:00

D

20539

ಗೌತಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್,
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಗೌತಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್,
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಗೌತಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್,
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ರೆಸುರೇಷನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಇಂದಿರಾನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು,ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ರೆಸುರೇಷನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಇಂದಿರಾನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು,ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ರೆಸುರೇಷನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಇಂದಿರಾನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು,ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಶಾಲ
ಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗ
ಬಗೆ..

20539

ADM‐1

ಐವನ್ ನಿಗ್, ಮಾಜಿ ಎಂ ಎಳ ಎ, ಇಂದಾರ್ನಗರ, ಬೆಂ
ಎಂ 4.ಮಾಹಕುಕ್.ಆಂಇಂಶು
ಇವರು ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ
ಲಕ್/2008
ಮನ ರೂ.10/ರ
ೕಸಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್ ಲಗತಿತ್ ದೆ

7/18/2011 0:00

D

20539

MINO‐SEC

ಐವನ್ ನಿಗ್, ಮಾಜಿ ಎಂ ಎಳ ಎ, ಇಂದಾರ್ನಗರ, ಬೆಂ
ಎಂ 4.ಮಾಹಕುಕ್.ಆಂಇಂಶು
ಇವರು ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ
ಲಕ್/2008
ಮನ ರೂ.10/ರ
ೕಸಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್ ಲಗತಿತ್ ದೆ

7/18/2011 0:00

D

20543

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4.01.ಪರ್ಭತೆಯ್/2008‐
09

ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳ ಕಷ್ಕರನುನ್ 4 ವಷರ್ಗ ಂದ
ಬೇರೆಡೆಗೆ ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

8/18/2011 0:00

D

20543

ADM‐1

ಎಂ 4.01.ಪರ್ಭತೆಯ್/2008‐
09

ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳ ಕಷ್ಕರನುನ್ 4 ವಷರ್ಗ ಂದ
ಬೇರೆಡೆಗೆ ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

8/18/2011 0:00

D

20543

MINO‐SEC

ಎಂ 4.01.ಪರ್ಭತೆಯ್/2008‐
09

ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳ ಕಷ್ಕರನುನ್ 4 ವಷರ್ಗ ಂದ
ಬೇರೆಡೆಗೆ ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

8/18/2011 0:00

D

20547

GIA‐PRY & SEC

ರ್ೕಮತಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಪರ್ತಿಮಾ, ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಭಾಷಾ
ಎಂ 10 ಂದಿ1.18. ಂದಿ/2
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳು ಇವರು ಮಾನಯ್ ಸಚಿವರು
008‐09
ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಸ ಲ್ಸದೇ ಇರುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

20547

ADM‐1

ರ್ೕಮತಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಪರ್ತಿಮಾ, ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಭಾಷಾ
ಎಂ 10 ಂದಿ1.18. ಂದಿ/2
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳು ಇವರು ಮಾನಯ್ ಸಚಿವರು
008‐09
ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಸ ಲ್ಸದೇ ಇರುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

20547

MINO‐SEC

ರ್ೕಮತಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಪರ್ತಿಮಾ, ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಭಾಷಾ
ಎಂ 10 ಂದಿ1.18. ಂದಿ/2
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳು ಇವರು ಮಾನಯ್ ಸಚಿವರು
008‐09
ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಸ ಲ್ಸದೇ ಇರುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00

D

20660

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ65/2008‐
09

1/30/2010 0:00

D

20660

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ65/2008‐
09

1/30/2010 0:00

D

20660

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ65/2008‐
09

1/30/2010 0:00

D

20662

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ 66/2008‐
09

8/18/2011 0:00

D

20662

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ 66/2008‐
09

8/18/2011 0:00

D

20662

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ 66/2008‐
09

8/18/2011 0:00

D

20663

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ67/2008‐
09

1/30/2010 0:00

D

20663

ADM‐1

ಎಂ 4
4ಘೋಷಣೆ67/2008‐
ಘೋಷಣ 67/2008‐
09

1/30/2010 0:00

D

20663

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ67/2008‐
09

1/30/2010 0:00

D

20917

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4.68.ಘೋಷಣೆ/2008‐
09

6/12/2009 0:00

D

20917

ADM‐1

ಎಂ 4.68.ಘೋಷಣೆ/2008‐
09

6/12/2009 0:00

D

20917

MINO‐SEC

ಎಂ 4.68.ಘೋಷಣೆ/2008‐
09

6/12/2009 0:00

D

ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಕನನ್ಡ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಅರ ೕಕೆರೆ, ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಕನನ್ಡ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಅರ ೕಕೆರೆ, ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಕನನ್ಡ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಅರ ೕಕೆರೆ, ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಅರ ೕಕೆರೆ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಅರ ೕಕೆರೆ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಅರ ೕಕೆರೆ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅರ ೕಕೆರೆ, ಹಾಸನ
ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪೌರ್ರ್ಢಶಾಲೆ,, ಅರ ೕಕೆರೆ,, ಹಾಸನ
ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅರ ೕಕೆರೆ, ಹಾಸನ
ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಶಾಂತಿ ನಿಕೇತನಾ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಸೊಸೈಟಿ
ಎಂ. .ಬಿ.ಎಸ್ ಭವನ ವ ಗಗ್ ಇವರು
ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಸೈಂಟ್ ಅಂತೋನಿಸ್ ಕನನ್ಡ
ಮಾಧಯ್ಮ .ಪಾರ್.ಶಾ ಇಡುವ ಳ್ ಸಾಗರ ತಾ// ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಗೋಚಿಸುವ ಬಗೆ
ಶಾಂತಿ ನಿಕೇತನಾ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಸೊಸೈಟಿ
ಎಂ. .ಬಿ.ಎಸ್ ಭವನ ವ ಗಗ್ ಇವರು
ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಸೈಂಟ್ ಅಂತೋನಿಸ್ ಕನನ್ಡ
ಮಾಧಯ್ಮ .ಪಾರ್.ಶಾ ಇಡುವ ಳ್ ಸಾಗರ ತಾ// ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಗೋಚಿಸುವ ಬಗೆ
ಶಾಂತಿ ನಿಕೇತನಾ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಸೊಸೈಟಿ
ಎಂ. .ಬಿ.ಎಸ್ ಭವನ ವ ಗಗ್ ಇವರು
ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಸೈಂಟ್ ಅಂತೋನಿಸ್ ಕನನ್ಡ
ಮಾಧಯ್ಮ .ಪಾರ್.ಶಾ ಇಡುವ ಳ್ ಸಾಗರ ತಾ// ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಗೋಚಿಸುವ ಬಗೆ

20925

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4.69.ಘೋಷಣೆ/2008‐
09

20925

ADM‐1

ಎಂ 4.69.ಘೋಷಣೆ/2008‐
09

20925

MINO‐SEC

ಎಂ 4.69.ಘೋಷಣೆ/2008‐
09

ಸೇಂಟ್ ಆನ್ಸ್ .ಪಾರ್.ಶಾ ಮರಿಯಂಪೇಟೆ,
ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾ// ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಗೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೇಂಟ್ ಆನ್ಸ್ .ಪಾರ್.ಶಾ ಮರಿಯಂಪೇಟೆ,
ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾ// ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಗೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೇಂಟ್ ಆನ್ಸ್ .ಪಾರ್.ಶಾ ಮರಿಯಂಪೇಟೆ,
ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾ// ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಗೋ ಸುವ ಬಗೆ.

6/12/2009 0:00

D

6/12/2009 0:00

D

6/12/2009 0:00

D

20940

ದೀ ಗೆ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ರಿ ಸಣೆಣ್ೕನಹ ಳ್, ನೊಣ ನಕೆರೆ
ಎಂ 4.70.ಘೋಷಣೆ/2008‐ ತಿಪಟೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಸೆಟ್ಲಾಲ್
GIA‐PRY & SEC
ಮೇರಿಸ್ ಶಾಲೆ ಕುಣಿಗಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
09
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/12/2009 0:00

D

20940

ADM‐1

ದೀ ಗೆ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ರಿ ಸಣೆಣ್ೕನಹ ಳ್, ನೊಣ ನಕೆರೆ
ಎಂ 4.70.ಘೋಷಣೆ/2008‐ ತಿಪಟೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಸೆಟ್ಲಾಲ್
ಮೇರಿಸ್ ಶಾಲೆ ಕುಣಿಗಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
09
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/12/2009 0:00

D

MINO‐SEC

ದೀ ಗೆ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ರಿ ಸಣೆಣ್ೕನಹ ಳ್, ನೊಣ ನಕೆರೆ
ಎಂ 4.70.ಘೋಷಣೆ/2008‐ ತಿಪಟೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಸೆಟ್ಲಾಲ್
ಮೇರಿಸ್ ಶಾಲೆ ಕುಣಿಗಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
09
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/12/2009 0:00

D

6/12/2009 0:00

D

6/12/2009 0:
0:00
00

D

6/12/2009 0:00

D

9/9/2009 0:00

B

9/9/2009 0:00

B

9/9/2009 0:00

B

8/26/2011 0:00

D

8/26/2011 0:00

D

20940

21005

21005

21005

21033

21033

21033

21980

21980

ಬಕ್ ಮೂನ್ಸ್ ಪೌರ್ಢ ಆಲೆ, ಶೆಟಿಟ್ ಕೊಪಪ್
ಎಂ 4.72.ಘೋಷಣೆ/2008‐ ನರ ಂಹರಾಜಪುರ ತಾ/ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ
GIA‐PRY & SEC
09
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಬಕ್ ಮೂನ್ಸ್ ಪೌರ್ಢ ಆಲೆ, ಶೆಟಿಟ್ ಕೊಪಪ್
ಎಂ 4.72.ಘೋಷಣೆ/2008‐ ನರ ಂಹರಾಜಪುರ
ು ತಾ/ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು
/ ಕ್
ಜಿಲೆಲ್ಲ್ ಈ
ADM‐1
09
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಬಕ್ ಮೂನ್ಸ್ ಪೌರ್ಢ ಆಲೆ, ಶೆಟಿಟ್ ಕೊಪಪ್
ಎಂ 4.72.ಘೋಷಣೆ/2008‐ ನರ ಂಹರಾಜಪುರ ತಾ/ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ
MINO‐SEC
09
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಫಾತೀಮ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಕುಶಾಲನಗರ, ಈ
ಎಂ 4.73.ಘೋಷಣೆ/2008‐
GIA‐PRY & SEC
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
09
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಫಾತೀಮ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಕುಶಾಲನಗರ, ಈ
ಎಂ 4.73.ಘೋಷಣೆ/2008‐
ADM‐1
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
09
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಫಾತೀಮ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಕುಶಾಲನಗರ, ಈ
ಎಂ 4.73.ಘೋಷಣೆ/2008‐
MINO‐SEC
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
09
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂ:2108/2007, ರ ೕಂದರ್ ರೂರಲ್
ಎಂ 4ದಾವೆ.46.ಘೋಷಣೆ/ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಚೌಳೂರು, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್,
GIA‐PRY & SEC
2008‐09
ದಾವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಅಗತಯ್ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್
ಸ ಸುವ ಬಗೆ.
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂ:2108/2007, ರ ೕಂದರ್ ರೂರಲ್
ಎಂ 4ದಾವೆ.46.ಘೋಷಣೆ/ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಚೌಳೂರು, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್,
ADM‐1
2008‐09
ದಾವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಅಗತಯ್ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್
ಸ ಸುವ ಬಗೆ.

21980

MINO‐SEC

21991

GIA‐PRY & SEC

21991

ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂ:2108/2007, ರ ೕಂದರ್ ರೂರಲ್
ಎಂ 4ದಾವೆ.46.ಘೋಷಣೆ/ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಚೌಳೂರು, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್,
2008‐09
ದಾವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಅಗತಯ್ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್
ಸ ಸುವ ಬಗೆ.

8/26/2011 0:00

D

ಎಂ 4ಓತರಬೇತಿ.ತೆ. .ನಿ.7 ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಕೋಸ್ರ್ ತರಬೇತಿಗೆ ಸೇವಾನಿರತ
5/2008‐09
ತೆಲುಗು ಕಷ್ಕರನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/18/2011 0:00

D

ADM‐1

ಎಂ 4ಓತರಬೇತಿ.ತೆ. .ನಿ.7 ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಕೋಸ್ರ್ ತರಬೇತಿಗೆ ಸೇವಾನಿರತ
5/2008‐09
ತೆಲುಗು ಕಷ್ಕರನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/18/2011 0:00

D

21991

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಓತರಬೇತಿ.ತೆ. .ನಿ.7 ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಕೋಸ್ರ್ ತರಬೇತಿಗೆ ಸೇವಾನಿರತ
5/2008‐09
ತೆಲುಗು ಕಷ್ಕರನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/18/2011 0:00

D

22102

GIA‐PRY & SEC

2/28/2011 0:00

D

22102

ADM‐1

2/28/2011 0:00

D

22102

MINO‐SEC

2/28/2011 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

5/10/2010 0:00

E

5/10/2010 0:00

E

ಎಂ. 10.37.ಅರೇಬಿಕ್/200
8‐09
ಎಂ. 10.37.ಅರೇಬಿಕ್/200
8‐09
ಎಂ. 10.37.ಅರೇಬಿಕ್/200
8‐09

22106

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ. 10
ಂದಿ1.19.ಅರೇಬಿಕ್/2008‐
09

22106

ADM‐1

ಎಂ. 10
ಂದಿ1.19.ಅರೇಬಿಕ್/2008‐
09

22106

MINO‐SEC

ಎಂ. 10
ಂದಿ1.19.ಅರೇಬಿಕ್/2008‐
09

22109

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ. 10 ಂದಿ2.1.ಅರೇಬಿಕ್
/2007‐08

22109

ADM‐1

ಎಂ. 10 ಂದಿ2.1.ಅರೇಬಿಕ್
/2007‐08

22109

MINO‐SEC

ಎಂ. 10 ಂದಿ2.1.ಅರೇಬಿಕ್
/2007‐08

22111

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ. 10 ಂದಿ2.33.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2008‐09

22111

ADM‐1

ಎಂ. 10 ಂದಿ2.33.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2008‐09

22111

MINO‐SEC

ಎಂ. 10 ಂದಿ2.33.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2008‐09

22114

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ. 10 ಂದಿ2.36.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2008‐09

22114

ADM‐1

ಎಂ. 10 ಂದಿ2.36.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2008‐09

ಹನಫಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಅರೆಬಿಕ್ ಂದಿ
ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಬಿ ದರ ಬಗೆಗ್.
ಹನಫಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಅರೆಬಿಕ್ ಂದಿ
ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಬಿ ದರ ಬಗೆಗ್.
ಹನಫಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಅರೆಬಿಕ್ ಂದಿ
ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಬಿ ದರ ಬಗೆಗ್.
ಬಾಪೂಜಿ ಂದಿ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊರಪಢಟೆ,
ತುಮಕೂರು ಜಿ ಇ ಲ್ ಂದಿ ತರಗತಿಗಳನುನ್ ನಡೆಸಲು
82‐83 ನೇ ಸಾ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಪರ್ತಿ ಕಳು
ಕೋರಿ ಮನ
ಬಾಪೂಜಿ ಂದಿ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊರಪಢಟೆ,
ತುಮಕೂರು ಜಿ ಇ ಲ್ ಂದಿ ತರಗತಿಗಳನುನ್ ನಡೆಸಲು
82‐83 ನೇ ಸಾ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಪರ್ತಿ ಕಳು
ಕೋರಿ ಮನ
ಬಾಪೂಜಿ ಂದಿ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊರಪಢಟೆ,
ತುಮಕೂರು ಜಿ ಇ ಲ್ ಂದಿ ತರಗತಿಗಳನುನ್ ನಡೆಸಲು
82‐83
82 83 ನೇ
ನ ಸಾ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ
ನಿ ಡಿರುವ ಪರ್ತಿ ಕಳು
ಕೋರಿ ಮನ
ರ್ೕ ಎಂ.ಡಿ. ಪೀರ್ ಜಾದೆ, ಸ. . ನಾ ೕದಾ ಅಖತ್ರ್,
ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ, ರಗುಪಪ್ ಇವರಿಗೆ
ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರ ಹುದೆಗೆ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕ ಎಂ.ಡಿ. ಪೀರ್ ಜಾದೆ, ಸ. . ನಾ ೕದಾ ಅಖತ್ರ್,
ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ, ರಗುಪಪ್ ಇವರಿಗೆ
ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರ ಹುದೆಗೆ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕ ಎಂ.ಡಿ. ಪೀರ್ ಜಾದೆ, ಸ. . ನಾ ೕದಾ ಅಖತ್ರ್,
ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ, ರಗುಪಪ್ ಇವರಿಗೆ
ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರ ಹುದೆಗೆ ಬಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಮೈನಾರಿಟಿ ವೇಲ್ ಫೇರ್ ಕಮೀಟಿ ಜಾಪುರ ಕಷ್ಣ
ಸಂಸೆಥ್ಯಿಂದ ಪಾರ್ರಂಭಿ ದ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆಗ ಗೆ
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
ಮೈನಾರಿಟಿ ವೇಲ್ ಫೇರ್ ಕಮೀಟಿ ಜಾಪುರ ಕಷ್ಣ
ಸಂಸೆಥ್ಯಿಂದ ಪಾರ್ರಂಭಿ ದ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆಗ ಗೆ
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
ಮೈನಾರಿಟಿ ವೇಲ್ ಫೇರ್ ಕಮೀಟಿ ಜಾಪುರ ಕಷ್ಣ
ಸಂಸೆಥ್ಯಿಂದ ಪಾರ್ರಂಭಿ ದ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆಗ ಗೆ
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
ಖಾಜಾ ಆಮೀನೋದಿದ್ೕನ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಜಾಪುರ,
ಈ ಶಾಲೆಯ 2007‐08 ರಿಂದ 2011‐12 ನೇ ಸಾ ನ
ಮಾನಯ್ತೇ ನ ೕಕರಣ ಕುರಿತು.
ಖಾಜಾ ಆಮೀನೋದಿದ್ೕನ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಜಾಪುರ,
ಈ ಶಾಲೆಯ 2007‐08 ರಿಂದ 2011‐12 ನೇ ಸಾ ನ
ಮಾನಯ್ತೇ ನ ೕಕರಣ ಕುರಿತು.

22114

22118

22118

22118

22164

22164

22164

22714

22714

22714

ಖಾಜಾ ಆಮೀನೋದಿದ್ೕನ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಜಾಪುರ,
ಎಂ. 10 ಂದಿ2.36.ಅರೇಬಿ
ಈ ಶಾಲೆಯ 2007‐08 ರಿಂದ 2011‐12 ನೇ ಸಾ ನ
ಕ್/2008‐09
ಮಾನಯ್ತೇ ನ ೕಕರಣ ಕುರಿತು.
ಅನವ್ರೇ ಖಾದಿರ್ಯಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ
ಎಂ. 10 ಂದಿ2.35.ಅರೇಬಿ
ದೋಟಿಹಾಳ, ತಾಕುಷಟ್ಗಿ, ಇವರಿಗೆ ಅರೇಬಿಕ್
GIA‐PRY & SEC
ಕ್/2008‐09
ಮದರಸಾ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಕುರಿತು.
ಅನವ್ರೇ ಖಾದಿರ್ಯಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ
ಎಂ. 10 ಂದಿ2.35.ಅರೇಬಿ
ದೋಟಿಹಾಳ, ತಾಕುಷಟ್ಗಿ, ಇವರಿಗೆ ಅರೇಬಿಕ್
ADM‐1
ಕ್/2008‐09
ಮದರಸಾ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಕುರಿತು.
ಅನವ್ರೇ ಖಾದಿರ್ಯಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ
ಎಂ. 10 ಂದಿ2.35.ಅರೇಬಿ
ದೋಟಿಹಾಳ, ತಾಕುಷಟ್ಗಿ, ಇವರಿಗೆ ಅರೇಬಿಕ್
MINO‐SEC
ಕ್/2008‐09
ಮದರಸಾ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಕುರಿತು.
ಎಮ. 10
ಂದಿ ಕಷ್ಣ ಪರಾಂಗತ ಪಠಯ್ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.
GIA‐PRY & SEC ಂದಿ1.20.ಅರೇಬಿಕ್/2008‐
09
ಎಮ. 10
ಂದಿ ಕಷ್ಣ ಪರಾಂಗತ ಪಠಯ್ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.
ADM‐1
ಂದಿ1.20.ಅರೇಬಿಕ್/2008‐
09
ಎಮ. 10
ಂದಿ ಕಷ್ಣ ಪರಾಂಗತ ಪಠಯ್ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.
MINO‐SEC
ಂದಿ1.20.ಅರೇಬಿಕ್/2008‐
09
BDMNE ಸಂಸೆಥ್ ಅಡಿಯ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ
CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ
ಅನುದಾನಿತ
ೕಹಮಮ್ದಿಯಾರ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ,
GIA‐PRY & SEC
ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009
ಮನಗೋ ಯ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಅನುಮತಿ ಹಾಗೂ
ಅನುದಾನ ಸ ತ ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು.
BDMNE ಸಂಸೆಥ್ ಅಡಿಯ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ
CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ
ಅನುದಾನಿತ
ೕಹಮಮ್ದಿಯಾರ
ಮ್
ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ,,
ADM‐1
ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009
ಮನಗೋ ಯ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಅನುಮತಿ ಹಾಗೂ
ಅನುದಾನ ಸ ತ ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು.
BDMNE ಸಂಸೆಥ್ ಅಡಿಯ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ
CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ
ಅನುದಾನಿತ
ೕಹಮಮ್ದಿಯಾರ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ,
MINO‐SEC
ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009
ಮನಗೋ ಯ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಅನುಮತಿ ಹಾಗೂ
ಅನುದಾನ ಸ ತ ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು.
MINO‐SEC
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GIA‐PRY & SEC

mc10[hindi]01.21. ಂದಿ/
200809

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಂದಿ ಕಷ್ಣ
ಪಾರಂಗತ್ ತರಬೇತಿಗೆ ಪರ್ವೇಶ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆ ಸಂಬಂಧ
ರಾಜಯ್ ಪತರ್ ಪರ್ಕಟಣೆಯನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

5/10/2010 0:00

C

22722

ADM‐1

mc10[hindi]01.21. ಂದಿ/
200809

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಂದಿ ಕಷ್ಣ
ಪಾರಂಗತ್ ತರಬೇತಿಗೆ ಪರ್ವೇಶ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆ ಸಂಬಂಧ
ರಾಜಯ್ ಪತರ್ ಪರ್ಕಟಣೆಯನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

5/10/2010 0:00

C

MINO‐SEC

mc10[hindi]01.21. ಂದಿ/
200809

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಂದಿ ಕಷ್ಣ
ಪಾರಂಗತ್ ತರಬೇತಿಗೆ ಪರ್ವೇಶ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆ ಸಂಬಂಧ
ರಾಜಯ್ ಪತರ್ ಪರ್ಕಟಣೆಯನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

5/10/2010 0:00

C

ಬಾಗಲಕೋಟಿಯ ಲ್ ಮರ್ ಅರಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜನುನ್
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

2/28/2011 0:00

D

ಬಾಗಲಕೋಟಿಯ ಲ್ ಮರ್ ಅರಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜನುನ್
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

2/28/2011 0:00

D

22722

23451

23451

ಎಂ 10[ ಂದಿ02.29.ಯಾ
GIA‐PRY & SEC ವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್
ಮಾಡಿ/2008 09
ಎಂ 10[ ಂದಿ02.29.ಯಾ
ADM‐1
ವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್
ಮಾಡಿ/2008 09

23451

MINO‐SEC

23454

GIA‐PRY & SEC

23454

ADM‐1

23454

MINO‐SEC

23520

GIA‐PRY & SEC

23520

ADM‐1

23520

MINO‐SEC

25135

GIA‐PRY & SEC

25135

ADM‐1

25135

MINO‐SEC

25139

GIA‐PRY & SEC

25139

ADM‐1

25139

MINO‐SEC

25156

GIA‐PRY & SEC

25156

ADM‐1

25156

MINO‐SEC

25158

GIA‐PRY & SEC

25158

ADM‐1

25158

MINO‐SEC

25213

GIA‐PRY & SEC

25213

ADM‐1

ಎಂ 10[ ಂದಿ02.29.ಯಾ
ಬಾಗಲಕೋಟಿಯ ಲ್ ಮರ್ ಅರಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜನುನ್
ವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
ಮಾಡಿ/2008 09
ಎಂ 10[ ಂದಿ02.16. ಂದಿ
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ.
/2008 09
ಎಂ 10[ ಂದಿ02.16. ಂದಿ
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ.
/2008 09
ಎಂ 10[ ಂದಿ02.16. ಂದಿ
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ.
/2008 09
ತಡಸ ಗಾರ್ಮಕೆಕ್ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರು
..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009
ತಡಸ ಗಾರ್ಮಕೆಕ್ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರು
..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009
ತಡಸ ಗಾರ್ಮಕೆಕ್ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರು
..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009
ಎಂ 4ಮಭಾಅಸಂ.88.ಆಡ ಮಹಾರಾಷಟ್ರ್ ಏಕೀಕರಣ ಸಮಿತಿ, ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ
ಮನ ಬಗೆಗ್.
ತ/2008‐09
ಎಂ 4ಮಭಾಅಸಂ.88.ಆಡ ಮಹಾರಾಷಟ್ರ್ ಏಕೀಕರಣ ಸಮಿತಿ, ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ
ಮನ ಬಗೆಗ್.
ತ/2008‐09
ಎಂ 4ಮಭಾಅಸಂ.88.ಆಡ ಮಹಾರಾಷಟ್ರ್ ಏಕೀಕರಣ ಸಮಿತಿ, ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ
ಮನ ಬಗೆಗ್.
ತ/2008‐09
ಕನಾರ್ಟಕ ೇತಿರ್ೕಯ ಮರಾಠ ಪರಿಷದ್, ಭಾ ಕ್
ಎಂ 4ಕ ೇಮಪರಿಷತ್.89.
ಜಿಲೆ,ಇವರ ಮನ ಬಗೆಗ್.
ಆಡ ತ/2008‐09
ಕನಾರ್ಟಕ ೇತಿರ್ೕಯ ಮರಾಠ ಪರಿಷದ್, ಭಾ ಕ್
ಎಂ 4ಕ ೇಮಪರಿಷತ್.89.
ಜಿಲೆ,ಇವರ ಮನ ಬಗೆಗ್.
ಆಡ ತ/2008‐09
ಕನಾರ್ಟಕ ೇತಿರ್ೕಯ ಮರಾಠ ಪರಿಷದ್, ಭಾ ಕ್
ಎಂ 4ಕ ೇಮಪರಿಷತ್.89.
ಜಿಲೆ,ಇವರ ಮನ ಬಗೆಗ್.
ಆಡ ತ/2008‐09
ಕೆ ಸ್ಟ್ ದಿ ಕಿಂಗ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್, ಮೈಸೂರು ಈ
ಎಂ 4.85.ಘೋಷಣೆ/2008‐
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಸಂಸೆಥ್ ಎಂದು
09
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಕೆ ಸ್ಟ್ ದಿ ಕಿಂಗ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್, ಮೈಸೂರು ಈ
ಎಂ 4.85.ಘೋಷಣೆ/2008‐
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಸಂಸೆಥ್ ಎಂದು
09
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಕೆ ಸ್ಟ್ ದಿ ಕಿಂಗ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್, ಮೈಸೂರು ಈ
ಎಂ 4.85.ಘೋಷಣೆ/2008‐
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಸಂಸೆಥ್ ಎಂದು
09
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಟಿಟಿಐ ಮಂಡಯ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್
ಎಂ 4.98.ಘೋಷಣೆ/2008‐
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ ಸಂಸೆಥ್ ಎಂದು
09
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಟಿಟಿಐ ಮಂಡಯ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್
ಎಂ 4.98.ಘೋಷಣೆ/2008‐
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ ಸಂಸೆಥ್ ಎಂದು
09
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಟಿಟಿಐ ಮಂಡಯ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್
ಎಂ 4.98.ಘೋಷಣೆ/2008‐
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ ಸಂಸೆಥ್ ಎಂದು
09
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರು, ಕೃಪಾದಾನಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ಎಂ 4ಅಪೀಲು.53.ಬಡಿತ್ಗಳು ಮಂಟೂರು ರಸೆತ್, ಹುಬಬ್ ಳ್, ಇವರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ
/2008‐09
ಸಂಬಂಧ ಮೇಲಮ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಪುಪ್ ನಿಧಾರ್ರದ
ಬಗೆ ಮರು ಅಜಿರ್ ಕುರಿತು.
ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರು, ಕೃಪಾದಾನಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ಎಂ 4ಅಪೀಲು.53.ಬಡಿತ್ಗಳು ಮಂಟೂರು ರಸೆತ್, ಹುಬಬ್ ಳ್, ಇವರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ
/2008‐09
ಸಂಬಂಧ ಮೇಲಮ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಪುಪ್ ನಿಧಾರ್ರದ
ಬಗೆ ಮರು ಅಜಿರ್ ಕುರಿತು.
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GIA‐PRY & SEC

25385

ADM‐1

ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರು, ಕೃಪಾದಾನಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ಎಂ 4ಅಪೀಲು.53.ಬಡಿತ್ಗಳು ಮಂಟೂರು ರಸೆತ್, ಹುಬಬ್ ಳ್, ಇವರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ
/2008‐09
ಸಂಬಂಧ ಮೇಲಮ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಪುಪ್ ನಿಧಾರ್ರದ
ಬಗೆ ಮರು ಅಜಿರ್ ಕುರಿತು.
ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥೇಶವ್ರ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ಎಂ 4ಭಾಅಸಂಶಾ.97.
ಧಮರ್ಸಥ್ಳ, ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇದನುನ್ ತುಳು ಅಲಪ್
ಘೋಷಣೆ/2008‐09
ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥೇಶವ್ರ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ಎಂ 4ಭಾಅಸಂಶಾ.97.
ಧಮರ್ಸಥ್ಳ, ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇದನುನ್ ತುಳು ಅಲಪ್
ಘೋಷಣೆ/2008‐09
ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥೇಶವ್ರ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ಎಂ 4ಭಾಅಸಂಶಾ.97.
ಧಮರ್ಸಥ್ಳ, ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇದನುನ್ ತುಳು ಅಲಪ್
ಘೋಷಣೆ/2008‐09
ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
mc10[hindi02.44.ಅರೇಬಿ Release of salaries of gulbarga district arabic
aided school teachers.
ಕ್/2008 09
mc10[hindi02.44.ಅರೇಬಿ Release of salaries of gulbarga district arabic
aided school teachers.
ಕ್/2008 09
mc10[hindi02.44.ಅರೇಬಿ Release of salaries of gulbarga district arabic
aided school teachers.
ಕ್/2008 09
ನೂರೂನ್ ನಬಿ ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜು, ಬಿಜಾಪುರ, ಇ ಲ್
mc10[hindi02.45.ಅರೇಬಿ
ನಿವೃತಿತ್ಯಿಂದ ಖಾ ಯಾದ ಹುದೆದ್ಯನುನ್
ಕ್/2008 09
ತುಂಬಿಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ನೂರೂನ್ ನಬಿ ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜು, ಬಿಜಾಪುರ, ಇ ಲ್
mc10[hindi02.45.ಅರೇಬಿ
ನಿವೃತಿತ್ಯಿಂದ ಖಾ ಯಾದ ಹುದೆದ್ಯನುನ್
ಕ್/2008 09
ತುಂಬಿಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ನೂರೂನ್ ನಬಿ ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜು, ಬಿಜಾಪುರ, ಇ ಲ್
mc10[hindi02.45.ಅರೇಬಿ
ನಿವೃತಿತ್ಯಿಂದ ಖಾ ಯಾದ ಹುದೆದ್ಯನುನ್
ಕ್/2008 09
ತುಂಬಿಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಲೂಡ್ ಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾ ಬೆಟಟ್ ರಾಜಪೇಟೆ ಈ
ಎಂ 4.90.ಘೋಷಣೆ/2008‐
ಶಾಲೆಯನುನ್ನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಯ್ ಶಾಲೆ ಎಂದು
09
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಲೂಡ್ ಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾ ಬೆಟಟ್ ರಾಜಪೇಟೆ ಈ
ಎಂ 4.90.ಘೋಷಣೆ/2008‐
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು
09
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಲೂಡ್ ಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾ ಬೆಟಟ್ ರಾಜಪೇಟೆ ಈ
ಎಂ 4.90.ಘೋಷಣೆ/2008‐
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು
09
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಗೆರ್ೕಸ್ ಕನನ್ಡ ಮತುತ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ರಿಯ
ಎಂ 4.95.ಘೋಷಣೆ/2008‐
ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
09
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಗೆರ್ೕಸ್ ಕನನ್ಡ ಮತುತ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ರಿಯ
ಎಂ 4.95.ಘೋಷಣೆ/2008‐
ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
09
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಗೆರ್ೕಸ್ ಕನನ್ಡ ಮತುತ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ರಿಯ
ಎಂ 4.95.ಘೋಷಣೆ/2008‐
ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
09
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
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ಸೆಂಟ್ ಪಾಲ್ಸ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ಎಂ 4.77.ಘೋಷಣೆ/2008‐
ಪಿ.ಜೆ. ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್
09
ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/9/2010 0:00

E

ಸೆಂಟ್ ಪಾಲ್ಸ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ಎಂ 4.77.ಘೋಷಣೆ/2008‐
ಪಿ.ಜೆ. ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್
09
ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
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GIA‐PRY & SEC

ಸೆಂಟ್ ಪಾಲ್ಸ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ಎಂ 4.77.ಘೋಷಣೆ/2008‐
ಪಿ.ಜೆ. ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್
09
ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ನಿಮರ್ಲ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಅನುದಾನರ ತ ರಿಯ
ಎಂ 4.78.ಘೋಷಣೆ/2008‐
ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಬಾಳೆಹೊನೂನ್ರು, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್
09
ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ನಿಮರ್ಲ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಅನುದಾನರ ತ ರಿಯ
ಎಂ 4.78.ಘೋಷಣೆ/2008‐
ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಬಾಳೆಹೊನೂನ್ರು, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್
09
ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ನಿಮರ್ಲ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಅನುದಾನರ ತ ರಿಯ
ಎಂ 4.78.ಘೋಷಣೆ/2008‐
ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಬಾಳೆಹೊನೂನ್ರು, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್
09
ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ
ಎಂ 4ಅಸಂ.56. ಕಷ್ಣ
ಸಮಸೆಯ್ಗಳ ಬಗೆಗ್
ಸಂ/2008‐09
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ
ಎಂ 4ಅಸಂ.56. ಕಷ್ಣ
ಸಮಸೆಯ್ಗಳ ಬಗೆಗ್
ಸಂ/2008‐09
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ
ಎಂ 4ಅಸಂ.56. ಕಷ್ಣ
ಸಮಸೆಯ್ಗಳ ಬಗೆಗ್
ಸಂ/2008‐09
ನಿಮರ್ಲ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾಂಡವಪುರ
ಎಂ 4.79.ಘೋಷಣೆ/2008‐
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
09
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ನಿಮರ್ಲ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾಂಡವಪುರ
ಎಂ 4.79.ಘೋಷಣೆ/2008‐
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
09
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ನಿಮರ್ಲ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾಂಡವಪುರ
ಎಂ 4.79.ಘೋಷಣೆ/2008‐
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
09
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಎಂ 4ಅಸಂಸಾಥ್ನಮಾನ.87 ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳ ಅನುದಾನ ಬಿಡಿಗಡೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.ಗ್
.ಆಡ ತ/2008‐09
/
ಎಂ 4ಅಸಂಸಾಥ್ನಮಾನ.87 ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳ ಅನುದಾನ ಬಿಡಿಗಡೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
.ಆಡ ತ/2008‐09
ಎಂ 4ಅಸಂಸಾಥ್ನಮಾನ.87 ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳ ಅನುದಾನ ಬಿಡಿಗಡೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
.ಆಡ ತ/2008‐09
ಎಂ 4ಮರಾಠಿ.86.ಘೋಷಣೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ನ ಮರಾಠಿ ಮಾತನಾಡುವ ಜನರು
ಸ ರುವ ಮನ ಬಗೆಗ್.
/2008‐09
ಎಂ 4ಮರಾಠಿ.86.ಘೋಷಣೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ನ ಮರಾಠಿ ಮಾತನಾಡುವ ಜನರು
ಸ ರುವ ಮನ ಬಗೆಗ್.
/2008‐09
ಎಂ 4ಮರಾಠಿ.86.ಘೋಷಣೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ನ ಮರಾಠಿ ಮಾತನಾಡುವ ಜನರು
ಸ ರುವ ಮನ ಬಗೆಗ್.
/2008‐09
ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ಎಂ 4.84.ಘೋಷಣೆ/2008‐
ಚಾಮರಾಜನಗರ ‐ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
09
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ಎಂ 4.84.ಘೋಷಣೆ/2008‐
ಚಾಮರಾಜನಗರ ‐ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
09
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ಎಂ 4.84.ಘೋಷಣೆ/2008‐
ಚಾಮರಾಜನಗರ ‐ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
09
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೆಂಟ್ ಆಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಈ ಆಡ ತ
ಎಂ 4.82.ಘೋಷಣೆ/2008‐
ಮಂಡ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿತ್ಸುವ ರೆಸುರಕಷ್ನ್
09
.ಪಾರ್.ಶಾ ಇಂದಿರಾನಗರ ಬೆಂ. ಈ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
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25433

MINO‐SEC

ಎಂ 4.83.ಘೋಷಣೆ/2008‐
09

25436

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4.76.ಘೋಷಣೆ/2008‐
09

25436

ADM‐1

ಎಂ 4.76.ಘೋಷಣ
ಘೋಷಣೆ/2008‐
/2008‐
09

25436

MINO‐SEC

ಎಂ 4.76.ಘೋಷಣೆ/2008‐
09

25553

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4.91.ಘೋಷಣೆ/2008‐
09

25553

ADM‐1

ಎಂ 4.91.ಘೋಷಣೆ/2008‐
09

25553

MINO‐SEC

ಎಂ 4.91.ಘೋಷಣೆ/2008‐
09

25558

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4.99.ಘೋಷಣೆ/2008‐
09

25558

ADM‐1

ಎಂ 4.99.ಘೋಷಣೆ/2008‐
09

ಸೆಂಟ್ ಆಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಈ ಆಡ ತ
ಮಂಡ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿತ್ಸುವ ರೆಸುರಕಷ್ನ್
.ಪಾರ್.ಶಾ ಇಂದಿರಾನಗರ ಬೆಂ. ಈ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೆಂಟ್ ಆಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಈ ಆಡ ತ
ಮಂಡ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿತ್ಸುವ ರೆಸುರಕಷ್ನ್
.ಪಾರ್.ಶಾ ಇಂದಿರಾನಗರ ಬೆಂ. ಈ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಹುಣಸೂರು ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಹುಣಸೂರು ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಹುಣಸೂರು ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೆಂಟ್ ತೆರೆಸಾ ತಮಿಳು .ಪಾರ್ ಶಾ ಮಾಟರ್ ಳ್
ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ ತಾ/ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೆಂಟ್ ತೆರೆಸಾ ತಮಿಳು .ಪಾರ್ ಶಾ ಮಾಟರ್ ಳ್
ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ ತಾ/ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೆಂಟ್ ತೆರೆಸಾ ತಮಿಳು .ಪಾರ್ ಶಾ ಮಾಟರ್ ಳ್
ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ ತಾ/ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಪೌರ್ರ್ಢ ಶಾಲೆ,, ಹೊಸಕೋಟೆ ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೆಂಟ್ ತೆರೆಸಾ ಆಂಗಲ್ .ಪಾರ್.ಶಾ ಮಾಟರ್ ಳ್
ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ ತಾ/ ಈ ಶಾಳೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಸೆಂಟ್ ತೆರೆಸಾ ಆಂಗಲ್ .ಪಾರ್.ಶಾ ಮಾಟರ್ ಳ್
ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ ತಾ/ ಈ ಶಾಳೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಸೆಂಟ್ ತೆರೆಸಾ ಆಂಗಲ್ .ಪಾರ್.ಶಾ ಮಾಟರ್ ಳ್
ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ ತಾ/ ಈ ಶಾಳೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಕಾಲ್ ಕ್ ಪೂವರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ನಂ.53, ಐಜಿ ಕಾಲೋನಿ ಉದಯಗಿರಿ ಮೈಸೂರು, ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಕಾಲ್ ಕ್ ಪೂವರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ನಂ.53, ಐಜಿ ಕಾಲೋನಿ ಉದಯಗಿರಿ ಮೈಸೂರು, ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.

9/9/2009 0:00

B

9/9/2009 0:00

B

9/9/2009 0:00

B

9/9/2009 0:00

B

9/9/2009 0:00

B

8/24/2010 0:00

D

8/24/2010 0:00

D

8/24/2010 0:00

D

9/9/2009 0:00

B

9/9/2009 0:00

B

9/9/2009 0:00

B

9/9/2009 0:00

B

9/9/2009 0:00

B

9/9/2009 0:00

B

9/9/2009 0:00

B

9/9/2009 0:00

B

25558

25563

25563

25563

ಕಾಲ್ ಕ್ ಪೂವರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ಎಂ 4.99.ಘೋಷಣೆ/2008‐ ನಂ.53, ಐಜಿ ಕಾಲೋನಿ ಉದಯಗಿರಿ ಮೈಸೂರು, ಈ
MINO‐SEC
09
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಮಾಟರ್ ಳ್
ಎಂ 4.80.ಘೋಷಣೆ/2008‐
GIA‐PRY & SEC
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
09
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಮಾಟರ್ ಳ್
ಎಂ 4.80.ಘೋಷಣೆ/2008‐
ADM‐1
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
09
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಮಾಟರ್ ಳ್
ಎಂ 4.80.ಘೋಷಣೆ/2008‐
MINO‐SEC
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
09
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.

9/9/2009 0:00

B

8/24/2010 0:00

D

8/24/2010 0:00

D

8/24/2010 0:00

D

27123

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ. 10
ಂದಿ1/ಇತರೆ:08/2008‐09

ಎಸ್.ಆರ್.

ಬೆಂಗಳೂರು ಂದಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ
ಪರ್ಕಟಣೆ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00

D

27123

ADM‐1

ಎಂ. 10
ಂದಿ1/ಇತರೆ:08/2008‐09

ಎಸ್.ಆರ್.

ಬೆಂಗಳೂರು ಂದಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ
ಪರ್ಕಟಣೆ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00

D

27123

MINO‐SEC

ಎಂ. 10
ಂದಿ1/ಇತರೆ:08/2008‐09

ಎಸ್.ಆರ್.

ಬೆಂಗಳೂರು ಂದಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ
ಪರ್ಕಟಣೆ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00

D

27128

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 10/
ಂದಿ1/ಇತರೆ:09/2008‐09

ಂದಿ ಭಾಷೆಯನುನ್ ಕಷ್ಣ ೇತರ್ದ ಲ್ ಉಧಾ ನತೆ
ತೋರುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00

D

27128

ADM‐1

ಎಂ 10/
ಂದಿ1/ಇತರೆ:09/2008‐09

ಂದಿ ಭಾಷೆಯನುನ್ ಕಷ್ಣ ೇತರ್ದ ಲ್ ಉಧಾ ನತೆ
ತೋರುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00

D

27128

MINO‐SEC

ಎಂ 10/
ಂದಿ1/ಇತರೆ:09/2008
ಂದಿ
1/ಇತರೆ:09/2008‐09

ಂದಿ ಭಾಷೆಯನುನ್ ಕಷ್ಣ ೇತರ್ದ ಲ್ ಉಧಾ ನತೆ
ತೋರುತಿರುವ
ತೋರುತಿತ್
ರುವ ಬಗೆಗ್
ಬಗೆ

3/26/2009 0:00

D

27131

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 10
ಂದಿ1/ಇತರೆ:17/2007‐08

ಂದಿ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಬಗೆಗ್ ಸಪ್ ಠ್ೕಕರಣ

3/26/2009 0:00

D

27131

ADM‐1

ಎಂ 10
ಂದಿ1/ಇತರೆ:17/2007‐08

ಂದಿ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಬಗೆಗ್ ಸಪ್ ಠ್ೕಕರಣ

3/26/2009 0:00

D

27131

MINO‐SEC

ಎಂ 10
ಂದಿ1/ಇತರೆ:17/2007‐08

ಂದಿ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಬಗೆಗ್ ಸಪ್ ಠ್ೕಕರಣ

3/26/2009 0:00

D

27139

GIA‐PRY & SEC

3/26/2009 0:00

D

27139

ADM‐1

3/26/2009 0:00

D

27139

MINO‐SEC

3/26/2009 0:00

D

27143

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 10 ಂದಿ2/ಅರೇಬಿಕ್/ ಲ ೇಶವ್ರ ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
ಅನುಮತಿ:01/2004‐05
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00

D

27143

ADM‐1

ಎಂ 10 ಂದಿ2/ಅರೇಬಿಕ್/ ಲ ೇಶವ್ರ ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
ಅನುಮತಿ:01/2004‐05
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00

D

27143

MINO‐SEC

ಎಂ 10 ಂದಿ2/ಅರೇಬಿಕ್/ ಲ ೇಶವ್ರ ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
ಅನುಮತಿ:01/2004‐05
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00

D

ಎಂ 10 ಂದಿ2ಅರೇಬಿಕ್/ಇ ಉದುರ್ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಮನ ಗಳ
ಬಗೆಗ್
ತರೆ:23/2007‐08
ಎಂ 10 ಂದಿ2ಅರೇಬಿಕ್/ಇ ಉದುರ್ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಮನ ಗಳ
ಬಗೆಗ್
ತರೆ:23/2007‐08
ಎಂ 10 ಂದಿ2ಅರೇಬಿಕ್/ಇ ಉದುರ್ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಮನ ಗಳ
ಬಗೆಗ್
ತರೆ:23/2007‐08

27148
27148
27148
27199
27199
27199
27205
27205
27205

ಎಂ 10 ಂದಿ2/ಅರೇಬಿಕ್/
ಇತರೆ:08/2008‐09
ಎಂ 10 ಂದಿ2/ಅರೇಬಿಕ್/
ADM‐1
ಇತರೆ:08/2008‐09
ಎಂ 10 ಂದಿ2/ಅರೇಬಿಕ್/
MINO‐SEC
ಇತರೆ:08/2008‐09
ಎಂ 10/ ಂದಿ1/ಇತರೆ:04/
GIA‐PRY & SEC
2008‐09
ಎಂ 10/ ಂದಿ1/ಇತರೆ:04/
ADM‐1
2008‐09
ಎಂ 10/ ಂದಿ1/ಇತರೆ:04/
MINO‐SEC
2008‐09
ಎಂ. 10 ಂದಿ1/ಪರ್.ಭ.ಬಿ.
GIA‐PRY & SEC
ವೇ/2008‐09
ಎಂ. 10 ಂದಿ1/ಪರ್.ಭ.ಬಿ.
ADM‐1
ವೇ/2008‐09
ಎಂ. 10 ಂದಿ1/ಪರ್.ಭ.ಬಿ.
MINO‐SEC
ವೇ/2008‐09
GIA‐PRY & SEC

ಅಬುದ್ಲ್ ರಜಾಕ್ ರವರ ಮನ

ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00

D

ಅಬುದ್ಲ್ ರಜಾಕ್ ರವರ ಮನ

ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00

D

ಅಬುದ್ಲ್ ರಜಾಕ್ ರವರ ಮನ

ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00

D

ಂದಿ ಪರೀ ಾ ಕೇಂದರ್ಗಳ ಪಟಿಟ್ ಅನು

ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00

D

ಂದಿ ಪರೀ ಾ ಕೇಂದರ್ಗಳ ಪಟಿಟ್ ಅನು

ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00

D

ಂದಿ ಪರೀ ಾ ಕೇಂದರ್ಗಳ ಪಟಿಟ್ ಅನು

ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

ರ್ೕ.ಮಹಮದ್ ಬ
ಭತೆಯ್ ಬಿಲು
ರ್ೕ.ಮಹಮದ್ ಬ
ಭತೆಯ್ ಬಿಲು
ರ್ೕ.ಮಹಮದ್ ಬ
ಭತೆಯ್ ಬಿಲು

ೕರ್ ಅಹಮಮ್ದ್, ಇವರ ಪರ್ಯಾನ
ಮೇಲು ಸ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ೕರ್ ಅಹಮಮ್ದ್, ಇವರ ಪರ್ಯಾನ
ಮೇಲು ಸ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ೕರ್ ಅಹಮಮ್ದ್, ಇವರ ಪರ್ಯಾನ
ಮೇಲು ಸ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

27209

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ. 10 ಂದಿ2/ಅರೇಬಿಕ್/
ರಿ.ಪಿ.34361/2001‐02

ಮಹಮಮ್ದ್ ಹನೀಫ್ ಮುಕ್ತ್ಬ್ ಸಾಬ್ ಮತುತ್ ಇತರರು

3/26/2009 0:00

D

27209

ADM‐1

ಎಂ. 10 ಂದಿ2/ಅರೇಬಿಕ್/
ರಿ.ಪಿ.34361/2001‐02

ಮಹಮಮ್ದ್ ಹನೀಫ್ ಮುಕ್ತ್ಬ್ ಸಾಬ್ ಮತುತ್ ಇತರರು

3/26/2009 0:00

D

27209

MINO‐SEC

ಎಂ. 10 ಂದಿ2/ಅರೇಬಿಕ್/
ರಿ.ಪಿ.34361/2001‐02

ಮಹಮಮ್ದ್ ಹನೀಫ್ ಮುಕ್ತ್ಬ್ ಸಾಬ್ ಮತುತ್ ಇತರರು

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

3/26/2009 0:00

D

ಅರಬಿಬ್ ಶಾಲೆ ನಡೆಯಲಾರದ ಬಗೆಗ್ ಕುರಿತು ಅಜಿರ್.

8/27/2011 0:00

D

ಅರಬಿಬ್ ಶಾಲೆ ನಡೆಯಲಾರದ ಬಗೆಗ್ ಕುರಿತು ಅಜಿರ್.

8/27/2011 0:00

D

ಅರಬಿಬ್ ಶಾಲೆ ನಡೆಯಲಾರದ ಬಗೆಗ್ ಕುರಿತು ಅಜಿರ್.

8/27/2011 0:00

D

27212
27212
27212
27454

27454

27454

ಎಂ 10 ಂದಿ2/ಅರೇಬಿಕ್/
ಇತರೆ:22/2007‐08
ಎಂ 10 ಂದಿ2/ಅರೇಬಿಕ್/
ADM‐1
ಇತರೆ:22/2007‐08
ಎಂ 10 ಂದಿ2/ಅರೇಬಿಕ್/
MINO‐SEC
ಇತರೆ:22/2007‐08
mc10
GIA‐PRY & SEC hindi02.46.ಅರೇಬಿಕ್/200
8 09
mc10
ADM‐1
hindi02.46.ಅರೇಬಿಕ್/200
8 09
mc10
MINO‐SEC
hindi02.46.ಅರೇಬಿಕ್/200
8 09
GIA‐PRY & SEC

ಫೈಜೂಲ್ ಊಲೂಂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿಗಟ
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಮನ ಗಳ ಬಗೆಗ್
ಫೈಜೂಲ್
ೖ
ಊಲೂಂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿಗಟ
ೖ
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಮನ ಗಳ ಬಗೆಗ್
ಫೈಜೂಲ್ ಊಲೂಂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿಗಟ
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಮನ ಗಳ ಬಗೆಗ್

29308

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1ಐಇಡಿ/ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:105
ಸೊಸೈಟಿ ಪಾರ್ ಪಾಲ್ನಿಂಗ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಂಪ್
/2004‐05
ಮೆಂಟ್ ಇದರ 2004‐05ರ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

4/1/2009 0:00

C

29308

ADM‐1

ಎಂ 1ಐಇಡಿ/ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:105
ಸೊಸೈಟಿ ಪಾರ್ ಪಾಲ್ನಿಂಗ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಂಪ್
/2004‐05
ಮೆಂಟ್ ಇದರ 2004‐05ರ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

4/1/2009 0:00

C

29308

MINO‐SEC

ಎಂ 1ಐಇಡಿ/ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:105
ಸೊಸೈಟಿ ಪಾರ್ ಪಾಲ್ನಿಂಗ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಂಪ್
/2004‐05
ಮೆಂಟ್ ಇದರ 2004‐05ರ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

4/1/2009 0:00

C

Details of teachers salary and their
ಎಂ 4 ವೇಇತರೆ94/2008‐ appointment and maintaining of service
GIA‐PRY & SEC
09
register as per a letter recieved from B.E.Os
in this regard

7/18/2011 0:00

C

31107

31107

Details of teachers salary and their
ಎಂ 4 ವೇಇತರೆ94/2008‐ appointment and maintaining of service
ADM‐1
09
register as per a letter recieved from B.E.Os
in this regard
Details of teachers salary and their
ಎಂ 4 ವೇಇತರೆ94/2008‐ appointment and maintaining of service
MINO‐SEC
09
register as per a letter recieved from B.E.Os
in this regard
ನಿತಯ್ ಸಹಾಯಮಾತಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಕುರ್ಳ,
GIA‐PRY & SEC ಎಂ 4ಘೋ59/2007‐08
ಮಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ನಿತಯ್ ಸಹಾಯಮಾತಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಕುರ್ಳ,
ADM‐1
ಎಂ 4ಘೋ59/2007‐08
ಮಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ನಿತಯ್ ಸಹಾಯಮಾತಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಕುರ್ಳ,
MINO‐SEC
ಎಂ 4ಘೋ59/2007‐08
ಮಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಕಾರುಣಯ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಕಿಕ್ಂಜೆ, ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ
GIA‐PRY & SEC ಎಂ 4ಘೋ75/2007‐08
ತಾ..ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಕಾರುಣಯ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಕಿಕ್ಂಜೆ, ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ
ADM‐1
ಎಂ 4ಘೋ75/2007‐08
ತಾ..ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಕಾರುಣಯ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಕಿಕ್ಂಜೆ, ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ
MINO‐SEC
ಎಂ 4ಘೋ75/2007‐08
ತಾ..ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.

7/18/2011 0:00

C

7/18/2011 0:00

C

7/28/2009 0:00

D

7/28/2009 0:00

D

7/28/2009 0:00

D

7/28/2009 0:00

D

7/28/2009 0:00

D

7/28/2009 0:00

D

31111

ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥೇಶವ್ರ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಎಂ 4ಭಾಅಸಂಶಾಘೋ96 ಬೆಳಾಲು ಹಾಗೂ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪರಿಂಜೆ,
GIA‐PRY & SEC
/2008‐09
ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ತಾ..ಈ ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ತುಳು ಭಾಷಾ
ಅಲ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾ
ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳೆಂದು
ಶಾಲೆಗಳೆಂದು ಘೋ
ಘೋ ಸುವ
ಸುವ ಬಗ
ಬಗೆೆಗ್.

6/9/2010 0:00

E

31111

ADM‐1

ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥೇಶವ್ರ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಎಂ 4ಭಾಅಸಂಶಾಘೋ96 ಬೆಳಾಲು ಹಾಗೂ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪರಿಂಜೆ,
ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ತಾ..ಈ ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ತುಳು ಭಾಷಾ
/2008‐09
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/9/2010 0:00

E

31111

MINO‐SEC

ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥೇಶವ್ರ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಎಂ 4ಭಾಅಸಂಶಾಘೋ96 ಬೆಳಾಲು ಹಾಗೂ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪರಿಂಜೆ,
ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ತಾ..ಈ ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ತುಳು ಭಾಷಾ
/2008‐09
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/9/2010 0:00

E

31112

GIA‐PRY & SEC

7/28/2009 0:00

D

31112

ADM‐1

7/28/2009 0:00

D

31112

MINO‐SEC

7/28/2009 0:00

D

31466

GIA‐PRY & SEC

6/9/2010 0:00

E

31107

31109

31109

31109

31110

31110

31110

ಕಿರ್ಸತ್ರಾಜ ನವಚೇತನ ಬುದಿದ್ ಮಾಂಧಯ್ ಮಕಕ್ಳ ಶೇಷ
ಶಾಲೆಗೆ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಕಿರ್ಸತ್ರಾಜ ನವಚೇತನ ಬುದಿದ್ ಮಾಂಧಯ್ ಮಕಕ್ಳ ಶೇಷ
ಎಂ 4ಘೋ74/2007‐08
ಶಾಲೆಗೆ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಕಿರ್ಸತ್ರಾಜ ನವಚೇತನ ಬುದಿದ್ ಮಾಂಧಯ್ ಮಕಕ್ಳ ಶೇಷ
ಎಂ 4ಘೋ74/2007‐08
ಶಾಲೆಗೆ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ದೇವಾನಿಯಮಮ್ಳ್, ತಮಿಳು ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಎಂ 4ಭಾಅಸಂಶಾ.102. ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್ ಕಾಲೋನಿ ಮಾನಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು
ಘೋಷಣೆ/2008‐09
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.

ಎಂ 4ಘೋ74/2007‐08

31466

ADM‐1

ಎಂ 4ಭಾಅಸಂಶಾ.102.
ಘೋಷಣೆ/2008‐09

31466

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಭಾಅಸಂಶಾ.102.
ಘೋಷಣೆ/2008‐09

31510

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4.100.ಘೋಷಣೆ/200
8‐09

31510

ADM‐1

ಎಂ 4.100.ಘೋಷಣೆ/200
8‐09

31510

MINO‐SEC

ಎಂ 4.100.ಘೋಷಣೆ/200
8‐09

31512

GIA‐PRY & SEC

31512

ADM‐1

31512

MINO‐SEC

31542

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಮಸಂ.02.ಘೋಷಣೆ/
2009‐10

31542

ADM‐1

ಎಂ 4ಮಸಂ.02.ಘೋಷಣೆ/
2009‐10

31542

MINO‐SEC

ಎಂ 4
4ಮಸಂ
ಮಸಂ.02.ಘೋಷಣ
ಘೋಷಣೆ//
2009‐10

31613

GIA‐PRY & SEC

ನಿಅ.ಸಂಆ.ಶಾ/ಆಂ.ಮಸ.
ಕಷ್ಣ:01/2001‐02

31613

ADM‐1

ನಿಅ.ಸಂಆ.ಶಾ/ಆಂ.ಮಸ.
ಕಷ್ಣ:01/2001‐02

31613

MINO‐SEC

ನಿಅ.ಸಂಆ.ಶಾ/ಆಂ.ಮಸ.
ಕಷ್ಣ:01/2001‐02

31614

GIA‐PRY & SEC

ಐಇಡಿ/ಎನ್.ಜಿ.ಓ.ಅನುದಾನ
/2001‐02

ಎಂ 4ಅಸಂ ಸಂಟೀ.001.
ಡಿ.ಎಡ್/2009‐10
ಎಂ 4ಅಸಂ ಸಂಟೀ.001.
ಡಿ.ಎಡ್/2009‐10
ಎಂ 4ಅಸಂ ಸಂಟೀ.001.
ಡಿ.ಎಡ್/2009‐10

ದೇವಾನಿಯಮಮ್ಳ್, ತಮಿಳು ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್ ಕಾಲೋನಿ ಮಾನಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ದೇವಾನಿಯಮಮ್ಳ್, ತಮಿಳು ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್ ಕಾಲೋನಿ ಮಾನಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೆಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಪಾರ್ಶಾ ರಿಯೂರು 1ರಿಂದ7ನೇ
ತರಗತಿ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಸೆಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಪಾರ್ಶಾ ರಿಯೂರು 1ರಿಂದ7ನೇ
ತರಗತಿ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಸೆಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಪಾರ್ಶಾ ರಿಯೂರು 1ರಿಂದ7ನೇ
ತರಗತಿ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಂತ
ಅನುದಾನಿತ ಖಾಸಗಿ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
ಉಡುಪಿ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಸಂಸೆಥ್
ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸಂತ
ಅನುದಾನಿತ ಖಾಸಗಿ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
ಉಡುಪಿ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಸಂಸೆಥ್
ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸಂತ
ಅನುದಾನಿತ ಖಾಸಗಿ .ಪಾರ್ರ್.ಶಾಲೆ,
ಉಡುಪಿ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಸಂಸೆಥ್
ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ಸ. .ಅಭಿಯಾನ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳಡಿಯ ಲ್ ಹಮಿಮ್ಕೊಳಳ್ಲಾಗಿರುವ
ಅಂಗ ಕಲ ಮಕಕ್ ಗೆ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ೕಜನೆಯ
ಅಥರ್ ಪೂಣರ್ ಅನುಷಾಟ್ನಕಾಕ್ಗಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲಾಲ್
ಮಟಟ್ಗಳ ಲ್ ಚಾಲನ ಸಮಿತಿಗಳ ರಚನೆಗೆ ಸಕಾರ್ರದ
ಅನು ೕದನೆ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ಸ. .ಅಭಿಯಾನ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳಡಿಯ ಲ್ ಹಮಿಮ್ಕೊಳಳ್ಲಾಗಿರುವ
ಅಂಗ ಕಲ ಮಕಕ್ ಗೆ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ೕಜನೆಯ
ಅಥರ್ ಪೂಣರ್ ಅನುಷಾಟ್ನಕಾಕ್ಗಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲಾಲ್
ಮಟಟ್ಗಳ ಲ್ ಚಾಲನ ಸಮಿತಿಗಳ ರಚನೆಗೆ ಸಕಾರ್ರದ
ಅನು ೕದನೆ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ಸ. .ಅಭಿಯಾನ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳಡಿಯ ಲ್ ಹಮಿಮ್ಕೊಳಳ್ಲಾಗಿರುವ
ಅಂಗ ಕಲ ಮಕಕ್ ಗೆ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ೕಜನೆಯ
ಅಥರ್ ಪೂಣರ್ ಅನುಷಾಟ್ನಕಾಕ್ಗಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲಾಲ್
ಮಟಟ್ಗಳ ಲ್ ಚಾಲನ ಸಮಿತಿಗಳ ರಚನೆಗೆ ಸಕಾರ್ರದ
ಅನು ೕದನೆ ನೀಡುವ ಬಗೆ
2001‐02ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಯನುನ್
ಅನುಷಟಾನಗೊ ಸುತಿತ್ರುವ ಸಕಾರ್ರೇತರ
ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ
ದನನೇ ಕಂತು50% ಅನುದಾನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ

6/9/2010 0:00

E

6/9/2010 0:00

E

6/9/2010 0:00

E

6/9/2010 0:00

E

6/9/2010 0:00

E

6/9/2010 0:00

E

6/9/2010 0:00

E

6/9/2010 0:00

E

9/9/2009 0:00

B

9/9/2009 0:00

B

9/9/2009 0:00

B

4/9/2009 0:00

D

4/9/2009 0:00

D

4/9/2009 0:00

D

4/9/2009 0:00

D

31614

ADM‐1

ಐಇಡಿ/ಎನ್.ಜಿ.ಓ.ಅನುದಾನ
/2001‐02

31614

MINO‐SEC

ಐಇಡಿ/ಎನ್.ಜಿ.ಓ.ಅನುದಾನ
/2001‐02

31647

GIA‐PRY & SEC

ಐಇಡಿ/ಎನ್.ಜಿ.ಓ/ಅನುದಾ
ನ:2000‐01

31647

ADM‐1

31647

MINO‐SEC

31648
31648
31648
31649
31649
31649
31650

31650

31650
31651
31651
31651

2001‐02ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಯನುನ್
ಅನುಷಟಾನಗೊ ಸುತಿತ್ರುವ ಸಕಾರ್ರೇತರ
ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ
ದನನೇ ಕಂತು50% ಅನುದಾನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
2001‐02ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಯನುನ್
ಅನುಷಟಾನಗೊ ಸುತಿತ್ರುವ ಸಕಾರ್ರೇತರ
ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ
ದನನೇ ಕಂತು50% ಅನುದಾನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ

4/9/2009 0:00

D

4/9/2009 0:00

D

ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಯ ಅಂಗ ಕಲ ಮಕಕ್ಳ ಸಮನವ್ಯ
ಕಷ್ಣ ಅನುಷಾಠ್ನಗೊ ಸಲು 2000‐01ನೇ ಸಾ ನ
2ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/9/2009 0:00

D

ಐಇಡಿ/ಎನ್.ಜಿ.ಓ/ಅನುದಾ
ನ:2000‐01

ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಯ ಅಂಗ ಕಲ ಮಕಕ್ಳ ಸಮನವ್ಯ
ಕಷ್ಣ ಅನುಷಾಠ್ನಗೊ ಸಲು 2000‐01ನೇ ಸಾ ನ
2ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/9/2009 0:00

D

ಐಇಡಿ/ಎನ್.ಜಿ.ಓ/ಅನುದಾ
ನ:2000‐01

ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಯ ಅಂಗ ಕಲ ಮಕಕ್ಳ ಸಮನವ್ಯ
ಕಷ್ಣ ಅನುಷಾಠ್ನಗೊ ಸಲು 2000‐01ನೇ ಸಾ ನ
2ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/9/2009 0:00

D

4/9/2009 0:00

D

4/9/2009 0:00

D

4/9/2009 0:00

D

4/9/2009 0:00

D

4/9/2009 0:00

D

4/9/2009 0:00

D

4/9/2009 0:00

D

4/9/2009 0:00

D

4/9/2009 0:00

D

4/9/2009 0:00

D

4/9/2009 0:00

D

4/9/2009 0:00

D

ಐಇಡಿ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ:19/2001‐
02
ಐಇಡಿ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ:19/2001‐
ADM‐1
02
ಐಇಡಿ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ:19/2001‐
MINO‐SEC
02
ಐಇಡಿ/ಮಾ.ತರಬೇತಿ
GIA‐PRY & SEC
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ/2001‐02
ಐಇಡಿ/ಮಾ.ತರಬೇತಿ
ADM‐1
ಕಾಯರ್ಕರ್ರ್ಮ/2001‐02
/
ಐಇಡಿ/ಮಾ.ತರಬೇತಿ
MINO‐SEC
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ/2001‐02

ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ 2001‐02ನೇ
ಸಾ ನ ಪರ್ಸಾವನೆ ಸ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ 2001‐02ನೇ
ಸಾ ನ ಪರ್ಸಾವನೆ ಸ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ 2001‐02ನೇ
ಸಾ ನ ಪರ್ಸಾವನೆ ಸ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಡಯಟ್ ಬಬ್ಂದಿಗೆ 15 ದಿನಗಳ ಮಾಸಟ್ರ್ ಟೆ ನಸ್ರ್
ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಡಯಟ್ ಬಬ್ಂದಿಗೆ 15 ದಿನಗಳ ಮಾಸಟ್ರ್ ಟೆ ನಸ್ರ್
ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ಗ್
ಡಯಟ್ ಬಬ್ಂದಿಗೆ 15 ದಿನಗಳ ಮಾಸಟ್ರ್ ಟೆ ನಸ್ರ್
ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಡಯಟ್ ಕಾಂ ೕನೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಅಂಗ ಕಲ
GIA‐PRY & SEC ಐಇಡಿ/ಡಾಕಾಂ/2001‐02
ಮಕಕ್ ಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಹಾಗೂ ಸಂಪನೂಮ್ಲ
ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಶೇಷ ಭತೆಯ್ ಕುರಿತು.
ಡಯಟ್ ಕಾಂ ೕನೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಅಂಗ ಕಲ
ADM‐1
ಐಇಡಿ/ಡಾಕಾಂ/2001‐02
ಮಕಕ್ ಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಹಾಗೂ ಸಂಪನೂಮ್ಲ
ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಶೇಷ ಭತೆಯ್ ಕುರಿತು.
ಡಯಟ್ ಕಾಂ ೕನೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಅಂಗ ಕಲ
MINO‐SEC
ಐಇಡಿ/ಡಾಕಾಂ/2001‐02
ಮಕಕ್ ಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಹಾಗೂ ಸಂಪನೂಮ್ಲ
ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಶೇಷ ಭತೆಯ್ ಕುರಿತು.
2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣದ
GIA‐PRY & SEC ಐಇಡಿ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/2001‐02
ಅನುದಾನದ ಪರ್ಸಾವನೆ ಸ ಸುವ ಬಗೆಗ್
2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣದ
ADM‐1
ಐಇಡಿ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/2001‐02
ಅನುದಾನದ ಪರ್ಸಾವನೆ ಸ ಸುವ ಬಗೆಗ್
2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣದ
MINO‐SEC
ಐಇಡಿ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/2001‐02
ಅನುದಾನದ ಪರ್ಸಾವನೆ ಸ ಸುವ ಬಗೆಗ್
GIA‐PRY & SEC

31652

GIA‐PRY & SEC

ಐಇಡಿ/ಅನುದಾನ:10ಜಿ/199
4‐05

1994‐95ನೇ ಸಾ ನ ಟಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ
ಕಾಂ ೕನೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗಳ ಅಂಗ ಕಲ ಮಕಕ್ ಗೆ
ಹಾಗೂ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಆಥಿರ್ಕ ಧನ ಸಹಾಯ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/9/2009 0:00

D

31652

ADM‐1

ಐಇಡಿ/ಅನುದಾನ:10ಜಿ/199
4‐05

1994‐95ನೇ ಸಾ ನ ಟಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ
ಕಾಂ ೕನೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗಳ ಅಂಗ ಕಲ ಮಕಕ್ ಗೆ
ಹಾಗೂ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಆಥಿರ್ಕ ಧನ ಸಹಾಯ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/9/2009 0:00

D

31652

MINO‐SEC

ಐಇಡಿ/ಅನುದಾನ:10ಜಿ/199
4‐05

31653

GIA‐PRY & SEC

ಐಇಡಿ/ಹೊಸ
ಸಂಸೆಥ್/ಅನುದಾನ/1994‐95

31653

ADM‐1

ಐಇಡಿ/ಹೊಸ
ಸಂಸೆಥ್/ಅನುದಾನ/1994‐95

31653

MINO‐SEC

ಐಇಡಿ/ಹೊಸ
ಸಂಸೆಥ್/ಅನುದಾನ/1994‐95

31661

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿನಾಅ:37/2
004‐05

31661

ADM‐1

ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿನಾಅ:37/2
004‐05

31661

MINO‐SEC

ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿನಾಅ:37/2
004‐05

32022

GIA‐PRY & SEC ಎಂ 4ಇತರೆ02/2009‐10

32022

ADM‐1

ಎಂ 4ಇತರೆ02/2009‐10

32022

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಇತರೆ02/2009‐10

32136

GIA‐PRY & SEC

ಎ 2 ಹೆಚುಚ್ ಕಷ್ಕರು 05/
2009‐10

32136

ADM‐1

ಎ 2 ಹೆಚುಚ್ ಕಷ್ಕರು 05/
2009‐10

32136

MINO‐SEC

ಎ 2 ಹೆಚುಚ್ ಕಷ್ಕರು 05/
2009‐10

32146

GIA‐PRY & SEC

mc10[hindi]01.22. ಂದಿ/
2008 09

32146

ADM‐1

mc10[hindi]01.22. ಂದಿ/
2008 09

32146

MINO‐SEC

mc10[hindi]01.22. ಂದಿ/
2008 09

1994‐95ನೇ ಸಾ ನ ಟಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ
ಕಾಂ ೕನೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗಳ ಅಂಗ ಕಲ ಮಕಕ್ ಗೆ
ಹಾಗೂ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಆಥಿರ್ಕ ಧನ ಸಹಾಯ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
1994‐95ನೇ ಸಾ ನ ಐಇಡಿ ಅನುದಾನಕಾಕ್ಗಿ
ಫಾರಸುಸ್ ಮಾಡಿದ ಐದು ಹೊಸ ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಗಳ
ಅನುದಾನದ ಕುರಿತು.
1994‐95ನೇ ಸಾ ನ ಐಇಡಿ ಅನುದಾನಕಾಕ್ಗಿ
ಫಾರಸುಸ್ ಮಾಡಿದ ಐದು ಹೊಸ ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಗಳ
ಅನುದಾನದ ಕುರಿತು.
1994‐95ನೇ ಸಾ ನ ಐಇಡಿ ಅನುದಾನಕಾಕ್ಗಿ
ಫಾರಸುಸ್ ಮಾಡಿದ ಐದು ಹೊಸ ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಗಳ
ಅನುದಾನದ ಕುರಿತು.
ರಂಗನಾಥ ಸಾವ್ಮಿ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ
ಸಂಸೆಥ್,ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ
ನಾಮಾವ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
ರಂಗನಾಥ ಸಾವ್ಮಿ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ
ಸಂಸೆಥ್,ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ
ನಾಮಾವ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
ರಂಗನಾಥ ಸಾವ್ಮಿ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ
ಸಂಸೆಥ್,ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ
ನಾಮಾವ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
ಜೊಯ್ೕತಿಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಚರಕನಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು
ಉತತ್ರಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ
ಕಂಪೂಯ್ಟಗರ್ಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ.
ಜೊಯ್ೕತಿಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಚರಕನಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು
ಉತತ್ರಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ
ಕಂಪೂಯ್ಟಗರ್ಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ.
ಜೊಯ್ೕತಿಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಚರಕನಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು
ಉತತ್ರ
ತ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ
ಯ್ಥಿ
ಗೆ
ಕಂಪೂಯ್ಟಗರ್ಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ.
ಫಜುಲ್ ಉಲೂಂ ಕಷ್ಖ ಸಂಸೆಥ್ ಗುಲಬ್ಗರ್ ಇವರು
ಸಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಹೆಚುಚ್ಚರಿ
ಕಷ್ಕರನುನ್ ಅನುದಾನಿತ ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಮರು
ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಫಜುಲ್ ಉಲೂಂ ಕಷ್ಖ ಸಂಸೆಥ್ ಗುಲಬ್ಗರ್ ಇವರು
ಸಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಹೆಚುಚ್ಚರಿ
ಕಷ್ಕರನುನ್ ಅನುದಾನಿತ ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಮರು
ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಫಜುಲ್ ಉಲೂಂ ಕಷ್ಖ ಸಂಸೆಥ್ ಗುಲಬ್ಗರ್ ಇವರು
ಸಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಹೆಚುಚ್ಚರಿ
ಕಷ್ಕರನುನ್ ಅನುದಾನಿತ ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಮರು
ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಂದಿ ಪಾಠಶಾಲೆಗ ಗೆ 2009‐10 ನೇ ಸಾ ನ
ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಬಿ : ಡಿಹೆಚ್ ಗೆ ಮಾ ತಿ ಸೇರಿಸಲು
ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಂದಿ ಪಾಠಶಾಲೆಗ ಗೆ 2009‐10 ನೇ ಸಾ ನ
ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಬಿ : ಡಿಹೆಚ್ ಗೆ ಮಾ ತಿ ಸೇರಿಸಲು
ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಂದಿ ಪಾಠಶಾಲೆಗ ಗೆ 2009‐10 ನೇ ಸಾ ನ
ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಬಿ : ಡಿಹೆಚ್ ಗೆ ಮಾ ತಿ ಸೇರಿಸಲು
ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.

4/9/2009 0:00

D

4/9/2009 0:00

D

4/9/2009 0:00

D

4/9/2009 0:00

D

4/9/2009 0:00

C

4/9/2009 0:00

C

4/9/2009 0:00

C

6/9/2010 0:00

E

6/9/2010 0:00

E

6/9/2010 0:00

E

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/27/2011 0:00

D

8/27/2011 0:00

D

8/27/2011 0:00

D

32153

32153

32153

32154

32154

32154

32156

32156

32156

32157

32157

32157

ಮದೀನ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ,ಬಿಜಾಪುರ, ಈ ಶಾಲೆಗೆ
ಎಂ 10 ಂದಿ2.04.ಅರೇಬಿ ಅಫಜಲ್ ಉಲಾಮ್ ಉತತ್ಮ ಹಾಗೂ ಅಫಜಲ್ ಉಲಾಮ್
GIA‐PRY & SEC
ಕ್/2009‐10
ಮಾಧಯ್ಮ ತರಗತಿಗ ಗೆ ಅನುದಾನ ಸ ತ ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಮದೀನ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ,ಬಿಜಾಪುರ, ಈ ಶಾಲೆಗೆ
ಎಂ 10 ಂದಿ2.04.ಅರೇಬಿ ಅಫಜಲ್ ಉಲಾಮ್ ಉತತ್ಮ ಹಾಗೂ ಅಫಜಲ್ ಉಲಾಮ್
ADM‐1
ಕ್/2009‐10
ಮಾಧಯ್ಮ ತರಗತಿಗ ಗೆ ಅನುದಾನ ಸ ತ ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಮದೀನ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ,ಬಿಜಾಪುರ, ಈ ಶಾಲೆಗೆ
ಎಂ 10 ಂದಿ2.04.ಅರೇಬಿ ಅಫಜಲ್ ಉಲಾಮ್ ಉತತ್ಮ ಹಾಗೂ ಅಫಜಲ್ ಉಲಾಮ್
MINO‐SEC
ಕ್/2009‐10
ಮಾಧಯ್ಮ ತರಗತಿಗ ಗೆ ಅನುದಾನ ಸ ತ ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಜಾಫರ ಸಕಾಫ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಜಾಪುರ, ಈ
ಎಂ 10 ಂದಿ2.05.ಅರೇಬಿ
GIA‐PRY & SEC
ಶಾಲೆಯ ಫೌಕಾನಿಯಾ ‐3 ಅನುದಾನ ಸ ತ ವಗರ್
ಕ್/2009‐10
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
ಜಾಫರ ಸಕಾಫ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಜಾಪುರ, ಈ
ಎಂ 10 ಂದಿ2.05.ಅರೇಬಿ
ADM‐1
ಶಾಲೆಯ ಫೌಕಾನಿಯಾ ‐3 ಅನುದಾನ ಸ ತ ವಗರ್
ಕ್/2009‐10
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
ಜಾಫರ ಸಕಾಫ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಜಾಪುರ, ಈ
ಎಂ 10 ಂದಿ2.05.ಅರೇಬಿ
MINO‐SEC
ಶಾಲೆಯ ಫೌಕಾನಿಯಾ ‐3 ಅನುದಾನ ಸ ತ ವಗರ್
ಕ್/2009‐10
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
ಕುರೇ ಯಾ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಚಂದಾ ಬಾವಡಿ,
ಎಂ 10 ಂದಿ2.06.ಅರೇಬಿ
GIA‐PRY & SEC
ಜಾಪುರ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಫೌಕಾನಿಯಾ 3ನೇ ವಗರ್
ಕ್/2009‐10
ಅನುದಾನ ಸ ತ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
ಕುರೇ ಯಾ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಚಂದಾ ಬಾವಡಿ,
ಎಂ 10 ಂದಿ2.06.ಅರೇಬಿ
ADM‐1
ಜಾಪುರ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಫೌಕಾನಿಯಾ 3ನೇ ವಗರ್
ಕ್/2009‐10
ಅನುದಾನ ಸ ತ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
ಕುರೇ ಯಾ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಚಂದಾ ಬಾವಡಿ,
ಎಂ 10 ಂದಿ2.06.ಅರೇಬಿ
MINO‐SEC
ಜಾಪುರ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಫೌಕಾನಿಯಾ 3ನೇ ವಗರ್
ಕ್/2009‐10
ಕುರಿತು..
ಅನುದಾನ ಸ ತ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
ಸಾಧಿಕ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಜಾಪುರ. ಈ ಶಾಲೆಯ
ಎಂ 10 ಂದಿ2.03.ಅರೇಬಿ
GIA‐PRY & SEC
ಫೌಕಾನಿಯ‐3 ವಗರ್ ಅನುದಾನ ಸ ತ ಅನುಮತಿ
ಕ್/2009‐10
ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
ಸಾಧಿಕ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಜಾಪುರ. ಈ ಶಾಲೆಯ
ಎಂ 10 ಂದಿ2.03.ಅರೇಬಿ
ADM‐1
ಫೌಕಾನಿಯ‐3 ವಗರ್ ಅನುದಾನ ಸ ತ ಅನುಮತಿ
ಕ್/2009‐10
ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
ಸಾಧಿಕ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಜಾಪುರ. ಈ ಶಾಲೆಯ
ಎಂ 10 ಂದಿ2.03.ಅರೇಬಿ
MINO‐SEC
ಫೌಕಾನಿಯ‐3 ವಗರ್ ಅನುದಾನ ಸ ತ ಅನುಮತಿ
ಕ್/2009‐10
ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಮಸಂ.04.ಘೋಷಣೆ/
2009‐10

ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಕನನ್ಡ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಫ ನ್ೕರು, ಮಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/9/2009 0:00

B

32260

ADM‐1

ಎಂ 4ಮಸಂ.04.ಘೋಷಣೆ/
2009‐10

ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಕನನ್ಡ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಫ ನ್ೕರು, ಮಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/9/2009 0:00

B

32260

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಮಸಂ.04.ಘೋಷಣೆ/
2009‐10

ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಕನನ್ಡ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಫ ನ್ೕರು, ಮಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/9/2009 0:00

B

32261

GIA‐PRY & SEC

9/9/2009 0:00

B

32260

ದಾಯ್ಜೊಯ್ೕತಿ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಜೊಯ್ೕತಿನಗರ,
ಎಂ 4ಮಸಂ.03.ಘೋಷಣೆ/
ಕುಂಜತತ್ಬೈಲು, ಇದನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
2009‐10
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.

32261

ADM‐1

32261

MINO‐SEC

32263

GIA‐PRY & SEC

32263

ADM‐1

32263

MINO‐SEC

32269

GIA‐PRY & SEC

32269

ADM‐1

32269

MINO‐SEC

32279

GIA‐PRY & SEC

32279

ADM‐1

32279

MINO‐SEC

32281

GIA‐PRY & SEC

32281

ADM‐1

32281

MINO‐SEC

32302

GIA‐PRY & SEC

32302

ADM‐1

32302

MINO‐SEC

32303

GIA‐PRY & SEC

32303

ADM‐1

ದಾಯ್ಜೊಯ್ೕತಿ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಜೊಯ್ೕತಿನಗರ,
ಎಂ 4ಮಸಂ.03.ಘೋಷಣೆ/
ಕುಂಜತತ್ಬೈಲು, ಇದನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
2009‐10
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ದಾಯ್ಜೊಯ್ೕತಿ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಜೊಯ್ೕತಿನಗರ,
ಎಂ 4ಮಸಂ.03.ಘೋಷಣೆ/
ಕುಂಜತತ್ಬೈಲು, ಇದನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
2009‐10
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೈಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೋಳಾರ,
ಎಂ 4ಮಸಂಘೋ05/2009
ಮಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ
‐10
ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೈಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೋಳಾರ,
ಎಂ 4ಮಸಂಘೋ05/2009
ಮಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ
‐10
ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೈಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೋಳಾರ,
ಎಂ 4ಮಸಂಘೋ05/2009
ಮಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ
‐10
ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಲೇಡಿ ಲ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲೇಡಿ ಲ್,
ಎಂ 4ಮಸಂಘೋ06/2009
ಮಂಗಳೂರು ಈಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
‐10
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಲೇಡಿ ಲ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲೇಡಿ ಲ್,
ಎಂ 4ಮಸಂಘೋ06/2009
ಮಂಗಳೂರು ಈಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
‐10
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಲೇಡಿ ಲ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲೇಡಿ ಲ್,
ಎಂ 4ಮಸಂಘೋ06/2009
ಮಂಗಳೂರು ಈಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
‐10
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ದಾಯ್ ಜೊಯ್ೕತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಜೊಯ್ೕತಿನಗರ,
ಎಂ 4ಮಸಂ.07.ಘೋಷಣೆ/
ಮಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
2009‐10
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸಲು ಪರ್ಸಾವನೆ.
ದಾಯ್ ಜೊಯ್ೕತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಜೊಯ್ೕತಿನಗರ,
ಎಂ 4ಮಸಂ.07.ಘೋಷಣೆ/
ಮಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
2009‐10
ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಶಾಲ
ಯೆಂದು ಘೊ
ಘೋ ಸಲು ಪರ್ಸಾವನ
ಾವನೆ..
ದಾಯ್ ಜೊಯ್ೕತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಜೊಯ್ೕತಿನಗರ,
ಎಂ 4ಮಸಂ.07.ಘೋಷಣೆ/
ಮಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
2009‐10
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸಲು ಪರ್ಸಾವನೆ.
ಸಂತ ಪಾರ್ನ್ಸ್ಇಸ್ ೇ ಯರ್ ಪೌರ್ಢಶಲೆ, ಮಗೆಗ್,
ಎಂ 4ಮಸಂಘೋ.08.ಘೋ
ಆಲೂರು ತಾ..ಈಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಷಣೆ/2009‐10
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಸಂತ ಪಾರ್ನ್ಸ್ಇಸ್ ೇ ಯರ್ ಪೌರ್ಢಶಲೆ, ಮಗೆಗ್,
ಎಂ 4ಮಸಂಘೋ.08.ಘೋ
ಆಲೂರು ತಾ..ಈಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಷಣೆ/2009‐10
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಸಂತ ಪಾರ್ನ್ಸ್ಇಸ್ ೇ ಯರ್ ಪೌರ್ಢಶಲೆ, ಮಗೆಗ್,
ಎಂ 4ಮಸಂಘೋ.08.ಘೋ
ಆಲೂರು ತಾ..ಈಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಷಣೆ/2009‐10
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ನಿಅಸಪಐಇಡಿ/ತಿರ್ವೇಣಿ:10/
ಸಂ ೕಜಿತ ಕಷ್ಣ ಪಾರ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗೆಗ್
2002‐03
ನಿಅಸಪಐಇಡಿ/ತಿರ್ವೇಣಿ:10/
ಸಂ ೕಜಿತ ಕಷ್ಣ ಪಾರ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗೆಗ್
2002‐03
ನಿಅಸಪಐಇಡಿ/ತಿರ್ವೇಣಿ:10/
ಸಂ ೕಜಿತ ಕಷ್ಣ ಪಾರ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗೆಗ್
2002‐03
2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್
ೕಜನೆಯ ಅನವ್ಯ
ಐಇಡಿ/ರಾಜಯ್
ಮಂಜೂರು ಆಗಿರುವ
ೕಜನೆಯಂತೆ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ
ವಲಯ:02/2002‐03
ಅನುಷಾನಗೊ ಸುವ ಬಗೆ.
2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್
ೕಜನೆಯ ಅನವ್ಯ
ಐಇಡಿ/ರಾಜಯ್
ಮಂಜೂರು ಆಗಿರುವ
ೕಜನೆಯಂತೆ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ
ವಲಯ:02/2002‐03
ಅನುಷಾನಗೊ ಸುವ ಬಗೆ.

9/9/2009 0:00

B
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B
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9/9/2009 0:00

B
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B

9/9/2009 0:00

B

9/9/2009 0:00

B

9/9/2009 0:00

B

9/9/2009 0:00

B

9/9/2009 0:00

B

9/9/2009 0:00

B

9/9/2009 0:00

B

9/9/2009 0:00

B

4/21/2009 0:00

D

4/21/2009 0:00

D

4/21/2009 0:00

D

4/21/2009 0:00

D

4/21/2009 0:00

D

32303

MINO‐SEC

ಐಇಡಿ/ರಾಜಯ್
ವಲಯ:02/2002‐03

32304

GIA‐PRY & SEC

ಐಇಡಿ/ಪಿಡೂಯ್ಡಿ:37/2002‐
03

32304

ADM‐1

ಐಇಡಿ/ಪಿಡೂಯ್ಡಿ:37/2002‐
03

32304

MINO‐SEC

ಐಇಡಿ/ಪಿಡೂಯ್ಡಿ:37/2002‐
03

32305

GIA‐PRY & SEC

32305

ADM‐1

32305

MINO‐SEC

32306

GIA‐PRY & SEC

ಐಇಡಿ/ಬಿ.ಇ.ಓ/ತರಭೇತಿ:07
/2002‐03

32306

ADM‐1

ಐಇಡಿ/ಬಿ.ಇ.ಓ/ತರಭೇತಿ:07
/2002‐03

32306

MINO‐SEC

ಐಇಡಿ/ಬಿ.ಇ.ಓ/ತರಭೇತಿ:07
/2002‐03

32307

GIA‐PRY & SEC

ಐಇಡಿ/ಎಂ. .ಟಿಟಿ:02/200
2‐0

32307

ADM‐1

ಐಇಡಿ/ಎಂ. .ಟಿಟಿ:02/200
2‐0

32307

MINO‐SEC

ಐಇಡಿ/ಎಂ. .ಟಿಟಿ:02/200
2‐0

32309

GIA‐PRY & SEC

ಐಇಡಿ/ಕ.ಕೆ.ಸಂ:43/2002‐
03

32309

ADM‐1

ಐಇಡಿ/ಕ.ಕೆ.ಸಂ:43/2002‐
03

ಐಇಡಿ/ಸ. /ಸಮಿತಿ/ಸಭಾ:3
8/2002‐03
ಐಇಡಿ/ಸ. /ಸಮಿತಿ/ಸಭಾ:3
8/2002‐03
ಐಇಡಿ/ಸ. /ಸಮಿತಿ/ಸಭಾ:3
8/2002‐03

2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್
ೕಜನೆಯ ಅನವ್ಯ
ಮಂಜೂರು ಆಗಿರುವ
ೕಜನೆಯಂತೆ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ
ಅನುಷಾನಗೊ ಸುವ ಬಗೆ.
ಅಂಗ ಕಲರ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಕುರಿತು
ಭಾರತ ಸ ೕರ್ಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದಡಿ
ಸಾಥ್ಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಂಗ ಕಲರ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ
ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ
ಅಂಗ ಕಲರ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಕುರಿತು
ಭಾರತ ಸ ೕರ್ಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದಡಿ
ಸಾಥ್ಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಂಗ ಕಲರ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ
ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ
ಅಂಗ ಕಲರ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಕುರಿತು
ಭಾರತ ಸ ೕರ್ಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದಡಿ
ಸಾಥ್ಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಂಗ ಕಲರ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ
ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ
ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ ಅನುಷಾಠ್ನಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ
ಕನಾರ್ಟಕ ಸಮನವ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ ಬಗೆಗ್
ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ ಅನುಷಾಠ್ನಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ
ಕನಾರ್ಟಕ ಸಮನವ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ ಬಗೆಗ್
ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ ಅನುಷಾಠ್ನಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ
ಕನಾರ್ಟಕ ಸಮನವ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ ಬಗೆಗ್
ಅಂಗ ಕಲ ಮಕಕ್ ಗೆ ಸಮಗರ್ ಕಷ್ಣದ ಕೇಂದರ್
ಪುರಸಕ್ೃತ
ೕಜನೆಯಡಿ ರಾಜಯ್ದ ನಾಲುಕ್
ಭಾಗಗಳ ಲ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ತರಬೇತಿ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಹಮಿಮ್ಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆ
ಅಂಗ ಕಲ ಮಕಕ್ ಗೆ ಸಮಗರ್ ಕಷ್ಣದ ಕೇಂದರ್
ಪುರಸಕ್ೃತ
ೕಜನೆಯಡಿ ರಾಜಯ್ದ ನಾಲುಕ್
ಭಾಗಗಳ ಲ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ತರಬೇತಿ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಹಮಿಮ್ಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆ
ಅಂಗ ಕಲ ಮಕಕ್ಕ್ ಗೆ ಸಮಗರ್ರ್ ಕಷ್ಣದ
ಕಷ್
ಕೇಂದರ್ರ್
ಪುರಸಕ್ೃತ
ೕಜನೆಯಡಿ ರಾಜಯ್ದ ನಾಲುಕ್
ಭಾಗಗಳ ಲ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ತರಬೇತಿ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಹಮಿಮ್ಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆ
ಅಗ ಕಲರ ಕಲಾಯ್ಣಕಾಕ್ಗಿ ಎಂ. .ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ
ಕೇಂದರ್ಗಳ ಲ್ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವವರ ಸಂಖೆಯ್ಯನುನ್
ಹೆಚಿಚ್ಸುವ ಬಗೆ
ಅಗ ಕಲರ ಕಲಾಯ್ಣಕಾಕ್ಗಿ ಎಂ. .ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ
ಕೇಂದರ್ಗಳ ಲ್ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವವರ ಸಂಖೆಯ್ಯನುನ್
ಹೆಚಿಚ್ಸುವ ಬಗೆ
ಅಗ ಕಲರ ಕಲಾಯ್ಣಕಾಕ್ಗಿ ಎಂ. .ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ
ಕೇಂದರ್ಗಳ ಲ್ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವವರ ಸಂಖೆಯ್ಯನುನ್
ಹೆಚಿಚ್ಸುವ ಬಗೆ
ಕನಾರ್ಟಕ ಕಿವುಡರ ಸಂಘ, ಮೈಸೂರು ಇವರು
ಸಕಾರವು ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಸಕಾ್ರಿ ಮತುತ್
ಅನುದಾನಿತ ಕಿವುಡ ಶಾಲೆಗಳ ದಾಯ್ಬಾಯ್ಸ ಬಗೆಗ್
ಹಾಗೂ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಬಗೆಗ್ ಸ ಲ್ ರುವ
ಬೇಡಿಕಡಗಳ ಕುರಿತು.
ಕನಾರ್ಟಕ ಕಿವುಡರ ಸಂಘ, ಮೈಸೂರು ಇವರು
ಸಕಾರವು ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಸಕಾ್ರಿ ಮತುತ್
ಅನುದಾನಿತ ಕಿವುಡ ಶಾಲೆಗಳ ದಾಯ್ಬಾಯ್ಸ ಬಗೆಗ್
ಹಾಗೂ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಬಗೆಗ್ ಸ ಲ್ ರುವ
ಬೇಡಿಕಡಗಳ ಕುರಿತು.

4/21/2009 0:00

D

4/21/2009 0:00

D

4/21/2009 0:00

D

4/21/2009 0:00

D

4/21/2009 0:00

D

4/21/2009 0:00

D

4/21/2009 0:00

D

4/21/2009 0:00

D

4/21/2009 0:00

D

4/21/2009 0:00

D

4/21/2009 0:00

D

4/21/2009 0:00

D

4/21/2009 0:00

D

4/21/2009 0:00

D

4/21/2009 0:00

D

32309

32311
32311
32311
32313
32313
32313

MINO‐SEC

ಐಇಡಿ/ಕ.ಕೆ.ಸಂ:43/2002‐
03

ಕನಾರ್ಟಕ ಕಿವುಡರ ಸಂಘ, ಮೈಸೂರು ಇವರು
ಸಕಾರವು ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಸಕಾ್ರಿ ಮತುತ್
ಅನುದಾನಿತ ಕಿವುಡ ಶಾಲೆಗಳ ದಾಯ್ಬಾಯ್ಸ ಬಗೆಗ್
ಹಾಗೂ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಬಗೆಗ್ ಸ ಲ್ ರುವ
ಬೇಡಿಕಡಗಳ ಕುರಿತು.

4/21/2009 0:00

D

ಅಂಗ ಕಲರ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 1995ರ ಬಗೆಗ್

4/21/2009 0:00

D

ಅಂಗ ಕಲರ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 1995ರ ಬಗೆಗ್

4/21/2009 0:00

D

ಅಂಗ ಕಲರ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 1995ರ ಬಗೆಗ್

4/21/2009 0:00

D

4/21/2009 0:00

D

4/21/2009 0:00

D

4/21/2009 0:00

D

ಐಇಡಿ/ಅಂ.ವಯ್.ಅಧಿನಿಯಮ:
18/2002‐03
ಐಇಡಿ/ಅಂ.ವಯ್.ಅಧಿನಿಯಮ:
ADM‐1
18/2002‐03
ಐಇಡಿ/ಅಂ.ವಯ್.ಅಧಿನಿಯಮ:
MINO‐SEC
18/2002‐03
ಐಇಡಿ/ರಿಸೊಸ್
GIA‐PRY & SEC
ಟೆ ನಿಂಗ್:2002‐03
ಐಇಡಿ/ರಿಸೊಸ್
ADM‐1
ಟೆ ನಿಂಗ್:2002‐03
ಐಇಡಿ/ರಿಸೊಸ್
MINO‐SEC
ಟೆ ನಿಂಗ್:2002‐03

ಸೇವಾ ನಿರತ ಪಾರ್ಥಮಿತ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಐಇಡಿ
ರಿಸೋಸ್ರ್ ಟೆ ನಿಂಗ್ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್
ಸೇವಾ ನಿರತ ಪಾರ್ಥಮಿತ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಐಇಡಿ
ರಿಸೋಸ್ರ್ ಟೆ ನಿಂಗ್ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್
ಸೇವಾ ನಿರತ ಪಾರ್ಥಮಿತ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಐಇಡಿ
ರಿಸೋಸ್ರ್ ಟೆ ನಿಂಗ್ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್

GIA‐PRY & SEC

32318

GIA‐PRY & SEC

ಐಇಡಿ/ಅನುದಾನ/ನಂದಾದೀ
ಪಾ:02/2002‐03

ನಂದಾ ದೀಪಾ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್, ಇವರ 2001‐02ನೇ
ಸಾ ನ ಬಳಕೆ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

4/21/2009 0:00

D

32318

ADM‐1

ಐಇಡಿ/ಅನುದಾನ/ನಂದಾದೀ
ಪಾ:02/2002‐03

ನಂದಾ ದೀಪಾ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್, ಇವರ 2001‐02ನೇ
ಸಾ ನ ಬಳಕೆ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

4/21/2009 0:00

D

32318

MINO‐SEC

ಐಇಡಿ/ಅನುದಾನ/ನಂದಾದೀ
ಪಾ:02/2002‐03

ನಂದಾ ದೀಪಾ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್, ಇವರ 2001‐02ನೇ
ಸಾ ನ ಬಳಕೆ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

4/21/2009 0:00

D

4/21/2009 0:00

D

4/21/2009 0:00

D

4/21/2009 0:00

D

4/21/2009 0:00

D

4/21/2009 0:00

D

4/21/2009 0:00

D

4/21/2009 0:00

D

4/21/2009 0:00

D

4/21/2009 0:00

D

4/21/2009 0:00

D

4/21/2009 0:00

D

32321

32321

32321
32322

ಐಇಡಿ/ಆರ್.ಐ.ಇ
GIA‐PRY & SEC ಮೈಸೂರು/ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ:06
/2002‐03
ಐಇಡಿ/ಆರ್.ಐ.ಇ
ADM‐1
ಮೈಸೂರು/ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ:06
/2002‐03
ಐಇಡಿ/ಆರ್.ಐ.ಇ
MINO‐SEC
ಮೈಸೂರು/ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ:06
/2002‐03
GIA‐PRY & SEC ಐಇಡಿ/ ಸಭೆ:01/2002‐03

32322

ADM‐1

ಐಇಡಿ/ ಸಭೆ:01/2002‐03

32322

MINO‐SEC

ಐಇಡಿ/ ಸಭೆ:01/2002‐03

32325

GIA‐PRY & SEC

32325

ADM‐1

32325

MINO‐SEC

32327

GIA‐PRY & SEC

ಐಇಡಿ/ಯು. :2002‐03

32327

ADM‐1

ಐಇಡಿ/ಯು. :2002‐03

ಐಇಡಿ/ಎನ್.ಜಿ.ಓ/ಚವನ20
02‐03
ಐಇಡಿ/ಎನ್.ಜಿ.ಓ/ಚವನ20
02‐03
ಐಇಡಿ/ಎನ್.ಜಿ.ಓ/ಚವನ20
02‐03

ಅಂಗ ಕಲ ಮಕಕ್ ಗೆ ಸಮಗರ್ ಪುರಸಕ್ೃತ
ೕಜನೆಯಡಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ಹಮಿಮ್ಕೊಳುಳ್ವ
ಬಗೆ
ಅಂಗ ಕಲ ಮಕಕ್ಕ್ ಗೆ ಸಮಗರ್ರ್ ಪುರಸಕ್ೃತ
ಕ್ೃ
ೕಜನೆಯಡಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ಹಮಿಮ್ಕೊಳುಳ್ವ
ಬಗೆ
ಅಂಗ ಕಲ ಮಕಕ್ ಗೆ ಸಮಗರ್ ಪುರಸಕ್ೃತ
ೕಜನೆಯಡಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ಹಮಿಮ್ಕೊಳುಳ್ವ
ಬಗೆ
ದಿ:29/05/2002 ರಂದು ಮಾನಯ್ ಆಯುಕತ್ರ ರವರ
ಅಧಯ್ಕಷ್ತೆಯ ನಡೆದ ಸಭೆಯ
ರ.
ದಿ:29/05/2002 ರಂದು ಮಾನಯ್ ಆಯುಕತ್ರ ರವರ
ಅಧಯ್ಕಷ್ತೆಯ ನಡೆದ ಸಭೆಯ
ರ.
ದಿ:29/05/2002 ರಂದು ಮಾನಯ್ ಆಯುಕತ್ರ ರವರ
ಅಧಯ್ಕಷ್ತೆಯ ನಡೆದ ಸಭೆಯ
ರ.
ಚೈವನ್ ಆಯರ್ವೇದಿಕ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಇವರ 2000‐
01ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್
ಚೈವನ್ ಆಯರ್ವೇದಿಕ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಇವರ 2000‐
01ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್
ಚೈವನ್ ಆಯರ್ವೇದಿಕ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಇವರ 2000‐
01ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್
2001‐02ನೇ ಸಾ ನ 1ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣವನುನ್
2ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರು ಆಗಿರುವ ಬಗೆಗ್ ಬಳಕೆ ಪರ್ಮಾಣ
ಪತರ್ ಸ ಸುವ ಬಗೆ
2001‐02ನೇ ಸಾ ನ 1ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣವನುನ್
2ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರು ಆಗಿರುವ ಬಗೆಗ್ ಬಳಕೆ ಪರ್ಮಾಣ
ಪತರ್ ಸ ಸುವ ಬಗೆ

32327
32329
32329
32329
32332
32332
32332

MINO‐SEC

ಐಇಡಿ/ಯು. :2002‐03

2001‐02ನೇ ಸಾ ನ 1ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣವನುನ್
2ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರು ಆಗಿರುವ ಬಗೆಗ್ ಬಳಕೆ ಪರ್ಮಾಣ
ಪತರ್ ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ, ಕ ನ
ಪಬಿ ಟಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ, ಕ ನ
ಪಬಿ ಟಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ, ಕ ನ
ಪಬಿ ಟಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

ಐಇಡಿ/ಕ ನ :27/2002‐
03
ಐಇಡಿ/ಕ ನ :27/2002‐
ADM‐1
03
ಐಇಡಿ/ಕ ನ :27/2002‐
MINO‐SEC
03
ಐಇಡಿ/ಬಾಲ್ಕ್/ತರಬೇತಿ:01/
GIA‐PRY & SEC
4 ಬಾಲ್ಕ್ ಗಳ ಲ್ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್
2001‐02
ಐಇಡಿ/ಬಾಲ್ಕ್/ತರಬೇತಿ:01/
ADM‐1
4 ಬಾಲ್ಕ್ ಗಳ ಲ್ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್
2001‐02
ಐಇಡಿ/ಬಾಲ್ಕ್/ತರಬೇತಿ:01/
MINO‐SEC
4 ಬಾಲ್ಕ್ ಗಳ ಲ್ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್
2001‐02
GIA‐PRY & SEC

4/21/2009 0:00

D

4/21/2009 0:00

D

4/21/2009 0:00

D

4/21/2009 0:00

D

4/21/2009 0:00

D

4/21/2009 0:00

D

4/21/2009 0:00

D

GIA‐PRY & SEC

ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಪ
ರೀ ೆ‐37:15/1992‐93

ರಾಜಯ್ದ ಲ್ರುವ ಐಇಡಿ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್ಗಳ ಲ್
1995‐96ನೇ ಸಾ ಗೆ ಪರ್ವೇಶಕಾಕ್ಗಿ ಅನುಸರಿಸ
ಬೇಕಾದ ದಾಖಲಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಬಗೆಗ್.

4/21/2009 0:00

D

32335

ADM‐1

ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಪ
ರೀ ೆ‐37:15/1992‐93

ರಾಜಯ್ದ ಲ್ರುವ ಐಇಡಿ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್ಗಳ ಲ್
1995‐96ನೇ ಸಾ ಗೆ ಪರ್ವೇಶಕಾಕ್ಗಿ ಅನುಸರಿಸ
ಬೇಕಾದ ದಾಖಲಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಬಗೆಗ್.

4/21/2009 0:00

D

32335

MINO‐SEC

ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಪ
ರೀ ೆ‐37:15/1992‐93

ರಾಜಯ್ದ ಲ್ರುವ ಐಇಡಿ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್ಗಳ ಲ್
1995‐96ನೇ ಸಾ ಗೆ ಪರ್ವೇಶಕಾಕ್ಗಿ ಅನುಸರಿಸ
ಬೇಕಾದ ದಾಖಲಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಬಗೆಗ್.

4/21/2009 0:00

D

32354

GIA‐PRY & SEC

ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಜಿ
ಆರ್‐ಇ/1992‐93

4/21/2009 0:00

D

32354

ADM‐1

ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಜಿ
ಆರ್‐ಇ/1992‐93

4/21/2009 0:00

D

32354

MINO‐SEC

ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಜಿ
ಆರ್‐ಇ/1992‐93

4/21/2009 0:00

D

32355

GIA‐PRY & SEC

4/21/2009 0:00

D

32355

ADM‐1

4/21/2009 0:00

D

32355

MINO‐SEC

4/21/2009 0:00

D

32356

ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಯಡಿ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣಕೆಕ್
ಸಂಬಂಧಿ ಂತೆ 31/03/90ಕೆಕ್
ದಲು
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/
ನೇಮಕವಾಗಿರುವ 23 ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
GIA‐PRY & SEC ಸಂಬಳ/ಅನುದಾನ/1994‐
ರಾಜಯ್ವಲಯ
ೕಜನೆಯಡಿ 1993‐94 ಮತುತ್ 1994‐
95
95ನೇ ಸಾ ನ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/21/2009 0:00

D

32356

ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಯಡಿ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣಕೆಕ್
ಸಂಬಂಧಿ ಂತೆ 31/03/90ಕೆಕ್
ದಲು
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/
ನೇಮಕವಾಗಿರುವ 23 ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
ಸಂಬಳ/ಅನುದಾನ/1994‐
ರಾಜಯ್ವಲಯ
ೕಜನೆಯಡಿ 1993‐94 ಮತುತ್ 1994‐
95
95ನೇ ಸಾ ನ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/21/2009 0:00

D

32335

ADM‐1

ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಜಿ
ಆರ್/10ಐ/1994‐95
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಜಿ
ಆರ್/10ಐ/1994‐95
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಜಿ
ಆರ್/10ಐ/1994‐95

ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ೕಜನೆಯನವ್ಯ 1992‐93ನೇ
ಸಾ ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನವನುನ್
ಬಳ ಕೊಳುಳ್ಳ್ವ ಬಗೆ
ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ೕಜನೆಯನವ್ಯ 1992‐93ನೇ
ಸಾ ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನವನುನ್
ಬಳ ಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆ
ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ೕಜನೆಯನವ್ಯ 1992‐93ನೇ
ಸಾ ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನವನುನ್
ಬಳ ಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆ
1994‐95ನೇ ಸಾ ನ ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಯ
ಅನುದಾನದ ಬಗೆಗ್
1994‐95ನೇ ಸಾ ನ ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಯ
ಅನುದಾನದ ಬಗೆಗ್
1994‐95ನೇ ಸಾ ನ ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಯ
ಅನುದಾನದ ಬಗೆಗ್

ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಯಡಿ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣಕೆಕ್
ಸಂಬಂಧಿ ಂತೆ 31/03/90ಕೆಕ್
ದಲು
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/
ನೇಮಕವಾಗಿರುವ 23 ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
ಸಂಬಳ/ಅನುದಾನ/1994‐
ರಾಜಯ್ವಲಯ
ೕಜನೆಯಡಿ 1993‐94 ಮತುತ್ 1994‐
95
95ನೇ ಸಾ ನ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

32356

MINO‐SEC

32358

GIA‐PRY & SEC

ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/
ಗಾರ್ಮಟ್ಸ್:27/1999‐00

32358

ADM‐1

ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/
ಗಾರ್ಮಟ್ಸ್:27/1999‐00

32358

MINO‐SEC

ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/
ಗಾರ್ಮಟ್ಸ್:27/1999‐00

32359

GIA‐PRY & SEC

32359
32359
32360
32360
32360

ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/
ಕಾಯೆದ್:95/1999‐00
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/
ADM‐1
ಕಾಯೆದ್:95/1999‐00
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/
MINO‐SEC
ಕಾಯೆದ್:95/1999‐00
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/
GIA‐PRY & SEC
ಕಾಯೆದ್:95/1999‐00
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/
ADM‐1
ಕಾಯೆದ್:95/1999‐00
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/
MINO‐SEC
ಕಾಯೆದ್:95/1999‐00

32361

GIA‐PRY & SEC

ಐಇಡಿ/ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ:12/19
99‐00

32361

ADM‐1

ಐಇಡಿ/ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ:12/19
99‐00

32361

MINO‐SEC

ಐಇಡಿ/ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ:12/19
99‐00

32362

GIA‐PRY & SEC

ಐಇಡಿ/ಬಳಕೆ ಪರ್ಮಾಣ
ಪತರ್:06/1999‐00

32362

ADM‐1

ಐಇಡಿ/ಬಳಕೆ ಪರ್ಮಾಣ
ಪತರ್:06/1999‐00

32362

MINO‐SEC

ಐಇಡಿ/ಬಳಕೆ ಪರ್ಮಾಣ
ಪತರ್:06/1999‐00

32363

GIA‐PRY & SEC

32363

ADM‐1

32363

MINO‐SEC

32364

GIA‐PRY & SEC

ಐಇಡಿ/ಎನ್.ಜಿ.ಓ/ತರಬೇತಿ:
07/1999‐00
ಐಇಡಿ/ಎನ್.ಜಿ.ಓ/ತರಬೇತಿ:
07/1999‐00
ಐಇಡಿ/ಎನ್.ಜಿ.ಓ/ತರಬೇತಿ:
07/1999‐00
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/
ಎಂ. .ಟಿಟಿ/1996‐97

ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಯನವ್ಯ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣಕೆಕ್
ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ 1999‐00ನೇ ಸಾ ನ
ದಲನೇಯ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ.
ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಯನವ್ಯ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣಕೆಕ್
ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ 1999‐00ನೇ ಸಾ ನ
ದಲನೇಯ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ.
ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಯನವ್ಯ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣಕೆಕ್
ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ 1999‐00ನೇ ಸಾ ನ
ದಲನೇಯ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ.
ಅಂಗ ಕಲ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 1995 ಅನುನ್
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಷಾಠ್ನಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಅಂಗ ಕಲ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 1995 ಅನುನ್
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಷಾಠ್ನಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಅಂಗ ಕಲ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 1995 ಅನುನ್
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಷಾಠ್ನಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ರಾಜಯ್ದ ಪರ್ತಿ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ಕನಿಷಢ್ ಎರಡಾದರೂ
ಸಮನವ್ಯ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್
ರಾಜಯ್ದ ಪರ್ತಿ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ಕನಿಷಢ್ ಎರಡಾದರೂ
ಸಮನವ್ಯ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್
ರಾಜಯ್ದ ಪರ್ತಿ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ಕನಿಷಢ್ ಎರಡಾದರೂ
ಸಮನವ್ಯ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್
ಡಯಟ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರುಗ ಗೆ ಮತುತ್ ಇಟಿ ರೀಡರ್
ಗ ಗೆ ಐಇಡಿ ಬಗೆಗ್ ಒಂದು ದಿನದ ಪುನಃಶೆವ್ೕತನ
ಕಾಯರ್ಕರ್
ರ್ ರ್ಮ ಬಗೆ
ಡಯಟ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರುಗ ಗೆ ಮತುತ್ ಇಟಿ ರೀಡರ್
ಗ ಗೆ ಐಇಡಿ ಬಗೆಗ್ ಒಂದು ದಿನದ ಪುನಃಶೆವ್ೕತನ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಬಗೆ
ಡಯಟ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರುಗ ಗೆ ಮತುತ್ ಇಟಿ ರೀಡರ್
ಗ ಗೆ ಐಇಡಿ ಬಗೆಗ್ ಒಂದು ದಿನದ ಪುನಃಶೆವ್ೕತನ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಬಗೆ
1998‐99ನೇ ಸಾ ನ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ೕಜನೆ
ಅನುಷಾಠ್ನಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಬಳಕೆ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್
ಸ ಸುವ ಕುರಿತು.
1998‐99ನೇ ಸಾ ನ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ೕಜನೆ
ಅನುಷಾಠ್ನಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಬಳಕೆ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್
ಸ ಸುವ ಕುರಿತು.
1998‐99ನೇ ಸಾ ನ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ೕಜನೆ
ಅನುಷಾಠ್ನಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಬಳಕೆ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್
ಸ ಸುವ ಕುರಿತು.
ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಗಳ ಲ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಐಇಡಿ ಬಗೆಗ್
2ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಬಗೆಗ್
ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಗಳ ಲ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಐಇಡಿ ಬಗೆಗ್
2ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಬಗೆಗ್
ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಗಳ ಲ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಐಇಡಿ ಬಗೆಗ್
2ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಬಗೆಗ್
1996‐97ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎಂ. .ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ
ಕೋ ರ್ಗೆ ದಾಖಲಾದ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ನಾಮಾವ ಪಟಿಟ್
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ.

4/21/2009 0:00

D

4/21/2009 0:00

D

4/21/2009 0:00

D

4/21/2009 0:00

D

4/21/2009 0:00

D

4/21/2009 0:00

D

4/21/2009 0:00

D

4/21/2009 0:00

D

4/21/2009 0:00

D

4/21/2009 0:00

D

4/21/2009 0:00

D

4/21/2009 0:00

D

4/21/2009 0:00

D

4/21/2009 0:00

D

4/21/2009 0:00

D

4/21/2009 0:00

D

4/21/2009 0:00

D

4/21/2009 0:00

D

4/21/2009 0:00

D

4/21/2009 0:00

D

32364

ADM‐1

32364

MINO‐SEC

32365

1996‐97ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎಂ. .ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/
ಕೋ ರ್ಗೆ ದಾಖಲಾದ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ನಾಮಾವ ಪಟಿಟ್
ಎಂ. .ಟಿಟಿ/1996‐97
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ.
1996‐97ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎಂ. .ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/
ಕೋ ರ್ಗೆ ದಾಖಲಾದ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ನಾಮಾವ ಪಟಿಟ್
ಎಂ. .ಟಿಟಿ/1996‐97
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ.

4/21/2009 0:00

D

4/21/2009 0:00

D

ಡಿ.ಎಸ್.ಆರ್.ಇ.ಟಿ/ಐಇಡಿ/
GIA‐PRY & SEC
ರಾ.ಸ.ವೇ:18/1997‐98

ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಯಡಿ 31/03/1990ಕೆಕ್
ದಲು
ನೇಮಕವಾದ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ 1997‐98ನೇ ಸಾ ನ
ವೇತನ ಹಾಗೂ ೕಶೇಷ ಭತೆಯ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/21/2009 0:00

D

32365

ADM‐1

ಡಿ.ಎಸ್.ಆರ್.ಇ.ಟಿ/ಐಇಡಿ/
ರಾ.ಸ.ವೇ:18/1997‐98

ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಯಡಿ 31/03/1990ಕೆಕ್
ದಲು
ನೇಮಕವಾದ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ 1997‐98ನೇ ಸಾ ನ
ವೇತನ ಹಾಗೂ ೕಶೇಷ ಭತೆಯ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/21/2009 0:00

D

32365

MINO‐SEC

ಡಿ.ಎಸ್.ಆರ್.ಇ.ಟಿ/ಐಇಡಿ/
ರಾ.ಸ.ವೇ:18/1997‐98

ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಯಡಿ 31/03/1990ಕೆಕ್
ದಲು
ನೇಮಕವಾದ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ 1997‐98ನೇ ಸಾ ನ
ವೇತನ ಹಾಗೂ ೕಶೇಷ ಭತೆಯ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/21/2009 0:00

D

32366

1997‐98ನೇ ಸಾ ನ ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/ದಿ ಕಾಂ ೕನೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗಳ ಅಂಗ ಕಲ ಮಕಕ್ ಗೆ
GIA‐PRY & SEC
ಹಾಗೂ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಆಥಿರ್ಕ ಧನ ಸಹಾಯ
ಕಾಂ:03/1997‐98
ನೀಡಲು ಡಯಟಗ್ ಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/21/2009 0:00

D

32366

ADM‐1

1997‐98ನೇ ಸಾ ನ ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/ದಿ ಕಾಂ ೕನೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗಳ ಅಂಗ ಕಲ ಮಕಕ್ ಗೆ
ಹಾಗೂ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಆಥಿರ್ಕ ಧನ ಸಹಾಯ
ಕಾಂ:03/1997‐98
ನೀಡಲು ಡಯಟಗ್ ಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/21/2009 0:00

D

32366

MINO‐SEC

1997‐98ನೇ ಸಾ ನ ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ
ಡಿ.ಎಸ್.
ಎಸ್ ಇ.ಆರ್.
ಆರ್ ಟಿ/ಐಇಡಿ/ದಿ
ಟಿ/ಐಇಡಿ/ದಿ ಕಾಂ ೕನ
ೕನೆಂಟ್
ಂಟ್ ಶಾಲ
ಶಾಲೆಗಳ
ಗಳ ಅಂಗ ಕಲ ಮಕಕ್ ಗೆ
ಗ
ಕಾಂ:03/1997‐98
ಹಾಗೂ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಆಥಿರ್ಕ ಧನ ಸಹಾಯ
ನೀಡಲು ಡಯಟಗ್ ಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/21/2009 0:00

D

32373

GIA‐PRY & SEC

ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ:1997‐98ಎ

ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಣ ವಲಯದ 1997‐
98ನೇ ಸಾ ನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಬಗೆಗ್

4/21/2009 0:00

D

32373

ADM‐1

ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ:1997‐98ಎ

ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಣ ವಲಯದ 1997‐
98ನೇ ಸಾ ನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಬಗೆಗ್

4/21/2009 0:00

D

32373

MINO‐SEC

ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ:1997‐98ಎ

ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಣ ವಲಯದ 1997‐
98ನೇ ಸಾ ನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಬಗೆಗ್

4/21/2009 0:00

D

ಕೇಂದರ್ ಪುರಸಕ್ೃತ
ೕಜನೆಯಡಿ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣಕೆಕ್
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಅ
ಸಂಬಮಧಿ ದಂತೆ ಸಕಾ್ರೇತರ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ 1997‐
GIA‐PRY & SEC
ನುದಾನ:16/1997‐98
98ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/21/2009 0:00

D

32374

32374

ADM‐1

ಕೇಂದರ್ ಪುರಸಕ್ೃತ
ೕಜನೆಯಡಿ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣಕೆಕ್
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಅ
ಸಂಬಮಧಿ ದಂತೆ ಸಕಾ್ರೇತರ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ 1997‐
ನುದಾನ:16/1997‐98
98ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/21/2009 0:00

D

32374

MINO‐SEC

ಕೇಂದರ್ ಪುರಸಕ್ೃತ
ೕಜನೆಯಡಿ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣಕೆಕ್
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಅ
ಸಂಬಮಧಿ ದಂತೆ ಸಕಾ್ರೇತರ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ 1997‐
ನುದಾನ:16/1997‐98
98ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/21/2009 0:00

D

32375

GIA‐PRY & SEC

ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/
ಪರ್ ೕಜಲ್/1997‐98

ಮಂಗಳ ಜೊಯ್ೕತಿ ಸಮನವ್ಯ ಶಾಲೆ, ವಾಮಂಜೂರು
ಇವರು ಐಇಡಿ ಅನುದಾನ ಕೇ ರುವ ಬಗೆಗ್

4/21/2009 0:00

D

32375

ADM‐1

ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/
ಪರ್ ೕಜಲ್/1997‐98

ಮಂಗಳ ಜೊಯ್ೕತಿ ಸಮನವ್ಯ ಶಾಲೆ, ವಾಮಂಜೂರು
ಇವರು ಐಇಡಿ ಅನುದಾನ ಕೇ ರುವ ಬಗೆಗ್

4/21/2009 0:00

D

32375

MINO‐SEC

ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/
ಪರ್ ೕಜಲ್/1997‐98

ಮಂಗಳ ಜೊಯ್ೕತಿ ಸಮನವ್ಯ ಶಾಲೆ, ವಾಮಂಜೂರು
ಇವರು ಐಇಡಿ ಅನುದಾನ ಕೇ ರುವ ಬಗೆಗ್

4/21/2009 0:00

D

32376

GIA‐PRY & SEC

ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/
ಕಾಂ ೕಡೆಟ್/19997‐98

1997‐98ನೇ ಸಾ ನ ಕಾಂ

ೕನೆಂಟ್ ಬಗೆಗ್.

4/21/2009 0:00

D

32376

ADM‐1

ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/
ಕಾಂ ೕಡೆಟ್/19997‐98

1997‐98ನೇ ಸಾ ನ ಕಾಂ

ೕನೆಂಟ್ ಬಗೆಗ್.

4/21/2009 0:00

D

32376

MINO‐SEC

ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/
ಕಾಂ ೕಡೆಟ್/19997‐98

1997‐98ನೇ ಸಾ ನ ಕಾಂ

ೕನೆಂಟ್ ಬಗೆಗ್.

4/21/2009 0:00

D

32377

GIA‐PRY & SEC

4/21/2009 0:00

D

32377

ADM‐1

4/21/2009 0:00

D

32377

MINO‐SEC

4/21/2009 0:00

D

32379

GIA‐PRY & SEC

ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/
ಕಾಂ ೕನೆಂಟ್/1995‐96

4/21/2009 0:00

D

32379

ADM‐1

ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/
ಕಾಂ ೕನೆಂಟ್/1995‐96

4/21/2009 0:00

D

32379

MINO‐SEC

ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/
ಕಾಂ ೕನೆಂಟ್/1995‐96

4/21/2009 0:00

D

32381

ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/
ಪರ್ಸಾವನೆ/1997‐98
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/
ಪರ್ಸಾವನೆ/1997‐98
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/
ಪರ್ಸಾವನೆ/1997‐98

ಕೇಂದರ್ ಪುರಸಕ್ೃತ
ೕಜನೆಯನವ್ಯ 1997‐98ನೇ
ಸಾ ನ ಐಇಡಿ ಪರ್ಸಾವನೆಯ ಬಗೆಗ್.
ಕೇಂದರ್ ಪುರಸಕ್ೃತ
ೕಜನೆಯನವ್ಯ 1997‐98ನೇ
ಸಾ ನ ಐಇಡಿ ಪರ್ಸಾವನೆಯ ಬಗೆಗ್.
ಕೇಂದರ್ ಪುರಸಕ್ೃತ
ೕಜನೆಯನವ್ಯ 1997‐98ನೇ
ಸಾ ನ ಐಇಡಿ ಪರ್ಸಾವನೆಯ ಬಗೆಗ್.
1995‐96ನೇ ಸಾ ನ ಕಾಂ ೕನೆಂಟ್ ಅಂಗ ಕಲ
ಮಕಕ್ ಗೆ ಹಾಗೂ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಆಥಿರ್ಕ ಧನ ಸಹಾಯ
ನೀಡುವ ಬಗೆ.
1995‐96ನೇ ಸಾ ನ ಕಾಂ ೕನೆಂಟ್ ಅಂಗ ಕಲ
ಮಕಕ್ ಗೆ ಹಾಗೂ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಆಥಿರ್ಕ ಧನ ಸಹಾಯ
ನೀಡುವ
ಬಗೆ..
ನಿ
1995‐96ನೇ ಸಾ ನ ಕಾಂ ೕನೆಂಟ್ ಅಂಗ ಕಲ
ಮಕಕ್ ಗೆ ಹಾಗೂ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಆಥಿರ್ಕ ಧನ ಸಹಾಯ
ನೀಡುವ ಬಗೆ.

ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/
GIA‐PRY & SEC
ರಾ.ಸವೇ:04/1995‐96

ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಯಡಿ 31/03/1990ಕೆಕ್
ದಲು
ಸೃಜಿಸಲಾದ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ 1995‐96ನೇ ಸಾ ನ
ವೇತನ ಹಾಗೂ ಶೇಷ ಭತೆಯ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/21/2009 0:00

D

32381

ADM‐1

ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/
ರಾ.ಸವೇ:04/1995‐96

ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಯಡಿ 31/03/1990ಕೆಕ್
ದಲು
ಸೃಜಿಸಲಾದ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ 1995‐96ನೇ ಸಾ ನ
ವೇತನ ಹಾಗೂ ಶೇಷ ಭತೆಯ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/21/2009 0:00

D

32381

MINO‐SEC

ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/
ರಾ.ಸವೇ:04/1995‐96

ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಯಡಿ 31/03/1990ಕೆಕ್
ದಲು
ಸೃಜಿಸಲಾದ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ 1995‐96ನೇ ಸಾ ನ
ವೇತನ ಹಾಗೂ ಶೇಷ ಭತೆಯ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/21/2009 0:00

D

32383

GIA‐PRY & SEC

ಮ ಟ್ ಕಾಯ್ಟಗಿರಿ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಬಗೆಗ್.

4/21/2009 0:00

D

32383

ADM‐1

ಮ ಟ್ ಕಾಯ್ಟಗಿರಿ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಬಗೆಗ್.

4/21/2009 0:00

D

32383

MINO‐SEC

ಮ ಟ್ ಕಾಯ್ಟಗಿರಿ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಬಗೆಗ್.

4/21/2009 0:00

D

32387

GIA‐PRY & SEC

1994‐95ನೇ ಸಾ ನ ಅಂಗ ಕಲ ಮಕಕ್ಳ ಸಮನವ್ಯ
ಕಷ್ಣ
ೕಜನೆಯ ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದ ಅನುದಾನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ.

4/21/2009 0:00

D

ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಪ
ರೀ ೆ:37/15/1995‐96
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಪ
ರೀ ೆ:37/15/1995‐96
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಪ
ರೀ ೆ:37/15/1995‐96
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:02/1995‐96

32387

ADM‐1

32387

MINO‐SEC

32389

1994‐95ನೇ ಸಾ ನ ಅಂಗ ಕಲ ಮಕಕ್ಳ ಸಮನವ್ಯ
ಕಷ್ಣ
ೕಜನೆಯ ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದ ಅನುದಾನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ.
1994‐95ನೇ ಸಾ ನ ಅಂಗ ಕಲ ಮಕಕ್ಳ ಸಮನವ್ಯ
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/
ಕಷ್ಣ
ೕಜನೆಯ ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದ ಅನುದಾನ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:02/1995‐96
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ.

ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:02/1995‐96

4/21/2009 0:00

D

4/21/2009 0:00

D

ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ.ಇ/ಐಇಡಿ
GIA‐PRY & SEC /ಎನ್.ಜಿ.ಓ/ಅನುದಾನ/199
5‐96

ಕೇಂದರ್ ಪುರಸಕ್ೃತ
ೕಜನೆಯನವ್ಯ ಸಮನವ್ಯ
ಕಷ್ಣಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ಂತೆ ಸಕಾರ್ರೇತರ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ
1995‐96ನೇ ಸಾ ನ ಸಹಾಯನುದಾನ ಬಗೆಗ್

4/21/2009 0:00

D

32389

ADM‐1

ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ.ಇ/ಐಇಡಿ
/ಎನ್.ಜಿ.ಓ/ಅನುದಾನ/199
5‐96

ಕೇಂದರ್ ಪುರಸಕ್ೃತ
ೕಜನೆಯನವ್ಯ ಸಮನವ್ಯ
ಕಷ್ಣಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ಂತೆ ಸಕಾರ್ರೇತರ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ
1995‐96ನೇ ಸಾ ನ ಸಹಾಯನುದಾನ ಬಗೆಗ್

4/21/2009 0:00

D

32389

MINO‐SEC

ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ.ಇ/ಐಇಡಿ
/ಎನ್.ಜಿ.ಓ/ಅನುದಾನ/199
5‐96

ಕೇಂದರ್ ಪುರಸಕ್ೃತ
ೕಜನೆಯನವ್ಯ ಸಮನವ್ಯ
ಕಷ್ಣಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ಂತೆ ಸಕಾರ್ರೇತರ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ
1995‐96ನೇ ಸಾ ನ ಸಹಾಯನುದಾನ ಬಗೆಗ್

4/21/2009 0:00

D

32390

GIA‐PRY & SEC

D

ADM‐1

4/21/2009 0:00

D

32390

MINO‐SEC

4/21/2009 0:00

D

32391

GIA‐PRY & SEC

ಡಿ.ಎಸ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/
ಕಾ ೕನೆಂಟ್/1995‐96

4/21/2009 0:00

D

32391

ADM‐1

ಡಿ.ಎಸ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/
ಕಾ ೕನೆಂಟ್/1995‐96

4/21/2009 0:00

D

32391

MINO‐SEC

ಡಿ.ಎಸ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/
ಕಾ ೕನೆಂಟ್/1995‐96

1995‐96ನೇ ಸಾ ನ ಐಇಡಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಗಳನುನ್
ಸ ಸುವ ಬಗೆಗ್
1995‐96ನೇ ಸಾ ನ ಐಇಡಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಗಳನುನ್
ಸ ಸುವ ಬಗೆಗ್
1995‐96ನೇ ಸಾ ನ ಐಇಡಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಗಳನುನ್
ಸ ಸುವ ಬಗೆಗ್
1995‐96ನೇ ಸಾ ನ ಕಾಂ ೕನಂಟ್ ಶಾಲೆಗಳ
ಅಂಗ ಕಲ ಮಕ್ಕ ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
ಆಥಿರ್ಕ ಧನ ಸಹಾಯ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
1995‐96ನೇ ಸಾ ನ ಕಾಂ ೕನಂಟ್ ಶಾಲೆಗಳ
ಅಂಗ ಕಲ ಮಕ್ಕ ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
ಆಥಿರ್ಕ ಧನ ಸಹಾಯ ನೀಡುವ
ನಿ ಡುವ ಬಗೆ.
ಬಗ .
1995‐96ನೇ ಸಾ ನ ಕಾಂ ೕನಂಟ್ ಶಾಲೆಗಳ
ಅಂಗ ಕಲ ಮಕ್ಕ ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
ಆಥಿರ್ಕ ಧನ ಸಹಾಯ ನೀಡುವ ಬಗೆ.

4/21/2009 0:00

32390

ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/
ಪರ್ಸಾವನೆ/1995‐96
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/
ಪರ್ಸಾವನೆ/1995‐96
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/
ಪರ್ಸಾವನೆ/1995‐96

4/21/2009 0:00

D

32392

GIA‐PRY & SEC

ಐಇಡಿ/ಯು. /1991‐92

1992 ರಿಂದ 2003ನೇ ಸಾ ನ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಗಳು
ಹಾಗೂ 1988 ರಿಂದ 2002ರ ವರೆಗೆ ಯು. ಗಳ ಬಗೆಗ್.

4/21/2009 0:00

D

32392

ADM‐1

ಐಇಡಿ/ಯು. /1991‐92

1992 ರಿಂದ 2003ನೇ ಸಾ ನ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಗಳು
ಹಾಗೂ 1988 ರಿಂದ 2002ರ ವರೆಗೆ ಯು. ಗಳ ಬಗೆಗ್.

4/21/2009 0:00

D

32392

MINO‐SEC

ಐಇಡಿ/ಯು. /1991‐92

1992 ರಿಂದ 2003ನೇ ಸಾ ನ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಗಳು
ಹಾಗೂ 1988 ರಿಂದ 2002ರ ವರೆಗೆ ಯು. ಗಳ ಬಗೆಗ್.

4/21/2009 0:00

D

32421

GIA‐PRY & SEC

4/22/2009 0:00

D

32421

ADM‐1

4/22/2009 0:00

D

32421

MINO‐SEC

4/22/2009 0:00

D

32423

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ /ಎಂ ಟಿಟಿ.
ಅ:22/2004‐05

4/22/2009 0:00

D

32423

ADM‐1

ಎಂ /ಎಂ ಟಿಟಿ.
ಅ:22/2004‐05

4/22/2009 0:00

D

ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ:07/2005
‐06
ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ:07/2005
‐06
ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ:07/2005
‐06

ಚೇತನಾ ಎಂ ಟಟಿ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್, ಬಸವೇಶವ್ರ
ನಗರ ಬೆಂಗಳುರು.ಇದರ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆ ಬಗೆಗ್.
ಚೇತನಾ ಎಂ ಟಟಿ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್, ಬಸವೇಶವ್ರ
ನಗರ ಬೆಂಗಳುರು.ಇದರ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆ ಬಗೆಗ್.
ಚೇತನಾ ಎಂ ಟಟಿ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್, ಬಸವೇಶವ್ರ
ನಗರ ಬೆಂಗಳುರು.ಇದರ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆ ಬಗೆಗ್.
ನೂತನ ಮ ಳಾ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್.
2005‐06ನೇ ಸಾ ಗಾಗಿ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ.
ನೂತನ ಮ ಳಾ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್.
2005‐06ನೇ ಸಾ ಗಾಗಿ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ.

32423

MINO‐SEC

ಎಂ /ಎಂ ಟಿಟಿ.
ಅ:22/2004‐05

32424

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:35/2004‐05

32424

ADM‐1

32424

MINO‐SEC

32426

32426

32426

32427

32427

32427

32428

32428

32428

32429

32429

32429

ನೂತನ ಮ ಳಾ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್.
2005‐06ನೇ ಸಾ ಗಾಗಿ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ.

4/22/2009 0:00

D

ಸೂಪ್ತಿರ್ ಸವ್ಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸೆಥ್, ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ// 2005‐
0ನೇ ಸಾ ಗೆ ಐಇಡಿ
ೕಜನೆ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್.

4/22/2009 0:00

D

ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:35/2004‐05

ಸೂಪ್ತಿರ್ ಸವ್ಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸೆಥ್, ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ// 2005‐
0ನೇ ಸಾ ಗೆ ಐಇಡಿ
ೕಜನೆ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್.

4/22/2009 0:00

D

ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:35/2004‐05

ಸೂಪ್ತಿರ್ ಸವ್ಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸೆಥ್, ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ// 2005‐
0ನೇ ಸಾ ಗೆ ಐಇಡಿ
ೕಜನೆ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್.

4/22/2009 0:00

D

4/22/2009 0:00

D

4/22/2009 0:00

D

4/22/2009 0:00

D

4/22/2009 0:00

D

4/22/2009 0:00

D

4/22/2009 0:00

D

4/22/2009 0:00

D

4/22/2009 0:00

D

4/22/2009 0:00

D

4/22/2009 0:00

D

4/22/2009 0:00

D

4/22/2009 0:00

D

ಶೃಮಬಲ ಭಂಹಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫೆರೆಂಟ್
ಐಇಡಿ/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಪಾರ್.ಅ:1ಎ ಅಶವ್ ಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ.ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು 2004‐
GIA‐PRY & SEC
/2004‐05
05ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಶೃಮಬಲ ಭಂಹಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫೆರೆಂಟ್
ಐಇಡಿ/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಪಾರ್.ಅ:1ಎ ಅಶವ್ ಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ.ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು 2004‐
ADM‐1
/2004‐05
05ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಶೃಮಬಲ ಭಂಹಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫೆರೆಂಟ್
ಐಇಡಿ/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಪಾರ್.ಅ:1ಎ ಅಶವ್ ಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ.ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು 2004‐
MINO‐SEC
/2004‐05
05ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಅಮರೇಶವ್ರ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ರೋಳ ತಾ// ನರಗುಂದ.
ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:2004‐
GIA‐PRY & SEC
ಇವರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ಗಾಗಿ ಎಂ ಟಿಟಿ
05
ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆ.
ಅಮರೇಶವ್ರ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ರೋಳ ತಾ// ನರಗುಂದ.
ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:2004‐
ADM‐1
ಇವರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ಗಾಗಿ ಎಂ ಟಿಟಿ
05
ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗ
ಬಗೆ..
ಅಮರೇಶವ್ರ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ರೋಳ ತಾ// ನರಗುಂದ.
ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:2004‐
MINO‐SEC
ಇವರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ಗಾಗಿ ಎಂ ಟಿಟಿ
05
ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆ.
ಜಗದುಗ್ರು ಗುರು ದೆದ್ೕಶವ್ರ ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಮತುತ್
ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:07/20 ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ಕೇಂದರ್ ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್. ಇವರು 2004‐
GIA‐PRY & SEC
04‐05
05ನೇ ಸಾ ಗಾಗಿ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ
ಜಗದುಗ್ರು ಗುರು ದೆದ್ೕಶವ್ರ ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಮತುತ್
ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:07/20 ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ಕೇಂದರ್ ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್. ಇವರು 2004‐
ADM‐1
04‐05
05ನೇ ಸಾ ಗಾಗಿ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ
ಜಗದುಗ್ರು ಗುರು ದೆದ್ೕಶವ್ರ ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಮತುತ್
ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:07/20 ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ಕೇಂದರ್ ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್. ಇವರು 2004‐
MINO‐SEC
04‐05
05ನೇ ಸಾ ಗಾಗಿ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ
ಸೆನ್ೕಹ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್,ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್. ಇವರು
ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:09/20
GIA‐PRY & SEC
2005‐06ನೇ ಸಾ ಗಾಗಿ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್
05‐06
ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ ಬಗೆ.
ಸೆನ್ೕಹ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್,ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್. ಇವರು
ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:09/20
ADM‐1
2005‐06ನೇ ಸಾ ಗಾಗಿ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್
05‐06
ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ ಬಗೆ.
ಸೆನ್ೕಹ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್,ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್. ಇವರು
ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:09/20
MINO‐SEC
2005‐06ನೇ ಸಾ ಗಾಗಿ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್
05‐06
ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ ಬಗೆ.

32430

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಮಟ್ಸ್:10/2002‐03

32430

ADM‐1

ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಮಟ್ಸ್:10/2002‐03

32430

MINO‐SEC

ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಮಟ್ಸ್:10/2002‐03

32431

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:26/2002‐03

32431

ADM‐1

ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:26/2002‐03

32431

MINO‐SEC

ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:26/2002‐03

32432

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1 ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:49/2002‐03

32432

ADM‐1

ಎಂ 1 ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:49/2002‐03

32432

MINO‐SEC

ಎಂ 1 ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:49/2002‐03

32433

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1/ ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:36/2002‐03

32433

ADM‐1

ಎಂ 1/ ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:36/2002‐03

32433

MINO‐SEC

ಎಂ 1/ ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:36/2002‐03

32434

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:08/20
04‐05

32434

ADM‐1

ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:08/20
04‐05

32434

MINO‐SEC

ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:08/20
04‐05

32436

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ:12/2005
‐06

32436

ADM‐1

ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ:12/2005
‐06

32436

MINO‐SEC

ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ:12/2005
‐06

ನಾಯ್ಷನಲ್ ಅಸೋ ಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬೈಂಡ್,
ಬೆಂಗಳುರು ಜಿಲೆಲ್ ಇದರ 2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಉ ಕೆ
ಶೇ 50% ರಷುಟ್ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
ನಾಯ್ಷನಲ್ ಅಸೋ ಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬೈಂಡ್,
ಬೆಂಗಳುರು ಜಿಲೆಲ್ ಇದರ 2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಉ ಕೆ
ಶೇ 50% ರಷುಟ್ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
ನಾಯ್ಷನಲ್ ಅಸೋ ಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬೈಂಡ್,
ಬೆಂಗಳುರು ಜಿಲೆಲ್ ಇದರ 2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಉ ಕೆ
ಶೇ 50% ರಷುಟ್ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
ನವ ಚೇತನಾ ದಾಯ್ ಮಂದಿರ, ಹೊಸಕೋಟೆ, ಬೆಂ
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2002‐03ನೇ ಸಾ ನ
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ.
ನವ ಚೇತನಾ ದಾಯ್ ಮಂದಿರ, ಹೊಸಕೋಟೆ, ಬೆಂ
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2002‐03ನೇ ಸಾ ನ
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ.
ನವ ಚೇತನಾ ದಾಯ್ ಮಂದಿರ, ಹೊಸಕೋಟೆ, ಬೆಂ
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2002‐03ನೇ ಸಾ ನ
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ.
ನೂತನ ಮ ಳಾ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್
ಇದರ 2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಬಗೆ.
ನೂತನ ಮ ಳಾ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್
ಇದರ 2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಬಗೆ.
ನೂತನ ಮ ಳಾ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್
ಇದರ 2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಬಗೆ.
ಜಾಪುರ ಗಾರ್ಮೀಣ ಅಭಿವೃದಿದ್ ಹಾಗೂ ಪುನಶೆವ್ೕತನಾ
ಸಂಸೆಥ್, ಮುದೆದ್ೕಬಿಹಾಳ. ಇದರ 2002‐03ನೇ ಸಾ ನ
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಬಿಡುಗಡ ಬಗೆ.
ಬಗ .
ಜಾಪುರ ಗಾರ್ಮೀಣ ಅಭಿವೃದಿದ್ ಹಾಗೂ ಪುನಶೆವ್ೕತನಾ
ಸಂಸೆಥ್, ಮುದೆದ್ೕಬಿಹಾಳ. ಇದರ 2002‐03ನೇ ಸಾ ನ
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ.
ಜಾಪುರ ಗಾರ್ಮೀಣ ಅಭಿವೃದಿದ್ ಹಾಗೂ ಪುನಶೆವ್ೕತನಾ
ಸಂಸೆಥ್, ಮುದೆದ್ೕಬಿಹಾಳ. ಇದರ 2002‐03ನೇ ಸಾ ನ
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ.
ಜಗದುಗ್ರು ಗುರು ದೆದ್ೕಶವ್ರ ದಾಯ್ವದರ್ಕ ಸಂಘ.
ಗಜೇಂದರ್ ಘಡ ರೋಣ ತಾ// ಇವರು ಎಂ ಟಟಿ
ಕಾಲೇಜು ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಜಗದುಗ್ರು ಗುರು ದೆದ್ೕಶವ್ರ ದಾಯ್ವದರ್ಕ ಸಂಘ.
ಗಜೇಂದರ್ ಘಡ ರೋಣ ತಾ// ಇವರು ಎಂ ಟಟಿ
ಕಾಲೇಜು ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಜಗದುಗ್ರು ಗುರು ದೆದ್ೕಶವ್ರ ದಾಯ್ವದರ್ಕ ಸಂಘ.
ಗಜೇಂದರ್ ಘಡ ರೋಣ ತಾ// ಇವರು ಎಂ ಟಟಿ
ಕಾಲೇಜು ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಶವ್ ಭಾರತಿ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್
.ಅಮರಿಹಾಳ, ಂಗಸೂರು ತಾ// ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆ ಬಗೆ
ಶವ್ ಭಾರತಿ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್
.ಅಮರಿಹಾಳ, ಂಗಸೂರು ತಾ// ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆ ಬಗೆ
ಶವ್ ಭಾರತಿ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್
.ಅಮರಿಹಾಳ, ಂಗಸೂರು ತಾ// ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆ ಬಗೆ

4/22/2009 0:00

D

4/22/2009 0:00

D

4/22/2009 0:00

D

4/22/2009 0:00

D

4/22/2009 0:00

D

4/22/2009 0:00

D

4/22/2009 0:00

D

4/22/2009 0:00

D

4/22/2009 0:00

D

4/22/2009 0:00

D

4/22/2009 0:00

D

4/22/2009 0:00

D

4/22/2009 0:00

D

4/22/2009 0:00

D

4/22/2009 0:00

D

4/22/2009 0:00

D

4/22/2009 0:00

D

4/22/2009 0:00

D

32437

32437

32437

32441

32441

32441

ಶವ್ ಭಾರತಿ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್, ಂಗಸೂರು, ಗುಲಬ್ಗಾರ್
ಜಿಲೆಲ್ ಇದರ 2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ.
ಶವ್ ಭಾರತಿ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್, ಂಗಸೂರು, ಗುಲಬ್ಗಾರ್
ADM‐1
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ:71/2002‐03
ಜಿಲೆಲ್ ಇದರ 2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ.
ಶವ್ ಭಾರತಿ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್, ಂಗಸೂರು, ಗುಲಬ್ಗಾರ್
MINO‐SEC ಎಂ 1/ಐಇಡಿ:71/2002‐03
ಜಿಲೆಲ್ ಇದರ 2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ.
ವ್ಮ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಹೊಸಮನೆ ಬಡಾವಣೆ,
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
GIA‐PRY & SEC
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್. ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಐಇಡಿ
ೕಜನೆ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:27/2004‐05
ಅನುಷಾನ ಕುರಿತು.
ವ್ಮ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಹೊಸಮನೆ ಬಡಾವಣೆ,
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ADM‐1
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್. ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಐಇಡಿ
ೕಜನೆ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:27/2004‐05
ಅನುಷಾನ ಕುರಿತು.
ವ್ಮ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಹೊಸಮನೆ ಬಡಾವಣೆ,
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
MINO‐SEC
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್. ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಐಇಡಿ
ೕಜನೆ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:27/2004‐05
ಅನುಷಾನ ಕುರಿತು.
GIA‐PRY & SEC ಎಂ 1/ಐಇಡಿ:71/2002‐03

4/24/2009 0:00

D

4/24/2009 0:00

D

4/24/2009 0:00

D

4/24/2009 0:00

D

4/24/2009 0:00

D

4/24/2009 0:00

D

ತಾಲೊಲ್ೕಕ್ ಅಂಗ ಕಲ ೇಮಾಬಿವೃದಿದ್ ಸಂಘ,
ನಾಗರಾಳ್.ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2005‐06ನೇ
ಸಾ ನ ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಯ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್.

4/24/2009 0:00

D

32442

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:29/2004‐05

32442

ADM‐1

ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:29/2004‐05

ತಾಲೊಲ್ೕಕ್ ಅಂಗ ಕಲ ೇಮಾಬಿವೃದಿದ್ ಸಂಘ,
ನಾಗರಾಳ್.ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2005‐06ನೇ
ಸಾ ನ ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಯ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್.

4/24/2009 0:00

D

32442

MINO‐SEC

ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:29/2004‐05

ತಾಲೊಲ್ೕಕ್ ಅಂಗ ಕಲ ೇಮಾಬಿವೃದಿದ್ ಸಂಘ,
ನಾಗರಾಳ್.ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2005‐06ನೇ
ಸಾ ನ ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಯ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್.

4/24/2009 0:00

D

32444

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:04/2004‐05

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲೆಲ್ಯ 2005‐06ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎನ್.ಜಿ.ಓ
ಗಳ ಆಯವಯ್ಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗೆಗ್.

4/24/2009 0:00

D

32444

ADM‐1

ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:04/2004‐05

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲೆಲ್ಯ 2005‐06ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎನ್.ಜಿ.ಓ
ಗಳ ಆಯವಯ್ಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗೆಗ್.

4/24/2009 0:00

D

32444

MINO‐SEC

ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:04/2004‐05

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲೆಲ್ಯ 2005‐06ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎನ್.ಜಿ.ಓ
ಗಳ ಆಯವಯ್ಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗೆಗ್.

4/24/2009 0:00

D

32445

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ:10/2005 ಸೇವಾ ಅಂಧರ ಸಂಸೆಥ್, ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್,
‐06
ರಾಣಿ ಬೆನೂನ್ರು. ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆ ಬಗೆಗ್.

4/24/2009 0:00

D

32445

ADM‐1

ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ:10/2005 ಸೇವಾ ಅಂಧರ ಸಂಸೆಥ್, ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್,
‐06
ರಾಣಿ ಬೆನೂನ್ರು. ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆ ಬಗೆಗ್.

4/24/2009 0:00

D

32445

MINO‐SEC

ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ:10/2005 ಸೇವಾ ಅಂಧರ ಸಂಸೆಥ್, ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್,
‐06
ರಾಣಿ ಬೆನೂನ್ರು. ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆ ಬಗೆಗ್.

4/24/2009 0:00

D

32446

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ /ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:11/200 ಅಂಗ ಕಲರ ಪುನಶೆಚ್ೕತನ ಸಂಸೆಥ್, ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿಲೆಲ್.
5‐06
ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್ ಆರ್ ಐ ಮಾಣಯ್ತೆ ಬಗೆಗ್.

4/24/2009 0:00

D

32446

ADM‐1

ಎಂ /ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:11/200 ಅಂಗ ಕಲರ ಪುನಶೆಚ್ೕತನ ಸಂಸೆಥ್, ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿಲೆಲ್.
5‐06
ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್ ಆರ್ ಐ ಮಾಣಯ್ತೆ ಬಗೆಗ್.

4/24/2009 0:00

D

ಎಂ /ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:11/200 ಅಂಗ ಕಲರ ಪುನಶೆಚ್ೕತನ ಸಂಸೆಥ್, ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿಲೆಲ್.
5‐06
ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್ ಆರ್ ಐ ಮಾಣಯ್ತೆ ಬಗೆಗ್.

4/24/2009 0:00

D

4/24/2009 0:00

D

4/24/2009 0:00

D

4/24/2009 0:00

D

4/24/2009 0:00

D

4/24/2009 0:00

D

4/24/2009 0:00

D

ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:10/20 ಉಮಾ ಪರ್ಗತಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ತುಮಕುರು ಜಿಲೆಲ್. ಇವರ
05‐06
2005‐06ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

4/24/2009 0:00

D

ADM‐1

ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:10/20 ಉಮಾ ಪರ್ಗತಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ತುಮಕುರು ಜಿಲೆಲ್. ಇವರ
05‐06
2005‐06ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

4/24/2009 0:00

D

32449

MINO‐SEC

ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:10/20 ಉಮಾ ಪರ್ಗತಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ತುಮಕುರು ಜಿಲೆಲ್. ಇವರ
05‐06
2005‐06ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

4/24/2009 0:00

D

32450

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:09/20
05‐06

4/24/2009 0:00

D

32450

ADM‐1

ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:09/20
05‐06

4/24/2009 0:00

D

32450

MINO‐SEC

ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:09/20
05‐06

4/24/2009 0:00

D

32451

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:16/20
05‐06

4/24/2009 0:00

D

32451

ADM‐1

ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:16/20
05‐06

4/24/2009 0:00

D

32451

MINO‐SEC

ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:16/20
05‐06

4/24/2009 0:00

D

32452

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ /ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:11/200
5‐06

4/24/2009 0:00

D

32452

ADM‐1

ಎಂ /ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:11/200
5‐06

4/24/2009 0:00

D

32452

MINO‐SEC

ಎಂ /ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:11/200
5‐06

4/24/2009 0:00

D

32446

MINO‐SEC

32447

GIA‐PRY & SEC

32447

ADM‐1

32447

MINO‐SEC

32448

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ:01/2005
‐06

32448

ADM‐1

ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ:01/2005
‐06

32448

MINO‐SEC

ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ:01/2005
‐06

32449

GIA‐PRY & SEC

32449

ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ:09/2005
‐06
ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ:09/2005
‐06
ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ:09/2005
‐06

ಆರ್.ಜಿ.ಎಸ್. ಎಂ ಟಿಟಿ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್,
ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆ ಬಗೆಗ್.
ಆರ್.ಜಿ.ಎಸ್. ಎಂ ಟಿಟಿ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್,
ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆ ಬಗೆಗ್.
ಆರ್.ಜಿ.ಎಸ್. ಎಂ ಟಿಟಿ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್,
ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆ ಬಗೆಗ್.
ಜಗದುಗ್ರು ಗುರು ದೆದ್ೕಶವ್ರ, ಎಂ ಟಿಟಿ ಕಷ್ಕರ
ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್, ಗುಳೇದಗುಡಡ್, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆ ಬಗೆ.
ಜಗದುಗ್ರು ಗುರು ದೆದ್ೕಶವ್ರ, ಎಂ ಟಿಟಿ ಕಷ್ಕರ
ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್, ಗುಳೇದಗುಡಡ್, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆ ಬಗೆ.
ಜಗದುಗ್ರು ಗುರು ದೆದ್ೕಶವ್ರ, ಎಂ ಟಿಟಿ ಕಷ್ಕರ
ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್, ಗುಳೇದಗುಡಡ್, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆ ಬಗೆ.

ರ್ೕ ಶೈಲ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ಅಭಿವೃದಿದ್
ಸಂಸೆಥ್, ಹೊಸಪೇಟೆ, ಇದರ 2005‐06ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಎಂ ಟಿಟಿ ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ..
ನ
ನಿ
ರ್ೕ ಶೈಲ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ಅಭಿವೃದಿದ್
ಸಂಸೆಥ್, ಹೊಸಪೇಟೆ, ಇದರ 2005‐06ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಎಂ ಟಿಟಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕ ಶೈಲ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ಅಭಿವೃದಿದ್
ಸಂಸೆಥ್, ಹೊಸಪೇಟೆ, ಇದರ 2005‐06ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಎಂ ಟಿಟಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕ ಶೈಲ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್,
ರಾಯಚೂರು ಆರ್ ಐ ಮಾಣಯ್ತೆ ಅಹರ್ ಬಬ್ಂದಿ
ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆ.
ರ್ೕ ಶೈಲ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್,
ರಾಯಚೂರು ಆರ್ ಐ ಮಾಣಯ್ತೆ ಅಹರ್ ಬಬ್ಂದಿ
ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆ.
ರ್ೕ ಶೈಲ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್,
ರಾಯಚೂರು ಆರ್ ಐ ಮಾಣಯ್ತೆ ಅಹರ್ ಬಬ್ಂದಿ
ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆ.
ಡಿ.ಕೆ. ವಕುಮಾರ್ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್,
ಭಧರ್ವತಿ, 2005‐06ನೇ ಸಾ ಗೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಡಿ.ಕೆ. ವಕುಮಾರ್ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್,
ಭಧರ್ವತಿ, 2005‐06ನೇ ಸಾ ಗೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಡಿ.ಕೆ. ವಕುಮಾರ್ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್,
ಭಧರ್ವತಿ, 2005‐06ನೇ ಸಾ ಗೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.

ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:14/2004‐05
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:14/2004‐05
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:14/2004‐05
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:06/2004‐05
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:06/2004‐05
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:06/2004‐05

32453

GIA‐PRY & SEC

32453

ADM‐1

32453

MINO‐SEC

32455

GIA‐PRY & SEC

32455

ADM‐1

32455

MINO‐SEC

32456

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ /ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:24/200
4‐05

32456

ADM‐1

ಎಂ /ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:24/200
4‐05

32456

MINO‐SEC

ಎಂ /ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:24/200
4‐05

32457

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ:05/2005
‐06

32457

ADM‐1

ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ:05/2005
‐06

32457

MINO‐SEC

ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ:05/2005
‐06

32458

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ:04/2005
‐06

32458

ADM‐1

ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ:04/2005
‐06

32458

MINO‐SEC

ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ:04/2005
‐06

32459

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:05/20
05‐06

32459

ADM‐1

ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:05/20
05‐06

32459

MINO‐SEC

ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:05/20
05‐06

32461

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:13/20
05‐06

32461

ADM‐1

ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:13/20
05‐06

ಬೆಳಗಾಮ ಜಿಲೆಲ್ಯ 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ
ಅಯವಯ್ಯದ ತಯಾರಿಕೆ ಕುರಿತು.
ಬೆಳಗಾಮ ಜಿಲೆಲ್ಯ 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ
ಅಯವಯ್ಯದ ತಯಾರಿಕೆ ಕುರಿತು.
ಬೆಳಗಾಮ ಜಿಲೆಲ್ಯ 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ
ಅಯವಯ್ಯದ ತಯಾರಿಕೆ ಕುರಿತು.
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ಯ 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಅಯವಯ್ಯ
ತಯಾರಿಕೆ ಬಗೆಗ್.
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ಯ 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಅಯವಯ್ಯ
ತಯಾರಿಕೆ ಬಗೆಗ್.
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ಯ 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಅಯವಯ್ಯ
ತಯಾರಿಕೆ ಬಗೆಗ್.
ಭದೆರ್ೕಶವ್ರ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ತಾ ಕೋಟೆ, ಂಧಗಿ ತಾ//
ಇ ಲ್ 2005‐06ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಭದೆರ್ೕಶವ್ರ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ತಾ ಕೋಟೆ, ಂಧಗಿ ತಾ//
ಇ ಲ್ 2005‐06ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಭದೆರ್ೕಶವ್ರ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ತಾ ಕೋಟೆ, ಂಧಗಿ ತಾ//
ಇ ಲ್ 2005‐06ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ವ ೕಗಿ ಸಂಗಮಾಯರ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ಎಂ ಟಿಟಿ
ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್, ತಾ ಕೋಟೆ.ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆ ಬಗೆ.
ವ ೕಗಿ ಸಂಗಮಾಯರ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ಎಂ ಟಿಟಿ
ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್, ತಾ ಕೋಟೆ.ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆ ಬಗೆ.
ವ ೕಗಿ ಸಂಗಮಾಯರ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ಎಂ ಟಿಟಿ
ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್, ತಾ ಕೋಟೆ.ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆ ಬಗೆ.
ದದ್ ಂಗೇಶವ್ರ ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಸಂಸೆಥ್, ಎಂ ಟಿಟಿ
ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್, ಮುದೆದ್ೕಬಿಹಾಳ. ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆ ಬಗೆ.
ದದ್ ಂಗೇಶವ್ರ ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಸಂಸೆಥ್, ಎಂ ಟಿಟಿ
ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್, ಮುದೆದ್ೕಬಿಹಾಳ. ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆ ಬಗೆ.
ದದ್ ಂಗೇಶವ್ರ ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಸಂಸೆಥ್, ಎಂ ಟಿಟಿ
ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್, ಮುದೆದ್ೕಬಿಹಾಳ. ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆ ಬಗೆ.
ಜಾಪುರ ಗಾರ್ಮೀಣಾಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್, ಅಳಲ್ಗಿ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್
ಜಿಲೆಲ್. ಇ ಲ್ 2005‐06ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ
ಸಂಸೆ, ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ.
ಜಾಪುರ ಗಾರ್ಮೀಣಾಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್, ಅಳಲ್ಗಿ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್
ಜಿಲೆಲ್. ಇ ಲ್ 2005‐06ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ
ಸಂಸೆ, ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ.
ಜಾಪುರ ಗಾರ್ಮೀಣಾಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್, ಅಳಲ್ಗಿ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್
ಜಿಲೆಲ್. ಇ ಲ್ 2005‐06ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ
ಸಂಸೆ, ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ.
ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಸಹನಾ ಸಂಸೆಥ್, ಬೆಂಗಳೂರು. ಎಂ ಟಿಟಿ
ಕೇಂದರ್ ಆರ್ ಐ ಮಾನಯ್ತೆ/ಅಹರ್ ಬಬ್ಂದಿ
ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆ.
ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಸಹನಾ ಸಂಸೆಥ್, ಬೆಂಗಳೂರು. ಎಂ ಟಿಟಿ
ಕೇಂದರ್ ಆರ್ ಐ ಮಾನಯ್ತೆ/ಅಹರ್ ಬಬ್ಂದಿ
ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆ.
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32461
32462
32462
32462
32464
32464
32464
32466
32466
32466

ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಸಹನಾ ಸಂಸೆಥ್, ಬೆಂಗಳೂರು. ಎಂ ಟಿಟಿ
ಕೇಂದರ್ ಆರ್ ಐ ಮಾನಯ್ತೆ/ಅಹರ್ ಬಬ್ಂದಿ
ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆ.
ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ:08/2005 ರ್ೕಮಾತೆ ಕಾ ಕಾದೇ , ಎಂ ಟಿಟಿ ಸಂಸೆಥ್, ಚನನ್ಗಿರಿ.
GIA‐PRY & SEC
‐06
ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆ ಬಗೆಗ್.
ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ:08/2005 ರ್ೕಮಾತೆ ಕಾ ಕಾದೇ , ಎಂ ಟಿಟಿ ಸಂಸೆಥ್, ಚನನ್ಗಿರಿ.
ADM‐1
ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆ ಬಗೆಗ್.
‐06
ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ:08/2005 ರ್ೕಮಾತೆ ಕಾ ಕಾದೇ , ಎಂ ಟಿಟಿ ಸಂಸೆಥ್, ಚನನ್ಗಿರಿ.
MINO‐SEC
ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆ ಬಗೆಗ್.
‐06
2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಯಡಿ
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
GIA‐PRY & SEC
ಅಯವಯ್ಯ ಪರ್ಸಾವನೆ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಆಯವಯ್ಯ:02/2004‐05
2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಯಡಿ
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ADM‐1
ಅಯವಯ್ಯ ಪರ್ಸಾವನೆ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಆಯವಯ್ಯ:02/2004‐05
2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಯಡಿ
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
MINO‐SEC
ಅಯವಯ್ಯ ಪರ್ಸಾವನೆ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಆಯವಯ್ಯ:02/2004‐05
ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿಲೆಲ್ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ 2007‐08ನೇ ಸಾ ನ
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
GIA‐PRY & SEC
ಆಯವಯ್ಯ ಪರ್ಸಾವನೆ ಬಗೆಗ್
ಆಯವಯ್ವ:04/2006‐07
ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿಲೆಲ್ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ 2007‐08ನೇ ಸಾ ನ
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ADM‐1
ಆಯವಯ್ಯ ಪರ್ಸಾವನೆ ಬಗೆಗ್
ಆಯವಯ್ವ:04/2006‐07
ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿಲೆಲ್ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ 2007‐08ನೇ ಸಾ ನ
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
MINO‐SEC
ಆಯವಯ್ಯ ಪರ್ಸಾವನೆ ಬಗೆಗ್
ಆಯವಯ್ವ:04/2006‐07
MINO‐SEC

ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:13/20
05‐06
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32467

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:14/20 ಸೇವಾ ‐ಇನ್‐ಆಕಷ್ನ್ ಎಂ ಟಿಟಿ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ
05‐06
ಕೇಂದರ್, ಬೆಂಗಳೂರು. ಇದರ ಆರ್ ಐ ಮಾನಯ್ತೆ ಬಗೆಗ್.

4/24/2009 0:00

D

32467

ADM‐1

ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:14/20 ಸೇವಾ ‐ಇನ್‐ಆಕಷ್ನ್ ಎಂ ಟಿಟಿ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ
05‐06
ಕೇಂದರ್, ಬೆಂಗಳೂರು. ಇದರ ಆರ್ ಐ ಮಾನಯ್ತೆ ಬಗೆಗ್.

4/24/2009 0:00

D

32467

MINO‐SEC

ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:14/20 ಸೇವಾ ‐ಇನ್‐ಆಕಷ್ನ್ ಎಂ ಟಿಟಿ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ
05‐06
ಕೇಂದರ್, ಬೆಂಗಳೂರು. ಇದರ ಆರ್ ಐ ಮಾನಯ್ತೆ ಬಗೆಗ್.

4/24/2009 0:00

D

32468

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:15/20
ಡಿ.ಎಲ್.ಟಿ.ಬಿ ಮ ಟ್ ಕಾಯ್ಟಗರಿ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ
05‐06
ಸಂಸೆಥ್,ಬೆಂಗಳುರು‐66 ಇದರ ಆರ್ ಐ ಮಾನಯ್ತೆ ಬಗೆಗ್

4/24/2009 0:00

D

32468

ADM‐1

ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:15/20
ಡಿ.ಎಲ್.ಟಿ.ಬಿ ಮ ಟ್ ಕಾಯ್ಟಗರಿ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ
05‐06
ಸಂಸೆಥ್,ಬೆಂಗಳುರು‐66 ಇದರ ಆರ್ ಐ ಮಾನಯ್ತೆ ಬಗೆಗ್

4/24/2009 0:00

D

32468

MINO‐SEC

ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:15/20
ಡಿ.ಎಲ್.ಟಿ.ಬಿ ಮ ಟ್ ಕಾಯ್ಟಗರಿ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ
05‐06
ಸಂಸೆಥ್,ಬೆಂಗಳುರು‐66 ಇದರ ಆರ್ ಐ ಮಾನಯ್ತೆ ಬಗೆಗ್
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32471

ಯುಶಕಿತ್ ಗಾರ್ಮೀಣಾಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ.
ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:22/20
ಇದರ 2005‐06ನೇ ಸಾ ನಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ ಅನುಮತಿ
04‐05
ಬಗೆ.
ಯುಶಕಿತ್ ಗಾರ್ಮೀಣಾಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ.
ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:22/20
ADM‐1
ಇದರ 2005‐06ನೇ ಸಾ ನಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ ಅನುಮತಿ
04‐05
ಬಗೆ.
ಯುಶಕಿತ್ ಗಾರ್ಮೀಣಾಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ.
ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:22/20
MINO‐SEC
ಇದರ 2005‐06ನೇ ಸಾ ನಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ ಅನುಮತಿ
04‐05
ಬಗೆ.
ರಂಗನಾಥ ಸಾವ್ಮಿ, ಸೇವಾ ಸದನ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್,
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ.ಮಾ:20/200
GIA‐PRY & SEC
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2006‐07ನೇ ಸಾ ನ
6‐07
ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ.
ರಂಗನಾಥ ಸಾವ್ಮಿ, ಸೇವಾ ಸದನ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್,
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ.ಮಾ:20/200
ADM‐1
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2006‐07ನೇ ಸಾ ನ
6‐07
ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ.
GIA‐PRY & SEC

32471

MINO‐SEC

ಎಂ 1/ಐಇಡಿ.ಮಾ:20/200
6‐07

32472

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:1742004‐05

32472

ADM‐1

ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:1742004‐05

32472

MINO‐SEC

ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:1742004‐05

32473

GIA‐PRY & SEC

32473

32473
32474
32474
32474
32475
32475
32475

ರಂಗನಾಥ ಸಾವ್ಮಿ, ಸೇವಾ ಸದನ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್,
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2006‐07ನೇ ಸಾ ನ
ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ.
ಅನುಪಮ ಗಾರ್ಮೀಣ ಮ ಳಾ ಅಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್,
ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ.
ಅನುಪಮ ಗಾರ್ಮೀಣ ಮ ಳಾ ಅಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್,
ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ.
ಅನುಪಮ ಗಾರ್ಮೀಣ ಮ ಳಾ ಅಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್,
ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ.
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ಎಂ 1/ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:20/2004‐ ಮುನೇಶವ್ರ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್, ಇದರ 2005‐
05
06ನೇ ಸಾ ನ ಐಇಡಿ
ೕನೆಯ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್.

4/24/2009 0:00

D

ADM‐1

ಎಂ 1/ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:20/2004‐ ಮುನೇಶವ್ರ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್, ಇದರ 2005‐
05
06ನೇ ಸಾ ನ ಐಇಡಿ
ೕನೆಯ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್.
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D

MINO‐SEC

ಎಂ 1/ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:20/2004‐ ಮುನೇಶವ್ರ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್, ಇದರ 2005‐
05
06ನೇ ಸಾ ನ ಐಇಡಿ
ೕನೆಯ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್.
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ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:16/20
04‐05
ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:16/20
ADM‐1
04‐05
ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:16/20
MINO‐SEC
04‐05
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
GIA‐PRY & SEC
ಆಯವಯ್ಯ:01/2006‐07
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ADM‐1
ಆಯವಯ್ಯ:01/2006‐07
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
MINO‐SEC
ಆಯವಯ್ಯ:01/2006‐07
GIA‐PRY & SEC

32476

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:19/2004‐05

32476

ADM‐1

ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:19/2004‐05

32476

MINO‐SEC

ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:19/2004‐05

32477

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಮಟ್ಸ್:1732004‐05

32477

ADM‐1

ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಮಟ್ಸ್:1732004‐05

32477

MINO‐SEC

ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಮಟ್ಸ್:1732004‐05

32478

GIA‐PRY & SEC

32478

ADM‐1

ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:8/2004‐05
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:8/2004‐05

ಮಾದಗ್ಲ್ ಅಂಜನೇಯ ಸಾವ್ಮಿ, ಎಂ ಟಿಟಿ ಸಂಸೆಥ್,
2004‐05ನೇ ಸಾ ಗೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಮಾದಗ್ಲ್ ಅಂಜನೇಯ ಸಾವ್ಮಿ, ಎಂ ಟಿಟಿ ಸಂಸೆಥ್,
2004‐05ನೇ ಸಾ ಗೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಮಾದಗ್ಲ್ ಅಂಜನೇಯ ಸಾವ್ಮಿ, ಎಂ ಟಿಟಿ ಸಂಸೆಥ್,
2004‐05ನೇ ಸಾ ಗೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಬೆಂಗಳುರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ 13 ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್ಯ 2007‐
08ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯ ಪರ್ಸಾವನೆ.
ಬೆಂಗಳುರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ಲ್ 13 ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್ಥ್ಯ 2007‐
08ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯ ಪರ್ಸಾವನೆ.
ಬೆಂಗಳುರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ 13 ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್ಯ 2007‐
08ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯ ಪರ್ಸಾವನೆ.
ಶಾರದ ಮ ಳಾ ಮಂಡ , ಇಂದಿರಾ ಮ ಳಾ
ಮಂಡ , ಇದರ 2005‐06ನೇ ಸಾ ಗೆ ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ.
ಶಾರದ ಮ ಳಾ ಮಂಡ , ಇಂದಿರಾ ಮ ಳಾ
ಮಂಡ , ಇದರ 2005‐06ನೇ ಸಾ ಗೆ ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ.
ಶಾರದ ಮ ಳಾ ಮಂಡ , ಇಂದಿರಾ ಮ ಳಾ
ಮಂಡ , ಇದರ 2005‐06ನೇ ಸಾ ಗೆ ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ.
ಮಾತ ಮ ಳಾ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ದೇವಸಮುದರ್,
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇದರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಐಇಡಿ
ಅನುದಾನದ ಬಗೆ.
ಮಾತ ಮ ಳಾ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ದೇವಸಮುದರ್,
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇದರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಐಇಡಿ
ಅನುದಾನದ ಬಗೆ.
ಮಾತ ಮ ಳಾ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ದೇವಸಮುದರ್,
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇದರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಐಇಡಿ
ಅನುದಾನದ ಬಗೆ.
ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ಯ 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಐಇಡಿ
ಆಯವಯ್ದ ಬಗೆಗ್.
ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ಯ 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಐಇಡಿ
ಆಯವಯ್ದ ಬಗೆಗ್.
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GIA‐PRY & SEC

32486

ADM‐1

32486

MINO‐SEC
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GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:8/2004‐05
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:01/2004‐05
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:01/2004‐05
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:01/2004‐05
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:15/2004‐05
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:15/2004‐05
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:15/2004‐05
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:5/2004‐05
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:5/2004‐05
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:5/2004‐05
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:1ಎ/2004‐05
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:1ಎ/2004‐05
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:1ಎ/2004‐05
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:10/2004‐05
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:10/2004‐05
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:10/2004‐05
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:01/2004‐05
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:01/2004‐05
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:01/2004‐05
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:11/2004‐05
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:11/2004‐05
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:11/2004‐05
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:15/2004‐05
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:15/2004‐05
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:15/2004‐05

ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ಯ 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಐಇಡಿ
ಆಯವಯ್ದ ಬಗೆಗ್.
2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಡಯಟ್ ಕಾಂ ೕಡೆಂಟ್
ಆಯವಯ್ದ ಬಗೆಗ್.
2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಡಯಟ್ ಕಾಂ ೕಡೆಂಟ್
ಆಯವಯ್ದ ಬಗೆಗ್.
2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಡಯಟ್ ಕಾಂ ೕಡೆಂಟ್
ಆಯವಯ್ದ ಬಗೆಗ್.
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ಯ, 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಐಇಡಿ
ಆಯವಯ್ದ ಬಗೆಗ್.
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ಯ, 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಐಇಡಿ
ಆಯವಯ್ದ ಬಗೆಗ್.
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ಯ, 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಐಇಡಿ
ಆಯವಯ್ದ ಬಗೆಗ್.
ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ, 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಐಇಡಿಯ
ಆಯವಯ್ಯದ ಬಗೆಗ್.
ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ, 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಐಇಡಿಯ
ಆಯವಯ್ಯದ ಬಗೆಗ್.
ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ, 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಐಇಡಿಯ
ಆಯವಯ್ಯದ ಬಗೆಗ್.
ಬೆಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲೆಲ್ಯ, 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ
ಐಇಡಿ ಆಯವಯ್ದ ಬಗೆಗ್ ಸರಣೆ
ಬೆಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲೆಲ್ಯ, 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ
ಐಇಡಿ ಆಯವಯ್ದ ಬಗೆಗ್ ಸರಣೆ
ಬೆಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲೆಲ್ಯ, 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ
ಐಇಡಿ ಆಯವಯ್ದ ಬಗೆಗ್ ಸರಣೆ
ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಐಇಡಿ
ಆಯವಯ್ಯದ ಬಗೆಗ್.
ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಐಇಡಿ
ಆಯವಯ್ಯದ ಬಗೆಗ್.
ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಐಇಡಿ
ಆಯವಯ್ಯದ ಬಗೆಗ್.
ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಡಯಟ್ ಐಇಡಿಯ 2005‐
06ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯ ಬಗೆಗ್.
ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಡಯಟ್ ಐಇಡಿಯ 2005‐
06ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯ ಬಗೆಗ್.
ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಡಯಟ್ ಐಇಡಿಯ 2005‐
06ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯ ಬಗೆಗ್.
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ 2005‐06ನೇ
ಸಾ ನ ಅಯವಯ್ದ ಬಗೆಗ್.
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ 2005‐06ನೇ
ಸಾ ನ ಅಯವಯ್ದ ಬಗೆಗ್.
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ 2005‐06ನೇ
ಸಾ ನ ಅಯವಯ್ದ ಬಗೆಗ್.
ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ 2005‐06ನೇ
ಸಾ ನ ಅಯವಯ್ದ ಬಗೆಗ್.
ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ 2005‐06ನೇ
ಸಾ ನ ಅಯವಯ್ದ ಬಗೆಗ್.
ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ 2005‐06ನೇ
ಸಾ ನ ಅಯವಯ್ದ ಬಗೆಗ್.

ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:9/2004‐05

ಮಂಗಳ ಜೊಯ್ೕತಿ ಐಇಡಿ ಕೇಂದರ್, ಮಂಗಳೂರು ಈ
ಸಂಸೆಥ್ಯ 2005‐06ನೇಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯದ ಬಗೆಗ್.
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ADM‐1

ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:9/2004‐05

ಮಂಗಳ ಜೊಯ್ೕತಿ ಐಇಡಿ ಕೇಂದರ್, ಮಂಗಳೂರು ಈ
ಸಂಸೆಥ್ಯ 2005‐06ನೇಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯದ ಬಗೆಗ್.

4/24/2009 0:00

D

32487

MINO‐SEC

ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:9/2004‐05

ಮಂಗಳ ಜೊಯ್ೕತಿ ಐಇಡಿ ಕೇಂದರ್, ಮಂಗಳೂರು ಈ
ಸಂಸೆಥ್ಯ 2005‐06ನೇಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯದ ಬಗೆಗ್.
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ADM‐1

4/24/2009 0:00

D

32491

MINO‐SEC

4/24/2009 0:00

D

32493

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:29/2004‐05
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ADM‐1

ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:29/2004‐05
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MINO‐SEC

ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:29/2004‐05
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GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಮಟ್ಸ್:30/2003‐04

4/24/2009 0:00

D

32494

ADM‐1

ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಮಟ್ಸ್:30/2003‐04

4/24/2009 0:00

D

32494

MINO‐SEC

ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಮಟ್ಸ್:30/2003‐04

4/24/2009 0:00

D

32495

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಮಟ್ಸ್:28/2004‐05

4/24/2009 0:00

D

32495

ADM‐1

ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಮಟ್ಸ್:28/2004‐05

4/24/2009 0:00

D

32495

MINO‐SEC

ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಮಟ್ಸ್:28/2004‐05

4/24/2009 0:00

D

32496

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:56/2003‐04

ಬೆಂಗಳುರು ನಗರ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್ರುವ ಐಇಡಿ ಹಳೇ
ಸಂಸೆಥ್ಗಳ 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಸರಣೆ ಬಗೆಗ್.
ಬೆಂಗಳುರು ನಗರ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್ರುವ ಐಇಡಿ ಹಳೇ
ಸಂಸೆಥ್ಗಳ 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಸರಣೆ ಬಗೆಗ್.
ಬೆಂಗಳುರು ನಗರ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್ರುವ ಐಇಡಿ ಹಳೇ
ಸಂಸೆಥ್ಗಳ 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಸರಣೆ ಬಗೆಗ್.
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ 2005‐06ನೇ
ಸಾ ನ ಅಯವಯ್ಯದ ಬಗೆಗ್.
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ 2005‐06ನೇ
ಸಾ ನ ಅಯವಯ್ಯದ ಬಗೆಗ್.
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ 2005‐06ನೇ
ಸಾ ನ ಅಯವಯ್ಯದ ಬಗೆಗ್.
ಬೆಂಗಳುರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಐಇಡಿ ಸಂಶೆಥ್ಗಳ 2007‐
08ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯದ ಬಗೆಗ್.
ಬೆಂಗಳುರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಐಇಡಿ ಸಂಶೆಥ್ಗಳ 2007‐
08ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯದ ಬಗೆಗ್.
ಬೆಂಗಳುರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಐಇಡಿ ಸಂಶೆಥ್ಗಳ 2007‐
08ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯದ ಬಗೆಗ್.
ಮಾರ್ದಶರ್ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್, ಹುನಗುಂದ.
ಇದರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ನಾಮಾವ
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
ಮಾರ್ದಶರ್ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್, ಹುನಗುಂದ.
ಇದರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ನಾಮಾವ
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
ಮಾರ್ದಶರ್ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್, ಹುನಗುಂದ.
ಇದರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ನಾಮಾವ
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
ಮಾತೆ ಕಾ ಕಾದೇ ಮ ಳಾ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಚನನ್ಗಿರಿ
ತಾ// ಇದರ 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ.
ಮಾತೆ ಕಾ ಕಾದೇ ಮ ಳಾ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಚನನ್ಗಿರಿ
ತಾ// ಇದರ 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ.
ಮಾತೆ ಕಾ ಕಾದೇ ಮ ಳಾ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಚನನ್ಗಿರಿ
ತಾ// ಇದರ 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ.
ಆಶಾ ಕಿರಣ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲೆಲ್
ಇದರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಬಗೆ.
ಆಶಾ ಕಿರಣ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲೆಲ್
ಇದರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಬಗೆ.
ಆಶಾ ಕಿರಣ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲೆಲ್
ಇದರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಬಗೆ.
ಬಳಾಲ್ರಿ ಸಮಗರ್ ಗಾರ್ಮೀಣಾಬಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್, ಬಳಾಳ್ರಿ
ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ.

4/24/2009 0:00

32488

ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ
ಗಾರ್ಮಟ್ಸ್:01/2004‐05
ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ
ಗಾರ್ಮಟ್ಸ್:01/2004‐05
ಎಂ 1/ಎಂ ಟಿಟಿ
ಗಾರ್ಮಟ್ಸ್:01/2004‐05
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:3ದಾ/2004‐05
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:3ದಾ/2004‐05
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:3ದಾ/2004‐05
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:01/2006‐07
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:01/2006‐07
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:01/2006‐07

4/24/2009 0:00

D

32496

32496
32497
32497
32497

32498

32498

32498

32499

32499

32499
32500
32500
32500
32515
32515
32515
32516
32516
32516
32538

ಬಳಾಲ್ರಿ ಸಮಗರ್ ಗಾರ್ಮೀಣಾಬಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್, ಬಳಾಳ್ರಿ
ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ.
ಬಳಾಲ್ರಿ ಸಮಗರ್ ಗಾರ್ಮೀಣಾಬಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್, ಬಳಾಳ್ರಿ
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
MINO‐SEC
ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:56/2003‐04
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ.
ಸಹಯ್ದಿರ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2003‐
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
GIA‐PRY & SEC
04ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:33/2003‐04
ಸಹಯ್ದಿರ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2003‐
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ADM‐1
04ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:33/2003‐04
ಸಹಯ್ದಿರ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2003‐
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
MINO‐SEC
04ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:33/2003‐04
ಅವಾಡರ್ ಫಾರ್ ವುಮನ್ಸ್ ಅಗಿರ್ಕಲಚ್ರ್ ಅಂಡ್
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಡೆವಲಫ್ ಮೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್. ಈ
GIA‐PRY & SEC
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:49/2004‐05
ಸಂಸೆಥ್ಯ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ.
ಅವಾಡರ್ ಫಾರ್ ವುಮನ್ಸ್ ಅಗಿರ್ಕಲಚ್ರ್ ಅಂಡ್
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಡೆವಲಫ್ ಮೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್. ಈ
ADM‐1
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:49/2004‐05
ಸಂಸೆಥ್ಯ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ.
ಅವಾಡರ್ ಫಾರ್ ವುಮನ್ಸ್ ಅಗಿರ್ಕಲಚ್ರ್ ಅಂಡ್
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಡೆವಲಫ್ ಮೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್. ಈ
MINO‐SEC
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:49/2004‐05
ಸಂಸೆಥ್ಯ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ.
ಅಸೋ ಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸೆಬಲ್ಸ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್,
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
GIA‐PRY & SEC
ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿಲೆಲ್. ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:51/2003‐04
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ.
ಅಸೋ ಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸೆಬಲ್ಸ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್,
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ADM‐1
ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿಲೆಲ್. ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:51/2003‐04
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ
ಬಗೆ..
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ
ಅಸೋ ಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸೆಬಲ್ಸ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್,
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
MINO‐SEC
ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿಲೆಲ್. ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:51/2003‐04
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ.
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ 2004‐
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
GIA‐PRY & SEC
05ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:31/2004‐05
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ 2004‐
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ADM‐1
05ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:31/2004‐05
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ 2004‐
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
MINO‐SEC
05ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:31/2004‐05
mc10[hindi02.07.ಅರೇಬಿ Request for arebic schools timeing to same
GIA‐PRY & SEC
sanskrit schools regarding.
ಕ್/2008 09
mc10[hindi02.07.ಅರೇಬಿ Request for arebic schools timeing to same
ADM‐1
sanskrit schools regarding.
ಕ್/2008 09
mc10[hindi02.07.ಅರೇಬಿ Request for arebic schools timeing to same
MINO‐SEC
sanskrit schools regarding.
ಕ್/2008 09
mc10[hindi01.01. ಂದಿ/2
GIA‐PRY & SEC
Hydrabad meeting notice.
008 09
mc10[hindi01.01. ಂದಿ/2
ADM‐1
Hydrabad meeting notice.
008 09
mc10[hindi01.01. ಂದಿ/2
Hydrabad meeting notice.
MINO‐SEC
008 09
ಅಸೋ ಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ರಿಯಯ್ಬಿ ಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
GIA‐PRY & SEC
ಬೈಂಡ್, ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿಲೆಲ್ ಇದರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:46/2004‐05
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ.
ADM‐1

ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:56/2003‐04

4/24/2009 0:00

D

4/24/2009 0:00

D

4/24/2009 0:00

D

4/24/2009 0:00

D

4/24/2009 0:00

D

4/24/2009 0:00

D

4/24/2009 0:00

D

4/24/2009 0:00

D

4/24/2009 0:00

D

4/24/2009 0:00

D

4/24/2009 0:00

D

4/24/2009 0:00

D

4/24/2009 0:00

D

4/24/2009 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

4/28/2009 0:00

D

32538

ADM‐1

ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:46/2004‐05

32538

MINO‐SEC

ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:46/2004‐05

32540

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ ೕ1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:50/2004‐05

32540

ADM‐1

ಎಂ ೕ1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:50/2004‐05

32540

MINO‐SEC

ಎಂ ೕ1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:50/2004‐05

32542

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:44/2003‐04

32542

ADM‐1

32542

ಅಸೋ ಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ರಿಯಯ್ಬಿ ಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ
ಬೈಂಡ್, ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿಲೆಲ್ ಇದರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ.
ಅಸೋ ಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ರಿಯಯ್ಬಿ ಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ
ಬೈಂಡ್, ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿಲೆಲ್ ಇದರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ.
ಡಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ಗಾರ್ಮೀಣಾಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್,
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ.
ಡಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ಗಾರ್ಮೀಣಾಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್,
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ.
ಡಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ಗಾರ್ಮೀಣಾಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್,
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ.

4/28/2009 0:00

D

4/28/2009 0:00

D

4/28/2009 0:00

D

4/28/2009 0:00

D

4/28/2009 0:00

D

ಅಂತರ ಗಂಗಾ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇದರ
2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

4/28/2009 0:00

D

ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:44/2003‐04

ಅಂತರ ಗಂಗಾ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇದರ
2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

4/28/2009 0:00

D

MINO‐SEC

ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:44/2003‐04

ಅಂತರ ಗಂಗಾ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇದರ
2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

4/28/2009 0:00

D

32547

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:36/2003‐04

4/28/2009 0:00

D

32547

ADM‐1

ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:36/2003‐04

4/28/2009 0:00

D

32547

MINO‐SEC

ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:36/2003‐04

4/28/2009 0:00

D

32549

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:03/2003‐04

4/28/2009 0:00

D

32549

ADM‐1

ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:03/2003‐04

4/28/2009 0:00

D

32549

MINO‐SEC

ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:03/2003‐04

4/28/2009 0:00

D

32551

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:28/2003‐04

ಗುರು ಮುದುಕೇಶವ್ರ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್.
ಇದರ 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

4/28/2009 0:00

D

32551

ADM‐1

ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:28/2003‐04

ಗುರು ಮುದುಕೇಶವ್ರ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್.
ಇದರ 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

4/28/2009 0:00

D

32551

MINO‐SEC

ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:28/2003‐04

ಗುರು ಮುದುಕೇಶವ್ರ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್.
ಇದರ 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

4/28/2009 0:00

D

32552

GIA‐PRY & SEC

D

ADM‐1

ಪರ್ಗತಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2004‐
05ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.
ಪರ್ಗತಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2004‐
05ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

4/28/2009 0:00

32552

ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:115/2004‐05
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:115/2004‐05

4/28/2009 0:00

D

ರ್ೕ. ರಾಮ ಂಗೇಶವ್ರ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ಕೋಳಾಳ
ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ.
ರ್ೕ. ರಾಮ ಂಗೇಶವ್ರ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ಕೋಳಾಳ
ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ
ಬಗೆ..
ಬಿಡುಗಡ
ರ್ೕ. ರಾಮ ಂಗೇಶವ್ರ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ಕೋಳಾಳ
ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ.
ಗಾಂಧಿ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಂಫ್ ಮೆಂಟ್ ಮತುತ್ ಕಷ್ಣ
ಸಂಸೆಥ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ.
ಗಾಂಧಿ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಂಫ್ ಮೆಂಟ್ ಮತುತ್ ಕಷ್ಣ
ಸಂಸೆಥ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ.
ಗಾಂಧಿ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಂಫ್ ಮೆಂಟ್ ಮತುತ್ ಕಷ್ಣ
ಸಂಸೆಥ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ.

32552

MINO‐SEC

32554

GIA‐PRY & SEC

32554

ADM‐1

32554

MINO‐SEC

32556

GIA‐PRY & SEC

32556

ADM‐1

32556

MINO‐SEC

32558

GIA‐PRY & SEC

32558

ADM‐1

32558

MINO‐SEC

32561

GIA‐PRY & SEC

32561

ADM‐1

32561

MINO‐SEC

32563

ಪರ್ಗತಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2004‐
05ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.
ಗಾರ್ಮೀಣಾಭಿವೃದಿದ್ ಮತುತ್ ತಾಂತಿರ್ಕ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್,
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:47/2004‐05
ಅನುದಾನ ಬಡುಗಡೆ ಬಗೆ.
ಗಾರ್ಮೀಣಾಭಿವೃದಿದ್ ಮತುತ್ ತಾಂತಿರ್ಕ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್,
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:47/2004‐05
ಅನುದಾನ ಬಡುಗಡೆ ಬಗೆ.
ಗಾರ್ಮೀಣಾಭಿವೃದಿದ್ ಮತುತ್ ತಾಂತಿರ್ಕ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್,
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:47/2004‐05
ಅನುದಾನ ಬಡುಗಡೆ ಬಗೆ.
ಬಳಾಲ್ರಿ ಸಮಗರ್ ಗಾರ್ಮೀಣಾಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್, ಬಳಾಲ್ರಿ
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಜಿಲೆಲ್, ಇದರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:13/2004‐05
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ.
ಬಳಾಲ್ರಿ ಸಮಗರ್ ಗಾರ್ಮೀಣಾಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್, ಬಳಾಲ್ರಿ
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಜಿಲೆಲ್, ಇದರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:13/2004‐05
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ.
ಬಳಾಲ್ರಿ ಸಮಗರ್ ಗಾರ್ಮೀಣಾಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್, ಬಳಾಲ್ರಿ
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಜಿಲೆಲ್, ಇದರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:13/2004‐05
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ.
ಗಾರ್ಮೀಣಾಭಿವೃದಿದ್ ಮತುತ್ ತಾಂತಿರ್ಕ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್,
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಇಟಗಿ ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:48/2003‐04
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
ಗಾರ್ಮೀಣಾಭಿವೃದಿದ್ ಮತುತ್ ತಾಂತಿರ್ಕ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್,
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಇಟಗಿ ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:48/2003‐04
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
ಗಾರ್ಮೀಣಾಭಿವೃದಿದ್ ಮತುತ್ ತಾಂತಿರ್ಕ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್,
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಇಟಗಿ ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:48/2003‐04
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
ಡಯಟ್ ಪಾರ್ರ್ಂಶುಪಾಲರುಗ ಗೆ ಹಾಗೂ ಟಿಇ
ಐಇಡಿ
ರಿಡಯ್ರ್ ಗ ಗೆ ಐಇಡಿ ಬಗೆಗ್ ಒಂದು ದಿನದ
/ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ:09/1998‐99
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಬಗೆ.
ಡಯಟ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರುಗ ಗೆ ಹಾಗೂ ಟಿಇ
ಐಇಡಿ
ರಿಡಯ್ರ್ ಗ ಗೆ ಐಇಡಿ ಬಗೆಗ್ ಒಂದು ದಿನದ
/ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ:09/1998‐99
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಬಗೆ.
ಡಯಟ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರುಗ ಗೆ ಹಾಗೂ ಟಿಇ
ಐಇಡಿ
ರಿಡಯ್ರ್ ಗ ಗೆ ಐಇಡಿ ಬಗೆಗ್ ಒಂದು ದಿನದ
/ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ:09/1998‐99
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಬಗೆ.
ಎಂ 1/ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:115/2004‐05

4/28/2009 0:00

D

4/28/2009 0:00

D

4/28/2009 0:00

D

4/28/2009 0:00

D

4/28/2009 0:00

D

4/28/2009 0:00

D

4/28/2009 0:00

D

4/28/2009 0:00

D

4/28/2009 0:00

D

4/28/2009 0:00

D

4/28/2009 0:00

D

4/28/2009 0:00

D

4/28/2009 0:00

D

ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
GIA‐PRY & SEC ಟಿ/ಐಇಡಿ/ರಾಸವೇ:11/199
8‐99

ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಯಡಿ 31/03/1990ಕೆಕ್
ದಲು
ನೇಮಕವಾದ ಹುದ್ಎಗ ಗೆ 1998‐99ನೇ ಸಾ ನ
ವೇತನ ಹಾಗೂ ಶೇಷ ಭತೆಯ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/28/2009 0:00

D

32563

ADM‐1

ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
ಟಿ/ಐಇಡಿ/ರಾಸವೇ:11/199
8‐99

ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಯಡಿ 31/03/1990ಕೆಕ್
ದಲು
ನೇಮಕವಾದ ಹುದ್ಎಗ ಗೆ 1998‐99ನೇ ಸಾ ನ
ವೇತನ ಹಾಗೂ ಶೇಷ ಭತೆಯ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/28/2009 0:00

D

32563

MINO‐SEC

ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
ಟಿ/ಐಇಡಿ/ರಾಸವೇ:11/199
8‐99

ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಯಡಿ 31/03/1990ಕೆಕ್
ದಲು
ನೇಮಕವಾದ ಹುದ್ಎಗ ಗೆ 1998‐99ನೇ ಸಾ ನ
ವೇತನ ಹಾಗೂ ಶೇಷ ಭತೆಯ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/28/2009 0:00

D

ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ೕಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ
GIA‐PRY & SEC ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಯು :02/1998‐ 1997‐98ನೇ ಸಾ ನ ಬಳಕೆ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ ಹಾಗೂ
99
ವಾ ರ್ಕ ವರದಿ ಸ ಸುವ ಬಗೆ.

4/28/2009 0:00

D

32565

32565

ADM‐1

32565

MINO‐SEC

32568

ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ೕಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ
ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಯು :02/1998‐ 1997‐98ನೇ ಸಾ ನ ಬಳಕೆ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ ಹಾಗೂ
99
ವಾ ರ್ಕ ವರದಿ ಸ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ೕಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ
ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಯು :02/1998‐ 1997‐98ನೇ ಸಾ ನ ಬಳಕೆ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ ಹಾಗೂ
99
ವಾ ರ್ಕ ವರದಿ ಸ ಸುವ ಬಗೆ.

4/28/2009 0:00

D

4/28/2009 0:00

D

ಐಇಡಿ/ತರಬೇತಿ:10/1998‐
GIA‐PRY & SEC
99

ಐಇಡಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ನಡೆಸಲು ಡಯಟ್
ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗೂ ಇಟಿ
ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರುಗ ಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/28/2009 0:00

D

32568

ADM‐1

ಐಇಡಿ/ತರಬೇತಿ:10/1998‐
99

ಐಇಡಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ನಡೆಸಲು ಡಯಟ್
ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗೂ ಇಟಿ
ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರುಗ ಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/28/2009 0:00

D

32568

MINO‐SEC

ಐಇಡಿ/ತರಬೇತಿ:10/1998‐
99

ಐಇಡಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ನಡೆಸಲು ಡಯಟ್
ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗೂ ಇಟಿ
ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರುಗ ಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/28/2009 0:00

D

32570

GIA‐PRY & SEC

ಡಿಎಸ್ಇಆರ್ ಟಿ/ಐಇಡಿ
/ಮಾ.ಟೆ :14/1998‐99

4/28/2009 0:00

D

32570

ADM‐1

ಡಿಎಸ್ಇಆರ್ ಟಿ/ಐಇಡಿ
/ಮಾ.ಟೆ :14/1998‐99

4/28/2009 0:00

D

32570

MINO‐SEC

ಡಿಎಸ್ಇಆರ್ ಟಿ/ಐಇಡಿ
/ಮಾ.ಟೆ :14/1998‐99

4/28/2009 0:00

D

32600

GIA‐PRY & SEC

4/28/2009 0:00

D

32600

ADM‐1

4/28/2009 0:00

D

32600

MINO‐SEC

4/28/2009 0:00

D

4/28/2009 0:00

D

4/28/2009 0:00

D

4/28/2009 0:00

D

4/28/2009 0:00

D

4/28/2009 0:00

D

32601

ಐಇಡಿ/ಎನ್.ಜಿ.ಓ/ತರಬೇತಿ:
14/1998‐99
ಐಇಡಿ/ಎನ್.ಜಿ.ಓ/ತರಬೇತಿ:
/
/
14/1998‐99
ಐಇಡಿ/ಎನ್.ಜಿ.ಓ/ತರಬೇತಿ:
14/1998‐99

ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
GIA‐PRY & SEC ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಅನುದಾನ:05/19
98‐99

32601

ADM‐1

ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಅನುದಾನ:05/19
98‐99

32601

MINO‐SEC

ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಅನುದಾನ:05/19
98‐99

32603

32603

ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
GIA‐PRY & SEC ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಎನ್.ಜಿ.ಓ/ಅನು
ದಾನ:17/1998‐99
ADM‐1

ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಎನ್.ಜಿ.ಓ/ಅನು
ದಾನ:17/1998‐99

ಡಯಟ್ ಮತುತ್ ಇಟಿ ಉಪನಾಯ್ಸಕರುಗ ಗೆ 15
ದಿನಗಳು ಐಇಡಿ ಬಗೆಗ್ ಮಾಸಟ್ರ್ ಟೆ ನಿಂಗ್ ತರಬೇತಿ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಬಗೆ.
ಡಯಟ್ ಮತುತ್ ಇಟಿ ಉಪನಾಯ್ಸಕರುಗ ಗೆ 15
ದಿನಗಳು ಐಇಡಿ ಬಗೆಗ್ ಮಾಸಟ್ರ್ ಟೆ ನಿಂಗ್ ತರಬೇತಿ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಬಗೆ.
ಡಯಟ್ ಮತುತ್ ಇಟಿ ಉಪನಾಯ್ಸಕರುಗ ಗೆ 15
ದಿನಗಳು ಐಇಡಿ ಬಗೆಗ್ ಮಾಸಟ್ರ್ ಟೆ ನಿಂಗ್ ತರಬೇತಿ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಬಗೆ.
ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಗಳ ಲ್ನ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಐಇಡಿ
ಬಗೆಗ್ 2ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಬಗೆಗ್
ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಗಳ ಲ್ನ ಸಂಪನೂಮ್ಲ
ಮ್
ಕಷ್ಕರಿಗೆ
ಕಷ್
ಐಇಡಿ
ಬಗೆಗ್ 2ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಬಗೆಗ್
ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಗಳ ಲ್ನ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಐಇಡಿ
ಬಗೆಗ್ 2ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಬಗೆಗ್
ಕೇಂದರ್ ಪುರಸಕ್ೃತ
ೕಜನೆಯನವ್ಯ ಸಮನವ್ಯ
ಕಷ್ಣಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ 1995‐96ನೇ ಸಾ ನ 2ನೇ
ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಮತುತ್ 1997‐98ನೇ ಸಾ ನ
ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
ಕೇಂದರ್ ಪುರಸಕ್ೃತ
ೕಜನೆಯನವ್ಯ ಸಮನವ್ಯ
ಕಷ್ಣಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ 1995‐96ನೇ ಸಾ ನ 2ನೇ
ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಮತುತ್ 1997‐98ನೇ ಸಾ ನ
ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
ಕೇಂದರ್ ಪುರಸಕ್ೃತ
ೕಜನೆಯನವ್ಯ ಸಮನವ್ಯ
ಕಷ್ಣಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ 1995‐96ನೇ ಸಾ ನ 2ನೇ
ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಮತುತ್ 1997‐98ನೇ ಸಾ ನ
ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
ಕೇಂದರ್ ಪುರಸಕ್ೃತ
ೕಜನೆಯನವ್ಯ ಸಮನವ್ಯ
ಕಷ್ಣಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಸಕಾರ್ರೇತರ ಸಂಸೆತ್ಗ ಗೆ
1998‐99ನೇ ಸಾ ನ ಶೇ50% ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಬಗೆ.
ಕೇಂದರ್ ಪುರಸಕ್ೃತ
ೕಜನೆಯನವ್ಯ ಸಮನವ್ಯ
ಕಷ್ಣಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಸಕಾರ್ರೇತರ ಸಂಸೆತ್ಗ ಗೆ
1998‐99ನೇ ಸಾ ನ ಶೇ50% ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಬಗೆ.

32603

32604

32604

32604

32605

32605

32605

MINO‐SEC

ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಎನ್.ಜಿ.ಓ/ಅನು
ದಾನ:17/1998‐99

ಕೇಂದರ್ ಪುರಸಕ್ೃತ
ೕಜನೆಯನವ್ಯ ಸಮನವ್ಯ
ಕಷ್ಣಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಸಕಾರ್ರೇತರ ಸಂಸೆತ್ಗ ಗೆ
1998‐99ನೇ ಸಾ ನ ಶೇ50% ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಬಗೆ.

ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
ಕೇಂದರ್ ಪುಸಕ್ೃತ
ೕಜನೆಯಡಿ 1998‐99ನೇ ಸಾ ನ
GIA‐PRY & SEC ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/1998‐
ಐಇಡಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ.
99
ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
ಕೇಂದರ್ ಪುಸಕ್ೃತ
ೕಜನೆಯಡಿ 1998‐99ನೇ ಸಾ ನ
ADM‐1
ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/1998‐
ಐಇಡಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ.
99
ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
ಕೇಂದರ್ ಪುಸಕ್ೃತ
ೕಜನೆಯಡಿ 1998‐99ನೇ ಸಾ ನ
MINO‐SEC
ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/1998‐
ಐಇಡಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ.
99
ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಯಡಿ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಬಗೆಗ್,
ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
GIA‐PRY & SEC ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಎಂ ಟಿಟಿ/1996‐
1ನಾಮಾವ ಪಟಿಟ್ ಅನು ೕದನೆ. 2 ಕೋ‐
97
ಆಡಿನೇಷನ್ ಮಂಡ .
ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಯಡಿ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಬಗೆಗ್,
ADM‐1
ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಎಂ ಟಿಟಿ/1996‐
1ನಾಮಾವ ಪಟಿಟ್ ಅನು ೕದನೆ. 2 ಕೋ‐
97
ಆಡಿನೇಷನ್ ಮಂಡ .
ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಯಡಿ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಬಗೆಗ್,
MINO‐SEC
ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಎಂ ಟಿಟಿ/1996‐
1ನಾಮಾವ ಪಟಿಟ್ ಅನು ೕದನೆ. 2 ಕೋ‐
97
ಆಡಿನೇಷನ್ ಮಂಡ .

4/28/2009 0:00

D

4/28/2009 0:00

D

4/28/2009 0:00

D

4/28/2009 0:00

D

4/28/2009 0:00

D

4/28/2009 0:00

D

4/28/2009 0:00

D

ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
GIA‐PRY & SEC ಟಿ/ಐಇಡಿ/ರಾಸವೇ:01/199
6‐97

ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಯಡಿ 31/03/1990ಕೆಕ್
ದಲು
ಸೃಜಿಸಲಾದ ಹುದ್ಎಗ ಗೆ 1996‐97ನೇ ಸಾ ನ
ವೇತನ ಹಾಗೂ ಶೇಷ ಭತೆಯ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/28/2009 0:00

D

ADM‐1

ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
ಟಿ/ಐಇಡಿ/ರಾಸವೇ:01/199
6‐97

ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಯಡಿ 31/03/1990ಕೆಕ್
ದಲು
ಸೃಜಿಸಲಾದ ಹುದ್ಎಗ ಗೆ 1996‐97ನೇ ಸಾ ನ
ವೇತನ ಹಾಗೂ ಶೇಷ ಭತೆಯ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/28/2009 0:00

D

MINO‐SEC

ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
ಟಿ/ಐಇಡಿ/ರಾಸವೇ:01/199
6‐97

ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಯಡಿ 31/03/1990ಕೆಕ್
ದಲು
ಸೃಜಿಸಲಾದ ಹುದ್ಎಗ ಗೆ 1996‐97ನೇ ಸಾ ನ
ವೇತನ ಹಾಗೂ ಶೇಷ ಭತೆಯ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/28/2009 0:00

D

32611

1996‐97ನೇ ಸಾ ನ ಡಿಎಸ್ಇಆರ್ ಟಿ
ಕಾಂ ೕನೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗಳ ಅಂಗ ಕಲ ಮಕಕ್ ಗೆ
ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
GIA‐PRY & SEC
ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಡಿಕಾಂ/1996‐97 ಹಾಗೂ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಆಥಿರ್ಕ ಧನ ಸಹಾಯ
ನೀಡಲು ಡಯಟಗ್ ಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/28/2009 0:00

D

32611

ADM‐1

1996‐97ನೇ ಸಾ ನ ಡಿಎಸ್ಇಆರ್ ಟಿ
ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
ಕಾಂ ೕನೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗಳ ಅಂಗ ಕಲ ಮಕಕ್ ಗೆ
ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಡಿಕಾಂ/1996‐97 ಹಾಗೂ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಆಥಿರ್ಕ ಧನ ಸಹಾಯ
ನೀಡಲು ಡಯಟಗ್ ಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/28/2009 0:00

D

32611

MINO‐SEC

1996‐97ನೇ ಸಾ ನ ಡಿಎಸ್ಇಆರ್ ಟಿ
ಕಾಂ ೕನೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗಳ ಅಂಗ ಕಲ ಮಕಕ್ ಗೆ
ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಡಿಕಾಂ/1996‐97 ಹಾಗೂ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಆಥಿರ್ಕ ಧನ ಸಹಾಯ
ನೀಡಲು ಡಯಟಗ್ ಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/28/2009 0:00

D

32612

GIA‐PRY & SEC

ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಡಿಕಾಂ/1996‐97

1996‐97ನೇ ಸಾ ನ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
ಕಾಂ ೕನೆಂಟ್

ವರ

4/28/2009 0:00

D

32612

ADM‐1

ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಡಿಕಾಂ/1996‐97

1996‐97ನೇ ಸಾ ನ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
ಕಾಂ ೕನೆಂಟ್

ವರ

4/28/2009 0:00

D

32610

32610

32610

32612

32613

32613

32613

MINO‐SEC

ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಡಿಕಾಂ/1996‐97

ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
GIA‐PRY & SEC ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/1996‐
97
ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
ADM‐1
ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/1996‐
97
ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
MINO‐SEC
ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/1996‐
97

32615

GIA‐PRY & SEC

ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
ಟಿ/ಐಇಡಿ/1996‐97

32615

ADM‐1

ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
ಟಿ/ಐಇಡಿ/1996‐97

32615

MINO‐SEC

ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
ಟಿ/ಐಇಡಿ/1996‐97

32616

32616

32616

32617

ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
GIA‐PRY & SEC ಟಿ/ಐಇಡಿ/ತಪಾಸಣೆ/1996‐
97
ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
ADM‐1
ಟಿ/ಐಇಡಿ/ತಪಾಸಣೆ/1996‐
97
ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
MINO‐SEC
ಟಿ/ಐಇಡಿ/ತಪಾಸಣೆ/1996‐
97
ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
GIA‐PRY & SEC ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಎನ್.ಜಿ.ಓ/ಅನು
ದಾನ/1996‐97

1996‐97ನೇ ಸಾ ನ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
ಕಾಂ ೕನೆಂಟ್

ವರ

4/28/2009 0:00

D

1996‐97ನೇ ಸಾ ನ ಐಇಡಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಗಳು,

4/28/2009 0:00

D

1996‐97ನೇ ಸಾ ನ ಐಇಡಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಗಳು,

4/28/2009 0:00

D

1996‐97ನೇ ಸಾ ನ ಐಇಡಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಗಳು,

4/28/2009 0:00

D

4/28/2009 0:00

D

4/28/2009 0:00

D

4/28/2009 0:00

D

4/28/2009 0:00

D

4/28/2009 0:00

D

4/28/2009 0:00

D

ಕೇಂದರ್ ಪುರಸಕ್ೃತ
ೕಜನೆಯನವ್ಯ ಸಮನವ್ಯ
ಕಷ್ಣಕೆಕ್ ಸಂಬಂದಿ ದಂತೆ, ಸಕಾರ್ರೇತರ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ
1996‐97ನೆ ಸಾ ನ ಅನುದಾನದ ಬಗೆಗ್

4/28/2009 0:00

D

ಹೊಸ ಕಷ್ಣ ನೀತಿಯನವ್ಯ ಅಂಗ ಕಲ ಕಷ್ಣಕೆಕ್
ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಪಿ.ಬಿ.ಎ92 ಒಂದಿ ದಿನದ ಚಾರ
ಸಂಕೀಣರ್ದ ಪರಿಷಕ್ೃತ ವರದಿ.
ಹೊಸ ಕಷ್ಣ ನೀತಿಯನವ್ಯ ಅಂಗ ಕಲ ಕಷ್ಣಕೆಕ್
ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಪಿ.ಬಿ.ಎ92 ಒಂದಿ ದಿನದ ಚಾರ
ಸಂಕೀಣರ್ದ ಪರಿಷಕ್ೃತ ವರದಿ.
ಹೊಸ ಕಷ್ಣ ನೀತಿಯನವ್ಯ ಅಂಗ ಕಲ ಕಷ್ಣಕೆಕ್
ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಪಿ.ಬಿ.ಎ92 ಒಂದಿ ದಿನದ ಚಾರ
ಸಂಕೀಣರ್ದ ಪರಿಷಕ್ೃತ ವರದಿ.
ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ೕಜನೆ ಜಾರಿಗೊ ರುವ
ಸಕಾರ್ರೇತರ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ವಾ ರ್ಕ ತಪಾಸಣೆ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಬಗೆ.
ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ೕಜನೆ ಜಾರಿಗೊ ರುವ
ಸಕಾರ್ರೇತರ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ವಾ ರ್ಕ ತಪಾಸಣೆ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಬಗೆ.
ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ೕಜನೆ ಜಾರಿಗೊ ರುವ
ಸಕಾರ್ರೇತರ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ವಾ ರ್ಕ ತಪಾಸಣೆ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಬಗೆ.
ಬಗ .

32617

ADM‐1

ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಎನ್.ಜಿ.ಓ/ಅನು
ದಾನ/1996‐97

ಕೇಂದರ್ ಪುರಸಕ್ೃತ
ೕಜನೆಯನವ್ಯ ಸಮನವ್ಯ
ಕಷ್ಣಕೆಕ್ ಸಂಬಂದಿ ದಂತೆ, ಸಕಾರ್ರೇತರ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ
1996‐97ನೆ ಸಾ ನ ಅನುದಾನದ ಬಗೆಗ್

4/28/2009 0:00

D

32617

MINO‐SEC

ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಎನ್.ಜಿ.ಓ/ಅನು
ದಾನ/1996‐97

ಕೇಂದರ್ ಪುರಸಕ್ೃತ
ೕಜನೆಯನವ್ಯ ಸಮನವ್ಯ
ಕಷ್ಣಕೆಕ್ ಸಂಬಂದಿ ದಂತೆ, ಸಕಾರ್ರೇತರ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ
1996‐97ನೆ ಸಾ ನ ಅನುದಾನದ ಬಗೆಗ್

4/28/2009 0:00

D

1993‐94ನೇ ಸಾ ನ ಐಇಡಿ ಅನುದಾನಸಂಪನೂಮ್ಲ
ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ಹೊರತುಪಡಿ ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಗ ಗೆ
GIA‐PRY & SEC ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಜಿಆರ್/10ಜಿ:199
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಬಗೆಗ್.
3‐94

4/28/2009 0:00

D

32618

32618

ADM‐1

1993‐94ನೇ ಸಾ ನ ಐಇಡಿ ಅನುದಾನಸಂಪನೂಮ್ಲ
ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ಹೊರತುಪಡಿ ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಗ ಗೆ
ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಜಿಆರ್/10ಜಿ:199
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಬಗೆಗ್.
3‐94

4/28/2009 0:00

D

32618

MINO‐SEC

1993‐94ನೇ ಸಾ ನ ಐಇಡಿ ಅನುದಾನಸಂಪನೂಮ್ಲ
ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ಹೊರತುಪಡಿ ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಗ ಗೆ
ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಜಿಆರ್/10ಜಿ:199
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಬಗೆಗ್.
3‐94

4/28/2009 0:00

D

32620

32620

32620
32642
32642
32642
32753

32753

32753

32754

32754

32754
32755
32755
32755

ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
GIA‐PRY & SEC ಟಿ/ಯಿಡಿ/ಜಿಆರ್/10ಹೆಚ್:19
93‐94
ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
ADM‐1
ಟಿ/ಯಿಡಿ/ಜಿಆರ್/10ಹೆಚ್:19
93‐94
ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
MINO‐SEC ಟಿ/ಯಿಡಿ/ಜಿಆರ್/10ಹೆಚ್:19
93‐94
..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
GIA‐PRY & SEC
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009
..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ADM‐1
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009
..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
MINO‐SEC
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009

1993‐94ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

4/28/2009 0:00

D

1993‐94ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

4/28/2009 0:00

D

1993‐94ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

4/28/2009 0:00

D

List Of Privately Managed Institutions

8/27/2011 0:00

D

List Of Privately Managed Institutions

8/27/2011 0:00

D

List Of Privately Managed Institutions

8/27/2011 0:00

D

5/2/2009 0:00

D

5/2/2009 0:00

D

5/2/2009 0:00

D

5/2/2009 0:00

D

5/2/2009 0:00

D

5/2/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

ಬಿ.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್. ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ
2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್
ಪಾರ್ಂರಭಿಸುವ ಬಗೆ
ಬಿ.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್. ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:26/200
ADM‐1
2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್
4‐05
ಪಾರ್ಂರಭಿಸುವ ಬಗೆ
ಬಿ.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್. ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:26/200
MINO‐SEC
2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್
4‐05
ಪಾರ್ಂರಭಿಸುವ ಬಗೆ
ಪರ್ಗತಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಜಯ ಪುರ ಬೆಂ ಗಾರ್ಮಾಂತರ
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ
GIA‐PRY & SEC
ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:34/2004‐05
ಕೈಬಿಟಿಟ್ರುವ ಬಗೆ.
ಪರ್ಗತಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಜಯ ಪುರ ಬೆಂ ಗಾರ್ಮಾಂತರ
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ
ADM‐1
ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:34/2004‐05
ಕೈಬಿಟಿಟ್
ೖ ಟ್ರುವ ಬಗೆ..
ಪರ್ಗತಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಜಯ ಪುರ ಬೆಂ ಗಾರ್ಮಾಂತರ
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ
MINO‐SEC
ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:34/2004‐05
ಕೈಬಿಟಿಟ್ರುವ ಬಗೆ.
ದಿ:17/06/2005 ರಂದು ನಡೆದ ಸಬಾ ನಡುವ ಬಗೆಗ್
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
GIA‐PRY & SEC
ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಳಳ್ವ ಬಗೆಗ್.
ಸಭಾ.ನ:11/2005‐06
ದಿ:17/06/2005 ರಂದು ನಡೆದ ಸಬಾ ನಡುವ ಬಗೆಗ್
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ADM‐1
ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಳಳ್ವ ಬಗೆಗ್.
ಸಭಾ.ನ:11/2005‐06
ದಿ:17/06/2005 ರಂದು ನಡೆದ ಸಬಾ ನಡುವ ಬಗೆಗ್
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
MINO‐SEC
ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಳಳ್ವ ಬಗೆಗ್.
ಸಭಾ.ನ:11/2005‐06
GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:26/200
4‐05

32756

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1
ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್, ಇದರ 2004‐05ನೇ
ತಪಾಆಸಣಾ:06/2004‐05
ಸಾ ನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

5/4/2009 0:00

D

32756

ADM‐1

ಎಂ 1
ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್, ಇದರ 2004‐05ನೇ
ತಪಾಆಸಣಾ:06/2004‐05
ಸಾ ನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

5/4/2009 0:00

D

32756

MINO‐SEC

ಎಂ 1
ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್, ಇದರ 2004‐05ನೇ
ತಪಾಆಸಣಾ:06/2004‐05
ಸಾ ನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

5/4/2009 0:00

D

32757

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1
ಎಂ ಟಿಟಿ:09/2004‐05

5/4/2009 0:00

D

32757

ADM‐1

ಎಂ 1
ಎಂ ಟಿಟಿ:09/2004‐05

5/4/2009 0:00

D

ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ಸಂಸೆಥ್,ಮ ಹುನಗುಂದ ತಾ//
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆ, ಅನುಮತಿ ಬಗೆ.
ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ಸಂಸೆಥ್,ಮ ಹುನಗುಂದ ತಾ//
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆ, ಅನುಮತಿ ಬಗೆ.

ಎಂ 1
ಎಂ ಟಿಟಿ:09/2004‐05

32757

MINO‐SEC

32758

GIA‐PRY & SEC

32758

ADM‐1

32758

MINO‐SEC

32759

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1
ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:03/2005‐06

32759

ADM‐1

ಎಂ 1
ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:03/2005‐06

32759

MINO‐SEC

ಎಂ 1
ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:03/2005‐06

32761

ಎಂ 1ಪಿಡೂಯ್ಲ್ಡಿ:01/2005‐
06
ಎಂ 1ಪಿಡೂಯ್ಲ್ಡಿ:01/2005‐
06
ಎಂ 1ಪಿಡೂಯ್ಲ್ಡಿ:01/2005‐
06

ಎಂ 1
GIA‐PRY & SEC ಐಇಡಿ:ವಾ.ತಪಾಸಣೆ:20/20
03‐04

ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ಸಂಸೆಥ್,ಮ ಹುನಗುಂದ ತಾ//
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆ, ಅನುಮತಿ ಬಗೆ.
16/08/2005 ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಡಾವ ಗಳ
ಬಗೆಗ್ ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್.
16/08/2005 ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಡಾವ ಗಳ
ಬಗೆಗ್ ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್.
16/08/2005 ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಡಾವ ಗಳ
ಬಗೆಗ್ ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್.
ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್, ಹುನಗುಂದ ,
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ
ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ.
ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್, ಹುನಗುಂದ ,
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ
ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ.
ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್, ಹುನಗುಂದ ,
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ
ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ.

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ೕಜನೆಯನುನ್ ಅನುಷಾಠ್ನಗೊ ಸುವ ಸಕಾರ್ರೇತರ
ಸಂಸಥ್ಗಳನುನ್ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/4/2009 0:00

D

32761

ADM‐1

ಎಂ 1
ಐಇಡಿ:ವಾ.ತಪಾಸಣೆ:20/20
03‐04

2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ೕಜನೆಯನುನ್ ಅನುಷಾಠ್ನಗೊ ಸುವ ಸಕಾರ್ರೇತರ
ಸಂಸಥ್ಗಳನುನ್ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/4/2009 0:00

D

32761

MINO‐SEC

ಎಂ 1
ಐಇಡಿ:ವಾ.ತಪಾಸಣೆ:20/20
03‐04

2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ೕಜನೆಯನುನ್ ಅನುಷಾಠ್ನಗೊ ಸುವ ಸಕಾರ್ರೇತರ
ಸಂಸಥ್ಗಳನುನ್ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/4/2009 0:00

D

32763

GIA‐PRY & SEC

5/4/2009 0:00

D

32763

ADM‐1

5/4/2009 0:00

D

32763

MINO‐SEC

5/4/2009 0:00

D

32765

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1ಐಇಡಿ.ಮಾ:19/200
5‐06

5/4/2009 0:00

D

32765

ADM‐1

ಎಂ 1ಐಇಡಿ.ಮಾ:19/200
5‐06

5/4/2009 0:00

D

32765

MINO‐SEC

ಎಂ 1ಐಇಡಿ.ಮಾ:19/200
5‐06

5/4/2009 0:00

D

32768

GIA‐PRY & SEC

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

32768
32768
32770
32770

ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:04/2004‐05
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:04/2004‐05
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:04/2004‐05

ಎಂ 1 ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:02/2004‐05
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ
ADM‐1
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:02/2004‐05
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ
MINO‐SEC
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:02/2004‐05
ಎಂ 1/ಎಸ್ಎಸ್ಎ:01/20
GIA‐PRY & SEC
04‐05
ಎಂ 1/ಎಸ್ಎಸ್ಎ:01/20
ADM‐1
04‐05

8 ಸಕಾರ್ರೇತರ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಕುರಿತು.
8 ಸಕಾರ್ರೇತರ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಕುರಿತು.
8 ಸಕಾರ್ರೇತರ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಕುರಿತು.
ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ೕಜನೆ ಅಹರ್ ಫಲಾನುಭ ಗಳು,
ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕಷ್ಕರು ಸೌಲಭಯ್ಗಳು ಹಾಘೂ ಸೇವಾ
ಭದರ್ತೆ ಬಗೆ.
ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ೕಜನೆ ಅಹರ್ ಫಲಾನುಭ ಗಳು,
ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕಷ್ಕರು ಸೌಲಭಯ್ಗಳು ಹಾಘೂ ಸೇವಾ
ಭದರ್ತೆ ಬಗೆ.
ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ೕಜನೆ ಅಹರ್ ಫಲಾನುಭ ಗಳು,
ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕಷ್ಕರು ಸೌಲಭಯ್ಗಳು ಹಾಘೂ ಸೇವಾ
ಭದರ್ತೆ ಬಗೆ.
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ 5 ಲಕಷ್ಕಿಂತ ಹೆಚಚಿನ ಅನುದಾನ
ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಗ ಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತಾ
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ 5 ಲಕಷ್ಕಿಂತ ಹೆಚಚಿನ ಅನುದಾನ
ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಗ ಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತಾ
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ 5 ಲಕಷ್ಕಿಂತ ಹೆಚಚಿನ ಅನುದಾನ
ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಗ ಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತಾ
ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು.
ಎಸ್ಎಸ್ಎ
ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು.
ಎಸ್ಎಸ್ಎ

32770
32772
32772
32772

ಎಂ 1/ಎಸ್ಎಸ್ಎ:01/20
04‐05
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
GIA‐PRY & SEC
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:17/2004‐05
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ADM‐1
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:17/2004‐05
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
MINO‐SEC
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:17/2004‐05
MINO‐SEC

ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು.
ಎಸ್ಎಸ್ಎ
2004‐05ನೇ ಸಾ ಗೆ 8 ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್ಗಳನುನ್
ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಪರ್ಸಾವನೆ.
2004‐05ನೇ ಸಾ ಗೆ 8 ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್ಗಳನುನ್
ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಪರ್ಸಾವನೆ.
2004‐05ನೇ ಸಾ ಗೆ 8 ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್ಗಳನುನ್
ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಪರ್ಸಾವನೆ.

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

32775

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1 ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:44ಎ/2004‐05

2004‐05ನೇ ಸಾ ನ
ದಲನೇ ಕಂತು ರೂ, 5‐00
ಲಕಷ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

5/4/2009 0:00

D

32775

ADM‐1

ಎಂ 1 ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:44ಎ/2004‐05

2004‐05ನೇ ಸಾ ನ
ದಲನೇ ಕಂತು ರೂ, 5‐00
ಲಕಷ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

5/4/2009 0:00

D

32775

MINO‐SEC

ಎಂ 1 ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:44ಎ/2004‐05

2004‐05ನೇ ಸಾ ನ
ದಲನೇ ಕಂತು ರೂ, 5‐00
ಲಕಷ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

32777
32777
32777
32780

32780

32780

ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಅಂಗಿಕಲ ಅಧಿನಿಯಮ 1995ರ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್.
.ಮಾ:21/2005‐06
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಅಂಗಿಕಲ ಅಧಿನಿಯಮ 1995ರ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್.
ADM‐1
.ಮಾ:21/2005‐06
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಅಂಗಿಕಲ ಅಧಿನಿಯಮ 1995ರ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್.
MINO‐SEC
.ಮಾ:21/2005‐06
ಎಂ 1
GIA‐PRY & SEC ಆರ್. .ಐ.ಮಾ:25/2005‐ ಐಇಡಿ ಇಮಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಅ ಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿ ೕರ್ಟ್ ಬಗೆಗ್.
06
ಎಂ 1
ADM‐1
ಆರ್. .ಐ.ಮಾ:25/2005‐ ಐಇಡಿ ಇಮಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಅ ಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿ ೕರ್ಟ್ ಬಗೆಗ್.
06
ಎಂ 1
MINO‐SEC
ಆರ್. .ಐ.ಮಾ:25/2005‐ ಐಇಡಿ ಇಮಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಅ ಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿ ೕರ್ಟ್ ಬಗೆಗ್.
06
GIA‐PRY & SEC

9ನೇ ಮತುತ್ 10ನೇ ಪಂಚವಾ ರ್ಕ
ೕಜನೆಯ ಲ್
1997‐ರಿಂದ 2004ರ ವರೆಗೆ ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಗ ಗೆ
ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಉವ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ ಕುರಿತು.

5/4/2009 0:00

D

32783

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1ಐಇಡಿ ಅನುದಾಣ
:02/2005‐06

32783

ADM‐1

ಎಂ 1ಐಇಡಿ ಅನುದಾಣ
:02/2005‐06

9ನೇ ಮತುತ್ 10ನೇ ಪಂಚವಾ ರ್ಕ
ೕಜನೆಯ ಲ್
1997‐ರಿಂದ 2004ರ ವರೆಗೆ ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಗ ಗೆ
ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಉವ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ ಕುರಿತು.

5/4/2009 0:00

D

32783

MINO‐SEC

ಎಂ 1ಐಇಡಿ ಅನುದಾಣ
:02/2005‐06

9ನೇ ಮತುತ್ 10ನೇ ಪಂಚವಾ ರ್ಕ
ೕಜನೆಯ ಲ್
1997‐ರಿಂದ 2004ರ ವರೆಗೆ ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಗ ಗೆ
ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಉವ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ ಕುರಿತು.

5/4/2009 0:00

D

32790

GIA‐PRY & SEC

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

32790
32790
32794
32794

ಎಂ ೕ1ಎಂ ಟಿಟಿ.ತ.ದಾ.ತಿ
ದುದ್ಪಡಿ:01/2005‐06
ಎಂ ೕ1ಎಂ ಟಿಟಿ.ತ.ದಾ.ತಿ
ADM‐1
ದುದ್ಪಡಿ:01/2005‐06
ಎಂ ೕ1ಎಂ ಟಿಟಿ.ತ.ದಾ.ತಿ
MINO‐SEC
ದುದ್ಪಡಿ:01/2005‐06
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ
GIA‐PRY & SEC
ತ.ವಾ:16/2005‐06
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ
ADM‐1
ತ.ವಾ:16/2005‐06

1994ರ ಎಂ ಟಿಟಿ ದಾಖಲಾತಿ ನಿಯಮಾವ ಗ ಗೆ
ತಿದುದ್ಪಡಿ ತರುವ ಬಗೆಗ್.
1994ರ ಎಂ ಟಿಟಿ ದಾಖಲಾತಿ ನಿಯಮಾವ ಗ ಗೆ
ತಿದುದ್ಪಡಿ ತರುವ ಬಗೆಗ್.
1994ರ ಎಂ ಟಿಟಿ ದಾಖಲಾತಿ ನಿಯಮಾವ ಗ ಗೆ
ತಿದುದ್ಪಡಿ ತರುವ ಬಗೆಗ್.
ಐಇಡಿ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್
ಗೆಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಐಇಡಿ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್
ಗೆಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.

32794

32796

32796

32796

32797

32797

32797

32798

32798

32798

32799

32799

32799
32801
32801
32801
32802

32802

ಐಇಡಿ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್
ಗೆಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಚೇತನಾ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ಬಸವೇಶವ್ರ ನಗರ,
ಎಂ 1
ಬೆಂಗಳುರು. ಇವರು 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
GIA‐PRY & SEC
ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:36/2002‐03 ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಚೇತನಾ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ಬಸವೇಶವ್ರ ನಗರ,
ಎಂ 1
ಬೆಂಗಳುರು. ಇವರು 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
ADM‐1
ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:36/2002‐03 ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಚೇತನಾ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ಬಸವೇಶವ್ರ ನಗರ,
ಎಂ 1
ಬೆಂಗಳುರು. ಇವರು 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
MINO‐SEC
ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:36/2002‐03 ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆ.
2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಮನವ್ಯ ಇಕಷ್ಣದ
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ
GIA‐PRY & SEC
ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್ ಡಯಟಗ್ಳು ನಿವರ್ ಸಬೇಕಾದ
ವಾ.ಪಂ:12/2003‐04
ವಾ ರ್ಕ ಕಿರ್ಯಾ
ೕಜನೆಯ ಕುರಿತು.
2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಮನವ್ಯ ಇಕಷ್ಣದ
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ
ADM‐1
ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್ ಡಯಟಗ್ಳು ನಿವರ್ ಸಬೇಕಾದ
ವಾ.ಪಂ:12/2003‐04
ವಾ ರ್ಕ ಕಿರ್ಯಾ
ೕಜನೆಯ ಕುರಿತು.
2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಮನವ್ಯ ಇಕಷ್ಣದ
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ
MINO‐SEC
ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್ ಡಯಟಗ್ಳು ನಿವರ್ ಸಬೇಕಾದ
ವಾ.ಪಂ:12/2003‐04
ವಾ ರ್ಕ ಕಿರ್ಯಾ
ೕಜನೆಯ ಕುರಿತು.
.ಯು.ಆರ್.ಡಿ.ಎಸ್. ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್, ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನ
ಎಂಡೀ1 ಐಇಡಿ
GIA‐PRY & SEC
ಹ ಳ್, ಇದರ 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ
ಗಾರ್ಮಟ್ಸ್:28/2004‐05
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ.
.ಯು.ಆರ್.ಡಿ.ಎಸ್. ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್, ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನ
ಎಂಡೀ1 ಐಇಡಿ
ADM‐1
ಹ ಳ್, ಇದರ 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ
ಗಾರ್ಮಟ್ಸ್:28/2004‐05
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ.
.ಯು.ಆರ್.ಡಿ.ಎಸ್. ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್ಥ್, ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನ
ಕ್
ಎಂಡೀ1
ಎಂಡೀ
1 ಐಇಡಿ
MINO‐SEC
ಹ ಳ್, ಇದರ 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ
ಗಾರ್ಮಟ್ಸ್:28/2004‐05
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ.
ೕರ ಭಾರತಿ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್, ಇಲಕಲಲ್, ಜಾಪುರ.
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ
GIA‐PRY & SEC
ಇದರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:35/2004‐05
ಬಗೆ.
ೕರ ಭಾರತಿ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್, ಇಲಕಲಲ್, ಜಾಪುರ.
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ
ADM‐1
ಇದರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:35/2004‐05
ಬಗೆ.
ೕರ ಭಾರತಿ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್, ಇಲಕಲಲ್, ಜಾಪುರ.
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ
MINO‐SEC
ಇದರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:35/2004‐05
ಬಗೆ.
ನ ೕದಯ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಗದಗ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇದರ 2003‐
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ
GIA‐PRY & SEC
04ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್,
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:105/2003‐04
ನ ೕದಯ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಗದಗ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇದರ 2003‐
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ
ADM‐1
04ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್,
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:105/2003‐04
ನ ೕದಯ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಗದಗ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇದರ 2003‐
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ
MINO‐SEC
04ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್,
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:105/2003‐04
ಅನನ್ಪೂಣರ್ಮಮ್ ಬಿ.ಮಹದೇವಪಪ್ ಮ ಳಾ ಕಷ್ಣ
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ
GIA‐PRY & SEC
ಸಂಸೆಥ್, ದಾವಣಗೆರೆ,2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:59/2002‐03
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ.
ಅನನ್ಪೂಣರ್ಮಮ್ ಬಿ.ಮಹದೇವಪಪ್ ಮ ಳಾ ಕಷ್ಣ
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ
ADM‐1
ಸಂಸೆಥ್, ದಾವಣಗೆರೆ,2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:59/2002‐03
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ.
MINO‐SEC

ಎಂ 1 ಐಇಡಿ
ತ.ವಾ:16/2005‐06

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

32802

MINO‐SEC

ಎಂ 1 ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:59/2002‐03

32804

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1ಐಇಡಿ/ಎಂ ಟಿಟಿ.ತ
ಪಾರ್ಅ:09/2004‐05

32804

ADM‐1

ಎಂ 1ಐಇಡಿ/ಎಂ ಟಿಟಿ.ತ
ಪಾರ್ಅ:09/2004‐05

32804

MINO‐SEC

ಎಂ 1ಐಇಡಿ/ಎಂ ಟಿಟಿ.ತ
ಪಾರ್ಅ:09/2004‐05

32805

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:06/200
5‐06

32805

ADM‐1

ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:06/200
5‐06

32805

MINO‐SEC

ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:06/200
5‐06

32806

GIA‐PRY & SEC

32806

ADM‐1

32806

MINO‐SEC

32807

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1
ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:10/2004‐05

32807

ADM‐1

ಎಂ 1
ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:10/2004‐05

32807

MINO‐SEC

ಎಂ 1
ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:10/2004‐05

32808

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1ಐಇಡಿ ಎಂ ಟಿಟಿ
ಅ.:54/2003‐04

32808

ADM‐1

32808

ಅನನ್ಪೂಣರ್ಮಮ್ ಬಿ.ಮಹದೇವಪಪ್ ಮ ಳಾ ಕಷ್ಣ
ಸಂಸೆಥ್, ದಾವಣಗೆರೆ,2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ.
ವ ೕಗಿ ಸಂಗಾಯರ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ತಾ ಕೋಟೆ,
ಇದರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿಗೆ
ಅನುಮತಿ ಬಗೆ.
ವ ೕಗಿ ಸಂಗಾಯರ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ತಾ ಕೋಟೆ,
ಇದರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿಗೆ
ಅನುಮತಿ ಬಗೆ.
ವ ೕಗಿ ಸಂಗಾಯರ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ತಾ ಕೋಟೆ,
ಇದರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿಗೆ
ಅನುಮತಿ ಬಗೆ.
ಪರಂಜೊಯ್ೕತಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇದರ
2005‐06ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ.
ಪರಂಜೊಯ್ೕತಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇದರ
2005‐06ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ.
ಪರಂಜೊಯ್ೕತಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇದರ
2005‐06ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ.
ನವ ವಸಂತ ಅಂಗ ಕಲ ಪುನಶೆವ್ೕತಯ್ ಸಂಸೆಥ್,
ಭದರ್ವತಿ,ಐಇಡಿ
ೕಜನೆ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್.
ನವ ವಸಂತ ಅಂಗ ಕಲ ಪುನಶೆವ್ೕತಯ್ ಸಂಸೆಥ್,
ಭದರ್ವತಿ,ಐಇಡಿ
ೕಜನೆ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್.
ನವ ವಸಂತ ಅಂಗ ಕಲ ಪುನಶೆವ್ೕತಯ್ ಸಂಸೆಥ್,
ಭದರ್ವತಿ,ಐಇಡಿ
ೕಜನೆ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್.
ಬಿಜಾಪುರ ಸಮಗರ್ ಗಾರ್ಮೀಣಾ ಅಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್, ಇದರ
2004‐05ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ
ಪಾರ್ರ್ರಂಭಿಸುವ
ಭಿಸ ಬಗೆ
ಬಿಜಾಪುರ ಸಮಗರ್ ಗಾರ್ಮೀಣಾ ಅಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್, ಇದರ
2004‐05ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ
ಬಿಜಾಪುರ ಸಮಗರ್ ಗಾರ್ಮೀಣಾ ಅಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್, ಇದರ
2004‐05ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

ರಂಗನಾಥ ಸಾವ್ಮಿ ಗಾರ್ಮೀಣ ಸೇವಾ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್,
ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ, ಇದರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ
ಕೇಮದರ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/4/2009 0:00

D

ಎಂ 1ಐಇಡಿ ಎಂ ಟಿಟಿ
ಅ.:54/2003‐04

ರಂಗನಾಥ ಸಾವ್ಮಿ ಗಾರ್ಮೀಣ ಸೇವಾ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್,
ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ, ಇದರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ
ಕೇಮದರ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/4/2009 0:00

D

MINO‐SEC

ಎಂ 1ಐಇಡಿ ಎಂ ಟಿಟಿ
ಅ.:54/2003‐04

ರಂಗನಾಥ ಸಾವ್ಮಿ ಗಾರ್ಮೀಣ ಸೇವಾ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್,
ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ, ಇದರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ
ಕೇಮದರ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/4/2009 0:00

D

32809

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ:29/2004‐
05

5/4/2009 0:00

D

32809

ADM‐1

ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ:29/2004‐
05

5/4/2009 0:00

D

ಎಂ 1ಐಇಡಿ.ಅ:02/2004‐
05
ಎಂ 1ಐಇಡಿ.ಅ:02/2004‐
05
ಎಂ 1ಐಇಡಿ.ಅ:02/2004‐
05

ರಾಗವೇಂದರ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಂಫ್ ಸೊಸೈಟಿ,
ಬೆಳಗಾಮ ಜಿಲೆಲ್. ಇವರು 2005‐06ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ.
ರಾಗವೇಂದರ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಂಫ್ ಸೊಸೈಟಿ,
ಬೆಳಗಾಮ ಜಿಲೆಲ್. ಇವರು 2005‐06ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ.

32809

MINO‐SEC

ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ:29/2004‐
05

32810

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1
ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:25/2004‐05

32810

ADM‐1

ಎಂ 1
ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:25/2004‐05

32810

MINO‐SEC

ಎಂ 1
ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:25/2004‐05

32811

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ನಾ.ಅ:27
ಎ2004‐05

32811

ADM‐1

ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ನಾ.ಅ:27
ಎ2004‐05

32811

MINO‐SEC

ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ನಾ.ಅ:27
ಎ2004‐05

32817

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1
ಎಂ ಟಿಟಿ.ತ:18/2005‐06

32817

ADM‐1

ಎಂ 1
ಎಂ ಟಿಟಿ.ತ:18/2005‐06

32817

MINO‐SEC

ಎಂ 1
ಎಂ ಟಿಟಿ.ತ:18/2005‐06

32820

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1
ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:02/2005‐06

32820

ADM‐1

ಎಂ 1
ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:02/2005‐06

32820

MINO‐SEC

ಎಂ 1
ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:02/2005‐06

32821

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ:05/2004‐
05

32821

ADM‐1

ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ:05/2004‐
05

32821

MINO‐SEC

ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ:05/2004‐
05

32822

GIA‐PRY & SEC

ರಾಗವೇಂದರ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಂಫ್ ಸೊಸೈಟಿ,
ಬೆಳಗಾಮ ಜಿಲೆಲ್. ಇವರು 2005‐06ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ.
ಬೀರ ಂಗೇಶವ್ರ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್.
ಇವರ 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟ ತರಬೇತಿ
ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ.
ಬೀರ ಂಗೇಶವ್ರ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್.
ಇವರ 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟ ತರಬೇತಿ
ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ.
ಬೀರ ಂಗೇಶವ್ರ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್.
ಇವರ 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟ ತರಬೇತಿ
ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ.
ವ ೕಗಿ ಜಗಮಾಯರ್ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್, ಇಲಕಲಲ್,
ಇದರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿಗೆ
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ವ ೕಗಿ ಜಗಮಾಯರ್ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್, ಇಲಕಲಲ್,
ಇದರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿಗೆ
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ವ ೕಗಿ ಜಗಮಾಯರ್ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್, ಇಲಕಲಲ್,
ಇದರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿಗೆ
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಪರ್ಗತಿ ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್, ತುಮಕೂರು
ಜಿಲೆಲ್.ಇವರ 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ
ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ.
ಪರ್ಗತಿ ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್, ತುಮಕೂರು
ಜಿಲೆಲ್.ಇವರ 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ
ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ.
ಪರ್ಗತಿ ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್, ತುಮಕೂರು
ಜಿಲೆಲ್.ಇವರ 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ
ಕೇಂದರ್
ಕ ಂದರ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗ
ಬಗೆ..
ನವಚೇತನಾ ದಾಯ್ ಮಂದಿರ ಹೊಸಕೋಟೆ, ಇದರ
2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಭೆತಿ ಕೇಂದರ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ.
ನವಚೇತನಾ ದಾಯ್ ಮಂದಿರ ಹೊಸಕೋಟೆ, ಇದರ
2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಭೆತಿ ಕೇಂದರ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ.
ನವಚೇತನಾ ದಾಯ್ ಮಂದಿರ ಹೊಸಕೋಟೆ, ಇದರ
2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಭೆತಿ ಕೇಂದರ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ.
ಶವ್ ಭಾರತಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಅಮೆದಿಹಾಳ ಗುಲಬ್ಗಾರ್
ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ 2004‐05ನೇ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್
ಅನುಮತಿ ಬಗೆ.
ಶವ್ ಭಾರತಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಅಮೆದಿಹಾಳ ಗುಲಬ್ಗಾರ್
ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ 2004‐05ನೇ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್
ಅನುಮತಿ ಬಗೆ.
ಶವ್ ಭಾರತಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಅಮೆದಿಹಾಳ ಗುಲಬ್ಗಾರ್
ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ 2004‐05ನೇ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್
ಅನುಮತಿ ಬಗೆ.

ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ಹುನಗುಂದ
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ/ಹೆ.ದಾ.ಅ:
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 2004‐05ನೇ ಸಾ ಗೆ
13/2004‐05
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

32822

ADM‐1

ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ಹುನಗುಂದ
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ/ಹೆ.ದಾ.ಅ:
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 2004‐05ನೇ ಸಾ ಗೆ
13/2004‐05
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/4/2009 0:00

D

32822

MINO‐SEC

ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ಹುನಗುಂದ
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ/ಹೆ.ದಾ.ಅ:
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 2004‐05ನೇ ಸಾ ಗೆ
13/2004‐05
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/4/2009 0:00

D

32823

2003‐04ನೇ ಸಾ ಗೆ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ಎಂ 1ಮಾಗರ್ಸೂಚಿ:13/20 ಅನುಷಾಠ್ನಗೊ ಸುತಿತ್ರುವ ಸಕಾರ್ರೇತರ ಸಂಸೆಥ್ಗಳು
GIA‐PRY & SEC
ಹಾಗೂ ಡಯಟ್ ಗಳು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ್
03‐04
ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

5/4/2009 0:00

D

32823

ADM‐1

2003‐04ನೇ ಸಾ ಗೆ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ಎಂ 1ಮಾಗರ್ಸೂಚಿ:13/20 ಅನುಷಾಠ್ನಗೊ ಸುತಿತ್ರುವ ಸಕಾರ್ರೇತರ ಸಂಸೆಥ್ಗಳು
ಹಾಗೂ ಡಯಟ್ ಗಳು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ್
03‐04
ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

5/4/2009 0:00

D

32823

MINO‐SEC

2003‐04ನೇ ಸಾ ಗೆ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ಎಂ 1ಮಾಗರ್ಸೂಚಿ:13/20 ಅನುಷಾಠ್ನಗೊ ಸುತಿತ್ರುವ ಸಕಾರ್ರೇತರ ಸಂಸೆಥ್ಗಳು
ಹಾಗೂ ಡಯಟ್ ಗಳು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ್
03‐04
ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

5/4/2009 0:00

D

32824

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ನಾ.ಅ:12/ ಸೇವಾ ಅಂಧರ ಸಂಸೆಥ್, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ
2005‐06
2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ನಾಮಾವ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

5/4/2009 0:00

D

32824

ADM‐1

ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ನಾ.ಅ:12/ ಸೇವಾ ಅಂಧರ ಸಂಸೆಥ್, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ
2005‐06
2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ನಾಮಾವ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

5/4/2009 0:00

D

32824

MINO‐SEC

ಎಂ 1
1ಎಂ
ಎಂ ಟಿಟಿ.ನಾ.
ಟಿಟಿ ನಾ ಅ:12/ ಸ
ಸೇವಾ
ೕವಾ ಅಂಧರ ಸಂಸ
ಸಂಸೆಥ್, ಹಾವ
ಹಾವೇರಿ
ೕರಿ ಜಿಲ
ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಸಂಸೆಯ
ಸಂಸ ಥ್ಯ
2005‐06
2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ನಾಮಾವ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

5/4/2009 0:00

D

32825

ರ್ೕ ಶೈಲ ಮಲಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಕಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಗಾರ್ಮೀಣ
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:09/200 ಅಬಿವರದಿದ್ ಸಂಸೆತ್, ಂಗಸೂರು ತಾ// ರಾಯಚೂರು
GIA‐PRY & SEC
ಜಿಲೆಲ್. ಈ ಸಂಶೆಥ್ಯ 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ
4‐05
ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

5/4/2009 0:00

D

32825

ADM‐1

ರ್ೕ ಶೈಲ ಮಲಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಕಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಗಾರ್ಮೀಣ
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:09/200 ಅಬಿವರದಿದ್ ಸಂಸೆತ್, ಂಗಸೂರು ತಾ// ರಾಯಚೂರು
ಜಿಲೆಲ್. ಈ ಸಂಶೆಥ್ಯ 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ
4‐05
ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

5/4/2009 0:00

D

32825

MINO‐SEC

ರ್ೕ ಶೈಲ ಮಲಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಕಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಗಾರ್ಮೀಣ
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:09/200 ಅಬಿವರದಿದ್ ಸಂಸೆತ್, ಂಗಸೂರು ತಾ// ರಾಯಚೂರು
ಜಿಲೆಲ್. ಈ ಸಂಶೆಥ್ಯ 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ
4‐05
ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

5/4/2009 0:00

D

32828

GIA‐PRY & SEC

ಐಇಡಿ/ರಾಜಯ್ ವಲಯ
ತರಬೇತಿಗಳು:35/2003‐04

5/4/2009 0:00

D

32828

ADM‐1

ಐಇಡಿ/ರಾಜಯ್ ವಲಯ
ತರಬೇತಿಗಳು:35/2003‐04

5/4/2009 0:00

D

ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ರಾಜಯ್
ವಲಯದಡಿ ತರಬೇತಿಗಳಗಾಗಿ ಮಂಜೂರಾದ
ಹಣವನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ರಾಜಯ್
ವಲಯದಡಿ ತರಬೇತಿಗಳಗಾಗಿ ಮಂಜೂರಾದ
ಹಣವನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ.

ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ರಾಜಯ್
ವಲಯದಡಿ ತರಬೇತಿಗಳಗಾಗಿ ಮಂಜೂರಾದ
ಹಣವನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಸ ೕರ್ದಯ ಐಇಡಿ
ೕಜನೆ, ದೊಡಡ್ ಬಳಾಳ್ಪುರ ,
ಬೆಂ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್. ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಸಂಪನೂಮ್ಲ
ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವೇತನದ ಬಗೆ ದೂರು.
ಸ ೕರ್ದಯ ಐಇಡಿ
ೕಜನೆ, ದೊಡಡ್ ಬಳಾಳ್ಪುರ ,
ಬೆಂ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್. ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಸಂಪನೂಮ್ಲ
ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವೇತನದ ಬಗೆ ದೂರು.
ಸ ೕರ್ದಯ ಐಇಡಿ
ೕಜನೆ, ದೊಡಡ್ ಬಳಾಳ್ಪುರ ,
ಬೆಂ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್. ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಸಂಪನೂಮ್ಲ
ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವೇತನದ ಬಗೆ ದೂರು.

32828

MINO‐SEC

ಐಇಡಿ/ರಾಜಯ್ ವಲಯ
ತರಬೇತಿಗಳು:35/2003‐04

32829

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ದೂರು:25/2005‐06

32829

ADM‐1

ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ದೂರು:25/2005‐06

32829

MINO‐SEC

ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ದೂರು:25/2005‐06

32831

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1 ಐಇಡಿ.
.ಮಾ:34/2004‐05

ಅನು

32831

ADM‐1

ಎಂ 1 ಐಇಡಿ.
.ಮಾ:34/2004‐05

ಅನು

32831

MINO‐SEC

ಎಂ 1 ಐಇಡಿ.
.ಮಾ:34/2004‐05

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

ಐಇಡಿ ಕಷ್ಕರ ದಾಯ್ಹರ್ತೆ, ನೇಮಕಾತಿ
ೕದನೆ ಕುರಿತು ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ವರದಿ ಸ ಲ್ಕೆ ಬಗೆಗ್.

5/4/2009 0:00

D

ಐಇಡಿ ಕಷ್ಕರ ದಾಯ್ಹರ್ತೆ, ನೇಮಕಾತಿ
ೕದನೆ ಕುರಿತು ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ವರದಿ ಸ ಲ್ಕೆ ಬಗೆಗ್.

5/4/2009 0:00

D

ಐಇಡಿ ಕಷ್ಕರ ದಾಯ್ಹರ್ತೆ, ನೇಮಕಾತಿ
ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ವರದಿ ಸ ಲ್ಕೆ ಬಗೆಗ್.

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

ರ್ೕ ಶೈಲ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ಗಾರ್ಮೀಣ
ಅಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್, ಂಗಸೂರು ತಾ// ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್.
ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ
ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ ಬಗೆ
ರ್ೕ ಶೈಲ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ಗಾರ್ಮೀಣ
ಅಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್, ಂಗಸೂರು ತಾ// ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್.
ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ
ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ ಬಗೆ
ರ್ೕ ಶೈಲ
ೖ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಕಷ್ಣ
ಕಷ್ ಮತುತ್ತ್ ಗಾರ್ರ್ಮೀಣ
ಅಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್, ಂಗಸೂರು ತಾ// ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್.
ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ
ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ ಬಗೆ

32833

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ
.ಅ:18/2004‐05

32833

ADM‐1

ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ
.ಅ:18/2004‐05

32833

MINO‐SEC

ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ
.ಅ:18/2004‐05

32834

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1 ಎಂ ಟಿಟಿ
ಅ:08/2005‐06

ಅಮರೇಶವ್ರ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಸುರಪುರ ತಾ// ಗುಲಬ್ಗಾರ್
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ
ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್

5/4/2009 0:00

D

32834

ADM‐1

ಎಂ 1 ಎಂ ಟಿಟಿ
ಅ:08/2005‐06

ಅಮರೇಶವ್ರ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಸುರಪುರ ತಾ// ಗುಲಬ್ಗಾರ್
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ
ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್

5/4/2009 0:00

D

32834

MINO‐SEC

ಎಂ 1 ಎಂ ಟಿಟಿ
ಅ:08/2005‐06

ಅಮರೇಶವ್ರ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಸುರಪುರ ತಾ// ಗುಲಬ್ಗಾರ್
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ
ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್

5/4/2009 0:00

D

32835

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1
ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:06/2004‐05

ಜಾಗೃತ ಮ ಳಾ ಮಂಡ , ಕುಷಠ್ಗಿ ತಾ// ಧಾರವಾಡ
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ
ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

5/4/2009 0:00

D

32835

ADM‐1

ಎಂ 1
ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:06/2004‐05

ಜಾಗೃತ ಮ ಳಾ ಮಂಡ , ಕುಷಠ್ಗಿ ತಾ// ಧಾರವಾಡ
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ
ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

5/4/2009 0:00

D

32835

32837

MINO‐SEC

ಎಂ 1
ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:06/2004‐05

ಎಂ 1 ಐಇಡಿ ಎಂ ಟಿಟಿ
GIA‐PRY & SEC
ತ.ಕೇ.ಪಾರ್.ಅ:11/2004‐05

32837

ADM‐1

ಎಂ 1 ಐಇಡಿ ಎಂ ಟಿಟಿ
ತ.ಕೇ.ಪಾರ್.ಅ:11/2004‐05

32837

MINO‐SEC

ಎಂ 1 ಐಇಡಿ ಎಂ ಟಿಟಿ
ತ.ಕೇ.ಪಾರ್.ಅ:11/2004‐05

32879

GIA‐PRY & SEC ಎಂ 1ಐಇಡಿ:19/2004‐05

32879

ADM‐1

ಎಂ 1ಐಇಡಿ:19/2004‐05

32879

MINO‐SEC

ಎಂ 1ಐಇಡಿ:19/2004‐05

32880

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1 ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:10/2005‐06

32880

ADM‐1

ಎಂ 1 ಐಇಡಿ
ಗಾ ಂ
ಗಾರ್
ಂಟ್
ಟ್ಸ್:10/2005‐06

32880

MINO‐SEC

ಎಂ 1 ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:10/2005‐06

32881

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಪರಾಮಶೆರ್:06/2005‐06

32881

ADM‐1

32881

MINO‐SEC

32882

GIA‐PRY & SEC

32882
32882
32883

ಜಾಗೃತ ಮ ಳಾ ಮಂಡ , ಕುಷಠ್ಗಿ ತಾ// ಧಾರವಾಡ
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ
ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
ಮಾರ್ದಶರ್ನ ಸಂಸೆಥ್, ಹೂ ನ ಪಪ್ರಗಿ, ಬಿಜಾಪುರ
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ವತಿಯಿಂದ ಹುನಗುಂದ ತಾ//
ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್ವನುನ್ 2004‐05ನೇ
ಸಾಲ ಗೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಮಾರ್ದಶರ್ನ ಸಂಸೆಥ್, ಹೂ ನ ಪಪ್ರಗಿ, ಬಿಜಾಪುರ
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ವತಿಯಿಂದ ಹುನಗುಂದ ತಾ//
ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್ವನುನ್ 2004‐05ನೇ
ಸಾಲ ಗೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಮಾರ್ದಶರ್ನ ಸಂಸೆಥ್, ಹೂ ನ ಪಪ್ರಗಿ, ಬಿಜಾಪುರ
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ವತಿಯಿಂದ ಹುನಗುಂದ ತಾ//
ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್ವನುನ್ 2004‐05ನೇ
ಸಾಲ ಗೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಅಂಗ ಕಲ ಮಕ್ಕ ಗೆ ಸಮವಸ /ಉಚಿತ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ
ತರಣೆ ಬಗೆಗ್ ವ ಗಗ್
ಅಂಗ ಕಲ ಮಕ್ಕ ಗೆ ಸಮವಸ /ಉಚಿತ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ
ತರಣೆ ಬಗೆಗ್ ವ ಗಗ್
ಅಂಗ ಕಲ ಮಕ್ಕ ಗೆ ಸಮವಸ /ಉಚಿತ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ
ತರಣೆ ಬಗೆಗ್ ವ ಗಗ್
ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು, ಸೊ ಯಲ್ ವೆಲ್ ಫೇರ್, ಮಾಯ್ನ್
ಕೈಡ್, ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು,
ಅನನ್ಪೂಣರ್ಮಮ್,ಬಿ.ಮಹದೇವಮಮ್ ಮ ಳಾ ಕಷ್ಣ
ಸಂಸೆಥ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇದರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು, ಸೊ ಯಲ್ ವೆಲ್ ಫೇರ್, ಮಾಯ್ನ್
ಕೈಡ್, ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು,
ಅನನ್ನ್ಪೂಣರ್ಮಮ್
ಅನ
ಪೂಣರ್ಮಮ್,ಬಿ.ಮಹದೇವಮಮ್
,ಬಿ.ಮಹದ ೕವಮಮ್ ಮ ಳಾ ಕಷ್ಣ
ಸಂಸೆಥ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇದರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು, ಸೊ ಯಲ್ ವೆಲ್ ಫೇರ್, ಮಾಯ್ನ್
ಕೈಡ್, ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು,
ಅನನ್ಪೂಣರ್ಮಮ್,ಬಿ.ಮಹದೇವಮಮ್ ಮ ಳಾ ಕಷ್ಣ
ಸಂಸೆಥ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇದರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/4/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

Tecsok ಸಂಸೆಥ್ಯಿಂದ ಐಇಡಿ ಯ

ೕಲೇಷನ್ ಬಗೆಗ್.

5/7/2009 0:00

D

ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಪರಾಮಶೆರ್:06/2005‐06

Tecsok ಸಂಸೆಥ್ಯಿಂದ ಐಇಡಿ ಯ

ೕಲೇಷನ್ ಬಗೆಗ್.

5/7/2009 0:00

D

ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಪರಾಮಶೆರ್:06/2005‐06

Tecsok ಸಂಸೆಥ್ಯಿಂದ ಐಇಡಿ ಯ

ೕಲೇಷನ್ ಬಗೆಗ್.

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

ಎಂ 1ಅಂ. .ಮಾ ತಿ:01/ ಅಂಗ ಕಲ ಅಧಿನಿಯಮ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ
2004‐05
ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಎಂ 1ಅಂ. .ಮಾ ತಿ:01/ ಅಂಗ ಕಲ ಅಧಿನಿಯಮ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ
ADM‐1
ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
2004‐05
ಎಂ 1ಅಂ. .ಮಾ ತಿ:01/ ಅಂಗ ಕಲ ಅಧಿನಿಯಮ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ
MINO‐SEC
ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
2004‐05
ೕರ ಭಾರತಿ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್, ಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ
ಐಇಡಿ:ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:49/200
GIA‐PRY & SEC
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್
3‐04
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆ.

32883

ADM‐1

ಐಇಡಿ:ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:49/200
3‐04

32883

MINO‐SEC

ಐಇಡಿ:ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:49/200
3‐04

32884

GIA‐PRY & SEC

ಎಮ ೕ1
ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:10/2004‐05

32884

ADM‐1

ಎಮ ೕ1
ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:10/2004‐05

32884

MINO‐SEC

ಎಮ ೕ1
ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:10/2004‐05

32885
32885
32885
32886
32886
32886
32887
32887
32887
32888

ಎಂ 1 ಮಾ ತಿ:03/2006‐
07
ಎಂ 1 ಮಾ ತಿ:03/2006‐
ADM‐1
07
ಎಂ 1 ಮಾ ತಿ:03/2006‐
MINO‐SEC
07
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ
GIA‐PRY & SEC
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:02/2003‐04
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ
ADM‐1
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:02/2003‐04
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ
MINO‐SEC
ಗಾರ್ರ್ಂಟ್ಸ್ಸ್:02/2003‐04
/
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
GIA‐PRY & SEC
ವಗಾರ್ವಣೆ:01/2005‐06
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ADM‐1
ವಗಾರ್ವಣೆ:01/2005‐06
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
MINO‐SEC
ವಗಾರ್ವಣೆ:01/2005‐06
GIA‐PRY & SEC

GIA‐PRY & SEC ಐಇಡಿ/ಅ.ಬಿ:64/2003‐04

32888

ADM‐1

ಐಇಡಿ/ಅ.ಬಿ:64/2003‐04

32888

MINO‐SEC

ಐಇಡಿ/ಅ.ಬಿ:64/2003‐04

32889

GIA‐PRY & SEC

32889

ADM‐1

32889

MINO‐SEC

32890

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1ಸಂ. .ವಗರ್:10/200
5‐06
ಎಂ 1ಸಂ. .ವಗರ್:10/200
5‐06
ಎಂ 1ಸಂ. .ವಗರ್:10/200
5‐06
ಎಂ 1
ಐಇಡಿ.ಹೊ.ಪರ್:14/2004‐05

ೕರ ಭಾರತಿ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್, ಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆ.
ೕರ ಭಾರತಿ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್, ಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆ.
ರ್ೕ ಶೈಲ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಕಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಗಾರ್ಮೀಣ
ಅಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್, ಂಗಸೂರು, ಗುಲಬ್ಗಾ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕ ಶೈಲ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಕಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಗಾರ್ಮೀಣ
ಅಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್, ಂಗಸೂರು, ಗುಲಬ್ಗಾ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕ ಶೈಲ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಕಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಗಾರ್ಮೀಣ
ಅಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್, ಂಗಸೂರು, ಗುಲಬ್ಗಾ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ.
ಅಂಗ ಕಲರ ಅಧಿನಿಯಮಕೆಕ್ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ‐
2005‐06
ಅಂಗ ಕಲರ ಅಧಿನಿಯಮಕೆಕ್ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ‐
2005‐06
ಅಂಗ ಕಲರ ಅಧಿನಿಯಮಕೆಕ್ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ‐
2005‐06
2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಗ ಗೆ 2ನೇ ಕಂತಿನ
ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್
2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಗ ಗೆ 2ನೇ ಕಂತಿನ
ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್
2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಗ ಗೆ 2ನೇ ಕಂತಿನ
ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್ಗ್
ಐಇಡಿ ಕಾಯರ್ಗಾರ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ ಗೆ ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.
ಐಇಡಿ ಕಾಯರ್ಗಾರ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ ಗೆ ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.
ಐಇಡಿ ಕಾಯರ್ಗಾರ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ ಗೆ ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.
ಟಿಜನ್ ಅಸೋ ಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ರೂರಲ್
ಎಜುಕೇಷನ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 2002‐03ನೇ
ಸಾ ನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ.
ಟಿಜನ್ ಅಸೋ ಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ರೂರಲ್
ಎಜುಕೇಷನ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 2002‐03ನೇ
ಸಾ ನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ.
ಟಿಜನ್ ಅಸೋ ಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ರೂರಲ್
ಎಜುಕೇಷನ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 2002‐03ನೇ
ಸಾ ನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ.
ರ್ೕಮತಿ.ಸಂತೋಷ ಕುಮಾರಿ.ಅಕಾರ್ಚಾರಿ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ.ಸಂತೋಷ ಕುಮಾರಿ.ಅಕಾರ್ಚಾರಿ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ.ಸಂತೋಷ ಕುಮಾರಿ.ಅಕಾರ್ಚಾರಿ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.
ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಯಡಿ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ಅನುಷಾಠ್ನಕಾಕ್ಗಿ 2004‐05ನೇ ಸಾ ಗೆ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
ಸ ಸುವ ಕುರಿತು. 05ಸಂಸೆಗಳು

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

32890

ADM‐1

ಎಂ 1
ಐಇಡಿ.ಹೊ.ಪರ್:14/2004‐05

32890

MINO‐SEC

ಎಂ 1
ಐಇಡಿ.ಹೊ.ಪರ್:14/2004‐05

32891

GIA‐PRY & SEC

32891

ADM‐1

32891

MINO‐SEC

32892

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1ಮ.ಸಬೆ.ಕರ್:01/2005
‐06

32892

ADM‐1

ಎಂ 1ಮ.ಸಬೆ.ಕರ್:01/2005
‐06

32892

MINO‐SEC

ಎಂ 1ಮ.ಸಬೆ.ಕರ್:01/2005
‐06

32893

GIA‐PRY & SEC

ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/ತ
ಪಾಸಣೆ:01/1994‐95

32893

ADM‐1

ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/ತ
ಪಾಸಣೆ:01/1994‐95

32893

MINO‐SEC

ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/ತ
ಪಾಸಣೆ:01/1994‐95

32894

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:31/200
2‐03

32894

ADM‐1

ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:31/200
2‐03

32894

MINO‐SEC

ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:31/200
2‐03

32895

GIA‐PRY & SEC

ಐಇಡಿ/ಜಿ.ಆರ್.ಐ. :26/19
91‐92

32895

ADM‐1

32895

32897

ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಯಡಿ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ಅನುಷಾಠ್ನಕಾಕ್ಗಿ 2004‐05ನೇ ಸಾ ಗೆ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
ಸ ಸುವ ಕುರಿತು. 05ಸಂಸೆಗಳು
ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಯಡಿ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ಅನುಷಾಠ್ನಕಾಕ್ಗಿ 2004‐05ನೇ ಸಾ ಗೆ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
ಸ ಸುವ ಕುರಿತು. 05ಸಂಸೆಗಳು

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

ಐ.ಇ. .ವೈ.ಡಿ ಗೆ ಮಾ ತಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

5/7/2009 0:00

D

ಐ.ಇ. .ವೈ.ಡಿ ಗೆ ಮಾ ತಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

5/7/2009 0:00

D

ಐ.ಇ. .ವೈ.ಡಿ ಗೆ ಮಾ ತಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

ಅಗ ಕಲ ೇಮಾಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್, ಬಿಜಾಪುರ ಇವರು
ಹಣದುರುಪ ೕಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

5/7/2009 0:00

D

ಐಇಡಿ/ಜಿ.ಆರ್.ಐ. :26/19
91‐92

ಅಗ ಕಲ ೇಮಾಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್, ಬಿಜಾಪುರ ಇವರು
ಹಣದುರುಪ ೕಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

5/7/2009 0:00

D

MINO‐SEC

ಐಇಡಿ/ಜಿ.ಆರ್.ಐ. :26/19
91‐92

ಅಗ ಕಲ ೇಮಾಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್, ಬಿಜಾಪುರ ಇವರು
ಹಣದುರುಪ ೕಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

5/7/2009 0:00

D

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ದಾ.ಅ:01/
2004‐05

ಜಗದುಗ್ರು ಗುರು ದೆದ್ೕಶವ್ವರ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ
ಕೇಂದರ್, ಗುಳೇದ ಗುಡಡ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ದಾಖಲಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

5/7/2009 0:00

D

ಎಂ 1ಐಡಿಇ.ಮಾ:11/200
5‐06
ಎಂ 1ಐಡಿಇ.ಮಾ:11/200
5‐06
ಎಂ 1ಐಡಿಇ.ಮಾ:11/200
5‐06

ಮ ಳಾ ಕಾಯರ್ಪಡೆಯ ಸಮಿತಿಯು ನೀಡುರುವ
ಫಾರಸುಸ್ಗ ಗೆ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖಾವತಿಯಿಂದ
ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕೈಗೊಳಳ್ಬಹುದಾದ ಕರ್ಮ.
ಮ ಳಾ ಕಾಯರ್ಪಡೆಯ ಸಮಿತಿಯು ನೀಡುರುವ
ಫಾರಸುಸ್ಗ ಗೆ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖಾವತಿಯಿಂದ
ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕೈಗೊಳಳ್ಬಹುದಾದ ಕರ್ಮ.
ಮ ಳಾ ಕಾಯರ್ಪಡೆಯ ಸಮಿತಿಯು ನೀಡುರುವ
ಫಾರಸುಸ್ಗ ಗೆ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖಾವತಿಯಿಂದ
ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕೈಗೊಳಳ್ಬಹುದಾದ ಕರ್ಮ.
ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲಾಲ್ ಅಂಗ ಕಲ ೇಮಾಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್,
ಬಿಜಾಪುರ ಇವರ 1994‐05ರ ಸಾ ನ ಐಇಡಿ
ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ.
ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲಾಲ್ ಅಂಗ ಕಲ ೇಮಾಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್,
ಬಿಜಾಪುರ ಇವರ 1994‐05ರ ಸಾ ನ ಐಇಡಿ
ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ.
ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲಾಲ್ ಅಂಗ ಕಲ ೇಮಾಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್,
ಬಿಜಾಪುರ ಇವರ 1994‐05ರ ಸಾ ನ ಐಇಡಿ
ತಪಾಸಣಾ
ಸ ವರದಿ..
ಸೇವಾ ಅಂಧರ ಸಂಸೆಥ್, ರಾಣಿಬೆನೂನ್ರು. ಇವರ 2003‐
04ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಸೇವಾ ಅಂಧರ ಸಂಸೆಥ್, ರಾಣಿಬೆನೂನ್ರು. ಇವರ 2003‐
04ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಸೇವಾ ಅಂಧರ ಸಂಸೆಥ್, ರಾಣಿಬೆನೂನ್ರು. ಇವರ 2003‐
04ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.

32897

ADM‐1

ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ದಾ.ಅ:01/
2004‐05

ಜಗದುಗ್ರು ಗುರು ದೆದ್ೕಶವ್ವರ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ
ಕೇಂದರ್, ಗುಳೇದ ಗುಡಡ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ದಾಖಲಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

5/7/2009 0:00

D

32897

MINO‐SEC

ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ದಾ.ಅ:01/
2004‐05

ಜಗದುಗ್ರು ಗುರು ದೆದ್ೕಶವ್ವರ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ
ಕೇಂದರ್, ಗುಳೇದ ಗುಡಡ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ದಾಖಲಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

32898

32898

32898

32900

32900

32900
32903
32903
32903

32906

ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣದ
ೕಜನೆಯಡಿ 2002‐03ನೇ
GIA‐PRY & SEC ಐಇಡಿ.ಡ.ಕಾಂ:34/2003‐04 ಸಾ ನ 1ನೇ 2ನೇ ಮತುತ್ 3ನೇ ಕಂತಿನ ಹ ಬಿಡುಗಡೆ
ಬಗೆ.
ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣದ
ೕಜನೆಯಡಿ 2002‐03ನೇ
ADM‐1
ಐಇಡಿ.ಡ.ಕಾಂ:34/2003‐04 ಸಾ ನ 1ನೇ 2ನೇ ಮತುತ್ 3ನೇ ಕಂತಿನ ಹ ಬಿಡುಗಡೆ
ಬಗೆ.
ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣದ
ೕಜನೆಯಡಿ 2002‐03ನೇ
MINO‐SEC ಐಇಡಿ.ಡ.ಕಾಂ:34/2003‐04 ಸಾ ನ 1ನೇ 2ನೇ ಮತುತ್ 3ನೇ ಕಂತಿನ ಹ ಬಿಡುಗಡೆ
ಬಗೆ.
ರ್ೕ. ವ ೕಗಿ ಸಂಗಮಾಯರ್ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ
ಎಂ 1
GIA‐PRY & SEC ಎಂ ಟಿಟಿ,ನಾ.ಅ:27/2004‐
ಕೇಂದರ್. ಇಲಕಲಲ್. ಇದರ 2005 ಮಾಚ್ ಪರೀ ೆಗೆ
ನಾಮಾವ ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು.
05
ರ್ೕ. ವ ೕಗಿ ಸಂಗಮಾಯರ್ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ
ಎಂ 1
ADM‐1
ಕೇಂದರ್. ಇಲಕಲಲ್. ಇದರ 2005 ಮಾಚ್ ಪರೀ ೆಗೆ
ಎಂ ಟಿಟಿ,ನಾ.ಅ:27/2004‐
ನಾಮಾವ ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು.
05
ರ್ೕ. ವ ೕಗಿ ಸಂಗಮಾಯರ್ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ
ಎಂ 1
MINO‐SEC
ಕೇಂದರ್. ಇಲಕಲಲ್. ಇದರ 2005 ಮಾಚ್ ಪರೀ ೆಗೆ
ಎಂ ಟಿಟಿ,ನಾ.ಅ:27/2004‐
ನಾಮಾವ ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು.
05
2004‐05ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ಹೆ.ದಾ.ಅ:1
GIA‐PRY & SEC
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ದಾಖಲಾತಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
3/2004‐05
2004‐05ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ಹೆ.ದಾ.ಅ:1
ADM‐1
ಹೆಚುಚ್ಚ್ವರಿ ದಾಖಲಾತಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ಗ್
3/2004‐05
/
2004‐05ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ಹೆ.ದಾ.ಅ:1
MINO‐SEC
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ದಾಖಲಾತಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
3/2004‐05
ಐಇಡಿ/ಎಂ ಟಿಟಿ.ನಾ.ಅ:16/
GIA‐PRY & SEC
1999‐00

1999‐00ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಕೆಕ್
ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ದಾಖಲಾದ
ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ನಾಮಾವ ಪಟಿಟ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

5/7/2009 0:00

D

32906

ADM‐1

ಐಇಡಿ/ಎಂ ಟಿಟಿ.ನಾ.ಅ:16/
1999‐00

1999‐00ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಕೆಕ್
ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ದಾಖಲಾದ
ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ನಾಮಾವ ಪಟಿಟ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

5/7/2009 0:00

D

32906

MINO‐SEC

ಐಇಡಿ/ಎಂ ಟಿಟಿ.ನಾ.ಅ:16/
1999‐00

1999‐00ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಕೆಕ್
ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ದಾಖಲಾದ
ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ನಾಮಾವ ಪಟಿಟ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

5/7/2009 0:00

D

32907

GIA‐PRY & SEC

5/7/2009 0:00

D

32907

ADM‐1

5/7/2009 0:00

D

32907

MINO‐SEC

5/7/2009 0:00

D

32908

GIA‐PRY & SEC

5/7/2009 0:00

D

ಎಂ 1ಐಇಡಿ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ:01
/2007‐08
ಎಂ 1ಐಇಡಿ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ:01
/2007‐08
ಎಂ 1ಐಇಡಿ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ:01
/2007‐08
ಐಇಡಿ/ಅ. .ಪ.ಕಾ:28/200
3‐04

ತಾಲೂಲ್ಕು ಮತುತ್ ಜಿಲಾಲ್ಮಟಟ್ದ ಲ್ ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ
ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಪರ್ಸಾವನೆ
ತಾಲೂಲ್ಕು ಮತುತ್ ಜಿಲಾಲ್ಮಟಟ್ದ ಲ್ ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ
ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಪರ್ಸಾವನೆ
ತಾಲೂಲ್ಕು ಮತುತ್ ಜಿಲಾಲ್ಮಟಟ್ದ ಲ್ ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ
ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಪರ್ಸಾವನೆ
ಅಂಗ ಕಲ ದಾಯ್ತರ್ಗಳ ಪರೀಕಷೆಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಾಲಾವಕಾಶವನುನ್
ಕಲಪ್ಸುವ ಕುರಿತು.

32908

ADM‐1

ಐಇಡಿ/ಅ. .ಪ.ಕಾ:28/200
3‐04

32908

MINO‐SEC

ಐಇಡಿ/ಅ. .ಪ.ಕಾ:28/200
3‐04

32910

GIA‐PRY & SEC ಎಂ 1 ಐಇಡಿ:01/2004‐05

ಅಂಗ ಕಲ ದಾಯ್ತರ್ಗಳ ಪರೀಕಷೆಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಾಲಾವಕಾಶವನುನ್
ಕಲಪ್ಸುವ ಕುರಿತು.
ಅಂಗ ಕಲ ದಾಯ್ತರ್ಗಳ ಪರೀಕಷೆಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಾಲಾವಕಾಶವನುನ್
ಕಲಪ್ಸುವ ಕುರಿತು.
ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ಜಿಲಾಲ್
ಮಟಟ್ದ ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್.
ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ಜಿಲಾಲ್
ಮಟಟ್ದ ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್.
ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ಜಿಲಾಲ್
ಮಟಟ್ದ ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್.
07 ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಗಳನುನ್ 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ
ಆಯವಯ್ಯದ ಸೇರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
07 ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಗಳನುನ್ 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ
ಆಯವಯ್ಯದ ಸೇರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
07 ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಗಳನುನ್ 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ
ಆಯವಯ್ಯದ ಸೇರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ.ಡಯಾನ.ಎಸ್ ಪರ್ಭು, ಪಾರ್ಂಸುಪಾಲರು,
ಡಯಟ್ ಮಂಗಳೂರು. ಇವರ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ.ಡಯಾನ.ಎಸ್ ಪರ್ಭು, ಪಾರ್ಂಸುಪಾಲರು,
ಡಯಟ್ ಮಂಗಳೂರು. ಇವರ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ.ಡಯಾನ.ಎಸ್ ಪರ್ಭು, ಪಾರ್ಂಸುಪಾಲರು,
ಡಯಟ್ ಮಂಗಳೂರು. ಇವರ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

32910

ADM‐1

ಎಂ 1 ಐಇಡಿ:01/2004‐05

32910

MINO‐SEC

ಎಂ 1 ಐಇಡಿ:01/2004‐05

32911

GIA‐PRY & SEC

32911

ADM‐1

32911

MINO‐SEC

32912

GIA‐PRY & SEC

32912

ADM‐1

32912

MINO‐SEC

32913

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1
ಅಂಗ ಕಲ ಅಧಿನಿಯಮ 1995ರ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್.
.ಅ.ಅ.ನಿ.ಅನು:01/2005‐06

5/7/2009 0:00

D

32913

ADM‐1

ಎಂ 1
ಅಂಗ ಕಲ ಅಧಿನಿಯಮ 1995ರ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್.
.ಅ.ಅ.ನಿ.ಅನು:01/2005‐06

5/7/2009 0:00

D

32913

MINO‐SEC

ಎಂ 1
ಅಂಗ ಕಲ ಅಧಿನಿಯಮ 1995ರ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್.
.ಅ.ಅ.ನಿ.ಅನು:01/2005‐06

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

32915

32915

32915

32917

ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಆಯವಯ್ಯ:03/2005‐06
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಆಯವಯ್ಯ:03/2005‐06
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಆಯವಯ್ಯ:03/2005‐06
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ದೂರು:04/2005‐06
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ದೂರು:04/2005‐06
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ದೂರು:04/2005‐06

ದಾಯ್ರಣಯ್ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ಅಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್,
ಮಂಡೂರು,ಬೆಂಗಳೂರು.
ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯವತಿಯಿಂದ
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
GIA‐PRY & SEC
ಪೆರ್ೕರಣ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್
ಎಂ ಟಿಟಿ.ಪಾರ್.ಅ:2003‐04
ಮಂಡೂರ ಇದಕೆಕ್ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ
ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ದಾಯ್ರಣಯ್ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ಅಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್,
ಮಂಡೂರು,ಬೆಂಗಳೂರು.
ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯವತಿಯಿಂದ
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ADM‐1
ಪೆರ್
ೕ
ರಣ
ಸಮನವ್
ಯ
ಕಷ್ಕರ
ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್
ಎಂ ಟಿಟಿ.ಪಾರ್.ಅ:2003‐04
ಮಂಡೂರ ಇದಕೆಕ್ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ
ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ದಾಯ್ರಣಯ್ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ಅಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್,
ಮಂಡೂರು,ಬೆಂಗಳೂರು.
ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯವತಿಯಿಂದ
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
MINO‐SEC
ಪೆರ್ೕರಣ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್
ಎಂ ಟಿಟಿ.ಪಾರ್.ಅ:2003‐04
ಮಂಡೂರ ಇದಕೆಕ್ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ
ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕ. ಮುಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ಪರ್ಭಾರಿ ಕಷ್ಣ
ಸಂ ೕಜಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,
..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
GIA‐PRY & SEC
ಚಾಮರಾಜನಗರ, ರವರು ತಿ.ನರ ೕಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕಿಗೆ
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009
ಸೇರಿದ ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

ADM‐1

..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009

ರ್ೕ. ಮುಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ಪರ್ಭಾರಿ ಕಷ್ಣ
ಸಂ ೕಜಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,
ಚಾಮರಾಜನಗರ, ರವರು ತಿ.ನರ ೕಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕಿಗೆ
ಸೇರಿದ ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

8/18/2011 0:00

D

32917

MINO‐SEC

..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009

ರ್ೕ. ಮುಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ಪರ್ಭಾರಿ ಕಷ್ಣ
ಸಂ ೕಜಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,
ಚಾಮರಾಜನಗರ, ರವರು ತಿ.ನರ ೕಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕಿಗೆ
ಸೇರಿದ ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

8/18/2011 0:00

D

32931

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ ೕ1ಎಂ ಟಿಟಿ.ನಾ.ಅ:13
/2004‐05

ದಾಯ್ರಣಯ್ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್ ಬೆಂಗಳೂರು,
ಗಾಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ
ನಾಮಾವ ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು.

5/7/2009 0:00

D

32931

ADM‐1

ಎಂ ೕ1ಎಂ ಟಿಟಿ.ನಾ.ಅ:13
/2004‐05

ದಾಯ್ರಣಯ್ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್ ಬೆಂಗಳೂರು,
ಗಾಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ
ನಾಮಾವ ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು.

5/7/2009 0:00

D

32931

MINO‐SEC

ಎಂ ೕ1ಎಂ ಟಿಟಿ.ನಾ.ಅ:13
/2004‐05

ದಾಯ್ರಣಯ್ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್ ಬೆಂಗಳೂರು,
ಗಾಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ
ನಾಮಾವ ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು.

5/7/2009 0:00

D

32932

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1ವೇ.ದೂರು:03/2005
‐06

5/7/2009 0:00

D

32932

ADM‐1

ಎಂ 1ವೇ.ದೂರು:03/2005
‐06

5/7/2009 0:00

D

32932

MINO‐SEC

ಎಂ 1ವೇ.ದೂರು:03/2005
‐06

5/7/2009 0:00

D

32933

GIA‐PRY & SEC

ಐಇಡಿ/ಉದೀಪಾ:18/2003‐
ಅಂಗ ಕಲ ಮಕಕ್ಳನುನ್ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ದಾಖಲು
04
ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಲು ಅಗತಯ್ ನಮೂನೆಗಳನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/7/2009 0:00

D

32933

ADM‐1

ಐಇಡಿ/ಉದೀಪಾ:18/2003‐
ಅಂಗ ಕಲ ಮಕಕ್ಳನುನ್ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ದಾಖಲು
04
ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಲು ಅಗತಯ್ ನಮೂನೆಗಳನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/7/2009 0:00

D

32933

MINO‐SEC

ಐಇಡಿ/ಉದೀಪಾ:18/2003‐
ಅಂಗ ಕಲ ಮಕಕ್ಳನುನ್ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ದಾಖಲು
04
ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಲು ಅಗತಯ್ ನಮೂನೆಗಳನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/7/2009 0:00

D

32934

GIA‐PRY & SEC

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

32917

32934
32934
32935

32935

32935

ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ಪಾವತಿ
ಕುರಿತು. ರ್ೕಮತಿ. ಮಡಿಲಾಡ್ ಪೆರ್ೕಮಕುಮಾರಿ ಇವರ
ದೂರು.
ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ಪಾವತಿ
ಕುರಿತು. ರ್ೕಮತಿ. ಮಡಿಲಾಡ್ ಪೆರ್ೕಮಕುಮಾರಿ ಇವರ
ದೂರು.
ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ಪಾವತಿ
ಕುರಿತು. ರ್ೕಮತಿ. ಮಡಿಲಾಡ್ಡ್ ಪೆರ್ರ್ೕಮಕುಮಾರಿ ಇವರ
ದೂರು.

ಮಾರುತಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ತರೀಕೆರೆ ತಾ// ಇದರ 2005‐
06ನೇ ಸಾ ನ ಐಇಡಿ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್
ಮಾರುತಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ತರೀಕೆರೆ ತಾ// ಇದರ 2005‐
ADM‐1
06ನೇ ಸಾ ನ ಐಇಡಿ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್
ಮಾರುತಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ತರೀಕೆರೆ ತಾ// ಇದರ 2005‐
MINO‐SEC
06ನೇ ಸಾ ನ ಐಇಡಿ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್
ಬಿ.ಎಂ.ಕರೀಂ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:9/2004
GIA‐PRY & SEC
205‐05ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್
‐05
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ.
ಬಿ.ಎಂ.ಕರೀಂ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:9/2004
ADM‐1
205‐05ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್
‐05
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ.
ಬಿ.ಎಂ.ಕರೀಂ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:9/2004
MINO‐SEC
205‐05ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್
‐05
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ.
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:21/2004‐05
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:21/2004‐05
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:21/2004‐05

32936

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:09/2005‐06

ಸೇವಾ ಸದನ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್. ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ, ಇದರ 2005‐
06ನೇ ಸಾ ನ ಐಇಡಿ
ೕಜನೆ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್.

5/7/2009 0:00

D

32936

ADM‐1

ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:09/2005‐06

ಸೇವಾ ಸದನ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್. ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ, ಇದರ 2005‐
06ನೇ ಸಾ ನ ಐಇಡಿ
ೕಜನೆ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್.

5/7/2009 0:00

D

32936

MINO‐SEC

ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:09/2005‐06

ಸೇವಾ ಸದನ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್. ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ, ಇದರ 2005‐
06ನೇ ಸಾ ನ ಐಇಡಿ
ೕಜನೆ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್.

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

32937
32937
32937

32938

32938

32938

32939
32939
32939
32940

32940

32940

ಆಶಾ ಕಿರಣ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಕೆಂಗೇರಿ, ಇದರ 2004‐05ನೇ
ಸಾ ನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.
ಆಶಾ ಕಿರಣ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಕೆಂಗೇರಿ, ಇದರ 2004‐05ನೇ
ADM‐1
ಸಾ ನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.
ಆಶಾ ಕಿರಣ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಕೆಂಗೇರಿ, ಇದರ 2004‐05ನೇ
MINO‐SEC
ಸಾ ನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.
ಅನನ್ಪೂಣರ್ಮಮ್ ಬಿ.ಮಹಾದೇವಮಮ್ ಹಾಗೂ
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ
ಸೊ ಯಲ್ ವೇಲ್ ಫೇರ್ ಆಫ್ ಮಾನ್ ಕೈಡ್.
GIA‐PRY & SEC
.ಅ.ಮಂ:14/2005‐06
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ
ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ.
ಅನನ್ಪೂಣರ್ಮಮ್ ಬಿ.ಮಹಾದೇವಮಮ್ ಹಾಗೂ
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ
ಸೊ ಯಲ್ ವೇಲ್ ಫೇರ್ ಆಫ್ ಮಾನ್ ಕೈಡ್.
ADM‐1
.ಅ.ಮಂ:14/2005‐06
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ
ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ.
ಅನನ್ಪೂಣರ್ಮಮ್ ಬಿ.ಮಹಾದೇವಮಮ್ ಹಾಗೂ
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ
ಸೊ ಯಲ್ ವೇಲ್ ಫೇರ್ ಆಫ್ ಮಾನ್ ಕೈಡ್.
MINO‐SEC
.ಅ.ಮಂ:14/2005‐06
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ
ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ.
ನವವಸಂತ ಅಂಗ ಕಲ ಪುನಶೆಚ್ೕತನ ಸಂಸೆಥ್
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:15/200
GIA‐PRY & SEC
ಕಾರವಾರ ಜಿಲೆ. ಇದರ ಐಇಡಿ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್.
4‐05
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:15/200
ನವವಸಂತ ಅಂಗ ಕಲ ಪುನಶೆಚ್ಚ್ೕತನ ಸಂಸೆಥ್ಥ್
ADM‐1
4‐05
ಕಾರವಾರ ಜಿಲೆ. ಇದರ ಐಇಡಿ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್.
ನವವಸಂತ ಅಂಗ ಕಲ ಪುನಶೆಚ್ೕತನ ಸಂಸೆಥ್
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:15/200
MINO‐SEC
ಕಾರವಾರ ಜಿಲೆ. ಇದರ ಐಇಡಿ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್.
4‐05
ಬೆತಸಥ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಫ್ ಮೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬಳಾಳ್ರಿ,
ಎಂ 91ಐಇಡಿ
GIA‐PRY & SEC
ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯವರಿಗೆ ಸೌಲಭಯ್ ತರಿ ದ ಬಗೆಗ್ ನಕಲು
ದೂರು:06/2004‐05
ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ ನೀಡುರುವ ಬಗೆ.
ಬೆತಸಥ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಫ್ ಮೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬಳಾಳ್ರಿ,
ಎಂ 91ಐಇಡಿ
ADM‐1
ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯವರಿಗೆ ಸೌಲಭಯ್ ತರಿ ದ ಬಗೆಗ್ ನಕಲು
ದೂರು:06/2004‐05
ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ ನೀಡುರುವ ಬಗೆ.
ಬೆತಸಥ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಫ್ ಮೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬಳಾಳ್ರಿ,
ಎಂ 91ಐಇಡಿ
MINO‐SEC
ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯವರಿಗೆ ಸೌಲಭಯ್ ತರಿ ದ ಬಗೆಗ್ ನಕಲು
ದೂರು:06/2004‐05
ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ ನೀಡುರುವ ಬಗೆ.
GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1 ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:05/2004‐05
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:05/2004‐05
ಎಂ 1 ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:05/2004‐05

32942

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:11/2002‐03

ಜಗದುಗ್ರು ಗುರು ದೆದ್ೕಶವ್ರ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ಹಾಗೂ
ಇತರೆ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ 2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮತುತ್ 06 ರಿಂದ 16 ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

5/7/2009 0:00

D

32942

ADM‐1

ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:11/2002‐03

ಜಗದುಗ್ರು ಗುರು ದೆದ್ೕಶವ್ರ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ಹಾಗೂ
ಇತರೆ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ 2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮತುತ್ 06 ರಿಂದ 16 ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

5/7/2009 0:00

D

32942

MINO‐SEC

ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:11/2002‐03

ಜಗದುಗ್ರು ಗುರು ದೆದ್ೕಶವ್ರ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ಹಾಗೂ
ಇತರೆ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ 2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮತುತ್ 06 ರಿಂದ 16 ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

5/7/2009 0:00

D

32944

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1ಸಂ ವೇ.ನಿ:03/200
7‐08

32944

ADM‐1

ಎಂ 1ಸಂ ವೇ.ನಿ:03/200
7‐08

32944

MINO‐SEC

ಎಂ 1ಸಂ ವೇ.ನಿ:03/200
7‐08

32945

GIA‐PRY & SEC

32945

ADM‐1

32945

MINO‐SEC

32946

ಎಂ 1ಮ.ತ.ಆಡಿಟ್:01/20
04‐05
ಎಂ 1ಮ.ತ.ಆಡಿಟ್:01/20
04‐05
ಎಂ 1ಮ.ತ.ಆಡಿಟ್:01/20
04‐05

GIA‐PRY & SEC ಐಇಡಿ/ಅ. :27/2003‐04

ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರದ ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಯ ಸಂಪನೂಮ್ಲ
ಕಷ್ಕರಿಗೆ 5ನೇ ವೇತನ ಆ ೕಗದ ಫಾರಸುಸ್ಗಳನುನ್
ಜಾರಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆ.
ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರದ ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಯ ಸಂಪನೂಮ್ಲ
ಕಷ್ಕರಿಗೆ 5ನೇ ವೇತನ ಆ ೕಗದ ಫಾರಸುಸ್ಗಳನುನ್
ಜಾರಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆ.
ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರದ ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಯ ಸಂಪನೂಮ್ಲ
ಕಷ್ಕರಿಗೆ 5ನೇ ವೇತನ ಆ ೕಗದ ಫಾರಸುಸ್ಗಳನುನ್
ಜಾರಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆ.
ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಗೆ ಮಹಾಲೇಕಪಾಲಕರು ಆಡಿಟ್
ವರದಿ ಆ ೇಪಣೆ ಬಗೆಗ್.
ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಗೆ ಮಹಾಲೇಕಪಾಲಕರು ಆಡಿಟ್
ವರದಿ ಆ ೇಪಣೆ ಬಗೆಗ್.
ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಗೆ ಮಹಾಲೇಕಪಾಲಕರು ಆಡಿಟ್
ವರದಿ ಆ ೇಪಣೆ ಬಗೆಗ್.
ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ೕಜನೆ ಜಾರಿಗೊ ಸುವ ಲ್
ಇರುವ ತೊಂದರೆಗಳನುನ್ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ೕಜನೆ ಜಾರಿಗೊ ಸುವ ಲ್
ಇರುವ ತೊಂದರೆಗಳನುನ್ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ೕಜನೆ ಜಾರಿಗೊ ಸುವ ಲ್
ಇರುವ ತೊಂದರೆಗಳನುನ್ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಅಂಗ ಕಲ ಮಕಕ್ಳನುನ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಣ ವಾ ನಿಯ ಲ್
ತರುವ ಬಗೆಗ್.
ಅಂಗ ಕಲ ಮಕಕ್ಳನುನ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಣ ವಾ ನಿಯ ಲ್
ತರುವ ಬಗೆಗ್.
ಅಂಗ ಕಲ ಮಕಕ್ಳನುನ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಣ ವಾ ನಿಯ ಲ್
ತರುವ ಬಗೆಗ್.
ೕರ ಭಾರತಿ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್, ಜಾಪುರ
ಜಿಲೆಲ್.ಇವರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ನಾಮಾವ
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
ೕರ ಭಾರತಿ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್, ಜಾಪುರ
ಜಿಲೆಲ್.ಇವರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ನಾಮಾವ
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
ೕರ ಭಾರತಿ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್, ಜಾಪುರ
ಜಿಲೆಲ್.ಇವರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ನಾಮಾವ
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D
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D

5/7/2009 0:00
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5/7/2009 0:00
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5/7/2009 0:00
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5/7/2009 0:00
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5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

32946

ADM‐1

ಐಇಡಿ/ಅ. :27/2003‐04

32946

MINO‐SEC

ಐಇಡಿ/ಅ. :27/2003‐04

32948

GIA‐PRY & SEC

32948

ADM‐1

32948

MINO‐SEC

32949

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:39/200
4‐05

32949

ADM‐1

ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:39/200
4‐05

32949

MINO‐SEC

ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:39/200
4‐05

32953

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1ಐಇಡಿ ತರಬೇತಿ
:18/2005‐06

Foundation Course On Education Of Children
With Disablities For in Service Teachers.ಬಗೆಗ್

5/7/2009 0:00

D

32953

ADM‐1

ಎಂ 1ಐಇಡಿ ತರಬೇತಿ
:18/2005‐06

Foundation Course On Education Of Children
With Disablities For in Service Teachers.ಬಗೆಗ್

5/7/2009 0:00

D

32953

MINO‐SEC

ಎಂ 1ಐಇಡಿ ತರಬೇತಿ
:18/2005‐06

Foundation Course On Education Of Children
With Disablities For in Service Teachers.ಬಗೆಗ್

5/7/2009 0:00

D

32954

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಮಟ್ಸ್:53/2002‐03

5/7/2009 0:00

D

32954

ADM‐1

ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಮಟ್ಸ್:53/2002‐03

5/7/2009 0:00

D

32954

MINO‐SEC

ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಮಟ್ಸ್:53/2002‐03

5/7/2009 0:00

D

ಎಂ 1ಐಇಡಿ.ಸಭೆ:04/2005
‐06
ಎಂ 1ಐಇಡಿ.ಸಭೆ:04/2005
‐06
ಎಂ 1ಐಇಡಿ.ಸಭೆ:04/2005
‐06

ಟಿಜನ್ ಅಂಗ ಕಲ ಸಂಸೆಥ್, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ//
ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್. 2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
ಟಿಜನ್ ಅಂಗ ಕಲ ಸಂಸೆಥ್, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ//
ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್. 2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
ಟಿಜನ್ ಅಂಗ ಕಲ ಸಂಸೆಥ್, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ//
ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್. 2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ

ದಾಯ್ರಣಯ್ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ಅಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್, ಮಂಡೂರ
ೕ.ತ.ಅ:05/2004
ಬೆಂಗಳೂರು. ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ
ೕಗ ತರಬೇತಿ ನಡೆಸಲು
‐05
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ದಾಯ್ರಣಯ್ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ಅಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್, ಮಂಡೂರ
ೕ.ತ.ಅ:05/2004
ಬೆಂಗಳೂರು. ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ
ೕಗ ತರಬೇತಿ ನಡೆಸಲು
‐05
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ದಾಯ್ರಣಯ್ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ಅಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್, ಮಂಡೂರ
ೕ.ತ.ಅ:05/2004
ಬೆಂಗಳೂರು. ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ
ೕಗ ತರಬೇತಿ ನಡೆಸಲು
‐05
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.

32958

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1

32958

ADM‐1

ಎಂ 1

32958

MINO‐SEC

ಎಂ 1

32961

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:20/2004‐05

32961

ADM‐1

32961

MINO‐SEC

32962

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

ವ ಂಗೇಶವ್ರ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಭಾ ಕ್, ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್.
ಇದರ 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನದ ಬಗೆಗ್.

5/7/2009 0:00

D

ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:20/2004‐05

ವ ಂಗೇಶವ್ರ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಭಾ ಕ್, ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್.
ಇದರ 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನದ ಬಗೆಗ್.

5/7/2009 0:00

D

ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:20/2004‐05

ವ ಂಗೇಶವ್ರ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಭಾ ಕ್, ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್.
ಇದರ 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನದ ಬಗೆಗ್.

5/7/2009 0:00

D

ಎಂ 1
ಮಾತೆ ಕಾ ಕಾದೇ ಮ ಳಾ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ಚನನ್ಗಿರಿ
GIA‐PRY & SEC ಎಂ ಟಿಟಿ.ತ.ಕೇ.ಪಾರ್.ಅ:10/ .ಇವರು 2003‐04ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ
ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
2003‐04

5/7/2009 0:00

D

32962

ADM‐1

ಮಾತೆ ಕಾ ಕಾದೇ ಮ ಳಾ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ಚನನ್ಗಿರಿ
ಎಂ 1
ಎಂ ಟಿಟಿ.ತ.ಕೇ.ಪಾರ್.ಅ:10/ .ಇವರು 2003‐04ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ
ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
2003‐04

5/7/2009 0:00

D

32962

MINO‐SEC

ಮಾತೆ ಕಾ ಕಾದೇ ಮ ಳಾ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ಚನನ್ಗಿರಿ
ಎಂ 1
ಎಂ ಟಿಟಿ.ತ.ಕೇ.ಪಾರ್.ಅ:10/ .ಇವರು 2003‐04ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ
ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
2003‐04

5/7/2009 0:00

D

32963

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:52/2004‐05

ಚೌಡಾಂಬಿಕೆ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಮಲೆಲ್ಬೆನೂನ್ರು ದಾವಣಗೆರೆ
ಜಿಲೆಲ್. ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯು ಐಇಡಿ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್

5/7/2009 0:00

D

32963

ADM‐1

ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:52/2004‐05

ಚೌಡಾಂಬಿಕೆ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಮಲೆಲ್ಬೆನೂನ್ರು ದಾವಣಗೆರೆ
ಜಿಲೆಲ್. ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯು ಐಇಡಿ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್

5/7/2009 0:00

D

32963

MINO‐SEC

ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:52/2004‐05

ಚೌಡಾಂಬಿಕೆ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಮಲೆಲ್ಬೆನೂನ್ರು ದಾವಣಗೆರೆ
ಜಿಲೆಲ್. ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯು ಐಇಡಿ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

32964

GIA‐PRY & SEC ಎಂ 1ನಿವೇಮು/2004‐05

32964

ADM‐1

ಎಂ 1ನಿವೇಮು/2004‐05

32964

MINO‐SEC

ಎಂ 1ನಿವೇಮು/2004‐05

32965

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1ಐಇಡಿ.ಮಾ:01/200
5‐06

32965

ADM‐1

ಎಂ 1ಐಇಡಿ.ಮಾ:01/200
5‐06

ಅಂಗ ಕಲ ಮಕಕ್ ಗೆ ದಾಯ್ಥಿರ್ ವೇತನ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಹಾಗೂ ಇನಿನ್ೕತರ ಷಯಗಳ
ಸಪ್ ೕಕರಣ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಅಂಗ ಕಲ ಮಕಕ್ ಗೆ ದಾಯ್ಥಿರ್ ವೇತನ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಹಾಗೂ ಇನಿನ್ೕತರ ಷಯಗಳ
ಸಪ್ ೕಕರಣ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಅಂಗ ಕಲ ಮಕಕ್ ಗೆ ದಾಯ್ಥಿರ್ ವೇತನ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಹಾಗೂ ಇನಿನ್ೕತರ ಷಯಗಳ
ಸಪ್ ೕಕರಣ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಸೋ ಯೇಷನ್
ಫಾರ್ ಮೆಂಡ ರಿಟಾಕಗೆಡ್ ಟಿಜನ್ ಐಇಡಿ ಮಾ ತಿ
ಬಗೆ.
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಸೋ ಯೇಷನ್
ಫಾರ್ ಮೆಂಡ ರಿಟಾಕಗೆಡ್ ಟಿಜನ್ ಐಇಡಿ ಮಾ ತಿ
ಬಗೆ.

32965

MINO‐SEC

32966

GIA‐PRY & SEC

32966

ADM‐1

32966

MINO‐SEC

32967

GIA‐PRY & SEC

32967

ADM‐1

32967

MINO‐SEC

32968

GIA‐PRY & SEC

32968

ADM‐1

32968

MINO‐SEC

32969

GIA‐PRY & SEC

32969

ADM‐1

32969

MINO‐SEC

32970

GIA‐PRY & SEC

32970

ADM‐1

32970

MINO‐SEC

32971

GIA‐PRY & SEC

32971

ADM‐1

32971

MINO‐SEC

32972

GIA‐PRY & SEC

32972

ADM‐1

32972

MINO‐SEC

32973

GIA‐PRY & SEC

32973

ADM‐1

32973

MINO‐SEC

ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಸೋ ಯೇಷನ್
ಎಂ 1ಐಇಡಿ.ಮಾ:01/200
ಫಾರ್ ಮೆಂಡ ರಿಟಾಕಗೆಡ್ ಟಿಜನ್ ಐಇಡಿ ಮಾ ತಿ
5‐06
ಬಗೆ.
ಐಇಡಿ
ೕಜನೆ ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಗೆ
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಹಸಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ೕ.ಅ:01/2004‐05
ಐಇಡಿ
ೕಜನೆ ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಗೆ
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಹಸಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ೕ.ಅ:01/2004‐05
ಐಇಡಿ
ೕಜನೆ ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಗೆ
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಹಸಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ೕ.ಅ:01/2004‐05
ಶವ್ಭಾರತಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್. ಇವರ
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಐಇಡಿ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್.
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:07/2005‐06
ಶವ್ಭಾರತಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್. ಇವರ
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಐಇಡಿ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್.
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:07/2005‐06
ಶವ್ಭಾರತಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್. ಇವರ
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಐಇಡಿ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್.
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:07/2005‐06
ನವ ವಸಂತ ಅಂಗ ಕಲ ಸಂಸೆಥ್, ಮುರಗೋಡು,
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಕಾರವಾರ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:1712004‐05
ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ.
ನವ ವಸಂತ ಅಂಗ ಕಲ ಸಂಸೆಥ್, ಮುರಗೋಡು,
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಕಾರವಾರ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:1712004‐05
ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ.
ನವ ವಸಂತ ಅಂಗ ಕಲ ಸಂಸೆಥ್, ಮುರಗೋಡು,
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಕಾರವಾರ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:1712004‐05
ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ.
ಶಕಿತ್ ಮ ಳಾ ಜಗಳೂರು, ಐಇಡಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ೕಜನೆ ಅನುದಾನದ ಬಗೆಗ್.
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:17ಎ2004‐05
ಶಕಿತ್ ಮ ಳಾ ಜಗಳೂರು, ಐಇಡಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ೕಜನೆ ಅನುದಾನದ ಬಗೆಗ್.
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:17ಎ2004‐05
ಶಕಿತ್ ಮ ಳಾ ಜಗಳೂರು, ಐಇಡಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ೕಜನೆ ಅನುದಾನದ ಬಗೆಗ್.ಗ್
ಗಾರ್ರ್ಂಟ್ಸ್ಸ್:17ಎ2004‐05
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ರಾಯಚೂರು ಡಿಡಿಪಿಐ ಐಇಡಿ ಸಪ್ ಠ್ೕಕರಣದ ಬಗೆಗ್.
ಮಾ:12/2005‐06
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ರಾಯಚೂರು ಡಿಡಿಪಿಐ ಐಇಡಿ ಸಪ್ ಠ್ೕಕರಣದ ಬಗೆಗ್.
ಮಾ:12/2005‐06
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ರಾಯಚೂರು ಡಿಡಿಪಿಐ ಐಇಡಿ ಸಪ್ ಠ್ೕಕರಣದ ಬಗೆಗ್.
ಮಾ:12/2005‐06
2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಸಕಾರ್ರೇತರ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ 2ನೇ
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್
ಗ್ಆಂಟ್ಸ್:06/2003‐04
2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಸಕಾರ್ರೇತರ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ 2ನೇ
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್
ಗ್ಆಂಟ್ಸ್:06/2003‐04
2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಸಕಾರ್ರೇತರ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ 2ನೇ
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್
ಗ್ಆಂಟ್ಸ್:06/2003‐04
2004‐05ನೇ ಸಾ ಗೆ ಸಂಗಾರ್ಮ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಸೇರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:40/2004‐05
2004‐05ನೇ ಸಾ ಗೆ ಸಂಗಾರ್ಮ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಸೇರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:40/2004‐05
2004‐05ನೇ ಸಾ ಗೆ ಸಂಗಾರ್ಮ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಸೇರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:40/2004‐05
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಎಂ ಟಿಟಿ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ಹೆ.ದಾ:23/
ದಾಖಲಾತಿ ಮಿತಿಯನುನ್ ಹೆಚಿಚ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
2004‐05
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಎಂ ಟಿಟಿ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ಹೆ.ದಾ:23/
ದಾಖಲಾತಿ ಮಿತಿಯನುನ್ ಹೆಚಿಚ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
2004‐05
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಎಂ ಟಿಟಿ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ಹೆ.ದಾ:23/
ದಾಖಲಾತಿ ಮಿತಿಯನುನ್ ಹೆಚಿಚ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
2004‐05

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

32975

32975

32975

32976

32976

32976
32977
32977
32977
32978
32978
32978

ಇಂದಿರಾ ಮ ಳಾ ಮಂಡ , ಂಗರಾಜನಗರ,
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:19/200
ಹುಬಬ್ ಳ್ ಈಸಂಸೆಥ್ಯ 2005‐06ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ
4‐05
ತರಬೇತಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಇಂದಿರಾ ಮ ಳಾ ಮಂಡ , ಂಗರಾಜನಗರ,
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:19/200
ADM‐1
ಹುಬಬ್ ಳ್ ಈಸಂಸೆಥ್ಯ 2005‐06ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ
4‐05
ತರಬೇತಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಇಂದಿರಾ ಮ ಳಾ ಮಂಡ , ಂಗರಾಜನಗರ,
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:19/200
MINO‐SEC
ಹುಬಬ್ ಳ್ ಈಸಂಸೆಥ್ಯ 2005‐06ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ
4‐05
ತರಬೇತಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಬಂಡೇಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಕೆಂಗೇರಿ
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
GIA‐PRY & SEC
.ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:29/2004‐05
ಪರ್ಸಾವನೆ ಸ ಸುವ ಬಗೆ.
ಬಂಡೇಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಕೆಂಗೇರಿ
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ADM‐1
.ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:29/2004‐05
ಪರ್ಸಾವನೆ ಸ ಸುವ ಬಗೆ.
ಬಂಡೇಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಕೆಂಗೇರಿ
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
MINO‐SEC
.ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:29/2004‐05
ಪರ್ಸಾವನೆ ಸ ಸುವ ಬಗೆ.
ಎಂ 1ಐಇಡಿ/ಲೇಸಾಸವ:12 2004‐05ನೇ ಸಾ ಗೆ ಸಮವಸ ಹಾಗೂ ಲೇಖನ
GIA‐PRY & SEC
ಸಾಮಗಿರ್ಗಳನುನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
/2004‐05
ಎಂ 1ಐಇಡಿ/ಲೇಸಾಸವ:12 2004‐05ನೇ ಸಾ ಗೆ ಸಮವಸ ಹಾಗೂ ಲೇಖನ
ADM‐1
ಸಾಮಗಿರ್ಗಳನುನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
/2004‐05
ಎಂ 1ಐಇಡಿ/ಲೇಸಾಸವ:12 2004‐05ನೇ ಸಾ ಗೆ ಸಮವಸ ಹಾಗೂ ಲೇಖನ
MINO‐SEC
ಸಾಮಗಿರ್ಗಳನುನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
/2004‐05
ಂದಿ ಬಿಇಡಿ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ
ಎಂ 1ದಾ.ಅ ಂದಿ:07/200
GIA‐PRY & SEC
ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
5‐06
ಂದಿ ಬಿಇಡಿ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ
ಎಂ 1ದಾ.ಅ ಂದಿ:07/200
ADM‐1
ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
5‐06
ಂದಿ ಬಿಇಡಿ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ
ಎಂ 1ದಾ.ಅ ಂದಿ:07/200
MINO‐SEC
ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.ಗ್
5‐06
GIA‐PRY & SEC

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

5/7/2009 0:00

D

32979

GIA‐PRY & SEC

ನಿಅಸಂಅ.ಸ. :01/2001‐
02

ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ
ಅಧಿಕಾರಿ ಬಬ್ಂದಿ ಮತುತ್ ಆಯವಯ್ಯ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

5/7/2009 0:00

D

32979

ADM‐1

ನಿಅಸಂಅ.ಸ. :01/2001‐
02

ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ
ಅಧಿಕಾರಿ ಬಬ್ಂದಿ ಮತುತ್ ಆಯವಯ್ಯ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

5/7/2009 0:00

D

32979

MINO‐SEC

ನಿಅಸಂಅ.ಸ. :01/2001‐
02

ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ
ಅಧಿಕಾರಿ ಬಬ್ಂದಿ ಮತುತ್ ಆಯವಯ್ಯ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

5/7/2009 0:00

D

32990

GIA‐PRY & SEC

2001‐02ನೇ ಸಾ ಗೆ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣಕೆಕ್
ಐಇಡಿ/ಎಂ ಟಿಟಿ.ನಾ.ಅ/20
ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿಗೆ ದಾಖಲಾದ
01‐02
ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ನಾಮಾವ ಪಟಿಟ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

5/5/2009 0:00

D

32990

ADM‐1

2001‐02ನೇ ಸಾ ಗೆ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣಕೆಕ್
ಐಇಡಿ/ಎಂ ಟಿಟಿ.ನಾ.ಅ/20
ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿಗೆ ದಾಖಲಾದ
01‐02
ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ನಾಮಾವ ಪಟಿಟ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

5/5/2009 0:00

D

32990

MINO‐SEC

2001‐02ನೇ ಸಾ ಗೆ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣಕೆಕ್
ಐಇಡಿ/ಎಂ ಟಿಟಿ.ನಾ.ಅ/20
ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿಗೆ ದಾಖಲಾದ
01‐02
ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ನಾಮಾವ ಪಟಿಟ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

5/5/2009 0:00

D

32991

GIA‐PRY & SEC

5/5/2009 0:00

D

ಐಇಡಿ/ಎಂ ಟಿಟಿ.ನಾ.ಪ.ಅ:2
3/2000‐01

2000‐01ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿಗೆ
ದಾಖಲಾದ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ನಾಮಾವ ಪಟಿಟ್
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ.

32991

ADM‐1

ಐಇಡಿ/ಎಂ ಟಿಟಿ.ನಾ.ಪ.ಅ:2
3/2000‐01

32991

MINO‐SEC

ಐಇಡಿ/ಎಂ ಟಿಟಿ.ನಾ.ಪ.ಅ:2
3/2000‐01

32992

GIA‐PRY & SEC

32992

2000‐01ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿಗೆ
ದಾಖಲಾದ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ನಾಮಾವ ಪಟಿಟ್
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ.
2000‐01ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿಗೆ
ದಾಖಲಾದ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ನಾಮಾವ ಪಟಿಟ್
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ.

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

ಐಇಡಿ/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ.ದಾ.ಅ:0 ಎಂ ಟಿಟಿ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್ದ ಲ್ ಅಭಯ್ಥೀರ್ಗಳ
8/2003‐04
ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/5/2009 0:00

D

ADM‐1

ಐಇಡಿ/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ.ದಾ.ಅ:0 ಎಂ ಟಿಟಿ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್ದ ಲ್ ಅಭಯ್ಥೀರ್ಗಳ
8/2003‐04
ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/5/2009 0:00

D

32992

MINO‐SEC

ಐಇಡಿ/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ.ದಾ.ಅ:0 ಎಂ ಟಿಟಿ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್ದ ಲ್ ಅಭಯ್ಥೀರ್ಗಳ
8/2003‐04
ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/5/2009 0:00

D

32993

GIA‐PRY & SEC

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

32993
32993
32994
32994
32994

ಐಇಡಿ/ಮ.ಕೆ. .ನಾ.ಪಟಿಟ್:43 2003‐04ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ ಕಷ್ಕರ ನಾಮಾವ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಸ ಸುವ ಕುರಿತು.
/2003‐04
ಐಇಡಿ/ಮ.ಕೆ. .ನಾ.ಪಟಿಟ್:43 2003‐04ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ ಕಷ್ಕರ ನಾಮಾವ
ADM‐1
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಸ ಸುವ ಕುರಿತು.
/2003‐04
ಐಇಡಿ/ಮ.ಕೆ. .ನಾ.ಪಟಿಟ್:43 2003‐04ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ ಕಷ್ಕರ ನಾಮಾವ
MINO‐SEC
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಸ ಸುವ ಕುರಿತು.
/2003‐04
ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
GIA‐PRY & SEC ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್:01/2004‐05
ಕಾಯರ್ಗಾರ ಕುರಿತು.
ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ADM‐1
ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್:01/2004‐05
ಕಾಯರ್ಗಾರ ಕುರಿತು.
ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
MINO‐SEC
ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್:01/2004‐05
ಕಾಯರ್ಗಾರ ಕುರಿತು.

32995

GIA‐PRY & SEC

ಐಇಡಿ/ಬೈ. .ಮೌ.ಮಾ:07/
2004‐05

ಅಂಧ ಮಕಕ್ಳ ಪರೀ ೆಯನುನ್ ಬೆ ಲ್ ಪಿಯ ಲ್
ಬರೆಯುವ ಹಾಗೂ ಮೌಲಯ್ ಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/5/2009 0:00

D

32995

ADM‐1

ಐಇಡಿ/ಬೈ. .ಮೌ.ಮಾ:07/
2004‐05

ಅಂಧ ಮಕಕ್ಳ ಪರೀ ೆಯನುನ್ ಬೆ ಲ್ ಪಿಯ ಲ್
ಬರೆಯುವ ಹಾಗೂ ಮೌಲಯ್ ಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/5/2009 0:00

D

32995

MINO‐SEC

ಐಇಡಿ/ಬೈ. .ಮೌ.ಮಾ:07/
2004‐05

ಅಂಧ ಮಕಕ್ಳ ಪರೀ ೆಯನುನ್ ಬೆ ಲ್ ಪಿಯ ಲ್
ಬರೆಯುವ ಹಾಗೂ ಮೌಲಯ್ ಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/5/2009 0:00

D

32996

32996

32996
32997

ಎಂ 1ಐಇಡಿ
GIA‐PRY & SEC ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:.ಡ.ಕಾ:34/2002‐
03
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ADM‐1
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:.ಡ.ಕಾ:34/2002‐
03
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
MINO‐SEC
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:.ಡ.ಕಾ:34/2002‐
03
GIA‐PRY & SEC ಎಂ 1ಐಇಡಿ:04/2004‐05

32997

ADM‐1

ಎಂ 1ಐಇಡಿ:04/2004‐05

32997

MINO‐SEC

ಎಂ 1ಐಇಡಿ:04/2004‐05

32999

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ:28/2004‐05

ವ

ಗಗ್ ಡಯಟ್ 2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಡಯಟ್
ಕಾಂ ೕನೇಟ್ ಶೇಷ ಭತಯ್ ಬಗೆಗ್.

5/5/2009 0:00

D

ವ

ಗಗ್ ಡಯಟ್ 2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಡಯಟ್
ಕಾಂ ೕನೇಟ್ ಶೇಷ ಭತಯ್ ಬಗೆಗ್.

5/5/2009 0:00

D

ವ

ಗಗ್ ಡಯಟ್ 2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಡಯಟ್
ಕಾಂ ೕನೇಟ್ ಶೇಷ ಭತಯ್ ಬಗೆಗ್.

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

ತುಲಜಾ ಭವಾನಿ ಕಿವುಡ/ಕುರುಡರ ಸಂಸೆಥ್, ಬೀದರ್
ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ತುಲಜಾ ಭವಾನಿ ಕಿವುಡ/ಕುರುಡರ ಸಂಸೆಥ್, ಬೀದರ್
ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ತುಲಜಾ ಭವಾನಿ ಕಿವುಡ/ಕುರುಡರ ಸಂಸೆಥ್, ಬೀದರ್
ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ಶುಭೋದಯ ಸೇವಾ ಸಂಸೆಥ್,ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್, ಇದರ
2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಐಇಡಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಬಗೆಗ್

32999

ADM‐1

ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ:28/2004‐05

ಶುಭೋದಯ ಸೇವಾ ಸಂಸೆಥ್,ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್, ಇದರ
2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಐಇಡಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಬಗೆಗ್

5/5/2009 0:00

D

32999

MINO‐SEC

ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ:28/2004‐05

ಶುಭೋದಯ ಸೇವಾ ಸಂಸೆಥ್,ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್, ಇದರ
2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಐಇಡಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಬಗೆಗ್

5/5/2009 0:00

D

33000

GIA‐PRY & SEC

ರೇವಣ

5/5/2009 0:00

D

33000

ADM‐1

5/5/2009 0:00

D

33000

MINO‐SEC

5/5/2009 0:00

D

33001

GIA‐PRY & SEC

5/5/2009 0:00

D

33001

ADM‐1

5/5/2009 0:00

D

33001

MINO‐SEC

5/5/2009 0:00

D

33002

GIA‐PRY & SEC

5/5/2009 0:00

D

33002

ADM‐1

5/5/2009 0:00

D

33002

MINO‐SEC

5/5/2009 0:00

D

33003

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ನಾ.ಅ:35/ ಮಾತೆಕಾ ಕಾದೇ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್ಕೆಕ್
2004‐05
20 ಹೆಚುಚ್ವರಿ ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು.

5/5/2009 0:00

D

33003

ADM‐1

ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ನಾ.ಅ:35/ ಮಾತೆಕಾ ಕಾದೇ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್ಕೆಕ್
2004‐05
20 ಹೆಚುಚ್ವರಿ ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು.

5/5/2009 0:00

D

33003

MINO‐SEC

ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ನಾ.ಅ:35/ ಮಾತೆಕಾ ಕಾದೇ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್ಕೆಕ್
2004‐05
20 ಹೆಚುಚ್ವರಿ ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು.

5/5/2009 0:00

D

33004

GIA‐PRY & SEC

ಐಡಿಇ/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಕೆ.ಆ.ಬೋ:
42/2003‐04

5/5/2009 0:00

D

33004

ADM‐1

ಐಡಿಇ/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಕೆ.ಆ.ಬೋ:
42/2003‐04

5/5/2009 0:00

D

33004

MINO‐SEC

ಐಡಿಇ/ಎಂ ಟಿಟಿ.ಕೆ.ಆ.ಬೋ:
42/2003‐04

5/5/2009 0:00

D

33005

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ನಾ.ಅ:15/
2004‐05

5/5/2009 0:00

D

33005

ADM‐1

ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ನಾ.ಅ:15/
2004‐05

5/5/2009 0:00

D

33005

MINO‐SEC

ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ನಾ.ಅ:15/
2004‐05

5/5/2009 0:00

D

ದೆದ್ೕಶವ್ರ ದಾಯ್ ಪೀಠ, ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇದನುನ್
ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ರೇವಣ ದೆದ್ೕಶವ್ರ ದಾಯ್ ಪೀಠ, ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇದನುನ್
ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ರೇವಣ ದೆದ್ೕಶವ್ರ ದಾಯ್ ಪೀಠ, ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇದನುನ್
ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ದದ್ ಂಗೇಶವ್ರ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್,
ಎ 1ದಾ.ಅ:02/2004‐05
ಮುದೆದ್ೕಬಿಹಾಳ ಇ ಲ್ನ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ
ದಾಖಲಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ.
ದದ್ ಂಗೇಶವ್ರ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್,
ಎ 1ದಾ.ಅ:02/2004‐05
ಮುದೆದ್ೕಬಿಹಾಳ ಇ ಲ್ನ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ
ದಾಖಲಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ.
ದದ್ ಂಗೇಶವ್ರ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್,
ಎ 1ದಾ.ಅ:02/2004‐05
ಮುದೆದ್ೕಬಿಹಾಳ ಇ ಲ್ನ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ
ದಾಖಲಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ.
ಮಡಿವಾಳೇಶವ್ರ ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಸಂಘ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್.
ಎಂ 1ಅನುದಾನ
ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ಮಂ:12/2004‐05
ಮಡಿವಾಳೇಶವ್ರ ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಸಂಘ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್.
ಎಂ 1ಅನುದಾನ
ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ಮಂ:12/2004‐05
ಮಡಿವಾಳೇಶವ್ರ ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಸಂಘ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್.
ಎಂ 1ಅನುದಾನ
ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ಮಂ:12/2004‐05
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಅ.ಮು:05/2004‐05
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಅ.ಮು:05/2004‐05
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಅ.ಮು:05/2004‐05

2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಟಿ ತರಬೇತಿ ಪರೀ ೆಗೆ
ಕೋ ಆಡಿರ್ನೇಷನ್ ಮಂಡ ಯ ಅಧಯ್ಕಷ್ರು ಹಾಗೂ
ಸದಸಯ್ರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆ
2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಟಿ ತರಬೇತಿ ಪರೀ ೆಗೆ
ಕೋ ಆಡಿರ್ನೇಷನ್ ಮಂಡ ಯ ಅಧಯ್ಕಷ್ರು ಹಾಗೂ
ಸದಸಯ್ರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆ
2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಟಿ ತರಬೇತಿ ಪರೀ ೆಗೆ
ಕೋ ಆಡಿರ್ನೇಷನ್ ಮಂಡ ಯ ಅಧಯ್ಕಷ್ರು ಹಾಗೂ
ಸದಸಯ್ರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆ
ೕರ ಭದೆರ್ೕಶವ್ರ ಎಂ ಟಿಟಿ ಕಷ್ಕರ ಸಂಪನೂಮ್ಲ
ಕೇಂದರ್, ಂಗಸೂರು, ಇದರ 2005ನೇ ಸಾ ನ
ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ನಾಮಾವ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
ೕರ ಭದೆರ್ೕಶವ್ರ ಎಂ ಟಿಟಿ ಕಷ್ಕರ ಸಂಪನೂಮ್ಲ
ಕೇಂದರ್, ಂಗಸೂರು, ಇದರ 2005ನೇ ಸಾ ನ
ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ನಾಮಾವ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ
ೕರ ಭದೆರ್ೕಶವ್ರ ಎಂ ಟಿಟಿ ಕಷ್ಕರ ಸಂಪನೂಮ್ಲ
ಕೇಂದರ್, ಂಗಸೂರು, ಇದರ 2005ನೇ ಸಾ ನ
ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ನಾಮಾವ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ

33006

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ನಾ.ಅ:16/
2004‐05

33006

ADM‐1

ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ನಾ.ಅ:16/
2004‐05

33006

MINO‐SEC

ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ನಾ.ಅ:16/
2004‐05

33007

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ನಾ.ಅ:20/
2004‐05

33007

ADM‐1

33007

ವ ೕಗಿ ಸಂಗಮಾಯರ್ ಎಂ ಟಿಟಿ ಕೇಂದರ್,
ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇದರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ
ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ನಾಮಾವ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ.
ವ ೕಗಿ ಸಂಗಮಾಯರ್ ಎಂ ಟಿಟಿ ಕೇಂದರ್,
ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇದರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ
ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ನಾಮಾವ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ.
ವ ೕಗಿ ಸಂಗಮಾಯರ್ ಎಂ ಟಿಟಿ ಕೇಂದರ್,
ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇದರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ
ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ನಾಮಾವ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ.

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

ಜಗದುಗ್ರು ಗುರು ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ
ಕೇಂದರ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2004‐05ನೇ
ಸಾ ನ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ನಾಮಾವ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

5/5/2009 0:00

D

ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ನಾ.ಅ:20/
2004‐05

ಜಗದುಗ್ರು ಗುರು ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ
ಕೇಂದರ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2004‐05ನೇ
ಸಾ ನ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ನಾಮಾವ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

5/5/2009 0:00

D

MINO‐SEC

ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ನಾ.ಅ:20/
2004‐05

ಜಗದುಗ್ರು ಗುರು ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ
ಕೇಂದರ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆಲ್. ಇದರ 2004‐05ನೇ
ಸಾ ನ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ನಾಮಾವ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

5/5/2009 0:00

D

33008

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ನಾ.ಅ:25/
2004‐05

5/5/2009 0:00

D

33008

ADM‐1

ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ನಾ.ಅ:25/
2004‐05

5/5/2009 0:00

D

33008

MINO‐SEC

ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ನಾ.ಅ:25/
2004‐05

5/5/2009 0:00

D

33009

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ
ನಾ.ಅ:33/2004‐05

5/5/2009 0:00

D

33009

ADM‐1

ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ
ನಾ.ಅ:33/2004‐05

5/5/2009 0:00

D

33009

MINO‐SEC

ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ
ನಾ.ಅ:33/2004‐05

5/5/2009 0:00

D

33010

GIA‐PRY & SEC

5/5/2009 0:00

D

33010

ADM‐1

5/5/2009 0:00

D

33010

MINO‐SEC

5/5/2009 0:00

D

33012

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಕಾಯರ್ಗಾರ:13/2005‐06

ಐಇಡಿ ಸಂಬಂದಿ ದಂತೆ ಚೆನೈನ ಲ್ ನಡೆಯುವ
ಕಾಯರ್ಗಾರದ ಬಗೆಗ್ದಿ:09/07/2005

5/5/2009 0:00

D

33012

ADM‐1

ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಕಾಯರ್ಗಾರ:13/2005‐06

ಐಇಡಿ ಸಂಬಂದಿ ದಂತೆ ಚೆನೈನ ಲ್ ನಡೆಯುವ
ಕಾಯರ್ಗಾರದ ಬಗೆಗ್ದಿ:09/07/2005

5/5/2009 0:00

D

33012

MINO‐SEC

ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಕಾಯರ್ಗಾರ:13/2005‐06

ಐಇಡಿ ಸಂಬಂದಿ ದಂತೆ ಚೆನೈನ ಲ್ ನಡೆಯುವ
ಕಾಯರ್ಗಾರದ ಬಗೆಗ್ದಿ:09/07/2005

5/5/2009 0:00

D

ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ಕೇ.ತ:01/
2005‐06
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ಕೇ.ತ:01/
2005‐06
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ಕೇ.ತ:01/
2005‐06

ದದ್ ಂಗೇಶವ್ರ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್, ಇಳಕಲಲ್.
2005ನೇ ಸಾ ನ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ನಾಮಾವ
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ.
ದದ್ ಂಗೇಶವ್ರ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್, ಇಳಕಲಲ್.
2005ನೇ ಸಾ ನ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ನಾಮಾವ
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ.
ದದ್ ಂಗೇಶವ್ರ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್, ಇಳಕಲಲ್.
2005ನೇ ಸಾ ನ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ನಾಮಾವ
ೕದನೆ ಬಗ
ಬಗೆ..
ಅನು ೕದನ
ರಂಗನಾಥ ಸಾವ್ಮಿ ಗಾರ್ಮೀಣ ಸೇವಾ ಸಂಸೆಥ್.
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇದರ 2005‐ರ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ
ನಾಮಾವ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ.
ರಂಗನಾಥ ಸಾವ್ಮಿ ಗಾರ್ಮೀಣ ಸೇವಾ ಸಂಸೆಥ್.
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇದರ 2005‐ರ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ
ನಾಮಾವ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ.
ರಂಗನಾಥ ಸಾವ್ಮಿ ಗಾರ್ಮೀಣ ಸೇವಾ ಸಂಸೆಥ್.
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇದರ 2005‐ರ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ
ನಾಮಾವ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆ.
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್ಗಳ
ತಪಾಸಣೆ/ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ವರದಿ ಸ ರುವ ಕಡತಾ
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್ಗಳ
ತಪಾಸಣೆ/ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ವರದಿ ಸ ರುವ ಕಡತಾ
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್ಗಳ
ತಪಾಸಣೆ/ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ವರದಿ ಸ ರುವ ಕಡತಾ

33013

GIA‐PRY & SEC ಎಂ 1ಐಇಡಿ:02/2004‐05

ಫಾಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ಆಟ್ರ್ ಅಂಟ್ ಕಲಚ್ರ್ ಫಾರ್
ಡೀಫ್ ಶಂಕರಪುರಂ. ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರಿಗೆ ಸೆಪ್ೕನ್
ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್ ಹಣಕಾಸು ಸೌಲಭಯ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ.
ಫಾಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ಆಟ್ರ್ ಅಂಟ್ ಕಲಚ್ರ್ ಫಾರ್
ಡೀಫ್ ಶಂಕರಪುರಂ. ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರಿಗೆ ಸೆಪ್ೕನ್
ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್ ಹಣಕಾಸು ಸೌಲಭಯ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ.
ಫಾಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ಆಟ್ರ್ ಅಂಟ್ ಕಲಚ್ರ್ ಫಾರ್
ಡೀಫ್ ಶಂಕರಪುರಂ. ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರಿಗೆ ಸೆಪ್ೕನ್
ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್ ಹಣಕಾಸು ಸೌಲಭಯ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ.

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

33013

ADM‐1

ಎಂ 1ಐಇಡಿ:02/2004‐05

33013

MINO‐SEC

ಎಂ 1ಐಇಡಿ:02/2004‐05

33014

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:01/2004‐05

ಧನ ನಿ ೕಗ ಕಂಡಿಕೆ 2002‐03
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್,ನಂ.9,10,11 ಇಲಾಖಾ ವರದಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

5/5/2009 0:00

D

33014

ADM‐1

ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:01/2004‐05

ಧನ ನಿ ೕಗ ಕಂಡಿಕೆ 2002‐03
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್,ನಂ.9,10,11 ಇಲಾಖಾ ವರದಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

5/5/2009 0:00

D

33014

MINO‐SEC

ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:01/2004‐05

ಧನ ನಿ ೕಗ ಕಂಡಿಕೆ 2002‐03
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್,ನಂ.9,10,11 ಇಲಾಖಾ ವರದಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

5/5/2009 0:00

D

33015

GIA‐PRY & SEC

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

33015
33015
33017

33017

33017

33018

ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ದಾಅ:0/2
004‐05
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ದಾಅ:0/2
004‐05
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ದಾಅ:0/2
004‐05

2005ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ಪರೀ ೆಗೆ ನಾಮಾವ
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.
2005ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ಪರೀ ೆಗೆ ನಾಮಾವ
ADM‐1
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.
2005ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ಪರೀ ೆಗೆ ನಾಮಾವ
MINO‐SEC
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.
ಜಗದುಗ್ರು ಗುರು ದೆದ್ೕಶವ್ರ ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಹಾಗೂ
ಐಇಡಿ/ಎಂ ಟಿಟಿ:03/1999‐
GIA‐PRY & SEC
ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ಸಂಸೆಥ್, ಇವರಿಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ
00
ಕೇಂದರ್ವನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಜಗದುಗ್ರು ಗುರು ದೆದ್ೕಶವ್ರ ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಹಾಗೂ
ಐಇಡಿ/ಎಂ ಟಿಟಿ:03/1999‐
ADM‐1
ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ಸಂಸೆಥ್, ಇವರಿಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ
00
ಕೇಂದರ್ರ್ವನ
ನುನ್ನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ..
ಜಗದುಗ್ರು ಗುರು ದೆದ್ೕಶವ್ರ ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಹಾಗೂ
ಐಇಡಿ/ಎಂ ಟಿಟಿ:03/1999‐
MINO‐SEC
ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ಸಂಸೆಥ್, ಇವರಿಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ
00
ಕೇಂದರ್ವನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

ಐಇಡಿ/ಎಂ ಟಿಟಿ.ತ.ಕೋ.ಅ:
GIA‐PRY & SEC
05/2003‐04

ಶವ್ ಭಾರತಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಂಗಸೂರು ತಾ//
ರಾಯಸೂರು ಜಿಲೆಲ್. ಇವರ 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ
ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

5/5/2009 0:00

D

33018

ADM‐1

ಐಇಡಿ/ಎಂ ಟಿಟಿ.ತ.ಕೋ.ಅ:
05/2003‐04

ಶವ್ ಭಾರತಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಂಗಸೂರು ತಾ//
ರಾಯಸೂರು ಜಿಲೆಲ್. ಇವರ 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ
ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

5/5/2009 0:00

D

33018

MINO‐SEC

ಐಇಡಿ/ಎಂ ಟಿಟಿ.ತ.ಕೋ.ಅ:
05/2003‐04

ಶವ್ ಭಾರತಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಂಗಸೂರು ತಾ//
ರಾಯಸೂರು ಜಿಲೆಲ್. ಇವರ 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ
ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

5/5/2009 0:00

D

33019

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1 ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:2004‐
05

5/5/2009 0:00

D

33019

ADM‐1

ಎಂ 1 ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:2004‐
05

5/5/2009 0:00

D

33019

MINO‐SEC

ಎಂ 1 ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:2004‐
05

5/5/2009 0:00

D

ಮಾಡಲ್ಸ್ ಅಂಜನೇಯ ಸಾವ್ಮಿ ಕೇಂದರ್. ಭದರ್ವತಿ.
ಇದರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ
ಕೇಂದರ್ಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಮಾಡಲ್ಸ್ ಅಂಜನೇಯ ಸಾವ್ಮಿ ಕೇಂದರ್. ಭದರ್ವತಿ.
ಇದರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ
ಕೇಂದರ್ಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಮಾಡಲ್ಸ್ ಅಂಜನೇಯ ಸಾವ್ಮಿ ಕೇಂದರ್. ಭದರ್ವತಿ.
ಇದರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ
ಕೇಂದರ್ಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ.

33020

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1ಸಂ. .ವೇ.ಬಿ.ಇತರೆ:
17/2007‐08

33020

ADM‐1

ಎಂ 1ಸಂ. .ವೇ.ಬಿ.ಇತರೆ:
17/2007‐08

33020

MINO‐SEC

ಎಂ 1ಸಂ. .ವೇ.ಬಿ.ಇತರೆ:
17/2007‐08

33022
33022
33022
33024
33024
33024

ಎಂ 1ಉಪಗರ್ಹ.ತ:01/200
5‐06
ಎಂ 1ಉಪಗರ್ಹ.ತ:01/200
ADM‐1
5‐06
ಎಂ 1ಉಪಗರ್ಹ.ತ:01/200
MINO‐SEC
5‐06
ಎಂ 1ಅ.ಅ.ನಿ.ಜಾ:02/200
GIA‐PRY & SEC
5‐06
ಎಂ 1ಅ.ಅ.ನಿ.ಜಾ:02/200
ADM‐1
5‐06
ಎಂ 1ಅ.ಅ.ನಿ.ಜಾ:02/200
MINO‐SEC
5‐06
GIA‐PRY & SEC

33025

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1ಅ. .ಬೇಡಿಕೆ:12/200
5‐06

33025

ADM‐1

ಎಂ 1ಅ. .ಬೇಡಿಕೆ:12/200
5‐06

33025

MINO‐SEC

ಎಂ 1ಅ. .ಬೇಡಿಕೆ:12/200
5‐06

33026

GIA‐PRY & SEC

33026

ADM‐1

33026

MINO‐SEC

33027

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1ಐಇಡಿ.ದ.ಕಾ:50/20
03‐04

33027

ADM‐1

ಎಂ 1ಐಇಡಿ.ದ.ಕಾ:50/20
03‐04

33027

MINO‐SEC

ಎಂ 1ಐಇಡಿ.ದ.ಕಾ:50/20
03‐04

33028

GIA‐PRY & SEC

33028

ADM‐1

33028

MINO‐SEC

33029

GIA‐PRY & SEC

33029

ADM‐1

ಎಂ 1ಸ. . ೕ.ಅ.ಸಂ:01
/2005‐06
ಎಂ 1ಸ. . ೕ.ಅ.ಸಂ:01
/2005‐06
ಎಂ 1ಸ. . ೕ.ಅ.ಸಂ:01
/2005‐06

ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:11/2003‐04
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:11/2003‐04
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್:11/2003‐04
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಸಭೆ:01/2004‐05
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಸಭೆ:01/2004‐05

ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಯ ಲ್ ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಗಳ ಲ್
ಕಾಯನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಬಗೆ.
ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಯ ಲ್ ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಗಳ ಲ್
ಕಾಯನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಬಗೆ.
ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಯ ಲ್ ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಗಳ ಲ್
ಕಾಯನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಬಗೆ.
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಉಪಗರ್ಹ ಆಧಾರಿತ
ತರಬೇತಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಕುರಿತು
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಉಪಗರ್ಹ ಆಧಾರಿತ
ತರಬೇತಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಕುರಿತು
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಉಪಗರ್ಹ ಆಧಾರಿತ
ತರಬೇತಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಕುರಿತು
ಅಂಗ ಕಲ ಅಧಿನಿಯಮ 1995ರ ಕಲಂ‐30ರಂತೆ
ಜಾರಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಅಂಗ ಕಲ ಅಧಿನಿಯಮ 1995ರ ಕಲಂ‐30ರಂತೆ
ಜಾರಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಅಂಗ ಕಲ ಅಧಿನಿಯಮ 1995ರ ಕಲಂ‐30ರಂತೆ
ಜಾರಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ೕಶೇಷ ಅಗತಯ್ವುಳಳ್ ಅಂಗ ಕಲ ಮಕಕ್ ಗೆ
ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಕಷ್ಕರ ಅಹವಾಲು
ಬಗೆ.
ೕಶೇಷ ಅಗತಯ್ವುಳಳ್ ಅಂಗ ಕಲ ಮಕಕ್ ಗೆ
ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಕಷ್ಕರ ಅಹವಾಲು
ಬಗೆ.
ೕಶೇಷ ಅಗತಯ್ವುಳಳ್ ಅಂಗ ಕಲ ಮಕಕ್ ಗೆ
ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಕಷ್ಕರ ಅಹವಾಲು
ಬಗೆ.
ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ೕಜನೆಯ ಪರಿ ಲನಾ ಸಭೆಯ
ವರರದಿ ಸ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ೕಜನೆಯ ಪರಿ ಲನಾ ಸಭೆಯ
ವರರದಿ ಸ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ೕಜನೆಯ ಪರಿ ಲನಾ ಸಭೆಯ
ವರರದಿ ಸ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ೕಜನೆಯಡಿ 2003‐04ನೇ
ಸಾ ಗೆ ಡಯಟ್ ಕಾ ೕನೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ
ಮಕಕ್ ಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ೕಜನೆಯಡಿ 2003‐04ನೇ
ಸಾ ಗೆ ಡಯಟ್ ಕಾ ೕನೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ
ಮಕಕ್ ಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ೕಜನೆಯಡಿ 2003‐04ನೇ
ಸಾ ಗೆ ಡಯಟ್ ಕಾ ೕನೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ
ಮಕಕ್ ಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
2002‐03ನೇ ಸಾ ನ 2ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್
2002‐03ನೇ ಸಾ ನ 2ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್
2002‐03ನೇ ಸಾ ನ 2ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್
ಅಂಗ ಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಭಾ ನಡುವ ಅನುಪಾಲನಾ
ವರದಿ.
ಅಂಗ ಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಭಾ ನಡುವ ಅನುಪಾಲನಾ
ವರದಿ.

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

33029
33030
33030
33030
33031
33031
33031
33032

33032

33032
33033
33033
33033

33034

33034

33034

33035
33035
33035
33036
33036
33036
33037

ಅಂಗ ಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಭಾ ನಡುವ ಅನುಪಾಲನಾ
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ವರದಿ.
ಸಭೆ:01/2004‐05
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ಆ.ಅ:01/2
2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ
GIA‐PRY & SEC
005‐06
ನಾಮಾವ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.
2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ಆ.ಅ:01/2
ADM‐1
ನಾಮಾವ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.
005‐06
2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ಆ.ಅ:01/2
MINO‐SEC
ನಾಮಾವ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.
005‐06
ಅಂಗ ಕಲ ಅಧಿನಿಯಮ 1995ನುನ್
ಐಇಡಿ/ಅಂ. .ಮ.ಅ.ನಿ:17/
GIA‐PRY & SEC
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಷಾಠ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್
2003‐04
ಅಂಗ ಕಲ ಅಧಿನಿಯಮ 1995ನುನ್
ಐಇಡಿ/ಅಂ. .ಮ.ಅ.ನಿ:17/
ADM‐1
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಷಾಠ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್
2003‐04
ಅಂಗ ಕಲ ಅಧಿನಿಯಮ 1995ನುನ್
ಐಇಡಿ/ಅಂ. .ಮ.ಅ.ನಿ:17/
MINO‐SEC
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಷಾಠ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್
2003‐04
ದೆದ್ೕಶವ್ರ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ರೋಣ ಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್.
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:02/200
GIA‐PRY & SEC
ಇದರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ
4‐05
ಕಾಲೇಜು ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆ.
ದೆದ್ೕಶವ್ರ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ರೋಣ ಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್.
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:02/200
ADM‐1
ಇದರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ
4‐05
ಕಾಲೇಜು ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆ.
ದೆದ್ೕಶವ್ರ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ರೋಣ ಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್.
ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:02/200
MINO‐SEC
ಇದರ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ
4‐05
ಕಾಲೇಜು ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆ.
ಎಂ 1ಸ. .ಬೇ:26/2005‐ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್ ಹಾಗೂ ಗಾರ್ಜುಟಿ
GIA‐PRY & SEC
06
ಸೌಲಭಯ್ದ ಬಗೆಗ್.
ಎಂ 1ಸ. .ಬೇ:26/2005‐ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್ ಹಾಗೂ ಗಾರ್ಜುಟಿ
ADM‐1
ಸೌಲಭಯ್ದ ಬಗೆಗ್.
06
ಎಂ 1ಸ. .ಬೇ:26/2005‐ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್ ಹಾಗೂ ಗಾರ್ಜುಟಿ
MINO‐SEC
ಸೌಲಭಯ್ದ ಬಗೆಗ್.
06
2003‐04ನೇ ಸಾ ಗೆ 31/03/1990ಕೆಕ್ಕ್
ದಲು
ಐಇಡಿ/ರಾಜಯ್
ನೇಮಕಾತಿಯಾಗಿ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಲ್ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ
GIA‐PRY & SEC
ವಲಯ/ .ವೇ:19/2003‐04
ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಶೇಷ ಭತಯ್ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
2003‐04ನೇ ಸಾ ಗೆ 31/03/1990ಕೆಕ್
ದಲು
ಐಇಡಿ/ರಾಜಯ್
ನೇಮಕಾತಿಯಾಗಿ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಲ್ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ
ADM‐1
ವಲಯ/ .ವೇ:19/2003‐04
ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಶೇಷ ಭತಯ್ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
2003‐04ನೇ ಸಾ ಗೆ 31/03/1990ಕೆಕ್
ದಲು
ಐಇಡಿ/ರಾಜಯ್
ನೇಮಕಾತಿಯಾಗಿ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಲ್ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ
MINO‐SEC
ವಲಯ/ .ವೇ:19/2003‐04
ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಶೇಷ ಭತಯ್ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
09 ಸಕಾರ್ರೇತರ ಸಂಸೆಥ್ಗಳನುನ್ ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಗೆ
GIA‐PRY & SEC
ಗಾರ್ಮಟ್ಸ್:23/2004‐05
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
09 ಸಕಾರ್ರೇತರ ಸಂಸೆಥ್ಗಳನುನ್ ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಗೆ
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ADM‐1
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಗಾರ್ಮಟ್ಸ್:23/2004‐05
09 ಸಕಾರ್ರೇತರ ಸಂಸೆಥ್ಗಳನುನ್ ಐಇಡಿ
ೕಜನೆಗೆ
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
MINO‐SEC
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಗಾರ್ಮಟ್ಸ್:23/2004‐05
2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣದ
ಐಇಡಿ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ:13/2002‐
GIA‐PRY & SEC
ಅನುದಾನದ ಪರ್ಸಾವನೆಯನುನ್ ಸ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
03
2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣದ
ಐಇಡಿ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ:13/2002‐
ADM‐1
ಅನುದಾನದ ಪರ್ಸಾವನೆಯನುನ್ ಸ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
03
2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣದ
ಐಇಡಿ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ:13/2002‐
MINO‐SEC
ಅನುದಾನದ ಪರ್ಸಾವನೆಯನುನ್ ಸ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
03
ಐಇಡಿ/ಅಂ.ಅ. .ಇಲಾಖೆ:17 ಅಂಗ ಕಲ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ
GIA‐PRY & SEC
ನಿವರ್ ಸಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಕಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿತು.
/2002‐03
MINO‐SEC

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

33037
33037
33038
33038
33038

ಐಇಡಿ/ಅಂ.ಅ. .ಇಲಾಖೆ:17
/2002‐03
ಐಇಡಿ/ಅಂ.ಅ. .ಇಲಾಖೆ:17
MINO‐SEC
/2002‐03
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
GIA‐PRY & SEC
ಅ.ಬಿ:03/2004‐05
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ADM‐1
ಅ.ಬಿ:03/2004‐05
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
MINO‐SEC
ಅ.ಬಿ:03/2004‐05
ADM‐1

ಅಂಗ ಕಲ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ
ನಿವರ್ ಸಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಕಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿತು.
ಅಂಗ ಕಲ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ
ನಿವರ್ ಸಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಕಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿತು.
2003‐04 ಮತುತ್ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್
2003‐04 ಮತುತ್ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್
2003‐04 ಮತುತ್ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

33039

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1ಐಇಡಿ ತಿರ್ ಸದಸಯ್ರ
ವರದಿ:24/2006‐07

ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಗಳ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣದ ಅನುಷಾಠ್ನದ
ತಿರ್ಸದಸಯ್ರ ಜಂಡಿ ವರದಿ ಬಗೆಗ್

5/5/2009 0:00

D

33039

ADM‐1

ಎಂ 1ಐಇಡಿ ತಿರ್ ಸದಸಯ್ರ
ವರದಿ:24/2006‐07

ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಗಳ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣದ ಅನುಷಾಠ್ನದ
ತಿರ್ಸದಸಯ್ರ ಜಂಡಿ ವರದಿ ಬಗೆಗ್

5/5/2009 0:00

D

33039

MINO‐SEC

ಎಂ 1ಐಇಡಿ ತಿರ್ ಸದಸಯ್ರ
ವರದಿ:24/2006‐07

ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಗಳ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣದ ಅನುಷಾಠ್ನದ
ತಿರ್ಸದಸಯ್ರ ಜಂಡಿ ವರದಿ ಬಗೆಗ್

5/5/2009 0:00

D

33040

GIA‐PRY & SEC

D

ADM‐1

5/5/2009 0:00

D

33040

MINO‐SEC

5/5/2009 0:00

D

33041

GIA‐PRY & SEC

ಐಇಡಿ/ಎಂ ಟಿಟಿ:01/1999‐
00

5/5/2009 0:00

D

33041

ADM‐1

ಐಇಡಿ/ಎಂ ಟಿಟಿ:01/1999‐
00

5/5/2009 0:00

D

33041

MINO‐SEC

ಐಇಡಿ/ಎಂ ಟಿಟಿ:01/1999‐
00

5/5/2009 0:00

D

33042

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1ಸಭೆ.ಮಾ.ಮ:23/20
05‐06

5/5/2009 0:00

D

33042

ADM‐1

ಎಂ 1ಸಭೆ.ಮಾ.ಮ:23/20
05‐06

5/5/2009 0:00

D

33042

MINO‐SEC

ಎಂ 1ಸಭೆ.ಮಾ.ಮ:23/20
05‐06

5/5/2009 0:00

D

33043

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:21/200
4‐05

5/5/2009 0:00

D

33043

ADM‐1

ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:21/200
4‐05

5/5/2009 0:00

D

33043

MINO‐SEC

ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ಅ:21/200
4‐05

2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣದ
ಅನುದಾನದ ಪರ್ಸಾವನೆಯನುನ್ ಸ ಸುವ ಬಗೆಗ್
2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣದ
ಅನುದಾನದ ಪರ್ಸಾವನೆಯನುನ್ ಸ ಸುವ ಬಗೆಗ್
2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣದ
ಅನುದಾನದ ಪರ್ಸಾವನೆಯನುನ್ ಸ ಸುವ ಬಗೆಗ್
ಅಂಗ ಕಲ ಪುನಶೆವ್ೕತನ ಸಂಸೆಥ್, ಗಂಗಾವತಿ, ಇವರಿಗೆ
ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್ವನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಅಂಗ ಕಲ ಪುನಶೆವ್ೕತನ ಸಂಸೆಥ್, ಗಂಗಾವತಿ, ಇವರಿಗೆ
ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್ರ್ವನುನ್ನ್ ಪಾರ್ರ್ರಂಭಿಸಲು
ಭಿ
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಅಂಗ ಕಲ ಪುನಶೆವ್ೕತನ ಸಂಸೆಥ್, ಗಂಗಾವತಿ, ಇವರಿಗೆ
ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್ವನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಮ ಳಾ ಮತುತ್ ಮಕಕ್ಳ ಅಭಿವೃದಿದ್ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್
ದಿ:13/01/2006 ರಂದು ಜರುಗಿ ದ ಸಭಾ ನಡುವ
ಬಗೆ.
ಮ ಳಾ ಮತುತ್ ಮಕಕ್ಳ ಅಭಿವೃದಿದ್ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್
ದಿ:13/01/2006 ರಂದು ಜರುಗಿ ದ ಸಭಾ ನಡುವ
ಬಗೆ.
ಮ ಳಾ ಮತುತ್ ಮಕಕ್ಳ ಅಭಿವೃದಿದ್ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್
ದಿ:13/01/2006 ರಂದು ಜರುಗಿ ದ ಸಭಾ ನಡುವ
ಬಗೆ.
ಹೆಲನ್ ಕಿಲಲ್ರ್ ಇಂಟಿಗೆರ್ೕಟೆಡ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್,
ತುಮಕೂರು. ಇವರು 2005‐06ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ
ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆ
ಹೆಲನ್ ಕಿಲಲ್ರ್ ಇಂಟಿಗೆರ್ೕಟೆಡ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್,
ತುಮಕೂರು. ಇವರು 2005‐06ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ
ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆ
ಹೆಲನ್ ಕಿಲಲ್ರ್ ಇಂಟಿಗೆರ್ೕಟೆಡ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್,
ತುಮಕೂರು. ಇವರು 2005‐06ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎಂ ಟಿಟಿ
ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆ

5/5/2009 0:00

33040

ಐಇಡಿ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ:13/2002‐
03
ಐಇಡಿ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ:13/2002‐
03
ಐಇಡಿ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ:13/2002‐
03

5/5/2009 0:00

D

33044
33044
33044
33045
33045
33045

ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ಮಾ:01/2004‐05
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
ADM‐1
ಮಾ:01/2004‐05
ಎಂ 1ಐಇಡಿ
MINO‐SEC
ಮಾ:01/2004‐05
ಐಇಡಿ/ಸಪ್ಂದನ:40/2002‐
GIA‐PRY & SEC
03
ಐಇಡಿ/ಸಪ್ಂದನ:40/2002‐
ADM‐1
03
ಐಇಡಿ/ಸಪ್ಂದನ:40/2002‐
MINO‐SEC
03

GIA‐PRY & SEC

33046

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ನಾ.ಅ:31/
2004‐05

33046

ADM‐1

ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ನಾ.ಅ:31/
2004‐05

33046

MINO‐SEC

ಎಂ 1ಎಂ ಟಿಟಿ.ನಾ.ಅ:31/
2004‐05

33047

GIA‐PRY & SEC

ಐಇಡಿ/ಕೋ.ಆ.ಬೋಡ್ರ್:09
/2002‐03

33047

ADM‐1

ಐಇಡಿ/ಕೋ.ಆ.ಬೋಡ್ರ್:09
/2002‐03

33047

MINO‐SEC

ಐಇಡಿ/ಕೋ.ಆ.ಬೋಡ್ರ್:09
/2002‐03

33048
33048
33048
33049
33049
33049

ಎಂ 1ಐಇಡಿ.ಅ. .ವಗರ್:01
/2006‐07
ಎಂ 1ಐಇಡಿ.ಅ. .ವಗರ್:01
ADM‐1
/2006‐07
ಎಂ 1ಐಇಡಿ.ಅ. .ವಗರ್:01
MINO‐SEC
/2006‐07
ಎಂ 1ಸಭಾ
GIA‐PRY & SEC
ನಡುವ :01/2004‐05
ಎಂ 1ಸಭಾ
ADM‐1
ನಡುವ :01/2004‐05
ಎಂ 1ಸಭಾ
MINO‐SEC
ನಡುವ :01/2004‐05
GIA‐PRY & SEC

33050

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 1ಐಇಡಿ.ಅ:27/2005‐
06

33050

ADM‐1

ಎಂ 1ಐಇಡಿ.ಅ:27/2005‐
06

33050

MINO‐SEC

ಎಂ 1ಐಇಡಿ.ಅ:27/2005‐
06

ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್

5/5/2009 0:00

D

ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್

5/5/2009 0:00

D

ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಐಇಡಿ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್

5/5/2009 0:00

D

ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸಪ್ಂದನ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಲ್ ದೂರು ಬಗೆಗ್.

5/5/2009 0:00

D

ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸಪ್ಂದನ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಲ್ ದೂರು ಬಗೆಗ್.

5/5/2009 0:00

D

ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸಪ್ಂದನ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಲ್ ದೂರು ಬಗೆಗ್.

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಡಯಟ್ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ 04 ಎಂ ಟಿಟಿ
ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ನಾಮಾವ ಅನು ೕದನೆ
ಕುರಿತು.
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಡಯಟ್ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ 04 ಎಂ ಟಿಟಿ
ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ನಾಮಾವ ಅನು ೕದನೆ
ಕುರಿತು.
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಡಯಟ್ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ 04 ಎಂ ಟಿಟಿ
ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ನಾಮಾವ ಅನು ೕದನೆ
ಕುರಿತು.
2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಪರೀಕಷ್ಗೆ
ಕೋ ಆಡಿರ್ನೇಶನ್ ಮಂಡ ಅಧಯ್ಕಷ್ರ ಹಾಗೂ
ಸದಸಯ್ರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆ.
2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಪರೀಕಷ್ಗೆ
ಕೋ ಆಡಿರ್ನೇಶನ್ ಮಂಡ ಅಧಯ್ಕಷ್ರ ಹಾಗೂ
ಸದಸಯ್ರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆ.
2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ ಟಿಟಿ ತರಬೇತಿ ಪರೀಕಷ್ಗೆ
ಕೋ ಆಡಿರ್ನೇಶನ್ ಮಂಡ ಅಧಯ್ಕಷ್ರ ಹಾಗೂ
ಸದಸಯ್ರ
ಯ್ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆ.
ಅಂತರ ಭಾಗ ವಗಾರ್ವಣೆ ಕಡತ ಪಾರ್ತಮಿಕ/ಪೌರ್ಢ
ಕಷ್ಕರ ಕೌನಿಸ್ ಂಗ್ ಬಗೆಗ್
ಅಂತರ ಭಾಗ ವಗಾರ್ವಣೆ ಕಡತ ಪಾರ್ತಮಿಕ/ಪೌರ್ಢ
ಕಷ್ಕರ ಕೌನಿಸ್ ಂಗ್ ಬಗೆಗ್
ಅಂತರ ಭಾಗ ವಗಾರ್ವಣೆ ಕಡತ ಪಾರ್ತಮಿಕ/ಪೌರ್ಢ
ಕಷ್ಕರ ಕೌನಿಸ್ ಂಗ್ ಬಗೆಗ್
ಕಷ್ಕರ ದಾಯ್ಹರ್ತೆ ಮತುತ್ ಎಂ ಟಿಟಿ ಬಗೆಗ್ ಸಭಾ
ನಡುವ ಕುರಿತು.
ಕಷ್ಕರ ದಾಯ್ಹರ್ತೆ ಮತುತ್ ಎಂ ಟಿಟಿ ಬಗೆಗ್ ಸಭಾ
ನಡುವ ಕುರಿತು.
ಕಷ್ಕರ ದಾಯ್ಹರ್ತೆ ಮತುತ್ ಎಂ ಟಿಟಿ ಬಗೆಗ್ ಸಭಾ
ನಡುವ ಕುರಿತು.
ಜಾವೇದ್ ಅಬಿದಿ ಎಕ್ಸ್ಇಕೂಯ್ಟೀವ್ ಡೈರೆಕಟ್ರ್
ನಾಯ್ಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಪಾರ್ ಪರ್ ೕಷನ್ ಆಫ್
ಎಂಪಾಲ್ಯಿಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಎಬಲ್ ಇವರು ಪರ್ಧಾನ
ಮಂತಿರ್ಗ ಗೆ ಸ ರುವ ವರದಿ ಬಗೆ.
ಜಾವೇದ್ ಅಬಿದಿ ಎಕ್ಸ್ಇಕೂಯ್ಟೀವ್ ಡೈರೆಕಟ್ರ್
ನಾಯ್ಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಪಾರ್ ಪರ್ ೕಷನ್ ಆಫ್
ಎಂಪಾಲ್ಯಿಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಎಬಲ್ ಇವರು ಪರ್ಧಾನ
ಮಂತಿರ್ಗ ಗೆ ಸ ರುವ ವರದಿ ಬಗೆ.
ಜಾವೇದ್ ಅಬಿದಿ ಎಕ್ಸ್ಇಕೂಯ್ಟೀವ್ ಡೈರೆಕಟ್ರ್
ನಾಯ್ಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಪಾರ್ ಪರ್ ೕಷನ್ ಆಫ್
ಎಂಪಾಲ್ಯಿಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಎಬಲ್ ಇವರು ಪರ್ಧಾನ
ಮಂತಿರ್ಗ ಗೆ ಸ ರುವ ವರದಿ ಬಗೆ.

33051

GIA‐PRY & SEC

33051

ADM‐1

33051

MINO‐SEC

33052

GIA‐PRY & SEC

33052

ADM‐1

33052

MINO‐SEC

33053

GIA‐PRY & SEC

33053

ADM‐1

33053

MINO‐SEC

33054

33054

33054

33055

33055

33055
33056
33056
33056
33057

33057

33057

ಎಂ 1ಐಇಡಿ.ಅ:24/2004‐
05
ಎಂ 1ಐಇಡಿ.ಅ:24/2004‐
05
ಎಂ 1ಐಇಡಿ.ಅ:24/2004‐
05
ಐಇಡಿ/ಮಾ ತಿ:02/2004‐
05
ಐಇಡಿ/ಮಾ ತಿ:02/2004‐
05
ಐಇಡಿ/ಮಾ ತಿ:02/2004‐
05
ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಆಡಿಟ್
ರಿ ೕಟ್ರ್:07/1988‐89
ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಆಡಿಟ್
ರಿ ೕಟ್ರ್:07/1988‐89
ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಆಡಿಟ್
ರಿ ೕಟ್ರ್:07/1988‐89
ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
ಟಿ/ಐಇಡಿ/ದೂರು:26/1991‐
92
ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
ಟಿ/ಐಇಡಿ/ದೂರು:26/1991‐
92
ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
ಟಿ/ಐಇಡಿ/ದೂರು:26/1991‐
92
ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಜಿ.ಆರ್.ಎ. :26/
1991‐92
ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಜಿ.ಆರ್.ಎ. :26/
1991‐92
ಡಿಎಸ್ಇಆರ್
ಟಿ/ಐಇಡಿ/ಜಿ.ಆರ್.ಎ. :26/
1991‐92
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/
ಕೋಟ್ರ್/1992‐93
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/
ಕೋಟ್ರ್/1992‐93
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಐಇಡಿ/
ಕೋಟ್ರ್/1992‐93

ಗಜನಾನ
06ನೇ
ಗಜನಾನ
06ನೇ
ಗಜನಾನ
06ನೇ
ಸಮನವ್ಯ

ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಕೋಲಾರ ಇವರ 2005‐
ಸಾ ನ ಐಇಡಿ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್
ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಕೋಲಾರ ಇವರ 2005‐
ಸಾ ನ ಐಇಡಿ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್
ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಕೋಲಾರ ಇವರ 2005‐
ಸಾ ನ ಐಇಡಿ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್
ಕಷ್ಣ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಮಾ ತಿ ಸ ಲ್ಸುವ
ಕುರಿತು.
ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಮಾ ತಿ ಸ ಲ್ಸುವ
ಕುರಿತು.
ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಮಾ ತಿ ಸ ಲ್ಸುವ
ಕುರಿತು.

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

1987‐88ನೇ ಸಾ ನ ಆಡಿಟ್ ರಿ

ೕಟ್ರ್ ಬಗೆಗ್.

5/5/2009 0:00

D

1987‐88ನೇ ಸಾ ನ ಆಡಿಟ್ ರಿ

ೕಟ್ರ್ ಬಗೆಗ್.

5/5/2009 0:00

D

1987‐88ನೇ ಸಾ ನ ಆಡಿಟ್ ರಿ

ೕಟ್ರ್ ಬಗೆಗ್.

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

5/5/2009 0:00

D

ಕನಾ್ಟಕ ಅಂಧ ೇಮಾಬುಯ್ದಯ ಸಂಸೆಥ್, ಬೆಂಗಳುರು.
ಇವರಿಂದ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಬರಬೇಕಾದ ಐಇಡಿ
ಅನುದಾನದ ಬಾಕಿ ಹಣದ ಬಗೆ.
ಕನಾ್ಟಕ ಅಂಧ ೇಮಾಬುಯ್ದಯ ಸಂಸೆಥ್, ಬೆಂಗಳುರು.
ADM‐1
ಇವರಿಂದ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಬರಬೇಕಾದ ಐಇಡಿ
ಅನುದಾನದ ಬಾಕಿ ಹಣದ ಬಗೆ.
ಕನಾ್ಟಕ ಅಂಧ ೇಮಾಬುಯ್ದಯ ಸಂಸೆಥ್, ಬೆಂಗಳುರು.
MINO‐SEC
ಇವರಿಂದ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಬರಬೇಕಾದ ಐಇಡಿ
ಅನುದಾನದ ಬಾಕಿ ಹಣದ ಬಗೆ.
ಕನಾರ್ಟಕ ಅಂಧ ೇಮಾಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್, ಬೆಂಗಳೂರು,
GIA‐PRY & SEC
ಇವರಿಂದ 609095=00 ರೂಗಳನುನ್ ವಸೂಲು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಕನಾರ್ಟಕ ಅಂಧ ೇಮಾಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್, ಬೆಂಗಳೂರು,
ADM‐1
ಇವರಿಂದ 609095=00 ರೂಗಳನುನ್ ವಸೂಲು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಕನಾರ್ಟಕ ಅಂಧ ೇಮಾಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್, ಬೆಂಗಳೂರು,
MINO‐SEC
ಇವರಿಂದ 609095=00 ರೂಗಳನುನ್ ವಸೂಲು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಕೆ.ಬಸವರಾಜು, ಪಿಟಿಷನ್ ನಂ ಎಂಎಇಎಟಿ32/92
GIA‐PRY & SEC
ಇದರ ಬಗೆಗ್
ಕೆ.ಬಸವರಾಜು, ಪಿಟಿಷನ್ ನಂ ಎಂಎಇಎಟಿ32/92
ADM‐1
ಇದರ ಬಗೆಗ್
ಕೆ.ಬಸವರಾಜು, ಪಿಟಿಷನ್ ನಂ ಎಂಎಇಎಟಿ32/92
MINO‐SEC
ಇದರ ಬಗೆಗ್
ಅ ಸಟ್ಸೆಸ್ಟು ಡಿಸೆಎಬಲ್ಡ್ ಪಸರ್ಸೆಸ್ ಫಾರ್ ಪಚೇರ್ ಸ್
ಎಂ 1ಐಇಡಿ/ಎ.ಡಿಐ.ಪಿ/ ಕ್ೕ
GIA‐PRY & SEC
ಫಿಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಸ್ ಅಪಾಲ್ಯಸ್ಸ್ ಕ್ೕಮ್ ಪುಸತ್ಕ
ಮ್:2003‐04
ಖರಿದಿಸುವ ಬಗೆ
ಅ ಸಟ್ಸೆಸ್ಟು ಡಿಸೆಎಬಲ್ಡ್ ಪಸರ್ಸೆಸ್ ಫಾರ್ ಪಚೇರ್ ಸ್
ಎಂ 1ಐಇಡಿ/ಎ.ಡಿಐ.ಪಿ/ ಕ್ೕ
ADM‐1
ಫಿಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಸ್ ಅಪಾಲ್ಯಸ್ಸ್ ಕ್ೕಮ್ ಪುಸತ್ಕ
ಮ್:2003‐04
ಖರಿದಿಸುವ ಬಗೆ
ಅ ಸಟ್ಸೆಸ್ಟು ಡಿಸೆಎಬಲ್ಡ್ ಪಸರ್ಸೆಸ್ ಫಾರ್ ಪಚೇರ್ ಸ್
ಎಂ 1ಐಇಡಿ/ಎ.ಡಿಐ.ಪಿ/ ಕ್ೕ
MINO‐SEC
ಫಿಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಸ್ ಅಪಾಲ್ಯಸ್ಸ್ ಕ್ೕಮ್ ಪುಸತ್ಕ
ಮ್:2003‐04
ಖರಿದಿಸುವ ಬಗೆ
GIA‐PRY & SEC

5/5/2009 0:00

33370

33370

33370

33371
33371
33371

33413

33413

ಎನ್.ಎ.ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಿ,ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,ಸಕಾರ್ರಿ ಂದಿ
ಎಂ 10 ಂದಿ1.02. ಂದಿ/2
ಕಷ್ಕರ ಪರ್ ಕಷ್ಣ
GIA‐PRY & SEC
009
ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ, ದಾಧ್ಥರ್ನಗರ,ಮೈಸೂರು,ಇವರಿಗೆ
ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಎನ್.ಎ.ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಿ,ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,ಸಕಾರ್ರಿ ಂದಿ
ಎಂ 10 ಂದಿ1.02. ಂದಿ/2
ಕಷ್ಕರ ಪರ್ ಕಷ್ಣ
ADM‐1
009
ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ, ದಾಧ್ಥರ್ನಗರ,ಮೈಸೂರು,ಇವರಿಗೆ
ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಎನ್.ಎ.ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಿ,ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,ಸಕಾರ್ರಿ ಂದಿ
ಎಂ 10 ಂದಿ1.02. ಂದಿ/2
ಕಷ್ಕರ ಪರ್ ಕಷ್ಣ
MINO‐SEC
009
ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ, ದಾಧ್ಥರ್ನಗರ,ಮೈಸೂರು,ಇವರಿಗೆ
ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ನಿಗಧಿತ
ಎಂ 10 ಂಧಿ1.03. ಂದಿ/2
GIA‐PRY & SEC
ನಮೂನೆಯ
ಫಾರಸುಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್.
009
ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ನಿಗಧಿತ
ಎಂ 10 ಂಧಿ1.03. ಂದಿ/2
ADM‐1
ನಮೂನೆಯ
ಫಾರಸುಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್.
009
ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ನಿಗಧಿತ
ಎಂ 10 ಂಧಿ1.03. ಂದಿ/2
MINO‐SEC
ನಮೂನೆಯ
ಫಾರಸುಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್.
009

GIA‐PRY & SEC

ADM‐1

33413

MINO‐SEC

33416

GIA‐PRY & SEC

33416

33416

33451

33451

5/10/2010 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

ಎಂ 2 ಇತರೆ.11 /2009‐
10. .ಬೇಡಿಕೆ/2009

ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ದ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ಸಂಘದ
ವತಿಯಿಂದ ರಾಜಯ್ದ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ಲ್ ಗುಣಮಟಟ್ದ
ಕಷ್ಣ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ತಾ/ಮತುತ್ ಜಿಲಾಲ್ ಮಟಟ್ದ
ಸಭೆಗಳ ಲ್ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ಪಾಲೊಗ್ಳಳ್ಲು ಆಯ ತಾ/
ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಒಂದು ದಿನ ಓಓಡಿ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಮನ .

8/18/2011 0:00

D

ಎಂ 2 ಇತರೆ.11 /2009‐
10. .ಬೇಡಿಕೆ/2009

ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ದ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ಸಂಘದ
ವತಿಯಿಂದ ರಾಜಯ್ದ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ಲ್ ಗುಣಮಟಟ್ದ
ಕಷ್ಣ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ತಾ/ಮತುತ್ ಜಿಲಾಲ್ ಮಟಟ್ದ
ಸಭೆಗಳ ಲ್ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ಪಾಲೊಗ್ಳಳ್ಲು ಆಯ ತಾ/
ಮತುತ್ ಜಿಲೆಯ
ಲ್
ಕಷ್ಕರನುನ್
ಕಷ್ಕರನು ಒಂದು
ಒಂದು ದಿನ ಓಓಡಿ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಮನ .

8/18/2011 0:00

D

ಎಂ 2 ಇತರೆ.11 /2009‐
10. .ಬೇಡಿಕೆ/2009

ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ದ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ಸಂಘದ
ವತಿಯಿಂದ ರಾಜಯ್ದ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ಲ್ ಗುಣಮಟಟ್ದ
ಕಷ್ಣ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ತಾ/ಮತುತ್ ಜಿಲಾಲ್ ಮಟಟ್ದ
ಸಭೆಗಳ ಲ್ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ಪಾಲೊಗ್ಳಳ್ಲು ಆಯ ತಾ/
ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಒಂದು ದಿನ ಓಓಡಿ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಮನ .

8/18/2011 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

8/26/2011 0:00

E

8/26/2011 0:00

E

ಖಾಸಗಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ
ಎಂ 4ಇತರೆ.11.ವಗಾರ್ವಣೆ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ/ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಕೆಲಸ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ
/2009
ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ.
ಖಾಸಗಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ
ಎಂ 4ಇತರೆ.11.ವಗಾರ್ವಣೆ
ADM‐1
ಪಾರ್ಥಮಿಕ/ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಕೆಲಸ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ
/2009
ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ.
ಖಾಸಗಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ
ಎಂ 4ಇತರೆ.11.ವಗಾರ್ವಣೆ
MINO‐SEC
ಪಾರ್ಥಮಿಕ/ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಕೆಲಸ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ
/2009
ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ.
ಬಿ.ಇ.ಎಲ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಯ ತೆಲುಗು ಮಾಧಯ್ಮದ
ಎಂ 4ತೆಲುಗುಮ.09.ದಾಖ
GIA‐PRY & SEC
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಮಕಕ್ಳ ದಾಖಲಾತಿ
ಲೆ/2009
ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆ.
ಬಿ.ಇ.ಎಲ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಯ ತೆಲುಗು ಮಾಧಯ್ಮದ
ಎಂ 4ತೆಲುಗುಮ.09.ದಾಖ
ADM‐1
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಮಕಕ್ಳ ದಾಖಲಾತಿ
ಲೆ/2009
ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆ.

33451

MINO‐SEC

ಎಂ 4ತೆಲುಗುಮ.09.ದಾಖ
ಲೆ/2009

33452

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಶಾಲೆ 13
/2009‐10.13. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2009

33452

ADM‐1

ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಶಾಲೆ 13
/2009‐10.13. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2009

33452

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಶಾಲೆ 13
/2009‐10.13. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2009

33595

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಮಸಂಶಾಘೋ12/2
009‐10

33595

ADM‐1

ಎಂ 4ಮಸಂಶಾಘೋ12/2
009‐10

33595

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಮಸಂಶಾಘೋ12/2
009‐10

33642

GIA‐PRY & SEC

33642

ADM‐1

33642

MINO‐SEC

33643

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 10 ಂದಿ2.08.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2009

33643

ADM‐1

ಎಂ 10 ಂದಿ2.08.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2009

33643

MINO‐SEC

ಎಂ 10 ಂದಿ2.08.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2009

33714

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋ44/2007‐08

ಎಂ 10 ಂದಿ1.05. ಂದಿ/2
009
ಎಂ 10 ಂದಿ1.05. ಂದಿ/2
009
ಎಂ 10 ಂದಿ1.05. ಂದಿ/2
009

ಬಿ.ಇ.ಎಲ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಯ ತೆಲುಗು ಮಾಧಯ್ಮದ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಮಕಕ್ಳ ದಾಖಲಾತಿ
ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆ.
ಉದುರ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಶಾಲೆ ಬಿಟಿಟ್ರುವ ಮಕಕ್ಳನುನ್
ಗುರುತಿ ಉದುರ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. .ಪರೀ ೆ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ ಅನುಕೂಲ
ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಬಗೆ.
ಉದುರ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಶಾಲೆ ಬಿಟಿಟ್ರುವ ಮಕಕ್ಳನುನ್
ಗುರುತಿ ಉದುರ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. .ಪರೀ ೆ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ ಅನುಕೂಲ
ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಬಗೆ.
ಉದುರ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಶಾಲೆ ಬಿಟಿಟ್ರುವ ಮಕಕ್ಳನುನ್
ಗುರುತಿ ಉದುರ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. .ಪರೀ ೆ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ ಅನುಕೂಲ
ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಬಗೆ.
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ/ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ/ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ/ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
High School hindi teachers traing
programmes for 2009‐10
High School hindi teachers traing
programmes for 2009‐10
High School hindi teachers traing
programmes
p
g
for 2009‐10
ರ್ೕ ಸಯಯ್ದ್ ತೌಫೀಕ ಹುಸೇನಿ, ಮು.ಗು. ಖಾಜಾ
ಅಮೀನುದಿದ್ೕನ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಜಾಪುರ, ಇವರ
ವೇತನ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.
ರ್ೕ ಸಯಯ್ದ್ ತೌಫೀಕ ಹುಸೇನಿ, ಮು.ಗು. ಖಾಜಾ
ಅಮೀನುದಿದ್ೕನ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಜಾಪುರ, ಇವರ
ವೇತನ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.
ರ್ೕ ಸಯಯ್ದ್ ತೌಫೀಕ ಹುಸೇನಿ, ಮು.ಗು. ಖಾಜಾ
ಅಮೀನುದಿದ್ೕನ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಜಾಪುರ, ಇವರ
ವೇತನ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

8/26/2011 0:00

E

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

7/18/2011 0:00

D

7/18/2011 0:00

D

7/18/2011 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮಕೆ.ಆರ್.ನಗರ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

33714

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋ44/2007‐08

ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮಕೆ.ಆರ್.ನಗರ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

33714

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋ44/2007‐08

ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮಕೆ.ಆರ್.ನಗರ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

33720

GIA‐PRY & SEC

33720

ADM‐1

ಎಂ 4ಮಸಂ.13.ಘೋಷಣೆ/ ಕಿರ್ಸತ್ರಾಜ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹನೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್
2009
ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಎಂ 4ಮಸಂ.13.ಘೋಷಣೆ/ ಕಿರ್ಸತ್ರಾಜ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹನೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
2009

33720

MINO‐SEC

33721

GIA‐PRY & SEC

33721

ADM‐1

33721

MINO‐SEC

33722

GIA‐PRY & SEC

33722

ADM‐1

33722

MINO‐SEC

33728

GIA‐PRY & SEC

33728

ADM‐1

33728

MINO‐SEC

33731

GIA‐PRY & SEC

33731

ADM‐1

33731

MINO‐SEC

33750

GIA‐PRY & SEC

33750

33750

ಎಂ 4ಮಸಂ.13.ಘೋಷಣೆ/ ಕಿರ್ಸತ್ರಾಜ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹನೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
2009
ಕಿರ್ಸತ್ರಾಜ ಕನನ್ಡ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹನೂರು
ಎಂ 4ಮಸಂ.14.ಘೋಷಣೆ/
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಮಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
2009
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಕಿರ್ಸತ್ರಾಜ ಕನನ್ಡ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹನೂರು
ಎಂ 4ಮಸಂ.14.ಘೋಷಣೆ/
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಮಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
2009
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಕಿರ್ಸತ್ರಾಜ ಕನನ್ಡ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹನೂರು
ಎಂ 4ಮಸಂ.14.ಘೋಷಣೆ/
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಮಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
2009
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಆ ೕವಾರ್ದ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ
ಎಂ 4ಮಸಂ.15.ಘೋಷಣೆ/
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
2009
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಆ ೕವಾರ್ದ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ
ಎಂ 4ಮಸಂ.15.ಘೋಷಣೆ/
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
2009
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಆ ೕವಾರ್ದ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ
ಎಂ 4ಮಸಂ.15.ಘೋಷಣೆ/
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
2009
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಕಾಮೆರ್ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಎಂ 4ಮಸಂ.17.ಘೋಷಣೆ/ ಸೋಮೇಶವ್ರ, ಕೋಟೆಕಾರ್‐ಅಂಚೆ, ದ.ಕ.ಮಂಗಳೂರು
2009
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಕಾಮೆರ್ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಎಂ 4ಮಸಂ.17.ಘೋಷಣೆ/ ಸೋಮೇಶವ್ರ, ಕೋಟೆಕಾರ್‐ಅಂಚೆ, ದ.ಕ.ಮಂಗಳೂರು
2009
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಕಾಮೆರ್ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಎಂ 4ಮಸಂ.17.ಘೋಷಣೆ/ ಸೋಮೇಶವ್ವ್ರ, ಕೋಟೆಕಾರ್‐ಅಂಚೆ,, ದ.ಕ.ಮಂಗಳೂರು
2009
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚೌಡುಲ್, ಈ
ಎಂ 4ಮಸಂ.16.ಘೋಷಣೆ/
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು
2009
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚೌಡುಲ್, ಈ
ಎಂ 4ಮಸಂ.16.ಘೋಷಣೆ/
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು
2009
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚೌಡುಲ್, ಈ
ಎಂ 4ಮಸಂ.16.ಘೋಷಣೆ/
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು
2009
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

9/9/2009 0:00

B

9/9/2009 0:00

B

9/9/2009 0:00

B

9/9/2009 0:00

B

9/9/2009 0:00

B

9/9/2009 0:00

B

ಸೇಕೆರ್ಡ್ ಹಾಟರ್ ಖಾಸಗಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಎಂ 4ಮಸಂ.18.ಘೋಷಣೆ/
ಬೀ ನಪಾರೆ ಜಡಕ್ಲ್, ಉಡುಪಿ. ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್
2009
ಸಂಖಾಯ್ತ ಸಮಸೆಥ್ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/30/2010 0:00

D

ADM‐1

ಸೇಕೆರ್ಡ್ ಹಾಟರ್ ಖಾಸಗಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಎಂ 4ಮಸಂ.18.ಘೋಷಣೆ/
ಬೀ ನಪಾರೆ ಜಡಕ್ಲ್, ಉಡುಪಿ. ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್
2009
ಸಂಖಾಯ್ತ ಸಮಸೆಥ್ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/30/2010 0:00

D

MINO‐SEC

ಸೇಕೆರ್ಡ್ ಹಾಟರ್ ಖಾಸಗಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಎಂ 4ಮಸಂ.18.ಘೋಷಣೆ/
ಬೀ ನಪಾರೆ ಜಡಕ್ಲ್, ಉಡುಪಿ. ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್
2009
ಸಂಖಾಯ್ತ ಸಮಸೆಥ್ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/30/2010 0:00

D

33757

ಎಂ 4ಮಸಂ.19.ಘೋಷಣೆ/
GIA‐PRY & SEC
2009

ಸಲಾಮತ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, . .ನಗರ,
ಕೆ.ಜಿ.ಎನ್.ಕಟಟ್ಡ, ಆರ್.ಟಿ. ನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು ಈ
ಶಾಲಾ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸಲಾಮತ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, . .ನಗರ,
ಕೆ.ಜಿ.ಎನ್.ಕಟಟ್ಡ, ಆರ್.ಟಿ. ನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು ಈ
ಶಾಲಾ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸಲಾಮತ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, . .ನಗರ,
ಕೆ.ಜಿ.ಎನ್.ಕಟಟ್ಡ, ಆರ್.ಟಿ. ನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು ಈ
ಶಾಲಾ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.

9/9/2009 0:00

B

9/9/2009 0:00

B

9/9/2009 0:00

B

33757

ADM‐1

ಎಂ 4ಮಸಂ.19.ಘೋಷಣೆ/
2009

33757

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಮಸಂ.19.ಘೋಷಣೆ/
2009

33763

GIA‐PRY & SEC

ಅಬೂಬಕರ್.ಎ.ಸೋಫೆಘರ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು
mc10[hindi02].11.ಅರೇಬಿ
ಅಂಜುಮಾನ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜು, ಜೋಡ ಮಸಜಿದ್
ಕ್/2009
ಇಲಕಲ್ . ಇವರ ಸಂಬಳ ತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/28/2011 0:00

D

33763

ADM‐1

ಅಬೂಬಕರ್.ಎ.ಸೋಫೆಘರ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು
mc10[hindi02].11.ಅರೇಬಿ
ಅಂಜುಮಾನ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜು, ಜೋಡ ಮಸಜಿದ್
ಕ್/2009
ಇಲಕಲ್ . ಇವರ ಸಂಬಳ ತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/28/2011 0:00

D

33763

MINO‐SEC

ಅಬೂಬಕರ್.ಎ.ಸೋಫೆಘರ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು
mc10[hindi02].11.ಅರೇಬಿ
ಅಂಜುಮಾನ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜು, ಜೋಡ ಮಸಜಿದ್
ಕ್/2009
ಇಲಕಲ್ . ಇವರ ಸಂಬಳ ತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/28/2011 0:00

D

33786

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2/ ಉ ಶಾ
ಖಾ
ಅನು.24. ಕಷ್ಣ ಸಂ/2009

ಹುದೆದ್

ಾನ ಮತುತ್ ಸಮಾಜ ಗ ಗೆ ಅನುದಾನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

8/18/2011 0:00

E

33786

ADM‐1

ಎಂ 2/ ಉ ಶಾ
ಖಾ
ಅನು.24. ಕಷ್ಣ ಸಂ/2009

ಹುದೆದ್

ಾನ ಮತುತ್ ಸಮಾಜ ಗ ಗೆ ಅನುದಾನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

8/18/2011 0:00

E

33786

MINO‐SEC

ಎಂ 2/ ಉ ಶಾ
ಖಾ
ಅನು.24. ಕಷ್ಣ ಸಂ/2009

ಹುದೆದ್

ಾನ ಮತುತ್ ಸಮಾಜ ಗ ಗೆ ಅನುದಾನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

8/18/2011 0:00

E

33789

ರ್ೕ ದಾತಾರ್, ಅಧಯ್ಕಷ್ರು, ಕನಾರ್ಟಕ‐ಮಹಾರಾಷಟ್ರ್ ಗಡಿ
ವಾದದ ಶೇಷ ಕಾನೂನು ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ‐ಇವರು
ಎಂ 4ಮಭಾಸಮಸೆಯ್.20.ಆ
GIA‐PRY & SEC
ಮಾನಯ್ ಮುಖಯ್ ಮಂತಿರ್ಯವರಿಗೆ ಸ ಲ್ ರುವ ದಿನಾಂಕ:
ಡ ತ/2009
16.10.2008 ರ ಮನ ಕುರಿತು

8/18/2011 0:00

D

33789

ADM‐1

ರ್ೕ ದಾತಾರ್, ಅಧಯ್ಕಷ್ರು, ಕನಾರ್ಟಕ‐ಮಹಾರಾಷಟ್ರ್ ಗಡಿ
ವಾದದ ಶೇಷ ಕಾನೂನು ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ‐ಇವರು
ಎಂ 4ಮಭಾಸಮಸೆಯ್.20.ಆ
ಮಾನಯ್ ಮುಖಯ್ ಮಂತಿರ್ಯವರಿಗೆ ಸ ಲ್ ರುವ ದಿನಾಂಕ:
ಡ ತ/2009
16.10.2008 ರ ಮನ ಕುರಿತು

8/18/2011 0:00

D

MINO‐SEC

ರ್ೕ ದಾತಾರ್, ಅಧಯ್ಕಷ್ರು, ಕನಾರ್ಟಕ‐ಮಹಾರಾಷಟ್ರ್ ಗಡಿ
ವಾದದ ಶೇಷ ಕಾನೂನು ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ‐ಇವರು
ಎಂ 4ಮಭಾಸಮಸೆಯ್.20.ಆ
ಮಾನಯ್ ಮುಖಯ್ ಮಂತಿರ್ಯವರಿಗೆ ಸ ಲ್ ರುವ ದಿನಾಂಕ:
ಡ ತ/2009
16.10.2008 ರ ಮನ ಕುರಿತು

8/18/2011 0:00

D

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಂಧನೂರು ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಲ್
ಎಂ 2 ವಸತಿ ಸಾ
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಕಸೂತ್ರಿಬಾ ಗಾಂಧಿ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ
GIA‐PRY & SEC
ದೂರು.29. ಕಷ್ಣ ಸಂ/2009
ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಅವಯ್ವಹಾರ
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್ ಸೂಕತ್ ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು

8/18/2011 0:00

D

33789

33833

ADM‐1

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಂಧನೂರು ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಲ್
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಕಸೂತ್ರಿಬಾ ಗಾಂಧಿ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ
ಎಂ 2 ವಸತಿ ಸಾ
ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಅವಯ್ವಹಾರ
ದೂರು.29. ಕಷ್ಣ ಸಂ/2009
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್ ಸೂಕತ್ ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು

8/18/2011 0:00

D

33833

MINO‐SEC

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಂಧನೂರು ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಲ್
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಕಸೂತ್ರಿಬಾ ಗಾಂಧಿ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ
ಎಂ 2 ವಸತಿ ಸಾ
ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಅವಯ್ವಹಾರ
ದೂರು.29. ಕಷ್ಣ ಸಂ/2009
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್ ಸೂಕತ್ ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು

8/18/2011 0:00

D

33890

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಉ ಪೌರ್
ಶಾ.32.ಅನುದಾನ/2009

8/5/2009 0:00

C

33890

ADM‐1

ಎಂ 2 ಉ ಪೌರ್
ಶಾ.32.ಅನುದಾನ/2009

8/5/2009 0:00

C

33890

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಉ ಪೌರ್
ಶಾ.32.ಅನುದಾನ/2009

8/5/2009 0:00

C

33960

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋ27/2008‐09

6/15/2009 0:00

D

33960

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋ27/2008‐09

6/15/2009 0:00

D

33960

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋ27/2008‐09

6/15/2009 0:00

D

33961

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋ23/2008‐09
4ಘೋ23/2008‐09

ಟಿಜನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತಾಯಲೂರು, ಮುಳಬಾಗಿಲು
ತಾ.. ಕಕೋಲಾರ
ತಾ
ೂೕಲಾರ ಜಿಲ
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲ
ಶಾಲೆಯನು
ಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅ.ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/15/2009 0:
0:00
00

D

6/15/2009 0:00

D

6/15/2009 0:00

D

33833

ಅಲ್‐ಅಮೀನ್ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ,
ತಿಪಟೂರು‐ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
ಅಲ್‐ಅಮೀನ್ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ,
ತಿಪಟೂರು‐ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
ಅಲ್‐ಅಮೀನ್ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ,
ತಿಪಟೂರು‐ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
ತುಂಬೆ ಸೆಂಟರ್ಲ್ ಆಂಮಾ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ತುಂಬೆ, ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾ..ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅ.ಸಂ.ಶಾಲೆ
ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ತುಂಬೆ ಸೆಂಟರ್ಲ್ ಆಂಮಾ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ತುಂಬೆ, ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾ..ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅ.ಸಂ.ಶಾಲೆ
ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ತುಂಬೆ ಸೆಂಟರ್ಲ್ ಆಂಮಾ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ತುಂಬೆ, ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾ..ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅ.ಸಂ.ಶಾಲೆ
ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.

33961

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋ23/2008‐09

ಟಿಜನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತಾಯಲೂರು, ಮುಳಬಾಗಿಲು
ತಾ.. ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅ.ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

33961

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋ23/2008‐09

ಟಿಜನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತಾಯಲೂರು, ಮುಳಬಾಗಿಲು
ತಾ.. ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅ.ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

33962

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋ26/2008‐09

6/15/2009 0:00

D

33962

ADM‐1

ಎಂ

6/15/2009 0:00

D

33962

MINO‐SEC

ಎಂ

6/15/2009 0:00

D

33963

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ

6/15/2009 0:00

D

33963

ADM‐1

ಎಂ

6/15/2009 0:00

D

ಸಂತ ಥಾಮಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗೋಣಿಕೊಪಪ್, ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸಂತ ಥಾಮಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗೋಣಿಕೊಪಪ್, ಈ
4ಘೋ26/2008‐09 ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸಂತ ಥಾಮಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗೋಣಿಕೊಪಪ್, ಈ
4ಘೋ26/2008‐09 ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸಂತ ಅಣಣ್ಮಮ್ ಸಂಯುಕತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಜಪೇಟೆ,
4ಎಂ 4ಘೋ78/200
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ
7‐08
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸಂತ ಅಣಣ್ಮಮ್ ಸಂಯುಕತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಜಪೇಟೆ,
4ಎಂ 4ಘೋ78/200
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ
7‐08
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.

33963

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಎಂ 4ಘೋ78/200
7‐08

33964

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋ32/2008‐09

33964

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋ32/2008‐09

33964

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋ32/2008‐09

33966

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋ48/2007‐08

33966

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋ48/2007‐08

33966

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋ48/2007‐08

33967

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋ76/2007‐08

33967

ADM‐1

33967

ಸಂತ ಅಣಣ್ಮಮ್ ಸಂಯುಕತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಜಪೇಟೆ,
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸಂತ ಮೇರಿ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಕೆದಮುಳೂಳ್ರು,
ವರಾಜಪೇಟೆ ತಾ.. ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸಂತ ಮೇರಿ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಕೆದಮುಳೂಳ್ರು,
ವರಾಜಪೇಟೆ ತಾ.. ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸಂತ ಮೇರಿ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಕೆದಮುಳೂಳ್ರು,
ವರಾಜಪೇಟೆ ತಾ.. ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೇಕೆರ್ಡ್ ಹಾಟ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಾಗನ ಹ ಳ್, ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೇಕೆರ್ಡ್ ಹಾಟ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಾಗನ ಹ ಳ್, ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೇಕೆರ್ಡ್ ಹಾಟ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಾಗನ ಹ ಳ್, ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.

6/15/2009 0:00

D

6/15/2009 0:00

D

6/15/2009 0:00

D

6/15/2009 0:00

D

6/15/2009 0:00

D

6/15/2009 0:00

D

6/15/2009 0:00

D

ಎಡಮಕಿಕ್ ಫೀಡರ್ ಕಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಹೆಗಗ್ಳ, ರಾಜಪೇಟೆ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/15/2009 0:00

D

ಎಂ 4ಘೋ76/2007‐08

ಎಡಮಕಿಕ್ ಫೀಡರ್ ಕಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಹೆಗಗ್ಳ, ರಾಜಪೇಟೆ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/15/2009 0:00

D

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋ76/2007‐08

ಎಡಮಕಿ ಫೀಡರ್ ಕಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಪಾ
ಎಡಮಕಿಕ್
ಪಾರ್ರ್ಥಮಿಕ
ಥಮಿಕ ಶಾಲ
ಶಾಲೆ,
ಹೆಗಗ್ಳ, ರಾಜಪೇಟೆ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/15/2009 0:00

D

33968

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋ38/2008‐09

6/15/2009 0:00

D

33968

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋ38/2008‐09

6/15/2009 0:00

D

33968

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋ38/2008‐09

6/15/2009 0:00

D

33969

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋ37/2008‐09

6/15/2009 0:00

D

33969

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋ37/2008‐09

6/15/2009 0:00

D

33969

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋ37/2008‐09

6/15/2009 0:00

D

33970

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋ45/2007‐08

6/15/2009 0:00

D

ನಿಮರ್ಲ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಿ.ಜಿ.ಪಾಳಯ್,
ಕೊಳೆಳ್ಗಾಲ ತಾ.. ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ನಿಮರ್ಲ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಿ.ಜಿ.ಪಾಳಯ್,
ಕೊಳೆಳ್ಗಾಲ ತಾ.. ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ನಿಮರ್ಲ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಿ.ಜಿ.ಪಾಳಯ್,
ಕೊಳೆಳ್ಗಾಲ ತಾ.. ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ನಿಮರ್ಲ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಿ.ಜಿ.ಪಾಳಯ್, ಕೊಳೆಳ್ಗಾಲ
ತಾ..ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ನಿಮರ್ಲ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಿ.ಜಿ.ಪಾಳಯ್, ಕೊಳೆಳ್ಗಾಲ
ತಾ..ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ನಿಮರ್ಲ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಿ.ಜಿ.ಪಾಳಯ್, ಕೊಳೆಳ್ಗಾಲ
ತಾ..ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ, ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.

33970

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋ45/2007‐08

33970

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋ45/2007‐08

34319

GIA‐PRY & SEC M c2.34. ಕಷ್ಣ ಸಂ/2009

34319

ADM‐1

M c2.34. ಕಷ್ಣ ಸಂ/2009

34319

MINO‐SEC

M c2.34. ಕಷ್ಣ ಸಂ/2009

34320

GIA‐PRY & SEC M C2.35. .ಬೇಡಿಕೆ/2009

ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ, ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ, ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
Printing of Urdu Text Books of 1st, 2nd and
6th Standare
Printing of Urdu Text Books of 1st, 2nd and
6th Standare
Printing of Urdu Text Books of 1st, 2nd and
6th Standare
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಹೊನಾನ್ ,
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್‐ಶಾಲೆಯನುನ್ ಉದುರ್ ರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆಗೆ
ೕನಗೊ ರುವುದನುನ್ ರದುದ್ಪಡಿ ಪುನಃ
ಶಾಲೆಯನು ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಚಾರದ ಬಗೆ
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಹೊನಾನ್ ,
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್‐ಶಾಲೆಯನುನ್ ಉದುರ್ ರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆಗೆ
ೕನಗೊ ರುವುದನುನ್ ರದುದ್ಪಡಿ ಪುನಃ
ಶಾಲೆಯನು ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಚಾರದ ಬಗೆ
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಹೊನಾನ್ ,
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್‐ಶಾಲೆಯನುನ್ ಉದುರ್ ರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆಗೆ
ೕನಗೊ ರುವುದನುನ್ ರದುದ್ಪಡಿ ಪುನಃ
ಶಾಲೆಯನು ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಚಾರದ ಬಗೆ
ಉದುರ್ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವಗಾರ್ವಣೆಯ ಲ್
ಕೆಲ ಂದು ಕಷ್ಕರ ಹೆಸರುಗಳನುನ್ ಬಿಡುವಂತೆ ಕೋರಿ

6/15/2009 0:00

D

6/15/2009 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

34320

ADM‐1

M C2.35. .ಬೇಡಿಕೆ/2009

34320

MINO‐SEC

M C2.35. .ಬೇಡಿಕೆ/2009

34472

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2.36.ವಗಾರ್ವಣೆ/200
9

34472

ADM‐1

ಎಂ 2.36.ವಗಾರ್ವಣೆ/200 ಉದುರ್ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವಗಾರ್ವಣೆಯ ಲ್
9
ಕೆಲ ಂದು ಕಷ್ಕರ ಹೆಸರುಗಳನುನ್ ಬಿಡುವಂತೆ ಕೋರಿ

8/18/2011 0:00

D

34472

MINO‐SEC

ಎಂ 2.36.ವಗಾರ್ವಣೆ/200 ಉದುರ್ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವಗಾರ್ವಣೆಯ ಲ್
9
ಕೆಲ ಂದು ಕಷ್ಕರ ಹೆಸರುಗಳನುನ್ ಬಿಡುವಂತೆ ಕೋರಿ

8/18/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

34494

34494

34494

34496

34496

34496

mc 10
GIA‐PRY & SEC hindi02.13.ಅರೇಬಿಕ್/200
9
mc 10
ADM‐1
hindi02.13.ಅರೇಬಿಕ್/200
9
mc 10
MINO‐SEC
hindi02.13.ಅರೇಬಿಕ್/200
9
mc 10
GIA‐PRY & SEC hindi02.14.ಅರೇಬಿಕ್/200
9
mc 10
ADM‐1
hindi02.14.ಅರೇಬಿಕ್/200
9
mc 10
MINO‐SEC
hindi02.14.ಅರೇಬಿಕ್/200
9

ಸಾಖಾಪಿಯಾ ಮಿಲಲ್ತ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ
ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
ಸಾಖಾಪಿಯಾ ಮಿಲಲ್ತ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ
ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
ಸಾಖಾಪಿಯಾ ಮಿಲಲ್ತ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ
ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
ನೂರುಲ್ ಹುದಾ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಹಳೇಹುಬಬ್ ಳ್‐ಇ ಲ್
ಫೌಖಾನಿಯಾ 1,2,3 ನೇ ವಗರ್ಗಳನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ನೂರುಲ್ ಹುದಾ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಹಳೇಹುಬಬ್ ಳ್‐ಇ ಲ್
ಫೌಖಾನಿಯಾ 1,2,3 ನೇ ವಗರ್ಗಳನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ನೂರುಲ್ ಹುದಾ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಹಳೇಹುಬಬ್ ಳ್‐ಇ ಲ್
ಫೌಖಾನಿಯಾ 1,2,3 ನೇ ವಗರ್ಗಳನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ

34604

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಎಲ್
ಕೊಯ್.1. .ಬೇಡಿಕೆ/2009

34604

ADM‐1

ಎಂ 2 ಎಲ್
ಕೊಯ್.1. .ಬೇಡಿಕೆ/2009

34604

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಎಲ್
ಕೊಯ್.1. .ಬೇಡಿಕೆ/2009

34616
34616
34616
34624
34624
34624

ಎಂ 4ಮರಾಠಿಸಮಸೆಯ್.23.
.ಬೇಡಿಕೆ/2009
ಎಂ 4ಮರಾಠಿಸಮಸೆಯ್.23.
ADM‐1
.ಬೇಡಿಕೆ/2009
ಎಂ 4ಮರಾಠಿಸಮಸೆಯ್.23.
MINO‐SEC
.ಬೇಡಿಕೆ/2009
mc10hindi01.07. ಂದಿ/2
GIA‐PRY & SEC
009
mc10hindi01.07. ಂದಿ/2
ADM‐1
009
mc10hindi01.07. ಂದಿ/2
MINO‐SEC
009
GIA‐PRY & SEC

34625

GIA‐PRY & SEC

34625

ADM‐1

34625

MINO‐SEC

34626

GIA‐PRY & SEC

34626

ADM‐1

34626

MINO‐SEC

34627

GIA‐PRY & SEC

34627

ADM‐1

34627

MINO‐SEC

34635

GIA‐PRY & SEC

34635

ADM‐1

ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್ ಅಜೀಂ
ಧಾನ ಸಭಾ ೇತರ್ ಅವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್
ಸಂಖೆಯ್ 35 ರ ಕುರಿತು
ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್ ಅಜೀಂ
ಧಾನ ಸಭಾ ೇತರ್ ಅವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್
ಸಂಖೆಯ್ 35 ರ ಕುರಿತು
ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್ ಅಜೀಂ
ಧಾನ ಸಭಾ ೇತರ್ ಅವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್
ಸಂಖೆಯ್ 35 ರ ಕುರಿತು

8/18/2011 0:00

E

8/18/2011 0:00

E

8/18/2011 0:00

E

ಮರಾಠಿ ಕಷ್ಕರ ಸಮಸೆಯ್ಗಳ ಬಗೆಗ್

6/9/2010 0:00

E

ಮರಾಠಿ ಕಷ್ಕರ ಸಮಸೆಯ್ಗಳ ಬಗೆಗ್

6/9/2010 0:00

E

ಮರಾಠಿ ಕಷ್ಕರ ಸಮಸೆಯ್ಗಳ ಬಗೆಗ್

6/9/2010 0:00

E

5/10/2010 0:00

C

5/10/2010 0:00

C

5/10/2010 0:00

C

9/9/2009 0:00

B

9/9/2009 0:00

B

9/9/2009 0:00

B

8/27/2011 0:00

D

8/27/2011 0:00

D

8/27/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳನುನ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳನುನ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳನುನ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಕಾಲ್ ಕ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಉದಯಗಿರಿ, ಮೈಸೂರು, ಈ
ಎಂ 4.22.ಘೋಷಣೆ/2009 ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಕಾಲ್ ಕ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಉದಯಗಿರಿ, ಮೈಸೂರು, ಈ
ಎಂ 4.22.ಘೋಷಣೆ/2009 ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಕಾಲ್ ಕ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಉದಯಗಿರಿ, ಮೈಸೂರು, ಈ
ಎಂ 4.22.ಘೋಷಣೆ/2009 ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೆ
ಘೋ
ಸುವ ಬಗೆ
mc10hindi02.15.ಅರೇಬಿ
ಫೌಖಾನಿಯಾ ಪರೀ ೆ ತತಸ್ಮಾನ ಕುರಿತು
ಕ್/2009
mc10hindi02.15.ಅರೇಬಿ
ಫೌಖಾನಿಯಾ ಪರೀ ೆ ತತಸ್ಮಾನ ಕುರಿತು
ಕ್/2009
mc10hindi02.15.ಅರೇಬಿ
ಫೌಖಾನಿಯಾ ಪರೀ ೆ ತತಸ್ಮಾನ ಕುರಿತು
ಕ್/2009
ರ್ೕ ಎಂ.ಬಿ.ಮನಸೂರ, ಸ. . ಯಾಕುಬಿಯಾ ಅರೇಬಿಕ್
mc10hindi02.16.ಅರೇಬಿ
ಶಾಲೆ, ಚಾಂದ್ ಗ ಲ್, ಬೆಳಗಾ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ
ಕ್/2009
ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಕುರಿತು
ರ್ೕ ಎಂ.ಬಿ.ಮನಸೂರ, ಸ. . ಯಾಕುಬಿಯಾ ಅರೇಬಿಕ್
mc10hindi02.16.ಅರೇಬಿ
ಶಾಲೆ, ಚಾಂದ್ ಗ ಲ್, ಬೆಳಗಾ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ
ಕ್/2009
ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಕುರಿತು
ರ್ೕ ಎಂ.ಬಿ.ಮನಸೂರ, ಸ. . ಯಾಕುಬಿಯಾ ಅರೇಬಿಕ್
mc10hindi02.16.ಅರೇಬಿ
ಶಾಲೆ, ಚಾಂದ್ ಗ ಲ್, ಬೆಳಗಾ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ
ಕ್/2009
ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಕುರಿತು
Visit of Assistant Commissioner for Linguistic
ಎಂ 4ಅಸಂಆ ೕಗಬೇಟಿ.
Minorities, Chennai to Mysore and
01.ಆಡ ತ/2009
Chamarajnagar District from 1st to 4th July,
2009‐reg.
Visit of Assistant Commissioner for Linguistic
ಎಂ 4ಅಸಂಆ ೕಗಬೇಟಿ.
Minorities, Chennai to Mysore and
01.ಆಡ ತ/2009
Chamarajnagar District from 1st to 4th July,
2009‐reg.

34635

Visit of Assistant Commissioner for Linguistic
ಎಂ 4ಅಸಂಆ ೕಗಬೇಟಿ.
Minorities, Chennai to Mysore and
MINO‐SEC
01.ಆಡ ತ/2009
Chamarajnagar District from 1st to 4th July,
2009‐reg.
ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಸೊಸೈಟಿ,
ಎಂ. .ಬಿ.ಎಸ್.ಭವನ, ವ ಗಗ್‐ಇವರು
GIA‐PRY & SEC ಎಂ 4.21.ಘೋಷಣೆ/2009
ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಸಾಯ್ನ್ ಜೋಸ್ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ
ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಸೊಸೈಟಿ,
ಎಂ. .ಬಿ.ಎಸ್.ಭವನ, ವ ಗಗ್‐ಇವರು
ADM‐1
ಎಂ 4.21.ಘೋಷಣೆ/2009
ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಸಾಯ್ನ್ ಜೋಸ್ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ
ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಸೊಸೈಟಿ,
ಎಂ. .ಬಿ.ಎಸ್.ಭವನ, ವ ಗಗ್‐ಇವರು
MINO‐SEC
ಎಂ 4.21.ಘೋಷಣೆ/2009
ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಸಾಯ್ನ್ ಜೋಸ್ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ
ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಮೇ 2009 ರ ಪರ್ಯಾಣ ಭತೆಯ್ಯ ಬಿ ಲ್ಗೆ ಮೇಲು ರುಜು
GIA‐PRY & SEC ಎಂ 4.01.ಪರ್ಭತೆಯ್/2009
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಮೇ 2009 ರ ಪರ್ಯಾಣ ಭತೆಯ್ಯ ಬಿ ಲ್ಗೆ ಮೇಲು ರುಜು
ADM‐1
ಎಂ 4.01.ಪರ್ಭತೆಯ್/2009
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಮೇ 2009 ರ ಪರ್ಯಾಣ ಭತೆಯ್ಯ ಬಿ ಲ್ಗೆ ಮೇಲು ರುಜು
MINO‐SEC
ಎಂ 4.01.ಪರ್ಭತೆಯ್/2009
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

8/18/2011 0:00

D

9/9/2009 0:00

B

9/9/2009 0:00

B

9/9/2009 0:00

B

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

34651

ಆರಾಧನಾ ಸೋ ಯಲ್ ಸ ೕರ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿ, ರಿಪಪ್ನ್
ಪೇಟೆ, ಹೊಸನಗರ ತಾ.‐ಇವರ ಆಶರ್ಯದ ಲ್
ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ನವಜೊಯ್ೕತಿ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ
GIA‐PRY & SEC ಎಂ 4.24.ಘೋಷಣೆ/2009
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಧಾಮಿರ್ಕ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಕಷ್ಣ
ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆ
ಸಂಸೆಥ್ ಎಂ
ಎಂದು
ದು ಘೋ
ಘೋ ಸುವ
ಸುವ ಬಗ
ಬಗೆೆಗ್

6/9/2010 0:00

E

34651

ADM‐1

ಆರಾಧನಾ ಸೋ ಯಲ್ ಸ ೕರ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿ, ರಿಪಪ್ನ್
ಪೇಟೆ, ಹೊಸನಗರ ತಾ.‐ಇವರ ಆಶರ್ಯದ ಲ್
ಎಂ 4.24.ಘೋಷಣೆ/2009
ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ನವಜೊಯ್ೕತಿ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಧಾಮಿರ್ಕ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/9/2010 0:00

E

MINO‐SEC

ಆರಾಧನಾ ಸೋ ಯಲ್ ಸ ೕರ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿ, ರಿಪಪ್ನ್
ಪೇಟೆ, ಹೊಸನಗರ ತಾ.‐ಇವರ ಆಶರ್ಯದ ಲ್
ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ನವಜೊಯ್ೕತಿ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ
ಎಂ 4.24.ಘೋಷಣೆ/2009
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಧಾಮಿರ್ಕ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/9/2010 0:00

E

34653

ಆರಾಧನಾ ಸೋ ಯಲ್ ಸ ೕರ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿ,ರಿಪಪ್ನ್
ಪೇಟೆ ತಾ.‐ಇವರ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ
ನವಜೊಯ್ೕತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
GIA‐PRY & SEC ಎಂ 4.25.ಘೋಷಣೆ/2009
ಕೋ ಗೆ‐ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಧಾಮಿರ್ಕ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಎಂದ್ು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

1/30/2010 0:00

D

34653

ಆರಾಧನಾ ಸೋ ಯಲ್ ಸ ೕರ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿ,ರಿಪಪ್ನ್
ಪೇಟೆ ತಾ.‐ಇವರ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ
ನವಜೊಯ್ೕತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಎಂ 4.25.ಘೋಷಣೆ/2009
ಕೋ ಗೆ‐ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಧಾಮಿರ್ಕ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಎಂದ್ು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

1/30/2010 0:00

D

34647

34647

34647

34648
34648
34648

34651

ADM‐1

ಆರಾಧನಾ ಸೋ ಯಲ್ ಸ ೕರ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿ,ರಿಪಪ್ನ್
ಪೇಟೆ ತಾ.‐ಇವರ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ
ಎಂ 4.25.ಘೋಷಣೆ/2009
ನವಜೊಯ್ೕತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಕೋ ಗೆ‐ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಧಾಮಿರ್ಕ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಎಂದ್ು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

34962

ಮೇರಾಜು ಉಲ್ ಊಲುಮ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ,
ಯಾದಗಿರಿ ರವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ
ಎಂ. 10..17.ಅರೇಬಿಕ್/20
ಮೇರಾಜು ಉಲ್ ಊಲುಮ ಅರೇಬಿಕ್
GIA‐PRY & SEC
09
ಶಾಲೆ,ಯಾದಗಿರಿ ಶಾಲೆಯ ಎರಡು ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ
ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

2/28/2011 0:00

D

34962

ADM‐1

ಮೇರಾಜು ಉಲ್ ಊಲುಮ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ,
ಯಾದಗಿರಿ ರವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ
ಎಂ. 10..17.ಅರೇಬಿಕ್/20
ಮೇರಾಜು ಉಲ್ ಊಲುಮ ಅರೇಬಿಕ್
09
ಶಾಲೆ,ಯಾದಗಿರಿ ಶಾಲೆಯ ಎರಡು ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ
ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

2/28/2011 0:00

D

MINO‐SEC

ಮೇರಾಜು ಉಲ್ ಊಲುಮ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ,
ಯಾದಗಿರಿ ರವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ
ಎಂ. 10..17.ಅರೇಬಿಕ್/20
ಮೇರಾಜು ಉಲ್ ಊಲುಮ ಅರೇಬಿಕ್
09
ಶಾಲೆ,ಯಾದಗಿರಿ ಶಾಲೆಯ ಎರಡು ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ
ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

2/28/2011 0:
0:00
00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

34653

34666

34666

34666

34962

MINO‐SEC

ಫಾತಿಮಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುಶಾಲನಗರ‐ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
GIA‐PRY & SEC ಎಂ 4.26.ಘೋಷಣೆ/2009 ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ
ಫಾತಿಮಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುಶಾಲನಗರ‐ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ADM‐1
ಎಂ 4.26.ಘೋಷಣೆ/2009 ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ
ಫಾತಿಮಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುಶಾಲನಗರ‐ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
MINO‐SEC
ಎಂ 4.26.ಘೋಷಣೆ/2009 ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ

34967

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಶಾ ಕ ಆನು
ಬಿಡು.37.ಅನುದಾನ/2009

34967

ADM‐1

ಎಂ 2 ಶಾ ಕ ಆನು
ಬಿಡು.37.ಅನುದಾನ/2009

ಅನವ್ರ್ ಖಾನ್ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್
ಟರ್ಸ್ಟ್,ಪಿಲಯ್,ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ,ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಅನುದಾನ
ನಿಧಿಯಿಂದ ಶೇಷ ಅನುದಾನವನುನ್
ಬಿಡಿಗಡೆಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.ಕನಾರ್ಟಕ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ
ಅಭಿವೃದಿಧ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,ಬೆಂಗಳೂರು,ಇವರ
ಪತರ್ಕೆಕ್‐ ಸಚಿವರು ! ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅಗತಯ್ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಳುಳ್ವಂತೆ
ನಿದೇರ್ ರುವ ಬಗೆ
ಅನವ್ರ್ ಖಾನ್ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್
ಟರ್ಸ್ಟ್,ಪಿಲಯ್,ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ,ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಅನುದಾನ
ನಿಧಿಯಿಂದ ಶೇಷ ಅನುದಾನವನುನ್
ಬಿಡಿಗಡೆಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.ಕನಾರ್ಟಕ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ
ಅಭಿವೃದಿಧ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,ಬೆಂಗಳೂರು,ಇವರ
ಪತರ್ಕೆಕ್‐ ಸಚಿವರು ! ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅಗತಯ್ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಳುಳ್ವಂತೆ
ನಿದೇರ್ ರುವ ಬಗೆ

ಎಂ 2 ಶಾ ಕ ಆನು
ಬಿಡು.37.ಅನುದಾನ/2009

34967

MINO‐SEC

34974

GIA‐PRY & SEC

34974

ADM‐1

34974

MINO‐SEC

34975

GIA‐PRY & SEC

34975

ADM‐1

34975

MINO‐SEC

34976

GIA‐PRY & SEC

34976

ADM‐1

34976

MINO‐SEC

34977

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ. .8/ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ
/ಗ.ಸೆ.ಸೂ/116/2009‐10

34977

ADM‐1

ಎಂ. .8/ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ
/ಗ.ಸೆ.ಸೂ/116/2009‐10

34977

MINO‐SEC

ಎಂ. .8/ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ
/ಗ.ಸೆ.ಸೂ/116/2009‐10

34978

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ. .8/ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ
/ಚು.ಗು.ಪರ್ಶೆನ್/1165/200
9‐10

ಎಂ. .8/ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ
/ಚು.ಗು,ಪರ್ಶೆನ್/665/2009‐
10
ಎಂ. .8/ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ
/ಚು.ಗು,ಪರ್ಶೆನ್/665/2009‐
10
ಎಂ. .8/ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ
/ಚು.ಗು,ಪರ್ಶೆನ್/665/2009‐
10
ಎಂ. .8/ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ
/ಚು.ಗು.ಪರ್ಶೆನ್/77/2009‐
10
ಎಂ. .8/ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ
/ಚು.ಗು.ಪರ್ಶೆನ್/77/2009‐
10
ಎಂ. .8/ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ
/ಚು.ಗು.ಪರ್ಶೆನ್/77/2009‐
10
ಎಂ. .8/ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ
/ಗ.ಸೆ.ಸೂ./351/2009‐
10
/
ಡಿ ಎಂ
ಎಂ. .8/ಎಸ್
/ಗ.ಸೆ.ಸೂ./351/2009‐
10
ಎಂ. .8/ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ
/ಗ.ಸೆ.ಸೂ./351/2009‐
10

ಅನವ್ರ್ ಖಾನ್ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್
ಟರ್ಸ್ಟ್,ಪಿಲಯ್,ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ,ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಅನುದಾನ
ನಿಧಿಯಿಂದ ಶೇಷ ಅನುದಾನವನುನ್
ಬಿಡಿಗಡೆಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.ಕನಾರ್ಟಕ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ
ಅಭಿವೃದಿಧ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,ಬೆಂಗಳೂರು,ಇವರ
ಪತರ್ಕೆಕ್‐ ಸಚಿವರು ! ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅಗತಯ್ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಳುಳ್ವಂತೆ
ನಿದೇರ್ ರುವ ಬಗೆ
ಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ನಾಯಕ್ ಜೆ.ಡಿ. ಭಟಕ್ಳ
ರವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್: 665 ಕೆಕ್
ಉತರಗಳನುನ್ ಸ ಸುವ ಕುರಿತು
ಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ನಾಯಕ್ ಜೆ.ಡಿ. ಭಟಕ್ಳ
ರವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್: 665 ಕೆಕ್
ಉತರಗಳನುನ್ ಸ ಸುವ ಕುರಿತು
ಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ನಾಯಕ್ ಜೆ.ಡಿ. ಭಟಕ್ಳ
ರವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್: 665 ಕೆಕ್
ಉತರಗಳನುನ್ ಸ ಸುವ ಕುರಿತು
ಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಪರ್ಕಾಶ್ ಬಾಬಣಣ್
ಹುಕೆಕ್ೕರಿ ರವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್: 77 ಕೆಕ್
ಉತರಗಳನುನ್ ಸ ಸುವ ಕುರಿತು
ಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಪರ್ಕಾಶ್ ಬಾಬಣಣ್
ಹುಕೆಕ್ೕರಿ ರವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್: 77 ಕೆಕ್
ಉತರಗಳನುನ್ ಸ ಸುವ ಕುರಿತು
ಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಪರ್ಕಾಶ್ ಬಾಬಣಣ್
ಹುಕೆಕ್ೕರಿ ರವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್: 77 ಕೆಕ್
ಉತರಗಳನುನ್ ಸ ಸುವ ಕುರಿತು
ರ್ೕ ಎನ್.ಎ.ಹಾಯ್ರಿಸ್, ಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರು‐ಇವರ
ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆ 351 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಗಳನುನ್
ಸ ಸುವ ಕುರಿತು
ರ್ೕ ಎನ್.ಎ.ಹಾಯ್ರಿಸ್,
ಯ್
, ಧ
ಧಾನ ಸಭಾ
ಭ ಸದಸಯ್ರು‐ಇವರ
ಯ್
ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆ 351 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಗಳನುನ್
ಸ ಸುವ ಕುರಿತು
ರ್ೕ ಎನ್.ಎ.ಹಾಯ್ರಿಸ್, ಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರು‐ಇವರ
ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆ 351 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಗಳನುನ್
ಸ ಸುವ ಕುರಿತು
ಮಾನಯ್ ಧಾನ ಸಭಾಧಯ್ಕಷ್ರು ನಿಯಮ 73 ರ
ಅಡಿಯ ಲ್ ಅಂಗೀಕರಿ ರುವ ರ್ೕ ಅಶೋಕ್
ಮಹದೇವಪಪ್ ಪಟಟ್ಣ ರವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ
ಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ್: 116 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಗಳನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ
ಕುರಿತು
ಮಾನಯ್ ಧಾನ ಸಭಾಧಯ್ಕಷ್ರು ನಿಯಮ 73 ರ
ಅಡಿಯ ಲ್ ಅಂಗೀಕರಿ ರುವ ರ್ೕ ಅಶೋಕ್
ಮಹದೇವಪಪ್ ಪಟಟ್ಣ ರವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ
ಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ್: 116 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಗಳನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ
ಕುರಿತು
ಮಾನಯ್ ಧಾನ ಸಭಾಧಯ್ಕಷ್ರು ನಿಯಮ 73 ರ
ಅಡಿಯ ಲ್ ಅಂಗೀಕರಿ ರುವ ರ್ೕ ಅಶೋಕ್
ಮಹದೇವಪಪ್ ಪಟಟ್ಣ ರವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ
ಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ್: 116 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಗಳನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ
ಕುರಿತು
ಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಮಾರಿಹಾಳ್
ಸುರೇಶ್ ವರುದರ್ಪಪ್ ಕಿತೂತ್ರು ರವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ
ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 1165 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಗಳನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ
ಕುರಿತು

8/18/2011 0:00

D

8/11/2011 0:00

E

8/11/2011 0:00

E

8/11/2011 0:00

E

8/11/2011 0:00

E

8/11/2011 0:00

E

8/11/2011 0:00

E

8/11/2011 0:00

E

8/11/2011 0:00

E

8/11/2011 0:00

E

8/11/2011 0:00

E

8/11/2011 0:00

E

8/11/2011 0:00

E

8/11/2011 0:00

E

34978

ADM‐1

34978

MINO‐SEC

34979

GIA‐PRY & SEC

34979

34979

34987

34987

34987

34998

34998

34998

35000

35000

ಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಮಾರಿಹಾಳ್
ಎಂ. .8/ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ
ಸುರೇಶ್ ವರುದರ್ಪಪ್ ಕಿತೂತ್ರು ರವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ
/ಚು.ಗು.ಪರ್ಶೆನ್/1165/200
ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 1165 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಗಳನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ
9‐10
ಕುರಿತು
ಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಮಾರಿಹಾಳ್
ಎಂ. .8/ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ
ಸುರೇಶ್ ವರುದರ್ಪಪ್ ಕಿತೂತ್ರು ರವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ
/ಚು.ಗು.ಪರ್ಶೆನ್/1165/200
ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 1165 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಗಳನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ
9‐10
ಕುರಿತು

8/11/2011 0:00

E

8/11/2011 0:00

E

ಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಮಾರಿಹಾಳ್
ಎಂ. .8/ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ
/ಚು.ಗು.ಪರ್ಶೆನ್/1164/200 ಸುರೇಶ್ ವರುದರ್ಪಪ್ ಕಿತೂತ್ರು ರವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ
ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್: 1164 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಗಳನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
9‐10

8/11/2011 0:00

E

ADM‐1

ಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಮಾರಿಹಾಳ್
ಎಂ. .8/ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ
/ಚು.ಗು.ಪರ್ಶೆನ್/1164/200 ಸುರೇಶ್ ವರುದರ್ಪಪ್ ಕಿತೂತ್ರು ರವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ
ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್: 1164 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಗಳನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
9‐10

8/11/2011 0:00

E

MINO‐SEC

ಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಮಾರಿಹಾಳ್
ಎಂ. .8/ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ
/ಚು.ಗು.ಪರ್ಶೆನ್/1164/200 ಸುರೇಶ್ ವರುದರ್ಪಪ್ ಕಿತೂತ್ರು ರವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ
ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್: 1164 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಗಳನುನ್ ಸ ಸ
ಲ್ ುವ ಬಗೆಗ್
9‐10

8/11/2011 0:00

E

ಇಲಾಖೆಯ ರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಂಥನ‐2
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ದಿನಾಂಕ: 26/27.06.2009

8/18/2011 0:00

D

ಇಲಾಖೆಯ ರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಂಥನ‐2
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ದಿನಾಂಕ: 26/27.06.2009

8/18/2011 0:00

D

ಇಲಾಖೆಯ ರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಂಥನ‐2
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ದಿನಾಂಕ: 26/27.06.2009

8/18/2011 0:00

D

Shifting of C.M.A Schools

8/18/2011 0:00

D

Shifting of C.M.A Schools

8/18/2011 0:00

D

Shifting of C.M.A Schools

8/18/2011 0:00

D

ಎಂ 2 ಉ ಶಾ ಬೇ
ವ.42. ಕಷ್ಣ ಸಂ/2009

ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕಶಾಲೆ,ಕಾಡುಗೊಂಡನ
ಹ ಳ್ಗಾಧೀನಗರ,ಉತತ್ರ ವಲಯ‐3,ಬೆಂಗಳೂರು,ಈ
ಶಾಲೆಗೆ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಉದುರ್ ಇತರೆ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷೆಗಳೂ,ಬೆಂಗಳೂರುರವರು ಭೇಟಿ
ನೀಡಿ ಪರಿ
ರುವ ಬಗೆಗ್.

8/18/2011 0:00

D

ಎಂ 2 ಉ ಶಾ ಬೇ
ವ.42. ಕಷ್ಣ ಸಂ/2009

ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕಶಾಲೆ,ಕಾಡುಗೊಂಡನ
ಹ ಳ್ಗಾಧೀನಗರ,ಉತತ್ರ ವಲಯ‐3,ಬೆಂಗಳೂರು,ಈ
ಶಾಲೆಗೆ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಉದುರ್ ಇತರೆ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷೆಗಳೂ,ಬೆಂಗಳೂರುರವರು ಭೇಟಿ
ನೀಡಿ ಪರಿ
ರುವ ಬಗೆಗ್.

8/18/2011 0:00

D

ಎಂ 2 ಪರ್ ಮಂ 15
GIA‐PRY & SEC ಅಂಶ.25.ಕೇಂದರ್ಪಾರ್ ೕ/2
009
ಎಂ 2 ಪರ್ ಮಂ 15
ADM‐1
ಅಂಶ.25.ಕೇಂದರ್ಪಾರ್ ೕ/2
009
ಎಂ 2 ಪರ್ ಮಂ 15
MINO‐SEC
ಅಂಶ.25.ಕೇಂದರ್ಪಾರ್ ೕ/2
009
ಎಂ 2 ಖಾ ಶಾ
GIA‐PRY & SEC ಸಥ್ಳಾಂತರ.40.ಶಾ.ಸಾಥ್ಪನೆ/
2009
ಎಂ 2 ಖಾ ಶಾ
ADM‐1
ಸಥ್ಳಾಂತರ.40.ಶಾ.ಸಾಥ್ಪನೆ/
2009
ಎಂ 2 ಖಾ ಶಾ
MINO‐SEC
ಸಥ್ಳಾಂತರ.40.ಶಾ.ಸಾಥ್ಪನೆ/
2009

GIA‐PRY & SEC

ADM‐1

35000

35048

35048

35048

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಉ ಶಾ ಬೇ
ವ.42. ಕಷ್ಣ ಸಂ/2009

ಎಂ 2 ಶಾಲೆಗೆ
GIA‐PRY & SEC ಅನುದಾನ.44.ಅನುದಾನ/2
009
ಎಂ 2 ಶಾಲೆಗೆ
ADM‐1
ಅನುದಾನ.44.ಅನುದಾನ/2
009
ಎಂ 2 ಶಾಲೆಗೆ
MINO‐SEC
ಅನುದಾನ.44.ಅನುದಾನ/2
009

ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕಶಾಲೆ,ಕಾಡುಗೊಂಡನ
ಹ ಳ್ಗಾಧೀನಗರ,ಉತತ್ರ ವಲಯ‐3,ಬೆಂಗಳೂರು,ಈ
ಶಾಲೆಗೆ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಉದುರ್ ಇತರೆ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷೆಗಳೂ,ಬೆಂಗಳೂರುರವರು ಭೇಟಿ
ನೀಡಿ ಪರಿ
ರುವ ಬಗೆಗ್.
Request to sanction Salary Grant to Al‐Hilal
Urdu High School, New Bank Colony, KBN
College Road, Gulbarga
Request to sanction Salary Grant to Al‐Hilal
Urdu High School, New Bank Colony, KBN
College Road, Gulbarga
Request to sanction Salary Grant to Al‐Hilal
Urdu High School, New Bank Colony, KBN
College Road, Gulbarga

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

35053

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಉ ಸಂ
ಉದುರ್ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ
ಹುದೆದ್.45.ನಿ ೕಜನೆ/2009 ಸಂ ೕಜಕರ ಖಾ ಹುದೆದ್ಗೆ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

8/18/2011 0:00

D

35053

ADM‐1

ಎಂ 2 ಉ ಸಂ
ಉದುರ್ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ
ಹುದೆದ್.45.ನಿ ೕಜನೆ/2009 ಸಂ ೕಜಕರ ಖಾ ಹುದೆದ್ಗೆ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

8/18/2011 0:00

D

35053

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಉ ಸಂ
ಉದುರ್ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ
ಹುದೆದ್.45.ನಿ ೕಜನೆ/2009 ಸಂ ೕಜಕರ ಖಾ ಹುದೆದ್ಗೆ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

8/18/2011 0:00

D

35058

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಅನುಕಂಪಆ.27.ನೇ
ಮಕಾತಿ/2009

1/30/2010 0:00

D

35058

ADM‐1

ಎಂ 4ಅನುಕಂಪಆ.27.ನೇ
ಮಕಾತಿ/2009
ಮಕಾತಿ/2009

1/30/2010 0:00

D

35058

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಅನುಕಂಪಆ.27.ನೇ
ಮಕಾತಿ/2009

1/30/2010 0:00

D

35067

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 5ಅಸಂಭಾಷಾಶಾಲಾ.0
1.ಅಂಕಿಅಂಶ/2009

7/25/2011 0:00

D

35067

ADM‐1

ಎಂ 5ಅಸಂಭಾಷಾಶಾಲಾ.0
1.ಅಂಕಿಅಂಶ/2009

7/25/2011 0:00

D

35067

MINO‐SEC

ಎಂ 5ಅಸಂಭಾಷಾಶಾಲಾ.0
1.ಅಂಕಿಅಂಶ/2009

7/25/2011 0:00

D

35093

2008‐09 ನೇ ಸಾ ನ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ
ಎಂ 2 ೕನೇತರ
ಗಾರ್ಂಟ್‐17ಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಹೆಚುಚ್ವರಿ/ಉ ತಾಯ
GIA‐PRY & SEC ಅಯವಯ್ಯ.7. ೕಜನೆ/20
ಧನ ನಿ ೕಗ ಕಂಡಿಕೆಗ ಗೆ ಇಲಾಖಾ
09
ಉತತ್ರಗಳನುನ್ ದಧ್ಪಡಿ ಉತತ್ರಗಳನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

8/26/2011 0:00

D

35093

2008‐09 ನೇ ಸಾ ನ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ
ಎಂ 2 ೕನೇತರ
ಗಾರ್ಂಟ್‐17ಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಹೆಚುಚ್ವರಿ/ಉ ತಾಯ
ಅಯವಯ್ಯ.7. ೕಜನೆ/20
ಧನ ನಿ ೕಗ ಕಂಡಿಕೆಗ ಗೆ ಇಲಾಖಾ
09
ಉತತ್ರಗಳನುನ್ ದಧ್ಪಡಿ ಉತತ್ರಗಳನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

8/26/2011 0:00

D

ADM‐1

ರ್ೕಮತಿ
ಲ್ ಮೇರಿ ಕೋಂ. ದಿವಂಗತ ಅಂತೋಣಿ
ಸಾವ್ಮಿ‐ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ಉದೊಯ್ೕಗ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ರ್ೕಮತಿ
ಲ್ ಮೇರಿ ಕೋಂ. ದಿವಂಗತ ಅಂತೋಣಿ
ಸಾವ್ವ್ಮಿ‐ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ಧ
ಮೇಲೆ
ಉದೊಯ್ೕಗ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ರ್ೕಮತಿ
ಲ್ ಮೇರಿ ಕೋಂ. ದಿವಂಗತ ಅಂತೋಣಿ
ಸಾವ್ಮಿ‐ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ಉದೊಯ್ೕಗ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಗಳ ವರಗಳನುನ್
ಸ ಸುತಿರುವ ಬಗೆ
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಗಳ ವರಗಳನುನ್
ಸ ಸುತಿರುವ ಬಗೆ
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಗಳ ವರಗಳನುನ್
ಸ ಸುತಿರುವ ಬಗೆ

8/26/2011 0:00

D

7/18/2011 0:00

D

7/18/2011 0:00

D

7/18/2011 0:00

D

ಮೂನ್ ಬೆ ಟ್ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
GIA‐PRY & SEC ಎಂ 4.28.ಘೋಷಣೆ/2009 ಶಾಂತಿನಗರ, ಮೈಸೂರು‐ಜೀ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

9/9/2009 0:00

B

ADM‐1

ಮೂನ್ ಬೆ ಟ್ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಎಂ 4.28.ಘೋಷಣೆ/2009 ಶಾಂತಿನಗರ, ಮೈಸೂರು‐ಜೀ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

9/9/2009 0:00

B

MINO‐SEC

ಮೂನ್ ಬೆ ಟ್ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಎಂ 4.28.ಘೋಷಣೆ/2009 ಶಾಂತಿನಗರ, ಮೈಸೂರು‐ಜೀ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

9/9/2009 0:00

B

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

8/1/2009 0:00

A

8/1/2009 0:00

A

8/1/2009 0:00

A

8/1/2009 0:00

A

35093

MINO‐SEC

35167

GIA‐PRY & SEC

35167

ADM‐1

35167

MINO‐SEC

35201

35201

35201

35231

35231

35231

35242

35242

35242

35253

35253

35253

35255

2008‐09 ನೇ ಸಾ ನ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ
ಎಂ 2 ೕನೇತರ
ಗಾರ್ಂಟ್‐17ಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಹೆಚುಚ್ವರಿ/ಉ ತಾಯ
ಅಯವಯ್ಯ.7. ೕಜನೆ/20
ಧನ ನಿ ೕಗ ಕಂಡಿಕೆಗ ಗೆ ಇಲಾಖಾ
09
ಉತತ್ರಗಳನುನ್ ದಧ್ಪಡಿ ಉತತ್ರಗಳನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
ಎಂ 4ಅ.ಸಂ.ಆಡ ತ.29.ಆ
ಡ ತ/2009
ಎಂ 4ಅ.ಸಂ.ಆಡ ತ.29.ಆ
ಡ ತ/2009
ಎಂ 4ಅ.ಸಂ.ಆಡ ತ.29.ಆ
ಡ ತ/2009

ಇಲಾಖಾ ಫಲಾನಿಭ ಆಧಾರಿತ
ೕಜನೆಗಳ
ೕಜನೆಗಳ ಕೈಪಿಡಿ ತಾಯಾರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಇಲಾಖಾ ಫಲಾನಿಭ ಆಧಾರಿತ
ೕಜನೆಗಳ
ೕಜನೆಗಳ ಕೈಪಿಡಿ ತಾಯಾರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಇಲಾಖಾ ಫಲಾನಿಭ ಆಧಾರಿತ
ೕಜನೆಗಳ
ೕಜನೆಗಳ ಕೈಪಿಡಿ ತಾಯಾರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

mc
ಸಾದಿಯಾ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ
GIA‐PRY & SEC 10hindi02.19.ಅರೇಬಿಕ್/2
ಕಷ್ಕಿಯರನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
009
mc
ಸಾದಿಯಾ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ
ADM‐1
10hindi02.19.ಅರೇಬಿಕ್/2
ಕಷ್ಕಿಯರನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
009
mc
ಸಾದಿಯಾ ಅರ
ಅರೇಬಿಕ್
ೕಬಿಕ್ ಶಾಲೆಯ
ಶಾಲ ಯ ಲ್ ಸ
ಸೇವೆ
ೕವ ಸ ಸುತಿರುವ
ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ
MINO‐SEC
10hindi02.19.ಅರೇಬಿಕ್/2
ಕಷ್ಕಿಯರನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
009
1992 ನೇ ಸಾ ನವರೆಗೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲಾದ ಅರೇಬಿಕ್
mc10hindi02.20.ಅರೇಬಿ
GIA‐PRY & SEC
ಮದರಸಾಗಳನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ
ಕ್/2009
ಬಗೆ
1992 ನೇ ಸಾ ನವರೆಗೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲಾದ ಅರೇಬಿಕ್
mc10hindi02.20.ಅರೇಬಿ
ADM‐1
ಮದರಸಾಗಳನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ
ಕ್/2009
ಬಗೆ
1992 ನೇ ಸಾ ನವರೆಗೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲಾದ ಅರೇಬಿಕ್
mc10hindi02.20.ಅರೇಬಿ
MINO‐SEC
ಮದರಸಾಗಳನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ
ಕ್/2009
ಬಗೆ
ಕಛೇರಿಯ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚಚ್ದ ಅಯವಯ್ಯದ ಲ್ ರೂ
ಎಂ 2 ಸಾ ರಿಗೆ ವೆ ಎ
80,000/‐ಗಳನುನ್ ಎ ಬಿಲುಲ್ ತಯಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ
GIA‐PRY & SEC
ಬಿಲುಲ್ 1/2005‐06
ಸದರಿ ಬಿ ಲ್ನ ವೆಚಚ್ದ ಎನ್ ಡಿ ಬಿಲುಲ್ ತಯಾರಿ
ಸ ರುವ ಬಗೆ.
ಕಛೇರಿಯ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚಚ್ದ ಅಯವಯ್ಯದ ಲ್ ರೂ
ಎಂ 2 ಸಾ ರಿಗೆ ವೆ ಎ
80,000/‐ಗಳನುನ್ ಎ ಬಿಲುಲ್ ತಯಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ
ADM‐1
ಬಿಲುಲ್ 1/2005‐06
ಸದರಿ ಬಿ ಲ್ನ ವೆಚಚ್ದ ಎನ್ ಡಿ ಬಿಲುಲ್ ತಯಾರಿ
ಸ ರುವ ಬಗೆ.
ಕಛೇರಿಯ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚಚ್ದ ಅಯವಯ್ಯದ ಲ್ ರೂ
ಎಂ 2 ಸಾ ರಿಗೆ ವೆ ಎ
80,000/‐ಗಳನುನ್ ಎ ಬಿಲುಲ್ ತಯಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ
MINO‐SEC
ಬಿಲುಲ್ 1/2005‐06
ಸದರಿ ಬಿ ಲ್ನ ವೆಚಚ್ದ ಎನ್ ಡಿ ಬಿಲುಲ್ ತಯಾರಿ
ಸ ರುವ ಬಗೆ.
GIA‐PRY & SEC ಎಂ 2 ಕ ವೆ / 7/ 2006‐07 2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿ ವಚಚ್ಗಳ ಡಿ

ಬಿಲುಲ್ಗಳು

35255

ADM‐1

ಎಂ 2 ಕ ವೆ / 7/ 2006‐07 2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿ ವಚಚ್ಗಳ ಡಿ

ಬಿಲುಲ್ಗಳು

8/1/2009 0:00

A

35255

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಕ ವೆ / 7/ 2006‐07 2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿ ವಚಚ್ಗಳ ಡಿ

ಬಿಲುಲ್ಗಳು

8/1/2009 0:00

A

8/1/2009 0:00

A

8/1/2009 0:00

A

8/1/2009 0:00

A

8/1/2009 0:00

A

8/1/2009 0:00

A

8/1/2009 0:00

A

2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ ದೂರವಾಣಿ ವೆಚಚ್ದ ಡಿ
ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಕುರಿತು

8/1/2009 0:00

A

2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ ದೂರವಾಣಿ ವೆಚಚ್ದ ಡಿ
ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಕುರಿತು

8/1/2009 0:00

A

2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ ದೂರವಾಣಿ ವೆಚಚ್ದ ಡಿ
ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಕುರಿತು

8/1/2009 0:00

A

35256

GIA‐PRY & SEC ಎಂ 2 ವೇ ಬಿ 18/2006‐07

35256

ADM‐1

ಎಂ 2 ವೇ ಬಿ 18/2006‐07

35256

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ವೇ ಬಿ 18/2006‐07

35257

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಕೆ ವೆ ಪರ್ ವೆ ಬಿ
10/2006‐07

35257

ADM‐1

ಎಂ 2 ಕೆ ವೆ ಪರ್ ವೆ ಬಿ
10/2006‐07

35257

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಕೆ ವೆ ಪರ್ ವೆ ಬಿ
10/2006‐07

35263

35263

35263

ಎಂ 2 ಇತರೆ ದೂರವಾಣಿ
GIA‐PRY & SEC ವೆಚಚ್ದ ಡಿ ಬಿಲುಲ್ 2/2006‐
07
ಎಂ 2 ಇತರೆ ದೂರವಾಣಿ
ADM‐1
ವೆಚಚ್ದ ಡಿ ಬಿಲುಲ್ 2/2006‐
07
ಎಂ 2 ಇತರೆ ದೂರವಾಣಿ
MINO‐SEC
ವೆಚಚ್ದ ಡಿ ಬಿಲುಲ್ 2/2006‐
07

2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನೇತರ ಅಯವಯ್ಯ
ವೇತನಗ ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು
2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನೇತರ ಅಯವಯ್ಯ
ವೇತನಗ ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು
2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನೇತರ ಅಯವಯ್ಯ
ವೇತನಗ ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು
2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ ಕಚೇರಿ ವೆಚಚ್ಗಳಾದ
ಸಾಮಾನಯ್ ವೆಚಚ್, ಸಾರಿಗೆ ವೆಚಚ್ ಹಾಗೂ ಪರ್ಯಾಣ
ವೆಚಚ್ಗ ಗೆ ಅಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.
2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ ಕಚೇರಿ ವೆಚಚ್ಗಳಾದ
ಸಾಮಾನಯ್ ವೆಚಚ್, ಸಾರಿಗೆ ವೆಚಚ್ ಹಾಗೂ ಪರ್ಯಾಣ
ವೆಚಚ್ಗ ಗೆ ಅಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.
2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ ಕಚೇರಿ ವೆಚಚ್ಗಳಾದ
ಸಾಮಾನಯ್ ವೆಚಚ್, ಸಾರಿಗೆ ವೆಚಚ್ ಹಾಗೂ ಪರ್ಯಾಣ
ವೆಚಚ್ಗ ಗೆ ಅಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.

35264

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಲೇಖನ ಸಾಮಗಿರ್ ಖ ಕಛೇರಿಗೆ ಅವಶಯ್ಕ ಲೇಖನ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅವಶಯ್ಕ
17/2006‐07
ಸಾಮಗಿರ್ಗಳನು
ಸಾಮಗಿ
ಗಳನುನ್ ಜನತಾ ಬಜಾರಿನಿಲ್
ಬಜಾರಿನಿ ಖರೀಸದಿಸುವ ಬಗ
ಬಗೆಗ್.

8/1/2009 0:00

A

35264

ADM‐1

ಎಂ 2 ಲೇಖನ ಸಾಮಗಿರ್ ಖ ಕಛೇರಿಗೆ ಅವಶಯ್ಕ ಲೇಖನ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅವಶಯ್ಕ
17/2006‐07
ಸಾಮಗಿರ್ಗಳನುನ್ ಜನತಾ ಬಜಾರಿನಿಲ್ ಖರೀಸದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/1/2009 0:00

A

35264

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಲೇಖನ ಸಾಮಗಿರ್ ಖ ಕಛೇರಿಗೆ ಅವಶಯ್ಕ ಲೇಖನ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅವಶಯ್ಕ
17/2006‐07
ಸಾಮಗಿರ್ಗಳನುನ್ ಜನತಾ ಬಜಾರಿನಿಲ್ ಖರೀಸದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/1/2009 0:00

A

35265

GIA‐PRY & SEC

ವಾಹನ ಸಂಖೆಯ್ ಕೆ ಎ ಒ1ಜಿ 3229 ರ ದುರ ತ್ ಕುರಿತು,

8/1/2009 0:00

A

35265

ADM‐1

ವಾಹನ ಸಂಖೆಯ್ ಕೆ ಎ ಒ1ಜಿ 3229 ರ ದುರ ತ್ ಕುರಿತು,

8/1/2009 0:00

A

35265

MINO‐SEC

ವಾಹನ ಸಂಖೆಯ್ ಕೆ ಎ ಒ1ಜಿ 3229 ರ ದುರ ತ್ ಕುರಿತು,

8/1/2009 0:00

A

35267

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಸಾರಿಗೆ ವೆಚಚ್ಗಳ ಡಿ
ಬಿಲುಲ್ಗಳು 30/2006‐07

2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚಚ್ಗಳ ಡಿ
ಬಿಲುಲ್ಗಳು .

8/1/2009 0:00

A

35267

ADM‐1

ಎಂ 2 ಸಾರಿಗೆ ವೆಚಚ್ಗಳ ಡಿ
ಬಿಲುಲ್ಗಳು 30/2006‐07

2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚಚ್ಗಳ ಡಿ
ಬಿಲುಲ್ಗಳು .

8/1/2009 0:00

A

35267

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಸಾರಿಗೆ ವೆಚಚ್ಗಳ ಡಿ
ಬಿಲುಲ್ಗಳು 30/2006‐07

2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚಚ್ಗಳ ಡಿ
ಬಿಲುಲ್ಗಳು .

8/1/2009 0:00

A

35268

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ವಾಹನ ದುರ ತ್
14/2006‐07

8/1/2009 0:00

A

ಎಂ 2 ವಾಹನ ದುರ ತ್ 64
/2005‐06
ಎಂ 2 ವಾಹನ ದುರ ತ್ 64
/2005‐06
ಎಂ 2 ವಾಹನ ದುರ ತ್ 64
/2005‐06

ಕವೇರಿಯ ವಾಹನ ಸಂಖೆಯ್ ಕೆ ಎ 01ಜಿ 3229 ರ
ದುರ ಕುರಿತು.

35268
35268

35269

35269

35269

ಕವೇರಿಯ ವಾಹನ ಸಂಖೆಯ್ ಕೆ ಎ 01ಜಿ 3229 ರ
ದುರ ಕುರಿತು.
ಕವೇರಿಯ ವಾಹನ ಸಂಖೆಯ್ ಕೆ ಎ 01ಜಿ 3229 ರ
MINO‐SEC
ದುರ ಕುರಿತು.
ಸಂತ ತೆರೆಸಾ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನ ರ ತ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ, ಮಾದಾಪುರ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ.‐ಈ
GIA‐PRY & SEC ಎಂ 4.30.ಘೋಷಣೆ/2009
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಸಂತ ತೆರೆಸಾ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನ ರ ತ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ, ಮಾದಾಪುರ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ.‐ಈ
ADM‐1
ಎಂ 4.30.ಘೋಷಣೆ/2009
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಸಂತ ತೆರೆಸಾ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನ ರ ತ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ, ಮಾದಾಪುರ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ.‐ಈ
MINO‐SEC
ಎಂ 4.30.ಘೋಷಣೆ/2009
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ADM‐1

ಎಂ 2 ವಾಹನ ದುರ ತ್
14/2006‐07
ಎಂ 2 ವಾಹನ ದುರ ತ್
14/2006‐07

8/1/2009 0:00

A

8/1/2009 0:00

A

7/25/2011 0:00

D

7/25/2011 0:00

D

7/25/2011 0:00

D

35270

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ದೂರವಾಣಿ ವೆಚಚ್ದ
ಡಿ ಬಿಲುಲ್ 6/2005‐06

2005‐06 ನೇ ಸಾ ನ ದೂರವಾಣಿ ವೆಚಚ್ದ ಡಿ
ಬಿಲುಲ್ಗಳು.

8/1/2009 0:00

A

35270

ADM‐1

ಎಂ 2 ದೂರವಾಣಿ ವೆಚಚ್ದ
ಡಿ ಬಿಲುಲ್ 6/2005‐06

2005‐06 ನೇ ಸಾ ನ ದೂರವಾಣಿ ವೆಚಚ್ದ ಡಿ
ಬಿಲುಲ್ಗಳು.

8/1/2009 0:00

A

35270

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ದೂರವಾಣಿ ವೆಚಚ್ದ
ಡಿ ಬಿಲುಲ್ 6/2005‐06

2005‐06 ನೇ ಸಾ ನ ದೂರವಾಣಿ ವೆಚಚ್ದ ಡಿ
ಬಿಲುಲ್ಗಳು.

8/1/2009 0:00

A

35271

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಕ ಆದುನಿಕರಣ ಕಾ ಕಛೇರಿ ಅದುನೀಕರಣ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಅನುಷಾಠ್ನಕಾಕ್ಗಿ
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ /22/2005‐06
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/1/2009 0:00

E

35271

ADM‐1

ಎಂ 2 ಕ ಆದುನಿಕರಣ ಕಾ ಕಛೇರಿ ಅದುನೀಕರಣ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಅನುಷಾಠ್ನಕಾಕ್ಗಿ
ಪರ್ಸಾವನೆ
ಸಾತ್ವನೆ /22/2005‐06
ಪರ್ಸಾವನೆ
ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಸುವ
ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
ಬಗೆ.

8/1/2009 0:00

E

35271

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಕ ಆದುನಿಕರಣ ಕಾ ಕಛೇರಿ ಅದುನೀಕರಣ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಅನುಷಾಠ್ನಕಾಕ್ಗಿ
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ /22/2005‐06
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/1/2009 0:00

E

8/1/2009 0:00

E

8/1/2009 0:00

E

8/1/2009 0:00

E

8/1/2009 0:00

E

8/1/2009 0:00

E

8/1/2009 0:00

E

8/1/2009 0:00

D

8/1/2009 0:00

D

8/1/2009 0:00

D

35272
35272
35272
35274

35274

35274
35275
35275
35275

ಎಂ 2 ಇತರೆ ಜಿರಾಕ್ಸ್
ಕಛೆರಿಯ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಯಂತರ್ ದುರ ತ್ ಬಗಗ್.
ಯಂತರ್ ದು 38/2005‐06
ಎಂ 2 ಇತರೆ ಜಿರಾಕ್ಸ್
ಕಛೆರಿಯ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಯಂತರ್ ದುರ ತ್ ಬಗಗ್.
ADM‐1
ಯಂತರ್ ದು 38/2005‐06
ಎಂ 2 ಇತರೆ ಜಿರಾಕ್ಸ್
ಕಛೆರಿಯ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಯಂತರ್ ದುರ ತ್ ಬಗಗ್.
MINO‐SEC
ಯಂತರ್ ದು 38/2005‐06
ಕಛೇರಿಯ ಬಬ್ಂದಿಯ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣದ ಬಿ ಲ್ನ
ಎಂ 2 ಬಬ್ಂದಿ ವೇ
GIA‐PRY & SEC ಬಾಯ್ಂಕ್ ಜಮಾ /13/2005‐ ಹಣವನುನ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಸಬಬ್ಂದಿಯ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ
ಜಮಾ ಮಾಡವ ಬಗೆ
06
ಎಂ 2 ಬಬ್ಂದಿ ವೇ
ಕಛೇರಿಯ ಬಬ್ಂದಿಯ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣದ ಬಿ ಲ್ನ
ADM‐1
ಬಾಯ್ಂಕ್ ಜಮಾ /13/2005‐ ಹಣವನುನ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಸಬಬ್ಂದಿಯ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ
06
ಜಮಾ ಮಾಡವ ಬಗೆ
ಕಛೇರಿಯ ಬಬ್ಂದಿಯ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣದ ಬಿ ಲ್ನ
ಎಂ 2 ಬಬ್ಂದಿ ವೇ
MINO‐SEC
ಬಾಯ್ಂಕ್ ಜಮಾ /13/2005‐ ಹಣವನುನ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಸಬಬ್ಂದಿಯ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ
ಜಮಾ ಮಾಡವ ಬಗೆ
06
ಕಂ ಯ್ೕಟಗರ್ ಗೆ ದುಯ್ತೆ ಸಂಪಕರ್ಗೂ ಸಲು
ಎಂ 2 ಇತರೆ ದು
GIA‐PRY & SEC
ವೈರಿಂಗ್ ವಯ್ವಸೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
4/2006‐07
ಕಂ ಯ್ೕಟಗರ್ ಗೆ ದುಯ್ತೆ ಸಂಪಕರ್ಗೂ ಸಲು
ಎಂ 2 ಇತರೆ ದು
ADM‐1
ವೈರಿಂಗ್ ವಯ್ವಸೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
4/2006‐07
ಕಂ ಯ್ೕಟಗರ್ ಗೆ ದುಯ್ತೆ ಸಂಪಕರ್ಗೂ ಸಲು
ಎಂ 2 ಇತರೆ ದು
MINO‐SEC
ವೈರಿಂಗ್ ವಯ್ವಸೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
4/2006‐07
GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ತೂ ಯಂತರ್ ಖ
50/2005‐06
ಎಂ 2 ತೂ ಯಂತರ್ ಖ
50/2005‐06
ಎಂ 2 ತೂ ಯಂತರ್ ಖ
50/2005‐06

35276

GIA‐PRY & SEC

35276

ADM‐1

35276

MINO‐SEC

35277

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2/ಲೇ ಸಾ ಖರೀದಿ

35277

ADM‐1

ಎಂ 2/ಲೇ ಸಾ ಖರೀದಿ

35277

MINO‐SEC

ಎಂ 2/ಲೇ ಸಾ ಖರೀದಿ

35278

GIA‐PRY & SEC

35278

ADM‐1

35278

MINO‐SEC

35279

GIA‐PRY & SEC

35279

ADM‐1

35279

MINO‐SEC

ಎಮ 2 ಸಾರಿಗೆ ವೆಚಚ್ ದ
ಡಿ ಬಿಲು /8/2005‐06
ಎಮ 2 ಸಾರಿಗೆ ವೆಚಚ್ ದ
ಡಿ ಬಿಲು /8/2005‐06
ಎಮ 2 ಸಾರಿಗೆ ವೆಚಚ್ ದ
ಡಿ ಬಿಲು /8/2005‐06
ಎಂ 2 ಕಛೆರಿಯ
ಸಾಮಾನಯ್ ವೆಚಚ್ದ ಡಿ
ಬಿಲುಗಳು/7/2005‐06
ಎಂ 2 ಕಛೆರಿಯ
ಸಾಮಾನಯ್ ವೆಚಚ್ದ ಡಿ
ಬಿಲುಗಳು/7/2005‐06
ಎಂ 2 ಕಛೆರಿಯ
ಸಾಮಾನಯ್ ವೆಚಚ್ದ ಡಿ
ಬಿಲುಗಳು/7/2005‐06

35283

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಕೊ ಇಂಕು ಡೂ ಖ
117/ 2006‐07

35283

ADM‐1

ಎಂ 2 ಕೊ ಇಂಕು ಡೂ ಖ
117/ 2006‐07

35283

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಕೊ ಇಂಕು ಡೂ ಖ
117/ 2006‐07

35284

GIA‐PRY & SEC

35284

ADM‐1

35284

MINO‐SEC

35285

GIA‐PRY & SEC

35285

ADM‐1

ಎಂ 2 ವಾಹನ ನಿ ೕ
11/2006‐07
ಎಂ 2 ವಾಹನ ನಿ ೕ
11/2006‐07
ಎಂ 2 ವಾಹನ ನಿ ೕ
11/2006‐07
ಎಂ 2 ಕ .ಅದುನೀಕರಣ
ೕ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ 8/2006‐
07
ಎಂ 2 ಕ .ಅದುನೀಕರಣ
ೕ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ 8/2006‐
07

ಕಛೇರಿಯ ರವಾನೆ ಕಾಯರ್ಕೆಕ್ ತೊಕದ ಯಂತರ್
ವೇ ಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಕಛೇರಿಯ ರವಾನೆ ಕಾಯರ್ಕೆಕ್ ತೊಕದ ಯಂತರ್
ವೇ ಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಕಛೇರಿಯ ರವಾನೆ ಕಾಯರ್ಕೆಕ್ ತೊಕದ ಯಂತರ್
ವೇ ಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಜನತಾ ಬಜಾರಿನ ಲ್ ಕಛೇರಿಗೆ ಅವಶಯ್ಕ ಲೇಖನ ಮತುತ್
ಇತರೆ ಸಾಮಗಿರ್ಗಳನುನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಜನತಾ ಬಜಾರಿನ ಲ್ ಕಛೇರಿಗೆ ಅವಶಯ್ಕ ಲೇಖನ ಮತುತ್
ಇತರೆ ಸಾಮಗಿರ್ಗಳನುನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಜನತಾ ಬಜಾರಿನ ಲ್ ಕಛೇರಿಗೆ ಅವಶಯ್ಕ ಲೇಖನ ಮತುತ್
ಇತರೆ ಸಾಮಗಿರ್ಗಳನುನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿಯ ವಾಹನದ ಸಾರಿಗೆ
ವೆಚಚ್ಗಳ ಡಿ ಬಿಲುಗಳು.
2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿಯ ವಾಹನದ ಸಾರಿಗೆ
ವೆಚಚ್ಗಳ ಡಿ ಬಿಲುಗಳು.
2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿಯ ವಾಹನದ ಸಾರಿಗೆ
ವೆಚಚ್ಗಳ ಡಿ ಬಿಲುಗಳು.

8/1/2009 0:00

A

8/1/2009 0:00

A

8/1/2009 0:00

A

8/1/2009 0:00

A

8/1/2009 0:00

A

8/1/2009 0:00

A

8/1/2009 0:00

A

8/1/2009 0:00

A

8/1/2009 0:00

A

2005‐06 ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೆರಿಯ ಸಾಮಾನಯ್ ವೆಚಚ್ದ
ಡಿ ಬಿ ಲ್ಗಳು

8/1/2009 0:00

A

2005‐06 ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೆರಿಯ ಸಾಮಾನಯ್ ವೆಚಚ್ದ
ಡಿ ಬಿ ಲ್ಗಳು

8/1/2009 0:00

A

2005‐06 ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೆರಿಯ ಸಾಮಾನಯ್ ವೆಚಚ್ದ
ಡಿ ಬಿ ಲ್ಗಳು

8/1/2009 0:00

A

8/1/2009 0:00

A

8/1/2009 0:00

A

8/1/2009 0:00

A

8/1/2009 0:00

E

8/1/2009 0:00

E

8/1/2009 0:00

E

8/1/2009 0:00

D

8/1/2009 0:00

D

ಕೋರಸ್ ಇಂಕ್ ನುನ್ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ
ಡೂಪಲ್ಕೇಟಿಂಗ ಯಂತರ್ಕೆಕ್ ಈ ಕಛೆರಿಯ
ಬಹುಪರ್ರ್ತಿಗಳನುನ್ನ್ ತಗಯಲು ಕೋರಸ್ ಇಂಕ್ ನುನ್ನ್
ಕಛೆರಿಯ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿ ನಿಂದ ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ಬಗೆ,
ಕೋರಸ್ ಇಂಕ್ ನುನ್ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ
ಡೂಪಲ್ಕೇಟಿಂಗ ಯಂತರ್ಕೆಕ್ ಈ ಕಛೆರಿಯ
ಬಹುಪರ್ತಿಗಳನುನ್ ತಗಯಲು ಕೋರಸ್ ಇಂಕ್ ನುನ್
ಕಛೆರಿಯ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿ ನಿಂದ ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ಬಗೆ,
ಕೋರಸ್ ಇಂಕ್ ನುನ್ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ
ಡೂಪಲ್ಕೇಟಿಂಗ ಯಂತರ್ಕೆಕ್ ಈ ಕಛೆರಿಯ
ಬಹುಪರ್ತಿಗಳನುನ್ ತಗಯಲು ಕೋರಸ್ ಇಂಕ್ ನುನ್
ಕಛೆರಿಯ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿ ನಿಂದ ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ಬಗೆ,
ಈ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯದ ವಾಹನ ಸಂಖೆ ಕೆ ಎಒ01 ಜಿ
3229 ನಿ ೕಜನೆ ಕುರಿತು.
ಈ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯದ ವಾಹನ ಸಂಖೆ ಕೆ ಎಒ01 ಜಿ
3229 ನಿ ೕಜನೆ ಕುರಿತು.
ಈ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯದ ವಾಹನ ಸಂಖೆ ಕೆ ಎಒ01 ಜಿ
3229 ನಿ ೕಜನೆ ಕುರಿತು.
2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿ ಅದುನೀಕರಣ
ಕಾಯರ್ರ್ಮ ಕುರಿತು ಸಕಾರ್ರಕಕ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ
ಬಗೆ.
2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿ ಅದುನೀಕರಣ
ಕಾಯರ್ರ್ಮ ಕುರಿತು ಸಕಾರ್ರಕಕ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ
ಬಗೆ.

ಎಂ 2 ಕ .ಅದುನೀಕರಣ
ೕ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ 8/2006‐
07
ಎಂ 2 ಸಾರಿಗೆ ವೆಚಚ್ ಡಿ
ಬಿಲುಗಳು 18/2007‐08
ಎಂ 2 ಸಾರಿಗೆ ವೆಚಚ್ ಡಿ
ಬಿಲುಗಳು 18/2007‐08
ಎಂ 2 ಸಾರಿಗೆ ವೆಚಚ್ ಡಿ
ಬಿಲುಗಳು 18/2007‐08

2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿ ಅದುನೀಕರಣ
ಕಾಯರ್ರ್ಮ ಕುರಿತು ಸಕಾರ್ರಕಕ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ
ಬಗೆ.
2007‐08 ನೇ ಸಾ ನ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚಚ್ಗಳ ಡಿ
ಬಿಲುಗಳು
2007‐08 ನೇ ಸಾ ನ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚಚ್ಗಳ ಡಿ
ಬಿಲುಗಳು
2007‐08 ನೇ ಸಾ ನ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚಚ್ಗಳ ಡಿ
ಬಿಲುಗಳು

8/1/2009 0:00

D

8/1/2009 0:00

A

8/1/2009 0:00

A

8/1/2009 0:00

A

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ದೂರವಾಣಿ ವೆಚಚ್ದ ಡಿ
ಬಿಲುಲ್ಗಳು

8/1/2009 0:00

A

ಎಂ 2 ದೂರವಾಣಿ ವೆಚಚ್ದ
ಡಿ ಬಿಲುಲ್ / 7/ 2007‐08

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ದೂರವಾಣಿ ವೆಚಚ್ದ ಡಿ
ಬಿಲುಲ್ಗಳು

8/1/2009 0:00

A

ಎಂ 2 ದೂರವಾಣಿ ವೆಚಚ್ದ
ಡಿ ಬಿಲುಲ್ / 7/ 2007‐08

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ದೂರವಾಣಿ ವೆಚಚ್ದ ಡಿ
ಬಿಲುಲ್ಗಳು

8/1/2009 0:00

A

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

35318

ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಹಾಗು ಸಂಸಕ್ೃತ ಶಾಲಾ
ನೌಕರರ ಸಂಘದ
mc10hindi02.26.ಅರೇಬಿ
ಅಧಯ್ಕಷ್ರು,ನವಬಾಗ, ಜಾಪೂರ,ಇವರು ಮನ ಯ ಲ್
GIA‐PRY & SEC
ಕ್/2009
ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಕನನ್ಡ ಭೋದನೆಗಾಗಿ
ಕಷ್ಕರನುನ್ ನೇಮಿಸಲು ಕೋರಿರುತಾತ್ರೆ.

8/27/2011 0:00

D

35318

ADM‐1

ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಹಾಗು ಸಂಸಕ್ೃತ ಶಾಲಾ
ನೌಕರರ ಸಂಘದ
mc10hindi02.26.ಅರೇಬಿ
ಅಧಯ್ಕಷ್ರು,ನವಬಾಗ, ಜಾಪೂರ,ಇವರು ಮನ ಯ ಲ್
ಕ್/2009
ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಕನನ್ಡ ಭೋದನೆಗಾಗಿ
ಕಷ್ಕರನುನ್ ನೇಮಿಸಲು ಕೋರಿರುತಾತ್ರೆ.

8/27/2011 0:00

D

MINO‐SEC

ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಹಾಗು ಸಂಸಕ್ೃತ ಶಾಲಾ
ನೌಕರರ ಸಂಘದ
mc10hindi02.26.ಅರೇಬಿ
ಅಧಯ್ಕಷ್ರು,ನವಬಾಗ, ಜಾಪೂರ,ಇವರು ಮನ ಯ ಲ್
ಕ್/2009
ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಕನನ್ಡ ಭೋದನೆಗಾಗಿ
ಕಷ್ಕರನುನ್ ನೇಮಿಸಲು ಕೋರಿರುತಾತ್ರೆ.

8/27/2011 0:00

D

6/9/2010 0:00

D

6/9/2010 0:00

D

6/9/2010 0:00

D

8/5/2009 0:00

A

35285

MINO‐SEC

35286

GIA‐PRY & SEC

35286

ADM‐1

35286

MINO‐SEC

35287

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ದೂರವಾಣಿ ವೆಚಚ್ದ
ಡಿ ಬಿಲುಲ್ / 7/ 2007‐08

35287

ADM‐1

35287

MINO‐SEC

35305

GIA‐PRY & SEC

35305

ADM‐1

35305

MINO‐SEC

35318

35336

35336

35336

35390

ಎಂ 5ಇತರೆದ ತಕಿರ್ಬೇ.02
.ಆಡ ತ/2009
ಎಂ 5ಇತರೆದ ತಕಿರ್ಬೇ.02
.ಆಡ ತ/2009
ಎಂ 5ಇತರೆದ ತಕಿರ್ಬೇ.02
.ಆಡ ತ/2009

ಅಧಯ್ಕಷ್ರು, ಕನಾರ್ಟಕ ದ ತ ಕಿರ್ಯಾ ವೇದಿಕೆ ಇವರ
ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್
ಅಧಯ್ಕಷ್ರು, ಕನಾರ್ಟಕ ದ ತ ಕಿರ್ಯಾ ವೇದಿಕೆ ಇವರ
ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್
ಅಧಯ್ಕಷ್ರು, ಕನಾರ್ಟಕ ದ ತ ಕಿರ್ಯಾ ವೇದಿಕೆ ಇವರ
ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್

ಸಂತ ಪೌಲರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಟೌನ್‐
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಸಂತ ಪೌಲರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಟೌನ್‐
ADM‐1
ಎಂ 4.31.ಘೋಷಣೆ/2009
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಸಂತ ಪೌಲರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಟೌನ್‐
MINO‐SEC
ಎಂ 4.31.ಘೋಷಣೆ/2009
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಶಾಲಾ ತನಿಖಾದಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಷ್ಣ
ಎಂ 2 ಎಂ 4 ಶಂ ಹುದೆದ್ ಸಂ ೕಜಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರೆಂದು
GIA‐PRY & SEC
ಭತಿರ್ 20/2000‐01
ಪದನಾಮೀಕರಿ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಮಾಗರ್
ಸೂಚಿ ಸಂಪುಟ‐2
GIA‐PRY & SEC ಎಂ 4.31.ಘೋಷಣೆ/2009

35390

35390

35395
35395
35395
35401

35401

35401

ಶಾಲಾ ತನಿಖಾದಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಷ್ಣ
ಎಂ 2 ಎಂ 4 ಶಂ ಹುದೆದ್ ಸಂ ೕಜಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರೆಂದು
ADM‐1
ಭತಿರ್ 20/2000‐01
ಪದನಾಮೀಕರಿ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಮಾಗರ್
ಸೂಚಿ ಸಂಪುಟ‐2
ಶಾಲಾ ತನಿಖಾದಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಷ್ಣ
ಎಂ 2 ಎಂ 4 ಶಂ ಹುದೆದ್ ಸಂ ೕಜಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರೆಂದು
MINO‐SEC
ಭತಿರ್ 20/2000‐01
ಪದನಾಮೀಕರಿ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಮಾಗರ್
ಸೂಚಿ ಸಂಪುಟ‐2
ಎಂ 2ಎಂ 4 ಅಸಂ ಉ @ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಳಲೆ ಕಷ್ಕರ ಮತುತ್
GIA‐PRY & SEC
ಬೇ 05/2002‐03
ಧಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಅನುಪಾತ ಬಗೆಗ್
ಎಂ 2ಎಂ 4 ಅಸಂ ಉ @ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಳಲೆ ಕಷ್ಕರ ಮತುತ್
ADM‐1
ಬೇ 05/2002‐03
ಧಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಅನುಪಾತ ಬಗೆಗ್
ಎಂ 2ಎಂ 4 ಅಸಂ ಉ @ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಳಲೆ ಕಷ್ಕರ ಮತುತ್
MINO‐SEC
ಬೇ 05/2002‐03
ಧಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಅನುಪಾತ ಬಗೆಗ್
ಸಂಖಯ್ 28004 ಆಪ್ 2004 ಎಸ್ ಅನ್ ದ ಹೈಕೋಟರ್
ಎಂ 2 74 ಪಾ ಅ
GIA‐PRY & SEC
ಅ ಯಾ ಬಿ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರದ ಹಾಗೂ
ದಾವೆ 20/ 2004‐05
ಇತರರು ರುದ ದಾವೆ ಬಗೆ.
ಸಂಖಯ್ 28004 ಆಪ್ 2004 ಎಸ್ ಅನ್ ದ ಹೈಕೋಟರ್
ಎಂ 2 74 ಪಾ ಅ
ADM‐1
ಅ ಯಾ ಬಿ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರದ ಹಾಗೂ
ದಾವೆ 20/ 2004‐05
ಇತರರು ರುದ ದಾವೆ ಬಗೆ.
ಸಂಖಯ್ 28004 ಆಪ್ 2004 ಎಸ್ ಅನ್ ದ ಹೈಕೋಟರ್
ಎಂ 2 74 ಪಾ ಅ
MINO‐SEC
ಅ ಯಾ ಬಿ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರದ ಹಾಗೂ
ದಾವೆ 20/ 2004‐05
ಇತರರು ರುದ ದಾವೆ ಬಗೆ.

8/5/2009 0:00

A

8/5/2009 0:00

A

8/5/2009 0:00

A

8/5/2009 0:00

A

8/5/2009 0:00

A

8/5/2009 0:00

A

8/5/2009 0:00

A

8/5/2009 0:00

A

35408

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಎಂ 7 ಖಾ ಉ ಶಾ
ಅನು 7/2006‐07

ಸೆಲವ್ಯಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಸೂ ಯೇಷನ್ ಜಾಪುರ
ಇವರಿಗೆ 2006‐07 ನೇ ಶಾ ಗೆ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ
ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/5/2009 0:00

A

35408

ADM‐1

ಎಂ 2 ಎಂ 7 ಖಾ ಉ ಶಾ
ಅನು 7/2006‐07

ಸೆಲವ್ಯಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಸೂ ಯೇಷನ್ ಜಾಪುರ
ಇವರಿಗೆ 2006‐07 ನೇ ಶಾ ಗೆ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ
ಪಾ ರಂ
ಪಾರ್
ರಂಬಿಸಲು
ಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಬಗೆ

8/5/2009 0:00

A

35408

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಎಂ 7 ಖಾ ಉ ಶಾ
ಅನು 7/2006‐07

ಸೆಲವ್ಯಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಸೂ ಯೇಷನ್ ಜಾಪುರ
ಇವರಿಗೆ 2006‐07 ನೇ ಶಾ ಗೆ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ
ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/5/2009 0:00

A

35412

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 87 ಶಾ ಆ
ಮೇಲಮ್ನ 77/ 2002‐03

8/5/2009 0:00

A

35412

ADM‐1

ಎಂ 2 87 ಶಾ ಆ
ಮೇಲಮ್ನ 77/ 2002‐03

8/5/2009 0:00

A

35412

MINO‐SEC

ಎಂ 2 87 ಶಾ ಆ
ಮೇಲಮ್ನ 77/ 2002‐03

8/5/2009 0:00

A

35428

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಎಲ್ಎಂಯು
6/1996‐97

8/5/2009 0:00

A

35428

ADM‐1

ಎಂ 2 ಎಲ್ಎಂಯು
6/1996‐97

8/5/2009 0:00

A

ಮಹಮದ್ ಜಾಫರ್ ಖಾನ್ ಲೋಧಿ ಸಹ ಕಷ್ಕರು
ಆಂಲಗೊಲ್ೕ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ರಟಿಟ್ಹ ಳ್ ಹಾವೇರಿ
ಜಿಲೆ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆ
ಮಹಮದ್ ಜಾಫರ್ ಖಾನ್ ಲೋಧಿ ಸಹ ಕಷ್ಕರು
ಆಂಲಗೊಲ್ೕ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ರಟಿಟ್ಹ ಳ್ ಹಾವೇರಿ
ಜಿಲೆ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆ
ಮಹಮದ್ ಜಾಫರ್ ಖಾನ್ ಲೋಧಿ ಸಹ ಕಷ್ಕರು
ಆಂಲಗೊಲ್ೕ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ರಟಿಟ್ಹ ಳ್ ಹಾವೇರಿ
ಜಿಲೆ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆ
ಉಸಾಮ್ನಿಯ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಥಿರ್ಕ ಮತುತ್
ಸಾಂಸೃತಿಕ ಧಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಹೋಸದುಗರ್ ಇವರು
ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಉಸಾಮ್ನಿಯ ಉದುರ್ ರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯಂದು ಘೋ ರುವ ಬಗೆ.
ಉಸಾಮ್ನಿಯ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಥಿರ್ಕ ಮತುತ್
ಸಾಂಸೃತಿಕ ಧಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಹೋಸದುಗರ್ ಇವರು
ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಉಸಾಮ್ನಿಯ ಉದುರ್ ರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯಂದು ಘೋ ರುವ ಬಗೆ.

35428

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಎಲ್ಎಂಯು
6/1996‐97

35430

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಎಲ್ಎಂಯು
9/1996‐97

35430

ADM‐1

ಎಂ 2 ಎಲ್ಎಂಯು
9/1996‐97

35430

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಎಲ್ಎಂಯು
9/1996‐97

35434

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಎಲ್ಎಂಯು
6/1995‐96

ADM‐1

ಎಂ 2 ಎಲ್ಎಂಯು
6/1995‐96

35434

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಎಲ್ಎಂಯು
6/1995‐96

35435

GIA‐PRY & SEC

35434

35435
35435
35440
35440
35440

35443

35443

ಉಸಾಮ್ನಿಯ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಥಿರ್ಕ ಮತುತ್
ಸಾಂಸೃತಿಕ ಧಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಹೋಸದುಗರ್ ಇವರು
ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಉಸಾಮ್ನಿಯ ಉದುರ್ ರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯಂದು ಘೋ ರುವ ಬಗೆ.
ಅಲ್ ಫಾರೂಕ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೂಸೈಟಿ ತಿಪಟೂರು
ಇವರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಅಯರ್ನ್ ಉದುರ್ ರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯಂದು ಘೋXಇಸುವ ಬಗೆ.
ಅಲ್ ಫಾರೂಕ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೂಸೈಟಿ ತಿಪಟೂರು
ಇವರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಅಯರ್ನ್ ಉದುರ್ ರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯಂದು ಘೋXಇಸುವ ಬಗೆ.
ಅಲ್ ಫಾರೂಕ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೂಸೈಟಿ ತಿಪಟೂರು
ಇವರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಅಯರ್ನ್ ಉದುರ್ ರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯಂದು ಘೋXಇಸುವ ಬಗೆ.
ಪೀಪಲ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೋಸೈಟಿ ಡಾ|| ಅಂಬೇಡಕ್ರ್
ಭವನ ಕೆ ಜಿಎಫ್ ಇವರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಬಾಲಕರ
ಮತುತ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಖೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2009 0:00

A

8/5/2009 0:00

A

8/5/2009 0:00

A

8/5/2009 0:00

A

8/5/2009 0:00

A

ಪೀಪಲ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೋಸೈಟಿ ಡಾ|| ಅಂಬೇಡಕ್ರ್
ಭವನ ಕೆ ಜಿಎಫ್ ಇವರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಬಾಲಕರ
ಮತುತ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಖೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2009 0:00

A

ಪೀಪಲ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೋಸೈಟಿ ಡಾ|| ಅಂಬೇಡಕ್ರ್
ಭವನ ಕೆ ಜಿಎಫ್ ಇವರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಬಾಲಕರ
ಮತು ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್
ಮತುತ್
ಪೌ ಢ
ಢಶಾಲೆಗಳನು
ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಖೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2009 0:00

A

8/5/2009 0:00

C

8/5/2009 0:00

C

8/5/2009 0:00

C

8/5/2009 0:00

A

8/5/2009 0:00

A

8/5/2009 0:00

A

8/5/2009 0:00

C

8/5/2009 0:00

C

ಪರ್ಧಾನ ಮಂತಿರ್ಗಳ ಉನನ್ತ ಮಟಟ್ದ ಸಮಿತಿಗೆ
ಎಂ 2 ಎಂ 4 ಅಂಕಿ ಅಂಶ
ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
15/2006‐07
ಪರ್ಧಾನ ಮಂತಿರ್ಗಳ ಉನನ್ತ ಮಟಟ್ದ ಸಮಿತಿಗೆ
ಎಂ 2 ಎಂ 4 ಅಂಕಿ ಅಂಶ
ADM‐1
ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
15/2006‐07
ಪರ್ಧಾನ ಮಂತಿರ್ಗಳ ಉನನ್ತ ಮಟಟ್ದ ಸಮಿತಿಗೆ
ಎಂ 2 ಎಂ 4 ಅಂಕಿ ಅಂಶ
MINO‐SEC
ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
15/2006‐07
2005‐06 ನೇ ಸಾ ನ ಸಾಂಸೃತಿಕ ಕಾಯರ್ ಕರ್ಮ ಗಳ
ಎಂ 2 ರಾ ಮ ಸಾ ಕಾ
GIA‐PRY & SEC
ರಾಜಯ್ಮಟಟ್ದ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್.
9/2005‐06
2005‐06 ನೇ ಸಾ ನ ಸಾಂಸೃತಿಕ ಕಾಯರ್ ಕರ್ಮ ಗಳ
ಎಂ 2 ರಾ ಮ ಸಾ ಕಾ
ADM‐1
ರಾಜಯ್ಮಟಟ್ದ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್.
9/2005‐06
2005‐06 ನೇ ಸಾ ನ ಸಾಂಸೃತಿಕ ಕಾಯರ್ ಕರ್ಮ ಗಳ
ಎಂ 2 ರಾ ಮ ಸಾ ಕಾ
MINO‐SEC
ರಾಜಯ್ಮಟಟ್ದ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್.
9/2005‐06
ಅನುದಾನಿತ ಉದುರ್ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಶಾಲೆಗಳ
ಎಂ 2 ಅನು ಉ ಶಾ ಉ ಪ
ಮಕಕ್ ಗೆ ಉಚಿತ ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ ಸಮವಸ
GIA‐PRY & SEC
ಪು ಸಮವ ಸರಬರಾಜಿ
ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಅನುದಾನದ ವರ
58/2006‐07
ಸ ಸುವ ಬಗೆ
ಅನುದಾನಿತ ಉದುರ್ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಶಾಲೆಗಳ
ಎಂ 2 ಅನು ಉ ಶಾ ಉ ಪ
ಮಕಕ್ ಗೆ ಉಚಿತ ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ ಸಮವಸ
ADM‐1
ಪು ಸಮವ ಸರಬರಾಜಿ
ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಅನುದಾನದ ವರ
58/2006‐07
ಸ ಸುವ ಬಗೆ

ಎಂ 2 ಅನು ಉ ಶಾ ಉ ಪ
ಪು ಸಮವ ಸರಬರಾಜಿ
58/2006‐07

35443

MINO‐SEC

35448

GIA‐PRY & SEC

35448

ADM‐1

35448

MINO‐SEC

35454

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಮು ಉ ಜಾ ಕು
46/2007‐08

35454

ADM‐1

ಎಂ 2 ಮು ಉ ಜಾ ಕು
46/2007‐08

35454

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಮು ಉ ಜಾ ಕು
46/2007‐08

35469

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ರಿಟ್ ಅಜಿರ್
6294/2006‐07

35469

ADM‐1

ಎಂ 2 ರಿಟ್ ಅಜಿರ್
6294/2006‐07

35469

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ರಿಟ್ ಅಜಿರ್
6294/2006‐07

35488

GIA‐PRY & SEC

35488

ADM‐1

35488

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಎಂಎಂಆರ್
12/2006‐07
ಎಂ 2 ಎಂಎಂಆರ್
12/2006‐07
ಎಂ 2 ಎಂಎಂಆರ್
12/2006‐07

ಎಂ 2 ವಾ ರ್ಕ ವರದಿ 63/
2005‐06
ಎಂ 2 ವಾ ರ್ಕ ವರದಿ 63/
2005‐06
ಎಂ 2 ವಾ ರ್ಕ ವರದಿ 63/
2005‐06

35495

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2ಕ ಸಥ್ಳಾಂತರ 68
/2007‐08

35495

ADM‐1

ಎಂ 2ಕ ಸಥ್ಳಾಂತರ 68
/2007‐08

35495

MINO‐SEC

ಎಂ 2ಕ ಸಥ್ಳಾಂತರ 68
/2007‐08

35496

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಅಸಬಾ ಶಾ ಯು
ಕಾ 71/2005‐06

ಅನುದಾನಿತ ಉದುರ್ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಶಾಲೆಗಳ
ಮಕಕ್ ಗೆ ಉಚಿತ ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ ಸಮವಸ
ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಅನುದಾನದ ವರ
ಸ ಸುವ ಬಗೆ

8/5/2009 0:00

C

2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಎಂಎಂಆರ್ ಸಬೆಯ

ವರ

8/5/2009 0:00

D

2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಎಂಎಂಆರ್ ಸಬೆಯ

ವರ

8/5/2009 0:00

D

2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಎಂಎಂಆರ್ ಸಬೆಯ

ವರ

8/5/2009 0:00

D

8/5/2009 0:00

C

8/5/2009 0:00

C

8/5/2009 0:00

C

8/5/2009 0:00

A

8/5/2009 0:00

A

8/5/2009 0:00

A

2005‐06 ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ ವರದಿ ಕುರಿತು

8/6/2009 0:00

C

2005‐06 ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ ವರದಿ ಕುರಿತು

8/6/2009 0:00

C

2005‐06 ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ ವರದಿ ಕುರಿತು

8/6/2009 0:00

C

8/6/2009 0:00

C

8/6/2009 0:00

C

8/6/2009 0:00

C

8/6/2009 0:00

D

ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಧಯ್ಭಾಯ್ಸ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಮುಸಲ್ಂ
ಮಕಕ್ ಗೆ ಉಪಜಾತಿಯನುನ್ ದಾಖಲಾತಿಯ ಲ್
ನಮೂದಿಸುವ ಕುರಿತು
ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಧಯ್ಭಾಯ್ಸ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಮುಸಲ್ಂ
ಮಕಕ್ ಗೆ ಉಪಜಾತಿಯನುನ್ ದಾಖಲಾತಿಯ ಲ್
ನಮೂದಿಸುವ ಕುರಿತು
ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಧಯ್ಭಾಯ್ಸ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಮುಸಲ್ಂ
ಮಕಕ್ ಗೆ ಉಪಜಾತಿಯನುನ್ ದಾಖಲಾತಿಯ ಲ್
ನಮೂದಿಸುವ ಕುರಿತು
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಿನ್ ಹಜ್ ನಗರ
ಜೆ ಹೆಹ್ ಬಿ ಲೇಔಟ್ ಕದಿನೇಹ ಳ್ ಜೆ ಪಿ ನಗರ
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ನಿವೇಶನ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್
:6294106 ರ ಬಗೆ.
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಿನ್ ಹಜ್ ನಗರ
ಜೆ ಹೆಹ್ ಬಿ ಲೇಔಟ್ ಕದಿನೇಹ ಳ್ ಜೆ ಪಿ ನಗರ
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ನಿವೇಶನ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್
:6294106 ರ ಬಗೆ.
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಿನ್ ಹಜ್ ನಗರ
ಜೆ ಹೆಹ್ ಬಿ ಲೇಔಟ್ ಕದಿನೇಹ ಳ್ ಜೆ ಪಿ ನಗರ
ಬೆಂಗಳೂರು
ಶಾಲೆಯ
ನಿವೇಶನ
ದಾವೆ ಸಂಖ
ಸಂಖೆಯ್ಯ್
ಬ
ಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲ
ಯ ನಿವ
ಶನ ದಾವ
:6294106 ರ ಬಗೆ.

ರಾಪಟಟ್ಣದ ಲ್ ಅಸಾರ್
ಹಲಾಲ್ ಮ ೕದಿಯ ಲ್
ನಡೆಯುತತ್ರುವ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ರೇಷೆಮ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕಟಟ್ಡಕೆಕ್
ಸಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆ.
ರಾಪಟಟ್ಣದ ಲ್ ಅಸಾರ್
ಹಲಾಲ್ ಮ ೕದಿಯ ಲ್
ನಡೆಯುತತ್ರುವ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ರೇಷೆಮ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕಟಟ್ಡಕೆಕ್
ಸಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆ.
ರಾಪಟಟ್ಣದ ಲ್ ಅಸಾರ್
ಹಲಾಲ್ ಮ ೕದಿಯ ಲ್
ನಡೆಯುತತ್ರುವ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ರೇಷೆಮ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕಟಟ್ಡಕೆಕ್
ಸಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆ.
2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ ಮುಂದುವರದ
ೕಜನಾ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಲ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಳ
ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ
ಅನುಷಾ ನಕುರಿತು ಅಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ

35496

ADM‐1

ಎಂ 2 ಅಸಬಾ ಶಾ ಯು
ಕಾ 71/2005‐06

35496

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಅಸಬಾ ಶಾ ಯು
ಕಾ 71/2005‐06

35584

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋ11/2008‐09

35584

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋ11/2008‐09

35584

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋ11/2008‐09

35593

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಪೂಲ್ ಬನ್ ನಸರ್ರಿ
ವೇ ಬಿ.48.ವೇತನ/2009

35593

ADM‐1

35593

MINO‐SEC

35600

35600

35600

35606

35606

35606

35694

35694

2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ ಮುಂದುವರದ
ೕಜನಾ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಲ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಳ
ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ
ಅನುಷಾ ನಕುರಿತು ಅಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ ಮುಂದುವರದ
ೕಜನಾ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಲ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಳ
ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ
ಅನುಷಾ ನಕುರಿತು ಅಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
ಅಲ್ ಫುರ್ ಖಾನ್ ಇಸಾಲ್ಮಿಕ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಮಿತತ್ಬೈಲು, ಮೂಡಬಿದೆರ್ ವಲಯ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ.
ಅಲ್ ಫುರ್ ಖಾನ್ ಇಸಾಲ್ಮಿಕ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಮಿತತ್ಬೈಲು, ಮೂಡಬಿದೆರ್ ವಲಯ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ.
ಅಲ್ ಫುರ್ ಖಾನ್ ಇಸಾಲ್ಮಿಕ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಮಿತತ್ಬೈಲು, ಮೂಡಬಿದೆರ್ ವಲಯ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ.

8/6/2009 0:00

D

8/6/2009 0:00

D

9/9/2009 0:00

B

9/9/2009 0:00

B

9/9/2009 0:00

B

ಮೈಸೂರು ಫೂಲ್ ಬನ್ ನಸರ್ರಿ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

8/18/2011 0:00

C

ಎಂ 2 ಪೂಲ್ ಬನ್ ನಸರ್ರಿ
ವೇ ಬಿ.48.ವೇತನ/2009

ಮೈಸೂರು ಫೂಲ್ ಬನ್ ನಸರ್ರಿ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

8/18/2011 0:00

C

ಎಂ 2 ಪೂಲ್ ಬನ್ ನಸರ್ರಿ
ವೇ ಬಿ.48.ವೇತನ/2009

ಮೈಸೂರು ಫೂಲ್ ಬನ್ ನಸರ್ರಿ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

8/18/2011 0:00

C

9/9/2009 0:00

B

9/9/2009 0:00

B

9/9/2009 0:00

B

9/9/2009 0:00

B

9/9/2009 0:00

B

9/9/2009 0:00

B

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

ಮೌಂಟ್ ಕಾಮೆರ್ಲ್ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,,
GIA‐PRY & SEC ಎಂ 4.32.ಘೋಷಣೆ/2009 ಮೇರಿ ಲ್, ಕೊಂಚಾಡಿ‐ಇದನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ
ಸಂಸೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಮೌಂಟ್ ಕಾಮೆರ್ಲ್ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ADM‐1
ಎಂ 4.32.ಘೋಷಣೆ/2009 ಮೇರಿ ಲ್, ಕೊಂಚಾಡಿ‐ಇದನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ
ಸಂಸೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಮೌಂಟ್ ಕಾಮೆರ್ಲ್ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
MINO‐SEC
ಎಂ 4.32.ಘೋಷಣೆ/2009 ಮೇರಿ ಲ್, ಕೊಂಚಾಡಿ‐ಇದನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ
ಸಂಸೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಸಂತ ತೆರೇಸಾ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮಾದಾಪುರ,
GIA‐PRY & SEC ಎಂ 4.33.ಘೋಷಣೆ/2009
ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ.‐ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಸಂತ ತೆರೇಸಾ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮಾದಾಪುರ,
ADM‐1
ಎಂ 4.33.ಘೋಷಣೆ/2009
ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ.‐ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಸಂತ ತೆರೇಸಾ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮಾದಾಪುರ,
MINO‐SEC
ಎಂ 4.33.ಘೋಷಣೆ/2009
ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ.‐ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಮದರ್ ಮುಜೀದ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಂಡ ಳ್,
GIA‐PRY & SEC ಎಂ 4.34.ಘೋಷಣೆ/2009 ಹನೂರು ವಲಯ‐ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಮದರ್ ಮುಜೀದ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಂಡ ಳ್,
ADM‐1
ಎಂ 4.34.ಘೋಷಣೆ/2009 ಹನೂರು ವಲಯ‐ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ

ಎಂ 4.34.ಘೋಷಣೆ/2009

ಮದರ್ ಮುಜೀದ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಂಡ ಳ್,
ಹನೂರು ವಲಯ‐ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ

1/30/2010 0:00

D

35695

ಎಂ 2 ಕ ಮಾ ◌್ರಘೌ
GIA‐PRY & SEC
ಶಾ
ಮಂ.49.ಶಾ.ಸಾಥ್ಪನೆ/2009

Representation from the Muslim Educational
Association, Chamarajanagar Karnataka for
starting Kannada medium High School in
Beedi colony regarding.

8/18/2011 0:00

D

35695

ADM‐1

ಎಂ 2 ಕ ಮಾ ◌್ರಘೌ
ಶಾ
ಮಂ.49.ಶಾ.ಸಾಥ್ಪನೆ/2009

Representation from the Muslim Educational
Association, Chamarajanagar Karnataka for
starting Kannada medium High School in
Beedi colony regarding.

8/18/2011 0:00

D

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಕ ಮಾ ◌್ರಘೌ
ಶಾ
ಮಂ.49.ಶಾ.ಸಾಥ್ಪನೆ/2009

Representation from the Muslim Educational
Association, Chamarajanagar Karnataka for
starting Kannada medium High School in
Beedi colony regarding.

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

35694

35695

35698

35698

35698

35707

35707

35707

35712

35712

35712

35727

35727

MINO‐SEC

Representation from President, Popular
ಎಂ 2 ಮು ಸಮು
Front of India, Chamarajanagar, Karnataka on
GIA‐PRY & SEC ಸಮಸಯ್.516. .ಬೇಡಿಕೆ/200
the grievances of Urdu Linguistic Minorities
9
reg.
Representation from President, Popular
ಎಂ 2 ಮು ಸಮು
Front of India, Chamarajanagar, Karnataka on
ADM‐1
ಸಮಸಯ್.516. .ಬೇಡಿಕೆ/200
the grievances of Urdu Linguistic Minorities
9
reg.
Representation from President, Popular
ಎಂ 2 ಮು ಸಮು
Front of India, Chamarajanagar, Karnataka on
MINO‐SEC
ಸಮಸಯ್.516. .ಬೇಡಿಕೆ/200
the grievances of Urdu Linguistic Minorities
9
reg.
ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ
ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ43/2007‐
GIA‐PRY & SEC
ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
08
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ
ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ43/2007‐
ADM‐1
ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
08
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ
ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ43/2007‐
MINO‐SEC
ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
08
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
Regarding Grant‐in‐Aid for Arabic and
ಎಂ 10 ಂದಿ2.27.ಅರೇಬಿ
GIA‐PRY & SEC
Sanskrit Order No.ED 15 PSE of 79, dated:
ಕ್/2009
20.06.1979.
Regarding Grant‐in‐Aid for Arabic and
ಎಂ 10 ಂದಿ2.27.ಅರೇಬಿ
ADM‐1
Sanskrit Order No.ED 15 PSE of 79, dated:
ಕ್/2009
20.06.1979.
Regarding Grant‐in‐Aid for Arabic and
ಎಂ 10 ಂದಿ2.27.ಅರೇಬಿ
MINO‐SEC
Sanskrit Order No.ED 15 PSE of 79, dated:
ಕ್/2009
20.06.1979.
ಜಿಲಾಲ್ ಮಟಟ್ದ ಲ್ ಅಲಲ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಳ
ಎಂ 2 ಆ ಮ ತಿ 52/
GIA‐PRY & SEC
ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತರಭೇತಿ ನೀಡಲು ಸಂಪನೂಮ್ಲ ತಂಡಗನುನ್
2009‐10
ರಚಿಸುವ ಬಗೆ.
ಜಿಲಾಲ್ ಮಟಟ್ದ ಲ್ ಅಲಲ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಳ
ಎಂ 2 ಆ ಮ ತಿ 52/
ADM‐1
ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತರಭೇತಿ ನೀಡಲು ಸಂಪನೂಮ್ಲ ತಂಡಗನುನ್
2009‐10
ರಚಿಸುವ ಬಗೆ.

ಜಿಲಾಲ್ ಮಟಟ್ದ ಲ್ ಅಲಲ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಳ
ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತರಭೇತಿ ನೀಡಲು ಸಂಪನೂಮ್ಲ ತಂಡಗನುನ್
ರಚಿಸುವ ಬಗೆ.
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಮರಾಠಿ ಮಾಧಯ್ಮದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ
ಎಂ 5ಮಮಾಸರಾಸರಿ.03.
GIA‐PRY & SEC
ಕನಿಷಟ್ ಸರಾಸರಿ ಮಕಕ್ಳ ಸಂ.15 ಕೆಕ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ
ಆಡ ತ/2009
ಬಗೆ .
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಮರಾಠಿ ಮಾಧಯ್ಮದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ
ಎಂ 5ಮಮಾಸರಾಸರಿ.03.
ADM‐1
ಕನಿಷಟ್ ಸರಾಸರಿ ಮಕಕ್ಳ ಸಂ.15 ಕೆಕ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ
ಆಡ ತ/2009
ಬಗೆ .
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಮರಾಠಿ ಮಾಧಯ್ಮದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ
ಎಂ 5ಮಮಾಸರಾಸರಿ.03.
MINO‐SEC
ಕನಿಷಟ್ ಸರಾಸರಿ ಮಕಕ್ಳ ಸಂ.15 ಕೆಕ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ
ಆಡ ತ/2009
ಬಗೆ .
ಎಂ 2 ಆ ಮ ತಿ 52/
2009‐10

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

35780

Submitting the List of Chief Superintendents
and Institutions where we propose to
mc10hindi02.08. ಂದಿ/2
GIA‐PRY & SEC
conduct the Hindi Examination of our Samithi
009
on 29th 30th August 2009

5/10/2010 0:00

D

35780

ADM‐1

Submitting the List of Chief Superintendents
and Institutions where we propose to
mc10hindi02.08. ಂದಿ/2
conduct the Hindi Examination of our Samithi
009
on 29th 30th August 2009

5/10/2010 0:00

D

35780

MINO‐SEC

Submitting the List of Chief Superintendents
and Institutions where we propose to
mc10hindi02.08. ಂದಿ/2
conduct the Hindi Examination of our Samithi
009
on 29th 30th August 2009

5/10/2010 0:00

D

35785

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಹು
ಮಂ.56. .ಬೇಡಿಕೆ/2009

8/18/2011 0:00

D

35785

ADM‐1

ಎಂ 2 ಹು
ಮಂ.56. .ಬೇಡಿಕೆ/2009

8/18/2011 0:00

D

35785

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಹು
ಮಂ.56. .ಬೇಡಿಕೆ/2009

8/18/2011 0:00

D

35823

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಮಾ ತಿ
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ
ಹಕುಕ್.57.ನೇಮಕಾತಿ/2009
ಬಗೆಗ್

8/18/2011 0:00

D

35823

ADM‐1

ಎಂ 2 ಮಾ ತಿ
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ
ಹಕುಕ್.57.ನೇಮಕಾತಿ/2009
ಬಗೆಗ್

8/18/2011 0:00

D

35823

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಮಾ ತಿ
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ
ಹಕುಕ್.57.ನೇಮಕಾತಿ/2009
ಬಗೆಗ್

8/18/2011 0:00

D

5/10/2010 0:00

C

5/10/2010 0:00

C

35727

35742

35742

35742

35846

35846

MINO‐SEC

mc10hindi02.29.ಅರೇಬಿ
GIA‐PRY & SEC
ಕ್/2009

ADM‐1

mc10hindi02.29.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2009

ಉದುರ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಪೌರ್ಶಶಾಲೆಗೆ ಕನನ್ಡ
ಮಾಧಯ್ಮದ ಾನ ಇಲಲ್ದ ಕಷ್ಕರ ನಿಯುಕಿತ್ಮಾಡಿದ
ಬಗೆ..
ಬಗ
ಉದುರ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಪೌರ್ಶಶಾಲೆಗೆ ಕನನ್ಡ
ಮಾಧಯ್ಮದ ಾನ ಇಲಲ್ದ ಕಷ್ಕರ ನಿಯುಕಿತ್ಮಾಡಿದ
ಬಗೆ.
ಉದುರ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಪೌರ್ಶಶಾಲೆಗೆ ಕನನ್ಡ
ಮಾಧಯ್ಮದ ಾನ ಇಲಲ್ದ ಕಷ್ಕರ ನಿಯುಕಿತ್ಮಾಡಿದ
ಬಗೆ.

ರ್ೕ ಹಫೀಜುಲಾಲ್,ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಇ.ಎಸ್.
ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಮಂಡಿಕಲ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ.,
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವೇತನ ತಾರತಮಯ್ವನುನ್ ಸರಿಪಡಿಸುವ
ಬಗೆ
ರ್ೕ ಹಫೀಜುಲಾಲ್,ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಇ.ಎಸ್.
ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಮಂಡಿಕಲ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ.,
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವೇತನ ತಾರತಮಯ್ವನುನ್ ಸರಿಪಡಿಸುವ
ಬಗೆ

35846

MINO‐SEC

mc10hindi02.29.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2009

36047

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2
ದೂರು.61. .ಬೇಡಿಕೆ/2009

36047

ADM‐1

ಎಂ 2
ದೂರು.61. .ಬೇಡಿಕೆ/2009

36047

MINO‐SEC

ಎಂ 2
ದೂರು.61. .ಬೇಡಿಕೆ/2009

36840
36840
36840
36960
36960
36960
36993
36993
36993

mc10hindi02.30.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2009
mc10hindi02.30.ಅರೇಬಿ
ADM‐1
ಕ್/2009
mc10hindi02.30.ಅರೇಬಿ
MINO‐SEC
ಕ್/2009
mc10hindi02.31.ಅರೇಬಿ
GIA‐PRY & SEC
ಕ್/2009
mc10hindi02.31.ಅರೇಬಿ
ADM‐1
ಕ್/2009
mc10hindi02.31.ಅರೇಬಿ
MINO‐SEC
ಕ್/2009
ಎಂ 2 ಉ ಶಾ ಬ.65. ಕಷ್ಣ
GIA‐PRY & SEC
ಸಂ/2009
ಎಂ 2 ಉ ಶಾ ಬ.65. ಕಷ್ಣ
ADM‐1
ಸಂ/2009
ಎಂ 2 ಉ ಶಾ ಬ.65. ಕಷ್ಣ
ಕಷ್
MINO‐SEC
ಸಂ/2009
GIA‐PRY & SEC

ರ್ೕ ಹಫೀಜುಲಾಲ್,ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಇ.ಎಸ್.
ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಮಂಡಿಕಲ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ.,
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವೇತನ ತಾರತಮಯ್ವನುನ್ ಸರಿಪಡಿಸುವ
ಬಗೆ
ಜೇವಗಿರ್ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ರ್ೕ
ರಾಮಕೃಷಣ್ ಕುಲಕಣಿರ್ ಯವರ ದುರಾಡ ತದ ಬಗೆಗ್
ದೂರು
ಜೇವಗಿರ್ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ರ್ೕ
ರಾಮಕೃಷಣ್ ಕುಲಕಣಿರ್ ಯವರ ದುರಾಡ ತದ ಬಗೆಗ್
ದೂರು
ಜೇವಗಿರ್ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ರ್ೕ
ರಾಮಕೃಷಣ್ ಕುಲಕಣಿರ್ ಯವರ ದುರಾಡ ತದ ಬಗೆಗ್
ದೂರು
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ
ನೀಡಿಕೆ ಬಗೆಗ್
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ
ನೀಡಿಕೆ ಬಗೆಗ್
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ
ನೀಡಿಕೆ ಬಗೆಗ್
ಅರಬಿಬ್ ಮದರಸಾ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್
ಅರಬಿಬ್ ಮದರಸಾ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್
ಅರಬಿಬ್ ಮದರಸಾ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್

5/10/2010 0:00

C

8/18/2011 0:00

E

8/18/2011 0:00

E

8/18/2011 0:00

E

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

8/27/2011 0:00

D

8/27/2011 0:00

D

8/27/2011 0:00

D

Regarding Problems of Muslims

8/18/2011 0:00

D

Regarding Problems of Muslims

8/18/2011 0:00

D

Regarding Problems of Muslims

8/18/2011 0:00

D

37000

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಶಾಲೆ
ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಉದುರ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆಗಳ
ಬೇಡಿಕೆ.64. .ಬೇಡಿಕೆ/2009
ಕುರಿತು.

8/18/2011 0:00

D

37000

ADM‐1

ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಶಾಲೆ
ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಉದುರ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆಗಳ
ಬೇಡಿಕೆ.64. .ಬೇಡಿಕೆ/2009
ಕುರಿತು.

8/18/2011 0:00

D

37000

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಶಾಲೆ
ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಉದುರ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆಗಳ
ಬೇಡಿಕೆ.64. .ಬೇಡಿಕೆ/2009
ಕುರಿತು.

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

37004

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗ
ಮೇ ಸಂನೇ.66. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2009

37004

ADM‐1

ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗ
ಮೇ ಸಂನೇ.66. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2009

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗ
ಮೇ ಸಂನೇ.66. ಕಷ್ಣ
ಸಂ/2009

37004

ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಹಾಗೂ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ ಮೇಲುಸುತ್ವಾರಿ ಹಾಗೂ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ
ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಉದುರ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಕಷ್ಣ
ಸಂ ೕಜಕರು ಮತುತ್ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ರನುನ್
ನೇಮಿಸುವುದು
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಹಾಗೂ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ ಮೇಲುಸುತ್ವಾರಿ ಹಾಗೂ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ
ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಉದುರ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಕಷ್ಣ
ಸಂ ೕಜಕರು ಮತುತ್ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ರನುನ್
ನೇಮಿಸುವುದು
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಹಾಗೂ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ ಮೇಲುಸುತ್ವಾರಿ ಹಾಗೂ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ
ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಉದುರ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಕಷ್ಣ
ಸಂ ೕಜಕರು ಮತುತ್ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ರನುನ್
ನೇಮಿಸುವುದು

37070

ಎಂ 2
GIA‐PRY & SEC ದೂರು/ .ಬೇಡಿಕೆ/68/2009
‐10

ಖನೀಜ್ ಫಾತಿಮಾ ಬೆರಳುಚುಚ್ಗಾರರು ಇವರ ಗಂಡ
ರ್ೕ ಅಲಾತ್ಫ್ ಪಾಷ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ ಔರಾದ್ ಇವರಮೇಲೆ ದೂರು ಬಗೆಗ್.

8/18/2011 0:00

D

37070

ADM‐1

ಎಂ 2
ದೂರು/ .ಬೇಡಿಕೆ/68/2009
‐10

ಖನೀಜ್ ಫಾತಿಮಾ ಬೆರಳುಚುಚ್ಗಾರರು ಇವರ ಗಂಡ
ರ್ೕ ಅಲಾತ್ಫ್ ಪಾಷ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ ಔರಾದ್ ಇವರಮೇಲೆ ದೂರು ಬಗೆಗ್.

8/18/2011 0:00

D

37070

MINO‐SEC

ಎಂ 2
ದೂರು/ .ಬೇಡಿಕೆ/68/2009
‐10

ಖನೀಜ್ ಫಾತಿಮಾ ಬೆರಳುಚುಚ್ಗಾರರು ಇವರ ಗಂಡ
ರ್ೕ ಅಲಾತ್ಫ್ ಪಾಷ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ ಔರಾದ್ ಇವರಮೇಲೆ ದೂರು ಬಗೆಗ್.

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್

8/18/2011 0:00

D

ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್

8/18/2011 0:00

D

ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್

8/18/2011 0:00

D

ಎಂ 2 ಸಂ ಎಇಆರ್ ಪಿ
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರ ಮತುತ್ ಎಇ
GIA‐PRY & SEC ನೇ ನಿ/ಆಡ ತ/69/2009‐
ಆರ್ ಪಿ ಗಳ ನೇಮಕ /ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್
10

8/18/2011 0:00

D

37122

ಎಂ 2 ಎಂ ಎಂ ಆರ್
GIA‐PRY & SEC
ವರದಿ.70. ೕಜನೆ/2009

37122

ADM‐1

ಎಂ 2 ಎಂ ಎಂ ಆರ್
ವರದಿ.70. ೕಜನೆ/2009

37122

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಎಂ ಎಂ ಆರ್
ವರದಿ.70. ೕಜನೆ/2009

37134

GIA‐PRY & SEC

37134

ADM‐1

37134

MINO‐SEC

37139

ಎಮ 2 ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ
ಬೇ.71. .ಬೇಡಿಕೆ/2009
ಎಮ 2 ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ
ಬೇ.71. .ಬೇಡಿಕೆ/2009
ಎಮ 2 ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ
ಬೇ.71. .ಬೇಡಿಕೆ/2009
/

ದಿನಾಂಕ:07/10/2009 ಮತುತ್ 08/10/2009 ರಂದು
ರಾಜಯ್ಮಟಟ್ದ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಭಾಗೀಯ
ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು,ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರುಆಡ ತ
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಅಭಿವೃದಿರವರ ಸಭೆ ಕುರಿತು
ದಿನಾಂಕ:07/10/2009 ಮತುತ್ 08/10/2009 ರಂದು
ರಾಜಯ್ಮಟಟ್ದ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಭಾಗೀಯ
ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು,ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರುಆಡ ತ
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಅಭಿವೃದಿರವರ ಸಭೆ ಕುರಿತು
ದಿನಾಂಕ:07/10/2009 ಮತುತ್ 08/10/2009 ರಂದು
ರಾಜಯ್ಮಟಟ್ದ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಭಾಗೀಯ
ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು,ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರುಆಡ ತ
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಅಭಿವೃದಿರವರ ಸಭೆ ಕುರಿತು

37139

ADM‐1

ಎಂ 2 ಸಂ ಎಇಆರ್ ಪಿ
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರ ಮತುತ್ ಎಇ
ನೇ ನಿ/ಆಡ ತ/69/2009‐
ಆರ್ ಪಿ ಗಳ ನೇಮಕ /ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್
10

8/18/2011 0:00

D

37139

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಸಂ ಎಇಆರ್ ಪಿ
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರ ಮತುತ್ ಎಇ
ನೇ ನಿ/ಆಡ ತ/69/2009‐
ಆರ್ ಪಿ ಗಳ ನೇಮಕ /ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್
10

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

37153

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಮು ಲ್ಂ ಆಥಿರ್ಕ
ಬೇ.72. .ಬೇಡಿಕೆ/2009

37153

ADM‐1

ಎಂ 2 ಮು ಲ್ಂ ಆಥಿರ್ಕ
ಬೇ.72. .ಬೇಡಿಕೆ/2009

37153

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಮು ಲ್ಂ ಆಥಿರ್ಕ
ಬೇ.72. .ಬೇಡಿಕೆ/2009

ಉದುರ್ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭಯ್ಗಳಾದ
ತರಬೇತಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಣೆ,ತರಬೇತಿಗೆ ಕಷ್ಕರನುನ್
ನೇಮಕ ಮಾಡುವಂತೆ ಹಾಗು ಇತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ
ಕುರಿತು
ಉದುರ್ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭಯ್ಗಳಾದ
ತರಬೇತಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಣೆ,ತರಬೇತಿಗೆ ಕಷ್ಕರನುನ್
ನೇಮಕ ಮಾಡುವಂತೆ ಹಾಗು ಇತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ
ಕುರಿತು
ಉದುರ್ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭಯ್ಗಳಾದ
ತರಬೇತಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಣೆ,ತರಬೇತಿಗೆ ಕಷ್ಕರನುನ್
ನೇಮಕ ಮಾಡುವಂತೆ ಹಾಗು ಇತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ
ಕುರಿತು

ಎಂ 2 ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾ
ಕನನ್ಡ
ನೇ.74.ನೇಮಕಾತಿ/2009
ಎಂ 2 ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾ
ಕನನ್ಡ
ನೇ.74.ನೇಮಕಾತಿ/2009
ಎಂ 2 ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾ
ಕನನ್ಡ
ನೇ.74.ನೇಮಕಾತಿ/2009
ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಶಾ
ಮಂ.76. ಕಷ್ಣ ಸಂ/2009
ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಶಾ
ಮಂ.76. ಕಷ್ಣ ಸಂ/2009
ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಶಾ
ಮಂ.76. ಕಷ್ಣ ಸಂ/2009

ಅಬುಲ್ ಹಸನ ಸಂ, ರಜಪೂತ ಗ ಲ್,
ಅರಕಟ,ಬಿಜಾಪುರ ಇ ಲ್ ಕನನ್ಡ ಹು ಮಂ ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
ಅಬುಲ್ ಹಸನ ಸಂ, ರಜಪೂತ ಗ ಲ್,
ಅರಕಟ,ಬಿಜಾಪುರ ಇ ಲ್ ಕನನ್ಡ ಹು ಮಂ ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
ಅಬುಲ್ ಹಸನ ಸಂ, ರಜಪೂತ ಗ ಲ್,
ಅರಕಟ,ಬಿಜಾಪುರ ಇ ಲ್ ಕನನ್ಡ ಹು ಮಂ ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
ಬೀದರ್ ಜಿ ಬಂಪ ಳ್ ಗಾರ್ಮಕೆಕ್ ಯ ಶಾ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಬೀದರ್ ಜಿ ಬಂಪ ಳ್ ಗಾರ್ಮಕೆಕ್ ಯ ಶಾ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಬೀದರ್ ಜಿ ಬಂಪ ಳ್ ಗಾರ್ಮಕೆಕ್ ಯ ಶಾ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಜಹರಾ ಬಿ ಮುಖೊಯ್ೕಪಾದಾಯ್ಯರು ಸ ಉ
ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಸಕಲೇಶಪುರ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು
ವಕೀಲರ ನೊಟೀಸು ಕಳು ರುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕಮತಿ ಜಹರಾ ಬಿ ಮುಖೊಯ್ೕಪಾದಾಯ್ಯರು ಸ ಉ
ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಸಕಲೇಶಪುರ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು
ವಕೀಲರ ನೊಟೀಸು ಕಳು ರುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕಮತಿ ಜಹರಾ ಬಿ ಮುಖೊಯ್ೕಪಾದಾಯ್ಯರು ಸ ಉ
ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಸಕಲೇಶಪುರ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು
ವಕೀಲರ ನೊಟೀಸು ಕಳು ರುವ ಬಗೆ.

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

9/2/2011 0:00

D

9/2/2011 0:00

D

9/2/2011 0:00

D

9/2/2011 0:00

D

9/2/2011 0:00

D

9/2/2011 0:00

D

ಉದುರ್ ಭಾಷೆಯನುನ್ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆಯನಾನ್ಗಿ
ಬೋದಿಸಲು ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ಕುರಿತು

8/18/2011 0:00

D

ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಭಾಷೆ ಬೊ
ಭಗೆಗ್/ಆಡ ತ/80/2009‐10

ಉದುರ್ ಭಾಷೆಯನುನ್ನ್ ತೃತೀಯ
ೃ
ಭಾಷೆಯನಾನ್ನ್ಗಿ
ಬೋದಿಸಲು ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ಕುರಿತು

8/18/2011 0:00

D

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಭಾಷೆ ಬೊ
ಭಗೆಗ್/ಆಡ ತ/80/2009‐10

ಉದುರ್ ಭಾಷೆಯನುನ್ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆಯನಾನ್ಗಿ
ಬೋದಿಸಲು ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ಕುರಿತು

8/18/2011 0:00

D

37321

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಶಾ ಕಟಟ್ಡ/ ಕಷ್ಣ
ಸಂ/79/2009‐10

8/18/2011 0:00

D

37321

ADM‐1

ಎಂ 2 ಶಾ ಕಟಟ್ಡ/ ಕಷ್ಣ
ಸಂ/79/2009‐10

8/18/2011 0:00

D

37321

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಶಾ ಕಟಟ್ಡ/ ಕಷ್ಣ
ಸಂ/79/2009‐10

8/18/2011 0:00

D

37451

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಶಾ ಕಟಟ್ಡ/ ಕಷ್ಣ
ಸಂ/82/2009‐10

8/18/2011 0:00

E

37451

ADM‐1

ಎಂ 2 ಶಾ ಕಟಟ್ಡ/ ಕಷ್ಣ
ಸಂ/82/2009‐10

8/18/2011 0:00

E

37184

GIA‐PRY & SEC

37184

ADM‐1

37184

MINO‐SEC

37202

GIA‐PRY & SEC

37202

ADM‐1

37202

MINO‐SEC

37208

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2/ ಕಷ್ಣ
ಸಂ/75/2009‐10

37208

ADM‐1

ಎಂ 2/ ಕಷ್ಣ
ಸಂ/75/2009‐10

37208

MINO‐SEC

ಎಂ 2/ ಕಷ್ಣ
ಸಂ/75/2009‐10

37320

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಭಾಷೆ ಬೊ
ಭಗೆಗ್/ಆಡ ತ/80/2009‐10

37320

ADM‐1

37320

ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಧಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಮ ಲ್ಗೆ ರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೂ ನಹಡಗ ಇದಕೆಕ್ ಕಟಟ್ಡ
ಕುರಿತು
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಧಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಮ ಲ್ಗೆ ರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೂ ನಹಡಗ ಇದಕೆಕ್ ಕಟಟ್ಡ
ಕುರಿತು
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಧಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಮ ಲ್ಗೆ ರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೂ ನಹಡಗ ಇದಕೆಕ್ ಕಟಟ್ಡ
ಕುರಿತು
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ನೆಲಮಂಗಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ
ಶಾಲೆಯ ಕಟಟ್ಡದ ಮೇಲೆ ಮರ ಬಿದುದ್ ಕಟಟ್ಡ
ಹಾಲಾಗಿರುವುದರ ಬಗೆಗ್.ಸಾಲಾರ್ ದಿನ ಪತರ್ಕೆ ವರದಿ
ಕುರಿತು.
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ನೆಲಮಂಗಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ
ಶಾಲೆಯ ಕಟಟ್ಡದ ಮೇಲೆ ಮರ ಬಿದುದ್ ಕಟಟ್ಡ
ಹಾಲಾಗಿರುವುದರ ಬಗೆಗ್.ಸಾಲಾರ್ ದಿನ ಪತರ್ಕೆ ವರದಿ
ಕುರಿತು.

37451

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಶಾ ಕಟಟ್ಡ/ ಕಷ್ಣ
ಸಂ/82/2009‐10

37466

GIA‐PRY & SEC

ಎಂಚಿ2
ದೂರು.83. .ಬೇಡಿಕೆ/2009

37466

ADM‐1

ಎಂಚಿ2
ದೂರು.83. .ಬೇಡಿಕೆ/2009

37466

MINO‐SEC

ಎಂಚಿ2
ದೂರು.83. .ಬೇಡಿಕೆ/2009

37618

GIA‐PRY & SEC

mc10hindi02.34.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2009

37618

ADM‐1

mc10hindi02.34.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2009

37618

MINO‐SEC

mc10hindi02.34.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2009

37620

GIA‐PRY & SEC

m.c10hindi02.32.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2009

37620

ADM‐1

m.c10hindi02.32.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2009

37620

MINO‐SEC

m.c10hindi02.32.ಅರ
ಅರೇಬಿ
ೕಬಿ
ಕ್/2009

37621

GIA‐PRY & SEC

37621

ADM‐1

37621

MINO‐SEC

37622

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 10 ಂದಿ2.12.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2009

37622

ADM‐1

ಎಂ 10 ಂದಿ2.12.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2009

37622

MINO‐SEC

ಎಂ 10 ಂದಿ2.12.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2009

37623

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 10 ಂದಿ.33.ಅರೇಬಿಕ್
/2009

37623

ADM‐1

ಎಂ 10 ಂದಿ.33.ಅರೇಬಿಕ್
/2009

mc10hindi01.09. ಂದಿ/2
009
mc10hindi01.09. ಂದಿ/2
009
mc10hindi01.09. ಂದಿ/2
009

ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ನೆಲಮಂಗಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ
ಶಾಲೆಯ ಕಟಟ್ಡದ ಮೇಲೆ ಮರ ಬಿದುದ್ ಕಟಟ್ಡ
ಹಾಲಾಗಿರುವುದರ ಬಗೆಗ್.ಸಾಲಾರ್ ದಿನ ಪತರ್ಕೆ ವರದಿ
ಕುರಿತು.
ಅಬುದ್ಲ್ ಜಬಾಬ್ರ್ ಉದುರ್ .ಆರ್.ಪಿ ಔರಾದಬಾ
ಇವರಿಗೆ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಔರಾದ ಮಾನ ಕ
ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತಿರುವ ಕುರಿತು.
ಅಬುದ್ಲ್ ಜಬಾಬ್ರ್ ಉದುರ್ .ಆರ್.ಪಿ ಔರಾದಬಾ
ಇವರಿಗೆ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಔರಾದ ಮಾನ ಕ
ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತಿರುವ ಕುರಿತು.
ಅಬುದ್ಲ್ ಜಬಾಬ್ರ್ ಉದುರ್ .ಆರ್.ಪಿ ಔರಾದಬಾ
ಇವರಿಗೆ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಔರಾದ ಮಾನ ಕ
ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತಿರುವ ಕುರಿತು.
ಮಾರ್ ಮ ಳಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ
ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಲ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜನುನ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಕುರಿತು
ಮಾರ್ ಮ ಳಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ
ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಲ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜನುನ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಕುರಿತು
ಮಾರ್ ಮ ಳಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ
ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಲ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜನುನ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಕುರಿತು
ಉಸಾತ್ನಿಯಾಪೌಖಾನಿಯಾ ಪರೀಕಷ್ಗೆ ಕ ತ ಮಕಕ್ ಗೆ
ಮಾನಯ್ತೆ ಮತುತ್ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಮನ ನೀಡುವ
ಬಗೆ
ಉಸಾತ್ನಿಯಾಪೌಖಾನಿಯಾ ಪರೀಕಷ್ಗೆ ಕ ತ ಮಕಕ್ ಗೆ
ಮಾನಯ್ತೆ ಮತುತ್ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಮನ ನೀಡುವ
ಬಗೆ
ಉಸಾತ್ತ್ನಿಯಾಪೌಖಾನಿಯಾ ಪರೀಕಷ್ಗೆ
ಕಷ್ ಕ ತ ಮಕಕ್ಕ್ ಗೆ
ಮಾನಯ್ತೆ ಮತುತ್ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಮನ ನೀಡುವ
ಬಗೆ
ಂದಿಬಿ.ಇಡಿ ಪಾರಂಗತ ಕಾಲೇಜಿನ ಲ್ ನಿ ೕಜನೆಗೆ
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಂದಿಬಿ.ಇಡಿ ಪಾರಂಗತ ಕಾಲೇಜಿನ ಲ್ ನಿ ೕಜನೆಗೆ
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಂದಿಬಿ.ಇಡಿ ಪಾರಂಗತ ಕಾಲೇಜಿನ ಲ್ ನಿ ೕಜನೆಗೆ
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಖಾವ್ಜ ಅಮೀನುದಿದ್ೕನ್ ಅಲ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ,
ಜಾಪುರ,ಇ ಲ್ಯ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
ಖಾವ್ಜ ಅಮೀನುದಿದ್ೕನ್ ಅಲ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ,
ಜಾಪುರ,ಇ ಲ್ಯ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
ಖಾವ್ಜ ಅಮೀನುದಿದ್ೕನ್ ಅಲ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ,
ಜಾಪುರ,ಇ ಲ್ಯ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
ಅಂಜುಮನ್ ಅರೇಬಿಕ ಶಾಲೆ ಖೇಡಗಿ ಹಾಗು
ಅಂಜುಮನ್ ಅರೇಬಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾ ನಹ ಳ್ ಈ
ಶಾಲೆಗಳ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
ಅಂಜುಮನ್ ಅರೇಬಿಕ ಶಾಲೆ ಖೇಡಗಿ ಹಾಗು
ಅಂಜುಮನ್ ಅರೇಬಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾ ನಹ ಳ್ ಈ
ಶಾಲೆಗಳ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

8/18/2011 0:00

E

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

5/10/2010 0:00

C

5/10/2010 0:00

C

5/10/2010 0:00

C

5/10/2010 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

37623

37672

37672

37672

37761

ಅಂಜುಮನ್ ಅರೇಬಿಕ ಶಾಲೆ ಖೇಡಗಿ ಹಾಗು
ಅಂಜುಮನ್ ಅರೇಬಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾ ನಹ ಳ್ ಈ
ಶಾಲೆಗಳ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
ಎಂ 2
ಹಮಮ್ದ್ ಯೂಸುಫ್ ಖಾನ್, ಅಧಯ್ಕಷ್ರು,
GIA‐PRY & SEC ಬೇಡಿಕೆಗಳು.86. .ಬೇಡಿಕೆ/2 ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾಟಿರ್, ಮಾನಿವ್‐ಇವರ ಮನ
009
ಕುರಿತು
ಎಂ 2
ಹಮಮ್ದ್ ಯೂಸುಫ್ ಖಾನ್, ಅಧಯ್ಕಷ್ರು,
ADM‐1
ಬೇಡಿಕೆಗಳು.86. .ಬೇಡಿಕೆ/2 ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾಟಿರ್, ಮಾನಿವ್‐ಇವರ ಮನ
009
ಕುರಿತು
ಎಂ 2
ಹಮಮ್ದ್ ಯೂಸುಫ್ ಖಾನ್, ಅಧಯ್ಕಷ್ರು,
MINO‐SEC
ಬೇಡಿಕೆಗಳು.86. .ಬೇಡಿಕೆ/2 ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾಟಿರ್, ಮಾನಿವ್‐ಇವರ ಮನ
ಕುರಿತು
009
MINO‐SEC

ಎಂ 10 ಂದಿ.33.ಅರೇಬಿಕ್
/2009

5/10/2010 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

GIA‐PRY & SEC ಎಂ 2.88. .ಬೇಡಿಕೆ/2009

ರ್ೕ ಎಂ.ಹೆಚ್.ಬಗ , ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು,
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಬಿಜಾಪುರ‐ಇವರ ಕುರಿತು

8/18/2011 0:00

D

37761

ADM‐1

ಎಂ 2.88. .ಬೇಡಿಕೆ/2009

ರ್ೕ ಎಂ.ಹೆಚ್.ಬಗ , ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು,
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಬಿಜಾಪುರ‐ಇವರ ಕುರಿತು

8/18/2011 0:00

D

37761

MINO‐SEC

ಎಂ 2.88. .ಬೇಡಿಕೆ/2009

ರ್ೕ ಎಂ.ಹೆಚ್.ಬಗ , ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು,
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಬಿಜಾಪುರ‐ಇವರ ಕುರಿತು

8/18/2011 0:00

D

38144

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಉದುರ್
ಶಾಲೆ.89.ಶಾ.ಸಾಥ್ಪನೆ/2009

ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಸುವಯ್ವ ಥ್ತ ರೀತಿಯ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಕೋರಿ

8/18/2011 0:00

D

38144

ADM‐1

ಎಂ 2 ಉದುರ್
ಶಾಲೆ.89.ಶಾ.ಸಾಥ್ಪನೆ/2009

ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಸುವಯ್ವ ತ
ಥ್ ರೀತಿಯ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಕೋರಿ

8/18/2011 0:00

D

38144

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಉದುರ್
ಶಾಲೆ.89.ಶಾ.ಸಾಥ್ಪನೆ/2009

ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಸುವಯ್ವ ಥ್ತ ರೀತಿಯ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಕೋರಿ

8/18/2011 0:00

D

38603

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಅಲಪ್ ಸಂ ನಿ ಶಾ
ಮಂ.92.ಶಾ.ಸಾಥ್ಪನೆ/2009

ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರಿಗೆ ಸೌಲಭಯ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/18/2011 0:00

E

38603

ADM‐1

ಎಂ 2 ಅಲಪ್ ಸಂ ನಿ ಶಾ
ಮಂ.92.ಶಾ.ಸಾಥ್ಪನೆ/2009

ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರಿಗೆ ಸೌಲಭಯ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/18/2011 0:00

E

38603

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಅಲಪ್ ಸಂ ನಿ ಶಾ
ಮಂ.92.ಶಾ.ಸಾಥ್ಪನೆ/2009

ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರಿಗೆ ಸೌಲಭಯ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/18/2011 0:00

E

38701

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ನ ೕಜನೆ
ರದುದ್.93.ನಿ ೕಜನೆ/2009

ನಿ

ೕಜನೆಯಿಂದ ವಾಪಸಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ್

8/18/2011 0:00

D

38701

ADM‐1

ಎಂ 2 ನ ೕಜನೆ
ರದುದ್.93.ನಿ ೕಜನೆ/2009

ನಿ

ೕಜನೆಯಿಂದ ವಾಪಸಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ್

8/18/2011 0:00

D

38701

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ನ ೕಜನೆ
ರದುದ್.93.ನಿ ೕಜನೆ/2009

ನಿ

ೕಜನೆಯಿಂದ ವಾಪಸಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ್

8/18/2011 0:00

D

38729

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಶಾಲೆ
ಮದೂದ್ರು ರಸೆತ್ಯ ಉದುರ್ ಶಾಲೆ ಕುರಿತ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
ಕಟಟ್ಡ.94. ಕಷ್ಣ ಸಂ/2009

8/18/2011 0:00

E

38729

ADM‐1

ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಶಾಲೆ
ಮದೂದ್ರು ರಸೆತ್ಯ ಉದುರ್ ಶಾಲೆ ಕುರಿತ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
ಕಟಟ್ಡ.94. ಕಷ್ಣ ಸಂ/2009

8/18/2011 0:00

E

ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಶಾಲೆ
ಮದೂದ್ರು ರಸೆತ್ಯ ಉದುರ್ ಶಾಲೆ ಕುರಿತ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
ಕಟಟ್ಡ.94. ಕಷ್ಣ ಸಂ/2009

38729

MINO‐SEC

38733

GIA‐PRY & SEC

38733

ADM‐1

38733

MINO‐SEC

38734

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ. .8/ಅ.ಸಂ.ಭಾ./ ಕಷ್ಣ
ಸಂ/ಕಾ.ನಿ./10/2009‐10

38734

ADM‐1

ಎಂ. .8/ಅ.ಸಂ.ಭಾ./ ಕಷ್ಣ
ಸಂ/ಕಾ.ನಿ./10/2009‐10

38734

MINO‐SEC

ಎಂ. .8/ಅ.ಸಂ.ಭಾ./ ಕಷ್ಣ
ಸಂ/ಕಾ.ನಿ./10/2009‐10

38832

GIA‐PRY & SEC

38832

ADM‐1

38832

MINO‐SEC

38937

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ. .8/ಅ.ಸಂ.ಭಾ./ ಕಷ್ಣ
ಸಂ/ಕಾ.ನಿ/11/2009‐10

38937

ADM‐1

ಎಂ. .8/ಅ.ಸಂ.ಭಾ./ ಕಷ್ಣ
ಸಂ/ಕಾ.ನಿ/11/2009‐10

38937

MINO‐SEC

ಎಂ. .8/ಅ.ಸಂ.ಭಾ./ ಕಷ್ಣ
ಸಂ/ಕಾ.ನಿ/11/2009‐10

39081

ಎಂ. .8/ಭಾ.ಅ./ ಕಷ್ಣ
ಸಂ/ಕಾ.ನಿ.8//2009‐10
ಎಂ. .8/ಭಾ.ಅ./ ಕಷ್ಣ
ಸಂ/ಕಾ.ನಿ.8//2009‐10
ಎಂ. .8/ಭಾ.ಅ./ ಕಷ್ಣ
ಸಂ/ಕಾ.ನಿ.8//2009‐10

ಎಂ 2 ಸ ಉದುರ್ ಶಾಲೆ
ಕಷ್
ನೇ.95.ನೇಮಕಾತಿ/2009
ಎಂ 2 ಸ ಉದುರ್ ಶಾಲೆ
ಕಷ್
ನೇ.95.ನೇಮಕಾತಿ/2009
ಎಂ 2 ಸ ಉದುರ್ ಶಾಲೆ
ಕಷ್
ನೇ.95.ನೇಮಕಾತಿ/2009
ನ
.95.ನ ಮಕಾತಿ/2009

GIA‐PRY & SEC ಎಂ 4.37.ಘೋಷಣೆ/2009

39081

ADM‐1

ಎಂ 4.37.ಘೋಷಣೆ/2009

39081

MINO‐SEC

ಎಂ 4.37.ಘೋಷಣೆ/2009

39123

GIA‐PRY & SEC

mc10hindi02.35.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2009

39123

ADM‐1

mc10hindi02.35.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2009

8/18/2011 0:00

E

8/20/2011 0:00

E

8/20/2011 0:00

E

8/20/2011 0:00

E

8/11/2011 0:00

D

8/11/2011 0:00

D

8/11/2011 0:00

D

ಎರಡು ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರನುನ್ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/18/2011 0:00

D

ಎರಡು ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರನುನ್ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/18/2011 0:00

D

ಎರಡು ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರನುನ್ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/18/2011 0:00

D

8/11/2011 0:00

D

8/11/2011 0:00

D

8/11/2011 0:00

D

6/9/2010 0:00

D

6/9/2010 0:00

D

6/9/2010 0:00

D

8/27/2011 0:00

D

8/27/2011 0:00

D

ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರುಗಳ
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು
ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರುಗಳ
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು
ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರುಗಳ
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು
ರ್ೕ ಎನ್.ಎ.ಮಕಾನ್ ದಾರ್, ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ
ಸಂ ೕಜಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,
ಚಿಕೊಕ್ೕಡಿ ‐ ಇವರ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣೆ
ಕುರಿತು.
ರ್ೕ ಎನ್.ಎ.ಮಕಾನ್ ದಾರ್, ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ
ಸಂ ೕಜಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,
ಚಿಕೊಕ್ೕಡಿ ‐ ಇವರ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣೆ
ಕುರಿತು.
ರ್ೕ ಎನ್.ಎ.ಮಕಾನ್ ದಾರ್, ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ
ಸಂ ೕಜಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,
ಚಿಕೊಕ್ೕಡಿ ‐ ಇವರ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣೆ
ಕುರಿತು.

ರ್ೕ ಸೈಯದ್ ಹಫೀಜುರರ್ಹಮಾನ್, ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ
ಸಂ ೕಜಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,
ಹಾಸನ‐ಇವರ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು
ರ್ೕ ಸೈಯದ್ ಹಫೀಜುರರ್ಹಮಾನ್, ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ
ಸಂ ೕಜಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,
ಹಾಸನ‐ಇವರ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು
ರ್ೕ ಸೈಯದ್ ಹಫೀಜುರರ್ಹಮಾನ್, ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ
ಸಂ ೕಜಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,
ಹಾಸನ‐ಇವರ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು
ದೀಪಿಕಾ ಕನನ್ಡ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಳಕಾಲೂಮ್ರು ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ದೀಪಿಕಾ ಕನನ್ಡ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಳಕಾಲೂಮ್ರು ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ದೀಪಿಕಾ ಕನನ್ಡ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಳಕಾಲೂಮ್ರು ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ಪಟಟ್ಣದ ಲ್ ಕನನ್ಡ, ಉದುರ್, ಂದಿ
ಭಾಷೆಯ ಲ್ ಮದರಸ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಕುರಿತು
ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ಪಟಟ್ಣದ ಲ್ ಕನನ್ಡ, ಉದುರ್, ಂದಿ
ಭಾಷೆಯ ಲ್ ಮದರಸ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಕುರಿತು

39123
39124
39124
39124
39126

39126

39126

MINO‐SEC

mc10hindi02.35.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2009

mc10hindi02.37.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2009
mc10hindi02.37.ಅರೇಬಿ
ADM‐1
ಕ್/2009
mc10hindi02.37.ಅರೇಬಿ
MINO‐SEC
ಕ್/2009
mc10
GIA‐PRY & SEC hindi02.36.ಅರೇಬಿಕ್/200
9
mc10
ADM‐1
hindi02.36.ಅರೇಬಿಕ್/200
9
mc10
MINO‐SEC
hindi02.36.ಅರೇಬಿಕ್/200
9
GIA‐PRY & SEC

39135

GIA‐PRY & SEC

mc10hindi02.39.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2009

39135

ADM‐1

mc10hindi02.39.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2009

39135

MINO‐SEC

mc10hindi02.39.ಅರ
ಅರೇಬಿ
ೕಬಿ
ಕ್/2009

39172
39172
39172
39247
39247
39247

ಎಂ 2 ನಾಯ್ ಆ ಬಿ ಗಳು
/.91.ಆಡ ತ/2009
ಎಂ 2 ನಾಯ್ ಆ ಬಿ ಗಳು
ADM‐1
/.91.ಆಡ ತ/2009
ಎಂ 2 ನಾಯ್ ಆ ಬಿ ಗಳು
MINO‐SEC
/.91.ಆಡ ತ/2009
m,c10hindi02.40.ಅರೇಬಿ
GIA‐PRY & SEC
ಕ್/2009
m,c10hindi02.40.ಅರೇಬಿ
ADM‐1
ಕ್/2009
m,c10hindi02.40.ಅರೇಬಿ
MINO‐SEC
ಕ್/2009
GIA‐PRY & SEC

ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ಪಟಟ್ಣದ ಲ್ ಕನನ್ಡ, ಉದುರ್, ಂದಿ
ಭಾಷೆಯ ಲ್ ಮದರಸ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಕುರಿತು

8/27/2011 0:00

D

ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣಕಾಕ್ಗಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

5/10/2010 0:00

E

ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣಕಾಕ್ಗಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

5/10/2010 0:00

E

ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣಕಾಕ್ಗಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

5/10/2010 0:00

E

ಅಂಜುಮನ್‐ಇ‐ಇಸಾಲ್ಂ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ,
ತಾ ಕೋಟಿ, ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್

2/28/2011 0:00

C

ಅಂಜುಮನ್‐ಇ‐ಇಸಾಲ್ಂ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ,
ತಾ ಕೋಟಿ, ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್

2/28/2011 0:00

C

ಅಂಜುಮನ್‐ಇ‐ಇಸಾಲ್ಂ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ,
ತಾ ಕೋಟಿ, ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್

2/28/2011 0:00

C

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

ಅಂಜುಮನ್ ಇಸಾಲ್ಂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ,
ಸೂ ಭಾ ಸಂಸೆಥ್ಯವರ ಅಂಜುಮನ್ ಅರೇಬಿಕ್
ಶಾಲೆ, ಸೂ ಭಾ ಈ ಶಾಲೆಯ ಬಬ್ಂದಿಗಳ
ವೇನತ ಲಲ್ದೆ ಅನುದಾನರ ತವಾಗಿ ಅನು ೕದನೆ
ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಅಂಜುಮನ್ ಇಸಾಲ್ಂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ,
ಸೂ ಭಾ ಸಂಸೆಥ್ಯವರ ಅಂಜುಮನ್ ಅರೇಬಿಕ್
ಶಾಲೆ, ಸೂ ಭಾ ಈ ಶಾಲೆಯ ಬಬ್ಂದಿಗಳ
ವೇನತ ಲಲ್ದೆ ಅನುದಾನರ ತವಾಗಿ ಅನು ೕದನೆ
ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಅಂಜುಮನ್ ಇಸಾಲ್ಂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ,
ಸೂ ಭ
ಭಾ ಸಂಸೆಥ್ಥ್ಯವರ ಅಂಜುಮನ್ ಅರೇಬಿಕ್
ಶಾಲೆ, ಸೂ ಭಾ ಈ ಶಾಲೆಯ ಬಬ್ಂದಿಗಳ
ವೇನತ ಲಲ್ದೆ ಅನುದಾನರ ತವಾಗಿ ಅನು ೕದನೆ
ನೀಡುವ ಬಗೆ
ನಾಯ್ಯಮೂತಿರ್ ಕೆ ಜಗನಾನ್ಥಶೆಟಿಟ್ ಚಾರಣಾ
ಆ ೕಗದ ಅಭಿಪಾರ್ಯಗಳು
ನಾಯ್ಯಮೂತಿರ್ ಕೆ ಜಗನಾನ್ಥಶೆಟಿಟ್ ಚಾರಣಾ
ಆ ೕಗದ ಅಭಿಪಾರ್ಯಗಳು
ನಾಯ್ಯಮೂತಿರ್ ಕೆ ಜಗನಾನ್ಥಶೆಟಿಟ್ ಚಾರಣಾ
ಆ ೕಗದ ಅಭಿಪಾರ್ಯಗಳು
ರ್ೕ ಡಿ.ಯಂ.ಈಸಸಾಹೇಬ್, ಹರಪನಹ ಳ್ ಇವರು
ಮದರಸಾಗಳ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಡಿ.ಯಂ.ಈಸಸಾಹೇಬ್, ಹರಪನಹ ಳ್ ಇವರು
ಮದರಸಾಗಳ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಡಿ.ಯಂ.ಈಸಸಾಹೇಬ್, ಹರಪನಹ ಳ್ ಇವರು
ಮದರಸಾಗಳ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

39271

GIA‐PRY & SEC

12/ಅರೇಬಿಕ್/ಎಂ (10)/2 ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಮತುತ್ ಪತಾರ್ಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರು
009
ಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ಆರೋಪ ಪಟಿಟ್

5/10/2010 0:00

D

39271

ADM‐1

12/ಅರೇಬಿಕ್/ಎಂ (10)/2 ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಮತುತ್ ಪತಾರ್ಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರು
009
ಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ಆರೋಪ ಪಟಿಟ್

5/10/2010 0:00

D

39271

MINO‐SEC

12/ಅರೇಬಿಕ್/ಎಂ (10)/2 ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಮತುತ್ ಪತಾರ್ಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರು
009
ಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ಆರೋಪ ಪಟಿಟ್

5/10/2010 0:00

D

39507

GIA‐PRY & SEC mc10.42.ಅರೇಬಿಕ್/2009

ಮದರಸ ಬೋಡರ್ ಮಾ ತಿ ಕುರಿತು

5/10/2010 0:00

E

39507

ADM‐1

mc10.42.ಅರೇಬಿಕ್/2009

ಮದರಸ ಬೋಡರ್ ಮಾ ತಿ ಕುರಿತು

5/10/2010 0:00

E

39507

MINO‐SEC

mc10.42.ಅರೇಬಿಕ್/2009

ಮದರಸ ಬೋಡರ್ ಮಾ ತಿ ಕುರಿತು

5/10/2010 0:00

E

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

6/9/2010 0:00

D

ಅಬುಲ್ ಹಸನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಜಾಪುರ
ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅಲಮಾಸ ಅರೇಬಿಕ್
ಶಾಲೆ, ಡೊಣೂರ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾ. ಇದರ
ಉಸಾತ್ನಿಯಾ 2 ತರಗತಿಗೆ 1999‐2000 ಸಾ ಗೆ
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಅಬುಲ್ ಹಸನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಜಾಪುರ
ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅಲಮಾಸ ಅರೇಬಿಕ್
ಶಾಲೆ, ಡೊಣೂರ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾ. ಇದರ
ಉಸಾತ್ನಿಯಾ 2 ತರಗತಿಗೆ 1999‐2000 ಸಾ ಗೆ
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಅಬುಲ್ ಹಸನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಜಾಪುರ
ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅಲಮಾಸ ಅರೇಬಿಕ್
ಶಾಲೆ, ಡೊಣೂರ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾ. ಇದರ
ಉಸಾತ್ನಿಯಾ 2 ತರಗತಿಗೆ 1999‐2000 ಸಾ ಗೆ
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಇಕಾರ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಾದ್ಪುರ, ಮಡಿಕೇರಿ
ತಾ..,ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

39513

GIA‐PRY & SEC

mc10hindi02.44.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2009

39513

ADM‐1

mc10hindi02.44.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2009

39513

MINO‐SEC

mc10hindi02.44.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2009

39514

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4/ಘೋಷಣೆ/48/2009
‐10

39514

ADM‐1

ಎಂ 4/ಘೋಷಣೆ/48/2009
‐10

ಇಕಾರ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಾದ್ಪುರ, ಮಡಿಕೇರಿ
ತಾ..,ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/9/2010 0:00

D

39514

MINO‐SEC

ಎಂ 4/ಘೋಷಣೆ/48/2009
‐10

ಇಕಾರ್ ಪಬಿಲ್
ಇಕಾರ್
ಪಬಿಕ್
ಕ್ ಪಾ
ಪಾರ್ರ್ಥಮಿಕ
ಥಮಿಕ ಶಾಲ
ಶಾಲೆ, ದಾದ್
ದಾಪುರ
ಪುರ, ಮಡಿಕ
ಮಡಿಕೇರಿ
ೕರಿ
ತಾ..,ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/9/2010 0:00

D

39569

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ. .8/ಅ.ಸಂ.ಭಾ.// ಕಷ್ಣ
ಸಂ//ಕಾ.ನಿ.12//2009‐10

ರ್ೕ ಮುಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್, ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ
ಸಂ ೕಜಕರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ‐ ಇವರ
ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು

8/11/2011 0:00

D

39569

ADM‐1

ಎಂ. .8/ಅ.ಸಂ.ಭಾ.// ಕಷ್ಣ
ಸಂ//ಕಾ.ನಿ.12//2009‐10

ರ್ೕ ಮುಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್, ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ
ಸಂ ೕಜಕರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ‐ ಇವರ
ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು

8/11/2011 0:00

D

39569

MINO‐SEC

ಎಂ. .8/ಅ.ಸಂ.ಭಾ.// ಕಷ್ಣ
ಸಂ//ಕಾ.ನಿ.12//2009‐10

ರ್ೕ ಮುಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್, ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ
ಸಂ ೕಜಕರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ‐ ಇವರ
ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು

8/11/2011 0:00

D

39722

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 5ತೆಶಾಕಟಟ್ಡ.09.ಆಥಿರ್
ಕ/2009

8/18/2011 0:00

D

39722

ADM‐1

8/18/2011 0:00

D

39722

MINO‐SEC

8/18/2011 0:00

D

ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ತೆಲುಗು ಮತುತ್ ಕನನ್ಡ
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗೆ ಕೊಠಡಿಗ ಗೆ ಹಣಕಾ ನ
ನೆರವನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ
ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ತೆಲುಗು ಮತುತ್ ಕನನ್ಡ
ಎಂ 5ತೆಶಾಕಟಟ್ಡ.09.ಆಥಿರ್
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗೆ ಕೊಠಡಿಗ ಗೆ ಹಣಕಾ ನ
ಕ/2009
ನೆರವನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ
ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ತೆಲುಗು ಮತುತ್ ಕನನ್ಡ
ಎಂ 5ತೆಶಾಕಟಟ್ಡ.09.ಆಥಿರ್
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗೆ ಕೊಠಡಿಗ ಗೆ ಹಣಕಾ ನ
ಕ/2009
ನೆರವನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ

39762

ಎಂ. .8/ಅ.ಸಂ.ಭಾ./ ಕಷ್ಣ
GIA‐PRY & SEC
ಸಂ/ಕಾ.ನಿ./13/2009‐10

ರ್ೕಮತಿ ತಾಹೇರಾ ನುಸರ್ತ್, ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ
ಸಂ ೕಜಕರು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ‐ ಇವರ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು
ರ್ೕಮತಿ ತಾಹೇರಾ ನುಸರ್ತ್, ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ
ಸಂ ೕಜಕರು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ‐ ಇವರ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು
ರ್ೕಮತಿ ತಾಹೇರಾ ನುಸರ್ತ್, ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ
ಸಂ ೕಜಕರು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ‐ ಇವರ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು

8/20/2011 0:00

E

8/20/2011 0:00

E

8/20/2011 0:00

E

39762

ADM‐1

ಎಂ. .8/ಅ.ಸಂ.ಭಾ./ ಕಷ್ಣ
ಸಂ/ಕಾ.ನಿ./13/2009‐10

39762

MINO‐SEC

ಎಂ. .8/ಅ.ಸಂ.ಭಾ./ ಕಷ್ಣ
ಸಂ/ಕಾ.ನಿ./13/2009‐10

39877

GIA‐PRY & SEC

ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್ ಕರೀಮ್, ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು,
ಎಂ. .8/ಅ.ಸಂ.ಭಾ. .ಸಂ.
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ
/ಕಾ.ನಿ./ಪರ್.ದಿ/17/2009‐10
ಜಿಲೆಲ್‐ಇವರ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು

8/11/2011 0:00

D

39877

ADM‐1

ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್ ಕರೀಮ್, ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು,
ಎಂ. .8/ಅ.ಸಂ.ಭಾ. .ಸಂ.
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ
/ಕಾ.ನಿ./ಪರ್.ದಿ/17/2009‐10
ಜಿಲೆಲ್‐ಇವರ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು

8/11/2011 0:00

D

39877

MINO‐SEC

ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್ ಕರೀಮ್, ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು,
ಎಂ. .8/ಅ.ಸಂ.ಭಾ. .ಸಂ.
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ
/ಕಾ.ನಿ./ಪರ್.ದಿ/17/2009‐10
ಜಿಲೆಲ್‐ಇವರ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು

8/11/2011 0:00

D

ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್ ಮಜೀದ್ ಖಾನ್, ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ
ಎಂ. .8/ಅಂಸಂ.ಭಾ. .ಸಂ.
GIA‐PRY & SEC /ಕಾ.ನಿ./ಶಾಪಾರ್/18//2009 ಸಂ ೕಜಕರು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಧುಗಿರಿ
ಜಿಲೆಲ್‐ಇವರ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು
‐10

8/22/2011 0:00

E

39878

39878

ADM‐1

ಎಂ. .8/ಅಂಸಂ.ಭಾ. .ಸಂ.
ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್ ಮಜೀದ್ ಖಾನ್, ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ
/ಕಾ.ನಿ./ಶಾಪಾ
/ಕಾ
/ಶಾಪಾರ್/18//2009 ಸಂ ೕಜಕರು,
ೕಜಕರು ಉಪನಿದ
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ
ೕರ್ಶಕರ ಕಛ
ಕಛೇರಿ
ೕರಿ, ಮಧುಗಿರಿ
‐10
ಜಿಲೆಲ್‐ಇವರ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು

8/22/2011 0:
0:00
00

E

39878

MINO‐SEC

ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್ ಮಜೀದ್ ಖಾನ್, ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ
ಎಂ. .8/ಅಂಸಂ.ಭಾ. .ಸಂ.
/ಕಾ.ನಿ./ಶಾಪಾರ್/18//2009 ಸಂ ೕಜಕರು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಧುಗಿರಿ
ಜಿಲೆಲ್‐ಇವರ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು
‐10

8/22/2011 0:00

E

39898

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2
ಬೇ.99.ಇ /2009

My absent period from June 1st 2008 to July
8th 2008 may be treated as best kind of leave

8/18/2011 0:00

D

39898

ADM‐1

ಎಂ 2
ಬೇ.99.ಇ /2009

My absent period from June 1st 2008 to July
8th 2008 may be treated as best kind of leave

8/18/2011 0:00

D

39898

MINO‐SEC

ಎಂ 2
ಬೇ.99.ಇ /2009

My absent period from June 1st 2008 to July
8th 2008 may be treated as best kind of leave

8/18/2011 0:00

D

8/22/2011 0:00

D

8/22/2011 0:00

D

8/22/2011 0:00

D

39976

39976

39976

ಎಂ. .8/ಅ.ಸಂ.ಭಾ. .ಸಂ.
GIA‐PRY & SEC /ಕಾ.ನಿ./ಶಾಪಾರ್/19/2009‐
10
ಎಂ. .8/ಅ.ಸಂ.ಭಾ. .ಸಂ.
ADM‐1
/ಕಾ.ನಿ./ಶಾಪಾರ್/19/2009‐
10
ಎಂ. .8/ಅ.ಸಂ.ಭಾ. .ಸಂ.
MINO‐SEC
/ಕಾ.ನಿ./ಶಾಪಾರ್/19/2009‐
10

ರ್ೕ ಎ.ವೈ.ಮುಲಾಲ್,ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು,
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್ ‐ ಇವರ
ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ಕುರಿತು
ರ್ೕ ಎ.ವೈ.ಮುಲಾಲ್,ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು,
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್ ‐ ಇವರ
ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ಕುರಿತು
ರ್ೕ ಎ.ವೈ.ಮುಲಾಲ್,ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು,
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್ ‐ ಇವರ
ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ಕುರಿತು

40006

40006

40006

40066

40066

40066

40167

40167

40167

40176

40176

40176

40236

40236

ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಕೆ.ಆರ್.ಪುರದ ಲ್ರುವುದನುನ್ ದಾಯ್ವಸಂದರ್ ಸಕಾರ್ರಿ
GIA‐PRY & SEC
ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ
ಒಂದುಗೂಡಿಸುವುದರ ಬಗೆ
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಎಂಚಿ2 ಉದುರ್ ಶಾಲೆ
ಕೆ.ಆರ್.ಪುರದ ಲ್ರುವುದನುನ್ ದಾಯ್ವಸಂದರ್ ಸಕಾರ್ರಿ
ADM‐1
ೕನ.102.ಶಾಸಥ್&ಹಅನು/
ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ
2009
ಒಂದುಗೂಡಿಸುವುದರ ಬಗೆ
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಎಂಚಿ2 ಉದುರ್ ಶಾಲೆ
ಕೆ.ಆರ್.ಪುರದ ಲ್ರುವುದನುನ್ ದಾಯ್ವಸಂದರ್ ಸಕಾರ್ರಿ
MINO‐SEC
ೕನ.102.ಶಾಸಥ್&ಹಅನು/
ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ
2009
ಒಂದುಗೂಡಿಸುವುದರ ಬಗೆ
ರ್ೕ ಎಂ.ಕೆ.ತೋಲಗಿ,ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು,
ಎಂ. .8/ಅ.ಸಂ.ಭಾ. .ಸಂ.
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ
GIA‐PRY & SEC /ಕಾ.ನಿ./ಶಾಪಾರ್/20/2009‐
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಬೆಳಗಾ ಜಿಲೆಲ್‐ಇವರ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್
10
ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು
ರ್ೕ ಎಂ.ಕೆ.ತೋಲಗಿ,ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು,
ಎಂ. .8/ಅ.ಸಂ.ಭಾ. .ಸಂ.
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ
ADM‐1
/ಕಾ.ನಿ./ಶಾಪಾರ್/20/2009‐
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಬೆಳಗಾ ಜಿಲೆಲ್‐ಇವರ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್
10
ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು
ರ್ೕ ಎಂ.ಕೆ.ತೋಲಗಿ,ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು,
ಎಂ. .8/ಅ.ಸಂ.ಭಾ. .ಸಂ.
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ
MINO‐SEC
/ಕಾ.ನಿ./ಶಾಪಾರ್/20/2009‐
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಬೆಳಗಾ ಜಿಲೆಲ್‐ಇವರ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್
10
ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು
ರ್ೕ ಷಂಶುಲಾಲ್, ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು, ೇತರ್
ಎಂ. .8/ಅ.ಸಂ.ಭಾ. .ಸಂ.
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಹೊಳೇನರ ೕಪುರ
GIA‐PRY & SEC /ಶಾಪಾರ್/ಕಾ.ನಿ./21/2009‐
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್‐ಇವರ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್
10
ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು
ರ್ೕ ಷಂಶುಲಾಲ್, ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು, ೇತರ್
ಎಂ. .8/ಅ.ಸಂ.ಭಾ. .ಸಂ.
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ
ಕಷ್
ಧಿ
ಕಛೇರಿ,
ಛ , ಹೊಳೇನರ ೕಪುರ
ು
ADM‐1
/ಶಾಪಾರ್/ಕಾ
/ಶಾಪಾ
/ಕಾ.ನಿ./21/2009‐
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್‐ಇವರ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್
10
ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು
ರ್ೕ ಷಂಶುಲಾಲ್, ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು, ೇತರ್
ಎಂ. .8/ಅ.ಸಂ.ಭಾ. .ಸಂ.
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಹೊಳೇನರ ೕಪುರ
MINO‐SEC
/ಶಾಪಾರ್/ಕಾ.ನಿ./21/2009‐
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್‐ಇವರ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್
10
ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು
ರ್ೕಮತಿ ಸೈಯದ ನಿಖತ್ ಫಾತಿಮಾ, ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ
ಎಂ. .8/ಅ.ಸಂ.ಭಾ. .ಸಂ.
ಸಂ ೕಜಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,
GIA‐PRY & SEC /ಶಾಪಾರ್/ಕಾ.ನಿ.22/2009‐
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ತಾಲೂಲ್ಕು‐ಇವರ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್
10
ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು
ರ್ೕಮತಿ ಸೈಯದ ನಿಖತ್ ಫಾತಿಮಾ, ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ
ಎಂ. .8/ಅ.ಸಂ.ಭಾ. .ಸಂ.
ಸಂ ೕಜಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,
ADM‐1
/ಶಾಪಾರ್/ಕಾ.ನಿ.22/2009‐
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ತಾಲೂಲ್ಕು‐ಇವರ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್
10
ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು
ರ್ೕಮತಿ ಸೈಯದ ನಿಖತ್ ಫಾತಿಮಾ, ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ
ಎಂ. .8/ಅ.ಸಂ.ಭಾ. .ಸಂ.
ಸಂ ೕಜಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,
MINO‐SEC
/ಶಾಪಾರ್/ಕಾ.ನಿ.22/2009‐
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ತಾಲೂಲ್ಕು‐ಇವರ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್
10
ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು
ಎಂ 2 ಕಛೇರಿಗೆ
ಧ ವಗರ್ಗಳ ಲ್ರುವ ಬಬ್ಂದಿಗಳ ಮಾ ತಿ
GIA‐PRY & SEC ಸಥ್ಳಾವಕಾಶ.103.ಕನಿದು/20
09
ಎಂ 2 ಕಛೇರಿಗೆ
ಧ ವಗರ್ಗಳ ಲ್ರುವ ಬಬ್ಂದಿಗಳ ಮಾ ತಿ
ADM‐1
ಸಥ್ಳಾವಕಾಶ.103.ಕನಿದು/20
09
ಎಂಚಿ2 ಉದುರ್ ಶಾಲೆ
ೕನ.102.ಶಾಸಥ್&ಹಅನು/
2009

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/11/2011 0:00

D

8/11/2011 0:00

D

8/11/2011 0:00

D

8/11/2011 0:00

D

8/11/2011 0:
0:00
00

D

8/11/2011 0:00

D

8/25/2011 0:00

D

8/25/2011 0:00

D

8/25/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

40236

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಕಛೇರಿಗೆ
ಸಥ್ಳಾವಕಾಶ.103.ಕನಿದು/20
09

40398

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2/ಇ /107/2010

40398

ADM‐1

ಎಂ 2/ಇ /107/2010

40398

MINO‐SEC

ಎಂ 2/ಇ /107/2010

40423

ಎಂ. .8/ಅ.ಸಂ.ಭಾ. .ಸಂ.
GIA‐PRY & SEC /ಶಾಪಾರ್/ಕಾ.ನಿ/27/2009‐
10

40423

ADM‐1

ಎಂ. .8/ಅ.ಸಂ.ಭಾ. .ಸಂ.
/ಶಾಪಾರ್/ಕಾ.ನಿ/27/2009‐
10

40423

MINO‐SEC

ಎಂ. .8/ಅ.ಸಂ.ಭಾ. .ಸಂ.
/ಶಾಪಾರ್/ಕಾ.ನಿ/27/2009‐
10

40424

ಎಂ. .8/ಅ.ಸಂ.ಭಾ. .ಸಂ.
GIA‐PRY & SEC /ಶಾಪಾರ್/ಕಾ.ನಿ./26/2009‐
10

40424

ADM‐1

ಎಂ. .8/ಅ.ಸಂ.ಭಾ. .ಸಂ.
/ಶಾಪಾರ್/ಕಾ.ನಿ./26/2009‐
10

40424

MINO‐SEC

ಎಂ. .8/ಅ.ಸಂ.ಭಾ. .ಸಂ.
/ಶಾಪಾರ್/ಕಾ.ನಿ./26/2009‐
10

ಧ ವಗರ್ಗಳ ಲ್ರುವ

ಬಬ್ಂದಿಗಳ ಮಾ ತಿ

8/18/2011 0:00

D

8/29/2011 0:00

D

8/29/2011 0:00

D

8/29/2011 0:00

D

8/25/2011 0:00

D

8/25/2011 0:00

D

8/25/2011 0:00

D

8/25/2011 0:00

D

8/25/2011 0:00

D

8/25/2011 0:00

D

ರ್ೕ ಎಂ.ಹೆಚ್.ಬಗ ,ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು,
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್‐ಇವರ
ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು

8/20/2011 0:00

E

2009‐10 ನೇ ಸಾ ನ ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದಿಂದ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ
ದಾಯ್ಥಿರ್ ವೇತನ ಚಕುಕ್ಗಳನುನ್ ತರಣೆ ಮಾಡುವ
ಬಗೆ.
2009‐10 ನೇ ಸಾ ನ ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದಿಂದ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ
ದಾಯ್ಥಿರ್ ವೇತನ ಚಕುಕ್ಗಳನುನ್ ತರಣೆ ಮಾಡುವ
ಬಗೆ.
2009‐10 ನೇ ಸಾ ನ ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದಿಂದ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ
ದಾಯ್ಥಿರ್ ವೇತನ ಚಕುಕ್ಗಳನುನ್ ತರಣೆ ಮಾಡುವ
ಬಗೆ.
ರ್ೕ
ಹಮಮ್ದ್ ಜಫುರ್ಲಾಲ್ ಷರೀಫ್, ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ
ಸಂ ೕಜಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,
ಸಾಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು‐ಇವರ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣೆ
ಕುರಿತು
ರ್ೕ
ಹಮಮ್ದ್ ಜಫುರ್ಲಾಲ್ ಷರೀಫ್, ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ
ಸಂ ೕಜಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,
ಸಾಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು‐ಇವರ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣೆ
ಕುರಿತು
ರ್ೕ
ಹಮಮ್ದ್ ಜಫುರ್ಲಾಲ್ ಷರೀಫ್, ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ
ಸಂ ೕಜಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,
ಸಾಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು‐ಇವರ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣೆ
ಕುರಿತು
ರ್ೕ ರಿಯಾಜ್ ಅಹಮದ್, ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ
ಸಂ ೕಜಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,
ಮೈಸೂರು ಉತತ್ರ ತಾಲೂಲ್ಕುು‐ಇವರ
ಇವರ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ
ಶ ೖಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು
ರ್ೕ ರಿಯಾಜ್ ಅಹಮದ್, ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ
ಸಂ ೕಜಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,
ಮೈಸೂರು ಉತತ್ರ ತಾಲೂಲ್ಕು‐ಇವರ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು
ರ್ೕ ರಿಯಾಜ್ ಅಹಮದ್, ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ
ಸಂ ೕಜಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,
ಮೈಸೂರು ಉತತ್ರ ತಾಲೂಲ್ಕು‐ಇವರ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು

40425

ಎಂ. .8/ಅ.ಸಂ.ಭಾ. .ಸಂ.
GIA‐PRY & SEC //ಶಾಪಾರ್/ಕಾ.ನಿ/25/2009‐
10

40425

ADM‐1

ಎಂ. .8/ಅ.ಸಂ.ಭಾ. .ಸಂ.
//ಶಾಪಾರ್/ಕಾ.ನಿ/25/2009‐
10

ರ್ೕ ಎಂ.ಹೆಚ್.ಬಗ ,ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು,
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್‐ಇವರ
ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು

8/20/2011 0:00

E

40425

MINO‐SEC

ಎಂ. .8/ಅ.ಸಂ.ಭಾ. .ಸಂ.
//ಶಾಪಾರ್/ಕಾ.ನಿ/25/2009‐
10

ರ್ೕ ಎಂ.ಹೆಚ್.ಬಗ ,ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು,
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್‐ಇವರ
ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು

8/20/2011 0:00

E

8/25/2011 0:00

D

40426

ಎಂ. .8/ಅ.ಸಂ.ಭಾ. .ಸಂ.
GIA‐PRY & SEC /ಶಾಪಾರ್/ಕಾ.ನಿ./28/2009‐
10

ಸಂ

ರ್ೕ ಎಂ.ಹೆಚ್.ಹೊಂಗಲ, ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ
ೕಜಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,
ಗಾಗ್ಂವ ತಾಲೂಲ್ಕು‐ಇವರ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು

40426

ADM‐1

ಎಂ. .8/ಅ.ಸಂ.ಭಾ. .ಸಂ.
/ಶಾಪಾರ್/ಕಾ.ನಿ./28/2009‐
10

40426

MINO‐SEC

ಎಂ. .8/ಅ.ಸಂ.ಭಾ. .ಸಂ.
/ಶಾಪಾರ್/ಕಾ.ನಿ./28/2009‐
10

40427

ರ್ೕ ಎಂ.ಹೆಚ್.ಹೊಂಗಲ, ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ
ೕಜಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,
ಗಾಗ್ಂವ ತಾಲೂಲ್ಕು‐ಇವರ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು
ರ್ೕ ಎಂ.ಹೆಚ್.ಹೊಂಗಲ, ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ
ಸಂ ೕಜಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,
ಗಾಗ್ಂವ ತಾಲೂಲ್ಕು‐ಇವರ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು
ಸಂ

8/25/2011 0:00

D

8/25/2011 0:00

D

ರ್ೕ ಸಾದಿಕ್ ಅಹಮದ್ ಎ., ಉದುರ್ ಷಯ
ಎಂ. .8/ಅ.ಸಂ.ಭಾ. .ಸಂ.
GIA‐PRY & SEC /ಶಾಪಾರ್/ಕಾ.ನಿ./24/2009‐ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ತುಮಕೂರು‐
ಇವರ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು
10

8/25/2011 0:00

D

40427

ADM‐1

ರ್ೕ ಸಾದಿಕ್ ಅಹಮದ್ ಎ., ಉದುರ್ ಷಯ
ಎಂ. .8/ಅ.ಸಂ.ಭಾ. .ಸಂ.
/ಶಾಪಾರ್/ಕಾ.ನಿ./24/2009‐ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ತುಮಕೂರು‐
ಇವರ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು
10

8/25/2011 0:00

D

40427

MINO‐SEC

ರ್ೕ ಸಾದಿಕ್ ಅಹಮದ್ ಎ., ಉದುರ್ ಷಯ
ಎಂ. .8/ಅ.ಸಂ.ಭಾ. .ಸಂ.
/ಶಾಪಾರ್/ಕಾ.ನಿ./24/2009‐ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ತುಮಕೂರು‐
ಇವರ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು
10

8/25/2011 0:00

D

8/25/2011 0:00

D

8/25/2011 0:00

D

8/25/2011 0:00

D

40431

40431

40431
40435
40435
40435

ಎಂ. .1/ಅ.ಸಂ.ಭಾ. .ಸಂ/
GIA‐PRY & SEC /ಶಾಪಾರ್/ಕಾ.ನಿ./29/2009‐
10
ಎಂ. .1/ಅ.ಸಂ.ಭಾ. .ಸಂ/
ADM‐1
/ಶಾಪಾರ್/ಕಾ.ನಿ./29/2009‐
10
ಎಂ. .1/ಅ.ಸಂ.ಭಾ. .ಸಂ/
MINO‐SEC
/ಶಾಪಾರ್/ಕಾ.ನಿ./29/2009‐
10
ಎಂಚಿ2
GIA‐PRY & SEC
ಇತರೆ.108.ಇ /2010
ಎಂಚಿ2
ADM‐1
ಇತರೆ.108.ಇ /2010
ಎಂಚಿ2
MINO‐SEC
ಇತರೆ.108.ಇ /2010

40436

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2
ಇತರೆ.109.ಇ /2010

40436

ADM‐1

ಎಂ 2
ಇತರೆ.109.ಇ /2010

40436

MINO‐SEC

ಎಂ 2
ಇತರೆ.109.ಇ /2010

40437

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2
ಇತರೆ.110.ಇ /2010

40437

ADM‐1

ಎಂ 2
ಇತರೆ.110.ಇ /2010

40437

MINO‐SEC

ಎಂ 2
ಇತರೆ.110.ಇ /2010

ರ್ೕ ಅಸಗ್ರ್ ಅ ,ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು,
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್‐ಇವರ
ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು
ರ್ೕ ಅಸಗ್ರ್ ಅ ,ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು,
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್‐ಇವರ
ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು
ರ್ೕ ಅಸಗ್ರ್ ಅ ,ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು,
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್‐ಇವರ
ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು
ಉದುರ್ ಶಾಲ
ಶಾಲೆಯ
ಯ ಮಕಕ್ಳ

ದಾ ಭಾಸ ದ ಬಗ
ದಾಯ್ಭಾಸಯ್
ಬಗೆಗ್

8/18/2011 0:
0:00
00

D

ಉದುರ್ ಶಾಲೆಯ ಮಕಕ್ಳ

ದಾಯ್ಭಾಸಯ್ದ ಬಗೆಗ್

8/18/2011 0:00

D

ಉದುರ್ ಶಾಲೆಯ ಮಕಕ್ಳ

ದಾಯ್ಭಾಸಯ್ದ ಬಗೆಗ್

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಉದುರ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್
ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಗೂ ಹಾಜರಾತಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಲು
ಮುಖಯ್ ಕಾರಣಗಳ ಕುರಿತು.
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಉದುರ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್
ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಗೂ ಹಾಜರಾತಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಲು
ಮುಖಯ್ ಕಾರಣಗಳ ಕುರಿತು.
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಉದುರ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್
ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಗೂ ಹಾಜರಾತಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಲು
ಮುಖಯ್ ಕಾರಣಗಳ ಕುರಿತು.
ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳನುನ್ ಈಡೇರಿಸುವ
ಲಕುರಿತು ಅಧಯ್ಕಷ್ರು ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ
ಕೌನಿಸ್ಲ್,ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆ,ಇವರ ಮನ .
ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳನುನ್ ಈಡೇರಿಸುವ
ಲಕುರಿತು ಅಧಯ್ಕಷ್ರು ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ
ಕೌನಿಸ್ಲ್,ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆ,ಇವರ ಮನ .
ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳನುನ್ ಈಡೇರಿಸುವ
ಲಕುರಿತು ಅಧಯ್ಕಷ್ರು ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ
ಕೌನಿಸ್ಲ್,ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆ,ಇವರ ಮನ .

40438

40438

40438

40462

40462

40462

40463

40463

40463

40464

40464

40464

40475

Reduction of teachers working in excess
strength in Govt. Higher Primary School,
GIA‐PRY & SEC
Uchagaon, Belgaum Taluk‐Transfer of Smt.
H.I Ustad‐reg.
Reduction of teachers working in excess
ಎಂ 2
strength in Govt. Higher Primary School,
ADM‐1
ಇತರೆ.111.ಇ /2010
Uchagaon, Belgaum Taluk‐Transfer of Smt.
H.I Ustad‐reg.
Reduction of teachers working in excess
ಎಂ 2
strength in Govt. Higher Primary School,
MINO‐SEC
ಇತರೆ.111.ಇ /2010
Uchagaon, Belgaum Taluk‐Transfer of Smt.
H.I Ustad‐reg.
ಮಾತೃ ರ್ೕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿರಿ, ಕಾಫಿ ಬೋಡ್ರ್,
ಬೆಂಗಳೂರು‐ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ
ಎಂ 4.53.ಭಾಅಶಾಘೋ/2 ಕೆನಿನ್ತ್ ಜಾಜ್ರ್ ಆಂಗಲ್ ಶಾಲೆ, ರ್ೕ ಭುವನೇಶವ್ರಿನಗರ,
GIA‐PRY & SEC
ಕೆಂಪಾಪುರ, ಕಾಫಿ ಬೋಡ್ರ್ ಲೇಔಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು‐ಈ
010
ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್
ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್
ಎಂ 2
ಇತರೆ.111.ಇ /2010

8/26/2011 0:00

D

8/26/2011 0:00

D

8/26/2011 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

ADM‐1

ಮಾತೃ ರ್ೕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿರಿ, ಕಾಫಿ ಬೋಡ್ರ್,
ಬೆಂಗಳೂರು‐ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ
ಎಂ 4.53.ಭಾಅಶಾಘೋ/2 ಕೆನಿನ್ತ್ ಜಾಜ್ರ್ ಆಂಗಲ್ ಶಾಲೆ, ರ್ೕ ಭುವನೇಶವ್ರಿನಗರ,
ಕೆಂಪಾಪುರ, ಕಾಫಿ ಬೋಡ್ರ್ ಲೇಔಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು‐ಈ
010
ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್
ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

1/30/2010 0:00

D

MINO‐SEC

ಮಾತೃ ರ್ೕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿರಿ, ಕಾಫಿ ಬೋಡ್ರ್,
ಬೆಂಗಳೂರು‐ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ
ಎಂ 4.53.ಭಾಅಶಾಘೋ/2 ಕೆನಿನ್ತ್ ಜಾಜ್ರ್ ಆಂಗಲ್ ಶಾಲೆ, ರ್ೕ ಭುವನೇಶವ್ರಿನಗರ,
010
ಕೆಂಪಾಪುರ
ಕೆ
ಂಪಾಪುರ, ಕಾಫಿ ಬೋಡ್ರ್ ಲೇಔಟ್,
ಲೇಔಟ್ ಬೆ
ಬೆಂಗಳೂರು
ಂಗಳೂರು‐ಈ
ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್
ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

1/30/2010
/ /
0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

ನವಚೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚನನ್ಗಿರಿ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಎಂ 4.55.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ
010
ಬಗೆ.
ನವಚೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚನನ್ಗಿರಿ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಎಂ 4.55.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
ADM‐1
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ
010
ಬಗೆ.
ನವಚೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚನನ್ಗಿರಿ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಎಂ 4.55.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
MINO‐SEC
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ
010
ಬಗೆ.
ಎಂ.ಪಿ.ಎಂ. ದಾಯ್ಲಯ, ಮುರ, ಪುತೂತ್ರು‐ ಈ
ಎಂ 4.54.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
GIA‐PRY & SEC
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು
010
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ.ಪಿ.ಎಂ. ದಾಯ್ಲಯ, ಮುರ, ಪುತೂತ್ರು‐ ಈ
ಎಂ 4.54.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
ADM‐1
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು
010
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ.ಪಿ.ಎಂ. ದಾಯ್ಲಯ, ಮುರ, ಪುತೂತ್ರು‐ ಈ
ಎಂ 4.54.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
MINO‐SEC
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು
010
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಒ.ಎಲ್. . ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ‐ಈ
ಎಂ 4.56.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
GIA‐PRY & SEC
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು
010
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
GIA‐PRY & SEC

40475

ADM‐1

40475

MINO‐SEC

ಒ.ಎಲ್. . ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ‐ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಒ.ಎಲ್. . ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ‐ಈ
ಎಂ 4.56.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು
010
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ

ಎಂ 4.56.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
010

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

ಮಹಾ ೕರ ದಾಯ್ ಮಂದಿರ, ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ರ್ೕರಾಂಪುರ , ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಳೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಳೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/30/2010 0:00

D

40544

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.58.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

40544

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.58.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

ಮಹಾ ೕರ ದಾಯ್ ಮಂದಿರ, ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ರ್ೕರಾಂಪುರ , ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಳೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಳೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/30/2010 0:00

D

40544

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.58.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

ಮಹಾ ೕರ ದಾಯ್ ಮಂದಿರ, ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ರ್ೕರಾಂಪುರ , ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಳೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಳೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/30/2010 0:00

D

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.59.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

ಜೈನ ಎಜುಏಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ರ್ೕರಾಂಪುರ ,
ಮೈಸೂರು . ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಸೇರಿದ ಮಹ ೕರ
ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಧಾಮಿರ್ಕ
ಶಾಳೆಯೆಂದು ಘೋ ಸಲು ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

1/30/2010 0:00

D

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.59.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

ಜೈನ ಎಜುಏಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ರ್ೕರಾಂಪುರ ,
ಮೈಸೂರು . ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಸೇರಿದ ಮಹ ೕರ
ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಧಾಮಿರ್ಕ
ಶಾಳೆಯೆಂದು ಘೋ ಸಲು ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

1/30/2010 0:00

D

40545

MINO‐SEC

ಎಂ 4
4ಘೋಷಣೆ
ಘೋಷಣ .59.ಭಾಅ
ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

ಜೈನ ಎಜುಏಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ರ್ೕರಾಂಪುರ ,
ಮೈಸೂರು
ಮೈ
ಸೂರು . ಈ ಸಂಸ
ಸಂಸೆಯ
ಥ್ಯ ಸ
ಸೇರಿದ
ೕರಿದ ಮಹ ೕರ
ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಧಾಮಿರ್ಕ
ಶಾಳೆಯೆಂದು ಘೋ ಸಲು ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

1/30/2010 0:00

D

40568

GIA‐PRY & SEC

8/18/2011 0:00

D

40568

ADM‐1

8/18/2011 0:00

D

40568

MINO‐SEC

8/18/2011 0:00

D

40573

GIA‐PRY & SEC

1/30/2010 0:00

D

40573

ADM‐1

1/30/2010 0:00

D

40573

MINO‐SEC

1/30/2010 0:00

D

40545

40545

ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಉದುರ್ ಭಾಗಕೆಕ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್
ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕಷ್ಕರನುನ್ ನೇಮಿಸುವ
ಕುರಿತು
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಉದುರ್ ಭಾಗಕೆಕ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್
ಎಂ 2
ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕಷ್ಕರನುನ್ ನೇಮಿಸುವ
ನೇ.104.ಇ /2010
ಕುರಿತು
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಉದುರ್ ಭಾಗಕೆಕ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್
ಎಂ 2
ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕಷ್ಕರನುನ್ ನೇಮಿಸುವ
ನೇ.104.ಇ /2010
ಕುರಿತು
ಸೇಂಟ್ ಅಂಟೋನೀಸ್ ಅನುದಾನಿತ .ಪಾರ್ ಶಾಲೆ
ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.61.ಭಾಅ
ಸಂದನ ಪಾಳಯ್, ಹನೂರು ವಲಯ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಶಾಘೋ/2010
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ
ಸೇಂಟ್ ಅಂಟೋನೀಸ್ ಅನುದಾನಿತ .ಪಾರ್ ಶಾಲೆ
ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.61.ಭಾಅ
ಸಂದನ ಪಾಳಯ್, ಹನೂರು ವಲಯ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಶಾಘೋ/2010
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ
ಸೇಂಟ್ ಅಂಟೋನೀಸ್ ಅನುದಾನಿತ .ಪಾರ್ ಶಾಲೆ
ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.61.ಭಾಅ
ಸಂದನ ಪಾಳಯ್, ಹನೂರು ವಲಯ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಶಾಘೋ/2010
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ
ಎಂ 2
ನೇ.104.ಇ /2010

40746

ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಕ ಯುತಿತ್ದದ್
ಶಾಲೆ ಮಕಕ್ ಗೆ ಹಾಗೂ ನಾನಾ ಕಾರಣಗ ಂದ
ಎಂ 5ಭಾಮಾ.10.ಸಾಂ.ಸಪ್/
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಡಲು ಸಾಧಯ್ವಾಗದೇ
GIA‐PRY & SEC
2010
ಇರುವ ಮಕಕ್ ಗೆ ಅವರವರ ಭಾಷೆಗಳ ಮಾಧುಯ್ಮದ ಲ್
ಕ ಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಕುರಿತು.

8/18/2011 0:00

D

40746

ADM‐1

ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಕ ಯುತಿತ್ದದ್
ಶಾಲೆ ಮಕಕ್ ಗೆ ಹಾಗೂ ನಾನಾ ಕಾರಣಗ ಂದ
ಎಂ 5ಭಾಮಾ.10.ಸಾಂ.ಸಪ್/
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಡಲು ಸಾಧಯ್ವಾಗದೇ
2010
ಇರುವ ಮಕಕ್ ಗೆ ಅವರವರ ಭಾಷೆಗಳ ಮಾಧುಯ್ಮದ ಲ್
ಕ ಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಕುರಿತು.

8/18/2011 0:00

D

40746

MINO‐SEC

ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಕ ಯುತಿತ್ದದ್
ಶಾಲೆ ಮಕಕ್ ಗೆ ಹಾಗೂ ನಾನಾ ಕಾರಣಗ ಂದ
ಎಂ 5ಭಾಮಾ.10.ಸಾಂ.ಸಪ್/
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಡಲು ಸಾಧಯ್ವಾಗದೇ
2010
ಇರುವ ಮಕಕ್ ಗೆ ಅವರವರ ಭಾಷೆಗಳ ಮಾಧುಯ್ಮದ ಲ್
ಕ ಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಕುರಿತು.

8/18/2011 0:00

D

40775

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 5ಅಸಂಶಾಆಂಮಾ
ಬೋ.11.ಸಾಂ.ಸಪ್/2010

Request for permission to impart English
Education to Minority Insitutions

8/18/2011 0:00

D

40775

ADM‐1

ಎಂ 5ಅಸಂಶಾಆಂಮಾ
ಬೋ.11.ಸಾಂ.ಸಪ್/2010

Request for permission to impart English
Education to Minority Insitutions

8/18/2011 0:00

D

40775

MINO‐SEC

ಎಂ 5ಅಸಂಶಾಆಂಮಾ
ಬೋ.11.ಸಾಂ.ಸಪ್/2010

Request for permission to impart English
Education to Minority Insitutions

8/18/2011 0:00

D

40865

GIA‐PRY & SEC

ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಆಂ.ಮಾ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ/ಭಾಅಶಾ
ಇಂದಿರಾನಗರ, ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಘೋ/41/2010
ಘೆ
/ /
ಅಲ ಸಂಖಾ
ಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

1/30/2010 0:00

D

40865

ADM‐1

ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಆಂ.ಮಾ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ/ಭಾಅಶಾ
ಇಂದಿರಾನಗರ, ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಘೋ/41/2010
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

1/30/2010 0:00

D

40865

MINO‐SEC

ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಆಂ.ಮಾ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ/ಭಾಅಶಾ
ಇಂದಿರಾನಗರ, ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಘೋ/41/2010
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

40887

40887

40887

40889

40889

ಎಂ
ಆ ರ್ವಾದ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್,ಯಡಿ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಸೇಂಟ್
GIA‐PRY & SEC (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/11/200
ಪಾಲ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲ್ಒ
6‐07
ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ
ಆ ರ್ವಾದ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್,ಯಡಿ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಸೇಂಟ್
ADM‐1
(4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/11/200
ಪಾಲ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲ್ಒ
6‐07
ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ
ಆ ರ್ವಾದ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್,ಯಡಿ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಸೇಂಟ್
MINO‐SEC
(4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/11/200
ಪಾಲ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲ್ಒ
6‐07
ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಸೇಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಮಿಯರ್ ಪಾಳಯ್,
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/47
GIA‐PRY & SEC
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ಥ ಶಾಲೆಯೆಂದು
/2008‐09
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಸೇಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಮಿಯರ್ ಪಾಳಯ್,
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/47
ADM‐1
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ಥ ಶಾಲೆಯೆಂದು
/2008‐09
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ

ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/47
/2008‐09

40889

MINO‐SEC

40890

GIA‐PRY & SEC

40890

ADM‐1

40890

MINO‐SEC

40891

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/35
/2009‐10

40891

ADM‐1

ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/35
/2009‐10

40891

MINO‐SEC

ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/35
/2009‐10

40892

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/40
/2009‐10

40892

ADM‐1

ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/40
/2009‐10

40892

MINO‐SEC

ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/40
/2009‐10

40893

GIA‐PRY & SEC

40893

40893

40894

40894

40894

40895

ಸೇಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಮಿಯರ್ ಪಾಳಯ್,
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ಥ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಆಂಗೊಲ್ೕ‐ಇಂಡಿಯನ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಶುಲಕ್
ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಆಂಗೊಲ್ೕ‐ಇಂಡಿಯನ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಶುಲಕ್
ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಆಂಗೊಲ್ೕ‐ಇಂಡಿಯನ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಶುಲಕ್
ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಕಾಲ್ರೆಸ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್, ಡಾರಲ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ,
ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಕಾಲ್ರೆಸ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್, ಡಾರಲ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ,
ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಕಾಲ್ರೆಸ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್, ಡಾರಲ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ,
ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೆಟ್ಲಾಲ್ ಮೇರಿರ್ ಕನನ್ಡ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಗಾ ತಿರ್
ಬಡವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಈಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ೕಸುವ ಬಗೆ
ಸೆಟ್ಲಾಲ್ ಮೇರಿರ್ ಕನನ್ಡ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಗಾ ತಿರ್
ಬಡವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಈಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ೕಸುವ ಬಗೆ
ಸೆಟ್ಲಾಲ್ ಮೇರಿರ್ ಕನನ್ಡ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಗಾ ತಿರ್
ಬಡವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಈಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ೕಸುವ ಬಗೆ

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

ಸೇಂಟ್ ಚಾಲ್ಸ್ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಒಡಡ್ರ
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/46
ಹಳಗಿಳ್, ಹನೂರು ವಲಯ, ಕೊಲೆಲ್ಗಾಳ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
/2009‐10
ಅಲ ಸಂಖಾಯ್
ಅಲಪ್
ಸಂಖಾ ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್
ಬಗೆ

1/30/2010 0:00

D

ADM‐1

ಸೇಂಟ್ ಚಾಲ್ಸ್ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಒಡಡ್ರ
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/46
ಹಳಗಿಳ್, ಹನೂರು ವಲಯ, ಕೊಲೆಲ್ಗಾಳ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
/2009‐10
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

1/30/2010 0:00

D

MINO‐SEC

ಸೇಂಟ್ ಚಾಲ್ಸ್ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಒಡಡ್ರ
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/46
ಹಳಗಿಳ್, ಹನೂರು ವಲಯ, ಕೊಲೆಲ್ಗಾಳ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
/2009‐10
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

ಎಂ 7ಆಂಇಂಶುಮ/ಇ /2
6/2005‐06
ಎಂ 7ಆಂಇಂಶುಮ/ಇ /2
6/2005‐06
ಎಂ 7ಆಂಇಂಶುಮ/ಇ /2
6/2005‐06

ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ತಮಿಳು .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಒಡಡ್ರ
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/45 ದೊಡಿಡ್, ಹನೂರು ವಲಯ, ಕೊಳೆಳ್ಗಾಲ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
GIA‐PRY & SEC
/2009‐10
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ
ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ತಮಿಳು .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಒಡಡ್ರ
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/45 ದೊಡಿಡ್, ಹನೂರು ವಲಯ, ಕೊಳೆಳ್ಗಾಲ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ADM‐1
/2009‐10
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ
ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ತಮಿಳು .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಒಡಡ್ರ
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/45 ದೊಡಿಡ್, ಹನೂರು ವಲಯ, ಕೊಳೆಳ್ಗಾಲ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
MINO‐SEC
/2009‐10
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ
ರಾಯಲ್ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಣಸೂರು ಈ
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/47
GIA‐PRY & SEC
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
/2009‐10
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ

40895

ADM‐1

40895

MINO‐SEC

40896

GIA‐PRY & SEC

40896

40896

ರಾಯಲ್ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಣಸೂರು ಈ
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/47
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
/2009‐10
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ರಾಯಲ್ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಣಸೂರು ಈ
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/47
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
/2009‐10
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

ಎಂ 7ಅಧಿ/ಪರ್ಭ/05/2006‐ 2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ/ ಬಬ್ಂಧಿಯವರ
07
ಪರ್ವಾಸ/ಪರ್ಯಾಣಭತೆಯ್ ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

1/30/2010 0:00

E

ADM‐1

ಎಂ 7ಅಧಿ/ಪರ್ಭ/05/2006‐ 2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ/ ಬಬ್ಂಧಿಯವರ
07
ಪರ್ವಾಸ/ಪರ್ಯಾಣಭತೆಯ್ ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

1/30/2010 0:00

E

MINO‐SEC

ಎಂ 7ಅಧಿ/ಪರ್ಭ/05/2006‐ 2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ/ ಬಬ್ಂಧಿಯವರ
07
ಪರ್ವಾಸ/ಪರ್ಯಾಣಭತೆಯ್ ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

1/30/2010 0:00

E

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

E

1/30/2010 0:00

E

1/30/2010 0:00

E

1/30/2010 0:00

D

40897

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/49
/2009‐10

40897

ADM‐1

ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/49
/2009‐10

40897

MINO‐SEC

ಎಂ (4)/
(4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/49
ಭಾಅಶಾಘೋ/49
/2009‐10

40900

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/51
/2009‐10

40900

ADM‐1

ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/51
/2009‐10

40900

MINO‐SEC

ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/51
/2009‐10

40901

GIA‐PRY & SEC ಎಂ 4/ಪರ್ಭ/03/2008‐09

40901

ADM‐1

ಎಂ 4/ಪರ್ಭ/03/2008‐09

40901

MINO‐SEC

ಎಂ 4/ಪರ್ಭ/03/2008‐09

40902

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/52
/2009‐10

ದಿ ಮೈಸೂರು ಡಯಾ ಸನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇವರು
ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಸಂತ ಅಗ ಟ್ನರ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ
ಪಾಕೆಸ್ನಗರ, ಕೊಳೆಳ್ಗಾಲ ತಾ// ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ
ದಿ ಮೈಸೂರು ಡಯಾ ಸನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇವರು
ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಸಂತ ಅಗ ಟ್ನರ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ
ಪಾಕೆಸ್ನಗರ, ಕೊಳೆಳ್ಗಾಲ ತಾ// ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ
ದಿ ಮೈಸೂರು ಡಯಾ ಸನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇವರು
ನಡೆಸುತಿತ್ರ
ತ್ ುವ ಸಂತ ಅಗ ಟ್ನರ .ಪಾರ್ರ್.ಶಾಲೆ
ಪಾಕೆಸ್ನಗರ, ಕೊಳೆಳ್ಗಾಲ ತಾ// ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ
ಅರಾಪ್ ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಉಪಿಪ್ನಂಗಡಿ, ಪುತೂತ್ರು ತಾ//
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದುಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಅರಾಪ್ ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಉಪಿಪ್ನಂಗಡಿ, ಪುತೂತ್ರು ತಾ//
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದುಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಅರಾಪ್ ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಉಪಿಪ್ನಂಗಡಿ, ಪುತೂತ್ರು ತಾ//
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದುಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಬಬ್ಂಧಿಯವರ ಪರ್ಯಾಣ ಭತೆಯ್
ಬಿಲುಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.2008‐09
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಬಬ್ಂಧಿಯವರ ಪರ್ಯಾಣ ಭತೆಯ್
ಬಿಲುಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.2008‐09
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಬಬ್ಂಧಿಯವರ ಪರ್ಯಾಣ ಭತೆಯ್
ಬಿಲುಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.2008‐09
ಅರಾಫ್ ದಾಯ್ ಕೇಂದರ್, ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಏ
ಶಾಲೆ, ಉಪಿಪ್ನಂಗಡಿ, ಪುತೂತ್ರು ತಾ// ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ

40902

40902

40903

40903

40903

40904

40904

40904

40905

40905

40905

ಅರಾಫ್ ದಾಯ್ ಕೇಂದರ್, ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಏ
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/52 ಶಾಲೆ, ಉಪಿಪ್ನಂಗಡಿ, ಪುತೂತ್ರು ತಾ// ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ADM‐1
/2009‐10
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ
ಅರಾಫ್ ದಾಯ್ ಕೇಂದರ್, ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಏ
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/52 ಶಾಲೆ, ಉಪಿಪ್ನಂಗಡಿ, ಪುತೂತ್ರು ತಾ// ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
MINO‐SEC
/2009‐10
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ
ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಆಲೊಪ್ೕನ್ಸ್ ನಗರ,
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/44
GIA‐PRY & SEC
ಚನನ್ರಾಯ ಪಟಟ್ಣ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
/2009‐10
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಆಲೊಪ್ೕನ್ಸ್ ನಗರ,
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/44
ADM‐1
ಚನನ್ರಾಯ ಪಟಟ್ಣ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
/2009‐10
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಆಲೊಪ್ೕನ್ಸ್ ನಗರ,
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/44
MINO‐SEC
ಚನನ್ರಾಯ ಪಟಟ್ಣ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
/2009‐10
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಆಲೊಪ್ೕನ್ಸ್ ನಗರ,
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/43
GIA‐PRY & SEC
ಚನನ್ರಾಯ ಪಟಟ್ಣ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
/2009‐10
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಆಲೊಪ್ೕನ್ಸ್ ನಗರ,
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/43
ADM‐1
ಚನನ್ರಾಯ ಪಟಟ್ಣ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
/2009‐10
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಆಲೊಪ್ೕನ್ಸ್ ನಗರ,
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/43
MINO‐SEC
ಚನನ್ರಾಯ ಪಟಟ್ಣ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
/2009‐10
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಕಾಮೆರ್ಲ್ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ಸೂಕ್ಲ್, ಬನಶಂಕರಿ, 2ನೇ ಹಂತ,
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/36
GIA‐PRY & SEC
ಬೆಂಗಳುರು. ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
/2009‐10
ಶಲೆಯೆಂದು ಘೊ ಸುವ ಬಗೆ
ಕಾಮೆರ್ಲ್ ಇಂಗಿಲ್ಲ್ೕಷ್ ಸೂಕ್ಲ್,
ಕ್ , ಬನಶಂಕರಿ,, 2ನೇ ಹಂತ,,
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/36
(4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/36
ADM‐1
ಬೆಂಗಳುರು. ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
/2009‐10
ಶಲೆಯೆಂದು ಘೊ ಸುವ ಬಗೆ
ಕಾಮೆರ್ಲ್ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ಸೂಕ್ಲ್, ಬನಶಂಕರಿ, 2ನೇ ಹಂತ,
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/36
MINO‐SEC
ಬೆಂಗಳುರು. ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
/2009‐10
ಶಲೆಯೆಂದು ಘೊ ಸುವ ಬಗೆ
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40906

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/39
/2009‐10

ಸೆಟ್ಲಾಲ್ ಮೇರಿಸ್ ಆಂಗಲ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ. ಗಾ ತಿರ್ ದೇ
ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಮದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

1/30/2010 0:00

D

40906

ADM‐1

ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/39
/2009‐10

ಸೆಟ್ಲಾಲ್ ಮೇರಿಸ್ ಆಂಗಲ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ. ಗಾ ತಿರ್ ದೇ
ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಮದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

1/30/2010 0:00

D

MINO‐SEC

ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/39
/2009‐10

ಸೆಟ್ಲಾಲ್ ಮೇರಿಸ್ ಆಂಗಲ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ. ಗಾ ತಿರ್ ದೇ
ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಮದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

40906

40907

40907

ಆಲ್ ಅಸಮ್ತ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಭದರ್ವತಿ ಇವರು
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/42 ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಮಾಡಲ್ ಉದುರ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯನುನ್
GIA‐PRY & SEC
/2009‐10
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ
ಆಲ್ ಅಸಮ್ತ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಭದರ್ವತಿ ಇವರು
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/42 ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಮಾಡಲ್ ಉದುರ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯನುನ್
ADM‐1
/2009‐10
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ

40907

40908

40908

40908

40910

40910

40910

40911

40911

40911

ಆಲ್ ಅಸಮ್ತ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಭದರ್ವತಿ ಇವರು
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/42 ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಮಾಡಲ್ ಉದುರ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯನುನ್
MINO‐SEC
/2009‐10
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ
ಪಾಲ್ರೆನ್ಸ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್, ಪಿ ಅಂಡ್ ಟಿ ಕಾಲೋನಿ
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/37
ಅರ್.ಟಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು
GIA‐PRY & SEC
/2009‐10
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ
ಪಾಲ್ರೆನ್ಸ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್, ಪಿ ಅಂಡ್ ಟಿ ಕಾಲೋನಿ
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/37
ಅರ್.ಟಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು
ADM‐1
/2009‐10
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ
ಪಾಲ್ರೆನ್ಸ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್, ಪಿ ಅಂಡ್ ಟಿ ಕಾಲೋನಿ
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/37
ಅರ್.ಟಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು
MINO‐SEC
/2009‐10
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ
ಬಮನ್ ಷಾವ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಭದರ್ವಾತಿ ಈ
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/38
GIA‐PRY & SEC
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
/2009‐10
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಬಮನ್ ಷಾವ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಭದರ್ವಾತಿ ಈ
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/38
ADM‐1
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
/2009‐10
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಬಮನ್ ಷಾವ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಭದರ್ವಾತಿ ಈ
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/38
MINO‐SEC
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
/2009‐10
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
◌ಃಓ ರೆಡಿಮಾರ್ ಕನನ್ಡ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಹೊಸನಗರ
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/57
GIA‐PRY & SEC
ವ ಗಗ್, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
/2009‐10
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
◌ಃಓ ರೆಡಿಮಾರ್ ಕನನ್ಡ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಹೊಸನಗರ
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/57
ADM‐1
ವ ಗಗ್ಗ್, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಯ್
/2009‐10
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
◌ಃಓ ರೆಡಿಮಾರ್ ಕನನ್ಡ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಹೊಸನಗರ
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/57
MINO‐SEC
ವ ಗಗ್, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
/2009‐10
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
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40912

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/42
/2009‐10

ಶಾಂತಿ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಶಾಂತಿಪುರ,
ಹುಣಸೂರು ತಾ// ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

1/30/2010 0:00

D

40912

ADM‐1

ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/42
/2009‐10

ಶಾಂತಿ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಶಾಂತಿಪುರ,
ಹುಣಸೂರು ತಾ// ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

1/30/2010 0:00

D

40912

MINO‐SEC

ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/42
/2009‐10

ಶಾಂತಿ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಶಾಂತಿಪುರ,
ಹುಣಸೂರು ತಾ// ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

1/30/2010 0:00

D

40913

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/46
/2009‐10

1/30/2010 0:00

D

40913

ADM‐1

ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/46
/2009‐10

1/30/2010 0:00

D

40913

MINO‐SEC

ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/46
/2009‐10

1/30/2010 0:00

D

ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಮಾಲಹ ಳ್,
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಮಾಲಹ ಳ್,
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಮಾಲಹ ಳ್,
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.

40914

GIA‐PRY & SEC

ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/73
ಕಂಕನಾಡಿ ಮಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
/2009‐10
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

1/30/2010 0:00

D

40914

ADM‐1

ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/73
ಕಂಕನಾಡಿ ಮಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
/2009‐10
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

1/30/2010 0:00

D

40914

MINO‐SEC

ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/73
ಕಂಕನಾಡಿ ಮಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
/2009‐10
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

1/30/2010 0:00

D

40915

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/34
/2009‐10

ಪುಷಾಪ್ ಕನನ್ಡ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ೕಕಾರಿಪುರ,
ವ ಗಗ್ ಜಿ್ಲಲೆ. ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

1/30/2010 0:00

D

40915

ADM‐1

ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/34
/2009‐10

ಪುಷಾಪ್ ಕನನ್ಡ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ೕಕಾರಿಪುರ,
ವ ಗಗ್ ಜಿ್ಲಲೆ. ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

1/30/2010 0:00

D

40915

MINO‐SEC

ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/34
/2009‐10

ಪುಷಾಪ್ ಕನನ್ಡ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ೕಕಾರಿಪುರ,
ವ ಗಗ್ ಜಿ್ಲಲೆ. ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:
0:00
00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

40916

40916

40916

40917

40917

40917

ಸೆಟ್ಲಾಲ್ ಮೇರಿಸ್ ಅನುದಾನ ರ ತ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/14
ಗಂಗೊ ಳ್, ಕುಂದಾಪುರ ತಾ// ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
GIA‐PRY & SEC
/2009‐10
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಕಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ
ಸೆಟ್ಲಾಲ್ ಮೇರಿಸ್ ಅನುದಾನ ರ ತ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/14
ಗಂಗೊ ಳ್, ಕುಂದಾಪುರ
ು ತಾ//
// ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ನ್
ADM‐1
/2009‐10
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಕಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ
ಸೆಟ್ಲಾಲ್ ಮೇರಿಸ್ ಅನುದಾನ ರ ತ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/14
ಗಂಗೊ ಳ್, ಕುಂದಾಪುರ ತಾ// ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
MINO‐SEC
/2009‐10
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಕಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ
ಗುಡ್ ಶಫಡ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಳೆ, ಅಮಮ್ತಿತ್,
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/8/
GIA‐PRY & SEC
ರಾಜಪೇಟೆ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
2008‐09
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಗಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಗುಡ್ ಶಫಡ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಳೆ, ಅಮಮ್ತಿತ್,
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/8/
ADM‐1
ರಾಜಪೇಟೆ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
2008‐09
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಗಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಗುಡ್ ಶಫಡ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಳೆ, ಅಮಮ್ತಿತ್,
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/8/
MINO‐SEC
ರಾಜಪೇಟೆ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
2008‐09
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಗಘೋ ಸುವ ಬಗೆ

40918

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/52
/2007‐08

ಮರಿಯಾ ನಿಕೇತನಾ ಕನನ್ಡ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಬೋಗಾದಿ,
ಮೈಸೂರು ತಾ// ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಲ್ಪ
ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

1/30/2010 0:00

D

40918

ADM‐1

ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/52
/2007‐08

ಮರಿಯಾ ನಿಕೇತನಾ ಕನನ್ಡ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಬೋಗಾದಿ,
ಮೈಸೂರು ತಾ// ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಲ್ಪ
ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

1/30/2010 0:00

D

ಮರಿಯಾ ನಿಕೇತನಾ ಕನನ್ಡ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಬೋಗಾದಿ,
ಮೈಸೂರು ತಾ// ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಲ್ಪ
ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

1/30/2010 0:00

D

GIA‐PRY & SEC

ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/70
ಕಂಕನಾಡಿ ಮಂಗಳೂರು , ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
/2007‐08
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

1/30/2010 0:00

D

40919

ADM‐1

ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/70
ಕಂಕನಾಡಿ ಮಂಗಳೂರು , ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
/2007‐08
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

1/30/2010 0:00

D

40919

MINO‐SEC

ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/70
ಕಂಕನಾಡಿ ಮಂಗಳೂರು , ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
/2007‐08
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

1/30/2010 0:00

D

40920

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/55
/2007‐08

1/30/2010 0:00

D

40920

ADM‐1

ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/55
/2007‐08

1/30/2010 0:00

D

40920

MINO‐SEC

ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/55
/2007‐08

1/30/2010 0:00

D

40921

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/18
/2008‐09

1/30/2010 0:00

D

40921

ADM‐1

ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/18
/2008‐09

1/30/2010 0:00

D

40921

MINO‐SEC

ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/18
/2008‐09

1/30/2010 0:00

D

40922

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/22
/2008‐09

1/30/2010 0:00

D

40922

ADM‐1

ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/22
/2008‐09

1/30/2010 0:00

D

40922

MINO‐SEC

ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/22
/2008‐09

1/30/2010 0:00

D

40923

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/57
/2007‐08

1/30/2010 0:00

D

40923

ADM‐1

ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/57
/2007‐08

1/30/2010 0:00

D

40923

MINO‐SEC

ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/57
/2007‐08

1/30/2010 0:00

D

40918

MINO‐SEC

40919

ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/52
/2007‐08

ಸೇಮಟ್ ಚಾಲ್ಸ್ರ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕಮಮ್ನಹ ಳ್,
ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಕಾಯ್ತ
ಶಾಳೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಸೇಮಟ್ ಚಾಲ್ಸ್ರ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕಮಮ್ನಹ ಳ್,
ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಕಾಯ್ತ
ಶಾಳೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಸೇಮಟ್ ಚಾಲ್ಸ್ರ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕಮಮ್ನಹ ಳ್,
ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಕಾಯ್ತ
ಶಾಳೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಸಂತ ಅನನ್ಮಮ್ ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ರಾಜಪೇಟೆ ತಾ// ಈ
ಶಾಳೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಸಂತ ಅನನ್ಮಮ್ ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ರಾಜಪೇಟೆ ತಾ// ಈ
ಶಾಳೆಯನುನ್ನ್ ಅಲಪ್ಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಯ್ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಸಂತ ಅನನ್ಮಮ್ ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ರಾಜಪೇಟೆ ತಾ// ಈ
ಶಾಳೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಸಾಯ್ನ್ ಥೋಂ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಆಸವಟಿಟ್, ಸೊರಬ ತಾ//
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಸಾಯ್ನ್ ಥೋಂ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಆಸವಟಿಟ್, ಸೊರಬ ತಾ//
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಸಾಯ್ನ್ ಥೋಂ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಆಸವಟಿಟ್, ಸೊರಬ ತಾ//
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಸವ್ ತ್ ರ್ೕ ನೇಮಿ ಸಾಗರ ವಣಿರ್ಜಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ, ರಿಯಂಗಡಿ, ಕಾಕರ್ಳ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಜೈನ
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ
ಸವ್ ತ್ ರ್ೕ ನೇಮಿ ಸಾಗರ ವಣಿರ್ಜಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ, ರಿಯಂಗಡಿ, ಕಾಕರ್ಳ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಜೈನ
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ
ಸವ್ ತ್ ರ್ೕ ನೇಮಿ ಸಾಗರ ವಣಿರ್ಜಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ, ರಿಯಂಗಡಿ, ಕಾಕರ್ಳ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಜೈನ
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ

40924

ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ ಗೆರ್ೕಟೆಡ್ ಡೆವಲಫ್ ಮೆಮಟ್
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/5/ ಆಕಷ್ನ್,ಸೊರಬ ತಾ// ಇವರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಸಾಯ್ನ್
GIA‐PRY & SEC
ಥೋಂ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
2008‐09
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

1/30/2010 0:00

D

40924

ADM‐1

ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ ಗೆರ್ೕಟೆಡ್ ಡೆವಲಫ್ ಮೆಮಟ್
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/5/ ಆಕಷ್ನ್,ಸೊರಬ ತಾ// ಇವರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಸಾಯ್ನ್
ಥೋಂ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
2008‐09
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

1/30/2010 0:00

D

MINO‐SEC

ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ ಗೆರ್ೕಟೆಡ್ ಡೆವಲಫ್ ಮೆಮಟ್
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/5/ ಆಕಷ್ನ್,ಸೊರಬ ತಾ// ಇವರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಸಾಯ್ನ್
ಥೋಂ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
2008‐09
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

1/30/2010 0:00

D

2/1/2010 0:00

D

40924

40926

40926

40926

40927

40927

40927

40928

40928

40928

40929

ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/81
ಮಾಟರ್ ಳ್, ಕೊಳೆಳ್ಗಾಲ ತಾ// ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
GIA‐PRY & SEC
/2008‐09
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ
ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/81
ಮಾಟರ್ ಳ್, ಕೊಳೆಳ್ಗಾಲ ತಾ// ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ADM‐1
/2008‐09
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ
ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/81
ಮಾಟರ್ ಳ್, ಕೊಳೆಳ್ಗಾಲ ತಾ// ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
MINO‐SEC
/2008‐09
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ
ಆಲ್‐ಅಂಇನ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/74
GIA‐PRY & SEC
ಹೊಸಕೋಟೆ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್
/2008‐09
ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಶಾಲ ಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗ
ಬಗೆ..
ಆಲ್‐ಅಂಇನ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/74
ADM‐1
ಹೊಸಕೋಟೆ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್
/2008‐09
ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಆಲ್‐ಅಂಇನ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/74
MINO‐SEC
ಹೊಸಕೋಟೆ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್
/2008‐09
ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಜೈನಬಿಯಾ ನಾಯ್ಷನಲ್ , ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/01
ಘೋತೆನಹ ಳ್, ಗೌರುಬಿದನೂರು ತಾ// ಈ
GIA‐PRY & SEC
/2006‐07
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಕಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಜೈನಬಿಯಾ ನಾಯ್ಷನಲ್ , ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/01
ಘೋತೆನಹ ಳ್, ಗೌರುಬಿದನೂರು ತಾ// ಈ
ADM‐1
/2006‐07
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಕಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಜೈನಬಿಯಾ ನಾಯ್ಷನಲ್ , ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/01
ಘೋತೆನಹ ಳ್, ಗೌರುಬಿದನೂರು ತಾ// ಈ
MINO‐SEC
/2006‐07
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಕಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಸಟ್ರ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ ಆನಿನ್ ಬೆಂಗಳುರು,
ಪಾರ್ ನ್ಸ್, ತಂಬುಚಟಿಟ್ ಪಾಳಯ್ಂ, ಕೃಷಟ್ರಾಜಪುರ,
CPI/ಭಾಅಶಾಘೋ/45/200
GIA‐PRY & SEC
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ಕಷ್ಕರನುನ್
5‐06
ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

ADM‐1

CPI/ಭಾಅಶಾಘೋ/45/200
5‐06

ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಸಟ್ರ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ ಆನಿನ್ ಬೆಂಗಳುರು,
ಪಾರ್ ನ್ಸ್, ತಂಬುಚಟಿಟ್ ಪಾಳಯ್ಂ, ಕೃಷಟ್ರಾಜಪುರ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ಕಷ್ಕರನುನ್
ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

2/1/2010 0:00

D

40929

MINO‐SEC

CPI/ಭಾಅಶಾಘೋ/45/200
5‐06

ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಸಟ್ರ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ ಆನಿನ್ ಬೆಂಗಳುರು,
ಪಾರ್ ನ್ಸ್, ತಂಬುಚಟಿಟ್ ಪಾಳಯ್ಂ, ಕೃಷಟ್ರಾಜಪುರ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ಕಷ್ಕರನುನ್
ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

2/1/2010 0:00

D

40930

GIA‐PRY & SEC

CPI/ಭಾಅಶಾಘೋ/56/200
5‐06

2/1/2010 0:00

D

40930

ADM‐1

CPI/ಭಾಅಶಾಘೋ/56/200
5‐06

2/1/2010 0:00

D

40930

MINO‐SEC

CPI/ಭಾಅಶಾಘೋ/56/200
5‐06

2/1/2010 0:00

D

40931

GIA‐PRY & SEC

CPI/ಭಾಅಶಾಘೋ/45/200
5‐06

2/1/2010 0:00

D

40931

ADM‐1

CPI/ಭಾಅಶಾಘೋ/45/200
5‐06

2/1/2010 0:00

D

40931

MINO‐SEC

CPI/ಭಾಅಶಾಘೋ/45/200
5‐06

2/1/2010 0:00

D

40933

GIA‐PRY & SEC

CPI/ಭಾಅಶಾಘೋ/38/200
5‐06

2/1/2010 0:00

D

40933

ADM‐1

CPI/ಭಾಅಶಾಘೋ/38/200
5‐06

2/1/2010 0:00

D

40933

MINO‐SEC

CPI/ಭಾಅಶಾಘೋ/38/200
5‐06

2/1/2010 0:00

D

40934

GIA‐PRY & SEC

CPI/ಭಾಅಶಾಘೋ/52/200
5‐06

2/1/2010 0:00

D

40934

ADM‐1

CPI/ಭಾಅಶಾಘೋ/52/200
5‐06

2/1/2010 0:00

D

40934

MINO‐SEC

CPI/ಭಾಅಶಾಘೋ/52/200
5‐06

2/1/2010 0:00

D

40935

GIA‐PRY & SEC

CPI/ಭಾಅಶಾಘೋ/34/199 ಗಾ ಬೆ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಬಳಾಳ್ರಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಮತೀಯ
9‐00
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

2/1/2010 0:00

D

40935

ADM‐1

CPI/ಭಾಅಶಾಘೋ/34/199 ಗಾ ಬೆ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಬಳಾಳ್ರಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಮತೀಯ
9‐00
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

2/1/2010 0:00

D

40935

MINO‐SEC

CPI/ಭಾಅಶಾಘೋ/34/199 ಗಾ ಬೆ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಬಳಾಳ್ರಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಮತೀಯ
9‐00
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

2/1/2010 0:00

D

40929

ರ್ೕಮತಿ, ಎಸ್.ಸಂಪತ್ ರಾಣಿ, ತಂಇಳು, ಸ. ೕ, ಡಾ//
ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಕನನ್ಡ ಮತುತ್ ತಂಇಳು, ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ.
ರ್ೕಮತಿ, ಎಸ್.ಸಂಪತ್ ರಾಣಿ, ತಂಇಳು, ಸ. ೕ, ಡಾ//
ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಕನನ್ಡ ಮತುತ್ ತಂಇಳು, ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ.
ರ್ೕಮತಿ, ಎಸ್.ಸಂಪತ್ ರಾಣಿ, ತಂಇಳು, ಸ. ೕ, ಡಾ//
ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಕನನ್ಡ ಮತುತ್ ತಂಇಳು, ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ.
ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್
ಕಷ್ಕರನುನ್ ಅಂತರ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ.
ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್
ಕಷ್ಕರನುನ್ ಅಂತರ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ.
ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್
ಕಷ್ಕರನುನ್ ಅಂತರ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ.
ಜತತ್ನನ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆತ್, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಕಾಕರ್ಳ ತಾ//
ಇವರು ನಡೆಸುತಿತ್ತ್ರುವ ಕಷ್ಣ
ಕಷ್ ಸಂಸೆಥ್ಥ್ಗಳನುನ್ನ್ ಅಲಲ್ಲ್ಪ
ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಜತತ್ನನ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆತ್, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಕಾಕರ್ಳ ತಾ//
ಇವರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳನುನ್ ಅಲಲ್ಪ
ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಜತತ್ನನ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆತ್, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಕಾಕರ್ಳ ತಾ//
ಇವರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳನುನ್ ಅಲಲ್ಪ
ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಆರ್.ಟಿ. ಬಾಲಕಿಯರ ರಿಯ ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಪೆರ್ೕಜರ್
ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳುರು. ಈ ಶಾಲೆಗೆ ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಮತು ವಗಾರ್ವಣೆ.
ಆರ್.ಟಿ. ಬಾಲಕಿಯರ ರಿಯ ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಪೆರ್ೕಜರ್
ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳುರು. ಈ ಶಾಲೆಗೆ ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಮತು ವಗಾರ್ವಣೆ.
ಆರ್.ಟಿ. ಬಾಲಕಿಯರ ರಿಯ ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಪೆರ್ೕಜರ್
ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳುರು. ಈ ಶಾಲೆಗೆ ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಮತು ವಗಾರ್ವಣೆ.

40936

GIA‐PRY & SEC

40936

ADM‐1

40936

MINO‐SEC

40937

GIA‐PRY & SEC

40937

ADM‐1

40937

MINO‐SEC

40938

GIA‐PRY & SEC

40938

ADM‐1

40938

MINO‐SEC

40939

GIA‐PRY & SEC

40939

ADM‐1

40939

MINO‐SEC

40940

GIA‐PRY & SEC

40940

ADM‐1

40940

MINO‐SEC

40942

GIA‐PRY & SEC

40942

ADM‐1

40942

MINO‐SEC

40943

GIA‐PRY & SEC

ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ
CPI/ಭಾಅಶಾಘೋ/46/200
ಆಯುಕತ್ರ 40ನೇ ವಾ ರ್ಕ ವಂತಿಕೆ ಮಾ ತಿಯನುನ್
2‐03
ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ
ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ
CPI/ಭಾಅಶಾಘೋ/46/200
ಆಯುಕತ್ರ 40ನೇ ವಾ ರ್ಕ ವಂತಿಕೆ ಮಾ ತಿಯನುನ್
2‐03
ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ
ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ
CPI/ಭಾಅಶಾಘೋ/46/200
ಆಯುಕತ್ರ 40ನೇ ವಾ ರ್ಕ ವಂತಿಕೆ ಮಾ ತಿಯನುನ್
2‐03
ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ
ಲಠೆಠ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಯ ನೂಯ್ಸೆಂಕರಿ ಸೂಕ್ಲ್, ಬೋಜ
CPI/ಭಾಅಶಾಘೋ/07/200
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಯ ಜೈನ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
2‐03
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಲಠೆಠ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಯ ನೂಯ್ಸೆಂಕರಿ ಸೂಕ್ಲ್, ಬೋಜ
CPI/ಭಾಅಶಾಘೋ/07/200
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಯ ಜೈನ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
2‐03
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಲಠೆಠ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಯ ನೂಯ್ಸೆಂಕರಿ ಸೂಕ್ಲ್, ಬೋಜ
CPI/ಭಾಅಶಾಘೋ/07/200
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಯ ಜೈನ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
2‐03
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
CPI/ಮೂ.ಸೌ.ಅ/37/2004‐ ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದ ಭಾಷಾ ಆಯುಕತ್ರ 42ನೇ ವಾ ರ್ಕ
05
ವರದಿಗೆ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್
CPI/ಮೂ.ಸೌ.ಅ/37/2004‐ ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದ ಭಾಷಾ ಆಯುಕತ್ರ 42ನೇ ವಾ ರ್ಕ
ವರದಿಗೆ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್
05
CPI/ಮೂ.ಸೌ.ಅ/37/2004‐ ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದ ಭಾಷಾ ಆಯುಕತ್ರ 42ನೇ ವಾ ರ್ಕ
ವರದಿಗೆ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್
05
ಎಂ.ಇ.ಎಸ್ ಮೈಸೂರು ಇವರ ಆಶರ್ಯದ ಲ್
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/18
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಎರಡು ಶಾಲೆಗಳ ಕಷ್ಕರ ಪರಸಪ್ರ
/2004‐05
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
ಎಂ.ಇ.ಎಸ್ ಮೈಸೂರು ಇವರ ಆಶರ್ಯದ ಲ್
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/18
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಎರಡು ಶಾಲೆಗಳ ಕಷ್ಕರ ಪರಸಪ್ರ
/2004‐05
ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆ
ರ್
ಎಂ.ಇ.ಎಸ್ ಮೈಸೂರು ಇವರ ಆಶರ್ಯದ ಲ್
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/18
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಎರಡು ಶಾಲೆಗಳ ಕಷ್ಕರ ಪರಸಪ್ರ
/2004‐05
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಸಚಿವರ
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/11
ದಿ:18/02/2006ರ ಟಿಪಪ್ಣಿಗೆ ವರ/ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ
0/2005‐06
ಬಗೆ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಸಚಿವರ
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/11
ದಿ:18/02/2006ರ ಟಿಪಪ್ಣಿಗೆ ವರ/ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ
0/2005‐06
ಬಗೆ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಸಚಿವರ
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/11
ದಿ:18/02/2006ರ ಟಿಪಪ್ಣಿಗೆ ವರ/ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ
0/2005‐06
ಬಗೆ
ಸಂತ ಫಲೋಮಿನಾ ಬಾಲಕರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಯ
ಎಂ (4)/ಶಾಪಾರ್/12/2005
ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು ಅನುಮತಿಗಾಗಿ
‐06
ಪರ್ಸಾವನೆ ಕುರಿತು.
ಸಂತ ಫಲೋಮಿನಾ ಬಾಲಕರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಯ
ಎಂ (4)/ಶಾಪಾರ್/12/2005
ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು ಅನುಮತಿಗಾಗಿ
‐06
ಪರ್ಸಾವನೆ ಕುರಿತು.
ಸಂತ ಫಲೋಮಿನಾ ಬಾಲಕರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಯ
ಎಂ (4)/ಶಾಪಾರ್/12/2005
ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು ಅನುಮತಿಗಾಗಿ
‐06
ಪರ್ಸಾವನೆ ಕುರಿತು.
ಅಂಜುಮಾನ್‐ಇ‐ರಹಮಾನಿಯಾ ಸೊಸೈಟಿಯ
ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/04
ಮದರಸಾ ರಹಮಾದಿಯಾ ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
/2005‐06
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ

2/1/2010 0:00

D

2/1/2010 0:00

D

2/1/2010 0:00

D

2/1/2010 0:00

D

2/1/2010 0:00

D

2/1/2010 0:00

D

2/1/2010 0:00

D

2/1/2010 0:00

D

2/1/2010 0:00

D

2/1/2010 0:00

D

2/1/2010 0:00

D

2/1/2010 0:00

D

2/1/2010 0:00

D

2/1/2010 0:00

D

2/1/2010 0:00

D

2/1/2010 0:00

D

2/1/2010 0:00

D

2/1/2010 0:00

D

2/1/2010 0:00

E

40943

ADM‐1

ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/04
/2005‐06

40943

MINO‐SEC

ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/04
/2005‐06

41025

ಅಂಜುಮಾನ್‐ಇ‐ರಹಮಾನಿಯಾ ಸೊಸೈಟಿಯ
ಮದರಸಾ ರಹಮಾದಿಯಾ ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಅಂಜುಮಾನ್‐ಇ‐ರಹಮಾನಿಯಾ ಸೊಸೈಟಿಯ
ಮದರಸಾ ರಹಮಾದಿಯಾ ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ

2/1/2010 0:00

E

2/1/2010 0:00

E

ಎಂ. .8/ಅ.ಸಂ.ಭಾ. .ಸಂ.
GIA‐PRY & SEC /ಶಾಪಾರ್/ಕಾನಿ./30/2009‐
2010

ರ್ೕ ಡಿ.ಮೆಹಬೂಬ್
ದಿದ್ೕನ್, ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ
ಸಂ ೕಜಕರು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಬಳಾಳ್ರಿ
ಜಿಲೆಲ್‐ಇವರ ಶೈಕಷ್ಣಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು

8/22/2011 0:00

D

41025

ADM‐1

ಎಂ. .8/ಅ.ಸಂ.ಭಾ. .ಸಂ.
/ಶಾಪಾರ್/ಕಾನಿ./30/2009‐
2010

ರ್ೕ ಡಿ.ಮೆಹಬೂಬ್
ದಿದ್ೕನ್, ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ
ಸಂ ೕಜಕರು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಬಳಾಳ್ರಿ
ಜಿಲೆಲ್‐ಇವರ ಶೈಕಷ್ಣಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು

8/22/2011 0:00

D

41025

MINO‐SEC

ಎಂ. .8/ಅ.ಸಂ.ಭಾ. .ಸಂ.
/ಶಾಪಾರ್/ಕಾನಿ./30/2009‐
2010

ರ್ೕ ಡಿ.ಮೆಹಬೂಬ್
ದಿದ್ೕನ್, ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ
ಸಂ ೕಜಕರು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಬಳಾಳ್ರಿ
ಜಿಲೆಲ್‐ಇವರ ಶೈಕಷ್ಣಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು

8/22/2011 0:00

D

ಎಂ. .8/ಅ.ಸಂ.ಭಾ. .ಸಂ. ರ್ೕ ಜೆ.ಆರ್.ಕೆಂಭಾ ,ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು,
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಜಮಖಂಡಿ
GIA‐PRY & SEC /ಶಾಪಾರ್/ಕಾ.ನಿ./31/2009‐
ತಾಲೂಲ್ಕು‐ಇವರ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು
2010

8/22/2011 0:00

E

41026

41026

ADM‐1

ಎಂ. .8/ಅ.ಸಂ.ಭಾ. .ಸಂ. ರ್ೕ ಜೆ.ಆರ್.ಕೆಂಭಾ ,ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು,
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಜಮಖಂಡಿ
/ಶಾಪಾರ್/ಕಾ.ನಿ./31/2009‐
ತಾಲೂಲ್ಕು‐ಇವರ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು
2010

8/22/2011 0:00

E

41026

MINO‐SEC

ಎಂ. .8/ಅ.ಸಂ.ಭಾ. .ಸಂ. ರ್ೕ ಜೆ.ಆರ್.ಕೆಂಭಾ ,ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು,
//ಶಾಪಾ
ಶಾಪಾರ್/ಕಾ
/ಕಾ.ನಿ./31/2009‐
ೇತ
ೕತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛ
ಕಛೇರಿ
ೕರಿ, ಜಮಖಂಡಿ
2010
ತಾಲೂಲ್ಕು‐ಇವರ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು

8/22/2011 0:
0:00
00

E

41033

GIA‐PRY & SEC

ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಕಷ್ಣದ ಸಮಸೆಯ್ಗಳ ಬಗೆಗ್.

8/18/2011 0:00

D

41033

ADM‐1

ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಕಷ್ಣದ ಸಮಸೆಯ್ಗಳ ಬಗೆಗ್.

8/18/2011 0:00

D

41033

MINO‐SEC

ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಕಷ್ಣದ ಸಮಸೆಯ್ಗಳ ಬಗೆಗ್.

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

ಎಂ 2
ಡಿಇಡಿ.113.ಇ /2010
ಎಂ 2
ಡಿಇಡಿ.113.ಇ /2010
ಎಂ 2
ಡಿಇಡಿ.113.ಇ /2010

41034

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಉ ಶಾ
ಕು/ಇ /112/2010

41034

ADM‐1

ಎಂ 2 ಉ ಶಾ
ಕು/ಇ /112/2010

41034

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಉ ಶಾ
ಕು/ಇ /112/2010

41035

GIA‐PRY & SEC

41035

ADM‐1

ಎಂ 2 ಅಸಂ ಶಾ ಪೀ
ಸ.115.ಇ /2010
ಎಂ 2 ಅಸಂ ಶಾ ಪೀ
ಸ.115.ಇ /2010

ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ರತ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕತ್ರು
ಪ ಮ ವಲಯ ಬೆಳಗಾ ,ಬಾರತ ಸಕಾರ್ರ ಇವರು
ಕಡಲವೂಂದು ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗಳ ಅಗತಯ್ ಕರ್ಮ
ಕೈಗೊಳುಳ್ಲು ಸೂಚಿ ರುವ ಬಗೆ.
ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ರತ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕತ್ರು
ಪ ಮ ವಲಯ ಬೆಳಗಾ ,ಬಾರತ ಸಕಾರ್ರ ಇವರು
ಕಡಲವೂಂದು ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗಳ ಅಗತಯ್ ಕರ್ಮ
ಕೈಗೊಳುಳ್ಲು ಸೂಚಿ ರುವ ಬಗೆ.
ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ರತ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕತ್ರು
ಪ ಮ ವಲಯ ಬೆಳಗಾ ,ಬಾರತ ಸಕಾರ್ರ ಇವರು
ಕಡಲವೂಂದು ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗಳ ಅಗತಯ್ ಕರ್ಮ
ಕೈಗೊಳುಳ್ಲು ಸೂಚಿ ರುವ ಬಗೆ.
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರಿಗೆ ಗುಣಮಟಟ್ದ ಕಷ್ಣವನುನ್ ನೀಡಲು
ಪೀಠೋಪಕರಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರಿಗೆ ಗುಣಮಟಟ್ದ ಕಷ್ಣವನುನ್ ನೀಡಲು
ಪೀಠೋಪಕರಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

41035

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಅಸಂ ಶಾ ಪೀ
ಸ.115.ಇ /2010

41036

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಅ ಶಾ ಬೇ
ಅನುಮತಿ.116.ಇ /2010

41036

ADM‐1

ಎಂ 2 ಅ ಶಾ ಬೇ
ಅನುಮತಿ.116.ಇ /2010

41036

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಅ ಶಾ ಬೇ
ಅನುಮತಿ.116.ಇ /2010

41058

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/76
/2006‐07

41058

ADM‐1

ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/76
/2006‐07

41058

MINO‐SEC

ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/76
/2006‐07

41060

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/6/
2007‐08

41060

ADM‐1

ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/6/
2007‐08

41060

MINO‐SEC

ಎಂ (4)/
(4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/6/
ಭಾಅಶಾಘೋ/6/
2007‐08

41061

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

E

8/18/2011 0:00

E

8/18/2011 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

ಮತಿಯಾ ಬೋನಿಪೇಸ್, ಸ. , ಸಮತವಾದ ತಮಿಳು
GIA‐PRY & SEC ಎಂ (4)/ವಗರ್/27/2006‐7 ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಗೋರಿ ಪಾಳಯ್, ಈ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಸೆಂಟ್
ಫಿಲೋಮಿನಾ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಇ ಲ್ಗೆ ವಗಾರ್ ಸುವ ಬಗೆಗ್

2/5/2010 0:00

D

ಮತಿಯಾ ಬೋನಿಪೇಸ್, ಸ. , ಸಮತವಾದ ತಮಿಳು
ಎಂ (4)/ವಗರ್/27/2006‐7 ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಗೋರಿ ಪಾಳಯ್, ಈ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಸೆಂಟ್
ಫಿಲೋಮಿನಾ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಇ ಲ್ಗೆ ವಗಾರ್ ಸುವ ಬಗೆಗ್

2/5/2010 0:00

D

GIA‐PRY & SEC ಎಂ (4)/ವಗರ್/38/2006‐7

41061

ADM‐1

ಎಂ (4)/ವಗರ್/38/2006‐7

41061

MINO‐SEC

ಎಂ (4)/ವಗರ್/38/2006‐7

41064

41064

ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರಿಗೆ ಗುಣಮಟಟ್ದ ಕಷ್ಣವನುನ್ ನೀಡಲು
ಪೀಠೋಪಕರಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಎಜುಕೇಷನ ಸೋ ಯಲ್ ಅಂಡ್
ಕಲಷ್ರಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ ವತಿಯಿಂದ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್
ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಶಾಲೆಗಳ ಪರ್ಗತಿ ಬಗೆಗ್
ಪರಿ ೕ ಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಎಜುಕೇಷನ ಸೋ ಯಲ್ ಅಂಡ್
ಕಲಷ್ರಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ ವತಿಯಿಂದ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್
ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಶಾಲೆಗಳ ಪರ್ಗತಿ ಬಗೆಗ್
ಪರಿ ೕ ಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಎಜುಕೇಷನ ಸೋ ಯಲ್ ಅಂಡ್
ಕಲಷ್ರಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ ವತಿಯಿಂದ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್
ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಶಾಲೆಗಳ ಪರ್ಗತಿ ಬಗೆಗ್
ಪರಿ ೕ ಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಸೆಟ್ಂಟ್ ಮೈಕಲ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಕನನ್ಡ .ಪಾರ್ತಮಿಕ
ಶಾಲೆ, ಕಾರವಾರ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಸೆಟ್ಂಟ್ ಮೈಕಲ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಕನನ್ಡ .ಪಾರ್ತಮಿಕ
ಶಾಲೆ, ಕಾರವಾರ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಸೆಟ್ಂಟ್ ಮೈಕಲ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಕನನ್ಡ .ಪಾರ್ತಮಿಕ
ಶಾಲೆ, ಕಾರವಾರ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಸಹಯ್ದಿರ್ ದಾಯ್ ಮತುತ್ ಕನಾಯ್ಣ ಸಂಶೆಥ್,ಚನನ್ಗಿರಿ ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಸಹಯ್ದಿರ್ ದಾಯ್ ಮತುತ್ ಕನಾಯ್ಣ ಸಂಶೆಥ್,ಚನನ್ಗಿರಿ ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಸಹಯ್ದಿರ್
ಯ್ ರ್ ದಾಯ್ಯ್ ಮತುತ್ತ್ ಕನಾಯ್ಣ
ಯ್ ಸಂಶೆಥ್ಥ್,ಚನನ್ನ್ಗಿರಿ ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಆರ್,ಶಾಂತಿ, ಸ. . ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಶಾಲೆ,ಮುದದ್ಮಮ್
ಗಾಡರ್ನ್ , ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರನುನ್ ಗಾಂದಿ
ದಾಯ್ಯಲ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಳೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ
ಶಾಲೆಗೆ ವಗಾರ್ ಸುವ ಬಗೆ
ಆರ್,ಶಾಂತಿ, ಸ. . ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಶಾಲೆ,ಮುದದ್ಮಮ್
ಗಾಡರ್ನ್ , ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರನುನ್ ಗಾಂದಿ
ದಾಯ್ಯಲ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಳೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ
ಶಾಲೆಗೆ ವಗಾರ್ ಸುವ ಬಗೆ
ಆರ್,ಶಾಂತಿ, ಸ. . ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಶಾಲೆ,ಮುದದ್ಮಮ್
ಗಾಡರ್ನ್ , ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರನುನ್ ಗಾಂದಿ
ದಾಯ್ಯಲ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಳೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ
ಶಾಲೆಗೆ ವಗಾರ್ ಸುವ ಬಗೆ

ADM‐1

41064

41065

MINO‐SEC

ಮತಿಯಾ ಬೋನಿಪೇಸ್, ಸ. , ಸಮತವಾದ ತಮಿಳು
ಎಂ (4)/ವಗರ್/27/2006‐7 ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಗೋರಿ ಪಾಳಯ್, ಈ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಸೆಂಟ್
ಫಿಲೋಮಿನಾ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಇ ಲ್ಗೆ ವಗಾರ್ ಸುವ ಬಗೆಗ್

2/5/2010 0:00

D

ಎ.ಪೆರ್ ಲಾಲ್, ಸ. ಚಂದರ್ಶೇಖರ್, ತಂಇಳು ಪಾರ್>ಶಾ,
GIA‐PRY & SEC ಎಂ (4)/ವಗರ್/39/2006‐7 ಬೆಂ. ಇವರನುನ್ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಬೈ ಗಡ್ಲ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
ಮಿಷನ್ ರಸೆತ್, ಇ ಲ್ಗೆ ವಗಾರ್ ಸುವ ಬಗೆಗ್

2/5/2010 0:00

E

41065

ADM‐1

ಎ.ಪೆರ್ ಲಾಲ್, ಸ. ಚಂದರ್ಶೇಖರ್, ತಂಇಳು ಪಾರ್>ಶಾ,
ಎಂ (4)/ವಗರ್/39/2006‐7 ಬೆಂ. ಇವರನುನ್ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಬೈ ಗಡ್ಲ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
ಮಿಷನ್ ರಸೆತ್, ಇ ಲ್ಗೆ ವಗಾರ್ ಸುವ ಬಗೆಗ್

2/5/2010 0:00

E

41065

MINO‐SEC

ಎ.ಪೆರ್ ಲಾಲ್, ಸ. ಚಂದರ್ಶೇಖರ್, ತಂಇಳು ಪಾರ್>ಶಾ,
ಎಂ (4)/ವಗರ್/39/2006‐7 ಬೆಂ. ಇವರನುನ್ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಬೈ ಗಡ್ಲ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
ಮಿಷನ್ ರಸೆತ್, ಇ ಲ್ಗೆ ವಗಾರ್ ಸುವ ಬಗೆಗ್

2/5/2010 0:00

E

41066

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (4)/ಹು.ಮಂ/63/200
5‐06

2/5/2010 0:00

E

41066

ADM‐1

ಎಂ (4)/ಹು.ಮಂ/63/200
5‐06

2/5/2010 0:00

E

41066

MINO‐SEC

ಎಂ (4)/ಹು.ಮಂ/63/200
5‐06

2/5/2010 0:00

E

41067

.ಎಸ್. .ಆರ್, ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಕೊಪಪ್
ದಲನೇ ರಸೆತ್,
ಎಂ (4)/ಮಾನ/54/2005‐ ಬೆಂಗಳೂರು . ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯರ್
GIA‐PRY & SEC
ಮತುತ್ ಮಕಕ್ಳ ಸಂಖೆಯ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ
06
ಮಾನಯ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನ ಂಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್

2/5/2010 0:00

E

41067

ADM‐1

.ಎಸ್. .ಆರ್, ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಕೊಪಪ್
ದಲನೇ ರಸೆತ್,
ಎಂ (4)/ಮಾನ/54/2005‐ ಬೆಂಗಳೂರು . ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯರ್
ಮತುತ್ ಮಕಕ್ಳ ಸಂಖೆಯ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ
06
ಮಾನಯ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನ ಂಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್

2/5/2010 0:00

E

41067

MINO‐SEC

.ಎಸ್. .ಆರ್, ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಕೊಪಪ್
ದಲನೇ ರಸೆತ್,
ಎಂ (4)/ಮಾನ/54/2005‐ ಬೆಂಗಳೂರು . ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯರ್
ಮತುತ್ ಮಕಕ್ಳ ಸಂಖೆಯ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ
06
ಮಾನಯ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನ ಂಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್

2/5/2010 0:00

E

41068

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/32
/2005‐06

2/5/2010 0:00

E

41068

ADM‐1

ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/32
/2005‐06

2/5/2010 0:00

E

41068

MINO‐SEC

ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/32
/2005‐06

2/5/2010 0:00

E

41069

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (4)/ಮಾನ/116/200
5‐06

2/5/2010 0:00

E

41069

ADM‐1

ಎಂ (4)/ಮಾನ/116/200
5‐06

2/5/2010 0:00

E

ಎಂ.ಇ.ಜಿ ಆಫೆಗ್ರ್ೕಡೆಡ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ರಂಗಮಮ್
ಗಾಡರ್ನ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಮೂರು
ತಮಿಳು ಕಷ್ಕರ ಹುದೆಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಎಂ.ಇ.ಜಿ ಆಫೆಗ್ರ್ೕಡೆಡ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ರಂಗಮಮ್
ಗಾಡರ್ನ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಮೂರು
ತಮಿಳು ಕಷ್ಕರ ಹುದೆಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಎಂ.ಇ.ಜಿ ಆಫೆಗ್ರ್ೕಡೆಡ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ರಂಗಮಮ್
ಗಾಡರ್ನ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಮೂರು
ತಮಿಳು ಕಷ್ಕರ ಹುದೆಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

ಪೆರ್ಂಡಸ್ ಸ ವ್ರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಡ್,
ತಾಯ್ಗರಾಜನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇದನುನ್ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಗೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಪೆರ್ಂಡಸ್ ಸ ವ್ರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಡ್,
ತಾಯ್ಗರಾಜನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇದನುನ್ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಗೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಪೆರ್ಂಡಸ್ ಸ ವ್ರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಡ್,
ತಾಯ್ಗರಾಜನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇದನುನ್ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಗೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಬುದದ್ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಮಿಳು
ಕಿಲಾರಿ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಮನ್ಯತೆ
ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆ
ಬುದದ್ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಮಿಳು
ಕಿಲಾರಿ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಮನ್ಯತೆ
ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆ

41069

MINO‐SEC

ಎಂ (4)/ಮಾನ/116/200
5‐06

41070

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (4)/ವಗರ್/40/2005‐
06

41070

ADM‐1

ಎಂ (4)/ವಗರ್/40/2005‐
06

41070

MINO‐SEC

ಎಂ (4)/ವಗರ್/40/2005‐
06

41071

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/88
/2005‐06

41071

ADM‐1

ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/88
/2005‐06

41071

MINO‐SEC

ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/88
/2005‐06

41073

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/10
9/2005‐06

41073

ADM‐1

ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/10
9/2005‐06

41073

MINO‐SEC

ಎಂ (4)/ಭಾಅಶಾಘೋ/10
9/2005‐06

41074

GIA‐PRY & SEC

41074

ADM‐1

41074

MINO‐SEC

41075

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (4)/ವಗರ್/24/2005‐
06

41075

ADM‐1

ಎಂ (4)/ವಗರ್/24/2005‐
06

41075

MINO‐SEC

ಎಂ (4)/ವಗರ್/24/2005‐
06

41076

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (4)/ವಗರ್/25/2005‐
06

ಎಂ (4)/ವಗರ್/61/2005‐
06
ಎಂ (4)/ವಗರ್/61/2005‐
06
ಎಂ (4)/ವಗರ್/61/2005‐
06

ಬುದದ್ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಮಿಳು
ಕಿಲಾರಿ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಮನ್ಯತೆ
ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆ
ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಪರಸಪ್ರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಪರಸಪ್ರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಪರಸಪ್ರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆ
ಜೈನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ರ್ೕರಾಂಪುರ ಮೈಸೂರು
ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ ಆಡ ತ
ಮಂಡ ಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಜೈನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ರ್ೕರಾಂಪುರ ಮೈಸೂರು
ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ ಆಡ ತ
ಮಂಡ ಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಜೈನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ರ್ೕರಾಂಪುರ ಮೈಸೂರು
ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ ಆಡ ತ
ಮಂಡ ಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಕಣಚೂರು ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಳೆ, ದೇರಳ ಕಟೆಟ್,
ಮಂಗಳುರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಕಣಚೂರು ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಳೆ, ದೇರಳ ಕಟೆಟ್,
ಮಂಗಳುರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಕಣಚೂರು ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಳೆ, ದೇರಳ ಕಟೆಟ್,
ಮಂಗಳುರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಶಾಲ
ಯೆಂದು ಘೊ
ಘೋ ಸುವ ಬಗ
ಬಗೆ
ಕಲೈವಾಣೀ ತ.ಸ. ಮತುತ್ ಕಾಂತಮಮ್ ತ.ಸ.
ಇವರುಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗ್ಗೆ
ಕಲೈವಾಣೀ ತ.ಸ. ಮತುತ್ ಕಾಂತಮಮ್ ತ.ಸ.
ಇವರುಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗ್ಗೆ
ಕಲೈವಾಣೀ ತ.ಸ. ಮತುತ್ ಕಾಂತಮಮ್ ತ.ಸ.
ಇವರುಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗ್ಗೆ
ಕಿರ್ಷ್ಟ್, ಸ. ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ತಮೀಳು ಶಾಳೆ, ಟೆನ್ ಸನ್
ಟೌನ್, ಬೆಮಗಳುರು ಇ ಲ್ಂದ ಟಾಯ್ಗೂರ್
ಮೆ ೕರಿಯಲಲ್ ತಮೀಳು ಶಾಲೆ, ಮಾರಪಪ್ನ ಪಾಳಯ್
ಈ ಶಾಳೆಗೆ ವಗಾ್ವಣೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
ಕಿರ್ಷ್ಟ್, ಸ. ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ತಮೀಳು ಶಾಳೆ, ಟೆನ್ ಸನ್
ಟೌನ್, ಬೆಮಗಳುರು ಇ ಲ್ಂದ ಟಾಯ್ಗೂರ್
ಮೆ ೕರಿಯಲಲ್ ತಮೀಳು ಶಾಲೆ, ಮಾರಪಪ್ನ ಪಾಳಯ್
ಈ ಶಾಳೆಗೆ ವಗಾ್ವಣೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
ಕಿರ್ಷ್ಟ್, ಸ. ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ತಮೀಳು ಶಾಳೆ, ಟೆನ್ ಸನ್
ಟೌನ್, ಬೆಮಗಳುರು ಇ ಲ್ಂದ ಟಾಯ್ಗೂರ್
ಮೆ ೕರಿಯಲಲ್ ತಮೀಳು ಶಾಲೆ, ಮಾರಪಪ್ನ ಪಾಳಯ್
ಈ ಶಾಳೆಗೆ ವಗಾ್ವಣೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
2005‐06ನೇ ಸಾ ಗೆ ಸಟ್ರ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಂಟಿ
ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮಂಗಳೂರು ಸಂಶೆಥ್ಗೆ
ಒಳಪಟುಟ್ ಕಷ್ಕರ ಪರಸಪ್ರ ಅಮತರ ಜಿಲಾಲ್ ವಗಾ್ಣೆ
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

41076

ADM‐1

ಎಂ (4)/ವಗರ್/25/2005‐
06

41076

MINO‐SEC

ಎಂ (4)/ವಗರ್/25/2005‐
06

41077

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (4)/ವಗರ್/28/2005‐
06

41077

ADM‐1

41077

MINO‐SEC

41078

2005‐06ನೇ ಸಾ ಗೆ ಸಟ್ರ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಂಟಿ
ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮಂಗಳೂರು ಸಂಶೆಥ್ಗೆ
ಒಳಪಟುಟ್ ಕಷ್ಕರ ಪರಸಪ್ರ ಅಮತರ ಜಿಲಾಲ್ ವಗಾ್ಣೆ
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ
2005‐06ನೇ ಸಾ ಗೆ ಸಟ್ರ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಂಟಿ
ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮಂಗಳೂರು ಸಂಶೆಥ್ಗೆ
ಒಳಪಟುಟ್ ಕಷ್ಕರ ಪರಸಪ್ರ ಅಮತರ ಜಿಲಾಲ್ ವಗಾ್ಣೆ
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆ

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

ಅಲಾಲ್ಟ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಆಡ ತ
ಮಂಡ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ
ಪಾರ್.ಶಾ. ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

2/5/2010 0:00

E

ಎಂ (4)/ವಗರ್/28/2005‐
06

ಅಲಾಲ್ಟ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಆಡ ತ
ಮಂಡ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ
ಪಾರ್.ಶಾ. ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

2/5/2010 0:00

E

ಎಂ (4)/ವಗರ್/28/2005‐
06

ಅಲಾಲ್ಟ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಆಡ ತ
ಮಂಡ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ
ಪಾರ್.ಶಾ. ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

2/5/2010 0:00

E

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (7)/ಶು.ಮ.ಪಾ/24/20 ಕೆ ಸ್ಟ್ ದಿ ಕೆಂಗ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಮೈಸೂರು ,
03‐04
ಅಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಕುರಿತು.

2/5/2010 0:00

E

41078

ADM‐1

ಎಂ (7)/ಶು.ಮ.ಪಾ/24/20 ಕೆ ಸ್ಟ್ ದಿ ಕೆಂಗ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಮೈಸೂರು ,
03‐04
ಅಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಕುರಿತು.

2/5/2010 0:00

E

41078

MINO‐SEC

ಎಂ (7)/ಶು.ಮ.ಪಾ/24/20 ಕೆ ಸ್ಟ್ ದಿ ಕೆಂಗ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಮೈಸೂರು ,
03‐04
ಅಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಕುರಿತು.

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

41079

41079

41079

41081

41081

41081

ಬಾ ಡ್ವ್ನ್ ಬಾಲಕರ ಪೌರ್ರ್ಢ ಶಾಲೆ,, ರಿಚಮ್ಂಡ್
ಮ್
ಟೌನ್,,
ಎಂ (7)/
(7)/ಶು
ಶು.ಮ.ಪಾ
ಪಾ/25/20
/25/20
ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್
03‐04
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
ಬಾ ಡ್ವ್ನ್ ಬಾಲಕರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ರಿಚಮ್ಂಡ್ ಟೌನ್,
ಎಂ (7)/ಶು.ಮ.ಪಾ/25/20
ADM‐1
ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್
03‐04
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
ಬಾ ಡ್ವ್ನ್ ಬಾಲಕರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ರಿಚಮ್ಂಡ್ ಟೌನ್,
ಎಂ (7)/ಶು.ಮ.ಪಾ/25/20
MINO‐SEC
ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್
03‐04
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
ತೆರೇ ಯಾ ರಿಯ ಪ್ಆಥಮಿಕ ಶಲೆ, ಮೈಸೂರು ,
ಎಂ (7)/ಶು.ಮ.ಪಾ/03/20
GIA‐PRY & SEC
ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್ ಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ
03‐04
ಬಗೆ
ತೆರೇ ಯಾ ರಿಯ ಪ್ಆಥಮಿಕ ಶಲೆ, ಮೈಸೂರು ,
ಎಂ (7)/ಶು.ಮ.ಪಾ/03/20
ADM‐1
ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್ ಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ
03‐04
ಬಗೆ
ತೆರೇ ಯಾ ರಿಯ ಪ್ಆಥಮಿಕ ಶಲೆ, ಮೈಸೂರು ,
ಎಂ (7)/ಶು.ಮ.ಪಾ/03/20
MINO‐SEC
ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್ ಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ
03‐04
ಬಗೆ
GIA‐PRY & SEC

41082

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (7)/ಶು.ಮ.ಪಾ/29/20 ಸೇಕೆರ್ಡ್ ಹಾಟ್ರ್ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ಪ್ಆ.ಶಾಲೆ, ವ ಗಗ್, ಈ
03‐04
ಶಾಲೆಗೆ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್

2/5/2010 0:00

E

41082

ADM‐1

ಎಂ (7)/ಶು.ಮ.ಪಾ/29/20 ಸೇಕೆರ್ಡ್ ಹಾಟ್ರ್ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ಪ್ಆ.ಶಾಲೆ, ವ ಗಗ್, ಈ
03‐04
ಶಾಲೆಗೆ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್

2/5/2010 0:00

E

41082

MINO‐SEC

41083

GIA‐PRY & SEC

41083

ADM‐1

41083

MINO‐SEC

41084

GIA‐PRY & SEC

41084

ADM‐1

41084

MINO‐SEC

41087

GIA‐PRY & SEC

41087

ADM‐1

41087

MINO‐SEC

41088

GIA‐PRY & SEC

41088

ADM‐1

41088

MINO‐SEC

41089

GIA‐PRY & SEC

41089

ADM‐1

41089

MINO‐SEC

41090

GIA‐PRY & SEC

41090

ADM‐1

ಎಂ (7)/ಶು.ಮ.ಪಾ/29/20 ಸೇಕೆರ್ಡ್ ಹಾಟ್ರ್ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ಪ್ಆ.ಶಾಲೆ, ವ ಗಗ್, ಈ
03‐04
ಶಾಲೆಗೆ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್
ದಿ ಕಾಯ್ಥೋರಿಯಲ್ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ರಿಚಮ್ಂಡ್ ಟೌನ್,
ಎಂ (7)/ಶು.ಮ.ಪಾ/31/20
ಬೆಂಗಳೂರು. ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್ ಲಕ್
03‐04
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
ದಿ ಕಾಯ್ಥೋರಿಯಲ್ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ರಿಚಮ್ಂಡ್ ಟೌನ್,
ಎಂ (7)/ಶು.ಮ.ಪಾ/31/20
ಬೆಂಗಳೂರು. ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್ ಲಕ್
03‐04
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
ದಿ ಕಾಯ್ಥೋರಿಯಲ್ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ರಿಚಮ್ಂಡ್ ಟೌನ್,
ಎಂ (7)/ಶು.ಮ.ಪಾ/31/20
ಬೆಂಗಳೂರು. ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್ ಲಕ್
03‐04
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕೇಶವಪುರ, ಹುಬಬ್ ಳ್, ಈ
ಎಂ (7)/ಶು.ಮ.ಪಾ/17/20
ಶಾಳೆಯ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ
03‐04
ಬಗೆ
ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕೇಶವಪುರ, ಹುಬಬ್ ಳ್, ಈ
ಎಂ (7)/ಶು.ಮ.ಪಾ/17/20
ಶಾಳೆಯ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ
03‐04
ಬಗೆ
ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕೇಶವಪುರ, ಹುಬಬ್ ಳ್, ಈ
ಎಂ (7)/ಶು.ಮ.ಪಾ/17/20
ಶಾಳೆಯ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ
03‐04
ಬಗೆ
ಸೆಂಟ ಜೋಸೆಫ್ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಬನಿನ್ ಮಂಟಪ,
ಎಂ (7)/ಶು.ಮ.ಪಾ/11/20
ಮೈಸೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್
03‐04
ಮರು ಪಾವತಿ ಬಗೆ
ಸೆಂಟ ಜೋಸೆಫ್ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಬನಿನ್ ಮಂಟಪ,
ಎಂ (7)/ಶು.ಮ.ಪಾ/11/20
ಮೈಸೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್
03‐04
ಮರು ಪಾವತಿ ಬಗೆ
ಸೆಂಟ ಜೋಸೆಫ್ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಬನಿನ್ ಮಂಟಪ,
ಎಂ (7)/ಶು.ಮ.ಪಾ/11/20
ಮೈಸೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್
03‐04
ಮರು ಪಾವತಿ ಬಗೆ
ಬಗ
ಸೆಂಟ್ ಜತುರ್ನ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಪೆರ್ೕಜರ್ ಟೌನ್,
ಎಂ (7)/ಶು.ಮ.ಪಾ/15/20
ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್
03‐04
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
ಸೆಂಟ್ ಜತುರ್ನ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಪೆರ್ೕಜರ್ ಟೌನ್,
ಎಂ (7)/ಶು.ಮ.ಪಾ/15/20
ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್
03‐04
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
ಸೆಂಟ್ ಜತುರ್ನ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಪೆರ್ೕಜರ್ ಟೌನ್,
ಎಂ (7)/ಶು.ಮ.ಪಾ/15/20
ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್
03‐04
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
ಐಡಾಯಲ್ ಜಾವ ರೋಟರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ಎಂ (7)/ಶು.ಮ.ಪಾ/22/20
ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್ ರಸೆತ್, ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಂಗೊಲ್ೕ
03‐04
ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
ಐಡಾಯಲ್ ಜಾವ ರೋಟರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ಎಂ (7)/ಶು.ಮ.ಪಾ/22/20
ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್ ರಸೆತ್, ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಂಗೊಲ್ೕ
03‐04
ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
ಐಡಾಯಲ್ ಜಾವ ರೋಟರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ಎಂ (7)/ಶು.ಮ.ಪಾ/22/20
ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್ ರಸೆತ್, ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಂಗೊಲ್ೕ
03‐04
ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಚಚ್ರ್ ಆವರಣ
ಎಂ (7)/ಶು.ಮ.ಪಾ/28/20
ಮೈಸೂರು. ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್
03‐04
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಚಚ್ರ್ ಆವರಣ
ಎಂ (7)/ಶು.ಮ.ಪಾ/28/20
ಮೈಸೂರು. ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್
03‐04
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

41090
41093
41093
41093

ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಚಚ್ರ್ ಆವರಣ
ಎಂ (7)/ಶು.ಮ.ಪಾ/28/20
ಮೈಸೂರು. ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್
03‐04
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/21/20 ಗುಡ್ ಶಪಾಡರ್ ಕನೆವ್ಂಟ್ ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ
GIA‐PRY & SEC
03‐04
ಆಂಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.
ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/21/20 ಗುಡ್ ಶಪಾಡರ್ ಕನೆವ್ಂಟ್ ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ
ADM‐1
ಆಂಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.
03‐04
ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/21/20 ಗುಡ್ ಶಪಾಡರ್ ಕನೆವ್ಂಟ್ ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ
MINO‐SEC
ಆಂಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.
03‐04
MINO‐SEC

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

41094

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/23/20
03‐04

ಕನಾರ್ಟಕ ದಾಯ್ಶಾಲೆ ಆ ನ್ ಟೌನ್ ಬೆಂಗಳೂರು
ಆಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

2/5/2010 0:00

E

41094

ADM‐1

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/23/20
03‐04

ಕನಾರ್ಟಕ ದಾಯ್ಶಾಲೆ ಆ ನ್ ಟೌನ್ ಬೆಂಗಳೂರು
ಆಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

2/5/2010 0:00

E

41094

MINO‐SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/23/20
03‐04

ಕನಾರ್ಟಕ ದಾಯ್ಶಾಲೆ ಆ ನ್ ಟೌನ್ ಬೆಂಗಳೂರು
ಆಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

2/5/2010 0:00

E

41095

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/18/20
03‐04

2/5/2010 0:00

E

41095

ADM‐1

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/18/20
03‐04

2/5/2010 0:00

E

41095

MINO‐SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/18/20
03‐04

2/5/2010 0:00

E

41096

GIA‐PRY & SEC

2/5/2010 0:00

E

41096

ADM‐1

2/5/2010 0:00

E

41096

MINO‐SEC

2/5/2010 0:00

E

41097

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/8/200
3‐04

2/5/2010 0:00

E

41097

ADM‐1

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/8/200
3‐04

2/5/2010 0:00

E

41097

MINO‐SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/8/200
3‐04

2/5/2010 0:00

E

41098

GIA‐PRY & SEC

2/5/2010 0:00

E

41098

ADM‐1

2/5/2010 0:00

E

41098

MINO‐SEC

2/5/2010 0:00

E

41099

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/5/200
3‐04

2/5/2010 0:00

E

41099

ADM‐1

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/5/200
3‐04

2/5/2010 0:00

E

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/1/200
3‐04
ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/1/200
3‐04
ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/1/200
3‐04

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/30/20
03‐04
ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/30/20
03‐04
ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/30/20
03‐04

ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಬಾಲಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮೂಯ್ ಯಮ್
ರೋಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ.
ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಬಾಲಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮೂಯ್ ಯಮ್
ರೋಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ.
ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಬಾಲಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮೂಯ್ ಯಮ್
ರೋಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ.
ಜಾನ್ನದೀಪ ಶಾಲೆ ಜಾಯ್ವ ಳ್ ವ ಗಗ್ ಆಂಗಲ್
ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.
ಜಾನ್ನ್ನದೀಪ ಶಾಲೆ ಜಾಯ್ವ
ಯ್ ಳ್ ವ ಗಗ್ಗ್ ಆಂಗಲ್ಲ್
ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.
ಜಾನ್ನದೀಪ ಶಾಲೆ ಜಾಯ್ವ ಳ್ ವ ಗಗ್ ಆಂಗಲ್
ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.
ಷರೀಫ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಟೌನ್
ಬೆಂಗಳೂರು ಆಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ
ಬಗೆ.
ಷರೀಫ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಟೌನ್
ಬೆಂಗಳೂರು ಆಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ
ಬಗೆ.
ಷರೀಫ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಟೌನ್
ಬೆಂಗಳೂರು ಆಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ
ಬಗೆ.
ಮೆ ರಿಯಲ್ ಸ.ಕಾ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ಬೆಂಗಳೂರು
ಆಂಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.
ಮೆ ರಿಯಲ್ ಸ.ಕಾ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ಬೆಂಗಳೂರು
ಆಂಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.
ಮೆ ರಿಯಲ್ ಸ.ಕಾ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ಬೆಂಗಳೂರು
ಆಂಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.
ಐಡಿಯಲ್ ಜಾವ ರೋಟಿರ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಲ ಮ್ಬಾಯಿ
ರೋಡ್ ಮೈಸೂರು ಆಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ.
ಐಡಿಯಲ್ ಜಾವ ರೋಟಿರ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಲ ಮ್ಬಾಯಿ
ರೋಡ್ ಮೈಸೂರು ಆಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ.

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/5/200
3‐04

ಐಡಿಯಲ್ ಜಾವ ರೋಟಿರ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಲ ಮ್ಬಾಯಿ
ರೋಡ್ ಮೈಸೂರು ಆಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ.

2/5/2010 0:00

E

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/13/20 ಕೂಯ್ನಿಕನೆವ್ೕಂಟ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಜಾಲಹ ಳ್ ಬೆಂಗಳೂರು
03‐04
ಆಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

2/5/2010 0:00

E

ADM‐1

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/13/20 ಕೂಯ್ನಿಕನೆವ್ೕಂಟ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಜಾಲಹ ಳ್ ಬೆಂಗಳೂರು
03‐04
ಆಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

2/5/2010 0:00

E

41100

MINO‐SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/13/20 ಕೂಯ್ನಿಕನೆವ್ೕಂಟ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಜಾಲಹ ಳ್ ಬೆಂಗಳೂರು
03‐04
ಆಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

2/5/2010 0:00

E

41101

GIA‐PRY & SEC

2/5/2010 0:00

D

41101

ADM‐1

2/5/2010 0:00

D

41101

MINO‐SEC

2/5/2010 0:00

D

41102

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/20/20
03‐04

2/5/2010 0:00

E

41102

ADM‐1

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/20/20
03‐04

2/5/2010 0:00

E

41102

MINO‐SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/20/20
03‐04

2/5/2010 0:00

E

41103

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/10/20
03‐04

2/5/2010 0:00

E

41103

ADM‐1

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/10/20
03‐04

2/5/2010 0:00

E

41103

MINO‐SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/10/20
03‐04

2/5/2010 0:00

E

41104

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/12/20
03‐04

2/5/2010 0:00

E

41104

ADM‐1

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/12/20
03‐04

2/5/2010 0:00

E

41104

MINO‐SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/12/20
03‐04

2/5/2010 0:00

E

41105

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/16/20
03‐04

2/5/2010 0:00

E

41105

ADM‐1

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/16/20
03‐04

2/5/2010 0:00

E

41105

MINO‐SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/16/20
03‐04

2/5/2010 0:00

E

41099

MINO‐SEC

41100

GIA‐PRY & SEC

41100

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/2/200
3‐04
ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/2/200
3‐04
ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/2/200
3‐04

ಶೇಕೆರ್ೕಡ್. ಹಾಟ್ರ್ ಪಾರ್ಥಾಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೇಶವ ಪುರ
ಆಂಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.
ಶೇಕೆರ್ೕಡ್. ಹಾಟ್ರ್ ಪಾರ್ಥಾಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೇಶವ ಪುರ
ಆಂಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.
ಶೇಕೆರ್ೕಡ್. ಹಾಟ್ರ್ ಪಾರ್ಥಾಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೇಶವ ಪುರ
ಆಂಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.
ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಾಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಶೆವ್ವೇಶವ್ರ ನಗರ
ಮೈಸೂರು ಆಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ
ಬಗೆ.
ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಾಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಶೆವ್ವೇಶವ್ರ ನಗರ
ಮೈಸೂರು ಆಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ
ಬಗೆ.
ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಾಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಶೆವ್ವೇಶವ್ರ ನಗರ
ಮೈಸೂರು ಆಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ
ಬಗೆ.
ಸೆಂಟ್ ಥೆರೇಸಾ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಾಮಿಕ ಶಾಲೆ
ರಾಬಟರ್ಸೆಂಟ್ ಪೇಟ್ ಕೆ.ಜಿ.ಎಪ್ . ಆಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯನ್
ಶುಲಕ್ಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ..
ಸೆಂಟ್ ಥೆರೇಸಾ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಾಮಿಕ ಶಾಲೆ
ರಾಬಟರ್ಸೆಂಟ್ ಪೇಟ್ ಕೆ.ಜಿ.ಎಪ್ . ಆಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯನ್
ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ.
ಸೆಂಟ್ ಥೆರೇಸಾ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಾಮಿಕ ಶಾಲೆ
ರಾಬಟರ್ಸೆಂಟ್ ಪೇಟ್ ಕೆ.ಜಿ.ಎಪ್ . ಆಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯನ್
ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ.
ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ .ಪಾರ್.ಶಾ.ಬನಿನ್ ಮಂಟಪ
ಮೈಸೂರು ಆಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ
ಬಗೆ.
ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ .ಪಾರ್.ಶಾ.ಬನಿನ್ ಮಂಟಪ
ಮೈಸೂರು ಆಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ
ಬಗೆ.
ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ .ಪಾರ್.ಶಾ.ಬನಿನ್ ಮಂಟಪ
ಮೈಸೂರು ಆಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ
ಬಗೆ.
ಬ ಡ್ವ್ನ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರಿಚಮ್ಂಡ್ ರೋಡ್
ಬೆಂಗಳೂರು ಆಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ
ಬಗೆ.
ಬ ಡ್ವ್ನ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರಿಚಮ್ಂಡ್ ರೋಡ್
ಬೆಂಗಳೂರು ಆಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ
ಬಗೆ.
ಬ ಡ್ವ್ನ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರಿಚಮ್ಂಡ್ ರೋಡ್
ಬೆಂಗಳೂರು ಆಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ
ಬಗೆ.

41106

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/7/200
3‐04

41106

ADM‐1

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/7/200
3‐04

41106

MINO‐SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/7/200
3‐04

41107

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/14/20
03‐04

41107

ADM‐1

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/14/20
03‐04

41107

MINO‐SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/14/20
03‐04

41108

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/26/20
03‐04

41108

ADM‐1

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/26/20
03‐04

41108

MINO‐SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/26/20
03‐04

41109

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/4/200
3‐04

41109

ADM‐1

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/4/200
3‐04

41109

MINO‐SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/4/200
3‐04

41110

GIA‐PRY & SEC

41110
41110
41111
41111
41111
41112
41112
41112

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/32/20
04‐05
ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/32/20
ADM‐1
04‐05
ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/32/20
MINO‐SEC
04‐05
ಎಂ, 7/ಹೊಶಾಪಾರ್/1/200
GIA‐PRY & SEC
4‐05
ಎಂ, 7/ಹೊಶಾಪಾರ್/1/200
ADM‐1
4‐05
ಎಂ, 7/ಹೊಶಾಪಾರ್/1/200
MINO‐SEC
4‐05
ಎಂ, 7/ಹೊಶಾಪಾರ್/7/200
GIA‐PRY & SEC
5‐06
ಎಂ, 7/ಹೊಶಾಪಾರ್/7/200
ADM‐1
5‐06
ಎಂ, 7/ಹೊಶಾಪಾರ್/7/200
MINO‐SEC
5‐06

ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಸೆಂಟರ್ಲ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಜಯನಗರ
ಮೈಸೂರು ಆಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ
ಬಗೆ.
ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಸೆಂಟರ್ಲ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಜಯನಗರ
ಮೈಸೂರು ಆಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ
ಬಗೆ.
ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಸೆಂಟರ್ಲ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಜಯನಗರ
ಮೈಸೂರು ಆಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ
ಬಗೆ.
ತರೇ ಯನ್ ಬಾಲಕಿಲಯರ ಪೌರ್ಶಶಾಲೆ ದಾದ್ಥ್ರ್
ಲೇವಟ್ ಮೈಸೂರು ಆಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ.
ತರೇ ಯನ್ ಬಾಲಕಿಲಯರ ಪೌರ್ಶಶಾಲೆ ದಾದ್ಥ್ರ್
ಲೇವಟ್ ಮೈಸೂರು ಆಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ.
ತರೇ ಯನ್ ಬಾಲಕಿಲಯರ ಪೌರ್ಶಶಾಲೆ ದಾದ್ಥ್ರ್
ಲೇವಟ್ ಮೈಸೂರು ಆಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ.
ದಿವಯ್ಶಾಂತಿ ಪಾರ್.ಶಾ. ಂಗರಾಜ್ ಪುರ
ಬೇಂಗಳೂರುಆಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ
ಬಗೆ.
ದಿವಯ್ಶಾಂತಿ ಪಾರ್.ಶಾ. ಂಗರಾಜ್ ಪುರ
ಬೇಂಗಳೂರುಆಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ
ಬಗೆ.
ದಿವಯ್ಶಾಂತಿ ಪಾರ್.ಶಾ. ಂಗರಾಜ್ ಪುರ
ಬೇಂಗಳೂರುಆಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ
ಬಗೆ.
ಕಾಯ್ಲೋನಲ್ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ ಕಾಯ್ನೋ ಲ್ ರೋಡ್
ಬೆಂಗಳೂರು ಆಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ
ಬಗೆ..
ಬಗ
ಕಾಯ್ಲೋನಲ್ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ ಕಾಯ್ನೋ ಲ್ ರೋಡ್
ಬೆಂಗಳೂರು ಆಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ
ಬಗೆ.
ಕಾಯ್ಲೋನಲ್ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ ಕಾಯ್ನೋ ಲ್ ರೋಡ್
ಬೆಂಗಳೂರು ಆಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ
ಬಗೆ.
ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ ಕೇಶವ ಪುರ ಹುಬ ಳ್
ಆಂಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.
ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ ಕೇಶವ ಪುರ ಹುಬ ಳ್
ಆಂಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.
ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ ಕೇಶವ ಪುರ ಹುಬ ಳ್
ಆಂಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.
ಹೊಸ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಪೌರ್/ಪಾರ್/ಶಾಲೆಗಳನುನ್
ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಹೊಸ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಪೌರ್/ಪಾರ್/ಶಾಲೆಗಳನುನ್
ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಹೊಸ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಪೌರ್/ಪಾರ್/ಶಾಲೆಗಳನುನ್
ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಯ ಲ್ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ
ಬಗೆಗ್.
ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಯ ಲ್ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ
ಬಗೆಗ್.
ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಯ ಲ್ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ
ಬಗೆಗ್.
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2/5/2010 0:00

E
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2/5/2010 0:00
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2/5/2010 0:00
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41113

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/10/20
04‐05

41113

ADM‐1

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/10/20
04‐05

41113

MINO‐SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/10/20
04‐05

41115

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/26/20
04‐05

41115

ADM‐1

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/26/20
04‐05

41115

MINO‐SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/26/20
04‐05

41116
41116
41116
41117
41117
41117

ಎಂ, 7/ಭಾಅಶಾಘೋ/24/
2004‐05
ಎಂ, 7/ಭಾಅಶಾಘೋ/24/
ADM‐1
2004‐05
ಎಂ, 7/ಭಾಅಶಾಘೋ/24/
MINO‐SEC
2004‐05
ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/21/20
GIA‐PRY & SEC
04‐05
ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/21/20
ADM‐1
04‐05
ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/21/20
MINO‐SEC
04‐05
GIA‐PRY & SEC

41118

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/11/20
04‐05

41118

ADM‐1

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/11/20
04‐05

41118

MINO‐SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/11/20
04‐05

41119

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/23/20
04‐05

41119

ADM‐1

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/23/20
04‐05

41119

MINO‐SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/23/20
04‐05

41120

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/25/20
04‐05

41120

ADM‐1

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/25/20
04‐05

ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಚಾಚಕ್ರ್ ಕಂ ೕಂಟ್
ಮೈಸೂರು ಆಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ
ಬಗೆ.
ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಚಾಚಕ್ರ್ ಕಂ ೕಂಟ್
ಮೈಸೂರು ಆಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ
ಬಗೆ.
ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಚಾಚಕ್ರ್ ಕಂ ೕಂಟ್
ಮೈಸೂರು ಆಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ
ಬಗೆ.
ದಿವಯ್ಶಾಂತಿ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ ಲೆಂಗರಾಜ್ ಪುರ
ಬೆಂಗಳೂರು ಆಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ
ಬಗೆ.
ದಿವಯ್ಶಾಂತಿ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ ಲೆಂಗರಾಜ್ ಪುರ
ಬೆಂಗಳೂರು ಆಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ
ಬಗೆ.
ದಿವಯ್ಶಾಂತಿ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ ಲೆಂಗರಾಜ್ ಪುರ
ಬೆಂಗಳೂರು ಆಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ
ಬಗೆ.
ಕೆ ಸ್ಟ್ ದಿ ಕಿಂಗ್ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ ಮೈಸೂರು ಆಂಗಲ್
ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.
ಕೆ ಸ್ಟ್ ದಿ ಕಿಂಗ್ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ ಮೈಸೂರು ಆಂಗಲ್
ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.
ಕೆ ಸ್ಟ್ ದಿ ಕಿಂಗ್ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ ಮೈಸೂರು ಆಂಗಲ್
ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.
ತರೆಶಯಲ್ .ಪಾರ್.ಶಾ. ಮೈಸೂರು ಆಂಗಲ್
ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.
ತರೆಶಯಲ್ .ಪಾರ್.ಶಾ. ಮೈಸೂರು ಆಂಗಲ್
ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.
ತರೆಶಯಲ್ .ಪಾರ್.ಶಾ. ಮೈಸೂರು ಆಂಗಲ್
ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.ಗ್
ದಿ ಕಾಯ್ನ್ ನೋ ಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಾಯ್ನೋಲ್ ರಸೆತ್
ಬೆಂಗಳೂರು ಆಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ
ಬಗೆ.
ದಿ ಕಾಯ್ನ್ ನೋ ಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಾಯ್ನೋಲ್ ರಸೆತ್
ಬೆಂಗಳೂರು ಆಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ
ಬಗೆ.
ದಿ ಕಾಯ್ನ್ ನೋ ಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಾಯ್ನೋಲ್ ರಸೆತ್
ಬೆಂಗಳೂರು ಆಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ
ಬಗೆ.
ಐಡಿಯಲ್ ಜಾವ ರೋಟಿರ್ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ
ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್.ರಸೆತ್. ಮೈಸೂರು ಆಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯನ್
ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ.
ಐಡಿಯಲ್ ಜಾವ ರೋಟಿರ್ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ
ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್.ರಸೆತ್. ಮೈಸೂರು ಆಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯನ್
ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ.
ಐಡಿಯಲ್ ಜಾವ ರೋಟಿರ್ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ
ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್.ರಸೆತ್. ಮೈಸೂರು ಆಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯನ್
ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ.
ಟೆರ್ೕ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಸಾ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಸೆಂಟ್
ಮಾಕ್ರ್ ರೋಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯನ್
ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ.
ಟೆರ್ೕ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಸಾ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಸೆಂಟ್
ಮಾಕ್ರ್ ರೋಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯನ್
ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ.
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41120

MINO‐SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/25/20
04‐05

41121

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/20/20
04‐05

41121

ADM‐1

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/20/20
04‐05

41121

MINO‐SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/20/20
04‐05

41122

GIA‐PRY & SEC

41122

ADM‐1

41122

MINO‐SEC

41123

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/16/20
04‐05

41123

ADM‐1

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/16/20
04‐05

41123

MINO‐SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/16/20
04‐05

41124

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/17/20
04‐05

41124

ADM‐1

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/17/20
04‐05

41124

MINO‐SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/17/20
04‐05

41126

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/19/20
03‐04

41126

ADM‐1

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/19/20
03‐04

41126

MINO‐SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/19/20
03‐04

41127

GIA‐PRY & SEC

41127

ADM‐1

41127

MINO‐SEC

41128

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/22/20
04‐05
ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/22/20
04‐05
ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/22/20
04‐05

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/02/20
04‐05
ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/02/20
04‐05
ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/02/20
04‐05
ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/34/20
04‐05

ಟೆರ್ೕ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಸಾ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಸೆಂಟ್
ಮಾಕ್ರ್ ರೋಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯನ್
ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ.
ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ ಶೆವ್ೕಶವ್ರ ನಗರ
ಮೈಸೂರು ಆಂಗೊಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ
ಬಗೆ.
ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ ಶೆವ್ೕಶವ್ರ ನಗರ
ಮೈಸೂರು ಆಂಗೊಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ
ಬಗೆ.
ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ ಶೆವ್ೕಶವ್ರ ನಗರ
ಮೈಸೂರು ಆಂಗೊಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ
ಬಗೆ.
ಕಾನೆವ್ೕಂಟ್ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ ಕೇಶವ ಪುರ ಹುಬಬ್ ಳ್ ಆಂಗೊಲ್
ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.
ಕಾನೆವ್ೕಂಟ್ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ ಕೇಶವ ಪುರ ಹುಬಬ್ ಳ್ ಆಂಗೊಲ್
ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.
ಕಾನೆವ್ೕಂಟ್ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ ಕೇಶವ ಪುರ ಹುಬಬ್ ಳ್ ಆಂಗೊಲ್
ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.
ತೇರೆ ಯಲ್ ಕಾನೆವ್ೕಂಟ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಮೈಸೂರು ಆಂಗೊಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ
ಬಗೆ.
ತೇರೆ ಯಲ್ ಕಾನೆವ್ೕಂಟ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಮೈಸೂರು ಆಂಗೊಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ
ಬಗೆ.
ತೇರೆ ಯಲ್ ಕಾನೆವ್ೕಂಟ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಮೈಸೂರು ಆಂಗೊಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ
ಬಗೆ.
ಸೆಂಟ್ ಚಾಲ್ಸ್ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಟೌನ್
ಬೆಂಗಳೂರು ಆಂಗೊಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ
ಬಗೆ..
ಸೆಂಟ್ ಚಾಲ್ಸ್ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಟೌನ್
ಬೆಂಗಳೂರು ಆಂಗೊಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ
ಬಗೆ.
ಸೆಂಟ್ ಚಾಲ್ಸ್ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಟೌನ್
ಬೆಂಗಳೂರು ಆಂಗೊಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ
ಬಗೆ.
ನೂಯ್ ಬಾ ಡ್ ನ್ ರೆ ಡೆ ಷ್ಯಲ್ ಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್
ಬಾನಸವಾಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಗೊಲ್ೕ
ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
ನೂಯ್ ಬಾ ಡ್ ನ್ ರೆ ಡೆ ಷ್ಯಲ್ ಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್
ಬಾನಸವಾಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಗೊಲ್ೕ
ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
ನೂಯ್ ಬಾ ಡ್ ನ್ ರೆ ಡೆ ಷ್ಯಲ್ ಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್
ಬಾನಸವಾಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಗೊಲ್ೕ
ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್
ಸೇಂಟ್ ಚಾಲ್ಸ್ ಶಾಲೆ, ಕಮಮ್ನಹ ಳ್, ಈ ಶಾಲೆಯ
ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

41128

ADM‐1

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/34/20
04‐05

41128

MINO‐SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/34/20
04‐05

41129

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/33/20
04‐05

41129

ADM‐1

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/33/20
04‐05

41129

MINO‐SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/33/20
04‐05

41130

ಸೇಂಟ್ ಚಾಲ್ಸ್ ಶಾಲೆ, ಕಮಮ್ನಹ ಳ್, ಈ ಶಾಲೆಯ
ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
ಸೇಂಟ್ ಚಾಲ್ಸ್ ಶಾಲೆ, ಕಮಮ್ನಹ ಳ್, ಈ ಶಾಲೆಯ
ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
ಗುಲಾಬಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಜಯಮಹಲ್,
ಬೆಂಗಳೂರು.2004‐05ನೇ ಸಾ ಗೆ ಈ ಶಾಲೆಯ
ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
ಗುಲಾಬಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಜಯಮಹಲ್,
ಬೆಂಗಳೂರು.2004‐05ನೇ ಸಾ ಗೆ ಈ ಶಾಲೆಯ
ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
ಗುಲಾಬಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಜಯಮಹಲ್,
ಬೆಂಗಳೂರು.2004‐05ನೇ ಸಾ ಗೆ ಈ ಶಾಲೆಯ
ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/31/20
GIA‐PRY & SEC
04‐05

ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕೇಶವಪುರ, ಹುಬಬ್ ಳ್,
2004‐05 ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್

2/5/2010 0:00

E

41130

ADM‐1

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/31/20
04‐05

ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕೇಶವಪುರ, ಹುಬಬ್ ಳ್,
2004‐05 ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್

2/5/2010 0:00

E

41130

MINO‐SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/31/20
04‐05

ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕೇಶವಪುರ, ಹುಬಬ್ ಳ್,
2004‐05 ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್

2/5/2010 0:00

E

41131

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/03/20
04‐05

2/5/2010 0:00

E

41131

ADM‐1

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/03/20
04‐05

2/5/2010 0:00

E

41131

MINO‐SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/03/20
04‐05

2/5/2010 0:00

E

41132

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/07/20
04‐05

2/5/2010 0:00

E

41132

ADM‐1

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/07/20
04‐05

2/5/2010 0:00

E

41132

MINO‐SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/07/20
04‐05

2/5/2010 0:00

E

41133

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/14/20
04‐05

2/5/2010 0:00

E

ಾನ ದೀಪ ಶಾಲೆ,ಜಾವ ಳ್, ವ ಗಗ್ ಈ ಶಾಲೆಯ
ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
ಾನ ದೀಪ ಶಾಲೆ,ಜಾವ ಳ್, ವ ಗಗ್ ಈ ಶಾಲೆಯ
ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
ಾನ ದೀಪ ಶಾಲೆ,ಜಾವ ಳ್, ವ ಗಗ್ ಈ ಶಾಲೆಯ
ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
ಸೇಂಟ್ ಜಮರ್ನ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಈ ಶಾಲೆಯ
ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
ಸೇಂಟ್ ಜಮರ್ನ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಈ ಶಾಲೆಯ
ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
ಸೇಂಟ್ ಜಮರ್ನ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಈ ಶಾಲೆಯ
ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
ಸೇಂಟ್ ತೆರೇಸಾ .ಪಾರ್.ಇಂ.ಶಾ. ರಾಬಟ್ರ್ ಸನ್
ಪೇಟ್, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಈ ಶಾಲೆಯ
ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ

ಸೇಂಟ್ ತೆರೇಸಾ .ಪಾರ್.ಇಂ.ಶಾ. ರಾಬಟ್ರ್ ಸನ್
ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/14/20 ಪೇಟ್, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಈ ಶಾಲೆಯ
04‐05
ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
ಸೇಂಟ್ ತೆರೇಸಾ .ಪಾರ್.ಇಂ.ಶಾ. ರಾಬಟ್ರ್ ಸನ್
ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/14/20 ಪೇಟ್, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಈ ಶಾಲೆಯ
04‐05
ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

ಸೇಕೆರ್ಡ್ ಹಾಡ್ರ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಪಾರ್.ಶಾ. ಕೇಶವಪುರ,
ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/15/20
ಹುಬಬ್ ಳ್, 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಂಗೊಲ್ೕ
04‐05
ಇಂಡಿಯನ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್

2/5/2010 0:00

E

ADM‐1

ಸೇಕೆರ್ಡ್ ಹಾಡ್ರ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಪಾರ್.ಶಾ. ಕೇಶವಪುರ,
ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/15/20
ಹುಬಬ್ ಳ್, 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಂಗೊಲ್ೕ
04‐05
ಇಂಡಿಯನ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್

2/5/2010 0:00

E

41134

MINO‐SEC

ಸೇಕೆರ್ಡ್ ಹಾಡ್ರ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಪಾರ್.ಶಾ. ಕೇಶವಪುರ,
ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/15/20
ಹುಬಬ್ ಳ್, 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಂಗೊಲ್ೕ
04‐05
ಇಂಡಿಯನ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್

2/5/2010 0:00

E

41135

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/19/20
04‐05

2004‐05ನೇ ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಪ್ ,ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಬನಿನ್
ಮಂಟಪ ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಂಗೊಲ್ೕ
ಇಂಡಿಯನ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

2/5/2010 0:00

E

41135

ADM‐1

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/19/20
04‐05

2004‐05ನೇ ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಪ್ ,ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಬನಿನ್
ಮಂಟಪ ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಂಗೊಲ್ೕ
ಇಂಡಿಯನ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

2/5/2010 0:00

E

41135

MINO‐SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/19/20
04‐05

2004‐05ನೇ ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಪ್ ,ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಬನಿನ್
ಮಂಟಪ ಮೈಸೂರು
ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲ
ಶಾಲೆಯ
ಯ ಆಂಗ
ಆಂಗೋ
ೂಲ್ೕ
ಇಂಡಿಯನ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

2/5/2010 0:
0:00
00

E

41136

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/9/200
4‐05

2/5/2010 0:00

E

41136

ADM‐1

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/9/200
4‐05

2/5/2010 0:00

E

41136

MINO‐SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/9/200
4‐05

2/5/2010 0:00

E

41137

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/4/200
4‐05

2/5/2010 0:00

E

41137

ADM‐1

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/4/200
4‐05

2/5/2010 0:00

E

41137

MINO‐SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/4/200
4‐05

2/5/2010 0:00

E

41138

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/6/200
4‐05

2/5/2010 0:00

E

41133

ADM‐1

41133

MINO‐SEC

41134

GIA‐PRY & SEC

41134

ಐಡಿಯಲ್ ಜಾವ ರೋಟಿರ್ ಶಾಲೆ ಲ ಮ್ ಬಾಯಿ ರಸೆತ್
ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ.
ಐಡಿಯಲ್ ಜಾವ ರೋಟಿರ್ ಶಾಲೆ ಲ ಮ್ ಬಾಯಿ ರಸೆತ್
ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ.
ಐಡಿಯಲ್ ಜಾವ ರೋಟಿರ್ ಶಾಲೆ ಲ ಮ್ ಬಾಯಿ ರಸೆತ್
ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ.
ಬಾಲ್ಡ್ ನ್ ಬಾಲಕರ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ರಿಚಮ್ಂಡ್ ಟೌನ್
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ.
ಬಾಲ್ಡ್ ನ್ ಬಾಲಕರ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ರಿಚಮ್ಂಡ್ ಟೌನ್
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ.
ಬಾಲ್ಡ್ ನ್ ಬಾಲಕರ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ರಿಚಮ್ಂಡ್ ಟೌನ್
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ.

ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಬಾಲಕರ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಮೂಯ್ ಯಮ್
ರೋಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಂಗೊಲ್ೕ
ಇಂಡಿಯನ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

41138

ADM‐1

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/6/200
4‐05

ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಬಾಲಕರ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಮೂಯ್ ಯಮ್
ರೋಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಂಗೊಲ್ೕ
ಇಂಡಿಯನ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

2/5/2010 0:00

E

41138

MINO‐SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/6/200
4‐05

ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಬಾಲಕರ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಮೂಯ್ ಯಮ್
ರೋಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಂಗೊಲ್ೕ
ಇಂಡಿಯನ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

2/5/2010 0:00

E

41139

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/5/200
4‐05

2/5/2010 0:00

E

41139

ADM‐1

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/5/200
4‐05

2/5/2010 0:00

E

41139

MINO‐SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/5/200
4‐05

2/5/2010 0:00

E

41140

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/29/20
04‐05

2/5/2010 0:00

E

41140

ADM‐1

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/29/20
04‐05

2/5/2010 0:00

E

41140

MINO‐SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/29/20
04‐05

2/5/2010 0:00

E

41141

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/13/20
04‐05

ಸೆಕೆರ್ಡ್ ಹಾಟ್ರ್ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಬಿ.ಎಚ್.ರೋಡ್ ವ ಗಗ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಂಗೊಲ್ೕ
ಇಂಡಿಯನ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

2/5/2010 0:00

E

41141

ADM‐1

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/13/20
04‐05

ಸೆಕೆರ್ಡ್ ಹಾಟ್ರ್ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಬಿ.ಎಚ್.ರೋಡ್ ವ ಗಗ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಂಗೊಲ್ೕ
ಇಂಡಿಯನ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

2/5/2010 0:00

E

41141

MINO‐SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/13/20
04‐05

ಸೆಕೆರ್ಡ್ ಹಾಟ್ರ್ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಬಿ.ಎಚ್.ರೋಡ್ ವ ಗಗ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಂಗೊಲ್ೕ
ಇಂಡಿಯನ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

2/5/2010 0:00

E

41142

GIA‐PRY & SEC

ಸೆಂಟ್ ಆಂಡ್ಸ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ .ಪಾರ್.ಶಾ.
ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/08/20
ಎನ್.ಆರ್. ಹಲಲ್ ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಂಗೊಲ್ೕ
04‐05
ಇಂಡಿಯನ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್

2/5/2010 0:00

E

41142

ADM‐1

ಸೆಂಟ್ ಆಂಡ್ಸ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ .ಪಾರ್.ಶಾ.
ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/08/20
ಎನ್.ಆರ್. ಹಲಲ್ ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಂಗೊಲ್ೕ
04‐05
ಇಂಡಿಯನ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್

2/5/2010 0:00

E

41142

MINO‐SEC

ಸೆಂಟ್ ಆಂಡ್ಸ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ .ಪಾರ್.ಶಾ.
ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/08/20
ಎನ್.ಆರ್. ಹಲಲ್ ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಂಗೊಲ್ೕ
04‐05
ಇಂಡಿಯನ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್

2/5/2010 0:00

E

41144

GIA‐PRY & SEC

2/5/2010 0:00

E

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/28/20
04‐05

ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಸೆಂಟರ್ಲ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಜಯನಗರ
ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ.
ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಸೆಂಟರ್ಲ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಜಯನಗರ
ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ.
ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಸೆಂಟರ್ಲ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಜಯನಗರ
ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ.
ಕಾಯ್ಥಡರ್ಲ್ ಸಾ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ರಿಚಮ್ಂಡ್ ರೋಡ್
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ.
ಕಾಯ್ಥಡರ್ಲ್ ಸಾ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ರಿಚಮ್ಂಡ್ ರೋಡ್
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ.
ಕಾಯ್ಥಡರ್ಲ್ ಸಾ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ರಿಚಮ್ಂಡ್ ರೋಡ್
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ.

ಕಿವ್ನಿಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಎಸ್.ಎಮ್ .ರೋಡ್
ಬೆಂಗಳುರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ

41144

ADM‐1

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/28/20
04‐05

41144

MINO‐SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/28/20
04‐05

41145

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/18/20
04‐05

41145

ADM‐1

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/18/20
04‐05

41145

MINO‐SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/18/20
04‐05

41146

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/12/20
04‐05

41146

ADM‐1

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/12/20
04‐05

41146

MINO‐SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/12/20
04‐05

41147

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/9/200
4‐05

41147

ADM‐1

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/9/200
4‐05

41147

MINO‐SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/9/200
4‐05

41148

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/27/20
04‐05

41148

ADM‐1

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/27/20
04‐05

41148

MINO‐SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/27/20
04‐05

41152

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/27/20
04‐05

41152

ADM‐1

41152

MINO‐SEC

ಕಿವ್ನಿಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಎಸ್.ಎಮ್ .ರೋಡ್
ಬೆಂಗಳುರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
ಕಿವ್ನಿಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಎಸ್.ಎಮ್ .ರೋಡ್
ಬೆಂಗಳುರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
ಗುಡ್ ಶಪಾಡ್ರ್ .ಪಾರ್.ಶಾ. ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ
ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
ಗುಡ್ ಶಪಾಡ್ರ್ .ಪಾರ್.ಶಾ. ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ
ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
ಗುಡ್ ಶಪಾಡ್ರ್ .ಪಾರ್.ಶಾ. ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ
ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
ಕನಾರ್ಟಕ ದಾಯ್ ಶಾಲೆ ಆರ್. .ಟೌನ್ ಬೆಂಗಳೂರು
ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ
ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
ಕನಾರ್ಟಕ ದಾಯ್ ಶಾಲೆ ಆರ್. .ಟೌನ್ ಬೆಂಗಳೂರು
ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ
ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
ಕನಾರ್ಟಕ ದಾಯ್ ಶಾಲೆ ಆರ್. .ಟೌನ್ ಬೆಂಗಳೂರು
ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ
ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
ಹಲಲ್
ಸೆಂಟ್ ಆಂಡ್ಸ್ .ಪಾರ್.ಶಾ. ಎನ್ ಆರ್
ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
ಹಲಲ್
ಸೆಂಟ್ ಆಂಡ್ಸ್ .ಪಾರ್.ಶಾ. ಎನ್ ಆರ್
ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
ಬಗ
ಹಲಲ್
ಸೆಂಟ್ ಆಂಡ್ಸ್ .ಪಾರ್.ಶಾ. ಎನ್ ಆರ್
ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
ದಿವಯ್ ಶಾಂತಿ ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಂಗರಾಜ ಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು
ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ
ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
ದಿವಯ್ ಶಾಂತಿ ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಂಗರಾಜ ಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು
ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ
ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
ದಿವಯ್ ಶಾಂತಿ ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಂಗರಾಜ ಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು
ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ
ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

ದಿವಯ್ ಶಾಂತಿ ಇಂಗಿಲ್ಂಷ್ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಂಗ್ ರಾಜ್ ಪುರ
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್

2/5/2010 0:00

E

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/27/20
04‐05

ದಿವಯ್ ಶಾಂತಿ ಇಂಗಿಲ್ಂಷ್ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಂಗ್ ರಾಜ್ ಪುರ
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್

2/5/2010 0:00

E

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/27/20
04‐05

ದಿವಯ್ ಶಾಂತಿ ಇಂಗಿಲ್ಂಷ್ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಂಗ್ ರಾಜ್ ಪುರ
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್

2/5/2010 0:00

E

41153

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/6/200
4‐05

41153

ADM‐1

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/6/200
4‐05

41153

MINO‐SEC

ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/6/200
4‐05

41157

GIA‐PRY & SEC ಎಂ, 7/ಪರ್ಭ/11/2004‐05

ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಪಾರ್.ಶಾ. ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ
ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಪಾರ್.ಶಾ. ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ
ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಪಾರ್.ಶಾ. ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ
ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಬಬ್ಂದಿ ವಗರ್ದವರ ಪರ್ಯಾಣ
ಭತಯ್ ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಾಗೂ ಮೇಲುಸ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಬಬ್ಂದಿ ವಗರ್ದವರ ಪರ್ಯಾಣ
ಭತಯ್ ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಾಗೂ ಮೇಲುಸ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಬಬ್ಂದಿ ವಗರ್ದವರ ಪರ್ಯಾಣ
ಭತಯ್ ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಾಗೂ ಮೇಲುಸ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಮುಂಬೈನ ಲ್ ನಡೆದ ಪರ್ವಾ ಭಾರತಿ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಲ್ ಭಾಗವ ದ ಕುರಿತು
ಮಾನಯಾನದ ಟಿಕೇಟ್
ತತ್ವನನ್ ಎಂ ಎಸ್ ಐ
ಎಲ್ ಗೆ ಪಲಾವತಿಸುವ ಬಗೆ.
ಮುಂಬೈನ ಲ್ ನಡೆದ ಪರ್ವಾ ಭಾರತಿ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಲ್ ಭಾಗವ ದ ಕುರಿತು
ಮಾನಯಾನದ ಟಿಕೇಟ್
ತತ್ವನನ್ ಎಂ ಎಸ್ ಐ
ಎಲ್ ಗೆ ಪಲಾವತಿಸುವ ಬಗೆ.
ಮುಂಬೈನ ಲ್ ನಡೆದ ಪರ್ವಾ ಭಾರತಿ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಲ್ ಭಾಗವ ದ ಕುರಿತು
ಮಾನಯಾನದ ಟಿಕೇಟ್
ತತ್ವನನ್ ಎಂ ಎಸ್ ಐ
ಎಲ್ ಗೆ
ಗ ಪಲಾವತಿಸುವ ಬಗ
ಬಗೆ..
ಅಲಲ್ಮಾ ಇಕಾಬ್ಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬಿದರ್
ಇವರ ಬಿದರ್ ಆ ಮಾಟಿರ್ಗೇಜ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಅಲಲ್ಮಾ ಇಕಾಬ್ಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬಿದರ್
ಇವರ ಬಿದರ್ ಆ ಮಾಟಿರ್ಗೇಜ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಅಲಲ್ಮಾ ಇಕಾಬ್ಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬಿದರ್
ಇವರ ಬಿದರ್ ಆ ಮಾಟಿರ್ಗೇಜ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

2/5/2010 0:00

E

41157

ADM‐1

ಎಂ, 7/ಪರ್ಭ/11/2004‐05

41157

MINO‐SEC

ಎಂ, 7/ಪರ್ಭ/11/2004‐05

41158

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ, 7/ಪರ್.ವ.ಅನು/24/20
04‐05

41158

ADM‐1

ಎಂ, 7/ಪರ್.ವ.ಅನು/24/20
04‐05

41158

MINO‐SEC

ಎಂ, 7/ಪರ್.ವ.ಅನು/24/20
04‐05

41159

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ, 7/ಇ /1/2004‐05

41159

ADM‐1

ಎಂ, 7/ಇ /1/2004‐05

41159

MINO‐SEC

ಎಂ, 7/ಇ /1/2004‐05

41217

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ವೇಬಿ/03/2003‐
04

2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತುತ್
ಬಬ್ಂಧಿಯವರ ವೇತನ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

4/1/2010 0:00

D

41217

ADM‐1

ಎಂ (2)/ವೇಬಿ/03/2003‐
04

2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತುತ್
ಬಬ್ಂಧಿಯವರ ವೇತನ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

4/1/2010 0:00

D

41217

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ವೇಬಿ/03/2003‐
04

2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತುತ್
ಬಬ್ಂಧಿಯವರ ವೇತನ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

4/1/2010 0:00

D

41220

GIA‐PRY & SEC

4/1/2010 0:00

D

41220

ADM‐1

4/1/2010 0:00

D

41220

MINO‐SEC

4/1/2010 0:00

D

2003‐04ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗ ಲ್
ಎಂ (2)/ಎಂಎಂಆರ್/30/2
ಖಚುರ್ ವೆಚಚ್ಗಳ ಎಂ.ಎಂಆರ್ ಗೆ ಮಾ ತಿ ಸ ಲ್ಸುವ
003‐04
ಬಗೆ
2003‐04ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗ ಲ್
ಎಂ (2)/ಎಂಎಂಆರ್/30/2
ಖಚುರ್ ವೆಚಚ್ಗಳ ಎಂ.ಎಂಆರ್ ಗೆ ಮಾ ತಿ ಸ ಲ್ಸುವ
003‐04
ಬಗೆ
2003‐04ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗ ಲ್
ಎಂ (2)/ಎಂಎಂಆರ್/30/2
ಖಚುರ್ ವೆಚಚ್ಗಳ ಎಂ.ಎಂಆರ್ ಗೆ ಮಾ ತಿ ಸ ಲ್ಸುವ
003‐04
ಬಗೆ

ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/1/2003‐
04
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/1/2003‐
04
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/1/2003‐
04

ರೂ,11,273 ಗಳ ಇಂಧನ ವೆಚಚ್ದ ಎನ್.ಡಿ ಬಿಲುಲ್
ಮಾಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್
ರೂ,11,273 ಗಳ ಇಂಧನ ವೆಚಚ್ದ ಎನ್.ಡಿ ಬಿಲುಲ್
ಮಾಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್
ರೂ,11,273 ಗಳ ಇಂಧನ ವೆಚಚ್ದ ಎನ್.ಡಿ ಬಿಲುಲ್
ಮಾಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

ಎಂ (2)/ಎ ಬಿ/33/2003‐
GIA‐PRY & SEC
04

41223

GIA‐PRY & SEC

41223

ADM‐1

41223

MINO‐SEC

41225

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ವಾಹನದ ಇಂಧನಕಾಕ್ಗಿ ಎ.
ಬಿ ಲ್ನ ಲ್ ಡಾರ್ ಮಾಡುವ ಬಗಗ್ ಹಾಗೂ ಎನ್.ಡಿ.
ಬಿ ಲ್ನುನ್ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಖರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2010 0:00

D

41225

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಎ ಬಿ/33/2003‐
04

2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ವಾಹನದ ಇಂಧನಕಾಕ್ಗಿ ಎ.
ಬಿ ಲ್ನ ಲ್ ಡಾರ್ ಮಾಡುವ ಬಗಗ್ ಹಾಗೂ ಎನ್.ಡಿ.
ಬಿ ಲ್ನುನ್ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಖರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2010 0:00

D

41225

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಎ ಬಿ/33/2003‐
04

2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ವಾಹನದ ಇಂಧನಕಾಕ್ಗಿ ಎ.
ಬಿ ಲ್ನ ಲ್ ಡಾರ್ ಮಾಡುವ ಬಗಗ್ ಹಾಗೂ ಎನ್.ಡಿ.
ಬಿ ಲ್ನುನ್ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಖರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2010 0:00

D

41227

GIA‐PRY & SEC

4/1/2010 0:00

D

41227

ADM‐1

4/1/2010 0:00

D

41227

MINO‐SEC

4/1/2010 0:00

D

41228

GIA‐PRY & SEC

4/1/2010 0:00

D

41228

ADM‐1

4/1/2010 0:00

D

41228

MINO‐SEC

4/1/2010 0:00

D

41233

GIA‐PRY & SEC

4/1/2010 0:00

D

41233

ADM‐1

4/1/2010 0:00

D

41233

MINO‐SEC

4/1/2010 0:00

D

41234

GIA‐PRY & SEC

2/26/2010 0:00

D

41234

ADM‐1

2/26/2010 0:00

D

41234

MINO‐SEC

2/26/2010 0:00

D

41236

GIA‐PRY & SEC

3/1/2010 0:00

C

41236

ADM‐1

3/1/2010 0:00

C

41236

MINO‐SEC

3/1/2010 0:00

C

41238

GIA‐PRY & SEC

2/26/2010 0:00

D

41238

ADM‐1

2/26/2010 0:00

D

ಎಂ (2)/ಪರ್ಭ/02/2003‐ 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿ ವೆಚಚ್ ಹಾಗೂ ಪರ್ಯಾಣ
04
ವೆಚಚ್ಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್
ಎಂ (2)/ಪರ್ಭ/02/2003‐ 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿ ವೆಚಚ್ ಹಾಗೂ ಪರ್ಯಾಣ
ವೆಚಚ್ಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್
04
ಎಂ (2)/ಪರ್ಭ/02/2003‐ 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿ ವೆಚಚ್ ಹಾಗೂ ಪರ್ಯಾಣ
ವೆಚಚ್ಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್
04
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/21/2003‐
2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ದೂರವಾಣಿ ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಬಗೆಗ್
04
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/21/2003‐
2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ದೂರವಾಣಿ ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಬಗೆಗ್
04
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/21/2003‐
2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ದೂರವಾಣಿ ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಬಗೆಗ್
04
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/29/2003‐
ಕಛೇರಿಯ ವಾಹನ ಸಂಖೆಯ್‐ ಕೆ.ಎ.01 ಜಿ‐3229ರ
04
ದುರ ಕುರಿತು.
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/29/2003‐
ಕಛೇರಿಯ ವಾಹನ ಸಂಖೆಯ್‐ ಕೆ.ಎ.01 ಜಿ‐3229ರ
04
ದುರ ಕುರಿತು.
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/29/2003‐
ಕಛೇರಿಯ ವಾಹನ ಸಂಖೆಯ್‐ ಕೆ.ಎ.01 ಜಿ‐3229ರ
04
ದುರ ಕುರಿತು.
ಎಂ (2)/ವೇಬಿ/09/2001‐ 2001‐02ನೇ ಸಾ ನ ವೇತನ ಆಯವಯ್ಯ ಹಾಗೂ
ವೆಚಚ್ ಕುರಿತು.
02
ಎಂ (2)/ವೇಬಿ/09/2001‐ 2001‐02ನೇ ಸಾ ನ ವೇತನ ಆಯವಯ್ಯ ಹಾಗೂ
ವೆಚಚ್ ಕುರಿತು.
02
ಎಂ (2)/ವೇಬಿ/09/2001‐ 2001‐02ನೇ ಸಾ ನ ವೇತನ ಆಯವಯ್ಯ ಹಾಗೂ
ವೆಚಚ್ ಕುರಿತು.
02
ಎಂ (2)/ಸಾಬಿ/57/2002‐
2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪಾಯ್ಕ್ಸ್ ಯಂತರ್ ಖರೀದಿ
03
ಕುರಿತು.
ಎಂ (2)/ಸಾಬಿ/57/2002‐
2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪಾಯ್ಕ್ಸ್ ಯಂತರ್ ಖರೀದಿ
03
ಕುರಿತು.
ಎಂ (2)/ಸಾಬಿ/57/2002‐
2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪಾಯ್ಕ್ಸ್ ಯಂತರ್ ಖರೀದಿ
03
ಕುರಿತು.
2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತುತ್ ಬಬ್ಂದಿ
ಎಂ (2)/ವೇಬಿ/26/2002‐
ವೇತನ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಭತಯ್ಗಳ ಅಂದಾಜು ಆಯವಯ್ಯ
03
ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆ.
2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತುತ್ ಬಬ್ಂದಿ
ಎಂ (2)/ವೇಬಿ/26/2002‐
ವೇತನ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಭತಯ್ಗಳ ಅಂದಾಜು ಆಯವಯ್ಯ
03
ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆ.

2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತುತ್ ಬಬ್ಂದಿ
ಎಂ (2)/ವೇಬಿ/26/2002‐
ವೇತನ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಭತಯ್ಗಳ ಅಂದಾಜು ಆಯವಯ್ಯ
03
ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆ.

2/26/2010 0:00

D

ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/01/2002‐ ಕಛೇರಿಯ ವಾಹನದ ಸಂಖೆಯ್ ಕೆ.ಎ.01 ಜಿ‐3229ರ
03
2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ದುರ ತ್ಯ ಡಿ. ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಬಗೆಗ್

2/26/2010 0:00

D

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/01/2002‐ ಕಛೇರಿಯ ವಾಹನದ ಸಂಖೆಯ್ ಕೆ.ಎ.01 ಜಿ‐3229ರ
03
2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ದುರ ತ್ಯ ಡಿ. ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಬಗೆಗ್

2/26/2010 0:00

D

41240

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/01/2002‐ ಕಛೇರಿಯ ವಾಹನದ ಸಂಖೆಯ್ ಕೆ.ಎ.01 ಜಿ‐3229ರ
03
2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ದುರ ತ್ಯ ಡಿ. ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಬಗೆಗ್

2/26/2010 0:00

D

41243

GIA‐PRY & SEC

2/26/2010 0:00

D

2/26/2010 0:00

D

2/26/2010 0:00

D

2/26/2010 0:00

D

2/26/2010 0:00

D

2/26/2010 0:00

D

41238

MINO‐SEC

41240

GIA‐PRY & SEC

41240

41243
41243
41244
41244
41244

ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/08/2002‐
03
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/08/2002‐
ADM‐1
03
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/08/2002‐
MINO‐SEC
03
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/04/2002‐
GIA‐PRY & SEC
03
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/04/2002‐
ADM‐1
03
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/04/2002‐
MINO‐SEC
03

2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಇಂಧನ ವೆಚಚ್ದ ಡಿ. ಬಿಲುಲ್ಗಳ
ಬಗೆಗ್
2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಇಂಧನ ವೆಚಚ್ದ ಡಿ. ಬಿಲುಲ್ಗಳ
ಬಗೆಗ್
2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಇಂಧನ ವೆಚಚ್ದ ಡಿ. ಬಿಲುಲ್ಗಳ
ಬಗೆಗ್
2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ದೂರವಾಣಿ ವೆಚಚ್ದ ಡಿ. ಬಿ ಲ್ನ
ಬಗೆಗ್
2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ದೂರವಾಣಿ ವೆಚಚ್ದ ಡಿ. ಬಿ ಲ್ನ
ಬಗೆಗ್
2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ದೂರವಾಣಿ ವೆಚಚ್ದ ಡಿ. ಬಿ ಲ್ನ
ಬಗೆಗ್

41245

GIA‐PRY & SEC

2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಮುಂದುವರೆದ
ೕಜನಾ
ಎಂ (2)/ಅನುಬಿ ೕ/13/
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿ ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ
2002‐03
ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಗಣಿತ ಕಿಟ್ ಸರಬರಾಜು ಕುರಿತು.

3/2/2010 0:00

D

41245

ADM‐1

2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಮುಂದುವರೆದ
ೕಜನಾ
ಎಂ (2)/ಅನುಬಿ ೕ/13/
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿ
ಕಾಯರ್ಕರ್
ಮದಡಿ ರಾಜಯ್ದ
ರಾಜ ದ ನ
ಲ್ ಅಲಪ್
ಅಲ ಸಂಖಾಯ್
ಸಂಖಾ ತ ಭಾಷಾ
2002‐03
ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಗಣಿತ ಕಿಟ್ ಸರಬರಾಜು ಕುರಿತು.

3/2/2010 0:00

D

41245

MINO‐SEC

2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಮುಂದುವರೆದ
ೕಜನಾ
ಎಂ (2)/ಅನುಬಿ ೕ/13/
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿ ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ
2002‐03
ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಗಣಿತ ಕಿಟ್ ಸರಬರಾಜು ಕುರಿತು.

3/2/2010 0:00

D

41246

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಅನುಬಿ ೕ/08/
2002‐03

2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಮುಂದುವರೆದ
ೕಜನಾ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಗಳ ಅನುಷಾಠ್ನಕಾಕ್ಗಿ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ
ಖರಿದಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

3/2/2010 0:00

D

41246

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಅನುಬಿ ೕ/08/
2002‐03

2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಮುಂದುವರೆದ
ೕಜನಾ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಗಳ ಅನುಷಾಠ್ನಕಾಕ್ಗಿ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ
ಖರಿದಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

3/2/2010 0:00

D

41246

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಅನುಬಿ ೕ/08/
2002‐03

2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಮುಂದುವರೆದ
ೕಜನಾ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಗಳ ಅನುಷಾಠ್ನಕಾಕ್ಗಿ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ
ಖರಿದಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

3/2/2010 0:00

D

41248

GIA‐PRY & SEC

2/26/2010 0:00

D

41248

ADM‐1

2/26/2010 0:00

D

41248

MINO‐SEC

2/26/2010 0:00

D

ಎಂ (2)/ವೇಬಿ/07/2002‐
03
ಎಂ (2)/ವೇಬಿ/07/2002‐
03
ಎಂ (2)/ವೇಬಿ/07/2002‐
03

2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತುತ್
ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ ಅಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ
2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತುತ್
ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ ಅಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ
2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತುತ್
ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ ಅಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ

ಬಬ್ಂದಿ
ಬಗೆಗ್
ಬಬ್ಂದಿ
ಬಗೆಗ್
ಬಬ್ಂದಿ
ಬಗೆಗ್

41249

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಪರ್ಭ/03/2002‐
03

2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿ ವೆಚಚ್ ಮತುತ್ ಪರ್ಯಾಣ
ವೆಚಚ್ಕಾಕ್ಗಿ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.

2/26/2010 0:00

D

41249

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಪರ್ಭ/03/2002‐
03

2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿ ವೆಚಚ್ ಮತುತ್ ಪರ್ಯಾಣ
ವೆಚಚ್ಕಾಕ್ಗಿ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.

2/26/2010 0:00

D

41249

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಪರ್ಭ/03/2002‐
03

2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿ ವೆಚಚ್ ಮತುತ್ ಪರ್ಯಾಣ
ವೆಚಚ್ಕಾಕ್ಗಿ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.

2/26/2010 0:00

D

41250

GIA‐PRY & SEC

4/1/2010 0:00

D

41250

ADM‐1

4/1/2010 0:00

D

41250

MINO‐SEC

4/1/2010 0:00

D

41251

GIA‐PRY & SEC

2/26/2010 0:00

D

41251

ADM‐1

2/26/2010 0:00

D

41251

MINO‐SEC

2/26/2010 0:00

D

41252

GIA‐PRY & SEC

2/26/2010 0:00

D

41252

ADM‐1

2/26/2010 0:00

D

41252

MINO‐SEC

2/26/2010 0:00

D

41254

GIA‐PRY & SEC

2/26/2010 0:00

D

41254

ADM‐1

2/26/2010 0:00

D

41254

MINO‐SEC

2/26/2010 0:00

D

41255

GIA‐PRY & SEC

2/26/2010 0:00

D

41255

ADM‐1

2/26/2010 0:00

D

41255

MINO‐SEC

2/26/2010 0:00

D

41256

GIA‐PRY & SEC

2/26/2010 0:00

D

41256

ADM‐1

2/26/2010 0:00

D

41256

MINO‐SEC

2/26/2010 0:00

D

41257

GIA‐PRY & SEC

2/26/2010 0:00

D

2003‐04ನೇ ಸಾ ಗೆ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳ
ಎಂ (2)/ಅನುಬಿ ೕ/25/
ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಷಾಠ್ನಕಾಕ್ಗಿ ಆಯವಯ್ಯ
2003‐04
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಪಿಠೋಪಕರಣಕಾಕ್ಗಿ
2003‐04ನೇ ಸಾ ಗೆ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳ
ಎಂ (2)/ಅನುಬಿ ೕ/25/
ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಷಾಠ್ನಕಾಕ್ಗಿ ಆಯವಯ್ಯ
2003‐04
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಪಿಠೋಪಕರಣಕಾಕ್ಗಿ
2003‐04ನೇ ಸಾ ಗೆ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳ
ಎಂ (2)/ಅನುಬಿ ೕ/25/
ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಷಾಠ್ನಕಾಕ್ಗಿ ಆಯವಯ್ಯ
2003‐04
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಪಿಠೋಪಕರಣಕಾಕ್ಗಿ
ಎಂ (2)/ವಾಕ ೕ/92/20
2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ ವರದಿ ಬಗೆಗ್
03‐04
ಎಂ (2)/ವಾಕ ೕ/92/20
2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ ವರದಿ ಬಗೆಗ್
03‐04
ಎಂ (2)/ವಾಕ ೕ/92/20
2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ ವರದಿ ಬಗೆಗ್
03‐04
ಎಂ (2)/ಮೂ.ಸೌ.ಅ/10/2 ಎಸ.ಡಿ.ಎಂ. ಮುಖಾಂತರ 2001‐02ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಸರಬರಾಜು ಬಗೆಗ್
001‐02
ಎಂ (2)/ಮೂ.ಸೌ.ಅ/10/2 ಎಸ.ಡಿ.ಎಂ. ಮುಖಾಂತರ 2001‐02ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಸರಬರಾಜು ಬಗೆಗ್
001‐02
ಎಂ (2)/ಮೂ.ಸೌ.ಅ/10/2 ಎಸ.ಡಿ.ಎಂ. ಮುಖಾಂತರ 2001‐02ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಸರಬರಾಜು ಬಗೆಗ್ಗ್
001‐02
ಎಂ (2)/ವೆ.ಸೈ/46/2001‐ ಕಛೇರಿಯ ಸಂ ಪತ್ ವರದಿಯನುನ್ ತಯಾರಿ ಗಣಕ
ಯಂತರ್ದ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನ ಆಳವಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
02
ಎಂ (2)/ವೆ.ಸೈ/46/2001‐ ಕಛೇರಿಯ ಸಂ ಪತ್ ವರದಿಯನುನ್ ತಯಾರಿ ಗಣಕ
ಯಂತರ್ದ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನ ಆಳವಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
02
ಎಂ (2)/ವೆ.ಸೈ/46/2001‐ ಕಛೇರಿಯ ಸಂ ಪತ್ ವರದಿಯನುನ್ ತಯಾರಿ ಗಣಕ
ಯಂತರ್ದ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನ ಆಳವಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
02
ಎಂ (2)/ವಾಕ ೕ/12/20 ಈ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯದ 200‐01ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ
01‐02
ವರದಿ ಕುರಿತು.
ಎಂ (2)/ವಾಕ ೕ/12/20 ಈ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯದ 200‐01ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ
01‐02
ವರದಿ ಕುರಿತು.
ಎಂ (2)/ವಾಕ ೕ/12/20 ಈ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯದ 200‐01ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ
01‐02
ವರದಿ ಕುರಿತು.
ಸ. .ಅ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿಯ ಲ್ ಅಂಗ ಕಲ ಮಕಕ್ ಗೆ
ಎಂ (2)/ಐ.ಇ.ಡಿ.ರಾ.ಪು/19
ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣಕಾಕ್ಗಿ ರೂ,55.00ಲಕಷ್ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ
/2002‐03
ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆ
ಸ. .ಅ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿಯ ಲ್ ಅಂಗ ಕಲ ಮಕಕ್ ಗೆ
ಎಂ (2)/ಐ.ಇ.ಡಿ.ರಾ.ಪು/19
ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣಕಾಕ್ಗಿ ರೂ,55.00ಲಕಷ್ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ
/2002‐03
ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆ
ಸ. .ಅ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿಯ ಲ್ ಅಂಗ ಕಲ ಮಕಕ್ ಗೆ
ಎಂ (2)/ಐ.ಇ.ಡಿ.ರಾ.ಪು/19
ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣಕಾಕ್ಗಿ ರೂ,55.00ಲಕಷ್ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ
/2002‐03
ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆ
1998‐99ನೇ ಸಾ ನ .ಎ.ಜಿ ವರದಿ
ಲ್ ರ ಲ್ನ
ಎಂ (2)/ .ಎ.ಜಿ.ತ.ವ/23/
ಕಂಡಿಕಡ 3,9,33 ರ ಲ್ 11ಕೆಕ್ ಇಲಾಖಾ ಉತತ್ರಗಳನುನ್
2002‐03
ಸ ಸುವ ಬಗೆ.

41257

41257
41258
41258
41258
41259
41259
41259

1998‐99ನೇ ಸಾ ನ .ಎ.ಜಿ ವರದಿ
ಲ್ ರ ಲ್ನ
ಎಂ (2)/ .ಎ.ಜಿ.ತ.ವ/23/
ಕಂಡಿಕಡ 3,9,33 ರ ಲ್ 11ಕೆಕ್ ಇಲಾಖಾ ಉತತ್ರಗಳನುನ್
2002‐03
ಸ ಸುವ ಬಗೆ.
1998‐99ನೇ ಸಾ ನ .ಎ.ಜಿ ವರದಿ
ಲ್ ರ ಲ್ನ
ಎಂ (2)/ .ಎ.ಜಿ.ತ.ವ/23/
MINO‐SEC
ಕಂಡಿಕಡ 3,9,33 ರ ಲ್ 11ಕೆಕ್ ಇಲಾಖಾ ಉತತ್ರಗಳನುನ್
2002‐03
ಸ ಸುವ ಬಗೆ.
ಎಂ (2)/ವಾಕ ೕ/44/20 2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ ವರದಿ ತಯಾರಿಸುವ
GIA‐PRY & SEC
02‐03
ಬಗೆಗ್
ಎಂ (2)/ವಾಕ ೕ/44/20 2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ ವರದಿ ತಯಾರಿಸುವ
ADM‐1
ಬಗೆಗ್
02‐03
ಎಂ (2)/ವಾಕ ೕ/44/20 2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ ವರದಿ ತಯಾರಿಸುವ
MINO‐SEC
ಬಗೆಗ್
02‐03
ೕಜನೇತರ ಆಯವಯ್ಯ
ಎಂ (2)/ ೕ.ಅನು.ಬಿ/71 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ
GIA‐PRY & SEC
ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಖೆ ಬಗೆಗ್.
/2003‐04
ೕಜನೇತರ ಆಯವಯ್ಯ
ಎಂ (2)/ ೕ.ಅನು.ಬಿ/71 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ
ADM‐1
ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಖೆ ಬಗೆಗ್.
/2003‐04
ೕಜನೇತರ ಆಯವಯ್ಯ
ಎಂ (2)/ ೕ.ಅನು.ಬಿ/71 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ
MINO‐SEC
ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಖೆ ಬಗೆಗ್.
/2003‐04
ADM‐1

2/26/2010 0:00

D

2/26/2010 0:00

D

2/26/2010 0:00

D

2/26/2010 0:00

D

2/26/2010 0:00

D

2/26/2010 0:00

D

2/26/2010 0:00

D

2/26/2010 0:00

D

41260

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಆ.ಅ( ೕಜನೇತ
ರ)/81/2003‐04

2004‐05ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ
ಆಯವಯ್ಯ ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಕೆ ಬಗೆಗ್

2/26/2010 0:00

D

41260

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಆ.ಅ( ೕಜನೇತ
ರ)/81/2003‐04

2004‐05ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ
ಆಯವಯ್ಯ ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಕೆ ಬಗೆಗ್

2/26/2010 0:00

D

41260

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಆ.ಅ( ೕಜನೇತ
ರ)/81/2003‐04

2004‐05ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ
ಆಯವಯ್ಯ ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಕೆ ಬಗೆಗ್

2/26/2010 0:00

D

2/26/2010 0:00

D

2/26/2010 0:00

D

2/26/2010 0:00

D

2/26/2010 0:00

D

2/26/2010 0:00

D

2/26/2010 0:00

D

2/26/2010 0:00

D

2/26/2010 0:00

D

2/26/2010 0:00

D

41261

41261

41261

41262
41262
41262
41264
41264
41264

ಮುಖಯ್ ಮಂತಿರ್ಯವರು ಧಾನ ಮಂಡಲದ ಲ್
ಮಂಡಿ
ದ 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯ
ಎಂ (2)/ .ಸ & ಪ
GIA‐PRY & SEC
ಭಾಷಣದ
ಭ
ಲ್ ಘೋ
ಘೆ
ದ ಕಷ್ಣ
ಕಷ್ ಇಲಾಖೆಗೆ
ಪರ್./07/2003‐04
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಅಂಶಗಳ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಕಾಯರ್
ೕಜನೆ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆ
ಮುಖಯ್ ಮಂತಿರ್ಯವರು ಧಾನ ಮಂಡಲದ ಲ್
ಮಂಡಿ ದ 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯ
ಎಂ (2)/ .ಸ & ಪ
ADM‐1
ಭಾಷಣದ ಲ್ ಘೋ ದ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ
ಪರ್./07/2003‐04
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಅಂಶಗಳ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಕಾಯರ್
ೕಜನೆ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆ
ಮುಖಯ್ ಮಂತಿರ್ಯವರು ಧಾನ ಮಂಡಲದ ಲ್
ಮಂಡಿ ದ 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯ
ಎಂ (2)/ .ಸ & ಪ
MINO‐SEC
ಭಾಷಣದ ಲ್ ಘೋ ದ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ
ಪರ್./07/2003‐04
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಅಂಶಗಳ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಕಾಯರ್
ೕಜನೆ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ (2)/ಸಾಬಿ/76/2003‐ 2002‐03ನೇ ಆ ನ ಲೇಖನ ಸಾಮಾಗಿರ್ ಸರಬರಾಜು
GIA‐PRY & SEC
04
ಕುರಿತು.
ಎಂ (2)/ಸಾಬಿ/76/2003‐ 2002‐03ನೇ ಆ ನ ಲೇಖನ ಸಾಮಾಗಿರ್ ಸರಬರಾಜು
ADM‐1
04
ಕುರಿತು.
ಎಂ (2)/ಸಾಬಿ/76/2003‐ 2002‐03ನೇ ಆ ನ ಲೇಖನ ಸಾಮಾಗಿರ್ ಸರಬರಾಜು
MINO‐SEC
04
ಕುರಿತು.
ಎಂ (2)/ಇ /06/2003‐
2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ
GIA‐PRY & SEC
04
ದಾಸಾನು ಪರೀ ಲನೆ ಕುರಿತು.
ಎಂ (2)/ಇ /06/2003‐
2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ
ADM‐1
04
ದಾಸಾನು ಪರೀ ಲನೆ ಕುರಿತು.
ಎಂ (2)/ಇ /06/2003‐
2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ
MINO‐SEC
04
ದಾಸಾನು ಪರೀ ಲನೆ ಕುರಿತು.

41266

41266

41266

41267

41267

41267

2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಮುಂದುವರೆದ
ೕಜನಾ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಲ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನಡೆಸುವ ಬಗೆ
2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಮುಂದುವರೆದ
ೕಜನಾ
ಎಂ (2)/ಪುನಶೆಚ್ೕತರ/32/2
ADM‐1
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಲ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
003‐04
ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನಡೆಸುವ ಬಗೆ
2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಮುಂದುವರೆದ
ೕಜನಾ
ಎಂ (2)/ಪುನಶೆಚ್ೕತರ/32/2
MINO‐SEC
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಲ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
003‐04
ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನಡೆಸುವ ಬಗೆ
2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಮುಂದುವರೆದ
ೕಜನಾ
ಎಂ (2)/ಇ /31/2003‐
GIA‐PRY & SEC
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಅಗತಯ್
04
ಗಣಿತದ ಕಿಟ್ ಸರಬರಾಜು ಕುರಿತು.
2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಮುಂದುವರೆದ
ೕಜನಾ
ಎಂ (2)/ಇ /31/2003‐
ADM‐1
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಅಗತಯ್
04
ಗಣಿತದ ಕಿಟ್ ಸರಬರಾಜು ಕುರಿತು.
2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಮುಂದುವರೆದ
ೕಜನಾ
ಎಂ (2)/ಇ /31/2003‐
MINO‐SEC
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಅಗತಯ್
04
ಗಣಿತದ ಕಿಟ್ ಸರಬರಾಜು ಕುರಿತು.
GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಪುನಶೆಚ್ೕತರ/32/2
003‐04

2/26/2010 0:00

D

2/26/2010 0:00

D

2/26/2010 0:00

D

2/26/2010 0:00

D

2/26/2010 0:00

D

2/26/2010 0:00

D

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಇ /68/2003‐
04

2002‐03ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳದ
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ ಶಾಲೆಗಳ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ
ಅನುಷಾಠ್ನ ಕುರಿತು ಮಹಾಲೇಕಪಾಲಕರು
ಖಚುರ್/ವೆಚಚ್ದ ಆ ೇಪಣೆ ಬಗೆಗ್

2/26/2010 0:00

D

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಇ /68/2003‐
04

2002‐03ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳದ
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ ಶಾಲೆಗಳ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ
ಅನುಷಾಠ್ನ ಕುರಿತು ಮಹಾಲೇಕಪಾಲಕರು
ಖಚುರ್/ವೆಚಚ್ದ ಆ ೇಪಣೆ ಬಗೆಗ್

2/26/2010 0:00

D

41268

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/
(2)/ಇ
ಇ /68/2003‐
04

2002‐03ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳದ
ಅಲ ಸಂಖಾಯ್
ಅಲಪ್
ಸಂಖಾ ಶಾಲ
ಶಾಲೆಗಳ
ಗಳ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ
ಶ ೖಕಷ್ಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ
ಗಳ
ಅನುಷಾಠ್ನ ಕುರಿತು ಮಹಾಲೇಕಪಾಲಕರು
ಖಚುರ್/ವೆಚಚ್ದ ಆ ೇಪಣೆ ಬಗೆಗ್

2/26/2010 0:00

D

41269

GIA‐PRY & SEC

2/26/2010 0:00

D

41269

ADM‐1

2/26/2010 0:00

D

41269

MINO‐SEC

2/26/2010 0:00

D

41270

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಪೀ.ಖ.ನಿ/10/200
1‐02

2001‐02ನೇ ಸಾ ನ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಎಗ ಗೆ
ಪೀಠೋಪಕರಣ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

2/26/2010 0:00

D

41270

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಪೀ.ಖ.ನಿ/10/200
1‐02

2001‐02ನೇ ಸಾ ನ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಎಗ ಗೆ
ಪೀಠೋಪಕರಣ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

2/26/2010 0:00

D

41270

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಪೀ.ಖ.ನಿ/10/200
1‐02

2001‐02ನೇ ಸಾ ನ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಎಗ ಗೆ
ಪೀಠೋಪಕರಣ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

2/26/2010 0:00

D

41271

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಇ /11/2001‐
02

2001‐02ನೇ ಸಾ ಗೆ ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಚಾಟರ್ ಗಳ ಸರಬರಾಜು ಕುರಿತು.

2/26/2010 0:00

D

41268

41268

ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಸಮೆ ಳನ 2003‐04ನೇ
ಎಂ (2)/ಅನುಬಿ ೕ/50/
ಸಾ ನ ದಿನಾಂಕ:25/07/2003 ರಂದು ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್
2003‐04
ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.
ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಸಮೆ ಳನ 2003‐04ನೇ
ಎಂ (2)/ಅನುಬಿ ೕ/50/
ಸಾ ನ ದಿನಾಂಕ:25/07/2003 ರಂದು ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್
2003‐04
ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.
ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಸಮೆ ಳನ 2003‐04ನೇ
ಎಂ (2)/ಅನುಬಿ ೕ/50/
ಸಾ ನ ದಿನಾಂಕ:25/07/2003 ರಂದು ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್
2003‐04
ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.

41271

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಇ /11/2001‐
02

2001‐02ನೇ ಸಾ ಗೆ ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಚಾಟರ್ ಗಳ ಸರಬರಾಜು ಕುರಿತು.

2/26/2010 0:00

D

41271

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಇ /11/2001‐
02

2001‐02ನೇ ಸಾ ಗೆ ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಚಾಟರ್ ಗಳ ಸರಬರಾಜು ಕುರಿತು.

2/26/2010 0:00

D

2/26/2010 0:00

D

2/26/2010 0:00

D

2/26/2010 0:00

D

2/26/2010 0:00

D

2/26/2010 0:00

D

2/26/2010 0:00

D

2/26/2010 0:00

D

2/26/2010 0:00

D

2/26/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

6/9/2010 0:00

D

6/9/2010 0:00

D

6/9/2010 0:00

D

6/9/2010 0:00

D

41272
41272
41272
41273
41273
41273
41274

41274

41274

41275

41275

41275

41306

41306

41306

41309

ಎಂ (2)/ ತಕಾ/13/2001‐
2001‐02ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ
02
ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್
2001‐02ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ
ಎಂ (2)/ ತಕಾ/13/2001‐
ADM‐1
ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್
02
2001‐02ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ
ಎಂ (2)/ ತಕಾ/13/2001‐
MINO‐SEC
ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್
02
ಎಂ (2)/ಅಬಿ/19/2001‐ 2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ವೇತನ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಭತೆಯ್ಗಳ
GIA‐PRY & SEC
ಆಯವಯ್ಯ ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಖೆ ಬಗೆಗ್
02
ಎಂ (2)/ಅಬಿ/19/2001‐ 2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ವೇತನ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಭತೆಯ್ಗಳ
ADM‐1
ಆಯವಯ್ಯ ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಖೆ ಬಗೆಗ್
02
ಎಂ (2)/ಅಬಿ/19/2001‐ 2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ವೇತನ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಭತೆಯ್ಗಳ
MINO‐SEC
ಆಯವಯ್ಯ ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಖೆ ಬಗೆಗ್
02
1992‐93ನೇ ಸಾ ಗೆ ಬೋಧನಾಉಪಕರಣ ಗಳಾದ
GIA‐PRY & SEC ಎಂ (2)/ಇ /9/1992‐93 ಗಣಿತ ಚಾಟರ್ ಗೂಲ್ಚ್ ಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
1992‐93ನೇ ಸಾ ಗೆ ಬೋಧನಾಉಪಕರಣ ಗಳಾದ
ADM‐1
ಎಂ (2)/ಇ /9/1992‐93 ಗಣಿತ ಚಾಟರ್ ಗೂಲ್ಚ್ ಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
1992‐93ನೇ ಸಾ ಗೆ ಬೋಧನಾಉಪಕರಣ ಗಳಾದ
MINO‐SEC
ಎಂ (2)/ಇ /9/1992‐93 ಗಣಿತ ಚಾಟರ್ ಗೂಲ್ಚ್ ಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಅಲಪ್ ಸಮಖಾಯ್ತ
ಎಂ (2)/ಸಾಂ.ಕಾ/33/200
GIA‐PRY & SEC
ಮಕಕ್ ಗೆ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಭಾಷಾ ಸಪ್ಧೆರ್ಗಳನುನ್
3‐04
ನಡೆಸುವ ಬಗೆ
2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಅಲಪ್ ಸಮಖಾಯ್ತ
ಎಂ (2)/ಸಾಂ.ಕಾ/33/200
ADM‐1
ಮಕಕ್ ಗೆ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಭಾಷಾ ಸಪ್ಧೆರ್ಗಳನುನ್
3‐04
ನಡೆಸುವ ಬಗೆ
2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಅಲಪ್ ಸಮಖಾಯ್ತ
ಎಂ (2)/ಸಾಂ.ಕಾ/33/200
MINO‐SEC
ಮಕಕ್ ಗೆ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಭಾಷಾ ಸಪ್ಧೆರ್ಗಳನುನ್
3‐04
ನಡೆಸುವ ಬಗೆ
ಪೆರ್ ಡೆನಿಸ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುಲಾತ್ನ್
ಎಂ 4.63.ಭಾಅಶಾಘೋ/2 ತಿಪಪ್ಸಂದರ್, ಮಹಾಲ ಯ್ ಬಡಾವಣೆ, ಕೋಲಾರ‐ಈ
GIA‐PRY & SEC
010
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮು ಲ್ಂ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಆಡ ತ
ಮಂಡ ಯ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಪೆರ್ ಡೆನಿಸ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುಲಾತ್ನ್
ಎಂ 4.63.ಭಾಅಶಾಘೋ/2 ತಿಪಪ್ಸಂದರ್, ಮಹಾಲ ಯ್ ಬಡಾವಣೆ, ಕೋಲಾರ‐ಈ
ADM‐1
010
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮು ಲ್ಂ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಆಡ ತ
ಮಂಡ ಯ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಪೆರ್ ಡೆನಿಸ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುಲಾತ್ನ್
ಎಂ 4.63.ಭಾಅಶಾಘೋ/2 ತಿಪಪ್ಸಂದರ್, ಮಹಾಲ ಯ್ ಬಡಾವಣೆ, ಕೋಲಾರ‐ಈ
MINO‐SEC
010
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮು ಲ್ಂ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಆಡ ತ
ಮಂಡ ಯ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಕೆ ಸ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಎಸ್.ಜಿ.ಪಾಳಯ್,
ಎಂ 4.64.ಭಾಅಶಾಘೋ/2 ಧಮಾರ್ವರಂ ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ ಮತುತ್ ಕಿರ್ಸಾತ್ ಕನನ್ಡ
GIA‐PRY & SEC
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಎಸ್.ಜಿ.ಪಾಳಯ್, ಧಮಾರ್ವರಂ ಅಂಚೆ,
010
ಬೆಂಗಳೂರು‐ಈ ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
GIA‐PRY & SEC

41309

ADM‐1

ಎಂ 4.64.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
010

41309

MINO‐SEC

ಎಂ 4.64.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
010

41310

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4/ಭಾಅಶಾಘೋ/65/
2010

41310

ADM‐1

ಎಂ 4/ಭಾಅಶಾಘೋ/65/
2010

41310

MINO‐SEC

ಎಂ 4/ಭಾಅಶಾಘೋ/65/
2010

41610

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಪೀ.ಖ.ನಿ/07/199
5‐96

41610

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಪೀ.ಖ.ನಿ/07/199
5‐96

41610

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಪೀ.ಖ.ನಿ/07/199
5‐96

41611

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಪೀ.ಖ.ನಿ/13/199
4‐95

41611

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಪೀ.ಖ.ನಿ/13/199
4‐95

41611

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಪೀ.ಖ.ನಿ/13/199
4‐95

41613

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಪುನಶೆಚ್ೕತರ/32/1
995‐96

ಕೆ ಸ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಎಸ್.ಜಿ.ಪಾಳಯ್,
ಧಮಾರ್ವರಂ ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ ಮತುತ್ ಕಿರ್ಸಾತ್ ಕನನ್ಡ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಎಸ್.ಜಿ.ಪಾಳಯ್, ಧಮಾರ್ವರಂ ಅಂಚೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು‐ಈ ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಕೆ ಸ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಎಸ್.ಜಿ.ಪಾಳಯ್,
ಧಮಾರ್ವರಂ ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ ಮತುತ್ ಕಿರ್ಸಾತ್ ಕನನ್ಡ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಎಸ್.ಜಿ.ಪಾಳಯ್, ಧಮಾರ್ವರಂ ಅಂಚೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು‐ಈ ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಕಿರ್ಸತ್ ದಾಯ್ಲಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ,
ಎಸ್.ಜಿ.ಪಾಳಯ್. ಧಮಾರ್ರಾಂ ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಕಿರ್ಸತ್ ದಾಯ್ಲಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ,
ಎಸ್.ಜಿ.ಪಾಳಯ್. ಧಮಾರ್ರಾಂ ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಕಿರ್ಸತ್ ದಾಯ್ಲಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ,
ಎಸ್.ಜಿ.ಪಾಳಯ್. ಧಮಾರ್ರಾಂ ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
1995‐96ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ
ಅನುಷಾಟ್ನಗೊ ಸಲು ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
1995‐96ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ
ಅನುಷಾಟ್ನಗೊ ಸಲು ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ
ಬಗ
ಬಗೆ
1995‐96ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ
ಅನುಷಾಟ್ನಗೊ ಸಲು ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ
ಬಗೆ
1994‐95ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನಾ ಆಯವಯ್ಯದ ಲ್
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಉದುರ್
ಮರಾಠಿ ತೆಲಗು ಮಾಧಯ್ಮದ ಗಾರ್ಂಥಲಯ ಪುಸತ್ಕಗಳ
ಸರಬರಾಜು ಬಗೆ.
1994‐95ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನಾ ಆಯವಯ್ಯದ ಲ್
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಉದುರ್
ಮರಾಠಿ ತೆಲಗು ಮಾಧಯ್ಮದ ಗಾರ್ಂಥಲಯ ಪುಸತ್ಕಗಳ
ಸರಬರಾಜು ಬಗೆ.
1994‐95ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನಾ ಆಯವಯ್ಯದ ಲ್
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಉದುರ್
ಮರಾಠಿ ತೆಲಗು ಮಾಧಯ್ಮದ ಗಾರ್ಂಥಲಯ ಪುಸತ್ಕಗಳ
ಸರಬರಾಜು ಬಗೆ.
1995‐96ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳನುನ್
ಅನುಷಠ್ನಗೊ ಸಲು ಉದುರ್ ಮರಾಠಿ ತೆಲಗು ತಮಿಳು
ಭಾಷಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳನುನ್
ಹಮಿಮ್ಕೊಳುಳ್ವ ಕುರಿತು.

6/9/2010 0:00

D

6/9/2010 0:00

D

6/9/2010 0:00

D

6/9/2010 0:00

D

6/9/2010 0:00

D

2/26/2010 0:00

D

2/26/2010 0:00

D

2/26/2010 0:00

D

2/26/2010 0:00

D

2/26/2010 0:00

D

2/26/2010 0:00

D

2/26/2010 0:00

D

ADM‐1

1995‐96ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳನುನ್
ಎಂ (2)/ಪುನಶೆಚ್ೕತರ/32/1 ಅನುಷಠ್ನಗೊ ಸಲು ಉದುರ್ ಮರಾಠಿ ತೆಲಗು ತಮಿಳು
ಭಾಷಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳನುನ್
995‐96
ಹಮಿಮ್ಕೊಳುಳ್ವ ಕುರಿತು.

2/26/2010 0:00

D

41613

MINO‐SEC

1995‐96ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳನುನ್
ಎಂ (2)/ಪುನಶೆಚ್ೕತರ/32/1 ಅನುಷಠ್ನಗೊ ಸಲು ಉದುರ್ ಮರಾಠಿ ತೆಲಗು ತಮಿಳು
ಭಾಷಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳನುನ್
995‐96
ಹಮಿಮ್ಕೊಳುಳ್ವ ಕುರಿತು.

2/26/2010 0:00

D

41614

GIA‐PRY & SEC

2/26/2010 0:00

D

41614

ADM‐1

2/26/2010 0:00

D

41614

MINO‐SEC

2/26/2010 0:00

D

41615

GIA‐PRY & SEC

3/9/2010 0:00

A

41615

ADM‐1

3/9/2010 0:00

A

41615

MINO‐SEC

3/9/2010 0:00

A

41616

GIA‐PRY & SEC

3/9/2010 0:00

A

41616

ADM‐1

3/9/2010 0:00

A

41616

MINO‐SEC

3/9/2010 0:00

A

41617

GIA‐PRY & SEC

3/9/2010 0:00

A

41617

ADM‐1

3/9/2010 0:00

A

41617

MINO‐SEC

3/9/2010 0:00

A

41618

GIA‐PRY & SEC

3/9/2010 0:00

A

41618

ADM‐1

3/9/2010 0:00

A

41618

MINO‐SEC

3/9/2010 0:00

A

41619

GIA‐PRY & SEC

3/9/2010 0:00

A

41619

ADM‐1

3/9/2010 0:00

A

41619

MINO‐SEC

3/9/2010 0:00

A

41620

GIA‐PRY & SEC

3/9/2010 0:00

A

41620

ADM‐1

3/9/2010 0:00

A

41620

MINO‐SEC

3/9/2010 0:00

A

41613

ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 1995‐96ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
ಎಂ (2)/ಎನ್. . /44/19
ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗ ಗೆ ಎ. ಬಿ ಲ್ನ ಲ್
95‐96
ಹಣ ಡಾರ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 1995‐96ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
ಎಂ (2)/ಎನ್. . /44/19
ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗ ಗೆ ಎ. ಬಿ ಲ್ನ ಲ್
95‐96
ಹಣ ಡಾರ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 1995‐96ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
ಎಂ (2)/ಎನ್. . /44/19
ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗ ಗೆ ಎ. ಬಿ ಲ್ನ ಲ್
95‐96
ಹಣ ಡಾರ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.
ಎಂ (2)/ನವ/01/2000‐ ದಿ:01/07/2000 ರಿಂದ 31/03/2003ರ ನಗದು ವ
01
ಪುಸಕದ ಬಗೆಗ್
ಎಂ (2)/ನವ/01/2000‐ ದಿ:01/07/2000 ರಿಂದ 31/03/2003ರ ನಗದು ವ
ಪುಸಕದ ಬಗೆಗ್
01
ಎಂ (2)/ನವ/01/2000‐ ದಿ:01/07/2000 ರಿಂದ 31/03/2003ರ ನಗದು ವ
ಪುಸಕದ ಬಗೆಗ್
01
ದಿ:01/04/1997 ರಿಂದ 30/06/2000ರ ವರೆಗಿನ
ಎಂ (2)/ನವ/02/1997‐
ನಗದು ವ ಪುಸಕದ ಬಗೆಗ್
08
ದಿ:01/04/1997 ರಿಂದ 30/06/2000ರ ವರೆಗಿನ
ಎಂ (2)/ನವ/02/1997‐
ನಗದು ವ ಪುಸಕದ ಬಗೆಗ್
08
ಎಂ ((2)/ನವ/02/1997‐
)
ದಿ:01/04/1997 ರಿಂದ 30/06/2000ರ ವರೆಗಿನ
ನಗದು ವ ಪುಸಕದ ಬಗೆಗ್
08
ದಿ:28/08/1997 ರಿಂದ 30/03/1991ರ ವರೆಗಿನ
ಎಂ (2)/ನವ/03/1987‐
ನಗದು ವ ಪುಸಕದ ಬಗೆಗ್
91
ದಿ:28/08/1997 ರಿಂದ 30/03/1991ರ ವರೆಗಿನ
ಎಂ (2)/ನವ/03/1987‐
ನಗದು ವ ಪುಸಕದ ಬಗೆಗ್
91
ದಿ:28/08/1997 ರಿಂದ 30/03/1991ರ ವರೆಗಿನ
ಎಂ (2)/ನವ/03/1987‐
ನಗದು ವ ಪುಸಕದ ಬಗೆಗ್
91
ದಿ:01/04/1991 ರಿಂದ 12/07/1993ರ ವರೆಗಿನ
ಎಂ (2)/ನವ/04/1991‐
ನಗದು ವ ಪುಸಕದ ಬಗೆಗ್
92
ದಿ:01/04/1991 ರಿಂದ 12/07/1993ರ ವರೆಗಿನ
ಎಂ (2)/ನವ/04/1991‐
ನಗದು ವ ಪುಸಕದ ಬಗೆಗ್
92
ದಿ:01/04/1991 ರಿಂದ 12/07/1993ರ ವರೆಗಿನ
ಎಂ (2)/ನವ/04/1991‐
ನಗದು ವ ಪುಸಕದ ಬಗೆಗ್
92
ಎಂ (2)/ಅನುಬಿ/01/1994‐ 1994‐95ನೇ ಸಾ ನ ಸಾದಿಲಾವ್ರು ಆಲಾಟೆಮ್ಂಟ್ ವ
ಬಗೆಗ್
95
ಎಂ (2)/ಅನುಬಿ/01/1994‐ 1994‐95ನೇ ಸಾ ನ ಸಾದಿಲಾವ್ರು ಆಲಾಟೆಮ್ಂಟ್ ವ
ಬಗೆಗ್
95
ಎಂ (2)/ಅನುಬಿ/01/1994‐ 1994‐95ನೇ ಸಾ ನ ಸಾದಿಲಾವ್ರು ಆಲಾಟೆಮ್ಂಟ್ ವ
ಬಗೆಗ್
95
ಎಂ (2)/ಬಿಮೇಸ/01/199 ದಿ:01/04/1997 ರಿಂದ 03/01/2002ರ ವರೆಗಿನ
ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಟಿ ವ ಬಗೆಗ್
7‐98
ಎಂ (2)/ಬಿಮೇಸ/01/199 ದಿ:01/04/1997 ರಿಂದ 03/01/2002ರ ವರೆಗಿನ
ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಟಿ ವ ಬಗೆಗ್
7‐98
ಎಂ (2)/ಬಿಮೇಸ/01/199 ದಿ:01/04/1997 ರಿಂದ 03/01/2002ರ ವರೆಗಿನ
ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಟಿ ವ ಬಗೆಗ್
7‐98

41621
41621
41621
41623
41623
41623

ದಿನಾಮಕ:30/02/1992 ರಿಂದ 29/03/1996ರ
ವರೆಗಿನ ಎ. ಬಿ ನ ವ
ದಿನಾಮಕ:30/02/1992 ರಿಂದ 29/03/1996ರ
ADM‐1
ವರೆಗಿನ ಎ. ಬಿ ನ ವ
ದಿನಾಮಕ:30/02/1992 ರಿಂದ 29/03/1996ರ
MINO‐SEC
ವರೆಗಿನ ಎ. ಬಿ ನ ವ
1996‐97ನೇ ಸಾ ನ ಖಜಾನೆಯ ಟೋಕನ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್
GIA‐PRY & SEC ಎಂ (2)/ಖರ/01/1996‐97
ಪರ್ತಿಗಳು
1996‐97ನೇ ಸಾ ನ ಖಜಾನೆಯ ಟೋಕನ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್
ADM‐1
ಎಂ (2)/ಖರ/01/1996‐97
ಪರ್ತಿಗಳು
1996‐97ನೇ ಸಾ ನ ಖಜಾನೆಯ ಟೋಕನ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್
MINO‐SEC ಎಂ (2)/ಖರ/01/1996‐97
ಪರ್ತಿಗಳು
GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಎ ಬಿ/01/1992‐
93
ಎಂ (2)/ಎ ಬಿ/01/1992‐
93
ಎಂ (2)/ಎ ಬಿ/01/1992‐
93

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

3/9/2010 0:00

A

41625

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಎ ಬಿ/09/1996‐
97

ಉದುರ್ ಪಾರ್/ಪೌರ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 1996‐97ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
ನಡೆ ರುವ ತರಬೇತ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಖಚಿರ್ನ
ಎನ್.ಡಿ. ಬಿಲುಲ್ ರೂ,1.00 ಲಕಷ್ಗಳ ಕುರಿತು.

2/26/2010 0:00

D

41625

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಎ ಬಿ/09/1996‐
97

ಉದುರ್ ಪಾರ್/ಪೌರ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 1996‐97ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
ನಡೆ ರುವ ತರಬೇತ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಖಚಿರ್ನ
ಎನ್.ಡಿ. ಬಿಲುಲ್ ರೂ,1.00 ಲಕಷ್ಗಳ ಕುರಿತು.

2/26/2010 0:00

D

41625

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಎ ಬಿ/09/1996‐
97

ಉದುರ್ ಪಾರ್/ಪೌರ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 1996‐97ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
ನಡೆ ರುವ ತರಬೇತ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಖಚಿರ್ನ
ಎನ್.ಡಿ. ಬಿಲುಲ್ ರೂ,1.00 ಲಕಷ್ಗಳ ಕುರಿತು.

2/26/2010 0:00

D

41631

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ ತಕಾ/45/1995‐
96

2/26/2010 0:00

D

41631

ADM‐1

ಎಂ (2)/ ತಕಾ/45/1995‐
96

2/26/2010 0:00

D

41631

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ ತಕಾ/45/1995‐
96

2/26/2010 0:00

D

41632

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಸೇಸೇ/10/1995‐
96

2/26/2010 0:00

A

41632

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಸೇಸೇ/10/1995‐
96

2/26/2010 0:00

A

41632

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಸೇಸೇ/10/1995‐
96

2/26/2010 0:00

A

41634

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಎ ಬಿ/12/1996‐
1996‐97ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ
97
ಆಯವಯ್ಯದ ಲ್ ಡಾರ್ ಮಾಡಲು ಎ. ಬಿಲುಲ್ಗಳ ವರ

2/26/2010 0:00

D

41634

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಎ ಬಿ/12/1996‐
1996‐97ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ
97
ಆಯವಯ್ಯದ ಲ್ ಡಾರ್ ಮಾಡಲು ಎ. ಬಿಲುಲ್ಗಳ ವರ

2/26/2010 0:00

D

41634

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಎ ಬಿ/12/1996‐
1996‐97ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ
97
ಆಯವಯ್ಯದ ಲ್ ಡಾರ್ ಮಾಡಲು ಎ. ಬಿಲುಲ್ಗಳ ವರ

2/26/2010 0:00

D

41635

GIA‐PRY & SEC

ತರಿಸುವ

2/26/2010 0:00

D

41635

ADM‐1

ತರಿಸುವ

2/26/2010 0:00

D

ಎಂ (2)/ನವ/41/1996‐
97
ಎಂ (2)/ನವ/41/1996‐
97

ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಉದುರ್ ಶಾಲಾ ತನಿಕಾಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ
ದಿ:16/10/1995 ರಿಂದ 20/10/1995ರ 5ದಿನಗಳ
ತರಬೇತಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ನಡೆಸುವ ಬಗೆ
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಉದುರ್ ಶಾಲಾ ತನಿಕಾಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ
ದಿ:16/10/1995 ರಿಂದ 20/10/1995ರ 5ದಿನಗಳ
ತರಬೇತಿ ಕಾಯರ್ಕರ್
ರ್ ರ್ಮ ನಡೆಸುವ
ನ ಸ ಬಗೆ
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಉದುರ್ ಶಾಲಾ ತನಿಕಾಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ
ದಿ:16/10/1995 ರಿಂದ 20/10/1995ರ 5ದಿನಗಳ
ತರಬೇತಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ನಡೆಸುವ ಬಗೆ
ಅಬುದ್ಲ್ ಘನಿ, ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು, ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ
ತೀಥರ್ಹ ಳ್, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಪುನರ್
ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆ
ಅಬುದ್ಲ್ ಘನಿ, ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು, ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ
ತೀಥರ್ಹ ಳ್, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಪುನರ್
ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆ
ಅಬುದ್ಲ್ ಘನಿ, ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು, ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ
ತೀಥರ್ಹ ಳ್, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಪುನರ್
ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆ

ಹೊಸದಾಗಿ ನಗದು, ಚೆಕುಕ್ ನೊಂದಣಿ ಹಣ
ವ ಗಳನುನ್ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್
ಹೊಸದಾಗಿ ನಗದು, ಚೆಕುಕ್ ನೊಂದಣಿ ಹಣ
ವ ಗಳನುನ್ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್

41635

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ನವ/41/1996‐
97

41637

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ ತಕಾ/18/1996‐
97

41637

ADM‐1

ಎಂ (2)/ ತಕಾ/18/1996‐
97

41637

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ ತಕಾ/18/1996‐
97

41639

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಸಾಬಿ/21/1995‐
96

41639

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಸಾಬಿ/21/1995‐
96

41639

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಸಾಬಿ/21/1995‐
96

41641
41641
41641
41644
41644
41644

ಎಂ (2)/ಅನುಬಿ/01/1987‐
88
ಎಂ (2)/ಅನುಬಿ/01/1987‐
ADM‐1
88
ಎಂ (2)/ಅನುಬಿ/01/1987‐
MINO‐SEC
88
ಎಂ (2)/ಪರ್ಭ/03/1991‐
GIA‐PRY & SEC
92
ಎಂ (2)/ಪರ್ಭ/03/1991‐
ADM‐1
92
ಎಂ (2)/ಪರ್ಭ/03/1991‐
MINO‐SEC
92
GIA‐PRY & SEC

ಹೊಸದಾಗಿ ನಗದು, ಚೆಕುಕ್ ನೊಂದಣಿ ಹಣ ತರಿಸುವ
ವ ಗಳನುನ್ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 1996‐97ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗ ಗೆ ಎ. ಬಿ ಲ್ನ ಲ್
ಡಾರ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 1996‐97ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗ ಗೆ ಎ. ಬಿ ಲ್ನ ಲ್
ಡಾರ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 1996‐97ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗ ಗೆ ಎ. ಬಿ ಲ್ನ ಲ್
ಡಾರ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.
ಕಛೇರಿಯ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿಗಾಗಿ ರೂ,20.000/.ಗಳ
ಖಚುರ್ಗಳ ರ ೕದಿಗಳ ಎನ್.ಡಿ. ಬಿಲಲ್ನುನ್
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ
ಕಛೇರಿಯ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿಗಾಗಿ ರೂ,20.000/.ಗಳ
ಖಚುರ್ಗಳ ರ ೕದಿಗಳ ಎನ್.ಡಿ. ಬಿಲಲ್ನುನ್
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ
ಕಛೇರಿಯ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿಗಾಗಿ ರೂ,20.000/.ಗಳ
ಖಚುರ್ಗಳ ರ ೕದಿಗಳ ಎನ್.ಡಿ. ಬಿಲಲ್ನುನ್
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ
1987‐88 ರಿಂದ 1992‐93ನೇ ಸಾ ನ ಆಂಗೊಲ್ೕ
ಇಂಡಿಯನ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ವ .
1987‐88 ರಿಂದ 1992‐93ನೇ ಸಾ ನ ಆಂಗೊಲ್ೕ
ಇಂಡಿಯನ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ವ .
1987‐88 ರಿಂದ 1992‐93ನೇ ಸಾ ನ ಆಂಗೊಲ್ೕ
ಇಂಡಿಯನ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ವ .
1991‐92 ರಿಂದ 1993‐94ನೇ ಸಾ ನ ಪರ್ಯಾಣ
ಭತೆಯ್ ವ
1991‐92 ರಿಂದ 1993‐94ನೇ ಸಾ ನ ಪರ್ಯಾಣ
ಭತೆಯ್ಯ್ ವ
ಭ
1991‐92 ರಿಂದ 1993‐94ನೇ ಸಾ ನ ಪರ್ಯಾಣ
ಭತೆಯ್ ವ

2/26/2010 0:00

D

2/26/2010 0:00

D

2/26/2010 0:00

D

2/26/2010 0:00

D

2/26/2010 0:00

D

2/26/2010 0:00

D

2/26/2010 0:00

D

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

3/9/2010 0:00

A

41646

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ ೕ.ಅನು.ಬಿ/99 1999‐00ನೇ ಸಾ ನ ಉದುರ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ
/2000‐01
ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯಕೆಕ್ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

3/9/2010 0:00

A

41646

ADM‐1

ಎಂ (2)/ ೕ.ಅನು.ಬಿ/99 1999‐00ನೇ ಸಾ ನ ಉದುರ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ
/2000‐01
ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯಕೆಕ್ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

3/9/2010 0:00

A

41646

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ ೕ.ಅನು.ಬಿ/99 1999‐00ನೇ ಸಾ ನ ಉದುರ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ
/2000‐01
ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯಕೆಕ್ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

3/9/2010 0:00

A

41648

GIA‐PRY & SEC

3/9/2010 0:00

A

3/9/2010 0:00

A

3/9/2010 0:00

A

ದಿ:04/10/1996 ರಂದು ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಖರೀದಿ ಬಗೆಗ್

2/26/2010 0:00

D

ದಿ:04/10/1996 ರಂದು ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಖರೀದಿ ಬಗೆಗ್

2/26/2010 0:00

D

ದಿ:04/10/1996 ರಂದು ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಖರೀದಿ ಬಗೆಗ್

2/26/2010 0:00

D

41648
41648
41674
41674
41674

ಎಂ (2)/ಶು.ಮ.ಪಾ/01/19
87‐88
ಎಂ (2)/ಶು.ಮ.ಪಾ/01/19
ADM‐1
87‐88
ಎಂ (2)/ಶು.ಮ.ಪಾ/01/19
MINO‐SEC
87‐88
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/07/1996‐
GIA‐PRY & SEC
97
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/07/1996‐
ADM‐1
97
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/07/1996‐
MINO‐SEC
97

1987‐88 ರಿಂದ 1996‐97ರ ಆಂಗೊಲ್ೕ
ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್ ವ
1987‐88 ರಿಂದ 1996‐97ರ ಆಂಗೊಲ್ೕ
ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್ ವ
1987‐88 ರಿಂದ 1996‐97ರ ಆಂಗೊಲ್ೕ
ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್ ವ

ಇಂಡಿಯನ್
.
ಇಂಡಿಯನ್
.
ಇಂಡಿಯನ್
.

41675

ಎಂ (2)/ ತಕಾ/07/1996‐
GIA‐PRY & SEC
97

41675

ADM‐1

ಎಂ (2)/ ತಕಾ/07/1996‐
97

41675

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ ತಕಾ/07/1996‐
97

41676

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ ತಕಾ/08/1996‐
97

41676

ADM‐1

ಎಂ (2)/ ತಕಾ/08/1996‐
97

41676

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ ತಕಾ/08/1996‐
97

41677

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಇ /10/1996‐
97

41677

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಇ /10/1996‐
97

41677

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಇ /10/1996‐
97

41678

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಅಬಿ/07/1996‐
97

41678

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಅಬಿ/07/1996‐
97

41678

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಅಬಿ/07/1996‐
97

41679

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಕಲೇಸಾ/19/199
6‐97

41679

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಕಲೇಸಾ/19/199
6‐97

41679

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಕಲೇಸಾ/19/199
6‐97

ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಮೈಸೂರು ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಮಂಡಯ್
ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ಲ್ ನಡೆ ರುವ ಖಚಿರ್ನ ಎನ್.ಡಿ ಬಿಲಲ್ನುನ್
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ
ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಮೈಸೂರು ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಮಂಡಯ್
ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ಲ್ ನಡೆ ರುವ ಖಚಿರ್ನ ಎನ್.ಡಿ ಬಿಲಲ್ನುನ್
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ
ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಮೈಸೂರು ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಮಂಡಯ್
ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ಲ್ ನಡೆ ರುವ ಖಚಿರ್ನ ಎನ್.ಡಿ ಬಿಲಲ್ನುನ್
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 1996‐97ನೇ
ಸಾ ನ ಲ್ ನಡೆ ರುವ ತರಬೇತಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ
ಖಚಿರ್ನ ರ ೕದಿಗಳನುನ್ಗಳ ಬಗೆ162,000
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 1996‐97ನೇ
ಸಾ ನ ಲ್ ನಡೆ ರುವ ತರಬೇತಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ
ಖಚಿರ್ನ ರ ೕದಿಗಳನುನ್ಗಳ ಬಗೆ162,000
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 1996‐97ನೇ
ಸಾ ನ ಲ್ ನಡೆ ರುವ ತರಬೇತಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ
ಖಚಿರ್ನ ರ ೕದಿಗಳನುನ್ಗಳ ಬಗೆ162,000
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ರುವ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಉದುರ್
.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಉದುರ್ ,ಕನನ್ಡ ನಿಘಂಟುಗಳ
ಸರಬರಾಜು ಬಗೆ
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ರುವ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಉದುರ್
.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಉದುರ್ ,ಕನನ್ಡ ನಿಘಂಟುಗಳ
ಸರಬರಾಜು ಬಗೆ
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ರುವ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಉದುರ್
.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಉದುರ್ ,ಕನನ್ಡ ನಿಘಂಟುಗಳ
ಸರಬರಾಜು ಬಗೆ
ಬಗ
1996‐97ನೇ ಸಾ ಗೆ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
ತರಬೇತಿ, ಪೀಠೋಪಕರಣ, ಪಾಠೋಪಕರಣ
ಗಾರ್ಂಥಲಯ ಪುಸತ್ಕ ಹಾಗೂ .ಇ.ಟಿ ಪರೀ ೇಯನುನ್
ತೆಗೆದು ಕೊಳುಳ್ವ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ
ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
1996‐97ನೇ ಸಾ ಗೆ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
ತರಬೇತಿ, ಪೀಠೋಪಕರಣ, ಪಾಠೋಪಕರಣ
ಗಾರ್ಂಥಲಯ ಪುಸತ್ಕ ಹಾಗೂ .ಇ.ಟಿ ಪರೀ ೇಯನುನ್
ತೆಗೆದು ಕೊಳುಳ್ವ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ
ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
1996‐97ನೇ ಸಾ ಗೆ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
ತರಬೇತಿ, ಪೀಠೋಪಕರಣ, ಪಾಠೋಪಕರಣ
ಗಾರ್ಂಥಲಯ ಪುಸತ್ಕ ಹಾಗೂ .ಇ.ಟಿ ಪರೀ ೇಯನುನ್
ತೆಗೆದು ಕೊಳುಳ್ವ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ
ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆ ಗೆ ಗಾರ್ಂಥಲಯ
ಪುಸತ್ಕ ಮತುತ್ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಸರರಾಜು ಕುರಿತು
1996‐97
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆ ಗೆ ಗಾರ್ಂಥಲಯ
ಪುಸತ್ಕ ಮತುತ್ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಸರರಾಜು ಕುರಿತು
1996‐97
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆ ಗೆ ಗಾರ್ಂಥಲಯ
ಪುಸತ್ಕ ಮತುತ್ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಸರರಾಜು ಕುರಿತು
1996‐97
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ಎಂ (2)/ಸಾಬಿ/17/1997‐
98
ಎಂ (2)/ಸಾಬಿ/17/1997‐
98
ಎಂ (2)/ಸಾಬಿ/17/1997‐
98
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/18/1997‐
98
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/18/1997‐
98
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/18/1997‐
98
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/19/1997‐
98
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/19/1997‐
98
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/19/1997‐
98
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/20/1997‐
98
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/20/1997‐
98
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/20/1997‐
98
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/11/1997‐
98
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/11/1997‐
98
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/11/1997‐
98
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/21/1997‐
98
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/21/1997‐
98
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/21/1997‐
98
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/13/1997‐
98
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/13/1997‐
98
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/13/1997‐
98
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/15/1997‐
98
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/15/1997‐
98
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/15/1997‐
98
ಎಂ (2)/ಇ /01/1996‐
97
ಎಂ (2)/ಇ /01/1996‐
97
ಎಂ (2)/ಇ /01/1996‐
97

ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರು ಖಚಿರ್ನ ರ ೕದಿಗಳ ಬಿಲುಲ್
ರೂ,6,232
ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರು ಖಚಿರ್ನ ರ ೕದಿಗಳ ಬಿಲುಲ್
ರೂ,6,232
ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರು ಖಚಿರ್ನ ರ ೕದಿಗಳ ಬಿಲುಲ್
ರೂ,6,232
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ಕಛೇರಿ ಖಚಿರ್ನ ಬಿಲುಲ್. 1,991
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ಕಛೇರಿ ಖಚಿರ್ನ ಬಿಲುಲ್. 1,991
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ಕಛೇರಿ ಖಚಿರ್ನ ಬಿಲುಲ್. 1,991

3/1/2010 0:00

D

ವಾಹನದ ಇಂದನಕಾಕ್ಗಿ ಡಿ.

ಬಿಲುಲ್ ರೂ,1,900

3/1/2010 0:00

D

ವಾಹನದ ಇಂದನಕಾಕ್ಗಿ ಡಿ.

ಬಿಲುಲ್ ರೂ,1,900

3/1/2010 0:00

D

ವಾಹನದ ಇಂದನಕಾಕ್ಗಿ ಡಿ.

ಬಿಲುಲ್ ರೂ,1,900
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ಎಲೆಟಾರ್ನಿಕ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ,2,648
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ಎಲೆಟಾರ್ನಿಕ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ,2,648
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ಎಲೆಟಾರ್ನಿಕ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ,2,648
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ನಿದೇರ್ಶಕರ ನಿವಾಸದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ್ 3482269
ಇದರ ಬಿ ನ ಬಗೆಗ್ ರೂ,2,555
ನಿದೇರ್ಶಕರ ನಿವಾಸದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ್ 3482269
ಇದರ ಬಿ ನ ಬಗೆಗ್ ರೂ,2,555
ನಿದೇರ್ಶಕರ ನಿವಾಸದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ್ 3482269
ಇದರ ಬಿ ನ ಬಗೆಗ್ ರೂ,2,555
ಪೆಟೊರ್ೕಲ್ ಬಿಲುಲ್ಗಳು ಮತುತ್ ಇತರೆ ಕಛೇರಿಯ
ಖಚಿರ್ನ ರ ೕದಿಗಳ ಬಗೆಗ್ ರೂ,5,292
ಪೆಟೊರ್ೕಲ್ ಬಿಲುಲ್ಗಳು ಮತುತ್ ಇತರೆ ಕಛೇರಿಯ
ಖಚಿರ್ನ ರ ೕದಿಗಳ ಬಗೆಗ್ ರೂ,5,292
ಪೆಟೊರ್ೕಲ್ ಬಿಲುಲ್ಗಳು ಮತುತ್ ಇತರೆ ಕಛೇರಿಯ
ಖಚಿರ್ನ ರ ೕದಿಗಳ ಬಗೆಗ್ ರೂ,5,292

ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರು ಮತುತ್ ಪೆಟೊರ್ೕಲ್ ಖಚಿರ್ನ
ರ ೕದಿಗಳ ಡಿ. ಬಿಲುಗಳ ಬಗೆಗ್ ರೂ,5,228
ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರು ಮತುತ್ ಪೆಟೊರ್ೕಲ್ ಖಚಿರ್ನ
ರ ೕದಿಗಳ ಡಿ. ಬಿಲುಗಳ ಬಗೆಗ್ ರೂ,5,228
ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರು ಮತುತ್ ಪೆಟೊರ್ೕಲ್ ಖಚಿರ್ನ
ರ ೕದಿಗಳ ಡಿ. ಬಿಲುಗಳ ಬಗೆಗ್ ರೂ,5,228
ನಿದೇರ್ಶಕರ ನಿವಾಸದ ದೂರವಾಣಿಯ ಖಚಿರ್ನ ಡಿ.
ಬಲುಗಳ ಬಗೆಗ್ ರೂ,7131
ನಿದೇರ್ಶಕರ ನಿವಾಸದ ದೂರವಾಣಿಯ ಖಚಿರ್ನ ಡಿ.
ಬಲುಗಳ ಬಗೆಗ್ ರೂ,7131
ನಿದೇರ್ಶಕರ ನಿವಾಸದ ದೂರವಾಣಿಯ ಖಚಿರ್ನ ಡಿ.
ಬಲುಗಳ ಬಗೆಗ್ ರೂ,7131
ಕಛೇರಿಯ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ್‐2213766 ಇದರ
ಬಿಲನುನ್ ಪಾವತಿಸುವ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಕಛೇರಿಯ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ್‐2213766 ಇದರ
ಬಿಲನುನ್ ಪಾವತಿಸುವ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಕಛೇರಿಯ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ್‐2213766 ಇದರ
ಬಿಲನುನ್ ಪಾವತಿಸುವ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
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ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/04/1997‐ ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ಖಚಿರ್ನ ರ ೕದಿಗಳ ಡಿ. ಬಿಲುಲ್
ರೂ,6,608
98
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/04/1997‐ ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ಖಚಿರ್ನ ರ ೕದಿಗಳ ಡಿ. ಬಿಲುಲ್
ರೂ,6,608
98
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/04/1997‐ ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ಖಚಿರ್ನ ರ ೕದಿಗಳ ಡಿ. ಬಿಲುಲ್
ರೂ,6,608
98
1997‐98ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿಯ `ಡಿ` ಗೂರ್ಫ್ ಮತುತ್
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/05/1997‐
ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಸಮವಸ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ
98
ಡಿ. ಬಿ ನ ಕುರಿತು.
1997‐98ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿಯ `ಡಿ` ಗೂರ್ಫ್ ಮತುತ್
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/05/1997‐
ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಸಮವಸ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ
98
ಡಿ. ಬಿ ನ ಕುರಿತು.
1997‐98ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿಯ `ಡಿ` ಗೂರ್ಫ್ ಮತುತ್
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/05/1997‐
ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಸಮವಸ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ
98
ಡಿ. ಬಿ ನ ಕುರಿತು.
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/07/1997‐ ಕಛೇರಿಯ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ರ ೕದಿಗಳ ಡಿ. ಬಿ ಲ್ನ ಬಗೆಗ್
98
ರೂ,5,732
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/07/1997‐ ಕಛೇರಿಯ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ರ ೕದಿಗಳ ಡಿ. ಬಿ ಲ್ನ ಬಗೆಗ್
ರೂ,5,732
98
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/07/1997‐ ಕಛೇರಿಯ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ರ ೕದಿಗಳ ಡಿ. ಬಿ ಲ್ನ ಬಗೆಗ್
ರೂ,5,732
98
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/08/1997‐ ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ರ ೕದಿಗಳ ಡಿ. ಬಿ ಲ್ನ ಬಗೆಗ್
ರೂ,6473
98
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/08/1997‐ ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ರ ೕದಿಗಳ ಡಿ. ಬಿ ಲ್ನ ಬಗೆಗ್
ರೂ,6473
98
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/08/1997‐ ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ರ ೕದಿಗಳ ಡಿ. ಬಿ ಲ್ನ ಬಗೆಗ್
ರೂ,6473
98
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/09/1997‐
ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಖರಿದೀ ದ ಡಿ. ಬಿ ಲ್ನ ಬಗೆಗ್ ರೂ,5,000
98
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/09/1997‐
ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಖರಿದೀ ದ ಡಿ. ಬಿ ನ
ಅಂಚ
ಲ್ ಬಗ
ಬಗೆಗ್ ರೂ,
ರೂ 5,000
98
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/09/1997‐
ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಖರಿದೀ ದ ಡಿ. ಬಿ ಲ್ನ ಬಗೆಗ್ ರೂ,5,000
98
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/10/1997‐
ಕಛೇರಿ ಖಚಿರ್ನ ಡಿ. ಬಿ ಲ್ನ ಬಗೆಗ್ ರೂ,630
98
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/10/1997‐
ಕಛೇರಿ ಖಚಿರ್ನ ಡಿ. ಬಿ ಲ್ನ ಬಗೆಗ್ ರೂ,630
98
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/10/1997‐
ಕಛೇರಿ ಖಚಿರ್ನ ಡಿ. ಬಿ ಲ್ನ ಬಗೆಗ್ ರೂ,630
98
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/01/1997‐
ಕಛೆರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ಡಿ. ಬಿ ಲ್ನ ಬಗೆಗ್ ರೂ,4440
98
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/01/1997‐
ಕಛೆರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ಡಿ. ಬಿ ಲ್ನ ಬಗೆಗ್ ರೂ,4440
98
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/01/1997‐
ಕಛೆರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ಡಿ. ಬಿ ಲ್ನ ಬಗೆಗ್ ರೂ,4440
98
ಕಛೆರಿಯ ವಾಹನದ ಸಂಖೆಯ್ ಎಂ.ಇ.ಟಿ‐3496ನ
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/01/1997‐
ಬಾಯ್ಟರಿ ದುರ ಬಗೆಗ್ ರೂ,4300
98
ಕಛೆರಿಯ ವಾಹನದ ಸಂಖೆಯ್ ಎಂ.ಇ.ಟಿ‐3496ನ
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/01/1997‐
ಬಾಯ್ಟರಿ ದುರ ಬಗೆಗ್ ರೂ,4300
98
ಕಛೆರಿಯ ವಾಹನದ ಸಂಖೆಯ್ ಎಂ.ಇ.ಟಿ‐3496ನ
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/01/1997‐
ಬಾಯ್ಟರಿ ದುರ ಬಗೆಗ್ ರೂ,4300
98
ಕಛೇರಿಯ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ಖಚಿರ್ನ ಡಿ. ಬಿ ಲ್ನ
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/03/1997‐
ಬಗೆಗ್ರೂ,6354
98
ಕಛೇರಿಯ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ಖಚಿರ್ನ ಡಿ. ಬಿ ಲ್ನ
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/03/1997‐
ಬಗೆಗ್ರೂ,6354
98
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D

2/26/2010 0:00

D

2/26/2010 0:00

D

2/26/2010 0:00

D

2/26/2010 0:00

D

2/26/2010 0:00

D

ಬಿ ಲ್ನ

2/26/2010 0:00

D

ಬಿಲುಲ್
ಬಗೆಗ್ ಕಛೇರಿ

3/1/2010 0:00

D

ಬಿಲುಲ್
ಬಗೆಗ್ ಕಛೇರಿ

3/1/2010 0:00

D

ಬಿಲುಲ್
ಬಗೆಗ್ ಕಛೇರಿ

3/1/2010 0:00

D

ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗ ಗೆ 1997‐98ನೇ
ಸಾ ಗೆ ಮಾಯ್ಪಯ್ಚಾಟರ್ ಸರಬರಾಜು ಕುರಿತು.

3/1/2010 0:00

D

ಎಂ (2)/ಇ /10/1997‐
98

ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗ ಗೆ 1997‐98ನೇ
ಸಾ ಗೆ ಮಾಯ್ಪಯ್ಚಾಟರ್ ಸರಬರಾಜು ಕುರಿತು.

3/1/2010 0:00

D

ಎಂ (2)/ಇ /10/1997‐
98

ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗ ಗೆ 1997‐98ನೇ
ಸಾ ಗೆ ಮಾಯ್ಪಯ್ಚಾಟರ್ ಸರಬರಾಜು ಕುರಿತು.

3/1/2010 0:00

D

3/1/2010 0:00

C

3/1/2010 0:00

C

3/1/2010 0:00

C

41700

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/03/1997‐
98

41701

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/01/1997‐
98

41701

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/01/1997‐
98

41701

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/01/1997‐
98

41702

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಇ /10/1997‐
98

41702

ADM‐1

41702

MINO‐SEC

41703
41703
41703
41706
41706
41706

ಎಂ (2)/ . ಪರ್/01/1997
‐98
ಎಂ (2)/ . ಪರ್/01/1997
ADM‐1
‐98
ಎಂ (2)/ . ಪರ್/01/1997
MINO‐SEC
‐98
ಎಂ (2)/ . ಪರ್/04/1997
GIA‐PRY & SEC
‐98
ಎಂ (2)/ . ಪರ್/04/1997
ADM‐1
‐98
ಎಂ (2)/ . ಪರ್/04/1997
MINO‐SEC
‐98
GIA‐PRY & SEC

41710

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಇ /39/1997‐
98

41710

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಇ /39/1997‐
98

41710

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಇ /39/1997‐
98

41714

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ವೇಬಿ/14/1996‐
97

41714

ADM‐1

ಎಂ (2)/ವೇಬಿ/14/1996‐
97

41714

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ವೇಬಿ/14/1996‐
97

41716

GIA‐PRY & SEC

41716

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/16/1996‐
97
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/16/1996‐
97

ಕಛೇರಿಯ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ಖಚಿರ್ನ
ಬಗೆಗ್ರೂ,6354
ರೂ, 7884/‐ ಗಳ ಎನ್.ಡಿ
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ ಸ ಲ್ಸುವ
ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ಹಣ
ರೂ, 7884/‐ ಗಳ ಎನ್.ಡಿ
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ ಸ ಲ್ಸುವ
ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ಹಣ
ರೂ, 7884/‐ ಗಳ ಎನ್.ಡಿ
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ ಸ ಲ್ಸುವ
ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ಹಣ

ಸಂಸಕ್ೃತ ಶಾಖೆಯ
ಪೂವರ್ಭಾ
ಸಂಸಕ್ೃತ ಶಾಖೆಯ
ಪೂವರ್ಭಾ
ಸಂಸಕ್ೃತ ಶಾಖೆಯ
ಪೂವರ್ಭಾ

ಡಿ.

ಲ್ ಹಣ ದುರುಪ ೕಗದ ಬಗೆಗ್
ಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್
ಲ್ ಹಣ ದುರುಪ ೕಗದ ಬಗೆಗ್
ಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್
ಲ್ ಹಣ ದುರುಪ ೕಗದ ಬಗೆಗ್
ಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್

ಸಂಸಕ್ೃತ ಶಾಖೆಯ ಲ್ ಹಣ ದುರುಪ

ೕಗದ ಬಗೆಗ್

3/1/2010 0:00

D

ಸಂಸಕ್ೃತ ಶಾಖೆಯ ಲ್ ಹಣ ದುರುಪ

ೕಗದ ಬಗೆಗ್

3/1/2010 0:00

D

ಸಂಸಕ್ೃತ ಶಾಖೆಯ ಲ್ ಹಣ ದುರುಪ

ೕಗದ ಬಗೆಗ್

3/1/2010 0:00

D

3/1/2010 0:00

D

3/1/2010 0:00

D

3/1/2010 0:00

D

3/1/2010 0:00

D

3/1/2010 0:00

D

3/1/2010 0:00

D

3/1/2010 0:00

D

3/1/2010 0:00

D

1998‐99ನೇ ಸಾ ಗೆ ಕನಾರ್ಟಕ ಉದುರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಬೆಂ ಇವರ ಉದುರ್, ಕನನ್ಡ ನಿಘಂಟು ಸರಬರಾಜು
ಕುರಿತು.
1998‐99ನೇ ಸಾ ಗೆ ಕನಾರ್ಟಕ ಉದುರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಬೆಂ ಇವರ ಉದುರ್, ಕನನ್ಡ ನಿಘಂಟು ಸರಬರಾಜು
ಕುರಿತು.
1998‐99ನೇ ಸಾ ಗೆ ಕನಾರ್ಟಕ ಉದುರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಬೆಂ ಇವರ ಉದುರ್, ಕನನ್ಡ ನಿಘಂಟು ಸರಬರಾಜು
ಕುರಿತು.
1997‐98ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯ ಪಕಿರ್ಯೆ ಅನುಸೂಚಿ
`ಬಿ` ವೇತನಗಳ ಮತುತ್ ಇತರೆ ನಿಗಧಿತ ಭತೆಯ್ಗಳ
ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆ
1997‐98ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯ ಪಕಿರ್ಯೆ ಅನುಸೂಚಿ
`ಬಿ` ವೇತನಗಳ ಮತುತ್ ಇತರೆ ನಿಗಧಿತ ಭತೆಯ್ಗಳ
ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆ
1997‐98ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯ ಪಕಿರ್ಯೆ ಅನುಸೂಚಿ
`ಬಿ` ವೇತನಗಳ ಮತುತ್ ಇತರೆ ನಿಗಧಿತ ಭತೆಯ್ಗಳ
ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆ
ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರು ಖಚಿರ್ನ ಡಿ. ಬಿ ಲ್ನ ಬಗೆಗ್
ರೂ,5950
ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರು ಖಚಿರ್ನ ಡಿ. ಬಿ ಲ್ನ ಬಗೆಗ್
ರೂ,5950

ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/15/1996‐
97
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/15/1996‐
97
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/15/1996‐
97

ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರು ಖಚಿರ್ನ ಡಿ. ಬಿ ಲ್ನ ಬಗೆಗ್
ರೂ,5950
1996‐97ನೇ ಸಾ ಗೆ ಅಲಪ್ ಸಂಕಾಯ್ತ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
ತರಬೇತಿ ನಡೆ ರುವ ಖಚಿರ್ನ ಎನ್.ಡಿ ಬಿಲಲ್ನುನ್
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ
1996‐97ನೇ ಸಾ ಗೆ ಅಲಪ್ ಸಂಕಾಯ್ತ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
ತರಬೇತಿ ನಡೆ ರುವ ಖಚಿರ್ನ ಎನ್.ಡಿ ಬಿಲಲ್ನುನ್
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ
1996‐97ನೇ ಸಾ ಗೆ ಅಲಪ್ ಸಂಕಾಯ್ತ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
ತರಬೇತಿ ನಡೆ ರುವ ಖಚಿರ್ನ ಎನ್.ಡಿ ಬಿಲಲ್ನುನ್
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ
ಕಛೇರಿಯ ವಾಹನ ಸಂಖೆಯ್‐ಎಂ.ಇ.ಟಿ‐3496ನ
ರಿಪೇರಿಯ ಡಿ. ಬಿ ನ ಕುರಿತು. ರೂ,14,840
ಕಛೇರಿಯ ವಾಹನ ಸಂಖೆಯ್‐ಎಂ.ಇ.ಟಿ‐3496ನ
ರಿಪೇರಿಯ ಡಿ. ಬಿ ನ ಕುರಿತು. ರೂ,14,840
ಕಛೇರಿಯ ವಾಹನ ಸಂಖೆಯ್‐ಎಂ.ಇ.ಟಿ‐3496ನ
ರಿಪೇರಿಯ ಡಿ. ಬಿ ನ ಕುರಿತು. ರೂ,14,840

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಕಲೇಸಾ/16/199
6‐97

ಕಛೇರಿಗೆ ಅವಶಯ್ಕ ರುವ ಲೇಖನ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್
ಜನತಾ ಬಜಾರ್ ನಿಂದ ಖರೀದಿ ರುವ ಬಗೆಗ್

3/9/2010 0:00

D

41723

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಕಲೇಸಾ/16/199
6‐97

ಕಛೇರಿಗೆ ಅವಶಯ್ಕ ರುವ ಲೇಖನ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್
ಜನತಾ ಬಜಾರ್ ನಿಂದ ಖರೀದಿ ರುವ ಬಗೆಗ್

3/9/2010 0:00

D

41723

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಕಲೇಸಾ/16/199
6‐97

ಕಛೇರಿಗೆ ಅವಶಯ್ಕ ರುವ ಲೇಖನ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್
ಜನತಾ ಬಜಾರ್ ನಿಂದ ಖರೀದಿ ರುವ ಬಗೆಗ್

3/9/2010 0:00

D

41725

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/02/1996‐
97
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/02/1996‐
ADM‐1
97
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/02/1996‐
MINO‐SEC
97
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/04/1996‐
GIA‐PRY & SEC
97
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/04/1996‐
ADM‐1
97
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/04/1996‐
MINO‐SEC
97

ಕಛೇರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಸಮವಸ ನೀಡುವ
ಡಿ. ಬಿ ನ ಬಗೆಗ್
ಕಛೇರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಸಮವಸ ನೀಡುವ
ಡಿ. ಬಿ ನ ಬಗೆಗ್ಗ್
ಕಛೇರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಸಮವಸ ನೀಡುವ
ಡಿ. ಬಿ ನ ಬಗೆಗ್
ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಮುದಾರ್ಣಲಯಕೆಕ್ ರೂ 243, ಗಳ
ಪಾವತಿ ಕುರಿತು ಡಿ. ಬಿ ನ ಬಗೆಗ್.
ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಮುದಾರ್ಣಲಯಕೆಕ್ ರೂ 243, ಗಳ
ಪಾವತಿ ಕುರಿತು ಡಿ. ಬಿ ನ ಬಗೆಗ್.
ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಮುದಾರ್ಣಲಯಕೆಕ್ ರೂ 243, ಗಳ
ಪಾವತಿ ಕುರಿತು ಡಿ. ಬಿ ನ ಬಗೆಗ್.

3/1/2010 0:00

D

3/1/2010 0:00

D

3/1/2010 0:00

D

3/1/2010 0:00

D

3/1/2010 0:00

D

3/1/2010 0:00

D

41716

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/16/1996‐
97

41719

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/10/1996‐
97

41719

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/10/1996‐
97

41719

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/10/1996‐
97

41721

GIA‐PRY & SEC

41721

ADM‐1

41721

MINO‐SEC

41723

41725
41725
41727
41727
41727

3/1/2010 0:00

D

3/1/2010 0:00

D

3/1/2010 0:00

D

3/1/2010 0:00

D

3/1/2010 0:00

D

3/1/2010 0:00

D

3/1/2010 0:00

D

41736

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಇ /74/2004‐
05

2005‐06ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ
ಆಯವಯ್ಯ ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಕೆ ಕುರಿತು.

2/26/2010 0:00

D

41736

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಇ /74/2004‐
05

2005‐06ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ
ಆಯವಯ್ಯ ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಕೆ ಕುರಿತು.

2/26/2010 0:00

D

41736

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಇ /74/2004‐
05

2005‐06ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ
ಆಯವಯ್ಯ ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಕೆ ಕುರಿತು.

2/26/2010 0:00

D

41738

GIA‐PRY & SEC

D

ADM‐1

2/26/2010 0:00

D

41738

MINO‐SEC

ಕಛೇರಿಯ ವಾಹನ ಸಂಖೆಯ್: ಕೆ.ಎ.01‐ಜಿ‐3229 ದುರ ತ್
ಬಗೆಗ್
ಕಛೇರಿಯ ವಾಹನ ಸಂಖೆಯ್: ಕೆ.ಎ.01‐ಜಿ‐3229 ದುರ ತ್
ಬಗೆಗ್
ಕಛೇರಿಯ ವಾಹನ ಸಂಖೆಯ್: ಕೆ.ಎ.01‐ಜಿ‐3229 ದುರ ತ್
ಬಗೆಗ್

2/26/2010 0:00

41738

ಎಂ (2)/ಇ /28/2004‐
05
ಎಂ (2)/ಇ /28/2004‐
05
ಎಂ (2)/ಇ /28/2004‐
05

2/26/2010 0:00

D

41739

GIA‐PRY & SEC

41739

ADM‐1

41739

MINO‐SEC

41741

GIA‐PRY & SEC

41741

ADM‐1

41741

MINO‐SEC

41743

GIA‐PRY & SEC

41743

ADM‐1

41743

MINO‐SEC

41745

GIA‐PRY & SEC

41745

ADM‐1

41745

MINO‐SEC

41747

GIA‐PRY & SEC

41747

ADM‐1

41747

MINO‐SEC

41749

GIA‐PRY & SEC

41749

ADM‐1

41749

MINO‐SEC

41750

GIA‐PRY & SEC

41750

ADM‐1

41750

MINO‐SEC

41752

GIA‐PRY & SEC

41752

ADM‐1

41752

MINO‐SEC

2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿ ವೆಚಚ್ ಹಾಗೂ ಪರ್ಯಾಣ
ಎಂ (2)/ಪರ್ಭ/04/2004‐
ವೆಚಚ್ ಸಾರಿಗೆ ಮತುತ್ ದೂರವಾನಿ ವೆಚಚ್ಗಳ ಆಯವಯ್ಯ
05
ಕುರಿತು.
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿ ವೆಚಚ್ ಹಾಗೂ ಪರ್ಯಾಣ
ಎಂ (2)/ಪರ್ಭ/04/2004‐
ವೆಚಚ್ ಸಾರಿಗೆ ಮತುತ್ ದೂರವಾನಿ ವೆಚಚ್ಗಳ ಆಯವಯ್ಯ
05
ಕುರಿತು.
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿ ವೆಚಚ್ ಹಾಗೂ ಪರ್ಯಾಣ
ಎಂ (2)/ಪರ್ಭ/04/2004‐
ವೆಚಚ್ ಸಾರಿಗೆ ಮತುತ್ ದೂರವಾನಿ ವೆಚಚ್ಗಳ ಆಯವಯ್ಯ
05
ಕುರಿತು.
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/07/2004‐ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿ ವೆಚಚ್ಗಳ ಡಿ. ಬಿಲುಲ್ಗಳ
05
ಬಗೆಗ್
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/07/2004‐ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿ ವೆಚಚ್ಗಳ ಡಿ. ಬಿಲುಲ್ಗಳ
ಬಗೆಗ್
05
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/07/2004‐ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿ ವೆಚಚ್ಗಳ ಡಿ. ಬಿಲುಲ್ಗಳ
ಬಗೆಗ್
05
ಎಂ (2)/ಎಂಎಂಆರ್/26/2
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
004‐05
ಎಂ (2)/ಎಂಎಂಆರ್/26/2
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
004‐05
ಎಂ (2)/ಎಂಎಂಆರ್/26/2
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
004‐05
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/08/2004‐ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚಚ್ದ ಡಿ.
05
ಬಿಲುಗಳ ಕುರಿತು.
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/08/2004‐ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚಚ್ದ ಡಿ.
05
ಬಿಲುಗಳ ಕುರಿತು.
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/08/2004‐ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚಚ್ದ ಡಿ.
05
ಬಿಲುಗಳ ಕುರಿತು.
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ದೂರವಾಣಿ ವೆಚಚ್ಗಳ ಡಿ
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/05/2004‐
ಬಿಲುಗಳ ಬಗೆಗ್
05
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/05/2004‐
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ದೂರವಾಣಿ ವೆಚಚ್ಚ್ಗಳ ಡಿ
05
ಬಿಲುಗಳ ಬಗೆಗ್
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ದೂರವಾಣಿ ವೆಚಚ್ಗಳ ಡಿ
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/05/2004‐
ಬಿಲುಗಳ ಬಗೆಗ್
05
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಲ್
ಎಂ (2)/ಪೀ.ಖ.ನಿ/13/200
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗ ಗೆ
4‐05
ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಸರಬರಾಜು ಬಗೆ
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಲ್
ಎಂ (2)/ಪೀ.ಖ.ನಿ/13/200
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗ ಗೆ
4‐05
ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಸರಬರಾಜು ಬಗೆ
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಲ್
ಎಂ (2)/ಪೀ.ಖ.ನಿ/13/200
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗ ಗೆ
4‐05
ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಸರಬರಾಜು ಬಗೆ
ಎಂ (2)/ಇ /69/2004‐
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ ವರದಿ ಕುರಿತು.
05
ಎಂ (2)/ಇ /69/2004‐
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ ವರದಿ ಕುರಿತು.
05
ಎಂ (2)/ಇ /69/2004‐
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ ವರದಿ ಕುರಿತು.
05
ಎಂ (2)/ವೇಬಿ/03/2004‐ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತುತ್ ಬಬ್ಂದಿ
05
ವೇತನದ ಆಯವಯ್ಯ ಕುರಿತು .
ಎಂ (2)/ವೇಬಿ/03/2004‐ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತುತ್ ಬಬ್ಂದಿ
ವೇತನದ ಆಯವಯ್ಯ ಕುರಿತು .
05
ಎಂ (2)/ವೇಬಿ/03/2004‐ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತುತ್ ಬಬ್ಂದಿ
ವೇತನದ ಆಯವಯ್ಯ ಕುರಿತು .
05
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ಎಂ (2)/ಇ /10/2004‐
05
ಎಂ (2)/ಇ /10/2004‐
05
ಎಂ (2)/ಇ /10/2004‐
05

41753

GIA‐PRY & SEC

41753

ADM‐1

41753

MINO‐SEC

41754

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಪಿರ್ಂಟರ್/67/200
4‐05

41754

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಪಿರ್ಂಟರ್/67/200
4‐05

41754

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಪಿರ್ಂಟರ್/67/200
4‐05

41756
41756
41756
41757
41757
41757

ಎಂ (2)/ಪೀ.ಖ.ನಿ/23/200
3‐04
ಎಂ (2)/ಪೀ.ಖ.ನಿ/23/200
ADM‐1
3‐04
ಎಂ (2)/ಪೀ.ಖ.ನಿ/23/200
MINO‐SEC
3‐04
ಎಂ (2)/ಇ /23/2004‐
GIA‐PRY & SEC
05
ಎಂ (2)/ಇ /23/2004‐
ADM‐1
05
ಎಂ (2)/ಇ /23/2004‐
MINO‐SEC
05
GIA‐PRY & SEC

41758

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ದೂಪರ್/27/2004‐
05

41758

ADM‐1

ಎಂ (2)/ದೂಪರ್/27/2004‐
05

41758

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ದೂಪರ್/27/2004‐
05

41760

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಭಾಅಶಾಘೋ/04
/2004‐05

41760

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಭಾಅಶಾಘೋ/04
/2004‐05

41760

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಭಾಅಶಾಘೋ/04
/2004‐05

41761

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/41/2
004‐05

41761

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/41/2
004‐05

41761

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/41/2
004‐05

2004‐05ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ
ಅಯವಯ್ಯ ಅನುಷಾಠ್ನ ಕುರಿತು.
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ
ಅಯವಯ್ಯ ಅನುಷಾಠ್ನ ಕುರಿತು.
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ
ಅಯವಯ್ಯ ಅನುಷಾಠ್ನ ಕುರಿತು.
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿ ಆಧುನಿಕರಣ
ಆಯವಯ್ಯದ ಲ್ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್, ಯು.ಪಿ.ಎಸ್ ಹಾಗೂ
ಲೇಜರ್ ಪಿರ್ಂಟಸರ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗೆ
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿ ಆಧುನಿಕರಣ
ಆಯವಯ್ಯದ ಲ್ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್, ಯು.ಪಿ.ಎಸ್ ಹಾಗೂ
ಲೇಜರ್ ಪಿರ್ಂಟಸರ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗೆ
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿ ಆಧುನಿಕರಣ
ಆಯವಯ್ಯದ ಲ್ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್, ಯು.ಪಿ.ಎಸ್ ಹಾಗೂ
ಲೇಜರ್ ಪಿರ್ಂಟಸರ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗೆ
2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿಯ ಆಧುನೀಕರಣ
ಆಯವಯ್ಯದ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಯಂತರ್ ಖರಿದೀಸುವ ಬಗೆಗ್
2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿಯ ಆಧುನೀಕರಣ
ಆಯವಯ್ಯದ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಯಂತರ್ ಖರಿದೀಸುವ ಬಗೆಗ್
2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿಯ ಆಧುನೀಕರಣ
ಆಯವಯ್ಯದ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಯಂತರ್ ಖರಿದೀಸುವ ಬಗೆಗ್
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಸಕಾರ್ರದ ಕಛೇರಿಗಳ
ಆಧುನಿಕರಣ ಕುರಿತು.
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಸಕಾರ್ರದ ಕಛೇರಿಗಳ
ಆಧುನಿಕರಣ ಕುರಿತು.
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಸಕಾರ್ರದ ಕಛೇರಿಗಳ
ಆಧುನಿಕರಣ ಕುರಿತು.
ನೂರ್ ಫಾತಿಮಾ, ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರು, ಉ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ
ವ ಗಗ್, ಇವರನುನ್ .ಆರ್.ಪಿ ಯಾಗಿ ನೇಮಿಸುವ
ಬಗೆ ಹಾಗೂ ದೂರುನ ಬಗೆ
ನೂರ್ ಫಾತಿಮಾ, ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರು, ಉ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ
ವ ಗಗ್, ಇವರನುನ್ .ಆರ್.ಪಿ ಯಾಗಿ ನೇಮಿಸುವ
ಬಗೆ ಹಾಗೂ ದೂರುನ ಬಗೆ
ನೂರ್ ಫಾತಿಮಾ, ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರು, ಉ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ
ವ ಗಗ್, ಇವರನುನ್ .ಆರ್.ಪಿ ಯಾಗಿ ನೇಮಿಸುವ
ಬಗೆ ಹಾಗೂ ದೂರುನ ಬಗೆ
ಎ.ಹೆಚ್.ಐ ರೆಹಮಾನಿಯಾ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ರಾಮನಗರ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಗೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಎ.ಹೆಚ್.ಐ ರೆಹಮಾನಿಯಾ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ರಾಮನಗರ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಗೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಎ.ಹೆಚ್.ಐ ರೆಹಮಾನಿಯಾ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ರಾಮನಗರ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಗೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಸ.ಬಾ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇದರ ಲ್ ಉದುರ್
ಮಾಧಯ್ಮದ 8ನೇ ತರಗತಿ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ
ಕುರಿತು.
ಸ.ಬಾ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇದರ ಲ್ ಉದುರ್
ಮಾಧಯ್ಮದ 8ನೇ ತರಗತಿ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ
ಕುರಿತು.
ಸ.ಬಾ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇದರ ಲ್ ಉದುರ್
ಮಾಧಯ್ಮದ 8ನೇ ತರಗತಿ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ
ಕುರಿತು.
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41771
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41772

ಯು.ಬಿ.ಎಂ. ಬಾರ್ ಮ್ನ್ ಅನುದಾನಿತ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ
ಮಂಗಳೂರು ನಗರ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 2004‐05
ಸಾ ನ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ವಷರ್ದಿಂದ ಶಾಶಾವ್ತವಾಗಿ
ಮುಚು ವ ಬಗೆ
ಯು.ಬಿ.ಎಂ. ಬಾರ್ ಮ್ನ್ ಅನುದಾನಿತ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ
ಎಂ (2)/ದೂರು/52/2004‐
ಮಂಗಳೂರು ನಗರ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 2004‐05
ADM‐1
05
ಸಾ ನ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ವಷರ್ದಿಂದ ಶಾಶಾವ್ತವಾಗಿ
ಮುಚು ವ ಬಗೆ
ಯು.ಬಿ.ಎಂ. ಬಾರ್ ಮ್ನ್ ಅನುದಾನಿತ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ
ಎಂ (2)/ದೂರು/52/2004‐
ಮಂಗಳೂರು ನಗರ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 2004‐05
MINO‐SEC
05
ಸಾ ನ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ವಷರ್ದಿಂದ ಶಾಶಾವ್ತವಾಗಿ
ಮುಚು ವ ಬಗೆ
ಎಂ (2)/ನವ/01/1989‐ 01/09/1989 ರಿಂದ 01/02/1994ರ ವರೆಗಿನ ಚೆಕ್ಕ್
GIA‐PRY & SEC
ಏಟಿರ್ ಪುಸಕ
90
ಎಂ (2)/ನವ/01/1989‐ 01/09/1989 ರಿಂದ 01/02/1994ರ ವರೆಗಿನ ಚೆಕ್ಕ್
ADM‐1
ಏಟಿರ್ ಪುಸಕ
90
ಎಂ (2)/ನವ/01/1989‐ 01/09/1989 ರಿಂದ 01/02/1994ರ ವರೆಗಿನ ಚೆಕ್ಕ್
MINO‐SEC
ಏಟಿರ್ ಪುಸಕ
90
ಎಂ (2)/ಸಾಬಿ/01/1989‐
GIA‐PRY & SEC
1988 ರಿಂದ 1991 ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ಲ್ ಸಾಟ್ಕ್ ಪುಸತ್ಕ
90
ಎಂ (2)/ಸಾಬಿ/01/1989‐
ADM‐1
1988 ರಿಂದ 1991 ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ಲ್ ಸಾಟ್ಕ್ ಪುಸತ್ಕ
90
ಎಂ (2)/ಸಾಬಿ/01/1989‐
MINO‐SEC
1988 ರಿಂದ 1991 ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ಲ್ ಸಾಟ್ಕ್ ಪುಸತ್ಕ
90
2000‐01ನೇ ಸಾ ನ ದೂರವಾಣಿ ವೆಚಚ್ದ ಡಿ. ಬಿಲುಲ್
GIA‐PRY & SEC CPI/ಡಿ ಬಿ/01/2000‐01
ಗಳ ಬಗೆಗ್
2000‐01ನೇ ಸಾ ನ ದೂರವಾಣಿ ವೆಚಚ್ದ ಡಿ. ಬಿಲುಲ್
ADM‐1
CPI/ಡಿ ಬಿ/01/2000‐01
ಗಳ ಬಗೆಗ್
2000‐01ನೇ ಸಾ ನ ದೂರವಾಣಿ ವೆಚಚ್ದ ಡಿ. ಬಿಲುಲ್
MINO‐SEC
CPI/ಡಿ ಬಿ/01/2000‐01
ಗಳ ಬಗೆಗ್ಗ್
ಕಛೇರಿಯ ವಾಹನ ಸಂಖೆಯ್: ಕೆ.ಎ‐01‐ಜಿ 3229 ದುರ ತ್
GIA‐PRY & SEC CPI/ಇ /01/2000‐01
ಬಗೆಗ್.
ಕಛೇರಿಯ ವಾಹನ ಸಂಖೆಯ್: ಕೆ.ಎ‐01‐ಜಿ 3229 ದುರ ತ್
ADM‐1
CPI/ಇ /01/2000‐01
ಬಗೆಗ್.
ಕಛೇರಿಯ ವಾಹನ ಸಂಖೆಯ್: ಕೆ.ಎ‐01‐ಜಿ 3229 ದುರ ತ್
MINO‐SEC
CPI/ಇ /01/2000‐01
ಬಗೆಗ್.
ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ಡಿ. ಬಿ ಲ್ಗಳ ಬಗೆಗ್
GIA‐PRY & SEC CPI/ಸಾಬಿ/01/2000‐01
ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ಡಿ. ಬಿ ಲ್ಗಳ ಬಗೆಗ್
ADM‐1
CPI/ಸಾಬಿ/01/2000‐01
ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ಡಿ. ಬಿ ಲ್ಗಳ ಬಗೆಗ್
MINO‐SEC
CPI/ಸಾಬಿ/01/2000‐01
ದಿದ್ಕಿಯಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮೂಲಕ
ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಹೆ.ಎಂ.ಎಸ್ ಉದುರ್ ಪಾರ್.ಶಾ,
GIA‐PRY & SEC CPI/ಅನುಒ/01/2002‐03
ನಾಯಕ ನಗರ ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
ದಿದ್ಕಿಯಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮೂಲಕ
ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಹೆ.ಎಂ.ಎಸ್ ಉದುರ್ ಪಾರ್.ಶಾ,
ADM‐1
CPI/ಅನುಒ/01/2002‐03
ನಾಯಕ ನಗರ ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
ದಿದ್ಕಿಯಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮೂಲಕ
ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಹೆ.ಎಂ.ಎಸ್ ಉದುರ್ ಪಾರ್.ಶಾ,
MINO‐SEC
CPI/ಅನುಒ/01/2002‐03
ನಾಯಕ ನಗರ ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
ನೀಲಕಂಠ, ಸ. ಸಂಜಯ ಉ. .ಪಾರ್.ಶಾ, ಮಾಲೂರು
GIA‐PRY & SEC CPI/ನೇಅನು/02/2002‐03 ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್. ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ
ಬಗೆ.
ಎಂ (2)/ದೂರು/52/2004‐
GIA‐PRY & SEC
05

3/1/2010 0:00

D

3/1/2010 0:00

D

3/1/2010 0:00

D

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

3/9/2010 0:00

A

2/26/2010 0:00

D

2/26/2010 0:00

D

2/26/2010 0:00

D

2/26/2010 0:00

D

2/26/2010 0:00

D

2/26/2010 0:00

D

2/26/2010 0:00
2/26/2010 0:00
2/26/2010 0:00

D
D
D

2/26/2010 0:00

A

2/26/2010 0:00

A

2/26/2010 0:00

A

2/26/2010 0:00

A

41772

ADM‐1

41772

MINO‐SEC

41773

ನೀಲಕಂಠ, ಸ. ಸಂಜಯ ಉ. .ಪಾರ್.ಶಾ, ಮಾಲೂರು
ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್. ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ
ಬಗೆ.
ನೀಲಕಂಠ, ಸ. ಸಂಜಯ ಉ. .ಪಾರ್.ಶಾ, ಮಾಲೂರು
CPI/ನೇಅನು/02/2002‐03 ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್. ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ
ಬಗೆ.

2/26/2010 0:00

A

2/26/2010 0:00

A

ಸೈಯದ್ ಕಿಂಡರ್ ಗಾಡರ್ನ್ ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಸುತಾತ್ನ್
ಜಿ,ಗುಂಟಾ ರಸೆತ್, ಬೆಂ.ಇ ಲ್ಯ ಎರಡು ಕಷ್ಕರುಗಳನುನ್
ವೇತನ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

2/26/2010 0:00

D

CPI/ನೇಅನು/02/2002‐03

GIA‐PRY & SEC CPI/ಅನುಒ/01/2002‐03

41773

ADM‐1

CPI/ಅನುಒ/01/2002‐03

ಸೈಯದ್ ಕಿಂಡರ್ ಗಾಡರ್ನ್ ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಸುತಾತ್ನ್
ಜಿ,ಗುಂಟಾ ರಸೆತ್, ಬೆಂ.ಇ ಲ್ಯ ಎರಡು ಕಷ್ಕರುಗಳನುನ್
ವೇತನ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

2/26/2010 0:00

D

41773

MINO‐SEC

CPI/ಅನುಒ/01/2002‐03

ಸೈಯದ್ ಕಿಂಡರ್ ಗಾಡರ್ನ್ ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಸುತಾತ್ನ್
ಜಿ,ಗುಂಟಾ ರಸೆತ್, ಬೆಂ.ಇ ಲ್ಯ ಎರಡು ಕಷ್ಕರುಗಳನುನ್
ವೇತನ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

2/26/2010 0:00

D

2/26/2010 0:00

D

2/26/2010 0:00

D

2/26/2010 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

8/24/2010 0:00

D

8/24/2010 0:00

D

8/24/2010 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

41775

GIA‐PRY & SEC CPI/ ತಕಾ/01/2000‐01

41775

ADM‐1

CPI/ ತಕಾ/01/2000‐01

41775

MINO‐SEC

CPI/ ತಕಾ/01/2000‐01

41975

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋ/ಭಾಅಶಾಘೋ/
42/2008‐09

41975

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋ/ಭಾಅಶಾಘೋ/
42/2008‐09

41975

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋ/ಭಾಅಶಾಘೋ/
42/2008‐09

42147

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4.72.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
010

42147

ADM‐1

ಎಂ 4.72.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
010

42147

MINO‐SEC

ಎಂ 4.72.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
010

42168

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2.121.ಹೊಶಾಪಾರ್/20
10

42168

ADM‐1

ಎಂ 2.121.ಹೊಶಾಪಾರ್/20
10

42168

MINO‐SEC

ಎಂ 2.121.ಹೊಶಾಪಾರ್/20
10

ಶಾಲಾ ಕಷ್ಣದ ಲ್ ಸಮುದಾಯ ಸಕಿರ್ಯ ಪಾತರ್ ಎಂಬ
ಚಚಾರ್ ಗೊ ಠ್ಗೆ ಎ. ಬಿಲುಲ್ ರೂ,35,000 ಹಾಗೂ
ಖಚುರ್ಗಳ ಎನ್.ಡಿ ಬಿಲುಗಳ ಬಗೆ
ಶಾಲಾ ಕಷ್ಣದ ಲ್ ಸಮುದಾಯ ಸಕಿರ್ಯ ಪಾತರ್ ಎಂಬ
ಚಚಾರ್ ಗೊ ಠ್ಗೆ ಎ. ಬಿಲುಲ್ ರೂ,35,000 ಹಾಗೂ
ಖಚುರ್ಗಳ ಎನ್.ಡಿ ಬಿಲುಗಳ ಬಗೆ
ಶಾಲಾ ಕಷ್ಣದ ಲ್ ಸಮುದಾಯ ಸಕಿರ್ಯ ಪಾತರ್ ಎಂಬ
ಚಚಾರ್ ಗೊ ಠ್ಗೆ ಎ. ಬಿಲುಲ್ ರೂ,35,000 ಹಾಗೂ
ಖಚುರ್ಗಳ ಎನ್.ಡಿ ಬಿಲುಗಳ ಬಗೆ
ಆರ್. . ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಲಲ್ ಪಾಳಯ್,
ಕೊಳೆಳ್ಗಾಲ ತಾ.. ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಶಾಲ ಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗ
ಬಗೆ..
ಆರ್. . ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಲಲ್ ಪಾಳಯ್,
ಕೊಳೆಳ್ಗಾಲ ತಾ.. ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಆರ್. . ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಲಲ್ ಪಾಳಯ್,
ಕೊಳೆಳ್ಗಾಲ ತಾ.. ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಹಾಸನ‐ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಹಾಸನ‐ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಹಾಸನ‐ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಕುಂಟನಹೊಸ ಳ್ ಗಾರ್ಮ ಹಾನಗಲಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಲ್
ಪಾರ್ರಂಭವಾದ ಉದುರ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಚಾಲನೆಯ ಡುವ ಕುರಿತು
ಕುಂಟನಹೊಸ ಳ್ ಗಾರ್ಮ ಹಾನಗಲಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಲ್
ಪಾರ್ರಂಭವಾದ ಉದುರ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಚಾಲನೆಯ ಡುವ ಕುರಿತು
ಕುಂಟನಹೊಸ ಳ್ ಗಾರ್ಮ ಹಾನಗಲಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಲ್
ಪಾರ್ರಂಭವಾದ ಉದುರ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಚಾಲನೆಯ ಡುವ ಕುರಿತು

42170

ಎಂ 2 ಕ ಉ ಶಾ ಆ ಆಧಿ
GIA‐PRY & SEC
ನೇ/ .ನೇ/122/2010

ಖುರೇ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೋಸೈಟಿ ಬಸವಕಲಾಯ್ಣ
ಇವರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಕನನ್ಡ ಮತುತ್ ಉದುರ್ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ ಬಸವಕಲಾಯ್ಣ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಯ
ಆಡ ತವನುನ್ ರದುದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/18/2011 0:00

D

42170

ADM‐1

ಎಂ 2 ಕ ಉ ಶಾ ಆ ಆಧಿ
ನೇ/ .ನೇ/122/2010

ಖುರೇ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೋಸೈಟಿ ಬಸವಕಲಾಯ್ಣ
ಇವರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಕನನ್ಡ ಮತುತ್ ಉದುರ್ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ ಬಸವಕಲಾಯ್ಣ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಯ
ಆಡ ತವನುನ್ ರದುದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/18/2011 0:00

D

42170

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಕ ಉ ಶಾ ಆ ಆಧಿ
ನೇ/ .ನೇ/122/2010

ಖುರೇ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೋಸೈಟಿ ಬಸವಕಲಾಯ್ಣ
ಇವರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಕನನ್ಡ ಮತುತ್ ಉದುರ್ ಪಾರ್
ಶಾಲೆ ಬಸವಕಲಾಯ್ಣ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಯ
ಆಡ ತವನುನ್ ರದುದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/18/2011 0:00

D

42177

GIA‐PRY & SEC

8/18/2011 0:00

D

42177

ADM‐1

8/18/2011 0:00

D

42177

MINO‐SEC

8/18/2011 0:00

D

42239

GIA‐PRY & SEC

3/1/2010 0:00

D

42239

ADM‐1

3/1/2010 0:00

D

42239

MINO‐SEC

3/1/2010 0:00

D

42240

GIA‐PRY & SEC

3/1/2010 0:00

D

42240

ADM‐1

3/1/2010 0:00

D

42240

MINO‐SEC

3/1/2010 0:00

D

42241

GIA‐PRY & SEC

3/1/2010 0:00

D

42241

ADM‐1

3/1/2010 0:00

D

42241

MINO‐SEC

3/1/2010 0:00

D

42242

GIA‐PRY & SEC

3/1/2010 0:00

D

42242

ADM‐1

3/1/2010 0:00

D

42242

MINO‐SEC

3/1/2010 0:00

D

42243

GIA‐PRY & SEC

3/1/2010 0:00

D

42243

ADM‐1

3/1/2010 0:00

D

42243

MINO‐SEC

3/1/2010 0:00

D

ಎಂ 2 ಸ ಪೌರ್ ಶಾ ಮ
ಉ.124.ಸಾಂ.ಸಪ್/2010
ಎಂ 2 ಸ ಪೌರ್ ಶಾ ಮ
ಉ.124.ಸಾಂ.ಸಪ್/2010
ಎಂ 2 ಸ ಪೌರ್ ಶಾ ಮ
ಉ.124.ಸಾಂ.ಸಪ್/2010

ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಆಜಾದ್ ನಗರ,
ದಾವಣಗೆರೆ‐ದೂರು
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಆಜಾದ್ ನಗರ,
ದಾವಣಗೆರೆ‐ದೂರು
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಆಜಾದ್ ನಗರ,
ದಾವಣಗೆರೆ‐ದೂರು
ರ್ೕ.ಸಂಪಮಗಿ, ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಉದುರ್ ಮತುತ್ ಅಲಪ್
ಎಂ (2)/ನಿ&ಪಿಂ/01/1999
ಸಂಖಾಯ್ತ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
‐00
ಮತು ಉಪದಾನದ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
ರ್ೕ.ಸಂಪಮಗಿ, ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಉದುರ್ ಮತುತ್ ಅಲಪ್
ಎಂ (2)/ನಿ&ಪಿಂ/01/1999
ಸಂಖಾಯ್ತ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
‐00
ಮತು ಉಪದಾನದ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
ರ್ೕ.ಸಂಪಮಗಿ, ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಉದುರ್ ಮತುತ್ ಅಲಪ್
ಎಂ (2)/ನಿ&ಪಿಂ/01/1999
ಸಂಖಾಯ್ತ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
‐00
ಮತು ಉಪದಾನದ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆ
ಬಗ
ಎಂ (2)/ಇ /01/1999‐
ಕಛೇರಿ ವಾಹನದ ಇಂದನದ ಡಿ ಬಿ ಲ್ನ ಬಗೆಗ್
00
ಎಂ (2)/ಇ /01/1999‐
ಕಛೇರಿ ವಾಹನದ ಇಂದನದ ಡಿ ಬಿ ಲ್ನ ಬಗೆಗ್
00
ಎಂ (2)/ಇ /01/1999‐
ಕಛೇರಿ ವಾಹನದ ಇಂದನದ ಡಿ ಬಿ ಲ್ನ ಬಗೆಗ್
00
ಎಂ (2)/ಸಾಬಿ/01/1999‐
ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರರಿನ ಡಿ ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಬಗೆಗ್
00
ಎಂ (2)/ಸಾಬಿ/01/1999‐
ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರರಿನ ಡಿ ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಬಗೆಗ್
00
ಎಂ (2)/ಸಾಬಿ/01/1999‐
ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರರಿನ ಡಿ ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಬಗೆಗ್
00
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/01/1999‐ 1999‐00ನೇ ಸಾ ನ ದೂರವಾಣಿ ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಡಿ.
ಬಿಲುಗಳ ಬಗೆಗ್
00
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/01/1999‐ 1999‐00ನೇ ಸಾ ನ ದೂರವಾಣಿ ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಡಿ.
ಬಿಲುಗಳ ಬಗೆಗ್
00
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/01/1999‐ 1999‐00ನೇ ಸಾ ನ ದೂರವಾಣಿ ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಡಿ.
ಬಿಲುಗಳ ಬಗೆಗ್
00
ಎಂ (2)/ಕಲೇಸಾ/01/199 ಕಛೇರಿ ಕೆಲಸಕೆಕ್ ಅವಶಯಕ ಲೇಖನ ಸಾಮಾಗಿರ್ ಮತುತ್
ಇತರೆ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗೆಗ್
9‐00
ಎಂ (2)/ಕಲೇಸಾ/01/199 ಕಛೇರಿ ಕೆಲಸಕೆಕ್ ಅವಶಯಕ ಲೇಖನ ಸಾಮಾಗಿರ್ ಮತುತ್
ಇತರೆ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗೆಗ್
9‐00
ಎಂ (2)/ಕಲೇಸಾ/01/199 ಕಛೇರಿ ಕೆಲಸಕೆಕ್ ಅವಶಯಕ ಲೇಖನ ಸಾಮಾಗಿರ್ ಮತುತ್
ಇತರೆ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗೆಗ್
9‐00

42244

42244

42244
42245
42245
42245
42246

42246

42246

`ಡಿ` ದಜೆರ್ ಮತುತ್ ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ 1999‐00ನೇ
ಸಾ ನ ಲ್ ಸಮವಸ ಮಂಜೂರು ಹಾಗೂ ಡಿ ಬಿ ಲ್ನ
ಬಗೆ
`ಡಿ` ದಜೆರ್ ಮತುತ್ ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ 1999‐00ನೇ
ಎಂ (2)/ಇ /08/1999‐
ADM‐1
ಸಾ ನ ಲ್ ಸಮವಸ ಮಂಜೂರು ಹಾಗೂ ಡಿ ಬಿ ಲ್ನ
00
ಬಗೆ
`ಡಿ` ದಜೆರ್ ಮತುತ್ ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ 1999‐00ನೇ
ಎಂ (2)/ಇ /08/1999‐
MINO‐SEC
ಸಾ ನ ಲ್ ಸಮವಸ ಮಂಜೂರು ಹಾಗೂ ಡಿ ಬಿ ಲ್ನ
00
ಬಗೆ
ಎಂ (2)/ಇ /01/1999‐ 1999‐00 ನೇಸಾ ನ ವಾಹನ ದುರ ತ್ಯ ಬಿಲುಲ್ಗಳ
GIA‐PRY & SEC
00
ಬಗೆಗ್
ಎಂ (2)/ಇ /01/1999‐ 1999‐00 ನೇಸಾ ನ ವಾಹನ ದುರ ತ್ಯ ಬಿಲುಲ್ಗಳ
ADM‐1
ಬಗೆಗ್
00
ಎಂ (2)/ಇ /01/1999‐ 1999‐00 ನೇಸಾ ನ ವಾಹನ ದುರ ತ್ಯ ಬಿಲುಲ್ಗಳ
MINO‐SEC
ಬಗೆಗ್
00
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತೆಲುಗು ಮತುತ್
ಎಂ (2)/ ತಕಾ/43/1998‐
GIA‐PRY & SEC
ತಮೀಳು ಕಷ್ಕರಿಗೆ 1998‐99 ನೇ ಸಾ ನ ತರಬೇತಿ
99
ಕಾಯರ್ಗಾರ ನಡೆ ರುವುದರ ಬಗೆ
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತೆಲುಗು ಮತುತ್
ಎಂ (2)/ ತಕಾ/43/1998‐
ADM‐1
ತಮೀಳು ಕಷ್ಕರಿಗೆ 1998‐99 ನೇ ಸಾ ನ ತರಬೇತಿ
99
ಕಾಯರ್ಗಾರ ನಡೆ ರುವುದರ ಬಗೆ
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತೆಲುಗು ಮತುತ್
ಎಂ (2)/ ತಕಾ/43/1998‐
MINO‐SEC
ತಮೀಳು ಕಷ್ಕರಿಗೆ 1998‐99 ನೇ ಸಾ ನ ತರಬೇತಿ
99
ಕಾಯರ್ಗಾರ ನಡೆ ರುವುದರ ಬಗೆ
GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಇ /08/1999‐
00

3/1/2010 0:00

D

3/1/2010 0:00

D

3/1/2010 0:00

D

3/1/2010 0:00

D

3/1/2010 0:00

D

3/1/2010 0:00

D

3/1/2010 0:00

D

3/1/2010 0:00

D

3/1/2010 0:00

D

42247

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಇ /17/1999‐
00

2000‐01ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯ
ೕಜನೆತರ
ರಾಜಯ್ಮಟಟ್ದ ಆಯವಯ್ಯ ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಕೆ ಬಗೆಗ್

3/1/2010 0:00

D

42247

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಇ /17/1999‐
00

2000‐01ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯ
ೕಜನೆತರ
ರಾಜಯ್ಮಟಟ್ದ ಆಯವಯ್ಯ ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಕೆ ಬಗೆಗ್

3/1/2010 0:00

D

42247

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಇ /17/1999‐
00

2000‐01ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯ
ೕಜನೆತರ
ರಾಜಯ್ಮಟಟ್ದ ಆಯವಯ್ಯ ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಕೆ ಬಗೆಗ್

3/1/2010 0:00

D

42248

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಇ /03/1999‐
00

3/1/2010 0:00

D

42248

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಇ /03/1999‐
00

3/1/2010 0:00

D

42248

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಇ /03/1999‐
00

3/1/2010 0:00

D

42249

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಇ /07/1999‐
00

3/1/2010 0:00

D

42249

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಇ /07/1999‐
00

3/1/2010 0:00

D

42249

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಇ /07/1999‐
00

3/1/2010 0:00

D

42250

GIA‐PRY & SEC

42250

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/01/2000‐
01
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/01/2000‐
01

ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ, ಪರಿಚಾಲಕರು, ಇವರು
ದೈವಾದೀನರಾಗಿರುವುದರ ಬಗೆಗ್ ಶವಸಂಸಕ್ರಕೆಕ್ ಹಣ
ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ, ಪರಿಚಾಲಕರು, ಇವರು
ದೈವಾದೀನರಾಗಿರುವುದರ ಬಗೆಗ್ ಶವಸಂಸಕ್ರಕೆಕ್ ಹಣ
ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ, ಪರಿಚಾಲಕರು, ಇವರು
ದೈವಾದೀನರಾಗಿರುವುದರ ಬಗೆಗ್ ಶವಸಂಸಕ್ರಕೆಕ್ ಹಣ
ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
1999‐00ನೇ ಸಾ ನ ಮುಂದುವರೆದ
ೕಜನಾ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗ ಯಡಿ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಡಿಸುಕ್ಗಳ ಸರಬರಾಜು ಕುರಿತು.
1999‐00ನೇ ಸಾ ನ ಮುಂದುವರೆದ
ೕಜನಾ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗ ಯಡಿ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಡಿಸುಕ್ಗಳ ಸರಬರಾಜು ಕುರಿತು.
1999‐00ನೇ ಸಾ ನ ಮುಂದುವರೆದ
ೕಜನಾ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗ ಯಡಿ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಡಿಸುಕ್ಗಳ ಸರಬರಾಜು ಕುರಿತು.
2000‐01ನೇ ಸಾ ನ ಇಂಧನ ದ ಡಿ

ಬಿ ಲ್ನ ಬಗೆಗ್

3/1/2010 0:00

D

2000‐01ನೇ ಸಾ ನ ಇಂಧನ ದ ಡಿ

ಬಿ ಲ್ನ ಬಗೆಗ್

3/1/2010 0:00

D

42250
42251
42251
42251
42252

42252

42252

42253

42253

42253

ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/01/2000‐
01
ಎಂ (2)/ಸಾಂ.ಕಾ/08/199
GIA‐PRY & SEC
9‐01
ಎಂ (2)/ಸಾಂ.ಕಾ/08/199
ADM‐1
9‐01
ಎಂ (2)/ಸಾಂ.ಕಾ/08/199
MINO‐SEC
9‐01
MINO‐SEC

2000‐01ನೇ ಸಾ ನ ಇಂಧನ ದ ಡಿ

ಬಿ ಲ್ನ ಬಗೆಗ್

1999‐00ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಉದುರ್ ಶಾಲಾ ಮಕಕ್ ಗೆ
ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ಸೆದ್ೕರ್ಗಳನುನ್ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್
1999‐00ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಉದುರ್ ಶಾಲಾ ಮಕಕ್ ಗೆ
ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ಸೆದ್ೕರ್ಗಳನುನ್ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್
1999‐00ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಉದುರ್ ಶಾಲಾ ಮಕಕ್ ಗೆ
ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ಸೆದ್ೕರ್ಗಳನುನ್ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್
1999‐00ನೇ ಸಾ ಗೆ ಖಛೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ
ಎಂ (2)/ವೇಬಿ/01/1999‐
GIA‐PRY & SEC
ಮತುತ್ ಬಬ್ಂದಿ ವಗರ್ದವರಿಗೆ ವೇತನ ಮತುತ್ ಇತರೆ
00
ಭತೆಯ್ಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
1999‐00ನೇ ಸಾ ಗೆ ಖಛೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ
ಎಂ (2)/ವೇಬಿ/01/1999‐
ADM‐1
ಮತುತ್ ಬಬ್ಂದಿ ವಗರ್ದವರಿಗೆ ವೇತನ ಮತುತ್ ಇತರೆ
00
ಭತೆಯ್ಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
1999‐00ನೇ ಸಾ ಗೆ ಖಛೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ
ಎಂ (2)/ವೇಬಿ/01/1999‐
MINO‐SEC
ಮತುತ್ ಬಬ್ಂದಿ ವಗರ್ದವರಿಗೆ ವೇತನ ಮತುತ್ ಇತರೆ
00
ಭತೆಯ್ಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
1999‐00ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನಾ
ಎಂ (2)/ಪೀ.ಖ.ನಿ/06/199
GIA‐PRY & SEC
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳಡಿಯ ಲ್ ಮಾಯ್ಪ್ ಗಳ ಸರಬರಾಜು
9‐00
ಕುರಿತು.
1999‐00ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನಾ
ಎಂ (2)/ಪೀ.ಖ.ನಿ/06/199
ADM‐1
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳಡಿಯ ಲ್ ಮಾಯ್ಪ್ ಗಳ ಸರಬರಾಜು
9‐00
ಕುರಿತು.
1999‐00ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನಾ
ಎಂ (2)/ಪೀ.ಖ.ನಿ/06/199
MINO‐SEC
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳಡಿಯ ಲ್ ಮಾಯ್ಪ್ ಗಳ ಸರಬರಾಜು
9‐00
ಕುರಿತು.

3/1/2010 0:00

D

3/1/2010 0:00

D

3/1/2010 0:00

D

3/1/2010 0:00

D

3/1/2010 0:00

D

3/1/2010 0:00

D

3/1/2010 0:00

D

3/1/2010 0:00

D

3/1/2010 0:00

D

3/1/2010 0:00

D

42259

ಎಂ. .8/ಅ.ಸಂ.ಭಾ. .ಸಂ.
GIA‐PRY & SEC /ಶಾಪಾರ್/ಕಾ.ನಿ./42/2009‐
2010

ರ್ೕ ಕೆ.ಎ.ಜಮಾದಾರ, ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು,
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾ ಜಿಲೆಲ್‐ಇವರ
ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು

8/22/2011 0:00

D

42259

ADM‐1

ಎಂ. .8/ಅ.ಸಂ.ಭಾ. .ಸಂ.
/ಶಾಪಾರ್/ಕಾ.ನಿ./42/2009‐
2010

ರ್ೕ ಕೆ.ಎ.ಜಮಾದಾರ, ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು,
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾ ಜಿಲೆಲ್‐ಇವರ
ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು

8/22/2011 0:00

D

42259

MINO‐SEC

ಎಂ. .8/ಅ.ಸಂ.ಭಾ. .ಸಂ.
/ಶಾಪಾರ್/ಕಾ.ನಿ./42/2009‐
2010

ರ್ೕ ಕೆ.ಎ.ಜಮಾದಾರ, ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು,
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾ ಜಿಲೆಲ್‐ಇವರ
ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು

8/22/2011 0:00

D

42281

GIA‐PRY & SEC

3/2/2010 0:00

D

42281

ADM‐1

3/2/2010 0:00

D

42281

MINO‐SEC

3/2/2010 0:00

D

42282

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/13/1993‐
94

ಕಛೇರಿ ಸಾವ್ದಿಲಾವ್ರಿನ ರ ೕದಿಗಳ ರೂ,10,000ಗಳ
ರ ೕದಿಗ ಗೆ ಎನ್.ಡಿ. ತಯಾರಿ
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

3/2/2010 0:00

D

42282

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/13/1993‐
94

ಕಛೇರಿ ಸಾವ್ದಿಲಾವ್ರಿನ ರ ೕದಿಗಳ ರೂ,10,000ಗಳ
ರ ೕದಿಗ ಗೆ ಎನ್.ಡಿ. ತಯಾರಿ
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

3/2/2010 0:00

D

ಉದುರ್ ಕಷ್ಕ ಕೈಪಿಡಿ ತಯಾರಿಕೆ ಮತುತ್ ಒಂದು ದಿನದ
ಚಾರ ಸಂಕೀಣರ್ ನಡೆ ರುವ ಖಚಿರ್ನ ರ ೕದಿಗಳ
ಡಿ. ಬಿ ನ ಬಗೆರೂ,82,500/‐
ಉದುರ್ ಕಷ್ಕ ಕೈಪಿಡಿ ತಯಾರಿಕೆ ಮತುತ್ ಒಂದು ದಿನದ
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/11/1993‐
ಚಾರ ಸಂಕೀಣರ್ ನಡೆ ರುವ ಖಚಿರ್ನ ರ ೕದಿಗಳ
94
ಡಿ. ಬಿ ನ ಬಗೆರೂ,82,500/‐
ಉದುರ್ ಕಷ್ಕ ಕೈಪಿಡಿ ತಯಾರಿಕೆ ಮತುತ್ ಒಂದು ದಿನದ
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/11/1993‐
ಚಾರ ಸಂಕೀಣರ್ ನಡೆ ರುವ ಖಚಿರ್ನ ರ ೕದಿಗಳ
94
ಡಿ. ಬಿ ನ ಬಗೆರೂ,82,500/‐
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/11/1993‐
94

42282

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/13/1993‐
94

ಕಛೇರಿ ಸಾವ್ದಿಲಾವ್ರಿನ ರ ೕದಿಗಳ ರೂ,10,000ಗಳ
ರ ೕದಿಗ ಗೆ ಎನ್.ಡಿ. ತಯಾರಿ
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

3/2/2010 0:00

D

42283

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/13/1993‐
94

ಕಛೇರಿ ಸಾವ್ದಿಲಾವ್ರಿನ ರ ೕದಿಗಳ ರೂ,10,000ಗಳ
ರ ೕದಿಗ ಗೆ ಎನ್.ಡಿ. ತಯಾರಿ
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

3/2/2010 0:00

D

42283

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/13/1993‐
94

ಕಛೇರಿ ಸಾವ್ದಿಲಾವ್ರಿನ ರ ೕದಿಗಳ ರೂ,10,000ಗಳ
ರ ೕದಿಗ ಗೆ ಎನ್.ಡಿ. ತಯಾರಿ
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

3/2/2010 0:00

D

42283

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/13/1993‐
94

ಕಛೇರಿ ಸಾವ್ದಿಲಾವ್ರಿನ ರ ೕದಿಗಳ ರೂ,10,000ಗಳ
ರ ೕದಿಗ ಗೆ ಎನ್.ಡಿ. ತಯಾರಿ
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

3/2/2010 0:00

D

42284

ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ಖೈಪಿಡಿ ತಯಾರಿಕೆ ಮತುತ್ ಕಷ್ಕರ
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/14/1993‐ ಪರ್ಶೆನ್ ಪತಿರ್ಕೆ ತಯಾರಿಕೆ ಕಾಯರ್ಗಾರ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್
GIA‐PRY & SEC
ರೂ,1,10,000/‐ ಗಳ ರ ೕದಿಗ ಗೆ ಎನ್.ಡಿ ಬಿಲುಲ್
94
ತಯಾರಿ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

3/2/2010 0:00

D

42284

ADM‐1

ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ಖೈಪಿಡಿ ತಯಾರಿಕೆ ಮತುತ್ ಕಷ್ಕರ
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/14/1993‐ ಪರ್ಶೆನ್ ಪತಿರ್ಕೆ ತಯಾರಿಕೆ ಕಾಯರ್ಗಾರ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್
ರೂ,1,10,000/‐ ಗಳ ರ ೕದಿಗ ಗೆ ಎನ್.ಡಿ ಬಿಲುಲ್
94
ತಯಾರಿ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

3/2/2010 0:00

D

42284

MINO‐SEC

ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ಖೈಪಿಡಿ ತಯಾರಿಕೆ ಮತುತ್ ಕಷ್ಕರ
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/14/1993‐ ಪರ್ಶೆನ್ ಪತಿರ್ಕೆ ತಯಾರಿಕೆ ಕಾಯರ್ಗಾರ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್
94
ರೂ,1,10,000/‐ ಗಳ ರ ೕದಿಗ ಗೆ ಎನ್.ಡಿ ಬಿಲುಲ್
ತಯಾರಿ
ತಯ
ಾರಿ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ ಕಳ
ಕಳುು ಸುವ
ಸುವ ಬಗ
ಬಗೆೆಗ್

3/2/2010 0:00

D

42285

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಇ /05/1993‐
94

ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ರ ೕದಿಗಳ ಎನ್.ಡಿ ಬಿಲುಲ್
ತಯಾರಿ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

3/2/2010 0:00

D

42285

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಇ /05/1993‐
94

ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ರ ೕದಿಗಳ ಎನ್.ಡಿ ಬಿಲುಲ್
ತಯಾರಿ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

3/2/2010 0:00

D

42285

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಇ /05/1993‐
94

ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ರ ೕದಿಗಳ ಎನ್.ಡಿ ಬಿಲುಲ್
ತಯಾರಿ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

3/2/2010 0:00

D

42286

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಇ /07/1993‐
94

3/2/2010 0:00

D

42286

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಇ /07/1993‐
94

3/2/2010 0:00

D

42286

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಇ /07/1993‐
94

3/2/2010 0:00

D

42287

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಇ /08/1993‐ ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ರ ೕದಿಗ ಗೆ ಎನ್. ಡಿ ಬಿ ಲ್ನುನ್
94
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್ 5,000/‐

3/2/2010 0:00

D

42287

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಇ /08/1993‐ ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ರ ೕದಿಗ ಗೆ ಎನ್. ಡಿ ಬಿ ಲ್ನುನ್
94
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್ 5,000/‐

3/2/2010 0:00

D

ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ಖಚಿರ್ನ 5,000/‐ ಗಳ
ರ ೕದಿಗ ಗೆ ಎನ್.ಡಿ ಬಿಲಲ್ನುನ್
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ
ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ಖಚಿರ್ನ 5,000/‐ ಗಳ
ರ ೕದಿಗ ಗೆ ಎನ್.ಡಿ ಬಿಲಲ್ನುನ್
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ
ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ಖಚಿರ್ನ 5,000/‐ ಗಳ
ರ ೕದಿಗ ಗೆ ಎನ್.ಡಿ ಬಿಲಲ್ನುನ್
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ

42287

42288

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಇ /08/1993‐ ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ರ ೕದಿಗ ಗೆ ಎನ್. ಡಿ ಬಿ ಲ್ನುನ್
94
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್ 5,000/‐

ಎಂ (2)/ಎನ್. . /09/19
GIA‐PRY & SEC
93‐94

42288

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಎನ್. . /09/19
93‐94

42288

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಎನ್. . /09/19
93‐94

42289

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಇ /10/1993‐
94

42289

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಇ /10/1993‐
94

42289

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಇ /10/1993‐
94

42290

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಇ /04/1993‐
94

42290

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಇ /04/1993‐
94

42290

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಇ /04/1993‐
94

42291

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಇ /03/1993‐
94

42291

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಇ /03/1993‐
94

42291

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಇ /03/1993‐
94

42292

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಇ /01/1993‐
94

42292

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಇ /01/1993‐
94

42292

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಇ /01/1993‐
94

42293

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಇ /02/1993‐
94

ಉದುರ್ ಭಾಷಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 08 ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಕಾರವಾರದ ಲ್ ನಡೆ ರುವ ಬಗೆಗ್
ರೂ,55,000/‐ಗಳ ರ ೕದಿಗಳ ಎನ್.ಡಿ ಬಿಲಲ್ನುನ್
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ
ಉದುರ್ ಭಾಷಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 08 ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಕಾರವಾರದ ಲ್ ನಡೆ ರುವ ಬಗೆಗ್
ರೂ,55,000/‐ಗಳ ರ ೕದಿಗಳ ಎನ್.ಡಿ ಬಿಲಲ್ನುನ್
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ
ಉದುರ್ ಭಾಷಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 08 ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಕಾರವಾರದ ಲ್ ನಡೆ ರುವ ಬಗೆಗ್
ರೂ,55,000/‐ಗಳ ರ ೕದಿಗಳ ಎನ್.ಡಿ ಬಿಲಲ್ನುನ್
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ
ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ರ ೕದಿಗಳ ರೂ,10,000/‐ಗಳ
ರ ೕದಿಗಳ ಎನ್.ಡಿ ಬಿಲಲ್ನುನ್ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ
ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ರ ೕದಿಗಳ ರೂ,10,000/‐ಗಳ
ರ ೕದಿಗಳ ಎನ್.ಡಿ ಬಿಲಲ್ನುನ್ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ
ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ರ ೕದಿಗಳ ರೂ,10,000/‐ಗಳ
ರ ೕದಿಗಳ ಎನ್.ಡಿ ಬಿಲಲ್ನುನ್ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ
ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ರ ೕದಿಗ ಗೆ ರೂ,5,000/‐ಗಳ
ಎನ್.ಡಿ ಬಿಲಲ್ನುನ್ ತಯಾರಿ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ
ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ರ ೕದಿಗ ಗೆ ರೂ,5,000/‐ಗಳ
ಎನ್.ಡಿ ಬಿಲಲ್ನುನ್ ತಯಾರಿ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ
ಬಗೆ
ಕಳು ಸುವ ಬಗ
ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ರ ೕದಿಗ ಗೆ ರೂ,5,000/‐ಗಳ
ಎನ್.ಡಿ ಬಿಲಲ್ನುನ್ ತಯಾರಿ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ
ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ರ ೕದಿಗ ಗೆ ರೂ,5,000/‐ಗಳ
ಎನ್.ಡಿ ಬಿಲಲ್ನುನ್ ತಯಾರಿ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ
ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ರ ೕದಿಗ ಗೆ ರೂ,5,000/‐ಗಳ
ಎನ್.ಡಿ ಬಿಲಲ್ನುನ್ ತಯಾರಿ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ
ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ರ ೕದಿಗ ಗೆ ರೂ,5,000/‐ಗಳ
ಎನ್.ಡಿ ಬಿಲಲ್ನುನ್ ತಯಾರಿ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ
ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ರ ೕದಿಗಳ ರೂ,5,000/‐ ಗಳ
ಎನ್.ಡಿ ಬಿಲಲ್ನುನ್ ತಯಾರಿ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ
ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ರ ೕದಿಗಳ ರೂ,5,000/‐ ಗಳ
ಎನ್.ಡಿ ಬಿಲಲ್ನುನ್ ತಯಾರಿ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ
ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ರ ೕದಿಗಳ ರೂ,5,000/‐ ಗಳ
ಎನ್.ಡಿ ಬಿಲಲ್ನುನ್ ತಯಾರಿ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ
ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ರ ೕದಿಗಳ ರೂ,5,000/‐ಗಳ
ಎನ್.ಡಿ ಬಿಲಲ್ನುನ್ ತಯಾರಿ ಮಹಾಲೇಕಪಾಲಕರಿಗೆ
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ

3/2/2010 0:00

D

3/2/2010 0:00

D

3/2/2010 0:00

D

3/2/2010 0:00

D

3/2/2010 0:00

D

3/2/2010 0:00

D

3/2/2010 0:00

D

3/2/2010 0:00

D

3/2/2010 0:00

D

3/2/2010 0:00

D

3/2/2010 0:00

D

3/2/2010 0:00

D

3/2/2010 0:00

D

3/2/2010 0:00

D

3/2/2010 0:00

D

3/2/2010 0:00

D

3/2/2010 0:00

D

ಎಂ (2)/ಇ /12/1993‐
94
ಎಂ (2)/ಇ /12/1993‐
94
ಎಂ (2)/ಇ /12/1993‐
94

ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ರ ೕದಿಗಳ ರೂ,5,000/‐ಗಳ
ಎನ್.ಡಿ ಬಿಲಲ್ನುನ್ ತಯಾರಿ ಮಹಾಲೇಕಪಾಲಕರಿಗೆ
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ
ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ರ ೕದಿಗಳ ರೂ,5,000/‐ಗಳ
ಎನ್.ಡಿ ಬಿಲಲ್ನುನ್ ತಯಾರಿ ಮಹಾಲೇಕಪಾಲಕರಿಗೆ
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ
ಕಾಯರ್ಗಾರ ಮತುತ್ ಬೋಧನಾ ಉಪಕರಣ ಹಾಗೂ
ಮಾ ತಿ ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ 1993‐94ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ
ಕಾಯರ್ಗಾರ ಮತುತ್ ಬೋಧನಾ ಉಪಕರಣ ಹಾಗೂ
ಮಾ ತಿ ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ 1993‐94ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ
ಕಾಯರ್ಗಾರ ಮತುತ್ ಬೋಧನಾ ಉಪಕರಣ ಹಾಗೂ
ಮಾ ತಿ ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ 1993‐94ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ದಿನಾಂಕ:11/11/1993 ರಿಂದ 18/11/1993 ರಂದು
ಬೆಳಗಾಂನ ನಡೆದ ತರಬೇತಿ ಬಗೆಗ್
ದಿನಾಂಕ:11/11/1993 ರಿಂದ 18/11/1993 ರಂದು
ಬೆಳಗಾಂನ ನಡೆದ ತರಬೇತಿ ಬಗೆಗ್
ದಿನಾಂಕ:11/11/1993 ರಿಂದ 18/11/1993 ರಂದು
ಬೆಳಗಾಂನ ನಡೆದ ತರಬೇತಿ ಬಗೆಗ್
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗ ಗೆ 1993‐94ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
ಗಾರ್ಂಥಾಲಯ ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿರುವ
ಬಗೆ
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗ ಗೆ 1993‐94ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
ಗಾರ್ಂಥಾಲಯ ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿರುವ
ಬಗೆ
ಬಗ
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗ ಗೆ 1993‐94ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
ಗಾರ್ಂಥಾಲಯ ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿರುವ
ಬಗೆ
ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ಲ್ ಅವಶಯ್ಕ ಲೇಖನ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ಜನತಾ ಬಜಾರಿನ ಲ್ ಖರೀದಿಸಲು
ದರ ಪಟಿಟ್ ಕೊರುವ ಬಗೆ
ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ಲ್ ಅವಶಯ್ಕ ಲೇಖನ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ಜನತಾ ಬಜಾರಿನ ಲ್ ಖರೀದಿಸಲು
ದರ ಪಟಿಟ್ ಕೊರುವ ಬಗೆ
ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ಲ್ ಅವಶಯ್ಕ ಲೇಖನ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ಜನತಾ ಬಜಾರಿನ ಲ್ ಖರೀದಿಸಲು
ದರ ಪಟಿಟ್ ಕೊರುವ ಬಗೆ
ಕಛೇರಿಯ ದೂರವಾಣಿ ಖಚಿರ್ನ 1993‐94ನೇ ಸಾ ನ
ಡಿ ಬಿ ನ ಬಗೆಗ್
ಕಛೇರಿಯ ದೂರವಾಣಿ ಖಚಿರ್ನ 1993‐94ನೇ ಸಾ ನ
ಡಿ ಬಿ ನ ಬಗೆಗ್
ಕಛೇರಿಯ ದೂರವಾಣಿ ಖಚಿರ್ನ 1993‐94ನೇ ಸಾ ನ
ಡಿ ಬಿ ನ ಬಗೆಗ್

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಇ /17/1993‐
94

1993‐94ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ `ಡಿ`ಗೂರ್ಫ್ ಮತುತ್ ವಾಹನ
ಚಾಲಕರಿಗೆ ಸಮವಸ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

3/2/2010 0:00

D

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಇ /17/1993‐
94

1993‐94ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ `ಡಿ`ಗೂರ್ಫ್ ಮತುತ್ ವಾಹನ
ಚಾಲಕರಿಗೆ ಸಮವಸ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

3/2/2010 0:00

D

42293

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಇ /02/1993‐
94

42293

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಇ /02/1993‐
94

42294

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ ತಕಾ/10/1993‐
94

42294

ADM‐1

ಎಂ (2)/ ತಕಾ/10/1993‐
94

42294

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ ತಕಾ/10/1993‐
94

42296

GIA‐PRY & SEC

42296

ADM‐1

42296

MINO‐SEC

42298

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಇ /21/1993‐
94

42298

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಇ /21/1993‐
94

42298

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಇ /21/1993‐
94

42299

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಇ /14/1993‐
94

42299

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಇ /14/1993‐
94

42299

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಇ /14/1993‐
94

42300

GIA‐PRY & SEC

42300

ADM‐1

42300

MINO‐SEC

42301

42301

ಎಂ (2)/ ತಕಾ/20/1993‐
94
ಎಂ (2)/ ತಕಾ/20/1993‐
94
ಎಂ (2)/ ತಕಾ/20/1993‐
94

3/2/2010 0:00

D

3/2/2010 0:00

D

3/2/2010 0:00

D

3/2/2010 0:00

D

3/2/2010 0:00

D

3/2/2010 0:00

D

3/2/2010 0:00

D

3/2/2010 0:00

D

3/2/2010 0:00

D

3/2/2010 0:00

D

3/2/2010 0:00

D

3/2/2010 0:00

D

3/2/2010 0:00

D

3/2/2010 0:00

D

3/2/2010 0:00

D

3/2/2010 0:00

D

3/2/2010 0:00

D

42301

MINO‐SEC

42302

GIA‐PRY & SEC

42302

ADM‐1

42302

MINO‐SEC

42304

GIA‐PRY & SEC

42304

ADM‐1

42304

MINO‐SEC

42305

GIA‐PRY & SEC

42305

ADM‐1

42305

MINO‐SEC

42306

GIA‐PRY & SEC

42306

ಎಂ (2)/ಇ /17/1993‐
94

1993‐94ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ `ಡಿ`ಗೂರ್ಫ್ ಮತುತ್ ವಾಹನ
ಚಾಲಕರಿಗೆ ಸಮವಸ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

ಎಂ (2)/ಇ /18/1993‐
94
ಎಂ (2)/ಇ /18/1993‐
94
ಎಂ (2)/ಇ /18/1993‐
94
ಎಂ (2)/ಇ /21/1993‐
94
ಎಂ (2)/ಇ /21/1993‐
94
ಎಂ (2)/ಇ /21/1993‐
94
ಎಂ (2)/ಇ /07/1993‐
94
ಎಂ (2)/ಇ /07/1993‐
94
ಎಂ (2)/ಇ /07/1993‐
94

ಕಛೇರಿ ವಾಹನ ಸಂಕೆಯ್:ಎಂ.ಇ.ಟಿ‐3496ರ ರಿಪೇರಿ
ಕುರಿತು.
ಕಛೇರಿ ವಾಹನ ಸಂಕೆಯ್:ಎಂ.ಇ.ಟಿ‐3496ರ ರಿಪೇರಿ
ಕುರಿತು.
ಕಛೇರಿ ವಾಹನ ಸಂಕೆಯ್:ಎಂ.ಇ.ಟಿ‐3496ರ ರಿಪೇರಿ
ಕುರಿತು.

3/2/2010 0:00

D

3/2/2010 0:00

D

3/2/2010 0:00

D

3/2/2010 0:00

D

ದಿನ ಪತಿರ್ಕೆಗಳ 1993‐94 ಸಾ ನ ಡಿ

ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಬಗೆಗ್

3/2/2010 0:00

D

ದಿನ ಪತಿರ್ಕೆಗಳ 1993‐94 ಸಾ ನ ಡಿ

ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಬಗೆಗ್

3/2/2010 0:00

D

ದಿನ ಪತಿರ್ಕೆಗಳ 1993‐94 ಸಾ ನ ಡಿ

ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಬಗೆಗ್

3/2/2010 0:00

D

3/2/2010 0:00

D

3/2/2010 0:00

D

3/2/2010 0:00

D

ಎಂ (2)/ಇ /07/1991‐ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗ ಗೆ 1991‐92ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
92
ಬೋಧನೋಪಕರಣಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/2/2010 0:00

D

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಇ /07/1991‐ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗ ಗೆ 1991‐92ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
92
ಬೋಧನೋಪಕರಣಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/2/2010 0:00

D

42306

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಇ /07/1991‐ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗ ಗೆ 1991‐92ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
92
ಬೋಧನೋಪಕರಣಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/2/2010 0:00

D

42307

GIA‐PRY & SEC

ಅಲ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗ ಗೆ 1990‐91ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಎಂ (2)/ಇ /08/1990‐
ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿರುವ ಬೋಧನಾಉಪಕರಣಗಳಾದ
91
ಮಾಯ್ಫ್ ಚಾಟ್ಸ್ ಗೂಲ್ಬಗ್ಳ ಬಗೆಗ್

3/2/2010 0:00

D

42307

ADM‐1

ಅಲ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗ ಗೆ 1990‐91ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಎಂ (2)/ಇ /08/1990‐
ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿರುವ ಬೋಧನಾಉಪಕರಣಗಳಾದ
91
ಮಾಯ್ಫ್ ಚಾಟ್ಸ್ ಗೂಲ್ಬಗ್ಳ ಬಗೆಗ್

3/2/2010 0:00

D

42307

MINO‐SEC

ಅಲ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗ ಗೆ 1990‐91ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಎಂ (2)/ಇ /08/1990‐
ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿರುವ ಬೋಧನಾಉಪಕರಣಗಳಾದ
91
ಮಾಯ್ಫ್ ಚಾಟ್ಸ್ ಗೂಲ್ಬಗ್ಳ ಬಗೆಗ್

3/2/2010 0:00

D

42308

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಇ /11/1989‐
90

3/2/2010 0:00

D

42308

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಇ /11/1989‐
90

3/2/2010 0:00

D

42308

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಇ /11/1989‐
90

3/2/2010 0:00

D

ಕಛೇರಿಯ ಕನನ್ಡ ಮತುತ್ ಆಂಗಲ್ ಬೆರಳಚುಚ್ ಯಂತರ್ಗಳ
ದುರ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಕಛೇರಿಯ ಕನನ್ಡ ಮತುತ್ ಆಂಗಲ್ ಬೆರಳಚುಚ್ ಯಂತರ್ಗಳ
ದುರ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಕಛೇರಿಯ ಕನನ್ಡ ಮತುತ್ ಆಂಗಲ್ ಬೆರಳಚುಚ್ ಯಂತರ್ಗಳ
ದುರ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗ ಗೆ 1989‐90ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
ಮಾಯ್ಫ್ಸ್ ಚಾಟ್ಸ್ ಗೂಲ್ಚ್ ಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು
ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆ
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗ ಗೆ 1989‐90ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
ಮಾಯ್ಫ್ಸ್ ಚಾಟ್ಸ್ ಗೂಲ್ಚ್ ಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು
ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆ
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗ ಗೆ 1989‐90ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
ಮಾಯ್ಫ್ಸ್ ಚಾಟ್ಸ್ ಗೂಲ್ಚ್ ಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು
ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆ

42310

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ ತಕಾ/15/1993‐
94

42310

ADM‐1

ಎಂ (2)/ ತಕಾ/15/1993‐
94

42310

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ ತಕಾ/15/1993‐
94

42311

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಇ /16/1993‐
94

42311

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಇ /16/1993‐
94

42311

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಇ /16/1993‐
94

42312

GIA‐PRY & SEC

42312

ADM‐1

42312

MINO‐SEC

42336

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಇ /76/2007‐
08

42336

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಇ /76/2007‐
08

42336

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಇ /76/2007‐
08

42337

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ ತಕಾ/01/1995‐
96

42337

ADM‐1

ಎಂ (2)/ ತಕಾ/01/1995‐
96

42337

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ ತಕಾ/01/1995‐
96

42338

GIA‐PRY & SEC

42338

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಇ /06/1993‐
94
ಎಂ (2)/ಇ /06/1993‐
94
ಎಂ (2)/ಇ /06/1993‐
94

ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/01/1995‐
96
ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/01/1995‐
96

ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಭಾಷಾ ಮಾಧಯ್ಮದ
ಉದುರ್,ಮರಾಠಿ,ತೆಲುಗು,ತಮಿಳು ಗಳ ಲ್ ತರಬೇತಿ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ನಡೆ ರುವ ರೂ,1,96,000/‐ಗಳ
ಎನ್.ಡಿ ಬಿಲಲ್ಗಳನುನ್ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ.
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಭಾಷಾ ಮಾಧಯ್ಮದ
ಉದುರ್,ಮರಾಠಿ,ತೆಲುಗು,ತಮಿಳು ಗಳ ಲ್ ತರಬೇತಿ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ನಡೆ ರುವ ರೂ,1,96,000/‐ಗಳ
ಎನ್.ಡಿ ಬಿಲಲ್ಗಳನುನ್ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ.
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಭಾಷಾ ಮಾಧಯ್ಮದ
ಉದುರ್,ಮರಾಠಿ,ತೆಲುಗು,ತಮಿಳು ಗಳ ಲ್ ತರಬೇತಿ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ನಡೆ ರುವ ರೂ,1,96,000/‐ಗಳ
ಎನ್.ಡಿ ಬಿಲಲ್ಗಳನುನ್ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ.
ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ರ ೕದಿಗಳ ರೂ,10,000/‐ಗಳ
ಎನ್.ಡಿ ಬಿಲಲ್ನುನ್ ಮಹಾಲೇಕಪಾಲಕರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ
ಬಗೆ
ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ರ ೕದಿಗಳ ರೂ,10,000/‐ಗಳ
ಎನ್.ಡಿ ಬಿಲಲ್ನುನ್ ಮಹಾಲೇಕಪಾಲಕರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ
ಬಗೆ
ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ರ ೕದಿಗಳ ರೂ,10,000/‐ಗಳ
ಎನ್.ಡಿ ಬಿಲಲ್ನುನ್ ಮಹಾಲೇಕಪಾಲಕರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ
ಬಗೆ

3/2/2010 0:00

D

3/2/2010 0:00

D

3/2/2010 0:00

D

3/2/2010 0:00

D

3/2/2010 0:00

D

3/2/2010 0:00

D

ಕಛೆರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ಎ.

ಬಿಲಲ್ನುನ್ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/2/2010 0:00

D

ಕಛೆರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ಎ.

ಬಿಲಲ್ನುನ್ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/2/2010 0:00

D

ಕಛೆರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ಎ.

ಬಿಲಲ್ನುನ್ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/2/2010 0:00

D

3/3/2010 0:00

D

3/3/2010 0:00

D

3/3/2010 0:00

D

3/3/2010 0:00

D

3/3/2010 0:00

D

3/3/2010 0:00

D

3/3/2010 0:00

D

3/3/2010 0:00

D

ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ ಸಮುದಾಯದ ಪರ್ತಿನಿಧಿ ಯಾಗಿ
ಶವ್ ದಾಯ್ನಿಲಯ ಸೆನೆಟ್ ಅದಸಯ್ತವ್ಕೆಕ್
ನಾಮನಿದೇರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ ಸಮುದಾಯದ ಪರ್ತಿನಿಧಿ ಯಾಗಿ
ಶವ್ ದಾಯ್ನಿಲಯ ಸೆನೆಟ್ ಅದಸಯ್ತವ್ಕೆಕ್
ನಾಮನಿದೇರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ ಸಮುದಾಯದ ಪರ್ತಿನಿಧಿ ಯಾಗಿ
ಶವ್ ದಾಯ್ನಿಲಯ ಸೆನೆಟ್ ಅದಸಯ್ತವ್ಕೆಕ್
ನಾಮನಿದೇರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಉದುರ್ ಶಾಲಾ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ರಾಜಯ್ ಮಟಟ್ದ
ತರಬೇತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಲ್ ದಿನಾಮಕ:14/10/1996
ರಿಂದ 18/10/1996ರ ವರೆಗೆ ನಡೆ ರುವ ಪರ್ಭಾರ
ಭತೆಯ್ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಉದುರ್ ಶಾಲಾ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ರಾಜಯ್ ಮಟಟ್ದ
ತರಬೇತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಲ್ ದಿನಾಮಕ:14/10/1996
ರಿಂದ 18/10/1996ರ ವರೆಗೆ ನಡೆ ರುವ ಪರ್ಭಾರ
ಭತೆಯ್ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಉದುರ್ ಶಾಲಾ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ರಾಜಯ್ ಮಟಟ್ದ
ತರಬೇತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಲ್ ದಿನಾಮಕ:14/10/1996
ರಿಂದ 18/10/1996ರ ವರೆಗೆ ನಡೆ ರುವ ಪರ್ಭಾರ
ಭತೆಯ್ ನೀಡುವ ಬಗೆ
1995‐96ರ ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿಯಸಾದಿಲಾವ್ರು ಮತುತ್
ದೂರವಾಣಿ ಬಿಲುಗಳ ಡಿ ಬಿಲುಗಳ ಬಗಗ್
1995‐96ರ ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿಯಸಾದಿಲಾವ್ರು ಮತುತ್
ದೂರವಾಣಿ ಬಿಲುಗಳ ಡಿ ಬಿಲುಗಳ ಬಗಗ್

42338

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಡಿ ಬಿ/01/1995‐ 1995‐96ರ ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿಯಸಾದಿಲಾವ್ರು ಮತುತ್
ದೂರವಾಣಿ ಬಿಲುಗಳ ಡಿ ಬಿಲುಗಳ ಬಗಗ್
96

3/3/2010 0:00

D

42339

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಕವಾ/02/1994‐ 1994‐95ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿಯ ವಾಹನ, ದೂರವಾಣಿ
95
ಮತುತ್ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ಡಿ ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಬಗೆಗ್

3/3/2010 0:00

D

42339

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಕವಾ/02/1994‐ 1994‐95ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿಯ ವಾಹನ, ದೂರವಾಣಿ
95
ಮತುತ್ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ಡಿ ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಬಗೆಗ್

3/3/2010 0:00

D

42339

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಕವಾ/02/1994‐ 1994‐95ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿಯ ವಾಹನ, ದೂರವಾಣಿ
95
ಮತುತ್ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ಡಿ ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಬಗೆಗ್

3/3/2010 0:00

D

42340

GIA‐PRY & SEC

3/3/2010 0:00

D

42340

ADM‐1

3/3/2010 0:00

D

42340

MINO‐SEC

3/3/2010 0:00

D

42341

GIA‐PRY & SEC

3/3/2010 0:00

D

42341

ADM‐1

3/3/2010 0:00

D

42341

MINO‐SEC

3/3/2010 0:00

D

42342

GIA‐PRY & SEC

3/3/2010 0:00

D

42342

ADM‐1

3/3/2010 0:00

D

42342

MINO‐SEC

3/3/2010 0:00

D

42343

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/
(2)/ಇ
ಇ /09/2000‐ 2001‐02ನೇ
2001‐02ನ ೕ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್
ಆಯವ ಯ ಪತ
ಪತರ್ರ್ದ ಅನುಚೂಚಿ
`ಬಿ` ವೇತನಗಳ ಆಯವಯ್ಯ ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಕೆ ಬಗೆಗ್
01

3/3/2010 0:00

D

42343

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಇ /09/2000‐ 2001‐02ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯ ಪತರ್ದ ಅನುಚೂಚಿ
01
`ಬಿ` ವೇತನಗಳ ಆಯವಯ್ಯ ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಕೆ ಬಗೆಗ್

3/3/2010 0:00

D

42343

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಇ /09/2000‐ 2001‐02ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯ ಪತರ್ದ ಅನುಚೂಚಿ
01
`ಬಿ` ವೇತನಗಳ ಆಯವಯ್ಯ ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಕೆ ಬಗೆಗ್

3/3/2010 0:00

D

42344

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಇ /03/2000‐
01

2000‐01ನೇ ಸಾ ನ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗ ಗೆ
ರಿವಸರ್ಬೆಲ್ ಡೆಸಕ್ಗ್ಳ ಸರಬರಾಜು ಬಗೆಗ್

3/3/2010 0:00

D

42344

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಇ /03/2000‐
01

2000‐01ನೇ ಸಾ ನ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗ ಗೆ
ರಿವಸರ್ಬೆಲ್ ಡೆಸಕ್ಗ್ಳ ಸರಬರಾಜು ಬಗೆಗ್

3/3/2010 0:00

D

42344

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಇ /03/2000‐
01

2000‐01ನೇ ಸಾ ನ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗ ಗೆ
ರಿವಸರ್ಬೆಲ್ ಡೆಸಕ್ಗ್ಳ ಸರಬರಾಜು ಬಗೆಗ್

3/3/2010 0:00

D

42345

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಇ /03/2000‐
01

3/3/2010 0:00

D

42345

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಇ /03/2000‐
01

3/3/2010 0:00

D

ಎಂ (2)/ಇ /01/2001‐
13,786ರೂ ಗಳ ಎನ್.ಡಿ ಬಿಲುಲ್ಗಳನುನ್
02
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ ಕಳೂ ಸುವ ಬಗೆಗ್
13,786ರೂ ಗಳ ಎನ್.ಡಿ ಬಿಲುಲ್ಗಳನುನ್
ಎಂ (2)/ಇ /01/2001‐
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ ಕಳೂ ಸುವ ಬಗೆಗ್
02
13,786ರೂ ಗಳ ಎನ್.ಡಿ ಬಿಲುಲ್ಗಳನುನ್
ಎಂ (2)/ಇ /01/2001‐
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರಿಗೆ ಕಳೂ ಸುವ ಬಗೆಗ್
02
ಎಂ (2)/ಇ /01/2000‐ ಕಛೇರಿ ವಾಹನದ ಇಂಧನಕಾಕ್ಗಿ ರೂ,13,786/‐ಗಳನುನ್
ಎ ಬಿ ನ ಡಾರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
01
ಎಂ (2)/ಇ /01/2000‐ ಕಛೇರಿ ವಾಹನದ ಇಂಧನಕಾಕ್ಗಿ ರೂ,13,786/‐ಗಳನುನ್
ಎ ಬಿ ನ ಡಾರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
01
ಎಂ (2)/ಇ /01/2000‐ ಕಛೇರಿ ವಾಹನದ ಇಂಧನಕಾಕ್ಗಿ ರೂ,13,786/‐ಗಳನುನ್
ಎ ಬಿ ನ ಡಾರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
01
ಎಂ (2)/ಇ /05/2000‐ 2000‐01ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿ ವೆಚಚ್ ಮತುತ್ ಪರ್ಯಾಣ
ವೆಚಚ್ಕಾಕ್ಗಿ ಆಯವಯ್ಯ ಕುರಿತು.
01
ಎಂ (2)/ಇ /05/2000‐ 2000‐01ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿ ವೆಚಚ್ ಮತುತ್ ಪರ್ಯಾಣ
ವೆಚಚ್ಕಾಕ್ಗಿ ಆಯವಯ್ಯ ಕುರಿತು.
01
ಎಂ (2)/ಇ /05/2000‐ 2000‐01ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿ ವೆಚಚ್ ಮತುತ್ ಪರ್ಯಾಣ
ವೆಚಚ್ಕಾಕ್ಗಿ ಆಯವಯ್ಯ ಕುರಿತು.
01

2000‐01ನೇ ಸಾ ನ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗ ಗೆ
ರಿವಸ್ರ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಭಾಗ‐1
2000‐01ನೇ ಸಾ ನ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗ ಗೆ
ರಿವಸ್ರ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಭಾಗ‐1

ಎಂ (2)/ಇ /03/2000‐
01

42345

MINO‐SEC

42346

GIA‐PRY & SEC

42346

ADM‐1

42346

MINO‐SEC

42347

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (6)/ಇ /01/2000‐
01

42347

ADM‐1

ಎಂ (6)/ಇ /01/2000‐
01

42347

MINO‐SEC

ಎಂ (6)/ಇ /01/2000‐
01

42348

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (6)/ಇ /05/2001‐
02

42348

ADM‐1

ಎಂ (6)/ಇ /05/2001‐
02

42348

MINO‐SEC

ಎಂ (6)/ಇ /05/2001‐
02

42349

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (6)/ಹೊಪೌರ್ಶಾಅನು/0
1/2000‐01

42349

42349

42350

2000‐01ನೇ ಸಾ ನ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗ ಗೆ
ರಿವಸ್ರ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಭಾಗ‐1
2000‐01ನೇ ಸಾ ನ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳ
ಮಕಕ್ ಗೆ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್
2000‐01ನೇ ಸಾ ನ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳ
ಮಕಕ್ ಗೆ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್
2000‐01ನೇ ಸಾ ನ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳ
ಮಕಕ್ ಗೆ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್
ಇಸಾಲ್ಮಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಸೋ ಯೇಷನ್
ಶಾಂತಿಫಾಲ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನರಿಂಗಾನ ಬಂಟಾವ್ಳ
ಸಂಸೆಯ ಬಗೆ ಮಾ ತಿ
ಇಸಾಲ್ಮಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಸೋ ಯೇಷನ್
ಶಾಂತಿಫಾಲ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನರಿಂಗಾನ ಬಂಟಾವ್ಳ
ಸಂಸೆಯ ಬಗೆ ಮಾ ತಿ
ಇಸಾಲ್ಮಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಸೋ ಯೇಷನ್
ಶಾಂತಿಫಾಲ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನರಿಂಗಾನ ಬಂಟಾವ್ಳ
ಸಂಸೆಯ ಬಗೆ ಮಾ ತಿ
ರ್ೕಮತಿ ಅನಿತ ನೂನ, ರ್ೕಗಾರ್ಮ್‐ಕೋ‐
ಆಡಿನೇಟರ್, ಎನ್. .ಇ.ಆರ್.ಟಿ ನವದೆಹ , ಇವರ
ಬೇಟಿಯ ಬಗೆ
ರ್ೕಮತಿ ಅನಿತ ನೂನ, ರ್ೕಗಾರ್ಮ್‐ಕೋ‐
ಆಡಿನೇಟರ್, ಎನ್. .ಇ.ಆರ್.ಟಿ ನವದೆಹ , ಇವರ
ಬೇಟಿಯ ಬಗೆ
ರ್ೕಮತಿ ಅನಿತ ನೂನ, ರ್ೕಗಾರ್ಮ್‐ಕೋ‐
ಆಡಿನೇಟರ್, ಎನ್. .ಇ.ಆರ್.ಟಿ ನವದೆಹ , ಇವರ
ಬೇಟಿಯ ಬಗೆ

3/3/2010 0:00

D

3/3/2010 0:00

D

3/3/2010 0:00

D

3/3/2010 0:00

D

3/3/2010 0:00

D

3/3/2010 0:00

D

3/3/2010 0:00

D

3/3/2010 0:00

D

3/3/2010 0:00

D

3/3/2010 0:00

D

ದೊದೆದ್ೕಶ ಅಭೀವೃದಿದ್
ೕಜನೆಯಡಿ ಹೊಸ
ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್. ಮಾ ತಿ
1.ಬಾಗಲಕೋಟೆ
ಬಾಗಲಕೋಟೆ 2.ಬಿಜಾಪ
ಬಿಜಾಪುರ
ುರ 3.ಗುಲಬ್
ಗುಲ ಗಾರ್
ಗಾರ್ 4.ಬೀದರ್
ಬೀದರ್

3/3/2010 0:00

D

ADM‐1

ಎಂ (6)/ಹೊಪೌರ್ಶಾಅನು/0
1/2000‐01

ದೊದೆದ್ೕಶ ಅಭೀವೃದಿದ್
ೕಜನೆಯಡಿ ಹೊಸ
ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್. ಮಾ ತಿ
1.ಬಾಗಲಕೋಟೆ 2.ಬಿಜಾಪುರ 3.ಗುಲಬ್ಗಾರ್ 4.ಬೀದರ್

3/3/2010 0:00

D

MINO‐SEC

ಎಂ (6)/ಹೊಪೌರ್ಶಾಅನು/0
1/2000‐01

ದೊದೆದ್ೕಶ ಅಭೀವೃದಿದ್
ೕಜನೆಯಡಿ ಹೊಸ
ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್. ಮಾ ತಿ
1.ಬಾಗಲಕೋಟೆ 2.ಬಿಜಾಪುರ 3.ಗುಲಬ್ಗಾರ್ 4.ಬೀದರ್

3/3/2010 0:00

D

3/3/2010 0:00

D

3/3/2010 0:00

D

3/3/2010 0:00

D

3/3/2010 0:00

D

ಎಂ (2)/ಸಾಂ.ಕಾ/02/200
0‐01
ಎಂ (2)/ಸಾಂ.ಕಾ/02/200
0‐01
ಎಂ (2)/ಸಾಂ.ಕಾ/02/200
0‐01

ಎಂ (6)/ಅನುಬಿ ೕ/02/
GIA‐PRY & SEC
1995‐96

42350

ADM‐1

ಎಂ (6)/ಅನುಬಿ ೕ/02/
1995‐96

42350

MINO‐SEC

ಎಂ (6)/ಅನುಬಿ ೕ/02/
1995‐96

42351

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (6)/ಇ /03/1995‐
96

ಶೈಕಷ್ಣಿಕವಾಗಿ ಂದು ದ ಪರ್ದೇಶಗಳ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತರಿಗೆ ರೂಪಿ ರುವ
ೕಜನೆಗಾಗಿ ಕೇಂದರ್
ಸಕಾರ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದ 2ನೇ
ಕಂತಿನ ಬಗೆ
ಶೈಕಷ್ಣಿಕವಾಗಿ ಂದು ದ ಪರ್ದೇಶಗಳ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತರಿಗೆ ರೂಪಿ ರುವ
ೕಜನೆಗಾಗಿ ಕೇಂದರ್
ಸಕಾರ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದ 2ನೇ
ಕಂತಿನ ಬಗೆ
ಶೈಕಷ್ಣಿಕವಾಗಿ ಂದು ದ ಪರ್ದೇಶಗಳ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತರಿಗೆ ರೂಪಿ ರುವ
ೕಜನೆಗಾಗಿ ಕೇಂದರ್
ಸಕಾರ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದ 2ನೇ
ಕಂತಿನ ಬಗೆ
ಶಯಕಷ್ಣಿಕವಾಗಿ ಂದು ದ ಪರ್ದೇಶಗಳ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತರ ಕಷ್ಣ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಕುರಿತು 3ನೇ
ಹಂತ

42351

ADM‐1

ಎಂ (6)/ಇ /03/1995‐
96

42351

MINO‐SEC

ಎಂ (6)/ಇ /03/1995‐
96

42352

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (6)/ಇ /03/1995‐
96

42352

ADM‐1

ಎಂ (6)/ಇ /03/1995‐
96

42352

MINO‐SEC

ಎಂ (6)/ಇ /03/1995‐
96

42353

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (6)/ಇ /03/1997‐
98

42353

42353

42354
42354
42354
42355
42355
42355
42356
42356
42356
42357
42357
42357
42358

ಶಯಕಷ್ಣಿಕವಾಗಿ ಂದು ದ ಪರ್ದೇಶಗಳ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತರ ಕಷ್ಣ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಕುರಿತು 3ನೇ
ಹಂತ
ಶಯಕಷ್ಣಿಕವಾಗಿ ಂದು ದ ಪರ್ದೇಶಗಳ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತರ ಕಷ್ಣ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಕುರಿತು 3ನೇ
ಹಂತ
ಶಯಕಷ್ಣಿಕವಾಗಿ ಂದು ದ ಪರ್ದೇಶಗಳ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತರ ಕಷ್ಣ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಕುರಿತು 3ನೇ
ಹಂತ
ಶಯಕಷ್ಣಿಕವಾಗಿ ಂದು ದ ಪರ್ದೇಶಗಳ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತರ ಕಷ್ಣ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಕುರಿತು 3ನೇ
ಹಂತ
ಶಯಕಷ್ಣಿಕವಾಗಿ ಂದು ದ ಪರ್ದೇಶಗಳ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತರ ಕಷ್ಣ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಕುರಿತು 3ನೇ
ಹಂತ

3/3/2010 0:00

D

3/3/2010 0:00

D

3/3/2010 0:00

D

3/3/2010 0:00

D

3/3/2010 0:00

D

ಕೇಂಧರ್ ಪಾರ್ ೕಜಿತ ಶೈಕಷ್ಣಿಕವಾಗಿ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ 3ನೇ ಹಂತದ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಕಾಕ್ಗಿ
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್. ಭಾಗ‐2

3/3/2010 0:00

D

ADM‐1

ಎಂ (6)/ಇ /03/1997‐
98

ಕೇಂಧರ್ ಪಾರ್ ೕಜಿತ ಶೈಕಷ್ಣಿಕವಾಗಿ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ 3ನೇ ಹಂತದ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಕಾಕ್ಗಿ
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್. ಭಾಗ‐2

3/3/2010 0:00

D

MINO‐SEC

ಎಂ (6)/ಇ /03/1997‐
98

ಕೇಂಧರ್ ಪಾರ್ ೕಜಿತ ಶೈಕಷ್ಣಿಕವಾಗಿ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ 3ನೇ ಹಂತದ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಕಾಕ್ಗಿ
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್. ಭಾಗ‐2

3/3/2010 0:00

D

3/3/2010 0:00

D

3/3/2010 0:00

D

3/3/2010 0:00

D

3/3/2010 0:00

D

3/3/2010 0:00

D

3/3/2010 0:00

D

3/3/2010 0:00

D

3/3/2010 0:00

D

3/3/2010 0:00

D

3/3/2010 0:00

D

3/3/2010 0:00

D

3/3/2010 0:00

D

3/3/2010 0:00

D

ಎಂ (6)/ಡಿ ಬಿ/01/1998‐ 1998‐99ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿಯ ದೂರವಾಣಿ ಖಚಿರ್ನ
99
ಡಿ ಬಿ ಗಳ ಬಗೆಗ್.
ಎಂ ((6)/ಡಿ
)/ ಬಿ/01/1998‐
/ /
1998‐99ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿಯ
ಛ
ದೂರವಾಣಿ ಖಚಿರ್ನ
ADM‐1
ಡಿ ಬಿ ಗಳ ಬಗೆಗ್.
99
ಎಂ (6)/ಡಿ ಬಿ/01/1998‐ 1998‐99ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿಯ ದೂರವಾಣಿ ಖಚಿರ್ನ
MINO‐SEC
ಡಿ ಬಿ ಗಳ ಬಗೆಗ್.
99
ಎಂ (6)/ಇ /01/1998‐
GIA‐PRY & SEC
ಕಛೇರಿಯ ವಾಹನದ ದುರ ತ್ಯ ಡಿ ಬಿ ಲ್ನ ಬಗೆಗ್
99
ಎಂ (6)/ಇ /01/1998‐
ADM‐1
ಕಛೇರಿಯ ವಾಹನದ ದುರ ತ್ಯ ಡಿ ಬಿ ಲ್ನ ಬಗೆಗ್
99
ಎಂ (6)/ಇ /01/1998‐
MINO‐SEC
ಕಛೇರಿಯ ವಾಹನದ ದುರ ತ್ಯ ಡಿ ಬಿ ಲ್ನ ಬಗೆಗ್
99
1998‐99ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ಡಿ
ಎಂ (6)/ಸಾಬಿ/01/1998‐
GIA‐PRY & SEC
ಬಿ ನ ಬಗೆಗ್
99
1998‐99ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ಡಿ
ಎಂ (6)/ಸಾಬಿ/01/1998‐
ADM‐1
ಬಿ ನ ಬಗೆಗ್
99
1998‐99ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರಿನ ಡಿ
ಎಂ (6)/ಸಾಬಿ/01/1998‐
MINO‐SEC
ಬಿ ನ ಬಗೆಗ್
99
ಎಂ (6)/ಡಿ ಬಿ/01/1998‐ 1998‐99ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿಯ ಇಂಧನದ ವೆಚದ್ದ
GIA‐PRY & SEC
ಡಿ ಬಿ ನ ಬಗೆಗ್
99
ಎಂ (6)/ಡಿ ಬಿ/01/1998‐ 1998‐99ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿಯ ಇಂಧನದ ವೆಚದ್ದ
ADM‐1
ಡಿ ಬಿ ನ ಬಗೆಗ್
99
ಎಂ (6)/ಡಿ ಬಿ/01/1998‐ 1998‐99ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿಯ ಇಂಧನದ ವೆಚದ್ದ
MINO‐SEC
ಡಿ ಬಿ ನ ಬಗೆಗ್
99
ಉದುರ್ ಭಾಷಾ ಜೆಂಡಲ್ ಸಮಾನಕೆಕ್ ತರಬೇತಿ
ಎಂ (6)/ತಮಾತ/40/199
GIA‐PRY & SEC
ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಪುಸತ್ಕ ಡಿ.ಟಿ.ಪಿ ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿಗೆ ಹಣ
8‐99
ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ
GIA‐PRY & SEC

42358

ADM‐1

42358

MINO‐SEC

42359

GIA‐PRY & SEC

42359

ADM‐1

42359

MINO‐SEC

42360

GIA‐PRY & SEC

42360

ADM‐1

42360

MINO‐SEC

42361

GIA‐PRY & SEC

42361

ADM‐1

42361

MINO‐SEC

42362

GIA‐PRY & SEC

42362

ADM‐1

42362

MINO‐SEC

42363

GIA‐PRY & SEC

42363

ADM‐1

42363

MINO‐SEC

42484

ಉದುರ್ ಭಾಷಾ ಜೆಂಡಲ್ ಸಮಾನಕೆಕ್ ತರಬೇತಿ
ಎಂ (6)/ತಮಾತ/40/199
ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಪುಸತ್ಕ ಡಿ.ಟಿ.ಪಿ ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿಗೆ ಹಣ
8‐99
ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ
ಉದುರ್ ಭಾಷಾ ಜೆಂಡಲ್ ಸಮಾನಕೆಕ್ ತರಬೇತಿ
ಎಂ (6)/ತಮಾತ/40/199
ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಪುಸತ್ಕ ಡಿ.ಟಿ.ಪಿ ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿಗೆ ಹಣ
8‐99
ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ
1998‐99ನೇ ಸಾ ನ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ
ಎಂ (6)/ಇ /26/1998‐
ಅನುಷಾಠ್ನದ ಲ್ ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಗ ಗೆ ಒಟುಟ್
99
ರೂ,42.00 ಲಕಷ್ಗಳ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.
1998‐99ನೇ ಸಾ ನ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ
ಎಂ (6)/ಇ /26/1998‐
ಅನುಷಾಠ್ನದ ಲ್ ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಗ ಗೆ ಒಟುಟ್
99
ರೂ,42.00 ಲಕಷ್ಗಳ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.
1998‐99ನೇ ಸಾ ನ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ
ಎಂ (6)/ಇ /26/1998‐
ಅನುಷಾಠ್ನದ ಲ್ ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಗ ಗೆ ಒಟುಟ್
99
ರೂ,42.00 ಲಕಷ್ಗಳ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.
ಎಂ (6)/ಇ /01/1998‐
1999‐00ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ ವರದಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
99
ಎಂ (6)/ಇ /01/1998‐
1999‐00ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ ವರದಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
99
ಎಂ (6)/ಇ /01/1998‐
1999‐00ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ ವರದಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
99
ರಿ.ಅ ಸಂಖೆಯ್:30769/98 ಮು ಲ್ಂ ಎಜುಕೇಷನ್
ಎಂ (6)/ಶಾ.ನೊಂ/14/19
ಸೊಸೈಟಿ, ಮೈಸೂರು ಇವರ ಎಂ.ಇ.ಎಸ್ ಆಂಗಲ್
98‐99
ಮಾಧಯ್ಮ .ಪಾರ್.ಶಾಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಳೆಗೆ
ನೊಂದಣಿ ಕುರಿತಂತೆ
ರಿ.ಅ ಸಂಖೆಯ್:30769/98 ಮು ಲ್ಂ ಎಜುಕೇಷನ್
ಎಂ (6)/ಶಾ.ನೊಂ/14/19
ಸೊಸೈಟಿ, ಮೈಸೂರು ಇವರ ಎಂ.ಇ.ಎಸ್ ಆಂಗಲ್
98‐99
ಮಾಧಯ್ಮ .ಪಾರ್.ಶಾಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಳೆಗೆ
ನೊಂದಣಿ ಕುರಿತಂತೆ
ರಿ.ಅ ಸಂಖೆಯ್:30769/98
ಯ್
ಮು ಲ್ಂ ಎಜುಕೇಷನ್
ಎಂ (6)/ಶಾ.ನೊಂ/14/19
ಸೊಸೈಟಿ, ಮೈಸೂರು ಇವರ ಎಂ.ಇ.ಎಸ್ ಆಂಗಲ್
98‐99
ಮಾಧಯ್ಮ .ಪಾರ್.ಶಾಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಳೆಗೆ
ನೊಂದಣಿ ಕುರಿತಂತೆ
1999‐00ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯ ಪತರ್ದ ಅನುಚೂಚಿ
ಎಂ (2)/ಇ /14/1998‐
`ಬಿ` ವೇತನಗಳ ಮತುತ್ ನಿಗಧಿತ ಭತೆಯ್ಗಳ
99
ಅಂದಾಜುಗಳ ರಾಜಯ್ಮಟಟ್ದ ಆಯವಯ್ಯ ಅಂದಾಜು
ತಯಾರಿಕೆ ಬಗೆ
1999‐00ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯ ಪತರ್ದ ಅನುಚೂಚಿ
ಎಂ (2)/ಇ /14/1998‐
`ಬಿ` ವೇತನಗಳ ಮತುತ್ ನಿಗಧಿತ ಭತೆಯ್ಗಳ
99
ಅಂದಾಜುಗಳ ರಾಜಯ್ಮಟಟ್ದ ಆಯವಯ್ಯ ಅಂದಾಜು
ತಯಾರಿಕೆ ಬಗೆ
1999‐00ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯ ಪತರ್ದ ಅನುಚೂಚಿ
ಎಂ (2)/ಇ /14/1998‐
`ಬಿ` ವೇತನಗಳ ಮತುತ್ ನಿಗಧಿತ ಭತೆಯ್ಗಳ
99
ಅಂದಾಜುಗಳ ರಾಜಯ್ಮಟಟ್ದ ಆಯವಯ್ಯ ಅಂದಾಜು
ತಯಾರಿಕೆ ಬಗೆ
1998‐99ನೇ ಸಾ ನ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಮತುತ್
ಎಂ (2)/ಇ /08/1998‐
ಉದುರ್ ಗರ್ಂಥಾಲಯ ಪುಸಕಗಳ ಸರಬರಾಜು ಬಗೆಗ್
99
1998‐99ನೇ ಸಾ ನ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಮತುತ್
ಎಂ (2)/ಇ /08/1998‐
ಉದುರ್ ಗರ್ಂಥಾಲಯ ಪುಸಕಗಳ ಸರಬರಾಜು ಬಗೆಗ್
99
1998‐99ನೇ ಸಾ ನ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಮತುತ್
ಎಂ (2)/ಇ /08/1998‐
ಉದುರ್ ಗರ್ಂಥಾಲಯ ಪುಸಕಗಳ ಸರಬರಾಜು ಬಗೆಗ್
99

GIA‐PRY & SEC CPI/ ತಕಾ/01/1995‐96

ದಿ:11/03/1996 ರಿಂದ 15/03/1996ರ ಬೆಂಗಳುರು
ದಕಷ್ಣ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಬಗೆಗ್

3/3/2010 0:00

D

3/3/2010 0:00

D

3/3/2010 0:00

D

3/3/2010 0:00

D

3/3/2010 0:00

D

3/3/2010 0:00

D

3/3/2010 0:00

D

3/3/2010 0:00

D

3/3/2010 0:00

D

3/3/2010 0:00

D

3/3/2010 0:00

D

3/3/2010 0:00

D

3/3/2010 0:00

D

3/3/2010 0:00

D

3/3/2010 0:00

D

3/3/2010 0:00

D

3/3/2010 0:00

D

3/9/2010 0:00

D

42484

ADM‐1

CPI/ ತಕಾ/01/1995‐96

ದಿ:11/03/1996 ರಿಂದ 15/03/1996ರ ಬೆಂಗಳುರು
ದಕಷ್ಣ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಬಗೆಗ್

3/9/2010 0:00

D

42484

MINO‐SEC

CPI/ ತಕಾ/01/1995‐96

ದಿ:11/03/1996 ರಿಂದ 15/03/1996ರ ಬೆಂಗಳುರು
ದಕಷ್ಣ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಬಗೆಗ್

3/9/2010 0:00

D

42485

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ ತಕಾ/02/1995‐
96

ದಿ:29/01/1996 ರಿಂದ 02/02/1996ರ ವರೆಗಿನ
ತೆಲುಗು ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಬಗೆಗ್ ಬೆಂಗಳೂರು

3/9/2010 0:00

D

42485

ADM‐1

ಎಂ (2)/ ತಕಾ/02/1995‐
96

ದಿ:29/01/1996 ರಿಂದ 02/02/1996ರ ವರೆಗಿನ
ತೆಲುಗು ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಬಗೆಗ್ ಬೆಂಗಳೂರು

3/9/2010 0:00

D

42485

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ ತಕಾ/02/1995‐
96

ದಿ:29/01/1996 ರಿಂದ 02/02/1996ರ ವರೆಗಿನ
ತೆಲುಗು ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಬಗೆಗ್ ಬೆಂಗಳೂರು

3/9/2010 0:00

D

42486

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ ತಕಾ/03/1995‐ ದಿಂ29/01/1996 ರಿಂದ 03/02/1996ರ ವರೆಗಿನ
96
ತಮಿಳು ಕಷ್ಕರ ಕಾಯರ್ಗಾರದ ಬಗೆಗ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್

3/9/2010 0:00

D

42486

ADM‐1

ಎಂ (2)/ ತಕಾ/03/1995‐ ದಿಂ29/01/1996 ರಿಂದ 03/02/1996ರ ವರೆಗಿನ
96
ತಮಿಳು ಕಷ್ಕರ ಕಾಯರ್ಗಾರದ ಬಗೆಗ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್

3/9/2010 0:00

D

42486

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ ತಕಾ/03/1995‐ ದಿಂ29/01/1996 ರಿಂದ 03/02/1996ರ ವರೆಗಿನ
96
ತಮಿಳು ಕಷ್ಕರ ಕಾಯರ್ಗಾರದ ಬಗೆಗ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್

3/9/2010 0:00

D

42487

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ ತಕಾ/04/1995‐
96

3/9/2010 0:00

D

42487

ADM‐1

ಎಂ (2)/ ತಕಾ/04/1995‐
96

3/9/2010 0:00

D

42487

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ ತಕಾ/04/1995‐
96

3/9/2010 0:00

D

42488

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ ತಕಾ/05/1995‐
96

3/9/2010 0:00

D

42488

ADM‐1

ಎಂ (2)/ ತಕಾ/05/1995‐
96

3/9/2010 0:00

D

42488

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ ತಕಾ/05/1995‐
96

3/9/2010 0:00

D

42489

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ ತಕಾ/06/1996‐ ದಿ:22/02/1996 ರಿಂದ 24/02/1996ರ ವರೆಗಿನ
97
ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್ಯ ತೆಲುಗು ಕಷ್ಕರ ಕಾಯರ್ಗಾರದ ಬಗೆಗ್

3/9/2010 0:00

D

42489

ADM‐1

ಎಂ (2)/ ತಕಾ/06/1996‐ ದಿ:22/02/1996 ರಿಂದ 24/02/1996ರ ವರೆಗಿನ
97
ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್ಯ ತೆಲುಗು ಕಷ್ಕರ ಕಾಯರ್ಗಾರದ ಬಗೆಗ್

3/9/2010 0:00

D

42489

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ ತಕಾ/06/1996‐ ದಿ:22/02/1996 ರಿಂದ 24/02/1996ರ ವರೆಗಿನ
97
ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್ಯ ತೆಲುಗು ಕಷ್ಕರ ಕಾಯರ್ಗಾರದ ಬಗೆಗ್

3/9/2010 0:00

D

42490

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ ತಕಾ/07/1995‐
96

3/9/2010 0:00

D

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಜಾಷ್ನ
ಮತುತ್ ಗಣಿತದ ಬಗೆಗ್ ದಿ:24/02/1996 ರಿಂದ
28/02/1996 ರವರೆಗಿನ ತರಬೇತಿ ಬಗೆ
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಜಾಷ್ನ
ಮತುತ್ ಗಣಿತದ ಬಗೆಗ್ ದಿ:24/02/1996 ರಿಂದ
28/02/1996 ರವರೆಗಿನ
ರವರ ಗಿನ ತರಬೇತಿ
ತರಬ ತಿ ಬಗೆ
ಬಗ
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಜಾಷ್ನ
ಮತುತ್ ಗಣಿತದ ಬಗೆಗ್ ದಿ:24/02/1996 ರಿಂದ
28/02/1996 ರವರೆಗಿನ ತರಬೇತಿ ಬಗೆ
ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ//ದಿ:18/09/1995 ರಿಂದ
20/09/1995ರ ವರೆಗಿನ ತಮಿಳು ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ
ಮತು ಕಾಯರ್ಗಾರದ ಬಗೆ
ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ//ದಿ:18/09/1995 ರಿಂದ
20/09/1995ರ ವರೆಗಿನ ತಮಿಳು ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ
ಮತು ಕಾಯರ್ಗಾರದ ಬಗೆ
ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ//ದಿ:18/09/1995 ರಿಂದ
20/09/1995ರ ವರೆಗಿನ ತಮಿಳು ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ
ಮತು ಕಾಯರ್ಗಾರದ ಬಗೆ

1995‐96ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಡಯಟನ್ ಲ್ ನಡೆ ರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್

42490

ADM‐1

ಎಂ (2)/ ತಕಾ/07/1995‐
96

1995‐96ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಡಯಟನ್ ಲ್ ನಡೆ ರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್

3/9/2010 0:00

D

42490

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ ತಕಾ/07/1995‐
96

1995‐96ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಡಯಟನ್ ಲ್ ನಡೆ ರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್

3/9/2010 0:00

D

42491

GIA‐PRY & SEC

D

ADM‐1

3/9/2010 0:00

D

42491

MINO‐SEC

ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ದಿ:24/02/1996 ರಿಂದ
28/02/1996ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಬಗೆಗ್.
ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ದಿ:24/02/1996 ರಿಂದ
28/02/1996ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಬಗೆಗ್.
ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ದಿ:24/02/1996 ರಿಂದ
28/02/1996ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಬಗೆಗ್.

3/9/2010 0:00

42491

ಎಂ (2)/ ತಕಾ/08/1996‐
97
ಎಂ (2)/ ತಕಾ/08/1996‐
97
ಎಂ (2)/ ತಕಾ/08/1996‐
97

3/9/2010 0:00

D

42492

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ ತಕಾ/09/1995‐
96

ದಿ:23/11/1995 ರಿಂದ 25/11/1995ರ ವರೆಗಿನ
ರಾಜಯ್ ಮಟಟ್ದ ತಮಿಳು ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಬಗೆಗ್

3/9/2010 0:00

D

42492

ADM‐1

ಎಂ (2)/ ತಕಾ/09/1995‐
96

ದಿ:23/11/1995 ರಿಂದ 25/11/1995ರ ವರೆಗಿನ
ರಾಜಯ್ ಮಟಟ್ದ ತಮಿಳು ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಬಗೆಗ್

3/9/2010 0:00

D

42492

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ ತಕಾ/09/1995‐
96

ದಿ:23/11/1995 ರಿಂದ 25/11/1995ರ ವರೆಗಿನ
ರಾಜಯ್ ಮಟಟ್ದ ತಮಿಳು ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಬಗೆಗ್

3/9/2010 0:00

D

42493

GIA‐PRY & SEC

3/9/2010 0:00

D

3/9/2010 0:00

D

3/9/2010 0:00

D

3/9/2010 0:00

D

3/9/2010 0:00

D

3/9/2010 0:00

D

42493

42493
42494
42494
42494

ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ದಿ:03/02/1996‐ ರಿಂದ
ಎಂ (2)/ ತಕಾ/10/1996‐
07/02/1996ರ ವರೆಗಿನ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ಮತತ್
ಾನ ಬಗೆಗ್
97
ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಬಗೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ದಿ:03/02/1996‐ ರಿಂದ
ಎಂ (2)/ ತಕಾ/10/1996‐
ADM‐1
07/02/1996ರ ವರೆಗಿನ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ಮತತ್
ಾನ ಬಗೆಗ್
97
ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಬಗೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ದಿ:03/02/1996‐ ರಿಂದ
ಎಂ (2)/ ತಕಾ/10/1996‐
MINO‐SEC
07/02/1996ರ ವರೆಗಿನ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ಮತತ್
ಾನ ಬಗೆಗ್
97
ಕಷ್
ಕಷ್ಕರಿಗೆ
ತರಬೇತಿ ಬಗೆ
ಎಂ (2)/ ತಕಾ/32/1995‐
ಉದುರ್ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ
GIA‐PRY & SEC
96
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ಹಮಿಮ್ಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್
ಉದುರ್ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ
ಎಂ (2)/ ತಕಾ/32/1995‐
ADM‐1
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ಹಮಿಮ್ಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್
96
ಉದುರ್ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ
ಎಂ (2)/ ತಕಾ/32/1995‐
MINO‐SEC
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ಹಮಿಮ್ಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್
96

42495

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ ತಕಾ/11/1996‐ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ದಿ:02/09/1996
97
ರಿಂದ 06/09/1996ರ ವರೆಗಿನ ಕಾಯರ್ಗಾರದ ಬಗೆಗ್

3/9/2010 0:00

D

42495

ADM‐1

ಎಂ (2)/ ತಕಾ/11/1996‐ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ದಿ:02/09/1996
97
ರಿಂದ 06/09/1996ರ ವರೆಗಿನ ಕಾಯರ್ಗಾರದ ಬಗೆಗ್

3/9/2010 0:00

D

42495

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ ತಕಾ/11/1996‐ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ದಿ:02/09/1996
97
ರಿಂದ 06/09/1996ರ ವರೆಗಿನ ಕಾಯರ್ಗಾರದ ಬಗೆಗ್

3/9/2010 0:00

D

42496

GIA‐PRY & SEC

3/9/2010 0:00

D

42496

ADM‐1

3/9/2010 0:00

D

42496

MINO‐SEC

3/9/2010 0:00

D

ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ದಿ:09/09/1996
ಎಂ (2)/ ತಕಾ/12/1996‐
ರಿಂದ 13/09/1996ರ ವರೆಗಿನ
ಾನ ಮತುತ್ ಗಣಿತ
97
ಕಾಯರ್ಗಾರ ಬಗೆ.
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ದಿ:09/09/1996
ಎಂ (2)/ ತಕಾ/12/1996‐
ರಿಂದ 13/09/1996ರ ವರೆಗಿನ
ಾನ ಮತುತ್ ಗಣಿತ
97
ಕಾಯರ್ಗಾರ ಬಗೆ.
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ದಿ:09/09/1996
ಎಂ (2)/ ತಕಾ/12/1996‐
ರಿಂದ 13/09/1996ರ ವರೆಗಿನ
ಾನ ಮತುತ್ ಗಣಿತ
97
ಕಾಯರ್ಗಾರ ಬಗೆ.

42497

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ ತಕಾ/12/1996‐
97

42497

ADM‐1

ಎಂ (2)/ ತಕಾ/12/1996‐
97

42497

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ ತಕಾ/12/1996‐
97

42498

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ ತಕಾ/13/1996‐
97

42498

ADM‐1

ಎಂ (2)/ ತಕಾ/13/1996‐
97

42498

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ ತಕಾ/13/1996‐
97

42499

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (60/ಅನುಬಿ ೕ/01/
1993‐94

42499

ADM‐1

ಎಂ (60/ಅನುಬಿ ೕ/01/
1993‐94

42499

MINO‐SEC

ಎಂ (60/ಅನುಬಿ ೕ/01/
1993‐94

42500

ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
ದಿ:07/11/1996 ರಿಂದ 11/11/1996ರ ವರೆಗಿನ
ಕಾಯರ್ಗಾರದ ಬಗೆ
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
ದಿ:07/11/1996 ರಿಂದ 11/11/1996ರ ವರೆಗಿನ
ಕಾಯರ್ಗಾರದ ಬಗೆ
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
ದಿ:07/11/1996 ರಿಂದ 11/11/1996ರ ವರೆಗಿನ
ಕಾಯರ್ಗಾರದ ಬಗೆ
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
ದಿ:26/08/1996 ರಿಂದ 30/08/1996ರ ವೆರಗಿನ
ಜಾನ ಮತು ಗಣೀತದ ತರಬೇತಿ ಬಗೆ
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
ದಿ:26/08/1996 ರಿಂದ 30/08/1996ರ ವೆರಗಿನ
ಜಾನ ಮತು ಗಣೀತದ ತರಬೇತಿ ಬಗೆ
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
ದಿ:26/08/1996 ರಿಂದ 30/08/1996ರ ವೆರಗಿನ
ಜಾನ ಮತು ಗಣೀತದ ತರಬೇತಿ ಬಗೆ
ಶೈಕಷ್ಣಿಕವಾಗಿ ಂದಿ ದ ಪರ್ದೇಶಗಳ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತರಿಗಾಗಿ ರೂಪಿ ರುವ
ೕಜನೆಗಾಗಿ ಕೇಂದರ್
ಸಕಾರ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದ ಬಗೆಗ್.
ಭಾಗ‐1
ಶೈಕಷ್ಣಿಕವಾಗಿ ಂದಿ ದ ಪರ್ದೇಶಗಳ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತರಿಗಾಗಿ ರೂಪಿ ರುವ
ೕಜನೆಗಾಗಿ ಕೇಂದರ್
ಸಕಾರ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದ ಬಗೆಗ್.
ಭಾಗ‐1
ಶೈಕಷ್ಣಿಕವಾಗಿ ಂದಿ ದ ಪರ್ದೇಶಗಳ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತರಿಗಾಗಿ ರೂಪಿ ರುವ
ೕಜನೆಗಾಗಿ ಕೇಂದರ್
ಸಕಾರ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದ ಬಗೆಗ್.
ಭಾಗ 1
ಭಾಗ‐1

3/9/2010 0:00

D

3/9/2010 0:00

D

3/9/2010 0:00

D

3/9/2010 0:00

D

3/9/2010 0:00

D

3/9/2010 0:00

D

3/9/2010 0:00

D

3/9/2010 0:00

D

3/9/2010 0:00

D

ಶೈಕಷ್ಣಿಕವಾಗಿ ಂದು ೕದ ಪರ್ದೇಶಗಳ ಅಲಪ್
ಎಂ (6)/ಅನುಬಿ ೕ/01/
ಸಂಖಾಯ್ತರಿಗಾಗಿ ರೂಪಿ ರುವ
ೕಜನೆಗಾಗಿ ಕೇಂದರ್
GIA‐PRY & SEC
1993‐94
ಸಕಾರ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದ ಬಗೆಗ್

3/9/2010 0:00

D

42500

ADM‐1

ಶೈಕಷ್ಣಿಕವಾಗಿ ಂದು ೕದ ಪರ್ದೇಶಗಳ ಅಲಪ್
ಎಂ (6)/ಅನುಬಿ ೕ/01/
ಸಂಖಾಯ್ತರಿಗಾಗಿ ರೂಪಿ ರುವ
ೕಜನೆಗಾಗಿ ಕೇಂದರ್
1993‐94
ಸಕಾರ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದ ಬಗೆಗ್

3/9/2010 0:00

D

42500

MINO‐SEC

ಶೈಕಷ್ಣಿಕವಾಗಿ ಂದು ೕದ ಪರ್ದೇಶಗಳ ಅಲಪ್
ಎಂ (6)/ಅನುಬಿ ೕ/01/
ಸಂಖಾಯ್ತರಿಗಾಗಿ ರೂಪಿ ರುವ
ೕಜನೆಗಾಗಿ ಕೇಂದರ್
1993‐94
ಸಕಾರ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದ ಬಗೆಗ್

3/9/2010 0:00

D

ಶೈಕಷ್ಣಿಕವಾಗಿ ಂದು ದ ಪರ್ದೇಶಗಳ ಅಲಪ್
ಎಂ (6)/ಅನುಬಿ ೕ/01/
ಸಂಖಾಯ್ತರಿಗಾಗಿ ರೂಪಿ ರುವ
ೕಜನೆಗಾಗಿ ಕೇಂದರ್
GIA‐PRY & SEC
1993‐94
ಸಕಾರ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಅನುದಾನದ ಬಗೆಗ್ ಭಾಗ‐03

3/9/2010 0:00

D

42501

42501

ADM‐1

ಶೈಕಷ್ಣಿಕವಾಗಿ ಂದು ದ ಪರ್ದೇಶಗಳ ಅಲಪ್
ಎಂ (6)/ಅನುಬಿ ೕ/01/
ಸಂಖಾಯ್ತರಿಗಾಗಿ ರೂಪಿ ರುವ
ೕಜನೆಗಾಗಿ ಕೇಂದರ್
1993‐94
ಸಕಾರ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಅನುದಾನದ ಬಗೆಗ್ ಭಾಗ‐03

3/9/2010 0:00

D

42501

MINO‐SEC

ಶೈಕಷ್ಣಿಕವಾಗಿ ಂದು ದ ಪರ್ದೇಶಗಳ ಅಲಪ್
ಎಂ (6)/ಅನುಬಿ ೕ/01/
ಸಂಖಾಯ್ತರಿಗಾಗಿ ರೂಪಿ ರುವ
ೕಜನೆಗಾಗಿ ಕೇಂದರ್
1993‐94
ಸಕಾರ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಅನುದಾನದ ಬಗೆಗ್ ಭಾಗ‐03

3/9/2010 0:00

D

42503

42503

42503

42506
42506
42506

ವಾಹನ ಸಂಖೆಯ್: ಕೆ.ಎ‐01ಜಿ‐3229
ಎಂ (6)/ . ಪರ್/28/1998
ಅಫಘಾತಕಿಕ್ಡಾಗಿರುವುದರ ಬಗೆಗ್ ಮತುತ್ ವಾಹನ
GIA‐PRY & SEC
‐99
ಚಾಲಕ ರ್ೕ>ಕೆಂಪಜೋಗಯಯ್ ಹೂಡಿರುವ
ಕದದ್ಮೆ
ಕುರಿತು.
ವಾಹನ ಸಂಖೆಯ್: ಕೆ.ಎ‐01ಜಿ‐3229
ಎಂ (6)/ . ಪರ್/28/1998
ಅಫಘಾತಕಿಕ್ಡಾಗಿರುವುದರ ಬಗೆಗ್ ಮತುತ್ ವಾಹನ
ADM‐1
‐99
ಚಾಲಕ ರ್ೕ>ಕೆಂಪಜೋಗಯಯ್ ಹೂಡಿರುವ
ಕದದ್ಮೆ
ಕುರಿತು.
ವಾಹನ ಸಂಖೆಯ್: ಕೆ.ಎ‐01ಜಿ‐3229
ಎಂ (6)/ . ಪರ್/28/1998
ಅಫಘಾತಕಿಕ್ಡಾಗಿರುವುದರ ಬಗೆಗ್ ಮತುತ್ ವಾಹನ
MINO‐SEC
‐99
ಚಾಲಕ ರ್ೕ>ಕೆಂಪಜೋಗಯಯ್ ಹೂಡಿರುವ
ಕದದ್ಮೆ
ಕುರಿತು.
ದಿ:23/07/19988 22/031997ರ ವರೆಗಿನ ಕಛೇರಿ
GIA‐PRY & SEC CPI/ನವ/01/1988‐89
ಚೆಕುಕ್ಗಳ ನಗದು ಹಣ ತರಿ ರುವ ವ .
ದಿ:23/07/19988 22/031997ರ ವರೆಗಿನ ಕಛೇರಿ
ADM‐1
CPI/ನವ/01/1988‐89
ಚೆಕುಕ್ಗಳ ನಗದು ಹಣ ತರಿ ರುವ ವ .
ದಿ:23/07/19988 22/031997ರ ವರೆಗಿನ ಕಛೇರಿ
MINO‐SEC
CPI/ನವ/01/1988‐89
ಚೆಕುಕ್ಗಳ ನಗದು ಹಣ ತರಿ ರುವ ವ .

3/9/2010 0:00

C

3/9/2010 0:00

C

3/9/2010 0:00

C

3/9/2010 0:00

A

3/9/2010 0:00

A

3/9/2010 0:00

A

42509

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ನವ/02/1998‐
99

ದಿ:07/02/1998 ರಿಂದ 21/05/2001ರ ವರೆಗಿನ
ನಗದು ಹಣ ಮತುತ್ ಚೆಕುಕ್ಗಳ ತರಣಾ ವ

3/9/2010 0:00

A

42509

ADM‐1

ಎಂ (2)/ನವ/02/1998‐
99

ದಿ:07/02/1998 ರಿಂದ 21/05/2001ರ ವರೆಗಿನ
ನಗದು ಹಣ ಮತುತ್ ಚೆಕುಕ್ಗಳ ತರಣಾ ವ

3/9/2010 0:00

A

42509

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ನವ/02/1998‐
99

ದಿ:07/02/1998 ರಿಂದ 21/05/2001ರ ವರೆಗಿನ
ನಗದು ಹಣ ಮತುತ್ ಚೆಕುಕ್ಗಳ ತರಣಾ ವ

3/9/2010 0:00

A

42511

GIA‐PRY & SEC

ಬಬ್ಂದಿ

3/9/2010 0:00

A

42511

ADM‐1

ಬಬ್ಬ್ಂದಿ

3/9/2010 0:00

A

42511

MINO‐SEC

ಬಬ್ಂದಿ

3/9/2010 0:00

A

42512

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ನವ/02/1991‐
92

12/07/1991 ರಿಂದ 07/12/1993ರ ವರೆಗಿನ
ಬಂದಿಯ ಟಿ.ಎ ಮತುತ್ ಎಲ್.ಟಿ. ಅಕಾವ್ಡೆಂಸ್ ವ

3/9/2010 0:00

A

42512

ADM‐1

ಎಂ (2)/ನವ/02/1991‐
92

12/07/1991 ರಿಂದ 07/12/1993ರ ವರೆಗಿನ
ಬಂದಿಯ ಟಿ.ಎ ಮತುತ್ ಎಲ್.ಟಿ. ಅಕಾವ್ಡೆಂಸ್ ವ

3/9/2010 0:00

A

42512

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ನವ/02/1991‐
92

12/07/1991 ರಿಂದ 07/12/1993ರ ವರೆಗಿನ
ಬಂದಿಯ ಟಿ.ಎ ಮತುತ್ ಎಲ್.ಟಿ. ಅಕಾವ್ಡೆಂಸ್ ವ

3/9/2010 0:00

A

42513

GIA‐PRY & SEC

3/9/2010 0:00

A

42513

ADM‐1

3/9/2010 0:00

A

42513

MINO‐SEC

3/9/2010 0:00

A

42515

GIA‐PRY & SEC

3/9/2010 0:00

A

42515

ADM‐1

3/9/2010 0:00

A

42515

MINO‐SEC

3/9/2010 0:00

A

ಎಂ (2)/ನವ/03/1993‐
94
ಎಂ ((2)/ನವ/03/1993‐
)
94
ಎಂ (2)/ನವ/03/1993‐
94

1993 ಏಪಿರ್ಲ್ ನಿಂದ 1996 ಏಪಿರ್ಲ್ ವರೆಗಿನ
ಟಿ.ಎ ಅಕೆವ್ಂಡೆಸ್ ವ
1993 ಏಪಿರ್ರ್ಲ್ ನಿಂದ 1996 ಏಪಿರ್ರ್ಲ್ ವರೆಗಿನ
ಟಿ.ಎ ಅಕೆವ್ಂಡೆಸ್ ವ
1993 ಏಪಿರ್ಲ್ ನಿಂದ 1996 ಏಪಿರ್ಲ್ ವರೆಗಿನ
ಟಿ.ಎ ಅಕೆವ್ಂಡೆಸ್ ವ

ಎಂ (2)/ನವ/04/1988‐
ಡಿಸೆಂಬರ್ 1988 ರಿಂದ ಮಾಚ್ರ್ 2001ರ ವರೆಗಿನ
89
ಮಿಸ್ ಲೆ ಸ್ಯಸ್ ಅಕಾವ್ಡಂಟ್ ವ .
ಡಿಸೆಂಬರ್ 1988 ರಿಂದ ಮಾಚ್ರ್ 2001ರ ವರೆಗಿನ
ಎಂ (2)/ನವ/04/1988‐
ಮಿಸ್ ಲೆ ಸ್ಯಸ್ ಅಕಾವ್ಡಂಟ್ ವ .
89
ಡಿಸೆಂಬರ್ 1988 ರಿಂದ ಮಾಚ್ರ್ 2001ರ ವರೆಗಿನ
ಎಂ (2)/ನವ/04/1988‐
ಮಿಸ್ ಲೆ ಸ್ಯಸ್ ಅಕಾವ್ಡಂಟ್ ವ .
89
ಎಂ (2)/ಪರ್ಭ/05/2001‐ ಆಗಸ್ಟ್ 2001 ರಿಂದ ಮಾಚ್ರ್ 2003ರ ಬಬ್ಂದಿ ಮತುತ್
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಟಿ.ಎ ಅಕಾವ್ಡೆಂಟ್ ವ .
02
ಎಂ (2)/ಪರ್ಭ/05/2001‐ ಆಗಸ್ಟ್ 2001 ರಿಂದ ಮಾಚ್ರ್ 2003ರ ಬಬ್ಂದಿ ಮತುತ್
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಟಿ.ಎ ಅಕಾವ್ಡೆಂಟ್ ವ .
02
ಎಂ (2)/ಪರ್ಭ/05/2001‐ ಆಗಸ್ಟ್ 2001 ರಿಂದ ಮಾಚ್ರ್ 2003ರ ಬಬ್ಂದಿ ಮತುತ್
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಟಿ.ಎ ಅಕಾವ್ಡೆಂಟ್ ವ .
02

42522

GIA‐PRY & SEC

42522

ADM‐1

42522

MINO‐SEC

42525

GIA‐PRY & SEC

42525

ADM‐1

42525

MINO‐SEC

42530

GIA‐PRY & SEC

42530

ADM‐1

42530

MINO‐SEC

42533

GIA‐PRY & SEC

42533

ADM‐1

42533

MINO‐SEC

42536

GIA‐PRY & SEC

42536

ADM‐1

42536

MINO‐SEC

42539

GIA‐PRY & SEC

42539

ADM‐1

42539

MINO‐SEC

42545

GIA‐PRY & SEC

42545

ADM‐1

42545

MINO‐SEC

42547

GIA‐PRY & SEC

42547

ADM‐1

42547

MINO‐SEC

42559

ಮಾಚ್ರ್ 1996 ರಿಂದ ಮಾಚ್ರ್ 2003ರ ವರೆಗಿನ
ಎಂ (2)/ಪರ್ಭ/05/1996‐
ಬಬ್ಂದಿ ಟಿ.ಎ ಅಕಾವ್ಡಂಟ್ ವ ಬಗೆಗ್.
97
ಮಾಚ್ರ್ 1996 ರಿಂದ ಮಾಚ್ರ್ 2003ರ ವರೆಗಿನ
ಎಂ (2)/ಪರ್ಭ/05/1996‐
ಬಬ್ಂದಿ ಟಿ.ಎ ಅಕಾವ್ಡಂಟ್ ವ ಬಗೆಗ್.
97
ಮಾಚ್ರ್ 1996 ರಿಂದ ಮಾಚ್ರ್ 2003ರ ವರೆಗಿನ
ಎಂ (2)/ಪರ್ಭ/05/1996‐
ಬಬ್ಂದಿ ಟಿ.ಎ ಅಕಾವ್ಡಂಟ್ ವ ಬಗೆಗ್.
97
ಎಂ (2)/ನವ/04/1992‐ ಮೇ 1992 ರಿಂದ ಏಪಿರ್ಲ್ 1994ರ ವರೆಗಿನ ಬಬ್ಂದಿ
93
ವೇತನ ಬಟವಾಡ ವ .
ಎಂ (2)/ನವ/04/1992‐ ಮೇ 1992 ರಿಂದ ಏಪಿರ್ಲ್ 1994ರ ವರೆಗಿನ ಬಬ್ಂದಿ
93
ವೇತನ ಬಟವಾಡ ವ .
ಎಂ (2)/ನವ/04/1992‐ ಮೇ 1992 ರಿಂದ ಏಪಿರ್ಲ್ 1994ರ ವರೆಗಿನ ಬಬ್ಂದಿ
93
ವೇತನ ಬಟವಾಡ ವ .
ಎಂ (2)/ನವ/02/1990‐ ಜುಲೈ 1990 ರಿಂದ ಏಪಿರ್ಲ್ 1992ರ ವರೆಗಿನ ಬಬ್ಂದಿ
91
ವೇತನ ಬಟವಾಡೆ ವ .
ಎಂ (2)/ನವ/02/1990‐ ಜುಲೈ 1990 ರಿಂದ ಏಪಿರ್ಲ್ 1992ರ ವರೆಗಿನ ಬಬ್ಂದಿ
91
ವೇತನ ಬಟವಾಡೆ ವ .
ಎಂ (2)/ನವ/02/1990‐ ಜುಲೈ 1990 ರಿಂದ ಏಪಿರ್ಲ್ 1992ರ ವರೆಗಿನ ಬಬ್ಂದಿ
91
ವೇತನ ಬಟವಾಡೆ ವ .
ಜೂನ್ 2000 ರಿಂದ ಜನವರಿ 2002ರ ವರೆಗಿನ
ಎಂ (2)/ನವ/01/2000‐
ಬಬ್ಂದಿ ವೇನತ ಬಟವಾಡೆ ವ .
01
ಜೂನ್ 2000 ರಿಂದ ಜನವರಿ 2002ರ ವರೆಗಿನ
ಎಂ (2)/ನವ/01/2000‐
ಬಬ್ಂದಿ ವೇನತ ಬಟವಾಡೆ ವ .
01
ಜೂನ್ 2000 ರಿಂದ ಜನವರಿ 2002ರ ವರೆಗಿನ
ಎಂ (2)/ನವ/01/2000‐
ಬಬ್ಂದಿ ವೇನತ ಬಟವಾಡೆ ವ .
01
ಸೆಪೆಟ್ಂಬರ್ 1987 ರಿಂದ ಜೂನ್ 1990ರ ವರೆಗಿನ
ಎಂ (2)/ನವ/01/1987‐
ಬಬ್ಂದಿ ವೇತನ ವ .
88
ಸೆಪೆಟ್ಂಬರ್ 1987 ರಿಂದ ಜೂನ್ 1990ರ ವರೆಗಿನ
ಎಂ (2)/ನವ/01/1987‐
ಬಬ್ಂದಿ ವೇತನ ವ .
88
ಸೆಪೆಟ್ಂಬರ್ 1987 ರಿಂದ ಜೂನ್ 1990ರ ವರೆಗಿನ
ಎಂ (2)/ನವ/01/1987‐
ಬಬ್ಂದಿ ವೇತನ ವ .
88
ಎಂ (2)/ನವ/01/1994‐ ಮೇ 1994 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 1998ರ ವರೆಗಿನ ಬಬ್ಂದಿ
95
ವೇತನ ಬಟವಾಡೆ ವ .
ಎಂ (2)/ನವ/01/1994‐ ಮೇ 1994 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 1998ರ ವರೆಗಿನ ಬಬ್ಂದಿ
95
ವೇತನ ಬಟವಾಡೆ ವ .
ಎಂ (2)/ನವ/01/1994‐ ಮೇ 1994 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 1998ರ ವರೆಗಿನ ಬಬ್ಂದಿ
95
ವೇತನ ಬಟವಾಡೆ ವ .
ಎಂ (2)/ಇ /01/1988‐
23/05/1988 ರಿಂದ 30/03/1994ರ ವರೆಗಿನ
89
ಅಲಾಟ್ ಮೆಂಟ್ ವ .
ಎಂ (2)/ಇ /01/1988‐
23/05/1988 ರಿಂದ 30/03/1994ರ ವರೆಗಿನ
89
ಅಲಾಟ್ ಮೆಂಟ್ ವ .
ಎಂ (2)/ಇ /01/1988‐
23/05/1988 ರಿಂದ 30/03/1994ರ ವರೆಗಿನ
89
ಅಲಾಟ್ ಮೆಂಟ್ ವ .
ಎಂ (2)/ಇ /01/1988‐
ಬಬ್ಂದಿ ಮತುತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಜರಾತಿ ಪುಸತ್ಕಗಳು.
89
ಎಂ (2)/ಇ /01/1988‐
ಬಬ್ಂದಿ ಮತುತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಜರಾತಿ ಪುಸತ್ಕಗಳು.
89
ಎಂ (2)/ಇ /01/1988‐
ಬಬ್ಂದಿ ಮತುತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಜರಾತಿ ಪುಸತ್ಕಗಳು.
89

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

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

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

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

3/9/2010 0:00

A

3/9/2010 0:00

A

3/9/2010 0:00

A

3/9/2010 0:00

A

GIA‐PRY & SEC ಎಂ (2)/ಖರ/01/2000‐01

ಖಜಾನೆಯ ಟೋಕನ್ ಪುಸತ್ಕಗಳು

3/9/2010 0:00

A

42559

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಖರ/01/2000‐01

ಖಜಾನೆಯ ಟೋಕನ್ ಪುಸತ್ಕಗಳು

3/9/2010 0:00

A

42559

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಖರ/01/2000‐01

ಖಜಾನೆಯ ಟೋಕನ್ ಪುಸತ್ಕಗಳು

3/9/2010 0:00

A

42566

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಸಾಂ.ಕಾ/01/200
0‐01

42566

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಸಾಂ.ಕಾ/01/200
0‐01

42566

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಸಾಂ.ಕಾ/01/200
0‐01

42567

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಇ /01/2000‐
01

42567

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಇ /01/2000‐
01

42567

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಇ /01/2000‐
01

42572
42572
42572
42573
42573
42573

ಎಂ (2)/ಸಾಂ.ಕಾ/01/200
6‐07
ಎಂ (2)/ಸಾಂ.ಕಾ/01/200
ADM‐1
6‐07
ಎಂ (2)/ಸಾಂ.ಕಾ/01/200
MINO‐SEC
6‐07
ಎಂ (2)/ಸಾಂ.ಕಾ/01/200
GIA‐PRY & SEC
7‐08
ಎಂ (2)/ಸಾಂ.ಕಾ/01/200
ADM‐1
7‐08
ಎಂ (2)/ಸಾಂ.ಕಾ/01/200
MINO‐SEC
7‐08
GIA‐PRY & SEC

ಉದುರ್ ಮತುತ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲಾ ಮಕಕ್ ಗೆ
ಸಾಮಸಕ್ೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಶಯಕಷ್ಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ
ತಾ// ಜಿಲಾ ಸಪ್ಧೆರ್ಗಳು ನಡೆ ದ ಬಗೆ ವರ
ಉದುರ್ ಮತುತ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲಾ ಮಕಕ್ ಗೆ
ಸಾಮಸಕ್ೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಶಯಕಷ್ಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ
ತಾ// ಜಿಲಾ ಸಪ್ಧೆರ್ಗಳು ನಡೆ ದ ಬಗೆ ವರ
ಉದುರ್ ಮತುತ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲಾ ಮಕಕ್ ಗೆ
ಸಾಮಸಕ್ೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಶಯಕಷ್ಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ
ತಾ// ಜಿಲಾ ಸಪ್ಧೆರ್ಗಳು ನಡೆ ದ ಬಗೆ ವರ
2000‐01ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಡೆಸುಕ್ಗಳ ಸರಬರಾಜು
ಮಾಡಿ ಬಿ.ಇ.ಓ ಗ ಂದ ದೃಡೀಕರಣ ಪಡೆದ
ವ್ೕಕೃತಿಗಳ ಬಗೆ
2000‐01ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಡೆಸುಕ್ಗಳ ಸರಬರಾಜು
ಮಾಡಿ ಬಿ.ಇ.ಓ ಗ ಂದ ದೃಡೀಕರಣ ಪಡೆದ
ವ್ೕಕೃತಿಗಳ ಬಗೆ
2000‐01ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಡೆಸುಕ್ಗಳ ಸರಬರಾಜು
ಮಾಡಿ ಬಿ.ಇ.ಓ ಗ ಂದ ದೃಡೀಕರಣ ಪಡೆದ
ವ್ೕಕೃತಿಗಳ ಬಗೆ
2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ
ಜಿಲಾವಾರು ಮಾ ತಿಗಳ ಬಗೆಗ್
2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ
ಜಿಲಾವಾರು ಮಾ ತಿಗಳ ಬಗೆಗ್
2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ
ಜಿಲಾವಾರು ಮಾ ತಿಗಳ ಬಗೆಗ್
2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ
ಜಿಲಾವಾರು ಮಾ ತಿಗಳ ಬಗೆಗ್
2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ
ಜಿಲಾವಾರು ಮಾ ತಿಗಳ ಬಗೆಗ್
2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ
ಜಿಲಾವಾರು ಮಾ ತಿಗಳ ಬಗೆಗ್ಗ್

3/9/2010 0:00

D

3/9/2010 0:00

D

3/9/2010 0:00

D

3/9/2010 0:00

D

3/9/2010 0:00

D

3/9/2010 0:00

D

3/12/2010 0:00

D

3/12/2010 0:00

D

3/12/2010 0:00

D

3/12/2010 0:00

D

3/12/2010 0:00

D

3/12/2010 0:00

D

42574

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಸಾಂ.ಕಾ/01/200 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ
5‐06
ಖಚುರ್ಗಳ ವರದ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.

3/12/2010 0:00

D

42574

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಸಾಂ.ಕಾ/01/200 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ
5‐06
ಖಚುರ್ಗಳ ವರದ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.

3/12/2010 0:00

D

42574

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಸಾಂ.ಕಾ/01/200 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ
5‐06
ಖಚುರ್ಗಳ ವರದ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.

3/12/2010 0:00

D

42576

GIA‐PRY & SEC

3/12/2010 0:00

D

42576

ADM‐1

3/12/2010 0:00

D

42576

MINO‐SEC

3/12/2010 0:00

D

42577

GIA‐PRY & SEC

3/12/2010 0:00

D

42577

ADM‐1

3/12/2010 0:00

D

42577

MINO‐SEC

3/12/2010 0:00

D

ಎಂ (2)/ಇ /01/2005‐
06
ಎಂ (2)/ಇ /01/2005‐
06
ಎಂ (2)/ಇ /01/2005‐
06

ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳ ಮಾ ತಿ
ಸಂಗರ್ ಸುವ ಬಗೆಗ್
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳ ಮಾ ತಿ
ಸಂಗರ್ ಸುವ ಬಗೆಗ್
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳ ಮಾ ತಿ
ಸಂಗರ್ ಸುವ ಬಗೆಗ್
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ ಭಾಷೇಗಳ ಸಾಥ್ನಮಾನಗಳ ಕುರಿತು
ಎಂ (2)/ಇ /70/2005‐
ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದ ಭಾಷಾ ಆಯುಕತ್ರ ಪರ್ಶಾನ್ವ ಗ ಗೆ
06
ಮಾ ತಿ ಕಳು
ಕೊಡುವ ಬಗೆ.
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ ಭಾಷೇಗಳ ಸಾಥ್ನಮಾನಗಳ ಕುರಿತು
ಎಂ (2)/ಇ /70/2005‐
ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದ ಭಾಷಾ ಆಯುಕತ್ರ ಪರ್ಶಾನ್ವ ಗ ಗೆ
06
ಮಾ ತಿ ಕಳು
ಕೊಡುವ ಬಗೆ.
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ ಭಾಷೇಗಳ ಸಾಥ್ನಮಾನಗಳ ಕುರಿತು
ಎಂ (2)/ಇ /70/2005‐
ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದ ಭಾಷಾ ಆಯುಕತ್ರ ಪರ್ಶಾನ್ವ ಗ ಗೆ
06
ಮಾ ತಿ ಕಳು
ಕೊಡುವ ಬಗೆ.

42578

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಉನಾಯ್/53388/0 ಉಚಚ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯ ರಿ.ಪಿ ಸ:53388/2003ಇಡಿಎನ್
3/2005‐06
ಮೈನಾರಿಟಿ ವೇಲ್ ಫೇರ್ ಬಿಜಾಪುರ ಬಗೆಗ್

3/12/2010 0:00

D

42578

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಉನಾಯ್/53388/0 ಉಚಚ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯ ರಿ.ಪಿ ಸ:53388/2003ಇಡಿಎನ್
3/2005‐06
ಮೈನಾರಿಟಿ ವೇಲ್ ಫೇರ್ ಬಿಜಾಪುರ ಬಗೆಗ್

3/12/2010 0:00

D

42578

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಉನಾಯ್/53388/0 ಉಚಚ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯ ರಿ.ಪಿ ಸ:53388/2003ಇಡಿಎನ್
3/2005‐06
ಮೈನಾರಿಟಿ ವೇಲ್ ಫೇರ್ ಬಿಜಾಪುರ ಬಗೆಗ್

3/12/2010 0:00

D

42579
42579
42579
42580
42580
42580

ಎಂ (2)(4)/ಇ /120/200
5‐06
ಎಂ (2)(4)/ಇ /120/200
ADM‐1
5‐06
ಎಂ (2)(4)/ಇ /120/200
MINO‐SEC
5‐06
ಎಂ (2)(4)/ಇ /50/2005
GIA‐PRY & SEC
‐06
ಎಂ (2)(4)/ಇ /50/2005
ADM‐1
‐06
ಎಂ (2)(4)/ಇ /50/2005
MINO‐SEC
‐06
GIA‐PRY & SEC

42581

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಸಾಂ.ಕಾ/15/200
4‐05

42581

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಸಾಂ.ಕಾ/15/200
4‐05

42581

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಸಾಂ.ಕಾ/15/200
4‐05

42582

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ ತಕಾ/81/2004‐
05

42582

ADM‐1

ಎಂ (2)/ ತಕಾ/81/2004‐
05

42582

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ ತಕಾ/81/2004‐
05

42583

GIA‐PRY & SEC

42583

ADM‐1

42583

MINO‐SEC

42584

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಶಾಸಥ್&ಹಅನು/51
/2004‐05
ಎಂ (2)/ಶಾಸಥ್&ಹಅನು/51
/2004‐05
ಎಂ (2)/ಶಾಸಥ್&ಹಅನು/51
/2004‐05
ಎಂ (2)/ಇ /01/2004‐
05

ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಆ

ೕಗಕೆಕ್ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/12/2010 0:00

D

ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಆ

ೕಗಕೆಕ್ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/12/2010 0:00

D

ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಆ

ೕಗಕೆಕ್ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/12/2010 0:00

D

3/12/2010 0:00

D

3/12/2010 0:00

D

3/12/2010 0:00

D

3/12/2010 0:00

D

3/12/2010 0:00

D

3/12/2010 0:00

D

3/12/2010 0:00

D

3/12/2010 0:00

D

3/12/2010 0:00

D

3/12/2010 0:00

D

3/12/2010 0:00

D

3/12/2010 0:00

D

3/12/2010 0:00

D

ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಸದಸಯ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ
ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಸದಸಯ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ
ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಸದಸಯ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ
ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಲ್
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ .ಪಾರ್.ಶಾ ಮಕಕ್ ಗೆ
ಸಾಮಸಕ್ೃತಿಕ ಮತುತ್ ಭಾಷಾ ಸಪ್ಧೆರ್ಗಳನುನ್ ನಡೆಸುವ
ಬಗೆ
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಲ್
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ .ಪಾರ್.ಶಾ ಮಕಕ್ ಗೆ
ಸಾಮಸಕ್ೃತಿಕ ಮತುತ್ ಭಾಷಾ ಸಪ್ಧೆರ್ಗಳನುನ್ ನಡೆಸುವ
ಬಗೆ
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ರ್ಮಗಳ ಲ್
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ .ಪಾರ್.ಶಾ ಮಕಕ್ ಗೆ
ಸಾಮಸಕ್ೃತಿಕ ಮತುತ್ ಭಾಷಾ ಸಪ್ಧೆರ್ಗಳನುನ್ ನಡೆಸುವ
ಬಗೆ
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ
ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಡಯಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀಡಿದ ತರಬೇತಿ
ನೀಡಿದ ವರ.
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ
ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಡಯಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀಡಿದ ತರಬೇತಿ
ನೀಡಿದ ವರ.
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ
ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಡಯಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀಡಿದ ತರಬೇತಿ
ನೀಡಿದ ವರ.
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಭಟಕ್ಳ ಇದನುನ್
ಸಥ್ಳಾಂತರ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದರ ಬಗೆಗ್
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಭಟಕ್ಳ ಇದನುನ್
ಸಥ್ಳಾಂತರ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದರ ಬಗೆಗ್
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಭಟಕ್ಳ ಇದನುನ್
ಸಥ್ಳಾಂತರ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದರ ಬಗೆಗ್
2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ ಮಟಟ್ದ
ೕಜನೆತರ
ಲೆಕಾಕ್ ಪಿರ್ಕೆಗಳ ವೇತನೇತರ ಆಯವಯ್ ಅಂದಾಜು
ಪರ್ಸಾತ್ವೆನಯನುನ್ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

42584

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಇ /01/2004‐
05

2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ ಮಟಟ್ದ
ೕಜನೆತರ
ಲೆಕಾಕ್ ಪಿರ್ಕೆಗಳ ವೇತನೇತರ ಆಯವಯ್ ಅಂದಾಜು
ಪರ್ಸಾತ್ವೆನಯನುನ್ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/12/2010 0:00

D

42584

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಇ /01/2004‐
05

2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ ಮಟಟ್ದ
ೕಜನೆತರ
ಲೆಕಾಕ್ ಪಿರ್ಕೆಗಳ ವೇತನೇತರ ಆಯವಯ್ ಅಂದಾಜು
ಪರ್ಸಾತ್ವೆನಯನುನ್ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/12/2010 0:00

D

42585

GIA‐PRY & SEC

3/12/2010 0:00

D

42585

ADM‐1

3/12/2010 0:00

D

42585

MINO‐SEC

3/12/2010 0:00

D

42586

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)(4)/ಇ /16/2004
‐05

3/12/2010 0:00

D

42586

ADM‐1

ಎಂ (2)(4)/ಇ /16/2004
‐05

3/12/2010 0:00

D

42586

MINO‐SEC

ಎಂ (2)(4)/ಇ /16/2004
‐05

3/12/2010 0:00

D

42587

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)(4)/ಇ /04/2004
‐05

3/12/2010 0:00

D

42587

ADM‐1

ಎಂ (2)(4)/ಇ /04/2004
‐05

3/12/2010 0:00

D

42587

MINO‐SEC

ಎಂ (2)(4)/
(2)(4)/ಇ
ಇ /04/2004
‐05

3/12/2010 0:00

D

3/12/2010 0:00

D

3/12/2010 0:00

D

3/12/2010 0:00

D

ರಾಜಯ್ದ ಲ್ ಕಷ್ಣಕಾಕ್ಗಿ ಮಾಡಿದ ಖಚಿರ್ನ ಬಗೆಗ್.

3/12/2010 0:00

D

ರಾಜಯ್ದ ಲ್ ಕಷ್ಣಕಾಕ್ಗಿ ಮಾಡಿದ ಖಚಿರ್ನ ಬಗೆಗ್.

3/12/2010 0:00

D

ರಾಜಯ್ದ ಲ್ ಕಷ್ಣಕಾಕ್ಗಿ ಮಾಡಿದ ಖಚಿರ್ನ ಬಗೆಗ್.

3/12/2010 0:00

D

9/2/2011 0:00

D

9/2/2011 0:00

D

9/2/2011 0:00

D

42588
42588
42588
42747
42747
42747

ಎಂ (2)/ಇ /55/2004‐
05
ಎಂ (2)/ಇ /55/2004‐
05
ಎಂ (2)/ಇ /55/2004‐
05

ಎಂ (2)(4)/ಇ /07/2004
‐05
ಎಂ (2)(4)/ಇ /07/2004
ADM‐1
‐05
ಎಂ (2)(4)/ಇ /07/2004
MINO‐SEC
‐05
ಎಂ (2)/ಇ /01/2002‐
GIA‐PRY & SEC
03
ಎಂ (2)/ಇ /01/2002‐
ADM‐1
03
ಎಂ (2)/ಇ /01/2002‐
MINO‐SEC
03
GIA‐PRY & SEC

42953

GIA‐PRY & SEC

.e.ಇ /2010

42953

ADM‐1

.e.ಇ /2010

42953

MINO‐SEC

.e.ಇ /2010

ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಮ ಳಾ ಆ ೕಗ ಬೆಂ. ಇವರ
ಬೇಡಿಕಡಗಳ ಬಗೆಗ್
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಮ ಳಾ ಆ ೕಗ ಬೆಂ. ಇವರ
ಬೇಡಿಕಡಗಳ ಬಗೆಗ್
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಮ ಳಾ ಆ ೕಗ ಬೆಂ. ಇವರ
ಬೇಡಿಕಡಗಳ ಬಗೆಗ್
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ದ ಲ್ ವಾ ಸುತಿತ್ರುವ
ಧ ಭಾಷಾ
ಅಲಪ್ ಸಂಕಾಯ್ತರ ಸಮಸೆಯ್ಗಳ ಕುರಿತು ಕರ್ಮ
ಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಬಗೆ
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ದ ಲ್ ವಾ ಸುತಿತ್ರುವ
ಧ ಭಾಷಾ
ಅಲಪ್ ಸಂಕಾಯ್ತರ ಸಮಸೆಯ್ಗಳ ಕುರಿತು ಕರ್ಮ
ಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಬಗೆ
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ದ ಲ್ ವಾ ಸುತಿತ್ರುವ
ಧ ಭಾಷಾ
ಅಲಪ್ ಸಂಕಾಯ್ತರ ಸಮಸೆಯ್ಗಳ ಕುರಿತು ಕರ್ಮ
ಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಬಗೆ
ಕೇಮದರ್ ಸಕಾರ್ರದ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ
ಆಯುಕತ್ರ 36ನೇ ವರದಿಯ ಲ್ನ ಪಾರಸುಸ್ಗಳನುನ್
ಜಾರಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
ಕೇಮದರ್ ಸಕಾರ್ರದ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ
ಆಯುಕತ್ರ 36ನೇ ವರದಿಯ ಲ್ನ ಪಾರಸುಸ್ಗಳನುನ್
ಜಾರಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
ಕೇಮದರ್ರ್ ಸಕಾರ್ರದ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ
ಯ್
ಆಯುಕತ್ರ 36ನೇ ವರದಿಯ ಲ್ನ ಪಾರಸುಸ್ಗಳನುನ್
ಜಾರಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ ಆ ೕಗದ
ಫಾರಸುಸ್ಗಳನುನ್ ಜಾರಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ ಆ ೕಗದ
ಫಾರಸುಸ್ಗಳನುನ್ ಜಾರಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ ಆ ೕಗದ
ಫಾರಸುಸ್ಗಳನುನ್ ಜಾರಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

ಸಕಾರ್ರಿ .ಕೆ.ಓ. ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆಯ ಕನನ್ಡ ಕಷ್ಕಿಯ ಮೇಲೆ ದೌಜರ್ನಯ್
ನಡೆದಿರುವ ಬಗೆ
ಸಕಾರ್ರಿ .ಕೆ.ಓ. ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆಯ ಕನನ್ಡ ಕಷ್ಕಿಯ ಮೇಲೆ ದೌಜರ್ನಯ್
ನಡೆದಿರುವ ಬಗೆ
ಸಕಾರ್ರಿ .ಕೆ.ಓ. ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆಯ ಕನನ್ಡ ಕಷ್ಕಿಯ ಮೇಲೆ ದೌಜರ್ನಯ್
ನಡೆದಿರುವ ಬಗೆ

43135

43135

43135

ಎಂ 2 ವಾ ರ್ಕ
GIA‐PRY & SEC ವರದಿ.120.ಶೈ.ಅಂ.ಅಂ/20
10
ಎಂ 2 ವಾ ರ್ಕ
ADM‐1
ವರದಿ.120.ಶೈ.ಅಂ.ಅಂ/20
10
ಎಂ 2 ವಾ ರ್ಕ
MINO‐SEC
ವರದಿ.120.ಶೈ.ಅಂ.ಅಂ/20
10

2010‐11 ನೇ ಸಾ ನ ನಿವರ್ಹಣಾ ಮುಂಗಡ ಪತರ್
ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/18/2011 0:00

D

2010‐11 ನೇ ಸಾ ನ ನಿವರ್ಹಣಾ ಮುಂಗಡ ಪತರ್
ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/18/2011 0:00

D

2010‐11 ನೇ ಸಾ ನ ನಿವರ್ಹಣಾ ಮುಂಗಡ ಪತರ್
ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

ಡಿ.ಜೆ.ಹ ಳ್ ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ಳ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ದೇವರಜೀವನಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು‐ಈ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಯ
ದಾಯ್ಭಿವೃದಿ ಬಗೆ ಕೋರಿ ಮನ
ಡಿ.ಜೆ.ಹ ಳ್ ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ಳ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ದೇವರಜೀವನಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು‐ಈ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಯ
ದಾಯ್ಭಿವೃದಿ ಬಗೆ ಕೋರಿ ಮನ
ಡಿ.ಜೆ.ಹ ಳ್ ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ಳ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ದೇವರಜೀವನಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು‐ಈ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಯ
ದಾಯ್ಭಿವೃದಿ ಬಗೆ ಕೋರಿ ಮನ

43136

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಶಾ ಆ
ಬಗೆಗ್.128.ಇ /2010

43136

ADM‐1

ಎಂ 2 ಶಾ ಆ
ಬಗೆಗ್.128.ಇ /2010

43136

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಶಾ ಆ
ಬಗೆಗ್.128.ಇ /2010

43137

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಅ ಸಂ
ದಾವೆ.129.ನಾಯ್ಪರ್/2010

ಉತತ್ರ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಎರಡು ಶಾಲೆಗಳು
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಆ ೕಗ
ನವದೆಹ ‐ಇ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ದಾವೆಗಳ ಬಗೆಗ್

8/18/2011 0:00

D

43137

ADM‐1

ಎಂ 2 ಅ ಸಂ
ದಾವೆ.129.ನಾಯ್ಪರ್/2010

ಉತತ್ರ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಎರಡು ಶಾಲೆಗಳು
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಆ ೕಗ
ನವದೆಹ ‐ಇ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ದಾವೆಗಳ ಬಗೆಗ್

8/18/2011 0:00

D

43137

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಅ ಸಂ
ದಾವೆ.129.ನಾಯ್ಪರ್/2010

ಉತತ್ರ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಎರಡು ಶಾಲೆಗಳು
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಆ ೕಗ
ನವದೆಹ ‐ಇ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ದಾವೆಗಳ ಬಗೆಗ್

8/18/2011 0:00

D

43139

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಸಂ ಹು
ಸನು.130.ಅನು/2010

2009‐10 ನೇ ಸಾ ನ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಸಹ
ಕಷ್ಕರು ಗೆರ್ೕಡ್‐2 ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ` ` ವಗರ್ದ
ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಸೃಜಿ ಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್

8/18/2011 0:00

D

43139

ADM‐1

ಎಂ 2 ಸಂ ಹು
ಸನು.130.ಅನು/2010

2009‐10 ನೇ ಸಾ ನ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಸಹ
ಕಷ್ಕರು ಗೆರ್ೕಡ್‐2 ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ` ` ವಗರ್ದ
ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಸೃಜಿ ಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್

8/18/2011 0:00

D

43139

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಸಂ ಹು
ಸನು.130.ಅನು/2010

2009‐10 ನೇ ಸಾ ನ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಸಹ
ಕಷ್ಕರು ಗೆರ್ೕಡ್‐2 ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ` ` ವಗರ್ದ
ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಸೃಜಿ ಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

43140

ಎಂ 2 ಕೋ
GIA‐PRY & SEC
ಗಲಬೆ.131.ಸಾಂ.ಸಪ್/2010

43140

ADM‐1

ಎಂ 2 ಕೋ
ಗಲಬೆ.131.ಸಾಂ.ಸಪ್/2010

43140

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಕೋ
ಗಲಬೆ.131.ಸಾಂ.ಸಪ್/2010

ದಿನಾಂಕ: 2.7.2009 ರಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಲ್ ನಡೆದ
ಕೋಮು ಗಲಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಆ ೕಗದ ಫಾರಸುಸ್ಗಳನುನ್
ಅನುಷಾನಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
ದಿನಾಂಕ: 2.7.2009 ರಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಲ್ ನಡೆದ
ಕೋಮು ಗಲಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಆ ೕಗದ ಫಾರಸುಸ್ಗಳನುನ್
ಅನುಷಾನಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
ದಿನಾಂಕ: 2.7.2009 ರಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಲ್ ನಡೆದ
ಕೋಮು ಗಲಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಆ ೕಗದ ಫಾರಸುಸ್ಗಳನುನ್
ಅನುಷಾನಗೊ ಸುವ ಬಗೆ

43142

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಸಂ
ನೇ/ಇ /132/2010

ಉದುರ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕಷ್ಕರನನ್ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್
ದಾಯ್ಹರ್ತೆ ಇರುವ ಕಷ್ಕರನುನ್ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು

8/18/2011 0:00

D

43142

ADM‐1

ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಸಂ
ನೇ/ಇ /132/2010

ಉದುರ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕಷ್ಕರನನ್ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್
ದಾಯ್ಹರ್ತೆ ಇರುವ ಕಷ್ಕರನುನ್ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು

8/18/2011 0:00

D

43142

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಸಂ
ನೇ/ಇ /132/2010

ಉದುರ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕಷ್ಕರನನ್ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್
ದಾಯ್ಹರ್ತೆ ಇರುವ ಕಷ್ಕರನುನ್ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು

8/18/2011 0:00

D

43149

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 10
ಂದಿ1.01.ಇ /2010

5/10/2010 0:00

D

43149

ADM‐1

ಎಂ 10
ಂದಿ1.01.ಇ /2010

5/10/2010 0:00

D

43149

MINO‐SEC

ಎಂ 10
ಂದಿ1.01.ಇ /2010

5/10/2010 0:00

D

43150

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 10 ಂದಿ2.43.ಮಾನ/
2010

5/10/2010 0:00

D

43150

ADM‐1

ಎಂ 10 ಂದಿ2.43.ಮಾನ/
2010

5/10/2010 0:00

D

43150

MINO‐SEC

ಎಂ 10 ಂದಿ2.43.ಮಾನ/
2010

5/10/2010 0:00

D

43180

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 10 ಂದಿ1.18.ಮಾ.ಹ.
ಅ/2010

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ್: ಇಡಿ
125 ಪಿಟಿಐ 2003, ದಿ:16.8.2003 ಕೋರಿ ರ್ೕ
ಬಿ.ಬಿ.ಭಜ
ಭಜಂತಿ
ಂತಿರ್ ವಕೀಲರು,
ವಕೀಲರು ಬೆ
ಬೆಂಗಳೂರು
ಂಗಳೂರು ಇವರ ಅಜಿರ್

5/10/2010 0:00

D

43180

ADM‐1

ಎಂ 10 ಂದಿ1.18.ಮಾ.ಹ.
ಅ/2010

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ್: ಇಡಿ
125 ಪಿಟಿಐ 2003, ದಿ:16.8.2003 ಕೋರಿ ರ್ೕ
ಬಿ.ಬಿ.ಭಜಂತಿರ್ ವಕೀಲರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಅಜಿರ್

5/10/2010 0:00

D

43180

MINO‐SEC

ಎಂ 10 ಂದಿ1.18.ಮಾ.ಹ.
ಅ/2010

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ್: ಇಡಿ
125 ಪಿಟಿಐ 2003, ದಿ:16.8.2003 ಕೋರಿ ರ್ೕ
ಬಿ.ಬಿ.ಭಜಂತಿರ್ ವಕೀಲರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಅಜಿರ್

5/10/2010 0:00

D

43182

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 10 ಂದಿ2.45.ಮಾನ/
2010

5/10/2010 0:00

E

43182

ADM‐1

ಎಂ 10 ಂದಿ2.45.ಮಾನ/
2010

5/10/2010 0:00

E

43182

MINO‐SEC

ಎಂ 10 ಂದಿ2.45.ಮಾನ/
2010

5/10/2010 0:00

E

43197

GIA‐PRY & SEC

5/10/2010 0:00

D

43197

ADM‐1

5/10/2010 0:00

D

43197

MINO‐SEC

5/10/2010 0:00

D

ಎಂ 10
ಂದಿ1.17.ಪರ್ಭ/2010
ಎಂ 10
ಂದಿ1.17.ಪರ್ಭ/2010
ಎಂ 10
ಂದಿ1.17.ಪರ್ಭ/2010

S.B.Murkute B.A., B.Ed., Sahitya Visharad,
cross No.2, Anand Nagar, Vadagaon,
Belgaum‐5
S.B.Murkute B.A., B.Ed., Sahitya Visharad,
cross No.2, Anand Nagar, Vadagaon,
Belgaum‐5
S.B.Murkute B.A., B.Ed., Sahitya Visharad,
cross No.2, Anand Nagar, Vadagaon,
Belgaum‐5
ಬಿಜಾಪುರ ಮತುತ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ಲ್ರುವ
ಅನುದಾನ ರ ತ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳ ಮಾನಯ್ತೆ
ನ ೕಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಬಿಜಾಪುರ ಮತುತ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ಲ್ರುವ
ಅನುದಾನ ರ ತ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳ ಮಾನಯ್ತೆ
ನ ೕಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಬಿಜಾಪುರ ಮತುತ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ಲ್ರುವ
ಅನುದಾನ ರ ತ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳ ಮಾನಯ್ತೆ
ನ ೕಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

ಗೌ ಯಾ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಸೆಟ್ೕಶನ್ ರೋಡ್,
ಜಾಪುರ ಈ ಶಾಲೆಯ 2003‐04 ರಿಂದ 2007‐08 ರ
ವರೆಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣ ಕುರಿತು
ಗೌ ಯಾ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಸೆಟ್ೕಶನ್ ರೋಡ್,
ಜಾಪುರ ಈ ಶಾಲೆಯ 2003‐04 ರಿಂದ 2007‐08 ರ
ವರೆಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣ ಕುರಿತು
ಗೌ ಯಾ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಸೆಟ್ೕಶನ್ ರೋಡ್,
ಜಾಪುರ ಈ ಶಾಲೆಯ 2003‐04 ರಿಂದ 2007‐08 ರ
ವರೆಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣ ಕುರಿತು
2009‐10 ನೇ ಸಾ ನ ಪರ್ಯಾಣ ಭತೆಯ್ ಬಿಲುಲ್ಗಳನುನ್
ಮೇಲು ಸ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಕೋರಿ
2009‐10 ನೇ ಸಾ ನ ಪರ್ಯಾಣ ಭತೆಯ್ ಬಿಲುಲ್ಗಳನುನ್
ಮೇಲು ಸ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಕೋರಿ
2009‐10 ನೇ ಸಾ ನ ಪರ್ಯಾಣ ಭತೆಯ್ ಬಿಲುಲ್ಗಳನುನ್
ಮೇಲು ಸ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಕೋರಿ

43200

43200

43200

43201

43201

43201

43202

43202

43202

43203

43203

43203

ಸ ೕಚಚ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್
ಎಂ (2)/ಸನಾಯ್/65/1995‐
ಸಂಖೆಯ್:2099/90 ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ ಪತಿರ್ಕೆಗಳ ಲ್ ಪರ್ಕಟಣೆ
96
ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಸ ೕಚಚ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್
ಎಂ (2)/ಸನಾಯ್/65/1995‐
ADM‐1
ಸಂಖೆಯ್:2099/90 ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ ಪತಿರ್ಕೆಗಳ ಲ್ ಪರ್ಕಟಣೆ
96
ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಸ ೕಚಚ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್
ಎಂ (2)/ಸನಾಯ್/65/1995‐
MINO‐SEC
ಸಂಖೆಯ್:2099/90 ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ ಪತಿರ್ಕೆಗಳ ಲ್ ಪರ್ಕಟಣೆ
96
ನೀಡುವ ಬಗೆ
2001‐2ನೇ ಸಾ ನ ಮುಂದುವರೆದ
ೕಜನಾ
ಎಂ (2)/ಸಾಂ.ಕಾ/12/200 ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳಡಿಯ ಲ್ ರಾಜಯ್ದ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
GIA‐PRY & SEC
1‐02
ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಮಕಕ್ ಗೆ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ
ನಡೆಸುವ ಬಗೆ.
2001‐2ನೇ ಸಾ ನ ಮುಂದುವರೆದ
ೕಜನಾ
ಎಂ (2)/ಸಾಂ.ಕಾ/12/200 ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳಡಿಯ ಲ್ ರಾಜಯ್ದ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ADM‐1
1‐02
ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಮಕಕ್ ಗೆ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ
ನಡೆಸುವ ಬಗೆ.
2001‐2ನೇ ಸಾ ನ ಮುಂದುವರೆದ
ೕಜನಾ
ಎಂ (2)/ಸಾಂ.ಕಾ/12/200 ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳಡಿಯ ಲ್ ರಾಜಯ್ದ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
MINO‐SEC
1‐02
ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಮಕಕ್ ಗೆ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ
ನಡೆಸುವ ಬಗೆ.
1998‐99ನೇ ಸಾ ನ .ಎ.ಜೆ ವರದಿ ಎಲ್
ಎಂ (2)/ಇ /01/2002‐
GIA‐PRY & SEC
ಸ ಲ್ ರುವ ಕರಡು ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಇಲಾಖೆ
03
ಉತರ ಸ ರುವ ಬಗೆ.
1998‐99ನೇ ಸಾ ನ .ಎ.ಜೆ ವರದಿ ಎಲ್
ಎಂ (2)/ಇ /01/2002‐
ADM‐1
ಸ ಲ್ ರುವ ಕರಡು ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಇಲಾಖೆ
03
ಉತರ ಸ ರುವ ಬಗೆ.
1998‐99ನೇ ಸಾ ನ .ಎ.ಜೆ ವರದಿ ಎಲ್
ಎಂ (2)/ಇ /01/2002‐
MINO‐SEC
ಸ ಲ್ ರುವ ಕರಡು ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಇಲಾಖೆ
03
ಉತರ ಸ ರುವ ಬಗ
ಬಗೆ..
ಉದುರ್ ಮತುತ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಎಂ (2)/ಇ /01/2002‐
GIA‐PRY & SEC
ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯದಿಂದ ಅನುಷಾಟ್ನಗೊ ದ
03
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಬಗೆ
ಉದುರ್ ಮತುತ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಎಂ (2)/ಇ /01/2002‐
ADM‐1
ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯದಿಂದ ಅನುಷಾಟ್ನಗೊ ದ
03
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಬಗೆ
ಉದುರ್ ಮತುತ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಎಂ (2)/ಇ /01/2002‐
MINO‐SEC
ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯದಿಂದ ಅನುಷಾಟ್ನಗೊ ದ
03
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಬಗೆ
GIA‐PRY & SEC

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

43204

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಸಾಂ.ಕಾ/33/200 ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಉದುರ್ ಶಾಲಾ ಮಕಕ್ ಗೆ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ
2‐03
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ಪರ್ತೆಯ್ೕಕವಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2010 0:00

D

43204

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಸಾಂ.ಕಾ/33/200 ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಉದುರ್ ಶಾಲಾ ಮಕಕ್ ಗೆ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ
2‐03
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ಪರ್ತೆಯ್ೕಕವಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2010 0:00

D

43204

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಸಾಂ.ಕಾ/33/200 ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಉದುರ್ ಶಾಲಾ ಮಕಕ್ ಗೆ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ
2‐03
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ಪರ್ತೆಯ್ೕಕವಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2010 0:00

D

43205

GIA‐PRY & SEC

4/1/2010 0:00

D

43205

ADM‐1

4/1/2010 0:00

D

2003‐04ನೇ ಸಾ ಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದಂತೆ
ಎಂ (2)/ಇ /15/2002‐
ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯದ ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆ ಹಣಕಾ ನ ಬೇಡಿಕೆ ಬಗೆಗ್
03
ಹಾಗೂ ಷಯ ಸಮಿತಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಕುರಿತು.
2003‐04ನೇ ಸಾ ಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದಂತೆ
ಎಂ (2)/ಇ /15/2002‐
ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯದ ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆ ಹಣಕಾ ನ ಬೇಡಿಕೆ ಬಗೆಗ್
03
ಹಾಗೂ ಷಯ ಸಮಿತಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಕುರಿತು.

2003‐04ನೇ ಸಾ ಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದಂತೆ
ಎಂ (2)/ಇ /15/2002‐
ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯದ ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆ ಹಣಕಾ ನ ಬೇಡಿಕೆ ಬಗೆಗ್
03
ಹಾಗೂ ಷಯ ಸಮಿತಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಕುರಿತು.
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ರುವ ೇತರ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕೇಂದರ್ ಮತುತ್
ಎಂ (2)/ಇ /01/2003‐
ಗುಚಚ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕೇಂಧರ್ ಗಳ ಲ್ ಉದುರ್
04
ಸಂಪನೂಮ್ಲ ವಯ್ಕಿಯನುನ್ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆ.
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ರುವ ೇತರ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕೇಂದರ್ ಮತುತ್
ಎಂ (2)/ಇ /01/2003‐
ಗುಚಚ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕೇಂಧರ್ ಗಳ ಲ್ ಉದುರ್
04
ಸಂಪನೂಮ್ಲ ವಯ್ಕಿಯನುನ್ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆ.
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ರುವ ೇತರ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕೇಂದರ್ ಮತುತ್
ಎಂ (2)/ಇ /01/2003‐
ಗುಚಚ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕೇಂಧರ್ ಗಳ ಲ್ ಉದುರ್
04
ಸಂಪನೂಮ್ಲ ವಯ್ಕಿಯನುನ್ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆ.
ಸಕಾರ್ರದ ಮುಖಯ್ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಯವರು
ಧ
ಎಂ (2)/ಇ /08/2003‐
ಇಲಾಖೆಗಳ ಲ್ ನಡೆ ದ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ ಬಗೆಗ್ ತೆಗೆದು
04
ಕೊಂಡ ಕರ್ಮದ ಬಗೆ.
ಸಕಾರ್ರದ ಮುಖಯ್ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಯವರು
ಧ
ಎಂ (2)/ಇ /08/2003‐
ಇಲಾಖೆಗಳ ಲ್ ನಡೆ ದ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ ಬಗೆಗ್ ತೆಗೆದು
04
ಕೊಂಡ ಕರ್ಮದ ಬಗೆ.
ಸಕಾರ್ರದ ಮುಖಯ್ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಯವರು
ಧ
ಎಂ (2)/ಇ /08/2003‐
ಇಲಾಖೆಗಳ ಲ್ ನಡೆ ದ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ ಬಗೆಗ್ ತೆಗೆದು
04
ಕೊಂಡ ಕರ್ಮದ ಬಗೆ.

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯ ಅನುದಾನ
ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಖಜಾನೆ ನೆಟ್ ವಕರ್
ಮಾನೇಜನೆಮ್ಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2010 0:00

D

ಎಂ (2)/ಇ /26/2003‐
04

2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯ ಅನುದಾನ
ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಖಜಾನೆ ನೆಟ್ ವಕರ್
ಮಾನೇಜನೆಮ್ಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2010 0:00

D

ಎಂ (2)/ಇ /26/2003‐
04

2003‐04ನ ೕ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್
2003‐04ನೇ
ಆಯವ ಯ ಅನುದಾನ
ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಖಜಾನೆ ನೆಟ್ ವಕರ್
ಮಾನೇಜನೆಮ್ಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

43205

MINO‐SEC

43206

GIA‐PRY & SEC

43206

ADM‐1

43206

MINO‐SEC

43207

GIA‐PRY & SEC

43207

ADM‐1

43207

MINO‐SEC

43208

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಇ /26/2003‐
04

43208

ADM‐1

43208

MINO‐SEC

43209

ಎಂ (2)/ಸಾಂ.ಕಾ/09/200
GIA‐PRY & SEC
4‐05

43209

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಸಾಂ.ಕಾ/09/200
4‐05

43209

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಸಾಂ.ಕಾ/09/200
4‐05

43210

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಇ /57/2004‐
05

43210

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಇ /57/2004‐
05

43210

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಇ /57/2004‐
05

2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಮುಂದುವರೆದ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಲ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳ
ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗ ಗೆ
ಅಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ.
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಮುಂದುವರೆದ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಲ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳ
ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗ ಗೆ
ಅಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ.
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಮುಂದುವರೆದ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಲ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳ
ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗ ಗೆ
ಅಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ.
ರಾಜಯ್ವಲಯ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ಜಿಲಾಲ್
ಪಂಚಾಯತ್, ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯತ್, ಗಾರ್ಮ
ಪಂಚಾಯತ್ ಗ ಗೆ ವಗಾರ್ ಇಸುವ ಬಗೆ
ರಾಜಯ್ವಲಯ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ಜಿಲಾಲ್
ಪಂಚಾಯತ್, ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯತ್, ಗಾರ್ಮ
ಪಂಚಾಯತ್ ಗ ಗೆ ವಗಾರ್ ಇಸುವ ಬಗೆ
ರಾಜಯ್ವಲಯ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ಜಿಲಾಲ್
ಪಂಚಾಯತ್, ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯತ್, ಗಾರ್ಮ
ಪಂಚಾಯತ್ ಗ ಗೆ ವಗಾರ್ ಇಸುವ ಬಗೆ

43211

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಇ /31/2004‐
05

43211

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಇ /31/2004‐
05

43211

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಇ /31/2004‐
05

43214

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (4)
(2)/ಅನುಒ/62/2004‐05

43214

ADM‐1

ಎಂ (4)
(2)/ಅನುಒ/62/2004‐05

43214

MINO‐SEC

ಎಂ (4)
(2)/ಅನುಒ/62/2004‐05

43215

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ ತಕಾ/21/2004‐
05

43215

ADM‐1

ಎಂ (2)/ ತಕಾ/21/2004‐
05

43215

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ ತಕಾ/21/2004‐
05

43216

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಭಾಅಶಾಘೋ/03
/2004‐05

43216

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಭಾಅಶಾಘೋ/03
/2004‐05

43216

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಭಾಅಶಾಘೋ/03
/2004‐05

43217

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಇ /14/2004‐
05

43217

ADM‐1

43217

MINO‐SEC

43218

GIA‐PRY & SEC

43218

ADM‐1

2005‐06ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನೆತರ
ಆಯವಯ್ಯಗಳಾದ ವೇತನಗಳು ಮತುತ್ಇ ಇತರೆ
ಭತೆಯ್ಗಳ ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಕೆ ಕುರಿತು.
2005‐06ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನೆತರ
ಆಯವಯ್ಯಗಳಾದ ವೇತನಗಳು ಮತುತ್ಇ ಇತರೆ
ಭತೆಯ್ಗಳ ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಕೆ ಕುರಿತು.
2005‐06ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನೆತರ
ಆಯವಯ್ಯಗಳಾದ ವೇತನಗಳು ಮತುತ್ಇ ಇತರೆ
ಭತೆಯ್ಗಳ ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಕೆ ಕುರಿತು.
ಉದುರ್ ಮತುತ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗ ಗೆ
ಅನುದಾನ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಕುರಿತು ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್
ಪರ್ಸಾವನೆ ಸ ಸುವ ಬಗೆ.
ಉದುರ್ ಮತುತ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗ ಗೆ
ಅನುದಾನ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಕುರಿತು ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್
ಪರ್ಸಾವನೆ ಸ ಸುವ ಬಗೆ.
ಉದುರ್ ಮತುತ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗ ಗೆ
ಅನುದಾನ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಕುರಿತು ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್
ಪರ್ಸಾವನೆ ಸ ಸುವ ಬಗೆ.
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ಥ ಭಾಷಾ
ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ನಡೆಸುವ
ಬಗೆ.
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ಥ ಭಾಷಾ
ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ನಡೆಸುವ
ಬಗೆ.
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ಥ ಭಾಷಾ
ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ನಡೆಸುವ
ಬಗೆ.
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕೆರೆ ಬಿಳಗಿ ಚನನ್ಗಿರಿತಾ
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಕಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗ
ಘೊ
ಬಗೆ
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕೆರೆ ಬಿಳಗಿ ಚನನ್ಗಿರಿತಾ
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಕಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕೆರೆ ಬಿಳಗಿ ಚನನ್ಗಿರಿತಾ
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಕಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

2004‐05ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಲ್
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಕ ಕಾ ಭೋಧನಾ
ಉಪ ಕರಣಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2010 0:00

D

ಎಂ (2)/ಇ /14/2004‐
05

2004‐05ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಲ್
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಕ ಕಾ ಭೋಧನಾ
ಉಪ ಕರಣಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2010 0:00

D

ಎಂ (2)/ಇ /14/2004‐
05

2004‐05ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಲ್
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಕ ಕಾ ಭೋಧನಾ
ಉಪ ಕರಣಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

ರಾಜಯ್ದ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಇ
ಪೂವರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳನುನ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ
ರಾಜಯ್ದ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಇ
ಎಂ (2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/66/2
ಪೂವರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳನುನ್
005‐06
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ (2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/66/2
005‐06

43218

MINO‐SEC

43219

GIA‐PRY & SEC

43219

43219

43220

43220

43220

43221

ಎಂ (2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/66/2
005‐06

ರಾಜಯ್ದ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಇ
ಪೂವರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳನುನ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ

4/1/2010 0:00

D

ಗೊಲ್ೕಬ್ ಗೂರ್ಫ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೋಲಾರ, ಇವರು
ಎಂ (2)/ಇ /89/2004‐
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಮಕಕ್ ಗೆ ಗುಣಮಟಟ್ದ ಕಷ್ಣ ನೀಡುವ
05
ಶಾಲಾ/ಕಾಲೇಜು ಸಾಥ್ಪಿಸುವ ಬಾವುಟ ತಯಾರಿಗೆ ಬಗೆಗ್,

4/1/2010 0:00

D

ADM‐1

ಗೊಲ್ೕಬ್ ಗೂರ್ಫ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೋಲಾರ, ಇವರು
ಎಂ (2)/ಇ /89/2004‐
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಮಕಕ್ ಗೆ ಗುಣಮಟಟ್ದ ಕಷ್ಣ ನೀಡುವ
05
ಶಾಲಾ/ಕಾಲೇಜು ಸಾಥ್ಪಿಸುವ ಬಾವುಟ ತಯಾರಿಗೆ ಬಗೆಗ್,

4/1/2010 0:00

D

MINO‐SEC

ಗೊಲ್ೕಬ್ ಗೂರ್ಫ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೋಲಾರ, ಇವರು
ಎಂ (2)/ಇ /89/2004‐
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಮಕಕ್ ಗೆ ಗುಣಮಟಟ್ದ ಕಷ್ಣ ನೀಡುವ
05
ಶಾಲಾ/ಕಾಲೇಜು ಸಾಥ್ಪಿಸುವ ಬಾವುಟ ತಯಾರಿಗೆ ಬಗೆಗ್,

4/1/2010 0:00

D

ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಾಯಾರ್ಲಯದ ಲ್
ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರ ಹುದೆದ್ ಸೃ ಟ್
ಮಂಜೂರ ಮಾಡಲು ಅಪರ ಆಯುಕತ್ರು
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್‐ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸುವ ಕುರಿತು

4/1/2010 0:00

D

ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಾಯಾರ್ಲಯದ ಲ್
ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರ ಹುದೆದ್ ಸೃ ಟ್
ಎಂ 2 ಉದು ಸಂ ಹು
ಮಂಜೂರ ಮಾಡಲು ಅಪರ ಆಯುಕತ್ರು
ಮಂ.133.ನೇಮಕ/2010
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್‐ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸುವ ಕುರಿತು

4/1/2010 0:00

D

ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಾಯಾರ್ಲಯದ ಲ್
ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರ ಹುದೆದ್ ಸೃ ಟ್
ಮಂಜೂರ ಮಾಡಲು ಅಪರ ಆಯುಕತ್ರು
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್‐ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸುವ ಕುರಿತು

4/1/2010 0:00

D

ಆರ್.ಎಂ.ಉದುರ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಪಾದರಾಯನಪುರ
ಎಂ (2)/ಮಾನ/46/2004‐
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣ ಮತುತ್
GIA‐PRY & SEC
05
ವೇತನ ಬಟವಾಡೆ ಅಧೀಕಾರಿಯನುನ್ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2010 0:00

D

GIA‐PRY & SEC

ADM‐1

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಉದು ಸಂ ಹು
ಮಂ.133.ನೇಮಕ/2010

ಎಂ 2 ಉದು ಸಂ ಹು
ಮಂ.133.ನೇಮಕ/2010

43221

ADM‐1

ಆರ್.ಎಂ.ಉದುರ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಪಾದರಾಯನಪುರ
ಎಂ (2)/ಮಾನ/46/2004‐
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣ ಮತುತ್
05
ವೇತನ ಬಟವಾಡೆ ಅಧೀಕಾರಿಯನುನ್ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2010 0:00

D

43221

MINO‐SEC

ಆರ್.ಎಂ.ಉದುರ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಪಾದರಾಯನಪುರ
ಎಂ (2)/ಮಾನ/46/2004‐
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣ ಮತುತ್
05
ವೇತನ ಬಟವಾಡೆ ಅಧೀಕಾರಿಯನುನ್ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2010 0:00

D

43222

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ವೃಂನೇನಿ/16/19
98‐99

4/1/2010 0:00

D

43222

ADM‐1

ಎಂ (2)/ವೃಂನೇನಿ/16/19
98‐99

4/1/2010 0:00

D

43222

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ವೃಂನೇನಿ/16/19
98‐99

4/1/2010 0:00

D

43223

GIA‐PRY & SEC

4/1/2010 0:00

D

ಎಂ (2)/ನಿ

‐01

ೕ/01/2000

ಉದುರ್ ಶಾಲಾ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದೆದ್ ಸಮೇತ
ಕೇಂದರ್ ಸಾಥ್ನ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಗೆ
ಸಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆ
ಉದುರ್ ಶಾಲಾ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದೆದ್ ಸಮೇತ
ಕೇಂದರ್ ಸಾಥ್ನ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಗೆ
ಸಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆ
ಉದುರ್ ಶಾಲಾ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದೆದ್ ಸಮೇತ
ಕೇಂದರ್ ಸಾಥ್ನ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಗೆ
ಸಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆ
ರ್ೕ.ಉಸಾಮ್ನ್ ಷರೀಫ್, ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ
ಸಂ ೕಜಕರು, ಉ.ನಿ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆ ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಕುರಿತು.

43223

ADM‐1

ಎಂ (2)/ನಿ

43223

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ನಿ

43225

43225

43225

43226
43226
43226
43227
43227
43227
43229

43229

43229

43230

43230

43230

‐01

‐01

ೕ/01/2000
ೕ/01/2000

ರ್ೕ.ಉಸಾಮ್ನ್ ಷರೀಫ್, ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ
ಸಂ ೕಜಕರು, ಉ.ನಿ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆ ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಕುರಿತು.
ರ್ೕ.ಉಸಾಮ್ನ್ ಷರೀಫ್, ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ
ಸಂ ೕಜಕರು, ಉ.ನಿ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆ ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಕುರಿತು.

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಇ /23/2001‐
02

ಭಾರತ ಸಂ ಧಾನದಡಿಯ ಲ್ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತರುಗ ಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ನೀಡಲಾಗಿರುವ
ರಕಷ್ಣಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಬಗೆಗ್ ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ದ ಲ್
ರೂಪಿಸ ಬೇಕಾದ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಬಗೆಗ್.

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಇ /23/2001‐
02

ಭಾರತ ಸಂ ಧಾನದಡಿಯ ಲ್ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತರುಗ ಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ನೀಡಲಾಗಿರುವ
ರಕಷ್ಣಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಬಗೆಗ್ ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ದ ಲ್
ರೂಪಿಸ ಬೇಕಾದ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಬಗೆಗ್.

4/1/2010 0:00

D

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಇ /23/2001‐
02

ಭಾರತ ಸಂ ಧಾನದಡಿಯ ಲ್ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತರುಗ ಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ನೀಡಲಾಗಿರುವ
ರಕಷ್ಣಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಬಗೆಗ್ ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ದ ಲ್
ರೂಪಿಸ ಬೇಕಾದ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಬಗೆಗ್.

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

ಎಂ (2)/ಇ /46/2001‐ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯದ 2001‐02ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ
02
ವರದಿ ಕುರಿತು.
ಎಂ (2)/ಇ /46/2001‐ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯದ 2001‐02ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ
ADM‐1
02
ವರದಿ ಕುರಿತು.
ಎಂ (2)/ಇ /46/2001‐ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯದ 2001‐02ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ
MINO‐SEC
ವರದಿ ಕುರಿತು.
02
ಎಂ (2)/ಇ /41/2001‐
GIA‐PRY & SEC
ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್ ನ ಸಾಲದ ಕಂತು ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್
02
ಎಂ ((2)/ಇ
)/ //41/2001‐
/
ADM‐1
ಎಂ ಎಸ್ ಐ.ಎಲ್
ಎಂ.ಎಸ್.
ಎಲ್ ನ ಸಾಲದ ಕಂತು ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ
ಬಗೆಗ್
02
ಎಂ (2)/ಇ /41/2001‐
MINO‐SEC
ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್ ನ ಸಾಲದ ಕಂತು ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್
02
2001‐02ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನೆ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ
ಎಂ (2)/ಎಂಎಂಆರ್/08/2
GIA‐PRY & SEC
ಆಯವಯ್ಯಗಳ ಲ್ನ ಖಚಿರ್ನ ವರದ ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್
001‐02
ಪರ್ತಿ ಮಾಹೆ ಸ ಸುವ ಬಗೆ.
2001‐02ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನೆ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ
ಎಂ (2)/ಎಂಎಂಆರ್/08/2
ADM‐1
ಆಯವಯ್ಯಗಳ ಲ್ನ ಖಚಿರ್ನ ವರದ ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್
001‐02
ಪರ್ತಿ ಮಾಹೆ ಸ ಸುವ ಬಗೆ.
2001‐02ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನೆ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ
ಎಂ (2)/ಎಂಎಂಆರ್/08/2
MINO‐SEC
ಆಯವಯ್ಯಗಳ ಲ್ನ ಖಚಿರ್ನ ವರದ ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್
001‐02
ಪರ್ತಿ ಮಾಹೆ ಸ ಸುವ ಬಗೆ.
2002‐03ನೇ ಸಾ ಗೆ ಮುಂದುವರೆದ
ೕಜನಾ
ಎಂ (2)/ಸಾಂ.ಕಾ/48/200 ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳಡಿಯ ಲ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳ
GIA‐PRY & SEC
1‐02
ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ
ಅನುಷಾ ನಕಾಕ್ಗಿ ಆಯವಯ್ಯ ಕುರಿತು.
2002‐03ನೇ ಸಾ ಗೆ ಮುಂದುವರೆದ
ೕಜನಾ
ಎಂ (2)/ಸಾಂ.ಕಾ/48/200 ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳಡಿಯ ಲ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳ
ADM‐1
1‐02
ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ
ಅನುಷಾ ನಕಾಕ್ಗಿ ಆಯವಯ್ಯ ಕುರಿತು.
2002‐03ನೇ ಸಾ ಗೆ ಮುಂದುವರೆದ
ೕಜನಾ
ಎಂ (2)/ಸಾಂ.ಕಾ/48/200 ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳಡಿಯ ಲ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳ
MINO‐SEC
1‐02
ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ
ಅನುಷಾ ನಕಾಕ್ಗಿ ಆಯವಯ್ಯ ಕುರಿತು.
GIA‐PRY & SEC

43231

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಇ /04/2001‐
02

43231

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಇ /04/2001‐
02

43231

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಇ /04/2001‐
02

43232

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಭಾಅಶಾಘೋ/01
/2005‐06

43232

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಭಾಅಶಾಘೋ/01
/2005‐06

43232

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಭಾಅಶಾಘೋ/01
/2005‐06

43233

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಭಾಅಶಾಘೋ/02
/2005‐06

43233

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಭಾಅಶಾಘೋ/02
/2005‐06

43233

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಭಾಅಶಾಘೋ/02
/2005‐06

43237

GIA‐PRY & SEC

43237

ADM‐1

43237

MINO‐SEC

43238

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಭಾಅಶಾಘೋ/05
/2005‐06

43238

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಭಾಅಶಾಘೋ/05
/2005‐06

43238

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಭಾಅಶಾಘೋ/05
/2005‐06

43241

GIA‐PRY & SEC

43241

ADM‐1

2001‐02ನೇ ಸಳಾಇನ ಮುಂದುವರೆದ
ೕಜನಾ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಅಂದಾಜು ಆಯವಯ್ಯ ಹಾಗೂ
2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಆಕಷ್ನ್ ಪಾಲ್ನ್ ತಯಾರಿಕೆ
ಕುರಿತು.
2001‐02ನೇ ಸಳಾಇನ ಮುಂದುವರೆದ
ೕಜನಾ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಅಂದಾಜು ಆಯವಯ್ಯ ಹಾಗೂ
2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಆಕಷ್ನ್ ಪಾಲ್ನ್ ತಯಾರಿಕೆ
ಕುರಿತು.
2001‐02ನೇ ಸಳಾಇನ ಮುಂದುವರೆದ
ೕಜನಾ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಅಂದಾಜು ಆಯವಯ್ಯ ಹಾಗೂ
2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಆಕಷ್ನ್ ಪಾಲ್ನ್ ತಯಾರಿಕೆ
ಕುರಿತು.
ಉಸಮಾ, ಉ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ ಕಾರಿಪುರ,
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಉಸಮಾ, ಉ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ ಕಾರಿಪುರ,
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಉಸಮಾ, ಉ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ ಕಾರಿಪುರ,
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಉಸಮಾ, ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ
ಕಾರಿಪುರ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಉಸಮಾ, ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ
ಕಾರಿಪುರ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಉಸಮಾ, ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ
ಕಾರಿಪುರ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಶಾಲ ಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗ
ಬಗೆ..
ಆಶಾಕಿರಣ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡಿ ಕೊಡಲು ಕೋರಿ
ಆಶಾಕಿರಣ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡಿ ಕೊಡಲು ಕೋರಿ
ಆಶಾಕಿರಣ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡಿ ಕೊಡಲು ಕೋರಿ
ಇಖಾರ್ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಚಿಕಕ್ಮಂಜೂರು, ಕಾರಿ ಪುರ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ.
ಇಖಾರ್ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಚಿಕಕ್ಮಂಜೂರು, ಕಾರಿ ಪುರ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ.
ಇಖಾರ್ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಚಿಕಕ್ಮಂಜೂರು, ಕಾರಿ ಪುರ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ.

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

8/19/2011 0:00

D

8/19/2011 0:00

D

8/19/2011 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

ಎಂ (2)/ಎಂಎಂಆರ್/11/2 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ
005‐06
ಅನುಷಾಠ್ನ ಹಾಗೂ ಖಚಿರ್ನ ವರ ಕುರಿತು.

4/1/2010 0:00

D

ಎಂ (2)/ಎಂಎಂಆರ್/11/2 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ
005‐06
ಅನುಷಾಠ್ನ ಹಾಗೂ ಖಚಿರ್ನ ವರ ಕುರಿತು.

4/1/2010 0:00

D

ಎಂ 2 ಆಶಾಕಿರಣ ವಸತಿ
ಶಾಲೆ ಮಂ.1.ಇ /2010
ಎಂ 2 ಆಶಾಕಿರಣ ವಸತಿ
ಶಾಲೆ ಮಂ.1.ಇ /2010
ಎಂ 2 ಆಶಾಕಿರಣ ವಸತಿ
ಶಾಲೆ ಮಂ.1.ಇ /2010

43241

43242

ಎಂ (2)/ಎಂಎಂಆರ್/11/2 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ
005‐06
ಅನುಷಾಠ್ನ ಹಾಗೂ ಖಚಿರ್ನ ವರ ಕುರಿತು.

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

2005‐06ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿ
ಎಂ (2)/ಸಾಂ.ಕಾ/74/200 ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ರಾಜಯ್
GIA‐PRY & SEC
ಮಟಟ್ದ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ಸಪ್ದೆರ್ಗಳನುನ್ ನಡೆಸಲು
4‐05
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2010 0:00

D

2005‐06ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿ
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ರಾಜಯ್
ಮಟಟ್ದ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ಸಪ್ದೆರ್ಗಳನುನ್ ನಡೆಸಲು
ಅನುದಾನ ಬಿಡ
ಅನುದಾನ
ಬಿಡುಗಡೆ
ುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ
ಬಗೆೆಗ್.

4/1/2010 0:00

D

2005‐06ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿ
ಎಂ (2)/ಸಾಂ.ಕಾ/74/200 ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ರಾಜಯ್
ಮಟಟ್ದ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ಸಪ್ದೆರ್ಗಳನುನ್ ನಡೆಸಲು
4‐05
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2010 0:00

D

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ನೇಅನು/15/200
GIA‐PRY & SEC
5‐06

43242

ADM‐1

ಎಂ (2)/ನೇಅನು/15/200
5‐06

43242

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ನೇಅನು/15/200
5‐06

43243

GIA‐PRY & SEC

43243

ADM‐1

43243

MINO‐SEC

43244

43244

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಇ /12/2005‐
06
ಎಂ (2)/ಇ /12/2005‐
06
ಎಂ (2)/ಇ /12/2005‐
06

ಎಂ (2)/ಸಾಂ.ಕಾ/74/200
4‐05

ನೂಯ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ರಾಯಚೂರು, ಇವರ
ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ನಯೂ ಮದರಸಾ
ಬಾಲಕರ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಇ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರ
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು.
ನೂಯ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ರಾಯಚೂರು, ಇವರ
ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ನಯೂ ಮದರಸಾ
ಬಾಲಕರ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಇ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರ
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು.
ನೂಯ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ರಾಯಚೂರು, ಇವರ
ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ನಯೂ ಮದರಸಾ
ಬಾಲಕರ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಇ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರ
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು.
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ದೂರವಾಣಿಯನುನ್ ಉಪ
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಶಾಖೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ದೂರವಾಣಿಯನುನ್ ಉಪ
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಶಾಖೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ದೂರವಾಣಿಯನುನ್ ಉಪ
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಶಾಖೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

43244

MINO‐SEC

43245

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (2)/ಇ /02/2005‐
06

2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿ ಸಾಮಾನಯ್ ವೆಚಚ್ಗಳು,
ದೂರವಾಣಿ, ಸಾರಿಗೆ , ವೆಚಚ್ಗಳು, ಹಾಗೂ ಪರ್ಯಾಣ
ವೆಚಚ್ಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.

4/1/2010 0:00

D

43245

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಇ /02/2005‐
06

2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿ ಸಾಮಾನಯ್ ವೆಚಚ್ಗಳು,
ದೂರವಾಣಿ, ಸಾರಿಗೆ , ವೆಚಚ್ಗಳು, ಹಾಗೂ ಪರ್ಯಾಣ
ವೆಚಚ್ಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.

4/1/2010 0:00

D

43245

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಇ /02/2005‐
06

2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿ ಸಾಮಾನಯ್ ವೆಚಚ್ಗಳು,
ದೂರವಾಣಿ, ಸಾರಿಗೆ , ವೆಚಚ್ಗಳು, ಹಾಗೂ ಪರ್ಯಾಣ
ವೆಚಚ್ಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.

4/1/2010 0:00

D

43246

GIA‐PRY & SEC

4/1/2010 0:00

D

43246

ADM‐1

4/1/2010 0:00

D

ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರುಗ ಗೆ
ಕೆ. ಎಸ್.ಆರ್ ನಿಯಮದಂತೆ ಪರ್ಯಾಣ ಭತೆಯ್
ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರುಗ ಗೆ
ಎಂ (2)/ಪರ್ಭ/77/2005‐
ಕೆ. ಎಸ್.ಆರ್ ನಿಯಮದಂತೆ ಪರ್ಯಾಣ ಭತೆಯ್
06
ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಎಂ (2)/ಪರ್ಭ/77/2005‐
06

ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರುಗ ಗೆ
ಕೆ. ಎಸ್.ಆರ್ ನಿಯಮದಂತೆ ಪರ್ಯಾಣ ಭತೆಯ್
ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಸಕಾರ್ರಿ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ನೀಡಿರುವ
ಎಂ (2)/ಇ /64/2005‐
ಮಕಕ್ಳ ಕಷ್ಕರ ಅನುಪಾತದ ಸೌಲಭಯ್ವನುನ್
06
ಅನುದಾನಿತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಸರಿಸುವ ಬಗೆ.
ಸಕಾರ್ರಿ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ನೀಡಿರುವ
ಎಂ (2)/ಇ /64/2005‐
ಮಕಕ್ಳ ಕಷ್ಕರ ಅನುಪಾತದ ಸೌಲಭಯ್ವನುನ್
06
ಅನುದಾನಿತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಸರಿಸುವ ಬಗೆ.
ಸಕಾರ್ರಿ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ನೀಡಿರುವ
ಎಂ (2)/ಇ /64/2005‐
ಮಕಕ್ಳ ಕಷ್ಕರ ಅನುಪಾತದ ಸೌಲಭಯ್ವನುನ್
06
ಅನುದಾನಿತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಸರಿಸುವ ಬಗೆ.

ಎಂ (2)/ಪರ್ಭ/77/2005‐
06

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

4/1/2010 0:00

D

ಎಂ (2)/ಇ /34/1995‐ ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಾಲೇಜುಗ ಗೆ ಗಾರ್ಂಥಲಯಕೆಕ್
96
ಸಂಸಕ್ೃತ ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2010 0:00

D

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಇ /34/1995‐ ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಾಲೇಜುಗ ಗೆ ಗಾರ್ಂಥಲಯಕೆಕ್
96
ಸಂಸಕ್ೃತ ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2010 0:00

D

43249

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಇ /34/1995‐ ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಾಲೇಜುಗ ಗೆ ಗಾರ್ಂಥಲಯಕೆಕ್
96
ಸಂಸಕ್ೃತ ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2010 0:00

D

43251

GIA‐PRY & SEC

4/1/2010 0:00

D

43251

ADM‐1

4/1/2010 0:00

D

43251

MINO‐SEC

4/1/2010 0:00

D

43246

MINO‐SEC

43247

GIA‐PRY & SEC

43247

ADM‐1

43247

MINO‐SEC

43249

GIA‐PRY & SEC

43249

43252

43252

43252

43434

43434

ಎಂ (2)/ಪರ್.ದಿ/01/1996‐
97
ಎಂ (2)/ಪರ್.ದಿ/01/1996‐
97
ಎಂ (2)/ಪರ್.ದಿ/01/1996‐
97

ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಸಂಸಕ್ೃತ ಇವರ ತಾತಾಕ್ ಕ
ಪರ್ವಾಸದ ಬಗೆಗ್.
ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಸಂಸಕ್ೃತ ಇವರ ತಾತಾಕ್ ಕ
ಪರ್ವಾಸದ ಬಗೆಗ್.
ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಸಂಸಕ್ೃತ ಇವರ ತಾತಾಕ್ ಕ
ಪರ್ವಾಸದ ಬಗೆಗ್.

ಎಂ (2)/ಇ /01/2004‐
05

2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಎಜಿ ವರದಿಯ ಲ್ ಸೇರಿಸಲು
ಉದೆದ್ೕ ರುವ ಕರಡು ಟಿಪಪ್ಣಿ ಎ. ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಲ್ ಹಣ
ಡಾ ಮಾಡಿ ಎನ್.
ಡಾರ್
ಎನ್ ಡಿ. ಕಳು ಸದ
ಸದೇೕ ಇರುವ ಬಗ
ಬಗೆಗ್
ಇಲಾಖಾ ಉತತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2010 0:00

D

ADM‐1

ಎಂ (2)/ಇ /01/2004‐
05

2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಎಜಿ ವರದಿಯ ಲ್ ಸೇರಿಸಲು
ಉದೆದ್ೕ ರುವ ಕರಡು ಟಿಪಪ್ಣಿ ಎ. ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಲ್ ಹಣ
ಡಾರ್ ಮಾಡಿ ಎನ್.ಡಿ. ಕಳು ಸದೇ ಇರುವ ಬಗೆಗ್
ಇಲಾಖಾ ಉತತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2010 0:00

D

MINO‐SEC

ಎಂ (2)/ಇ /01/2004‐
05

2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಎಜಿ ವರದಿಯ ಲ್ ಸೇರಿಸಲು
ಉದೆದ್ೕ ರುವ ಕರಡು ಟಿಪಪ್ಣಿ ಎ. ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಲ್ ಹಣ
ಡಾರ್ ಮಾಡಿ ಎನ್.ಡಿ. ಕಳು ಸದೇ ಇರುವ ಬಗೆಗ್
ಇಲಾಖಾ ಉತತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2010 0:00

D

8/27/2011 0:00

D

8/27/2011 0:00

D

GIA‐PRY & SEC

Deputation of In‐Service Hindi Teachers to
Full Term Training VCourses Hindi Shikshan
ಎಂ 10 ಂದಿ1.14.ಇ /20 Praveen Parangat,Nishant Vishesh Gahan
GIA‐PRY & SEC
10
Conducted by Kendraya Hindi Sansthan its
Centers for lthe Sessiion 2010/2011
Regarding
Deputation of In‐Service Hindi Teachers to
Full Term Training VCourses Hindi Shikshan
ಎಂ 10 ಂದಿ1.14.ಇ /20 Praveen Parangat,Nishant Vishesh Gahan
ADM‐1
10
Conducted by Kendraya Hindi Sansthan its
Centers for lthe Sessiion 2010/2011
Regarding

43434

Deputation of In‐Service Hindi Teachers to
Full Term Training VCourses Hindi Shikshan
ಎಂ 10 ಂದಿ1.14.ಇ /20 Praveen Parangat,Nishant Vishesh Gahan
MINO‐SEC
10
Conducted by Kendraya Hindi Sansthan its
Centers for lthe Sessiion 2010/2011
Regarding
ಅಬುಲ್ ಹಸನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಜಾಪುರ
ಸಂಸೆಥ್ ಅಡಿಯ ಲ್ ಅನುದಾನ ರ ತವಾಗಿ
ಎಂ 10 ಂದಿ2.48.ಹೊಶಾ
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅಬುಲ್ ಹಸನ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ,
GIA‐PRY & SEC
ಪಾರ್/2010
ಬಾದಾಮಿ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಫೌಕಾನಿಯಾ 1 ಮತುತ್ 2 ನೇ
ತರಗತಿಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/27/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

ADM‐1

ಅಬುಲ್ ಹಸನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಜಾಪುರ
ಸಂಸೆಥ್ ಅಡಿಯ ಲ್ ಅನುದಾನ ರ ತವಾಗಿ
ಎಂ 10 ಂದಿ2.48.ಹೊಶಾ
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅಬುಲ್ ಹಸನ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ,
ಪಾರ್/2010
ಬಾದಾಮಿ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಫೌಕಾನಿಯಾ 1 ಮತುತ್ 2 ನೇ
ತರಗತಿಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

2/28/2011 0:00

D

43437

MINO‐SEC

ಅಬುಲ್ ಹಸನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಜಾಪುರ
ಸಂಸೆಥ್ ಅಡಿಯ ಲ್ ಅನುದಾನ ರ ತವಾಗಿ
ಎಂ 10 ಂದಿ2.48.ಹೊಶಾ
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅಬುಲ್ ಹಸನ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ,
ಪಾರ್/2010
ಬಾದಾಮಿ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಫೌಕಾನಿಯಾ 1 ಮತುತ್ 2 ನೇ
ತರಗತಿಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

2/28/2011 0:00

D

43448

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 10 ಂದಿ2.50.ಖಾಹುಅ
ನು/2010

ನಿವೃತಿತ್ಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಸಾವ್ಭಾ ಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ
ಖಾ ಇರುವ ಸಹ ಕಷ್ಕಅರೆಬಿಕ್ ಹುದೆದ್ ತುಂಬಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

5/10/2010 0:00

D

43448

ADM‐1

ಎಂ 10 ಂದಿ2.50.ಖಾಹುಅ
ನು/2010

ನಿವೃತಿತ್ಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಸಾವ್ಭಾ ಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ
ಖಾ ಇರುವ ಸಹ ಕಷ್ಕಅರೆಬಿಕ್ ಹುದೆದ್
ಹುದೆ ತುಂಬಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

5/10/2010 0:
0:00
00

D

43448

MINO‐SEC

ಎಂ 10 ಂದಿ2.50.ಖಾಹುಅ
ನು/2010

ನಿವೃತಿತ್ಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಸಾವ್ಭಾ ಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ
ಖಾ ಇರುವ ಸಹ ಕಷ್ಕಅರೆಬಿಕ್ ಹುದೆದ್ ತುಂಬಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

5/10/2010 0:00

D

43449

GIA‐PRY & SEC

8/27/2011 0:00

D

8/27/2011 0:00

D

8/27/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

43437

43437

43449

43449
43450
43450
43450
43451
43451

ಉಸಾತ್ನಿಯಾ 2 ನೇ ತರಗತಿಯ ಪರೀ ೆ ಬೋಡ್ರ್
ಎಂ 10 ಂದಿ2.51.ಇ /20
ಪರೀ ೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲಲ್ವೇ ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ನೀಡುವ
10
ಕುರಿತು
ಉಸಾತ್ನಿಯಾ 2 ನೇ ತರಗತಿಯ ಪರೀ ೆ ಬೋಡ್ರ್
ಎಂ 10 ಂದಿ2.51.ಇ /20
ADM‐1
ಪರೀ ೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲಲ್ವೇ ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ನೀಡುವ
10
ಕುರಿತು
ಉಸಾತ್ನಿಯಾ 2 ನೇ ತರಗತಿಯ ಪರೀ ೆ ಬೋಡ್ರ್
ಎಂ 10 ಂದಿ2.51.ಇ /20
MINO‐SEC
ಪರೀ ೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲಲ್ವೇ ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ನೀಡುವ
10
ಕುರಿತು
ಎಂ 10 ಂದಿ1.15.ಇ /20
ಸಂಸೆಥ್ಗ ಂದ ಹಾಗೂ ಸಾವರ್ಜನಿಕರಿಂದ
GIA‐PRY & SEC
10
ವ್ೕಕೃತವಾದ ಅಜಿರ್ಗಳ ಬಗೆಗ್
ಸಂಸೆಥ್ಗ ಂದ ಹಾಗೂ ಸಾವರ್ಜನಿಕರಿಂದ
ಎಂ 10 ಂದಿ1.15.ಇ /20
ADM‐1
ವ್ೕಕೃತವಾದ ಅಜಿರ್ಗಳ ಬಗೆಗ್
10
ಸಂಸೆಥ್ಗ ಂದ ಹಾಗೂ ಸಾವರ್ಜನಿಕರಿಂದ
ಎಂ 10 ಂದಿ1.15.ಇ /20
MINO‐SEC
ವ್ೕಕೃತವಾದ ಅಜಿರ್ಗಳ ಬಗೆಗ್
10
ಎಂ (10) ಂದಿ1/ಇ /16/ ಕನಾರ್ಟಕ ಂದಿ ಪರ್ಚಾರ ಸಭಾ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಇದರ
GIA‐PRY & SEC
ಭವನ ನಿಮಿರ್ಸಲು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
2010
ಎಂ (10) ಂದಿ1/ಇ /16/ ಕನಾರ್ಟಕ ಂದಿ ಪರ್ಚಾರ ಸಭಾ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಇದರ
ADM‐1
ಭವನ ನಿಮಿರ್ಸಲು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
2010

43451
43453
43453
43453

ಎಂ (10) ಂದಿ1/ಇ /16/
2010
ಎಂ 10 ಂದಿ2.46.ಇ /20
GIA‐PRY & SEC
10
ಎಂ 10 ಂದಿ2.46.ಇ /20
ADM‐1
10
ಎಂ 10 ಂದಿ2.46.ಇ /20
MINO‐SEC
10
MINO‐SEC

43662

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 10 ಂದಿ2.01.ಇ /20
10

43662

ADM‐1

ಎಂ 10 ಂದಿ2.01.ಇ /20
10

43662

MINO‐SEC

ಎಂ 10 ಂದಿ2.01.ಇ /20
10

43801

GIA‐PRY & SEC

43801

ADM‐1

43801

MINO‐SEC

44172

GIA‐PRY & SEC

44172

ADM‐1

44172

MINO‐SEC

44177

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.01.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

44177

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.01.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

44177

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.01.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

44178

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ/ಭಾಅಶಾ
ಘೋ/02/2010

44178

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ/ಭಾಅಶಾ
ಘೋ/02/2010

ಎಂ 2 ಮಾ ತ
ಹಕುಕ್.06.ನೀ. /2010
ಎಂ 2 ಮಾ ತ
ಹಕುಕ್.06.ನೀ. /2010
ಎಂ 2 ಮಾ ತ
ಹಕುಕ್.06.ನೀ. /2010
ಎಂ 2 ಉ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ
ನಿವೇ
ದಾವೆ.10.ನಾಯ್ಪರ್/2010
ಎಂ 2 ಉ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ
ನಿವೇ
ದಾವೆ.10.ನಾಯ್ಪರ್/2010
ಎಂ 2 ಉ ಕಿ ಪಾರ್ರ್ ಶಾ
ನಿವೇ
ದಾವೆ.10.ನಾಯ್ಪರ್/2010

ಕನಾರ್ಟಕ ಂದಿ ಪರ್ಚಾರ ಸಭಾ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಇದರ
ಭವನ ನಿಮಿರ್ಸಲು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಅರೇಬಿಕ್ ಮತುತ್ ಮದರಸಾ ಶಾಲೆಗಳನುನ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
ಅರೇಬಿಕ್ ಮತುತ್ ಮದರಸಾ ಶಾಲೆಗಳನುನ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
ಅರೇಬಿಕ್ ಮತುತ್ ಮದರಸಾ ಶಾಲೆಗಳನುನ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
ರ್ೕ
ಯುಯ್ದಿದ್ೕನ್, ಜಮಾಮ ೕದಿ ತಣಿಣ್ೕರು ಬಾ , 8
ನೇ ಭಾಗ, ಚೊಕಕ್ಬೆಟುಟ್, ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು‐
ಇದರ ಖತೀಬರ ವಾದದ ಬಗೆ
ರ್ೕ
ಯುಯ್ದಿದ್ೕನ್, ಜಮಾಮ ೕದಿ ತಣಿಣ್ೕರು ಬಾ , 8
ನೇ ಭಾಗ, ಚೊಕಕ್ಬೆಟುಟ್, ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು‐
ಇದರ ಖತೀಬರ ವಾದದ ಬಗೆ
ರ್ೕ
ಯುಯ್ದಿದ್ೕನ್, ಜಮಾಮ ೕದಿ ತಣಿಣ್ೕರು ಬಾ , 8
ನೇ ಭಾಗ, ಚೊಕಕ್ಬೆಟುಟ್, ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು‐
ಇದರ ಖತೀಬರ ವಾದದ ಬಗೆ
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ
ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ
ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ
ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಿನಾಜ್
ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು‐ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್
ವರದಿ ನೀಡುತಿರುವ ಬಗೆ
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಿನಾಜ್
ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು‐ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್
ವರದಿ ನೀಡುತಿರುವ ಬಗೆ
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಿನಾಜ್
ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು‐ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್
ವರದಿ ನೀಡುತಿರುವ ಬಗೆ
ಮಹಮದೀಯ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ
ಮಹಮದೀಯ ಅ.ಮಾ.ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಕೋಟೆಬಾಗಿಲು, ಮೂಡಬಿದಿರ್‐ಈ ಶಾಲೆಗಳನುನ್
ಅಲ ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆ ಎಂದುದ ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಮಹಮದೀಯ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ
ಮಹಮದೀಯ ಅ.ಮಾ.ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಕೋಟೆಬಾಗಿಲು, ಮೂಡಬಿದಿರ್‐ಈ ಶಾಲೆಗಳನುನ್
ಅಲ ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆ ಎಂದುದ ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಮಹಮದೀಯ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ
ಮಹಮದೀಯ ಅ.ಮಾ.ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಕೋಟೆಬಾಗಿಲು, ಮೂಡಬಿದಿರ್‐ಈ ಶಾಲೆಗಳನುನ್
ಅಲ ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆ ಎಂದುದ ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಮಹಮದೀಯ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಕೋಟೆಬಾಗಿಲು, ಮೂಡಬಿದಿರ್, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ.
ಮಹಮದೀಯ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಕೋಟೆಬಾಗಿಲು, ಮೂಡಬಿದಿರ್, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ.

5/10/2010 0:00

D

5/10/2010 0:00

E

5/10/2010 0:00

E

5/10/2010 0:00

E

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

8/19/2011 0:00

D

8/19/2011 0:00

D

8/19/2011 0:00

D

8/26/2011 0:00

D

8/26/2011 0:00

D

8/26/2011 0:00

D

8/24/2010 0:00

D

8/24/2010 0:00

D

8/24/2010 0:00

D

8/24/2010 0:00

D

8/24/2010 0:00

D

44178

MINO‐SEC

44179

GIA‐PRY & SEC

ಮಹಮದೀಯ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ/ಭಾಅಶಾ
ಕೋಟೆಬಾಗಿಲು, ಮೂಡಬಿದಿರ್, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಘೋ/02/2010
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ.
ದಿ ಸಟ್ರ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ರಿಟಿ ಎಜುಯ್ಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ
ಆಫ್ ಕನಾರ್ಟಕ ಸೆಟ್ೕಟ್,ಮಂಗಳೂರು,ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ
ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.03.ಭಾಅ
ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಸಲಾಗುತಿತ್ರುವ ನವಚೇತನ ರಿಯ
ಶಾಘೋ/2010
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚನನ್ಗಿರಿ,ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/24/2010 0:00

D

8/24/2010 0:00

D

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.03.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

ದಿ ಸಟ್ರ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ರಿಟಿ ಎಜುಯ್ಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ
ಆಫ್ ಕನಾರ್ಟಕ ಸೆಟ್ೕಟ್,ಮಂಗಳೂರು,ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ
ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಸಲಾಗುತಿತ್ರುವ ನವಚೇತನ ರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚನನ್ಗಿರಿ,ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/24/2010 0:00

D

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.03.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

ದಿ ಸಟ್ರ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ರಿಟಿ ಎಜುಯ್ಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ
ಆಫ್ ಕನಾರ್ಟಕ ಸೆಟ್ೕಟ್,ಮಂಗಳೂರು,ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ
ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಸಲಾಗುತಿತ್ರುವ ನವಚೇತನ ರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚನನ್ಗಿರಿ,ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/24/2010 0:00

D

44180

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.04.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

8/24/2010 0:00

D

44180

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.04.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

8/24/2010 0:00

D

44180

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.04.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

8/24/2010 0:00

D

44181

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.05.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

8/24/2010 0:00

D

44181

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.05.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

8/24/2010 0:00

D

44181

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.05.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

8/24/2010 0:00

D

44182

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.06.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

8/24/2010 0:00

D

44179

44179

ADM‐1

ಸೆಂಟ್ ೇರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಣಸೆಮರದಪಾಳಯ್,
ಕುಂಬಳಗೋಡು ಅಂಚೆ, ಬೆಂಗಳೂರು‐74 ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಸೆಂಟ್ ೇರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಣಸೆಮರದಪಾಳಯ್,
ಕುಂಬಳಗೋಡು ಅಂಚೆ, ಬೆಂಗಳೂರು‐74 ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗ
ಬಗೆ
ಸೆಂಟ್ ೇರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಣಸೆಮರದಪಾಳಯ್,
ಕುಂಬಳಗೋಡು ಅಂಚೆ, ಬೆಂಗಳೂರು‐74 ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಹಮ್ ದದ್ರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ತಿಲಕ್ ನಗರ,
ಮೈಸೂರು‐ಇವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಲಾಲ್ ರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ಥ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಹಮ್ ದದ್ರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ತಿಲಕ್ ನಗರ,
ಮೈಸೂರು‐ಇವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಲಾಲ್ ರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ಥ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಹಮ್ ದದ್ರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ತಿಲಕ್ ನಗರ,
ಮೈಸೂರು‐ಇವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಲಾಲ್ ರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ಥ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ತೆರೆ ಯನ್ ಕಾಮರ್ಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ,
ಬಿ.ಪಿ. ಹಲಾಲ್, ಮೈಸೂರು‐ಇವರ ಆಶರ್ಯದ ಲ್
ನಡೆಸಲಾಗುತಿತ್ರುವ ಕನನ್ಡ ಮತುತ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಮತೀಯ/ಧಾಮಿರ್ಕ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

44182

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.06.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

ತೆರೆ ಯನ್ ಕಾಮರ್ಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ,
ಬಿ.ಪಿ. ಹಲಾಲ್, ಮೈಸೂರು‐ಇವರ ಆಶರ್ಯದ ಲ್
ನಡೆಸಲಾಗುತಿತ್ರುವ ಕನನ್ಡ ಮತುತ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಮತೀಯ/ಧಾಮಿರ್ಕ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

8/24/2010 0:00

D

ತೆರೆ ಯನ್ ಕಾಮರ್ಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ,
ಬಿ.ಪಿ. ಹಲಾಲ್, ಮೈಸೂರು‐ಇವರ ಆಶರ್ಯದ ಲ್
ನಡೆಸಲಾಗುತಿತ್ರುವ ಕನನ್ಡ ಮತುತ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಮತೀಯ/ಧಾಮಿರ್ಕ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

8/24/2010 0:00

D

8/24/2010 0:00

D

8/24/2010 0:00

D

8/24/2010 0:00

D

8/24/2010 0:00

D

8/24/2010 0:00

D

8/24/2010 0:00

D

44182

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.06.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

44183

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ/ಭಾಅಶಾ
ಘೋ/7/2010

44183

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ/ಭಾಅಶಾ
ಘೋ/7/2010

44183

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ/ಭಾಅಶಾ
ಘೋ/7/2010

44184

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ/ಭಾಅಶಾ
ಘೋ/08/2010

44184

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ/ಭಾಅಶಾ
ಘೋ/08/2010

44184

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ/ಭಾಅಶಾ
ಘೋ/08/2010

44185

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.09.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

ಅಲ್ ಅಝರ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಹೆಜಮಾಡಿ, ಉಡುಪಿ‐ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆತ್ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

8/24/2010 0:00

D

44185

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.09.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

ಅಲ್ ಅಝರ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಹೆಜಮಾಡಿ, ಉಡುಪಿ‐ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆತ್ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

8/24/2010 0:00

D

44185

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.09.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

ಅಲ್ ಅಝರ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಹೆಜಮಾಡಿ, ಉಡುಪಿ‐ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆತ್ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

8/24/2010 0:00

D

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.10.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

ರಾಯಲ್ ಅಬರ್ನ್/ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಮೆಂಟ್
ಉಮೆನ್ಸ್ ವೆಲೆಫ್ೕರ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ರಿ
ಸಂಸೆಥ್, ಕರು ನಕಟೆಟ್, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ‐ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಸಂಸೆಥ್ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

8/24/2010 0:00

D

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.10.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

ರಾಯಲ್ ಅಬರ್ನ್/ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಮೆಂಟ್
ಉಮೆನ್ಸ್ ವೆಲೆಫ್ೕರ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ರಿ
ಸಂಸೆಥ್, ಕರು ನಕಟೆಟ್, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ‐ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಸಂಸೆಥ್ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

8/24/2010 0:00

D

44186

44186

ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಕನನ್ಡ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಹರಿಹರ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಕನನ್ಡ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಹರಿಹರ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಕನನ್ಡ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಹರಿಹರ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೆಂ◌್ ಮೇರಿಸ್ ಕಾನೆವ್ಂ◌್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಯಂತರ್ಪುರ,
ಹರಿಹರ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೆಂ◌್ ಮೇರಿಸ್ ಕಾನೆವ್ಂ◌್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಯಂತರ್ಪುರ,
ಹರಿಹರ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೆಂ◌್ ಮೇರಿಸ್ ಕಾನೆವ್ಂ◌್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಯಂತರ್ಪುರ,
ಹರಿಹರ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ
ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಶಾಲ
ಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗ
ಬಗೆ..

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.10.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

44187

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.11.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

44187

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.11.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

44187

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.11.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

44188

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.12.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

44188

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.12.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

44188

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.12.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

44190

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.14.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

44190

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.14.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

44190

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.14.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

44191

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.15.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

44191

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.15.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

44191

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.15.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

44192

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.16.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

44186

ರಾಯಲ್ ಅಬರ್ನ್/ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಮೆಂಟ್
ಉಮೆನ್ಸ್ ವೆಲೆಫ್ೕರ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ರಿ
ಸಂಸೆಥ್, ಕರು ನಕಟೆಟ್, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ‐ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಸಂಸೆಥ್ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್
ಅಲ್ ಅಝರ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಖಾಸಗಿ ರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೆಜಮಾಡಿ, ಉಡುಪಿ‐ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್
ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಅಲ್ ಅಝರ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಖಾಸಗಿ ರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೆಜಮಾಡಿ, ಉಡುಪಿ‐ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್
ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಅಲ್ ಅಝರ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಖಾಸಗಿ ರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೆಜಮಾಡಿ, ಉಡುಪಿ‐ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್
ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಸೋಫಿಯಾ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಉಪಾಪ್ರಹ ಳ್,ತುಮಕೂರು ತಾ‐ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಸೋಫಿಯಾ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಉಪಾಪ್ರಹ ಳ್,ತುಮಕೂರು ತಾ‐ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಸೋಫಿಯಾ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಉಪಾಪ್ರಹ ಳ್,ತುಮಕೂರು ತಾ‐ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಸಬರತ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸೂರು
ರಸೆತ್, ಚಂದಾಪುರ, ಆನೇಕಲ್ ತಾ.‐ಈ ಶಾಲೆಯ
ಆಡ ೕತ ಮಂಡ ಯಾದ ಅಮರ್ ದೀಪ್
ಸೊಸೈಟಿಯನುನ್
ಸ ೂಸ ೖಟಿಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ
ಶಾಲ
ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಸಬರತ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸೂರು
ರಸೆತ್, ಚಂದಾಪುರ, ಆನೇಕಲ್ ತಾ.‐ಈ ಶಾಲೆಯ
ಆಡ ೕತ ಮಂಡ ಯಾದ ಅಮರ್ ದೀಪ್
ಸೊಸೈಟಿಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ
ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಸಬರತ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸೂರು
ರಸೆತ್, ಚಂದಾಪುರ, ಆನೇಕಲ್ ತಾ.‐ಈ ಶಾಲೆಯ
ಆಡ ೕತ ಮಂಡ ಯಾದ ಅಮರ್ ದೀಪ್
ಸೊಸೈಟಿಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ
ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಮರಿಯಾ ನಿವಾಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಹರಿಹರ ‐ ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಭಾಷಾ/ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಕುರಿತು
ಮರಿಯಾ ನಿವಾಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಹರಿಹರ ‐ ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಭಾಷಾ/ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಕುರಿತು
ಮರಿಯಾ ನಿವಾಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಹರಿಹರ ‐ ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಭಾಷಾ/ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಕುರಿತು

ಮರಿಯ ನಿವಾಸ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹರಿಹರ‐
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

8/24/2010 0:00

D

8/24/2010 0:00

D

8/24/2010 0:00

D

8/24/2010 0:00

D

8/24/2010 0:00

D

8/24/2010 0:00

D

8/24/2010 0:00

D

8/24/2010 0:00

D

8/24/2010 0:00

D

8/24/2010 0:00

D

8/24/2010 0:00

D

8/24/2010 0:00

D

8/24/2010 0:00

D

8/24/2010 0:00

D

44192

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.16.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

ಮರಿಯ ನಿವಾಸ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹರಿಹರ‐
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

8/24/2010 0:00

D

44192

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.16.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

ಮರಿಯ ನಿವಾಸ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹರಿಹರ‐
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

8/24/2010 0:00

D

44216

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಆ ೕಗ,
ಬೇಡಿಕೆಗಳು.11.ಇ /2010
ನವದೆಹ ‐ಇವರಿಗೆ ವರದಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

8/19/2011 0:00

D

44216

ADM‐1

ಎಂ 2
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಆ ೕಗ,
ಬೇಡಿಕೆಗಳು.11.ಇ /2010
ನವದೆಹ ‐ಇವರಿಗೆ ವರದಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

8/19/2011 0:00

D

44216

MINO‐SEC

ಎಂ 2
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಆ ೕಗ,
ಬೇಡಿಕೆಗಳು.11.ಇ /2010
ನವದೆಹ ‐ಇವರಿಗೆ ವರದಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

8/19/2011 0:00

D

44231

GIA‐PRY & SEC

8/24/2010 0:00

D

44231

ADM‐1

8/24/2010 0:00

D

44231

MINO‐SEC

8/24/2010 0:00

D

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ವಾಜಿನಗರ, ಸಕಾರ್ರಿ ತೆಲುಗು
ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಓ.ಪಿ.ರಸೆತ್,ಬೆಂಗಳೂರು‐ಇ ಲ್
ನಡೆದಿರುವ ಅವಯ್ವಹಾರದ ಬಗೆಗ್ ನಡೆದಿರುವ
ಚಾರಣೆಯ
ಚಾರಣೆಯ ನಕಲು ದೃಢೀಕರಣ
ಢೀಕರಣ ಕೊಡುವುದು

8/18/2011 0:00

D

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ವಾಜಿನಗರ, ಸಕಾರ್ರಿ ತೆಲುಗು
ಎಂ 5ತೆಮಾಹಕುಕ್.14.ಮೂ. ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಓ.ಪಿ.ರಸೆತ್,ಬೆಂಗಳೂರು‐ಇ ಲ್
ನಡೆದಿರುವ ಅವಯ್ವಹಾರದ ಬಗೆಗ್ ನಡೆದಿರುವ
ಸೌ.ಅ/2010
ಚಾರಣೆಯ ನಕಲು ದೃಢೀಕರಣ ಕೊಡುವುದು

8/18/2011 0:00

D

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ವಾಜಿನಗರ, ಸಕಾರ್ರಿ ತೆಲುಗು
ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಓ.ಪಿ.ರಸೆತ್,ಬೆಂಗಳೂರು‐ಇ ಲ್
ನಡೆದಿರುವ ಅವಯ್ವಹಾರದ ಬಗೆಗ್ ನಡೆದಿರುವ
ಚಾರಣೆಯ ನಕಲು ದೃಢೀಕರಣ ಕೊಡುವುದು

8/18/2011 0:00

D

8/24/2010 0:00

D

8/24/2010 0:00

D

8/24/2010 0:00

D

44243

44243

ಜಿ.ಕೆ.ನಾಯ್ಷನಲ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ
ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.18.ಭಾಅ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಶಾಘೋ/2010
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಜಿ.ಕೆ.ನಾಯ್ಷನಲ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ
ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.18.ಭಾಅ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಶಾಘೋ/2010
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಜಿ.ಕೆ.ನಾಯ್ಷನಲ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ
ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.18.ಭಾಅ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಶಾಘೋ/2010
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ

ಎಂ 5ತೆಮಾಹಕುಕ್.14.ಮೂ.
GIA‐PRY & SEC
ಸೌ.ಅ/2010

ADM‐1

44243

MINO‐SEC

ಎಂ 5ತೆಮಾಹಕುಕ್.14.ಮೂ.
ಸೌ.ಅ/2010

44248

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.17.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

44248

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.17.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

44248

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.17.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

ಫೈಝಲ್ ಇಸಾಲ್ಂ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ , ವರ್, ಉಡುಪಿ
ತಾಲೂಲ್ಕು‐ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆ
ಫೈಝಲ್ ಇಸಾಲ್ಂ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ , ವರ್, ಉಡುಪಿ
ತಾಲೂಲ್ಕು‐ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆ
ಫೈಝಲ್ ಇಸಾಲ್ಂ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ , ವರ್, ಉಡುಪಿ
ತಾಲೂಲ್ಕು‐ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆ

44652

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್/ಇ /13/2010

44652

ADM‐1

ಎಂ 2 ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್/ಇ /13/2010

44652

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್/ಇ /13/2010

44653

44653

44653
44681
44681
44681

ಎಂ 2ಉದುರ್ ಶಾ ಗು
GIA‐PRY & SEC ಮಾ ತಿ/ಪಾರ್, .ನೇ/14/20
10
ಎಂ 2ಉದುರ್ ಶಾ ಗು
ADM‐1
ಮಾ ತಿ/ಪಾರ್, .ನೇ/14/20
10
ಎಂ 2ಉದುರ್ ಶಾ ಗು
MINO‐SEC
ಮಾ ತಿ/ಪಾರ್, .ನೇ/14/20
10
ಎಂ 10 ಂದಿ1.02.ಇ /20
GIA‐PRY & SEC
10
ಎಂ 10 ಂದಿ1.02.ಇ //20
ADM‐1
10
ಎಂ 10 ಂದಿ1.02.ಇ /20
MINO‐SEC
10

44682

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 10.01. .ಸ & ಪ
ಪರ್./2010

44682

ADM‐1

ಎಂ 10.01. .ಸ & ಪ
ಪರ್./2010

44682

MINO‐SEC

ಎಂ 10.01. .ಸ & ಪ
ಪರ್./2010

44684

44684

44684
44689

ಎಂ 10 ಂದಿ2
GIA‐PRY & SEC ಅರೇಬಿಕ್.01.ಮಾ.ಹ.ಅ/20
10
ಎಂ 10 ಂದಿ2
ADM‐1
ಅರೇಬಿಕ್.01.ಮಾ.ಹ.ಅ/20
10
ಎಂ 10 ಂದಿ2
MINO‐SEC
ಅರೇಬಿಕ್.01.ಮಾ.ಹ.ಅ/20
10
GIA‐PRY & SEC
ಎ.4. ಂ.ಪಾ.ತ/2010

ರ್ೕ ಎಂ.ಎಂ. ಸೈಫಾ ಬೇಲೂರು ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
ಇಲಾಖಾ ಮತುತ್ ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ ಪರೀ ೆ ಅವಶಯ್ಕತೆ
ಇರುವುದಿಲಲ್ ಇದರ ಶದೇಶದ ಪರ್ತಿ ಬೇಕೆಂದು
ಕೋರಿರುತಾರೆ
ರ್ೕ ಎಂ.ಎಂ. ಸೈಫಾ ಬೇಲೂರು ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
ಇಲಾಖಾ ಮತುತ್ ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ ಪರೀ ೆ ಅವಶಯ್ಕತೆ
ಇರುವುದಿಲಲ್ ಇದರ ಶದೇಶದ ಪರ್ತಿ ಬೇಕೆಂದು
ಕೋರಿರುತಾರೆ
ರ್ೕ ಎಂ.ಎಂ. ಸೈಫಾ ಬೇಲೂರು ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
ಇಲಾಖಾ ಮತುತ್ ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ ಪರೀ ೆ ಅವಶಯ್ಕತೆ
ಇರುವುದಿಲಲ್ ಇದರ ಶದೇಶದ ಪರ್ತಿ ಬೇಕೆಂದು
ಕೋರಿರುತಾರೆ
ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗಲ ಗುಣಮಟಟ್ವನುನ್ ಹೆಚಿಚ್ಸಲು ಕರ್ಮ ಈ
ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಕನನ್ಡ ಬಲಲ್ವರನುನ್ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು
ಕೈಗೊಂಡ ಕರ್ಮದ ಕುರಿತು.
ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗಲ ಗುಣಮಟಟ್ವನುನ್ ಹೆಚಿಚ್ಸಲು ಕರ್ಮ ಈ
ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಕನನ್ಡ ಬಲಲ್ವರನುನ್ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು
ಕೈಗೊಂಡ ಕರ್ಮದ ಕುರಿತು.
ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗಲ ಗುಣಮಟಟ್ವನುನ್ ಹೆಚಿಚ್ಸಲು ಕರ್ಮ ಈ
ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಕನನ್ಡ ಬಲಲ್ವರನುನ್ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು
ಕೈಗೊಂಡ ಕರ್ಮದ ಕುರಿತು.
ಂದಿ ಕಷ್ಕ್ ತರಬೇತಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪರ್ವೇಶ ಪಡೆಯುವ
ಬಗೆಗ್.
ಂದಿ ಕಷ್ಕ್
ಕಷ್ ತರಬೇತಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪರ್ರ್ವೇಶ ಪಡೆಯುವ
ಬಗೆಗ್.
ಂದಿ ಕಷ್ಕ್ ತರಬೇತಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪರ್ವೇಶ ಪಡೆಯುವ
ಬಗೆಗ್.
ಂದಿ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ
ಸಕಾರ್ರದ ದಿನಾಂಕ: 16.08.2003 ರ ಆದೇಶಕೆಕ್
ತಿದುದ್ಪಡಿ ತರುವ ಬಗೆಗ್ ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸಂಖೆಯ್:
59/2010
ಂದಿ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ
ಸಕಾರ್ರದ ದಿನಾಂಕ: 16.08.2003 ರ ಆದೇಶಕೆಕ್
ತಿದುದ್ಪಡಿ ತರುವ ಬಗೆಗ್ ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸಂಖೆಯ್:
59/2010
ಂದಿ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ
ಸಕಾರ್ರದ ದಿನಾಂಕ: 16.08.2003 ರ ಆದೇಶಕೆಕ್
ತಿದುದ್ಪಡಿ ತರುವ ಬಗೆಗ್ ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸಂಖೆಯ್:
59/2010
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 61 ಮತುತ್ 771 ರ
ಅಡಿಯ ಲ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 61 ಮತುತ್ 771 ರ
ಅಡಿಯ ಲ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 61 ಮತುತ್ 771 ರ
ಅಡಿಯ ಲ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಸಕಾರ್ರಿ ಂದಿ ಬಿ.ಎಡ್.ಕಾಲೇಜು ಕುರಿತು

8/26/2011 0:00

D

8/26/2011 0:00

D

8/26/2011 0:00

D

8/19/2011 0:00

D

8/19/2011 0:00

D

8/19/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:
0:00
00

D

2/28/2011 0:00

D

8/27/2011 0:00

D

8/27/2011 0:00

D

8/27/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

8/27/2011 0:00

D

ಎ.4. ಂ.ಪಾ.ತ/2010
ಎ.4. ಂ.ಪಾ.ತ/2010

ಸಕಾರ್ರಿ
ಸಕಾರ್ರಿ

ಂದಿ ಬಿ.ಎಡ್.ಕಾಲೇಜು ಕುರಿತು
ಂದಿ ಬಿ.ಎಡ್.ಕಾಲೇಜು ಕುರಿತು

8/27/2011 0:00
8/27/2011 0:00

D
D

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (10)
ಂದಿ1/ಮಾಹಆ/23/2010

ಎಸ್.ಬಾಲಾಜಿ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕ್ಕು
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

5/10/2010 0:00

D

44713

ADM‐1

ಎಂ (10)
ಂದಿ1/ಮಾಹಆ/23/2010

ಎಸ್.ಬಾಲಾಜಿ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕ್ಕು
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

5/10/2010 0:00

D

44713

MINO‐SEC

ಎಂ (10)
ಂದಿ1/ಮಾಹಆ/23/2010

ಎಸ್.ಬಾಲಾಜಿ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕ್ಕು
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

5/10/2010 0:00

D

44714

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ (10) ಂದಿ1/ಮಾ.ಹ.ಅ
/06/2009‐10

5/10/2010 0:00

D

44714

ADM‐1

ಎಂ (10) ಂದಿ1/ಮಾ.ಹ.ಅ
/06/2009‐10

5/10/2010 0:00

D

44714

MINO‐SEC

ಎಂ (10) ಂದಿ1/ಮಾ.ಹ.ಅ
/06/2009‐10

5/10/2010 0:00

D

44715

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ/ಮಾ.ಹ.ಅ/39/2008‐
09

5/10/2010 0:00

D

44715

ADM‐1

ಎಂ/ಮಾ.ಹ.ಅ/39/2008‐
09

5/10/2010 0:00

D

44715

MINO‐SEC

ಎಂ/ಮಾ.ಹ.ಅ/39/2008‐
09

5/10/2010 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

44689
44689

ADM‐1
MINO‐SEC

44713

44716

GIA‐PRY & SEC ಎ/ಮಾ.ಹ.ಅ/06/2008‐09

44716

ADM‐1

ಎ/ಮಾ.ಹ.ಅ/06/2008‐09

44716

MINO‐SEC

ಎ/ಮಾ.ಹ.ಅ/06/2008‐09

44718

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ/ಸಥ್ಹ/01/2003‐04

44718

ADM‐1

ಎಂ/ಸಥ್ಹ/01/2003‐04

44718

MINO‐SEC

ಎಂ/ಸಥ್ಹ/01/2003‐04

44719

GIA‐PRY & SEC

ಎ/ಇ /01/1994‐95

44719

ADM‐1

ಎ/ಇ /01/1994‐95

44719

MINO‐SEC

ಎ/ಇ /01/1994‐95

ರಮೇಶ್ ಚನನ್ಬಸಪಪ್, ಬನಿನ್ಕೋಪಪ್, ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ.
ರಮೇಶ್ ಚನನ್ಬಸಪಪ್, ಬನಿನ್ಕೋಪಪ್, ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ.
ರಮೇಶ್ ಚನನ್ಬಸಪಪ್, ಬನಿನ್ಕೋಪಪ್, ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ.
ಎ.ಬಿ.ಹೊಸಮನಿ, ರಾಜಯ್ ಪರ್ಧಾನ ಕಾಯರ್ದ ರ್, ಕನ್
ಪಾಟಿರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ.
ಎ.ಬಿ.ಹೊಸಮನಿ, ರಾಜಯ್ ಪರ್ಧಾನ ಕಾಯರ್ದ ರ್, ಕನ್
ಪಾಟಿರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ.
ಎ.ಬಿ.ಹೊಸಮನಿ, ರಾಜಯ್ ಪರ್ಧಾನ ಕಾಯರ್ದ ರ್, ಕನ್
ಪಾಟಿರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ.
ಮಹಮದ್
ೕ ನ್
ನ್,, ಮೌಲಾನ
ಮೌಲಾನ,, ಪೈಜೂಲ್
ಪ ೖಜೂಲ್
ಉಲಳಂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ,ರೋಜಾಕೆ ಇವರು
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ
ಬಗೆ
ಮಹಮದ್
ೕ ನ್, ಮೌಲಾನ, ಪೈಜೂಲ್
ಉಲಳಂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ,ರೋಜಾಕೆ ಇವರು
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ
ಬಗೆ
ಮಹಮದ್
ೕ ನ್, ಮೌಲಾನ, ಪೈಜೂಲ್
ಉಲಳಂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ,ರೋಜಾಕೆ ಇವರು
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ
ಬಗೆ
ಂದಿ ಕಷ್ಕ್ ಕಾಲೇಜನುನ್ ಹುಬಬ್ ಳ್ ಯಿಂದ ◌ಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್
ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಂದಿ ಕಷ್ಕ್ ಕಾಲೇಜನುನ್ ಹುಬಬ್ ಳ್ ಯಿಂದ ◌ಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್
ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಂದಿ ಕಷ್ಕ್ ಕಾಲೇಜನುನ್ ಹುಬಬ್ ಳ್ ಯಿಂದ ◌ಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್
ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯ ಲ್ನ ಶೇಷ ದಿನ ಭತೆಯ್ಯನುನ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯ ಲ್ನ ಶೇಷ ದಿನ ಭತೆಯ್ಯನುನ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯ ಲ್ನ ಶೇಷ ದಿನ ಭತೆಯ್ಯನುನ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

44720

GIA‐PRY & SEC

ಎ/ಇ /46/2005‐06

44720

ADM‐1

ಎ/ಇ /46/2005‐06

44720

MINO‐SEC

ಎ/ಇ /46/2005‐06

44736

GIA‐PRY & SEC

44736

ADM‐1

44736

MINO‐SEC

44738

GIA‐PRY & SEC

44738

44738

44739
44739
44739
44741
44741
44741

5/10/2010 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

ಂದಿ ಕಷ್ಕರ ಟೆ ನಿಂಗ್ ಬಗೆಗ್.

5/10/2010 0:00

D

ಂದಿ ಕಷ್ಕರ ಟೆ ನಿಂಗ್ ಬಗೆಗ್.

5/10/2010 0:00

D

ಂದಿ ಕಷ್ಕರ ಟೆ ನಿಂಗ್ ಬಗೆಗ್.

5/10/2010 0:00

D

ಅಬುಲ್ ಹಸನ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ,, ಬಾಆಮಿ ಈ
ಎಂ (10) ಂದಿ2ಅರೇಬಿಕ್/
ಶಾಲೆಯ 2001‐02 ರಿಂದ 2006‐07ನೇ ಸಾ ನವರಗೆ
ಮಾನ/09/2008‐09
ಮಾಣಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/10/2010 0:00

D

ADM‐1

ಅಬುಲ್ ಹಸನ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ,, ಬಾಆಮಿ ಈ
ಎಂ (10) ಂದಿ2ಅರೇಬಿಕ್/
ಶಾಲೆಯ 2001‐02 ರಿಂದ 2006‐07ನೇ ಸಾ ನವರಗೆ
ಮಾನ/09/2008‐09
ಮಾಣಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/10/2010 0:00

D

MINO‐SEC

ಅಬುಲ್ ಹಸನ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ,, ಬಾಆಮಿ ಈ
ಎಂ (10) ಂದಿ2ಅರೇಬಿಕ್/
ಶಾಲೆಯ 2001‐02 ರಿಂದ 2006‐07ನೇ ಸಾ ನವರಗೆ
ಮಾನ/09/2008‐09
ಮಾಣಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/10/2010 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

5/10/2010 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

ಎಂ/ ಂ.ಪಾ.ತ/02/2007‐
08
ಎಂ/ ಂ.ಪಾ.ತ/02/2007‐
08
ಎಂ/ ಂ.ಪಾ.ತ/02/2007‐
08

ಎಂ (10) ಂದಿ2ಅರೇಬಿಕ್/
ಇ /01/2007‐08
ಎಂ ((10)) ಂದಿ2ಅರೇಬಿಕ್/
ADM‐1
ಇ /01/2007‐08
ಎಂ (10) ಂದಿ2ಅರೇಬಿಕ್/
MINO‐SEC
ಇ /01/2007‐08
ಎಂ (10) ಂದಿ2ಅರೇಬಿಕ್/
GIA‐PRY & SEC
ಇ /07/2008‐09
ಎಂ (10) ಂದಿ2ಅರೇಬಿಕ್/
ADM‐1
ಇ /07/2008‐09
ಎಂ (10) ಂದಿ2ಅರೇಬಿಕ್/
MINO‐SEC
ಇ /07/2008‐09
GIA‐PRY & SEC

45270

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 10 ಂದಿ2
ಅರೇಬಿಕ್.4.ಮಾನ/2010

45270

ADM‐1

ಎಂ 10 ಂದಿ2
ಅರೇಬಿಕ್.4.ಮಾನ/2010

45270

MINO‐SEC

ಎಂ 10 ಂದಿ2
ಅರೇಬಿಕ್.4.ಮಾನ/2010

45529

ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ ಸಂಕಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ
ಕಡತಗಳನುನ್ ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಆಯುಕಾತ್ಲಯದ ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆ
ಒಳಪಡುವ ಕಡತಗಳನುನ್ ವಗಾರ್ ಸುವ ಬಗೆ
ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ ಸಂಕಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ
ಕಡತಗಳನುನ್ ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಆಯುಕಾತ್ಲಯದ ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆ
ಒಳಪಡುವ ಕಡತಗಳನುನ್ ವಗಾರ್ ಸುವ ಬಗೆ
ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ ಸಂಕಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ
ಕಡತಗಳನುನ್ ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಆಯುಕಾತ್ಲಯದ ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆ
ಒಳಪಡುವ ಕಡತಗಳನುನ್ ವಗಾರ್ ಸುವ ಬಗೆ

ಉದುರ್ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ
ಮನ / ವ್ೕಕೃತಿಗಳ ಬಗೆಗ್.
ಉದುರ್ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯಕೆಕ್ಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ
ಮನ / ವ್ೕಕೃತಿಗಳ ಬಗೆಗ್.
ಉದುರ್ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ
ಮನ / ವ್ೕಕೃತಿಗಳ ಬಗೆಗ್.
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ
ಸೌಲಭಯ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ
ಸೌಲಭಯ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ
ಸೌಲಭಯ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಎನ್.ಎ.ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಅಜಮನಗರ, ಬೆಳಗಾ
ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣದ ತಿದುದ್ಪಡಿ ನೀಡಿ ಅನುದಾನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
ಎನ್.ಎ.ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಅಜಮನಗರ, ಬೆಳಗಾ
ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣದ ತಿದುದ್ಪಡಿ ನೀಡಿ ಅನುದಾನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ
ಎನ್.ಎ.ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಅಜಮನಗರ, ಬೆಳಗಾ
ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣದ ತಿದುದ್ಪಡಿ ನೀಡಿ ಅನುದಾನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ

ಖಾದಿರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ದೋಟಿಹಾಳ, ಕುಷಟ್ಗಿ
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಪಾರ್ರಂಭಿ ರುವ
mc10hindi02.09.ಇ /20
ಖಾದಿರ್ಯಾ ಅರೇಬಿಕ್ ಮದರಸಾದ ಲ್ನ ತಹತಾನಿಯಾ‐
GIA‐PRY & SEC
10
2 ಮತುತ್ ತಹತಾನಿಯಾ‐3 ಕೆಕ್ ಘಟನೋತತ್ರ ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

ADM‐1

ಖಾದಿರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ದೋಟಿಹಾಳ, ಕುಷಟ್ಗಿ
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಪಾರ್ರಂಭಿ ರುವ
mc10hindi02.09.ಇ /20
ಖಾದಿರ್ಯಾ ಅರೇಬಿಕ್ ಮದರಸಾದ ಲ್ನ ತಹತಾನಿಯಾ‐
10
2 ಮತುತ್ ತಹತಾನಿಯಾ‐3 ಕೆಕ್ ಘಟನೋತತ್ರ ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

2/28/2011 0:00

D

45529

MINO‐SEC

ಖಾದಿರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ದೋಟಿಹಾಳ, ಕುಷಟ್ಗಿ
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಪಾರ್ರಂಭಿ ರುವ
mc10hindi02.09.ಇ /20
ಖಾದಿರ್ಯಾ ಅರೇಬಿಕ್ ಮದರಸಾದ ಲ್ನ ತಹತಾನಿಯಾ‐
10
2 ಮತುತ್ ತಹತಾನಿಯಾ‐3 ಕೆಕ್ ಘಟನೋತತ್ರ ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

2/28/2011 0:00

D

45534

GIA‐PRY & SEC

mc10himndi02.11.ಇ /2
010

2/28/2011 0:00

C

45534

ADM‐1

mc10himndi02.11.ಇ /2
010

2/28/2011 0:00

C

45534

MINO‐SEC

mc10himndi02.11.ಇ /2
010

2/28/2011 0:00

C

45548

GIA‐PRY & SEC

mc10hindi02.08.ದೂರು/
2010

8/27/2011 0:00

D

45548

ADM‐1

mc10hindi02.08.ದೂರು/
2010

8/27/2011 0:00

D

45548

MINO‐SEC

mc10hindi02.08.ದೂರು/
2010

8/27/2011 0:00

D

45732

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 5ಅಸಂ ವೇ/ಅ.ವಾ.
ಸಾ/01/2010‐11

8/26/2011 0:00

D

45732

ADM‐1

ಎಂ 5ಅಸಂ ವೇ/ಅ.ವಾ.
ಸಾ/01/2010‐11

8/26/2011 0:00

D

45732

MINO‐SEC

ಎಂ 5ಅಸಂ ವೇ/ಅ.ವಾ.
ಸಾ/01/2010‐11

8/26/2011 0:00

D

45778

GIA‐PRY & SEC

CPI.25.ಉ&ಅರೇ/2010

2/28/2011 0:00

D

45778

ADM‐1

CPI.25.ಉ&ಅರೇ/2010

2/28/2011 0:00

D

45529

ಹಜರತ್ ದಾದಾಕಲಾಮಿ ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜು,
ಹುಕೆಕ್ೕರಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್
ತುಂಬಿ ಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
ಹಜರತ್ ದಾದಾಕಲಾಮಿ ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜು,
ಹುಕೆಕ್ೕರಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್
ತುಂಬಿ ಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
ಹಜರತ್ ದಾದಾಕಲಾಮಿ ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜು,
ಹುಕೆಕ್ೕರಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್
ತುಂಬಿ ಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
ನನಗೆ ಪರ್ಧಾನ ಗುರುಗಳು ಹುದೆದ್ಗೆ ಮುಂಬಡಿತ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಟಟ್ ಲ್
ತಕರಾರು ಬಗೆ
ನನಗೆ ಪರ್ಧಾನ ಗುರುಗಳು ಹುದೆದ್ಗೆ ಮುಂಬಡಿತ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಟಟ್ ಲ್
ತಕರಾರು ಬಗೆ
ನನಗೆ ಪರ್ಧಾನ ಗುರುಗಳು ಹುದೆದ್ಗೆ ಮುಂಬಡಿತ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಟಟ್ ಲ್
ತಕರಾರು ಬಗೆ
ಬಗ
2010‐11ನೇ ಸಾ ನ ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಮೆಟಿರ್ಕ್
ಪೂವರ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ದಾಯ್ಥಿರ್ವೇತನ ಅಜಿರ್ಗಳನುನ್
ವ್ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆ.
2010‐11ನೇ ಸಾ ನ ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಮೆಟಿರ್ಕ್
ಪೂವರ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ದಾಯ್ಥಿರ್ವೇತನ ಅಜಿರ್ಗಳನುನ್
ವ್ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆ.
2010‐11ನೇ ಸಾ ನ ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಮೆಟಿರ್ಕ್
ಪೂವರ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ದಾಯ್ಥಿರ್ವೇತನ ಅಜಿರ್ಗಳನುನ್
ವ್ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆ.
ಹಜರತ ದಾದಾ ಕಲಾಮಿ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ,
ಹುಕೆಕ್ೕರಿಯ ಲ್ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ರ್ೕ
ಎ.ಎಚ್.ಅನಾಸ್ರಿ ಹಾಗೂ ರ್ೕ ಎಚ್.ಜಿ.ಶಹಾ ಸ
ಇವರಿಗೆ ಫೌಕಾನಿಯಾ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ಮಂಜೂರಿ
ಕುರಿತು
ಹಜರತ ದಾದಾ ಕಲಾಮಿ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ,
ಹುಕೆಕ್ೕರಿಯ ಲ್ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ರ್ೕ
ಎ.ಎಚ್.ಅನಾಸ್ರಿ ಹಾಗೂ ರ್ೕ ಎಚ್.ಜಿ.ಶಹಾ ಸ
ಇವರಿಗೆ ಫೌಕಾನಿಯಾ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ಮಂಜೂರಿ
ಕುರಿತು

45778

45969

ಹಜರತ ದಾದಾ ಕಲಾಮಿ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ,
ಹುಕೆಕ್ೕರಿಯ ಲ್ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ರ್ೕ
MINO‐SEC
CPI.25.ಉ&ಅರೇ/2010
ಎ.ಎಚ್.ಅನಾಸ್ರಿ ಹಾಗೂ ರ್ೕ ಎಚ್.ಜಿ.ಶಹಾ ಸ
ಇವರಿಗೆ ಫೌಕಾನಿಯಾ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ಮಂಜೂರಿ
ಕುರಿತು
ಉನನ್ತೀಕರಿ ರುವ ಉದುರ್ ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
ಎಂ 2 ಉ ಶಾ ಉ
GIA‐PRY & SEC ನಿ.20.ಹೊಪೌರ್ಶಾಅನು/201 ಮೆಹಬೂಬಿ ಕಾಲೋನಿ, ಂಧನೂರು, ರಾಯಚೂರು
ಜಿಲೆಲ್‐ಇದಕೆಕ್ 9 ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
0

2/28/2011 0:00

D

8/19/2011 0:00

D

45969

ADM‐1

ಉನನ್ತೀಕರಿ ರುವ ಉದುರ್ ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
ಎಂ 2 ಉ ಶಾ ಉ
ನಿ.20.ಹೊಪೌರ್ಶಾಅನು/201 ಮೆಹಬೂಬಿ ಕಾಲೋನಿ, ಂಧನೂರು, ರಾಯಚೂರು
ಜಿಲೆಲ್‐ಇದಕೆಕ್ 9 ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
0

8/19/2011 0:00

D

45969

MINO‐SEC

ಉನನ್ತೀಕರಿ ರುವ ಉದುರ್ ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,
ಎಂ 2 ಉ ಶಾ ಉ
ನಿ.20.ಹೊಪೌರ್ಶಾಅನು/201 ಮೆಹಬೂಬಿ ಕಾಲೋನಿ, ಂಧನೂರು, ರಾಯಚೂರು
ಜಿಲೆಲ್‐ಇದಕೆಕ್ 9 ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
0

8/19/2011 0:00

D

8/20/2011 0:00

D

8/20/2011 0:00

D

8/20/2011 0:00

D

45970

45970

45970

ಎಂ 2
GIA‐PRY & SEC ಬೇಡಿಕೆಗಳು.21.ಉ&ಅರೇ/2
010
ಎಂ 2
ADM‐1
ಬೇಡಿಕೆಗಳು.21.ಉ&ಅರೇ/2
010
ಎಂ 2
MINO‐SEC ಬೇಡಿಕೆಗಳು.21.ಉ&ಅರೇ/2
010

ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅರೆಬಿಕ್ ಲುದುರ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಟೀಚಸ್ರ್
ಅಂಡ್ ಸಾಟ್ಫ್ ಅಸೋ ಯೇಷನ್,ಗುಲಬಗಾರ್ರವರ
ಮನ .
ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅರೆಬಿಕ್ ಲುದುರ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಟೀಚಸ್ರ್
ಅಂಡ್ ಸಾಟ್ಫ್ ಅಸೋ ಯೇಷನ್,ಗುಲಬಗಾರ್ರವರ
ಮನ .
ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅರೆಬಿಕ್ ಲುದುರ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಟೀಚಸ್ರ್
ಅಂಡ್ ಸಾಟ್ಫ್ ಅಸೋ ಯೇಷನ್,ಗುಲಬಗಾರ್ರವರ
ಮನ .

ಎಂ 5ಅಸಂಕ ೕ.01.
ಮುಂ ೕಅನು/2010

ಪರ್ಧಾನ ಮಂತಿರ್ಗಳ ಹೊಸ 15 ಅಂಶಗಳ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಅಡಿಯ ಲ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಕಲಾಯ್ಣ
ೕಜನೆಗಳ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಲ್ ಸಾಧಿ ರುವ ಪರ್ಗತಿ ಬಗೆಗ್
ತೆ ಮಾ ಕ ವರದಿಯನುನ್
ವರದಿಯನು ಕಳ
ಕಳುು ಸುವ
ಸುವ ಬಗ
ಬಗೆೆಗ್.

7/18/2011 0:00

D

ADM‐1

ಎಂ 5ಅಸಂಕ ೕ.01.
ಮುಂ ೕಅನು/2010

ಪರ್ಧಾನ ಮಂತಿರ್ಗಳ ಹೊಸ 15 ಅಂಶಗಳ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಅಡಿಯ ಲ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಕಲಾಯ್ಣ
ೕಜನೆಗಳ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಲ್ ಸಾಧಿ ರುವ ಪರ್ಗತಿ ಬಗೆಗ್
ತೆ ಮಾ ಕ ವರದಿಯನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/18/2011 0:00

D

45986

MINO‐SEC

ಎಂ 5ಅಸಂಕ ೕ.01.
ಮುಂ ೕಅನು/2010

ಪರ್ಧಾನ ಮಂತಿರ್ಗಳ ಹೊಸ 15 ಅಂಶಗಳ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಅಡಿಯ ಲ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಕಲಾಯ್ಣ
ೕಜನೆಗಳ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಲ್ ಸಾಧಿ ರುವ ಪರ್ಗತಿ ಬಗೆಗ್
ತೆ ಮಾ ಕ ವರದಿಯನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/18/2011 0:00

D

45987

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋ/ಭಾಅಶಾಘೋ/
33/2007‐08

8/24/2010 0:00

D

45987

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋ/ಭಾಅಶಾಘೋ/
33/2007‐08

8/24/2010 0:00

D

45987

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋ/ಭಾಅಶಾಘೋ/
33/2007‐08

8/24/2010 0:00

D

46090

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.22.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

8/24/2010 0:00

D

45986

45986

GIA‐PRY & SEC

ಲೂಡ್ಸ್ರ್ ಬಾಲಕರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಿ.ಜೆ.ಬಡಾವಣೆ,
ದಾವಣಗೆರೆ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಲೂಡ್ಸ್ರ್ ಬಾಲಕರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಿ.ಜೆ.ಬಡಾವಣೆ,
ದಾವಣಗೆರೆ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಲೂಡ್ಸ್ರ್ ಬಾಲಕರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಿ.ಜೆ.ಬಡಾವಣೆ,
ದಾವಣಗೆರೆ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.

ಸೆಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ವೇದಾವತಿನಗರ,
ರಿಯೂರು ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯಿಂದ ಘೋ ಸಲು ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

46090

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.22.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

ಸೆಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ವೇದಾವತಿನಗರ,
ರಿಯೂರು ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯಿಂದ ಘೋ ಸಲು ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

8/24/2010 0:00

D

46090

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.22.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

ಸೆಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ವೇದಾವತಿನಗರ,
ರಿಯೂರು ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯಿಂದ ಘೋ ಸಲು ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

8/24/2010 0:00

D

46091

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.23.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

8/24/2010 0:00

D

46091

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.23.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

8/24/2010 0:00

D

46091

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.23.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

8/24/2010 0:00

D

46092

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.21.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

8/24/2010 0:00

D

46092

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.21.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

8/24/2010 0:00

D

46092

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.21.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

8/24/2010 0:00

D

46093

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.24.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

8/24/2010 0:00

D

46093

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.24.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

8/24/2010 0:00

D

46093

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.24.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

8/24/2010 0:00

D

46094

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.27.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

8/24/2010 0:00

D

46094

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.27.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

8/24/2010 0:00

D

46094

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.27.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

8/24/2010 0:00

D

46095

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.31.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

8/24/2010 0:00

D

ಸೆಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವೇದಾವತಿ ನಗರ
ರಿಯೂರು‐ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ
ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗಿನ ಆ ೇಪಣೆಗಳನುನ್
ಸರಿಪಡಿ ಸ ಸುತಿರುವ ಬಗೆ
ಸೆಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವೇದಾವತಿ ನಗರ
ರಿಯೂರು‐ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ
ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗಿನ ಆ ೇಪಣೆಗಳನುನ್
ಸರಿಪಡಿ ಸ ಸುತಿರುವ ಬಗೆ
ಸೆಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವೇದಾವತಿ ನಗರ
ರಿಯೂರು‐ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ
ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗಿನ ಆ ೇಪಣೆಗಳನುನ್
ಸರಿಪಡಿ ಸ ಸುತಿರುವ ಬಗೆ
ಸೋಫಿಯಾ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಪಾಪ್ರಹ ಳ್,
ತುಮಕೂರು ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ
ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಸೋಫಿಯಾ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಪಾಪ್ರಹ ಳ್,
ತುಮಕೂರು ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ
ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಸೋಫಿಯಾ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಪಾಪ್ರಹ ಳ್,
ತುಮಕೂರು ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ
ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಧಯ್ ಪೌರ್ರ್ಢ ಶಾಲೆ,,
ಸಂತ ಅಂತೋನಿ ಆಂಗಲ್ಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಕುಟಿನೋ ಪದವು, ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು‐ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಸಂತ ಅಂತೋನಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ಕುಟಿನೋ ಪದವು, ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು‐ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಸಂತ ಅಂತೋನಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ಕುಟಿನೋ ಪದವು, ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು‐ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಸಂತ ಅನನ್ಮಮ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ದಾದ್ಪುರ ‐ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಸಂತ ಅನನ್ಮಮ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ದಾದ್ಪುರ ‐ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಸಂತ ಅನನ್ಮಮ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ದಾದ್ಪುರ ‐ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಆಲ್‐ಅಮೀನ್ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಮಳವ ಳ್,ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.

46095

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.31.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

46095

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.31.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

46097

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.29.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

46097

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.29.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

46097

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.29.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

46098

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.32.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

46098

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.32.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

46098

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋಷಣೆ.32.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

46128

GIA‐PRY & SEC M c2 miss.22.ಇ /2010

46128

ADM‐1

M c2 miss.22.ಇ /2010

46128

MINO‐SEC

M c2 miss.22.ಇ /2010

46181

GIA‐PRY & SEC

Mc2 Miss.24.ಇ‐
ಆಡ ತ/2010

46181

ADM‐1

Mc2 Miss.24.ಇ‐
ಆಡ ತ/2010

46181

MINO‐SEC

Mc2 Miss.24.ಇ‐
ಆಡ ತ/2010

46183

GIA‐PRY & SEC

Mc2/ಇ /23/2010‐11

46183

ADM‐1

Mc2/ಇ /23/2010‐11

46183

MINO‐SEC

Mc2/ಇ /23/2010‐11

ಆಲ್‐ಅಮೀನ್ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಮಳವ ಳ್,ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಆಲ್‐ಅಮೀನ್ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಮಳವ ಳ್,ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಆರ್. .‐ಅನುದಾನಿತ ರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತೋಮಿಯಾರ್ ಪಾಳಯ್, ಹನೂರು
ವಲಯ‐ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಆರ್. .‐ಅನುದಾನಿತ ರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತೋಮಿಯಾರ್ ಪಾಳಯ್, ಹನೂರು
ವಲಯ‐ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಆರ್. .‐ಅನುದಾನಿತ ರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತೋಮಿಯಾರ್ ಪಾಳಯ್, ಹನೂರು
ವಲಯ‐ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಲೂಡ್ಸ್ರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ದಾವಣಗೆರೆ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಲೂಡ್ಸ್ರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ದಾವಣಗೆರೆ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಲೂಡ್ಸ್ರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ದಾವಣಗೆರೆ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಜಾಮಿಯಾ ಮಸಜೀದ್ ಮತುತ್ ಮು ಲ್ಂ ಚಾರಿಟಬಲ್
ಫಂಡ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು‐ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ ಮನ
ಬಗೆ
ಬಗ
ಜಾಮಿಯಾ ಮಸಜೀದ್ ಮತುತ್ ಮು ಲ್ಂ ಚಾರಿಟಬಲ್
ಫಂಡ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು‐ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ ಮನ
ಬಗೆ
ಜಾಮಿಯಾ ಮಸಜೀದ್ ಮತುತ್ ಮು ಲ್ಂ ಚಾರಿಟಬಲ್
ಫಂಡ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು‐ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ ಮನ
ಬಗೆ
ರ್ಫೆಸರ್‐
ಡಾ.ಅ ೕಮಾ ಫೀರದೋಸ್, ಉದುರ್
ಇವರ ಅಲಫಾಜ್ ಕಿ ದುನಿಯಾ ಪುಸತ್ಕವನುನ್ ಕಷ್ಣ
ಸಂಸೆಗಳ ಕೋಸರ್ನಾನ್ಗಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಿ
ರ್ಫೆಸರ್‐
ಡಾ.ಅ ೕಮಾ ಫೀರದೋಸ್, ಉದುರ್
ಇವರ ಅಲಫಾಜ್ ಕಿ ದುನಿಯಾ ಪುಸತ್ಕವನುನ್ ಕಷ್ಣ
ಸಂಸೆಗಳ ಕೋಸರ್ನಾನ್ಗಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಿ
ರ್ಫೆಸರ್‐
ಡಾ.ಅ ೕಮಾ ಫೀರದೋಸ್, ಉದುರ್
ಇವರ ಅಲಫಾಜ್ ಕಿ ದುನಿಯಾ ಪುಸತ್ಕವನುನ್ ಕಷ್ಣ
ಸಂಸೆಗಳ ಕೋಸರ್ನಾನ್ಗಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಿ
Urdu pre‐ primary schools permisson for
manvi Raichoor pragathi education socity
manvi
Urdu pre‐ primary schools permisson for
manvi Raichoor pragathi education socity
manvi
Urdu pre‐ primary schools permisson for
manvi Raichoor pragathi education socity
manvi

8/24/2010 0:00

D

8/24/2010 0:00

D

8/24/2010 0:00

D

8/24/2010 0:00

D

8/24/2010 0:00

D

8/24/2010 0:00

D

8/24/2010 0:00

D

8/24/2010 0:00

D

8/19/2011 0:00

D

8/19/2011 0:00

D

8/19/2011 0:00

D

8/26/2011 0:00

D

8/26/2011 0:00

D

8/26/2011 0:00

D

8/19/2011 0:00

D

8/19/2011 0:00

D

8/19/2011 0:00

D

46207

GIA‐PRY & SEC Mc4.RTI..20.ದೂರು/2010

Sri.S.Venkataramana, sr.citizen. Sagara,
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರಡಿ ಕೇಳಲಾದ
ಮಾ ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ
Sri.S.Venkataramana, sr.citizen. Sagara,
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರಡಿ ಕೇಳಲಾದ
ಮಾ ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ
Sri.S.Venkataramana, sr.citizen. Sagara,
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರಡಿ ಕೇಳಲಾದ
ಮಾ ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ
Towhid L.P.S. Bantwala, ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ
ಶಾಲೆಗಳೆಂದು ಘೋ ಸುವಂತೆ ಕೋರಿ
Towhid L.P.S. Bantwala, ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ
ಶಾಲೆಗಳೆಂದು ಘೋ ಸುವಂತೆ ಕೋರಿ
Towhid L.P.S. Bantwala, ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ
ಶಾಲೆಗಳೆಂದು ಘೋ ಸುವಂತೆ ಕೋರಿ
ಬೆಳಗಾ ಹಾಗೂ ಚಿಕೊಕ್ೕಡಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ಗಳ
ಅನುದಾನಿತ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಖಾ ಇದದ್
ಹುದೆದ್ಗಳ ತುಂಬಲು ತಮಿಮ್ಂದ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಕುರಿತು
ಬೆಳಗಾ ಹಾಗೂ ಚಿಕೊಕ್ೕಡಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ಗಳ
ಅನುದಾನಿತ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಖಾ ಇದದ್
ಹುದೆದ್ಗಳ ತುಂಬಲು ತಮಿಮ್ಂದ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಕುರಿತು
ಬೆಳಗಾ ಹಾಗೂ ಚಿಕೊಕ್ೕಡಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ಗಳ
ಅನುದಾನಿತ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಖಾ ಇದದ್
ಹುದೆದ್ಗಳ ತುಂಬಲು ತಮಿಮ್ಂದ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಕುರಿತು
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ
ವ್ೕಕೃತವಾಗಿರುವ ದೂರು/ಮನ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕರ್ಮ
ಕಕೈಗೊಳುಳ್
ೖಗ ೂಳುಳ್ವ ಬಗೆ
ಬಗ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ
ವ್ೕಕೃತವಾಗಿರುವ ದೂರು/ಮನ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕರ್ಮ
ಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಬಗೆ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ
ವ್ೕಕೃತವಾಗಿರುವ ದೂರು/ಮನ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕರ್ಮ
ಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಬಗೆ

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/26/2011 0:00

D

8/26/2011 0:00

D

8/26/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

8/27/2011 0:00

D

8/27/2011 0:00

D

8/27/2011 0:00

D

46358

ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಅರೇಬಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣ
ಬಗೆಗ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಹಾಗೂ ಸಂಸಕ್ೃತ ಪಾಠಶಾಲೆಗಳ
mc10hindi02.28.ಇ /20
GIA‐PRY & SEC
ಅನುದಾನ ಸಂ ತೆಯ ನಿಮಯದ ಪರ್ಕಾರ ತಮಿಮ್ಂದ
10
ಚೆಕ್ ಸ್ಟ್ ಬಗೆಗ್ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

2/28/2011 0:00

D

46358

ADM‐1

ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಅರೇಬಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣ
ಬಗೆಗ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಹಾಗೂ ಸಂಸಕ್ೃತ ಪಾಠಶಾಲೆಗಳ
mc10hindi02.28.ಇ /20
ಅನುದಾನ ಸಂ ತೆಯ ನಿಮಯದ ಪರ್ಕಾರ ತಮಿಮ್ಂದ
10
ಚೆಕ್ ಸ್ಟ್ ಬಗೆಗ್ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

2/28/2011 0:00

D

46358

MINO‐SEC

ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಅರೇಬಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣ
mc10hindi02.28.ಇ /20
ಬಗೆಗ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಹಾಗೂ ಸಂಸಕ್ೃತ ಪಾಠಶಾಲೆಗಳ
10
ಅನುದಾನ ಸಂ ತೆಯ ನಿಮಯದ ಪರ್ಕಾರ ತಮಿಮ್ಂದ
ಚೆಕ್ ಸ್ಟ್ ಬಗೆಗ್ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

2/28/2011 0:00

D

46378

GIA‐PRY & SEC

ಮದರ್ಸಾ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಮನ

2/28/2011 0:00

D

46378

ADM‐1

ಮದರ್ಸಾ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಮನ

2/28/2011 0:00

D

46207

ADM‐1

Mc4.RTI..20.ದೂರು/2010

46207

MINO‐SEC

Mc4.RTI..20.ದೂರು/2010

46209

GIA‐PRY & SEC

46209

ADM‐1

46209

MINO‐SEC

46295

GIA‐PRY & SEC

CPI.27.ಇ /2010

46295

ADM‐1

CPI.27.ಇ /2010

46295

MINO‐SEC

CPI.27.ಇ /2010

46357

GIA‐PRY & SEC

mc10hindi02.29.ಇ /20
10

46357

ADM‐1

mc10hindi02.29.ಇ /20
10

46357

MINO‐SEC

mc10hindi02.29.ಇ /20
10

Mc4..28.ಭಾಅಶಾಘೋ/20
10
Mc4..28.ಭಾಅಶಾಘೋ/20
10
Mc4..28.ಭಾಅಶಾಘೋ/20
10

mc10hindi02.31.ಶಾಪಾರ್/
2010
mc10hindi02.31.ಶಾಪಾರ್/
2010

46378

mc10hindi02.31.ಶಾಪಾರ್/
2010
ಎಂ (10) ಂದಿ2/ಮಾ.ಹ.ಅ
GIA‐PRY & SEC
/23/2010
ಎಂ (10) ಂದಿ2/ಮಾ.ಹ.ಅ
ADM‐1
/23/2010
ಎಂ (10) ಂದಿ2/ಮಾ.ಹ.ಅ
MINO‐SEC
/23/2010

ಮದರ್ಸಾ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಮನ

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

GIA‐PRY & SEC

ಬಾರೇ ಟೆಕಿನ್ಕಲ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ,
ಎಂ 10
ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ರವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಬಾರೇ
ಂದಿ2ಅರೇಬಿಕ್.37.ಮಾನ/
ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಯದುಲಾಲ್ ಕಾಲೋನಿ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್
2010
ಶಾಲೆಗೆ 1999‐2000 ರ ಸಾ ಗೆ ಮನನ್ಣೆ ನ ೕಕರಣ

2/28/2011 0:00

D

ADM‐1

ಬಾರೇ ಟೆಕಿನ್ಕಲ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ,
ಎಂ 10
ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ರವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಬಾರೇ
ಂದಿ2ಅರೇಬಿಕ್.37.ಮಾನ/
ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಯದುಲಾಲ್ ಕಾಲೋನಿ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್
2010
ಶಾಲೆಗೆ 1999‐2000 ರ ಸಾ ಗೆ ಮನನ್ಣೆ ನ ೕಕರಣ

2/28/2011 0:00

D

47384

MINO‐SEC

ಬಾರೇ ಟೆಕಿನ್ಕಲ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ,
ಎಂ 10
ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ರವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಬಾರೇ
ಂದಿ2ಅರೇಬಿಕ್.37.ಮಾನ/
ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಯದುಲಾಲ್ ಕಾಲೋನಿ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್
2010
ಶಾಲೆಗೆ 1999‐2000 ರ ಸಾ ಗೆ ಮನನ್ಣೆ ನ ೕಕರಣ

2/28/2011 0:00

D

47385

GIA‐PRY & SEC

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

8/27/2011 0:00

D

8/27/2011 0:00

D

8/27/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

46385
46385
46385

47384

47384

47385

47385

47396

47396

47396

48284

48284

MINO‐SEC

ಢ//ಕೆ.ಜಿ.ಸುರತಿ, ಇಂಡಿ. ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅದಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
ಢ//ಕೆ.ಜಿ.ಸುರತಿ, ಇಂಡಿ. ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅದಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
ಢ//ಕೆ.ಜಿ.ಸುರತಿ, ಇಂಡಿ. ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅದಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

ಎಂ 10
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ
ಂದಿ2ಅರೇಬಿಕ್.33.ಮಾ.ಹ
ಬಗೆಗ್
.ಅ/2010
ಎಂ 10
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ
ADM‐1
ಂದಿ2ಅರೇಬಿಕ್.33.ಮಾ.ಹ
ಬಗೆಗ್
.ಅ/2010
ಎಂ 10
ಮಾ ತಿ ಹಕು
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕಕೋರಿರುವ
ೂೕರಿರುವ
MINO‐SEC
ಂದಿ2ಅರೇಬಿಕ್.33.ಮಾ.ಹ
ಬಗೆಗ್
.ಅ/2010
ಅಲ್ ಮಾಸ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಡೋಣೂರ,
ಎಂ 10 ಮದಿ2/ಅರೇಬಿಕ್. ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾ.‐ಈ ಶಾಲೆಯ ಉಸಾತ್ನಿಯಾ ‐
GIA‐PRY & SEC
35.ಅನುಒ/2010
2ನೇ ತರಗತಿ ಅನುದಾನ ರ ತ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಕುರಿತು
ಅಲ್ ಮಾಸ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಡೋಣೂರ,
ಎಂ 10 ಮದಿ2/ಅರೇಬಿಕ್. ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾ.‐ಈ ಶಾಲೆಯ ಉಸಾತ್ನಿಯಾ ‐
ADM‐1
35.ಅನುಒ/2010
2ನೇ ತರಗತಿ ಅನುದಾನ ರ ತ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಕುರಿತು
ಅಲ್ ಮಾಸ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಡೋಣೂರ,
ಎಂ 10 ಮದಿ2/ಅರೇಬಿಕ್. ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾ.‐ಈ ಶಾಲೆಯ ಉಸಾತ್ನಿಯಾ ‐
MINO‐SEC
35.ಅನುಒ/2010
2ನೇ ತರಗತಿ ಅನುದಾನ ರ ತ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಕುರಿತು
ದಿ: ಇ ಮು ಹುಡಾ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಚಿಕಕ್ಪೇಟೆ,
ಎಂ 4ಮಸಂಘೋ.37.ಭಾಅ
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
GIA‐PRY & SEC
ಶಾಘೋ/2010
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್
ಪರ್ಸಾವನೆ
ದಿ: ಇ ಮು ಹುಡಾ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಚಿಕಕ್ಪೇಟೆ,
ಎಂ 4ಮಸಂಘೋ.37.ಭಾಅ
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ADM‐1
ಶಾಘೋ/2010
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್
ಪರ್ಸಾವನೆ

ಎಂ 4ಮಸಂಘೋ.37.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2010

ದಿ: ಇ ಮು ಹುಡಾ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಚಿಕಕ್ಪೇಟೆ,
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್
ಪರ್ಸಾವನೆ

7/19/2011 0:00

D

ಎಂ 4ಇತರೆಅನುರಜಾ.39. ಕೆ ಸತ್ರ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಕಿರ್ ಚ್ಯನ್ ವೆಕೇಷನ್ ರಜಾವನುನ್
ಇ /2010
ಉಪ ೕಗಿ ಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/26/2011 0:00

E

ADM‐1

ಎಂ 4ಇತರೆಅನುರಜಾ.39. ಕೆ ಸತ್ರ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಕಿರ್ ಚ್ಯನ್ ವೆಕೇಷನ್ ರಜಾವನುನ್
ಇ /2010
ಉಪ ೕಗಿ ಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/26/2011 0:00

E

48292

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಇತರೆಅನುರಜಾ.39. ಕೆ ಸತ್ರ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಕಿರ್ ಚ್ಯನ್ ವೆಕೇಷನ್ ರಜಾವನುನ್
ಇ /2010
ಉಪ ೕಗಿ ಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/26/2011 0:00

E

48330

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 5ಮಾ ತಿಹಕುಕ್/ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/35/2010‐11

8/18/2011 0:00

D

48330

ADM‐1

ಎಂ 5ಮಾ ತಿಹಕುಕ್/ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/35/2010‐11

8/18/2011 0:00

D

48330

MINO‐SEC

ಎಂ 5ಮಾ ತಿಹಕುಕ್/ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/35/2010‐11

8/18/2011 0:00

D

48379

GIA‐PRY & SEC

Mc2/ಇ /29/2010‐11

8/19/2011 0:00

D

48379

ADM‐1

Mc2/ಇ /29/2010‐11

8/19/2011 0:00

D

48379

MINO‐SEC

Mc2/ಇ /29/2010‐11

8/19/2011 0:00

D

48433

GIA‐PRY & SEC

mc10hindi01.12.ಉ&ಅ
ರ ೕ/2010
ರೇ/2010

2/28/2011 0:00

D

48433

ADM‐1

mc10hindi01.12.ಉ&ಅ
ರೇ/2010

2/28/2011 0:00

D

48433

MINO‐SEC

mc10hindi01.12.ಉ&ಅ
ರೇ/2010

2/28/2011 0:00

D

48460

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಕಬೋಸಾಮಾಗಿರ್.41.
ಅನುಬಿ ೕ/2010

8/26/2011 0:00

D

48460

ADM‐1

ಎಂ 4ಕಬೋಸಾಮಾಗಿರ್.41.
ಅನುಬಿ ೕ/2010

8/26/2011 0:00

D

48460

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಕಬೋಸಾಮಾಗಿರ್.41.
ಅನುಬಿ ೕ/2010

8/26/2011 0:00

D

48461

GIA‐PRY & SEC

mc10hindi01.13.ಉ&ಅ
ರೇ/2010

2/28/2011 0:00

D

48461

ADM‐1

mc10hindi01.13.ಉ&ಅ
ರೇ/2010

2/28/2011 0:00

D

48461

MINO‐SEC

mc10hindi01.13.ಉ&ಅ
ರೇ/2010

2/28/2011 0:00

D

48284

MINO‐SEC

48292

GIA‐PRY & SEC

48292

ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶಗೌಡ, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗ ಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶಗೌಡ, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗ ಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶಗೌಡ, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗ ಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆ
Urdu Text book less than indent for
Bangalore Rural Dist
Urdu Text book less than indent for
Bangalore Rural Dist
Urdu Text book less than indent for
Bangalore Rural Dist
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯಿದೆ 2005 ರಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ
ರ್ೕ ಕೃಷಾಣ್
ೃ ಣ್ಜಿ ಹನುಮಂತಪಪ್ಪ್ ಕಾಪಟೆ ಬಾಗವಾನ ಗ ಲ್,
ಬಾಗಲಕೋಟೆ‐ಇವರ ಮನ
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯಿದೆ 2005 ರಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ
ರ್ೕ ಕೃಷಾಣ್ಜಿ ಹನುಮಂತಪಪ್ ಕಾಪಟೆ ಬಾಗವಾನ ಗ ಲ್,
ಬಾಗಲಕೋಟೆ‐ಇವರ ಮನ
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯಿದೆ 2005 ರಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ
ರ್ೕ ಕೃಷಾಣ್ಜಿ ಹನುಮಂತಪಪ್ ಕಾಪಟೆ ಬಾಗವಾನ ಗ ಲ್,
ಬಾಗಲಕೋಟೆ‐ಇವರ ಮನ
ಸಕಾರ್ರಿ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಕ ಕೆ ಮತುತ್
ಬೋಧನಾ ಸಾಮಗಿರ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ
ೕಜನೆಯ
ಪರ್ಚಾರ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
ಸಕಾರ್ರಿ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಕ ಕೆ ಮತುತ್
ಬೋಧನಾ ಸಾಮಗಿರ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ
ೕಜನೆಯ
ಪರ್ಚಾರ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
ಸಕಾರ್ರಿ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಕ ಕೆ ಮತುತ್
ಬೋಧನಾ ಸಾಮಗಿರ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ
ೕಜನೆಯ
ಪರ್ಚಾರ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿಯನವ್ಯ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ ರೂ>10‐
00ರ ಐಪಿಓ ಸಂ:88ಇ 923750,ದಿ:11/08/2010ನುನ್
ಲಗತಿ ರುತಾರೆ.
ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿಯನವ್ಯ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ ರೂ>10‐
00ರ ಐಪಿಓ ಸಂ:88ಇ 923750,ದಿ:11/08/2010ನುನ್
ಲಗತಿ ರುತಾರೆ.
ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿಯನವ್ಯ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ ರೂ>10‐
00ರ ಐಪಿಓ ಸಂ:88ಇ 923750,ದಿ:11/08/2010ನುನ್
ಲಗತಿ ರುತಾರೆ.

48485

GIA‐PRY & SEC

Mc2
mislenes.32.ಇ /2010

Teaching staff recruitment and to look out
the damaged Government urdu schools

8/19/2011 0:00

D

48485

ADM‐1

Mc2
mislenes.32.ಇ /2010

Teaching staff recruitment and to look out
the damaged Government urdu schools

8/19/2011 0:00

D

48485

MINO‐SEC

Mc2
mislenes.32.ಇ /2010

Teaching staff recruitment and to look out
the damaged Government urdu schools

8/19/2011 0:00

D

48486

GIA‐PRY & SEC

8/20/2011 0:00

D

8/20/2011 0:00

D

8/20/2011 0:00

D

Comments on Anganwadi functioning in
Bhadravathi Taluk

8/20/2011 0:00

D

Comments on Anganwadi functioning in
Bhadravathi Taluk

8/20/2011 0:00

D

Comments on Anganwadi functioning in
Bhadravathi Taluk

8/20/2011 0:00

D

48486
48486
48487

48487

48487

Mc2
bewike.33.ಇ /2010
Mc2
ADM‐1
bewike.33.ಇ /2010
Mc2
MINO‐SEC
bewike.33.ಇ /2010
Mc2
GIA‐PRY & SEC Anganwadies.34.ಇ /20
10
Mc2
ADM‐1
Anganwadies.34.ಇ /20
10
Mc2
MINO‐SEC
Anganwadies.34.ಇ /20
10

ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಮು ಲ್ಂದ ಜನಾಂಗದ ಬೇಡಿಕೆಗಳ
ಬಗೆಗ್
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಮು ಲ್ಂದ ಜನಾಂಗದ ಬೇಡಿಕೆಗಳ
ಬಗೆಗ್
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಮು ಲ್ಂದ ಜನಾಂಗದ ಬೇಡಿಕೆಗಳ
ಬಗೆಗ್

48592

GIA‐PRY & SEC

ಅಬುದ್ಲ್ ಕಲಾಂ ಕನನ್ಡ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಎಂ 4/ಭಾಅಶಾಘೋ/42/
ಕಾ ದಾಸ ನಗರ, ಹರಿಹರ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
2010‐11
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/19/2011 0:00

D

48592

ADM‐1

ಅಬುದ್ಲ್ ಕಲಾಂ ಕನನ್ಡ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಎಂ 4/ಭಾಅಶಾಘೋ/42/
ಕಾ ದಾಸ ನಗರ,
ನಗರ ಹರಿಹರ,
ಹರಿಹರ ಈ ಶಾಲ
ಶಾಲೆಯನು
ಯನುನ್ ಮತೀಯ
2010‐11
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/19/2011 0:00

D

48592

MINO‐SEC

ಅಬುದ್ಲ್ ಕಲಾಂ ಕನನ್ಡ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಎಂ 4/ಭಾಅಶಾಘೋ/42/
ಕಾ ದಾಸ ನಗರ, ಹರಿಹರ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
2010‐11
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/19/2011 0:00

D

48670

GIA‐PRY & SEC

mc10hindi01.39.ಶಾಪಾರ್/
2010

2/28/2011 0:00

D

48670

ADM‐1

mc10hindi01.39.ಶಾಪಾರ್/
2010

2/28/2011 0:00

D

48670

MINO‐SEC

mc10hindi01.39.ಶಾಪಾರ್/
2010

2/28/2011 0:00

D

48840

GIA‐PRY & SEC

Mc2 mis.37.ಇ /2010

8/20/2011 0:00

D

48840

ADM‐1

Mc2 mis.37.ಇ /2010

8/20/2011 0:00

D

48840

MINO‐SEC

Mc2 mis.37.ಇ /2010

8/20/2011 0:00

D

48841

GIA‐PRY & SEC

Mc2.38.ಇ /2010

8/20/2011 0:00

D

ಮನ ಪತರ್ವನುನ್ ಪುನಃ ಪರಿ ೕ ಸುವ ಹಾಗೂ
ಮಾರ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜನುನ್ 2009‐10 ನೇ
ಸಾ ನಿಂದ ಪಾರ್ರಂಬಿ ದರ ಬಗೆ
ಮನ ಪತರ್ವನುನ್ ಪುನಃ ಪರಿ ೕ ಸುವ ಹಾಗೂ
ಮಾರ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜನುನ್ 2009‐10 ನೇ
ಸಾ ನಿಂದ ಪಾರ್ರಂಬಿ ದರ ಬಗೆ
ಮನ ಪತರ್ವನುನ್ ಪುನಃ ಪರಿ ೕ ಸುವ ಹಾಗೂ
ಮಾರ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜನುನ್ 2009‐10 ನೇ
ಸಾ ನಿಂದ ಪಾರ್ರಂಬಿ ದರ ಬಗೆ
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಉದುರ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕೇಂದರ್ಕೆಕ್
ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಕಿಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಉದುರ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕೇಂದರ್ಕೆಕ್
ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಕಿಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಉದುರ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕೇಂದರ್ಕೆಕ್
ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಕಿಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್
ಭಾಲಾ ಭೇಟಿ ವರದಿ‐ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೀಡಿ ಕಾಲೋನಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

48841

ADM‐1

Mc2.38.ಇ /2010

ಭಾಲಾ ಭೇಟಿ ವರದಿ‐ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೀಡಿ ಕಾಲೋನಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

8/20/2011 0:00

D

48841

MINO‐SEC

Mc2.38.ಇ /2010

ಭಾಲಾ ಭೇಟಿ ವರದಿ‐ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೀಡಿ ಕಾಲೋನಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

8/20/2011 0:00

D

8/20/2011 0:00

D

8/20/2011 0:00

D

8/20/2011 0:00

D

8/20/2011 0:00

D

8/20/2011 0:00

D

8/20/2011 0:00

D

ಉದುರ್ ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಹಳೇನಗರ ಬಡಾವಣೆ, ಮಂಡಯ್ ಟೌನ್ ಇ ಲ್ಗೆ ಕಟಟ್ಡ
ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು
ಕೋರಿ
ಉದುರ್ ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಹಳೇನಗರ ಬಡಾವಣೆ, ಮಂಡಯ್ ಟೌನ್ ಇ ಲ್ಗೆ ಕಟಟ್ಡ
ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು
ಕೋರಿ
ಉದುರ್ ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಹಳೇನಗರ ಬಡಾವಣೆ, ಮಂಡಯ್ ಟೌನ್ ಇ ಲ್ಗೆ ಕಟಟ್ಡ
ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು
ಕೋರಿ
Govt urdu Modle school Mondya teachers
problums
Govt urdu Modle school Mondya teachers
problums
Govt urdu Modle school Mondya teachers
problums

48843

GIA‐PRY & SEC

Mc2 mis.39.ಇ /2010

48843

ADM‐1

Mc2 mis.39.ಇ /2010

48843

MINO‐SEC

Mc2 mis.39.ಇ /2010

48844

GIA‐PRY & SEC

MC2/ಇ /36/2010‐11

48844

ADM‐1

MC2/ಇ /36/2010‐11

48844

MINO‐SEC

MC2/ಇ /36/2010‐11

48866

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4.42.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
010

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಹೊರಪೇಟೆ ರೀಜನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್
ಸೊಸೈಟಿ ರಿ ಈ ಸಂಸೆಥ್ ಮತುತ್ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆತ್ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

7/19/2011 0:00

D

48866

ADM‐1

ಎಂ 4.42.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
010

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಹೊರಪೇಟೆ ರೀಜನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್
ಸೊಸೈಟಿ
ಸ
ೂಸ ೖಟಿ ರಿ ಈ ಸಂಸ
ಸಂಸೆಥ್ ಮತುತ್
ಮತು ಶಾಲ
ಶಾಲೆಯನು
ಯನುನ್
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆತ್ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

7/19/2011 0:00

D

48866

MINO‐SEC

ಎಂ 4.42.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
010

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಹೊರಪೇಟೆ ರೀಜನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್
ಸೊಸೈಟಿ ರಿ ಈ ಸಂಸೆಥ್ ಮತುತ್ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆತ್ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

7/19/2011 0:00

D

48868

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4.43.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
010

7/19/2011 0:00

D

48868

ADM‐1

ಎಂ 4.43.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
010

7/19/2011 0:00

D

48868

MINO‐SEC

ಎಂ 4.43.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
010

7/19/2011 0:00

D

8/20/2011 0:00

D

8/20/2011 0:00

D

8/20/2011 0:00

D

48870

GIA‐PRY & SEC Mc2 U H sc.41.ಇ /2010

48870

ADM‐1

Mc2 U H sc.41.ಇ /2010

48870

MINO‐SEC

Mc2 U H sc.41.ಇ /2010

ಕಾರುಣಯ್ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಕಿಕ್ಂಜೆ, ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ
ತಾಲೂಲ್ಕು‐ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆ
ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಕಾರುಣಯ್ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಕಿಕ್ಂಜೆ, ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ
ತಾಲೂಲ್ಕು‐ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆ
ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಕಾರುಣಯ್ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಕಿಕ್ಂಜೆ, ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ
ತಾಲೂಲ್ಕು‐ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆ
ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಬಾಯ್ಡಿಗ್ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪರ್ತೆಯ್ೕಕ ಮಾಡುವ
ಹಾಗೂ ಉದುರ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಪಿ.ಯು. . ಕಾಲೇಜ್
ಸಾಪನೆ ಕುರಿತು ಮನ
ಬಾಯ್ಡಿಗ್ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪರ್ತೆಯ್ೕಕ ಮಾಡುವ
ಹಾಗೂ ಉದುರ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಪಿ.ಯು. . ಕಾಲೇಜ್
ಸಾಪನೆ ಕುರಿತು ಮನ
ಬಾಯ್ಡಿಗ್ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪರ್ತೆಯ್ೕಕ ಮಾಡುವ
ಹಾಗೂ ಉದುರ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಪಿ.ಯು. . ಕಾಲೇಜ್
ಸಾಪನೆ ಕುರಿತು ಮನ

GIA‐PRY & SEC

Mc2 U Scho
Prob.42.ಇ /2010

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಉದುರ್ ಸಾಲೆಗ ಹಲವಾರು
ಸಮಸೆಯ್ಗಳ ಸಮಸೆಯ್ಗಳ ಪರಿಹಾರಕಾಕ್ಗಿ
ಲೋಕೋಪ ೕಗಿ ಸಚಿವರು ದಿ:10/07/2010ರಂದು
ಬರೆದ ಪತರ್ದ ಬಗೆಗ್ ಕರ್ಮಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್.

8/19/2011 0:00

D

ADM‐1

Mc2 U Scho
Prob.42.ಇ /2010

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಉದುರ್ ಸಾಲೆಗ ಹಲವಾರು
ಸಮಸೆಯ್ಗಳ ಸಮಸೆಯ್ಗಳ ಪರಿಹಾರಕಾಕ್ಗಿ
ಲೋಕೋಪ ೕಗಿ ಸಚಿವರು ದಿ:10/07/2010ರಂದು
ಬರೆದ ಪತರ್ದ ಬಗೆಗ್ ಕರ್ಮಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್.

8/19/2011 0:00

D

48871

MINO‐SEC

Mc2 U Scho
Prob.42.ಇ /2010

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಉದುರ್ ಸಾಲೆಗ ಹಲವಾರು
ಸಮಸೆಯ್ಗಳ ಸಮಸೆಯ್ಗಳ ಪರಿಹಾರಕಾಕ್ಗಿ
ಲೋಕೋಪ ೕಗಿ ಸಚಿವರು ದಿ:10/07/2010ರಂದು
ಬರೆದ ಪತರ್ದ ಬಗೆಗ್ ಕರ್ಮಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್.

8/19/2011 0:00

D

48876

GIA‐PRY & SEC

Mc2 mis/ಇ /43/2010‐
11

All india Arebic urdu school Teacher`s
Staff,Asso Gulbarga urdu Eco posts Cancel
and Graguate Teacher posts Fill up for H S

8/20/2011 0:00

D

48876

ADM‐1

Mc2 mis/ಇ /43/2010‐
11

All india Arebic urdu school Teacher`s
Staff,Asso Gulbarga urdu Eco posts Cancel
and Graguate Teacher posts Fill up for H S

8/20/2011 0:00

D

48876

MINO‐SEC

Mc2 mis/ಇ /43/2010‐
11

All india Arebic urdu school Teacher`s
Staff,Asso Gulbarga urdu Eco posts Cancel
and Graguate Teacher posts Fill up for H S

8/20/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

48871

48871

49001

49001

49001

49143

ಅಂಜುಮನ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜ, ಇಂಡಿ ‐ ಈ
mc10hindi02.39.ಅನು/20 ಶಾಲೆಯ ಲ್ ರ್ೕಮತಿ ಆರ್.ಎಚ್.ನಾಡೇವಾಲೆ, ಸ. .‐
GIA‐PRY & SEC
10
ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ಯಿಂದ ಖಾ ಯಾದ ಹುದ
ಹುದೆದ್ದ್ಯನು
ನುನ್ನ್
ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
ಅಂಜುಮನ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜ, ಇಂಡಿ ‐ ಈ
mc10hindi02.39.ಅನು/20 ಶಾಲೆಯ ಲ್ ರ್ೕಮತಿ ಆರ್.ಎಚ್.ನಾಡೇವಾಲೆ, ಸ. .‐
ADM‐1
10
ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ಯಿಂದ ಖಾ ಯಾದ ಹುದೆದ್ಯನುನ್
ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
ಅಂಜುಮನ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜ, ಇಂಡಿ ‐ ಈ
mc10hindi02.39.ಅನು/20 ಶಾಲೆಯ ಲ್ ರ್ೕಮತಿ ಆರ್.ಎಚ್.ನಾಡೇವಾಲೆ, ಸ. .‐
MINO‐SEC
10
ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ಯಿಂದ ಖಾ ಯಾದ ಹುದೆದ್ಯನುನ್
ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
GIA‐PRY & SEC

Mc2 Mis.44.ಇ /2010

ಸಕಾರ್ರಿ ಮಜೀದ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆ, ಉದುರ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ತರಗತಿಗ ಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ಭಾಗ ಹಾಗೂ ಹುದೆದ್ ಮಂಜೂರಿ ಕುರಿತು

8/20/2011 0:00

D

8/20/2011 0:00

D

8/20/2011 0:00

D

49143

ADM‐1

Mc2 Mis.44.ಇ /2010

ಸಕಾರ್ರಿ ಮಜೀದ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆ, ಉದುರ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ತರಗತಿಗ ಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ಭಾಗ ಹಾಗೂ ಹುದೆದ್ ಮಂಜೂರಿ ಕುರಿತು

49143

MINO‐SEC

Mc2 Mis.44.ಇ /2010

ಸಕಾರ್ರಿ ಮಜೀದ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆ, ಉದುರ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ತರಗತಿಗ ಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ಭಾಗ ಹಾಗೂ ಹುದೆದ್ ಮಂಜೂರಿ ಕುರಿತು

49145

49145

GIA‐PRY & SEC

ADM‐1

Mc2 Mis.45.ಇ /2010

ಎಸಾಯಿಲ್ ಲಮುದಾ ೕರ್,ಪರ್ಧಾನ
ಕಾಯರ್ದ ಒರ್ಗಳು,ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅರೆಬಿಕ್
ಉದುರ್ ಲಸೂಕ್ಲ್ ಟೀಚರಸ್ಸ್ ಸಾಟ್ಫ್
ಅಸೋ ಯೇಷನ್,ಗುಲಭ್ಗಾರ್,ಇವರು ಜಿಲಾಲ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ರುದಧ್ ಸ ಲ್ ರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

8/20/2011 0:00

D

Mc2 Mis.45.ಇ /2010

ಎಸಾಯಿಲ್ ಲಮುದಾ ೕರ್,ಪರ್ಧಾನ
ಕಾಯರ್ದ ಒರ್ಗಳು,ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅರೆಬಿಕ್
ಉದುರ್ ಲಸೂಕ್ಲ್ ಟೀಚರಸ್ಸ್ ಸಾಟ್ಫ್
ಅಸೋ ಯೇಷನ್,ಗುಲಭ್ಗಾರ್,ಇವರು ಜಿಲಾಲ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ರುದಧ್ ಸ ಲ್ ರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

8/20/2011 0:00

D

ಎಸಾಯಿಲ್ ಲಮುದಾ ೕರ್,ಪರ್ಧಾನ
ಕಾಯರ್ದ ಒರ್ಗಳು,ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅರೆಬಿಕ್
ಉದುರ್ ಲಸೂಕ್ಲ್ ಟೀಚರಸ್ಸ್ ಸಾಟ್ಫ್
ಅಸೋ ಯೇಷನ್,ಗುಲಭ್ಗಾರ್,ಇವರು ಜಿಲಾಲ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ರುದಧ್ ಸ ಲ್ ರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

8/20/2011 0:00

D

8/20/2011 0:00

D

8/20/2011 0:00

D

8/20/2011 0:00

D

8/20/2011 0:00

D

8/20/2011 0:00

D

8/20/2011 0:00

D

49145

MINO‐SEC

Mc2 Mis.45.ಇ /2010

49149

GIA‐PRY & SEC

Mc2 Mis.46.ಇ /2010

49149

ADM‐1

Mc2 Mis.46.ಇ /2010

49149

MINO‐SEC

Mc2 Mis.46.ಇ /2010

49152

GIA‐PRY & SEC

Mc2 Mis.48.ಇ /2010

49152

ADM‐1

Mc2 Mis.48.ಇ /2010

49152

MINO‐SEC

Mc2 Mis.48.ಇ /2010

49153

GIA‐PRY & SEC

Mc2 Mis.49.ಇ /2010

ಅಪೀಲ್ ಫಾರ್ ಫೈನಾನಿಸ್ಯಷ್ ಏಡ್

8/20/2011 0:00

D

49153

ADM‐1

Mc2 Mis.49.ಇ /2010

ಅಪೀಲ್ ಫಾರ್ ಫೈನಾನಿಸ್ಯಷ್ ಏಡ್

8/20/2011 0:00

D

49153

MINO‐SEC

Mc2 Mis.49.ಇ /2010

ಅಪೀಲ್ ಫಾರ್ ಫೈನಾನಿಸ್ಯಷ್ ಏಡ್

8/20/2011 0:00

D

49158

GIA‐PRY & SEC

Mc2 Mis.50.ಇ /2010

8/25/2011 0:00

D

49158

ADM‐1

Mc2 Mis.50.ಇ /2010

8/25/2011 0:00

D

49158

MINO‐SEC

Mc2 Mis.50.ಇ /2010

8/25/2011 0:00

D

50248

GIA‐PRY & SEC

2/28/2011 0:00

D

50248

ADM‐1

2/28/2011 0:00

D

50248

MINO‐SEC

2/28/2011 0:00

D

mciohindioiI.15.ಉ&ಅ
ರೇ/2010
mciohindioiI.15.ಉ&ಅ
ರೇ/2010
mciohindioiI.15.ಉ&ಅ
ರೇ/2010

ಗುತತ್ಲ ಗಾರ್ಮದ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಗುತತ್ಲ ಗಾರ್ಮದ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಗುತತ್ಲ ಗಾರ್ಮದ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
5 ರಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಉದುರ್ ಶಾಲೆ
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್
5 ರಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಉದುರ್ ಶಾಲೆ
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್
5 ರಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಉದುರ್ ಶಾಲೆ
ಪಾರ್ರ್ರಂಭಿಸುವ
ಭಿ
ಬಗೆಗ್ಗ್

ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಗಾಯ್ಸೆಟಿಯರ್ ಪರಿಷಕ್ೃತ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್
ಆವೃತಿತ್ಯ ಪರ್ಕಟಣೆಗಾಗಿ ಅಧಾಯ್ಯ‐9 ಆಡ ತ ಇದಕೆಕ್
ಮಾ ತಿ ಸಂಗರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಗಾಯ್ಸೆಟಿಯರ್ ಪರಿಷಕ್ೃತ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್
ಆವೃತಿತ್ಯ ಪರ್ಕಟಣೆಗಾಗಿ ಅಧಾಯ್ಯ‐9 ಆಡ ತ ಇದಕೆಕ್
ಮಾ ತಿ ಸಂಗರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಗಾಯ್ಸೆಟಿಯರ್ ಪರಿಷಕ್ೃತ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್
ಆವೃತಿತ್ಯ ಪರ್ಕಟಣೆಗಾಗಿ ಅಧಾಯ್ಯ‐9 ಆಡ ತ ಇದಕೆಕ್
ಮಾ ತಿ ಸಂಗರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್

50250

50250

GIA‐PRY & SEC

ADM‐1

mc10hindi02.40.ಉ&ಅ
ರೇ/2010

ಖಾದಿರ್ಯಾ ಅಸೋ ಯೇಶನ್ ಹುಣಸಗಿ ತಾ//
ಸೂರಪುರ ಇವರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಮದರಾಸಾ ಎ‐
ಅರೇಬಿಯಾ ದಾರುಲ ಖಾದಿರ್ಯಾ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ,
ಹುಣಸಗಿ ಈ ಶಾಳೆಯ ಲ್ ಉನನ್ತ ತರಗತಿಗಳನುನ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/28/2011 0:00

D

mc10hindi02.40.ಉ&ಅ
ರೇ/2010

ಖಾದಿರ್ಯಾ ಅಸೋ ಯೇಶನ್ ಹುಣಸಗಿ ತಾ//
ಸೂರಪುರ ಇವರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಮದರಾಸಾ ಎ‐
ಅರೇಬಿಯಾ ದಾರುಲ ಖಾದಿರ್ಯಾ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ,
ಹುಣಸಗಿ ಈ ಶಾಳೆಯ ಲ್ ಉನನ್ತ ತರಗತಿಗಳನುನ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/28/2011 0:00

D

mc10hindi02.40.ಉ&ಅ
ರೇ/2010

ಖಾದಿರ್ಯಾ ಅಸೋ ಯೇಶನ್ ಹುಣಸಗಿ ತಾ//
ಸೂರಪುರ ಇವರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಮದರಾಸಾ ಎ‐
ಅರೇಬಿಯಾ ದಾರುಲ ಖಾದಿರ್ಯಾ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ,
ಹುಣಸಗಿ ಈ ಶಾಳೆಯ ಲ್ ಉನನ್ತ ತರಗತಿಗಳನುನ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/28/2011 0:00

D

Mc2G H Sc
permi.53.ಇ /2010
Mc2G H Sc
permi.53.ಇ /2010
Mc2G H Sc
permi.53.ಇ /2010

ಹೊಸ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.
ಹೊಸ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.
ಹೊಸ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

8/19/2011 0:00

D

8/19/2011 0:00

D

8/19/2011 0:00

D

50250

MINO‐SEC

50564

GIA‐PRY & SEC

50564

ADM‐1

50564

MINO‐SEC

51441

GIA‐PRY & SEC

mciohindio2.42.ಉ&ಅ
ರೇ/2010

ಅಂಜುಮನ್ ಅರೆಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜ, ಜೋಡ ಮಸಜಿದ,
ಇಳಕಲಲ್‐ಕಾಲೇಜಿನ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

2/28/2011 0:00

D

51441

ADM‐1

mciohindio2.42.ಉ&ಅ
ರೇ/2010

ಅಂಜುಮನ್ ಅರೆಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜ, ಜೋಡ ಮಸಜಿದ,
ಇಳಕಲಲ್‐ಕಾಲೇಜಿನ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

2/28/2011 0:00

D

51441

MINO‐SEC

mciohindio2.42.ಉ&ಅ
ರೇ/2010

ಅಂಜುಮನ್ ಅರೆಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜ, ಜೋಡ ಮಸಜಿದ,
ಇಳಕಲಲ್‐ಕಾಲೇಜಿನ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

2/28/2011 0:00

D

8/27/2011 0:00

D

8/27/2011 0:00

D

8/27/2011 0:00

D

8/26/2011 0:00

D

8/26/2011 0:00

D

8/26/2011 0:00

D

52016

52016

52016
52472
52472
52472

ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಂದಿ ರತನ್‐
ರಾಷಟ್ರ್ ಭಾಷಾ ಪರ್ ೕಣ್ ಪರೀ ೆಗಳು 3 ವಷರ್ದ
ಪದ ಗೆ ತತಸ್ಮವೇ ಎಂಬ ಪರ್ಶೆನ್
ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಂದಿ ರತನ್‐
mc10hindi01.17.ಉ&ಅ
ADM‐1
ರಾಷಟ್ರ್ ಭಾಷಾ ಪರ್ ೕಣ್ ಪರೀ ೆಗಳು 3 ವಷರ್ದ
ರೇ/2010
ಪದ ಗೆ ತತಸ್ಮವೇ ಎಂಬ ಪರ್ಶೆನ್
ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಂದಿ ರತನ್‐
mc10hindi01.17.ಉ&ಅ
MINO‐SEC
ರಾಷಟ್ರ್ ಭಾಷಾ ಪರ್ ೕಣ್ ಪರೀ ೆಗಳು 3 ವಷರ್ದ
ರೇ/2010
ಪದ ಗೆ ತತಸ್ಮವೇ ಎಂಬ ಪರ್ಶೆನ್
Urdu B R P, C.R P and E C O saminor for theee
GIA‐PRY & SEC CPI/ಇ /54/2010‐11
days ssa budjuct
Urdu B R P, C.R P and E C O saminor for theee
ADM‐1
CPI/ಇ /54/2010‐11
days ssa budjuct
Urdu B R P, C.R P and E C O saminor for theee
MINO‐SEC
CPI/ಇ /54/2010‐11
days ssa budjuct
GIA‐PRY & SEC

mc10hindi01.17.ಉ&ಅ
ರೇ/2010

53802

53802

GIA‐PRY & SEC

ADM‐1

CPI.59.ಇ /2010

ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಜೇವಗಿರ್ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಉದುರ್
ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಮತುತ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಮದರಸಾಗ ಗೆ ಕಳೆದ 2
ವಷರ್ಗ ಂದ ಕೇಂದರ್ ಮತುತ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರದ
ಪರ್ಧಾನ ಮಂತಿರ್ಗಳ 15 ಅಂಶದ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳನುನ್
ಹಾಗೂ ಡಾ.ರಾಜೇಂದರ್ ಸಾಚಾರಾ ವರದಿಯನುನ್
ಅನುಷಾಠ್ನಗೊ ಸುವ ಲ್ ಳಂಬ ನೀತಿ ಅನುಸರಿ ದ
ಬಗೆಗ್ ಷಾದಕರ ಸಂಗತಿ

8/20/2011 0:00

D

CPI.59.ಇ /2010

ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಜೇವಗಿರ್ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಉದುರ್
ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಮತುತ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಮದರಸಾಗ ಗೆ ಕಳೆದ 2
ವಷರ್ಗ ಂದ ಕೇಂದರ್ ಮತುತ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರದ
ಪರ್ಧಾನ ಮಂತಿರ್ಗಳ 15 ಅಂಶದ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳನುನ್
ಹಾಗೂ ಡಾ.ರಾಜೇಂದರ್ ಸಾಚಾರಾ ವರದಿಯನುನ್
ಅನುಷಾಠ್ನಗೊ ಸುವ ಲ್ ಳಂಬ ನೀತಿ ಅನುಸರಿ ದ
ಬಗೆಗ್ ಷಾದಕರ ಸಂಗತಿ

8/20/2011 0:00

D

ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಜೇವಗಿರ್ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಉದುರ್
ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಮತುತ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಮದರಸಾಗ ಗೆ ಕಳೆದ 2
ವಷರ್ಗ ಂದ ಕೇಂದರ್ ಮತುತ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರದ
ಪರ್ಧಾನ ಮಂತಿರ್ಗಳ 15 ಅಂಶದ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳನುನ್
ಹಾಗೂ ಡಾ.ರಾಜೇಂದರ್ ಸಾಚಾರಾ ವರದಿಯನುನ್
ಅನುಷಾಠ್ನಗೊ ಸುವ ಲ್ ಳಂಬ ನೀತಿ ಅನುಸರಿ ದ
ಬಗೆಗ್ ಷಾದಕರ ಸಂಗತಿ

8/20/2011 0:00

D

8/19/2011 0:00

D

8/19/2011 0:
0:00
00

D

8/19/2011 0:00

D

8/19/2011 0:00
8/19/2011 0:00
8/19/2011 0:00

D
D
D

53802

MINO‐SEC

CPI.59.ಇ /2010

53805

GIA‐PRY & SEC

CPI.58.ಇ /2010

53805

ADM‐1

CPI.58.ಇ
ಇ /2010

53805

MINO‐SEC

CPI.58.ಇ /2010

54020
54020
54020

GIA‐PRY & SEC
ADM‐1
MINO‐SEC

Mc2 mis.61.ಇ /2010
Mc2 mis.61.ಇ /2010
Mc2 mis.61.ಇ /2010

54023

GIA‐PRY & SEC

Mc2 Mis.56.ಇ /2010

ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಉದುರ್ಗೋಳಾಬಿ
ಶಾಲೆಯ ಲ್ರುವ ಸಮಸೆಯ್ಗಳ ಬಗೆಗ್.

8/19/2011 0:00

D

54023

ADM‐1

Mc2 Mis.56.ಇ /2010

ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಉದುರ್ಗೋಳಾಬಿ
ಶಾಲೆಯ ಲ್ರುವ ಸಮಸೆಯ್ಗಳ ಬಗೆಗ್.

8/19/2011 0:00

D

54023

MINO‐SEC

Mc2 Mis.56.ಇ /2010

ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಉದುರ್ಗೋಳಾಬಿ
ಶಾಲೆಯ ಲ್ರುವ ಸಮಸೆಯ್ಗಳ ಬಗೆಗ್.

8/19/2011 0:00

D

54026

GIA‐PRY & SEC

Mc2 mis/ಇ /60/2010

All India Muslim Minority Equal Oppprtunity
Rights Assocition Gulbaga ursu schools
Javargi Ta gulbarga Pri 15 poins no Implemant

8/20/2011 0:00

D

54026

ADM‐1

Mc2 mis/ಇ /60/2010

All India Muslim Minority Equal Oppprtunity
Rights Assocition Gulbaga ursu schools
Javargi Ta gulbarga Pri 15 poins no Implemant

8/20/2011 0:00

D

ಟಿಪುಪ್ ಸುಲಾತ್ನ್ ಅವರ ವಂಶಸಥ್ರಿಗೆ ಪುನರ್ ವಸತಿ
ಸೌಲಭಯ್ ಕ ಪ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
ಟಿಪುಪ್ುಪ್ ಸುಲಾತ್ತ್ನ್ ಅವರ ವಂಶಸಥ್ಥ್ರಿಗೆ ಪುನರ್
ು
ವಸತಿ
ಸೌಲಭಯ್ ಕ ಪ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
ಟಿಪುಪ್ ಸುಲಾತ್ನ್ ಅವರ ವಂಶಸಥ್ರಿಗೆ ಪುನರ್ ವಸತಿ
ಸೌಲಭಯ್ ಕ ಪ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರ ಬಗೆಗ್ ದೂರು
ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರ ಬಗೆಗ್ ದೂರು
ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರ ಬಗೆಗ್ ದೂರು

54026

54054

MINO‐SEC

Mc2 mis/ಇ /60/2010

GIA‐PRY & SEC Mc2 Misc.63.ಇ /2010

54054

ADM‐1

Mc2 Misc.63.ಇ /2010

54054

MINO‐SEC

Mc2 Misc.63.ಇ /2010

All India Muslim Minority Equal Oppprtunity
Rights Assocition Gulbaga ursu schools
Javargi Ta gulbarga Pri 15 poins no Implemant
ಚಿಂಚೋ ಪಟಟ್ಣದ ಲ್ ಉದುರ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಹೆಣುಣ್
ಮಕಕ್ಳ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಕುರಿತು
ಚಿಂಚೋ ಪಟಟ್ಣದ ಲ್ ಉದುರ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಹೆಣುಣ್
ಮಕಕ್ಳ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಕುರಿತು
ಚಿಂಚೋ ಪಟಟ್ಣದ ಲ್ ಉದುರ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಹೆಣುಣ್
ಮಕಕ್ಳ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಕುರಿತು

8/20/2011 0:00

D

8/19/2011 0:00

D

8/19/2011 0:00

D

8/19/2011 0:00

D

54055

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಲ್
GIA‐PRY & SEC Mc2 Misc.62.ಇ /2010 ಹೆಚಿಚ್ನ ಸಂಖೆಯ್ಯ ಲ್ ಇರುವ ಮು ಲ್ಂ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ
ಎಲಾಲ್ ರೀತಿಯ ಅನುಕೂಲತೆಗಳ ಬಗೆಗ್.

8/19/2011 0:00

D

54055

ADM‐1

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಲ್
Mc2 Misc.62.ಇ /2010 ಹೆಚಿಚ್ನ ಸಂಖೆಯ್ಯ ಲ್ ಇರುವ ಮು ಲ್ಂ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ
ಎಲಾಲ್ ರೀತಿಯ ಅನುಕೂಲತೆಗಳ ಬಗೆಗ್.

8/19/2011 0:00

D

54055

MINO‐SEC

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಲ್
Mc2 Misc.62.ಇ /2010 ಹೆಚಿಚ್ನ ಸಂಖೆಯ್ಯ ಲ್ ಇರುವ ಮು ಲ್ಂ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ
ಎಲಾಲ್ ರೀತಿಯ ಅನುಕೂಲತೆಗಳ ಬಗೆಗ್.

8/19/2011 0:00

D

All Hudha urdu nursery School Kunigal Ex
thumkur Dist R T I Infarmetion

8/19/2011 0:00

D

All Hudha urdu nursery School Kunigal Ex
thumkur Di
thumkur
Dist
st R T I IInfarmetion
nfarmetion

8/19/2011 0:00

D

All Hudha urdu nursery School Kunigal Ex
thumkur Dist R T I Infarmetion

8/19/2011 0:00

D

8/19/2011 0:00

D

8/19/2011 0:00

D

8/19/2011 0:00

D

54057

54057

54057

54059

Mc2
GIA‐PRY & SEC Mise/ಎಲ್.ಪಿ.ಓ/64/2010
‐11
Mc2
ADM‐1
Mise/ಎಲ್.ಪಿ.ಓ/64/2010
/
/ /
‐11
Mc2
MINO‐SEC
Mise/ಎಲ್.ಪಿ.ಓ/64/2010
‐11
GIA‐PRY & SEC Mc2 Mise.65.ಇ /2010

54059

ADM‐1

Mc2 Mise.65.ಇ /2010

54059

MINO‐SEC

Mc2 Mise.65.ಇ /2010

54702

ಉದುರ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಾಗೂ ಈದಾಗ್
ಮೈದಾನ್ ಅಭಿವೃದಿಧ್ಗಾಗಿ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಉದುರ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಾಗೂ ಈದಾಗ್
ಮೈದಾನ್ ಅಭಿವೃದಿಧ್ಗಾಗಿ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಉದುರ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಾಗೂ ಈದಾಗ್
ಮೈದಾನ್ ಅಭಿವೃದಿಧ್ಗಾಗಿ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ

mc10hindi01.18.ಸಥ್ಹ/20
GIA‐PRY & SEC
10

ಅರ ೕಕೆರೆಯ ಲ್ರುವ ಂದಿ ತರಬೇತಿ ಕಾಲೇಜನುನ್
ನವ ಕನಾರ್ಟಕ ಮ ಳಾ ಂದಿ ಪರ್ಚಾರ ಸೇವಾ
ಸಂಸೆಥ್, ಹಾಸನ‐ಇವರಿಗೆ ವಗಾರ್ಯಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ

8/27/2011 0:00

D

54702

ADM‐1

mc10hindi01.18.ಸಥ್ಹ/20
10

ಅರ ೕಕೆರೆಯ ಲ್ರುವ ಂದಿ ತರಬೇತಿ ಕಾಲೇಜನುನ್
ನವ ಕನಾರ್ಟಕ ಮ ಳಾ ಂದಿ ಪರ್ಚಾರ ಸೇವಾ
ಸಂಸೆಥ್, ಹಾಸನ‐ಇವರಿಗೆ ವಗಾರ್ಯಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ

8/27/2011 0:00

D

54702

MINO‐SEC

mc10hindi01.18.ಸಥ್ಹ/20
10

ಅರ ೕಕೆರೆಯ ಲ್ರುವ ಂದಿ ತರಬೇತಿ ಕಾಲೇಜನುನ್
ನವ ಕನಾರ್ಟಕ ಮ ಳಾ ಂದಿ ಪರ್ಚಾರ ಸೇವಾ
ಸಂಸೆಥ್, ಹಾಸನ‐ಇವರಿಗೆ ವಗಾರ್ಯಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ

8/27/2011 0:00

D

55732

GIA‐PRY & SEC

Mc2
Mislenes.67.ಇ /2010

55732

ADM‐1

Mc2
Mislenes.67.ಇ /2010

55732

MINO‐SEC

Mc2
Mislenes.67.ಇ /2010

56192

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಇತರೆದಾವೆ.19.ಉ
ನಾಯ್/2010

56192

ADM‐1

ಎಂ 4ಇತರೆದಾವೆ.19.ಉ
ನಾಯ್/2010

56192

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಇತರೆದಾವೆ.19.ಉ
ನಾಯ್/2010

56654

GIA‐PRY & SEC

56654

ADM‐1

56654

MINO‐SEC

56672

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಹುದೆದ್
ಸಥ್ಥ್ಳಾಂತರ.70.ಇ /2010

56672

ಎಂ 2
ೕ ಕಾ ಪೀ
ಸ./25/.69.ಇ /2010
ಎಂ 2
ೕ ಕಾ ಪೀ
ಸ./25/.69.ಇ /2010
ಎಂ 2
ೕ ಕಾ ಪೀ
ಸ./25/.69.ಇ /2010

ಕನಾರ್ಟಕ ಸಕಾರ್ರವು
ಧ ಇಲಾಖೆಗ ಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಪರ್ತಿ ವಷರ್ ಎಷುಟ್
ತತ್ವನುನ್
ಬಾಡಿಗೆ ರೂಪದ ಲ್ ಪಾವತಿಸುತಿತ್ದೆ ಎಂಬ ಮಾ ತಿ
ನೀಡುವ ಕುರಿತು
ಕನಾರ್ಟಕ ಸಕಾರ್ರವು
ಧ ಇಲಾಖೆಗ ಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಪರ್ತಿ ವಷರ್ ಎಷುಟ್
ತತ್ವನುನ್
ಬಾಡಿಗೆ ರೂಪದ ಲ್ ಪಾವತಿಸುತಿತ್ದೆ ಎಂಬ ಮಾ ತಿ
ನೀಡುವ ಕುರಿತು
ಕನಾರ್ಟಕ ಸಕಾರ್ರವು
ಧ ಇಲಾಖೆಗ ಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಪರ್ತಿ ವಷರ್ ಎಷುಟ್
ತತ್ವನುನ್
ಬಾಡಿಗೆ ರೂಪದ ಲ್ ಪಾವತಿಸುತಿತ್ದೆ ಎಂಬ ಮಾ ತಿ
ನೀಡುವ ಕುರಿತು
ರಿ.ಅ.ಸಂ. 11533/10 ಕ.ರಾಜಯ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್
ಎಜು.ಇನ್ಸ್ ಟಿ ಟೂಯ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಯ್ನೇಜ್ ಮೇಂಟ್ಸ್
ಫೆಡರೇಷನ್ ರುದ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ
ರಿ.ಅ.ಸಂ. 11533/10 ಕ.ರಾಜಯ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್
ಎಜು.ಇನ್ಸ್ ಟಿ ಟೂಯ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಯ್ನೇಜ್ ಮೇಂಟ್ಸ್
ಫೆಡರೇಷನ್ ರುದ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ
ರಿ.ಅ.ಸಂ. 11533/10 ಕ.ರಾಜಯ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್
ಎಜು.ಇನ್ಸ್ ಟಿ ಟೂಯ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಯ್ನೇಜ್ ಮೇಂಟ್ಸ್
ಫೆಡರೇಷನ್ ರುದ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ

8/19/2011 0:00

D

8/19/2011 0:00

D

8/19/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

ಎನ್.ಡಿ

ಬಿಲಲ್ನುನ್ ಮೇಲು ಸ ಗಾಗಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

8/19/2011 0:00

D

ಎನ್.ಡಿ

ಬಿಲಲ್ನುನ್ ಮೇಲು ಸ ಗಾಗಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

8/19/2011 0:00

D

ಎನ್.ಡಿ

ಬಿಲಲ್ನುನ್ ಮೇಲು ಸ ಗಾಗಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

8/19/2011 0:00

D

ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು ರೇಂಜ್ ನ ಲ್ರುವ
ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರನುನ್ ಜಿಲಾಲ್
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಳಾಂತರಿ
ಸಥ್ಳಾಂತರಿ ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್
ಬಗೆ

8/19/2011 0:00

D

ADM‐1

ಎಂ 2 ಹುದೆದ್
ಸಥ್ಳಾಂತರ.70.ಇ /2010

ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು ರೇಂಜ್ ನ ಲ್ರುವ
ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರನುನ್ ಜಿಲಾಲ್
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಥ್ಳಾಂತರಿ ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್

8/19/2011 0:00

D

56672

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಹುದೆದ್
ಸಥ್ಳಾಂತರ.70.ಇ /2010

ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು ರೇಂಜ್ ನ ಲ್ರುವ
ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರನುನ್ ಜಿಲಾಲ್
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಥ್ಳಾಂತರಿ ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್

8/19/2011 0:00

D

56692

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಶಾಲೆ
ದೂರು.71.ಇ /2010

8/19/2011 0:00

D

56692

ADM‐1

ಎಂ 2 ಶಾಲೆ
ದೂರು.71.ಇ /2010

8/19/2011 0:00

D

56692

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಶಾಲೆ
ದೂರು.71.ಇ /2010

8/19/2011 0:00

D

56693

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಶಾಲೆ
ದೂರು.72.ಇ /2010

8/19/2011 0:00

D

56693

ADM‐1

ಎಂ 2 ಶಾಲೆ
ದೂರು.72.ಇ /2010

8/19/2011 0:00

D

ವ ಗಗ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಹೊಳಲೂರು ಗಾರ್ಮಕೆಕ್ ಸಕಾರ್ರಿ
ವಸತಿ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ವ ಗಗ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಹೊಳಲೂರು ಗಾರ್ಮಕೆಕ್ ಸಕಾರ್ರಿ
ವಸತಿ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ವ ಗಗ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಹೊಳಲೂರು ಗಾರ್ಮಕೆಕ್ ಸಕಾರ್ರಿ
ವಸತಿ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಬಡಿತ್ ಪಡೆದು ಹೊಸ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ ಪರ್ಧಾನ
ಗುರುಗ ಂದ ನಾಶದ ಅಂಚಿನತತ್ ಸಾಗುತಿತ್ರುವ
ಶಾಲೆಗಳ ತನಿಖೆಯ ಬಗೆ
ಬಡಿತ್ ಪಡೆದು ಹೊಸ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ ಪರ್ಧಾನ
ಗುರುಗ ಂದ ನಾಶದ ಅಂಚಿನತತ್ ಸಾಗುತಿತ್ರುವ
ಶಾಲೆಗಳ ತನಿಖೆಯ ಬಗೆ

56693

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಶಾಲೆ
ದೂರು.72.ಇ /2010

56707

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4/ಭಾಅಶಾಘೋ/25/
2010‐11

56707

ಬಡಿತ್ ಪಡೆದು ಹೊಸ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ ಪರ್ಧಾನ
ಗುರುಗ ಂದ ನಾಶದ ಅಂಚಿನತತ್ ಸಾಗುತಿತ್ರುವ
ಶಾಲೆಗಳ ತನಿಖೆಯ ಬಗೆ

8/19/2011 0:00

D

ಅರ್ ರೆಹಾನ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎನ್.ಹೆಚ್4
ಗುಮಮ್ನಹ ಳ್, ರಾ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2011 0:00

D

ADM‐1

ಎಂ 4/ಭಾಅಶಾಘೋ/25/
2010‐11

ಅರ್ ರೆಹಾನ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎನ್.ಹೆಚ್4
ಗುಮಮ್ನಹ ಳ್, ರಾ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2011 0:00

D

56707

MINO‐SEC

ಎಂ 4/ಭಾಅಶಾಘೋ/25/
2010‐11

ಅರ್ ರೆಹಾನ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎನ್.ಹೆಚ್4
ಗುಮಮ್ನಹ ಳ್, ರಾ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2011 0:00

D

56708

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4/ಭಾಅಶಾಘೋ/26/
2010‐11

3/23/2011 0:00

D

56708

ADM‐1

ಎಂ 4/ಭಾಅಶಾಘೋ/26/
2010‐11

3/23/2011 0:00

D

56708

MINO‐SEC

ಎಂ 4/ಭಾಅಶಾಘೋ/26/
2010‐11

3/23/2011 0:00

D

56709

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4.45.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
010

ಪಿರ್ನ್ಸ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲಪನಹ ಲ್,
ದಾವಣಗೆರೆ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಲೆಂಸು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/19/2011 0:00

D

56709

ADM‐1

ಎಂ 4.45.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
010

ಪಿರ್ನ್ಸ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲಪನಹ ಲ್,
ದಾವಣಗೆರೆ
ದಾವಣಗ
ರ , ಈ ಶಾಲ
ಶಾಲೆಯನು
ಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್
ಅಲ
ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಲೆಂಸು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/19/2011 0:
0:00
00

D

56709

MINO‐SEC

ಎಂ 4.45.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
010

ಪಿರ್ನ್ಸ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲಪನಹ ಲ್,
ದಾವಣಗೆರೆ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಲೆಂಸು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/19/2011 0:00

D

56710

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4.44.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
010

7/19/2011 0:00

D

56710

ADM‐1

ಎಂ 4.44.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
010

7/19/2011 0:00

D

56710

MINO‐SEC

ಎಂ 4.44.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
010

7/19/2011 0:00

D

56714

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4/ಭಾಅಶಾಘೋ/53/
2010‐11

7/19/2011 0:00

D

56714

ADM‐1

ಎಂ 4/ಭಾಅಶಾಘೋ/53/
2010‐11

7/19/2011 0:00

D

56714

MINO‐SEC

ಎಂ 4/ಭಾಅಶಾಘೋ/53/
2010‐11

7/19/2011 0:00

D

ಅರ್ ರೆಹಾನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಎನ್.ಹೆಚ್.4,
ಗುಮಮ್ನಹ ಳ್, ರಾ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಕಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಅರ್ ರೆಹಾನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಎನ್.ಹೆಚ್.4,
ಗುಮಮ್ನಹ ಳ್, ರಾ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಕಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಅರ್ ರೆಹಾನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಎನ್.ಹೆಚ್.4,
ಗುಮಮ್ನಹ ಳ್, ರಾ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಕಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.

ಆಲ್ ಅಮೀನ್ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ತಿಪಟೂರು,ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಆಲ್ ಅಮೀನ್ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ತಿಪಟೂರು,ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಆಲ್ ಅಮೀನ್ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ತಿಪಟೂರು,ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಕಾಮೆರ್ಲ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಮಂಡಯ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಕಾಮೆರ್ಲ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಮಂಡಯ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಕಾಮೆರ್ಲ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಮಂಡಯ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.

56719

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4/ಭಾಅಶಾಘೋ/52/
2010

56719

ADM‐1

ಎಂ 4/ಭಾಅಶಾಘೋ/52/
2010

56719

MINO‐SEC

ಎಂ 4/ಭಾಅಶಾಘೋ/52/
2010

56731

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4/ಭಾಅಶಾಘೋ/48/
2010

56731

ADM‐1

ಎಂ 4/ಭಾಅಶಾಘೋ/48/
2010

56731

MINO‐SEC

ಎಂ 4/ಭಾಅಶಾಘೋ/48/
2010

56733

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4/ಭಾಅಶಾಘೋ/46/
2010

56733

ADM‐1

ಎಂ 4/ಭಾಅಶಾಘೋ/46/
2010

56733

MINO‐SEC

ಎಂ 4/ಭಾಅಶಾಘೋ/46/
2010

56734

ಕಾಮೆರ್ಲ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಕನನ್ಡ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಮಂಡಯ್
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಕಾಯ್ತರ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಕಾಮೆರ್ಲ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಕನನ್ಡ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಮಂಡಯ್
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಕಾಯ್ತರ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಕಾಮೆರ್ಲ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಕನನ್ಡ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಮಂಡಯ್
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಕಾಯ್ತರ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಂಡಯ್ ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಂಡಯ್ ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಂಡಯ್ ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಂ ರಸೆತ್, ಮಂಡಯ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ.
ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಂ ರಸೆತ್, ಮಂಡಯ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ.
ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಂ ರಸೆತ್, ಮಂಡಯ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗ .
ಬಗೆ.

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಕನನ್ಡ ರಿಯ
ಎಂ 4/ಭಾಅಶಾಘೋ/47/
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಂಡಯ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
GIA‐PRY & SEC
2010
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2011 0:00

D

56734

ADM‐1

ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಕನನ್ಡ ರಿಯ
ಎಂ 4/ಭಾಅಶಾಘೋ/47/
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಂಡಯ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
2010
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2011 0:00

D

56734

MINO‐SEC

ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಕನನ್ಡ ರಿಯ
ಎಂ 4/ಭಾಅಶಾಘೋ/47/
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಂಡಯ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
2010
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

56735

ಎಂ 4.58.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
GIA‐PRY & SEC
010

56735

ADM‐1

ಎಂ 4.58.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
010

56735

MINO‐SEC

ಎಂ 4.58.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
010

ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಕೊಪಪ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಎಂದು ಘೋ ಸಲು
ಪರ್ಸಾವನೆ ಸ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಕೊಪಪ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಎಂದು ಘೋ ಸಲು
ಪರ್ಸಾವನೆ ಸ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಕೊಪಪ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಎಂದು ಘೋ ಸಲು
ಪರ್ಸಾವನೆ ಸ ಸುವ ಬಗೆ.

56737

56737

56737

56738

56738

56738

56740

56740

56740

56743

ಗು ಸಾತ್ನ್‐ಎ‐ಮುಸತ್ಫಾ ಉದುರ್ ಮತುತ್ ಕನನ್ಡ ರಿಯ
ಎಂ .57.ಭಾಅಶಾಘೋ/20 ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಜಾದ್ ನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಈ
GIA‐PRY & SEC
10
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಗು ಸಾತ್ನ್‐ಎ‐ಮುಸತ್ಫಾ ಉದುರ್ ಮತುತ್ ಕನನ್ಡ ರಿಯ
ಎಂ .57.ಭಾಅಶಾಘೋ/20 ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಜಾದ್ ನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಈ
ADM‐1
10
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಗು ಸಾತ್ನ್‐ಎ‐ಮುಸತ್ಫಾ ಉದುರ್ ಮತುತ್ ಕನನ್ಡ ರಿಯ
ಎಂ .57.ಭಾಅಶಾಘೋ/20 ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಜಾದ್ ನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಈ
MINO‐SEC
10
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಮಿಲಲ್ತ್ ದಾಯ್ ಮತುತ್ ಕಲಾಯ್ಣ ಸಂಸೆಥ್,ಭಾಷಾನಗರ
ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯಡಿ ನಡೆಸಲಪ್ಡುತಿತ್ರುವ
ಎಂ 4.64.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
GIA‐PRY & SEC
ಮಿಲಲ್
ತ್ ತಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಾವಣಗೆರೆ ಈ
010
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಮಿಲಲ್ತ್ ದಾಯ್ ಮತುತ್ ಕಲಾಯ್ಣ ಸಂಸೆಥ್,ಭಾಷಾನಗರ
ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯಡಿ ನಡೆಸಲಪ್ಡುತಿತ್ರುವ
ಎಂ 4.64.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
ADM‐1
ಮಿಲಲ್ತ್ ತಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಾವಣಗೆರೆ ಈ
010
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಮಿಲಲ್ತ್ ದಾಯ್ ಮತುತ್ ಕಲಾಯ್ಣ ಸಂಸೆಥ್,ಭಾಷಾನಗರ
ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯಡಿ ನಡೆಸಲಪ್ಡುತಿತ್ರುವ
ಎಂ 4.64.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
MINO‐SEC
ಮಿಲಲ್
ತ್ ತಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಾವಣಗೆರೆ ಈ
010
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಲಲ್ತ್ ದಾಯ್ ಮತುತ್ ಕಲಾಯ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಭಾಷಾನಗರ,
ಎಂ 4.65.ಭಾಅಶಾಘೋ/2 ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಸಂಶೆಥ್ಯಡಿ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಲಲ್ತ್
GIA‐PRY & SEC
010
ಪೌ ಢ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಪೌರ್
ಶಾಲೆಯನು ಮತೀಯ ಅಲಪ್
ಅಲ ಸಂಖಾ
ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

ADM‐1

ಲಲ್ತ್ ದಾಯ್ ಮತುತ್ ಕಲಾಯ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಭಾಷಾನಗರ,
ಎಂ 4.65.ಭಾಅಶಾಘೋ/2 ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಸಂಶೆಥ್ಯಡಿ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಲಲ್ತ್
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ
010
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/19/2011 0:00

D

MINO‐SEC

ಲಲ್ತ್ ದಾಯ್ ಮತುತ್ ಕಲಾಯ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಭಾಷಾನಗರ,
ಎಂ 4.65.ಭಾಅಶಾಘೋ/2 ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಸಂಶೆಥ್ಯಡಿ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಲಲ್ತ್
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ
010
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

GIA‐PRY & SEC ಎ.55.ಭಾಅಶಾಘೋ/2010

56743

ADM‐1

ಎ.55.ಭಾಅಶಾಘೋ/2010

56743

MINO‐SEC

ಎ.55.ಭಾಅಶಾಘೋ/2010

ಹೆಚ್.ಎಂ.ಎಸ್. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮತುತ್ ರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್ ರಸೆತ್, ತುಮಕೂರು ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಹೆಚ್.ಎಂ.ಎಸ್. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮತುತ್ ರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್ ರಸೆತ್, ತುಮಕೂರು ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಹೆಚ್.ಎಂ.ಎಸ್. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮತುತ್ ರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್ ರಸೆತ್, ತುಮಕೂರು ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ

56745

ಎಂ 4/ಭಾಅಶಾಘೋ/56/
GIA‐PRY & SEC
2010

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:
0:00
00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

ಎಂ 4.62.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
010

ಮೂನ್ ಬೆ ಟ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್
ಸೊಸೈಟಿ,ನಂ.2203,17ನೇ ಕಾರ್ಸ್,ಮಹದೇವಪುರ
ರಸೆತ್,ಶಾಂತಿನಗರ,ಮೈಸೂರು,ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಸೇರಿದ
ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/19/2011 0:00

D

ಎಂ 4.62.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
010

ಮೂನ್ ಬೆ ಟ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್
ಸೊಸೈಟಿ,ನಂ.2203,17ನೇ ಕಾರ್ಸ್,ಮಹದೇವಪುರ
ರಸೆತ್,ಶಾಂತಿನಗರ,ಮೈಸೂರು,ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಸೇರಿದ
ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/19/2011 0:00

D

56745

ADM‐1

ಎಂ 4/ಭಾಅಶಾಘೋ/56/
2010

56745

MINO‐SEC

ಎಂ 4/ಭಾಅಶಾಘೋ/56/
2010

56746

GIA‐PRY & SEC ಎ.63.ಭಾಅಶಾಘೋ/2010

56746

ADM‐1

ಎ.63.ಭಾಅಶಾಘೋ/2010

56746

MINO‐SEC

ಎ.63.ಭಾಅಶಾಘೋ/2010

56747

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4.61.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
010

56747

ADM‐1

ಎಂ 4.61.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
010

56747

MINO‐SEC

ಎಂ 4.61.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
010

56748

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4.62.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
010

56748

56748

ADM‐1

MINO‐SEC

ಹೆಚ್.ಎಂ.ಎಸ್. ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಕಾ ದಾಸನಗರ, ರಾಗೇಟ್, ತುಮಕೂರು ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಹೆಚ್.ಎಂ.ಎಸ್. ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಕಾ ದಾಸನಗರ, ರಾಗೇಟ್, ತುಮಕೂರು ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಹೆಚ್.ಎಂ.ಎಸ್. ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಕಾ ದಾಸನಗರ, ರಾಗೇಟ್, ತುಮಕೂರು ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸಂತತೆರೆಸಾ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು‐18 ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಧಾಮಿರ್ಕ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ
ಸಂತತೆರೆಸಾ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು‐18 ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಧಾಮಿರ್ಕ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ
ಸಂತತೆರೆಸಾ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು‐18 ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಧಾಮಿರ್ಕ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ
ದಿದ್ೕಕಿಯಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ,
ಪಾದರಾಯನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು‐26‐ಇವರ
ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಧಾಮಿರ್ಕ
ಅಲ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ದಿದ್ೕಕಿಯಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ,
ಪಾದರಾಯನಪುರ,
ು , ಬೆಂಗಳೂರು‐26‐ಇವರ
ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಧಾಮಿರ್ಕ
ಅಲ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ದಿದ್ೕಕಿಯಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ,
ಪಾದರಾಯನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು‐26‐ಇವರ
ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಧಾಮಿರ್ಕ
ಅಲ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಮೂನ್ ಬೆ ಟ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್
ಸೊಸೈಟಿ,ನಂ.2203,17ನೇ ಕಾರ್ಸ್,ಮಹದೇವಪುರ
ರಸೆತ್,ಶಾಂತಿನಗರ,ಮೈಸೂರು,ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಸೇರಿದ
ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್
ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

56751

56751

56751

56752

56752

56752

56844

56844

56844

56845

56845

56845

56852

ಪರ್ ಡೆನಿಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ ಟ್ರ್, ಪಾದರಾಯನಪುರ, ಬೆಂ‐
ಎಂ 4.59.ಭಾಅಶಾಘೋ/2 26 ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆಯನುನ್
GIA‐PRY & SEC
010
ಧಾಮಿರ್ಕ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ
ಪರ್ ಡೆನಿಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ ಟ್ರ್, ಪಾದರಾಯನಪುರ, ಬೆಂ‐
ಎಂ 4.59.ಭಾಅಶಾಘೋ/2 26 ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆಯನುನ್
ADM‐1
010
ಧಾಮಿರ್ಕ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ
ಪರ್ ಡೆನಿಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ ಟ್ರ್, ಪಾದರಾಯನಪುರ, ಬೆಂ‐
ಎಂ 4.59.ಭಾಅಶಾಘೋ/2 26 ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆಯನುನ್
MINO‐SEC
010
ಧಾಮಿರ್ಕ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ
ಕಿನ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಜಗಜೀವನರಾಮ್
ಎಂ 4.60.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು‐19 ಇವರ ವತಿಯಿಂದ
GIA‐PRY & SEC
010
ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಧಾಮಿರ್ಕ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಕಿನ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಜಗಜೀವನರಾಮ್
ಎಂ 4.60.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು‐19 ಇವರ ವತಿಯಿಂದ
ADM‐1
010
ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಧಾಮಿರ್ಕ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಕಿನ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಜಗಜೀವನರಾಮ್
ಎಂ 4.60.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು‐19 ಇವರ ವತಿಯಿಂದ
MINO‐SEC
010
ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಧಾಮಿರ್ಕ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
.ಇ.ಎಸ್, ಆಂಗಲ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ 3ನೇ
ಎಂ 4.51.ಭಾಅಶಾಘೋ/2 ಬಾಲ್ಕ್ ಜಯನಗರ,ಬೆಂ.ದ.ವ‐3,ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್
GIA‐PRY & SEC
ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳೆಂದು ಘೋ
ಸಕಾರ್ರದಿಂದ
010
ಹಣಕಾಸು ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆ.
.ಇ.ಎಸ್,, ಆಂಗಲ್ಲ್ ಪಾರ್ರ್ಥಮಿಕ ಪೌರ್ರ್ಢ ಶಾಲೆ 3ನೇ
ಎಂ 4.51.ಭಾಅಶಾಘೋ/2 ಬಾಲ್ಕ್ ಜಯನಗರ,ಬೆಂ.ದ.ವ‐3,ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್
ADM‐1
ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳೆಂದು ಘೋ
ಸಕಾರ್ರದಿಂದ
010
ಹಣಕಾಸು ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆ.
.ಇ.ಎಸ್, ಆಂಗಲ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ 3ನೇ
ಎಂ 4.51.ಭಾಅಶಾಘೋ/2 ಬಾಲ್ಕ್ ಜಯನಗರ,ಬೆಂ.ದ.ವ‐3,ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್
MINO‐SEC
ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳೆಂದು ಘೋ
ಸಕಾರ್ರದಿಂದ
010
ಹಣಕಾಸು ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆ.
ಸೇಂಟ್ ಪಾಲ್ಸ್ ಬಾಲಕೀಯರ
ಎಂ 4.54.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಪಿ.ಜೆ.ಬಡಾವಣೆ,ದಾವಣಗೆರೆ,ಈ
GIA‐PRY & SEC
010
ಶಾಲೆಯನುನ್ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೇಂಟ್ ಪಾಲ್ಸ್ ಬಾಲಕೀಯರ
ಎಂ 4.54.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಪಿ.ಜೆ.ಬಡಾವಣೆ,ದಾವಣಗೆರೆ,ಈ
ADM‐1
010
ಶಾಲೆಯನುನ್ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೇಂಟ್ ಪಾಲ್ಸ್ ಬಾಲಕೀಯರ
ಎಂ 4.54.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಪಿ.ಜೆ.ಬಡಾವಣೆ,ದಾವಣಗೆರೆ,ಈ
MINO‐SEC
010
ಶಾಲೆಯನುನ್ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ರಾಜಯ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಆ ೕಗಗಳ ಸಮೆ ಳನದ ಲ್
ಎಂ 5ಅಸಂಆ ೕಗ.05.
GIA‐PRY & SEC
ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿಣರ್ಯಗಳ ಸಂಬಂಧ
ಭಾಅಶಾಘೋ/2010
ಕರ್ಮಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಬಗೆ.

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

8/26/2011 0:00

D

8/26/2011 0:00

D

8/26/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

56852

ADM‐1

ಎಂ 5ಅಸಂಆ ೕಗ.05.
ಭಾಅಶಾಘೋ/2010

56852

MINO‐SEC

ಎಂ 5ಅಸಂಆ ೕಗ.05.
ಭಾಅಶಾಘೋ/2010

56881

ರಾಜಯ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಆ ೕಗಗಳ ಸಮೆ ಳನದ ಲ್
ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿಣರ್ಯಗಳ ಸಂಬಂಧ
ಕರ್ಮಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಬಗೆ.
ರಾಜಯ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಆ ೕಗಗಳ ಸಮೆ ಳನದ ಲ್
ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿಣರ್ಯಗಳ ಸಂಬಂಧ
ಕರ್ಮಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಬಗೆ.

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

ಕೆ.ಎಂ.ಇ.ಎಸ್.ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಎಂ 4/ಭಾಅಶಾಘೋ/46/
ಕುಕೂಕ್ಂದೂರು, ಕಾಕರ್ಳ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
GIA‐PRY & SEC
2010
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/19/2011 0:00

D

56881

ADM‐1

ಕೆ.ಎಂ.ಇ.ಎಸ್.ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಎಂ 4/ಭಾಅಶಾಘೋ/46/
ಕುಕೂಕ್ಂದೂರು, ಕಾಕರ್ಳ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
2010
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/19/2011 0:00

D

56881

MINO‐SEC

ಕೆ.ಎಂ.ಇ.ಎಸ್.ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಎಂ 4/ಭಾಅಶಾಘೋ/46/
ಕುಕೂಕ್ಂದೂರು, ಕಾಕರ್ಳ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
2010
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/19/2011 0:00

D

57051

GIA‐PRY & SEC

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

57051
57051
57052
57052
57052

57189

mc10hindi02.20.ಕೆ.ಎ.ಟಿ/
2010
mc10hindi02.20.ಕೆ.ಎ.ಟಿ/
ADM‐1
2010
mc10hindi02.20.ಕೆ.ಎ.ಟಿ/
MINO‐SEC
2010
mc10hindi01.21.ಮಾ.ಹ.
GIA‐PRY & SEC
ಅ/2010
mc10hindi01.21.ಮಾ.ಹ.
ADM‐1
ಅ/2010
mc10hindi01.21.ಮಾ.ಹ.
MINO‐SEC
ಅ/2010
/

ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 661 ರಿಂದ 679/04
ರ್ೕ.ವಾಸುದೇವ ಆಚಾರ್ ಹಾಗೂ ಮತಿತರರು
ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 661 ರಿಂದ 679/04
ರ್ೕ.ವಾಸುದೇವ ಆಚಾರ್ ಹಾಗೂ ಮತಿತರರು
ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 661 ರಿಂದ 679/04
ರ್ೕ.ವಾಸುದೇವ ಆಚಾರ್ ಹಾಗೂ ಮತಿತರರು
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005 4 ರಡಿ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿರುವ ಕುರಿತು
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005 4 ರಡಿ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿರುವ ಕುರಿತು
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005 4 ರಡಿ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿರುವ ಕುರಿತು

ಎಂ 4ಕಭಾಕುಂಕೊ.72.ಭಾ
GIA‐PRY & SEC
ಅಶಾಘೋ/2010

ಬಿಂತುಲ್ ಹುದಾ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅ ಲ್ೕಪುರ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು‐ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಭಾಷಾ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

7/19/2011 0:00

D

57189

ADM‐1

ಎಂ 4ಕಭಾಕುಂಕೊ.72.ಭಾ
ಅಶಾಘೋ/2010

ಬಿಂತುಲ್ ಹುದಾ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅ ಲ್ೕಪುರ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು‐ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಭಾಷಾ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

7/19/2011 0:00

D

57189

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಕಭಾಕುಂಕೊ.72.ಭಾ
ಅಶಾಘೋ/2010

ಬಿಂತುಲ್ ಹುದಾ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅ ಲ್ೕಪುರ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು‐ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಭಾಷಾ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

7/19/2011 0:00

D

57220

ಕಿವ್ೕನ್ ಆಫ್ ಅ ೕಸತ್ಲ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ,
ವಾಮಂಜೂರು, ಮಂಗಳೂರು‐ಇವರ ಆಶರ್ಯದ ಅಮರ
ಎಂ 4.73.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
ಜೊಯ್ೕತಿ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ದಾದ್ಪುರ ರಸೆತ್,
GIA‐PRY & SEC
010
ಹಳೆಸೊರಬ, ಸೊರಬ ತಾ.ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಧಾಮಿರ್ಕ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

7/19/2011 0:00

D

57220

ಕಿವ್ೕನ್ ಆಫ್ ಅ ೕಸತ್ಲ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ,
ವಾಮಂಜೂರು, ಮಂಗಳೂರು‐ಇವರ ಆಶರ್ಯದ ಅಮರ
ಎಂ 4.73.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
ಜೊಯ್ೕತಿ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ದಾದ್ಪುರ ರಸೆತ್,
010
ಹಳೆಸೊರಬ, ಸೊರಬ ತಾ.ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಧಾಮಿರ್ಕ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

7/19/2011 0:00

D

ADM‐1

57220

57254

MINO‐SEC

ಕಿವ್ೕನ್ ಆಫ್ ಅ ೕಸತ್ಲ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ,
ವಾಮಂಜೂರು, ಮಂಗಳೂರು‐ಇವರ ಆಶರ್ಯದ ಅಮರ
ಎಂ 4.73.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
ಜೊಯ್ೕತಿ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ದಾದ್ಪುರ ರಸೆತ್,
010
ಹಳೆಸೊರಬ, ಸೊರಬ ತಾ.ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಧಾಮಿರ್ಕ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

ಎಂ 4.68.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
GIA‐PRY & SEC
010

57254

ADM‐1

ಎಂ 4.68.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
010

57254

MINO‐SEC

ಎಂ 4.68.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
010

57316

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4.69.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
010

57316

ADM‐1

ಎಂ 4.69.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
010

57316

MINO‐SEC

ಎಂ 4.69.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
010

57317

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4.70.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
010

57317

ADM‐1

ಎಂ 4.70.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
010

57317

MINO‐SEC

ಎಂ 4.70.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
010

57410

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಕೊಡವ.74.ಭಾಅಶಾ
ಘೋ/2010

57410

ADM‐1

ಎಂ 4ಕೊಡವ.74.ಭಾಅಶಾ
ಘೋ/2010

57410

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಕೊಡವ.74.ಭಾಅಶಾ
ಘೋ/2010

57412

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4/ಭಾಅಶಾಘೋ/75/
2010‐11

ನೂಯ್ ಹೊರೈಜನ್ ಗುರುಕುಲ್ ಆಂಗಲ್ ರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಣತೂತ್ರು, ಬೆಂಗಳೂರು‐ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ನೂಯ್ ಹೊರೈಜನ್ ಗುರುಕುಲ್ ಆಂಗಲ್ ರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಣತೂತ್ರು, ಬೆಂಗಳೂರು‐ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ನೂಯ್ ಹೊರೈಜನ್ ಗುರುಕುಲ್ ಆಂಗಲ್ ರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಣತೂತ್ರು, ಬೆಂಗಳೂರು‐ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಬಿಂತುಲ್ ಹುದಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅ ಲ್ೕಪುರ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್‐ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಬಿಂತುಲ್ ಹುದಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅ ಲ್ೕಪುರ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್‐ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಬಿಂತುಲ್ ಹುದಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅ ಲ್ೕಪುರ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್‐ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗ
ಬಗೆ
ಹೋ ಕೆ ಸ್ಟ್ ಸೂಕ್ಲ್, ಈಜೀಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು‐ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಧಾಮಿರ್ಕ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಹೋ ಕೆ ಸ್ಟ್ ಸೂಕ್ಲ್, ಈಜೀಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು‐ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಧಾಮಿರ್ಕ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಹೋ ಕೆ ಸ್ಟ್ ಸೂಕ್ಲ್, ಈಜೀಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು‐ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಧಾಮಿರ್ಕ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಕೊಡಗು ಅಕಾಡೆಮಿ ಫಾರ್ ಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಲಚ್ರ್
ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಕೊಡವ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ
ಸಾನಮಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಕೊಡಗು ಅಕಾಡೆಮಿ ಫಾರ್ ಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಲಚ್ರ್
ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಕೊಡವ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ
ಸಾನಮಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಕೊಡಗು ಅಕಾಡೆಮಿ ಫಾರ್ ಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಲಚ್ರ್
ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಕೊಡವ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ
ಸಾನಮಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ದಿದ್ೕಕಿಯ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ವೆಲೆಫ್ೕರ್
ಅಸೋ ಯೇಶನ್ ಮೈನಾರಿಟಿ, ಯಲಲ್ಮಮ್ನಗರ,
ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಸಂಸೆಥ್ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ
ಸೇವಾ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕನನ್ಡ ಪಬಿಲ್ಕ್
ಶಾಲೆ,ಯಲಲ್ಮಮ್ನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

57412

ADM‐1

ಎಂ 4/ಭಾಅಶಾಘೋ/75/
2010‐11

57412

MINO‐SEC

ಎಂ 4/ಭಾಅಶಾಘೋ/75/
2010‐11

57413

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಘೋಕೇಂನಾಯ್ಮೈ.76
.ಭಾಅಶಾಘೋ/2010

57413

ADM‐1

ಎಂ 4ಘೋಕೇಂನಾಯ್ಮೈ.76
.ಭಾಅಶಾಘೋ/2010

57413

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಘೋಕೇಂನಾಯ್ಮೈ.76
.ಭಾಅಶಾಘೋ/2010

57632

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಮ.82.ಭಾಅಶಾಘೋ
/2010

57632

ADM‐1

ಎಂ 4ಮ.82.ಭಾಅಶಾಘೋ
//2010

57632

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಮ.82.ಭಾಅಶಾಘೋ
/2010

57634

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಮ.83.ಭಾಅಶಾಘೋ
/2010

57634

ADM‐1

ಎಂ 4ಮ.83.ಭಾಅಶಾಘೋ
/2010

57634

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಮ.83.ಭಾಅಶಾಘೋ
/2010

57663

GIA‐PRY & SEC mc2 mis.92.ನೀ. /2010

ದಿದ್ೕಕಿಯ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ವೆಲೆಫ್ೕರ್
ಅಸೋ ಯೇಶನ್ ಮೈನಾರಿಟಿ, ಯಲಲ್ಮಮ್ನಗರ,
ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಸಂಸೆಥ್ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ
ಸೇವಾ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕನನ್ಡ ಪಬಿಲ್ಕ್
ಶಾಲೆ,ಯಲಲ್ಮಮ್ನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ
ದಿದ್ೕಕಿಯ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ವೆಲೆಫ್ೕರ್
ಅಸೋ ಯೇಶನ್ ಮೈನಾರಿಟಿ, ಯಲಲ್ಮಮ್ನಗರ,
ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಸಂಸೆಥ್ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ
ಸೇವಾ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕನನ್ಡ ಪಬಿಲ್ಕ್
ಶಾಲೆ,ಯಲಲ್ಮಮ್ನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ
ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಮಿಷನ್
ನಿಂದ ಬಂದಿರುವ ನೋಟೀಸ್ ಗಳ ಬಗೆಗ್ ಕರ್ಮವ ಸುವ
ಕುರಿತು
ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಮಿಷನ್
ನಿಂದ ಬಂದಿರುವ ನೋಟೀಸ್ ಗಳ ಬಗೆಗ್ ಕರ್ಮವ ಸುವ
ಕುರಿತು
ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಮಿಷನ್
ನಿಂದ ಬಂದಿರುವ ನೋಟೀಸ್ ಗಳ ಬಗೆಗ್ ಕರ್ಮವ ಸುವ
ಕುರಿತು
ಅಸಂಷನ್ ಕನನ್ಡ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಅನುದಾನಿತ, ರಿಯೂರು ಶಾಲೆಯನುನ್ ಕೆ ಸತ್
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ
ಕುರಿತು
ಅಸಂಷನ್ ಕನನ್ಡ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಅನುದಾನಿತ, ರಿಯೂರು ಶಾಲೆಯನುನ್ ಕೆ ಸತ್
ಅಲಪ್ಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಮತೀಯ ಅಲ
ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಶಾಲ ಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ
ಕುರಿತು
ಅಸಂಷನ್ ಕನನ್ಡ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಅನುದಾನಿತ, ರಿಯೂರು ಶಾಲೆಯನುನ್ ಕೆ ಸತ್
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ
ಕುರಿತು
ಅಸಂಷನ್ ಆಂಗಲ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ರಿಯೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು‐ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಕೆ ಸತ್
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಸಂಸೆಥ್ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ
ಅಸಂಷನ್ ಆಂಗಲ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ರಿಯೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು‐ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಕೆ ಸತ್
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಸಂಸೆಥ್ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ
ಅಸಂಷನ್ ಆಂಗಲ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ರಿಯೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು‐ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಕೆ ಸತ್
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಸಂಸೆಥ್ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನೂಗಲಬಂಡೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು,
ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್‐ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಮತುತ್
ಒಂದು ಉದುರ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಭಾಗವನುನ್ ತೆರೆಯಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

8/19/2011 0:00

D

57663

57663

57789

57789

57789

57792

57792

57792

57793

ADM‐1

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನೂಗಲಬಂಡೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು,
ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್‐ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಮತುತ್
mc2 mis.92.ನೀ. /2010
ಒಂದು ಉದುರ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಭಾಗವನುನ್ ತೆರೆಯಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

8/19/2011 0:00

D

MINO‐SEC

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನೂಗಲಬಂಡೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು,
ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್‐ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಮತುತ್
mc2 mis.92.ನೀ. /2010
ಒಂದು ಉದುರ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಭಾಗವನುನ್ ತೆರೆಯಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

8/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

ಮಾಡರ್ನ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಈಜೀಪುರ,
ಎಂ 4ಮ.86.ಭಾಅಶಾಘೋ
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ‐3 ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
GIA‐PRY & SEC
/2010
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ
ಮಾಡರ್ನ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಈಜೀಪುರ,
ಎಂ 4ಮ.86.ಭಾಅಶಾಘೋ
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ‐3 ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ADM‐1
/2010
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ
ಮಾಡರ್ನ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಈಜೀಪುರ,
ಎಂ 4ಮ.86.ಭಾಅಶಾಘೋ
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ‐3 ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
MINO‐SEC
/2010
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ
ಮಾನಯ್ ಮುಖಯ್ ಮಂತಿರ್ಯವರ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ,
ಮಾನಯ್ ಕಷ್ಣ ಸಚಿವರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ, ಶಾಲಾ
ಎಂ 4/ಭಾಅಶಾಘೋ/84/
GIA‐PRY & SEC
ಆಡ
ತ ಮಂಡ ಯಿಂದ ಮತುತ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕರಿಂದ
2010‐11
ಸಕಾರ್ರದ ಲ್ ವ್ೕಕೃತವಾದ ಮನ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕರ್ಮ
ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆ.
ಮಾನಯ್ ಮುಖಯ್ ಮಂತಿರ್ಯವರ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ,
ಮಾನಯ್ ಕಷ್ಣ ಸಚಿವರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ, ಶಾಲಾ
ಎಂ 4/ಭಾಅಶಾಘೋ/84/
ADM‐1
ಆಡ
ತ ಮಂಡ ಯಿಂದ ಮತುತ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕರಿಂದ
2010‐11
ಸಕಾರ್ರದ ಲ್ ವ್ೕಕೃತವಾದ ಮನ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕರ್ಮ
ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆ.
ಮಾನಯ್ ಮುಖಯ್ ಮಂತಿರ್ಯವರ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ,
ಮಾನಯ್ ಕಷ್ಣ ಸಚಿವರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ, ಶಾಲಾ
ಎಂ 4/ಭಾಅಶಾಘೋ/84/
MINO‐SEC
ಆಡ
ತ ಮಂಡ ಯಿಂದ ಮತುತ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕರಿಂದ
2010‐11
ಸಕಾರ್ರದ ಲ್ ವ್ೕಕೃತವಾದ ಮನ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕರ್ಮ
ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆ.
ಎಸ್. .ಎಸ್.ದೇವಳ ಅನುದಾನಿತ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಎಂ 4.77.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
ಶಾಲೆ, ಬಂಟಾವ್ಳ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಭಾಷಾ
GIA‐PRY & SEC
010
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಎಸ್. .ಎಸ್.ದೇವಳ ಅನುದಾನಿತ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ, ಬಂಟಾವ್ಳ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಭಾಷಾ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/19/2011 0:00

D

ಎಸ್. .ಎಸ್.ದೇವಳ ಅನುದಾನಿತ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ, ಬಂಟಾವ್ಳ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಭಾಷಾ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/19/2011 0:00

D

ಎಸ್. .ಎಸ್.ದೇವಳ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಅನುದಾನ
ಎಂ 4/ಭಾಅಶಾಘೋ/80/
ರ ತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಂಟಾವ್ಳ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಭಾಷಾ
2010
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/19/2011 0:00

D

57793

ADM‐1

ಎಂ 4.77.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
010

57793

MINO‐SEC

ಎಂ 4.77.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
010

57794

GIA‐PRY & SEC

57794

ADM‐1

ಎಸ್. .ಎಸ್.ದೇವಳ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಅನುದಾನ
ಎಂ 4/ಭಾಅಶಾಘೋ/80/
ರ ತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಂಟಾವ್ಳ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಭಾಷಾ
2010
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/19/2011 0:00

D

57794

MINO‐SEC

ಎಸ್. .ಎಸ್.ದೇವಳ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಅನುದಾನ
ಎಂ 4/ಭಾಅಶಾಘೋ/80/
ರ ತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಂಟಾವ್ಳ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಭಾಷಾ
2010
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/19/2011 0:00

D

57795

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4/ಭಾಅಶಾಘೋ/81/
2010

7/19/2011 0:00

D

57795

ADM‐1

ಎಂ 4/ಭಾಅಶಾಘೋ/81/
2010

7/19/2011 0:00

D

57795

MINO‐SEC

ಎಂ 4/ಭಾಅಶಾಘೋ/81/
2010

7/19/2011 0:00

D

57796

ಎಸ್. .ಎಸ್.ದೇವಳ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಬಂಟಾವ್ಳ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಎಸ್. .ಎಸ್.ದೇವಳ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಬಂಟಾವ್ಳ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಎಸ್. .ಎಸ್.ದೇವಳ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಬಂಟಾವ್ಳ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.

ಎಂ 4/ಭಾಅಶಾಘೋ/79/
GIA‐PRY & SEC
2010‐11

ಎಸ್. .ಎಸ್.ದೇವಳ ಅನುದಾನಿತ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ, ಬಂಟಾವ್ಳ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಭಾಷಾ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/19/2011 0:00

D

57796

ADM‐1

ಎಂ 4/ಭಾಅಶಾಘೋ/79/
2010‐11

ಎಸ್. .ಎಸ್.ದೇವಳ ಅನುದಾನಿತ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ, ಬಂಟಾವ್ಳ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಭಾಷಾ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/19/2011 0:00

D

57796

MINO‐SEC

ಎಂ 4/ಭಾಅಶಾಘೋ/79/
2010‐11

ಎಸ್. .ಎಸ್.ದೇವಳ ಅನುದಾನಿತ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ, ಬಂಟಾವ್ಳ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಭಾಷಾ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/19/2011 0:00

D

ಎಸ್ .ಎಸ್.ದ
ಎಸ್.
ಎಸ್ ದೇವಳ
ೕವಳ ಅನುದಾನ ರ ತ ಕಿರಿಯ
ಎಂ 4/ಭಾಅಶಾಘೋ/78/
GIA‐PRY & SEC
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಂಟಾವ್ಳ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಭಾಷಾ
2010‐11
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/19/2011 0:00

D

57797

57797

ADM‐1

ಎಸ್. .ಎಸ್.ದೇವಳ ಅನುದಾನ ರ ತ ಕಿರಿಯ
ಎಂ 4/ಭಾಅಶಾಘೋ/78/
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಂಟಾವ್ಳ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಭಾಷಾ
2010‐11
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/19/2011 0:00

D

57797

MINO‐SEC

ಎಸ್. .ಎಸ್.ದೇವಳ ಅನುದಾನ ರ ತ ಕಿರಿಯ
ಎಂ 4/ಭಾಅಶಾಘೋ/78/
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಂಟಾವ್ಳ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಭಾಷಾ
2010‐11
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/19/2011 0:00

D

8/29/2011 0:00

D

8/29/2011 0:00

D

57810

GIA‐PRY & SEC

57810

ADM‐1

ಅನುದಾನಿತ ಅಲ್‐ಹುದಾ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ನ ಲ್ ನೇಮಕ
Mc2 grnt.93.ಇ /2011
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೂರು ಜನ ಕಷ್ಕರನುನ್
ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು
ಮನ
ಅನುದಾನಿತ ಅಲ್‐ಹುದಾ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ನ ಲ್ ನೇಮಕ
Mc2 grnt.93.ಇ /2011
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೂರು ಜನ ಕಷ್ಕರನುನ್
ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು
ಮನ

ಅನುದಾನಿತ ಅಲ್‐ಹುದಾ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ನ ಲ್ ನೇಮಕ
Mc2 grnt.93.ಇ /2011
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೂರು ಜನ ಕಷ್ಕರನುನ್
ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು
ಮನ
Mc2 Grant
ಅಲ್ ಲಾಲ್ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ರವರ
ad.94.ಇ /2011
ವೇತನ ಅನುದಾನ ಸಾಲರಿ ಗಾರ್ಂಟ್ ಬಗೆಗ್ ಅಜಿರ್

57810

MINO‐SEC

57811

GIA‐PRY & SEC

57811

ADM‐1

Mc2 Grant
ad.94.ಇ /2011

57811

MINO‐SEC

Mc2 Grant
ad.94.ಇ /2011

57812

GIA‐PRY & SEC

57812
57812
57813
57813
57813

58036

58036

58036

8/29/2011 0:00

D

8/29/2011 0:00

D

ಅಲ್ ಲಾಲ್ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ರವರ
ವೇತನ ಅನುದಾನ ಸಾಲರಿ ಗಾರ್ಂಟ್ ಬಗೆಗ್ ಅಜಿರ್

8/29/2011 0:00

D

ಅಲ್ ಲಾಲ್ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ರವರ
ವೇತನ ಅನುದಾನ ಸಾಲರಿ ಗಾರ್ಂಟ್ ಬಗೆಗ್ ಅಜಿರ್

8/29/2011 0:00

D

8/26/2011 0:00

D

8/26/2011 0:00

D

8/26/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

ಕೂಡಿಲ್ಗಿ ಪಟಟ್ಣದ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ
Mc2 U S
ಕಟಟ್ಡಕೆಕ್ ನಿವೇಶನ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
Sait.95.ಇ /2011
ಕೂಡಿಲ್ಗಿ ಪಟಟ್ಣದ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ
Mc2 U S
ADM‐1
ಕಟಟ್ಡಕೆಕ್ ನಿವೇಶನ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
Sait.95.ಇ /2011
ಕೂಡಿಲ್ಗಿ ಪಟಟ್ಣದ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ
Mc2 U S
MINO‐SEC
ಕಟಟ್ಡಕೆಕ್ ನಿವೇಶನ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
Sait.95.ಇ /2011
ಎಂ 10 ಂದಿ1.22.ಮಾ.ಹ. ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ
GIA‐PRY & SEC
ಬಗೆಗ್
ಅ/2011
ಎಂ 10 ಂದಿ1.22.ಮಾ.ಹ. ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ
ADM‐1
ಬಗೆಗ್
ಅ/2011
ಎಂ 10 ಂದಿ1.22.ಮಾ.ಹ. ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ
MINO‐SEC
ಬಗೆಗ್
ಅ/2011
ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಡಾಯ್ರ್
ಎಂ 4.87.ಭಾಅಶಾಘೋ/2 ಪದವು, ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು‐ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
GIA‐PRY & SEC
011
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗ
ಬಗೆ
ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಡಾಯ್ರ್
ಎಂ 4.87.ಭಾಅಶಾಘೋ/2 ಪದವು, ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು‐ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ADM‐1
011
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಡಾಯ್ರ್
ಎಂ 4.87.ಭಾಅಶಾಘೋ/2 ಪದವು, ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು‐ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
MINO‐SEC
011
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ

58037

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4.88.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
011

ಪಿರ್ನಸ್ಟನ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಾಗಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್,
ಬೆಂಗಳೂರು‐94‐ಈ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಸಂಸೆಥ್ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

7/19/2011 0:00

D

58037

ADM‐1

ಎಂ 4.88.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
011

ಪಿರ್ನಸ್ಟನ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಾಗಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್,
ಬೆಂಗಳೂರು‐94‐ಈ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಸಂಸೆಥ್ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

7/19/2011 0:00

D

58037

MINO‐SEC

ಎಂ 4.88.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
011

ಪಿರ್ನಸ್ಟನ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಾಗಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್,
ಬೆಂಗಳೂರು‐94‐ಈ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಸಂಸೆಥ್ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

7/19/2011 0:00

D

58038

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4.89.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
011

ಪಿರ್ನಸ್ಟನ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಾಗಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್,
ಬೆಂಗಳೂರು‐94‐ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ

7/19/2011 0:00

D

58038

ADM‐1

ಎಂ 4.89.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
011

58038

MINO‐SEC

ಎಂ 4.89.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
011

58707

ಪಿರ್ನಸ್ಟನ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಾಗಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್,
ಬೆಂಗಳೂರು‐94‐ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಪಿರ್ನಸ್ಟನ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಾಗಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್,
ಬೆಂಗಳೂರು‐94‐ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

ರ್ೕಕುಮಾರನ್ ಚಿಲಡ್ರ್ನ್ ಹೋಮ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಎಂ 4.90.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು‐4 ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಭಾಷಾ
GIA‐PRY & SEC
011
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/19/2011 0:00

D

58707

ADM‐1

ರ್ೕಕುಮಾರನ್ ಚಿಲಡ್ರ್ನ್ ಹೋಮ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಎಂ 4.90.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು‐4 ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಭಾಷಾ
011
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/19/2011 0:00

D

58707

MINO‐SEC

ರ್ೕಕುಮಾರನ್ ಚಿಲಡ್ರ್ನ್ ಹೋಮ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಎಂ 4.90.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು‐4 ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಭಾಷಾ
011
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/19/2011 0:00

D

ರ್ೕ ಕುಮಾರನ್ ಚಿಲಡ್ರ್ನ್ ಹೋಮ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಲ್ಕ್
ಎಂ 4.91.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
ಫಾರಂ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು‐4 ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
GIA‐PRY & SEC
011
ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/19/2011 0:00

D

58708

58708

ADM‐1

ರ್ೕ ಕುಮಾರನ್ ಚಿಲಡ್ರ್ನ್ ಹೋಮ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಲ್ಕ್
ಎಂ 4.91.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
ಫಾರಂ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು‐4 ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
011
ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/19/2011 0:00

D

58708

MINO‐SEC

ರ್ೕ ಕುಮಾರನ್ ಚಿಲಡ್ರ್ನ್ ಹೋಮ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಲ್ಕ್
ಎಂ 4.91.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
ಫಾರಂ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು‐4 ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
011
ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/19/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/27/2011 0:00

D

8/27/2011 0:00

D

8/27/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

58806

58806

58806
58808
58808
58808

58811

58811

ಡಾ.ದೊಡಡ್ರಂಗೇಗೌಡ, ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರು‐
ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್: 232 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ
ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಡಾ.ದೊಡಡ್ರಂಗೇಗೌಡ, ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರು‐
ಎಮ್ 2
ADM‐1
ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್: 232 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ
ಇತರೆ.236.ಇ /2011
ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಡಾ.ದೊಡಡ್ರಂಗೇಗೌಡ, ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರು‐
ಎಮ್ 2
MINO‐SEC
ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್: 232 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ
ಇತರೆ.236.ಇ /2011
ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. . ತತಸ್ಮಾನತೆ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ
ಎಂ 10
GIA‐PRY & SEC
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. .ಹೆಚ್. ವಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ.
ಮದಿ1.27.ಇ /2011
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. . ತತಸ್ಮಾನತೆ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ
ಎಂ 10
ADM‐1
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. .ಹೆಚ್. ವಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ.
ಮದಿ1.27.ಇ /2011
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. . ತತಸ್ಮಾನತೆ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ
ಎಂ 10
MINO‐SEC
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. .ಹೆಚ್. ವಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ.
ಮದಿ1.27.ಇ /2011
ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿಯನವ್ಯ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ ರೂ.5‐
ಎಂ 10 ಂದಿ1.26.ಮಾ.ಹ.
00ರ ಎರಡು ಐಪಿಓ ಸಂ:56
GIA‐PRY & SEC
ಅ/2011
421981,ದಿ:27/12/2010 56
421980,ದಿ:27/12/2010ನು ಲಗತಿ ರುತಾರೆ.
ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿಯನವ್ಯ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ ರೂ.5‐
ಎಂ 10 ಂದಿ1.26.ಮಾ.ಹ.
00ರ ಎರಡು ಐಪಿಓ ಸಂ:56
ADM‐1
ಅ/2011
421981,ದಿ:27/12/2010 56
421980,ದಿ:27/12/2010ನು ಲಗತಿ ರುತಾರೆ.
GIA‐PRY & SEC

ಎಮ್ 2
ಇತರೆ.236.ಇ /2011

58811

MINO‐SEC

ಎಂ 10 ಂದಿ1.26.ಮಾ.ಹ.
ಅ/2011

58812

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 10 ಂದಿ1.24.ಮಾ.ಹ.
ಅ/2011

58812

ADM‐1

ಎಂ 10 ಂದಿ1.24.ಮಾ.ಹ.
ಅ/2011

58812

MINO‐SEC

ಎಂ 10 ಂದಿ1.24.ಮಾ.ಹ.
ಅ/2011

59396

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4.92.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
011

59396

ADM‐1

ಎಂ 4.92.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
011

59396

MINO‐SEC

ಎಂ 4.92.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
011

59526

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4ಐ ಎಸ್ಇ.95.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2011

59526

ADM‐1

ಎಂ 4ಐ ಎಸ್ಇ.95.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2011

59526

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಐ ಎಸ್ಇ.95.ಭಾಅ
ಶಾಘೋ/2011

59792

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4 ಸಪರ್ಶೆನ್308.93.ಭಾ
ಅಶಾಘೋ/2011

59792

59792

ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿಯನವ್ಯ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ ರೂ.5‐
00ರ ಎರಡು ಐಪಿಓ ಸಂ:56
421981,ದಿ:27/12/2010 56
421980,ದಿ:27/12/2010ನು ಲಗತಿ ರುತಾರೆ.
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿ ನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ
ರೂ.05‐00ರ ಎರಡು ಐಪಿಓ ಸಂ:56
421937,ದಿ:10/12/2010 , 56
421938,ದಿ:10/12/2010ನು ಲಗತಿ ರುತಾರೆ.
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿ ನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ
ರೂ.05‐00ರ ಎರಡು ಐಪಿಓ ಸಂ:56
421937,ದಿ:10/12/2010 , 56
421938,ದಿ:10/12/2010ನು ಲಗತಿ ರುತಾರೆ.
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿ ನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ
ರೂ.05‐00ರ ಎರಡು ಐಪಿಓ ಸಂ:56
421937,ದಿ:10/12/2010 , 56
421938,ದಿ:10/12/2010ನು ಲಗತಿ ರುತಾರೆ.
ನೂಯ್ಟನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಪಾದರಾಯನಪುರ,
ಬೆಂ‐26 ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಧಾಮಿರ್ಕ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ
ನೂಯ್ಟನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಪಾದರಾಯನಪುರ,
ಬೆಂ‐26 ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಧಾಮಿರ್ಕ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ
ನೂಯ್ಟನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಪಾದರಾಯನಪುರ,
ಬೆಂ‐26 ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಧಾಮಿರ್ಕ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ
ನೂಯ್ಹೊರೈಜನ್ ಪಬಿಲ್ಕ್
ಸೂಕ್ಲ್ಐ.
ಕ್
.ಎಸ್.ಇ100ಅಡಿರಸೆತ್,ತ್ ಇಂದಿರಾನಗರ,,
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ಸಂಖಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ನೂಯ್ಹೊರೈಜನ್ ಪಬಿಲ್ಕ್
ಸೂಕ್ಲ್ಐ. .ಎಸ್.ಇ100ಅಡಿರಸೆತ್, ಇಂದಿರಾನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ಸಂಖಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ನೂಯ್ಹೊರೈಜನ್ ಪಬಿಲ್ಕ್
ಸೂಕ್ಲ್ಐ. .ಎಸ್.ಇ100ಅಡಿರಸೆತ್, ಇಂದಿರಾನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ಸಂಖಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

2/28/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

8/18/2011 0:
0:00
00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆಗಳು ಕುರಿತಂತೆ ಕನಾರ್ಟಕ ಧಾನ
ಸಭೆಯ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಈಶವ್ರ್ ಭೀಮಣಣ್ ಖಂಡೆರ್
ಭಾ ಕ್ ಇವರ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್: 308 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

7/18/2011 0:00

C

ADM‐1

ಎಂ 4 ಸಪರ್ಶೆನ್308.93.ಭಾ
ಅಶಾಘೋ/2011

ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆಗಳು ಕುರಿತಂತೆ ಕನಾರ್ಟಕ ಧಾನ
ಸಭೆಯ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಈಶವ್ರ್ ಭೀಮಣಣ್ ಖಂಡೆರ್
ಭಾ ಕ್ ಇವರ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್: 308 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

7/18/2011 0:00

C

MINO‐SEC

ಎಂ 4 ಸಪರ್ಶೆನ್308.93.ಭಾ
ಅಶಾಘೋ/2011

ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆಗಳು ಕುರಿತಂತೆ ಕನಾರ್ಟಕ ಧಾನ
ಸಭೆಯ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಈಶವ್ರ್ ಭೀಮಣಣ್ ಖಂಡೆರ್
ಭಾ ಕ್ ಇವರ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್: 308 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

7/18/2011 0:00

C

59798

GIA‐PRY & SEC

ರ್ೕ ಇಸಾಲ್ಮಲ್ ಹಕ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ,
ಎಂ 10
ಂದಿ2ಅರೇಬಿಕ್.66.ಮುಂಬ ಖೇಡಗಿ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇಂಡಿ‐ಇವರಿಗೆ ಸ ಹುದೆದ್ಯಿಂದ
ಮುಖಯ್ ಗುರುಗಳ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ಕುರಿತು
ಡಿತ್/2011

8/27/2011 0:00

D

59798

ADM‐1

ರ್ೕ ಇಸಾಲ್ಮಲ್ ಹಕ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ,
ಎಂ 10
ಂದಿ2ಅರೇಬಿಕ್.66.ಮುಂಬ ಖೇಡಗಿ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇಂಡಿ‐ಇವರಿಗೆ ಸ ಹುದೆದ್ಯಿಂದ
ಮುಖಯ್ ಗುರುಗಳ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ಕುರಿತು
ಡಿತ್/2011

8/27/2011 0:00

D

59798

MINO‐SEC

ರ್ೕ ಇಸಾಲ್ಮಲ್ ಹಕ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ,
ಎಂ 10
ಂದಿ2ಅರೇಬಿಕ್.66.ಮುಂಬ ಖೇಡಗಿ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇಂಡಿ‐ಇವರಿಗೆ ಸ ಹುದೆದ್ಯಿಂದ
ಮುಖಯ್ ಗುರುಗಳ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ಕುರಿತು
ಡಿತ್/2011

8/27/2011 0:00

D

8/27/2011 0:00

D

8/27/2011 0:00

D

8/27/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

8/20/2011 0:00

D

8/20/2011 0:00

D

8/20/2011 0:00

D

8/20/2011 0:00

D

8/20/2011 0:00

D

59799

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 10
ಂದಿ1.25.ಇ /2011

59799

ADM‐1

ಎಂ 10
ಂದಿ1.25.ಇ /2011

59799

MINO‐SEC

ಎಂ 10
ಂದಿ1.25.ಇ /2011

59813

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4.98.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
011

59813

ADM‐1

ಎಂ 4.98.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
011

59813

MINO‐SEC

ಎಂ 4.98.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
011

59847

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2
ದೂರು/ಇ /114/2010‐11

59847

ADM‐1

ಎಂ 2
ದೂರು/ಇ /114/2010‐11

59847

MINO‐SEC

ಎಂ 2
ದೂರು/ಇ /114/2010‐11

60183

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಪಾರ್ ಶಾ ಪೌರ್ಢ
ಶಾ ಸಹ
ಬಡಿತ್.116.ಇ /2011

60183

ADM‐1

ಎಂ 2 ಪಾರ್ ಶಾ ಪೌರ್ಢ
ಶಾ ಸಹ
ಬಡಿತ್.116.ಇ /2011

ಜೈನ್, ರಾಜಾಸಾಥ್ನಿ ದಾಯ್ ಪರ್ಸಾರಕೆಕ್ ಮಂಡ
ಹುಬಬ್ ಳ್ರವರ ರಾಜಸಾಥ್ನ ಂದಿ ದಾಯ್ಲಯ
ಶಾಂತಿನಾಥ ಂದಿ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ 1956‐57ರಿಂದ 1968‐
69ರವರೆಗೆ ಸಂಸಥ್ಗಳು ದಿಣ ದಸಾತ್ವೇಜುಗಳು
ಲಭಯ್ ಲದ ಬಗೆ ದೂರು ಅಜಿರ್.
ಜೈನ್, ರಾಜಾಸಾಥ್ನಿ ದಾಯ್ ಪರ್ಸಾರಕೆಕ್ ಮಂಡ
ಹುಬಬ್ ಳ್ರವರ ರಾಜಸಾಥ್ನ ಂದಿ ದಾಯ್ಲಯ
ಶಾಂತಿನಾಥ ಂದಿ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ 1956‐57ರಿಂದ 1968‐
69ರವರೆಗೆ ಸಂಸಥ್ಗಳು ದಿಣ ದಸಾತ್ವೇಜುಗಳು
ಲಭಯ್ ಲದ ಬಗೆ ದೂರು ಅಜಿರ್.
ಜೈನ್, ರಾಜಾಸಾಥ್ನಿ ದಾಯ್ ಪರ್ಸಾರಕೆಕ್ ಮಂಡ
ಹುಬಬ್ ಳ್ರವರ ರಾಜಸಾಥ್ನ ಂದಿ ದಾಯ್ಲಯ
ಶಾಂತಿನಾಥ ಂದಿ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ 1956‐57ರಿಂದ 1968‐
69ರವರೆಗೆ ಸಂಸಥ್ಗಳು ದಿಣ ದಸಾತ್ವೇಜುಗಳು
ಲಭಯ್ ಲದ ಬಗೆ ದೂರು ಅಜಿರ್.
ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ಕೊಪಪ್‐ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ
ಸಂಸೆಯೆಂದು
ಸಂಸ ಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗ
ಬಗೆ
ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ಕೊಪಪ್‐ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ
ಸಂಸೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ಕೊಪಪ್‐ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ
ಸಂಸೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಎ ಎನ್.ಅಂಬಲಗಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ನೂರಾನಿ
ಹಲಾಲ್
ಗುಲಬ್ಗರ್ ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ಅದಯ್ಕಷ್ರ
ದುರಾಡ ತದ ಬಗೆ ದೂರು ಕುರಿತು.
ಎ ಎನ್.ಅಂಬಲಗಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ನೂರಾನಿ
ಹಲಾಲ್
ಗುಲಬ್ಗರ್ ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ಅದಯ್ಕಷ್ರ
ದುರಾಡ ತದ ಬಗೆ ದೂರು ಕುರಿತು.
ಎ ಎನ್.ಅಂಬಲಗಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ನೂರಾನಿ
ಹಲಾಲ್
ಗುಲಬ್ಗರ್ ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ಅದಯ್ಕಷ್ರ
ದುರಾಡ ತದ ಬಗೆ ದೂರು ಕುರಿತು.
ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ೕಧರ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಗೆರ್ೕಡ್‐2 ಹುದೆದ್ಗೆ
ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಕಲಾ ಕಷ್ಕರೆಂದು ಪರಿಗಣಿ ಬಡಿತ್
ನೀಡುವ ಬಗೆ
ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ೕಧರ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಗೆರ್ೕಡ್‐2 ಹುದೆದ್ಗೆ
ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಕಲಾ ಕಷ್ಕರೆಂದು ಪರಿಗಣಿ ಬಡಿತ್
ನೀಡುವ ಬಗೆ

ಎಂ 2 ಪಾರ್ ಶಾ ಪೌರ್ಢ
ಶಾ ಸಹ
ಬಡಿತ್.116.ಇ /2011

ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ೕಧರ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಗೆರ್ೕಡ್‐2 ಹುದೆದ್ಗೆ
ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಕಲಾ ಕಷ್ಕರೆಂದು ಪರಿಗಣಿ ಬಡಿತ್
ನೀಡುವ ಬಗೆ
Release of funds for Centrally Sponsored
Central Plan Schemes.
Release of funds for Centrally Sponsored
Central Plan Schemes.
Release of funds for Centrally Sponsored
Central Plan Schemes.
Fresh proposal for Appointment of Language
Teachers for the year 2010‐11 under the
centrally sponsored scheme of Financial
Assistance for Appointment of Language
Teachers ‐ regarding
Fresh proposal for Appointment of Language
Teachers for the year 2010‐11 under the
centrally sponsored scheme of Financial
Assistance for Appointment of Language
Teachers ‐ regarding
Fresh proposal for Appointment of Language
Teachers for the year 2010‐11 under the
centrally sponsored scheme of Financial
Assistance for Appointment of Language
Teachers ‐ regarding
ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ,
ತಿಪಟೂರು‐ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು
ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ,
ತಿಪಟೂರು‐ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು
ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ,
ತಿಪಟೂರು‐ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು

8/20/2011 0:00

D

8/27/2011 0:00

D

8/27/2011 0:00

D

8/27/2011 0:00

D

8/27/2011 0:00

D

8/27/2011 0:00

D

8/27/2011 0:00

D

9/2/2011 0:00

D

9/2/2011 0:00

D

9/2/2011 0:00

D

60655

Complaint received by Karnatka State
Commission for Protection of child Rights
ಎಂ 10 ಂದಿ2
about possible trafficking of Muslim children
GIA‐PRY & SEC
ಅರೇಬಿಕ್.70.ದೂರು/2011
from Bihar to a Madarasa in K.R.Pet, Mandya
Distruct, Karnataka

8/27/2011 0:00

D

60655

ADM‐1

Complaint received by Karnatka State
Commission for Protection of child Rights
ಎಂ 10 ಂದಿ2
about possible trafficking of Muslim children
ಅರೇಬಿಕ್.70.ದೂರು/2011
from Bihar to a Madarasa in K.R.Pet, Mandya
Distruct, Karnataka

8/27/2011 0:00

D

60655

MINO‐SEC

Complaint received by Karnatka State
Commission for Protection of child Rights
ಎಂ 10 ಂದಿ2
about possible trafficking of Muslim children
ಅರೇಬಿಕ್.70.ದೂರು/2011
from Bihar to a Madarasa in K.R.Pet, Mandya
Distruct, Karnataka

8/27/2011 0:00

D

60703

GIA‐PRY & SEC

mc10,hindi01.31.ಇ /20 ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ
ಧ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಹಾಗೂ
11
ಸಂಘ ಸಂಸೆಥ್ಗಳು ಸ ಲ್ ರುವ ಮನ ಗಳ ಬಗೆಗ್

8/27/2011 0:00

D

60183

MINO‐SEC

60341

GIA‐PRY & SEC

60341

ADM‐1

60341

MINO‐SEC

60342

GIA‐PRY & SEC

mc10hindi01.27.ಇ /20
11

60342

ADM‐1

mc10hindi01.27.ಇ /20
11

60342

MINO‐SEC

mc10hindi01.27.ಇ /20
11

60529

GIA‐PRY & SEC

60529

ADM‐1

60529

MINO‐SEC

mc10hindi01.30.ಇ /20
11
mc10hindi01.30.ಇ /20
11
mc10hindi01.30.ಇ /20
11

ಎಂ 2 ಉ ಪೌರ್ಡ ಶಾ
ಅನುದಾನ
ಒಳ.117.ಅನುಒ/2011
ಎಂ 2 ಉ ಪೌರ್ಡ ಶಾ
ಅನುದಾನ
ಒಳ.117.ಅನುಒ/2011
ಎಂ 2 ಉ ಪೌರ್ಡ ಶಾ
ಅನುದಾನ
ಒಳ.117.ಅನುಒ/2011

60703

ADM‐1

mc10,hindi01.31.ಇ /20 ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ
ಧ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಹಾಗೂ
11
ಸಂಘ ಸಂಸೆಥ್ಗಳು ಸ ಲ್ ರುವ ಮನ ಗಳ ಬಗೆಗ್

8/27/2011 0:00

D

60703

MINO‐SEC

mc10,hindi01.31.ಇ /20 ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ
ಧ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಹಾಗೂ
11
ಸಂಘ ಸಂಸೆಥ್ಗಳು ಸ ಲ್ ರುವ ಮನ ಗಳ ಬಗೆಗ್

8/27/2011 0:00

D

mc10,hindi01.34.ಇ /20
GIA‐PRY & SEC
11

ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಮಾಧಯ್ಮಿಕ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನದಡಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಷಾ/ಮಾಧಯ್ಮ ಂದಿ ಮತುತ್
ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

8/27/2011 0:00

D

60706

60706

ADM‐1

mc10,hindi01.34.ಇ /20
11

ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಮಾಧಯ್ಮಿಕ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನದಡಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಷಾ/ಮಾಧಯ್ಮ ಂದಿ ಮತುತ್
ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

8/27/2011 0:00

D

60706

MINO‐SEC

mc10,hindi01.34.ಇ /20
11

ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಮಾಧಯ್ಮಿಕ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನದಡಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಷಾ/ಮಾಧಯ್ಮ ಂದಿ ಮತುತ್
ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

8/27/2011 0:00

D

61079

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4/45ನೇವರದಿ.99.
ಮೂ.ಸೌ.ಅ/2011

8/18/2011 0:00

C

61079

ADM‐1

ಎಂ 4/45ನೇವರದಿ.99.
ಮೂ.ಸೌ.ಅ/2011

8/18/2011 0:00

C

61079

MINO‐SEC

ಎಂ 4/45ನೇವರದಿ.99.
ಮೂ.ಸೌ.ಅ/2011

8/18/2011 0:00

C

62897

GIA‐PRY & SEC

8/19/2011 0:00

D

62897

ADM‐1

8/19/2011 0:00

D

62897

MINO‐SEC

8/19/2011 0:00

D

63298

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 10
ಂದಿ1.36.ಇ /2011

8/27/2011 0:00

D

63298

ADM‐1

ಎಂ 10
ಂದಿ1.36.ಇ /2011

8/27/2011 0:00

D

63298

MINO‐SEC

ಎಂ 10
ಂದಿ1.36.ಇ /2011

8/27/2011 0:00

D

64666

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4.ಆಪರ್107. ಂ.ವ.ಆ/
2011

8/18/2011 0:00

D

64666

ADM‐1

ಎಂ 4.ಆಪರ್107. ಂ.ವ.ಆ/
2011

8/18/2011 0:00

D

64666

MINO‐SEC

ಎಂ 4.ಆಪರ್107. ಂ.ವ.ಆ/
2011

8/18/2011 0:00

D

64676

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 10 ಂದಿ2ಅರೇಬಿಕ್.75
.ಇ /2011

8/27/2011 0:00

D

ಎಂ 2
ದೂರು.118.ಇ /2011
ಎಂ 2
ದೂರು.118.ಇ /2011
ಎಂ 2
ದೂರು.118.ಇ /2011

ಜುಲೈ 2006 ರಿಂದ ಜುಲೈ 2007 ರವರೆಗಿನ ಭಾಷಾ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಆಯುಕಾತ್ಲಯದ 45ನೇ ವರದಿಯ
ಕುರಿತು
ಜುಲೈ 2006 ರಿಂದ ಜುಲೈ 2007 ರವರೆಗಿನ ಭಾಷಾ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಆಯುಕಾತ್ಲಯದ 45ನೇ ವರದಿಯ
ಕುರಿತು
ಜುಲೈ 2006 ರಿಂದ ಜುಲೈ 2007 ರವರೆಗಿನ ಭಾಷಾ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಆಯುಕಾತ್ಲಯದ 45ನೇ ವರದಿಯ
ಕುರಿತು
ರ್ೕಮತಿ ಜರೀನಾ ಪ ೕರ್ನ್ ಇವರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ
ನೀಡುತಿರುವ ಬಗೆಗ್ ಮನ ಕೋರಿ
ರ್ೕಮತಿ ಜರೀನಾ ಪ ೕರ್ನ್ ಇವರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ
ನೀಡುತಿರುವ ಬಗೆಗ್ ಮನ ಕೋರಿ
ರ್ೕಮತಿ ಜರೀನಾ ಪ ೕರ್ನ್ ಇವರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ
ನೀಡುತಿರುವ ಬಗೆಗ್ ಮನ ಕೋರಿ
ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಂದಿ ದಾಯ್ಲಯಕೆಕ್ 2010‐
11ನೇಸಾ ನ ಂದಿ ಅನುದಾನ ಕೊಡಿ ಕೊಡುವ
ಕುರಿತು. ಕಾರವಾರ ರಸೆ, ಹುಬಬ್ ಳ್.
ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಂದಿ ದಾಯ್ಲಯಕೆಕ್ 2010‐
11ನೇಸಾ ನ ಂದಿ ಅನುದಾನ ಕೊಡಿ ಕೊಡುವ
ಕುರಿತು. ಕಾರವಾರ ರಸೆ, ಹುಬಬ್ ಳ್.
ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಂದಿ ದಾಯ್ಲಯಕೆಕ್ 2010‐
11ನೇಸಾ ನ ಂದಿ ಅನುದಾನ ಕೊಡಿ ಕೊಡುವ
ಕುರಿತು. ಕಾರವಾರ ರಸೆ, ಹುಬಬ್ ಳ್.
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಂದು ದ ವಗರ್ಗಳ ಆ ೕಗ
ನೀಡಿರುವ ಪರ್ಶಾನ್ವ ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಿ
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಂದು ದ ವಗರ್ಗಳ ಆ ೕಗ
ನೀಡಿರುವ ಪರ್ಶಾನ್ವ ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಿ
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಂದು ದ ವಗರ್ಗಳ ಆ ೕಗ
ನೀಡಿರುವ ಪರ್ಶಾನ್ವ ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಿ
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆ
ಅಲ್ ಮಾಸ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ.ಡೋಣೂರ
ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ‐ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಉಸಾತ್ನಿಯಾ 2ನೇ
ತರಗತಿಗೆ ಅನುದಾನ ರ ತವಾಗಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಕುರಿತು

64676

ಅಲ್ ಮಾಸ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ.ಡೋಣೂರ
ಎಂ 10 ಂದಿ2ಅರೇಬಿಕ್.75 ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ‐ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಉಸಾತ್ನಿಯಾ 2ನೇ
ADM‐1
.ಇ /2011
ತರಗತಿಗೆ ಅನುದಾನ ರ ತವಾಗಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಕುರಿತು
ಅಲ್ ಮಾಸ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ.ಡೋಣೂರ
ಎಂ 10 ಂದಿ2ಅರೇಬಿಕ್.75 ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ‐ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಉಸಾತ್ನಿಯಾ 2ನೇ
MINO‐SEC
.ಇ /2011
ತರಗತಿಗೆ ಅನುದಾನ ರ ತವಾಗಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಕುರಿತು
ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ಖಾಜಿ ಅರಶದ ಅ
mc2 Lcq
GIA‐PRY & SEC
ಅವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 361 ಕೆಕ್
361.361.ಇ /2011
ಉತರಿಸುವ ಬಗೆ
ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ಖಾಜಿ ಅರಶದ ಅ
mc2 Lcq
ADM‐1
ಅವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 361 ಕೆಕ್
361.361.ಇ /2011
ಉತರಿಸುವ ಬಗೆ
ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ಖಾಜಿ ಅರಶದ ಅ
mc2 Lcq
MINO‐SEC
ಅವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 361 ಕೆಕ್
361.361.ಇ /2011
ಉತರಿಸುವ ಬಗೆ

8/27/2011 0:00

D

8/27/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

E

8/18/2011 0:00

E

8/18/2011 0:00

E

64919

ಸೇವಾ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಡಿ.ಜೆ.ಹ ಳ್. ಬೆಂಗಳೂರು‐
ಎಂ 4.104.ಭಾಅಶಾಘೋ/ ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ
GIA‐PRY & SEC
ಮಾಡರ್ನ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್, ಡಿ.ಜೆ.ಹ ಳ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
2011
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

7/19/2011 0:00

D

64919

ADM‐1

ಸೇವಾ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಡಿ.ಜೆ.ಹ ಳ್. ಬೆಂಗಳೂರು‐
ಎಂ 4.104.ಭಾಅಶಾಘೋ/ ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ
2011
ಮಾಡರ್ನ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್, ಡಿ.ಜೆ.ಹ ಳ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

7/19/2011 0:00

D

64919

MINO‐SEC

ಸೇವಾ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಡಿ.ಜೆ.ಹ ಳ್. ಬೆಂಗಳೂರು‐
ಎಂ 4.104.ಭಾಅಶಾಘೋ/ ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ
2011
ಮಾಡ ನ್ ಪಬಿಲ್
ಮಾಡರ್
ಪಬಿಕ್
ಕ್ ಸೂಕ್
ಸೂ ಲ್, ಡಿ.ಜೆ.ಹ
ಜೆ ಹ ಳ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಶಾಲೆಯನು
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

7/19/2011 0:00

D

64920

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4.103.ಭಾಅಶಾಘೋ/
2011

11/21/2011 0:00

D

64920

ADM‐1

ಎಂ 4.103.ಭಾಅಶಾಘೋ/
2011

11/21/2011 0:00

D

64920

MINO‐SEC

ಎಂ 4.103.ಭಾಅಶಾಘೋ/
2011

11/21/2011 0:00

D

64921

ಗುಲಾಜ್ರ್ ಅದಬ್ ದಾಯ್ ಮತುತ್ ಕಲಾಯ್ಣ ಸಂಸೆಥ್,
ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಸಲಾಗುತಿತ್ರುವ
ಎಂ 4.102.ಭಾಅಶಾಘೋ/
ಜಿ.ಕೆ.ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಭಾಷಾ ನಗರ,
GIA‐PRY & SEC
2011
ದಾವಣಗೆರೆ‐ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

7/19/2011 0:00

D

64921

ಗುಲಾಜ್ರ್ ಅದಬ್ ದಾಯ್ ಮತುತ್ ಕಲಾಯ್ಣ ಸಂಸೆಥ್,
ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಸಲಾಗುತಿತ್ರುವ
ಎಂ 4.102.ಭಾಅಶಾಘೋ/
ಜಿ.ಕೆ.ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಭಾಷಾ ನಗರ,
2011
ದಾವಣಗೆರೆ‐ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

7/19/2011 0:00

D

64676

64677

64677

64677

ADM‐1

ಆ ೕವಾರ್ದ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಆ ೕವಾರ್ದ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಆ ೕವಾರ್ದ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ

64921

64922

64922

64922

65222

65222

65222

65452

65452

65452

65503

65503

65503

66488

66488

MINO‐SEC

ಗುಲಾಜ್ರ್ ಅದಬ್ ದಾಯ್ ಮತುತ್ ಕಲಾಯ್ಣ ಸಂಸೆಥ್,
ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಸಲಾಗುತಿತ್ರುವ
ಎಂ 4.102.ಭಾಅಶಾಘೋ/
ಜಿ.ಕೆ.ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಭಾಷಾ ನಗರ,
2011
ದಾವಣಗೆರೆ‐ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

ಶಂಷದ್ ಹೋ ಪೈತ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ಎಂ 4.105.ಭಾಅಶಾಘೋ/
ಲಕಕ್ಸಂದರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ‐3 ಈ
GIA‐PRY & SEC
2011
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಧಾಮಿರ್ಕ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಶಂಷದ್ ಹೋ ಪೈತ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ಎಂ 4.105.ಭಾಅಶಾಘೋ/
ಲಕಕ್ಸಂದರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ‐3 ಈ
ADM‐1
2011
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಧಾಮಿರ್ಕ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಶಂಷದ್ ಹೋ ಪೈತ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,
ಎಂ 4.105.ಭಾಅಶಾಘೋ/
ಲಕಕ್ಸಂದರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ‐3 ಈ
MINO‐SEC
2011
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಧಾಮಿರ್ಕ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಆ ೕವಾರ್ದ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ .ಪಾರ್.ಶಾಳೆ,
ಎಂ 4.109.ಭಾಅಶಾಘೋ/
GIA‐PRY & SEC
ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಭಾಷಾ/ಮತೀಯ
2011
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಆ ೕವಾರ್ದ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ .ಪಾರ್.ಶಾಳೆ,
ಎಂ 4.109.ಭಾಅಶಾಘೋ/
ADM‐1
ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಭಾಷಾ/ಮತೀಯ
2011
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಆ ೕವಾರ್ದ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ .ಪಾರ್.ಶಾಳೆ,
ಎಂ 4.109.ಭಾಅಶಾಘೋ/
MINO‐SEC
ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಭಾಷಾ/ಮತೀಯ
2011
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೆಟ್ಲಾಲ್ ಮೇರೀಸ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತಿಪಟೂರು‐ಈ
ಎಂ 4.116.ಭಾಅಶಾಘೋ/
GIA‐PRY & SEC
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
2011
ಘೋ ಸುವ ಬಗ
ಬಗೆ
ಸೆಟ್ಲಾಲ್ ಮೇರೀಸ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತಿಪಟೂರು‐ಈ
ಎಂ 4.116.ಭಾಅಶಾಘೋ/
ADM‐1
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
2011
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಸೆಟ್ಲಾಲ್ ಮೇರೀಸ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತಿಪಟೂರು‐ಈ
ಎಂ 4.116.ಭಾಅಶಾಘೋ/
MINO‐SEC
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
2011
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ.ವೈ.ಎಫ್. ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಎ.117.ಭಾಅಶಾಘೋ/201
ಎ.ಪಿ. ಹಲಾಲ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಟೌನ್, ಈ
GIA‐PRY & SEC
1
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ.ವೈ.ಎಫ್. ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಎ.117.ಭಾಅಶಾಘೋ/201
ಎ.ಪಿ. ಹಲಾಲ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಟೌನ್, ಈ
ADM‐1
1
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ.ವೈ.ಎಫ್. ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಎ.117.ಭಾಅಶಾಘೋ/201
ಎ.ಪಿ. ಹಲಾಲ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಟೌನ್, ಈ
MINO‐SEC
1
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
mc10
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ
GIA‐PRY & SEC hindi01.03.ಮಾ.ಹ.ಅ/201
ಬಗೆಗ್
1
mc10
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ
ADM‐1
hindi01.03.ಮಾ.ಹ.ಅ/201
ಬಗೆಗ್
1

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

11/21/2011 0:00

D

11/21/2011 0:00

D

11/21/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

8/27/2011 0:00

D

8/27/2011 0:00

D

mc10
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ
hindi01.03.ಮಾ.ಹ.ಅ/201
ಬಗೆಗ್
1
ಕು.ಆರ್.ಮೈತಿರ್ ತಂದೆ ದಿವಂಗತ ರ್ೕ ರಂಗಮುತತ್ಯಯ್
mc10hindi01.07.ಉ&ಅ
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದಡಿ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
ರೇ/2011
ನೇಮಕಾತಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
ಕು.ಆರ್.ಮೈತಿರ್ ತಂದೆ ದಿವಂಗತ ರ್ೕ ರಂಗಮುತತ್ಯಯ್
mc10hindi01.07.ಉ&ಅ
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದಡಿ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
ರೇ/2011
ನೇಮಕಾತಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
ಕು.ಆರ್.ಮೈತಿರ್ ತಂದೆ ದಿವಂಗತ ರ್ೕ ರಂಗಮುತತ್ಯಯ್
mc10hindi01.07.ಉ&ಅ
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದಡಿ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ
ರೇ/2011
ನೇಮಕಾತಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆ
ಕೊಪಪ್ಳದ ಲ್ ಮದರ್ಸಾ ದೀನಿಯಾ ಹಬೀಬಿಯಾ
mc10hind02.07.ಹೊಶಾ
ಅರೆಬಿಕ್ ಮದರ್ಸಾ ಆಶಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ಪಾರ್/2011
ಕುರಿತು
ಕೊಪಪ್ಳದ ಲ್ ಮದರ್ಸಾ ದೀನಿಯಾ ಹಬೀಬಿಯಾ
mc10hind02.07.ಹೊಶಾ
ಅರೆಬಿಕ್ ಮದರ್ಸಾ ಆಶಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ಪಾರ್/2011
ಕುರಿತು
ಕೊಪಪ್ಳದ ಲ್ ಮದರ್ಸಾ ದೀನಿಯಾ ಹಬೀಬಿಯಾ
mc10hind02.07.ಹೊಶಾ
ಅರೆಬಿಕ್ ಮದರ್ಸಾ ಆಶಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ಪಾರ್/2011
ಕುರಿತು
ಐನಾಪೂರ ಗಾರ್ಮದ ಲ್ ಉದುರ್ ಪರ್ಶಾ ಮಂಜೂರು
ಎಂ 2 ಉ ಪೌರ್ಢ ಶಾ
ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.
ಮಂ.37.ಇ /2011
ಐನಾಪೂರ ಗಾರ್ಮದ ಲ್ ಉದುರ್ ಪರ್ಶಾ ಮಂಜೂರು
ಎಂ 2 ಉ ಪೌರ್ಢ ಶಾ
ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.
ಮಂ.37.ಇ /2011
ಐನಾಪೂರ ಗಾರ್ಮದ ಲ್ ಉದುರ್ ಪರ್ಶಾ ಮಂಜೂರು
ಎಂ 2 ಉ ಪೌರ್ಢ ಶಾ
ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.
ಮಂ.37.ಇ /2011
ಾನಬೋಧಿನಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆಂಗೇರಿ
ಎಂ 4.13.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ
011
ಎಂದು ಘೆ
ಘೋ ಸುವ
ಸ ಬಗೆ
ಾನಬೋಧಿನಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆಂಗೇರಿ
ಎಂ 4.13.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ
011
ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಾನಬೋಧಿನಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆಂಗೇರಿ
ಎಂ 4.13.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ
011
ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ

8/27/2011 0:00

D

8/27/2011 0:00

D

8/27/2011 0:00

D

8/27/2011 0:00

D

8/27/2011 0:00

D

8/27/2011 0:00

D

8/27/2011 0:00

D

8/29/2011 0:00

D

8/29/2011 0:00

D

8/29/2011 0:00

D

9/26/2011 0:00

E

9/26/2011 0:00

E

9/26/2011 0:00

E

68485

ಕಿಂಟೋ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ನಾಯಕನಗರ,
ಎಂ 4.14.ಭಾಅಶಾಘೋ/2 ಹೊಸಗುಡಡ್ದಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು‐26 ಇವರ ವತಿಯಿಂದ
GIA‐PRY & SEC
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
011
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

9/26/2011 0:00

E

68485

ADM‐1

ಕಿಂಟೋ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ನಾಯಕನಗರ,
ಎಂ 4.14.ಭಾಅಶಾಘೋ/2 ಹೊಸಗುಡಡ್ದಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು‐26 ಇವರ ವತಿಯಿಂದ
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
011
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

9/26/2011 0:00

E

68485

MINO‐SEC

ಕಿಂಟೋ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ನಾಯಕನಗರ,
ಎಂ 4.14.ಭಾಅಶಾಘೋ/2 ಹೊಸಗುಡಡ್ದಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು‐26 ಇವರ ವತಿಯಿಂದ
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
011
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

9/26/2011 0:00

E

68486

GIA‐PRY & SEC

7/19/2011 0:00

D

66488

MINO‐SEC

67164

GIA‐PRY & SEC

67164

ADM‐1

67164

MINO‐SEC

67165

GIA‐PRY & SEC

67165

ADM‐1

67165

MINO‐SEC

67392

GIA‐PRY & SEC

67392

ADM‐1

67392

MINO‐SEC

68457

GIA‐PRY & SEC

68457

ADM‐1

68457

MINO‐SEC

ಎಂ 4.09.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
011

ಸೈಂಟ್ ಜೆರೋಸಾ ಆಂಗಲ್ ಮಾ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಜೆಪುಪ್
ಮಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಳೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.

68486

ADM‐1

ಎಂ 4.09.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
011

68486

MINO‐SEC

ಎಂ 4.09.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
011

ಸೈಂಟ್ ಜೆರೋಸಾ ಆಂಗಲ್ ಮಾ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಜೆಪುಪ್
ಮಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಳೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೈಂಟ್ ಜೆರೋಸಾ ಆಂಗಲ್ ಮಾ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಜೆಪುಪ್
ಮಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಳೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
ರವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಅಲ್ ಅಮೀನ್
ಎಂ 4.11.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
GIA‐PRY & SEC
ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
011
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

7/19/2011 0:00

D

ADM‐1

ಎಂ 4.11.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
011

ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
ರವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಅಲ್ ಅಮೀನ್
ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

7/19/2011 0:00

D

MINO‐SEC

ಎಂ 4.11.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
011

ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
ರವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಅಲ್ ಅಮೀನ್
ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

ADM‐1

ಸನನ್ದಾನ ಸೊಸೈಟ್ಇ,ಎಸ್ಎಬಿಎಸ್
ಸಟ್ಡಿಹೌಸ್,ಧಮಾರ್ರಂ ಶಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು,ಈ ಸಂಸೆಥ್
ಎಂ 4.10.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಲಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಶಾಲೆ,
011
ಯಾರಂಡಹ ಳ್,ಆನೇಕಲ್ ತಾ:, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/19/2011 0:00

D

68490

MINO‐SEC

ಸನನ್ದಾನ ಸೊಸೈಟ್ಇ,ಎಸ್ಎಬಿಎಸ್
ಸಟ್ಡಿಹೌಸ್,ಧಮಾರ್ರಂ ಶಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು,ಈ ಸಂಸೆಥ್
ಎಂ 4.10.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಲಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಶಾಲೆ,
011
ಯಾರಂಡಹ ಳ್,ಆನೇಕಲ್ ತಾ:, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/19/2011 0:00

D

68492

GIA‐PRY & SEC

7/19/2011 0:00

D

68487

68487

68487

68489

68489

68489

68490

68490

ಎಂ.ವೈ.ಎಫ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,,
ಎಂ 4.07.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
ಎ.ಪಿ,. ಹಲಾಲ್ ಬಾಮರಾಜನಗರ ಟೌನ್ ಈ
GIA‐PRY & SEC
011
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ಥ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ.ವೈ.ಎಫ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,,
ಎಂ 4.07.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
ಎ.ಪಿ,. ಹಲಾಲ್ ಬಾಮರಾಜನಗರ ಟೌನ್ ಈ
ADM‐1
011
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ಥ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ.ವೈ.ಎಫ್
ೖ ಫ್ ಆಂಗಲ್ಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಧಯ್
.ಪಾರ್ರ್.ಶಾಲೆ,,,,
ಎಂ 4.07.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
ಎ.ಪಿ,. ಹಲಾಲ್ ಬಾಮರಾಜನಗರ ಟೌನ್ ಈ
MINO‐SEC
011
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ಥ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಸನನ್ದಾನ ಸೊಸೈಟ್ಇ,ಎಸ್ಎಬಿಎಸ್
ಸಟ್ಡಿಹೌಸ್,ಧಮಾರ್ರಂ ಶಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು,ಈ ಸಂಸೆಥ್
ಎಂ 4.10.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಲಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಶಾಲೆ,
GIA‐PRY & SEC
011
ಯಾರಂಡಹ ಳ್,ಆನೇಕಲ್ ತಾ:, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

ಎಂ 4.5.ಭಾಅಶಾಘೋ/20
11

ನೂಯ್ ನೋಬಲ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಷಾದ್ ನಗರ,
ನಾಗವಾರ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಳೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ

68492

ADM‐1

ಎಂ 4.5.ಭಾಅಶಾಘೋ/20
11

68492

MINO‐SEC

ಎಂ 4.5.ಭಾಅಶಾಘೋ/20
11

68493

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4.4.ಭಾಅಶಾಘೋ/20
11

68493

ADM‐1

ಎಂ 4.4.ಭಾಅಶಾಘೋ/20
11

68493

MINO‐SEC

ಎಂ 4.4.ಭಾಅಶಾಘೋ/20
11

68499

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4/ಭಾಅಶಾಘೋ/114
/2010‐11

68499

ADM‐1

ಎಂ 4/ಭಾಅಶಾಘೋ/114
/2010‐11

68499

MINO‐SEC

ಎಂ 4/ಭಾಅಶಾಘೋ/114
/2010‐11

68502

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4/ಭಾಅಶಾಘೋ/115
//2010‐11

68502

ADM‐1

ಎಂ 4/ಭಾಅಶಾಘೋ/115
/2010‐11

68502

MINO‐SEC

ಎಂ 4/ಭಾಅಶಾಘೋ/115
/2010‐11

68580

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4.12.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
011

68580

ADM‐1

ನೂಯ್ ನೋಬಲ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಷಾದ್ ನಗರ,
ನಾಗವಾರ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಳೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ನೂಯ್ ನೋಬಲ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಷಾದ್ ನಗರ,
ನಾಗವಾರ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಳೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ನೂಯ್ ನೋಬಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ರಷಾದ್ ನಗರ ,
ನಾಗವಾರ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ನೂಯ್ ನೋಬಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ರಷಾದ್ ನಗರ ,
ನಾಗವಾರ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ನೂಯ್ ನೋಬಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ರಷಾದ್ ನಗರ ,
ನಾಗವಾರ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಸ್. .ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಗಂಗೊ ಳ್, ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್, ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಎಸ್. .ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಗಂಗೊ ಳ್, ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್, ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಎಸ್. .ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ಗಂಗೊ ಳ್, ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್, ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಎಸ್. .ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗಂಗೊ ಳ್,
ಕುಂದಾಪುರ ತಾ..ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಅಲಪ್ಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ
ಕಕೊಂಕಣಿ
ೂಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಅಲ
ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲ
ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಎಸ್. .ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗಂಗೊ ಳ್,
ಕುಂದಾಪುರ ತಾ..ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಎಸ್. .ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗಂಗೊ ಳ್,
ಕುಂದಾಪುರ ತಾ..ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಸೆಂಟ್ ಟಾಯ್ನ್ಸ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಸೊಸೈಟಿ, ನಂ.566, 2ನೇ
ಕಾರ್ಸ್, ಕುಶಾಲನಗರ, ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜು
ೕಸ್ಟ್,
ವೆಂಕಟೇಶಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು‐45 ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಆಡ ತ ಮಂಡ ನಡೆಸುವ
ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

ಸೆಂಟ್ ಟಾಯ್ನ್ಸ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಸೊಸೈಟಿ, ನಂ.566, 2ನೇ
ಕಾರ್ಸ್, ಕುಶಾಲನಗರ, ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜು
ೕಸ್ಟ್,
ಎಂ 4.12.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
ವೆಂಕಟೇಶಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು‐45 ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
011
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಆಡ ತ ಮಂಡ ನಡೆಸುವ
ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

9/26/2011 0:00

E

9/26/2011 0:00

E

ಸೆಂಟ್ ಟಾಯ್ನ್ಸ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಸೊಸೈಟಿ, ನಂ.566, 2ನೇ
ಕಾರ್ಸ್, ಕುಶಾಲನಗರ, ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜು
ೕಸ್ಟ್,
ಎಂ 4.12.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
ವೆಂಕಟೇಶಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು‐45 ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
011
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಆಡ ತ ಮಂಡ ನಡೆಸುವ
ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

9/26/2011 0:00

E

8/27/2011 0:00

D

8/27/2011 0:00

D

8/27/2011 0:00

D

ಎಂ 4.8.ಭಾಅಶಾಘೋ/20 ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಮತೀಯ/ ಭಾಷಾ ಸಂಶೆಥ್ಗಳೆಂದು
11
ಘೋ ಸುವ ಸಂಬಂಧ ವ್ೕಕರಿ ರುವ ಮನ ಗಳ ಬಗೆಗ್.

8/18/2011 0:00

D

ADM‐1

ಎಂ 4.8.ಭಾಅಶಾಘೋ/20 ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಮತೀಯ/ ಭಾಷಾ ಸಂಶೆಥ್ಗಳೆಂದು
11
ಘೋ ಸುವ ಸಂಬಂಧ ವ್ೕಕರಿ ರುವ ಮನ ಗಳ ಬಗೆಗ್.

8/18/2011 0:00

D

69096

MINO‐SEC

ಎಂ 4.8.ಭಾಅಶಾಘೋ/20 ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಮತೀಯ/ ಭಾಷಾ ಸಂಶೆಥ್ಗಳೆಂದು
11
ಘೋ ಸುವ ಸಂಬಂಧ ವ್ೕಕರಿ ರುವ ಮನ ಗಳ ಬಗೆಗ್.

8/18/2011 0:00

D

69416

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4/ಮೂ.ಸೌ.ಅ/ಇತರೆ
ದೂರು01/2011‐12

8/18/2011 0:00

D

69416

ADM‐1

ಎಂ 4/ಮೂ.ಸೌ.ಅ/ಇತರೆ
ದೂರು01/2011‐12

8/18/2011 0:00

D

69416

MINO‐SEC

ಎಂ 4/ಮೂ.ಸೌ.ಅ/ಇತರೆ
ದೂರು01/2011‐12

8/18/2011 0:00

D

69420

GIA‐PRY & SEC

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

D

8/18/2011 0:00

E

8/18/2011 0:00

E

8/18/2011 0:00

E

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

68580

MINO‐SEC

69074

GIA‐PRY & SEC

69074

ADM‐1

69074

MINO‐SEC

69096

GIA‐PRY & SEC

69096

69420
69420
69556
69556
69556

69914

69914

ಎಂ 10 ಂದಿ1.11.ರಮಂ/
2011
ಎಂ 10 ಂದಿ1.11.ರಮಂ/
2011
ಎಂ 10 ಂದಿ1.11.ರಮಂ/
2011

ರ್ೕ ಸಣಣ್ ಚಿಕಕ್ಮಮ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಇವರ ರಜಾ
ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ
ರ್ೕ ಸಣಣ್ ಚಿಕಕ್ಮಮ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಇವರ ರಜಾ
ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ
ರ್ೕ ಸಣಣ್ ಚಿಕಕ್ಮಮ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಇವರ ರಜಾ
ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಹೆಚ್.ಕುಸುಮ,ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕಿ,ಸಕಾರ್ರಿ
ತೆಲುಗು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಓ.ಪಿ.ಹೆಚ್.ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆ.
ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಹೆಚ್.ಕುಸುಮ,ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕಿ,ಸಕಾರ್ರಿ
ತೆಲುಗು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಓ.ಪಿ.ಹೆಚ್.ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆ.
ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಹೆಚ್.ಕುಸುಮ,ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕಿ,ಸಕಾರ್ರಿ
ತೆಲುಗು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಓ.ಪಿ.ಹೆಚ್.ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು
ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆ.
ಇವರ ಮೆ
ಬಗ .

ಎಂ 4.ಗಹೊಕಸಮಸೆಯ್.ಮೂ
ಗಡಿನಾಡು/ಹೂರನಾಡು ಕನನ್ಡಿಗರ ಸಮಸೆಯ್ಗಳ ಬಗೆಗ್.
.ಸೌ.ಅ/2011
ಎಂ 4.ಗಹೊಕಸಮಸೆಯ್.ಮೂ
ಗಡಿನಾಡು/ಹೂರನಾಡು ಕನನ್ಡಿಗರ ಸಮಸೆಯ್ಗಳ ಬಗೆಗ್.
ADM‐1
.ಸೌ.ಅ/2011
ಎಂ 4.ಗಹೊಕಸಮಸೆಯ್.ಮೂ
ಗಡಿನಾಡು/ಹೂರನಾಡು ಕನನ್ಡಿಗರ ಸಮಸೆಯ್ಗಳ ಬಗೆಗ್.
MINO‐SEC
.ಸೌ.ಅ/2011
JA¹4.21.ಭಾಅಶಾಘೋ/201 ಲೋ ೕಲ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್
GIA‐PRY & SEC
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಸಂಸೆಥ್ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಕುರಿತು
1
JA¹4.21.ಭಾಅಶಾಘೋ/201 ಲೋ ೕಲ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್
ADM‐1
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಸಂಸೆಥ್ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಕುರಿತು
1
JA¹4.21.ಭಾಅಶಾಘೋ/201 ಲೋ ೕಲ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್
MINO‐SEC
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಸಂಸೆಥ್ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಕುರಿತು
1
ಸಂತ ತೆರೇಸ ಬಾಲಕಿಯರ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ,ಚಾಮರಜ ಪೇಟೆ,ಬೆಂಗಳೂರು, ಕನನ್ಡ
ಎಂ 4/ಭಾಅಶಾಘೋ/03/
GIA‐PRY & SEC
ಮಾಧಯ್ಮ
ಮತುತ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಈ ಶಾಲೆಗಳನುನ್
2011
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳೆಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ.
ಸಂತ ತೆರೇಸ ಬಾಲಕಿಯರ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ,ಚಾಮರಜ ಪೇಟೆ,ಬೆಂಗಳೂರು, ಕನನ್ಡ
ಎಂ 4/ಭಾಅಶಾಘೋ/03/
ADM‐1
ಮಾಧಯ್ಮ
ಮತುತ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಈ ಶಾಲೆಗಳನುನ್
2011
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳೆಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ.

69914

MINO‐SEC

70104

GIA‐PRY & SEC

70104

ADM‐1

70104

MINO‐SEC

70204

ಎಂ 4/ಭಾಅಶಾಘೋ/03/
2011
ಎಂ 2 ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್.125.ಇ /2011
ಎಂ 2 ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್.125.ಇ /2011
ಎಂ 2 ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್.125.ಇ /2011

GIA‐PRY & SEC ಎ.23.ಭಾಅಶಾಘೋ/2011

70204

ADM‐1

ಎ.23.ಭಾಅಶಾಘೋ/2011

70204

MINO‐SEC

ಎ.23.ಭಾಅಶಾಘೋ/2011

70342

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4.24.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
011

70342

ADM‐1

ಎಂ 4.24.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
011

70342

MINO‐SEC

ಎಂ 4.24.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
011

70475

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4.25.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
011

70475

ADM‐1

ಎಂ 4.25.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
011

70475

MINO‐SEC

ಎಂ 4.25.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
011

70515

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4.26.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
011

ಸಂತ ತೆರೇಸ ಬಾಲಕಿಯರ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ,ಚಾಮರಜ ಪೇಟೆ,ಬೆಂಗಳೂರು, ಕನನ್ಡ
ಮಾಧಯ್ಮ ಮತುತ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಈ ಶಾಲೆಗಳನುನ್
ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳೆಂದು ಘೋ ಸುವ
ಬಗೆ.
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್
ಟೆರಿ ಯನ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ದಾದ್ಥರ್ನಗರ, ಮೈಸೂರು
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಟೆರಿ ಯನ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ದಾದ್ಥರ್ನಗರ, ಮೈಸೂರು
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಟೆರಿ ಯನ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ದಾದ್ಥರ್ನಗರ, ಮೈಸೂರು
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ದಿವಯ್ಜೊಯ್ೕತಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ, ತರಬನಹ ಳ್,
ಹೆಸರಘಟಟ್ ರಸೆತ್‐ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಸೆಂಟ್ ಆಂಥೋನಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ತರಬನಹ ಳ್, ಹೆಸರುಘಟಟ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು‐ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಧಾಮಿರ್ಕ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ದಿವಯ್ಜೊಯ್ೕತಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ, ತರಬನಹ ಳ್,
ಹೆಸರಘಟಟ್ ರಸೆತ್‐ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಸೆಂಟ್ ಆಂಥೋನಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ತರಬನಹ ಳ್, ಹೆಸರುಘಟಟ್
ಹ ಸರುಘಟಟ್ ರಸ
ರಸೆ,ತ್, ಬೆಂಗಳೂರು‐ಈ
ಬ ಂಗಳೂರು ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಧಾಮಿರ್ಕ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ದಿವಯ್ಜೊಯ್ೕತಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ, ತರಬನಹ ಳ್,
ಹೆಸರಘಟಟ್ ರಸೆತ್‐ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಸೆಂಟ್ ಆಂಥೋನಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ತರಬನಹ ಳ್, ಹೆಸರುಘಟಟ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು‐ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಧಾಮಿರ್ಕ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಗುಡ್ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಟಾಯ್ಂಕ್
ಬಂಡ್ ರಸೆತ್, ಯಲಹಂಕ, ಬೆಂಗಳೂರು ‐ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಧಾಮಿರ್ಕ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ವಗರ್ಕೆಕ್ ಸೇರಿದ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಗುಡ್ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಟಾಯ್ಂಕ್
ಬಂಡ್ ರಸೆತ್, ಯಲಹಂಕ, ಬೆಂಗಳೂರು ‐ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಧಾಮಿರ್ಕ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ವಗರ್ಕೆಕ್ ಸೇರಿದ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಗುಡ್ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಟಾಯ್ಂಕ್
ಬಂಡ್ ರಸೆತ್, ಯಲಹಂಕ, ಬೆಂಗಳೂರು ‐ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಧಾಮಿರ್ಕ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ವಗರ್ಕೆಕ್ ಸೇರಿದ
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಗುಡ್ ಲ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪುಟೆಟ್ೕನಹ ಳ್ ರಸೆತ್,
ಯಲಹಂಕ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಧಾಮಿರ್ಕ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ವಗರ್ಕೆಕ್ ಸೇರಿದ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

7/19/2011 0:00

D

8/19/2011 0:00

D

8/19/2011 0:00

D

8/19/2011 0:00

D

10/3/2011 0:00

E

10/3/2011 0:00

E

10/3/2011 0:00

E

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

70515

70515

70802

70802

70802

74294

ಗುಡ್ ಲ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪುಟೆಟ್ೕನಹ ಳ್ ರಸೆತ್,
ಎಂ 4.26.ಭಾಅಶಾಘೋ/2 ಯಲಹಂಕ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಧಾಮಿರ್ಕ
ADM‐1
011
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ವಗರ್ಕೆಕ್ ಸೇರಿದ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಗುಡ್ ಲ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪುಟೆಟ್ೕನಹ ಳ್ ರಸೆತ್,
ಎಂ 4.26.ಭಾಅಶಾಘೋ/2 ಯಲಹಂಕ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಧಾಮಿರ್ಕ
MINO‐SEC
011
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ವಗರ್ಕೆಕ್ ಸೇರಿದ ಶಾಲೆಯೆಂದು
ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಟಿಜನ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಉದಯಗಿರಿ,
JA¹4.27.ಭಾಅಶಾಘೋ/201
GIA‐PRY & SEC
ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
1
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಟಿಜನ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಉದಯಗಿರಿ,
JA¹4.27.ಭಾಅಶಾಘೋ/201
ADM‐1
ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
1
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಟಿಜನ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಉದಯಗಿರಿ,
JA¹4.27.ಭಾಅಶಾಘೋ/201
MINO‐SEC
ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
1
ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

7/19/2011 0:00

D

ಎಂ 4ಸಾಕಘೋ/ಭಾಅಶಾ
GIA‐PRY & SEC
ಘೋ/09/2005‐06

ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳನುನ್
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/18/2011 0:00

A

74294

ADM‐1

ಎಂ 4ಸಾಕಘೋ/ಭಾಅಶಾ
ಘೋ/09/2005‐06

ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳನುನ್
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/18/2011 0:00

A

74294

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಸಾಕಘೋ/ಭಾಅಶಾ
ಘೋ/09/2005‐06

ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳನುನ್
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/18/2011 0:00

A

74594

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4
4ಇತರೆ
ಇತರ .31.ದೂರು
ದೂರು/20
/20 ಜೈನ
ಜ ೖನ ರಾಜಸಾಥ್
ರಾಜಸಾನಿ
ನಿ ದಾಯ್
ದಾ ಪರ್ಚ
ಚಾರಕ
ಾರಕ ಮಂಡ ಹುಬಬ್
ಹುಬ ಳ್
ರವರ ಆಡ ತ ವೈಖರಿ ಬಗೆಗ್ ದೂರು ಅಜಿರ್ ಬಗೆಗ್
11

8/18/2011 0:00

D

74594

ADM‐1

ಎಂ 4ಇತರೆ.31.ದೂರು/20 ಜೈನ ರಾಜಸಾಥ್ನಿ ದಾಯ್ ಪರ್ಚಾರಕ ಮಂಡ ಹುಬಬ್ ಳ್
11
ರವರ ಆಡ ತ ವೈಖರಿ ಬಗೆಗ್ ದೂರು ಅಜಿರ್ ಬಗೆಗ್

8/18/2011 0:00

D

74594

MINO‐SEC

ಎಂ 4ಇತರೆ.31.ದೂರು/20 ಜೈನ ರಾಜಸಾಥ್ನಿ ದಾಯ್ ಪರ್ಚಾರಕ ಮಂಡ ಹುಬಬ್ ಳ್
11
ರವರ ಆಡ ತ ವೈಖರಿ ಬಗೆಗ್ ದೂರು ಅಜಿರ್ ಬಗೆಗ್

8/18/2011 0:00

D

76212

GIA‐PRY & SEC

10/3/2011 0:00

E

76212

ADM‐1

10/3/2011 0:00

E

76212

MINO‐SEC

10/3/2011 0:00

E

76734

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4.34.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
011

ಅನುದಾನಿತ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪರ್ಕಾಶಪಾಳಯ್,
ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ ತಾಲೂಲ್ಕು‐ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

10/3/2011 0:00

E

76734

ADM‐1

ಎಂ 4.34.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
011

ಅನುದಾನಿತ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪರ್ಕಾಶಪಾಳಯ್,
ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ ತಾಲೂಲ್ಕು‐ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

10/3/2011 0:00

E

ಖಿ ೕರಿಯಾ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಸುರತಕ್ಲ್, ಮಂಗಳೂರು
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇದನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಖಿ ೕರಿಯಾ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಸುರತಕ್ಲ್, ಮಂಗಳೂರು
ಎಂ 4.33.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇದನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು
011
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಖಿ ೕರಿಯಾ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಸುರತಕ್ಲ್, ಮಂಗಳೂರು
ಎಂ 4.33.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇದನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು
011
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ

ಎಂ 4.33.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
011

ಎಂ 4.34.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
011

ಅನುದಾನಿತ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪರ್ಕಾಶಪಾಳಯ್,
ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ ತಾಲೂಲ್ಕು‐ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್

10/3/2011 0:00

E

76742

ಎಂ 7ಆಂ.ಇಂ/ಶು.ಮ.ಪಾ/
GIA‐PRY & SEC
1/2000‐01/2002‐03

2000‐01ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 1ರಿಂದ10ನೇ ತರಗತಿ ಮತುತ್
ಟಿ. .ಹೆಚ್.ತರಗತಿಗಳ ಲ್ ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ
ಆಂಗೊಲ್ೕ‐ಇಂಡಿಯನ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ
ಶುಲಕ್ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಅಜಿರ್ ಕರೆಯುವ ಬಗೆಗ್.

8/18/2011 0:00

C

76742

ADM‐1

ಎಂ 7ಆಂ.ಇಂ/ಶು.ಮ.ಪಾ/
1/2000‐01/2002‐03

2000‐01ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 1ರಿಂದ10ನೇ ತರಗತಿ ಮತುತ್
ಟಿ. .ಹೆಚ್.ತರಗತಿಗಳ ಲ್ ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ
ಆಂಗೊಲ್ೕ‐ಇಂಡಿಯನ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ
ಶುಲಕ್ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಅಜಿರ್ ಕರೆಯುವ ಬಗೆಗ್.

8/18/2011 0:00

C

76742

MINO‐SEC

ಎಂ 7ಆಂ.ಇಂ/ಶು.ಮ.ಪಾ/
1/2000‐01/2002‐03

2000‐01ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 1ರಿಂದ10ನೇ ತರಗತಿ ಮತುತ್
ಟಿ. .ಹೆಚ್.ತರಗತಿಗಳ ಲ್ ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ
ಆಂಗೊಲ್ೕ‐ಇಂಡಿಯನ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ
ಶುಲಕ್ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಅಜಿರ್ ಕರೆಯುವ ಬಗೆಗ್.

8/18/2011 0:00

C

76743

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 7/ಆಂಇಂ/ಶು.ಮ.ಪಾ/
ಮಾ ತಿ ಇತರೆ1/2002‐03

ಆಂಗೊಲ್ೕ‐ಇಂಡಿಯನ್ ಕಷ್ಣ ಸಲಹಾ ಮಂಡ
ಆ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/18/2011 0:00

D

76743

ADM‐1

ಎಂ 7/ಆಂಇಂ/ಶು.ಮ.ಪಾ/
ಮಾ ತಿ ಇತರೆ1/2002‐03

ಆಂಗೊಲ್ೕ‐ಇಂಡಿಯನ್ ಕಷ್ಣ ಸಲಹಾ ಮಂಡ
ಆ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/18/2011 0:00

D

76743

MINO‐SEC

ಎಂ 7/ಆಂಇಂ/ಶು.ಮ.ಪಾ/
ಮಾ ತಿ ಇತರೆ1/2002‐03

ಆಂಗೊಲ್ೕ‐ಇಂಡಿಯನ್ ಕಷ್ಣ ಸಲಹಾ ಮಂಡ
ಆ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/18/2011 0:00

D

10/3/2011 0:
0:00
00

E

10/3/2011 0:00

E

10/3/2011 0:00

E

8/20/2011 0:00

E

8/20/2011 0:00

E

8/20/2011 0:00

E

8/25/2011 0:00

D

76734

76779

76779

76779

76902

76902

76902

77027

MINO‐SEC

ಎಂ.ಎಸ್.ಎಸ್. ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಎಂ 4.35.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
ಶಾಲೆ,ಗೌರಿಬಿದನೂರು,
,
, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್
ಕ್
ಳ್ಪುರ
ು ಜಿಲೆಲ್ಲ್‐ಈ
GIA‐PRY & SEC
011
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆ
ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ.ಎಸ್.ಎಸ್. ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಎಂ 4.35.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
ಶಾಲೆ,ಗೌರಿಬಿದನೂರು, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್‐ಈ
ADM‐1
011
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆ
ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ಎಂ.ಎಸ್.ಎಸ್. ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಎಂ 4.35.ಭಾಅಶಾಘೋ/2
ಶಾಲೆ,ಗೌರಿಬಿದನೂರು, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್‐ಈ
MINO‐SEC
011
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆ
ಎಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ
ರ್ೕ ಎಂ.ಎಲ್.ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ
ಎಂ. .8/ಅ.ಸಂ.ಭಾ. .ಸಂ.
ಸಂ ೕಜಕರು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ,
GIA‐PRY & SEC
/ಕಾ.ನಿ.//ಪರ್.ದಿ/33//2011
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆಲ್ ‐ಇವರ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು
ರ್ೕ ಎಂ.ಎಲ್.ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ
ಎಂ. .8/ಅ.ಸಂ.ಭಾ. .ಸಂ.
ಸಂ ೕಜಕರು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ,
ADM‐1
/ಕಾ.ನಿ.//ಪರ್.ದಿ/33//2011
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆಲ್ ‐ಇವರ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು
ರ್ೕ ಎಂ.ಎಲ್.ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ
ಎಂ. .8/ಅ.ಸಂ.ಭಾ. .ಸಂ.
ಸಂ ೕಜಕರು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ,
MINO‐SEC
/ಕಾ.ನಿ.//ಪರ್.ದಿ/33//2011
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆಲ್ ‐ಇವರ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು
ಉದುರ್ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ
ಎಂ. .8/ವೆಬ್
GIA‐PRY & SEC
ಶಾಲೆಗಳ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯದ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ವೆಬ್
ಸೈಟ್//ಇ /6/2004‐05
ಸೈಟ್ ನ ಅಳವಡಿಸುವುದು

77027

ADM‐1

ಎಂ. .8/ವೆಬ್
ಸೈಟ್//ಇ /6/2004‐05

77027

MINO‐SEC

ಎಂ. .8/ವೆಬ್
ಸೈಟ್//ಇ /6/2004‐05

77213

77213

77213

77218

77218

77218

77223

77223

77223

77228

77228

ಉದುರ್ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ
ಶಾಲೆಗಳ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯದ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ವೆಬ್
ಸೈಟ್ ನ ಅಳವಡಿಸುವುದು
ಉದುರ್ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ
ಶಾಲೆಗಳ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯದ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ವೆಬ್
ಸೈಟ್ ನ ಅಳವಡಿಸುವುದು

8/25/2011 0:00

D

8/25/2011 0:00

D

8/26/2011 0:00

D

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2
ಇತರೆ/ಇ /66/2011

ಗವಾನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೋಸೈಟಿ ಬೀದರ್ ಇವರು
ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಹೆಚ್ಎಂಎಸ್ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ
ಬೀರದ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿಯಂದ ಅಗತಯ್
ಸಾಮಗಿರ್ಗಳನುನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

ADM‐1

ಎಂ 2
ಇತರೆ/ಇ /66/2011

ಗವಾನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೋಸೈಟಿ ಬೀದರ್ ಇವರು
ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಹೆಚ್ಎಂಎಸ್ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ
ಬೀರದ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿಯಂದ ಅಗತಯ್
ಸಾಮಗಿರ್ಗಳನುನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

8/26/2011 0:00

D

MINO‐SEC

ಎಂ 2
ಇತರೆ/ಇ /66/2011

ಗವಾನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೋಸೈಟಿ ಬೀದರ್ ಇವರು
ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಹೆಚ್ಎಂಎಸ್ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ
ಬೀರದ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿಯಂದ ಅಗತಯ್
ಸಾಮಗಿರ್ಗಳನುನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

8/26/2011 0:00

D

8/26/2011 0:00

D

8/26/2011 0:00

D

8/26/2011 0:00

D

8/26/2011 0:00

D

8/26/2011 0:00

D

8/26/2011 0:00

D

8/26/2011 0:00

D

8/26/2011 0:00

D

ಸ ಉ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಕೆಂಗೇರಿ ಸಕಾರ್ರಿ ಮಾದರಿ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅನುದಾನ ಮತುತ್ ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ
ಕೊರತೆ ಬಗೆ
ಸ ಉ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಕೆಂಗೇರಿ ಸಕಾರ್ರಿ ಮಾದರಿ
ಎಂ 2 ಉ ಶಾ ಅನು
ADM‐1
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅನುದಾನ ಮತುತ್ ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ
ಕು/ಇ /54/2010‐11
ಕೊರತೆ ಬಗೆ
ಸ ಉ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಕೆಂಗೇರಿ ಸಕಾರ್ರಿ ಮಾದರಿ
ಎಂ 2 ಉ ಶಾ ಅನು
MINO‐SEC
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅನುದಾನ ಮತುತ್ ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ
ಕು/ಇ /54/2010‐11
ಕೊರತೆ
ಕ ೂರತ ಬಗೆ
ಬಗ
ನಾಯ್ಷನಲ್ ಕಮೀಷನರ್ ಫಾರ್ ಮೈನಾರಿಟಿ
ಎಂ 2 ಮೈ
ಡನುಕೇಶನ್ ಇನೂಯ್ಟೂಯ್ಷನ್ಸ್ ಭಾರತ ಸಕಾರ್ರ
GIA‐PRY & SEC ಸಮಿನಾರ್/ಇ /115/2010 ನವದೆಹ ಇವರು ಎಂಪವರ್ ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗಲಸ್ರ್
‐11
ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗೆಗ್ ಸಮಿನಾರ್ ಚನೈನ ಲ್ ದಿನಾಂಕ:
02/02/2011 ರಂದು ನಡೆ ರುವ ಬಗೆ.
ನಾಯ್ಷನಲ್ ಕಮೀಷನರ್ ಫಾರ್ ಮೈನಾರಿಟಿ
ಎಂ 2 ಮೈ
ಡನುಕೇಶನ್ ಇನೂಯ್ಟೂಯ್ಷನ್ಸ್ ಭಾರತ ಸಕಾರ್ರ
ADM‐1
ಸಮಿನಾರ್/ಇ /115/2010 ನವದೆಹ ಇವರು ಎಂಪವರ್ ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗಲಸ್ರ್
‐11
ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗೆಗ್ ಸಮಿನಾರ್ ಚನೈನ ಲ್ ದಿನಾಂಕ:
02/02/2011 ರಂದು ನಡೆ ರುವ ಬಗೆ.
ನಾಯ್ಷನಲ್ ಕಮೀಷನರ್ ಫಾರ್ ಮೈನಾರಿಟಿ
ಎಂ 2 ಮೈ
ಡನುಕೇಶನ್ ಇನೂಯ್ಟೂಯ್ಷನ್ಸ್ ಭಾರತ ಸಕಾರ್ರ
MINO‐SEC
ಸಮಿನಾರ್/ಇ /115/2010 ನವದೆಹ ಇವರು ಎಂಪವರ್ ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗಲಸ್ರ್
‐11
ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗೆಗ್ ಸಮಿನಾರ್ ಚನೈನ ಲ್ ದಿನಾಂಕ:
02/02/2011 ರಂದು ನಡೆ ರುವ ಬಗೆ.
ಜಿಲಾಲ್ ಹಾಗೂ ಬಾಲ್ಕ್ ಹಂತದ ಲ್ ಅ ಷಕ್ೃತ
ಎಂ 2 ಅಲಪ್ಸಂ ವಟು
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಚಟುವಟಿಕಗಳ ಅನುಷಾಟ್ನದ ಮಾಗರ್
GIA‐PRY & SEC
ಮಾಗರ್
ಸೂಚಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎ ವತಿಯಿಂದ ಗೊರಡಿ ರುವ ಬಗೆಗ್.
ಸೂ/ಇ /28/2010‐11
GIA‐PRY & SEC

ADM‐1

ಎಂ 2 ಉ ಶಾ ಅನು
ಕು/ಇ /54/2010‐11

ಎಂ 2 ಅಲಪ್ಸಂ ವಟು
ಮಾಗರ್
ಸೂ/ಇ /28/2010‐11

ಜಿಲಾಲ್ ಹಾಗೂ ಬಾಲ್ಕ್ ಹಂತದ ಲ್ ಅ ಷಕ್ೃತ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಚಟುವಟಿಕಗಳ ಅನುಷಾಟ್ನದ ಮಾಗರ್
ಸೂಚಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎ ವತಿಯಿಂದ ಗೊರಡಿ ರುವ ಬಗೆಗ್.

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಅಲಪ್ಸಂ ವಟು
ಮಾಗರ್
ಸೂ/ಇ /28/2010‐11

81215

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಮಾ ತಿ
ಹಕೆಕ್/ಇ /47/2011‐12

81215

ADM‐1

ಎಂ 2 ಮಾ ತಿ
ಹಕೆಕ್/ಇ /47/2011‐12

81215

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಮಾ ತಿ
ಹಕೆಕ್/ಇ /47/2011‐12

81216

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2
ಇತರೆ/ಇ /105/2009‐10

81216

ADM‐1

ಎಂ 2
ಇತರೆ/ಇ /105/2009‐10

81216

MINO‐SEC

ಎಂ 2
ಇತರೆ/ಇ /105/2009‐10

77228

81217

81217

81217

81218

81218

81218

81219

81219

ಜಿಲಾಲ್ ಹಾಗೂ ಬಾಲ್ಕ್ ಹಂತದ ಲ್ ಅ ಷಕ್ೃತ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಚಟುವಟಿಕಗಳ ಅನುಷಾಟ್ನದ ಮಾಗರ್
ಸೂಚಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎ ವತಿಯಿಂದ ಗೊರಡಿ ರುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಎನ್ ಎಂ ರ್ೕನಿವಾಸ ತುಮಕೂರು ಇವರು
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಅನುದಾನ ಉದರ್
ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್. ಮಾ ತಿ
ಕೊರಿರುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕ ಎನ್ ಎಂ ರ್ೕನಿವಾಸ ತುಮಕೂರು ಇವರು
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಅನುದಾನ ಉದರ್
ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್. ಮಾ ತಿ
ಕೊರಿರುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕ ಎನ್ ಎಂ ರ್ೕನಿವಾಸ ತುಮಕೂರು ಇವರು
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಅನುದಾನ ಉದರ್
ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್. ಮಾ ತಿ
ಕೊರಿರುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕ ಜೆ. ಎಂ ಮುಲಾಲ್ ಸ ಬಳೂತಿ
ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರುಪಡಿ ಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆ.
ರ್ೕ ಜೆ. ಎಂ ಮುಲಾಲ್ ಸ ಬಳೂತಿ
ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರುಪಡಿ ಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆ.
ರ್ೕ ಜೆ. ಎಂ ಮುಲಾಲ್ ಸ ಬಳೂತಿ
ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರುಪಡಿ ಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆ.

ಎಂ 2 ಉದುರ್
ಉದುರ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಸೌಲಭಯ್ ಒದಗಿಸುವ
GIA‐PRY & SEC ಶಾಲೆಗಳ/ಇ /127/2009‐
ಬಗೆಗ್ ಕೆಲವೂಂದು ಸಂಘ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಂದ ಮನ .
10
ಎಂ 2 ಉದುರ್
ಉದುರ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಸೌಲಭಯ್ ಒದಗಿಸುವ
ADM‐1
ಶಾಲೆಗಳ/ಇ
/ //127/2009‐
/
ಬಗೆ ಕೆಲವೂಂದು ಸಂಘ ಸಂಸೆಥ್
ಬಗೆಗ್
ಸಂಸೆಗ
ಗ ಂದ ಮನ .
10
ಎಂ 2 ಉದುರ್
ಉದುರ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಸೌಲಭಯ್ ಒದಗಿಸುವ
MINO‐SEC
ಶಾಲೆಗಳ/ಇ /127/2009‐
ಬಗೆಗ್ ಕೆಲವೂಂದು ಸಂಘ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಂದ ಮನ .
10
ಉದೂರ್ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ
ಎಂ 2
GIA‐PRY & SEC
ಪದ ೕದರೇತ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ರ ಹುದದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ
ಇತರೆ/ಇ /106/2009‐10
ಬಗೆ.
ಉದೂರ್ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ
ಎಂ 2
ADM‐1
ಪದ ೕದರೇತ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ರ ಹುದದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ
ಇತರೆ/ಇ /106/2009‐10
ಬಗೆ.
ಉದೂರ್ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ
ಎಂ 2
MINO‐SEC
ಪದ ೕದರೇತ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ರ ಹುದದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ
ಇತರೆ/ಇ /106/2009‐10
ಬಗೆ.
GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಅಂಗನವಾಡಿ
ಮಂ/ಇ /58/2008009

ಸಂಟರ್ಲ್ ಮು ಲ್ಂ ಅಸೋ ಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕನಾರ್ಟಕ
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಭಾರತ ಸಕಾರ್ರದ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಅ ೕಗಕೆಕ್ ಸ ಲ್ ರುವ
ಮಾ ತಿಅಂಗನವಾಡಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

ADM‐1

ಎಂ 2 ಅಂಗನವಾಡಿ
ಮಂ/ಇ /58/2008009

ಸಂಟರ್ಲ್ ಮು ಲ್ಂ ಅಸೋ ಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕನಾರ್ಟಕ
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಭಾರತ ಸಕಾರ್ರದ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಅ ೕಗಕೆಕ್ ಸ ಲ್ ರುವ
ಮಾ ತಿಅಂಗನವಾಡಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

8/26/2011 0:00

D

9/8/2011 0:00

E

9/8/2011 0:00

E

9/8/2011 0:00

E

9/8/2011 0:00

E

9/8/2011 0:00

E

9/8/2011 0:00

E

9/8/2011 0:00

E

9/8/2011 0:00

E

9/8/2011 0:00

E

9/8/2011 0:00

E

9/8/2011 0:00

E

9/8/2011 0:00

E

9/8/2011 0:00

E

9/8/2011 0:00

E

81219

81220

81220

81220

81221

81221

81221

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಅಂಗನವಾಡಿ
ಮಂ/ಇ /58/2008009

ಸಂಟರ್ಲ್ ಮು ಲ್ಂ ಅಸೋ ಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕನಾರ್ಟಕ
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಭಾರತ ಸಕಾರ್ರದ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಅ ೕಗಕೆಕ್ ಸ ಲ್ ರುವ
ಮಾ ತಿಅಂಗನವಾಡಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

ಎಂ 2
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಉದುರ್ ಶಲೆಗಳ ಲ್ 15 ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ
GIA‐PRY & SEC ಶಾ.ಮಾ ತಿ/ಇ /59/200
ಮಕಕ್ಳ ಸಂಖೆಯ್ ಇರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಪಟಿಟ್ ಕುರಿತು.
8‐ 09
ಎಂ 2
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಉದುರ್ ಶಲೆಗಳ ಲ್ 15 ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ
ADM‐1
ಶಾ.ಮಾ ತಿ/ಇ /59/200
ಮಕಕ್ಳ ಸಂಖೆಯ್ ಇರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಪಟಿಟ್ ಕುರಿತು.
8‐ 09
ಎಂ 2
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಉದುರ್ ಶಲೆಗಳ ಲ್ 15 ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ
MINO‐SEC
ಶಾ.ಮಾ ತಿ/ಇ /59/200
ಮಕಕ್ಳ ಸಂಖೆಯ್ ಇರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಪಟಿಟ್ ಕುರಿತು.
8‐ 09

9/8/2011 0:00

E

9/8/2011 0:00

E

9/8/2011 0:00

E

9/8/2011 0:00

E

ಎಂ 2 ಸಂ ತ
ತ/ಇ /63/2008‐‐09

ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು ತೆಲುಗುತಮಿಳು
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ರುವ ತೆಲುಗು
ತಮಿಳು ಶಾಲೆಗಳ ಭೇಟಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು.

9/8/2011 0:00

E

ADM‐1

ಎಂ 2 ಸಂ ತ
ತ/ಇ /63/2008‐‐09

ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು ತೆಲುಗುತಮಿಳು
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ರುವ ತೆಲುಗು
ತಮಿಳು ಶಾಲೆಗಳ ಭೇಟಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು.

9/8/2011 0:00

E

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಸಂ ತ
ತ/ಇ /63/2008‐‐09

ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು ತೆಲುಗುತಮಿಳು
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ರುವ ತೆಲುಗು
ತಮಿಳು ಶಾಲೆಗಳ ಭೇಟಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು.

9/8/2011 0:00

E

9/8/2011 0:00

E

9/8/2011 0:00

E

9/8/2011 0:00

E

9/8/2011 0:00

E

9/8/2011 0:00

E

9/8/2011 0:00

E

9/8/2011 0:00

E

GIA‐PRY & SEC

81222

GIA‐PRY & SEC

81222

ADM‐1

81222

MINO‐SEC

81225

GIA‐PRY & SEC

81225

ADM‐1

81225

MINO‐SEC

81228

GIA‐PRY & SEC

ರ್ೕಮತಿ ಸೈಯೀದಾ
ೖ
ಕೈಸೆರ್
ೖ
ತಾಜ್ ಮುಖಯ್ಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಕಷ್
ಎಂ 2
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ದೂರು/ಏ.ಗ.ಪ/1/2008‐‐
ಬುರುಚಿನಹಟಿಟ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ನಗರ ಇವರ ಮೇಲೆ ದೂರು
09
ಬಗೆ.
ರ್ೕಮತಿ ಸೈಯೀದಾ ಕೈಸೆರ್ ತಾಜ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಎಂ 2
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ದೂರು/ಏ.ಗ.ಪ/1/2008‐‐
ಬುರುಚಿನಹಟಿಟ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ನಗರ ಇವರ ಮೇಲೆ ದೂರು
09
ಬಗೆ.
ರ್ೕಮತಿ ಸೈಯೀದಾ ಕೈಸೆರ್ ತಾಜ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಎಂ 2
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ದೂರು/ಏ.ಗ.ಪ/1/2008‐‐
ಬುರುಚಿನಹಟಿಟ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ನಗರ ಇವರ ಮೇಲೆ ದೂರು
09
ಬಗೆ.
ರ್ೕ ಖಾಜಿ ಅರಶದ್ ಅ
ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರು
ಎಂ 2 ಎಲ್
ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 633 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ
ಕೂಯ್/ಇ /2/2007‐08
ಸ ಸುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕ ಖಾಜಿ ಅರಶದ್ ಅ
ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರು
ಎಂ 2 ಎಲ್
ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 633 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ
ಕೂಯ್/ಇ /2/2007‐08
ಸ ಸುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕ ಖಾಜಿ ಅರಶದ್ ಅ
ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರು
ಎಂ 2 ಎಲ್
ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 633 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ
ಕೂಯ್/ಇ /2/2007‐08
ಸ ಸುವ ಬಗೆ.
ಎಂ 2 ಆ ಮಾ ತಿ
ಬ/ಇ /74/2007‐‐08

ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಾಯರ್ ಆಶಧಾರಿತ
ಆಯವಯ್ಯ ದದ್ತೆಗೆ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

81228

ADM‐1

ಎಂ 2 ಆ ಮಾ ತಿ
ಬ/ಇ /74/2007‐‐08

ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಾಯರ್ ಆಶಧಾರಿತ
ಆಯವಯ್ಯ ದದ್ತೆಗೆ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/8/2011 0:00

E

81228

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಆ ಮಾ ತಿ
ಬ/ಇ /74/2007‐‐08

ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಾಯರ್ ಆಶಧಾರಿತ
ಆಯವಯ್ಯ ದದ್ತೆಗೆ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/8/2011 0:00

E

81229

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಸ
ಪರ್/ಇ /44/2008‐‐09

9/8/2011 0:00

E

81229

ADM‐1

ಎಂ 2 ಸ
ಪರ್/ಇ /44/2008‐‐09

9/8/2011 0:00

E

81229

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಸ
ಪರ್/ಇ /44/2008‐‐09

9/8/2011 0:00

E

81231

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಸ
ಪರ್ಶೆನ್/ಇ /45/2008‐‐09

9/8/2011 0:00

E

81231

ADM‐1

ಎಂ 2 ಸ
ಪರ್ಶೆನ್/ಇ /45/2008‐‐09

9/8/2011 0:00

E

81231

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಸ
ಪರ್ಶೆನ್/ಇ /45/2008‐‐09

9/8/2011 0:00

E

9/8/2011 0:00

E

9/8/2011 0:00

E

9/8/2011 0:00

E

9/8/2011 0:00

E

9/8/2011 0:00

E

9/8/2011 0:00

E

9/8/2011 0:00

E

9/8/2011 0:00

E

9/8/2011 0:00

E

9/8/2011 0:00

E

81232

81232

81232

81233

81233

81233

ಎಂ 2 ಎಲ್ ಕೂಯ್
GIA‐PRY & SEC 199(154)/ಇ /154/2010
‐11
ಎಂ 2 ಎಲ್ ಕೂಯ್
ADM‐1
199(154)/ಇ /154/2010
‐11
11
ಎಂ 2 ಎಲ್ ಕೂಯ್
MINO‐SEC
199(154)/ಇ /154/2010
‐11
ಎಂ 2 ಎಲ್ ಕೂಯ್/ .ಸ
GIA‐PRY & SEC & ಪ ಪರ್./210(244)/209‐‐
09
ಎಂ 2 ಎಲ್ ಕೂಯ್/ .ಸ
ADM‐1
& ಪ ಪರ್./210(244)/209‐‐
09
ಎಂ 2 ಎಲ್ ಕೂಯ್/ .ಸ
MINO‐SEC
& ಪ ಪರ್./210(244)/209‐‐
09

81235

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಎಲ್ ಎ ಕೂಯ್/ .ಸ
& ಪ ಪರ್./296/2008‐‐09

81235

ADM‐1

ಎಂ 2 ಎಲ್ ಎ ಕೂಯ್/ .ಸ
& ಪ ಪರ್./296/2008‐‐09

81235

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಎಲ್ ಎ ಕೂಯ್/ .ಸ
& ಪ ಪರ್./296/2008‐‐09

81237

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಎಲ್
ಕೂಯ್/ಇ /333/2008‐‐09

ಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರು
ರ್ೕ ಬಾಲಕೃಷಣ್ ಹೆಚ್
ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 44 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ
ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರು
ರ್ೕ ಬಾಲಕೃಷಣ್ ಹೆಚ್
ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 44 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ
ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರು
ರ್ೕ ಬಾಲಕೃಷಣ್ ಹೆಚ್
ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 44 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ
ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರು
ಶಕಿರ್ೕ ಬಾಲಕೃಸಣ್ ಹೆಚ್
ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆಣ್ ಸಂಖೆಯ್ 45 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ
ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರು
ಶಕಿರ್ೕ ಬಾಲಕೃಸಣ್ ಹೆಚ್
ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆಣ್ ಸಂಖೆಯ್ 45 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ
ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರು
ಶಕಿರ್ೕ ಬಾಲಕೃಸಣ್ ಹೆಚ್
ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆಣ್ ಸಂಖೆಯ್ 45 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ
ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಶರ್ ಖಾಜಿ ಅರಶದ್ ಅ
ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರು
ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 199154 ಕೆಕ್
ಉತರ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಶರ್ ಖಾಜಿ ಅರಶದ್ ಅ
ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರು
ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 199154 ಕೆಕ್
ಉತರ ನೀಡುವ
ನಿ ಡುವ ಬಗೆ.
ಬಗ .
ಶರ್ ಖಾಜಿ ಅರಶದ್ ಅ
ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರು
ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 199154 ಕೆಕ್
ಉತರ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಶರ್ ಖಾಜಿ ಅರಶದ್ ಅ
ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರು
ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 199154 ಕೆಕ್
ಉತರ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಶರ್ ಖಾಜಿ ಅರಶದ್ ಅ
ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರು
ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 199154 ಕೆಕ್
ಉತರ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ಶರ್ ಖಾಜಿ ಅರಶದ್ ಅ
ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರು
ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 199154 ಕೆಕ್
ಉತರ ನೀಡುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕ ಹಾಯ್ರೀಸ್ ಎ . ಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸಯ್ರು ಇವರ
ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್. 296 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ
ಸ ಸುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕ ಹಾಯ್ರೀಸ್ ಎ . ಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸಯ್ರು ಇವರ
ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್. 296 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ
ಸ ಸುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕ ಹಾಯ್ರೀಸ್ ಎ . ಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸಯ್ರು ಇವರ
ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್. 296 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ
ಸ ಸುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕ ಪರ್ಕಾಶ್ ರಾಥೋಡ್ ಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರು
ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 333 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ
ಸ ಸುವ ಬಗೆ.

81237

ADM‐1

ಎಂ 2 ಎಲ್
ಕೂಯ್/ಇ /333/2008‐‐09

81237

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಎಲ್
ಕೂಯ್/ಇ /333/2008‐‐09

81263

GIA‐PRY & SEC

81263

ADM‐1

81263

MINO‐SEC

81267

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಚಿ ಪ ಬ/ .ಸ & ಪ
ಪರ್./81/2009‐10

81267

ADM‐1

ಎಂ 2 ಚಿ ಪ ಬ/ .ಸ & ಪ
ಪರ್./81/2009‐10

81267

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಚಿ ಪ ಬ/ .ಸ & ಪ
ಪರ್./81/2009‐10

81271

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2
ಇತರೆ/ಇ /01/2008‐‐09

81271

ADM‐1

81271

MINO‐SEC

81274

GIA‐PRY & SEC

81274

81274

81276

81276

81276

ರ್ೕ ಪರ್ಕಾಶ್ ರಾಥೋಡ್ ಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರು
ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 333 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ
ಸ ಸುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕ ಪರ್ಕಾಶ್ ರಾಥೋಡ್ ಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರು
ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 333 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ
ಸ ಸುವ ಬಗೆ.
207‐12 ರವರೆಗೆ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ಆಯವಯ್ಯ
ಪಿಪಿಬಿ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗೆಗ್
207‐12 ರವರೆಗೆ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ಆಯವಯ್ಯ
ಪಿಪಿಬಿ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗೆಗ್
207‐12 ರವರೆಗೆ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ಆಯವಯ್ಯ
ಪಿಪಿಬಿ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗೆಗ್
ಧಾನಸಭಾ ಪರಿಷತ್ ಬರವಸೆ ಸಂಖಯ್ 2999 ಕೆಕ್
ಉತತ್ರ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತು ಸಂಖೆಯ್ 333
ಕೆಕ್ ಉತರ
ಧಾನಸಭಾ ಪರಿಷತ್ ಬರವಸೆ ಸಂಖಯ್ 2999 ಕೆಕ್
ಉತತ್ರ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತು ಸಂಖೆಯ್ 333
ಕೆಕ್ ಉತರ
ಧಾನಸಭಾ ಪರಿಷತ್ ಬರವಸೆ ಸಂಖಯ್ 2999 ಕೆಕ್
ಉತತ್ರ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತು ಸಂಖೆಯ್ 333
ಕೆಕ್ ಉತರ

9/8/2011 0:00

E

9/8/2011 0:00

E

9/8/2011 0:00

E

9/8/2011 0:00

E

9/8/2011 0:00

E

9/8/2011 0:00

E

9/8/2011 0:00

E

9/8/2011 0:00

E

ಅನದಿಕೃತವಾಗಿ ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗಳ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ
ಸಭೆಯನುನ್ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/8/2011 0:00

E

ಎಂ 2
ಇತರೆ/ಇ /01/2008‐‐09

ಅನದಿಕೃತವಾಗಿ ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗಳ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ
ಸಭೆಯನುನ್ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/8/2011 0:00

E

ಎಂ 2
ಇತರೆ/ಇ /01/2008‐‐09

ಅನದಿಕೃತವಾಗಿ ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗಳ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ
ಸಭೆಯನುನ್ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/8/2011 0:00

E

ಎಂ 2 ಉ ಸಂ
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ಸಂಘದ ಬೇಡಿಕೆಗಳ
ಬೇಡಿಕೆ/ಇ /01/2007‐‐08
ಬಗೆಗ್

9/8/2011 0:00

E

ADM‐1

ಎಂ 2 ಉ ಸಂ
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ಸಂಘದ ಬೇಡಿಕೆಗಳ
ಬೇಡಿಕೆ/ಇ /01/2007‐‐08
ಬಗೆಗ್

9/8/2011 0:00

E

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಉ ಸಂ
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ಸಂಘದ ಬೇಡಿಕೆಗಳ
ಬೇಡಿಕೆ/ಇ /01/2007‐‐08
ಬಗೆಗ್

9/8/2011 0:00

E

9/8/2011 0:00

E

9/8/2011 0:00

E

9/8/2011 0:00

E

ಎಂ 2 ನಿ ಆಕಾ
ಪಿಪಿಬಿ/ಇ /1/2009‐‐10
ಎಂ 2 ನಿ ಆಕಾ
ಪಿಪಿಬಿ/ಇ /1/2009‐‐10
ಎಂ 2 ನಿ ಆಕಾ
ಪಿಪಿಬಿ/ಇ /1/2009‐‐10

ಎಂ 2
2010‐11 ನೇ ಸಾ ನ ಎಂಎಂಆರ್ ಹಾಗೂ ಎಂಪಿಕ್
GIA‐PRY & SEC ಎಂಎಂಆರ್/ಇ /01/2001
ವರದಿ
0‐11
ಎಂ 2
2010‐11 ನೇ ಸಾ ನ ಎಂಎಂಆರ್ ಹಾಗೂ ಎಂಪಿಕ್
ADM‐1
ಎಂಎಂಆರ್/ಇ /01/2001
ವರದಿ
0‐11
ಎಂ 2
2010‐11 ನೇ ಸಾ ನ ಎಂಎಂಆರ್ ಹಾಗೂ ಎಂಪಿಕ್
MINO‐SEC
ಎಂಎಂಆರ್/ಇ /01/2001
ವರದಿ
0‐11

81362

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ವಾ ರ್ಕ
ವರದಿ/ಇ /79/2008‐‐09

2008‐09 ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ ವರದಿ ಕುರಿತು.

9/9/2011 0:00

D

81362

ADM‐1

ಎಂ 2 ವಾ ರ್ಕ
ವರದಿ/ಇ /79/2008‐‐09

2008‐09 ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ ವರದಿ ಕುರಿತು.

9/9/2011 0:00

D

81362

81363

81363

81363

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ವಾ ರ್ಕ
ವರದಿ/ಇ /79/2008‐‐09

2008‐09 ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ ವರದಿ ಕುರಿತು.

ಎಂ 2 ಎಂಎಂಆರ್ ಪರ್
ಎಂಎಂಆರ್ ಪರ್ಗತಿ ಪರಿ ೕಲನೆ ಸಪಟ್ಂಬರ್ 2009ರ
GIA‐PRY & SEC ಪರಿ ೕಲನೆ/ಇ /01/2008‐
ಸಭೆ.
‐09
ಎಂ 2 ಎಂಎಂಆರ್ ಪರ್
ಎಂಎಂಆರ್ ಪರ್ಗತಿ ಪರಿ ೕಲನೆ ಸಪಟ್ಂಬರ್ 2009ರ
ADM‐1
ಪರಿ ೕಲನೆ/ಇ /01/2008‐
ಸಭೆ.
‐09
ಎಂ 2 ಎಂಎಂಆರ್ ಪರ್
ಎಂಎಂಆರ್ ಪರ್ಗತಿ ಪರಿ ೕಲನೆ ಸಪಟ್ಂಬರ್ 2009ರ
MINO‐SEC
ಪರಿ ೕಲನೆ/ಇ /01/2008‐
ಸಭೆ.
‐09

9/9/2011 0:00

D

9/9/2011 0:00

E

9/9/2011 0:00

E

9/9/2011 0:00

E

81364

GIA‐PRY & SEC

ರ್ೕ ಸ ೕಂ ಅಹಮದ್ ದಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರು
ಎಂ 2 ಎಲ್ ಕೂಯ್/ .ಸ
ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತು 7641039 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ
&ಪ
ಬಗೆಗ್.
ಪರ್./764(1030)/2007‐‐08

9/9/2011 0:00

E

81364

ADM‐1

ರ್ೕ ಸ ೕಂ ಅಹಮದ್ ದಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರು
ಎಂ 2 ಎಲ್ ಕೂಯ್/ .ಸ
ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತು 7641039 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ
&ಪ
ಬಗೆಗ್.
ಪರ್./764(1030)/2007‐‐08

9/9/2011 0:00

E

81364

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಎಲ್ ಕೂಯ್/ .ಸ
ರ್ೕ ಸ ೕಂ ಅಹಮದ್ ದಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರು
&ಪ
ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತು 7641039 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ
ಪರ್./764(1030)/2007‐‐08
ಬಗೆಗ್.

9/9/2011 0:00

E

81366

GIA‐PRY & SEC

9/9/2011 0:00

E

81366

ADM‐1

9/9/2011 0:00

E

81366

MINO‐SEC

9/9/2011 0:00

E

81367

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಗಮನ ಸೆಳಯುವ
ಸೂಚನೆ/ .ಸ & ಪ
ಪರ್./351/2007‐‐08

ರ್ೕ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡುರಾವ್ ಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರು
ಇವರ ನಿಯಮ 351 ಮೇರೆಗೆ ಕೇ ರುವ ಪರ್ಶೆನ್ಗೆ ಉತತ್ರ

9/9/2011 0:00

E

81367

ADM‐1

ಎಂ 2 ಗಮನ ಸೆಳಯುವ
ಸೂಚನೆ/ .ಸ & ಪ
ಪರ್./351/2007‐‐08

ರ್ೕ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡುರಾವ್ ಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರು
ಇವರ ನಿಯಮ 351 ಮೇರೆಗೆ ಕೇ ರುವ ಪರ್ಶೆನ್ಗೆ ಉತತ್ರ

9/9/2011 0:00

E

81367

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಗಮನ ಸೆಳಯುವ
ಸೂಚನೆ/ .ಸ & ಪ
ಪರ್./351/2007‐‐08

ರ್ೕ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡುರಾವ್ ಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರು
ಇವರ ನಿಯಮ 351 ಮೇರೆಗೆ ಕೇ ರುವ ಪರ್ಶೆನ್ಗೆ ಉತತ್ರ

9/9/2011 0:00

E

81368

GIA‐PRY & SEC

9/9/2011 0:00

E

81368

ADM‐1

9/9/2011 0:00

E

81368

MINO‐SEC

9/9/2011 0:00

E

ಎಂ 2 ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ
ಪರ್ಶೆನ್/ .ಸ & ಪ
ಪರ್./351/2007‐‐08
ಎಂ 2 ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ
ಪರ್ಶೆನ್/ .ಸ & ಪ
ಪರ್.//351/2007‐‐08
351/2007 08
ಎಂ 2 ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ
ಪರ್ಶೆನ್/ .ಸ & ಪ
ಪರ್./351/2007‐‐08

ರ್

ಸೋಮಣಣ್ ಧಾನ ಸಣ ಆ ಸದಸಯ್ರು ಇವರ
351 ರ ಗಮ್ ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಗೆ ಉತತ್ರ
ಕಳಯ ಸುವ ಬಗೆ.
ರ್ ಸೋಮಣಣ್ ಧಾನ ಸಣ ಆ ಸದಸಯ್ರು ಇವರ
351 ರ ಗಮ್ ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಗೆ ಉತತ್ರ
ಬಗೆ..
ಕಳಯ ಸುವ ಬಗ
ರ್ ಸೋಮಣಣ್ ಧಾನ ಸಣ ಆ ಸದಸಯ್ರು ಇವರ
351 ರ ಗಮ್ ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಗೆ ಉತತ್ರ
ಕಳಯ ಸುವ ಬಗೆ.

ರ್ೕ ನ ೕರ್ ಅಹಮ್ದ್ ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರು
ಎಂ 2 ಎಲ್ ಎ ಕೂಯ್/ .ಸ
ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 1026 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ
& ಪ ಪರ್./1026/2007‐‐08
ಸ ಸುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕ ನ ೕರ್ ಅಹಮ್ದ್ ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರು
ಎಂ 2 ಎಲ್ ಎ ಕೂಯ್/ .ಸ
ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 1026 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ
& ಪ ಪರ್./1026/2007‐‐08
ಸ ಸುವ ಬಗೆ.
ರ್ೕ ನ ೕರ್ ಅಹಮ್ದ್ ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರು
ಎಂ 2 ಎಲ್ ಎ ಕೂಯ್/ .ಸ
ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 1026 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ
& ಪ ಪರ್./1026/2007‐‐08
ಸ ಸುವ ಬಗೆ.

ೕಜನಾ
ಸ ಲ್ಸುವ

9/9/2011 0:00

E

ೕಜನಾ
ಸ ಲ್ಸುವ

9/9/2011 0:00

E

ೕಜನಾ
ಸ ಲ್ಸುವ

9/9/2011 0:00

E

ಎಂ 2 ಆಯವಯ್ಯ
ತ/ಇ /29/2006‐‐07

2007‐08 ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನೇತರ ಆಯವಯ್ಯ
ಪತರ್ದ ಅಂದಾಜು ಅನುಬಂಧ ಆಂದಾಜು ರಾಜಯ್
ವಲಯ ವೆಚಚ್ಗಲ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗೆಗ್.

9/9/2011 0:00

D

ADM‐1

ಎಂ 2 ಆಯವಯ್ಯ
ತ/ಇ /29/2006‐‐07

2007‐08 ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನೇತರ ಆಯವಯ್ಯ
ಪತರ್ದ ಅಂದಾಜು ಅನುಬಂಧ ಆಂದಾಜು ರಾಜಯ್
ವಲಯ ವೆಚಚ್ಗಲ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗೆಗ್.

9/9/2011 0:00

D

81379

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಆಯವಯ್ಯ
ತ/ಇ /29/2006‐‐07

2007‐08 ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನೇತರ ಆಯವಯ್ಯ
ಪತರ್ದ ಅಂದಾಜು ಅನುಬಂಧ ಆಂದಾಜು ರಾಜಯ್
ವಲಯ ವೆಚಚ್ಗಲ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗೆಗ್.

9/9/2011 0:00

D

81380

GIA‐PRY & SEC

D

ADM‐1

9/9/2011 0:00

D

81380

MINO‐SEC

9/9/2011 0:00

D

81381

GIA‐PRY & SEC

9/9/2011 0:00

E

81381

ADM‐1

9/9/2011 0:00

E

81381

MINO‐SEC

2008‐09 ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನಾಶ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಎಂಎಂಆರ್ ಪರ್ಗತಿ ಬಗೆಗ್
2008‐09 ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನಾಶ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಎಂಎಂಆರ್ ಪರ್ಗತಿ ಬಗೆಗ್
2008‐09 ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನಾಶ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಎಂಎಂಆರ್ ಪರ್ಗತಿ ಬಗೆಗ್
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರೆಂದು
ಗುರುತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ರ್ಥಮಿಕಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರೆಂದು
ಕಷ್
ಗುರುತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರೆಂದು
ಗುರುತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/9/2011 0:00

81380

ಎಂ 2 ಎಂಎಂ
ಆರ್/ಇ /1/2008‐‐09
ಎಂ 2 ಎಂಎಂ
ಆರ್/ಇ /1/2008‐‐09
ಎಂ 2 ಎಂಎಂ
ಆರ್/ಇ /1/2008‐‐09
ಎಂ 2 ಹ
/ಇ /35/2007‐‐08
ಎಂ 2 ಹ
/ಇ /35/2007‐‐08
ಎಂ 2 ಹ
/ಇ /35/2007‐‐08

9/9/2011 0:00

E

81383

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 2 ಇತರೆ
ಮಾ ತಿ/ಇ /01/2006‐07

ಪರ್ಧಾನ ಮಂತಿರ್ಗಳ ಉನನ್ತ ಮಟಟ್ದ ಸಮಿತಿಗೆ
ಕೆಲಚವು ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/9/2011 0:00

E

81383

ADM‐1

ಎಂ 2 ಇತರೆ
ಮಾ ತಿ/ಇ /01/2006‐07

ಪರ್ಧಾನ ಮಂತಿರ್ಗಳ ಉನನ್ತ ಮಟಟ್ದ ಸಮಿತಿಗೆ
ಕೆಲಚವು ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/9/2011 0:00

E

81383

MINO‐SEC

ಎಂ 2 ಇತರೆ
ಮಾ ತಿ/ಇ /01/2006‐07

ಪರ್ಧಾನ ಮಂತಿರ್ಗಳ ಉನನ್ತ ಮಟಟ್ದ ಸಮಿತಿಗೆ
ಕೆಲಚವು ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/9/2011 0:00

E

88363

GIA‐PRY & SEC

ಎಂ 4/ಭಾಅಶಾಘೋ/94/
2011

11/24/2011 0:00

D

88363

ADM‐1

ಎಂ 4/ಭಾಅಶಾಘೋ/94/
2011

11/24/2011 0:00

D

88363

MINO‐SEC

ಎಂ 4/ಭಾಅಶಾಘೋ/94/
2011

11/24/2011 0:00

D

81378

GIA‐PRY & SEC

81378

ADM‐1

81378

MINO‐SEC

81379

GIA‐PRY & SEC

81379

ಎಂ 2
ೕಜನೆ/ಇ /01/2008‐
09
ಎಂ 2
ೕಜನೆ/ಇ /01/2008‐
09
ಎಂ 2
ೕಜನೆ/ಇ /01/2008‐
09

2008‐10 ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ ವಲಯ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
ಬಗೆ.
2008‐10 ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ ವಲಯ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
ಬಗೆ.
2008‐10 ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ ವಲಯ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
ಬಗೆ.

ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಕನನ್ಡ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ತಿಪಟೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಕನನ್ಡ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ತಿಪಟೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.
ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಕನನ್ಡ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ತಿಪಟೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮತೀಯ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗೆ.

